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្រសីចាណាឡាយា (Srijanalaya)
បានផលិតេសៀវេភៅេនះេដោយមានការ
គាំ្រទពីអង្គការមូលនិធិអាសុី កម្មវិធី
េសៀវេភៅស្រមាប់អាសុី។ ្រសីចាណា
ឡាយា (Srijanalaya) ជាអង្គការ
េ្រកៅរដ្ឋាភិបាលែដលមានទីស្នាក់ការ
េនៅ្របេទសេនប៉ាល់ែដលបេង្កើតទីតាំង
េរៀនសូ្រតែដលមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈ
សិល្បៈ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម សូម
ចូលេទៅកាន់ srijanalaya.org.
ចំណងេជើង៖ ចេ្រមៀង
������� Hencha’
(ឆ្នាំ២០១៨) ្រតូវបានេ្រចៀងដំបូង
េនៅក្នុងេរឿង Chulichiya Chan
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Chan (ឆ្នាំ១៩៩១) និពន្ធេដោយ
Durga Lal Shrestha គូរគំនូរ
េដោយ Sambhaw Maharjan
េរៀបចំេបោះពុម្ពផ្សាយេដោយ
Niranjan Kunwar, Sharareh
Bajracharya និងMuna
Gurung
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កូនមាន់តូចមួយក្បាល
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កូនទាតូចមួយក្បាល
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ៃថ្ងមួយ ពួកេគទាំងពីរបានេចញេទៅ
េដើរេលងជាមួយគ្នា។
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កូនមាន់រត់ ឯកូនទាេដើរអ៊ីកអ៊ាកៗ
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កូនមាន់ចាប់ដង្កូវបានមួយក្បាល
ចំែណកកូនទាចាប់អ្វីមិនបានេសោះ។
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កូនទាកម្សត់សម្លឹងេមីលកូនមាន់មិន
ដាក់ែភ្នក េហើយក៏ែ្រសកយំកាបៗៗ។
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កូនមាន់េលោតេទៅជិត េហើយែចកដង្កូវ
ឱ្យកូនទា។ កូនទាចឹកដង្កូវ េហើយ
េសើចកខឹក។
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បន្ទាប់មកពួកេគបានេទៅដល់ស្ទឹងតូច
មួយ
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េពលេឃើញទឹក កូនទាសប្បាយចិត្ត
យ៉ាងខ្លាំង េហើយក៏េលោតចូលេទៅ
ក្នុងទឹក្របូង
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កូនមាន់ក៏េលោតចូលេទៅតាម



14

ប៉ុែន្តកូនមាន់មិនេចះែហលទឹកេទ
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កូនមាន់ែហលទឹកយ៉ាងេម៉ចេទៅ?
កូនមាន់អត់មាន្រមាមេជើងជាប់ដូចកូន
ទាផង!
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កូនមាន់ខំធាក់ទឹកផង ទទះស្លាប
ក្នុងទឹកផង។ វាមិនេបោះបង់េឡើយ។
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កូនមាន់្របេវ្របវាៃដេជើងយ៉ាង
្រតដាប្រតដួសេនៅក្នុងទឹកេដោយមិន
េបោះបង់េឡើយ ។
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េពលេនះកូនទាមកឆាបយកកូនមាន់
ដាក់េលើស្លាបរបស់វា
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កូនមាន់តក់ស្លុត ប៉ុែន្តកូនទាេនៅែតបន្ត
ែហលទឹក។
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កូនមាន់ និងកូនទាបានមកដល់្រចាំង
េដោយសុវត្ថិភាព េហើយពួកេគនាំគ្នា
េសើចយ៉ាងក្អាកក្អាយ។
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អំពីអ្នកនិពន្ធ DurgaLal Shrestha
ជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យដ៏ល្បីេឈ្មោះ
្របចាំ្របេទសេនប៉ាល់។ ក្នុងនាម
ជា្រគូបេ្រងៀនភាសាេនប៉ាល់ បា
ហាសា េនៅសាលាមធ្យមសិក្សា
KanyaMandir េនៅចេន្លោះឆ្នាំ១៩៥០
ដល់ឆ្នាំ១៩៦០ េលោកបានសរេសរ
ចេ្រមៀងេដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តកុមារឲ្យ
បេញ្ចញគំនិតេដោយនិយាយភាសា
កំេណើតរបស់ខ្លួន។ បទចេ្រមៀងរបស់
គាត់បានល្បីល្បាញេនៅទូទាំង្រជលងភ្នំ
កាត់ត្មាន់ឌូ (Kathmandu) េហើយ
ចេ្រមៀងទាំងអស់របស់គាត់ស្រមាប់
កុមារ្រតូវបានេបោះផ្សាយេឡើងវិញ និង
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្រតូវបានែចកផ្សាយរហូតដល់សព្វៃថ្ង។
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អំពីវិចិ្រតករ Sambhaw
Maharjan េទើបែតបញ្ចប់ការសិក្សា
បរិញ្ញាប្រតសិល្បៈែផ្នករចនា្រកាហ្វិក
ពីមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ និងតុបែតង
របស់សាកលវិទ្យាល័យ កាត់ត្មាន់
ឌូ។ ថ្វីត្បិតែតការងាររបស់គាត់េផ្តោត
ជាសំខាន់េលើការរចនា្រកាហ្វិក និង
សិល្បៈគំនូរជីវចលក៏េដោយ គាត់
ជួនកាលចង់ព្រងីកវិស័យការងារ
របស់គាត់េទៅេលើែផ្នកបេច្ចកេទស និង
សិល្បៈថ្មីៗ។ �������
Hencha’ គឺជាការងារមួយែដល
គាត់បានឈានេចញពីការងារសិល្បៈ
្របចាំៃថ្ងរបស់គាត់ េហើយបញ្ចូល
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រចនាបថៃនការពន្យល់បង្ហាញេដើម្បី
េធ្វើឲ្យអក្សរសិល្ប៍េរឿងនិទានកាន់ែត
មានភាពទាក់ទាញ។
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