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អង្គការ Srijanalaya ផលិត
េសៀវេភៅេរឿងេនះេឡើង េ្រកោម
ជំនួយឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីេសៀវេភៅ
ស្រមាប់អាសុីរបស់មូលនិធិអាសុី។
អង្គការ Srijanalaya គឺជាអង្គការ
មួយស្ថិតេនៅក្នុង្របេទសេនប៉ាល់
ែដលបានបេង្កើតឳកាសេរៀនសូ្រត
តាមរយៈសិល្បៈ។ ស្រមាប់ព័ត៌មាន
បែន្ថម សូមចូលេទៅកាន់េគហទំព័រ
srijanalaya.org។ េរឿង េនះ(ឆ្នាំ
២០១៨) មានេដើមកំេណើតេដើមពី
ចេ្រមៀងចំណងេជើង Chulichiya
Chan Chan (ឆ្នាំ ១៩៩១)
អ្នកនិពន្ធ៖ Durga Lal Shrestha
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អ្នករចនារូប៖ Suman Maharjan
អ្នកែកស្រមួល៖Muna Gurung,
Sharareh Bajracharya និង
Niranjan Kunwar
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នរណាេគេនៅខាងេ្រកោមហ្នឹង? បិសាច
សក់ែវង!
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ឯងមកទីេនះេធ្វើអ្វ?ី មករក
ចំណីអាហារ!
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ចំណីអាហារអ្វីេទៅ? ចំណីអាហារែសន
របស់េយើង!
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ឆ្ងាញ់ឬេទ? ឆ្ងាញ់ណាស់!
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ែឆ្អតឬអត?់ មិនែឆ្អតេទ!
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េទ េទ! ខ្ញុំមិនហ៊ានេទៅកែន្លងងងឹតេទ។
លីដា េតើេនះជាបិសាចែដលបន្លាចខ្ញុំ
ែមនេទ? វាមិនជាន់េយីងេទឬ? វាមិន
ទាញេជីងេយីងេទឬ? លីដា េតើេនះជា
បិសាចែដលបន្លាចខ្ញុំែមនេទ?
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េពលវាេនៅទីងងឹត វាបាំងជិតពីេមឃ
ដល់ដី ្រគាន់ែតេមើលវាសន្ធឹងសៃន្ធ េធ្វើ
ឱ្យខ្ញុំភ័យេឡើង្រពឺក្បាល។
ប៉ុែន្តវារលាយរូបរាងបាត់េពលមានពន្លឺ
ជះមក...
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មុនេនះបន្តិច វាេនៅទីេនះ។ ែត ឥឡូវ វា
េទៅបាត់េទៅណាេហីយ! លីដា េតើេនោះ
ជាបិសាចែដលបន្លាចខ្ញុំែមនេទ?



11

ឯណាបិសាច? ឯណាបិសាចសក់ែវង
េនោះ?
មិនេឃើញេនៅកែន្លងណាេទ ពីេ្រពោះពន្លឺ
ជះមកេហើយ!
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បិសាចខ្លាចពន្លឺ បិសាចអី្វេទៅ? េហើយ
ខ្ញុំក៏មិនេនៅ ឱ្យឯង្រសួលបន្លាចែដរ
ែមនេទ?
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លីដា េតើេនះគឺជាបិសាចែដលបន្លាចខ្ញុំ
ែមនេទ?
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អំពីអ្នកនិពន្ធ DurgaLal Shrestha
ជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យដ៏ល្បីេឈ្មោះ
្របចាំ្របេទសេនប៉ាល់។ ក្នុងនាមជា
្រគូបេ្រងៀនភាសាេនប៉ាល់បាសា េនៅ
សាលាមធ្បមសិក្សា KanyaMandir
េនៅចេន្លោះឆ្នាំ១៩៥០ ដល់ឆ្នាំ១៩៧០
េលោកបានសរេសរចេ្រមៀងេដើម្បី
ជំរុញទឹកចិត្តកុមារឲ្យបេញ្ចញគំនិត
េដោយនិយាយភាសាកំេណើតរបស់
ខ្លួន។ បទចេ្រមៀងរបស់គាត់បាន
ល្បីល្បាញេនៅទូទាំង្រជលងភ្នំកាត់មាន់
ឌូ (Kathmandu) េហើយចេ្រមៀង
កុមារទាំងអស់របស់គាត់្រតូវបាន
េបោះផ្សាយេឡើងវិញ និងេនៅែត្រតូវបាន
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ែចកផ្សាយរហូតដល់សព្វៃថ្ង។
អំពីវិចិ្រតករ Suman Maharjan
គឺជាសិល្បករែដល្រសលាញ់វិស័យេនះ
ជាខ្លាំងមកពីេនប៉ាល់។ គាត់ចូលចិត្តគូរ
េសៀវេភៅកុមារតាំងពីេក្មង ជាពិេសស
គំនូរជីវចល2D។ គាត់ចូលចិត្តេធ្វើការ
េលើេរឿងសិល្បៈជាេ្រចើនេទៀត។
េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ ជាដំបូង
េយើងសូមែថ្លងអំណរគុណអ្នកនិពន្ធ
DurgaLal Shrestha ែដលបាន
េបើកទូលាយចំេពោះគេ្រមោងេនះ។
េលោកជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកមាន
គំនិតៃច្ន្របឌិតជំនាន់េ្រកោយ។ សូម
ែថ្លងអំណរគុណយ៉ាងកក់េក្តៅដល់



16

វិចិ្រតករ Amber Delahaye មកពី
StichtingThang ែដលបានេរៀបចំ
សិក្ខាសាលាគំនូរ។ េហើយចុងេ្រកោយ
េសៀវេភៅេនះមិនអាចេចញជារូបរាង
បានេទ្របសិនេបើមិនមានវត្តមានកូនៗ
របស់េលោក DurgaLal Shrestha
ែដលមានេឈ្មោះដូចជា Suman និង
Suchita Shrestha ្រពមទាំងភរិយា
របស់គាត់គឺអ្នក្រសី Purnadevi
Shrestha ែដលែតងែតគាំ្រទេលោក
ជានិច្ច។
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