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’តារា មកញុាំអាហារេពល្រពឹកឲ្យ
េលឿន!’ េពលបានលឺសំេឡងឪពុក
ម្តាយេហៅ តារាបានេបើកែភ្នកេឡើង។
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មុនេពលេទៅសាលា តារាញុាំអាហារ
ឆ្ងាញ់ៗជាមុនសិន។ ’សួស្ត!ី តារា’ តារា
បានលឺសំេឡងមួយ ែដលមិនដឹងថាម
កពីណា។ ’នរណាេគហ្នឹង?’
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’េនៅទីេនះ េនៅទីេនះ! ’ ធុងសំរាម
ែដលេនៅ្រជុងម្ខាងៃនផ្ទះបាយបាន
និយាយេទៅកាន់តារា។ ’ អ!ូ ឯងកំពុង
ញុាំម្ហូបឆ្ងាញ់ៗេតើ! តារា ឥឡូវេនះខ្ញុំ
ឃ្លានេឡើងកូរេពោះ្រគូកៗេហើយ។ េតើ
ឯងអាចែចកអាហារឲ្យខ្ញុំសុីខ្លះបានេទ?
’
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’េតើធុងសំរាមសុីអ្វីេទៅណ?៎’ តារាគិត
បន្តិចេហើយក៏បានយកបាយឆានិង
ទឹកេដោះេគោេទៅែចកឲ្យធុងសំរាមសុី។
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សឺត! សឺត! ធុងសំរាមបានហិតក្លិន
ម្ហូបអាហារេហើយ ក៏បានេធ្វើមុខជូរ។ ’អ៊ា
ក!់ អ៊ាក់! ខ្ញុំមិនចូលចិត្តម្ហូបអាហារថ្មីៗ
េទ’
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’ពិតឬ? អញ្ចឹងឯងចាំខ្ញុំមួយែភ្លត។ ខ្ញុំ
នឹងយករបស់អ្វីេផ្សងមកឲ្យឯង’ តារា
បានេឡើងេទៅកាន់បន្ទប់េហើយក៏បាន
យកេខោអាវនិងរបស់េលងថ្មីៗឱបេពញ
ក្នុងៃដទាំងពីរេហើយរត់ចុះមក។
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ហាស?! ធុងសំរាមបានេបើកែភ្នកយ៉ាង
ធំៗេមើលមកកាន់ េខោអាវ និងរបស់
េលង េហើយេធ្វើមុខ្រសេពោន។ ’អ៊ាក់! ខ្ញុំ
មិនចូលចិត្តរបស់របរថ្មីៗេទ’
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េពលេនោះ ឪពុកម្តាយរបស់តារាបាន
យកេស្បោងប្លាស្ទិកដ៏ធំមួយេទៅដាក់ក្នុង
មាត់ធុងសំរាម។
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េនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកេនោះមានដូចជា
ការ៉ុតនិងសាច់ែដលេនៅសល់ពីការ
េធ្វើបាយឆា និងកញ្ចប់នំែដលតា
រាញុាំេហើយេបោះេចោល ក៏ដូចជា
សំេលៀកបំពាក់តូចចេង្អៀតែដលមិន
អាចពាក់បានេទៀត។ ធុងសំរាមបាន
េបើកមាត់យ៉ាងធំ េហើយបានេលបថង់
ប្លាស្ទិកចូលេក្អឿកៗ។
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ឆ្ងាញ់! ឆ្ងាញ់! ’អ!ូ ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់!
ស្រមាប់ខ្ញុំ សំរាមពិតជាមានរសជាតិ
ឆ្ងាញ់ណាស់! ’ េ្រកោយពីធុងសំរាម
បានសុីសំរាមរួចេហើយ េពោះរបស់វា
េឡើងេប៉ោង និងមានកម្លាំងេឡើងវិញ។
្រសឺត ្រសឺត! ’េបើខ្ញុំបានសុីសំរាម េនោះខ្ញុំ
នឹងមានកម្លាំងេឡើងវិញ’
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’ក៏ប៉ុែន្តេតើឯងេឈ្មោះអ?ី’ ’ខ្ញុំែណនាំខ្លួន
យឺតបន្តិចេហើយ។ ខ្ញុំេឈ្មោះធុងធុង។
ខ្ញុំមកពីេកោះេនៅេ្រតើយម្ខាងេទៀតៃន
សមុ្រទដ៏ឆ្ងាយេនោះ’
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’ខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិធុងសំរាមដៃទេទៀត
បាននាំគ្នា្របមូលសំរាមជាេ្រចើនែដល
អ្នកភូមិបានេបោះេចោល និងសំរាមែដល
បានអែណ្ដតេនៅេលើទឹកសមុ្រទ។ េយើង
សុីសំរាមយ៉ាងឆ្ងាញ់ជាេរៀងរាល់ៃថ្ង
េហើយក៏បានសង់បន្ទាយសំរាមផងែដរ!’
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’ខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិជាេ្រចើនេដកេមើលផ្កាយ
េលើេមឃេដោយមានេសចក្តីសុខ។’
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’ក៏ប៉ុែន្តចាប់តាំងពីៃថ្ងមួយ សំរាមបាន
ចាប់េផ្តើមមានកាន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ។
េហើយេពោះរបស់េយើងក៏រីកេប៉ោងធំេឡើង
ៗេស្ទើរែតែបកផូសេទៅេហើយ’
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សំរាមទាំងឡាយែដលធុងធុង និង
មិត្តភក្តិដៃទេទៀតសុីមិនេកើតេនោះក៏បាន
ចាប់េផ្តើមរមូរបញ្ចូលគ្នាជាដុំមួយ។
ដំបូងេឡើយដុំសំរាមមានទំហំបុិនកូនែឆ្ក
ប៉ុេណ្ណោះ ក៏ប៉ុែន្តវាក៏បានរីកធំេឡើងៗ
បុិនសត្វេតោ បន្ទាប់មកេទៀតធំបុិនសត្វ
កែវង េហើយបន្ទាប់មកេទៀតវាក៏បាន
រីកធំេឡើងរហូតដល់បុិនសត្វដាយ
ណូស័រ។
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ដុំសំរាមកាន់ែតរីកធំេឡើងៗេហើយ
បានក្លាយេទៅជាបិសាចសំរាមដ៏គួរឲ្យ
ខ្លាច! ’បិសាចសំរាមបានផ្លុំខ្យល់ែដល
េពោរេពញេទៅេដោយធូលី និងេមេរោគ។
វ៉ូ! វ៉ូ! េដោយសារែតេមេរោគអា្រកក់ េធ្វើឲ្យ
ពួកេយើងមានជំងឺផ្តាសាយ េហើយក្អក
ឃូស! ឃូស! និងឈឺេពោះផងែដរ។’
មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំេនៅេលើេកោះដូចជាផ្កា
េដើមេឈើ និង សត្វទាំងឡាយ ក៏បាន
ឈឺជាបន្តបន្ទាប់។’
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’កុំបារម្ភអ!ី ខ្ញុំនឹងជួយ្របមូលសំរាម
ឲ្យ។’ តារាបានស្តាប់ដំេណើរេរឿងរបស់
ធុងធុងរួចេហើយ ក៏បានសន្យា។
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តារាេទៅសាលា េហើយ្របមូលសំរាម
ជាមួយមិត្តភក្តិ។ ធុងធុងបានសុីសំរាម
យ៉ាងឆ្ងាញ់ េហើយកាន់ែតមានកម្លាំង
ខ្លាំងេឡើងៗ។ ឆ្ងាញ!់ ឆ្ងាញ់! ’ អ!ូ ឆ្ងាញ់
ខ្លាំងណាស់!’ ្រសឺត! ្រសឺត! ’ខ្ញុំមាន
កម្លាំងេឡើងវិញេហើយ! អរគុណ! ’
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សាលាេរៀនកាន់ែតមានភាព្រសស់
ស្អាត ភ្លឺែចងចាំង។ ចំែណកឯមិត្តភក្តិ
ែដលជាកូនែឆ្កជាេ្រចើនក៏បាននាំគ្នា
បង្ហាញការអរគុណេដោយការេលោត
េលងេផ្លោតៗផងែដរ។ ’េដោយសារែត
អ្នកទាំងអស់គ្នា សាលាេរៀនមានភាព
្រសស់ស្អាតេឡើងវិញេហើយ។ អរគុណ!
’



20



21



22

តារាបានេទៅកាន់មាត់សមុ្រទ េហើយ
្របមូលសំរាមជាមួយមិត្តភក្តិជាេ្រចើន។
ធុងធុងបានសុីសំរាមយ៉ាងឆ្ងាញ់
េហើយក៏កាន់ែតមានកម្លាំងខ្លាំងេឡើងៗ
ផងែដរ។ ឆ្ងាញ់! ឆ្ងាញ់! ’ អ!ូ ឆ្ងាញ់ខ្លាំង
ណាស់!’ ្រសឺត ្រសឺត! ’ខ្ញុំមានកម្លាំង
េឡើងវិញេហើយ! អរគុណ!’
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ទឹកសមុ្រទមានភាព្រសស់បំ្រពង និង
ភ្លឺថ្លាេឡើងវិញេហើយ។ មិត្តភក្តិជា្រតី
បាែឡនជាេ្រចើនក៏បាននាំគ្នាបង្ហាញការ
អរគុណេដោយការបាញ់ទឹកេឡើងេលើ
ផងែដរ។ ’េដោយសារែតអ្នកទាំងអស់គ្នា
សមុ្រទមានភាព្រសស់ស្អាតេឡើងវិញ
េហើយ។ អរគុណ! ’
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ធុងធុង និងមិត្តភក្តិធុងសំរាមរបស់េគ
ទាំងឡាយែដលបានសុីសំរាមទាំងអស់
ែដលមានេនៅ សាលាេរៀន មាត់សមុ្រទ
ក៏ដូចជាក្នុងភូមិ កាន់ែតមានកម្លាំងខ្លាំង
េឡើងៗ។
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’េពលេនះេយើងអាចយកឈ្នះបិសាច
សំរាមបានវិញេហើយ! ’
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តារានិងធុងធុងបាននាំគ្នាជិះេនៅេលើខ្នង
្រតីបាែឡនេហើយឆ្លងសមុ្រទេទៅកាន់
េ្រតើយម្ខាងេទៀត។ េហើយមិត្តភក្តិ
អំពិលអំែពកជាេ្រចើនក៏បានជួយបំភ្លឺ
បង្ហាញផ្លូវឲ្យផងែដរ។



27

’ទីេនោះេហើយ! ទីេនោះ! ’ េគបានេឃើញ
បិសាចសំរាមែដលេនៅទីដ៏ឆ្ងាយេនោះ។
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’េតោះេយើងនាំគ្នាេទៅ្របយុទ្ធជាមួយ
បិសាចសំរាមទំាងអស់គ្នា ’ ធុងធុង និង
មិត្តភក្តិែដលមានកម្លាំងកាន់ែតខ្លាំង
េឡើងៗេហើយេនោះ បានផ្លុំខ្យល់េទៅកាន់
បិសាចសំរាម វ៉!ូ វ៉ូ!។ ក្តូងក្តាំងក្តូងក្តាំង!
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បិសាចសំរាមែដលមានមាឌធំបុិន
ដាយណូស័រេនោះ ក៏កាន់ែតតូចេទៅៗ
បន្តិចម្តងៗ។ ’ បិសាចសំរាម តូចបុិន
សត្វកែវងេហើយ!’ ’ បិសាចសំរាម តូច
បុិនសត្វេតោេហើយ!’ ’បិសាចសំរាម តូច
បុិនកូនែឆ្កេហើយ!’
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បិសាចសំរាមកាន់ែតតូចេទៅៗេហើយ។
ធុងធុងក៏បានេលបបិសាចសំរាមែដល
កាន់ែតតូចេទៅៗបុិន្រគាប់សែណ្ដកេនោះ
េក្អឿកចូលេទៅក្នុងេពោះបាត់េទៅ!
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’ េដោយសារែតការជួយរបស់អ្នក
ទាំងអស់គ្នា ពួកេយើងបានដេណ្ដើមយក
បន្ទាយសំរាមរបស់េយើងបានមកវិញ
េហើយ! ពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស!់ ’
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បន្ទាយសំរាមែដលគ្មានបិសាចសំរាម
មានភាព្រសស់ស្អាតែបបេនះ។
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សាលាេរៀន
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និង មាត់សមុ្រទ ក៏ែ្របេទៅជា្រសស់
ស្អាតេឡើងវិញែដរ។
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’តារា មកញុាំអាហារេពល្រពឹកឲ្យ
េលឿន!’ េពលបានលឺសំេឡងឪពុក
ម្តាយេហៅ តារាបានេបើកែភ្នកេឡើង។
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មុនេពលេទៅសាលា តារាញុាំអាហារ
ឆ្ងាញ់ៗជាមុនសិន។ ឆ្ងាញ!់ ឆ្ងាញ់! ធុង
ធុងក៏សុីសំរាមែដរ។ ឆ្ងាញ!់ ឆ្ងាញ់!
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