
ែស្វងរក ភពភ្លុយតុង



1

្រពះអាទិត្យ សម្លឹងឆ្ងាយេទៅក្នុងអាកាស
។ ”ភពរបស់ខ្ញុំដូចជាបាត់មួយ?”
្រពះអាទិត្យ ក៏ឱ្យភពទាំងអស់ត្រមង់ជួរ
បន្ទាប់មកេគក៏យកែវ៉នតាមកពាក់ រួច
ចាប់េផ្ដើមរាប់។
”អូ េទ! េតើភពភ្លុយតុងតូចបាត់េទៅណា
េហើយ ?” ្រពះអាទិត្យែ្រសក។
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្រពះអាទិត្យ បានយកកាំរស្មីមួយរបស់
ខ្លួនេទៅប៉ះភពពុធ។ ”េតីឯងមានេឃីញ
ភពភ្លុយតុងេនៅណាេទ?”
ភពពុធ ក៏េអះមាត់រេណ្ដៅភ្នំេភ្លើងរបស់
ខ្លួន ។
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”កូនភពភ្លុយតុងេខៀវេនោះែមន? ខ្ញុំ
ដូចជាមិនបានេឃីញេគេសោះ។ េតីេគ
េទៅណា?” ភពពុធ េឆ្លីយ។
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ភពពុធ បានេទៅរកភពសុ្រក េហើយសួរ
ថា ”េតើឯងមានេឃើញភពភ្លុយតុងេនៅ
ឯណាេទ?”
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”េតើខ្ញុំេធ្វើយ៉ាងេម៉ចនឹងដឹងេទៅថាកូនភ
ពភ្លុយតុងដ៏្រតជាក់េនោះេទៅឯណា
េទៅ?” ភពសុ្រកេឆ្លើយ ្រសបេពលែដល
ភ្នំេភ្លើងមួយចំនួនរបស់វាផ្ទុះេឡើង។
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ភពពុធ និងភពសុ្រក ក៏បានេទៅរក
ភពែផនដីេហើយសួរថា ”េតើឯងមាន
េឃើញភពភ្លុយតុងេនៅឯណាេទ?”
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រលកសមុ្រទបានេបោកបក់េលើភពែផន
ដីេដោយអន្ទះសា។  ”ភ្លុយតុងែដល
មានគន្លងេគោចរមិនច្បាស់លាស់េនោះ
ែមនេទ?” ភពែផនដី សួរេទៅកាន់ភព
ពុធ និងភពសុ្រក។ ”ខ្ញុំដូចជាមិនបាន
េឃីញេគេទ។”
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ភពពុធ ភពសុ្រក និងភពែផនដី បាន
េទៅរកភពអង្គារ េហើយសួរថា ”េតើឯង
មានេឃើញភពភ្លុយតុងេនៅឯណាេទ?”
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ភពអង្គារ ែ្របជា្រកហមេទៅៗ េហីយេឆ្លី
យទាំងអឹមេអៀនថា ”ភ្លុយតុងែដលេនៅ
េលីែដនែខ្ស្រកវាត់អវកាសៃខេភើេនោះ
ែមនេទ? ថ្មីៗេនះ ខ្ញុំមិនែដលេឃីញេគ
េនៅទីេនោះេទ។”
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ភពពុធ ភពសុ្រក ភពែផនដី និងភព
អង្គារ បានេទៅរកភព្រពហស្បតិ៍ េហី
យសួរ ”េតីឯងបានេឃីញភ្លុយតុងេនៅ
ឯណាេទ?”
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ភព្រពហស្បតិ៍ ក៏បង្វិលខ្លួនយ៉ាងេលឿន
រកេមើលភពភ្លុយតុងេនៅ្រគប់ទិសទី។ ”
ភ្លុយតុង វិលយឺតណាស់ ខ្ញុំខានេឃីញ
េគមួយរយៈេហីយ ។”
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ភពពុធ ភពសុ្រក ភពែផនដី ភពអង្គារ
និងភព្រពហស្បតិ៍ បានេទៅរកភពេសៅរ៍
េហើយសួរថា ”េតើឯងមានេឃើញភពភ្លុ
យតុងេនៅឯណាេទ?”
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ភពេសៅរ៍ ក៏បង្វិលខ្លួនក្នុងែខ្សវ័ណ្ឌ
មុននឹងេឆ្លើយ ”អ!ូ ភពភ្លុយតុងកម្សត់
ែដលមានទំនាញេខ្សោយជាងេគេនៅ
េនោះ ខ្ញុំមិនបានេឃើញេគេទ។”
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ភពពុធ ភពសុ្រក ភពែផនដី ភពអង្គារ
ភព្រពហស្បតិ៍ និងភពេសៅរ៍ បានេទៅ
រកភពអ៊ុយរ៉ានុស េហើយសួរថា ”េតើឯង
មានេឃើញភពភ្លុយតុងេនៅឯណាេទ? ”
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ភពអ៊ុយរ៉ានុស ែដលកំពុងែតចង់
ចូលេគងេនោះ បានស្ងាបបេណ្ដីរ ពត់
ែពនខ្លួនបេណ្ដីរ េហីយនិយាយថា ”
អត់េឃីញេទ! ែតខ្ញុំចង់ឱ្យេគេនៅែក្បរ
េនះ េ្រពោះខ្ញុំចូលចិត្តរាប់្រពះចន្ទទាំង
្របាំរបស់េគ  េដីម្បីឱ្យខ្ញុំឆាប់េគងលក់។”
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ភពពុធ ភពសុ្រក ភពែផនដី ភពអង្គារ
ភព្រពហស្បតិ៍ ភពេសៅរ៍ និងភពអ៊ុយ
រ៉ានុស បានេទៅរកភពណិបទូន ែដល
កំពុងរងាញ័រញាក់ េហើយក៏សួរថា ”េតើ
ឯងមានេឃើញភពភ្លុយតុងេទ? េគជា
អ្នកជិតខាងរបស់ឯង។ ដូចេនះ ឯង
ច្បាស់ជាដឹងថាេគេទៅណា!”
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ភពណិបទូន រលាស់្រពិលេចញពីខ្លួន
រួចនិយាយថា
”ខ្ញុំបានេឃើញេគេរៀបចំបង្វិច។ ភ្លុយតុង
ហាក់្រសងូត្រសងាត់ និងពិបាកចិត្ត
ណាស់។ ប៉ុែន្ត េគមិនបាន្របាប់ខ្ញុំថាេគ
េទៅណា ឬមូលេហតុអ្វីេឡើយ ។ ”
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ភ្លាមេនោះ ភពទាំងអស់បានឮសំេឡង
នរណាម្នាក់យំេនៅែក្បរេនោះ។ ពួកេគក៏
្របញាប់េទៅេមើលថាមានអ្វីេកើតេឡើង។



19

ភពភ្លុយតុង កំពុងអង្គុយយំម្នាក់ឯង
េនៅេ្រកៅគន្លងរបស់ខ្លួន ។ ភពទាំងអស់
សប្បាយចិត្តណាស់េដោយទីបំផុត
បានរកេឃើញភពភ្លុយតុងវិញ! ពួកេគ
ក៏បានសួរនាំពីមូលេហតុែដលភ្លុយតុង
បាត់ខ្លួន។

”អ្នកវិទ្យាសា្រស្តែលងចាត់ទុកខ្ញុំថា
ជាភពេទៀតេហើយ េដោយសារខ្ញុំមាន
ទំហំតូច និងមិនអាចយកវត្ថុែដលធំៗ
េចញពីគន្លងរបស់ខ្ញុំបាន។”
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េពលេនោះ ្រពះអាទិត្យបានមកដល់ ។
”អត់អីេទ!” ្រពះអាទិត្យនិយាយេធ្វើឱ្យ
េបះដូងភ្លុយតុងែដលកំពុងរងាបាន
កក់េក្ដៅ។
”ឯងេនៅែតជាសមាជិក្រគួសាររបស់េយី
ងរហូត។ គឺ្រគួសារ្របព័ន្ធ្រពះអាទិត្យ!”
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ភពទាំងអស់ក៏នាំគ្នាេហ៊ោយ៉ាងរីករាយ ”
ពួកេយើងជា្រគួសារែតមួយ! គឺ្រគួសារ
្របព័ន្ធ្រពះអាទិត្យ!”
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ចប់
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