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អត្ថបទចោយ៖ មាស សុភាព 

ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៥៩ (ស្រីទុគ៌ត) 

ហារៗ លោកស្គូមកឈឺឆ្អា លកនុងល ឿងល េះ?  
 គឺល ឿងម ុរស។ អញឈឺចាប់ណារ់។ ឯងមិ ខ្មា រ់លគលទមកចាប់ស្រីលមម៉ា យដូល្នេះ?  

 រុុំលោកស្គូថយល្ញលោយស្បញាប់ ស្បងុលោកស្គូ!  
 កាម! កាម! ស្បុងខ្លួ ។  

 ដាវលោកស្គូវាត់ឮមុ ុំងៗ ភ្លល មមួយ ុំលេ្។  
 ខ្មងទាហា រ្ុេះស្្ូងមកេីស្គប់ទិរ។ ជ ល ា្ េះលោកស្គូគាត់ កាប់ចាក់ល លបួ ស្រ ុំនាក់គាា   
យូ ល ើយ។ កាម្ូលស្បយុទធយ៉ា ងលេញទុំហឹង។ អនកស្ស្រកបញ្ជា ថាៈ  

  លទេះប លៅ!  
 នាងលទវសី្បឹងបស្មេះេីដដទាហា មន ក់ស្ដលចាប់នាងជាប់  ួ្ស្បឹងស្ស្រក ស្បឹងយុំ ស្តឥតម ស្ប 
លយជ ៍។ មីង្  ្ដួលរ លប់រត់ស្មា  តីលៅមួយកស្ លង។  
 ដាវលោកស្គូជាដាវមួយយ៉ា ង្ុំណាប់ស្ម  លដើមបកីា ពា យុតតិធម៌  ិងកា ពា ម ុរសអ ់ 
លខ្ោយ។ ខ្មងទាហា ដួល ហូ ្មរស្ស្មក់។ កាម ិយយថាៈ 
 តុំងេីណាមកខ្្ុ ុំមិ ស្ដលរ លបងជាមួយលោកស្គូមតងលស្មេះ។ ហឺុរៗ ស្បុងលវេង! 

 លោកស្គូេូស្ករេឹតស្មេ ញស្ម  
 េីមុ អញរ ្ូលដាដដ ិងឯងលួ្កូ ល េះ  

 ឥ ូវអញលទើបដឹងខ្លូ ថឯងជាម ុរសោស្កក់បុំផុត ស្ដលអញស្តូវស្តកុុំទុកជីវតិឯង។  
 ខ្្ុ ុំស្ទា ុំ ឹងលោកស្គូមិ រ ស្រកដ។ ខ្្ុ ុំវាយលដាេះដដលហើយ។  

 ថស្តប៉ាុលណាណ េះ កាមស្ស្រកឲ្យកងេលស្ដលលៅរល់វាយថយ ត់យកស្តខ្លួ ។  
 បុ រល ា្ េះលោកស្គូល ើញដូលចាន េះ តុំងវាយដល ត្ើ មយកនាងលទវ។ី មិ យូ ប៉ាុនាា   ខ្មា ុំង ត់ 
ខ្មា ត់ខ្មា យកណាត លយប់ស្មា ត់។ បុ រមិ ស្មា ល់ល ា្ េះដឹកដដនាងលទវ ីត់លៅលដាយស្រប់នាងថាៈ 
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 មកនាង! មកតមខ្្ុ ុំកុ ុំលៅទីល េះតបតិស្ស្កងស្រាកលគមកហ ុមចាប់លទៀត។  
 ្ុេះមីង្ ?្ 

 មួយស្របក់លទៀត ខ្្ុ ុំមកដឹកគាត់លៅេូ កស្ លងមួយស្មា ត់លាណារ់។  
 ្ុេះកូ ខ្្ុ ុំ?  

 េួកលយើងយកលៅឯទូកលហើយ។ ឆ្អប់ៗ ឥ ូវស្តូវ ត់ឲ្យ ួ្ជីវតិរិ ។  
 បុ រទាញដដនាង្ុេះទូកមួយស្ដលម ដុំបូលជីតរលុង។ ក លេះលម៉ា ងលស្កាយមក មីង្ ្ក៏រ  
មកលៅកនុងទូកជាមួយនាងលទវសី្ដ ។ ទូកក៏ស្ស្មយស្ខ្សទមល ក់ស្្វលៅតមទឹក្ុេះលៅរក់ស្ពា។  
 ទូកលនាេះធុំ។ នាងលទវលីៅកនុងប ប្់មួយខ្មងលស្កាយមន ក់ឯង។ នាងរលងេតល ើញម េូកខ្នល់ 
លខ្នើយយ៉ា ងស្មា តរស្មប់នាង។ នាង ឹកថ អនកស្ដលនាុំនាងល េះេុុំស្ម ជាម ុរសធមាតលទ គឺស្រកដ 
ជាម ុរសល្េះដឹង ធ្លល ប់ស្មា ល់កា  រ់លៅ បរ់អនកធុំមិ ខ្ម  រ ជាល្េះល ៀប្ុំទីកស្ លងយ៉ា ងស្បលរើ  
ដូល្នេះ។  
 នា លីផតកខ្លួ លៅលលើេូកដ៏ស្មា ត។ នាងយុំខ្សកឹខ្សួលេុុំឈប់ឈ ល ើយលេញមួយយប់លទើរភ្លឺ។  
 លុេះស្េេះោ ុ្ េះល ើង នាងលទវលីមើលតមបងាួ្ទូកលៅល ើញស្តដងរ្ឹងស្ដលម លដើមលឈើ 
លខ្ៀវស្រងាត់អមរងខ្មង។ នាង្ង់ល្ញលៅលលើដុំបូលទូក ស្តទាេ  បិទចាក់លស្មជាប់។ នាងលកើត កា ុំ 
 កុេះកនុង្ិតតជាេ ់លេក។  
 លៅជិតលនាេះ ម ពាងទឹក ផតិល ស្មប ូ រស្មប់នាងជាលស្រ្នាងលុបោងមុខ្មត់ រិតរក់ 
យ៉ា ងស្មា តរត។ ស្រីហួរ ឹងយុំលស្មកលទៀតលហើយ។ 
 យូ ប តិ្ ទាេ   លបើកល ើង។ នាង កីរាយកនុង្ិតតឥតឧបម។ ម ុរសស្ដលលោតេីលលើដុំបូល 
្ូលមកលនាេះម ោយុស្បម្ជាងស្ររិបឆ្អន ុំ។ បុ ររួ នាងថាៈ 

 លម៉ា្នាងស្រួលលទលៅកនុងទូកល េះ?  
 នាងលទវភ្ី្លក់ខ្លួ  ឹងរុំលឹងល េះ។ នាងលលើកដដរុំេេះលដាយលទើបរ ល ើញមុខ្ម ុរសអនក 
ម គុ្ ស្ដលស្គាមុ រ យកកូ នាងមកឲ្យ  ួ្ថាីៗល េះរ ជួយជីវតិនាង  ិងជីវតិកូ នាងលទៀត។  
 ចា េះ! ស្រួលលទលោកេូ ស្តខ្្ុ ុំស្េួយណារ់។  

 នាងលទវសី្រក់ទឹកស្ភ្នកលស្ចាកៗ។ បុ រលរើ្កមល  លហើយ ិយយថាៈ 
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 កុុំគិតលស្្ើ អី!  
 លោកេូ! នាុំខ្្ុ ុំលៅ្? 

 ខ្្ុ ុំនា ុំនាងលៅ កទីរុខ្! 
 ទីរុខ្លនាេះលៅឯណា? 

 លៅទល់ស្ដ ! 
 ទលស្ដ ? 

 ទល់ស្ដ ។  
 លម៉ា្ក៏ដូលចាន េះ? ខ្្ុ ុំមិ យល់លទ លម៉ា្ក៏ទល់ស្ដ ជាទីរុខ្? 
 តបតិលៅទីលនាេះម លរ ។ី ម ុរសកា ់្ាប់។ អនកម អុំណា្បលស្មើអនកខ្សត់លខ្ោយ។ យុតតិ 
ធម៌ជាធុំ។  

 អនកណាកា ់អុំណា្ជាធុំជាងលគ? 
 បតីនាង! 

 បតីខ្្ុ ុំ? ឳស្េេះមា រ់ដថលលអើយ! បតីខ្្ុ ុំ? ចា េះ! លោកលៅឯណារេេដថា?  
 លៅទល់ស្ដ ។ 

 ឳ! លោកលៅទល់ស្ដ ។ ចា េះ! ទល់ស្ដ ជាទីរបាយស្ម ។ ចា េះ ទល់ស្ដ ជាទីរុខ្។  
 រូមលោកជូ ខ្្ុ ុំលៅទល់ស្ដ ផង ខ្្ុ ុំអ គុ្ ឹងលោកណារ់ អ គុ្អរ់មួយជីវតិល េះ។ ខ្្ុ ុំ 
មិ លភ្ល្ គុ្លោកេូលទចា េះ! ទល់ស្ដ ៗៗ។ បតីខ្្ុ ុំលៅ ទល់ស្ដ ។ ស្តលោកេូស្ស្កងមិ ស្ម បតីខ្្ុ ុំលទ 
ឬដឹង?  
 ម   ្

 ចា េះ! ចា េះ! ម  ្ស្ម លហើយ! ឳស្េេះមា រ់ដថលលអើយ! ចា េះ! បតីខ្្ុ ុំល ា្ េះម  ល្នាេះឯង។  
 លមត្ ក៏លោកេូស្មា ល់? 

 រិរសខ្្ុ ុំ                                (រូម ងចា ុំតមដា ភ្លគទី៦០ លៅររត ហ៍លស្កាយ)  


