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ក៖ ចបស ខ្ញុំសូមជំរបបសួរេលបកយបយ!  
ខ៖ ចបសសបធុេចប! 
ក៖ ចបសេតើសព្វៃថ្ងេលបកយបយសុខសប្យជបនបែដរឬេទ? 
ខ៖ យបយបបនសុខសប្យេនបះេទេចបរបល់ៃថ្ងហ្នឹងអត់អីេនបះេទ! 
ក៖ចបស!ចឹងេចបមកជួបេលបកយបយគឺេចបមបនេគបលបំណងសូមកបរអនុញ្ញបតសម្ភបសអំពី្របវត្តិផ្ទបល់
ខ្លួនរបស់េលបកយបយេតើេលបកយបយអបចអនុញ្ញបតេដើម្ីបេអបយេចបេធ្វើកបរសម្ភបសបបនែដរឬេទ? 
ខ៖ បបន! 
ក៖ចបស!ចឹងេចបសូមអរគុណេលបកយបយ។ 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ អឺចឹងេចបសូមសំុសួរេលបកយបយេតើកែន្លងកំេណើតរបស់យបយែដលេកើតេនបក្នុងភូមិអីឃំុអី? 
ខ៖ េនបក្នុងភូមិៃ្រពទទឹង ្រសុកកណ្ដាលស្ទឹង េខត្តកណ្ដាល េហើយ!... 
ក៖ េហើយយបយមបនេឈ្មបះអ្វីែដរយបយ? 
ខ៖ ខ្ញុំមបនេឈ្មបះ្រសុ៊ន គឹម្រសុយ។  
ក៖ េឈ្មបះហ្នឹងយបយបបនដបក់ពី.. 
ខ៖ ឪពុកបបនដបក់េអបយតបំងពីេកើតមករហូតនុង។ 
ក៖ មបនែតេឈ្មបះហ្នឹងេទចុះមបនេឈ្មបះមួយេទៀតែដរឬេទ? 
ខ៖ អត់មបនេឈ្មបះមួយេទៀតេនបះេទ មបនែតមួយហ្នឹង។ 
គ៖ េគេហបេ្រកបែនក? 
ខ៖ េហបេ្រកបេនបះអត់មបនេនបះេទ។ 
ក៖ ចបសេហើយយបយេកើតេនបៃថ្ងែខ? 
ខ៖ យបយេកើតេនបៃថ្ងសុ្រកែខ្រសបជ ឆ្នបំជូត។ 
ក៖ ចឹងយបយេកើតមកយបយបបនរស់េនបជបមួយឪពុកម្តបយយបយេតើម្តបយេលបកយបយេហើយនិងឪពុក
របស់េលបកយបយគបត់មបនែដលបបននិយបយអំពីជីវៈ្របវត្តិរបស់គបត់េអបយដល់េលបកយបយបបនស្តបប់
ែដរឬេទកបលពីសម័យមុនគបត់បបនរស់េនបក្នុងសម័យណបអី? 
ខ៖ គបត់អត់មបនបបននិយបយអី្របបប់ផង! 
ក៖ អត់មបនបបននិយបយេទ!ចឹងឪពុករបស់េលបកយបយេនបក្នុងភូមិណប? 
ខ៖ េនបក្នុងភូមិៃ្រពទទឹងហ្នឹង។ 
ក៖ ចុះម្តបយរបស់េលបកយបយ? 
ខ៖ ម្តបយរបស់ខ្ញុំក៏គបត់បបនេនបក្នុងភូមិៃ្រពទទឹងហ្នឹងែដរេ្រពបះអីគបត់្រតូវជបបងប្អូនជីដូនមួយ។ 



ក៖ ចឹងកបលេរៀបអបពបហ៏ពិពបហ៏ហ្នឹងបបនជបប់ែខ្ស្រសឡបយបងប្អូនែដរចឹងឪពុកម្តបយេលបកយបយ? 
ខ៖ ហ្នឹងេហើយជបប់ែខ្ស្រសឡបយបងប្អូនចបស! 
ក៖ ចបស! ចឹងឪពុករបស់េលបកយបយនុងគបត់បបនេរៀនសូ្រតបបន្រតឹមថ្នបក់ទីបុ៉ន្នបនែដរេលបកយបយ
កបលនុង? 
ខ៖ គបត់អត់ដឹងេរៀនបបន្រតឹមថ្នបក់ទីបុ៉ន្នបនេនបះេទយបយអត់បបនសួរគបត់េនបះេទបុ៉ែន្តគបត់បបនបួស
េលបកណបគបត់បបនបួសេលបកេនបឯវត្តលួងគគី។ 
ក៖ ចបសរួចចុះម្តបយ? 
ខ៖ ម្តបយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនបបនដឹងជបេរៀន្រតឹមថ្នបក់ទីបុ៉ន្នបនេនបះែដរអត់បបនដឹងេទ។ 
ក៖ ែតដល់ឥឡូវឪពុកម្តបយរបស់េលបកយបយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគបត់េនបរស់ឫក៏.. 
ខ៖ គបត់បបនស្លបប់អស់េទបេហើយ! 
ក៖ គបត់ស្លបប់េដបយអ្វីែដរ? 
ខ៖ គបត់បបនឈឺចបស់េនបះេទ។ 
ក៖ គបត់បបនស្លបប់េដបយសបរជំងឺទបំង២នបក់ហ្នឹង? 
ខ៖ ចបស 
ក៖ ចបសរួចេទបគបត់មបនកូនចំនួនបបនបុ៉ន្នបននបក់ែដរេទបឪពុកម្តបយរបស់េលបកយបយ? 
ខ៖ គបត់មបនកូន៦នបក់បុ៉ែន្តេនបសល់ែត៥នបក់។ 
ក៖ អូឥឡូវចឹងយបយអបចរបប់េឈ្មបះកូនទី១ កូនទី២េហើយហ្នឹង្របុសឬក៏្រសី េហើយនិងរបប់ឆ្នបំផង! 
ខ៖ ចបស!កូនទី១្របុសឆ្នបំច េហើយទី២ខ្ញុំហ្នឹងេហើយឆ្នបំជូត េហើយទី៣មកអបហ្នឹងខ្ញុំវក េហើយបបនមកទី
៤នុងឆ្នបំេកប ទី៥ឆ្នបំេថបះ ែតបុ៉ណ្ណឹង។ 
ក៖ ចបសេហើយេទបកូនទបំង៥នបក់ហ្នឹងឪពុកម្តបយរបស់េលបកយបយបបនេអបយេរៀនសូ្រតបបនទបំងអស់
គ្នប? 
ខ៖ ចបសគបត់បបនេអបយេរៀនសូ្រតបបនទបំងអស់។ 
ក៖ េហើយរួចេទបដល់េពលឥឡូវគបត់បបនខូចេទបគបត់បបនេរៀបចំកូនេចបគបត់បបនទបំងអស់? 
ខ៖ គបត់បបនេរៀបចំបបនទបំងអស់គ្នបេហើយគបត់ខូចេទបនុង កបលគបត់ខូចេទបេទើបែតបបនបុ៉ន្នបនឆ្នបំេនះ
ហ្នឹង។ 
ក៖ ចបសេហើយចឹងកូនរបស់គបត់ទបំងអស់គ្នបហ្នឹងបបនេធ្វើកបរងបរអី្វេគខ្លះេហើយ? 
ខ៖ កូនបងេគេនបះ …បុ៉ែន្តមកដល់េពលឥឡូវេនះហ្នឹងគបត់បបនឈប់េធ្វើេហើយណបេ្រពបះអីគបត់បបន
ជបប់បបកឌុប េហើយដល់រួចមកគបត់បបនេធ្វើ្រគូបេ្រងៀន េហើយដល់ជបងផុតកបលសម័យពពតមកហ្នឹង
គបត់ែលងេធ្វើកបរេទប! េហើយខ្ញុំហ្នឹងបបនេរៀន្រតឹមថ្នបក់ទី៨េនបះេទកបលនុងបបនេរៀនថ្នបក់ទី៨ចបស់ បបន
បុ៉ណ្ណឹង!េហើយខ្ញុំអត់មបនបបនេទបេធ្វើកបរងបរអីេនបះេទខ្ញុំបបនរកសីុ។ 
ក៖ ចបសេហើយចុះបន្ទបប់មកេទៀត? 
ខ៖ ចបសបន្ទបប់មកេទៀតអបមួយ្របុសេទៀតែដលថបឆ្នបំវកនុងក៏អត់មបនេធ្វើកបរែដលរកសីុែដរ មី្រសីមួយ
ែដលបន្ទបប់អបេពបហ្នឹងែដលថបឆ្នបំេកបនុងក៏អត់េធ្វើកបរងបរែដរេហើយដល់អបេពបេគឆ្នបំេថបះនុងេគេធ្វើ្រគូប
េ្រងៀន។ 



ក៖ បេ្រងៀនេនបឯណប? 
ខ៖ ឥឡូវេនះេគបបនឈប់េហើយេគេធ្វើកបរ េគេទបរកសីុវិញេគថបេធ្វើ្រគូបេ្រងៀនវបយ៉បប់លុយ! លុយវប
បបនតិចេពកេគចបយមិន្រគបប់។ 
ក៖ ចឹងេលបកយបយអឺ!បបនេរៀបអបពបហ៏ពិពបហ៏េនបឆ្នបំណបែដរេលបកយបយ? 
ខ៖ ខ្ញុំឆ្នបំ …ខ្ញុំអបយុបបន១៧អបអូន! ខ្ញុំឆ្នបំអបយុ១៧បុ៉ែន្តែដលបបនកបរេហើយមកហ្នឹងខ្ញុំបបនកូន៨ខ្ញុំែលង
គ្នប។ 
ក៖ ចឹង្រគួសបររបស់េលបកយបយគបត់េនបភូមិអី? 
ខ៖ ចបសគបត់េនបភូមិេដើមអ្រងង! ភូមិេដើមអ្រងងេនបផ្លូវជបតិេលង៣េយើងេនះ។ 
ក៖ ចបស!េហើយេនបក្នុងឃំុអី? 
ខ៖ េនបក្នុងឃំុ…េនបនុងេនបខបងេនះវិញខបងកំពង់ស្ពី ឃំុអីែចសចង់េភ្លច! 
ក៖ េនបក្នុងេខត្តអីែដរយបយ? 
ខ៖ េនបេខត្តកំពង់ស្ពី។ 
ក៖ អូ!េហើយគបត់េឈ្មបះអីែដរ? 
ខ៖ េឈ្មបះ្រគី  
ក៖ ្រតកូលរបស់គបត់មបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 
ខ៖ ្រតកូលេឈ្មបះហបន់ 
ក៖ ចឹង ហបន់ ្រគីចឹងហ៎? 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ េហើយដល់េពលបបនេរៀបកបរជបមួយ… 
ខ៖ ខ្ញុំបបន១៥ឆ្នបំ! 
ក៖ ចបស 
ខ៖ បុ៉ែន្តគបត់… 
ក៖ េហើយយបយបបន្របកបមុខរបអ្វី? 
ខ៖ ្របកបមុខរបកបលនុងខ្ញុំេធ្វើម៉បសីុន្រសូវអូន។ 
ក៖ អូ 
ខ៖ ខ្ញុំអត់មបនរកសីុអី… 
ក៖ ចឹងរយៈេពលពីឆ្នបំណបដល់ខ្ញុំណបែដលបបនេធ្វើម៉បសីុន្រសូវេនះហ្នឹង? 
ខ៖ ខ្ញុំតបំងពីកបរ! បបនកបរេហើយ!រហូតមកដល់ខ្ញុំែលង ខ្ញុំចូលពពតនុងេនបះ។ 
ក៖ រហូតបបនចូលរបបពពតនុងេទប? 
ខ៖ ចបសរហូតបបនចូលរបបពពតហ្នឹងក៏េគបបនដកយកអស់ ម៉បសីុន្រសូវរបស់ខ្ញុំមបន៣ក៏េគបបនដក
យកេទបអស់ ឡបន២ េហើយដល់ចឹងេទបខ្ញុំបបនអស់្រទព្យរបស់អីអស់ចឹងេទបមកពី៧៩មកហ្នឹងខ្ញុំរកដូច
វបអត់កប់! ខ្ញុំបបនេធ្វើនំលក់េម្លះេហើយអត់េនះេទ។ 
ក៖ យបយខ្ញុំសូមសួរយបយកបលេនបជំនបន់ពពតេគបបនជំលបស់យបយេទបឯណប? 
ខ៖ អត់ជំលបស់េនបះេទ។ 



ក៖ ចឹងេនបភូមិណប? 
ខ៖ ខ្ញុំេនបភូមិបបត់ដំបងេ្រពបះអីខ្ញុំបបនដឹកម៉បសីុន្រសូវយកេទបេធ្វើេនបបបត់ដំបងដល់េពលបបនចប់ពពត
េទបហ្នឹងក៏ខ្ញុំបបនេនបឯេណបះហ្នឹងេគចឹងេទបណប។ 
ក៖ ចបស 
ខ៖ េនបហ្នឹងេគចឹងេទបេគអត់មបនបបនេធ្វើបបបអីដល់ខ្ញុំេនបះេទ! និយបយេអបយេឃើញ។ 
ក៖ ចឹងេគបបនេអបយយបយបបនេធ្វើអ្វីែដរេនបក្នុងសម័យពពត? 
ខ៖ ខ្ញុំស្ទួងកសិកម្ម ្រសូវ..អប្រសូវ៧ទឹកនុង ស្ទួង្រសូវហ្នឹងមករហូត។ 
ក៖ ចុះេនបក្នុងរបបនុងេគបបនេអបយេយើងពិសបអីខ្លះ? 
ខ៖ ហឺស!បបរេហើយនិងបបយនុងវបបបនដូចែតគ្នបហ្នឹង!វបបបនេយើងមិនបបនស្អី។ 
ក៖ ចុះពិសបរេទបមបនបបនែឆ្អតែដរឬេទ?ឬក៏េគមបនេអបយរបបយ៉បងេម៉ចែដរ? 
ខ៖ អត់េនបះេទ!បុ៉ែន្ត្រគបន់ែតថបេយើងបបនេទបស្ទួងេអបយេយើងជបកសិករចឹង េយើងអបចេប៉ះ្រកូចេប៉ះអី
ខ្លះេទបណបស់េ្រពបះវបេហវ! េ្រពបះអីខបងនុងវបសំបូរចំកបរ្រកូច។ 
ក៖ ្រកូវេពបធិសបត់ហ្នឹងេហសយបយ? 
ខ៖ ្រកូចេពបធិសបត់ហ្នឹងេហើយដល់ចឹងេទបខ្ញុំេទបេធ្វើកបរចឹងខ្ញុំបបនេប៉ះ្រកូចដបក់ម៉បសបកបដូស្ពបយេទបដល់
េនះេទបញុាំបបយវបមិនែឆ្អកក៏ញុាំ្រកូចេទប។ 
ក៖ ហឹស!ចឹងេគអត់មបនថបេម៉ចេទេនបះជីដូន? 
ខ៖ េគអត់ថបេម៉ចេនបះេទ! បបនជបេគអត់មបនបបនថបអីេនបះនុងកបលនុងខ្ញុំេនបេធ្វើម៉បសីុន្រសូវេនបឯនុង
េនបះកបលនុង ខ្ញុំេគខ្វះអីខ្ញុំេចះែតេអបយេគខ្វះអីខ្ញុំបបនេចះែតេអបយេទបណបេហើយដល់ចឹងេទបេគ
អបណិតេគែដលអ្នកេធ្វើេមកងេគនុងេគបបនអបណិតេគអត់េធ្វើអីខ្ញុំេទេគអត់ែដលបបនមកេធ្វើបបនអីដល់ខ្ញុំ
េនបះេទេហើយឈឺអីេនបះក៏ចឹងែដរេពលឈឺេគេអបយឈប់េគមិនេអបយេធ្វើកបរេនបះេទ េគអបណិត។ 
ក៖ ចុះចំែណកឯប្តីរបស់េលបកយបយេគេអបយេទបឯខបងណប? 
ខ៖ េគេអបយេទបភ្នំស្អីឯណបណ៎ េគេអបយេទបកបប់េឈើ។ 
ក៖ ដល់េពលដបច់ពីជំនបន់ពពតមកយបយមកេនបឯណប? 
ខ៖ ដល់េពលបបនដបច់េចញពីជំនបន់ពពតមកខ្ញុំមកែលងគ្នបកបលនុងខ្ញុំកំុអីក៏ខ្ញុំមិនែលងែដលបុ៉ែន្តកបល
នុងខ្ញុំបបនខឹង! េ្រពបះអីកបលនុងខ្ញុំបបនឈឺេហើយរបគណបមីអូនចឹងកបលេនបសម័យពពតនុងខ្ញុំរបគខ្លបំង
ណបស់អត់មបនដឹងថបរបគេនបះេទវបហូរមកេដបយខ្លួនឯងចុះេយើងែលងដឹងេទបេហើយហ្នឹង េហើយដូចថប
វបចង់នឹងដបច់ខ្យល់ម្តងៗេហើយហ្នឹងេហើយចំែណកឯប្តីរបស់ខ្ញុំេដកេនបឯមួយចំេហៀងផ្ទះ ចុះេយើងេនប
ផ្ទះមបនេដកម្ខបងែចសេហើយខ្ញុំេនបម្ខបងចឹងខ្ញុំរបគហូរបុ៉ណ្ណឹងេហើយេគអត់េមើល! អត់េមើលចឹង! ដល់
េហើយេទបខ្ញុំខឹងក៏ខ្ញុំ…ដ៏េពលអ្នក្រសុកេនបឯនុងេគដឹងេដបយសបរែតខ្ញុំបបនធ្ងរេទប! ផ្ទះខ្ញុំវបខ្ពស់េហើយ
ដល់ផ្ទះរបស់េគវបេទៀម លឺសូរចឹងក៏េគបបនយកអបែដងេកបសូ៊កង់ឡបនហ្នឹងដបក់ដុះេទប! េពលដុតនុង
េគបបនសួរថបខ្ញុំេកើតអី?េហើយខ្ញុំក៏បបន្របបប់េគថបខ្ញុំឈឺ្របបប់េគចឹងេទបក៏េគបបននបំគ្នបែដសគ្នបេទបមក
េលើកកូសខ្យល់ បបនប្តូរសំពតប្តូរអីេអបយេទប េហើយបបនមកកូសខ្យល់េអបយេទបេហើយេឡើងេខ្មបដូច
ធ្ូយងចឹងេហើយដល់ចឹងេទបបបនេគដបំ!កបលនុងវបគ្មបនថ្នបំអីេទអូេគដបំ្រគបប់អំពិលេយើងនុងអប្រគបប់
អំពិលេយើងយកេទបហូបែផ្លនុង គឺ្រគបប់អំពិលទឹកេហើយក្លេល្មៀត បបន៣មុនហ្នឹងេគបបនដបក់ដបំទឹក



យកទឹក៣យកទឹក១មកេហើយយកមកេអបយហូប េហើយវបអត់មបនល្វីងេនបះេទ! អត់អីេនបះេទដល់ចុះ
វបអត់ដឹងអីេហើយ!ដល់េពលបបនហូបអស់ពីរ្រតេឡបកេទបក៏អន់ហូរ! អន់ហូរចឹងេទបក៏េពល្រពឹក្រពលឹម
េឡើងនុងខ្ញុំវបេដើរអត់េកើតចឹងក៏ខ្ញុំេដើរមកផ្ទះែដលមបនរែណបឬស្ីសចឹងេដើរមកកបន់េដើរមកអង្គុយេទប! 
បបនខ្ញុំ្របបប់ថបតបៃថ្ងហ្នឹងែលងអត់បបនេ្រពបះអីេនបជំនបន់ហ្នឹងេគមិនេអបយេយើងែលងដល់េពលៃថ្ងណប
ែលងបបនខ្ញុំហ្នឹងែលងខ្ញុំនឹងមិនយកឯងេនបះេទ។ ខ្ញុំបំេរើឯងតបំងពីអបចម៏េពលឯងឈឺណបខ្ញុំេលើកតបំងពី
អបចម៏ ដល់េពលខ្ញុំឈឺឯងអត់េមើល! ១៥ឆ្នបំេហើយខ្ញុំមិនែដរឈឺមកដល់ខ្ញុំបបនឈឺ១ដងេហើយឯងអត់
េមើលេទ! ឥឡូវេនះខ្ញុំ្រសបប់ែតមកឈឺេហើយឯងអត់េមើលអ្នក្រសុកេគស្តីេអបយ្រគបប់គ្នប! េគថបេបើសិនជប
ឈឺេម៉ចក៏…េគថបេគមិនេចះេមើល! ចុះេបើសិនជបមិនេចះេមើលចុះេហតុអ្វីមិនេហបេគេហបឯង! េគអត់ស្តី
េគេនបស្ងបមដល់ចឹងេទប! ៧៩ហ្នឹងមកខ្ញុំក៏បបនែលងេទប! ខ្ញុំែលងហ្នឹងខ្ញុំវបេនបបបនេពបះធំេឡើង៧ែខេទៀត
ណប! ខ្ញុំបបនេកើតកូនអបេពបេគហ្នឹងខ្ញុំបបនេកើតែតខ្លួនឯងេនបះេទ។ពិកបបកណបស់អបអូនេអើយរកចិញ្ចឹម
កូន! កូន៦នបក់េនបេលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំណប។ 
ក៖ ចបសចឹងយបយមបនកូន៦នបក់! 
ខ៖ កូន៨នបក់ែតវបបបនងបប់២េទបេនបសល់ែត៦នបក់។ 
ក៖ ចបសចឹងមបន៨នបក់េហើយចឹងសូមយបយេរៀបរបប់កូនទបំង៨នបក់! េតើកូនទី១មបនេឈ្មបះអីេកើតេនប
ឆ្នបំអីេហើយបន្តបន្ទបប់? 
ខ៖ កូនទី១េឈ្មបះ សុន លីេកើតេនបឆ្នបំមសបញ់ េហើយេនបៃថ្ងពុធ េហើយកូនទី២ឆ្នបំមែម េកើតេនបក្នុងៃថ្ង
ច័ន្ទ និងកូនទី៣ស្លបប់ កូនទី៤ហ្នឹង្រសីទឹមែតស្លបប់ែដរហ្នឹងេឈ្មបះលីម ហ្នឹងបបនេកើតេនបក្នុងឆ្នបំច េហើយ
កូនទី៥េឈ្មបះ លបងហ្នឹងេនបរបល់ៃថ្ងនឹងេគេកើតេនបក្នុងឆ្នបំជូត។ 
ក៖ េហើយចុះកូនទី៦? 
ខ៖ កូនទី៦េឈ្មបះលបងសីុម ្រសីេហើយហ្នឹងេកើតេនបក្នុងឆ្នបំខបល េហើយកូនទី៧នុងបបនស្លបប់ែដរ កូនទី
៨មកដល់ឥឡូវេនះហ្នឹងអបេពបេគហ្នឹងមបនេឈ្មបះថប សុ៊នឡបង េកើតេនបឆ្នបំមែម។ 
ក៖ ចឹងកូនឥឡូវេនបរស់!.. 
ខ៖ េនបរស់៤នបក់។ 
ក៖ ចបសចឹងយបយបបនេរៀបចំអបពបហ៏ពិពបហ៏អស់េហើយ? 
ខ៖ បបនេរៀបចំេអបយអស់េហើយអត់មបនេនបេនបះេទ។ 
ក៖ ចបសេហើយេគមបន្របកបមុខរបអ្វីេគខ្លះែដរយបយ? 
ខ៖ ្របកបមុខរប អបេពបនុងេគបបនទិញឥវ៉ាន់ពីៃថយកមកលក់ លក់ែផ្លេឈើ។ 
ក៖ េនបឯណបែដរយបយ? 
ខ៖ េនបឯេយើងៃប៉លិននុងបុ៉ែន្តវបេនបឯ្រពំែដនឯេនបះណបេនបឯផ្រ្រពំនុស។ 
ក៖ េនបឯផ្រ្រពំហ្នឹងបបនយក្របពន្ធៃថចុង? 
ខ៖ អត់េនបះេទ្របពន្ធែខ្មរ។ 
ក៖ ចុងេហើយ! 
ខ៖ ចបស!េហើយកូន្រសីែដរខ្ញុំថបេឈ្មបះ លបងសីុមហ្នឹងេនបឯដំបូលេយើងេនបះេទ។ 
ក៖ គបត់រកសីុអី? 



ខ៖ គបត់េនបជបមួយកូនគ្នបេម៉មបយតបំងពីកូនេថ្លបះេនបះែដលេកើតមកបបនកូនេថ្លបះម្តងនុងប្តីក៏ស្លបប់េទប។ 
ក៖ អូេនបជបមួយហ្នឹងកូនហ្នឹងមករហូត? 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ េនបដល់ឥឡូវ? 
ខ៖ ចបស់មកទល់ដល់ឥឡូវែម៉តបំងពីេនប២៣។ 
ក៖ ចុះឥឡូវគបត់មបនអបយុបុ៉ន្នបនេហើយយបយ? 
ខ៖ អបយុ៤៥។ 
ក៖ រួចកូនេថ្លបះ២នបក់នុងេអបយបបនេរៀនសូ្រត? 
ខ៖ េរៀនឈប់េរៀនេហើយមបនប្តីអស់េហើយនុង។ 
ក៖ េហើយេថ្លបះ២នបក់នុង្របុសឬក៏្រសី? 
ខ៖ ្រសីទបំង២នបក់ របល់ៃថ្ងេនបេមើលេចប របល់ែតៃថ្ង។ 
ក៖ ចបស!េហើយចុះបន្ទបប់មកេទៀតេលបកយបយ? 
ខ៖ បន្ទបប់មកេទៀតអបមួយឆ្នបំជូនហ្នឹងេនបេគេនបឯខបងបបត់ដំបង។ 
ក៖ ហ្នឹងគបត់្របកបមុខរបអ្វីេគែដរ? 
ខ៖ ហ្នឹងេគលក់ចបបហួយេហើយអបទី១ហ្នឹងេនប! 
ក៖ េនបលីវេទ? 
ខ៖ េនបលីវអីេគមបន្របពន្ធេហើយកូនបបន៣េទប៤នបក់េហើយហ្នឹង។ 
ក៖ ចឹង! 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ ចុះហ្នឹងេគមបនបបន្របកបមុខរបអ្វីេគែដរ? 
ខ៖ ហ្នឹងេគបបនេធ្វើកម្មករសំណង់េគចឹងណបកូន។ 
ក៖ ចបស!េហើយដល់េពលយបយអបយុបបនបុ៉ន្នបនែដរបបនជបយបយបបនមកស្នបក់េនបឯក្នុងវត្តហ្នឹង
យបយេហើយវត្តេនះេគេហបថបវត្តអីេគែដរយបយ? 
ខ៖ ខ្ញុំ..វត្តេនះេគបបនេហបថបជបវត្តសន្ំសកុសល។ 
ក៖ ចបស 
ខ៖ ខ្ញុំមិនេនះេនបះេទេពលែដលបបនចប់ពីអបពតមកខ្ញុំវបរកអីវបមិនបបនរកេទបវបេចះែតខបត!រកេទបវបេចះ
ែតខបត!ដល់ចឹងខ្ញុំវបអត់សូវឈឺខ្ញុំគិតថបខ្ញុំ្របែហលជបវបអស់េរបគេហើយណបមីអូនែតដល់ឆ្នបំ២០១៧ហ្នឹង
ឈឺខ្លបំងដល់ចឹងេទបបបននឹកេឃើញថបបបនមកេនបជបមួយហ្នឹងកូនបូលេនះនឹកេឃើញហឺសេមើលេទបេនប
ក្នុងខ្លួនែបបមិនរស់េនបះេទ ដល់ចឹងមកសំុលុយកូនក្មួយ ែដលេគបបនេធ្វើេពទ្យេធ្វើអីនុង ចឹងសំុេគេទបថប
េទបេនបឯៃប៉លិនវិញថបេបើសិនជបងបប់េអបយេទបងបប់េនបឯខបងៃប៉លិនវិញម្នបក់ឯងចុសកំុេអបយេគ
ពិបបកេយើងវបអត់ នឹកេឃើញចឹង!ែតេគែ្រសកថបអត់េអបយេទបវិញេនបះេទ េនបឯហ្នឹងេហើយចបំេគចិញ្ចឹម
ចបំេគព្បបលេអបយជប េគជួសឈបមេទបែណករលបកេពបះេវៀនខ្លបំងរលបក្រកពះកំរិតធ្ងន់ដល់ចឹងេទបក៏
េគបបនេមើលេទបក៏បបនជបេទប ជបេទបេគមិនេអបយេទបេគបបនេទបេនបក្នុងវត្តេនបឯហ្នឹងេទប។ 
ក៖ េនបក្នុងវត្តហ្នឹងេនបឆ្នបំណបែដរយបយ? 



ខ៖ េនបក្នុងឆ្នបំ២០១៧។ 
ក៖ រហូតមកយបយអត់មបនបបនេទបវត្តឯណបេទៀតេនបះេទ? 
ខ៖ អត់េនបះេទអត់មបនបបនេទបវត្តណបេនបះេទ អត់បបនទបន់េទបផ្ទះកូនបបន១ដងផង។ 
ក៖ ចុះកូនេចបអីគបត់មបនែដរមកេលងយបយែដរឬេទ? 
ខ៖ គបត់មកេលងែដរ។ 
ក៖ ចឹងកែន្លងហ្នឹងជបផ្ទះឬក៏… 
ខ៖ េនះកុដេលបកបុ៉ែន្តក្មួយៗខ្ញុំ េធ្វើេអបយេនបខបងេ្រកបមហ្នឹងចឹងេទប។ 
ក៖ ចឹងលុយរបស់យបយឬក៏… 
ខ៖ អត់េនបះេទលុយក្មួយខ្ញុំ! ខ្ញុំអត់មបនលុយេនបះេទកូន។ 
ក៖ ចឹងក្មួយេចញទបំងអស់? 
ខ៖ ក្មួយេគបបនេចញេធ្វើេអបយម្តបយេគេនបកំុេអបយម្តបយេគពិបបកេឡើងចុះ េហើយដល់េនះេទបែម៉េគអត់
្រពមេនបដល់េនះេទបដូចថបផ្ទះេគេនបឯេនះែដរេនបជិតសបលបហ្នឹងែដរេនបទល់មុខសបលបេហើយដល់ចឹង
េទបេគបបនេចះែតេអបយផ្ទះេទប ចឹងខ្ញុំក៏បបនេនបែតឯងចឹងេទប។ 
ក៖ ចឹងមកេនបជបមួយនុង្រតូវយ៉បងេម៉ចហ្នឹងយបយែដរ? ដូចថបក្មួយគបត់បបនេធ្វើេអបយយបយេនបមិនចឹ
ងយបយ? 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ បុ៉ែន្តក្មួយនុងក៏គបត់បបនេធ្វើេអបយម្តបយរបស់គបត់ែដលេនបជបមួយជីដូនឯងែដរ? 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ អូ 
ខ៖ េហើយដល់មកឥឡូវេនះហ្នឹងគបត់អត់េចះែត្រពមមកេនបគបត់េចះែតេនបឯផ្ទះរបស់គបត់ ចុះគបត់មបន
ផ្ទះមួយេទៀត។ 
ក៖ ចុះក្មួយេធ្វើផ្ទះេអបយេនបហ្នឹងេអបយថវិកបរបុ៉ន្នបនែដរ? 
ខ៖ អស់ជបង៣០០០។ 
ក៖ ដល់េពលយបយអេញ្ចើញមកេនបវត្តចឹងេទបយបយបបនេរៀនធម៏របល់យប់ចឹងេទប? 
ខ៖ យបយបបនេរៀនេចះ។ 
ក៖ ចបំែដសយបយ? 
ខ៖ ចបំ! 
ក៖ េហើយេទបេគេអបយយបយសំុសីលបុ៉ន្នបនែដរយបយ? 
ខ៖ អត់េនបះេទ្រសបចែតេយើងេនបះេទេគអត់មបនកំណត់េទ មបនសំុសីល៨ សំុសីល៥េទបណបេបើសិនជប
េយើងសំុសីល៨ក៏៨េទបបុ៉ែន្តក្មួយខ្ញុំវបថបកំុអបខំដល់៨េពកេ្រពបះអីេយើងឈឺចឹងវបេនបេខ្សោយណបស់ខ្លបច
សំុ៨េទបវបអត់មបនកំលបំង។ 
ក៖ ចបសខ្លបចសុខភបពរបស់យបយេទបវបអត់រួច។ 
ខ៖ ចបស 
ក៖ ចបសដល់ចឹងយបយបបនសំុសីល៥ហ៎សព្វៃថ្ង? 



ខ៖ កបន់សីល៥សព្វៃថ្ង។ 
ក៖ ចបសដល់េពលសីល៥នុងវិន័យេគមបនយ៉បងេម៉ចេគខ្លះែដរ?្របបប់ដល់េចបេមើលថបេតើេគេអបយអនុ
វត្តយ៉បងេម៉ចខ្លះេទបយបយ? 
ខ៖ សីល៥េគេអបយអនុវត្តែតអំពីល្អេទប កំុេអបយេលបភលន់ កំុេអបយអីចឹងណប េយើងសំុែតសីលេទប
េយើងកំុេទបេលបភលន់កំុេទបេជរ្របមបថ បុ៉ែន្តយបយមិនេចះេជរេនបះេទតបំងពីេដើមមកេហើយ។ 
ក៖ ចបស!ដល់ចឹងយបយពិសបរបបយអីយបយពិសបរ្រពឹកល្ងបចអីចឹងេទបណ៎យបយ? 
ខ៖ ចបស!សីល៥្រពឹកល្ងបចបបន! 
ក៖ ចបស 
ខ៖ ចបសចឹងេហើយបបនជបក្មួយេនបះវបបបន្របបប់ថបកំុអបលខំដល់សីល៨េ្រពបះសីល៨េគេអបយអត់បបន
េពលល្ងបចេទបចឹងបបនខ្លបចវបបបក់េទៀតេ្រពបះអីកបលែដលបបនឈឺនុងវបធ្ងន់ណបស់។ 
ក៖ ចឹងដល់េពលយប់ៗេទបយបយបបនថ្វបយបង្គំចឹងេទប? 
ខ៖ ចបស 
ក៖ ចឹងយបយបបនសូ្រតធម៏អីេគខ្លះែដរ?ែដលចបប់េផ្តើមថ្វបយនុងចបប់េផ្តើមដំបូងេគសូ្រតយ៉បងេម៉ចែដរ
យបយ? 
ខ៖ ធម៏សូ្រតេគេហបធម៏សបរផបន។ 
ក៖ សបរផបន! 
ខ៖ ចបសបទសបរផបនែដរេគបបនសូ្រតេនបតបមវិទ្ុយនុងេនបះ។ 
ក៖ ចឹងយបយសូ្រតេអបយេចបបបនស្តបប់្របែហលជបបបន៤េទប១០ម៉បត់េទបេមើលយបយ! 
ខ៖ អបអូន!ធម៏នុងទបល់ែតេគបបនចបប់េផ្តើមសូ្រតេទបបបនយបយអបចតបមេគចបប់េផ្តើមេទប។ 
ក៖ អូចឹងមបនអ្នកេផ្តើមេទបេហើយយបយសូ្រតតបម! 
ខ៖ ចបសទបល់ែតមបនអ្នកែដលចបប់េផ្តើមេទបបបនជបេយើងអបចសូ្រតេទបតបមមិនែមនេយើង! ចុះេយើង
េទើបបបនជបងមួយឆ្នបំពីរឆ្នបំអ្នកណបក៏ថប…បុ៉ែន្តគឺសូ្រតតបមេគក៏បបនសូ្រតទបំងអស់េទប។ 
ក៖ យបយេនបក្នុងេនះដូចថបអ្នកេនបជិតរបងវត្តអីេគមបនពិធីេហើយេគមបនធ្លបប់បបនអេញ្ចើញយបយេទបែដ
ស? 
ខ៖ អេញ្ចើញ! 
ក៖ អេញ្ចើញយបយេទបេហើយេគបបនេអបយយបយេទបេធ្វើជបសធម៏បបលីអីែដរ? 
ខ៖ អត់េនបះេទសធម៏បបលីេនបះេនបេលើតបអបចបរ្យ។ 
ក៖ ចឹងេទហ៎? 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ េនបក្នុងវត្តហ្នឹងេលបកដូចថបមបនបបនចបត់ែចងេអបយយបយបបនេធ្វើកបរអីែដរឬក៏អត់េទ? 
ខ៖ អត់េនបះេទ។ 
ក៖ អត់មបនេទ? 
ខ៖ អត់េនបះេទ។ 
ក៖ ចឹងយបយម្ហូប្រពឹកល្ងបចអីចឹងេតើយបយ្រតូវេទបផ្រទិញឬក៏យ៉បងេម៉ចេទប? 



ខ៖ អត់េនបះេទក្មួយេគជបអ្នកទិញយកមកេអបយបបយទឹកអីក្មួយយកមកេអបយេនបះេទ អត់បបនដបំ
េដបយខ្លួនឯងេនបះេទេហើយជួនកបលេលបកេទបបិណ្ឌឬក៏បបនេទបសង្ឃទបនេទបបបនចង្ហបន់ទីេ្រចើនេទប
េលបកក៏េអបយ។ 
ក៖ ចឹងកូនយបយេនបឆ្ងបយៗចឹងគបត់អត់បបនយកមកេអបយ! 
ខ៖ ចបស 
ក៖ចឹងបបនក្មួយ! 
ខ៖ បបនក្មួយេហើយនិងេលបក។ 
ក៖ េហើយចុះលុយកបកវិញយបយ? 
ខ៖ យបយមិនមបនេនបះេទែតកូនេចបណបេគេអបយេទកូនេអើយមបនែតញ្ញបតិេគេអបយដូចថបេគបបន
អបណិតអីចឹងក៏េគជូនេទប ៤០០០េទប៥០០០អីចឹងេទបេបើសិនជបថបកូនយបយវិញគ្មបនកូនណបយកមក
េអបយយបយែត១០០០លុយែខ្មរក៏អត់មបនែដរ។ 
ក៖ េគអត់មបនែដរេផ្ញើអី? 
ខ៖ អត់េសបះ!មិនែដលេទកូនយបយេនបះចិត្តសុទ្ធែតអស់ទបស់េហើយមិនបបច់និយបយេនបះេទ។ 
ក៖េហើយចុះសំេលៀកបំពបក់វិញយបយទិញេដបយខ្លួនឯង? 
ខ៖ សំេលៀកបំពបក់េនះហ្នឹងបបនញបតិេនបះេទេគជូន បបនញបតិេគទិញជូនេហើយ្រកណបតសេគជូនមក
េហើយក៏េស្លៀកេទប! េពលេគជូនមកេទបក៏យកេទបេអបយេគកបត់េអបយេទប។ 
ក៖ ចុះកូនៗនុងែដរដូចថបផ្តបំេផ្ញើក្មួយែដលបបនេធ្វើផ្ទះអីេអបយនុងេអបយេមើលជួយេមើលយបយអីចឹងែដរ? 
ខ៖ វបអត់មបនផ្តបំេផ្ញើអីេនបះេទវបមបនគ្នបវបេនបះថបអូនឯងកំុភ័យ េរឿងអី៊ែត១ចបំគ្នបជបអ្នកេមើល ឈឺអីក៏េគ
បបនេមើលេគ្របបប់ឈឺថបអត់សូវ្រសួលខ្លួនល្មមៗនុងេអបយែនកេទបឯផ្ទះេគនុងភ្លបមេ្រពបះអី្របញបប់កំុ
េអបយទុកេអបយធ្ងន់ពិបបកជួយ។ 
ក៖ ក្មួយនុង្រតូវជបក្មួយេនបឯេលបកយបយឬក៏... 
ខ៖ អត់េនបះេទគឺសបច់ឯខបងខ្ញុំែតម្តង។ 
ក៖ ចឹងសបច់ខបងយបយបេង្កើតែតម្តង! 
ខ៖ ជីដូនមួយណប ក្មួយជីដូនមួយម្តបយវបនិងខ្ញុំ្រតូវជបជីដូន១។ 
ក៖ ក្មួយ្របុសេទហ៎? 
ខ៖ ក្មួយ្របុស! ក្មួយ្របសបរ្រសីក៏វបចិត្តបបនខ្លបំងែដរ។ 
ក៖ េហើយគបត់មបន្របកបមុខរបអ្វីសព្វៃថ្ង? 
ខ៖ េពទ្យDoctorេនបឯេនះ។ 
ក៖ េឈ្មបះអ្វី? 
ខ៖ េឈ្មបះផល្លប 
ក៖ គបត់េធ្វើកបរេនបឯមន្ទីេពទ្យអីេគ? 
ខ៖ ខ្ញុំអត់បបនសួរេគេទេហើយក្មួយ១េនប… 


