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សត្យា គឺជាេក្មងមិនេចះេនៅេស្ងៀម។
សត្យា រត់ េលោត បង្វិលខ្លួន រេមៀល
ខ្លួន...េហើយដួល។
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ឳពុករបស់ សត្យា ្របាប់ថា ”សត្យា
អង្គុយឱ្យេស្ងៀមបន្តិចេមើល!” បង្រសី
របស់ សត្យា ្របាប់ថា ”សត្យា
្របសិនេបើដួលឈឺ កុំមកយំដាក់បង!”
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តារបស់សត្យា្របាប់ថា ”សត្យា កុំេធ្វើ
ឱ្យែបកអីឱ្យេសោះ!” អ្នក្រគូរបស់សត្យា
្របាប់ថា ”សត្យា កូនកំពុងែតរំខានេគ
េរៀនេហើយ!”
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ប៉ុែន្ត សត្យា េនៅែតមិនេចះេនៅេស្ងៀម
ៃដេជើងេនៅមិនេស្ងៀមេទ។
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ៃថ្ងេនះជាៃថ្ងអាទិត្យ ជាៃថ្ងែដលសត្យា
ចូលចិត្តបំផុត។ ៃថ្ងអាទិត្យេនះ សត្យា
េទៅចម្ការជាមួយម្តាយរបស់ខ្លួន។ ម្តាយ
របស់សត្យា មានការងារ្រតូវេធ្វើេនៅ
ទីេនោះ។
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េទៅចម្ការេនោះ សត្យា ្រតូវេដើរឆ្ងាយកាត់
ផ្លូវស្ងាត់ កាត់វាល កាត់ៃ្រព្រកាស់ និង
អូរែដលមានទឹកហូរឥតឈប់។
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សត្យាេលោតដូចទន្សាយ េហើយ
រត់េលឿនដូចក្ដាន់។ ម្តាយរបស់សត្យា
្របាប់ថា ”ភក់េល្អៀច ្របយ័ត្នផងកូន!”
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សត្យាវារដូចែក្អប លូនដូចពស់។ ម្តាយ
របស់សត្យា្របាប់ថា ”្របយ័ត្នបន្លាកូន!”
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សត្យាេលោតេតោងដូចពីងពាង េហើយ
េលោតេផ្លោះដូចស្វា។ ម្តាយរបស់សត្យា
្របាប់ថា ”កូនេតោងែមកណាែដលមាំ
ណ៎ា!”
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សត្យា ែហលទឹកដូចទា ដូចកែង្កប។
ម្តាយរបស់ សត្យា ្របាប់ថា ”កូន េនៅ
េលងែតទឹករាក់បានេហើយ ដឹងអត?់”
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សត្យាវារេឡើងដូចបង្គួយ េហើយេលោត
ដូចពែព។ ម្តាយរបស់សត្យា្របាប់ថា
”កូន កុុំឱ្យរអិលដួលណា!”
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សត្យា ្រគវីៃដទាំងពីរដូចស្លាបបក្សី ចង់
េហើរេទៅឆ្ងាយ។ សត្យា ្រសៃមចង់េចះ
េហើរសំកាំងដូចសត្វត្មាត។
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េពលល្ងាច ្រពះអាទិត្យចាប់េផ្តើមលិច
ច្រងិតក៏ចាប់េផ្តើមែ្រសកយំ។ ចំែណក
ឯ សត្យា ក៏្រតូវដល់េពល្រតឡប់េទៅ
ផ្ទះវិញ។ សត្យា អស់កម្លាំង េហើយ
េឡើងជិះេលើខ្នងម្តាយ។ សត្យា និង
ម្តាយ ្រតឡប់មកផ្ទះវិញ េដើរកាត់ផ្លូវ
េឡើងចុះ កាត់វាល កាត់ៃ្រព កាត់អូរ។
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ដល់ផ្ទះ ឪពុក តា និងបង្រសី ្រកេឡក
េមើលសត្យា េឃើញ្របលាក់ភក់
និងមានស្នាមជាំ។ ពួកគាត់នាំគ្នា
ផ្ទុះសំេណើច។
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តា ងូតទឹកឱ្យសត្យា។ ចំែណកឯឪពុក
ចម្អិនម្ហូបឱ្យសត្យា។ េពលចូលេគង
បង្រសីនិយាយេរឿងែដលសត្យា
ចូលចិត្តបំផុតឱ្យសត្យាស្តាប់។
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សត្យា យល់សប្តិេឃើញរត់េលង េលោត
បង្វិលខ្លួន រេមៀលខ្លួន...
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...និងេចះេហោះេហើរ។



18

េតើសត្វ បក្សី សត្វល្អិត េធ្វើដំេណើរ
យ៉ាងណា? អ!ូ ពួកវាេធ្វើដំេណើរ
ដូចអ្វីែដលសត្យា បានេធ្វើែដរ។ េតើ
ប្អូន ដឹងថា សត្វ បក្សី និងសត្វល្អិត
េធ្វើដំេណើរេផ្សងគ្នា េដោយសារមូលេហតុ
េផ្សងគ្នាែដរឬអត?់ ដូចេយើងែដរ ពួកវា
េធ្វើដំេណើរភាគេ្រចើនេដើម្បីេទៅរកអាហារ
ឆ្ងាញ់ ទីលំេនៅកក់េក្តៅ និង្រគួសារ
កក់េក្តៅ។ ពួកវាខ្លះ េធ្វើដំេណើរផ្លាស់ទី
េដើម្បីេគចកុំឱ្យសត្វេផ្សងចាប់សុី។ ចូរ
រកេមើលរេបៀបេធ្វើដំេណើររបស់សត្វខ្លះ។
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េផ្សោត េគស្គាល់េ្រចើនេដោយសាររេបៀប
ែដលវាេលោតេចញពីទឹក។ េតើប្អូនអាច
េលោតបានេទ? ខ្លារខិន(ឈីតា) គឺជា
្របេភទសត្វេលើេគោកែដលរត់េលឿន
ជាងេគបំផុត។ វារត់េលឿនែមនែទន
ជាពិេសសេនៅេពលែដលវារត់េដញ
ចាប់សត្វេផ្សង។ េតើប្អូនអាចរត់េលឿន
បានេទ?
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ក្តាមអាចេដើរចំេហៀងបាន។ េតើប្អូនអាច
េដើរចំេហៀងបានែដរេទ? កណ្ដូបអាច
េលោតបានខ្ពស់ ជាពិេសសេនៅេពល
ែដលវាេគចកុំឱ្យសត្វេផ្សងចាប់សុី។ េតើ
ប្អូនអាចេលោតខ្ពស់បានែដរេទ?ខ្យងវា
រយឺតៗណាស់។ េតើប្អូនអាចវារយឺតៗ
ដូចខ្យងបានេទ?
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