
ការសម្ភា សរបស ់ប ៊ីសសព ហួត ដារនិ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សហីា  ខ៖ អ្នកត្រវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ប សីសព ែួរ ដារនិ 

 

ក៖ ជម្រាបសួរប ីសសព! 

ខ៖ បាទ! ជម្រាបសួរ! 

ក៖ អ្ ៊ឺ! ខ្ ុំបាទឈ ម្ ោះ អ្ ៊ឺ! ហែម សហីា។ បនតិចឈទៀរនឹងឈ្វើសម្ភា ស ប ីសសព ហែលសពវថ្ងៃគារ់ 
រស់ឈៅអ្ ៊ឺ! សង្កា រ់? 

ខ៖ បឹងសាឡាង! 

ក៖ បឹងសាឡាង។ 

ខ៖ ខណ្ឌ  ទួលឈគាក! 

ក៖ ខណ្ឌ  ទួលឈគាក ឈៅកន ងរាជធានីភ្នុំឈពញ។ ឈែើយថ្ងៃឈនោះផងហែរគ៊ឺ ត្រូវថ្ងៃទី ២៤។ 

ខ៖ ហខ មិនា។ 

ក៖ ហខ មិនា ឆ្ន ុំ ២០១៨ ត្រវូនឹងថ្ងៃឈៅរ ិ៍ផងហែរ។ អ្ ៊ឺ! អ្រ់ឈោស ប ីសសព ែូចជាគឈត្ម្ភងហែលខ្ ុំ 
កំពុងឈ្វើកិចចសម្ភា សប ីសសពែនឹង គ៊ឺម្ភនឈ ម្ ោះថា គឈត្ម្ភងត្បវរតិរបស់ត្បជាជនកមព ជា។ ឈរើ 
ប ីសសពយល់ត្ពមឱ្យខ្ ុំឈ្វើកិចចសម្ភា សឈនោះហែរឬឈទប ីសសព? 

ខ៖ បាទ! ខ្ ុំនឹងយល់ត្ពមឱ្យឈ្វើកិចចសម្ភា សឈនោះ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ អ្ញ្ជ ឹងអ្ ៊ឺ! ឈៅឈពលហែលអ្ ៊ឺ! ចប់ពីកិចចសម្ភា សឈនោះ សាលា     
នឹងម្ភនកូពីស ីឌីជាសឈមេងមួយែល់ប ីសសព ឈែើយខ្ ុំែឹងថាសម្ភា សឈនោះនឹងម្ភនអ្រថត្បឈោជន៍ 
នឹងផតល់ពរជ័យែល់ត្កុមត្គសួារប ីសសព ឈដាយសារអ្វីហែលខ្ ុំសម្ភា ស គ៊ឺោក់ទងឈៅនឹងឆ្ក 
ជីវរិប ីសសពផ្ទា ល់។ ឈែើយខាងProject ឈយើងនឹងរកាសឈមេងហែលខ្ ុំបានសម្ភា សប ីសសពែនឹង 



ទ កឈៅកន ងហវបសាយមួយហែលម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodianoralhistories.byu.edu អ្ញ្ជ ឹង 
វានឹងរកាឈៅកន វេបសាយែនឹង ឈែើយកូនឈៅប ីសសពអាចចូលឈៅកន ង ឈគែទុំព័រមួយែនឹងឈៅ 
អាចសាត ប់សឈមេង ឬក៏ឈពលពួកឈគបានែឹងអ្ុំពីជីវត្បវរតិរបស់ប ីសសពថា តុំងពីរូចរែូរែល ់
ម្ភនពួកឈគប ីសសពបានពាោម បានខិរខុំអី្ខេោះឈែើមបីពួកឈគសពវថ្ងៃ។ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងអ្រគ ណ្ 
ឈត្ចើនប ីសសព។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយអ្រ់ឈោសប ីសសព ឈរើប ីសសពម្ភនឈ ម្ ោះពិរត្បាកែឈ ម្ ោះអ្វីហែរ? ឈ ម្ ោះឈៅតម 
អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណប ីសសព? 

ខ៖ បាទ! អ្ ៊ឺ! ឈ ម្ ោះពិរត្បាកែហែលឈៅកន ងអ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ គ៊ឺ ឈ ម្ ោះអ្ ៊ឺ! ែួរ ដារនិ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ច ោះប ីសសពម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទប ីសសព? 

ខ៖ បាទ! អ្ ៊ឺ! ឈៅឈត្ៅ អ្ ៊ឺ! ចុំឈ ោះឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅម្ភន អ្ ៊ឺ! គ៊ឺឈ ម្ ោះអ្ ៊ឺ! ឈត្កើនៗ។ 

ក៖ ឈត្កើន! 

ខ៖ បាទ! ឈនោះជាឈ ម្ ោះហែលបងៗ ខ្ ុំគារ់ឈៅជុំនាន់ហែលខ្ ុំឈៅរូចៗ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ អ្ញ្ជ ឹងែូចជាមូលឈែរ អី្បានជាឈគដាក់ឈ ម្ ោះឈត្ៅប ីសសព 
ឈត្កើនៗអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ឈត្ ោះអ្ ៊ឺ! ពីជុំនាន់ពីហែលខ្ ុំឈៅរូចអ្ ៊ឺ! ខ្ ុំឈកើរមក ឬក៏ខ្ ុំប ិនយុំ ឬក៏ខ្ ុំអ្ ៊ឺ! ហាក់បីែូចជាស្សុក 
មួយហែលឈគថាកុំព ងម្ភនសង្គ្ង្កា ម ឈែើយឈពលខ្ ុំឈកើរឈៅរូចក៏ខ្ ុំត្រូវបានរ ុំឈដាោះឈចញពីភ្នុំឈពញ 
ឈៅឆ្ន ុំ ១៩៧៥ ែលឈ់ពលអ្ញ្ជ ងឹឪព កម្ភត យរបស់ខ្ ុំ មិនអាចរកឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅែនងឹឱ្យបានលអ 
ឬក៏ត្រឹមត្រូវឈទក៏ឈចោះហរនឹកឈ ើញឈៅឈត្កើនៗ។ អ្ញ្ជ ឹងរែរូែល់ឈពលហែលខ្ ុំ ម្ភនជាត្កុម 
ត្គូសារមកែលស់ពវថ្ងៃឈនោះឈៅ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈែើយមកែលឆ់្ន ុំឈនោះប ីសសពម្ភនអាយ ប  នាម នឈែើយ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! មកែលឆ់្ន ុំឈនោះខ្ ុំអាយ បាន៤៨ឆ្ន ុំឈែើយ។ 
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ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ច ោះប ីសសពឈកើរឈៅហខណា? ឆ្ន ុំណា? ថ្ងៃណាហែរប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ខ្ ុំអ្ ៊ឺ! ឈកើរឈៅថ្ងៃទី ១៥ ហខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ១៩៧៣។ 

ក៖ ច ោះឈបើសិនជាគិរជាឆ្ន ុំច័នាគរិវញិត្រូវឆ្ន ុំអី្ហែរ? សរវ? 

ខ៖ អូ្! សរវ គ៊ឺឈអ្ើយ! ឆ្ន ុំហខមរ គ៊ឺខ្ ុំឆ្ន ុំចរ ឆ្ន ុំចរឈគឈៅថាសរវហកា។ 

ក៖ ហាស់ៗ ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ច ោះប ីសសពម្ភនស្សុកកុំឈណ្ើ រឈៅណាហែរប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ស្សុកកុំឈណ្ើ ររបសខ់្ ុំ គ៊ឺឈៅអ្ ៊ឺ! ឈខរតតហកវ ភ្នុំជីស ូ ភូ្មិត្គួស និងឈគឈៅថាភូ្មិ ម្ររួស 
ភ្នុំជីសូ និងទីរួមឈខរតតហកវ។  

ក៖ ច ោះៗស្សុកវញិ? 

ខ៖ ស្សកុអ្ ៊ឺ! ខ្ ុំអ្រ់បានែឹងឈទោល់ហរសួរម្ភត យខ្ ុំឈត្ ោះ ខ្ ុំឈៅរូចឈពកខ្ ុំអ្រ់សាា ល់ស្សុក ខ្ ុំ 
សាា ល់ហរភូ្មិត្គសួ។ 

ក៖ បាទៗ! ប ីសសពអ្រគ ណ្ឈត្ចើន។ ឈរើប ីសសពម្ភនបងបអូនប  នាម ននាក់ហែរប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ខ្ ុំម្ភនបងបអូនោុំងអ្ស់៥នាក់។ 

ក៖ ច ោះប ីសសពជាកូនទីប  នាម នហែរកន ងត្កុមត្គួសារ? 

ខ៖ ខ្ ុំអ្ ៊ឺ! ជាកូនទីត្បាុំឈគឈៅថាកូនឈៅឈគ។ 

ក៖ ឈរើបងបអូនរបស់ប ីសសពម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហែរ? 

ខ៖ បងបអូនរបស់ខ្ ុំអ្ ៊ឺ! បងត្បសុទីមួយឈ ម្ ោះ ែរួ ស វណាា  ឈែើយបងស្សីទីពីឈ ម្ ោះ ែួរ ថាវ ី
ឈែើយបងស្សីទីបីឈ ម្ ោះ ែួរ ថាឈវឿន។ បងត្បសុទីបួនឈ ម្ ោះ ែួរ ស ផលេី ឈែើយចុំឈ ោះរបូខ្ ុំ 
ផ្ទា ល់ឈ ម្ ោះ ែួរ ដារនិហរមតង។ 

ក៖ បាទៗ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើប ីសសពឈៅចងចុំសាច់ឈរឿងអ្វីខេោះពីពួកគារ់ហែរឬឈទ 
ប ីសសព? 



ខ៖ អ្ ៊ឺ! ខ្ ុំចងចុំវៅបានខេោះៗឈៅជុំនាន់ពលពរ។ អ្ ៊ឺ! ពួកគារ់ោុំងត្បាុំនាក់គ៊ឺឈៅជាមួយគាន  
ឈៅឈខរតបារ់ែុំបងឈគឈៅថាអ្ ៊ឺ! ងមពួក ស្សុកងមពួក ឈខរតបារ់ែុំបង។ ពួកខ្ ុំជុំនាន់ប ុលពរបាន 
ជវ្លៀសឈៅឈៅែនឹងោុំងអ្ស់គាន ៥នាក់ជាមួយនឹងម្ភត យ និង ឪព កខ្ ុំ ក៏ប  ហនតឪព ករបសខ់្ ុំត្រូវ 
បានសាេ ប់ឈៅជុំនាន់ប ុលពរ ឈដាយគារ់អ្រ់ម្ភនអាហារបរឈិោគត្គប់ត្គាន់ មិនហមនសាេ ប់ 
ឈដាយប ុលពរយកឈៅសម្ភេ ប់ឈនាោះឈទ ឈែើយឈត្កាយមកពួកខ្ ុំបានរស់ឈៅោពលុំបាក ហមន  
ហទនជាមួយនឹងម្ភត យចស់ ឈែើយពួកខ្ ុំោុំង៥នាក់មិនអាចឈៅជ ុំគាន បានឈទឈៅជុំនាន់ប ុលពរ។ 
ប ុលពរបានជវ្លៀសឈៅឈៅកងចល័រអ្ ៊ឺ! មួយៗម្ភន ក់រាងៗខេួន ម្ភនហរខ្ ុំឈទ ហែលអាចឈៅជា 
មួយម្ភត យខ្ ុំបាន ឈដាយខ្ ុំឈៅក ម្ភរោពជុំនាន់ប ុលពរខ្ ុំបានអ្ ៊ឺ! ប ុលពរបានឱ្យខ្ ុំឈ្វើអ្ ៊ឺ!ការ 
ឈដាយអ្ ៊ឺ! ឈរ ើសអាចម៍ឈគា និងឈែើរកាប់ទង្គ្នាា នហខរយកឈៅដាក់ហស្ស ឈែើយនិងឃ្វវ លត្កបី 
ឈែើយនិងឈមើលស្សូវក ុំឱ្យឈគាស ីស្សូវហរប  ណ្ាឹ ងឈទ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ច ោះប ីសសពកាលពីឈៅកាលឈកមងៗ ជាមួយពួកគារ់ែនឹងចូល 
ចិរតឈ្វើអី្ខេោះ? 

ខ៖ អ៎្! ពួកខ្ ុំឈៅជាមួយគាន  ពួកខ្ ុំចូលចិរតែូចជាបងារបឈងាើរែូចជាកសិកមម ែូចជាខ្ ុំចូលចិរត 
ម្ភន់ ឬក៏ចូលចិរតចិញ្ច ឹមោ និងឈមើលហងសរវ ែនៈ ែូចជា ឈគាត្កបីហែលពួកខ្ ុំអាចអ្ ៊ឺ! ែូចជា 
ប ុលពរឲពួកខ្ ុំឃ្វវ លខ្ ុំនឹងឈមើលហងពួកវាោុំងអ្ស់ែនឹង ឈែើយខ្ ុំនឹងចូលចិរតពួកវាោុំងពីរែនឹង 
មករែូរែល់បចច បបននឈនោះ។ 

ក៖ បាទៗ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ អ្ ៊ឺ! ឈៅឈពលឈនោះឈរើបងបអូនរបស់ប ីសសពែនឹងរស់ឈៅឯណា? 
ឈែើយពួកឈគកុំព ងឈ្វើការង្ករអី្ខេោះប ីសសព? 

ខ៖ បាទ! អ្ ៊ឺ! បងត្បុសទីមួយឈ ម្ ោះ ែួរ ស វណាា  សពវថ្ងៃគារ់រស់ឈៅអ្ ៊ឺ! ម្រពំត្បទល់
វ  យហប រ។ គារ់ឈ្វើជាប ូល ីស គារ់ម្ភនត្កុមត្គសួារឈែើយម្ភនកូន៣នាក់។ ឈែើយបនាា ប់មក 
ឈទៀរបងស្សីរបស់ខ្ ុំឈ ម្ ោះ ែួរ ថាវ ីគារ់រស់ឈៅអ្ ៊ឺ! បឹងសាឡាង សង្កា រ់ បឹងសាឡាង ខណ្ឌ  
ទួលឈគាក រាជធានីភ្នុំឈពញ។ ឈៅជិរផាោះរបស់ខ្ ុំហែរ ឈែើយបនាា ប់មកបងស្សីរបស់ខ្ ុំទី៣ គារ់ 
រស់ឈៅមត ុំឈពទយចិនអ្ ៊ឺ! គារ់ឈ្វើការឈៅត្កុមែ  នកូឈរ   ឈែើយគារ់ម្ភនត្កុមត្គសួារឈែើយម្ភនកូន 
ត្បុសពីរ ស្សីមួយ ឈែើយគារ់រស់ឈៅឈដាយោពលអត្បឈសើរឈែើយនិងអ្ ៊ឺ! រសឈ់ៅឈដាយោពហផអម 
ហលែមឈែើយនិងស្សឡាញគ់ាន  ឈដាយអ្រ់ម្ភនបញ្ញែ អី្ឈកើរឈទ ឈែើយបនាា ប់មកឈទៀរបងត្បសុទី 



៤។ គារ់រសឈ់ៅសពវថ្ងៃគ៊ឺឈៅអ្ ៊ឺ! ឈ ិ្៍ចិនរ ងឈគឈៅថាផារឈ ិ្៍ចិនរ ង ឈែើយគារ់បានឈ្វើ 
ប ូល ីសឈៅឈៅឈនាោះ ឈែើយគារ់ម្ភនត្កុមត្គសួារឈែើយម្ភនកូនត្បសុបីនាក់ ឈែើយបនាា ប់មកអ្ ៊ឺ! 
ែល់ខ្ ុំរស់ឈៅ សង្កា រ់ បឹងសាឡាង ខណ្ឌ  ទួលឈគាក ហែរឈែើយម្ភនត្កុមត្គសួារ និង ម្ភនកូន
៣នាក់។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើម្ភត យរបសប់ ីសសពម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហែរ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ម្ភត យរបស់ខ្ ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្ ៊ឺ! ខួច ឈ ុំ។ 

ក៖ ច ោះឪព កប ីសសពវញិគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ហែរ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ឪព ករបស់ខ្ ុំម្ភនថាអ្ ៊ឺ! ឈស្សង សាយែួរ។ 

ក៖ ឈរើអ្ ៊ឺ! ពួកគារ់ោុំងពីរម្ភនអាយ ប  នាម នឈែើយឈបើសិនឈយើងគិរមកែល់ឆ្ន ុំឈនោះ? 

ខ៖ ឈបើសិនជាគិរមកែល់ឆ្ន ុំឈនោះ ឪព ករបស់ខ្ ុំម្ភនអាយ  ៨៥ឆ្ន ុំ។ គារ់ត្រូវបានសាេ ប់តុំងពី 
ប ុលពររែូរមកែល់ឈពលឈនោះអាយ  ៨៥ឆ្ន ុំ ឯម្ភត យរបស់ខ្ ុំគារ់ជាម្ភត យហែលគារ់សាន ក់ឈៅវរត 
គារ់ម្ភនវយ័ចស់ជរា អាយ  ៨៥ឆ្ន ុំឈែើយ។ 

ក៖ ហរគារ់ឈៅម្ភនត្ពោះជនមរស់ឈៅ? 

ខ៖ សពវថ្ងៃម្ភត យរបសខ់្ ុំឈៅរស់ គារ់ឈៅអ្ ៊ឺ! វរតែុំបួកខពស់ គារ់បានឈៅអ្ ៊ឺ! ឈរៀន្ម៌ ឬក៏ឈៅជា 
មួយឈលាកឈៅទីឈនាោះ។  

ក៖ ឈែើយពួកគារ់ោុំងពីរឈកើរឈៅឆ្ន ុំណាហែរប ីសសព? 

ខ៖ អ៎ូ្! ឆ្ន ុំអ្រ់បានែឹងឈទឈភ្េចបារ់ឈែើយ។ 

ក៖ អ៎ូ្! ឈភ្េច។ ច ោះម្ភនែឹងថាគារ់ឈកើរឈៅឆ្ន ុំច័នាគរិ? សរវ? ប ីសសពអ្រ់ែឹងហែរ? 

ខ៖ ខ្ ុំអ្រ់ែឹងហែរ ខ្ ុំឈភ្េចសូរគារ់ថាគារ់ឈកើរឆ្ន ុំអី្ៗ។ 

ក៖ អ៎ូ្! អ្ញ្ជ ឹងកាលឈ្វើពងសត្បវរតិអ្រ់ម្ភនដាក់។ 



ខ៖ បាទ! អ្រ់ដាក់ឈទ។ 

ក៖ រកព័រ៌ម្ភនគារ់អ្រ់បាន។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ច ោះប ីសសពម្ភនែឹងថាពួកគារ់ម្ភនស្សុកកុំឈណ្ើ រឈៅណាឈទប ី 
សសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ឪព ករបស់ខ្ ុំម្ភនស្សុកកុំឈណ្ើ រឈៅអ្ ៊ឺ! ស្សកុ ថ្ត្ពហវង ឯម្ភត យរបស់ខ្ ុំគ៊ឺស្សុកកុំឈណ្ើ រគារ់ 
ែនឹងឈៅអ្ ៊ឺ! ឈជើងភ្នុំជីសទីូរួមឈខរតតហកវហរមតង។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើឪព ករបសប់ ីសសពឈ្វើសម្រាប់ចិញ្ច ឹម ជីវរិឈៅឈពលហែល 
គារ់ឈៅរស់ប ីសសពម្ភនែឹងឈទ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ខ្ ុំែឹងថាខ្ ុំបានទទួលែុំណឹ្ងតមម្ភត យរបស់ខ្ ុំគារ់ត្បាប់ អ្ ៊ឺ! ឪព កខ្ ុំកាលសម័យគារ់ 
ឈៅរស់គារ់ឈ្វើជាោហាន។ 

ក៖ អ៎ូ្! ោហាន។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ម្ភនែឹងថាគារ់ជាមន សសហបបមិចវញិ? 

ខ៖ គារ់អ្ ៊ឺ! ជាមន សសមួយហែលចូលចិរតស្សឡាញ់ត្កុមត្គួសារ គារ់ស្សឡាញ់កូនៗ ឈែើយ 
គារ់ម្ភនការទទួលខ សត្រូវចុំឈ ោះត្គួសាររបសគ់ារ់ ឈែើយគារ់ម្ភនការង្ករជាឈោធាសម័យ 
អ្ ៊ឺ! រាស្រសតសងាមនិយម។ គារ់ជាមង្គ្នតីមួយម្ភនឈគឈគារព ស្សឡាញ ់ និងចូលចិរតគារ់នូវអ្វីហែល 
គារ់បានជួយែល់អ្នកឈ្វើការជាមួយគារ់ ឬក៏សកដិយសរបស់គារ់បាន ុ្ំត្គាន់ឈបើហែរ ែល់ឈពល 
ឈនោះគារ់ម្ភនត្បជាត្បិយោពចុំឈ ោះមិរតភ័្ង្គ្កា គារ់អ្នកជិរខាងឈែើយគារ់ឈមើលែូចថា គារ់ហង 
រកាពួកខ្ ុំោុំង៥នាក់ឱ្យបានឈៅរែរូគង់វងសែល់ឈពលហបកប លុពរជវ្លៀសប ុលពរហរមតង។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ច ោះអ្ ៊ឺ! ឈរើម្ភត យរបស់ប ីសសពឈៅឈពលហែលពីរូចរែូរែល ់
សពវថ្ងៃែនឹង គារ់ធាេ ប់ត្បកបម ខរបរអ្វីខេោះហែរប ីសសព? 



ខ៖ អ្ ៊ឺ! ចុំហណ្កឯម្ភត យខ្ ុំគារ់ឈពលខេោះ កាលពីគារ់មិនោន់ម្ភនវយ័ជុំណាស់ គារ់ឈៅរកស  ី
លក់ែូរ គារ់បានលក់អ្ ៊ឺ! ជាឈខាអាវ គារ់នាុំឈខាអាវពីភ្នុំឈពញយកឈៅលក់ឈៅសាឹងហត្រង ឈែើយ 
គារ់យកឈខាអាវពីសាឹងហត្រងមកលក់ឈៅភ្នុំឈពញ និងវៅឈពលហែលគារ់ម្ភនវយ័ ត្បហែលហស 
សិបឈ ើងឈៅែល់៥០។ គារ់ចិញ្ច ឹមបីបាច់ខ្ ុំឈៅកន ងការង្ករមួយែ៏លអឲខ្ ុំឈរៀនសូត្រ ឱ្យខ្ ុំយល់ 
ែឹងឱ្យខ្ ុំហសវងយល់វៅអ្វីហែលគារ់ចិញ្ច ឹមបីបាច់ខ្ ុំឈដាយត្បុងត្បយរ័ន។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ច ោះអ្ ៊ឺ! គារ់ជាមន សសហបបមិចហែរប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ម្ភត យរបសខ់្ ុំគារ់ជាមន សសមួយហែលម្ភនោពទុំនួលខ សត្រូវ គារ់ឈមើលការខ សត្រូវ 
ឈលើកូនៗ។ គារ់អ្ប់រ ុំពួកខ្ ុំោុំង៥នាក់ឲរស់ឈៅតមអ្វីហែលលអ មិនឈភ្េើរភ្េ៊ឺន មិនឈលាភ្លន់វៅ 
ត្ទពយសមបរតិអ្វីហែលឈយើងចង់បានរបស់អ្នកែ៏ថ្ទ។ អ្ញ្ជ ឹងគារ់ឈមើលការខ សត្រូវឈដាយអ្ ៊ឺ! អ្ប់រ ុំ 
ឈយើងបានលអ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើប ីសសពឈៅចងចុំសាច់ឈរឿងខេោះៗពីឪព កម្ភត យរបស ់
ប ីសសពហែរឬឈទ? សាច់ឈរឿងរបស់គារ់ោុំងពីរប ីសសពធាេ ប់ល៊ឺពួកគារ់និោយត្បាប់ខេោះៗ ឈទ 
ប ីសសព? 

ខ៖ កាលពីឈនាោះខ្ ុំហាក់បីែូចជា សាច់ឈរឿងរបសគ់ារ់ហាក់បីែូចជាខ្ ុំអ្រ់បានទទួលព័រ៌ម្ភន ហរ 
មតង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈត្ ោះឈពលហែលខ្ ុំឈៅរូច ខ្ ុំឈចញពីហបកប ុលពរឈៅខ្ ុំឈៅឈៅជុំនាន់ប ុលពរ រែូរែល ់
ហបកប ុលពរ៧៩មកវញិ គ៊ឺពួកគារ់ត្រូវបានសាេ ប់ឈៅជុំនាន់ប ុលពរ អ្ញ្ជ ឹងខ្ ុំអ្រ់បានែឹងពីជីវ 
ត្បវរតិថាគារ់ោ ងមិចហែរ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើប ីសសពឈៅចងចុំឈ ម្ ោះរបស់ជីែូន ជីតរបសប់ ីសសពហែរ 
ឬឈទ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ជីែូនជីតរបស់ខ្ ុំ អ្ ៊ឺ! ខ្ ុំចុំបានប  ហនតខ្ ុំមិនអាចនិោយបានឈដាយសារខ្ ុំឈភ្េច ឈែើយឈបើ 
សិនជាឱ្យខ្ ុំហកកវៅអ្ ៊ឺ! ពងសត្បវរតិរបស់ខ្ ុំ ខ្ ុំនឹងចងចុំឈ ម្ ោះគារ់ោុំងអ្ស់ ប  ហនតឥ ូវឈនោះខ្ ុំមិន 



អាចចុំឈៅកន ងអារមមណ៍្ ឈៅកន ងខួរកាលរបស់ខ្ ុំថា ជីែូនជីតខ្ ុំគារ់ត្រូវឈ ម្ ោះអី្ គារ់ឈៅឯ 
ណាខ្ ុំអ្រ់បានចុំអ្ស់ឈទឈ ម្ ោះគារ់។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងប ីសសពនឹកអ្រ់ឈចញឈទែល់តឈ ើញ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ច ោះម្ភនែឹងចុំខេោះៗថាគារ់ឈកើរឈៅឆ្ន ុំណា ឈៅណាអី្ស្សុកកុំឈណ្ើ រគារ់? 

ខ៖ ហ្នឆងររិហរខ្ ុំអ្រ់បាន ររិហរអ្រ់ចុំហរមតង។ 

ក៖ បាទ! ឈែើយប ីសសពធាេ ប់ែឹងឈរឿងខេោះៗ ពីជីែូនជីត ឪព កម្ភត យធាេ ប់និោយខេោះៗត្បាប់ឱ្យ
ប ីសសពែឹងឈទ? ពីតោយគារ់មិចៗ? 

ខ៖ ខ្ ុំែឹងថាតជីែូនជីតរបស់ម្ភត យខ្ ុំគារ់រាល់ថ្ងៃគារ់សាេ ប់ ហរគារ់រស់ឈៅអ្ ៊ឺ! គារ់ម្ភនស្សុក 
កុំឈណ្ើ រឈៅថ្ត្ពហវងែូចជាឪព កខ្ ុំហែរ។ ឈែើយឥ ូវគារ់ត្រូវបានយកអ្ ៊ឺ! ធារ របសគ់ារ់ឈៅ 
ដាក់ឈៅភ្នុំជីសូហរមតង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ប ីសសព។ អ្ ៊ឺ! ឈរើត្កុមត្គួសាររបសប់ ីសសព មករស់ឈៅភ្នុំឈពញឈនោះរយៈឈពលយូរ 
ប  ណាា ឈែើយ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ត្គួសាររបស់ខ្ ុំបានអ្ ៊ឺ! មករស់ឈៅទីត្កុងភ្នុំឈពញឈៅឈពលហែលហបកជុំនាន់ប ុលពរ ឆ្ន ុំ 
១៩៧៩ជវ្លៀសប ុលពរមក ខ្ ុំបានវលិត្រឡប់ចូលមករស់ឈៅភ្នុំឈពញ ឈែើយែុំបូងបងអស់ខ្ ុំ 
បានមករស់ឈៅមត ុំផារឈែើមឈកា រយៈឈពលបាន៥ឆ្ន ុំ បានខ្ ុំឈចញមករស់ឈៅមត ុំអ្ ៊ឺ! ឈគឈៅថាសា 
លាទួលសាវ យថ្ត្ពអូ្ឡាុំពិច។ ខ្ ុំមករស់ឈៅអូ្ឡាុំពិច បនាា ប់មកខ្ ុំមករសឈ់ៅអូ្ឡាុំពិច ឈត្កាយ 
មកឈទៀរខ្ ុំម្ភនត្កុមត្គូសារខ្ ុំបានអ្ ៊ឺ! ឈរ ើសឈចញពីផាោះបងខ្ ុំឈៅអូ្ឡាុំពិច ខ្ ុំមករស់ឈៅអ្ ៊ឺ! ផាោះ 
ជួលឈៅមត ុំបឹងសាឡាងហរមតង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ប ីសសព។ ឈរើប ីសសពម្ភនសាច់ញារិែ៏ថ្ទឈទៀរហែលរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទសកមព ជាហែរ 
ឬឈទប ីសសព? 



ខ៖ អ្ ៊ឺ! ខ្ ុំម្ភនអ្នកហែលរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទស គ៊ឺជាបងថ្ងេរបស់ខ្ ុំនិងកមួយស្សីរបស់ខ្ ុំ ហែលគារ់ 
រស់ឈៅសពវថ្ងៃជាអ្ ៊ឺ! សែរែឋអាឈមរកិ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើភ្រោិរបសប់ ីសសពម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហែរ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ភ្រោិរបស់ខ្ ុំសពវថ្ងៃម្ភនឈ ម្ ោះ ជិន រណីា។ 

ក៖ ឈរើប ីសសពឈរៀបអា ែ៍ពិ ែ៍ឈៅឈពលណាហែរ? ឈៅឆ្ន ុំណា? ថ្ងៃណា? ហខណា? 

ខ៖ អ្រ់ចុំ! 

ក៖ ឈែើយប ីសសពម្ភនចុំឆ្ន ុំឈទប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ប ីសសពសុឈំមើលអាឈនោះរិច ប ីសសពម្ភនសរឈសរឈៅកន ង។ 

ក៖ អ្រ់អី្ៗឈទប ីសសព។ 

ខ៖ ម្ភនឈៅកន ងប័នចូលត្ពោះវហិារបរសិ ទធ។ 

ក៖ ឈរើឈនោះគ៊ឺជាអា ែ៍ពិ ែ៍ហែលត្រូវបានឈរៀបចុំឈ ើងឈដាយឪព កម្ភត យ ឬក៏មិនហមនឈទ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! អា ែពិ៍ ែ៍រវាងភ្រោិរបសខ់្ ុំ  ត្រូវបានឈរៀបចុំឈ ើងោុំងសងខាង រវាងឪព កម្ភត យ 
ខ្ ុំនិងឪព កម្ភត យខាងភ្រោិខ្ ុំ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើឈៅឈពលឈៅម្ភនថ្ងេជុំនូនឬឈទប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ឈៅសម័យឈនាោះម្ភនថ្ងេ ឈគឈៅថ្ងេជុំនូននិងថ្ងេទឹកឈដាោះែនឹងម្ភន គ៊ឺថ្ងេជុំនូនែនឹង 
សម័យែនឹងឈគយកខ្ ុំមួយ ន់ែ លាេ រ។ 

ក៖ អ៎ូ្! ថ្ងេហែរមួយ ន់ែ លាេ រកាលឈនាោះ ហាសៗៗៗ។ ឈរើប ីសសពអាចត្បាប់ខ្ ុំពីឈពលែុំបូង 
ហែលប ីសសព ឈែើយនិងភ្រោិបានជួបគាន ហែរឬឈទ? 

ខ៖ បាទ! អ្ ៊ឺ! ឈពលែុំបូងខ្ ុំបានជួបគាន ជាមួយភ្រោិខ្ ុំ តមរយៈឈពលហែលខ្ ុំបាទឈៅឈលង 
ប ណ្យកឋិនឈៅអ្ ៊ឺ! ឈខរត តហកវ ឈែើយអ្ ៊ឺ! អ្នកហែលឈ្វើការជាមួយខ្ ុំគារ់បានអ្ ៊ឺ! ហណ្នាុំភ្រោិខ្ ុំ 



ែនឹងឱ្យខ្ ុំសាា ល ់ គ៊ឺឈៅឈខរត តហកវ ែនងឹែូចគាន ។ គារ់បាននាុំខ្ ុំឈៅជួបនឹងឪព កម្ភត យខាង 
ភ្រោិខ្ ុំ ឈែើយឈែើមបីឱ្យខ្ ុំែនឹងសួរនាុំពួកគារ់ ឬក៏ឈៅតមអ្វីហែលខ្ ុំឈពញចិរត និងឈៅតមផេូវ 
ស្សបចាប់។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើប ីសសពឈរៀនោសាហខមរបានកម្រ្ិតណាហែរប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ខ្ ុំឈរៀនោសាហខមរបានចប់ថាន ក់ទី១២។ 

ក៖ ថាន ក់ទី១២ ជាប់បាក់ឌ ប? 

ខ៖ បាទ! ជាប់បាក់ឌ បម្យមសិកាកម្រ្ិតពីរ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈែើយឈត្ៅពីោសាហខមរ ឈរើប ីសសពធាេ ប់ឈរៀនោសាអី្ឈទៀរឈទ 
ប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ឈត្ៅពីោសាហខមរ ខ្ ុំបានឈរៀនោសាអ្ង់ឈគេសបនតិចបនតួច ប  ហនតោសាអ្ង់ឈគេសសម័យ 
ឈនាោះ ពួកខ្ ុំឈរៀនបឈណ្តើ រឈគចពីការចប់ោហាន ឈគឈៅថាចប់ោហាន ឬក៏ចប់យកឈៅឈ្វើក 
ត្បាុំ ចប់កត្បាុំអ្ញ្ជ ឹងខ្ ុំមិនអាចឈរៀនោសាបានអ្ ៊ឺ! ែិរែល់ ឬក៏ទូលុំទូលាយែូចបចច បបននឈនោះឈទ 
ឈរៀនឈដាយការលួចលាក់ ឈរៀនឈដាយភ័្យខាេ ចោសាអ្ង់ឈគេសសម័យឈនាោះ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើសាលាឈរៀនរបស់ប ីសសពឈៅណាហែរ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! សាលាឈរៀនរបស់ខ្ ុំែុំបូងឈ ើយហែលខ្ ុំចូលឈរៀន គ៊ឺសាលាបឋមសិកាទួលសាវ យថ្ត្ពទី 
មួយ។ 

ក៖ ែនឹងចប់បាក់ឌ បឈៅែនឹងប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ខ្ ុំបាទបានចប់បាក់ឌ បឈៅអ្ ៊ឺ! សាលាមួយឧសោឈខរតសាឹងហត្រង។ 

ក៖ អ៎ូ្! មួយឧសោឈខរតសាឹងហត្រង។ ឈរើប ីសសពម្ភនមិរតភ័្ង្គ្កាជិរសនិទ ហែល ុ្ំឈ ើងជាមួយគាន  
ហែរឬឈទ? 



ខ៖ អ្ ៊ឺ! មិរតភ័្ង្គ្កាជិរសនិទហែល ុ្ំឈ ើងជាមួយខ្ ុំត្រូវបាន ជុំនាន់ប ុលពរ យកគារ់ឈៅសម្ភេ ប់ 
ឈចលអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ អ៎្! អ្រ់ម្ភនសល់អី្មួយឈទប ីសសព? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនសល់ឈទឥ ូវ។ 

ក៖ ឈរើអ្ ៊ឺ! សពវថ្ងៃប ីសសពត្បកបម ខរបរអ្ ៊ឺ! ឈែើមបផីារ់ផាង់ត្កុមត្គួសារអ្វីហែរប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! សពវថ្ងៃខ្ ុំអ្ ៊ឺ! ឈ្វើការឈៅត្កសួងប្ម្របសណី្យ៍ទូរគមនាគមន៍កមព ជា ឈែើមបីអ្ ៊ឺ! ត្បកបការង្ករ 
ឈ្វើការែឋឈែើមបីយកត្បាក់ឈបៀរេដ្ដចិញ្ច ឹមត្កុមត្គួសាររបស់ខ្ ុំ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ តុំងពីវយ័ឈកមងរែូរែល់ឈពលឈនោះ ឈរើជីវរិរបស់ប ីសសពម្ភន 
ការផ្ទេ ស់បតូរអ្វីខេោះ? 

ខ៖ ពីក ម្ភរោពរែូរមកែល់ឈពលឈនោះ ជីវរិរបស់ខ្ ុំពីម នហែលឈៅថាខ្ ុំមិនោន់ សាា ល់ែុំណឹ្ង 
លអរបស់ត្ពោះឈយស ូវត្គីសា។ ខ្ ុំម្ភនជីវរិមួយហែលឈៅថាលុំបាកឈវទនាឈដាយសារថា ឈយើងម្ភន 
បញ្ញែ ឈកើរឈ ើងឈៅកន ងត្កុមត្គួសារ ឬក៏អ្នកឈៅជ ុំវញិរបស់ឈយើង ឈយើងហាក់បីែូចជាអ្រ់ម្ភន 
ោពស្សឡាញគ់ាន  ម្ភនោពឯកឈការហរម្ភន ក់ឯង ម្ភនបញ្ញែ ឈកើរឈ ើងឈយើងឈដាោះស្សាយបញ្ញែ ហរ 
ពីរនាក់បតីត្បពនធ និងអ្ ៊ឺ! អ្នកជិរខាងបនតិចបនតួច ប  ហនតឈត្កាយហែលឈពលខ្ ុំបានទទួលនូវែុំណឹ្ង 
លអរបស់ត្ពោះឈយស ូវត្គីសា ដាក់ចូលកន ងជីវរិរបសត់្កុមម្ររួសាររបស់ខ្ ុំោុំងអ្ស់គាន  ខ្ ុំហាក់បីែូច 
ជាម្ភនោពរកីចឈត្មើន និងម្ភនោពកក់ឈៅត ឈដាយសារម្ភនសម្ភជិកមួយចុំនួន។ គារ់សួរស ខ 
ទ កខ គារ់ខវល់ខាវ យពីការរស់ឈៅឈែើយគារ់មកឈលង ឬក៏ឈយើងម្ភនបញ្ញែ ឈកើរឈ ើង ឈយើងត្រូវ 
ការជុំនួយ ឬក៏ោ ងមិចពួកគារ់ហរងហរច ោះឈៅឈ ើកទឹកចិរតែលឈ់យើង ឈែើយលួងឈលាមឈយើង
ឱ្យឈយើងរស់ឈៅឈដាយម្ភនោពរងឹម្ភុំ វៅកន ងឈសចកតីជុំឈនឿត្ពោះឈយស ូវត្គីសា ឈែើយខ្ ុំសាា ល់ 
ែុំណឹ្ងលអតមរយៈបងថ្ងេរបស់ខ្ ុំ ហែលគារ់រស់ឈៅសែរែឋអាឈមរកិ។ គារ់បានហណ្នាុំខ្ ុំ 
ឈែើយពនយល់ខ្ ុំឲខ្ ុំបានហត្បចិរតពីឈលាកកិយ ឈែើយចូលមកសាសនាចត្ករបស់ត្ទង់ ឈែើយ 
ទទួលឈៅមិរតភ័្ង្គ្កាទទួលនូវឈសចកតីស្សឡាញ់ ឈែើយការរាប់អានគាន ឈដាយមិនឈខពើមរឈអ្ើម និង 
រាប់អានគាន ឈដាយអ្ស់ពីដួ្ងចិរតឈយើងត្គប់គាន ។ 



ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើប ីសសពម្ភនមែូបណា ហែលប ីសសពចូលចិរតវាតុំងពីឈកមង 
រែូរែល់ឈពលឈនោះឈទ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! មែូបសពវថ្ងៃហែលខ្ ុំចូលចិរត តុំងពីឈកមងរែរូខ្ ុំម្ភនភ្រោិឈែើយនូវហរចូលចិរត គ៊ឺជាសមេ 
កកូរហែលខ្ ុំចូលចិរតញ ុំវា។  

ក៖ សមេរកកូរ!  

ខ៖ ឈែើយខ្ ុំចូលចិរតញ ុំ សមេរកកូរ។ 

ក៖ ច ោះឈបើនិោយអ្ុំពីហលបងត្បជាត្បិយវញិ ប ីសសពចូលចិរតហលបងអី្ឈគ? 

ខ៖ ខ្ ុំចូលចិរតហលបងត្បជាត្បិយែូចជា អ្ ៊ឺ! ទីមួយឈបាោះអ្ងា ញ ឈែើយនិងឈគឈៅថាឈចលឈូង។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងប ីសសពធាេ ប់ឈៅឈលងតមវរតឈទចូលឆ្ន ុំ? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ឈពលចូលឆ្ន ុំខ្ ុំធាេ ប់ឈៅឈលងតមវរត ក៏ប  ហនតឥ ូវឈនោះចូលឆ្ន ុំមិនម្ភនអ្ងា ញឈលងឈទ 
ម្ភនហរឈលាកចក់  ្ងបាសឱ់្យរាុំ។ 

ក៖ ហាសៗៗៗ។ ឈរើប ីសសពចងចុំចឈត្មៀងណាហែលប ីសសព បានឈរៀនតុំងពីឈកមងមកែល់ 
រែូរឈពលឈនោះហែរឬឈទប ីសសព? 

ខ៖ ខ្ ុំចងចុំចឈត្មៀងអ្ ៊ឺ! បទរបស់ស នី ស ីសាម ត ប  ហនតចឈត្មៀងឈនាោះ ខ្ ុំហាក់បីែូចជាឈភ្េច 
ចុំណ្ងឈជើងអ្រ់ចុំ។ 

ក៖ បាទៗ! ឈរើម្ភននរណាឈៅកន ងត្កុមត្គួសាររបស់ប ីសសព ឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភ្េងហែរឬឈទ 
ប ីសសព? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ឈៅកន ងត្កុមត្គួសាររបស់ខ្ ុំសពវថ្ងៃឈនោះព ុំម្ភននរណាមួយ ហែលគារ់អ្ ៊ឺ! ឈចោះឈលងឧប 
ករណ៍្ឈភ្េងឈទ។ 

ក៖ ឈរើផាោះរបស់ប ីសសព ហែលរស់ឈៅសពវថ្ងៃែនងឹម្ភនលកខណ្ៈហបបមិចហែរប ីសសព? សង់ពីអី្ 
ឈគ? 



ខ៖ អ្ ៊ឺ! ផាោះរបស់ខ្ ុំរស់ឈៅសពវថ្ងៃ គ៊ឺសង់អ្ុំពីអ្ ៊ឺ! ងមត្បកស័ងាសី។ អ្ញ្ជ ឹងបានន័យថាវាហាក់បីែូច 
ជាម្ភនោពចឈងអៀរបនតិច ហរខ្ ុំអាចរស់ឈៅបានឈត្ ោះជាបនាប់ជួល ខ្ ុំឈយើងរស់ឈៅតមោពអ្វី 
ហែលមិនហមនជាឈគែដាឋ នរបស់ឈយើង គ៊ឺជាឈគែដាឋ នហែលឈយើងជួលឈគឈៅ។ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងរស ់
ឈៅឈដាយម្ភនោពអ្ ៊ឺ! សបាយចិរត និង ឈ រឈពញឈដាយឈសចកតីស្សឡាញ់ហែលត្ទង់បាន 
បឈត្ងៀនឈយើង។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើម្ភនជុំនាញអ្វីខេោះហែលត្រូវបនតឈវនឈៅកន ងត្កុមត្គួសារ 
របស់ប ីសសព ែូចជាជុំនាញកន ងការឈវញវលលិ៍ឈតត  ឬក៏ជុំនាញកន ងការឈ្វើសារឈតន រអី្ ឬជុំនាញអី្ 
ឈផសងៗ។ល។ ប ីសសព  ហែលប ីសសពបានឈរៀនពីបា ម្ភ ក់ ឪព កម្ភត យតោយអី្? 

ខ៖ អ្ ៊ឺ! ជុំនាញោុំងអ្ស់ឈនាោះ ពួកគារ់មិនបានផតល់ជុំនាញោុំងអ្ស់ឈនាោះមកែល់ខ្ ុំឈទ ប  ហនតអ្ ៊ឺ! 
ជុំនាន់ពលពរខ្ ុំស្សឡាញប់ុំផ រ គ៊ឺជុំនាញហែលខ្ ុំចិញ្ច ឹមសរវ គ៊ឺខ្ ុំចូលចិរតចិញ្ច ឹមវា ឈែើយខ្ ុំនឹង 
ឈមើលហងវា ឈត្បៀបែូចជាត្ទង់បានបឈត្ងៀនថា ជាអ្នកគង្កវ លែ៏លអ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងឈមើលថាពួកវា 
ឈយើងចិញ្ច ឹមវាគ៊ឺខ្ ុំចូលចិរតហមនហទនការចិញ្ច ឹមសរវ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើប ីសសពអាចត្បាប់ខ្ ុំពីឈពល ហែលលុំបាកឈៅកន ងជីវរិរបស ់
ប ីសសពបានហែរឬឈទ? គិរថាតុំងពីឈកមងរែូរែល់ពីែនឹង ឈរើកុំ  ងឈពលណាហែលប ីសសពគិរ 
ថាម្ភនោពលុំបាក? 

ខ៖ ខ្ ុំគិរថាពីឈកមងរែូរែល់ ុ្ំ ឈពលហែលខ្ ុំចប់ម្ភនត្កុមត្គសួារ គ៊ឺការលុំបាករបស់ខ្ ុំឈៅ 
ឈពលហែលឈយើងម្ភនត្កុមត្គួសារមួយ ឈែើយត្កមុត្គួសាររបស់ឈយើងព ុំោន់សាា ល់នូេែុំណឹ្ងលអ 
របស់ត្ពោះឈយស ូវត្គីសា ឈ្វើឱ្យឈយើង និង កូនៗមិនសាត ប់ែុំបូងនាម នឪព កម្ភត យ ឈ្វើឱ្យឪព កម្ភត យ 
ពិបាកចិរត និង ម្ភនការខវល់ខាវ យោ ងឈត្ចើនបុំផ រ ឈៅឈពលហែលឈយើងព ុំោន់រកអ្ ៊ឺ! ហសវងរក 
ែុំណឹ្ងលអរបស់ត្ទង់ឈ ើញ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ប ីសសព។ ឈរើប ីសសពកេងការ់វាោ ងែូចវ្ដចហែរ ឈៅឈពលហែលជួបោពពិបាកែនឹង 
ឈរើប ីសសពតុំងចិរតោ ងមិចឈែើមបីយកឈនោះោពពិបាកោុំងអ្ស់ែនងឹ? 

ខ៖ ខ្ ុំែឹងថាឈពលហែលឈយើងម្ភនការលុំបាកកន ងជីវរិ ឈយើងហរងហរគិរឈៅែល់អ្ ៊ឺ! ត្ពោះបនាូល 
របស់ត្ទង់ហែលត្ទង់បានឱ្យែឹងថាឲឈយើងម្ភន ក់ៗអ្រ់្មរ់ ឈែើយស ូត្ោុំនូវការលុំបាកហែលឈយើង 



បានជួបត្បទោះ ឈែើយឈដាោះស្សាយវាឈៅតមអ្វីហែលឈយើងម្ភនឈសចកតីជុំឈនឿ និង អ្្ិសាថ នឈៅរក 
ត្ទង់ឈែើមបីត្ទង់ជួយឱ្យឈយើងរ ុំងាប់អារមមណ៍្ និង ោពឈៅត ត្កហាយ ឬ ោពមិនស្សណ្ កកន ង 
អារមមណ៍្របស់ឈយើងកន ងត្កមុត្គួសារ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈរើប ីសសពម្ភនបទពិឈសា្ណាខេោះ ហែលលអកន ងជីវរិ បស ់
ប ីសសព ែូចជា ឈពលហែលម្ភនកូនឈៅឈរៀបអា ែ៍ពិ ែ ៍ ឬក៏ឈពលអី្ឈផសងៗហែលប ីសសព 
គិរថាវា ជាឈពលឈវលាសបាយកន ងជីវរិ? 

ខ៖ ខ្ ុំគិរថាត្កុមត្គសូាររបស់ខ្ ុំ ឈពលហែលខ្ ុំម្ភនអារមមណ៍្សបាយកន ងត្កុមត្គួសារ គ៊ឺឈៅ 
ឈពលហែលកូនៗរបស់ខ្ ុំបានសាា ល់នូវែុំណឹ្ងលអរបស់ត្ពោះឈយស ូវត្គីសា ឈែើយឈែើរតមរាល់បទ 
បញ្ញា រិរបស់ត្ទង់ ឈែើយឈ្វើរាត្រីត្កុមត្គួសារ ឬក៏ឈយើងឈៅកុំសានតតមបណាត ឈខរត ឬក៏ឈយើង 
ជួបជ ុំគាន ហចកចយនូវបទពិឈសា្របសកូ់នៗ ឈែើយត្បាប់ែល់ឪព កម្ភត យ ឈែើយឈយើងនឹងហណ្ 
នាុំកូនៗ ឈែើយកូនៗនឹងយល់ត្ពមថានឹងសាត ប់រាល់អ្វីហែលឪព កម្ភត យបានហណ្នាុំ និង ឈត្បៀន 
ត្បឈៅ ឈនាោះឈយើងោុំងអ្ស់គាន ជាបតីត្បពនធ ម្ភនោពសបាយរកីរាយឈៅកន ងត្កុមត្គសួារោ ង 
ពិរត្បាកែហមន។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈៅឈពលហែលប ីសសពឈៅវយ័ឈកមង ឈរើប ីសសពម្ភនធាេ ប់ 
សងឃឹមចង់បានអ្វីហែរ ឈៅឈពលហែលប ីសសព ុ្ំឈ ើងប ីសសពសវម្រ្ចតមបុំណ្ងឈនាោះ? 

ខ៖ ឈៅឈពលហែលខ្ ុំម្ភនវយ័ឈកមង ឈៅថាមិនោន់ម្ភនត្កុមត្គួសារឈៅកវាល ោះ ឈគឈៅថាឈៅលីវ 
ខ្ ុំម្ភនបុំណ្ងចង់ឲម្ភនត្កមុត្គួសារមួយ ឈែើយខ្ ុំម្ភនបុំណ្ងចង់ម្ភនឈគែដាឋ នមួយែ៏សមរមយ 
ឈែើមបីឱ្យកូនៗរបស់ខ្ ុំរស់ឈៅ បានឈដាយមិនបាច់ចុំណាយងេកិារឈលើផាោះជូល ឬ ក៏បនាប់ជួល 
ឈនាោះឈទ។ ប  ហនតអ្វីហែលខ្ ុំម្ភនបុំណ្ង និង ការគិររបស់ខ្ ុំ វាហាក់បីែូចព ុំម្ភន ការសវម្រ្ចបាន 
លទធផលលអឈសាោះ រែូរមកែលឈ់ពលឈនោះខ្ ុំឈៅហរម្ភនសងឃឹមថា ឈៅថ្ងៃណាមួយខ្ ុំនឹងម្ភន 
ងវកិា និងម្ភនផាោះរូចលមមអាចរស់ឈៅទីត្កុងភ្នុំឈពញែូចឈគហែរ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ ឈបើសិនជាប ីសសពអាចផ្ទត ុំអ្វីមួយ ឈៅកាន់កូនឈៅជុំនាន់ 
ឈត្កាយៗរបស់ប ីសសព ឈរើប ីសសពនឹងត្បាប់អ្វីខេោះឈៅកាន់ពួកឈគ? 



ខ៖ ខ្ ុំបាន ខ្ ុំចង់ផ្ទត ុំឈៅកូនៗជុំនាន់ឈត្កាយរបសខ់្ ុំឲបានែឹងថា គាម នអ្វីលអជាងែុំណឹ្ងលអរបស ់
ត្ពោះឈយស ូវត្គីសា ហែលត្ទង់បឈត្ងៀនឈយើងឱ្យឈយើងឈចោះ ពាោមអ្រ់្មរ់ឈែើយស ូត្ោុំ និង សនសុំ 
ងវកិារបិរឈរបៀរឈែើមបីទ កសម្រាប់ ឈយើងឈដាោះស្សាយរាល់បញ្ញែ ឈកើរឈ ើង ឈៅកន ងត្កុមត្គួសារ 
របស់ពួកវា ឬក៏ឈែើមបីឈយើងអ្ ៊ឺ! ចង់បាននូវអ្វីហែលឈយើងបានដាក់ឈគាលឈៅថាទិញវាឱ្យបាន 
ឈនាោះឈយើងនឹងពាោមរកានូវការចុំណាយ និងអ្ ៊ឺ! ចយវាយឈដាយត្បុងត្បយ័រនឈៅកន ងត្កុម 
ត្គួសាររបស់ខ្ ុំ ក៏ែូចវាផ្ទា ល់ ហែលវាកុំព ងហរឧោរែ៍ផ្ទា ល់ហែលវាម្ភនការង្ករឈ្វើ ឈយើងត្រូវ 
សនសុំត្បាក់កាកឈៅតមអ្វីហែលវាចយ ឈែើយវាត្រូវហររបិរឈរបៀរនូវងវកិាោុំងអ្ស់ឈនាោះ ឈែើមបី
ឱ្យវាម្ភនគុំនិរចង់ម្ភនឈគែដាឋ នមួយឈដាយខេួនឯងរបស់ពួកវាោ ងពិរត្បាកែ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគ ណ្ឈត្ចើនហែលប ីសសព បានជួបពិោកាជាមួយ 
នឹងខ្ ុំប ីសសព។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈែើយម ននឹងបញ្ច ប់ត្បហែលជាខ្ ុំនឹងសុំប ីសសពងររូបងរខេោះៗ ឈែើមបីទ កជាអ្ន សាវរយី៍។ 
ឈរើប ីសសពអាចអ្ន ញ្ញា រឱ្យខ្ ុំឈ្វើការដាក់រូបងរ និង បទសម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទុំព័ររបស់  
សាកលវទិាលយ័ Brigham Young បានហែរឬឈទប ីសសព? 

ខ៖ បាទ! បាន ស ខចិរតយល់ត្ពម។ 

ក៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសព។ សាកលវទិាលយ័នឹងផតល់ជូនប ីសសពនូវចាប់ ងរចមេងមួយ 
ចាប់ថ្នបទសម្ភា ស ហែលខ្ ុំបានឈ្វើជាមួយប ីសសពែនឹង ឈែើយប ីសសពអាចសាត ប់វាឈៅឈលើ 
ឈគែទុំព័រែនឹងឈពលណាក៏បាន ឈគែទុំព័រែនឹងហែលខ្ ុំបានត្បាប់ឈ ម្ ោះប ីសសពពីឈែើម ហែល 
ម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodianoralhistories.byu.edu ែនងឹជាឈ ម្ ោះឈគែទុំព័រែនឹង។ ឈបើ 
សិនជាប ីសសព ឬក៏កូនឈៅចង់សាត ប់អ្វីហែលប ីសសពបាននិោយោុំងអ្ស់ែនងឹ អាចចូលឈៅកន ង 
ែនឹងវាម្ភនជាសឈមេងហែល ខ្ ុំបានសម្ភា សប ីសសព ឈែើយនិងជាោសាហខមរ។ 

ខ៖ បាទ! 

http://www.cambodianoralhistories.byu.edu/


ក៖ ខ្ ុំនឹងវាយជាោសាហខមររាលប់ ីសសពនិោយជាមួយខ្ ុំ ឈែើយទ កជាឯកសារសម្រាប់កូនឈៅ 
ជុំនាន់ឈត្កាយ ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងខ្ ុំអ្រគ ណ្ឈត្ចើនប ីសសពហែលប ីសសពបានផតល់ឱ្កាសឈនោះសម្រាប់ខ្ ុំ ឈែើយខ្ ុំែឹងថា 
កិចចការឈនោះនឹងត្បោនពរជ័យែល់ត្កុមត្គួសាររបស់ប ីសសព ឈែើយនិងកូនឈៅជុំនាន់ឈត្កាយៗ 
ប ីសសព។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងខ្ ុំម្ភនហរប  ណ្ាឹ ង ឈែើយសូ្អ្រគ ណ្ឈត្ចើន និងសូមជម្រាបលាប ីសសព។ 

ខ៖ បាទ! អ្រគ ណ្ឈត្ចើន៕ 

 

(ការសងវងេបពីខ្ ុំបាទ សីហា ខ្ ុំែឹងថាអ្វីោុំងអ្ស់ហែលឈលាកប ីសសព បានហចកចយជាមួយខ្ ុំ 
បាទ គ៊ឺជាការពិរហែលបានឈកើរឈ ើងកន ងឆ្កជីវរិរបស់ប ីសសពហមន។ ខ្ ុំពិរជាម្ភនអារមមណ៍្ 
កត កកតួលឈៅឈពលបានែឹងជីវត្បវរតិែ៏ក្សរ់របស់ប ីសសព ជាពិឈសសឈៅឈពលហែលខ្ ុំបានែឹងថា 
សឹងហរឈពញមួយជីវរិរបសប់ ីសសព គ៊ឺប ីសសពបានជួបហរឈរឿងពិបាកៗ ឧបសគាមិនឈចោះចប់មិន 
ឈចោះឈែើយ។ ប  ហនតឈោោះបីជាប ីសសពបានជួបនូវឈរឿងពិបាកៗ ែ៏ឈត្ចើនកន ងជីវរិក៏ពិរហមន ហរ 
ប ីសសពមិនហែលរាងយ នូវឈរឿងោុំងអ្ស់ឈនាោះហែរ គ៊ឺប ីសសពជ្នោះឈលើវាត្គប់ឈពលឈវលាោុំង 
អ្ស់។ ឈែើយម្ភនឈរឿងមួយឈទៀរហែលឈ្វើឱ្យខ្ ុំបាទ ម្ភនឈសចកតីអ្ុំណ្រចុំឈ ោះប ីសសពឈនាោះ 
គ៊ឺប ីសសព និង ត្កុមម្ររសួារបានសាា ល់ែុំណឹ្ងលអរបស់ត្ពោះឈយស ូវត្គីសា ឈែើយប ីសសព និង ត្កុម 
ត្គូសារបាននឹងកុំព ងរស់ឈៅឈដាយពាោមឈគារពបទបញ្ញា រិរបស់ត្ពោះឈយស ូវត្គីសា។)  

 

 

 


