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េ្រចចៗ! 
េតើវាជាសំេឡងអ្វ?ី 
េតើកូនី្រតូវប្តូរទីកែន្លងម្តងេទៀតេហើយ
ែមនេទ? 
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ពិតែមនេហើយ!
កូនី្រតូវប្តូរទីកែន្លងម្តងេទៀតេហើយ។ 
ចុះេតើវាប្តូរេទៅកែន្លងណាវិញ?
កូនីគិតថាវាចង់េទៅទីកែន្លងណាែដល
ស្អាតជាងេនះ។ 
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អុញ! កូនីធ្លាក់េទៅដីេហើយ។ 
ឥឡូវេនះកូនីកំពុងភ័យខ្លាចខ្លាំង
ណាស់។ 
េតើេធ្វើយ៉ាងេម៉ចេទៅ េបើកូនី្រតូវេនៅ
ទីកែន្លងែដលស្ងាត់េស្ងៀមេនោះ? 
េតើេធ្វើយ៉ាងេម៉ចេទៅ េបើគ្មាននរណា
េឃើញកូន?ី កូនីនឹងេនៅែតម្នាក់ឯង
មិនខានេទ។ 
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េនៅេពលេនោះ គ្មាននរណាេឃើញកូនី
េនៅេលើដីេឡើយ។ 
កូនីខំែ្រសកេហៅេគឯង «េអ! ខ្ញុំេនៅ
ទីេនះ!»
ប៉ុែន្ត គ្មាននរណាឮសំេឡងេហៅរបស់កូ
នីេឡើយ។ 
េតើកូនី្រតូវេនៅទីេនះដល់េពលណាេទៅ
ហ្ន? 
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កូនីក៏េនៅទីេនោះ។
វាសង្ឃឹមថានឹងមានេគេឃើញវា។ 
កុប... 
កុប... 
កូនីឮសំេឡងអ្វីម្យ៉ាងមកកាន់ែតជិត។ 
«េទ េទ......!» 
កូនីប៊ិះ្រតូវេគជាន់េទៅេហើយ។ 
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កូនីក៏េឃើញេក្មង្រសីម្នាក់េដើរកាត់
ទីេនោះ។ េតើេក្មង្រសីេនោះេមើលេឃើញ
កូនីែដរឬេទ?
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កូនីគិតក្នុងចិត្តថាេក្មង្រសីេនោះនឹង
េឃើញវាជាមិនខាន។ 
កូនីេនៅែតសង្ឃឹមថាេក្មង្រសីេនោះនឹង
េឃើញវា។ 
កូនីចាប់េផ្តើមរាប់េលខេដើម្បីរង់ចាំឱ្យ
េក្មង្រសីេនោះេឃើញវា។ 
មួយ...ពីរ...បី... 
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េនៅេពលេនោះ ្រសាប់ែតមានវត្ថុអ្វីមួយ
ធ្លាក់េលើដី ឮសូរក្ឌុក! 
េមើលចុះ! វាធ្លាក់មកជិតកូនីែតម្តង។ 
េតើេក្មង្រសីេនោះនឹងេរើសវត្ថុេនោះេឡើង
ឬេទ? 
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េក្មង្រសីេនោះនិយាយថា «អ!ូ កន្លាស់
អាវរបស់ខ្ញុំមានមិត្តថ្មីេហើយ។» 
េក្មង្រសីេនោះក៏យកៃដប៉ះកូនី។ 
ជេយោ! ទីបំផុតមានអ្នកេឃើញកូនី
េហើយ។ 
កូនីសប្បាយចិត្តណាស់។ កូនីនឹងបាន
េទៅរស់េនៅកែន្លងថ្មីេហើយ។ 
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កូនីបានប្តូរេទៅេនៅកែន្លងថ្មីេហើយ។ 
ទីកែន្លងេនះេមើលេទៅ្រគាន់េបើជាង
ទីកែន្លងមុន។ 
ជេយោ! កូនីមានមិត្តេ្រចើនណាស់។ 
កូនីខំនិយាយរាក់ទាក់រកេគមុន «សួស្ត!ី
ខ្ញុំេឈ្មោះកូនី។» 
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េពលេនះកូនីកំពុងមានអារម្មណ៍ថាវា
កំពុង្រតូវេគ្រគវាត់វាចុះេឡើង។ 
េតើ<span style=”color: rgb(0,
0, 0) ; font-family: ”Noto
Sans”, sans-serif; font-size:
16 px;”>េក្មង្រសីេនោះកំពុងនាំយកកូ
នីេទៅណាហ្នឹង? </span>
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កូនីក៏ឮសំេឡងេក្មងៗនិយាយគ្នា។ 
េតើទីេនះជាកែន្លងអ?ី 
«ដាលីន! េតើឯងយកអី្វមកខ្លះ?» 
ដាលីន? េតើដាលីនជានរណា? 
កូនីពិតជាចង់ដឹងណាស់ ថាេតើដាលីន
ជានរណា។ 
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េពលេនះ កូនីេឃើញច្បាស់េហើយ។ 
អូ ទីេនះមានសុទ្ធែតេក្មងៗ។ េតើពួកេគ
កំពុងេធ្វើអ្វ?ី 
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កូនីមានអារម្មណ៍ថាមានៃដមួយមកប៉ះ
វា។ 
េតើកូនីនឹងប្តូរកែន្លងម្តងេទៀតេហើយ
ែមនេទ? 
អ!ូ អត់េទ គឺដាលីនយកកូនីេចញពី
កាតាប េហើយដាក់េនៅេលើតុេទេតើ។ 
ចំែណកឯមិត្តថ្មីរបស់កូនីក៏េនៅេលើតុ
ែដរ។ 
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កូនីក៏ឮសំេឡងេក្មងេផ្សងេទៀត
និយាយ។ 
«ដាលីន! ខ្ញុំមានែខ្សកថ្មីមួយ។» 
កូនីកំពុងេផ្ទៀងស្តាប់សំេឡងេនោះយ៉ាង
យកចិត្តទុកដាក់។ 
ដាលីន? េតើេក្មង្រសីម្នាក់េនោះេឈ្មោះដា
លីនែមនេទ? 
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«ដាលីន េតើឯងេចះេធ្វើែខ្សកដូចរបស់ខ្ញុំ
ែដរេទ?» 
េពលេនះកូនីដឹងច្បាស់េហើយថា
េក្មង្រសីេនោះេឈ្មោះដាលីន។ 
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ដាលីននិយាយថា «ែមនេហើយ! ខ្ញុំ
្របាកដជាអាចេធ្វើែខ្សកដូចេនះបាន។» 
ដាលីនក៏ចាប់កាន់កូនី។ 
េអ! <span style=”color: rgb(0,
0, 0) ; font-family: ”Noto
Sans”, sans-serif; font-size:
16 px;”>េតើដាលីនចង់េធ្វើអីហ្នឹង? </
span>
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ដាលីនដាក់វត្ថុមួយេនៅេលើកូនី។
កូនីដូចជាមានអារម្មណ៍ចែម្លកខុសពី
ធម្មតា។
េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ កូនីមិនអាច
េរើខ្លួនបានេឡើយ។
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ដាលីនបានយកែខ្សែវងមួយ។ នាងក៏
ភ្ជាប់ែខ្សេនោះេទៅនឹងខ្លួនរបស់កូនី។
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«េនះជាែខ្សករបស់ខ្ញុំ។ វាស្អាតណាស់
ែមនេទ?» 
កូនីឮសំេឡងដាលីននិយាយ។ 
េតើជាែខ្សកែមនេទ? 
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«ែខ្សករបស់ដាលីនស្អាតណាស់។ ខ្ញុំ
ចង់បានវាមួយែដរ។» 
កូនីេឃើញមិត្តភក្តិរបស់ដាលីននាំគ្នាមក
េមើលែខ្សករបស់នាង។ 
កូនីេទើបែតដឹងថា ខ្លួនវាបាន
ក្លាយេទៅជាែខ្សកមួយែខ្សេហើយ។ 
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េពលេនះ ដាលីនរវល់ខ្លាំងណាស់។ 
ដាលីនកំពុងជួយេធ្វើែខ្សកឱ្យមិត្តភក្តិ
របស់នាង។ 
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អស្ចារ្យណាស!់ ែខ្សកទាំងអស់បាន
េធ្វើរួចេហើយ។ 
ដាលីនគឺជាេក្មង្រសីចិត្តល្អ។ 
កូនីសប្បាយចិត្តណាស់ែដលបានេធ្វើជា
ែខ្សករបស់េក្មង្រសីចិត្តល្អអូលីន។ 
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គាំ្រទពី្រកុមហ៊ុន មូលនិធិសប្បុរស
ធម៌េអេស្ទឡូឌឺ។ េរឿងទាំងេនះ ្រតូវ
បាននិពន្ធេឡើងេដោយ្រកុម្រស្តីែដល
មានគំនិតៃច្ន្របឌិតក្នុងការបង្ហាញអំពី
តថភាពជាក់ែស្តងអំពីភាពមានបាន
និងបទពិេសោធេផ្សងៗគ្នារបស់្រស្តី
េនៅក្នុងសង្គមៃន្របេទសឥណ្ឌូេនសុី។
មូលនិធិលីតារ៉ា គឺជាអង្គការែដល
ដឹកនាំសិក្ខាសាលាក្នុងការបេង្កើត
េសៀវេភៅ និងេរៀបេរៀង ្រពមទាំង
ឌីហ្សាញេសៀវេភៅ។ មូលនិធិ លីតារ៉ា



25

ជាអង្គការមិនែស្វងរក្របាក់ចំេណញ
ែដលមានេគោលបំណងបណ្ដុះគំនិត
អក្សរសា្រស្ត តាមរយៈអក្សរសិល្ប៍
កុមារ។  
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