
េរឿងេមអំេបៅខ្ជិលនិង
្រសេមោចឧស្សាហ៍
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ៃថ្ងមួយ ្រសេមោចកំពុងព្យាយាមយ៉ាង
លំបាកយកនំបុ័ងមួយដុំចូលេទៅ
ក្នុងផ្ទះរន្ធេឈើរបស់វា។ េពលេនោះ
េមអំេបៅែដលទំេនៅេលើស្លឹកបានសំលឹង
េមើលេទៅ្រសេមោច ”អូ៎ ”នុះជាស្អីេគ
អេញ្ចះ ?’ េមអំេបៅមានការេងឿងឆ្ងល់ជា
ខ្លាំងនូវអ្វីែដល្រសេមោចកំពុងេធ្វើ។ ្រទាំ
និងចម្ងល់មិនបានេមអំេបៅក៏ែ្រសកេហៅ
្រសេមោច—————————
——– ”្រសេមោច ្រសេមោចហ្អា!៎ េតើ
ឯងកំពុងេធ្វើអ្វ?ី េតោះ េលងជាមួយខ្ញុ!ំ
”សួស្ត!ី េមអំេបៅ។ ខ្ញុំក៏ចង់េលងែដរ
ប៉ុែន្តឥឡូវេនះ ខ្ញុំមិនអាចេលងបានេទ។
រដូវវស្សានឹងចាប់េផ្តើមក្នុងេពលឆាប់ៗ
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េនះ, មុនរដូវវស្សាមកដល់្រតូវ្របមូល
អាហារទុកឱ្យបានេ្រចើន» ្រសេមោចបាន
េឆ្លើយេទៅេមអំេបៅទាំងដេង្ហើមហត់្រទ
េហស
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ែន៎ ្រសេមោច េនៅទីេនះមានអាហារ
េ្រចើនយ៉ាងេនះ េហតុអ្វីបានជាឯង
្របឹងែ្របងេធ្វើការេម៉្លះ? េមើលេនោះន៎។
ឯងមានេឃើញមិត្តរបស់ខ្ញុំឯវាលេស្មៅ
េនោះេទ? េមអំេបៅបានចង្អុលបង្ហាញ
្របាប់ថាមិត្តរបស់េគេនៅវាលេស្មៅ។—
——————————– ”េតើ
ម្នាក់នឹងជានរណា?” ” អ,ឺ កណ្ដូបជា
មិត្តរបស់ខ្ញុំ ម្នាក់និងមិន្រពួយបារម្ភ
អំពីអ្វីេនោះេឡើយ។ កណ្ដូប្របាប់ថា
្រគប់កែន្លងមានអាហារជាេ្រចើន មិន
ចាំបាច់េធ្វើការអ្វីេទ េហើយ កណ្ដូប
េ្រចៀងក៏ពិេរោះនិងែតងែតេធ្វើឱ្យខ្ញុំ
សប្បាយចិត្ត។ មានកណ្ដូបែក្បរខ្លួន
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េរឿងមិនល្អនឹងមិនេកើតេឡើងដល់
ខ្ញុំេឡើយ ។ េមអំេបៅនិយាយេដោយ
អំនួត។ ’អូ៎ ែមនរឺ �� ្រសេមោចេនៅែត
បន្តរេធ្វើការ ែន៎ ្រសេមោច,សាកគិត
េមើល មិនបាច់េធ្វើអី្រគាន់ែតេ្រចៀង ខ្ញុំ
េនៅែតមានអាហារទទួលទាន មិនខ្វល់
អ្វីេឡើយ េមើលេទៅឯងចុះ,យ៉ាប់ណាស់
រស់េនៅឱ្យសប្បាយខ្លះេទៅ’ េមអំេបៅ
បានេសើចចំអកឱ្យ្រសេមោច
សម្តីរបស់េមអំេបៅេធ្វើេអោយ្រសេមោច
េអោនក្បាលចុះ ’េបើចង់្របមូលអាហារ
ទុកឱ្យ្រគួសារស្រមាប់រដូវវស្សារ្រតូវែត
្របឹងរកពីឥឡូវេនះេទៅ។ េយើងក៏ចង់
េលងដូចឯងែដរ.. ’ ្រសេមោចនិយាយ
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ទាំងអួលេដើមក។ េហើយពីមួយៃថ្ងេទៅ
មួយៃថ្ង្រសេមោចនិង្រគួសារ្របឹងែ្របង
្របមូលអាហារជាមួយគ្ន ឈប់ស្រមាក់
េឡើយ។ មួយ បំែណក, ពីរ បំែណក, បី
បំែណក.... នំបុ័ងបានគរេឡើងេនៅក្នុង
ផ្ទះរន្ធេឈើ។ ’មួយ, ពីរ, ប,ី បួន....
្របមូលពីរធុងេទៀតនឹងេពញេហើយ
ហត់ណាស់ េលោកេអើយ។
្របឹងបន្តិចេទៀត!
េបើខ្ញុំ្របឹងែ្របងបែន្ថមេទៀត្រគួសារេយើង
ទាំងអស់នឹងអាចរស់េនៅេពោរេពញ
េដោយ ក្តីសុខ’ ្រសេមោចនិយាយផ្តល់
កំលាំងចិត្តឱ្យខ្លួនឯងផងែដរ។
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ពីមួយៃថ្ងេទៅមួយៃថ្ងេមអំេបៅមិនខ្វល់ពី
អ្វីទាំងអស់គិតែតសប្បាយប៉ុេន្នោះ ”ឡា
ឡាឡា,ឡាឡាឡា ... អរុណសួស្តី។
ណាណាណាណាណាណា ... េមឃ
្រសលះ»។ េមអំេបៅបានេ្រចៀងចំេរៀង
យ៉ាងសប្បាយ។ ’អាកាសធាតុពិតជា
ល្អណាស់ៃថ្ងេនះ! រកេទៅទទួលទាន
អាហារេពល្រពឹកសិន!’ េមអំេបៅ
បានជញ្ជក់យកទឹកលំអងដ៏ឆ្ងាញ់ពី
ផ្កា។ បន្ទាប់មក, ក៏បានជួបកណ្ដូប។
”កណ្ដូប, អរុណសួស្តី! េតើេយើងគិត
នាំគ្នាេលងអីហ្ន៎ៃថ្ងេនះ?” េមអំេបៅនិង
កណ្ដូបបានេលងេពញមួយៃថ្ងយ៉ាង
សប្បាយ។



7

េមអំេបៅនិងកណ្ដូបែដលកំពុងេលង
ខ្វាត់ែខ្វងៃចដន្យបាន្របទះេឃើញ
្រសេមោចែដលកំពុងលីអីវ៉ាន់ដ៏ធ្ងន់
េដើឆ្លងកាត់ ។ ”ែន៎ កណ្ដូប ឯងេមើល
្រសេមោចេនោះ មួយៃថ្ងៗខំេធ្វើការ
មិនឈប់សូម្បីមួយៃថ្ងេឡើយ អាហារ
មិនេចះខ្វះផងណឹង ”។ េមអំេបៅបាន
េសើចចំអកសំេដៅដល់្រសេមោច ្របាប់
កណ្ដូប។ ’ែមនហ្នឹង! ្រសេមោច ដូចឆ្កួត
អញ្ជឹងគិតែតេធ្វើការ!’ កណ្ដូបបានេឆ្លើយ
ទាំងអស់សំេណើច។
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មួយអាទិត្យេ្រកោយមក, េភ្លៀងបាន
ចាប់េផ្តើមធ្លាក់។ េហើយេភ្លៀងនិងព្យុះ
បានេបោកបក់ ្រគប់ទិសទីមានទាំង
ទឹកជំនន់ផងែដរ េបើេចញេទៅេ្រកៅ
នឹងអែណ្ដតតាមទឹក មិនថាជាសត្វ
អ្វីក៏េដោយ សត្វល្អិតេផ្សងក៍មិនអាច
រកអាហារទទួលទានបានេឡើយ ជា
សំណាងល្អ, ្រសេមោចបានស្រមាក
យ៉ាងសុខ្រសួលជាមួយ្រគួសារេនៅក្នុង
ផ្ទះរន្ធេឈើដ៏មានសុវត្ថិភាព។ មាន
អាហារជាេ្រចើនែដល េ្រតៀមទុកេនៅផ្ទះ
ៃន្រគួសារ្រសេមោច ដូេច្នះមិនចាំបាច់
េទៅខាងេ្រកៅ េពោរេពញេដោយេភ្លៀង
ខ្យល់និងទឹកជំនន់េឡើយ។ េពលេនោះ,
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ខ្យល់បក់េបោកេធ្វើឱ្យរេបើកបង្អួចផ្ទះ
្រសេមោច។————————
———– េរៀបនឹងបិទបង្អួច្រសេមោច
មានការភ្ងាកេផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ខាងេ្រកៅ
បង្អួចេមអំេបៅនិងកណ្ដូបបានរត់
ចុះេឡើងនិង្រតូវទឹកេភ្លៀង។ ’អ,ូ ែន៎
េមអំេបៅ, ែន៎កណ្ដូប! ខ្យល់ខ្លាំង
ែបបេនះេទៅណានឹង? េ្រគោះថ្នាក់
ណាស់, ្របញាប់េទៅផ្ទះវិញេទៅ! ”
្រសេមោចបានែ្រសក្របាប់េដោយ
សំេលងលឺៗ ’្រសេមោចេអើយ, ពួក
េយើងឃ្លានណាស់ដូេច្នះកំពុងរក
ចំណីអាហារ’ េមអំេបៅ បានេឆ្លើយ
ទាំងញ័រខ្លួន កុំអ!ី េមអំេបៅ, េទៅផ្ទះ
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ឱ្យេលឿន! វាមានេ្រគោះថ្នាក់ណាស់
េនៅេពលេនះ! ្រសេមោចែ្រសកម្តង
េទៀត។ ប៉ុែន្តេមអំេបៅនិងកណ្ដូប ្រតូវែត
េចញេទៅេដើម្បីរកចំណី។
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”អូជួយផង! ជួយផង! ”
េមអំេបៅនិងកណ្ដូបបានេដើរេ្រកោម
េភ្លៀងេដើម្បីែស្វងរកអាហារេហើយ
ទីបំផុតបានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹក ”េមអំេបៅ
េអើយ! កណ្ដូបេអើយ! ” ្រសេមោចចង់
ជួយេមអំេបៅនិងកណ្ដូបប៉ុែន្តមិនអាច
េចញេទៅេ្រកៅរួចេឡើយ េ្រគោះថ្នាក់
បំផុតេដោយសារែតទឹកលិចភូមិ បក្សី
េ្រសកឃ្លានពីរក្បាលបានចាប់កណ្ដូប
និងេមអំេបៅែដលកំពុងអែណ្ដតទឹក
សុីបាត់េទៅ ”អូេមអំេបៅ! អូកណ្ដូប! ឱ
េមអំេបៅនិងកណ្ដូបដ៏កំសត់េអើយ”។
្រសេមោចវិញគ្មានអ្វីេ្រកៅពីការអាណិត
អាសូេឡើយ។
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េនៅេពលេនោះ,្រសេមោចបានចងចាំនូវ
អ្វីែដល េលោកតាបានមាន្របសាសន៍
កាលេពលេនៅេក្មង។ ’្របសិនេបើមិន
េ្រតៀមខ្លួនស្រមាប់ៃថ្ងែស្អកវានឹងគ្មាន
ៃថ្ងែស្អកេទ។ដូេច្នះចូរឧស្សាហ៍ព្យាយាម
ជានិច្ច។’ ្រសេមោចបានេធ្មចែភ្នកនិង
បានអធិដ្ធានស្រមាប់េមអំេបៅនិង
កណ្ដូប។
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្របសិនេបើអ្នកមិនេរៀបចំស្រមាប់
ៃថ្ងែស្អកវានឹងមិនមានៃថ្ងែស្អកេទ។ ជា
ញឹកញាប់្រតូវបានេគស្តាប់លឺពីកុមារ
ហ្វីលីពីន។ េនៅក្នុងសុភាសិតហ្វីលីពីន
មួយ ែដលនិយាយថា ’(កាប៉ាង េម៉ អ៊ី
សុីនុកសុក, េម៉ ម៉ាដូដូកូដ។)’ មានន័យ
្រសេដៀង េទៅនិងសុភាសិតកូេរ៉ែដរ
”ជនែដលមិនេ្រតៀមខ្លួនសំរាប់់រដូវេក្តៅ
េនោះនិងគ្មានរដូវរងាសំរាប់េគេឡើយ”
ែដលមានថា ’េបើមានការេ្រតៀមទុ ជា
ញឹកញាប់្រតូវបានេគនិយាយេទៅកាន់
កុមារថា ”េបើសិនមិនេ្រតៀមស្រមាប់
ៃថ្ងែស្អកេទ ៃថ្ងែស្អកនិងមិនមានេឡើយ”
្របសិនេបើអ្នក្របាប់ពួកេគនឹងមានេក្មង
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កាន់ែតេ្រចើនេ្រតៀមខ្លួនជាមុនស្រមាប់
ៃថ្ងែស្អក។
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រហូតមកទល់េពលេនះអ្នកវិទ្យាសា
ស្ដ្របានរុករកចំេណះដឹង,ុ្របាជ្ញានិង
បេច្ចកវិទ្យាទំេនើបែតមិនអាចរកេឃើញ
ភពេផ្សងែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
ដូច�ភពែផនដី�េឡើយ។ែតមនុស្ស
ទាំងេនោះមិនបានឈប់រកភពេផ្សង
ែដលមានជីវិតរស់េនៅដូចេទៅនិង
ភពែផនដីនុះេឡើយ។ គ្មាននណា,និង
គ្មានក្បួនណាែដលអាចរាប់ផ្កាយ
ជាេ្រចើនៃនភពនិមួយៗេឡើយ។ែតភព
ែដលមនុស្សរស់េនៅបានគឺភពែផនដី
ែតមួយគត,់ អស្ចារ្យបំផុត
ពិតណាស់អារម្មណ៍រំជួលចិត្តនូវ
េពលែដលបានដឹងនិង។ពិេសស
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េនៅេពលបានេធ្វើការជាមួយនារី្របេទស
េផ្សងៗេនៅជុំវិញពិភពេលោកែដល
មក្របេទសកូរ៉រឹតែតទទួលអារម្មណ៍
រំជួលចិត្តបំផុត។ភពែផនដីែតមួយ
េទោះេយើងជាជនជាតិណាក្តីែត
ជា�្រគួសារែផនដី�។ ្រគួសារ្រតូវ
ទុកចិត្តគ្នា,ពឹងែផ្អកេលើគ្នា,និងជួយគ្នា
េទៅវិញេទៅមក។ ្រគួសារគឺេអោបមុនេគ,
េសើចដាក់មុនេគ,និងលះបង់េអោយ
មុនេគ។ ្រគួសារគឺរួមទុកជាមួយ
គ្នា,ជំនះការលំបាកជាមួយគ្នា,្រតូវ
េដើរេទៅជាមួយគ្នា។
ខ្ញុំេកោតសរេសើរដល់អស់អ្នកែដល
បានសរេសរស្នាៃដដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈ
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ការងារេសៀវេភៅកុមារ”រួមទាំងគ្នា រួម
ទាំងអស់គ្នា”។េដោយសារែតអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់េនោះសុទ្ធែត្រតូវចិញ្ចឹម បីបាច់
កូន,្រតូវេធ្វើកិច្ចការផ្ទះ,េមើលែថបេ្រមើ
រមនុស្សចាស់ក្នុងផ្ទះ,និងេធ្វើការងារ
ជាេដើមេទោះបីជាមានការេនឿយហត់
យ៉ាងណាក្តីក៏បានបញ្ចប់កាងារបាន
េជោគជយ័។ពិតជាមិនងាយ្រសួល
េឡើយសំរាប់ការសរេសរជាភាសាកូេរ៉
សំរាប់អ្នកមិនទាន់ច្បាស់េទៅនិងភាសារ
េនៅេឡើយ។ យ៉ាងណាក្តីការសរេសរ
បង្កប់ឥទ្ធិពលែដលមិនអាចេ្របៀបេទៅ
និងការនិយាយរាប់រយដង។ ឥទ្ធិពល
បង្ហាញេអោយេឃើញច្បាស់េនៅចិត្តគំនិត
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ឥទ្ធិពលៃនសមាសសភាពក្នុងការ
្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដ៍ៃទ
ឥទ្ធិពលក្នុងការអប់រំកូនេអោយបាន
ល្អ មានឥទ្ធិពលទាំងអស់េនះ ខ្ញុំសូម
ជំរុញឱ្យគេ្រមោងេនះេកើតមានេឡើង
រឹតែតេ្រចើន,ែដលផ្តល់េមោទនភាពនិង
ក្តីសង្ឃឹមដល់្រស្តីចំណាក្រសុកជាេ្រចើន
និង្រគួសាររបស់ពួកេគ។ អ្នកនិពន្ធ,ណូ
ក្យ៉ងសុីល
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