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ភូមិ របស់ ខ្ញុំ ្រតូវបាន្រគបដណ្ដប់ េដោយ 
អ័ព្ទពណ៌ស ដ៏្រតជាក់។
េលោក ្រគូខ្ញុំ និយាយថា៖ «េនៅក្នុងភូមិ 
របស់ ្រគូ មានដីខ្សាច់ េខ្មៅ ដូចជាធ្យូង។»
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េលោក្រគូបានបេ្រងៀនអក្សរ និងេលខ
ដល់ពួកេយើង។ ពួកេយើង មិនដឹងថា ភូមិ 
របស់គាត់ េនៅ ទីណា េឡើយ។ េនៅេពល
ខ្ញុំសួរ គាត់ បាន េឆ្លើយ ថា៖ «្រគូ មកពីភូមិ
មួយ េនៅជិត សមុ្រទ។»
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ខ្ញុំក៏សួរ គាត់បន្ត៖ «េតើភូមិេលោក្រគូ 
េនៅឯណា? េតើសត្វ ្រកបី េនៅភូមិ 
េលោក្រគូ ធំៗែដរេទ? េតើ សត្វ្រជូក េនៅ
ភូមិ េលោក្រគូ ធាត់ៗែដរេទ?» េលោក្រគូ 
ក៏េឆ្លើយ តប វិញថា៖ «សមុ្រទ គ្មាន សត្វ 
្រកបីធំៗ ឬ សត្វ្រជូក ធាត់ៗ េនោះេទ។
សមុ្រទ មាន ្រតី េ្រចើន្របេភទ និងមាន
ពន្លឺ ្រពះអាទិត្យ ដ៏ កក់េក្ដៅ។»
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សមុ្រទដ៏កក់េក្តៅ! ស្តាប់េទៅគួរឱ្យ
ចង់េទៅណាស!់
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តភូមិខ្ញុំេទ។ មានែតអព្ទ័
េហើយអត់មានពន្លឺ្រពះអាទិត្យេទ ។
ខ្ញុំ្របាប់េលោក្រគូថា៖ «ខ្ញុំចូលចិត្ត
សមុ្រទ!»
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េលោក្រគូនិយាយថា៖ «សមុ្រទ េនៅ 
ឆ្ងាយណាស់។ ប្អូន មិន អាច េឃើញវា ពី 
ទីេនះ បានេទ។»
ខ្ញុំ ក៏ េឆ្លើយ ថា៖ «ែតែម៉ ខ្ញុំ ្របាប់ថា  េបើ 
េយើង ឈរ េនៅេលើអ្វី មួយ ែដល ខ្ពស់ េនោះ 
េយើង នឹង  េមើលេឃើញ បាន ឆ្ងាយ!»
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ខ្ញុំរត់េឡើង េលើ កំពូល ភ្នំ េហើយឈរ
ចំេអើត រួច េមើលេទៅ េ្រកោម។ េលោក្រគូ
ក៏សួរ ខ្ញុំថា៖«េតើប្អូន បាន េឃើញអ្វីខ្លះ?»
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«ខ្ញុំ បានេឃើញផ្កាសាគូរ៉ា និងសត្វេគោ
កំពុង សុីេស្មៅ។ ែតខ្ញុំ  េមើលមិន េឃើញ 
សមុ្រទ េទ!»
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«មកពីប្អូន ឈរ មិនទាន់ខ្ពស់ ្រគប់្រគាន់
េទ»
«េបើឣ៊ីចឹង ខ្ញុំ នឹង ឈរ េនៅ េលើថ្មី ដ៏ធំេនះ!»
េលោក្រគូបាន ជួយ េលើក ខ្ញុំ េឡើងេលើផ្ទាំង
ថ្ម។
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«ឥឡូវេនះ េតើប្អូន េឃើញ សមុ្រទ េហើយ 
ឬេនៅ?»
ខ្ញុំក៏េឆ្លើយ ទាំង េ្រកៀម្រកំេទៅេលោក្រគូ៖
«េនៅេទ! ខ្ញុំ េមើលេឃើញ ែត ជ្រមាលភ្នំ
ប៉ុេណ្ណោះ។ េហើយ ខ្ញុំ េមើល េឃើញ ជនជាតិ 
ថាយ េស្លៀក សំពត់ េខ្មៅ កំពុង លីេឈើ និង
ជនជាតិ ម៉ុង េស្លៀក សំពត់ ្រកហម កំពុង 
កាន់្រកណាត់ យក េទៅផ្សារ។»
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«ខ្ញុំ ្រតូវែត ឈរ ឱ្យខ្ពស់ជាង េនះ េទៀត»។
ខ្ញុំ ្របាប់េលោក្រគូថា ខ្ញុំនឹង េឡើង េទៅ េលើ 
េដើម េឈើ ែដល ខ្ពស់ បំផុត េនៅ េលើ ភ្នំ។
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េលោក្រគូសួរថា៖ «ឥឡូវេនះ េតើប្អូន 
េឃើញអ្វីខ្លះ?»
«ខ្ញុំេឃើញ ទឹកេ្រជោះ និងទឹក យ៉ាង 
ថ្លាេឈ្វង»។ ខ្ញុំស្ងាត់ មួយ ែភ្លត េពល ខ្ញុំ
គិត។
បន្ទាប់មក ខ្ញុំ ្របាប់គាត់ថា៖ «អូ!៎ ភូមិ 
របស់ខ្ញុំ ក៏ ្រសស់ស្អាត ែដរ ែត ខ្ញុំ េនៅែត
ចង់ េទៅ េឃើញ សមុ្រទខ្លាំងណាស់
េលោក្រគ»ូ



12

«ចុះមកវិញមកមីនា!» េលោក្រគូ េហៅ
ខ្ញុំ។
«សមុ្រទ េនៅ ឆ្ងាយ ពីទីេនះ ខ្លាំង ណាស់។
ប្អូន ្រតូវ ែតរង់ ចាំ រហូតដល់ ប្អូន េចះ អក្សរ
េហើយ េជើង របស់ប្អូន រឹង មាំ ដូចជាថ្ម េទើប 
អាច េដើរ េទៅ ដល់ ទីេនោះ បាន។ ប៉ុែន្ត 
េពលេនះេលោក្រគូ មាន គំនិតមួយ»
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«េនះែន! េនះគឺជាេសៀវេភៅ។ េនៅក្នុង 
េសៀវេភៅ េនះ ប្អូន នឹង អាច េមើល េឃើញ 
សមុ្រទ ្រពមទាំង វត្ថុ ថ្មីៗ និងអស្ចារ្យ 
ដៃទេទៀត។»
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ខ្ញុំ េឃើញ  ពណ៌េខៀវ  េខៀវ េខៀវ សុទ្ធែត
ពណ៌េខៀវ។ «េតើេនះគឺជាអ្វីេទៅ
េលោក្រគ?ូ»
េលោក្រគូេឆ្លើយថា៖ «េនះគឺជា ៃផ្ទ 
សមុ្រទ។ ទឹកសមុ្រទ បេង្កើត េឡើង 
េដោយ ទឹក ទេន្ល ជា េ្រចើន រាប់រយ។ េហើយ 
ទឹកទេន្ល បេង្កើត េឡើង េដោយ ទឹកស្ទឹង 
ជាេ្រចើន រាប់រយ ែដរ។»
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«ចុះេនះជាអ្វី?» ខ្ញុំ ចង្អុលេទៅ វត្ថុ មួយ រាង  
ចែម្លក។ «បន្ទះេឈើ ែដល មាន ្រកណាត់ 
េនះ គឺជាអ្វី?»
«បន្ទះេឈើ េនះគឺជាទូក ចំែណកឯ 
្រកណាត់ េនះគឺជាេក្ដោង។ េនះគឺជាទូក
េនសាទណាមីនា។ សមុ្រទ មាន្រតឹធំៗ 
ប៉ុន ផ្ទះឯេណោះ!»
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ញុំេនៅ េស្ងៀមេហើយគិត។ ្របសិន េបើ 
្រតី មានទំហំ ធំ ប៉ុន ផ្ទះ ឣ៊ីចឹង សមុ្រទ 
ច្បាស់ជា ធំខ្លាំងណាស់។ ខ្ញុំ ញញឹម ដាក់ 
េលោក្រគូ។ «ខ្ញុំគិតថា សមុ្រទ េនៅ ឆ្ងាយ 
ខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំ មិន អាចេទៅ ដល់េទ។
ប៉ុែន្ត វាក៏េនៅទីេនះែដរ វាេនៅក្នុងេសៀវេភៅ 
ដ៏តូច មួយ េនះ!»
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សទ្ទទានុ្រកម៖
ថាយ និង ម៉ុង គឺជាេឈ្មោះរបស់
ជនជាតិភាគតិចពីរ្រកុមេនៅ ក្នុង ្របេទស
េវៀតណាម។



Brought to you by

Let’s Read is an initiative of The Asia Foundation’s Books
for Asia program that fosters young readers in Asia and

the Pacific.
booksforasia.org

To read more books like this and get further information
about this book, visit letsreadasia.org.

19

Original Story
May Searches for the Sea, Author: Đỗ Giáp Nhất.
Illustrator: Lê Thị Mai Phương. Published by
Room to Read, © Room to Read. Released under
CC BY 4.0.

This work is a modified version of the original
story. © The Asia Foundation, 2020. Some rights
reserved. Released under CC BY 4.0.

For full terms of use and attribution,
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Contributing translators: Somey Chheang and
Sivngim Nguon

http://www.booksforasia.org
https://www.letsreadasia.org
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

