
េរឿង បិសាចសំគម
Pao Makara
ហិុន គឹមយាន

letsreadasia.org

https://www.letsreadasia.org


1

ធីតាមានកំេណើតក្នុងភូមិតូចមួយ
ឆ្ងាយពីទី្រកុង។ នាងមានក្តី្រសៃមចង់
ក្លាយជា្រគូេពទ្យម្នាក់។ លុះធំេពញវ័យ
ធីតាក៏បានចូលេរៀនេនៅសាលាេពទ្យ
ក្នុងទី្រកុង។
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េ្រកោយមក ធីតាបានេរៀនចប់ែផ្នកេពទ្យ
េដោយេជោគជ័យ។ ធីតាក៏បានក្លាយជា
្រគូេពទ្យបេ្រមើការេនៅក្នុងមន្ទីរេពទ្យ
មួយ។ ្របជាជនេនៅក្នុងភូមិកំេណើត
របស់ធីតាកំពុងជួបបញ្ហាសុខភាព
ធ្ងន់ធ្ងរ។ ្របធានរបស់ធីតាបានផ្លាស់ប្តូរ
នាងឱ្យេទៅេធ្វើការេនៅមន្ទីរេពទ្យក្នុង ភូមិ
របស់នាងវិញ។ េនៅតាមផ្លូវេធ្វើដំេណើរ
េទៅភូមិ ធីតាធុំក្លិនស្អុយ និងេឃើញ
សំរាមអែណ្ដតេលើទឹកស្ទឹង ។
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េនៅេពលេទៅដល់ភូមិ ធីតាបានេឃើញ
អ្នកភូមិជាេ្រចើនមានជំងឺ។ អ្នកភូមិ
មានការភ័យខ្លាចនឹងជំងឺេនោះ្រគប់ៗ
គ្នា។ ធីតាសួរខ្លួនឯង ៖ «េតើមានេរឿង
អ្វីេកើតេឡើងេនៅក្នុងភូមិេនះ?»
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ធីតាបានជួបមិត្តចាស់ម្នាក់េឈ្មោះ
សុខា។ សុខាជាអ្នកលក់ែផ្លេឈើ និង
នំចំណីេនៅក្នុងភូមិ។ សុខា្របាប់ ៖
«អ្នកភូមិមួយចំនួនកំពុងមានជំងឺរាក
រូស។ អ្នកភូមិខ្លះគិតថាជំងឺរាករូស
េកើតេឡើងេដោយសារបិសាចសំគម មុខ
ពណ៌ៃបតង។»
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ធីតាដឹងថាជំងឺរាកគឺជាជំងឺដ៏សាហាវ។
ប៉ុែន្តវាមិនែមនេកើតេឡើងេដោយសារ
្រពាយបិសាចេទ។ ធីតាតបវិញ ៖
«អរគុណសុខា! ខ្ញុំនឹងខិតខំ្របឹងែ្របង
ជួយអ្នកភូមិេយើង»។ សុខាេឆ្លើយ ៖
«្រតូវ្របុង្របយ័ត្នផង! កុំឱ្យអាបិសាច
សំគមេធ្វើអីឯងបានឱ្យេសោះ»។
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ធីតាដឹងថាមានមូលេហតុជាេ្រចើនែដល
បណ្ដាលឱ្យេកើតជំងឺរាករូស។ ដូេច្នះ
នាង្រតូវការ្របមូលព័ត៌មាន បែន្ថម
េទៀត េដើម្បីរកឫសគល់ៃនមូលេហតុ។
នាងក៏ែស្វងរកមូលេហតុែដលនាំឱ្យ
អ្នកភូមិេកើតជំងឺរាករូស។
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នាងេឃើញេក្មង្របុសម្នាក់េទើបែត
េដើរេចញពីបង្គន់។ ធីតាក៏និយាយ
ឃាត់៖ «ឈប់សិន! ឯងមិន្រតូវ
ញាុំនំេទ។ ឯង្រតូវលាងសម្អាត
ៃដជាមុនសិន»។ េក្មង្របុសតប៖
«េហតុអ្វីបានជាខ្ញុំ្រតូវលាងៃដ?» ធីតា
តបវិញ ៖ «ឯង្រតូវលាងសម្អាតៃដ
ជាមុនសិន េ្រពោះឯងេទើបែតេចញពី
បង្គន់។ ឯងដឹងេទ មានេមេរោគជា េ្រចើន
េនៅក្នុងបង្គន់េនោះ។» េក្មង្របុសេនោះក៏
យល់្រពមលាងៃដ។ ធីតាក៏បន្តដំេណើរ
េទៅមុខេទៀត។
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ធីតា្រសាប់ែត្រកេឡកេឃើញេក្មង្រសី
ម្នាក់េទៀត។ េក្មង្រសីេនោះកំពុង
ដងទឹកេភ្លៀងក្នុងពាងមកផឹក។
ធីតាែ្រសកឃាត់៖ «ឈប់សិន! កុំ
ផឹកទឹកេនោះអី។» េក្មង្រសីេឆ្លើយតប៖
«េហតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចផឹកទឹក
េនះ?» ធីតាេឆ្លើយវិញថា ៖ « ទឹកេភ្លៀង
មានផ្ទុកនូវេមេរោគតូចៗ េហៅថា
ប៉ារ៉ាសុីត។ ប៉ារ៉ាសុីតអាចបណ្ដាលឱ្យ
េយើងឈឺ បាន។ ឯង្រតូវែតដាំទឹកឱ្យ
ពុះ មុននឹងផឹកវា។ ទឹកពុះអាចសម្លាប់
ប៉ារ៉ាសុីតបាន េហើយឯងនឹងមិនឈឺ
េទ។» េក្មង្រសីេនោះក៏យល់្រពមយក
ទឹកេទៅដាំឱ្យពុះ មុននឹងផឹក។ ធីតាក៏
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បន្តដំេណើរេទៅមុខេទៀត។
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ធីតាបានេឃើញបុរសម្នាក់េបោះសំបក
ដបចូលេទៅក្នុងបឹង។ ធីតាបានេឃើញ
អ្វីៗសព្វ្រគប់ែបបយ៉ាងែដលបាន
េកើតេឡើង េនៅក្នុងភូមិេនោះ។ នាងដឹង
េហើយថា េតើ្រតូវជួយអ្នកភូមិេដោយ
រេបៀបណា? នាងក៏ដឹងែដរថាបិសាច
សំគម មិនែមនជាមូលេហតុៃនជំងឺរាក
រូសេទ។
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ធីតាបានជួប្របធានភូមិេនៅខ្ទមអ្នកតា។
ធីតា ៖ «េលោកពូ្របធានភូម!ិ េយើង
អាចេដោះ្រសាយបញ្ហា សុខភាពេនៅ
ទីេនះបាន។ ប៉ុែន្តមុនដំបូងេយើង្រតូវ
យល់ថាេតើអ្វីជាមូលេហតុៃនជំងឺរាក
រូស។ បាក់េតរី និងប៉ារ៉ាសុីតគឺជាេមេរោគ
តូចៗែដលបណ្ដាលឱ្យអ្នកភូមិេកើតជំងឺ
រាក។ ដូេច្នះកុំបេន្ទោសបិសាចសំគម។
េយើងអាច្របយុទ្ធជាមួយបាក់េតរី និង
ប៉ារ៉ាសុីតបានេដោយការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់
របស់េយើង។»
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្របធានភូមិគឺជាមនុស្សឆ្លាតវាងៃវ
ម្នាក់។ គាត់បានជួយ្របមូលអ្នកភូមិ
មកជួបជុំគ្នា។ ធីតាបានបេ្រងៀនពួកេគ
ថា ៖ «បាក់េតរី និងប៉ារ៉ាសុីតចូលចិត្ត
រស់េនៅក្នុងកែន្លងកខ្វក់ណាស់។ កែន្លង
ទាំងេនោះមាន ដូចជាបង្គន់ ពាង
ដាក់ទឹកេភ្លៀង និងទឹកបឹងែដលមាន
សំរាម។»
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អ្នកភូមិទាំងអស់ស្តាប់ការពន្យល់របស់
ធីតាេដោយយកចិត្តទុកដាក់។ ពួកេគ
សប្បាយរីករាយណាស់ែដល បានដឹង
ថាការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ នឹងេធ្វើឱ្យេគ
មានសុខភាពល្អវិញ។ ចាប់តាំងពី
ៃថ្ងេនោះមក ពួកេគែតងែត លាងៃដ
បន្ទាប់ពីេចញពីបង្គន់។ ពួកេគែតងែត
ផឹកទឹកដាំពុះ។ ពួកេគនាំគ្នា្របមូលយក
សំរាម និងកាកសំណល់េផ្សងៗេចញពី
ទឹកបឹង។
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អ្នកភូមិឈប់និយាយអំពីបិសាច
សំគមែដលមានមុខពណ៌ៃបតងេទៀត
េហើយ។ ឥលូវេនះ ពួកេគនាំគ្នានិយាយ
អំពីធីតាែដលជា្រគូេពទ្យបានជួយ
ពួក េគឱ្យមានសុខភាពល្អវិញម្តង។
គ្មានអ្នកភូមិណាេបោះេចោលសំរាម
េផ្តសផ្តាសេទៀតេទ។
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ចាប់ពីេពលេនោះមក េរៀងរាល់េពល
ែដលមាននរណាេបោះេចោលសំរាម
េផ្តសផ្តាស េក្មងៗែតងែ្រសកថា
«អ្នក្រគូេពទ្យធីតាបានផ្តាំថា ្រតូវ
េចោលសំរាមេនៅក្នុងធុងសំរាម!»
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