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«វូ! វូ! » េអនណា ម៉ានី បានផ្លុំេទៀន
ទាំង៨ េនៅេលើនំខួបកំេណើតរបស់
នាង។ បងប្អូន្របុស្រសីរបស់នាង
បានែ្រសកថា «រីករាយៃថ្ងកំេណើត េអ
នណា!»
េអនណា មាន្រគួសារធំមួយ និង
រស់េនៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំេនៅេលើភ្នំ។ ប៉ុែន្តេនៅ
ៃថ្ងខួបកំេណើតរបស់នាង នាងមានែត
បំណង្របាថ្នាតូចមួយប៉ុេណ្ណោះ។
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េអនណា បានេបើកកាដូខួបកំេណើត
របស់នាងេហើយសម្លឹងេមើលវា។ មាន
អ្វីមួយចាំងេផ្លកៗេនៅក្នុង្របអប់។
«្រកវិលេព្រជ? អីយ៉ា! » នាងមិន
ចង់បាន្រកវិលេព្រជេទ។ ពួកវា
មានតៃម្លៃថ្លេហើយគ្មាន្របេយោជន៍អី
េទ! េតើអ្នកដឹងថា េអនណា ចង់បាន
អ្វីែដរេទ? េអនណា ចង់បានេសៀវេភៅ
េសៀវេភៅ និងេសៀវេភៅជាេ្រចើន
េផ្សងេទៀត!
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«ផ្ទះេយើងមានេសៀវេភៅេ្រចើនេហើយ!»
បង្របុសរបស់នាងបាននិយាយ។ ប៉ុែន្ត
េអនណា បានអានេសៀវេភៅទាំងអស់
េនោះរួចេហើយ។ «េនៅបណ្ណាល័យមាន
េសៀវេភៅេ្រចើនជាងេនះេទៀត!» ជីតា
របស់នាងបានចង្អុលបង្ហាញ។ ប៉ុែន្ត
េអនណាក៏បានអានេសៀវេភៅទាំងអស់
េនោះរួចេហើយែដរ! េអនណា េដើរចូល
េទៅក្នុងបន្ទប់នាង េហើយដកដេង្ហើមធំ
«ហុឹម!»
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បនិ្តចេ្រកោយមកេនៅៃថ្ងេនោះ មាន
សំេឡងេគោះទ្វារបន្ទប់របស់ េអនណា។
ប៉ុែន្តគ្មាននរណាម្នាក់េនៅខាងេ្រកៅេទ!
ផ្ទុយេទៅវិញ មាន្របអប់ធំមួយេនៅ
មាត់ទ្វារបន្ទប់របស់នាង។
នាងបាននិយាយយ៉ាងឮថា
«សង្ឃឹមថាវាមិនែមនជាេ្រគឿងអលង្ការ
េទៅចុះ!» ។
វាមិនែមនជាេ្រគឿងអលង្ការ។ វាជាឈុត
េសៀវេភៅសព្វវចនាធិប្បាយថ្ម!ី
«េសៀវេភៅេ្រចើនណាស់។ អស្ចារ្យ!»
េអនណា បានរត់ជុំវិញផ្ទះរបស់នាង
េហើយឱប្រគប់គ្នា។



5

ជាេ្រចើនឆ្នាំេ្រកោយមក េអនណា បាន
អានេសៀវេភៅជាេ្រចើន។ េអណា បាន
េធ្វើការងារេនៅក្នុងមន្ទីរពិេសោធន៍របស់
អ្នកវិទ្យាសា្រស្តដ៏ល្បីម្នាក់។
េអនណា បានសួរថា «េតើខ្ញុំគួរេធ្វើអ្វីេនៅ
ទីេនះ?» អ្នកវិទ្យាសា្រស្តបានចង្អុលេទៅ
្របអប់មួយ។
េតើអ្នកគិតថានាងបានរកេឃើញអ្វីេនៅ
ខាងក្នុងេនោះ?
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«្រគាប់េព្រជ? អីយ៉ា!» េអនណា
និយាយ។
ប៉ុែន្ត េលើកេនះ េព្រជមិនែមនស្រមាប់
ពាក់េទ។ ពួកវាគឺស្រមាប់ពិេសោធន៍។
អ្នកវិទ្យាសា្រស្តចង់ឲ្យ េអនណា រក
េឃើញអ្វីែដលេធ្វើឲ្យត្បូងេព្រជមានពន្លឺ
ែចងចាំង។ ដូេច្នះ នាងក៏អានេសៀវេភៅ
ជាេ្រចើនអំពីត្បូងេព្រជ។
េអណា ្រតូវការេសៀវេភៅ េសៀវេភៅ និង
េសៀវេភៅជាេ្រចើនេផ្សងេទៀត!



7

ការក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសា្រស្តគឺល្អបំផុត
ស្រមាប់ េអនណា! នាងអាចេរៀនពីអ្វី
ែដលនាងចង់ដឹង។ េអនណា ពិតជា
ចូលចិត្តវត្ថុែដលមានពន្លឺែចងចាំង។
េហើយេតើអ្វីេទៅែដលមានពន្លឺែចងចាំង
ជាងត្បូងេព្រជេនោះ? គឺ្រពះអាទិត្យ!
ដូេច្នះ េអនណា អានេសៀវេភៅទាក់ទង
នឹង្រពះអាទិត្យ ពន្លឺ្រពះអាទិត្យ និង
អាកាសធាតុ។
នាង្រតូវការេសៀវេភៅ េសៀវេភៅ និង
េសៀវេភៅជាេ្រចើនេផ្សងេទៀត!
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េអនណា បានេធ្វើពិេសោធរាប់រយ។ គាត់
បានបេង្កើតឧបករណ៍ជាេ្រចើនែដលអាច
វាស់អាកាសធាតុេនៅកែន្លងមួយបាន។
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េតើពន្លឺ្រពះអាទិត្យេនៅ បំៃប យ៉ាងណា
ែដរ? េអណា បានបេង្កើតឧបករណ៍មួយ
េដើម្បីវាស់ស្ទង់េនៅទីេនោះ។
េតើខ្យល់បក់យ៉ាងណាែដរេនៅម៉ា្រដាស?
េអនណា ក៏បានបេង្កើតឧបករណ៍មួយ
ស្រមាប់វាស់ខ្យល់ែដរ។
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គាត់បានចំណាយេពលជាេ្រចើនែខ
េដើម្បីបេង្កើតឧបករណ៍សំណព្វចិត្តរបស់
គាត់េឡើង។
វាគឺជាបាល់ឡុងេហោះពិេសសមួយ
ែដល្រតូវបានេគេហៅថាអូហ្សូនសន់។
វាមានម៉ាសុីនតូចមួយេនៅក្នុងេនោះ។
ម៉ាសុីនេនោះអាចវាស់ឧស្ម័នែដល
មានេនៅក្នុងខ្យល់េហៅថាអូហ្សូន។
វាអាចេហោះបានខ្ពស់ណាស់។
េមើលហ្ន៎! េនោះេហើយអូហ្សូនសន់របស់
េអនណា!
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សាកទាយេទៅេមើលថាេតើ េអនណា ម៉ា
នី បានបេង្កើតឧបករណ៍សរុបទាំងអស់
ប៉ុន្មាន? គាត់បានបេង្កើតឧបករណ៍វាស់
អាកាសធាតុបានជិតមួយរយ!

គាត់ែថមទាំងមានេរោងច្រកផ្ទាល់ខ្លួន
ស្រមាប់ផលិតឧបករណ៍ទាំងេនះផង
ែដរ។ វាហាក់បីដូចជាគាត់អាចបេង្កើតអ្វី
ៗ្រគប់យ៉ាង!
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េអនណា ម៉ានី បានក្លាយជាអ្នក
វិទ្យាសា្រស្តអាកាសធាតុដ៏ឈ្លាសៃវ
បំផុតមួយរូបេនៅក្នុង្របេទសឥណ្ឌា។
េបើេទោះបីជាគាត់មានវ័យចំណាស់ និង
ល្បីល្បាញក៏េដោយ ក៏មិត្ដជិតស្និទ្ធរបស់
គាត់មិនផ្លាស់ប្តូរែដរ។
េនោះគឺ េសៀវេភៅ េសៀវេភៅ និងេសៀវេភៅ
ជាេ្រចើនេផ្សងេទៀត!
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ជីវិត និងេពលេវលារបស់ េអនណា៖
ៃថ្ងទី២៣ ែខសីហា ឆ្នាំ១៩១៨ - េអ
នណា ម៉ានី េកើតេនៅ ភាេមឌូ រដ្ឋេគរ៉ា
ឡា ្របេទសឥណ្ឌា ។
ឆ្នាំ១៩៤០ - គាត់ទទួលបាន
អាហារូបករណ៍េទៅេធ្វើការេនៅ
មន្ទីរពិេសោធន៍ សុីវី រ៉ាែមន េនៅ្រកុង
ែប៉ងហ្កាឡូ ។
ឆ្នាំ១៩៤៥ - គាត់បានេទៅ្របេទស
អង់េគ្លសេដើម្បីសិក្សាជំនាញឧតុនិយម
វិទ្យា។
ឆ្នាំ១៩៤៨ - គាត់្រតលប់មក្របេទស
ឥណ្ឌាវិញ េហើយចូលរួមជាមួយនឹង
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នាយកដ្ឋានឧតុនិយមឥណ្ឌាេនៅពូ
េណ។
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ឆ្នាំ១៩៦២ - គាត់ចាប់េផ្តើមេធ្វើការេលើ
គេ្រមោងអូហ្សូន។
ឆ្នាំ១៩៧៦ - គាត់ចូលនិវត្តន៍េដោយមាន
ឋានៈជាអគ្គនាយករងៃននាយកដ្ឋាន
ឧតុនិយមឥណ្ឌា។
េនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 (មិនដឹង ឆ្នាំ
ពិត្របាកដ) - គាត់បានេបើក្រកុមហ៊ុន
ផ្ទាល់ខ្លួនេដើម្បីផលិតឧបករណ៍របស់
គាត់។
ៃថ្ងទី១៦ ែខសីហា ឆ្នាំ២០០១ - េអ
នណា ម៉ានី បានទទួលមរណភាពេនៅ
រដ្ឋ គិរ៉ាឡា ។
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ពាក្យទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុដ៏អស្ចារ្យ
អ្នកឧតុនិយមវិទ្យា (បេញ្ចញសំេឡងថា
នាក់ អ៊ុ តុ និ យំ វិជ្ជា)
អ្នកឧតុនិយមវិទ្យា គឺជាអ្នកវិទ្យាសា
ស្ដ្រែដលសិក្សាអំពីអាកាសធាតុ និង
បរិយាកាសៃនតំបន់មួយ។ េអនណា
ម៉ានី គឺជាអ្នកឧតុនិយមវិទ្យាដ៏ល្អបំផុត
ម្នាក!់
អូហ្សូនសន់ (បេញ្ចញសំេឡងថា អូ
សូន សន)់
អូហ្សូនសន់ គឺជាបាឡុងេហោះែដល
េហោះខ្ពស់េឡើងេលើេមឃ។ បាឡុង
េនះមានឧបករណ៍ែដលអាចវាស់
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បរិមាណអូហ្សូនែដលមានេនៅក្នុង
ខ្យល់។ អូហ្សូន គឺសំខាន់ណាស់ េ្រពោះ
វាទប់ស្កាត់ពន្លឺែដលបង្កេ្រគោះថ្នាក់ពី
្រពះអាទិត្យ។ ្របសិនេបើអូហ្សូនមាន
តិចតួចេនៅេលើេមឃ េនោះមានន័យថា
មនុស្សសត្វេនៅេលើែផនដីនឹងមាន
បញ្ហា!
្របសិនេបើអ្នកអាចក្លាយជាអ្នក
វិទ្យាសា្រស្ត េតើអ្នកចង់សិក្សាអំពីអ្វ?ី
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កំណត់ចំណាំ៖ េរឿងេនះគឺជាេរឿងពិត
ែដលែផ្អកេលើជីវិតរបស់ េអនណា ម៉ា
នី។
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