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មានេរឿងតំណាលថា ៃរជាសត្វែដល
ចំណាយេពលេ្រចើន ក្នុងការរាំេ្រចៀង ពុំ
ខ្វល់ខ្វាយរកេស្បៀងអាហារប្រមុងទុក
ដាក់ស្រមាប់ខ្លួនេឡើយ។
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ឯ្រសេមោច ជាសត្វឧស្សាហ៍ព្យាយាម
ែតងែតពាំនាំ្រសូវអង្ករទុកដាក់ក្នុង
លំេនៅខ្លួន គិតែ្រកងពីការខ្វះខាតេទៅ
ៃថ្ងមុខ។



3

មានេរឿងនិទានថា ពួកៃរមួយ្រកុម
រស់េនៅក្នុងៃ្រពែដលមានេមដឹកនាំ
ម្នាក់។ េម្រកុមេនោះែតងែតនាំ្រកុមរបស់
ខ្លួន េហើរេ្រចៀងរាំេលងយ៉ាងសប្បាយ។



4

ពួកៃរេ្រចៀងរាំេលង្រគប់េពល មិនថា
រដូវ្របាំង ឬរដូវវស្សាេឡើយ។ េពលខ្លះ
ពូកវាបាននាំគ្នីគ្នាេទៅេ្រចៀងរាំែក្បរផ្ទះ
ដង្កូវបាក់ខ្នង ក្នុងេពលែដលពួកដង្កូវ
កំពុងរកចំណី។



5

ជួនកាល ពួកវានាំគ្នាេទៅេ្រចៀងរាំែក្បរ
ពួកឃ្មុំ េនៅេពលែដលពួកេគកំពុងេ្រកប
លំអងផ្កា។ ពួកវាហិចេហើរេលង្រគប់
ទីកែន្លងយ៉ាងសប្បាយ។



6

េនៅមិនឆ្ងាយពីកែន្លងពួកៃររស់េនៅ
មាន្រគួសារ្រសេមោចពីរនាក់ប្តី្របពន្ធ
និងកូនបីនាក់។ នារដូវ្របាំង ្រសេមោច
ជាប្តីបាននាំ្របពន្ធកូនែស្វងរក
េស្បៀងអាហារយកសន្សំទុក បង្ការែ្រកង
ខ្វះខាតេនៅរដូវវស្សា។



7

ៃថ្ងមួយ ឪពុក និងកូនេពៅកំពុងជញ្ជូន
្រគាប់សែណ្ដកបាយ។ ឪពុកេនៅ
ខាងមុខខំទាញ ឯកូនេពៅជួយរុញ
ពីេ្រកោយ។ េដោយែឡក កូន្រសេមោច
ពីរនាក់េទៀតកំពុងែសង្រគាប់អង្ករ។
ពួកេគេធ្វើការ្រសុះគ្នាណាស់ មិនេចះ
េមើលបំណាំគ្នាេឡើយ។
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បងប្អូនទាំងពីរនាក់ ខំ្របឹងែសងយ៉ាង
តេតះតតះម្តងេ្រទតេទៅេឆ្វង ម្តងេ្រទត
េទៅស្តាំ ជួនកាលឈប់ស្រមាកបន្តិច
យកកម្លាំង េហើយែសងតេទៅមុខ
េទៀត។ េនៅពីេ្រកោយអ្នកទាំងពីរ ម្តាយ
្របឹងទូល្រគាប់េពោតទាំង្រតដាប្រតដួស
ប៉ុែន្តេនៅែតខំ រហូតបានដល់ទីលំេនៅ។
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លុះរដូវវស្សាមកដល់ ខ្យល់បក់មកវូៗ
យ៉ាងខ្លាំង េភ្លៀងក៏ធ្លាក់េ្រចើន មានេផ្លក
បេន្ទោរែភ្លតៗ រន្ទះផូងផាំងៗ។ ពួកៃរមិន
អាចេចញរកចំណី និងេ្រចៀងរាំបាន
េឡើយ។ ពួកវារត់រកកែន្លង្រជកេរៀងៗ
ខ្លួន។



10

ពួកវានាំគ្នាសម្ងំេនៅក្នុងជ្រមក ឱប
ៃដកំេ្របោនៗ សម្លបស្លាបេដោយ
រងាខ្លាំងេពក។ ពួកវាកូរេពោះ្រគូកៗ
េដោយសារគ្មានអាហារម្នាក់ៗឃ្លានេស្ទើរ
ស្លាប់េទៅេហើយ។
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ចំែណក ្រគួសារ្រសេមោចកំពុង
រស់េនៅយ៉ាងសុខសាន្ត្រពមទាំងមាន
ចំណីអាហារបរិេភោគេទៀតផង។
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េដោយ្រទាំនឹងការេ្រសកឃ្លានមិនបាន
ពួកៃរក៏នាំគ្នាេធ្វើដំេណើរទាំងកណ្ដាល
េភ្លៀងេទៅលំេនៅស្ថានរបស់្រសេមោច
េដើម្បីសុំខ្ចីេស្បៀងអាហារខ្លះ។



13

េពលជួប្រសេមោច ៃរជាេម្រកុមក៏
និយាយថា៖ ឱ សំឡាញ់េអើយ! ពួកខ្ញុំ
មិនមានអ្វីបរិេភោគេទ ខ្ញុំមកេដើម្បីសុំខ្ចី
េស្បៀងអាហារយកេទៅឱ្យកូនបរិេភោគ
សិន ទ្រមាំដល់ែខ្របាំង ខ្ញុំនឹងរកសង
សំឡាញ់វិញ។
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ឯ្រសេមោច កាលេបើឮេម្រកុមនិយាយ
សុំខ្ចីេស្បៀង ក៏តបវិញថា៖ េអើ
សំឡាញ!់ េហតុដូចេម្តចបានជាកាលពី
ែខ្របាំង សំឡាញ់ឯងមិនរកអាហារ
ប្រមុងទុក?
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េម្រកុមតបថា៖ សំឡាញ់េអើយ! ពួក
េយើងរវល់ែតសប្បាយនឹងែ្រសកេ្រចៀង
រាំេលង។ ពួកេយើងេសោកស្តាយណាស់
េដោយមិនបានរកេស្បៀងប្រមុងទុក។ ខ្ញុំ
សន្យាថានឹង្របឹងែស្វងរកេស្បៀងអាហារ
ស្រមាប់កូនេចៅកុំឱ្យខ្វះខាតដូច្រគាេនះ
េទៀត



16

្រសេមោចតបវិញថា៖ េអើ! ល្អ
េហើយែដលឯងដឹងពីកំហុសរបស់
ខ្លួន។ េណ្អើយ! េយើងែចកេស្បៀងអាហារ
តិចតួចស្រមាប់កូនេចៅឯងចុះ។
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្រសេមោចេឆ្លើយបញ្ជាក់ថា៖ ្រសូវ អង្ករ
េពោត សែណ្ដករបស់េយើងមានល្មមែត
ស្រមាប់្របពន្ធកូនេយើង ែតេយើង
ែចករំែលកមួយចំែណកស្រមាប់ពួកឯង
ចុះ!។ េម្រកុមក៏េឆ្លើយថា៖ ឱ សំឡាញ់
េអើយ! ខ្ញុំអរគុណណាស់ែដលសំឡា
េញើែចកេស្បៀងអាហារឱ្យពួកខ្ញុំខ្ចី។



18

កាលេបើបានឮ្រសេមោចេពោលដូេច្នះ
ពួកៃរេ្រតកអរណាស់ េហើយក៏លា
្រសេមោច វិល្រតឡប់េទៅលំេនៅស្ថានខ្លួន
វិញ។ អំណឹះតមក េទោះបីពួកៃរេ្រចៀងរាំ
សប្បាយែមនពិត ែតពួកេគមិនេភ្លចពី
ការរកេស្បៀងអាហារប្រមុងទុកេឡើយ។
ទន្ទឹមេនះ ៃរក៏មិនេភ្លចពីគុណបំណាច់
របស់្រសេមោច ែដលជួយពួកេគផង
ែដរ។ ពួកៃរ និង្រសេមោចរាប់អានគ្នា
ណាស់។ េរៀងរាល់េពលទំេនរ ពួកេគ
ែតងនាំគ្នាេ្រចៀងរាំេលងលំែហកាយ
យ៉ាងសប្បាយ «្របជុំគ្នារីករាយ
សប្បាយចិត្ត ចូររាំឱ្យ�» ។
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