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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៣១ (ព្រះនាងខត្តិយាណី) 

 មាននទដឹងខលួនប ើកភ្នែក បព្ោកអងគុយប ើង។ កែុងបកសាអែកហាក់ធីងបោង ដូចមនុស្ស 
រុលរលក។  ុរស្ព្ ឹងស្ញ្ជក់ស្ញ្ជឹ ង បដើមបពី្ មូលវញិ្ញា ណឪ្យរួមមកោន់រូ ោយវញិ។ 
មុខ ុរស្រីមសលិបធវើឲ្យអញនកចុកចា ់ភ្ណនបរញស្រវស្ព៌ា ងោយ បស្ទើរបលើកដដរុុំរួច។ 
 ុរស្ងាកបវវង ងាកសាត ុំ ព្សា ភ្ត្ប ើកភ្នែកធុៗំ ។ ជុុំវញិខលួនអែក គឺជញ្ញជ ុំងថ្មតូ្ចថ្ ង់ងឹត្ 
ព្ត្ជាក់។ 

មិត្តមួយរត្់ព្ចាលប ើង។ បមើលភ្ព្គប ើញភ្ព្គបនាះតូ្ចព្ោលចុំប ុើង គាត្់បស្ទើរបដករុុំបកើត្ 
បមើលបៅចុងបជើងប ើញមានទឹកមួយប ើង បទើ អែកដឹងខលួនថា អែកបៅកែុងគុកបទបត្ើ។  

មុខរ ួស្ភ្ដលឈឺចា ់ទ ុំង  ុនាម នមក ក៏ហាក់បៅរុុំទន់ឈឺបស្មើនឹងព្ត្ូវជា ់ជុចដូបចែះបទ។ 
មាននទស្ទុះបព្ោកព្កញាង បជើងព្ចវ ត្មួ់យភ្ខសលាន់ឮរ វៗ។ អែកបទស្បយើងបមើលបៅបជើង 
ប ើញព្ចវ ក់ បមើលចបងកះប ើញព្ចវ ក់រទ័ធមករុ ុំបដើមក បមើលដដជា ់ព្ចវ ក់បទៀត្។ ដអយា ! អស់្ 
លកខណ៍ប ើយបទដឹង?   

អែកខ ុំបធមញព្កឺត្ ចងចិបញ្ចើ មយា ងមាុំ។ កុំ ឹងមួយឆា ប ើង។ មាណរស្ទុះកប្ញ្ញច ល 
ព្ ឹងផ្តត ច់ព្ចវ ក់អស់្ទុំ ឹង ភ្ត្ោរព្ ឹងភ្ព្ ងបនះគាម នបាន លអវីបទ។ 

អែកបមើលនាយអាយ ភ្ព្កងមានព្ចក់លមមរត្់រីរបតត ទុរកមមបនះរួចភ្ត្ទវ របចញបនាះខពស់្ 
ប ើយ ិទជិត្ស្លុង ង។  

អែកយកបជើងឈលីដីបមើល បត្ើដីបនះទន់លមមអាចភ្ព្ជកបនៀស្ខលួនបានបទ? បទ ……បទ….ដី 
ព្ជាយទន់ៗ ភ្ត្គាម នមបធោបាយលមមជីកដីោយរូងបចញបៅបានប ើយ។  

អាវុធរ ស់្អែកទ ុំង  ុនាម ន បគដកយកអស់្ បៅស្ល់ភ្ត្ខលួនមួយភ្ដលហាក់ព្សាលបស្ងើកដូច 
ចុំប ុើងមួយស្រដស្។  

មាននទបព្ោកបដើរលបងបមើលថា អែកបដើរបនះបានភ្ត្ ីជុំហានជុុំវញិភ្ព្គភ្ត្  ុប ណ្ ះ ត្បតិ្បគ 
ចាក់បសារជា ់យា ងរងឹ ុឹង។  
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បស្ចកតីអស់្ស្ងឃមឹមួយ ូរគគុកបធវើឲ្យ ុរស្អស់្កមាល ុំង ប វដាក់គូទអងគុយចុះ។ កែុងវល 
 ុត្វស័ិ្យនឹងបរ ើខលួនបនះ មាននទនឹកភ្នលត្ថា "បទព្ត្ូវភ្ត្ត្ស្ ូ លុះ ុត្ជីវតិ្គឺកុុំសុ្ខចិត្តចាញ់ 
បខែ ះនិងព្ចវ ក់បនះ"។ គុំនិត្ថ្មីមួយរត្់មកដាស់្ព្បា ់ថា "កែុងសាា នោរណ៍ដច៏បងអៀត្ចងអល់ 
ភ្  បនះកបមទចោរនីមួយៗ ប ើរិនិត្យឲ្យជាក់បៅបៅគង់មានព្ បយាជន៍ខលះភ្ដលអាចរូន 
ប ើងបធវើឲ្យអែកអាចរួចខលួនមានបស្រភីារបាន"។  

អូភ្មន! ដុំ ូងព្ត្ូវភ្ត្ដឹងថា "ខលួនបៅព្ត្ង់្ ?"។ 
អែកបទស្បយើងក៏ងាកបមើលជុុំវញិខលួនមតងបទៀត្។ រួចព្គវកីាល។ បទ! បទ! មិនដឹងបសាះសូ្នយ 

ភ្ត្មតង រីបព្ពះ្មួយងងឹត្ ង្មួយបព្ៅ ង។ ភ្ដលអែកដឹងគឺដឹងថា "ខលួនបៅកែុង 
អណតូ ងមរណកមមមួយភ្ត្  ុប ណ្ ះ"។ ន័រវវស្នានាយ បោ  នាយគី និងមហាល បត្ើយា ងដូច 
បមតចអស់្បៅប ើយ? បទ មិនដឹងយា ង្បទ បព្ពះគាម នអែក្បៅជិត្នឹងសាកសួ្រប ើយ។ 
មាននទរតឹ្ភ្ត្ត្ឹងព្ទូងប ើងៗ ជានិចច។  

ឪ្! មនុស្សបយើងោល  ់បដើរបៅ្មក្បាន ដល់មកបៅព្កបញានមួយកភ្នលងដូបចែះគាម ន 
បស្ចកតីលុំបាកធុំជាងបនះបៅបទៀត្បទ។ ភ្នែកភ្ដលោល  ់បមើលបគបមើលឯង ឥ ូវបមើលប ើញភ្ត្ 
ជញ្ញជ ុំង ួនព្ជុងជុុំវញិខលួន។ មាត្់ភ្ដលោល  ់ និយាយកិចចោរប សងៗ ឥ ូវអស់្បាននិយាយ 
នឹងអែក្បទៀត្ប ើយ។ ចិត្តភ្ដលោល  ់ព្ស្លាញ់គែីគាែ  ឥ ូវចិត្តមានរ ងរទ័ធជុុំវញិយា ង 
ជាក់ភ្ស្តង។ កែុងបលាកបនះ បយើងសូ្មអុំពវនាវដល់យុត្តិធម៌ា ចតិ្តស្ប្ងាគ ះ និងចតិ្តមនុស្សធម៌ា 
ឲ្យមនុស្សកុុំបធវើបា មនុស្សបដាយយកគាែ មក ុុំឃុំងភ្  បនះ ត្បតិ្គាម នអវីភ្ដលបធវើចិត្តឲ្យរោ ុំ 
ជាងប ើញមនុស្សជា ់ព្ទុងមនុស្ស បដាយអយុត្តិធម៌ាបនាះបទ។  

មាត្់ទវ រប ើកបព្ោកប ើង។  
មាននទបព្ោកបងើយបៅបលើប ើញ ោមារុ ុំដដនឹងកុ្ំ ត្់ស្ចូលមក។ ោមាមានទឹកមុខមាុំ 

ស្មលឹងមលមាននទមិន  ព្រិច ភ្ត្ ុរស្បៅមានភារឈឺរុុំទន់បានព្សួ្ល ួលភ្មនភ្ទនបទ។ 
មាននទវត្់បជើងមាខ ងប ើងបលើភ្ព្គស្មលឹងបមើលោមាវញិ។ ោមាចុះជបណតើ រមួយៗមកឈរទល់ 
នឹងមាននទ ទហាន ួននាក់ឈរអមោមា។  
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ោមានិយាយថា៖  
 ង! បរលបនះ  ងអស់្លកខណ៍ប ើយ!  
មាននទភ្ដលចាុំស្ុំដីដុំ ូងរ ស់្ោមា ត ុំរីោលត្យុទធគាែ មក លុះបានឮដូបចាែ ះបរ មាត្់ 

ញញឹម នតិចរួចបវលើយថាាៈ 
អស់្លកខណ៍ហាស្ៗ អស់្លកខណ៍!  
ោមាងក់កាល ស្ងកត្់ស្ុំប ងបដាយខឹងនឹងស្ុំបណើ ចរ ស់្មាននទ។  
អឺ! អស់្លកខណ៍ជាព្បាកដ! 
មាននទព្គវត្់បជើង ភ្ រខែងដាក់ោមា និយាយបដាយ បញ្ចញស្ុំប ងមួយយា ងត្ឹងថា៖ 

សូ្ម អូនភ្ដលបៅមានលកខណ៍បនាះរស់្បៅឲ្យបានសុ្ខកែុងអុំបរើអយុត្តិធម៌ាកែុងកតីបលាោ កែុងកតី 
ស្ ាយ កែុងទុកខរ ស់្អែករល់គាែ  កែុងឈាមរ ស់្អែកត្ស្ ូ កែុងបញើស្អែកព្សុ្កចុះ។ ភ្ត្បដាយ 
អនុបព្គាះ  ងព្បា ់ អូនថា នតិចបទៀត្ អូនភ្ លទឹកបញើស្ និងឈាមបនះ រួចលង់ឈលក់លិច 
សាល  ់មិនខន។  

(សូ្មរងោាំតាមោនភាគទី៣២ ចៅសប្តា ហ៍ចរោយ) 


