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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៤៨ (ស្នេហាស្ ើទូក) 
 ធីតានួរស្ធវើរាយមាយថាៈ 
 ស្យើងមកដ ់ណាស្ ើយបង? 
 បាទ! មកដ ់…ជាងពាក់កណាា  ផ្លូ វស្ ើយ 
 ភូមិអ្វី?  
 ភូមិស្រោម 
 បងស្គា  ់កន្លលងទ ាំងស្លេះស្ទ?  
 បុរនស្ ើងស្ជារ លិយាយស្ោយរួនរាល់ថាៈ  
 ឳ! ទីស្លេះខ្ុ ាំស្គា  ់ដូចស្គា  ់ស្ហារស្ ៉ៅ ខ្ុ ាំដូស្ េ្ េះឯង។ ខ្ុ ាំធ្លល ប់រកទទួ ទលតាាំងពីស្កេងៗ 
មករ ូតដ ់ថ្ងៃស្លេះ។ ខ្ុ ាំធ្លល ប់ស្គា  ់ផ្លូ វរស្ទេះ ផ្លូ វស្ ើង ផ្លូ វថ្រព ផ្លូ វវា ។  
 ស្បើស្ព យប់ បងស្ដើរវស្ងវងស្ទ? 
 វស្ងវងឯណាស្កើត ចង់ខ្ុ ាំស្ដើរស្ធេចន្ភេកក៏រកផ្លូ វស្ ើញន្ដរ។  
 រនួ ណាន់បង ស្យើងស្កើតមកជាន្ខេរ រតូវន្តស្គា  ់យា៉ៅ ងស្ហាចក៏ស្គា  ់រនុកស្ទន 
ស្យើងឳយជាក់លាក់ន្ដរ។ ស្គា  ់យា៉ៅ ងស្លេះន ាំឲ្យរនួ  ន្តធមេតាបងស្មើ ផ្កា យ ឬអី្បាល 
ជាមលិវស្ងវង។  
 ស្ទ! ស្ទ! ន្ខេរគ្មេ លអ្េកណាស្មើ ផ្កា យស្ទ ស្យើងចាំណាាំស្ដើមស្ ើន្តមាង។ ស្យើង 
ន្ដ ធ្លល ប់ស្ដើររា ់ថ្ងៃស្ៅស្យើងស្គា  ់រ ូតដ ់ស្ៅស្មេ ររបរុ់មពន្ងមស្ទៀតផ្ង។ នង 
មណីលឹកថ របនុន្ដ រករនួ បស្ជោ តន្មល រគ្មល់ន្តស្ ើញស្យើងរូប អមកលិយាយ 
ផ្ងគ្មេ ស្ោតរបាប់កចិចោរអ្ន់។ ឥ ូវនងដងឹថ បុរនស្លេះអាចមាលរបស្យា លដ៍ ់ 
រស្រមាងោរណ៍របន់នងន្ដ ចងរ់ត។់ នងបាលដងឹថ "បុរនស្លេះស្គា  ់អ្ន់ផ្លូ វ"។ 
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នងរេិះរកមស្ធោបាយនួរន្ណនាំឲ្យអាមលុនសស្ោតលិយាយរបាបន់ងឲ្យអ្ន់។ ន្ត 
នងពោយាមស្ធវើ យា៉ៅ ងណាកុាំឲ្យវានងសយ័បាលស្ ើយ។ នងនួរស្ទៀតថាៈ 
 បង! បងឯងស្ចេះន្  ទឹកស្ទ?  
 អូ្! ខ្ុ ាំពីស្រឿងទឹកស្លេះ ស្ចេះដូចរតី។ ខ្ុ ាំធ្លល ប់រកនីុស្ ើងទឹករាបោ់េ ាំមកស្ ើយ ខ្ុ ាំរន់ស្ៅ 
ន្តលឹងទូក។  
 បង! ខ្ុ ាំស្គា  ់ណាន់ជាតិស្លេះ ខ្ុ ាំមលិស្ចេះន្  ទឹកលឹងស្រស្ស្គេះ។ ោ ណាខ្ុ ាំ 
ស្ ើញស្រន្  ខ្ុ ាំចងន់្  លឹងស្រថ្រកណាចង។់  
 មាលពិបាកអី្អ្េកនង។ ស្បើភ័ពវនាំណាងខ្ុ ាំមាល ថ្ងៃណាមួយខ្ុ ាំលឹងបង្ហា តអ់្េកនង 
ឲ្យន្  ទឹកបង្ហា តន់្តមួយន្ភេតស្ទអ្េកនងមុខជាស្ចេះន្  ទឹកមិលខាល។  
 បុរនលឹកថ  បង ូកនាំដីរកនងបលាិច ស្តើនងយ ់យា៉ៅ ងណា។ នរឮីឃ្លល ស្លេះ 
ស្ ើយ ប់មលិទល់ស្្លើយភ្លល មស្ទ ន្តនងញញឹមថ បុរនចូ កេុងអ្នា ក់នងជា 
របាកដ។ បុរនរង្ ាំនាំដីនងយា៉ៅ ងងប់ដស្ងាើមស្ទើបឮនាំដីស្រោយស្លេះថាៈ  
  ្ េះ! ស្បើបាលអ្េកស្ចេះបង្ហា ត ់ ខ្ុ ាំនបាយចិតាណាន់។ ខ្ុ ាំកន៏ងឃមឹថ កេុងស្ព  
ោប់ៗ ស្លេះខ្ុ ាំមុខជាបាលបងបង្ហា ត់ខ្ុ ាំមិលខាល។  
 បរមងុស្ទរទល់កេុងចតិាយា៉ៅ ងថ្រកស្ពក លឹងពាកយចស្មលើយស្លេះ។ ស្នចកាីស្នេហាក ៏
ស្ពញស្ពារស្ជារស្ ើងដូចទឹក។ នងមណី ូកថ្ដរបន់នងោល់ស្គេ បុរន ន្ដ រតឹន្តឲ្យ 
របុនកស្មាល េះញ័ររលធតជ់ាងមុលស្ៅស្ទៀត។ អ្េក្ប់រមាមថ្ដស្លេះោា ប់រចបាចឥ់តបងអង ់
ស្ ើយ។ អ្េកលិយាយផ្កល ន់នាំស្ ងញ័រថាៈ  
 អូ្…អូ្ល…នូមស្ទន…កុាំរបោល…់។ ធតីាតបយា៉ៅ ងន្ផ្អមរតជាកច់តិាថាៈ 
  ្ េះ!  ្ េះ! បអូលចង់ស្ចេះន្  ទឹកណាន់។  
 បរមងុបជោ កន់ងស្ោយរតឹន្តរចបាចថ់្ដស្លេះខាល ាំងស្ ើងស្ទៀត រួចថាៈ 
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 បាទ! អូ្លកុាំរពួយឲ្យស្ស្គេះ អូ្លមុខជាស្ចេះន្  ទឹកមិលខាល។ ន្តកុាំលិយាយពី 
ស្រឿងស្លេះអី្ស្រពាេះជាស្រឿងង្ហយរនួ ណាន់។  
 លិយាយពីស្រឿងអ្វីវញិ? 
 បរមងុស្ៅធេឹងដូចរូបអ្េកតា អ្េកពុាំស្្លើយយា៉ៅ ងណាស្ទ។ លឹងលិយាយរនលាញ់ 
នងភ្លល មវារងឹបបូរមាត់ស្ពក រួចមោ៉ៅងស្ទៀតខាល ចនងផ្ង លឹងលិយាយពីស្រឿងអី្វស្ៅស្ទៀត 
វាខាតស្ព ណាន់។ អ្េកអ្ន្ងអ រមាមថ្ដរនីឳលស្ងើបរមាមទ ាំងរបា ាំស្លេះនជា ចស្មលើយ 
របន់អ្េក។ នរញីញឹមោល់ន្តនេិទធលឹងបុរនជាងមុលបលាិចស្ៅស្ទៀត។  
  ្ េះបង! លាកប់ា ាំងអី្… ុ៊ឺ ខ្ុ ាំស្អ្ៀលមាតណ់ាន់។  
 បាទ! …បាទ! ខ្ុ ាំក៏ស្អ្ៀលន្ដរ…បាទខ្ុ ាំស្អ្ៀលជាងអូ្ល ស្រពាេះខ្ុ ាំជារាស្រនាអ្េករក 
រតកូ ទប អ្េកជាកសរតីយ៍ អ្េកខពង់ខពន់។  
 ស្ទ! ស្ទ! កុាំបងមាលរបស្គនល៍ដូស្ េ្ េះ ខ្ុ ាំអាណិតបងណាន់។  
 អូ្ល! អូ្លរគ្មល់ន្តអាណិតស្ទ?  
  ្ េះ! អាណិត រួច…រួច…រន…ឡាញ់ផ្ង។  
 បរមងុទញថ្ដនងទ ាំងរនុងមកឳបស្ងើបរូបរតឹថព  ់អ្េក ជានជា ស្នេហាមួយ 
យា៉ៅ ងរជា ស្រៅ។ រនីរនន់បស្ណាា យស្ោយឥតស្ធវនថរតូវស្ធវើជាស្អ្ៀលអ្លប់លាិចកុាំ 
ខាល ស្ដើមបឲី្យរបនុស្លេះស្ ឿជាកច់ិតានង។   
 
(នូមរង្ ាំតាមោលភ្លរទី៤៩ ស្ៅនបាា  ៍ស្រោយ) 


