
     និពន្ធដោយ TukTuk                                                    រូបភាពដោយ Hen Choven



ថ្ងៃនៃះ រតនា និងមករាសបៃបាយចិត្តខ្លៃំងណាស់ 
ដោយសារវ៉ៃកងតូចទើបចាប់ផ្តើម។



ថ្ងៃចូលឆ្នៃំបៃពៃណីខ្មៃរជិតមកដល់ហើយ ដូចនៃះម្នៃក់ៗរវល់ណាស់ 
ពៃៃះមនរបស់របរចៃើនតៃូវរៀបចំ។



នៅថ្ងៃច័ន្ទ រតនា និងមករាបានទៅទិញខោអាវនៅផៃសារជាមួយម្តៃយគាត់។ 
រតនាសៃឡាញ់រ៉ូបពណ៌ខៀវដ៏សៃស់សា្អៃតមួយ តៃពៃលនាងលទៅ រ៉ូបនោះបៃរជាតូចពៃក។



ដូច្នៃះនាងក៏សាកពាក់រ៉ូបពណ៌បៃតងវិញ តៃវបៃរជាធំពៃកទៅវិញ។
ចុងកៃៃយនាងក៏សាករ៉ូបពណ៌លឿងមួយដៃលតៃូវនឹងខ្លួននាងល្មមតៃម្តង!



ឯមករាវិញបានទិញខោពណ៌កៃហម និងអាវយឺតឆ្នូតមួយផងដៃរ។



នៅថ្ងៃអង្គៃរ មនសំឡៃងសុីផ្លៃនៅកៃៃផ្ទះរបស់ក្មៃងៗ។ 
ម្ដៃយក្មៃងទាំងពីរនិយាយ៖ ម៉ៃះ! ថ្ងៃនៃះយើងតៃូវទិញអីវ៉ៃន់ចៃើនណាស់។



លោកគៃូ សុខ កំពុងចាំពួកគៃនៅលើរុឺម៉កកង់បី។ 
សាកទាយមើលនរណាគៃជាអ្នកបើករុឺម៉កកង់បី? គឺយ៉ៃកនោះឯង!



រតនា និងមករាសបៃបាយចិត្តណាស់ដៃលបានឃើញយ៉ៃកម្តងទៀត។ 
លោកគៃូ សុខ បានណៃនាំយ៉ៃកឲៃយម្តៃយក្មៃងទាំងពីរបានសា្គៃល់។



រតនាសួរ៖ តើខៃទីនៅឯណា? 
យ៉ៃកក៏ឆ្លើយ៖  មកពីមនុសៃសចៃើនពៃក បៃហៃលជិះមិនអស់ទៃ ដូច្នៃះនាងក៏ចាំនៅផ្ទះទៅ។



ពៃលទៅដល់ផៃសារ ពួកគៃបានទិញភ្លើងលំអ ទាន និងធូបជាចៃើន។ 
យ៉ៃកសួរ៖ ទិញរបស់ទាំងនៃះសំរាប់ធ្វើអីហ្នឹង?



មករាឆ្លើយ៖ សំរាប់អបអរថ្ងៃចូលឆ្នៃំខ្មៃរនោះឯង។
យ៉ៃកសួរ៖ ចុះក្នុងសៃបាងនោះវិញ ដាក់អីហ្នឹង? តៃលោកគៃូសុខ មិនឆ្លើយទៃ បានតៃឹមញញឹម។



ម្ដៃយពួកគៃក៏សួរទៅយ៉ៃក៖ យ៉ៃក! ចុះថ្ងៃបុណៃយចូលឆ្នៃំនៃះបៃុងធ្វើអ្វីដៃរ?
យ៉ៃកឆ្លើយ៖ អតម់នគំរោងថានឹងធ្វើអីផង។



ម្ដៃយពួកគៃនិយាយទៀត៖ អញ្ចឹងអ្នកនិងខៃទី អាចមកលៃងពួកយើងបាន 
ហើយសឹមទៅវត្តទាំងអសគ់ា្នៃតៃម្តង។



យ៉ៃកក៏ឆ្លើយ៖ បើអញ្ចឹងមៃនបៃសើរណាស់! អរគុណមីងចៃើនមៃនទៃន។
ចាំខ្ញុំដឹកអ្នកទាំងអស់គា្នៃទៅតៃម្តង។



ឮដូចនៃះ ក្មៃងៗក៏សៃៃកហ៊ៃរដោយក្តីសបៃបាយរីករាយ។



នៅថ្ងៃពុធ រតនា និងមករាជួយម្តៃយពួកគៃសំអាតផ្ទះ ខណៈពៃលដៃលគាត់នៅ
រវល់រៀបចំចំអិនចំណីអាហារ។



រីឯថ្ងៃពៃហសៃបត៍វិញ យ៉ៃក និងខៃទីបានជិះរុឺម៉កកង់បីមកដឹកអ្នកទាំងអស់គា្នៃទៅ
ផៃសារម្តងទៀត។ ម្តងនៃះ ពួកគាត់ទិញតៃផ្លៃឈើប៉ុណ្ណៃះ



មនផ្លៃម្នៃស់ កៃូច សា្វៃយ ល្ហុង ចៃក និងផ្លៃខ្នុរ។ 
យប់នោះ រតនា និងមករាសបៃបាយចិត្តខ្លៃំងសឹងតៃដៃកមិនលក់។



ជាចុងកៃៃយ ថ្ងៃសុកៃដៃលជាថ្ងៃចូលឆ្នៃំទីមួយបានមកដល់។ យ៉ៃក និងខៃទីនាំគា្នៃ
ជិះរុឺម៉កកង់បីមកជាមួយគា្នៃ ឯលោកគៃូសុខបានដើរមកជួបជុំគា្នៃនៅផ្ទះរតនា និងមករា។



ខៃទីលាន់មត់៖ អូ! តុបតៃងបានសា្អៃតខ្លៃំងណាស់ថ្ងៃនៃះ!
លោកគៃូសុខក៏បៃៃប់យ៉ៃក និងខៃទីថា ថ្ងៃទីមួយនៃបុណៃយចូលឆ្នៃំខ្មៃរគៃហៅថាថ្ងៃមហាសង្កៃៃន្ត។



នៃះជាថ្ងៃដៃលយើងទទួលសា្វៃគមន៍ទៃវតាឆ្នៃំថ្មី។ ផ្លៃឈើ ទាន ធូប និងភ្លើងលំអទាំងនៃះ 
ជារណា្តៃប់សំរាប់ទទួលទៃវតាឆ្នៃំថ្មី ដើមៃបីឲៃយទៃងបៃៃសបៃណីការពារផ្ទះ និងកៃុមគៃួសារយើង។   



បនា្ទៃប់មក យើងនឹងទៅវត្តដើមៃបីបៃគៃនចង្ហៃន់ជូនលោកសងៃឃផងដៃរ។



នៅលើរុឺម៉កកង់បី មករាបានសួរខៃទី៖ តើអ្នកចៃះសំពះគោរពលោកសងៃឃឬទៃ?
ខៃទីបៃៃប់៖ ខ្ញុំមិនចៃះទៃ។  



មករាក៏ដាក់ដៃផ្ទឹមគា្នៃហើយ លើកដៃសំពះដលថ់ា្ងៃសឱនចុះឱនឡើងចំនួន ៣ ដង។ 
គាត់បៃៃប់ខៃទី៖ នៃះហើយជារបៀបសំពះលោកសងៃឃ។ ខ្ញុំទើបរៀនចៃះពីសាលាមត្តៃយៃយហ្នឹងឯង!



ថ្ងៃបនា្ទៃប់ជាថ្ងៃសៅរិ៍។ 
យ៉ៃកក៏បានមកដឹកអ្នកទាំងអសគ់ា្នៃទៅវត្តម្តងទៀត។ 



ខៃទីសួរ លោកគៃូសុខ៖ ថ្ងៃនៃះជាថ្ងៃអ្វី? 
នៃះជាថ្ងៃទីពីរនៃពិធីបុណៃយចូលឆ្នៃំដៃល មនឈ្មៃះថា វិរៈវ័នបត  ។



ថ្ងៃនៃះជាថ្ងៃដៃលយើងរំលឹកដល់ដូនតាយើងដោយបៃគៃនចង្ហៃន់ដល់ពៃះសងៃឃ 
នឹងឲៃយទានដល់អ្នកកៃខៃសត់។



កៃៃយពីបានបៃគៃនចង្ហៃន់លោករួចរាល់ហើយ មករា និងរតនាបានទៅអង្គុយកាយខៃសាច់។



ខៃទីឆ្ងល់ក៏សួរ៖ អ្នកទាំងពីរកំពុងលៃងដីមៃនហ្នឹង?
មករាឆ្លើយវិញ៖ មិនមៃនទៃ! យើងកំពុងពូនខៃសាច់ដើមៃបីដាក់លើវលុកចៃតិយ ជាភ្នំខៃសាច់នៅទីនោះ! 



ដំបូងយើងពូនចៃតិយនៅកណា្តៃល ហើយបន្តពូនលើគៃប់ចៃតិយទាំងអស់ពីឆ្វៃងទៅសា្តៃំ។ 
យើងធ្វើអញ្ចឹងគឺដើមៃបីបួងសួងដល់ដូនតាយើង នឹងសុំឲៃយគៃួសារយើងមនសុខភាពល្អផងដៃរ។



ថ្ងៃអាទិតៃយជាថ្ងៃចុងកៃៃយនៃពិធីបុណៃយចូលឆ្នៃំ ដៃលមនឈ្មៃះថា វរៈឡើងស័ក។ 
នៅវត្ត គៃនាំគា្នៃយកទឹកទៅសៃង់ពៃះ។



រតនាបៃៃប់ខៃទី៖ ធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងលាងបាបដៃលយើងបានសាងពីឆ្នៃំមុន 
ហើយវក៏នាំសៃចក្តីសុខមកឲៃយយើងនៅឆ្នៃំថ្មីនៃះផងដៃរ។



ពៃលទៅដល់ភូមិវិញ ដល់ពៃលគៃនាំគា្នៃសៃង់ពៃះរស់ម្តង។
មករា និងរតនាក៏បានចូលជួយគៃសៃង់ពៃះរស់នឹងគៃផងដៃរ។ 



រតនានិយាយ៖ ខ្ញុំសងៃឃឹមថាលោកតានឹងឲៃយដំបូនា្មៃនល្អៗដល់ខ្ញុំដូចឆ្នៃំមុនៗអញ្ចឹង។



កៃៃយពៃលគៃបានសៃង់ពៃះរស់រួចរាល់អស់ហើយនោះ ទាំងអស់គា្នៃក៏នាំគា្នៃញ៉ៃំបាយជុំគា្នៃ។ 
កៃៃយពីញ៉ៃំចប់សព្វគៃប់ហើយនោះ លោកគៃូសុខក៏បានដើរលបៗទៅកៃៃបាត់...



រៀបចំខ្លួនហើយអស់នៅ?
លោកគៃូសុខនិយាយ ទាំងដៃមនកាន់សៃបាងខៀវធំមួយ។



មករាសៃៃកបៃៃប់ឲៃយយ៉ៃកចូលទៅខងបៃុស។ 
រតនាក៏បៃៃប់ឲៃយខៃទីចូលជួយខងសៃី។ 



យ៉ៃកឆ្ងល់ក៏សួរ៖ គៃកំពុងធ្វើអីហ្នឹង? 
លោកគៃូសុខក៏ឆ្លើយ៖ ដល់ពៃលលៃងលៃបៃងបៃជាបៃិយខ្មៃរយើងហើយ!



ដំបូង ពួកគាត់លៃងលៃបៃងចោលឈូង



បោះអង្គុញ



និង សា្វៃដណ្តើមស្លឹកឈើសិន។ 
កៃុមខងសៃីសៃៃកហ៊ៃកញ្ជៃៀវ ដោយសារកៃុមខងបៃុសចាញ់ ហើយតៃូវចៃៀង និងរាំជាពិន័យ!



បនា្ទៃប់មកលោកគៃូ សុខ បានបៃៃប់ទាំងអសគ់ា្នៃឲៃយអង្គុយជារង្វង់។ 
ម្នៃក់ៗក៏ធ្វើតាមសំដីគាត់



ហើយពួកគៃក៏ចាប់ផ្តើមលៃងលៃបៃងលាក់កនៃសៃង។ 
ក្មៃងៗចូលចិត្តដៃញចាប់យ៉ៃក និងខៃទីណាស់!



បាទ! ដល់ពៃលយើងលៃងទាញពៃ័តៃហើយ!
យ៉ៃ! ម្នៃក់ៗហក់ឡើងឈរ ហើយតមៃង់ជួរ។ 



១ ២ ៣ ចាប់ផ្តើម! យ៉ៃកក៏ចូលជួរជាមួយកៃុម ... បៃុសៗ!



តៃភា្លៃមនោះ កៃុមខងសៃីៗក៏នាំគា្នៃសៃៃកតវ៉ៃ៖ អយុត្តិធម៌ណាស់! 
យ៉ៃកមនកំលាំងស្មើមនុសៃសដប់នាក់ទៅហើយហ្នឹង!



លោកគៃូ សុខ ក៏ដោះសៃៃយ៖ មិនអីទៃៗ! 
ម្តងនៃះពីរនាក់ខ្ញុំ និងយ៉ៃក នឹងទាញជាមួយអ្នកទាំងអស់គា្នៃក៏បាន។ 



យ៉ៃ! ក្មៃងៗនាំគា្នៃសៃៃកសបៃបាយរីករាយ។



យ៉ៃកក៏លាន់មត់៖ ពិធីបុណៃយចូលឆ្នៃំខ្មៃរពិតជាសបៃបាយពិតមៃន! 
រីករាយថ្ងៃចូលឆ្នៃំថ្មីទាំងអសគ់ា្នៃ!



ក្មៃងៗក៏សៃៃកតប៖ រីករាយថ្ងៃចូលឆ្នៃំថ្មី! 
ខៃទីក៏សៃៃកសួរពីកៃៃយ៖ រៀបចំខ្លួនហើយឬនៅទាំងអស់គា្នៃ? ១ ២ ៣ ចាប់ផ្តើម!



ចប់ដោយបរិបូរណ៍



TukTuk is a nonprofit focused on early childhood education 

in rural Cambodia, where it runs programs including 

mobile libraries and digital libraries in state-run preschools, 

curriculum-aligned resource development, 

and teacher training. To learn more or to get involved, 

visit www.tuktukcharity.org  

www.tuktukcharity.org  
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Funding for TukBook series was provided by the Rotary Club of 

Calgary Downtown.

រឿងដ្រលមិនបានចម្លងពីគ្រទាំងន្រះ គឺត្រូវបានសរស្ររដោយ  Robert McCurdy 

និង Roberta Dahl ដ្រលពួកគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តដោយក្ដីម្រតា្ត្រធម៌។  

ពួកយើងសូមថ្ល្រងអំណរគុណដ៏ជ្រ្រលជ្រ្រដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ 

និងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងអង្គការ TukTuk  ជាមួយនឹង Sally Heinrich 

ដ្រលបានរួបរួមគា្ន្រក្រសម្រួលនិងបកប្រ្រសៀវភៅរឿងទាំងន្រះ។

The original story was written by Robert McCurdy and Roberta Dahl, 

who graciously volunteered their services.We also thank the 

volunteers and staff of TukTuk, along with Sally Heinrich, 

who collectively edited and translated TukBook series.


