
ការសមា%&សរបស់េលាកយាយសូ៊ សំអុ៊ន 
ក៖ អ្នកែដលសមា*+សន៍ែញ៉មសុគនា4+  ខ៖ អ្នកែដល្រត8វេគសមា*+សេឈា<+ះសូ៊ សំអុ៊ន 

្របវត្តិរូបសេង្ខបរបស់សូ៊ សំអុ៊ន 

េលបកយបយស៊ូសំអុ៊ន 

គបត់ជបអ្នក្រសុកកណ្ដាលស្ទឹងេហប្រកុម្រគួសបររបស់គបត់្របកបមុខរបរេធ្វើែ្រសចម្កបរេហើយនិង

ត្ញកេន្ទល្រកមបនិងរបស់របរេផ្សងៗ។េលបកយបយ 

បបនេកើតទបន់ស្រង្គបមជំនបន់បុ៉លពតជំនបន់លន់នល់សម័យសេម្ដចេហើយ 

គបត់បបនឆ្លងកបត់នូវេរឿងជបេ្រចើនេនបក្នុងជីវិតរបស់គបត់ 

េនបក្នុងជំនបន់បុ៉លពតម្តបយបងប្អូនកូនប្តី្រតូវបបនស្លបប់ទបំងអស់េលើកែលងែតកូន្រសីម្នបក់និងកូ

នចិញ្ចឹមម្នបក់េ្រកបពីហ្នឹងគបត់បបនថបស្លបប់អស់េហើយ!!េលបកេចង្រតូវតស៊ូចិញ្ចឹមកូនែតម្នបក់ឯង

េហើយគ្មបនញបតិសន្តបនេនបសល់េសបះមបនែតបងប្អូនបន្តិចបន្តិចេនបខបងស្វបមី។ជីវិតរបស់

េលបកយបយកម្សត់ខ្លបំងណបស់េហើយនិងេវទនបខ្លបំងបំផុត។េលបកយបយធ្លបប់េធ្វើជបកម្មករេរបង

ច្រកឡឥដ្ឋេហើយនឹងគបត់លក់ដូរេដើម្បីជួយកូនឲ្យមបនកបរសិក្េហើយនិងេដើម្បីចិញ្ចឹម្រកុម្រគួ

សបរឥឡូវកូនចិញ្ចឹមរបស់គបត់បបនស្លបប់ថបគបត់បបនរស់េនបផ្ទះមុនម្នបក់ឯងេហើយកូន្រសីបបន

ែបកេចញបុ៉ែន្តគបត់េនបែតេមើលេលបកយបយ 

និងផ្ដល់ម្ហូបអបហបរឲ្យ។េលបកយបយបបន្របឹងែ្របងេធ្វើបុណ្យេដើម្បីឲ្យជីវិតបបនល្អ្របេសើរេទបៃថ្ង

ខបងមុខ។ 

 

ក៖ 

ជបដំបូងេនះខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់េលបកយបយែតឲខ្ញុំសម្ភបសអំពីជីវិតរបស់េលបកយបយ

ខ្ញុំេឈ្មបះែញ៉មសុគន្ធបជបអ្នកសម្ភបសអំពីជីវិតរបស់េលបកគីេនបក្នុងៃថ្ងេនះេហើយពួកេយើងសម្ភប

សេនបក្នុងៃថ្ងទី 23 ែខកក្កដបឆ្នបំ 2018 

េហបកបរសម្ភបសន៍េនះមបនទីតបំងស្ថិតេនបក្នុងភូមិឃុំអីេគែដរេលបកយបយេកេហបថបភូមិអ្វី? 

ខ៖  េគេហបថបឡឥដ្ឋអង្គរហ្នឹងេហើយឡឥដ្ឋអង្គរ។ 

ក៖ ខណ្ឌអីេគវិញ? 



ខ៖  ខណ្ឌមបនជ័យ!! 

ក៖ ទី្រកុងភ្នំេពញ!! 

ខ៖  ចប៎្រកុងភ្នំេពញ!! 

ក៖ 

របជធបនីភ្នំេពញ!!ហ្នឹងេហើយចប៎អញ្ចឹងសុំេទបសេលបកយបយសូមេមត្តប្របបប់េឈ្មបះេឈ្មបះេលប

កយបយេឈ្មបះេពញេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖  េឈ្មបះេឈ្មបះខ្ញុំេឈ្មបះស៊ ូសំអុ៊ន ។ 

ក៖  សំអុន? 

ខ៖  ចប៎ស៊ូ សំអុ៊ន!!  

ក៖ សំអុ៊ន?ខ៖  ចប!៎!!ក៖ ចប៎េលបកយបយសព្វៃថ្ងអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖  អបយុ 77 េហើយ! 

ក៖ 77ឆ្នបំ!!ខ៖  ចប!៎!ក៖ េលបកយបយមបនឆ្នបំែខ្មរេកើតឆ្នបំអីេគវិញែដរេដបយសបរឆ្នបំែខ្មររបស់េយើង? 

ខ៖  ឆ្នបំែខ្មរអត់ដឹងែដរ!! 

ក៖ អត់ចបំែមនេទ? 

ខ៖  ចបំែតថប 77 ែតម្ដងកបលពីឆ្នបំណបឆ្នបំណបវបអត់អត់ដឹង!! 

ក៖ រេបៀប្រសុកកំេណើតេនបឯណបេទបវិញ? 

ខ៖  ្រសុកកំេណើតខ្ញុំេនបេគេហបេខត្តកណ្ដាលពីេដើមណបស់ពីេនបជបមួយែម៉ឪណបស់េនបខបង 

ខបងត្បូងផ្រេសៀមរបបស្គបល់េគ? 

ក៖ ហ្ហ៎ស្គបល់េគេហបថប្រសុកកណ្ដាលស្ទឹង។ 

ខ៖  ដឹងេហើយពីេដើមេនបជបមួយែម៉ឪេគេហបភូមិឬស្សី 

េឈើជិតវត្តបិទមបសណបស់!! 

ក៖ ហ្ហ៎ស្គបល់េហើយ។ 



ខ៖  

េហើយដល់េពលជំនបន់អបពតមបនប្ដីនឹងប្ដីេទបខ្ញុំេទេនបខបងប្ដីេនបេកបះនរបវត្តខបងមុខវត្តនិេរបធ 

វត្តនិេរបធណបស់ហ្នឹងេហើយអបពបះធំៗកែន្លងដីខ្ញុំបុ៉ែន្តខ្ញុំអត់បបនេទបេនបទីហ្នឹងដល់េនបទីហ្នឹងវប

ជំនបន់អបពតេទៀតដឹងេទបណបស់េគេដញេទបេចះែតរត់រត់េទើបេទបដល់ 

េទបដល់ផ្រគគីរេគេហបថបផ្គគីអូនណបស់េទបដល់ផ្រគគីរេហើយេទបដល់វត្តេហបវត្តស្អីេគ

េទេនបផ្គគីហ្នឹងេទបទីហ្នឹងេគដឹងពីផ្គគីរហ្នឹងេទៀតេទបដល់បង់អង្កបញ់េទបដល់ផ្រ 

គគីរេគេហបថបវត្តមុនី!!វត្តមុនីេទបដល់វត្តមុនីកូនស្លបប់មួយកូនខ្ញុំណបស់ស្លបប់ 

1េទបដល់ែតស្លបប់មួយអញ្ចឹងេទបេគេដញេទៀតេដញេទបេទៀតេទបដល់បង់អង្កបញ់ 

បត់មុខេបបះអង្កបញ់ខបងេណះវិញកូនស្លបប់មួយេទៀត្របុសេពលមុន្រសី!! 

ក៖ េហើយឥឡូវកូនទី 1មូលេហតុអ្វីបបនជបគបត់ស្លបប់? 

ខ៖  ស្លបប់ហ្នឹងេក្តបរត់ណបស់រត់េទបណបស់វបេក្តប ណបស់វបេចញពីភ្នំេពញេទបឆ្នបំ 75  

(1975)ហ្ហ!៎!េចញពីភ្នំេពញឆ្នបំ 75ដល់េពលេនះរត់រត់េទបស្លបប់េនបវត្តមុន្នី 1 កូន្រសីបងអប្របុស 

េហើយដល់េពលមកមួយេទៀតកូនខ្ញុំមកស្លបប់េនបវត្តេគេហបថបបង់អង្កបញ់បង់អង្កបញ់េនះ!! 

ចប៎មកដល់ភូមិឯេនះស្លបប់ពីរនបក់េទៀត្របុសមួយ្រសីមួយស្លបប់ែតទបំងអស់។  

ក៖ អញ្ចឹង!! 

ខ៖  េនបសល់ែតកូនមួយេទ!! 

ក៖ អញ្ចឹងកូនទបំងអស់ 5 នបក់? 

ខ៖  ចប!៎! 

ក៖ 5 នបក់!!!អញ្ចឹង ទី1 សត្វេដបយសបរេក្តបចុះទី 2 ស្លបប់េដបយសបរអីេគេទបវិញ? 

ខ៖  ហ្នឹងេក្តបទបំងអស់គ្នបេក្តបលបប់ក្រញ្ជឹល!!េយើងមបនថ្នបំឯណបេទបេយើងរត់។ 

ក៖ អញ្ចីងទី 3 ទី 4 ក៏ស្លបប់េដបយសបររអញ្ចឹងែដរ? 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយស្លបប់េដបយសបរអញ្ចឹងែដរអត់មបនស្លបប់េដបយសបរេរឿងអីេទស្លបប់េដបយសបរែតអ

ញ្ចឹងែតម្ដងេក្តប េក្តបេក្តបដង្ហក់េយើងរត់េទបនឹងមបនថ្នបំឯណបេទបមីអូន!! 

ក៖ ែខបុ៉ន្មបនេលបកយបយេពលហ្នឹង? 



ខ៖  កបលេពលហ្នឹងកបលពី 75(1975) ។ 

ក៖ ឆ្នបំ 1975!!បុ៉ែន្តែខបុ៉ន្មបនេខត្តេដបឬែខេភ្លៀង? 

ខ៖  ែខេក្តបអូន!! 

ក៖ ថី អញ្ចឹងបបនជបគបត់េក្តបអញ្ចឹង។ 

ខ៖  ែខផល្គុនែខេច្រតហ្នឹង!!ក៖ ហ្ហ!៎!ខ៖  េហតុផល្គុនែខេច្រតហ្នឹង។ 

ក៖ និងកំពុងេពញេហើយ!! 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយនបំគ្នបរត់ដល់េពលរត់មកដល់េបបះអង្កបញ់នបំគ្នបស្លបប់មកដល់ផ្ទះឯេណបះអបមួយមួ

ល មួលណបស់មួលេហើយេក្តបស្លបប់ 2 នបក់េទៀតទបំងអស់ 4 នបក់ អស់ 4 

នបក់េនបសល់ែតមី្រសីមួយសឹងថបែតងបប់េទៀតណបស់!!អូនឯងវបឈឺដល់េពលេនះខ្ញុំឯេណបះ

ចុះអង្គបល់ហ្នឹងមបនស្អី 

្រគបប់េផ្លបងមកក្តបំងៗអញ្ចឹងមកមុខឆ្លងេគេហបេគេហបឆ្លងទេន្លេយើងហ្នឹងណបឆ្លងទេន្លនិងវបចង់

យកទេន្លេទបេហើយជួលទូកេគឆ្លងេគយកម្នបក់មួយ្រគួសបរនិង 3 កំបុ៉ងជួលេគណបស់។ 

ក៖ យកអង្ករ 3 កំបុ៉ង? 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយជួយេគឆ្លងទូកណបស់ឆ្លងមកដល់ស្វបយរលំេនះេនបសំណបក់កែន្លងនិង្រគបប់េផ្លបង

ក្តបំងៗអញ្ចឹងេចះែតតស៊ូេទបេទបដល់កែន្លងណបមបនស័ង្កសី 3សន្លឹក!!ស័ង្កសី 3សន្លឹកស័ងកបសី 

3 

សន្លឹកនិងេចះែត្រប៊កេទបេនបទីហ្នឹងេទប!!េដើរេទបេទៀតេទបេទៀតទបល់ែតមកដល់ផ្រតបេខ្មបេយើ

ងបបនឆ្លងផ្រតបេខ្មបេហើយណបស់មកពីស្វបយរលំបបនមកឆ្លងេនបផ្រតបេខ្មបេចញេគមិនេអប

យឆ្លងកែន្លងហ្នឹងេគេអបយឆ្លងកែន្លងស្អីវត្តស្អីេគេទកែន្លងវបលេនបះ!! 

ក៖ វត្តែ្រពកសំេរបង? 

ខ៖  ហួសវត្តែ្រពកសំេរបងមីអូន!!ខបងត្បូងវត្តែ្រពកសំេរបងេទបេទៀត!! 

ក៖ សិត្បូហ?ី 

ខ៖  េគេហបថបទួល្រកសបំងណបស់!!! 



ក៖ ហ្ហ៎ស្គបល់េហើយ!! 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយទួល្រកសបំងឆ្លងទីកែន្លងនិងេទៀតខ្ញុំេចះែតេទបេទបដល់្រសុកេទបដល់្រសុកនិងេមើល

េជើងសសរខ្ញុំពួកអបពតហ្នឹងវបយកេទបេធ្វើជ្រងុក្រសូវណបស់!!ចង់សសរបុ៉នបុ៉នេនះេហើយវបទប

ញែខ្សយកេទបេធ្វើបិទជ្រងុក្រសូវអស់រលីង!!កខ្ញុំេចះែតរស់េនបជបមួយែម៉របស់ខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំ

ស្លបប់បបត់េហើយណបស!់!ែម៉ខ្ញុំេហើយនឹងប្ដីខ្ញុំគបត់េចះែតេធ្វើរូបេអបយេនបដល់ែតេពលអញ្ចឹងអបព

តវបយកប្តីខ្ញុំេទបេធ្វើកបរេនបស្អីវត្តវត្តស្អីជិតកន្ទួតេនះ!!!េគេហបវត្តេ្រតេរបង !! 

ក៖ ែ្រសរេយបង? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយវត្តេ្រតេរបងេគ 

េអបយេយើង្រពលឹមេឡើងេគេអបយេយើងកបប់េស្មបណបសក់បប់េស្មបដបំដំឡូងហ្នឹងេហើយេគឲ្យេធ្វើ

ពបងេពលៃថ្ងេគេអបយេធ្វើពបងណបស់!!្រពលឹមេឡើងេ្រកបកេឡើងេពលយប់កបប់ 

ដល់េពលេទបេគអ្នកកបប់ប្ដីរបស់ខ្ញុំអ្នក្របមូលក៏ផ្ទុះ្រគបប់ស្លបប់េនបនឹងវត្តេ្រតេរបងនឹងេទប!! 

ក៖ ប្តី? 

ខ៖  ចប!៎!!ក៏ស្លបប់េទបដល់េពលដល់ស្លបប់េទបខ្ញុំឯេណបះេអើរេយើងពីេដើមយកបបនកងដឺរ៉ាមួយ 

មូ៉តូេគយកអស់េហើយយកបបនកង់ដឺរ៉ាមួយ 

ខ្ញុំឯេណះេគយកេទបដល់េពល្របធបនេគស្គបល់េនបះខ្ញុំថបអេញ្ចក 

អបអូនចុះេគដឹងដំណឹងថបប្តីរបស់ខ្ញុំឈឺបុ៉ែន្តស្លបប់ខ្ញុំអត់ដឹងេទដល់ែតេពលខ្ញុំេទបេគកំពុងេធ្វើពប

ងេធ្វើអីក៏ខ្ញុំេទបអញ្ចឹងេទបហ្ហ៎អបពតហ្នឹងេគអបអរនឹងណបស់!!ឋបសក្តិភូមិ នបយទន់អេញ្ចះៗ 

េហើយយកប្តីរបស់ខ្ញុំេទបបញ្ចុះេនបនឹងដីជិតវត្តេ្រតេរបងនឹងណបស់!!ហ្នឹងេហើយបញ្ចុះេនបទីហ្នឹង

ជិតេចតិយធំហ្នឹង!!េហតុែតខ្ញុំយំេអើយយំយំេឡើងសន្លប់!! 

ក៖ េនបេពលហ្នឹងអ្នកណបជបអ្នក្របបប់ថបប្ដីស្លបប់? 

ខ៖  េគអ្នកអបពតនឹងែតេគស្គបល់ខ្ញុំណបស់!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  

េគ្របបប់ថបឈឺមិនែមនថបស្លបប់េទដល់េពលខ្ញុំដឹងថបគបត់ឈឺខ្ញុំមកដល់េពលមកគបត់ស្លបប់េហើ

យេទបេហើយ!! 

ក៖ បុ៉ែន្តេដបយសបរផ្ទុះ្រគបប់េទ? 



ខ៖  

ផ្ទុះ្រគបប់ផ្ទុះ្រគបប់សុវណ្ណធីៃណេហើយេមើលេទបណប!!!េគអ្នកកបប់គបត់អ្នក្របមូលផឹងមកមិនស្លប

ប់!!តបេនះឥវ៉ាន់មិនេធ្វើកបរជបមួយប្ដីខ្ញុំបុ៉ែន្តេគអត់អីណបស់ទបល់ែតេពលេនះគបត់ស្លបប់េទបក៏ខ្ញុំ

ចុះេយើងមិនដឹងេធ្វើបុណ្យស្អីេគថបេគេធ្វើបុណ្យអីេអបយេហើយេហើយដល់ែតខ្ញុំមកដល់ផ្ទះេទៀត

ម្ដបយខ្ញុំឯេណះដឹងថបកូន្របសបរស្លបប់អញ្ចឹងគបត់រកដេង្ហើមធំដេង្ហើមទូចបបនែតែស្អកេឡើងែម៉រប

ស់ខ្ញុំស្លបប់េទៀត!ស្លបប់េទៀត។ 

ក៖ អូយ ដបច់ខ្យល់េហើយយបយ!! 

ខ៖  

ចប!៎!ស្លបប់េទៀតដល់េពលែដលស្លបប់េទៀតមបនកូនខ្ញុំកូនសំេនបះមួយណបសកូ់នសុំេនបះតបំងែត

ពីតូចមកតបំងែតពីប្តីរបស់ខ្ញុំេនបឯេណបះ!!ស្គមលួចមី្រសីេនបះក៏ស្គមែដរថបែតងបប់េទ!!ដល់េព

លេទបខ្ញុំមិនដឹងជបគិតយ៉បងេម៉ចេទដល់េពលអញ្ចឹងេគេ្របើខ្ញុំឲ្យេទបស្ទូង្រសូវេនបឯភ្នំស្អបងែហ្អង

ស្គបល់ពីភ្នំស្អបង? 

ក៖ ស្គបល់េហើយស្គបល់េហើយ!! 

ខ៖  

ស្ទូង្រសូវដល់េពលអញ្ចឹងេទបៃថ្ងស្ទុង្រសូវអញ្ចឹងអបកូនេគឲ្យេយើងមីកូន្រសីេអបយេទបអំេពបៃ្រព

អបកូន្របុសេទបអំេពបៃ្រពកូន្រសីយកេទបតបេដបល!! 

ក៖ ស្គបល់េហើយ!! 

ខ៖  មី្រសីនិងណបស់!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  ទូចទូចនឹងណបស់វបេនបទូចទូច 

ដល់េពលអប្របុសយកេទបដបក់នូវអំេពបៃ្រពដល់េពលៃថ្ង្របជំុេគេអបយមុខ្របជំុេគេអបយមក្រប

ជំុឮសូរថបេគេអបយមក្របជំុមីអូនេអើយេ្រកបកចបប់តបំងែតពីេម៉បង 12 ។ 

ក៖ 12យប់? 

ខ៖  12 គ្នប 3 នបក់ ចប៎គ្នប 3 នបក់េឈ្មបះបងហ្គិច1-េឈ្មបះែយត១ 3 

អ្នកនិងខ្ញុំណបស់េដើរមកេនះអូនេអើយថបេខ្មបចវបលងបំេពរកូនមហបបំេពរ ចប!៎!! 

ក៖ េមើលនិយបយ្របបប់ពីេពលេខ្មបចេលើសហ្នឹងបន្តិចេទបេមើលយ៉បងេម៉ចែដរ? 



ខ៖  ចប៎េខ្មបចលងមីអូនមកដល់កែន្លងេដើមេពបតេគេហបេដើមេពបធិ៍ េដើមេពបធិ៍ណបស់ 

ថបេខ្មបចវបេលើបំេពរកូនេហើយបរេទស េហើយកំហក កំហុីកំហក !! 

ក៖ លឺសំេលងែតម្ដង? 

ខ៖  លឺសំេលងែតម្ដងឬចុងអបេដើមេពបធិ៍ហ្នឹងណបស់!!  

ក៖ ្រពឺសម្បុរ!! 

ខ៖  ចប៎ែ្រសកេងបកៗអញ្ចឹងដល់េពលេនះបងហ្គិចេហើយបងអុល   

បងហ្គិចេហើយបងអុលថបអែញ្ចកហុីេយើងដល់េហើយកំណត់េហើយឲ្យែតជួបកូនសិនេទបខ្លបចេគ

មិនេអបយជួបកូនណបស់ដល់ែតេពលេទបៃថ្ងហ្នឹងេភ្លៀងផងដូចថបៃថ្ងេគ្របជំុណបស់្របជំុេហើយ

េភ្លៀងេហើយេហើយកូនវបរត់មករកែម៉រែខ្មរអញ្ចឹងេទបដល់េពលេគឲ្យេចញេគឲ្យេចញេទបេធ្វើកបរ

េភ្លង្របជំុណបស់កូនខ្ញុំមី្រសីហ្នឹងហិ! វបយំតបមេគអូសកបត់ទឹកណបស់មីអូនណបស់!! 

ក៖ យំតបមេលបកយបយ? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយចុះែម៉េហើយនឹងកូនែបកគ្នបយំកបត់ទឹកដល់េពលេនះេទបខ្ញុំក៏យំ 

យំេគថបខ្ញុំហ្នឹងបំពបក់បំប៉នមិនទបន់អស់ជំរុះជ្រមះមិនទបន់អស់!! 

ក៖ េដបយសបរកូនយំតបមនិង? 

ខ៖  

យំតបមហ្នឹងណបសេ់ហើយដល់េពលេនះអបេយើងយកអប្រកណបត់កបំខ្លបេទបអបែខ្វងែខ្វងអេញ្ចះ

ហ្នឹងែចកកូន 1 

ម្នបក់យកេទប!វបមបនបបនេ្របើខ្លួនវបឯណបអបពតអបេមអបពតហ្នឹងវបយកេទប!!ក៏េចញមកដល់ហ្នឹ

ងេនបផ្ទះេនបសែម្បង 

េនបបបនែតជញ្ជូន្រសូវេទអូនជញ្ជូន្រសូវពីផ្ទះឯងមកយកមកដបក់ផ្ទះេផ្សងជិថ្នល់ណបស់!!ជញ្ជូ

នឥវ៉ាន់1 កំនរ 

ចបនឆ្នបំងអីខំ្របឹងចុះេគរត់អស់េហើយេនបគ្នបបុ៉ន្មបន្រគួសបរ!!ខ្ញុំេចះែតជញ្ជូន្រសូវដបក់មបនផ្អកមប

នអីមីអូនេហើយវបេដញឯងៗេទបេទៀតរហូតដល់ៃ្រពសឯេណបះៃ្រពសតបែកវឯេណបះណបស់!!

ក៖ ចប!៎!ខ៖  េចះែតេទបេហើយអូនេអើយេចះែតេទប្រគបប់េផ្លបងក្តបំងៗ 

ខ្ញុំបីនបក់កូនបបួលគ្នបចូលចូលក្នុងរន្ធ្រតង់េសេគណបស់្រកបំងអញ្ចឹងកបលណបបបត់ស្ងបត់េដើរេទប

បបនបន្តិចេទៀតស្ងបត់ៗេដើរេទបបន្តិចេទៀតមបន្របឡបយមួយធំណបស់មីអូន 



មបន្របឡបយមួយធំដល់ែតមបន្របឡបយមួយធំខ្ញុំវបអត់េចះែហលទឹកអបកូនក៏វបអត់េចះែដរ

ណបស់ដល់េពលេនះេគពួក េគកបលនឹងេគមកេគដបក់គុកមនុស្ស មកពីសង្ឃ 

ដល់ែតេពលរួចមកណបស់រួចមកវបមបនកូនពូេថបមួយតូចដល់េពលេនះបងឆ្លងអត់រួចេទថបអ

ញ្ចឹងណបស់ឆ្លងេរបគេទេអបយអូនេអើយ!!វបកបត់ែមកសែង្កេនប្រតង់3 

4វបេបបះេទបឲ្យខ្ញុំសួរតបមហ្នឹងេទបណបស់ឲ្យសួរតបមហ្នឹងមកសួរទបំងកូនសួរទបំងអីមកមុខេទបដ

ល់កែន្លងខបងមុខ្រកបំងេទៀតេហើយ្រគបប់េផ្លបងណបស់ថបេវទនបដល់ 

ែតមកដល់ខ្ញុំេចះែតេឡើងេគេហបថបទំនប់ 

េគេហបទំនប់ស្អីេគេទវបឆ្ងបយណបស់មីអូនេចញពីៃ្រពសរេចញពីពុតសរមកពត់សរណបស់ 

េចញមកវបេហបវបេហបស្អីទីណបេទដល់េពលេហើយេចះែតេដើរមកក្នុងស្អីេគេហបភូមិេគេនបះណប

ស!់អបពតវបចូលេវៀតណបមចូលមកណបស់មីអូន្រគបប់ក្តបំង ដល់ែតេពលេនះវបេចះែតឌីៗៗៗ 

ឲ្យេយើងេអបយថយណបស់។ 

ក៖ េអបយេទបេទបេទប!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយឌីៗៗ 

ថបរួចអបពតឯេណះវបគបងេយើងថបអែញ្ចកកំ ុេទបកំុេទបមុខែតវបេអបយវបសុីកន្ទក់េហើយែតអត់មប

នអីេទ!!េយើងែលងឲ្យសុីកន្ទក់បបនកន្ទួតសុី្រគបន់ែតែ្រកងេលបវបអត់មបនកន្ទក់សុីេទៀត!!កន្ទក់សុី

េទៀត វរវរដបច់េពបះងបប់េហើយវបេអបយេយើងេទបេទណបស់មីអូន!ខ្ញុំេចះែត 

3នបក់កូនលូនលូនយបយេនបះម្ដបយអូនេនបក្នុងរន្ធែដរ!េយើងមិនដឹងគិតយ៉បងេម៉ចេទេគេគមបន

កូនជួយខ្ញុំឯេណះវបអត់កូនអត់ប្ដីមបនែតគ្នប 3 នបក់អបកូន្របុសមួយែរកស្មុក 

មី្រសីមួយស្ពបយឯខ្ញុំឯេណះទូលណបស់ដល់េពលអស់កម្លបំងេពកេដកអបកែន្លងទំនប់និងណប

ស់េហើយកូនេទបេនបឯេណបះ!!ដីកែន្លងទំនប់និងដល់េពលេគនបក់មកពីេនះេគថបអេញ្ចកហុីអ

ស់កម្លបំងណបស់ដបំសុីយ៉បងេម៉ចអីយ៉បងេម៉ចមីអូនណបស់ែបរេទបដួសទឹកេទបវបសុទ្ធែតេឈ្លើង!!

េឈ្លើងេឡើងរេវើកណបស់អូន!!េឈ្លើងេឡើងរេវើកេយើង្រកវី្រកវីេទប!!ក៏អត់បបនទឹកអីែដរដល់ែតេព

លេនះេទបេគឲ្យេគេអបយស្ករ្របែហលជប 1 ែវកណបស់មីអូនលិតខ្លួនឯងខ្លះទុកឲ្យកូនខ្លះ 

លិតណបស់បបនមបនេទបដល់កែន្លងណប្រកវី្រកវីយកែតទឹកណបថ្លបថ្លបនិងផឹកេទបណបស់មីអូន!!

ថបសងឹែតដបច់េពបះងបប់េហើយមីអូន!!កបលពីេពលេនបទីហ្នឹងេគវបេដញឲ្យេទបអង្គតប្របូច 

េគអត់យកេទបអង្គតប្របូចវបយកេទបែតពីរនបក់នឹងេទបេឈ្មបះបងហ្គិតេហើយហ្នឹងបងអុលណប

ស!់!េគយកេទបបបត់េទបខ្ញុំកំពុងែត្រជកជបមួយេគយ៉បងេម៉ចេហើយ្រសបប់ែតកូនមួយឬជំទង់វបថប

ែម៉ខ្ញុំេទបែដរវបេទបតបមែម៉របស់វបងបប់ 



តែតឥឡូវអស់អស់រលីងេហើយបបនេចញមកអញ្ចឹងេទបខ្ញុំមកដល់កែន្លងេនះទួល្រកសបំងេយើង

េនះហ្នឹងណបស់មកដល់កែន្លងទួល្រកសបំងេយើងហ្នឹងខ្ញុំឈប់េនបទីហ្នឹងឈប់េនបហ្នឹងបបនអ្នក

្រសុកែ្រពកឫស្សីថបអេញ្ចកហុីមីអូនេអើយអូនឯងេនបឯណប?ថបអញចឹងណបស់មីអូនឯងេទបឯ

ណបវិញ?ខ្ញុំថបខ្ញុំេទបកែន្លងឡឥដ្ឋថបអញ្ចឹងកែន្លងជិតសបលបេខត្ត!! 

ហុីមីអូនឯងេទប្រតឹមេនះជបមួយខ្ញុំសិនេទប 

!!េទប្រតឹមែ្រពកឬស្សីសិនេទបផ្ទះរបស់ខ្ញុំេនប្រតឹមហ្នឹងគបត់ថបអញ្ចឹងណបស់!!េហើយខ្ញុំក៏េចះែតតប

មេគេទបេទបដល់កែន្លងហ្នឹងេទបណបមកសំណបក់េនបែ្រពកឬស្សីផ្ទះេគបុ៉នបុ៉នណបណីមីអូនេអើ

យដល់េពលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងរកសុីអី 2 3 នបក់កូនបបួលគ្នបកូនឯងេនបទីហ្នឹងសិនេទប 

អញេទបសួរេគកែន្លងេនបះេមើលែ្រកងេលបមបនកបរងបរេធ្វើេនបះបបនមកេនបនឹងឡនិងរហូតមក

ណបស!់! 

ក៖ េពលនឹងែបកបុ៉លលពតេហើយេហើយែមនេទ? 

ខ៖  ែបកបុ៉លពតេហើយេហើយ!! 

ក៖ បុ៉ែន្តេនបរស់កូន 2 នបក់? 

ខ៖  េនបរស់កូន 2 នបក់!! 

ក៖ បុ៉ែន្តចុះមិន្រតូវ 6!! 

ខ៖  កូនសុំមួយកូនបេង្កើត 1!! 

ក៖ ឥឡូវកូនសុំេនបរស់ែដរេទេតើហី? 

ខ៖  កូនសុំស្លបប់បបត់េហើយ!! 

ក៖ គបត់ស្លបប់ថី? 

ខ៖  គបត់ស្លបប់ឈឺ!! 

ក៖ អញ្ចឹងគបត់េទើបែតស្លបប់េពលែបកបុ៉លពតេហើយេទ? 

ខ៖  េទើបែតស្លបប់បបន 2 ឆ្នបំហ្នឹងេទអប្របុសេហើយមី្រសីេនបះសែង្កថបនិងងបប់និងរស់!! 

ក៖ គបត់ស្លបប់ថីកូនចិញ្ចឹមហ្នឹង? 



ខ៖  

អបហ្នឹងវបឈឺឈឺដូចថបអបពតវបេ្របើឲ្យេធ្វើកបរវបដូចថប្រកញុង្រកញុងេជើងខ្ញុំបំេរើវបេទបបុ៉ែន្តវបយូរ

ែដលវបស្លបប់ណបស់ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ ហ្ហ៎អញ្ចឹងេដបយសបរស្រង្គបមេពលសម័យបុ៉លពតនឹងវបេ្របើគបត់េពលគបត់ឈឺទល់ !! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ ឈឺទបល់ែតពីហ្នឹងមក? 

ខ៖  

ចប!៎!លួចកូនខ្ញុំមី្រសីេគេអបយជញ្ជូនអបចម៍េគបេហើយវបេគឲ្យកបត់ធបងេខ្រតអីវបកបលេពលហ្នឹង 

អបយុ 12ឆ្នបំអប្របុសហ្នឹងណបស់!!ក៖ ចប!៎!!ខ៖  មី្រសីអបយុ 7 

ឆ្នបំកូនខ្ញុំណបស់!!អញ្ចឹងេចះែតមកមកមកអញ្ចឹងមិនដឹងេនបឯណបអីឯណបេទដល់េពលផ្ទះេនះ

មុនដំបូងមបនេគេនបណបស់ !! ក៖ ចប!៎!ខ៖  

មបនេគេនបដល់េពលេគេចញេទបេនបភ្នំេពញេទបខ្ញុំក៏សុំេគចូលេនបទីហ្នឹងបេណ្ដោយេទប!! 

ក៖ ចូលរស់េនបមកដល់សព្វៃថ្ង!! 

ខ៖  ចូលមកដល់អត់មបនជញ្ជបំងអត់មបនេធ្វើអីេទចំហថ្លុង់ទបំងអស់ ចំហថ្លុងខ្ញុំេចះែតេនបេទប។ 

ក៖ អញ្ចឹងផ្ទះនិងដំបូលឥវ៉ាន់សល់តបំងពីជំនបន់បុ៉លពតឬក៏េលបកយបយេធ្វើថ្មី? 

ខ៖  ហួសហួសតបំងែតពីជំនបន់ផ្ទះហ្នឹងចង់ 100 

ឆ្នបំេហើយមកេហើយផ្ទះេគ្រសបប់ពួកខបង្រតីេគេនបណបស់ !! ក៖ ចប!៎! 

ខ៖  

ខ្ញុំេចះែតចូលមកនូវេទបេយើងអត់មបនប្តីអត់មបនអីអញ្ចឹងែដរេដបយែតេនះខ្ញុំបបនេគចូលស្ដីកូនខ្ញុំ

នឹងេទបវបេធ្វើទ្វបរេធ្វើអីហ្នឹងេទបកបរេនបទីហ្នឹងេទបដល់េពលេគរកសុីមបនបបនេគទិញផ្ទះទិញអីេផ្ស

ងេទបណបស់!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ បុ៉ែន្ត េលបកយបយអត់្រពមេទបេនបជបមួយកូនេទ? 

ខ៖  ខ្ញុំអត់េទបេនបជបមួយេទ 

េ្រពបះអេញ្ចកអបកូន្របុសហ្នឹងេគេគេធ្វើកបរខបងទបហបនដល់េពលេនះមបន្រសីេតបងអប្របុសហ្នឹ

ងេទបណបស ់!! 



ក៖ កូន្របសបរហ្នឹង? 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយកូន្របសបរេទបអប្របុសនឹងេទបកូនខ្ញុំវបខឹងវបេលងេទបឥឡូវបបនកូនវបកំេលបះ្រកមំុ

េហើយពីរនបក់!! 

ក៖ បុ៉ែន្តឥឡូវគបត់ែលងមបនប្ដីេហើយែមនេទ? 

ខ៖  

គបត់ែលងែដរ!!េហើយខ្ញុំេនបឯណបេទប!!ហ្នឹងេហើយមីុអូនេវទនបណបស់មីអូនេអើយ!!ជំនបន់បុ៉លព

ត!! 

ក៖ 

ហ្នឹងេហើយេលបកយបយេអបយពិបបកណបស់ែត្រគួសបរប្ដី្របពន្ធមបន្រសីេហើយគឺយ៉បប់េហើយ្រប

ពន្ធចុង!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយេទើបែតមបន្រសី្របែហលជបពីរបីឆ្នបំហ្នឹងេទ!! 

ក៖ េហើយសុខចិត្តេបបះបង់េចបលកូន្របពន្ធេទបយក្រសី? 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយេហើយឥឡូវកូនេឡើងសរធុចធុច!!ឥឡូវអបេចបរបស់ខ្ញុំបបនេធ្វើកបរអបបង!!េនបឯមួយ

េនបះ្របឡងឆ្នបំហ្នឹងេហើយ្របលងែខ 8 

ហ្នឹងេហើយ!!ខ្ញុំេចះែត្រទបំ្រទេទបេធ្វើេម៉ចវបេយើងវបអត់មបនបងប្អូនបងប្អូនរបស់ខ្ញុំ 8 នបក់ 

9នបក់ងបប់អស់រលីង!!ទបំងឪពុក។ 

ក៖ ឥឡូវសួរបងប្អូនែតម្ដងេទប!!ទបំងអស់ 9 នបក់អញ្ចឹងែមនេទ? 

ខ៖  ចប!៎! 

ក៖ ្រសីបុ៉ន្មបន្របុសបុ៉ន្មបន? 

ខ៖   ្រសែីត 2 េទមីអូន!! 

ក៖ ្របុស 7? 

ខ៖  ្របុស 7!! 



ក៖ 

េលបកយបយចបំឈេមបះបងប្អូនទបំងអស់អត់តបំងពីបងេទរហូតដល់េពបេគេលបកយបយ្របបប់

េទបេមើល? 

ខ៖  ចបំចបំ!!េឈ្មបះបងរបស់ខ្ញុំបងេគបង្អស់ណបស់បងេគបង្អស់េឈ្មបះខ្ញុំេភ្លចបង 

2នបក់េទៀត្រសីណបស់េឈ្មបះហ្នឹងេហើយេឈ្មបះអិត អិតមួយអុ៊តមួយ បងផបន1ែណបងផបន 

1េមើលេមើលអិត អុ៊ត បងផបនបីបួនធំ េខឿន ៃផ មីេអឿន និង ភី សុផល េហើយនឹងកូនខ្ញុំ 4 

នបក់អស់រលីង!!ថបងបប់ជបង 20 នបក់េហើយមីអូនណបស់!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  

េហើយខ្ញុំជបណបនឹងងបប់េទៀតមីអូនេអើយមកេនបទីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងរកសុីអីកូនេរៀនផងឲ្យេធ្វើកបរ

េនបេរបងច្រកនិងណបស់ឲ្យេធ្វើកបរេរបងច្រកេទបដល់េពល្រពលឹមេឡើងអញ្ចឹងេទបវបេទបេរៀនអញ្ចឹ

ងេទបេហើយខ្ញុំលក់សបច់េគបអបំងេនបថ្នល់កបលេពលហ្នឹងមួយចង្កបក់្របបំកបក់ !!ណបស់មីអូន!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ!! 

ខ៖  េលបក 

1ចង្កបក់្របបំកបក់េចះែតលក់េទបចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមកូនផងកូនេរៀនផងបបនេរៀនេចះដឹងេទបេហើយ

ក៏េគេឃើញវបក៏េគស្ដីេទបប្ដីេទបកបេនបទីហ្នឹងអីេគហ្នឹងេទបមីអូនណបស់បុ៉ែន្តពីេដើមវបទូលបយកែន្ល

ងនិងជបឃ្លបំងរបស់េគ!! 

ក៖ មិនែមនចេង្អៀតេទ!! 

ខ៖  

ចប!៎!!េហើយដល់េពលេទបខ្ញុំកបរេហើយមបនអីសុខសបន្តជបមួយគ្នបេទើបែតដល់េពល្របែហលជប

មួយឆ្នបំពីរឆ្នបំវបែបកគ្នបនឹងណបស់!! 

ក៖ ែបកែខ្ញកេទបមបន្របពន្ធចុង!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយមបន្រសីេទៀត!! 

ក៖ អញ្ចឹងេលបកយបយអម្ញ់មិញបងប្អូន 9 នបក់របប់េហើយអស់េហើយែមនេទេលបកយបយ? 

ខ៖  ចប៎ចប៎!!! 

ក៖ អញ្ចឹងរំលបយេឈ្មបះសំអុ៊ន? 

ខ៖  ស៊ ូ!! 



ក៖ ស៊ ូសំអុ៊ន!! 

ខ៖  ចប៎ជីតបរបស់ខ្ញុំេឈ្មបះស៊ូ ខ្ញុំេឈ្មបះសំអុ៊ន!! 

ក៖ 

អញ្ចឹងេលបកយបយបងប្អូនរបស់េលបកយបយែដលស្លបប់បុ៉ន្មបនស្លបប់ទបំងអស់បុ៉ន្មបនអ្នកទបំងអ

ស់ែតម្តងែមនេទ? 

ខ៖  ចប!៎! ទបំងអស់ចបំេមើល អិត អុ៊ត ផបន ភំុ េភឿន ៃផ មីេអឿន សុភី សុផល និង 7 

នបក់មីអូន!!7នបក់!! 

ក៖ អញ្ចឹងស្លបប់េដបយសបរជំនបន់បុ៉លពតទបំងអស់? 

ខ៖  ស្លបប់េដបយសបរជំនបន់បុ៉លពតេហើយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ស្លបប់!! 

ក៖ េដបយសបរជំនបន់បុ៉លពតេទៀត? 

ខ៖  ែម៉របស់ខ្ញុំហ្នឹងកេនបក្នុងជំនបន់បុ៉លពតេទៀត!! 

ក៖ េហើយចុះមកផ្ដុំគ្នបេនបទីហ្នឹងទបំងអស់ែតម្ដង!! 

ខ៖  

ហុីេហើយប្អូនខ្ញុំេឈ្មបះស៊ូៃផហ្នឹងេគបញ្ជូនយកេទបផបនេគបញ្ជូនយកេទបបញ្ជូនេទបបបត់បបត់រហូ

តែតម្តងអត់មបនេឃើញ 

!!េទបខ្ញុំខំ្របឹងរកេមើលេគថបេទបះបីរស់ក៏អត់ជួបស្លបប់ក៏អត់ជួបែដរែបកគ្នបអស់េហើយស្លបប់ទបំង

អស!់!ស្លបប់នឹងអត់បបយមបនេគេនបជិតហ្នឹងថបេគអត់បបនងបប់មួយៃថ្ងមួយមួយៃថ្ងមួយ!!រូបប្អូន

ប្អូនខ្ញុំមបន្របពន្ធមបនអីេហើយហ្នឹងមបន្របពន្ធមបនអីេហបថបងបប់ៃថ្ងមួយមួយៃថ្ងមួយអញ្ចឹង!! 

ក៖ អញ្ចឹងបងប្អូនេហើយនឹងម្ដបយឪពុកស្លបប់េដបយសបរអត់បបនទបំងអស់? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយអូន!! 

ក៖ អត់េទម្តបយស្លបប់េដបយសបរអេញ្ចះមួយ!!ខ៖  ចប!៎!ក៖ 

េដបយសបរស្លុតចិត្តេដបយសបរកូន្របសបស្លបប់? 

ខ៖  

ស្លុតចិត្តអញ្ចឹងេហើយេដបយថបវបឲ្យេទបជួបកេន្ទលគបត់េចះែតឈឺគបត់ចបស់េទបេហើយជួសកេន្ទ



លេនបែតែ្រសកេហបេទៀតណបស់មីអូនណបស់េហបខ្ញុំឲ្យេទបកិន្រសូវេទៀតខ្ញុំថបអេញ្ចកខ្ញុំេទបកិន

អត់េកើតេទ!!ពីេ្រពបះម្ដបយរបស់ខ្ញុំឈឺខ្លបំងណបស់!កំុមបយបដកខ្ញី អីស្អីស្អ!ី! 

ក៖ ថបេអបយអញ្ចឹងេទៀត!! 

ខ៖  កំុពត់!! េហើយអ្នកខ្លះអត់បបយេពកអង្ករេគេអបយែរងណបស់ 

ជបមួយខ្ញុំេអបយែរងគបត់ឃ្លបនេពក គបត់អកអង្ករ 

ដល់ែតេគេឃើញណបស់េគេឃើញេគៃវ៉គបត់ៃវ៉្រចកអង្ករទបល់ែតងបប់េទប!! 

ក៖ អូយ អប្រកក់េម្លះ!! 

ខ៖  េពលហ្នឹង្រចកអង្ករមីអូនខ្ញុំ្របបប់មីអូនឯង!! 

ក៖ ខ្ញុំឆ្ងល់វបហ៊បនេលើកៃដៃវ៉មនុស្សេទបរួចេលបកយបយ? 

ខ៖  

ហុីអូនេអើយកំពុងែត្រសួលជបមួយខ្ញុំអញ្ចឹងកប់កប់អញ្ចឹង្រសបប់ែតេឡើងមកសបម៉បក់មិត្តេនះអ

ញ្ចឹងណបស់េឡើងេទបយកគ្នបេទបៃវ៉េចបលេនបេ្រកបមគល់ស្វបយចំកបរស្វបយ!! 

ក៖ ឲ្យេលបកយបយផ្ទបល់ែភ្នកែដរឬក៏អត់? 

ខ៖  េឃើញផ្ទបល់ែភ្នកនិងែតម្ដង!! 

ក៖ ៃវ៉និងមុខេយើងែតម្តង? 

ខ៖  អត់ៃវ៉េនបេលើមុខេទវបយកេទបឆ្ងបយកំុេអបយេយើងេឃើញ!! 

ក៖ ចប៎បុ៉ែន្តេលបកយបយេនបែតេឃើញ? 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយេនះខ្ញុំតបមដបនេមើលមបនេនបឯណបេនបម្លប់ស្វបយនិងយកេទបកប់េចបលដូចេខ្មបចែឆ្ក

េខ្មបចឆ្មបអញ្ចឹង!! 

ក៖ ្រសេណបះេទេលបកយបយដល់េពលឆបប់េធ្វើកបរជបមួយគ្នបេហើយេយើងៃវ៉េចបលេនះ!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយកំពុងែតស្ទូងដកអីជបមួយគ្នបមីអូន 

រួចអត់បបយ្រកហបយទឹកេអើយេវទនបថបេវទនបណបស់អូន!! 



ក៖ េហើយេលបកយបយដល់េពលអត់បបយេធ្វើយ៉បងេម៉ចបបនរស់េនបេទប? 

ខ៖  

អត់បបយអី៊ចឹងណបស់មីអូនខ្ញុំនឹកេឃើញអបណិតដល់កូនដល់េពលេយើងសុីបបយរួមេទបេនបះកូ

នក៏សុីបបយរួមែដរបុ៉ែន្តដូចណបសុីកូនខ្ញុំមី្រសីហ្នឹងេគដបំេគដបំបបយេគដបំបបរមិនេគលបយេពបត

អបេពបត្រកហមេយើងនឹង!!!េពបត្រកហមនិងវបឆ្កឹះយកែតេពបតេពបតហ្នឹង!!វបែហកស្លឹកេចកបុ៉ន

បបតៃដអញ្ចឹងយកមកឆ្កឹះយកែតេពបត េហើយអបហ្នឹងេនបនិងស្លឹកមបនលិតេទបមីអូនណបស់!!ក៖ 

ហុីៗ!ខ៖  

ថបេវទនបណបស់ខ្ញុំ្របបប់មីអូនជបណបែតគ្មបនបបនរស់តេទបេទៀតេទេចះែតរស់ែដរ!!ខ្ញុំថបេអបយគុ

ណ្រពះពុទ្ធ្រពះធម៌្រពះសង្ឃេទវតបថ្មីេលបកតបម្ចបស់្រសុកម្ចបស់ទឹកម្ចបស់ដីគុណែម៉គុណឪងបប់

រស់អីេអបយបបនេទបដល់ភ្នំេពញ!!ខ្ញុំណបស់។ 

ក៖ ឲ្យបបនេទបដល់្រសុកភូមិ!! 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយឲ្យបបនមកដល់ភ្នំេពញវិញឲ្យបបនរស់េនបមកដល់ភ្នំេពញវិញេចះរស់េនបមូ៉តូបុកេទៀ

តអត់ស្លបប់េទៀតខ្ញុំណបស់!!អូនសួរអ្នក្រសុកខ្ញុំសន្លប់ហ្នឹងេហើយមបនកូន្របសបរេហើយេហើយមូ៉

តូបុកេនបនឹងមុខនឹងអបផ្លូវេយើងចូលហ្នឹងមូ៉តូបុកនឹងអត់ដឹងខ្លួនេទតបំងែតពីេម៉បង 

7េទបរកទិញអីេនបនឹងថ្នល់និងណបស់មូ៉តូបុកមំុាង 

អត់ដឹងខ្លួនដល់េពលេគដឹកយកេទបេពទ្យេគដឹកយកេទបេពទ្យអញ្ចឹងេម៉បង 

8្រពឹកមបនេគេឆ្លើយមបនអបក្មួយខ្ញុំេឆ្លើយថបេមើលគបត់េទបចបំគបត់េអបយលុយេលបក្រគូេពទ្យេអើយ

កំុទុកគបត់េចបលអញ្ចឹង!!ថបអញចឹងណបស់បបនេពទ្យេមើលេទបដល់េពលែស្អកេឡើងអញ្ចឹងេម៉ប

ងបីបបនដឹងខ្លួនេ្រពបះអីកូន្របសបររបស់ខ្ញុំេនបជបមួយតបែសនណបស!់!ដល់េពលេនបះវបរបយកប

រណ៍េទបដល់ហ្នឹងបបនេទចបក់ថ្នបំកំុអីងបប់បបត់េហើយអូន!!េពទ្យចបក់ថ្នបំផងេពទ្យព្យួរសបរ៉ូមផង!!

េមើលយបយ េពទ្យបបរបំងផងេពទ្យជបុ៉នផងខ្ញុំ្របបប់មីអូនឯងថបែតងបប់បបត់េហើយ 

,!!េហើយបុ៉ែន្តកែន្លងេយើងេដកនិងៃថ្លណបស់!!មួយៃថ្ង 30េរៀល 

មិនែមនេនះេទណបស់្រគបន់ែតមួយយប់! 

ក៖ ្រគបន់ែតកែន្លងេគង េសបះៃថ្លចង់ជបងសណ្ឋាគបរេទបេទៀត!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយមួយៃថ្ង 30 េរៀលមួយៃថ្ង 30 េរៀល បបយសីមិនេកើតអីសុីមិនេកើតថបែតងបប់េតើ!! 

ក៖ បុ៉ន្មបនឆ្នបំមុនែដលេលបកយបយ? 



ខ៖  ខ្ញុំ្របែហល 5 ឆ្នបំេហើយ 5ឆ្នបំេហើយេគមិនដល់ 5 ឆ្នបំេទ្របែហលជបបួនេមើលេទប!!ក៖ 

អញ្ចឹងអបយុៃថ្លេហើយេលបកយបយ!!ខ៖  ចប!៎!!ក៖ 

េលបកយបយគិតេទបេមើលេមើលេពលជំនបន់បុ៉លពតអត់មបនអ្វីហូបេធ្វើកបរជបទម្ងន់!! 

ខ៖  មីអូនេអើយ!! 

ក៖ យ៉បងេម៉ចែដរេលបកយបយ?ខ៖  ចប?៎? 

ក៖ យ៉បងេម៉ចែដរចង់និយបយអីេគអម្ញ់មិញ? 

ខ៖  

និយបយថបអញ្ចឹងេបើអត់អីសី ុេទបសុំអំបិលេគណបស់សូម្បីែតបន្តិចមកដល់េពលេនះបងបួលគ្នប

េធ្វើកបរនិងមបនស្លឹកថ្នឹងស្លបប់អីណបស់សុីផឹកទឹកសុីផឹកទឹកដល់េពលេគែចកេ្រតៀប 

ដូចថបែចកបបយក្តបំងេអបយដូចថបេយើងេធ្វើកបរងបរយប់ហ្ង៎អ្នកសុទ្ធែតកំលបំង្រសួចេគេអបយមក

លបក់ទុកឲ្យកូនណបស់!!លបក់ទុកហបលឲ្យស្ងួតហបលឲ្យស្ងួតកបលេពលហ្នងឹ្រសូវជិតេចញេហើ

យេនបះែបកគុម្ពអញ្ចឹងេទបខ្ញុំែវកែវកេទបណបស់ ែវកែវក 

ខ្ញុំេដើរហបលេទបពួកនបរីនបរីែដរមបនកូនសុទ្ធែតគិតអញ្ចឹងដូចគ្នប។ហបលស្ងួតេទបដបក់ក្នុងស្មុគ

េទប!ស្ពបយស្មុគមួយ 

មបនទឹកមបនអបស្មុកហ្នឹងស្រមបប់ជួបកូនេអបយេទបកូនល្អណបស់ដល់េពលជិតេយើងែបកវបេធ្វើ

្រតបបបបយ វបេធ្វើ្រតបបបបយែចកគ្នប 1 ដំុ 1 ដំុ ម្នបក់ កូនវបអត់ 

ែចកអត់ហ៊បនសុីេទទុកឲ្យកូនខ្ញុំណបស់អត់ហ៊បនសុីេទទុកេអបយកូនឱ្យកូនបបនសុី 

េហើយស្គមក៏ៃដតូចតូចខ្ញុំថបែតងបប់េទ 

មីមួយនឹងេទៀតណបស់េបើេពលមីអស់េនបះកបលពីស្លបប់វប្រទលុក្រទលន់វបេក្តបណបស់ 

!!អ្នកែដលស្លបប់េទបពីមុន!! 

ក៖ េទើបែតែបកេចញេទបេទ!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយេទើបែតែបកេចញេទប!! 

ក៖ េនបមបនសបច់មបនឈបម? 

ខ៖  ចប!៎!! ស្គមស្គមមីអូនេហើយរួចប្ដីខ្ញុំខ្ញុំនឹកេឃើញកបលពីមិនទបន់ែបកគ្នបមីអូនណបស់ 

េគឲ្យេទបកបប់ទំនប់េហបទំនុបបឹងវបខ្ពស់ 

ជបងេគេគេហបទំនប់ស្អីេគេទទំនប់និងខ្ពស់ដល់េពលេទបកបត់អញ្ចឹងគបត់ៗចឹងដល់េពលេម៉បង



ស្អុយេគមិនេអបយសុីបបនសុីបបយសុីបបយេយើងហ្នឹងមបនអូនេហើយគបត់េបះបបន្រតកួនមក1ក

ង1 កង េបះ្រតកួនមកយកអបណបឬីខ្ចីបន្តិចេទបណប 3 

យកមកេបះសន្លឹកអីចឹងេទបេហើយឱ្យម៉ត់េទបតបំងែតយកេទប្រសុសទឹកេក្តប 

យុទ្ធសប្រស្តទឹកេក្តបេទបេគែចកអង្ករមួយ្រគួសបរមួយកំបុ៉ងណបស់មួយ្រគួសបរេទបពុះេទបយកអប

ហ្នឹង្រចកេទបណបស់មីអូន្រចកក្នុងហ្នឹង េហើយជបត់វបេទប!!ហ្នឹងេហើយកូរ្រចបល់គ្នបេទបបបន 1 

្រគបប់ 1 ្រគបប់សុទ្ធែត្រតកួននឹងណបស់េហើយេចះែតសុីេទប!! 

ក៖ េធ្វើយ៉បងេម៉ចឲ្យែតរួចសិនេទប!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយេអបយរស់សិនេទបបបនថបេវទនបខ្លបំងណបស់អូនេអើយ!! 

ក៖ ឈឺចបប់ខ្លបំងណបស់េលបកយបយ!! 

ខ៖  

េហើយៗចឹងបបនថបជំនបន់បុ៉លពតែរកដីែរកដីនិយបយ្របបប់េក្មង្រសករេ្រកបយ!!វបអត់ដឹងអញ្ចឹង

ខ្ញុំណបស!់!មីអូនេអើយដូរគ្នបខ្ញុំកបប់ដីម្តងេទប 

ដបក់េអបយេគែរកេទបដល់េពលខ្ញុំហត់អបកបបដីេទបខ្ញុំេទបែរកម្ដងម្នបក់ 

េទបដល់េឡើងេទបេលើទំនប់ទំនប់ខ្ពស់ណបស់មីអូនទំនប់ 

េណបះខ្ពស់ជបងដំបូលផ្ទះេនបះេទបេទៀត!!េឡើងអូនណបស់!! 

ក៖ េហើយេបើហូបអត់ែឆ្អតផងេទបនឹងមបនកម្លបំងឯណបេទបែរកេទបេលបកយបយ? 

ខ៖  មីអូនេអើយវបថបេយើងសតិអបរម្មណ៍ហ្នឹងេហើយពួកនបរីនបរី 

ដួល្របូសៗមីអូនណបស់!!វបេខ្សោយជបងចបស់ៗេទបេទៀត!! 

ក៖ េបើអត់អីហូបេទបថបខបងសតិអបរម្មណ៍អីឯណបេទបវិញមនុស្ស្រតូវកបរហូបេដើម្បី 

មបនកម្លបំង។ 

ខ៖  អបេនះេអបយសុីបបររបវរបវអី៊ចឹងេគស្លម្ជូរ្រតកួន សម្លម្ជូរ្រតកួនថបេខ្មប្រពិចដូចជបធ្យូងអញ្ចឹង 

!!!េហើយអបខ្លះស្លខ្ញុំមិនដឹងថបបបន្រតីស្អីេទែបបជបស្លរពស់មិនដឹងខ្ញុំអត់សុីខ្ញុំេដកថបអត់បបយយ

កែតអំបិលសីជបមួយផឹកទឹកសុីអំបិលជបមួយបបរផឹកទឹកសុីអំបិលេបើកបរេហើយថប្រពលឹមេឡើ

ងេហវចង់ដួលេហើយែតេចះែតរស់ែដរេនះមីអូនខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំសរេសើរចិត្តខ្ញុំណបស់!! 

ក៖ េហើយឲ្យេលបកយបយែរកដីេហើយនិងស្ទូង្រសូវេហ? 



ខ៖  

ស្ទូង្រសូវេហើយដល់េពលស្ទូង្រសូវេហើយណបស់ែខ្របបំងេគឲ្យែរកដីដល់េពលែខវស្េគេអប

យស្ទូង្រសវូេហើយទឹកលិចេនបកែន្លងណបកណ្ដាលអ្រធប្រតក៏មកេហបែដរខ្លបចទឹកលិច្រសូវវប

េហបេយើងកណ្ដាលអ្រធបត!!េទបេបើកទំនប់ជួយបបចអីទបំងយប់និងហ្នឹងណបស់បបចកែ្រញ្ចងថ្នបំ

េនបះ!!េគចងខបងេណះមួយចំេហៀងខបងេណះមួយចំេហៀង!!បបចេទបណបេអបយវបកំុឲ្យលិចទឹក

្រសូវថបេវទនបណបស់ប្អូនអត់មបនម៉បសុីនឯណបេទបបូមេយើងឯណបដូចេយើងេទ។ 

ក៖ និយបយេទបកម្លបំងមនុស្សសុទ្ធសបធែតម្ដង។ 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយកម្លបំងមនុស្សសុទ្ធសបធែតម្តងអត់មបនអីេទ!!េហើយេបើមិនេជឿឯងសួរពួកចបស់ចបស់

អបយុ70 ឆ្នបំ 80 ឆ្នប!ំ! 

ក៖ 

ហ្នឹងេហើយេជឿេហើយេលបកយបយខ្ញុំសម្ភបសេ្រចើននបក់េហើយខ្ញុំេជឿែតម្ដងបុ៉ែន្តវបមិននឹកស្មបនថប

ជីវិតមនុស្សដល់ថ្នបក់ហ្នឹងណបស់!! 

ខ៖  

ថបេវទនបេវទនបខ្លបំងណបស់អូនែហ្អងេមើលែតក្នុងទូរទស្សន៍េគេលងអត់ខុសេទទូរទស្សន៍្រគបន់

ែតមបនអីខ្លះដូចជបគបស់គល់េយើងគបស់េកើតមិនេកើតអបខ្លះវបេខ្សោយយកគ្នបេទបៃវ៉េចបលភ្លបមភ្លប

មខ្លបំងបំផុតនបរីៗយកពីភ្នំេពញេទបអូនេអើយេវទនប 

ខ្លបំងែមនែទនអត់បបយ្រកហបយទឹកមុខេឡើងដូចស្វប!!្រគប់គ្នបែណេបើពួកខ្ញុំវ័យចបស់្រគបន់េបើប

ន្តិចហប៎េបើពួកហ្នឹងមិនបបច់េទមិនបបច់និយបយេទ។ 

ក៖ ចបស់ចបស់ជបងចបស់ៗេទបេទៀតែមនេទមុខ? 

ខ៖  

មីអូនេអើយថបេវទនបណបស់ខ្ញុំ្របបប់េហើយេវទនបតបំងពីពួកខ្ញុំមករហូតខ្ញុំថបខ្ញុំមិនគួរណបបបនរស់

េនបេធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបបនខំេធ្វើបុណ្យណបស់មីអូនណបស់ខ្ញុំបន្តិចេទើបបុណ្យឯេណះបបនលុយម

កេទបបុណ្យឯេណះបុណ្យឯេណបះ!!ពបក្យេអបយពីេនះពីេនបះមកកូនេចបឲ្យមកេទបបុណ្យេទបបប

ន្រគប់កែន្លងខ្ញុំែដរបន្ទបប់ពីកូន្របសបរខ្ញុំេនបខ្ញុំេទបរតនគិរីមណ្ឌលគិរី្រកេចះស្ទឹងែ្រតងេទបភ្នំគូ

ែលន!! 



ក៖ ឆ្ងបយឆ្ងបយេទៀតណបស់!! 

ខ៖  ចប!៎!េហើយ 4 េទប 10 

ៃថ្ងស្គបល់េលបកណបស់េលបកពីភ្នំេពញេចះែតមកេហបឲ្យេទបេទប្រកេចះេហើយអញ្ចឹងេទបមកបប

ន្របែហលជប 4 េទប 5 ៃថ្ងេគេហបេទបកំពង់ធំេចញពីកំពង់ធំបបន 4 េទប 5 

ៃថ្ងេទប្រពះវិហបរេទប្របបសបទតបមបន់និង្របបសបទតប្រកបីភ្នំយបយយ៉បត!! 

ក៖ េទបដល់ធ្លបយដល់ៃប៉លិនេទៀត? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ ហុីអស់ឆ្ងបយេទៀតណបស់!! 

ខ៖  

10យប់ណបស់មីអូនខ្ញុំ្របបប់ែហ្អង!!គ្មបនអ្នកណបក៏ស៊ូដូចជបខ្ញុំេទផ្ទះេនះអីអត់ហ៊បនេទបេទ!!មបន

ែតខ្ញុំពីរបីនបក់តស៊ូមីអូនណបស់!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  េទបេដកផ្ទះសំណបក់ម្នបក់េគយក 12000ម្នបក់យក 

12000ណបស!់!ក៖ ចប!៎!ខ៖  

េហើយតំាងេដកេទបេហើយមកពីស្អីហ្នឹងបបន្របែហលជបមួយែខេលបកវត្តចបក់អែ្រង្របបប់ថបេទប

ែហរេទៀនវស្ហប៎ែខមបឃបូជបមីអូនេទបកំពត!!ខ្ញុំថបេហកំពតអញអត់ែដលស្គបល់េទបបូកេគប

អត់ែដលស្គបល់េទបេទបចុះេឈ្មបះេទបៃថ្លឡបន25000មីអូនណបស!់! 

ក៖ េទបវិញេទបមក? 

ខ៖  េទបវិញេទបមក!! 

ក៖ េថបកទបប។ 

ខ៖  ចប៎25000 25000 លុយែខ្មរេយើងហ្នឹង!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  េហើយដល់ែតេទបចុះេឈ្មបះេគ 25000 

េលងសុទ្ធែតឡបន្រកុង40 នបក់អបឡបន 60 

នបក់ណបស់ជិះអ្នកម្នបក់ដបក់េកបអីមួយៗម្នបក់េទបមួយយប់មួយៃថ្ង!!ថបេលបកសូ្រតេអបយសូ្រត

សូ្រតេមើលេទបដល់េទបតបំងែតពីេម៉បង 3 និងេម៉បង 2 េម៉បង 3េទបដល់េនបះ 

7.30េទបដល់ផ្រកំពតណបស!់! 

ក៖ ចប៎អត់សូវឆ្ងបយបុ៉ន្មបនែដរហ្នឹង!! 



ខ៖  ចប៎ដផ្រកំពតដល់ផ្រកំពតេម៉បង 7 

កន្លះេចញពីនឹងេទបកម្មបភិបបល្រកុងពួកទបហបនែហេយើងេទបណបស!់!ែហរេយើងេទបដល់បូក

េគបែហរេទបដល់បូកេគបេទប្រគបន់ែតេទបដល់េលបកឆបន់!!ក៖ ចប!៎!!ខ៖  ចុះេទបដល់េម៉បង 

10ជបងេទបេហើយអូនេម៉បងជិត 11 

េហើយឆបន់្របញិប្របញបប់អញ្ចឹងេលបកសូ្រតេហើយមួយសន្ទុះេគេហបមកបងប្អូនេឡើងឡបន

េឡើងឡបនសុទ្ធែតឡបនធំៗេឡើងឡបនេទបេលងេទបដល់េគេហបភ្នំ 100 

អូនភ្នំ100េចញពីេនបះមកេម៉បង 1េចញេម៉បង 1ទបល់ែតេម៉បង 7 

យប់មិញមកដល់ណបស់ថបេលបកសូ្រតមន្តសូ្រតទបំងអស់។ដបក់មួយៗក្នុងមួយឡបន5 

នបក់ក្នុងមួយឡបន 5 

នបក់េលបកសុទ្ធែតរហូតសូ្រត្រតឡប់មកវិញសូ្រតេទៀតដល់សូ្រតទបល់ែតេម៉បង 11 

ជបងខ្ញុំអង្គុយអញ្ចឹងដល់េពលេនះ្រសបប់ែតមីអូនមបនេនបសណ្ឋាគបរខ្ញុំអត់ដឹងណបស់!!មកេកៀក

កករក៏ខ្ញុំអញ្ចឹងហិខ្ញុំអត់ដឹងេទ ដល់េពលេនះថបអែញ្ចកអំ៊អំ៊ 

ដល់េពលយប់ៗចឹងអូនឯងសំរបមេនបឯណប?េនបេលើភ្នំបូកេគបណបស់ខ្ញុំថបមបនអូនេហើយ្រតង់

ណបក៏បបនែដរ!!្រកបលេកបស៊ូេដកេទប!!ហុីអំ៊កំុសំរបនអញ្ចឹងខ្លបច្រតូវទឹកសេន្សើមណបស់!!ថបអញ្ចឹ

ងេនបះ អំ៊ឯងេទបស្រមបន្តេនបសណ្ឋាគបរជបមួយខ្ញុំេទប!! 

ក៖ ចិត្តល្អេទៀត!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយដល់េពលេហើយខ្ញុំថបអី៊ចឹងមីអូនេហើយអត់មបនលុយេដបយសណ្ឋាគបរេទ 

!!ថបអី៊ចឹងមបនលុយែដរមកបុណ្យ 

អត់េទអំ៊ចបំខ្ញុំេទបសុំ្របធបនឲ្យអញចឹងអូនឯងេនបទីហ្នឹងេហើយអញ្ចឹងណបស់ដល់េពលខ្ញុំសួរពួក

អ្នកេទបជបមួយគ្នបថប 

អេញ្ចកមីអូនមូអូនទបំងអស់គ្នបែហ្អងចង់េដកេនបសណ្ឋាគបរេទ?េហើយអបខ្លះេទបេគេដបះមបស

េដបះអីេខ្ទចខ្ទីអស់ឥឡូវមកឥឡូវហ្នឹង!!េគអត់េទប 

ដល់អត់េទបពួកចបក់អែ្រងេលើេទណបស់!!ឮសូរខ្ញុំបបួលមក មកវិញអំ៊េអើយអំ៊បបន 

េហើយ្របធបនេគេអបយេហើយគបត់្របបប់អី៊ចឹងណបស់្របធបនេគេអបយេហើយ!!មកអ្នកណបេទប

ខ្លះ?េម៉បង 11 

ជបងេហើយមីអូនណបស់!!ដល់េហើយពួកចបក់អែ្រងដល់េពលពួកខ្ញុំម្ដុំខ្ញុំបុ៉ន្មបននបក់េគអត់េទបេដ

កេគខ្លបចេចបរណបស!់!ដល់េពលបបនេទបេដក ែស្អកេឡើងេទៀតមីអូនឯងចិត្តល្អណបស់ 



ខ្ញុំ្របបប់គបត់េទបពួកខ្ញុំេទបអញ្ចឹងេទបេដកែ្រគមួយពីរនបក់ ែ្រគមួយពីរនបក់ េហើយ 1 

សណ្ឋាគបរមបនម៉បសុីន្រតជបក់។ 

ក៖ ៃថ្លណបស់េលបកយបយេនបេលើហ្នឹងណបស់។ 

ខ៖  

មបនម៉បសុីន្រតជបក់េគមបនកង្ហបរេគចង់េបើកកង្ហបរេបើកេទបេហើយេទបដល់ឲ្យេយើងងូតទឹកេគយក

សបបូ៊េគមបនទឹកេក្តបទឹក្រតជបក់េនបក្នុងសណ្ឋាគបរេគហ្នឹងណបស់!!មបនទឹកេក្តបមបនទឹក្រតជបក់

ពួកហ្នឹងវបអវបអគ្នប្រគប់គ្នបវបថបហុីមកតបមយបយអុ៊ន!មីអូន្រសបប់ែត្រពលឹមេឡើងវបយកឆ្នបំងមួ

យមកបុ៉នេនះេហើយលីមីមកមួយេកសពួកគ្នបវបហ្នឹង!!ខ្ញុំថបអូនឯងលីយកឆ្នបំងមកេធ្វើអី?អត់េទខ្ញុំ

្រសុះមីេអបយអូនឯងពិសប្រគប់គ្នប!!ខ្ញុំថបេមអូនមកបុណ្យអត់េចះខ្វះេទអត់េចះខ្វះអីហូបេទ្រគប

ន់ែតខ្វះែតកែន្លងេដកេទ!!ដល់េពលេនះក៏វបអត់ឆុង្រពលឹមេឡើងអំខ្ញុំបបរ 

?ខ្ញុំថបមិនបបច់មកដល់េគេទបដល់ទីេនបះ្រពលឹមេឡើងបុណ្យឯេណបះេហើយ!!េហើយវបេទបេធ្វើកបរ

េទបេទបេធ្វើកបរេទបដល់មួយសន្ទុះមកេអើតខ្ញុំវិញេហើយហ្នឹងដល់េអើតខ្ញុំវិញ 

ដល់េពលេម៉បងេលបកេម៉បងេលបក្របែហលជបេម៉បង 

12្រសបប់ែតវបជិះមូ៉តូមកវឹងមករកខ្ញុំណបស់!! 

ែម៉េអើយែម៉េនបឯណប?ខ្ញុំថបកូនេអើយកូនែម៉េទបេហើយកូនណបស់កូនឯងេនបឲ្យសុខសប្យកូ

នណប!!ែម៉េទបេអបយបបនសុខសប្យៃថ្ងណបចបំេទបេលងែម៉ម្តង!!េឈ្មបះសុីមវបណបស!់!េហើយ

ខ្ញុំសួរវបេហើយវបេដកេអបបខ្ញុំណបស់មីអូន 

ដល់េពលេនះខ្ញុំសួរថបអេញ្ចះអូនឯង្រសុកកំេណើតេនបឯណប?ថបខ្ញុំេនបកំពង់ស្ពឺេហើយ 

ដល់េនះែម៉ខ្ញុំខ្ញុំអត់មបនឪពុកេទមបនែតែម៉មួយកូនមួយដល់ែម៉េអបយមបនប្ដីឲ្យមបនប្ដីអបយុ 65 

ឆ្នបំវបេរៀបកបរេអបយែម៉វបេហើយខឹងេហើយហ្នឹងដល់ៃថ្ងកបរៃថ្ងល្ងបចេឡើងេយើងមិន្រតូវផ្សំដំេណក

វបរត់េទប រត់េទបដល់បូកេគប!! 

ក៖ រត់េចបលេរបងកបរ!! 

ខ៖  វបេនបបូកេគបរហូតេទបអូនបបនេធ្វើ្របធបនេធ្វើអីេនបទីហ្នឹងេទបណប!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  

ខ្ញុំបបនេតទូរស័ព្ទេទប្របែហលវបដូរេលខក៏មិនដឹងអីមិនដឹងអត់ចូល!!ប្រមុងមកេលងខ្ញុំអីខ្ញុំែដរអូ

នណបស!់! 

ក៖ គ្នបយ៉បងេម៉ច្រពមកបរេបើប្តីអបយុ 65 ឆ្នបំ!! 

ខ៖  គ្នប្រសករែហ្អងនឹងណបស់!! 



ក៖ អូយអត់យកេទ!! 

ខ៖  

ម្លឹងៗឯងេមើល!!ជួបពួកហ្នឹងពួកនឹងេចះែតសួរយ៉បងេម៉ចកូនែដរេទមកេទ?េតអីអញេតេទបអត់

មបនេឃើញេលខទូរស័ព្ទ ែ្រកងេលបរឥឡូវវបមបនប្ដីមិនដឹងអីមិនដឹង!! 

ក៖ គបត់ដូរ្របព័ន្ធទូរស័ព្ទ!! 

ខ៖  មិនដឹងជបដូរអីមិនដឹងេពលណបស់!! 

ក៖ 

េលបកយបយេពលេទបភ្នំបូកេគបមបនអបរម្មណ៍យ៉បងេម៉ចែដរេដបយសបរេនបទីហ្នឹងស្អបតខ្លបំងណប

ស?់ 

ខ៖  ស្អបតខ្លបំងណបស់មីអូនណបស់ភ្នំ!! 

ក៖ ែប្លកែភ្នកអីេទ? 

ខ៖  

េហើយខ្ញុំេទបថតមីអូនេអើយខ្ញុំថតបបនមួយកំនរពួកហ្នឹងេចះែតលួចយកខ្ញុំថតកែន្លង្របបសបទកំ

ពូល្របបំេហើយអបភ្នំសំេពបខ្ញុំថតេ្រចើនកែន្លងណបស់!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ!!!ស្អបតៗណបសម់បនពពក!! 

ខ៖  ខ្ញុំថត រួចដបក់េទៀនេទៀតណបស់មីអូន!! 

ក៖ ចប!៎! 

ខ៖  េគេអបយខ្ញុំអីវ៉ាន់មួយកេគបកខ្ញុំដបក់ទបនខ្ញុំឈរដបក់េទៀនក៏េគថតខ្ញុំែដរេហើយអបបុ៊នេសៀង 

វបថបអេញ្ចកហុីអំុ៊ខ្ញុំ្រសលបញ់រូបថតនិង!!វបេហើយនិងខ្ញុំជបប់គ្នបណបស់វបេយបរូបថតហ្នឹងខ្ញុំថបបប

នឯងយកចម្លងមកឲ្យអញ ឥឡូវអត់េឃើញចម្លងមកេអបយឯង!! 

ក៖ អនុស្វរីយ៍េលើភ្នំបូកេគប!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ សប្យណបស់ខ្ញុំធ្លបប់េទបបបនម្តងែដរេទើបែតស្គបល់បបនម្ដងៗ!! 



ខ៖  ឥឡូវផ្លូវស្អបតណបស!់!! 

ក៖ ្រសួលេឡើងណបស់បុ៉ែន្តែតជិះេឡើង្រសួលមិន្រសួលពុល 

េដបយសបរវបដូចជបពស់េវៀរដូចអន្ទង់េវៀរេនបះហ្ហ៎!! 

ខ៖  ដូចអន្ទង់អីអបហ្នឹងដូចខ្យង!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយនឹងេហើយដូចជបខ្យងេទបេហើយ!! 

ខ៖  ដូចជបខ្យងរង្វង់រង្វង់អញ្ចឹងេឡើងេលើ!! 

ក៖ េពលខ្លះខ្លួន្រតូវមបនបត់តបមឡបនេទបេទៀត!! 

ខ៖  ចប៎្រតូវ្រពះវិហបរវិញមីអូនណបស់!! 

ក៖ យ៉បងេម៉ចវិញេលបកយបយ? 

ខ៖  េឡើងេឡើងេទបៗចឹងេគមួយវ៉ូងេគអត់េហបចុះេគដបក់ទបនឲ្យទបហបនម្នបក់មួយពបន់មួយនបក់ 

1000េ្រចើនទបហបនដល់េពលថបអញ្ចិងអំ៊េអើយអំថបមកេនះ!!ខ្ញុំថប 

អញ្ចឹងអបអូនមបនកបរអី?ចុះេហបែតឯងឯងភ័យេនបះ!!ហុ!ី!អំ៊ឯងកំុភ័យខ្ញុំេអបយអំ៊ឯងមកេមើលខប

េមរ៉ា ខបេមរ៉ារបស់េគបុ៉េណ្ណបះពីណបស់!!ចុះៃថមបនេនបអញ្ចឹងមបនេធ្វើេរបងេធ្វើអីអត់!!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយហ្នឹងេហើយ!! 

ខ៖  អត់មបនេធ្វើរបងេធ្វើអីអត់េទវបេមើលៃថដល់េពលេនះឥឡូវអំ៊ឯងេមើលខបេមរ៉ា 

េមើលេទបេឃើញដល់ផ្រដល់េហើយឯេណបះ។ 

ក៖ េមើលេឃើញេទបដល់្របេទសៃថ!! 

ខ៖  េទបដល់ផ្រឯេណបះេទបដល់្របេទសៃថេហើយេនបះ!! 

ក៖ េដបយសបរេនបេលើភ្នំនិងវបេនបជិតៃថខ្លបំងែមនែទន!! 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយ!!ដល់េពលេនះមីអ្នកចង់េមើលតបមពីេ្រកបយខ្ញុំថបអី៊ចឹងេអបយខ្ញុំសុំេមើលផង!!ខ្ញុំេមើល

េមើល្រគប់កែន្លងបុ៉ែន្តវបមិនដូចជបេយើងេដើរេទបផ្ទបល់េទណប!!!អូនខ្ញុំេទបកែន្លងណបេគចូលចិត្តខ្ញុំ

កែន្លងហ្នឹងែតម្តង។ខ្ញុំឆ្ងល់!! 



ក៖ 

េលបកយបយេទបេលើភ្នំ្រពះវិហបរហ្នឹងណបសខ់្ញុំដំបូងខ្ញុំស្មបនែតភ្នំ្របបសបទ្រពះវិហបរតូចេទេតើដ

ល់េពលេឡើងេទបអូយស្អបតខ្លបំងណបស់េហើយធំខ្លបំងណបស់!! 

ខ៖  បុ៉ណ្ណបណី!! 

ក៖ 

េហើយខ្ញុំេឡើងេទបដល់អបកំពូលភ្នំខ្ពស់ជបងេគេនបះខ្លបំងេមើលេទបពីេ្រកបមេទបខ្លបំងេ្រសៀវេពបះបុ៉

ែន្តស្អបតខ្លបំងណបស់!! 

ខ៖  

សប្យខ្លបំងណបស់អូនេអើយខ្ញុំេទប្របបសបទតបមបន់អូនណបស់សេម្ដចហ៊ុនែសន្របសបទេនះ

អត់េធ្វើេទ្របបសបទតបមបន់េធ្វើផ្ទះេអបយទបហបនឱ្យរបប់រយរបប់រយផ្ទះឯេណបះ។្របែហលជប 400 

ផ្ទះ 500 ផ្ទះថបសុទ្ធែតេបង!!ជេណ្ដើរកក៏េបង 

កំរបស់កំរបស់បុ៉េណ្ណះ!!េហើយសុទ្ធែតេបងមីអូនេអើយេហើយ 

តូចតូចល្មមល្មមេយើងេនបហ្នឹងណបស់!!! 

ក៖ ស្អបតណបស!់! 

ខ៖  

ឈូតៗអញ្ចឹងមបនេដើមល្ហុងមបនេដើមអំេពបមបនេដើមអីេគេអបយដបំណបស់េហើយែផ្លេពលខ្ញុំេទប

ែផ្ល ល្ហុង បុ៉នបុ៉ន 

កំភួនេជើងែផ្លេអើយែផ្លេឡើងែស្អច!!េហើយពួកទបហបនៃថថបអែញ្ចកហុីអំ៊េអើយអំ៊អត់ដឹងពួកអំ៊ឯង

មក!!កំុអីខ្ញុំេឡើងេបះែផ្លអីែផ្លេសមបន់បុ៉នបុ៉នេមៃដេនបះ!!ថប្រកហមផ្អិស!! 

ក៖ េពញបបនែតម្ដង? 

ខ៖  

េពញេដើមេនបេលើកំពូលភ្នំថបេឡើង្រកហមផ្អិស!!ថបេទបសប្យខ្លបំងណបស់ពួកអស់ហ្នឹងបបន

េដើរសប្យខ្លបំងណបស់ខ្ញុំែលងពិបបកចិត្តេហើយមីអូនេអើយ!! 

ក៖ េលបកយបយនិយបយេទបដល់អបយុបុ៉នេនះបបនែដរេ្រចើនេខត្តយ៉បងខ្លបំងណបស់!! 

ខ៖  ឥឡូវបបនេ្រចើនបុ៉ែន្តេនបស្អីេនបេកបះកុងខ្ញុំអត់ែដលេទបហិ!! 



ក៖ ហ្ហ!៎!ខ្ញុំេនបរតនគិរីអត់ទបន់េ្រកបពីហ្នឹងេហើយអស់េហើយ!! 

ខ៖  

អេញ្ចតេកបះកុងខ្ញុំអត់បបនេទបេទបដល់្រសបប់ែតេទបដល់កែន្លងេនះេទបដល់កែន្លងមបនេគចិញ្ចឹម

្រតីចិញ្ចឹម្រកេពើណបស់មីអូនឯងេគេធ្វើសបលបេគេឡើងថ្នបក់ថ្នបក់ៗចឹងដល់េពលេនះបុ៊នរ៉ានីមិន

គបត់អញ្ចឹងេទបមបនស្ពបនណបស់មីអូនណបស់!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  

អបស្ពបនេយបលេគេនបះេយើងេដើរេទបមបនេក្មងពីរនបក់វបេចញពីសបលបមកេចញពីសបលបវបអង្គុ

យេនបទីហ្នឹងបុ៊នរ៉ានីេអបយម្នបក់ដប់មឺុន 

ដប់មឺុន!!ដល់េទបដល់អបកែន្លងហ្នឹងេទបដល់កែន្លងហ្នឹងបបនម្ចបស់្រកេពើណបស់ម្ចបស់្រកេពើដល់

ែតេរៀបរយនឹងកែន្លងនិងស្អបតដល់ែតេពលេនះេឡើងបុ៊នរ៉ានី 

េឡើងេទបអង្គុយអញ្ចឹងេទបកំពូលេឡើងខ្ពស់!!អញ្ចឹងណបសេ់ឡើងអូសអត់ទបន់េចញេទ!!អត់ទបន់

េចញេលងេចញអប្រតូវេគេហប្រតីបបែឡនអប្រសីស្អីេគ!!េមអូនណបស់ស្លឹក្រតេចៀករបស់វបបុ៉នបុ៉

នេនះ!!្រតីមួយគូរេលងមកមីអូនេអើយអប្រតេចៀកវបហ្នឹងណបស់វឹបៗៗៗថ្វបយបង្គំណបស់។ 

ក៖ ហ្ហ៎្រតីដូហ្វីន! ្រតីដូហ្វីន។ 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយវឹបៗៗអញ្ចិងវឹបៗអញ្ចឹងដល់ែតេពលេនះងក់ក្លវឹកៗដល់េពលេនះម្ចបស់ថបអែញ្ច

ក 

ហុីឯងចុះេទបៗចឹងណបស់ឯងចុះេទបដល់ចុះេទប្រកេពើមកម្ដងេទៀត្រកេពើមកម្ដងេទៀតេហើយ

ហបមបត់ចេ្រង្កបងអញ្ចឹង!!េហើយមបនអបម្ចបស់ចូលេទបក្នុងមបត់!! 

ក៖ ដបក់ចូលេទបក្នុងមបត់!!្រកេពើ!! 

ខ៖  

ចប!៎!ដបក់ចូលចូលទបំងខ្លួនទបំងអីហ្នឹងហបមបត់េទបអបេនបះេចញមកវិញេទបេចញមកវិញដល់ែត

េនះបុ៊នរ៉ានីេទបដល់ណបស់េទបដល់អញ្ចឹង្រសបប់ែតវឹបៗ 

មូ៉តក្លអញចឹងណបស់មុខអញ្ចឹងេ្រតខ្លួន េ្រតេនបេលើថ្មហ្នឹងណបស់ េ្រតខ្លួនអញ្ចឹង 

េងឿកៗអញ្ចឹងងក់ក្លអញ្ចឹង បបនអបម្ចបស់េនបះថបចុះ!!ចុះេចញពី្រកេពើេទៀតេលងៃវបុក 

ហ្នឹងេហើយស្វបៃវ៉បុក។ 

ក៖ ស្វប!!ហ្ហ៎េលបកយបយបបនេទបេមើលអបហ្នឹងេទៀត? 



ខ៖  ហ្នឹងេហើយចប!៎! 

ក៖ ឡូយេទៀតហ្នឹងេហើយដល់េកបះកុងេហើយទីរួមេខត្តេហើយ!! 

ខ៖  ដល់េពលែដលស្វបៃវ៉បុកស្វបៃវ៉បុកអញ្ចឹងេទបវបចបប់អបស្វបៃវ៉បុកេលងេសក េសកជិះកង់ 

េចកចុចេចកចុច សុទ្ធែតេ្រចៀងផងបុ៉ែន្តេយើងស្ដបប់ភបសបមិនបបនណបស់ េអើយសប្យ 

ថបរំេភើបែតម្ដងមីអូន!! 

ក៖ ឥឡូវខបនេដើរេលងេលបកយបយខបងេដើរេលងយូរេហើយេតើែមនេទ? 

ខ៖  

បបនេទបែតខបនេដើរេលងបុ៉ន្មបនឆ្នបំនិងបុ៉ែន្តខបងេដើរេលងឯេណបះកំពតកំពង់េសបមតបែកវកំពង់

ស្ពឺៃ្រពែវងកំពង់ធំស្វបយេរៀងកំពង់ធំេទបស្អីឯណបរហូតដល់ជិតេវៀតណបមេហបអីែ្រពកៃ្រជេនបះ

ណបស!់! 

ក៖ េនបស្វបយេរៀង!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ េកបះធំអីហ្នឹង!! 

ខ៖  ថប្រគប់សព្វមីអូនខ្ញុំែដរេនបសល់ែតេកបះកុងមួយេទ!! 

ក៖ េទបដល់េហើយេហើយ!! 

ខ៖  េទបដល់េហើយអបកែន្លងបុ៉ែន្តមិនទបន់សព្វ!! 

ក៖ េនបចង់បបនសព្វេទៀត!! 

ខ៖  ណបស់េហើយអត់ទបន់សព្វ!! 

ក៖ អត់ទបន់េទបេលងសមុ្រទែមន? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយសមុ្រទហ្នឹងណប!!កំពតេទបរបល់ដង!! 

ក៖ េដបយសបរេនបកែន្លងស្វបៃវ៉គ្នបអីបបនហ្នឹងសុទ្ធែតេនបជបប់សមុ្រទែដរនឹង!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយសមុ្រទនិង!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអញ្ចឹងដល់េហើយស្គបល់អស់រលីងេហើយអញ្ចឹងេនបះ!! 



ខ៖  

ស្គបល់ខ្ញុំថបេទបេលងឲ្យទបន់េគ្របញបប់មកផ្ទះេលឿនេពកេដើរេលងអត់ទបន់ចប់សប្យណបស់

អូនេអើយ!! 

ក៖ េពលហ្នឹងេទបបុណ្យែដរ? 

ខ៖  បុណ្យ!! 

ក៖ ចប!៎! 

ខ៖  

េទើបបុណ្យេហើយចូលែតបុណ្យេដើរេលងចូលបុណ្យេដើរេលងេទបមួយវត្តអញ្ចឹងេទបែស្អកេឡើង

េទបមបត់អញ្ចឹងេទបេដើរេលងេទៀតេហើយយកឥវ៉ាន់្របេគនេលបក្រគបន់ែតដឹកឥវ៉ាន់្របេគនបបក់ឌុ

ប្របេគនេលបកណបស់ពីឡបនកុងតឺន័រធំធំណបស់!!ក៖ ហុីៗ!!!ខ៖  

សុទ្ធែតចបនឆ្នបំងស្ករ្រគបប់្រតីេងៀតសី្រសី្រគប់ែបប្រគប់យ៉បង្រគប់សព្វចឹងណបយកេទប្របេគន

េលបកេហើយៃថ្ងមុនេលបក្របកបសេទបែដរបុ៉ែន្តខ្ញុំ 

អត់មបនលុយេលបក្របកបសេលបកសុមបលបេទបបូកេគបពីម្សិលៃម្ងេទបៃថ្ងអបទិត្យ។ម្សិលមិញម្សិ

លមិញឬក៏ម្សិលមួយៃថ្ង?ម្សិលៃម្ង។ 

ក៖ ចប!៎! 

ខ៖  ៃថ្ងអបទិត្យណបស់ហ្នឹងេហើយសូមលបេទបសូ្រត!! 

ក៖ ដឹងពីវត្តណបេទបេលបកយបយពីហ្នឹងេយើងេទបវត្តអីេគ? 

ខ៖  វត្តេនបភ្នំេពញ!! 

ក៖ េនបភ្នំេពញឯេណបះេហ? 

ខ៖  ចប!៎!!សុទ្ធែតពួកវត្តភ្នំវត្តេយើងែដលបបនេទបេហ!!អត់ែដលបបនេទមីអូន!! 

ក៖ ហ្ហ!៎! 

ខ៖  វត្តភ្នំេពញែតឥឡូវមកបិណ្ឌបប្រតអីតបំងពីភ្នំេពញមកេមើលវត្តបុទុមវត្តថបន់វត្តច្រអំេពប!! 

ក៖ េលបកយបយស្គបល់ពួកគបត់េនបទីហ្នឹងអញ្ចឹងេទប? 



ខ៖  ហុ ី

មីអូនវត្តេទបេលបកនិងកបលពីមុនបិណ្ឌមុនដំបូងស្គបល់តបមេលបកណបស់េលបកមកបិណ្ឌខ្ញុំេចះ

ែតដបក់បបតដបក់អីេទបណបស់!! 

ក៖ គបត់េចះែតេហបឥវ៉ាន់អញ្ចឹងេទប!! 

ខ៖  ចប៎ដល់េពលដបក់បបតដបក់អីដបក់អញ្ចឹងេទបេលបកស្គបល់េទបថបេញបម 

ចង់េទបទីេនះចង់េទបទីេនបះេទបេទបេដើរេលងម៉បសប្យ!! 

ក៖ 

បបនស្គបល់អី៊ចឹងេទប!!អញ្ចឹងមកវបយបន្ទបប់េពលអម្ញ់មិញបបនែបកែខ្ញកេរឿងែវងឆ្ងបយចុះេព

លបងប្អូនស្លបប់ឥវ៉ាន់និងអបរម្មណ៍យ៉បងេម៉ចែដរដល់េពលអញ្ចឹងេទប? 

ខ៖  ហ្ហ៎បងប្អូនស្លបប់មីអូនដល់េពលចឹងេទបវបអស់ទឹកែភ្នកយំេទបេហើយ!! 

ក៖ េឡើងស្ងួតេចសេទបេហើយហ?ី 

ខ៖  

ស្ងួតេចសេទបែលងមបនទឹកែភ្នកយំេទបេហើយ!!:បុ៉ែន្តនឹកេឃើញយូរៗម្តងម្តងៗទឹកែភ្នកអបណិត

បងប្អូនអបណិតប្ដីអបណិតសីអបណិតែម៉ឪណបស់!!បុ៉ែន្តដល់េពលអញ្ចឹងេទបខ្ញុំគិតថបមិនែមនម

នុស្សេយើងរសែ់តរហូតេទវបមបនស្លបប់មបនរស់អញ្ចឹងេទបេធ្វើយ៉បងេម៉ច!!អបហ្នឹងកម្មផលរបស់

េយើងអបហ្នឹងវបមិនបបនជួបគ្នបយូរណបស់! 

ក៖ បុ៉ែន្តដូចរេបៀបថបកំុឲ្យស្លបប់េទបដូចរេបៀបថបអបេណបចអបធ័មេពកអញ្ចឹងេទបណបស់ !! 

ខ៖  អេណបចអបធ័មេពកេហើយមីអូន!! 

ក៖ អបណិតគបត់ខ្លបំងណបស់គិតេទបេមើលស្លបប់េដបយសបរអត់មបនអីហូបណបស់!! 

ខ៖  ចប ៎

ម្ដបយរបស់ខ្ញុំមីអូនេហើយដល់េពលស្លបប់អី៊ចឹងេទបេគបបរនេនបងេហើយនឹងដំឡូងជ្វបណបស់!េរៀ

នេបើកបរឲ្យអ្នកអ្នកដុតសពមបនេលបកមបនអីឯណបមីអូន!! 

ក៖ ចប!៎!! 

ខ៖  ខ្ញុំរកធូបរកអីដុតអត់បបនផងអត់ែតម្ដង!! 



ក៖ េចះែតនឹកេឃើញនឹកអីគបត់អញ្ចឹងេទប!! 

ខ៖  េហើយេគេអបយគបត់ជួយេធ្វើជួសកេន្ទល េធ្វើឥវ៉ាន់ជួសកេន្ទល 

ជួសកេន្ទលអីចឹងេទបគបត់េហើមេជើងែម៉របស់ខ្ញុំណបស់េហើមេជើងេគឱ្យយកេទបេពទ្យេទជបឲ្យេនប

ក្នុងផ្ទះអ្នកឱ្យលបបែតថ្នបំេខ្មបេខ្មបេម្ដចនឹងជបមីអូន!! 

ក៖ មិនដឹងថ្នបំស្អី!! 

ខ៖  

មិនដឹងថ្នបំស្អីេខ្មបៗដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងឲ្យលបបែតថ្នបំហ្នឹង!!រួចខ្ញុំដល់េពលប្ដីស្លបប់អញ្ចឹងេគមបនឱ្យ

េនបជបមួយកូនេនបជបមួយែម៉ឯណប!!ដល់េពលអញ្ចឹងវបឲ្យេទបឯេណបះមកេនបវត្តអញ្ចបញេណះ

។ 

ក៖ ែបកគ្នបឆ្ងបយេទៀត? 

ខ៖  

ែបកគ្នបែម៉េដបយែម៉កូនេអើយកូនមបនឱ្យេនបជបមួយគ្នបឯណបអត់េទរួចេនះមួយៗេនបះវបេនបេនប

ថបបន្ទប់វបអញ្ចឹងបន្ទប់ខ្ញុំអញ្ចឹងេដកជិតជិតៗគ្នបនឹងណបស់វបរៈឱ្យេដើមេចកមីអូនឯង 

ទបំងខ្ញុំទបំងអីហ្នឹងេដើមេចកណបស់េដើមេចកវបទំុទំេឡើង េពញ ចំកបររួចមីេនបះវប 

េឃើញេចកវបកបច់សុីេទបណបស់!! 

ក៖ េហើយយ៉បងេម៉ចេទបអញ្ចឹង? 

ខ៖   វបកបច់សុីខ្ញុំអត់ហ៊បនេទដល់ែតខ្ញុំេដើមល្ហុងមីអូន!!ល្ហុងបុ៉េណ្ណះនិយបយថបែផ្លសឹងបបក់េដើម 

ខ្ញុំដបំមុខេនះនឹងមុខមន្ទីរហ្នឹងណបស់!!អត់េយើងអត់ហ៊បន 

េបះសុីមីអូនឯងេគមកដល់អស់អស់ៗ!!េហតុខ្ញុំេវទនបណបស់ចុះខ្ញុំមបន្រគបប់ពូជ្រគបប់អីខ្ញុំដបក់

ដបំដបក់ដបំែផ្លបុ៉ណ្ណបណី គ្មបនបបនេយើងសុីអីបន្តិចេទ។ 

ក៖ េទបះេយើងជបអ្នកដបំក៏េដបយ? 

ខ៖  អ្នកដបំក៏េដបយ!! 

ក៖ វបកបច់យកេទបអស់អស់!! 

ខ៖  ៃស្ពេទៀតណបស់ខ្ញុំបបន្រគបប់ៃស្ពយកេទបដបំបបន 3 េទប 4 រង 3 4រង 

េយើងេទបេធ្វើែ្រសអញ្ចឹងវបមបនកប្តមវបមបនអីេយើងេចះែតចបប់ក្តបមយកមកបកវប្រតបំទឹកឲ្យវបសុ



យេទបេយើងេ្រសបចទឹកេនបទីហ្នឹង 

េនះ្រតឹមេនះ្រតឹម្រតឹមេនះ!!ល្អណបស់ែមអូនេយើងៃស្ពេខ្មបណបស់!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  

ដបំេទបមីអូន!!េហើយេគយកចូលកបសុីនបបយអស់គ្មបនេអបយេយើងបន្តិចេទ!! 

ក៖ សូម្បីែតបន្តិចមិនបបនហូបផង!! 

ខ៖  អត់េហើយដល់េពលេនះកបលហ្នឹងប្ដីរបស់ខ្ញុំេនបគបត់េលើកដីណបស់ 

គបត់េលើកដីអញ្ចឹងេទបក៏ដបំដំឡូងបបរបំងដបំដបំចំមុខ មិនែមនផ្ទះេទណបខ្ទមណបស់!!គបត់េលើកដី 

អញ្ចឹងហិដបំដំឡូងបបរបំងដំឡូងបបរបំងដបំេទបមីអូនេអើយ 

េមើមបុ៉នបុ៉ន្នឹងេចញេលើេគបកេលើេគបក!!េយើងេទបេធ្វើែ្រសបបត់េយើងេទបែ្រសបបត់វបដកអស់រលីង

គ្មបនសល់អីេទគ្មបនបបនសុីអីេទ។ 

ក៖ ពួកអបត្មបតចឹក ។ 

ខ៖  កំុចិញ្ចឹមមបន់កំុ ចិញ្ចឹមទបគ្មបនអបណបេអបយេយើងសុីេទ!! 

ក៖ សូម្បីែតបន្តិច? 

ខ៖  ហុីែតក្តបមអបណបដបក់ថ្នក់ក៏ថបេយើងឯកជនែតេយើងចង់ឆ្ងបញ់ែតេយើងអីែតេយើង។ 

ក៖ 

និយបយេទបេគបលបំណងរបស់វបអត់ចង់េអបយេយើងហូបម្នបក់ឯងវបចង់េអបយអ្នកណបយ៉បងេម៉

ចវបអញ្ចឹងែដរដូចថបេស្មើគ្នបទបំងអស់បុ៉ែន្តវបេផ្សងវបសុីឆ្ងបញ់អីឆ្ងបញ់ទបំងអស់!! 

ខ៖  

ចប!៎!ហ្នឹងេហើយវបសុីយ៉បងេម៉ចអបណបេទបេមើលវបេតើវបសុីខុសគ្នបរវបេយើងបង្អត់េយើងទបល់ែតអ្នក

ណបងបប់ងបប់េទបអ្នកណបរស់រស់េទប។ 

ក៖ េលបកយបយមួយភូមិែដលេលបកយបយរស់េនបស្លបប់អស់េ្រចើនអ្នកេទ? 

ខ៖  ស្លបប់អស់េ្រចើនណបស់អូន!! 

ក៖ ចង់េ្រកបយសមនុស្សតិចែដរែមនេទ? 

ខ៖  សល់មនុស្សតិចែដរហ្នឹងមនុស្សតិចែដរេទេតើ!!មួយភូមិនិងមួយភូមិជបង 100 នបក់និង!! 



ក៖ 

ខ្ញុំអត់ដឹងថបេគបលបំណងចុងេធ្វើស្អីេគេទពួកហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់េដបយសបរ្រតូវកបរមនុស្សេដើម្បីេធ្វើកបរ

េអបយវបចុះេបើសម្លបប់អស់េទបេហើយេធ្វើយ៉បងេម៉ចេទប? 

ខ៖  េយើងេចញពីេនះេទបសុទ្ធែតអ្នកេធ្វើកបរេម្ល៉ោះេហើយវបវបបំផ្លបញេយើងេចបល 

េដញឲ្យេទបេធ្វើឯណបេធ្វើអីេណបះ ងបប់ 

យកេយើងេទបសម្លបប់េចបលទបំងអស់!!មិនបបច់យកេទបណបអីេទេបើវបបង្អត់បបយក៏ងបប់ែដរមីអូ

ន!!!ខ្ញុំអបណិតែតបងខ្ញុំេទបងខ្ញុំក៏េធ្វើកែន្លងកបប៉បល់េហបះណបស់្របធបនរបស់េគេទៀតណបស់!! 

ក៖ េហើយយ៉បងេម៉ចេទបអញ្ចឹង? 

ខ៖  

វបវបេមើលសំបុ្រតខ្ញុំេចះែតទប់សំបុ្រតនិងណបស់អូនេនះអបសំបុ្រតទុកេទបវបេរើរេមើលប្ដីឯងេធ្វើអ

េញ្ចះ!!ហ្នឹងេហើយេចះែតទុកសំបុ្រតេទបណបស់ 

វបយកេទបអស់រលីងរលីងគ្មបនសល់េទេនបផ្ទះគ្មបនសល់េទ។ 

ក៖ 

អញ្ចឹងេពលហ្នឹងេបើសិនជបទុកេបើសិនជបវបអត់េឃើញក៏អត់អីែដរេលបកយបយបុ៉ែន្តេយើងមិនដឹង

ែមនេទ? 

ខ៖  វបេរើរណបស់េយើងេទបេធ្វើកបត់វបេដើរឬក៏កបយយប់ែស្អកស្អី!!ក៖ ហ្ហ!៎!ខ៖  

ប្តីរបស់ខ្ញុំមបនស្អីមបនកៃ្រន្តកបត់សក់មបនកបំបិតកបត់សក់ស្អីស្អីមបនកបំបិត 

ក៏េធ្វើជបងផងអីផងប្ដីរបស់ខ្ញុំណបស់ 

្របមូលយកអស់រលីងអបកៃ្រន្ត្រតងដឺអបវកៃ្រន្តអីមុតសុទ្ធែតទិញេនបជបុ៉នល្អៗណបស់គ្មបនសល់

េទ ថបអបសូរេទបបបនេនបសល់កូនមួយែម៉មួយ!! 

ក៖ អញ្ចឹងអស់រលីងែតម្ដង? 

ខ៖  េហើយេគ្រគប់គ្នប!!អស់គ្មបនេនបសល់េគអបខ្លះេនបសល់ 2 3 

នបក់េហើយខ្ញុំអត់ែតផ្ទះរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងែតម្ដងេ្រកបពីហ្នឹងេគេនបសល់ 3 នបក់!! 

ក៖ អញ្ចឹងេនបសល់េទបេលបកយបយជបមួយនិងកូន1? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយចប!៎!!កូនមួយកូន្រសីហ្នឹង!! 



ក៖ អូ!!េបើសិនជបយកថតេរឿងមិនដឹងកំសត់ខ្លបំងបុ៉ណ្ណបេទេលបកយបយេអើយ!! 

ខ៖  ែហ្អងចបំេមើលរូបថតរបស់ខ្ញុំេនបពីេក្មងខ្ញុំយកេអបយែហ្អងេមើល!! 

ក៖ 

ចប៎ចប៎!!អញ្ចឹងេលបកយបយយករូបថតេអបយេមើលសិន!!អូេខអញ្ចឹងេនះគឺជបរូបថតរបស់េលបក

យបយេលបកយបយបបនយកឲ្យេមើលកបលពីគបត់េនបេក្មង!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ ស្អបតណបស!់! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយអបយុ 18 ឆ្នប!ំ! 

ក៖ េនះ 18 ឆ្នបំេហើយែមនេទ? 

ខ៖  ចប!៎!! 

ក៖ ស្អបតណបស!់! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ 18ឆ្នបំេហើយេគចូលស្ដីតបំងពី17 16 បុ៉ែន្តែម៉របស់ខ្ញុំក៏អត់េអបយ។ 

ក៖ ចប៎អញ្ចឹងមកេលងេពលេរៀបកបរនិងេរៀបកបរេនបអបយុបុ៉ន្មបនេទបវិញ? 

ខ៖  ដល់េពលកបរអបយុ 20 ឆ្នបំ!! 

ក៖ 20 ឆ្នបំបបន្រពមយកប្ដីអញ្ចឹងេទប? 

ខ៖  ចប៎20 ឆ្នបំែតែម៉និងេចះែត 

ពិេដើមខ្លបច្របុសចង់ងបប់េហើយហ្នឹងមីអូនមិនែមនដូចជបឥឡូវេឃើញេគេនះអញ្ចឹង!!ខ្លបចណបស់

េលបកេអើយខ្ញុំនិយបយ្របបប់ឯងតបម្រតង់ កបរេហើយបបនកន្លះែខប្តីេគ្រសួលែដរហ្នឹង 

អត់មបនបបនរួមរ័កអីជបមួយគ្នបេទ !!អត់េទមបនអូននិយបយពីភួយ!! 

ក៖ េលបកយបយ ភ័យេពក!! 

ខ៖  ចប៎ភួយអប្រកបស ខ្ញុំឃ្លុំេអបយចិត្តឃ្លុំខ្លួនេអបយចិត្ត 

ដល់តបំងែតេនះេទបប្ដីរបស់ខ្ញុំថបអី៊ចឹងហុីេគកបរេហើយេគមិនែមនឲ្យែបរមុខេទបជញ្ជបំងេទ!!្រពបត់

្របបស់គ្នប!!ក៖ ចប!៎!!ខ៖  ែតខ្ញុំមិនដឹងយកេទប្របបប់ម្ដបយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថបអី៊ចឹងែម៉ែម៉ 



ែនអបគបត់ហ្នឹង្របបប់ខ្ញុំថបមិនេអបយខ្ញុំេដកែបរមុខេទបជញ្ជបំងេទ្រពបត់្របបស់គ្នប 

អញ្ចឹងែមនេហើយកូន!! ែមន ទបល់ែតចបស់ៗចឹងបបនដឹងខ្លួនមីអូនណបស់!!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  

េនបេក្មងអត់ដឹងេទ!!េអើយយ៉បប់ណបស់។ 

ក៖ េលបកេនះយ៉បងេម៉ចបបនជួបស្វបមី?ខ៖  ចប!៎!!ក៖ យ៉បងេម៉ចបបនជួបស្វបមីដំបូង? 

ខ៖  គបត់លួង!! 

ក៖ លួងយ៉បងេម៉ចេទប? 

ខ៖  កបលេពលហ្នឹងមបនេល្ខបនតបសបរុនេនបះ !! ក៖ ចប!៎!ខ៖  

េហើយកបរេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកេនបនិេរបធឯេណះ 

ហុីមីអូនេទបេលងេល្ខបនេទបេមើលេល្ខបនែដលថបអញ្ចឹងហ្នឹងេហើយពួកម៉បករបស់គបត់េនបកំពង់

ស្ពឺេឈ្មបះបងខបន់ 

ថបអញ្ចឹងណបស់ពួកម៉បកកបរខ្ញុំឯេណះកបលមុនគបត់កបរេ្រកបយដល់មុខជំុគ្នបេទបបបួលខ្ញុំេទប

េលងកបរនិងមបនមូ៉តូអី មបនែតជិះកង់ដឺរ៉ា 

ឌុបគ្នបេទបនឹងេឡើងស្ពបនបបក់!!អូនស្ពបនបបក់ឯងដឹងេទេទ? 

ក៖ យ៉បងេម៉ចេទបេលបកយបយ? 

ខ៖  ស្ពបនក្លថ្នល់េយើងបបក់!! 

ក៖ បបក់? 

ខ៖  

មិនឆ្លងអបខ្លះឆ្លងទូកអបខ្លះឆ្លងកបណូតអបខ្លបំងឆ្លងសបឡបងខ្ញុំជិះសបឡបងេទបខ្ញុំថបអេញ្ចកខ្ញុំមិន

ែដលស្គបល់ទឹកទេន្លផង!!ពីេដើមមិនែដលស្គបល់ភ្នំេពញេទហ្នឹងេទអូនខ្ញុំថបអេញ្ចក 

បងបងឯងស្អីេគអបស្ទុយចុះស្ទុយេឡើងហ្នឹង!!អបនិងកបណូតេគដឹកមនុស្សេនបះណបស់ខ្ញុំអត់ដឹ

ង!!ថបគបត់ េសើចកបច់កកបច់្រសង់ 

គបត់ថបកបណូតថបអញចឹង!!ដល់េពលេទបដល់មុខវបំងេទបេលងមុខវបំងេទបេលងមកវិញ្រសបប់

ែត្របពន្ធរបស់បងបងខបន់ថបអែញ្ចក 

បងចុះអបហ្នឹងមុខដូចឆ្នបំងអុ៊តេនបេលើទេន្លអបហ្នឹងស្អីេគថបដូចឆ្នបំងអុ៊តហ្នឹង? 

ក៖ េហបស្អីេគេទបវិញ? 



ខ៖  កប៉បល់!! 

ក៖ កប៉បល់េហ!! 

ខ៖  សុទ្ធែតមនុស្សល្ងង់្រគប់គ្នបអត់ដឹងេមអូនណបស់!! 

ក៖ ដល់េពលជំនបន់និងអត់សូវេជឿនេលឿនេនបះ!! 

ខ៖  

អត់ដូចជបឥឡូវេទខ្ញុំេឃើញេគអង្គុយេកៀកគ្នបអីខ្ញុំេអៀនណបស់មីអូនខ្ញុំនិយបយតបម្រតង់េហើយតបំ

ងេនះេចញមកពីេនបះេគឌុបមូ៉តូណបស់មេគឌុបមូ៉តូ អញងបប់េហើយអញមិនជិះេទសុខចិត្តេដើរ 

េដើរពីេ្រកបយេគជិះមូ៉តូឌុប។ 

ក៖ ដល់េពលអញ្ចឹងបបន្រសលបញ់គបត់មក? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយគបត់េចះែតបេណ្ដោះេពលេទបអេញ្ចះេទបអញ្ចុះេទបេចះែតរបំេដើរេលងេទប!! 

ក៖ ហ្ហ៎េដើម្បីសបងអនុស្វរីយ៍ជបមួយគ្នបេទប!! 

ខ៖  ចបស់ៗពីេដើមេបើេក្មងឥឡូវេគមិនយកេទ!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  ែមនេទមីអូន!!អញ្ចឹងដល់េពលខ្ញុំ 

ដបំបបយដបំអីអញ្ចឹងខ្ញុំថបេហហូបហូបហូបែតឯងេទប ខ្ញុំអត់ហូបជបមួយេទ!! 

េហើយែម៉ខ្ញុំលួងណបស់ែម៉ខ្ញុំណបស!់!ហុីកូនេអើយកបរេហបហូបបបយជំុគ្នបេទបេហើយអបប្អូនខ្ញុំវបដប

ក់្រទូវបបបនកំពឹសពិបបន្រតីបបនអីេហើយមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំវបទូលបយេនបះដបំដបំេចកដបំ្រតែបកដបំស្អី

េធ្វើសួនច្រកែន្លងមុខផ្ទះហ្នឹង 

េហើយេដបយេពលេនះមែត្រតីេហើយនិងកំពឹសថបពួកអ្នកេទបពីេនះេទបមីអូនេអើយ 

េទបស្ដីខ្ញុំហ្នឹងណបស់ថបវបសុី េលបកេអើយស្លរអីក៏ឆ្ងបញ់េម្ល៉ះម្លឹងស្លរទំពបំង 

ស្ល្រតបវរួចេហើយពីេដើមគ្មបន្រសបមបនអីឯណបេទបមីអូន ពីេដើមេឈ្មបះ្រចិបៗ 

1ថបអេញ្ចកេគរកេត្នបតជូពួកអស់ហ្នឹងណបស់ 

វបមកទិញរហូតដល់ផ្រេសៀមរបបឯេណះទិញទឹកេត្នបតជូរបបនមួយបំពង់េទបខ្ញុំអត់េនបជបមួយ

េទខ្ញុំរត់េទបផ្ទះម្ដបយធំរបស់ខ្ញុំេនបត្បូងខបងត្បូងផ្ទះនិងឯេទៀត។ 

ក៖ អបៃថ្ងែដលេគចូលមកដីហ្នឹង? 

ខ៖  ហ្នឹង!! 

ក៖ អញ្ចឹងរត់បេណ្ដោយ!! 



ខ៖  រត់រត់េទបម្ដបយធំ្រសបប់ែតេទបសួរម្ដបយធំថបអែញ្ចក អំ៊អំ៊ 

ហប៎ឪពុកធំខ្ញុំសួរថបអែញ្ចកក្មួយឯងមករកអី?ថបខ្ញុំមករកទិញ្រសូវដំេណើបថបអី៊ចឹងណបស់ែណ

ទិញ្រសូវដំេណើបជិតកបរជិតកបរកូន!!ថបអញចឹងណបស់កបរប្អូន!!ដល់េនះេទបក៏សួរ្របពន្ធរបស់

គបត់ថបអេញ្ចកែម៉វបមបន្រសូវដំេណើបេទ?មបន្រសូវដំណបប់ឯណបមបនេនបក្នុងខ្បុង 

ថបខ្ញុំមបនេនបក្នុងខ្បុង!! 

ក៖ េលបកយបយលបក់េនបទីហ្នឹង? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!!ល្មមែតេគេដើររ៉ុយខ្ញុំេឡើងផ្ទះម្ដបយធំខ្ញុំមួយេទៀតខ្ញុំខ្លបចេគតបមណបស់!!!ហ្ហ ៎

េវទនបណបមីអូន!!! 

ក៖ េហើយេធ្វើយ៉បងេម៉ចេពលនឹងបបន្រពមកបរេទបេពលហ្នឹង?ខ៖  ចប!៎!ក៖ 

េធ្វើយ៉បងេម៉ចបបន្រពមកបរេទប? 

ខ៖  ែម៉ខ្ញុំគបត់េចះែតនិយបយបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំផងអីផងដល់េពលេហើយេនះ!! 

ក៖ 20ឆ្នបំេហើយេសបះនឹងែមនេទ? 

ខ៖  ចប!៎!ដល់េពល 20 

ឆ្នបំអូនេគឈូសេឈើេធ្វើជញ្ជបំងផ្ទះរបស់ខ្ញុំជញ្ជបំងផ្ទះរបស់ខ្ញុំវបទបបណបស់វបខ្ពស់ែដរបុ៉ែន្តវបេទៀត

េហើយៃវ៉ជញ្ជបំងថ្មីេធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងវបេទបជួយេធ្វើ!!ជួយេធ្វើពីអ្នកែម៉ខ្ញុំេបបសកំេទចែដកឈូសេនបះ 

េបបសកេម្ទចែដកឈូស្របមូល្របមូលអញ្ចឹង 

ខ្ញុំថបែម៉ឯង្របមូលខ្ញុំដងទឹកដបក់ពបង!!ដងទឹកដបក់ពបងេហើយដល់េពលខ្លបចេគងូតទឹកហ្ហ៎!!េយើ

ងអបផ្តិល េយើងផ្តិលសរបុ៉នេនះណបស់ 

ដបក់េពញពបងេហើយចុះអណ្ដូងេនបជិតហ្នឹងអណ្ដូងអញ្ចឹងផ្ទះអញ្ចឹងវបអត់គិតេទបងូតទឹកឯ

េណបះ ខ្ញុំេបបះផ្តិលផ្លុង 

ចូលក្នុងពបងេពលេគកំពុងងូតទឹក!!អូនេវទនបណបស់អ្នកណបេគយកខ្ញុំេវទនបែតម្ដងទ្រមបំែតបប

នជួបជំុគ្នបេលបកេអើយ!! 

ក៖ បុ៉ែន្តគបត់អំ្របុសគបត់្រសលបញ់ខ្លបំងណបស់ែដរ 

បបនជបគបត់តស៊ូម្លឹងម្លឹងែដណបស់!!!រត់ផងអីផង!!អបេពលកបរេហើយេគងែបរខ្នងដបក់គ្នបេទៀត!!! 

ខ៖  

ដល់េពលេហើយម្ដបយរបស់ខ្ញុំេឆបតណបស់អូនេអើយ!!កបរេហើយអញចឹងដល់េពលេនះខ្ញុំមិនទប



ន់បបនេដកជបមួយគ្នបគបត់េធ្វើនំ្រតំ 

េហើយនឹងេ្រតៀបបបយអបឆ្នបំងអបខ្ទះេយើងអបខ្ទះេត្នបតណបស់!!ក៖ ចប!៎!!ខ៖  កូរ 1ខ្ទះេ្រតៀបបបយ 

កូរមួយខ្ទះអញ្ចឹងេទបេធ្វើនំ្រតំេទៀតេហើយពីេដើមមបនកេញ្ជើបុ៉នបុ៉នេនះេគេហបកេញ្ជើែតងេកសរ

្រសូវដបក់ជ្រងុកណបស់មួយេតបមួយេតបដបក់េឡើងេពញេពញទបំងអស់យកេដើរែចកបងប្អូន!!អូ

នេអើយឥឡូវមបនេខ្មបចអី!!អូនេអើយវបែ្រប្របួលអស់រលីងគ្មបនសល់អីេទ!! 

ក៖ ចប៎ហ្នឹងេហើយ!!េហើយេពលនឹងដល់េពលអញ្ចឹងបបន្រពមកបរ្រសលបញ់ប្ដីអញចឹងមក? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយក៏េចះលួងេលបម!! 

ក៖ លួងេលបមលួងេលបមក៏្រសលបញ់អូនេចញេទប!!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ េហើយេលបកយបយេពលេរៀបកបរេហើយជបមួយស្វបមីមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់5 នបក់ហី? 

ខ៖  ខ្ញុំេហ?ក៖ ចប!៎!ខ៖  4 នបក់អូន!! 

ក៖ ែត 4 នបក់េទ? 

ខ៖  ចប!៎!!4 នបក់!! 

ក៖ ស្លបប់េនបក្នុងជំនបន់បុ៉លពតអស់ 3សល១់េហើយនឹងកូនចិញ្ចឹម 1 

បុ៉ែន្តកូនចិញ្ចឹមបបនស្លបប់េហើយេហើយ!! 

ខ៖  ចប៎ស្លបប់េហើយេហើយ!! 

ក៖ អញ្ចឹងេលបកយបយកូនទបំងអស់ទបំងកូនចិញ្ចឹមគបត់េឈ្មបះអីេគខ្លះ? 

ខ៖  េឈ្មបះខ្ញុំដបក់្រតកូលតបមឪពុករបស់វបនិងេឈ្មបះែវ៉នរិទ្ធី ែវ៉នសុភី ែវ៉នវុទ្ធី 

េមើលមួយេឈ្មបះែវ៉នសុផល ែវ៉នសុភី កូនទបំងអស់វបបួននបក់ែវ៉នសំអុល ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយចុះកូនចិញ្ចឹមហ្ហ៎? 

ខ៖  អបកូនចិញ្ចឹមេឈ្មបះែវ៉ននវុទ្ធី!! 

ក៖ ែវ៉ន វុទ្ធី!! 



ខ៖  ចប!៎!េហើយអបកូនរបស់ខ្ញុំេទៀតេឈ្មបះសុភីសុផល  ែវ៉នសុភី ែវ៉នសុផល ែវ៉នសំអបត ែវ៉ន 

សំអុល ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយពួកគបត់ហ្នឹង!!ខ៖  ចប!៎!ក៖ 

េលបកយបយៗពួកគបត់ទបំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធែតស្លបប់ែដរេហើយេក្មងេក្មងនិងេពលជំនបន់បុ៉លពត

ហ្នឹង? 

ខ៖  ស្លបប់េក្មងៗេនះអូនអបយុ 10ឆ្នបំ 12ឆ្នបំនិងណបស់!! 

ក៖ ស្លបប់កំពង់េពញ្រសលបញ់!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ ពួកគបត់អត់មបនបបនចូលេរៀនចូលអីឯណបហី? 

ខ៖  

បុ៉នបុ៉នមីអូននឹងេនះ!!!េរៀនបបនមិនទបន់េចះផងហ្នឹងកបលហ្នឹងអូនឯងមបនសបលបដូចេយើងេបើ

កឥឡូវឯណប!!េហើយមី្រសីរបស់ខ្ញុំអបយុ7ឆ្នបំមីរបល់ៃថ្ងហ្នឹង។ 

ក៖ ចប៎សល់កូនេពបហ្នឹងមួយេទប!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយដល់េពលអញ្ចឹងវបមកេរៀនេនបទីហ្នឹងេទេតើបបនវបេចះនិងបបនេរៀនេនបហ្នឹង!! 

ក៖ ឥឡូវគបត់េធ្វើកបរអីេគវិញកូនេនបសល់រស់របល់ៃថ្ងេនះ? 

ខ៖  ពីមុនវបេធ្វើកបរបុ៉ែន្តឥឡូវវបឈប់េហើយមបនប្ដីមបនអីេទបវបឈប់។ 

ក៖ ឲ្យកូនចិញ្ចឹមវិញេទប? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយកូនចិញ្ចឹម!!កបរដបំបបយេអបយកូនសុី!! 

ក៖ ពិបបកណបស់!!!េហើយេពលហ្នឹងស្វបមីេលបកយបយអម្ញ់មិញគបត់េឈ្មបះអីេគវិញ? 

ខ៖  គបត់េហ?ក៖ ចប!៎!ខ៖  គបត់េឈ្មបះេខៀវ!គបត់ដបក់េឈ្មបះេខៀវ ខុន !! 

ក៖ េហើយចុះ្រតកូលែវ៉នដបក់េឈ្មបះឱ្យកូនេនបះជបេឈ្មបះរបស់អ្នកណបេគេទបវិញ? 

ខ៖  តបតបតបែវ៉នថបគបត់េឈ្មបះវន បុ៉ែន្តគបត់ដបក់េខៀវដបក់តបគបត់ណបស់ 

ដបក់តបរបស់គបត់តបេខៀវ តបេខៀវវន ។ 



ក៖ អញ្ចឹងប្ដីរបស់េលបកយបយេឈ្មបះេខៀវវេទអញ្ចឹង? 

ខ៖  ចប!៎! 

ក៖ មិនែមនែទនពិត្របបកដេហើយហ្នឹងែមនេទ? 

ខ៖  ពិត្របបកដ!! 

ក៖ ចប!៎េហើយេពលនឹងគបត់ស្លបប់អបយុបុ៉ន្មបនែដរេលបកយបយ? 

ខ៖  

មិនដឹងអបយុបុ៉ន្មបនេទអូនជំនបន់បុ៉លពតនិងខ្ញុំវបេភ្លចេរឿងអបយុរបស់គបត់េ្រចើនេហើយគបត់េបើសិ

នជបេនបែប៉តជបងេហើយ!! 

ក៖ 80 បុ៉ន្មបនេទបេលបកយបយ? 

ខ៖  េបើេនបគបត់្របែហលអបយុ 2 ឆ្នបំឥវ៉ាន់ហ្នឹង!! 

ក៖ 82ឆ្នបំអញ្ចឹងេបើសិនជបគបត់េនបរស់ដល់សព្វៃថ្ងអបយុរបស់គបត់ 82 េនបឆ្នបំ 2018 នឹង!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ គបត់អ្នក្រសុកមកពីណបេទបវិញប្ដីេលបកយបយ? 

ខ៖  គបត់េនបនិេរបធេយើងហ្នឹង!! 

ក៖ េនបរបជធបនីភ្នំេពញេយើងនឹងវត្តនិេរបធ!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ េនបម្ដុំៗហ្នឹង!!! 

ខ៖  ចប!៎!! 

ក៖ េនបច្រអំេពបហ្នឹង!! 

ខ៖  េនបច្រអំេពបនិងេនបកែន្លងមុខវត្តនិេរបធនិងែតម្ដង។ 

ក៖ ចប!៎! 



ខ៖  ចប៎ឥឡូវមបនប្អូនៃថ្លេនបនឹងមួយប្បស់ខ្ញុំណបស់េនបនឹងមួយេហើយកូនមីប្អូនេនបនឹង ២ 

នបក់េនបវត្តនិេរបធហ្នឹង េនបផ្ទះកែន្លងមុខវត្តនិេរបធនិងែតម្ដងអបផ្លូវចូលេទបខបងលិច!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយឥឡូវេគេធ្វើផ្លូវរបងធំែដរេហើយ!!ខ៖  ចប!៎!ក៖ េនបទីហ្នឹងដីៃថ្លណបស់!! 

ខ៖  េនបទីហ្នឹងតបំងែតពីេអើយមក!!េគរកទិញផ្ទះវបែតមិន្រពមទិញ!! 

ក៖ 

ជីវិតេលបកយបយដូចជបល្វីងជូរចត់េ្រចើនណបស់!!េហើយេលបកយបយដល់េពលជំនបន់លន់នល់

យ៉បងេម៉ចេទបវិញអបេពលអ្នក្រគបប់ែបកហ្ហ៎? 

ខ៖  ទម្លបក់្រគបប់ែបកខ្ញុំេនបជបមួយប្ដី្របពន្ធរបស់ខ្ញុំ!! 

ក៖ អត់អីេទេណបះ? 

ខ៖  អត់អីេទេចះែតរស់ចូល្រតង់េសយកក្តបរេងឿរបុ៉នបុ៉ន បុ៉ណ្ណបណីជីករ៉ូង 

េនបក្នុងដីដបក់្រតង់េស ហ្នឹងេហើយដល់េពលអបពតមកបបនជបេគឲ្យរត់េចញពីក្នុងហ្នឹង។ 

ក៖ ចប៎អញ្ចឹងេពលេនបជំនបន់លន់នល់និងេនបចបយលុយចបយអីធម្មតបេទ? 

ខ៖  េនបចបយលុយធម្មតបបុ៉ែន្តៃថ្លណបស់!! 

ក៖ ៃថ្លយ៉បងេម៉ចេទប? 

ខ៖  

លុយវបៃថ្លថបទិញស្អីៗ វបៃថ្លកបលពីមុនវបេថបកេហើយៃថ្លអី៊ចឹងមបនលុយមបនកបក់រអីចបយស្អីយក

េទបអបពតមួយកំុនគរេគបកចបយអីេកើត!!!អស់រលីង។ 

ក៖ អញ្ចឹងេពលេនះេចញពីជំនបន់លន់ណល់គិតថបលុយេនបែតចបយេទេនបះ!!បុ៉ែន្តដល់េពល 

វបអត់េអបយែចកអ្វីទបំងអស់? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយកបលពីជំនបន់បុ៉លពតអត់ចបយហ្នឹង!! 

ក៖ 

េលបកយបយេពលេរៀបកបរេហើយសណ្ឋានភបព្រគួសបរមធ្យមឬក៏អ្នកមបន្រគបប់អីស្តុកស្តម្ភេ្រចើន

ែដរ? 

ខ៖  មិនែមនជបអ្នកមបនអីបុ៉ន្មបនេទអូនដូចជបមធ្យម!! 



ក៖ មធ្យមអញ្ចឹងេទប?ខ៖  ចប!៎!!ក៖ 

មបន្រគប់្រគបន់េហើយមបនមបសមបនអីេ្រចើនេទេពលហ្នឹងេលបកយបយេពលហ្នឹង? 

ខ៖  មបនមបសមបនែតែខ្សកេនបក្នុងរូបថតហ្នឹង!! 

ក៖ ហ្ហ៎ែតមួយនឹងេទអញ្ចឹង? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ បុ៉ែន្តមបននឹងេគដកដកយកទុកែដរឬក៏អត់? 

ខ៖  ដកយកអស់េហើយគ្មបនសល់េទដកយកេខ្ទចគ្មបនសល់អីេទ!! 

ក៖ ដបក់រួម!!តបមពិតេពលហ្នឹងពួកវបេបើសិនជបេចះទុកមបសងវិញមិនដឹងបុ៉ន្មបនេទ!! 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយេដបះយកេខ្ទច!!េពលេទបេធ្វើកបរបបត់វបេទបេរើេហើយមបនអ្នកណបេគពបក់មបសេនបទីហ្នឹ

ង!!េរើេចបលខ្ញុំមបនែខ្សៃដកន្ទុយកណ្ដុរែខ្សកកន្ទុយកណ្ដុរខ្ញុំដបក់េនបអញ្ចឹងឥឡូវ!! 

ក៖ អញ្ចឹងរលបយរលត់េដបយសបរវបអស់រលីងែតម្ដង!! 

ខ៖  រលបយរលត់ងបប់មនុស្សងបប់អីគ្មបនសល់េទអូនេអើយ។ 

ក៖ 

បុ៉ែន្តេពលជំនបន់និងេលបកយបយកូនេចបបងប្អូនអីអត់មបនអ្នកណបេគ្រតូវ្រគបប់ឥវ៉ាន់េទែមនេទ

? 

ខ៖  អត់េទអត់េទ!! 

ក៖ េហើយេលបកយបយេពលហ្នឹងេនបភ្នំេពញែដរ? 

ខ៖  ខ្ញុំេនបភ្នំេពញេនបវត្តនិេរបធហ្នឹង!!! 

ក៖ ចប៎េនបផ្ទះខបងប្ដីហ្នឹង? 

ខ៖  ផ្ទះេធ្វើខ្លួនឯង!! 

ក៖ ហ្ហ!៎!េធ្វើខ្លួនឯង!េហតុអ្វីបបនជបបងបងេចបលពីហ្នឹងេទបវិញេហើយមកេនបទីេនះ? 



ខ៖  

ខ្ញុំអត់ពីប្ដីេទបអត់េទបេនប!!ចុះផ្ទះរបស់េគអញ្ចឹងេទបដុតេចបលេខ្ទចខ្ទីេនបសល់ែតេយើងសសរហ្នឹ

ង!!ឥឡូវប្អូនរបស់ខ្ញុំវបេធ្វើផ្ទះេនបទីហ្នឹងេទបមបនលក់មួយ្រសករនិងវបលក់បបន 5 

មឺុនដុល្លបរអត់មបនឲ្យលុយឯងអីមួយេរៀលេផ្ទរកែន្លងផ្ទះឯង!!ខ្ញុំខ្ជិលណបស់វបឱ្យក៏ឲ្យេទបជបមិន

េអបយក៏ហីេទបខ្ញុំេនបែតឯេណះ!! 

ក៖ ដូចជបេទបះជបយ៉បងេម៉ចក៏គិតថបធ្លបប់ជបរបស់បងប្អូន!! 

ខ៖  ហុ ី វបលក់បបន 4 មឺុនេទប្របបំមឺុនដុល្លបរវបមិនែតឲ្យេយើងមួយរយមួយេរៀលអីេទ!!េហើយ 

5មឺុនដុល្លបរវបយែចកកូនវបមួយនបក់ 1000មួយ នបក់ 10000េហើយអបកូន្របុសវបេអបយ 

5000កូន្រសីឲ្យ 10000ប្អូនៃថ្លរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណបេសើ!!! 

ក៖ 

អញ្ចឹងេលបកយបយស្រមបប់េលបកយបយេនះណបសម់បនធ្លបប់េរៀនែដរឬក៏អត់េនបជំនបន់សង្គម

ចបស់មកណបស់? 

ខ៖  

មីអូនេអើយឱ្យ្របុស្របុសេរៀនទបំងអស់!!ចំែណកខ្ញុំក៏អត់េអបយេរៀនែម៉ខ្ញុំគបត់េអបយខ្ញុំេនបចបំផ្ទះ!

!ត្ញ្រកមបត្ញ្រកមបត្ញកែន្សងេយើងអបកែន្សងបុ៉នៗេនះណបស់ត្ញ្រកមបអីេអបយ

េយើងេរៀនត្ញ្រកមបមិនបបច់េរៀនេទ!!កូនឯងដល់េពលធំេឡើងមនុស្ស្រសីេយើងខ្លបចេលបរេផ្ញើ

សំបុ្រតេស្នហប!! 

ក៖ េនបែតមបនទស្សនៈមួយហ្នឹង!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយមបនគិតគូរដូចជបឥឡូវឯណប!!ងបប់េហើយ!! 

ក៖ េហើយេពលហ្នឹងអត់បបនេរឿងអីេសបះែតម្តង? 

ខ៖  អត់!!ចរិតត្ញកេន្ទលក្ច់្រកមបត្ញកែន្សងអបហ្នឹងេចះេចះែតអបហ្នឹងេ្រកបពីហ្នឹងអត់!! 

ក៖ 

េហើយចុះដល់េពលែបកពីជំនបន់បុ៉លពតមកអបត្ញទបំងអស់ហ្នឹងមបនែដរេនបេធ្វើេទៀតែដរឬ

េទ? 

ខ៖  អត់អត់េធ្វើលះបង់េចបល!! 



ក៖ េហើយមិន្រពមេធ្វើេទប!!បុ៉ែន្តឥឡូវេនបចបំែដរឬេទ? 

ខ៖  

ឥឡូវេនះចបំែដរបុ៉ែន្តដូចថបេភ្លចៗខ្លះៗខ្លះអី៊ចឹងេទបេ្រពបះអីចបស់េហើយ!!្រកមបអីអន្ទងអីេចះដឹង

ទបំងអស់ហ្នឹង!! 

ក៖ េពលហ្នឹងេនបផ្ទះមបនកីែតម្ដង? 

ខ៖  ផ្ទះរបស់ខ្ញុំេនបែ្រសមបនកី បុ៉ែន្តដល់េពលខ្ញុំមបនប្ដីខ្ញុំែលងេធ្វើអ្វីទបំងអស់េគអត់េអបយេធ្វើអី!! 

ក៖ ស្វបមីរកសុីចិញ្ចឹមអីេគេទបវិញ? 

ខ៖  គបត់េធ្វើកបរផងគបត់កបត់សក់ផង!! 

ក៖ អញ្ចឹង្រសលបញ់ណបស់តបមទបល់ែតបបនេហើយឲ្យ្រសណុកែតម្ដង!! 

ខ៖  

គបត់អត់េអបយេធ្វើបុ៉ែន្តែម៉ខ្ញុំបញ្ជូនបញ្ជូនអីមកទបំងបបវទបំងបបវ!!មកេអបយហូបគបត់េនបេធ្វើែ្រស

ឯេណបះបបនស្ករបបនអីមក!! 

ក៖ ចប៎គបត់្រសលបញ់ណបសបុ៉់ែន្តមិនគួរណបកូនកូនស្លបប់អស់រលីង!! 

ខ៖  ប្អូនរបស់ខ្ញុំថតមួយម្នបក់រូបថតអេញ្ចះេនប េក្មងៗដូចគ្នបនឹងហ្នឹង 

ប្អូនរបស់ខ្ញុំេនបេរៀនបបនេរៀនប្អូនរបស់ខ្ញុំេចះ វបដឹងែតេទបេរៀន។ 

ក៖ '្រសីែដល? 

ខ៖  ្រស!ី!្របុស 2!!ហប៎្របុស 4្រសី 2 ែត6 នបក់ 7នបក់។ 

ក៖ អញ្ចឹងបងប្អូន 9 នបក់េហើយគបត់ 7នបក់? 

ខ៖  7 នបក់!! 

ក៖ 7 នបក់េទអញ្ចឹងេហ?ខ៖  ចប៎7នបក់!! 

ក៖ អញ្ចីង្រសី 2 ្របុស5? 

ខ៖  ្រសី 2 ្របុស 5!! 



ក៖ ហ្ហ៎អញ្ចឹងមុនហ្នឹង្របែហលជប្រចឡំេទែមនេទ!!ចប ៎

អញ្ចឹងេលបកយបយមបនែដរមបនក្តី្រសៃមអីដូចថបធំេឡើងចង់េធ្វើអីែដរឬអត់េពលេនបពីតូចណប

ស់ដឹងែតែម៉េអបយេទបេរៀនេហើយ? 

ខ៖  អត់េអបយេទបេរៀនមបន្រសៃមេធ្វើអី!! 

ក៖ អញ្ចឹងគិតែតពីត្ញេនបផ្ទះហ្នឹងែតម្ដង? 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយគិតែតពីត្ញហ្នឹងដល់េពលខ្ញុំកបរេហើយអញ្ចឹងេគឈប់ឲ្យែតត្ញអី!!យ៉បប់ណប

ស់មីអូនអន្ទរ ្រកមបខបល់ ្រគប់ែបបយ៉បង។ 

ក៖ េហើយេពលហ្នឹងអំេបបះបបនមកពីណបេធ្វើខ្លួនឯងពីដង្កូវនបងឬក៏ទិញេគ? 

ខ៖  ទិញពី្រសុកយួន!!ពី្រសុកយួនយកមក។ 

ក៖ ្រសុកេនបឯណបវិញេលបកយបយេភ្លចបបត់េទបេហើយេនបកណ្ដាល? 

ខ៖  េខត្តកណ្ដាល!!. 

ក៖ បុ៉ែន្តេពលេនះេគបបន!! 

ខ៖  កបលេពលរនិងអំេបបះរបស់េគទបំងដំុទបំងដំុ មក 

ទិញទបំងដំុទបំងដំុមកេយើងយកមក្រជលក់េទបណបស់ !!េពលទិញមកសរ។ 

ក៖ ចប ៎េពលហ្នឹងយកេទបលក់និងត្ញេហើយលក់យកេទបលក់ខ្លួនឯងេទៀត? 

ខ៖  ត្ញេហើយត្ញបបនេ្រចើនអញ្ចឹងេទ្របែហលជប 50 េទប 

60្រកមបអីេទបេហើយម្តបយមីងរបស់ខ្ញុំជបអ្នកយកេទបលក់េទបេទបលក់េនបអង្គតបេសបមេនបតបែកវ

អីឯេណបះ!! 

ក៖ ហ្ហ៎អញ្ចឹងតតគ្នបេទប!! 

ខ៖  តគ្នបអញ្ចឹងេទបម្ដបយមីងរបស់ខ្ញុំេឈ្មបះ មីងសបតមីងសបតគបត់យក 

កេន្ទលយក្រកមបយកេទបលក់េទប។ 

ក៖ ចប៎អញ្ចឹងេលបកយបយ្រគបន់ែតបបនេធ្វើេនបផ្ទះេទអត់បបនេដើរលក់នឹងេគេទ? 



ខ៖  អត់ខ្ញុំអត់េដើរលក់អត់អបចេដើរេចបលផ្ទះេបើប្អូនេទបេរៀន!! 

ក៖ ែដលេធ្វើែ្រសេធ្វើអីឬក៏អត់? 

ខ៖  េធ្វើ!! 

ក៖ េធ្វើែ្រសេទៀត? 

ខ៖  

េធ្វើេយើងេធ្វើអញ្ចឹងេទបៃថ្ងណបេធ្វើេធ្វើេទបៃថ្ងណបមួយទុកមូលទុកេទបៃថ្ងណបេទបេធ្វើែ្រសេទបេទបេហើ

យជួយេគផងណបេអបយឆបប់មកេហើយអបង ត្ញអបងអី!!! 

ក៖ កបរងបរេ្រចើនែដលេលបកយបយគិតេទបជីវិតឆ្លងកបត់អត់មបនខ្វះអីមួយេទ!!ខ៖  ចប!៎! 

ក៖ ្រគប់អស់េហើយ្រគប់រសជបតិៃនជីវិតទបំងអស់េហើយណបស់!! 

ខ៖  ចប!៎! 

ក៖ េលបកយបយេពលេនបជំនបន់សេម្ដចសប្យណបស់ែមនេទ? 

ខ៖  កបលពីជំនបន់សេម្ដចជំនបន់សេម្ដចខ្ញុំេនបកំពង់ឆ្នបំង!! 

ក៖ ហ្ហ៎មបនេនបកំពង់ឆ្នបំងេទៀត? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ កំពង់ឆ្នបំង។ 

ក៖ អញ្ចឹងមបនផ្ទះេ្រចើនណបស់!! 

ខ៖  

ឈប់េនបកំពង់ឆ្នបំងនិង្រសុកឪពុកេក្មកេធ្វើផ្ទះេនបទីហ្នឹង!!្រសុកកំេណើតរបស់គបត់េនបឯេណះគប

ត់េធ្វើផ្ទះេនបកំពង់ឆ្នបំងេនបះណបស់!!កែន្លងម្ដុំហួសស្វបយកបរបស្វបយកបបអីហ្នឹងសុទ្ធែតដីធំៗអូ

នដបំសែណ្ដកដល់ែតេពលែខមបឃេគចុះដបំ េទបណបស់ែខមបឃណបស់ 

ែខមបឃេគចុះដបំអញ្ចឹងេទប ផល្គុន េច្រត 

អបសែណ្ដកនឹងវបទំុេទបជួលេគ្រចូតជួលេគអីដបំ្រគប់សព្វជួលេគ 

មិនែមនៃវ៉ៗដូចថបេគយកគរអញ្ចឹង 

យកដំបងវបយយក្រគបប់វបណបស់!!បបនបុ៉ន្មបនបុ៉ន្មបនេហើយមបនមូ៉យេគអីទិញេទបណបស ់!! 

ក៖ ចប ៎ដង្កូវណបស់េលបកយបយ? 



ខ៖  ពីមុនដង្កូវឥឡូវអត់ដង្កូវេទ!! 

ក៖ បបញ់ថ្នបំេហើយឥឡូវ!! 

ខ៖  េគបបញ់ថ្នបំ!! 

ក៖ ល្ងេទេគថបល្ងងសំបូរដង្កូវជបងេគ!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយអបេនះសែណ្ដកបបយេយើងហ្នឹងណបេហើយលក់បបនៃម្ភមឺុនេទប 30 

មឺុនឥវ៉ាន់េនបះ!!!លុយចបយេនបេថបកេហើយហ្នឹង!! 

ក៖ ហុីៗ!!េពលមុនអ្នកណបេគមបនលុយអីវ៉ាន់អ្នកលក់អីថប្រសួលណបស់!! 

ខ៖  

ហុីខ្ញុំខ្លបចទឹកចង់ងបប់ហ្នឹងេហើយ!!!ខ្ញុំជិះកបណូតេទបេឃើញទឹកទេន្លបុ៉ណ្ណបបុ៉ណ្ណីខ្ញុំអង្គុយកណ្ដា

លខ្ញុំភ័យខ្ញុំដល់េពលខ្ញុំអត់េទបម្ដបយេក្មករបស់ខ្ញុំកូនេអើយកូនថបអញ្ចឹងណបស់!!កូនឯងេទបេទប

វបអត់អីេទទឹកនឹងកបណូតរបស់េគបុ៉នបុ៉នផ្ទះឯងេនបះខ្ញុំេចះែតេទបេទប!! 

ក៖ ជិះតបមទេន្លនឹងេទបេទប? 

ខ៖  

ជបតបមទេន្លេទប!!ចុះកែន្លងពីកំពង់ឆ្នបំងផ្រេ្រកបមចបប់ពីកែន្លងហ្នឹងេទបេបើកកបណូតេទបឯេជើង

េទប!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ!! 

ខ៖  តបមទេន្លសបបនិង!!ជួរនិងៃដទេន្លសបបណបស់!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  

ថបស្គបល់េខ្ទចស្គបល់ខ្ទីអស់េហើយមីអូន!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយខ្ញុំដឹងថបអត់មបន ចេន្លបះអីណបមួយេទេនះហិ!! 

ខ៖  ចប!៎! 

ក៖ េលបកយបយែម៉េឈ្មបះអីេគេទបវិញអត់ស្គបល់េឈ្មបះគបត់? 

ខ៖  ម្ដបយរបស់ខ្ញុំេហ? 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ!! 



ខ៖  េឈ្មបះយបយអី៊ង!! 

ក៖ ្រតកូលរបស់គបត់ចបំែដរឬេទ? 

ខ៖  ចប!៎!គបត់េឈ្មបះណុប អី៊ង ។ 

ក៖ ណុប អី៊ង? 

ខ៖   ណុប អី៊ង !!េហើយឪពុករបស់ខ្ញុំេឈ្មបះតបស៊ូ ជីតបរបស់ខ្ញុំតបស៊ូ 

រួចឪពុករបស់ខ្ញុំេឈ្មបះតបមផបត ។ 

ក៖  ស៊ ូផបត !! 

ខ៖  ចប!៎! ស៊ ូផបត !! 

ក៖ អញ្ចឹង 

េលបកយបយស្រមបប់ម្ដបយក៏គបត់អ្នក្រសុកកំេណើតមកពីណបែដរេនបេពលែដលគបត់េកើតែតម្ដង

? 

ខ៖  វត្តេនប្រសុកេទសេគឯហ្នឹង,!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយេខត្តកណ្ដាល្រសុកកណ្ដាលស្ទឹងនិង!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!!េទើបែតឥឡូវខ្ញុំមកេនប្រសុកេគេនបទីេនះណបស់!! 

ក៖ អញ្ចឹងេពលមុនេឡើយេនបទីេនបះេទ!!! 

ខ៖  េពលមុនេនបឯេណបះ!!ដូចជបអស់េរឿងនិយបយថបេមអូនេអើយមកេនបេនះឥឡូវ!! 

ក៖ 

អញ្ចឹងសំរបប់អនុស្វរីយ៍ជបមួយែម៉េលបកយបយេបើសិនជបកំុគិតពីេរឿងកបត់ទុកដឹងថបេកើតទុក្ខ

ជបមួយគបត់េនបជំនបន់បុ៉លពតហ្នឹងវបែឆ្អតឆ្អល់អស់េហើយ!!ខ៖  ហ្នឹង!!ក៖ 

មបនែដលមបនេពលេវលបេអបយសប្យជបមួយែម៉ែដរឬក៏អត់? 

ខ៖  

ជួនកបលសប្យេទបមីអូនដល់េពលឥឡូវវបអត់សូវសប្យ!!ពិេរបះអស់បងអស់ប្អូនអស់ែម៉អ

ស់ឪេទបបងប្អូនក៏វបអស់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំ 7នបក់ 8 



នបក់ក៏អស់េហើយអបកូនក៏អសប់្ដីក៏អស់មកេហើយេម្ល៉ោះេពលឯណបសប្យ 

េទបវត្តេទបេចះែតសប្យនឹងេគនឹងឯង។ 

ក៖ េហើយចង់មីងមបខបងណបខបងឪសល់? 

ខ៖  

អត់អត់មបនមីនបសល់េទស្លបប់អស់រលីង!!មបនែតប្អូនៃថ្លរបស់ខ្ញុំេនបនិេរបធហ្នឹងម្នបក់េហើយប្អូន

ៃថ្លមួយេនបដំណបំសែង្ក!! 

ក៖ ែតបុ៉ណ្ណឹង? 

ខ៖  េហើយប្អូនៃថ្លមួយេនបកំពង់ឆ្នបំង2នបក់ 3នបក់ 

4នបក់េនបខបងប្ដីរបស់ខ្ញុំេនបេ្រចើនេបើខបងខ្ញុំរលីង។ 

ក៖ សបច់ញបតិអស់រលីងែតម្ដង? 

ខ៖  ចប៎អស់រលីងខបងខ្ញុំរលីងេហើយខបងប្ដីេនប។ 

ក៖ អូយ េឡើងចង់ដបច់ពូជអស់រលីងេហើយហ្នឹង។ 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយកំុអីដបច់ពូជេទបេហើយអូនេចះនិងសល់មួយ!! 

ក៖ អូយឈឺចិត្តណបស់។ 

ខ៖  និងខបងប្ដីរបស់ខ្ញុំេនបយបយេកឿន1តបវន យបយយឹម អបវុន េនបគ្នប 4 

នបក់ប្អូនៃថ្លរបស់ខ្ញុំ។េបើខ្ញុំរលីងែចស!! 

ក៖  ចប៎េលបកយបយេពលម្ដបយស្លបប់អបយុគបត់បុ៉ន្មបនេទបវិញ? 

ខ៖  យប់ជិត 50ឆ្នបំជបងគបត់50! 

ក៖ ្របែហលជប 50 ជបបុ៉ន្មបន? 

ខ៖  51ឥវ៉ាន់ហ្នឹងអញ្ចឹង!! 

ក៖ េហតុគបត់ស្លបប់េនបក្នុងជំនបន់បុ៉លពតឆ្នបំែបកេទបភ្លបមភ្លបមឬក៏ឆ្នបំ 70 បុ៉ន្មបន? 

ខ៖  ឆ្នបំ 75 និង(1975)!! 

ក៖ ហ្ហ៎គបត់ស្លបប់។ 



ខ៖  ឈប់គបត់ស្លបប់ជិតចូលឆ្នបំ 76 ណបស់(1976)!!គបត់ស្លបប់!! 

ក៖ គបត់ស្លបប់!! 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!!ចូលជិត76(1976)បបនគបត់ស្លបប់!! 

ក៖ ចប៎ចុះចំែណកឪពុកវិញ គបត់ស្លបប់េនបក្នុងជំនបន់បុ៉លពតែដរ? 

ខ៖  គបត់ស្លបប់មុន!! 

ក៖ មុនបុ៉លពតេទេនបក្នុងលន់ នល!់!! 

ខ៖   ចប៎េនបលន់ណល់។ 

ក៖ គបត់អបយុបុ៉ន្មបនេលបកយបយេពលគបត់ស្លបប់? 

ខ៖  ឪពុករបស់ខ្ញុំក៏គបត់អបយុ 50 ឆ្នបំជបង! 

ក៖ 50បុ៉ន្មបនេទបដឹង្របបកដ? 

ខ៖  បណ្ដឹង 50 បុ៉ន្មបនេទកបលេពលហ្នឹង!! 

ក៖ បុ៉ែន្តស្លបប់េនបក្នុងឆ្នបំ 70 បុ៉ន្មបនេទបវិញ? 

ខ៖  មិនដឹងឆ្នបំ 70 បុ៉ន្មបនមីអូនកបលហ្នឹងវបយូរេទបេហើយខ្ញុំ 

វបេភ្លចែដរេបើថបែម៉ចបំគបត់េនបក្នុងជំនបន់បុ៉លពត!!ឪពុកខ្ញុំស្លបប់មុនជំនបន់លន់ណល់។ 

ក៖ អញ្ចឹងតបំងែតពីជំនន់សេម្ដចឯេណបះហ្នឹង!!!េបើសិនជបមុនជបមួយលន់នល់មបនែត 

ជំនបន់សេម្ដច!!ក៖ ហ្ហ!៎!ខ៖  

ែនឪពុករបស់ខ្ញុំស្លបប់េពលស្ពបនក្លថ្នល់េនះបបក់ៃថ្ងហ្នឹងៃថ្ងហ្នឹង!!ក៖ ហ្ហ!៎!ខ៖  

ស្ពបនក្លថ្នល់បបក់ណបស់!! 

ក៖ 

បណ្ដឹងឆ្នបំបុ៉ន្មបនខ្ញុំេភ្លចបបត់េទបេហើយ!!អញ្ចឹងេលបកយបយឪពុក្រសុកមកពីកំពង់ឆ្នបំងឬក៏េនបវ

ត្តនិេរបធេនះ? 

ខ៖  អត់េទឪពុកខ្ញុំេនប្រសុកហ្នឹងែដរ!! 

ក៖ េនបកណ្ដាលែដរ? 



ខ៖  ដឹងេហើយ្រគបន់ែតថបមួយឬស្សីឈរមួយេនបអំេពបៃ្រព!! 

ក៖ ហ្ហ៎េនបតបេដបលអីវ៉ាន់ហ្នឹងហ?ី 

ខ៖  តបេដបល េនបអបចេកើតឯេណបះអំេពបៃ្រពេនបវត្តអញ្ចបញេនះ!! 

ក៖ 

ចប៎ស្គបល់េហើយ!!និយបយេទបអនុស្វរីយ៍េពលេនបជបមួយនឹងបងប្អូនេហើយនឹងឪពុកម្ដបយស

ប្យណបស់េលបកយបយ? 

ខ៖  

សប្យណបស់អូនេអបយែតៃថ្ងអបទិត្យេឡើងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំេទបជំុគ្នបសប្យណបស់េហើយផ្ទះ

របស់ខ្ញុំមិនេចះខ្វះេទ េមៀនក៏មបន េចកក៏មបន 

្រតែបកក៏មបនស្អីក៏មបនែដរេចកពងមបន់ក៏មបនពីេដើមអ្នកណបេគដបំ!!េហើយបងខ្ញុំេចះែតដបំេទបប្អូ

នខ្ញុំេពបេនបះ!!បងខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំសុទ្ធែតេចះបបក់ឌុបតបំងែតពីជំនបន់មុនមកេម្ល៉ះមិនែមនតិចៗណប

ស់មីអូនជំនបន់សេម្ដចណបស់!!ខ្ញុំ្របបប់អូនឯង!!អត់មបនេរឿងអី្រតឹមថ្នបក់ទី 11ទី 12 

ឥវ៉ាន់េទសុទ្ធែត្របឡងបបក់ឌុបជបប់ទបំងអស់បបនេធ្វើកបរទបំងអស់!! 

ក៖ ឥឡូវេបើសិនជបបបនេនបដល់ឥឡូវវិញ្រគួសបរមិនដឹងមបនបុ៉ណ្ណបេទណបស់! 

ខ៖  

មិនដឹងយ៉បងេម៉ចអូនេបើអញ្ចឹងវបេកើតអញ្ចឹងប្អូនខ្ញុំមបន្របពន្ធេនបពូចិនតុងេនបខបងលិចយន្ត

េហបះេនបះេនបខបងលិចេនប្រតង់កែន្លងហួសផ្រេពបធិចិនតុងេទប!! 

ក៖ េទបេចបមេចបេទបកបំបូលអីហ្នឹងឥវ៉ាន់វិញ!! 

ខ៖  

ហ្នឹងេហើយេទបកែន្លងេគេហបម្ដុំស្អេីទេពញហ្នឹងមបនេដើមេត្នបតេ្រចើនណបស់េគេហបេគបកឪឡឹក

យ៉បងេម៉ច!! 

ក៖ ចប៎ផ្លូវេទបកំពង់ស្ពឺវិញ? 

ខ៖  ជិតែដរេទបហួសផ្រែតបន្តិចេទបដូច្រពលបនយន្តេហបះអញ្ចឹងផ្ទះវបឯេនះឯអបយឯេណះ!! 

ក៖ ជម្ពូវ័នែមនេទ? 

ខ៖  មិនែមនេទជំពូវន្ដេនបខបងេជើងជម្ពូវ័នេទបេទៀត!! 



ក៖ ហ្ហ៎អបហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖  េនបខបងេជើងជម្ពូវ័ន!! 

ក៖ 

េលបកយបយអញ្ចឹងអីេគពីឪពុកម្ដបយេទបគបត់យ៉បងេម៉ចេទបេលបកយបយចបំជបងេគែដលដក់ជប

ប់ថប្រសលបញ់គបត់ជបងេគណបស់? 

ខ៖  ែម៉ឪរបស់ខ្ញុំ?ក៖ ចប!៎!ខ៖  

មីអូនែម៉ឪ្រសលបញ់េចះែត្រសលបញ់េហើយដល់េពលគបត់ស្លបប់អញ្ចឹងវបដូចថបរសបយចិត្តេទប

តបំងែតពីខ្ញុំេទបវត្ត 

ដូចថបេគក៏ស្លបប់េយើងក៏ស្លបប់េកើតទុក្ខក៏វបមិនបបនកបរអីែដរេយើងខំ្របឹងរកសុីេធ្វើបុណ្យេធ្វើទបន

េទបនឹកេឃើញអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងេទប វបមបនែតបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ េលបកយបយមបនេឈ្មបះេហបខបងេ្រកបមបនងបអីេហបេទ? 

ខ៖  អត់េទអត់មបន!! 

ក៖ េគេហបែតយបយអុ៊នយបយអុ៊នមួយ!! 

ខ៖  ហ្នងឹេហើយ!! 

ក៖ ចុះចបំតបយបយែដរឬេទែតយបយខបងណបស្គបល់គបត់ែដរឬេទេលបកយបយ? 

ខ៖  ថីមិនស្គបល់អូន!! 

ក៖ េមើលយបយេឈ្មបះអីេគយបយខបងុែម៉? 

ខ៖  យបយរបស់ខ្ញុំេឈ្មបះយបយឌុកខបងែម៉ណបស!់!! 

ក៖ ្រតកូលរបស់គបត់? 

ខ៖  ្រតកូលរបស់គបត់មិនដឹង្រតកូលស្អីេគេទខ្ញុំមិនដឹងែដរ!!េឈ្មបះយបយឌុក 

រួចតបំងឪពុកខ្ញុំេឈ្មបះែតផបត់ ។ 

ក៖ តប!!ជីតបរបស់វបេឈ្មបះតបផបត់!! 

ខ៖  ជីតបអីឪពុករបស់ខ្ញុំែតម្ដង!!តបផបត់ឪរបស់គបត់ស៊ូ!!ស៊ ូផបត់ណបស់!! 



ក៖ ចុះដល់េពលតប តបខបងម្ដបយតបខបងម្ដបយ? 

ខ៖  តបខបងម្ដបយតបណុប!! 

ក៖ តបណុប!!!េហើយយបយ? 

ខ៖  តបណុបយបយឌុក។ 

ក៖ ចុះដល់េពលយបយតបថបឪពុកវិញតបស៊ូេហ? 

ខ៖  តបស៊ូ!! 

ក៖ យបយអីេគ? 

ខ៖  តបស៊ូយបយផបត់!! ែម៉ខ្ញុំរបស់ែម៉ខ្ញុំេឈ្មបះយបយឌុក។ 

ក៖ ចប៎េហើយដល់េពលែដរម្តបយ!!ឪពុករបស់គបត់េឈ្មបះតបស៊ូ!!ខtatsutaតបស៊ូតប ផបត់។ 

ក៖ យបយផបត់ហ?ី 

ខ៖  តបផបត់។ 

ក៖ យបយអី? 

ខ៖  តបផបត់ហ្នឹងជបឪពុករបស់ខ្ញុំណបស់ តបស៊ូជបជីតបខ្ញុំ។ 

ក៖ ចប៎ចុះដល់េពល្របពន្ធតបស៊ូគបត់េឈ្មបះយបយអីេគវិញ? 

ខ៖  ្របពន្ធរបស់តបស៊ូេឈ្មបះយបយេទសតបបុ៉លឯណបេទៀតេទបឯេណបះ!! 

ក៖ ហ្ហ!៎!! 

ខ៖  ខ្ញុំេនបតូចតូចែដរ!! 

ក៖ អត់ចបំេឈ្មបះយបយ!! 

ខ៖  គបត់ស្លបប់េទប!! 

ក៖ ឥឡូវខ្ញុំចបំបបនឥឡូវនិយបយថបែម៉រមុនសិនខបងែម៉យបយ? 

ខ៖  យបយឌុក។ 



ក៖ តប? 

ខ៖  តបណុប ។ 

ក៖ ដល់េពលខបងឪពុកយបយ? 

ខ៖  ខបងឪពុកតបស៊ូ។ 

ក៖ យបយេទសហី? 

ខ៖  ឈប់!!!ឪពុកខបងឪពុកខ្ញុំណបស់ឪពុកខ្ញុំឪពុករបស់គបត់េឈ្មបះតប 

ស៊!ូ!េហើយតបំង្របពន្ធតបស៊ូេឈ្មបះយបយេទស!! 

ក៖ ហ្ហ៎ហ្នឹងេហើយអញ្ចឹងច្ស់េហើយ។អញ្ចឹងស្គបល់េហើយ។ 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ អញ្ចឹងពូកគបត់មកពី្រសុកនិងទបំងអស់? 

ខ៖  ្រសុកនិងទបំងអស់ហ្នឹង!! 

ក៖ 

េលបកយបយេកើតទបន់ឪពុកម្ដបយដូចថបេកើតទបន់ជីដូនជីតបែដរឬក៏អត់ទបន់ពួកគបត់ែដរឬក៏អត់

?េឃើញមុខេទ? 

ខ៖  ស្គបល់ែតជីដូនជីតបខបងម្ដបយខ្ញុំខ្ញុំស្គបល់;! 

ក៖ យ៉បងេម៉ចែដរេលបកយបយ? 

ខ៖  ស្គបល់ែតមួយឌុកនឹងណបស់!! 

ក៖ េម៉ចគបត់យ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖  គបត់គបត់មបនយ៉បងេម៉ចគបត់គបត់ចបស់ៗេហើយ!! 

ក៖ 

មនុស្សល្អ!!េលបកយបយែដរេទបេលងអីជបមួយគបត់ែដរេតើែមនេទេពលហ្នឹងេពលេនបេក្មងៗ? 

ខ៖  េនបេក្មងេក្មងផ្ទះគបត់េនបជបប់ខ្ញុំហ្នឹង!! 



ក៖ ហ្ហ៎ចិត្តល្អេទេលបកយបយ? 

ខ៖  មបនអីគបត់!! 

ក៖ មបនទុកនំទុកអីេអបយេចបហូបែដរឬក៏អត់? 

ខ៖  មបនអីមបនែតឯងយកេទបឲ្យគបត់មីអូន!!គបត់ចបស់ៗេហើយអូន!!ក៖ ហ្ហ!៎!ខ៖  

អញ្ចឹងស្គបល់បុ៉ែន្តដល់េពលគបត់ជំនបន់បុ៉ន្មបនតេហើយខ្ញុំអត់ស្គបល់េទ!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយសួរែត្រតឹមហ្នឹងេទេដបយសបរស្គបល់្រតឹមែត 

ភបគេ្រចើនេយើងចបំែតតបែតយបយដល់េពលតួតលួតលបឥវ៉ាន់េទៀតអត់សូវេទ!! 

ខ៖  លួតលបអត់ស្គបល់។ 

ក៖ ហុីជីវិតេលបកយបយេលបកជបកំសត់ណបស់ 

តបំងពីមួយពូជេនបេទបទបំងអស់េនបែតខបងប្ដីមួយ!! េនបសល់ែតយបយេហើយនិងកូនម្នបក់។ 

ខ៖  ចប៎* 

ម្នបក់េហើយែម៉មួយមបនែតកូនសុំមួយេហើយស្លបប់េទៀត។ស្លបប់េទបេធ្វើបុណ្យេធ្វើអីេអបយេនបទីហ្នឹ

ង!!! 

ក៖ េហើយេលបកយបយយ៉បងេម៉ចកូនសុំថី បបនគបត់យ៉បងេម៉ចបបនជបេទបសុំេគេទបវិញ? 

ខ៖   

អែញ្ចកប្តីរបស់ខ្ញុំគបត់ម្តបយរបស់ខ្ញុំគបត់មកពីេធ្វើកបរគបត់េទបកបត់សក់!!ដល់ែតេទបកបត់សក់អញ្ចឹ

ងគបត់តបមួយរត់រម៉ករត់រម៉កេហើយកកូនគបត់នឹងរត់េចបល!!ដល់ែតេកើតកូនេហើយរត់េចបលកូន

ណបស ់ វបលេលងគ្នបេហើយរត់េចបលដល់ែតេពលេហើយគបត់ថបអែញ្ចក 

ក្មួយេអើយក្មួយេហើយេពលហ្នឹងខ្ញុំអត់កូនែដរហ្នឹង!!ក្មួយឯងយកកូនមួយេទបថបអញ្ចឹងណបស់យ

កកូនហ្នឹងមួយេទបខ្ញុំរត់រម៉កអត់មបនេពលណបមកែថវបឥឡូវក្មួយឯងយកេទបថបេទបដល់េពល

េនះប្តីខ្ញុំគបត់មកសួរខ្ញុំថបមីអូនេទបយកអញសំកូនេគមួយេហើយ!!ខ្ញុំថបេទខ្ញុំអត់េទបយកេទ!!ខ្ញុំថប

អញចឹងណបស់អត់េទបយកេទបយកេនបខបងម្ដបយមីងរបស់គបត់ហ្នឹងណបស់េឈ្មបះយបយសុខ

យបយសុខ 

េទបបីយកមកទិញអ្រងឹងទិញអីេចះែតេមើលេទប!!ដល់េមើលេទបខ្ញុំទម្ងន់មីមួយេនះទំងន់នីមួយនឹ

ងខ្ញុំចន្ទេអើយចបញច់បញ់ចង់ងបប់ឯេណបះដល់ែតេពលហ្នឹងដល់េពលខ្ញុំេចញខ្ញុំចឹងយកមកេផ្ញើ



ែម៉ខ្ញុំេនបឯែ្រសណបស់ខ្ញុំេនបឯេណះ!!មួយអបទិត្យខ្ញុំមកមួយអបទិត្យខ្ញុំមកមកេនបជបមួយគបត់ហ្នឹ

ងមកេចះែតេមើលែថេទប។ 

ក៖ េហើយគបត់ដឹងថបគបត់មិនែមនជបកូនរបស់និយបយបេង្កើតែដរឬក៏អត់? 

ខ៖  វបអត់ដឹងេទ!! 

ក៖ រហូតក៏ស្លបប់អត់? 

ខ៖  ហ្នឹង!! 

ក៖ អញ្ចឹងដល់េពលឥឡូវេបើសិនជបគបត់េនបរស់ក៏គបត់អត់ដឹងែដរអញ្ចឹង? 

ខ៖  េបើឥឡូវវបដឹងមបនបងប្អូនថបេឃើញេគស្អបតណបស់ 

វបសស្អបតបុ៉ែន្តសស្អបតហ្នឹងវបដូចថបវបមមីមេមើល ។ 

ក៖ ្រសីរឺក៏្របុស្របុសេទេតើហី? 

ខ៖  ្របុស!! 

ក៖ ដល់េពលេបើថ្នបក់េធ្វើទបរុណកម្មគ្នប!! 

ខ៖  នឹងណបស់!!េវទនបណបស់មីអូនេអើយៃវគ្នប 

អំេទបរករបវងខ្យងរបវេខ្ចបអីយកេទបេស្ងបរសុីអត់បបនេទ។ 

ក៖ េហើយរបស់េគទុកេចបលេសបះហ្នឹង? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយអបរបស់េគទុកេចបលហ្នឹងវបមិនេអបយសុីែតម្តង!! 

ក៖ ចប៎អញ្ចឹងេលបកយបយបន្ទបប់ពីេពលែបកស្រង្គបមមក 

េលបកយបយរកសុអីីេគខ្លះេដើម្បីចិញ្ចឹមកូនេនបសល់? 

ខ៖  របល់ៃថ្ងហ្នឹងេហ? 

ក៖ តបំងែតពីែបកមក? 

ខ៖  តបែប៉ពិបបកមកអញ្ចឹងបបនខ្ញុំថបេអបយកូនវបេធ្វើកបរ ឲ្យេធ្វើកបរជំនួសខ្ញុំេឈ្មបះខ្ញុំណបស់!! ក៖ 

ចប!៎!ខ៖  េហើយវបេរៀនផង្រពលឹមេឡើង ខ្ញុំេទបេធ្វើកបរេទបេម៉បង 9 



េពលេចញមកវិញខ្ញុំេទបទិញសបច់គួរទិញអីយកមកតបំងលក់េនបថ្នល់ហ្ហ៎!!មួយចង្កបក់្របបំកបក់

ណបស!់! 

ក៖ ចប!៎!!អញ្ចឹងេពលហ្នឹងលក់សបច់េគបអបំងលក់អីេដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនមក។ 

ខ៖  លក់សបច់េគបអបំងៗេទបឲ្យវបេរៀនសូ្រតអីេទបណបស់!!តបំងពីហ្នឹងមក!! 

ក៖ េហើយ េពលហ្នឹងេធ្វើកបរអីេគេទបវិញ? 

ខ៖  េធ្វើកបរឡឥដ្ឋេនះអូន!! 

ក៖ ហ្ហ!៎!ចុះេលបកយបយធ្លបប់េធ្វើកបរឡឥដ្ឋែដល? 

ខ៖  ហ្នឹងេធ្វើកបរេនបទីហ្នឹង!! 

ក៖ អំ៊ របស់ខ្ញុំគបត់េធ្វើកបរេនបឡឥដ្ឋែដរ!!ស្គបល់ថបថបចេទ?តបថបយបយេតនណបស?់ 

ខ៖  េនបែ្រពកហូរឥឡូវ!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអំ៊របស់ខ្ញុំណបស!់!! តបរបចស្លបប់បបត់េហើយបុ៉ែន្តអំ៊េតនេនប ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖  េតនេនបបុ៉ែន្តឈឺេតតៗរបល់ៃថ្ង។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយហ្នឹងេហើយហ្នឹងេហើយគបត់អំ៊ខ្ញុំបេង្កើត។ 

ខ៖  អញ្ចឹងឯងកូនរបស់អ្នកណបេគ? 

ក៖ ខ្ញុំកូន្រគូផបននិងមីងរី!! 

ខ៖  អញ្ចឹង?ក៖ ចប!៎!ខ៖  ងបប់!!! 

ក៖ និយបយគ្នបមួយៃថ្ងបបនស្គបល់;! 

ខ៖  ហុីទបល់់ែតឯងថបេតន ហ្ហ៎អ្នកថបច្រសលបញ់ខ្ញុំណបស់!! 

ក៖ ហុីអំ៊ខ្ញុំស្លបប់បបត់េហើយ។គបត់ស្លបប់េដបយសបរហូប្រសប។ 

ខ៖  កបលេពលបុណ្យខ្ញុំេទប ខ្ញុំេទបបុណ្យ 7 ៃថ្ងក៏េទបស្លបប់ក៏េទបេទបទបំងអស់គ្នប។ 

ក៖ ហុីនិយបយចុះនិយបយេឡើងស្គបល់គ្នបេសបះ។ 

ខ៖  ងបប់!!េហើយឪពុករបស់ឯងេធ្វើ្រគូបេ្រងៀននិងណបស់? 



ក៖ ហ្នឹងេហើយហ្នឹងេហើយ!! 

ខ៖  េទបេលើឪពុករបស់ខ្ញុំ្របពន្ធេហ? 

ក៖ ហ្នឹងេហើយហ្នឹងេហើយគបត់មបន្របពន្ធចុង!! 

ខ៖  បល់យកនិយបយមួយៃថ្ងអត់ដឹងក្មួយ!! ម្លឹងៗេហើយែម៉របស់ឯងមកបងេអើយបង!! 

ក៖ ហ្ហ៎ស្គបល់ែម៉របស់ខ្ញុំែដរ? 

ខ៖  ថីមិនស្គបល់ពុករបស់ឯងែមនរបស់ឯងមិនស្គបល់!! ហុីម្លឹងៗ!!! 

ក៖ សប្យចិត្តណបស់បបនស្គបល់!! 

ខ៖  េតនឥវ៉ាន់!! 

ក៖ កបលណបបបនេទបេលងគបត់េទៀតេលបកយបយ? 

ខ៖  

មិនដឹងៃថ្ងណបេទអូនរវល់ែតឈឺ!!អញ្ចឹងែតម្ដង!!េតនៃថ្ងមុនឈឺមកេដកេនបទីហ្នឹងមកចុះេឈ្មបះ

អបឬក៏អត់ហ្នឹង!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអបេរឿងឡឥដ្ឋនិងឥឡូវេគេដបះ្រសបយេអបយេហើយឬេនប? 

ខ៖  េនបហ្នឹងណបស់ 

!!េទបេលងចបំេមើលេបបះេឆ្នបតេហើយេគេដបះ្រសបយឲ្យយ៉បងេម៉ច!!េគ្របបប់ថបេបបះេឆ្នបតេហើយមួ

យអបទិត្យ្របបប់េតនធំណបស់!! 

ក៖ 

ចប៎អញ្ចឹងចបំខ្ញុំ្របបប់ឲ្យថបេបបះេឆ្នបតេហើយមួយអបទិត្យបបនជបេគគិតគូរេដបះ្រសបយ!!េគេអបយ

ស្អីេគេទបវិញខ្ញុំអត់យល់េទេលបកយបយេរឿងេរបងច្រកហ្នឹង? 

ខ៖  

េគបបតុកម្មេឡើងចង់ងបប់ខ្លបំងរហូតដល់ភ្នំេពញេទប្រកសួងមហបៃផ្ទេទបសបលបថបកែន្លងណបគប

ត់េទបែដរេគេដញទម្លបក់មកេ្រកបមឥឡូវវបថបចបំេមើលរួចរបល់ឬេបបះេឆ្នបតមួយអបទិត្យហ្នឹងសិន!!

វបគិតគូរណបស់!! 

ក៖ និយបយេទបអ្នកនឹងដល់ែតអ្នកេធ្វើកបរេនបទីហ្នឹងយ៉បងេម៉ចបបន្រតូវបបនលុយ? 



ខ៖  ហ្នឹងេហើយអ្នកេធ្វើកបរេនបទីហ្នឹងអ្នកស្លបប់ដូចថបេយើង!! 

ក៖ េគគិតគូរេលើកបក់ឲ្យអញ្ចឹងេទប? 

ខ៖  មិនែដលឱ្យបុ៉ន្មបនេហើយបុ៉ន្មបនហ្ហ៎!! 

ក៖ េហើយឥឡូវហ្នឹងេរបងច្រកេគបិតបបត់េហើយឬេនប? 

ខ៖  ហុីបិតេហើយយូរណបស!់!បិតតបំងែតពីអ្នកថបចេនបេធ្វើឯេណបះ!! 

ក៖ ហ្ហ៎អញ្ចឹងេដបយសបរមបនបបតុកម្មមបនអីេដបយសបរកម្មករកម្មអីអញ្ចឹងេទប? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!!មបនេអបយលុយកម្មករឯណប!!បបនជបកម្មករបបតុកម្មនឹងណបស់!! 

ក៖ េហើយអញ្ជឹងឥឡូវេរបងច្រកនិងដីេនបទីហ្នឹង ដីធំណបស់!!!េគេធ្វើអីេគេទបវិញ? 

ខ៖  ដីរបប់គីឡូដល់បឹងឥឡូវេគលក់អស់េហើយេនបម្ដុំេនះអីវ៉ាន់!!ក៖ ហ្ហ!៎!ខ៖  

លឹមសុីណបេគលក់អស់េហើយេនបែត្របេលបះផ្ទះេទ។ 

ក៖ ចប៎អញ្ចឹងេលបកយបយស្រមបប់អប្រសះធំៗហ្នឹង 

គឺសុទ្ធែតជបកបរជីកយកដីេដើម្បីេធ្វើឡឥដ្ឋហ្នឹង? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយេធ្វើឡឥដ្ឋហ្នឹង!! 

ក៖ អញ្ចឹងដីេនបម្ដុំហ្នឹងសុទ្ធែតឥដ្ឋទបន់អស់? 

ខ៖  ហ្នឹង!! 

ក៖ ដីឥដ្ឋ ស្អិតចបែតម្ដង។ 

ខ៖  ដីបឹងដីឥវ៉ាន់ហ្នឹង!!! 

ក៖ អូេខ 

អញ្ចឹងេលបកយបយេនបសល់ែតបន្តិចេទៀតេទនិយបយេទបអ្នកនឹងម្ដងេនះគឺអ្នកេធ្វើកបរេនបេរបងច

្រកឡឥដ្ឋនិងទបំងអស់ែតម្ដងេហ? 

ខ៖  មបនអ្នកចំណូលថ្មីខ្លះឥឡូវ!អ្នកចំណូលចបស់េចញេទបឆ្ងបយឆ្ងបយដូចជបេតន 

ឥវ៉ាន់ហ្នឹងណបស់។ក៖ ចប!៎!ខ៖  េទបេនបឯេណះេទបេនបឯេណបះ្រគប់គ្នបមបនែតខ្ញុំមិនេទបឯណប!! 



ក៖ 

ចបក៎បលេពលមុនខ្ញុំឮល្បីៗេនបទីេនបះេនបេពលមុនសម្បូរ្រតីណបស់ខ្លបំងណបស់្រតីធំធំណបស់? 

ខ៖  ្រតីឥឡូវបុ៉នបុ៉នេភ្លបក៏មបនែដរបុ៉ន្មបនក៏មបនែដរ។ 

ក៖ បុ៉ែន្តឥឡូវអត់មបនេពលឆបប់ឯណបហី? 

ខ៖  េគលក់ចិញ្ចឹមលក់ណបស់។ 

ក៖ េហើយដី អប្រសះធំៗនិងជបរបស់អ្នកណបេគេទប? 

ខ៖  របស់លឹមសុីណបទបំងអស់ 

ែតេគលក់ឲ្យេគអស់េហើយលក់ឲ្យឯកជនអស់េហើយឥឡូវេគមក្រគប់្រគងកែន្លងដីហ្នឹង!! 

ក៖ េដបយសបរដី េនបទីេនះៃថ្លែដរហ្នឹងណបស់!! 

ខ៖  ហ្នឹង!!ៃថ្លណបស!់!បឹងឥឡូវឯងែដរេទបេទ?កែន្លង 60ែម៉្រតេនបះ? 

ក៖ យ៉បងេម៉ចេទបេគចបក់ដី? 

ខ៖  ហ្ហ៎ឥឡូវេគចបក់ដីេគបូមងផងេគចបក់ផង 

ដូចជប្របេទើសអញ្ចឹង!!េធ្វើេហើយឯេណះ!អញ្ចឹងបបនជបផ្ទះេឡើងេ្រតបមខ្ញុំអត់េធ្វើអត់អីមបនលុយឯ

ណបេធ្វើចបំៃថ្ងណបៃថ្ងនឹងេទបខ្ជិលេចះែតេនបេទប!! 

ក៖ អញ្ចឹងេលបកយបយេបើសិនជបេគេរបងច្រកហ្នឹងេអបយលុយក៏េគេអបយលុយេ្រចើនែដរេហ? 

ខ៖  មិនដឹងេគេអបយបុ៉ន្មបនេយើងអត់ដឹង!! 

ក៖ អញ្ចឹងស្រមបប់ែតបុគ្គលិកេធ្វើកបរែដរេពលេគេធ្វើកបរេនបក្នុងេរបងច្រកហ្នឹងេទ? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយមបនែតបុគ្គលិកហ្នឹង!!េអបយែតបុគ្គលិកអ្នកេធ្វើកបរអ្នកធ្លបប់េធ្វើកបរបបនេគេអបយ!! 

ក៖ ហ្ហ៎អញ្ចឹងមិនសូវេ្រចើននបក់បុ៉ន្មបនែដរេរបងច្រកហ្នឹង? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយឥឡូវេឈ្មបះតបម្រកុម!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  

ឥឡូវហ្នឹងៃថ្ងមិញេគមកគបត់េនបទីេនបះតបម្រកុម 

្រកុមណបេនប្រកុងណបណបេ្រសចែតេម្រកុមេគចបត់ែចងណបស់ណបស់។ 



ក៖ 

ចប៎ហ្នឹងេហើយ!!អូេខអញ្ចឹងមកនិយបយជបមួយេនះគឺជបសំនួរមួយចង់េអបយមបនពបក្យេពចន៍អីច

ង់ែផ្តផ្តបំកូនេចបែខ្មរជំនបន់េ្រកបយគបត់េនបេលើផ្លូវយ៉បងេម៉ចែដរអញ្ចឹងណបស់? 

ខ៖  ឲ្យេក្មងជំនបន់េ្រកបយវបសម្បូរសប្យសុខចំេរើនតេទបមុខេទៀត!! 

ក៖ ចប៎កំុេអបយជួបស្រង្គបមេវទនប!! 

ខ៖  ស្រង្គបម!!ឥឡូវសប្យេហើយកំុភ័យ!! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយឲ្យគបត់ជបផុតពីេ្រគឿងេញៀនអីវ៉ាន់ឲ្យេដើរផ្លូវល្អអញ្ចឹងេទបេលបកយបយេណបះ? 

ខ៖  ហ្នឹងេហើយ!! 

ក៖ ចប!៎!អញ្ចឹងអរគុណ!! 

ខ៖  េអើយកូនអបរីេសបះ!! 

ក៖ ែម៉ឥឡូវេនបផ្ទះមីងទីេនះហិ!!គបត់មកេលងេនបះ!! 

ខ៖  ហ្ហ៎ែហ្អងេលងេនបទីហ្នឹង? 

ក៖ ចប៎មកេលងផ្ទះមីងឡប!! 

ខ៖  កបលពីេធ្វើបុណ្យេខ្មបចអបកូនអញេនបះ អញេទប្របបប់មីងឯងែដរ!!ក៖ ចប!៎!ខ៖  

មីងឯងអត់មក!! 

ក៖ េដបយសបរគបត់គឺវបឬក៏អី? 

ខ៖  េភ្លចអីខ្ញុំ្របបប់េគ េនបម្ដុំហ្នឹងេគមកដល់ផ្ទះគបត់អត់េឃើញមក!! 

ក៖ ្របែហលជបអេញ្ចក!! 

ខ៖  មីធំឥវ៉ាន់មកនបំខ្ញុំេទបណបស់ !! ក៖ ចប!៎!ខ៖  នបំខ្ញុំេទបធំមីេនះបបួលេទបទបំងអស់គ្នបហ្នឹង!! 

ក៖ បងតូច!! 

ខ៖  េទៀងឥវ៉ាន់ហ្នឹងពួកហ្នឹងមកកបលពីបុណ្យ!!វបមក!! 



ក៖ 

េទបសបរមីងរបស់ខ្ញុំេនបងងឹតយបយ!!េដបយសបរែ្រកងេលបេលបកពូចុះេធ្វើកបរអញ្ចឹងគបត់អត់បបន

មកអញ្ចឹងេទបណបស់មបនែតអញ្ចឹងេទ!!េដបយសបរគបត់ងងឹត! 

ខ៖  មបនអីឥឡូវេធ្វើផ្ទះតមកហួសេដើមដូងេទបេទៀត។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយជួលេអបយេគ!! 

ខ៖  ខ្ញុំមិនែដលចូលផង!!ខ្ញុំេទបវត្តជិះកង់តបមហ្នឹង។ 

ក៖ ឥឡូវេពលមិនទបន់ឈឺជិះកង់បបនេទៀត? 

ខ៖  ហុីជិះកង់កំុែតឈឺេទ អត់បបនជិះកង់េទបវត្តពីរសីល េហើយេនះ។ 

ក៖ ជូនពរេអបយឆបប់ជបេលបកយបយេហើយសូមអរគុណខ្លបំងែមនែទនស្រមបប់កបរសម្ភបសន៍!! 

ខ៖  េហើយ្រពឹកមិញមកទបញដួលេនបទីេនះចុកេនបទីេនះេទៀតដួលេនបកែន្លងហ្នឹងហិ!!! 

ក៖ ចប៎ហ្នឹងេហើយបន្តិចេទៀតែលងអីេហើយ រិត្រសបេហើយហ្នឹងអបស្អីឆ្អឹងមបន់េទបបបត់េហើយ!! 

ឱសថែខ្មរនិងេបើសិនជបេថ្លបះ្រកិច លបយជបមួយ្រសបេទបបបត់េហើយ។ 

ខ៖  េពលមុនេប៉បងងបុ៉េណ្ណះ 

ពួកហ្នឹងេគែតងែតហុីឆ្អឹងមបន់េទបថបអញ្ចឹងណបស់ដបក់ឆ្អងមបន់េខ្មបនិង្រសបសដបក់ឆ្អឹងមបន់េហើ

យនិង្រសបសរបង្រសកបន្តិច!! 

ក៖ 

បញ្ចុះៃថ្ងនឹងខ្ញុំមបនែតបុ៉ណ្ណឹងស្រមបប់កបរសម្ភបសន៍េហើយអរគុណែមនែទនសំរបប់កបរែចកចប

យពីេសបធន៍ដល់ល្អអំពីជីវិតនិងកបរតស៊ូេនបក្នុងជីវិតេផ្សងៗណបស់េលបកយបយ!! 

ខ៖  ចប!៎!  

ក៖ អរគុណេ្រចើនជំរបបលប។ 


