
ការសម្ភា សរបសប់ងស្ស ីស ូធីតា 

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ ០៤  ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ភូមិស្ពឺកង ឃ ាំន ើកាត់ ស្ស្ុកបាតភនាំ នែតតថ្រៃខែង 

ទីលាំនៅបច្ច បបន្នភូមិកូតៃិល ផ្លូែ៦០ខម៉ែរត 
ក៖ អ្នកស្ម្ភា ស្ន ម្ ោះ រតន ស្សី្ភាៃ                 ែ៖ អ្នករតូែនេស្ម្ភា ស្ន ម្ ោះ សូ្ ធីតា 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងជាដាំបូងែ្ ាំសូ្មជរម្ភបសួ្របង នាងែ្ ាំន ម្ ោះ រតន ស្សី្ភាៃស្ ាំអ្ន្ ញ្ញា តស្ម្ភា ស្ជីែរបែ
តិតរបស់្បងនៅនៃលខដលែ្ ាំនធើវស្ម្ភា ស្ហ្នឹងេឺនធើវន ើងនោយសាលានរៀន្មួយខដលនេនៅថា
សាលានរៀន្ BYU នៅអានមរចិ្ណាបង។ ចា៎ ! នដើមបីខងរកាអ្ាំៃីជីែរបែតិតរបស់្បង និ្ងខងរកា
អ្ាំៃីជីែរបែតតិរបស់្ដូន្តារបស់្បងស្រម្ភប់ច្ងរកងទ កជាខែែជីែតិមួយទ កឱ្យកូន្នៅជាំនាន់្
នរកាយនេបាន្ដឹងថានតើអ្នកជាំនាន់្ម ន្នេៃិបាកនោយរនបៀបណា? នហ្ើយនេតស្ ូនោយរនបៀប 
ណាែលោះនៅកន ងជីែតិរបស់្ៃួកនេណាបង? ចា៎ ! ចឹ្ងនៅនៃលខដលែ្ ាំនធើវការស្ម្ភា ស្បងហ្នឹងេឺែ្ ាំ
បញ្ញា ក់ថ្ងៃតិច្នហ្ើយណាា៎បងណាា៎ េឺែ្ ាំនធើវការស្ម្ភា ស្នៅថ្ងៃទី២៥ខែ០៤ឆ្ន ាំ២០១៨ណាា៎បង
ណាា៎។ ចា៎ ! អ្ញ្ា ឹងនអ្ើយ នតើបងម្ភន្ន ម្ ោះអី្ខដរបង? 

ែ៖ ែ្ ាំន ម្ ោះ ធីោ។ 

ក៖ នអ្ើយរតកូលនៃញកន ងនស្ៀែនៅរេួសាររបស់្បងខតមដងហ្ហា ស្ា៎? 

ែ៖ សូ្ ធីោ។ 

ក៖ សូ្ធីោបងន្ា៎! បងម្ភន្ន ម្ ោះនៅខាងនរៅនទ? 

ែ៖ ដូង! 

ក៖ នេនៅបងដូងន្ា៎! ជាមូលនហ្ត អី្បាន្នេោក់ន ម្ ោះ ដួង ហ្នឹង? 

ែ៖ ឪៃ កគាត់ស្ស្លាញ់។ និ្យាយនៅ ឺៃីតូច្ ឺជាងនេ ដល់ចឹ្ងនៅឪៃ កគាត់ខាល ច្កូន្ស្សី្
ហ្នឹងសាល ប់នចលគាត់ចឹ្ងនៅ គាត់ោក់ន ម្ ោះហ្នឹងឱ្យនៅ។ 

ក៖ គាត់នច្ោះខតនៅតាៃីតាពាស្នៅ? 



ែ៖ នៅតាៃីតាពាស្ឱ្យខតជាប់... 

ក៖ ឱ្យខតរស់្នៅណាស្ា៎។ ចស្! 

ែ៖ នហ្ើយដល់នៃលចឹ្ងនៅ ក៏វាជាប់រហូ្តដល់ស្ៃវថ្ងៃហ្នឹងនៅ។ 

ក៖ ជាប់ន ម្ ោះអឺ្...ដូង ចា៎ ! 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! នហ្ើយបងែ្ ាំសូ្មនៅបងថាបងដូង? ហ្ហស្ហ្ហ! 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងបងដូងស្ៃវថ្ងៃបងម្ភន្អាយ ប៉ែ នាម ន្នហ្ើយបង? 

ែ៖ ែ្ ាំ៣៧។ 

ក៖ ឆ្ន ាំ?៣៧ 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ នហ្ើយច្ ោះបងម្ភន្ចាំថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំន ើ តរបស់្ែលួន្ បងនកើតថ្ងៃណាខែណានទបង? 

ែ៖ នកើតនៅខែ៦។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ ថ្ងៃទី១៥។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ ឆ្ន ាំ១៩៨១។ 

ក៖ នហ្ើយបងអាច្ចាំបាន្នទថាដូច្ជាបងនកើតនៅឆ្ន ាំខែមរនេនៅថាឆ្ន ាំជូត ខាល នថាោះ ហ្ហា ា៎ណាា៎
បងហ្នឹងនអ្ើយ? 

ែ៖ អ្ត់ចាំ ទល់ខតម្ភ៉ែ ក់បាន្ចាំ។ និ្យាយនៅខម៉ែែ្ ាំគាត់នៅស្សុ្កបាន្ចាំ។ 



ក៖ ចា៎ ! ច្ ោះនហ្ើយកខន្លងកាំន ើ តខដលបងនកើត នតើបងនកើតនៅកខន្លងណានៅនែតតណាខដរបង? 
ស្សុ្កកាំន ើ តបង? 

ែ៖ ែ្ ាំនកើតនៅថ្រៃខែង។ 

ក៖ អឺ្ នៅភូមិអី្នេបង? 

ែ៖ នៅភូមិស្អឺក ឃ ាំន ើកាត់ ស្សុ្កបាភនាំ។ 

ក៖ ស្សុ្កបាភនាំ នហ្ើយនេនៅថានែតត...? 

ែ៖ នែតតថ្រៃខែង។ 

ក៖ ចឹ្ងនអ្ើយបងមកនៅទីរកុងភនាំនៃញបច្ច បបន្នហ្នឹង បងនៅភូមិអី្នេខដរបង? 

ែ៖ ភូមិនន្ោះែ្ ាំឮខតនេថាែតតនគាកអ្ាំៃិល។ 

ក៖ ែតតនគាកអ្ាំៃិលខតប៉ែ  ណឹ ងនទបងន្ា៎? 

ែ៖ ចា៎ ! ផ្លូែ៦០ខម៉ែរត នទើបបនងកើតងមីនៅហ្នឹង។ 

ក៖ ចឹ្ងបាន្រស់្នៅអ្ស់្រយៈនៃលប៉ែ នាម ន្ខែនហ្ើយបង? 

ែ៖ ១ឆ្ន ាំជាងនហ្ើយ។ 

ក៖ បងមកនៅ១ឆ្ន ាំជាងនហ្ើយបងន្ា៎? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! នហ្ើយបងមកនៅហ្នឹង ផ្ទោះបងនៅហ្នឹងេឺជួលនេ? 

ែ៖ ែ្ ាំជួលនេមួយខែ២០ដ លាល រ។ 

ក៖ អ្ា៎! នហ្ើយច្ ោះស្រម្ភប់ទឹកនភលើងែញិបងច្ាំនាយប៉ែ នាម ន្ខដរបង? 

ែ៖ ទឹកនភលើង១ខែែ្ ាំច្ាំណាយអ្ស់្១០នរៀល (ដ លាល )។ 

ក៖ ចា៎ ! 



ែ៖ ១០នរៀលជាង និ្យាយនៅេិតជាល យខែមរបួន្ម ឺន្នៅរបាាំម ឺន្អ្ ីចឹ្ង។ 

ក៖ កន ង១ខែ? 

ែ៖ ហ្នឹងនហ្ើយនយើងអ្ត់នទៀងខដរ។ 

ក៖ ចស្ា៎! ចឹ្ងអឺ្យស្រម្ភប់ខដលបងមកជួលនៅហ្នឹង អ្ស់្រយៈនៃលមួយឆ្ន ាំនហ្ើយ។ ចា៎ ! 
នហ្ើយអឺ្...ស្រម្ភប់រកុមរេួសារបងស្ម្ភជិករបស់្បងហ្ហា ា៎ណាា៎  នតើបងម្ភន្បងបអួន្បនងកើតប៉ែ នាម ន្
នាក់ខដរបង? 

ែ៖ បងបអូន្ែ្ ាំបនងកើតទាំងអ្ស់្៤នាក់។ 

ក៖ ៤នាក់! ច្ ោះបងជាកូន្នៅប៉ែ នាម ន្នៅកន ងរេួសាររបស់្បង? 

ែ៖ ែ្ ាំជាកូន្ទី២នៅកន ងរេួសារ។ 

ក៖ អឺ្ បួន្នាក់របស់្បងហ្នឹងស្សី្ប៉ែ នាម ន្របុស្ប៉ែ នាម ន្ខដរបង? 

ែ៖ របុស្២ស្សី្២។ 

ក៖ ចា៎ ! នហ្ើយបងដូច្ជាអាច្របាប់ន ម្ ោះបងបអូន្៤នាក់របស់្បងឱ្យែ្ ាំសាា ល់បាន្នទបង? 

ែ៖បងរបុស្ែ្ ាំ... 

ក៖ ទីមួយ? 

ែ៖ ទីមួយន ម្ ោះ នងន្ ច្ាំណាន្ កូន្ទី៣ នងន្ ច្ាំ ង់ កូន្ទីបួន្ នងន្  ង់ឌី។ 

ក៖ នហ្ើយកូន្ទី២េឺបង? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងអឺ្នតើបងម្ភន្ចាំសាច់្នរឿងអី្វែលោះអ្ាំៃីៃួកនេខដរឬនទបង? ដូច្ជាកន ងជីែតិរស់្នៅ
ជាមួយនេនកមងៗហ្ហា ា៎ណាា៎ ? 

ែ៖ និ្យាយនៅៃីតូច្គាម ន្អី្នរៅៃីការនធើវខស្ស្នធើវអី្បន្ដិច្ៗជាមួយបងបអូន្។ 

ក៖ អឺ្ម! ច្ងរកងខែែជីែតិដូច្ជានធើវខស្ស្? 



ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ បនាទ ប់ៃីនធើវខស្ស្នៅ នតើម្ភន្ដូច្ជានដើរនបោះអី្ៗខដលនៅលក់ដូរនៅដូរអី្នទបង? 

ែ៖ នៅនបោះរតកួន្ នបោះរតួយរាំងយកនៅលក់។ 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងអឺ្យ នតើបងម្ភន្នៅនៃលណាខដលបងចូ្លចិ្តតនធវើការ អ្ង្កក លៃីនកមងៗហ្ហា ា៎ណាា៎  

ជាមួយរកុមរេួសាររបស់្បង បងចូ្លចិ្តតនធើវរូមគាន ម្ភន្កាង្ករអី្ែលោះនៅបង? 

ែ៖ នធើវការួមគាន ដូច្គាម ន្នទ ម្ភន្ខតនរច្ើន្ខតខស្ស្នធវើនៅទាំងអ្ស់្គាន ចឹ្ងណាា៎។ 

ក៖ អឺ្ចា៎ ! 

ែ៖ មកែញិចឹ្ងនៅមកទាំងរេួសារទាំងខម៉ែទាំងៃ កចឹ្ងនៅណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ នបើថានៅចឹ្ងជិោះរនទោះនគានៅទាំងអ្ស់្គាន ចឹ្ងនៅ។ 

ក៖ ចា៎ ! ជិោះរនទោះ។ 

ែ៖ ល ខ ៈចឹ្ង។ 

ក៖ នហ្ើយនោយសារនយើងនធវើតាមល ខ ៈខបបលកខ ៈជាជន្បទណាបង។ ចា៎ ! ជិោះរនទោះនគា
នៅស្បាយនហ្ាស្បង? 

ែ៖ ជិោះរនទោះនគានៅ វាលកខ ៈកាលនៅៃីនកមងៗវាស្បាយ កាលនៅតូច្ៗ ដល់នៃលខដល
នយើងនៃញរូបរង នៃញអី្នយើងម្ភន្រេួសារនៅ នយើងរតូែខបកខច្កនរច្ើន្ ទ កេាំនិ្តថានយើងរក
ស្ ីនផ្ែងៗៃីគាន ចឹ្ងនហ្ើយណា។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងអឺ្យទក់ទងបញ្ញា ខដលបងធ្លល ប់នធើវខស្ស្ជាមួយនឹ្ងបងបអូន្របស់្បងខដលម្ភន្
នរច្ៀងន ល្ើយ ល្ងគាន ស្រម្ភប់ក ាំឱ្យនធើវការនន្ឿយហ្ត់?  

ែ៖ ម្ភន្ធ្លល ប់នៅនមើលនគាចឹ្ងនៅ ខស្ស្កនរច្ៀងនរកាមនដើមអ្ាំៃិលនដើមអី្ អ្ាំៃិលទឹកអ្ាំៃិលអី្នច្ោះ
ខតអ្ងា យតាមវាលខស្ស្វាលអី្ នច្ោះខតអ្ងា យនលងអី្ម្ភន្។ 

ក៖ ជាមួយបងបអូន្ហ្ាស្? 



ែ៖ បងបអូន្នៅ! 

ក៖ នរច្ៀងន ល្ើយ ល្ងគាន ? 

ែ៖ ហ្នឹងនហ្ើយ! នៃលខដលៃ កគាត់ភាួរខស្ស្ភាួរអី្នហ្ើយចឹ្ងនៅ នោោះនគាៃីរនាស់្ហ្នឹងនៅគាត់
នឹ្ងនអាយែ្ ាំនឹ្ងបាន្នៅនមើលនហ្ើយែ្ ាំនឹ្ងបាន្យកនៅោក់នអាយនគាស្ ីចឹ្ងនៅ ក៏នច្ោះខត
ខស្ស្កនរច្ៀងនលង រត់នលងទឹកនលងអី្នៃញ  ងនៅ។ 

ក៖ ស្បាយខន្បងខន្? 

ែ៖ចា៎ ! 

ក៖ រគាន់្ខតែ្ ាំសាដ ប់បង ែ្ ាំដឹងថាស្បាយបាត់នហ្ើយ។ ចា៎ ! អ្ញ្ា ឹងអឺ្យ នតើស្ៃវថ្ងៃៃួកនេម្ភន្ប
រស់្នៅកខន្លងណាែលោះនទ? បងបអូន្របស់្បង? 

ែ៖ នេន ើងមកភនាំនៃញបដីរបៃន្ធនេហ្នឹង និ្យាយនៅ២នាក់នៅស្សុ្ក ២នាក់ែ្ ាំន ើងមកភនាំនៃញ
មួយនទៀតបអូន្ែ្ ាំមីងនៅនេហ្នឹង នេបដីរបៃន្ធនេជួលផ្ទោះនៅភនាំនៃញហ្នឹងនេរត់ម ូតូឌ ប នហ្ើយ
របៃន្ធគាន នេនធើវការហ្ហងចឹ្ងនៅណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ៗ! 

ែ៖ ឮថាគាន នធើវការចក់ខារ៉ែ អូ្នែ។ 

ក៖ អូ្នែ! យល់នហ្ើយបង។ ហ្នឹងនហ្ើយបង! នធើវការហ្ហងឱ្យនេ នែ ធី ែ ីអី្ចឹ្ងណាបង? 

ែ៖ហ្នឹងនហ្ើយ! ចស្! នែ ធី ែ ីនហ្ើយដល់នៃលែ្ ាំនន្ោះ ែ្ ាំវាចស់្នហ្ើយ រូបរងនយើងវាមិន្សាអ ត
ចឹ្ង ក៏នយើងនៅនមើលខតកូន្នមើលអី្ចឹ្ងនៅ បដីនៅនធើវការស្ាំ ង់ ទាំនន្រចឹ្ងនៅែ្ ាំនដើរនរ ើស្នអ្ត
ចយនរ ើស្អី្ ចិ្ញ្ច ឹមកូន្ចឹ្ងនៅណាា៎។ 

ក៖ចា៎ៗ! 

ែ៖ នហ្ើយកូន្ស្សី្ែ្ ាំមួយនទៀតហ្នឹងអ្ត់ខដលបាន្នរៀន្នទ។ មិន្ថាអ្ត់នរៀន្នទ គាន នរៀន្រតឹមថាន ក់
នៅ២ខដរ។ ដល់ចឹ្ងនៅែ្ ាំអ្ត់នៃក ែ្ ាំៃិបាកនៃកក៏ែ្ ាំឱ្យវានៅជួយលក់ដូរនេនៅកន ងផ្ារចឹ្ងនៅ
រគាន់្ខតបាន្ល យមកចិ្ញ្ច ឹមឱ្យថ្ងលផ្ទោះថ្ងលអី្នេចឹ្ង។ 



ក៖ចា៎ ! ចឹ្ងនអ្ើយស្រម្ភប់នលាកឪៃ កអ្នកម្ភដ យរបស់្បងែញិណាា៎ បង នតើៃួកគាត់ទាំង២ម្ភន្
ន ម្ ោះអី្វខដរបង? 

ែ៖ នអ្ើយម្ភដ យែ្ ាំន ម្ ោះនអ្ើយ នស្ង នរេៀប ឪៃ កែ្ ាំន ម្ ោះសូ្រ នងន្។ 

ក៖ចា៎ៗ! ចឹ្ងបងម្ភន្ចាំថានអ្ើយៃួកគាត់នកើតនៅឆ្ន ាំណា ខែណានទ? 

ែ៖អ្ត់ចាំ! 

ក៖ប៉ែ ខន្ដនបើទល់មកស្ៃវថ្ងៃនន្ោះនអ្ើយ... 

ែ៖ ែ្ ាំដឹងថាអាយ ៃ កហ្ កជាង  ហ្ ករបាាំហ្ ករបាាំមួយ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ ខម៉ែចូ្លហ្ ក ហ្ហរបាាំបួន្។ 

ក៖ ហ្ហរបាាំបួន្ចូ្លហ្ កន្ា៎? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងនអ្ើយគាត់ទាំងៃីរនៅរស់្ទល់ស្ៃវថ្ងៃហ្នឹងនទ? 

ែ៖ នៅរស់្ដល់ស្ៃវថ្ងៃ។ 

ក៖ចា៎ ! ចឹ្ងនអ្ើយបងម្ភន្ថាគាត់នកើតនៅណាែលោះខដរនទបង? 

ែ៖ គាត់ស្សុ្កកាំន ើ តគាត់នៅថ្រៃខែងទាំងអ្ស់្ នៅភូមិស្ពឺកង។ 

ក៖ ចា៎ ! នៅភូមិស្ពឺកង់ខតមដងន្ា៎?  

ែ៖ ចា៎ ! បងម្ភន្ចាំថាគាត់ឆ្ន ាំខែមរនេនៅថា នថាោះ ជូត ល្ូែ ខាល នថាោះ នតើនលាកឪៃ កអ្នកម្ភដ យ
ឆ្ន ាំណាែលោះនទបង? 

ែ៖ ឪៃ កដឹងខតឆ្ន ាំនគា ។ 

ក៖ ឆ្ន ាំ ល្ូែ? 

ែ៖ ល្ូែ! ខម៉ែអ្ត់ចាំដឹងថាគាត់ែទង់ចូ្លហ្ កខដរ។ 



ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងនអ្ើយកាលៃីដាំបូងមកបងម្ភន្នឃើញគាត់នអ្ើយរបកបម ែរបរចិ្ញ្ច ឹមបងហ្នឹង គាត់
របកបម ែរបរអី្នេខដរនទ? 

ែ៖ គាត់និ្យាយនៅរបកបម ែរបរនធើវខស្ស្ហ្នឹងខតមដងចិ្ញ្ច ឹមជីែតិ។ 

ក៖ផ្ តៃីរដូែនធវើខស្ស្ គាត់ម្ភន្នធើវអី្នទៀតនទបង? 

ែ៖ គាត់ោាំដាំណាាំតិច្តួច្ចឹ្ង គាត់រគាន់្ខតនបោះយកលក់នបោះអី្ចឹ្ងនៅណាា៎។ គាត់វាថាជីែតិ
ជន្បទ អ្នកខស្ស្ច្ម្ភក រម្ភន្អី្នរៅៃីដាំណាាំនរកាយផ្ទោះនយើង។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ លក់ដូរតិច្តួច្ចឹ្ងណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ៗ! 

ែ៖ នបើនេអ្នកស្សុ្កភនាំនៃញ នេដឹងខតនធវើការរកស្ ី។ 

ក ចា៎ៗ! 

ែ៖ កាង្ករតិច្តួច្នផ្ែង នយើងអ្នកស្សុ្កខស្ស្ម្ភន្អី្នរៅៃីច្ម្ភក រនរកាយផ្ទោះហ្នឹង។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ែនអ្ើយនតើបងអាច្របាប់ែ្ ាំបខន្ែមនទ ច្ាំនពាោះនលាកឪៃ កគាត់អ្នកកសិ្ករចិ្ញ្ច ឹមនអ្ើយ
បងនហ្ើយនិ្ងបងបអូន្របស់្បងកាលគាត់នៅ...កាលបងនៅៃីនកមងៗហ្ហា ា៎ណាា៎  នហ្ើយច្ ោះអ្នក
ម្ភដ យជាអ្នកកសិ្ករដូច្គាន ខដរហ្ហា ា៎បង? 

ែ៖ចា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ងនអ្ើយនតើស្រម្ភប់បងផ្ទទ ល់ខតមដងហ្ហា ា៎ណាា៎  នតើបងេិតយា៉ែងនម៉ែច្ខដរច្ាំនពាោះនលាកឪៃ ក
អ្នកម្ភដ យរបស់្បងហ្ហា ា៎ណាា៎  នតើគាត់ជាមន្ ស្ែខបបណាខដរបង? 

ែ៖ ឪៃ កម្ភដ យែ្ ាំជាមន្ ស្ែគាត់លអហ្ហា ា៎។ គាត់េិតកូន្និ្យាយនៅកូន្ទាំងបួន្នាក់ គាត់េិត
នស្មើៗគាន  គាត់អ្ត់ម្ភន្េិតថាលនមអៀងខាងណាៗនទ។ មន្ ស្ែគាត់នធើវការរកស្ ីចិ្ញ្ច ឹមកូន្មក
តាាំងៃីបាតនជើងរកហ្មរហូ្តមកដល់ស្ៃវថ្ងៃហ្នឹង េឺគាត់ជួលងក ាំនងកើង... 

ក៖ និ្យាយរួមគាត់ផ្ាត់ផ្ាង់កូន្ហ្ហា ា៎ណាា៎ ? 



ែ៖ ប៉ែ ខន្ដមកខតែ្ ាំវារកមិន្ន ើងចឹ្ង។ វាមិន្ដឹងថាមិច្ មិន្ដឹងថាជីែតិែ្ ាំវារនបៀបមិច្ ចឹ្ងវាអ្ត់
ទន់្ដឹង។ 

ក៖ ចា៎ៗ! ចឹ្ងនអ្ើយក ាំអាលអ្ស់្ស្ងឃឹមនៅកន ងជីែតិបងអី្ នោយសារបងនៅនកមងនហ្ើយដូច្ជា
ម្ភន្ឱ្កាស្នរច្ើន្ខដលបងរបកបម ែរបរនផ្ែងៗនទៀតខដលឱ្យកូន្បងម្ភន្អ្នាេតលអហ្ហា ា៎ណាា៎
បង។ ចា៎ ! ចឹ្ងក ាំអាលអ្ស់្ស្ងឃឹម នោយសារនេនិ្យាយពាកយែលីមួយនេថាអ្នញ្ច ក នៃលខដល
នយើងនៅម្ភន្ជីែតិ នយើងនឹ្ងម្ភន្កដីស្ងឃឹមនៅកន ងជីែតិរបស់្ៃូកនយើងណាបង។ ចា៎ ! ចឹ្ងទាំង
អ្ស់្ហ្នឹងវាេឺជាការៃិតណាា៎ បង។ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងនតើបងម្ភន្ច្ងចាំសាច់្នរឿងអី្វែលោះអ្ង្កក លបងរស់្
នៅជាមួយឪៃ កម្ភដ យបងនទបង? 

ែ៖ សាច់្នរឿងម្ភន្ខតថារស់្នៅជាមួយគាត់ គាត់ម្ភន្នស្ច្កដីស្ ែ។ គាត់មិន្ឱ្យកូន្នៅៃិបាក 
មន្ ស្ែគាត់ គាត់ែាំរបឹងរកឱ្យកូន្ម្ភន្រេប់រគាន់្ រេប់ខបបយា៉ែង។ ជីែតិនយើងវាៃិបាកែលួន្នយើង 
នយើងមិន្ដឹងនធវើនម៉ែច្។ 

ក៖ ចា៎ ៗ! ចឹ្ងនអ្ើយនតើច្ាំខ កបងផ្ទទ ល់ណាបង បងខដលធ្លល ប់ឮឪៃ កម្ភដ យបងនិ្យាយៃីខែែ
ជីែតិគាត់ កាលនៅៃីនកមងៗអី្នៅកាន់្បងនទបង? 

ែ៖គាត់ធ្លល ប់ថានបើែ្ ាំ...និ្យាយនៅគាត់ធ្លល ប់និ្យាយថានបើែ្ ាំនកើតទន់្អាៃតែញិ គាត់ថាមិន្ដឹង
អានម៉ែច្អាម្ភ៉ែ នទ។ នបើមិន្គាត់សាល ប់នោយថាកូន្អ្ត់ស្ ីអ្ត់អី្ចឹ្ង គាត់នៅលួច្អី្នេចឹ្ងហ្ហា ា៎  ដល់
នៃល នៃលខដលែ្ ាំបាន្ខបកអាៃតនហ្ើយ បាន្ជីែតិែ្ ាំចប់កាំន ើ តនឹ្ងគាត់។ 

ក៖ ហ្នឹងនហ្ើយ! ចា៎ ! 

ែ៖ ដល់នៃលចឹ្ង គាត់អ្ត់ម្ភត់អ្ត់អី្។ 

ក៖ ចា៎ ៗ 

ែ៖ គាត់ថានបើែ្ ាំចប់កាំន ើ តនៅគាត់ហ្នឹងនៃល អាៃតហ្នឹងគាត់ថា។ 

ក៖ គាត់របាកដជាសាល ប់នោយសាកូន្ខតមដងហ្ហា ា៎ ។ 

ែ៖ គាត់សាល ប់នោយសារកូន្ អ្ត់ខមន្ថាកូន្នៅនធើវអី្ខត... 

ក៖ នោយសារអ្ត់ឃ្លល ន្ហ្នឹងនហ្ើយ។ 



ែ៖ អ្ត់ឃ្លល ន្ គាត់នមើលកូន្ការអ្ត់បាន្ឃ្លល ន្អ្ត់បាន្ នរពាោះអី្គាត់ថា...។ 

ក៖ គាត់ស្ស្លាញ់កូន្ហ្ហា ា៎ ? 

ែ៖ នៃលខដលៃួកែ្ ាំមក អ្ត់ឃ្លល ន្អ្ត់អី្ចឹ្ង គាត់ែាំរបឹងរកហ្ហា ា៎  នដើមបឱី្យកូន្ស្ ី អ្ត់អី្ក៏នោយក៏
គាត់ែាំរបឹងរកខដរ។ ដល់នៃលចឹ្ងនៅ ែ្ ាំេិតស្ៃវៗ៖ “នបើែ្ ាំនកើតនៃលអាៃតដូច្ៃ កឯងមិន្ដឹង
ថាែ្ ាំនៅនម៉ែច្ម្ភ៉ែ នទ”។ 

ក៖ ចា៎ ! នហ្ើយអី្វខដលបងនិ្យាយហ្ហា ា៎ណាា៎  នបើសិ្ន្ជានលាកឪៃ កបងគាត់ថា នបើសិ្ន្ជាគាត់
ម្ភន្បញ្ញា អី្នកើតន ើងេឺគាត់នកើតន ើងនោយសារគាត់លួច្នេនោយសារកូន្គាត់អ្ត់ឃ្លល ន្
ជាំនាន់្អាៃតហ្ហា ា៎ណាា៎។ ដូច្ជាគាត់និ្យាយចឹ្ង ជាំនាន់្អាៃតហ្ហា ា៎  ការហូ្បច្ កក៏អ្ត់រេប់រគាន់្
នហ្ើយដូច្ជាការនធើវការៃលកមមឱ្យនេហ្នឹង េឺអ្ត់ម្ភន្នៃលស្រម្ភកនទ។ ចា៎ ! 

ែ៖ ចា៎ ! នហ្ើយកូន្នៅែញិទ កឱ្យនេនមើលែនិ្ គាត់ថាជីែតិគាត់ៃីម ន្ថា គាត់ថាគាត់នមើលខតកូន្
នែទនាហ្ហា ស្ា៎។ 

ក៖ អឺ្! 

ែ៖ ដល់នៃលគាត់ ដល់នៃលគាត់ខបកអាៃតនហ្ើយបាន្គាត់ការរនរៀបច្ាំ បាន្គាត់ម្ភន្កូន្
ម្ភន្អី្ បាន្គាត់ថានបើនៅជាំនាន់្អាៃតមិន្ដឹងថានៅណានៅ ីនទកូន្នៅ។ 

ក៖ ចា៎ ! មិន្ថានឹ្ងម្ភន្នរឿងអី្វនកើតន ើងអី្ចឹ្ងណាា៎បង។ ចា៎ ! ចឹ្ងនអ្ើយនតើបងអាច្របាប់ែ្ ាំបខន្ែម
បន្ដិច្បាន្នទថានលាកតានលាកយាយរបស់្បងហ្ហា ា៎ណាា៎ នតើបងម្ភន្ចាំន ម្ ោះគាត់ទាំងខាងអ្នក
ម្ភដ យទាំងខាងនលាកឪៃ កគាត់ម្ភន្ន ម្ ោះអី្វែលោះនទ? 

ែ៖ នអ្ើយខាងៃ កន ម្ ោះគាត់នអ្ើយផ្ទត យាយន ម្ ោះ នធឿក។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ ដល់នៃលខាងម្ភដ យ យាយន ម្ ោះ រ ីតាន ម្ ោះនស្ង។ 

ក៖ ចា៎ៗ! 

ែ៖ ចាំន ម្ ោះ គាត់ខតប៉ែ  ណឹ ងនទ។ 

ក៖ ចា៎ៗ! ខតនកើតអ្ត់ទន់្នទ? 



ែ៖ និ្យាយនៅែ្ ាំនកើតទន់្គាត់ និ្យាយគាត់នៅរស់្ដល់...នន្ោះគាត់នទើបខតែូច្ចូ្លដប់ឆ្ន ាំតា
នហ្ើយយាយខាងឪៃ កសាល ប់នៃលនិ្យាយនៅចូ្លបីឆ្ន ាំបួន្ឆ្ន ាំហ្នឹងខដរនហ្ើយហ្នឹង ប៉ែ ខន្ដតាអ្ត់
ទន់្នទនរពាោះតាសាល ប់តាាំងៃីជាំនាន់្ប៉ែ ល ៃត។ អាៃតយកនៅថ្ែ ៉ែនចលនៅនរកាយផ្ទោះ។ 

ក៖អឺ្! នរកាយផ្ទោះែលួន្ឯង? 

ែ៖ ចា៎ !  ដឹងខតៃ ករបាប់នៃលហ្នឹង។ របាប់ថាតាឯងសាល ប់នោយសារអាៃតយកនៅថ្ែ ៉ែនរកាយ
ផ្ទោះ នហ្ើយនឃើញអាៃតថ្ែ ៉ែឪៃ កែលួន្ឯងខដរ ប៉ែ ខន្ដគាត់មិន្ដឹងថា គាត់ជួយអ្ត់នកើត គាត់បាន្ខត
ខស្ស្កយាំបិទម្ភត់នៃលនឃើញស្ស្ស់្ៗ។ និ្យាយនៅគាត់ថានៃលគាត់នឹ្កមដងៗ គាត់អួ្លនដើម
កែលួន្គាត់ថានឃើញនេថ្ែ ៉ែឪៃ កនហ្ើយមិន្ដឹងថាគាត់ជួយនម៉ែច្នកើត។ គាត់េិតថាស្ស្ក់ទឹកខភនក
យាំគាត់នៅរបាប់យាយថា “សួ្រឯងងី?” ថា “ៃ ក! នេថ្ែ ៉ែៃ កនចល ង្កប់នរកាយផ្ទោះហ្ាកា៎។” នហ្ើយ
នេ អូ្ស្ស្ៃគាត់ហ្នឹងទម្ភល ក់ចូ្លកន ងទឹកខស្ស្បាន្យាយែ្ ាំហ្នឹងនៅនន្ោះនេ នៅបាត់ បាន្ខស្ង
តាយកមកដ ត ធ្លត គាត់ដល់ស្ៃវថ្ងៃហ្នឹង។ 

ក៖ អ្ា៎!  

ែ៖ ម្ភន្ធ្លត គាត់នៅនលើផ្ទោះដល់ស្ៃវថ្ងៃហ្នឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងនអ្ើយជាំនាន់្ហ្នឹងនយើងយកបូជាបាន្ខដរ? ដ តបាន្ខដរ? 

ែ៖ នយើងលួច្លាក់ដ តនេ និ្យាយនៅនយើងអ្ត់ឱ្យនេដឹងទាំងអ្ស់្។ គាត់ថាសូ្មបីខតស្ៃ
ឪៃ ក ទល់ខតនេនដើរនៅបាត់អ្ស់្នហ្ើយបាន្គាត់លួច្យកមកដ ត។ ដ តស្ៃតាឪៃ កែលួន្ឯង
នៃលខដលគាត់និ្យាយបាន្ដឹងថាគាត់អួ្លនដើមក ទឹកខភនកគាត់ហូ្រ គាត់ថាគាត់អា ិតឪៃ ក
គាត់មិន្ដឹងនធើវនម៉ែច្។ សូ្មបីខតែ្ ាំនៃលៃ កគាត់និ្យាយចឹ្ង ក៏ែ្ ាំអា ិតតាខដរ មិន្ដឹងថានយើង 
នធើវនម៉ែច្នកើត នរពាោះនយើងអ្ត់ទន់្ដឹងអី្ នយើងមិន្ទន់្ចប់កាំន ើ តផ្ង។ 

ក៖ ចា៎  ចឹ្ងនអ្ើយទក់ទងកន ងរកុមរេួសាររបស់្បងហ្ហា ា៎ណាា៎បង នអ្ើយនតើអ្នករកុមរេួសាររបស់្
បងជាអ្នករស់្នៅតាមនែតតថ្រៃខែងហ្នឹងតាាំងៃីជាំនាន់្នលាកឪៃ កអ្នកម្ភដ យមកបងហ្ាា៎? 

ែ៖ ចា៎ ! តាាំងៃីជាំនាន់្តាយាយ និ្យាយនៅតាាំងៃីជាំនាន់្តាទួតយាយ បាន្មករហូ្តដល់ស្ៃវ
ថ្ងៃហ្នឹង។ តកូន្តនៅរហូ្តដល់ស្ៃវថ្ងៃហ្នឹង។ គាត់អ្ត់ម្ភន្ឃ្លល តគាត់ គាត់ថាអ្ត់ម្ភន្ឃ្លល តនៅ



ណា នទោះគាត់សាល ប់នម៉ែច្ក៏នោយក៏យកគាត់នៅនៅ  ងខដរ។ គាត់មិន្ឃ្លល តៃីស្សុ្កកាំន ើ ត
គាត់នទ។ 

ក៖ ចា៎ ! ច្ ោះនតើបងម្ភន្សាច់្ញាតិណាខដលនៅនរៅរបនទស្នទបងដូច្ជារតឹមថ្ង នែៀតណា
មអី្?អានមរចិ្ កាណាោអី្ក៏អ្ត់ម្ភន្ខដរន្ា៎? 

ែ ៖ អ្ត់ម្ភន្! 

ក៖ ចា៎ ! នហ្ើយអ្ត់ម្ភន្កូន្កមួយជាំនាន់្នរកាយនន្ោះនេនធើវៃលករច្ាំនាកស្សុ្កនៅកូនរ ៉ែអី្អ្ត់នទបង
ន្ា៎? 

ែ៖ អ្ត់ម្ភន្! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងទក់ទងនឹ្ងអាៃិពាហ៏្ៃិពាហ៏្របស់្បងហ្ហា ា៎ណាា៎  នតើសាវ មីរបស់្បងម្ភន្ន ម្ ោះអី្វខដរ
បង? 

ែ៖ បដីែ្ ាំន ម្ ោះ   ាំ ផ្ទនិ្ត។ 

ក៖   ាំ ផ្ទនិ្ត? 

ែ៖ ចា៎ !  

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ា ឹងកាល  ងបងម្ភន្ចាំថាបងនរៀបការនៅនៃលណានទបង? 

ែ៖និ្យាយនៅជីែតិបដីរបៃន្ធែ្ ាំអ្ត់បាន្ជា... 

ក៖ ការ 

ែ៖ លកខ ៈនៃញដូច្នេដូច្ឯងនទ េឺែ្ ាំមករស់្នៅមក ែ្ ាំស្ស្លាញ់គាន  ែ្ ាំចប់ថ្ដគាន រកស្ ីខត 

ហ្មង។  

ក៖ ខតនបើនរៀបការជាមួយគាន  អ្ត់ទន់្? 

ែ៖ អ្ត់ម្ភន្ទាំងអ្ស់្។ 

ក៖ នហ្ើយច្ ោះនបើខស្ន្ក៏អ្ត់ខដរ? 



ែ៖ នយើងលកខ ៈខស្ន្ខែមរតិច្តួច្ ដូន្តា ក ាំឱ្យដូន្តារបកាន់្នយើងម្ភន្តិច្តួច្។ 

ក៖ ចា៎ៗ! 

ែ៖ នហ្ើយនយើងលកខ ៈជាធាំដ ាំដូច្នេដូច្ឯង នយើងអ្ត់ម្ភន្នទ។ 

ក៖ ចា៎ៗ! 

ែ៖ នយើងម្ភន្ខតចប់ថ្ដគាន រកស្ ីរហូ្តដល់នយើងម្ភន្កូន្ម្ភន្អី្រស់្នៅជាមួយគាន ។ 

ក៖ ចា៎ !ៗ ចឹ្ងនតើស្រម្ភប់បង បងចប់ថ្ដេូគាន រកស្ ីនៅជាបដីរបៃន្ធហ្នឹងចប់ៃីនៃលណាមក
បង? 

ែ៖ ចប់យូរនហ្ើយតាាំងៃីឆ្ន ាំ២០០២មកនម៉ែលោះ។ 

ក៖ អូ្! ២០០២ន្ា៎បងន្ា៎! ចា៎ ! អ្ញ្ា ឹងនតើអ្នក នៃលខដលនេចប់នផ្ដើមនរៀបច្ាំខស្ន្ឱ្យបងហ្នឹងេឺ
ឪៃ កម្ភដ យបងទាំងស្ងខាង នេអ្នកទទួលសាា ល់ខដរបងន្ា៎? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងកាល  ងនៃលខដលបងខស្ន្ន្ហ្នឹង ម្ភន្ជាំនូ្ន្ នេជូន្ថ្ងលទឹកនោោះឱ្យបងអី្ែលោះៗខដរ
នទ? 

ែ៖ និ្យាយនៅអ្ត់ជូន្អ្ត់អី្នទេឺថាកូន្ស្ស្លាញ់ៗគាន នហ្ើយ ចស់្ទ ាំក៏គាត់មិន្ថាអី្ខដរ។ 
គាត់កូន្ស្ស្លាញ់គាន ចឹ្ង គាត់នរៀបច្ាំតិច្តួច្ចឹ្ងណាា៎  ឱ្យរេប់នន្ោះហ្នឹងហ្ហា ស្ា៎ ស្ាំខាន់្គាត់ថាឱ្យ
ខតកូន្នច្ោះស្ស្លាញ់គាន  គាត់អ្ត់បាំខបកបាំបាក់ចឹ្ងហ្ហា ស្ា៎ នហ្ើយនយើងនធើវតាមកបូន្ខែមរនយើងចឹ្ង 
នច្ោះខតខស្ន្តិច្តួច្ក ាំឱ្យដូន្តានយើងរបកាន់្នទស្ចឹ្ងហ្ហា ស្ា៎។ 

ក៖ ហ្នឹងនហ្ើយ នោយសារឱ្យដូន្តាទទួលសាា ល់ថា... 

ែ៖ ណាមួយនយើងវាអ្ត់ផ្ង។ នយើងអ្ត់ម្ភន្ល យម្ភន្កាក់ដូច្នេចឹ្ងហ្ហា ស្ា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ា ឹងនតើបងអាច្របាប់ែ្ ាំបាន្នទថា... នហ្ើយដូច្ជាបងរបាប់ែ្ ាំបខន្ែមបន្ដិច្បាន្នទថា
កាល  ងជាមួលនហ្ត អី្វខដលបងសាា ល់ជាមួយនឹ្ងសាវ មីរបស់្បង? 



ែ៖កាល  ងែ្ ាំន ើងមកនធើវការ។ ដាំបូងនេែ្ ាំនធើវការនរងច្រក។ គាត់មក គាត់នធើវការនរងច្រក
ខដរ បាន្សាា ល់គាន បាន្ចប់ថ្ដគាន  សាា ល់គាន  ស្ស្ឡាញ់គាន ។ 

ក៖ ហ្នឹងនៅ។ ថាយកគាន ជាបដីរបៃន្ធទល់ស្ៃវថ្ងៃហ្នឹងនៅ ? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ រយៈនៃលខដលបងនរៀបការជាមួយគាន  តាាំង២០០២រហូ្តមកដល់នអ្ើយៗ នតើបងអាច្របាប់
ែ្ ាំបខន្ែមបន្ដិច្បាន្នទ បងនរៀបការជាមួយគាត់ហ្នឹងបាន្កូន្បី? 

ែ៖ កូន្បួន្។ 

ក៖ ចូ្លកូន្បួន្នហ្ើយ? 

ែ៖ ចា៎ ! កូន្របុស្នៅនរៀន្ជាមួយយាយ។ 

ក៖ ចា៎ៗ! ចឹ្ងនហ្ើយកូន្របុស្នៅនរៀន្ជាមួយនឹ្ងនលាកយាយ នហ្ើយជាកូន្បងខដលយកនៅ
ជាមួយនឹ្ងែលួន្ហ្នឹង កូន្បីយកមកតាមែលួន្រល់ថ្ងៃហ្នឹង? 

ែ៖ ចា៎ !  

ក៖ នហ្ើយបងបាន្នរៀបការជាមួយគាត់ហ្នឹង បងបាន្ទទួលនូ្ែភាៃដូច្នេនៅថារកុមរេួសារវា
ខតងនឹ្ងប៉ែោះទងាិច្គាន ណាា៎ បងណាា៎? 

ែ៖ វាម្ភន្ មិន្ខមន្ថាអ្ត់នទ។ នយើងថាចន្រនបៀបកន ងរែវានរច្ើន្ខតប៉ែោះគាន ដូច្ជាសូ្មបីខតបដី
របៃន្ធនយើងជួន្កាលថ្ងៃែលោះវាបញ្ញា តិច្តួច្ ែលោះវាអ្ត់ម្ភន្ចឹ្ងហ្ហា ា៎ណាា៎ ។ លកខ ៈថានយើងបដី
របៃន្ធ មិន្ថាវាអ្ត់រហូ្តនទ វានច្ោះខតងខតម្ភន្ែលោះនហ្ើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! ប៉ែ ខន្ដរគាន់្ខតថាតិច្ឬមួយក៏នរច្ើន្ន្ា៎បងន្ា៎? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ នហ្ើយដូច្ជាបងអាច្របាប់បាន្នទថា បងៃីកន្លងមកបងខដលបាន្នរៀន្ភាសាខែមរអី្ែលោះនទ? 

ែ៖ ែ្ ាំនរៀន្ខែមរ។ 

ក៖ បាន្នរៀន្ជាភាសាខែមរខដរបងន្ា៎? 



ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! រយៈនៃលខដលបងបាន្នរៀន្ហ្នឹង បងបាន្នរៀន្ករមិតែបបធម៌ថាន ក់ទីប៉ែ នាម ន្ខដរបង? 

ែ៖ ែ្ ាំនៅនរៀន្ជន្បទ បាន្ថាន ក់ទី៦ខដរហ្នឹង។ 

ក៖ អ្ា៎! បាន្ែពស់្ខដរន្ា៎បងន្ា៎? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! នហ្ើយសាលានរៀន្ខដរបងនរៀន្ហ្នឹងម្ភន្នៅសាលាបឋមសិ្កាម្ភន្ន ម្ ោះអ្វីខដរបង? 

ែ៖ ស្ពឺក! 

ក៖ ស្ពឺក! ចា៎ ! បងកាល  ងបាន្នរៀន្ភាសាបរនទស្អី្បខន្ែមនទៀតនទ? 

ែ៖ អ្ត់ផ្ង! នបើថាធ្លល ប់មកភនាំនៃញ ែ្ ាំមកន្ភនាំនៃញៃីម ន្ ែ្ ាំធ្លល ប់ចូ្លនរៀន្ មិន្ខមន្ថាអ្ត់នទ។ ែ្ 
នរៀន្នស្ៀែនៅប កែន័្ចឹ្ងហ្ហា ា៎  នៅនរៀន្នអ្ប ីស្ ីជាមួយនេជាមួយឯង នយើងនច្ញៃីនរងច្រកនម្ភ៉ែង
បួន្នៅ នយើងចូ្លនរៀន្ នយើងេិតថានយើងនច្ោះខតច្ង់នធើវការនធវើអី្ ដូច្ថានយើងម្ភន្ម ែរបរអី្
នយើងអាច្ចូ្លនធើវការហ្ហងអី្ែនិ្នៅ មិតតភកដិនច្ោះខតបបួលនយើងនច្ោះខតនៅនរៀន្នៅអី្តាម។ 

ក៖នៅតាមនេចឹ្ងនៅណាា៎។ ចា៎ ! 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ងកាលជាំនាន់្  ង បងបាន្នស្ៀែនៅប កែន័្ខដរជាភាសាអ្ង់នេលស្? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ខតទល់មកដល់រល់ថ្ងៃហ្នឹងនរបើរបាស់្បាន្ែលោះៗនទបង? 

ែ៖ អ្ត់! 

ក៖ នអ្ើយចឹ្ងម្ភន្ន័្យថាបងរគាន់្ខតបាន្នរៀន្ ខតដូច្ជាការនរបើរបាស់្និ្យាយជាភាសា
អ្ង់នេលស្ហ្នឹងអ្ត់បាន្នទ? 

ែ៖ចា៎ ! 



ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ា ឹងនអ្ើយបងកាលបងបាន្នរៀន្នៅសាលាបឋមសិ្កានរៀន្ បងនរៀន្បាន្រតឹមថាន ក់ទី
៦ខដរណាា៎បងណាា៎។ នហ្ើយដូច្ជាបងអ្ង្កក លបងនរៀន្ហ្នឹងនៅសាលាបឋមសិ្កាន ម្ ោះអី្វខដរ
បង? នម៉ែច្ែ្ ាំនភលច្! 

ែ៖ ស្ពឺក។ 

ក៖ ចឹ្ងកាលបងបាន្នរៀន្នៅសាលាបឋមសិ្កាស្ពឺកហ្នឹង នតើបងម្ភន្មិតតភកដិជិតស្និតជាមួយ
នឹ្ងគាន នទ? 

ែ៖ ម្ភន្! 

ក៖ ចា៎ ! នហ្ើយម្ភន្ន ម្ ោះអី្នេខដរបងកាលហ្នឹង? 

ែ៖ អាែ ីអាថាង ស្ ទធខតអ្នកនៅខាងស្ពឺទាំងអ្ស់្។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ ស្ ទធខតអ្នករស់្នៅ  ងជិតគាន ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកដូច្ថាមិតតនៅកន ងសាលានហ្ើយមិតតនៅកន ងភូមិនទៀត? 

ែ៖ មិតតភកដិកន ងភូមិ។ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎  នហ្ើយកាល  ងជិតស្និតជាមួយគាន  ម្ភន្សាច់្នរឿងណាខដរបងចាំថាធ្លល ក់នដើរនលង
ជាមួយគាន  ឬធ្លល ប់នធើវកាអី្រួមគាន នទបង? 

ែ៖ ម្ភន្ប៉ែ ន្ធ្លល ប់ថានលងនស្ើច្នៅជួបជ ាំគាន  នាាំគាន ញា ាំអី្ជាមួយខម៉ែជាមួយៃ ក នៅែតតនៅអី្ទាំង
អ្ស់្គាន ហ្នឹងម្ភន្។ មិន្ខមន្ថាអ្ត់នទ។ 

ក៖ ច្ ោះនបើថានដើរនលងអី្ជួបជ ាំគាន បាន្ស្បាយអី្? 

ែ៖ អ្ត់! នបើថានដើរនលងម្ភន្អី្ កាលមួយែកឹ  ងម្ភន្ន្រណានដើរនលង ប  យទន្ភា ាំភារអី្ ម្ភន្
ណា ម្ភន្ខតនៅែតត។ 

ក៖ ហ្នឹងនហ្ើយ។ ចា៎ ! 

ែ៖ ជាំនាន់្នយើង  ងម្ភន្នដើរនលងណាស្បាយ។ 



ក៖ ចា៎ ៗ! 

ែ៖ ម្ភន្េិតខតនៅែតត មកៃីែតតនៅផ្ទោះខតប៉ែ  ណឹ ង។ 

ក៖ ចា៎ៗ! បងធ្លល ក់ស្ ី នួលដកស្ទូងនេៃីកន្លងមក? 

ែ៖ ធ្លល ប់។ 

ក៖ ធ្លល ប់ខដរ? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ង្កប់នហ្ើយបងនហ្ើយកាង្ករខដលបងនធើវដកស្ទូងឱ្យនេ កាល  ងបាន្កថ្រមប៉ែ នាម ន្ខដរបង? 

ែ៖ កាល  ងបាន្មួយពាន់្ៃីរពាន់្ហ្នឹង។ នថាកហ្ហា ស្ា៎! 

ក៖ ចា៎  

ែ៖ វាអ្ត់បាន្ដូច្នយើងឥ ូែនទ។ ឥ ូែវាបាន្មួយម ឺន្ជិតៃីរម ឺន្ ៃីរម ឺន្នថាកហ្ហា ា៎។ 

ក៖ ចា៎ៗ 

ែ៖ កាលៃីម ន្ល យវាថ្ងល។ ដល់នៃលឥ ូែល យវា... វាថ្ងលវានថាក។ 

ក៖ ចឹ្ងបងអាច្របាប់ែ្ ាំបខន្ែមតិច្បាន្នទថា កាលខដលបងដកស្ទូងឱ្យនេ ផ្ តៃីរដូែដកស្ទួង
ឱ្យនេ បងម្ភន្នធើវការអី្នេនទៀតនទ? 

ែ៖ ែ្ ាំនៅមិន្នធើវអី្នរៅៃីែ្ ាំ ជួន្កាលនធើវន្ាំនធវើអី្លក់នឹ្ងខម៉ែែ្ ាំ។ 

ក៖ ន្ាំអី្នេបងកាល  ង? 

ែ៖ កាល  ងគាត់នធើវន្ាំនតាន តន្ាំអី្ចឹ្ង នយើងនច្ោះខតយកលក់យកដូរនៅម ែផ្ារ។ ប ងទឹកប ងអី្ 
គាត់នច្ោះខតនធើវលក់តិច្តួច្ៗចឹ្ងហ្ហា ា៎ណាា៎។ 

ក៖ចា៎ៗ!  

ែ៖ ជាំនាន់្  ងម្ភន្អី្ ម្ភន្ខតន្ាំបាយនរទៀបបាយអី្។ 



ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងនអ្ើយតាាំងៃីតូច្រហូ្តដល់ធាំ នតើជីែតិរបស់្បងម្ភន្ការផ្ទល ស់្បដូរអី្ែលោះនទបង នៅកន ង
ជីែតិរបស់្បង? 

ែ៖ កន ងជីែតិែ្ ាំផ្ទល ស់្បតូរនរច្ើន្មិន្ថាអ្ត់ផ្ទល ស់្បតូរនទ។ កាលៃីម ន្នយើងធ្លល ប់នៅស្សុ្កនៅអី្នយើង
នធវើខស្ស្នធវើអី្ រហូ្តនយើងមកនៅភនាំនៃញនយើងរកមិន្បាន្នហ្ើយ នយើងរកមិន្ស្ល់មិន្អី្។ រកអី្ក៏
មិន្ស្ល់ៗ នយើងនិ្យាយនៅជីែតិនយើងផ្ទល ស់្បតូររហូ្ត នយើងធ្លល ប់លាងចន្ក៏នយើងធ្លល ប់ដល់
នៃលនយើងបាន្មកនៅនន្ោះ នយើងអ្ត់ម្ភន្ការង្ករនធវើ នយើងនរ ើស្នអ្តចយនិ្យាយនៅជីែតិ
នយើងវាផ្ទល ស់្បដូរតាមហ្នឹង។ 

ក៖ ហ្នឹងនហ្ើយ។ 

ែ៖ ខមន្ថាមិន្ផ្ទល ស់្បតូរនរច្ើន្នទ នរច្ើន្ ជីែតិនយើងលាំបាកនរច្ើន្មិន្ដូច្ៃីម ន្នទ។ 

ក៖ ចឹ្ងម្ភន្ន័្យថាជីែតិបងម្ភន្ការផ្ទល ស់្បតូរលាំបាកនធវើការរេប់ម ែរេប់ខបបយា៉ែងនដើមបីចិ្ញ្ច ឹម
រេួសារ និ្ងចិ្ញ្ច ឹមកូន្ឯង។ ចា៎ ! អ្ញ្ា ឹងនតើបងអាច្របាប់ែ្ ាំបាន្នទថាស្ៃវថ្ងៃហ្នឹងបងចូ្លចិ្តត
ញា ាំមាូបអី្នរច្ើន្ជាងនេ? 

ែ៖ និ្យាយនៅម្ភន្ថាចូ្លចិ្តតនទឱ្យខតបាន្ល យទិញមាូបអី្ នច្ោះខតទិញរេប់ខតមាូបនៅឱ្យខត
ម្ភន្ល យទិញ។ ជួន្កាលអ្ត់ម្ភន្ល យទិញចឹ្ងនយើងនច្ៀន្ៃងទនច្ៀន្ៃីរបីរគាប់នៅ រួច្។ 

ក៖ ហ្នឹងនហ្ើយនដើមបីបន្តជីែតិរល់ថ្ងៃន្ា៎បងន្ា៎? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងកាលៃីបងនៅនកមងៗដូច្ជារដូែប  យទន្ចូ្លឆ្ន ាំអ្ ីចឹ្ងហ្ហា ា៎  នតើបងចូ្លចិ្តតនលង
ខលបងរបជារបិយដូច្ជា នបាោះ ូង ទញរៃ័រត នចលអ្ងា ញ ចូ្លចិ្តតនលងនទបង? 

ែ៖ ែ្ ាំអ្ត់ខដលបនលងនសាោះមិតតភកដិបបួលនលងយា៉ែងណាក៏មិន្នលងនទ បាន្ខតអ្ងា យនមើលនេ
ហ្នឹង អ្ងា តនមើលនេ។ 

ក៖ នបើឱ្យនលង អ្ត់នលងនទ? 

ែ៖ អ្ត់នលង!  

ក៖ ខតនបើស្រម្ភប់បទច្នរមៀង និ្ងការរាំ បងចូ្លចិ្តតនលងនទកមមែធីិហ្នឹង? 



ែ៖ នបើរាំ មិតតភកដិនច្ោះខតនៅែញិ នច្ោះខតរាំនឹ្ងនេនៅមួយបទៃីរបទចឹ្ងនៅ នហ្ើយមកផ្ទោះនដក 
នៅ។ និ្យាយនៅមិន្សូ្ែនដើរ ៃីនរពាោះនយើងចូ្លចិ្តតនអ្ៀន្នរច្ើន្។ 

ក៖ ហ្នឹងនហ្ើយ! 

ែ៖ ដល់នៃលចឹ្ងនៅ អ្ត់សូ្ែហ្ហ ន្នដើរនលង។ 

ក៖ ចា៎ៗ! ស្រម្ភប់នតើរកុមរេួសាររបស់្បងហ្ហា ា៎ណាា៎បង នតើដូច្ជាម្ភន្ន្រណាម្ភន ក់ខដលនេនច្ោះ
នលងឧបករ ៍នភលងដូច្ជា រនាត ហ្ាីតា ចប ី រទ ឬមួយៃា ូអី្ែលោះនទបង? 

ែ៖ អ្ត់! 

ក៖ អ្ត់ម្ភន្នទបងន្ា៎? 

ែ៖ អ្ត់! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងទក់ទងនឹ្ងបញ្ញា  នតើផ្ទោះបងម្ភន្លកខ ៈនម៉ែច្ខដរបង ខដលបងរស់្នៅជាមួយនឹ្ង
ឪៃ កម្ភត យបង? 

ែ៖ ផ្ទោះលកខ ៈ ផ្ទោះគាត់និ្យាយនៅនធវើផ្ទោះន ើៃីែនងប រ  ផ្ទោះរនបៀបប រ ចឹ្ងហ្ហា ា៎ណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ៗ! ប៉ែ ខន្តផ្ទោះស្ល់ៃីស្ងាមមកណាា៎ បងនន្ា៎? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ ប៉ែ ខន្ដឥ ូែវារងកាល យអ្ស់្នហ្ើយ នរពាោះនយើងវាអ្ត់កាដ រៃ កនច្ោះខតនោោះបតូរនៅណាា៎  ប៉ែ ខន្ដ 
ប រ វានៅប រ ចឹ្ង។ 

ក៖ ចា៎ៗ! 

ែ៖ ខមន្ថាវាមិន្បាន្ដូច្ៃីម ន្ទាំងអ្ស់្នទ នរពាោះឥ ូែវានិ្យាយនៅ វាយូរឆ្ន ាំមកចឹ្ង វានច្ោះខត
ៃ កនហ្ើយ វាមិន្ដូច្ថារងឹម្ភាំដូច្ជាផ្ទោះងម ផ្ទោះន ើធមមតានយើងនច្ោះខតខកខរប នច្ោះខតបដូរមតងបន្ដចិ្ 
ៗ នរពាោះវាមិន្ដូច្កាលៃីម ន្ទាំងស្សុ្ងទាំងអ្ស់្នទ។ 



ក៖ ចា៎ៗ! ចឹ្ងកាល  ង បងម្ភន្ចាំថាផ្ទោះបង នធវើនោយែលួន្ឯងឬមួយនលាកឪៃ ករបស់្បង
ជួលនេនធវើនទបង? 

ែ៖ តា! ផ្ទោះស្ល់ៃីយាយតា។ 

ក៖ អ្ា៎! ផ្ទោះស្ល់ៃីស្ងាមមកបងន្ា៎? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ងបងដឹងកដីមកេឺផ្ទោះហ្នឹងម្ភន្នហ្ើយស្សាប់ម៉ែង។ អ្ស់្ដឹងដាំន ើ រនរឿងថាកាល  ង
របខហ្លជានលាកតាអ្នកនធវើឬមួយក៏ជួលនេនធវើអី្បងអ្ត់ដឹងនទ? 

ែ៖ អ្ត់ដឹងនទ។ 

ក៖ ចា៎ ! ខតែ្ ាំេិតថាៃីជាំនាន់្ស្ងាមម ន្អ្ត់ជួលនេនទ ភាេនរច្ើន្នធវើែលួន្ឯង នហ្ើយនៅអ្នកជិត
ខាង ឬមួយក៏បងបអូន្អី្មកជួយនធវើ? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អា ឹងៃីស្ងាមមកណាា៎បង។  

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ងនតើបងម្ភន្នច្ោះជាំនាញអ្វីែលោះបន្ដនែន្ៃីរកុមរេួសារដូច្ជាកាលខដលនធវើស្បបិកមមកូរស្ករ
នតាន ត ស្បបកិមមតាំបាញ នធវើកនន្ទល ឬមួយក៏នធវើស្បបិកមមតាំបាញខាងរកម្ភ អី្អ្ត់នទបងន្ា៎? 

ែ៖ អ្ត់នច្ោះ! និ្យាយនៅខម៉ែែញិ នច្ោះទាំងអ្ស់្ អ្ត់...ែលួន្ឯងអ្ត់ម៉ែង អ្ត់នច្ោះ។ 

ក៖ អូ្ា៎! អ្នកម្ភត យរបស់្បងនច្ោះនរេឿងហ្នឹងទាំងអ្ស់្ហ្ាា៎? 

ែ៖ ខម៉ែគាត់នច្ោះនធវើកនន្ទលនធវើអី្ហ្នឹង។ គាត់គាម ន្នធវើអី្ គាត់នធវើស្រម្ភប់ទ កោក់ែលួន្ឯងចឹ្ង គាត់
នច្ោះ ប៉ែ ខន្ដនបើកូន្ៗមកនរកាយ អ្ត់ម្ភន្ណានមើលគាត់នធវើប៉ែ ខន្តអ្ត់នច្ោះ។ 

ក៖ ចា៎ ! នោយសារបងអ្ត់ហ្វឹកហ្ហត់ខាងខផ្នកអាជីៃហ្នឹងនទន្ា៎បងន្ា៎? 

ែ៖ អ្ត់នទ! 



ក៖ អ្ញ្ា ឹងនអ្ើយបញ្ញា នៅកន ងជីែតិរបស់្បងផ្ទទ ល់ខតមតងណាបង នតើបងអាច្របាប់ែ្ ាំបាន្នទអ្ាំៃី
នរឿងអ្វីែលោះខដលបងធ្លល ប់ ល្ងកាត់នៅកន ងជីែតិរបស់្បងណាា៎  ខដលបងលាំបាកជាងនេដូច្ថាមិន្
អាច្បាំនភលច្បាន្ ម្ភន្អី្ែលោះបង?  

ែ៖ ៃិបាកជាងនេេឺជីែតិមកនៅភនាំនៃញដាំបូងនេ អ្ត់ម្ភន្ផ្ទោះអ្ត់ម្ភន្អី្នទ នដើរនដកតាមស្ស្
យាបផ្ទោះនេ។ ែ្ ាំធ្លល ប់និ្យាយនៅែ្ ាំធ្លល ប់នហ្ើយ ជីែតិែ្ ាំលាំបាកជាងនេហ្នឹងចាំម៉ែង មកដាំបូងនេ
ជាមួយឪៃ ក មកនធវើការដាំបូងនេ នដើរនដកតាមស្ស្យាបផ្ទោះនេ។ ជីែតិែ្ ាំនិ្យាយនៅអ្ត់នចលេឺ
ចាំរហូ្តនទោះសាល ប់ក៏នោយក៏ែ្ ាំនៅចាំ។ កាល  ងលាំបាកជាងនេខដលមក កាល  ងមកខត
ៃីរនាក់ឪ និ្ងកូន្ មកនធវើការដាំបូងនេ។ 

ក៖ ៃីរនាក់ឪកូន្? 

ែ៖ ហ្នឹងនហ្ើយ! កាល  ងខម៉ែគាត់រកមកខដរ ដល់នៃលមកចឹ្ងនៅបអូន្ស្សី្ែ្ ាំមីនៅនេហ្នឹង ឺ 
វា ឺចឹ្ងនៅៃ កគាត់ឱ្យនៅែញិនៅ ក៏គាត់ជិោះរនទោះនស្ោះហ្នឹង រតលប់នៅែញិនៅ គាត់យកខតែ្ ាំ
មកជាមួយម្ភន ក់ចឹ្ងណាស្ា៎។ ក៏ែ្ ាំមកនដើរជាមួយៃ ក មកនធវើការដាំបូងនេហ្នឹ ងគាត់លីបខន្លលីអី្
នៅផ្ារនៅអី្ចឹ្ងណាស្ា៎។ 

ក៖ ចា៎ៗ! 

ែ៖ គាត់នលើបខន្ល ោក់បខន្លោក់អី្នេ បាន្បួន្ដប់កាក់ចឹ្ង គាត់ស្ន្ែាំៗចឹ្ងនៅ បាន្នផ្្ើរនៅឱ្យ
ម្ភត យចិ្ញ្ច ឹមកូន្នៅផ្ទោះចឹ្ងហ្ហា ា៎ណាស្ា៎។ 

ក៖ ចា៎ៗ! 

ែ៖ នហ្ើយគាត់នឹ្កនឃើញ គាត់ស្ស្លាញ់ែ្ ាំជាងនេ។ គាត់យកែ្ ាំមកតាម នៃលនមឃនភលៀងនមឃ
អី្ចឹ្ងនៅ គាត់ស្ ែចិ្តតរកងង់រកអី្រ ាំកូន្ ខាល ច្នភលៀងខាល ច្អី្ចឹ្ងហ្ហា ា៎  នដើរនដកតាមស្ស្យាបផ្ទោះនេ 

ចឹ្ងហ្ហា ស្ា៎ រហូ្តដល់គាត់រកល យបាន្ចឹ្ងនៅ នៅនលងស្សុ្កមតងម្ភក លចឹ្ងខម៉ែនឃើញមូស្ខាាំកូន្
នៃកអ្ត់ឱ្យមក។ ឪៃ កមកបាន្ប៉ែ នាម ន្ចឹ្ង គាត់នឹ្ករបៃន្ធកូន្ គាត់នៅែញិចឹ្ងនៅ។ គាត់យកែ្ ាំ
មករហូ្ត គាត់នដើរ គាត់ជួលកង់នេ ឌ ប រត់ឌ ប អ្ស់្ៃីគាត់រត់កង់ឌ បចឹ្ងនៅ គាត់ជួលរម៉ែកនេ
ទក់រម៉ែក់ដឹកអ្ ស្ដឹកអី្នេចឹ្ងណាា៎។ គាត់នច្ោះខតរកនធវើនមតច្ឱ្យខតបាន្ល យចិ្ញ្ច ឹមកូន្។ 

ក៖ ចា៎ ! ឱ្យបាន្ចិ្ញ្ច ឹមកូន្? 



ែ៖ ចិ្ញ្ច ឹមរបៃន្ធនៅស្សុ្កអី្ចឹ្ងណាា៎ ។ និ្យាយនៅនៃលខដល  ងេឺថារកល យនៅភនាំនៃញរក
ស្ល់រកអី្។ គាត់មកម្ភន្អី្ អ្ត់ខដលស្ល់នទ ម្ភន្ខតៃិបាកនែនា អ្ត់ស្ ីអ្ត់ច្ ក រហូ្តដល់
គាត់រទាំមិន្បាន្ គាត់ខលងន ើងនហ្ើយ។ គាត់ថាអ្ត់ស្ ីម្ភន្ស្ ីក៏នោយគាត់ស្ ែចិ្តតនធវើខស្ស្ោាំ
ដាំណាាំ។ ហ្នឹងឥ ូែែគាត់ោាំដាំណាាំោាំអី្នៅស្សុ្កនៅអី្លក់តិច្តួច្ៗរគាន់្បាន្ល យតិច្តួច្
ទិញមាូបទិញនន្ោះហ្នឹងហ្ហា ា៎ ។ បខន្លនយើងម្ភន្ស្សាប់ រតីជួញកាលគាត់នៅរកចឹ្ងនៅណាា៎។ ហ្នឹង
ជីែតិែ្ ាំខដលលាំបាកជាងនេ។ ចាំអ្ត់នភលច្។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ េឺែ្ ាំមកជាមួយឪៃ ក នដើរនដកមស្ស្យាបផ្ទោះនេ។ 

ក៖ ចា៎ ! នហ្ើយម្ភន្នៃលណាខដលបងស្បាយចិ្តតែលោះនទបង ស្ៃវថ្ងៃហ្នឹង? 

ែ៖ និ្យាយនៅជីែតិែ្ ាំគាម ន្នៃលណាខដលស្បាយចិ្តតេឺម្ភន្នៃលខដលនកើតទ ក ៃិបាកេិតៃី
រេួសារនរច្ើន្ េិតៃីកូន្ល យកាក់េឺែ្ ាំេិត ថាែ្ ាំរកនម៉ែច្នដើមបលី យស្ល់ នដើមបីម្ភន្ល យនដើមបី
ម្ភន្ល យនធវើផ្ទោះែលួន្ឯង ផ្តល់ឱ្យកូន្នរៀន្េឺែ្ ាំេិតខតចឹ្ង។ នអ្ើយ! និ្យាយនៅនយើងគាម ន្ការ
ស្បាយចឹ្ង ដូច្នេ នេម្ភន្ល យម្ភន្កាក់នេនច្ោះខតស្បាយនៅរួច្ នយើងគាម ន្ល យគាម ន្កាក់
នយើងនៅស្បាយអី្នកើត ការង្ករអី្នកើត នយើងេិតខតៃីនាក់កូន្ ៃីការង្ករ រេួសារ អ្ត់ស្ ីម្ភន្
ស្ ី។ 

ក៖ ហ្នឹងនហ្ើយ! ដូច្ជាចឹ្ង នតើបងអាច្របាប់ែ្ ាំបន្តិច្បាន្នទថាតាាំងៃីតូច្រហូ្តមកដល់ធាំនៃញែ ័
យទល់រល់ថ្ងៃហ្នឹងហ្ហា ា៎ណាា៎  នតើបងម្ភន្កតីស្ស្ថ្ម៉ែកតីនឹ្ងប៉ែ ន្ប៉ែងកន ងបាំ ងច្ង់នធវើអ្វីែលោះនៅកន ង 

ជីែតិតរបស់្បង? 

ែ៖ ែ្ ាំេិតថាជិែតិែ្ ាំ ែ្ ាំេិតថាែ្ ាំច្ង់នរៀន្អ្  តស្ក់នរៀន្អី្នច្ោះចឹ្ងនៅណាា៎  នហ្ើយកូន្ែ្ ាំនរៀន្នច្ោះខដរ
ចឹ្ងនៅណាា៎  នយើងនៅនៅស្សុ្ក នយើងនបើករបរ ម ែរបរមួយស្រម្ភប់ជីែតិែលួន្ឯង រហូ្តចឹ្ងណា
នអាយម្ភន្ទីលាំ ឹង។ 

ក៖ ម្ភន្នៅលាំ ឹងែលួន្? 

ែ៖ ម្ភន្ទីលាំ ឹង ន ើងភនាំនៃញន ើងអី្ចឹ្ងនៅណាា៎  នហ្ើយបតីគាត់ន ើងមកនធវើការស្ាំ ង់ គាត់
ន ើងនៅ េិតថាច្ង់នៅនៅស្សុ្កនដើមបីបនងកើតម ែរបរអ្ស់្ហ្នឹងចឹ្ងនៅណាា៎។ 



ក៖ ចា៎ៗ! 

ែ៖ េិតថានេនៅស្សុ្កនេរកល យរកមិន្ស្ល់ នយើងចឹ្ងនៅនៅស្សុ្កែញិឱ្យបាន្ល យ ម្ភន្
ល យកាក់។ 

ក៖ ឱ្យដូច្នេន្ា៎? 

ែ៖ ឱ្យដូច្នេចឹ្ងហ្ហា ា៎។ ខលងន ើងភនាំនៃញ ខលងន ើងអី្ចឹ្ងណាា៎  មិន្ខមន្នយើងមិន្ន ើងនទ
នយើងន ើង ដូច្ថានយើងមកនលងបដីមដងម្ភដ ល នយើងន ើងមកយកល យមកអី្គាត់ចឹ្ងណាា៎។ 

ក៖ ហ្នឹងនហ្ើយ! 

ែ៖ ប៉ែ ខន្ដ... 

ក៖ នគាលបាំ ងហ្នឹង អ្ត់ទន់្ដូច្បាំ ង? 

ែ៖ អ្ត់បាន្ដូច្បាំ ង។ 

ក៖ ក ាំភ័យបង តិច្នទៀតបាន្ដូច្បាំ ងនហ្ើយ។ ចា៎ ! អ្វីខដលនយើងែាំរបឹងេឺវាដូច្បាំ ងរបស់្
ៃួកនយើងណាា៎បងណាា៎  នបើសិ្ន្ម្ភន្នគាលនៅរបាកដជាម្ភន្នគាលបាំ ងោក់នៅដល់នគាល
នៅហ្នឹងនហ្ើយបង។ នបើសិ្ន្ជានៅកន ងជីែតិរបស់្នយើងអ្ត់ម្ភន្នគាលនៅនទេឺនរបៀបនធៀបនៅ
នលើនលាកនន្ោះវាអ្ត់ន័្យខដរណាបង? 

ែ៖ ហ្នឹងនហ្ើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងនតើជាច្ ងនរកាយ នតើបងម្ភន្អ្វីផ្ទដ ាំនផ្្ើរនៅដល់កូន្នៅជាំនាន់្នរកាយរបស់្បង
ហ្ហា ា៎ណាា៎  ដូច្ជាឱ្យគាត់ែាំរបឹងនរៀន្ឱ្យគាត់ែាំរបឹងនធវើការ? 

ែ៖ រល់ថ្ងៃែ្ ាំអ្ត់ម្ភន្បាំ ងអី្ធាំដ ាំនទ ែ្ ាំច្ង់ឱ្យខតបាន្កូន្នៅែ្ ាំៃីរនាក់ហ្នឹងបាន្នរៀន្សូ្រតឱ្យ
បាន្នច្ោះដឹងជាងបងៗវាចឹ្ងហ្ហា ា៎។ ែ្ ាំេិតថាបងៗវា វាមិន្បាន្នរៀន្សូ្រតែ្ ាំច្ង់នអាយកូន្ទាំងៃីរ
នាក់ហ្នឹងបាន្នរៀន្សូ្រតចឹ្ងណាា៎  ឱ្យម្ភន្ល យម្ភន្កាក់ស្រម្ភប់វារកនៅម ែនទៀត។ ឱ្យវាបាន្
នរៀន្នៅម ែនទៀតក ាំឱ្យវាចឹ្ង។ រល់ថ្ងៃែ្ ាំរកអ្ត់ម្ភន្ល យឱ្យកូន្នរៀន្ ែ្ ាំេិតថាតិច្នទៀតនៅខាល ច្
ែ្ ាំអ្ត់លទធភាៃនអាយកូន្ែ្ ាំៃីរនាក់ហ្នឹងនរៀន្។ 

ក៖ ចា៎ៗ! 



ែ៖ ែ្ ាំេិតថាកូន្ែ្ ាំៃីរនាក់លៃង់នហ្ើយ ែ្ ាំអ្ត់ច្ង់ឱ្យកូន្ែ្ ាំៃីរនាក់នទៀតលៃង់នទ។ ចឹ្ងែ្ ាំច្ង់ឱ្យវា
នរៀន្សូ្រតទាំងៃីរនាក់ហ្នឹងឱ្យនច្ោះ។ ឱ្យវាម្ភន្ការង្ករនធវើដូច្នេដូច្ឯងចឹ្ង ក ាំឱ្យវាៃិបាកដូច្ែ្ ាំ
ដូច្ឪវាចឹ្ង។ ក ាំឱ្យនៅកមមករនេៃិបាកណាស់្។ 

ក៖ ចា៎ៗ! អ្ញ្ា ឹងនន្ោះេឺជានគាលបាំ ងរបស់្បងខដលបងបាន្ប៉ែងទ កណាា៎ បង នហ្ើយដូច្ជាអ្វី
ខដលបងផ្ទដ ាំនផ្្ើរេឺរគាន់្ខតច្ង់ឱ្យកូន្ម្ភន្អ្នាេតនៅ ឱ្យគាត់ែាំរបឹងនរៀន្។ ចា៎ ! នហ្ើយដូច្ជានបើ
នធវើការ នធវើការអ្វីមួយខដលរបកបម ែរបរខដលចិ្ញ្ច ឹមជីែតិែលួន្ឯងក ាំឱ្យៃិបាក។ 

ែ៖ ហ្នឹងនហ្ើយ ក ាំឱ្យនធវើការង្ករស្ាំ ង់ដូច្ជាែ្ ាំនហ្ើយនិ្ងឪវាឱ្យនសាោះ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ វាៃិបាកនែនាណាស់្។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ែ៖ នហ្ើយែ្ ាំច្ង់ឱ្យវានធវើការដូច្នេដូច្ឯងនៅ ក ាំមកនធវើការស្ាំ ង់ដូច្ឪវា នៃលអ្ត់នច្ោះអ្ត់អី្
ម្ភន្ម ែរបរអី្ម្ភន្ខតនធវើការស្ាំ ងហ្នឹងនហ្ើយ ចិ្ញ្ច ឹមជីែតិែលួន្ឯង។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងបងម្ភន្ខតប៉ែ  ណឹ ង ខដលផ្ទដ ាំនផ្្ើរណាបងន្ា៎។ ចា៎ ! នហ្ើយនបើសូ្មឱ្យនជៀស្វាង កន ងចិ្តត
របស់្បង បងច្ង់ឱ្យកូន្នៅនជៀស្វាងអ្វីែលោះបង? 

ែ៖ សូ្មឱ្យកូន្នៅទាំងអ្ស់្ែាំរបឹងនរៀន្សូ្រត ក ាំនភលើតនភលើន្នឹ្ងខលបងពាលានផ្ែងៗដូច្ជានរេឿង
នញៀន្ នរេឿងអី្ហ្នឹង។ 

ក៖ ចា៎ ! សូ្មឱ្យៃួកគាត់នជៀស្វាងឱ្យអ្ស់្។ 

ែ៖ ឱ្យែាំរបឹងនរៀន្សូ្រត េិតនៅចប់អាជីៃណាខដលៃិតរបាកដខដលកន ងជីែតិែលួន្ឯងច្ង់បាន្
ចឹ្ងណាា៎  ក ាំដូច្ែ្ ាំ ែ្ ាំច្ង់បាន្អ្វីក៏ែ្ ាំអ្ត់បាន្ចឹ្ងណាា៎។ 

ក៖ ដូច្បាំ ងដូច្អី្ចឹ្ងណាា៎បង? 

ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ងបងម្ភន្ខតប៉ែ  ណឹ ងនទបងន្ា៎? 



ែ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹ្ងជាច្ ងនរកាយែ្ ាំសូ្មអ្រេ  បងណាា៎បងណាា៎  ខដលច្ាំណាយនៃលនែលាដ៏ម្ភន្តថ្មល
របស់្បងមកកាន់្សាលានរៀន្BYU របស់្ៃួកែ្ ាំហ្នឹង នហ្ើយសូ្មជូន្ៃរឱ្យឆ្ន ាំងមីសូ្មឱ្យអ្វីៗឱ្យបង
រកស្ ីទទូលទន្ម្ភន្បាន្ណាា៎បង ឱ្យម្ភន្ភាៃរកីច្នរមើន្នហ្ើយជាៃិនស្ស្សូ្មឱ្យរកុមរេួសារ
របស់្បងទាំងអ្ស់្នពារនៃញនោយសារស្ ភមងាល និ្ងម្ភន្នស្ច្កដីស្ ែ សូ្មឱ្យៃួកគាត់ទាំង
អ្ស់្គាន អ្នាេតនៅនៅនៃលខដលគាត់ធាំនៅ នហ្ើយគាត់ចប់នផ្ដើមឮស្នមលងបងហ្ហា ា៎ណាា៎  អ្ញ្ា ឹង
គាត់នឹ្ងរបុងនរបៀបនធវើតរម្ភប់តាមនៅកន ងអ្វីខដលម្ភត យគាត់បាន្ផ្ទដ ាំនផ្្ើរដល់ៃួកគាត់ចឹ្ង។ ចា៎ ! 
អ្ញ្ា ឹងែ្ ាំអ្រេ  ណាា៎បងណាា៎។                                                 

ជីែរបែតតិស្នងខបរបស់្បងស្សី្ សូ្ ធីោ 
សូ្ ធីោ ម្ភន្អាយ  ៣៧ឆ្ន ាំ ម្ភន្ស្សុ្កកាំន ើ តនៅកន ងភូមិ ស្ពឺកង ឃ ាំ ន ើកាត់ ស្សុ្កបាភនាំ នែតត 
ថ្រៃខែង។ បច្ច បបន្នគាត់រស់្នៅកន ងភូមិ  កូតៃិល ផ្លូែ៦០ខម៉ែរត។ បងស្សី្ម្ភន្បងបអូន្បនងកើតច្ាំនួ្ន្
៤នាក់នហ្ើយបងស្សី្ជាកូន្ទី២។ បងស្សី្នរៀន្រតឹមថាន ក់ទី៦នទ  នហ្ើយៃីតូច្មកនធវើការជាមួយ
ឪៃ កនៅភនាំនៃញ នហ្ើយគាត់មិន្បាន្នរៀន្តនទ មកៃីសាែ ន្ភាៃរេួសារម្ភន្ការលាំបាក នហ្ើយ
បងស្សី្មកភនាំនៃញជាមួយឪៃ ក។ គាត់ែាំរបឹងរកល យនដើមបីយកនៅចិ្ញ្ច ឹមរេួសាៃីតូច្មកដល់
បងស្សី្បាន្ធាំនៃញែយ័។ គាត់មិន្ខដលម្ភន្ការស្បាយចិ្តតនទ។  


