
កចិ្ចសំភាសន៏របស់អ៊ុ0្រសេីឈា56ះនូន វារ: 

ក៖ អ្នកសំភាសន៏េឈា,-ះ មា0-កបូយ  ខ៖ អ្នកែដល្រត:វសំភាសន៏េឈា,-ះនួនវា0-រ? 

 

ក៖ Ok ខ្ញុំេឈ្មបះម៉បកបូយរយនបក់មបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះនួនវ៉ារី។ 

ក៖ អញ្ចឹងៃថ្ងេនះៃថ្ងេនះគឺជបៃថ្ងទីដប់ពីរែខពីឆ្នបំពីរពបន់ដប់្របបំមួយេហើយឥឡូវេយើងេនប្រសុក

ភ្នំេពញេហើយថបសម្ភបរមួយេនះគឺស្រមបប់BYUេដបយសបរេយើងចង់អភិរក្ស ្រកុម្រគួសបរែខ្មរ

កបន់ែតមបនភបពជិតស្និទ្ធេហើយអី៊ចឹងអ្នកមីងអនុញ្ញបតឲ្យខ្ញុំផងកបរសម្ភបសមួយេនបតបមwebsite 

របស់BYUវបេបើេយើងបបនេទ? 

ខ៖ ចបបបន! 

ក៖ សំណួរពិត្របបកដរបស់អ្នកមបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ តបមរេបៀបែខ្មរគឺេលបកវ៉ារីនបម្រតកូលេនបះេហើយេឈ្មបះេឈ្មបះវ៉ារីបញ្ជបក់ភបសបអង់េគ្លស

បរេទសវ៉ារីនូ។ 

ក៖ េហើយអ្នកមីងដឹងពីៃថ្ងែខកំេណើត? 

ខ៖ ចប៎ខ្ញុំេកើតេនបៃថ្ងទី្របបំបួនែខបួនឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយហបសិប្របបំ។ 

ក៖ ចុះឥឡូវេនះអ្នកមបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ឥឡូវអបយុហុកសិបមួយឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖ េហើយ្រសុកកំេណើតរបស់អ្នកមីងេនបកែន្លងណបែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតេនបេខត្តបបត់ដំបង។ 

ក៖ េនបទីរួមេខត្តអ្នកមីង? 



ខ៖ ចបេណក្នុងភូមិែដលទី្រកុងបបត់ដំបងភូមិបឹងឈូក ឃុំស្វបយេពបធិ៍្រសុកសែង្កេខត្តបបត់ដំបង

េនបក្នុងសម័យនិង? 

ក៖ អ្នកមបនចបំច្ស់ចុះេឈ្មបះម៉បកេតើអ្នកមបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ េលបកប៉បរបស់ខ្ញុំេឈ្មបះនួនឆបប េហើយឥឡូវេនះគបត់អបយុែប៉តសិប្របបំឆ្នបំេហើយចប៎េហើយ

គបត់េនបរស់េហើយម៉បក់របស់ខ្ញុំគបត់េឈ្មបះេលច្រសស់ក៏បុ៉ែន្តគបត់បបនស្លបប់េចបលខ្ញុំតបំងពីឆ្នបំ

មួយពបន់្របបំបួនរយហុកសិប្របបំបួនតបំងពីខ្ញុំ ដប់បួនឆ្នបំចបយេហើយប្អូន្រសីរបស់ខ្ញុំេនបតូចេនប

េឡើយេនបមិនច្ស់េនបេឡើយចប៎គបត់មបនជំងឺេលើសឈបមេហើយគបត់ដបច់សរៃសឈបមអី៊ចឹង

គបត់ស្លបប់តបំងពីអបយុសបមសិប្របបំឆ្នបំចប៎េហើយនិងេលបកប៉បរបស់ខ្ញុំ េពបះែម៉រហូតមកដល់

ឥឡូវហ្នឹងគបត់អបចយក្របពន្ធេទៀតេទ ចប។៎ 

ក៖ ចិនស្រមបប់កបរនិយបយរបស់អ្នកមីងអ្នកមិនចបំេឈ្មបះរបស់គបត់េទ? 

ខ៖ ចបំខ្ញុំមបនកបរនិយបយថបម៉បក េលបកតបរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថបខណៈេឈ្មបះតបតបលិចយន្តបុ៉ែន្ត

គបត់ស្លបប់យូរេហើយតបំងពីជំនបន់េស្ដចបែន្លជំនបន់សេម្ដចសីហនុចប៎គបត់េក្មងគបត់ស្លបប់ក្នុង

េពលវ័យេក្មងែដលគបត់ជប្រគូបេ្រងៀន វបក៏ជប្រគូបេ្រងៀនគបត់េចះភបសបែខ្មរក៏ជបភបសបៃថេចះ

ភបសបបបរបំងចបរ្យថបជីដូនរបស់ខ្ញុំគបត់េឈ្មបះលឹមវួចចបរក៏ជបគបត់អត់មបនកបរងបរេធ្វើបុ៉ែន្តគបត់

ជបអ្នកលក់ អបហបរលក់គបត់េធ្វើែតគបត់េធ្វើមបនែណមលក់េដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលក់េដើម្បីចិញ្ចឹមកូន

ហ្នឹងេនបេពលែដលប្តីគបត់ស្លបប់អី៊ចឹង េហើយកូនរបស់គបត់មបនែតពីរនបក់េទគឺម៉បក់របស់ខ្ញុំណប៎

អំ៊្រសីរបស់ខ្ញុំម្នបក់េឈ្មបះឡូញម៉បលីស បុ៉ែន្តឥឡូវអំ៊្រសីនបងក៏ស្លបប់ែដរេហើយចបរ ។   

ក៖ េហើយនិង ខ្ញុំមបនេលបកយបយេលបកតបខបងប៉បងតបេលបកយបយេលបកតបខបងប៉បរបស់ខ្ញុំ

គបត់ស្លបប់អស់េហើយេលបកែតេឈ្មបះលូសួនេលបកចបនួរសូមគបត់ជបកសិករកសិករេហើយនិង

គបត់ េនបេពលែដលគបត់មបនវ័យចំណបស់គបត់បួសជបេលបកសបំងកុមបរេទបេធ្វើជបេលបកសម

េសរីេហើយគបត់បបនស្លបប់េនបេពលែដលគបត់ឈប់េធ្វើេលបក គបត់ស្លបប់តបំងពីឆ្នបំឆ្នបំ្របែហល

មួយពបន់្របបំបួនរយចិតសិបពីរ្របហបរឆ្នបំហ្នឹងេហើយនិងជីដូនខបងប៉បរបស់ខ្ញុំេឈ្មបះេលបក

យបយខ្ចប់គូ គបត់ជបកសិករែដរេហើយេលបកយបយរបស់ខ្ញុំខ្លបំងក៏ពូែកក៏អបចេធ្វើកិច្ចកបរបបនទបំង

អស់ក៏េចះភ្ជួរែ្រសគបត់េចះដបំដំណបំគបត់េចះេធ្វើមបនេទៀតគបត់គបត់េធ្វើជបងេនះចប៎គបត់េចះេ្រចើន

េហើយេដបយសបរកបរ របស់គបត់ែដលេធ្វើឲ្យគបត់ខូចែភ្នកឆបប់ខូចែភ្នកេហើយគបត់ខូចែភ្នកេហើយ

បុ៉ែន្តគបត់បបនស្លបប់េហើយេនបឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយែសសិប ែប៉តសិបបួន ខ្ញុំអត់ច្ស់ថប។ 



ក៖ េហើយតបយបយទួតចបំេឈ្មបះរបស់គបត់េទ? 

ខ៖ ចបត៎បយបយទសវត្សរ៍ែដលតបយបយទួតខបងម៉បក់របស់ខ្ញុំ ឲ្យខ្ញុំអត់ចបំខបងណបេទេដបយសបរ 

ខ្ញុំបបត់ព័ត៌មបនេដបយសបរខ្ញុំបបត់ម្តបយបុ៉ែន្តបបនែតនិយបយថបេតើខ្ញុំចបំឪពុករបស់ េតើខ្ញុំគបត់

េឈ្មបះេលបកែតែចកនួនែចក ចប ៎គបត់ស្លបប់អស់េហើយ េហើយេលបកយបយ ខ្ញុំេភ្លចចបរ។ 

ក៖ ខ្ញុំសួរពីជីវិត អញ្ចឹងអបអ្នកេម៉ងធំេឡើងកបរធំេឡើងេនបេខត្តបបត់ដំបង? 

ខ៖ ខ្ញុំធំេឡើងេនបេខត្តបបត់ដំបងខ្ញុំេរៀនខ្ញុំបបនសិក្េនបេខត្តបបត់ដំបងេហើយខ្ញុំកំ្រពបម្តបយករេនប

េខត្តបបត់ដំបងេហើយ េនបេពលែដលខ្ញុំអត់មបនម្តបយេទបខ្ញុំេនបែតមបនជីដូនរបស់ខ្ញុំែដលែតងែត

ចិញ្ចឹមខ្ញុំេឈ្មបះតបរបស់ខ្ញុំេហើយេយើងមបនបងប្អូន្របបំនបក់ អត់មបន្របបំមួយនបក់ចបក ប្អូនទីពីរ

េឈ្មបះនួន្រសីេនះអូនទីបីេឈ្មបះនួនឆវីប្អូនទីបួនេឈ្មបះនួនឆវីក៏ កូនទី្របបំេឈ្មបះនូឆបកវិឌីអូទី

្របបំមួយេនបះរ៉ាវីបុ៉ែន្តេគទបំង្របបំមួយនបក់និងរួមទបំងខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវស្លបប់អស់ពីរនបក់េហើយេនបែត

បួននបក់េទេដបយសបរែតខ្ញុំប្អូន្រសីេពបរបស់ខ្ញុំ េហើយនិងប្អូន្របុសពីរនបក់ចបរ្យប្អូន្របុសបេង្កើត

របស់ខ្ញុំសួរសំណួរេសវីបបនបបត់ខ្លួនតបំងពីសម័យបុ៉លពត គបត់បបនរត់េចញេទប្របេទសៃថ

បុ៉ែន្ត្របែហលជបគបត់្រតូវេគសម្លបប់េចបលបបត់ឈឹងតបំងពីេពលហ្នឹងមក អត់ែដលបបនឮអ្វី

េសបះពីគបត់អី៊ចឹង្របែហលជបគបត់បបនស្លបប់េហើយចប៎េហើយស្រមបប់ខ្ញុំខ្ញុំបបនសិក្េនបបបត់

ដំបងខ្ញុំបបនបញ្ចប់ ថ្នបក់វិទ្ល័យេនបបបត់ដំបងេនះេនបឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយចិតសិបមួយ 

េហើយខ្ញុំបន្តកបរសិក្ខ្ញុំេឡើងភ្នំេពញមកបន្តកបរសិក្េនបមហបវិទ្ល័យច្ប់េនបមហបវិទ្

ល័យអក្សរសប្រស្តចបរ្យ បុ៉ែន្តជបអកុសលបុ៉លពតបបនមកដល់ឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយចិតសិប

្របបំអី៊ចឹងពួកេគបបនជេម្លៀសខ្ញុំេចញពីទី្រកុងភ្នំេពញេទបដល់េខត្តកំពង់ធំ េហើយេយើងបបនេធ្វើជប

ទបសករកបរនិងខ្ញុំេនបេពញ្រកមំុេពញកម្លបំងេហើយខ្ញុំក្លបយេទបជបកងចល័តកងចល័តហ្នឹងបបន

ន័យថបជប្រកុមយុវជនែដលមបនកម្លបំងេពញេដើម្បីេធ្វើកបរេនបសមរភូមិមុខ ្របមូលផលរបស់

្របមុខមបនន័យថបេធ្វើជបពលករកបប់ដីែតែរកដីេទបេធ្វើអ្វីសព្វែបបយ៉បងេនបក្នុង ខបងមុខអត់ែដល

បបនេនបភូមិអត់ែដលបបនេនបផ្ទះេទេយើងអត់មបនផ្ទះេទ េហើយជីវិតខ្ញុំរស់េនបក្នុងជំរុំកងចល័ត

រហូតេ្រចើនេហើយ និយបយពីសម័យបុ៉លពតនិយបយសម័យបុ៉លពតគឺខ្ញុំជួបកបរលំបបកេវទនប

ខ្លបំងែមនែទនខ្ញុំ្រតូវបបនេគេធ្វើបបបេហើយេ្រពបះពីេ្រពបះេយើងេចញពីជីេយើងគិតេគគិតថបេយើង

ជបអ្នកមបនេចញពីទី្រកុងភ្នំេពញអី៊ចឹងពួកបុ៉លពតអត់ចូល ទី្រកុងអី៊ចឹងេគេធ្វើបបនេនបទី្រកុង

េយើងេគអត់ែដរឲ្យសេម្លៀកបំពបក់េយើងេហបខ្ញុំអី៊ចឹងខ្ញុំមបនែតេខបអបវចបស់ចបស់ពបក់េហតុប៉ះ

ែល្ហក ប៉ះេពញទបំងសេម្លៀកបំពបក់ទបំងអស់េហើយេយើងេទបេធ្វើកបរហត់របល់ៃថ្ងឲ្យេគឲ្យេយើងញុាំ



តិចបំផុតអបចញុាំបបរបបរេដើររបវ បបរេគេដើរមកផ្ទះធំនិង េនបផ្ទះនិងទឹកមកផ្ទះេពញដបក់កង

ទ័ពបីកំបុ៉ងមួយេហើយេយើងគិតេមើលែថរបងខ្លបំងែមនែទនអី៊ចឹងេយើងខ្ញុំេ្រពបះខ្ញុំស្ករែមនែតេនប

សម័យេនបះបុ៉ែន្តខ្ញុំបបនព្យបមេធ្វើកបរងបរ្រគប់ែបបយ៉បងែដលេគឲ្យេយើងេធ្វើបបន្រគប់ែបប

យ៉បងទបំងអស់អី៊ចឹងេគអត់ ខ្ញុំេទ ចបសអ្នកជិតខបង្រតូវេគសម្លបប់េចបលអស់ភបគេ្រចើននបក់

ែដលេចញពីភ្នំេពញភបគេ្រចើនគឺេគសម្លបប់េហើយឪពុកមបមកម្តបយនបងខ្ញុំេដើរេចញពីភ្នំេពញ

គបត់េនបក្នុងភូមិគបត់ែតេធ្វើកបរេនបក្នុងភូមិ បុ៉ែន្តេនបក្នុងសម័យហ្នឹងខ្ញុំបបនបបត់បង់បងប្អូនបង

្របុសជីដូនមួយម្នបក់ែដលេចញពីភ្នំេពញេនបែតជបមួយគ្នបបបនស្លបប់ែដរនិងប្អូន្រសីជីដូនមួយ

ម្នបក់េទៀតែដលស្លបប់ែដរគបត់របករូស និងឃ្លបនខ្លបំងេពកអី៊ចឹងេហើយេនបេពលែដលេគេធ្វើបបបខ្ញុំ

ខ្លបំងជបងេគេនបេពលែដលែចងថបេនបក្នុង បេង្វចរបស់ខ្ញុំេនះខ្ញុំលបក់ សញ្ញបប័្រតសិក្របស់ខ្ញុំ

ែតខ្ញុំ្របឡងជបប់ សិស្សវិទ្ល័យេហើយនឹងអបលកបតសិស្សមហបវិទ្ល័យេគរកេឃើញេគថប

អបេនះជបកូនអ្នកមបនអី៊ចឹងេមកងចល័តេមកងរបស់ខ្ញុំចិត្តអប្រកក់េគបបននបំខ្ញុំេទបេដើម្បីឲ្យ េធ្វើ

កបរសម្ភបសេនបេមសន្តិសុខ េចញេគយកខ្ញុំេនះពីកែន្លងេទបពីជំរំរស់េនបឆ្លងេទបកែន្លងមួយេទប

កែន្លងមួយេដើម្បីេទបេធ្វើកបរសួរ ចប៎អី៊ចឹងខ្ញុំេទបជួបេមកងសន្តិសុខេហើយគបត់ក៏គួរឲ្យខ្លបច

េដបយសបរគបត់ជបអ្នកមបនអំណបចខ្លបំងេហើយកប់អ្នកណបជបជួបគបត់ភបគេ្រចើនគឺស្លបប់េហើយ

េនបេពលែដលមុនែដលខ្ញុំេចញេទបខ្ញុំបបនផ្ដបំអ្នកជិតខបងថបេបើសិនជបអត់េឃើញ ្រតឡប់មកវិញ

េទសូមយកេខបអបវខ្ញុំេទបឲ្យបងប្អូនខ្ញុំេទបបបនន័យថបខ្ញុំស្លបប់េហើយបុ៉ែន្តេនបេពលែដលខ្ញុំេទបជួប

េមកងសន្តិសុខ្របធបនសន្តិសុខហ្នឹងេគបបនសម្ភបសខ្ញុំដូចកបរសម្ភបសេគអី៊ចឹងសួរថបអ្នកឯង

េឈ្មបះអីអ្នកឯងេឈ្មបះឲ្យៃវ៉ហ្នឹងខ្ញុំបបន្របបប់េគថបខ្ញុំ េលបកវ៉ារីឪពុកខ្ញុំជបកម្មករេធ្វើផ្លូវ្រកី្រក

េហើយ ខ្ញុំអបចខ្ញុំអត់មបនម្តបយេទខ្ញុំរស់េនបេដបយកបរចិញ្ចឹមជីដូនជីដូនជបអ្នកចិញ្ចឹមខ្ញុំពិបបក

ណបស់ជបពិេសស្រកុម្រគួសបរខ្ញុំ្រកី្រកណបស់េហើយ ខ្ញុំអបចេទបេរៀនេនបភ្នំេពញបបនេដញអ្នក

ឯងេឃើញសញ្ញបបបទខ្ញុំណបស់េដបយសបរខ្ញុំមបនឪពុកធំ អំ៊ខ្ញុំអន់របស់ខ្ញុំគបត់អត់មបនកូនេចប

គបត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំគបត់ឲ្យលុយខ្ញុំេទបេរៀនបបនេគថបអបចឹងអត់អីចប៎អី៊ចឹងអ្នកឯង្រតូវេធ្វើកបរេដើម្បីបេ្រមើ

បក្សេដើម្បីបេ្រមើ្របេទសជបតិអ្នកឯង្រតូវបេ្រមើអង្គកបរយ៉បងណបក៏បទអង្គកបរអី៊ចឹងអត់អីេទអី៊ចឹង

គបត់និយបយេចញមកេចញជបេឡើងគបត់ជប ្រគូបេ្រងៀនែដរអី៊ចឹងអី៊ចឹងេយើងនិយបយចុះនិយបយ

េឡើងគបត់ហបក់ដូចជបមបនអបរម្មណ៍ថប្រគូនិងសិស្សនិយបយគ្នបគបត់អបណិតខ្ញុំគបត់ឲ្យខ្ញុំ្រតឡប់

មកវិញខ្ញុំបបនចបប់េផ្តើមរស់ម្តងេទៀតអី៊ចឹងេនះជបជីវិតសម័យបុ៉លពតេហើយខ្ញុំបបន របស់ខ្ញុំ ប្តីរប

ស់ខ្ញុំជបអ្នក្រសុកេនបស្តូបហ្នឹងែដរ គបត់េកើតេនប្រសុកេស្ទបងបុ៉ែន្តគបត់ឲ្យេទបេរៀនេនបភ្នំេពញែដរ

េហើយគបត់េទបេធ្វើទបហបនទបហបនេជើងទឹកបុ៉ែន្តេនបេពលែដលបុ៉លពតចបប់គបត់្រតឡប់មកពីៃថ

មក្រសុកវិញេពលគបត់េឃើញខ្ញុំគបត់ក៏ចង់េរៀបកបរជបមួយនឹងខ្ញុំបុ៉ែន្តខ្ញុំអត់ចង់បបនេទេដបយសបរ



ខ្ញុំ ចង់បបនបុ៉ែន្តេដបយសបរខ្ញុំចង់្រតឡប់មកផ្ទះវិញ បុ៉ែន្តេនបេពលែដលគបត់ព្យបម េនប

សម័យហ្នឹងេយើងឃ្លបនែមនែទន េយើងញុាំអត់្រគប់េពលេយើងញុាំែតបបររបវេហើយស្គម អី៊ចឹង

គបត់គបត់ហ្នឹងគបត់ប្តីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកបលណបគបត់ េគឲ្យគបត់មបនរេទះេគបេហើយគបត់េទបដឹកដឹក

ដឹកេស្បៀងដឹងក៏ដឹកេសដ្ឋកិច្ចពីកែន្លងឃ្លបំងមកកែន្លងផ្ទះបបយ អី៊ចឹងគបត់មបនក៏គបត់លួចអង្ករ

េដើម្បីេផ្ញើខ្ញុំគបត់េធ្វើេដើម្បីឲ្យខ្ញុំ្រសឡបញ់គបត់អី៊ចឹងគបត់េនបេពលែដលខ្ញុំបបនហូបេហើយគបត់លក់

្រតីេងៀតេផ្ញើឲ្យខ្ញុំចបកេចញគបត់មបនស្ករ របល់ៃថ្ងខ្ញុំអី៊ចឹងអ្វីែដលខ្ញុំអត់មបនអីេសបះ េយើងចបប់េផ្តើម

ទន់ចិត្តេដបយសបរខ្ញុំគិតថបឲ្យខ្ញុំអបចេធ្វើបបនេហើយ ខ្ញុំក៏សេ្រមចចិត្តេរៀបកបរជបមួយនឹងគបត់

េហើយេរៀបកបរកបរេរៀបកបររបស់ខ្ញុំេយើងេរៀបកបរមិនែមនតបមែតពីរនបក់េទគឺមបនចិតសិប្របបំបី

ចិតសិប្របបំបីគូក្នុងពីធីពិធីកបរមួយេពលហ្នឹង សម័យនិងមបនចិតសិប្របបំបីគូ អី៊ចឹងេយើងេរៀប

កបររួមគ្នបេហើយេគឲ្យេយើងែចកែចកសំពត់អបវេខ្មបឲ្យេយើងពណ៌េខ្មប េហើយកែន្សងបង់ក 

កែន្សង អី៊ចឹងរុំកនិងេហើយេហើយអត់មបនែស្បកេជើងេទ ដូេច្នះក្តីរបស់ខ្ញុំ្រសឡបញ់ខ្ញុំេពលគបត់

បបនរួចសឹមឲ្យែស្បកេជើងពីរពបន់កែន្លងពួកកងទ័ព េហើយយកមកឲ្យខ្ញុំពបក់អី៊ចឹងខ្ញុំបបនមបន

ែស្បកសេម្លៀកបំពបក់មបនែស្បកេជើងេដើម្បីេរៀបកបរចរចបេហើយេនបេពលេរៀបកបរហ្នឹងេគមបន

ពិធីជប់េលៀងអី៊ចឹងេយើង្រតូវមបនស្លបប្រពបដបក់ក្នុងកប៉បល់េបើមិនចឹងេយើងអត់មបនអីញុាំមី និង

េនបគឺជបចង់េពលេរៀបកបរគឺជបេពលែដលេយើងបបនញុាំឆ្ងបញ់ជបងេគេនបក្នុងេពលហ្នឹងេនបក្នុង

េពលហ្នឹងេគមបនកបប់សបច់្រជូកេធ្វើម្ហូបឲ្យេយើងញុាំនិងេហើយអី៊ចឹងខ្ញុំេរៀបកបរេនបឆ្នបំ ជិតមួយ

ពបន់្របបំបួនរយចិតសិប្របបំបី ចប៎េហើយេគបបនឲ្យខ្ញុំេទបេធ្វើកបរេនបកែន្លងេផ្សងប្តីខ្ញុំេធ្វើកបរេនប

កែន្លងេផ្សងេចញេដើរឆ្នបំចិតសិប្របបំបួនេវៀតណបមចូលមកេហើយខ្ញុំមបនទំងន់េហើយឆ្នបំចិតសិប

្របបំបួន េវៀតណបមកងទ័ពេវៀតណបមចបប់េផ្ដើមចូលមកអី៊ចឹងខ្ញុំបបន្រតូវបបនេគរំេដបះេហើយបបន

ក្លបយេទបជប្របជបជនែដរឈប់េធ្វើទបសករេពបះនិងេទៀតេហើយ េហើយខ្ញុំក៏បបនកូនមួយេនបក្នុង

្រសុកេស្ទបងនិងខ្ញុំេកើតបបនកូន្រសីមួយេនបក្នុងឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយចិតសិប្របបំបួនែខ្របបំបី

ចបរ េហើយ បន្ទបប់មកេទៀតឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់បបនដំណឹងថបគបត់ឮ្របែហលជបមបនេគ្របបប់ថប

ខ្ញុំកូនមបនកូន្រសីែដលបបត់ខ្លួននិងរស់េនប្រសុកេស្ទបងអី៊ចឹងគបត់បបនព្យបមជិះទូកតបមស្ទឹង

េទប េពលេទបដល់្រសះ្រសង់េសៀមរបបេហើយមកដល់កំពង់ធំេដើម្បីជួបខ្ញុំថបេយើងបបនជួបប៉បខ្ញុំ

ជបេលើកទីមួយ េហើយកបលពីសម័យបុ៉លពតេហើយខ្ញុំរំេភើបខ្លបំងខ្ញុំេស្ទើរែតអត់ស្គបល់គបត់

េដបយសបរខ្ញុំេភ្លចអស់េនបេពលសម័យបុ៉លពតហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំមបនអបរម្មណ៍ថបខ្ញុំបបត់បង់បបត់បង់អ្វីអ្វី

ទបំងអស់ពីខួរក្លខ្ញុំតបំងពីចំេណះវិជ្ជបតបំងពី បងប្អូនមិត្តភក្តិមុខេម៉ចហ្នឹងគឺខ្ញុំសឹងេភ្លចអស់

េហើយបុ៉ែន្តេនបេពលែដលខ្ញុំជួបប៉បខ្ញុំវិញខ្ញុំស្គបល់ភ្លបមខ្ញុំដឹងថបគបត់ជបពួកខ្ញុំចបរេហើយគបត់ចង់នបំ

ខ្ញុំ្រតឡប់មកផ្ទះវិញបុ៉ែន្តខ្ញុំមបនកូនតូចអី៊ចឹងគបត់ឲ្យខ្ញុំេនប្រសុកេស្ទបង្រសុកេស្ទបង គបត់្រតឡប់



មកវិញ ខ្ញុំចបប់េផ្ដើមរស់េនប្រសុកេស្ទបងជបមួយប្តីខ្ញុំៃ្រពរបស់ខ្ញុំគបត់រកសុីេឡើងេត្នបតចបរេដើម្បីេធ្វើ

ស្ករគបត់ជបអ្នកេឡើងេទបខ្ញុំជបអ្នកគូរកូរស្ករចប៎េហើយផុតពីេនបខ្ញុំរកសុីលក់ចបប់ េនបេលើកង់េហើយ

ខ្ញុំជិះកង់ដឹកស្ករអំបិលបី៊េចងអី េទបឆ្ងបយជិះកង់េទបលក់េនបឆ្ងបយ្រតឡប់មកវិញមបនអង្ករ មបន

លក់ជបលុយនិងលក់ជបអង្ករឬក៏ជប្រសូវ េហើយេនបេពលខ្លះ ខ្ញុំមបនកូនតូចេទៀតអី៊ចឹងខ្ញុំកូនខ្ញុំ

េកើតមកឪពុកេក្មកខ្ញុំគបត់បបនេមើលកូនរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំេភ្លច្របបប់ថបឪពុករបស់េក្មងរបស់ខ្ញុំគបត់េនប

រស់សម័យបុ៉លពតហ្នឹងគបត់េឈ្មបះកឺកឺេហើយឥឡូវនឹងគបត់ស្លបប់េហើយ េហើយម៉បក់េក្មករបស់ខ្ញុំ

េឈ្មបះថ្លបងគឹមអបនគបត់ស្លបប់សម័យបុ៉លពតអី៊ចឹងខ្ញុំអត់បបនស្គបល់ម្ដបយេក្មកេទខ្ញុំស្គបល់ថប

ពុកេក្មកម្តបយចិញ្ចឹមខ្ញុំែដលខ្ញុំបបនចិញ្ចឹមគបត់េដបយសបរគបត់អត់េធ្វើអីេកើតេហតុប្តីរបស់ខ្ញុំ្រតូវ

ចិញ្ចឹមគបត់ពួកេយើងចិញ្ចឹមគបត់េហើយគបត់េមើលកូន ចប៎អី៊ចឹងខ្ញុំបបនេធ្វើរកសុីអីហ្នឹងផងេហើយ

ជួនកបលខ្ញុំេទបមក្រពឹកល្ងបចខ្ញុំបបនមកវិញែចកកូនរបស់ខ្ញុំេបើកទឹកបបរេហើយេនបេពលែដលខ្ញុំ

េឡើងេទបឆ្ងបយអី៊ចឹងេទបលក់ទបំងៃថ្ង ដល់ខ្ញុំែដរក៏្រតូវេបើកេនបះវបេ្រចើនអី៊ចឹងខ្ញុំឲ្យកូនេក្មងែដរអត់

មបន្រកដបសេបើកឲ្យេបបជំនួសេទបខ្ញុំបបនចិញ្ចឹមេក្មងេផ្សងេផ្សងេ្រចើនេទៀតសបរ េហើយបន្ទបប់ពី

លក់ដូរហ្នឹងណបវបមិនអបចចិញ្ចឹមខ្លួនរស់េទេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរបបនេទអី៊ចឹងខ្ញុំចបប់េផ្តើមេធ្វើជប្រគូ

ចូលេធ្វើជប្រគូបេ្រងៀនេនប្រសុកេស្ទបង េនបឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយែប៉តសិបមួយខ្ញុំេធ្វើ្រគូបបនពីរ

ឆ្នបំរួចេហើយបបនខ្ញុំ្រតឡប់មកពីបបត់ដំបងវិញេនបក្នុងឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយែប៉តសិបបួនេនប

េពលែដលកូនរបស់ខ្ញុំបបនអបយុ ្របែហលជបបីឆ្នបំជបងេទបបួនឆ្នបំ ្របបំឆ្នបំកូនខ្ញុំ្របបំឆ្នបំជបង

ែប៉តសិបបីេយើង្រតឡប់មកវិញេហើយ្រតឡប់មកដល់បបត់ដំបងវិញខ្ញុំរស់េនបជបមួយនឹងឪពុក

និងជីដូនរបស់ខ្ញុំនិងប្អូនប្អូនរបស់ខ្ញុំវិញេហើយេនបេដើមឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយេកបសិបែប៉តសិប

បួនខ្ញុំបបន បបនចូលេធ្វើកបរេនបមន្ទីរឧស្ហកម្មេខត្តបបត់ដំបងចប៎ខ្ញុំេធ្វើកបរខបងកបរងបរទទួល

សិនសិប្បកម្មនិងេរបងច្រកនិងអ្វីេផ្សងេផ្សង េហើយដល់ឆ្នបំមួយពបន់េហើយមបន្របបក់ែខតិចមិន

តិចែមនែទន្របបក់ែខជបងក៏េទៀតេហើយមិនអបចអី៊ចឹងកូនរួចេទអី៊ចឹង េពលេធ្វើកបរខ្ញុំខ្ញុំចង់កុមបរ

និងកបរដបក់កូនពីរមុខេទបេហើយេទបេធ្វើកបរែកែ្របរបស់ខ្ញុំគបត់េនបផ្ទះេធ្វើែ្រសេហើយេធ្វើកបរបុ៉ែន្តខ្ញុំ

សរេសរេសៀវេភបេរឿង សរេសរេសៀវេភប្របេលបមេលបក សម័យេនះគឺេយើងអត់មបនេបបះពុម្ពអី

េទមបនែតសរេសរអី៊ចឹងខ្ញុំសរេសររបល់ៃថ្ងេហើយខ្ញុំសរេសរថបចង់េរឿងខ្ញុំលក់ឲ្យេគចបំេរឿងខ្ញុំលក់

ឱ្យេគខ្ញុំសរេសរបបនបួន្របបំឬលក់ឲ្យេគែតមិនបបនៃថ្លេទបបនេថបកេហើយអ្នកែដលទិញេទបនឹង 

េទបេសៀវេភបនិងេទបជួលឲ្យេគចម្លងេបបះពុម្ព េគេបបះពុម្ពេគចម្លងេ្រចើនអី៊ចឹងេទបេហើយេគជួល

េដើម្បីអបនចបរេហើយយប់េឡើងខ្ញុំេធ្វើជបក់ែស្តងខ្ញុំគូររូបេដើម្បីលក់ឲ្យកូនេក្មងេនបសបលបេរៀន

េហើយេយើងបបនដបំដំណបំេនបជិតផ្ទះេដើម្បីលក់ ល្ងបចេឡើងខ្ញុំចង្រកឡបេដើម្បីលក់េហើយយប់

េឡើងេម៉បងពីរខ្ញុំចបប់េផ្តើមេ្រកបកពីេម៉បងពីរដល់េម៉បងេធ្វើដំេណើរេទបទទួលអីវ៉ាន់ធ្ងន់្របឡបយទឹក



្រជលក់េជើងកបរទឹកេភ្លៀងេទបរអិលដួលក៏មបនេវទនបណបស់ ៃថសម័យេនបះប្តីខ្ញុំចបប់េផ្ដើមផឹក

្រសបក៏ចបប់េផ្តើមមបនមិត្តភក្តិគបត់ចបប់េផ្ដើមញុាំ្រសបេហើយេធ្វើបបប្រគួសបរខ្លបំងែមនែទនចបកេចញ

បន្ទបប់ពីេធ្វើ្រគូ ក្នុងឧស្ហកម្មេហើយេនបឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយេកបសិបពីរ មបតុភូមិនិវត្តន៍ជន

េភៀសខ្លួនែខ្មរែដលេទប្របេទសៃថបបន្រតឡប់មកវិញអី៊ចឹងខ្ញុំចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរជំនួយខបង

កបកបបទ្រកហមបបនបីឆ្នបំេដើម្បីទទួលពួកេភៀសខ្លួននិងសុំេធ្វើកបរេនបជបេកើតមបនជបអ្នក សបរជប

អ្នកដបំបបយេគជបចុងេភប បុ៉ែន្តេពលេគេធ្វើកបរហ្នឹងខ្ញុំឧស្ហ៍ជបងេគអ្នកដៃទេទៀតេគេចញ

បន្លបចេគឯងេហើយេហើយេគស្លបប់េហើយេគអង្គុយេលងស្រមបប់ខ្ញុំខ្ញុំេធ្វើេហើយខ្ញុំេលងខ្ញុំសម្អបត

បញ្ចបំងអ្វីអ្វីអី៊ចឹងគបត់េឃើញ្របធបនមណ្ឌលេឃើញខ្ញុំថបខ្ញុំឧស្ហ៍ជបងេគក៏យក្របវត្តិរូបខ្ញុំមក

េមើលែថខ្ញុំេរៀនបបនេ្រចើន អី៊ចឹងគបត់េហបខ្ញុំអបចេទបេធ្វើជបអ្នកេរៀបចំឯកសបរនបក់ក្នុង េហើយ

អី៊ចឹងខ្ញុំបបនេធ្វើកបរខ្ញុំសហកបរជបមួយនបយេសនបធិកបរៃនចិនេធ្វើកបរជបមួយនឹងអង្គកបរេផ្សង

េផ្សងេនបក្នុងកបរជួយដល់គបំ្រទដល់ពួកជនេភៀសខ្លួនេដើម្បីឲ្យពួកេគមបនេស្បៀងអបហបរនិង

មបនណបក៏ របល់ែខកបរងបរជនេភ្លៀសេភៀសខ្លួនរហូតបបនខ្ញុំេទបេធ្វើកបរងបរអង្គកបរមួយេទៀតអង្គ

កបរែខ្មរេឈ្មបះ្រកុមអភិវឌ្ឍន៍ភូមិពីឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយែប៉តសិបេកបសិបបួនចបនចបប់េផ្តើមេធ្វើ

កបរេនបទីេនបះេហើយខ្ញុំចបប់េផ្តើមេធ្វើកបររហូតដល់ឆ្នបំ ដល់ខ្ញុំបបនក្នុងកបរេធ្វើកបរហ្នឹងខ្ញុំបបន េទបេធ្វើ

កបរចបំសិក្េនប្របេទសេវៀតណបមេនប្របេទសៃថេនប្របេទសឥណ្ឌាចបរ្យេយើងបបនេធ្វើកបរបបន

េទប្របេទសេហើយខ្ញុំបបនក្លបយេទបជបអ្នកដឹកនបំរបស់អង្គកបរហ្នឹងេដបយេគ េធ្វើកបរបបនល្អអញ្ចឹង

ខ្ញុំបបនក្លបយេទបជប្របធបនអង្គកបរបុ៉ែន្តេដបយសបរអង្គកបរខ្ញុំមបនទទួលបបន្របបក់ឧបត្ថម្ភតិចខ្ញុំ

្រតូវឡបនបុកម្ដងអី៊ចឹងខ្ញុំមបនធបនបរ៉ាប់រងជួយខ្ញុំេហើយខ្ញុំបបនែស្វងរក មួយេទៀតេហើយគឺជបអង្គ

កបរសុីអិនដបប់បលយូេអសេឈើច្ប់សឺវីសអី៊ចឹងខ្ញុំចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរេនបអង្គកបរហ្នឹងខ្ញុំចបប់េផ្ដើម

មបនបបនទទួលធបនបរ៉ាប់រងថបកបរងបររបស់ខ្ញុំគឺេនបក្នុងតំបន់ឆ្ងបយបំផុតតំបន់ែដល ែតជបអត់

េទបដល់ដូចជបេនប្រសុកសំឡូត្រសុកសំេពបលូនជបតំបន់ែដលអត់មបនផ្លូវេជើងជិះេទបេលើដី

េហើយ េហើយេបើេភ្លៀងមកគឺដួលរហូតដួលរហូតក្លបយជបតំបន់ែដលអត់មបនទឹកេហើយជបតំបន់

ែដលកុមបរ្រកី្រកនិងអត់ែដលបបន ទទួលកបរចបក់វ៉ាក់សបំងអត់ែដលទទួលបបនកបរផ្ដល់ចំណី

អបហបរ្រគប់្រគបន់ ឪពុកម្តបយេបបះបង់េចបលេហើយហ៊បនេធ្វើខ្ញុំេទបេធ្វើកបរេនបតំបន់អស់ហ្នឹងេបើ

េនបសំឡូតខ្ញុំ្រតូវឆ្លងភ្នំជិះមូ៉តូជបងមួយរយគីឡូេដើម្បីេទបដល់ទីតបំងេធ្វើកបរេនបទីេនបះឆ្លងកបត់ភ្នំ

កបត់ៃ្រពេហើយេពល្រតឡប់មកវិញជួនកបលេពល្រពលប់េលបកេពបជីវី េបើតបមផ្លូវម្នបក់ឯងខ្ញុំ

មបនែត្រពះេទខ្ញុំ េពលខ្លះខ្ញុំេឃើញែភ្នកមួយគូេខៀវេនបមុខផ្លូវរបស់ខ្ញុំ អី៊ចឹងខ្ញុំអត់បបនអធិដ្ឋបន

រហូតេហើយខ្ញុំបបនេភ្លចនិយបយពីនិយបយពីេសចក្ដីជំេនឿរបស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំជបពុទ្ធសបសនប្រពះពុទ្ធ

បុ៉ែន្តេនបឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយែប៉តសិបឆ្នបំមួយពបន់េនបឆ្នបំពីរពបន់បីេយើងចបប់េផ្ដើមសបសនប



ច្រកេនបបបត់ដំបងអី៊ចឹងខ្ញុំបបនចូលេរៀនជបមួយអបយដបែដលបបននិងេទបបេ្រងៀនេយើងេហើយ

បបនបេ្រងៀនយូរជបងេគប្តីរបស់ខ្ញុំេដបយសបរគបត់ផឹក្រសបអី៊ចឹងេយើងេរៀនេហើយ្របបំមួយ រហូត

ដលៃ់ងទីសបមសិបមួយែខមួយឆ្នបំពីរពបន់បួនបបនខ្ញុំបបន្រជមុជទឹក អី៊ចឹងេយើងេរៀនេ្រចើនែមន

ែទនទ្រមបំែតថតផ្ដបច់្រសបយបបនេហើយេដើម្បីក៏ក្លបយជបសមបជិកជបមនុស្សថ្មីេហើយអ្នកែដល

ជបមួយេទបឲ្យខ្ញុំគឺ្របធបន គបត់េឈ្មបះៃហេថបេវើេហើយេយើងបបនក្លបយជបសមបជិកេនបេពលដឹង

ថបបន្ទបប់មកេទៀតគបត់្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំចបប់េផ្ដើមជបសមបជិកបន្តបន្ទបប់គ្នបេហើយខ្ញុំមបនក្មួយ

ម្នបក់េឈ្មបះឯងថបអន់គបត់បបនេចញផ្សព្វផ្យសបសនបេនប្រសុកែខ្មរេយើងែដរ បុ៉ែន្តកូនកូនខ្ញុំ

មិនបបនេចញេទេដបយសបរគបត់ជបប់េរៀនក៏ដូចជបគបត់ខ្លបចមក េហើយេនបក្នុងសបសនបចបរខ្ញុំ

បបនេធ្វើេធ្វើជប្របធបនសបខបតបំងពីដំបូងមបន្របធបនស័ក្ដិកបរចិនបុ៉ែន្ត្របធបនសភបចិនគបត់េធ្វើកបរ

ក៏អត់មបនេទ េធ្វើជបេធ្វើកបរក្នុង្រពះវិហបរចិន្រពះនបមជបទី្របឹក្ទបំងេនបះបបនេធ្វើកិច្ចកបរងបរ

្របធបនសបខបទបំងអស់អី៊ចឹងក៏បបនេឡើងេធ្វើជប្របធបនសបខបេហើយេនបឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួននិង

ឆ្នបំពីរពបន់ ដប់ គបត់បបនក្លបយជប្របធបនមណ្ឌលបបត់ដំបងចបរ្យេនបក្នុងឆ្នបំពីរពបន់ ដប់បីគបត់

បបនេដបះែលងេជឿេលើគបត់បេ្រមើជប េស្មៀនេនបក្នុងសបខបេគឲ្យគបត់េធ្វើ្របធបនសបខបបុ៉ែន្តក៏អត់

ចង់េធ្វើេទៀតែមនេហើយស្រមបប់ខ្ញុំខ្ញុំជប្រគូថ្នបក់្រស្តីបន្ទបប់មកេទខ្ញុំខ្លបចែតជបទី្របឹក្្រស្តីេហើយេបើ

តបមមតិខ្ញុំក្លបយជប្របធបន្រស្តី្របបំពីរឆ្នបំ េហើយខ្ញុំបបនជួយ្រស្តីជបេ្រចើនេដើម្បីឲ្យមបនភបពរឹងមបំ
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