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«ពួកេគមាននំមួយ្របេភទ េឈ្មោះថា
នំជីប៉ាងរូបកង!់ ខ្ញុំចូលចិត្តនំេនោះ
ណាស់!»
«ខ្ញុំបានញុាំ្របហិតម្យ៉ាងែដលធំប៉ុនែផ្ល
ដូង!»
«ពួកេយើងបានេឃើញឆ្រតធំៗច្រមុះ
ពណ៌!»
នីតាបានស្តាប់មិត្តភក្តិរបស់នាងកំពុង
ជែជកគ្នាអំពីពិធីបុណ្យ។ នាងឆ្ងល់ថា
េតើពិធីបុណ្យេនោះជាអ្វីេទៅ? 
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រំេពចេនោះ នីតាក៏្របញាប់រត់េទៅផ្ទះ
េដើម្បីសួរម្តាយរបស់នាង។ នាងឆ្ងល់
យ៉ាងខ្លាំងអំពីពិធីបុណ្យែដលមិត្តរបស់
នាងបាន្របាប់។ នីតាបានសួរេទៅម្តាយ
របស់នាងថា «ម៉ាក!់ េតើនំជីប៉ាងរូប
កង់ជាអ្វីេទៅ?» ។ ម្តាយរបស់នាង
េឆ្លើយថា «វាគឺជានំមួយ្របេភទែដល
េធ្វើអំពីអង្ករណាកូន!» ។ នីតាក៏បន្ត
សួរ «ម៉ាក!់ េពលេយើងេទៅចូលរួមក្នុង
ពិធីបុណ្យមួយេនោះ េតើខ្ញុំអាចសុំទិញ
វាបានែដរេទ?»។ ម្តាយនីតាងក់ក្បាល់
យល់្រពម។ «ជេយោ!!!!» នីតាែ្រសក
ខ្លាំងៗេដោយសប្បាយចិត្ត។
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េនៅៃថ្ងបន្ទាប់ នីតាភ្ញាក់ពីដំេណកេដោយ
សប្បាយរីករាយ។ នាងចង់េទៅចូលរួម
ក្នុងពិធីបុណ្យមួយេនោះខ្លាំងណាស់
ប៉ុែន្តនាង្រតូវេធ្វើការងារផ្ទះឱ្យរួចរាល់
សិន។ េទោះបីជានីតាេធ្វើការងារផ្ទះ
ហត់េនឿយយ៉ាងណាក៏េដោយ ក៏នាង
មិនឈប់ស្រមាកែដរ។ 
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ផាប!់ ផាប!់ ផាប!់ ផាប!់
នីតាបានឮសំេឡងែដលឪពុករបស់
នាងកំពុងទះេដើមេត្នោតេដើម្បីយកទឹក
ស្ករេត្នោតបែន្ថមេទៀត។ នាងចូលចិត្ត
សូរសំេឡងេនោះណាស់។
នីតាបានេហៅឪពុករបស់នាងថា «ប៉ា!
អេញ្ជើញេទៅពិសារអាហារេពល្រពឹក។
្រពឹកេនះ េយើងមានទឹកៃស្ព និងសម្លការី
េតៅហ៊!ូ»។
ជេយោ! នីតាបានេធ្វើការងារផ្ទះរួចរាល់
េហើយ។ 
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េនៅេពលនីតាចូលេទៅក្នុងផ្ទះវិញ នាង
បានេឃើញម្តាយរបស់នាងកំពុងអង្គុយ
កូរស្ករេត្នោតេនៅឯផ្ទះបាយ។ ម្តាយនីតា
្របាប់ថា «នីតា! កូនេទៅយកអុសមក
ែថមេទៀត េហើយជួយបង្កាត់េភ្លើងឱ្យ
ម៉ាក់ផង!» ។
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នីតាបានេទៅ្របមូលយកអុសឱ្យម្តាយ
នាង។
«អ៊ឹះ...អ៊ឹះ! វាធ្ងន់ខ្លាំងណាស!់» នី
តាខំ្របឹងេ្រកោកឈរេឡើង។ «អូយ!»
្រសាប់ែតនាងែ្រសកេឡើងយ៉ាងខ្លាំង
េ្រពោះ្រសេមោចដ៏ធំមួយបានខាំែកងេជើង
របស់នាង! 
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េនៅក្នុងផ្ទះបាយ េភ្លើងច្រង្កានេស្ទើរែត
រលត់អស់េទៅេហើយ។
«េភ្លើង...កុំទាន់រលត់អ!ី» នីតានិយាយ
បេណ្ដើរ ដាក់អុសបែន្ថមេទៅក្នុងច្រង្កាន
បេណ្ដើរ។ បន្ទាប់មក នាងបានយក
បំពង់ឫស្សីេដើម្បីផ្លុំរេងើកេភ្លើងឱ្យេឆះ
េឡើងវិញ។ វូប..វូប...វូប!
“ជេយោ! េភ្លើងច្រង្កានេឆះវិញេហើយ!” 
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ម្តាយនីតាបានកាត់ស្ករេត្នោតេទៅជាដុំ
តូចៗ ដូេច្នះនីតា្រតូវយកែខ្សេដើមេចក
េទៅចងវាជា១០ដុំ ១០ដុំចូលគ្នា។
នាងចាប់េផ្តើមេនឿយហត់ខ្លាំង
ណាស់ េហើយនាងក៏្រសាប់ែតវិលមុខ
មួយរំេពច។ 
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ទីបំផុតឪពុកនីតាក៏បានមកផ្ទះវិញ!
ម្តាយនីតាក៏េធ្វើស្ករេត្នោតខាប់រួចរាល់
ែដរ។
ស្ករេត្នោតទាំងដុំៗ ក៏បានេវចខ្ចប់ដាក់
េនៅក្នុងក្រន្តករួចេហើយែដរ។
េពលេនះ ស្ករេត្នោតទាំងេនះអាចយក
េទៅលក់បានេហើយ។
”ពិធីបុណ្យេអើយ! ខ្ញុំនឹងេទៅេលង
ឯង! ខ្ញុំចង់ទិញនំជីប៉ាងរូបកង!់” នីតា
និយាយេដោយសប្បាយរីករាយ។ 
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នីតាបានបន្តេ្រចៀងេនៅមុខផ្ទះថា �
ពិធីបុណ្យេអើយ ខ្ញុំនឹងេទៅេលងឯង
េហើយ! េតោះេទៅទិញនំជីប៉ាងរូបកង!់
”
វត្ថុងងឹតមួយបានជះពន្លឺយ៉ាងភ្លឺចិញ្ចាច
ពីចម្ងាយមក។
វាមានចលនារវីករេវើក កំពុងឆ្លងកាត់ផ្លូវ
្រគហិក្រគហុក។
”ឡានមកដល់េហើយ!” នីតាែ្រសក
បេណ្ដើរ ្រគវីៃដបេណ្ដើរ។ 
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ឡានេនោះបានេធ្វើដំេណើរកាត់ចម្ការ
អំេពៅនិងទីទួលដុំថ្ម ឆ្លងកាត់ស្ពានេឈើ
និងៃ្រពកាប៉ុកែដលមានេដើមេឈើធំៗ។
េទោះបីជាេធ្វើដំេណើរេនៅេលើផ្លូវែដល
មានខ្យល់បក់ក៏េដោយ ក៏អ្នកដំេណើរ
ទាំងអស់បានេ្រចៀងេលងកម្សាន្តយ៉ាង
សប្បាយរីករាយ។
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េនៅេពលមកដល់កែន្លងបុណ្យ ្រគាន់ែត
ឡានឈប់ភ្លាម េក្មងៗបាននាំគ្នា
រត់េចញពីឡានយ៉ាងេលឿន។ ចំែណក
នីតាវិញចុះពីឡានយឺតៗ េដោយ
្របុង្របយ័ត្ន ែតបន្តិចេ្រកោយមកនាង
ក៏រត់េទៅយ៉ាងេលឿននឹងេគែដរ។ នាង
រត់េលឿនេពក េស្ទើរែត្រជុះបាត់លុយ
១មុឺន៤ពាន់រូពី ែដលម្តាយនាងបានឱ្យ
មកទុកទិញចំណី។
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នីតាបានេឃើញវត្ថុជាេ្រចើនែដលនាង
មិនធ្លាប់បានេឃើញពីមុន។ នាង
រវល់ងាកេមើលេឆ្វង េមើលស្តាំេដោយ
អារម្មណ៍រំេភើប។
«អ្នកបង្ហាញម៉ូតទាំងអស់េនោះខ្ពស់ៗ
េម្ល៉ះ!»
«សេម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគាត់្រសស់
ស្អាតណាស!់»
«សូរសំេឡងទេភ្លងអង់ឃ្លុងេនះពីេរោះ
ណាស់!» 
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”ពិតជាអស្ចារ្យែមន!” នីតា
េដើរថយេ្រកោយបន្តិច េហើយេមើលេទៅ
ខាងេលើ។
”ឆ្រតយក្ស! ពិតជាធំេហើយអស្ចារ្យ
ណាស់! ពណ៌របស់ឆ្រតទាំងេនះពិតជា
មានភាពទាក់ទាញ និង្រសស់ស្អាត
ែមន!”។ 
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េសះជ័រទាំងេនះវិលចុះវិលេឡើងជា
រង្វង់។ មនុស្សម្នានាំគ្នាឈរត្រមង់ជួរ
យ៉ាងែវងេដើម្បីចាំដល់េវនជិះេសះ។
នីតាបានេទៅឈរត្រមង់ជួរជាមួយេគ
េហើយខំេធ្វើខ្លួនឱ្យក្លាហាន។
នីតាជិះេសះេឡើងចុះជាមួយនឹង
ចង្វាក់េភ្លងរបស់វា។ ការជិះេសះវិល
ពិតជារំេភើបណាស!់ 
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នីតាបានេដើរជុំវិញពិធីបុណ្យជាមួយ
ម្តាយយ៉ាងរំេភើបរីករាយ។ ម្តាយរបស់
នីតាេដើរេលងបេណ្ដើរ លក់ស្ករេត្នោតឱ្យ
អ្នកលក់អាហារបេណ្ដើរ។ ្រសាប់ែតនីតា
បានធុំក្លិនអ្វីម៉្យាងយ៉ាងទាក់ទាញ។
ម្តាយរបស់នីតាបាន្របាប់នាងថា
”េគេ្របើស្ករេត្នោតជាេ្រគឿងផ្សំមួយ
យ៉ាងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានេទៅេលើ
ម្ហូបអាហារភាគេ្រចើន”។ 



18

អ្នកលក់េភសជ្ជៈម្នាក់កំពុងលាយ
េភសជ្ជៈយ៉ាងបុិន្របសប់។
ម្តាយរបស់នីតាបាន្របាប់ថា ”រសជាតិ
ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់េភសជ្ជៈទាំងេនោះគឺ
បានេដោយសារែតស្ករេត្នោត”។
ស្ករេត្នោតរបស់ម្តាយនីតាគឺល្បីល្បាញ
ថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងមានតៃម្លមិន
ៃថ្លេឡើយ។ 
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នីតាបានេដើរជុំវិញពិធីបុណ្យេដោយ
រកេមើលអាហារស្រមន់េផ្សងៗ។ នាង
អាន្រគប់ផ្លាកសញ្ញានីមួយៗែដលនាង
បានេឃើញ។
”អូ ខ្ញុំគិតថា្របហិតផាវេនះ្របាកដជា
មានបង្កប់ផាវែមនែទនេនៅខាងក្នុង
េហើយ! េដោយេហតុថាវាមានទឹកេម្ទស
េនៅក្នុងសាច់្របហិតេនោះ!” 
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រំេពចេនោះ នីតា្រសាប់ែតេនៅឈរេស្ងៀម
្រទឹង េ្រពោះនាងបានេឃើញរបស់អ្វី
ម៉្យាង។
េនោះ...េនោះគឺជា�នំជីប៉ាងរូបកង!់ 
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អ!ូ វាពុំែមនជាកង់ពិត្របាកដេទ គឺវា
្រគាន់ែតមានរាងជារូបកង់ប៉ុេណ្ណោះ។
”េតើកង់េនះតៃម្លប៉ុន្មានែដរេលោកព?ូ”
អ្នកលក់បានេឆ្លើយថា ”មួយមុឺន្របាំពាន់
រូពី ណាក្មួយ”។
នីតាពុំមានលុយ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ទិញ
នំេនោះេទ។
្រសាប់ែត នាងនឹកេឃើញគំនិតមួយ។ 
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«ចុះមួយេនះវិញ េតើមានតៃម្លប៉ុន្មានែដរ
េលោកព?ូ» នីតាបន្តសួរ េដោយនាង
បានចង្អុលេទៅនំជីប៉ាងែដលមានរូបរាង
េផ្សងេទៀត។
អ្នកលក់េឆ្លើយ «មួយេនះមានតៃម្ល
្រតឹមែតមួយមុឺនេរៀលប៉ុេណ្ណោះ!» ។
«េបើដូេច្នះ េតើខ្ញុំអាចទិញនំមួយេនះ
បានេទ?» 
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នីតាចង់បាននំជីប៉ាងរូបកង់ ប៉ុែន្តឥឡូវ
នាងែបរជាបាននំជីប៉ាងរូបេមអំេបៅ
េទៅវិញ។ េទោះបីជាយ៉ាងណា ក៏នាង
សប្បាយចិត្តែដរ។
”េមអំេបៅ េតោះេយើងេហើរ!” នាងែ្រសក
េឡើងេដោយសប្បាយរីករាយ។ 
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ម្តាយរបស់នីតាក៏សប្បាយចិត្តណាស់
ែដរ េ្រពោះគាត់បានលក់ស្ករេត្នោត
អស់រលីង។
នីតាចងចាំមិនេភ្លចេទ នូវភាព
សប្បាយរីករាយេនៅក្នុងពិធីបុណ្យ
មួយេនះ។ នាង្រសឡាញ់នំជីប៉ាងរូប
េមអំេបៅយ៉ាងខ្លាំង េហើយនាងឱបវា
ជាប់រហូតេពល្រតឡប់េទៅផ្ទះវិញ។ 
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ពាក្យសំខាន់ៗមួយចំនួន
នំជីប៉ាងរូបកង់ - ជានំែផ្អមម៉្យាងរបស់
្របេទសឥណ្ឌូេនសុីែដលេធ្វើមកពីអង្ករ
េហើយមានរាងដូចកង់។
រូពី - ជារូបិយបណ្ណផ្លូវការរបស់្របេទស
ឥណ្ឌូេនសុី។
ៃ្រពកាប៉ុក - ៃ្រពែដលមានេដើមេឈើធំៗ
ខ្ពស់ៗ េហើយដុះេនៅក្នុងៃ្រពែដលមាន
េភ្លៀងធ្លាក់េ្រចើនេនៅ្របេទសឥណ្ឌូេន
សុី។
អង់ឃ្លុង - ជាឧបករណ៍េភ្លងម៉្យាង
ែដលេធ្វើពីបំពង់ឫស្សី ទុកស្រមាប់្របគំ
េនៅក្នុងពិធី្របៃពណីេផ្សងៗ។ អង់ឃ្លុង
មានេដើមកំេណើតេនៅេកោះជ្វាខាងលិច
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ៃន្របេទសឥណ្ឌូេនសុី៕ 
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េសៀវេភៅេនះ្រតូវបានផលិតេដោយ
មូលនិធិអាសុី េដោយមានការឧបត្ថម្ភ
គាំ្រទពី្រកុមហ៊ុន មូលនិធិសប្បុរស
ធម៌េអេស្ទឡូឌឺ។ េរឿងទាំងេនះ ្រតូវ
បាននិពន្ធេឡើងេដោយ្រកុម្រស្តីែដល
មានគំនិតៃច្ន្របឌិតក្នុងការបង្ហាញអំពី
តថភាពជាក់ែស្តងអំពីភាពមានបាន
និងបទពិេសោធេផ្សងៗគ្នារបស់្រស្តី
េនៅក្នុងសង្គមៃន្របេទសឥណ្ឌូេនសុី។
មូលនិធិលីតារ៉ា គឺជាអង្គការែដល
ដឹកនាំសិក្ខាសាលាក្នុងការបេង្កើត
េសៀវេភៅ និងេរៀបេរៀង ្រពមទាំង
ឌីហ្សាញេសៀវេភៅ។ មូលនិធិ លីតារ៉ា
ជាអង្គការមិនែស្វងរក្របាក់ចំេណញ
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ែដលមានេគោលបំណងបណ្ដុះគំនិត
អក្សរសា្រស្ត តាមរយៈអក្សរសិល្ប៍
កុមារ។ 
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