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្រពឹកមួយ អ្នក្រគូនាំតូតូនិងមិត្ត
រួមថ្នាក់េទៅេលងសួនកុមាររបស់
សាលា។ េនៅក្នុងសួនមានរបស់េលង
េ្រចើនណាស់។
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មិត្តភក្តិរបស់តូតូខ្លះរត់េទៅកាន់េទោង
រំអិល។ ខ្លះរត់េទៅេលងប៉ាក់េបុើក េហើយ
ខ្លះេទៀតជិះេទោងេយោល។ ចំែណក
តូតូវិញៃដកាន់ថង់េមៀន និងទឹកសុទ្ធ
េហើយេដើរអ៊ីកអ៊ាកៗពីេ្រកោយមិត្តភក្តិ។
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េពលេឃើញេគមានកែន្លងេលងអស់
េទើបតូតូ្របញាប់ទុកចំណីរបស់ខ្លួន រួច
រត់េទៅជិះេទោងរំអិលែដរ។
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មួយសន្ទុះេ្រកោយមក តូតូ េលង
អស់កម្លាំង។ េគក៏រត់េទៅសំងំញុាំែផ្ល
េមៀនរបស់េគ។ តូតូ ញុាំេមៀនយ៉ាង
ញាប់មាត់ េដោយេចោលសំបកនិង្រគាប់
េទៅេលើដីពាសេពញ។
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តីតី េឃើញតូតូ េបោះសំបកនិង
្រគាប់េមៀនេពញដី។ នាងែ្រសក្របាប់
េទៅអ្នក្រគូ។ តីតី៖ «អ្នក្រគ!ូ តូតូេបោះ
សំរាមេផ្ដសផ្ដាស!» តូតូឮសែ្រមក
របស់តីតីភ្លាម ក៏្របញាប់យកេជើងេកៀរ
្រគាប់េមៀន។ តូតូ៖ «អត់មានេទអ្នក្រគ!ូ
អត់មានេទអ្នក្រគ!ូ» និយាយរួច តូតូ
បូញមាត់ដាក់តីតី េហើយទាញដបទឹក
យកមកផឹកក្អឹកៗ។
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តូតូផឹកទឹកេហើយក៏េបោះសំបកដប
ទឹកេទៅដី ្រពូស! តីតីេឃើញដូចេនោះ
ក៏ែ្រសក្របាប់អ្នក្រគូម្តងេទៀត។ តី
តី៖ «អ្នក្រគ!ូ តូតូេបោះសំរាមេចោល
េផ្ដសផ្ដាសេទៀតេហើយ!» អ្នក្រគូ
កំពុងេមើលសិស្សតូចៗេលងប៉ាក់េបុើក
មិនបានឮដែដល។
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តីតី ក៏េដើរមក្របាប់តូតូ។ តូតូេនៅែត
មិនស្ដាប់ េហើយបូញមាត់ងាកេចញ
េធ្វើមិនដឹង។ តីតី៖ «តូត!ូ មិន្រតូវេបោះ
សំរាមេចោលេផ្តសផ្តាសេទណា! សំរាម
្រតូវដាក់ក្នុងធុងសំរាម។»
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តូតូ មិនខ្វល់នឹងតីតី េហើយេ្រកោកេឡើង
េដើម្បីេទៅេលងបន្ត។ តូតូ េដើរេលឿនេពក
េភ្លចេមើល្រគាប់េមៀន ែដលរាយប៉ាយ
េនៅេលើដី។
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េពលេនោះ តូតូជាន់េលើ្រគាប់េមៀន
េហើយរអិលេជើងដួលអុកគូទេលើដីឮសូរ
ែត ឌឹប! ដូចដំរីដួល។ តូតូ៖ «អីយ៉ូយ!
ឈឺគូទណាស!់»
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តូតូ លាន់មាត់េអះអុៗ េហើយខំ្របឹង
េងើបេឡើង។ តូតូ េងើបបានបន្តិច ក៏ដួល
េទៅដីម្តងេទៀត។ មិត្តភក្តិេឃើញដូចេនោះ
ក៏នាំគ្នាេសើចគឹល។ តូតូ ខ្មាសមិត្តភក្តិ
ជាខ្លាំង។
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អ្នក្រគូឮសំេឡងេសើចក៏េដើរេទៅេមើល។
តូតូ កំពុងអង្គុយសណ្ដូកេជើងេលើដី។
អ្នក្រគូ៖ «តូត!ូ េហតុអ្វីបានជាកូន
អង្គុយេលើដីែបបហ្នឹង?» តីតី ឮអ្នក្រគូ
សួរក៏េឆ្លើយជំនួសតូតូ។ តីតី៖ «អ្នក្រគ!ូ
តូតូ េបោះ្រគាប់េមៀនេចោលេផ្ដសផ្ដាស
េហើយក៏ ដួលអុកគូទេដោយសារជាន់
្រគាប់េមៀនេនោះ។»
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អ្នក្រគូស្តាប់តីតី្របាប់េហើយ ក៏ចូលេទៅ
ជួយេលើកតូតូ។ តូតូ េតោងៃដអ្នក្រគូ
េហើយ្របឹងេ្រកោកេឡើង។ អ្នក្រគូ៖
«េម៉ោះ! េងើបេឡើង!»
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អ្នក្រគូ៖ «តូតូ! ៃថ្ងេ្រកោយកូនមិន
្រតូវេចោលសំរាមេផ្ដសផ្ដាស ែបបេនះ
េទ។ េមើលចុះ ថង់ប្លាស្ទិក និងដបទឹក
សុទ្ធ មិនអាចេបោះេចោលេផ្ដសផ្ដាស
បានេទ។ េយើង្រតូវយកវាេទៅ េចោលក្នុង
ធុងសំរាមជានិច្ចណាកូន។»
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តូតូ ឮអ្នក្រគូ្របាប់ដូចេនោះ ក៏សួរ
ទាំងេងឿងឆ្ងល់។ តូតូ៖ «អ្នក្រគ!ូ
ចុះ្រគាប់េមៀនវិញជាសំរាមែដរ
េទ?» អ្នក្រគូ៖ «ចាស ែមនេហើយ!
្រគាប់េមៀនក៏ជាសំរាមែដរ។ ែតវាក៏ជា
របស់អាចយកេទៅដាំេលើដី េកើតជា
េដើមេឈើ អាចផ្ដល់ជាម្លប់ និងែផ្លឲ្យ
េយើងញុាំបាន។»
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តូតូ េអះក្បាលេធ្វើមុខឆ្ងល់រួចសួរអ្នក្រគូ
បែន្ថម។ តូតូ៖ «អ្នក្រគ!ូ ខ្ញុំចង់ដាំេដើម
េមៀនឲ្យមានម្លប់ធំេហើយមានែផ្លញុា!ំ
េតើេធ្វើេម៉ចេទៅ?» អ្នក្រគូ៖ «ល្អណាស់!
អ្នក្រគូនឹងបេ្រងៀនកូនដាំ ែតជាដំបូង
កូន្រតូវយកសំរាមេទៅដាក់ធុងសំរាម
ជាមុនសិន។ កូនៗដៃទេទៀតជួយេរើស
សំរាមក្នុងសួនេទៅដាក់ធុងសំរាមផង
ណា។» េក្មងៗ៖ «បាទ�ចាស អ្នក្រគ!ូ
សំរាម្រតូវដាក់ក្នុងធុងសំរាម!»
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តាមបង្គាប់អ្នក្រគូ េក្មងៗនាំគ្នាេដើរ
េរើសសំរាម សំបកដបប្លាស្ទិក និងថង់
េផ្សងៗ យកេទៅេចោលក្នុងធុងសំរាម។
ចំែណក តូតូក៏្របមូល្រគាប់េមៀន
ែដលខ្លួនេបោះេចោល យកេទៅកប់េនៅ
ដីទំេនរមួយកែន្លងតាមការែណនាំ
របស់អ្នក្រគូ។ ្របែហលជាពីរសប្ដាហ៍
េ្រកោយមក ្រគាប់េមៀនរបស់តូតូ ក៏ដុះ
ពន្លកេឡើង េចញស្លឹកពណ៌ៃបតង។
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ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថមពីអ្វីែដលអ្នក
អាច
េធ្វើបាន សូមចូលេទៅកាន់៖ https://
plasticfreecambodia.com/
individuals/
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