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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៤៣ (ស្នេហាស្ ើទូក) 
  ស្ៅកេុងបន្ទប់មួយដ៏ធ ំវឹងស្ វើយ ស្្ញៀវទងំអន់អងគុយស្ ើស្ៅអីស្្រៀប្ាស្មើ ្នីរ ំ
កាច់។ នស្មលៀកបពំាក់នន្ស្្ញៀវទងំស្ ោះ មាន្ភាពរុងស្រឿងជាអស្ន្កបបការ្បកបស្ោយពណ៌ 
ខុនៗគ្នេ រស្ ើបរ ង់។ ្រយិាអេកធខំលោះ ្បោប់ស្ោយមានស្ព្រ ាងំពីកស្រើងរហូរដ ់ចុង 
នក់អងគុយស្ធវើមុខញញឹម្បិម្បិយយា៉ា ងឧឡារកឹ។ ស្ៅស្ៅអីធមួំយដ៏រុងស្រឿងកណ្តា  រួរខាង 
មុខ្ពោះកមពុរជាកិរាិយន។ ខាងស្ា ឥំនសររន្ជាន្់ខពន់បផុំរស្ ោះ មាន្្ពោះ ងខរាិយាណី 
កកវមណីកដ ្រូវស្្រឿងខាងស្្ៅស្មើ ស្ ើញស្ច់ថ្លល ម៉ាដរួរចាប់ចិរាស្ ើអេកផង។ ខាងស្វវង 
្ពោះកមពុរកាមាអងគុយរិរស្ៅស្នងៀមកររិរស្្ៅ។ ្នីៗអេករសំ្ចញមកស្្រៀប្ាស្ ើកនដស្ររ ំ
បន្ទន្់ខលួន្ររ់ស្ោរស្ៅាមចង្វវ ក់ស្្លងដ៏្ នន់អស្ា រយ រួរនរស្នើរដ ់និ បៈកខែរន្កស្ពក។ 
នូរស្្លងរប ំ និ្ងកាយវកិាររបន់ រសី្យើង  ចំិរាស្ោយរសំ្្ើបនញប់កនញងដ ់ភាពរុងស្រឿងនន្ 
ោរយធម៌ស្យើង។ ស្្លងស្ ោះរបសំ្ ោះស្ធវើឲ្យ យោរុណនិ្ង យវរីៈស្្លចការកដ ខលួន្មកស្ធវើ 
អន់ចនួំ្ន្មួយ្នបក់ធ។ំ  យវរីៈញាក់មុខោក់ យោរុណ ស្្កាយ្បស្ឡាោះបងអួចស្ ើស្ៅ 
មួយពីស្ ើហវូងរន្អេកស្មើនិ្ងរន្អេករឲំ្យស្រស្មើ ស្ន្ោះ។  យោរុណញាក់មុខជានញ្ញា ស្វលើយ 
របស្ៅនហជាវនិ្ខលួន្វញិ។ ្នីៗកដ ស្ររកំពុំង ុរ្កាបពីមុខ្ពោះកមពុរ កដ មួយស្ព  
ស្ ោះហាក់អកណា កខលួន្ស្ៅកេុងោកាន រួចកដ បស្ណ្តា យចិរាស្ៅកេុងស្នចកាសី្្កើងឥរនឹ្ក  
ថ្លពុំរួរឲ្យស្រស្ធវើដូស្ចាេ ោះស្ ើយ។  
 កេុងស្ព កដ ្ពោះកមពុរ ្ពោះ ងខរាយិាណី និ្ងកាមា បន្្រូវស្រស្ ើកផុរអន់ 
មនុ្នសស្ ើស្ោកស្ន្ោះ នក្មកោរុណកដ យិរធេូរចសំ្ដើម្ទូង ្ពោះកមពុរដ៏ោន្់ឮស្ ើង។  
 បិស្ចទងំអន់ ឈប់នបាយស្ៅឲ្យស្នងៀម ឬមួយកមពុរស្ល ប់កេុងស្ព ស្ន្ោះ។ 
ហាន់ៗៗ នបាយណ្តន់ កេុងស្ព កដ កខែររងទុកខ។  
 អេកទងំអន់គ្នេ ្នឡាងំកាងំ។ ្ពោះកមពុរ្ិរ្័យរកកមា។ ្ពោះ ងខរាយិាណី 
មុខស្ ើងស្ល ងំ។ កាមាខាសំ្ធែញ នមលឹងស្មើ ោរុណស្នទើរធលុោះ។  
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 គ្នែ ន្អេកណ្តមួយកសំ្រ ើករស្ពើកស្ ើយ។ ្នីៗកដ កពុំងរកំ៏ឈប់ស្នងៀមស្ង រ់។  
 ្ពោះកមពុរនិ្យាយញ័រៗស្ ើងថ្លៈ 
 អេកឯងជាអេកណ្ត? មកពីណ្ត? មាន្ការអវ?ី 
 ហានៗ! ស្យើងៗ ជាោរុណមកពីទ ់កដន្មកស្ោោះក ងមាន្ន្ទ។ ស្នងៀមវរីៈចូ ស្ៅ 
យកស្ស្រុកពីកមពុរមក! 
 វរីៈស្ោរស្លល រពីស្ ើបងអួចចុោះមកស្្កាម ធ្លល ក់ខលួន្ស្ៅស្ ើពូកមួយលទ រ់ខលួន្ស្ោរកពំន់ 
ពីរកម៉ា្រធ្លល ក់មកវញិ ញុាងំររ់ស្ៅរក្ពោះកមពុរឥរបងអង់យូរស្ ើយ។  
 កាមា្ចាន្រុរ ំ្ បវ្ពួញររ់ពីនដោរុណមកបុករុកដ ដួ ឈឹប។ ការ្ប ូកគ្នេ ក៏ 
ចាប់ស្កើរមាន្ស្ ើងមួយរសំ្ពច។  
 ោរុណស្បោះស្េ ្បូន ស្ោរាមបងអួចមកដ ់ដីកាប់លល ប់ៗភាល ម។  
 ្ពោះកមពុរចាប់នដ ងមណីស្ ើងរស្ណាើ រ។ កាមា្យខលួន្្កាកពីបន្ទប់នមរ្ូមិ។ រុទូ  
 អៗ ្កឡាប់ស្្រងៗ ស្រស្ ើញោរុណ និ្ងវរីៈវាយ្បហារយា៉ា ងអង់ោចស្្កាមចកខុរបន់្ពោះ 
 ងមណីនិ្ង្ពោះកមពុរ កដ ឥ ូវស្ន្ោះញញឹមយា៉ា ងស្ពញចិរានឹ្ងព ទហាន្ខាងខលួន្។ 
្ពោះ ងខរាិយាណីចាប់្លកឹយា៉ា ងខាល ងំនឹ្ងវរីបុរនទងំពីរ កដ ពូកកនវិរស្វ ញវាយព ខាង 
 ងដួ ស្្រៀប្ា។  ងនឹ្កថ្លៈ  
 រន្អេករន ូពូកកកមន្! ខាងឯងមាន្គ្នេ ស្្ចើន្ដូចជារួរឪ្យខាែ ន់ស្ទវាណ្តន់។  
 ោរុណវាយ្យៗ ្ស្ប់ករង្វកស្្កាយទងគិចខេងវរីៈ។ ោរុណក្នកស្ ើងថ្លៈ  
 មារ់ទវ រធ។ំ  
 វរីៈស្នើចវាយ្យ រួចរន្ទងំពីរបិទទវ រ្រឹប។  
 ្ពោះកមពុរស្ ើញដូស្ចាេ ោះមុខស្ ើងស្ល ងំញ័រនដទស្្ទើក ក្នកយា៉ា ងអន់ទហឹំងថ្លៈ  
 ចាប់វាឲ្យបន្! 
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 កងទហាន្បុកទវ រនឹ្ងស្ែ របុងំៗ ករទវ រពុំរស្បើកស្ស្ោះ។ 
ោរុណ និ្ងវរីៈនទុោះស្ៅទវ ររុក។ អេកយាមភាងំ្នឡាងំកាងំ ្រូវវរីៈទរ់មួយស្រើងផូងដួ លង រ 
ស្ពាោះក្នកថ្លៈ 
 រួយផង! រួយផង!  
 ោរុណស្ៅដ ់រុកទញទវ រអឺនៗអន់ទហឹំងករពុំរួចស្ស្ោះ។ មាន្ន្ទរួយធ្លក់ទវ រពី 
កេុងមកកដរ ករពុំរួចស្ទៀរស្្ពាោះជាប់ស្ស្រ។  
 វរីៈមកដ ់បង្វា ញស្ស្រ។ ោរុណកញ្ឆក់ស្ស្ភាល មចាក់។ រន្ទងំបីររ់ស្ៅស្បើកទវ ររុក 
ឯស្ទៀរទងំអន់។ អេកស្ទនក្នក្ទស្ហា ស្ ើងថ្ល រស្យា! រស្យា! ោន្់ឮស្្កវៗ។  
 ខាងទហាន្រប់រយ ក់ ក៏នទុោះ្នមកដ ់។ នង្គ្ង្វគ មផទុោះស្ ើងររឹករខាល ងំស្ៅៗ។  
  យស្កាប មហាកា  អរគី មាន្ន្ទ ោរុណ វរីៈ វាយស្វើរជាងស្រស្នើចបស្ណាើ រ ញាកមុ់ខ 
ោក់គ្នេ បស្ណាើ រ។  យស្កាបនីុស្ចកមួយនេិរផងវាយផង។  
 មាន្ន្ទក្នកៈ 
 រន ូស្ោយជាប់នដកន្ស្យើង! 
 រួចស្ៅខសបឹ្បប់ោរុណឲ្យ្បប់រៗស្ៅស្ទៀរថ្លៈ 
 យប់ស្ន្ោះរួបគ្នេ ស្ៅ្ូមិស្្េៀរ។  
 
(នូមរងចាាំមោន្ភារទី៤៤ ស្ៅនបា ហ៍ស្្កាយ) 


