
កចិ្ចសម្ភា សរបសល់ោកតា គឹម ស ៊ុន 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះឈេង សុជីវ ី       ខ៖ អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ េឹម ស ុន 

ក៖ ចាសជាដំបូងជត្ម្ភបសួរឈោកតា! 

ខ៖ បាទ!អ្រេុណ។ 

ក៖ ឈោកតាថ្ងៃឈនោះេឺជាថ្ងៃសម្ភា សឈេើយចឹងថ្ងៃសម្ភា សេឺឈៅកនុងថ្ងៃទី២២ខខ៨ឆ្ន ំ២០១៨
ឈេើយឈៅម្ភនឈ ម្ ោះថាឈេងសុជីវជីាអ្នកសម្ភា សឈោកតាផ្ទា ល់ខរមតង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាសចឹងឈោកតាម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីខដរឈោកតា? 

ខ៖ ខំុ្ម្ភនឈ ម្ ោះថា េឹម ស ុន។ 

ក៖ ចាស! ឈោកតាសព្វថ្ងៃឈោកតាអឺ្រស់ឈៅឯណាខដរឈៅឈោកតា? 

ខ៖ឈៅកនុងវរតឈនោះខរមតង។ 

ក៖ ចឹងេ៎? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ វរតេនឹងឈរើឈោកតាអាចបញ្ជា ក់ទីតំាងបានខដរឬឈទថាឈៅឯណាខដរ? 

ខ៖ វរតត្ព្ោះពុ្ទធសាចារយវរតឈនោះ។ 

ក៖ ចាស! ចឹងឈោកតាម្ភនមុខងារជាអ្វីខដរឈៅកនុងវរតឈោកតា? 

ខ៖ ខំុ្ជាអាចារយ។ 

ក៖ ឈេើយចឹងឈោកតាអឺ្!ឈោកតាអាចារយបានឈៅឈ ម្ ោះរបស់តាថាចឹងខដរឬក៏ម្ភនឈ ម្ ោះ
ឈៅឈត្ៅឈសេងពី្េនឹង? 



ខ៖ អ្រ់ឈ ោះឈទ! ម្ភនឈ ម្ ោះខរមួយបាទ។ 

ក៖ ចឹង ឈេើយឈ ម្ ោះឈោកតាត្រូវជាមួយនឹងអ្រតសញ្ជា ណប័ណណអ្រ់? 

ខ៖ ត្រូវ! 

ក៖ ចាស! ទំង មត្រកូលអី្ទំងអ្ស់ខរមតងេ៎? 

ខ៖ត្រូវទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស!ឈេើយអឺ្ឈ ម្ ោះរបស់ឈោកតាឪពុ្កម្ភត យកាលពី្ជំ ន់មុនគារ់ដាក់ឈ ម្ ោះឈអាយ
ដល់ចឹងខមនឈទឈោកតាណ៎? 

ខ៖ េនឹងឈេើយ! 

ក៖ ឈេើយចុោះគារ់ម្ភនបានត្បាប់ឈ ម្ ោះដល់ឈោកតាថាឈរើឈ ម្ ោះរបស់ឈោកតាម្ភនអ្រថន័យ
យ៉ាងណាសត្ម្ភប់ជីវរិសត្ម្ភប់ឈោកតាខដរឬឈទ? 

ខ៖ អ្រ់បានត្បាប់ឈ ោះឈទ។ 

ក៖ អ្រ់ឈទ! ឈេើយអឺ្!ឈោកតាម្ភនអាយុបានប៉ាុ ម នឈេើយឈៅកនុងឆ្ន ំេនឹង? 

ខ៖ ៧៨ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈោកតាឈកើរឈៅកនុងឆ្ន ំណាខដរ? 

ខ៖ ១៩៤០។ 

ក៖ចាស! ចុោះថ្ងៃខខវញិឈោកតា? 

ខ៖ អូ្! ថ្ងៃទល់ខរយកអ្រត(អ្រតសញ្ជា ណប័ណណ) មកឈមើលបានដឹង។ 

ក៖ ចឹង? 

ខ៖ បាទ! 



ក៖ ខរឈោកតាបានយកអ្រតសញ្ជា ណប័ណណឈោកតាមកតាមខលួនខដរអ្រ់ចឹង? 

ខ៖ មកតាម! 

ក៖ ចឹង! 

ខ៖ ឥឡូវចំា ខំុ្ឈៅយកសិន។ 

(កំពុ្ងរង់ចំា) 

ក៖ ចាស! ចឹងឈោកតាឈៅកនុងអ្រតសញ្ជា ណប័ណណរបស់ឈោកតាេឺឈកើរឈៅថ្ងៃទី៣ខខ៦។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ចាស! ឈេើយឈោកតាម្ភនស្សុកកំឈណើ រឈៅកនុងភូមិអំ្ពិ្លធំ ឃំុខវិរធំ ស្សុកថ្ត្ព្ឈរ ឈខរត
កំព្ង់ចាម។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹងអ្រតសញ្ជា ណប័ណណេនឹង ទំងកខនលងកំឈណើ រឈេើយនិងថ្ងៃខខឆ្ន ំកំឈណើ រេឺត្រូវគាន ជាមួយ
នឹង… 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចាស! ឈេើយអឺ្ឈោកតាដល់ឈព្លសព្វថ្ងៃេនឹងម្ភនឪពុ្កម្ភត យខដលគារ់ម្ភនជីវរិរស់ឈៅ
ខដរឬឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈ ោះឈទ!គារ់សាល ប់អ្ស់ឈៅឈេើយ។ 

ក៖ ចឹងឈៅឈព្លណាខដរឈោកតាដឹងអ្រ់? 

ខ៖សាល ប់! ម្ភត យរខំុ្សាល ប់តំាងពី្ខំុ្អាយុ៨ឆ្ន ំឈម៉ាលោះអ្រ់សាា ល់មុខគារ់សង ឈេើយឪពុ្កឈទើបនឹងសាល ប់
ជំ ន់ប៉ាុល ព្រ ឈនោះ។ 

ក៖ កាលណុងឈោកតាអាយុប៉ាុ ម នខដរ? 



ខ៖ ពី្ណា? 

ក៖កាលជំ ន់ឪពុ្ករបស់ឈោកតា ទន់អ្រ់? 

ខ៖ េុកសិប! 

ក៖ ឈេើយឈោកតាកាលេនឹងឪពុ្កម្ភត យរបស់ឈោកតាគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ខដរ? 

ខ៖ ម្ភត យឈ ម្ ោះឈជៀម អ្ ួន ឪពុ្ក េឹម ឈ ៉ា។ 

ក៖ចាស! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖គារ់ទំង២ ក់ម្ភនស្សុកកំឈណើ រឈៅភូមិឃំុអ្វីខដរ? 

ខ៖ ឈៅកនុងភូមិអំ្ពិ្លធំ ឃំុខវិរធំ ស្សុកថ្ត្ព្ឈរណុង។ 

ក៖ ចុោះឈោកតាម្ភនចំាថាពួ្កគារ់ឈកើរឈៅកនុងឆ្ន ំណាខដរឬឈទឈោកតា? 

ខ៖ អ្រ់ចំាឈទ! 

ក៖ ឈេើយគារ់កាលពី្មុនឈោកតាដឹងអំ្ពី្ជីវរិរបស់ឈោកតាឈោកយយត្រូវជាម្ភា យរបស់
ឈោកតាកាលឈកមងៗខដរឬឈទ? 

ខ៖ អូ្!...ជីវរិរបស់ឪពុ្កម្ភត យខំុ្គារ់រស ូណាស់បាទ! លំបាក! លំបាកលំបិនណាស់ខដលជាខំ
កសាងត្េួសារេនឹងវាជីវរិពិ្បាកមិនដូចឈេសព្វថ្ងៃឈទ រកសីុពី្ឈដើមវាយ៉ាប់ណាស់ ឈយើងឈធវើខរ
កសិករ ឈធវើខស្សណ៎ា មិនដូចឈេសព្វថ្ងៃ ឈេឈធវើដូចជាឈោងចត្កឈោងអី្ចឹងណ៎ា។ ជំ ន់គារ់ណុង
ម្ភនខរឈធវើខស្សខរមួយមុខឈទ អ្រ់ម្ភនឈធវើអី្ឈទ។ 

ក៖ ចាសឈោកតា! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ចឹងឈោកតាេិរថាឪពុ្កម្ភត យរបស់ឈោកតាគារ់ជាមនុសេខបបណាខដរសត្ម្ភប់ឈោកតា? 



ខ៖ អូ្! ម្ភត យឪពុ្កខំុ្គារ់ជីវរិកសិករត្កីត្ក ប៉ាុខនាគារ់ខំត្បឹងរស ូឈដើមបីចិញ្ច ឹមកូនឈៅេនឹង វាម្ភន
មុខម្ភរ់ខដរ គារ់រកឈដើមបចិីញ្ច ឹមកូនឈៅេនឹងឱ្យរស់ោនបានឱ្យឈរៀនឱ្យសូត្រអី្ ឈចោះចំាអី្ខត្េ
លខដរ បានឈចោះបាន...។ 

ក៖ ចាសឈោកតា! ចុោះចំខណកជីដូនជីតារឈោកតាវញិ ឈោកតាឈកើរទន់ពួ្កគារ់អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់! អ្រ់ទន់ឈទ។ 

ក៖ ចាស!ឈេើយចុោះឈោកតាម្ភនឈៅចំាឈ ម្ ោះ ដូចជាឈោកតាឈោកយយខាងម្ភត យទំង
ខាងឪពុ្កឈោកតាអ្រ់? 

ខ៖ សាា ល់! 

ក៖ គារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ខដរឈោកតា? 

ខ៖ ខាងឪពុ្កឈ ម្ ោះតាេឹម! ឪពុ្ក ជីតាណ៎ា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេើយម្ភត យឈ ោះយយឈខៀវ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រួចខាងម្ភត យគារ់ឈ ម្ ោះតាឈជៀប ខាងម្ភត យ ឪពុ្កគារ់ឈ ម្ ោះឈជៀប រួចម្ភត យឈ ម្ ោះម្ភស។ 

ក៖ចាស! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈេើយឈោកយយឈោកតាកាលេនឹងគារ់ម្ភនត្បកបមុខរបរអី្ឈដើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិទំងខាង
ខាងម្ភត យខាងឪពុ្ករបស់ឈោកតាខដរ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! គារ់ម្ភនខរឈធវើកសិករេនឹងបាទ។ 

ក៖ អ្ញ្ា ឹង? 



ខ៖ ឈធវើខស្សេនឹង អ្រ់ម្ភនឈធវើអី្ឈទ។ 

ក៖ ឈេើយជីដូនជីតារបស់ឈោកតា កាលេនឹងគារ់ឈៅកនុងភូមិឃំុឈៅស្សុកខាងអំ្ពិ្ល? 

ខ៖ ឈៅជាមួយគាន េនឹងបាទ! ឈៅភូមិអំ្ពិ្លធំ ឃំុខវិនធំ ស្សុកថ្ត្ព្ឈរេនឹង។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈព្លេនឹងឈោកតាម្ភនដឹងឈរឿងអ្វីទក់ទងជាមួយនឹងជីដូនជីតារបស់ឈោក
តាដូចជាខខេជីវរិកាលគារ់ឈៅឈកមងខដរឬឈទឈោកតា? 

ខ៖ឈេស! អ្រ់ចំាឈទ! អ្រ់ដឹងឈទ។ បាទ! 

ក៖ អឺ្សត្ម្ភប់ឪពុ្កម្ភត យឈោកតាវញិ កាលពី្មុនគារ់ធ្លល ប់ទូ ម នឈត្បៀនត្បឈៅត្បាប់ឈោកតា
យ៉ាងណាខដរឈៅ? 

ខ៖ អូ្! ទូ ម នត្បាប់ឈយើង...ត្បាប់ខំុ្ឈនោះឱ្យខរត្បត្ពឹ្រតិខរអំ្ឈព្ើលអ សុចររិខំរកឱ្យបានឈៅតាមសម្ភ
អាជីវកំុឈៅលួចឆក់បលន់ឈេ ឈធវើឈម៉ាចឱ្យខរអំ្ឈព្ើលអឈេើយសុចររិ។ 

ក៖ ចាសឈោកតា! ឈេើយឈោកតាម្ភនបងបអូនប៉ាុ ម ន ក់ខដរ? 

ខ៖ បងបអូន៧ ក់។ 

ក៖ ឈោកតាជាកូនទីប៉ាុ ម នថ្នត្េួសារខដរ? 

ខ៖ ខំុ្ជាកូនទី៤។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយបងបអូនឈោកតាម្ភនស្សីប៉ាុ ម ន ក់ ត្បុសប៉ា ម ន ក់? 

ខ៖ ស្សី៣។ 

ក៖ ឈេើយបងបអូនឈោកតាម្ភនឈ ម្ ោះអី្ឈេខលោះឈៅ ឈោកតាអាចឈរៀបោប់ឈ ម្ ោះពួ្កគារ់
នីមួយៗបានឈទ? 

ខ៖ ត្បាប់បានឈរើ ឈ ម្ ោះចំាឈរើ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ បងស្សីទី១ឈ ម្ ោះបង អុ្ន ទី២អីុ្ម ទី៣ េ ុន បានមកទី៤ខំុ្េនឹង ឈេើយទី៥ឈ ម្ ោះ េឹម សុរ 
ទី៦ េឹម សម ឈេើយទី៧ េឹម ឈសៀម។ អ្ស់! បាទ! 

ក៖ ចាសឈោកតា! ឈេើយឈោកតាបងបអូនឈោតា គារ់ម្ភនជីវរិរស់ទំងអ្ស់គាន ឈន៎សឈោក
តាន៎ស? 

ខ៖ អ្រ់ឈទៗ! សាល ប់អ្ស់ឈេើយឈៅខរខំុ្មួយឈទ។ 

ក៖អឺ្ស! ទំង៦ ក់ខរមតង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈៅជំ ន់អាព្រឬក៏ជំ ន់ឥឡូវ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ គារ់សាល ប់ឈដាយឈោគាឈទ បាទ។ 

ក៖ ចឹង ឈោកតាឈេើយឈោកតាចងចំាកាលសម័យពី្មុនឈរើឈោកតាអាចនឹងបកឈៅសម័យ
មុនបនតិច ឈៅឈព្លឈោកតាឈៅកុម្ភរភាព្ ឈោកតាចងចំាអ្នុសាវរយ៏ីអី្ឈេខលោះជាមួយបងបអូន
ឈោកតាខដរ? 

ខ៖ អូ្! បងបអូនខំុ្វាពិ្បាកខដរ! បងស្សីសាល ប់អ្ស់ឈៅ! ខំុ្ឈៅបួស បាទបួស សឹកពី្បួសមកវញិ
បានខងរកាបអូនៗទំង៣ ក់េនឹងសុទធខរត្បុស បងស្សីសាល ប់អ្ស់ឈៅជាមួយនឹងឪពុ្កឈេើយ
និងបអូនៗ៣ ក់េនឹងឈទៀរ ៤ ក់។ រួចដល់ខំុ្អាយុ២៣ ខំុ្ដណតឹ ងត្បព្នធខំុ្ ម្ភនត្បព្នធឈេើយ
បានចិញ្ច ឹមបអូនេនឹងទំងអ្ស់ឈៅ បានឈរៀបការបអូនអី្រួចអ្ស់ឈៅ បានខំុ្អាយុខំុ្៣៥ ខំុ្ចូល
សម្ភទនសីល ឈធវើជាអាចារយឈៅកនុងភូមិអំ្ពិ្លធំណុងឈេើយដល់ឈនោះឈៅបានឈចញមកភនំឈព្ញ
ឈនោះ ពី្ឆ្ន ំ២០០៤ឈចញមកឈៅទីឈនោះ  មកឈធវើអាចារយឈៅឈនោះ២០០៤ បាទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បាទ! 



ក៖ ចាសឈោកតា! ឈេើយដល់ឈព្លចឹងកាលឈៅឈកមងៗឈោកតាចូលចិរតឈលងខលបងអី្ឈេខលោះ
ជាមួយនឹងបងបអូនឈោកតាខដរ? 

ខ៖ អ្រ់ខដលឈលងអី្ឈទខំុ្ មិនខដលឈលងខលបងអី្ឈទ ម្ភនខរត្បាប់រត្រង់ត្បឈៅបអូនឱ្យរក ឱ្យខំ
ខររកឈៅ ឈរឿងខលបងសីុសងក៏មិនឈចោះ ខលបងអី្ក៏មិនឈចោះខដរ គាម នឈទឈរឿងសិលបៈ សិលប៍អី្អ្រ់
ម្ភនឈទ។ 

ក៖ ចឹង! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចឹងបងបអូនឈោកតាម្ភនសម្ភជិកណាខដលគារ់ឈចោះឈលងឧបករណ៍ឈភលងខខមរអី្ ម្ភនឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនសង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈេើយឧបករណ៏ឈភលងសម័យអី្ក៏អ្រ់ម្ភនខដរឈោកតាន៎? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ! 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈោកតា ជីវរិឈោកតាកាលពី្មុនឈរៀនសូត្របានដល់កត្មិរណាខដរឈោក
តា? 

ខ៖ ខំុ្ឈរៀនបានឌីបលូមខដរ ប៉ាុខនតត្បឡងធ្លល ក់។ បាទ! ឌីបលូមធ្លល ក់។ 

ក៖ អឹ្ម! ឈោកតាកាលណុងឌីបលូមថាន ក់ទី១ឈេើយឈនសឈោកតា? 

ខ៖ ឌីបលូមវាថាន ក់ទី១ ឈេេសទី១អី្ ថាន ក់ទី៣។ 

ក៖ បាក់ឌុបឈេេសឈោកតាបានទី១? 

ខ៖ បាក់ឌុបថាន ក់ទី១ បាទ! 



ក៖ ឌីបលូមទី៣ចឹងឈេេស? 

ខ៖ ឌីបលូមទី៣។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយកាលសម័យេនឹងឈោកតាឈចោះសរឈសរនិងឈចោះអានភាសាខខមរបានលអឈោក
តាឈនស? 

ខ៖ បាទ! ឈចោះ។ 

ក៖ ចុោះឈោកតាឈចោះភាសាឈសេងពី្ខខមរឈយើងឈេេស? 

ខ៖ អ្រ់ៗម្ភនឈទ! អ្រ់បានឈចោះ អ្រ់ឈរៀន អ្រ់បានឈរៀនឡាតំាងអី្ អ្រ់បានឈរៀនឈទ។ 

ក៖ ឈេើយជំ ន់ណុង ឈេរុអ្វីបានជាឈោកតាឈរៀនបានត្រឹមថាន ក់ឌីបលូមចឹង? 

ខ៖ មកពី្ម្ភត យសាល ប់ឈៅឈេើយ វាពិ្បាកនឹងការងាររកចិញ្ច ឹមជីវរិចឹងក៏ឈប់ឈរៀនឈៅ បាទ 
ឈប់ឈរៀនត្រឹមេនឹងឈៅបាទ! ឈប់ឈរៀនឈៅបួស បាទ។ 

ក៖ ឈៅអាយុប៉ាុ ម នខដរឈោកតា? 

ខ៖ បាទ? 

ក៖ កាលេនឹងឈៅអាយុប៉ាុ ម នខដរឈោកតាសនួស សាងសនួសេេស៎? 

ខ៖ បួសតំាងពី្អាយុ១៥បាទ។ បួស១៥។ 

ក៖ អូ្ចាស! ចឹងឈោកតាកាលពី្សម័យេនឹង ឈោកតាម្ភនមិរតភកតិសនិទធិសាន លខដរឬឈទឈោក
តា? 

ខ៖ ម្ភនខដរប៉ាុខនាសាល ប់អ្ស់ឈៅឈេើយ មិរតភកតិឈ ោះ។ 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈៅឈោកតា? 

ខ៖អូ្! អ្រ់ចំាឈទឈ ម្ ោះមិរតភកាិេនឹងឈត្ចើនណាស់ ប៉ាុខនាឈភលចអ្ស់ឈេើយ។ 



ក៖ ចុោះឈោកតាម្ភនចងចំាអ្នុសាវរយ៏ីអី្ជាមួយនឹងមិរតភកតិឈោកតា? 

ខ៖ ម្ភនអី្ឈ ោះឈទ ខំុ្ម្ភនខរឈធវើការងារបនតិចបនតួចខដរ។ ឈៅឈនោះខំុ្ឈធវើការស្សុកឃំុ ភូមិខវិរេនឹង ខំុ្
ឈធវើកាឈៅេនឹង វាបនាប់ឈលខ២ ឈេើយមិរតភកតិេនឹងវាសាល ប់អ្ស់ឈេើយ។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈោកតាកាលពី្ឈកមងឈោកតាម្ភនកតីស្សថ្ម៉ាថាធំឈឡើងចង់ឈធវើអី្ខដរ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ ខំុ្អ្រ់ម្ភនចង់ឈធវើអី្ឈទ ឈត្រោះកាលឈ ោះវាឈយើងឈរៀនបានរិចឈព្ក រកការងារឈធវើអ្រ់
បានឈទ ឈរៀនបានរិច។ បាទ! 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈោកតាម្ភនចូលចិរតសាា ប់បទចឈត្មៀងឈៅសម័យឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ។ 

ក៖ អ្រ់ខដរ! 

ខ៖ ចូលចិរតខរឈរឿងធម៏អាេនឹងខរម៉ាង តំាងពី្ឈកមងចឹងមក។ 

ក៖ ចាស!ឈេើយចុោះមុខមេូបអី្ខដរឈោកតាចូលចិរតពិ្សារខដរ? 

ខ៖ មលូបេូបខររបស់ខដលឈយើងឈធវើបានដូចជា សមលមាូរ សមលត្បឈេើរ អីុ្ចឹងឈទ មិនចូលចិរតឈទ
សមលការអីី្អ្រ់ចូលចិរតឈទបាទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈេើយឈោកតាប ា ប់ពី្េនឹងមកឈទៀរ ឈោកតាបានសាងសនួសេនឹងអ្ស់ប៉ាុ ម នត្ព្ោះវសា
(ឆ្ន ំ)ខដរបានឈោកតាបានសឹង? 

ខ៖ អ្ស់៥ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ចាស! ៥ឆ្ន ំ ឈេើយចឹងបានឈោកតាសឹកឈេើយ បានឈោកតាយកភរយិឈោកតាឈន៎? 

ខ៖ បាទ! 



ក៖ ឈរើភរយិឈោកតាឈ ម្ ោះអី្ខដរ? 

ខ៖ ភរយិរខំុ្ឈ ម្ ោះ ចឹម  ង។ 

ក៖ គារ់ឈៅស្សុកណាខដរឈោកតា? 

ខ៖ គារ់ឈៅភូមិអំ្ពិ្លធំេនឹងខដរ។ 

ក៖ អូ្! អ្នកជិរខាងគាន ? 

ខ៖ អ្នកជិរខាងេនឹង បាទ។ 

ក៖ កាលេនឹងឈោកតាស្សោញ់គាន  ឬឪពុ្កម្ភត យជាអ្នកទុកដាក់ឱ្យ? 

ខ៖ ម្ភត យឈេើយឪពុ្កអ្នកទុកដាក់។ 

ក៖ ចឹងម្ភនន័យថាឈោកតាអ្រ់ខដលសាា ល់ឈោកយយកាលពី្មុនមកឈទ? 

ខ៖ អ្រ់សាា ល់ឈទ ប៉ាុនសាា ល់ឈៅខកបរគាន ឈរើ ប៉ាុនមិនឈចោះ… 

ក៖ ស្សោញ់គាន ? 

ខ៖ មិនឈចោះស្សោញ់គាន អី្ដូចជាឈេ។(ឈសើច) 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈោកតាចឹងកាលេនឹងឈោកតាជួបជាមួយនឹងឈោកយយដំបូងឈព្លឈៅ
ឈោងការខរមតងឬក៏ឈៅឯណាខដរ ឈោកតាអាចត្បាប់បានឈទ? 

ខ៖ ជួបឈៅឈោងការខរមតង បាទ។ 

ក៖ ចឹង ឈេើយឈោកតាម្ភនកូនប៉ាុ ម ន ក់ខដរ? 

ខ៖ កូន៧ ក់។ 

ក៖ ស្សីប៉ាុ ម ន ត្បុសប៉ាុ ម នឈោកតា? 

ខ៖ ត្បុស៣។ 



ក៖ អូ្! ចាសចឹងស្សី៤ឈេើយឈោកតាន៎? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈរើកូននីមួយៗរបស់ឈោកតាគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ខដរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះទី១ឈ ម្ ោះម៉ាូវ សន ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ទី២ ម៉ាូវ សាខន ទី៣ ម៉ាូវ សាម ទី៤ ម៉ាូវ ឈសឿន បាទ! េនឹងកូនត្បុស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេើយកូនស្សីទី១ឈ ម្ ោះ ម៉ាូវ សីុណារ ទី២ ម៉ាូវ សាឈម៉ារ ឈេើយទី៣ ម៉ាូវ សីុ រ។បាទ! 

ក៖ ចាស ចឹងស្សី៣ ត្បុស៤ ក់វញិឈោកតា? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឈេើយអឺ្!....កូនរបស់ឈោកតាគារ់ឈរៀនដល់កត្មិរណាខដរឈោកតា? 

ខ៖ អូ្! ឈរៀនរិចៗណាស់កូនឈៅខំុ្។ ជំ ន់ណុងវាឈរៀនបានរិចៗឈត្រោះវាយ៉ាប់យឺុននឹងជំ ន់ 
ប៉ាុល ព្រេនឹង ចឹងវាគាម នបានឈរៀនសូត្រអី្ឈទ ឈកមងៗ។ 

ក៖ ឈេើយកូនបងរបស់ឈោកតាអាយុប៉ាុ ម នឈេើយ ឆ្ន ំេនឹង? 

ខ៖ កូនបងអាយុ៥០ជាងឈេើយ។ 

ក៖ ចាស! ចុោះកូនបអូនវញិឈោកតា? 

ខ៖ កូនបអូនអាយុ៣០។ 

ក៖ ចាស! គារ់ម្ភនត្កុមត្េួសារទំងអ្ស់គាន ឈេើយណ៎ឈោកតា? 

ខ៖ បាទ!ម្ភនត្េួសារអ្ស់ឈេើយ។ 



ក៖ ឈេើយគារ់ឈៅឆ្ៃ យពី្ភនំឈព្ញឈេេសឈោកតា ឈៅតាមឈខរត? 

ខ៖ ឈេឈៅអំ្ពិ្លធំណុង បាទ។ 

ក៖ ទំងអ្ស់គាន ម៉ាង? 

ខ៖ បាទ! ពី្រ ក់ឈៅខាងប ា យម្ភនជ័យ ម្ភន ក់ឈៅចំការឈលើ ឈៅឈនោះ៤ ក់ ៥ ក់។ 

ក៖ ឈៅភនំឈព្ញេនឹង? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ ឈៅភូមិណុងហ្ហេ ស។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភននរណាឈេ កូនឈោកតាឈៅភនំឈព្ញឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ! 

ក៖ ចឹងអឺ្! ឈព្លខដលបុណយទនឬក៏អី្ គារ់មកជូនឈោកតាឈៅវរតខដរឬក៏ឈោកតាត្រូវឈៅ
ស្សុក? 

ខ៖ ខំុ្ឈៅស្សុកឈរើ។ 

ក៖ ចាសជំុគាន ឈៅស្សុក។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈោកតាទក់ទងជាមួយនឹងកាលពី្ជំ ន់សម័យមុន ឈោកតាបានឆលងការ់
ឈៅជំ ន់អី្ឈេខលោះខដរ ឈោកតាអាចត្បាប់បានឈទ? 

ខ៖ ខំុ្វាឈកើរ១៩៤០េនឹង វាទន់បាោងំខរវាទន់មិនចាស់ឈទបាោងំឈ ោះ អាណានិេមបាោងំមិន
ចាស់ឈទ រួចបានសុរពី្អាណានិេមបាោងំឈៅបានឆ្ន ំ១៩៥៣ ឈៅ១៩៥៤ឈនោះសឈមតចឈោក
ទមទរបានឯកោជយ រួចរពី្ឯកោជយណុងមកបានប៉ាុ ម នដល់មកឆ្ន ំ...ប៉ាុ ម នបានត្ព្ោះអ្ងាម្ភន
ឥសិរៈ...ឈកើរឥសិរៈអី្ខខមរសខខមរអី្ណុង បានឈចញពី្នុងមកឆ្ន ំ៧០ឈនោះ លន់ នល់ឈធវើរដឋត្បហ្ហរ 
រដឋត្បហ្ហររួចឈៅបានជាមួយ...ថ្វ ៉ាគាន ជាមួយ ខខមរត្កេមខខមរអី្េនឹងឈៅ។ 



ក៖ អឺ្ម! ជំ ន់ឈោកតាឆលងការ់សង្រ្ងាា មរេូរ។ 

ខ៖ សង្រ្ងាា មរេូរ បាទ! មុន ប៉ាុល ព្រឈនោះម្ភនឥសិរៈ ឥសិរៈឈៅថ្វ ៉ាអី្ជាមួយបាោងំជាមួយអី្
េនឹង រួចបានមកជំ ន់ ប៉ាុល ព្រឈនោះឈទៀរ៣ឆ្ន ំ៨ខខ បានមកចប់ត្រឹម៧៩ឈនោះ បានមកសព្វថ្ងៃ
ឈនោះ បាទ។ 

ក៖ ចាសឈោកតា! ចឹងកាលសម័យ ប៉ាុល ព្រ ឈោកតានិងត្កុមត្េួសារឈេជឈមលៀសឈៅណាខដរ
ឈោកតា? 

ខ៖ អ្រ់ឈៅណាឈទខំុ្ ប៉ាុខនាខំុ្អ្រ់ឈៅឈៅឈខរតឈត្រោះ ប៉ាុល ព្រវាឈចោះខរចង់ឈធវើបាបខំុ្ឈចោះខរម
កឈៅ យប់ៗខំុ្ឈៅមិនបានខំុ្ររ់ឈៅឈខរតឈៅ ឈៅឈៅឈខរត។ 

ក៖ ចឹងឈព្លខដលឈោកតាររ់ឈៅ ឈោកតាលួចររ់ឈទន៎ឈោកតា? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! ឈៅជិោះឡានជិោះអី្ឈៅស្សួលបួល មិនជាលួចឈទ។ 

ក៖ ចឹងឈេអ្រ់ឱ្យម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈ ោះខដរចឹង? 

ខ៖ ឱ្យឈៅណា? 

ក៖ ឧទេរណ៏ថាឈោកតាឈៅេនឹង ឈោកតាម្ភនឈ ម្ ោះឈៅណុងខដរឬក៏យ៉ាងណាខដរឈព្ល
ណុង? ឈោកតាដូចថាត្រង់ឈៅកនុងភូមិ អ្រ់ត្រូវឈេជឈមលៀសឈទខរឈោកតាត្រូវជឈមលៀសខលួនឯង
ឈៅចឹងអឺ្!ឈេអ្រ់េិរឈទសឬក៏ម្ភនអី្ឈទឈោកតាន៎? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! ប៉ាុល ព្រវារកឈរឿងឈយើងខដរ ប៉ាុខនតដល់វាឈនោះឈៅដល់ឈៅ៧៥ឈេថ្វ ៉ាដាច់កំព្ង់ចាមមាង 
េនឹងខំុ្ឈចញមកវញិមក ឈចញមកឈៅភូមិវញិ ឈចញពី្រដឋកាលមក មកឈៅភូមិវញិមកឈៅតាមសាោះ 
តាមកខនលងសាោះវញិ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ វាដាច់ ប៉ាុល ព្រឈៅបានខំុ្មកវញិ វាអ្រ់ម្ភនឈរឿងអី្ឈទ ប៉ាុខនាឈេឈចោះខរតាមដានឈយើងខដរ វា
ឈយើងឈៅកនុងកខនលងទហ្ហន ជំ ន់ ប៉ាុល ព្រឈេើយនិង លន់ នល់េនឹងវាសុទធខរសត្រូវេុរ
្មឈេើយ ប៉ាុខនតខំុ្វាមិនអី្ វាម្ភនបុណយខដរបានជាវាឈៅរស់ដល់សព្វថ្ងៃេនឹង។ 

ក៖ ចឹងម្ភនន័យថាឈោកតាឈលើកមុនជាទហ្ហនខដរឈោកតា? 

ខ៖ អ្រ់ទហ្ហនឈទ ប៉ាុន... 

ក៖ ឈៅកខនលងទហ្ហន? 

ខ៖ ប៉ាុខនតខំុ្ឈៅឈៅកខនលងទហ្ហន។ 

ក៖ អូ្! ឈេើយឈោកតាជំ ន់េនឹងឈេម្ភនឈធវើបាបឈោកតាអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! អ្រ់ម្ភនឈធវើបាបឈទឈត្រោះខំុ្វាឈៅកនុងត្កុមការងារឈៅឃំុខដរ។ ខំុ្ឈធវើការឈៅឃំុឈសមៀន...
ជនាប់ទី១ឃំុ។ 

ក៖ កាលណុងការងារឈេឈត្បើឈោកតាឈធវើអី្ឈៅឈោកតា? 

ខ៖ ខំុ្អ្រ់...ជំ ន់ ប៉ាុល ព្រ ឈេឱ្យខំុ្អារឈឈើេនឹង បាទ! ឈេឱ្យខាងកសិកមមអារឈឈើ។ 

ក៖ ចឹងមួយថ្ងៃឈោកតាអាចអារបានប៉ាុ ម នខដរ? 

ខ៖ អូ្! អាេនឹងអារទំងយប់ អារទំងថ្ងៃ។ ឈេ…ឈអ្ើខសនការណ៍ ប៉ាុល ព្រដូចដឹងស្សាប់ឈេើយ វា
ឈត្បើឈយើងឈត្បើ! ឈត្បើសម្ភល ប់ម៉ាងណុងហ្ហេ ៎  ប៉ាុនវាមិនសាល ប់។ 

ក៖ ចឹងឈោកតាបានឈេប៉ាុ ម នឈម្ភ៉ាងខដរឈោកតាកនុងមួយថ្ងៃ? 

ខ៖ កនុងមួយថ្ងៃ ឈយើងអ្រ់ម្ភនឈេងឈទ ឈេងខរយប់ឈទ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យប់េនឹងពី្ោៃ ចឈយើងត្រូវឈធវើការឱ្យឈេ ឈេឱ្យឈយើងដកកណាត ប់មួយោៃ ចេនឹង ២សលូន ឱ្យបាន
២សលូនឱ្យឈេ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ បានឈេឱ្យឈប់។ 

ក៖ ចឹងឈោកតាកាលពី្ជំ ន់េនឹងឈោកតាឈឃើញ ប៉ាុល ព្រយកមនុសេឈៅសម្ភល ប់ឈចាលេនឹង
ខភនកអ្រ់ឈោកតា? 

ខ៖ ឈឃើញឈរើ ឈឃើញឈេដឹកឈៅចងខខេអំ្ឈបាោះឈយើងេនឹង ទំងវ ៉ាូងៗឈៅ។ 

ក៖ អឹ្ម! 

ខ៖ ឈឃើញឈរើេនឹងឈឃើញ ប៉ាុនមិនដឹងឈេយកឈៅសម្ភល ប់ត្រង់ណាអី្ត្រង់ណាឈទណ៎ា ប៉ាុនខរ
ឈឃើញឈេ ំឈៅ ឈេ ំឈៅឈឃើញ។ 

ក៖ចឹងឈោកតាឈៅសម័យឈ ោះោងខាល ច ឈស្សៀវហ្ហេ សឈោកតា? 

ខ៖ ឈស្សៀវខដលណុងហ្ហេ ស។ 

ក៖ ចឹងឈោកតាឈព្លជំ ន់ឈ ោះបន់ឱ្យដាច់ ប៉ាុល ព្រ ឆ្ប់ៗឈេេឈោកតា? 

ខ៖ អឺ្ម! កាលណុងវារកឈរ ើបត្ម្ភស់មិនរួចឈទឈត្រោះវា...វាសុទធខរឈេ វាអ្រ់ម្ភននរណាខដងឈរ ើ    
បត្ម្ភស់បាន វាអ្រ់ម្ភន វាទល់ខរឈរ ើបត្ម្ភស់េនឹង វាទល់ខរ៧៩េនឹង ពួ្កឈវៀរណាមចូលមក
េនឹងបានឈយើងធូរ។ 

ក៖ ចាស 

ខ៖ ប៉ាុន... 

ក៖ ចាសឈោកតា! 

ខ៖ ពី្ណុងមកវាឈៅ...ចូលមកឈេើយេនឹងក៏ឈៅម្ភនឈេឈៅខដរ ពួ្កអាព្រេនឹងវាអ្រ់ទន់ដាច់
អ្ស់ឈ ោះឈទណ៎ា។ 

ក៖ េឹម! 



ខ៖ ឈៅតាមភូមិចុងការ់ម្ភរ់ញកអី្េនឹង ឈៅម្ភនវារកុោនចឹងខដរ។ វាឈធវើបាបត្បជាជនេនឹងចឹង
ប៉ាុល ព្រេនឹងវាឈធវើបាបឈយើងខាល ំងណាស់! ៣ឆ្ន ំ៨ខខ២០ថ្ងៃេនឹង ឈបើសិនជាវាបានយូរឈៅឈទៀរ
ត្បខេលជាចង់អ្ស់ខខមរឈេើយ។ អាឈនោះវាសម្ភល ប់ឈដាយឈៅៗ វាគាម នឱ្យខុសអី្ប៉ាុ ម នឈទ ប៉ាុខនតវា
ខេការ់ឈទសឈយើងេនឹង ដូចថាសមលុរកំុឱ្យឈយើងឈរ ើបត្ម្ភស់រួចខរម៉ាងេនឹង។ 

ក៖ េឹម! ចាស! ឈេើយឈោកតាចងចំាទិដឋភាព្អី្ខាល ំងជាងឈេឈៅកនុងសម័យ ប៉ាុល ព្រឈោក
តា? 

ខ៖ អូ្! អាឈរឿងជំ ន់ ប៉ាុល ព្រេនឹង ឈយើងេិរខរខលួនឈយើងេិរថាដូចរស់បានមួយយប់ឈៅដូច
បានឈនោះចឹង ត្ព្លឹមឈឡើងេិរបនាឈទៀរ យប់េិរឈទៀរ េិរថាមិនដឹងជាសាល ប់អី្ថ្ងៃណាខទឈត្រោះ
បាយេូបក៏អ្រ់បានត្គាប់ត្គាន់ខដរ អ្រ់ម្ភនសត្ម្ភកឈទការងារឈ ោះ។ 

ក៖ ចាសឈេឱ្យឈោកតាបាយឬក៏បបរឈោកតាកាលណុង? 

ខ៖ បបរ! 

ក៖ ប៉ាុ ម នឈព្លខដរឈោកតា? 

ខ៖ ឈេេ៎! បបរបានខរ២េនឹង ២ឈព្លប៉ាុខនាវាអ្រ់សូវម្ភនអ្ងករសង ម្ភនខរទឹកេនឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ងករកនុង១ចានបាន២ឈៅ៣ត្គាប់េនឹង។ 

ក៖ ចាស! ចឹងឈោតាឈព្លខដលដាច់មកវញិអី្ឈេើយ ឈរើជីវរិរបស់ឈោកតាឈព្លណុងរកសីុ
មុខរបអី្ឈដើមបីចិញ្ច ឹមត្េួសារខដរឈោកតា? 

ខ៖ រកសីុឈធវើខស្សវញិធមមតា ឈធវើខស្សស្សូវត្បំាង។ 

ក៖ ចាស! ឈោកតាឈធវើខរខស្សចម្ភក រឈទ? 

ខ៖ បាទ? 



ក៖ តំាងពី្សម័យ តំាងពី្មុនមករេូរមកដល់ដាច់អាព្រឈេើយ ឈត្កាយពី្ដាច់អាព្រអី្មក
ឈោកតាឈធវើខរខស្សចម្ភក រឈទ? 

ខ៖ បាទ! ឈធវើខរខស្សចម្ភក រឈទ អ្រ់ម្ភនឈធវើអី្ឈទ។ 

ក៖ ចាសឈោកតា! ឈេើយចឹងឈោកតាេិរថាជីវរិរបស់ឈោកតាបានផ្ទល ស់បតូរអី្ឈេខលោះខដរតំាង
ពី្មុនមកឈោកតា? 

ខ៖ វាត្គាន់ខរផ្ទល ស់បតូរថាឈយើងវាអ្រ់ម្ភនឈេគាបសងករ់ឈយើង បាទ។ 

ក៖ អឹ្ម…ចាស! ចឹងឈោកតាអឺ្ទក់ទងជាមួយនឹងជីវរិឈោកតាខដលម្ភនបទពិ្ឈសាធន៏តំាងពី្
មុនមកដល់ឥឡូវយូរខដរឈេើយ ឈោកតាបានឆលងការ់ឈរឿងលំបាកអី្ឈេខលោះខដលឈធវើឱ្យឈោកតា
ចងចំាមកដល់ឥឡូវអ្រ់ឈភលចឈសាោះឈឡើយ? 

ខ៖ ឈរឿងពិ្បាកេនឹង វាពិ្បាកត្រង់ថាឈយើងការងារវាអ្រ់ម្ភនដាក់ទុកឈៅខលួនឯងឈទ ត្ទព្យសមបរតិ
របស់ឈយើងកាលជំ ន់ ប៉ាុល ព្រេនឹង វាឈេត្បមូលអ្ស់ឈេើយណ៎ា ម្ភសត្បាក់អី្ស្សូវអ្ងកអី្អ្រ់
ម្ភនឈទឈយើងឈ ោះ រួចដល់ដាច់ឈនោះឈយើងបានចាប់ឈសតើមកខវកកឆ្ន ំង រកចានរកឆ្ន ំងឈទៀរណ៎ា
សារជាងមី។ អាេនឹងឈវទ េនឹង កមេរ់ថាទ័លនឹងចិញ្ច ឹមកូនមិនរស់េនឹងណា កូនត្បំាមួយត្បំាពី្រ
 ក់ទ័លចិញ្ច ឹមមិនរស់ ទល់ខររស ូខាល ំងណាស់បានកនុងជីវរិេនឹងបានរស់ដល់សព្វថ្ងៃេនឹង។ 

ក៖ ចាសឈោកតា! ចឹងឈោកតាម្ភនឈរឿងខដលឈធវើឱ្យឈោកតាសបាយចិរតអ្រ់ឈោកតា? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ។ 

ក៖ ចឹងឈៅឈព្លខដលឈោកតាពិ្បាកចិរត ឈោកតាខរងខរឈធវើអី្ឈដើមបនឹីងឱ្យខលួនឯងបានធូរ  
អារមមណ៏ហ្ហេ ៎  ឈោកតាខរងឈធវើអី្ខដរ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទខំុ្! គាម នឈធវើអី្ឈទ ម្ភនខរសូត្រធម៌សូត្រអារយអី្ឈៅឱ្យវាទូលំទូោយចិរតេនឹង ម្ភនខរ
ធម៌អារយេនឹងបាទ។ 



ក៖ ឈោកតាេិរត្ព្ោះពុ្ទធសាស ឈយើង គារ់បានជួយជត្មុញនូវសលូវចិរតរបស់ឈោកតាយ៉ាង
ឈម៉ាចខដរបានជាឈោកតាឈជឿ? 

ខ៖ បានត្ព្ោះអ្ងាឈោកបានជួយជត្មុញសលូវចិរតឈយើងឱ្យបានទូលំទូោយថាឈបើសិនឈយើងឈនោះឈៅ
េិរឈរឿងធម៌អារយេនឹងឈៅវាទូលំទូោយកនុងខលួនឈយើង ឈត្រោះឈយើងវាជាប់ស្សឡាញ់ត្ព្ោះពុ្ទធ
សាស  ឈយើងខងរកាសាស េនឹងវាម្ភនជាប់ខរធម៌អារយេនឹង។ ខំុ្មិនខដលម្ភនឈៅឈត្ចៀងោំ
អី្ណា មិនឈចោះឈទ បាទ។ 

ក៖ ត្ព្ោះពុ្ទធសាស ជោះឥទធិព្លអី្ខលោះសត្ម្ភប់ជីវរិឈោកតាខដរឈោកតា? 

ខ៖ អូ្! ជោះឥទធិព្លឈត្ចើនណាស់ត្ព្ោះពុ្ទធសាស  អាចជួយជីវរិឱ្យបានថ្ងលងលូរខពង់ខពស់
ឈដាយសារម្ភនសីលម្ភនទន ធម៌ភាវ េនឹងបាទ។ ជួយ អាចជួយដល់ឈយើងបានឈត្ចើន
ណាស់ឈត្រោះត្ព្ោះពុ្ទធឈោកបានខំកសាងខលួនឈោកឱ្យរួចពី្បាប ឈដើមបីជួយរឈំដាោះទុកខដល់ពុ្ទធ
បរស័ិទេនឹងម្ភនេុណឈត្ចើនណាស់ េុណធៃន់ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្ព្ោះពុ្ទធសាស ម្ភនេុណឈលើឈយើងឈត្ចើន បាទ។ 

ក៖ ឈេើយត្កុមត្េួសារឈោកតាគារ់ឈជឿឈៅឈលើត្ព្ោះពុ្ទធសាស ទំងអ្ស់គាន ឈទឈោកតា? 

ខ៖ បាទ! ឈជឿទំងអ្ស់គាន  បាទ។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយចឹងឈោកតាជាចុងឈត្កាយឈោកតាម្ភនរកយឈព្ចន៏អី្ឈដើមបីផ្ទត ំឈស្ើរដល់កូន
ឈៅជំ ន់ឈត្កាយឈទៀរឈោកតា? 

ខ៖ បាទ! ខំុ្ផ្ទត ំឈស្ើរថាឈយើងទំងអ្ស់គាន ជាកូនខខមរកំុបំឈភលចត្ព្ោះពុ្ទធសាស  ពូ្ជសាសន៍របស់
ឈយើងជីដូនជីតារបស់ឈយើងគារ់បានខងរកាសាស េនឹង ធម៌អារយវន័ិយេនឹងបានទុកឱ្យកូនឈៅ
ខាងឈត្កាយឈដើមបីដឹ ំគាន រៗ ម្ភនអី្ឈទម្ភនខរត្ព្ោះពុ្ទធសាស េឺឈោកបំភលឺសលូវលអឱ្យឈយើង ម្ភន
អី្ឈទម្ភនខរការសចចធម៌ពិ្រត្បាកដ កំុលួចកំុបលន់ រកឱ្យបានតាមសម្ភជីវត្រឹមត្រូវតាមសុចររិ
ធម៌ អ្ស់ឈេើយបាទ។ អ្រេុណឈត្ចើនបាទ! 



ក៖ ចាសឈោកតាអ្រេុណ! ចាសឈោកតាចឹងឈបើសិនជាខាងសាោឈេចង់ដាក់សឈមលងរបស់
ឈោកតាឈៅកនុងឈវបសាយឈដើមបីឱ្យទុកកូនឈៅជំ ន់ឈត្កាយឈេសាត ប់ ឈរើឈោកតាអ្នុញ្ជា រខដរ
ឬឈទ? 

ខ៖ អ្រ់អី្ឈទបាទ ដាក់ចុោះ។ 

ក៖ ចាសអ្រេុណឈោកតា។ 


