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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៥៣ (ថ្កើងត្រង់ណា) 
  ហ៎! ហ៎ នាំគ្នា ថមើលមុខនងដែលចុុះមកពីម្ចា ស់សួគ៌។ ម្ចា ក់ថ ៀររបថាៈ  
 យ៉ា ! សាច់ថគលអដមន ម៉ាែឋែូចថលៅ ថគ្នថ ើយ! 
 សាំថ ើ រលាន់ឮគអឹលថ ៀរ។ ម្ចា ក់ស្ុុះថៅកាន់សក់នង។  
 យី! សូមបដីរសក់ក៏រថលើបរថលាងលអដែរ។  
 នរថី្វើដនាកថេងេង់កណាា លចាំថណាមថគ។  
 ឳ! ត្ពុះថ ើយ! មកពីសាា នសួគ៌ ថម៉ាចក៏ម្ចនដនាកពីរត្រថចៀកពីរ ត្ចមុុះមួយ ម្ចរ់មួយែូច 
ដរត្បពនធ ញដែរ ហុ៊ឺ វាខុសគ្នា ត្រង់ណា?  
 ម្ចា ក់ថ្ៅើយការ់ថាៈ  
 ខុសត្រង់ត្បពនធឯងជាសរវ ឯថគៗជាមនុសស។ 
 ឳ!  ៊ឺ! ៗដមន!  
 ថគថសើចគឹលថេើងថ ៀរ។  
  ូ! សុាំថមើលថ្េញថមើលែូចថយើងថ ?  
 ថថហើយ ថគចាប់ម្ចរ់ត្ពុះនងថយើងត្ចបាច់យ៉ា ងខ្ៅ ាំងឲ្យហាថេើង។ ទាំង ស់គ្នា ក៏ថ ើរ 
ជាំថ ើរថមើល។  
 ថៅថ ើយ! ែូចដរត្បពនធថយើងថ ថរើ! អ យ៉ា ! ែងកូ សីុថ្េញគល់ថា មផង ហាស់ៗ ថមើល 
ែងកូ  ហា៊ា នចូលថៅសីុថត្ៅថមៅ៉ាុះ? ហ៎ថម៉ាច ីចុុះហុ៊ឺសៗ ឯងខ្ៅ ចដរថគ ាក្ាំថនុះ វាខុសពីថយើង 
ណាស់ណាថៅ បានជាថគថមើលងាយថយើងថមៅ៉ាុះ? ហុ៊ឺសៗ ឯងថ ើបនឹងែឹងវាែូចដរគ្នា ថ ។  
 ម្ចននល្បថសើចដរម្ចា ក់ឯងរួចដត្សកបញ្ជា ថាៈ  
 កនថយើង! យក ាកថទសថៅចងថត្កាមថែើមសាវ យថៅ។ 
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  ាកទ ាំង ស់គ្នា ក៏ដបកខ្ា យ។ ្ីតាត្រូ ថគែឹកយកថៅចងថៅថត្កាមថែើមសាវ យ។ នង 
ខឹងយ៉ា ងខ្ៅ ាំងអត្កថពក។ មុខថេើងត្កហមថអអ ។ គ៊ឺជាត្ពឹរាិការ ៍មួយដែលពុាំអាចបាំថនៅចបាន 
ថេើយ។ ត្ពឹរាិការ ៍ថនុះគូសចាំណាាំមួយយ៉ា ងថត្ៅកាុងសរិនង។  
 បីអ្ៃថត្កាយមកថ ៀរ ថ ើបកញ្ជា បានរសាយខៅុះពីកាំហឹងនងចាប់ថសើចរកីរាយបនាិច។  
 ថគសង់កូនខម្រូចមួយថអាយនងថគង។ ែល់ថពលបាយ នងបរថិោគែូចទហានឯ 
ថ ៀរ គ៊ឺបាយត្កហម  ាំបិល ត្បហុកែុរ។ នងពិចារណាថ ពួកថនុះថ ើញដបៅកណាស់ មិន 
ដែលឮទស់ដ ងគ្នា  មិនដែលថ ើញ ាកណាផឹកត្សាត្ស ងឹថបា៉ា ដេថសាុះ។ ្ីតាថ ើញថគថ្វើ 
ការមិនឈប់ឈរ។ ែល់ថពលថរៀន ថគថរៀន ខៅុះថរៀន កសរ ខៅុះថរៀនការត្សុកថ ស។ គ្នា ថគៗដចក 
ជាត្កុមៗ កាុងត្កុមនីមួយៗម្ចនថមែឹកន ាំ។ ថមថនុះគិរគូរពីថរឿងថរៀនសូត្រ ថ្វើការតាមថម្ច៉ា ង 
ថពល។ ត្កុមនិមួយៗម្ចនការខុសគ្នា  ត្កុមខៅុះថ្វើចាំការ ត្កុមខៅុះថ្វើដត្ស ត្កុមខៅុះចិញ្ាឹ មថគ្ន ត្កុម 
ខៅុះចិញ្ាឹ មត្ជូក។  
 ត្កុមនិមួយៗជុាំគ្នា  ម្ចនឆ្ា ាំងបាយដាច់ៗពីគ្នា ។ រួចម្ចនចិញ្ាឹ មម្ចន់ ទ ត្ជូក និងដាាំបដនៅ
បងាក រែូចៗគ្នា ។  ាកទ ាំង ស់គ្នា ជាទហាន។ ត្ពុះនងថ ើញថជី រិរបស់ "ចោរក្សាងជាតិ្" 
ចនេះស្សួល្បួល្ដមន ជាជីវតិ្ចចស្មើនដមន។  
 ដបែក្ចៅចទៀត្ គឺែល់្ចពល្ថ្ងៃសីល្ អនក្រាល់្គ្នន សុុំសីល្សូស្ត្ធម៌ស្ទហឹងអងឺក្ង។ ក្នុង 
មួយអាទិត្យ ចគមានចពល្សស្មាប់ន ុំគ្នន ចែើរចល្ងក្នុងថ្ស្ពសាៃ ត់្ ខ្ែេះថាចៅចល្ងអូរ ខ្ែេះថាចៅ
ចល្ងស្ត្ព ុំងជិត្ៗចនេះ។  
 ធីតានឹងចសៃើចចោត្សរចសើរថា "ចល្នចគ ចទើបនឹងចក្ើត្ចទ ដត្ចមេចក៏្ឆាប់ធ្លែ ក់្ផ្ែូ វស្ត្ូវ 
ចមែេះ"។  
 តាមពិត្មាននទោល្មួយឆាន ុំមុនចនេះ បានឲ្យនយអារុណ និងមហាោល្មក្តាុំងទីល្ុំ 
ចៅក្ដនែចនេះស្សាប់ បានជាែល់្ចពល្ចនេះ ទ ុំងសណ្តេ ប់ធ្លន ប់ ទ ុំងរចបៀបចរៀបរយ ក្ចក្ើត្មាន 
ឥត្នរណ្តចធវើោរទិចត្ៀនបាន។  
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 ក្នែេះដខ្ចស្ោយមក្ចទៀត្ នងមណីមានចពល្និយាយគ្នន យា៉ា ងស្សួល្ជាមួយនយ
បស្មុងដែល្នងបានសាា ល់្ចល្ើក្ែុំបូង។ នយបស្មុងស្ក្ចេក្ចមើល្នយអាយដស្ក្ងច ើញអនក្ 
ឯចទៀត្ រឯីនងខ្ត្េិយា៉ា ណីរ ុំច ើបញាប់ញ័រថ្ស្ក្ចពក្ចោយបានច ើញបុរសចនេះ។ នងសទុេះចៅ 
ោប់ថ្ែបុរសនិយាយខ្សបឹៗថាាៈ  
 ចម៉ាចបងច ែចអូនចហើយឬចៅ? 
 ចទៗ! ខ្្ុ ុំមិនច ែចចទ 
 បងមានចរៀបចុំរត់្ចទ?  
 ចរៀបចុំចស្សចអស់ចហើយ 
 អញ្ចឹ ងឬ? បអូនចស្ត្ក្អរណ្តស់។ បអូនមិនអាចរស់ចៅក្នុងស្ចវ៉ា ក់្ែូចចនេះចទ។  
 ដត្ស្បដហល្បីថ្ងៃចទៀត្ ពួក្វចៅទចនែរក្ស្តី្ចហើយ ចៅសល់្ក្នុងបនទ យដត្បួនែប់នក់្
ចទ គ្នា ននរណ្តចស្ចើនចទ។  
 ចុេះបងឯងចៅចទ?  
 ចៅៗ ប៉ាុដនេែល់្ពក់្ក្ណ្តេ ល្ផ្ែូ វខ្្ុ ុំរត់្មក្វញិ។  
 ចុេះអនក្យាម? 
 ហឺុៗពួក្អាចមាក្អស់ចនេះ ខ្្ុ ុំអាចកុ្ហក្វថាខ្្ុ ុំឈឺចៅមិនរួច។ ែល់្យប់ចយើងន ុំគ្នន រត់្  
 ខ្្ុ ុំរត់្មិនរួចចទ។ 
 ចយើងជិេះចសេះ។  
 ថាបានដត្ប៉ាុចណ្តណ េះ នយបស្មុងច ើញទហានមាន ក់្ចែើរមក្ជិត្ បុរសចធវើជាចល្ើក្ោន 
បាយរបស់នងមណីយក្ចៅលាង ចហើយចែើរចចញចៅ។ រាស្តី្ចនេះសាៃ ត់្ឈឹង។ ពល្ចរហ៍ទ ុំង
ឡាយចចញែុំចណើ រចៅបាត់្អស់ សល់្ដត្បួនែប់ នក់្ចៅោុំក្ដនែង ចហើយមាននទីយាមស្ពេះ
នងខ្ត្េិយាណី។  
 (សូមរងចា ាំតាមដានោគ ី៥៤ ថៅសបាា ហ៍ថត្កាយ)  


