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ៃថ្ងេនះ េវហា ភ្ញាក់ពី្រពឹក រួចសំឡឹង
េមើលេទៅេ្រកៅបង្អួច។ ៃផ្ទេមឃ
េខៀវ្រសងាត់ ខ្យល់ក៏ស្ងប់ល្អ។
ធាតុអាកាសែបបេនះ គឺល្អណាស់
ស្រមាប់ការេហោះេហើរ! េវហា និងអក្ខរា
ែដលជាមិត្តរបស់េគ បានសាកល្បង
បេង្ហោះយន្តេហោះ្រកដាសេពញមួយ
សប្តាហ៍េហើយ។ ពួកេគបានបេង្កើត
យន្តេហោះ្រកដាសដ៏ល្អមួយស្រមាប់
ការ្របកួតេនៅៃថ្ងេនះ!
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េវហា ផ្លាស់អាវេគងយប់ែដលមាន
រូបយន្តេហោះ រួចពាក់អាវ្រកណាត់វិញ
ប៉ុែន្តអាវេនះក៏មានរូបយន្តេហោះែដរ។
េវហា េលោតរំលងយន្តេហោះគំរូតូចៗ
ែដលេនៅរាយប៉ាយក្នុងបន្ទប់របស់េគ
េហើយលូកយក្រចាសដុសេធ្មញរូបយន្ត
េហោះមកដុស រួចក៏េដើរសំេដៅេទៅ
ផ្ទះបាយ។
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េវហា ផ្លាស់អាវេគងយប់ែដលមាន
រូបយន្តេហោះ រួចពាក់អាវ្រកណាត់វិញ
ប៉ុែន្តអាវេនះក៏មានរូបយន្តេហោះែដរ។
េវហា េលោតរំលងយន្តេហោះគំរូតូចៗ
ែដលេនៅរាយប៉ាយក្នុងបន្ទប់របស់េគ
េហើយលូកយក្រចាសដុសេធ្មញរូបយន្ត
េហោះមកដុស រួចក៏េដើរសំេដៅេទៅ
ផ្ទះបាយ។
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ម៉ាក់េវហា ឃាត់៖ «េវហា ញុាំយឺតៗ
កូន។ កូនញុាំេលឿនេពកេហើយ។»
មិនខ្វល់នឹងសម្តីដាស់េតឿនរបស់ម៉ាក់
េគេឡើយ េវហា ដួសបាយេពញមួយ
ស្លាប្រពាេទៀត រួចពមចូលក្នុងមាត់។
«ម៉ាក!់ ខ្ញុំ្របញាប់េទៅជួប អក្ខរា េនៅ
សាលា។ ខ្ញុំចង់េទៅសាលាពី្រពឹកេដើម្បី
េមើលអ្នកេផ្សងេទៀតេធ្វើយន្តេហោះ។
េយើង្រតូវែតឈ្នះការ្របកួតេនះ េដើម្បី
អាចេទៅេលង្រពលានយន្តេហោះ និង
ចូលក្នុងយន្តេហោះបាន!»
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ម៉ាក់េវហា ឃាត់៖ «េវហា ញុាំយឺតៗ
កូន។ កូនញុាំេលឿនេពកេហើយ។»
មិនខ្វល់នឹងសម្តីដាស់េតឿនរបស់ម៉ាក់
េគេឡើយ េវហា ដួសបាយេពញមួយ
ស្លាប្រពាេទៀត រួចពមចូលក្នុងមាត់។
«ម៉ាក!់ ខ្ញុំ្របញាប់េទៅជួប អក្ខរា េនៅ
សាលា។ ខ្ញុំចង់េទៅសាលាពី្រពឹកេដើម្បី
េមើលអ្នកេផ្សងេទៀតេធ្វើយន្តេហោះ។
េយើង្រតូវែតឈ្នះការ្របកួតេនះ េដើម្បី
អាចេទៅេលង្រពលានយន្តេហោះ និង
ចូលក្នុងយន្តេហោះបាន!»
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ម៉ាក់េវហា ដកដេង្ហើមធំ រួចនិយាយ
ថា៖ «យឺតៗក៏បានែដរកូន។ កុំេភ្លច
ណា! ពូបូរី ក៏េទៅសាលាកូនែដរ។»
ពូបូរី ជាអ្នកែដលជំរុញចិត្តឱ្យ េវហា
្រសឡាញ់យន្តេហោះខ្លាំង។ គាត់ជា
អ្នកេបើកយន្តេហោះ។ គាត់បាន្របាប់
េរឿងរ៉ាវដ៏ែវងអន្លាយដល់ េវហា ស្តីពី
ដំេណើរផ្សងេ្រពងរបស់គាត់េនៅក្នុង
បន្ទប់េបើកយន្តេហោះ និងការេធ្វើដំេណើរ
េទៅកាន់ទីកែន្លងឆ្ងាយៗ។ េវហា គិតថា
ពូរបស់ខ្លួនមានការងារដ៏ល្អបំផុតេលើ
ពិភពេលោកេនះ។
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«ខ្ញុំដឹងេហើយម៉ាក!់» េវហា ែ្រសក
្របាប់ម្តាយ េនៅេពលែដលេគេដើរយ៉ាង
្របញាប់្របញាល់េចញពីផ្ទះ េហើយទុក
របស់របររាយប៉ាយេពញេលើតុ។ េវហា
មិនអាចយឺតបានេទ េ្រពោះេគ្រតូវ្របាប់
អក្ខរា ថាវាជាៃថ្ងដ៏ល្អបំផុតស្រមាប់ការ
បេង្ហោះ យន្តេហោះចំបាំងេធ្វើពី្រកដាស
ែដលមានស្លាបខ្លី េហើយេលឿនដូច
េផ្លកបេន្ទោររបស់ពួកេគ។
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ប៉ុែន្តេនៅេពល េវហា េទៅដល់សាលា
អក្ខរាែបរជាមានគំនិតេផ្សងមួយ
េទៀត។ អក្ខរា និយាយថា៖ «េវហា!
ធាតុអាកាសេនះគឺល្អបំផុតស្រមាប់
្របេភទយន្តេហោះស្លាបែវងរបស់េយើង។
វានឹងេហោះពាសេពញទីវាលេនះយ៉ាង
អស្ចារ្យ។» េវហា ្រជួញចិេញ្ចើម េហើយ
តបវិញថា៖ «អត់េទ! េយើង្រតូវបេង្ហោះ
យន្តេហោះចំបាំងស្លាបខ្លីរបស់េយើង។»
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ប៉ុែន្តេនៅេពល េវហា េទៅដល់សាលា
អក្ខរាែបរជាមានគំនិតេផ្សងមួយ
េទៀត។ អក្ខរា និយាយថា៖ «េវហា!
ធាតុអាកាសេនះគឺល្អបំផុតស្រមាប់
្របេភទយន្តេហោះស្លាបែវងរបស់េយើង។
វានឹងេហោះពាសេពញទីវាលេនះយ៉ាង
អស្ចារ្យ។» េវហា ្រជួញចិេញ្ចើម េហើយ
តបវិញថា៖ «អត់េទ! េយើង្រតូវបេង្ហោះ
យន្តេហោះចំបាំងស្លាបខ្លីរបស់េយើង។»
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អក្ខរា ្របញាប់និយាយ៖ «ប៉ុែន្ត...»
មិនទាន់បាននិយាយអ្វីផង េវហា
ក៏និយាយកាត់អក្ខរា៖ «ខ្ញុំយល់ថា
យន្តេហោះស្លាបែវង មិនឡូយេទ»
អក្ខរា សម្លឹងមុខេវហាេហើយែ្រសក
តបវិញ៖ «ហុឹះ! ឯងមិនែដលស្តាប់
គំនិតខ្ញុំេសោះ។ ខ្ញុំឈប់េធ្វើជាមួយ
ឯងេហើយ!» អក្ខរា និយាយ រួចក៏
េដើរេចញ។ «ក៏បាន! ឈប់ក៏ឈប់េទៅ។
ខ្ញុំក៏ែលង្រតូវការឯងែដរ។»
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អក្ខរា ្របញាប់និយាយ៖ «ប៉ុែន្ត...»
មិនទាន់បាននិយាយអ្វីផង េវហា
ក៏និយាយកាត់អក្ខរា៖ «ខ្ញុំយល់ថា
យន្តេហោះស្លាបែវង មិនឡូយេទ»
អក្ខរា សម្លឹងមុខេវហាេហើយែ្រសក
តបវិញ៖ «ហុឹះ! ឯងមិនែដលស្តាប់
គំនិតខ្ញុំេសោះ។ ខ្ញុំឈប់េធ្វើជាមួយ
ឯងេហើយ!» អក្ខរា និយាយ រួចក៏
េដើរេចញ។ «ក៏បាន! ឈប់ក៏ឈប់េទៅ។
ខ្ញុំក៏ែលង្រតូវការឯងែដរ។»
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រំេពចេនោះ មានសំេឡងមួយែ្រសកសួរ
េវហា៖ «េវហា! ក្មួយយ៉ាងេម៉ច
េហើយ?» ពូបូរី េដើរមកជិតេវហា ក្នុង
ឯកសណ្ឋាន និងមួកអ្នកេបើកយន្តេហោះ
រួចនិយាយ៖ «េហតុអ្វីបានជាទឹកមុខ
ក្មួយរបស់ពូ មិនរីកឣ៊ីចឹង?» េវហា តប
េទៅកាន់ពូរបស់េគ៖ «អក្ខរា ចង់បត់
យន្តេហោះស្លាបែវង ជំនួសឱ្យយន្តេហោះ
ចំបាំងស្លាបខ្លី។ េពលេនះ វាឈប់េធ្វើ
យន្តេហោះជាមួយខ្ញុំេហើយ។ ៃថ្ងេនះ
គ្មានបានលទ្ធផលអីទាំងអស!់ ខ្ញុំ
្របែហលជាគ្មានឱកាសចូលក្នុង្រពលា
នយន្តេហោះ ឬបេង្ហោះយន្តេហោះអី
េទ។»
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ពូបូរី សម្លឹងេមើលមុខេវហា េហើយ
ញញឹមបន្តិច៖ «អ!ូ មិនអីេទ។ ក្មួយ
ដឹងេទ េរឿងទីមួយែដលអ្នកេបើកបរ
យន្តេហោះ្រតូវេធ្វើ គឺការតាំងអារម្មណ៍
នឹងនរ។ ្រគប់យ៉ាងសុទ្ធែតមាន
ដំេណោះ្រសាយ។ ក្មួយ្រតូវរិះរក
វិធីេដោះ្រសាយបញ្ហាេនះ។ េវហា
ដកដេង្ហើមែវង រួចតប៖ «បាទព»ូ
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ពូ បូរី និយាយេទៀតថា៖ «េ្រកៅពីេនះ
អ្នកេបើកយន្តេហោះ្រតូវែតេចះស្រមប
ខ្លួនេធ្វើការជា្រកុម ។ េតើក្មួយមានស្តាប់
គំនិតរបស់ អក្ខរា េទ? េតើក្មួយមាន
គិតពីអារម្មណ៍របស់ អក្ខរា េទ? េវហា
និយាយយឺត៖ «ខ្ញុំបាននិយាយកាត់
សម្តីអក្ខរា និងមិនបានផ្តល់ឱកាសឱ្យ
វាបេញ្ចញគំនិតេទ។ ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍
មិនសូវល្អែដរ។» «េតោះេយើងេទៅរក
អក្ខរា ឥឡូវេនះេទៅ។»
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ពូ បូរី និយាយេទៀតថា៖ «េ្រកៅពីេនះ
អ្នកេបើកយន្តេហោះ្រតូវែតេចះស្រមប
ខ្លួនេធ្វើការជា្រកុម ។ េតើក្មួយមានស្តាប់
គំនិតរបស់ អក្ខរា េទ? េតើក្មួយមាន
គិតពីអារម្មណ៍របស់ អក្ខរា េទ? េវហា
និយាយយឺត៖ «ខ្ញុំបាននិយាយកាត់
សម្តីអក្ខរា និងមិនបានផ្តល់ឱកាសឱ្យ
វាបេញ្ចញគំនិតេទ។ ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍
មិនសូវល្អែដរ។» «េតោះេយើងេទៅរក
អក្ខរា ឥឡូវេនះេទៅ។»
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េវហា េដើររក អក្ខរា និងសុំអភ័យេទោស
ែដលមិនស្តាប់គំនិតរបស់អក្ខរា។ េវហា
េនៅែតចង់សហការជាមួយ អក្ខរា េហើយ
អក្ខរា ក៏ចង់សហការជាមួយ េវហា វិញ
ែដរ។



17

េវហា សួរពូបូរី ថា៖ «ឣ៊ីចឹងេតើេយើង
គួរសេ្រមចថាយកយន្តេហោះ្របេភទ
ណា?» ពូបូរី តប៖ «អ្នកេបើកយន្តេហោះ
្រតូវដឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសជានិច្ច
រួចេទើបែកស្រមួលែផនការរបស់ខ្លួន
តាមកាលេទស។» អក្ខរា និយាយ
ថា៖ «យន្តេហោះស្លាបធំែវង អាចេហោះ
្រតដាងស្លាបបានខ្ពស់។ ឯងចាំេទ េនះ
គឺជាអ្វីែដលេយើងធ្លាប់បានេរៀន។ វាជា
វិធីែដលេធ្វើឱ្យយន្តេហោះេនៅេលើអាកាស
បាន។»
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េវហា បែន្ថម៖ «េហើយេដោយសារែត
ៃថ្ងេនះខ្យល់ស្ងប់ល្អ យន្តេហោះស្លាប
ធំែវងនឹងេហោះមិនងាយធ្លាក់ដីេទ។»
ពួកេគងក់ក្បាលដាក់គ្នា។ េវហា និង
អក្ខរា រត់េទៅតុេដើម្បីបត់យន្តេហោះស្លាប
ធំែវង។



19

េវហា សួរេទៅពូបូរី៖ «េតើពូយល់
យ៉ាងណាែដរ?» ពូបូរី តប៖
«យន្តេហោះេនះគួរែតអាចេហោះបាន
េហើយ! ប៉ុែន្តអ្នកេបើកយន្តេហោះ្រតូវ
ចំណាយេពលគិតគូរ និងអនុវត្តឱ្យបាន
ល្អិតល្អន់ ជាពិេសសេលើចំនុចលម្អិត
នានា។» បន្ទាប់ពីពិនិត្យយន្តេហោះរួច
អក្ខរា និយាយថា៖ «េយើងគួរបត់ស្លាប
េដោយផ្ចិតផ្ចង់ជាងេនះ។»
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សំេឡង្របកាសបន្លឺេឡើង៖ «សល់
ដប់នាទីេទៀត ការបេង្ហោះយន្តេហោះ
នឹងចាប់េផ្តើម!» ពូបូរី និយាយថា៖
«ក្មួយៗមានេពលេ្រចើនេទៀត។ ក្មួយ
្រតូវតាំងចិត្តឱ្យស្ងប់ សហការគ្នា និង
យកចិត្តទុកដាក់ឱ្យេលើចំនុចលម្អិត។»
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ពីរបីនាទីេ្រកោយមក េវហា បាន
ឈានេជើងេទៅកាន់ែខ្សបន្ទាត់គប់
យន្តេហោះេដោយអារម្មណ៍តឹងែតង។
យន្តេហោះ្រកដាសេផ្សងៗេទៀតបាន
ធ្លាក់ចុះេនៅរាយប៉ាយេពញដ!ី េវហា
ងាកេទៅអក្ខរា េហើយនិយាយ៖ «អក្ខរា!
ឯងពូែកគប់ណាស់។ េតើឯងចង់បេង្ហោះ
យន្តេហោះរបស់ពួកេយើងេទ?» អក្ខរា
តបេដោយញញឹម៖ «បាន សម្លាញ់!»
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ដំបូង យន្តេហោះស្លាបធំែវង េហោះខ្ពស់
ក្នុងអាកាស រួចដាំក្បាលចុះមកដី ប៉ុែន្ត
ខ្យល់បក់ប៉ះស្លាបដ៏ែវងរបស់វា ក៏េធ្វើឱ្យ
យន្តេហោះេនោះេនៅែតេហោះេលើអាកាស
ដែដល។ មហាជនេហ៊ោរកេ្រញ្ជៀវេនៅ
េពលែដលេឃើញយន្តេហោះគ្មានមនុស្ស
េបើកេនោះេនៅែតបន្តេហោះេទៅមុខ រហូត
ផុតពីទីវាល!
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េវហា និងអក្ខរា អបអរគ្នា
េទៅវិញេទៅមក។ េវហា និយាយថា៖
«គប់បានល្អណាស់ សម្លាញ!់ ឯងេធ្វើ
បានេជោគជ័យេហើយ!» អក្ខរា តប៖
«េយើងទាំងពីរេធ្វើបានេជោគជ័យេហើយ!
យន្តេហោះរបស់េយើងគឺល្អជាងេគ! ពូបូរី
បែន្ថមេទៀតថា៖ «េហើយក្មួយៗនឹងអាច
ក្លាយជាអ្នកេបើកយន្តេហោះដ៏អស្ចារ្យេនៅ
ៃថ្ងណាមួយមិនខាន។»
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េវហា និងអក្ខរា អបអរគ្នា
េទៅវិញេទៅមក។ េវហា និយាយថា៖
«គប់បានល្អណាស់ សម្លាញ!់ ឯងេធ្វើ
បានេជោគជ័យេហើយ!» អក្ខរា តប៖
«េយើងទាំងពីរេធ្វើបានេជោគជ័យេហើយ!
យន្តេហោះរបស់េយើងគឺល្អជាងេគ! ពូបូរី
បែន្ថមេទៀតថា៖ «េហើយក្មួយៗនឹងអាច
ក្លាយជាអ្នកេបើកយន្តេហោះដ៏អស្ចារ្យេនៅ
ៃថ្ងណាមួយមិនខាន។»
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