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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៤២ (ស្នេហាស្ ើទូក) 
  ស្ ើដូស្ េ្ ោះ ពឹងយួនស្ៅ យួនស្េពូកកណាន់ណា៎ា ! កែផ្លូវឆ្ងា យ នតិច។ ស្ ៉េចឯងថាស្ ៉េច? 
ហ ៊ឺ! េនិំែទីពឹងស្េ  នទីពឹងស្ ើខ្លួនឯង េ៊ឺេនិំែខ្្ កំញ្ជោះស្េ។  ិនស្កើែស្ទ។  
ថាស្ហើយអារ ណប្ ោះខ្េងដ ់ដី ស្ោយហាក់ដូចជារស្វ ើយអន់កម្ល ងំស្ប្រោះេិែអវី ិនស្ ើញ។ 
វរីៈស្ោែស្ប្ោកស្ ើង ស្នើចោា កោា យស្្វើឲ្យ រយិាោនកដ នា ់ស្ងា ែ់អ ាញ់ ញិស្ៅជារកី 
រាយវញិ។  
 ជស្យា! កខ្ែរឯករាជ អញនឹកស្ ើញស្ហើយ។  
 អារ ណន្ ោះប្កញាងអងគ យស្ ើងប្ ញា ់ នួរវរីៈកដ ហក់កស្ញ្ជងថាៈ 
 ឯងនឹងស្ ើញស្រឿងអវី?  
 វរីៈដកោវោ ់អារ ណកចនៗរស្នថើនស្ ើគ្នេ ។ អារ ណដួ រស្នៀ រងប៉េ ច់ៗ។   ោះន្ ោះ 
ស្ប្ោកបន ម្ណពក៏ប្  ូកោ ់វញិប៉េ ច់ៗជា ់ោវគ្នែ នដកស្ ើយ។  ន នសស្ផ្ាើ  ក 
ស្ឆ្ងស្ោ  ខ្នាួែស្ងល ងំ។ វរីៈន្ ោះស្ៅខាងស្វវង អារ ណស្នើចស្ដញោ ់។ វរីៈរស្ ៀ ខ្លួន។ 
អារ ណោដូំងដ ់ច ងស្ ើ។ វរីៈស្ ើងតា ។ អារ ណទម្ល ក់ខ្លួនច ោះដ ់ដីយកោវវាយេូទវរីៈ 
ប៉េ ច់ៗ។ វរីៈស្ែ ស្តា ៗស្ ើច ងស្ ើ អារ ណ្ ់ពយួរខ្េងស្ ើកទម្ល ក់ច ោះ កឳ ជា ់ពី 
ស្ប្ោយ ខ្ស ឹនួរវរីៈថាៈ 
 ឯងនឹកស្ ើញស្រឿងអី? 
 នពួំករស្ទោះទងំអន់ឲ្យ ោះ!! 
 ជស្យា! វរីៈ 
 អារ ណទោះេូទវរីៈ ួយផូ្ងយា៉េ ងខាល ងំ។  
 អេកប្ន ក និងអេករស្ទោះទងំអន់ ដ ូំងភ័យ ស្ប្ោក កក រជាស្នើចប្េ ់គ្នេ ស្ៅវញិ។ 
អារ ណប្ ោនថាៈ 
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  ង ាូនរួ ឈា ទងំោយ! 
 ថ្ងាស្នោះ អេកស្នេហាជាែិម្េ ក់ ប្ែូវខាែ ងំ្ ់បន។ វាប្ ោន ភំន័តេនិំែកខ្ែរស្យើងថា អេក 
ស្នេហាជាែិពិែៗរ ន់ស្យើងស្នោះជា ហាស្្រជាអេកកបែ់ស្ៅវញិ ស្ដើ បសី្អាយរាស្រនតកខ្ែរស្យើង 
រកស្រឿងកែនឹងគ្នេ ឯង។  
  ង ាូនរួ ជាែិទងំោយ! 
 អេកស្នេហាជាែិកដ ស្េស្្ទថា  ហាស្្រ  ស្ហើយប្ែូវស្េ្ ់បែ់ស្ៅស្ហើយស្នោះ 
ស្ឈាែ ោះ "ម្នន"្។  
 នសំ្ ងអេកប្ន ក និងអេករស្ទោះក៏ោន់ឮស្ហា៊ោ ស្ ើង។ អារ ណ នតោរស្ោននស្ៅស្ទៀែ 
ថាៈ  ង ាូនរួ ជាែិទងំោយ! ម្ននស្្នោះជាស្ ទព័រ ន់ស្នៀ ។ កែស្ោយយ ់ស្ ើញថា  
រាស្រនតស្យើងប្ែូវស្េស្ ើ ងាយ ប្ ជាជនស្យើងប្ែូវស្េស្្វើប  កកំហងេរំា ្ ់ចងោ ់នម្ល  ់ 
រា ់ថ្ងា អេកប្ន កស្យើងប្ក បំក ស្វទនគ្នែ នទីពឹង 
ម្ននក្៏ស្ចញកទព័ចាំងទម្ល យទ កខកខ្ែរស្យើងេ៊ឺស្ងងឯករាជយ និងស្នចកតីន ខ្រ ន់រា ់អេក 
រាស្ ើគ្នេ ។  
 អេកស្ងត  ់ទងំអន់ ងាកកា ជកជកគ្នេ ថា "ក នៗ ស្យើងស្វទនក ន"។ 
 អារ ណ នតវា្ស្ៅស្ទៀែថាៈ  
ដ ់ស្ព ស្ហើយ ស្យើងប្ែូវរួ កម្ល ងំគ្នេ ែន៊ោូជា ួយខ្្ ។ំ កែដ ូំង ងាន់ ប្ែូវជួយស្ោោះក ងអេក 
ស្នេហាជាែិ ជាទីប្នោញ់ ជាទីស្គ្នរពរ ន់ស្យើងនិន េ៊ឺម្ននស្្នោះឯង។  
 នកប្ ក "ជស្យា" ក៏ោន់ឪឮស្ ើងរពំងប្ន កស្ភេៀែ។  ន នសទងំប្ ុនទងំប្នី្ ់ 
អាវ ្ប្េ ់ថ្ដ។  
 កេ ងស្ព ស្នោះ  រនអេករស្ទោះម្េ ក់ស្កែង រូ ស្ងា ែបែចូ  កស្្វើគ្នរវកិចចស្ៅចសំ្រោះ  ខ្ 
អារ ណរួចនិយាយថាៈ 



អត្ថបទអក្សរសិល្ប ិ៍៖ មហាចោរចៅទល់្ដែន                                                        
 

អត្ថបទចោយ៖ មាស សុភាព 

 ខ្្ អំេកជួយ  ្រៈបងចពញទី។ ក្នុងចចំោមអនក្រចទេះទងំអស់ចនេះមានដត្ខ្ុ មួំយចទ ដែល្
ចគរាល់្គ្នន ស្តា ប់។ ចេតុ្ចនេះ ចត្ើបងបញ្ជា យ៉ា ងោ? 
 នអំនក្ទងំអស់គ្នន ត្ម្មង់ចៅចសរចីស្តភ័ណ ចូល្ចខត្ាចនេះទងំអស់គ្នន វាយម្បយុទធ ែ
ចណាើ មយក្មាននទវញិឲ្យបាន។ ឥឡូវខ្ុទំងំពីរចៅមុនសិន។  
 ក្បួនក្ងទព័ម្បជារាស្រសា ក្៏ចចញឈូពីម្សុក្ចភនៀត្កាត្់ត្ម្មង់ចៅចខត្ាសិរចីស្តភ័ណ 
ចម្កាមែឹក្នរំបស់នយបរុំង បុរសរូបតូ្ចស្តា ត្ដែល្ចូល្ខលួនចៅែល់្នយអារុណអមាញ់ មុិ
ញចនេះ។ នយអារុណទេះស្តា វរីៈមួយផូង រួចជនទងំពីរក្៏ោប់ចសេះបផំាយយ៉ា ងចល្ឿនចៅ
ខាងចខត្ាសិរចីស្តភ័ណដែរ។  
 ចសេះទងំគូព័ទធក្ដំផងម្ពេះក្មពុត្ពីខាងចម្កាយ ដែល្ស្តា ត្់ឥត្មានអនក្ោ។ នយ អា
រុណចម្សេះដែឲ្យវរីដែល្ពូដក្ខាងចោត្ ថ្វីត្បតិ្ដត្ច េះក្ចំបា៉ា ង។ វរីៈចោត្ជាន់ដែអារុណ 
ចផាល ត្ចៅចងើបឯចល្ើក្ដំផងឆ្កុប។ វរីៈសយុំងចជើងចុេះ អារុណចឡើងតាមចជើងចនេះរេ័សែូចស្តវ  
ចឡើងចែើមចឈើ។ 
 ចៅក្នុងដផទចគេោា នម្ពេះក្មពុត្ ចគច្វើបុណយមួយយ៉ា ងអឹក្្ឹក្។ សូរចភលងចសៀមោន់ ឮ
រងរំពំងែល់្អាកាស។  
(នូ រង្តំា ោនភាេទី៤៣ ស្ៅនបត ហ៍ស្ប្ោយ) 


