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មីហ្សាគឺជាកូនេពៅេនៅក្នុង្រគួសារ។
រាល់ៃថ្ង មីហ្សាែតងជួបជាមួយមនុស្ស
ទាំងអស់ក្នុង្រគួសារ។ ៃថ្ងេនះក៏មិន
ខុសគ្នាែដរ! នាងកំពុងែតជួបជាមួយ
ពួកេគដូចៃថ្ងមុនៗ។
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ដំបូង  នាងបានេដើរេទៅរកេលោកតារបស់
នាង។ េលោកតាបានយកៃដខ្ទប់មាត់
េពលែដលគាត់កំពុងក្អក។   មីហ្សា 
ក៏បានខ្ទប់មាត់របស់នាងែដរ។
េលោកតាេឃើញដូចេនោះក៏និយាយ៖
- ល្អណាស់ េចៅ្រសីសម្លាញ់ !.. េចៅ
ក៏្រតូវែតយកៃដខ្ទប់មាត់របស់េចៅ
េនៅេពលែដលេចៅកំពុងក្អកែដរ!..
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បន្ទាប់មក មីហ្សាក៏េដើរេទៅរក
េលោកយាយរបស់នាង។
េលោកយាយកំពុងែតលាងៃដរបស់គាត់
ជាមួយសាប៊ូ។ មីហ្សា ក៏ចង់លាងៃដ
របស់នាងែដរ។
េឃើញដូចេនោះ េលោកយាយក៏និយាយ
េទៅមីហ្សាថា ៖
- ល្អណាស់ េចៅ្រសីសម្លាញ!់.. េចៅ
ក៏្រតូវែតលាងៃដជាមួយសាប៊ូឲ្យបាន
ញឹកញាប់ ដូចអ្វីែដលយាយកំពុងេធ្វើ
េនះ!..
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បន្ទាប់មកេទៀត មីហ្សាបានេដើរេទៅរក
ឪពុករបស់នាង។
ឪពុករបស់មីហ្សាកំពុងជូតសម្អាតឥដ្ឋ
ជាមួយថ្នាំសម្លាប់េមេរោគ។ មីហ្សាក៏ចង់
ជូតសម្អាតផ្ទះែដរ។ 
 ឪពុកេឃើញដូចេនោះក៏និយាយេទៅកាន់
មីហ្សាថា  ៖
- កូន្រសីសម្លាញ់ !.. កូនក៏គួរែតជួយប៉ា
សម្អាតកែន្លងែដលកូនបានេលងផង
ែដរ។ 
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បន្ទាប់មកេទៀត មីហ្សាបានេដើរេទៅែក្បរ
ម្ដាយរបស់នាង។ 
ម្ដាយរបស់មីហ្សាកំពុងពាក់ម៉ាស់ និង
េរៀបចំេធ្វីដំេណីរេចញេទៅេ្រកៅ។ មីហ្សាក៏
ចង់ពាក់ម៉ាស់ែដរ។ 
ម្ដាយបាននិយាយេទៅកាន់មីហ្សាថា ៖
- កូន្រសីសម្លាញ់ !.. ម៉ាក់ពាក់ម៉ាស់
េដោយសារែតេពលេនះមានេមេរោគ
ដ៏អា្រកក់កំពុងឆ្លង និងរីករាលដាល
េនៅក្នុង្របេទសរបស់េយីង។ ដូេច្នះ
េហីយ កូន្រសីក៏្រតូវែតពាក់ម៉ាស់ែដរ 
េនៅេពលែដលកូនេចញេទៅេ្រកៅ !..
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បន្ទាប់មកេទៀត មីហ្សាក៏បានេដើរេទៅ
ែក្បរបង្របុសច្បងរបស់នាង។ 
បង្របុសច្បងកំពុងជូតទូរស័ព្ទរបស់
គាត់ជាមួយនឹងកែន្សង។ មីហ្សាក៏ចង់
ជូតទូរស័ព្ទែដរ។ 
បង្របុសច្បងេឃើញដូចេនោះ ក៏
និយាយេទៅកាន់មីហ្សាថា ៖
- ប្អូន្រសីេពៅសម្លាញ!់.. ប្អូនក៏្រតូវែត
ជូតសម្អាត្របដាប់្របដាេលងរបស់ប្អូន
ែដរ  !..
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បន្ទាប់មកេទៀត មីហ្សាបានេដើរេទៅ
ែក្បរបង្រសីច្បងរបស់នាង។ េពល
េទៅដល់ មីហ្សាបានយកៃដស្ទាបមុខ
របស់ខ្លួនឯង។
េឃើញដូចេនោះ បង្រសីច្បងបាន
និយាយេទៅកាន់មីហ្សាថា ៖
- ប្អូន្រសីេពៅសម្លាញ់់ !..  ��������
����������������������
������� ែភ្នក មាត់ និង ្រចមុះ
របស់ប្អូនេឡើយ េ្រពោះវាអាចេធ្វើឲ្យ
េមេរោគអា្រកក់ៗ្រជាបចូលេទៅក្នុងខ្លួន
របស់ប្អូន!..



8

បន្ទាប់មកេទៀត, មីហ្សាក៏បានេទៅ
ជួបនឹងបង្របុសទីពីររបស់នាង។
បង្របុសទីពីររបស់មីហ្សាកំពុងខ្ពុរមាត់
េដើម្បីសម្អាតបំពងករបស់គាត់ េហើយក៏
ចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកេស្តោះទឹកខ្ពុរមាត់េនោះ
េចញ។ មីហ្សាក៏ចង់ចូលបន្ទប់ទឹកេដើម្បី
េស្តោះទឹកមាត់ែដរ។
ភ្លាមេនោះ បង្របុសទីពីររបស់នាងបាន
និយាយថា ៖
- ប្អូន្រសីេពៅសម្លាញ!់.. ប្អូន្រតូវែត
េ្របើ្របាស់បន្ទប់ទឹក ្របសិនេបើប្អូន
្រតូវការខាកេស្តោះ។ ប្អូនមិន្រតូវខាក
េស្តោះេនៅេ្រកៅផ្ទះ ឬក៏តាមផ្លូវេនោះ
េឡើយ។
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បន្ទាប់មកេទៀត មីហ្សាបានចូលេទៅែក្បរ
បង្រសីទី២របស់នាង។
បង្រសីទី២របស់មីហ្សាេទីបែតបញ្ចប់
ការអធិដ្ឋាន េហីយបន្តការបួងសួង។ មី
ហ្សាក៏ចង់េធ្វីការបួងសួងែដរ។ 
បង្រសីទី២បាននិយាយេទៅកាន់មីហ្សា
ថា ៖
- ប្អូន្រសីេពៅសម្លាញ!់.. ប្អូនក៏គួរែតេធ្វី
ការអធិដ្ឋាន និងបួងសួងែដរ េដីម្បីសុំ
ឲ្យមានសុខភាពល្អ!.. ្រពះអាេឡោះនឹង
្របទានពរដល់ប្អូន!..
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មីហ្សាបានគិត ៖ ” ពួកគាត់ម្នាក់ៗ
សុទ្ធែតមានកិច្ចការេធ្វើេរៀងៗខ្លួន។ ខ្ញុំ
ចង់េធ្វើដូចពួកគាត់ ”
បន្ទាប់ពីគិតដូេច្នោះេហីយ មីហ្សាក៏បាន
ចាប់េផ្ដីមរាប់េឡើងវិញនូវអ្វីែដលអ្នក
ទាំងអស់គ្នាបានេធ្វី។
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េតើបង្រសីទីពីររបស់នាងបានេធ្វើអ្វ?ី ៊
េតើបង្របុសទីពីររបស់នាងបានេធ្វើអ្វ?ី
េតើបង្រសីច្បងរបស់នាងបានេធ្វើអ្វ?ី
េតើបង្របុសច្បងរបស់នាងបានេធ្វើអ្វ?ី
េតើម្តាយរបស់នាងបានេធ្វើអ្វ?ី
េតើឪពុករបស់នាងបានេធ្វើអ្វ?ី
េតើេលោកយាយរបស់នាងបានេធ្វើអ្វ?ី
េតើេលោកតារបស់នាងបានេធ្វើអ្វ?ី
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មីហ្សាបានស្រមចចិត្តថា ៖
ខ្ញុំនឹងេធ្វីសកម្មភាពតាមពួកគាត់
ទាំងអស់គ្នា េដីម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំពី
ជំងឺឆ្លងនានា។
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េនៅេពលែដលអ្នកអានេសៀវេភៅេនះចប់ 
សូមេឆ្លើយសំណួរខាងេ្រកោម៖
១. េតើមីហ្សាគឺជានរណាេនៅក្នុង
្រគួសារ?
នាងគឺជាបង្រសីច្បង ឬជាប្អូន្រសីេពៅ?
២. េតើេនៅក្នុង្រគួសារមានសមាជិក
ប៉ុន្មាននាក់រួមទាំងមីហ្សា?
មានសមាជិក្របាំបីនាក់ ឬ្របាំបួននាក?់
៣. េតើេនៅក្នុង្រគួសារមានមនុស្ស្របុស
ចំនួនប៉ុន្មាននាក?់
មានបួននាក់ ឬ្របាំនាក?់
៤. េតើេនៅក្នុង្រគួសារមានមនុស្ស្រសី
ប៉ុន្មាននាក?់
មានបួននាក់ ឬ្របាំនាក?់
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៥. េតើអ្នកណាជាអ្នកែដលបានជូត
សម្អាតផ្ទះ?
ម្តាយ ឬឪពុក?
៦. េតើអ្នកណាជាអ្នកេរៀបខ្លួនេចញេទៅ
េ្រកៅ?
ម្តាយ ឬឪពុក?
៧. រាល់សកម្មភាពទាំងអស់ែដ
លមីហ្សាចង់េធ្វើ េតើសកម្មភាពមួយណា
ែដលអ្នកចង់េធ្វើជាងេគ?
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