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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៤៧ (ស្នេហាស្ ើទូក) 
 នាងកកវមណីស្ ើងស្ល ាំងបបូរមាត់។ មាននទអីក៏ដឹងចិតតនាងស្មលល៉េះ? 
ឳ! អន់ស្ ើយ ស្រោងការណ៍នមាា ត់របន់នាង។ ធីតាស្ ើញជាក់ជារត់មិនរួចជាដាច់ខាត។ 
ច៎ា ! ដ ់កកនលងស្នា៉េះ អូនស្ៅតរមួតឪ្យជួយជាធមមតាស្ទ ស្ររ៉េះបងចប់អូន។ ស្តើបងស្ធវើស្មលច 
ស្ៅ? 
មុនដ ់កកនលងស្នា៉េះ បងឪ្យស្ោយអូនស្ បថ្េ ាំងងុយស្ដក ឲ្យអូនស្េង ក់ រួចបងកាំក ង 
តរមួតថ្កុាំឲ្យឮមាត់អមាា ន់ពួកឯងស្ដក ក់។ រព៉េះនាងរតូវការស្ៅទ ់កដនស្ៅរកមហា 
ស្ចរ។ អូនស្ ើញស្ទស្ធវើយល ងស្ន៉េះអូនស្ៅណារួច? 
 ច៎ា ៉េះ! ច៎ា ៉េះ! អូនេិតរត់កបបស្នា៉េះកមន! 
 ថ្ស្ ើយ នាងរប៉េះខ្លួនទនទឹមនឹងមាននទ រួចឳបបុរន យល ងតឹងនិយយតស្ៅស្ទៀតថ្ាៈ  
 បងរាជាា កមន កតច ាំស្មើ អូនរត់ឲ្យរួចពីកណាត ប់ដដមហាស្ចរកាំណាច។  
 មាននទស្នើចរួចស្រកាកអងគុយអុជារមួីយស្ទៀត បងហុយកសែងស្លល ម ធីតាស្រកាកតាម 
អងគុយរបស្កៀកជាប់ជិតនឹងមាននទ។ និយយថ្ាៈ  
 កេុងជាតិស្ន៉េះ បអូនស្ៅកតរនលាញ់ "មហាស្ចរ" កតមួយស្ន៉េះកដ បលន់នេរ កដ ជួយ 
ជាតិកដ ស្ដា៉េះទុកខរបជាជន? កតបអូនមិនចង់ានយកស្ធវើជាបតីស្ទ ស្ររ៉េះចិតតស្េខ្ពន់ណាន់ បអូន 
ស្ោងមិនដ ់ស្ធវើមិនដូចតាមមិនទាន់... 
 មាននទឳបនាងស្ ើករនីបីរតកង រួចដាក់បស្ណាត យស្ៅស្ ើករេ   
 ស្េងស្ៅអូន បងលាស្ ើយ 
 អស្ ជ្ើញ អូ! ឈប់និន… 
នាងនទុ៉េះស្រកាកស្ ើង នទុ៉េះស្លាតពីស្ ើករេស្ៅឳបរកញីមាននទកដ ញញឹមជានិចារួចនាងសតួ  
ខ្លួនស្ ើដដជានញ្ញា លាោេ រួចបិទកនេក។  
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 មាននទថយខ្លួនមួយៗ ស្ចញពីធីតា រួចនិយយជាចុងបស្ងហើយថ្ាៈ 
 បងទុកទាវ រចាំ ឲ្យអូនរត់ស្ៅតាមខ្យ ់ចុ៉េះ។  
 នាងមណីស្ ើកដដ មាននទស្ ើកដដ រួចជនទា ាំងពីរក៏កបកោេ ស្ៅ។ ស្ចរស្ដកនមលងឹស្មើ  
ផ្កា យស្ ើដាំបូ ទូក។ ធីតា បស្ត ប់នាយោយ ោម នឮនូរស្រៅពីដស្ងហើមជនអេកស្ដក ក់ស្នា៉េះ 
បលុស្ណាណ ៉េះ។ កញ្ញា ខ្មួ ខាម ញ់រួចរកីរាយកេុងចិតតយល ងដរកអស្នក។ នាងស្ដើរ បៗ ស្ ើកស្ជើង 
ស្ ើងកាត រទូកខាងស្រកាយ។ នាងបរមុងកដ កាំពុងអងគុយកាច់ចងាូត ស្ោកសាក់ភ្ញា ក់ដូចស្េ 
កន្រ្នាត ក់ស្ ៀបករនក កតរមាមដដដ៏ទន់នលន់របន់រព៉េះនាងខ្តតិយល ណី ខ្ាប់បបូរមាត់កដ ស្ ៀប 
នឹងករនកស្ ើងស្ន៉េះជាប់។ បុរនន័យកតុកៗ ដកដស្ងហើមធុាំកលិនរកអូបស្យពីរមាមដដដ៏តូច 
រច ឹងស្ន៉េះ។ រទូងអេកញ័ររនធត់ស្នទើរលល យជាពីរបី។ ស្ញើននអិតៗ កបកស្ញើនពីខ្េងអេកទា ាំងកេុង 
រារតីដ៏រតជាក់ស្ន៉េះ។  
 រព៉េះនាងឈររចត់កកងដដ ស្សទរខ្លួនយល ងទន់នលន់ស្ៅជិតរតស្ចៀកបរមុងខ្ែបឹថ្ាៈ  
 កុាំស្ោយបងនិយយខាល ាំងអី! 
 អូយ! រកយបង…បង…បងមួយមាល ត់ស្ន៉េះថមីអវីក៏ថមីស្មលល៉េះ? 
រកយស្ន៉េះមានទមាន់បលុននេាំរព៉េះនុស្មរុមកស្ ើចិតតកស្មាល ៉េះ។ ស្បើកាត់ជាតដមលរកយស្ន៉េះដថលរាប់ស្កាដិ 
ស្រៀ ។ អស្ា រយកមន! ស្លាកតនាងស្ៅមាណពស្យើងបង បង…។ រកយមួយមាល ត់ស្ន៉េះឮនូរពី
រយដងកេុងមស្នានស្ ា្តនាអេកកាច់ចងាូតស្យើង។ បុរនហាក់ស្ ើញថ្ រូបអេកដថលសុតអន់របុន 
ឯស្ទៀត។ តបតិធីតាមួយក៏ អសុតអន់នារ ីមកនុាំខ្លួនស្ៅពីស្រកាមអេក។ ឳ! នាំណាងអីក៏ធាំស្មលល៉េះ! 
កាំពុងនលឹកកេុងការងងុយ រព៉េះោទិតយមួយរ៉េះស្ ើងបាំនលឺរព ឹងមាណពឲ្យនលឺរកីរាយស្ ើងនឹង 
តណាហ កដ  ូរកាំ ុកយល ងខាល ាំង ស្នទើរស្នលចអន់ករណីកិចាកដ កាំពុងស្ធវើ។ ខ្វ៉េះការអប់រ ាំដូចអេក 
តន ូឯស្ទៀត មាននាយស្កាប មហាកា  រវីាៈ ោរុណ ជាស្ដើម មស្នាេតិរបន់នាយបរមុងរជុ  
យល ងស្ ឿនោម នអវីទប់ស្ ើយ។ បុរនរកស្ កស្មើ នាយោយ នាំ ឹងស្មើ ស្ៅអេកទូកអន់ 
ស្ ើញ ក់នាប់នា ់។ ជស្យ! ស្ព ស្វលាក៏ស្ច៉េះជួយស្នចកតីស្នេហា រវាងជនកាំនត់មាេ ក់ជា 
មួយរព៉េះនាងខ្តតិយល ណីមួយអងគកដរ។ នាយបរមុងរតិ៉េះរ៉ិេះថ្ ''ឥ ូវស្េស្ៅអញបង ស្តើអញ 
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ហា នស្ៅស្េអូនឬស្ទ? ស្ទ! ស្ទ! មិននមស្ទឯងជារាន្រ្នតស្ម្ាស្ន៉េះ ស្េជាស្នតច! ឳ! ស្ ើញខុ្ន 
ោេ ឆ្ងា យណាន់" អន័ពវជញ្ញជ ាំងវណណាៈ។  
 បុរនរបឹងទប់ចិតតអេកកដ បុករជួ ស្ ើងខាល ាំង ស្ដាយជាប់ចិតតខ្ែបឹតបវញិថ្ាៈ  
 អឺ រព៉េះនាងមិនទាន់សទុ ាំស្ទ?  
 នារញីញឹមស្្លើយយល ងរតជាក់ដ ់បណតូ  ចិតតថ្ាៈ  
 ច៎ា ៉េះ! ខ្ាុ ាំមិនទាន់ទទួ ដាំស្ណកស្ទ ខ្ាុ ាំអសែុកណាន់ 
 ខាងកេុងស្ៅត ណាន់ស្ៅឬអី?  
 ាទ! ាន មានអីទាន កតរបយ័តេករកងស្លាករេូស្ ើញ។  
 នាំស្ ងធីតាយល ងរេ ួចរតឹកតពិស្រា៉េះស្្លើយស្ទៀតថ្ាៈ 
 មិនអីស្ទ! ស្បើបងខ្ាុ ាំភ្ញា ក់ ខ្ាុ ាំរត់ស្ៅវញិភ្ញល ម ខ្ាុ ាំមិនឲ្យបងរពួយស្ទ។  
ជនទា ាំងពីរក៏ស្ៅស្នាៀម ហាក់អន់នាំដី និយយរកោេ ។ នាងមណីរ៉ិេះរកស្រឿងនិយយស្ទៀតថ្ាៈ  
 យី! ខ្យ ់ខាងស្រៅរស្ ើយរតជាក់រនួ ណាន់ េ៎ា។ 
 ខ្ាុ ាំរោណាន់ អេកនាងមិនរោស្ទឬ?  
 ច៎ា ៉េះ! ឥ ូវរោកដរ។  
 រកយស្ន៉េះ ស្ធវើឲ្យទឹកចិតតបុរនកស្មាល ៉េះស្ ើងបឺុតស្ាល ងរតឹកតខាល ាំងជាងមុនស្ៅស្ទៀត។ បុរន 
ស្ជឿជាក់ថ្ លាា ចកាំនត់ស្ន៉េះជាលាា ចពិស្ននកដ អេកជាមនុនែទន់ស្ខ្ោយានស្នេហាន្រ្នតី 
មាេ ក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពន់បាំសុត។ បុរន ួចញញឹមនងឃមឹទុកថ្ ចាំណងស្នេហារបន់អេកមុខ្ជាាន 
នស្រមចកេុងមួយស្ព ដ៏ចស្នាល ៉េះស្ន៉េះមិនខាន។  
 
(នូមរងច ាំតាមដានភ្ញេទី៤៨ ស្ៅនាត  ៍ស្រកាយ) 


