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េរ៉ណា និងឪពុកម្ដាយនាង កំពុង
ចូលរួមពិធីមង្គលការបងជីដូនមួយ
របស់នាងេឈ្មោះ  ទីតា យូសានី។
សាច់ញាតិរបស់នាងែដលេនៅឆ្ងាយៗ
ក៏បានមកចូលរួម ក្នុងពិធីេនះែដរ។
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េរ៉ណា សប្បាយរីករាយណាស់ ែដល
បានជួបបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាង
េផ្សងេទៀត គឺ អ៊ីពីត និង េវរ៉ា។ េរ៉ណា
បបួលពួកេគេលងជាមួយគ្នា។ េរ៉ណា
ចង់េលងេធ្វើជាម្ចាស់ក្ស្រតី។
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”ម្ចាស់ក្ស្រតីគង់ (អង្គុយ) ែបបេនះ
” េរ៉ណា និយាយ។ អ៊ីពីត និងេវរ៉ា ក៏
ចង់េធ្វើជាម្ចាស់ក្ស្រតីែដរ ប៉ុែន្ត េរ៉ណា
មិន្រពមេឡើយ។
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េរ៉ណា គិតថា ”ម្ចាស់ក្ស្រតីអត់មាន
ឈុតស្អាតៗ ដូចជាមិនសូវសប្បាយ
េសោះ។” នាងហាក់ធុញ្រទាន់ េហើយក៏
ចាប់េផ្តើមរកេធ្វើអ្វីេផ្សងែដលគួរ
ចាប់អារម្មណ៍។
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អស្ចារ្យ! បន្ទប់ែដលនាងេឃើញ អីក៏
ស្អាតេម្ល៉ះ! េនះច្បាស់ជាបន្ទប់របស់
កូន្រកមុំមិនខាន។ ហុឺ... ក្លិនក៏្រកអូប
េទៀត!
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បន្ទាប់មក េរ៉ណា ក៏េទៅេមើល បន្ទប់ 
ែដលេនៅជាប់េនះ។ នាងេឃើញ ទីតា
យូសានី  េនៅទីេនោះ។ អ្នក តុបែតងខ្លួន 
កំពុងផាត់មុខ  នាង។ អូហូ... នាងពិត 
ជា កូន្រកមុំ ដ៏្រសស់ស្អាតម្នាក់។

ទីតា យូសានី សួរនាង ”េរ៉ណា េតើ ឯង
ចង់ េធ្វើ ជាកូនកំដរឬេទ? ”

”ពិតែមនឬ? ខ្ញុំអាចេធ្វើបានែមនេទ?”  
����� ភ្ញាក់េផ្អើល។

”ពិតែមនណា។ េតើឯងចង់េធ្វើឬអត?់”
ទីតា សួរបញ្ជាក់ម្តងេទៀត។
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ពិត្របាកដ េរ៉ណា ចង់ េធ្វើខ្លាំងណាស់។
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” េរ៉ណា!” ម្តាយនាង បានែ្រសកេហៅ។

េនៅក្នុង បន្ទប់ ទល់មុខេនះ ម្តាយ និង 
មីងៗ របស់ េរ៉ណា ក៏កំពុងែតផាត់មុខ
តុបែតងខ្លួនែដរ។

េរ៉ណា េងឿងឆ្ងល់ េពលនាងេឃើញម្តាយ
របស់នាង។
”អ!ូ ែម៉ និង មីងៗ ក៏តុបែតងខ្លួនែដរ?
េតើ ែម៉ ក៏េធ្វើ ជាកូនកំដរែដរែមនេទ? ”
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ម្ដាយនាងេសើច េហើយេឆ្លើយថា ”
ហាហា មិនែមនេទ។ មានែតេក្មងៗេទ
ែដលអាចេធ្វើ ជា កូនកំដរេនោះ។”

”ែម៉េធ្វើ ជា អ្នកែហហម កូន្រកមុំ ែដល
េហៅថា ប៉ាស៊ូម៉ានដាន (ភាសាម៉ាេឡ)។ 
” ម្ដាយនាងពន្យល់។  
”េនៅក្នុង ៃថ្ងពិេសសេនះ កូន ្រកមុំ 
ចាត់ទុក ដូចជា ម្ចាស់ក្ស្រតី។ ម្ចាស់ក្យ
្រតីមាន អ្នកការពារ និងបរិវារែហហម 
ជាេ្រចើន។ កូនកំដររបស់ នាង មាន
តួនាទីបក់ផ្លិត និង បេ្រមើេភសជ្ជៈ ឱ្យ
នាង។ ”
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”ខ្ញុំក៏ចង់ែដរ! ខ្ញុំចង់ េធ្វើ ជាកូន ្រកមុំែដរ
ែម!៉ ”
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ឥឡូវដល់េវន េរ៉ណា ្រតូវតុបែតង
ខ្លួន និងេស្លៀកពាក់េហើយ។ ប៉ុែន្ត
សេម្លៀកបំពាក់េនះមិន្រតូវស្រមាប់នាង
េសោះ។
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”្របែហល កូនឯង ធំេពកស្រមាប់ជាកូន
កំដរ េ្រពោះ សេម្លៀកបំពាក់េនះចេង្អៀត
ណាស់ ស្រមាប់កូន។ ” ម្តាយ នាង 
និយាយ។

ប៉ុែន្ត េរ៉ណា ចង់េធ្វើ ជា កូនកំដរខ្លាំង
ណាស់! េទោះយ៉ាងណា នាង េនៅែត
ច្បាស់ថា សេម្លៀកបំពាក់េនះ អាចនឹង
ល្មមស្រមាប់នាង។ នាង បានផតេពោះ
និងទប់ដេង្ហើម។

”ម៉ាក់ ជួយទាញែខ្សរូត។ ជួយរូតម្តង
េទៀត...! ”
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ហុឹប! ទីបំផុតម្តាយរបស់នាង ក៏អាច
ទាញបិទែខ្សរូតបាន។ 
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េពលេនះ េរ៉ណា អាចេស្លៀកពាក់បាន
េហើយ។

”ហុឺ សេម្លៀកបំពាក់េនះ េមើលេទៅដូចជា
តឹងណាស់ស្រមាប់ កូន។ កូនគួរែត
សាកដូរឈុតេផ្សងវិញេទៅ។” ម្តាយ
នាងនិយាយ។
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េរ៉ណា មិនទាន់បានេឆ្លើយផង អ៊ីពី
និង េវរ៉ា ក៏បានមកដល់។ អ៊ីពី ក៏បាន
េស្លៀកពាក់ជាកូនកំដរែដរ។ េវរ៉ា ក៏
ចង់េធ្វើែដរ ប៉ុែន្តគ្មានសេម្លៀកបំពាក់
េនៅសល់ស្រមាប់នាងេទ។ េដោយេឃើញ
ែបបេនះ េរ៉ណាកាន់ែតចង់េធ្វើជាកូន
កំដរ េហើយមិនចង់េដោះឈុតេនះេចញ
េទ។ េរ៉ណា េឆ្លើយេទៅម្តាយថា ”មិនអីេទ
ែម៉ ឈុតេនះសមនឹងកូនណាស់។”
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ឥឡូវដល់េពលែដលកូន្រកមុំ និង
្រកុម្រគួសារ េធ្វើដំេណើរេទៅកាន់ផ្ទះ
កូនកំេលោះេហើយ។ កូនកំដរ្រតូវេដើរ
ខាងមុខេគ។
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ទូង... ទូង... ឆាំង
ម៉ាង... ម៉ាង... ម៉ាង... ទូង...

ស្គរតូច និងគង េឃ្មោះ  បេង្កើតបាន ជា 
សំេឡង កងរំពង ែដល បញ្ជាក់ ថាពិធី
ែហកូន្រកមុំបានចាប់ េផ្តើម។

ប៉ុែន្ត េរ៉ណា មាន អារម្មណ៍ថា
សេម្លៀកបំពាក់ចេង្អៀតដូចជាមិនសូវ
្រសួលេសោះ។ េពលខ្លះ អាវនាង េខើច
េឡើងេលើ េដោយខ្លួនឯង េហើយក៏ េធ្វើ
ឱ្យនាង ពិបាកេដើរផងែដរ។ នាង េដើរ
មិនទាន់ អ៊ីពីតេឡើយ។
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េនៅេពល្រគប់គ្នាបានមកដល់ផ្ទះ
កូនកំេលោះ េរ៉ណា សប្បាយចិត្តណាស់
េនៅេពលេឃើញមានអាហារឆ្ងាញ់ៗ
ដូចជា សាច់េគោអាំង ការីសាច់េគោ
្របហិតដំឡូង និងបែង្អម ែដលនាង
ចូលចិត្ត!

ប៉ុែន្ត េរ៉ណា ្រតូវរង់ចាំសិន ពីេ្រពោះ
មិនទាន់ដល់េពលទទួលទានេនៅេឡើយ
េទ។ ្រកុម្រគួសារខាង្រសី ្រតូវស្ដាប់
្រគួសារខាង្របុសែថ្លងស្វាគមន៍ និង
េភ្លងអបអរជាមុនសិន។
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េរ៉ណា ចាប់ េផ្តើម េហវហត់។ នាង អង្គុយ
ងាកចុះេឡើង។ េតើ េពលណាេទើប អាច
ញុាំបាន? េរ៉ណា កាន់ែត េនៅមិនសុខ
ខ្លាំងេឡើងៗ។

េតើ នាង អាចញុាំអាហារទាំង
សេម្លៀកបំពាក់ែបបេនះបានយ៉ាងេម៉ច?
នាង ឈឺេពោះ េហើយ ពិបាក ដកដេង្ហើម
ណាស់។ េពោលគឺ នាងកំពុងែត ឃ្លាន 
ខ្លាំងណាស់។

េតើនាង ្រតូវេធ្វើដូចេម្តច?
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ភ្លាមៗេនោះ នាង បានគិតេឃើញេរឿង
មួយ។
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ឈុតកូនកំដរសមនឹង េវរ៉ា ជាង េហើយ
េវរ៉ា ក៏ចង់ េធ្វើ ជាកូនកំដរែដរ។

េរ៉ណា បានធូរចិត្ត។ េពលេនះ នាង 
អាច ញុាំអាហារ េដោយ ្រសួលខ្លួន
េហើយ។
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េពលេនះ នាងញុាំសាច់េគោអាំង ការី
សាច់េគោ នំដំឡូង និង សាច់េគោឆា
េសៀងយ៉ាងែឆ្អតេពញេពោះ។
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ទីបំផុតដល់េពល  ្រគួសារ ខាង្រសី ្រតូវ
្រតលប់េទៅផ្ទះវិញេហើយ។ េរ៉ណា មិន
អាចេដើរេលឿន បានេទ។ េនះមិនែមន
មកពីសេម្លៀកបំពាក់នាងចេង្អៀតេទៀត
េទ ប៉ុែន្តេដោយសារមកពីនាង ញុាំែឆ្អត
ខ្លាំងេពក។

ទូង...ទូង... ឆាំង ...
ម៉ាង... ម៉ាង... ម៉ាង...ទូង...
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រក្សាសិទ្ធិេដោយអង្គការមូលនិធិអាសុី
ឆ្នាំ២០១៩
េសៀវេភៅេនះ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង
តាមរយៈសិក្ខាសិលាស្ដីពីការផលិត
េសៀវេភៅជាភាសាក្នុង្រសុក េ្រកោម
កិច្ចសហការ រវាងមូលនិធិ លីតារ៉ា
អង្គការមូលនិធិអាសុី និង អាយេអស
អាយ ប៉ាដាង ប៉ានចាង េកោះស៊ូម៉ា្រតា
ខាងលិច។ សិក្ខាសាលា និងការអភិវឌ្ឍ
វិជ្ជាជីវៈរួមជាមួយនឹងការែកស្រមួល
និងរចនាេសៀវេភៅេនះ ្រតូវបានេធ្វើេឡើង
េដោយមូលនិធិ លីតារ៉ា។
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