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កុមារីគង្គាមានអាយុ១២ឆ្នាំ។ នាង
កំ្រពាម្តាយ។ នាងរស់េនៅជាមួយឪពុក
និងបង្របុស េលើបឹងទេន្លសាប។ អ្វី
ៗេនៅទីេនោះសុទ្ធែតអែណ្ដតេលើទឹក។
សាលាេរៀន មណ្ឌលសុខភាព វត្ត និង
សួនដំណា.ំ..ជាេដើម។
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ឪពុកគង្គាជាអ្នកែដលពូែកចាប់្រតី។
បង្របុសរបស់នាងជាអ្នកែដលពូែក
អុំទូក។ េរៀងរាល់្រពឹក ឪពុក និង
បង្របុសែតងេចញពីផ្ទះេទៅរក្រតី។
ចំែណកឯគង្គាេនៅចាំផ្ទះ និងែថរក្សា
សួនដំណាំ។
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ជាេរឿយៗ គង្គាែតងនិយាយសុំឪពុក
និងបង្របុសេទៅជាមួយ។ «ខ្ញុំចង់េទៅ
រក្រតីែដរ។» «េទ! េទៅរក្រតីជា
ការងារពិបាកណាស់។ កូនឯងេនៅផ្ទះ
េ្រសោចដំណាំល្អជាង។ ពុកចង់ញុាំែផ្ល
ល្ហុងែដលកូនដាំ។» «អូនឯង្រតូវេនៅ
េមើលែថេប៉ងេប៉ោះស្រមាប់បង។ »
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រដូវវស្សាចូលមកដល់។ េភ្លៀងធ្លាក់
េស្ទើររាល់ៃថ្ង។ ទឹកបឹងេឡើងលិច្រគប់
ទីកែន្លង។
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ៃថ្ងមួយ ឪពុក និងបង្របុសបាន
េចញេទៅរក្រតី។ ្រសាប់ែត គង្គាែ្រសក
ខ្លាំងៗ។ «េតើសួនដំណាំខ្ញុំបាត់េទៅណា
េហើយ?» នាងរត់េទៅេមើលជុំវិញផ្ទះ
ប៉ុែន្តមិនេឃើញសួនដំណាំេទ។ នាង
្រកេឡកេទៅឆ្ងាយេឃើញសួនដំណាំស្លុង
ៗ។
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គង្គាក៏សេ្រមចចិត្តយកទូកែចវតាមរក
សួនដំណាំ។ នាងខំែចវតាមពីេ្រកោយ
សួនដំណាំ។ ប៉ុែន្តសួន ដំណាំេចះែត
អែណ្ដតេទៅមុខយ៉ាងេលឿន។ «សួន
េអើយសួន! ចាំខ្ញុំផង។» នាងខំែចវ
កាន់ែតញាប់ជាងមុន។
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េនៅកណ្ដាលៃផ្ទបឹង រលកេបោកខ្លាំង
ៗ។ ទូកនាងម្តងេវរេទៅេឆ្វង ម្តងេវរេទៅ
ស្តាំ។ ទឹកចូលេពញក្នុងទូករបស់គង្គា។
នាងខំ្របឹងបាចទឹកេចញយ៉ាងរហ័ស
េហើយែចវបន្តេទៀត។ៃថ្ងកាន់ែតេក្តៅ
គង្គាេហវហត់ខ្លាំងណាស់។ សួនដំណាំ
មិន្រពមឈប់េសោះ វារសាត់េលឿន
េទៅៗ។
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មួយសន្ទុះេ្រកោយមក សួនដំណាំ
ក៏ឈប់េនៅមួយកែន្លង។ គង្គា
សប្បាយចិត្តណាស់ ក៏អុំទូក សំេដៅ
វាយ៉ាងេលឿន។ េពលេទៅដល់ែក្បរវា
នាងេបោះែខ្សចងទូកជាប់បំពង់ឫស្សី។
បន្ទាប់មក គង្គាហក់ចូលេទៅក្នុងសួន។
្រសាប់ែតសួនដំណាំរសាត់េទៅមុខបន្ត
េទៀតយ៉ាងេលឿន។
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គង្គាឆ្ងល់ ៖ «េតើមានេរឿងអីេកើតេឡើង?
នាងដកដេង្ហើមែវងៗ េហើយេលោត
ចូលក្នុងទឹក្របូង។ នាងសម្លឹងេមើល
េឆ្វងស្តាំ ្រសាប់ែតេឃើញ្រតីគល់រាំងធំ
មួយ។
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វាកំពុងអូសសួនដំណាំរបស់នាង។
«គឺ្រតីេនះេទេតើ ែដលលួចសួនដំណាំ
របស់ខ្ញុ!ំ» គង្គាគិតក្នុងចិត្ត។ គង្គាខំ
ែហលតាមពីេ្រកោយ ប៉ុែន្ត្រតីែហល
េទៅមុខយ៉ាងេលឿន។ មួយសន្ទុះ
្រសាប់ែតវាឈប់ែហល េហើយេនៅេស្ងៀម
មួយកែន្លង។
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នាងភ្ញាក់េ្រពើត េ្រពោះឮសំេឡង
េចចចាចេនៅពីេលើ។ នាងេងើយមុខ
េឡើង ក៏េឃើញហ្វូងស្វា ជាេ្រចើន។
«អ!ូ ខ្ញុំយល់េហើយ។ ្រតីយក្សយក
សួនដំណាំខ្ញុំ េដើម្បីជួយហ្វូងស្វា។»
្រតីគល់រាំង្រពួសទឹកេទៅេលើ ជាសញ្ញា
យល់្រពម។
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គង្គា្របញាប់សួរបន្ត ៖ «ឯងចង់នាំ
ពួកេគេទៅៃ្រពធំ េតើែមនេទ?» ្រតី
គល់រាំង្រពួសទឹកេទៅេលើ យ៉ាងខ្លាំង។
ហ្វូងស្វានាំគ្នារត់េឡើងមកេលើសួន
ដំណាំ។ គង្គាែ្រសក«កុំសុីែផ្លល្ហុងនិង
េប៉ងេប៉ោះរបស់ខ្ញុ!ំ» ែតពួកស្វាមិនស្តាប់
នាងេទ។ ពួកវាឃ្លានយ៉ាងខ្លាំង េហើយ
សុីដំណាំរបស់នាងអស់។



13

មកដល់្រចាំងៃ្រពធំ ពួកស្វា្របញាប់
រត់េឡើងេលើែមកេឈើ។ ពួកវានាំគ្នាេបះ
ែផ្លេឈើល្អៗ មកដាក់េពញសួនច្បារ។
គង្គាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។
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នាងក៏ែចវទូក្រតលប់េទៅផ្ទះវិញ។ ឪពុក
និងបង្របុសរីករាយ េពលេឃើញគង្គា
មកផ្ទះវិញ។
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គង្គាសួរឪពុកនិងបង្របុសនាងសារ
ជាថ្មី ៖ «ពុក បង្របុស! េតើខ្ញុំអាច
េទៅេនសាទែដរបានេទ?» បង្របុស
នាងញញឹម េហើយនិយាយេទៅកាន់
ឪពុកនាង ៖ «ពុក! គង្គាអាចអុំទូក
កាត់បឹងបាន។ ដូេច្នះ នាង្របាកដជា
អ្នកអុំទូកដ៏ពូែក ម្នាក!់» «កូន្រសី
ពុកក្លាហានណាស់ អាចេធ្វើអ្វីៗបាន
ទាំងអស!់»
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