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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៥២ (ថ្កើងត្រង់ណា) 
 ហាសៗ! ថ េះមកពីអូ  ធ្លា ប់តរបត្ងួញគ ិំរថគខ្ា ងំថពកថៅវាបាបមកថ្វើកមមថពៀរតរ 
ខ្ាួ ឯងដូថ ន្ េះហាសៗ។  
 ត្ពេះនាងមណីថត្ោកថ ើងថដើររត្មង់ថៅរកបា៉ា  ់តរ។ នាង្ក់តរតដលថៅថតៅ ៗ ពីរ 
តពង នាងហុចមួយតពងមកមា  ទ។  
 សុបំងពិសាទឹកសិ ថៅថោយវាត្សួលបពំង់ក ោចឲ្យបង ិយាយបា ត្សួលជាងថ េះ 
ថៅថទៀរ។  
 អរគុណ! អរគុណ! បងមិ ហា៊ា  ញុទឹំកតរអូ ថទ។ បងធ្លា ប់ត្បាប់ថហើយ ថត្រេះទឹកតរ 
អូ មា ពិស ោចសមាា ប់បង! អូ លួចដាក់ថ្ន តំម ថទ? ហុ៊ឺ! អនកថ្វើោរជារិ ថគមិ តដល 
សមាា ប់គ្នន ថទ! ថ េះថគសអប់គ្នន យា៉ា ងក៏ថដាយ។ ឥ ូវបងសូម ដាក់ថ្ន ថំ េះកនុងតពងតររបស់អូ  
ចុេះ។  
 ថ្ថហើយមា  ទយកថ្ន មួំយកញ្ច ប់ពីថហាថ ៉ា ោវខ្ាួ  លាកញ្ចប់ថនាេះយា៉ា ងត្សួលរួច 
្ក់ថៅកនុងតពងរបស់នាងមណី ្ីតាថសើចយា៉ា ងត្សស់ថ្ាើយថ្ាៈ 
 បអូ ចង់សមាា ប់បងណាស់។ បអូ ចង់ៗ រាល់ថពលថដកមិ លក់អងគុយមិ សុខ្ បាយមិ  
បា ។  ឹកថ ើញបងថពលណា ញ័រអស់ថដើមត្ទូងថពលថ េះឯង។  
 ចង់? 
  ្ ាៈ! ខ្្ុចំង់សមាា ប់បងថោយបា ថៅកនុងថ្្ៃណាមួយ!  
 មា  ទងក់កាលញញឹមាៈ  
 ថអើ! ម ុសសថយើងថកើរមកសត្មាប់តរសាា ប់ ថ េះអូ ឯងមិ ចង់ក៏បងសាា ប់។ ឯអូ ឯង 
តដលចង់រស់តរមាន ក់ឯងថនាេះ ក៏គង់សាា ប់តដរ។ ឥ ូវញុថំ្ន ថំ េះថៅ មិ អីថទថ្ន ថំ េះញុថំៅ 
ងងុយថគង។ ដល់អូ ថគងលក់ថៅបងបង្ហា ញពួករត្មួរឲ្យវាថបើកផ្ាូ វមកថទៀរ។  
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 ្ីតា្ប់តពងថរញញឹមថលបថកអឿកៗ។  
 ថ េះបងសមាា ប់បអូ មុ បអូ សមាា ប់បង ក៏បអូ សបាយចិរៅណាស់។  
 នារបីងវិលខ្ាួ ផ្ៅួលថៅកនុងរងវង់ថ្ដមា  ទ។ ្ីតាថ្មចតននក ិយាយរិចៗថ្ាៈ 
 ជិរដល់កត ាងត្កថហើយឬថៅ?  
 ថៅត្បតហលមួយត្សបក់្ថំទៀរ។  
 ចូរបងត្បយ័រនឲ្យតម តទ  ប ៅិចថទៀរបអូ ររ់រួចពីកណាៅ ប់ថ្ដថហើយ!  
 គ៊ឺត្ពលឹងអូ តដលររ់រួច ឯរូបក៏ររ់រួចថទៀរ។ ររ់ថោយរួចកនុងមួយោទិរយយា៉ា ងយូរ។ 
បអូ មិ  ិយាយថលងថទ គ៊ឺ ិយាយត្បាកដណា ! សូមបង្ឲំ្យចាស់ថៅកុថំ្វសឲ្យថសាេះ។  
 ឥ ូវស មរថ្ អូ ររ់រួចចុេះ ថរើអូ ថៅណា?  
 បអូ ថៅសិរថីសានណឌ វញិ បអូ ថលើកទព័មកវាយយកជីវរិបងឲ្យបា  បអូ ថរៀបោរ 
ជាមួយបងោមា ឬជាមួយអនកណាមាន ក់ថទៀរក៏បា ។ 
 បងអរគុណណាស់ ថបើបអូ ថ្វើដូថ ន្ េះបា  ត្គ្ន ់បងមា ោរថ្វើថត្ចើ ថសាេះ ឹងទថំ រ 
ថត្ចើ ថពក។ ឯអូ មិ ខ្ា ចបង ថលើកទព័ថៅវាយអូ វញិថទ?  
 នារទី ់ត្របកតននកថ ើងៗ។ ថ្ន តំ្ជួរត្ជាបសពវសរ៌ា ងគោយនាង ថ្វើឲ្យត្រថចៀកនាងឮ 
ងឹង ថ្វើថោយគ ិំរនាងវលិៗ សាុងៗ បារ់សាម ររីតលងឮអវី!  
 មា  ទថលើកនាងដាក់យា៉ា ង្នមៗថលើពូក។ លុេះដល់ថពលអនកត្កមក មា  ទ  ិងសហ 
ោរតីដលតរងខ្ាួ ជា ហា ខ្ងត្ពេះកមពុរបា កតំហងនាយរត្មរួថ្ កុមំារ់ត្ពេះនាងកពុំងផ្ទុ  ំ
មិ   ់ភ្្ញក់ថទ ត្ពេះនាងមា ដថំណើ រសមាៃ រ់ថៅ្ប់ "មហាថ្រថៅទល់តដ "។  
 ថ្្ៃតបរប ៅិច ទូកថយើងបា ថៅដល់នូមិថននៀរដូចបណំងតម ។  
 ថៅមារ់កពំង់ កងពលរាប់រយនាក់ ឈររថត្មៀបថត្រៀបត្តា្ទំទួលមា  ទជាថម។  
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 មិ យូរប៉ាុនាម   "កងថ្របា ់ត្បថទស" ក៏បា ថៅដល់ទីកត ាងរបស់ថគតដលតាងំថៅ 
កនុងថ្ត្ពសាៃ រ់។ នាងមណីត្រូវពួកថគចងតននកបថណៅើ រថៅ។ លុេះថៅដល់កត ាងពួកពលថរហ៍ររ់ 
មកថ្វើគ្នរវកិចចចថំរេះមា  ទតដលបញ្ជា ថ្ាៈ 
 យកត្សីថ េះថៅដាក់ត្ចវា៉ា ក់ចងទុក ថៅថត្ោមសាវ យថ្ត្ព្ថំនាេះ 
 មហាោលក៏ថហា៊ា ថ ើង 
 ជថយា! ជថយា! ជថយា!  
  ហា  ងំឡាយក៏ថរាម្ីតាជុជិំរ។  
 មាន ក់សួរយា៉ា ងរអ៊ឺ ថ្ាៈ 
 អនកណាហនឹង?  
 មាន ក់ថទៀរថលើកចងអុលថ្ដថ្ាើយថ្ាៈ  
 គ៊ឺត្ពេះនាងមាច ស់តដលថទើបតរចុេះមកពីសាា  សួគ៌ា។ ឥ ូវត្ពេះនាងថដាយសមបរៅិឯ 
សុរនិ្រ ទ។  
 អូហ៍! ចុេះថម៉ាចក៏មករងទុកខទីថ េះ?  
 ហាស! ្កួរវាមា កមម … 
 រកយបថញ្ចើ ចបញ្ជច ល ក៏មា ហូរតហរឥរត្សាកត្សា ៅយា៉ា ងអ៊ាូអរ។  
 ហ ! ជួយ ញត្ចវា៉ា ក់ថជើងផ្ងថវ ើយ!  
 ហ ! ដាក់ថោយត្សួលកុថំោយគ្នន ឈ៊ឺ។  
 សថំណើ ចមួយលា ់ឮគអឹលថ ើង 
 សមណាស់ថវ ើយ! ពីថដើមដាក់សុទធតរមាស ឥ ូវបា តដកមកដាក់ថហើយ។  
 នាងមណីថ ឡាកណាៅ លហវូងម ុសសតដលរិេះថដៀលនាង។ នាងខ្ម សយា៉ា ងអសាច រយ។  
  (សូមរង្តំាមដា ភ្ញគទី៥៣ ថៅសបាៅ ហ៍ថត្ោយ)  


