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វគ្គទី១ េនៅេពលែដលម៉ាវីណាេរៀបរាប់
អំពីឪពុក
្រពឹកមួយនាែខតុលាេគឮសែ្រមកនិង
សំេណើចេខ្ញៀវខ្ញាររបស់សិស្សថ្នាក់
ទី៦«គ»ៃនសាលាបឋមសិក្សាតាេខ្មៅ។
ក្នុងចំេណោមសិស្សទាំងឡាយ វិទូ
េឡើងឈរជំែទងេលើតុៃដកាន់គីង្គក់
មានែស្បកគេ្រគើមកំពុងេលងបន្លាច
្រសីៗ។ រំេពចេនោះអ្នក្រគូចូលក្នុង
ថ្នាក់េហើយបង្គាប់វិទូឱ្យ្រពែលងសត្វ
គីង្គក់េចោល។ អ្នក្រគូ្របាប់សិស្ស
ទាំងអស់ឱ្យេស្ងៀមស្ងាត់េហើយចាប់េផ្ដើម
បេ្រងៀនេមេរៀន៖ - េមើល៍វិទ!ូ េតើឯង
អាច្របាប់េយើងទាំងអស់គ្នាបានេទថា
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រាជធានីឧដុង្គកសាងេឡើងេនៅឆ្នាំណា?
ថ្នាក់េរៀនទាំងមូលស្ងាត់េ្រចៀប។វិទូ
េចោលកន្ទុយែភ្នកេមើលេឆ្វងស្ដាំេដោយ
សង្ឃឹមែ្រកងេលោមានជំនួយពីមិត្ដ
ភក្ដិ។ភ្លាមេនោះែដរ្រកដាសមួយសន្លឹក
េលចេឡើងេនៅេលើតុវិទូ។ េគធូរចិត្ដខ្សាក
េហើយេឆ្លើយចេម្លើយ៖ ឆ្នាំ១៦២០។
បន្ទាប់មកេគអង្គុយចុះវិញេហើយខ្សឹប
ពាក្យអរគុណដាក់មិត្ដរួមតុេគម៉ាវីណា
ែដលេទើបបានជួយេគអម្បាញ់មិញ។
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បន្ទាប់ពីបេ្រងៀនេមេរៀនរួចអ្នក្រគូក៏ែចក
កិច្ចការែដលសិស្សបានេធ្វើ ពីៃថ្ងមុន
គឺែតងេសចក្ដីែដលសិស្សទាំងឡាយ
្រតូវពិពណ៌នាអំពីវីរជន របស់ពួកេគ។
ម៉ាវីណាសរេសរអំពីឪពុកនាងេហើយ
បានពិន្ទុេលើស េគ។ ប៉ុែន្ដនាងែបរជា
ដកដេង្ហើមធំេហើយនិយាយតិចៗ៖ -
ស្ដាយណាស់! ប៉ាមិនអាចអានកិច្ចការ
េនះបាន... ឮដូេច្នះវិទូសួរេទៅវិញទាំង
ភ្ញាក់េផ្អើល៖ - ប៉ាឯងអត់េនៅជាមួយ
ឯងេទឬ? ម៉ាវីណា្រគវីក្បាលជំនួស
ចេម្លើយ។



4

េពលេចញេទៅផ្ទះម៉ាវីណា និងវិទូ
េដើរមកទទួលសុភីែដលជាប្អូន្រសី
របស់ម៉ាវីណា។ េក្មងទាំងបីមានទម្លាប់
េដើរេទៅផ្ទះជាមួយគ្នា។ េនៅតាមផ្លូវវិទូ
មិនអស់ចិត្ដេហើយសួរសំណួរម្ដងេទៀត៖
- ប៉ាឯងអត់េនៅជាមួយឯងេទឬ? ម៉ា
វីណាេឆ្លើយទាំងេ្រកៀម្រកំ៖ - អត់េទ។
វិទូហាក់ដូចពុំសូវយល់ក៏សួរបញ្ជាក់៖
- េម៉ចអ៊ីចឹង?
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- គ្នាមិនដឹងែដរ។ ៃថ្ងមួយ ប៉ាគ្នា
េចញពីផ្ទះេទៅបាត់រហូត។ ម៉ាក់គ្នា
្រគាន់ែត្របាប់ពួកេយើងថា គាត់េទៅេនៅ
ឯភ្នំេពញ េហើយេធ្វើការេនៅ ស្ថានីយ
េ្របងមួយកែន្លង ែក្បរផ្សារធំថ្មី។ ម៉ា
វីណាដកដេង្ហើមធំម្ដងេទៀតេហើយបន្ដ៖
- ពីមុនេយើងេដើរេលងរាល់ល្ងាចជាមួយ
គាត់េនៅសួនច្បារតាេខ្មៅេហើយជួនកាល
េយើងបេង្ហោះែខ្លងេលងជាមួយគ្នា។ េនៅ
ៃថ្ងអាទិត្យខ្លះគាត់នាំេយើងេទៅស្ទូច្រតី
េនៅស្ទឹងេ្រជៅ។ េនៅទីេនោះគាត់សង់
ខ្ទមតូចមួយេលើទឹកស្រមាប់ឱ្យេយើង
អាំង្រតីញុាំនិងចងអ្រងឹងេគងេលង
េទៀតផង។កាលេនោះពួកេយើងសប្បាយ
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ខ្លាំងណាស់។
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ប៉ុែន្ដវិទូសួរបែន្ថមទាំងមិនអស់ចិត្ដ៖ -
ចុះគាត់ែដលមកេលងពួកឯងេទ?
- គ្នាចង់ឱ្យគាត់មកេលងណាស់ ប៉ុែន្ដ
ម្ដាយគ្នាជំទាស់។ គាត់មិន ទាំងចង់ឮ
េយើងនិយាយអំពីប៉ាផង!
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វគ្គទី២ េនៅេពលែដលម៉ាវីណាបាត់ខ្លួន
ែស្អកេឡើងេពលចប់េម៉ោងេរៀនភ្លាមម៉ា
វីណា្របញាប់្របញាល់េរៀបចំ្របដាប់
្របដាេរៀនេហើយសំេដៅេទៅេខ្លោងទ្វារ
សាលា។ មួយប៉្របិចែភ្នកេ្រកោយមក
នាងបាត់ខ្លួនក្នុងចំេណោមមនុស្សម្នា
ទាំងឡាយេទៅ។ សុភីចាំបង្រសីយ៉ាង
យូរ។េពលេឃើញវិទូេដើរេចញមក
ែតម្នាក់ឯងនាងក៏សួរ៖ - ឯណាបង
ណា? - បងអត់ដឹងផង។ បងស្មានថា
វាេនៅជាមួយឯងេទេតើ។ េក្មងទាំងពីរ
នាក់្រពួយបារម្ភជាខ្លាំង។ េដោយរក
្រគប់កែន្លងក្នុងសាលាពុំេឃើញពួកេគ
ក៏សេ្រមចចិត្ដេទៅរកម៉ាវីណាេនៅឯផ្ទះ។
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េពលពួកេគេទៅដល់មីងណារីែដល
្រតូវជាម្ដាយេក្មង្រសីទាំងពីរសួរេដោយ
ឆ្ងល់៖ - េម៉ចក៏ពួកឯង្រកេចញេម៉្លះ?
ហ្អ៎ាវិទូ... េហើយចុះឯណាម៉ាវីណា?
សុភីេឆ្លើយេដោយស្ទាក់េស្ទើរ៖ - អត់ដឹង
ែដរ... េយើងរកបងណា្រគប់កែន្លង
េហើយ ប៉ុែន្ដគាត់បាត់ ្រសេមោលឈឹង!
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មីងណារីងាកមកវិទូជា្របញាប់៖ -
ប៉ុែន្ដ... េម៉ចក៏អ៊ីចឹង... ែ្រកងឯងេរៀន
ជាមួយវាអ្ហី? េហើយឯងអត់ដឹងថាវាេទៅ
ឯណាេទឬ? វិទូឱនមុខេហើយនិយាយ
សឹងមិនឮសំេឡង៖ - ្រពឹកមិញវាេនៅ
ថ្នាក់េទេតើ... េពលេចញេទៅផ្ទះអ្នក្រគូ
េហៅខ្ញុំេទៅ និយាយជាមួយមួយែភ្លត
េហើយខ្ញុំអត់បានេឃើញវាេចញផង។
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- េហើយ្រពឹកមិញេនះអត់មានេរឿង
អីេកើតេឡើងខុសធម្មតាេទឬ? ឯង
្របាកដេហើយថាកូនមីងអត់បាន
និយាយអី្របាប់ឯង? វិទូមិនទាន់ទាំង
េឆ្លើយដូចេម្ដចផង្រសាប់ែតសុភីេពោល
ទាំង្រសងូត្រសងាត់៖ - េបើប៉ាេនៅ
វិញេនោះ... មីងណារីែ្រសកសន្ធាប់
េឡើង៖ - កុំនិយាយពីប៉ាឯងមុខម៉ាក!់
ស្ងាត់េ្រចៀបមួយរំេពច។មីងណារី
ទន់ៃដទន់េជើងេហើយទម្លាក់ខ្លួនេទៅេលើ
េកៅអីមួយែដលេនៅែក្បរខ្លួនគាត់។ក្នុង
េពលេនោះគ្មាននរណាហ៊ានេហើបមាត់
និយាយេទៀតេឡើយ។ វិទូនិងសុភីលួច
សម្លឹងមុខគ្នាយ៉ាងេស្ងៀមស្ងាត់។
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ែតភ្លាមេនោះមីងណារី្របែម្របមូល
កម្លាំងេឡើងវិញ៖ - វិទ!ូ ក្មួយេទៅផ្ទះចុះ!
មីងេទៅសួរអ្នកជិតខាងជាមួយសុភី។
គាត់ចាប់កញ្ឆក់កាបូបៃដគាត់េហើយ
ទាំងបីនាក់ក៏េចញពីផ្ទះ។ មីងណារី
និងសុភីេទៅសួរអ្នកជិតខាងពីផ្ទះមួយ
ដល់ផ្ទះមួយ៖គ្មាន ដានម៉ាវីណាេសោះ។
បានមួយ្រសបក់្រសាប់ែតសុភីត្អូញែត្អរ
ថាឈឺេជើង៖េនៅេពល្របញិប្របញាប់
ខ្លាំងេពកនាងេភ្លចពាក់ែស្បកេជើងេពល
េចញពីផ្ទះ។ មីងណារីេលើកកូន្រសីគា
ត់ពេហើយក៏បន្ដដំេណើរេទៅមុខេទៀត។
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ណាហត់េនឿយណាភ័យខ្លាចរកបង្រសី
នាងមិនេឃើញផងសុភីចាប់េផ្ដើមយំ
អណ្ដឺតអណ្ដក៖ - ម៉ាក!់ េយើងេទៅណា
ហ្នឹង? ម្ដាយនាងតប៖ - ម៉ាវីណា
្របែហលជាមានេ្រគោះថ្នាក់។េយើងេទៅ
មន្ទីរេពទ្យ្រកុងេមើលសិន! ប៉ុែន្ដក្នុង
េពលេនោះទូរស័ព្ទៃដរបស់មីងណារីក៏
េរោទ៍េឡើង។
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វគ្គទី៣ េនៅេពលែដលេគរកម៉ាវីណា
េឃើញ
មីងណារីដាក់សុភីចុះយ៉ាងរហ័ស
រួចកកាយកាបូបគាត់រកទូរស័ព្ទ
េហើយទទួល៖ គឺពូវុត្ថាឪពុករបស់
ម៉ាវីណានិងសុភីែដលទូរស័ព្ទមកពី
ភ្នំេពញ។ ជាមួយនឹងការ្រពួយបារម្ភ
លាយឡំនឹងការសប្បាយរីករាយពូវុត្
ថាបញ្ជាក់៖ - ទុកចិត្ដចុះម៉ាវីណាអត់អី
េទ។វាេនៅជាមួយខ្ញុំ។ មីងណារីែ្រសក
េឡើង៖ - និយាយពីអីហ្នឹង? វាេទៅដល់
ពីអង្កាល?់... េទៅជាមួយអ្នកណា?
េហើយ... េហើយេទៅយ៉ាងេម៉ច? - វា
ជិះឡាន្រកុងេចញេម៉ោង១១កន្លះ...
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ែតម្នាក់ឯងគត់។ ម្ដាយនិយាយកាត់៖
-ស្អីេគ? ែតម្នាក់ឯងគត?់ េម៉ចក៏វា
េធ្វើអ៊ីចឹង? - ឯង្រតជាក់ចិត្ដបន្ដិចសិន
េទៅមួេម៉ៅបានការអ.ី.. ទុកេពលឱ្យខ្ញុំ
ពន្យល់ផងេទៅេមើល!៍
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ស្ងាត់េនៅែខ្សម្ខាងេទៀត។ បន្ទាប់មកពូ
វុត្ថាបន្ដ៖ -វាយកលុយសន្សំទាំងអស់
េទៅទិញសំបុ្រតឡាន្រកុង។វាចុះេនៅ
េបន«ផ្សារថ្ម»ីេហើយវេង្វងមួយសន្ទុះ។
វាសួរេគទ្រមាំែតរកេឃើញេហើយេទើប
មកដល់អម្បាញ់មិញហ្នឹង។ មីងណា
រីធូរ្រទូងេហើយទាមទារជួបម៉ាវីណា។
េនៅេពលែដលម៉ាវីណាចាប់ទូរស័ព្ទ
ម្ដាយនាងបេន្ទោសមួយរំេពច៖ - មាន
ដឹងខ្លួនឬអត់ថាឯងបានេធ្វើស្អ?ី េហើយ
ឯងដឹងេទថាេយើងភ័យប៉ុណ្ណា? ែម៉មិន
យល់េសោះេម៉ចក៏ឯងេធ្វើអ៊ីចឹង។
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ម៉ាវីណាសូមេទោសម្ដាយនាងទាំង
េអៀនអន់។ នាងបន្ដ៖ - ខ្ញុំនឹកប៉ាេពក...
គាត់មកេចោលេយើងយូរេហើយអត់
ែដលេទៅេលងេសោះ... ម៉ាក់ហ្អ៎ា... កូន
ចង់េនៅជាមួយប៉ាយូរបន្ដិចេទៀត...
រួចនាងសម្លឹងមុខឪពុកនាងក្នុងន័យ
អង្វរករ។ ពូវុត្ថាក៏ចាប់ទូរស័ព្ទវិញ
េហើយសំណូមពរថាគាត់ទុកកូន្រសីបី
ៃថ្ងេទៀត។
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ប៉ុែន្ដមីងណារីភ្លាត់មាត់៖ -ស្អីេគ? បីៃថ្ង
េទៀត? ែតវា... វាមានេម៉ោងេរៀនមាន
កិច្ចការសាលាមិត្ដភក្ដិេហើយ... ពូវុត្
ថានិយាយកាត់េដោយេស្ងៀមស្ងាត់់៖ -
េហើយវាក៏មានឪពុកវាែដរ។ ម្យ៉ាងេទៀត
ៃថ្ងអាទិត្យច័ន្ទអង្គារេនះសុុទ្ធែតជា
ៃថ្ងឈប់ស្រមាក។
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ទីបំផុតមីងណារីយល់្រពម៖ - បាន!
ប៉ុែន្ដែតបីៃថ្ងេទណ៎ា! េហើយខ្ញុំចង់ឱ្យ
ឯងជូនកូនមកវិញ។ យប់េនោះមីងណា
រីអង្គុយេមើលសុភីេគងទាំងេនៅមិនទាន់
បាត់តក់ស្លុតជាមួយ្រពឹត្ដិការណ៍ពីៃថ្ង
េនៅេឡើយ។ គាត់េរែភ្នកេទៅេមើលែ្រគ
ទេទរបស់ម៉ាវីណាទាំងមិនដឹងខ្លួន។
គាត់នឹកក្នុងចិត្ដ៖ - ពុេទ្ធោេអើយ! េម៉ចក៏
េយើងទាំងពីរនាក់េធ្វើឱ្យកូនៗកម្សត់ដល់
ម្លឹង? ៃថ្ងែស្អកខ្ញុំ្រតូវេហៅេទៅឪពុកពួកេគ
េហើយេយើង្រតូវរកមេធ្យោបាយេធ្វើឱ្យកូន
ៗេយើងបានសប្បាយចិត្ដជាងេនះ។
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វគ្គទី៣ េនៅេពលែដលអ្វីៗេរៀបរយ
េឡើងវិញ
បីៃថ្ងជាមួយឪពុកនាង! ម៉ាវីណារីករាយ
ឥតឧបមាជាមួួយនឹងការសេ្រមចចិត្ដ
ែដលឥតសង្ឃឹមទុកេនះ។ កំលុងេពល
បីៃថ្ងេនះពួកេគទស្សនាភ្នំេពញ។ ម៉ា
វីណារំេភើបចិត្ដជាខ្លាំងេពលេឃើញ
អាគារខ្ពស់ៗសួនច្បារ្រសស់ស្អាត
ហាងលក់ទំនិញធំៗ... នាងបានជិះ
ជេណ្ដើរយន្ដជាេលើកទីមួយផង។ ប៉ុែន្ដ
េពលេវលាេដើរេលឿនដូចេផ្លកបេន្ទោរ
េហើយេពលែដល្រតូវ្រតលប់េទៅផ្ទះ
វិញក៏មកដល់េទៅេហើយ។ តាមផ្លូវ
េធ្វើដំេណើរ្រតលប់េទៅតាេខ្មៅវិញឪពុក
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នាងសួរ៖ - ម្ដាយឯងចិត្ដល្អជាមួយពួក
ឯងទាំងពីរេទ? - ចាស! គាត់្រសលាញ់
េយើងណាស់។ ពួកេគមកដល់ផ្ទះមីង
ណារីេនៅេពលរេសៀល។ សុភីរត់សំេដៅ
េទៅឪពុក។គាត់េលើកនាងពេហើយ
េពោល៖ - កូនធំេឡើងសន្ធឹកកូន្រសី
ប៉ា! មីងណារីសម្លឹងេមើលសកម្មភាព
េនោះេដោយរំេភើបចិត្ដេហើយគាត់្រសវា
ចាប់កាន់ៃដកូន្រសីច្បងរួចទាំងអស់គ្នា
េដើរចូលក្នុងផ្ទះ។
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េពលេនោះមីងណារីចាប់និយាយេឡើង៖
- ប៉ានិងម៉ាក់សេ្រមចចិត្ដថាែបកគ្នា
េហើយ។េយើងដឹងថា េរឿងេនះេធ្វើឱ្យ
ពួកកូនមិនសប្បាយចិត្ដប៉ុែន្ដេយើង
ទាំងពីរសង្ឃឹមថាពួកកូនមិនខឹងនឹង
េយើងេទ។ កូន្រសីទាំងពីរភ្ញាក់េផ្អើលនឹង
ភាពទន់ភ្លន់ដ៏ចែម្លកេនះក៏ងក់ក្បាល
តិចៗទាំងមិនយល់អ្វីជាអ្វីេនៅេឡើយ។
េឃើញដូេច្នះពូវុត្ថាក៏បន្ដ៖ - ម៉ាក់
ឯងទូរស័ព្ទមកប៉ាៃថ្ងអាទិត្យមុនេនះ
េហើយេយើងក៏សេ្រមចចិត្ដរួមគ្នា៖ចាប់ពី
េពលេនះតេទៅពួកកូនអាចេទៅេលង
ប៉ាេនៅភ្នំេពញបានេពលពួកកូនទំេនរ
ពីេរៀន។ ម៉ាវីណានិងសុភីេលោតកេញ្ឆង
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េដោយរីករាយ្រពមទាំងទះៃដផង។
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បន្ទាប់មកម៉ាវីណាសួរ៖ - ចុះវិទូអាច
េទៅេលងភ្នំេពញជាមួយកូនម្ដងបានឬ
អត?់ វាមិនដឹងជាអរយ៉ាងណាេទ! ពូវុត្
ថាយល់្រពមឱ្យវិទូេទៅ។បន្ទាប់មកគាត់
ក៏បបួលកូនគាត់ទាំងពីរេទៅស្ទូច្រតីេនៅ
ស្ទឹងេ្រជៅដូចេពលមុនៗ។េពល្រតលប់
មកវិញពួកេគបាន្រតីមួយកូនក្រន្ដកមក
េផ្ញើមីងណារីផង។
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េពលល្ងាចគាត់ក៏្រតលប់េទៅភ្នំេពញវិញ
េហើយម៉ាវីណានិងសុភីឈរេមើលឪពុក
េគចាកេចញេទៅទាំងអារម្មណ៍េ្រតកអរ
នឹកដល់េពលែដលនឹងបានេទៅេលង
គាត់ឆាប់ៗខាងមុខេនះ។ ែស្អក្រពឹក
េឡើងម៉ាវីណាសុភីនិងវិទូេដើរេទៅសាលា
ដូចសព្វមួយដង។ ម៉ាវីណាេរៀបរាប់
្របាប់មិត្ដនាង៖ - ឯងដឹងេទភ្នំេពញធំ
ណាស់។មានបារាំងចែម្លកៗជាេ្រចើនេនៅ
តាមផ្លូវមាត់ទេន្ល។គ្នាបានេទៅេលងវាំង
បន្ទាប់មកេទៅវត្ដភ្នំេហើយែថមទាំងដាក់
ចំណីឱ្យដំរីសុីេទៀតផង!
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រួចនាងបែន្ថម៖ - និយាយអ៊ីចឹងប៉ា
គ្នាេហៅេយើងទាំងបីេទៅេលងេពល
បុណ្យអុំទូកខាងមុខេនះ។េយើងនឹងេទៅ
េមើលេគ្របណាំងទូកេហើយេបើគាត់មាន
េពលគាត់នឹងនាំេយើងេទៅេលងឧដុង្គ។
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