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ឆ្នាំ១៨៧០ ក្នុងទី្រកុងញូឡុងដុង រដ្ឋ
ខននិកធីខាត់ សហរដ្ឋអាេមរិក នា
េម៉ោង៧្រពឹក េក្មងៗ្រតូវបានេគដាស់ឱ្យ
ភ្ញាក់ពីេគង។ ម្តាយពួកេគឱ្យេឈើ និង
្រកឡថ្នាំដុសេធ្មញ េហើយេតឿនពួកេគ
ឱ្យេទៅដុសេធ្មញ។
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អីេគ? េតើខ្ញុំនិយាយអី? «េឈើ
ដុសេធ្មញ?» ្រតូវេហើយ! េឈើ
ដុសេធ្មញ្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់េនៅក្នុង
អំឡុងឆ្នាំ១៨៧០ ។ េឈើដុសេធ្មញេនោះ
ជាេឈើែដលមានចុងរសាត់រីកៗ និង
ៃសមៃម៉។ េក្មងខ្លះមានសំណាង ក៏មាន
េឈើដុសេធ្មញ ែដលជាសរៃសេរោម្រជូក
ចងភ្ជាប់េនៅខាងចុង េដើម្បីជួយឱ្យេធ្មញ
ភ្លឺ។
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េហើយអីេគមួយេទៀតែដលខ្ញុំបាន
និយាយ? «្រកឡថ្នាំដុសេធ្មញ?»
្រតូវេហើយ! បំពង់ថ្នាំដុសេធ្មញមិនទាន់
បានបេង្កើតេនៅេឡើយេទ។ ពួកេគ
េ្របើ្រកឡ។ េហើយអ្វីែដលេក្មងៗេធ្វើ
មុនេគជាេរៀងរាល់្រពឹក គឺ្រជលក់េឈើ
ដុសេធ្មញចូលេទៅក្នុង្រកឡប៉សឺែឡន
ែដលដាក់ថ្នាំដុសេធ្មញ។
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ជាការពិតណាស់ សមាជិក្រគួសារ
ទាំងអស់េធ្វើដូចគ្នា គឺ្រជលក់េឈើ
ដុសេធ្មញេទៅក្នុងដបប៉សឺែឡន។
យាយជីដូនមួយក៏េធ្វើដូចគ្នាែដរ។ គាត់
មានេធ្មញពណ៌េខ្មៅេហើយេលឿង ែដល
េឈើដុសេធ្មញគាត់ក៏្រតូវគ្នាជាមួយ
េធ្មញគាត់េទៀត។
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្រពឹកមួយ មានសំេឡងែ្រសកែបប
េខ្ពើមរេអើមេចញពីផ្ទះ្រគូេពទ្យេធ្មញ
មួយ។ «ែអ៊ក...!» វាជាសំេឡងរបស់
លូសុីស ែដលជាកូន្របុសរបស់
េពទ្យេធ្មញេឈ្មោះ េសហ្វហ្វិល។ លូសុី
សមិន្រពម្រជលក់េឈើចូលក្នុង្រកឡ
ថ្នាំដុសេធ្មញេនោះេទៀតេទ េហើយតាំងពី
េពលេនោះមកក៏សេ្រមចចិត្តេ្របើេម៉្សៅថ្នាំ
ដុសេធ្មញ។ ប៉ុែន្ត លូសុីសែតងគិតថា វា
្រតូវែតមានវិធីល្អជាងេនះក្នុងការេ្របើថ្នាំ
ដុសេធ្មញ។



6

ប៉ុន្មានឆ្នាំេ្រកោយមក លូសុីសបាន
េទៅទី្រកុងប៉ារីសេដើម្បីសិក្សាពី
វិទ្យាទន្តសា្រស្ត។ េនៅទីេនោះ គាត់
បានេឃើញវិចិ្រតករកំពុង្រចបាច់
ថ្នាំពណ៌ ពីបំពង់េលោហៈេទៅជក់
គូររូប។ េហតុអ្វីបានជាេយើងមិនេ្របើថ្នាំ
ដុសេធ្មញតាមវិធីេនះែដរេទៅ? គាត់
្របញាប់្រតលប់េទៅផ្ទះវិញ េហើយ
ែចករំែលកគំនិតេនះជាមួយឪពុកគាត់។
ឪពុកគាត់យល់ថា គំនិតរបស់គាត់
ពិតជាអស្ចារ្យណាស់។
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អ្វីែដលលំបាកេនោះគឺថា េតើេធ្វើ
យ៉ាងណាេដើម្បីយកថ្នាំដុសេធ្មញ
េចញពី្រកឡ េហើយ្រចកចូលក្នុងបំពង់
តាមមាត់ដ៏តូចេនោះ។ េតើអ្នកយល់ថា
លូសុីសនឹងេធ្វើយ៉ាងណាេដើម្បី្រចកថ្នាំ
ដុសេធ្មញចូលក្នុងបំពង់ទេទមួយបាន?
េតើអ្នកគិតយ៉ាងណា ្របសិនេបើអ្នក
្រចបាច់ថ្នាំដុសេធ្មញេ្រចើនេពក ទាំងអ្នក
េនៅមមីមេមើេនៅេឡើយេនោះ េហើយថ្នាំ
ដុសេធ្មញេនៅពាសេពញេផើងលុបមុខ
េហើយម្តាយរបស់អ្នកកំពុងេតឿនអ្នក
ថា ឡានសាលានឹងមកដល់មុខផ្ទះ
ក្នុងេពល២០នាទី និងេរឿងចុងេ្រកោយ
េនោះគឺម្តាយអ្នកនឹងខឹងយ៉ាងខ្លាំងេពល
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េឃើញអ្នកេធ្វើឱ្យ្របលាក់ែបបេនះ?
េតើអ្នកនឹងេធ្វើយ៉ាងណាេដើម្បី្រចកថ្នាំ
ដុសេធ្មញទាំងេនោះចូលក្នុងបំពង់វិញ?
េតើអ្នកគិតថា លូសុីស និងឪពុកគាត់
េ្របើវិធីអ្វីេដើម្បី្រចកថ្នាំដុសេធ្មញចូលក្នុង
បំពង?់ ្របដាប់ត្បារ្រតេចៀក? ឬកូន
ស្លាប្រពាតូចឆ្មារ? ឬេឈើចាក់េធ្មញ?
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វាមិនពិបាកដូចអ្វីែដលអ្នកបានគិត
េទ េ្រពោះអ្វីែដលេពទ្យេធ្មញ េសហ្វ
ហ្វិល និង្រកុមរបស់គាត់បានេធ្វើ គឺ
មិនេបើកគ្រមបេទ។ ្រតឹម្រតូវេហើយ
ពួកគាត់រក្សាគ្រមបេនៅបិទជិតដែដល
េហើយេបើក្រចកតាមមាត់បំពង់េនៅចុង
ម្ខាងេទៀត! វា្របាកដជាងាយ្រសួល
ជាង េដោយ្រចកចូលបំពង់តាម្រចក
មាត់ធំ ជាពិេសសេបើមានអ្វីស្រមាប់
្រចបាច់ថ្នាំេនោះចូលបំពង់ ដូចជាសុីរុាំ
ងជាេដើម។ ជាចុងេ្រកោយ អ្វីែដលេយើង
្រតូវេធ្វើ គឺបិទមាត់េនោះឱ្យជិត េនោះថ្នាំ
ដុសេធ្មញនឹងមិនេចញមកេទ។
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បច្ចុប្បន្ន បំពង់ថ្នាំដុសេធ្មញ្រតូវបាន
ចាក់បំេពញេដោយេ្របើម៉ាសុីន។ បំពង់
ទេទទាំងអស់្រតូវត្រមង់ជាជួរ េនៅេលើ
ែខ្ស្រចវាក់ចល័តមួយ េដោយដាក់ក្បាល
បំពង់បិទជិតចុះេ្រកោម េហើយដាក់ែផ្នក
ចំហេឡើងេលើ។ ធុងដ៏ធំមួយេពញេទៅ
េដោយថ្នាំដុសេធ្មញ ្រតូវបានដាក់េនៅ
ពីេលើែខ្ស្រចវាក់េនោះ។
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េនៅពីេ្រកោមធុង ថ្នាំដុសេធ្មញ្រតូវបាន
ចាក់ឱ្យចូលក្នុងបំពង់ េនៅេពលែដល
បំពង់ផ្លាស់ទីតាមែខ្ស្រចវាក់ចល័ត
េនោះ។ ប៉ុែន្ត ថ្នាំដុសេធ្មញមិន្រតូវ
បានបំេពញឱ្យេពញេនោះេទ។ ចេន្លោះ
្របែហលមួយសង់ទីែម៉្រត ្រតូវបាន
ទុកេដើម្បីបិទគ្រមប។ េពលេនះបំពង់
រួចរាល់ស្រមាប់បិទេហើយ។
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វិធីបុរាណរបស់ជនជាតិឥណ្ឌា េដើម្បី
េធ្វើឱ្យេធ្មញស្អាត មនុស្សជាេ្រចើនបាន
េ្របើដាទុន ែមកនីម ឬេដើមបាប៊ូល
ជំនួសឱ្យ្រចាសដុសែដលផលិតេដោយ
េរោងច្រក។ ដាទុនេធ្វើឱ្យេធ្មញ និង
អញ្ចាញមានសុខភាពល្អ។ ប៉ុែន្ត េតើ
អ្នកដឹងេទថា ្រចាសដុសេធ្មញអ្វីែដល
ល្អបំផុត? េនោះគឺចង្អុលៃដរបស់អ្នក
េនះេបើតាមេយោបល់របស់ទន្ដបណ្ឌិត។
វាល្អបំផុតស្រមាប់េធ្មញ និងអញ្ចាញ។
ចុះអ្នកធ្លាប់េ្របើេម្សៅដុសេធ្មញេទ?
េតើអ្នកបានសេង្កតដឹងក្លិនអ្វីែដល
ភ្ជាប់ជាមួយេម្សៅេនោះេទ? ឱសថ និង
េ្រគឿងេទសែដលល្អស្រមាប់េធ្មញ មាន
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ជីអង្កាម ផ្កាក្លូវ េឈើែអម េ្រមចេខ្មៅ និង
្រមះេ្រពៅ។ ការបរិេភោគែផ្លេឈើែដល
មានជាតិសរៃសេ្រចើន និងបែន្ល ដូចជា
ែផ្លេប៉ោម និងការ៉ុត គឺល្អណាស់ស្រមាប់
សម្អាតេធ្មញ។
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េលងសប្បាយជាមួយគ្រមបថ្នាំ
ដុសេធ្មញ
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