
កបរសំភបសន៍ជបេលើកទី២របស់អ្នកមីង េផន េសៀន 

ក៖ អ្នកែដលសំភបសន៍ ែញ៉ម សុគន្ធប ខ៖ អ្នកែដល្រតូវេគសំភបសន៍ េផន េសៀន 

កបរសេង្ខបរបស់អ្នកមីង េផន េសៀន 

េនបក្នុងកបរសំភបសន៍ជបេលើកទី២េនះគឺអ្នកមីងបបនេរៀបរបប់អំពីជីវិតរបស់គបត់េនបេពលមបនស

្រង្គបមេនបក្នុងជំនបន់បុ៉ល ពតថបគបត់បបន្រតូវេធ្វើកបរកបប់ដីយ៉បងខ្លបំងេទើបបបនបបយហូប 

ែតេបើេធ្វើពំុរួចេទគឺេគមិនេអបយហូបបបយេឡើង។េនបក្នុងរបបស្រង្គបមបុ៉ល 

ពតអ្នកមីងបបនធ្លបប់េឃើញេគសម្លបប់មនុស្សេដបយវះេពបះយកេ្រគឿងក្នុងយកមកហូប 

វបេធ្វើេអបយគបត់តក់ស្លុតខ្លបំងបំផុត។អ្នកមីងបបនេរៀបកបរជបមួយស្វបមីរបស់គបត់េហើយគបត់បបន

្របបប់ថបេរៀបកបរេហើយគឺរស់េនបេដបយគ្មបនេសចក្តីសុខេឡើងេដបយសបរែតម្តបយេក្មកខូចេធ្វើបប

បគបត់េហើយគបត់ថប្រសលបញ់គបត់េនបេពលែដលែខេធ្វើកបរ្រចូតកបរេ្រពបះអ្នកមីងជបអ្នកេធ្វើេហើ

យលុះដល់េពលធម្មតបគឺគបត់ពំុនិយបយរកេឡើយ 

េហើយេដបយមបនកបរេឈ្លបះ្របែកកគ្នបេទើបអ្នកមីងបបនសំេរចចិត្តែលងស្វបមី 

េហើយមួយឆ្នបំេ្រកបយមកក៏បបនេរៀបកបរម្តងេទៀតេហើយក៏មបនសុភមង្គល 

េហើយគបត់ថបេដបយសបរតបមរយៈដំណឹងល្អគឺេធ្វើេអបយគបត់មបនក្តីសុខសបន្តជបមួយ្រកុម្រគួ

សបរ។ 

 

 

ក៖ 

ជបដំបូងនបងខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អ្នកមីងែដលេអបយញ៉ុមអ្នកមីងម្តងេទៀតជបេលើកទី២

េហើយពួកេយើងសំភបសន៍េនះគឺេនបក្នុងឆ្នបំ២០១៧។សំភបសន៍េដបយនបងខ្ញុំផ្ទបល់េឈ្មបះ ែញ៉ម 

សុគន្ធប េហើយៃថ្ងែដលសំភបសន៍គឺពួកេយើងេធ្វើេនបភូមិែ្រពកអញ្ចបញ សង្កបត់ែ្រពកឬស្សី 

្រកុងតបេខ្មប េខត្តកណ្ដាល 

្របេទសកម្ពុជបេហើយនបងខ្ញុំសូមចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរសំភបសន៍អំពីជីវ្របវត្តិរបស់អ្នកមីងអំពីស្ថបនភប

ព្រកុម្រគួសបរអ្នកមីងម្តង។អី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់ចូលដល់ែខ្សជីវិតរបស់អ្នកមីងបែន្ថមេទៀតតពីេព



លមុនែដលញ៉ុមបបនសំភបសន៍អ្នកមីងមក!!អញ្ចឹងេតើអ្នកមីងធ្លបប់ចូលសបលបណបឬក៏ធ្លបប់េរៀន

អក្ខរកម្មអីខ្លះអត់? 

ខ៖អត់ម៉ងនិយបយរួមអត់ទបំងអស់។ 

ក៖សូម្បីែតថ្នបក់ទី១ក៏អត់ែដរ? 

ខ៖អត់!!ចប៎ញ៉ុមធ្លបប់េរៀនេនបេយើងតបេខ្មបេនះេនបសបលបែ្រពកតបេពបេនះ។ក៖ចប៎!!ខ៖ចប ៎

េនបជបមួយតប េនបជបមួយតបហ្នឹង!! 

ក៖តបបេង្កើតអត់? 

ខ៖តបខបងឪចិញ្ចឹមគបត់សុំញ៉ុមមកេធ្វើកូន។ចប៎េនបតបេខ្មបេនបមុខេរបងកុនេយើងតបេខ្មបហ្នឹង។ក៖

ហ្ហ!៎!ខ៖េរៀនថ្នបក់ទី១េរៀនជបមួយពួកេយើងចបមែ្រពកតបេពបហ្នឹងេរៀនអី៊ចឹងេទបដល់េហើោយញ៉ុម

េនបជបមួយតបញ៉ុមហ្នឹងៃថ្ងមួយកូនគបត់ហ្នឹងគបត់េធ្វើកបរ 

គបត់មកពីេធ្វើកបរហ្នឹងវបេអើតេមើលនឹងកបំជេណ្ដើរហ្នឹង អី៊ចឹងេអើរប៉បមកេហើយ 

េហើយញ៉ុមថបអូនឯងកំុេអឿតប៉បេឡើងមកឥឡូវេហើយ ដល់េហើយដល់េហើយគបត់េឡើង 

គបត់េឡើងមកគបត់ទបញេយើងខ្ញុំកំពុងែតកបប់អុសហ្នឹងគបត់ទបញរំពបត់មកគបត់ៃវ៉ញ៉ុម 

គបត់ៃវ៉ញ៉ុមេឡើង្រកិចៃដ ដល់េហើេឡើង្រកិចៃដេឡើងេហើមៃដហប៎!! េហើមៃដេពបរ 

ដល់េហើយគបត់ថបែង៉ងធំេហើយែង៉ងអត់េចះេមើលប្អូនេទ 

ញ៉ុមថបញ៉ុមេមើលញ៉ុមចបប់វបេហើយេតើប៉ប!!េហើយគបត់េនបែតៃវ៉េយើងេទៀត 

េហើយដល់ែតៃវ៉អិ៊ចឹងេទបញ៉ុមឈប់េរៀនេទប។ 

ក៖េពលហ្នឹងេរៀនបបនថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបនអ្នកមីង? 

ខ៖ថប្នក់ទី១ទឹមែតចូលេរៀនបបនថ្នបក់ទី១ហ្នឹង 

ដល់េហើយគបត់ៃវ៉ញ៉ុម្រកិចៃដេទបញ៉ុមឈប់េរៀនេទប 

ញ៉ុមឈប់េរៀនក៏ញ៉ុមេទបេនបញ៉ុមសុំគបត់ថបប៉បញ៉ុមេទបេនបជបមួយែម៉ញ៉ុមវិញេហើយ!!េនបជបមួ

យែម៉ញ៉ុមវិញេហើយ ថបដល់េហើយេអើយ គបត់ថបេទបេធ្វើអីេនបេរៀនេទប 

ញ៉ុមថបញ៉ុមឈប់េរៀនេហើយ 

ដល់េហើយញ៉ុមេទបេនបជបមួយែម៉ចិញ្ចឹមញ៉ុមេទបញ៉ុមឈប់េរៀនរហូតែលងេទបេនបជបមួយគបត់

េហើយ។ 



ក៖ហ្នឹងតប?តបខបងឪពុកចិញ្ចឹម?ខ៖ចប!៎!ក៖ែតេហបប៉បែដរ? 

ខ៖េហបញ៉ុមេហបប៉ប គបត់មកេធ្វើកូនហ្នឹង 

គបត់ដបក់េឈ្មបះញ៉ុមហ្នឹងជបកូនគបត់េហើយេអបយញ៉ុមេហបគបត់ជបប៉ប ដល់េហើយញ៉ុមែលង 

គបត់ៃវ៉ញ៉ុមចឹងញ៉ុមក៏ែលងេរៀនេទប ែលងេទបេនបជបមួយែម៉ចិញ្ចឹមញ៉ុមរហូតេទប 

ែលងបបនេរៀនែលងបបនអីទបំងអស់។ 

ក៖គបត់មបនអបរម្មណ៍ថបគបត់ខុសេទេនបពលែដលគបត់ៃវ៉មីងអញ្ចឹង? 

ខ៖ហុឺគបត់មបនអបរម្មណ៍ថបគបត់មិនខុសេទ េ្រពបះគបត់េយើងមិនែមនជបកូនរប់សគបត់ផងហ្នឹង 

េហើយញ៉ុមេនបជបមួយគបត់ហ្នឹង កូនគបត់គបត់អត់ែដលេ្របើេទគបត់េ្របើែតញ៉ុមេទ 

ញ៉ុមែរកទឹកេឡើង២ជបន់ហប៎!! 

ក៖េនបស្ទឹងហ្នឹងេហ៎? 

ខ៖ែរកពីេ្រកបមេឡើងេទបេលើហប៎!!ក៖ហុីៗ!!ខ៖េហើយជបន់ទី២ហ្នឹង!! 

ក៖ហ្ហ៎ហ្ហ៎េនបផ្ទះជបន់េលើ!! 

ខ៖ចប៎េហើយកូនគបត់គបត់អត់ែដលេ្របើេទ គបត់េ្របើែតេយើងេទ ែតងែតេ្របើែតេយើងរហូត 

ញ៉ុមេងើបេម៉បង៤ជូតផ្ទះេហើយបបនញ៉ុមេរៀបចំេទបេរៀន មកពីេរៀនវិញេដើរកបប់អុស េដើរកបប់អុស 

េហើយដល់ៃថ្ងមួយេនបខបងេជើងតបេខ្មបេនះ 

េនបស្ពបនថ្មហ្នឹងកូនគបត់េលងទឹកហប៎!!េហើយញ៉ុមេទប ែហលេទបេ្រតើយម្ខបងហ្ហ៎!! 

ញ៉ុមែហលេទបេទបកបប់អុស 

បបនអុសមួយទំនូលញ៉ុមែហលមកវិញយកអុសហ្នឹងែហលមកដបក់េ្រតើយ 

្រសបប់ដល់េហើយបបត់កូនគបត់ហ្នឹងញ៉ុមថបសុខ ធីេទបណប?ថបហុឺអញអត់ដឹងផង 

្រសបប់ដល់េហើយញ៉ុមេឃើញសក់ េឃើញសក់វប្រពុយៗៗហ្នឹងេនបកណ្ដាលហ្ហ៎កណ្ដាលស្ទឹងហ្ហ ៎

ដល់េហើយញ៉ុមេទបេឃើញអញ្ចឹមញ៉ុមក៏េទបែហលេទប េទប្រសក់វបមក េទប្រសក់វបមក 

េហើយវបអត់ជួយេទវបគិតែតអបែលងេលង វបគិតែតេលង 

ដល់េហើយញ៉ុមក៏្រសង់វបមកគ្នប២នបក់េតបងកករគ្នបេនបះ!!!!្រសង់បបនមកខបងេហើយេអើយអបប

ងជីដូនមួយញ៉ុមហ្នឹងេឈ្មបះសុខហ្នឹងវបេទប្របបប់តបញ៉ុមហ្នឹងហប៎!!្របបប់ថបប៉បប៉បធីលង់ទឹក 

ដល់េហើយវបក៏រត់បបត់េទប វបរត់បបត់េទបេនបែតខ្ញុំគបត់ៃវញ៉ុមចង់ងបប់។ 



ក៖េហើយកូនហ្នឹងស្លបប់េទ? 

ខ៖អត់េទេនបរស់។គបត់ថបញ៉ុមនឹងបងេគអត់េចះេមើល គបត់ៃវ៉ញ៉ុមេទៀត គបត់ៃវ៉ញ៉ុមថប 

េហតុអីញ៉ុមនឹងនបំវបេទបេលងទឹក??ញ៉ុមថបញ៉ុមអត់នបំេទ 

ញ៉ុមេទបរកអុសេទែតគបត់េទបតបមញ៉ុម 

វបេទបតបមញ៉ុមវបេនបេលងេ្រតើយមួយខបងេទេហើយញ៉ុមេទបកបប់អុសេ្រតើយខបងេណបះ!!មកវិញ

ក៏បបត់វបក៏ញ៉ុមក៏េទបេឃើញវបេនបែហលទឹកហ្នឹងញ៉ុមថបកំុែលងទឹកែង៉ង្របយ័ត្នលង់ 

ដល់ញ៉ុមែហលេទបេណបះ្រសបប់ែតមកវិញ្រសបប់ែតបបត់វបញ៉ុមក៏េទប្រសង់វបេហើយវបេលងខ្លួន

ឯងហ្នឹងប៉បឯងមកៃវ៉ញ៉ុម 

ញ៉ុម្រគបន់ែតថបបុ៉ណ្ណឹងគបត់ថបញ៉ុមហ្នឹងតមបត់គបត់។ក៖ហុីៗ!!!ខ៖េហើយគបត់ៃវ៉ញ៉ុមៃវ៉ញ៉ុមេឡើង

្រកិចេជើងេឡើងអូសេជើងដល់េហើយញ៉ុមនិយបយថប!! 

ក៖សមែតអរគុណេគេគជួយជីវិតកូនឯងហប៎!! 

ខ៖េហើយឥឡូវញ៉ុមថបញ៉ុមឈប់េនបជបមួយប៉បឯងេហើយញ៉ុមសុំេទបផ្ទះញ៉ុមវិញេហើយ 

ដល់េហើយគបត់ថបេទបេទបេទប េហើយគបត់ហ្នឹងក៏អត់មបនជូនញ៉ុមេទបែដរក្មួយគបត់មកេលងហ្នឹង 

ក្មួយប្អូនខបងឪចិញ្ចឹមញ៉ុមហ្នឹង គបត់មកេលងដល់គបត់មកេលងអី៊ចឹង 

គបត់ក៏ថបមីងមីងញ៉ុមសុំេទបផ្ទះែដរ ដល់េហើយគបត់ក៏ថបែង៉ងេទបផ្ទះែដរ?ចប ៎

!!េហើយញ៉ុមេទប២នបក់គបត់េទបេហើយញ៉ុមេដើរេតើ!!ែត២នបក់គបត់នឹងេទបេដើរ េដើរ 

េដើរពី្រតឹមហ្នឹងេទបដល់េយើងេកៀនស្វបយហ្ហ៎ េដើរេទបរហូត េដើរេទបឆ្លងដរេនបេកៀនស្វបយហ្ហ៎!! 

ក៖ចំនបំផ្លូវេទៀត? 

ខ៖េទប២នបក់មីងញ៉ុមនឹង ២នបក់មីងញ៉ុម 

មីងញ៉ុមគបត់ធំេហើយនឹងមីងញ៉ូមគបត់្រកមំុេហើយនឹងេដើរេទប២នបក់គបត់ហ្នឹង 

២នបក់មីងក្មួយហ្នឹងេដើរឈប់ 

េដើរឈប់ហ្នឹងេមើលរបងេក្តបកែន្លងណបេមើលរបងេដើមេឈើ្រតជបក់ហ្នឹង អង្គុយហ្នឹងបបត់ហត់ 

េទបេទៀតេទប។ 

ក៖េពលហ្នឹងជំនបន់ណបមីង ឆ្នំាណប មុនបុ៉ល ពតឬក៏ែបកេហើយ? 



ខ៖ែបកេហើយហ្នឹង។ក៖ហ្ហ៎!!ខ៖េហើយញ៉ុមេនបជំនបន់បុ៉ល ពតហ្នឹងញ៉ុមេដើរកងចល័ត 

ញ៉ុមេដើរកងចល័តកុមបរែរកដីហប៎!!េដើរែរកដីអី៊ចឹងេទបញ៉ុមមិនែដល 

េហើយែម៉ញ៉ុមមិនែដលនឹកនបថបអ៎ូខ្ញុំេទបេនបឯណបេនបភូមិអីគបត់អត់ែដលសួរេទ។ក៖ហុីៗ!!ខ៖

គបត់មិនែដលថបមបនសួររកញ៉ុមថបកូនញ៉ុមេទបេនបណបអីណីគបត់អត់ែដលសួរេទ!! 

ក៖គបត់មិនខ្វល់ម៉ង!! 

ខ៖ចប៎គបត់អត់ខ្វល់ពីេយើងេទ? 

ក៖េហើយអ្នកមីងេពលេរៀនអ្នកមីងេរៀនបបនបុ៉ន្មបនែខែដរ? 

ខ៖ញ៉ុមេរៀនបបនរយៈេពលជប៣ែខឈប់េរៀនរហូត។ 

ក៖េហើយេពលហ្នឹងមបនបបនេចះតិចតួចអីខ្លះេទ? 

ខ៖អត់េទ ។ 

ក៖អត់េសបះម៉ង? 

ខ៖អត់ចប៎អត់។ 

ក៖ពិបបកណបស់អី៊ចឹង។ 

ខ៖ញ៉ុមរបល់ៃថ្ងអត់េចះអក្សរេទ។ 

ក៖ចុះអ្នកមីងសំរបប់េពលែដលអ្នកមីងេនបពីេក្មងអ្នកមីងែដលេពលខ្លះដូចជបេគេធ្វើបបកេពកអី៊

ចឹងេទបេរៀនេទបអីអី៊ចឹងែដលមបនបំនង្របបថ្នបថបធំេឡើងអ្នកមីងចង់េធ្វើអីេដើម្បីជំនះអបភបពលំបប

កហ្នឹងេទ? 

ខ៖ញ៉ូមេចះែតថបហុីញ៉ុមេចះែតចង់ថបញ៉ុមខំេរៀនេទបេដើម្បីញ៉ុមេចះដឹងេទបញ៉ុមចង់លក់ដូរអីេដើ

ម្បីអនបគតហប៎!!ដល់េហើយែតងែតញ៉ុមអត់បបនេរៀនបំណងញ៉ុមចង់េធ្វើកបរេធ្វើអីអី៊ចឹងេទបេដើម្បី

មិនថបបបនចង់ស្នងសងគុណម្តបយចិញ្ចឹមហ្នឹងហប៎ែតគបត់អត់េអបយេយើងេរៀន 

គបត់អត់េអបយេយើងេរៀនេសបះ ញ៉ុមែតងែតសុំគបត់េទបេរៀន គបត់ថបមិនបបច់េរៀនេទ 

េហើយឪចិញ្ចឹមញ៉ុមថបហុីេអបយវបេទបេរៀនគបត់ថបេអបយេរៀនេធ្វើអី 



េរៀនេចះដឹងេចះអីទំរបំែតមបនសំបុ្រតេស្នហបសំបុ្រតសង្រេហ៎ !!គបត់ែតងែតនិយបយអី៊ចឹងដបក់ 

េហើយេយើងនិយបយរួមគបត់អត់េទ គបត់អត់េអបយេយើងេរៀនម៉ង!! 

ក៖ែតចង់ធំេឡើងថបេពលមបនចំេនះដឹងអី៊ចឹងេធ្វើជបអ្នករកសុីរកអីអី៊ចឹងអ្នកមីងេណបះ? 

ខ៖ចប!៎!គបត់អត់េអបយេយើងេរៀនេទ េទបះបីេយើងចង់េរៀនេម៉ច គបត់ ហុីែង៉ងរឹងណបស់ 

េហើយអ្នកជិតខបងថបហុីេអបយវបេទបេរៀនេទប គបត់ថបគបត់អត់េអបយេរៀនេទ។ 

ក៖អី៊ចឹងេទៀត? 

ខ៖ចប៎គបត់អត់មបនលុយេអបយេរៀនេទ។េហើយដល់េហើយប៉បញ៉ុមហ្នឹងពូគបត់ហ្នឹងថប 

ហ្នឹងេហើយអញយកេទបេណបះេអបយេរៀនែង៉ងអត់គិតខំេរៀនេទ 

ញ៉ុមថបខំេរៀនអីេបើប៉បឯងៃវ៉ញ៉ុមរហូតហ្នឹងេទបះញ៉ុមេទបេរៀនក៏ខ្ញុំមិនែដលមបនេសចក្តីសុខែដរ 

។ក៖ហុិ!!ខ៖មកដល់ផ្ទះេធ្វើកបររហូតែរករហូតែរកទឹកេឡើងេលើផ្ទះេទបរកអុសញ៉ុមមិនែដលមបន

ក្តីសុខេទតបំងពីទូចមករហូតដល់ដឹងក្តីមកញ៉ុមមិនែដលមបនក្តីសុខេទ 

េដើរែតេនបជបមួយេគរហូតែតងែតេគេធ្វើបបបរហូតហ្នឹង។ 

ក៖យកេទបយកែតេធ្វើបបបយកេទបេ្របើខ្លបំងៗមីងេណបះ?ខ៖ចប!៎!ក៖ចប!៎!េហើយអិ៊ចឹងអ្នកមីងដល់

េពល្រកុម្រគួសបរអ្នកមីងែដលេនបជបមួយេគចិញ្ចឹមហ្នឹងភបគេ្រចើន្របកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតេធ្វើអីេគ

ែដរ? 

ខ៖គបត់លក់ទឹក្រតី។ 

ក៖ហុីអ្នកេធ្វើទឹក្រតី? 

ខ៖ចប!៎!អត់េទគបត់យកទឹក្រតីពីេគអិ៊ចឹងហប៎ចប៎ទទួលពីេគមកលក់ 

េហើយែម៉ចិញ្ចឹមញ៉ុមហ្នឹងែលងេបៀរ ែម៉ចិញ្ចឹមញ៉ុមហ្នឹងែលងេបៀរ។ 

ក៖េហើយភបគេ្រចើនេដបយសបរគបត់េលងេបៀរហ្នឹងបបនជបខូចម៉្លឹងៗមីងេហ៎?? 

ខ៖គបត់េលងេបៀរណបស់ 

្រពលឹមេឡើងអិ៊ចឹងេទបគបត់េទបបបត់េហើយ។ក៖ហុី!!ខ៖េទបបបត់េហើយអត់ហូបបបយហូបទឹកេទ

េហើយញ៉ុមហ្នឹងេទបេធ្វើែ្រសអី៊ចឹងេទបមកអី៊ចឹងអត់មបនបបយហូបេទ 



អត់មបនបបយហូបអី៊ចឹងដបំបបយអី៊ចឹងហូបេហើយេទបគបត់មិនែដលមបនម្ហូបទុកេអបយេយើងហូប

េទ!!!េហើយញ៉ុមហបែតងែតហូបជបមួយទឹក្រតីជួនណបលជបមួយអំបិលអិ៊ចឹងេទប 

មិនែដលថបមបមម្ហូបអីទបល់ែតប្តីគបត់មកបបនមបនម្ហូប។ 

ក៖ចុះអ្នកមីងសំរបប់ជីវិតរបស់អ្នកមីងេពលជំនបន់បុ៉ល ពតហប ៎

អ្នកមីងអបចេរៀបរបប់តបំងពីចបប់េផ្តើមបុ៉ល ពតរហូតដល់ចុងបញ្ចប់អ្នកមីងជួបេរឿងអីេគខ្លះ? 

ខ៖តបំងពីជំនបន់បុ៉ល ពតមក ញ៉ុមែរកដី 

អី៊ចឹងេទបេបបចេស្មបសន្ទូង។ក៖ចប៎!!ខ៖ជួនណបលញ៉ុមែរកដីដបក់ដូចថបក្នុងមួយនបក់មួយែម៉្រត

គីបអី៊ចឹងហប៎ញ៉ុមែរក 

ថបហុីអ្នកណបេអើរែរកេហើយនឹងអង្គកបរេអបយហូបបបយហប៎!!ដល់េហើយេគេអបយញ៉ូមែរកដីេគ

ថបេបើអ្នកណបែរកេហើយបបនេគេអបយហូបបបយ  ដល់េហើយញ៉ុមែរកអត់ទបន់េហើយេទ 

ញ៉ុមេនបេស្ទើរញ៉ុមកបប់ផងែរកផងដល់ញ៉ុមែរកអត់េហើយដល់េហើយេគអត់េអបយញ៉ុមហូបបបយ 

េគអត់េអបយញ៉ុមហូបបបយមួយៃថ្ង េគអត់េអបយញ៉ុមហូបបបយេទ 

ថប្រពឹកហ្នឹងថបមិត្តឯងអត់ែរកេហើយអត់េអបយហូបបបយេទដលេហើយញ៉ុមអត់បបន 

អត់បបយមួយ្រពឹក 

ដល់ល្ងបចៃថ្ងេឡើងេគដបក់េអបយញ៉ុមែរកេអបយេហើយញ៉ុមែរកេហើយេគដបក់េអបយែថម២ែម៉្រត 

២ែម៉្រតគីបេទៀតេគថបេបើមិត្តឯងែរកអត់េហើយល្ងបចហ្នឹងមិត្តឯងក៏អត់បបនហូបបបយេទៀតែដរ

។ក៖ចប!៎!ខ៖ដល់េហើយញ៉ុមខំេធ្វើហប៎។ 

ក៖ែតដល់ហូបបបយេហើយបបនតេទៀតេតើមីងេហ៎? 

ខ៖អត់េទ ។ 

ក៖មួយៃថ្ងវបស់ល្ងបចអត់ម៉ង? 

ខ៖ចប!៎!អត់ហូបបបយេទ។ក៖ហុី!!!ខ៖េគេអបយេយើងេធ្វើទបល់ែតេហើយ 

េគែថម២ែម៉្រតេទៀតេហើយញ៉ុមែរក ខំែរក ែរកទបល់ែតេហើយ 

ែរកទបល់ែតេហើយដល់េហើយមកបបនេគេអបយហូបបបយហូបបបរ 

ហូបបបរហ្នឹងអត់មបន្រគបប់អង្ករសុទ្ធែតទឹក 

េហើយញ៉ុមែតងែតេនបតូច!!េគេធ្វើបបបញ៉ុមរហូតេទបះបីញ៉ុមេនបកងចល័តក៏េធ្វើបបបែដរ។អ្នកធំៗ

ហ្នឹងេធ្វើបបបញ៉ុម េគេអបយជីកវបេធ្វើបបប ញ៉ុមមិនែដលមបនក្តីសុខេទ!!! 



ក៖ហ្នឹងែមនមីងញ៉ុមអបចេឃើញេបើសិនជបដូចជបអ្វីែដលអ្នកមីងនិយបយអី៊ចឹងទបំងអស់ហប៎!! 

ជំនបន់បុ៉ល 

ពតដឹងែតេវទនបវបទូេទបទបំងអស់្រគប់គ្នបេធ្វើបបបទបំងអស់េហើយដល់េពលមីងអត់េនបជបមួយម្តប

យបេង្កើតម្តបយចិញ្ចឹមេធ្វើបបបេទៀតក៏អី៊ចឹងែមន 

េដបយសបរមិនែមនសបច់ឈបមេគបេង្កើតេគមិនសូវចង់ណបស់មីងេណបះ?ខ៖ចប!៎!ក៖េហើយសំរប

ប់មីងធ្លបប់ជួបអីេគខ្លះេទៀតេនបក្នុងហ្នឹងែដលជូរចត់ខ្លបំងជបងេគ? 

ខ៖តបំងពីញ៉ុមដឹងក្តីមកជូរចត់រហូត ។ 

ក៖ចប!៎!ែតេនបក្នុងជំនបន់បុ៉ល ពតេតើមីងេឃើញនឹងែភ្នកេវទនបមនុស្សហប៎ ? 

ខ៖ជំនបន់បុ៉ល ពតថបេវទនបណបស ់ ហូបបបយមិនែដលថបមបនបបយហូបេទ 

ហូបែតបបររហូត!!! 

ក៖េពញម៉ប៣ឆ្នបំ៨ែខនឹង២០ៃថ្ងហ្នឹង? 

ខ៖ហូបបបយែតេពល្រចូតេទ េពល្រចូតេអបយែតែខស្ទូងហូបបបរេទៀតេហើយ បបររបវ្រកខ្លូក 

ជបមួយែត្រពលិតហ្នឹង អបកូន្រពលិតទូចៗហ្នឹង េហើយនឹងេដើមេចក។ 

ក៖កបប់លបយ? 

ខ៖ចប៎អង្ករមួយ្រគបប់ៗហ្នឹង។ 

ក៖ទូេទបអី៊ចឹងទបំងអស់គ្នបម៉ងមីងេហ៎? 

ខ៖ចប!៎!! 

ក៖អត់មបនអ្នកណបេគតវ៉ាេកើតណបអី? 

ខ៖អត់េទ។អត់មបនតវ៉ាេកើតេទ កបលណបតវ៉ាេគយកសម្លបប់េចបល។ 

ក៖េហើយអ្នកណបេគែដលែចកេអបយអ្នកមីងេធ្វើកបរទបំងអស់ហ្នឹង?មបន្របធបនភូមិមបនអីេគ? 

ខ៖និយបយរួមមបនដូចជបអ្នក្រគូេយើងហ្នឹង េគេហបមិត្តបងៗហប៎ គបត់ធំ្រកមំុចប៎មិត្តបងហ្នឹង 

អ្នកនបំេយើងអ្នក្រគប់្រគងេយើងមួយកងចល័តហ្នឹងក្នុង៤០នបក់ហ្នឹងគបត់្រគប់្រគង 



គបត់្រគប់្រគង្រពលឹមេឡើងអី៊ចឹងគបត់នបំេទបេហើយ នបំេទបែរកដីេហើយ 

្រពលឹមេឡើងអី៊ចឹងគឺកបញ់ែចរែ្រចក េយើងតំរង់ជួរ 

ចុះមកតំរង់ជួរេទបេម៉បង៤ហ្នឹងេទបេហើយកបន់បង្គីអី៊ចឹងេទប!! 

ក៖េម៉បង៤្រពឹកហ្នឹង? 

ខ៖ចប!៎!កបន់បង្គីកបន់ចបេទបេហើយ េទបែរកដីឆ្ងបយៗណបស់!!!!ទំនប់ 

េធ្វើទំនប់។ក៖ចប៎!!ខ៖េនបេក្មងៗកុមបរហ្នឹង ដល់ែខចំទូងអី៊ចឹងេទប 

អង្គកបរេស្នើរេទបហុីឥឡូវដូចេហប្របធបនអី៊ចឹងេហប្របធបន្របជំុ 

េហប្របធបនអី៊ចឹង្របជំុថបហុីឥឡូវេអើរសុំេស្នើរេអើរកុមបរហ្នឹង កុមបរ្រសីេអបយេបបចេស្មបចំទូង 

អី៊ចឹងេបបចេស្មបចំទូង េបបចេស្មបចំទូងេហើយអិ៊ចឹងេទបែរកដីេទៀតេហើយ។ 

ក៖អ្នកមីងញ៉ុមគិតថបេនបជំនបន់បុ៉ល 

ពតកបរងបរក៏វបមិនសូវពីបបកណបស់ណបែដរបុ៉ែន្តេរឿងបញ្ហបគឺអត់មបនអីហូបម៉ងមីងេណបះ? 

ខ៖និយបយរួមេនបជំនបន់បុ៉ល ពតមិនែដល្រសណុកេទ។ 

ក៖្រគបន់ែតបបននិយបយថបេបើេធ្វើកបរជបរបងរហូត 

វបជបេរឿងធម្មតបពីមួយៃថ្ងេទបមួយៃថ្ងែមនបុ៉ែន្តអ្វីែដលសំខបន់េបើហូបេអបយហូប្រគប់្រគបន់វបអត់

អីេទមីងេហ៎??? 

ខ៖អត់្រគប់្រគបន់ម៉ង។ 

ក៖អី៊ចឹងេធ្វើេអបយមួយៗបបក់កំលបំងេធ្វើកបរេទបមុខអត់េកើត?? 

ខ៖ចប!៎!អត់េកើត។ 

ក៖អី៊ចឹងេគបលបំណងរបស់ពួកវបហ្នឹងគឺចង់សម្លបប់េដបយសន្សឹមៗម៉ងអ្នកមីង? 

ខ៖ចប ៎!!េហើយមុន មុនេវៀតណបមចូលហ្នឹង េគេធ្វើនំបញ្ចុក ។ 

ក៖េម៉ចវិញេទបមីង? 



ខ៖េគេធ្វើនំបញ្ចុកហប៎ េគេធ្វើេអបយេយើងហូបហប៎ ្របុងសម្លបប់េតើ 

ែតសំណបងទទួលេវៀតណបមចូលមកហ្នឹងេធ្វើនំបញ្ចុកហ្នឹង។ 

ក៖ដបក់ថ្នបំេនបក្នុងនំបញ្ចុកហ្នឹងរឺក៏អី? 

ខ៖ចប៎្របុងសម្លបប់ែខ្មរទបំងអស់ហ្នឹងទទួលេវៀតណបមចូលមកហ្នឹងសម្លបប់អត់បបន។ 

ក៖ថបចង់ផ្តបច់ពូជហ្នឹងម៉ង? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖សបហបវមីងណបស់េណបះ?? 

ខ៖ចប!៎!!បុ៉ល ពតសបហបវណបស ់ េឃើញញ៉ុមេឃើញេគយកេទបសម្លបប់ េគវះ 

េគវះេពបះយកេថ្លើមយក្របម៉បត់ហ្ហ៎។ 

ក៖យកេធ្វើអី? 

ខ៖យកេថ្លើមយកេទបហូប។ 

ក៖េថ្លើមមនុស្ស?ខ៖ចប!៎!ក៖ពួកឆ្លបហ្នឹងឬក៏អ្នកណបេគ? 

ខ៖ពួកឆ្លប ។ 

ក៖យកេថ្លើមមនុស្សេទបហូបម៉ង? 

ខ៖ៃថ្ងមួយហ្នឹងញ៉ុមមិនថបមិនៃចដន្យេទញ៉ុមេគេអបយញ៉ុមេទបកបប់ស្លឹកសែង្កមកេធ្វើជីចិ្រញ្ចបំម

េធ្វើជីហប៎ ចប៎ដល់េហើយខ្ញុំក៏េទប ញ៉ុមេទបកបប់ 

្រសបប់ែតេទបកបប់ដល់ថបហុីពួកម៉បក់ញ៉ុមហ្នឹង២នបក់ 

២នបក់ពួកម៉បកញ៉ុមថបហុីេនបកុមបរជបមួយគ្នបហ្នឹង មិត្តលីនេតបះេយើងេទបគុម្ពៃ្រពខបងេណបះ

មិត្តលីនគុម្ពសែង្កេ្រចើនណបស់!!!ក៖ហុីៗ!!!ខ៖ដល់េហើយញ៉ុមក៏កបន់កបំបិតេទប 

កបន់កបំបិតេទប២នបក់ដល់េហើយញ៉ុមក៏េទបម្នបក់ឯងញ៉ុមកបប់បបន២នបក់អី៊ចឹងមិត្តលីនហ្នឹងកបប់

បបនមួយបបច់ េហើយញ៉ុមថបមិត្តលីនឯងេនបអង្គុយេនបហ្នឹងេហើយ ញ៉ុមេឡើងេទបេលើទួល 

ញ៉ុមេទបេឡើងេនបេលើទួលញ៉ូមេទបកបប់ម្នបក់ឯងែ្រកងបបនមួយទំនូរេទៀត!!!ចបំេយើងេទបទបំងអ



ស់គ្នប ដល់េហើយញ៉ុមក៏េឡើងេទប 

េឡើងេទបក៏េឡើងេទបេទបៃចដន្យអីជួបេទបជួបពួកឆ្លបហ្នឹងកំពុងសម្លបប់មនុស្សវះទបំងរស់ម៉ងែត

ចងែតែភ្នកេទណបស់!!!វះទបំងរស់ហប៎!!! 

ក៖េហើយមិន្របកបច់ងបប់េហើយ?? 

ខ៖ចងៃដឆ្កបងអី៊ចឹងចងៃដេយើងឆ្កបងអី៊ចឹងចងេជើង។ 

ក៖េហើយតបមពិតមនុស្សហ្នឹងអត់ទបន់ស្លបប់ណបមីងេហ េនបរស់? 

ខ៖េនប!!ដល់េហើយេឃើញវះ ្រសបប់ ្រសបប់ែតែ្រសកហប៎ 

ែ្រសកេឃើញកបំបិតសន្ទួសេឡើងសរស្ញបច !!ដល់ញ៉ុមេឃើញអី៊ចឹងថបញ៉ុមញបក់អស់េហើយ!!! 

ក៖អូយមីងេអី៊យ!!! 

ខ៖ញ៉ុមេឡើងញបក់េឡើងសម្បុរថបេឡើងញ៉ុមញបក់អិ៊ចឹង អង្គុយញបក់េតើ!!! 

ចប៎ញ៉ុមអង្គុយញបក់េតើ!!!ញ៉ុមកបប់អីែលងេកើតែដរេឡើង្រតជបក់ថបញ៉ុមមុខេឡើងេស្លក។ 

ក៖េហើយេគេឃើញមីងថបលបេមើលេទ? 

ខ៖អត់េឃើញេទ្រគបន់ែតថបញ៉ុមេឡើងេទបហ្នឹង្រគបន់ែតេឡើងេទបឮសូរែ្រសកហុីញ៉ុមថបស្អីេគ

ែ្រសកអីេគ!!!ដល់េហើយញ៉ុមក៏េឡើងេទប 

េឡើងេទប្រសបប់ញ៉ុមលបេមើលតបមស្លឹកសែង្កហ្នឹងេឃើញ េឃើញកំពុងែតវះ 

វះពីខ្នងវះហប៎កំពុងែតវះេពបះអី៊ចឹងហិដល់េហើយញ៉ុម្រគបន់ែតេឃើញអី៊ចឹងថបេគសម្លបប់មនុស្ស

ដល់េហើយញ៉ុមក៏អត់មបត់ថបៃដញ៉ុមេឡើង្រតជបក់អស់េហើយេឡើង្រតជបក់េឡើងស្លឹប 

ញ៉ុមអង្គុយទំលបក់េភ្លើងដល់េហើយញ៉ុមចុះមកវិញញ៉ុមចុះមកវិញញ៉ុមេទបេហបពួកម៉បក់ញ៉ុមមិត្ត

លីនេតបះ !!អីណបេអើយសែង្ក ឯណបស្លឹកសែង្ក ញ៉ុមថបមិនបបច់េទដល់េហើេហើយ!!!! 

ក៖មីងញ៉ុមេឡើងរឹងអស់េហើយេនះ!!េ្រសៀវេពក!! 

ខ៖្រសបប់ពួកម៉បក់ញ៉ុមថបថី??េម៉ចអត់បបនមួយបបច់េទៀតអី៊ចឹង?ថបហុីេតបះកំុេនបអី!!េទបរកកែន្ល

ងេផ្សងេទប!!ក៖ចប!៎!ខ៖ដល់េហើយមករកកែន្លងេផ្សងេទប 

េហើយញ៉ុមក៏អត់ហ៊បន្របបប់ពួកម៉បក់ញ៉ុមែដរ!! 



ក៖ញ៉ុមដកដេង្ហើមមិនចង់ដល់គ្នបេម៉ចេទមីង!!! 

ខ៖ញ៉ុមអត់ហ៊បននិយបយ្របបប់េទដល់េហើយពួកម៉បក់ញ៉ុមថប 

ថីបបនមិនកបប់ហ្នឹង?ញ៉ុមថបអត់េទដល់េហើយញ៉ុមេឃើញអី៊ចឹងក៏ញ៉ុមចុះមកវិញពួកម៉បកញ៉ុមថប

មុខមិត្តេសៀនឯងក៏េស្លកេម្ល៉ះ?ញ៉ុមថបហុីអត់្រសួលខ្លួនផងដូចជបងងឹតមុខែតញ៉ុមេឃើញ 

េឃើញអី៊ចឹង។ 

ក៖ចប!៎!េហើយមីងអត់្របបប់គបត់ អត់្របបប់រហូតម៉ងេហ៎? 

ខ៖អត់្របបប់េទញ៉ុមខ្លបច!! 

ក៖គបត់ដឹងយកេទប្របបប់េគេផ្សង? 

ខ៖ចប៎េបើ្របបប់េគេគសម្លបប់េចបលេ្រពបះេគអ្នកមូលដ្ឋបនពួយ១៧។ 

ក៖ហ្ហ!៎!េទបះមិត្តភក្តិឯងក៏េដបយេណបះ? 

ខ៖ចប៎េ្រពបះេគ!!ដល់េហើយពួកម៉បកញ៉ុមថបមិត្តេសៀនឯងថីបបនថីមិត្តេសៀនឯងថីបបនអត់េអើរ

កបប់ស្លឹកសែង្កអី៊ចឹង??ញ៉ុមថបអត់កបប់េទ េហើយញ៉ុមក៏អត់្របបប់ពួកម៉បក់ញ៉ុមែដរ ញ៉ុមខ្លបចេគ 

េគពួកម៉បកញ៉ុមហ្នឹង េ្រពបះេគអ្នកមូលដ្ឋបនេហើយចុះេយើងអ្នក១៧អី៊ចឹងខ្លបច។ 

ក៖េហើយចឹងេម៉ចេទបមីងខុសគ្នបេម៉ចេទបអ្នកមូលដ្ឋបនេហើយ១៧ហ្នឹង? 

ខ៖េគអ្នកេនប្រសុកភូមិហ្នឹងហប៎!!ក៖ហ្ហ!៎!ខ៖អិ៊ចឹងេគអ្នកមូលដ្ឋបនេហើយ 

េ្រពបះពួកេយើងអ្នកែដលេចញពីភ្នំេពញេទបហ្នឹងេគេហបពួក១៧ពួកេឈ្លើយសឹក។ក៖ហ្ហ៎!!ខ៖េគ

េហបពួក១៧ពួកេឈ្លើយសឹក។ 

ក៖េទបឯងេឈ្លើយសឹកណបវិញេទប? 

ខ៖ចប!៎! 

ក៖្រគបន់ែតរស់េនបតំបន់េផ្សងគ្នប? 

ខ៖េអបយែតថបេចញពីភ្នំេពញេទបេគេហបពួក១៧ពួកេឈ្លើយសឹកេហើយ។ 



ក៖ពួកអ្នកេរៀនពួកអ្នកអីអី៊ចឹងេទបមីងេណបះ? 

ខ៖ចប!៎!េគមិនែដល និយបយរួមេយើងពួក១៧េគមិនែដលថបចបប់ទុកេយើងថបជបអ្នកមូលដ្ឋបនេទ 

េហើយញ៉ុមេចះែតយកចិត្តេគអី៊ចឹងេទបណបស់ 

ចបេ៎ហើយញ៉ុមេចះែតយកចិត្តេគមិត្តបងអេញ្ចះមិត្តបងអេញ្ចបះេទប!!! 

ក៖ហុីៗ!!ខូចៗណបស់អ្នកមីងពួកអ្នកមូលដ្ឋបនខ្លះៗ? 

ខ៖ខូចៗណបស់េបើថបេនបកងកុមបរេលើកអបចមន៍េគបវិញណបស់ពួកមូលដ្ឋបនហ្នឹងហបេធ្វើបបបេធ្វើ

បបបញ៉ុមហ្នឹងណបស់េអបយញ៉ុមហ្នឹងេដើរេរើសអបចមន៍េគបេដើរេកើបអបចមន៍េគបេហើយពួកវបេនបអ

ង្គុយេធ្វើមិនដឹង។ 

ក៖េហើយអី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់េនបេពលជំនបន់បុ៉ល 

ពតអ្វីែដលអ្នកមីងែដលជូរចត់ជបងេគមបនេទៀតមបនអីេគេទៀតេទែដលចបំ? 

ខ៖ហុីជំនបន់បុ៉ល ពតញ៉ុមល្វីងជូរចត់ណបស់សូម្បីែតេខបអបវគ្មបនេស្លៀកផងញ៉ុមហ្ហ៎!!! 

ក៖េគេអបយបុ៉ន្មបនកំេផ្ល? 

ខ៖មួយកំេផ្ល។ 

ក៖េហើយញ៉ុមឆ្ងល់េស្លៀកដូរេម៉ចេទបេបើមួយកំេផ្លអី៊ចឹងហ្នឹង? 

ខ៖មួយកំេផ្លគត់។ ៃថ្ងណបេបើថបេមឃេភ្លៀងវិញញ៉ុមេស្លៀកភួយេតើ េស្លៀកភួយហឹ្នង 

េគពួកមូលដ្ឋបនេគែចក២កំេផ្លចំែនកញ៉ុមបបនមួយកំេផ្លេគេធ្វើបបបរហូត។ 

ក៖ចុះេបើេយើងមបនេខបអបវអីេផ្សងេ្រកបពីពណ៌េខ្មបអត់បបនេទៀត? 

ខ៖មបនែតពណ៌េខ្មប េគែចកេអបយញ៉ុម២កំេផ្លែដរ ែចកមួយកំេផ្លេទៀតញ៉ុមសួរេមញ៉ុម 

េមញ៉ុមហ្នឹងេគសួរថបេអើយេមើលប្អូនៗណបែដលអត់មបនេខបអបវេស្លៀកេអបយេលើកៃដ 

ដល់េហើយញ៉ុមេលើកៃដ ញ៉ុមេលើកៃដដល់េហើយេគែចកេអបយញ៉ុមមួយកំេផ្លេទៀត 

មួយកំេផ្លេទៀតហ្នឹងសំរបប់ដូចផ្លបស់ដល់េហើយញ៉ូមអបែឡងេទបែរកដីេទបេគអ្នកេនបចបំកែន្លងហ្នឹ

ងេគលួច េគលួចរបស់ញ៉ុមហ្នឹង 

េគលួចរបស់ញ៉ុមេនបែតមួយកំេផ្លយប់េឡើងញ៉ុមេស្លៀកភួយេដកហ្នឹង 



េខបអបវហ្នឹងដបក់ហបលេទប្រពលឹមេឡើងអី៊ចឹងេទបេនបេសើមហ្នឹងេស្លៀកេទបេធ្វើកបរេទៀតេហើយមក

វិញអី៊ចឹងេទបេបបក េបបកហ្នឹងេស្លៀកភួយហ្នឹងេដកអី៊ចឹងេទប។ 

ក៖េហើយបបនបុ៉ន្មបនែខបុ៉ន្មបនឆ្នបំេខបអបវមួយកំេផ្លហ្នឹង? 

ខ៖មួយកំេផ្លហ្នឹងមួយឆ្នបំហ្ហបបនែចកេទៀតបបនែចកមួយកំេផ្លមកេទៀត 

មួយកំេផ្លហ្នឹងអបេនបះរែហកេបបះេចបលេទបបបនមួយកំេផ្លថ្មី េស្លៀកមួយកំេផ្លថ្មីហ្នឹង។ 

ក៖ចុះេបើសិនជបេយើងអត់មបនអីេស្លៀកអី៊ចឹងេទបេស្នើរ្របធបនអីវ៉ាន់ហ្នឹងបបនេទ? 

ខ៖អត់បបនេទ 

េស្នើសុំអត់បបនេទទបល់ែតកុមបរហ្នឹងអត់អីេស្លៀកេស្នើរសុំរួមគ្នបអបហ្នឹងបបនបបនេបើថបេយើងម្នបក់ឯ

ងអត់បបនេទ ញ៉ុមេចះែត្រទបំេទប 

ចប៎េចះែត្រទបំតស៊ូេទបេហើយញ៉ុមមកអី៊ចឹងញ៉ុមសុំមិត្តបងបមិត្តបងញ៉ុមសុំេទបេលងផ្ទះេហើយគប

ត់ថបមិត្តេសៀនឯងេទបេលងហ្នឹងេដកមួយយប់ែមន?ថបអត់េទមិត្តបងសុំេទបេលងផ្ទះមួយៃថ្ង 

សុំេទបេលងផ្ទះេហើយញ៉ុមមកហ្នឹងមកេលងផ្ទះហ្នឹងញ៉ុមមកែម៉ញ៉ុមហ្នឹងអត់ជួបែម៉ញ៉ុមេទេហើ

យដូចថបមួយផ្ទះហ្នឹងមបន២្រគួសបរ ២្រគួសបរអី៊ចឹងមកដល់ញ៉ុមសុំ 

មីងមីងមីងឯងមបនេខបអបវេទមីង មីងឯងមបនសបរុងអីេទ 

េហើយដល់េហើយគបត់ថបអបេសៀនឯងរកេធ្វើអី?ញ៉ុមថបមីងេអបយញ៉ុមសុំសបរុងមីងមួយមកញ៉ុម

យកទុកេស្លៀកយប់ 

ដល់េហើយមីងថបចុះែហ្អងេនបក្នុងកងកុមបរហ្នឹងេគអត់មបនែចកេអបយេទ?ញ៉ុមថបមីងេអើយេគ

ែចកេអបយឥឡូវេគលួចអស់បបត់េហើយេគលួចពីក្នុងស្មុកញ៉ុម េគលួចបបត់េហើយ 

េហើយញ៉ុមថប ណបលួច?ញ៉ុមថបពួកអ្នកេនបផ្ទះហ្នឹងមីង អ្នកេនបផ្ទះហ្នឹងលួច 

េហើយពួកហ្នឹងេធ្វើបបបញ៉ុមណបស់!!!ពួកអ្នកេនបចបំកែន្លងហ្នឹងេធ្វើបបបញ៉ុមណបស់ 

េធ្វើបបបែតញ៉ុមហ្នឹងេ្រពបះញ៉ុមេនបទូចជបងេគ 

េហើយស្លូតជបងេគញ៉ុមអត់ែដលមបត់ករេទេគេអបយេទបណបេទបហ្នឹង 

េគេ្របើេធ្វើអីេធ្វើហ្នឹងញ៉ុមអត់ែដលមបត់េទញ៉ុមស្លូតជបងេគញ៉ុមអត់េចះមបត់ដល់អី៊ចឹងេគែតងែត

ស្អប់ញ៉ុម 

េគេធ្វើបបបញ៉ុមេគថបពួកអ្នកពួកអ្នកេនបពួកធំៗហ្នឹងែតងែតេដៀលញ៉ុមថបពួកមី១៧។ក៖ហុី!!!ខ៖

ពួកមី១៧កបលវបេនប េអើរេនបទី្រកូងភ្នំេពញែតងែតជិះជបន់!!! 



ក៖ពួកអ្នកេនបេខត្ត។ 

ខ៖ចប ៎

េខត្តអញ្ចឹងេធ្វើបបបវបេទបេហើយញ៉ុមស្លូតជបងេគេហើយេធ្វើបបបអីញ៉ុមែតងែតមិនែដលមបត់េទេគ

េអបយញ៉ុមេទបណបញ៉ុមេទបហ្នឹង េគេអបយញ៉ុមេទបែរកដីែរកេទបែរកដី 

េទបេបបចកំេផ្លបកេទបេបបចកំេផ្លបកញ៉ុមអត់ែដល្របឆបំងេទែតងែតេ្របើញ៉ុមេអបយេធ្វើអីញ៉ុមេធ្វើហ្នឹ

ងែតងែតអបៗេទបជបមួយេគ។ក៖ចប៎!!ខ៖ជួនណបលេគធំៗេគរត់េចបលញ៉ុម 

ញ៉ុមេដើរេ្រកបយេគក៏មបនែដរេដើរមកេ្រកបយេគអី៊ចឹងេទបេគរត់េចបលបបត់េហើយធំៗហុីេធ្វើបបបពួ

កេក្មងៗ េហើយគ្នបញ៉ុមេក្មងៗហ្នឹង៥នបក់ហ្នឹងដឹកៃដគ្នបមកផ្ទះមក។ 

ក៖េហើយចុះមីងសំរបប់ជំនបន់លន់ នល ់ មីងទបន់ជំនបន់លន់ នល់ែមន 

ហ្នឹងេហើយេដបយសបរមុនជំនបន់បុ៉ល ពត អី៊ចឹងមីងចបំអីេគខ្លះពីជំនបន់លន់ នល់េទ?លន់ នល ់

េផ្សងបុ៉ល ពតេផ្សង លន់ នល់មុនជំនបន់បុ៉ល ពតហប៎មីង? 

ខ៖ញ៉ុមជំនបន់លន់ នល ់ ញ៉ុមអត់ចបំអីផងញ៉ុម 

ជំនបន់ហ្នឹងេ្រពបះញ៉ុមអត់ែដលពិបបកេទញ៉ុមេនបជបមួយែម៉កបលហ្នឹងញ៉ុមអត់ែដលពិបបកេទ។ 

ក៖ហ្ហ៎េពលហ្នឹងេនបជបមួយែម៉បេង្កើត!! 

ខ៖ចប!៎!ែម៉បេង្កើត។ 

ក៖េហើយគបត់មបនែដលនិយបយអីពីជំនបន់ហ្នឹងអី៊ចឹងហប៎? 

ខ៖អត់ែដលនិយបយអីផង ម៉បក់ប៉បញ៉ុមអត់ែដលនិយបយអីេទ 

មិនែដលថបៃវ៉ញ៉ុមឬថបែដលេធ្វើបបបញ៉ូមអត់េទ!!គបត់អត់ែដលេធ្វើបបបញ៉ុមេទសូម្បីែតៃវ៉ញ៉ុមក៏

ញ៉ុម ៃវ៉ប្អូនញ៉ុមក៏គបត់មិនែដលេធ្វើបបបញ៉ុមែដរ គបត់មិនែដលេធ្វើបបបញ៉ុមេទ!!!េបើៃវ៉ 

ៃវ៉ែតបងញ៉ុម។ 

ក៖ធំេហើយ។ 

ខ៖ចប៎ៃវ៉ែតបង្របុសញ៉ុម ថបបង្របុសញ៉ុមបេណ្ដោយអត់េចះេមើលប្អូន 

ៃវ៉ែតបង្របុសញ៉ុមេហើយែតងែតបង្របុសញ៉ុមខឹងថបហុីែង៉ងែតងែតេធ្វើបបបប្អូន។ 



ក៖តគ្នប។ 

ខ៖អបងែតៗម៉បក់ប៉បកបន់េជើងែង៉ងេធ្វើបបបប្អូនថបេអបយញ៉ុមអី៊ចឹងហប៎!!ក៖ហុីៗ!!ខ៖េហើយញ៉ុមញ៉ុ

មខូចែដរេនបពីទូចញ៉ុមអបងែតថបម៉បក់ប៉ប្រសលបញ់ហ្ហ៎!!!ដល់មកេនបជបមួយែម៉បេង្កើតេធ្វើបបប 

េធ្វើបបបបបនដឹង្របឹង!! 

ក៖ែម៉ចិញ្ចឹម!! 

ខ៖ចប៎ែម៉ចិញ្ចឹមេធ្វើបបបបបនដឹងខ្លួន េធ្វើបបបៃវ៉រហូតបបនដឹងខ្លួន។ 

ក៖ចុះមីងមបនែដលឮទំលបក់្រគបប់ទំលបក់អីេនបក្នុងជំនបន់លន់ នល់អីអត់? 

ខ៖ឮេតើញ៉ុមរត់ចូលក្នុង!!!!ម៉បក់ញ៉ុមេហបេម៉បង៣េឡើងហូបបបយេហើយ 

ហូបបបយេហើយអី៊ចឹងែម៉ញ៉ូមថបេសៀនហប!!ចប!៎!កូនឯងចូលក្នុង្រតង់េសេអបយេហើយេទបកូន 

ញ៉ុមថបហុីែម៉កំុអបល េលងតិចសិន 

ដល់េហើយថបេលងស្អ!ី!ចូលេអបយេហើយេទបតិចពិបបករត់ជបន់េជើងគ្នប 

ដល់េហើយកប៉បល់េហបះទំលបក់ កប៉បល់េហបះទំលបក់នបំគ្នបរត់ែចកេជើងគ្នបរត់ចូលក្នុង្រតង់េស 

តបញ៉ុមគបត់េធ្វើេនបេ្រកបមផ្ទះហ្ហ៎!!!!ចប៎គបត់េធ្វើ។ 

ក៖ដកដេង្ហើមអីេគេតើមីងេហ? 

ខ៖េកើតេតើេធ្វើេនបេ្រកបមផ្ទះគបត់ដបក់ដី គបត់ដបក់ដីពីេលើអី៊ចឹងេទប។ 

ក៖េហើយជីកេទបរូងេ្រកបមេទប? 

ខ៖ចប ៎ ចុះជេណ្ដើរចូលេទបហ្នឹងេទប!!ដល់ែតយប់េ្រជបស្ងបត់បបនែម៉ញ៉ុមេហប 

តបញ៉ុមគបត់េហបអូនណបនបំកូនេឡើងមកេលើមកកូន!! 

ក៖ែតេពលហ្នឹងអត់ចបំេឈ្មបះតបអីេទេហ? 

ខ៖អត់ចបំផងេនបទូចៗ។ 

ក៖អិ៊ចឹង្រគបន់ែតឮពី!! 



ខ៖ចប៎្រគបន់ែតលឺតបញ៉ុមគបត់ែ្រសកេហបអី៊ចឹង គបត់ថបហុីនបំកូនេឡើងមក 

ដល់េហើយែម៉ញ៉ុមហ្នឹងេហបញ៉ុមេឡើងមកេលើវិញ 

េឡើងមកអី៊ចឹងេទបែស្អកេឡើងហូបបបយហូបអីេហើយអី៊ចឹងេទបេហើយចូលេទៀតេហើយ។ 

ក៖េហើយឮ្រគបប់េទមីង? 

ខ៖ឮសូរបបញ់គ្នបអបរុកេ្រកបះ េឃើញអបរុកេ្រកបះេបើក 

េឃើញេបើកេនបថ្នល់ហ្នឹងេហើយនឹងកប៉បល់េហបះទំលបក់ឮសូរែតញ៉ុមេនបេស្ទើរញ៉ុមអត់ទបន់េទ 

ប្តីញ៉ុមបបនទបន់។ 

ក៖គបត់បបនទបន់!!! 

ខ៖ចប!៎!គបត់អបយុេ្រចើន។ 

ក៖ចុះអ្នកមីងចូលដល់េពលអ្នកមីងែបកពីជំនបន់បុ៉ល 

ពតមកេតើអ្នកមីងមបនប្តីេហើយេរៀបកបរេនបេពលណបវិញ? 

ខ៖ញ៉ុមកបរេនបឆ្នបំ៩១(១៩៩១)។ 

ក៖ហ្ហ៎អី៊ចឹងែបកបុ៉ល ពតេឡើង១០បបនមីងចង់១១ឆ្នបំេហើយបបនមីងកបរអី៊ចឹងេហ៎? 

ខ៖ញ៉ុមអបយុ១៩។ក៖ចប៎!!ខ៖កបរឆ្នបំ៩១(១៩៩១)។ 

ក៖អី៊ចឹងកបរេពលមុនប្តីមិនែមនេលបកពូេទអី៊ចឹង? 

ខ៖ចប!៎!មិនែមនេទ ។ 

ក៖ចុះអ្នកមីងកបរប្តីដំបូងប្តីដំបូងេឈ្មបះអីេគវិញ? 

ខ៖ប្តីញ៉ុមេឈ្មបះេរ៉តេនបេ្រកបេគេហប្របបជ្ញ។ 

ក៖អីេគេរ៉តវិញ?្រតកូលហប៎? 

ខ៖្រពីង េរ៉ត ែតដល់េគេ្រកបេគេហប្របបជ្ញ។ 

ក៖ចប!៎!! 



ខ៖េនបេយើង្រកបំងគន្ធរ។ 

ក៖ចប៎អញ្ចឹងកបរេនបក្នុងឆ្នបំ១៩៩១។ខ៖ចប៎!!ក៖េហើយកបរេហើយមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់វិញមីង? 

ខ៖ញ៉ុមមបនកូន២នបក់។ 

ក៖េឈ្មបះអីេគខ្លះវិញ? 

ខ៖បងេគេឈ្មបះេព្រជ។ក៖ចប៎!!ខ៖េហើយបបនបន្ទបប់មក េនបក្នុងបញ្ជីជបតិេគេឈ្មបះែណត 

ែតេនបេ្រកបញ៉ុមេហបតបេម៉ប។ក៖ចប៎!!ខ៖េហើយអី៊ចឹងកូនទី១េឈ្មបះអីេគេព្រជវិញ៕ 

ខ៖េអើយ ្រពីង េព្រជ  

ក៖ទបល់ែតទី២?្រពីង ្រសីែណត? 

ខ៖ចប ៎្រពីង ែណត។ 

ក៖្រពីង ែណតយកែតម្តង? 

ខ៖ចប!៎!្របុសេទមិនែមន្រសីេទ។ 

ក៖ឥឡូវពួកគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយមីង? 

ខ៖អបបងេនបះឆ្នបំវក២០។ 

ក៖២០ជបងេហើយ?ខ៖ចប!៎!ក៖២៤េហើយ។ 

ខ៖ចប!៎!េហើយ អបេនបះឆ្នបំច២២េហើយ។ 

ក៖ចុះឥឡូវពួកគបត់េនបក្នុងបន្ទុកអ្នកមិងឬក៏អត់ឬក៏េទបេនបជបមួយឪ? 

ខ៖អត់េទេគេនបេដបយខ្លួនេគេនបជបមួយឪ។ 

ក៖អី៊ចឹងអ្នកមីងេអបយទបំង២នបក់ហ្នឹងេទបខបងឪទបំងអស់េហ? 

ខ៖ចប៎េអបយេទបខបងប្តីទបំងអស់។ 



ក៖អី៊ចឹងចុះេចញពីគបត់ែតខ្លួនហ្នឹង? 

ខ៖ចប៎ញ៉ុមចុះេចញែតខ្លួន។ 

ក៖េហើយចុះថីមូលេហតុអីបបនែបកេចញពីគ្នប? 

ខ៖ែបកេចញពីគ្នបេ្រពបះែតែម៉េក្មក។ 

ក៖េហើយអី៊ចឹងអត់តបមមីងឯង ប្តីហប៎? 

ខ៖អត់េទ អត់េទ 

ែម៉េក្មកញ៉ុមនឹងញ៉ុមកបរេហើយញ៉ុមេទបេនបជបមួយែម៉េក្មកដល់េហើយែម៉េក្មកញ៉ុមហ្នឹង 

គបត់រកេរឿងេយើងែតម្តង េយើងអត់ខុសអីក៏រកេរឿងេយើងែដរ 

េពលញ៉ុមែខេធ្វើែ្រសអី៊ចឹងគបត់យកចិត្តេយើងណបស់ គបត់េហបសុទ្ធែតមីនបង 

ដល់ញ៉មុេធ្វើែ្រសេហើយ្រចូតអីេបបកអីដបក់្របមូលផលដបក់ក្នុងផ្ទះអីអី៊ចឹងហប៎ជ្រងុកអី៊ចឹងហប៎!!

គបត់អត់ស្តីរកេយើងេទ។ 

ក៖អី៊ចឹងេទៀត!!! 

ខ៖ញ៉ុមេហបែម៉េអើយេធ្វើម្ហូបអីែម៉?ស្លរអី ?គបត់អត់ស្តីរកេយើងេទ!!គបត់ស្តីរកែតកូនគបត់េទ 

គបត់ែតងែតស្អប់េយើងម៉ង!! 

ក៖ស្អប់េយើងេពលេយើងអត់បបនេធ្វើអីហ្នឹង?ខ៖ចប!៎!ក៖ដល់េពលែខ្រចូតែខអី៊ចឹងបបននិយបយរក

វិញ? 

ខ៖ចប៎ែខ្រចូតអី៊ចឹងគបត់យកចិត្តេយើងេហើយ ែម៉អបេព្រជអេញ្ចះែម៉អបេព្រជអញ្ចុះ!!! 

ក៖េដើម្បីេអបយេធ្វើកបរេអបយគបត់? 

ខ៖ចប៎េហបមីនបងអេញ្ចះមីនបងអញ្ចុះ េហើយសួរថបហុីែម៉បបនម្ហូបអីអី៊ចឹងេទបគបត់េទបទិញម្ហូបមក 

ទីញម្ហូបអីចឹងេទប ហុីែម៉ស្លរអីេគែម៉?ហុីឆបសែណ្ដកគួរ 

អី៊ចឹងហប៎គបត់ទិញសែណ្ដកគួរទិញអីេអបយេយើងេធ្វើម្ហូប 

េហើយញ៉ុមហ្នឹងហូបបបយអីេហើយេម៉បង៩អីហ្នឹងញ៉ុមេទបស្ទូងបបត់េហើយទុកកូន២នបក់ហ្នឹងេអប

យគបត់េមើល កូនញ៉ូម២នបក់ហ្នឹងគបត់េមើល េហើយញ៉ុមេទបយកៃដស្ទូងបបត់េហើយ 



េហើយគបត់ែតងែតរកេរឿងេយើងរហូត មកដល់អី៊ចឹងេទបប្តីញ៉ុម ដូចថបប្តីេដើរអញ្ចឹងេទប 

គបត់មករកេរឿងែតេយើងេទ គបត់អត់មបនចបត់ទុកកូនគបត់ថបកូ គបត់ដឹងែតេយើងខុសែតម្តង 

លុយកបក់អី៊ចឹងេទបប្តីញ៉ុមរកបបនអី៊ចឹងេទប 

គបត់ទបមទបរកបន់គបត់ទបមទបរទុកអញ្ចឹងេទប!!!ក៖ចប!៎!ខ៖គបត់មិនែដលេអបយេយើងកបន់េទទិញ

ម្ហូបអី៊ចឹងគឺគបត់គបត់ទិញមកអី៊ចឹងេទបេយើងេធ្វើេទប 

ែខបុណ្យែខទបនអី៊ចឹងេទបេយើងេធ្វើម្ហូបេអបយគបត់អី៊ចឹងេទបេហបគបត់ា 

ែម៉ញ៉ុមស្លរឆ្អិនេហើយែម៉ឯងេរៀបចំេស្លៀកពបក់េទបវត្តេទបវ៉ាអីេទប គបត់អត់ស្តីរកេយើងេទ 

ទបល់ែតកូនគបត់េហប ហុីែម៉ែម៉អបេព្រជេធ្វើបបយេហើយេហើយែម៉ឯងមិន!!! 

អញកំពុងែតេស្លៀកពបក់ 

គបត់ថបអញ្ចឹងហប៎េហើយគបត់មិនែដលថបមីងនបងមីងនបងឯងេទបវត្តអីអត់េទ 

គបត់អត់មបនេហបេយើងេទ គបត់េទបែត២នបក់កូនគបត់ គបត់សួរែតកូនគបត់េទ 

េពលញ៉ុមទម្ងន់កូនញ៉ុមអបបងេនះ 

កូនញ៉ុមអបបងហ្នឹងញ៉ុមែតងែត្រសក់ទឹកែភ្នកអត់មបនលុយអត់មបនកបក់េទ!!!!េហើយគបត់ហូបអី

អី៊ចឹងហប៎គបត់េហបែតកូនគបត់េទ។ក៖ចប៎!!ខ៖ថបហុី្របបជ្ញែហ្អងសុីនំបញ្ចុកេទ? 

គបត់មិនែដលថបេហប ហុីមីនបង មីនបងឯងហូបនំបញ្ចុកនំអីអត់េទ គបត់អត់ែដលេហបេយើងេទ 

កូនមួយេហើយកូនមួយេទៀតគបត់អត់ែដលេហបេយើងេទ 

គបត់ែតងែតស្អប់េយើងេហើយញ៉ុមអត់មបនេធ្វើអីខុសេទ 

ញ៉ុមែតងែតទុកគបត់ដូចជបែម៉បេង្កើតអី៊ចឹង។ក៖ចប៎!!ខ៖េ្រពបះញ៉ុមនឹកេឃើញថបេ្រពបះញ៉ុមអត់មប

នែម៉អី៊ចឹងហប៎ញ៉ុម្រសលបញ់ែម៉េក្មកដូចជបែម៉បេង្កើតអី៊ចឹង គបត់មិនែដលថបទុកេយើងជបកូន 

េហើយៃថ្ងមួយគបត់លក់ដី គបត់លក់ដីគបត់េធ្វើបុណ្យបច្ច័យបួនអី៊ចឹងហប៎ទបល់េហើយអបចបរ្យេហប 

ហុីយបយយុំេហបកូន្របសបរ្រកុងពបលី ដល់េហើយគបត់ថបគបត់អត់មបនកូន្របសបរេទ!!! 

ក៖អី៊ចឹងេទៀត? 

ខ៖ចប៎គបត់អត់មបនកូន្របសបរេទ គបត់មបនែតកូនគបត់េឈ្មបះ្របបជ្ញេទ 

គបត់េហបកូនគបត់េហើយនឹងេចប ្រកុងពបលីហ្នឹង។ 

ក៖ែតេចប្រសលបញ?់ 

ខ៖ចប៎េចប្រសលបញ់។ 



ក៖ចប!៎!ែតមកស្អប់ៗមីង? 

ខ៖ស្អប់ញ៉ុម។ 

ក៖ដល់្រទបំែលងបបនអ្នកមីងចុះេចញមក? 

ខ៖ដល់ៃថ្ងមួយប្តីញ៉ូមនឹងេអបយញ៉ុមេទបផ្រញ៉ុមថបញ៉ុមអត់េទបេទឯងេអបយែម៉ឯងេទបេទប 

េ្រពបះគបត់ចង់េទបផ្រេហើយ គបត់ថបឯងេទបេទប ចបំៃថ្ងេ្រកបយចបំេអបយេម៉េទបផ្រ 

្រសបប់ញ៉ុមេទបផ្រ្រសបប់ញ៉ុមមកពីរផ្រវិញញ៉ុមជិតដល់េម៉បងេទបយកកូន 

ដល់េហើយញ៉ុមហ្នឹងដបក់អបក្រន្តកហ្នឹងេនបេលើតុ ញ៉ុមេទបែរកទឹក 

ញ៉ុមេទបែរកទឹកដបក់ពបងញ៉ុមអត់មបនទឹកេទ ញ៉ុមែរកទឹកដបំបបយបេណ្ដើរញ៉ុមែរកទឹកបេណ្ដើរ 

ញ៉ុមែរកទឹកដបក់ពបងហ្នឹង្រសបប់ដល់េហើយញ៉ុមក៏េរើរក្រន្តកញ៉ុមែរកទឹកដបក់េពញពបងអស់េហើ

យញ៉ុមក៏េរើក្រន្តក 

ដល់ញ៉ុមេរើរក្រន្តកេទបប្តីញ៉ុមហ្នឹងផ្តបំេអបយញ៉ុមហ្នឹងទិញបបញ់ហយេអបយគបត់ 

ដល់េហើយញ៉ុមក៏េរើរក្រន្តកដល់េហើយញ៉ុមក៏ែ្រសកេហបកូនញ៉ុមអបទី២ហ្នឹងេម៉បកូនឯងមក

េណះ េហើយអបកូនញ៉ុមហ្នឹងមក បបទែម៉កូនឯងយកបបញ់ហយេអបយយបយកូន 

ដល់េហើយែម៉េក្មកញ៉ុមថប ហុីែង៉ងទិញមកយូរណបស់េហើយ 

េបើែង៉ងចង់េអបយអញ្រចបសេអបយអញ្រចបសេហើយ មិនែមនទុកដល់េស្មើរេនះេទ 

ញ៉ុមថបហុីែម៉ញ៉ុមអបែលងេទបែរកទឹក ញ៉ុមអត់ទបន់បបនេរើរក្រន្តក 

េហើយញ៉ុមរវល់ែតែរកទឹកែម៉េអើយញ៉ុម្របញបប់េទបយកអបេព្រជផង 

ដល់េហើយគបត់អត់មបនស្តបប់េយើងេទ គបត់េជរេយើង គបត់េជរេយើងសុទ្ធែត មីរយបស ់

មីងអំបិល្រតូវទឹកេហើយញ៉ុមក៏្រទបំត ែម៉ឯងហបរេឡើង្រចបសេហើយ្រចំ្រចបសេហើយ្រចំ 

គបត់ខឹងដល់េហើយគបត់ខឹងញ៉ុមថបញ៉ុមហ្នឹងេមើលងបយគបត់ 

េហើយញ៉ុមថបញ៉ុមអត់បបនេមើលេទញ៉ុមថបហុីែម៉ ែម៉ឯងហបេឡើង្រចបស្រចំ្រចបស្រចំ 

ដល់េហើយគបត់ថបញ៉ុមនឹងេមើលងបយគបត់ គបត់ថបកូនគបត់មកេអបយែលងគ្នប 

ញ៉ុមថបែលងែលងេទប ញ៉ុមក៏និយបយអី៊ចឹងញ៉ុមថបែលងែលងេទប 

េបើញ៉ុម្រទបំេនបែលងបបនេទៀតេហើយ ញ៉ុមតបំងពីកបរមកញ៉ុមអត់ែដលមបនក្តីសុខេទ 

ញ៉ុម្រទបំែលងបបនេហើយែលងក៏ែលងចុះដល់េហើយគបត់េជរញ៉ុមសុទ្ធែត 

មីអំបិល្រតូវទឹកមី្រកមួន្រតូវៃថ្ងហ្ហ៎!!! 

ក៖សុទ្ធេឡើងរលបយអីអត់ម៉ង? 



ខ៖ចប ៎ េជរញ៉ុមដបក់ទំនបយញ៉ុមហប៎ 

ដល់ញ៉ុម្រទបំមិនបបនញ៉ុមថបសបធូបេបើសិនណបេហើយញ៉ុមេធ្វើខុសសូមេអបយញ៉ុមរលបយតបម

អំបិលចុះ េបើែម៉ឯងេធ្វើខុសសូមេអបយែម៉ឯងរលបយដូចអំបិលេទប គបត់ខឹងរឹទ្ធែតេជរេយើងែថម 

េជរញ៉ុមែថមហប៎ េជរញ៉ុមេជរយកេជរយក ដល់េហើយប្តីញ៉ុមមកពីេធ្វើកបរ 

ប្តីញ៉ុមមកពីេធ្វើកបរចុះពីេលើមូ៉តូគបត់្របបប់ ែហ្អងែលង ែហ្អងែលងេទប 

ែលង្របពន្ធែហ្អងែលង្របពន្ធែហងេបើែហ្អងមិនែលងែហ្អង្រពបត់្របបស់េទបេនបណបេអបយបបត់

េទប គបត់ក៏បេញ្ចះេអបយែលងេហើយប្តីញ៉ុមហ្នឹងគបត់ខឹងថបគបត់េជរ (ពបក្យមិនល្អ) 

គិតែតពីរេឈ្លបះគ្នប េហើយញ៉ុមថបញ៉ុមអត់បបនេឈ្លបះេទ ែម៉ឯងគបត់រកេរឿង !!! 

ថបេបើគបត់េឈ្លបះេហើយេដើរេចញេទប េដើរេចញអីេបើញ៉ុម្រទបំមិនបបនផង 

េបើញ៉ុមគបត់េជរយកេជរយកអបណប្រទបំបបន ញ៉ុម្រគបន់ែតតមបត់អញ្ចឹងដល់េហើយប្តីញ៉ុមហ្នឹង 

គបត់ក៏តបមែម៉ តបមែម៉ 

គបត់អត់ស្តីេទបះបីញ៉ុមេហបគបត់ក៏គបត់អត់ស្តីរកែដរពីរនបក់ែម៉កូនដបំបបយហូបេដបយខ្លួនេតើ!!!!

ដបំបបយហូប។ 

ក៖ទបំងប្តីមីងេទៀត? 

ខ៖ចប៎ដបំបបយហូបេដបយខ្លួន។ 

ក៖អ្នកមីងក៏ចុះេចញមក? 

ខ៖ដល់េហើយញ៉ុម្រទបំដល់េហើយគបត់ថបហុី្រចូតេគេហើយេនប? 

េហើយញ៉ុមេដើរសុីឈ្នួលញ៉ុមនឹកេឃើញថបេនបផ្ទះេធ្វើអីញ៉ុមេដើរសុីឈ្នួល្រចូតេអបយេគេទបមួយ

ៃថ្ងបបនែតមួយស្លឹកបបន៣០០០ក៏ញ៉ុម្រចូតែដរ 

ញ៉ុមេនបផ្ទះអត់មបនក្តីសុខអិ៊ចឹងញ៉ុមេដើរ្រចូតេហើយញ៉ុមទុកេចបេអបយគបត់េមើលេទប េមើល 

េមើលេទប ដល់េហើយញ៉ុមេដើរ្រចូត ញ៉ុមេដើរ្រចូត 

េហើយប្តីញ៉ូមនឹងសួរថបហុី្រចូតេអបយេគេហើយឬេនបញ៉ុមថប្រចូតេហើយេហើយ ថី? 

ហុីគបត់ថបេទបមន្ទីរឃុំ ញ៉ុមថបេទបមន្ទីរឃុំក៏ញ៉ុមេទបែដរ ញ៉ុមក៏េទប 

េទបដល់េហើយគបត់ថបគបត់អត់ែលងេទ 

ញ៉មុថបែលងគបត់ថបគបត់អត់ែលងេទញ៉ុមថបញ៉ុមែលងេទបះបីយ៉បងណបក៏ញ៉ុមែលងែដរ 

េ្រពបះញ៉ុមមិនែលងេម៉ចេ្រពបះគបត់រកលុយបបនគបត់មិនែដលេអបយញ៉ុមផងហ្នឹង!!!គបត់កុេជរដី

បបនហប!!! 

Commented [1]: ◌ួយ 



ក៖ប្តីហ្នឹងេហ៎? 

ខ៖ចប!៎!!គបត់អត់ែដលេអបយញ៉ុមេទសូម្បីែតមួយរយមួយេរៀល ដល់ៃថ្ងមួយញ៉ុមចង់ដឹងគបត់េទ 

ញ៉ុមចង់ដឹងថប ហុីឪអបេព្រជញ៉ុមសុំឯង១០េរៀលមក(ដុល្លបរ) គបត់សួរយកេធ្វើអី? 

ញ៉ុមថបមុនេយើងែលងគ្នបញ៉ុមសុំែត១០េរៀលដល់ញ៉ុមេដើរ 

ញ៉ុមសុំលុយេដើម្បីេធ្វើសបហ៊ុយហ្នឹងលក់ដូរហប ៎ គបត់ថបគបត់អត់មបនេទ!!ែតញ៉ុមេឃើញ 

គបត់លួចេអបយែម៉គបត់១០០ េអបយែម៉គបត់ទុកហប៎!!!េហើយអ្នកជិតខបងដូចថប 

អ្នកជិតខបងរបងែតមួយហ្នឹងេគមកខ្សឹប្របបប់ញ៉ុមថប 

គបត់េរៀងចបស់េហើយថប្របបជ្ញមបនេអបយលុយមកែម៉អបេព្រជឯងអត់?ញ៉ុមថបអត់េទអំ៊ 

ហុីអប្របបជ្ញហបគុកេជរជបមួយតបគបត់ហ្ហ៎ តបតបក់ហប៎ 

្របបជ្ញែចកលុយបបន១០០០តបគបត់បបន៧០០តបគបត់ជបអ្នកេទបរកម្ចបស់ដីេរៀបដីហប៎!! 

ក៖ដុលប្លរមីងេហ? 

ខ៖ចបដ៎ល់េហើយញ៉ុមថបហុីអំ៊េអើយញ៉ុមអត់ដឹងេទគបត់មិនែដលេអបយញ៉ុមេទសូម្បីែតអំ៊ឯងថប

១០០ដុល្លបរសូម្បីែត១០០០០លុយែខ្មរសូម្បីែត១០០០លុយែខ្មរគបត់មិនែដលេអបយខ្ញុំផងហ្នឹង

។ 

ក៖តបំងពីកបរមកឬក៏េម៉ចអ្នកមីង? 

ខ៖តបំងពីកបរមកញ៉ុមមិនែដលមបនក្តីសុខេទ។ 

ក៖េហើយអី៊ចឹងមីងមបនបបនលុយឯណបចបយេទបអី៊ចឹង? 

ខ៖ញ៉ុមអត់ែដលមបនលុយចបយេទ។ 

ក៖ញ៉ុមដល់ែខស្ទូងអី៊ចឹងញ៉ុមេទបសុីឈ្នួលស្ទូងេអបយេគ្រចូតេអបយេគបបនមបនលុយចបយេទប

េបើអី៊ចឹងេទ អត់េទ 

េបើសិនជបែខមន្តសន់រដូវអីេអបយញ៉ុម១០០០េទបវត្តហ្នឹង។ក៖ហុី!!!ខ៖១០០០េរៀលហ្នឹងលុយ

េយើងហ្នឹង។ 

ក៖ជំនបន់ហ្នឹងេពលឆ្នបំបុ៉ន្មបនមីង? 



ខ៖ដូចជបឆ្នបំនិយបយរួមតបំងពីឆ្នបំមបនកូនញ៉ុមអបឆ្នបំវកហ្នឹងមករហូតដល់អបឆ្នបំច 

ញ៉ុមអត់ែដលមបនក្តីសុខេទ។ 

ក៖អី៊ចឹងេនបក្នុង៩០(១៩៩០)ជបងឥវ៉ាន់ហ្នឹងមីងេហ? 

ខ៖ចប!៎!មិនែដលមបនក្តីសុខេទ 

សុទ្ធថបែម៉ចិញ្ចឹមេទបេធ្វើបបបអបែម៉េក្មកក៏េធ្វើបបបែដររហូតដល់ប្តី។ 

ក៖េហើយអី៊ចឹងមកក៏បបនែលងគ្នបដបច់េ្រសចមក? 

ខ៖ចប៎។ 

ក៖ចុះអ្នកមីងបន្ទបប់ពីែលងស្វបមីេដើមមកេម៉ចបបនជួនេលបកពូេ្រកបយវិញ? 

ខ៖ញ៉ុមមកេនបជបមួយែម៉ចិញ្ចឹមរយៈេពលមួយឆ្នបំ 

គបត់េចះែតេធ្វើបបបេចះែតរកេរឿងេយើងថបេយើងអត់េទបរកកបរងបរេធ្វើេដកសុីគបត់អី៊ចឹងហប៎!!េហើ

យញ៉ុមែលងគ្នបហ្នឹងេអើរប្តីញ៉ុមហ្នឹងែម៉េក្មកញ៉ុមហ្នឹងែចក្រសូវញ៉ុមេធ្វើបបន្រសូវ៣០ថបំង 

ហ្នឹងញ៉ុមេទបេបបចេស្មបដបក់ជីេហើយដល់អី៊ចឹងវបបបន្រសូវល្អហប៎!!្រសូវល្អបបន៣០ថបំងដល់េហើ

យែម៉េក្មកញ៉ុមហ្នឹងេពលែលងគ្នបហ្នឹងគបត់ គបត់អ្នកេមចំែនកែចក 

គបត់២០ថបំងពីរនបក់កូនគបត់េហើយញ៉ុម១០ថំាងែតម្នបក់ឯងេទែចក។ 

ក៖ែតមីងអ្នកេធ្វើេសបះ? 

ខ៖ចប!៎!ញ៉ុមអ្នកេធ្វើែតចំែនកញ៉ុមអ្នកេធើ្វេទ គបត់អត់មបនែដលចុះេទបេមើលែ្រសអីអត់ែដលអីេទ។ 

ក៖ែត្រគបន់ែតថបដី ដីរបស់គបត់? 

ខ៖ចប!៎!្រគបន់ែតដីដីរបស់គបត់ ែតេហើយញ៉ុមេទប្របធបនភូមិហ្នឹង 

ញ៉ុមេទប្របធបនភូមិេនប្រកបំងស្វបយដល់េហើយ្របធបនភូមិថបេអើយតបមីអូនអញលឺសូរថបែហ្អង

េឈ្លបះគ្នបជបមួយែម៉េក្មក ថបអំ៊ញ៉ុមេឈ្លបះគ្នប េហើយចុះែម៉េក្មកែហ្អងមបនែចកអីេអបយេទ 

?ញ៉ុមថបែចក្រសូវេអបយញ៉ុម១០ថបំងអំ៊ 

ហុីចំែនកែហ្អងេធ្វើម្នបក់ឯងហ្នឹងែចកេអបយែហ្អង១០ថបំង?ចប៎គបត់យក២០ថបំងពីរនបក់កូនគបត់

ញ៉ុមនិយបយអី៊ចឹងហប៎ 



ញ៉ុមថបដល់េហើយអំ៊េអើយញ៉ុមអត់ចង់បបនេទគបត់េអបយបុ៉ណ្ណបញ៉ុមយកបុ៉ណ្ណឹង 

ដល់េហើយគបត់ថប 

េអបយញ៉ុមេអើយគបត់មិនចបត់ទុកញ៉ុមជបកូន្របសបរេទេទបះបីជបគបត់លក់ដីក៏េដបយគបត់មិនែដ

លេអបយអីញ៉ុមេទ!!គបត់ថបអញ្ចឹងហប៎ គបត់ថបញ៉ុមកំុចង់ដេណ្ដើមេករ្ដិ៍អបកររបស់គបត់ 

ញ៉ុមថបញ៉ុមអត់ចង់បបនេទែម៉ សូម្បីែតដីផ្ទះក៏ញ៉ុមអត់ចង់បបនែដររបស់ែម៉ឯងែម៉ឯងយកចុះ 

ញ៉ុមសុំចុះេចញែតខ្លួនេទ េហើយគបត់ថប 

ប្តីញ៉ូមគបត់ថបេបើឯងចុះេចញេទបឯងមិនបបច់យកកូនេទ ញ៉ុមថបគបត់យកកូនទបំង២ 

ញ៉ុមថបហុីអត់េអបយញ៉ុមក៏អត់ចុះ 

!!!! 

ក៖េហើយអី៊ចឹងកូនហ្នឹងេម៉ចេទបមីងតបមមីងឬក៏អត់? 

ខ៖កូនហ្នឹងវបតបមញ៉ុមែតញ៉ុមអត់យកេទ ។ 

ក៖្រសីមួយ្របុសមួយេហ?៎ 

ខ៖្របុសទបំង២ ញ៉ុមអត់យកេទ ទុកេអបយគបត់ទបំងអស់ 

ញ៉ុមនឹកេឃើញថបខ្លួនញ៉ុមមកេនបជបមួយែម៉ចិញ្ចឹមហ្នឹងែតខ្លួនញ៉ុមមួយហ្នឹងគ្មបនក្តីសុខផងចុះទំ

របំែតយកកូនមក!!!ដល់េហើយញ៉ុមដបច់ចិត្តថបញ៉ុមមិនអបចយកកូនមកចិញ្ចឹមេទ។ 

ក៖េហើយអិ៊ចឹងមបនែដលេទបេលងគបត់េទអី៊ចឹង កូនហប៎? 

ខ៖កូនប្តីញ៉ុមយបយវបអត់េអបយមកស្គបល់ញ៉ុមេទ ទបល់ែតកូនធំៗបបនវបមកស្គបល់ហ្នឹង។ 

ក៖េហើយធ្លបប់មកេលងផ្ទះមីងេនបទីេនះេទ? 

ខ៖មកេពលវបមបន្របពន្ធអីហ្នឹង ញ៉ុមេទបកបរេអបយេតើ វបេហបញ៉ុមេទបហប៎។ 

ក៖េហើយគបត់ដឹងថបមីងពីបបកែដរេតើែមនេទ? 

ខ៖និយបយរួមកូនញ៉ុមវបអត់ដឹងេទវបេជឿែតតបមពបក្យយបយវបហប៎!!វបថបខ្ញុំនឹងចិត្តដបច់ចុះេចបល

វបអី៊ចឹងហប៎!!ដល់េហើយញ៉ុមក៏េទប េទបហ្នឹងញ៉ុមថបកូនែម៉មិនចិត្តដបច់ពីកូនេទ 

ែម៉ពិបបករស់េនបបបនែម៉ចិត្តដបច់ 



យបយែហ្អងេធ្វើបបបអញណបស់!!!មិនែដលថបែម៉មបនេសចក្តីសុខេទ េហើយវបអត់េជឿេយើងេទ 

េទបះបីញបតិជិតខបង្របបប់វបេម៉ចក៏វបអត់េជឿែដរ 

េជឿែតយបយវបថបខ្ញុំនឹងដបច់ចិត្តេបបះបង់វបេចបល 

សូម្បីសព្វៃថ្ងក៏វបេនបែតថបញ៉ុមនឹងេបបះបង់វបេចបលែដរ។ 

ក៖យ៉បប់ែដរដល់េពលអញ្ចឹង។េហើយចុះេពលបបនេលបកពូខបងេ្រកបមមកមីងេម៉ចបបនជួបគបត់

េនបកែន្លងណបវិញ? 

ខ៖េទបបឹងចំពត់ ញ៉ូមេទបេនបបឹងចំពត់ 

ែម៉ចិញ្ចឹមហ្នឹងរកេរឿងេពកញ៉ុមក៏េចញចបកេចញេទបបឹងចំពត់ហ្នឹង 

េទបេនបរស់េនបជបមួយបងៃថ្លគបត់ហ្នឹងេទបេនបហ្នឹងេទប ដល់ៃថ្ងមួយេនះឪវបគបត់ េឃើញញ៉ុមហ្នឹង 

គបត់ក៏េអបយែម៉គបត់ហ្នឹងមកសួរនបំ សួរនបំហ្នឹងេទប ដល់េហើយអំ៊ញ៉ុមថបហុីវបកំ្រពបេទ 

វបអត់មបនឪពុកម្តបយេទ 

អី៊ចឹងយកវបេទបអបចែថរក្គ្នបអស់មួយជីវិតេហើយេបើែហ្អងយកអីេបើែហ្អងយក្របពន្ធមូយេគរត់

េចបល្របពន្ធ២េគរត់េចបលឥឡូវែហ្អង!!!! 

ក៖េហើយពូេពលមុនធ្លបប់មបន្របពន្ធែដរ? 

ខ៖ចប ៎ គបត់មបន្របពន្ធ២ហ្ហ៎ែត្របពន្ធរត់េចបលអស់ ដល់េហើយអំ៊ញ៉ុមនឹងគបត់និយបយអី៊ចឹងេទប 

ដល់េហើយគបត់ថបឥឡូវេអើយញ៉ុមអត់ដឹងេទេ្រសចេទបេលើបងឯង គបត់េហបអំ៊ញ៉ូមនឹងេហបបង 

េហើយេ្រសចែតេលើបងឯងេទ 

េហើយ្រសបប់ដល់េហើយែង៉ងេជឿពបក្យសំដីអញេទបវបអត់មបនឪពុកម្តបយអី៊ចឹងវបែថរក្គ្នបអស់

មួយជីវិតេហើយខ្ញុំក៏សួរអំ៊ញ៉ុមថបញ៉ុមឈប់យកេហើយ 

ញ៉ុមខ្លបចេគេធ្វើបបបញ៉ុមេទៀតហប៎!!!គបត់ថបអត់េទែង៉ងេជឿពបក្យអញេទប!!!វបអត់េធ្វើបបបអីេទ 

្របពន្ធមួយវបរត់េចបល មួយេទៀតរត់េចបល អី៊ចឹងែង៉ងយកវបេទប វបមិនរត់េចបលអីេទ 

េហើយញ៉ុមថបគបត់បុ៉នេជរណបស់ ដល់េហើយថបវបេជរែតអី៊ចឹង 

វបេជរែតអី៊ចឹងមិនែដលេធ្វើបបប្របពន្ធេទេជរែតអី៊ចឹងមបត់រអិលរបូ៉ចែតអី៊ចឹងហ្នឹងេហើយ 

ដល់េហើយញ៉ុមនឹកេឃើញថបតបមអំ៊ឯងេទប ដល់េហើយញ៉ុមតបម។ 

ក៖បបនគ្នបដល់សព្វៃថ្ងហ្នឹងមក។ 

ខ៖ចប!៎!! 



ក៖េហើយកូនមបនបុ៉ន្មបននបក់មីង? 

ខ៖៤។ 

ក៖េឈ្មបះអីេគមីងពីបងដល់េពបេគ? 

ខ៖សុខសបន្ត រស្ម ីស្ម៊ ីេហើយនឹងសុខចបន់។ 

ក៖ចប៎្រតកូលអីេគវិញ? 

ខ៖ឡបង។ 

ក៖ឡបងទបំងអស់គ្នបហ្នឹងេហ? 

ខ៖ចប ៎ឡបងទបំងអស់។ 

ក៖ចប ៎េហើយអី៊ចឹងអ្នកមីងសំរបប់កូនអ្នកមីងមបនេអបយេទបេរៀនទបំងអស់គ្នបេទ? 

ខ៖អត់ែតស៊្មីមួយអត់បបនេរៀន។ 

ក៖អត់េសបះម៉ង។ 

ខ៖េរៀនបបនថ្នបក់ទី៤។ 

ក៖េហើយេម៉ចបបនអត់ត? 

ខ៖េរៀនអត់េចះ វបេមើលអត់ដបច់។ 

ក៖មីងមិនសបកល្បងេអបយគបត់េនបែតបន្ត? 

ខ៖អត់្រពមេទប េចះែត្រគូថបេអបយ ថបហុីស្ម៊ីធំជបងេគេហើយេរៀនអត់ពូែក 

ដល់េហើយវបែតងែតមក្របបប់ញ៉ុមថបហុីែម៉្រគូស្តីេអបយញ៉ុមរហូត ហុីថបធំេហើយទឹមថ្នបក់ទី៤។ 

ក៖ធំហ្នឹងអបយុបុ៉ន្មបនអ្នកមីង? 

ខ៖ស៊្មី១៣ ១៤។ 



ក៖ឥឡូវ១៣ ១៤េហ?៎ 

ខ៖ឥឡូវ១៦េហើយ។ 

ក៖មីអូនេម៉ចនឹងែមន? 

ខ៖មិនែមនេទ មួយេទៀត។ 

ក៖េនះមិញបងហីប្អូន? 

ខ៖ហ្នឹងបង។ 

ក៖បងស្ម៊ីេទអី៊ចឹង? 

ខ៖ចប៎បង។ 

ក៖ចប៎អី៊ចឹងអ្នកមីងមូលេហតុអីបបនអ្នកមីងចង់េអបយពួកគបត់េទបេរៀនែដរ? 

ខ៖ញ៉ុមនឹកេឃើញថបញ៉ុមអត់េចះអក្សរេហើយេអបយកូនេទបេរៀន។ក៖ចប៎!!ខ៖ញ៉ុមនឹកេឃើញថប

ញ៉ុមមបនែម៉ចុង ែម៉ចុងអត់េអបយេរៀនអី៊ចឹងហប៎ 

ែម៉ចិញ្ចឹមហ្នឹងអត់េអបយេរៀនហប៎!!!ដល់េហើយញ៉ុមនឹកេឃើញថបញ៉ុមមបនកូនញ៉ុមេអបយកូនញ៉ុ

មេរៀនេដើម្បីេអបយបបនេចះ េដើម្បីបបនេរៀនេចះេទបេដើម្បីេធ្វើកបរឯណបក៏េគយកែដរ 

ដូចញ៉ុមអី៊ចឹងញ៉ុមចង់េទបេធ្វើកបរឯណប 

េគសួរថបអ្នកមីងេចះអក្សរអត់?ហុីញ៉ុមថបញ៉ុមអត់េចះផង 

ដល់អត់េចះអក្សរអី៊ចឹងពិបបកណបស់!!ចុះអបេយើងេធ្វើអីក៏ពិបបកែដរនិយបយរួមថបេយើងអត់េចះ

អក្សរអី៊ចឹងពិបបក  ពិបបកចង់េធ្វើអីមួយអ្វីមួយក៏េយើងអត់េចះេគយកែតអ្នកេចះ 

េបើេយើងអ្នកអត់េចះអី៊ចឹងេយើងអត់េចះកត់ដូចថបេគេ្របើេធ្វើអីអី៊ចឹងេយើងអត់េចះកត់ 

ញ៉ុមេធ្វើកបរសន្តិសុខេនះ េគសួរអ្នកមីងេចះអក្សរអត់ ?អត់ 

វបចង់េអបយេយើងេធ្វើកែន្លងសរេសរអ្វីមួយេអបយរបប់ទំនិញអីេចញចូលេយើងអត់េចះ 

េយើងអត់េចះមបនអីេគអត់េ្របើ េយើងឈរែតេឆៀកហ្នឹង ឈរែតេឆៀកកម្មករេទបបន្ទប់ទឹកហ្នឹង។ 

ក៖ចុះឥឡុវមីងេធ្វើកបរអីេគសព្វៃថ្ង? 

ខ៖ញ៉ុមឈប់េហើយឈឺ ញ៉ុមតបំងពីឈឺមកឈប់ឈរអត់បបន។ 



ក៖ឈប់សន្តិសុខហ្នឹងេហ? 

ខ៖ចប!៎!េហើមេជើង។ 

ក៖ចុះេលបកពូេធ្វើកបរអីេគែដរអ្នកមីងេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភបព្រកុម្រគួសបរ? 

ខ៖េលបកពូគបត់េធ្វើសំនង់ហ្នឹង ឥឡូវដបច់កបរងបរជិតមួយែខេហើយ។ 

ក៖េហើយរបល់ៃថ្ងអ្នកណបេគផ្គត់ផ្គង់ជីវភបព្រគួសបរសព្វៃថ្ង? 

ខ៖េលបកពូ។ 

ក៖ហុ ីេហើយចុះកូនៗេនបេរៀនទបំងអស់។ 

ខ៖េលបកពូ េហើយនឹងបបនកូនមួយេឈ្មបះលក្សុីហ្នឹងទឹមែតបបនបបនេធ្វើកបរហ្នឹង។ 

ក៖មួយថបបបនអត់េរៀនហ្នឹងេហ៎? 

ខ៖ចប៎។ 

ក៖េអបយេធ្វើកបរេទប។ 

ខ៖ចប!៎!េអបយេធ្វើកបរហ្នឹងលបងចបន េនបលបងចបនេនបហបងកែន្លងេនបមបត់ទេន្លេនះចប៎!! 

ក៖ហ្ហ៎អី៊ចឹងបបន្របបក់ែខមកេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់្រគួសបរសព្វៃថ្ង។ 

ខ៖េហើយសុខសបន្តហ្នឹងេរៀនហ្នឹងខ្វះមុខខ្វះេ្រកបយហ្នឹងជីវភបពខ្វះមុនខ្វះេ្រកបយ 

២នបក់រសុីេហើយនឹងសុខចបន់ហ្នឹងេរៀនគួរផងអីផងហ្នឹងខ្វះមុខខ្វះេ្រកបយនិយបយរួមជីវភបពលំ

បបកែមនែទន ចង់េអបយឈប់ែដរែតអបនិតកូន 

េអបយកូនេរៀនមបនសញ្ញបប្រត័េទប្រសួលរកកបរងបរេធ្វើ 

បបនសុខសបន្តបបនេរៀនចប់េទបបបនកបរងបរេធ្វើេទប្រគបន់េបើសូម្បីែតផ្ទះហ្នឹងក៏ពិបបកែដរហ្នឹង 

ហ្នឹងពុកអស់េហើយ េនបែតៃថ្ងបបក់។ 

ក៖ហ្នឹងេហើយ 

អញ្ចឹងេដបយសបរឥឡូវអ្នកមីងជបសមបជិកែដលេជឿេលើសបសនប្រពះេយស៊ូវ្រគីស្ទមីងេណះ?ខ



៖ចប!៎!!ក៖ចប៎េហើយអី៊ចឹងអ្នកមីងេហតុអីបបនអ្នកមីងបបនផ្លបស់ប្តូរសបសនប 

េតើអ្នកមីងបបនជួនអ្នកផ្យសបសនបដំបូងេនបឯណបវិញ? 

ខ៖ញ៉ុមជួនែអ៊លេឌើរឡ េនបែ្រពកឬស្សីផ្ទះមបត់ស្ទឹងហ្នឹង 

ចប!៎!ែអ៊លេឌើរឡហ្នឹងែតងែតមកបេ្រងៀនអី៊ចឹងហប៎ 

មកបេ្រងៀនថបអ្នកមីងចូលសបសនបដំណឹងល្អេទបអ្នកមីងបបនធូរធបរេហើយដល់េហើយ 

អំ៊មួយេនបភ្នំេពញគបត់ស្គបល់េនបែក្បរផ្ទះញ៉ុមេនបែ្រពកឬស្សីហ្នឹង 

េអើយេឈ្មបះមីងសបរ៉ាន់ដល់េហើយគបត់ែតងនិយបយថបហុីអបេសៀនេអើយែហ្អងេជឿេលើ្រពះេទប

ស្គបល់ដំណឹងល្អេទប 

ដល់េហើយពិបបកណបស់មីងថបដល់េហើយប្តីញ៉ុមនឹងមកពីេធ្វើកបរសំនង់ដល់មកេធ្វើកបរសំណង់

េនបកែន្លងេយើងឡនំប័ុងហ្នឹងជិតវិហបរហ្នឹងគបត់ក៏េឃើញ គបត់េឃើញថប 

េអើរឯងេនបះេឃើញេគេទបវិហបរហ្ហ៎ េស្លៀកពបក់ស្អបតៗណបស់ឯង 

ញ៉ុមថបកែន្លងណប!!!ហុីេនបទល់មុខអញេធ្វើកបរហ្នឹង 

ដល់អី៊ចឹងេហើយញ៉ុមថបអញ្ចឹងសបកេទបេមើលឯង េហើយែអ៊លេឌើរឡហ្នឹងគបត់េទបបេ្រងៀន 

គបត់េទបបេ្រងៀនហ្នឹងេហើយគបត់ថបេអើយអ្នកមីង អ្នកមីងេទបសបសនបហ្នឹង 

ញ៉ុមថបែអ៊លេឌើរឡហ្នឹងែតងែតចង់ជួប េហើយកបលហ្នឹងផ្ទះទូចេទ ផ្ទះេ្រទតេទៀត។ 

ក៖េនបហ្នឹងេហ៎? 

ខ៖អត់េទេនបេយើងែ្រពកឬស្សីហ្ហ៎!!!ញ៉ុមែតងែតអត់ចង់េអបយគបត់េឡើងផ្ទះេទេ្រពបះខ្មបសេអៀន

េ្រពបះផ្ទះទូចេហើយផ្ទះហ្នឹងវបចង់បបក់អស់េហើយវបពុកអស់េហើយហ្នឹងផ្ទះទូចខ្ទមហ្នឹងេឡើងេ្រទ

តេហើយហ្នឹងេនបមបត់ស្ទឹងហ្នឹងចង់បបក់េទបស្ទឹងេហើយហ្នឹង ដល់េហើយថបអត់អីេទអ្នកមីង 

អត់អីេទ 

ែអ៊លេឌើរេចះែតងេទបថបអ្នកមីងអត់អីេទេទបះផ្ទះអ្នកមីងទូចក៏ញ៉ុមអបចេទបបេ្រងៀនអ្នកមីងែដរ 

ដល់េហើយែតងែតបេ្រងៀនញ៉ុមអី៊ចឹងេទបញ៉ុមក៏និយបយអំពីដំណឹងល្អេទបណបស់!!!!ដល់េហើយ

២នបក់ប្តីញ៉ុមនឹងហុីេតបះឯងសបកេទបេមើល ដល់េហើយនបំកូននបំអីក៏េទប 

េទបដល់េហើយេទប្រពះវិហបរហ្នឹងចបស់ៗែតងែត អំ៊ែកម 

ឈឺនអីែតងែតទទួលរបក់ទបក់របប់អបនអី៊ចឹង។ក៖ចប៎!!ខ៖ចប៎ដល់េហើយញ៉ុមនឹងក៏នបំប្តី្របពន្ធហ្នឹ

ងកបន់ជបប់រហូតេទប។ 

ក៖ចប៎ទល់មកសព្វៃថ្ងហ្នឹង? 



ខ៖ចប៎ទបល់ែតសព្វៃថ្ងហ្នឹង។ 

ក៖េម៉ចែដរមីងមបនេឃើញកបររីកចំេរើនអីេនបក្នុង្រកុម្រគួសបរេទអ្នកមីង 

មបនេសចក្តីសុខេម៉ចែដរ? 

ខ៖តបំងពីញ៉ុមេជឿ្រពះមកញ៉ុមមបនក្តីសុខរហូតញ៉ុមអត់ែដលថបេទបះបីប្តី្របពន្ធញ៉ុមអត់ហូបេម៉

ចក៏េដបយែតងែតសបមគ្គីគ្នបែតងែតនបំ 

េអបយែតៃថ្ងអបទិត្យអីេឡើងអី៊ចឹងែតងែតនបំកូននបំអីមក្រពះវិហបរអី៊ចឹងហប៎!!ក៖ចប!៎!ខ

៖ែតងែត្រសបក្រស ំអី៊ចឹងេទបដល់អំ៊ែកមឈឺន ដល់្របធបនអុ៊ន សុវណ្ណបរ៉ាដល់េលបក្របធបន!!! 

ក៖សុខ សុវណ្ណបេរ៉ត។ 

ខ៖ចប!៎!! 

ក៖េលបកបងធំេយើង។ 

ខ៖ចប៎។ 

ក៖ចប៎អី៊ចឹងល្អែមនែទនអ្នកមីងសំរបប់ជីវិតក៏ដូចជបបទពិេសបធន៍របស់អ្នកមីងអី៊ចឹងហប៎!!!អី៊ចឹង

អ្នកមីងមួយេនះគឺជបសំនួរមួយចុងេ្រកបយអ្នកមីងមបនពបក្យេពចន៍អីខ្លះចង់ផ្តបំេផ្ញើរេទបកបន់កូន

េចបជំនបន់េ្រកបយរបស់អ្នកមីងេអបយគបត់េដើរេលើផ្លូវេម៉ចែដរ? 

ខ៖ញ៉ុមអរគុណណបស់ែដលញ៉ុមបបនស្គបល់ដំណឹងល្អញ៉ុមចង់េអបយកូនញ៉ុមហ្នឹងេទបះបីអត់ពី

ញ៉ុមហ្នឹងេទបះបីអត់ពីញ៉ុមយ៉បងណបក៏េអបយេអបយស្គបល់ដំណឹងល្អេហើយេអបយេក្មងៗជំនបន់

េ្រកបយហ្នឹងេអបយស្គបល់ពីដំនឹងល្អេអបយសបសនបេនះគឺសបសនបពិត្របបកដ។ក៖ចប៎!!ខ៖្រពះ

េយស៊ូវល្អបេ្រងៀនេយើងេអបយេដើរេលើផ្លូវល្អ មិនេអបយេយើងេដើរេលើផ្លូវអប្រកក់ េអបយ 

េបើសបសនប្រពះពុទ្ធវិញេគមិនអប់រំេយើងេទសូម្បីែតជិតខបងញ៉ុមេនះែតងែតឈ្នបនីសែដរេនះ 

អញ្ចឹងញ៉ុមសូមេអបយេក្មងៗទបំងអស់ហ្នឹងេអបយស្គបល់ពីដំណឹងល្អគឺេអើយ្រពះេយស៊ូវ្រគីស្ទគឺ

គបត់ល្អខបំ្លងណបស់!!ក៖ចប!៎!ខ៖ដឹកនបំេយើងេអបយស្គបល់ដំណឹងល្អ 

ចប៎េទបះបីញ៉ុមស្លបប់េទបយ៉បងណបក៏េដបយញ៉ុមេនបែតគបំ្រទ្រទង់ជបនិច្ច្រពះេយស៊ូវ។ 

ក៖េរៀងរហូតម៉ងេហ៎? 



ខ៖ចប៎្រពះេយស៊ូវល្អជបេរៀងរហូត។ក៖ចប៎!!ខ៖អស់កល្បជបនិច្ច្។ 

ក៖ហ្នឹងេហើយ 

អរគុណេ្រចើមែមនែទនអ្នកមីងញ៉ុមដឹងថបអ្នកមីងបបនមបន្របសបសន៍គឺកូនេចបរបស់អ្នកមីងនឹង

បបនស្តបប់ឮេហើយញ៉ុមដឹងថបេនបេពលែដលអ្នកមីងេដើរេដបយេសចក្តីជំេនឿ្រពះនឹង្របទបនពរ

សំរបប់្រកុម្រគួសបរជីវិតរបស់អ្នកមីងជបេរៀងរហូតេទបះថបជីវិតអ្នកមីងេនបេលើែផនដីសព្វៃថ្ងក៏ដូ

ចជបកន្លងមកវបពិបបកែមនញ៉ុមដឹងថបេពលេ្រកបយ្រពះនឹងផ្តល់េអបយអ្នកមីងវិញគឺ្រសួលទបំង

អស់ម៉ងអត់មបនពិបបកដូចឥឡូវហ្នឹងេទ។ 

ខ៖ចប!៎!! 

ក៖េហើយក៏ជបមិនពិបបកដូចជបអតីតកបលដូចអ្នកមីងធ្លបប់ឆ្លងកបត់អី៊ចឹងេទបអ្នកមីង។ 

ខ៖ចប!៎!!! 

ក៖អី៊ចឹងញ៉ូមនឹងរក្សំេលងអ្នកមីងទុកេហើយទុកេអបយកូនេចបរបស់អ្នកមីងបបនស្តបប់េនបេព

លខបងេ្រកបយ អី៊ចឹងអ្នកមីងញ៉ុមមបនែតបុ៉ណ្ណឹងហប៎អ្នកមីង។ 

ខ៖ចប!៎!! 

ក៖អរគុណេ្រចើនសុខសប្យអ្នកមីង។ 

ខ៖ចប៎អរគុណចប៎។ 


