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េក្មង្រសី ដូម៉ា មាន អាយុ ្របាំពីរឆ្នាំ 
រស់េនៅេលើភ្នំហិមាល័យ ក្នុង្របេទស
េនប៉ាល់។ ដូម៉ា រស់េនៅជាមួយ
េលោកយាយ ប៉ា ម៉ាក់ ប្អូន្រសីតូច
កូនែឆ្ក មាន់ និង េគោៃ្រព។
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”ទីង ទីង” សំេឡងកណ្ដឹងេរោទ៍េចញពី
កែន្លងមួយ។ ”កុ កិ ែក កឺត! កុ កិ ែក
កឺត! វូស! វូស!” ៃថ្ងេនះផ្ទះរបស់ ដូម៉ា
េខ្ញៀវខ្ញារដូចរាល់ដង។
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ទីង! តឹង! ជាសំេឡងកណ្ដឹងរបស់
េគោៃ្រព យ៉ាកូ។ េគោៃ្រព យ៉ាកូ ែតងែត
ដឹកឥវ៉ាន់ជាេ្រចើនពីភូមិជិតខាងជា
េរៀងរាល់ៃថ្ង។ ប៉ារបស់ ដូម៉ា ែតងែតេទៅ
ដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ជាមួយេគោៃ្រព យ៉ាកូ
េដើម្បី្របកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត។
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ដូម៉ា ្រសឡាញ់ យ៉ាកូ ខ្លាំងណាស់។ ជា
េរៀងរាល់្រពឹក យ៉ាកូ ផ្តល់ទឹកេដោះេគោ
យ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ េហើយេរៀងរាល់
រដូវរងា យ៉ាកូ ែតងែតផ្តល់េរោមរបស់វា
ស្រមាប់េធ្វើមួក និង កែន្សង។
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ដូម៉ា ចូលចិត្តញុាំមី េ្រពោះវាែវង ្រសួយ 
រួញៗ សប្បាយញុាំ។
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ដូម៉ា ញុាំមីែដលឪពុករបស់នាង និង
យ៉ាកូ ដឹកមកឱ្យ។ ដូម៉ា េបោះេចោល
សំបកមីមុខផ្ទះេ្រកោយពីញុាំរួច។ មីមាន
រស់ជាតិឆ្ងាញ់ណាស់។
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”អ!ូ ខ្ញុំអស់កម្លាំងផង ឃ្លានផង”។ យ៉ា
កូ បានេដើរេទៅរកវាលែក្បរេនោះេដើម្បីរក
េស្មៅសុី។  អ!ូ េទ! សំបកមីែដល ដូម៉ា
បានេបោះេចោលេនៅលាយឡំជាមួយនឹង
េស្មៅ។ សំបកមីេនោះបានេហើរចូលេទៅ
វាលេស្មៅ។ យ៉ាកូ សុីេស្មៅ និងបានេលប
សំបកមីចូលក្នុងេពោះ។
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”ឃូស! ឃូស! ឃូស! ឃូស” យ៉ា
កូ កំពុងដកដេង្ហើមដង្ហក់េហើយក្អក
មិនឈប់េសោះ។ យ៉ាកូ ្របែហលជា
ឈឺធ្ងន់េហើយ។
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ដូម៉ា ្រពួយបារម្ភ េហើយក៏េហៅប៉ាឱ្យ
ជួយ។ ប៉ារបស់ ដូម៉ា សម្លឹងេមើលេទៅ
យ៉ាកូ េដោយក្តី្រពួយបារម្ភ។
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ប៉ារបស់ ដូម៉ា បានៃច្នធុងសំរាមមួយ
េហើយនិយាយថា ”េមើលេទៅ យ៉ាកូ
្របែហលជាឈឺេដោយសារវាសុីសំរាម។
ចាប់ពីេពលេនះតេទៅ កូនគួរែតេបោះ
សំរាមក្នុងធុងសំរាមេនះ។”
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យ៉ាកូ េនៅែតក្អកមិនដាច់ រហូតដល់
ពាក់កណ្ដាលអា្រធាត។ ប៉ារបស់ ដូម៉ា
េនៅជាមួយ យ៉ាកូ េដើម្បីែថទាំវា។ ដូម៉ា
ក៏បារម្ភពី យ៉ាកូ ជាខ្លាំង។ មុនចូលេគង
ដូម៉ា បួងសួងដល់្រពះ ”សូមឱ្យ យ៉ាកូ
ជាសះេស្បើយពីជំងឺ។”
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េពលេគង ដូម៉ា យល់សប្តិេឃើញ
បិសាចទឹកកកេយទី វាបាន
និយាយ្របាប់ ដូម៉ា ថា ”មួយរយៈេនះ
ខ្ញុំឧស្សាហ៍ឈឺណាស់េ្រពោះមានសំរាម
ជាេ្រចើន េហើយ សត្វេគោៃ្រពដៃទេទៀត
ក៏ឈឺេដោយសារសំរាមែដរ។ ដូេច្នះ
សូមកុំេបោះសំរាមេចោលតាមផ្លូវ”។
បិសាចទឹកកកេយទី បាន្របាប់ ដូម៉ា
ថា ពួកេគឈឺេដោយសារមនុស្សេបោះ
សំរាមេចោល្រគប់ទីកែន្លង។
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ម៉ាយ៉ា បង្រសីរបស់ ដូម៉ា កំពុងគូររូប។
េ្រកោយពីគូររូបរួច ម៉ាយ៉ា េបោះេចោល
សំរាមេនៅេលើផ្លូវ។ ដូម៉ា ្របាប់ម៉ាយ៉ាថា
”បង្រសីមិនគួរេបោះសំរាមេចោលេលើដី
េទ។ វាេធ្វើឱ្យ យ៉ាកូ ឈឺនិងបរិស្ថានភ្នំ
មិនស្អាត។”
ដូម៉ា េរើសយកសំរាម រួចេបោះចូលក្នុង
ធុងសំរាមែដលប៉ារបស់នាងេធ្វើឱ្យ
កាលពីម្សិលមិញ។
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ដូម៉ា រត់េទៅជួប យ៉ាកូ។ េលោកយាយ
និងប៉ារបស់ ដូម៉ា កំពុងេមើលែថ យ៉ា
កូ។
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េលោកយាយបាន្របាប់ ដូម៉ា ”េចៅេទៅ
សាលាចុះ េហើយកុំបារម្ភពី យ៉ាកូ េ្រពោះ
េយើងនឹងេមើលែថយ៉ាកូ។”
ដូម៉ា េនៅែតសម្លឹងេមើលផ្ទះយ៉ាង
អាល័យ េពលនាងកំពុងេដើរេចញេទៅ
សាលា។



20

”ទីង!ទីង” ដូម៉ា រត់េទៅរក យ៉ាកូ។ េពល
្រតលប់មកពីសាលាវិញ ដូម៉ា េឃើញ
យ៉ាកូ ធូរ្រសាលពីជំងឺ េហើយកំពុងសុី
ចំេបើង។  ដូម៉ា រត់េទៅឱប យ៉ាកូ យ៉ាង
ែណន េហើយនិយាយថា ”យ៉ាកូ ខ្ញុំ
សូមេទោស!ខ្ញុំនឹងមិនេបោះេចោលសំរាម
េផ្តសផ្តាសេទៀតេទ។ ឯងនឹងមិនឈឺ
េទៀតេទ។”
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”ទីង!ទីង” េពល្រពឹក្រពលឹមសេន្សើម
ធ្លាក់ សំេឡងកណ្ដឹងរបស់ យ៉ាកូ
លាន់ឮ ទូទាំងភ្នំហិមាល័យ។
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