
ការសម្ភា សរបស ់អ  ៊ុំ ថន 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ អ្ ុ៊ុំ ថន 

ក៖ ជំរាបសួរឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ថ្ថងឈនោះខ្ុបំាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា នឹងឈធវើបទសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភន ក ់ ហែលសពវថ្ថងគាររ់ស់ឈៅកនុងភូម ិ
ែំណាកធ់ំមយួ សង្កា រ ់សទឹងម្ភនជយ័ ខណ្ឌ  សទឹងម្ភនជយ័ ឈៅកនុងរាជធានីភនឈំពញ។  ឈែើយវាករ៏រូវថ្ថងទី១ 
ររូវនងឹថ្ថងពុធ ហខ ៨ ឆ្ន  ំ២០១៨។ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហែរឈ ម្ ោះឈៅតាមអ្រត
សញ្ញា ណ្បនឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុ ំឈ ម្ ោះ អ្ ុ៊ុំ ថន។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! អ្រម់្ភនឈទ។ 

ក៖ អ្ុ!ឺ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឆ្ន ឈំនោះម្ភនអាយុប ុន្មម នឆ្ន ឈំែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឆ្ន ឈំនោះចូលែុកសិបឆ្ន ឈំែើយ។ 

ក៖ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ណំា? ហខណា? ថ្ថងណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំកើរឈៅឆ្ន ១ំ៩៥៤ ថ្ថងទី២ ហខ ៣។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ចុោះឈបើសិនជាគរិជាឆ្ន ចំន័ទគរិវញិឈោកអ្ ុ៊ុំឈកើរឆ្ន អំ្ហីែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឆ្ន កុំរ។ 

ក៖ ឆ្ន កុំរ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនរសុកកំឈណ្ើ រឈៅណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំៅភូម ិរចកថលី រសកុ បន្មទ យម្ភស ឈខរត កំពរ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនបងបអូនចំនួនប ុន្មម នន្មកហ់ែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងបអូនោងំអ្ស់របាបំនួន្មក។់ 



ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំររូវជាកូនទីប ុន្មម នហែរឈៅកនុងរកមុរគួសារែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ រំរូវជាកូនទី២។ 

ក៖ អ្ូ!៎ កូនទ២ី ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនឈៅចឈំ ម្ ោះបងបអូនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំោងំអ្ស់ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះអាចឈៅចខំលោះៗហែរអ្ញ្ជ ឹង សពវថ្ថងឈៅសល់ហរបនួន្មកឈ់ទហែររស់សាល បអ់្ស់របានំ្មកឈ់ែើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងរបហែលជាកមួយសំឲឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របាបឈ់ ម្ ោះបងបអូនោងំអ្ស់ហែលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចឈំោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ!ៗ  

ក៖ ពកួគារឈ់ ម្ ោះអ្ីខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះទមីយួ អ្ ុ៊ុំ នឹម ទីពី ខ្ុអំ្ ុ៊ុំ ថន ទីបី អ្ ុ៊ុំ មុ ំទីបនួ អ្ ុ៊ុំ ធូ ទីរបា ំអ្ ុ៊ុំ ចន្មន  ទរីបាមំយួ អ្ ុ៊ុំ ឈអ្ៀប ទរីបាពំីរ អ្ ុ៊ុំ 
របុស ឈែើយប ុន្មម នន្មកឈ់ន្មោះគារស់ាល បយូ់រឈពកឈែើយពីសងគម។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈៅចថំ្ថងហខឆ្ន កំឈំណ្ើ ររបស់ពួកគារខ់លោះៗឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? បងបអូន
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រប់ានចឈំទ។ 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗឈពលហែលឈោកអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅជាមយួពួកគារឈ់ទ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? ែូចជាអ្នុសាវរយីឈ៍ពលហែលរស់ឈៅជាមយួបងបអូនឈពលហែលឈៅជាមយួគាន អ្ីឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈពលហែលខ្ុ ំរស់ឈៅជាមយួពួកគារជុ់ំគាន ោងំអ្ស់គាន ែនឹង គឺជាឈៅវយ័កុម្ភរភាពឈន្មោះ គឺពួកឈយើងឈៅជុំ
គាន  ឈែើយអ្នកខលោះជួយ កិចចការឪពុកម្ភត យ ឈែើយអ្នកខលោះឈៅឈធវើហរស អ្នកខលោះឈធវើចកំារ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងជួយ គាន ឈែើមប ី
បនរ់សាលបនទកឈ់ៅកនុងរកមុរគួសារផងហែរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈែើយសពវថ្ថងឈនោះពួកគាររ់ស់ឈៅកហនលងណាខលោះ? ឈែើយពួកគារឈ់ធវើ
ការង្ករអ្ីខលោះហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បានអ្ញ្ជ ឹងបអូនពរីន្មករ់ស់ឈៅរសុកភមូឈិៅឈខរត កពំរ ឈែើយម្ភន កឈ់ទៀរម្ភនរបពនធឈៅឈសៀមរាប អ្ញ្ជ ឹង
គារឈ់ៅឈសៀមរាប។ 

ក៖ ឈែើយពកួគារស់ពវថ្ថងែនឹងរបកបមខុរបរអ្ីខលោះហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ គារអ់្ុឺ! បអូនឈៅគារជ់ាជាងសំណ្ង ់ឈែើយពីរន្មកឈ់ៅរសុកឈណាោះពកួគារជ់ាកសិករ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈរើម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ម្ភត យរបស់ខ្ុ ំគារ ់ឈ ម្ ោះ នូវ អ្ ូ គារស់ាល បព់ីឆ្ន  ំ២០០៩។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចុោះឪពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារឈ់ ម្ ោះ ឈ   អ្ន សពវថ្ថងគាររ់ស់ឈៅជាមយួបអូនឈៅរសកុឈហាោះ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ុឺ! អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំមញិ អ្ុឺ! ឪពុកឈោកអ្ ុ៊ុំគារស់ាល បឈ់ៅឆ្ន ណំាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុគំារអ់្រោ់នស់ាល បឈ់ទ សាល បហ់ម គារអ់ាយុ៨៥ឈែើយ។ 

ក៖ ហរម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ម្ភត យគារស់ាល ប។់ 

ក៖ អ្!៎ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនែឹងថា ពួកគារោ់ងំពីរន្មកែ់នឹងឈកើរឈៅឆ្ន ណំា? ឆ្ន ណំាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំឆ្ន ំ
កំឈណ្ើ រគារ?់ 

ខ៖ ខ្ុ ំបានឈភលចពួកគារអ់្ស់ឈែើយ មនិែឹងឈកើរឈៅឆ្ន ណំាខ្ុ ំឈភលចអ្រច់។ំ 

ក៖ អ្ុ!ឺ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចថំាពួកគារឈ់កើរឆ្ន ចំន័ទគរិអ្ឈីទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រច់!ំ ខ្ុ ំបាទអ្រច់។ំ 

ក៖ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនែឹងថារសុកកំឈណ្ើ ររបស់ពួកគារោ់ងំពីរន្មកឈ់ៅណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ពកួគារោ់ងំពីរន្មកែ់នឹងគាររ់ស់ឈៅរសកុឈខរតជាមយួគាន  ឈៅឈខរតកពំរ។ 

ក៖ រសុកែូចអ្ ុ៊ុំែម ងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្!៎ ឈរើកាលពីឪពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុគារឈ់ៅរស់ែនឹង គាររ់បកបមុខរបរអ្វីខលោះហែរចិញ្ច ឹមរគួសារ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុគំារជ់ាឈធវើកសិករ គារអ់្រហ់ែលឈធវើមន្តនតីរាជការអ្ឈីទ តាងំពីខ្ុ ំែងឹគារម់ក។ 



ក៖ អ្ូ!៎ បាទឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយគារជ់ាមនុសសហបបមចិហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារជ់ាមនុសសសលូរបរូ ឈមុើងម្ភ រ ់ ឈែើយឈៅកនុងរកុមរគួសារគាររ់សឡាញ់កូនរបពនធរបស់គារោ់ងំ
អ្ស់ឈៅកនុងរកុមរគួសារ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ចុោះឈរើម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុគារធ់ាល បរ់បកបមុខរបរអ្ីហែរ ឈែើមបជីយួ 
ផគរផ់គងរ់កុមរគួសារឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារជ់ាកសិករ ឈែើយគារឈ់មផទោះឈធវើកិចចការផទោះ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈរើម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីវញិគារជ់ាមនុសសហបបណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុគំារជ់ាមនុសសសលូរហែរ ប ុហនតគារឈ់មុើងម្ភ រក់នុងកិចចការោងំអ្ស់ឈៅកនុងរកុមរគសួារ។ 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗ ឈពលហែលឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសបានរស់ឈៅជាមយួឪពុកម្ភត យោងំពីរ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? ែូចជាអ្នុសាវរយីហ៍ែលឈោកអ្ ុ៊ុំ បានរស់ឈៅជាមយួពួកគារោ់ងំពីរ? 

ខ៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងគារជ់ាមនុសសហែលគារច់ិញ្ច ឹមបបីាចហ់ថរកាកូន ឈោោះបកូីនជីវភាពរកីរកប ុហនតគារ ់ចំឈ ោះ
ហរកូនឈៅគគឺារឈ់មុើងម្ភ រ ់គារប់ងខិរបងខំកូនឈៅោងំអ្ស់ឲបានឈរៀនសូររ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើគារោ់ងំពីរន្មកធ់ាល បរ់បាបអ់្ុឺ! ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសពីជវីរិរបស់ពួកគារក់ាលពីឈៅឈកម
ងៗឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារអ់្រប់ានហែរនិយាយផង។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈៅចឈំ ម្ ោះជីែូនជីតារបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? ោងំខាងម្ភត យខាងឪពុក
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងជែូីនខ្ុ ំឈៅខាងឪពុក គារម់្ភនបងបអូនរបស់គាររ់បានំ្មក ់ ប ុហនតឥឡូវែនឹងគារស់ាល បអ់្ស់ឈែើយ 
សាល បត់ាងំពីជំន្មនព់លពររែូរមក៧៩ឈនោះបានគារស់ាល បខ់លោះ អ្ញ្ជ ឹងគារស់ាល បោ់ងំអ្ស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចឈំ ម្ ោះពួកគារឈ់ទ? ជីែូនជីតាឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! គារឈ់ ម្ ោះអ្ុ!ឺ ទមីយួគារឈ់ ម្ ោះអ្ុឺ! អ្កុ ែិន ទីពី អ្កុ ប  ូទីបី អ្កុ ហអ្ ទីបនួ អ្ុក ឈែៀង ទរីបា ំ
អ្ុក ឈអ្ៀង បាទ!ម្ភនប ុណ្ណឹ ង។ 



ក៖ ែនឹងខាង? 

ខ៖ ខាងម្ភត យខាងជីែូនខាងឪពុក។ 

ក៖ ចុោះខាងជែូីន? 

ខ៖ ជែូីនខ្ុខំាងឪពុកឈ ម្ ោះ អ្ុក ប  ូខាងម្ភត យឈ ម្ ោះ ណូ្រ ទី។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនែឹងថាជែូីនជីតាែនឹង គារឈ់ៅឆ្ន ណំាអ្ីហែរឈោក
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារខ់្ុ ំអ្រប់ានែឹងហែរ ឈរ ោះតាងំពឪីពុកម្ភត យខ្ុ ំគារអ់្រហ់ែលបាននិយាយរបាប ់នយិាយរមួមកតាងំ
ពីរូចមកខ្ុ ំមនិហែលបានឈៅជាបជ់ាមយួរកុមរគូសារឈទ អ្ញ្ជ ឹងរែូរែល់តាខ្ុ ំម្ភនរបពនធម្ភនកូនមក 
កានហ់រហបកគារឆ់្ង យ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំកាលពីរូចឈន្មោះខ្ុ ឈំៅជាមយួមងី រែូរែល់ខ្ុ ំធំែឹងកតមីកបានខ្ុ ំបសួឈៅវរត
រែូរទល់ឆ្ន ១ំ៩៧០ ជិរសិបមយួបានខ្ុ ំសឹកចូលជំន្មនព់លពរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនែឹងថារសុកកំឈណ្ើ ររបស់ជីែូនជីតារបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅ
ណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ និយាយអ្ញ្ជ ឹងរសុកកឈំណ្ើ ររបស់គារ ់គឈឺៅជាមយួគាន  ចហំនកឯខាងតាខ្ុ ំគារប់ានឈៅភូម ិ រសុក ែង
ទង ់ឈខរត កំពរហែរប ុហនតខ្ុបំានឈភលចភមូ។ិ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំធាល បែ់ឹងឈរឿងខលោះៗពីជីែូនជីតារបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជីតាខ្ុខំាងម្ភត យគារព់ីឈែើមឈហាោះ ឈគឈៅថាគារឈ់ធវើជាឈមមយួរយខនង ប ុហនតរគានហ់រខ្ុ ំឈៅឈកមងៗ មក
ែល់ឥឡុវខ្ុ ំែងឹតាឈមមយួរយខនងមនិជាសអីឈទ ខ្ុ ឈំឃើញគារឈ់ែើរឈៅកនុងែនឹងរររួឈមើលឈៅកនុងភូមរិបស់គារ់
ែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈរើអ្ុឺ! រកុមរគសួារឈោកអ្ ុ៊ុំមករស់ឈៅភនឈំពញឈនោះរយៈឈពលយូរប ណុាណ
ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងរកមុរគួសារខ្ុ ំមករស់ឈៅភនឈំពញឈនោះ តាងំព២ី០០៩។ 

ក៖ ២០០៩រែូរមកែល់ឥឡូវជិរ៩ឆ្ន  ំ ១០ឆ្ន អំ្ហីែរឈែើយចឹង។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុម្ភនសាចញ់ារិែឈ៏ទៀរ
ហែលរស់ឈៅឈរៅរបឈទសកមពុជាឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ បាទ! អ្រម់្ភនឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើភរយិារបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភននឈ ម្ ោះអ្វីហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ភរយិារបស់ខ្ុ ំឈ ម្ ោះ ន្មក ់វណាណ ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសបានឈរៀបអា ែ៍ពិ ែ៍តាងំពីឆ្ន ណំា? ហខណា? ថ្ថងណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំបានឈរៀបអា ែ៍ពិ ែ៍ពីឆ្ន ១ំ៩៧៧ ថ្ថង១ ហខ ១អ្ញ្ជ ឹងជនំ្មនព់លពរខ្ុ ំបានឈរៀប អាពរឈគឈរៀបឲ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ អាពរឈរៀបឲអ្ ុ៊ុំន!៎ ឈែើយអ្ូ!៎ អា ែ៍ពិ ែ៍ែនឹងមនិហមនឪពុកម្ភត យអ្នកផសុផំគុឲំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! អាពរប ុហនតឈយើងកាលពីជំន្មនឈ់ន្មោះឈយើងថាឈសនើរ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងរសឡាញ់ន្មរណីាម្ភន ក ់ ឈយើងឈសនើរ
អ្ងាការឈែើយ អ្ងាការឈគបានឈធវើរបវរតរិបូឲឈយើងឈែើយបានឈគដាកក់ហនលងឈៅ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងមនិឈសនើរកហនលង
ែនឹងឈយើងឈរៀនការកនុងភមូែិនឹងឈទ ឈៅឆ្ង យពីរបីភូមឈិន្មោះឈៅកហនលងឃុំអ្ញ្ជ ឹងបានឈគឈរៀបចឲំឈយើង អ្ញ្ជ ឹង
កាលពែីនឹងវាឈរចើនៗគូរណាស់ហែលឈរៀបមតងៗ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈែើយកាលែនឹងអាពរមនិហមនជាអ្នកឈរ ើសឲឈយើងឈទ ឈយើងអាចឈសនើរបានហែរអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ បាទ! ឈយើងអាចឈសនើរបានប ុហនតឈគឈសនើរឈគតាមករំរិឈគ ែូចថាអ្នកមូលដាា នឈៅយកអ្នកែបរ់បាពំីរអ្ីចឹង 
ឈគអ្រឲ់ឈទ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ 

ខ៖ ចងន់ិយាយថាែបរ់បាពំីរែនឹងែូចជាអ្នកជន្មល សថម ី អ្ញ្ជ ឹងអាឈយើងឈៅមូលដាា នគឺឈយើងឈៅតាងំពីជនំ្មន់
ែនឹងមក ឈយើងអ្រឈ់ចញឈៅណាឈទភមូឈិយើងែនឹងឈយើងរស់ឈៅរែូរ ឈែើយែល់អ្នកែបរ់បាពំីរែនឹងែូចជា
អ្នកហបកឈចញពីទីរកងុភនឈំពញអ្ីឈៅឈៅភមូឈិយើងអាែនងឹឈគឈៅថាអ្នកែបរ់បាពំរី។ 

ក៖ អ្!៎ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងឈរ ើសបានែូចថាអ្នកឈៅយូរៗហែរឈែើយអ្ញ្ជ ឹង។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសអាចរបាបក់មួយអ្ុឺ! ពី
ឈពលរគាែំបងូហែលឈធវើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសបានជួប ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីខលោះៗបានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរឿងែនងឹឈបើឈយើងនិយាយវាហវងឆ្ង យណាស់ពីជនំ្មនែ់នឹង អ្ញ្ជ ឹងគារឈ់ៅកងចល័រ ឈែើយខ្ុ ំមកឈៅឈគ
ឈៅថាឈសែាកិចចអ្ញ្ជ ឹងខ្ុជំាអ្នកែឹកជញ្ជូ នសំភារៈអ្ីោងំអ្ស់យកឈៅឲកងចល័រែនឹង អ្ញ្ជ ឹងឈពលខ្ុឈំៅ
ែល់អ្ញ្ជ ឹងឈឃើញគារហ់ែលរស់ឈៅភូមជិាមយួគាន ែនឹង ឈពលហែលខ្ុ ំែឹកសាងអាហារយកឈៅឲពួកឈគ អ្ញ្ជ ឹ
ងខ្ុ ំបានឈឃើញគារប់ានរគុនចញ់ អ្ញ្ជ ឹងកងចល័រឈៅឈកាោះសាល ពីជំន្មនឈ់ន្មោះសុទហរថ្រពោងំអ្ស់ អ្ញ្ជ ឹង



គារប់ានរគុនចញ់ ខ្ុ ំបានសំឈសនើរឈមឈគមកឈៅឈគឈៅថាសមរភូមមិកឈរកាយអ្ញ្ជ ឹងសំឈមឈគមកឈៅផទោះវញិ 
ឈែើយខ្ុ ំបានជាបច់ិរតគារត់ាងំពីឈពលឈន្មោះមក ឈែើយគារក់ម៏្ភនចិរតអាណិ្រខ្ុគំឺខ្ុ ំបានជួយ គារព់ីជនំ្មន់
ែនឹង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំបានសាគ ល់បានរយៈឈពលប ុន្មម នហែរ បានឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈរៀបអា ែ៍ព ិែ៍ជាមយួគាន
ែនឹង? 

ខ៖ បាទ! យូរហែររបហែលជាពីរឆ្ន ។ំ 

ក៖ អ្ូ!៎ យូរហែរ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយឈៅឈពលហែលឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសបានឈរៀបអា ែ៍ពិ ែ៍ជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំរសីែនឹង ម្ភនកូនប ុន្មម ន
ន្មកហ់ែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពជីំន្មនែ់នឹងមកអ្រម់្ភនឈទ អ្ញ្ជ ឹងឈពលហែលឈយើងបានឈរៀបអា ែ៍ពិ ែ៍ឈែើយ ប ុហនតឈយើងអ្រប់ាន
ឈៅជាមយួគាន ឈទ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងឈរៀបអ្ីឈែើយរបពនធឈៅឈដាយរបពនធ បតីឈៅឈដាយបតឈីៅ ឈយើងរគានហ់របានម្ភន
ឈ ម្ ោះថាឈយើងជាបតីរបពនធ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយចបត់ាងំពីឈពលណាបានឈោកអ្ ុ៊ុំ ចបឈ់ផតើមម្ភនកូនម្ភនអ្ជីាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំ
រសី? 

ខ៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងឈយើងចបឈ់ផតើមម្ភនកូន ចបឈ់ផតើមពី៧៩ែល់ឆ្ន ហំប រសិប ហប រសិបបនួបានឈយើងម្ភនកូន
១៩៨៤។ 

ក៖ អ្!៎ ១៩៨៤ឈោកអ្ ុ៊ុំចបឈ់ផតើមម្ភនកូនឈោកអ្ ុ៊ុំន!៎? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ថងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនប ុន្មម នន្មកឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កូនបីន្មក។់ 

ក៖ ឈែើយពកួគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ កូនចបងឈន្មោះគឺរបុសឈ ម្ ោះ អ្ ុ៊ុំ កុសល បន្មទ បទ់ីពរីគឺ អ្ ុ៊ុំ លកខណិ្ ទីបី អ្ ុ៊ុំ ទរិវចិឆកា។ 

ក៖ ឈែើយពកួគារឈ់ៅរស់ោងំអ្ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ឈៅរស់ោងំអ្ស់។ 

ក៖ កូនចបងឈគែនឹងអាយុប ុន្មម នឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របាបអ់ាយុពួកគាររ់ិចឈមើលឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កូនចបងឈន្មោះរបហែលអាយុខទងស់ាមជាងឈែើយ គារឈ់កើរឆ្ន ១ំ៩៨៤។ 

ក៖ អ្ូ!៎ សាមរបា ំសាមបនួ រសករៗខ្ុ ហំែរ។ ចុោះទពីីរទបីគីារអ់ាយុរបហែលប ុន្មម នហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ទពីីរគារឈ់កើរឆ្ន ហំប ររបាបំី ហប ររបាពំីរ។ 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈចោះអាន និងឈចោះសរឈសរភាសាហខមរបានសាទ រឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! អានខ្ុ ំឈចោះសាទ រ ់ប ុហនតសរឈសរមនិសូវសាទ រឈ់ទ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈែើយឈរៅពីភាសាហខមរឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈចោះភាសាអ្ីឈទៀរឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទឈចោះហរភាសាហខមរ។ 

ក៖ អ្រឈ់ោសឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសឈរៀនបានកំររិថាន កទ់បី ុន្មម នឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ពសីងគមចស់គឺខ្ុ ំឈរៀនបានរិចណាស់ ឈបើឈរបៀបឈធៀបឥឡូវរបហែលជាថាន កទ់ីបីឥឡូវ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ថាន កទ់ីបីជំន្មនឥ់ឡូវ។ ឈែើយសាោឈរៀនហែលឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈៅឈរៀនែនឹងឈៅណាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! សាោឈរៀនឈគឈៅថា កាលពីជំន្មនែ់នឹងខ្ុ ំឈរៀនឈៅសាោឈោក វរតឈោកអ្ញ្ជ ឹងឈគឈៅវរតគរី ី
ឈកាោះវាងំ ឈៅភូម ិហរសថ្រព រសុក បន្មទ យម្ភស ឈខរត កពំរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុម្ភនមរិតភន័្តកាធំឈឡើងរសករៗ ជាមយួនិងឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុពំីជំន្មនឈ់ន្មោះខ្ុ ំអ្រហ់ែលម្ភនមរិតភកា។័ 

ក៖ អ្ូ!៎ សមយ័ែនឹងរបហែលអ្រសូ់វែូចឈយើងឥឡូវ អ្រប់ានឈែើរឈលងបានឈែើរអ្ីែូចឈយើងឥឡូវឈទ។ 

ខ៖ បាទ! ែនងឹឈែើយ។ 



ក៖ បាទ! រកមរិតភន្តកា។័ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសតាងំពីរូចរែូរែល់អ្ុ!ឺ វយ័ប ុណ្ណឹ ងធាល បរ់បកបមខុរបរអ្ីខលោះហែរ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុតំាងំពីហប រជាងែនឹងមកខ្ុ ំរបកបមុខរបរគឺឈធវើសំណ្ង។់ 

ក៖ ឈែើយបន្មទ បព់ីសំណ្ងម់កម្ភនឈធវើអ្ីលាសល ស់បតូរមុខរបរអ្ឈីទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំម្ភនហរឈធវើសំណ្ងឈ់ែើយឈធវើហរសចំការប ុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ ចុោះលឺថាឈោកអ្ ុ៊ុំរសីថាឈោកអ្ ុ៊ុំឈចោះឈធវើកងឈ់ធវើអ្ី? 

ខ៖ ឈធវើកងែ់នងឹឈធវើជាមយួឪពុកឈកមងខ្ុ ំឈទ ហរមនិសូវឈធវើឲជាបោ់បជ់ាមយួគារឈ់ទ។ 

ក៖ អ្!៎ តាងំពីវយ័ឈកមងរែូរែល់ឈពលឈនោះ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសគិរថាជីវរិឈោកកអ្ ុ៊ុំរបុសម្ភនការលាសល ស់បតូរអ្វខីលោះ
ហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុបំានគិរថាជីវរិខ្ុ ំបានលាសល ស់បតូរឈរចើនមកពីមុនមកែល់ឥឡូវ កាលពីមុនខ្ុ ំជាអ្នកផឹករសាមយួ
ហែរ ឈែើយខ្ុជំាអ្នកកាចមយួ ឈៅឈពលហែលខ្ុ ំបានទទួលពីែំណឹ្ងរពោះឈយស ូវរគីសទ គឺខ្ុ ំបានហកហរប ខ្ុ ំបាន
ឈគារពនូវចាបរ់បស់រពោះ ឈែើយខ្ុ ំបានឈរៀបចំរកុមរគសួាររបស់ខ្ុ ំឲឈែើរតាមែំណឹ្ងលអរែូរែល់សពវថ្ថងឈនោះ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនមហូបណាហែលឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតវាតាងំពីឈកមង រែូរ
ែល់ឈពលែនងឹឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុមំហូបហែលខ្ុចូំលចិរតែូបជាងឈគ គឺសមលរមជូរសាចឈ់គា។ 

ក៖ មជូរឈរគឿងសាចឈ់គាែនឹងអ្ីឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ!ៗ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតហលបងរបជារបិយឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំហលបងតាងំពីឈែើមមក ខ្ុ ំមនិសូវហែលចូលចិរតនិងឈគឈទហលបងរបជារបិយអ្ី ឈពលបុណ្យោនអ្ីខ្ុ ឈំៅម្ភ 
ឈបាកអ្ីខ្ុ ំមកវញិឈែើយ អ្រចូ់លចិរតឈមើលឈទ។ 

ក៖ អ្!៎ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំន!៎ ឈែើយចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈរចៀងឈលងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ការឈរចៀងឈលងកអ៏្រ។់ 



ក៖ អ្រចូ់លចិរតហែរ ឈែើយចុោះចូលចរិតសាត បឈ់ទអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ សាត បចូ់លចិរតហាស់!ៗៗ 

ក៖ ចូលចិរតសាត ប ់ចូលចរិតសាត បប់ទសមយ័របឺុរាណ្ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចូលចិរតសាត បប់ទបុរាណ្ ឈែើយរបថ្ពណី្។ 

ក៖ របថ្ពណី្រាវំងសរាអំ្ីែនងឹឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈភលងហខមររបថ្ពណី្ឈភលងហខមរ ខ្ុចូំលចិរតសាត បជ់ាងឈគ។ 

ក៖ ឈរើម្ភននរណាឈៅកនុងរកុមរគួសាររបស់ឈោអ្ ុ៊ុំឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រោ់ងំអ្ស់ គឺពួកគារខ់ចិល ឥឡូវឈទើបពួកគារឈ់ទើបពាយាមឈរៀនឈៅវហិារឈនោះ ឈរៀនចុចពាណូ្។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំរសីឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ!  

ក៖ ឈែើយផទោះហែលឈោកអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅសពវថ្ថងែនឹងជាផទោះរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ រកឺជ៏ួលឈគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ផទោះឈនោះជួលឈគ។ 

ក៖ អ្!៎ ជួលឈគ ឈែើយមយួហខរថ្មលប ុន្មម នហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! រគានរ់ថ្មលផទោះមយួហខ៧០ែុោល រ ឈៅទឹកឈៅឈភលើងឈទៀរ។ 

ក៖ ឈៅទឹកឈៅឈភលើងឈទៀរមយួហខចូលមយួរយហែរមយួហខ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈរើម្ភនជនំ្មញអ្វីខលោះហែលឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុបានឈរៀនពរីកុមរគួសារឈោកអ្ ុ៊ុំមកឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងជនំ្មញពីរកុមរគួសារែនឹង ខ្ុ ំបានឈរៀនពរីកុមរគួសាររមកខ្ុ ំបានហរឈរៀនជាងសំណ្ង ់ ឈែើយនិង
ឈជើងឈ ើហរប ណុ្ណឹ ង។ 

ក៖ អ្!៎ ែនងឹឈរៀនពីបា  រកឺត៏ាវញិឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ បាទ! រែូរែល់ខ្ុ ំម្ភនរគូសារឈែើយ ែនឹងខ្ុ ំឈរៀនពឪីពុកឈកមក។ 

ក៖ អ្!៎ ឪពុកឈកមក។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសអាចរបាបក់មួយពីឈពលហែលលំបាកបំផុរ ឈៅកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ
បានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? គិរថាកឡុំងតាងំពីរូចរែូរែល់ឈពលែនឹង កឡុំងឈពលណាជីវរិពិបាកែម ងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុពំិបាកែនឹងតាងំពីខ្ុ ំឈៅកុម្ភរភាព កុម្ភរអាយុ១២ឆ្ន  ំ ខ្ុ ំឈៅឈៅជាមយួម្ភត យធមឈ៌ន្មោះឈគឈរបើឈមើលឈគា
ឈមើលអ្ី ឈែើយឈគាឈគឈរចើនឈមើលម្ភន កឯ់ងអ្ញ្ជ ឹង ឈពលហែលឈែញឈៅឈយើងយុំផងអ្ីផងអ្ញ្ជ ឹង វាឈរចើនរែូរ
ែល់ខ្ុ ំរោហំលងបានខ្ុ ំររឈ់ៅផទោះ ររឈ់ៅផទោះអ្ញ្ជ ឹងម្ភត យអ្រឲ់ឈៅផទោះឈទៀរ ឪពុកម្ភត យគារយ់កមកឈផ្ើរឈោក
ឈៅវរតឈនសឈទៀរ អ្ញ្ជ ឹងឲខ្ុ ំបានឈៅវរតបានបសួឈរៀនឈៅវរតឈនោះមក ឈែើយរចួពែីនឹងមកែល់តាឈពលឆ្ន ៧ំ០ 
ែនឹងបានឈយើងបានរស់ឈៅជាមយួឪពុកម្ភត យរែូរទល់គាន ជំន្មនព់លអ្ញ្ជ ឹង ែល់តាម្ភនពលពរអ្ីឈែើយ
បានឈរៀបចំឈែើយបានឈៅឈៅជាមយួរគសួារឈយើង ឈែើយហបកជាមយួគាររ់ែូរឈទៀរ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈពលឈវោ
ហែលខ្ុ ំបានរស់ឈៅជាមយួរកុមរគួសាររចិៗណាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈរើឈៅឈពលហែលឈោកអ្ ុ៊ុំជបួនូវការលំបាកោងំអ្ស់ែនឹង ឈោកតាងំ
ចិរតយា ងមចិឈែើមបបីនតយក នោះ និងបនតជីវរិឈយើងឈៅមុខឈទៀរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងកិចចការោងំអ្ស់ឈនោះ ែត៏ាឈពលហែលឈយើងថាឈែរុអ្វីហែលឪពុកម្ភត យមនិចងឲ់ឈយើងរស់
ឈៅជាមយួ ឈទើបហរឈយើងែឹងឈពលឈនោះឈយើងែឹងថាអ្វីហែលគារម់និឲឈយើង ឈែើមបឲីឈយើងរបឹងឲឈយើងរងឹ
ឈដាយខលួនឯង ហែលឈយើងរបកបនូវកិចចការអ្វីហែលឈយើងបានបឈរងៀនឈយើង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបទពឈិសាធនណ៍ាខលោះ ហែលលអៗកនុងជីវរិរបស់ឈោក
អ្ ុ៊ុំ? ែូចជាឈពលអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនឈរៀបអា ែ៍ពិ ែ៍ រកឺឈ៏ពលអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនឈៅអ្ ី រកឺឈ៏ពលអ្ ុ៊ុំបានែងឹអ្វីមយួឈោក
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងបទពិឈសាធនល៍អៗែនឹង សពវថ្ថងែនឹងខ្ុ ំបានន្មកូំនខ្ុ ំោងំអ្ស់ទទួលែណឹំ្ងលអឈនោះ អ្ញ្ជ ឹង
ឈឃើញថាពួកគារប់ានលអៗោងំអ្ស់គាន  ឈែើយឈយើងបានបឈរងៀនពួកគារព់ីែណឹំ្ងលអឈនោះ ឈែើមបឲីគារឈ់ចោះ
ហកហរបពីជវីរិចស់របស់គារ ់ ឈែើមបឲីឥឡូវគារម់្ភនការង្កររគប់ៗ គាន ឈធវើ ឈនោះគជឺាការង្ករែរ៏បឈសើររបស់ពកួ
គារផ់ងហែរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈៅឈពលហែលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅវយ័ឈកមង ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសធាល បស់ងឃមឹចង់
បានអ្វីហែរ ឈែើយឈៅឈពលហែលឈោកអ្ ុ៊ុំធំឈឡើងបណំ្ងរបាថាន ែនឹងវាបានសំឈរចឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងកាលឈៅពីវយ័ឈកមងឈយើងសងឃមឹ ថាឈយើងនឹងម្ភនរកុមរគួសារឈន្មោះ ឈយើងនងឹម្ភនរបស់លអ
សំរាបែ់ល់រកមុរគួសារឈយើង ប ុហនតឈគាលបំណ្ងតាងំពីឈកមងរែូរមកែល់ឥឡូវវាអ្រប់ានសំឈរចែូចបំណ្ង 
ហែលឈយើងរបាថាន ា្ ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈបើសិនជាឈោកអ្ ុ៊ុំរបុសអាចលាសត អំ្វីមយួឈៅកានកូ់នឈៅរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំជំន្មនឈ់រកាយៗ 
ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុនឹងលាសត ឈំផ្ើរអ្វីខលោះឈៅកានព់ួកគារោ់អំ្ស់គាន ? 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុលំាសត ពំួកកូនៗោងំអ្ស់ សូមឲគារឈ់ធវើពីពងសរបវរតិ ឈែើយនិងពីជវីរបវរតិរបស់ជែូីនជីតារបស់
ឈយើងឲឈយើងបានករទុ់ក រកឺក៏រឈ់ៅកនុងចិរតរបស់ឈយើងឲបានចពំជីំន្មនរ់បស់ឈយើងរែូរឈៅកុំឲវាបានបារ ់
អ្ញ្ជ ឹងែូចជាខ្ុ ំឈនោះបានបារអ់្រប់ានចងចឈំទ អ្ញ្ជ ឹងតាងំពីជីែូនជីតាមកគារអ់្រប់ានរបាបឈ់យើង អ្ញ្ជ ឹង
តាងំពីបចចុបបននឥឡូវឈយើងបានសាគ ល់ររឹមហរជែូីនជតីា មនិបានឈនោះឈយើងអាចនិយាយរបាបែ់ំឈណ្ើ រឈរឿងឈនោះ
ែល់ពួកគារ ់ ឈែើយឲពកួគារក់ររ់តាទុកឈៅកនុងឈសៀវឈៅមយួឈែើមបឲីម្ភនការចងចរំែូរកុំឲគារប់ានឈភល
ច។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបណាត ំអ្ីឈទៀរឈទ ោកទ់ងនិងការឈរៀនសូររ ការង្ករអ្ ី
សំរាបអ់្ន្មគររបស់ពួកគារឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងការឈរៀនសូររ ខ្ុ ំសពវថ្ថងែនឹងឲគារឈ់រៀនបឈណ្តើ រគារឈ់ធវើកិចចការលាសទ ល់ខលួនបឈណ្តើ រែល់អ្ញ្ជ ឹង 
សូមឲគារឈ់ជាគជយ័រាល់កិចចការោងំអ្ស់ ហែលខ្ុបំានលាសត ឈំផ្ើរពកួគារន់ិងបឈរងៀនពកួគារឈ់នោះ ឲគារប់ាន
ឈធវើកុំឲឈៅថ្ថងអ្ន្មគរឈៅគារម់និបានឈចោះវជិាជ ជីវៈអ្វឈីផសងៗឈទៀរ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយមចិលឺឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុនិយាយឈរឿងោកទ់ងពងសរបវរតិឈោកអ្ ុ៊ុំ 
ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈធវើវាឈែើយខលោះៗឈៅឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទ! ពងសរបវរតខិ្ុបំានឈធវើឈែើយ ខ្ុ ំបានឈៅរពោះវហិារបរសុិទធឈែើយ អ្ញ្ជ ឹងឈៅសល់ហរកូនមយួហែល
គារម់និោនប់ានឈៅ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងកូនមយួឈទៀរឈៅឯរសុកឯឈន្មោះ ឈគមនិោនទ់ទួលឈជឿែំណឹ្ងលអឈទ អ្ញ្ជ ឹ
ងខ្ុ ំបានបឈរងៀនពួកឈគ ឈែើយកូនគារឈ់ៅជាមយួខ្ុ ំឈនោះគារឈ់ៅកប៏ានរបាបព់ែីំណឹ្ងរពោះឈយស ូ វរគីសទែល់ 
ម្ភ កប់ា របស់គារផ់ងហែរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈៅផារភាជ បជ់ាមយួរកុមរគួសារែនងឹឈៅណាហែរ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? តាងំពីឆ្ន ណំាហែរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ បាទ! ខ្ុ ំឈៅពីឆ្ន  ំ២០១៧ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុបំានឈៅផារភាជ បឈ់ៅអ្ុឺ! រពោះវហិារបរសុិទធឈៅែុងកុង។ 

ក៖ អ្ូ!៎ អ្ ុ៊ុំបានឈៅែុងកុង។ អ្ញ្ជ ឹងរបហែលជាកិចចសម្ភា សឈនោះកមួយម្ភនហរប ណុ្ណឹ ងឈោកអ្ ុ៊ុំរបុស ឈែើយ
កមួយសូមអ្រគុណ្ឈរចើនហែលឈោកអ្ ុ៊ុំរបសុ ផតល់បទសម្ភា សឈនោះជាមយួនិងកមួយ ឈែើយមុននឹងបញ្ចប់
របហែលជាកមួយនឹងសូមថររបូអ្ ុ៊ុំរបុសជាអ្នុសាវរយី។៍ ឈរើអ្ ុ៊ុំរបុសអ្នុញ្ញា រឲកមួយឈធវើការដាករ់បូថរ និង
បទសម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទំពរ័របស់សាកលវទិាល័យ Brigham Young                     ? 

ខ៖   ! ខ                            

 ៖   !                                                                      
                                                                       
             

ខ៖   ! 

 ៖                                            

ខ៖   !               ខ      

 ៖                  ! 

 

   (ការសហងខបពីខ្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំែឹងថាអ្វីោងំអ្ស់ហែលឈោកអ្ ុ៊ុំ     បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំបាទ គឺជា
ការពិរហែលបានឈកើរឈឡើងកនុងឆ្កជវីរិរបស់អ្ ុ៊ុំហមន។ ខ្ុ ំពិរជាម្ភនអារមមណ៍្        ឈៅឈពលបាន
ែឹងជីវរបវរតិែក៏ំសររ់បស់អ្ ុ៊ុំ     និងរកុមរគួសាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ជាពិឈសសឈៅឈពលហែលខ្ុ ំបានែងឹថា 
សឹងហរឈពញមយួជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំ គឺជួបហរឈរឿងពិបាកៗ ឧបសគគមនិឈចោះចបម់និឈចោះឈែើយ។ ប ុហនតឈោោះបីជាបាន
ជួបនូវឈរឿងពបិាកៗែឈ៏រចើនកនុងជីវរិកព៏ិរហមន ហរអ្ ុ៊ុំ    មនិហែលរាថយនូវឈរឿងោងំអ្ស់ឈន្មោះហែរ គឺអ្ ុ៊ុំជនំោះ
ឈលើវារគបឈ់ពលឈវោោងំអ្ស់។ ឈែើយម្ភនឈរឿងមយួឈទៀរហែលឈធវើឲខ្ុ ំបាទ ម្ភនឈសចកតីអ្ំណ្រចំឈ ោះអ្ ុ៊ុំ
    ឈន្មោះ គអឺ្ ុ៊ុំ និងរកមុរគសួាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ បានសាគ ល់ែំណឹ្ងលអរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ ឈែើយ         
                                                                 អ្ ុ៊ុំ     ម្ភន
បំណ្ងរបាថាន ែធ៏ំមយួ គឺ ចងឲ់កូនឈៅរំនរឈរកាយៗរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំបានសាគ ល់ែំណឹ្ងលអរបស់រពោះឈយស ូ វរគី



សទ និងរស់ឈៅឈដាយពាយាមឈគារពបទបញ្ញា រិរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ និងជាពិឈសសគារសូ់មឲកូនឈៅ
ជំន្មនឈ់រកាយៗ ខិរខំឈរៀនសូររឈែើមបមី្ភនចំឈណ្ោះែឹងឈរៅរជោះង្កយរសូលរងការង្ករឈធវើ។)  

 
 


