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ៃថ្ងែស្អកជាៃថ្ងខួបកំេណើតរបស់ខ្ញុំ។ វា
ជាៃថ្ងដ៏ពិេសសែដលខ្ញុំចង់ឱ្យផ្កាយ
្រពះចន្ទ និង្រពះអាទិត្យជូនពរដល់ខ្ញុំ។
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េពលខ្ញុំភ្ញាក់ពីេគងេនៅេពល្រពឹក េហើយ
សម្លឹងេទៅអ្វីែដលខ្ញុំបានេឃើញ វាជា
រ៉ុកែកតមួយចាំេនៅខាងេ្រកៅ ខ្ញុំព្យាយាម
លាក់ការសប្បាយរបស់ខ្ញុំ។ រ៉ុកែកត
ចាប់េផ្ដើមេឆះេឡើង។ កាតាបរបស់ខ្ញុំ
បានេរៀបចំេហើយេឡើងេពញ។ «េវ៉វ!» វា
េរោទ៍ េហើយបាញ់េឡើង។ ខ្ញុំជាអវកាស
ចរ េលោក្រសីហ្គុល! ឆ្មារបស់ខ្ញុំ វា
ខ្លាចេឡើងញ័រខ្លួន។ ក្បាលរបស់ខ្ញុំ
វិលចុះវិលេឡើង។ មួយសន្ទុះេ្រកោយមក
ពួកេយើងក៏បានេហោះផុតពីដី។
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្របាំមួយេម៉ោងេ្រកោយមក ទីេនះគឺជាផ្ទះ
ថ្មីរបស់ខ្ញុំ េនៅខាងេ្រកៅអាកាស។ ពួកេគ
េហៅវាថា ស្ថានីយអវកាស។ សួស្តី
អ្នកជាកែន្លងដ៏្រសស់ស្អាតណាស់។
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អស្ចារ្យណាស់! ពីមួយជំហានេទៅមួយ
ជំហាន ខ្ញុំសឹងែតមិនអាចដឹងថាជាេជើង
របស់ខ្ញុំ។ មុនេពលពួកេយើងដឹង ពួក
េយើងបានដាំក្បាលចុះរួចេទៅេហើយ
េហើយបន្ទាប់មកពួកេយើងក៏ចាប់េផ្ដើម
អែណ្ដតេឡើង។ ម្ដងេទៅេឆ្វង ម្ដងេទៅ
ស្ដាំ រសាត់អែណ្ដតេទៅក្នុងខ្យល់ េហើយ
បត់ែបនេទៅេកៀន។
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អូ៎េទ!! កាតាបរបស់ខ្ញុំ្រកឡាប់ចុះេទៅ
េ្រកោម េហើយនំចាឡាប៊ី ចំនួនពីរ
អែណ្ដតេចញមកេ្រកៅ។ នំសាមូសា
ស ែដលខ្ញុំបានខ្ចប់យ៉ាងស្អាតេនោះ ខ្ញុំ
គិតថា វាក៏អែណ្ដតេចញមកេ្រកៅេហើយ
ែដរ។ វាអែណ្ដតពាសេពញលំហចុះ
េឡើងៗ្របឡូក្របឡាក់ជាមួយនំដុត
និងទឹកែផ្លេឈើ្រកឡុក។ ក្នុងចំេណោម
អាហារពិេសសស្រមាប់អវកាស
ទាំងេនះ ខ្ញុំនឹងញុាំរបស់េនៅក្នុងកញ្ចប់
ែដលមានស្លាកសញ្ញាវិញ។
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សក់របស់ខ្ញុំ្របឡាក់េឡើងស្អិតជាប់គ្នា
សំេលៀកបំពាក់ខ្ញុំក៏្របឡាក់អស់
ែដរ។ ឆ្មាខ្ញុំព្យាយាមលិឍខ្ញុំ។ ងូតទឹក
សម្អាតខ្លួន គឺល្អបំផុត។ ប៉ុែន្ត វា
មានេរឿងគួរឱ្យខ្លាចមួយេនោះ គឺេនៅក្នុង
លំហអាកាសពុំមានកែន្លងងូតទឹកេទ។
ខ្ញុំយក្រកណាត់្រជលក់ទឹកបន្តិច េហើយ
យកមកជូតមុខរបស់ខ្ញុំ។ បន្ទាប់មក
ខ្ញុំ្រចបាច់សាប៊ូកក់សក់មកេលើសក់ខ្ញុំ
េហើយញីចុះញីេឡើង។ ខ្ញុំក៏ជូតជាេលើក
ចុងេ្រកោយ សក់ខ្ញុំេមើលេទៅស្អាតវិញ
េហើយ។
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ខ្ញុំេស្លៀកឯកសណ្ឋានអវកាសស្រមាប់
ៃថ្ងដ៏ពិេសសមួយេនះ។ មក! មក
ចូលរួមសប្បាយជាមួយខ្ញុំ វាគឺជាការ
េដើរេលើលំហអាកាស! ខ្ញុំឈានេជើង
េចញេទៅេ្រកៅ ម្ដងមួួយជំហានៗ និង
រំកិលយឺតៗ។ ខាងេ្រកៅេនះងងឹត
្រតជាក់ េហើយស្ងាត់្រជងំេទៀត ខ្លួនខ្ញុំ
មានែខ្សចងភ្ជាប់េទៅនឹងជញ្ជាំងយាន។
តារាជាេ្រចើនរះ្រតចះ្រតចង់ េហើយ
ហាក់ដូចជាធំ និងេនៅជិតខ្ញុំខ្លាំង
ណាស់។ េពលេនោះ ្រពះចន្ទបាន
ញញឹមមកខ្ញុំ េហើយហាក់ដូចជា
និយាយថា «រីករាយៃថ្ងខួបកំេណើត
ហ្គុលជាទី្រសលាញ!់»។
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ដល់េពលែដល្រតូវ្រតលប់មកស្រមាក
វិញេហើយ។ ការេដើរេលើលំហ ពិតជា
អស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់។ វាគួរឱ្យខ្លាច
ែតអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់។
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ទីេនះេហើយជាកែន្លងែដលខ្ញុំ្រតូវ
េគង។ វាជាែ្រគស្រមាប់ស្រមាកប៉ុន្មាន
ៃថ្ងបន្ទាប់េទៀត។ អ្វីែដលសប្បាយេនោះ
គឺ រមួលខ្លួន និងរុំខ្លួនេនៅនឹងកែន្លង។
ខ្ញុំភ្ញាក់េឡើងមួយ្រសបក់ ពួកេយើងមិន
អាចខាតេពលេវលាេទ ប៉ុែន្ដជាដំបូង ខ្ញុំ
្រតូវេទៅដុសេធ្មញសិន េហើយេលបថ្នាំ
ដុសេធ្មញទាំងអស់ែតម្ដង!
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ខ្ញុំចង់និយាយេទៅេអមមី។ កុំព្យូទ័រ
យួរៃដរបស់ខ្ញុំបានរុំេនៅនឹងកែន្លង។
«សួស្ដ!ី នរណាហ្នឹង?» នាងែ្រសកពី
ខាងេនោះ។ «ខ្ញុំគឺហ្គុល និយាយពីលំហ
ខាងេ្រកៅ!»។ ខ្ញុំបាន្របាប់នាងនូវេរឿង
្រគប់យ៉ាងែដលខ្ញុំបានេធ្វើ ភាពអស្ចារ្យ
ៃនលំហ ពីភពែផនដីែដលេនៅឆ្ងាយ
ពីទីេនះ និងភាពសប្បាយរីករាយែដល
េកើតេឡើងេនៅយានអវកាសេនះ។
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ខ្ញុំបានរស់េនៅក្នុងលំហអាកាសេនះអស់
រយៈេពលពីរែខមកេហើយ េហើយវាក៏
ដល់េពលែដល្រតូវ្រតលប់េទៅផ្ទះវិញ
ែដរ។ េនៅកែន្លងដ៏ែសនឆ្ងាយពីទីេនះ
ពួកេយើងបានឮសំេឡងកុមារជាេ្រចើន
បួងសួង េដើម្បីេធ្វើដំេណើរមកកាន់ភព
្រពះចន្ទ។ េលើកៃដេឡើង! ្របសិនេបើ
កុមារេនោះជាអ្នក! េហើយេ្រតៀមេរៀបចំ
កាបូបរបស់អ្នកឱ្យរួចរាល់។ ខ្ញុំ និងឆ្មា
របស់ខ្ញុំនឹង្រតលប់េទៅវិញេនៅយប់េនះ។
វានឹងដល់េវនរបស់អ្នកម្ដងក្នុងេពល
ឆាប់ៗេនះ។
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េតើអ្នកដឹងេទ? អ្នក្រតូវអង្គុយេនៅក្នុង
រ៉ុកែកតេដើម្បីេធ្វើដំេណើរេទៅលំហ។
រ៉ុកែកតមានេ្រចើន្របេភទ ប៉ុែន្ដ រ៉ុកែកត
ែដលសាមញ្ញជាងេគេនោះគឺ រ៉ុកែកត
ែដលហ្គុល និងឆ្មារបស់នាងបាន
េធ្វើដំេណើរេទៅ។ រ៉ុកែកតបាននាំពួកេគ
េទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្ដរជាតិ
(ISS-International Space
Station) ែដលជាកែន្លងស្នាក់េនៅ
របស់ហ្គុលរយៈេពលពីរែខ។ ពួកេគ
េ្របើយានអវកាសមួយែដលេហៅថា សូ
យ៉ូស៍ េដើម្បី្រតលប់មកភពែផនដីវិញ។
មានយានអវកាសែដលេធ្វើដំេណើរពី
ភពែផនដីេទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្ដរ
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ជាតិ នាំយកនូវេភសជ្ជៈ និងអាហារ
េវចខ្ចប់ពិេសស និងសម្ភារៈេផ្សងៗ
េទៀតែដលអវកាសយានិក្រតូវការេដើម្បី
រស់េនៅេនៅទីេនោះ។ ហ្គុល្រតូវម៉ត់ចត់
ចំេពោះការេ្របើ្របាស់ទឹកេនៅក្នុងស្ថានីយ
យានអវកាស េ្រពោះ្រគប់ដំណក់ទឹក
ទាំងអស់មានតៃម្លណាស់។
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ហ្គុល និងសម្ភារៈដៃទេទៀតេនៅក្នុង
ស្ថានីយអវកាសអន្ដរជាតិ អែណ្ដត
ដូចេប៉ងេប៉ោងអ៊ីចឹង។ អ្វីក៏េដោយ ឱ្យែត
មិន្រតូវបានចងភ្ជាប់ នឹងអែណ្ដតេឡើង
ពីេ្រពោះវាហាក់ដូចជាគ្មានទម្ងន់េនៅក្នុង
លំហ។ េនះេកើតេឡើងដូេច្នះ េដោយសារ
ស្ថានីយអវកាសខ្លួនវាផ្ទាល់ និងរបស់
្រគប់យ៉ាងេនៅខាងក្នុងអាចធ្លាក់ចុះមក
ភពែផនដីបាន្រគប់េពល។ ការធ្លាក់ចុះ
ជាមួួយេល្បឿនេនះេហើយ ែដលេធ្វើឱ្យ
ហ្គុលមានអារម្មណ៍ថាគ្មានទម្ងន់។
ប៉ុែន្ដេទោះបីវាធ្លាក់ចុះ េហតុអ្វីបានជាអ្វី
្រគប់យ៉ាងមិនធ្លាក់ទង្គិចមកេលើែផនដ?ី
េនះពីេ្រពោះែតភពែផនដីរបស់េយើង
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មានរាងមូល េហើយេនៅេពលែដល
ស្ថានីយអវកាសអន្ដរជាតិ និងសម្ភារៈ
េនៅខាងក្នុងធ្លាក់ចុះមក ៃផ្ទខាងេលើ
របស់ភពែផនដីមានរាងេកោង េហើយ
ពួកវាមិនអាចធ្លាក់ដល់ដីេទ។ គ្មាន
ទឹករ៉ូប៊ីេណេនៅស្ថានីយអវកាសអន្ដរ
ជាតិេទ ពីេ្រពោះទឹកមិនអាចធ្លាក់ចុះ
មកេ្រកោមេនៅបរិស្ថានែដលគ្មានទម្ងន់
េទ។ ដូេច្នះេហើយ ហ្គុល្រតូវែតេ្របើ្របាស់
សាប៊ូកក់សក់ពិេសស ែដលមិន្រតូវការ
លាងសម្អាតេចញ េហើយនាងែថមទាំង
េលបថ្នាំដុសេធ្មញេទៀតផង។ ្របសិន
េបើហ្គុលេធ្វើឱ្យកាបូប្រចកទឹករេបើក
េដោយមិន្របយ័ត្ន តំណក់ទឹកទាំងអស់
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នឹងចាប់េផ្ដើមអែណ្ដតេឡើងពាសេពញ
ស្ថានីយអវកាស េហើយរមូរចូលគ្នា
េទៅជាដុំបាល់ទឹកយ៉ាងធំ។
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