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សានី កំពុងរំេភើបក្នុងចិត្ត។ ៃថ្ងេនះ នាង
មានអាយុ្របាំមួយឆ្នាំេហើយ! ប៉ាប៉ា
របស់នាងកំពុងេធ្វើការីនំប័ុងយ៉ាង
ពិេសស។ មិត្តជិតស្និទ្ធរបស់សានី
មានដូចជា អាម៉ាន់ សូរិយា ហារីត ជូ
ជូ ការ៉ាន់ ម៉ារី ្រពីយ៉ា (ែដលជាេក្មង
ឆ្នាស់ជាងេគ) រហាន់ និងសាន នឹងមក
ចូលរួមពិធីជប់េលៀងេនះ។
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សំេឡងេគោះទ្វារឮសូរ ”តុក តុក”។ ម៉ារី
មកដល់។ នាងបានយកកាដូមួយយ៉ាង
ធំ។ សំេឡងេគោះទ្វារេទៀតេហើយ ”តុក
តុក! តុក តុក”។ មិនយូរប៉ុន្មាន េភ្ញៀវ
ទាំង្របាំបួននាក់ក៏មកដល់។ ពួកេគ
េហ៊ោកេ្រញ្ជៀវ។
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សានី និយាយ ”េតោះ! េយើង
េលងបិទពួន” ។ សានី ចូលចិត្ត
េលងបិទពួនណាស់ េ្រពោះនាងមាន
វិធីមិនឱ្យនរណារកេឃើញ។ េពលខ្លះ
ម៉ារី ចំណាយេពលរក សានី ដល់េទៅ
មួយេម៉ោងឯេណោះ េនៅែតរកមិនេឃើញ
េទៀត។ ពួកេគចាប់េផ្តើមេលងបិទពួន។
្រសីឆ្នាស់្រពីយ៉ា ែ្រសកថា ”ម្ចាស់
ខួបកំេណើត ចាប់រាប់េលខេទៅ”។
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មួយសន្ទុះេ្រកោយមក ្រសាប់ែតមាន
សំេឡងេគោះទ្វារ ”តុក តុក”។ នរណា
េគជាអ្នកេគោះទ្វារ? គាត់គឺប៉ារបស់ជូជូ
េស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតបាត។ គាត់គឺជា
អ្នកេបើកឡានឲ្យសណ្ឋាគារធំមួយ។ ប៉ា
របស់ជូជូ បាននិយាយថា ”ពូ្រតូវេទៅ
េធ្វើការ។ ជូជូ ្រតូវេទៅផ្ទះវិញេហើយេដើម្បី
េមើលប្អូនតូច។ ប៉ាសូមេទោស ជូជូ។
រីករាយៃថ្ងកំេណើត សានី”។



5

ជូជូ េចញេទៅទាំងមុខ្រសេពោន។ សា
នី ក៏មិនសប្បាយចិត្តែដរ។ េពលេនះ
េនៅសល់េភ្ញៀវែត្របាំបីនាក់េទេនៅ
ពិធីជប់េលៀង។ ្រសីឆ្នាស់ ្រពីយ៉ា ែ្រសក
ថា ”េតោះ! េយើងេលងបន្តេទៀត”។ សា
នី សម្លឹងេទៅ្រពីយ៉ា េ្រកោយមកក៏បិទ
ែភ្នក រួចរាប់េលខេដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិនាង
រត់ពួន។
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សានី ចាប់េផ្តើមរាប់េលខ ”១, ២, ៣...”
ការ៉ាន់ រមួលខ្លួនចូលក្នុងកេន្ទល។ ”៤,
៥, ៦...” ្រពីយ៉ា ហក់េឡើងចូលក្នុង
េធ្នើរ។ ”៧, ៨, ៩...”ហារីត រត់េចញ
តាមមាត់ទ្វារ។ ”១០!”សានីែ្រសក។
”េ្រតៀមេហើយឬេនៅ គ្នាេទៅេហើយ”។
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សានី ្រតូវរកមនុស្ស្របាំបីនាក!់ សានី
រត់ជុំវិញបន្ទប់ េហើយក៏ជំពប់េជើងនឹង
កេន្ទល។ សានី ែ្រសក ”អូយ”។ អ្នក
េនៅក្នុងកេន្ទលក៏ែ្រសក ”អូយ” ែដរ។
សានី និយាយបេណ្ដើរ េ្រចៀងបេណ្ដើរ
ថា ”ខ្ញុំេឃើញ ការ៉ាន េហើយ”។ អាណិត
ការ៉ាន ណាស់។ ឥឡូវ សានី ្រតូវរក
មនុស្សប៉ុន្មាននាក់េទៀត? ្របាំពីរនាក!់
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ែឆ្ករបស់ សានី េឈ្មោះ រ៉ាចា រត់ចូលក្នុង
បន្ទប់អូសកែន្សងពណ៌ផ្កាឈូក
េទៅជាមួយ រួច្រពុស ”វូ៎ស វូ៎ស វូ៎ស!”។
សូរិយា រត់ពីេ្រកោយែឆ្កេនោះ រួចែ្រសក
ថា ”ែឆ្កេនះអា្រកក់ណាស់ ពិតជា
ខូចែមន”។ សានីេសើច រួចនិយាយ
ថា ”ខ្ញុំរក សូរិយា េឃើញេហើយ!” ។
ងាយ្រសួលែមន! េនៅសល់ប៉ុន្មាននាក់
េទៀត? ្របាំមួួយនាក!់
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សានី រត់ចូលក្នុងបន្ទប់េគង។ គ្មាន
នរណាម្នាក់ពួនពីេ្រកោយពូកេទ។
េហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់េនៅក្នុងហឹប
ែដរ។
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បន្តិចេ្រកោយមក មានសំេឡងកណ្ដាស់
េចញពីទូេខោអាវ ”អាច...ឈីស!” ។
សានីទាញទ្វារទូេបើក។ រ៉ូហានកណ្ដាស់
ម្ដងេទៀត ”អាច...ឈីស”។ អាម៉ាន់
រអ៊ូរទាំថា ”េនៅេនះ មានធូលីេ្រចើនេម៉្លះ!”
។ សានី ទះៃដេដោយរីករាយរួចនិយាយ
ថា ”ខ្ញុំរក រ៉ូហាន និងអាម៉ាន់េឃើញ
េហើយ”។ េនៅសល់ប៉ុន្មានេទៀត? បួន
នាក!់
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សានី េឡើងេលើដំបូលផ្ទះ។ មានអ្វីមួយ
កំពុងកេ្រមើកេនៅពីេ្រកោយអាងទឹក។
សានី លូនចូលេទៅជិត។ ឆ្មាេលោតេផ្លោត
េចញមកទំេលើស្នួេខោអាវ។ សែ្រមក
រន្ធត់មួយេចញពីសារុងរបស់់ម៉ាក់ សា
នី េហើយ ក៏ដួលេនៅនឹងដី។ សានី េសើច
េហើយនិយាយថា ”ខ្ញុំរក សាន េឃើញ
េហើយ” ។ សល់ប៉ុន្មាននាក់េទៀត? បី
នាក់េទៀត!
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បន្តិចេ្រកោយមក មានសំេឡងអ្វីមួយ
េចញមក ”េចញេទៅ! េចញេទៅ”។
មានេរឿងអីេកើតេឡើងហ្នឹង? សានី
្របញាប់រត់េទៅក្នុងសួនច្បារ។ េនៅ
ពីេ្រកោយគុម្ពេស្មៅ សានី េឃើញេក្មង្រសី
ពីរនាក់ក្នុងសភាពភ័យខ្លាច និងេឃើញ
ឃ្មុំកន្ធាត់មួយក្បាល។ សានី ែ្រសក
បេណ្ដើរ រត់េចញពីឃ្មុំបេណ្ដើរ ”ខ្ញុំេឃើញ
ហារីត និង ម៉ារី េហើយ”។ េនៅសល់
ប៉ុន្មានេទៀត? ម្នាក់េទៀត!
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ការីនំប័ុងជះក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់េពញផ្ទះ។
សានី ចាប់េផ្តើមកូរេពោះ។ ម៉ាក់របស់
សានី ែ្រសកេហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថា
”ដល់េម៉ោងកាត់នំេហើយ សានី។ េយើង
កំពុងចាំណា!៎”។ ្រគប់គ្នាចាប់េផ្តើម
េ្រចៀងថា ”រីករាយៃថ្ងកំេណើត សានី!”
។ ្រសាប់ែតមានសំេឡងែ្រសកេដោយ
កំហឹងមកថា ”ែន!៎ ឯងរកខ្ញុំមិនទាន់
េឃើញេនៅេឡើយេទ”។
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សានី្របឹងទប់សំេណើច រួចនិយាយថា
”ខ្ញុំរកេឃើញ ្រពីយ៉ា េហើយ!”។ ហារីត
េសើចរួចនិយាយថា ”ញុាំនំេទ?”។ សូ
រិយា និយាយេសើចតិចៗថា ”ឯងហ៊ាន
េសើចចំអកដាក.់..” ។ ្រពីយ៉ា ញ័រៃដ។
ក្ដុក! នាងធ្លាក់ពីេលើេធ្នើរ េទើរេលើគំនរ
េខ្នើយ។
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សានីមិនេសើចេទ។ នាងជួយេលើក ្រពី
យ៉ា េឡើង។ សានី កាត់នំមួយដុំធំឲ្យ
្រពីយ៉ា។ ្រពីយ៉ា និយាយយ៉ាងសុភាព
ថា ”អរគុណ!”។ ្រពីយ៉ា ែលងឆ្នាស់
េទៀតេហើយ រួចនិយាយថា ”រីករាយ
ៃថ្ងកំេណើត សានី”។ សានី ញញឹម។
េនៅសល់ប៉ុន្មានែដល្រតូវរកេទៀត?
សូន្យ!
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ដកវាេចញ! មិត្តភក្តិរបស់សានី្របាំបួន
នាក់បានមកចូលរួមពិធីជប់េលៀង។
េនៅេពលែដលជូជូេទៅបាត់ ចំនួន
មនុស្សតិចជាង្របាំបួន មួយ គឺ្របាំបី
នាក់។ មិត្តម្នាក់្រតូវបានដកេចញពី
្រកុម។ េយើងអាចសរេសរបានថា ៖
មិត្តភក្តិ៩នាក់ ដក ជូជូ១នាក់
េចញ គឺសល់មិត្តភក្តិ៨នាក់
េទៀត។ (មិត្តភក្តិ៩នាក់ - ជូជូ ១=
មិត្តភក្តិ៨នាក)់
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េនៅេពលមានមិត្ត្របាំមួយនាក់េទៀត
្រតូវរក សានី រកេឃើញ រ៉ូហាន និងអា
ម៉ាន់។ ឥឡូវេនះ េនៅសល់ពីរនាក់េទៀត
េទើបបាន្របាំមួយ។ មិត្តពីរនាក់្រតូវ
ដកេចញ។ េយើងអាចសរេសរ ៖ ៦ -
២ =៤ (មិត្ត៤នាក់េទៀត)។ វិធីដកេលខ
តូចេចញពីេលខធំ េហៅថា វិធីដក។
វិធីដកអាចេ្របើបានេ្រចើនយ៉ាង។
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េយើងក៏អាចេ្របើវិធីដក្រគាប់ឃ្លីបាន
ែដរ។ ្របសិនេបើេយើងមាន្រគាប់ឃ្លី
ចំនួន៩ រួចដក្រគាប់ឃ្លី៣េចញ
េតើេនៅសល់្រគាប់ឃ្លីចំនួនប៉ុន្មាន?
៩ (្រគាប់ឃ្ល)ី - ៣ (្រគាប់ឃ្ល)ី =
______________ (្រគាប់ឃ្លីេនៅសល)់
។ េហើយេយើងក៏អាចេ្របើវិធីដូចគ្នាេនះ
ចំេពោះសន្លឹកលុយរបស់េយើងែដរ។
្របសិនេយើងមានលុយ៨សន្លឹក រួច
ដក៤សន្លឹកេចញ េតើមានលុយចំនួន
ប៉ុន្មានសន្លឹកេនៅសល?់ ៨ (សន្លឹក) -
៤ (សន្លឹក) = _____________ (សន្លឹក
លុយេនៅសល)់ ។ វិធីេនះអស្ចារ្យឬអត?់
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