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ៃថ្ងមួយ មាន្រសេមោចមួយក្បាលកំពុង
ព្យាយាមយកនំបុ័ងមួយដុំចូលេទៅក្នុង
រន្ធេឈើរបស់វាយ៉ាងលំបាក។ េមអំេបៅ
ែដលទំេនៅេលើស្លឹកេឈើសម្លឹងេមើលេទៅ
្រសេមោច។ «អូ៎ េតើេនោះគឺជាអ្វីេទៅណ?៎»
េមអំេបៅមានការេងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងនូវ
អ្វីែដល្រសេមោចកំពុងេធ្វើ។ េដោយ្រទាំ
និងចម្ងល់មិនបាន េមអំេបៅក៏ែ្រសកសួរ
្រសេមោច៖ «្រសេមោច ្រសេមោចហ្អា!៎ េតើ
ឯងកំពុងេធ្វើអ្វ?ី េតោះ េលងជាមួយខ្ញុ!ំ»
« សួស្ត!ី េមអំេបៅ។ ខ្ញុំក៏ចង់េលង
ជាមួយឯងែដរ ប៉ុែន្តឥឡូវេនះ ខ្ញុំមិន
អាចេលងបានេទ។ រដូវវស្សានឹង
មកដល់ក្នុងេពលឆាប់ៗេនះ េហើយ
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មុនរដូវវស្សាមកដល់ ខ្ញុំ្រតូវ្របមូល
អាហារទុកឱ្យបានេ្រចើន» ្រសេមោចបាន
េឆ្លើយេទៅេមអំេបៅទាំងដង្ហក់។
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«ែន!៎ ្រសេមោច េនៅទីេនះមានអាហារ
េ្រចើន្រសាប់េទៅេហើយ េហតុអ្វីបានជា
ឯង្របឹងែ្របងេធ្វើការយ៉ាងេនះេទៀត?
េមើលេនោះន!៎ ឯងមានេឃើញមិត្តរបស់ខ្ញុំ
ឯវាលេស្មៅេនោះេទ?»
េមអំេបៅបានចង្អុលបង្ហាញ្របាប់ថាមិត្ត
របស់េគេនៅឯវាលេស្មៅ។
«េតើ គាត់ជានរណា?»
«អឺ គាត់គឺជាកណ្ដូប េគជាមិត្តរបស់ខ្ញុំ។
គាត់មិន្រពួយបារម្ភអំពីអ្វីេនោះេឡើយ។
កណ្ដូប្របាប់ថា ្រគប់កែន្លងមានអាហារ
ជាេ្រចើន មិនចាំបាច់េធ្វើការអ្វីេទ េហើយ
កណ្ដូបក៏េ្រចៀងពិេរោះែដរ េគែតងែតេធ្វើ
ឱ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត។ មានកណ្ដូបែក្បរ
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ខ្លួន េរឿងមិនល្អនឹងមិនេកើតេឡើងដល់
ខ្ញុំេឡើយ។»
េមអំេបៅនិយាយេដោយមាន
េមោទនភាព។
«អូ៎ ែមនឬ �» ្រសេមោចេនៅែតបន្ត
េធ្វើការ។
«ែន!៎ ្រសេមោច សាកគិតេមើល!
េដោយមិនបាច់េធ្វើអី្រគាន់ែតេ្រចៀង
ខ្ញុំេនៅែតមានអាហារទទួលទាន មិន
ខ្វល់អ្វីេឡើយ ែតេមើលេទៅឯងចុះ!
យ៉ាប់ណាស់ រស់េនៅឱ្យសប្បាយ
ខ្លះេទៅ!» េមអំេបៅ បានេសើចចំអកឱ្យ
្រសេមោច សម្តីរបស់េមអំេបៅេធ្វើេអោយ
្រសេមោចឱនក្បាលចុះ។
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«េបើចង់្របមូលអាហារទុកឱ្យ្រគួសារ
ស្រមាប់រដូវវស្សារ្រតូវែត្របឹងរកពី
ឥឡូវេនះេទៅ។ េយើងក៏ចង់េលងដូច
ឯងែដរ..» ្រសេមោចនិយាយទាំងអួល
េដើមក។ េហើយពីមួយៃថ្ងេទៅមួយៃថ្ង
្រសេមោចនិង្រគួសារ្របឹងែ្របង្របមូល
អាហារជាមួយគ្នា គ្មានឈប់ស្រមាក
េឡើយ។ មួយបំែណក ពីរបំែណក បី
បំែណក.... នំបុ័ងបានគរេឡើងេនៅក្នុង
ផ្ទះរន្ធេឈើ។
«មួយ ពីរ បី បួន.... ្របមូលពីរធុង
េទៀតនឹងេពញេហើយ ហត់ណាស់
េលោកេអើយ។ ្រតូវ្របឹងបន្តិចេទៀត! េបើ
ខ្ញុំ្របឹងែ្របងបែន្ថមេទៀត្រគួសារេយើង
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ទាំងអស់នឹងអាចរស់េនៅេពោរេពញ
េដោយ ក្តីសុខ។» ្រសេមោចនិយាយផ្តល់
កំលាំងចិត្តឱ្យខ្លួនឯងផងែដរ។
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ពីមួយៃថ្ងេទៅមួយៃថ្ងេមអំេបៅមិនខ្វល់ពី
អ្វីទាំងអស់គិតែតសប្បាយប៉ុេណ្នោះ។
«ឡាឡាឡា ឡាឡាឡា ... អរុណ
សួស្តី។ ណាណាណា ណាណាណា ...
េមឃ្រសលះ»។» េមអំេបៅបានេ្រចៀង
ចំេរៀងយ៉ាងសប្បាយ។
«អាកាសធាតុពិតជាល្អណាស់ៃថ្ងេនះ!
រកេទៅទទួលទានអាហារេពល្រពឹក
សិន!» េមអំេបៅបានជញ្ជក់យកទឹក
លំអងដ៏ឆ្ងាញ់ពីផ្កា។ បន្ទាប់មក ក៏បាន
ជួបកណ្ដូប។
«កណ្ដូប អរុណសួស្តី! េតើេយើងគិត
នាំគ្នាេលងអីហ្ន៎ៃថ្ងេនះ?»
េមអំេបៅនិងកណ្ដូបបានេលង
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េពញមួយៃថ្ងយ៉ាងសប្បាយ។
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េមអំេបៅនិងកណ្ដូបែដលកំពុងេលង
ខ្វាត់ែខ្វងៃចដន្យបាន្របទះេឃើញ
្រសេមោចែដលកំពុងលីអីវ៉ាន់ដ៏ធ្ងន់េដើរ
ឆ្លងកាត់ ។
«ែន៎ កណ្ដូប ឯងេមើល ្រសេមោចេនោះ
មួយៃថ្ងៗខំេធ្វើការមិនឈប់សូម្បីមួយៃថ្ង
េឡើយ អាហារមិនេចះខ្វះផងហ្នឹង។»
េមអំេបៅនិយាយេដើម ្រសេមោច ្របាប់
កណ្ដូប។
«ែមនហ្នឹង! ្រសេមោច ដូចឆ្កួតអញ្ជឹង
គិតែតេធ្វើការ!» កណ្ដូបបានេឆ្លើយ
ទាំងអស់សំេណើច។
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មួយអាទិត្យេ្រកោយមក េភ្លៀងបាន
ចាប់េផ្តើមធ្លាក់។ េហើយេភ្លៀងនិងព្យុះ
េបោកបក់ ្រគប់ទិសទីេដោយនាំមកទាំង
ទឹកជំនន់យ៉ាងធំ។ គ្មានសត្វណាមួយ
អាចេចញេ្រកៅរកចំណីបានេនោះេទ
ែតផ្ទុយេទៅវិញមានែតសត្វ្រសេមោច
ប៉ុេណ្ណោះ ែដលបានស្រមាកយ៉ាងសុខ
្រសួលជាមួយ្រគួសារេនៅក្នុងផ្ទះរន្ធេឈើ
ដ៏មានសុវត្ថិភាព។ មានេស្បៀងអាហារ
ជាេ្រចើនែដលបានេ្រតៀមទុកេនៅផ្ទះ
្រសេមោច ដូេច្នះវាមិនចាំបាច់េចញេទៅ
ខាងេ្រកៅរកចំណីេឡើយ។ ភ្លាមៗេនោះ
ខ្យល់បក់េបោកេធ្វើឱ្យរេបើកបង្អួចផ្ទះ
្រសេមោច។ ្រសេមោចេរៀបនឹងបិទបង្អួច
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ផ្ទះវិញេហើយ ែតទិដ្ឋភាពេនៅខាងេ្រកៅ
បង្អួចបានេធ្វើឱ្យវាភ្ងាកេផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។
«នុះ! គឺេមអំេបៅនិងកណ្ដូបកំពុងរត់
ចុះេឡើងទាំងេមឃកំពុងេភ្លៀង។» «ែន៎
េមអំេបៅ ែន៎កណ្ដូប! ខ្យល់ខ្លាំងែបបេនះ
េទៅណាហ្នឹង? េ្រគោះថ្នាក់ណាស់!
្របញាប់េទៅផ្ទះវិញេទៅ!» ្រសេមោចបាន
ែ្រសក្របាប់េដោយសំេឡងឮៗ។
«្រសេមោចេអើយ ពួកេយើងឃ្លានណាស់
ដូេច្នះកំពុងរកចំណីអាហារ» េមអំេបៅ
បានេឆ្លើយទាំងញ័រខ្លួន
«កុំអ!ី េមអំេបៅ េទៅផ្ទះឱ្យេលឿន! វា
មានេ្រគោះថ្នាក់ណាស់េនៅេពលេនះ!»
្រសេមោចែ្រសកម្តងេទៀត។ ប៉ុែន្ត
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េមអំេបៅនិងកណ្ដូប ្រតូវែតេចញេទៅ
េដើម្បីរកចំណី។
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«អូជួយផង! ជួយផង!» េមអំេបៅនិង
កណ្ដូបបានេហើរេ្រកោមេភ្លៀងេដើម្បី
ែស្វងរកអាហារេហើយទីបំផុតបានធ្លាក់
ចូលក្នុងទឹក។
«េមអំេបៅេអើយ! កណ្ដូបេអើយ!»
្រសេមោចចង់ជួយេមអំេបៅនិងកណ្ដូប
ណាស់ ប៉ុែន្តវាមិនអាចេចញេទៅេ្រកៅ
រួចេឡើយ ខាងេ្រកៅេ្រគោះថ្នាក់ណស់
េដោយសារែតទឹកលិច្រគប់ទីកែន្លង។
បក្សីែ្រសកឃ្លានពីរក្បាលបានចាប់
កណ្ដូបនិងេមអំេបៅែដលកំពុងអែណ្ដត
ទឹកសុីបាត់េទៅ។
«អូ៎ េមអំេបៅ! អូ៎ កណ្ដូប! ឱ េមអំេបៅ
និងកណ្ដូបដ៏កំសត់េអើយ»។ ្រសេមោច
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វិញគ្មានអ្វីេ្រកៅពីការអាណិតអាសូរ
េឡើយ។ េនៅេពលេនោះ្រសេមោចបាន
ចងចាំសម្តីរបស់េលោកតាែដលបាន
ទូន្មានកាលពីេក្មង។
«្របសិនេបើេចៅមិនេ្រតៀមខ្លួនស្រមាប់ៃថ្ង
េទ េនោះវាក៏នឹងគ្មានៃថ្ងែស្អកេនោះែដរ។
ដូេច្នះចូរេចៅឧស្សាហ៍ព្យាយាមជានិច្ច
ណា៎!» ្រសេមោចបាន្រតឹមេធ្មចែភ្នក និង
អធិដ្ធានស្រមាប់េមអំេបៅ និងកណ្ដូប
ប៉ុេណ្ណោះ។
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្របសិនេបើអ្នកមិនេរៀបចំស្រមាប់
ៃថ្ងែស្អក េនោះវានឹងមិនមានៃថ្ងែស្អក
េទ។ ជាញឹកញាប់េយើងឮពាក្យទាំងេនះ
ពីកុមារហ្វីលីពីន។ េនៅក្នុងសុភាសិត
ហ្វីលីពីនមួយ ែដលេគនិយាយថា៖
«្របសិនេបើអ្នកសន្សំអ្វីខ្លះពីឥលូវ េនោះ
អ្នកនឹងមានអ្វីខ្លះស្រមាប់ៃថ្ងេ្រកោយ»
ែដលេនះមានន័យ្រសេដៀង េទៅនឹង
សុភាសិតកូេរ៉មួយឃ្លាែដលេគេពោល
ថា៖«េយើងមិនអាចេសោយសុខេនៅ
រដូវរងាបានេនោះេទ ្របសិនេបើេយើង
មិនបានេ្រតៀមស្រមាប់រដូវរងា កាលពី
រដូវេក្តៅជាមុនេនោះ!»
្រតង់េនះែដរ ្របសិនេបើេយើងែតងែត
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រម្លឹក្របាប់េក្មងៗអំពីសុភាសិតទាំងេនះ
គឺនឹងមានេក្មងកាន់ែតេ្រចើនអាចេរៀន
េចះេ្រតៀមខ្លួនជាមុនស្រមាប់ៃថ្ងែស្អក។
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តាំងពីខ្ញុំេនៅេក្មង ខ្ញុំចូលចិត្ត ចូលរួម
្របកួតក្នុងកម្មវិធី ែតងកំណាព្យ ្របកួត
ែថ្លងសន្ទរកថា ្របកួតសំេណរអត្ថបទ
្របកួតនិទានេរឿងជាេដើម។ េទោះបីជា
សមត្ថភាពេ្របើ្របាស់ភាសារបស់ខ្ញុំ
មិនសូវល្អក៏េដោយ ែតខ្ញុំបានចូលរួម
្របកួតេលើែផ្នកែដលខ្ញុំចូលចិត្ត។ ខ្ញុំ
្របាប់្របជាជនកូេរ៉អំពីវប្បធម៌ និង
រេបៀបរស់េនៅរបស់្របជាជនខ្ញុំតាមរយៈ
ការចូលរួមកម្មវិធីពហុវប្បធម៌ ការ
បេ្រងៀនពីរភាសា កម្មវិធីនិទានេរឿង
និងការបកែ្របេសៀវេភៅ។ តាមរយៈ
ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី្របកួតបេង្កើត
េសៀវេភៅកុមារេនះ ខ្ញុំមានឱកាសបេង្កើត
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េសៀវេភៅេរឿងស្រមាប់កុមារេដោយ
រីករាយ។ ខ្ញុំេ្រជើសេរើសេរឿងដ៏ល្បីរបស់
ហ្វីលីពីនែដលមានចំណងេជើងថា
្រសេមោចនិងេមអំេបៅ។
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រហូតមកទល់េពលេនះអ្នកវិទ្យាសា
ស្ដ្របានរុករកចំេណះដឹង,ុ្របាជ្ញានិង
បេច្ចកវិទ្យាទំេនើបែតមិនអាចរកេឃើញ
ភពេផ្សងែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
ដូច�ភពែផនដី�េឡើយ។ែតមនុស្ស
ទាំងេនោះមិនបានឈប់រកភពេផ្សង
ែដលមានជីវិតរស់េនៅដូចេទៅនិង
ភពែផនដីនុះេឡើយ។
គ្មាននណា,និងគ្មានក្បួនណាែដល
អាចរាប់ផ្កាយជាេ្រចើនៃនភពនិមួយៗ
េឡើយ។ែតភពែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
គឺភពែផនដីែតមួយគត,់ អស្ចារ្យបំផុត
ពិតណាស់អារម្មណ៍រំជួលចិត្តនូវេពល
ែដលបានដឹងនិង។ពិេសសេនៅេពល
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បានេធ្វើការជាមួយនារី្របេទសេផ្សងៗ
េនៅជុំវិញពិភពេលោកែដលមក្របេទស
កូរ៉រឹតែតទទួលអារម្មណ៍រំជួលចិត្ត
បំផុត។ ភពែផនដីែតមួយ េទោះេយើង
ជាជនជាតិណាក្តីែតជា�្រគួសារ
ែផនដី�។
្រគួសារ្រតូវទុកចិត្តគ្នា,ពឹងែផ្អកេលើ
គ្នា,និងជួយគ្នាេទៅវិញេទៅមក។
្រគួសារគឺេអោបមុនេគ, េសើចដាក់
មុនេគ,និងលះបង់េអោយមុនេគ។
្រគួសារគឺរួមទុកជាមួយគ្នា,ជំនះ
ការលំបាកជាមួយគ្នា,្រតូវេដើរេទៅ
ជាមួយគ្នា។
ខ្ញុំេកោតសរេសើរដល់អស់អ្នកែដល
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បានសរេសរស្នាៃដដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈ
ការងារេសៀវេភៅកុមារ”រួមទាំងគ្នា រួម
ទាំងអស់គ្នា”។េដោយសារែតអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់េនោះសុទ្ធែត្រតូវចិញ្ចឹម
បីបាច់កូន,្រតូវេធ្វើកិច្ចការផ្ទះ,េមើលែថ
បេ្រមើរមនុស្សចាស់ក្នុងផ្ទះ,និង
េធ្វើការងារជាេដើមេទោះបីជាមានការ
េនឿយហត់យ៉ាងណាក្តីក៏បានបញ្ចប់
កាងារបានេជោគជយ័។ពិតជាមិន
ងាយ្រសួលេឡើយសំរាប់ការសរេសរជា
ភាសាកូេរ៉សំរាប់អ្នកមិនទាន់ច្បាស់េទៅ
និងភាសារេនៅេឡើយ។
យ៉ាងណាក្តីការសរេសរបង្កប់ឥទ្ធិពល
ែដលមិនអាចេ្របៀបេទៅនិងការនិយាយ



22

រាប់រយដង។
ឥទ្ធិពលបង្ហាញេអោយេឃើញច្បាស់េនៅ
ចិត្តគំនិត
ឥទ្ធិពលៃនសមាសសភាពក្នុងការ
្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដ៍ៃទ
ឥទ្ធិពលក្នុងការអប់រំកូនេអោយបានល្អ
មានឥទ្ធិពលទាំងអស់េនះ
ខ្ញុំសូមជំរុញឱ្យគេ្រមោងេនះ
េកើតមានេឡើងរឹតែតេ្រចើន,ែដលផ្តល់
េមោទនភាពនិងក្តីសង្ឃឹមដល់្រស្តី
ចំណាក្រសុកជាេ្រចើននិង្រគួសាររបស់
ពួកេគ។ អ្នកនិពន្ធ,ណូក្យ៉ងសុីល
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니그램재단이후원하였습니
다.
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