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ែម៉ចាបេរៀបចំខ្ចប់្របអប់អាហារក្នុង
កាតាបឱ្យកូនយកេទៅសាលាេរៀន រួច
េលើកស្លាបឱបកូន េហើយបានផ្ដាំកូន
ថា «េទៅេរៀនឱ្យសប្បាយណាកូន!
្រតូវយកចិត្តទុកដាក់េរៀនសូ្រត និង
្រតូវេចះគួរសមផង!»។ កូនចាបេសើច
«ហាស ហា... ែម៉និយាយដែដលៗ
រាល់ែតៃថ្ង!»។
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េហើយែម៉ចាបនិយាយេទៀតថា «ចូរ
ចាំណាកូន! េនៅឱ្យឆ្ងាយពីសត្វពស់។
ពស់មិនដូចេយើងេទ»។
កូនចាបមិនចង់ឮែម៉វានិយាយែបបេនះ
េទ។ ពស់ជាមិត្តល្អបំផុតរបស់វា។ ែតែម៉
វាមិនចូលចិត្តសត្វពស់េឡើយ។ ម្ដាយ
របស់វាែតងនិយាយថា «ពស់សុីសត្វ
ចាប។ ចាប និងពស់មិនអាចេធ្វើជាមិត្ត
នឹងគ្នាបានេទ»។



3

េនៅែផ្នកម្ខាងេទៀតៃនទី្រកុង ឪពស់ក៏
កំពុងេរៀបចំ្របអប់អាហារ ែដលមាន
សុទ្ធែតពងចាប។ ឪពស់និយាយេដោយ 
េមោទនភាពថា «ៃថ្ងេនះ េយើងមានម្ហូប
ពិេសស»។ កូនពស់បានែ្រសកតប
ទាំងមិនសប្បាយចិត្តថា «ែតកូនមិន
ចូលចិត្តញុាំពងចាបេទ!»។
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ឪពស់និយាយយ៉ាងមុឺងម៉ាត់ថា«អម្បូរ
ពស់របស់េយើងែតងែតសុីស៊ុតជា
អាហារតាំងពីេដើមមកេហើយ។ ឥឡូវ
ឆាប់េចញេទៅសាលាេទៅ េហើយ្រតូវ
ចាំថា្រតូវេនៅឱ្យឆ្ងាយពីពពួកចាប!»។
ពស់ជាកូនបានវារេចញទាំងកំហឹង។
ឪែ្រសកបែន្ថមេទៀតថា «ចាបខុសពី
េយើង។ កូនមិនអាចរាប់អានមិត្តែដល
ជាចំណីរបស់ខ្លួនបានេទ»។



5

េនៅេពលសត្វពស់បានជួបសត្វចាប
េនៅសាលា ពួកេគបានដឹងពីេរឿងេនះ។
កូនពស់សួរថា «ែម៉របស់ឯងនិយាយ
ថា...» កូនចាបបានងក់ក្បាល។ «ឪ
របស់ឯងនិយាយដូចគ្នាែមនេទ?»
កូនពស់ងក់ក្បាល។ កូនពស់និយាយ
ថា «ែម៉ និងឪរបស់ពួកេយើងគិតខុស
េហើយ ចាប។ េតោះេធ្វើឱ្យ ពួកគាត់
េឃើញថា េយើងមានលក្ខណៈ ដូចគ្នា
េ្រចើនជាងលក្ខណៈខុសគ្នា»។
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កូនចាបនិយាយថា «គំនិតល្អ េតោះ 
េយើង!»។ នាងបានទាញ្រកដាសមួយ
សន្លឹកេចញមក េហើយ គូររង្វង់ពីរ - ដូច
រូប ខាង េលើ។
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កូនចាបនិយាយថា «េនៅក្នុងរង្វង់
ខាងេឆ្វងពណ៌េលឿង េយើងសរេសរអ្វី
ែដលទាក់ទងនឹង សត្វចាប។ េនៅក្នុង
រង្វង់ខាងស្ដាំពណ៌េខៀវ េយើងសរេសរអ្វី
ែដលទាក់ទងនឹង សត្វពស់។ ទាំងេនះ
គឺជាភាពខុសគ្នារវាងសត្វពស់ និងសត្វ
ចាប»។ ពស់ឆ្ងល់ថា «ខ្ញុំគិតថា  ែ្រកង
េយើងែស្វងរកចំណុច ែដល េយើង មាន 
ដូចគ្នាអ្ហ!ី»។ សត្វចាបបានញញឹម រួច
និយាយថា «វាគឺស្រមាប់ែផ្នកកណ្ដាល
ពណ៌ៃបតង»។
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កូនចាបនិយាយថា «ដំបូងសាករកនឹក
ពីរូបរាងរបស់ពួកេយើង។ ដូចគ្នា ឬ
ខុសគ្នា?»។ ពស់ដកដេង្ហើម រួច េឆ្លើយថា 
«ខុស គ្នា ឆ្ងាយ ណាស់។ ខ្ញុំមានរូបរាង
ែវង គ្មានេរោម េហើយស្គម។ ចំែណក
ឯងមានមាឌតូចមូល និង មាន េរោម ទន់ 
េល្មឿយ»។ កូនចាបនិយាយថា «ឯង
និយាយ្រតូវ។ ខ្ញុំមានេរោមទន់ដូច សំឡី 
» ។ ចាប ក៏ គូរ រូប ដុះសំឡី ក្នុងរ ង្វង់ ពណ៌ 
េលឿង។ រួច និយាយ បន្តថា «ចំែណក
ឯងមានរាងដូចជាែខ្សពួរ»។ នាងក៏
គូររូបែខ្សពួរក្នុងរង្វង់ពណ៌េខៀវ។
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កូន ចាប និយាយ ថា «េពលេនះ មក 
េមើល ពី  ការ េធ្វើ ដំេណើរ វិញ ម្តង េតើពួក
េយើងផ្លាស់ទីេដោយដូចេម្តច?»។ ពស់
បាននិយាយយ៉ាងេ្រកៀម្រកំថា «ឯង
េហោះេហើរខ្ពស់ ចំែណកខ្ញុំវិញ វារេនៅេលើ
ដ»ី។ កូនចាបបានបន្តថា «និយាយេទៅ
ខ្ញុំអាចេហោះបានដូចជាយន្តេហោះ  
ចំែណកឯងវិញ វារដូចជារថេភ្លើង។»
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ពស់ដកដេង្ហើមធំ។ ចាបនិយាយយ៉ាង
េលឿនថា «រឹងមាំេឡើងពស់ េតោះ  
ឥឡូវ រក េមើល ថា េយើង សុី  អ្វ?ី»។ ពស់
និយាយទាំងទឹកែភ្នករលីងរេលោង
«េយើងសុីអាហារខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ ែត
ខ្ញុំមិនបរិេភោគពងចាបេនោះេទ»។
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ចាបបាននិយាយយ៉ាងទន់ភ្លន់ថា «ខ្ញុំ
ដឹង»។ ប៉ុែន្តេពលេនះវាេមើលេទៅដូចជា
្រសងូត្រសងាត់ដូចគ្នា។ «្រគាប់ និង
េស្មៅ» នាងបាននិយាយ្រសបេពល
នាងបានគូរេនៅក្នុងចំណិតរង្វង់
ពណ៌េលឿង។ «កែង្កប និងកណ្ដុរ»
នាងបានគូរេនៅក្នុងចំណិតរង្វង់
ពណ៌េខៀវ។
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«អ្ហា៎...!”» កូនចាប និងកូនពស់ភ្ញាក់ 
េពលបានេឃើញេលោកនាយកដំរី
មកដល់ ។ េពលេនោះេលោកនាយក
ដំរី បានសួរេទៅកូនចាប និងកូនពស់ថា 
«េមើលេទៅកូនៗដូចជាមិនសប្បាយចិត្ត
េសោះ។ េតើកូនៗមានេរឿងអ្វីេកើត េឡើង
ែមនេទ?»។ កូនពស់េឆ្លើយទាំងអួល
េដើមកថា «ឪខ្ញុំ និងែម៉ចាបនិយាយថា
េយើងមិនអាចេធ្វើជាមិត្ត នឹងគ្នាបានេទ
ពីេ្រពោះពួកេយើងខុសគ្នា»។ កូនចាប
និយាយថា «ពួកខ្ញុំចង់បង្ហាញ្របាប់
ឪពុកម្តាយរបស់ ពួកេយើងថា ពួកេយើង
មានចំណុចដូចគ្នាេ្រចើនជាងចំណុច
ខុសគ្នា េហើយពួកេយើងអាចេធ្វើជា
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មិត្តភក្តិនឹងគ្នាបាន។ ប៉ុែន្ត វាដូចជា
មិនបានផលេសោះ»។ េលោកនាយក
ដំរីបានទាញេមើល្រកដាសែដល
កូនចាបបានគូរមួយសន្ទុះ ក៏េសើច។
កូនចាប និងកូនពស់បានសម្លឹង
េមើលេលោកនាយក។ េតើមានអ្វីគួរ
ឱ្យអស់សំេណើចែមនេទ? ទីបំផុត
េលោកនាយកក៏ជូតទឹកែភ្នក េហើយ
និយាយថា «កូនៗេមើលមិនេឃើញេទ
អ?ី កូនៗេធ្វើែបបេនះមិន្រតូវេទ! ចាំខ្ញុំ
ជួយពួកឯង!»។
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េលោកនាយកសាលាបានអង្គុយេលើ
េកៅអី រួចនិយាយថា «េមើល៍កូនពស!់
ឯងចូលចិត្តេធ្វើអ្វីបំផុត?» ពស់និយាយ
ថា «ចូលចិត្តេលងកម្សាន្ត និង ជែជកគ្នា
ជាពិេសសជាមួយចាប»។
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េលោកនាយកសួរេទៅកូនចាបថា
«ចុះឯងវិញ?»។ កូនចាបបានេឆ្លើយតប
មកវិញថា «ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តនិយាយ និង
េលងែដរ ជាពិេសសជាមួយពស»់។
«ល្អ! អ៊ីចឹងកូនទាំងពីរចូលចិត្តរបស់
ដូចគ្នា»។ និយាយចប់េលោកនាយក
ដំរីក៏គូរ រូបេនៅែផ្នកពណ៌ៃបតង។   
េលោកនាយកសួរបន្តថា «សំណួរ
បន្ទាប់ េតើអ្វីែដលនាំឱ្យកូនទាំងពីរ
សប្បាយចិត្ត?»។ កូនពស់េឆ្លើយថា
«េនៅេពលែដលអ្នក្រគូឱ្យខ្ញុំអង្គុយេនៅ
ជិតចាប» េហើយវាក៏េសើច ្រសបេពល
ជាមួយកូនចាបក៏េឆ្លើយទាំងទះៃដថា
«ដូចគ្នា ដូចគ្នា េលោកនាយក!»។
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េលោកនាយកែ្រសកថា «អីយ៉ា! កូន
ទាំងពីរពិតជាមានចំណុចសប្បាយចិត្ត
ដូចគ្នា។ ពណ៌ៃបតង!»។ េលោកនាយក
ដំរីសួរបន្តថា «ឥឡូវ េតើអ្វីែដលេធ្វើឱ្យ
កូនទាំងពីរមិនសប្បាយចិត្ត?»។ កូន
ពស់ក៏េឆ្លើយទាំងមិនសប្បាយចិត្តថា
«េនៅេពលែដលឪរបស់ខ្ញុំមិនឱ្យខ្ញុំេលង
ជាមួយចាប។» េហើយកូនចាបក៏េឆ្លើយ
ទាំងទឹកមុខមិនេសើចែដរថា «េនៅេពល
ែម៉្របាប់មិនឱ្យខ្ញុំេលងជាមួយពស»់។
េលោកនាយក្រជួញចិេញ្ចើម េហើយ
និយាយថា «េមើលចុះ! កូនទាំងពីរមិន
សប្បាយចិត្តនូវេរឿងដូចគ្នា មកពីឪពុក
ម្តាយរបស់កូនៗ ហាមមិនឱ្យកូនៗ េលង
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ជាមួយគ្នា។ពណ៌ៃបតងេទៀត»។
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េលោកនាយកនិយាយថា «ឥឡូវ េតើ
កូនៗគិតថា មិត្តែបបណាែដលជាមិត្ត
ល្អ?»។ ពស់ចាប់េផ្ដើមនិយាយថា «មិត្ត
ល្អជាមិត្តែដល្រសលាញ់េយើង...»
េហើយ សត្វចាបនិយាយបញ្ចប់ថា
«...�����������������
�����!»។ េលោកនាយកនិយាយ
បន្តថា «ដូេច្នះ កូនៗយល់្រសបថា មិត្ត
ពិត្របាកដ គឺ ្រសលាញ់េយើង េទោះ 
មានបញ្ហា អ្វីក៏េដោយ។ អ៊ីចឹងេយើង
ទទួលបានភាពដូចគ្នាចំនួន៤ និង ភាព
ខុសគ្នាែត៣ប៉ុេណ្ណោះ។ ភាពដូចគ្នាជា
អ្នកឈ្នះ!»
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«ជេយោ! » កូនចាប និងកូនពស់
ែ្រសកេហ៊ោ េហើយនាំគ្នានិយាយ
ថា «អរគុណ» េទៅេលោកនាយក។
េលោកនាយកនិយាយេដោយមឺ◌ុងម៉ាត់
ថា «អឺ មិនអីេទ! េហើយេរឿងចុងេ្រកោយ
គឺេទៅ្របាប់ឪពុកម្តាយកូនៗ ឱ្យមកជួប
េលោកនាយកេនៅ្រពឹកែស្អក»។
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និយាយឱ្យខ្លី! ការែបងែចក និងចាត់
តាម្រកុមគឺជា ជំនាញសំខាន់េនៅក្នុង
គណិតវិទ្យា។ ដូេច្នះេដើម្បីេធ្វើវាបានល្អ
មិត្ត្រតូវសួរសំណួរជាក់លាក់ដូចជា
៖ ទី១ អ្វីជាភាពដូចគ្នា? អ្វីជាភាព
ខុសគ្នា? ទី២ េតើចំណុចដូចគ្នាេនោះ 
ដូចគ្នារេបៀបណា? េតើចំណុចខុសគ្នា
េនោះខុសគ្នារេបៀបណា? ទី៣ េតើ
ចំណុចែដលដូចគ្នាេនោះ អាចចាត់ចូល 
បានប៉ុន្មានរេបៀប?
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ឥឡូវេនះសាកល្បងគិតរកវិធីខុសៗ
គ្នាែដលប្អូនអាចែបងែចក និងចាត់
ចូល្រកុមេផ្សងៗ គ្នាបាន  តាមរយៈ 
តុក្កតាខាងេលើ។ ប្អូនអាចែបងែចក 
េដោយែផ្អកេលើពណ៌តុក្កតាដូចជា
តុក្កតាែដលមានពណ៌េខៀវដាក់ក្នុង
មួយរង្វង់ ពណ៌េលឿងដាក់ក្នុងមួយ
រង្វង់។ ចំែណកឯទំហំរបស់តុក្កតាវិញ
តុក្កតាតូចដាក់ក្នុងមួយរង្វង់ តុក្កតាធំ 
ដាក់ក្នុង មួយរង្វង់ ។ ចំណុចមួយេទៀត
ែផ្អកេទៅេលើចលនារបស់តុក្កតា  ដូចជា
សត្វែដលេដើរ ខុសពីសត្វែដលេហោះ។ 
ដូេច្នះ ចូរប្អូនសាកល្បងែបងែចក និង
ចាត់តាម្រកុមខុសៗគ្នា។
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