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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៥៧ (ស្នេហាស្ៅស្ ើទូក) 
  នាយកតស្េចច ុះស្េចស្ ើងចាប់បានដៃនាយបម្រុងកាច់រូ ម្ាតតធ្លា ក់ដាវពីដៃៃូចគ្នេ ។ ទឹក 
តបកខ្ចា យ។ ជនទាំងពីរម្ជរ ជម្ជរ  កេ ងទឹកជាទី អស្រើ អស្ចា រយ។ ជួនកា នាយកត ិចបាត់ស្ៅ ស្្វើ 
ឲ្យនាយ ាំស្អើតស្រើ ារ ជួនកា នាយបម្រុង ិចបាត់ស្ៅវញិ ស្្វើស្ោយនាយ ាំទុះដៃស្នើច 
នបាយ។ រួចេូនម្តូវទ ាំងពីរស្ងើបស្ ើងស្នមើគ្នេ ។ នាយកតន្ ុះស្ៅដា ់ផូងម្តូវថ្គា រនាយបម្រុងតៃ  
ៃួ ផ្ងា រស្ៅស្ម្កាយ។ នាយកតស្ោតវសឺ្ៅចាប់កោវបានស្ទៀត ដា ់ស្ ុះពឹបៗរស្នថើនគ្នេ អន់ទាំហឹង 
ដៃ។ នាយបម្រុងទន់ដៃនាយកតជាំរ ញតែរចាប់ោវនាយបម្រុងស្ ើកស្ ើងដា ់ម ាំងៗស្ទៀត។ នាយ 
បម្រុងៃួ បាត់ស្ចម រតី។ នាយកតរិនអន់ចិតតជាន់ពនាិចបាត់ស្ៅកេ ងទឹកអន់ស្ព យូររួចចាប់ស្ ើក 
ស្ ើងស្ ើញរ ខដា ់បា៉ា ច់ៗស្ទៀតជាន់ពនាិចញក់ញីតែរស្ទៀត ម្ាតតនាយបម្រុងដាច់ខយ ់ស្ចា ប់នូនយ 
ឈឹង។  
 នាយ ាំន្ ុះស្ៅម្គ្នហ៍នាយកតស្ ើងយកោវជូតស្ញើន និងទឹកតៃ ជាប់ស្ៅ នស្ពញរ ខ 
រិតត។ ស្ខ្ចម ច ិចបាត់ស្ៅឯបាតអណ្តូ ង នាយកតហត់អវីដម្កណាហត់ហ ឹុះៗ។  
 យូរស្ម្កាយរក ជនទាំងពីរម្នវាយកដាវរកស្នៀតចស្ងកុះស្រៀងខាួនរួចនា ាំគ្នេ ចូ កេ ងរូងស្ ើងស្ៅ 
ស្ ើតខែទឹក។   ុះស្្វើៃាំស្ណ្ើ រកេ ងៃីស្នុះបានរួយម្នបក់ស្ទើបបានស្ៅៃ ់កាំពូ ភ្េាំស្ចវ យ។ ជនទាំងពីរ 
ស្កៀកកគ្នេ ៃកៃស្ងហើរ្ាៗំ ស្រើ ស្ៅកាំពូ ម្បាស្ចទម្ពុះករព តតៃ ឈរម្កអឺតចាប់ោកានភ្ាឺស្ ើតឆាយ។  

(ម្នីទ េ៌ត) 
 នាយស្ទវបី ម្តីជាទីស្នេហា រត់ារមនន្ស្ចវ រីកាំនត់។ នាងស្ចញពីម្ន ករងា បូរទី ាំងរាម្តី 
អស្ចា រយស្នាុះឯង ស្ដាយបានម្នូតកាត់ារផាូវរស្ទុះតៃ បាញ់ស្ឆាព ុះស្ៅោណាស្ខតតបាត់ៃាំបង។ ឳ ម្នី 
ក ាណ្ឥតបនាៃឹងផាូ វថ្គម្តូវស្ៅណាស្ទ ស្ម្ ុះនាងព ាំធ្លា ប់ស្ចា  ់ភូ្រិភាេម្ន កស្ទនស្េស្ស្ចុះ។ នាង 
ម្គ្នន់តតៃឹងថ្គទិនស្ៅរបន់នាងេឺបាត់ៃាំបង បាំណ្ងរបន់នាងេឺជួបមននប្៉ា ស្ណាណ ុះឯង។ ស្ហត ស្នុះ 
នាងស្ៅារតតជាំហាននាងតៃ នាាំនាងស្ៅ។ 
 ពីរដែាកនាងរក ្ីាបានស្ៅៃ ់ស្ខតតបាត់ៃាំបង។ ម្នីស្ៃើរស្ ឡាកណាត  ម្កុង។ រា ់ជាំហាន 
នាងស្ទវ ីតតងជួបម្បទុះស្ ើញតតរងវង់រ ខរន នែែមីតៃ និយាយតតពីស្រឿងស្ផែងៗ។ ស្រឿងទ ាំងពួងតៃ  
នាងឮស្នាុះចាំស្ ុះនាងជាស្រឿងគ្នម នខាឹរស្ចរអវីស្ ើយ។ នាងព ាំតៃ ឮឬបានជួបស្រនតីណារួយមនស្រឿង 
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ៃូចនាងស្ ើយ។ ទីម្កុងបាត់ៃាំបងមននករមភាពខ្ចងជាំនួញជួញតម្បយា៉ា ងក ុះករដម្កស្ពក តៃ ជា 
ស្ហត ស្្វើស្ោយនាងវស្ងវងឥតស្ចា  ់ទិនតាំបន់ណានឹងស្េស្ទ។ ស្ទវសី្ចុះតតស្ៅរ ខ។  
   ុះៃ ់ស្ព បាយ ស្ទើបនាងៃឹងខាួនថ្គ នាងឃ្លា នោហារ។ នាងស្ៅរកទិញរហូបស្េទទួ ទន 
ាររានផារ។ 
 រីងចនអ្េក ក់បាយស្ ើញនារកី៏មនចិតតោណិ្តោនូរ បានស្ចកនួរអាំពីៃាំស្ណ្ើ រនិង ស្ហត  
ការណ៍្របន់នាងស្ទវ។ី ស្រនតីកាំនត់ច កបាយបស្ណ្តើ រ ម្បាប់រីងចនត្ៃ ស្្វើរ ខយា៉ា ងស្ម្កៀកស្ម្កាុះ។  

 រីងចនប្ស្ចាញវាចាយា៉ា ងខែកឹខែួ ថ្គាៈ  
 នាង! នាងោចស្ៅស្ៅជារួយខ្ ាំបស្ណាត ុះោននេនិន។ ផុ្ះខ្ ាំតូចស្ទ តតខ្ ាំគ្នម នកូនស្ៅណាស្ទ។ 
នាងោចយកកូនស្ៅស្ៅច ុះ។ រីងជួយរកបតីតម្កងស្ោបានស្ ើញ។ យី! កូននាង អណាន់ស្តើ ម្នី ឬ 
ម្បុន? 

 ចា ុះ! កូនម្នី 
 បានប៉ា នាម នតខស្ហើយ? 

 ចា ុះ ស្ទើបបានជាងពីរតខ 
 អូ! ស្ចុះស្នើចផង 

 រីងចនក្៏ទទួ ប ម្តីរបន់នាងស្ទវ ីស្ៅឳបស្ែើបយា៉ា ងនេិទធស្ចេ  ។  
 នាងស្ទវកី៏មនទឹករ ខរកីរាយយា៉ា ងខ្ចា ាំង ស្ហើយបាននាំពុះជូនអាំណ្រេ ណ្ៃ ់រីងចន។្  

 នាងបចាប់ កយអាំណ្រេ ណ្ស្ដាយរ ាំ ឹកថ្គាៈ 

 អេករីង! ឲ្យខ្ ាំស្ៅជារួយផង ខ្ ាំម្កណាន់ ខ្ ាំគ្នម នម្បាក់កានស្ទ… 
 ស្ទ! ស្ទ! រិនអីស្ទ។ ខ្ ាំោណិ្តនាងណាន់។ ខ្ ាំជួយនាងស្នុះយកតតប ណ្យស្ទ។  

 នាស្ ើកដៃនាំពុះស្ទៀត 
 ខ្ ាំអរេ ណ្នឹងអេករីងណាន់។ ប៉ា តនតខ្ ាំម្ពួយរា៉ាងស្ទៀតស្ដាយខ្ ាំព ាំៃឹងស្្វើការអវីជួយអេករីង។  

 នាងស្ចុះស្ៃរស្ទ?  
 ចា ុះ! ស្ចុះ 
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 ស្អើតរន! នាងស្ៃរស្ខ្ចោវច ុះ។ យី! នពវដែាស្េ ក់ស្ខ្ចោវដាច់ណាន់។  
 ស្ខ្ចោវយា៉ា ងណាស្ៅអេករីង។ 

 ស្ខ្ចស្មម ៗ ខាីៗ ោវ្រមា។ ពួកអេកតម្នស្េរកទិញរា ់ដែា។  
 ចា ុះ! ខ្ ាំោចស្ៃរបានអេករីង… 
 ស្សួល្ច ើយនាងៗ ចៅដត្ផ្ទះចុះ និងខំដត្ចែរចោអាវចុះ។ ទុក្កូ្ននាងឪ្យខ្ុយំក្ចៅផ្ារជួយ 
ចមើល្ឲ្យ។  

 ោ ះ! 
 ក្នុងថ្ងៃចនះ នាងចទវកី្៏បានចៅចៅជាមួយមីងចនទ ដែល្មានចិត្តសបបុរសថ្ស្ក្ដល្ង។ ស្សីទុគ៌ត្ 
ក្៏ោប់ចផ្តើមចែរចោអាវល្ក្់តងំពីចពល្ចនាះមក្។  
 ថ្ងៃក្នលងចៅៗ។ ដខក្នលងចៅៗ។ ឆ្ន កំ្នលងចៅៗ ឥត្ស្ាក្ស្ានត។ មួយថ្ងៃដសែក្ផុ្ត្ចៅ។ នាង 
ចទវមីានទុក្ខស្ពួយកាន់ដត្ធចំ ើង។ ចពល្ែចំេក្ ទុក្ខចនះវនិាសចៅវញិតមសុបិនត។ ថ្ងៃមួយោប់បែិ 
សនធិមក្ចទៀត្ទុក្ខដែល្ចក្ើត្ច ើងវញិចោយមានអនុភាពោល ងំែដែល្ែូចថ្ងៃមុន។  
 ឳ! មនុសសចយើងចអើយ! ទុក្ខដែល្ធជំាងចគបងែស់ចល្ើចោក្ចនះ គឺទុក្ខស្ាត្់ចសន ៍ និងទុក្ខស្ាត្់
ស្បាស់ស្សុក្ចទស។ ចយើងបានច ើញថា ទុក្ខស្ាត្់ស្បាស់និរាសគ្នន ចនះ មានបទ្្ធធ នុភាពប ុនណាច ើយ។ 
ចៅជិត្ទុក្ខែ៏ឧត្តមចនះ មានទុក្ខស្ាត្់ស្បាស់ស្សុក្ចទស។ រាល់្ថ្ងៃជនដែល្ស្ាត្់ស្បាស់ស្សុក្ ច ើយ
ដែល្បានចៅចៅស្ជក្ចកានចោយស្សុក្ចទ ហាក្់ច ើញខលួនចៅដត្ល្ចតល្ៗ គ្នា នបដងែក្ក្ណាត ល្វែត
សងារ។  

 
 

(នូររងចា ាំារដានភាេទី៥៨ ស្ៅនបាត ហ៍ស្ម្កានូយ)  


