
អ  ៊ុំស្រីប  រ រ ណីាន គឺគាត់បានកក្ើតកៅក្ន ងត្តកូ្លអនក្ត្គាន់កបើដែរដែលមានឪព ក្ជាទាហាន
ក ើយមាា យរបរ់គាត់ជាស្រីាកេផ្ទះក ើយឪព ក្គាត់ធ្លា ប់បានកៅររ់កៅត្បកេរបារាំងរយៈ
កពល៨ឆ្ន ាំគាត់កៅក្វើជាទាហានកៅេីក ះ។គាត់បានឆ្ាងកាត់កៅក្ន ងរបបដែលេិនលអជាកត្រើន 
គឺកៅក្ន ងរបបប  ល ពត ក ើយមាា យនិងបងបអូនរបរ់គាត់ស្លា ប់កៅក្ន ងរបបក ះទាាំងអរ់ ដត
ពួក្គាត់ស្លា ប់កោយស្លរជាំងឺក ើយបាីគាត់ក៏្បានស្លា ប់ក ើយកូ្នរបរ់គាត់កេៀត។គាត់មានការ
ពិបាក្ជាកត្រើនក ើយការ បូរ ក្គឺលាំបាក្ខ្ា ាំងបាំផ្ តក ើយគាត់បានត្បាប់ថាអងករេួយក្ាំប  ងគឺ
 ូបដរក្គាន ១០ ក់្ក ើយពួក្គាត់ត្តូវក្វើការខ្ា ាំង។កបើរិនជាគាា នរបបក ះកេបងបអូនរបរ់
គាត់ ក ើយនិងបាីកូ្ននិងឪព ក្មាា យក៏្េិនស្លា ប់ដែរ កត្រះពួក្កគគាា នថាន ាំពាបាលក ើយកពល
ស្លា ប់ពួក្គាត់ត្តវូស្លា ប់កោយអាកណារអា្េកត្រះគាា នបងបអូនកៅដក្ែរ។ល ះែល់កពលដបក្
ជាំ ន់ប  ល ពត គាត់ក៏្បានកៅជាំរ ាំក ើយមានស្លវ េីកៅេីក ះ ។ 
 

ការសម្ភា សរបស់អ ៊ំស្ស ីប ៉ុស ស៉ុីណាន 
ក្៖ អនក្រមាា រ ដ  េ រ គ ា  ខ៖ អនក្ត្តវូកគរមាា រ ប  រ រ ីណាន 

 
ក្៖ អញ្ច ងឹជាែាំបូងថ្ងៃកនះ ងខ្ ាំរូេដងាងអាំណរគ ណែល អ  ៊ុំស្រីដែលឱ្យខៃ ាំរមាា រអាំពីជីវត្បវតាិ
របរ់អ  ៊ុំ។ ងខ្ ាំក ា្ ះដ  េ រ គ ា  ជាអនក្រមាា រអាំពីជីវតិរបរ់អ  ៊ុំកៅក្ន ងថ្ងៃកនះក ើយថ្ងៃ
ដែលខ្ ាំក្វើការរមាា រអ  ៊ុំស្រគឺីកៅក្ន ងថ្ងៃេី២៣ ដខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ ក ើយការរមាា រកនះ
មានេីតាំងគឺរថតិកៅក្ន ងភូេិ រទឹងកត្ៅ ឃ ាំកែើេកេៀន ត្ក្រងតកមា  កខតាក្ណាា ល ត្បកេរក្េព 
ជា។ ក ើយ ងខ្ ាំរូេចាប់កផ្ាើេក្វើការរមាា រអាំពីជីវត្បវតាិរបរ់អ  ៊ុំ។ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំក ា្ ះកព អ  ៊ុំ
ក ា្ ះអីវដែរ? 
ខ៖ ប  រ រ ីណាន។ 
ក្៖ ចារក ើយអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ អ  ៊ុំមានក ា្ ះអវីកត្ៅពីក ា្ ះ នឹងអត់?ពីកក្ាងេក្កគមានកៅកផ្េងពី
 នឹងកេៀតកេ? 
ខ៖ អត់! 



ក្៖ កៅដតរ ីណានេួយកេក េ៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក្៖ អញ្ច ឹងរត្មាប់ថ្ងៃកនះឆ្ន ាំកនះអ  ៊ុំអាយ ប   ា នក ើយ? 
ខ៖ ខ្ ាំ៧០។ 
ក្៖ គត់ ាងអ  ៊ុំក េ៎? 
ខ៖ ចាេ៎រ៧០គត់។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរត្មាប់អ  ៊ុំ អ  ៊ុំកក្ើតកៅក្ន ងថ្ងៃដខឆ្ន ាំណាវ ិ? 
ខ៖ កអហើយ...អត់ចាាំកេេីអូន។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងខ្ ាំកេើលកៅក្ន ងរាំប ត្តក្ាំកណើ តអ  ៊ុំកណាះ? 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ឹងអ  ៊ុំស្រីកក្ើតកៅក្ន ងថ្ងៃអង្គា រ េី០២ ដខេិ ឆ្ន ាំ១៩៥២ ក ើយអ  ៊ុំកក្ើតកៅក្ន ងភូេិ
រទឹងកត្ៅ ឃ ាំចាក់្អដត្ង ស្ររក្ក្ណាា លរទងឹ កខតាក្ណាា ល ត្បកេរក្េព ជា។អញ្ច ឹងអ  ៊ុំស្រី
រត្មាប់ឆ្ន ាំដខារអ  ៊ុំកក្ើតឆ្ន ាំអីកគដែរ? 
ខ៖ ឆ្ន ាំជូត។ 
ក្៖ ចារក ើយអ  ៊ុំចាាំថាែូរជាដខដខារហាេ៎? 
ខ៖ ដខដខារដខករត្ត។ 
ក្៖ អ  ៊ុំកក្ើតដខករត្តអ  ៊ុំកណាះ? 
ខ៖ កេើលក្ន ងកនះកេើលអូន។ 
ក្៖  នឹងក ើយដខេិ  ដខករត្ត នឹងក ើយ ត្តូវក ើយ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរត្មាប់ែូរជាអ  ៊ុំរពវថ្ងៃគឺអ  ៊ុំកៅ
ក្ន ងភូេិរទឹងកត្ៅ នឹងដេនកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ចាេ៎រ! 
ក្៖ ក ើយរត្មាប់បងបអូនរបរអ់  ៊ុំវ ិ អ  ៊ុំមានបងបអូនត្បររស្រីរាំនួនប   ា ន ក់្វ ិ? 
ខ៖ ត្បររេួយស្រីបី។ 
ក្៖ ចាេ៎រក ើយអ  ៊ុំជាកូ្នេីប   ា នវ ិ? 



ខ៖ េីពីរ។ 
ក្៖  នឹងក ើយជាកូ្នេីពីរ។ក ើយអ  ៊ុំែូរជាបងបអូនរបរ់អ  ៊ុំហារកតើតាំងពីបងកគរ ូតែល់កៅ
កគអ  ៊ុំអារត្បាប់អាំពីពួក្គាត់? 
ខ៖ ១ ប  រ រ ណីាត។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ ប  ាំរ រ ីផ្ ន ប  រ រ ីណាន។ 
ក្៖  នឹងក ើយ អញ្ច ឹងពួក្គាត់ឥឡូវកៅររ់ទាាំងអរ់គាន កតើអ  ៊ុំ ី? 
ខ៖ ស្លា ប់អរ់។ 
ក្៖ ស្លា ប់ទាាំងអរ់ ាងក េ៎?  
ខ៖ ចារ! 
ក្៖ គាត់ស្លា ប់េ នប  ល ពតឬក៏្កត្កាយប  ល ពត? 
ខ៖ ប  ល ពត។ 
ក្៖ កៅក្ន ង នឹងទាាំងអរ់? 
ខ៖ កៅក្ន ង នឹងទាាំងអរ់។ 
ក្៖ ក ើយអ  ៊ុំចាាំកេថាេូលក ត អវបីានគាត់ស្លា ប់? 
ខ៖ កអើរបអូនខ្ ាំ  ហេ៎បងខ្ ាំកៅជាំ ន់ប  ល ពត ែាំកៅេីកនះែាំកៅែងកូវកចាះហា។ 
ក្៖ អូយ។ 
ខ៖ ក ើយកេើលអត់ជាកៅក៏្ស្លា ប់កៅ។ក ើយបអូនខ្ ាំត្បររក ះកគឱ្យកេើលកគា រ ះត្បររៗគាន  
យ វជន ហេ៎...កអាយកេើលកគាពីរ ក់្ែល់អាេួយ នឹងវាលួរកូ្នកគាអាពត នងឹយក្កៅរ ីហាេ៎ ...
ក ើយកយើងអនក្កេើលដែរវាអត់មានបានរ ីកេ វាយក្កៅត្បលាក់្កៅក្ន ងរងរករអញ្ច ងឹកៅវា
ក្ប់កៅក្ន ងផ្ទះវាហា...ែល់កនះអាពត នឹងវាវាយបអូនខ្ ាំវាយកអើយវាយែល់កពលវាកៅកេើលដឆ្ក្
ផ្ទះអាក ះកឃើ រ េាដតស្លរ់កគាត្បឡាក់្េ ក្កព រងរករក ើយវាអត់ឱ្យកយើង ូបកេណាេ៎។
ែល់កនះកៅែូរថាបអូនខ្ ាំវាឈឺរិតា ឈឺរិតាឈឺចាប់វាហារវាខឹងវាកៅកបាជ្ាអញ្ច ឹងកៅកបាជ្ាអត់
ត្ពេរូលស្ររក្ហា...កបាជ្ាអាពត នឹងហា...វាខឹងពួក្អាពតថ្វ  វាក្វើបាបវា វាអត់បានលួរបានអី



កស្លះកគកផ្េងវាេក្ថ្វ  ក្វើបាបកឡើងឈឺែល់ដតកពលខ្ ាំជួបពួក្មា ក់្ ពួក្អនក្កៅក្ន ងស្ររក្ នងឹកគ
ថាេីងៗបងអាផ្ នង្គប់ក ើយ វាកក្ើតជេៃឺរគេួល វាកត្រើនកក្ើតជេៃឺរគេួលណារ់ អា នងឹវា
បាត់ែាំណឹងរ តូ េីបអូនស្រីខៃ ាំេីកៅ នឹងក៏្រគេួល ូររ េាដត្េ អងា យអញ្ច ឹងអងា យែូរេឹក្
ក េអញ្ច ឹងេក្ ក៏្ស្លា ប់ក្ន ងជាំ ន់អាពតអរ់កៅដតខ្ ាំមាន ក់្ឯង នឹង។ 
ក្៖ ជេៃឺអារននករគអ  ៊ុំក េ៎? 
ខ៖ អត់កេវា ូរ្េ េិនែឹងយ ងកេ ររលួយពីក្ន ង ាង វា ូរកៅកែក្កពេយ នឹងវាមានកនះអី
កពេយអាពត នឹង។ 
ក្៖ អត់មានថាន ាំអីផ្ង។ 
ខ៖  នឹងក ើយ ក៏្ស្លា ប់កៅកៅខ្ ាំដតមាន ក់្ឯងជាេួយក្ាួយដែលកេើបដតស្លា ប់កនះ។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ វាអាយ ១០ឆ្ន ាំកៅដត២ ក់្េីងក្ាួយ នឹង ែល់កពលយួនរូលក៏្ ាំ កគកែ េក្ក៏្េក្កៅ
ករ ិ្៍ស្លត់កៅករ ិ្៍ស្លត់ នឹងកៅស្លា ល់អ  ៊ុំេួយគ់ាតកៅខៃ ាំេក្ជួយលក់្បាយលក់្អីអញ្ច ងឹកៅក៏្
កៅលក់្ជាេួយគាត់ ែល់ដតកនះក៏្េក្ស្ររក្កេើលេីក្ាួយ ក េ៎...ក៏្កៅជត្េរាំ  ាំគាន កេមា យៗ៣
 ក់្ កូ្នេួយៗមាន ក់្ នឹង ខ្ ាំក្ាួយេួយ នឹងប  នែូរកូ្នអញ្ច ឹងហាក៏្ ាំគាន កៅជត្េរាំ។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ កៅជ ាំរ ាំកៅក៏្េូលអងករេក្វ ិថាកគកបើក្របបក ះ កបើក្របបកយើងក៏្េូលអងករេក្េក្ែល់ស្លវ
រអិល នឹងក៏្អាពតក ើយនិងអាដណ...បា រ ក ើយនឹងយួន នឹងបា ់គាន ក ះក៏្រត់កៅរត់េក្ជ ាំរ ាំ
វ ិក ើយក៏្បាន មានយូរៗកៅក៏្មានបានឪវាកនះកគស្រលា ់ខ្ ាំ ស្រលា ់ខ្ ាំក៏្រួរបងពួក្
ដែលកៅជាេួយគាន  នឹងខ្ ាំយក្កគក្វើបង្េ៌ នឹងក៏្កគករៀបរាំកអាយកយើងមានបាី។ 
ក្៖ ក ើយអញ្ច ឹងអ  ៊ុំករៀបការកៅក្ន ងជាំ ន់ប  ល ពត នឹងកេក េ៎? 
ខ៖ អា នងឹបាីកត្កាយ នឹងបានកូ្នអរ់ នឹងហា។ 
ក្៖  ហេ៎....! 
ខ៖ ពីរងាេខ្ ាំមានបាីេួយក ើយដេ េ ក្ឪព ក្ោក់្ករៀបការក ើយ នងឹបានកូ្ន៣។ 



ក្៖  នឹងក ើយ...អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរត្មាប់កពលបងបអូនអ  ៊ុំគាត់ស្លា ប់ នងឹែូរថារកបៀបជេៃឺយក្េក្អ  ៊ុំ
កណាះ? 
ខ៖ ជេៃឺ។ 
ក្៖ អាែូរអ  ៊ុំនិយយថាក ើេក ើយរលួយអីយក្ ាងក េ៎? 
ខ៖ ក ើេក ើយស្រក់្ក ើយថាកែក្វ ិស្លរ ងឱ្យកជាគ កជាគរ េាដត្េ េឹក្កនះែូររគេក្ពី
ក្ន ង នឹងហាអត់មាន ា្ំក្ាិនរអ យ ា្ំក្ាិនឆ្អ បរ េាដត្េ។ 
ក្៖  ីក ើយគាត់មានបាន ូបអីស្រួលត្បលួកេអ  ៊ុំ?េ ននឹងស្លា ប់អី? 
ខ៖ អត់មាន ូបអីកេ ជាំ ន់អាពតអាកអើ...របប នឹង ខ្ ាំកៅរេរភូេិេ ខដែល នឹង កពល នឹង
អត់បានកៅកេើលបអូនកេណារ់ ត្គាន់ដតែល់េក្ភូេិវ ិមាា យក៏្ស្លា ប់បងស្រក៏ី្ស្លា ប់ក ើយបអូន
ត្បររ នឹងល ឺ កគនិយយត្បាប់ថាអញ្ច ឹងបអូនកៅក ះក៏្ស្លា ប់ កយើងមានបានកឃើ ឯណាកបើ
កយើងកៅេ ខកបើវាអត់ឱ្យកយើងេក្ជួបជ ាំឯណា។ 
ក្៖ ឱ្យកែើរកៅេ ខរ តូអ  ៊ុំក ? 
ខ៖ ចារឱ្យកែើរកៅេ ខរ ូត។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ឹងអ  ៊ុំពីកែើេកឡើយអ  ៊ុំកៅរទឹងកត្ៅ នងឹ ាងក េ៎? 
ខ៖  នឹងក ើយកៅរទងឹកត្ៅតាំងពីរងាេពីតូរៗេក្កក្ើតកៅ នឹងដែរទាាំងអរ់។ 
ក្៖  នឹងក ើយអ  ៊ុំោក់្ត្បាប់ពីេីក្ដនាងក្ាំកណើ តដែរអញ្ច ឹងកពលអ  ៊ុំកែើរអញ្ច ឹងកៅ កៅែល់ណាវ ិ
អ  ៊ុំកគឱ្យករ កៅករ ពីភូេិរទឹងកត្ៅ នឹងកែើរកៅណាវ ិ? 
ខ៖ កៅដត្ពក្ ូរ។ 
ក្៖  ហេ៎...! 
ខ៖ អាេិនដេនកេ ករះដតកែើរកៅដត្ពក្តូរដត្ពក្អីេួយជ ាំេួយដក្ល នឹងហា។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ ែល់កនះក៏្កអាយេក្វ ិ េក្វ ិកយើងរូលេក្កៅដត្ពក្ ូរ កគឱ្យកៅកៅដត្ពក្ ូរ។  
ក្៖ ចារ! 



ខ៖ ខ្ ាំមានបាីមានកូ្នក ើយណារ់តេក្កៅដត្ពក្ ូរក៏្វាេិនែឹងកេ រវារក្ករឿងកយើងថាកយើង
 នឹងអត់កគារពអីវា វាក៏្បញ្ជូ នកយើងកៅករ ិ្៍ស្លត់កៅរ រកេះកភាើង ហាេក្ជិះរកេះកភាើងបា ខ្ ាំមា ក់្
ខ្ ាំកឃើ ខ្ ាំអញ្ច ឹងកឃើ ថាកបើកូ្នកៅក ើយត្តូវដតកៅតេកូ្នហា េក្តេកូ្នទាាំងអរ់កៅខូរ
(ស្លា ប់)កៅករ ិ្៍ស្លត់ នឹងទាាំងអរ់ត្គួស្លរខៃ ាំបានថានឹក្កឃើ ជាំ ន់អាពតដឆ្អត។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរត្មាប់បងបអូនអ  ៊ុំហាកពលគាត់អត់ទាន់ស្លា ប់កពលេ នជាំ ន់ប  ល ពតអ  ៊ុំរបាយ
ររ់កៅជាេួយគាន កេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ររក់ៅជាេួយគាន ក ើយរ េាដតការត្គប់គាន អញ្ច ឹងមានកូ្នបងខ្ ាំកូ្ន២ ខ្ ាំមានកូ្ន២ បអូនកៅខៃ ាំ
កូ្ន១ បអូនត្បររខៃ ាំកគក្វើកពេយខ្ងទាហាន។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ រ េាដតអនក្ក្វើការត្គាន់កបើដែរអ  ៊ុំកណាះ? 
ខ៖ ចារបា ខៃ ាំ បា ខៃ ាំគាត់ែាំបូងគាត់ក្វើក្េាង់ែង់កាបា ល់ ី គាត់កែើរត្គប់ក្ដនាងកៅករ ិ្៍ស្លត់ 
បាត់ែាំបងអីអញ្ច ងឹែូរថាបងកបកងកើតក្ដនាងតាំងពីជាំ ន់រអី ដែលថាមាន ងករក្ ងរេ ហេ៎...។ 
ក្៖ រ ីរ វតថីអីកេ ?ី 
ខ៖ ដេនកេ ដេនរ ីរ វតថិកេ។ 
ក្៖ េិនដេនរី ន ដែរក ? 
ខ៖ ជាំ ន់ នឹងជាំ ន់កនះហាលន់ នល់ក ើយ។ 
ក្៖  ហេ៎...! 
ខ៖ ក ើយកនះកៅកៅករ ិ្៍ស្លត់នឹងែល់ដតបា ខៃ ាំ នឹង ែល់អាពតក៏្ដបក្គាន បា ខ្ ាំេក៏្ខូរមា ក់្ខ្ ាំក៏្
ខូរបងបអូនក៏្ខូរអរ់ កៅដតខ្ ាំនឹងេីក្ាួយកេើបដតស្លា ប់កនះ។ 
ក្៖  ហេ៎...អញ្ច ឹងកៅដតប  ណណឹ ងកេអ  ៊ុំក េ៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក្៖ អញ្ច ឹងការររ់កៅរបរ់អ  ៊ុំេ នជាំ ន់ប  ល ពត នឹងរបាយរកី្រយជាេួយបងបអូនខ្ា ាំង? 
ខ៖ ចាររបាយរកី្រយ។ 



ក្៖ អ  ៊ុំរូលរិតាកលងអីកគខាះជាេួយពួក្គាត់ដែរកៅចាាំកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ កលងែូរថារូលឆ្ន ាំអញ្ច ឹង កលងរាំវង់រាំអីបា ខៃ ាំអ ជរកងកៀងមា ាំងរ ងអីអញ្ច ឹងកៅក ើយកូ្ន
ត្ក្េ ាំែល់៣ផ្ទះខៃ ាំ នឹងហាេ៎ ...បងខ្ ាំេួយខ្ ាំេួយក ើយនឹងបអូនកៅខ្ ាំកគដតកពលរូលឆ្ន ាំអីកគរាំវង់រួរ
 ាំគាន កលងរាំវង់កបាះអងា   កបាះឈូងអញ្ច ឹងកៅ។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ របាយែល់ដតកពលដបក្គាន ជាំ ន់អាពត នងឹខ្ ាំកូ្ន៣ កនះរត់េក្ពួនកៅក្ដនាង នងឹក ើយ
ែល់វាេក្កែ ែល់ក្ដនាង នឹងឆ្ាងក ះវារូលេក្យប់ ាំគាន កៅក ះវាបា ់គាន កៅក ះរត់
ក្េេត់ណារ់កវេ ។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ងឹអ  ៊ុំបងបអូនក ើយក ើយដតគួរឱ្យអនិចាច ជីវតិគាត់កោយស្លរបានស្លា ប់កៅក្ន ង
របបប  ល ពតកោយស្លរជេៃឺអត់មានអនក្ណាកគរមាា ប់កេអ  ៊ុំក េ៎? 
ខ៖ អត់កេ។ 
ក្៖ គឺជេៃឺដតេាង? 
ខ៖ ជេៃឺ។ 
ក្៖ ជេៃឺ នងឹអត់មានអី ូបអ  ៊ុំកណាះ? 
ខ៖  នឹងក ើយយូរកៅបា ខៃ ាំគាត់អត់អី ូបគាត់ក ើេស្រក្ ក ើេស្រក្។ 
ក្៖ កពលកយើងឈឺអញ្ច ឹងអត់មានអីកគផ្ាល់អីឱ្យកេ ី? 
ខ៖ វាមានយក្កយើងកៅកពេយដតមានរ េាដតអាត្គាប់ថាន ាំល  ។ 
ក្៖ កគកៅអាថាន ាំអារេន៍េនាយ នឹងក ? 
ខ៖  នឹងក ើយៗមានដតអាថាន ាំ នងឹ។ 
ក្៖ អូយ...ក ើយអញ្ច ឹងកេើលអីជាអ  ៊ុំកណាះ? 
ខ៖ កេើលអត់ជាកេ។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ឹងអ  ៊ុំ រត្មាប់ឪព ក្មាា យរបរ់អ  ៊ុំកតើមាា យរបរ់អ  ៊ុំគាត់ក ា្ ះអីកគដែរ? 
ខ៖ ក ា្ ះអ ូ នួន។ 
ក្៖ ចារអ  ៊ុំចាាំថ្ងៃដខឆ្ន ាំក្ាំកណើ តរបរ់គាត់កេ? 



ខ៖ អត់ចាាំកេអូន។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងត្បដ លកេើលកៅក្ន ងរាំប ត្តក្ាំកណើ តវ ិកេើល អញ្ច ឹងរត្មាប់កៅក្ន ងរាំប ត្ត
ក្ាំកណើ តកគបានត្បាប់ថាគឺមាា យរបរ់អ  ៊ុំស្រីគឺក ា្ ះ អ ូ នួន គាត់រញ្ជ តិដខារកក្ើតកៅក្ន ងឆ្ន ាំ
១៩២១។ កៅភូេិរទឹងកត្ៅ ឃ ាំចាក់្អដត្ង ស្ររក្ក្ណាា លរទឹង កខតាក្ណាា ល ត្បកេរក្េព ជាដត
រត្មាប់ឥឡូវភូេិឃ ាំ នឹងកគែូរក ើយ។ 
ខ៖  នឹងក ើយ ចាេ៎រ។ 
ក្៖ គឺកៅភូេិរទឹងកត្ៅ ឃ ាំកែើេកេៀន ត្ក្រងតកមា  កខតាក្ណាា ល វ ិពីេ នកគោក់្អកញ្ច ះឥឡវូកគ
បាូរវ ិក្ន ងរាប់ភូេិបាល ។ចារអញ្ច ឹងអ  ៊ុំចាាំកេថាមាា យរបរ់អ  ៊ុំឆ្ន ាំដខារគាត់កក្ើតឆ្ន ាំអីកគវ ិ? 
ខ៖ អត់ចាាំកេហាដតឆ្ន ាំកូ្នកភារផ្ងខ្ ាំកភារដខកូ្នទាាំងអរ់អត់មានែឹងកេកនះ។ 
ក្៖  ហេ៎...! 
ខ៖ អត់ចាាំ។ 
ក្៖ មាា យអ  ៊ុំអត់ចាាំឆ្ន ាំកេ? 
ខ៖ អត់ចាាំឆ្ន ាំគាត់អត់។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ ត្គាន់ដតថាគាត់ឆ្ន ាំរ មា ក់្ខៃ ាំ នឹងហា។ 
ក្៖  ហេ៎... នឹងក ើយ។ 
ខ៖ បា ខៃ ាំឆ្ន ាំេេី ែឹងដតប  ណណឹ ង។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរត្មាប់កពលេ នដែលអ  ៊ុំកៅជាេួយមាា យ កតើគាត់ត្បក្បរបរអីកគដែរ? 
ខ៖  ហេ៎...ដេ ខៃ ាំពីេ នបាីគាត់ក្វើទាហានកាេ ង់ែង់អងាកាបា ល់ ីអញ្ច ឹងកែើរកៅតេគាត់អញ្ច ឹងកៅ
ែល់គាត់អាដត្តតគាត់េក្កៅស្ររក្កនះគាត់ក្វើរាំការោាំករតោាំអីអញ្ច ឹងកៅពីកែើេរេែូរ
ណារ់ករតអាត្តង់ផ្ទះបឹង នឹងរ េាដតរាំការករតកតើ រ េាដតរាំការករតថ្ត្ពករត។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងគាត់ក្វើកិ្រចការទាាំងអរ់ នឹង? 



ខ៖ ចាេ៎រ! 
ក្៖ អញ្ច ងឹអ  ៊ុំរងចាាំអីកគខាះស្លរ់ករឿងជាេួយមាា យរបរ់អ  ៊ុំកតើគាត់ជាេន រេយ ងកេ រដែររងចាាំ
អីកគពីគាត់? 
ខ៖ មាា យខ្ ាំគាត់រាូតណារ់ គាត់េិនដែលមា ត់ញ ាំងៗែូរខ្ ាំកេ ខៃ ាំការជាេួយកៅៗក ើយដេ បា 
ខៃ ាំកបើថាកូ្នត្ក្េ ាំ៣ឱ្យដតកូ្នបានកៅរមាក រជាេួយគាត់ក្វើកមា ក្វើអីដតកៅា បនាិរ ាំកូ្នត្ជក្េាប់
កែើេស្លវ យក ើយ គាត់អត់ដែលកត្បើកូ្នតាំងយប់កឡើងអញ្ច ឹងហាកូ្នរូលកែក្បា ខៃ ាំកែើរកេើលកូ្ន
ដេ ខៃ ាំគាត់អត់រូវរវល់កេ បា ខៃ ាំ ដេ ខៃ ាំដតកខ្អាវក៏្បា ខៃ ាំេិ ឱ្យករាៀក្រក់្ដែរ េិនដេនកៅេិ ខាួន
គាត់ឯណា គាត់អនក្រាំការដតគាត់ស្រណ ក្ ាងបានបាី នឹងហា។ 
ក្៖ បាីរេត្បក្បកណាះ? 
ខ៖ ចារ! 
ក្៖ បា របរ់អ  ៊ុំ នឹង? 
ខ៖ ចារកូ្នកេើលែាំកណក្កូ្នកែក្ស្រួលអញ្ច ឹងបានគាត់ករ កៅរត្មានា។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងកៅមាា យអត់រវល់វ ិ? 
ខ៖ ដេ ខៃ ាំអត់។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ ដតបា ខៃ ាំកេគាត់ករះដតកេើលកូ្នកៅអញ្ច ឹង។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរត្មាប់មាា យរបរអ់  ៊ុំស្រលា គ់ាត់ត្តង់រាំន រណាវ ិ? 
ខ៖ ស្រលា ់គាត់ត្តង់រាំន រគាត់ថាគាត់េិនករះកជរកូ្នកជរកៅ កជរយ ងកត្រើនកជរយក្ប  ណណឹ ង 
 ូ...ខឹងេត្ ាំផ្ទះក ើយកបើឥឡូវកនះថ្វ  តប់កេ រក៏្វាេិនខ្ា រ។ 
ក្៖ កៅអ  ៊ុំ េ៎? 
ខ៖ រ ខ េរវល់ដតខឹងខ្ ាំ ថាខ្ ាំដេ ឯងរូលរិតាក ា្ ះជាេួយកៅ រ ះកបើកត្បើវា៤ ៥មា ត់ដ អងកេើល
កេើលវាកត្បើ៤ ៥មា ត់វាអត់ក្វើផ្ងដ អងគិតយ ងកេ របានកគដស្រក្េក្វ ិថា កេ រហាយយកត្បើ
អត់ក្វើ ខឹងខ្ ាំរអ ូដតជាេួយកៅអត់កៅករៀន រ ះកបើកយើងេិនោរ់កតឿនវា វាកៅកែក្ត្តេួក្ក ះ។ 



ក្៖ ចារ នឹងក ើយ។ អញ្ច ឹងកោយស្លរជាចារ់ជាេ ាំកៅក្ន ងផ្ទះអញ្ច ឹងត្តូវដតោរក់តឿនតិរអ  ៊ុំ
កណាះ? 
ខ៖ ចារោរ់កតឿន។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ឹងរូលែល់ឪព ក្របរ់អ  ៊ុំវ ិេាងគាត់ក ា្ ះអីកគដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក ា្ ះេិតយ ប  រ ដតកបើគាត់ក្វើទាហាន េិតយ ប  ល។  
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ ដតែល់ដតកយើងកៅកត្ៅកនះេិតយ ប  រ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងក ា្ ះដេនដេនក ា្ ះេិតយ ប  ល កេ? 
ខ៖ ក ា្ ះគាត់ក្វើទាហានអា នឹងបានក ា្ ះប  ល ដតែល់េក្ែល់ក្ន ងភូេិស្ររក្កយើងក ា្ ះ
កៅប  រៗកេ។ 
ក្៖ ចារដតកបើក ា្ ះគាត់យក្ក្ន ងដេនដេន ាងគាត់ក ា្ ះអីវ ិ? 
ខ៖ ក ា្ ះគាត់ទាហានប  ល េក្ក្ន ងភូេិប  រ យក្ដេនដេនប  រ នងឹ ាង អនក្ស្ររក្កៅដត 
ប  រៗ នឹង។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ តប  រៗ។ 
ក្៖  នឹងក ើយអញ្ច ឹងអ  ៊ុំចាាំឆ្ន ាំដខារគាត់កក្ើតរតវអីកគអ  ៊ុំ? 
ខ៖ គាត់េេី។ 
ក្៖ េេី េ៎?ដតកៅឆ្ន ាំបារាំងកៅក្ន ងរាំប ត្តក្ាំកណើ តបានអ  ៊ុំ កោយស្លរអ  ៊ុំអត់ចាាំអ  ៊ុំកណាះ? 
ខ៖  នឹងក្ន ងរាំប ត្តក្ាំកណើ តកគបូក្អីកេខៃ ាំេិនដែលចាាំកេ។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ឹងឪព ក្របរ់អ  ៊ុំគាត់រញ្ជ តិដខារ កក្ើតឆ្ន ាំ១៩១៥ កក្ើតថ្ងៃេីក៏្អត់ត្បាប់ដែរមាា យក៏្ 
អញ្ច ឹងដែរត្គាន់ដតត្បាប់ដតឆ្ន ាំ។ 
ខ៖ ចារ! 



ក្៖ ចារគាត់កក្ើតកៅភូេិរទងឹកត្ៅ ឃ ាំចាក់្អដត្ង ស្ររក្ក្ណាា លរទឹង កខតាក្ណាា ល ត្បកេរ
ក្េព ជា ក ើយឥឡូវគាត់បានែូរែូរដតអ  ៊ុំអញ្ច ងឹដែរ។េឹក្ែីឥឡូវបានផ្លា រ់បាូរក ា្ ះ កគដក្តិរ
តួរកៅអញ្ច ឹងអ  ៊ុំកណាះ...ចារអញ្ច ងឹអ  ៊ុំរត្មាប់ឪព ក្របរ់អ  ៊ុំគាត់ពីេ នត្បក្បរបរអីកគវ ិ? 
ខ៖ ក ើ្វទាហាន។ 
ក្៖ ទាហាន? 
ខ ៖ចាេ៎រ! 
ក្៖  នឹងក ើយ។ 
ខ៖ ទាហានកៅស្ររក្បារាំង៨ឆ្ន ាំទាហានកជើងត្ក្ េហាេ៎។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖កាល នឹងជិះក្បា ល់ការក ើយជាេួយមាា យខៃ ាំ ហេ៎... មាា យខៃ ាំអាយ ១៤។ 
ក្៖ ការ១៤ឆ្ន ាំ? 
ខ៖ ចាេ៎រែល់បា ខៃ ាំគាត់អត់រ ះែាំកណក្ជាេួយបាី។ 
ក្៖   ី...! 
ខ៖ បា ខៃ ាំខឹងគាត់រត់កៅក្វើទាហានកាល នឹងកគករ ើរទាហានជាំ ន់ែឺកហាា ល ហេ៎...។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ គាត់ក៏្កៅក្វើទាហានស្ររក្បារាំង៨ឆ្ន ាំបានគាត់ត្តលប់េក្វ ិ គាត់មានកូ្នកៅក ះេួយ
កៅស្ររក្បារាំង។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ េក្វ ិបានករៀបរាំេាងកេៀតបានមានបងខ្ ាំមានខ្ ាំ នឹងេក្រ តូេក្អញ្ច ឹងកៅ។ 
ក្៖ ចាេ៎រកោយស្លរកពល នឹងមាា យរបរ់អ  ៊ុំកក្ាងកពក្កេ ី? 
ខ៖ កក្ាង...ក ើយដេ ខ្ ាំ នងឹគាត់ដបក្ក ើយកគរង់បានកៅក្ន ងភូេិ នឹងគាត់អត់យក្កេ ក ើយ
ពួក្ចារ់ៗកៅដតេីត្គប់លក្ខ័ៗ គាត់អត់ករះមាត់អត់ករះក៏្អីដេ ខ្ ាំរាូតក ើយកគរង់បានកៅក្ន ង
ភូេិ នឹង ក ើយកបើខៃ ាំគាត់កៅកចាលអញ្ច ឹងកៅណារ់ គាត់អត់យក្េិនែឹងកេ រែូរគូរកត្ពងគាត់ 
ែល់បា ខ្ ាំបក្េក្វ ិចារ់ៗផ្េាំផ្ា ាំគាន ឱ្យកៅ។ 



ក្៖ រ ះែល់កពលកូ្នរបរ់អ  ៊ុំត្បរររបរ់ឪព ក្របរ់អ  ៊ុំ នឹងកៅបារាំង នឹងកៅក ះកៅ? 
ខ៖  នងឹក ើយ។ រ ះកគកគអត់ឱ្យេក្ស្ររក្ដខារឯណា កាល នឹងថាត្បពនាៗយាំតេពួក្ទាហាន
 នឹងេួយក្ាំនរ េ៎...រ ះជិះក្បា ល់ ហេ៎...េិនដេនជិះកាបា ល់កហាះែូរឥឡូវណា ឥឡូវកាបា ល់
ហាេ៎។ 
ក្៖ ចាេ៎រ កាបា លក់ជើងេឹក្ នងឹ? 
ខ៖  នឹងក ើយកជើងេឹក្ នឹង។ 
ក្៖ ក ើយត្បពនាគាត់ជនជាតិអីកៅអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ជនជាតិបារាំង ។ 
ក្៖ េិនដេនដខារកេ? 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖  ហេ៎... នឹងក ើយមានកូ្នកាត់បារាំងអ  ៊ុំមានកូ្នកាត់បារាំងកៅក ះេួយក ើយអញ្ច ឹង? 
ខ៖  នឹងក ើយដតកយើងេិនដែលស្លា ល់។ 
ក្៖ េិនែឹងកៅរក្កៅេីណាកេអ  ៊ុំក េ៎? 
ខ៖ ចាេ៎រ! 
ក្៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរត្មាប់ឪព ក្របរអ់  ៊ុំគាត់មានរាំកណះវជិាជ ខពរណ់ារ់ដេនកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ចាេ៎រជាំ ន់គាត់ករៀនេិនរូវកនះដតគាត់ រាំកណះគាត់ែូរខ្ា ាំង ាងប ទ យទាហានគាត់កាន់
កាេ ង់ែង់អងាកាបា ល់ ីគាត់កៅរទឹងដត្តង កាល នឹងខៃ ាំកៅត្ក្ករះខ្ ាំកៅតូរហាេ៎ ...គាត់កៅបងក 
បកងាើតត្ក្ករះេិនទាន់មានប ទ យមានអីកេ តាំងពីខ្ ាំកៅតូររួរបានផ្លា រ់ពីបងកបកងកើតប ទ យ
ក ើយក៏្គាត់េក្កៅករ ិ្៍ស្លត់ៗក ើយវាឱ្យកៅកៅរទឹងដត្តងកេៀត រទឹងដត្តងផ្ាូវកៅប ទ យ
 នឹង អត់ប ទ យដែរពួក្គាត់កៅបងកបកងកើតប ទ យ នឹងកៅរទឹងដត្តងេួយកេៀត។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ គាត់ែូរថាតត្េិះគាត់ អក្េរគាត់ែូរេិនរូវករះដតតត្េិះគាត់មាន ាង ។ 
ក្៖ អនក្ឆ្ា តណារ់អ  ៊ុំកណាះ? 



ខ៖ ចាេ៎រ! គាត់ឆ្ា តក ើយគាត់កេើលត្តួតត្តកលើប ទ យទាាំងអរ់ ក ើយខ្ ាំពីកែើេមានដែល
ពិបាក្អីកូ្នកៅអី ដេ ខៃ ាំក៏្អត់ដែលពិបាក្ដែរ។រ ះកយើងទាហានពីកែើេេិនដេនែូរទាហាន
ឥឡូវកេណារទ់ាហានរ េាដតអនក្បកត្េើហា អនក្បកត្េើ នឹងមាន២ ក់្អីត្គាន់កាប់អ រោាំបាយ
ដតកខ្អាវដេ ខៃ ាំេិនដែលកត្បើកគកេគក់្កេ ។ 
ក្៖ គាត់គក់្ខាួនឯង? 
ខ៖ គាត់គក់្ខាួនឯង គក់្ដតកខ្អាវបា ខៃ ាំកេ កខ្អាវកូ្នគាត់អីគាត់គក់្ខាួនឯង។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ រ ូតែលខ់្ ាំ ា្ំៗ នឹងអាដត្តតេក្កៅស្ររក្កនះ េក្កៅស្ររក្វ ិបា ខ្ ាំក្វើរមាក រក្វើអីអញ្ច ឹង
កៅ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងដលងក្វើទាហានកេៀតក ើយ? 
ខ៖ ដលងក ើយគាត់អាដត្តតក ើយែល់អាយ គាត់ណារ់។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ ែល់ឥឡូវដត៦០ជាងហាេ៎៦០អី នឹងអាដត្តតក ើយគាត់។ 
ក្៖ យក្ត្បាក់្ដខរែឋវ ិ? 
ខ៖ ចាេ៎រ! 
ក្៖ ចាេ៎រអញ្ច ឹងអ  ៊ុំែឹងថាឪព ក្អ  ៊ុំគាត់ករះភាស្លបារាំងកេកបើគាត់កៅកៅបារាំង៨ឆ្ន ាំក ើយ? 
ខ៖ គាត់ករះ គាត់កៅគាត់ករះនិយយបារាំង។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖  នឹងក ើយក្វើេហូបបារាំងក្វើអីគាត់ករះទាាំងអរ់។ 
ក្៖  ី...កឡើងកៅកៅក ះ៨ឆ្ន ាំ។ 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ ដតកោយស្លរែូរជាស្ររក្ែូរអត់អរ់អាលយ័អញ្ច ឹងបានអត់កៅ នឹងអ  ៊ុំក ះ? 
ខ៖ អត់កេកគត្តូវបញ្ជូ នកយើងដខារៗឱ្យត្តលប់េក្ស្ររក្វ ិ េិនដេនេេួលដខារែូរឥឡវូណា។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 



ខ៖ ពីេ នហារពួក្ នឹងទាហានកជើងត្ក្ េ នងឹ េិនែឹងប   ា នក្បា ល់កៅកគត្តវូបញ្ជូ នទា 
ហានកាល នឹងរកេាររ ីន ទារយក្ត្បជាជនេក្វ ិហារ។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ ក៏្បក្េក្វ ិអរក់ៅ។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ អនក្មានកូ្នកៅក ះកូ្នកចាលកៅក ះកៅ ថាត្បពនាយាំេក្តេបាីរ ះកាបា ល់េក្ នឹង ខាះ
កូ្នេួយៗមាន ក់្អញ្ច ឹងកៅ។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ឹងេិនែឹងក្វើកេ រកបើរិនជាកគបញ្ជូ នេក្ក ើយមានដតត្តូវចាក្កចាល។ 
ខ៖  នឹងក ើយ។ េិនដេនេេួលបានែូរកយើងឥឡូវណាពីជាំ ន់គាត់េិនទាន់មានេន រេកៅ
ក្ន ងកនះកេណាេ៎ក្ន ងត្បកេរកគហាជាំ ន់គាត់ហារ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងពិបាក្អ  ៊ុំកណាះ?ចារអញ្ច ងឹអ  ៊ុំរត្មាប់ក្ដនាងណាដែលអ  ៊ុំស្រលា ់ក ើយរូលរិតា
ឪព ក្អ  ៊ុំខ្ា ាំងជាងកគអញ្ច ឹងហាេ៎? 
ខ៖ រូលរិតាឪព ក្ខ្ ាំគាត់រាូត គាត់ករះស្រលា កូ់្នេិនដែលករះបានថ្វ  កូ្នអីេួយថ្ែអីកេ។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ មា ក់្ខ្ ាំក៏្អញ្ច ឹងដែរ ក ើយកយើងក៏្េិនដែលក្វើកអាយគាត់ពិបាក្រិតាដែរ កយើងដតករៀបរាំ
ក ើយមា ក់្ខៃ ាំកេៀតក៏្គាត់េិនករះត្បចាាំកូ្នកអាយក្វើេហូបក្វើអីដែរ បាយេឹក្រពវត្គប់ក៏្ត្តូវដត
គាត់ក្វើដែរក្វើអញ្ច ឹងទាល់ដតកយើង ា្ំៗក ើយបានគាត់កអាយកយើងករៀនក្វើកៅ មានបាីអីក ើយ។ 
ក្៖ អូកខ! អញ្ច ឹងឥឡូវអឺ...រប់ពីជីវត្បវតាិរបរ់ឪព ក្អ  ៊ុំក ើយ អញ្ច ឹងបានត្បាប់ពីការរងចាាំក៏្ែូរ
ជាបានត្បាប់ពីេ ខរបរដែលគាត់ត្បក្ប នឹង។អញ្ច ងឹអ  ៊ុំមាា យឪព ក្អ  ៊ុំស្រលា កូ់្នករាើៗគាន កតើអ  ៊ុំ
 ី? 
ខ៖ ស្រឡា ់កូ្នករាើគាន អត់មានស្រលា ់កលើរកេ កអើរ...ប  ដនាកបើខ្ ាំែូរគាត់ស្រឡា ជ់ាងកគ 
រួរខ្ ាំឱ្យដតបា ថាអីដតេិនស្រលួ នឹងដស្រក្កអាយបា ខឹង ប  ដនាគាត់ស្រឡា ់ខ្ ាំជាងកគ។ 
ក្៖ ចាេ៎រ  នងឹក ើយ។ ចាេ៎រ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរូលែលជី់ែូនជីតរបរ់អ  ៊ុំវ ិេាង អ  ៊ុំចាាំក ា្ ះជីែូនជីត
ខ្ងមាា យកេអ  ៊ុំ? 



ខ៖ ចាេ៎រ! 
ក្៖ គាត់ក ា្ ះតអីយយអីដែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ តអ ូ យយអ ាំ។ 
ក្៖ អ  ៊ុំចាាំត្តកូ្លគាត់កេ? 
ខ៖ អត់ចាាំរល់ែងោក់្អ ូ តអ ូ នឹង។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ កបើយយអ ាំត្បពនា ចាាំដតអញ្ច ឹង។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំមានចាាំថាជីែូនរបរ់អ  ៊ុំគាត់កក្ើតកៅភូេិណាក ើយកក្ើតកៅកពលណាកេ? 
ខ៖ គាត់កក្ើតកៅភូេិកយើង នឹង។ 
ក្៖ រទឹងកត្ៅ នឹងដែរ? 
ខ៖  នឹងក ើយ។ ដតអត់ចាាំកេពីក្ាំកណើ តគាត់អី ហេ៎...អីអត់ចាាំកេត្គាន់ដតែឹងថាគាត់កៅភូេិ      
 នឹង។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងកៅភូេិ នងឹកត្រើនជាំ ន់ក ើយអ  ៊ុំកណះ?កៅក្ន ងភូេិរទឹងកត្ៅ នឹង? 
ខ៖ ខ្ ាំកៅតាំងពីតយយខៃ ាំរ ូតេក្បា ខៃ ាំក ើយខ្ ាំ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងកៅេីកនះកត្រើនជាំ ន់ក ើយអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ៣ជាំ ន់ក ើយ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំត្បដ លជាជីែូនរបរ់អ  ៊ុំកក្ើតកៅក្ន ងជាំ ន់អីកគវ ិអ  ៊ុំ រកេារឬក៏្ឥរេរ ជាំ ន់អី? 
ខ៖ ជាំ ន់ឥរេរ ហេ៎...ប  នមា ក់្បា ខៃ ាំគាត់ជាំ ន់ឥរេរដែរ។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ គាត់កៅក្វើទាហានកៅភនាំកព ហា។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ ក្ាួយរត់កៅខ្ា រឥរេរចាប់ ហេ៎...។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 



ខ៖ ទាាំងខ្ងឪព ក្ទាាំងខ្ងមាា យយក្ក្ាួយៗកៅកៅភនាំកព  នងឹក ើយកៅប ទ យរអណីាកេ
ប ទ យរាឹក្ អាប ទ យរាឹក្កាល នឹងជាំ ន់ នឹងហាេ៎ ...យក្ក្ាួយកៅរិញ្ច ឹេត្គប់គាន  ត្ក្េ ាំៗ ហេ៎...
ខ្ា រកៅ នឹងឥរេរកាល នងឹការៗ ហេ៎...។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ យក្កៅ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរត្មាប់អ  ៊ុំកក្ើតទាន់តយយកេ? 
ខ៖ យយខៃ ាំទាន់ ដតតអត់ទាន់កេ ។ 
ក្៖ គាត់ជាេន រេកេ រដែរយយ? 
ខ៖ យយខៃ ាំក្ាំពូលឱ្យដតកៅឈអឺងា យត្របារ់កអាយ។ 
ក្៖ កៅអញ្ច ឹងវ ិកៅ។ 
ខ៖ ចាេ៎រ! 
ក្៖ គាត់លអ។ 
ខ៖ អងា យដតត្របារ់ឱ្យទាល់ដតគាត់ចារ់កៅគាត់ឈឺក៏្ខ្ ាំត្របារ់គក់្យប់ណាក៏្ត្របារ់ដែរ ឱ្យ
ដតជីែូនរត្មានាលក់្ គាត់រ ក្ត្តគាក្ នឹងកការខយល់ កការក ើយត្របារ់ ត្របារ់គក់្កៅ
គាត់រត្មានាលក់្កៅបាន ាំគាន កៅកែក្ ប  ដនាខៃ ាំឧរា ៍ជាងកគទាាំងអរ់បងៗខ្ ាំបអូនខ្ ាំៗអីខជិល
ណារ់រក្ដតក្ដនាងកគរ។ 
ក្៖  នឹងក ើយ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំតេពិតអ  ៊ុំស្រឡា ់យយអ  ៊ុំខ្ា ាំងហាេ៎ ?ី 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ ដតគាត់ក៏្ស្រលា ់អ  ៊ុំខ្ា ាំងណារ់ដែរ? 
ខ៖ ចាេ៎រ! 
ក្៖ ដតមានបានឮអីកគខាះពីតកេ? 
ខ៖ ដែលបានស្លា ល់កេខ្ ាំ យយខ្ ាំគាត់មានបាីកត្កាយកេៀត។ 
ក្៖ អូេ៎...! 



ខ៖ បាីកត្កាយកេៀតជាំ ន់ឥរេរ េ នឥរេរក ើយបាីកត្កាយគាត់ នងឹដតខ្ ាំេក្ពីករ ិ្៍ស្លត់អី នឹង 
កាល នឹងកៅតូរកេ បញ្ច ក្ស្លវមា វគាត់អញ្ច ឹងកៅ គាត់ឈឺហារគាត់ឈឺក ើយគាត់រត្មានា
កៅរ បក ើយឥរេរវាយគាត់ហារគាត់កៅដក្កគា។ 
ក្៖ ក ើយពួក្ឥរេរ នឹងបារាំងដេនអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ដខារកយើង នឹងហា។ 
ក្៖ អូេ៎...! 
ខ៖ ជាំ ន់ឥរេរ នឹងហាេ៎។ 
ក្៖ ខៃ ាំអត់ស្លា ល់េួយ នឹងកស្លះ អ  ៊ុំស្លា ល់អីកគខាះពីជាំ ន់ឥរេរ នងឹដែលអ  ៊ុំធ្លា ប់ឮ? 
ខ៖ ឥរេរដខារកយើង នឹងែូរដខារត្ក្ េដែរ នឹង ប  ដនាែូរថាកគេិនករាៀក្រក់្អីែូរកនះកេ កនះ
កៅអាេួយជួរកនះកៅអាយយវាតវា នឹងរ េាដតពួក្ឥរេរ។ 
ក្៖ អូ...។ 
ខ៖ រូលក្វើឥរេរែូរថាចាប់េន រេចាប់អីអញ្ច ឹងអនក្មានអញ្ច ឹងចាប់យក្ល យចាប់យក្អី 
អញ្ច ឹងកៅណាេ៎។ 
ក្៖ រែឋអន ញ្ញា តដែរអ  ៊ុំក េ៎? 
ខ៖ កេ! កាល នឹងេិនែឹងកេ រខ្ ាំេិនែឹងដែរខៃ ាំកៅតូរក ើយបា ខៃ ាំគាត់ក្វើទាហានកៅភនាំកព  
ក ើយជាំ ន់ឥរេរ នឹងគាត់ករះដតយក្ក្ាួយៗគាត់កៅរិញ្ច ឹេ នឹងហាេ៎ ...ក ើយក្ាួយគាត់រ េាដត
ត្ក្េ ាំក ើយក្កមាា ះក ើយខ្ា រឥរេរ នឹងចាប់ក ើយរ េាដតតៗកៅកត្តើយខ្ង នឹងរបរ់ឪព ក្
រ ង។ 
ក្៖ កូ្នត្បស្លរអ  ៊ុំ នឹង? 
ខ៖ ចាររ េាដតពួក្ឥរេរដតខ្ ាំកាល នឹងកៅពីតូរអត់ែឹងត្បវតាិអីកេ។ 
ក្៖ ដតកៅកពល នឹងមានបារាំងដែរកតើអ  ៊ុំក េ៎?មានពួក្បារាំងរូល? 
ខ៖ បារាំង នឹងកគកៅដតភនាំកព  នឹង កៅដតភនាំកព  នឹងពួក្ នឹង ដតកៅតេជាយអញ្ច ឹងវាមាន
ឥរេរ។ 
ក្៖ អូ...! 



ខ៖ វាអត់មានបារាំងណាេក្ហា នអីល ក្ល យអីអញ្ច ឹង។  
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ កគថាកគទាហានកៅភនាំកព អីអញ្ច ឹងកៅ។ 
ក្៖ក ើយកេ របានបកងកើតឥរេរខ្ ាំឆ្ៃល់ែូរកែើរដតក្វើបាបកស្លះ នឹង? 
ខ៖  នឹងក ើយ តខៃ ាំតរ ងខ្ ាំឥរេរ នឹងវាព័េាផ្ទះខៃ ាំកៅដក្កគាហារវាព័េាយក្ល យអរក់ ើយ
វាវាយគាត់កឡើងឈឺ ឈឺកៅខ្ ាំករះដតេក្កេើលជីតអីអញ្ច ឹងកៅ កាល នឹងកៅតូរអត់ែឹងអីកេ 
ដតកបើបាីរ ងយយខៃ ាំ នឹងគាត់រិតាបានណារ់គាត់ស្រឡា ់កូ្នកៅែូរកូ្នគាត់បកងកើតអញ្ច ឹង។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងគាត់ក៏្លអដែរ។ 
ខ៖ រិតាគាត់លអក ើយស្រលា យ់យខ្ ាំក ើយេិនដែលឱ្យយយខ្ ាំពិបាក្កេ។ 
ក្៖ កទាះជាត្បពនអ ជាបាីកលើក្េី២ក៏្កោយ។ 
ខ៖ ចារ នឹងក ើយ។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ឹងអ  ៊ុំកតើែូរថាមាា យអ  ៊ុំត្បាប់ពីថាតមាា យរបរ់អ  ៊ុំបកងកើត ាងហាគាត់កេ រដែរ?គាត់
មានររកិ្លក្ខណៈកេ រដែរ? 
ខ៖ ដេ ខៃ ាំែូរអត់ដែលឮនិយយអី។ 
ក្៖ ែូរបាាំងជិតឈឹង ាង។ 
ខ៖ ត្គាន់ែឹងថាដេ ឪគាត់ចារ់ពីកែើេេិនដែលក្វើកនះកូ្នែូរឥឡូវកេ េីកូ្នត្បស្លរខៃ ាំវាការថ្វ  
កូ្នថ្វ  កៅអាត្ក្ក់្ៗណារ ់ខៃ ាំក៏្អញ្ច ងឹដែរខឹងអញ្ច ងឹ រ ខ េកៅ ដេ ឯងករះដតវាយវា។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ឹងអ  ៊ុំរត្មាប់ជីវតិរង្គ្ង្គា េកៅក្ន ងជាំ ន់ប  ល ពតហាកតើអ  ៊ុំជួបត្បេះនឹងករឿងអីកគ
ខាះអ  ៊ុំអារករៀបរប់កអាយបានកក្ាះក្ាយអញ្ច ឹង? 
ខ៖ កអើយ...កវេ ណារ់ជាំ ន់ប  ល ពតកៅកូ្ន២ង្គប់១ពីរងាេ។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ ែល់កពលកៅវាបញ្ជូ នកៅករ ិ្៍ស្លត់បាីខ្ ាំ នងឹក៏្កៅរេរភូេិកយើងេ ខ នឹងកៅកត្កាយកូ្ន
កនះក ើយែល់អាកូ្នខ្ ាំវាក ើេ វារលាក្ែូរេឹក្កនះអញ្ច ឹងេីកូ្នេួយវាែាំកៅអញ្ញច  ក្ា កយើង
ោក់្អីក៏្េិនមានថាន ាំោក់្ក៏្ង្គប់កៅេីេី២ េីេី២កពលដែលត្រូត នងឹពរកូ្នកៅពរកៅក ើយែល់



េិនបានប   ា នកូ្នក៏្ង្គប់កេៀតកៅកៅដតមាន ក់្ឯង កៅមាន ក់្ឯងក ើយនិងេីក្ាួយដែលកេើបដត
ង្គប់កនះ។ 
ក្៖ ចារកពល នឹងកៅក្ន ងជាំ ន់ប  ល ពតមានកូ្ន២ ក់្ក ើយៗ? 
ខ៖ ២ ។ 
ក្៖ ស្រីប   ា នត្បររប   ា នកពល នឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ស្រីទាាំង២។ 
ក្៖ ស្រីទាាំងពីរ? 
ខ៖ ត្បររង្គប់ពីរងាេេួយ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងកូ្ន៣ស្លា ប់ ៣ ក់្ក ើយអញ្ច ឹង។ 
ខ៖  នឹង។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងស្លវ េីកពលេ ន? 
ខ៖ ចារស្លវ េីកពលេ ន។ 
ក្៖ ពិបាក្កខ្ា រផ្ារប   ា នកៅអ  ៊ុំកអើយ។ 
ខ៖ ក ើយែល់េក្កវេ ណារក់ពលបាីេក្ ហាកពលវាអត់ឱ្យកយើងេក្ជួបបាីកយើងអីអញ្ច ឹងកៅ
ណារ់បាីឈឺបាី នឹងក៏្េក្ផ្ទះ េក្ផ្ទះេក្បានជួបកយើងេួយកនះអញ្ច ឹងកៅវាបញ្ជូ នកយើងកៅេ ខ
កេៀតហាេ៎ ...កយើងកៅត្រូតកែើរត្រូតអី នឹងកៅបាី នងឹក ើេរគេួលង្គប់ជាំ ន់អាពត។ 
ក្៖  ី...អញ្ច ឹងកោយស្លរជេៃឺកេ? 
ខ៖ ជេៃឺ។ 
ក្៖ េិនដេនកគយក្កៅរមាា ប់កចាលកេ ? 
ខ៖ េិនទាន់ពួក្ខ្ ាំអត់មានអនក្ណាកគរមាា ប់កេ។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ វាេិនដែល វាេិនែូរកគកេណារ់ ស្លា ប់កោយស្លរជេៃឺទាាំងអរ់បានត្គាន់ថាខៃ ាំវាេិនរូវ
ស្រកណាះហាស្រកណាះកោយស្លរគាត់ង្គប់តេជេៃឺេិនង្គប់នឹងកគក្វើបាបពួក្វាថ្វ  កេណារ់។ 
ក្៖  នឹងក ើយអញ្ច ឹងេួយ នឹងក៏្អ  ៊ុំកាត់រិតាបានខាះ? 



ខ៖ កាត់បានខាះ។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ បានត្គាន់ដតជិះឡានកៅជួបអាករ ិ្៍ស្លត់ នងឹរអប់ក ះរអប់ ។ 
ក្៖  នឹងក ើយឮកគលែីថាកៅករ ិ្៍ស្លត់អ  ៊ុំថារមាា ប់េន រេស្លហាវណារ?់ 
ខ៖  នឹងរមាា ប់ស្លហាវណារ។់ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ បអូនខៃ ាំអីង្គប់ឱ្យកឡើងេួយពូជ កៅដត២ ក់្េីក្ាួយខៃ ាំ នឹងកែើរបានេក្វាកេើបដតង្គប់ នងឹ។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ងឹអ  ៊ុំរត្មាប់ថ្ងៃែាំបូងរបរ់ជាំ ន់ប  ល ពតកេ រដែរអ  ៊ុំ អ  ៊ុំអារករៀបរប់បនាិរកេើល 
ែាំបូងេក្បានែឹងថាកេ រកគបានែឹងឮថាកគបានរមាា ប់េន រេបនាប ទ ប់អញ្ច ឹងហាេ៎? 
ខ៖ វាែូរវាកត្បើកយើងក្វើការ អត់ទាន់កនះដ អងគិតកេើលែូរកខ្អាវអីមារត្បាក់្អីវាត្បេូលអរ់
រលីងពីបា ខ្ ាំ។ 
ក្៖ ត្បេូលពីត្បជាជនទាាំងអរ ់ាងក ? 
ខ៖  នឹងក ើយ បា ខ្ ាំរ ះកគថាែូរដ អងអញ្ច ឹង ីេក្និយយថាអ  ៊ុំហាេក្ត្គាន់ដតរមាា រន 
តិរៗកេណារ ់ពួក្វាថាត្គាន់ដតគាត់រង់ែឹងហាេ៎រាំនួនត្បជាពលរែឋ។ 
ក្៖ ពួក្ខ្ ាំអត់រឹងកេអ  ៊ុំណារ់។ 
ខ៖ ចារអត់មាន មានប   ា នប   ា នកេអញ្ច ឹងហា។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ បា ខ្ ាំកពលខ្ ាំក្វើការបាត់ក ើយនិងបាីអីកៅក្វើការបាត់កូ្នមានមារប   ា នអីប   ា ន។ 
ក្៖ ត្បាប់កគ? 
ខ៖ ត្បាប់កគទាាំងអរ។់ 
ក្៖ ក ើយអត់លាក់្កេរ ះ? 
ខ៖ អត់លាក់្កស្លះ។ 
ក្៖   ី...យី។ 



ខ៖ បអូនថ្ងាខ្ ាំវាឈឺចាប់ រ ះគាន កេើបដតការក ើយបានកូ្នេួយក ើយគាន កៅស្ររក្ដស្រកេើបដតការ
ក ើយេក្កៅមានអា ឡកិារអីកគក ះតថ្េាប   ា នគាន ស្រលា ់ក ើយមារអី នឹង បា ខ្ ាំគាត់
ត្បាប់កគអរ់វាខឹងរិតាអរវ់ាថាវាកែក្ង្គប់ខ្ា រវាអត់ក្វើការផ្ងអាពតកេ រ ះត្បេូលកៅអរ់
រលីងដេនវាកែក្ឈឺ។ 
ក្៖ ក្ត់ក ើយត្បេូល ាងក េ៎? 
ខ៖ ត្បេូលយក្េក្ ាង។ 
ក្៖ ក ើយកបើេិនបានរាំនួនប  ណណឹ ងកេវាក្វើបាប? 
ខ៖  នឹងក ើយ វាក្វើបាបកយើងហា...ក ើយបា ខ្ ាំគាត់ករះអត់លាក់្កេកត្រះគាត់មានត្បវតាិ
ទាហានប  ដនាែល់គាត់ស្លា ប់ក៏្រាំណាងដែរកបើកៅររ់វាយក្កយើងកៅថ្វ  កចាលវាកវេ ណារ់ 
កមាា  ះក ើយក៏្គាត់ស្លា ប់កោយស្លរជេៃឺទាាំងអរត់្គួស្លរខៃ ាំអត់មានឈឺចាប់ទាាំងអរ់ត្តង់កគថ្វ  
កេ។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ឹងអ  ៊ុំរត្មាប់ការ បូរ ក្កៅក្ន ងជាំ ន់ប  ល ពតកតើអ  ៊ុំកេ រដែរ? 
ខ៖ អឺ...កនះវយ័ក្ណាា លែូរកយើងក្ាំប  ងហាេ៎៦ ក់្ ហាេ៎១០ ក់្អី៦កេ យ វជនអាណិតណារ់
កលាក្កអើយេួយស្លា បត្រឱ្យគាន ១០ ក់្។ 
ក្៖ ១ស្លា បត្រ? 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ ក ើយកៅ ូបរអកីគករ ។ 
ខ៖ ថានិយយពីយ វ រែូីរជាចារ់អញ្ច ឹង វយ័ក្ណាា លែូរជាមានរត្េរជ់ាង ដនកអើរ... 
យ វ រគីាន កែើរកកាងៗអាក្ាំកលាះអី នងឹកៅជាចារ់ជាងវយ័ក្ណាា លទាាំងអរ់ ក ើយែល់កពល
កនះអាខាះក៏្ង្គប់កៅអាខាះក៏្គាន ររ់កៅ រ ូតទាលដ់តករ ពីអាពតេក្ ែល់ដតយួនរូលវាកក្ៀង
គាន វាកឡើងកៅកលើអរ់ក ើយវាកអាយកយើង១៧ នងឹកៅចាាំក្ដនាង យប់កឡើងវាឱ្យយេពួក្កយើង
 នឹង ាំគាន យេយួនរូលណ ត្បររ១ស្រី២ ត្បររកៅេ ខអញ្ច ឹងកៅកយើងកៅយេអញ្ច ឹងដតែល់
កពលកនះអញ្ច ឹងកៅយួនរូលកៅវាកែ  ឌីឌីវាកែ ហាេ៎  កែ ករ ឱ្យអរហ់ាេ៎ ក ើយេីក្ាួយខ្ ាំ
 នឹងលាប់ក្ង្គ្ញ្ជ លិ នឹងករទើរង្គប់ករទើរររ់ ករះដតកេើលក្ាួយអញ្ច ងឹកៅ ឱ្យកគដរក្ក ើយស្លរ់



ត្ជូក្ប   ា នក្នាះគីឡូក ើយអងករេួយកៅកែើេែ ី កបើយួនរូលឱ្យកយើងោាំបាយតេផ្ាូវ ូបហាេ៎
ក ើយខ្ ាំក៏្ ាំគាន របរ់ខ្ ាំ នឹងេួយយួរៗ ខ្ា  ់េួយែប អត់មានរអីត្រក្កេ យួរខ្ា  េួ់យែប។
ក ើយខ្ ាំ នឹងេូលអងករ េូលអងករែលប់ានបងេួយ នឹងកៅជាេួយគាន  នឹងគាត់ស្លា លអ់ាប ិ នឹង
គាត់លួរទាក់្េងកពលជាំ ន់អាពត នងឹ ករះរាំណាងររ់បានយួនរូលក្ ាំអីកគយក្កៅកោត
េង់ឬរេី នឹងកអាយកែក្កលើគាន ក ើយប ក្ឬរេី ាង។ 
ក្៖ អាត្ក្ក់្កេា ះអ  ៊ុំ? 
ខ៖ រ េ...ដ អងអត់ទាន់ អត់ែឹងពីត្បវតាិ នឹងហា។ 
ក្៖ កបើរនិជាេន រេស្រលា គ់ាន ជាំ ន់ នងឹកៅក្វើអញ្ច ឹង? 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ វាឱ្យកយើងកែក្កេើល ក្វើកនះគាន អញ្ច ឹងកៅវាយក្ឬរេីកបាះ។ ពួក្អាដខារអរ់ នឹង អាខាះវា
កៅអាកេររិកៅអីបាត់កៅ ពួក្អាពត នឹងហាេ៎។ 
ខ៖ ក ើយែល់កពលខ្ ាំក៏្ ាំក្ាួយេក្ េក្កៅ នឹងករ ិ្៍ស្លត់ នឹងហាកៅកលៀរេីក្ាួយខ្ ាំនឹងក៏្ជា
ក ើយកៅកលៀរ នឹងែល់ពួក្គណៈឃ ាំ នឹងកគថា ណានកអើយរូលក្វើការជាេួយពួក្ខ្ ាំ ាងកៅ
ខ្ ាំថាខ្ ាំអត់រូលកេខ្ា រយួនចាប់ណារ។់ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖ ក៏្កៅោាំែីេួយកាកវរប  ណណឹ ងកក្ៀនផ្ទះហាេ៎រងាេនិយេកគក្វើអាពត នឹងហាេ៎  កៅកេមា យៗ៣
 ក់្កៅែីប  ណណឹ ងជីក្ោាំថ្រពបានកៅយក្ែូរអងករកគកៅយក្េក្ោាំ ូបកៅ។ររួកៅក៏្កនះកៅក៏្
 ាំគាន េក្ករ ិ្៍ស្លត់  ាំក្ាួយេក្ករ ិ្៍ស្លត់ េក្កៅជួយលក់្ោាំបាយអ  ៊ុំ នងឹគាត់ករះដតកេើល
កយើងដងកយើងអញ្ច ឹងកៅគាត់ស្រលា ក់យើងហា...បាន ាំគាន កៅជត្េរាំខ្ ាំ។ 
ក្៖ ចាេ៎រ! 
ខ៖  ាំគាន កៅជត្េរាំ។ 
ក្៖  នឹងកពលោរ់ប  ល ពតក ើយអ  ៊ុំក ? 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ កៅជត្េរាំ នឹង? 



ខ៖ ចារេក្កៅ នឹងក ើយ។ 
ក្៖ ចារអញ្ច ងឹអ  ៊ុំរត្មាប់កៅក្ន ងជាំ ន់ប  ល ពត នឹងអ  ៊ុំមានដែលែូរជាកឃើ កគយក្េន រេ
កៅរមាា ប់អីអត់? 
ខ៖ ក កាលពីអាពតខ្ ាំអត់ដែលហា នកេើលកេ េីងខ្ ាំេួយេិនខ ររីល្េ៌។ 
ក្៖ កេ រកៅអ  ៊ុំ? 
ខ៖ គាត់កៅរក្ត្តីហាេ៎  កៅេក្ក ើយេក្ជប់កលៀងកអាយ ូបនាំបញ្ច ក្កអាយ ូបអីកគរាហាកគ
ឱ្យកយើងរ ីកអាយដឆ្អត យប់កឡើងយក្កៅថ្វ   ក្ាលអញ្ច ឹង មាត់អូរអញ្ច ឹង។ 
ក្៖ រទឹងអញ្ច ឹងកៅ? 
ខ៖  នឹងក ើយអត់រទឹងកេ ដតែូរថាកយើងេិនកៅភូេិអញ្ច ឹងក ើយអូរ ស្រះកគអីអញ្ច ឹងកៅ   
ណាេ៎រ កយើងកៅែងេឹក្យប់កឡើងឮវាយយប់កឡើងឮរូរងៃូរដស្រក្អូយៗេក្ែល់ក្ដនាងកយើង
កគង នឹង។ 
ក្៖ អូយ...ឈឺចាប់ប  ណាណ កេអ  ៊ុំកបើបា ់េួយកាាំកភាើងអីកៅអត់អីកេដតវាយក្វើបាបអញ្ច ឹង។ 
ខ៖  នឹងែងរប នឹង ពីកនះកៅយក្ឬរេីប ក្កយើង ាង។ 
ក្៖ អូយ...ខ្ ាំកកាតថាវាកលើក្ថ្ែក្វើកៅរួរកៅអ  ៊ុំណារ់? 
ខ៖  នឹងហាេ៎ េិនែឹងវាយ ងកេ រដខារកយើងកាលជាំ ន់ នឹងខៃ ាំឆ្ៃលហ់ា។ 
ក្៖ ែូរវាផ្លា រ់បាូរគាំនិតអរ់កៅ។ 
ខ៖ ក ើយខៃ ាំេិនែឹង ក ើយក្ ាំដតេីងខ្ ាំ នឹងវាអត់ែឹងៗដតរបាយកគកៅេក្ជប់កលៀងហាេ៎  
ក ើយថាខ ររលី្េ៌។ 
ក្៖ រីល្េ៌គាត់លរួស្រលា អ់នក្ណាកគក ? 
ខ៖ ស្រលា ់គាន ជាេួយពួក្ ក់្កៅរក្ត្តីែូរគាន  នឹងហាេ៎មានត្បររែល់កៅកនះកៅកគែឹង។ 
ក្៖ មានរងារកៅជាំ ន់ប  ល ពត? 
ខ៖  នឹងក ើយ មានអីត្គាន់ដតកគយក្េក្ថ្វ  កចាលហាកអើយងៃូរកអើយងៃូរ ក ើយែល់កពលកយើង
ត្តូវថ្វ  កចាលថ្វ  ជិតៗកយើង នងឹ េិនប  ណណឹ ងេក្ក៏្ឮរូរដែរយប់។ 
ក្៖ ចារ! 



ខ៖ ស្លៃ ត់កត្ជៀប។ 
ក្៖ អ  ៊ុំរត្មាប់ថ្ងៃែាំបូងដែលអ  ៊ុំករ ពីរទឹងកត្ៅអ ាំកែើរកៅដត្ពក្តូរអ  ៊ុំកណរ ? 
ខ៖  នឹងក ើយកែើរតេងនល់កយើងកៅដត្ពក្តូរកៅឯណារ ូត ករះដតកែើរតេងនល ់នឹងកៅ េិន
ែឹងកៅេីណាេក្ណាបក្េក្វ ិ។ 
ក្៖ បក្េក្វ ិកឡើងកៅករ ិ្៍ស្លត់កៅកណាះវ ិ? 
ខ៖ េក្កៅដត្ពក្ ូរ។ 
ក្៖ អូកខឥឡូវអ  ៊ុំនិយយពីដត្ពក្ ូរតិរ កោយស្លរខ្ ាំឥឡូវកៅភូេិដត្ពក្ រូ អញ្ច ងឹកតើកពល
ជាំ ន់ នឹងកតើកពលជាំ ន់ប  ល ពត នឹងកតើដត្ពក្ ូរមានលក្ខណៈកេ រដែរ? 
ខ៖ ក េ៎...ខ្ ាំែូរអត់រវូចាាំអត់រូវស្លា ល់កេដត្ពក្ ូរ នឹង េិនែឹងវាយក្កៅេ ក្ក្ដនាងណាកេ ដត
ែល់កពលកនះកៅ េិនែឹងថាបាីខ្ ាំក្វើអី ែូរថាខជិលក្វើការអីអញ្ច ឹងេិនែឹងកេណារ់។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ វាក៏្បញ្ជូ នកយើងេក្ករ ិ្៍ស្លត់ ក ើយករៀបរាំខាួនកៅឡានេក្ែឹក្ក ើយ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងករ ពីដត្ពក្ ូរក ើយបានកៅករ ិ្៍ស្លត់ នឹង? 
ខ៖ ចារ! 
ក្៖ អ  ៊ុំកៅករ ិ្៍ស្លត់ នឹងកត្រើនកេ? 
ខ៖ កាល នឹងអត់ទាន់ស្លា ប់កេ។ 
ក្៖ អត់ទាន់កេើបដតែាំបូងៗអ  ៊ុំក ? 
ខ៖  នឹងែាំបូងៗកៅយក្រិតាកយើងកៅកឡើយហាេ៎។ 
ក្៖ ដតេន រេកត្រើនកេ ររ់កៅភូេិដត្ពក្ ូរ នឹង? 
ខ៖ ក ើយកព ដត្ពក្ ូរអនក្រទឹងកត្ៅ នឹងកៅកៅដត្ពក្ ូរក ើយខៃ ាំឥវា ន់កបើកៅដត្ពក្ ូរ នឹង
ត្តូវង្គប់ទាាំងអរ់។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ វាែឹងត្បវតាិពួក្ស្ររក្កយើងរ េាដតរូលខ្ងកនះទាាំងអរ់ នងឹកាន់កជើង។ 
ក្៖ ពួក្ប  ល ពត នឹង? 



ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងែាំបូងកោយស្លរអត់ែឹងបានកាត់កជើងអ  ៊ុំក ? 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ ក ើយខៃ ាំ 
ខ៖ ែូរថាដ អង នឹងក្វើកេ ហេ៎ ក្វើកេត្ក្រេកេត្បធ្លនកេអញ្ច ឹងកៅណារ់ ឱ្យក្វើ នឹងក ើយ។ 
ក្៖ កអើយកគកលើក្បនា ាំកឡើងអញ្ច ងឹកៅអួតអាង។ 
ខ៖  នឹងក ើយ។ក ើយខ្ ាំកបើកៅស្ររក្កនះត្តូវង្គប់អរ់ទាាំងពូជកៅដត្ពក្ ូរ នឹង ដតកគបញ្ជូ ន
កៅករ ិ្៍ស្លត់ បញ្ជូ នកៅករ ិ្៍ស្លត់វាបញ្ជូ នកយើងែឹក្កយើងកៅកៅអាថ្ត្ពលាប់ នឹង វាក្វើខទេ
ក ើយក ើយផ្ទះេួយៗដរក្គាន អញ្ច ឹងហាេ៎។ 
ក្៖ ចារកោយស្លរខ្ ាំឮដត្ពក្ ូរ នឹងក្ដនាង នឹងប ទ យទាហាន នឹងអ  ៊ុំមានដែលែឹងពីប ទ យ
ទាហានកៅដត្ពក្ ូរកេ?កពលខ្ ាំកៅកក្ាងៗខ្ ាំកៅករ ើររ ាំករវកៅ នងឹហា កឃើ រ េាដតរ ាំករវ
 ាងកៅ នឹងហា។ 
ខ៖ រ ះអាត្តង់ក្ដនាងអាគារវបែ្េ៌កនះ។ 
ក្៖ កៅតកមា កនះ នឹង? 
ខ៖  នឹងក ើយ េិនជាប ទ យទាហាន។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ កៅតកមា  នឹង ក្ដនាងផ្ទះេីវាវ ង េ៎...។ 
ក្៖  នឹងក ើយរ េាដតប ទ យទាហានអ  ៊ុំក ? 
ខ៖ ប ទ យទាហាន។ 
ក្៖ អញ្ច ងឹអ  ៊ុំជីវតិជាំ ន់ប  ល ពតែូរអវីដែលអ  ៊ុំចាាំជាងកគបាំផ្ តកៅ?ដែលពិបាក្ជាងកគមាន
ដែលរបាយកេកៅក្ន ងជាំ ន់ នឹង? 
ខ៖ ែូរអត់ដែលរបាយកេ។ 
ក្៖ ែូរកគថាដភនក្កៅក្ញ្ច ឹងក្រ ូតអ  ៊ុំក ? 
ខ៖ ត្បាប់ដ អងកៅរក្រាំពត់ករាៀក្គាា នផ្ង។ 



ក្៖ ចារ! 
ខ៖ យប់កឡើងកែក្រ ាំត្ក្មា អត់រ ាំត្ក្ណាត់កេណារ ់ែល់ត្ពលឹេកឡើងវាកៅកេ រេក្កៅត្រូត 
ស្រូវថាអត់មានអីករាៀក្កេ។ 
ក្៖ កែក្រ ាំ? 
ខ៖ ថាេិតាឯងក៏្ខជិលកេា ះខៃ ាំថាខៃ ាំកៅស្ស្លត នឹង ខីៃ ាំអត់មានអីករាៀក្កេែូររ ាំត្ក្មា រ ាំត្ក្ណាត់។ 
ក្៖ ក ើយរ ះកខ្អាវត្ក្ណាត់អីកៅណាអ  ៊ុំ?ហាលក ? 
ខ៖ កខ្អាវ នឹងហាលដតេួយរកងកះកេណារ់ រៃតួកៅករាៀក្កៅត្រូតកៅ កៅកៅត្រូតកៅក្វើអី
កលើក្ត្បឡាយកលើក្អីជាំ ន់ នឹងវាកវេ ណារ ់ ដរក្កគក្វើ ក្វើដែរអីកេ ដរក្ដ អងេួយយប់ៗ
េល់ភាឺដរក្ែីហាេ៎ ដរក្ៗអញ្ច ឹងកៅកែក្ ាំគាន រូលកែក្កៅក្ន ងគ េពឬរេីេាំនប់កគក ះេាំនប់ តាំបន់
 នឹងត្បឡាយហា ខពរ់ហាប   ា នដេ ត្ត ហេ៎...ដរក្ដរក្អញ្ច ឹងកៅប  ដនាខ្ ាំករះដតក្វើខ្ ាំខជិលង្គប់បាត់
ក ើយ។ 
ក្៖ កគយក្កៅក្ស្លង នឹងក ? 
ខ៖  នឹងក ើយ។កទាះបីពិបាក្កេ រក៏្កៅដតកៅក្វើ ក្វើេិនក្វើករះដតកៅៗ។ 
ក្៖ ពិបាក្ណារ់អ  ៊ុំត្គាន់ដតឮអញ្ច ឹង។ 
ក្៖ ពួក្កគកផ្េងៗកគកលើក្អាត្បឡាយ នឹងកគកលើក្ែីប  នៗកនះកគលី។ 
ក្៖ រ េាដតក្វើការជាេេៃន់ត្គប់គាន  ាងក េ៎? 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក្៖ អត់ដែលមានអនក្ណាកគរ ការណ៍គាន កែើេែីផ្ាួលពួក្ នឹងវ ិកេក េ៎? 
ខ៖ ផ្ាួលរអី ក្ ាំដតែូរយួនរូលអញ្ច ឹងក្ ាំអីេិនរអីកគថាខ្ងរយ័ពយេក្ត្តូវរមាា ប់កចាលទាាំងអរ់
ដតករះយួនរូលទាន់ក្ ាំអី ក៏្ដលងបានង្គប់កៅណារ់ ។ 
ក្៖ ចារ! 
ខ៖ បានររ់េក្កៅស្ររក្។ 
ក្៖ ដតអ  ៊ុំកទាះបានររ់មានជីវតិក៏្កោយក៏្កៅនឹក្ស្រកណាះបងបអូនដែលអ  ៊ុំក ? 



ខ៖ ក ើយស្រកណាះរល់ដតថ្ងៃ នឹង កបើយប់កឡើងរាំរនេិនលក់្នឹក្ពីកនះនឹក្ពីក ះត្គប់រពវ
ដបបយ ង។ 
ក្៖ ឈឺរិតាណារ់អ  ៊ុំ។ 
ខ៖ ក ើយកូ្នខៃ ាំរ ខ េវាថាដេ ឯងក្ ាំគិតកត្រើនគិតដតរត្មានា រត្មានាអីកបើរត្មានាេិនលក់្។ 
ក្៖  នឹងក ើយអញ្ច ឹងជីវតិរបរអ់  ៊ុំ។ 
ខ៖ ចារ! 
ក្៖ ែូរជាលវីតជូររត់ណារ់អ  ៊ុំ? 
ខ៖ ជូររត់ពិកររកៅកៅជ ាំរ ាំបានអាករ ពីកនះករ ិ្៍ស្លត់ក ើយ នឹងហាេ៎ ... ាំគាន កេមា យៗនិង 
កូ្នេួយមាន ក់្ថាកៅកបើក្អងកររ ះកាល នឹងបារាំងកគកបើក្ក ះលែីកៅជ ាំរ ាំ នងឹ។ 
ក្៖ អងាការយូអិន។ 
ខ៖ ចារកបើក្កៅជត្េរាំ នឹង កៅកបើក្រូលកៅេ ក្ក្ាួយកូ្នអីឱ្យកៅឯករ ិ្៍កនះ ស្ស្លប់ែល់ក្ាួយ 
កយើងកៅ កៅអញ្ច ឹងកៅយួនក ើយនិងបា រ  នឹងបា ់គាន អត់ហា នករ េក្ ែល់កពលកូ្នៗវា
កៅតេបាត់ដេ យូរក ះកៅតេក៏្កៅ នឹងកៅក៏្មានបាីឪព ក្វារល់ថ្ងៃ។ 
ក្៖ អញ្ច ឹងក៏្ជួបបាីកត្កាយកៅជ ាំរ ាំ នឹងកៅកេក េ៎? 
ខ៖ ចាេ៎រកៅជត្េរាំ។ 
ក្៖ ចារ! ខ្ ាំអរគ ណកត្រើនដេនដេនរត្មាប់ការផ្ាល់ឱ្យរមាា រអីពីជីវត្បវតាិរបរ់អ  ៊ុំបានេួយ
រាំនួន នឹងក ើយ ក ើយខៃ ាំអរគ ណកត្រើនណារអ់  ៊ុំរត្មាប់ការរមាា រអ  ៊ុំកៅក្ន ងថ្ងៃ នឹងហាេ៎អ  ៊ុំ។ 
ខ៖ ចាេ៎រ! 


