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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៤៩ (ស្នេហាស្ ើទូក) 
 បាទ! ឳព្រះម្ចា ន់ស្ ើយ! ថ្ងៃស្ ះខ្ញ ុំហាក់បា រន់ជាងមីម្តងស្ទៀត ខ្ញ ុំនប្បាយចិតតណាន់ 
ស្ព្រះខ្ញ ុំស្ទើប្បម្កស្ទើប្បរះ ព្ប្បទះព្នីមួ្យដែ  អគ្មម  រីរស្ ើស្ោកស្ ះ។  
 បាទ!  ូ  អដម្   អ… អ…។ ដតស្ប្បើ ូ មិ្ ព្នោញ់ខ្ញ ុំវញិស្ទ ខ្ញ ុំម្ញខជាស្លា ប់្បខាួ មិ្  
ខា … ូ ព្នោញ់ខ្ញ ុំវញិស្ទ? 
 ព្នោញ់ 
 ស្េតញស្ម្៉េចក៏ ូ ព្នោញ់ខ្ញ ុំ រួចស្េតញស្ម្តចក៏ ូ មិ្ ព្នោញ់ េកដែ ម្ច ប្បញណ្យនកកិ 
ខពន់ៗស្ៅ?  
 ស្ព្រះព្ប្បដេ ជាវាននាស្យើង។ ខ្ញ ុំព្នោញ់ េកម្ច ប្បញណ្យនកតិស្ម្តចស្កើត? ស្ប្បើស្េស្នាះ 
ស្ព្ចើ ដតម្ច ព្ប្បរ ធរាប់្បរយ ផឹកព្ស្ល ស្ ងស្ប្បៀ… េញ៊ឺយ៉េ ប់្បណាន់ព្បុ្បន េកធុំ។ ឳ! ដម្  
ព្នោញ់ប្បង ស្ព្រះវាននានាុំស្ោយស្យើងជួប្បគ្មេ កេញងស្រ រាព្តីស្លៃ ត់ ដែ ម្ច ខយ ់ព្តជាក់ 
េ៊ឺកា  ិងស្រ ស្ ះស្េើយ ដែ រញ ុំោចទប់្បចិតតព្នីឪ្យម្ច ះមិ្ ព្នោញ់ស្នាះ។  
 ប្បអូ  ិយយរីចិតតព្នីតាម្កា ស្ ះប្ប តិចចញះ 
 ក្នុងចពល្ថ្ងៃ ចិត្តស្សីស្បកាន់ថា មិនស្សលាញ់នឹងស្បុសណាោច់ខាត្។ រួចចបើស្សលាញ់ 
ចោងស្សលាញ់ោមស្បថ្ពណីបុរាណ គឺស្តូ្វឪពុក្មាត យទុក្ោក់្ឲ្យោមចាប់។ រួចចបើស្បុស
ច ោះគ្មា នបុណយសក្តិ គ្មា នស្ទពយធនធាន គ្មា នឧត្តមគតិ្ខ្ពស់ចទ ស្សីចយើងមិនស្សលាញ់ោច់ខា
ត្។ ែល់្ថ្ងៃលាៃ ចចិត្តស្សីដស្បបនតិចចៅវញិ គឺថាស្តូ្វបង្ហា ញខ្លួនឲ្យចគឯងច ើញផង។ ចបើចគ
ច ើញរួចចគស្សលាញ់ចយើង ចគសាក្សួរចយើងោមចាប់ក៏្គួរយក្ចៅ។ ចពល្យប់ស្សីៗ គិត្
ធូរបនតិចចៅចទៀត្ថាកុ្ុំស្បកាន់យក្ដត្ស្បុសមានបុណយសក្តិ មានបញក្ពារខ្ពង់ខ្ពស់នឹក្ថា មិនោ ុំ 
បាច់រូបស្បុសសាា ត្ប ុ ា នក៏្យក្ដែរ។ ចពល្ពាក់្ក្ណាត ល្អស្ធាស្ត្យប់សាៃ ត់្ ខ្យល់្ស្ត្ជាក់្ស្ពឺ 
ខ្លួន ចិត្តស្សីស្ក្ឡាស់រលី្ង គិត្ថាច ោះយ ងណាក៏្យក្ដែរ មិនបាច់រូបល្ា មិនបាច់បុណយសក្តិ 
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មិនបាច់មានស្ទពយធន មិនបាច់ខ្ពស់ចទ ឲ្យដត្បានគ្មន ចៅ ោ ុំកាច់ទុំរង់ចិត្តបតីច ោះឲ្យបានែូច 
បុំណងចែើមវញិ។  

 ឳ! ចពល្ចនោះជាចពល្អស្ធាស្ត្ បាូនមានភ័ពវបានមក្ជួបនឹងបង បាូនក្ែូ៏ចស្សីឯ 
ចទៀត្ក្៏ស្បងុយស្សលាញ់បងចៅចុោះ។ ដត្…ដត ឳ ចតិតស្សី…ចតិតព្នីកា ណាបា  
ព្នោញ់ េកណាស្េើយ ចតិតព្នីឥតដកដព្ប្បបា ស្ ើយ។ ប្បង! ចតិតព្នីផ្កក ប្បម់្ញខ 
ព្នោញ់ដតមួ្យ រេូតមួ្យជីវតិ។  
  ស្ ជ្ើញ ូ ស្ ើងម្កស្ ើម្ក  ងគញយឪ្យបា ជតិគ្មេ ស្ៅស្ទៀត។  
 ច ះ! ស្ទ ប្ប៉េញស្ណ្ណះបា ស្េើយ។ ដតឥ ូវប្បងស្េើយ ស្តើប្បងហា៊ា  ន៊ាូប្បតូ រជីវតិ ឹងប្បអូ  
ឬស្ទ? 
 ប្បព្ម្ងុឳ ស្ងើប្បព្ម្ចម្ថ្ែនាងយ៉េ ងខាា ុំង 
 ហា៊ា  ! ហា៊ា  ប្បតូស្លា ប្បប់្បតូ ររន់ ប្បអូ ម្ច ទញកខ ី ប្បងហា៊ា  ទ ុំង ន់ 
 ប្បងហា៊ា  នបងជូ  ូ ទ ុំង ន់។  
 ធីតា ិយយយ៉េ ងព្នងូតព្នងាត់ស្ៅស្ទៀតថាៈ  
 ប្បអូ ម្ច ស្នចកតសី្ព្តក រ ឹងប្បងណាន់។ ែូចប្បងព្ជាប្បព្ស្លប្បក់េញងស្រ ស្ ះប្បអូ  
កុំរញងស្កើតទញកខខាា ុំងណាន់… 
 ប្បព្ម្ុងកាតថ់ាៈ 
 ទញកខ ី?  
 ច ះ! ទញកខប្បអូ េ៊ឺទញកខចងប់ា ប្បងជាប្បតីឲ្យបា ឆាប្ប់។  
 ប្បព្ម្ងុស្ព្តក រ ឹងនុំែីស្ ះយ៉េ ងថ្ព្ក ស្ ក។  



អត្ថបទអក្សរសិល្ប ិ៍៖ មហាចោរចៅទល់្ដែន                                                        
 

អត្ថបទចោយ៖ មាស សុភាព 

 រកយនាងស្ៅម្ញខព្ជ ុឆាៃ យឥតប្បងអង ់ ស្ែើម្បឲី្យបា រួម្ែុំស្ណ្ក រួម្ស្ម្ព្តី 
រួម្រកយនុំែីរួម្រូប្បកាយជាមួ្យដត ឹងប្បងមួ្យ។ ឳ! ប្បអូ ព្រួយខាា ចដព្កងយូរស្ៅ 
ប្បងណាយរស្លយចតិតស្ច ប្បអូ ឲ្យស្ៅឯស្កាម្ចេ កឯ់ង េ៊ឺថងស្ៅព្នោញ់ស្េឯស្ទៀត 
ស្លាច ឹកនាែ ់ប្បអូ  ដែ បា ស្បាះរួយចតិតព្នោញ់ប្បងទ ុំងព្នញង គ្មម  ន ់ព្តង ់
ណាស្ស្លះស្នាះ។  ិយយយ៉េ ងស្ ះប្បអូ ព្រយួណាន់។  
 នាងប្បព្ម្ុង ួងស្ោម្វរ កខណ៍្ថាៈ  
  ូ កញ ុំព្រួយ កញ ុំងប្ប់ កញ ុំបារម្ភឳយស្ស្លះ ប្បងម្ិ ស្ធវើែូស្ចេ ះស្ទ ម្ច ស្ទវតាជាព្ប្បធា  
ស្លកស។ី ស្ប្បើប្បងម្ច ចិតតែូស្ចេ ះដម្  នូម្ឲ្យប្បងស្លា ប្ប់ដត ឹងោវញធស្េ។ ដតស្ប្បើ ូ េិតថ 
ចងជួ់ប្ប ឹងឆាប្ប់។ ស្នាះប្បងេិតែូស្ចេ ះដែរ េ៊ឺប្បងខាា ច ូ ណាយ រស្លយចតិតស្ច ប្បង 
ដែរស្ព្រះប្បងជា េកខសត់ស្ខោយ  ូ ជា េកម្ច ស្ោេនម្បតិត ប្បងជារាស្រនត ប្បអូ ជា 
ស្នតច។ 
 
(នូម្រងច ុំតាម្ដា ោេទី៥០ ស្ៅនបាត េ៍ស្ព្កាយ) 


