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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៦០ (ស្រីទុគ៌ត) 

 បាទរិរសខ្ុ ុំៗ បានបង្ហា ត់វជិ្ជា ស្គប់យ៉ា ង ទុំងអក្សរទ ុំងក្ាច់ចម្ាុំងជ្ជមួ្យគីររុីមម្រុ?  
 អនក្ណា គីររុីមម្រុ?  

 ជ្ជមក្លើខ្ុ ុំ នាងម្ិនស្គា ល់មទ។ គាត់មនាោះចារ់ណារ់ម ើយ តតជ្ជម្នុរសក្ុំពូលម្នុរស។  
 ចា ោះ! មោក្ពូធ្លល ប់ម ើញបតខី្ុ ុំតម្នឬមទ?  

 ខ្ុ ុំម្ិនតែលជួបមទ តតខ្ុ ុំមានគនីគាន មៅរក្រាល់មពល។ 
 មោក្! បតីខ្ុ ុំរុខរបាយជ្ជមទ?  

 រុខរបាយជ្ជមទ 

 គាត់ធ្លត ់ឬរាម្?  
 មៅែតែលែូចមុ្នមទមម្ើលមៅ។ ខ្ុ ុំម្ិនរូវែឹង មស្រោះមយើងឃ្លល តគាន ត ុំងតតពីមពលនាងមចញពី 
រិរមីស្គភ័ណម្ក្មនាោះផង។ 
 អូ! យូរណារ់ម ើយ តតមោក្ពូ! មោក្ពូ! ឳទុក្ខខ្ុ ុំធុំណារ់។ បតីខ្ុ ុំនឹងស្គា នថា ខ្ុ ុំមនោះជ្ជស្រី 
តែលក្បត់គាត់។  
 ខ្ុ ុំជ្ជស្គក្សសី្ស្គប់ មតើភ័យអវី?  

 ចា ោះ! ចា ោះ! រូម្មោក្ពូមម្តត ជួយពនយល់គាត់ផង។ ឳ! ទុក្ខខ្ុ ុំមានយូរម ើយ មពលមនោះខ្ុ ុំ 
មទើបបានរបាយម្តង។ 
 ចូលនាងកុ្ុំស្ពួយឲ្យមស្គោះ 
  ុ៊ឺ! មោក្ពូមានគុណនឹងខ្ុ ុំែល់មម្ល៉ាោះ មតើមោក្ពូនាម្ម ា្ ោះអី? មៅស្រុក្ណា? ស្បពនធ 
ម ា្ ោះអី? មានកូ្នប៉ាុនាា ន?  
 ខ្ុ ុំជ្ជម្នុរសអត់ម ា្ ោះ អត់ស្រុក្មទរ អត់ស្គួស្គរ អត់កូ្នមៅមទ 
 មម្៉ាចក្៏យ៉ា ងែូមចាន ោះ?  
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 រូម្នាងកុ្ុំចង់ែឹងមរឿងខ្ុ ុំឲ្យមស្គោះ។ 
 ម្នុរសមធវើមុ្ខស្រងូតស្រង្ហត់ក្ស្ក្មពក្ តែលនា ុំឲ្យនាងមទវមីានចិតតអាណិតរក្អវីម្ក្ 
ស្បែូចពុុំបាន។  
 ម ើញែូមចាន ោះ នាងក្៏អត់ែមងាើម្ ម្ិនរួរអវីពីមរឿងមនោះមទៀតម ើយ។  
 ឳ មោក្ពូ! ម្ីងចនទមៅឯណា?  
 មៅបនទប់ខាងមុ្ខ 
 ខ្ុ ុំរុុំមអាយគាត់ម្ក្មៅជ្ជមួ្យខ្ុ ុំបានមទ?  
 ហារៗ ខ្ុ ុំម្ិនចង់ែូមចាន ោះមទ 
 មម្៉ាចក្៏ែូមចាន ោះ? 
 មស្រោះស្រីៗ មបើមៅជិតគាន  មចោះតតនា ុំគាន និយយពីទុក្ខ រួចយុំនា ុំឲ្យខ្ុ ុំមវទនាចិតតណារ់។  
 ម្ិនអីមទ ខ្ុ ុំអផសុក្ណារ់ ខ្ុ ុំរុុំឲ្យគាត់ម្ក្មៅជ្ជមួ្យខ្ុ ុំម្ក្។ រួចកូ្នខ្ុ ុំផង។  
 បាទ! កុ្ុំនិយយគាន  រួចកុ្ុំយុំណា !  
 ចា ោះ! ខ្ុ ុំធ្លនាជូនមោក្ពូ។ 
 លុំដាប់មស្ោយពីមនាោះ ម្ីងចនទ និងនាងបទុម្ក្៏បានម្ក្មៅជ្ជមួ្យនាងមទវ។ី រឯីបុររ 
ម្ិនស្គា ល់ម ា្ ោះក្៏ម ើងមៅមលើែុំបូលទូក្វញិ អនក្តចវទ ុំងអរ់មានបួននាក្់ អនក្ោច់ចងកូត 
មាន ក្់មទៀតស្តូវជ្ជស្បា ុំនាក្់។ បុររមយើងបញ្ជា ឲ្យមក្ាងមាន ក្់ដាុំបាយ បមស្ម្ើទឹក្មតត  ទឹក្ស្តជ្ជក្់ែល់ស្រី 
ទុគ៌តទ ុំងពីរស្បាណ។ ក្នុងមវោក្ងៃមនោះ បុររនិទ្ទ្ទទ លក្់យ៉ា ងរកប់រកល់មលើែុំបូលទូក្ តែលមលឿនរលុង 
តរលវបមណាត យតម្ទឹក្ ូរ។ 
(ក្បួនោរររឯក្រាជយ)     
 ចលនាតរ ូមដាោះតលងជ្ជតិតែលមានមាននទែឹក្នា ុំមនាោះ ក្៏មចោះតតធុំម ើងៗជ្ជលុំដាប់។ មបើតម្ 
រមងកតោរលូតោរ់លអមនោះ ម្ក្ពីម តុជមស្ៅបីយ៉ា ងៈ 

១ ម្ក្ពីោរង្ហរមធវើមានមគាលបុំណងចារ់ោរ់ គ៊ឺបមណត ញខាា ុំងជ្ជតិយក្ឯក្រាជយមាតុភូម្ិ។  
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២ ម្ក្ពីម្មធោបាយមែើម្បរីមស្ម្ចបុំណងមនោះ មានស្ក្តឹយវនិ័យមុ្ឹងមា៉ា ត់លអជ្ជក្់តរតង។ អនក្ណា 
ខុរស្តូវតតទទួលមទរតម្ខុរ ម្ិនថាអនក្តូចឬអនក្ធុំម ើយ។ ភ្នន ក្់ង្ហរមាន ក្់ៗែឹងមុ្ខោរនិងក្រណី 
ក្ិចចរបរ់ខលួនស្គប់តផនក្ស្គប់ស្ក្ុម្។ ស្ក្ឹតយវនិ័យទ ុំងឡាយមនាោះគ៊ឺអាចចងជ្ជក្បួនបែិវតតមួ្យែ៏វចិិស្ត 
រស្មាប់មរៀនមអាយស្គា ល់នូវអរ់បញ្ជា ជ្ជតិតខារ ឲ្យយល់អរ់នូវមរឿងតខារ ឲ្យមជឿនូវអរ់តក្ម្លជ្ជតិតខារ 
រួចមអាយហា នមធវើនូវអរ់ោរង្ហរតែលបានមស្គាងទុក្ម្ក្។ ក្បួនបែិវតតមនោះជ្ជស្បក្ពណីរស្មាប់បុំភល៊ឺផលូ វ 
ឲ្យជនអនក្តរ ូមែើរតតមលើគនលងស្តូវជ្ជនិចច។ ម្ិនតតប៉ាុមណាណ ោះ ោរតរ ូបុំភល៊ឺម ើយមដាោះស្ស្គយបញ្ជា ទុក្ខ 
របរ់រាទ្ទ្រត ស្ពម្ទ ុំងបញ្ជា ចាប់រស្មាប់ពលរែឋ និងចាប់របរ់រងាម្ តែលមានអធិបមតយយភ្នពបរ ិ
បូណ៌ពិតៗ មានបញ្ជា មរែឋក្ិចច វបបធម្៌ រិលបៈ អក្សរស្គទ្ទ្រត យុតតិធម្ាស្គទ្ទ្រតជ្ជមែើម្។  
៣ ម្ក្មម្មផតើម្ អនក្ែឹក្នា ុំ និងរមាជិក្តរ ូ គ៊ឺរុទធរឹងពិតៗ ជ្ជអនក្មរនហាជ្ជតិ តែលធ្លល ប់មាន 
ោរពិមស្គធន៍ធុៗំ ក្នុងមរឿងជ្ជតិ មានរតិរម្បជញ្ញៈយ៉ា ងមមាោះមុ្តក្នុងក្ិចចស្បតិបតតិោរពុុំបមណាត យខលួន 
ឲ្យធ្លល ក្់ក្នុងក្ុំ ុរតែលរ ុំមោភមលើជ្ជតិមនាោះ។  
 ម តុមនោះអងាោរតរ ូរបរ់ស្បជ្ជជ្ជតិ ែឹក្នា ុំមដាយស្បជ្ជរាទ្ទ្រតមែើម្បសី្បជ្ជរាទ្ទ្រតអងាោរតែល 
ររ់មានជីវតិែូចមែើម្ម ើតែលមចោះតតធុំម ើងៗ រងឹម ើងៗ ខពរ់ម ើងៗជ្ជនិចច។ គ៊ឺជ្ជអងាោរតែលមាន 
អនាគតយ៉ា ងពិស្គត រ។  
 ចុំតណក្ខាងនាទីស្គប់ស្គងមរៀម្ តែលមានោមា និងស្ពោះនាងម្ណីជ្ជបរវិារ ស្ពឹតតិោរណ៍ 
មានផទុយមៅវញិ។ រាល់ក្ងៃ មានតតម្នុរសអាក្់អន់ចិតតតែលមានចុំនួនោន់តតមស្ចើនៗ រងាម្គាា ន 
រមបៀបមរៀបរយនាុំឲ្យម្នុរសែមណតើ ម្យក្រុខផ្ទទ ល់ខលួន មមាល៉ា ោះម ើយម្នុរសទ ុំងអរ់មស្ចើនតត មជ្ជរ 
មជ្ជគមៅមដាយមោភ្ន មទមស្គ មមាមហា ស្គប់គាន ៗ។ មរឿងមនោះជ្ជម តុមធវើឲ្យ មានោរជិោះជ្ជន់គាន  មាន 
ោរជញ្ាក្់្ម្គាន គាា នមអៀនខាា រ់ មានោរមស្បើអុំណាច ួរម តុ មែើម្បសី្បមយជន៍បុគាល មានោរ 

ន្ នីរពោបាទគញនមដាយអយុតតិធម្៌។ល។ ស្បមយជន៍ស្គធ្លរណៈគ៊ឺជ្ជស្បមយជន៍ ស្បជ្ជរាទ្ទ្រត 
តែលជ្ជភ្នគមស្ចើនក្៏ស្តូវឥតបាន គិតគូរែល់ម ើយ។ 
 ធៃន់មៅមទៀត ោលមណាោះនគរតលងមស្បើចាប់ ម្នុរសមស្ជើម្ ម្ទ្ទ្នតីខូច រាទ្ទ្រតគាា នរិទធិមររភី្នព 
អនក្តស្ររងទុក្ខមវទនា អនក្ស្ក្រតឹតតស្ក្ តលងមងើបមុ្ខរួច។ គ៊ឺជ្ជរងាម្ពុក្រលួយ។ រងាម្តបបមនោះរួញ 
មៅ។ នាុំឲ្យងយក្មាល ុំជ្ជែរាបរាល់ក្ងៃ។ ពិមររ គ៊ឺរងាម្មួ្យតែលគាា នអនាគត។ រងាម្មនោះែួលខលួន 
ឯង ម្ិនបាច់អនក្ណាស្ចានរ ុំលុំម ើយ។ 

              (រូម្រងចា ុំតម្ដានភ្នគទី៦១ មៅរបាត  ៍មស្ោយ)  


