
អ  ៊ុំស្រីម ៉ូវ តាំង កកើតមកជាក៉ូនអនកស្ស្រចម្កា រ ក ើយម្កនឪព កគាត់ក៏បានក្វើទាហានផងស្ែរ 
ក ើយក្កុមក្រសួាររបរ់គាត់ព៉ូបានក្វើជាអនកក្វើរារកតន ត។ ជីវតិរបរ់អ  ៊ុំស្រីកពលគាត់ររ់កៅ
ជាមួយឪព កម្កា យរឺគាត់ព ាំរ៉ូវពិបាកកេ ស្តល ុះែល់កពលគាត់ម្កនក្រួសារក ើយក្វើការរករ ីរឺ
គាត់ម្កនការលាំបាកកន ងការក្រួសារ ក ើយក្វើការ ត់កនឿយ។ គាត់ក៏ជាអនករាំឆៃយ ាំផងស្ែរ
ក ើយគាត់រាំជាមួយបាីគាត់ផងស្ែរ។ 
 

ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំស្ស ី ម ៉ូវ ត ាំង 
 

ក៖ អនករម្កា រក ម្ ុះ ស្  ម រ រន្ធា  ខ៖ អនកក្តវូកររម្កា រក ម្ ុះ ម ៉ូវ តាំង 
 

ក៖ ជាែាំប៉ូងន្ធងខ្ ាំរ៉ូមស្លែងអាំណររ ណែល់អ  ៊ុំស្រីស្ែលឱ្យខ្ ាំរម្កា រអាំពីជីវក្បវតាិរបរអ់  ៊ុំន្ធងខ្ ាំ
ក ម្ ុះស្  ម រ រន្ធា  ជាអនករម្កា រអាំពីជីវក្បវតាិរបរ់អ  ៊ុំកៅកន ងឆលៃស្ែលកយើងរម្កា ររឺកៅកន ង
ឆលៃេី០១ ស្ខមិន្ធ ឆ្ន ាំ២០១៨។ ការរម្កា រកនុះម្កនេីតាំងរថិតកៅកន ងភ៉ូមិស្ក្ពក ៉ូរខាងលិច 
រង្កា ត់ស្ក្ពក ៉ូរ ក្កុងតកមម  កខតាកណ្តា ល ក្បកេរកមព ជា ។ ក ើយន្ធងខ្ ាំនឹងរ៉ូមចាប់កផាើម
រម្កា រពីជីវក្បវតាិរបរ់អ  ៊ុំស្តមាង។ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំក ម្ ុះកព អ  ៊ុំក ម្ ុះអីករស្ែរ? 
ខ៖ ក ម្ ុះម ៉ូវ តាំង។ 
ក៖ ម ៉ូវ តាំង? 
ខ៖ ម ៉ូវ តាំង។ 
ក៖ ចារ! អ  ៊ុំអាយ  ឥឡ៉ូវ នឹងអាយ ប  ន្ធម នក ើយ? 
ខ៖ ៦៦! 
ក៖ អាយ កក្ចើនក ើយ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំម្កនក ម្ ុះអីកក្ៅពីក ម្ ុះតាំង នឹងកេៀតកេ? 
ខ៖ ក ម្ ុះស្តមួយ នឹងករកៅកៅស្ក្ពក ៉ូរ នឹងករកៅ តាំងពីបាត់ែាំបង តាំងពីអីណ្តមកករ
កៅស្តអញ្ច ឹង។ 
ក៖ ច ុះពីកកមងមកអត់ម្កនអនកណ្តករដាក់ក ម្ ុះកផេងកេ ី? 



ខ៖ ម្កនស្តករមិនរ៉ូវករកៅ។ 
ក៖ ករកៅអីករវ ិ? 
ខ៖ ក ម្ ុះស្តតាំង នឹង។ 
ក៖ និយយថាស្ែលក ម្ ុះករមិនរ៉ូវស្ែលកៅ នឹងហាា៎។ 
ខ៖ ករមិនរ៉ូវកៅកក្ចើនស្ែរ ករកៅខ្ឹង ង មីពយ ង មីតកម្កង ង អញ្ច ឹងបានករអត់កៅ
ករកៅស្តតាំងមួយ នឹងអីចឹងកៅ។ 
ក៖ ក ើយលីបានករដាក់ក ម្ ុះអីចឹងៗឱ្យ ករកចុះស្តកលងអញ្ច ឹងកៅ ី? 
ខ៖ ចារ! ករកចុះស្តកៅ។ 
ក៖  អា៎! ក ើយករកៅ ស្ម ឪបងបអ៉ូនអី នឹងករកៅអញ្ច ឹងស្ែរ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖  នឹងក ើយ ស្តក ម្ ុះស្មនស្េនករកៅក ម្ ុះតាំង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរក្ម្កប់ឆ្ន ាំស្ខមរអ  ៊ុំកកើតរតវអីករវ ិ? 
ខ៖ កកើតរតវអី។ 
ក៖ កអើឆ្ន ាំស្ខមរហាា៎  អ  ៊ុំកកើតរតវអីករវ ិ ជ៉ូត ៃែ៉ូវ ខាល កថាុះ រតវម្កន់អី នឹងហា? 
ខ៖ រតវម្កន់។ 
ក៖ រតវអីករវ ិឆ្ន ាំរកាអីចឹង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អញ្ច ឹងខ្ ាំទាយក្តូវ អញ្ច ឹងឆ្ន ាំរកាអ  ៊ុំកណ្តុះ? 
ខ៖ ចារ!  
ក៖ អ  ៊ុំកកើតឆ្ន ាំណ្តអ  ៊ុំចាាំកេ? 
ខ៖ អត់ចាាំ។ 
ក៖ ស្តែឹងស្តរល់ឆលៃអាយ ៦៦ឆ្ន ាំ? 
ខ៖ ចារ! 



ក៖ កកើតកៅ អញ្ច ងឹអ  ៊ុំក្បស្ លជាកកើត១៩៥២អី នងឹៗ? អ  ៊ុំចាាំស្ខអ  ៊ុំឯងកកើតកេ? 
ខ៖ អត់ចាាំផង។ 
ក៖ អត់ចាាំស្ែរ ក ើយស្រុកកាំកណើ តកៅឯណ្តវ ិអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ស្រុកកាំកណើ តកៅរអី ក្ទាករងកគា។ 
ក៖ កៅណ្តវ ិកៅក្ទាករងកគា នឹងអ  ៊ុំ? 
ខ៖ កនុះករៀមរបកនុះ។ 
ក៖ ករៀមរបកនទួតក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងកៅស្រុកកណ្តា លរទឹងកខតាកណ្តា លកយើង នងឹក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយអ  ៊ុំតាំងពីកៅពីកកមងមករឺអ  ៊ុំកៅ នឹងរ ៉ូតម ងអ  ៊ុំក ា៎? 
ខ៖ ពីកកមងមកមកកៅស្រុកតកមម ។ 
ក៖ ប  ន្ធម នឆ្ន ាំបានមកកៅតកមម វ ិ? 
ខ៖ អាយ ១០ឆ្ន ាំកច មក។ 
ក៖ ម៉ូលក ត អីបានែ៉ូរេីលាំកៅអ  ៊ុំ? 
ខ៖ កោកព កក្វើទាហាន ។ 
ក៖  អា៎! ក ើយអញ្ច ឹងក៏បានែ៉ូរកៅ? 
ខ៖ចារ! កឡើងមកតមកោកព ក។ 
ក៖   ីៗ! ចារ! ក ើយអ  ៊ុំម្កនបងបអ៉ូនក្បុរស្របី  ន្ធម នន្ធក់ស្ែរ? 
ខ៖ ក្បុរម្កនស្តមួយសាែ ប់បាត់ក ើយ។ 
ក៖ អញ្ច ឹងម្កនបងបអ៉ូនស្ត២ន្ធក់កេអញ្ច ឹង? 
ខ៖ បងបអ៉ូន៩ន្ធក់។ 
ក៖ ចាំ! ក ើយឥឡ៉ូវបងបអ៉ូន៩ន្ធក់ នឹង សាែ ប់ប  ន្ធម នកៅប  ន្ធម ន? 
ខ៖ កៅរល់ស្ត២។ 



ក៖ ែល់កពល៧ន្ធក់កេៀតសាែ ប់អរ់រលីងក ើយក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ គាត់សាែ ប់ម៉ូលក ត អីករស្ែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖  អា៎! កៅរល៣់។ 
ក៖ កៅរល់៣ឥឡ៉ូវ នឹងក ា៎? 
ខ៖ ចារ! កៅរល់៣។ 
ក៖ ម៉ូលក ត អីបាន៦កេៀតបានសាែ ប់? 
ខ៖ គាត់កចុះស្តឈ។ឺ 
ក៖ សាែ ប់កៅកន ងជាំន្ធន់រង្គ្ង្កា មឬក៏ក ើយៗ? 
ខ៖ កអើកៅសាែ ប់ខែុះសាែ ប់កៅលន់ នល ់ជាំន្ធន់លន់ នល់ ហាា៎។  
ក៖ ចារ! 
ខ៖ ខែុះកៅជាំន្ធន់អាពត។ 
ក៖ ក ើយស្បកអាពតម្កនស្ែលម្កនអនកណ្តករសាែ ប់កេ? 
ខ៖ ស្បកអាពតអត់ម្កនកេ។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងម្កនស្តសាែ ប់កៅកន ងរង្គ្ង្កា ម នឹងម ង? 
ខ៖ ចារ!  
ក៖ អញ្ច ឹង៦ន្ធក់កឡើងសាែ ប់កដាយសារអញ្ច ងឹ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយពួកគាត់ទាាំងអរ់គាន  នឹងអ  ៊ុំែ៉ូចជាកពលគាត់សាែ ប់ នឹង ម នគាត់សាែ ប់ នឹងគាត់ម្កនបាី
ម្កនក្បពនាក ើយឬក៏កៅ? 
ខ៖ អត់ទាន់ម្កនផង។ 
ក៖ អញ្ច ឹងរ េាស្តកៅលីវទាាំងអរ់? 
ខ៖ ចារ!  អា៎! សាែ ប់កៅកន ងស្ក្ពក ៉ូរពីរស្ែរ។ 
ក៖  អា៎! 



ខ៖ កខាម ចផោែ កន្ធុះ។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងម្កនសាែ ប់ក ើយកពលស្បកកនុះស្ែរ? 
ខ៖ ចារ! សាែ ប់កៅ នឹងកៅស្ក្ពក ៉ូរ នងឹ។ 
ក៖  អា៎! អ  ៊ុំចាាំក ម្ ុះបងបអ៉ូនទាាំង៩ន្ធក់ នឹងអត់ អ  ៊ុំករៀបរប់ក ម្ ុះកមើល? 
ខ៖ កអើ ខ្ ាំេី១បងករ។ 
ក៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំអនកបងករកេអីចឹង? 
ខ៖ ចារ! េី២ក ម្ ុះនី រប់មិនអរ់កេក ម្ ុះកនុះ។ 
ក៖ កមើលឥឡ៉ូវចាាំប  ន្ធម នកៃែើយប  ណណឹ ងមកមិនបាច់អីពិបាកតឹងស្តងអីកេ។ 
ខ៖ ឥឡ៉ូវកយើងរប់ស្តអាកៅររ់ៗ បានក ើយ។ 
ក៖អត់កេ ទាាំងសាែ ប់ នឹងមកស្តចាាំ។ 
ខ៖ សាែ ប់អត់ទាន់ម្កនក ម្ ុះផងត៉ូចៗ។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងចាាំបានប  ន្ធម នក្បាប់ប  ណណឹ ងមក។ 
ខ៖ េី១ខ្ ាំេី២បអ៉ូនខ្ ាំក ម្ ុះនី េី៣្ីក្បុរេី៤ផោែ  េី៥ផលែ ី េី៦អនកណ្តករវ ី មីឡកី ើយកក្ៅពី
 នឹងអត់សាា ល់ក ម្ ុះកេ។ 
ក៖ ត៉ូចៗកពក? 
ខ៖ ចារ! ត៉ូចៗ! 
ក៖ គាត់សាែ ប់អាយ ប  ន្ធម នវ ិ? 
ខ៖ កកើតមកអត់ទាន់បានកនុះផងសាែ ប់។ 
ក៖  អា៎! មិនទាន់បានក ើ ពិភពកោកអីផង នឹង ីសាែ ប់។ 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ កេើបបានស្តកនុះ នឹងសាែ ប់កៅ។ 
ខ៖  នឹងក ើយ! 
ក៖  នឹងក ើយ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរក្ម្កប់បងបអ៉ូនទាាំងអរអ់  ៊ុំស្រឡា ់មួយណ្តជាងករ? 
ខ៖ ស្រឡា ់ករមើគាន ទាាំងអរ់។ 



ក៖ ចារ! ក ើយមួយណ្តស្ែលចិតាលអជាងករ? 
ខ៖ ករឿងចិតាលអមិនចិតាលអ្មមតែល់អញ្ច ងឹកៅអនកមកម្កនកនុះម្កនកន្ធុះេិ ឱ្យ ឱ្យល យឱ្យកា 
ក់រអីឱ្យក្រប់ៗស្តគាន  នឹងអីចឹង។ 
ក៖ អញ្ច ឹងរ េាស្តចិតាលអអីចឹង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំអនកស្ែលកៅររ់ទាាំងអរ់៣ន្ធក់អញ្ច ងឹក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយឥឡ៉ូវ២ន្ធក់គាត់កេៀតឥឡ៉ូវកៅណ្តខែុះកៅ? 
ខ៖ គាត់កៅជាមួយករ។ 
ក៖ កៅណ្តករខែុះអ  ៊ុំ? 
ខ៖ មីឡីកៅភនាំកព ជាមួយករ។ 
ក៖ ម្កនបាីម្កនអីនឹងករកេ? 
ខ៖អត់ម្កនបាី។ 
ក៖ កៅក្កម ាំចារ់អីចឹងរ ៉ូត។ 
ខ៖ ចារ! ក្កម ាំចារ់រ ៉ូត។ 
ក៖ លីបានគាត់អត់យកបាី? 
ខ៖ គាត់អត់យកអាយ ៤០ជាក ើយ នឹង។ 
ក៖   ី! បអ៉ូនកៅករវ ិ ីអី? 
ខ៖ ចារ! បអ៉ូនកៅ។ 
ក៖ ក ើយអញ្ច ឹងកផ្ើរពឹងស្ផអកកលើវារន្ធករអីចឹងកៅ? 
ខ៖  នឹងស្តបអ៉ូនៗ នឹងករកចុះស្តកផ្ើមកម្កន ក់៤០,០០០ ៥០,០០០ ៤០,០០០ ៥០,០០០អីចឹងកៅ។ 
ក៖ ច ុះមួយកេៀតកៅមួយម្កនបាីម្កនក្បពនាអីករកេ? 
ខ៖ មួយកេៀតកៅឆលកណ្តុះ? 
ក៖ កៅក្វើការកៅឆល? 



ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក្បុរឬកស្រីកៅក្វើការកៅឆល? 
ខ៖ ស្រី។ 
ក៖ ស្រីស្ែរ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អញ្ច ឹងរល់ឆលៃកៅរ េាស្តស្រីៗ ? 
ខ៖ ស្រី! 
ក៖ ក្បុរៗសាែ ប់កពលម នអរ់ក ើយ? 
ខ៖ ចារ! សាែ ប់កពលម នអរ់ក ើយ។ 
ក៖ អ  ៊ុំកាលពីម នមកអ  ៊ុំកលងអីករខែុះជាមួយបងបអ៉ូនហាា៎  អាចករៀបរប់អន រាវរយី៍អ  ៊ុំកលងជាមួយ
បអ៉ូនៗហាា៎ កម ចស្ែរ? 
ខ៖ ខ្ ាំពីកកមងមកខ្ ាំធ្លែ ប់ហាត់កលងែ៉ូចថាយីកក រាំវង់អីចឹងមក ែល់កពលែល់អាពតកពលខ្ ាំចារ់
កៅខ្ ាំកលងឆៃយ ាំកលងអីចឹងកៅ។ 
ក៖ អញ្ច ឹងអនកណ្តអនកបកក្ងៀនអ  ៊ុំឱ្យកលងយីកកកលងអី នឹង? 
ខ៖ ម្កនក្រូស្តគាត់សាែ ប់អរ់ក ើយ។ 
ក៖  អា៎! ស្តអ  ៊ុំកៅកពលស្ែលអ  ៊ុំកៅជាមួយបងបអ៉ូនហាា៎  កតើអវីស្ែលអ  ៊ុំច៉ូលចិតាកលងអវីជាងករជាមួយ
បងបអ៉ូន? កលងកភែង នងឹឬក៏អី? 
ខ៖ អនកែឆេ។ 
ក៖ កលងជាមួយអនកែឆេកេ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ស្តជាមួយបងបអ៉ូនហាា៎  ច៉ូលចិតាកលងអីករជាងករ? 
ខ៖ ជាមួយបងបអ៉ូនខ្ ាំអត់ស្ែលបានកលងអីផង ម្កនស្តខ្ ាំកមផទុះ នឹងក្វើការផទុះ នឹង។ 
ក៖  អា៎! 
ខ៖ បអ៉ូនៗខជិលចង់ង្កប់ នឹង។ 



ក៖ ចាាំស្ត ៉ូបស្រួលអ  ៊ុំក ា៎? 
ខ៖  នឹង! 
ក៖ ស្តែល់កពលពួកគាត់ករៀង ា្ំកៅពួកគាត់ករៀងចិតាលអជួយអ  ៊ុំវ ិស្ែរអ  ៊ុំណ្តា៎ ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អ  ៊ុំភារកក្ចើនអវីស្ែលបអ៉ូនៗច៉ូលចិតាក្វើមកអ  ៊ុំហាា៎  ភារកក្ចើនគាត់ច៉ូលចិតាក្វើអីមកអ  ៊ុំស្ែរ? 
ខ៖ គាត់មកកលងខ្ ាំក ា៎? 
ក៖ ចារ!  
ខ៖ គាត់េិ ជាេឹកក្កូចជានាំរអីអីចឹង ែ៉ូចថាស្ខច៉ូលឆ្ន ាំអីចឹង គាត់េិ ម្ក នាំកេវតករៀបមួយរពវ
ក្រប់អីចឹងកៅណ្តា៎។ 
ក៖  អា៎! រល់ឆ្ន ាំអញ្ច ឹងក ា៎? 
ខ៖ ចារ! ក ើយគាត់ជ៉ូនជាល យអីចឹងអី៤០,០០០ ៥០,០០០អីចឹងមក ។ 
ក៖ ចារ! បអ៉ូនៗ នឹង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយមិនក្ពមមកកៅជាមួយបងមក? ស្តគាត់កដាយសារគាត់ក្តូវក្វើការក្វើអីកណ្តុះ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ គាត់កៅជាមួយករគាត់មកកៅជាមួយបងកម ចកកើត។ 
ក៖ កដាយសារមកកៅកនុះក៏មិនកកើតស្ែរ កដាយសារកៅៗកក្ចើន។ 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អ  ៊ុំនឹកស្រឡា ់បងបអ៉ូនកស្នែងណ្តជាងករអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ស្រឡា ់ស្តទាាំងអរ់ អត់ស្ែលថាស្រឡា ស់្តអនកណ្តករមួយអីអត់អនកសាែ ប់កៅ ក៏អាណិ
តស្រឡា ់អនកកៅក៏អាណិតស្រឡា ់។ 
ក៖ ចារ! ពួកគាត់ស្ែលសាែ ប់កៅ នឹង កដាយសារពួកគាត់អត់អី ៉ូបឬក៏ករយកកៅវាយកចាល
អ  ៊ុំ? 
ខ៖ អត់! 



ក៖ ឬក៏កកើតមកវាកម ចសាែ ប់កដាយសារម្កនជមៃឺអីករម ង? 
ខ៖ កកើតមកម្កនជមៃឺអត់ម្កនវាយកេ។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរក្ម្កប់កនុះវ ិ ឪព ករបរអ់  ៊ុំគាត់ក ម្ ុះអីករស្ែរ? 
ខ៖ ឪព កខ្ ាំក ម្ ុះសារ   ម។ 
ក៖ អីករក្តក៉ូលគាត់? 
ខ៖  ក្តក៉ូលគាត់ អ ៉ូង សារ   ម។ 
ក៖ អ ៉ូង សារ   ម? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ឥឡ៉ូវគាត់សាែ ប់ឬក៏កៅររ់? 
ខ៖ គាត់សាែ ប់ជាំន្ធន់ប  ល ពត។។ 
ក៖ ជាំន្ធន់ប  ល ពតស្ែរ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ឆ្ន ាំ១៩៧០ប  ន្ធម នស្ែលគាត់សាែ ប់ នងឹ? 
ខ៖ អត់ អត់ចាាំ។ 
ក៖ ចារ! អ  ៊ុំចាាំកពលណ្តគាត់កកើតអីកេ? 
ខ៖ ចារ? 
ក៖ គាត់កកើតកពលណ្តអីអ  ៊ុំចាាំក ា៎? 
ខ៖ អត់! 
ក៖ អត់ម្កនអត់ចាាំគាត់ម ងក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ស្តកពលគាត់សាែ ប់ នឹងគាត់អាយ ប  ន្ធម នកៅអ  ៊ុំ? 
ខ៖ កាលគាត់សាែ ប់ នឹងអាយ ៦០ជាងជិត៧០ក ើយ។ 
ក៖  អា៎! ស្កែរៗ នងឹក ា៎? 
ខ៖ ចារ!  



ក៖ ក ើយកពលគាត់សាែ ប់ នឹងច៉ូលប  លពតយ៉ូរណ្តរ់ ក ើយឬក៏កេើបស្តច៉ូលកេបានសាែ ប់? 
ខ៖ ច៉ូលយ៉ូរស្ែរក ើយ កៅកៅកកាុះ ា្ំបានមួយឆ្ន ាំបានផ្លែ រ់ពីកកាុះ ា្ំកៅកោ ិ្៍សាត់។ 
ក៖ ចារ! ក ើយក៏   ី! កពល នងឹករជាំកលៀរកៅអ  ៊ុំកណុះ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អ  ៊ុំកតើឪព ករបរ់អ  ៊ុំហាា៎គាត់រឺជាែ៉ូចឆ្ន ាំស្ខមរគាត់កកើតរតវអីករវ ិ? 
ខ៖ គាត់ម្កន់ស្ែរ រកាស្ែរ។ 
ក៖ រកាស្ែរ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖   ី! ៃ ងគាន ជាមួយអ  ៊ុំ? ជាន់គាន ជាមួយអ  ៊ុំអញ្ច ងឹក ា៎? 
ខ៖ចារ! 
ក៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរក្ម្កប់គាត់ហាា៎  កស្នែងណ្តអវីស្ែលអ  ៊ុំស្រឡា ់ឪព កជាងករ គាត់ជាមន រេកម ច
ស្ែរ? 
ខ៖ ខ្ ាំស្រឡា ់ឪព កគាត់រែ៉ូត អត់ស្ែលវាយក៉ូន។ 
ក៖ ចារ! 
ខ៖ អត់ស្ែលស្បកពីព កពីស្ម កេខ្ ាំ ខ្ ាំកៅស្តជាមួយគាត់រ ៉ូត។ 
ក៖ ក ើយកម ចកេៀតអ  ៊ុំចរកិរបរ់ឪព ករបរ់អ  ៊ុំហាា៎  អន រាវរយីស៍្ែលអ  ៊ុំធ្លែ ប់ជាមួយគាត់អញ្ច ឹង
ហាា៎ កម ចស្ែរ? 
ខ៖ គាត់អត់អីកេ គាត់រែ៉ូតជាមួយក៉ូនស្រឡា ់ក៉ូនបីបាច់ស្លរកាក៉ូនអញ្ច ឹងេិ រកមែៀកបាំោក់ 
ឱ្យ ែ៉ូចថាខ្ ាំ២ន្ធក់បអ៉ូនអញ្ច ងឹ ា្ំៗ។ គាត់ឱ្យកៅផារ កៅផារគាត់ថាក៉ូនណ្តស្រឡា ់អីឱ្យយក
 នឹងកៅ ព កកច ល យឱ្យកេ។ អញ្ច ឹង២ន្ធក់បងបអ៉ូន នឹងតមែាំកណើ រករ ើរស្រឡា ់កៅែល់
កពលខ្ ាំមកយកែល់ផទុះខ្ ាំករែៀកបអ៉ូនខ្ ាំក្ចស្ណនថា ព កក ើយស្ម ថាេិ ឱ្យស្តបងលអថាអញ្ច ឹង។ 
ក៖   ី! ក្ចស្ណនអ  ៊ុំបានកខាអាវសាអ តអីចឹងក ា៎? 
ខ៖  នឹងក ើយ វា ា្ំវាធ្លត់ក ើយែល់កពលករែៀកកៅវាអត់េាំនងវាអត់រម អា៎ ក ើយអីចឹង។ 
ក៖ ចារ! ក ើយអ  ៊ុំកពល នឹងសាអ តជាង។ 



ក៖ ក ើយអញ្ច ឹងកៅគាត់បកន្ធទ រព ក ក ើយស្ម ថាេិ ឱ្យខ្ ាំលអៗណ្តា៎  ែល់កពលខ្ ាំនិយយថាអ
ញ្ច ឹង ឥឡ៉ូវែ៉ូរគាន វ ិ ស្ អងយករបរ់របរ់អ កៅអ យករបរ់របរ់ស្ អងវ ិ។ 
ក៖ ចារ! 
ខ៖ អត់ក្ពមកេ។ 
ក៖ ច ុះស្ក្កងចង់បានលអក ា៎ ឥឡ៉ូវករឱ្យក ើយកតើ យ ប់ម ង ក ើយឥឡ៉ូវបអ៉ូន នឹងគាត់សាែ ប់បាត់
ក ើយក ា៎បអ៉ូន នងឹក ា៎? 
ខ៖ កៅកៅឆល អា៎។ 
ក៖  អា៎!  នឹងក ើយ បអ៉ូនស្រីមួយកៅឆល នឹង។ 
ខ៖ ចារ! មីមួយបន្ធទ ប់ពីខ្ ាំ នឹង។ 
ក៖ ចារ! ក ើយឥឡ៉ូវកៅស្តធ្លត់កេៀតកេ? 
ខ៖ ឥឡ៉ូវកៅស្ត ា្ំអីចឹង? 
ក៖  ៉ូបមិនបានក ា៎? អញ្ច ងឹអ  ៊ុំរក្ម្កប់ឪព ករបរ់អ  ៊ុំហាា៎  គាត់រករ ីអីករស្ែរកែើមែីចិញ្ច ឹមអ  ៊ុំ? 
ខ៖ គាត់ក្វើទាហាន។ 
ក៖  អា៎! ក ើយែ៉ូចមិ  នឹង អញ្ច ឹងអ  ៊ុំក្បាប់ថាកពលម នែាំប៉ូង កៅករៀមរបកនទួតកេកណ្តុះកេអ  ៊ុំ
កណ្តុះ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អញ្ច ឹងកដាយសារម៉ូលក ត អីគាត់ជាទាហានកដាយសារគាត់ក្តូវផ្លែ រ់បា៉ូរេីលាំកៅមកកៅត
កមម វ ិអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ទាហានករកែើរក្រប់ស្តកស្នែង។ 
ក៖ អញ្ច ឹងក៉ូនទាាំងអរ់ក្តូវយកមកតមទាាំងអរអ់ត់? 
ខ៖ ចារ! យកមកទាាំងអរ។់ 
ក៖ ចារ! និយយថាែ៉ូរកៅមកអញ្ច ឹងហាា៎  រកបៀបថាែី នឹងករចាប់ឱ្យកយើងឬក៏ករផាល់ឱ្យកយើងឬ
ក៏កយើងក្តូវេិ ែី នឹងកៅខែួនឯង? 
ខ៖ ែីកាលពី៧៩(១៩៧៩) កាលកយើងមកកៅរ េាស្តកយើងចាប់។ 



ក៖  អា៎! 
ខ៖ ែ៉ូចថាម្កនកមក្កមុម្កនអីចឹងកៅគាត់ឱ្យមកអញ្ច ឹងកៅកយើងកៅកៅ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងកយើងចាប់កៅអញ្ច ឹងកៅ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយកក្ៅពីទាហានកតើគាត់ម្កនក្វើអីករកេៀតកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ គាត់ម្កនក្វើអីគាត់។ 
ក៖ ឪព កអ  ៊ុំគាត់ម្កនស្ែលក្វើស្ស្រចម្កា រអីកេ? 
ខ៖ ក្វើគាត់កៅស្តវតា។ 
ក៖ អញ្ច ឹងគាត់សាែ ប់កពលកៅកន ងជាំន្ធន់ប  លពតស្ែរអ  ៊ុំស្មនកេ? 
ខ៖ ចារ! សាែ ប់ជាំន្ធន់ប  ល ពត។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងគាត់ក្វើជាទាហានរបរល់ន់ នល?់ 
ខ៖ ចារ! តាំងពីរកមាច អា៎។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងរក័ដិមិនស្មនទាបស្ែរអ  ៊ុំក ា៎? 
ខ៖ ែឹងរក័ដិគាត់ប  ន្ធម នផង។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំស្តកពលកៅជាមួយឪព កហាា៎ម្កនជីវភាពកម ចស្ែរ? 
ខ៖ ជីវភាពមិនរ៉ូវខវុះខាតប  ន្ធម នកក្ោុះកយើងកៅជាមួយម្កា យឪព ក ែល់ស្តកពលមកម្កនបាីម្កន
ក៉ូនកនុះបានជីវភាពអន់ម ងអត់ម្កនម្កា យកៅ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំច៉ូលែលម់្កា យមាងម្កា យអ  ៊ុំគាត់ក ម្ ុះអីករវ ិ? 
ខ៖ ម្កា យខ្ ាំក ម្ ុះករង។ 
ក៖ ចារ! ក្តក៉ូលគាត់ណ្តរ់អ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក្តក៉ូលគាត់ម ៉ូវ នងឹក ើយ។ 
ក៖ ម ៉ូវ ករង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ចារ! ក ើយច ុះក្តក៉ូលអ  ៊ុំមិ ក្តក៉ូលអីករវ ិ? 



ខ៖ ខ្ ាំម ៉ូវស្ែរ នឹង ដាក់ស្តខ្ ាំ។ 
ក៖ ហាា៎អញ្ច ឹងយកក ម្ ុះខាងតខាងស្ម កេអញ្ច ឹង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ លីបានអត់យកក ម្ ុះខាងឪ? 
ខ៖ ខាងឪពិបាកកៅកក្ោុះខ្ ាំដាក់អីកនុះអីកៅអញ្ច ងឹក ើយ។ 
ក៖  អា៎! េម្កែ ប់មកក ើយអញ្ច ងឹក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អ  ៊ុំចាាំថាម្កា យអ  ៊ុំគាត់កៅររ់ឬក៏គាត់សាែ ប់ក ើយ? 
ខ៖ សាែ ប់។ 
ក៖ សាែ ប់កពលជាំន្ធន់ណ្តស្ែរ? 
ខ៖ សាែ ប់កៅនឹងស្ក្ពក ៉ូរកនុះ។ 
(មិតាភកាិគាត់)៖ យយករងសាអ តណ្តរ់រឹងែ៉ូចតួក នអីចឹង សាអ តស្មនស្េនម ង។ 
ក៖ ក ើយគាត់ម៉ូលក ត អីបានគាត់សាែ ប់អ  ៊ុំ? 
ខ៖ គាត់ឈឺកកើតកេៀច អា៎។ 
ក៖  អា៎! កកើតកេៀចេឹក គាត់ ៉ូបស្សាឬក៏អី? 
ខ៖ ចារ! គាត់ ៉ូប។ 
ក៖ ភារកក្ចើនឱ្យស្ត ៉ូបស្សារឺ កកើតកេៀចេឹក នឹងម ងក ា៎? 
ខ៖  នឹងក ើយចារ។ 
ក៖ ចារ! ក ើយអញ្ច ឹងអ  ៊ុំកពលម្កា យអ  ៊ុំគាត់សាែ ប់ នឹងគាត់សាែ ប់អាយ ប  ន្ធម ន? 
ខ៖ គាត់សាែ ប់អាយ ៦៨ក ើយ... 
ក៖ ប  ន្ធម ន ក ើយប  ន្ធម នឆ្ន ាំក ើយស្ែលគាត់សាែ ប់ នឹង? 
ខ៖ ែឹងប  ន្ធម នឆ្ន ាំក ើយកេ ខ្ ាំអត់ចាាំ។ 
ក៖ យ៉ូរអីអត់អ  ៊ុំ? 
ខ៖ យ៉ូរក ើយក្បស្ ល២០ឆ្ន ាំក ើយមិនែឹង។ 



ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងយ៉ូរស្ែរក ើយ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំម្កា យរបរ់អ  ៊ុំគាត់កកើតឆ្ន ាំស្ខមរ គាត់កកើតឆ្ន ាំរតវអីករវ ិ? 
ខ៖ អត់ែឹងគាត់ឆ្ន ាំអីផង។ 
ក៖ គាត់អត់ក្បាប់កេអញ្ច ឹង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយែឹងមិ ថា មិ កភែចរួរឪ ឪអនកកខតាណ្តវ ិ េីកស្នែងគាត់កកើតហាា៎  កៅ... 
ខ៖ កៅកស្នែងខ្ ាំក្បាប់មិ  នឹង។ 
ក៖ កៅភ៉ូមិ  ាំជាមួយអ  ៊ុំស្ែរ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ កៅករៀមរបកនទួត នឹង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ស្រុកកណ្តា លរទងឹកខតាកណ្តា ល។ ច ុះម្កា យរបរ់អ  ៊ុំគាត់អនកស្រុកមកពីណ្តវ ិ? 
ខ៖ កៅជាមួយគាន  នងឹ។ 
ក៖ អញ្ច ឹងគាត់ករៀបការអនកស្រុកភ៉ូមិជាមួយគាន កេអីចឹង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖  អា៎! រ េាអនកកខតាកណ្តា លស្រុកកណ្តា លរទឹង នឹងស្ែរ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អ  ៊ុំករកៅភ៉ូមិ  ាំអីករស្ែរ អ  ៊ុំកៅឱ្យកព កមើល? 
ខ៖ ករកៅភ៉ូមិែ៉ូនវង់។ 
ក៖   ាំ? 
ខ៖   ាំករមិនែឹងកៅ  ាំអីករកេ។ 
ក៖ ចារ! កៅមា ាំណ្តកៅជិតសាព ន៧មករ នឹងកេ?  ីកៅច៉ូលភ៉ូមិកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ច៉ូលភ៉ូមិ ក្តោាំងកក់។ 
ក៖  អា៎! កៅក្តោាំងកក់ នឹង។ 
ខ៖ ចារ! 



ក៖ អ  ៊ុំកៅ នឹងភារកក្ចើនអនកស្ែលកៅស្រកុ នឹងហាា៎  ភារកក្ចើនករកក្ចើនក្វើការអីករវ ិ? កពលអ  ៊ុំ
កៅពីកកមងៗហាា៎? 
ខ៖ ក្វើ ក្វើស្តែករទ៉ូង នឹង ក្វើស្ស្រ។ 
ក៖ ស្តប  ណណឹ ងកេ ?ី 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ម្កនភារកក្ចើនអនកកៅ នឹងម្កនករអនកកឡើងកតន តកឡើងអីកេ? 
ខ៖ កឡើងកតន តអនកខែុះេាំកនរ កឡើងមកធ្លក់រ ីកែ៉ូកៅភនាំកព អីចឹងកៅណ្តា៎។ 
ក៖ ចារ! ក ើយច ុះម្កនបងបអ៉ូនអ  ៊ុំអនកណ្តម្កនមកភនាំកព មករករ ីធ្លក់រ ីកែ៉ូអីអត់? 
ខ៖ ម្កនស្តបងៗជីែ៉ូនៗមួយ។ 
ក៖  អា៎! ក ើយរ កីែ៉ូអីេិ អីចឹងកៅ? 
ខ៖ ជួលករ។ 
ក៖ ជួលករអញ្ច ឹងកៅក ើយែលក់ពលបានអីែលក់ពលធ្លក់បានឱ្យករអីចឹងកៅ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អ៉ូកខ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរក្ម្កប់ម្កា យអ  ៊ុំហាា៎  គាត់ជាមន រេស្ែលម្កនចរកិកម ចស្ែរកៅ? 
ខ៖ ចរកិ... 
ក៖ កមើលនិយយពីអន រាវរយីជ៍ាមួយស្ម បនាិចកមើល? 
ខ៖ ស្ម ខ្ ាំក្តឹមក្តូវស្ែរ ប  ស្នាគាត់ថាែ៉ូចថាគាត់ ៉ូបស្សាបនាិចក ើយគាត់កលងស្លែងស្ែរ កលង
អារ ីរ៉ូតិចតួចពីកែើម អា៎។ 
ក៖  នឹងក ើយ កមើលនិយយទាាំងអរ់កមើលចាាំអីករខែុះពីស្ម ? 
ខ៖ ខ្ ាំមិនរ៉ូវចាាំកេ ែ៉ូចគាត់សាែ ប់កចាលខ្ ាំកៅ។ 
ក៖ ក ើយអ  ៊ុំររ់កៅជាមួយស្ម  ស្ម គាត់ក្វើការអីករស្ែរ? 
ខ៖ ស្ម ខ្ ាំកែើរកបុះក្តកួន កបុះរែឹកកចក កាត់រែឹកកចកកាត់អីលក់កន្ធុះ កបុះក្តប់កបុះអីចឹងរកអ រអី
ចឹងរពវម ខស្ត២ន្ធក់ខ្ ាំ នឹងរ វកលៀរ កែើរកបុះរែកឹបាររពវម ខ។ 
ក៖ ក ើយច ុះែ៉ូចស្បកពី ក ើយឪព កអ  ៊ុំគាត់កកើតសាែ ប់កៅកន ងរង្គ្ង្កា មប  លពតអ  ៊ុំកណ្តុះ? 



ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយែល់កពលម្កា យែលគ់ាត់ស្បកកនុះក ើយបានគាត់សាែ ប់? 
ខ៖ សាែ ប់មកកៅស្ក្ពក ៉ូរ នឹង។ 
ក៖ ចារ! ក ើយកអើកពលស្បកមកឪព ករបរ់អ  ៊ុំគាត់សាែ ប់អីចឹងម្កា យម្កនបាីម្កនអីកេៀតកេ? 
ខ៖  គាត់ម្កនម្កនតនី។ 
ក៖ តនី! 
ខ៖ ចារ! តនីឪព កកកមកអនកកយត នឹង។ 
ក៖  អា៎!  នឹងក ើយ ក ើយែល់កពលអញ្ច ឹងែល់កពលគាត់ការមកគាត់ម្កនក៉ូនអីកេៀតកេ? 
ខ៖ អត់ បានគាន ចារ់ៗ នឹងក ា៎? 
ក៖  អា៎! កមើលស្លទាាំគាន ។ 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ឥឡ៉ូវទាាំងបីគាត់តនី នឹងគាត់សាែ ប់ស្ែរក ា៎? 
ខ៖ សាែ ប់ស្ែរ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងតនី ីក៏ស្ម អ  ៊ុំអនកណ្តករសាែ ប់ម ន? 
ខ៖ តនីសាែ ប់ម ន។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំអី មីងកយតក្តូវបងបអ៉ូនគាន ក្គាន់ស្តមិនជាប់សាច់្មអីចឹងក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក្គាន់ស្តស្ម ឪយកគាន អីចឹងកៅ។ 
(មិតាភកាិគាត់)៖ ច ុះតតក់ តតក់បអ៉ូនយយក ា៎? 
ខ៖ តតក់បអ៉ូនស្ម ខ្ ាំ បអ៉ូនស្ម ខ្ ាំបកងាើត។ 
ក៖ តតក់កៅស្ក្ពក ៉ូរកយើង នងឹ ី? 
ខ៖  នឹងក ើយ។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងក្តវូព៉ូរបរ់អ  ៊ុំ? 
ខ៖ ចារ! ព៉ូរបរ់ខ្ ាំ។ 



ក៖ ក ើយម្កនេាំន្ធក់េាំនងអីជាមួយគាត់កេ ? ឥឡ៉ូវតតក់សាែ ប់ក ើយកេ ?ី 
ខ៖ កៅគាត់កៅឆលកណ្តុះ!!!ក៖ ហា៎!!ខ៖ សាែ ប់ស្តយយកឹម។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងបងបអ៉ូនអ  ៊ុំកៅជិតៗកនុះម្កនកក្ចើនស្ែរ នឹងអីចឹង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អ  ៊ុំម្កនអីចង់និយយពីយយកេៀតកេ? ម្កនអីចង់និយយពីម្កា យកេៀតអត់? ចាាំអីករខែុះពី  
ម្កា យកេៀតកេ? 
ខ៖ ខ្ ាំមិនរ៉ូវចាាំស្ែរ ចាាំស្តគាត់រករ ីម ខរបរគាត់អីចឹង កាលពីមិនទាន់កបុះរែឹកបារកបុះរែកឹអី
ចឹងគាត់ក្វើស្ស្រ។ 
ក៖   ីៗ! ច ុះកពលកៅពីត៉ូចមកកពលកៅជាមួយឪព កម្កា យជ ាំគាន ម ងហាា៎ របាយអត់អ  ៊ុំរក្ម្កប់
ជួបជ ាំក្កុមក្រួសារ? 
ខ៖ ចារ! កនុះរបាយែ៉ូចថាមិនរបាយស្ែរ កក្ោុះកែើរករ ើររែឹកករ ើរអីយកមកកែរអីចឹងកៅ
ណ្តា៎  យករែកឹ នឹងយកកៅលក់ឱ្យករអីចឹងកៅ។ 
ក៖ ចារ! 
ខ៖ អញ្ច ឹង២ន្ធក់ស្ម ក៉ូន នងឹកចុះស្តកៅៗ ។ 
ក៖ កចុះស្តរករកអញ្ច ឹងកៅ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ កពលស្បកប  លពតមក នឹងអ  ៊ុំម្កនសាវ មីមកកៅ? 
ខ៖ ខ្ ាំស្បកពីប  លពត នឹង ខ្ ាំមកការជាមួយតេ៉ូច នឹងកៅស្ក្ពក ៉ូរ នឹង។ 
ក៖ ក ើយស្ម  ស្ម កៅជាមួយស្ែរអត់អីចឹង? 
ខ៖ កៅ! 
ក៖ ក ើយកៅជាមួយគាន អញ្ច ឹងកៅ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយបងគាត់អត់កៅកៅជាមួយគាត់កៅស្តជាមួយអ  ៊ុំអីចឹងកៅ? 
ខ៖ កៅស្តជាមួយខ្ ាំ នឹង។ 



ក៖ គាត់ផាល់កាីស្រឡា ់អីឱ្យអ  ៊ុំកក្ចើនស្ែរ ?ី 
ខ៖ ចារ! ម្កនអីគាត់ស្ម ក ើយនិងក៉ូនម្កនស្ែលរអប់អីគាន ។ 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំច៉ូលែលជី់ែ៉ូនជីតខាងម្កា យវ ិមាង អ  ៊ុំកកើតទាន់តយយកេ? 
ខ៖ អត់ទាន់ មិនែឹងក ម្ ុះអីករខែុះ។ 
ក៖ កម ចអញ្ច ឹង? 
ខ៖ ខ្ ាំសាា ល់ែ៉ូចឮរ៉ូរស្តករកៅដាក់ស្តន្ធមក្តក៉ូលអីចឹងហាា៎។ 
ក៖ ចារ! 
ខ៖ តេួត។ 
ក៖ ចារ!  
ខ៖ យយរ៉ូក្ត  នឹងខាងស្ម ខ្ ាំ។ 
ក៖ ចារ! 
ខ៖ កបើខាងព កខ្ ាំ ក ា៎ខាងស្ម ខាងព កកេ ក ា៎! ព កយយប  ល។ 
ក៖ ចារ!  
ខ៖ ស្តតមិនែឹងរអីករកេ តេួត នឹងអីចឹងក ើយ។ 
ក៖  នឹងខាងឪព កកេ នឹងក តេួត នឹង? 
ខ៖  នឹងក ើយខាងឪព ក។ 
ក៖ អញ្ច ឹងែល់កពលខាងម្កា យតក ម្ ុះអីករកៅអញ្ច ឹង? 
ខ៖ តខ្ ាំសាា ល់ស្តតខ្ ាំតម ៉ូវ នឹង។ 
ក៖ តម ៉ូវក ា៎? 
ខ៖ ចារ!  
ក៖ ឥឡ៉ូវនិយយពីខាងម្កា យរនិ អ  ៊ុំកកើតអត់ទាន់គាត់កេស្មនកេ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយឥឡ៉ូវស្ម ម្កនស្ែលនិយយអីករខែុះក្បាប់ពីតយយកម ចអត់? 
ខ៖ អត់ច៉ូលស្ែលក្បាប់អីផងគាត់រវល់ស្តកែើររករ ីបាត់ៗអីចឹងកៅ។ 



ក៖ ចារ! ក ើយតយយសាែ ប់ម នរង្គ្ង្កា មឬក៏ស្បករង្គ្ង្កា មក ើយបានគាត់សាែ ប់? 
ខ៖ គាត់សាែ ប់ម នរង្គ្ង្កា ម។ 
ក៖ អញ្ច ឹងក ងក ើយអ ីចឹង!!! 
ខ៖ កន ងរង្គ្ង្កា មស្ែរ លន់ នល់។ 
ក៖ ទាហានស្ែរកេអ ាំ? 
ខ៖ គាត់អត់ទាហានកេត   ម ហា៎ គាត់ក្វើក្រូកមើលជាំងឺកមើលអីអញ្ច ងឹហាា៎ !!!! 
ក៖ ក្រូស្ខមរក ា៎? 
ខ៖ ចារ! កាន់កវោការអីចឹង។ 
ក៖ អញ្ច ឹងកាន់ខាងក្រូកម្ករអីក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយអ  ៊ុំម្កនកាន់អីចឹងស្ែលតមែ៉ូនតអីកេ? 
ខ៖ ខ្ ាំកៅតមគាត់រ ៉ូត នឹង។ 
ក៖ កៅតមគាត់ក្វើអីករខែុះវ ិ? 
ខ៖ គាត់កាន់កវោការអញ្ច ឹង កៅតមគាត់អញ្ច ឹងគាត់ឱ្យករដាក់អនេមដាក់អីករអញ្ច ឹងកន្ធុះ។ 
ក៖ ចារ! 
ខ៖ អនេម នឹងក្តូវបានអាចារយ។ អញ្ច ឹងខ្ ាំកៅេ៉ូលអនេម នឹង។ 
ក៖  អា៎ៗ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំកកើតទាន់គាត់ស្ែរ? 
ខ៖ ទាន់ត នឹងទាន់។ 
ក៖ តខាងស្ម  នឹង? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយម្កនកៅក្វើអីករកេៀតកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ គាត់ម្កនក្វើអីម្កនស្តក្វើក្រូប  ណណឹ ង ឃ្វវ លកគាឃ្វវ លអីស្តប  ណណឹ ង។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងម ខរបរគាត់ស្តក្វើក្រូ។ 
ខ៖ ចារ! 



ក៖ ក ើយឃ្វវ លកគាឃ្វវ លអី នងឹ? 
ខ៖ ចារ! ក ើយគាត់ក្វើអីករកេៀតវ ិស្ខេកន្ធុះ។ 
ក៖ វ ិស្ខេរក្ម្កប់ក្វើអីករវ ិអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ស្ខេចងកគា។ 
ក៖ កពល នឹងអត់ម្កនស្ខេកគាស្ខេអីកេ ី? 
ខ៖ ចារ! ស្ខេកគាវ ិក្វើស្តខែួនឯង។ 
ក៖ ចារ! ករវ ិបានស្វងៗកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ចារ! វ ិករវ ិកចុះស្តតកៅរ ៉ូតអីចឹងកៅណ្តា៎។ 
ក៖  អា៎! ករយកធ្លងកតន តយកក្វើ? 
ខ៖  នឹងក ើយ ធ្លងកតន ត ធ្លងកតន តស្តកររ៉ូតយកស្តអាកនុះ នឹង។ 
ក៖ ក ើយអ  ៊ុំកចុះក្វើមួយ នឹងកេ? 
ខ៖ ខ្ ាំអត់កចុះផង។ 
ក៖ ចារ! ក ើយអញ្ច ឹងអ  ៊ុំចារ់ៗពីកែើមករម្កនកចុះក្វើកកនទលក្វើអីកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក្វើស្ម ខ្ ាំកចុះក្វើ។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងស្ម អ  ៊ុំកចុះក្វើកកនទល នងឹស្ែរ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ច ុះអ  ៊ុំកចុះក្វើកកនទល នងឹកេ? 
ខ៖ ខ្ ាំអត់កចុះ។ 
ក៖ ក ើយអ  ៊ុំម្កនបានករៀនជាំន្ធ អីបានពីស្ម ខែុះអីអត់កេ? 
ខ៖ ករៀនបានមួយខទង់ពីរខទង់ស្តឥឡ៉ូវកភែចអរ់ក ើយ។ 
ក៖ មួយខទង់ពីរខទង់ នងឹអីករកៅ? 
ខ៖ តាំងពីកកមងកកនទល។ 
ក៖  អា៎! 



ខ៖ ែ៉ូចថាក ើ គាត់កវចខចប់ោកវចខចប់ោអីចឹងកៅ បានមួយក្កឡាពីរក្កឡាអីចឹងកយើងកមើល
តមគាត់ែល់អញ្ច ឹងកៅ ែល់ក ើយកៅក្វើតមគាត់ែល់ក ើយ គាត់ថាគាត់បកន្ធទ រខ៉ូចរបរ់
គាត់។ 
ក៖ ចារ! ច ុះកៅពីកែើម នឹងករម្កនស្ែលក្វើរារកតន តក្វើអីករ នឹងកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ក្វើ! 
ក៖ ផទុះអ  ៊ុំម្កនក្វើរករ ី នឹងកេ? 
ខ៖ ផទុះខ្ ាំក្វើ ព៉ូៗខ្ ាំគាត់អនកកឡើងកតន ត។ 
ក៖  អា៎! 
ខ៖ រ ាំង្ករមួ់យឆលៃបានពីរខទុះ។ 
ក៖ ពីរខទុះក្បស្ លបានប  ន្ធម នរីឡ៉ូរារកៅអ  ៊ុំ? 
ខ៖ អត់ែឹងប  ន្ធម នរីឡ៉ូស្ែរ។ 
ក៖ ក ើយអ  ៊ុំម្កនបានកៅជួយក៉ូវកិៗនឹងករ នឹងកេ? 
ខ៖ ខ្ ាំអត់កចុះផងកាល នឹងកៅត៉ូចស្ែ។ 
ក៖ ចារ! 
ខ៖ កចុះស្តច៉ូករារលិត ក ើយនិង កែើរកៅផឹកេឹកកតន តគាត់គាត់ក្វើកក្ោុះេឹកម្កត់ដាក់ភ៉ូរៗៗអី
ចឹងកៅអត់ហា នផឹកកេ កខពើម។ 
ក៖ តមការពិតគាត់កបាកគាត់អត់ម្កនកក្ោុះផង ី។ 
ខ៖  នឹងក ើយ គាត់ក្គាន់ស្តក្វើម្កត់អីចឹងណ្តា៎  ក ាំឱ្យកយើងផឹក។ 
ក៖  នឹងក ើយ គាត់េ ករ ាំង្ករ់ នឹងអ  ៊ុំកណ្តុះ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖  នឹងព៉ូព៉ូៗកេក ា៎? 
ខ៖  នឹងព៉ូៗ។ 
ក៖ ស្តស្ម ឪគាត់អត់ម្កនក្វើេឹកកតន តកេ នឹងច ុះ? 
ខ៖ អត់កេ ក្គាន់ស្តជួយែ តកភែើងែ តអីចឹង។ 



ក៖  អា៎! បានមកស្ចកគាន ខែុះអីចឹងកៅ? 
ខ៖ ចារ! ច ុះកៅកន ងផទុះស្តមួយ។ 
ក៖  អា៎ៗ អញ្ច ឹងរារកតន ត នឹងអ  ៊ុំយកកៅលក់ឬមួយក៏យកេ ក ៉ូប? 
ខ៖ គាត់លក់ឱ្យករកៅផទុះអីចឹង គាត់កៅែឹកកៅផទុះអីចឹងគាត់េ កលក់កៅ។ 
ក៖   ីៗ! 
ខ៖ កក្ោុះអីកយើងអត់ម្កនកគាអត់ម្កនរកេុះអីណ្តា៎។ 
ក៖ ចារ!  
ខ៖ ករម្កនកគាម្កនរកេុះករែឹកមកលក់កៅផារអីចឹងមក កយើងអត់អីចឹងករលក់ឱ្យករកៅផទុះ។ 
ក៖ ក ើយអីចឹងអ  ៊ុំកពល នងឹជាំន្ធន់ស្ែលអ  ៊ុំកៅកកមងៗ នឹង ការរករ ីអី នឹងវាម្កនកក្កឹកកស្ក្កង
ែ៉ូចឥឡ៉ូវ នឹងកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ការរករ ីមិនរ៉ូវក្បឹងអីណ្តប  ន្ធម នស្ែរ នងឹ ឥឡ៉ូវ នឹងពីរងាមកក្ោុះកយើងម្កនស្រវូណ្តា៎។  
ក៖   ីៗ! ម្កនេីពឹងក ើយអ  ៊ុំកណុះ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អ  ៊ុំម្កនចាាំអីករកេៀតពីតកេ? 
ខ៖ ខ្ ាំអត់រ៉ូវចាាំកេ ខ្ ាំចាាំស្តប  ណណឹ ងថាគាត់ក្វើក្រូក្វើអីកាន់កវោការអីចឹង។ 
ក៖ ចារ! ស្តតកាចកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ តអត់កាចកេតរែ៉ូត ។ 
ក៖ ក ើយឱ្យនាំឱ្យល យអីអ  ៊ុំចាយកេ? 
ខ៖ ចារ! ឱ្យខ្ ាំឈឺអីស្លទាាំ ស្ម ខ្ ាំវាយខ្ ាំម តមួយែងកាំរបកជរស្ម ខ្ ាំ ក្គាន់ស្តក៉ូនទានាំរ ីអត់ឱ្យស្ែរ។ 
ក៖ មួយែងកាំរបកម ចកៅអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ែងកាំរបធ្លងកតន ត នឹងព ុះែងរាំរបកែររែឹក អា៎។ 
ក៖  អា៎! ែល់កពលចិនស្រកនាំយកកៅលក់ខ្ ាំយាំទាររ ី។  
ក៖  អា៎! 



ខ៖ ែលយ់ាំទារស្ម អត់ឱ្យតថាកបើអត់ល យកេ កម ចក៏មិនកកើបស្រូវែ៉ូរខ្ ាំក៉ូនរ  ី កម ចកៅវាយក៉ូន
ឱ្យម្កនសាែ កសាន មអីចឹង។ 
ក៖ ចារ! ក ើយសាន មទាល់ស្តឥឡ៉ូវកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ សាន មទាល់ស្តឥឡ៉ូវស្ែរ នឹង កស្នែងណ្ត។ 
ក៖   ីអីក៏វាយក៉ូនសាហាវកមែ ុះ។ 
ខ៖   ី! មួយែងកាំរបស្លរ។ 
ក៖  អា៎! 
ខ៖ ែងកាំរបវាស្លរ។ 
ក៖ ចារ! 
ខ៖ ម តកៅសាន ម  ីកៅខាងសាា ាំខាងកៃវង។ 
ក៖  អា៎! ឥឡវអត់អីកេ ឥឡ៉ូវអត់រ៉ូវក ើ ស្ែរ។ 
ខ៖  នឹង! 
ក៖ កពលម នក ើ អ  ៊ុំកណ្តុះ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរក្ម្កប់ច៉ូលែល់យយវ ិមាង យយមិ ក ម្ ុះអីករអ  ៊ុំក្បាប់មិ ? 
ខ៖ យយករង។ 
ក៖ ខាងស្ម ហាា៎? 
ខ៖  អា៎! យយស្ម ខ្ ាំយយរ៉ូក្ត។ 
ក៖ កអើ! ម្កា យរបរ់ម្កា យអ  ៊ុំ នងឹក ម្ ុះយយរ៉ូក្តក ា៎? 
ខ៖ ចារ! រ៉ូក្ត ក ើយនិង តម ៉ូវ។ 
ក៖ ចារ! ក ើយអញ្ច ឹងអ  ៊ុំកកើតទាន់យយរ៉ូក្ត នងឹកេ? 
ខ៖ អត់ទាន់ ស្ម ខ្ ាំគាត់សាែ ប់កចាលស្ម ខ្ ាំ តាំងពីស្ម ខ្ ាំកៅត៉ូចស្ែរ។ 
ក៖  អា៎! លីអញ្ច ឹងបានអ  ៊ុំអត់ទាន់។ 



ខ៖ អញ្ច ឹងបានខ្ ាំឮរ៉ូរស្តក ម្ ុះកេ ឮរ៉ូរ ា្ំខ្ ាំក្បាប់ ា្ំរួនកនុះ។ គាត់ថាយយស្ង ងពីកែើមសាអ ត
ណ្តរ់ យយស្ង ងក ម្ ុះយយរ៉ូក្ត។ 
ក៖ ចារ! ែ៉ូចម្កា យរបរ់អ  ៊ុំសាអ តស្ែរ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ចារ! ក ើយអញ្ច ឹងស្ម ម្កនក្បាប់អីករខែុះពីយយកេថាយយកម ចស្ែរ? 
ខ៖ គាត់អត់ក្បាប់កេ កក្ោុះគាត់មិនរ៉ូវបានែឹងស្ែរ កក្ោុះស្ម សាែ ប់កចាលគាត់តាំងពីគាត់កៅពី
ត៉ូចស្ែរ។ 
ក៖ អញ្ច ឹងតកពលអ  ៊ុំកែើរកវោការជាមួយត អា៎ តម្កនក្បាប់កេថាយយ? 
ខ៖ តគាត់ក៏អត់រ៉ូវក្បាប់ស្ែរ។ 
ក៖ តអត់ក្បាប់ថាយយ នឹងសាអ តអីចឹងកៅក ា៎? 
ខ៖ អត់ម្កនក្បាប់ថាសាអ តកេ ម្កនស្តអនកជិតខាងស្ែលកៅជិតសាា ល់គាន ។ 
ក៖ ចារ! បានក្បាប់ពីមួយ នឹងអីចឹងកៅ។ 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំច៉ូលែល់ជីែ៉ូនជីតខាងឪព កវ ិ កតើមិ  នឹងអ  ៊ុំក្បាប់ថាក ម្ ុះអីករវ ិ? ត
យយ? 
ខ៖ យយប  ល ខាងព ក។ 
ក៖ ក ើយត? 
ខ៖ តេួត។ 
ក៖ អ  ៊ុំចាាំក្តក៉ូលពួកគាត់ក ា៎? 
ខ៖ ចារ? 
ក៖ អ  ៊ុំចាាំក្តក៉ូលពួកគាត់កេ? 
ខ៖ ខ្ ាំអត់ចាាំផងចាាំស្តគាត់ នឹង។ 
ក៖ ចារ! ែឹងថាគាត់អនកស្រកុមកពីណ្តកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ កៅស្រុកជាមួយគាន  នឹង។ 



ក៖ ែ៉ូចអ  ៊ុំស្ែរ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ រ េាកកើតកៅកណ្តា លរទឹង នឹងទាាំងអរ?់ 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ កនទួត ករៀមរបកនទួត។ 
ខ៖ ចារ! ករៀមរបកនទួត។ 
ក៖ ចារ! ច ុះយយខាងម្កា យមិ គាត់កៅខាងណ្តស្ែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ កៅជាមួយគាន ។ 
ក៖ រ េាស្តអនកកៅជាមួយគាន នឹងកេ? 
ខ៖ ចារ! ស្រុកស្តមួយ។ 
ក៖ ចារ! 
ខ៖ កៅផទុះជិតៗគាន  នឹង។ 
ក៖ ែនែងៗគាន ។ 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អ  ៊ុំកកើតទាន់តយយកេ? 
ខ៖ អត់ទាន់ស្ែរ នឹង។ 
ក៖ ពួកគាត់សាែ ប់ក ើយបានអ  ៊ុំកកើតក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយឪព កម្កនស្ែលក្បាប់អីពីតយយកេ? 
ខ៖ គាត់កនុះគាត់រវល់ស្តកែើរកៅកនុះកៅកណ្តុះ ម្កនស្ែលបានក្បាប់អីអត់។ 
ក៖ អញ្ច ឹងតយយែ៉ូចអត់រ៉ូវបានក្បាប់អីស្ែរក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំចាាំអត់អ  ៊ុំថាតយយអ  ៊ុំគាត់អនករករ អីីករស្ែរខាងឪព ក នឹង? 
ខ៖   ី! គាត់ក្វើការស្តក្វើស្ស្រកឡើងកតន តអី នឹងឃ្វវ លកគា។ 



ក៖ ក ើយគាត់ម្កនក្វើទាហានែ៉ូចឪព ករបរ់អ  ៊ុំអត់? 
ខ៖ អត់ ក្វើស្តព កខ្ ាំ។ 
ក៖ ក្វើស្តខាងករិកមមអី នឹងអ  ៊ុំកណ្តុះ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងពួកគាត់សាែ ប់កៅម នរម័យប  លពត នឹងកេៀតឬក៏កម ចអ  ៊ុំ? 
ខ៖ គាត់សាែ ប់តាំងពីម នជាំន្ធន់រកមាចកៅកណ្តុះ។ 
ក៖ ចារ! ស្តអ  ៊ុំក៏កកើតទាន់ស្ែរស្មនកេ អីី? ក ើ ម ខគាត់កេ។ 
ខ៖ មិនទាន់គាត់កេ ទាន់ស្តព កខាងស្ម ។ 
ក៖ ចារ! ស្តប  ណណឹ ងកេ។ 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ចារ! អញ្ច ឹងអ  ៊ុំរក្ម្កប់បងបអ៉ូនរបរអ់  ៊ុំគាត់ម្កនធ្លែ ប់កៅររ់កៅក្បកេរកក្ៅអីអត់? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ ស្តឥឡ៉ូវស្តបអ៉ូនស្រីមួយកៅឆលកេ នឹងកណ្តុះ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ចារ! ស្តកផេងកេៀតអត់ម្កនកេកណ្តុះ? 
ខ៖ អត់ម្កនកេ។ 
ក៖ចារ! 
ខ៖ មីកៅកៅជាមួយករកៅភនាំកព ។ 
ក៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំកពលកវោណ្តស្ែលអ  ៊ុំពិបាកជាងករកៅកន ងជីវតិកៅ? 
ខ៖ ខ្ ាំពិបាកស្តរ ៉ូត នឹង កក្ោុះអីខ្ ាំកមើលអត់ពីបាីកៅកែើរកលងឆៃយ ាំ កលងអីចឹង កបុះក្តកួនកបុះ
អញ្ច ឹង កាប់អីលក់អីអញ្ច ងឹកៅ ធ្លែ ប់េិ អ រខ្ ាំស្ែរ ស្ម មីអ៉ូនឯង នឹង។ 
ក៖ ចារ! ក ើយអ  ៊ុំកៅកាប់អ រកៅឯណ្តវ ិ? 
ខ៖ កាប់កៅកនុះ កនុះឆក្ពកាប់ម្ក កាប់អីកយើងកនុះ។ 
ក៖ មិនស្មនកៅឆក្ពអរ់កោកអីណ្តអ  ៊ុំ ី? 



ខ៖ ឆក្ពអរ់កោកក៏កៅស្ែរ។ 
ក៖ ចារ! ខ្ ាំកៅពីកកមងខ្ ាំកៅកាប់កៅ នងឹស្ែរ នឹង។ 
ខ៖ ចារ! េ៉ូលស្តអ រលក់ នឹងចង់េាំស្ពកកាលអរ់ក ើយ។ 
ក៖ កពល នឹងកម ចបានបាីអត់ជួយក្វើការង្ករ។ 
ខ៖ បាីរវលស់្តស្រវងឹ។ 
ក៖  អា៎!  នឹងក ើយចាាំតអនករាំឆៃយ ាំស្ែរស្មនកេអ  ៊ុំ? 
ខ៖ ចារ! រិតស្តស្រវងឹ នឹងតេ៉ូច នឹង។ 
ក៖ ចារ! ស្តឥឡ៉ូវ នឹងបាីកម ចស្ែរអ  ៊ុំ? 
ខ៖ តេ៉ូចសាែ ប់បាត់ក ើយ។ 
ក៖  អា៎! 
ខ៖ បានខ្ ាំមកយកតកក្កាយកនុះ តកក្កាយកនុះកលងឆៃយ ាំជាមួយគាន  នឹង។ 
ក៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំម្កនសាវ មី២អ  ៊ុំកណ្តុះ? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ អញ្ច ឹងអ  ៊ុំកពលកវោស្ែលអ  ៊ុំពិបាកជាងករ រឺកពលក្វើការង្ករ នងឹរករ ីអីចឹងអ  ៊ុំក ា៎? 
ខ៖ ចារ! 
ក៖ ក ើយកពលកាប់អ រលក់ នងឹបានល យកក្ចើនក្រប់ក្គាន់អីស្ែរកេ? 
ខ៖ បានអញ្ច ឹងកៅ២០,០០០ ៣០,០០០ ក្គាន់ស្តេិ មហ៉ូបឱ្យក៉ូន ៉ូប។ 
ក៖ ចារ!  នឹងក ើយ។ អ  ៊ុំម្កនចាាំអីករកេៀតកេពីតយយ ឬក៏កម ចែឹងពីបងបអ៉ូនអី? 
ខ៖ ខ្ ាំមិនរ៉ូវបានចាាំអីកេ កក្ោុះបអ៉ូនរ េាស្តកៅស្បក។ 
ក៖  អា៎! កៅកៅឆ្ៃ យៗពីគាន អីចឹងកៅ ក ើយកពលណ្តគាត់មកវ ិកៅ ឬក៏គាត់កៅ នងឹរ ៉ូត? 
ខ៖ ២ ឆ្ន ាំ៣ឆ្ន ាំអញ្ច ឹងគាត់មកមាង។ 
ក៖ ក ើយម្កនបាីម្កនអីកៅកណ្តុះអីចឹងកៅ? 
ខ៖ ចារ! ឥឡ៉ូវបាីគាត់សាែ ប់បាត់កេៀត។ 
ក៖ ក ើយែល់កពល គាត់ច៉ូលជារញ្ជ តិឆលឬក៏កម ច? 



ខ៖ គាត់ឥឡ៉ូវគាត់យកបាីឆល។ 
ក៖  អា៎! អាយ ប  ន្ធម នក ើយបអ៉ូនរបរ់អ  ៊ុំ? 
ខ៖ អាយ ៥០ជាងក ើយ។ 
ក៖  អា៎! អញ្ច ឹងកៅកៅកណ្តុះអីចឹងកៅ? 
ខ៖ ចារ! ៥០អី៦០ស្ែរក ើយ នឹង។ 
ក៖ អ៉ូកខ! អញ្ច ឹងអររ ណកក្ចើនអ  ៊ុំរក្ម្កប់ការឱ្យរម្កា រអាំពីជីវក្បវតាិរបរ់អ  ៊ុំកៅកន ងឆលៃកនុះក ើយ
អវីទាាំងអរ់ក៉ូនកៅរបរ់អ  ៊ុំ គាត់នឹងបានសាា ប់ពីជីវតិពិតទាាំងអរ់របរ់អ  ៊ុំណ្តា៎អ  ៊ុំ។ ចារ! 


