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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៣៤ (ព្រះនាងខត្តិយាណី) 

 អូនមកប ៉ុនាា នថ្ងៃហ ើយ?ឮ 
ច ះ! មកដល់បីថ្ងៃហ ើយ។ 
ហោករូ អនកមីងស៉ុខសបាយជាហេឬ?  
ច ះ! ស៉ុខសបាយទាំងអស់គ្នន ហេ។  ៉ុ៊ឺ! ក៉ុ ាំនិយាយរីហ ឿងហេ ហយើងនិយាយរីហ ឿងហយើងវញិ 

បងឥឡូវប្បែករីហដើមខ្ែ ាំងណាស់។  
ប្បែកព្ត្ង់ណា? ប្បែកម៉ុខ មាត្់ ចិត្ត… 
បអូនឯងក៏ប្បែកប្ដ ។  
ប្បែកអវីខែះ?  
ប្បែកព្ត្ង់លអជាងម៉ុន។  
ច ះ! បអូនហរញ ូបហរញរាងហ ើយ។ បងក៏លអជាងម៉ុនប្ដ ។ នា ហីោនកាលហៅហលើហដើម 

ព្េូងមាននទ។ នាងឳបស្មា ប៉ុ សនឹងថ្ដនាងទ ាំងរី ។ ប៉ុ សនិយាយហៅហេៀត្ថាៈ កន៉ុងជាត្ិហនះ 
បងមានជីវតិ្មួយហ ច៉ុះហ ហឡើងខ្ែ ាំងណាស់ ជីវតិ្បងជាជីវតិ្រ៉ុះពា មានកា ប្បែកៗរាល់ហរល 
រាល់ហវោ។ ជនអនកព្សោញ់ប្ត្ស៉ុខ មិនចូលចិត្តនឹង ស់ហៅយា ងហនះហេ រីហព្ពាះមានភ័យ 
មានព្រួយ មានព្ពាត្់ព្ាស មានជាប់េ៉ុក មានស្មែ ប ់មានសបាយ ផ្ទ៉ុយគ្នន ខ្ែ ាំងណាស់។ មាន 
ប្ត្ជនអនកប្ដលមិនេីត្ដល់ព្បហយាជនខ៍ែួន និងហសចកតីស៉ុខផ្ទទ ល់ខែួនហេប្ដលចូលចិត្តនឹងជីវតិ្ 
 បស់បង។  

ច ះ! បអូនមនិចង់ឲ្យបងហដើ ផ្ែូវហព្កាយហនះហស្មះ។ បអូនចង់ឲ្យបង ស់ហៅហ្វើកា ដូចហេឯង 
្មាតា ក៉ុ ាំឲ្យបងេិត្កា នេ ហ្វើអី ហព្ពាះកា ហនះ្ាំណាស់។  

កា នេ ជាកា  បស់អនកទ ាំងអស់គ្នន  ហមតចក៏មិនព្ត្ូវេិត្ហៅវញិ?  
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បង! បង! បអូនមកហនះ មកស៉ុ ាំអងវ បងឲ្យហចលេាំនិត្ហដើ ផ្សងហព្រងសាំណាងហនាះហៅ។ 
សូមបងហ្វើតាមបអូន ន៉ុ ះហយើងនឹងានជួបគ្នន ជាបតីព្បរនធមិនខ្ន។  

ហទះបងហ្វើតាមបអូន ក៏បងព្ត្ូវស្មែ ប់បនតិចហេៀត្ហនះប្ដ ។  
ហេ! ហេ! ហបើបងហ្វើតាមបអូនៗោចជួយបង។  
ជួយយា ងណា? 
ជួយស៉ុ ាំហោកមា ជួយឲ្យឪរ៉ុកខ្៉ុ ាំជួយនិយាយហ ះប្លងបងជាមួយហោកមា។ បង! បង! 

តាមខ្៉ុ ាំហេ? ហមតចបងហៅហសៃៀម? ឳ! បង! សហព្មចថអ៉ុ៊ឺមកច៉ុះ បអូននឹងចត្់ប្ចងកា ហនះភ្លែ មមួយ 
 ាំហរច។ មាននទញញឹមយា ងព្ជាលហព្ៅ នាងប្កវមណីត្ឹងព្េូងជារន់ហរក រីហព្ពាះមិនដឹងជា 
ប៉ុ សហ្ែើយប្បបណា? នាងហមើលម៉ុខប៉ុ ស ហមើលប្ភនកប៉ុ ស នាងលូកថ្ដហៅចប់បបូ មាត្់ 
មាណរប្ព្កងមាត្់ហនះនិយាយខ៉ុសបាំណងនាង។ មាត្់ហនះបហចេញសាំដីថាៈ  

ច៉ុះហបើមិនតាមបអូនមិនជួយបងហេ? 
្ីតាយកព្មាមថ្ដព្កបួចបបូ មាត្់ប៉ុ សទ ាំងរី ហនាះ ក៉ុ ាំឲ្យនិយាយហេៀត្នាងផ្តួលខែួនហៅ 

ហលើហលែ មាននទ  ួចនិយាយយា ងព្សងូត្ព្សងាត្់ថាៈ 
 ៉ុ៊ឺ!...បអូនរិាកចតិ្តណាស់… ៉ុ៊ឺ។ ឳ! ហេវតាហោកហអើយ!...បអូនជួយមិនានហេ រីហព្ពាះ… 

គ្នា នពាកយអវីហៅនិយាយជាមួយឪរ៉ុក បស់បង និងឪរ៉ុក បស់ខ្៉ុ ាំ។ 
មាននទយកថ្ដចបូត្សក់ បស់នាងហលងបហណតើ   សួ បហណតើ  ថាៈ 
ហម ចក៏ដូហចន ះ? 
រីហព្ពាះហបើបងឯងតាម ខ្៉ុ ាំោចហៅជព្មាបហោកថ បងលះបង់េាំនិត្ត្ស ូហនាះហ ើយ 

មានបអូនជាអនកធានាអះោងយកជីវតិ្ថវ យ។ មាននទហសើចហ យហមើលងាយេាំនិត្ហនះ។ 
អូនស្មា ល់ចិត្តបងព្ស្មប់ហ ើយ។ កា ប្ដលបងេិត្ បងមិនប្មនេិត្ទ ាំងព្បង៉ុយៗហេ េ៊ឺាន 

េិត្ម ត្់ចត្់ណាស់។ មយ ងបងរ៉ុ ាំស៉ុខចតិ្តឲ្យអូនយកនាមបងហៅជាសញ្ញា ច៉ុះចញ់ហេ។ េីរី  
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ហបើបងព្សោញ់អូន បងរ៉ុ ាំស៉ុខចិត្តឲ្យអូនយកហសចកតីហសនហា បស់ហយើងហនះ ជាហព្េឿង 
សព្មាប់បងខាំបងឲ្យតាមអូនហនាះហេ។  

នា សីទ៉ុះហព្កាករីហលើហលែ មាននទហបើកប្ភនក្ាៗំ  ហមើលម៉ុខមាននទជាងាី។ នាងប្ព្បេឹកម៉ុខរី 
ព្ក ម្អិនហអអ ហៅស្មែ ាំងហៅវញិ។  

បង! ព្បស្មសន៍អវីដូហចន ះ បអូនព្សោញ់បងហេើបជាបអូនអងវ បងដូហចន ះ មិនប្មនបអូនហ្វើហនះ 
ហដើមបឲី្យបងអងវ បអូនហនាះហេ។ ច ះ! បអូនហា ននិយាយព្សោញ់ហនះ ហ យឥត្ហអៀនខ្ា ស់ជា 
មួយបង។ បងស្មត ប់បអូនឲ្យាន ក៉ុ ាំព្ចឡាំឲ្យហស្មះ បអូនបញ្ញា ក់ហេៀត្ថាៈ បអូនអងវ បង។ ហបើបង 
ហ្វើតាមហយើងនឹងានហសចកតីស៉ុខមិនខ្ន។ 

ហ្វើយា ងណា? 
ច ះ! បង! មន៉ុសសហោកហកើត្មកហលើហោកហនះ ហត្ើព្ាថន អវី?  
មិនេ៊ឺព្ាថន ស៉ុខព្េប់ៗគ្នន ? អនកខែះេិត្ថ ហដើមបឲី្យានស៉ុខ ព្ត្ូវលះបង់ប៉ុណយសកតិ ព្បរនធ 

កូន ព្េរយសមបត្តិ កតីសបាយ អាំហរើអក៉ុសល  ួចរយយាមមកស្មងបណត៉ុ ះបណាត លខែួន តា ាំង 
ខែួនជាហមដឹកនា ាំមន៉ុសសឲ្យហចះដឹង ឲ្យភ្្លក់ខែួន  លឹកដឹងខែួនថ ខែួនជាមន៉ុសសហនាះមានកិចេកា  
យា ងណាៗខែះ េ៊ឺរយយាមហ្វើព្េួស្ម មន៉ុសសទ ាំងអស់ឲ្យានស៉ុខហឡើង។ អនកខែះនឹកថ ផ្ែូវ 
ខ្ងហលើហនះខ៉ុសហេ  ហដើមបឲី្យមន៉ុសសានស៉ុខហតាងោតាា ឯងមាន ក់ៗព្ត្ិ ះិ កព្េរយ្នធានស៉ុច 
 តិ្  កប៉ុណយសកតិហ យព្ត្ឹមព្ត្ូវតាមកមាែ ាំងខែួន ក៉ុ ាំយាយីហ្វើាបឈ្នន នីសហេ ន៉ុ ះព្េួស្ម មន៉ុសស 
ទ ាំងអស់ហនាះនឹងានស៉ុខមិនខ្ន។ ចាំប្ណកខ្ងបអូនមិនហា នោ កានត្់ថេាំនិត្ បស់អនក 
ណាខ៉ុសហេ រីហព្ពាះបអូនជាព្សី ព្ាជ្ាខែី េាំនិត្មិនហព្ៅ ហមើលមិនហ ើញឆ្ងៃ យ។ ប្ត្បអូនយល់ 
ហ ើញថ ផ្ែូវេីមួយជាផ្ែូវរិាកហដើ ណាស់ េ៊ឺបនាែ មានព្េប់ជាំហាន។ បអូនចូលចិត្តផ្ែូ វេីរី  
រីហព្ពាះដូច ូបបង បងមានត្ាំ ះិវជិាា ប បូិណ៍ មានផ្ែូវព្េប់ប្បបយា ងហដើមបឲី្យានប៉ុណយសកតិ 
មានព្េរយ្នធានព្េប់ព្គ្នន់ហដើមបហី្វើជាហដើមេ៉ុនសព្មាប់ ស់ហៅនឹងខែួនហៅហមតចក៏ហៅជាចង់ 
ហឈ្នងចប់ផ្ទា យស៉ុខប្ដលហៅឆ្ងៃ យរីខែួនហម ែះហៅវញិ? 
(សូម ងោាំតាមោនភាគទី៣៥ ចៅសប្តា ហ៍ចរោយ) 


