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ចរឿង មហាចោរចៅទល់្ដែន 
ភាគទី៨ រាត្តី្ស្ងា ត់្ 

• ចោក្ឪពុក្ កូ្នសូមចោស ! ោ ៎ាះ ! កូ្នសូមចោស ចោក្ឪពុក្ ! កូ្នបានជាខុសចចំ ៎ាះ
ចិត្ដចោក្ឪពុក្ច ើយ។ ោ ៎ាះ! កូ្នខុសពិត្ដមន។ កូ្នត្សោញ់ ។ កូ្នបានល្បចចញពីផ្ទ៎ាះ
ចៅជួបនឹងចគោងំយប់ ក់្ក្ន្ដដ ល្អត្ាត្ត្។ កូ្នខុសនឹងទចំនៀមទោំប់ ខុសនឹងអនក្មាន
គុណដមនច ើយ។ ដត្សូមចោក្ឪពុក្ត្ជាបថាកូ្នពុំោន់បានខុសនឹងធមមជាតិ្ចទ។ កូ្នជា
ដផ្នក្មួយរបស់ធមមជាតិ្ កូ្នជាមនុសស។ 
ថាច ើយន្ដងចមើល្មុខវចិសសក្លា ហាន។ ដត្ទឹក្មុខបិតាចៅត្ក្ មែដែល្ ដននក្ចៅដត្

សមាក់្ត្ក្ចោត្ែដែល្ មានដត្ថាា មោងំពីរ ដែល្ត្បខគំ្នន ដែមចទៀត្ ន្ដរអីស់សងឃមឹ។ ចញើស
ចោត្ចចញពីថាា សន្ដងចលា ត្ៗ  ូរតាមខនងន្ដង។ សាួនភាា ែឹងថា ឪពុក្ន្ដងពុំត្បណីចោស
ន្ដងចទ។ ច តុ្ចន៎ាះមានដត្ទឹក្ដននក្ប ុច ណ្ ៎ាះ ដែល្និយាយចៅចទៀត្។ 
វចិសសក្លា ហានចត្ក្លក្ឈរច ើង ែចងហើមធំៗ  ខាីៗ មុខែូចខា ។ ន្ដងចទវរីតិ្ដត្ន័យចៅចទៀត្ឱប

ចជើងចោក្ឪពុក្។ ន្ដងនួងចោចជើងមាា ង។ យូរបនដិចមក្ វចិសសក្លា ហានចោនចៅោប់បុត្តី្ឲ្យ
ចត្ក្លក្ឈរច ើង ន្ដងចទវបីានធូរក្នុងចិត្ដឥត្ឧបមា នឹក្ថាឪពុក្ន្ដងយល់្ត្ពមអនុចោម
ក្ ុំសន្ដងច ើយ។ វចិសសក្លា ហានែឹក្ដែចោមសាួនចៅមាត់្ោា រ។ ក្ញ្ញា ដបរជាឆ្ាល់្ច ើងវញិ
ជាពន់ចពក្ ចោយមិនែឹងថា ឪពុក្ន្ដងចង់ចធាើយា ង្ ចង់និយាយយា ង្។ លុ្៎ាះែល់្
មាត់្ោា រច ើយ វចិសសក្លា ហានត្ោនស្ងម ន្ដងចទវយីា ងខា ងំចៅខងចត្ៅ ចោយពនាឺ ក្យថា៖ 

• ចៅចុ៎ាះ អញអស់មានកូ្នចទៀត្ច ើយ។ 
ន្ដងនួងដែល្ច ើញចរឿងចដំល្ក្អស្ងា រយែូចោន ៎ាះ សទុ៎ាះដនាត្ចៅឱបចជើងវចិសសក្លា ហានស្ងជា

ែមី ច ៀបនឹងនិយាយ ដត្វចិសសក្លា ហានត្ោនន្ដងែួល្ចៅចត្ក្លយចោយគ ំក្ថា៖ 

• ចទ! អញគ្នម នកូ្នចទៀត្ចទ។ 
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អត្ថបទចោយ៖ មាស សុភាព 

ចៅខងចត្ៅ ន្ដងចទវឱីបដែត្សច នែូចលា ត្តូ្វដែា។ ន្ដងអស់ចិត្ដ អស់ ក្យនឹងនិយាយ 
អស់គនិំត្នឹងគិត្។ ត្សីយខំ៎ាះទឹក្ដននក្អស់ច ើយ។ មួយរចំពចចន៎ាះ ន្ដងច ើញជាក់្ថាដក្វអស់
ផ្ទ៎ាះចៅចទៀត្ច ើយ គឺមុខជាចែក្ចត្ក្លមចែើមចឈើ ត្តូ្វខយល់្ ត្តូ្វដែា ត្តូ្វចនាៀង អត់្បាយច ើយ
ោប់ពីរាត្តី្ចន៎ាះត្ចៅ។ ចទវដីបរចមើល្ក្នុងទីងងឹត្ ចែើមបរីក្ផ្ាូ វដែល្ន្ដងត្តូ្វចែើរចៅមុខក្នុងជីវតិ្
ចន៎ាះ ដត្មិនច ើញផ្ាូវ្ចស្ង៎ាះ។ក្ល្ាណដបរចមើល្រក្ទិសដែល្ន្ដងត្តូ្វយក្ ដត្មិនែឹង
ជាយក្ទិស្ចស្ង៎ាះ។ ន្ដងដបរចមើល្ែបូំល្ផ្ទ៎ាះ។ ឱ! ែបូំល្ចន៎ាះោច់ចិត្ដដល្ងទទួល្ន្ដងចៅ
ច ើយ។ 
មាននទមក្ែល់្ ! ដែត្បុសមាន ក់្ោប់ន្ដងយា ងខា ងំោញចូល្ក្នុងផ្ទ៎ាះវញិ។ ធីតាភាា ក់្។ មាននទ

ចែើរយា ងស្ងា ហាប់ចូល្សាុងចៅក្នុងផ្ទ៎ាះ លុ្ត្ជងាង់មាា ងត្គឹប ចៅចល្ើក្លដ រពីមុខវចិសសក្លា ហាន 
និយាយចោយវាោមួយៗ យា ងោច់ខត្៖ 

• សូមោនចោក្អ  ំរូបកូ្នត្បុសរបស់ចោក្អ  ំចទើបចល្ចចចញពីបនដូល្ចិត្ដចោក្អ ។ំ ខាុមំាន
នទ ខាុសូំមត្បគល់្ខាួន ត្បគល់្ជីវតិ្ជាកូ្នត្បុសដត្មួយរបស់ចោក្អ ។ំ សូមចោក្អ ចំជឿថា 
កូ្នត្បុសចន៎ាះមានចិត្ដែូចចោក្ មានគនិំត្ែូចចោក្អ  ំ មានឧត្ដមគតិ្ចចំ ៎ាះជាតិ្ និង
ចចំ ៎ាះត្បជាជនែូចចោក្អ គំ្នម នខុសប ុនមួយចចត្មៀក្សក់្ចទ។ ខាុសូំមចល្ើក្ដែសោា
ចចំ ៎ាះមុខចោក្អ ថំា ោប់តាងំពីយប់ចន៎ាះចៅ ខាុ ចំធាើក្លរពុ៎ាះ រត្គប់ដបបយា ងត្បោងំនឹង
អយុត្ដិធម៌ ដែល្ជនជាតិ្ដខមរចយើងក្ពុំងរងទុក្ាចវទន្ដ ត្បោងំនឹងគនិំត្ខាុ ចំគដែល្ដខមរមាន 
ត្បោងំនឹងជនជាតិ្ន្ដន្ដ ដែល្ត្គបសងាត់្ដខមរចយើងជនួំសចោក្អ ដំែល្ោស់្ស់ចៅ
ច ើយ។ ក្នុងក្លរត្ស ូចន៎ាះ ខាុ ចំបដជាា ជាឱោរកិ្ថា ចចំ ៎ាះបអូនចទវខីាុទំទួល្បីបាច់រក្ាអស់
មួយជីវតិ្ ទុក្ន្ដងជាគូវាសន្ដពីអតី្ត្ជាតិ្មក្ ច ើយជាវត្ថុ មួយែ៏ដែាថាា  ដែល្ខាុកំ្លរ រ
រាល់្ទិវា។ 
វចិសសក្លា ហាន ចមើល្មុខមាននទចោយពុំដល្ងចោល្ចស្ង៎ាះ។ ចោក្ញញឹមជាសញ្ញា ទទួល្

យល់្ត្ពម។ ចោក្ងក់្ក្ាល្ រួចលូ្ក្ដែចៅោប់ស្ងម មាននទ មានវាោថា៖ 

• ោប់តាងំពីចពល្ចន៎ាះត្ចៅ ឯងជាកូ្នអញោងំពីរ។ 
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អត្ថបទចោយ៖ មាស សុភាព 

ន្ដងចទវសីបាយចិត្ដក្នុងត្គ្នចន្ដ៎ាះ នឹងរក្វត្ថុអាីមក្ចត្បៀបគ្នម នច ើយ។ ន្ដងហាក់្ច ើបខាួនពី
ែី ហាក់្អដណដ ត្ត្ត្ដសត្ចល្ើោក្លសជាមួយមាននទ និងជាមួយឪពុក្ន្ដង ក្ញ្ញា សទុ៎ាះចៅឱប
ជងាង់ចោក្ឪពុក្ជាទីចសនហា។ ន្ដងនួងក៏្ចធាើែូចោន ៎ាះដែរ។ វចិសសក្លា ហានបនដចសចក្ដីមួយៗ 
ែូចត្ចៅ ៖ 

• ក្លល្្បានឯងគិត្ចរៀបក្លរគ្នន  ? 
• បាទខាុបំាទសូមចរៀបក្លរក្នុងបីដខចទៀត្។ 
វចិសសក្លា ហានចងើបចៅចល្ើគិត្។ រួចចោក្ត្គវកី្ាល្។ 

• ចទ ! មិនបានចទ 
• បាទពីរដខចទៀត្ 
• ចទ! 
• បាទមួយដខចទៀត្ 
• ចទ ! 
• ចបើែូចោន ៎ាះតាមចិត្ដចោក្អ កំ្លល្្ ? មួយោទិត្យចទៀត្ ? 
• ចទ ! មិនបានចទ។ ចតាងដសនោងំយប់ចន៎ាះ។ 
មាននទឮែូចោន ៎ាះ ក៏្ោក់្ដននក្ចុ៎ាះ។ អនក្ចៅចសាៀមគិត្វាយត្ក្ោសទង់ ញញឹមរួចទទួល្ : 

• បាទ ! បាន ! 
ពិធីដសនចត្ពនោប់ចធាើច ើងមួយរចំពចក្នុងចវោចន្ដ៎ាះ។ ន្ដងនួងត្តូ្វចៅោស់ចោក្ចម ុ ំ

ជទំប់មក្ចោយឥត្បងអង់។ ន្ដងចទវតី្តូ្វចធាើមហូបោហារមាន់ោសរំាប់ដសនភាា ម។ វចិសស
ក្លា ហាន និងមាននទត្តូ្វក្លច់ស្ងា ធម៌ រក្ចទៀនធូបចោយរួសរាន់។ មិនយូរប ុន្ដម ន ចោក្ចម ុ ំ
ចោក្ជទំប់ក៏្មក្ែល់្ ចនាើងចទៀនធូបក៏្នាឺរន្ដទ ល្ កូ្នត្សី កូ្នត្បុសក៏្ត្ក្លបោងំគូទនទឹមគ្នន ។ 
(សូមរងោតំាមោនភាគទី៩ ចៅសបាា  ៍ចត្ក្លយ) 


