
ការសមា%&សរបស់យុ៉ង ែកវ 
ក៖ អ្នកសមា'(សេឈា+(ះ េអង ដាលីន  ខ៖ អ្នក្រត5វេគសមា'(សេឈា+(ះ យុ៉ង ែកវ 

 

ក៖ ជបដំបូងសូមជ្រមបបសួរដល់បង្រសីែដលបង្រសីបបនអនុញ្ញបតិេអបយនបងខ្ញុំបបនមក

សម្ភបសបង ែដលទបក់ទងពី្របវត្តិរបស់បងក៏ដូចជបទបក់ទងពី្របវត្តិ្របជបជនែខ្មរ េដើម្បីេអើ...

្របវត្តិមួយេនះទុកេអបយកូនេចបបងជំនបន់េ្រកបយបបនស្ដបប់ បបនដឹងពី្របវត្តិបង្រសីហបស

ណបប៎ង។ បងេអើ...ខ្ញុំេឈ្មបះេអងដបលីនេហើយខ្ញុំែដលជបអ្នកសម្ភបសបង េហើយខ្ញុំមក ខ្ញុំ

តំណបងេអបយសបកលវិទ្ល័យមួយែដលេនបអបេមរិចែដលមបនេឈ្មបះថប BYU េហើយៃថ្ង

ែខែដលខ្ញុំសម្ភបសបងគឺេនបៃថ្ងទី២៦ែខ៨ ២០១៨។ ចប!៎ បងេអើ...បង្រពមអនុញ្ញបតិេអបយរូប

នបងខ្ញុំសម្ភបសបងេទបង? 

ខ៖ សម្ភបសេទបសម្ភបសបបន។ 

ក៖ ចប៎! អរគុណ! បងចបេ៎អើ...បងៗេនបភូមិេនះភូមិអីែដរបង? 

ខ៖ ភូមិថ្នល់ ឃុំ្រសែង៉។ 

ក៖ ្រសុក? 

ខ៖ ្រសុកេសៀមរបប េខត្តេសៀមរបប។ 

ក៖ ចប៎បង! បងមបនេឈ្មបះេពញមបនេឈ្មបះអីែដរបង? 

ខ៖ េឈ្មបះយ៉ុង ែកវ។ 

ក៖ យ៉ុង ែកវ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ េឈ្មបះេពញ អូ! េរៀងខ្យល់តិច! េហើយអត់អីេទ បងចឹងបងមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទបង? 

ខ៖ អត់មបនេទមបនេឈ្មបះែតមួយហ្នឹង។ 

ក៖ មបនេឈ្មបះែតមួយហ្នឹងេណបះបងេណបះ? 



ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប!៎ េហើយចុះបងេអើបងឥឡូវរបល់ៃថ្ងមបនអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយបង? 

ខ៖ ៣៨! 

ក៖ ៣៨? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ េហើយចុះបងឆ្នបំច័ន្ទគតិ ឆ្នបំជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះបងឆ្នបំអីបង? 

ខ៖ ឆ្នបំច! 

ក៖ ឆ្នបំច ចប!៎ 

ខ៖ ឆ្នបំច េកើត៨២ (១៩៨២)។ 

ក៖ េកើតឆ្នបំ១៩៨២? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ បងេអើទីកែន្លងកំេណើតបងេកើតេនបណបែដរបង? 

ខ៖ េកើតេនបេខត្តបបត់ដំបង។ 

ក៖ បបត់ដំបង? 

ខ៖ េនប្រសុកបរវិល។ 

ក៖ ្រសុកបរវិល? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ េខត្តបបត់ដំបង! អូ! អ្នកបបត់ដំបងេណបះបងេណបះ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ ែតេយើងកូនកំ្រពបេហបស។ 



ក៖ ចឹងេហបសបង! 

ខ៖ កូនកំ្រពបមកេនបជួយមីង។ 

ក៖ ចប៎បង! បងមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់បង? 

ខ៖ បងប្អូន៤នបក់។ សុទ្ធែត្រសី បងប្អូន៤នបក់ហបស្រសី។ 

ក៖ ចឹងេអើបងជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ កូនទី២។ 

ក៖ ទី២? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចឹងបងអបចេរៀបរបប់េឈ្មបះបងប្អូនបងបបនេទបង? 

ខ៖ េឈ្មបះេអើ...េឈ្មបះយ៉ុងជបតិ មួយ យ៉ុងសុគន្ធ មួយ េហើយមួយេទៀតេនបះ ប្អូន បុ៉ែន្ដេអបយ

េគកបលេនបកូនង៉ប។ េគស្លបប់េចបលតបំងពីេនបតូចែតេអបយេគ អបយុ៨ែខេយើងេនបេក្មងែដល

កបលណុង។ 

ក៖ បងអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំ? 

ខ៖ កបលេនបះ្របែហលជប្របបំបី្របបំបួនឆ្នបំេនបះឯង េបើមីទី៣េនបបុ៉នេនះេហបស មីទី៣េនប

្របែហលជប៩ឆ្នបំ អឹម...អី៊...បុ៉នេនះ្របែហលជបបុ៉ន្មបនឆ្នបំ? បុ៉នេនះឯង្របែហលជបបីបួនឆ្នបំ

េទ។ 

ក៖ អ៎ូ! ម្ដបយឪពុកបងស្លបប់េចបលេណបះបង? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប!៎ េហើយចឹងបងអបចេរៀបរបប់េឈ្មបះបងប្អូនបងបបនេទបង? 

ខ៖ បបនេតើេឈ្មបះមួយេទៀតេនបះេឈ្មបះគឹម េយឿន ែតអត់បបនេនប្រសុកេនះជំុគប្នេទ មកេនប

េនះមកេនប ែតបីនបក់េទ ម្នបក់េនបះបបនប្ដីេនបេនបះ េយើងេអបយេគេហើយ។ ែម៉ឪេគចិញ្ចឹម

ដល់េពលបបនប្ដីេទបេគេទប េនបរកសុីៃថ។ 



ក៖ ចុះបងពីកបលេក្មងៗបងមបនចបំសបច់េរឿងថបសប្យជបមួយគប្នេពលណប? េហើយ

ពិបបកេពលណបេទ? បងអបចចបំបបនអបចេរៀបរបប់បបនេទ? 

ខ៖ ចបំបបនេតើអបចេរៀបរបប់បបនេតើេអើ... 

ក៖ កបលេនបេក្មងៗបងែតងែតេធ្វើអី? 

ខ៖ េនបេក្មងគឺបងេនបជំុេគេអើេនបទីេណបះតិចេនបទីេនបះតិច ដូចវបអត់មបនទីេដបពិត្របបកដ

េណបះ េបើបងៗមួយេទៀតេហើយនិងមីប្អូនេគេនបកែន្លងែន៎េនបជបមួយចិនេហបសេនប ជបមួយ

មីងមួយេទៀត មីងមួយេទៀតគបត់ចិញ្ចឹមមីងេនបះេពបេគបង្អស់េហបស េទបគបត់ចិញ្ចឹមេទបែត

មិនដឹងថបរកសុីអីចិញ្ចឹមក្មួយ គបត់ក៏េនបសុីឈ្នួលលបងចបនគុយទបវេអបយេគ ដល់សុីឈ្នួល

លបងចបនគុយទបវេអបយេគេទប ពីរនបក់បងអូ!ប្អូន បងមួយេហើយនិងបងមួយេទៀត បងជបតិ

េហើយនិងយ៉ុង សុគន្ធេនបះ េគេនបជំុគប្នរហូត ែតចំែណកបងវិញគឺ េនបទីេណបះតិចេនបទីេនះ

តិច ដូចវបអត់មបនអនបគតដូចេយើង េបើេយើងជីវិតកូនកំ្រពបថបដូចជបរសបត់ អែណ្ដតណប៎។ 

ដល់េពលតបយបយគបត់េគជេម្លៀសមកពីជ្រមំុេហបស អបជ្រមំុសម័យេហបស ដល់េពលេគ

ជេម្លៀសមកក៏េទបេនបជបមួយយបយេទប ដល់េពលអបេចញពីយបយមកវិញក៏មកេនបជំុមីងៗ

ែដលេពបេគថបេនបជបមួយចិនេនបះ លបងចបនគុយទបវេហបស។ ដល់េពលមកដល់េហើយក៏

េគែន៎!េគបបនប្ដី ដល់គបត់ឈប់េនបជបមួយអ្នកលបងចបនគុយទបវេទប គបត់បបនប្ដីក៏យកបង

េទបេនបជបមួយ េពលយកបងេទបេនបជបមួយបងក៏ធំេហើយ១៣ឆ្នបំ ដល់េពលបបនអបយុ១៣

ឆ្នបំ... ដល់បបនអបយុ១៣ឆ្នបំេហើយ្រសបប់ែតបងេចះ្រចូតេចះអីបបនេហើយ េចះេធ្វើកបរអបច

បបនលុយខ្លះេហើយណបដ៎ល់េពល...ដល់េពលេយើងេទបគិតែតអង្ករ មីងគបត់េ្របើេអបយមក

យកអង្ករេហបស េយើងែ្រសរនបម(េឈ្មបះកែន្លង)ឆ្ងបយែដរ េហើយបងេដើរម្នបក់ឯង េហើយ

សម័យេនបះវបអត់មបនអបេ្រគឿងេញៀនេ្រគឿងអីេទ េហើយេយើងេក្មងអបយុ្រតឹម១៣ឆ្នបំ េយើង

អបចេដើរបបនណប៎។ 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ េហើយ្រសូវអ្នកេខត្តបបត់ដំបងែមនេទបទបបៗឯណបមីអូន េហើយវបលិចៗក្លេយើង

បបត់ណបេហើយ ស្ងបត់អេណ្ដញ េហើយេយើងេដើរមបនផ្លូវ្រសួលអីណប េហើយទឹក្រតឹមៗេនះ 

េហើយស្ពបយសបក់កបដូ េហើយអង្ករ៥០កំបុ៉ង វបធ្ងន់ែដរបុ៉េណ្ណបះដល់េពលែតដល់េពលែខអប

ែខវស្ផុតេទបែខ្រចូត េចញពីអបែខ្រចូតមកពួកកបលេនបះវបអត់ទបន់ចប់េទ វបេនបស្រង្គបម

ែដរ ែខ្រកហម ែខ្មរ្រកហមេយើងទបហ៊បនេយើងេហបស។ បង្រចូត្របែហលពីេនះ បងេមើល



េឃើញទបហ៊បនេយើងេហើយនិងែខ្មរ្រកហមបបញ់គប្នឮសូរ្រគបប់កបំេភ្លើង្របះេ្របបះៗេហបស 

េហើយេយើងេទប្រចូតអីេនះេទប េមើលេទបែខ្មរ្រកហមេគដុតែន៎!េនះេហ្ហស ដុត្រសូវដុតអី 

្របជបជនអស់េទបក៏េឆះេភ្លើងេឆះអីេនបះឯង ដល់េពលេទបដល់េនះេឡើងខំអីក៏បងមិនបបន

មកេនបេនះែដរ។មីងេនបេនះគបត់បបនប្ដីេនបេនះេទបគបត់េទបយកបងេនបេនះែដរ ដល់េពល

ែដលយកយកមកក៏មីង េនបះថបមីងអូនឯងេទបេនបជបមួយអីេនបះសិនេទបចបំ្រសុក

្រសួលបួលេម៉ចៗចបំមីងមកយកវិញ ថបេនបះ។ 

ក៖ េហើយចុះមីងចឹងឪពុកម្ដបយមីងេឈ្មបះអីែដរមីង? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយបងេអើេឈ្មបះ... 

ក៖ េអើបង! 

ខ៖ េឈ្មបះែន៎...េឈ្មបះយ៉ុង។ 

ក៖ ម្ដបយេឈ្មបះយ៉ុង? 

ខ៖ ឪេនបះេឈ្មបះយ៉ុង ែតែម៉េនបះេឈ្មបះ ែចន។ 

ក៖ េឈ្មបះែចន ចប!៎ 

ខ៖ េឈ្មបះែចន។ 

ក៖ ពួកគបត់េបើសិនជបេនបរស់្របែហលជបអបយុបុ៉ន្មបនេហើយមីង? 

ខ៖ េ្រពបះអីេបើសិនជបគបត់េនបរស់្របែហលជបខ្ទង់ហបេហើយហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ចប៎! ចូលហប  ចប!៎ េហើយចុះពួកគបត់េអើ...េពលមីងេនបតូចៗ ពួកគបត់រុះរបនមបនជីវិតែដរ

េតើែមនេទ? 

ខ៖ មបនគបត់េនប... 

ក៖ េពលណុង កបលែដលគបត់េនបរស់ហបស គបត់រកសុីអីចិញ្ចឹមកូនែដរបង? 

ខ៖ េបើកបលេនបះេយើងមបនែ្រសមបនអីែដរ េយើងេនប្រសុកេនបះ វបមិនអត់ែ្រសេទ ពុកគបត់េធ្វើ

ែ្រសេទប ែម៉ េពលអបែខេយើងេធ្វើែ្រស េធ្វើែ្រសេទបណប៎ អបេពលែខទំេនរ ពុកបងេនបះ គបត់ពី

ជំនបន់មុនេនបះេធ្វើេស្មៀន ខបងេស្មៀនខបងអីហបស េហើយគបត់េចះឆ្លបក់រូប្រពះ រូប្រពះេយើង



េធ្វើែន៎...ែចមេធ្វើហ្នឹងអីហបស េពលណបេគ្រតូវកបរេអបយគបត់ឆ្លបក់ គបត់ក៏ឆ្លបក់េអបយេគេទប

េហើយគបត់េធ្វើេមខ្លបេឃ្លបកេធ្វើអី គបត់េធ្វើជប្រគបប់េអបយេគហបស គបត់មិនបបនអ្នកេលងេទ 

បុ៉នគបត់េធ្វើេអបយេគេទប... 

ក៖ គបត់ពូែកហបសណ៎បងណ៎! 

ខ៖ គបត់សរេសរជបគំនូ សរេសរជបអី សរេសរជបដូចជបអក្សរេគ្រតូវសរេសរដបក់ក្នុង្រក

ណបត់ចឹងេទប គបត់សរេសរេអបយេគហបសណប៎។ 

ក៖ េហើយអក្សរគបត់ស្អបតអត់បង? 

ខ៖ អក្សរគបត់ស្អបតែដរ បុ៉ែន្តបងដូចែតវបេនបេក្មងៗែដរ ដូចេយើងចបំគបត់អត់បបនហបស។ 

ក៖ ចបគំបត់អត់បបន។ 

ខ៖ ដល់េពល... 

ក៖ ចុះមូលេហតុអីបបនគបត់ស្លបប់ទបំងពីរនបក់ចឹង?  

ខ៖ េអើសម័យេនបះ េបើភបគេ្រចើនេគថបអបម៉្ងេនបះឯង ែតអត់មបនជម្ងឺខ្លួនឯងេទ គបត់... 

ក៖ គបត់េម៉ចវិញ? បងអបចេរៀបរបប់បបនេទបង? 

ខ៖ េរៀបរបប់បបន េហើយពីមីងែដលេនប្រកមំុេនបះ គបត់និយបយថបនិយបយេរឿងេទប ថប

និយបយេហើយមីងេនប្រកមំុេនបះគបត់េទប្រចូត្រសូវ េអើ...េទប្រចូតស្បូវ អបស្បូវេយើងេគយក

មក្រកងបបំងដំបូលេនបះ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយបង! 

ខ៖ េទបសុំេគេដបយសបរ េគមបនរេទះ េយើងអត់មបនរេទះ េទបសុំេដបយសបរនឹងេគេទប្រចូត 

េពលេទប្រចូត េហើយសម័យ្រសុកេនបះ...សម័យ្រសុកេនបះេអបយែតហ៊បនចបប់ៃដចបប់អបវ

េចះដឹងែតេគ្របកបន់េហើយ េ្រពបះអីេយើង្រកមំុេហបស ែតខំេខ្មបចសុំសុីេហើយ ដល់អបអ្នក

ែដលចបប់េនបះេគមបន្របពន្ធេហើយ បងចបំបបនហបស េគមបន្របពន្ធេហើយដល់េពលល្ងបច

េឡើងមកផ្ទះក៏មបនកបរប្ដឹងផ្ដល់គប្ន េឈ្លបះគប្ន េគអត់ទទួលខុស្រតូវហបស អបអ្នកែដលមបន

្របពន្ធហ្នឹងណប ៎ដល់េពលប្ដឹងផ្ដល់គប្នេទប ដឹងមូលេហតុេទបជបស្អីេទក៏ចប់េទបជបបងដឹង ែត

្រតឹមែតេឈ្លបះគប្នបុ៉ណ្ណឹងឯងដល់េពល.... 



ក៖ េពលហ្នឹងឪពុកបងេហបស? 

ខ៖ ឪពុកបងក៏គបត់មិនសូវេចះនិយបយេទ។ 

ក៖ អ៎ូ! ចឹងេហបស! 

ខ៖ ចប!៎ គបត់មិនសូវេចះនិយបយេទ។ 

ក៖ ចប!៎ ចឹងេមើលេទបគបត់ស្លបប់េទប? 

ខ៖ គបត់... 

ក៖ អត់មបនជម្ងឺអីេទេហបសបង? 

ខ៖ ឈឺ! គបត់ឈឺ ចបំេមើលហបស េមើលបងនិយបយហបស ឈឺអបរេបៀបេយើងេក្ដបក្នុងេដើម

្រទូងេក្ដប េបើែម៉បងវិញ គបត់េដកេអបបែតពបងទឹកេទ េក្ដបខ្លបំងេពកណបស ៎េហើយគបត់ក៏េពល

ស្វបងេចស េពលឪស្វបងម្ដង ធ្ងន់ែម៉ េពលែម៉ែន៎ស្វបងធ្ងន់ឪ ម្នបក់ម្ដងៗ។ 

ក៖ ចឹង? ឈឺរហូតចឹង? 

ខ៖ ឈឺរយៈេពលែតមួយអបទិត្យេទ ែដលឈឺ្របណបំងគប្នហ្នឹងហបស រយៈេពលែតមួយ

អបទិត្យេទ។ 

ក៖ រួចេទបស្លបប់ទបំងពីរ? 

ខ៖ ស្លបប់ទបំងពីរ! ចបំេមើល... 

ក៖ េពលរួមគប្នែមនបង? 

ខ៖ អត់េទ! ចបំេមើលហបស ចបំេមើលបងនិយបយហបស ដលេ់ពលេមើលគបត់ធ្ងន់ខ្លបំងេពក ផ្ទះ

េនបឆ្ងបយពីផ្ទះយបយេហបស ដល់េពលេនះេឡើង ែម៉េរៀងខ្លបំងេគក៏ែសងែម៉េនបអ្រងឹងមកផ្ទះ

យបយ ព្បបលផ្ទះយបយ ដល់េពលរក្រគូេមើលេទបអីេទប គបត់អត់ជបេទ ៃថ្ងែដលែម៉ស្លបប់

េនបះ ពុកេនបះគបត់ក៏អង្គុយមុខជេណ្ដើរ គបត់អត់ទបន់អីេទ។ មនុស្សេយើងជបធម្មតប អង្គុយ

ដូចេយើងអត់មបនឈឺអីេទ ថប៖ “េបើសិនែតែម៉កូនឯងស្លបប់េទបពុកក៏េទបែដរកូន។” ថបេចះ 

គបត់និយបយហបស ដល់េពលេធ្វើបុណ្យែម៉រួច រយៈេពលបបនបីៃថ្ង ឪស្លបប់ម្ដង មួយេទៀត។ 

ក៖ េពលណុងជីវិតពិបបកខ្លបំងអត់មបនម្ដបយអត់មបនឪពុកចឹងហបស? 



ខ៖ ពិបបក! ពិបបកខ្លបំងហបស េ្រពបះអីេយើងកូនកំ្រពបមិនដឹងពឹងនរណបណបស៎ េទបេយើងក៏

មិនដឹងេទបេធ្វើេម៉ច។ 

ក៖ ចប៎! ហ្នឹងេហើយបង។ 

ខ៖ និយបយេរឿងជីវិតពិត។ 

ក៖ ចប៎! បងចឹងដល់េពល... អូ! ខ្ញុំ្រគបន់ស្ដបប់្របវត្តិបងចឹងហបសណបស៎ ជូរចត់ចឹងហបសបង 

េហើយចុះបង បងមបនដឹងថបេអើឪពុកម្ដបយបងអ្នក្រសុកណបេទបង? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយបងគឺអ្នក្រសុកេនបនឹងេខត្តែន៎! បបត់ដំបង ្រសកុបរវិលហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ្រសុកបរវិលហ្នឹងេហបស? 

ខ៖ េនបភូមិ្រសណបល។ 

ក៖ ចឹងេហបសបង។ ចប!៎ េហើយបងេរៀបកបរតបំងពីឆ្នបំណបែដរបង? 

ខ៖ បងអត់បបនេរៀបកបរេទ ែតបងបបនកូនែម៉េនះែសនធម្មតបេទ កបលអបយុឆ្នបំេអើ កបល

េនបះបងបបន២១េហើយ។ 

ក៖ ឆ្នបំណបែដរបង? 

ខ៖ ឆ្នបំេអើ២០០១។ 

ក៖ អ៎ូ! ចឹង? 

ខ៖ ចប ៎! 

ក៖ ដូចថប្រសឡបញ់គប្នេដបយចិត្តនឹងចិត្តេណបះបងេណបះ? 

ខ៖ ្រសឡបញ់គប្នចិត្តនឹងចិត្ត។ 

ក៖ េហើយ្របបប់ឪពុកម្ដបយ? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយក៏គបត់្រសឡបញ ់គិតេទបក៏គបត់េឃើញែន៎! បងតបំងពីេក្មង ចុះបងេនបជំុមីង េបើ

ថបពិបបកពីេនបះ េហើយដលម់កេនបជំុមីងពិបបកមួយសបរេទៀត។ បងែរកបែង្អមលក់ែរកមួយ

ចបនមួយរយមីអូន កបលេនបះណប៎ មួយចបនមួយរយ អត់េទ។ 



ក៖ េអើបបនអីេផ្សងែដរ! 

ខ៖ ែន៎! ែរកលក់្រពឹកេឡើងេចះ េ្រកបកេធ្វើឡត រួចអីរួច ែរកមកេហើយ ែរកពីផ្ទះ កបលេនបះផ្ទះ

បងេនបអីេកើតេទ។ ភូមិថ្នល់ដូចគប្ន ែតេនបម្ខបងម្នបក់ ែរកមកដល់ក៏អង្គុយៗែតផ្ទះែម៉េនះឯង 

េទបឪេក្មកេហបែតកូន    ្របសបរៗ េហបរហូត ដល់េពលមកក៏ជួយេធ្វើជបលគបត់ ហូបបបយ

ហូបអីរួច ដឹងែតេទបផ្ទះេហើយដឹងែតលក់បែង្អមអស់ េទបវិញេហើយ។ ដូរអង្ករេគ ៨ចបនបបន

អង្ករមួយគីឡូ កបលេនបះហបស េ្រពបះអីអង្ករកបលេនបះមួយគីឡូែត៨រយេទ េហើយេយើង

លក់បែង្អមក្នុងមួយៃថ្ងបបនែត្របបំមួយពបន់េទ េហើយេយើងចិញ្ចឹមមីង កូនគបត់្របបំ េហើយប្ដី

គបត់ជួយរក្រតីរកអីែដរ ដល់េពលែត...  

ក៖ ចុះមីងបងអត់ជួយលក់បែង្អមេទ? 

ខ៖ កបលែដលបងមិនទបន់មក គបត់ែរកខ្លួនគបត់ ដល់េពលែដលបងមកេហើយ បងអ្នកែរកម្ដ

ង។ 

ក៖ េហើយចុះគបត់ ? 

ខ៖ គបត់មុនដំបូងែដលេយើងអត់ទបន់ស្គបល់អ្នក្រសុកេនះ ែដលេយើងមកដល់ថ្មីេហបស គបត់

បេណ្ដើរេយើង េយើងក៏ែរកេទប គបត់ក៏េដើរតបមពីេ្រកបយេហបស។ កបលេនបះបងេទើបអបយុ១៣

ឆ្នបំជបងេទណបស ៎ែដលបងមកពីេនបះេហបស ដល់េពលែត្រគបន់ែតបងអបយុបបនែត១៧ឆ្នបំ 

បបនបងេធ្វើកបរសំណង់។ 

ក៖ េធ្វើេនបណបែដរបង? 

ខ៖ កបលេនបះេអើ...េធ្វើ...ចបប់េផ្ដើមេធ្វើបង្អស់េនប...ែន៎! ភូមិវប្បធម៌េយើង កបលេនបះអត់ទបន់

មបនេទណបស ៎មីងអូនភូមិវប្បធម៌ អត់ទបន់មបនេទ ែតជបប់នឹងភូមិវប្បធម៌ សណ្ឋាគបរេគ

សង់ថ្មីេនបះ កបលេនបះេគេធ្វើជប មន្ទីរេពទ្យភូមិភបគ៤។ ភូមិភបគ៤េនបះគឺមន្ទីរេពទ្យេគេធ្វើេអប

យទបហ៊បនេនបហបស ទបហ៊បនព្បបលហបស បងេធ្វើតបំងពីឆ្នបំេនបះរហូត េធ្វើដល់េអើេធ្វើ

េឡើងបីបួនឆ្នបំជបប់ បបនបងបបន... 

ក៖ បងពិបបកេទេនបេពលេធ្វើសំណង់ចឹង? 

ខ៖ ពិបបកណបស់ េហើយធ្ងន់ េយើងេធ្វើកបរងបរធ្ងន់ៗ េហើយេគេជរ េគេជរសុទ្ធែតម្ដបយ ែតបង

្រទបំេ្រពបះអីបងថបបងល្ងង់  អត់េចះអក្សរហបស េ្រពបះេយើងអត់បបនេរៀន... 



ក៖ អត់បបនេរៀន អត់បបនអីទបំងអស់? 

ខ៖ អត់បបនេរៀនេទ អត់បបនេរៀនក៏...ដល់េពលេយើងអត់េចះអក្សរចឹង េគេចះែតេជរេយើង

េហើយ ថបេយើង េយើងេដើម្បី្រទបំេដើម្បី ថបក្នុងម៉ប... 

ក៖ េពលណុងបងេរៀបកបរេហើយហីេពលណុង? 

ខ៖ កបលណុងអត់ទបន់បបនប្ដីេទ កបលេនបះេនប្រកមំុេទ។ 

ក៖ េពលណុងេធ្វើសំណង់េហើយេធ្វើអីេទៀតបង? 

ខ៖ េធ្វើសំណង់ែតមួយមុខ។ កបលេនបះេយើង អបមុនេធ្វើសំណង់េយើងសុីឈ្នួលស្ទូងេគ មួយ

ៃថ្ងពីរពបន់្របបំកបលេនបះ។ 

ក៖ ស្ទូង... 

ខ៖ ដូរអង្ករ! 

ក៖ េធ្វើកបរ្រគប់អស់េហើយបង? 

ខ៖ េធ្វើ...េនបេតើេធ្វើកបរតបមសណ្ឋាគបរ េរៀបបន្ទប់អីបងបបនេធ្វើេហើយ េនបែតអបខបងលបង

ចបនលបងឆ្នបំង េអបយេគេនះអត់ទបន់មបនេទ បុ៉ែន្តដល់េពលេយើងបបនប្ដីនិយបយថបនិយបយ

កបត់ៗេទបេអបយវបឆបប់ចប់ ដល់េពលបបនប្ដីេហើយ កបលែដលបបនមិនទបន់បបនប្ដីថបេយើង

ពិបបកេនបជំុមីងេហើយេយើងពិបបកចិត្ត។ 

ក៖ េហើយចុះមីង េហើយចុះបងេអើចុះេនបេពលែដលជំុមីងហបស មីង្រសឡបញ់េយើងែដរ ឬ

មួយក៏េម៉ចែដរបង? 

ខ៖ មីង្រសឡបញ់េយើង បុ៉ែន្តគបត់តបមប្ដីគបត់ ដល់េពល... 

ក៖ ប្ដីអត់្រសឡបញ់បងែមនបង? 

ខ៖ ប្ដីគបត់និយបយ អបរេបៀបេរៀងេមើលងបយេយើង រេបៀបថបេពលគបត់េពលេយើងមកពីេធ្វើ

កបរវិញេចះេយើង មកដល់ផ្ទះេចះគបត់េមើលងបយសុទ្ធែតថបេទបេធ្វើកបរេនះសុទ្ធែតមបន្របុស 

មបនសបហបយេហើយ បបនមិនេឃើញេបើកលុយ ចឹងកបលេណបះ្របបក់ក្នុងមួយែខបបនែត១២

មឹុនេទ។ 



ក៖ េហើយចុះេបើកទុកខ្លួនឯងក៏េអបយមីង? 

ខ៖ េអបយេគអស់ៗ មិនឮថបេទហបស ចង់ស្អបតនឹងេគ អ្នកមីងេអើយេអបយខ្ញុំបួនពបន់មក 

បួនពបន់ែខ្មរណប៎អត់េអបយេយើងេទ  សុខចិត្តេបបសលុយេអបយេយើងវិញថប ែឆ្អត ែឆ្អតែម

ន។ 

ក៖ អ៎ូចឹង! ចឹងេធ្វើកបរអត់យកខ្លួនឯងេទ េអបយមីងទបំងអស់? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ អ៎ូ!មកពីេយើងេនបជបមួយគបត់េនបះបង? 

ខ៖ េនបជបមួយគបត់ េហើយេយើងេក្មងផង េយើងមិនដឹងថបេទបពឹងអ្នកណប េ្រពបះអីេយើងអត់

ស្គបល់េគណប ៎េ្រពបះអីែន៎! េយើងអត់ស្គបល់េគេហើយ មិនដូចេក្មងសម័យេនះេទ េក្មងសម័យ

េនះេយើងវបអបចេទបែន៎! ជួល ផ្ទះតបមបន្ទប់អី ជួលបបនេនបហបស ចំែណកេយើង... 

ក៖ េយើងអត់ដឹង។ 

ខ៖ េយើងអត់ដឹង េយើងេទបអត់រួច េ្រពបះអី... 

ក៖ េយើងពិបបកខ្លបំងេពលេនបជបមួយម្ដបយមីង? 

ខ៖  ពិបបក! ពិបបកចិត្ត្រតង់ថបេពលេយើងមកដល់ េគេជរេយើង បេន្ទបសេយើង ែតមីងគបត់មិន

េជរេទ ែតប្ដីគបត់ផឹកេទប គបត់េជរេយើងេមើលងបយេយើងហបស េមើលងបយេយើងសព្វ្រគប់ម៉ង

ហបស ដល់េពលបង្រទបំអត់បបន គបត់ថបេយើងសន្សំ្របបក់បបនេទបែន៎! េទបរត់តបម្របុស

េហើយ បបនវបមិនេបើកលុយេបើកអី ដល់េពលេនះមកេទបថប៖ “មករក្រតីជបមួយអញ េទបេដក

រក្រតីជបមួយអញ។” ចុះបងឮែតចុះ បងេក្មង េចះែតខ្លបចេហើយណប៎ បងក៏រត់េចញពីផ្ទះ។ 

ដលេ់ពលែដលបងរត់េចញពីផ្ទះេទប រត់េចញបបនបីៃថ្ង កំុអីក៏បងប្អូនបងមិនបបនមកេនបជំុ

គប្ន្រសុកេនះែដរ បងរត់ ដល់េពលែដលបងមកពី្រសុក បបនមី យ៉ុង សុគន្ធេនបះមកជបមួយ

ផង ដល់េពលមកជបមួយ បងក៏...”អូនេអើយ េយើងៃថ្ងេនះរត់េចញពីផ្ទះេនះេហើយ េបើមិនចុះ

េទ េគេធ្វើបបបបងេហើយ។” េអបបកប្អូន េនះេដើរកបត់អបវបល្រតង់េនះឯង  ផ្ទះបងេរើពីេនបះមក

េនបេនះេហើយ។ 

ក៖ ចប!៎ 



ខ៖ ដល់េពលេដើរកបត់អបេនះក៏...កបលេនបះែដលមបនេភ្លើងអី ក៏ទបហ៊បនេគយបមេនបេនះឯង 

បូ៉លីសេគយបមយប់ អបេម៉បង១២េនបះ ថបនរណបេគ? ខ្ញុំអត់ហ៊បនេឆ្លើយេទ ដល់េពលអត់

ហ៊បនេឆ្លើយក៏េដើរេគសួរេហើយសួរេទៀតបបនដបច់ចិត្តថបេឆ្លើយ “ខ្ញុំ!” “េទបណប? េម៉ចបបនសួរ

មិនេឆ្លើយ។” កបលេនបះេរៀងតឹងណបស់ អត់មបនថបេដើរេចញរេហតរហូតបបនេទ េទបក៏ខ្ញុំេទប

ផ្ទះអំុ៊ខ្ញុំខបងេកើតេនះឯង ដល់េពលែតេគក៏ឈប់សួរេយើងេទប។ េយើងក៏ប្អូន...ថបបងចុះមបន

ែតេខប េខបពីរជបន់អបវពីរជបន់ ្របបក់គ្មបនមួយរយែខ្មរេទ។ 

ក៖ េហើយេយើងបងេទបរស់េនបណបេទបបង? 

ខ៖ េទបេនបេអើេទបដល់ផ្ទះេមជបងទបំងយប់ េម៉បងមួយ េម៉បងមួយយប់បបនេទបដល់ផ្ទះេមជបង 

ដល់ផ្ទះេមជបង គបត់បញ្ចូនបងេទបអង្គរជំុ ទុកប្អូនេចបលេនបផ្ទះេមជបង ដល់េពលេទបដល់

អង្គរជំុេហើយេធ្វើកបរេនបះបបនពីរៃថ្ង េធ្វើកបរបបនពីរៃថ្ងដឹងដំណឹងថបបងេនបអង្គរជំុ គបត់េទប

តបមបងឯេនបះ េទបតបមឯេនបះជួបគបត់េនបផ្រអង្គរជំុែដរ ែតបងអត់េអបយេឃើញមុខេទ។ 

បងេគចេចញ  ដល់េពលបងជិះឡបនមកដល់ឯសប្វយធំេនះ ល្ងបចេម៉បងបី គបត់រកបង

េឃើញេនបស្វបយធំ កបរប្អូនេមជបងហបស េដើររកេឃើញេទបក៏គបត់ថប៖ “េទបផ្ទះេយើងវិញេទបក្មួ

យ។” មីងហបស េយើងចិត្តអត់ដបច់េទ ដំណបក់កបលេនបះេយើងចិត្តអត់ដបច់។ “បងប្អូនែហ្ងង

មកអស់េហើយ មកេនបក្នុងផ្ទះអស់េហើយ ែហ្ងងេទបវិញេទប។” អ្នក្រសុកេនបះេគថប៖ “េអើ! 

ក្មួយេអើយ េទបផ្ទះវិញេទប  កំុេអបយមកេនបេចះ េដបយសបរក្មួយ... 

ក៖ េដបយសបរេយើងម្នបក់ឯង! 

ខ៖ េយើងម្នបក់ឯង េហើយេយើងែតលេតបល ខុស្រតូវអីនិយបយ្របបប់មីងេយើងេទប គបត់

និយបយេចះណប។៎ 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ ដល ់បងប្អូនបងមកមិនទបន់បុ៉ន្មបនផង បងហ្នឹងថបបងមករស់េនបជបមួយមីអូនឯង

េហើយ បងខ្ញុំបងបង្អស់ហបស េទបគបត់ក៏េទប្រសុក េទប្រសុកដល់េពលគបត់េទបដល់្រសុកេទប

យកអង្ករយកអីមកពី្រសុក    ៃថ្លែ្រស ែដឡកបលេនបះែ្រសអត់ទបន់លក់េទ ែ្រសពីរហត្ថប 

ែ្រសេករ្ដិ៍ខបងឪេហបស គបត់អត់ទបន់បបនលក់។ដល់េពលយប់ែដល បងេចញេទប្រសុក គបត់

ឯេនះស្លបប់ មបហបសណបស។៎ 

ក៖ មបពូេហបស? 



ខ៖ េនបះឯង មបែដលេមើលងបយបងហបសណបស។៎ 

ក៖ គបត់ស្លបប់? 

ខ៖ េអើ! គបត់អត់បបនផឹកបបនអីេទ អបៃថ្ងែដលគបត់ងបប់េនបះ។ េ្រពបះអីេយើងអត់មបនអីហូប 

សម័យេនបះវប មបនអបខ្យងែ្រសេយើង គបត់េដើរចបប់ខ្យងបបនក៏េស្ងបរៗ បបនក៏េធ្វើ្រជក់ក៏ដួស

បបយបបនកែន្លងគបត់េដកេនះឯង។ បងគបត់េទបេធ្វើកបរបបត់េទប ដល់េពលែតយប់េឡើង

េម៉បងបួនទបបភ្លឺេហបសគបត់្របកបច។ 

ក៖ ស្លបប់នឹងពុលខ្យងហ្នឹងេទដឹងបង? 

ខ៖ អត់េទ! េបើខ្យងហូបបបនទបងំអស់គ្នបេនបះ។ 

ក៖ អ៎ូចឹង! 

ខ៖ អបៃថ្ងេនបះ គបត់អត់ផឹកអត់អីេទ។ ងបប់ ដល់េពលៗែតងបប់េហើយ មួយៗេគថបេអើ! ែកវ

េអើយ កូនឯងផុតទុកផុតេទបសេហើយ េគថបណបស៎ អ្នក្រសុកែដលេគដឹង េគ្រសេណបះខ្ញុំ

េហបស ថបផុតទុកផុតេទបសេហើយកូនឯង ្រសបប់ែតថបចុះេឡើងមិនផុតទុកផុតេទបសេទថប

មីអូនេអើយថបពិបបកជបងអបមុនេទបេទៀត។ 

ក៖ េម៉ចចឹងបង? 

ខ៖ រកសុីចិញ្ចឹមកូនេគ ចុះឪេគអត់េនប េហើយរកសុីចិញ្ចឹមកូនេគ។ 

ក៖ េពលណុងកូនគបត់តូចៗែមន? 

ខ៖ កូនគបត់្រតឹមអបយុេអើ...្របបំបី ្របបំបួនឆ្នបំ មបនអបជបងដប់ឆ្នបំផង។ មីបងេនបះដប់ពីរឆ្នបំ េបើ

អបេ្រកបយៗេគេនះ កូន៥គិតេទប អបេ្រកបយេគេនបះបុ៉នអបកូនមីអូនេនបះេដើរមិញ។ 

ក៖ រកសុីចិញ្ចឹមទបំងអស់? 

ខ៖ រកសុីចិញ្ចឹមទបំងអស់ មិនឮថបេទេហ្ហស។  អង្ករមួយេប៉បបនែតមួយអបទិត្យេទ ឮបងេទប

េធ្វើកបរមកដល់ផ្ទះ ពីវត្តបូរណ៍ហបស មីអូនស្គបល់វត្តបូរណ៍អត់? 

ក៖ ចប៎! ស្គបល!់  



ខ៖ វត្តបូរណ៍ហបស បងធបក់កង់មក (ប្ដីចបំបបយេហើយែលងនិយបយេរឿង្របវត្តិ) មកពីែន៎! 

មកពីវត្តិបូរណ៍មកដល់ផ្ទះ ្រសបប់ែតេឃើញប្អូនេទើបែតេដើររកខ្ចីអង្ករេគមកដបំបបយ បងក៏ែឆ្អ

កចិត្ត្រសបប់ែតមកដល់អត់មបនអីហូបហបស  ថប៖” មីងេអើយសុំលុយ្របបំរយមកមីង ខ្ញុំទិញ

នំហូបេហើយ។” 

ក៖ ថបពិបបក... 

ខ៖ ថបេចះេទៀត...  

ក៖ ចប!៎ អូេខ ឥឡូវជីវិតបងជបមួយ្រកុម្រគួសបរបងធូរជបងមុន ឬមួយក៏េម៉ចែដរ? 

ខ៖ វបគិតេទបពីមុនមក វបេរៀងធូរតិចឯង ែដលប្ដីេនបជបដល់េពលសព្វៃថ្ងប្ដីឈឺែដរ បងេរៀង

ពិបបក។ ចបត់ទុកថបពិបបកបន្តិចេទបចុះ ចូលមកឆ្នបំេនះដឹងែតពិបបកេហើយ កបលែដលប្ដីេនប

រកបបន គបត់រត់មូ៉តូឌុបរត់អីបបនេទប  បងេទបេធ្វើកបរេធ្វើអី េហើយបងេធ្វើកបរកូនទម្ងន់េឡើង៥

ែខ បបនបងឈប់េធ្វើកបរសំណង់ណបស៎ ែដលបបនប្ដីេហើយណបសណុ៎ងឯង។ 

ក៖ ចប!៎ ចុះបងអត់បបនេរៀនបបនអីេទេនបះបង? 

ខ៖ អត់បបនេរៀន! មិនឮថបេរៀនអក្ខរកម្មបបនបីយប់ េគថបបងេនះមបន្របុស ថបបងមបនសប

ហបយ មបេនបះ ណបស។៎ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយបង។ ចឹងដល់េពលសប្យ បុ៉ល ពត បងេកើតទបន់េទបង? 

ខ៖ បងេកើតអត់ទបន់េទ បុ៉ែន្តបងទបន់្រតង់ែតអបស្រង្គបមចុងេ្រកបយបន្តិចហ្នឹងឯង ដល់េពល

បង... 

ក៖ េពលហ្នឹងបងអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរ? 

ខ៖ អបកបលេនបះបងអត់ចបំអបយុេទ។ កបលែដលេនបស្រង្គបម ែដលរត់ចូល្រតង់េស្រតង់អី

ហ្នឹងបងអត់ចបំេទ។ បងចបំបបនែត្រតង់ថប បងមកេនះអបយុ១៣ ែតស្រង្គបមវបេនបមបនែខ្មរ

្រកហមវបអត់ទបន់ដបច់េទ។ 

ក៖ ចប!៎ បងេហើយចុះឥឡូវបងកបន់សបសនបអីែដររបល់ៃថ្ង? 

ខ៖ សបសនប្រពះពុទ្ធេយើង។ 

ក៖ ្រពះពុទ្ធសបសនបេយើង? 



ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ របល់ៃថ្ងបងមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរបង? 

ខ៖ កូន៣នបក់។ 

ក៖ កូន៣នបក់! 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ប្ដីបងេឈ្មបះអីែដរបង? 

ខ៖ េឈ្មបះេអើ... យ៉បន យិន។ 

ក៖ យ៉បន យិន? 

ខ៖ ចប!៎  

ក៖ ប្ដីរបស់បងេឈ្មបះ យ៉បន យិន ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ គបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដររបល់ៃថ្ង? 

ខ៖ ប្ដីហ្នឹងអបយុ៣៩។ 

ក៖ ចប ៎! 

ខ៖ គបត់អបយុបងបងមួយឆ្នបំ។ 

ក៖ ៣៩! 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖  េហើយចុះបងមបនចបំេអើ...េឈ្មបះជីដូនជីតបខបងឪពុកេទបង? 

ខ៖ ជីដូនជីតបឪពុកបងេហបស? 

ក៖ ចប!៎ តបយបយខបងឪពុកខបងម្ដបយហបស? 

ខ៖ េអើ! ស្គបល់េតើ យបយេនបះេឈ្មបះ យបយ អុ៊ច តបេនបះេឈ្មបះ តប្រជូក េឈ្មបះគបត់ណបស៎។ 



ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ ដល់េបើយបយខបងេអើ...ែម៉េឈ្មបះ តប ែវ៉ន េហើយយបយ ខប ំេឈ្មបះគបត់ណបស៎។ បងចបំ

បបនទបំងអស់េហើយបងទបន់តបេទើបស្លបប់បបនពីរឆ្នបំេទ េបើយបយគបត់ខូចទបំងពីរយូរេហើយ

អត់េឃើញមុខគបត់េទេបើស្គបល់ែត េឈ្មបះេគេហប។ 

ក៖ តបយបយខបងឪពុក? 

ខ៖ ខបងម្ដបយ េបើខបងឪពុកបងទបន់ទបំងពីរ។ 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ គបត់ស្លបប់អស់េហើយ។ 

ក៖ េហើយចុះរួចេទបបងឯងមបនបងប្អូនរស់េនបខបងេខត្តេផ្សងេទបងប្អូនបេង្កើតបងឯង

ហបស? 

ខ៖ អត់មបនេទ! មបនែតមកេនបេខត្តេនះឯង មបនបងប្អូនបួននបក់ េបើមួយេទៀតេនប្រសុកេនប

េគេទបៃថេហើយ ែដលថបេអបយេគពីតូចេនបះ។ 

ក៖ ចប៎! េហើយចុះគបត់ចបំបងប្អូនអីទបំងអស់េតើហី? 

ខ៖ ចបំបបន! េ្រពបះអីេគ បងប្អូនខបងេនបះ េគអត់លបក់េទ។ េគ្របបប់បបនទបំងអស់្របបប់េអប

យស្គបល់បងប្អូនមកេលងែដរេតើ។ កបលពីឆ្នបំមុនមកេលង ដល់េពលេទបៃថក៏មិនែដលបបន

ទបក់ទងគប្នេទ។ 

ក៖ បងចុះបងរបល់ៃថ្ងបង្របកបមុខរបរអីែដរបង? 

ខ៖ បងេលើកមុនរបល់...អបស! របល់ៃថ្ងេនះ? 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ បងលក់បែង្អមមុខផ្ទះេនបះ សល់េពលែដលលក់េទបវបមិនដបច់េទ ដូចថបទិញអស់្របបំ

មឺុនលក់បបនបួនមឺុន ក៏បងមួយៃថ្ងជបមួយៃថ្ងក៏ែថមេដើមរហូត មួយៃថ្ងែថមបន្តិចៗ ដលអ់ស់

អបេដើមែថមហ្នឹងេទប បងគិតថបេអើផ្អបកលក់េហើយ។ 

ក៖ ចប៎បង! 



ខ៖ ដល់េពល... 

ក៖ ចឹងជីវិតបងពិបបកខ្លបំងេនបះបង? 

ខ៖ ពិបបក! ដល់េពលែដលប្អូនខបងេនះ េនះប្អូនេគលក់ចបប់ហ៊ួយេនបះ ្រតូវែន៎កូនដន្លងែម៉ 

េទបេគេឃើញេគ្រសេណបះ េគេហបេអបយ្រចកេអតចបយ េគេអបយមួយៃថ្ងពីរមឺុន្របបំែដរ។ 

ក៖ អ៎ូ! 

ខ៖ វបេនបជិតផ្ទះ។ 

ក៖ គបត់អ្នកទិញេអតចបយេហបស? 

ខ៖ គបត់ទិញេអតចបយផង គបត់លក់ចបប់ហ៊ួយផង។ 

ក៖ ចប៎បង! ចឹងបងជបចុងេ្រកបយបងមបនពបក្យេពចន៍អីផ្ដបំេផ្ញើរដល់កូនេចបេ្រកបយេអបយពួក

គបត់េជៀសេវៀងអីៗ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ!  

ក៖ េអបយពួកគបត់ខំ្របឹងចឹងហបសបង? 

ខ៖ កូនេចបជំនបន់េ្រកបយ េបើសិនថបអបចេជៀសេវៀង បបនកំុេអបយ្រប្រពឹត្តេអើខបងេ្រគឿង

េញៀន កំុេអបយ្រប្រពឹត្តិ េធ្វើជបមនុស្សល្អ កំុេអបយេធ្វើជបេក្មងអបែឡលែតលអីណបស។៎ 

ក៖ ចប៎បង! 

ខ៖ សុំែតបុ៉េណ្ណបះឯង េបើសិនែតចំែណកបងវិញ កូនេរៀនដល់េពល... កូនវបេកើតមកវបឆ្លប

តៗ វបេរៀនេចះហបស កូនបងហបសចំែណកែត បងរក្របបក់បបនកូនេរៀនេទ។ 

ក៖ ចប៎! ចឹងអរគុណ!  

ខ៖ ចប៎!  

ក៖ ជបចុងេ្រកបយអរគុណដល់បង្រសី ែដលបបនអនុញ្ញបតិេអបយរូបនបងខ្ញុំសម្ភបសបង។ 

ចបប៎ង! ចឹងបងេអើអរគុណខ្លបំងែមនែទនណប៎បងណប៎។ 

ខ៖ ចប!៎ 


