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«េមើលហ្ន!៎ បិសាចទឹក!» សុមនារត់
សំេដៅេទៅខាងមាត់ទឹកៃនទីធ្លាសាលា
រួចសួរ៖ «េនៅឯណា?» សុខុម មិត្ត
របស់សុមនា ងាកមក េហើយញាក់ស្មា
រេបៀបខកចិត្ត រួចនិយាយ៖ «យឺតេពល
េហើយ បិសាចេនោះមុជេទៅក្នុងទឹកបាត់
េហើយ។ អស្ចារ្យណាស់! ខ្ញុំមិនែដល
េឃើញវាពីមុនមកេទ។»
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េ្រកោយមក សុមនារង់ចាំេមើលបិសាច
ទឹកេនោះជាេ្រចើនសប្តាហ៍។ ចាប់តាំងពី
េពលែដលឪពុករបស់ែកវបានេឃើញ
សត្វចែម្លកេនៅែក្បរទេន្លមក កូនសិស្ស
ទាំងអស់ក៏នាំគ្នានិយាយពីវា្រគប់ៗ
មាត់។ សុមនាែថមទាំងបានសង់កែន្លង
េមើលសត្វមួយខាងេ្រកោយផ្ទះរបស់
នាងេទៀតផង។ កែន្លងេនោះមានអ្វីៗ
្រគប់យ៉ាង ដូចជា ភួយស្រមាប់ដណ្ដប់
កែន្លងញុាំអាហារស្រមន់ និងវត្ថុែដល
សំខាន់បំផុតេនោះគឺ សំណាញ់ស្រមាប់
ចាប់បិសាចទឹក។ ប៉ុែន្តេពលេនះ
សុមនាដូចជាបាត់បង់ឱកាសេទៅ
េហើយ!
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េលោក្រគូជ័យសួរេទៅសិស្ស៖ «េតើពួក
ឯងកំពុងជែជកគ្នាពីអ្វី េលោក្រគូឮែត
បិសាចទឹកៗ?» សុខុមេឆ្លើយ៖ «ខ្ញុំ
បានេឃើញបិសាចទឹកមួយេនៅក្នុង
ទេន្ល! វាមានែស្បក្រកាស់ដូចអាវេ្រកោះ
និងបន្ទះឆ្អឹងេនៅេលើខ្នង!» េលោក្រគូ
ជ័យឮេហើយក៏និយាយេដោយក្តីរំេភើប
ថា៖ «ែមនេអ្ហ៎ះ? ស្តាប់េទៅវាដូចជា
្រកេពើភ្នំែដលអ្នកភូមិធ្លាប់និយាយ។»
សុមនា្រគវាត់ៃដេទៅមកដូច្រគវីដាវ
េហើយនិយាយថា៖ «ខ្ញុំមិនខ្លាច្រកេពើ
ភ្នំេទ។ ខ្ញុំនឹងការពារសាលាេរៀនេយើង!»
«េទ! សុមនា។ ្រកេពើភ្នំជាសត្វក្រម។
មិត្តរបស់េលោក្រគូនឹងចុះមកតំបន់
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េនះេដើម្បីែស្វងរក្រកេពើភ្នំ។ គាត់ជា
អ្នកឯកេទស្រសាវ្រជាវសត្វៃ្រព។ គាត់
ពិតជារីករាយនឹងដំណឹងទាំងេនះ។»
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េនៅៃថ្ងបន្ទាប់ េលោក្រគូជ័យែណនាំ
អ្នក្រសីធីតា ែដលជាមិត្តរបស់គាត់ឱ្យ
សិស្សបានស្គាល់។ ភ្លាមេនោះ សុមនា
េលើកៃដេឡើង រួចសួរែភ្លតថា៖ «េតើមីង
មកេដញបិសាចទឹកែមនេទ?» អ្នក្រសី
ធីតាញញឹម រួចតបវិញថា៖ «េទ! មីង
មិនែមនជាអ្នកេដញបិសាចទឹកេទ។
មីងមករកសត្វ្រកេពើភ្នំ។ ្រកេពើភ្នំជាសត្វ
ជាប់ែខ្ស្រសឡាយនឹងសត្វដាយណូស័រ
ដូេច្នះក្មួយអាចនិយាយថា មីងកំពុង
ែស្វងរកដាយណូស័រក៏បាន។»
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សុមនាគិតថា ការតាម្របមាញ់ដាយ
ណូស័រេ្របៀបដូចជាដំេណើរផ្សងេ្រពងដ៏
អស្ចារ្យ។ េនៅេពលសុមនាេចញពីេរៀន
នាងេឃើញអ្នក្រសីធីតាេនៅខាងេ្រកៅ
សាលា នាងក៏រត់សំេដៅេទៅរកគាត់។
សុមនាទាញៃដអ្នក្រសីធីតា េហើយ
សួរថា៖ «េតើខ្ញុំអាចជួយមីងែស្វងរក
្រកេពើបានេទ? ខ្ញុំបានសង់កែន្លងេមើល
បិសា�អឺ..គឺកែន្លងេមើលដាយណូស័
រេនៅផ្ទះខ្ញុំ។»
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អ្នក្រសីធីតាតបេដោយញញឹម៖
«្របាកដជាបាន!» គាត់ក៏ពន្លាតែផនទី
េមើលទីតាំងតំបន់េនោះ ។ «េនៅេពល
េយើងមានព័ត៌មានកាន់ែតេ្រចើនពី
ការរស់េនៅរបស់្រកេពើភ្នំ េនោះេយើង
កាន់ែតមានឱកាសេ្រចើនអាចសេ្រង្គោះ
វាមិនឱ្យដាច់ពូជ។ សុមនាសួរេដោយ
ឆ្ងល់ «ដាច់ពូជ? ស្អីេទៅដាច់ពូជហ្នឹង
មីង?» «គឺេនៅេពលែដលែលងមាន
សត្វ្របេភទណាមួយក្នុងពិភពេលោក
េយើងេទៀត។» «អូហ!៎ គួរឱ្យអាណិត
ណាស់។ េយើង្រតូវជួយពួកវា។»
«េតើក្មួយអាចសង់កែន្លងេមើល្រកេពើ
មួយែក្បររបងសាលាេនះ បានេទ?»
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«្របាកដជាបាន។ ខ្ញុំនឹងសង់កែន្លង
េមើលសត្វដ៏ល្អបំផុតមួយ។» អ្នក្រសី
ធីតានិយាយបែន្ថមថា៖ «េយើងេហៅ
កែន្លងេនោះថាទីងងឹត។ វាអាចឱ្យេយើង
សេង្កតេមើលសត្វបានេដោយ្រសួល
េហើយពួកវាេមើលមិនេឃើញេយើងេទ។»
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សុខុម និងមិត្តភក្តិដៃទេទៀតជួយ
សុមនាសង់ទីងងឹតេមើល្រកេពើពី្រជុង
មួយៃនទីធ្លាសាលា។ េលោក្រគូជ័យ
ក៏បានឱ្យ្រកណាត់ស្រមាប់្រគបេធ្វើ
ដំបូលផងែដរ។ អ្នក្រសីធីតាសរេសើ
រេក្មងៗថា៖ «េធ្វើបានល្អណាស់! ក្មួយ
ៗ»
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សុមនានិយាយទាំងញញឹមថា «ខ្ញុំ
មានសំណាញ់ស្រមាប់ចាប់្រកេពើភ្ន!ំ
េយើងនឹងក្លាយជាអ្នកក្លាហានចាប់
្រកេពើមិនខាន!» អ្នក្រសីធីតាបានឮ
ពាក្យរបស់សុមនា គាត់ក៏និយាយថា៖
«្របសិនេបើក្មួយៗចង់េធ្វើជាជំនួយការ
្រសាវ្រជាវសត្វៃ្រពរបស់មីង ក្មួយមិន្រតូវ
ចាប់្រកេពើេទ។» សុមនាេបើកែភ្នកធំៗ
េហើយសួរេទៅអ្នក្រសីធីតាភ្លាម៖ «េហតុ
អីក៏េយើងចាប់មិនបាន?»
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«ការងាររបស់េយើងគឺ្រតូវសេង្កតេមើល
សត្វទាំងេនោះ គឺតាមដាន និង
ែស្វងយល់ពីការរស់េនៅរបស់វា។ េយើង
ចង់ដឹងពីចំណីរបស់វា េតើវាេធ្វើដំេណើរ
េទៅណាខ្លះ និងចំនួនរបស់ពួកវា។»
សុមនា សួរេដោយអារម្មណ៍ខកចិត្ត៖
«អ៊ីចឹង មីង្រគាន់ែតចង់ែស្វងយល់ពី
សត្វទាំងេនោះេទេអ្ហោះ? េម៉ចមីងមិន
អានេសៀវេភៅេទៅ?» អ្នក្រសីធីតាតប៖
«សំណួរល្អ! េយើងកំពុងែស្វងយល់
ពីអ្វីែដលពួកវាកំពុងេធ្វើេនៅទីេនះ េនៅ
តំបន់េនះ។ េយើងក៏នឹងកត់្រតាពីសត្វ
េផ្សងេទៀតែដលេយើងបានេឃើញ េ្រពោះ
វាអាចបង្កផលប៉ះពាល់េលើ្រកេពើភ្នំ។»



13

រួចគាត់បែន្ថមេទៀតថា៖ «បន្ទាប់មក
េយើងអាចជួយដល់សហគមន៍របស់
ក្មួយឱ្យសេ្រមចចិត្ត្រតឹម្រតូវពីរេបៀ
បការពារសត្វទាំងេនះ ក៏ដូចជាការពារ
ខ្លួនឯង និងធនធានរបស់េយើង។»
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សុមនាងក់ក្បាល េហើយសួរបន្ត៖ «េតើ
េពលណាេទើបេយើងដឹងថា េយើង្រតូវ
លបេមើល្រកេពើភ្នំពីកែន្លងេមើលសត្វ
របស់េយើង?» អ្នក្រសីធីតាតបវិញថា៖
«េយើងមិនដឹងេទ េហើយេនះជាចំនុច
ែដលលំបាកមួយ ប៉ុែន្តក៏ជាេរឿងែដល
សប្បាយរីករាយស្រមាប់អ្នក្រសាវ្រជាវ
សត្វៃ្រពផងែដរ។ ជាញឹកញាប់ េយើង
ចំណាយេពលជាេ្រចើនអាទិត្យេដើម្បី
ែស្វងរកសត្វ។ ក្មួយ្រតូវឃ្លាំេមើលឱ្យ
បានេ្រចើនបំផុតតាមែដលអាចេធ្វើេទៅ
បាន។ ពីរបីៃថ្ងេទៀត មីងនឹងមកជួប
ក្មួយ េដើម្បី្រសង់ព័ត៌មានពីក្មួយ។ មីង
ជូនពរក្មួយេជោគជ័យ!» េដើម្បីេធ្វើការ
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្រសាវ្រជាវសត្វៃ្រពបាន សុមនាបានសុំ
ជំនួយពីសិស្សដៃទ និងេលោក្រគូអ្នក្រគូ
របស់នាង េហើយេនៅសប្តាហ៍បន្ទាប់
ពួកេគបានប្តូរេវនគ្នាចាំឃ្លាំេមើលពីទី
ងងឹត តាំងពីៃថ្ងរះដល់ៃថ្ងលិច។
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ពួកេគកត់្រតាពីសត្វែដលពួកេគ
បានេឃើញ េពលេវលាែដលបានេឃើញ
និងសកម្មភាពរបស់សត្វទាំងេនោះ។
បញ្ជីេឈ្មោះសត្វកាន់ែតែវងអន្លាយពី
មួយៃថ្ងេទៅមួយៃថ្ង។ សិស្សខ្លះែថមទាំង
បានេឃើញ្រកេពើភ្នំេទៀតផង ក្នុងេនោះ
ក៏មានសុខុមែដរ។ សុខុម បាន្របាប់
សុមនាថា េគបានេឃើញ្រកេពើេសៀមពីរ
ដងេហើយ។ ប៉ុែន្តសុមនាផ្ទាល់មិនែដល
បានេឃើញ្រកេពើេសៀមេទ។
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ដល់េពលៃថ្ងែដលអ្នក្រសីធីតា្រតូវ
្រតឡប់មកវិញ ៃថ្ងេនោះក៏ជាេវនយាម
របស់សុមនា។ នាងេ្រកោកតាំងពី
ៃថ្ងរះ េដើម្បីេទៅឃ្លាំេមើលសត្វ។ សុមនា
សម្លឹងេមើលេទៅទេន្ល ប៉ុែន្តេឃើញែត
កំណាត់េឈើតូចមួយដ៏ចែម្លកកំពុង
រសាត់អែណ្ដតក្នុងទឹក។ បន្ទាប់មក
កំណាត់េឈើេនោះក៏ប្តូរទិសេដៅ។
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សុមនាែ្រសកេឡើងថា «អូ!៎ េតើេនោះ
ជា្រកេពើេទដឹង?» កំណាត់េឈើេនោះ
ចាប់េផ្តើមេងើបេចញពីៃផ្ទទឹក។ េនោះ
គឺជាក្បាល្រកេពើ! ឥឡូវេនះសុមនាអាច
េមើលេឃើញបន្ទះឆ្អឹងេនៅេលើខ្នងរបស់វា
េហើយ។ សុមនានិយាយខ្សឹបទាំងរំេភើប
ថា «ែមនេហើយ! វាជា្រកេពើភ្ន!ំ»
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េនៅៃថ្ងដែដលេនោះ សុមនាពិតជាចង់
បង្ហាញកំណត់្រតារបស់នាងដល់
អ្នក្រសីធីតា។ នាងនិយាយថា៖ «េយើង
បានេឃើញសត្វជាេ្រចើន េហើយអ្វីែដល
ល្អបំផុតេនោះគឺ...េយើងបានេឃើញ្រកេពើ
ភ្នំ្របាំដងមកេហើយ។»
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« �����������������! ្រកុម
្រសាវ្រជាវរបស់មីងក៏បានេឃើញ្រកេពើ
ភ្នំក្នុងទេន្លេនះែដរ។ មានន័យថា ទីេនះ
មានចំណីអាហារ និងជ្រមក្រគប់្រគាន់
ស្រមាប់ឱ្យ្រកេពើភ្នំរស់េនៅបាន។ មីង
អរគុណស្រមាប់ការ្រសាវ្រជាវរបស់
ក្មួយ។ េយើង្របែហលជាអាចឱ្យ្រកេពើ
ភ្នំមករស់េនៅក្នុងតំបន់េនះវិញ េហើយ
ជួយសេ្រង្គោះពួកវា។»
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សុមនា និងអ្នក្រសីធីតា បានបង្ហាញ
លទ្ធផលៃនការ្រសាវ្រជាវរបស់ពួកេគ
ដល់្របជាជន និងអភិបាល្រកុងេនៅ
ល្ងាចៃថ្ងបន្ទាប់។ ្របជាជនពិតជា
រីករាយ ែដលពួកេគអាចរួមចំែណក
ជួយសេ្រង្គោះ្រកេពើភ្នំបាន។
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សូម្បីែតសុខុមក៏សរេសើរមិត្តភក្តិរបស់
េគែដរ៖ «ឯងគឺជាអ្នក្របមាញ់ដាយ
ណូស័រដ៏ល្អម្នាក់។ សង្ឃឹមថា េយើង
នឹងអាចេឃើញ្រកេពើភ្នំកាន់ែតេ្រចើន។»
អ្នក្រសីធីតានិយាយថា៖ «សុមនា!
ក្មួយេធ្វើបានល្អណាស់។ មីងស្វាគមន៍
ក្មួយមកចូលរួមជាមួយ្រកុម្រសាវ្រជាវ
របស់េយើង្រគប់េពល!»
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