
េរឿងសត្វ្រតេចៀកកាំ
និង សត្វឃ្មុំ
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វុីងវុីង អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់សត្វឃ្មុំ
េទ? េហតុអ្វីបានជាសត្វឃ្មុំេហើរលឺវុី
ងវុីង ហ្ន៎? តាមពិតេទៅសត្វឃ្មុំ ធម្មតា
មានអណ្ដាតេហើយអាចនិយាយបាន
េទៀត មិនែមនែតផ្កាេទ សូម្បីែតអ្វីេផ្សង
ក៏អាចភ្លក់រសជាតិបានែដរ។ េយើង
នាំគ្នាអានេរឿងនិទានអំពីសត្វឃ្មុំៃន
្របេទសម៉ុងេហ្គោលយ៉ាងេម៉ចែដរ?



2

កាលពីេ្រពងនាយ េនៅក្នុងនគរសួគ៌
មានបក្សីជាេ្រចើនេនៅេលើេមឃ មាន
េស្តចដ៏មានឥទ្ធិពលមួយអង្គេឈ្មោះថា
ហាំងហ្គារី្រដា។ ៃថ្ងមួយេស្តចហាំងហ្គារី
្រដាបានេហៅបក្សីទាំងអស់មក។ ’េយើង
ចង់សុីសត្វែដលឆ្ងាញ់បំផុតេនៅេលើ
ពិភពេលោកេនះ។ េតើសត្វណាមាន
រសជាតិឆ្ងាញ់បំផុតេនៅេលើពិភពេលោក!
នឹងផ្តល់រង្វាន់ធំស្រមាប់អ្នកែដលរក
េឃើញបានមុនេគ! ’ ឃ្មុ,ំ េមអំេបៅ,ចាប
ជាេដើមែដលបានលឺបទបញ្ជារបស់
េស្ដចបក្សី េដើម្បីទទួលយករង្វាន់ សត្វ
េហើរទាំងអស់បានេហោះយ៉ាងេលឿនេទៅ
្រគប់ទីកែន្លង។
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ៃថ្ងមួយេនៅេពលែដលខ្យល់បក់រវិចៗ,
សត្វ្រតេចៀកកាំែដលចូលចិត្តេលងបាន
េហើរចុះេឡើងរហូតដល់េភ្លចបទបញ្ជា
របស់េស្ដចបក្សី។ ផ្ទុយពី ្រតេចៀកកា,ំ
សត្វឃ្មុំដ៏ឧស្សាហ៍េហោះេហើរយ៉ាង្រស
្រសាក់េទៅភ្លក្សរសជាតិសត្វជាេ្រចើន។
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លុះដល់ៃថ្ងលិច ដល់េវលាកំណត់
្រតូវយាងេទៅគាល់្រពះរាជា។ សត្វ
្រតេចៀកកាំែដលមិនបានេធ្វើអ្វីេសោះ
េពញមួយៃថ្ងែដលកំពុង្រពួយបារម្ភ
ក៏បានជួបសត្វឃ្មុំ។ បន្ទាប់មកក៏បាន
សួរេទៅសត្វឃ្មុំ ’សត្វឃ្មុំហ្អា៎, ឯងរក
េឃើញចេម្លើយេហើយឬ?’ ”ហ្នឹងេហើយ,
េពញមួយៃថ្ងេនះខ្ញុំបានភ្លក់សត្វ
ជាេ្រចើន។ ”

’ែមនឬ? ដូេច្នះមានន័យថាឯងរក
េឃើញសត្វណាែដលឆ្ងាញ់បំផុតេហើយ
ឬ? ” ”ពិតណាស!់ ក្នុងចំេណោមសត្វ
ជាេ្រចើន មនុស្សគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់
បំផុត! ”
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សត្វ្រតេចៀកកាំែដលឮពាក្យទាំងេនះ
មានការភ្ញាក់េផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។
’ថាេម៉ច? មនុស្សមានរសជាតិឆ្ងាញ់
បំផុត’សត្វ្រតេចៀកកាំេនោះមានការ
្រពួយបារម្ភ។ �មិន្រតូវឱ្យ្រពះរាជា
ដឹងេទ រវាងសត្វជាេ្រចើន មនុស្សគឺជា
អ្វីែដលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុតេនោះ
េទ! េដោយសារែតមនុស្ស ខ្ញុំរស់េនៅ
បានេដោយមិនខ្វល់ពីចំណីែដលខ្ញុំ
ទទួលទាន មនុស្សទាំងអស់ ែតងែត
ចូលចិត្ត និង រីករាយែដលបានេឃើញ
ខ្ញុំ។ េតើមានអ្វីែដលអាចជួយសេ្រង្គោះ
ដល់មនុស្សេលោកទាំងេនោះេទៅហ្ន?៎’
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បន្តិចមក,សត្វ្រតេចៀកកាំក៏សួរេទៅ
សត្វឃ្មុំ។ ’សត្វឃ្មុំហ្អា៎ េតើឯងដឹងេដោយ
វិធីណាថា មនុស្សជាអ្វីែដលឆ្ងាញ់
ជាងេគេនោះ? ’គឺភ្លក់េដោយអណ្ដាត
េនោះអី’ ’ែមនឬ? ឯណាេទៅអណ្ដាត
ដ៏អស្ចារ្យេនោះ? ឱ្យខ្ញុំសុំេមើលបន្តិច
េមើល!’ បន្ទាប់មកសត្វឃ្មុំក៏អ្រងួន
េហើយេលៀនអណ្ដាតរបស់វា។ ’េនះេហ្ន៎,
អា

!’

្រសាប់ែតេពលេនោះ ’អូយអូយ! អឺអា! ’
រំេពចេនោះសត្វ្រតេចៀកកាំ ក៏ខាំដាច់
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អណ្ដាតរបស់សត្វឃ្មុំែតម្តង។



8

សត្វឃ្មុំ ែដល្រតូវបានកាត់ផ្តាច់អណ្ដាត
េនោះ បានេទៅរក្រពះរាជាភ្លាមៗ
េ្រពោះែតចង់ទទួលរង្វាន់ក៏បានរត់េទៅ
េហើយ្របាប់ឱ្យេស្តចដឹងពីអ្វីែដលខ្លួន
បានរកេឃើញ។ ្រតេចៀកកាំបានេទៅតាម
ពីេ្រកោយ។ េស្ដចហាំងហ្គារីបានសួរេទៅ
សត្វឃ្មុំ។ ”េតើឯងដឹងេហើយថានរណា
ឆ្ងាញ់បំផុតេនោះ?”សត្វឃ្មុំចង់និយាយ
ថាអ្វីែដលេគបានរកេឃើញេពញមួយៃថ្ង
េនោះ េហោះេទៅមកដូច គ្មានវិញ្ញាណ
េនៅក្នុងខ្លួនេសោះ។ ប៉ុែន្ត ចំែណកឯសត្វ
ឃ្មុំែដល្រតូវបានកាត់ផ្តាច់អណ្ដាតេនោះ
បាន្រតឹមបេញ្ចញសេម្លងវុីងវុីងប៉ុេណ្ណោ
េបើេទោះជាសម្តីអ្វីក៏មិនអាចនិយាយេទៅ
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កាន់េស្តចបានេទ។ ’យី! អាមួយេនះ
និយាយស្អី រកែតស្តាប់មិនបានេសោះ!’
េពលេនោះ ្រតេចៀកកាំបានេចញមក
និយាយ។
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�����������
������������
������. ្រតេចៀកកាំបាន
កុហក្រពះរាជាេដោយ គាត់ស្អប់សត្វ
ល្មូនគឺសត្វពស់ែដលបានលួច ស៊ុត
របស់គាត់។ ’임금님,저희가하
루종일열심히알아봤는데,
”្រពះរាជា, ពួកេយើងបានខិតខំេធ្វើការ
ែស្វងរកេពញមួយៃថ្ង �����
������������
�.’ េនៅេលើពិភពេលោកេនះ សត្វែដល
ឆ្ងាញ់ជាងេគេនោះគឺសត្វពស់។’ ’그게
정말이냐? 그맛있다는뱀을
내가얼른맛보고싶구나!’ ’េតើ
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វាពិតែមនេទ? ្របញាប់េឡើង េយើងចង់
ភ្លក់សត្វពស់ែដលមានរសជាតិឆ្ងាញ់
េនោះ’
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그뒤부터뱀은항가리드왕
의먹이가되었고, ចាប់តាំងពី
េពលេនោះមកសត្វពស់ក្លាយជាអាហារ
របស់េស្ដចហាំងហ្គារី្រដា ����
������������
��������. កូនឥ្រន្ទី
ែដលជាកូនេចៅរបស់េស្ដចហាំងហ្គា
រី្រដាក៏បានចាប់ពស់សុីជាចំណីផង
ែដរ។ ����������
�����������
�. េហើយចំែណក ្រតេចៀកកាំបាន
ទទួលេសចក្តី្រសឡាញ់កាន់ែតេ្រចើន
ពីមនុស្ស។ ��������
������������
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�������. បច្ចុប្បន្នេនះែដរ
ជនជាតិម៉ុងេហ្គោលី េនៅែត្រសឡាញ់
និងស្វាគមន៍េនៅេពលែដល ្រតេចៀកកាំ
មកជិតផ្ទះ។ ��������
���? ចុះសត្វឃ្មុំវិញ ក្លាយេទៅជា
យ៉ាងណាវិញ? 꿀벌은윙윙소리
만내고,인간들에게쫓겨다
니게되었습니다. ចំែណកសត្វឃ្មុំ
បេញ្ចញែតសេម្លង វុីងវុីង, េហើយក៏បាន
ក្លាយសត្វែដល្រតូវមនុស្សបេណ្ដញ។
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��������
�����. 여러분께몽골전
래동화를소개할수있게되어
기쁩니다. 제가이이야기를선
택하여그림책으로만든것은,
꿀벌이윙윙소리를내게된이
유와몽골의수도울란바토르
시의상징이자의리와용기의
표본이된 ‘항가리드’라는신을
소개하고싶어서입니다. 통번
역사로활동하는저에게는그
림그리기는큰도전이었습니
다. 어렸을때여느많은아이
들처럼그림그리기를좋아하
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긴했지만이렇게직접그림책
에참여할기회가올줄은몰랐
습니다. 어린이들에게모국문
화를소개하고,또한두딸에게
좋아하는일에도전하고노력
하면좋은결과가있다는것을
보여줄수있어서더욱의미있
었습니다.
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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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