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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៣២ (ព្រះនាងខត្តិយាណី) 

 កាមាប្បឹងទប់សែំីប្ទច ោះឡក្ឡឺយចនោះ រួចសឡឹំងច ោះងត្ឹងចសទើរប្ោល្ពីចែើមប្ទូង 
ថាៈ ហឺុស! ហឺុស! កាមាមិនងាយស្លា ប់ចទ។ កាមារស់ចៅចែើមបសីងសឹក្ច ម្ ោះមាននទ។ ចមើល្ៗ 
ដនមាននទទុស្លា មមុខ ស្លា មដែឲ្យកាមាសង្មដែល្បានហូរចចញពីស្លច់កាមា។ ្មចនោះ 
បានហូរចៅថ្មីៗ ចសើមៗ ចតៅ ៗ។ ្មចនោះមួយត្ណំក្់ ដប្សក្ចៅ្ម មាននទមួយត្ណំក្់ 
ដែរ។ ្មចនោះចៅឲ្យកាមាសងសឹក្។ អឺ! ចសចក្ៅីសងសឹក្ជាចិត្ៅមួយមុខែូចចិត្ៅចសាហា។ 
ចគនឹក្ច ើញរាល់្ចពល្។ ចគសងឃមឹរាល់្ដថ្ៃ។ ចគទនទឹងោចំេលារាល់្នាទី។ ចគចងចគោជំា
និចច….ឃ ើញឃេបង! ហ ៊ឺៗ ឃ ើញឃេ ហ ៊ឺ! 

កាមាឃញញឃមេញ េះកឃំ្លៀងមាននទមួយដៃ្ូងយា៉ា ងអស់េហឹំង។ មាននទៃួលផ្កា ប់ផ្កា រ សទ ះ 
ឃព្កាកឃ ើងកឃ្រោ លកន ងកណ្តត ប់ដៃទាហានទាងំបួនដៃលចាប់អនកជាប ់ រួចដព្សកយា៉ា ង 
សាហាវលាន់ររំងគ កថាៈ កាមា! កាមា! ឃយើងទាងំរីរឃៅេល់ម ខនឹងម ខ ខលួននឹងខលួន។ ដលង 
ដៃ ដលងឃ ើងអញឃចញ ឃេើបអញឃៅព្ាន់ឃបើ។ កាមា! កាមា! សាច់និងសាច់ ឈាមនិង 
ឈាម គនំ ំនិងគនំ  ំក ចំាឃំរ ើសឃរល ក ចំាឃំរ ើសដងា ក ចំាឃំរ ើសឃមា៉ា ង មកច ះមកឥ ូវឃនះ។ ដលងៗ 
ឆាប់ៗ។  

រីម ខមាននទដៃលកឃ្រោ លៃូចខ្លល ជាប់អនាទ ក់ កាមាញញឹមរួចកាន់បញកពារនឹងខលួន 
សឃំ ងដណនឃសទើៃដៃល ហាក់ៃូចាេ នបានឃមវើអវី ឃ្លើយឃេៀត្ថាៈ  

ហ ៊ឺសៗ មរណភាររបស់មាននទឃៅកន ងកណ្តត ប់ដៃកាមាឃហើយ។ កាមាមិនដលងមាននទជា 
ដាច់ខ្លត្។ អយ ត្តិមម៌មាន ័យរហូត្តងំរីដងាឃនះឃៅ ឃដាយមាននទមាន ក់សាល ប់បង់ ីវតិ្។ កន ង 
ឃរលឃនះគ៊ឺមាននទដៃលដហលកន ងេឹកដននក កន ងឈាមកន ងឃញើសរបស់អនកព្ស កដៃលមាននទ 
ចង់ ួ់យឃព្សាចព្សង់។ កាមាឃបតជាញ ថសមាល ប់ឲ្យអស់មន សសស ចចរតិ្ព្បឆាងំនឹងមមេជាត្ិលបង 
ឃមើល។ ឥ ូវអឃ ោ្ើញបងមាននទឃៅយ ត្តិមម៌ ឃៅព្រលឹងចិត្តឃសនហាជាត្ិឃៅឃសចកតីឃសនហា 
ព្បជា ន មក ួយឲ្យខញ ឃំ ើញរិសាត រ្ងឃមើល។ ឃេ! ាេ នឃេ ឃ ើញឃេាេ ន ួយឃេ។ យ ត្តិមម៌ 
ឯករា យជាត្ិ ឥសសរភារឃកើត្បានដត្នឹងអាវ ម។  
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ច ងដាវរបស់កាមាព្គវយីា៉ា ងដនលត្ៗ ឃៅច ងៃឃងហើមមាននទដៃលខ្លឃំមេញស្ងាឹត្ឃហើយ 
ដៃលសព្មុក ឲ្យរួចរីដៃទាហានទាងំបួនដៃលអនកចាប់អនក។ កាមាបនតការចរចាៃូចត្ឃៅាៈ អ៊ឺ! 
អាវ មឃនះសាងឲ្យឃកើត្ឃសចកតីសាប់សាា ត្់បាន។ អាវ មឃនះឃមវើឲ្យមន សសរាប់លាន់ឪនកាលបាន 
មិនថព្សី ព្បុស ឃកេង ចាស់ឃេ។ ឥ ូវកាមាចង់ឲ្យមាននទឃអានកាល រីម ខអាវ មរបស់កាមា។ 
កាមារ ញដាវឃៅម ខ បព្មុងនឹងចាក់មាននទសមាល ប់ឃចាល។ ដត្មាននទចាប់ដាវឃនះក្នាត ក់របូត្ 
រីកន ងដៃ។ មាននទយកដាវឃនះមកកាច់នឹងកាល ងគង់បាក់ជារីរកណំ្តត្់ព្បស់ រួចព្គវាត្់ឃៅ 
ឃកៀន រោ ងំព្បាវ និយាយបនទូរសឃំ ងថាៈ  

កាមា! កាមា! អញចង់ឲ្យដាវទាងំអស់កាល យឃៅជាឃព្គឿងសរំាប់ការពារព្បជា នរាប់លាន 
នាក់។ អញចងឲ់្យដាវទាងំអស់បាឃក់ាចឃំពាះម ខព្បជា នមិនថចឃំពាះម ខព្សី ឬព្បុស ឃកេង 
ឬចាស់ឃេ។ អញចង់ឲ្យអនកកាន់ អណំ្តចទាងំអស់ ឪនកាលរីម ខចាប់។ អញចង់ឲ្យ ន 
ជាត្ិនីមួយៗព្គប់ព្គងឃដាយខលួនឯងឃលើដៃនៃី។  

កាមាក ឆ្ក់យកដាវមួយឃេៀត្ រីចឃងាះទាហានមាន ក់មកឃផ្កត ត្ឃៃើមព្េូងមាននទមតងឃេៀត្។ 
អា៎ា ! អា៎ា ! បងៃឹងអាន ភាររបស់អាវ មដៃលព្គប់ព្គងព្ស កឃហើយ។ ឃៅៗ! សាល ប់ឃៅច ះ! (កាមា 
រ ញដាវឃៅម ខយា៉ា ងអស់េហឹំង) 

សដព្មកនារមីាន ក់ដព្សកដយ៉ាឃ ើងាៈ ឃអ! ឈប់ៗបងកាមា បង! ក ំៗ  ក ទំាន់អាល…កាមាេ ចង៉ាក់ 
មាននទព្កឃ កឃមើលឃៅឃ ើញនារមីាន ក់រត្់ចូលមក។ នាងមានរាងឃសតើងខពស់សាច់ម៉ាៃឋឃសលៀក 
ពាក់លអ្  ត្អស់នារទីាងំរួងមានឃព្គឿងអលង្កា រលអំឃៅក និងឃៅដៃ ដាសំ េធសឹងឃរព្ ទាងំ 
ព្ាប់នល៊ឺចិដ ច្ង។  

នារមីានសមផសសដព្កឃរកជាេីគួរព្បត្ិរ័េធ។ នាងឃេវលីអមួយដបបនាងដៃលឃេើបមកៃល់លអ 
មួយដបបងេីដបលកឃៅឃេៀត្។ ទាហានទាងំអស់ឪនឃាររ្សតីងេីដៃលហក់សទ ះច ះរីរា បលល័ងា 
ព្រហេមកកន ងឃរលដៃលបងបអូនរីរនាក់ឃហៀបនឹងសមាល ប់ាន ។ នាងងក់កាលគនំាបយា៉ា ងគួរ 
សមៃល់ទាហានវញិ។ មីត ឃណតើ រមកឪបចឃងាះកាមា។  
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បង! ក ឃំមវើៃូឃចាន ះ បងបអូនឃយើងឃេ។ បអូនសូមអងវរច ះ។ បអូនមកៃល់េីឃនះយូរណ្តស់ឃហើយ 
បអូនលបឃមើលតមមាត្់ទាវ រមក។ បអូនបងហូរេឹកដននក។  

នារឃីបះដាវរីដៃកាមា។ េឹកម ខៃ៏វចិិព្ត្ៃូចព្សីសាា នសួគ៌សឃំ ងៃ៏រិឃរាះៃូចតូ្រត្្នតីនា 
សាា នតវត្ឹងស សាច់េន់ព្ត្ជាក់ ដននករឃលាងដៃលអងវរឃនះឃមវើឲ្យកាមាេន់ដៃឃ ើងអស់ឃសទើរ 
បាត្់សាេ រត្ី។ ប រសសាត ប់នាងមេឹង។ ដននកេល់ដននក កាមាហាក់ឃ ើញវរិា ណនាង្ល ះកន ង 
វរិា ណអនក។  

កាមានិយាយឃ្លើយម ខសាួត្ឃសទើរខសបឹថាៈ  
អូន! មិនព្ត្ូវមកេីឃនះឃេ ត្បតិ្ឃនះឃគហាម។ មយ៉ាង េីឃនះជាេីដៃលអាចមានឃព្ាះថន ក់ 

ៃល់អូន។ នាងឪបខទប់កាលឃៅកន ងឃៃើមព្េូវកាមា និយាយយា៉ា ងខសកឹខសួលថាៈ  
បងមានព្បសាសន៍ព្ត្ូវណ្តស់ ដត្បអូនមានចិត្តនឹករលឹកបនាទ យឃយើងឃនះណ្តស់។ បអូនខ្លន 

មកព្បារីំរឆាន ឃំហើយ។ បងគិត្ឃមើល បអូននឹកឃនាះប៉ា ឃណ្តណ ះ។ បអូនឃៅកន ងបនទប់របស់បអូនមិនបាន 
ឃេចង់ដត្ឃៃើរឃៅឃមើល។ បអូនហាក់ឃ ើញឃរឿងចាស់ៗ ដៃលបអូនធ្លល ប់រស់ឃៅរីឃៃើម។ គ៊ឺបងឃេ 
ដៃលមិនព្ត្ូវមកេីឃនះឃសាះ។  

កាមាឃ្លើយថាៈ ឃម៉ាចក៏ៃូឃចាន ះ? មីតឃងើបឃមើលម ខកាមាព្គវកីាលឃ្លើយថាៈ  
ឃព្ពាះេីឃនះ ជាេីឃតត ព្កហាយដៃលអាចនាចំិត្តបងឲ្យអនទះអដនទងដៃ អាចនាដំៃបងឲ្យ 

ព្បឡាក់ឃៅឈាមមួយដៃលមិនហួសរីឈាមរបស់បងឃហើយដៃលជាឈាមរបស់បអូនដៃរ។ 
ឃបើបងព្សលាញ់បអូនដមនៗ សូមបងអឃ ោ្ើញឃៅវញិ។  
 
(សូមរងោតំាមោនភាគទី៣៣ ចៅសបាៅ ហ៍ចប្កាយ) 


