
អាប់ឌុល ខាឡាម
: េមេរៀនចំេពោះ្រគូ
របស់ខ្ញុំ
Arun Tiwari, A.P.J. Abdul
Kalam
Deepta Nangia

letsreadasia.org

https://www.letsreadasia.org


1

អ្នកនិពន្ធ វិចិ្រតករ និងអ្នកេបោះពុម្ព
េសៀវេភៅេលើកទឹកចិត្ត និងគាំ្រទ
ការបកែ្របេសៀវេភៅេនះេទៅជាភាសា
េផ្សងៗ ប៉ុែន្តពួកេគេស្នើសុំឲ្យការផ្លាស់
ប្តូរខ្លឹមសារ និងរូបគំនូរស្ថិតក្នុងក្រមិត
តិចតួចបំផុត។
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ខ្ញុំរស់េនៅេលើផ្លូវែដលមានវិហារអីុស្លាម
ក្នុងទី្រកុងេរ៉មស្វារុាំ ែដលជាទី្រកុង
ដ៏ល្បីល្បាញមួយ េដោយសារែតវត្ត
របស់្រពះសិវៈេនៅទីេនោះ។ រាល់ល្ងាច
េនៅេពលែដលខ្ញុំេចញពីវិហារេដើរេទៅផ្ទះ
ខ្ញុំែតងែតសំងំេនៅជិតវត្តេនោះ។
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ខ្ញុំែតងមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនឯងដូចជា
មនុស្សចែម្លកេនៅទីេនោះ ពីេ្រពោះអ្នកេទៅ
វត្តទាំងឡាយែតងែតេមើលមកខ្ញុំេដោយ
េ្របើ្រកែសែភ្នកដ៏សង្ស័យ។ ពួកគាត់
្របែហលជាឆ្ងល់ថា េក្មង្របុសអ៊ីស្លាម
ម្នាក់េនះកំពុងេធ្វើអ្វីេនៅមុខវត្ត។
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ការពិត ខ្ញុំចូលចិត្តស្តាប់សេម្លង
សូ្រតធម៌េនោះ េទោះជាខ្ញុំមិនយល់
សូម្បីែតមួយពាក្យក៏េដោយ។ វាមាន
េវទមន្តចែម្លកេនៅក្នុងធម៌េនោះ។
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្របាកដណាស់ថា មានអ្វីម្យ៉ាងនាំខ្ញុំេទៅ
ទីេនោះ។ មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំេឈ្មោះ
រ៉ាម៉ាណាដា សាស្រទី ជាកូន្របុសរបស់
េមបព្វជិតេនៅទីេនោះ។ េគែតងអង្គុយ
ែក្បរឪពុករបស់េគ េនៅេពលសូ្រតធម៌។
រ៉ាម៉ា ែតងលួចញញឹមដាក់ខ្ញុំម្តងម្កាល។
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េនៅក្នុងថ្នាក់េរៀន រ៉ាម៉ា និងខ្ញុំអង្គុយ
ជាមួយគ្នាេនៅតុទីមួយ។ ពួកេយើងដូច
បងប្អូនឣ៊ីចឹង...។ ប៉ុែន្តេដោយសារេគជា
កូន្របុសរបស់បព្វជិត េគពាក់ែខ្សសីមា
។រីឯខ្ញុំពាក់មួកពណ៌សែដលបង្ហាញថា
ខ្ញុំជាជនជាតិអ៊ីស្លាម។
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ៃថ្ងមួយ េនៅេពលេរៀនថ្នាក់ទី្របាំ
េលោក្រគូថ្មីម្នាក់បានចូលមកក្នុង
ថ្នាក់េរៀនរបស់ពួកេយើង។ គាត់ដូចជា
តឹងរឹងណាស់។ គាត់េដើរជុំវិញថ្នាក់ទាំង
កាន់រំពាត់ក្នុងៃដ េហើយក៏ឈប់េនៅមុខ
ពួកេយើង។
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គាត់ែ្រសកថា៖ ”ប្អូនែដលពាក់មួក
ពណ៌ស។ េហតុអ្វីបានជាហ៊ានអង្គុយ
េនៅែក្បរកូនរបស់បព្វជិត? េទៅអង្គុយ
េនៅតុេ្រកោយបង្អស់ភ្លាម”។ ខ្ញុំមាន
អារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាស់។ ខ្ញុំយក
េសៀវេភៅ េហើយេដើរេទៅអង្គុយេនៅតុ
េ្រកោយបង្អស់ទាំងទឹកែភ្នក។
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រ៉ាម៉ា និង ខ្ញុំ យំខ្សឹកខ្សួល េពលេចញពី
សាលា។ ពួកេយើង្របែហលជាមិនអាច
ក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាេទៀតេទ។
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េនៅេពលេទៅដល់ផ្ទះ ឪពុករបស់ខ្ញុំបាន
េមើលមកខ្ញុំ េហើយសួរថា៖ ”េតើកូន
បានយំែមនឬេទ? េតើមានអ្វីេកើតេឡើង
កូន?” ខ្ញុំបាន្របាប់គាត់ពីអ្វីែដលបាន
េកើតេឡើង រីឯ រ៉ាម៉ា ក៏បាន្របាប់្រគួសារ
របស់គាត់នូវេរឿងេនះដូចគ្នា។
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េនៅេពល្រពឹក្រពលឹម រ៉ាម៉ា បានរត់មក
ផ្ទះខ្ញុំ េហើយនិយាយថា៖ ”ប៉ារបស់ខ្ញុំ
ឲ្យេហៅឯងេទៅផ្ទះពួកេយើង”។ ខ្ញុំភ័យ
ណាស់។ ខ្ញុំគិតថា ្របែហលមានេរឿងអ្វី
េទៀតេហើយ។
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ពួកេយើងក៏បាន្របញាប់េទៅផ្ទះរបស់ រ៉ា
ម៉ា។ េបះដូងរបស់ខ្ញុំេលោតខុសចង្វាក់
េនៅេពលែដលខ្ញុំបានេឃើញេលោក្រគូថ្មី
ឈរេនៅទីេនោះ។
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ប៉ារបស់ រ៉ាម៉ា បាននិយាយទាំងទឹកមុខ
យ៉ាងមាំថា៖ ”េលោកឆាប់សុំេទោស ខា
ឡាម េទៅ”។ ខ្ញុំមិនចង់េជឿអ្វីែដលខ្ញុំ
បានឮេទ! េមបព្វជិតបានឲ្យេលោក្រគូ
សុំេទោសខ្ញុំឬ?
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ប៉ារបស់ រ៉ាម៉ា បាននិយាយថា៖ ”គ្មាន
េក្មងណាមានឋានៈទាបជាងេក្មងណា
េទ ក្នុង្រកែសែភ្នករបស់្រពះ។ វាជា
ភារកិច្ចរបស់្រគូបេ្រងៀនក្នុងការជួយ
សិស្សឲ្យរស់េនៅេដោយសុខដុមរមនា
េទោះជាេគមាន្របវត្តិែបបណាក៏េដោយ។
អ្នកមិនអាចបេ្រងៀនេនៅសាលាេនះបាន
េទៀតេទ។”
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ភ្លាមេនោះ េលោក្រគូបានសុំឲ្យខ្ញុំ
អភ័យេទោសឲ្យគាត់។ គាត់បានឱបខ្ញុំ
េហើយនិយាយថា៖ ”េលោក្រគូសុំេទោស
ខាឡាម។ ៃថ្ងេនះ ្រគូបានយល់អំពី
េមេរៀនជីវិតដ៏សំខាន់មួយ។”
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ប៉ារបស់ រ៉ាម៉ា េឃើញថាេលោក្រគូបាន
េសោកស្តាយចំេពោះទេង្វើរបស់គាត់
េហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តបេ្រងៀន
េទៀត។
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ចាប់ពីៃថ្ងេនោះមក រ៉ាម៉ា និងខ្ញុំអង្គុយ
ជាមួយគ្នាេនៅតុមុខយ៉ាងមាន
េមោទនភាព។ ពួកេយើងេនៅែតជាមិត្តល្អ
នឹងគ្នាជាេរៀងរហូត។
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