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កាលពីយូរលង់ណាស់មកេហើយ មាន
អ្នកភូមិតូចមួយបាននាំគ្នាដាំផ្កាកុលាប
ពណ៌្រកហម។
ក្នុងភូមិទាំងមូល ្រគប់ដណ្ដប់េដោយផ្កា
កុលាបពណ៌្រកហមដ៏្រសស់ស្អាត។
េករ្ដិ៍េឈ្មោះភូមិេនោះក៏ល្បីសុសសាយ
េដោយសារែត ការដាំផ្កាកុលាប
ពណ៌្រកហម។
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ប៉ុែន្ត ្រគប់គ្នាេនៅក្នុងភូមិ គ្មាននរណា
ម្នាក់ដឹងថា េហតុអ្វីបានជាពួកេគដាំផ្កា
កុលាបពូជែតមួយយ៉ាងដូេច្នះេទ។
អ្នកភូមិមួយចំនួនដាំដុះ េ្រពោះែតគិតថា
វាជាការដំាដុះផ្កាដំណរពូជ ពីបុព្វបុរស
របស់ពួកេគ។
េហើយអ្នកេផ្សងេទៀត ដាំដុះេ្រពោះមាន
ជំេនឿថា ្របសិនេបើពួកេគមិនដាំផ្កា
កុលាបេទ ពួកេគនឹង្រតូវបណ្ដាសា។
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ៃថ្ងមួយ បុរសចំណាស់ម្នាក់ែដលរស់េនៅ
ក្នុងភូមិេនោះ បានរកេឃើញ្របអប់ចែម្លក
មួយែដលមានផ្ទុក្រគាប់ពូជយ៉ាងេ្រចើន
េនៅក្នុងបន្ទប់េ្រកោមដីៃនផ្ទះរបស់គាត់។
បុរសចំណាស់េនោះ មានអារម្មណ៍
ភ្ញាក់េផ្អើលជាខ្លាំង។ គាត់មិនបាន
ដឹងថា ្រគាប់ពូជទាំងេនះមកេនៅក្នុង
បន្ទប់េ្រកោមដីរបស់គាត់េដោយ
រេបៀបណាេនោះេទ។
គាត់ក៏បានសេ្រមចចិត្តយក្រគាប់ពូជ
េនោះេទៅដាំេនៅក្នុងសួនរបស់គាត់។
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បុរសចំណាស់េនោះ បានេមើលែថទាំ
កូនផ្កាែដលេទើបនឹងពន្លកេនោះយ៉ាង
យកចិត្តទុកដាក់។ េហើយ េនៅេពល
ែដលផ្កាទាំងេនោះចាប់េផ្ដើមរីក សួនច្បារ
របស់គាត់្រគបដណ្ដប់េទៅេដោយផ្កា
ច្រមុះពណ៌ជាេ្រចើន្របេភទ។
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អ្នកភូមិទាំងអស់ ភ្ញាក់េផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង
េនៅេពលែដលពួកេគបានេឃើញផ្កា
ពណ៌េលឿង ពណ៌េខៀវ ពណ៌ស្វាយ និង
ពណ៌ស រីកច្រមុះគ្នា កណ្ដាលសួនផ្កា
កុលាប្រកហមរបស់ពួកេគ។
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អ្នកភូមិមួយចំនួន គិតថាបុរសចំណាស់
បាន្រតូវបណ្ដាសា ពួកេគក៏បង្ខំឲ្យគាត់
ដកផ្កាច្រមុះពណ៌ទាំងេនោះេចញ។
បុរសចំណាស់តបថា៖

គាត់មិនអាចបំផ្លាញផ្កាែដលគាត់ខំ
ែថទាំទាំងេនោះបានេទ។
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នកភូមិទាំងេនោះ ខកចិត្តជាខ្លាំងចំេពោះ
បុរសចំណាស់េនោះ ។
េហើយពួកេគក៏ែលងេអើេពើជាមួយនឹង
សួនផ្កាច្រមុះពណ៌របស់គាត់េទៀតែដរ។
អំឡុងេពលែដលអ្នកជិតខាង មិន
យកចិត្តទុកដាក់ចំេពោះគាត់ បុរស
ចំណាស់េនោះ បានតស៊ូរស់េនៅ  េធ្វើែ្រស
ចំការជាេរៀងរាល់ៃថ្ង ែតម្នាក់ឯង។
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ៃថ្ងមួយ មានវិចិ្រតករម្នាក់ែដលមកពី
្រពះបរមរាជវាំង បានមកដល់ក្នុងភូមិ។
្រពះមហាក្ស្រត ្រទង់្រជាបអំពីេករ្ដិ៍េឈ្មោះ
របស់ភូមិផ្កាដ៏្រសស់ស្អាតេនះ  
 េទើប្រទង់បញ្ជូនវិចិ្រតករម្នាក់ឲ្យមក
គូររូបផ្កាទាំងេនះ។
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វិចិ្រតករ បានេមើលេទៅសួន េហើយបាន
េ្រជើសេរើសយកទីទួលមួយេនៅែក្បរៗ
េនោះ េហើយបានចាប់េផ្ដើមគូរ។
អ្នកភូមិទាំងអស់ នាំគ្នារង់ចាំេមើលរូប
គំនូររបស់វិចិ្រតករ ថាេតើមានរូបរាង
យ៉ាងណាែដរ។
េនៅេពលរូបគំនូរបានគូររួចរាល់ អ្នកភូមិ
ភ្ញាក់េផ្អើលជាខ្លាំង ចំេពោះពណ៌ផ្កាច្រមុះ
ែដលបានគូរេនៅក្នុងរូបគំនូរេនោះ។
ប៉ុែន្ត អ្នកភូមិម្នាក់ បាននិយាយថា
វិចិ្រតករេនះក៏្រតូវបណ្ដាសាែដរ។
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វិចិ្រតករបានតបវិញថា ពណ៌និងរូប
រាងខុសៗគ្នា ពិតជាចាំបាច់ណាស់ក្នុង
ការបេង្កើតសិល្បៈដ៏ល្អឯក។ ភាពខុសពី
េគ គឺមិនែមនជាបណ្ដាសាេឡើយ ប៉ុែន្តវា
ជាភាព្រសស់ស្អាតេទៅវិញេទ។
អ្នកភូមិក៏យល់េឃើញថា សម្តីរបស់
វិចិ្រតករពិតជា្រតឹម្រតូវ។ តាំងពី
េពលេនោះមក ពួកេគក៏ែលងេជឿអំពី
បណ្ដាសាតេទៅេទៀត។
ពួកអ្នកភូមិ ក៏រាប់អានបុរសចំណាស់
េនោះវិញ និងេពញចិត្តនឹងផ្កាច្រមុះ
ពណ៌របស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងផងែដរ។
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1. េតើអ្នកភូមិគិតថានឹងមានអ្វី
េកើតេឡើង ្របសិនេបើពួកេគមិនដាំផ្កា
កុលាប្រកហមែតមួយមុខ?
2. េតើមានផ្កាពណ៌អ្វីខ្លះ ក្នុង្របអប់
្រគាប់ពូជរបស់បុរសចំណាស?់
3. េតើវិចិ្រតករែដលមកពី
្រពះបរមរាជវាំង បាននិយាយអ្វីេទៅកាន់
អ្នកភូម?ិ
4. េតើពណ៌មួយណាែដលអ្នកចូលចិត្ត?
មូលេហតុអ្វីបានជាអ្នកចូលចិត្តពណ៌
ហ្នឹង?



14

េសៀវេភៅេនះ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង
តាមរយៈសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍
េសៀវេភៅែដលេរៀបចំ និងសហ្របតិបត្តិ
ការជាមួយ Third Story Project
និង The Asia Foundation។
The Third Story Project បាន
បេង្កើតេសៀវេភៅស្រមាប់កុមារជាភាសា
ភូមា និងជាភាសាតំបន់ក្នុង្របេទស
ភូមាជាេ្រចើនេទៀត េដើម្បីែចកចាយ
ដល់កុមារជាេ្រចើនក្នុង្របេទសភូមា
េដោយឥតគិតៃថ្ល។ េរឿងនិទានជាេ្រចើន
្រតូវបានសរេសរ និងលម្អេដោយ
រូបភាព េដោយវិចិ្រតករភូមា ស្រមាប់
អ្នកអានភូមាទាំងអស់ េហើយេដើម្បី
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រួមចំែណកេដោះ្រសាយ បញ្ហាសន្តិសុខ
ជំេលោះវិវាទ ការេរើសេអើងពូជសាសន៍
ការេរើសេអើងេភទ បញ្ហាបរិស្ថាន និង
សិទ្ធិកុមារ។
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