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«ដ ៀវដៅ និងកែវចរណៃ» 
ឬ «អដំោយ និងការអត់្ឱន» 
ដោយ៖ ដេង ឧត្តម 

រាល់ដពលល្ងា ច ដរកាយពីរត្ឡប់មែពីសាល្ងដរៀនវញិ ដែេងរបុ តូ្ចម្នន ែ់ដមេ ះ ីហា កត្ងកត្ដៅ
ដលងផទះមិត្តភែតិរប ់ដេដផេងៗគ្នន ។  ីហាម្ននអាយុ១១ឆ្នន ។ំ ដេជា ិ េ លូត្បូត្េួរឱយរ ឡាញ់ោ ់ 
និងម្ននមិត្តភិែតិជាងដេដៅែនុងថ្នន ែ់ទី៦។ ត្បតិ្កត្ ីហាម្ននមិត្តដរចើនកមន កត្ែនុងដោះម្ននកត្៥ោែ់
បុ៉ដោោ ះកដលជិត្ និទធខ្លល ងំជាងដេ។ 

ណងាមួយម្នត យរប ់ ីហាបានទិញដ ៀវដៅរូបភាពមួយដ៏ធយ៉ំ៉ងរ  ់សាា ត្មួយ និងម្ននរូបភាព
ជាដរចើន េួរឱយទាែ់ទាញចិត្ត ម្ននរូបផ្កា  ដដើមដឈើ  ត្វណរព រតី្... ដេរ ឡាញ់ដ ៀវដៅដោះខ្លល ងំោ ់ 
ដេើយកត្ងកត្យែដៅដបើែដមើលជាមួយមិត្តភែតិទាងំ៥ោែ់ ដៅផទះពួែដេមតងម្នន ែ់ៗ ដរៀងរាល់ល្ងា ច ដពល
ដចញពីសាល្ង។ 

ែនុងចដំោមមិត្តភែតិទាងំ៥ោែ់ដោះ ម្ននកត្ដមសាម្នន ែ់ដទ កដលចូលចិត្តរូបភាពដូច ីហាកដរ។ 
ពួែដេនិយ៉យរតូ្វរ ៉ូវគ្នន ោ ់។  

- ពួែដយើងម្ននចិត្តដូចគ្នន ោ ់! ខ្ញុចូំលចិត្តឯងជាងដេ។ ( ីហាដោល) 
ដដើមបែុីឱំយមិត្តភែតិដណទដទៀត្រចកៃនគ្នន  ីហា ោែ់ដវនដមើលដ ៀវដៅជាមួយពួែដេមតងម្នន ែ់ៗ ពីណងា

ចនទ ដល់ណងា ុរែ។ ដវនរប ់ដមសា េឺដៅណងា ុរែចុង បាត េ៍។  
រាល់រពឹែ ីហា កត្ងកត្ញុ៉អំាហារដពលរពឹែជាមួយឪពុែម្នត យមុននឹងដចញដៅសាល្ង ដេើយ

ឪពុែម្នត យរប ់ ីហា ែ៏រតូ្វដចញដៅដធវើការផងកដរ។ ដៅបនទប់ទទួលដភញៀវ ម្នត យ ីហាែពុំងអានកាក ត្ 
ឯ ីហាដមើលដ ៀវដៅរូបភាព។ ដពលឪពុែរប ់ដេដលើែមហូបមែដរៀបចដំលើតុ្រួចរាល់។ ម្នត យោ ីំហាដៅ
ល្ងងណដមុនញុ៉បំាយ ឪពុែដេែ៏យែែកនេងជូនណដឱយរបពនធ និងែូន។ ែនុងរេួសារតូ្ចដ៏រែីរាយ ពួែដេ
រ  ់រ ូបអាហារជុគំ្នន ដោយបរយិ៉កា  ុភមងគល។  

ដពលញុ៉បំាយ ឪពុែ ីហាកត្ងរបាប់ថ្ន៖ 
- ែូនរតូ្វរបយ័ត្នែុនិំយ៉យខ្លល ងំៗដពលញុ៉ ំ ករែងខ្លទ ត្អាហាររបល្ងែ់ដខ្លអាវ និងដចះរបុងរបយ័ត្ន 
ខ្លល ចកបែកែវចរណៃោ ដរោះវាម្ននត្ណមល រម្នប់រេួសារដយើងោ ់។  
 ីហាដឹងថ្ន ឪពុែដេរ ឡាញ់កែវចរណៃដោះោ ់ ដរោះគ្នត់្ខ្កំចរែាយូរយ៉រោ ់មែ

ដេើយ យូរៗមតង ដពលម្ននពិធី ខំ្លន់ែនុងរេួសារ ដទើបគ្នត់្យែមែដរបើមតង កត្ចដំោះ ីហាវញិ ហាែ់
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ដូចជាមិនខ្វល់ និងចាប់អារមេៃ៍ ចដំោះកែវដោះដសាះ ដរោះវាេិត្ថ្ន មិនកមនជារប ់ខ្លួន។ ដេរ ឡាញ់
កត្ដ ៀវដៅរូបភាពរប ់ដេកត្បុ៉ដោោ ះ។  រេប់ដពលដចញចូលផទះមតងៗ ឪពុែម្នត យរប ់ ីហាឧ ាេ៍ 
រែដលែដមើលកែវចរណៃដោះជានិចច ដរោះកែវដ៏រ  ់សាា ត្ដនះដេើយ កដលជាចៃំងដ នេ៍ដបូំងរប ់
ឪពុែ ីហា ទិញជូនភរយិ៉ កាលសារភាពដ នហារគ្នដបូំង។ 

ដៅល្ងា ចណងា ុរែចុង បាត េ៍  ីហាដៅដមើលដ ៀវដៅរូបភាពដៅផទះរប ់ដមសា។ ពួែដេដៅអងគុយ
ដៅម្នត់្ពីេេនិទឹែ។  ីហាឱយដមសាកាន់ដ ៀវដៅដបើែដមើលដោយផ្កទ ល់ ដរោះដេេិត្ថ្ន ដមសាជាមិត្តជិត្
ដិត្បផុំត្ កដលទុែចិត្តជាងដេ។ រដំពចដោះ ដមសាដបើែដមើលមិនរបយ័ត្ន ែ៏របូត្ណដធ្លល ែ់ដ ៀវដៅចូលដៅ
ែនុងទឹែ។ ដេរបញ៉ប់ដចាត្ចូលទឹែ ដៅរ ង់ដ ៀវដៅមែវញិ។ កត្េួរឱយសាត យ! េឺេួ ដពលដេើយ! ដ ៀវ
ដៅទទឹែទឹែអ ់ដៅដេើយ។ រូបភាពទាងំអ ់កបែពៃ៌ដមើលកលងយល់។ ដោយសារសាត យដ ៀវដៅខ្លល ងំ
ដពែ  ីហាខឹ្ងដមសាខ្លល ងំកមនកទន ដេនិយ៉យទាងំទឹែកភនែល្ងយែេឹំង៖ 

- ដយើង ាប់ឯងជាងដេ! 
- ឱយគ្នន  ុដំទា ! (ដមសានិយ៉យទាងំញ័រធ្លគ មដោយរងាជាខ្លល ងំ។) 
- ដយើង ាប់!  ាប់ៗឯងបផុំត្...  
ថ្នដេើយ  ីហាជូត្ទឹែកភនែ ដេើយរត់្ ដំៅដៅផទះយ៉៉ងដលឿន មិនងាែដរកាយដមើលដមសា កដល

ែពុំងកត្លុត្ជងគង់ ុដំទា ដោះដឡើង។ 
រត់្មែដល់ផទះ  ីហារត់្ចូលែនុងបនទប់ ដេើយបិទទាវ រល្ងន់ឮយ៉៉ងខ្លល ងំ។  ដំឡងដោះឮខ្ទរដល់ឪពុែ

ដៅផទះបាយ។  ីហាមិនខ្ចីដមើលអវីទាងំអ ់  ូមបកីត្កែវចរណៃដ៏រ  ់សាា ត្ កដលោែ់តាងំដៅជិត្ទាវ រ
បនទប់រប ់ដេែ៏ដោយ ដបើតាមែេឹំងដពលដនះ  ីហាចង់កត្ដបាែវាដចាលកងមដទៀត្ផង។ ដពលដនះ 
ចដំោះដេ ដទាះបីជាកែវដោះសាា ត្ និងម្ននត្ណមលបុ៉ោោ  ែ៏មិនម្ននត្ណមលដ េើទឹែចិត្តរ ឡាញ់ដ ៀវដៅរូប
ភាពរប ់ដេដឡើយ។  ីហាដល្ងត្ទម្នល ែ់ខ្លួនដៅដលើករេ ដដែយជំាខ្លល ងំ ដេតាងំចិត្តថ្ន ឈប់ដៅដលង និង
ឈប់និយ៉យរែដមសាជាដរៀងរេូត្។ ដពលដនះ ដេ ាប់ដមសាជាខ្លល ងំ។  ីហាយរំេូត្ដល់ដេងលែ់ទាងំ
មិនទាន់ញុ៉អំាហារដពលល្ងា ចផង។ ទឹែកភនែរប ់ ីហាដៅដិត្ោមដពញថ្នា ល់ទាងំេូ។ ម្នត យមែដងើប
ថ្នា  ់ែូន ដេើយលួងដល្ងម ដេើយោ ែូនឱយញុ៉បំាយ ដរោះខ្លល ចែូនរបុ  ម្នល ញ់កត្មួយឈឺ។ ឪពុែដេ
 នាថ្ន នឹងដធវើមហូបកដល ីហាចូលចិត្តឱយញុ៉ដំៅណងាក ាែ។  

- ែូនរពមញុ៉បំាយ កត្មិនរពមឈប់ខឺ្ងនឹងដមសាដឡើយ។ ( ីហានិយ៉យ ដោយងែ់ែាល) 
- ដមសាដធវើអវីែូន បានជាែូនខឹ្ងនឹងដេខ្លល ងំកបបដនះ? (ម្នត យ ួរដោយងនម មតី) 
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- ដេដធវើឲ្យរជុះដ ៀវដៅរូបភាពរប ់ែូន ធ្លល ែ់ចូលទឹែ។ វាខូ្ចអ ់ដេើយ ែូនកលងបានដមើលវាដទៀត្
ដេើយ។ 

- ឈប់ខឹ្ង! ឈប់ខូ្ចចិត្តដៅ! ចាម៉ំ្នែ់ទិញដ ៀវដៅមួយដទៀត្ឱយ។ (ម្នត យអកងាលែាលែូន) 
- កត្វាមិនដូចមុនដឡើយ! 
ក ាែដឡើង ឪពុែរប ់ ីហាដធវើមហូបឆ្នបកនលរេប់មុខ្ឱយដេញុ៉ ំដរោះដេចូលចិត្តបកនលោ ់។ ដៅដលើ

តុ្អាហារ ម្ននរដបៀបដរៀបចបំានយ៉៉ងរ  ់សាា ត្ ដលើ រាល់ណងា េឺម្ននទាងំបាច់ផ្កា  ចានសាល បរោ ុទធកត្ងេ ី
ែរម្នលតុ្ែ៏ងេី និងម្ននកែវចរណៃផងកដរ។ ណងាដនះ ជាណងាពិដ   រម្នប់រេួសារដេើយ ដទើបឪពុែ ីហា
ោែ់កែវដនះដរៀបចដំលើតុ្ ដេើយដៅជិត្ខ្លួន ីហា។  

អវីកដលសាេ នមិនដល់!!  ីហាញុ៉មិំនរបយ័ត្ន ែ៏រជុលណដប៉ះកែវចរណៃធ្លល ែ់កបែខ្លច យ។ 
- បងកែវដយើង! (ម្នត យ ីហាភាល ត្ម្នត់្ជាខ្លល ងំ ដៅសាវ មី) 
 ីហារបុងយបំនតិចអីបនតិចមិនដឹង ដរោះដេដទើបកត្ម្ននអារមេៃ៍ដឹងចា ់ថ្ន កែវដនះឪពុែម្នត យ

រប ់ដេរ ឡាញ់ខ្លល ងំោ ់។ ដេភ័យផង ខ្លល ចផង... ដេើយែ៏យ។ំ 
ឪពុែ ីហាភ័នតភាងំមួយរដំពច កត្គ្នត់្ខ្រំបឹងទប់អារមេៃ៍ ដេើយនិយ៉យដលើែទឹែចិត្តែូន៖ 

- ែុយំអីំែូន ម្នល ញ់! «កែវកដលកបែដេើយ ដយើងមិនអាចបិទកាវឱយជាប់ដឡើងវញិបានដទ!»។ ែូនែុំ
យដំសាែសាត យអី! កត្ែូនរតូ្វដចះរបយ័ត្នរបកយងដៅណងាដរកាយ ែុឱំយកបែដទៀត្។ 
 ីហាដៅឱបឪពុែ ដេើយយ ំ ឪពុែែ៏ឱបែូនវញិ រួចអកងាលែាលែូនងនម។ ភាល មដោះដោយសារ

េិត្ដ ើញអវមីាង៉  ីហារត់្ដចញដៅដរៅផទះយ៉៉ងដលឿន។ ឪពុែម្នត យឆាល់ ែ៏រត់្តាមែូន។  ីហារត់្យ៉៉ង
របញ៉ប់ ដំៅដៅផទះរប ់ដមសា កត្ផទះដោះបិទទាវ រ រេួសាររប ់ដមសាបានដចញដៅដដើរដលងតាមដខ្ត្ត
បាត់្ដៅដេើយ។ ដេែ៏រត្ឡប់មែផទះវញិ ទាងំអារមេៃ៍ដសាែដៅ។ 

 ីហាមិន បាយចិត្ត ដរោះម្ននោែយមួយឃ្លល ចង់និយ៉យរបាប់ដៅដមសា។ 
រពឹែណងាចនទ  ីហាអត់្ញុ៉បំាយដពលរពឹែដទ ដោយសាររបញ៉ប់ដៅជួបដមសាដពែ។ 

- ឱយខ្ញុ ុំដំទា  ីហាមតងដទៀត្ កដលដធវើឱយទទឹែដ ៀវដៅកដលឯងរ ឡាញ់។ (ដមសានិយ៉យេួរឱយ
អាៃិត្។) 

- ដមសាមិត្ត ម្នល ញ់! «កែវកដលកបែដេើយ ដយើងមិនអាចបិទកាវឱយជាប់ដឡើងវញិបានដទ!»។ 
ពួែដេយល់ ដេើយឱបគ្នន យ៉៉ងរែីរាយ៕ 

ទិវា ិទធមនុ េអនតរជាតិ្ ណងា ុរែ ១០ ធនូ ២០១០  


