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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៣៣ (ព្រះនាងខត្តិយាណី) 

 ថាតត្ប ៉ុណ ណ្ ះនារចីាប់ដឹកដដកាមាណ ើងណៅណ ើជណណតើ រវញិ។ កាមាក៏ណៅតាមនាង។ 
ដ ់មាត្់ទ្វា រខាងណ ើ នារបីិទទ្វា រវញិយា ងជិត្។ មាននទណៅណ្ងៀមជាយូរមកណ ើយ។ ព្្ីដ៏ អ 
ណនះជាអ្នក្? គឺព្រះនាងខត្តយិាណី "តកវមណី" បអូនជីដូនមួយមាននទបណងកើត្។ ឪរ៉ុកនារណី្ាើ 
ណៅហ្វា យណខត្តដនចង្វា ត្់ ៉្ុរនិ្ទនទ។ តា ាំងរីតូ្ចមកនាងមកណៅជាមួយព្រះកមព៉ុត្ តដ ព្ត្ូវជាឪ 
រ៉ុកមារប្់នាង។ តត្ចាំនួនព្រ ាំឆ្ន ាំណ ើយ នាងរនចាកណចញរីណគ ដ្ឋា នមកណៅជាមួយព្រះ 
កមព៉ុត្វញិ។ ដងងតដ នាងមកមានកបួនដាំរ ី ណ្ះ និងកងណ្នាជាណព្ចើន ជូនមកយា ងអឹ្ក្ឹក។ 
អាយ៉ុណទើបរនដប់ព្រ ាំបីឆ្ន ាំ នារមីានរូបរាងកាយ អឥត្គណនា។ ព្បថាប់ណ ើខនងដាំរ ី
ន្ទ្តីមានទឹកម៉ុខញញឹមព្បិមព្បិយណដ្ឋយនាងនឹកដ ់អ្ន៉ុ្ាវរយ៍ីចា្់រប្់នាងជាមួយ 
មាននទ។ កា ណៅក៉ុមារណៅណ ើយ គឺមាននទណនះឯង តដ ដឹកដដនាងណៅណរៀន 
តដ ការពារនាងមិនឲ្យ្ព្ត្ូវណមើ ង្វយ តដ ររនាងទ្វ ាំងព្ត្ដ្ឋបព្ត្ដួ្រកណបះអ្្់តលែ 
ព្ត្តបក តលែ ហ៉ុងឲ្យនាងបរណិោគ។ ដ ់អាយ៉ុដប់ឆ្ន ាំនាងនិងមាននទមានចិត្តរាប់អានគ្នន ណៅវញិ 
ណៅមកយា ងព្ជា ណព្ៅ។  

នារនឹីកណ ើញពាកយ្ាំដីរប្់មាននទ តដ និយាយជាមួយនាងថាាៈ "ក៉ុ ាំ ះបង់ណចា គ្នន "។ 
ដ ់អាយ៉ុ១៣ឆ្ន ាំ នាងលាមាននទណៅលទះឪរ៉ុកនាងវញិ។ ដងងណនាះន្ទ្តីព្រួយររមភខាែ ាំងដព្កត ង 
នាងណអាបស្មា មាននទណដ្ឋយមិនចង់តបកឃ្លែ ត្ណស្មះ។  

តាាំងរីរនជួបនឹងព្បុ្កា្ំ ត្់ណនះមក នាងអ្្់ចិត្តនឹងគតិ្ដ ់រូបអ្នក្ណទៀត្ណ ើយ 
រីណព្ពាះកន៉ុងជីវតិ្នាងរ ូត្មកណនះ ្ីតារ៉ុ ាំតដ ជួបព្បទះនឹងព្បុ្្ឲ្យមាន្ាំដីរិណរាះ 
មានបញ្ញា ដូចមាននទណស្មះ មាននទមានឧត្តមគត្ិខព្ ់ ចិត្ត្ ែូត្ព្ត្ង ់ ព្បកបណដ្ឋយណ្ចកតីកាែ  
ហ្វនអ្ង់អាច។  

ណ្ចកតីរាប់អានរប្់នាងណនះ រនណកើត្ណ ើយណដ្ឋយស្មង ត្់កាំរ ាំងណទ។ គ្នា នចា្់ទ៉ុា្ំ ដឹង 
ឮណស្មះណ ើយ។ ្ីតាណៅទីព្កុង ៉្ុរនិ្ទនទគ្នា នណរ ្រន ៉្ុខ្បាយមតង្ណ ើយ។ 
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ណៅម៉ុខណគឯងនាងណ្ាើជារកីរាយ្បាយ។ ណៅមាន ក់ឯងនាងព្រួយយាំណដ្ឋយនឹករ ឹកដ ់ 
ព្ប ៉្ុជីវ ។  

កា មកដ ់ព្រស្មទព្រះកមព៉ុត្ោែ ម នាងព្្ង្វកចិត្តណដ្ឋយរកមាននទមិនណ ើញណស្មះ។ 
នាង្ួរឪរ៉ុកមានាង ឪរ៉ុកមាណនះរននិយាយណជរមាននទយា ងខាែ ាំង ណដ្ឋយចាត្់ទ៉ុកថាជា 
មន៉ុ្សកបត្់តលនដី រួចឪរ៉ុកមានាងកាំរ៉ុងរកចាប់្មាែ ប់ណចា ។  

ន្ទ្តីអ្្់្ងឃមឹនឹងរនជួបព្បុ្ជាមិត្តណនះណ ើយ ណដ្ឋយណ ត្៉ុណរឿងបដិបកខកន៉ុងព្គួស្មរតបប 
ណនះ។ នាងអាណ ះអា ័យ អាណ្ចអា្មនឹងវ្នានាងជាមួយមាននទតដ រិត្ជាគូកមា 
នឹងគ្នន ព្រកដ។  

 ង់កន៉ុង្ម៉ុព្ទទ៉ុកខមួយយា ង្ាំ ព្រះនាងខត្តិយាណីគិត្នឹង ៉្ុ ាំលាព្រះកមព៉ុត្ព្ត្ ប់ណៅទី 
 ាំណៅវញិតត្គ្នប់ជូនយប់មញិណនះ ណគថាចាប់មហ្វណចារណៅទ ់តដនមួយរនណ ើយ។ 
នាងស្មក្ួរណគណៅ ណទើបដឹងថា មហ្វណចារណៅទ ់តដនណនះគឺមាននទ។  

ព្រះនាងខត្តិយាណីមិនណរញចតិ្តនឹងមាននទណ្ាើដូណចនះណស្មះ រីណព្ពាះនាងមានមណនា្ណចេត្ 
មួយដូចអ្្់នារោីគណព្ចើន គឺចង់ឲ្យមាននទណ្ាើការមានម៉ុខមានមាត្់ណៅ រួចណរៀបបរវិ មងគ  
ការជាមួយនាង។ ព្បព្រឹត្តខ៉ុ្រីណនះណដ្ឋយត្  ្ូចាាំង គ្នា នលទះ ្តមបង ណចា ប៉ុណយ្កតិ 
គឺលទ៉ុយនឹង ាំអានណលាក។ នាងព្រថាន ចង់រ្់ជីវតិ្មួយដ៏ ៉្ុខស្មនតតដ គ្នា នណរឿងរា វ្ាំ។ កិចេ 
ការតដ មាននទរ៉ុះពារជាកិចេការស្មែ ប់រ្់គ្នា នទាំណនរគ្នា នរន ៉្ុខដូចចិត្តនាងចង់ណនាះណទ។ 
នាងរមិ ណមើ ណ ើញថា បាំណងរប្់្ងារនាងណនះ ខ៉ុ្នឹងបាំណងនាង ណ ើយបាំណង 
ណនះមិនរន្ណព្មចជាដ្ឋច់ខាត្។  

ណនះជាឧប្័គគតដ ណ្ាើចិត្តនាងឲ្យតបកណចញរីមាននទ។ រឯីមាននទកា តដ ណ ើញនាង 
តកវមណីជាបអូន្ងួនបណតូ  ចិត្តចា្់ប៉ុរ្ព្្ ាំងកាាំង។ អ្នកនឹកឆ្ង ់្្់តដរតត្ណរ  
នឹកកតនែងមិន្មឲ្យអ្នកទទួ នាងណដ្ឋយណ្ររីនណស្មះ។ អ្នកអ្ងគ៉ុយច៉ុះណដ្ឋយចិត្តខាួ  
ខាា ញ់យា ងដព្កត ង។  
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ប៉ុរ្នឹកថាព្្ីណនះមានជីវតិ្ខព្ ់ ធ្លែ បត់ត្ណ ើញវត្ថ៉ុ អៗ  ដ ់មកណ ើញអ្នកជាប់ណខាន ះកន៉ុង 
រត្គ៉ុកយា ងណនះ ព្រកដជានារណីមើ ង្វយណខពើមរណអ្ើមមិនខាន។  

ត្ដមែតដ ព្្ីព្្្់ដចនណ ើញណនាះ គឺប៉ុណយ្កតិ មា្ណរព្ជ។ រឯីត្ដមែដនចិត្តខព្ ់រិត្ៗណនាះ 
្ីតាជា្ងារបូរាណ ណមើ មិនណ ើញណទ។ 

កាំរ៉ុងតត្គិត្ដូណចាន ះ តកវមណី្ីតាណ ចចូ មក។ នាងញញឹមច៉ុះជណណតើ រណ្ទើរដួ ណដ្ឋយ 
រវ ់តត្ណមើ មកមាននទ។  

 ៉ុះមកដ ់ជិត្នាងអ្ងគ៉ុយណ ើតព្គ យកដដកាន់ស្មា អ្នកណទ្វ្ណយើងណដ្ឋយនិយាយ្ាំណ ង 
ណ ើងញ័រៗថាាៈ  

បអូន្ូមជព្មាប្ួរបង។ បង ៉្ុខ្បាយជាណទ?  
មិនរន ៉្ុខណទ គ្នា ន្បាយណទ។  
រីណព្ពាះអ្ាី?  
រីណព្ពាះជាប់គ៉ុក ដដណជើងជាប់ព្ចវ ក់! 

 ៉ុឺ! ក៉ុ ាំនិយាយដូណចាន ះ បអូននឹករ ឹកដ ់បងខាែ ាំង្្់។  
 
(្ូមរងោាំតាមោនភាគទី៣៤ ចៅសប្តា ហ៍ចរោយ) 


