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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៥៤ (ថ្កើងត្រង់ណា) 
  នាយបម្មុងតុ្បដត្ងខ្លួនយ៉ា ងអង់អាច។ បុរសចសៀត្កាំបិត្ចសនៀត្មួយចៅចចងកេះជិត្
ោវមួយយ៉ា ងដវង។ បុរសោប់យក្កូ្នចោរម្ចវ៉ាក្់ពីក្ដនលងមាននទយក្ចៅោក្់។ មិនយូរ
ប៉ាុនាា នម្ពេះនាងបានរួចពីចាំណង។  
 បុរសកន់ដែនាងរត្់កត្់ជាំរ ាំខ្ា ាំង។ ចសេះមួយយ៉ា ងធាំោក្់អានចម្សចរងោាំចគ។ ែល់្ 
ច ើយមាណពចោត្ចល្ើខ្នងចសេះដលលត្ ច ើយឳនខ្លួនោប់នាងសទួយចល្ើក្ច ើង។ អាជាចនយយក្៏ 
បាំផាយវងឹយ៉ា ងចល្ឿនសលុងក្នុងទីងងឹត្។ អនក្យមរ ័សែូចម្ពួញដម្សក្វ៉ាសច ើងសទុេះរត្់ចៅោប់មុខ្ 
ចសេះង៉ាក្។ នាងបម្មុងកប់ផូងែួល្ចខ្ោ ក្។ ចសេះក្៏ចបាល្វងឹទាហានបួនែប់នាក្់ក្៏ោទ ក្់ជាប់ចទៀត្។ 
ចសេះចរចុេះច ើងចោយោវនាយបម្មុង និងោវទាហានក្៏ោន់ឮដចសៗ។ ចសេះចរចុេះច ើងរត្់វងឹចៅ ចទៀ
ត្។ ខ្ងទាហានក្៏រត្់តាមក្៏ពុាំទាន់ច ើយ។  
 មិនយូរប៉ាុនាា ន ចសេះខ្ងទាហានទាាំងបួនក្៏ចែញម្បក្ិត្ជាប់ពីចម្កយខ្នងចសេះម្ពេះនាងខ្ត្តិ យ
ណីដែល្ល័យរក្ចពល្ណាមក្ចម្បៀបពុាំបានច ើយ។ លុ្េះែល់្មាត្់សទឹង នាយបម្មុងបចអោ បនាងមណី 
ចោត្ម្បូងចៅក្នុងទឹក្។ ទាហានទាាំងបួនដែល្មក្ជាបនាទ ន់ម្ក្ច ក្ច ើញនាយបម្មុងដ ល្ទឹក្ជិត្ 
ែល់្ចម្ត្ើយមាា ងចម្សចនាាំទា ាំងចនេះចៅផង។ មានទាហានពីនាក្់មិនចចេះដ ល្ទឹក្ អនក្ដែល្ចចេះក្៏ ក្់ 
ម្បូងឥត្បងោង់ច ើយ។ លុ្េះបានែល់្ចម្ត្ើយមាា ងច ើយ ពល្របស់មាននទក្៏ច ើងចល្ើខ្នងចសេះយ៉ា ង 
ម្បញាប់ម្បញាល្បនាទ ន់ចែញតាម។ ចសេះនាយបម្មុងរត្់កត្់ចៅលនាំោា យ។ លុ្េះែល់្ម្ចក្តូ្ចមួយចសេះ 
ចនាេះក្៏ចូល្ចៅ។  
 ទាហានទាាំងពីរក្៏ចូល្តាម។ អនក្ច ើញោា ត្់ រួចងងឹត្សលុង។ បុរសោទ បៗចូល្ចៅ។ រូងកន់ដត្
ចម្ៅចៅៗ។ ដែដែល្ោទ បក្៏ប៉ាេះច ើញមាត្់ទាា រដែល្ចទើបនឹងចបើក្។ ផុត្ពីមាត្់ទាា រចនេះ ម្ោប់ដត្មាន 
ពនលឺចចងកៀងចម្បងកត្លលឺរនាទ ល្ពីបនទប់ខ្ងក្នុងមក្។ ទាហានទាាំងពីរែក្ោវម្បថុយចូល្ចៅចទៀត្។ អនក្
បានច ើញរូងចនេះធាំមានតុ្ ចជើងមា៉ា  ោោ ត្សោាំដត្មានពីងពាងព័ទធចោយអចនលើ បអា ញឲ្យច ើញថាគ្មា ន 
មនុសសចៅច ើយ។ ចគម្ពឺក្ាល្ខ្ា ក្ៗទា ាំងពីរនាក្់ ដត្ម្បុងខ្លួនជានិចច។ ទាហានមាន ក្់ចៅចល្ើក្យក្ 
ចចងកៀងមួយមក្ចែើរល្បៗចមើល្នាយអាយរក្ម្ចក្ចៅមុខ្ចទៀត្។ លុ្េះចៅែល់្តុ្តូ្ចមួយចៅចក្ៀន 
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ច ើញមានសាំបុម្ត្មួយសរចសរថា "ថ ើរបីជហំានពីរុថនេះថៅខាងថវេងនឹងថ ើញពាងទឹកមួយ ថ ើក 
ពាងទឹកថ េះថ ើងនឹងថ ើញសបុំត្រមួយថទៀរ ដ  អាច ផំ្លូ វថៅមុខថទៀរកនុងរូងថនេះ"។  
 ទាហានទាងំពីរអរផ្ង ភ័យផ្ង ក៏ងាកថៅថវេងថ ើញពាងទឹកមួយដមន។ ជនទាងំពីរស្ុេះថៅ 
ថ ើកពាងថ េះថ ើញសបុំត្រមួយថទៀរសរថសរមិន ឹងពីរាជយណាមកថទ អកសររ ុបដ ងចង់ចាស់ 
អស់ថៅថ ើយ។ ថបើកសបុំត្រថ ើងថ ើញ អកសរថាៈ  
 "ថ ើរត្សបជញ្ជ ងំខាងស្ត ថំ ើញបពំង់បញសសមួីយ។ ថៅថ ើបពំងបញសសថី េះមានចថងកៀង ថ ើក 
ចថងកៀងថ េះថចេះ យកបពំង់បញសសថី េះមកទាញ អនកនឹងថ ើញកូនថស្មួយ។ យកកូនថស្ថ េះថៅ 
ចាក់ចរំនធដ  អនកឈរថ ើកចថងកៀងថ េះឯង ថ េះអនកនឹងថៅ  ់បនប្់មួយដ  មានដត្ែមាស 
សត្មាប់ថ ក"។  
 ទាហានទាងំពីរ ក់ក៏ថ្េើតាម ត្ស្ប់ដរថ ើញ ូចសបុំត្រដមន។  ុេះយកថស្ថៅចាក់ថបើក 
ថ ើងក៏ថ ើញមានជថ ត្ើ រមួយចុេះថៅថត្ោមថទៀរ។ បុរសទាងំពីរក៏ចុេះថៅបនប្់ខាងថត្ោមឥរបងអង់។ 
បនប្់ថនេះមានចថងកៀងថត្បងោរភលឺ ូចបនប្់ខាងថ ើដ រ។ បុរសថ ើញដត្ែមាសដមន អនកថត្រកអរក្ត្ក 
ថពកនិយាយខសបឹគ្នន ថាៈ 
 វាររ់ថៅណាមិនថ ើញ ករឯងយ ់ថថម៉េច? 

 ថយើងថៅកនុងអ ្ក់ថ ើយ ថតាងត្បុងខលួនឪ្យដមនដទន។  ឯំងខាល ចឬ?  
  ឺុ! ថៅខាល ចអី ករឯងមិនស្ា  ់ចិរតថយើងថទ?  

 ថយើ កដនលងថនេះសុទធដរមាសថពត្ជសថមប ើមណាស់។ ែឺថញើសដកអ ឈាមរាស្រសត ពួកវាយកមក 
លាក់ថៅទីថនេះ។  ឺុស! ែិរថៅអា្ិររាស្រសតណាស់ថែ ុរឈាមរា ់ក្្ៃថៅដរមនិ ឹងខលួនថទៀរ។ 
រួចមានខលេះថ េះ វកួរថអា្ិរថែថទៀរ។  
 ឳ! ជងំឺដខែរអេីក៏្ៃន់្ៃរថម៉េេះថទ។ ជារិជិររលាយថៅថោយស្រពួកនិត្ែនតទាងំថនេះ ថៅដរដខែរមិន 
ទាន់ភ្ញញ ក់ខលួនថទៀរ។  

 ទឹកមុខជនទាងំពីរថ ើងថត្កៀមថត្ោេះែួរអា្ិរក្ត្កថពក។   
 បញ្ា ដខែរត្រវូថែជញ្ជក់ឈាម 

 បញ្ា ដខែរត្រូវមនុសសភ្ញែរិចសងករ់សងកិន 
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 បញ្ា ដខែរដ  ថវទ រថ មរហាមគ្នែ នបានថោេះត្ស្យថស្េះ ថ ើយហាក់ ូចជាជពំាក់ 
សែុត្ែស្ែ ញណាស់រកផ្លូ វថោេះត្ស្យមិនរួច ថោយរាស្រសតហាក់គ្នែ នភ្ញញ ក់រ ឹកថស្េះកនុងថរឿងជារិ។  
  យករ និង យ តំ្កថ កថមើ ថវេងស្ត ថំ ើញមាន រុ ទូ និងថត្ែឿងត្បោប់ថផ្សងៗថត្ចើន 
អថនកដ  សុទធសឹងដរមានរក្មល។  

  យករនិយាយខស ឹៗ ថាៈ 
 ថយើងថ កថ ើដត្ែថនេះថ ើយ  បចាតំ្ពឹកដសអក  ់មានពនលឺត្សួ បួ ថយើងថ ើរថមើ ទីថនេះ 
ឪ្យសពេត្ែប់ថៅថទៀរ។  
 អឺ! ថបើ ូថចនេះករឯងយាម  ់ពាក់កណាត  យប់អាត្ាត្រថយើងយាមវញិមតង។ 

 យ ់ត្ពម!  
 កនុងមួយវ ិទីថ េះ ត្ស្ប់ដរដត្ែភ្ញល រ់ខាងថត្ោមជនទាងំពីររថមៀ  ូច ុ ំីាល ក់ថៅកនុងរថតត  
មួយយា៉េ ងថត្ៅោច់ត្សយា  ងងឹរឥរថមើ ថ ើញអេីត្រជាក់ ូចសរំទិធ។  
 

(សូមរងចាតំាមោនភ្ញែទី៥៥ ថៅសបាត  ៍ថត្ោយ)  


