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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៦៨ (ផែនការសម្ងា ត់)     

  ថាផតប ៉ុណ ណ្ ោះ តាគីរណី ោះសបំ៉ុត្តត្បូលណលើត៉ុ។ ម្ងននទត្រសារយរភ្លា មមរណបើរណ ើញអរសរ។ 
ប៉ុរសសាា ល់ជារ់ជាអរសរណេវ។ី ប៉ុរសណ ៀបត្គវាត់សបំ៉ុត្តណោរ ផតតាគីរមី៉ុខណសមើផបបខឹង។ ប៉ុរសត្តជារ់ 
អស់ខាួនត្ ណ រួចត្បឹងណមើលណសចរតីដូចតណ ៅៈ 
      រន៉ុងព្ត្ៃ ព្ងាេី១៥ណរើត ផខប៉ុសស គ.ស ១៨៦៧ 

លណំោនណោរៃចណំ ោះបងម្ងននទជាេីណោរៃ 
រន៉ុងណៃលផដលបងរៃំ៉ុងណមើលសបំ៉ុត្តរបស់បអូនណនោះ ត្ៃលឹងបអូនរៃំ៉ុងសថិតណៅរន៉ុងៃៃរនាសាថ នណេវ 
ណោរ។ 

 រន៉ុងសាថ នងមីណនោះ បអូន នស៉ុខសបាយព្ត្រ្នឹងររអវីមរែទឹមៃ៉ុ ំ នណ ើយ។ 
 ណោលរនទ៉ុយផននរមរណមើលសាថ នមន៉ុសសវញិ បអូនណសើចណត្ ោះណ ើញបងផ លឆ្ាងវដតសងារ 
ល ំរដូចបអូន នផ ល ឆ្ាងរួចមរណ ើយ។  
 ព្ងាមួយដល់បងដល់ណត្តើយស៉ុខដូចបអូន បងនឹងឈរណមើលអនរជាន់ណត្កាយ។ ត្បណវត្បវាផ លឆ្ាង 
ដូចណយើងណេៀតៃ៉ុ ំខាន រួចបងម៉ុខជាណសើចដូចខ្៉ុ ណំសើចនឹងបងរន៉ុងណៃលណនោះ។  
 ឳ! បអូនថាបងរៃំ៉ុងផ លរន៉ុងសម៉ុត្េេ៉ុរខដូចបអូន នផ លឆ្ាងណនាោះខ៉ុសណេ ណត្ ោះថាេ៉ុរខបអូន 
ខ៉ុសអៃីំេ៉ុរខបងត្ស ោះ។  
 េ៉ុរខបអូន គឺេ៉ុរខណសនហាណលើរូបបង។ 
 រន៉ុងមួយជាតិណនោះ បអូន នេេួលណសនហាតបៃីបងវញិ ផតត្តមឹព្ងាបងផបរៃីបអូនណ ចាំងប ៉ុ 
ណ ណ្ ោះណេ។ ោបៃី់ណៃលដ៏អសាា រយណនាោះមរ គឺបអូនម្ងនេ៉ុរខរ ូតដល់ដាច់ខយល់សាា ប់។ ណដាយបអូន ន 
ដល់ណត្តើយស៉ុខណ ណ ើយ បអូនខាា ចអីនឹងរលឹំរផលែងណសនហា ផដលបអូន នណលងជាមួយបង។ គឺថាបអូន 
 នសាា ល់េីវាងងឹតបែំ៉ុតរបស់ស្រសតីរតំ្ ត្ ត់បតី។ បងនឹរណ ើញណេបងណ ចាំងបអូនោ ំៗៗ ោ ំត់ៗ។ 
បអូនបីរូនោណំមើលែាូ វបង។ េឹរផននរ ូរៗ ជាងា៉ុរ ជាអូរ ជាសទឹង ជាេណនា ជាសម៉ុត្េ។ សណត្មចបងមិន 
ណ ើញត្ត ប់មរណសាោះ។  
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 ព្ងាបងមរដល់។ បអូនសាម នថា បអូនែ៉ុតេ៉ុរខផដលធ្លា ប់រួមរតឹបអូនណ ើយ។ ផតឥតដូណោន ោះណេ បងមិន 
យល់ចិតតបអូន បងខឹងនឹងបអូន ណដាយណគណោេបអូនណនាោះ ត្រលុណៃរ ួសវស័ិយបអូន។  
 បអូនមិនបណនាទ សបងថា មិនណចោះៃិោរ្ឲ្យផវងឆា្ា យណនាោះណេ ៃីណត្ ោះឥ ូវណនោះបអូនដឹងចាស់ 
ថាធមមតាមន៉ុសសផតងន័នតត្ចលជំានិចា។  
 ដល់ណៃរណត្កាយបអូនៃរូនតាមបងណដើមែណី ៃនយល់បង និយាយនឹងបងថាណបើណរឿងៃិតផដល 
បអូនត្សោញ់បងណនាោះ ៃ៉ុ ំោប់ចិតតបងណេណៃលណនាោះបអូនត្ ថាន ថា បអូនស៉ុ ំផ្តត ច់រីវតិ។ ផតររបងមិនណ ើញ 
ណសាោះ។  
 េ៉ុរខបអូនរ៏ណចោះផតម្ងនរាល់ព្ងា រាល់ផខ រាល់ឆា្ន ណំេៀត។  
 ព្ងាមួយ មន៉ុសសម្ងន រ់ នរួយបអូន និងបេ៉ុមរូនឲ្យរួចៃីរ ត្ ប់ព្ដកាម្ង។ មន៉ុសសដ៏សបែ៉ុ រស 
ណនោះ ននាបំអូនណ ររបងឯ ៉ុងំមីត្ស៉ុរណននៀត ណដាយ នរួយោរ់បៃួំនបអូនឥតឥឪ្យអនរ្ដឹងណ ើង។  
 ណៃញមួយឆា្ន គំត់ បអូនលបណមើលណ ើញផតណគឯណេៀត ឯរូបបងមិនផដលណ ើញ។ បអូនរ៏ឈឺោប់ៗ 
ៗ ឳ!ឈឺត្តាផត…ដូច បងត្ជាប។  

 ណនោះណ ើយៃណ៌សម៉ុត្េផដលបងរៃំ៉ុងផ លវញិណនាោះយា ង្?  
 ដបូំងបងផ លម្ងន រ់ឯង ោម នគូ! ចំ្ ប់ផមន! ជាៃិណសសរីវតិបងជារីវតិតស ូ តស ូនឹងធមម 
ជាតិ តស ូនឹងខាម ងំ តស ូនឹងរិចាការ។ ត្បណសើរណៃរ។ រីវតិបងខ៉ុសៃីរីវតិអនរឯណេៀត។ េ៉ុរខរបស់បង គឺ 
េ៉ុរខរបស់រាស្រសតផខមរ។ រតីណវេនារបស់បង គឺរតីណវេនារបស់សងាមផខមរ បងម្ងនការណធវើណត្ចើន។ គឺរិចាការណនោះ 
ណ ើយ ផដលបណំនាចបងមិនឲ្យនឹរនាដល់បអូនផដលត្សោញ់បង ណ ើយមិនឲ្យនឹរនាដល់ស្រសតីឯណេៀត។ 
ដូចណនោះ បងត្ជាបណរឿងណយើងណ ើយ! បអូនសូមោណ ើយ្បងសម្ងា ញ់។  

ឳ! បងន័យផត្រងបអូនចងណៃៀរនឹងបងឬ? ណេរ៉ុនំ័យដល់ព្ងាផដលម្ងនមចា៉ុរារ អណ ជ្ើញបងឲ្យ 
ោរែ៉ុតសាថ នរ ត្ ល ព្ងាណនាោះបអូនរងោេំេួលបងមិនខាន។  

ណៅច៉ុងណត្កាយបែំ៉ុត បអូនសូមឲ្យបងម្ងនរ័យរមនោះរន៉ុងដណំណើ រការរបស់បង ណដើមែជីាតិផខមរ 
ណដើមែតី្បណេសផខមរ និងណដើមែតី្បជាជាតិផខមរ។  

     ណដាយណសចរតីរាប់ោនយា ងខពង់ខពស់!  

       ណេវ ី 
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ោនសបំ៉ុត្តណនោះចប់េឹរផននរៃីដណំរ់ត្សរ់ម្ង ត់ៗៃីផននរម្ងននទ។ តាគីរណីៅណសាៀម។ ម្ងននទខា ំ
ណធមញត្បឹងបស្ររា ប ត ា្ ផដលត្ត ប់មរត្គបដណត ប់ខាួនវញិ។ ត ា្ ណនោះផដ ត្កាបត្សណ នយូរមរ 
ណ ើយត្សាប់ផតណងើបែ៉ុសសទ៉ុោះណ ើងបីដូចេឹរផដល រ់េនំប់។ េឹរណនោះ ូរខាា ងំព្ត្រ្ខាា ងំ ណធវើឲ្យវរី 
ប៉ុរសវលិរាលឮសូរងឹង។  ូតរូនកាបំិតណសនៀតផនាតម្ងននទ ត្បឹងអស់េ ឹំងណលើរប៉ុរច៉ុងដណងាើមណដាយ 
ឥតនិយាយមួយម្ង ត់ណ ើយ។ រូនកាបំិេត្សាប់ផតខាទ តែឹងរបូតៃីព្ដធ្លា រ់ណ ចណំ ៀងជាមួយរូនកាបំិត 
មួយណេៀត។  

តាគីរញីញឹមសាួតណមើលម៉ុខម្ងននទផដលញ័រអស់ទងំខាួន។ តាគីរណីត្ការណ ើងណដើរមួយៗណ  
ណរ ើសរូនកាបំិតរបស់ោត់ ផដល នណោលណ ត្តូវរូនកាបំិតម្ងននទ កាលម្ងននទណលើរោរ់ខាូនឯង។ 
ម្ងននទសទ៉ុោះណ ណត្ទបណលើៃូរយដូំចណរមងឮសូរ ឹរៗ គឺជាណលើរដបូំងរន៉ុងមួយរីវតិណនោះផដលណយើង 
ម្ងននទយ។ំ  

តាគីរដីរដណងាើមធ ំយរថាន ញំាត់ណខសៀជាងមី អ៉ុររួចបឺតណខសៀយា ងសាប់ណសាៀម។ 
ឳ! ម្ងននទយផំមន! ណ ត៉ុផតចិតតណរមង! ណចោះតស ូណចោះម្ងនគនិំតេូោយហា នលោះបង់ប៉ុណយ 

សរតិត្េៃយសមែតតិ ណសចរតីណសនហា ណចោះគិតណរៀបអងាការបដិវតតយា ងលអ ណចោះម្ងនត្ ជ្ាផវឆា្ា ត ណចោះគិត 
ណ ើញខ៉ុសត្តូវឥ ូវអណំៃើ លរត់ចូលមរនាពំ្ដឲ្យណធវើ ឃាតរមមខាួនឯង!  ៉ុឺោះអសាា រយផមន! ចិតតណរមង! 
នាមណ ម្ ោះលអត្រអូប! ណបើឆា្ា យមួយណៃលណនោះឲ្យណម្ង ៍មរ ងំ នអស់ណ ើយ! ចប់ណ ើយ! អស់ណរើត 
ជាមន៉ុសសណ ើយ អស់ណ ជាផខមរណសនហាជាតិណ ើយ!  

  

   (សូមរងោតំាមដានភ្លគេី៦៩ ណៅស ត  ៍ណត្កាយ)  


