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េពល្រពលឹម្រសាងៗ។ េនៅក្នុងសំបុក
មានែក្អកញីមួយេឈ្មោះ កាកកាក។ វា
េទើបេ្រកោកពីេគង។ វាេមើលជុំវិញខ្លួន
េដោយអារម្មណ៍ធុញថប់។ បន្ទាប់មក
វាក៏ ្រគែហមរួចែ្រសកពីរបីដង។ ធុញ
ណាស់េលោកេអើយ! ភ្លាមេនោះ វា
្រសាប់ែតឮសំេឡងមួយ។ សារិកាកំពុង
េ្រចៀងយ៉ាងពីេរោះេនៅជិតេនោះ។
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រំេពចេនោះែដរ កាកកាក ក៏លង់នឹង
ចេ្រមៀងដ៏ពីេរោះេនោះ។ ប៉ុែន្តវាក៏
ចាប់េផ្ដើមខឹង។ វាដូចមិនេស្មើភាព
េសោះ។ វាេទេតើជាអ្នក្រកាបពងឲ្យកូន
សារិកាេនះញាស់។ ប៉ុែន្តេហតុអ្វីកូន
បក្សីតូចេនះែបរជាេ្រចៀងពីេរោះជាងវា
េទៅវិញ។ វា្របាប់ក៏ខ្លួនឯងថា មិនគួរ
្រចែណននឹងេគេទ។ វា្រតូវែតេរៀនេ្រចៀង
ពីសារិកាែកវេនះវិញេទើប្រតូវ។
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ទីបំផុត កាកកាក ក៏េទៅរកសារិកាែកវ
េនោះេឃើញ។ សារិកាេកើតសង្ស័យ
េដោយសារេឃើញ កាកកាក េចះ
គួរសម។ កាកកាក ឱនសួរថា ’េតើ
ឯងអាចបេ្រងៀនខ្ញុំឲ្យេចះេ្រចៀងផង
បានេទ?’ សារិកាែកវ និយាយថា ’បាន!
ប៉ុែន្តខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយ គឺឯង្រតូវែត
មកទីេនះឲ្យបានរាល់្រពឹក្រពលឹម
មុនៃថ្ងរះ។’ កាកកាក ក៏ងក់ក្បាល
យល់្រពម។ សារិកាែកវនិយាយថា ’ល្អ
ណាស់! ៃថ្ងែស្អកេយើងនឹងចាប់េផ្ដើម
េរៀន។’ ថាេហើយសារិកាក៏េហើរេចញ
េទៅ។
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កាកកាក េល្មោភេគងណាស់។ វា
មិនែដលេ្រកោកពីដំេណកមុនៃថ្ងរះ
េឡើយ។ ប៉ុែន្តែស្អក្រពឹកេនះ វា្រតូវ
ចាប់េផ្ដើមេរៀនេ្រចៀងដំបូងផង។ វា
ក៏ដាក់នាឡិកាេរោទិ៍មុនចូលេគង។
េនៅេពលនាឡិកាបន្លឺេឡើង កាក
កាក េ្រកោកពីេលើែ្រគ ញីែភ្នកទាំងេនៅ
ងងុយ។ វាក៏រូតរះេហើរេទៅកាន់កែន្លង
េរៀន។
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សារិកាែកវកំពុងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសា។
កាកកាក ក៏េហើរមកដល់ល្មម។ ពួកេគ
ក៏ចាប់េផ្ដើមេរៀនេ្រចៀង។ សារិកាែកវ
និយាយថា៖ ’ឥឡូវ សូមឯងសាក
េ្រចៀងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់េទៅេមើល! គូហ៊ូៗ...!’
កំពុងែតចង់េ្រចៀង្រសាប់ផង កាកកាក
ក៏សាកេ្រចៀង។ ប៉ុែន្តវាេ្រចៀងឮែត ’កា
កា’ ប៉ុេណ្ណោះ។ េ្រកោយពីបានស្ដាប់រួច
សារិកាែកវក៏និយាយថា ’ឯងេ្រចៀងេទៅ
មិនរួចេទ។ ចូរឯងេទៅរក្រគូេផ្សងេទៀត
េដោយខ្លួនឯងចុះ។’ ថារួច វាក៏េហើរេចញ
េទៅ។
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កាកកាក តូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។ វាក៏េហើរ
េទៅសំបុកវិញទាំងយំបេណ្ដើរ។



7

ប៉ុន្មានៃថ្ងេ្រកោយមក កាកកាក េឃើញ
េមឃេខ្មៅដាសជុំវិញខ្លួន។ ខ្យល់្រតជាក់
េផ្ដើមបក់មក្រតេសៀកៗ។ េភ្លៀងក៏
ចាប់រលឹម្រសិចៗ។ េមើលពីសំបុកេទៅ
កាកកាក េឃើញេក្ងោកមួយកំពុងលា
កន្ទុយរាំយ៉ាងស្អាត។ េឃើញដូេច្នោះ វា
ក៏រំេភើបចង់េចះរំាែដរ។ វាគិតថា៖ ’េក្ងោក
្របែហលជាអាចជួយបេ្រងៀនខ្ញុំបាន។’
គិតរួច វាក៏េហើរេទៅរកេក្ងោកេនោះ។
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េពលជួបេក្ងោក កាកកាក ក៏សួរថា៖ ’បង
េក្ងោក! េតើបងអាចបេ្រងៀនខ្ញុំឲ្យចះរាំផង
បានេទ?’ េក្ងោកេឆ្លើយថា៖ ’បាន! ឯង
្រគាន់ែតេធ្វើតាមខ្ញុំេទៅបានេហើយ។’ កាក
កាក ឮដូេច្នោះក៏ ខំលាកន្ទុយរបស់ខ្លួន
ភ្លាម។
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េក្ងោកនិយាយថា៖ ’េធ្វើែបបេនះមិន
្រតូវេទ។ ឥឡូវសូមេមើលខ្ញុំេធ្វើេដោយ
យកចិត្តទុកដាក់ណា។’ កាកកាក ក៏
ព្យាយាមម្ដងេហើយម្ដងេទៀត។ ប៉ុែន្ត
វាេនៅែតេធ្វើមិន្រតូវ។ េក្ងោកខឹងណាស់
ក៏ែ្រសកថា៖ ’ឯងរាំមិនេកើតេទ។’ វា
បេន្ទោស កាកកាក េហើយក៏េហើរេចញ
េទៅ។
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កាកកាក េសោកេសៅយ៉ាងខ្លាំង។ វា
គិតថា ខ្លួនវាេ្រចៀងក៏មិនេចះ រាំក៏មិន
េចះេទៀត។ កាកកាក គិតថា េបើេរៀន
េធ្វើសំបុក្របែហលជាវាអាចេចះេធ្វើបាន
អស្ចារ្យដូចេគែដរ។ បន្ទាប់មក វាក៏េទៅ
ជួបសុំេរៀនេធ្វើសំបុកពីចាប។ ប៉ុែន្តចាប
មិនែដលឮថាែក្អកេចះេធ្វើសំបុកេឡើយ។
ចាបក៏និយាយេដោយងាកមុខេចញថា៖
’ឯងហ្នឹងេចះេធ្វើសំបុកដូចខ្ញុំែដរ? េទៅ
មិនរួចេទ។’ ថារួច ចាបក៏្របាប់ឲ្យ កាក
កាក េចញេទៅ។
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កាកកាក អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។ េតើ
េពលណាេទើបវាអាចេធ្វើអ្វីមួយពូែក
ដូចេគេទៅ? រំេពចេនោះវាបានេមើលពី
សំបុកេទៅេ្រកោម េឃើញគំនរអង្ករេនៅ
ខាងេ្រកោយផ្ទះមួយ។ វាក៏ចាប់េផ្ដើម
្របកាសេហៅសាច់ញាតិ និងមិត្តភក្ដិមក
សុីអង្ករេនោះ។ ពួកេគសុីទាល់ែតែឆ្អត។
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េពលេនោះ កាកកាក ក៏នឹកេឃើញគំនិត
មួយ។ វានិយាយម្នាក់ឯងថា៖ ’មិនេចះ
រាំេ្រចៀង មិនេចះេធ្វើសំបុកក៏មិនអីែដរ។
ប៉ុែន្តេតើមានបក្សីណាែដលេហៅគ្នីគ្នា
មកសុីចំណីជាមួយគ្នាេនៅេពលែដល
ខ្លួនរកេឃើញ េនោះ។ សារិកាែកវេធ្វើ
មិនបានេទ។ េក្ងោកក៏េធ្វើមិនបានែដរ។
ចាបវិញរឹតែតេធ្វើមិនបានេទៅេទៀត។
អស្ចារ្យណាស់! មានែតែក្អកដូចខ្ញុំេទ
េទើបអាចេធ្វើបាន។’ កាកកាក រំេភើបចិត្ត
ណាស់។
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វាេពញចិត្តនឹងខ្លួនឯងេដោយខ្លួនវា
ជាសមាជិក្រគួសារចិត្តល្អែបបេនះ។
ែក្អកេផ្សងេទៀតេឃើញ កាកកាក មាន
ទឹកមុខរីករាយែប្លក។ ពួកេគក៏ចំអក
ថា៖ ’េហតុអ្វីសប្បាយចិត្តខ្លាំងេម្ល៉ះ កាក
កាក? េតើឯងជិតេរៀបការែមនេទ?’ កាក
កាក េអៀនេឡើងមុខ្រកហម។
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