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កុមារីគង្ាមានអាយុ១២ឆ្ាំ។ នាងកំព្ាម្ាយ។ នាងរស់ន�ាជាមួយឪពុក និងបងពបុស 
ន�ើបឹងទននលេសាប។ អ្វីៗន�ាទវីននាះសុទ្ធតែអត្តែែន�ើទឹក។ 

សាលានរៀន ម្្ឌ�សុខភាព វែ្ និងសួនដំណាំ...ជានដើម។

១



ឪពុកគង្ាជាអ្កតដ�ពូតកចាប់ពែវី។ បងពបុសរបស់នាងជាអ្កតដ�ពូតកអុំទូក។
នរៀងរា�់ពពឹក ឪពុក និងបងពបុសតែងនេញពវីផ្ះន�ារកពែវី។
េំត្កឯគង្ាន�ាចាំផ្ះ និងតែរកសាសួនដំណាំ។

២



ជានរឿយៗ គង្ាតែងនិយាយសុំឪពុក និងបងពបុសន�ាជាមួយ។ «ខ្ញំេង់ន�ារកពែវីតដរ។»
«នទ! ន�ារកពែវីជាការងារពិបាកណាស់។ កូនឯងន�ាផ្ះនពសាេដំណាំ�្អជាង។
ពុកេង់ញាំុតផលេ�្ញងតដ�កូនដាំ។» 
«អូនឯងពែូវន�ានមើ�តែនបេងនបេាះសពមាប់បង។ »

៣



រដូវវសសាេូ�មកដ�់។ ន្លេៀងធលេាក់នស្ើររា�់ថែងៃ។
ទឹកបឹងន�ើង�ិេពគប់ទវីកតនលេង។

៤



ថែងៃមួយ ឪពុក និងបងពបុសបាននេញន�ារកពែវី។
ពសាប់តែ គង្ាតពសកខលេាំងៗ។
«នែើសួនដំណាំខ្ញំបាែ់ន�ាណាន�ើយ?» 
នាងរែ់ន�ានមើ�ជុំវិញផ្ះ បេុតន្មិនន�ើញសួនដំណាំនទ។
នាងពកន�កន�ាឆងៃាយន�ើញសួនដំណាំសលេញងៗ។

៥



គង្ាក៏សនពមេេិែ្យកទូកតេវតាមរកសួនដំណាំ។
នាងខំតេវតាមពវីនពកាយសួនដំណាំ។ បេុតន្សួន
ដំណាំនេះតែអត្តែែន�ាមុខយេាងន�ឿន។
«សួននអើយសួន! ចាំខ្ញំផង។» 
នាងខំតេវកាន់តែញាប់ជាងមុន។

៦



ន�ាកណ្ា�ថផ្បឹង រ�កនបាកខលេាំងៗ។ ទូកនាងម្ងនវរន�ាន្្ង ម្ងនវរន�ាស្ាំ។
ទឹកេូ�នពញក្ញងទូករបស់គង្ា។ នាងខំពបឹងបាេទឹកនេញយេាងរ�័ស 
ន�ើយតេវបន្នទៀែ។ ថែងៃកាន់តែន្្ា គង្ាន�វ�ែ់ខលេាំងណាស់។
សួនដំណាំមិនពពមឈប់នសាះ វារសាែ់ន�ឿនន�ាៗ។

៧



មួយសន្ញះនពកាយមក សួនដំណាំក៏ឈប់ន�ាមួយកតនលេង។ គង្ាសបបាយេិែ្ណាស់ ក៏អុំទូក 
សំន�ាវាយេាងន�ឿន។ នព�ន�ាដ�់តកបែរវា នាងនបាះតខសែេងទូកជាប់បំពង់ឫសសែវី។ បន្ាប់មក 
គង្ា�ក់េូ�ន�ាក្ញងសួន។ ពសាប់តែសួនដំណាំរសាែ់ន�ាមុខបន្នទៀែយេាងន�ឿន។

៨



គង្ា្ងៃ�់ ៖ «នែើមាននរឿងអវីនកើែន�ើង? 
នាងដកដនង្ើមតវងៗ ន�ើយនលាែេូ�ក្ញងទឹកពបូង។
នាងសមលេឹងនមើ�ន្្ងស្ាំ ពសាប់តែន�ើញពែវីគ�់រាំងធំមួយ។ 

៩



វាកំពុងអូសសួនដំណាំរបស់នាង។
«គឺពែវីននះនទនែើ តដ��ួេសួនដំណាំរបស់ខ្ញំ!» គង្ាគិែក្ញងេិែ្។
គង្ាខំត��តាមពវីនពកាយ បេុតន្ពែវីត��ន�ាមុខយេាងន�ឿន។
មួយសន្ញះ ពសាប់តែវាឈប់ត�� ន�ើយន�ានសងៃៀមមួយកតនលេង។

១០



នាងភ្ាក់នពពើែ នព្ាះឮសំន�ងនេេចាេន�ាពវីន�ើ។ នាងនងើយមុខន�ើង ក៏ន�ើញ�្វូងស្ា 
ជានពេើន។ «អូ! ខ្ញំយ�់ន�ើយ។ ពែវីយកសែយកសួនដំណាំខ្ញំ នដើមបែវីជួយ�្វូងស្ា។» 

ពែវីគ�់រាំងពពួសទឹកន�ាន�ើ ជាសញ្ាយ�់ពពម។

១១



គង្ាពបញាប់សួរបន្ ៖ «ឯងេង់នាំពួកនគន�ាថពពធំ នែើតមននទ?»  ពែវីគ�់រាំងពពួសទឹកន�ាន�ើ
យេាងខលេាំង។ �្វូងស្ានាំគ្ារែ់ន�ើងមកន�ើសួនដំណាំ។
គង្ាតពសក«កុំសុវីតផលេ�្ញង និងនបេងនបេាះរបស់ខ្ញំ!» តែពួកស្ាមិនស្ាប់នាងនទ។
ពួកវាឃលេានយេាងខលេាំង ន�ើយសុវីដំណាំរបស់នាងអស់។

១២



មកដ�់ពចាំងថពពធំ ពួកស្ាពបញាប់រែ់ន�ើងន�ើតមកនឈើ។ ពួកវានាំគ្ានបះតផលេនឈើ�្អៗ 
មកដាក់នពញសួនេបារ។ គង្ាសបបាយេិែ្យេាងខលេាំង។

១៣



នាងក៏តេវទូកពែ�ប់ន�ាផ្ះវិញ។ ឪពុក និងបងពបុសរីករាយ នព�ន�ើញគង្ាមកផ្ះវិញ។

១៤



គង្ាសួរឪពុកនិងបងពបុសនាងសាជាែ្វី៖ «ពុក បងពបុស! នែើខ្ញំអាេន�ាននសាទតដរបាននទ?»
បងពបុសនាងញញឹម ន�ើយនិយាយន�ាកាន់ឪពុកនាង ៖«ពុក! គង្ាអាេអុំទូកកាែ់ បឹងបាន។ 
ដូនេ្ះនាងពបាកដជាអ្កអុំទូកដ៏ពូតក ម្ាក់!»
«កូនពសវីពុកកលេាហានណាស់ អាេនធ្ើអ្វីៗបានទាំងអស់!» ១៥



នរឿង សួនបត្តែែទឹក

សមាជិិកកករុមហាក់កាសន៖ នអៀម ទិែ្យសវីហា ( អ្នកនិពន្ធ )   ណាន សាង ( វិចិកតករ)   អ៊ុន ដា�វី  (អ្នករចនា)
រចនាប្លង់ចរុងអកកាយអ�ាយ៖ អ៊ុង គានមសា 
សូមថ្្លងអំណរគរុណជាពិអសសដល់ ហ៊រុយ រតនា អសឿម កក្ក�ា ជូ ជីនិត ហួត សរុជាតា និងកករុមការងារ CamAnt Technology ចំអ�ាះការជួយគាំកទដល់កម្មវិធីហាក់កាសនអសៀវអ�ាអអឡិចកតូនិចអតាះ
អាន! ថដលបានអធវើអឡើងក្ននុងទីកករុងភ្នំអពញ កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ថែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៧។
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អាជ្ាប័ណ្ណ ដូចខាងអកកាម៖
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