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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៦៣ (ក្បួនការពារឯក្រាជ្យ)     

 អឺ! បងសល់តែអនុសាវរយ៍ីគាែ់ទេ! បអូនដឹងទេ? គាែ់ទៅណាទ ើយ។ ទៅទៅព្រៃ? ទេ! 
គាែ់ទៅ…ចៅ…ឳទៅស្ថា នតដលមនុសសតលងវលិរែឡប់មក្វញិ…ទៅទៅស្ថា នទលើ! ស្ថា នទរកាម! ស្ថា ន 
មរណៈ! ស្ថា នទមោ ច! វាស្ថា ប់ទ ើយ! 
 នាងមាលារាព្ដ ទបើក្តនែក្រក្ទោែ ដទងហើមទាញឮងឹក្ 

 ស្ថា ប់…ស្លា ប់ច ើយ! 
 ព្ពះនាងច្ាើយត្បមួយៗ៖ 

 អឺ! វាស្លា ប់ច ើយ! ស្លា ប់បួនថ្ងៃច ើយ វាស្លា ប់យ៉ា ងអស្លា រយណាស់! ស្លា ប់ក្នុងជុចែូចព្ត្ី! ស្លា ប់
នឹងថ្ែខ្ុ ុំ។ ពីថ្ងៃចនះចៅ ខ្ុ ុំដល្ងបានច ើញមុខខ្ម ុំងែ៏ធុំបុំផុត្ ដែល្ខ្ុ ុំព្សលាញ់ចនះច ើយ។ ពីថ្ងៃចនះ
ចៅ បងកាមារស់បានចោយព្សួល្ត្បតិ្គាត្់ដល្ងបានឮច ម្ ះសព្ត្ូវរបស់គាត្់ចនះចទៀត្ច ើយ។  

 ព្ពះនាងបិទដននក្ផតួល្ខាួនចៅចល្ើពូក្ជាងមីមតងចទៀត្។ 
 នាងមាលាចង់ស្លក្សួរព្ពះនាងត្ចៅចទៀត្ណាស់ អុំពីែុំច ើ រយ៉ា ងណាក្៏ោប់មាននទបាន 
រួចចត្ើស្លា ប់ក្នុងជុចចនាះ ស្លា ប់ដបបណា? ដត្ព្ពះនាងចៅចសៃៀម នាងក្៏ច ើបមាត្់សួរពុុំច្ាើយ។ ព្សីទាសី 
សុខចិត្តខុំអត្់សងកត្់ចិត្តដព្ក្ងចលាព្ពះនាងែឹងថាមក្បចព្មើចនះ គាម នអវីចព្ៅពីមក្ចសុើបការ ៍ចទ។  
 ព្ពះនាងចងើបអងគុយច ើងជាងមី មានទឹក្មុខមានទឹក្មុខែ៏ចព្ក្ៀមចព្កាះដែល្ែូចមុនច ើយបនត
ក្ិចាចរោសមាៃ ត្់ែូចខ្ងចព្កាមចនះ៖ 

 ោ ះ! បអូនៗ ! ខ្ុ ុំព្ពួយដមន ចត្ើបអូនែឹងការរាក្់ចព្ៅក្នុងអាណាចខត្តចយើងអស់ចទ?  
 នាងមាលាោក្់ដននក្ចុះ ច្ាើយចោយរាយមាយថាាៈ  

 ចទ!  
 ោុំបងព្បាប់! ចអើបងព្បាប់ចអាយអស់ថ្ងៃចនះ ត្បតិ្ចពល្ផ្តត ច់ព្ព័ព្ត្មក្ែល់្ច ើយ។  
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 បងមានដផនការបីយ៉ា ងាៈ ដផនការទីមួយគឺសមាា ប់បងមាននទចអាយបាន! ឥ ូវដផនការចនះ
សឹងបានសចព្មចែូចបុំ ងបងចព្សច។ បនតិចចទៀត្ក្នុងថ្ងៃដសអក្ គឺកាល្ណាចយើងចៅែល់្ព្សុក្
មងគល្បុរបីងនឹងអនុវត្តដផនការ ៍ទីពីរ។ 
 គឺអវី? 

 គឺសមាា ប់ព្ពះក្មពុត្ជាមាបងចោល្! 
    ចម៉ាចក្៏ចុះ?  
 ហាស ៗ! អូនចៅខាីណាស់! អូនមិនយល់្ចទ! ត្បតិ្ព្ពះក្មពុត្ចធវើការមិនរ ័សែូចចិត្តចស្លះ។ 
មនុសសោស់គិត្យូរ ោត្់ការមិនល្អ! ចែើរមិនទាន់សម័យ! ែុំច ើ រយឺត្! ចិត្តស្លញ! ខ្ា ច! ចរឿងចនះព្ពះ 
ក្មពុត្ជារនា ុំងសទះផាូ វ មិនឲ្យការងារជាព្បចយជន៍សចព្មចបាន។  
 ចុះរោា និបាល្ព្ពះចៅចសៀមថាយ៉ា ងណាចៅចបើែល់្ព្ពះក្មពុត្ស្លា ប់ចនាះ? ដព្ក្ងអនក្ជុំនួស
ចព្កាយចិត្តមិនបានែូចព្ពះក្មពុត្ឬ? 
  ឺុ! ចោត្ដមន! សពវថ្ងៃបងកាមាបព្មុងនឹងកាន់កាប់ការជុំនួសព្ពះក្មពុត្ទា ុំងអស់។ និល្ចពព្ជ
នឹងចៅជាចមទព័ជុំនួសបងកាមាចនះឯង។ និល្ឯក្នឹងចៅជាចមទព័ចទៀត្។ ចយើងទា ុំងអស់គាន យល់្
ព្ពមគាន ជាចព្សចហា ា៎ាសៗ! ជាចព្សច! សមាា ប់ព្ពះក្មពុត្ច ើយ រួចរាជការមុខជាោត្់បងកាមាចែើមបបីនត 
ការងារមិនខ្ន។  
 ចុះចបើចគមិនត ុំង? 

 ចអើោា ត្ព្គាន់ចបើ! ដត្ចែើមបចីោះព្ស្លយចុំចណាទចនះ ចតងែឹងដផនការទីបីរបស់ចយើងចទៀត្។ បី
ថ្ងៃមក្ច ើយ ពួក្ចយើងបានលួ្ចព្ទពយសមបត្តិរបស់ព្ពះក្មពុត្អស់រលី្ង។ លួ្ចបានចនាះព្ទពយធុៗំ មាន 
មាសព្បដ ល្៣ហាប ព្បាក្់ព្បដ ល្៥ហាប។ ចយើងចអាយពួក្ចយើងចធវើចោរ “មាននទ” ដែល្ចៅបាន់ 
ព្បាស្លទព្ពះក្មពុត្។ ឥ ូវមាសចនាះចៅក្នុងក្ណាត ប់ថ្ែចយើងអស់ច ើយ។ ឥ ូវព្បាស្លទព្ពះក្មពុត្ 
ចៅចផះអស់រលី្ង។ ឥ ូវព្ពះក្មពុត្ជាអនក្ព្ក្ រួចចៅដត្ស្លា ប់ខាួនចទៀត្ដត្ប៉ាុចណាណ ះ។  

 អូ! ខ្ុ ុំឮចគខសបឹចខសៀវគាន ថា មានចោរបាន់សិរចីស្លន័ ចនាះដមនឬចទ?  
 នុ ះឯង! កុ្ុំមាត្់! ចៅឲ្យចសៃៀម! កុ្ុំឲ្យឮចព្ចើនគាន ។ 
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 ចអើបនតិចចទៀត្! បងផុត្ទុក្ខច ើយ! រួចបងចទជាអគគមច សីចសតចសឹក្ចក្មងមួយអងគដែល្អូន 
ស្លគ ល់្ព្ស្លប់ គឺបង កាមាចនះឯង!  

 ចលាក្កាមាសុខចិត្តសមាា ប់ឪពុក្ចលាក្ដែរ? 
 ព្ពះនាងញញឹមងក្់ក្ាល្ាៈ 
 ព្ពះពុទធចលាក្ថា បុ យសក្តិ ចលាចភា ចទាចស្ល ចមាចហា អុំចពើទា ុំងចនះ បិទដននក្មនុសសឲ្យដល្ង 
ច ើញវត្ថុ ព្ត្វូ។ អុំចពើទា ុំងចនះ បិទខួរក្ាល្មនុសសឲ្យគិត្ដល្ងព្ត្ូវ! ចទ! ចទ! គាម នព្ពះគាម នអាទិចទពឯ
ណាចទ គឺមនុសសៗចធវើការមនុសសឈ្នះ។ មនុសសខ្ា ុំងពូដក្ព្ត្ូវដត្ែឹក្ក្ាល្មនុសសចខោយរាប់លាន់នាក្់ 
បាន។  
 ថាច ើយព្ពះនាងផតួល្ខាួនចៅចល្ើពូក្ជាចល្ើក្ទីបី ក្នុងព្ពះរាជរងចយើងបរយឺត្ៗតមផាូវមក្
ព្សុក្ងមចគាល្។  
 ចៅងមចគាល្យប់ចនាះឯទីផោរដល្បងផងទា ុំងពួងបនាឺសគរ និងសុំដរក្ព្ទ ឹងអឺងក្ងចព្កាមពនាឺ 
ចនាុះចព្ោងព្ោត្។ មនុសសចែើរដខវងខ្វ ត្់ចុះច ើងៗមរីចែរោស។ អនក្ល្ក្់មហូបចុំ ីអងគុយចព្ត្ៀបព្តជា
ជួរ។  
 ព្ពះនាងម ី កាមា ព្ពះក្មពុត្ ចៅសព្មាក្ក្នុងចគ ោា នមួយែ៏សតុក្សតមជាងចគជាធមមត 
ច ើយជាធមមតមានទាហានយមឥត្ចធវសព្បដ សមួយនាទីច ើយ។  
 ក្នុង វូងអនក្ព្សុក្ដែល្ក្ុំពុងអ ូរអរ មានជនព្បា ុំនាក្់ចែើរបនាុំជាមួយចគឯង ដត្ដននក្រចវៀសព្បុង
ចមើល្ច្វងស្លត ុំជានិចា។ ជនចដមាក្ទា ុំងព្បា ុំនាក្់ គឺមហាកាល្ អារុ  វរីាៈ នាយក្ត្ និងនាយ ុំ។  

 

              (សូមរងច ាំតាមដានភាគេី៦៤ ទៅសប្តា  ៍ទរកាយ)  


