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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី១៦ 

នាងចទវ ី និង នាងភួងបានបីបាច់រក្ាកូ្នស្សីយ៉ា ងហ្មត្់ចត្់ ។ នាងទ ាំងពីរបានោក្់
ច ម្ ោះកុ្មារថីា បទុម ។ រាល់្ថ្ងៃ នាងចទវឱីបស្ក្ចោបនាងបទុមជាប់ចៅនឹងចែើមស្ទូង។ ធីតាពុាំ
ឲ្យបុស្ត្ីក្ាំស្ាចនោះយាំមួយវ៉ាសបានច ើយ។ នាងដត្ងបាំចពដក្វជាបុស្ត្ីឲ្យចគងល្ក្់សកប់សកល់្
រាល់្ថ្ងៃ ចោយបានបាំចៅស្សីឲ្យបានដអែត្អែល់្ជានិចច។ នាងដត្ងបចបាសអដងែល្កូ្ន ដស្ក្ងមាន
សត្វស្សចមាចសង្អែ ខ ាំ។ នាងចងើបស្សី ជាបុស្ត្ភាៃ ។ 

ជីវតិ្នាង និង ជីវតិ្កុ្មារ ី រួមចូល្គ្នា ជាធលុងមួយដែល្ចវញគ្នា យ៉ា ងស្ត្បាញ់អោច រយ ។ 
បុស្ត្ីចនោះជាស្ពលឹ្ងរបស់ធីតា ។ ក្ាុងរូបែ៏តូ្ចស្ច ឹងចនោះចទវហីាក្់ច ើញជីវតិ្នាងបនដសង្អា រ
ចៅមុខចទៀត្។ បុស្ត្ីចនោះចហ្ើយ ជាថាា ាំទិពវមួយដែល្រ ាំលាយទុក្ា បាំចភលចចសចក្ដីស្ពួយរបស់នាង 
រួចចធវើឲ្យរស់ចរៀងត្ចៅ។ កុ្មារចីចោះញញឹមយ៉ា ងស្សស់ស្បិមស្បិយចហ្ើយ។ ដក្វចចោះចអលើយអលងបនដិ
ចៗ នឹងនាងដែល្ជាចហ្តុ្រតឹ្ដត្ឲ្យនាងស្សលាញ់ដងមចទៀត្។ ឱ ! ចសចក្ដីចសាហាថ្នមាតា
ចាំចាោះបុស្ត្ គ្នម នវត្ថុក្ាុងនាចលាក្ចនោះអាចចស្បៀបចធៀបបានច ើយ។ តា ាំងពីបានបុស្ត្ីក្ាំសត្់ចនោះ
មក្ នាងចទវចីក្ើត្ទុក្ាដត្នាងសបាយយ៉ា ងអចនក្ ។ នាងចក្ើត្ទុក្ាក្ាុងសងគម ចស្ាោះនាងស្ាត្់
ស្បាស់ឪពុក្ ស្ាត្់ស្បាស់បដីសមាល ញ់ ។ មយ៉ាងចទៀត្ ចស្ាោះកាមាជាមនុសសបានមក្យយីែល់្រូប
នាងរាល់្ចពល្ចវលា រហូ្ត្ែល់្បចដដ ញនាងឲ្យចចញពីភូមិឋានផ្ទោះសាំដបង។ នាងសបាយ 
សបាយចស្ាោះក្ាុងសងគមែដែល្ចនោះ អរុដមួយងមីរោះក្ាុងជីវតិ្នាង គឺនាងបទុមដត្មួយចនោះ។ 

ដមននាងសបាយដមន សបាយស្បដហ្ល្ចល្ើសអស់មាតាទាំងពួង។ ណាមួយកុ្មារ ី
ស្បក្បចោយសុខភាពបរបូិដ៍ មានសាំចដើ ចស្សស់ចិញ្ចច ច មានោច់សោែ ត្ មានសមដីរ
អាក្់រអួល្បនដិចផ្ង គួរជាទីចសាហាស្បាក្ែ។ បទុមបានមួយដខចហ្ើយ។ ថ្ងៃចនោះនាងចទវបីាំចៅ
បុស្ត្ី ។ នាងោក្់កូ្នចៅក្ាុងអស្ងឹង រួចមាតាក្មសត្់ចែក្ចយល្កូ្នដែល្ល្ក្់សកប់សកល់្។ មិន
យូរប៉ាុនាម ន នារជីាមាតាក្៏ល្ង់ល្ក្់ចៅជាមួយកូ្នដែរ។ ស្សីយល់្សបដិច ើញមាននទជាបដីនាង
មក្ឱបស្ក្ចោបនាង។ ធីតាយាំោយរឮក្បដីខល ាំងចពក្។ ចទវលី្ង់ល្ក្់ក្ាុងែាំចដក្។ លុ្ោះែល់្
នាងភាា ក្់ែឹងខលួនច ើង ស្ពោះសុរយិចស្ជៀងចស្ជណាស់ចៅចហ្ើយ។ នាងទញអស្ងឹងចយល្
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បទុមជាបុស្ត្ី ។ ដត្ ! អវីក្៏ែូោា ោះ ? អស្ងឹងស្ទង់ស្ោល្ចសៃើក្។ អវចីស្កាក្ច ើងែូចចគក្ន្ដ្នាដ ក្់។ 
បាត្់បុស្ត្ីចៅណាចហ្ើយដក្វកូ្នចអើយ។ ដក្វល្ែសទុោះចចញចៅចស្ៅដស្សក្ចៅមីងភួង ដត្ខង
ចស្ៅោៃ ត្់ឈឹង ។ យយភួងចៅផ្ារពុាំទន់មក្ផ្ង។ នាងនឹក្ថា ស្បដហ្ល្យយភួងមក្ចល្ើក្
កូ្នយក្ចៅមុជទឹក្ឯសទឹងចហ្ើយ ។ ស្សីរត្់ចៅរក្សទឹង ដត្គ្នម នច ើញអវីចោោះ។ នាងសួរអាក្ឯ
ចទៀត្ដែល្នាងជួបស្បទោះថា «ច ើញអាក្ណាមក្យក្កូ្នខាុ ាំចទ ?» ចគចអលើយថា «ចទ ! . . . យ៉ា ង
ណាែូចោា ោះ ?»។ ចទវកី្ាំសត្់ពនយល់្ស្បាប់ចគវញិពុាំទន់ចប់ផ្ង នាងរត្់ចៅសួរអាក្ជិត្ខងចទៀ
ត្។ នារចីអលឆ្លល  បីែូចចមមាន់រក្ពង។ មុខនាងច ើងោល ាំងត្បតិ្អាក្ទ ាំងពួងចអលើយមក្នាងវញិដត្
ាក្យែដែល្។ មិនយូរប៉ាុនាម នមនុសសក្ាុងភូមិជួយចឆ្លចោរក្បុស្ត្ីរបស់នាងចទវ ី។ នាងភួងមក្
ែល់្ចទៀត្ ក្៏ជួយរក្ចទៀត្។ ទឹក្ដភាក្ហូ្រសស្ោក្់ នាងចទវដីស្សក្ស្ទចហាយាំថា៖ 

 ឱ ! មាច ស់ថ្ងៃចអើយ ចលាក្អាក្ណាយក្កូ្នខាុ ាំចៅ ? ខាុ ាំល្ង់ែាំចដក្ភាា ក្់ច ើងស្ោប់ដត្បាត្់
កូ្ន។ ឱ! អាក្ណាចនាោះអីក្៏ចិត្ដអាស្ក្ក្់ចម៉ាលោះ ? លួ្ចអីមិនលួ្ច ៗកូ្នខាុ ាំ។ កូ្នចទើបបានមួយដខ 
ថ្ងៃចនោះផ្ង។ ឱ ! ចត្ើនាងបានអីចៅ ចត្ើចគយក្ថ្ងលចៅសមាល ប់ចោល្រអឺវី ? ។ កូ្ន ៗ  ! ចទើបបាន
ច ើញពនលឺស្ពោះអាទិត្យមិនបានប៉ាុនាម នថ្ងៃផ្ង ស្ោប់ដត្វនិាសចៅវញិ។ នាងពុាំទន់ចចោះ
និយយ ចចោះគិត្គូរផ្ង ស្ោប់ដត្បាត្់ចៅ។ ឱ ! ចលាក្អាក្ចអើយជួយកូ្នខាុ ាំផ្ង ខាុ ាំោល ប់ក្ាុង
ចពល្ចនោះជាស្បាក្ែចហ្ើយ ។ ពូមីងចអើយ ! ជួយចយងជវីតិ្ខាុ ាំផ្ង។ ខាុ ាំគ្នម នស្ទពយធនអវីចទ។ 
ខាុ ាំមានដត្កូ្នមួយចនោះ។ 

នាងចទវចីែើរបចដដើ រ យាំបចដដើ រ ពីផ្ទោះមួយចៅផ្ទោះមួយ ចរៀបរាប់សពវស្គប់ ។ អាក្ផ្ង
ដែល្ោដ ប់ក្៏ជួយយាំផ្ងស្គប់ៗគ្នា ។ រាស្ត្ីក្៏ែដដ ប់ពិភពចលាក្ចធវើឲ្យងងឹត្សលុង ។ នាងចទវ ី
រងឹរតឹ្ដត្ចខល ចផ្ាចៅចទៀត្ ។ នាងចែើរចពញភូមិសួរចគ។ ចោយពុាំច ើញ នាងចែើរចៅែល់្ថ្ស្ព
ចស្កាយផ្ទោះ ស្ត្ចចៀក្ស្បុងោដ ប់ដស្ក្ងឮសូរមាត្់កូ្នយាំ ។ ស្សីអុជចនលុោះចែើរអួល្ចស្កាមគុមពផ្កក  តាម
ចគៀនរបង តាមរូងរនធចផ្សងៗ ដស្ក្ងអាក្ណាយក្កូ្ននាងចៅលាក្់ចៅទីចនាោះ។ ធីតាយក្ចឈើ
មួយក្ាំណាត្់ចែើរដវក្ថ្ស្ពចល្ាោះទ ាំងពួង ចែើមបឲី្យកូ្ននាងភាា ក្់ច ើង យាំច ើង ឲ្យនាងឮសូរស
ចមលង នឹងអាល្នាងបានរត្់ចៅចល្ើក្ឱបកូ្នចនាោះមក្វញិ។ ក្ល្យដបានយក្ដចវស្ចវចៅកូ្រ
ក្ាុងែងសទឹងដស្ក្ងអាក្ណា យក្កូ្ននាងចៅចោល្ក្ាុងទឹក្។ នាងលួ្ចសាំលឹ្ងែីណាងមីៗ ដស្ក្ង
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ចគក្ប់កូ្ននាង។ លុ្ោះែល់្កូ្នែាំបូក្ណាមួយ ធីតាច ើងចល្ើែាំបូក្ចនាោះដស្ក្ងបានឮសូរ រ ឺបាន
ច ើញកូ្ននាង។ ក្ដនលងស្ត្ង់ណាចមម ស្សទាំគួរសងសយ័ នាងរុក្ចូល្ចៅខាំក្កាយ ដញក្ដវក្រក្
បទុមកូ្នសមាល ញ់។ 

 (សូមរងោ ាំតាមោនភាគទី១៧ ចៅសបាា ហ៍្ចស្កាយ) 


