
េរឿងនិទានរបស់
្រពះចន្ទ្រកហម
Asmaa Emara
Maia Aboud



1

យប់េនះ ជីមមីរំេភើបជាខ្លាំង េដោយសារ
បាន មកេលងភូមិរបស់ជីតាខ្លួន។ អ្វី
ៗ្រគប់យ៉ាងេនៅទីេនះគឺ្រសស់ស្អាត
ណាស់ េហើយយប់េនះមានចន្ទ្រគាស
េទៀតផង។ ជីមមី ចូលចិត្តេមើល្រពះចន្ទ
ពណ៌្រកហមដ៏ចែម្លកេនះ។
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ជីមមី សេ្រមចចិត្តគូររូប្រពះចន្ទែដលរះ
េលើភូមិេនះ។ ប៉ុែន្តរំេពចេនោះ េគក៏្រតូវ
បានរំខាន េដោយសំេឡងែ្រសកខ្លាំង
ៗរបស់អ្នកភូមិមួយ្រកុម ែដល្របមូល
ផ្តុំគ្នាេនៅខាងេ្រកៅ។
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ជីមមីបានរត់េទៅសួរជីតារបស់េគ
៖ «េតើមានេរឿងអ្វីេកើតេឡើងហ្នឹង
េលោកតា?»
ជីតាបាន្របាប់េទៅជីមមីថា ៖ «អ្នកភូមិ
ទាំងអស់មានការ្រពួយបារម្ភអំពី
្រពះចន្ទ។ េនៅេពលែដល្រពះចន្ទផ្លាស់
ប្តូរដូចេនះ ពួកេគមានជំេនឿថានឹងមាន
បិសាចចចកចូលមក។ ដូចេនះមានែត
ការែ្រសកេនះេទែដលអាចេដញបិសាច
ចចកេនោះ ឲ្យេចញេទៅឆ្ងាយបាន។
េដោយសារតាជាេមភូមិ ដូចេនះតា្រតូវ
្របាប់ពួកេគអំពីេពលេវលាែដល្រតូវ
ចាប់េផ្តើម ។»
ជីមមីមានការភ្ញាក់េផ្អើលជាខ្លាំង េហើយ
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េគបានសួរេទៅជីតាេគថា ៖ «េតើ
េលោកតាពិតជាេជឿេលើជំេនឿេនះែមនេទ  
?»
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ជីតាក៏បានេឆ្លើយេទៅវិញថា៖ «េនះ
គឺជាទំេនៀមទំលាប់របស់ពួកេយើង
តាំងពីយូរលង់ណាស់មកេហើយ។ េចៅ
េនៅេក្មងណាស់ េចៅមិនយល់េនោះេទ។»
ប៉ុែន្តជីមមីេនៅែតនិយាយតវ៉ាេទៀតថា៖
«េនះ្រគាន់ែតជាេរឿងេ្រពងេទេលោកតា
្រពះចន្ធនឹងគង់ែត្រតលប់េទៅសភាព
េដើមវិញេនោះេទ។»
េលោកតាេនៅែតមិនេជឿ េហីយបានតប
េទៅវិញថា៖ «មិនែមនេទ ជីមមី មានែត
ពិធីរបស់ពួកេយើងេទ ែដរអាចជួយ្រព
ចន្ទបាន។»
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 ជីមមីក៏ែ្រសកេឡើង៖ «ពិតជាមិនគួរឱ្យ
េជឿេទ!..»
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«េតើេលោកតាេជឿខ្ញុំេទ េបើសិនជាខ្ញុំអាច
រកភស្តុតាងមកបញ្ចាក់ថា ការេគោះឆ្នាំង
និងខ្ទះេនះ មិនអាចជួយអ្វីដល់្រពះចន្ទ
បាន? »
េលោកតាេឆ្លើយតបថា៖ «តាអាចចាំ
េមើលបាន ប៉ុែន្តអ្នកភូមិ្របែហលមិន
អាចចាំបានេទ។»
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ជីមមីបន្ត៖ «េលោកតា ចាំមួយែភ្លត។
ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំដូចជាបានេឃើញេសៀវេភៅ
វិទ្យាសា្រស្តមួយក្បាលេនៅជាន់
ខាងេលើ!..»
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ជីមមីបានព្យាយាមរកេសៀវេភៅ
វិទ្យាសា្រស្ត ែដលពន្យល់ពីបាតុភូត
ចន្ទ្រគាស ប៉ុែន្តេគរកមិនេឃើញេនោះ
េទ។



10

ជីមមីបានេដើរចុះកាំជេណ្ដើរមួយៗ។ 
េឃើញដូេច្នះ េលោកតាក៏បាននិយាយ
ថា៖ «េមើលេទៅេចៅ ដូចជាមិនបានរក
េឃើញេសៀវេភៅេនោះេទ។  តានឹងេទៅឲ្យ
សញ្ញាដល់អ្នកភូមិេហើយ។»
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ជីមមីបាននិយាយអង្វរថា៖ «េចៅ
សុំអង្វរេលោកតា! េនះ្រគាន់ែតជា
េរឿងេ្រពងេទ។ េចៅបានេរៀនអំពី
ចន្ទ្រគាសេនះេនៅឯសាលា។»
ជីមមីបានចាប់ៃដរបស់េលោកតា េហើយ
បន្តេទៀតថា៖ «.���...�����
្រពះចន្ទ!..»
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េពលែដលពួកេគសម្លឹងេមើលេទៅ
េ្រកៅបង្អួច ជីមមីបាននឹកេឃើញដល់
ការសេង្កតវិទ្យាសា្រស្តេនៅេលើភ្នំ។
ជីមមីក៏និយាយថា៖ « ខ្ញុំនឹងបង្ហាញ
េលោកតា។ េលោកតាេទៅកែន្លងសេង្កត
ជាមួយេចៅមក!.. េតោះ!.. េយើងេទៅ!..»
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េនៅតាមផ្លូវេទៅកែន្លងសេង្កតេនោះ
អ្នកភូមិបានមករារាំងពួកេគ។
អ្នកភូមិបានេចោទសួរថា៖ «េតើអ្នក
ទាំងពីរកំពុងេទៅណា? ពួកេយើង
កំពុងរង់ចាំសញ្ញាេគោះចានឆ្នាំងេដើម្បី
ជួយសេ្រង្គោះ្រពះចន្ទ!..»
ជីមមីបានេឆ្លើយតបថា៖ «សូមអ្នក
ទាំងអស់គ្នារង់ចាំពួកេយើង។ ពួកេយើង
នឹង្រតឡប់មកវិញឆាប់ៗេនះ!»
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េនៅមន្ទីរអេង្កត ជីមមីនិងជីតារបស់េគ
ជួបនឹងអ្នកវិទ្យាសា្រស្តម្នាក់។
ជីមមីសួរ៖ «េតើអ្នកអាចជួយពន្យល់
ជីតារបស់ខ្ញុំ ពីអ្វីែដលេកើតេឡើងេនៅក្នុង
េពលចន្ទ្រគាសបានែដរឬេទ?»
អ្នកវិទ្យាសា្រស្តេឆ្លើយតប ៖ «្របាកដជា
បាន!.. េពលេនះ ែផនដីកំពុងែត
ស្ថិតេនៅចេន្លោះ្រពះអាទិត្យនិង្រពះចន្ទ។
ដូេច្នះេហើយ ្រសេមោលរបស់ែផនដី
ក៏បានេធ្វើឲ្យ្រពះចន្ទងងឹត។»
ជីតានិយាយ៖ «គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
ណាស់េតើ!..»
អ្នកវិទ្យាសា្រស្តរូបេនះបន្តថា៖
«ពន្លឺតូចៗមួយចំនួនែដលជះពី
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្រពះអាទិត្យ ឆ្លងកាត់បរិយាកាសែផនដី
វាេធ្វើឲ្យ្រពះចន្ទែ្របជាពណ៌្រកហម។
សាកេមើលតាមរយៈែកវយឹតេនះ
េមើល!.. ្របសិនេបើអ្នកេមើលមួយែភ្លត
អ្នកនឹងេឃើញ្រសេមោលឆ្លងកាត់េលើ
្រពះចន្ទ។»
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េលោកតានិយាយថា ៖ «អូ ខ្ញុំេឃើញ
េហើយ!.. វាគ្មានបិសាចចចកអីេនោះ
េទ។ វា្រគាន់ែតជាបាតុភូតធម្មជាតិ
ែតប៉ុេណ្ណោះ។»
ជីមមីបានែ្រសកេឡើងថា ៖ «ទីបំផុត
េលោកតា្រពមេជឿខ្ញុំេហើយែមនេទ?»
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ជីមមី និងជីតារបស់េគ វិល្រតឡប់មក
ភូមិវិញ េហើយបានេឃើញ្រគប់គ្នា កំពុង
រង់ចាំពួកេគយ៉ាងអន្ទះសា។
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េលោកតាបាននិយាយេទៅអ្នកទាំងេនោះ
ថា៖ «អ្នកទាំងអស់គ្នា!.. ខ្ញុំមានអ្វី
ែដលអស្ចារ្យ េដើម្បីែចករំែលក!..���
���������������������
������� ែដល្រពះចន្ទែ្របជា
ពណ៌្រកហមេហើយ។ វា្រតូវបានេគ
េហៅថាជាចន្ទ្រគាស េហើយវាគឺជា
បាតុភូតធម្មជាតិ។ ដូចេនះេយើងមិន
ចាំបាច់េគោះចានឆ្នាំងេនោះេទ!..»
បុរសម្នាក់ក៏េដើរចូលមក េហើយនិយាយ
៖ «េបើសិនជាអ្នកមិនេគោះចានឆ្នាំង
េទៀតេទ ទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកេធ្វើវិញ។ េយើង
្រតូវែតសេ្រង្គោះ្រពះចន្ទ!..»
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្រស្តីចំណាស់ម្នាក់ក៏បាននិយាយបែន្ថម
ថា៖ «េយើងដឹងេហើយ ថាែឆ្កចចក
កំពុងែតសម្លាប់្រពះចន្ទ េហើយវានឹង
មិន ចាកេចញេនោះេទ លុះណាែតេយើង
បន្លាចវា។ េនះជាវិធីដ៏េជោគជ័យតាំងពី
យូរយារណាស់មកេហើយ»
េក្មងម្នាក់ក៏បានែ្រសកថា៖ «ខ្ញុំក៏ចង់
េគោះឆ្នាំងរបស់ខ្ញុំែដរ!..»
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េលោកតាមានការខកចិត្តជាខ្លាំងចំេពោះ
អ្នកភូមិ ែដលមិន្រពមទទួលស្គាល់
ការពិតែដលគាត់បាន្របាប់។  ជីមមីក៏
នឹកេឃើញគំនិតល្អមួយ េគក៏ខ្សឹបតិចៗ
េទៅេលោកតា។
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បន្ទាប់មកជីមមី ក៏ងាកេទៅរកអ្នកភូមិ
រួចនិយាយ៖ «សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា
ស្តាប់ខ្ញុំ!.. េនៅតាមផ្លូវចុះពីភ្នំ ពួកេយើង
បានជួបបុរសម្នាក់ ែដលឮសំេឡង
ចចក ែដលេនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទី
េនះេនោះេទ េហើយេបើេយើងេគោះឆ្នាំង
ចានរបស់េយើងេពលេនះ ចចកនឹង
ដឹងថាពួកេយើងេនៅទីេនះ េហើយវានឹង
មកវាយ្របហារេយើងជំនួស្រពះចន្ទ
មិនខាន!..»
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្រគប់គ្នាមានអារម្មណ៍្រពឺ្រពួចេហើយខ្លាច
សត្វ ចចកជាខ្លំាង។
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ពួកេគចាប់េផ្តើមទម្លាក់ឆ្នាំងចានេចោល
បន្ទាប់មករត់េទៅផ្ទះេរៀងៗខ្លួនយ៉ាង
េលឿនជាទីបំផុត។
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មួយសន្ទុះេ្រកោយមក ជីមមីក៏សម្គាល់
េឃើញថា ្រពះចន្ទបានែ្របពណ៌
េទៅជាធម្មតាដូចេដើមវិញ។ េគក៏និយាយ
៖ «េមើលន៏េលោកតា!..��������
�������������� េហើយពួក
េយើងក៏មិនបានេគោះឆ្នាំងចានអ្វីេនោះ
ែដរ។»
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មិនយូរប៉ុន្មាន អ្នកភូមិក៏បានកត់
សំគាល់ដូចៗគ្នា។ ពួកេគមានការ
ភ្ញាក់េផ្អើល ប៉ុែន្តសប្បាយរីករាយែដល
បានដឹងថាេមភូមិនិងេចៅ្របុសរបស់
គាត់និយាយ្រតូវ។ េនៅេពលមាន
ចន្ទ្រគាសេលើកេ្រកោយ ពួកេគនឹង
្របារព្ធពិធីអបអរ្រពះចន្ទ និងបាតុភូត
ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យេនះ!..
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ចប់
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