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េនៅក្នុងទី្រកុង្របូ មានភូមិមួយេឈ្មោះថា
ភូមិដីភក់ ែដលជាភូមិមួយគ្មានអ្នកចាប់
អារម្មណ៍។ ្របូម ែដលជាកូនកែង្កប និង
មិត្តភក្ដិរបស់វារស់េនៅក្នុងអណ្ដូងមួយ។
ែភ្នករបស់ ្របូម ែតងែតេពោរេពញ
េដោយចម្ងល់។ វាចង់ែស្វងយល់ពីពិភព
ខាងេ្រកៅៃនភូមិេនោះ។
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«ម្សិលមិញេសើម ៃថ្ងេនះស្អិត េហើយ
ៃថ្ងែស្អកវានឹងប៉បុិកប៉ប៉ាក់។ វាែតងែត
េកើតេឡើងែបបហ្នឹងដែដលៗ» ្របូម គិត
ក្នុងចិត្ត។ «ខ្ញុំស្អប់កែន្លងេនះណាស់។
ខ្ញុំចង់រស់េនៅកែន្លងែដលស្អាតដូច
រង្វង់ពណ៌េខៀវេនោះ!» ្របូម និយាយ
ម្នាក់ឯង។
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រំេពចេនោះ ្រសាប់ែតឮសំេឡងេខ្ពោក!
ដុំដីបានធ្លាក់េលើក្បាល ្របូម និង
មិត្តរបស់វា។ «អូយ! អូយ!» ពួកេគ
បន្លឺសំេឡងេឡើង។ «អ្វីហ្នឹង?» ្របូ
ម េមើលេទៅដុំដីែដលធ្លាក់មក។ «ចាំ
មួយែភ្លត េយើងអាចយកដុំដីទាំងេនះ
មកេធ្វើជាជេណ្ដើរ! យ៉ាងេម៉ចែដរ? វា
មានេ្រចើនណាស!់» ្របូម លាន់មាត់។
«ជេយោ! ខ្ញុំអាចេឡើងេទៅរង្វង់ពណ៌េខៀវ
បានេហើយ!»
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កែង្កបេផ្សងេទៀតេសើចចំអកឲ្យ ្របូ
ម។ «ហាហា! េយើងជាប់េនៅក្នុងភូមិ
េនះយូរេហើយ! េតើឯងេឡើងេទៅរង្វង់
ពណ៌េខៀវេនោះបានេដោយែបបណា?»
កែង្កបមួយសួរ។ «្រតូវេហើយ! ពួកេយើង
មិនអាចេចញពីទីេនះបានេទ។ ឯង
មិនដឹងេទឬ?» កែង្កបមួយេទៀតេសើច
េហើយពួកវាក៏េលោតេចញេទៅ។ ”ខ្ញុំ
េឃើញរង្វង់ពណ៌េខៀវេនោះយ៉ាងច្បាស់”
្របូម ដកដេង្ហើមធំ។ ”េហតុអ្វីបានជា
ពួកេគថាខ្ញុំមិនអាចេទៅដល់ទីេនោះ? ខ្ញុំ
នឹងេទៅឲ្យដល់រង្វង់ពណ៌េខៀវេនោះ។»
្របូមតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំ េហើយ
េឡើងជេណ្ដើរេនោះម្ដងមួយជំហានៗ។
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េពលែដលវាកំពុងេឡើងជេណ្ដើរ
្រសាប់ែតសំេឡងមួយបន្លឺេឡើង «អូយ!
អូយ! ឈឺណាស់! េជើងរបស់ឯងេនះ!»
្របូម សម្លឹងជុំវិញ រកេមើលម្ចាស់
សំេឡង ប៉ុែន្តមិនេឃើញនរណាម្នាក់
េសោះ។ «េហ្អ!៎ េនៅទីេនះ! េមើលមក
េ្រកោមមក!» សំេឡងេនោះបន្លឺេឡើង
ម្ដងេទៀត។ សត្វដង្កូវមួយក្បាលេនៅ
ពីេ្រកោមេជើងរបស់ ្របូម។ ្របូម ្របញាប់
ដកេជើងេចញ េហើយនិយាយថា «អ!ូ
ខ្ញុំសុំេទោស។»



6

«អ!ឺ វាែលងអីេហើយ»ដង្កូវនិយាយ។
«សួស្ដ!ី ខ្ញុំេឈ្មោះ រីស» «អ!ូ សួស្ដ!ី ខ្ញុំ
េឈ្មោះ ្របូម» ្របូម ែណនាំខ្លួន។ ខ្ញុំមក
ពីភូមិដីភក់េនៅខាងេ្រកោមេនោះ។» «អ!ូ
េហើយឯងចង់េទៅណា?» រីស សួរ។
«ខ្ញុំចង់េទៅរង្វង់ពណ៌េខៀវេនៅខាងេលើ
េនោះ» ្របូម តប។ «រង្វង់ពណ៌េខៀវ? វ៉ា
វ! ឯងពិតជាឡូយណាស់។ ខ្ញុំែតងែត
េមើលេទៅេមឃែដលមានពណ៌េផ្សងៗ
គ្នា..». រីស និយាយទាំងដកដេង្ហើមធំ។



7

«ឯងចង់និយាយថា... ឯងគិតថាខ្ញុំ
ឡូយ?» ្របូម និយាយយ៉ាង្រតដិត។
«ពិតេហើយ! គ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់
គិតថានឹងេទៅដល់ កែន្លងហ្នឹងេទ!» រីស
េសើចស្ញាញ។ «ពិតែមនឬ? ឯងគិតថា
ខ្ញុំអស្ចារ្យ េហើយឡូយ? អរគុណ រីស!
ឯងបានបេ្រងៀនខ្ញុំនូវេរឿងដ៏មានតៃម្ល
មួយ។ ប៉ុែន្តឯងដឹងឬអត?់ តាមពិត
ខ្ញុំខ្លាចតិចៗែដរ ថាេតើខ្ញុំអាចេឡើង
េទៅដល់េមឃបានឬយ៉ាងណា?» ្របូ
ម ្របាប់េទៅរីស។ «េហតុអ្វីក៏មិនអាច?
ខ្ញុំេជឿជាក់េលើឯង! ឯងមានែភ្នកភ្លឺ
ដូចេមឃ។ ឯងអាចេធ្វើវាបាន! ខ្ញុំនឹង
ចាំេលើកទឺកចិត្តឯងេនៅខាងេ្រកោម
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េនះ!» ្របូម ស្តាប់េហើយក៏េឡើងបន្ដេទៅ
ខាងេលើេទៀត។
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«មួយ! ពីរ! មួយ! ពីរ!» ្របូម ែ្រសក
បេណ្ដើរ េឡើងេទៅេលើបេណ្ដើរ ប៉ុែន្តេនៅែត
មិនអាចចូលេទៅជិតរង្វង់ពណ៌េខៀវ
េនោះបាន។ ្របូម អង្គុយចុះ េហើយ
យំ។ បន្ទាប់មក មានសំេឡងនរណា
ម្នាក់េលោតចូលមកជិត។ សំេឡងវាឮ
កាន់ែតខ្លាំងេឡើងៗ រួចក៏មានសំេឡង
និយាយ «សួស្ដីកូនកែង្កប! ខ្ញុំគឹជា
េលោក្រសី ហ្វា។ េហតុអ្វីបានជាឯង
យំ?» ្របូម េងើយមុខេមើល េហើយ
និយាយ «សួស្ដ!ី ខ្ញុំេឈ្មោះ ្របូម។ ខ្ញុំចង់
េឡើងេទៅកាន់រង្វង់េនោះ ប៉ុែន្តខ្ញុំមិនអាច
ចូលេទៅជិតវាេសោះ។»
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«អូ!៎ គួរឲ្យអាណិតណាស់!» េលោក្រសី
ហ្វា ឱប ្របូម យ៉ាងែណន។ «កុំយំអី
្របូម! ឯងអាចេទៅបាន ឯងនឹងេទៅដល់
រង្វង់េនោះ។» រំេពចេនោះ ្របូម មាន
អារម្មណ៍កក់េក្តៅ។ េពលេនោះែដរ រង្វង់
ែដលបានដូរពណ៌េទៅជាពណ៌េលឿង
បានេចញពន្លឺ។ ្របូមនិយាយ« អរគុណ
េលោក្រស!ី ខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ចង់យំេទៀត
េទ។ វា្របាកដជាឥទ្ធិពលៃនការឱប
របស់េលោក្រស!ី មិនែដលមាននរណា
ម្នាក់ធ្លាប់ឱបខ្ញុំែបបេនះពីមុនមកេទ។»
« ខ្ញុំយល់។ ចាប់ពីេពលេនះតេទៅ ឯង
្រតូវចាំពីភាពកក់េក្តៅែដលមានេនៅ
េពលេនះ។» « បាទ!េលោក្រស!ី
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អរគុណ និងជ្រមាបលា!»
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្របូម េដើរេឡើងជេណ្ដើរម្ដងេទៀត។ ភ្លាម
េនោះ ្របូម ជំពប់េជើង េហើយធ្លាក់ចុះមក
េ្រកោម។ «អូ!៎ េទ! ខ្ញុំខំេដើរេឡើងយ៉ាង
យូរ ប៉ុែន្តខ្ញុំធ្លាក់មកកាន់ែតឆ្ងាយេទៀត!
ខ្ញុំកាន់ែតេនៅឆ្ងាយពីរង្វង់េនោះេហើយ»
្របូម យំ។
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្របូម យំម្តងេទៀត េហើយក៏ឮសំេឡង
នរណាម្នាក់េសើច។ ្រសេមោច និងខ្យង
កំពុងនិយាយគ្នា។ «េអ៎ េរ៉នដូ! េមើល
ហ្ន!៎» ្រសេមោចនិយាយ។ «ពណ៌របស់
រង្វង់ពណ៌េខៀវដូរជាពណ៌ផ្កាឈូក
េហើយ!» «្រតូវេហើយ! វាពិតជាស្អាត
ណាស់!» ខ្យងតប។ «ហា៎ស? មានកូន
កែង្កបមួយកំពុងយំ។» ្រសេមោច
ចាប់េផ្ដើមនិយាយេទៅរក ្របូម «េហ៎
កូនកែង្កបតូច! យំអណ្ដឺតអណ្ដក
អីហ្នឹង?» ពួកេគសួរ។ «ខ្ញុំបានធ្លាក់ចុះ
េ្រកោមេពលែដលខ្ញុំកំពុងេដើរេឡើងេទៅ
រង្វង!់ ឥឡូវេនះ ខ្ញុំកាន់ែតេនៅឆ្ងាយ
ពីរង្វង់េនោះេហើយ! ខ្ញុំនឹងមិនអាច
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េឡើងេទៅដល់រង្វង់េនោះេទ។ ហុឹក ហុឹក
ហុឹក!» ្របូម យំ។ «កុំយំអីកូនកែង្កប!
េពលខ្លះមនុស្សយំ អស់កម្លាំង េហើយ
ជួនកាលក៏បរាជ័យែដរ េនៅេពលែដល
ខំ្របឹងសេ្រមចេគោលេដៅរបស់ពួកេគ
ប៉ុែន្តេនះេហើយែដលអាចនាំឲ្យេគស
េ្រមចក្ដី្រសៃមរបស់ខ្លួនបាន»្រសេមោច
និយាយ។
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«ក្ដី្រសៃម? េតើ វាជាអ្វីេទៅ?» ្របូម សួរ។
«ក្ដី្រសៃមគឺជាអ្វីែដលេធ្វើឲ្យេពលេវលា
រាល់ៃថ្ងរបស់ឯង ក្លាយជាពិេសស និង
មានតៃម្ល។ ្រគូរបស់េយើងបាន្របាប់
េយើងែបបេនះ។» ខ្យងនិយាយ។ «ខ្ញុំ
ចង់ក្លាយជា្រគូបេ្រងៀន! ខ្ញុំចង់ផ្ដល់ក្ដី
្រសៃមេទៅឲ្យសិស្សរបស់ខ្ញុំដូចែដល្រគូ
របស់ខ្ញុំេធ្វើអ៊ ីចឹង!»្រសេមោចេឆ្លើយតប។
«ឡូយខ្លាំងណាស់! វាជាក្ដី្រសៃមដ៏
អស្ចារ្យ! ឯង្រតូវេទៅឲ្យដល់រង្វង់េនោះ
េហើយ្របាប់ពួកេយើងអំពីវាេនៅេពល
េ្រកោយ!» «យល់្រពម! កុំ្រពួយ។ ខ្ញុំ
នឹងេទៅឲ្យដល់រង្វង់េនោះ! អរគុណ
ចំេពោះការបេ្រងៀនខ្ញុំឲ្យយល់ថាអ្វីជា
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ក្ដី្រសៃម។» ្របូម និយាយេហើយក៏
េដើរសំេដៅេទៅរង្វង់ម្ដងេទៀត។
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េលោតេផ្លោតៗ ម្ដងមួយជំហានៗ ្របូម
ចូលកាន់ែតជិតនឹងរង្វង់។ ទីបំផុត ែភ្នក
របស់ ្របូម េពោរេពញេទៅេដោយពន្លឺ
ែចងចាំង។
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«ជេយោ! ទីបំផុត ខ្ញុំអាចេធ្វើបានេហើយ!
វ៉ាវ! តាមពិត រង្វង់ពណ៌េខៀវគឺស្អាត
ែបបេនះេសោះ។»
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េនៅខណៈេនោះ ្របូមបានយល់ដឹង
េរឿងមួយ។ «ែមនេហើយ! ខ្ញុំជាកូន
កែង្កបដ៏មានតៃម្ល!» វាែ្រសកខ្លាំងៗ។
«ឥឡូវេនះ ខ្ញុំអាចរស់េនៅេ្រកោមេមឃ
ពណ៌េខៀវេនៅទីេនះេហើយ! គ្មានដីភក់
និងភាពងងឹតដូចេនៅខាងេ្រកោមេនោះ
េទៀតេទ!» បន្ទាប់មកវាបានែ្រសក
េទៅភូមិដីភក់របស់វា «អ្នកែដលជាប់
េនៅក្នុងរង្វង់មិនែមនជាេមឃេទ ែត
វាជាពួកេយើង! េយើងអាចរស់េនៅ
ខាងេ្រកៅអណ្ដូងយ៉ាងមានេសរីភាព
ដូចៃផ្ទេមឃែដរ!»
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្របូម មានអារម្មណ៏ថា េជើងរបស់វា
មានកម្លាំង។ «េនះ្រគាន់ែតជាការ
ចាប់េផ្តើមប៉ុេណ្ណោះ!” វានិយាយ្របាប់ខ្លួន
វា។ «េពលេនះខ្ញុំនឹងែចករំែលកនូវក្តី
្រសឡាញ់និងការគាំ្រទទាំងអស់ែដល
ខ្ញុំបានទទួលជាមួយនឹងអ្នកដៃទ»។
និយាយេហើយវាក៏េដើរេឆ្ពោះេទៅផ្លូវ
ដ៏ស្អាតនិងមានពន្លឺែចងចាំងែដល
លាតសន្ធឹងេនៅពីមុខវា។
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