
ការសម្ភា សរបសប់ងប្បុស ហៃ ធ ឿន 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែ ឈ ឿន 

ក៖ ជំរាបសួរបងរបុស។ 

ខ៖ បាទ! ជំរាបសួរ។ 

ក៖ អ្ុឺ!ខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ្ុ ំនឹងឈ វើកចិចសម្ភា សបងរបុសម្ភន ក ់ ហដលសពវហងៃគារស់្នន កឈ់ៅផទោះឈលខ 
៥៨៩ សង្កា រ ់ឫសសហីកវ ខណ្ឌ  ឫសសហីកវ សថិរឈៅកនុងរាជធានីភនឈំពញ។ អ្ុ!ឺ បងរបុសសំរាបខ់្ុ ំ គឺរំណាងឲ
រកុមការង្ករឈ វើការង្ករឲស្នកលវទិាល័យឈ ម្ ោះ ស្នលា BYU ម្ភនឈ ម្ ោះថា ស្នកលវទិាល័យ 
Brigham Young University ឈែើយគឈរម្ភងឈនោះហដរ គឺម្ភនឈ ម្ ោះថា គឈរម្ភងរបវរតិផ្ទទ ល់ខលួនរបស់របជា
ជនកមពុជា ឈែើយហងៃឈនោះផងហដរ គឺររវូនឹងហងៃទី១៦ ហងៃ រពែសបរតិ ហខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ ២០១៧។ បអូនឈ វើកចិច
សម្ភា សឈនោះ     បអូននឹងអ្ុ!ឺ    ដាកប់ញ្ចូ លវាឈៅកនុងឈគែទំពរ័របស់ស្នកលវទិាល័យ   ហដលម្ភនឈ ម្ ោះថា
www.cambodianoralhistories.byu.edu    ឈរើបងរបុសអ្នុញ្ញា រឲបអូនអ្ុ!ឺដាកប់ញ្ចូ លបទសម្ភា សឈនោះ 
ឈៅកនុងអ្ុ!ឺឈគែទំពរ័ស្នលាឈរៀនឈនោះហដរឬឈទបងរបសុ?  

ខ៖ បាន! បាន! បាន! 

ក៖ បាទ! បងរបុសអ្រគុណ្ឈរចើន។ អ្ុឺ! អ្ញ្ជ ឹងអ្រឈ់ោសបងរបុស ឈរើបងរបុសម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរ? ឈ ម្ ោះ
តាមអ្រតសញ្ញា ណ្បន័បង? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុ ំឈ ម្ ោះអ្ុឺ! ហែ ឈ ឿន។ 

ក៖ អ្រឈ់ោសបងរបុសម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទបង? 

ខ៖ បាទ! អ្ុឺ!សំរាបខ់្ុ ំកាលពីឈៅឈកមង អ្ុ!ឺខ្ុ ំម្ភនឈ ម្ ោះមយួហដលឪពុកម្ភត យរបស់ខ្ុ ំបានដាកឲ់ឈ ម្ ោះថាអ្ុឺ! 
ឈ ើរ ប ុហនតឈៅឆ្ន អំ្ុ!ឺ  ៩៣   អ្ុ!ឺ  ខ្ុ ំបានរគបអ់ាយុអ្ុឺ!របស់ខ្ុ ំឈែើយឆ្ន ឈំ ោះ ឈគបានឈរៀប កាលឆ្ន ឈំ ោះគឺឈគបាន 

ឈរៀបចំរបឈទសឈដើមបឲីរបជាជនហខមរម្ភនការឈបាោះឈឆ្ន រ ឈែើយខ្ុ ំកប៏ានរគបអ់ាយុ ខ្ុ ំបានឈៅចុោះឈ ម្ ោះឈែើយ 
ដល់ឈពលែនងឹ កាលែនឹងខ្ុ ំឈ ម្ ោះឈ ើរ ប ុហនតដល់ខ្ុ ំម្ភនការឈបាោះឈឆ្ន រ ខ្ុ ំឈៅចុោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈឆ្ន រឈែើយអ្ នុ 
តាក ់ កាលែនឹងជំ នអ់្ នុតាកឈ់គដាកឈ់ ម្ ោះឲ ហដលឈគមកឈរៀបចំការឈបាោះឈឆ្ន រឈ ោះណា អ្ញ្ជ ឹងគារសួ់រ 
ឈ ម្ ោះខ្ុ ំថា ឈរើអ្នកឈ ម្ ោះអ្ី? ខ្ុ ំរបាបគ់ារថ់ា ខ្ុ ំឈ ម្ ោះ ឈ ើរ ហែ ឈ ើរ ដល់ឈពលអ្ញ្ជ ឹងគារ ់គារស់រឈសរមនិ
ឈ ម្ ោះ ហែ ឈ ើរ ប ុហនតគារស់រឈសរឈ ម្ ោះ ហែ ឈ ឿន រែូរដល់អ្ញ្ជ ឹងែុឺ!ខ្ុ ំកថ៏ាែុឺ! សំឈរចចិរតយកឈ ម្ ោះ



ែនឹងកឈ៏ ម្ ោះែនឹងឈៅមនិអ្ឈីទ ឥឡូវខ្ុ ំឈ ម្ ោះ ហែ ឈ ឿន រែូរដល់សពវហងៃែនឹង ពីមុនឈ ម្ ោះរបស់ខ្ុ  ំគារអ់្ុឺ!
ឈ ម្ ោះ ហែ ឈ ើរ ប ុហនតឥឡូវខ្ុ ំឈ ម្ ោះ ហែ ឈ ឿន ឈដាយស្នរអ្ ុនតាក ់គារប់ានដាកឈ់ ម្ ោះឲខ្ុបំាទ! ហាស់!!។ 

ក៖ បាទ! បងរបុស។ ឈរើបងរបុសឆ្ន ឈំនោះម្ភនអាយុប ុ ម នឈែើយបង? 

ខ៖ អ្ុឺ!សំរាបឆ់្ន ងំមីឈនោះ ខ្ុ ំម្ភនអាយុអ្!៎ ៤១ឆ្ន បំង។ 

ក៖ បាទ! បង។ ឈរើបងរបសុឈកើរឈៅឆ្ន ណំាហដរបង? 

ខ៖ ខ្ុ ំឈកើរឈៅឆ្ន  ំមយួពានរ់បាបំនួរយអ្ុ!ឺ ៧៦។ 

ក៖ អ្ុឺ!ឈបើឆ្ន ែំនឹងឈបើឈយើងគិរជាឆ្ន ចំនទក័រិវញិវាររូវជាសរវអ្វីហដរបង? 

ខ៖ ររូវជា មសរវពស់ ឈែើយររូវនិងឆ្ន មំាញ់បង។ 

ក៖ អ្ូ! ឆ្ន មំាញ់ន!៎បងន!៎ ឈរើបងម្ភនអ្ុ!ឺរសុកកំឈណ្ើ រឈៅណាហដរបង? 

ខ៖ អ្ុឺ!សំរាបខ់្ុ ំ រសុកកំឈណ្ើ ររបស់ខ្ុ ំឈៅភូម ិរសង ់ឃំុ ចំណាឈលើ រសុក សទូង ឈខរត កំពង ់ំ។ បាទ! 

ក៖ ឈរើបងរបសុម្ភនបងបអូនចំនួនប ុ ម ន កហ់ដរបង? 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភនបងបអូនចំននួ៦ ក ់របុសប ីរសីប ីបាទ!។ 

ក៖ ឈែើយបងរបុសជាកូនទីប ុ ម នឈៅកនុងរកុមរគួស្នរបង? 

ខ៖ អ្ុឺ! ខ្ុ ំជាកូនទី១ ឈែើយខ្ុ ំម្ភនបអូន៥ កប់ ទ បព់ីខ្ុ ំ។ 

ក៖ បាទ! បង។ ឈរើបងរបសុអ្ុ!ឺឈៅចឈំ ម្ ោះបអូនៗរបស់បងពួកគារឈ់ ម្ ោះអ្វខីលោះហដរបង? 

ខ៖ បាទ! ទីមយួគឺខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែ ឈ ឿន ឈែើយទី២បអូនទី២របស់ខ្ុ ំរសី គារឈ់ ម្ ោះអ្ុឺ! ហែ ឡាយ ឈែើយ
ទី៣គារឈ់ ម្ ោះ ហែ ហផ ទី៤គារឈ់ ម្ ោះ ហែ ង ីទី៥គារឈ់ ម្ ោះ ហែ ជា ទី៦ឈៅឈគគឺគារឈ់ ម្ ោះ ហែ ភាព 
បាទ!។ 

ក៖ បាទ! បង។ ឈរើបងរបសុឈៅចសំ្នចឈ់រឿងខលោះៗអ្ពំីពួកគារហ់ដរឬឈទបង? 

ខ៖ សំរាបខ់្ុជំារាមចបង ខ្ុ ំបានចងចខំលោះៗអ្ំពីរបវរតបិអូនៗរបស់ខ្ុ  ំ កាលខ្ុ ំឈៅរូចឈែើយបអូនខ្ុ ំឈៅរូចហដរ 
ឈពលខលោះខ្ុ ំអ្ុ!ឺ ជហជកគាន  អ្ុឺ!ហវ  គាន យំអ្ញ្ជ ឹងឈៅឈៅឈកមងៗវាមនិជា ដូចថាឈយើងវាមនិសូវដឹងអ្ឈី ោះណា ឈែើយ



ឪពុកម្ភត យឈពលខលោះគារស់តីឲឈយើង ឈរឿងអ្ញ្ជ ឹងឈៅអ្នុស្នវរយីជ៍ាមយួបងបអូនរបស់ខ្ុ ំម្ភនហរប ុណ្ណឹ ង អ្រ់
ម្ភនឈរចើនឈទ។ 

ក៖ បាទ! បងអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈៅឈពលឈនោះឈរើពួកគារឈ់ៅ រស់ឈៅកហនលងណាខលោះ ឈែើយឈរើពកួគារក់ំពុងឈ វើ 
អ្វីខលោះហដរបង? 

ខ៖ អ្!៎ គារ!់ សពវហងៃគារអ់្ុ!ឺ ម្ភនម្ភន កអ់្ុឺ!កូនបអូនទ!ីៗ ប ុ ម នឈទ គារឈ់ៅឈៅអ្ុ!ឺ គារឈ់ៅរកសីុឈៅរបឈទស 
ហង ឈែើយកនុងរបា ំកែ់នឹងគារឈ់ៅរសុកហខមរោងំអ្ស់ ឈែើយអ្នកខលោះគារម់្ភនរកុមរគួស្នរ  គារម់្ភនកូនឈៅ 
ហកបរៗគាន បាទ!។  

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនបងរបុស។ ឈរើម្ភត យរបស់បងរបុសគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរបង? 

ខ៖ បាទ! គារឈ់ ម្ ោះអ្ុ!ឺ សួរឈ ម្ ោះររកូលរបស់គារ?់ ឬមយួកឈ៏ ម្ ោះអ្ុឺ!? 

ក៖ ឈ ម្ ោះឈពញរបស់គារប់ង។ 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈពញរបស់គារ ់គារឈ់ ម្ ោះអ្ុ!ឺ ឆ្យ លាវ។ 

ក៖ ចុោះឪពុករបស់បងរបុសវញិបង? 

ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ុ ំគារឈ់ ម្ ោះ ហារ ់ហែ។ 

ក៖ ឈរើគារោ់ងំពីរ កអ់្ុ!ឺសពវហងៃគារម់្ភនអាយុប ុ ម នឈែើយបង? 

ខ៖ អ្!៎ ខ្ុ ំអ្រច់ពំីអាយុកាលរបស់គារឈ់ទ ប ហុនតខ្ុបំានឈឃើញឯកស្នររបស់គារហ់ដលឈៅកនុងអ្រតសញ្ញា ណ្
បន័ ឬសំបរុរកំឈណ្ើ រ គារឈ់កើរឈៅកនុងឆ្ន  ំ១៩៥៨ បាទ!។ 

ក៖ ែនឹងជាម្ភត យឬឪពុក? 

ខ៖ សំរាបគ់ារោ់ងំពីរ កែ់នឹង ខ្ុ ំឈមើលឈៅអាយុរបស់គារគ់ឺឈសមើគាន  អាយុរំណាលគាន ។ 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ ម្ភននយ័ថា គារឈ់កើរកនុងឆ្ន  ំ១៩៥៨ដូចគាន ។ 

ក៖ បាទ! បង។ ចុោះឈបើគរិជាឆ្ន ចំន័ទគរិវញិគាររ់រូវែនងឹឆ្ន អំ្ីហដរបង? 



ខ៖ ខ្ុអំ្រ់ៗ  អ្រប់ានចអំ្ុឺ!អ្ំពី មរបស់គារែ់នឹងណា មនិដងឹជា មសរវអ្ីខ្ុ ំអ្រដ់ងឹឈទ។  

ក៖ ចុោះបងរបសុម្ភនដឹងពអី្ុឺ!ទីកហនលងកំឈណ្ើ ររបស់ពកួគារឈ់ទបង? 

ខ៖ អ្ុឺ! ខ្ុ  ំ ខ្ុដំឹងខលោះៗ ខ្ុគំរិថាគារឈ់ៅកនុងភូមអិ្ុ!ឺហរមយួ ឈៅភូម ិ រសង ់ ឃុ ំ ចណំាឈលើ រសកុ សទូង ឈខរត 
កំពង ់ ំហរមយួឈទបង។ 

ក៖ បាទ! បង។ ឈរើបងរបសុម្ភនដឹងថា ឈៅឈពលហដលឪពុកបងឈៅរស់ែនឹង គាររ់បកបមខុរបរអ្វីហដរបង? 

ខ៖ អ្!៎ គារ ់ជា មមតាខ្ុអំ្ុឺ! កាលឈៅរូចៗខ្ុ ំធាល បអ់្ុ!ឺ រស់ឈៅជាមយួែនឹងគារ ់គារគ់ឺជាអ្ុឺ!កសិករឈ វើហរស 
ជា មមតា ឈែើយប ទ បព់ីឈ វើហរសរបស់គារ ់ គាររ់បកបមុខរបរគារឈ់ៅឈនស្នទររី គារឈ់ៅរកររីឈដើមបអី្ុឺ!
យកឈ វើជាមហូបអាហារ ឈែើយសល់ខលោះឈៅគារយ់កលកឈ់ដើមបយីកលុយមកចញិ្ច ឹមជីវភាពរគួស្នរ។ 

ក៖ បាទ! ចុោះឪពុករបស់បងផងហដរគារជ់ាមនុសសហបបណាបង? 

ខ៖ បាទ! សំរាបឪ់ពុករបស់ខ្ុ ំគារជ់ាមនុសសសលូរ ឈែើយគារជ់ាមនុសសហដលចិរតលអ ហដលខ្ុ ំឈពញចរិតឈៅ
ែនឹងអ្រតចរកិរបស់គារ់ៗ  ប ុហនតកនុង មខ្ុ ំជាកូន ខ្ុ ំខ្លល ចគារ ់ ប ុហនតឈពលខលោះខ្ុ ំអ្ុឺ!ៗ ឈឃើញគារម់និសូវ
និយាយឈរចើន គារស់លូរៗបាទ!។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនបងរបុស។ ឈរើម្ភត យរបស់បងរបុសគាររ់បកបមុខរបរអ្វីហដរកាលគាររ់ស់ឈៅបង? 

ខ៖ សំរាបម់្ភត យរបស់ខ្ុ ំគារអ់្ុឺ! ដូចគាន ែនឹងគារអ់្ុឺ!ៗ រកសីុចិញ្ច ឹមហងកូនោងំអ្ស់គាន  ោងំឪពុកម្ភត យរបស់
ខ្ុ ំ ឈពលខលោះគារឈ់ៅឈនស្នទររី ឈៅឃ្វវ លឈគាឃ្វវ លរកប ី បាទ! ឈយើងម្ភនរកបីឈគាជំ នឈ់ ោះ ឈយើងឈៅ
ឃ្វវ លរកបីោងំអ្ស់គាន  ឃ្វវ លឈគាោងំអ្ស់គាន  ឈែើយឈយើងរកររីបនតចិបនតួចឈដើមបចីិញ្ច ឹមជវីភាពរគួស្នរហរ
ប ុឈណាណ ោះ។ 

ក៖ បាទ! បង។ ចុោះម្ភ កអ់្ុឺ!របស់បងរបុសជាមនុសសហបបណាហដរបង? 

ខ៖ សំរាបអ់្រតចរកិរបស់គារគ់ឺ! ឈពលខលោះខ្ុ ំៗឈឃើញគារអ់្ុឺ! ឈពលខលោះម្ភត យរបស់ខ្ុ ំគារចូ់លចិរតឈលងឈរចើន 
ឈែើយគារក់ាច ប ុហនតឈពលខលោះគារហ់វ  ខ្ុ ំ ឈែើយគារហ់រងហរអ្ុ!ឺោញរពំរ័ឈដើមបហីវ  ខ្ុ ំ ប ុហនតឈពលខលោះអ្ុឺ!ខ្ុ ំដូចជាមនិ
សូវខ្លល ចគារឈ់ទឈពលខលោះែនងឹណា ខ្លល ចខលោះមនិខ្លល ចខលោះ ប ុហនតចហំនកឪពុករបស់ខ្ុ  ំខ្ុពំិរជាខ្លល ចគារ។់ 

ក៖ ឈរើបងរបសុឈៅចសំ្នចឈ់រឿងរបស់ពកួគារោ់ងំពីរ កហ់ដរឬឈទបង? 



ខ៖ អ្ុ!ឺ សំរាបជ់ីវរបវរតរិបស់គារ ់ ខ្ុ ំបានដឹងខលោះៗឈដាយស្នរ គារប់ានរបាបខ់្ុ ំថា កាលគារឈ់ៅអ្ុឺ!សមយ័
ម្ភនសង្គ្ង្កា ម គារប់ានឈរៀបការជាមយួនិងម្ភត យរបស់ខ្ុ ំែនឹង គឈឺគចបគូ់រ ឈគចបម់កផាុ ំមតងដបគូ់រ ឬហមាគូរ 
ខ្ុ ំអ្រដ់ឹង ឈដាយស្នរគារអ់្រប់ានរបាបខ់្ុ ំថាជីវរបវរតិរបស់គារែ់នឹងឈរៀបការ គឺឈរៀបការឈៅជំ នអ់្ុឺ! កាល
ឈៅសរវរសហនសង្គ្ង្កា មបាទ!។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនបង។ ឈរើបងរបសុឈៅចឈំ ម្ ោះជីដូនជតីារបស់បងរបុសហដរឬឈទបង? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុមំ្ភនចខំលោះហដរ។ 

ក៖ បាទ! បង។ អ្ញ្ជ ឹងបងរបុសអាចរបាបអ់្!៎ឈ ម្ ោះរបស់ពួកគារខ់លោះៗបានឈទបង? 

ខ៖ បាទ! សំរាបអ់្ុឺ! ជតីារបស់ខ្ុ ំខ្លងឪពុកគារឈ់ ម្ ោះថាអ្ុឺ! ឈលាកតា ហារ ់ ប ុហនតខ្ុ ំអ្រស់្នា ល់អ្ំពីឈ ម្ ោះ
ឈពញរបស់គារ ់ ឈែើយឪពុករបស់ឈលាកតា ហារែ់នឹងគារឈ់ ម្ ោះអ្ីខ្ុ ំអ្រស់្នា ល់ឈទ ខ្ុ ំស្នា ល់ររឹមហរឈលាក
តារបស់ខ្ុ ំ។ 

ក៖ ចុោះខ្លងៗម្ភត យវញិ? ជតីាខ្លងម្ភត យ? 

ខ៖ ខ្លងម្ភត យខ្ុ ំចហំដរ គារឈ់ ម្ ោះថាអ្ុឺ!ៗ លុន ឆ្យ លុន ឆ្យ បាទ! ឈែើយលុនៗែនឹងគឺជាជតីាទួរ
របស់ខ្ុ ំ ឈែើយឆ្យែនឹងគឺជាជីតារបស់ខ្ុ ំបាទ! 

ក៖ បាទ! បងរបុស។ ឈរើបងរបុសដងឹថាជីដូនជីតារបស់បងរបុសែនឹងឈកើរឈៅឆ្ន ណំា? ឈៅណាហដរបង? 

ខ៖ អ្ូ! ខ្ុអំ្រច់ឈំទបង ខ្ុ ំអ្រច់ពំីហខឆ្ន កំំឈណ្ើ ររបស់គារ ់ ឈែើយសូមបហីរឪពុកម្ភត យរបស់ខ្ុ ំ កគ៏ារម់និ
បានរបាបអ់្ំពអី្!៎កំឈណ្ើ ររបស់គារ ់ ហខឆ្ន កំំឈណ្ើ ររបស់គារ ់ប ុហនតគារប់ានចឈំ ម្ ោះ គារប់ានរបាបឈ់ ម្ ោះ
ខ្ុ ំអ្ញ្ជ ឹងែនឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ បង។ ឈរើឪពុកម្ភត យរបស់បងរបុសម្ភនហដលនិយាយឈរឿងជីដូនជតីារបស់គាររ់បាបប់ងរបុស
ឈទបង? 

ខ៖ បាទ! គារដូ់ចជាមនិហដលរាបឈ់រៀបអ្ំពីជវីរបវរតជិីដូនជីតារបស់ខ្ុ ំរបាបខ់្ុ ំឈអាយបានដឹងអ្ស់ឈទបង ខ្ុ ំ
ស្នា ល់ហរឈ ម្ ោះរបស់គារ។់ 

ក៖ បាទ!ៗ បងអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈរើរកមុរគួស្នររបស់បងរបុសរស់ឈៅកនុងអ្ុ!ឺផទោះបចចុបបននែនឹងរយៈឈពលយូរ
ប ុណាណ ឈែើយបង? 



ខ៖ អ្!៎ សំរាបប់ចចុបបនន! ភូមហិដលខ្ុ ំរស់ឈៅសពវហងៃែនងឹអ្ី? 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ សំរាបខ់្ុ ំ ខ្ុ ំបានឈចញពភីូមកិំឈណ្ើ ររបស់ខ្ុមំក គកឺាលពីឆ្ន ១ំ៩៩៩ បាទ!។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈរើបងរបុសម្ភនស្នចញ់ារិដហ៏ទហដលរស់ឈៅឈរៅរបឈទសឈទបង? 

ខ៖ បាទ! អ្រម់្ភនផងបង អ្រម់្ភន។ 

ក៖ អ្រម់្ភនឈទន!៎ 

ខ៖ បាទ! ម្ភន។ 

ក៖ ឈរើភរយិាបងរបុសគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរបង? 

ខ៖ បាទ! គារឈ់ ម្ ោះថា សូ ស្នឈងឿន។ 

ក៖ ឈរើបងរបសុឈៅចអំ្ុឺ!កាលបរឈិចឆទហដលបងបានឈរៀបអាពាែ៍ពពិាែ៍ឈទបង? 

ខ៖ បាទ!   អ្ុឺ!សំរាបខ់្ុ ំឈបើនិយាយឈៅអ្ុ!ឺ  ជីវរបវរតិរបស់ខ្ុ ំ  ខ្ុ ំចងឈ់រៀបរាបអ់្ពំីជីវរបវរតិរបស់ខ្ុ  ំ ឈដាយស្នរហរ 
ខ្ុ ំម្ភនភរយិាពីរ ភរយិាមុនខ្ុ ំបានឈរៀបការឈៅកនុងឆ្ន  ំ២០០៣ ប ុហនតខ្ុ ំអ្រប់ានចអំ្ំពីហងៃហដលខ្ុឈំរៀបការ ប ុហនត
ខ្ុ ំចថំាខ្ុ ំឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ចំនួនអ្ុ!ឺ ឈៅកនុងឆ្ន ២ំ០០៣ រែូរដល់ឆ្ន ២ំ០០៨ខ្ុ ំបានអ្ុ!ឺៗហបកបាកគ់ាន  
រគួស្នរឈែើយខ្ុ ំបនសល់ទុកនូវកូនមយួសពវហងៃគឺគារឈ់ ម្ ោះថា   ប ណុាណ  រ  ង ់ឈែើយគារឈ់ៅជាមយួែនឹងជីដូន 
ជីតា របស់គារឈ់ៅឯឈខរត កំពងច់ម ឈៅរសុករកូឆ្ម ឯឈ ោះ ឈែើយខ្ុ ំសំឈរៀបរាបអ់្ំពីរបវរតរិបស់ខ្ុ  ំកាលខ្ុអំ្ុឺ!
ជា! អ្ុ!ឺភរយិាមុខរបស់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំរស់ឈៅជាមយួគាន ចបហ់ដគាន ពី២០០៣រែូរ២០០៨ខ្ុ ំបាន ម្ភននយ័ថាឈយើង
បានរស់ឈៅជាមយួគាន រយៈឈពលរបារំបាមំយួឆ្ន  ំ ឈែើយខ្ុ ំបានម្ភនឈរឿងមនិចុោះសំរងុនិង រកមុរគួស្នរ ខ្ុ ំបាន
ហបកបាកគ់ាន  ឈែើយមកចូលឈៅកនុងឆ្ន ២ំ០០៨ែនឹង  ខ្ុ ំបានហបកបាកគ់ាន ឈែើយខ្ុ ំបានរស់ឈៅហរម្ភន កឯ់ង ខ្ុ ំ
រស់ឈៅជាមយួមរិតភង្គ្ការបស់ខ្ុ ំមរិតរមួការង្ករ រែូរមកដល់ខ្ុ ំម្ភនអ្ុឺ! ខ្ុ ំរកការង្ករកហនលងងម ី ឈែើយខ្ុ ំបានរមួ
ការង្ករជាមយួគាន  ឈែើយខ្ុ ំបានឈឃើញភរយិារបស់ខ្ុ ឈំរកាយែនឹង ហដលៗគារឈ់ ម្ ោះ សូ ស្នឈងឿនែនឹងណា! 
អ្ញ្ជ ឹងមរិតភង្គ្កាឈៅកនុងរមួការង្ករ គារឈ់ចោះតាបង្កអ បប់នទូសខ្ុ ំឈលងឈសើចអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ឈ វើឲខ្ុោំងំពីរែនឹងចប់
អារមមណ៍្ឈដើមប ីឈែើយគារ ់គារក់ជ៏ាម្ភន កហ់ដលជាឈពាោះម្ភយហដរ ឈែើយខ្ុ ំកជ៏ា ឈពាោះម្ភយហដរ ចឹងខ្ុ ំបានជបួ
ជុំ អ្!៎ជួបគាន ឈែើយខ្ុ ំបានគិរអ្ំពីជវីរិរបស់ខ្ុ ំជាមយួនិងគារ ់ខ្ុ ំបានអ្ុ!ឺឈរៀប អាពាែ៍ពិពាែ៍របស់ខ្ុ ំឈៅកនុង
ឆ្ន ២ំ០១០ ឈៅកនុងឆ្ន អំ្ុ!ឺ២០១០ ហខ ឈមស្ន ហងៃទ១ី៤ បាទ!។ 



ក៖ បាទ! បងរបុស។ ឈរើអាពាែ៍ពិពាែ៍របស់បងរបុសររូវបានឈរៀបចឈំឡើងឈដាយឪពុកម្ភត យហមនហដរឬឈទ 
បង? 

ខ៖ បាទ! អ្ុឺ!គារ ់ ខ្ុ ំោងំពីរ កប់តរីបពនធរបស់ខ្ុ  ំ គឺខ្ុ ំបានឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ជាលកខណ្ៈរទុងរោយរូច 
ប ុហនតជាលកខណ្ៈមយួហដលឈយើងសមរសបឈៅឈដាយឪពុកោងំសងខ់្លងឈយើងសំរោុះសំរលួគាន ។ 

ក៖ បាទ! បងរបុស។ 

ខ៖ ម្ភននយ័ថាឈយើងដងឹ ឪពុកម្ភត យោងំសងខ់្លងឈយើងដឹងលឺោងំអ្ស់គាន  ឈយើងរពមឈរពៀងោងំអ្ស់គាន  
បាទ!។ 

ក៖ ឈរើអាពាែ៍ពិពាែ៍ែនឹងឈគម្ភនយកហងលចំននួពីបងរបុសហដរឈទបង? 

ខ៖ បាទ! អ្រឈ់ទឈដាយស្នរហរខ្ុ ំោងំពីរ កភ់រយិារបស់ខ្ុ ំែនឹង គឺម្ភននយ័ថាឈយើងអ្ុ!ឺ វាគាម នអ្ីឈដើមបឈីអាយ 
ឈយើងបង្កា បប់ញ្ញជ រឲ ំដំឈទ  ប ុហនតរគានហ់រថាអ្ុ!ឺចស់ទុំគារដ់ឹងលឺ ឈែើយខ្ុ ំោងំពីរ កអ់្ុ!ឺម្ភនលុយបនតិច 
បនទួចឈដើមបផីសុផំាុ ំគាន  ឈដើមបឲីចស់ទុំឈៅកនុងរសុកកនុងភមូដិឹងលឺថាប ណុ្ណឹ ងឈទបាទ!។ 

ក៖ បាទ! បងរបុស។ អ្រឈ់ោសបងរបសុឈរើបងឈរៀនភាស្នហខមរែនឹងបានឈរៅរជោះប ុណាណ ហដរបង? 

ខ៖ សំរាបខ់្ុ  ំខ្ុ ំបានឈរៀនររឹមថាន កទ់២ី ឈៅសមយ័អ្ុ!ឺ ឈៅប ុ ម នឈទខ្ុ ំអ្រប់ានចអំ្ំពីអ្វីហដលខ្ុ ំបានឈរៀនែនងឹ 
ឈទ ប ុហនតខ្ុ ំបានចតំាខ្ុ ំឈរៀនឈៅ ភូម ិ រសង ់ ឃំុ ចំណាឈលើ រសុក សទូង ឈខរត កពំង ់ំែនឹង គឺខ្ុ ំអ្ុ!ឺកំររិសិកា
របស់ ខ្ុ ំែនឹងររឹមថាន កទ់២ីបាទ! ឈែើយសមយ័ឈ ោះគឺជាសមយ័មយួហដលពបិាកែនឹងឈរៀនសូររ សមយ័   
សង្គ្ង្កា ម ពិបាកណាស់បាទ!ៗ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ចុោះឈរៅពីភាស្នហខមរបងម្ភនឈចោះភាស្នអ្ីឈផសងៗ? 

ខ៖ អ្ូ! ខ្ុ ំអ្រម់្ភនឈចោះភាស្នអ្ីផងបង ខ្ុ ំឈចោះហរភាស្នហខមរមយួមខុគរ។់ 

ក៖ បាទ!ៗ បងរបុស។ ឈរើបងរបុសម្ភនឈៅចឈំ ម្ ោះស្នលាឈរៀនហដលបងបានឈៅឈរៀនែនងឹឈទបង? 

ខ៖ ឈៅសមយ័កាលឈ ោះ គឺអ្រម់្ភនស្នលាឈរៀន ដូចជាអ្រម់្ភនផ្ទល កយីឈហាអ្ីររឹមររូវ ម្ភននយ័ថាខ្ុ ំឈរៀន 
ឈៅកនុងស្នលាឈលាក ស្នលាវរតែនឹងណា ែុីស!!!។ 

ក៖ ែុីស!!! ស្នលាវរតែនឹងសថិរឈៅណាហដរបង? 



ខ៖ ស្នលាែនឹងគឺឈៅកនុងភូមរិសងហ់រមតង អ្!៎ភូម ិខ្លម ក ់ឃំុ រសង ់អ្ុឺ! ភូម ិខ្លម ក ់វរត ខ្លម កឈ់ៅកនុងស្នលាែនឹង 
ឈ ម្ ោះថាវរត ខ្លម ក ់ភូម ិរសង ់ឃំុ ចំណាឈលើ រសុក សទូង ឈខរត កំពង ់ំបាទ!។ 

ក៖ បាទ!ៗ បងរបុស។ ឈរើបងរបុសម្ភនមរិតភង្គ្កាសនិទស្នន លហដល ំឈឡើងដំណាលៗគាន ជាមយួែនឹងបងឈទ
បង?  

ខ៖ អ្ុឺ! សំរាបឈ់ៅសមយ័ឈ ោះ ខ្ុ ំអ្រសូ់វម្ភនមរិតភង្គ្កាអ្ីសនិទស្នន លឈទ អ្ុ!ឺ ខ្ុ ំម្ភននយ័ថាខ្ុ ំឈរៀនឈចញពីផទោះឈៅ 
ស្នលា ឈចញពីស្នលាមកផទោះខ្ុ ំអ្រម់្ភនមរិតភង្គ្កាអ្ណីាអ្ីឈរចើនឈទ អ្រម់្ភនឈទបាទ!។ 

ក៖ ឈរើបងរបសុអ្ុឺ!ឈ វើការង្ករឈៅអ្ុឺ!វាលហរស? ឬកច៏ំការ ឬករ៏បកបអាជីវកមមអ្វីហដរបងរបសុ? 

ខ៖ បាទ! អ្ុ!ឺខ្ុ ំនិយាយឈៅ កាលរដូវ រដូវហរសគខឺ្ុ ំឈ វើហរសឈែើយផុរពីហរសដូចខ្ុបំានឈរៀបរាបខ់្លងមុនអ្ញ្ជ ឹង 
ថាផុរពីរដូវកាលហរសែនឹងរចូរការដ់ាកជ់រងកុអ្ស់ឈែើយ ឪពុកម្ភត យរបស់ខ្ុគំារប់ាន ខំ្ុ ំឈៅអ្ុឺ!ឈនស្នទ
ររីឈៅទឈនលស្នបឈយើងែនឹងបាទ!។ 

ក៖ ចុោះអ្ុឺ! បចចុបបននបងរបសុឈ វើការង្ករអ្ីហដរបង? 

ខ៖ អ្!៎ សំរាបប់ចចុបបនន ខ្ុ ឈំ វើការសនតិសុខបាទ!សនតិសុខ។ 

ក៖ បាទ!ៗ បង អ្រគុណ្ឈរចើនបង។ តាងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ ឈរើជីវរិរបស់បងរបុសម្ភនការ
ផ្ទល ស់បតូរអ្វីខលោះហដរបង? 

ខ៖ បាទ! វាខុសគាន  ជីវរិរបស់ឈយើងកាលឈយើងឈៅជាមយួឪពុកម្ភត យរបស់ឈយើង ម្ភននយ័ថាជីវរិរបស់
ឈយើងមនិសូវជាខវល់ខ្លវ យអ្ំពីអ្វីហដលសំរាបជ់ីវរិរបស់ឈយើង ឈៅឈពលហដលឈយើងម្ភនអ្ុឺ!ភរយិា ឈយើងម្ភន
របពនធឈយើងម្ភនកូន ឈយើងចបឈ់ផតើមខវល់ខ្លវ យអ្ំពីជីវរិរបស់ឈយើង ឈែើយចងប់ានឈយើងចងច់ិញ្ច ឹមកូនឈដើមប ី
ឲលូរលាស់ ំ ឈែើយវាខុសគាន អ្ំពលីកខណ្ៈមយួហដលៗបងសួរសំនួរថាអ្វហីដលខុសគាន បចចុបបននជីវរិរបស់ 
ឈយើង គខឺ្ុមំ្ភនការផ្ទល ស់បតូរឈរចើនឈដាយស្នរអ្ុឺ! ឈយើងបនទុកឈៅជាមយួម្ភត យ ម្ភននយ័ថាឈយើងម្ភនគំនិរ
ឈផសងឈយើងមនិសូវខវល់ខ្លវ យដូចខ្ុ ំនយិាយមចិចឹង ឈែើយដល់ឈពលឈយើងម្ភនកូនឈយើងម្ភនរបពនធ ឈយើង
ចបឈ់ផតើមខវល់ខ្លវ យអ្ំពីជីវរិរបស់ឈយើងបាទ!។ 

ក៖ បាទ! បងរបុស។ ឈរើបងរបុសម្ភនមហូបណា ឬកហ៏លបងរបជារបិយណាហដលបងចូលចិរតតាងំពីឈកមង 
រែូរដល់ឈពលឈនោះហដរឬឈទបង? 



ខ៖ បាទ! សំរាបហ់លបងរបជារបិយគឺខ្ុ ំចូលចិរតឈរចៀង ខ្លរា អ្ូឈខកអ៏ាចថាបាន ឬកខ៏្ុ ំចូលចិរតរា ំឈែើយសំរាប់
មហូបអាហារអ្រអ់្ីឈទគឺជាទូឈៅខ្ុ ំមនិជាបញ្ញហ ឈទ មហូបអ្កីខ៏្ុ ំអាចែូបបានហដរបាទ!។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនបងរបុស។ ឈរើបងរបុសឈៅចងចចំំឈរៀងណាហដលបងធាល បប់ានឈរៀនតាងំពីឈកមងមក 
រែូរដល់ឈពលឈនោះហដរឬឈទបង? 

ខ៖ អ្!៎ ឈៅសមយ័កាលឈ ោះខ្ុ ំ អ្!៎ខ្ុ ំចូលចិរតចំឈរៀងឈលាកតា សឹុន សីុស្នមុរ ឈែើយនងិឈលាកយាយ រស់ 
ឈសរសីធា ឈលាកយាយ ហប ន រ  ន ខ្ុ ឈំៅគារជ់ាឈលាកយាយចុោះឈដាយស្នរគារប់ានស្នល បយូ់រឈែើយ ឈែើយ
ខ្ុ ំគិរថាជំ នឈ់ ោះ គឺឈយើងអ្រោ់នម់្ភនបទចំឈរៀងអ្ីៗដូចសមយ័ឥឡូវឈនោះឈទ ប ហុនតខ្ុ ំបានចូលចិរតស្នត ប់
បទពីឈដើម បទចំឈរៀងឈលាកតា សឹុន សីុស្នមុរបាទ!។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនបងរបុស។ ឈរើម្ភននរណាម្ភន កឈ់ៅកនុងរកុមរគសួ្នររបស់បងរបុសឈចោះឈលង
ឧបករណ៍្ឈភលងហដរឬឈទបង? 

ខ៖ បាទ! សំរាបប់ងបអូនរបស់ខ្ុ ំ ឪពុកម្ភត យរបស់ខ្ុ  ំ ឬកជ៏ដូីនជតីារបស់ខ្ុ ំ ខ្ុគំិរថាដូចជាអ្រម់្ភននរណា
ម្ភន កហ់ដលឈចោះឈរចៀង ម្ភននរណាម្ភន កហ់ដលឈចោះឈលងឈភលងអ្ឈីទបាទ! ប ុហនតសំរាបខ់្ុ ំគឺចំណូ្លចិរតរបស់ខ្ុគំឺ
ចូលចិរតស្នត បប់ទចឈំរៀង។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនបង។ ឈរើផទោះរបស់បងរបុសម្ភនលកខណ្ៈយា ងមចិហដរ តាងំពីឈកមងរែូរដល់ឥឡូវ
ឈនោះបង? 

ខ៖ បាទ! សំរាបផ់ទោះរបស់ខ្ុ  ំគឺលកខណ្ៈជាឈឈើបង ផទោះឈឈើបាទ!។ 

ក៖ ផទោះឈឈើ! ចុោះបងរបុសបានជួយ ស្នងសងផ់ទោះឈឈើែនឹងហដរឬឈទបង? 

ខ៖ អ្!៎ កាលសមយ័ឈ ោះខ្ុ ំឈៅរូច ខ្ុ ំឈកមងអ្រប់ានជួយ ស្នងសងអ់្ីឈទ ប ហុនតឪពុកម្ភត យរបស់ខ្ុ ំ កាលឈ ោះខ្ុ ំ
ចអំ្ំពីគារ ់ អ្ុឺ!ដំបងូឈឡើយគារអ់្រោ់នម់្ភនផទោះ អ្រោ់នម់្ភនផទោះ បាទ!សំរាបឈ់នោះគារប់ានរបាបខ់្ុថំាគារ់
ឈៅផទោះរូចមយួម្ភនដំបលូសបវូ ឈែើយដល់ឈពលសមយ័ឈ ោះគារច់បឈ់ផតើម ខ្ុ ំឈឃើញគារម់្ភនរកបឈី ម្ ល
មយួនឹម រកបីឈ ោះខ្ុ ំធាល បឃ់្វវ លខ្ុ ំធាល បឈ់មើលហដរ ឈែើយគារល់ករ់កបីែនងឹគារច់បឈ់ផតើមឈ វើផទោះឈឈើែនឹង 
រែូរមកដល់សពវហងៃែនឹង ឈែើយផទោះឈឈើែនឹងម្ភនអាយុកាលយូរឈែើយ ហមាឆ្ន ជំាងឈែើយបាទ!។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើន។ ដូចជាបអូនចងឈ់អាយបងឈរៀបរាបផ់ទោះបងឈពលែនឹងស្នងសងព់ីសម្ភា រៈអ្វីខលោះហដរ
បង? 



ខ៖ បាទ! ជាផទោះឈឈើៗ ។ 

ក៖ ដបំូលវារបកពី? 

ខ៖ ដបំូលឈកបឿងអ្ុ!ឺ ដបំូលរបកឈកបឿង ឈែើយជាឈឈើឈែើយម្ភនឈជើង ឈជើងសរសរឈ ោះណា ឈគឈៅឈជើងសរ
សរ។ 

ក៖ អ្!ូ បាទ! បង។ ឈរើបងឈចោះឈ វើផទោះខលោះៗែនឹងតាមរយៈអ្នកណាឈគហដរបង? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ខ្ុ ំឈៅសមយ័កាលឈ ោះ ខ្ុ ំអ្រឈ់ចោះឈ វើឈទ ប ុហនតឈៅឈគៗម្ភនជាងរបស់ឈគណា ឪពុករបស់ខ្ុ ំគារឈ់ៅ
ជួលជាងឈគមក ឈែើយប ទ បព់ីជួលជាងមកឈគម្ភនជាងមយួសំរាបអ់្!៎ ហកហចនឈែើយអ្ុ!ឺឈៅឈពលហដលឈយើង
ផាុ ំផទោះឈឈើឈឡើងគឺឈយើងរកអ្នករសុកអ្នកភមូឈិដើមបជីួយ ឈយើង ឈែើយឈយើងជាម្ភច ស់ផទោះែនឹងឈយើងដាបំាយឈ វើមហូប
ឈដើមបទីទួលអ្ុ!ឺ អ្នកភូមឈិយើងហដលឈគមកជួយ ឈយើងែនងឹណាបាទ!។ 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនបង។ ឈរើម្ភនជំ ញអ្វីខលោះហដលបងរបុសបានឈរៀនបនតឈវនពីរកុមរគួស្នររបស់បងរបុសមក 
ដូចជា ជំ ញកនុងការឈវញវលល៍ឈតត  ឬកជ៏ំ ញកនុងការឈ វើសារឈតាន រ។ល។ ណាបង? 

ខ៖ បាទ! សំរាបខ់្ុ ំឈដាយស្នរឪពុករបស់ខ្ុ ំ ជាមនុសសហដលជាកសិករមនិម្ភនចំឈណ្ោះដឹងអ្ីឈរចើនឈ ោះឈទ 
ប ុហនតឈដាយស្នរែនឹងឈែើយគារ ់ ដូចគារឈ់ចោះភជួរហរស ខ្ុ ំឈចោះភជួរហរស ខ្ុ ំឈចោះឈ វើរសូវជាមយួែនឹងគារ ់ ហរខ្ុ ំមនិ
ម្ភនចំឈណ្ោះដឹងអ្ីខពងខ់ពស់ ប ុហនតអាសារឈតាន រ អាឈឡើងឈតាន រអ្ីខ្ុមំនិហដលឈទ ខ្ុ ំអ្រឈ់ចោះឈឡើងឈទ ខ្ុ ឈំចោះវញិហខស 
ខ្ុ ំឈចោះវញិអ្ីៗឈទៀរ រឈបៀបជាលកខណ្ៈមយួហដលខ្ុ ំមនិចអំ្ស់ឈ ោះណា។ 

ក៖ ចុោះអ្!៎ ឈនស្នទររីពីខ្លងឈដើមែនឹងបងឈចោះពអី្នកណាឈគហដរបង? 

ខ៖ បាទ! ខ្ុអំ្ុឺ!ឈរៀនពឪីពុករបស់ខ្ុ ំដូចជាឈយើងម្ភនឧបករណ៍្ ឧបករណ៍្ជាជុជណាបង ស្នា ល់ជុជឈទ? 

ក៖ បាទ!ៗស្នា ល់។ 

ខ៖ ជុជឈគសំរាបដ់ាកយ់កររី ឈែើយខ្ុ ំឈចោះចកអ់ាែនឹងឈទៀរ ខ្ុ ឈំចោះចកអ់ាែនឹងជាមយួនិងគារ ់ ខ្ុ ឈំចោះហរ
ប ុណ្ណឹ ងឈទ ឈែើយខ្ុ ំឈចោះដូចជាម្ភនទូក ម្ភនរចវាម្ភនអ្ីហដលឈយើងឈៅរកសីុជាមយួគារែ់នឹង ឈយើងឈៅកនុង
ទឹកជួនកាលឈយើងឈដកឈយើងឈគងឈៅកនុងទឹកឈលើទូកឈទៀរណាបង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ បាទ!ៗ។ 



ក៖ អ្រឈ់ោសបងរបុស ឈរើបងរបុសអាចរបាបខ់្ុ ំពឈីពលឈវលាហដលលំបាកឈៅកនុងជីវរិរបស់បងរបុស ហដល
បងរបុសធាល បឆ់លងការ ់ អាចឈលើកជាឧោែរណ៍្កនុងរគាមយួហដលឈ វើឈអាយជវីរិរបស់បងរបសុពិបាកបំផុរ
ែម ង? 

ខ៖ និយាយឈៅជីវរិរបស់ខ្ុ ំ មនុសសឈយើងម្ភន ក់ៗ វាសិរតាម្ភនការលំបាក ប ុហនតការលំបាកែនឹងវាម្ភនរិច
ឈែើយនិងឈរចើន ប ុហនតខ្ុ ំមនិបានចអំ្ំពកីារលំបាកោងំអ្ស់ឈទ ខ្ុចំពំីជីវរិរបស់ខ្ុ ំមយួហដលខ្ុ ំឈៅឈនស្នទររី 
ជាមយួឪពុកខ្ុ ំឈែើយខ្ុ ំឈពលខលោះអ្ុឺ! រពលឹមឈឡើងគឺខ្ុ ឈំៅ ឈៅអ្ុ!ឺឈងើបពីរពលឹមឈឡើងអ្ ុ៊ុំទូកឈៅជាមយួនិងគារ ់
ឈែើយឈពលខលោះខ្ុ ំឈៅឈកមងខ្ុ ំ! ឈម្ភ ងមយួឬឈម្ភ ងដបព់ ី ឈម្ភ ងមយួរឈសៀលណាបង ហងៃែនឹងណាឈពលខលោះស្នម
ែនឹងអ្រោ់នប់ានបាយញំាឈទ ឈែើយឃ្វល នបាយហមនហទន ខ្ុ ំពិរជាឃ្វល នបាយហមនហទន ឈែើយម្ភនកាល
មយួឈ ោះខ្ុ ំ ឈៅឈពលហដលខ្ុ ំឃ្វល នបាយហមនហទនហាស់! អ្ុឺ!ម្ភត យរបស់ខ្ុ ំគារឈ់ៅអ្ុឺ! អ្ុឺ!ឈៅចមំនិហមនផទោះ
ឈទ ឈយើងចុោះឈៅកនុងឈនស្នទែនឹងឈយើងឈ វើឈរាង ឈយើងឈ វើឈរាងស្នន កឈ់ៅមយួឈែើយឈយើងម្ភនទូក ឈែើយម្ភត យ
របស់ខ្ុ ំគារដ់ាបំាយច ំ ឈែើយខ្ុឈំៅជាមយួគារឈ់ៅអាែនឹងៗភាពលំបាករបស់ខ្ុ ំឈែើយឈពលណាហដល
ឃ្វល នែនឹងគឺឈវទ ណាស់ កនុងឈពាោះរបស់ឈយើងែនឹងគយឺា បហ់មនហទន ឈែើយឈយើងរកររីបានឈយើងរកររីបាន
ឈរចើន ឈែើយដល់ឈពលចឹងឈៅប ុហនតឈយើងឃ្វល នបាយ ឈយើងម្ភនហរមហូបហរអ្រម់្ភនបាយ អ្ញ្ជ ឹងអាបាយវា
សំខ្លនជ់ាងអាែនឹងឈទៀរ ឈពលែនឹងគខឺ្ុ ំលំបាកខ្លល ងំហមនហទន ឈពលខលោះឈៅរកខ្ុ ំអ្រច់ងឈ់ៅឈទ ប ុហនតគារថ់ា
កូនឯងឈៅជាមយួឪឈៅបានពីរ កអ់្ញ្ជ ឹងឈៅណា។ 

ក៖ បាទ! បង។ 

ខ៖ ប ហុនតឈម្ភ ង១ឈម្ភ ង១២ ឈម្ភ ង១ឈម្ភ ង២រាល់ហងៃការលំបាកែនឹង ឈែើយលំបាកមយួឈទៀរខ្ុ ំបានអ្ុ!ឺហខរដូវ 
របាងំទឹកទឈនលវារសកអ្ស់អ្ញ្ជ ឹងឈៅ ខ្ុ ឈំៅចុោះអ្ុឺ!ឈៅរាយម ងែនឹងណា បងស្នា ល់ម ងឈទ?  

ក៖ ស្នា ល់ៗ បង។ 

ខ៖ ម ងឈគហរងររីែនឹង ឈែើយខ្ុ ំដល់ឈពលរាយររីែនឹងជាបរ់រឈីរចើនឈដាោះអាមុខជាបអ់ាឈរកាយ ហខរដូវទឹកររីវា
ឈឡើងចំែនឹងណា ដល់ឈពលម្ភនឈលាកពូម្ភន កែ់នឹងគារជ់ាចស់ទុំគារឈ់ៅជាមយួខ្ុ ំថាហែងមនិស្នម ងោងំ 
អ្ស់មក ដល់ឈពលឈែើយខ្ុ ំកឈ៏ វើតាមគារ ់ដល់ឈពលឈយើងស្នអាម ងែនឹងអ្ស់ឈែើយអាជាលឈយើងហរកែនឹង
វាឈពញអ្ស់ឈែើយ ររីវា ៃនឈ់ែើយឈយើងស្នត យដល់ឈពលអ្ញ្ជ ឹងឈៅឈយើងឈវទ  អាទឹកភករ់រមឹៗជងាង ់
ររឹមៗឈលល ឈយើងដកអ់្ររ់ចួឈទ ឈលើកឈជើងអ្ររ់ចួឈទ ឈពលខលោះឈៅខ្ុ ំអ្ងាុយយំហរឯងឈវទ អ្ូសបឈណ្តើ រអ្ីបឈណ្តើ រ 
អាភាពលំបាកោងំអ្ស់ែនឹងវាអ្វីមយួហដលខ្ុ ំបានចវំាោងំអ្ស់ែនឹងបាទ!។ 



ក៖ បាទ! បងរបុស។ ឈរើបងរបុសអាចរបាបព់ីអ្ុ!ឺការតាងំចិរតរបស់បងឈៅឈពលហដលបងជួបឧបសកា ឬក៏
ភាពពិបាកែនឹងបងតាងំចិរតយា ងមចិឈដើមបយីកឈនោះវាបង? 

ខ៖ អ្ុឺ! ជា មមតាខ្ុ ំមនិចញ់ឈទ ប ុហនតអ្ុឺ!ជីវរិរបស់ខ្ុ ំឈចោះហររស់ឈៅជាមយួឪពុកម្ភត យឈៅ ខុសខលោះររូវខលោះឈៅ
រែូរដល់ឈយើងម្ភនភរយិា ឈយើងម្ភនកូនឈៅកឈ៏យើងនូវហរស ូ រោកំារលំបាកោងំអ្ស់ែនឹង ឈយើងឈៅតា
លំបាកោងំអ្ស់ែនឹងឈរើ! ប ុហនតលំបាកោងំអ្ស់ឈ ោះឈយើងនូវហរស ូ រោឈំដើមបចីិញ្ច ឹមកូន ចិញ្ច ឹមភរយិារបស់
ឈយើងរស់ឈៅជាមយួគាន បាទ!។ 

ក៖ បាទ! បង។ ឈរើបងរបុសអាចរបាបព់ីបទពឈិស្ន នល៍អៗកនុងឆ្កជីវរិរបស់បងរបុស ហដលបងរបសុ
ម្ភនដូចជា ឈពលហដលបងឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ ឬកម៏្ភនកូនឈៅអ្ញ្ជ ឹងជាឈដើមណាបង? 

ខ៖ អ្ុឺ! វាមនិជា! វាមនិជាបញ្ញហ អ្ីឈទសំរាបអ់្ុឺ!ការឈរៀបអាពាែ៍ពពិាែ៍ឈពលហដលឈយើងបានឈរៀប
អាពាែ៍ពិពាែ៍ជាមយួគាន  ការរស់ឈៅជាមយួគាន ជាការ មមតាវាមនិម្ភនអ្ីសំគាល់ឈរចើនអ្រគុណ្។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនបងរបុស។ ឈរើតាងំពីបងឈៅវយ័ឈកមងបងធាល បម់្ភនឈសចកតីសងឃមឹអ្វី ឈែើយដល់
ឈពល ំឈឡើងបងបានសំឈរចបំណ្ងរបាថាន ែនឹងបង? 

ខ៖ អ្!៎ ខ្ុ ំមនិហដលជាបណំ្ងរបាថាន អ្វីឈទ សំរាបក់ារពីខ្ុ ំឈៅកុម្ភរភាពវយ័ឈកមងឈ ោះណា ដល់ឈពលខ្ុ ំម្ភន
ភរយិាខ្ុ ំចបឈ់ផតើមម្ភនឈគាលបំណ្ងមយួចងឈ់ៅ ចងម់្ភនផទោះឈៅមយួយា ងសមរមយឈែើយម្ភនកូនលអៗ  
ស្នត បប់ង្កា បឪ់ពុកម្ភត យហរប ុណ្ណឹ ងឈទ ឈែើយគាម នឈគាលបំណ្ងអ្ីឈរៅពីែនឹងឈទបាទ!។ 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនបងរបុស។ ឈបើសិនជាបងអាចផ្ទត រំបាបអ់្វីមយួឈៅកានកូ់នឈៅរបស់បងជ ំនឈ់រកាយៗ ឈរើ
បងចងរ់បាបអ់្វីខលោះឈៅកានព់ួកឈគបង? 

ខ៖ ខ្ុ ំៗ សូមផ្ទត ដំល់កូនឈៅជំ នឈ់រកាយរបស់ខ្ុ ំ ឬកូនខ្ុ ំម្ភនឈៅ ឬកខ៏្ុ ំម្ភនឈៅទួរអ្!៎រែូរជំ នឈ់រកាយ 
ដំណាកក់ាលឈនោះ ខ្ុ ំសូមផ្ទត ឈំៅដល់ឈបើសិនជាខ្ុ ំម្ភនណា! 

ក៖ បាទ! បង។ 

ខ៖ ខ្ុ ំសូមផ្ទត ឲំស្នត បប់ង្កា បឪ់ពុកម្ភត យ ឈែើយឈដើរតាមនូវអ្ុឺ!ម្ភគាហដលឪពុកម្ភត យម្ភនឈៅកនុងឈសចកតី
សបបរុសរបស់គារ ់ឪពុកម្ភត យខ្ុ ំគិរថាកនុង មឈយើងជាឪពុកម្ភត យ កាលហដលឈយើងឈៅពីឈកមងឪពុកម្ភត យ 
របស់ឈយើងហរងហរបឈរងៀនឈយើង ហរងហរហណ្ ឈំយើងឈដើមបឲីឈដើរផលូវលអ ឈែើយឈៅឈពលហដលឈយើងបានកាល យ
ឈៅជាឪពុកឈគវញិដូចគាន  ឈយើងម្ភនកូនឈយើងចងឲ់កូនរបស់ឈយើងឈដើរតាមម្ភគារបស់ឈយើងហដលជាគំរមូយួ



ដល៏អ។ សំរាបខ់្ុ ំ ខ្ុ ឈំឃើញគំររូបស់ឪពុកខ្ុ ំលអ គារម់្ភនភាពសលូរបរូ ឈែើយគារជ់ាមនុសសមនិខូចខិល ជា
មនុសសហដលឈស្នម ោះររងជ់ាមយួនិងរកមុរគួស្នរ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងខ្ុសូំមផ្ទត ដំល់កូនឈៅរបស់ខ្ុ ំជំ នឈ់រកាយ ឈបើ
សិនខ្ុ ំម្ភនកូន ខ្ុ ំម្ភនឈៅ ខ្ុ ំម្ភនឈៅទួរសូមឲស្នត បប់ង្កា បដ់ល់ឪពុកម្ភត យបាទ!។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនបងរបុសហដលបងបានចណំាយឈពលពិភាគាជាមយួនិងបអូន ឈែើយបអូននឹងសំការ
អ្នុញ្ញា របងរបុសឈដើមបងីររបូបងរបុសទុកជាអ្នុស្នវរយី។៍ ឈរើបងរបុសអ្នុញ្ញា រឲបអូនឈ វើការដាករ់បូងរ 
និងបទសម្ភា សឈនោះឈៅកនុងឈគែទំពរ័របស់ស្នកលវទិាល័យអ្ុឺ! Brigham Young បានហដរឬឈទបង
របុស? 

ក៖ បាទ! បងបានអ្រអ់្ឈីទ។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងបអូនអ្រគុណ្ឈរចើន ឈែើយស្នកលវទិាល័យនឹងផតល់ជូនបងរបសុនូវងរចមលងមយួចាបហ់នបទ
សម្ភា សរបស់បងរបុស ឈែើយបងរបសុអាចស្នត បវ់ា ឬកចូ៏លឈមើលវាឈៅកនុងឈគែទំពរ័ហដលបអូនបានរបាប់
បងពីឈដើមហដលម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodianoralhistories.byu.edu អ្ញ្ជ ឹងកិចចសម្ភា សឈនោះផងហដរ
បអូនដឹងថាវាម្ភនស្នរៈសំខ្លនសំ់រាបប់ង ឈែើយនងឹកូនរបស់បង ឈែើយនងឹឈៅរបស់បងផ្ទទ ល់ឈដាយស្នរ
ពូកឈគនឹងម្ភនឳកាសឈដើមបសី្នត បសំ់ឈលងរបស់បងរបសុផ្ទទ ល់ ឈែើយនឹងដឹងអ្ពំីអ្ុឺ! ជីវរបវរតិដព៏ិររបាកដ
របស់បងរបសុ ថាបងបានរស ូយា ងកនុងឆ្កជីវរិឈនោះឈដើមបបីឈងាើរជារកុមរគសួ្នរ ឈែើយនឹងផតល់ឳកាសឲ
ពួកគារម់្ភនជីវរិដល់សពវហងៃឈនោះផងហដរ។ អ្ញ្ជ ឹងបអូនម្ភនហរប ុណ្ណឹ ងអ្ុឺ! សូមជំរាបលាបងរបសុ។ 

ខ៖ បាទ! អ្រគុណ្ជំរាបលាបាទ!។ 

 

(ការសហងខបពខី្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងយា ងពិររបាកដថាឈនោះគជឺាជីវរិហនការរស ូ របស់បងរបុស ហែ ឈ ឿន។ 
បងរបុសពរិជាបានឈ វើពលិកមមយា ងឈរចើន សំរាបរ់គួស្នររបស់បងរបុសមនិថាការលំបាកឈ ោះវារូចកតី កំតី 
បងរបុសបានខិរខំពាយាមឈដើមបយីកឈនោះវារគបឧ់បសកាោងំអ្ស់ ឈដើមបឲីរកមុរគួស្នររបស់បងរបុសបាន
រកីចំឈរ ើន និងជួបហរឈសចកតសុីខ សុភមងាល។)  
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