
អត្ថបទអក្សរសិល្ប ិ៍៖ មហាចោរចៅទល់្ដែន                                                        
 

អត្ថបទចោយ៖ មាស សុភាព 

ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៤៤ (ស្នេហាស្ ើទូក) 
 ពាកយស្ េះ ក៏ត្រូវស្េខ្សបឹគ្នេ ជា ដំាប់។  
មា  ទនទទេះវងឹស្ៅស្ ើស្ ើ តា បងអួចស្ៅស្ត្ៅ។ ស្ ើញកាមាចាប់ស្នេះ ួយបផំាយស្ៅទិនខាង 
 ិច។ បទរននទទេះស្ៅកេទងប ទប់ ួយស្ទៀរ ជួបត្រេះនាងខ្រតិយាណី ដែ លា ់មារថ់ាៈ  
មា  ទភងំស្មា ររីរី ទខ្ចណំាប់ផទរអន់ត្នីស្ េះ។  
ស្អើ! ស្រ ស្ េះជាស្រ ត្បស្នើរណាន់។ ស្យើងជួបគ្នេ ដរកេទងស្រ អាន េហ្េ៎!  
នាង ណីខាសំ្មាញន លឹង ទខ្មា  ទ។  
មា  ទនទទេះដលលរស្ៅចាប់នាងស្ ើកបីររ់ស្ចញតា មារ់ទ្វា រនសំ្ៅស្ៅឯមារ់ករំង់។  
នាង ណីត្បឹងបត្ េះយា៉ា ងណាក៏ស្ចញ  ិរួចស្ ើយ។  
 ទេះស្ៅែ ់កេទងទូកថ្វា ួយ ដែ ជាទូករបន់ត្រេះក ពទរ មា  ទទមាល ក់នារវីរ កខណ៍ត្បូន រួច 
ចាក់ស្ស្មត្េឹប។ នាយស្កាប កែ ់ជាបនាទ  ់ស្នាេះដែរ។ មា  ទត្ាប់នាយស្កាបថាៈ  
 ស្ៅគ្នេ ស្យើង ស្រ ើនស្ជើងឯកឲ្យា ែប់នាក់ កឆាប់។  
ខាងស្ ើអារទណ  ហាកា  វាយវយធ្លល យ កស្ត្ៅពានវា ។  
គ្នប់ជួ ស្រ ស្នាេះ រួករស្ទេះក៏ កែ ់ស្ទៀរ។ ការវាយត្ប ូកក៏មា ស្ ើងយា៉ា ងរិស្មត រ។  
កងទ្វហា  ទេះា ស្ ើញខាា ងំស្ត្ចើ ស្រក ក៏វយររ់ចូ បនាទ យវញិចាក់ស្ស្មរឥរបងអង់។  
អារទណស្នើចត្េហាញដាក់មារ់ទ្វា រ ដែ បិទជិរនលទង រួចបញ្ជា ឲ្យរ ត្បជាជ   ិងរ អេក 
ស្ទ្វនវយខ្លួ វយស្ៅលូ ិស្លេៀរ។  
 កេទងវាងំ  ងងឹរថ្ រនទធ្ល ទូកថ្វាស្ាេះរួយយា៉ា ងស្ ឿ បស្ណាត យទឹកស្ៅតា ដខ្ស 
ទឹក។ កេទងថ្ផទងងឹរស្ េះ វាននាត្រេះនាងខ្រតិយាណីក៏ងងឹរដែរ។ បីស្មា៉ា ង ទ ស្ េះ វាននាត្រេះ 
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នាងលលឺត្រចេះត្រចង់ អ ដរស្រ ស្ េះនាង កបងខជំា ់រ លិចឲ្យងងឹរនទទងវញិ។ ស្ដាយស្ហ្រទស្ េះ 
ស្ហ្ើយា ជាមា ពាកយបទរាណចារយ ិទ្វ ថាៈ 
 "ស្លល ក ិច អដំបងអដណត រ កង់ត្តាច កង់មេង់" 
ស្បើវែតនងារតាក់ដរង  ទនសឲ្យវ ិចទេះវ ិស្ ើងយា៉ា ងស្ េះ ស្រើ  ទនសស្ចេះដរស្ៅចង់ចិរតត្ប 
កា ់ដរខ្ពន់ ិ ន ស្ហ្រទ ិ ន ផ ឬអាី?  
 ខាងស្ ើែបូំ  មា  ទដែ អន់កមាល ងំស្ែកេងថា នស្ ើ ផាា យស្ៅជិរអេក េឺ ហា 
កា មាខ ងអារទណមាខ ង។ ខាង ទខ្នាយស្កាប វរីាៈ  ិងបរំទងដចវយា៉ា ងមា ួំ ។ កូ ទ្វហា ស្ ា្ េះ 
បត្ងូ កា ់កថ្ ស។ ខាងកេទងទូកកេទងប ទប់ដែ បិទជិរចាក់ស្ស្ម េឺត្រេះនាងខ្រតិយាណីត្នី 
ជាប់ស្ទ្វន។  
 នាងស្េងស្ ើដត្េ ួយ មា រូកយា៉ា ងស្មអ រ បីែូចកេទងប ទប់ស្េងរបន់នាង។ ចស្ងាៀង 
ស្ត្បងការរូច ួយបលំលឺវរថទនានាដែ  អ។ ស្ ើញចាងំ ឹងដលេក មា ដកវទឹក ផត ិត្ាក់ កញ្ចក់ 
នេិរ ដកវស្ ៅ ែបទឹកអប់ជាស្ែើ ។ នារសី្េងរទ ំ ក់ស្ទ របរិរទ ំែឹងថមា  ទស្មាើាបនាងវញិ 
យា៉ា ងណាវញិ ស្ដាយស្ៅត នអទេះស្រក នាងស្ត្កាកស្ៅស្បើកបងអួច។ ស្ទ! បងអួចបិទជិររីស្ត្ៅ។ នាង 
ញញឹ ស្ដាយស្ ើញថេទករបន់មា  ទជាេទក ួយដែ រស្មរ់តា ដខ្សទឹកស្ហ្ើយដែស្ លង 
ស្លល ង។ ស្ចេះដរស្ ឿ ស្ៅ ទខ្ជាែរាប។  យ៉ាងស្ទៀរ េទកស្ េះន នួ ដ   របរិមា រូកស្ែក 
ផង។ នារ ឹីកថ េទកស្ចារត្គ្ន ស់្បើជាងេទកអេករាជការដែរ។ មីតាស្ហ្ៀប ឹងស្ែើរស្ៅទស្ត្ រស្ ើ 
រូកវញិ ត្ស្មប់ដរឮនូរមារ់មា  ទ  ិងកងនហ្ជីវ ិ ិយាយគ្នេ រអ ូខាងស្ ើែបូំ ទូក។ កញ្ជា  
អរត្រួចស្ផអៀងត្រស្ចៀកស្មត ប់ឮមា  ទ ិយាយរស្វ ើយៗ ស្ដាយអន់កមាល ងំថាៈ 
 ដនអកលាា ចស្យើងស្ៅែ ់មារ់ទស្ លដ  ស្ទ?  
  ហាកា ស្្លើយាៈ 
 ាទ! ស្បើយា៉ា ងយូរយប់ចទេះ។  
ត្រេះនាងខ្រតយិាណីស្បើកដលេកមំៗ  ែឹងថស្េនាខំ្លួ ផទររីទ ់ដែ ស្នៀ ជាត្ាកែ។ មាណវ ី
ត្រឺកា ខាា កៗ។ រួចរីស្នាេះេឺនសំ្ ងអារទណដែ នាងរទ ំស្លលច ដែ អមិបាយត្ាប់មា  ទ 
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អរីំកា ខ្លួ  កែ ់លូ ិស្លេៀររួចា ស្ ើញត្បកានក៏លា ក រួចា វាយត្ប ូកកេទង 
អន ាៈត្រេះក ពទរ។ េួរស្ការនរស្នើរែ ់ស្មេ ថ្ែ  ិងស្នចកតីវាងថ្វកេទងការត្បយទទធរបន់បទរន 
ស្ េះដ  ។ ស្ត្កាយ ក មា  ទបញ្ជា ថាៈ  
 ឲ្យផាល ន់គ្នេ កាច់ចងាូរ តងមាេ ក់ៗ។ មាេ ក់កាច់ចងាូរច ួំ បីស្មា៉ា ងទ្វងំស្  ទ្វងំកូ ។ ឥ ូវ 
ឈប់ដចវនាគំ្នេ ស្ែកចទេះ។  
 អេករា ់គ្នេ ដត្នកស្ហា ស្ត្កវ នបាយ ឹងកិចចបញ្ជា ស្ េះ។  
 មា  ទប តកិចចបញ្ជា ស្ៅស្ទៀរថាៈ 
 ក៏ប៉ាទដ ត ស្កាបៗ 
 ាទ! 
 ហ្ទឺ! យកកូ ស្ស្មស្ េះស្ៅចាក់ប ទប់កេទងទូកស្ ើ ។ រួចនួរបអូ ខ្ាទថំ ត្រូវការអាីខ្លេះ? ដ ! 
កទសំ្ ើ ងាយណ៎ា! ស្តាងេួរន  ឹងស្េជា ិចចស្ត្ពាេះស្យើង ិ ទ្វ ់ស្ ើញស្ទ្វនស្េស្ទ។ ដ ! …កទ ំ
ស្លលចបស្ត្ ើទឹកស្ៅត ស្េផង។  
  ហាកា   ិងអារទណទេះថ្ែផូងៗ ស្នើចយា៉ា ងនបាយ រួច ួច ិយាយថាៈ 
 អាស្កាបមា នណំាងណាន់ស្វ ើយ!  
 មា  ទឮែូស្ចាេ េះ  ួចស្នើចកេទងកលួំ ថ្ែដែ អេកដាក់ស្ ើ ទខ្អេក រួចស្មាើ ិ ឮ ឹងពាកយ 
ស្ ងស្ េះ។  
 នាយស្កាបស្មាើ ទខ្ត្កញូវ  ួចន លក់ ហាកា   ិងអារទណ រួចទេះកា បត្ងូ  ដែ  
កាច់ចងាូរ ួយផូង ស្លារចទេះស្ៅចាក់ស្ស្មទ្វា រ។  
 នាងខ្រតិយាណីនទទេះស្ៅទស្ត្ រខ្លួ ស្ ើដត្េស្មាើត្រស្ងើយ។ ទ្វា ររស្បើកស្ ើង។ នាយស្កាប 
ឳ ខ្លួ ស្មាើគ្នរវកិចចរី ទខ្នារ។ី នាងងក់កា ស្ចា ញញឹ យា៉ា ងត្នន់ដាក់នាយស្កាប ដែ  
ស្មាើឲ្យនាយស្កាបឈូ អួ ៗកេទងចិរត  ិយាយស្ ើងញ័រថាៈ 
(នូ រងចាតំា ដា ភេទី៤៥ ស្ៅនាត ហ៍្ស្ត្កាយ) 


