
អត្ថបទអក្សរសិល្ប ិ៍៖ មហាចោរចៅទល់្ដែន                                                        
 

អត្ថបទចោយ៖ មាស សុភាព 

ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៥៥ (ថ្កើងត្រង់ណា) 
   
 ថរើជនទ ាំងពីរស្លា ប់ ឬរស់? 
 គាប់ជួនរដូវថ ោះជារដូវវសា ថ្ាៀងធ្លា ក់ញឹកញយអណ្តូ ងដដល យករ និង យឡាំបាន 
ធ្លា ក់ថៅថ ោះមានទឹក។ ថោយដឹងខ្ាួនធ្លា ក់ថពោ កថៅកនុងទឹកឮសូរត្គា ាំ  យករត្បថវត្បវាឳប យឡាំ 
ដដលធ្លា ក់ថៅមុន ត្របូកត្របល់កនុងទឹកដដលហូរតាមរូងមួយធាំរុោះថៅពងរាំថហៀងមាា ង។  
  យករនិយាយថាៈ  

 ថអើថវ ើយ! វាត្បុងសមាា ប់ថយើងដមន។  

  យឡាំថសើរ។  
 ថយើងមិនទន់ស្លា ប់ថទ!  

 អឺ ឯងថត្បងុណាស់ដដរ 
 គង់ដរភ្លា រ់ថសនៀរបាន! 

 ហាស់ៗ ហួសរិរតថពក! អញនឹកថ ថយើងថៅកនុងអ ា ក់វាឥឡូវថៅដមន! 
 រងាណាស់ថវ ើយ! ថយើង ាំគាន ថៅមានដខ្ែទឹកថៅឬ?  

 ថទ! កុាំទន់អាលថៅណាត្បយ័រនថត្គាោះថទៀរ។  
 រុោះថធវើយា៉ា ងណា?  

  យករត្គវកីាលាៈ 
 រងច ាំថមើលថហរុការណ៍្សិន! មិនបានថទ មីខ្រតិយាណី្ថនោះវាត្បសប់សមាា ប់ថយើងដមន! វាថរោះ 
ត្បមូលថយើងឲ្យមកថៅកនុងត្រកដូរត្រី! 
  យឡាំថសើរយា៉ា ងរកីរាយ! 
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 អញសបាយរិរតនឹងស្លា ប់ដដរ ថត្រោះចញ់ឧបាយកលស្រសតី! ថអើលមមងូរទឹកចនទបសមាា ប់ 
ខ្ាួនដដរ! ហា ៗ… 

  យករគាំហ៊កថាៈ 
 ឆ្កួរ! ថមើលថយើងរាវថមើលពងស្លត ាំឯងថមើលទឹកវាហូរមកពីណា 

 អអយា៉ា ! មានរូងធាំណាស់ថវ ើយ! ត្បដហលជាហូរមកពីកាំពូល្នាំស្លវ យថនោះឯង។  
 ថបើដូរថ ោះ ថយើងមានដរផ្ាូ វបថណាត យខ្ាួនឲ្យហូររុោះថៅពងថត្កាមឬ ថយើង ាំគាន ថឡើងថៅថលើ 
្នាំក៏បាន! យី! វាមិនអស់ផ្ាូ វឯណា?  
  យថសើរមតងថទៀរ។ 

 អញដូរមិនទន់ថៅណាថស្លោះ គឺរង់ដរថឡើងថៅថលើថមើលគនាឹោះដត្គអនតរធ្លនថនោះមតងថទៀរ។  
  យករថឆ្ាើយការ់ភ្លា មថាៈ  

 ឆ្កួរ! ថឡើងណារួរ អណ្តូ ងថនោះថត្ៅណាស់ណា៎ា !  
 វារង់សមាា ប់ថយើង។ មុនថនោះអណ្តូ ងថនោះសុទធដរ្ម។ វាស្លម នថថយើងស្លា ប់ថហើយថមើលថៅ! យី! 
ស្រសតីរិរចា នថនោះពូដកដមន 
 ្ីង! វរថុអវីមួយយា៉ា ងធងន់ធ្លា ក់មកពីថលើដផ្នដីទ ាំងពីរ ដដលកាំពុងនិយាយគាន ។ ទឹកដបកពា យ 
ថត្រង។  
  យករលាន់មារ់ "ងុឹក"។  យឡាំលាន់មារ់ដត្សក "វា៉ាស"។ 

  យករនិយាយយា៉ា ងញាប់ថាៈ  

 សអីៗៗ?  
 វរថុ ដដលធ្លា ក់ពីថលើថនោះថងើបថឡើង។  យឡាំសាុោះដ្ារថៅថលើថលើកថឡើងថហើយដត្សកថាៈ  

 អអយា៉ា ! ករមនុសែ! មនុសែថវ ើយ!  
 អឺមនុសែឬ? អនកណាហនឹង?  

  យករចប់សក់កាលបុរស្មីថលើកថឡើង  យឡាំចប់អដទ ាំងពីរជាប់សួរថាៈ 
 ហាស៎ាៗ! ពូឯងមកពីណា? 
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 បុរស្មីថោយឈ្ាក់ទឹកផ្ង ថោយ្័យផ្ង ថឆ្ាើយរដឹបរដុបថាៈ 
 បាទ…បាទ…ខ្្ុ ាំបាទ…ទន! 
 រិរត យករ និង យឡាំដដលដាំបូងនឹកថ បានមនុសែមាន ក់ថទៀរជាគាន កនុងអណ្តូ ងមរណ្ភ្លព 
ថនោះលុោះដល់ឮសូរសាំថឡងមារ់មនុសែថនោះ ក៏ដត្បទឹកមុខ្ព ាំថធមញគាំហ៊កវញិភ្លា មថាៈ  

 អាណា? អាណា? អាឯងឬ? 
 ករបនារដ្មថាៈ 
 ថហសៗ អាថ្ាើមមួយ ថពលថនោះជីវរិអាឯងស្លា ប់មិនពន។ គាម នថមតាត ករុណាអីថទ! អញហុរ 
ឈាមទាំងរស់ឥរឲ្យត្សក់មួយដាំណ្ក់ដល់ដីថទ។ អាបត្មុង! អាកបរ!់  
 ថដរប៉ាុថណាណ ោះ  យករោក់ យបត្មុងមួយអដផូ្ង។  យបត្មុងដួលផ្កក ប់ផ្កង រត្ជមុជថៅកនុង 
ទឹក។  យឡាំត្សង់ ថលើកថឡើង វារ់មួយអដថទៀរលាន់ឮដប៉ាស។  យបត្មុងដត្សកាៈ 

 យូយ!  
 ថងើបថឡើងភ្លា ម  យបត្មុងផ្កា ស់សាំថឡងនិយាយយា៉ា ងនឹងនួនថាៈ  
 ឈ្ប់មិរតជាទីថសនហាទាំងពីរ។ កនុងថពលថនោះត្បាកដជាខ្្ុ ាំស្លា ប់មិនពន។ ប៉ាុដនតមុនថពលស្លា ប់ខ្្ុ ាំ 
សូមជដជកជាមួយមិរតទ ាំងពីរឲ្យបានបនតិរសិន។ 

  យករឡូឡាថាៈ 
 ថអើជដជកថៅ! ថថៅ! អស់កិរាកាលណា ចាំអញអារកឲ្យថ ើញជាក់ដសតង។  

  យឡាំសងករ់ថធមញនិយាយថាៈ 
 ហឺុស អញមិនរង់ឲ្យវានិយាយបានបីមា៉ា រ់ថទៀរថទ! អាកបរ់គាន ឯងដូរថនោះ។ អញរង់ដរពុោះ 
កាលវាជាពីរថមើលខួ្រកាលវាឲ្យរាស់នូវអីក៏អាត្កក់ថមា៉ាោះ ខួ្រខ្្ុ ាំថគ ខួ្របងកង។ 

 កររាអដ ថរលថាៈ 
 ឈ្ប!់ ទុកឲ្យវានិយាយរុោះ។ 

  យបត្មងុថលបទឹកមារ់ថកអឿកៗ ត្បឹងទប់ស្លម ររីនិយាយមួយៗថាៈ 
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 កនុងថពលថនោះ ខ្្ុ ាំបានថធវើខុ្សដមន! ខ្្ុ ាំបានកបរ់មិរតទ ាំងអស់គាន ដមន ខ្្ុ ាំទទួលថ ខ្្ុ ាំខុ្សថពញទី! 
ដូរមិរតទ ាំងពីរត្ជាបរាស់លាស់ថហើយថ រិរតខ្្ុ ាំយា៉ា ងណារាំថរោះជារិថយើងថ ោះ។ ដរថពលថនោះខ្្ុ ាំ 
បានមកខ្កខូ្រថជឿសាំដីត្សីកាឡិកណ្ណី បស្ា។ ឥឡូវខ្្ុ ាំដឹងខ្ាួនថហើយ។ ដូរថ ោះថបើទុកជា មិរតទ ាំងពីរ 
មិនសមាា ប់ខ្្ុ ាំថទក៏គង់ខ្្ុ ាំសមាា ប់ខ្ាួនខ្្ុ ាំដដរ។ ថបើខ្្ុ ាំរស់ថៅ ខ្្ុ ាំពម ស់មិរតឯថទៀរណាស់ ខ្្ុ ាំពម ស់ត្បជាជនដខ្មរ 
ណាស់ ខ្្ុ ាំពម ស់ពា ាំងណាស់ ខ្្ុ ាំពម ស់ខ្ាួនឯងណាស់។  
 ឳ! មិរតទ ាំងពីរ ខ្្ុ ាំរស់ថៅមិនថកើរថទ ត្រូវដរស្លា ប់ថដើមបចីប់ជារិ្មី។ ថហើយកនុងជារិថនោះ ខ្្ុ ាំសូម 
ឲ្យមានរិរតសបបុរសរាំថរោះការងារដដលថយើងកាំពុងថធវើ កុាំឲ្យដូរជារិថនោះថទៀរ។  
  យករដត្សកថឡើងថាៈ  

 គាម នថទ! អញគាម នថជឿរកយសាំដីអាឯងថទ!  
  យឡាំ គាំហ៊កថាៈ ថយើ! អារអត្ង ឯងថរោះណាស់ ថរោះនិយាយសត្មបនឹងអញណាស់។ 
ឯងពា រស្លា ប់ឬ? អញមិនឲ្យឯងសមាា ប់ខ្ាួនឯងថទ។ គឺអញត្រូវសមាា ប់ឯងនឹងអដអញ! 
  

(សូមរងច ាំតាមោនភ្លគទី៥៦ ថៅសបាត ហ៍ថត្កាយ)  


