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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៥០ (ស្នេហាស្ ើទូក) 
 ព្រះនាងមណីព្រវកីា  ស្្វើដូចឆ្ង ់ថាៈ  
 ស្ ើដូស្ េ្ ះ ស្្វើស្មេចឲ្យស្ ើងបានជួ គ្នេ ឆា ់បាន?  ង! ឳស្ ើងជួ គ្នេ បានស្នាះទា ់តែ 
ដ ់ស្រ  អូនរួចរីឃ ុំឃុំងស្នះ។ ហ ៊ឺ! រួចរីឃ ុំឃុំងមិនដឹងឆាេ ុំណា ស្រ ណា ស្វលាណាស្ទ។ 
 អូនម ខតែស្លា  ់ខាួន ស្ព្រះតែស្នចកេីស្នេហារ ន់ស្ ើងមិនខាន។  
 នា  ព្មុងឮដូស្ េ្ ះ ព្រ៊ឺខាួនខាា កៗ រិែយ៉ា ង ូរ ស្ ះកា ែឹងព្ទូងស្រក ស្ោ រកផ្ាូ វ 
ស្ោះព្ស្ល មិនស្ឃើញ។  េកនួរនាងថាៈ  
 ស្ ើដូស្ េ្ ះ ស្ ើងព្ែូវស្្វើយ៉ា ងណា ស្ដើមបឪី្យបានជួ គ្នេ ឆា ់ៗ? 
 នាងមណីស្ព្ែក ររន់ស្រក។ នាងមានស្ព្គ្នងការណ៍និយ ស្ព្នច។ នាងនិយ ថាៈ 
 ស្ ើង ងរិែតាម អូន កេ ងរវាង ីថ្ងងស្ទ ស្ ើងបានជួ គ្នេ ជា េីព្ រនធមិនខាន។  
  ព្មុងនិយ លាន់មាែ់ថាៈ 
 ស្្វើយ៉ា ងណា? 
  ្ ះ! តាម អូន រ៊ឺ ីថ្ងងស្ទៀែ ស្ ើងស្រៀ ការគ្នេ ស្ៅព្បាស្លទព្រះកមព ែ!! 
  ព្មុងស្ឆ្ាើ កាែ់ថាៈ 
 ឯព្បាស្លទព្រះកមព ែ? 
 ស្ ើងរែ់ស្ៅ! 
 ស្ព្ែក រស្នទើរភ្ាូក ន់ភ្រតផ្នដី  ព្មុងស្កាែនរស្នើរតផ្នការស្នះតព្កស្រក។  
 បាទ! តមនៗ ស្ ើងរែ់ស្ៅ តែរែ់យ៉ា ងណា? 
  ងស្ចះតហ ទឹកព្ស្ល ់  ង ី អូនតហ ដ ់ស្គ្នក។  ងស្លា  ់ភូ្មិភារព្ស្ល ់  ងនា ុំ 
 អូនស្ៅព្បាស្លទព្រះកមព ែ ស្នះជាការស្ព្នចបាែ់ស្ហើ ។  



អត្ថបទអក្សរសិល្ប ិ៍៖ មហាចោរចៅទល់្ដែន                                                        
 

អត្ថបទចោយ៖ មាស សុភាព 

 តមន! តមន!  ូន… ូន…ស្ ើងម ខជាបានជួ គ្នេ មិនខាន។ តែ ូន  ងអាណិែដ ់ 
ស្លាកព្រូណាន់ គ្នែ់ស្ស្លម ះព្ែង់នឹងជាែិ គ្នែ់ន ខចិែេ ុំបាកស្វទនាស្ព្រះជាែិ គ្នែ់ ះ ង់ 
 ន់  ណយនកេិស្ដើមបសី្្វើតាមរកយវសិ្ននកាា ហាន គ្នែ់មានចិែេថ្ងាងាូ រ មិនរួរ ងកបែ់គ្នែ់ 
ស្ស្លះ។  
 នាងមណីខា ុំមាែ់នងកែ់រកយថាៈ  
 យ៉ា ងហេឹងឬតដ ស្ៅថ ព្នលាញ់ខា ុំ។ ឥឡូវស្ ើងព្នលាញ់ ឬមួ ស្ ើងត កគ្នេ ? 
 ូនមិនខាា ចនឹងត កស្ទ ស្ព្រះ អូនក៏រ ុំទាន់ស្លា  ព្បាណឯណាស្ ើរូ ឯង។ រិែឲ្យតមនតទន 
ស្ៅស្មើ ?  
 នា  ព្មុងស្នើច និយ  តងវងថាៈ 
 ឥឡូវថ ស្ ើស្ ើងនា ុំគ្នេ ស្ៅដ ់ព្បាស្លទព្រះកមព ែស្ហើ  ស្ែើ ូនស្្វើយ៉ា ងណាស្ទើ ព្រះ 
កមព ែ  ់ព្រមស្អា ស្ ើងបានគ្នេ ជា េីព្ រនធ?  
 ការស្នះស្ព្នចស្ ើខា ុំ  ងមានរ ណដ ់ស្ៅជួ ស្យងជីវែិខា ុំស្ហើ ណាក៏ព្រះកមព ែ 
មិន  ់ព្រមស្ទៀែស្នាះ។  ង!  ង! ស្ៅៗ ស្ ើងនា ុំគ្នេ ស្លាែទឹកស្ៅ ឆា ់ស្ឡើងតព្កងដ ់ស្រ  
ស្រមកផ្លា ន់ ងស្ៅ?  
 ស្ៅ! ទឹកកួចទូកស្រ ៉ាវស្រច ះស្ឡើង។  ព្មុង្ ់ថ្ដនាងមណីស្ព្កាកឈរស្ឡើង។ 
នា ស្កា ស្លង   ហ៊មៗនាងម ខទូក។ ជនទា ុំងរីរឳនច ះ។ នា ស្កា ស្ព្កាកឈរខព រមាែ់ឮរ ៉ាូៗ។ 
ព្រះនាងង ស្ព្កាក។  ព្មុង ងា  កតនាងដូចស្ដើម។ នា ស្កា ស្ដើរ ស្ែ ស្តា ស្ៅ    
ម ខស្ទៀែ។ ព្រះនាងឳនកា រែ់ចូ កេ ង នទ ់វញិ ស្ៅព្ ះខាួនស្ ើរូកដតដ កេ ងទីងងឹែ 
ជ ុំវញិជញ្ជ ុំងទា ុំង  ួនដតដ ។ រ៊ឺនា ស្កា ដ ់ស្វនកាច់ចងកូែស្ហើ ។ ស្ព្កា មកព្រះនាង 
ឮនូរនា ស្កា  និង  ព្មុងនិយ គ្នេ រ ៊ូៗ  ុំរីនង្គ្រា មរីមស ិ។ ជនទា ុំងរីរ  ជថេ ុំជក់ 
មួ ព្ន ក់ ស្ទើ ឮនូស្ជើង  ព្មុងស្ៅកាន់ដុំស្ណក។ នា ស្កា កាច់ចងកូែយ៉ា ងនរា ។  
 
(នូមរង្ ុំតាមោនភារទី៥១ ស្ៅនបាេ ហ៍ស្ព្កា )  


