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អារម្ភកថា  

ខ្ុ ំចរងច្បងស់រដសរអំពី ំដណើ រ ីវរិច េត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទានមក្សខ្ុ ំ និង 
ត្រិនោដៅក្សនុងដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន កំ្សនេងមក្សដនោះ។  ីវរិរបស់ដយើងបានផ្លេ ស់បតូរដត្ច្បើន
ណាស់! ដយើងបានដ ើញពីោរអសាច រយជាដត្ច្បើនច េត្ពោះដយស ូបានដ្វើដៅក្សនុងត្ពោះ
លមពរីដក្សើរដ ើងដៅច្បំដ ោះមុខដយើងន្មដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន កំ្សនេងមក្សដនោះ ូច្បជា មនុសស
សាេ បរ់ស់ដ ើងវញិ មនុសសខវិនអាច្បដត្ោក្សដ ើង ដ ើរ ដហើយត្រេបដ់ៅដ្វើោរបានដៅ
នថៃបន្មទ ប ់ មនុសសជាដត្ច្បើនត្រូវបានដត្បាសឲ្យជាសោះដសប ើយ ហិរញ្ា វរថុត្រូវបានសាត រ
ដ ើងវញិសត្មាបម់នុសសរាបរ់យរាប ់នន់្មក្ស។់ ប៉ាុចនតអវីច េអសាច រយជាងដលដន្មោះលឺ 
ដយើងបានដ ើញវាដក្សើរដ ើងដៅក្សនុងត្លួសាររបស់ដយើង និង ីវរិរបស់ដយើងផ្លទ េ់។

ដគ្មេដៅរបស់ខ្ុ ំលឺន្មដំោក្សអនក្សដៅក្សនុង ំដណើ រមយួ ជា ំដណើ រក្សនុងោរចសវង
រក្ស ច េខ្ុ ំសងឃមឹថានឹងផ្លេ ស់បតូរ ីវរិរបស់ដោក្សអនក្ស ូច្បជា ីវរិរបស់ខ្ុ ំច រ។ សាច្ប់
ដរឿងទាងំអស់មនិអាច្បដរៀបរាបអ់ស់ដៅក្សនុងដសៀវដៅចរមយួក្សាេដន្មោះដទ្។ ដនោះជា
ដសៀវដៅ ំបូងដៅក្សនុងដស រចី េនឹង ឹក្សន្មដំោក្សអនក្សដៅោនប់ ិវរតនហិ៍រញ្ា វរថុ 
ដហើយនឹងចាបដ់ផ្សតើមបង្ហា ញពីអាថ៍ក្សំបាងំមយួច្បំនួនពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ 
ច េបានផ្លេ ស់ចត្ប ីវរិរបស់ខ្ុ ំ។ សត្មាបរ់បូខ្ុ ំផ្លទ េ់ វាជា ំដណើ រមយួ ល៏ួរឲ្យរដំ ើប 
និងជា ំដណើ រមយួច េគ្មែ នទ្ីបញ្ចប។់ ដយើងទាងំអស់គ្មន ដៅចរបនតដរៀន ដត្ ោះ
ច្បំដណោះ ឹងននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ លឺជាច្បំដណោះ ឹងច េគ្មែ នទ្ីបញ្ចប។់ 

ខ្ុ ំពិរជាអរត្ពោះលុណ េ់ត្ពោះជាមាច ស់ខ្េ ងំណាស់។ ដសច្បក្សតីដមតាត ក្សរណុា
របស់ត្ទ្ងច់រងចរងថែីជាដរៀងរាេ់នថៃ ដហើយត្ទ្ងជ់ាត្ពោះច េអរ់្ ែរ ់ និងដេើក្សចេង
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ដទាស ត្ពមទាងំ ឹក្សន្មដំយើងដៅក្សនុងផ្សេូវននោរសដគង្ហរ ោះ។ ខ្ុ ំមនិអាច្បន្មដំោក្សអនក្សមក្ស
ក្សនុង ំដណើ រដនោះបានដទ្ ដបើមនិបាននិយយពីត្រិនោជាឧរតម រយិរបស់ខ្ុ ំ។ ន្មង
មាន ួងច្បិរតសត្មាបត់្ពោះជាមាច ស់ ដហើយដសច្បក្សតីត្សឡាញ់ និងភាពអរ់្ ែរច់ េន្មង
មានច្បំដ ោះខ្ុ ំ ផ្សដេ់ឲ្យខ្ុ ំនូវច្បិរតោេ ហានដ ើមបតី្បឈមមុខជាមយួភាពដខាយច េខ្ុ ំ
មាន ត្ពមទាងំចសវងរក្សត្ពោះជាមាច ស់សត្មាបច់្បដមេើយដផ្សសងៗច េខ្ុ ំពិរជាត្រូវោរជា
ខ្េ ងំ។ ខ្ុ ំពិរជាមានអំណរណាស់ច េបានចច្បក្សរចំេក្សជាមយួដោក្សអនក្សបងបអូន
អំពីដសៀវដៅ៖ 

ប ិវរតនហិ៍រញ្ា វរថុរបស់អនក្ស

អំណាច្បនន ក្សតីភាពដៅក្សនុ ងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់
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សេចកដីលំនំ  

ខ្ុ ំឆ្ៃ យដច្បញពីដសច្បក្សតីសុខដៅ ខ្ុ ំបានដ េច្បដសច្បក្សតីច្បដត្មើនដហើយ

- បរដិទ្វ ៣៖១៧ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ) 

ខ្ុបំានភ្ាក្សព់ី ំដណក្សដោយមានអារមែណ៍មនិត្សួេ លឺមនិត្សួេទាេ់ចរ
ដសាោះ! ដៅដពេច េខ្ុ ំភ្ាក្សដ់ ើង មានភាព ័យខ្េ ច្បដៅរបួររឹ ុំវញិច្បិរតលំនិររបស់
ខ្ុ ំយ៉ា ងខ្េ ងំ។ អណាដ ររបស់ខ្ុ ំសពឹក្ស។ ទាងំន  ដ ើង និងមុខរបស់ខ្ុ ំសពឹក្សទាងំអស់។ 
ខ្ុ ំបានោស់ត្រិនោដហើយពាយមត្បាបន់្មងពីអវីច េដក្សើរដ ើង ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិអាច្ប
បញ្ញា នផ្សទមុខ និងអណាត ររបស់ខ្ុ ំបានដ ើយ។ បន្មទ បម់ក្សខ្ុ ំក្សរ់សមារ េ់ថាដបោះ ូង
របស់ខ្ុ ំដោរញាប់ណាស់ ដហើយ ដងាើមក្សដ៏េឿនច រដៅដពេច េខ្ុ ំពាយមត្បាប់
ន្មងពីសាថ នភាពរបស់ខ្ុ ំ។ ន្មងក្សភ្៏ាក្សដ់ ើង ដហើយចាបដ់ផ្សតើមអ្ិសាា នឲ្យខ្ុ ំភាេ ម 
ដហើយអារមែណ៍ ័យខ្េ ច្បច្បចមេក្សៗក្សរ៏សារដ់ៅបនតិច្បមតងៗ។ ខ្ុ ំក្សប៏ានសត្មាក្សដៅដេើ
ចត្ល ខណៈដពេច េត្រិនោដៅយក្សអវីមក្សឲ្យខ្ុ ំញំុា។ ខ្ុ ំពិរជាត្ច្បបូក្សត្ច្បបេ់ និង
 យ័ខ្េ ច្បពីអវីច េបានដក្សើរដ ើងដៅដេើរាងោយរបស់ខ្ុ ំ ដៅដពេច េខ្ុ ំក្សំពុង
អ្ិសាា ន។ រេក្សននភាពសេនដ់សាេ បានដបាក្សបក្សម់ក្សដេើខ្ុ ំ ជាភាព យ័ខ្េ ច្បច េខ្ុ ំ
មនិច េមានពីមុនមក្សក្សនុង ីវរិ ច េបានវាយត្បហារក្សនុងច្បិរតខ្ុ ំ។ 

ខ្ុ ំបានរស់ដៅជាបប់ំណុេ និងចរងចរមានរត្មូវោរេុយោក្ស ់ ដហើយចរង
ដ្វើឲ្យខ្ុ ំ យ័ខ្េ ច្ប។ វាហាក្ស ូ់ច្បជា្មែតាដៅដហើយដៅក្សនុង ីវរិរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំបានសថិរ
ដៅដត្ោមភាពតានរឹង (ដគសតស) យ៉ា ងខ្េ ងំ សត្មាបរ់យៈដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន ចុំ្បងដត្ោយ
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ដនោះទាក្សទ់្ងនឹងសាថ នភាពហិរញ្ា វរថុ យ៏៉ា បយឺុ់នរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំដ្វើោរខ្ងចផ្សនក្សេក្ស់ 
ច េទ្ទ្ួេច្បំណូេតាមក្សនត្មដ ើងសារ ដហើយមនិសូវរក្សបានត្បាក្សដ់ត្ច្បើនប៉ាុន្មែ នដទ្។ 
ដយើង ួេផ្សទោះរូច្បមយួ ច េត្រូវបានសងដ់ ើងដៅក្សនុងទ្សវរសរឆ៍្ន ១ំ៨០០ ច េ
ហាក្ស ូ់ច្បជាមនិច េត្រូវបាន ួស ុេចក្សេមអដសាោះតាងំពីសងរ់ចួ្ប។ ខ្ុ ំហាក្ស ូ់ច្បជា
និយយបំដផ្សេើសបនតិច្ប ប៉ាុចនតផ្សទោះដន្មោះមនិសថិរក្សនុងសាថ នភាពេអសាអ រដទ្។ ដៅស ុម
បងអួច្ប មានត្បដហាងដហើយមានរកុ្សខជារិ ុោះោរវ់ាដៅក្សនុងបនទបទ់្ទ្ួេដ ្ៀវរបស់ 
ដយើង។ បងអួច្បភាលដត្ច្បើនសុទ្ធចរចបក្សបាក្ស ់ ដហើយដយើងបានយក្សត្ក្សោសោរុងបិទ្ 
សកុរជាបដ់ៅដេើវា។ ដទាោះបីដយើងសថិរដៅក្សនុងសាថ នភាពយ៉ា បយឺុ់នក្សតី ក្សត៏្រិនោអាច្ប
ដ្វើឲ្យវាដៅចរជាផ្សទោះ រ៏កី្សរាយរបស់ដយើងច រ។ ដទាោះបីជាន្មងបុិនត្បសពវក្សតី ក្សដ៏យើងមនិ
អាច្បបិទ្បាងំោរពិរបានថា មានបញ្ញា ្ៃន់្ ៃរមយួច្បំនួនដៅក្សនុងផ្សទោះរបស់ដយើង។ 

របស់ទាងំអស់សុទ្ធចរបាក្សច់បក្ស ូច្បគ្មន ! ឡានរបស់ដយើងក្សច៏ាស់ណាស់ច រ 
ដ ើង ិោះវាបានជាង ៣២០ ០០០លី ូចម៉ាត្រ ដហើយវាពិបាក្សបដញ្ឆ ោះណាស់។ កូ្សនត្បុស
ដយើងទាងំពីរដលងដៅដេើពូក្ស ច េដលដបាោះដចាេពីផ្សទោះចថទាមំយួ ដហើយក្សត្មាេត្ពំ
ដេើឥ ាក្សនុងបនទបដ់លងរបស់ដល ក្សដ៏យើងដរ ើសយក្សមក្សពីតាមផ្សេូវក្សនុងក្សចនេងោក្សសំ់រាម 
ច រ។ ោរបញ្ញច ំរបស់របរបានោេ យរដបៀបរស់ដៅរបស់ដយើង ដហើយដយើងខចីអនក្សណា
ច េដយើងលិរថាអាច្បឲ្យដយើងខចីបាន។ ដយើងរស់ដៅដ ើមបចី្បិញ្ច ឹមចរត្ក្សពោះ រក្សដមើេ
ចត្ក្សងមានអវីច េដយើងអាច្បេក្សប់ាន ដហើយចសវងរក្សរដបៀបណាមយួដ ើមបរីស់ ទាងំ
សងឃមឹថានថៃចសអក្សអវីៗនឹងត្បដសើរដ ើង។ 

ខ្ុ ំបានចាយេុយទាងំអស់ ច េមានដៅក្សនុងោរឥណទានទាងំ១០របស់ខ្ុ ំ 
ដហើយត្រូវដលោរផ់្លត ច្បោ់េពីប៉ាុន្មែ នចខមុន ទាងំជាបប់ំណុេជាមយួត្ក្សុមហ ុនហិរញ្ា
វរថុច្បំនួនបី ច េដៅសេ់២៨ ត្រូវសងត្រេបដ់ៅវញិ។ ោរទូ្ទារដ់េើនថេឡាន
របស់ខ្ុ ំ (ខ្ុ ំដៅចរ ំ ក្សប់ំណុេដល ដទាោះបីជាឡានរបស់ខ្ុ ំចាស់ក្សដ៏ោយ) យឺរច្បំនួន
១២០នថៃ ដហើយ ិរ េ់នថៃដលរបឹអូសផ្សង។ សត្មាបោ់រទូ្ទារវ់កិ្សកយបត្រ 
ដផ្សសងៗ ខ្ុ ំចរងចរបងយឺ់រជានិច្បច។ ខ្ុ ំក្សត៏្រូវដលបដឹង និងោក្សសិ់ទ្ធិរបឹអូសត្ទ្ពយសមបរតិ
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ត្បឆ្ងំនឹងខ្ុ  ំ ដហើយមនុសសជាដត្ច្បើនទូ្រស័ពទមក្សទារត្បាក្សម់ុនដពេច េខ្ុ ំដបើក្សច នក្ស
ដ ើងជាដរៀងរាេ់ត្ពឹក្ស។ ខ្ុ ំបាន ំ ក្សប់ំណុេពនធអាក្សរ  ដហើយពួក្សដល
ក្សប៏ានោក្សសិ់ទ្ធិរបឹអូសត្ទ្ពយសមបរតិរបស់ខ្ុ ំសត្មាបព់នធច េខ្ុ ំមនិទានប់ងច់ រ។  
ត្រិនោនិងខ្ុ ំំ ក្សឪ់ពុក្សមាត យដយើង ២៦ ០០០  ុោេ រ ដហើយពួក្សគ្មរហ់រដ់នឿយ
ក្សនុងោរ ួយ ពួក្សដយើងណាស់។ ទូ្រទ្ឹក្សក្សក្សរបស់ដយើងក្សត្មមានមអូប ឬដត្លឿងដទ្ស
ដពញណាស់។ អលរិសនីរបស់ដយើង ក្សច៏រងចរមានោរលំរាមផ្លត ច្បជ់ាញឹក្សញាបព់ីត្ក្សុម
ហ ុនផ្សររផ់្សរងអ់លរិសនសីត្មាប់ោរដត្បើត្បាស់ត្បចាចំខច រ ដហើយខ្ុ ំបានឈាន េ់
ក្សត្មរិមយួច េអស់ផ្សេូវដ ើរ (ទាេ់ត្ច្បក្ស)។

ឥ ូវដនោះដគសតសក្សំពុងចរ ោះឥទ្ធិពេដេើរបូរាងោយខ្ុ ំ ច េខ្ុ ំមនិយេ់
ទាេ់ចរដសាោះ។ បន្មទ បព់ីបាន ួបពិដត្គ្មោះជាមយួត្លូដពទ្យមយួច្បំនួន ពួក្សដលបាន
និយយថាខ្ុ ំធ្លេ ប់មានបទ្ពិដសា្នរ៍ក្សស់េុរខ្េ ងំ ដហើយដលបានឲ្យដេបថាន រំងំ្ហប់
អារមែណ៍ (ទុ្ក្សខត្ពួយ ោរពិបាក្សច្បិរត)។ ជាអកុ្សសេ ភាពរក្ស់សេុរខ្េ ងំដនោះដៅចរបនត
ដហើយដក្សើរមានដ ើងជាញឹក្សញាប ់រហូរឈានដៅ េ់ក្សត្មរិមយួច េខ្ុ ំខ្េ ច្បចេង
ច្បងដ់ច្បញពីផ្សទោះ។ ក្សនុងរយៈដពេប៉ាុន្មែ ននថៃននភាព យ័ខ្េ ច្ប អ៏ាបអ់រួដនោះ ខណៈដពេ
ច េខ្ុ ំចសវងរក្សច្បដមេើយ ខ្ុ ំចាបដ់ផ្សតើមសមារ េ់ដ ើញថា អាហារមយួច្បំនួនច េមាន
សករ ដមៅ ឬជារិោដហវអុីន បានដ្វើឲ្យខ្ុ ំររឹចរ យ័សេនដ់សាេ ដ ើង ដហើយឥ ូវដនោះ ខ្ុ ំ
 យ័ចេងច្បងប់រដិភាលអាហារ ត្ពមទាងំត្បយរ័នត្បចយងពីអាហារត្លបយ់៉ា ងច េខ្ុ ំ 
បរដិភាល។  ីវរិរបស់ខ្ុចំាបដ់ផ្សតើមជាបច់្បំណងមា៉ាងច េខ្ុ ំមនិអាច្បដរ ើដច្បញបាន ដហើយ
ចថមទាងំដ្វើឲ្យហិរញ្ា វរថុរបស់ខ្ុោំនច់រយ៉ា បច់ថមដទ្ៀរ។

ត្បពនធរបស់ខ្ុ ំ បានលិរថានឹងត្រូវបារប់ងប់តីរបស់ន្មង ដហើយបន្មទ បព់ីខ្ុ ំបាន
ជា ន្មងបានសារភាពត្បាបខ់្ុ ំថា ន្មងបានដរៀបចផ្សនោរអំពីអវីច េន្មងត្រូវដ្វើដ ើមប ី
ចថរក្សាកូ្សនរបស់ដយើង។ ខ្ុ ំបានចត្សក្សដៅោនត់្ពោះជាមាច ស់សត្មាបច់្បដមេើយ ខណៈ
ដពេច េខ្ុ ំមនិច េមានបទ្ពិដសា្ន ៍ ឬច្បំដណោះ ឹងពីអវីច េខ្ុ ំក្សំពុងចររយុទ្ធ
ដនោះដទ្។ ត្លូដពទ្យេប ីៗ ជាដត្ច្បើន បាននិយយថា ំងឺច េខ្ុ ំមានដនោះ លឺមនិអាច្ប
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ពាបាេបានដទ្ ដហើយខ្ុ ំនឹងត្រូវដេបថាន ជំាដរៀងរហូរ។ ត្លូដពទ្យដផ្សសងដទ្ៀរបាន
និយយថា ខ្ុ ំសថិរដៅក្សនុងសាថ នភាពច េនឹងវវិ ដជា ំងឺទ្ឹក្សដន្មមចផ្សអម ទាងំនិយយ
ថាដលអាច្បដត្បើក្សរណីរបស់ខ្ុ ំជាក្សរណីសាក្សេបង ដ ើមបតីាមោន ំងឺដៅដពេច េខ្ុ ំ
ោនច់រចាស់ដៅៗ។

ដទាោះបីជាខ្ុ ំជាត្លិសតបរស័ិទ្ក្សដ៏ោយ ខ្ុ ំមនិច េមានបទ្ពិដសា្នព៍ីសគង្ហរ ម
ខ្ងវញិ្ញា ណ ឬរដបៀបត្បឆ្ងំនងឹមារសត្រូវដ ើយ។ តាមពិរដៅដពេដន្មោះ ខ្ុ ំមនិ
បាន ឹងថាខ្ុ ំក្សំពុងចររយុទ្ធជាមយួវញិ្ញា ណអារក្សសដទ្។ ខ្ុ ំលិរថា ខ្ុ ំត្គ្មនច់រមាន
បញ្ញា ចផ្សនក្សរាងោយប៉ាុដណាណ ោះ ដហើយសំុត្ពោះជាមាច ស់ដត្បាសខ្ុ ំឲ្យបានជា។ ក្សនុងន្មមជា
ត្លិសតបរស័ិទ្មាន ក្ស ់ខ្ុ ំត្គ្មនច់រ ឹងថា ត្ពោះជាមាច ស់ជាច្បដមេើយរបស់ខ្ុ ំ ប៉ាុចនតដៅក្សនុងដពេ
ដន្មោះ ខ្ុមំានអារមែណ៍ថាត្ពោះជាមាច ស់ពិរជាដៅឆ្ៃ យខ្េ ងំណាស់។ ត្លូដពទ្យបាន 
វនិិច្បឆយ័ដរាលខ្ុ ំពី ំងឺជាដត្ច្បើនដផ្សសងៗគ្មន  សត្មាប់សាថ នភាពច េខ្ុ ំមាន ដហើយអវីៗទាងំ
អស់លឺសុទ្ធចរទាក្សទ់្ងនឹងបញ្ញា ផ្សេូវច្បិរត ត្ពមទាងំអាច្បពាបាេបានចរតាមរយៈោរ
ដត្បើថាន មំយួច្បំនួនប៉ាុដណាណ ោះ។  ូច្បច េខ្ុ ំបាននិយយពីមុន គ្មែ នអវីច េនឹងបានជាដទ្ 
ត្គ្មនច់រជាោរពាបាេច េ ួយ សត្មួេ េ់បញ្ញា ផ្សេូវច្បិរតរបស់ខ្ុ ំប៉ាុដណាណ ោះ។ ខ្ុ ំបាន
រងផ្សេប៉ាោះ េ់ពីថាន ដំផ្សសងៗ ចរដទាោះជាយ៉ា ងណាក្សដ៏ោយ ក្សវ៏ាមនិបាន ួយ អវីខ្ុ ំច រ។ 
តាមពិរ ខ្ុ ំដ ឿថាវាបានបចនថមដរាលសញ្ញា ដផ្សសងៗ េ់ខ្ុ ំដទ្ៀរ។ វាបានដ្វើឲ្យខ្ុ ំ ូច្បជា
រស់ដៅក្សនុងភាពអាបអ់រួ ោរឈចុឺ្បក្សចាប ់និងលំនិរ យ័ខ្េ ច្បដផ្សសងៗ ច េខ្ុ ំមនិអាច្ប
ត្លបត់្លងខេួនឯងបាន។ ខ្ុ ំមនិបានច្បដមេើយអវីដទ្ និងគ្មែ នអវីច េអាច្ប ួយ ខ្ុ ំច រ។ 
បញ្ញា ដនោះបានបនតអស់ពីរបីសបាត ហ៍ ដហើយដសច្បក្សតីអស់សងឃមឹក្សោ៏នច់រដក្សើនដ ើង  
ខណៈដពេច េដរាលសញ្ញា  និងភាព យ័ខ្េ ច្បបានត្លបត់្លងដេើ ីវរិរបស់ខ្ុ ំ។

ប៉ាុចនតដៅយបម់យួ មានោរទ្មេុោះទ្មាេ យដក្សើរដ ើងខណៈដពេច េខ្ុ ំបាន
ចសវងរក្សត្ពោះជាមាច ស់សត្មាបច់្បដមេើយ។ ខ្ុ ំបានរក្សដ ើញលនេឹោះសំខ្នម់យួដ ើមបដីសរ ី
ភាពរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំបានចូ្បេរមួត្ក្សុម ំនុំតាមផ្សទោះច េដ្វើដ ើងដៅោៃ ច្បនថៃពុ្។ ដៅក្សនុង
ក្សំ ុងដពេថាវ យបងរំ និងសរដសើររដមកើងត្ពោះជាមាច ស់ ខ្ុ ំត្សាបច់រមានអារមែណ៍ ័យ
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សេនដ់សាេ ជាខ្េ ងំ។ ខ្ុ ំមនិ ឹងថាត្រូវដ្វើអវីដទ្ ដហើយក្សអ៏ស់សងឃមឹខ្េ ងំណាស់។ ខ្ុ ំ ឹង
ថាខ្ុ ំត្រូវោរោរអ្ិសាា ន  ូដច្បនោះខ្ុ ំក្សប៏ានដ ើរដៅខ្ងមុខ។ ដទាោះបីជាខ្ុ ំក្សំពុងចររខំ្ន
ោរថាវ យបងរំដន្មោះក្សដ៏ោយ ក្សខ៏្ុ ំមនិខវេ់ច រ។ ខ្ុ ំក្សំពុងចរចូ្បេរមួដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំ្ំ
មយួ ដហើយដោក្សត្លូលង្ហវ េក្សម៏និសារ េ់ខ្ុ ំច រ ប៉ាុចនតមានសមា ិក្សត្ក្សុមថាវ យបងរំមាន ក្ស់
សារ េ់ខ្ុ ំ។ ខណៈដពេច េខ្ុ ំក្សំពុងចរដ ើរដ ើងដេើឆ្ក្សទាងំភាពអស់សងឃមឹ អវីៗ
ទាងំអស់ក្ស៏ឈប់ ដហើយត្លបត់្ក្សចសច នក្សទាងំអស់បានសមេងឹមក្សខ្ុ ំ។ សមា ិក្សត្ក្សុម
ថាវ យបងរំដន្មោះក្សប៏ានដ្េើយរបភាេ មៗ ខណៈដពេច េគ្មរ់បានដ ើញត្ក្សុមសនតិ
សុខក្សំពុងចរដ ើររត្មងម់ក្សដ ើមបសីាទ ក្សខ់្ុ ំ។ 

ខណៈដពេច េគ្មរត់្បាបព់ីសាថ នភាពរបស់ខ្ុ ំដៅោនត់្លូលង្ហវ េ ខ្ុ ំអាច្ប
ដ ើញថាត្លូលង្ហវ េបានបដញ្ចញទ្ឹក្សមុខ្ូរត្សាេ។ គ្មរប់ានដ ើរមក្សរក្សខ្ុ ំ ដហើយ
អ្ិសាា នឲ្យខ្ុ ំ។ មរិតរបស់ខ្ុ ំបានត្បាបត់្លូលង្ហវ េថាខ្ុ ំឈ។ឺ ត្លូលង្ហវ េក្សដ៏មើេមក្ស
ោនខ់្ុ ំ ដហើយនិយយថា គ្មរ់មានវញិ្ញា ណននភាពពិោរ ។ ន្មដពេដន្មោះ គ្មរប់ាន
ោក្សន់ ដេើក្សាេរបស់ខ្ុ ំ ដហើយបញ្ញា វញិ្ញា ណដន្មោះឲ្យដច្បញ។ ដៅត្គ្មដន្មោះ មានអវី
ច េអសាច រយបានដក្សើរដ ើង លឺខ្ុ ំមានដសរភីាព។ ច េជាដេើក្ស ំបូង ក្សនុងរយៈដពេ
ប៉ាុន្មែ នចខមក្សដហើយ ខ្ុ ំមានអារមែណ៍្មែតា គ្មែ នោរឈចឺាប ់គ្មែ នភាព យ័ខ្េ ច្ប ជា
អារមែណ៍សនតិភាពយ៉ា ងត្ជាេដត្ៅបំផុ្សរ។ ខ្ុ ំគ្មែ ន ក្សយអវីនឹងចថេងដត្ៅពី ក្សយថាអរ
លុណដទ្។ ខ្ុ ំពិរជារដំ ើប នឹក្សមនិ ឹងថាត្រូវពនយេ់យ៉ា ងណា។ ខ្ុ ំមានអារមែណ៍ថា 
វេិមុខ ដហើយត្សាេ ូច្បជាសំ ី និងដ រដពញដោយអំណរ។ 

បន្មទ បព់ីដច្បញច្បបដ់វនថាវ យបងរំ ត្រិនោនិងខ្ុ ំបានដៅហាងេក្ស ់ហីា 
ជាមយួមរិត ក្សតិមយួច្បំនួនដ ើមបអីបអរសាទ្រ។ ខណៈដពេច េខ្ុ ំអងរុយដៅទ្ីដន្មោះ 
ញំុា ហីា ខ្ុ ំនឹក្សចាពំីបទ្ច្បំដរៀងមយួបទ្ច េក្សំពុងចាក្សផ់្សាយដៅដេើវទិ្យ ុដហើយភាេ ម
ដន្មោះខ្ុ ំចាបដ់ផ្សតើមមានអារមែណ៍ននភាព យ័ខ្េ ច្បមក្សសនធបដ់េើខ្ុ ំ ូច្បជា យួ។ វា
ត្រេបម់ក្សវញិ។ ដៅដពេដន្មោះ ខ្ុ ំបាន ឹងថាវាជាវញិ្ញា ណ។ ត្លូលង្ហវ េបាននិយយ
ថាវញិ្ញា ណននភាពពិោរ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិ ឹងថាគ្មរច់្បងម់ានន័យយ៉ា ង ូច្បដមតច្បដន្មោះដទ្ ខ្ុ ំ
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 ូច្បជាត្ច្ប ំបនតិច្ប។ ខ្ុ ំលិរថា ខ្ុ ំបានជារចួ្បដៅដហើយដៅក្សនុងដវនថាវ យបងរំដន្មោះ ប៉ាុចនត
ជាក្សច់សតងខ្ុ ំមនិទានប់ានជាដៅដ ើយដទ្។ ដៅនថៃបន្មទ ប ់ ខ្ុ ំបានរយុទ្ធជាមយួនឹង
ភាព យ័សេនដ់សាេ មតងដទ្ៀរ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិអាច្បឈបល់ិរពីអវីច េបានដក្សើរដ ើងដៅក្សនុង
ត្ក្សុម ំនុំពីយបម់ុនដ ើយ។ ដៅដពេច េត្លូលង្ហវ េបានអ្ិសាា នឲ្យខ្ុ ំ គ្មរម់និ
បានអ្ិសាា នថាខ្ុ ំនឹងបានជាដន្មោះដទ្។ គ្មរ់បានដត្បើត្បាស់សិទ្ធិអំណាច្បដៅដេើ
វញិ្ញា ណអាត្ក្សក្ស។់ ោរច េសាថ នភាពរបស់ខ្ុ ំបានដ្េើយរបដៅោនត់្លូលង្ហវ េក្សនុង
េក្សខណៈចបបដន្មោះ បង្ហា ញថាវាមនិចមនជា ំងឺដទ្ ចរវាជាវញិ្ញា ណអាត្ក្សក្សវ់ញិ។ (ជាថែី
មតងដទ្ៀរ ដោក្សអនក្សអាច្បដ ើញថាខ្ុ ំពិរជាមនិទានច់ាស់ទុ្ំក្សនុងអងរត្ពោះត្លិសតដៅ
ដ ើយដទ្ ច េមនិសារ េ់ពីោរដនោះ។) ដៅក្សំ ុងដពេដន្មោះ ខ្ុ ំ ឹងរិច្បរួច្បបំផុ្សរពី 
សគង្ហរ មខ្ងវញិ្ញា ណ ដហើយខ្ុ ំក្ស៏បាន ឹងច េថាអារក្សសពិរជាមាន។ ខ្ុ ំបាន ួបវា
មដងដហើយ។

ដៅក្សនុយវយ័ ំទ្ង ់ខ្ុ ំបាន ួយ ត្លបត់្លងហាង ហីាមយួក្សនុងច្បំដណាមហាង ី
ហាពីររបស់ឪពុក្សមាត យរបស់ខ្ុ ំ។ ដៅយបម់យួ មានបុរសមាន ក្សប់ានចូ្បេមក្សក្សនុង
ហាង ដហើយត្បាបខ់្ុ ំថាគ្មរក់្សំពុងចរដ្វើក្សមែវ ិ្ ីផុ្សសផុ្សេមយួដៅតាមផ្សេូវឯត្ពោះវហិារ 
ដមរូរីសទមយួដៅក្សនុងរំបន។់ គ្មរប់ានអដញ្ា ើញខ្ុ ំឲ្យដៅចូ្បេរមួ ត្ពមទាងំបានបញ្ចប់
ោរអដញ្ា ើញរបស់គ្មរជ់ាមយួនឹងឃ្លេ ថា ត្ពោះដយស ូក្សំពុងចរដ្វើក្សិច្បចោរ ច េ ូច្ប
ច េត្ទ្ងប់ានដ្វើដៅក្សនុងត្ពោះលមពរី ។ ដពេដន្មោះវាដ្វើឲ្យខ្ុ ំចាបអ់ារមែណ៍។ ខ្ុ ំបាន្ំ
ធ្លរដ់ ើងដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំ។ ខ្ុ ំបានថាវ យ ួងច្បិរតដៅោនត់្ពោះអមាច ស់ក្សំ ុងដពេ
វសិសមោេសាោត្ពោះលមពរីដៅដពេខ្ុ ំដរៀនថាន ក្សទ់្ី៥។ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិច េបានដ ើញ
ឫទាធ នុភាពរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដត្បាសនរណាមាន ក្សឲ់្យបានជាក្សនុងរយៈដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន ំ
ដន្មោះទាេ់ចរដសាោះ លឺគ្មែ នអវីច េដ្វើឲ្យខ្ុ ំចាបអ់ារមែណ៍ដន្មោះដ ើយ ដទាោះបីជាខ្ុ ំ ឹងថា
មានត្ពោះជាមាច ស់ក្សដ៏ោយ។  ូដច្បនោះ ីវរិរបស់ខ្ុ ំបានឃ្លេ រឆ្ៃ យពីត្ពោះអមាច ស់ក្សនុងឆ្ន ំ
សិក្សារបស់ខ្ុ ំ។ យូរៗមតងក្សនុងក្សំ ុងដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន ដំន្មោះ ខ្ុ ំនឹងដ្វើោរដបតជ្ាច្បិរតថែីក្សនុង
ោរចូ្បេរមួក្សនុងត្ក្សុម ំនុំ ប៉ាុចនតច្បំណាបអ់ារមែណ៍របស់ខ្ុ ំមនិច េដៅបានយូរដទ្។ 
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សត្មាបប់ុរសមាន ក្សដ់នោះវញិ ហាក្ស់ ូច្បជាខុសគ្មន ។ ត្ពោះដយស ូដៅចរបនតដ្វើអវី ូច្បច េ
ត្ទ្ងប់ានដ្វើដៅក្សនុងត្ពោះលមពរី? ខ្ុ ំចាបអ់ារមែណ៍នូវ ក្សយសមដរីបស់គ្មរ។់ មាន
បុលរេិក្សរបស់ខ្ុ ំមយួច្បំនួនចូ្បេរមួក្សនុងត្ក្សុម ំនុំដន្មោះ ដហើយពួក្សដលបានដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរតខ្ុ ំ
ឲ្យដៅ  ូដច្បនោះខ្ុ ំសដត្មច្បច្បិរតថាដៅ។

យប ់ំបូងច េខ្ុ ំដៅទ្ីដន្មោះ ខ្ុ ំមានអារមែណ៍ពីត្ពោះវរតមានរបស់ត្ពោះជាមាច ស់
ដៅក្សនុងរដបៀបមយួច េខ្ុ ំមនិធ្លេ ប ់ួបពីមុនមក្ស។ វាហាក្ស ូ់ច្បជាខ្ុ ំអាច្ប ឹងពីត្ពោះ
វរតមានរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ លឺជាក្សច់សតងណាស់។ សារច េបុរសដន្មោះបាននិយយ 
ពិរជាមានអានុភាពណាស់ ដហើយដៅដពេច េគ្មរ់សួរថាមាននរណាច្បងថ់ាវ យ
ខេួន ឬថាវ យ ីវរិសាជាថែីដៅោនត់្ពោះដយស ូច រឬដទ្ ខ្ុ ំបានដេើក្សន ។ អសាច រយ
ណាស់! វាជាយប ់អ៏សាច រយមយួ។ ខ្ុ ំពិរជារដំ ើបណាស់។ ខ្ុ ំច្បងត់្បាបម់នុសសត្លបគ់្មន
ថា ត្ពោះជាមាច ស់ពិរជាអសាច រយណាស់។ 

ដៅសមយ័ដន្មោះ គ្មែ នអុីនដ្ើណិរ គ្មែ នសីុរី ឬោចសរ ដហើយដយើងមាន
ទូ្រទ្សសនច៍របីប៉ាុសត៍ប៉ាុដណាណ ោះ។ ទ្ីត្ក្សុងរបស់ដយើងក្សរូ៏ច្បច រ  ូដច្បនោះគ្មែ នអវីត្រូវដ្វើដត្ច្បើន
ដទ្ពីមយួដមា៉ា ងដៅមយួដមា៉ា ង។  ូដច្បនោះដក្សែង ំទ្ងច់រងចរអងរុយនិយយគ្មន ដេងដៅ
ហាងេក្ស ់ហីាជាដត្ច្បើនដមា៉ា ង អាច្បរហូរ េ់យបដ់ ើមបកី្សមានដ។ ហាងដយើងបិទ្
ដៅដមា៉ា ង ១ត្ពឹក្ស សត្មាបយ់បន់ថៃសុត្ក្ស និងនថៃដៅរ ៍ ដហើយច្បំណររបស់ដយើងច្បរ
ដពញដោយដក្សែង ំទ្ង់ៗ ។ ជាដត្ច្បើន ង ខ្ុ ំត្រូវចរដៅដ ញពួក្សដលឲ្យដច្បញ ដោយសារ
ចរពួក្សដលដ្វើឲ្យអរិថិ នរបស់ខ្ុ ំពបិាក្សរក្សក្សចនេងច្បរ។ មានយប់ជាដត្ច្បើនច េមាន
ោរដឈាេ ោះគ្មន  ដហើយចាបំាច្បត់្រូវប៉ាូេីសមក្សបចំបក្ស និងបញ្ាូ នដក្សែងទាងំដន្មោះដៅផ្សទោះ 
វញិ។ ប៉ាុចនតឥ ូវដនោះខ្ុ ំមានលំនិរមយួ។ ដក្សែង ំទ្ងទ់ាងំដន្មោះត្រូវចរឮពីត្ពោះដយស ូ។ 
 ូដច្បនោះខ្ុ ំក្សប៏ានដច្បញដៅដត្ៅ ដហើយត្បាបព់ួក្សដលថាត្បសិនដបើមាននរណាច្បងដ់ៅ ខ្ុ ំ
នឹងបដត្ងៀនត្ពោះលមពរីដៅក្សនុងហាង ហីាបន្មទ បព់ីដយើងបិទ្ហាង។ ត្បសិនដបើមនិ
ត្បោនដ់ន្មោះដទ្ ដយើងនឹងចាបដ់ផ្សតើមដៅដមា៉ា ង ១៖៣០ត្ពឹក្ស ដោយសារចរដយើងត្រូវចរ
សមាអ រហាង និងបិទ្ហាងពីដមា៉ា ង ១  េ់ ១៖៣០ ត្ពឹក្ស។ ខ្ុ ំមនិ ឹងថាមានប៉ាុន្មែ ន
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ន្មក្សន់ឹងមក្សដទ្ ប៉ាុចនតដោក្សអនក្ស ឹងឬដទ្? មានដក្សែង ំទ្ងម់យួច្បំនួនបានមក្សចូ្បេរមួ 
ដហើយក្សម៏ានបុលរេិក្សរបស់ខ្ុ ំពីរបីន្មក្សច់ រ។ ដៅយប ់ំបូងច េខ្ុ ំ ឹក្សន្មោំរត្ប ុំ
ដន្មោះ មានដក្សែង ំទ្ងម់ាន ក្សប់ាននិយយថា ខេួនច្បងប់ដត្មើត្ពោះត្លិសត ដហើយបានសួរខ្ុ ំថា
ដរើគ្មរត់្រូវដ្វើអវី។ ដពេដនោះ សំណួរដនោះជាបញ្ញា យ៉ា ងពិដសសមយួសត្មាបខ់្ុ ំ ខណៈ
ដពេខ្ុ ំមនិលិរចផ្សនក្សដន្មោះដៅដ ើយដទ្។ សូមចាថំា ខ្ុ ំមនិ ឹងអវីទាងំអស់ក្សនុងត្ពោះលមពរី 
ប៉ាុចនតខ្ុ ំបានអានខលមពរីមយួ ច េហាក្ស ូ់ច្បដ្េើយរបដៅនឹងោរខវេ់ខ្វ យរបស់ខ្ុ ំ។ 

អនក្សណាអងវររក្សត្ពោះន្មមត្ពោះអមាច ស់ អនក្សដន្មោះនឹងទ្ទ្ួេោរសដគង្ហរ ោះ។ 

- ក្សិច្បចោរ ២៖២១
វាហាក្ស ូ់ច្បជាសាមញ្ញា ណាស់ អវីច េខ្ុ ំបានសដត្មច្បច្បិរតដហើយ ខ្ុ ំនឹងដ្វើ។ 

ដៅដពេច េដយើងបំចបក្សត្ក្សុម ដក្សែង ំទ្ងម់ាន ក្សដ់នោះបានមក្សរក្សខ្ុ ំជាមយួនឹងសំណួរ
ដនោះ ដហើយខ្ុ ំបានត្បាបដ់លឲ្យអងរុយចុ្បោះដេើដៅអី ត្ពមទាងំនិយយដឈាែ ោះត្ពោះដយស ូ។ 
ខ្ុ ំលិរថាវាត្គ្មនជ់ាោរដរឿងសាមញ្ា ដ ើមបដី្វើ ប៉ាុចនតខ្ុ ំអងរុយដៅទ្ីដន្មោះអស់រយៈដពេ២
ន្មទ្ី ដហើយគ្មរម់និបាននិយយអវីដទ្។  ូដច្បនោះខ្ុ ំបាននិយយពីោរចណន្មរំបស់ខ្ុ ំ
មតងដទ្ៀរ ដោយលិរថាគ្មរម់និបានឮខ្ុ ំ។ ហាក្ស ូ់ច្បជាគ្មែ នអវីដក្សើរដ ើង ចរបន្មទ ប់
មក្សខ្ុ ំសមារ េ់ដ ើញថា ខេួនគ្មរ់ក្សំពុងចរញ័រ។ ខ្ុ ំអាច្បនិយយបានថា សភាពរបស់
គ្មរហ់ាក្ស ូ់ច្បជាមានបញ្ញា ក្សនុងោរនិយយត្ពោះន្មមត្ពោះដយស ូ ដច្បញពីមារគ់្មរ។់ 
ភាេ មដន្មោះហាក្ស ូ់ច្បជា ញ្ញា ំងត្រូវបានទ្មេុោះ លឺគ្មរ់បាននិយយដឈាែ ោះត្ពោះដយស ូ  
ដហើយដសច្បក្សដីសុខសានដក្សប៏ានបងាូរមក្ស។ ជាោរត្បដសើរណាស់ វាអាច្បដៅរចួ្ប! ដន្មោះ
ដហើយជាចផ្សនោររបស់ខ្ុ ំ ដៅត្លបដ់ពេច េមាននរណាមាន ក្សច់្បង់ថាវ យ ីវរិដៅោន់
ត្ពោះអមាច ស់។ ខ្ុ ំនឹងឲ្យដលអងរុយដៅដេើដៅអី ដហើយនិយយដឈាែ ោះត្ពោះដយស ូ។ វា
ដសទើរចរគ្មែ នអវីចបេក្សដន្មោះដទ្ ពួក្សដលមនិអាច្បចាបដ់ផ្សតើមដៅត្ពោះន្មមត្ទ្ងប់ានភាេ មៗដទ្។ 
ពួក្សដលនឹងចាបដ់ផ្សតើមញ័រ ដហើយបន្មទ បម់ក្ស វាហាក្ស ូ់ច្បជាពិបាក្ស ចរភាេ មដន្មោះពួក្សដលក្ស៏
បាននិយយត្ពោះន្មមត្ទ្ងដ់ច្បញមក្ស ដហើយនឹងមានដសច្បក្សដីសុខសានដក្សនុងច្បិរតផ្សង។ 



សេចកដលីនំ ំ

11 

ដៅនថៃមយួ ខណៈដពេច េខ្ុ ំដៅខ្ងដត្ោយបនទបក់្សំពុងោយដមៅ ខ្ុ ំបាន
ឮសំដ ងដគ្មោះទាវ រដត្ោយ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំដបើក្សទាវ រ ខ្ុ ំចាពំីដក្សែង ំទ្ងព់ីរន្មក្ស ់ច េ
ក្សំពុងចរឈរ ជាដក្សែងច េខ្ុ ំបាននិយយជាមយួអំពីត្ពោះត្លិសតពីមុន។ ខ្ុ ំក្សអ៏ដញ្ា ើញ
ពួក្សដលឲ្យចូ្បេ ដហើយមានដក្សែងមាន ក្សប់ាននិយយថា គ្មរច់្បងថ់ាវ យ ីវរិដៅោនត់្ពោះ
ជាមាច ស់។  ូដច្បនោះខ្ុ ំក្សឲ៏្យគ្មរអ់ងរុយដេើដៅអី ូច្បរាេ់ ង គ្មរក់្ស៏ចាបដ់ផ្សតើមញ័រ ដហើយ
បាននិយយត្ពោះន្មមត្ពោះដយស ូ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំសមេងឹដៅដេើ ខ្ុ ំបានដ ើញដក្សែង
 ំទ្ងម់ាន ក្សដ់ទ្ៀរររដ់ច្បញពីខ្ុ ំដៅត្ ុងមាខ ងដទ្ៀរននបនទប ់ ដមើេដៅហាក្ស ូ់ច្បជាសរវ
ជាបត់្ទ្ង។់ គ្មរព់ាយមររប់ុក្ស ញ្ញា ំង ហាក្ស ូ់ច្បជាពាយមររដ់លច្បដច្បញពីខ្ុ ំ។ វា
ពិរជាច្បចមេក្សខ្េ ងំណាស់ ខ្ុ ំសឹងចររក្ស ក្សយអវីនិយយមនិដច្បញ។ 

ខណៈដពេច េខ្ុ ំឈរសមេងឹដមើេគ្មរ ់ ភាេ មដន្មោះខ្ុ ំនឹក្សដ ើញថា ខ្ុ ំ្ៃេ់
ថា ដរើដនោះជាអារក្សសចមនដទ្ ។ ឥ ូវដនោះ ខ្ុ ំគ្មែ នបទ្ពិដសា្នជ៍ាមយួអារក្សសដន្មោះដទ្ 
ប៉ាុចនតខ្ុ ំបានអានខេោះពីអារក្សសដៅក្សនុងត្ពោះលមពរី។ ខ្ុ ំដសទើរចរមនិអាច្បពនយេ់បានពី
សក្សមែភាពចបេក្សៗរបស់គ្មរ។់  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំបាននិយយថា ត្ពោះដយស ូ ដរើដនោះជាអារក្សស
ចមនដទ្? រដំពច្បដន្មោះ វាហាក្សម់ាននសបដបើក្សដច្បញពីមុខខ្ុ ំ ខ្ុ ំអាច្បដ ើញពីអារក្សសច េ
ក្សំពុងសថិរដៅក្សនុងដក្សែងមាន ក្សដ់នោះ។ អារក្សសដនោះវាមានក្សមពស់ត្បចហេ១ចម៉ាត្រ ដហើយវា
ក្សំពុងចរដតាងជាបន់ឹងដក្សែងមាន ក្សដ់នោះទាងំយួរដ ើងទាងំពីរដ ើង។ មនុសសចរងចរសួរខ្ុ ំ
ថា ដរើវាមានរបូរាងយ៉ា ងណា? វាត្សដ ៀងនឹងសាវ  ប៉ាុចនតខុសពីសាវ ។ វាមានដរាម
ដត្ច្បើន ូច្បសាវ  ដហើយន ចវង ូច្បសាវ  ប៉ាុចនតមានច នក្សត្ក្សហមសមេងឹចុ្បោះដ ើង និងមាន
មុខលួរឲ្យខ្េ ច្ប។ ដៅដពេច េខ្ុ ំដ ើញច នក្សដន្មោះភាេ ម ខ្ុ ំបានចត្សក្សដៅោនត់្ពោះអ
មាច ស់យ៉ា ងខ្េ ងំ។ សមអបច់ េខ្ុ ំដមើេដ ើញដៅក្សនុងច នក្សទាងំដន្មោះ លឺដេើសពីអវីច េ
ខ្ុ ំអាច្បត្ទាបំានដៅដទ្ៀរ។  ក្សយមយួច េេអបំផុ្សរដ ើមបពីណ៌ន្មពីអវីច េខ្ុ ំបាន
ដ ើញដៅក្សនុងច នក្សដន្មោះលឺសមអប។់ ភាេ មដន្មោះខ្ុ ំ ឹងថា វាមនិត្គ្មនចរសអបដ់ន្មោះដទ្ 
ដហើយចថមទាងំខឹងខ្ុ ំខ្េ ងំច រ។ 
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ឥ ូវដរើខ្ុ ំលួរដ្វើយ៉ា ងណា?ខ្ុ ំមនិ ឹងថាត្រូវដ្វើអវីដទ្ៀរដន្មោះដទ្ បន្មទ បព់ីខ្ុ ំបាន
ដ ើញវា។ ប៉ាុចនតខ្ុ ំបានលិរថា ត្បសិនដបើន្មមរបស់ត្ពោះដយស ូន្មដំយើងដៅត្ពោះរា យ
របស់ត្ទ្ង ់ ដន្មោះនឹងមានអំណាច្បដេើអារក្សសដនោះ  ូដច្បនោះខ្ុ ំបាននិយយខ្េ ងំៗថា ដៅ
ក្សនុងត្ពោះន្មមត្ពោះដយស ូ ។ ភាេ មដន្មោះនសបក្សប៏ទិ្ ិរ។ ត្បសិនដបើអនក្សចាពំីទូ្រទ្សសន ៍
ស-ដមែ  ដៅដពេច េអនក្សបិទ្វា ដន្មោះនឹងមានត្សដមាេននរបូភាពច េអនក្សក្សំពុងចរ
ដមើេដន្មោះ រសារដ់ៅបនតិច្បមតងៗដច្បញពីក្សញ្ចក្សទូ់្រទ្សសន។៍ ដន្មោះដហើយជាេក្សខណៈ
របស់វា។ ខ្ុ ំមនិអាច្បដមើេដ ើញវាដន្មោះដទ្ ប៉ាុចនតខ្ុ ំដៅចរអាច្បដមើេដ ើញភាពអាបអ់រួ
រសារប់ារដ់ៅ ូច្បជាត្លបនសប ិរ ដហើយដក្សែង ំទ្ងដ់ន្មោះក្សប៏ានររ់ដច្បញដៅបារ។់

ចមនដហើយ ខ្ុ ំបាន ឹងថាអារក្សសមានពិរចមន។ វាជាោរត្បដសើរជាង 
ត្បសិនដបើខ្ុនំិយយចបបដនោះ ដៅដពេច េខ្ុ ំ ឹងថាបញ្ញា របស់ខ្ុ ំជាវញិ្ញា ណអាត្ក្សក្ស់ 
ខ្ុ ំបានដោោះត្សាយជាមយួវា ដហើយបានរស់ដៅក្សនុងដសរភីាពចាបត់ាងំពីដពេដន្មោះ 
មក្ស។ ប៉ាុចនតវាមនិដក្សើរដ ើងភាេ មៗដទ្។ វាពិរជាលួរឲ្យដសាក្សសាត យណាស់ បន្មទ បព់ី
បានចូ្បេរមួដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំប៉ាុន្មែ នឆ្ន មំក្សដនោះ ខ្ុ ំមនិច េច្បំណាយដពេដរៀនពីអរត
សញ្ញា ណរបស់ខ្ុ ំដៅក្សនុងអងរត្ពោះត្លិសត និងដរៀនអំពីោរដត្បើត្បាស់សិទ្ធតិ្សបច្បាប់
របស់ខ្ុ ំត្បឆ្ងំនឹងសត្រូវដ ើយ។ ប៉ាុចនតឥ ូវដនោះខ្ុ ំបាន ឹង ឬយ៉ា ងដហាច្បណាស់
សងសយ័ថា ខ្ុ តំ្រូវដោោះត្សាយជាមយួវញិ្ញា ណអាត្ក្សក្ស ់ ដហើយខ្ុ ំក្សត៏្រូវបានដេើក្សទ្ឹក្ស
ច្បិរតថាខ្ុ ំអាច្បដរៀនពីរដបៀបយក្សឈនោះវាបាន។ ខ្ុ ំបាន ឹងច្បាស់ថា អារក្សសនឹងដ្េើយរប
មក្សោនសិ់ទ្ធអិំណាច្បរបស់ខ្ុ ំ ប៉ាុចនតបានភានត់្ច្ប ំដោយសារចរវាមនិបានដ្េើយរប។ 
ពីរបីនថៃដត្ោយមក្ស ខ្ុ ំមានបទ្ពិដសា្នវ៍ ិាមានមយួដទ្ៀរ ច េបញ្ាក្សថ់ាបញ្ញា របស់
ខ្ុ ំពិរជាមក្សពីវញិ្ញា ណអាត្ក្សក្ស។់ 

ខ្ុ ំដៅក្សនុងបនទបដ់លងក្សំពុងចរអ្សិាា នតាមោរចណន្មនំនត្ពោះវញិ្ញា ណ ដហើយ
បានដបតជ្ាថានឹងច្បំណាយដពេដវោត្លបត់្គ្មនក់្សនុងោរអ្ិសាា ន ដ ើមបទី្ទ្ួេបាន
ច្បដមេើយពីអវីច េក្សំពុងចរដក្សើរដ ើង។ ដៅក្សនុងក្សំ ុងដពេអ្ិសាា ន ខ្ុ ំក្សច៏ាបដ់ផ្សតើម
មានអារមែណ៍្ូរត្សាេ និងមានដសរភីាពមតងដទ្ៀរ  ូច្បដៅដពេច េត្លូលង្ហវ េ
អ្ិសាា នឲ្យខ្ុ ំ។ ដៅដពេដន្មោះ មានដសរភីាពបានត្បចហេចរពីរដមា៉ា ងប៉ាុដណាណ ោះ ដៅ



សេចកដលីនំ ំ
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ក្សនុងយបដ់ន្មោះមុនដពេច េវាត្រេបម់ក្សវញិ ប៉ាុចនតឥ ូវដនោះ ខ្ុ ំត្បាក្ស ច្បាស់ណាស់ 
វាជាវញិ្ញា ណដហើយបានដ្េើយរបច្បំដ ោះោរអ្ិសាា នរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំបានពាយម
អ្ិសាា នមតងដទ្ៀរ ប៉ាុចនតគ្មែ នអវីដន្មោះដទ្។ ដហរុ ូដច្បនោះដហើយ ដទ្ើបខ្ុ ំចាបដ់ផ្សតើមអានអវី
ត្លបយ់៉ា ងច េទាក្សទ់្ងនឹងសគង្ហរ មខ្ងវញិ្ញា ណ ដហើយច្បំណាយដពេអនុវរតពីអរត
សញ្ញា ណរបស់ខ្ុ ំក្សនុងត្ពោះត្លិសត។ ប៉ាុចនតវាដៅចរមនិចុ្បោះចាញ់ង្ហយៗដន្មោះដទ្។ មានចរ
ដពេមយួដន្មោះដទ្ ដៅដពេច េខ្ុ ំអ្ិសាា ន ច េខ្ុ ំបានដ ើញវញិ្ញា ណដ្េើយរប
នឹងសិទ្ធិអំណាច្បរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំហាក្សភ់ានត់្ច្ប ំ  ដហើយចាបដ់ផ្សតើមច្បងទូ់្េសួរត្ពោះអ
មាច ស់ពីអវីច េត្រូវដ្វើ។ ដទាោះបីជាខ្ុ ំមនិទានម់ានដសរភីាពទាងំត្សុងក្សដ៏ោយ ប៉ាុចនតខ្ុ ំ
ចេងមានភាព យ័សេនដ់សាេ  ដហើយភាពខវិនដផ្សសងៗក្សប៏ានបារដ់ៅអស់ដហើយ។ 
 ូដច្បនោះខ្ុ ំមាន យ័ មនោះមយួច្បំនួនរចួ្បដៅដហើយ។ ខ្ុ ំដៅចររយុទ្ធជាមយួ ំងឺធ្លេ ក្សទ់្ឹក្ស
ច្បិរត និងលំនិរអាត្ក្សក្សដ់ផ្សសងៗ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមានទ្ំនុក្សច្បិរតថាខ្ុ ំនឹងខ្េ ងំជាងមុន។ ខ្ុ ំ
ច្បំណាយដពេជាដរៀងរាេ់នថៃរឭំក្សពីអវីច េត្ពោះលមពរីចច្បង និងសិទ្ធិអំណាច្បរបស់ខ្ុ ំ
ដៅក្សនុងអងរត្ពោះត្លិសត។

ដៅរដសៀេមយួ ខ្ុ ំក្សំពុងចររយុទ្ធជាមយួអារមែណ៍ននភាព យ័ខ្េ ច្បត្សដ ៀង
នឹងដពេមុនច រ ខណៈក្សំពុងដ្វើោរដៅក្សនុងោរយិេ័យ។ ខ្ុ ំបានពាយមអ្ិសាា ន 
និងបញ្ញា វញិ្ញា ណននភាព ័យខ្េ ច្បឲ្យដច្បញ ប៉ាុចនត ូច្បសពវ ង វាគ្មែ នឥទ្ធិពេដ ើយ។ 
ភាេ មដន្មោះ ខ្ុ ំបានឮត្ពោះសូរដសៀងរបស់ត្ពោះអមាច ស់។ ត្ទ្ងប់ានត្បាបខ់្ុ ំឲ្យបញ្ញា  
វញិ្ញា ណឲ្យដច្បញ ដហើយនិយយឲ្យឮៗ និងជាមយួសិទ្ធិអំណាច្ប។ បន្មទ បម់ក្សត្ទ្ង់
មានបនទូេពីអវីមយួមក្សោនខ់្ុ ំ ច េបានផ្លេ ស់បតូរទ្សសនៈរបស់ខ្ុ ំច្បំដ ោះសិទ្ធិ
អំណាច្បខ្ងវញិ្ញា ណ។ ត្ទ្ងម់ានបនទូេថា កុ្សំយក្សច្បិរតទុ្ក្សោក្សន់ឹងអារមែណ៍របស់ខ្ុ ំ 
ដៅដពេច េខ្ុ ំបញ្ញា ឲ្យវាដច្បញ ប៉ាុចនតឈរមាជំាមយួត្ពោះបនទូេរបស់ត្ទ្ង ់ ដហើយមនិ
ចមនដោយសារអវីច េខ្ុ ំដមើេដ ើញ ឬមានអារមែណ៍ដន្មោះដ ើយ។ ខ្ុ ំក្សំពុងចរដ្វើោរ
ដៅោរយិេ័យរបស់ខ្ុ ំ  ូដច្បនោះខ្ុ ំមនិអាច្បត្គ្មនច់រដត្ោក្សឈរ ដហើយចត្សក្សោក្សអ់ារក្សស
បានដន្មោះដទ្ ដត្ ោះមានបុលរេិក្សដផ្សសងៗដៅទ្ីដន្មោះច រ។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំបានដត្ោក្សដ ើង 
ដហើយដ ើរដៅបនទបទ់្ឹក្ស រចួ្បនិយយយ៉ា ងខ្េ ងំថា ដៅក្សនុងត្ពោះន្មមត្ពោះដយស ូត្លិសត ខ្ុ ំ
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ច្បងឯង លឺវញិ្ញា ណននភាព ័យខ្េ ច្ប។ អវីច េឯងក្សំពុងចរដ្វើលឺខុសដហើយ ដហើយ
ដយើងបញ្ញា ឯងឲ្យដច្បញឥ ូវដនោះ ក្សនុងត្ពោះន្មមត្ពោះដយស ួ។ គ្មែ នអវីដក្សើរដ ើងដសាោះ ខ្ុ ំ
មានអារមែណ៍ថាគ្មែ នអវីបានផ្លេ ស់បតូរដសាោះ។ ប៉ាុចនតខ្ុ ំចាពំីអវីច េត្ពោះអមាច ស់មាន
បនទូេមក្សោនខ់្ុ ំ កុ្សំយក្សច្បិរតទុ្ក្សោក្សន់ឹងអារមែណរបស់ខ្ុ ំ ។ អញ្ច ឹង ខ្ុ ំក្សប៏ានអរត្ពោះ
លុណត្ពោះជាមាច ស់ សត្មាប់សិទ្ធិអំណាច្បច េត្ទ្ងត់្បទានឲ្យខ្ុ ំដេើវញិ្ញា ណដនោះ 
ដហើយចាបដ់ផ្សតើមសរដសើររដមកើងត្ពោះជាមាច ស់ថាខ្ុ ំមានដសរភីាព។ ខ្ុ ំក្សត៏្រេបម់ក្ស
ោរយិេ័យរបស់ខ្ុ ំវញិ ដហើយចាបដ់ផ្សតើមដ្វើោរ។ ខណៈដពេច េខ្ុ ំអងរុយដៅទ្ី
ដន្មោះ ដទាោះបីជាខ្ុ ំមានអារមែណ៍ថាគ្មែ នអវីផ្លេ ស់បតូរក្សដ៏ោយ ខ្ុ ំត្គ្មនច់រអរត្ពោះលុណត្ពោះ
អងរថា ខ្ុ ំមានដសរភីាពត្លបដ់ពេច េភាព យ័ខ្េ ច្បថាវានឹងវាយត្បហារអារមែណ៍
របស់ខ្ុ ំ។ ខណៈដពេច េខ្ុ ំក្សំពុងចរដ្វើោរដេើឯក្សសាររបស់អរិថិ ន ភាេ មដន្មោះខ្ុ ំ
មានអារមែណ៍ពីត្ពោះវរតមានរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មក្សសណាិ រដេើខ្ុ ំ ដហើយខ្ុ ំបានដ ើញ
ពពក្សដមែ ដច្បញពីខ្ុ ំ រចួ្បរសារប់ារ់ភាេ មតាម ញ្ញា ំងោរយិេ័យ។ 

ខ្ុ ំមានដសរភីាពដហើយ! 
វញិ្ញា ណអារក្សសននភាព យ័ខ្េ ច្បដន្មោះក្សប៏ារដ់ៅ ដហើយត្បសិនដបើវាមក្សវញិ ខ្ុ ំ

ក្ស ៏ឹងពីរដបៀបត្រូវដោោះត្សាយជាមយួវាច រ។ ខ្ុ ំពិរជារដំ ើបខ្េ ងំណាស់! ខ្ុ ំបាន
ទូ្រស័ពទដៅោនត់្រិនោ ដហើយត្បាបន់្មងពីអវីច េបានដក្សើរដ ើង។ ន្មងបាន
និយយថា ន្មងនឹងមក្ស េ់បនតិច្បដទ្ៀរ ដហើយដយើងនឹងអបអរដោយញំុបាយនថៃ
ត្រងជ់ាមយួគ្មន ដៅក្សនុងហាងមាូបច្បិនមយួ (ជាច្បំណូេច្បិរតរបស់ខ្ុ ំ)។ ខ្ុ ំនឹងត្រូវបនត
ឈរត្បឆ្ងំនឹងវញិ្ញា ណននភាព ័យខ្េ ច្បដន្មោះជាដត្ច្បើន ងបន្មទ បព់ីនថៃដន្មោះមក្ស ដោយ
សារចរអារក្សសវាមនិដបាោះបងភ់ាេ មៗដទ្ ដហើយដទាោះបីជាវញិ្ញា ណបានដច្បញដៅក្សដ៏ោយ 
បញ្ញា ហិរញ្ា វរថុរបស់ខ្ុ ំក្សដ៏ៅចរ ច េ។  ូដច្បនោះ ភាព យ័ខ្េ ច្បចរងចរពាយម
ត្រេបម់ក្សក្សនុងច្បិរតរបស់ខ្ុ ំទាក្សទ់្ងនឹងហិរញ្ា វរថុរបស់ខ្ុ ំ ដហើយខ្ុ ំត្រូវចរដរៀនពីរដបៀប
ដោោះត្សាយជាមយួច្បិរតលំនិររបស់ខ្ុ ំ និងរដបៀបដៅជាបក់្សនុងដសច្បក្សដីសុខសានដ។ 

មានោររយុទ្ធដផ្សសងៗដទ្ៀរ ច េខ្ុ ំត្រូវរយុទ្ធ និងដរៀនដៅក្សនុង ីវរិរបស់ខ្ុ ំ 
មានដមដរៀនខ្ងវញិ្ញា ណជាដត្ច្បើនដទ្ៀរអំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ច េខ្ុ ំត្រូវដរៀន 



សេចកដលីនំ ំ
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ប៉ាុចនតមូេដហរុច េខ្ុ ំច្បងត់្បាបដ់រឿងដនោះ លឺច្បងឲ់្យដោក្សអនក្ស ឹងថាខ្ុ ំយេ់ពីរដបៀប
ច េបញ្ញា ហិរញ្ា វរថុ ោះឥទ្ធិពេដេើមនុសស និង ីវរិរបស់ពួក្សដល ដហើយដបើក្សឲ្យមាន
លំនិរអាត្ក្សក្សដ់ផ្សសងៗចូ្បេមក្ស។

ខ្ុ ំច្បងប់ញ្ញា ក្សថ់ា ដោក្សអនក្ស ឹងថាខ្ុ ំក្សធ៏្លេ បប់ាន្េងោរវ់ាច រ។ 
 ូដច្បនោះមនិថាមានភាពរដញ៉ារនញ៉ាចបបណាច េដោក្សអនក្សក្សំពុង ួបត្បទ្ោះដន្មោះ

ដទ្ ដៅនថៃដនោះលឺដៅមានសងឃមឹ។ ជាោរត្បដសើរ ត្បសិនដបើខ្ុ ំបានបានសារ េ់ពីត្ពោះ
រា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ច្បាស់ជាងដនោះដៅក្សនុង ីវរិរបស់ខ្ុ ំ។ វាពិរជាលួរឲ្យសាត យ
ណាស់ច េត្រិនោនិងខ្ុ ំបានរស់ដៅក្សនុងបញ្ញា ហិរញ្ា វរថុអស់រយៈដពេ៩ឆ្ន  ំ ច េ
តាមោរពិរដយើងមនិលួរសថិរដៅក្សនុងសាថ នភាពដន្មោះដសាោះ! 

ជាអកុ្សសេ ភាពរដញ៉ារនញ៉ាខ្ងហិរញ្ា វរថុរបស់ដយើង មនិសថិរដៅដេើចខសរពនេឺ
ននរា៉ាោដទ្ ប៉ាុចនតវាជារា៉ាោចរមដង។ ដន្មោះជារដបៀបច េដយើងរស់ដៅ។ រយៈដពេ៩ឆ្ន ំ
ដន្មោះដ រដពញដៅដោយោរសំុដលដ ើមបបីនតរស់ដៅ ោរត្បមាថច េដយើងចាមំនិដ េច្ប 
និងោេៈដទ្សៈដផ្សសងៗ។ មានត្ពឹរតិោរណ៍ដផ្សសងៗច េខ្ុ ំលួរចរបំដ េច្បដចាេ។ សូម
អរលុណ េ់ រយិរបស់ខ្ុ ំ! ន្មងបានស ូត្ទាខំ្េ ងំណាស់ក្សនុងរយៈដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន ំ
ដន្មោះ។ ដនោះជាមូេដហរុច េខ្ុ ំពាយមផ្សតេ់អវីត្លប់យ៉ា ងច េខ្ុ ំអាច្បដ្វើបាន េ់
ន្មង។

 ូច្បជាអវីច េត្ពោះជាមាច ស់បានបដត្ងៀនខ្ុ ំពីរដបៀបដោោះត្សាយជាមយួ
វញិ្ញា ណននភាព យ័ខ្េ ច្ប ត្ទ្ងក់្សច៏ាបដ់ផ្សតើមបដត្ងៀនខ្ុ ំពរីដបៀបដោោះត្សាយជាមយួនឹង
ហិរញ្ា វរថុរបស់ខ្ុ ដំោយដត្បើទ្សសនៈខ្ងវញិ្ញា ណ។ អវីច េត្ពោះជាមាច ស់បានបដត្ងៀន 
ត្រិនោនិងខ្ុ ំ ដហើយនិងអវីច េត្ទ្ងប់ានបង្ហា ញមក្សោនដ់យើងទាក្សទ់្ងនឹងហិរញ្ា វរថុ
របស់ដយើងលឺជា ីវរិច េផ្លេ ស់បតូរនិងរដំ ើបជាខ្េ ងំ ច េដយើងត្រូវច្បំណាយដពញ
មយួ ីវរិ ួយ  េ់មនុសសឲ្យរក្សដ ើញដគ្មេោរណ៍ ូច្បគ្មន ដនោះ។ 

ត្រិនោនិងខ្ុ ំបានដងើបដ ើងពីភាពត្ក្សីត្ក្សដតាក្សយ៉ា ក្ស និងអស់សងឃមឹ រហូរ
 េ់មានេទ្ធភាពទ្ិញឡានដោយត្បាក្សសុ់ទ្ធ សងផ់្សទោះដៅក្សនុងក្សតីត្សនមដោយមនិ
ជាបប់ំណុេ ចាបដ់ផ្សតើមត្ក្សុមហ ុនមយួច្បំនួន និងដបើក្សក្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសនច៍ាក្សផ់្សាយជា
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ដរៀងរាេ់នថៃមយួដឈាែ ោះថា ក្សនុងត្លបច់េវងដមា៉ា ងទាងំអស់
ដៅដេើចផ្សន ីដនោះ។ ត្រិនោក្សម៏ានក្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសនច៍ាក្សផ់្សាយត្បចាសំបាត ហ៍ច េ
មានដឈាែ ោះថា  ដៅដេើប៉ាុសដ៍ ដ ើមប ីួយ  េ់ត្ក្សុមត្លួសារមយួ
ច្បំនួនឲ្យ ឹងពីរដបៀបរស់ដៅ និងដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរត េ់គសតីៗ។ ដយើងមានអារមែណ៍ថា ត្ពោះ
ជាមាច ស់ ឹក្សន្មដំយើងឲ្យចាបដ់ផ្សតើមត្ក្សុម ំនុំ  ជាក្សចនេងច េដយើង
បដត្ងៀនមនុសសរាប ់នន់្មក្សព់ីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដរៀងរាេ់សបាត ហ៍។ ឥ ូវ
ដនោះ ដយើងត្រូវច្បំណាយត្បាក្សរ់ាប់ោន ុោេ រក្សនុងមយួឆ្ន  ំ ដ ើមបដី្វើអវីច េដយើងក្សំពុង
ចរដ្វើដនោះ និងជាង ២០០ ០០០ ុោេ រក្សនុងមយួចខ សត្មាបក់្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសន ៍ក្ស ូ៏ច្បជា
ោរសរដសរដនោះ។ ពិរណាស់ អវីៗទាងំអស់ដនោះនឹងមនិអាច្បដៅរចួ្បដទ្ត្បសិនដបើត្ពោះ
ជាមាច ស់មនិបានបដត្ងៀនដយើងពអីវីដយើងច្បងប់ដត្ងៀនដោក្សអនក្ស ដៅក្សនុងដសៀវដៅជា
ដស រមីយួដនោះ។ ខ្ុ ំមនិច្បងឲ់្យអនក្សត្គ្មនច់រដមើេមក្សោនដ់សៀវដៅដនោះ  ូច្បដសៀវដៅ
ហិរញ្ា វរថុដផ្សសងដទ្ៀរដន្មោះដទ្។ វាមនិចមនជាដសៀវដៅបដត្ងៀនដោក្សអនក្សពីរដបៀបដរៀប
លដត្មាងថវោិ ដទាោះបីជាោរដរៀបលដត្មាងថវោិចាបំាច្ប ់ ដហើយដយើងសូមដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរត
ដោក្សអនក្សឲ្យដ្វើចបបដនោះក្សដ៏ោយ។ វាមនិចមនជាោរយក្សដសៀវដៅច េបដត្ងៀនឲ្យ
ចាយរបរិដរបៀរ និងត្បយរ័នត្បចយងច េោក្សេ់ក្សដ់ៅដេើទ្ីផ្សារមក្សសរដសរសា
ដ ើងវញិដន្មោះដទ្។

អរដ់ទ្ ដនោះជាដសៀវដៅសដីពីប ិវរតនម៍យួ ជាប ិវរតនត៍្បឆ្ងំនឹងអាណាច្បត្ក្ស
ដមែ ងងឹរ និងត្បឆ្ងំនឹងភាពត្ក្សីត្ក្ស។ វាជាដសៀវដៅអំពីោរដបាោះដចាេោរត្លបត់្លង
របស់រោា  បិាេច េពុក្សរេួយ និងោរចាបយ់ក្សរដបៀបរស់ដៅថែី។ ច្បដមេើយរបស់ខ្ុ ំ 
លឺមនិជា ំបូន្មែ នខ្ងហិរញ្ា វរថុទូ្ដៅដទ្។ ខ្ុ ំបាន ឹងថា ខ្ុ ំត្រូវោរោរដងើបដ ើងវញិនន
ហិរញ្ា វរថុរបស់ខ្ុទំាងំត្សុងលឺ៖ 

បដិ វតតន៍ ហិ រញ្ញ វតថុ !
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ជំពកូទ១ី

ព្រះរាជ្យ របេ់ព្រះជាមាច្េ់  

ខ្ុ ំបាន ត្មាបត្បាបដ់ោក្សអនក្សរចួ្បមក្សដហើយ ដៅក្សនុងដសច្បក្សដីេំន្មពំីរដបៀបច េ
 ីវរិរបស់ខ្ុ ំបានយយីដោយភាព យ័ខ្េ ច្ប។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំដ ឿថាជាោរសំខ្នច់ េ
ដយើងចាបដ់ផ្សដើមោរដ្វើ ំដណើ ររមួគ្មន ដនោះដោយដសច្បក្សដីត្បោសច េដោក្សអនក្សពិរជា
ចាបំាច្បយ់េ់ដនោះថា៖ ចូរក ំនរៀនរស់នៅនោយភាពភ័យខ្ល្ច! ភាព យ័ខ្េ ច្បដបើក្សទាវ រ
សត្មាបឥ់ទ្ធិពេត្លបច់បបយ៉ា ងរបស់អារក្សស រមួមានទាងំោរត្ច្បបូក្សត្ច្បបេ់ និងោរ
គ្មបសងកររ់បស់ពួក្សវា  ូច្បច េដយើងបានដ ើញពីអវីច េបានដក្សើរដ ើងដៅក្សនុង
 ីវរិរបស់ខ្ុ ំ និង ីវរិរបស់មនុសសរាបោ់នន្មក្សដ់ផ្សសងដទ្ៀរ។ ខ្ុ ំដ ឿជាក្សថ់ាភាព
បាក្សស់ារខ្ងចផ្សនក្សថវោិ ជាក្សតាត ច្បមបងច េដបើក្សទាវ រសត្មាបភ់ាព យ័ខ្េ ច្បដៅក្សនុង
 ីវរិរបស់មនុសស។ របូខ្ុ ំផ្លទ េ់បាន ួយ  េ់មនុសសជាដត្ច្បើនដៅដេើចផ្សនក្សថវោិជាង 
៣៤ឆ្ន មំក្សដហើយ តាមរយៈត្ក្សុមហ ុនដរៀបច្បំចផ្សនោរថវោិរបស់ខ្ុ ំ ដហើយខ្ុ ំបានរក្ស
ដ ើញថា ខ្ុ ំមនិចមនជាមនុសសចរមាន ក្សច់ េធ្លេ បប់ានរយុទ្ធនឹងបញ្ញា ខ្ងចផ្សនក្សថវោិ
ដៅក្សនុង ីវរិរបស់ខេួនដ ើយ។

តាមោរពិរ ដោយចផ្សអក្សដេើោរសិក្សាត្សាវត្ជាវរបស់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំបានរក្សដ ើញថា
ត្បជា នអាដមរកិ្សត្បមាណ២៣% មនិបានទាងំសងបំណុេអបបបរមាននបំណុេ
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ច េពួក្សដលត្រូវសង ដហើយក្សំពុងចររអិេធ្លេ ក្សដ់ៅក្សនុងវនិ្មសក្សមែខ្ងចផ្សនក្សថវោិ។  
ច្បំនួនដនោះដសែើនឹងមយួភាលបនួននត្បជា នសរបុដៅក្សនុងត្បដទ្ស! ត្បជា នអាដមរកិ្ស 
៤៧ ោនន្មក្សច់ េដសែើនឹង ១ ភាល ៦ ននត្បជា នសរបុក្សំពុងទ្ទ្ួេអាហារបរដិភាល
តាមរយៈ ំនួយលូប៉ាុងអាហាររបស់រ ា ដហើយក្សនុងច្បំដណាមត្ក្សុមត្លួសារ១០ មាន៨ រក្ស
ត្បាក្សច់្បំណូេបានត្រឹមចរដ ើមបរីស់ប៉ាុដណាណ ោះ។  ខ្ុ ំក្សម៏និបានដរៀបរាបព់ីបំណុេច្បំនួន 
១៨ ត្ទ្ីោន  ុោេ រច េត្បដទ្សដយើង ំ ក្សដ់ល ដហើយសងដលមនិដច្បោះអស់មនិដច្បោះ
ដហើយ ត្ពមទាងំបំណុេដផ្សសងៗច េដសែើនឹងទ្ឹក្សត្បាក្សជ់ាង ១២០ត្ទ្ីោន ុោេ រ
ច េត្បដទ្សដយើងបានបដងកើរដ ើងដោយពុំមានយនដោរចផ្សនក្សហិរញ្ា វរថុច្បាស់ោស់
ដ ើមបទូី្ទារដ់ៅដេើនថេច្បំណាយដផ្សសងៗដ ើយ។  ដយើងរស់ដៅក្សនុងត្បដទ្សមយួច េ
មានបញ្ញា ហិរញ្ា វរថុ្ៃន់្ ៃរជាដត្ច្បើន! អវីច េខ្ុ ំបានរក្សដ ើញដៅក្សនុង ីវរិរបស់ខ្ុ ំលឺថា
បញ្ញា ថវោិច េមនិបានដោោះត្សាយ និងភាពតានរឹង (ដគសតស) ខ្ងចផ្សនក្សថវោិន្មំ
ឲ្យមនុសសចារទុ់្ក្សភាព យ័ខ្េ ច្បជារដបៀបរស់ដៅមយួរបស់ខេួន។

ប៉ាុចនត មាន ំដណាោះត្សាយសត្មាបប់ញ្ញា ដនោះ! ដោក្សអនក្សអាច្បមានដសរភីាព
បាន! ត្ពោះលមពរីចច្បងយ៉ា ងច្បាស់ពីត្បធ្លនបទ្ដនោះ៖ ត្ពោះដយស ូបានយងមក្សត្បោស
 ំណឹងេអដៅោន ់នត្ក្សីត្ក្ស!

                                                           

 

 

មយួត្ទី្ោនដសែើនឹង ១ ោន ១ោន ង។ 
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ត្ពោះវញិ្ញា ណននត្ពោះអមាច ស់ដយហូវា៉ា  ត្ទ្ងស់ណាិ រដេើខ្ុ ំ ពីដត្ ោះត្ពោះដយហូវា៉ា
ត្ទ្ងប់ានចាក្សដ់ត្បងតាងំខ្ុ ំឲ្យផ្សាយ ណឹំងេអ េ់មនុសសទាេ់ត្ក្ស។ 

 ដអសាយ ៦១៖១ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ)

ដរើអវីដៅជា ំណឹងេអ េ់មនុសសទាេ់ត្ក្ស? លឺ ំណឹងច េថាគ្មរអ់ាច្បមាន
ដសរភីាពបាន! ដៅនថៃដនោះ ដោក្សអនក្សត្បចហេជាមនិ ឹងដសាោះថាោរដនោះនឹងដក្សើរ
ដ ើងដោយរដបៀបណា។ មានដពេមដងដៅ
ក្សនុង ីវរិរបស់ខ្ុ ំ ខ្ុមំានអារមែណ៍ថាគ្មែ ន
 ំនួយទាងំត្សុង។ ខ្ុ ំមានអារមែណ៍ច្បចមេក្ស
ណាស់ដពេច េលិរថា ខ្ុ ំមានេុយ 
១០០ ុោេ រច េជាេុយរបស់ខ្ុ ំ មនិ
 ំ ក្សន់រណាមាន ក្ស ់ ដហើយត្បសិនដបើដរឿង
ដន្មោះមនិលួរឲ្យរក្សស់េុរ ឬដត្ក្សៀមត្ក្សដំទ្ ខ្ុ ំពិរ
ជាដសើច្បដពេលិរ េ់ដរឿងដន្មោះមនិខ្ន។ 
ដៅក្សនុងដពេត្បាបំនួឆ្ន ចំ េខ្ុ ំរស់ដៅក្សនុង
 ីវភាពត្រឹមចរឲ្យបានរស់ពីមយួនថៃដៅមយួនថៃ បានប៉ាោះ េ់ េ់អារមែណ៍របស់ខ្ុ ំជា
ខ្េ ងំ។ ភាពតានរឹងខ្ងចផ្សនក្សថវោិបានរារាងំដយើងមនិឲ្យទ្ទ្ួេបានអវីៗច េេអ។ 
ដៅដពេច េខ្ុ ំដមើេដៅោន់សាថ នភាពក្សនុងត្ក្សុមត្លួសារខ្ុ ំន្មដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន ដំន្មោះ ខ្ុ ំ
ពិរជាអាមា៉ា ស់ណាស់។ ខ្ុ ំចរងចរដបើក្សទាវ រចុ្បោះពីឡាន ដហើយកូ្សនៗ ល៏ួរឲ្យត្សឡាញ់
របស់ខ្ុ ំររម់ក្សរក្សខ្ុ ំបន្មទ បព់ីបានច្បំណាយដពេជាដត្ច្បើនដមា៉ា ងដ្វើោរដៅោរយិេ័
យ។ ពួក្សដលចរងររម់ក្សឱបដ ើងខ្ុ ំយ៉ា ងជាប់ ដហើយនិយយថា «បា៉ា ៗ!» ដៅដពេ
ដន្មោះ ខ្ុ ំមនិបានទាងំដ្េើយ ឬដមើេដៅោនព់ួក្សដលផ្សង។ ខ្ុ ំពិរជារបត់្បមេ់និងបាក្ស់
ទ្ឹក្សច្បិរតជាខ្េ ងំ រហូរ េ់ខ្ុ ំមនិបានចាបអ់ារមែណ៍ដេើអវីច េសំខ្នស់ត្មាប ់ីវរិខ្ុ ំ
ផ្សង។

វិញ្ញ្ណននព្រះអមាច្េ់សេហូ
វ ្ ព្រង់េណឋិតសលើខ្ុំ រីសព្រះ
ព្រះសេហូវ ្ព្រង់បានចាក់
សព្បងតំងខ្ុំឲ្យផ្្ាេដំណឹង
លអដល់ម្នុេ្សទាល់ព្ក។ 

- សអសាេ ៦១៖១ 
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ដៅដពេដន្មោះ ផ្សនរល់ំនិររបស់ខ្ុ ំបានរឭំក្សខ្ុ ំពីអវីមា៉ាងច េខ្ុ ំបានដរៀនោេដៅ
ដពេដរៀនចហេទ្ឹក្ស។ ត្បសិនដបើមានមនុសសេងទ់្ឹក្ស ដហើយចត្សក្សឲ្យដោក្សអនក្ស ួយ  
ចូ្បរត្បយរ័នត្បសិនដបើដោក្សអនក្សចុ្បោះដៅ ួយ គ្មរ។់ ដហរុអវីដៅ? ដោយសារចរគ្មរ់
សេុរសាែ ររី ដហើយច្បងរ់ស់ដពក្ស រហូរ េ់គ្មរ់ចាបទ់ាញដោក្សអនក្សដៅដត្ោមទ្ឹក្ស 
ទាងំអដច្បរន្ម។ ដន្មោះឯងលឺជាច្បិរតលំនិររបស់ខ្ុ ំ លឺ ូច្បជាមនុសសរកុ្សខជារិច េគ្មែ ន
វញិ្ញា ណ គ្មែ ន ីវរិក្សំពុងចរ្េងោរស់ាថ នភាពត្បចានំថៃទាងំគ្មែ នអារមែណ៍អវីបនតិច្ប
ដសាោះ។ ក្សនុងន្មមជាសាវ ម ី ខ្ុ ំបានបរា យ័ដេើោរេបងេ។ ក្សនុងន្មមជាឪពុក្ស ខ្ុ ំក្ស៏
បានបរា យ័ដេើោរេបងេច រ។ ក្សនុងន្មមជាអនក្សផ្សររផ់្សរងត់្ក្សុមត្លួសារ ខ្ុ ំបាន
បរា យ័ដេើោរេបងេង។  ីវរិរបស់ខ្ុ ំលឺត្គ្មនច់រមាននូវទ្មាេ បន់ន ីវរិច េគ្មែ ន
អារមែណ៍ គ្មែ នក្សដីត្សនម និងមានចរោរខូច្បច្បិរត។

ទ្ីត្ក្សុងកូ្ស ំុបសឹ រ ាអូនហយ៉ាូដៅសមយ័ដន្មោះលឺមានោរដក្សើនដ ើងជាខ្េ ងំននរនមេ
អច្បេនត្ទ្ពយ។ ដៅត្លបរ់ំបន ់ រនមេផ្សទោះបានដ ើងនថេជាេំោប់ ដហើយដោយសារ
ដហរុដនោះដហើយ ទ្ីត្ក្សុងច េដយើងរស់ដៅបានោេ យជាក្សចនេងតាងំពិពណ៌េំដៅ
សាថ នជាដត្ច្បើនឆ្ន ជំាប់ៗគ្មន ។ ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សមនិត្បាក្ស ថាោរតាងំពិពណ៌ដនោះ
ជាអវី សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំដ្វើោរពនយេ់សិន។ ោរតាងំពិពណ៌េំដៅសាថ នជាោរតាងំ
បង្ហា ញនូវផ្សទោះលំរូៗ ជាដត្ច្បើនដផ្សសងៗគ្មន  ច េត្ក្សុមហ ុនអ វិរឍនេំ៍ដៅសាថ នសងដ់ ើមប ី
បង្ហា ញពីរច្បន្មបថ និងសមរថភាព ព៏ិដសស ក្ស ូ៏ច្បជាដត្លឿងដត្បើត្បាស់ក្សនុងផ្សទោះ និង
ដត្លឿងសង្ហា រមឹសដត្មច្បរបស់ពួក្សដល។ សត្មាបម់នុសសត្លប់ៗ គ្មន ដៅក្សនុងរំបនដ់ន្មោះ 
ត្ពឹរតិោរណ៍ដនោះពិរជាសំខ្ន់ណាស់ ដហើយមានមនុសសរាប់ នន់្មក្សប់ានចូ្បេរមួ 
និងរកី្សរាយច រ។ ប៉ាុចនត ខ្ុ ំខ្េ ច្បោរតាងំពិពណ៌េំដៅសាថ នណាស់។ ដោយរស់ដៅក្សនុង
 ីវភាពត្ក្សីត្ក្ស ខ្ុ ំមនិច្បងឲ់្យត្រិនោដៅចូ្បេរមួ និងដមើេផ្សទោះទាងំដន្មោះដ ើយ។ ខ្ុ ំមាន
អារមែណ៍មនិសបាយច្បិរតទាេ់ចរដសាោះអំពីោរបរា យ័ខ្ងចផ្សនក្សថវោិច េខ្ុ ំមាន 
ដហើយខ្ុ ំពិរជាមនិច្បងឲ់្យត្បពនធរបស់ខ្ុ ំមានអារមែណ៍មនិេអច រ។ ដៅដពេដនោះដទ្ើប
ខ្ុ ំ ឹងថា ទ្សសនៈរបស់ខ្ុ ំដពេដន្មោះជាោរដឆ្រេៃងច់មនចទ្ន ប៉ាុចនតនិយយឲ្យត្រងខ់្ុ ំ
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ពិរជាបានលិរចបបដន្មោះចមន។ ខ្ុ ំលិរថា ត្បសិនដបើន្មងដៅចូ្បេរមួត្ពឹរតិោរណ៍ដន្មោះ 
ន្មងត្បាក្ស ជាច្បងប់ានផ្សទោះថែីមយួមនិខ្ន។  ូដច្បនោះពីមយួឆ្ន ដំៅមយួឆ្ន  ំខ្ុ ំនិយយថា 
«ដទ្!» ប៉ាុចនតជាចុ្បងដត្ោយ ខ្ុ ំក្សសុ៏ខច្បិរត និងសដត្មច្បច្បិរតថាដៅជាមយួន្មង។

 ូច្បច េដោក្សអនក្សអាច្បត្សនម េ់ ផ្សទោះន្មន្មដៅក្សនុងពិពណ៌េំដៅសាថ នពិរជា
សាអ រខ្េ ងំណាស់។ ដបើដត្បៀបដ្ៀបដៅនឹងផ្សទោះក្សសិោា នច េដយើងរស់ដៅវញិ វាដ្វើឲ្យ
ផ្សទោះរបស់ដយើងច េសងដ់ៅឆ្ន ១ំ៨០០ ដត្បៀបបាននឹងកូ្សនខទមច េ េ់ដពេត្រូវ
ក្សដមទច្បដចាេអញ្ច ឹង។ បន្មទ បព់ីដយើងបានដ ើរដមើេផ្សទោះពីរបី ំបូង ដហើយដៅដពេ
ច េដយើងក្សំពុងដ ើរតាមដខឿនផ្សេូវ ត្សាបច់រខ្ុ ំបារត់្រិនោ។ ខ្ុ ំក្សង៏្ហក្សដៅរក្សដមើេន្មង 
ដហើយក្សម៏និសបាយច្បិរតដៅដពេច េដ ើញន្មងឈរដៅខ្ងមុខផ្សទោះច េដយើង
ដទ្ើបនឹងដ ើរដច្បញមក្ស។ មានទ្ឹក្សច នក្សហូរដជាក្ស នដ់ៅដេើមុខរបស់ន្មង។ ខ្ុ ំក្សប៏ាន
ដ ើរដៅរក្សន្មងវញិ ដហើយសួរសំណួរ ដ៏ឆ្រេៃងថ់ា «ដរើមានដរឿងអីហនឹង?» លឺដត្បៀប
បាននឹងខ្ុ ំមនិ ឹងថាមានដរឿងអីអញ្ច ឹង។ ន្មងបានដមើេមក្សខ្ុ ំដហើយសួរថា «ដរើដពេ
ណាដទ្ើបដយើងមានផ្សទោះមយួខនងដៅ?» ក្សនុងច្បិរតខ្ុ ំលិរថា «ផ្សទោះមយួខនង?  ូច្បផ្សទោះម៉ាូរដនោះ
ឬ? ផ្សទោះទាងំដនោះរនមេពី៥០មុនឺ ុោេ រដៅ៧០មុនឺ ុោេ រ។» ខ្ុ ំដៅចរត្រដ បត្រ បក្សនុង
ោររក្សវ ិ្ ីបងន់ថេឈនួេផ្សទោះ៣០០ ុោេ រជាដរៀងរាេ់ចខ ដៅដេើផ្សទោះក្សសិោា នចាស់ដន្មោះ
។ ខ្ុ ំ ឹងថាដនោះជាដរឿង ដ៏ត្ក្សៀមត្ក្សំ ប៉ាុចនតខ្ុ ំដមើេមនិដ ើញត្ច្បក្សដច្បញពី ីវរិចបបដនោះ
ដ ើយ ដហើយខ្ុពុំំបានផ្សដេ់ក្សដីសងឃមឹអវីដសាោះដៅោន ់រយិ ព៏ិដសស និងជាទ្ី
ត្សឡាញ់របស់ខ្ុ ចំ រ។ ភាព ័យខ្េ ច្ប និងបរា យ័បានរបួររឹច្បិរតលំនិរ និងទ្សសនៈ
របស់ខ្ុ ំ។ ដនោះត្បាក្ស ជាមនិចមនជាខ្ុ ំដទ្! ដរើមានអវីដក្សើរដ ើងច្បំដ ោះអំណរ និងសុ 
មងរេរបស់ខ្ុ ំ? ខ្ុ ំហាក្ស ូ់ច្បជាមនិអាច្ប្េងផុ្សរភាពរបត់្បមេ់ចផ្សនក្សថវោិដសាោះ។

មានដពេមយួ លឺដៅដមា៉ា ង២ឬ៣ដទ្ៀប េ ឺ ខ្ុ ំដលងមនិេក្សដ់សាោះ។ ខ្ុ ំឈថឺារ ម 
និងមុខជាខ្េ ងំ  ូច្បដលយក្សមាុេមក្សចាក្សខ់្ុ ំអញ្ច ឹង។ ខ្ុ ំពិរជាឈខឺ្េ ងំណាស់។ រយៈ
ដពេ៣៦ដមា៉ា ងមុនដនោះ ដ្ែញរបស់ខ្ុ ំត្រូវបានរារសនសដច្បញដ ើមបបីញ្ឈប ់ំដៅ
ោេ យច េដ្វើឲ្យមុខខ្ុ ំដហើម ូច្បដលផ្សេុ ំ។ វាពិរជាឈចឺាប ់ និងដៅមនិសុខទាេ់ចរ
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ដសាោះ។ ខ្ុ ំបានដេបថាន ទំ្ីដេណុេបនួដមា៉ា ងមដងដ ើមបបីនថយោរឈចឺាប់ ប៉ាុចនតហាក្ស់
 ូច្បជាមនិបាន្ូរដសប ើយដ ើយ។ ដៅដពេក្សំពុងអងរុយដៅក្សនុងបនទបទ់្ទ្ួេដ ្ៀវ 
ទាងំដលងមនិេក្ស ់ ដហើយដទ្ើបដេបថាន បំំបារោ់រឈចឺាបដ់ទ្ៀរ ខ្ុ ំត្សាបច់រ 
ត្ក្សដេក្សដមើេត្បអបថ់ាន ទំ្ីដេណុេ រចួ្បអានដសច្បក្សដីចណន្ម។ំ ខ្ុ ំអានមនិចមន
ដោយសារចរខ្ុ ំមនិ ឹងពីរដបៀបដត្បើត្បាស់ថាន ទំ្ីដេណុេដទ្ ប៉ាុចនតលឺដោយសារអផ្សសកុ្ស
ដពក្ស លឺ ូច្បជាដយើងដមើេ និងអានសំបក្ស បទ្ឹក្សដមទស ដៅដពេញំុាលុយទាវដពេ
ត្ពឹក្សអញ្ច ឹង។ វាមនិចមនដោយសារចរដយើងចាបអ់ារមែណ៍ដទ្ ប៉ាុចនតដោយសារចរ ប
ហនឹងដៅច្បំដ ោះមុខដយើង។ ចមនដហើយ លឺដេប២ត្គ្មបដ់ៅរាេ់៤ដមា៉ា ងមដង ប៉ាុចនតដរើ
ដសច្បក្សដីចណន្មដំន្មោះត្បាបថ់ាយ៉ា ងដម៉ាច្បដទ្ៀរ? លឺហាមដេបដេើសពី១០ត្គ្មបដ់ៅក្សនុង
ដពេ២៤ដមា៉ា ង? ដៅក្សនុងច្បិរតខ្ុ ំត្សាបច់របូក្សច្បំនួនថាន ចំ េមនុសសមាន ក្សប់ានដេបអស់ 
ត្បសិនដបើគ្មរដ់េបវាដរៀងរាេ់៤ដមា៉ា ងមដង លឺ ូច្បច េខ្ុ ំបានដ្វើដៅក្សនុងដពេ២នថៃ
ក្សនេងមក្សដនោះ ដហើយច្បដមេើយលឺ១២ត្គ្មបក់្សនុងមយួនថៃ ច េមាននយ័ថាដេើសពីច្បំនួន
អរិបបរមា២ត្គ្មបដ់ហើយ។ ភាេ មៗដន្មោះភាព ័យខ្េ ច្បបានរបួររឹខ្ុ ំភាេ ម។

ដៅក្សនុងដពេត្បាបំនួឆ្ន ចំ េខ្ុ ំបានរស់ដៅត្រឹមចរច្បចមអរត្ក្សពោះ ទាងំបរា យ័
ក្សនុងន្មមជាសាវ ម ី បរា យ័ក្សនុងន្មមជាឪពុក្ស និងបរា យ័ក្សនុងន្មមជាអនក្សផ្សររផ់្សរងប់ាន
ដ្វើឲ្យខ្ុ ំមានភាពប៉ាោះទ្ងរិច្បខ្ងផ្សេូវអារមែណ៍។ ត្លូដពទ្យបានឲ្យខ្ុ ំដេបថាន បំនថយទុ្ក្សខ
ត្ពួយដ ើមបសីាក្សេបង និង ួយ  េ់ខ្ុ ំ។ ប៉ាុចនត ពុំមានអវីអាច្ប ួយ  េ់ខ្ុ ំបានដ ើយ។ 
ដៅដពេច េខ្ុ ំអងរុយដៅទ្ីដន្មោះន្មដពេយបដ់ន្មោះ ទាងំមាន ំដៅដៅដេើដ្ែញ ខ្ុ ំ
មនិបានដលងពីរនថៃមក្សដហើយ ដហើយោរឈចឺាបក់្សខ៏្េ ងំចមនចទ្នរហូរ េ់ខ្ុ ំដលងមនិ
េក្សម់ដងដទ្ៀរ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំបានអានសំបក្សថាន ទំ្ីដេណុេ ខ្ុ ំបានយេ់ថាខ្ុ ំ
មានដរឿងមយួដទ្ៀរច េត្រូវខវេ់ខ្វ យ លឺោរដេបថាន ទំ្ីដេណុេដត្ច្បើនដេើស 
ក្សត្មរិ។ ខ្ុ ំមនិបាន ឹងដសាោះថា ោរដេបថាន ទំ្ីដេណុេដត្ច្បើនត្ ុេ អាច្បនឹងន្មឲំ្យខ្ុ ំ
មានបញ្ញា អវីដន្មោះដទ្ ប៉ាុចនតខ្ុ ំត្បាក្ស ថាវាមនិមានដត្គ្មោះថាន ក្សដ់ទ្ ដោយដហរុថានរណា
ក្សអ៏ាច្បទ្ិញថាន ដំនោះដៅឯឱសថសាថ នបានច រ។ ខ្ុ ំបានចសវងយេ់ថា ដលចាបំាច្បត់្រូវ
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ោក្សដ់សច្បក្សដោីស់ដរឿនដៅដេើត្បអបថ់ាន ចំបបដនោះ ដ ើមបដី្វើឲ្យដមធ្លវរីបស់ដលសៃបច់្បិរត 
និងបំដពញតាមច្បាបរ់ត្មូវប៉ាុដណាណ ោះ។ ខ្ុ ំមនិដ ឿថា ោរដេបថាន ពំីរត្គ្មបត់្ ុេអាច្ប
បណាដ េឲ្យមានបញ្ញា ្ំ ុំបានដ ើយ។ ប៉ាុចនតវញិ្ញា ណននភាព ័យខ្េ ច្បបានរបួររឹដៅ
ដេើច្បិរតលំនិររបស់ខ្ុ ំ។ វាបានយក្សោរពិរដន្មោះ ដហើយចាបដ់ផ្សដើមលបល់ំនិរច េថា  
«ចុ្បោះត្បសិនដបើ» មក្សដេើខ្ុ ំ។  ូដច្បនោះ ដ ើមបឲី្យខ្ុ ំបាន្ូរច្បិរត ខ្ុ ំបានលិរថានឹងទូ្រស័ពទដៅ
ោនម់ណឌ េត្លបត់្លងជារិពុេ ដ ើមបបីញ្ញា ក្សឲ់្យច្បាស់។ ខ្ុ ំត្បាក្ស ថា ពួក្សដលនឹង
ត្គ្មនច់រនិយយថា ដន្មោះមនិមានបញ្ញា ្ំ ុំអវីដទ្។

គសតីច េបានទ្ទ្ួេទូ្រស័ពទបាននិយយហាក្ស ូ់ច្បជាន្មងជាអនក្ស ំន្មញ។ 
ន្មងបានសួរខ្ុ ំថា ដរើអាច្បឲ្យន្មង ួយ ខ្ុ ំដោយរដបៀបណា ដហើយខ្ុ ំបានពនយេ់ត្បាប់
ន្មងថាខ្ុ ំបានដេបថាន ទំ្ីដេណុេដៅរាេ់ ៤ ដមា៉ា ងមដង សត្មាបរ់យៈដពេ ៣៦ 
ដមា៉ា ងក្សនេងមក្សដនោះ។ ដហរុដនោះដហើយ  ំនួសឲ្យដេបថាន  ំ១០ ត្គ្មបក់្សនុងមយួនថៃ ច េ
ដៅដេើត្បអបថ់ាន បំានចណន្មថំាកុ្សំឲ្យដេើសពីដន្មោះ ខ្ុ ំបានដេប េ់ដៅ ១២ ត្គ្មប់។ 
ខ្ុ ំបានត្បាបន់្មងថា ខ្ុ ំទូ្រស័ពទមក្សដនោះដ ើមបបីញ្ញា ក្សថ់ា ោរដេបថាន  ំ២ ត្គ្មបដ់ត្ច្បើនជាង
នឹងមនិបណាដ េឲ្យមានបញ្ញា ្ៃន់្ៃរអវីដទ្។ ខ្ុ ំក្សផ៏្លអ ក្សនិយយសិន ដហើយបានឮ
សំដ ងោដ រចុ្បច្បកុ្សំពយទូ្រ័។ បន្មទ បម់ក្ស ខ្ុ ំបានឮ ក្សយទាងំដនោះ ដហើយខ្ុ ំនឹក្សចាមំនិដ េច្ប
ពីអវីច េន្មងបាននិយយមក្សោនខ់្ុ ំ «ដោក្ស ដយើងមនិធ្លេ បដ់ ើញនរណាដៅរស់ 
បន្មទ បព់ីបានដេបថាន ដំត្ច្បើនអញ្ច ឹងដទ្។» ដរើខ្ុ ំសាដ បន់្មងមនិត្ច្ប ំដទ្ឬ? ត្បាក្ស 
ណាស់ លឺត្បាក្ស ជាត្ច្ប ំ!  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំបានពនយេ់ដៅោន់ន្មងមដងដទ្ៀរថា ខ្ុ ំត្គ្មនច់រ
ដេបថាន ពំីរត្គ្មបដ់ត្ច្បើនជាង្មែតាដៅក្សនុងដពេ២៤ដមា៉ា ងប៉ាុដណាណ ោះ ដហើយខ្ុ ំបានដ្វើ
ចបបដនោះអស់រយៈដពេ២នថៃដហើយ។

ដៅដេើក្សដនោះ ន្មងបានដ្េើយដោយសំដ ងមុងឺមា៉ា រ់ថា «ដោក្ស  ូច្បច េខ្ុ ំ
បាន ត្មាបត្បាបរ់ចួ្បមក្សដហើយថា ដយើងមនិធ្លេ បដ់ ើញនរណាដៅរស់បន្មទ បព់ីបាន
ញំុាថាន ដំត្ច្បើន េ់ថាន ក្ស់ហនឹងដទ្។ សូមដោក្សមក្សបនទបស់ដគង្ហរ ោះបន្មទ នឥ់ឡូវននះ!» ដៅ
ដពេច េខ្ុ ំប៉ាុនប៉ាងនឹងពនយេ់ដៅោនន់្មងមដងដទ្ៀរពីអវីច េបានដក្សើរដ ើង 
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ដោយដហរុថាខ្ុ ំច្បាស់ក្សនុងច្បិរតថាន្មងសាដ បត់្ច្ប ំ ន្មងបាននិយយោរខ់្ុ ំ ដហើយថា 
«ដោក្សអាច្បដបើក្សឡានមក្សមនទីរដពទ្យខេួនឯងក្សប៏ាន ដបើមនិអញ្ច ឹងដទ្ខ្ុ ំឲ្យឡាន 
សដគង្ហរ ោះបន្មទ នដ់ៅយក្សដោក្ស។» ខ្ុ ំពិរជារក្សស់េុរណាស់! ខ្ុ ំនិយយរ ិបរ ុបថា  
«ខ្ុ ំនឹងដបើក្សឡានដៅខេួនឯង។» ន្មងសួរថា «ដរើដោក្សនឹងដៅមនទីរដពទ្យណា?» ខ្ុ ំ
បានត្បាបន់្មង ដហើយន្មងក្ស៏ោក្ស់ទូ្រស័ពទចុ្បោះ។

ខ្ុ ំបានឈរដៅទ្ីដន្មោះទាងំភាងំសាែ ររ។ី ខ្ុ ំមានោរត្ប ុំ សំ៏ខ្នម់យួដៅដមា៉ា ង 
៩ត្ពឹក្ស ដហើយដពេដន្មោះលឺដមា៉ា ង៣ដទ្ៀប េដឺហើយ។ ខ្ុ ំបានដ ើរទាងំអូសដ ើងដៅោន់
បនទបដ់លង ដហើយោស់ត្រិនោទាងំត្បាបន់្មងពីអវីច េបានដក្សើរដ ើង។ ន្មងបាន
ដមើេមក្សោនខ់្ុទំាងំទ្ឹក្សមុខ្ុញផ្សង អាណិរផ្សង។ សាវ មរីបស់ន្មងបានត្បត្ពឹរត 
ច្បចមេក្សៗក្សនុងដពេពីរបីចខក្សនេងមក្សដនោះ ដហើយន្មងក្ស៏្ ុញត្ទានក់្សនុងោរ ួយ ត្លបត់្លង
សាថ នោរណ៍ក្សនុងផ្សទោះច រ។ ដៅដពេដនោះ ដរឿងដនោះក្សដ៏ក្សើរដ ើងជានគ់្មន ដទ្ៀរ? ន្មង
និយយថា «ហាក រលីឺដេើសត្រឹមចរពីរត្គ្មបប់៉ាុដណាណ ោះ។ បងត្បាក្ស ជា ឹងថា វាមនិអាច្ប
ដ្វើឲ្យបងសាេ បដ់ទ្។ សូមទូ្រស័ពទដៅដលវញិដៅ»។ ប៉ាុចនត ភាព យ័ខ្េ ច្បបានក្សំពុងចរ
ផ្សដេ់ដហរុផ្សេមនិសមត្សប និងដ្វើទុ្ក្សខបុក្សដមនញខ្ុ ំ «គសតីដន្មោះនិយយថា វាអាច្បនឹង
សមាេ បប់ងបាន។ បងចាបំាច្បត់្រូវដៅមនទីរដពទ្យ»។ ខ្ុ ំអាច្បដមើេដ ើញទ្ឹក្សមុខថា  
«បងត្បាក្ស ជាក្សំចបេងដេងនឹងអូនមនិខ្ន» ដៅដេើចក្សវច នក្សត្បពនធរបស់ខ្ុ ំ ដៅដពេ
ច េខ្ុ ំង្ហក្សដ ើរដច្បញពីបនទបដ់លង។

ដៅដពេច េខ្ុដំបើក្សឡានដៅ េ់មនទីរដពទ្យ មានបុរសពីរន្មក្ស ់ក្សអ់ាវ្ំ
ពណ៌សក្សំពុងចររងច់ាខំ្ុ ំដៅមារ់ទាវ របនទបស់ដគង្ហរ ោះបន្មទ ន។់ ដៅដពេច េខ្ុ ំច្បរ
ឡាន ពួក្សដលក្សដ៏ ើរសំដៅមក្សរក្សខ្ុ ំ ដហើយសួរថា «ដរើដោក្សដឈាែ ោះហាក រ ី  ីសីុចមន
ដទ្?» ពួក្សដលបានត្បញាបត់្បញាេ់យក្សខ្ុ ំដៅបនទបព់ាបាេ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំដ ើរ
ោរោ់ក រដខៀនដឈាែ ោះអនក្ស ំងឺដៅបនទបស់ដគង្ហរ ោះបន្មទ ន ់ ខ្ុ ំបានដ ើញដឈាែ ោះខេួនឯងដៅ
ដេើោដ រដន្មោះរចួ្បដៅដហើយ។ ដលសរដសរថា «ហាក រ ី ីសីុ ដេបថាន ដំេើសក្សត្មរិ»។ ខ្ុ ំ
សឹងចរមនិដ ឿដសាោះ។ និយយសដងខបឲ្យខេី ដៅដពេច េត្លូដពទ្យ ួសឈាមខ្ុ ំ 
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គ្មរប់ានដ ើរចូ្បេមក្សក្សនុងបនទប ់ ដហើយដ េថា «ដហរុអវីបានជាដោក្សមក្សទ្ីដនោះ? 
ក្សត្មរិជារិថាន ទំ្ីដេណុេច េមានដៅក្សនុងឈាមដោក្សមនិទាន់ខពស់ត្លបត់្គ្មន់
េែមនឹងពាបាេោរឈកឺ្សាេបានផ្សង។» ដៅដពេច េខ្ុ ំបានត្បាបគ់្មរព់ីសាច្ប់
ដរឿងរបស់ខ្ុ ំជាមយួនឹងមណឌ េត្លបត់្លងជារិពុេ គ្មរក់្សច៏ាបដ់ផ្សដើមដសើច្បក្សខឹក្ស។ ខ្ុ ំ
លិរថាមនិមានអវីលួរឲ្យអស់សំដណើ ច្បដទ្ ដហើយខ្ុ ំក្សល៏ិរថា វាគ្មែ នអវីក្សំចបេងបនតិច្បដសាោះ
ដៅដពេច េវកិ្សកយបត្រទ្ឹក្សត្បាក្ស ់ ២០០០ 
 ុោេ របានមក្ស េ់ផ្សទោះខ្ុ ំដៅដពេដត្ោយម
ក្ស។ អារក្សសបានោក្សអ់ន្មទ ក្សខ់្ុ ំ ដហើយេួច្បពីខ្ុ ំ
មដងដទ្ៀរដហើយ។

ខ្ុ ំដរៀបរាបស់ាច្បដ់រឿងដនោះត្បាប ់េ់
ដោក្សអនក្ស ជាមយួនឹងដសច្បក្សដីេំន្មដំ ើមប ីួយ 
ដោក្សអនក្សឲ្យដមើេដ ើញថា ីវរិរបស់ខ្ុ ំមាន
សាថ នភាពចបបណា ដៅមុនដពេច េខ្ុ ំបាន
រក្សត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដ ើញ។ ចមន
ដហើយ ខ្ុ ំជាត្លិសដបរស័ិទ្។ ចមនដហើយ ខ្ុ ំថាវ យរង្ហវ យមយួភាល ប។់ ចមនដហើយ ខ្ុ ំ
បាន ឹក្សន្មថំាវ យបងរំដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំមយួរយៈច រ។ ចមនដហើយ ខ្ុ ំត្សឡាញ់ត្ពោះជា
មាច ស់។ ប៉ាុចនតមានបញ្ញា ដក្សើរដ ើង លឺបញ្ញា ្ំណាស់! ខ្ុ ំបានត្បាបដ់ោក្សអនក្សពីរដបៀប
ច េត្ពោះជាមាច ស់បានបដត្ងៀនខ្ុ ំអំពីរដបៀបរយុទ្ធនឹងវញិ្ញា ណននភាព យ័ខ្េ ច្ប និង
រដបៀបច េខ្ុ ំមានដសរភីាពពីោេៈ 
ដទ្សៈន្មន្មច េបានន្មឲំ្យខ្ុ ំរយុទ្ធនឹងភាព យ័ខ្េ ច្បោេពីដ ើម ំបូង លឺសាថ ន
ភាពថវោិរបស់ខ្ុ ំច េគ្មែ នសងឃមឹទាេ់ចរដសាោះ! ខ្ុ ំដៅចរមានសមាព ្តានរឹងជា
ដរៀងរាេ់នថៃក្សនុងោររក្សត្បាក្ស ់ និងបងន់ថេច្បំណាយដផ្សសងៗ បចនថមដេើបណ័ណ ឥណទាន
ច្បំនួន បច់ េខ្ុ ំមាន ត្រូវបានចាយអស់ទ្ឹក្សត្បាក្ស ់ និងេុបដចាេ ជាបក់្សនុងក្សមចពីី
ត្ក្សុមហ ុនហិរញ្ា វរថុច្បំនួនបី បំណុេពនធអាក្សរ េុយច េខ្ុ ំ ំ ក្សស់ាច្ប់ញារិ រមួ

ព្រះរបេ់ខ្ុំនឹងបំសរញ
សេចកដីព្តូវការព្រប់យ ្ង
របេ់បងបអូន ព្េបតម្េិរី
រុងសរឿងដ៏ព្បសេើរបំផុ្តរបេ់
ព្រះអងគ សោេរួម្កនុងអងគ
ព្រះព្រិេដសេេ ូ។ 

- ភីលីរ ៤៖១៩ 
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ទាងំសាេត្ក្សម និងោរច េត្ក្សុមហ ុនជាដត្ច្បើនមានសិទ្ធិោន់ោប់ត្ទ្ពយសមបរតិរបស់
ខ្ុ ំ។

 ូច្បច េខ្ុ ំបាននិយយពីខ្ងដ ើម  ីវរិត្ក្សុមត្លួសារដយើងមានភាពរដញ៉ារនញ៉ា
ខ្េ ងំចមនចទ្នខ្ងចផ្សនក្សថវោិ។ ខ្ុ ំបានរស់ដៅដោយភាពថប់បារមភ និងភាពត្ច្បបូក្ស
ត្ច្បបេ់ផ្សេូវច្បិរត។ ដទាោះបីជាខ្ុ ំជាត្លិសដបរស័ិទ្ ដយើងអស់េុយរេីងពីខេួន ដហើយខ្ង
្ន្មគ្មរក្សប៏ិទ្បណ័ណ ឥណទានរបស់ខ្ុ ំមដងមយួៗ។ ដពេដន្មោះ ត្ទ្ពយសមបរតិរបស់ខ្ុ ំ
ត្រូវដលោក្ស ់ក្សយោនោ់ប ់ ឥណទានក្សត៏្រូវបានោក្សជ់ាដមា ៈ ដហើយមាច ស់បំណុេ
ក្សទូ៏្រស័ពទមក្សខ្ុ ំដទ្ៀរ។ ដៅក្សនុងដពេច េដយើង ួបនឹងបញ្ញា  ៏េំបាក្សបំផុ្សរខ្ងចផ្សនក្ស
ថវោិ អា ីវក្សមែរបស់ដយើងក្សម៏និបានរក្សត្បាក្សច់្បំណូេដត្ច្បើន ដយើងមនិអាច្បមានេទ្ធ
ភាពទ្ិញមាូបអាហារបានដ ើយ។ ត្ក្សុមត្លួសាររបស់ខ្ុ ំចរងអងរុយផ្សដុ ំគ្មន ដៅ ុំវញិ 
ច្បគង្ហក នអុសក្សនុងបនទបត់្ក្សុមត្លួសារដយើង ដ ើមបឲី្យមានភាពក្សក្សដ់ៅដ  ដោយសារដយើង
មនិមានេទ្ធភាពទ្ិញដត្បងោរ។ ដយើងក្សច៏រងរក្សដមើេដៅដត្ោមដៅអី និងសា ុង
ចត្ក្សងដោដ ើញោក្សច់ េបានត្ ុោះតាមក្សដនេៀរៗ ដោយសងឃមឹថានឹងរក្សបានត្បាក្ស់
េែមត្លបត់្គ្មនន់ឹងទ្ិញអាហារកុ្សមារដៅឯដភា នីយោា ន ដ ើមបឲី្យ 
កូ្សនៗដយើងចច្បក្សគ្មន ញំុា។ 

ខ្ុ ំពូចក្សលួរសមក្សនុងោរត្បចក្សក្ស ឬដលច្បពីមាច ស់បំណុេដៅដពេច េពួក្សដល
ទូ្រស័ពទមក្ស ប៉ាុចនតមាននថៃមយួមាច ស់បំណុេរបស់ខ្ុ ំមាន ក្សប់ាន ួេដមធ្លវដី ើមបទីារ
ត្បាក្សព់ីខ្ុ ំ។ បុរសមាន ក្សដ់នោះបានទូ្រស័ពទមក្សខ្ុ ំ ដហើយនិយយគ្មែ នក្សាេគ្មែ នក្សនទុយ
ដសាោះ។ គ្មរត់្គ្មនច់រនិយយថា «ខ្ុ ំត្រូវោរេុយដៅក្សនុងដពេបីនថៃ ដបើមនិ ូដច្បនោះដទ្ ខ្ុ ំ
នឹងោក្ស ់ក្សយបដឹងដេើដោក្ស ំនួសអរិថិ នរបស់ខ្ុ ំដហើយ។» ខ្ុ ំគ្មែ ន ដត្មើសអវីដផ្សសង
ដ ើយ លឺច្បបច់រមដង។ ខ្ុ ំគ្មែ នេុយច េអាច្បដត្បើបានដៅក្សនុងបណ័ណ ឥណទានខ្ុ ំបាន
ពឹង ក្សម់រិត ក្សដអិស់ដហើយ មក្ស េ់ច្បំណុច្បដនោះខ្ុ ំ ឹងថាច្បបដ់ហើយ។ ខ្ុ ំបានេូនដៅ
                                                           

ជាដភា នីយោា នអាហារ អ្ិនត្សាប ់ត្សដ ៀងដៅនឹង ច រ។ 
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ក្សនុងបនទបដ់លង រចួ្បទ្មាេ ក្សខ់េួនទ្ទ្ឹងចត្ល និងចត្សក្សដៅោនត់្ពោះជាមាច ស់។ ភាេ មៗដន្មោះ ខ្ុ ំ
បានឮត្ពោះសូរដសៀងរបស់ត្ពោះអមាច ស់។ អរតបទ្លមពរីមយួច េខ្ុ ំបានអានជាដត្ច្បើន
ដេើក្សដត្ច្បើនសាបានដេច្បដ ើងដៅក្សនុងលំនិរខ្ុ ំ។

ត្ពោះរបស់ខ្ុ ំនឹងបំដពញដសច្បក្សដីត្រូវោរត្លបយ់៉ា ងរបស់បងបអូ ន ត្សបតាម
សិររីងុដរឿង ត៏្បដសើ របំផុ្សររបស់ត្ពោះអងរ ដោយរមួក្សនុ ងអងរត្ពោះត្លិសដដយស ូ។ 

 េីីព ៤៖១៩ 

ខ្ុ ំបានដ្េើយរបដៅោនត់្ពោះអមាច ស់ថា ខ្ុ ំ ឹងពីខលមពរីដន្មោះប៉ាុចនតដសច្បក្សដីត្រូវោរ
របស់ខ្ុ ំមនិត្រូវបានបំដពញដទ្! ត្ទ្ងប់ានដ្េើយសំណួរខ្ុ ំភាេ មៗថា «ចមនដហើយ ប៉ាុចនត
ដន្មោះមនិចមនជាក្សំហុសរបស់ដយើងដទ្។ កូ្សនមនិច េច្បំណាយដពេដរៀនពីរដបៀប
ច េត្ពោះរា យរបស់ដយើង ំដណើ រោរទាេ់ចរដសាោះ។ តាមពិរ ត្ក្សុម ំនុំជាដត្ច្បើនរបស់
ដយើងក្សំពុងចររស់ដៅ ូច្បជា នជារិអុីត្សាចអេក្សនុងសមពនធដមត្រីចាស់ លឺរស់ដៅជាខ្ុ ំ
បដត្មើ។ ពួក្សដលរស់ដៅក្សនុងបំណុេ និងរស់ដៅដោយជាបច់្បំណងខ្ងចផ្សនក្សថវោិ។ 
ដយើងច្បងឲ់្យត្បជា នរបស់ដយើងមានដសរភីាព។»

ខ្ុ ំក្សប៏ានររចុ់្បោះដៅជានខ់្ងដត្ោម ដហើយឱបត្រិនោ រចួ្បត្បាបន់្មងពីអវីច េត្ពោះ
អមាច ស់បានមានបនទូេមក្សោន់ខ្ុ ំភាេ ម។ ខ្ុ ំបានចក្សចត្បច្បិរតលំនិរដៅច្បំដ ោះមុខន្មង 
ពីោរច េមនិបានចសវងរក្សត្ពោះជាមាច ស់ និងដរៀនពីរដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង់
 ំដណើ រោរ។ តាមពិរ ដៅដពេដន្មោះដយើងពិរជាមនិបាន ឹងថាត្ពោះជាមាច ស់ច្បង់
សំដៅដេើអវី ដៅដពេច េត្ទ្ងម់ានបនទូេថា ដយើងមនិបាន ឹងពីរដបៀបច េត្ពោះ
រា យរបស់ត្ទ្ង ់ំដណើ រោរ។  សំខ្នប់ំផុ្សរដន្មោះ ដយើងដៅចូ្បេរមួដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំ
ដទ្ៀងទារ ់ ថាវ យរង្ហវ យមយួភាល បព់ីត្បាក្សច់្បំណូេរបស់ដយើងសឹងចរត្លបដ់ពេ
ដវោ ដហើយដយើងត្សឡាញ់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដយើងសាែ នថា ដយើងមានច្បិរតលំនិរចបប
ត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ងដ់ហើយ។ ដទាោះជាយ៉ា ងដនោះក្សដី បញ្ញា ច េខ្ុ ំបានរក្សដ ើញលឺ បាទ្ 
ចមនដហើយ ខ្ុនំឹងបានដៅសាថ នសួលច៌មន ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិដច្បោះពីរដបៀបន្មយំក្សនូវ
ឫទាធ នុភាព និងសិទ្ធិអំណាច្បននសាថ នសួលចូ៌្បេមក្សោន ់ីវរិរបស់ខ្ុ ំ ដហើយឲ្យវាប៉ាោះ
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 េ់ េ់ោេៈដទ្សៈ្មែជារិរបស់ខ្ុ ំដ ើយ។  ូដច្បនោះ ដយើងក្ស៏បានចាបដ់ផ្សដើមសិក្សា
ត្ពោះលមពរី ដហើយត្ពោះជាមាច ស់បានចាបដ់ផ្សដើមមានបនទូេមក្សោនដ់យើង ដហើយ ួយ ឲ្យ
ដយើងដរៀនពីអវចី េត្ទ្ងសំ់ដៅដេើ ដៅដពេច េត្ទ្ងម់ានបនទូេថាត្ពោះរា យ។ អវី
ច េដយើងបានដរៀនលឺលួរឲ្យភ្ាក្សដ់ផ្សអើេណាស់! វាដត្បៀបបាននឹងោរច េដបើក្សដ េើង េឺ
ចច្បសដៅក្សនុងបនទប ់ង៏ងឹរអញ្ច ឹង។ ដៅដេើក្ស ំបូងក្សនុងឆ្ក្ស ីវរិរបស់ដយើង ដយើង
បានរក្សដ ើញច្បដមេើយទាក្សទ់្ងនឹង ីវរិខ្ងចផ្សនក្សថវោិច េដយើងបាន ួបត្បទ្ោះ!

ព្រះជាមាច្េ់សអើេសតើព្រង់ចង់មានន័េយ ្ងណា សៅសរលមានបនទូលថាព្រះរាជ្យ? 

ដៅដពេច េត្ពោះជាមាច ស់បានត្បាបខ់្ុ ំថា ខ្ុ ំមនិច េដរៀនពរីដបៀបច េត្ពោះ
រា យរបស់ត្ទ្ង ់ំដណើ រោរ ខ្ុ ំត្ច្បបូក្សត្ច្បបេ់ណាស់។ ត្ពោះរា យ? ត្រិនោនិងខ្ុ ំមនិ
យេ់ទាេ់ចរដសាោះ។ ដយើងបានអ្ិសាា ន និងទូ្េសួរត្ពោះជាមាច ស់ឲ្យបដត្ងៀនដយើង
ដៅដពេច េត្ទ្ងម់ានបនទូេថា «ត្ពោះអមាច ស់ដអើយ សូមបដត្ងៀនដយើងផ្សង ថាដៅ
ដពេច េត្ទ្ងម់ានបនទូេថាត្ពោះរា យ ត្ទ្ងច់្បងសំ់ដៅដេើអវី!»  ូដច្បនោះ ដរឿង ំបូងច េ
ខ្ុ ំត្រូវដរៀនលឺអវដីៅជាត្ពោះរា យ។ ខ្ុ ំលិរថា ដគ្មេលំនិរដនោះមានោរពិបាក្សសត្មាបត់្បជា
 នដោក្សខ្ងេិច្បយេ់ ជាពិដសសរស់ដៅក្សនុងត្បដទ្សអាដមរកិ្សច េោនរ់បប
ត្បជា្ិបដរយយ និងមានោរបដញ្ចញមរិដោយដសរ។ី ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មនិ
ចមនជាត្បជា្ិបដរយយដ ើយ ចរជាត្ពោះរា យច េមានដសដច្បដសាយរា យ។ សិទ្ធិ
អំណាច្បននដសដច្បដនោះហូរមក្សដៅទូ្ទាងំត្ពោះរា យទាងំមូេជាមយួនឹងសិទ្ធិអំណាច្ប
ច េត្ទ្ងប់ានដផ្សទរ េ់មគនតីរា ោរ និងត្បជារាគសតដផ្សសងៗគ្មន ច េបំដពញមុខង្ហរ
តាមត្ពោះរា យដន្មោះ។ ោរច េត្គ្មនច់រមានត្បជា ន្មែតាមយួត្ក្សុម ពុំចមនជាត្ពោះ
រា យដ ើយ។ ដោក្សអនក្សអាច្បមានមនុសស្មែតាមយួោនន្មក្សត់្បមូេផ្សដុ ំគ្មន  ដហើយក្ស៏
ដៅចរមនិចមនជាត្ពោះរា យច រ។ ត្ពោះរា យជាមនុសសមយួត្ក្សុមច េរមួផ្សដុ ំគ្មន ដោយច្បាប់ 
ឬរា រោា  បិាេ។ និយមន័យនន ក្សយថា ត្ពោះរា យ ដៅក្សនុងវច្បន្មនុត្ក្សុមលឺ «ត្ពោះរា យ 
ជារ ា ឬរោា  បិាេច េមានក្សសត្តា ឬក្សសត្រីដសាយរា យជាត្បមុខ។» 
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ដទាោះបីជាដយើងអបអរសារទ្រោរច េត្ពោះដយស ូបានយងមក្សដេើចផ្សន ី ដៅ
ក្សនុងបុណយណូចអេ ដយើងក្ស៏បានបរា យ័ក្សនុងោរយេ់ថាត្ទ្ងប់ានន្មនូំវរា រោា  ិ
បាេមយួមក្សជាមយួនឹងអងរត្ទ្ង់ផ្លទ េ់។ ត្ពោះលមពរីចច្បងពីរា រោា  បិាេដនោះដៅក្សនុង
លមពរីដអសាយ ៩ ៦ ៧៖

 បរិមានត្ពោះរា បុត្រមយួអងរត្បសូរមក្សសត្មាបដ់យើង ត្ពោះជាមាច ស់បាន
ត្បទានត្ពោះបុត្តាមយួត្ពោះអងរមក្សដយើងដហើយ។ បុត្រដន្មោះទ្ទ្ួេអំណាច្បត្លប់
ត្លង ដលនឹងថាវ យត្ពោះន្មមថា: “ត្ពោះ ល៏ួរដសៃើច្បសរដសើ រ ត្ពោះត្បក្សបដោយត្ពោះ
ត្បាជ្ាញាណ ត្ពោះ ៏មានឫទ្ធិដច្បសាដ  ត្ពោះបិតា ៏មានត្ពោះ នែលងដ់ៅអស់ក្សេប
ជានិច្បច ត្ពោះអងរមាច ស់ននដសច្បក្សដីសុខសានត”។ ត្ពោះរា បុត្រដន្មោះនឹងោរសនធឹង
អំណាច្ប ត្ពោះអងរនឹងដ្វើឲ្យរា បេេ័ងករបស់ត្ពោះបាទ្ោវរី និងនលររបស់ត្ពោះអងរ
មានដសច្បក្សដីសុខសានតរហូររដៅ។ ត្ពោះអងរយក្សដសច្បក្សដីសុច្បររិ និងយុរតិ្ម៌
មក្សពត្ងឹងនលររបស់ត្ពោះអងរឲ្យលងវ់ងស ចាបពី់ដពេដនោះ រហូរអស់ក្សេបជា
អចងវងរដរៀងដៅ  បរិត្ពោះអមាច ស់ននពិ ពទាងំមូេសដត្មច្ប ូដច្បនោះ មក្សពីត្ពោះអងរ
មានត្ពោះហឫទ្យ័ត្សឡាញ់យ៉ា ងខ្េ ងំច្បំដ ោះដយើង។

ត្ពោះដយស ូលឺជាត្បមុខននរា រោា  បិាេដនោះ ដហើយដៅដពេច េដយើងទ្ទ្ួេ
ត្ពោះដយស ូជាត្ពោះសដគង្ហរ ោះនន ីវរិរបស់ដយើង ដយើងនឹងោេ យជាច្បំចណក្សននរា រោា  ិ
បាេរបស់ត្ទ្ង។់ ដយើងោេ យជាត្បជារាគសត ឬពេរ ារបស់ត្ទ្ង។់ ដយើងមនិត្គ្មនច់រ
ោេ យជាពេរ ាប៉ាុដណាណ ោះដទ្ ប៉ាុចនតលឺតាមពិរ ដយើងោេ យជាសមា ិក្សននត្ក្សុមត្លួសារ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ដោយក្សនុងន្មមជាបុត្តា និងបុត្រីរបស់ត្ពោះអងរ។



បដវិរតនហ៍រិញ្ញវរថ ុ- អំណាចននភកដភីាពសៅកនុង្ព្ពះរាជ្យរបេ់ព្ពះជាម្ចេ្់ 

30 

រឯីអស់អនក្សច េបានទ្ទ្ួេត្ពោះអងរ លឺអស់អនក្សច េដ ឿដេើ ត្ពោះន្មមត្ពោះ
អងរ ត្ពោះអងរត្បទានឲ្យដលអាច្បដៅជាបុត្ររបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ អនក្សទាងំដន្មោះពុំ
ចមនដក្សើរពីដោហិរ ពីច្បំណងរ់ណាា  ឬពីបំណងមនុសសដ ើយ លឺដក្សើរពីត្ពោះជា
មាច ស់វញិ។

 យ៉ាូហាន ១៖១២ ១៣ 

ដហរុដនោះបងបអូ នចេងជា នបរដទ្ស ឬជាអាណិក្ស នដទ្ៀរដហើយ លឺបងបអូ ន
ជា នរមួជារិជាមយួត្បជា ន វ៏សុិទ្ធ និងជាត្ក្សុមត្លួសាររបស់ត្ពោះជាមាច ស់។

 ដអដ សូ ២៖១៩ 

ក្សនុងន្មមជាសមា ិក្សននត្ក្សុមត្លសួាររបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដយើងោេ យជាសមា ិក្ស
ននត្ក្សុមត្លួសាររបស់ត្ទ្ង។់ ដហរុ ូដច្បនោះដហើយ ដយើងក្សជ៏ាមាច ស់ ឬមានច្បំចណក្សដៅដេើ
អវីៗច េត្ពោះជាមាច ស់ោន់ោបច់ រ។ ប៉ាុចនត ដយើងចថមទាងំោេ យជាពេរ ាននរា រោា  
 បិាេ ឧ៏រតមរបស់ត្ទ្ង។់ ដ ើមបយីេ់ោនច់រច្បាស់ពីអវីច េខ្ុ ំច្បងសំ់ដៅដេើដនោះ 
សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំនិយយពីោរច េរស់ដៅជាពេរ ាននសហរ ាអាដមរកិ្សសិន។ 
ក្សនុងន្មមជាពេរ ាននសហរ ាអាដមរកិ្ស ដោក្សអនក្សមានសិទ្ធិត្សបច្បាប។់ សិទ្ធិត្សប
ច្បាបរ់បស់ដោក្សអនក្សត្រូវបានចច្បងដៅក្សនុងរ ា្មែនុញ្ា  ដហើយដៅក្សនុងច្បាបន់្មន្មច េ
ត្រូវបានអនុមរ័ដៅក្សនុងរោា  បិាេរបស់ដយើង។ ច្បាប ់ និងអរថត្បដយ នទ៍ាងំដនោះលឺ
មានសត្មាបព់េរ ាត្លប់ៗ របូ មនិថាពួក្សដលជានរណាដ ើយ។ សិទ្ធិទាងំដន្មោះមនិ
ចផ្សអក្សដេើអារមែណ៍របស់ដយើង ឬភាពឆ្េ រនវរបស់ដយើងដទ្។ អរដ់ទ្ លឺសិទ្ធិទាងំដន្មោះ
ត្រូវបានក្សំណរដ់ោយច្បាប់ ជាសិទ្ធិត្សបច្បាបច់ េមានសត្មាបព់េរ ាត្លប់ៗ របូ
ច េដៅត្បដទ្សអាដមរកិ្សជាមារុ ូមរិបស់ខេួន។ វាអាច្បដៅរចួ្បក្សនុងោរច េពេរ ា
មនិបាន ឹងពីសិទ្ធិត្សបច្បាបរ់បស់ខេួន ប៉ាុចនតដទាោះជាយ៉ា ងណាក្សដ៏ោយ ពួក្សដលមាន
សិទ្ធដិោយដត្ ោះថាពួក្សដលជាពេរ ាននសហរ ាអាដមរកិ្សប៉ាុដណាណ ោះ។
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ដនោះជាច្បំណុច្បលួរពិចារណា ដហើយខ្ុ ំសងឃមឹថាវានឹងផ្លេ ស់បដូរទ្សសនៈរបស់
ដោក្សអនក្សទាងំត្សុងសដីអំពីត្ពោះជាមាច ស់ និងរដបៀបច េដោក្សអនក្សបានទ្ទ្ួេពីត្ពោះ 
អងរ។ ដៅសហរ ាអាដមរកិ្សដនោះ ត្បសិនដបើដយើងដ ើញថាមានអវីមា៉ាង ឬនរណាមាន ក្ស់
ក្សំពុងចរពាយម ក្សយក្សសិទ្ធិត្សបច្បាបដ់ច្បញពីដយើង ឬដយើងត្រូវបានត្បត្ពឹរត
ដោយមនិដសែើភាព ដយើងអាច្បទ្ទ្ួេបានយុរតិ្ម៌ (យុរតិ្មល៌ឺសំដៅដេើោរអនុវរត
ច្បាប ់ ឬរ ាបាេននច្បាប)់ ជា ំដណើ រោរច េនឹងអនុវរតនូវសិទ្ធិត្សបច្បាបរ់បស់ 
ដយើង។ ដយើងនឹងដៅរុោោរ ដហើយដៅត្ក្សមមនិខវេ់ពីរបូសមបរតិរបស់ដយើង ឬ
ដយើងមាន ឬក្សត៏្ក្សយ៉ា ងណាដន្មោះដទ្។ គ្មរដ់មើេដៅដេើច្បាប់។ គ្មរល់ឺត្រូវោរក់្សដី
ដោយដយងដៅតាមច្បាបដ់ៅត្លបដ់ពេដវោទាងំអស់។ ដនោះជាសនតិសុខ និងភាព
ក្សក្សដ់ៅដ ច េដយើងមាន៖ ច េដយើងមានសិទ្ធិត្សបច្បាប់ ដហើយរោា  បិាេរបស់
ដយើងនឹងអនុវរតនូវសិទ្ធិត្សបច្បាបរ់បស់ដយើងដៅតាម ំដណើ រោរននយុរតិ្ម ៌ ដៅក្សនុង
សហរ ាអាដមរកិ្ស។ ដោយច្បងចាពំីដសច្បក្សដីដនោះ ចូ្បរដយើងដមើេោនច់រេមអរិពីលមពរី 
ដអសាយ ំពូក្ស ៩ ច េចច្បងអំពីរា រោា  បិាេថែីច េត្ពោះដយស ូក្សំពុងចរន្មមំក្សោន់
ចផ្សន ីដនោះ។

ត្ពោះរា បុត្រដន្មោះនឹងោរសនធឹងអំណាច្ប ត្ពោះអងរនឹងដ្វើឲ្យរា បេេ័ងករបស់ត្ពោះ
បាទ្ោវរី និងនលររបស់ត្ពោះអងរមានដសច្បក្សដីសុខសានតរហូររដៅ។ ត្ពោះអងរ
យក្សដសច្បក្សដីសុច្បររិ និងយុរតិ្ម៌មក្សពត្ងឹងនលររបស់ត្ពោះអងរឲ្យលងវ់ងស...

ដអសាយ ៩៖៧     

 

អរតបទ្លមពរីចច្បងថា ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ត្រូវបានពត្ងឹង និងត្ទ្ត្ទ្ងឲ់្យដៅ
លងវ់ងសតាមរយៈយុរតិ្ម ៌ ច េជារ ាបាេននច្បាបរ់បស់ត្ពោះជាមាច ស់។ រ ាបាេលឺ
សំដៅដេើ ំដណើ រោរននោរអនុវរត ឬពត្ងឹងសិទ្ធិត្សបច្បាបរ់បស់ដោក្សអនក្ស។ សិទ្ធិ
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ត្សបច្បាបរ់បស់ដោក្សអនក្សជាអវីច េត្ពោះជាមាច ស់ដៅថាដសច្បក្សដីសុច្បររិ ឬអវីច េ
ត្ទ្ងម់ានបនទូេថាត្រឹមត្រូវលឺជាច្បាបរ់បស់ត្ទ្ង។់ ដ ើមបតី្បាក្ស ថាដោក្សអនក្សមាននូវ
អវីច េត្ទ្ងម់ានបនទូេថាត្រឹមត្រូវដៅក្សនុងត្ពោះរា យត្ទ្ង ់ អវីច េជារបស់ដោក្សអនក្ស
ត្សបច្បាបក់្សនុងន្មមជាពេរ ាននត្ពោះរា យដន្មោះ ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទានឲ្យដោក្សអនក្ស
អាច្បមានផ្សេូវចូ្បេដៅោន់ភាពយុរតិ្ម ៌ ជា ំដណើ រោរ ឬោរធ្លន្មអោះអាងថាដោក្ស
អនក្សនឹងមាននូវអវីច េត្ទ្ងប់ានសនាមក្សោនដ់ោក្សអនក្ស។ ត្ពោះជាមាច ស់បានបង្ហា ញ
ត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ទ្ងឲ់្យដយើងសារ េ់តាមរយៈត្ពោះបនទូេរបស់ត្ទ្ង ់ លឺត្ពោះលមពរី។ 
 ូដច្បនោះដយើងអាច្បសារ េ់ពីសិទ្ធិរបស់ដយើងដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង។់ ដនោះជា ំណឹង
េអ! អវីៗច េដោក្សអនក្សបានអានដៅក្សនុងត្ពោះលមពរី លឺផ្សារភាា បដ់ៅនឹងអវីច េត្ពោះជា
មាច ស់បានសនាមក្សោនដ់ោក្សអនក្ស លឺជារបស់ដោក្សអនក្សត្សបច្បាបក់្សនុងន្មមជា
ពេរ ាននត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង!់

លមពរី២កូ្សរនិថូស ១៖២០ ចច្បងយ៉ា ងច្បាស់ថា ត្ពោះបនទូេសនាទាងំប៉ាុន្មែ ន លឺ
ព្ពះបនទូលសន្ាទំងឡាយបានសដត្មច្ប ច េដយើងអាច្បដ េ ក្សយថា «បាទ្/ 
ចាស៎» និង «អាចម៉ាន»។ ត្ពោះជាមាច ស់បានសដត្មច្បត្ពោះទ្យ័ដហើយ។ ត្ពោះបនទូេសនា
ជារបស់ដោក្សអនក្សត្សបច្បាបដ់ហើយ។ 

ត្ពោះត្លិសដបានដ្វើឲ្យត្ពោះបនទូេសនាទាងំប៉ាុន្មែ នរបស់ត្ពោះជាមាច ស់បាន
សដត្មច្បសពវត្លបទ់ាងំអស់។ ដហរុដនោះដហើយបានជាដយើងដ េ ក្សយ  
អាចម៉ាន  ដៅោនត់្ពោះជាមាច ស់ តាមរយៈត្ពោះត្លិសដ ដ ើមបដីេើក្សរដមកើងសិរ ី
រងុដរឿងរបស់ត្ពោះអងរ។

 ២កូ្សរនិថូស ១៖២០
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ត្លឹោះមូេោា ន សំ៏ខ្នន់នត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ លឺយុរតិ្ម៌ និងដសច្បក្សដី
សុច្បររិ ពុំមានអវីដផ្សសងដ ើយ។  ូដច្បនោះ សូមលិរពីវាតាមរដបៀបដនោះ៖ «ត្បសិនដបើខ្ុ ំ
សារ េ់ពីច្បាបន់នត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ (ត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ទ្ង)់ ដហើយខ្ុ ំ ឹងថា
ខ្ុ ំមានសិទ្ធចូិ្បេដៅោនយុ់រតិ្ម៌ ដន្មោះ ំដណើ រោរននោរអនុវរតច្បាបច់ េធ្លន្ម
អោះអាង េ់ខ្ុពំីអវីច េច្បាបច់ច្បង ដន្មោះខ្ុ ំក្សម៏ាន
ទ្ំនុក្សច្បិរត ដហើយមនិ យ័ខ្េ ច្ប
ដ ើយ។

ដនោះជាដសច្បក្សដីោេ ហានច េដយើងមានច្បំដ ោះត្ពោះអងរ លឺថា ដបើដយើងសូម
អវីតាមបំណងរបស់ត្ពោះអងរ ដន្មោះត្ពោះអងរនឹងសាដ បដ់យើង ។ ដបើដយើង ឹង
ថា ត្ពោះអងរសាដ បដ់យើងត្លបអ់វីច េដយើងសូម ដន្មោះដយើងក្ស ឹ៏ងច រថា 
ដយើងបានអវីច េដយើងសូមពីត្ពោះអងរដហើយ។

១យ៉ាូហាន ៥៖១៤ ១៥

ដៅដពេច េខដនោះចច្បងថាត្ទ្ងស់ាដ បដ់យើង លឺមនិសំដៅដេើោរច េត្ពោះអងរ
សាដ បសំ់ដ ងរបស់ដយើង  ូច្បជាតាមរេក្សសំដ ងដន្មោះដទ្ ចរខដនោះសំដៅដេើោរ
ច េត្ទ្ងដ់្វើោរោរក់្សដី។ សូមលិរពីដៅត្ក្សមមាន ក្សច់ េសាដ បនូ់វក្សរណីណាមយួ 
ដហើយដ្វើយ៉ា ងណាឲ្យត្បាក្ស ថាមានយុរតិ្មដ៌ៅក្សនុងក្សរណីដន្មោះ។ បនទបស់វន្មោរ 
និងដៅត្ក្សមមានវរតមានដៅទ្ីដន្មោះដ ើមបតី្បាក្ស ថា ពេរ ាត្លប់ៗ របូទ្ទ្ួេបាននូវ
យុរតិ្ម។៌ ោរសដត្មច្បច្បិរតរបស់ដៅត្ក្សម លឺមនិអាត្ស័យដេើអារមែណ៍របស់គ្មរ់
ដ ើយ ប៉ាុចនតអាត្ស័យដេើច្បាបច់ េគ្មរទ់្ទ្ួេខុសត្រូវដេើោរអនុវរតសត្មាបព់េរ ា
មាន ក្ស់ៗ ។ ដៅត្ក្សមដៅទ្ីដន្មោះដ ើមបតី្បាក្ស ថាមានយុរតិ្ម ៌ (ោរអនុវរតច្បាប)់ ដក្សើរ
ដ ើង ដោយដយងដៅតាមច្បាបជ់ាោយេក្សខណ៍អក្សសរ។ ដៅក្សនុងក្សរណីរបស់ត្ពោះ
ជាមាច ស់ បេេ័ងករបស់ត្ទ្ង ់ (ក្សចនេងននសិទ្ធិអំណាច្ប) និងឫទាធ នុភាពរបស់ត្ទ្ងល់ឺមាន

ព្រះរាជ្យដំសណើរការ
សោេច្ាប់ សហើេច្ាប់
មិ្នផ្ល្េ់បដូរស ើេ។ 
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វរតមានដ ើមបតី្បាក្ស ថាមានយុរតិ្ម ៌(ោរអនុវរតតាមត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ទ្ង)់ ច្បំដ ោះ
មនុសសត្លប់ៗ របូច េចូ្បេមក្សោនត់្ពោះដយស ូ និងត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង។់

សូមអានដសច្បក្សដីត្បោសខ្ងដេើមដងដទ្ៀរសនសមឹៗ ដហើយអនុញ្ញា រឲ្យវា ោះ
ឥទ្ធិពេ េ់ទ្សសនៈច េដោក្សអនក្សក្សំពុងចរមានអំពីត្ពោះជាមាច ស់។ មនុសសភាល
ដត្ច្បើនមានអារមែណ៍ថា ត្ពោះជាមាច ស់សដត្មច្បត្ពោះទ្យ័ដោយចផ្សអក្សដេើក្សរណីដផ្សសងៗគ្មន  
ប៉ាុចនតដនោះពុំចមនជាោរពិរដ ើយ។ ត្ទ្ងជ់ាដសដច្បច េដសាយរា យដេើត្ពោះរា យ ជាមយួ
នឹងច្បាបច់ េមនិផ្លេ ស់បដូរ។ ទាងំបច្បចុបបនន និងអន្មលរ ត្ទ្ងម់និដ្វើោរសដត្មច្បត្ពោះ 
ទ្យ័ដត្ៅពីច នច្បាបរ់បស់ត្ទ្ងដ់ ើយ។ ដហរុ ូដច្បនោះដហើយ ដយើងអាច្ប ឹងច្បដមេើយ
របស់ត្ទ្ងម់ុនដពេច េដយើងទូ្េសំុ ដហើយដយើងអាច្បត្បាក្ស ជាក្សច់្បាស់ថា ដយើង
មាននូវអវីច េច្បាបរ់បស់ត្ទ្ងច់ច្បង មុនដពេច េដយើងដមើេដ ើញវា ដោយសារ
ត្ទ្ងម់ានឫទាធ នុភាពដ ើមបដី្វើោរអនុវរតច្បាបរ់បស់ត្ពោះអងរ។

ដៅដពេច េត្រិនោនិងខ្ុ ំបានចាបដ់ផ្សដើមដរៀនពីសិទ្ធិត្សបច្បាបរ់បស់ដយើង 
ដៅក្សនុងត្ពោះរា យ វាបានផ្លេ ស់បដូររដបៀបច េដយើងលិរអំពីត្ពោះជាមាច ស់ និងត្ពោះលមពរីជា
ខ្េ ងំពនដ់ពក្សនត្ក្ស។ ជាេទ្ធផ្សេច េដច្បញពីោរយេ់ ឹងថែីសន្មេ ងរបស់ដយើងលឺ
ដយើងទ្ទ្ួេបាន ីវរិច េផ្លេ ស់ចត្ប។ ដយើងចេងជាអនក្សសំុទានដទ្ៀរដហើយ។ ដយើង
ចេងជាអនក្សអងវរដទ្ៀរដហើយ។ ដយើងបានដរៀននូវអវីច េត្ពោះជាមាច ស់បានមានបនទូេ
ថា ត្ទ្ងប់ានត្បទានមក្សោនដ់យើងដោយត្សបច្បាបក់្សនុងន្មមជាពេរ ាននត្ពោះរា យ
របស់ត្ទ្ង។់ ដយើងត្គ្មនច់រត្រូវោរបនតដរៀនពរីដបៀបចាបយ់ក្សនូវអវីច េជារបស់ដយើង
ត្សបច្បាប ់ ដហើយត្សាយវាឲ្យដក្សើរដ ើងដៅដេើ ពចផ្សន ីប៉ាុដណាណ ោះ។ សូមលិរពីោរ
ដបើក្សមូេបបទានបត្រ (ចសក្ស) ត្បាក្ស។់ ដទាោះបីជាដោក្សអនក្សមានេុយដត្ច្បើនដៅក្សនុង
លណនរីបស់ដោក្សអនក្សក្សដី ក្សដ៏ោក្សអនក្សត្រូវដ្វើដៅតាម ំដណើ រោរត្សបច្បាបដ់ ើមបដីបើក្ស
សាច្បត់្បាក្សព់មីូេបបទានបត្រដន្មោះ។ មាននូវ ំដណើ រោរដៅត្លបត់្បពន័ធច្បាបទ់ាងំ
អស់ច េដយើងត្រូវដបើក្សយក្សអវីមយួ ដទាោះបីជាវាជាក្សមែសិទ្ធិរបស់ដយើងដហើយក្សដី។
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ឫទាធ នុភាពរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ត្បទានឲ្យដយើងមានអវីៗទាងំអស់ សត្មាប ី់វរិ
រស់ដៅ និងសត្មាបដ់គ្មរពត្បណិបរ័នត៍្ពោះអងរ។ ឫទាធ នុភាពដន្មោះន្មដំយើងឲ្យ
សារ េ់ត្ពោះអងរ ច េបានត្តាស់ដៅដយើង ដោយសារសិររីងុដរឿងរបស់ត្ពោះអងរ
ផ្លទ េ់ និងដោយសារត្ពោះបារមីរបស់ត្ពោះអងរ។

២ ដពត្រុស ១៖៣ 

ដនោះជាត្ពោះរា យ! អស់អនក្សច េជាពេរ ាននត្ពោះរា យមានសិទ្ធិដសែើៗគ្មន ។ ជាោរ
សំខ្នច់ េដយើងត្រូវយេ់ដសច្បក្សដីដនោះ៖ ត្ពោះរា យ ំដណើ រោរដោយច្បាប ់ដហើយច្បាប់
មនិផ្លេ ស់បដូរដ ើយ។ ដហរុអវីបានជាដសច្បក្សដីដនោះសំខ្ន់? វាសំខ្នដ់ោយដហរុថា 
ត្បសិនដបើត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ ឬត្បរិបរតិោរដោយចផ្សអក្សដេើច្បាបច់ េដច្បោះចរផ្លេ ស់បដូរ 
ដន្មោះពុំមានោរដគ្មរពដៅដេើមនុសសមាន ក្ស់ៗ ដៅក្សនុងត្ពោះរា យដ ើយ។ ផ្សទុយដៅវញិ 
មនុសសត្លប់ៗ របូដៅក្សនុងត្ពោះរា យមានសិទ្ធិ ូច្បៗគ្មន ក្សនុងោររកី្សរាយដៅនឹងត្បរិបរតិោរ
ននច្បាបរ់បស់ត្ពោះរា យសត្មាបខ់េួនដល  ូច្បជាពេរ ា នទ្ដទ្ៀរច រ។

ដនោះជាច្បំណុច្បច េពិបាក្សយេ់បនតិច្បដៅក្សនុងពិ ពត្លិសដបរស័ិទ្។ ត្លិសដ
បរស័ិទ្ភាលដត្ច្បើនលិរថា ត្ពោះជាមាច ស់សដត្មច្បត្ពោះទ្យ័នូវអវីច េត្ទ្ងច់្បងដ់្វើដៅក្សនុង
 ីវរិរបស់មនុសសមាន ក្ស់ៗ តាមចរត្ពោះហឫទ្យ័ត្ទ្ង។់  ក្សយមយួដទ្ៀរលឺ ដលលិរថាត្ពោះ
ជាមាច ស់ដត្ ើសដរ ើសត្បទានពរ េ់មនុសសមយួច្បំនួន ដហើយមនិត្បទានពរ េ់មយួ
ច្បនំួនដទ្ៀរ។ ពួក្សដលលិរថា ត្ពោះជាមាច ស់បដណាដ យឲ្យដរឿងរា៉ា វដផ្សសងៗដក្សើរដ ើងច្បំដ ោះ
មនុសសច េពុំអាច្បត្លបត់្លងសាថ នោរណ៍បាន។ ពួក្សដលលិរថា ត្ពោះជាមាច ស់នឹង
ដត្បាសមនុសសមយួច្បំនួនឲ្យបានជា ដហើយទុ្ក្សមយួច្បំនួនដទ្ៀរឲ្យដៅឈ។ឺ ត្លិសដ
បរស័ិទ្ភាលដត្ច្បើនបានអងវរក្ស ឬសំុទានត្ពោះជាមាច ស់ឲ្យត្បទានមក្សោនព់ួក្សដល ដៅ
ដពេច េតាមពិរត្ទ្ងប់ានដ្វើនូវអវីច េត្ទ្ងអ់ាច្បដ្វើបាន ដ ើមប ីួយ  េ់ពួក្សដល 



បដវិរតនហ៍រិញ្ញវរថ ុ- អំណាចននភកដភីាពសៅកនុង្ព្ពះរាជ្យរបេ់ព្ពះជាម្ចេ្់ 

36 

ដហើយ។ ត្ទ្ងប់ានត្បទានត្ពោះរា យ េ់ពួក្សដលដហើយ លឺរមួទាងំអវីៗទាងំប៉ាុន្មែ នននត្ពោះ
រា យចរមដង!

ដៅដពេច េត្ពោះជាមាច ស់បានចាបដ់ផ្សដើមមានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំអំពីថវោិរបស់
ខ្ុ ំ ដហើយច េខ្ុ ំត្រូវដរៀនចថមដទ្ៀរអំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង ់ ត្ទ្ងប់ានត្បទានអរថបទ្
លមពរីដនោះមក្សោនខ់្ុ ំ។

អនក្សរាេ់គ្មន ច េជា នត្ក្សខសរដ់អើយ! អនក្សមានសុ មងរេដហើយ  បរិអនក្សរាេ់
គ្មន បានទ្ទ្ួេត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។

េូោ ៦៖២០ 

ដពេដន្មោះត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងចរត្បាបខ់្ុថំា ច្បដមេើយសត្មាបថ់វោិរបស់ខ្ុ ំលឺជា
ត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង ់ ដហើយដោក្សអនក្សអាច្បបចនថមដេើ ក្សយច េខ្ុ ំនិយយដនោះ លឺោរ
ច េខ្ុ ំត្រូវ ឹងពីរដបៀបដត្បើត្បាស់ច្បាបន់នត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដៅដេើចផ្សន ីដនោះ 
 ូច្បច េត្ពោះដយស ូបានដ្វើច រ។ ខ្ុ ំសូមសារភាពថា ពី ំបូងដ ើយខ្ុមំនិបាន ឹងថា
វាមាននយ័ ូច្បដមដច្បដទ្។ ប៉ាុចនតដៅដពេច េខ្ុ ំលិរពីអវីច េត្ពោះជាមាច ស់បានត្បាប់
មក្សោនខ់្ុ ំ ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេសារ េ់ថា តាមពិរនលរន្មន្មសុទ្ធចរត្បរិបរតិដោយច្បាប។់ 
 ំដណើ រោរ និងឥទ្ធិពេននច្បាប់ជាក្សោ់ក្ស់អាច្បត្រូវបានសារ េ់ និងរាបប់ញ្ចូ េដៅ
ដេើ ំដណើ រោរតាមរដបៀប ូច្បៗគ្មន  ដៅត្លបដ់ពេដវោដោយសារចរច្បាបម់និចត្ប
ត្បួេដ ើយ។ ខ្ុ ំមនិធ្លេ បល់ិរចបបដនោះច្បំដ ោះ ពខ្ងវញិ្ញា ណដ ើយពីដពេមុន។ 
ដទាោះជាយ៉ា ងណាក្សដ៏ោយ ត្បសិនដបើវាអញ្ច ឹងចមន ដហើយត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់
ពិរជា ំដណើ រោរចបបដន្មោះចមន ដន្មោះខ្ុ ំអាច្ប ឹងថា ខ្ុ ំអាច្បដរៀនពីច្បាបទ់ាងំដន្មោះបាន 
ដោយអនុវរតវា ដហើយទ្ទ្ួេត្បដយ នព៍ីច្បាបទ់ាងំដន្មោះច េត្បរិបរតិោរដៅក្សនុង
 ីវរិរបស់ខ្ុ ំ។
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ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេសារ េ់ថា ច្បាបច់ េត្លបត់្លងដៅដេើចផ្សន ដីនោះមនិផ្លេ ស់បដូរ 
ដ ើយ។ តាមពិរ មុខង្ហរ ស៏ថិរដសថរ និងមនិដច្បោះចត្បត្បួេរបស់វាអាច្បអាត្ស័យដេើ
ោរច េបញ្ាូ ននរណាមាន ក្សដ់ៅសាថ នត្ពោះច្បន័ទ ឬអាច្បឲ្យយនដដហាោះដហាោះបាន។ ប៉ាុចនត 
ត្លិសដបរស័ិទ្ភាលដត្ច្បើនមនិបានចូ្បេដៅោនត់្ពោះជាមាច ស់ ដោយមានោរយេ់ ឹង
ចបបដនោះដទ្។ ផ្សទុយដៅវញិពួក្សដលបានសំុទាន ដហើយចត្សក្សយំដៅដពេច េពួក្សដល
ត្រូវោរអវីមយួ ដោយពាយមបញ្ចុ ោះបញ្ចូ េត្ពោះជាមាច ស់ឲ្យយេ់ពីដសច្បក្សដីត្រូវោរ
របស់ដល  ូច្បជាត្ពោះជាមាច ស់ហនឹងត្រូវដត្ ើសដរ ើសចថទាពំួក្សដលអញ្ច ឹង។

ឧទាហរណ៍ ត្បសិនដបើខ្ុ ំត្រូវដៅត្បោសត្ពោះបនទូេដៅក្សនុងសននិបារននត្ក្សុម ំនុំ
ណាមយួ ដរើសមា ិក្សននត្ក្សុម ំនុំដន្មោះនឹងអ្ិសាា នឲ្យមានដ េើងបំ េដឺៅក្សនុង
ត្ពឹរតិោរណ៍ដន្មោះច រឬដទ្? ដរើពួក្សដលនឹងរមអាហារ ដហើយអ្ិសាា ន ដោយសំុអងវរ
ត្ពោះជាមាច ស់ថា «ត្ពោះជាមាច ស់ដអើយ ត្ទ្ងត់្ជាបថាោរ ួប ុំដនោះសំខ្នប់៉ាុណាណ  ដហើយ
ដយើងត្រូវោរដ េើងបំ េយឺ៉ា ងណា។»  ូច្បច េដលទូ្េសំុដោយយំខសកឹ្សខសេួ និង
សចត្មក្សថៃួច្បថៃូរដៅដពេអ្ិសាា នច រឬដទ្? ខ្ុ ំមនិលិរ ូដច្បនោះដទ្។ តាមពិរ ខ្ុ ំលិរថាដល
មនិបានខវេ់ដទ្ថា នឹងមានដ េើងដបើក្សបំ េចឺ រឬអរ ់ ដៅដពេច េដលដរៀបច្បចំផ្សនោរ
 ួប ុំដន្មោះ។ ត្បសិនដបើដលមក្សចូ្បេរមួសននិបារដៅយបដ់ន្មោះ ដហើយដោយត្បោរណា
មយួដ េើងមនិទានដ់បើក្សបំ េ ឺ ដរើដោក្សអនក្សលិរថាដលនឹងទូ្រស័ពទដៅត្ក្សុមហ ុនអលរិសនី 
ដោយអងវរក្សពួក្សដលឲ្យដបើក្សដ េើងឬ? អរដ់ទ្។ ត្បសិនដបើពួក្សដលដ្វើអញ្ច ឹងចមន អនក្ស
រំណាងត្ក្សុមហ ុនដន្មោះត្បាក្ស ជាសាដ បម់យួច េរ ដហើយង្ហក្សដៅមរិតរមួោរង្ហររបស់
គ្មរ ់ទាងំដ េថា «មានមនុសសមនិត្លបទ់្ឹក្សទូ្រស័ពទមក្សត្ក្សុមហ ុនដយើង។» គ្មរន់ឹង
បចនថមថា «អនក្សត្សី ដយើងដបើក្សដ េើងដហើយ។ បញ្ញា លឺដៅខ្ងអនក្សត្សីដទ្។» 

ដៅដពេច េខ្ុ ំត្បាបព់ីសាច្បដ់រឿងដនោះដៅោនអ់នក្សច េសាដ បខ់្ុ ំដៅតាមអងរ 
សននិបារ ដលត្លបគ់្មន សុទ្ធចរដសើច្ប។ ដរើដោក្សអនក្ស ឹងថាដហរុអវីដទ្? ដោយដហរុថា 
ពួក្សដល ឹងថា ោរច េទូ្រស័ពទដៅត្ក្សុមហ ុនអលរិសនីទាងំយំខសកឹ្សខសេួត្បាបព់ួក្សដលឲ្យ
ដបើក្សដ េើងជាដរឿងដឆ្រេៃងណ់ាស់។ មនុសសភាលដត្ច្បើននឹង ឹងពីអវីច េខេួនត្រូវដ្វើ។ 
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ពួក្សដលនឹងត្គ្មនច់រដបើក្សកុ្សងតាក្សដ់ េើង។ លឺសាមញ្ា  ូដច្បនោះឯង! ដលមនិចាបំាច្បយំ់ក្សដុក្ស
ក្សដួេ មនិចាបំាច្បព់ិបាក្សច្បិរត លឺពួក្សដលត្គ្មនច់រដបើក្សកុ្សងតាក្សប់៉ាុដណាណ ោះ។ ដរើដោក្សអនក្ស
ច្បង ់ឹងដទ្ថា ដហរុអវីបានជាពួក្សដលមនិមានភាពតានរឹងដេើោរដបើក្សដ េើង? ដោយ
សារចរពួក្សដលរំពឹងថាដ េើងនឹង េ ឺ ដៅដពេច េដបើក្សកុ្សងតាក្ស។់ ពួក្សដលរពំឹងថា ដ េើង
នឹង េដឺោយសារចរពួក្សដល ឹងពីរដបៀបច េអលរិសនី ំដណើ រោរ។ ពួក្សដលយេ់ពី
ច្ាប់ច េត្លបត់្លងដេើអលរិសនី ដហើយពួក្សដល ឹងថាច្បាបដ់ន្មោះមនិច េផ្លេ ស់បដូរ 
ដ ើយ។

ប៉ាុចនត ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សត្រេបដ់ៅោនដ់ពេដវោជាង ១០០០ ឆ្ន មំុន 
ដហើយត្បាបម់នុសសមាន ក្សថ់ា ដោក្សអនក្សនឹងបំ េទឺ្ីត្ក្សុងទាងំមូេដោយដត្បើអំពូេដ េើង
ចក្សវរូច្បៗ ពួក្សដលនឹងលិរថាដោក្សអនក្សបារប់ងស់ាែ ររីជាមនិខ្ន។ ដហើយត្បសិនដបើ
ពួក្សដលដ ើញទ្ីត្ក្សុងត្រូវបានបំ េដឺោយអំពូេដ េើងរូច្បៗ ពួក្សដលនឹងដៅោរដន្មោះថាជា
ោរអសាច រយ។ អវីៗច េមនុសសមនិអាច្បពនយេ់បាន ដលដៅថាជាោរអសាច រយ។ ប៉ាុចនតវា
មនិចមនជាោរអសាច រយដទ្ វាត្គ្មនច់រជាច្បាបរ់បស់អលរិសនីច េ ំដណើ រោរសត្មាប់
មនុសសត្លប់ៗ របូ រមួទាងំអនក្សច េច្បំណាយដពេសិក្សាពី ំដណើ រោរននអលរិសនីច រ។

ដយើងដទ្ើបចរបានដរៀនពីរដបៀបច េអលរិសនី ំដណើ រោរ ឬដោក្សអនក្សអាច្ប
និយយបានថា ដយើងរត្មូវច្បិរតលំនិររបស់ដយើងជាថែី ដៅតាមច្បាបច់ េត្លបត់្លង
ដេើអលរិសនី។  ូដច្បនោះ ដយើងរពំឹងថា វានឹង ំដណើ រោរ ដហើយមនិភ្ាក្សដ់ផ្សអើេដ ើយ
ត្បសិនដបើដយើងដ ើញវាមនិ ំដណើ រោរ។ ដោយោរច េដយើងយេ់ពីច្បាបច់ េ
ត្លបត់្លងដេើអលរិសនី ដហើយសរដសរវាចូ្បេ ដយើងក្សអ៏ាច្បពហុលុណអំពូេដ េើងដ ើមប ី
បំ េដឺៅ ុំវញិពិ ពដោក្សទាងំមូេ។ ដរើដោយរដបៀបណាដៅ? លឺដយើងអាច្បដ្វើវាបាន
ដោយបដត្ងៀនអនក្ស នទ្ពរីដបៀបច េច្បាបទ់ាងំដនោះ ំដណើ រោរ និងអនុញ្ញា រឲ្យពួក្សដល
រកី្សរាយនូវអរថត្បដយ នន៍នពនេឺច រ។ ក្សិច្បចោរទាងំដនោះអាច្បដក្សើរដ ើងបាន ដោយសារ
ដយើងយេ់ពីច្បាបច់ េត្លបត់្លងដេើអលរិសនី។ វាក្សជ៏ាដគ្មេោរណ៍ ូច្បគ្មន ដៅនឹង
ច្បាបខ់្ងវញិ្ញា ណច រ។ ត្បសិនដបើដយើងមនិយេ់ពីច្បាបខ់្ងវញិ្ញា ណដទ្ ដន្មោះដយើង
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មនិមានសមរថភាពដ ើមបរីកី្សរាយនឹងអរថត្បដយ នរ៍បស់វា ឬពហុលុណវាដៅដពេ
ច េដយើងត្រូវោរច្បាបទ់ាងំដន្មោះដ ើយ។

ដៅដពេច េដយើងដ ើញយនដដហាោះដហាោះ ដយើងមនិនិយយថា «អសាច រយ
ណាស់ ដន្មោះជាោរអសាច រយ» ដទ្។ អរដ់ទ្ លឺដយើងរពំឹងឲ្យយនដដហាោះដហាោះ ដត្ ោះថា
ដយើងយេ់ពីរដបៀបច េយនដដហាោះដហាោះ ដហើយមូេដហរុអវីបានជាវាដហាោះបាន។ 
ដហើយជាថែីមដងដទ្ៀរ ត្បសិនដបើដយើងង្ហក្សដៅដពេដវោជាង ១០០០ ឆ្ន មំុន ដហើយ
យនដដហាោះដស រថីែតី្បដ ទ្ ជាយនដដហាោះច េមានពីរជាន ់ ដហាោះដៅដេើ
ពួក្សដលក្សនុងក្សមពស់ត្រឹមចុ្បងដឈើ ដរើមនុសសនឹងនិយយយ៉ា ង ូច្បដមដច្ប? ពួក្សដលនឹងថា
ដន្មោះជាោរអសាច រយ! ខ្ុ ំយេ់ត្សបថាយនដដហាោះ ជាយនដដហាោះច េលួរឲ្យចាប់
អារមែណ៍មានទ្មៃន់ជាង ៥.៤៤ ោនលី ូត្ោម អាច្បផ្សទុក្សមនុសសបានជាង ៨០០ 
ន្មក្ស ់មានដេបឿនរហូរ េ់ ៩០០ លី ូចម៉ាត្រក្សនុងមយួដមា៉ា ង និងអាច្បដហាោះបាន េ់
ដៅជាង ១៤៥០០ លី ូចម៉ាត្រ។ វាក្សល៏ួរឲ្យសរដសើរច រ ដហើយដោក្សអនក្សអាច្បជាច្បង់
លិរថាដនោះជាោរអសាច រយ។ ប៉ាុចនតដនោះពុំចមនជាោរអសាច រយដ ើយ។ ដយើងអាច្បសួរត្ក្សុម
វសិវក្សរច េបានសងយ់នដដហាោះត្បដ ទ្ ដនោះពីរដបៀបច េវាដហាោះ ដហើយពួក្សដល
នឹងត្បាបដ់យើងនូវត្លបទ់ាងំច្បាបន់នរបូវទិ្ាច េពួក្សដលបានដត្បើត្បាស់ក្សនុងោរឲ្យ 
យនដដហាោះដន្មោះដហាោះបាន ត្ពមទាងំអាច្បត្បាបដ់យើងពីដមច  និងដត្លឿងរូច្ប្ំទាងំប៉ាុន្មែ ន
ដៅក្សនុងយនដដហាោះដន្មោះ។ ត្ក្សុមវសិវក្សរមនិបានឈរដៅផ្សេូវយនដដហាោះ ដៅដពេយ
នដដហាោះដ្វើោរដហាោះដហើរជាដេើក្ស ំបូង ដហើយនិយយថា «អសាច រយណាស់ ដមើេចុ្បោះ! 
ខ្ុ ំសឹងចរមនិដ ឿថាយនដដហាោះដន្មោះអាច្បដហាោះបាន» ដន្មោះដទ្។ ជាថែីមដងដទ្ៀរ ដយើងក្ស៏
មានទ្ំនុក្សច្បិរតដៅដពេដ ើង ិោះយនដដហាោះ ដោយសារដយើងសារ េ់ពីសមរថភាព
ដហាោះដហើររបស់វា លឺចផ្សអក្សដៅដេើច្បាបរ់បូវទិ្ាច េមនិផ្លេ ស់បដូរ។  រាបណាយនដ
ដហាោះដៅក្សនុងច នបា៉ា រា៉ា ចម៉ាត្រននច្បាបទ់ាងំដនោះ ដន្មោះវានឹងដហាោះជានិច្បច។ សូមចា ូំដច្បនោះ
ថា៖ ច្បាបម់និចត្បត្បួេដ ើយ!
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ដយើងនឹងមនិដ ើង ិោះយនដដហាោះ ត្បសិនដបើច្បាបដ់ច្បោះចរចត្បត្បួេមនិមាន
ដសថរភាពដន្មោះ។ ត្បសិនដបើដយើងទ្ិញសំបុត្រយនដដហាោះ ដហើយក្សនុងសំបុត្រដន្មោះមាន
សរដសរថា «ដោក្សអនក្សជាអនក្សទ្ទ្ួេខុសត្រូវដេើហានិ យ័ទាងំឡាយច េដក្សើរ
ដ ើងពីោរដ្វើ ំដណើ រដៅដេើយនដដហាោះដនោះ ដត្ ោះច្បាបន់នោរដេើក្សវរថុពីទ្ំន្មញចផ្សន ី
 ំដណើ រោរមនិដទ្ៀងទារ។់ នថៃខេោះច្បាបដ់នោះមានត្បសិទ្ធិភាព ដហើយនថៃខេោះវាមនិមាន
ត្បសិទ្ធភិាពដទ្។ ពុំមាននរណា ឹងច្បាស់ដ ើយ។  ូដច្បនោះ ដបើដោក្សអនក្សមានអារមែណ៍
ថាមានសំណាងេអចមនដទ្? សូមដ្វើ ំដណើ រដោយសុវរថិភាព។» ដៅដពេណាជា
ដេើក្សចុ្បងដត្ោយច េដោក្សអនក្សខ្េ ច្បថា ដោក្សអនក្សនឹងអចណដ រដហាោះដច្បញពីដៅអី
ដៅដេើយនដដហាោះ? មនិច េលិរចបបដនោះដសាោះ? ដហរុអវីបានជាមនិច េ? ដោយ
ដត្ ោះចរដោក្សអនក្ស ឹងថាច្បាបទ់្ំន្មញចផ្សន ីមនិចត្បត្បួេដ ើយ។ 

ដសច្បក្សដីខ្ងដេើច េខ្ុ ំបានដរៀបរាបដ់នោះ លឺសុទ្ធចរជាច្បាបរ់បូវទិ្ាដៅដេើ ព
ចផ្សន ីច េត្ពោះជាមាច ស់បានបដងកើរមក្ស។ ប៉ាុចនត  ឹងថាយ៉ា ងណាដទ្? ច្បាបខ់្ង
វញិ្ញា ណននត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ងក់្ស ៏ំដណើ រោរ ូច្បគ្មន ច រ។ ច្បាបទ់ាងំដន្មោះមនិផ្លេ ស់បដូរ
ដទ្! មុនដពេច េត្ពោះជាមាច ស់បានមានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំអំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង ់ ខ្ុ ំ
យេ់បានយ៉ា ងច្បាស់ពីរដបៀបច េច្បាបរ់បូវទិ្ាដៅដេើចផ្សន ី ំដណើ រោរ ប៉ាុចនតខ្ុ ំលិរ
ថាត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មានភាពខុសគ្មន ។ ខ្ុ ំសាែ នថា ត្ពោះជាមាច ស់ត្គ្មនច់រដ្វើ
នូវអវីច េត្ទ្ងច់្បងដ់្វើដៅោនម់នុសសមយួច្បំនួនដោយដរ ើសមុខប៉ាុដណាណ ោះ។ ប៉ាុចនតខ្ុ ំបាន
រក្សដ ើញថាដន្មោះមនិចមនជាោរពិរដទ្។ ដៅដពេច េខ្ុ ំបានដ ើញច្បាបន់នត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់មនិផ្លេ ស់បដូរ ដហើយដយើងអាច្បដរៀនបាន យេ់បាន និងអនុវរតបាន 
ខ្ុ ំក្សប៏ានយេ់ថាដហរុអវីបានជាត្ពោះដយស ូដច្បោះចរមានបនទូេថា «ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះ
ជាមាច ស់លឺមានេក្សខណៈចបបដនោះឯង»។ ត្ទ្ងក់្សប៏ានដត្បៀបត្ប ូច្បត្ពោះរា យដៅនឹងអវី
មយួច េដៅក្សនុង ពខ្ងឯ្មែជារិ ដ ើមបឲី្យមនុសសអាច្បយេ់ពីរដបៀបច េវា
 ំដណើ រោរ។ រដំពច្បដន្មោះ ហាក្ស់ ូច្បជាមានដលដបើក្សដ េើងបំ េកឺ្សនុងលនំិរខ្ុ ំអញ្ច ឹង លឺខ្ុ ំ
យេ់ច្បាស់ចរមដង! ខ្ុ ំធ្លេ បច់រលិរថា «ត្បសិនដបើត្ពោះជាមាច ស់ត្បទានត្ពោះរា យរបស់
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ត្ទ្ងម់ក្សោនដ់យើង ដហើយត្ទ្ងព់ិរជាបានដ្វើ ូដចាន ោះចមន ដហើយត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ
ដោយច្បាបច់ េមនិអាច្បចត្បត្បួេ ដន្មោះខ្ុ ំអាច្បដរៀនច្បាបទ់ាងំដន្មោះ ដហើយអនុវរតវា
ដៅក្សនុង ីវរិរបស់ខ្ុ ំ។»

កុ្សំខ្េ ច្បអី ត្ក្សុម រូ៏ច្បរបស់ខ្ុ ំដអើយ! ត្ពោះបិតារបស់អនក្សរាេ់គ្មន សពវត្ពោះហឫទ្យ័
ត្បទានត្ពោះរា យមក្សឲ្យអនក្សរាេ់គ្មន ដហើយ។

េូោ ១២៖៣២

នថៃដន្មោះជានថៃច េខ្ុ ំបានោេ យជាអនក្សវទិ្ាសាគសតខ្ងវញិ្ញា ណ! ខ្ុបំានដមើេ
ដ ើញត្ពោះលមពរីតាមទ្សសនៈមយួខុសពីមុនទាងំត្សុង។ ខ្ុ ំបានចាបដ់ផ្សដើមសួរសំណួរ
ដៅដពេច េខ្ុ ំអានត្ពោះលមពរីថា៖ «ដហរុអវីបានជាត្រីទាងំដនោះពហុលុណ? ដហរុអវី
បានជាអនក្សដន្មោះបានជាសោះដសប ើយ? ដហរុអវីបានជានំបុង័ដន្មោះពហុលុណច រ?។េ។ 
ដៅដពេច េខ្ុដំមើេដៅោនត់្ពោះលមពរីដោយទ្សសនៈចបបដន្មោះ និងទូ្េសួរត្ពោះជា
មាច ស់ឲ្យបង្ហា ញខ្ុ ំពីច្បាបច់ េមានដៅទ្ីដន្មោះ គឺអ្ស្ច្រ្យណាស់!

ដៅដពេច េត្ពោះអមាច ស់មានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំដៅនថៃច េដមធ្លវបីានទូ្រស័ពទ
មក្សខ្ុ ំ ដហើយត្ទ្ងប់ានត្បាបខ់្ុ ំថាបញ្ញា របស់ខ្ុ ំដក្សើរដ ើងដោយដត្ ោះថាខ្ុ ំមនិច េ
ច្បំណាយដពេដរៀនពីរដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង ់ំដណើ រោរ ខ្ុ ំក្សច៏ាបដ់ផ្សដើមររចុ់្បោះ
ដៅជានដ់ត្ោម ដហើយចក្សចត្បច្បិរតលំនិរដៅច្បំដ ោះ រយិក្សនុងោរច េមនិបានចសវងរក្ស
ត្ពោះអមាច ស់ ដហើយបដណាដ យឲ្យដយើងធ្លេ ក្សក់្សនុងភាពរដញ៉ារនញ៉ាដនោះ ូច្បច េខ្ុ ំបាន
និយយពីខ្ងដ ើមមក្ស។ ប៉ាុចនត ដយើងមនិបាន ឹងថា ដរើវាមានន័យយ៉ា ងណាក្សនុងោរ
ទុ្ក្សច្បិរតដេើត្ពោះរា យសត្មាបច់្បដមេើយរបស់ដយើងដ ើយ។ ជាថែីមដងដទ្ៀរ ដយើងបានចូ្បេ
រមួដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំ ដយើងនឹងបានដៅសាថ នសួលដ៌ពេសាេ បដ់ៅ ដហើយដយើងត្សឡាញ់
ត្ពោះជាមាច ស់។ ដយើងមនិយេ់ទាេ់ចរដសាោះ ថាត្ពោះជាមាច ស់ច្បង់មាននយ័យ៉ា ងណា
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ដៅដពេច េត្ទ្ងម់ានបនទូេថា «ត្ពោះរា យ» ដៅដពេដន្មោះ។ ដយើងមានបញ្ញា ្ំ 
ដហើយដយើងមនិ ឹងពីរដបៀបរក្សេុយច េដមធ្លវបីាននិយយថា ដយើងមានដពេបី
នថៃដ ើមបរីក្សឲ្យបាន ឬរដបៀបដោោះត្សាយជាមយួ ក្សយបណដឹ ងច េដលនឹងោក្សដ់ ើមប ី
បដឹងដយើង ត្បសិនដបើដយើងមនិមានេុយដៅក្សនុងដពេបីនថៃដន្មោះដទ្។

 ូដច្បនោះ ដនោះជាោរេបងេ ៏េអមយួ។ វាជាបទ្ពិដសា្ន ៍ំបូងរបស់ខ្ុ ំជាមយួ
នឹងបញ្ញា េុយោក្ស់ ដហើយខ្ុ ំច្បងឲ់្យត្ពោះអមាច ស់បង្ហា ញខ្ុ ំថាត្ទ្ងសំ់ដៅដេើអវី ដៅ
ដពេច េមានបនទូេថា «ត្ពោះរា យ»។  ូដច្បនោះ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំត្បាបដ់ោក្សអនក្សពីអវី
ច េបានដក្សើរដ ើង។ សូមចាថំា ដមធ្លវបីាននិយយថាខ្ុ ំមានដពេបីនថៃដ ើមបរីក្ស
ត្បាក្សស់ងកូ្សនក្សដីគ្មរ ់ ច េជាក្ស់ចសដងខ្ុ ំគ្មែ នត្បាក្សដ់សាោះ! ដសច្បក្សដីអស់សងឃមឹដន្មោះ
ដហើយច េបានន្មឲំ្យខ្ុ ំចូ្បេដៅក្សនុងបនទបដ់លង ដហើយចត្សក្សដៅោនត់្ពោះជាមាច ស់ លឺ
ខ្ុ ំក្សំពុង ួបនឹងបញ្ញា ្ំ! ជាោរពិរណាស់ ដន្មោះលឺជាដពេច េត្ពោះជាមាច ស់មាន
បនទូេមក្សោនខ់្ុ ំអំពីត្ពោះរា យ ច េជា ំដណាោះត្សាយរបស់ខ្ុ ំ។ ដហើយខ្ុ ំសូមបញ្ញា ក្ស់
មដងដទ្ៀរថា ខ្ុមំនិយេ់ទាេ់ចរដសាោះថាត្ទ្ងច់្បងសំ់ដៅដេើអវីដៅដពេច េត្ទ្ង់
មានបនទូេដោយ ក្សយដន្មោះ ប៉ាុចនតខ្ុ ំក្សសុ៏ខច្បិរតដរៀនពីអវីច េត្ទ្ងម់ានបនទូេច រ។

ពីរនថៃដត្ោយមក្ស ដៅដពេោៃ ច្បមយួខ្ុ ំក្សំពុងដ្វើ ំដណើ រដៅ ួបនឹងអរិថិ ន
មាន ក្សអ់ំពីោរធ្លន្មរា៉ាបរ់ងអាយុ ីវរិរបស់គ្មរ។់ មយួដទ្ៀរដសារ ដៅប៉ាុន្មែ ននថៃដន្មោះខ្ុ ំ
ចរងច្បរឡានដៅមដុោំច្បត់្ ុងផ្សទោះអរិថិ នរបស់ខ្ុ ំ លឺមនិច េច្បរដៅខ្ងមុខផ្សទោះគ្មរ់
ដ ើយ។ ឡាន ១២ដៅអីច េខ្ុ ំដបើក្សដន្មោះ មានបញ្ញា បនតិច្បបនតួច្ប។ ដៅដពេច េ
ដទ្ើបបដញ្ឆ ោះ ំបូង វាហុយចផ្សសងសក្សបសុដៅ សដពញផ្សេូវ ដហើយខ្ុ ំមនិចមនមាននយ័
ថា ចផ្សសងចរបនតិច្បដន្មោះដទ្។ ខ្ុ ំចរងចរមានអារមែណ៍ថា វានឹងមនិ ួយ  េ់ោររក្សសីុ
ដ ើយ ត្បសិនដបើខ្ុចំ្បរឡានដៅផ្សេូវឡានច េអរិថិ នខ្ុ ំដច្បញចូ្បេ ដហើយដៅដពេ
ដបើក្សដច្បញពីផ្សទោះគ្មរ ់ ឡានរបស់ខ្ុហុំយចផ្សសងក្សបសុដន្មោះ។ ខ្ុ ំសនែរថា ដក្សរ ដដ៍ឈាែ ោះ
របស់ខ្ុ ំដៅដេើវស័ិយហិរញ្ា វរថុអាច្បនឹងរងផ្សេប៉ាោះ េ់ខេោះៗត្បសិនដបើដរឿងដន្មោះដក្សើរ
ដ ើង ដត្ ោះថាខ្ុ ំក្សំពុងចរសំុពួក្សដលឲ្យោក្សទុ់្នប៉ាុន្មែ នោន ុោេ រជាមយួនឹងខ្ុ ំ។ 
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មា៉ាងវញិដទ្ៀរ ត្បសិនដបើខ្ុ ំជាអនក្សត្លបត់្លងហិរញ្ា វរថុ េ៏អ ដហរុអវីបានជាខ្ុ ំដបើក្សឡាន
ចាស់ៗ សូមបចីរបដញ្ឆ ោះក្សម៏និច្បងដ់្ោះចបបដនោះ? ដៅយបដ់ន្មោះក្សម៏និខុសពីសពវមយួ
 ងច រ។

ដៅដពេច េខ្ុ ំក្សំពុងចរដ ើរដច្បញពីផ្សទោះអរិថិ ន ខ្ុ ំរក្សស់េុរជាខ្េ ងំដោយបាន
ដ ើញអរិថិ នរបស់ខ្ុ ំដ ើរតាមពីដត្ោយខ្ុ ំរហូរមក្ស េ់ឡានរបស់ខ្ុ ំ។ គ្មរម់និច្បង់
បានអីដន្មោះដទ្ លឺដយើងត្គ្មនច់រ ច ក្សគ្មន ប៉ាុណណឹ ង។ ប៉ាុចនត ខ្ុ ំហាក្ស ូ់ច្បជាបារមភថាគ្មរ់
នឹងបនតដៅទ្ីដន្មោះ រហូរ េ់ខ្ុ ំបដញ្ឆ ោះឡាន។ ដយើងបនត ច ក្សគ្មន  ដោយសងឃមឹថា
គ្មរន់ឹងោខ្ុ ំ ដហើយខ្ុ ំអាច្បបដញ្ឆ ោះឡានដច្បញដៅភាេ ម ដៅដពេច េគ្មរដ់ ើរដៅ។ 
ប៉ាុចនតគ្មរម់និបានដ ើរដច្បញដ ើយ។ ជាចុ្បងដត្ោយ គ្មរ់ោខ្ុ ំចមន ប៉ាុចនតគ្មរត់្គ្មនច់រ
ថយដៅខ្ងដត្ោយឡាន ដហើយឈរដៅទ្ីដន្មោះ។ ខ្ុ ំ ឹងថាខ្ុ ំគ្មែ ន ដត្មើសអវីដផ្សសង 
ដ ើយ។ ខ្ុ ំក្សប៏ានបដញ្ឆ ោះឡាន ដោយសងឃមឹថាដៅដេើក្សដនោះវានឹងមនិបងាុយចផ្សសង
ពណ៌ស ប៉ាុចនតបំណងរបស់ខ្ុ ំមនិបានោេ យជាោរពិរដទ្ ដត្ ោះភាេ មៗដន្មោះឡានក្ស៏
បដញ្ចញចផ្សសងសក្សបសុរហូរ េ់អាច្បដ្វើឲ្យច នក្សអនក្សរោក្សបាន។

បុរសដន្មោះក្សប៏ានដ្វើសញ្ញា ឲ្យខ្ុ ំពនេរម់ា៉ា សីុនឡានយ៉ា ងត្បញាបត់្បញាេ់។ 
គ្មរប់ានដ ើរសំដៅមក្សបងអួច្បឡានវញិ ដហើយសំុឲ្យខ្ុ ំដេើក្សលត្មបមា៉ា សីុនដ ើង។ 
គ្មរច់ថមទាងំពនយេ់មក្សោនខ់្ុ ំថា គ្មរដ់្វើោរដត្ៅដមា៉ា ងជាជាង ួស ុសរថយនដ 
ដហើយគ្មរច់្បង ់ួយ ពិនិរយដមើេឡានរបស់ខ្ុ ំ។ មយួន្មទ្ីដត្ោយមក្ស គ្មរក់្សត៏្រេប់
មក្ស ួបខ្ុ ំដហើយនិយយថា « ូច្បច េខ្ុ ំបានសាែ ន ឡានដនោះខូច្បក្សាេក្សន្មេ ស់ប ីស 
សតង។់ សូមដបើក្សឡានដៅផ្សទោះ ដហើយ ួស ុេវាភាេ ម។» ខ្ុ ំក្សប៏ានអរលុណគ្មរដ់ៅ
ដពេច េខ្ុ ំដបើក្សដច្បញដៅ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិចាបអ់ារមែណ៍នឹងោរពិនិរយរបស់គ្មរដ់ទ្ ដត្ ោះ
ខ្ុ ំគ្មែ នេុយដ ើមប ីួស ុេឡាន។

ោរយិេ័យរបស់ខ្ុ ំដៅត្រឹមជាង ១០លី ូចម៉ាត្រពីផ្សទោះអរិថិ នដន្មោះ ដហើយដៅ
ដពេច េខ្ុដំបើក្សត្រេបដ់ៅោរយិេ័យវញិ អារមែណ៍ខូច្បច្បិរត ច េក្សប៏ានមក្ស
ត្លបដេើខ្ុ ំមដងដទ្ៀរ។ ប៉ាុចនតដៅដពេច េខ្ុ ំក្សំពុងចរដបើក្ស ខ្ុ ំក្សន៏ឹក្សចាពំីអវីច េត្ពោះអ
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មាច ស់មានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំ ដហើយខ្ុ ំចាបដ់ផ្សដើមនិយយជាមយួត្ពោះអងរដៅក្សនុងឡាន
ថា «ត្ពោះអមាច ស់ដអើយ ខ្ុ ំបានត្បាបដ់ហើយថាខ្ុ ំមនិមានេុយ ួស ុេឡានដនោះដទ្។ 
ខ្ុ ំដៅចរ ំ ក្សេុ់យដលនថេទ្ិញឡានដនោះ ដហើយខ្ុ ំមនិអាច្បេក្ស់វាទាងំខូច្បអញ្ច ឹងដទ្។ 
ខ្ុ ំត្គ្មនច់រមនិ ឹងថាត្រូវដ្វើអវដី ើយ។ ត្បចហេជាត្បដសើរជាង ត្បសិនដបើឡានដនោះ
ដ្ោះអស់ ដត្ ោះត្ក្សុមហ ុនធ្លន្មរា៉ាបរ់ងនឹងដច្បញនថេខូច្បខ្រ ដហើយខ្ុ ំក្សន៏ឹងចេង ិោះ
ឡានខូច្បដនោះដទ្ៀរច រ។»

ត្បចហេជា ៥ លី ូចម៉ាត្រពីោរយិេ័យរបស់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំបានដ ើញមានពពុោះដៅដេើ
លត្មបឡាន ច េខ្ុ ំមនិបានដ ើញដៅមុនដន្មោះ។ ខ្ុ ំក្សត៏ាមដមើេ ដហើយដ ើញថា
ពពុោះដន្មោះបានរកី្ស្ំដ ើងៗ រហូរ េ់ដពេច េខ្ុ ំច្បរឡានដៅច្បំណរឯោរយិ

េ័យ ពពុោះដន្មោះក្សប៏ានផ្សទុោះដ ើងោេ យជា
ពពុោះច េមានអណាដ រដ េើង។ ខ្ុ ំ
រក្សស់េុរណាស់ ដហើយដៅដពេដនោះ
លត្មបឡានខ្ងមុខមានអណាដ រដ េើង
ឆ្បដ្ោះដ ើងរហូរ េ់ជាង២ចម៉ាត្រពី

លត្មបឡាន។ ខ្ុ ំក្សប៏ានររដ់ៅឯអគ្មរ
ោរយិេ័យ ដហើយទូ្រស័ពទដៅោន់
ន្មយក្សោា នឡានទ្ឹក្សភាេ ម។ ដៅនថៃ
បន្មទ បម់ក្ស ឡានដន្មោះត្រូវបានទូ្ទារ់
ដោយត្ក្សុមហ ុនធ្លន្មរា៉ាបរ់ង ដហើយពួក្ស

ដលបានដច្បញមូេបបទានបត្រមយួច េបានដច្បញសងនថេឡានរចួ្បរាេ់ ដហើយមាន
ត្បាក្សខ់េោះដៅសេ់ច េដយើងអាច្បសងដៅោនដ់មធ្លវចី េបានទូ្រស័ពទមក្សោនដ់យើង
ដៅបីនថៃមុនដន្មោះ។ ត្រិនោនិងខ្ុ ំពិរជាស្បច់ស្ងណាស់។ ដយើងមនិ ឹងថាត្រូវលិរ
យ៉ា ងណាដន្មោះដទ្។ ដយើងបាន ឹងថា ត្ពោះជាមាច ស់បានដ្វើោរសត្មាបដ់យើង ដហើយ
មានអវីមា៉ាងបានផ្លេ ស់បដូរ។ ប៉ាុចនត ោរដបដជ្ារបស់ដយើងច្បំដ ោះត្ពោះរា យ នឹងត្រូវទ្ទ្ួេ

សៅព្តង់ចំណុចសនះ សេើងបាន
បញ្ជ្ក់រីខលួនសេើងថា ព្បរ័នធ
របេ់ព្រះជាមាច្េ់រិតជាដំសណើរ
ការមម្ន សហើេសេើងបានសបដជាញ្
កនុងការសរៀន និងសព្បើព្បាេ់
ព្បរ័នធរបេ់ព្រះជាមាច្េ់ សៅកនុង
ព្រះរាជ្យរីសរលសនះតសៅមុ្ខ។ 
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ោរេបងេដៅក្សនុងរដបៀបថែីមយួច េដរៀបច្បំផ្សេូវរបស់ដយើងក្សនុងដពេជាដត្ច្បើនឆ្ន ខំ្ងមុ
ខ។ 

បន្មទ បព់ីឡានដ្ោះដហើយ ដយើងពិរជារដំ ើបណាស់ ប៉ាុចនតក្សប៏ាន ឹងភាេ មៗច រថា 
ដយើងគ្មែ នឡានសត្មាប ់ិោះដ ើយ។ ដទាោះបីជាដយើងទ្ទ្ួេសំណងនថេឡាន ដហើយ
សងត្ក្សុមហ ុនបណ័ណ ឥណទាន និងដមធ្លវដីន្មោះរចួ្បរាេ់ ដយើងគ្មែ នត្បាក្សន់ឹងទ្ិញឡាន
ថែីដទ្។ ដោយបានឮពី ំណឹងននោរបារប់ងឡ់ានរបស់ដយើង ឪពុក្សរបស់ខ្ុ ំក្សប៏ាន
ទូ្រស័ពទមក្សោនដ់យើង ដហើយត្បាបដ់យើងថាគ្មរច់្បង ់ួយ ដយើងទ្ិញឡានថែី។ ដយើង
ពិរជារដំ ើបណាស់ ដៅដពេច េបានឮ ំណឹងដនោះ។  ូដច្បនោះ ឪពុក្សរបស់ខ្ុ ំ ដហើយ
និងខ្ុ ំក្សប៏ានដៅត្ក្សុមហ ុនេក្ស់ឡានដៅក្សនុងរំបន ់ ដហើយរក្សបានឡានមយួច េ 
ត្រិនោនិងខ្ុ ំដពញច្បិរត។ ឪពុក្សរបស់ខ្ុនំិយយថា គ្មរន់ឹងឲ្យត្បាក្ស ់៥០០០  ុោេ រ
ដ ើមបទី្ិញឡានដនោះ។ ដោយឡានដនោះមានរនមេ ១៧០០០  ុោេ រ  ូដច្បនោះមានន័យថា 
ដយើងត្រូវដច្បញ ១២០០០  ុោេ រ។ ខ្ុ ំបានបំដពញទ្ត្មងច់បបបទ្ខចីត្បាក្សទ់្ិញរថយនដ
ទាងំសាទ ក្សដ់សទើរ ដោយមានឪពុក្សរបស់ខ្ុ ំចុ្បោះហរថដេខ្ជាមយួ។ ពួក្សដលត្បាបថ់ានឹង
ផ្សដេ់ ំណឹង េ់ខ្ុ ំដៅដពេត្ពឹក្សបន្មទ ប។់

ដៅយបដ់ន្មោះដយើងដលងមនិេក្សដ់ ើយ។ ដយើងបាន ឹងថា ដយើងមនិមានេទ្ធ
ភាពសងត្បាក្សក់្សមចដីន្មោះដទ្។ ត្ពោះអមាច ស់ដទ្ើបចរបានមានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំពីោរដ្វើ
ដរឿងចបបដនោះ។ ប៉ាុចនត ដបើគ្មែ នឡានដទ្ ដន្មោះខ្ុ ំោនច់ររងសមាព ្ក្សនុងោរចុ្បោះញ៉ាម ដហើយ
ដបាោះបងដ់ចាេ។ បន្មទ បព់ីរាត្រីច េដយើងមនិបានេក្សន់ិគន្មទ ដសាោះ ត្រិនោនិងខ្ុ ំបាន
ត្ពមដត្ពៀងគ្មន ថា ដយើងមនិអាច្បចុ្បោះហរថដេខ្ដេើទ្ត្មងច់បបបទ្ខចីត្បាក្សប់ានដទ្។ ខ្ុ ំ
បានទូ្រស័ពទដៅបា៉ា របស់ខ្ុ ំ ដហើយក្សអ៏រលុណគ្មរស់ត្មាបទ់្ឹក្សច្បិរត ស៏បបរុសរបស់
គ្មរ ់ ប៉ាុចនតខ្ុ ំបានត្បាបគ់្មរ់ថាដយើងពុំអាច្បទ្ទ្ួេបានដទ្។ បន្មទ បម់ក្ស ខ្ុ ំក្សប៏ាន
ទូ្រស័ពទដៅត្ក្សុមហ ុនេក្សឡ់ាន ដហើយត្បាបព់ួក្សដល ូច្បគ្មន ។ ពួក្សដលក្សប៏ានខក្សច្បិរតច រ 
ដត្ ោះក្សមចតី្រូវបានអនុមរ័ដៅត្ពឹក្សដន្មោះ ដហើយដលដត្រៀមឡានដ ើមបឲី្យដយើងដៅទ្ទ្ួេ
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ដហើយ។ ដទាោះបីជាដយើងគ្មែ នរត្មុយអវីដសាោះពីរដបៀបច េត្ពោះជាមាច ស់នឹង ួយ  េ់
ដយើងឲ្យមានឡាន ដយើងក្ស៏មានអារមែណ៍សុខសានដអំពីោរសដត្មច្បច្បិរតដន្មោះច រ។

ដៅក្សនុងដពេដន្មោះត្រិនោបានេក្សវ់រថុបុរាណមយួច្បំនួនច េន្មងបានទ្ិញពី
ោរេក្សន់  ុង។ ន្មងបានទុ្ក្សសារមយួឲ្យបុរសមាន ក្ស់ អំពីោរទ្ិញដត្លឿងសង្ហា រមឹ
ច េោក្សត់ាងំតាមបនទប់ៗ  ច េគ្មរប់ានោក្សេ់ក្សម់យួចខមុនដពេច េឡានដ្ោះ 
ប៉ាុចនតមនិច េបានទាក្សទ់្ងគ្មរ់បានដសាោះ។ ប៉ាុន្មែ ននថៃបន្មទ បព់ីឡានដ្ោះ គ្មរ់បាន
ទូ្រស័ពទមក្ស ដហើយត្ពមេក្សដ់ត្លឿងសង្ហា រមឹច េមានដពញដៅក្សនុងបនទបប់ី្ំៗឲ្យដៅ
ត្រិនោក្សនុងរនមេដត្ោម ១០០០ ុោេ រ។ បន្មទ បម់ក្ស ត្រិនោក្សប៏ានដ្វើោរត្ពមដត្ពៀង
ជាមយួនឹងត្ក្សុមហ ុនេក្សដ់ ញនថេ ដ ើមបេីក្សដ់ត្លឿងសង្ហា រមឹឲ្យន្មង ដហើយន្មងអាច្ប
ច្បរចារពីក្សនត្មដ ើងសារច េន្មងត្រូវទ្ទ្ួេបានពីោរដ ញនថេ។ សត្មាបក់្សនត្មដ ើង
សារ ជាជាងទ្ទ្ួេជាសាច្បត់្បាក្ស ់ ន្មងបានច្បរចារថាយក្សឡានមយួទ្ឹក្សច េមាន
លុណភាពេអរបស់ត្ក្សុមហ ុនដន្មោះ។  ូដច្បនោះ ដៅដពេដន្មោះដយើងក្សរ៏ចួ្បពីបំណុេឡាន 
សងត្ក្សុមហ ុនបណ័ណ ឥណទាន និងរចួ្បពីក្សមចទី្ិញឡានមយួដទ្ៀរច រ។

អសាច រយណាស់! ដនោះជារដបៀបច េត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ។ ដៅត្រងច់្បំណុច្បដនោះ 
ដយើងបានបញ្ញា ក្សព់ីខេួនដយើងថា ត្បពន័ធរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ពិរជា ំដណើ រោរចមន 
ដហើយដយើងបានដបដជ្ាក្សនុងោរដរៀន និងដត្បើត្បាស់ត្បពន័ធរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដៅក្សនុងត្ពោះ
រា យពីដពេដន្មោះរដៅមុខ។ ដោក្សអនក្សត្បចហេជាដចាទ្សួរថា «ដរើដយើងបានដត្បើ
ត្បាស់ដគ្មេោរណ៍ចបបណា?» ដគ្មេោរណ៍្ំជាងដលលឺជាោរច េមនិទុ្ក្សច្បិរត
ដេើបំណុេ ប៉ាុចនតអរត្ពោះលុណត្ពោះជាមាច ស់សត្មាបអ់វីច េដយើងត្រូវោរ និងអនុញ្ញា រ
ឲ្យត្ទ្ងប់ង្ហា ញដយើងពីរដបៀបត្ច្បូរោរវ់ា។

ឧបបទ្ទវដហរុរថយនដបានដ្វើឲ្យខ្ុចំាបអ់ារមែណ៍ ដហើយក្សប៏ណាដ េឲ្យមានឧបប
ទ្ទវដហរុមយួដទ្ៀរដក្សើរដ ើងដៅពីរបីចខមុនដន្មោះ ប៉ាុចនតដៅដពេដន្មោះ ខ្ុ ំមនិបានយេ់
នូវអវីច េត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងចរបង្ហា ញមក្សោនខ់្ុ ំដ ើយ។ ដៅក្សនុងច្បិរតលំនិរខ្ុ ំមនិ
បានយេ់ពរីត្មុយននដគ្មេោរណ៍ដៅក្សនុងត្ពោះរា យដសាោះដ ើយ។
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ខ្ុ ំចូ្បេច្បិរតបរបាញ់សរវោដ ន ់ប៉ាុចនតជាដត្ច្បើនឆ្ន ដំនោះ ខ្ុ ំបានបរបាញ់ទាងំន ទ្ដទ្។ 
ខ្ុ ំធ្លេ បប់ានដច្បញដៅបរបាញ់ អងរុយដៅដត្ោមអាោសធ្លរុត្រជាក្ស ់ ដហើយដៅបរ
បាញ់ជាដត្ច្បើននថៃ ដោយពុំបានត្បទ្ោះអវីដសាោះ។ វាមនិចមនដោយសារចរខ្ុ ំចូ្បេច្បិរតបរ
បាញ់ដទ្ ប៉ាុចនតដោយសារខ្ុ ំមានកូ្សនរូច្បៗច េខ្ុ ំត្រូវច្បិញ្ច ឹម ដហើយក្សត៏្រូវោរសាច្បស់រវ
ច រ។ ដទាោះបីជាខ្ុ ំធ្លេ បប់ានទ្ទ្ួេដជាល យ័ខេោះពីមុន ចរវាបានដក្សើរដ ើងជាដត្ច្បើនឆ្ន ំ
មក្សដហើយ។ ខ្ុ ំក្សត្មនឹងមានរ ូវោេណាមយួច េបរបាញ់ដោយបានដជាល យ័ 
ដហើយយក្សសាច្បស់រវមក្សផ្សទោះណាស់។ នថៃមយួ ដៅដពេច េខ្ុ ំក្សំពុងចរលិរពីរ ូវបរ
បាញ់ោដ នច់ េោនច់រខិរ ិរមក្ស េ់ ខ្ុ ំបានឮត្ពោះសូរដសៀងរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ថា 
«ដហរុអវីបានជាកូ្សនមនិឲ្យដយើងបង្ហា ញកូ្សនពីរដបៀបច េដយើងអាច្បត្បទានសរវោដ ន់
 េ់កូ្សនដៅឆ្ន ដំនោះ?» ដរើដន្មោះមាននយ័ ូច្បដមដច្ប? ដៅដពេអ្ិសាា នពីត្ពោះបនទូេ
ទាងំដនោះ ខ្ុ ំមានអារមែណ៍ដពញច្បិរតពីោរច េបានសាបដត្ ោះត្គ្មបពូ់ ខ្ងចផ្សនក្ស
ថវោិ ឬអំដណាយណាមយួក្សនុងដគ្មេបំណងបរបាញ់ឲ្យបានសរវោដ នដ់ន្មោះ។ ខ្ុ ំមាន
អារមែណ៍ថាត្ពោះអមាច ស់មានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំថា ដៅដពេច េខ្ុ ំសាបដត្ ោះ
សត្មាបស់រវោដ ន់ ដន្មោះខ្ុ ំត្រូវដ ឿថាខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេវាមុនច េខ្ុ ំពិរជាបានវាដៅដទ្ៀរ 
ដោយដយងតាមលមពរីមា៉ា កុ្សស ១១៖២៤៖

ដហរុដនោះដហើយបានជាខ្ុ ំសំុត្បាប់អនក្សរាេ់គ្មន ថា អវីក្សដ៏ោយ ឲ្យចរអនក្សរាេ់
គ្មន អ្ិសាា នសំុ ចូ្បរដ ឿថាអនក្សរាេ់គ្មន បានទ្ទ្ួេដហើយ ដន្មោះត្ពោះជាមាច ស់នឹង
ត្បទានឲ្យអនក្សរាេ់គ្មន ជាពុំខ្ន។

 

ថវីដបើជាត្លិសដបរស័ិទ្ ខ្ុ ំបានចរងចរថាវ យ និងគ្មតំ្ទ្ េ់ត្ក្សុម ំនុំរបស់ខ្ុ ំ ចរោរ
សាបដត្ ោះដោយមានដច្បរន្ម និងដគ្មេបំណងច្បាស់ោស់ ដហើយដ ឿថាខ្ុ ំបាន
ទ្ទ្ួេដៅដពេច េខ្ុ ំអ្ិសាា ន ជាដរឿងមយួ ថ៏ែីសត្មាបខ់្ុ ំ។ ខ្ុ ំបានដច្បញមូេបប
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ទានបត្រមយួ ដហើយសរដសរថា «សត្មាប់សរវោដ នរ់បស់ខ្ុ ំដៅឆ្ន ១ំ៩៨៧»។ ខ្ុ ំបាន
ោក្សន់ ដេើវា ដហើយដផ្ស្ើវាដៅោនព់ន័ធក្សិច្បចមយួច េខ្ុ ំបានទុ្ក្សច្បិរតដេើ ត្ពមទាងំ
ត្បោសថាខ្ុ ំដទ្ើបចរបានទ្ទ្ួេោដ នរ់បស់ខ្ុ ំ ដៅដពេច េខ្ុ ំដផ្ស្ើវាដៅ។ ដោយរស់
ដៅក្សនុងត្ក្សុងថុេសា ( រ ាអូោេ ហូមា៉ា ជាទ្ីត្ក្សុងមយួច េពុំសូវដ ឿនដេឿនដៅ
សមយ័ដន្មោះ ខ្ុ ំពុំសូវមានក្សចនេងដ ើមបបីរបាញ់ដទ្ ប៉ាុចនតមានមរិត ក្សដិរបស់ខ្ុ ំមាន ក្សព់ីត្ក្សុម
 ំនុំ បានអដញ្ា ើញខ្ុ ំឲ្យដៅផ្សទោះដោក្សយយរបស់គ្មរដ់ៅឯ នបទ្ដ ើមបចូី្បេរមួបុណយ
 ឹងលុណ ( ។ គ្មរប់ាននិយយថា មានោដ នព់ីរបីក្សាេដៅចក្សបរៗ
ផ្សទោះ។  ូដច្បនោះ ត្ក្សុមត្លួសាររបស់ដយើងក្សប៏ានដ្វើ ំដណើ រដៅដពេត្ពឹក្សន្មនថៃបុណយ ឹង
លុណ ដ ើមបចូី្បេរមួ និងរកី្សរាយនថៃច េមានអាហារសមបណ៌ូហូរដហៀរ និងោររមួ
ត្បក្សបគ្មន ដហើយក្សដ៏ៅបរបាញ់សរវោដ នច់ រ។

មរិត ក្សដិរបស់ខ្ុ ំមនិបាន ឹងថា គ្មរត់្រូវត្បាបខ់្ុ ំថាលួរដៅក្សចនេងណាដទ្ ប៉ាុចនត
មានវាេដៅែ មយួច េមាននត្ពដៅ ុំវញិ ដហើយគ្មរប់ានឲ្យដយបេ់ថា ខ្ុ ំដៅឯ
វាេដៅែ ដន្មោះ ដហើយអងរុយដៅចក្សបរដ ើមដឈើ្ ំមយួច េដៅទ្ីដន្មោះ។ មក្ស េ់ត្រឹម
ដនោះ ខ្ុ ំច្បងឲ់្យដោក្សអនក្សយេ់ពីរបូភាពដន្មោះ។ ខ្ុ ំក្សំពុងអងរុយដៅដេើវាេដៅែ ច េ
មានច្បំដបើង ដោយសារដៅែ ដៅទ្ីដន្មោះត្រូវដលោរ ់ ដហើយមានដ ើមដឈើ្ ំមយួដៅច្បំ 
ក្សណាដ េ។  ូដច្បនោះ ខ្ុបំានអងរុយចុ្បោះដោយចផ្សអក្សខនងដៅនឹងដ ើមដឈើដន្មោះ ដហើយចបរ
មុខដៅរក្សនត្ពច េមានច្បមាៃ យត្បមាណជា១២០ចម៉ាត្រពីខ្ុ ំ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំលិរ
អំពីសាថ នភាពដន្មោះ ខ្ុ ំលឺត្គ្មនច់រអងរុយដៅចក្សបរដ ើមដឈើដេើវាេដៅែ មយួ។ ដនោះមនិ
ចមនជាសាថ នោរណ៍ ស៏មលួរដ ើយ។

ខ្ុ ំអងរុយបានត្បមាណជា ៣០ ដៅ ៤០ ន្មទ្ីដៅដពេត្ពឹក្សដន្មោះ ដោយខ្ុ ំពុំបាន
 ឹងខេួន មានសរវោដ នម់យួក្សាេបានររោ់រវ់ាេពីដត្ោយខ្ុ ំសំដៅដៅក្សនុងនត្ពដៅ
ខ្ងមុខខ្ុ ំ។ មានដ ើមដឈើដៅច្បដន្មេ ោះរវាងខ្ុ ំនិងោដ ន់  ូដច្បនោះវាមនិដ ើញខ្ុ ំ ដហើយខ្ុ ំក្ស៏
មនិបានដ ើញវាច រ។ សរវោដ ន់បានរររ់ត្មងដ់ៅរក្សដ ើមដឈើ ច េដៅតាមផ្សេូវរបស់
វាដឆ្ព ោះដៅឯនត្ព ដោយមនិបានដ ើញខ្ុ ំអងរុយដៅទ្ីដន្មោះដ ើយ។ ដៅដពេច េោដ ន់
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ដន្មោះបានររម់ក្ស េ់ដ ើមដឈើដន្មោះ វាបាន ឹងក្សេិនរបស់ខ្ុ ំ ដហើយក្សឈ៏បដ់ោយច្បង់
 ឹងថាខ្ុ ំដៅឯណា។ សរវោដ នក់្ស៏បានដមើេដៅ ុំវញិដ ើមដឈើ ដហើយវាដ ើញខ្ុ ំ ខ្ុ ំក្ស៏
ដ ើញវាដៅដពេត្ពមគ្មន  ក្សនុងច្បមាៃ យត្បមាណជា៥ចម៉ាត្រពីគ្មន ប៉ាុដណាណ ោះ។ ខ្ុ ំមនិ
ត្បាក្ស ថា នរណាភ្ាក្សជ់ាងនរណាដទ្ ប៉ាុចនតដោយមនិបងអងយូ់រ ោដ នដ់ន្មោះបានររ់
ដោយដេបឿនដេឿនបំផុ្សរតាមច េវាអាច្បដ្វើបាន។ ដោយបដញ្ចញខយេ់យ៉ា ងឮ
តាមត្ច្បមុោះ វាបានររសំ់ដៅដៅក្សនុងនត្ពយ៉ា ងដពញទ្ំហឹង។ ខ្ុ ំដៅចរអងរុយដៅទ្ីដន្មោះ 
ដោយរាវរក្សោដំ េើង ដហើយពាយមដមើេវាដៅក្សនុងចក្សវយឺរោដំ េើង ខណៈច េសរវ
ោដ នរ់រយ់៉ា ងដពញទ្ំហឹងពីខ្ុ ំដៅ។

ដៅដពេដនោះ ោរច េពាយមរត្មងដ់ៅសរវោដ នក់្សនទុយសច េក្សំពុងររ់
យ៉ា ងដពញទ្ំហឹង ដហើយដ្វើោរបាញ់ត្ វ មនិចមនជាដរឿងង្ហយត្សួេដ ើយ។ 
និយយតាមោរពិរ ខ្ុ ំមនិធ្លេ បប់ាញ់ោដ នច់ េក្សំពុងររព់ីមុនដ ើយ។ ខ្ុ ំចាបំាន
ច្បាស់ថា ខ្ុ ំសឹងចរមនិអាច្ប្េុោះសរវោដ នដ់ន្មោះជាបក់្សនុងចក្សវយឺរោដំ េើង ដៅដពេច េ
វាក្សំពុងចរដោរយ៉ា ងខពស់ ដត្ ោះសរវោដ នក់្សនទុយសចរងដ្វើ ូដច្បនោះដៅដពេច េររ់
ដពញទ្ំហឹង។ ប៉ាុចនត ដៅដពេច េខ្ុ ំដក្សោះនក្ស ោដ នដ់ន្មោះក្ស ៏ួេចុ្បោះ ដហើយមនិក្សដត្មើក្ស 
ដ ើយ។ ខ្ុរំក្សស់េុរណាស់! វាបានដក្សើរដ ើងត្រឹមចរមយួពត្ពិច្បច នក្ស។ ដៅដពេ
ច េខ្ុ ំវាស់ក្សដ៏ ើញថា ក្សចនេងច េខ្ុ ំបាញ់ត្រូវវាដន្មោះមានច្បមាៃ យត្បមាណ១០០ 
ចម៉ាត្រ។

ដៅដពេឮសនូរោដំ េើង មរិត ក្សដិរបស់ខ្ុ ំក្សប៏ានដច្បញមក្សដហើយសាទ្រនឹងខ្ុ ំច េ
បាញ់បានសរវោដ ន់ ោេច េគ្មរប់ានដ ើញវាដ ក្សសដូក្សសដឹងដៅទ្ីដន្មោះ។ ខ្ុ ំមនិ
ទានប់ានត្បាបម់រិត ក្សដិរបស់ខ្ុ ំនូវអវីច េត្ពោះអមាច ស់បានមានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំអំពី
រដបៀបច េខ្ុ ំនឹងទ្ទ្ួេបានោដ ន់ដន្មោះដ ើយ ប៉ាុចនតដៅដពេដន្មោះខ្ុ ំក្សដ៏មើេមុខគ្មរ់
ដហើយថា «ខ្ុ ំលិរថា ខ្ុ ំបាញ់បានសរវោដ នដ់នោះមនិចមនដោយសារសមរថភាព
ត្បមាញ់  ៏ំន្មញរបស់ខ្ុ ំដទ្»។ បន្មទ បម់ក្ស ខ្ុ ំក្ស ៏ក្សយក្សត្ក្សោសមយួសនេឹក្សច េខ្ុ ំ
បានសរដសរដៅនថៃច េខ្ុ ំបានដផ្ស្ើមូេបបទានបត្រដច្បញពីអាវបរបាញ់របស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំ
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ត្គ្មនច់របានសរដសរថា «ខ្ុ ំដ ឿថា ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេោដ នរ់បស់ខ្ុ ំដៅឆ្ន  ំ១៩៨៧ ដៅក្សនុង
ត្ពោះន្មមត្ពោះដយស ូ។» ខ្ុ ំបានោក្សោ់េបរដិច្បឆទ្ និងដពេដវោច េខ្ុ ំបានអ្ិសាា ន
ចបបដន្មោះច រ។ ខ្ុ ំក្សប៏ានដេើក្សយក្សត្ក្សោសមក្សបង្ហា ញមរិតរបស់ខ្ុ ំ ដ ើមបឲី្យគ្មរប់ាន
ដ ើញ ដហើយក្ស៏បានចាបដ់ផ្សដើមត្បាបគ់្មរអ់ំពីអវីច េត្ពោះអមាច ស់បានត្បាបខ់្ុ ំឲ្យដ្វើ។

ដហរុោរណ៍ដនោះបានទាក្សទ់ាញច្បំណាបអ់ារមែណ៍របស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំ ឹងយ៉ា ងត្បាក្ស 
ថាលឺមក្សពីត្ពោះជាមាច ស់។ ប៉ាុចនតមនិ ឹងជាយ៉ា ងដម៉ាច្ប ខ្ុ ំមនិយេ់ថាខ្ុ ំក្សំពុងដត្បើត្បាស់
ច្បាបន់នត្ពោះរា យ។ តាមពិរ ក្សយថា «ត្ពោះរា យ» មនិទានជ់ា ក្សយច េខ្ុ ំបានលិរ
 េ់ដៅដ ើយដទ្។ ោរត្បមាញ់បានោដ នដ់ន្មោះជាដរឿង អ៏សាច រយ ប៉ាុចនតដរើវានឹងដក្សើរ
ដ ើងមដងដទ្ៀរច រឬដទ្? ត្បសិនដបើមនិបានយេ់ពីច្បាបន់នត្ពោះរា យដទ្ ខ្ុ ំក្សម៏និ ឹងពី
រដបៀប ឬច្បាបអ់វចី េបានន្មឲំ្យោដ នប់ង្ហា ញខេួនច រ។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំក្ស៏បានក្សរច់្បំណាំវាទុ្ក្ស
ថាមក្សពីត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយក្សច៏្បង់ដ្វើោរសាក្សេបងមដងដទ្ៀរច រ ដៅរ ូវត្បមាញ់សរវ
ោដ នដ់ៅឆ្ន ដំត្ោយ។ ប៉ាុចនត មុនដពេច េរ ូវោេដន្មោះចូ្បេមក្ស េ់ ឡានក្សដ៏្ោះ 
អស់។ ដៅដពេច េឡានដ្ោះអស់ ដហើយខ្ុ ំទ្ទ្ួេបានឡានមយួដទ្ៀរដោយឥរ
លិរនថេ ត្ពោះជាមាច ស់បានឲ្យខ្ុ ំចាបអ់ារមែណ៍ដេើត្ទ្ងទ់ាងំត្សុង។ ដៅដពេដនោះ ខ្ុ ំពិរ
ជារដំ ើបក្សនុងោរដ ញតាមោដ នរ់បស់ខ្ុ ំដៅឆ្ន ដំត្ោយណាស់។ ខ្ុ ំច្បងស់ាក្សេបងនូវ
ត្ទ្ឹសដីរបស់ខ្ុ ំ និងដរៀនចថមដទ្ៀរអពំីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ រ ូវសរវោដ នដ់ៅមនិ
យូរដទ្ៀរដ ើយ!

ខ្ុ ំបាញ់បានសរវោដ នទ់្ីមយួដន្មោះដៅរ ាអូោេ ហូមា៉ា  ន្មរ ូវសេឹក្សដឈើត្ ុោះឆ្ន  ំ
១៩៨៧។ ប៉ាុចនតដៅចខក្សក្សកោ ឆ្ន ១ំ៩៨៨ ដយើងបានដរ ើផ្សទោះដៅរស់ដៅរ ាអូនហយ៉ាូ ជា
ក្សចនេងច េខ្ុធំ្លេ បរ់ស់ដៅោេពីរូច្ប។ ដទាោះបីជាខ្ុ ំបាន្ំធ្លរដ់ ើងដៅទ្ីដន្មោះក្សដី ចរ
ខ្ុ ំបានចាក្សដច្បញពីទ្ីដន្មោះដៅជាង១២ឆ្ន មំុន។ ដៅដពេច េខ្ុ ំ្ំដ ើងដៅទ្ីដន្មោះ ខ្ុ ំ
មនិច េត្បមាញ់ោដ នដ់ៅរ ាអូនហយ៉ាូបានសដត្មច្បដ ើយ។ ដទាោះបជីាខ្ុ ំបានពាយម
បនួ ប ់ងក្សដ៏ោយ ក្សខ៏្ុ ំបាញ់មនិច េត្រូវសូមបចីរមដង។ ដៅដពេច េដយើងបាន
ដរៀបច្បំឥវា៉ានរ់ចួ្បរាេ់ដៅក្សនុងផ្សទោះចេវងច េដយើងបាន ួេដៅរ ាអូនហយ៉ាូដហើយ ខ្ុ ំបាន
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យេ់ថា ខ្ុ ំមនិសារ េ់ក្សចនេងបរបាញ់ដទ្។ ោេដៅពីដក្សែង ខ្ុ ំបានបរបាញ់ទ្នាយ
ដៅចក្សបរផ្សទោះឪពុក្សរបស់ខ្ុ ំ លឺដៅតាមអូរដៅ ិរដន្មោះ។ ខ្ុ ំបានោក្សអ់ន្មទ ក្សក់្សនុងដពេ
ប៉ាុន្មែ នឆ្ន ោំេដៅពីរូច្ប ចរខ្ុ ំមនិធ្លេ បប់ានដ ើញោដ ន ់ ឬរត្មុយណាមយួច េ
បង្ហា ញថាមានោដ នដ់ៅក្សនុងរំបនដ់ន្មោះដ ើយ។ មាននថៃមយួ ដពេច េខ្ុ ំដៅដរៀនឯ
មហាវទិ្ាេ័យ បងត្បុសរបស់ខ្ុ ំបានទូ្រស័ពទមក្សខ្ុ ំទាងំរដំ ើប។ គ្មរន់ិយយថា 
គ្មរប់ានដ ើញសរវោដ នម់យួក្សាេដៅតាមបដណាដ យអូរចក្សបរផ្សទោះរបស់ឪពុក្សខ្ុ ំ។ 
ដយើងទាងំពីរន្មក្សប់ានភ្ាក្សដ់ផ្សអើេលួរសម។

ដោយនឹក្សចាពំីោរសនទន្មដន្មោះ ខ្ុ ំបានសដត្មច្បច្បិរតថានឹងដ ើរដៅចផ្សនក្សច េមាន
 ីទ្ំន្មបដៅនថៃ ំបូងននរ ូវបរបាញ់។ ខ្ុ ំបានទូ្រស័ពទដៅបងត្បុសរបស់ខ្ុ ំ ដហើយសំុ
 ំបូន្មែ នពីគ្មរព់ីក្សចនេងច េលួរដៅដៅតាមអូរដន្មោះ។ ដទាោះបីជាគ្មរប់ានចាក្សដច្បញពី
រំបនដ់ន្មោះពីរបីឆ្ន មំក្សដហើយ គ្មរព់ិរជាចានូំវដ ើមមា៉ា ផ្សេ្ំមយួច េ ុោះដៅមារអ់ូរ 
អមជាមយួនឹងដ ើមដឈើដផ្សសងៗដទ្ៀរដៅក្សនុងនត្ព ដហើយលិរថាដន្មោះអាច្បជាក្សចនេង ៏
េអ។ ដោយដហរុថា ខ្ុ ំបានដ ើរចុ្បោះដ ើងៗដៅឯអូរដន្មោះោេពីដៅរូច្ប ខ្ុ ំសារ េ់ពី
ត្លបត់្ច្បក្សេាក្សដៅឯអូរដន្មោះ ដហើយក្សយ៏េ់ច្បាស់ថាគ្មរច់្បងឲ់្យខ្ុ ំដៅណាច រ។

ត្រិនោនិងខ្ុ ំបានពហុលុណនូវអវីច េត្ពោះជាមាច ស់បានបង្ហា ញមក្សោនដ់យើង
ដៅក្សនុងឆ្ន មំុន ោេច េដយើងដៅរ ាអូោេ ហូមា៉ា  លឺសាបដត្ ោះត្គ្មបពូ់  ដហើយសរ
ដសរវាទុ្ក្ស ត្ពមទាងំដ ឿថាដយើងបានទ្ទ្ួេដៅដពេច េដយើងអ្ិសាា ន ដោយ
ដយងតាមលមពរីមា៉ា កុ្សស ១១៖២៤។ ដៅដពេដន្មោះ រ ាអូនហយ៉ាូមានច្បាបក់្សំណរឲ់្យ
ត្បមាញ់បានោដ នត់្រឹមចរពីរប៉ាុដណាណ ោះ ទាងំោដ នញី់ និងោដ នដ់ឈាែ េ ប៉ាុចនតដយើងលិរថា
ដយើងសាបដត្ ោះសត្មាបច់រោដ ន់មយួក្សាេ ដហើយចាដំច្បញដៅបាញ់ោដ នម់យួដទ្ៀរ
ដៅដពេដត្ោយ។ ត្រិនោនិងខ្ុ ំបានសាបដត្ ោះត្គ្មបពូ់ សត្មាប់សរវោដ ន ់ ដហើយ
ដ ឿថាដយើងបានទ្ទ្ួេដៅដពេច េដយើងអ្ិសាា ន។ អសាច រយណាស់ ដៅក្សនុងដពេ 
៤០ន្មទ្ីននត្ពឹក្សនថៃទ្ីមយួននរ ូវបរបាញ់សរវោដ ន់ ខ្ុ ំមនិបានបាញ់បានមយួដទ្ លឺ
បាញ់បាន េ់ដៅពីរ។ ដយើងបានរក្សដ ើញដគ្មេោរណ៍អសាច រយចមន!
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មយួចខដត្ោយមក្ស ខ្ុ ំបានយេ់សបដិអំពីលំនិរអា ីវក្សមែមយួ។ អា ីវក្សមែដនោះលឺ
អាច្បដត្បើត្បាស់នូវច្បំដណោះ ឹងហិរញ្ា វរថុទាងំប៉ាុន្មែ នច េខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេពីអា ីវក្សមែ
ធ្លន្មរា៉ាបរ់ង ប៉ាុចនតដៅក្សនុងសុបិនដន្មោះវាមានដគ្មេបំណងដផ្សសង។ ខ្ុ ំមនិសូវយេ់ពីវា
ទាងំត្សុងដទ្ ប៉ាុចនតខ្ុ ំត្បាក្ស ថាត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងចរ ឹក្សន្មខំ្ុ ំឲ្យចាបដ់ផ្សដើមអា ីវក្សមែ
ផ្លទ េ់ខេួន ដហើយចាក្សដច្បញពីត្ក្សុមហ ុនច េខ្ុ ំបានដ្វើោររយៈដពេ៨ឆ្ន ដំន្មោះ។ ដៅ
ដពេច េខ្ុ ំយេ់សុបិនដនោះ ខ្ុ ំដៅចរដ្វើោរជាអនក្សេក្សធ់្លន្មរា៉ាប់រង និងសនតិសុខ
 ីវរិដៅដ ើយ។

ដៅសបាដ ហ៍ច េខ្ុ ំបានយេ់សបដិ ខ្ុ ំបានមានចផ្សនោរដៅ ួបនឹងត្ក្សុមត្លួសារ
មយួដ ើមបនីិយយពោីរធ្លន្មរា៉ាប់រង ដហើយដទាោះបីជាដយើងបាននិយយពីោរធ្លន្ម
រា៉ាបរ់ងអាយុ ីវរិក្សដី ខ្ុ ំបាន ឹងថារត្មូវោរ ឬបញ្ាពិរត្បាក្ស របស់ពួក្សដលលឺមនិចមន
ជាោរធ្លន្មរា៉ាបរ់ងអាយុ ីវរិដទ្។ ពួក្សដលមានបញ្ញា ថវោិត្បចាចំខ ដហើយក្ស ៏ំ ក្ស់
បំណុេដលច រ។ ចផ្សនក្សមយួននោរដរៀបចផ្សនោរជា្មែតារបស់ខ្ុ ំសត្មាបអ់រិថិ ន លឺ

សូមឲ្យពួក្សដលបំដពញបញ្ា ីទ្ិនននយ័មយួ 
ច េមានទ្ិនននយ័ហិរញ្ា វរថុរបស់ពួក្ស

ដលដៅដេើដន្មោះ។ ដោយដ្វើចបបដនោះ
អាច្បឲ្យខ្ុ ំលណន្ម ឹងថា ពួក្សដលត្រូវោរ
បណ័ណ ធ្លន្មរា៉ាបរ់ងអាយុ ីវរិច េមាន
រនមេប៉ាុន្មែ ន។ ដៅយបដ់ន្មោះ ខ្ុ ំពិបាក្ស
ច្បិរតសត្មាបត់្ក្សុមត្លួសារដន្មោះណាស់។ 
ខ្ុ ំច្បង ់ួយ ពួក្សដល ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិ ឹង ួយ 

ដោយរដបៀបណា។ ខ្ុ ំក្សអ៏ងរុយចុ្បោះ ដោយដមើេទ្ិននន័យរបស់ពួក្សដល ដហើយក្សប៏ាន
ចាបដ់ផ្សដើមរោិះរក្ស ដត្មើសខេោះៗ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំដ្វើោរជាមយួនឹងមា៉ា សីុនលិរដេខ
ហិរញ្ា វរថុរបស់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំបានបដូរពីោរលិរចបបធ្លន្មរា៉ាបរ់ងអាយុ ីវរិ ដហើយចាបដ់ផ្សដើមរោិះរក្ស
វ ិ្ ី ួយ ពួក្សដលពួក្សដលឲ្យមានភាព្ូរត្សាេដៅដេើលដត្មាងថវោិត្បចាចំខ ដោយោរ់

ខ្ុំបានភ្ញក្់សផ្អើលណាេ់សោេ
សព្រះព្កុម្ព្រួសារសនះអាចចាក
សចញផុ្តរីបំណុលសៅកនុងសរល
មិ្នដល់ ៧ ឆ្្ំផ្ង រួម្ទាំង
បំណុលផ្ទះរបេ់រួកសរ សោេមិ្ន
ចាំបាច់បសងកើនព្បាក់ចំណូល។ 
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បនថយោរច្បំណាយមយួច្បំនួន។ តាមរយៈោរដរៀបច្បំច្បំណុច្បពីរបី ដហើយដេងជាមយួ
មា៉ា សីុនលិរដេខ ខ្ុបំានភ្ាក្សដ់ផ្សអើេណាស់ដោយដត្ ោះត្ក្សុមត្លួសារដនោះអាច្បចាក្សដច្បញ
ផុ្សរពីបំណុេដៅក្សនុងដពេមនិ េ់៧ឆ្ន ផំ្សង រមួទាងំបំណុេផ្សទោះរបស់ពួក្សដល ដោយ
មនិចាបំាច្បប់ដងកើនត្បាក្សច់្បំណូេ។

ដៅត្រងច់្បំណុច្បដនោះ ខ្ុ ំបានដ្វើោរដៅដេើវស័ិយហិរញ្ា វរថុជាង ៨ ឆ្ន មំក្សដហើយ 
ដហើយខ្ុ ំមនិច េឮនរណាមាន ក្សន់ិយយថា ោរដនោះអាច្បដក្សើរដ ើងរចួ្បដទ្។ ខ្ុ ំបានលិរ
លូរពីក្សរណីដនោះចុ្បោះដ ើងៗតាមរដបៀបដផ្សសងៗ ដហើយដៅចរដ ើញច្បដមេើយ ច េលឺ៖ 
ក្សនុងដពេ ៦.២ឆ្ន  ំពួក្សដលអាច្បនឹងមានដសរភីាពពីបំណុេទាងំត្សុង។ បន្មទ បម់ក្ស ខ្ុ ំ
ក្សប៏ានដៅដបើក្សទូ្រោក្សឯ់ក្សសារ ដហើយចាបដ់ផ្សដើមដមើេទ្ិននន័យរបស់អរិថិ ន នទ្ 
ដទ្ៀរ។ ខ្ុ ំបានដ្វើោរលណន្ម ច េ ដហើយក្សរ៏ក្សដ ើញច្បដមេើយ ច េលឺ៖ មនិ េ់ 
៧ ឆ្ន ដំទ្ ពួក្សដលអាច្បនឹងដច្បញពីបំណុេបាន។ និយយតាមត្រង ់ខ្ុ ំពិរជាភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ
ណាស់ដពេបានដ ើញទ្ិនននយ័ដនោះ។

ខ្ុ ំលិរថា អរិថិ នរបស់ខ្ុ ំនឹងទ្ទ្ួេោរដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរតដៅដពេដ ើញច្បដមេើយ
ដនោះ  ូដច្បនោះ ខ្ុកំ្ស៏បានវាយអរថបទ្ជាបទ្បង្ហា ញ ៏សាអ រមយួ ដហើយបង្ហា ញនូវអវីច េខ្ុ ំ
បានរក្សដ ើញដៅដពេច េខ្ុ ំ ួបពួក្សដលទាក្សទ់្ងនឹងរត្មូវោរធ្លន្មរា៉ាបរ់ងអាយុ ីវរិ
របស់ពួក្សដល។ ខ្ុ ំពិរជាមានអារមែណ៍ដសាក្សសាដ យសត្មាបត់្ក្សុមត្លួសារដនោះណាស់។ 
ខ្ុ ំបាន ឹងថា ភាពតានរឹងខ្ងចផ្សនក្សថវោិបានប៉ាោះ េ់ េ់ត្លបច់ផ្សនក្សទាងំអស់នន
 ីវរិរបស់ដយើង ដហើយក្សច៏្បងឲ់្យពួក្សដល ឹងថាពុំទានអ់ស់សងឃមឹត្រឹមហនឹងដទ្។  ូដច្បនោះ 
ខ្ុ ំក្សប៏ានដ្វើបទ្បង្ហា ញនូវអវីច េខ្ុ ំបានវាយបញ្ចូ េក្សនុងកុ្សំពយទូ្រ័ដៅោនអ់រិថិ ន 
ដហើយដៅដពេច េខ្ុ ំបង្ហា ញពីរួដេខ ពួក្សដលអងរុយដៅទ្ីដន្មោះទាងំត្សឡាងំោងំ។
បន្មទ បព់ីខ្ុ ំបានបង្ហា ញពួក្សដលថាពួក្សដលអាច្បមានដសរភីាពពីបំណុេបានដេឿន
ប៉ាុណាណ  បុរសជាបដីបានដត្ោក្សឈរដ ើងទាងំមានទ្ឹក្សច នក្សរេីងរដោង ដហើយចាប់
ដផ្សដើមអរលុណខ្ុ ំ។ តាមពិរដៅ វា ូច្បជាក្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសនច៍ េដោក្សអនក្សដ ើញត្ក្សុម
ត្លួសារមយួត្រូវដឆ្ន រ ឬរង្ហវ ន់្ ំដៅដេើចេបងក្សមានដណាមយួ។ ពួក្សដលសឹងចរមនិ
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ដ ឿពីអវីច េខ្ុ ំបានក្សំពុងចរត្បាប ់េ់ពួក្សដល។ វាជាបទ្ពិដសា្ន ៍រ៏ ំួេច្បិរតមយួ
សត្មាបព់ួក្សដល ដហើយក្សស៏ត្មាប់ខ្ុ ំច រ។

ដៅដពេច េខ្ុ ំលិរពិចារណាពីោៃ ច្បដន្មោះ ខ្ុ ំដៅចរមានលំនិរថា ោរច េ
អាច្បត្គ្មនច់រដរៀបច្បំនូវត្ទ្ពយសមបរតិ និងរួដេខរបស់អរិថិ ន ខ្ុ ំអាច្បបង្ហា ញពួក្សដលពី
រដបៀបរចួ្បផុ្សរពីបំណុេក្សនុងដពេមនិ េ់ ៧ឆ្ន ។ំ ខ្ុ ំបានដ ើញពីឥទ្ធិពេ និងដសច្បក្សដី
សងឃមឹច េវាបានផ្សដេ់ េ់ពួក្សដល។ ខ្ុ ំក្សប៏ានដសើដរ ើឯក្សសារអរិថិ នភាលដត្ច្បើន 
ដ ើមបពីិនិរយដមើេថាដរើមានអរិថិ នប៉ាុន្មែ នន្មក្សច់ េអាច្បរាបប់ញ្ចូ េជា «អនក្សច េ
មានដសរភីាពពីបំណុេក្សនុងដពេមនិ េ់៧ឆ្ន »ំ ដន្មោះ ដហើយក្សភ្៏ាក្សដ់ផ្សអើេដោយ
ដ ើញថា ៨៥% ននអរិថិ នរបស់ខ្ុ ំសថិរក្សនុងត្ក្សុមមនុសសដន្មោះ។ ប៉ាុចនត ដរើនរណានឹង
ត្បាបព់ួក្សដលពីោរដនោះ? បន្មទ បព់ីយបច់ េខ្ុ ំបានត្ប ុំជាមយួអរិថិ ន ដហើយបន្មទ ប់
ពីបានដសើដរ ើឯក្សសាររបស់អរិថិ នចាស់ៗជាដត្ច្បើនន្មក្សម់ក្ស ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេសារ េ់ថា 
ខ្ុ ំអាច្បចាបដ់ផ្សដើមអា ីវក្សមែមយួដោយបង្ហា ញមនុសសពីរដបៀបរចួ្បផុ្សរពីបំណុេជាមយួ
នឹងចផ្សនោររបស់ខ្ុ ំ។

ដៅដពេដន្មោះ ខ្ុ ំមនិទាន់មានដសរភីាពពីបំណុេខេួនឯងផ្សង ប៉ាុចនតខ្ុ ំពិរជា
អាណិរអាសូរអនក្សច េមានអារមែណ៍តានរឹងខ្ងចផ្សនក្សថវោិ ដហើយដបសក្សក្សមែដនោះ
ទាក្សទ់ាញច្បិរតខ្ុ ំខ្េ ងំជាងោរេក្ស់ធ្លន្មរា៉ាបរ់ងអាយុ ីវរិ។ ខ្ុ ំក្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើមបង្ហា ញ
អរិថិ នធ្លន្មរា៉ាបរ់ងរបស់ខ្ុ ំនូវេិខិរសាន មចបប ច េ ដហើយពួក្សដលត្លប់ៗ របូ
សុទ្ធចរភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ។

ដបើលិរតាមចបបលំរចូផ្សនោរអា ីវក្សមែ ខ្ុ ំមានបញ្ញា ពីរបីច េត្រូវដោោះត្សាយ។ 
ទ្ីមយួ វាត្រូវច្បំណាយដពេយូរណាស់ក្សនុងោរលណន្មដោយន  ដហើយវាយបញ្ចូ េវា
ដៅក្សនុងកុ្សំពយទូ្រ័ក្សនុងទ្ត្មងជ់ាបទ្បង្ហា ញ។ ទ្ីពីរ ដរើខ្ុ ំនឹងរក្សត្បាក្សប់ានដោយរដបៀប
ណាតាមរយៈោរដ្វើក្សិច្បចោរចបបដនោះ? មនិយូរប៉ាុន្មែ ន ខ្ុ ំបានច្បចារត្ពមដត្ពៀងជាមយួ
នឹងអនក្សសរដសរក្សមែវ ិ្ ីកុ្សំពយទូ្រ័មាន ក្ស ់ ដហើយក្សប៏ានសរដសរក្សមែវ ិ្ ីច េខ្ុ ំអាច្បដត្បើដ ើមប ី
បដងកើរជាចផ្សនោរដន្មោះឲ្យបានរហ័សជាងមុន។ ទាក្សទ់្ិននឹងបញ្ញា ទ្ីពីរវញិ ខ្ុ ំបាន ឹង
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ថាខ្ុ ំមនិអាច្បលិរេុយពីមនុសស ក្សនុងោរច េ ួយ ដលឲ្យចាក្សដច្បញពីបំណុេដ ើយ 
ដត្ ោះពួក្សដលពុំទានម់ានេុយដៅដ ើយដទ្។ ខ្ុ ំក្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើមអ្ិសាា នពីោរដនោះ។

មាននថៃមយួ ខ្ុមំានលំនិរចបបដនោះ។ ខ្ុ ំពិរជាមានអារមែណ៍ថា ត្ពោះជាមាច ស់
បានត្បទានលំនិរមយួ េ់ខ្ុ ំពីរដបៀប ំដណើ រោរត្ក្សុមហ ុនរបស់ខ្ុ ំដោយ ួយ មនុសស
មនិលិរត្បាក្ស ់ ដហើយដៅក្សនុងដពេជាមយួគ្មន អាច្បរក្សត្បាក្សច់្បំណូេសត្មាបខ់េួន។ ដៅ
ក្សនុងចផ្សនោររបស់ខ្ុ  ំខ្ុ ំនឹងរក្សដមើេនូវអវីច េដលដៅថាេុយច េបារ ់ជាេុយច េ
អរិថិ នមានដហើយ ប៉ាុចនតគ្មរម់និទានប់ានដ ើញ។ ឧទាហរណ៍ ខ្ុ ំនឹងដ្វើោរដត្បៀប
ដ្ៀបរវាងឡាន ផ្សទោះ  ីវរិ និងអត្តាធ្លន្មរា៉ាបរ់ងសុខភាព ដោយរក្សដមើេសត្មាបោ់រ
សនស។ំ ខ្ុ ំនឹងដត្បៀបដ្ៀបអាត្តាបងរ់ដំោោះោរទ្ិញផ្សទោះ ដ ើមបឲី្យដ ើញថាោរផ្លេ ស់បដូរ
ក្សមចជីាោរសមដហរុផ្សេច រឬដទ្។ ខ្ុ ំក្សន៏ឹងពិនិរយដមើេដេើក្សតាត ជាដត្ច្បើនដទ្ៀរ ូច្បគ្មន
ដន្មោះ ដទាោះបីជាខ្ុ ំមនិបានដ្វើោរដៅដេើត្លបច់ផ្សនក្សជាមយួអា ីវក្សមែច េខ្ុ ំបានដ្វើោរ
ត្សាវត្ជាវក្សដី។ ដៅដពេត្ប ុំដៅឯផ្សទោះអរិថិ ន ខ្ុ ំនឹងបង្ហា ញពួក្សដលពីោរសនស ំដហើយ
នឹងបញ្ាូ នពួក្សដលឲ្យដៅរក្សត្ក្សុមហ ុនណាមយួច េអាច្បអនុវរតនូវលំនិររបស់ខ្ុ ំ ឬអនក្ស
រំណាងណាមយួច េអាច្បដ្វើោរជាមយួនឹងត្ក្សុមហ ុនច េខ្ុ ំបានរក្សដ ើញ ច េ
មានរនមេដថាក្សជាងសត្មាបព់ួក្សដល។ ភាេ មៗដន្មោះ ខ្ុ ំបាន ឹងថាត្ក្សុមហ ុនទាងំដន្មោះ
អាច្បនឹងឲ្យនថេក្សនត្មដ ើងសារដេើោរចណន្មសំត្មាបអ់រិថិ នទាងំដន្មោះមក្ស េ់ខ្ុ ំ។

និយយរមួ ខ្ុ ំបានដ្វើក្សិច្បចោរត្លបច់បបយ៉ា ងក្សនុងោរេក្ស ់ រំណាងឲ្យត្ក្សុមហ ុន 
និងផ្សេិរផ្សេរបស់ពួក្សដលដៅោនអ់រិថិ នរបស់ខ្ុ ំដហើយ។ អវីច េពួក្សដលត្រូវដ្វើលឺ
ត្គ្មនច់រចុ្បោះដឈាែ ោះអរិថិ នប៉ាុដណាណ ោះ។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំក្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើមទាក្សទ់្ងដៅអនក្សេក្ស់ 
អនក្សរំណាង និងអនក្ស ំន្មញដផ្សសងៗច េខ្ុ ំបានចណន្មដំៅោនអ់រិថិ នរបស់ខ្ុ ំ 
ដហើយត្បាបព់ួក្សដលពីអវីច េខ្ុ ំក្សំពុងចរដ្វើ ដហើយសួរពួក្សដលថាដរើខ្ុ ំសមនឹងទ្ទ្ួេ
បានក្សនត្មដ ើងសារននោរចណន្មសំត្មាបអ់រិថិ នទាងំដន្មោះច រឬដទ្។ ពួក្សដលត្លប់ៗ
គ្មន សុទ្ធចរយេ់ត្ពម។  ូដច្បនោះដនោះជាអវីច េខ្ុ ំបានដ្វើ។ ខ្ុ ំបានោឈបព់ីត្ក្សុមហ ុន
ចាស់ ដហើយចាបដ់ផ្សដើមត្ក្សុមហ ុនរបស់ខ្ុ ំផ្លទ េ់ ដោយ ួយ មនុសសឲ្យចាក្សដច្បញពី 
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បំណុេ។ អា ីវក្សមែដនោះក្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើមដ ើង ដហើយដៅក្សនុង ំដណើ រោរដន្មោះ វាបាន
រក្សត្បាក្សច់្បំណូេេែមត្លបត់្គ្មន់សត្មាបត់្រិនោ និងខ្ុ ំអាច្បមានដសរភីាពពីបំណុេ 
ដៅក្សនុងដពេពីរឆ្ន កំ្សនេោះ! ដយើងពិរជារដំ ើបណាស់! (ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សចាប់
អារមែណ៍ក្សនុងោរឲ្យដយើង ួបដរៀបច្បំចផ្សនោរឲ្យដោយឥរលិរនថេ សូមទូ្រស័ពទមក្សដេខ 

។ ដយើងដៅចរដ្វើវាមក្សទ្េ់នថៃដនោះ លឺ២៨ឆ្ន មំក្សដហើយ!)

ដរៀងរាេ់នថៃ សុទ្ធចរជានថៃថែីច េត្ពោះជាមាច ស់ដៅចរបង្ហា ញដយើងចថមដទ្ៀរអំពី
រដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង ់ំដណើ ោរ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំក្សំពុង ួបជាមយួអរិថិ
 នមាន ក្សដ់ទ្ៀរ ត្ពោះជាមាច ស់បានមានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំពីោរ ួេបុលរេិក្ស ដហើយ
ក្សសាងអា ីវក្សមែខ្ន ររូច្បរបស់ខ្ុ ំឲ្យោេ យជាអា ីវក្សមែដពញេក្សខណៈ។ ដៅដពេ
ច េខ្ុ ំ ួេបុលរេិក្សឲ្យដ្វើោរជាមយួដយើង អា ីវក្សមែរបស់ដយើងក្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើម
ច្បត្មុងច្បដត្មើនដ ើង្ំដៅៗ។ ខ្ុ ំបានត្បាបដ់ោក្សអនក្សដៅក្សនុងដសច្បក្សដីេំន្មពំីរដបៀប
ច េដយើងបានចាបដ់ផ្សដើមយក្សត្បាក្សសុ់ទ្ធដៅទ្ិញឡាន និងពីរដបៀបច េដយើងបាន
សងផ់្សទោះក្សនុងក្សដីសុបិន។ ដៅក្សនុងដពេច េខ្ុ ំត្ប ុំអា ីវក្សមែត្បចាចំខជាមយួនឹង
បុលរេិក្សច េខ្ុ ំដទ្ើបចរដត្ ើសដរ ើស ខ្ុ ំបានចរងចច្បក្សរចំេក្សពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ 
ដហើយមនុសសចាបច់្បិរតក្សនុងោរសាដ បឮ់ចថមដទ្ៀរពតី្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់តាមរយៈ
ត្ក្សុមហ ុនរបស់ខ្ុ ំ និងរដបៀបអនុវរតនូវត្ពោះរា យដន្មោះមក្សោន ់ីវរិរបស់ដលផ្លទ េ់ ក្ស ូ៏ច្ប
ជាោរច េដលចូ្បេមក្សដោយចាបអ់ារមែណ៍ពីឱោសអា ីវក្សមែច រ។

ដមដរៀនច េត្ពោះជាមាច ស់បានបង្ហា ញមក្សោនខ់្ុ ំលឺអសាច រយណាស់ ដហើយជាោរ
ពិរ ខ្ុ ំបានដរៀនពីដមដរៀនភាលដត្ច្បើនដៅដពេច េខ្ុ ំដច្បញដៅបរបាញ់ក្សនុងមយួឆ្ន ំៗ ។ 
យ៉ា ងដហាច្បណាស់ សាច្បដ់រឿងរបស់ខ្ុ ំអំពីោរបរបាញ់លឺពិរជាដ្វើឲ្យខ្ុ ំរ ំួេច្បិរត 
ណាស់។ ខ្ុ ំនឹងមនិដ ឿដរឿងទាងំដន្មោះដទ្ ត្បសិនដបើមនិបានដ ើញផ្លទ េ់នឹងច នក្ស។ 
ដរឿងរា៉ា វទាងំប៉ាុន្មែ នបានបដត្ងៀនខ្ុនូំវអវីច េថែីអំពីត្ពោះរា យច េខ្ុ ំពុធំ្លេ បដ់ ើញពីមុន
មក្ស។ ខ្ុ ំនឹងចច្បក្សចាយពីសាច្បដ់រឿងមយួច្បំនួនជាមយួដោក្សអនក្សដៅក្សនុងដសៀវដៅដនោះ 
ប៉ាុចនតត្បសិនដបើដោក្សអនក្សពិរជាច្បងអ់ានសាច្បដ់រឿងទាងំប៉ាុន្មែ នសដីពីោរបរបាញ់របស់
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ខ្ុ ំចមន ដោក្សអនក្សអាច្បទ្ទ្ួេបានដសៀវដៅរបស់ខ្ុ ំមយួក្សាេច េមានច្បំណងដ ើង
ភាសាអងដ់លេសថា  (ោរបរបាញ់ដោយ ំដនឿ) ពីដលហទ្ំពរ័របស់ខ្ុ ំ។

ដរឿងដនោះបានដក្សើរដ ើងដៅដពេពីរបីឆ្ន  ំំបូង ច េខ្ុ ំបានដ្វើោរត្បមាញ់សរវ
ោដ នដ់ោយដត្បើច្បំដណោះ ឹងច េខ្ុ ំដទ្ើបនឹងបានយេ់សដីអំពីត្ពោះរា យ។  ូច្បច េខ្ុ ំ
បានចច្បក្សចាយជាមយួនឹងដោក្សអនក្សដហើយ ត្ពោះជាមាច ស់បានបដត្ងៀនខ្ុ ំពីរដបៀបសាប
ដត្ ោះដ ើមបឲី្យបានសរវោដ ន ់ ដហើយដ ឿថាខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេដហើយដៅដពេអ្ិសាា ន។ 
ដោយគ្មែ នក្សរណីដេើក្សចេង ខ្ុ ំចរងត្បមាញ់សរវោដ នដ់ៅដពេពី ៣០ដៅ ៤៥ន្មទ្ី
ជាដរៀងរាេ់ឆ្ន ។ំ មយួវញិដទ្ៀរ វាបានដក្សើរដ ើងជាង ២៨ឆ្ន មំក្សដហើយមក្ស េ់ដពេ
ដនោះ។ យ៉ា ងណាមញិ មានឆ្ន មំយួដន្មោះដៅដពេច េខ្ុ ំដច្បញដៅបរបាញ់ ូច្បសពវ
មយួ ង ខ្ុ ំមានទ្ំនុក្សច្បិរតទាងំត្សុងថាសរវោដ នន់ឹងបង្ហា ញខេួន។ ដៅក្សនុងដពេពីរបី
ន្មទ្ីបន្មទ បម់ក្ស ខ្ុបំានដ ើញោដ នម់យួក្សាេក្សំពុងចរដ ើរចូ្បេដៅក្សនុង ីរបស់អនក្ស ិរ
ខ្ងខ្ុ តំ្បមាណជា១៨០ចម៉ាត្រពីខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំបាន ឹងថា ត្បសិនដបើោដ ន់ដ ើរចូ្បេដៅក្សនុងនត្ព
ដន្មោះ ខ្ុ ំនឹងរក្សវាចេងដ ើញដហើយ ដហើយខ្ុ ំក្ស ៏ឹងថាវាជាោដ នច់ េត្ពោះជាមាច ស់បាន
ត្បទានឲ្យខ្ុ ំច រ។ ដៅសមយ័ដន្មោះ ខ្ុ ំមនិទានដ់ច្បោះត្បមាញ់ដោយដត្បើត្ពួញ ោរផ្សេុ ំដៅ
ោដ ន ់ ឬរដបៀបបដញ្ចញសំដ ងដ ើមបដីៅោដ នដ់ ើយ។ ខ្ុ ំ ឹងថាសរវោដ នជ់ាច្បត្មូរ
របស់ខ្ុ ំ ប៉ាុចនតខ្ុ ំបានត្រឹមចរឈរដមើេដោយមនិអាច្បដ្វើអវីបានដសាោះដៅដពេច េ
ោដ នក់្សំពុងដ ើរចូ្បេដៅក្សនុងនត្ពច េសថិរដៅដេើ ីរបស់អនក្ស ិរខ្ងខ្ុ ំ។ ភាេ មៗដន្មោះខ្ុ ំ
បានឮដៅក្សនុងវញិ្ញា ណខ្ុ ំថា «ចូ្បរត្បាបស់រវោដ នឲ់្យមក្សរក្សអនក្ស»។ «សអីដល? ត្បាបឲ់្យ
ោដ នម់ក្សរក្សខ្ុ ំ? ដរើមាននយ័ថាដម៉ាច្ប?» ខ្ុ ំមនិត្បាក្ស ដទ្  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំក្ស៏និយយឮៗ ប៉ាុចនត
មនិឮដពក្ស េ់ថាន ក្សោ់ដ នឮ់សំដ ងរបស់ខ្ុ ំដទ្ លឺខ្ុ ំថា «ោដ ន ់ ខ្ុ ំបញ្ញា ឲ្យឯងឈបដ់ ើរ 
ចបរដត្ោយ ដហើយមក្សឈរដៅដត្ោមក្សចនេងច េដយើងអងរុយត្បមាញ់ដនោះ។ ដពេ
ដន្មោះ ខ្ុ ំក្សំពុងត្បមាញ់ដោយដត្បើត្ពួញនិង្នូ ដហើយខ្ុ ំដៅវាឲ្យមក្សដត្ោមដ ើមដឈើ
ច េខ្ុ ំអងរុយដន្មោះ ដត្ ោះខ្ុ ំច្បងឲ់្យវាមក្ស ិរខ្ុ ំចមនចទ្ន។ ខ្ុ ំដ ឿថា ត្បសិនដបើ ំដនឿនឹង
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ន្មសំរវោដ នដ់ន្មោះឲ្យមក្សរក្សខ្ុ ំចមន ដន្មោះខ្ុ ំក្សអ៏ាច្បឲ្យវាមក្សដត្ោមដ ើមដឈើរបស់ខ្ុ ំ ច េ
ខ្ុ ំអាច្បបាញ់វាបានេអច រ។

អសាច រយណាស់ ដៅដពេច េខ្ុ ំនិយយ ក្សយទាងំដន្មោះ សរវោដ នក់្សឈ៏ប់ 
ភាេ ម។ វាចបរដត្ោយ ដហើយចាប់ដផ្សដើមដ ើរសំដៅមក្សដ ើមដឈើរបស់ខ្ុ ំចរមដង។ ខ្ុ ំភ្ាក្ស់
ដផ្សអើេជាខ្េ ងំ ដៅដពេច េសរវោដ នដ់ ើរពីច្បមាៃ យ ១៨០ចម៉ាត្រមក្សោនដ់ ើមដឈើ
របស់ខ្ុ ំ ។ចមនដហើយ វាដៅឈរដសៃៀមដត្ោមដ ើមដឈើច េខ្ុ ំអងរុយដន្មោះចរមដង ច េ
ខ្ុ ំដៅអងរុយពីដេើវាជាង៣.៥ចម៉ាត្រប៉ាុដណាណ ោះ។ ខ្ុ ំមនិបាន ក្ស់អាវបនេំខេួន មនិបាន
បាញ់ក្សេិនទាក្សវ់ា មនិបានផ្សេុ ំដៅវា លឺមានចរខ្ុ ំ និងត្ពោះជាមាច ស់ប៉ាុដណាណ ោះ។ ប៉ាុចនត សរវ
ោដ នដ់ន្មោះឈរដៅខ្ងដត្ោមខ្ុ ំផ្លទ េ់។ ខ្ុ ំលិរថា នរណាក្ស៏អាច្បបាញ់ច្បំច រ។ ខ្ុ ំក្សយ៏ក្ស
សរវោដ នដ់ន្មោះត្រេបដ់ៅផ្សទោះទាងំសបាយរកី្សរាយ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិបានបំដ េច្បនូវអវីច េខ្ុ ំ
ដទ្ើបចរបានដ ើញដ ើយ។ ដរើសរវោដ នដ់ន្មោះពិរជាបានមក្សរក្សខ្ុ ំ ដោយដត្ ោះចរខ្ុ ំ
បាននិយយ និងបញ្ញា វាឲ្យមក្សឬ?  ូច្បជាអញ្ច ឹងឯង។

ក្សសិោា នច េដយើងបាន ួេដៅរ ាអូនហយ៉ាូមាននផ្សទ ីជាង ៣៦ហិក្សតា ដហើយ
មាននត្ពខេោះៗ មានអូរច េមានលុដមាព រនត្ព និងមានវាេដៅែ ច រ។ ដៅក្សនុងរ ូវរង្ហរ 
ដហើយជាពិដសសដពេច េមានត្ពិេធ្លេ ក្សម់ក្សដេើ ី ដយើងចូ្បេច្បិរតដច្បញដៅបរ
បាញ់សរវទ្នាយ។ រ ាអូនហយ៉ាូមានរ ូវត្បមាញ់មានដ់ទារច េត្បត្ពឹរតដៅរំណាេ
គ្មន នឹងរ ូវបរបាញ់ទ្នាយ ប៉ាុចនតដយើងក្សត្មនឹងដ ើញសរវមានដ់ទារក្សនុងក្សសិោា ន
របស់ដយើងណាស់។

មាននថៃមយួដន្មោះ ដយើងបានដច្បញដៅបរបាញ់សរវទ្នាយ ដហើយដយើងក្សំពុង
ដ ើរតាមត្ េងអូរ ក្សត៏្សាបច់រដ ើញមានដទារដឈាែ េមយួក្សាេក្សំពុងចរទ្ំដេើចមក្ស
ដឈើ។ ខ្ុកំ្សដ៏ ើរដៅ ិរមានដ់ន្មោះ ដហើយបាញ់ភាេ ម។ ខ្ុ ំបាន ឹងថា ដៅន្មទ្ីច េខ្ុ ំ
បានដក្សោះនក្ស ខ្ុ ំបាញ់ត្រូវចុ្បងសាេ បមានប់៉ាុដណាណ ោះ។ មានដ់ទារដន្មោះក្សធ៏្លេ ក្សចុ់្បោះមក្សដេើ ី  
ដហើយដៅដពេច េវាធ្លេ ក្សម់ក្ស េ់ ីភាេ ម វាក្សរ៏រយ់៉ា ងដេឿន។ សរវមានដ់ទារអាច្ប
ររ ់េ់ដៅ៥៦លី ូចម៉ាត្រក្សនុងមយួដមា៉ា ង ដហើយមានម់យួក្សាេដនោះលឺររដ់េឿនណាស់ 
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អស់មយួទ្ំហឹងរបស់វា។ ដៅដពេដន្មោះ មានពំនូក្សត្ពិេថែីៗធ្លេ ក្សត់្លប ណដ បដ់ៅ
 សដពញ ី ដហើយបក្សសដីន្មោះក្សំពុងចរររដ់ៅដេើវាេដៅែ មយួ ច េមានសណាា ន
ដត្ទ្រចបបជាត្ េង ន ំ  ូដច្បនោះខ្ុ ំអាច្បដមើេដ ើញរាេ់ទាងំ ំហានច េបក្សសដីនោះ
ពាយមររឲ់្យបានរចួ្បខេួន។

ខ្ុ ំបានឈរដៅទ្ីដន្មោះមយួច េរ ដោយលិរថាសរវមានដ់នោះត្បាក្ស ជាររដ់ៅ
បារម់និខ្ន ប៉ាុចនតដៅក្សនុងវញិ្ញា ណរបស់ខ្ុ ំ ត្សាបច់រនឹក្សដ ើញដរឿងមយួភាេ ម។ ខ្ុ ំបាន
នឹក្សចាពំីអវីច េបានដក្សើរដ ើងដៅដពេច េខ្ុ ំបញ្ញា ឲ្យសរវោដ ន់ដន្មោះឈប ់ ដហើយ
ដ ើរមក្សរក្សខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំមានអារមែណ៍ថា ខ្ុ ំលួរចរសាក្សដ្វើវាដៅដពេដន្មោះ  ូដច្បនោះខ្ុ ំក្សច៏ត្សក្ស 
ឮៗថា «មានដ់ទារ ដៅក្សនុងត្ពោះន្មមត្ពោះដយស ូ ចូរឈប់!» ភាេ មៗដន្មោះ ខ្ុ ំចេងដ ើញ
ថាមានដ់ន្មោះដ ើរដៅខ្ងមុខ ឬខ្ងដត្ោយ។ ខ្ុ ំអាច្បដមើេដ ើញវាេដៅែ ទាងំមូេ 
ដហើយសរវមានដ់ទារបានឈបដ់ៅដពេច េខ្ុ ំចត្សក្សដន្មោះ។ កូ្សនត្បុសរបស់ខ្ុ ំដឈាែ ោះ
ថា្ីមបានដៅជាមយួខ្ុ ំ ដហើយគ្មរដ់ េថា «បា៉ា  សរវមានដ់ទារឈបដ់ពេច េបា៉ា
ចត្សក្ស។» ប៉ាុចនត ដរើវាដៅឯណា? ្ីម និងខ្ុ ំបានដ ើរតាមោនដ ើងរបស់វាដៅឯវាេ
ដៅែ  ដហើយវាត្គ្មនច់រត្ោបដៅទ្ីដន្មោះ លឺដៅដេើពំនូក្សត្ពិេ។ សឹងចរ ក្សក់្សណាដ េ
ក្សាេរបស់វាក្សបដ់ៅក្សនុងត្ពិេ ប៉ាុចនតខេួនវាទាងំមូេលឺដៅដេើពំនូក្សត្ពិេ។ ដោយសារ
ចរបាងំលុមពដៅែ   ូដច្បនោះដទ្ើបដយើងបានបារោ់នរបស់វា។ ដរើវាង្ហប់ឬ? ខ្ុ ំក្សដ៏េើក្សសរវ
មានដ់ ើង ដហើយរដំពច្បដន្មោះវាក្ស៏ទ្ោះសាេ បទាងំលូច េសុទ្ធចរត្ពិេធ្លេ ក្សដ់េើ ដហើយក្ស៏
ចត្សក្សដ ើង។ សរវមានដ់នោះដៅរស់ដទ្ដរើ! ដៅដពេច េដយើងពិនិរយដមើេវា ខ្ុ ំបាន
ដ ើញថាខ្ុ ំត្គ្មនច់របាញ់បញ្ឆ ិរ ច្បសាេ បសាដ ំរបស់វាប៉ាុដណាណ ោះ។ ្ីម និងខ្ុ ំដមើេមុខ
គ្មន ទាងំភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ។ គ្មែ ននរណាដ ឿពីអវីច េដយើងដទ្ើបចរបានដ ើញដ ើយ លឺគ្មែ ន
ទាេ់ចរដសាោះ។

 ូច្បច េខ្ុ ំបាននិយយពីខ្ងដ ើម រ ាអូនហយ៉ាូមានច្បាបក់្សំណរឲ់្យបរបាញ់
បានសរវោដ នច់រពីរប៉ាុដណាណ ោះ ទាងំញីនិងដឈាែ េ ប៉ាុចនតដលអាច្បបាញ់ោដ នដ់ឈាែ េបាន
ចរមយួប៉ាុដណាណ ោះក្សនុងមយួឆ្ន ។ំ រ ាអូនហយ៉ាូក្សំពុងោរប់នថយច្បំនួនសរវោដ នដ់ៅក្សនុងរ ា 
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ដោយអនុញ្ញា រឲ្យត្បជា នដ្វើោរបរបាញ់សរវោដ នញី់ដត្ច្បើនជាង។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំនឹង
សាបដត្ ោះត្គ្មបពូ់ របស់ខ្ុ ំសត្មាបោ់ដ នដ់ឈាែ េមយួក្សាេ និងោដ នញី់មយួក្សាេ 
ដហើយ ូច្បជាដទ្ៀងដមា៉ា ងណាស់ លឺោដ នដ់ឈាែ េនឹងមក្ស េ់ដៅក្សនុងដពេពី ៣០ ដៅ 
៤០ ន្មទ្ីដៅដពេខ្ុ ំដច្បញដៅបរបាញ់នថៃ ំបូង ដៅក្សនុងរ ូវោេបរបាញ់ដន្មោះ ដហើយ
ដៅដពេដច្បញដៅបរបាញ់ដេើក្សដត្ោយដទ្ៀរ ោដ នញី់ក្សម៏ក្សមដង។ នថៃមយួ ខ្ុ ំនឹក្ស នក្ស
ថា «ចាបំនតិច្ប សរវោដ នក់្សំពុងចរដ ើរមក្សតាមេំោបេំ់ដោយច េខ្ុ ំបានសរដសរ
ចូ្បេដៅដពេច េខ្ុ ំសាបដត្ ោះត្គ្មបពូ់ របស់ខ្ុ ំ។» ដរើដនោះអាជាោរពិរច រឬដទ្? 
ដរើនឹងមានអវីដក្សើរដ ើង ត្បសិនដបើខ្ុ ំបគញ្ញច សេំោបេំ់ដោយដន្មោះវញិ? ជាដរឿយៗ 
ខ្ុ ំនឹងសាបដត្ ោះត្គ្មបពូ់ សត្មាបស់រវោដ នដ់ឈាែ េមុន និងោដ ន់ញីដត្ោយ ដហើយវា
បង្ហា ញខេួនតាមេំោប់េំដោយចបបដនោះចមន។ ដៅដេើក្សដនោះ ខ្ុ ំបានសាបដត្ ោះ
សត្មាបស់រវោដ ន់ញី និងោដ នដ់ឈាែ េ ជាជាងោត នដ់ឈាែ េ និងោដ នញី់ ូច្បដេើក្ស 
មុនៗ។ សរវោដ នក់្សម៏ក្សមដងដទ្ៀរ ប៉ាុចនតដៅដេើក្សដនោះោដ នញី់មក្សមុន ដហើយោដ ន់
ដឈាែ េមក្សតាមដត្ោយ។ ខ្ុ ំបានបដូរវាសាចុ្បោះសាដ ើងក្សនុងដពេពីរបីឆ្ន  ំ ដោយសាក្ស
េបងនូវត្ទ្ឹសដីរបស់ខ្ុ  ំ ដហើយវាបានផ្សេត្លបដ់ពេ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំដ ើញដហរុ
ោរណ៍ទាងំដនោះដក្សើរដ ើង ខ្ុ ំពិរជាដោរស្បច់ស្ងនឹងត្ពោះរា យ ដហើយ ឹងថាខ្ុ ំបាន
យេ់ពីត្ពោះរា យចរបនតិច្បប៉ាុដណាណ ោះ។ ដរឿងមយួច េខ្ុ ំ ឹងច្បាស់លឺ ត្ពោះអមាច ស់បាន
បង្ហា ញខ្ុ ំថា ខ្ុមំានសិទ្ធិអំណាច្បដត្ច្បើនជាងមុនទាក្សទ់្ងនឹងរដបៀបច េ ីវរិរបស់ខ្ុ ំ
ក្សំពុងចរដ ើរដៅណា លឺដត្ច្បើនជាងអវីច េខ្ុ ំនឹក្សសាែ ន។

ខ្ុ ំសូមដបើក្សរងវងត់្ក្សច្បក្សមយួច េរ ដៅដពេដនោះលឺជារ ូវបរបាញ់សរវោដ នដ់ៅឆ្ន  ំ
២០១៥ (ដពេច េខ្ុ ំដបាោះពុមពដសៀវដៅដនោះ)។ ខ្ុ ំបានសាបដត្ ោះសត្មាប់សរវោដ ន់
ដឈាែ េច េមានចសនងបនួលន្មេ ក្ស ់ឬ្ំជាងដនោះ និងសរវោញីច េមានអាយុមយួ
ខួប ដហើយនិងោដ នដ់ឈាែ េច េមានអាយុក្សនេោះខួបដ ើមបដី្វើជាអាហារ។  ូច្បជាសពវ
មយួ ង សរវោដ នច់ េមានចសនងត្បាមំយួលន្មេ ក្សប់ានដ ើររត្មងម់ក្សដ ើមដឈើច េខ្ុ ំ
អងរុយ ដហើយដៅដពេបន្មទ បម់ក្សដទ្ៀរ ខ្ុ ំបាញ់បានោដ នញី់ច េមានអាយុជាងមយួ
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ខួប ជាោដ នច់រមយួច េបានដ ើរមក្សោនដ់ ើមដឈើរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំ ឹងថា ដៅដេើក្ស
ដត្ោយោដ នដ់ឈាែ េច េមានអាយុក្សនេោះខួបក្សន៏ឹងបង្ហា ញខេួនច រ។ ខ្ុ ំ ឹងថា ដរឿង
ដនោះសាដ បដ់ៅ ូច្បជាច្បចមេក្សណាស់ ដហើយខ្ុ ំត្គ្មនច់រត្បាបដ់ោក្សអនក្សពីដហរុោរណ៍
ច េខ្ុ ំបានដ ើញ។

ប៉ាុចនត មានដពេបរបាញ់មដងច េបានដ្វើឲ្យខ្ុ ំយេ់ដសច្បក្សដីដនោះយ៉ា ងច្បាស់ 
រហូរដ្វើឲ្យខ្ុ ំយ័។ ខ្ុ ំបានសាបដត្ ោះត្គ្មបពូ់ សត្មាប់ោដ នដ់ឈាែ េច េមានចសនង
បនួលន្មេ ក្ស ់ ឬ្ំជាងដនោះ និងោដ នដ់ឈាែ េច េមានអាយុក្សនេោះខួប (តាមច្បាបប់រ
បាញ់ ោដ នដ់ឈាែ េច េមានអាយុក្សនេោះខួបក្សរ៏ាបដ់សែើនឹងោដ ន់ញីច រ ដត្ ោះចសនង
របស់វាមនិទាន ុ់ោះផុ្សរដរាមដៅដ ើយ ដហើយមានសណាា ន ូច្បជាដ វអាវ។ ខ្ុ ំបាន
ដច្បញដៅខ្ងដត្ៅ ូច្បសពវមយួ ង ដហើយដៅក្សនុងដពេ ១៥ ន្មទ្ី ខ្ុ ំក្សប៏ាញ់បានោដ ន់
ដឈាែ េច េមានចសនងត្បាបំីលន្មេ ក្សដ់ៅក្សនុងរ ូវត្បមាញ់ដោយដត្បើត្ពួញ។ ដៅដពេ
ច េខ្ុ ំដច្បញដៅបរបាញ់ដៅដពេបន្មទ ប ់ ខ្ុ ំត្បាក្ស ថាកូ្សនោដ នដ់ឈាែ េក្សន៏ឹងដៅទ្ី
ដន្មោះច រ។

ពីរសបាដ ហ៍ដត្ោយមក្ស ខ្ុ ំបានដច្បញដៅមដងដទ្ៀរ ដហើយដៅដពេច េខ្ុ ំអងរុយ
ដៅដេើដ ើមដឈើដ ើមបចីាដំមើេ ខ្ុ ំបានដ ើញោដ នដ់ឈាែ េមយួក្សាេច េមានចសនង
ត្បាបំីលន្មេ ក្ស ់ និងមានរាងសមសួនក្សំពុងចរដ ើរដៅតាមវាេដៅែ ខទង២់៧០ចម៉ាត្រពី
ខ្ុ ំ។ វាក្សំពុងដ ើរសំដៅមក្សដ ើមដឈើខ្ុ ំចរមដង។ វាមនិបរដ់ៅដ្វង ឬដៅសាដ ំដទ្ លឺដ ើរ
ោរវ់ាេដន្មោះ ដហើយមក្សឈបដ់ៅដត្ោមដឈើខ្ុ ំត្បមាណជា ២០វនិ្មទ្ី។ បន្មទ បម់ក្ស វា
ក្សច៏បរដត្ោយ ដហើយត្រេបដ់ៅោនវ់ាេដៅែ ដន្មោះវញិ ដៅតាមផ្សេូវ ច េច េវាបាន
ដ ើរមក្សទ្ីដនោះ។ សូមចាថំា ច្បាបដ់ៅរ ាអូនហយ៉ាូអនុញ្ញា រឲ្យបាញ់សរវោដ នដ់ឈាែ េ
បានចរមយួប៉ាុដណាណ ោះ ដហើយខ្ុ ំបានោដ នដ់ឈាែ េច េមានចសនងត្បាបំីលន្មេ ក្សរ់ចួ្បមក្ស
ដហើយ  ូដច្បនោះខ្ុបំានត្រឹមអងរុយដមើេោដ នដ់ន្មោះដោយមនិអាច្បបាញ់វាដ ើយ។ ដៅ
ដពេដន្មោះ ខ្ុ តំ្ច្បបូក្សត្ច្បបេ់ណាស់។ ដនោះជាដេើក្សទ្ីមយួដហើយច េខ្ុ ំដច្បញដៅបរ
បាញ់ ដហើយមានោដ នម់យួក្សាេដ ើរសំដៅមក្សចក្សបរខ្ុ ំ ច េមនិចមនជាសរវោដ ន់
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ច េខ្ុ ំបានសាបដត្ ោះ។ រដបៀបច េសរវោដ នដ់ន្មោះត្បត្ពឹរតដោយដ ើរោរវ់ាេដៅែ
ដន្មោះរត្មងម់ក្សរក្សខ្ុ ំ ដហើយឈរដត្ោមដ ើមដឈើច េខ្ុ ំអងរុយដន្មោះ បន្មទ បម់ក្សក្សដ៏ ើរ
ត្រេបដ់ៅោនវ់ាេដៅែ វញិដៅតាមផ្សេូវ ច េច េវាបានដ ើរមក្សលឺជាដរឿងច្បចមេក្ស
ណាស់។ វា ូច្បជាមាននរណាបញ្ញា វាឲ្យដ្វើក្សិច្បចោរដន្មោះអញ្ច ឹង។ ខ្ុ ំបានរងច់ាដំពញ
មយួត្ពឹក្ស ប៉ាុចនតកូ្សនោដ នម់និបានបង្ហា ញខេួនដ ើយ។

ដៅយបដ់ន្មោះ ដពេច េអងរុយដៅក្សនុងោរយិេ័យ ខ្ុ ំ ូច្បជាមនិអស់ច្បិរត
ដសាោះពីដរឿងដនោះ។ មានដរឿងមនិត្បត្ក្សរីដក្សើរដ ើង។ កូ្សនោដ នច់ េមនិទាន ុ់ោះចសនងលួរ
ចរបង្ហា ញខេួន។ ដហើយដហរុអវីបានជាោដ នដ់ឈាែ េច េមានចសនងត្បាបំីលន្មេ ក្ស់ 
បង្ហា ញខេួនដៅវញិ? ដៅដពេច េខ្ុ ំអងរុយដៅទ្ីដន្មោះ ខ្ុ ំបានចាបដ់ផ្សដើមអ្ិសាា ន
តាមោរចណន្មនំនត្ពោះវញិ្ញា ណ ដោយសួរត្ពោះជាមាច ស់ឲ្យបង្ហា ញខ្ុ ំពីអវីច េបានដក្សើរ
ដ ើង។ ខ្ុបំានឮត្ពោះសូរដសៀងត្ទ្ងម់ានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំថា «ចូ្បរដមើេដៅោនត់្គ្មប់
ពូ របស់កូ្សនដមើេ៎»។ ដមើេត្គ្មបពូ់ របស់ខ្ុ ំ? ខ្ុ ំបាន ឹងថាខ្ុ ំបានសាបដត្ ោះក្សនុង
ច្បំនួនប៉ាុន្មែ ន។ ្ន្មគ្មរដ្វើោរថរច្បមេងមូេបបទានបត្ររបស់ខ្ុ ំ  ូដច្បនោះខ្ុ ំក្សយ៏ក្សរបាយ
ោរណ៍ហិរញ្ា វរថុមក្សដមើេ ដហើយក្សប៏ានដមើេមូេបបទានបត្រច េខ្ុ ំបានសរដសរ 
ដៅដពេច េបានសាបដត្ ោះសត្មាប់ោដ នរ់បស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំសាែ នថា ខ្ុ ំបានសាបដត្ ោះ
ត្គ្មបពូ់ សត្មាបោដ នដ់ឈាែ េពីរក្សាេ លឺមយួក្សាេមានចសនងបនួលន្មេ ក្ស ់ ឬ្ំជាង
ដនោះ ដហើយមយួដទ្ៀរជាកូ្សនោដ នច់ េដលអាច្បរាបថ់ាជាោដ ន់ញី ូច្បច េខ្ុ ំបាន
និយយពីខ្ងដ ើម។ ប៉ាុចនតដៅក្សនុងមូេបបទានបត្ររបស់ខ្ុ ំសរដសរថា «ោដ នដ់ឈាែ េ
ពីរក្សាេច េមានចសនងបនួលន្មេ ក្ស ់ឬ្ំជាងដនោះ និងកូ្សនោដ នម់យួក្សាេ» ដទាោះបីជា
ខ្ុ ំច្បងម់ាននយ័ថាោដ នព់ីរក្សាេ ច េមយួក្សាេមានចុ្បងចសនងបនួ ឬ្ំជាងដនោះ
ដហើយមយួដទ្ៀរជាកូ្សនោដ នដ់ឈាែ េមយួ ចរដៅដេើមូេបបទានបត្រដន្មោះមនិបាន
សរដសរ ូដច្បនោះដ ើយ។ វាសរដសរថា «ោដ នដ់ឈាែ េពីរក្សាេច េមានចសនងបនួ
លន្មេ ក្ស ់ឬ្ំជាងដនោះ និងកូ្សនោដ ន់មយួក្សាេ។» ដរើសរបុមក្សមានោដ នប់៉ាុន្មែ នក្សាេ? 
លឺបីក្សាេ ដហើយោដ នទ់្ីពីរមានចសនងបនួលន្មេ ក្ស ់ ឬ្ំជាងដនោះ ូច្បជាោដ នទ់្ីមយួ 



ព្ពះរាជយ្របេព់្ពះជាម្ចេ្ ់

63 

អញ្ច ឹង។ ដៅដពេច េដ ើញ ូដចាន ោះ ខ្ុ ំបានអងរុយដៅទ្ីដន្មោះទាងំភាងំសាែ ររី។ ោដ ន់
ចសនងត្បាបំីលន្មេ ក្សដ់ន្មោះលឺត្រូវបានចារឲ់្យមក្សចមន។ វាត្រូវមក្សទ្ដីន្មោះដោយសារចរ
ច្បាបន់នត្ពោះរា យ។ ខ្ុ ំក្សប៏ានសទុោះដត្ោក្សដ ើង ដហើយចាបដ់ផ្សដើមចត្សក្ស និងររដ់្េឆ្េ ដៅ ុំ
វញិផ្សទោះ។ អសាច រយណាស់!!!!

ដៅត្ពមដពេជាមយួគ្មន  អវីច េខ្ុ ំបានដ ើញក្សដ៏្វើឲ្យខ្ុ ំ យ័ច រ។ ត្បសិនដបើអវី
ច េខ្ុ ំបានដ ើញ លឺពិរជាអវីច េត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ំដណើ រោរជាក្សច់សដង 
និងច្បាស់ោស់ ូច្បដន្មោះចមន ដន្មោះខ្ុ ំត្រូវចរត្បុងត្បយរ័នជាងមុន។ ដោយមនិបាន
ត្បយរ័នត្បចយង ខ្ុ ំបានអនុញ្ញា រឲ្យដហរុោរណ៍មយួច្បំនួនច េខ្ុ ំមនិច្បងឲ់្យដក្សើរ
ដ ើងបានដក្សើរដ ើង លឺវាបានដក្សើរដ ើងដោយសារចរខ្ុ ំបានត្សាយវាដោយដយង
តាមច្បាបខ់្ងវញិ្ញា ណ។ ដៅដពេដនោះដទ្ើបខ្ុ ំទ្ទ្ួេសារ េ់ថា មនុសសជាដត្ច្បើនរមួ
ទាងំខ្ុ ំច រ ក្សំពុងចរ ួបនឹងក្សិច្បចោរន្មន្មច េពួក្សដលមនិច្បងឲ់្យដក្សើរដ ើង ប៉ាុចនតលឺពួក្ស
ដលខេួនឯងបានដ្វើឲ្យក្សិច្បចោរទាងំដន្មោះដក្សើរដ ើង។ សូមចាថំា ដោយសារត្ពោះបនទូេ
របស់ត្ទ្ង ់ត្ពោះដយស ូបានសមាេ ប់ដ ើមឧទុ្មពរមយួ ដហើយដៅឡាសារឲ្យរស់ដ ើងវញិ
ពីក្សនុងផ្សនូរ។ ដហរុោរណ៍ទាងំពីរបានដត្បើត្បាស់ច្បាប ់ច េសត្មាបដ់គ្មេបំណង 
ដផ្សសងៗ។ ដៅដពេដត្ោយច េខ្ុ ំដច្បញដៅបរបាញ់ កូ្សនោដ នដ់ឈាែ េដន្មោះបាន
បង្ហា ញខេួន ូច្បច េខ្ុបំានសាបដត្ ោះចមន។

ដហរុោរណ៍ច េបានដក្សើរដ ើងជាបនតបន្មទ បដ់នោះ បានដ្វើឲ្យខ្ុ ំភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ 
ដហើយបាន ោះឥទ្ធិពេដេើទ្សសនៈរបស់ខ្ុ ំច្បំដ ោះត្ពោះរា យជាខ្េ ងំ។ ដៅដពេដនោះ ខ្ុ ំ
 ឹងយ៉ា ងត្បាក្ស ថា ត្ពោះរា យលឺមានសណាា នជាក្ស់ោក្សណ់ាស់។ ប៉ាុចនត ដរើដយើងត្រវូ
ភ្ាក្សដ់ផ្សអើេនឹងោរដន្មោះឬ? ច្បាបទ់ាងំឡាយច េមានដៅដេើ ពចផ្សន ីមានភាព
ជាក្សោ់ក្ស ូ់ដចាន ោះឯង។ ខ្ុ ំអាច្បនិយយថា ខ្ុ ំត្គ្មនច់រមនិធ្លេ បទ់្ទ្ួេសារ េ់ថាច្បាប់
ខ្ងវញិ្ញា ណ ំដណើ រោរ ូច្បជាច្បាបខ់្ងរបូរាងោយច រ លឺវាន្មឲំ្យដគ្មេោរណ៍ខ្ង
វញិ្ញា ណដក្សើរមានជារបូរាងដ ើង។ ខ្ុ ំលួរចរបាន ឹងពីវាជាយូរមក្សដហើយ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិ
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បាន ឹងដសាោះដបើនិយយឲ្យត្រង់។ ដៅដពេដនោះដទ្ើបខ្ុ ំ ឹងថា ត្ពោះរា យលឺមានភាព
ជាក្សោ់ក្ស់ លឺជាក្ស់ោក្សណ់ាស់។ 

ត្បចហេជាដោក្សអនក្សច្បង ់ឹង  ូដច្បនោះខ្ុ ំនឹងត្បាបដ់រឿងមយួដទ្ៀរពោីរបរបាញ់ 
(ខ្ុ ំដពញច្បិរតនឹងដមដរៀនច េខ្ុ ំបានដរៀនពីោរបរបាញ់  ូដច្បនោះដោក្សអនក្សត្រូវតាមខ្ុ ំ

ឲ្យទាន)់។ ដៅដពេច េខ្ុ ំបានដ ើញថាត្ពោះ
រា យមានភាពជាក្ស់ោក្សប់៉ាុណាណ  ខ្ុ ំក្សប៏ានសដត្មច្ប
ច្បិរតថាដ្វើោរពិដសា្នច៍ េោន់ចរជាក្សោ់ក្ស់

ជាងមុនដទ្ៀរ។ ដៅឆ្ន ដំនោះ ខ្ុ ំបានសដត្មច្បច្បិរតថា
សាបដត្ ោះសត្មាបោ់ដ នដ់ឈាែ េច េមានចសនង
ត្បាពំីរលន្មេ ក្ស។់ ជាទូ្ដៅ ោដ នម់ាននូវច្បំនួនលន្មេ ក្ស់

 ូច្បៗគ្មន ដៅដេើចសនងមាខ ងៗ  ូច្បជាោដ នច់ េមានចសនងបនួលន្មេ ក្ស់ លឺមានពីរលន្មេ ក្ស់
ដៅដេើចសនងមាខ ងៗ។េ។ ប៉ាុចនតចសនងរបស់សរវោដ នដ់ឈាែ េក្សអ៏ាច្បមនិដសែើគ្មន ដោយ
ក្សតាត ដផ្សសងៗច រ ច េន្មឲំ្យវាមានច្បំនួនលន្មេ ក្សខុ់សៗពីគ្មន ដៅដេើចសនងមាខ ងៗ។ ចរជា
ទូ្ដៅ  ូច្បច េខ្ុ ំបាននិយយ ជាទូ្ដៅលឺមានច្បំនួន ូច្បគ្មន ដៅដេើចសនងមាខ ងៗ។

ខ្ុ ំច្បងត់្សាយ ំដនឿរបស់ខ្ុ ំសត្មាបអ់វីមា៉ាងច េជាក្សោ់ក្ស់ និងមនិចមនជាដរឿង
្មែតា ច េដហរុដនោះដហើយដទ្ើបខ្ុ ំដ្វើោរពិដសា្ន។៍ ខ្ុ ំបានដរៀនថា ត្បសិនដបើ
ដោក្សអនក្សោនច់រមានភាពជាក្ស់ោក្ស ់ ដហើយត្បសិនដបើដោក្សអនក្សបានរងច់ាោំនច់រ
យូរ ដន្មោះត្ពោះវញិ្ញា ណ វ៏សុិទ្ធនឹងោនច់រមានបនទូេចណន្ម ំេ់ដោក្សអនក្សយ៉ា ងជាក្ស់
ោក្សក់្សនុងោរច េដ្វើឲ្យវាដក្សើរដ ើង។  ូដច្បនោះ ដៅនថៃ ំបូងននរ ូវោេបរបាញ់ដោយ
ត្ពួញ ខ្ុ ំបាន ឹងថាខ្ុ ំមនិត្រូវដច្បញដៅដ ើយ។ ខ្ុ ំបាន ឹងថា វាមនិដៅទ្ីដន្មោះដ ើយ។ 
តាមពិរ ខ្ុ ំបានរងច់ាដំៅដពញមយួចខ លឺចខរុោ ដហើយខ្ុ ំបាន ឹងដៅក្សនុងវញិ្ញា ណថា 
«អរដ់ទ្ លឺវាមនិទានម់ក្ស េ់ទ្ីដន្មោះដៅដ ើយដទ្។» វាលួរឲ្យមរួដ ៉ាណាស់ ច េខ្ុ ំ
បានដ ើញសេឹក្សដឈើត្ ុោះច្បត្មុោះពណ៌ នត្ពមានពណ៌ត្ក្សហម នបរងដ្វើឲ្យខ្ុ ំពិរជាច្បង់
ដច្បញដៅបរបាញ់ណាស់។ ប៉ាុចនត ខ្ុ ំដៅចររងច់ា។ំ

សៅសរលសនះ ខ្ុំដឹងយ ្ង
ព្បាកដជាក់ច្ាេ់ថា 
ព្រះរាជ្យរឺមានេណាឋ្ន
ជាក់លាក់ណាេ។់ 
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បន្មទ បម់ក្ស វាបានដក្សើរដ ើង។ ដៅយបម់យួ ដពេច េខ្ុ ំក្សំពុងអងរុយដៅក្សនុង
បនទបទ់្ទ្ួេដ ្ៀវដោយ ច ក្សគ្មន ជាមយួនឹងឪពុក្សមាដ យដក្សែក្សខ្ុ ំច េបានមក្សដេង
ដយើងពីរ ាច្បក្សដ ៀរ ខ្ុ ំបានឮសំដ ងរបស់វា។ ខ្ុ ំក្សដ៏រៀបច្បំដច្បញដៅដៅត្ពឹក្សចសអក្ស។ 
ោដ នច់ េមានចសនង៧លន្មេ ក្សន់ឹងដៅទ្ីដន្មោះ! ខ្ុ ំបានត្បាបត់្ក្សុមត្លួសារខ្ុ ំថា ខ្ុ ំនឹងដៅ
បាញ់ោដ នច់ េខ្ុ ំត្រូវបានដៅត្ពឹក្សចសអក្ស។ ខ្ុ ំបានដត្ោក្សដ ើងទាងំរដំ ើប ដហើយខ្ុ ំនឹង
បាញ់វាឲ្យបានមុនដពេដម ងងឹរ។ ខ្ុ ំបានបរបាញ់ដោយដត្បើសាន  ដោយអងរុយដៅ
ដេើដ ើមដឈើមយួច េអាច្បដមើេដ ើញវាេ ក្សក់្សនុងរយៈច្បមាៃ យជាង ៤ហិក្សតាច េ
ដៅ ុំវញិនត្ពដន្មោះ។ វាជាក្សចនេង ត៏្សស់សាអ រ។ ដៅដពេច េដោក្សអនក្សក្សំពុងចរ
អងរុយដៅទ្ីដន្មោះ មានហវូងសរវទាដហើរចូ្បេមក្ស ដហើយដយើងអាច្បដ ើញសរវោសទ័
ររមួទាងំសរវសំដ ច្បដៅចក្សបរលុដមាព រនត្ពផ្សង។ មាននត្ពរដបាោះដៅមារវ់ាេ ក្សដ់ន្មោះ 
ដហើយវាជាក្សចនេងមយួច េសរវោដ នចូ់្បេច្បិរតមក្សដ ក្សជាងដលដៅដេើ ីរបស់ខ្ុ ំ។ ដៅ
ដពេច េខ្ុ ំរងច់ាដំៅដេើដ ើមដឈើ ពុំមានអវីដក្សើរដ ើងដសាោះ។ ខ្ុ ំបានរងច់ាអំស់ ៤៥
ន្មទ្ី ដហើយរហូរ េ់មយួដមា៉ា ង ចរពុំមានដ ើញអវីដសាោះ។

ខ្ុ ំបានឮសំដ ងដបើក្សបិទ្ទាវ រឡាន ដៅឯផ្សទោះរបស់ខ្ុ ំមាខ ងដទ្ៀរននវាេ ដហើយខ្ុ ំ
 ឹងថាជាឪពុក្សមាដ យដក្សែក្សខ្ុ ំក្សំពុងចរដច្បញ ំដណើ រដៅរ ាច្បក្សដ ៀរវញិ។ ខ្ុ ំបានសនយថា
ហូបអាហារដពេត្ពឹក្សជាមយួពួក្សគ្មរ ់ដហើយខ្ុ ំនឹងជាអនក្សច្បមអនិ។ ដ ើមដ ើយ ខ្ុ ំមាន
ចផ្សនោរថាបាញ់ោដ នឲ់្យបានដៅដពេត្ពឹក្សត្ពេឹម ដហើយក្សដ៏្វើ ំដណើ រដៅផ្សទោះវញិដ ើមប ី
ច្បមអនិអាហារដពេត្ពឹក្ស។ ប៉ាុចនត ោដ នម់និទានប់ានដៅ េ់ទ្ីដន្មោះដៅដ ើយដទ្ ខ្ុ ំក្សចុ៏្បោះ
ពីដេើដ ើមដឈើទាងំសាទ ក្សដ់សទើរ ដហើយត្រេបដ់ៅផ្សទោះវញិ។ ខ្ុ ំបាន ឹងដោយបទ្
ពិដសា្នថ៍ា ដៅដេើ ីរបស់ខ្ុ ំនឹងមានោដ នម់ក្សក្សនុងរំបនវ់ាេ ក្សដ់ន្មោះដៅដពេនថៃរោះ
បនតិច្ប ន្មដពេត្ពឹក្ស ដត្ ោះវាជាក្សចនេងច េោដ នឧ់សាហ៍មក្សដ ក្ស ូច្បច េខ្ុ ំបាន
ត្បាបព់ីខ្ងដ ើម។ អូហ៎ ចមនដហើយ ខ្ុ ំ ឹងថាោដ នដ់ន្មោះនឹងមក្សទ្ីដន្មោះដៅដពេណា
មយួ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិអាច្បរងច់ាបំានដទ្ៀរដទ្។ ខ្ុ ំចាបំាច្បត់្រូវមក្សមដងដទ្ៀរដៅនថៃដផ្សសង 
ដហើយ។
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ខ្ុ ំបាន ត្មាបសួរមនុសសក្សនុងផ្សទោះ ដហើយក្សច៏ាបដ់ផ្សដើមច្បមអនិអាហារដពេត្ពឹក្ស។ ខ្ុ ំ
ជាអនក្សច េចរងចរច្បមអនិអាហារដពេត្ពឹក្សដៅឯផ្សទោះ ដហើយក្ស៏បានដ្វើ ូដច្បនោះជាយូរមក្ស
ដហើយ។ ខ្ុ ំមានរបូមនដពិដសសរបស់ខ្ុ ំ ក្សនុងោរច្បមអនិនំពុមពត្សូវសា ីច េមានឱជា
រសឈៃុយឆ្ៃ ញ់ដោយមានោក្ស់ស ុរ សាច្បត់្ក្សក្ស និងឈសីដត្លើម ប៉ាុចនតដត្លឿងផ្សស ំ៏
សំខ្នច់ េដ្វើឲ្យអាហារដពេត្ពឹក្សមានឱជារសឈៃុយឆ្ៃ ញ់លឺទ្ឹក្សសីុរ ៉ាមូា៉ា ផ្សេសុទ្ធ
។ អូនហយ៉ាូជារ ាមយួច េមានទ្ឹក្សសីុរ ៉ាមូា៉ា ផ្សេឆ្ៃ ញ់ ដហើយមនុសសដៅ ុំវញិរំបន់
របស់ខ្ុ ំសុទ្ធចរដ្វើ និងេក្សទ់្ឹក្សសីុរ ៉ាមូា៉ា ផ្សេ។ ខ្ុ ំមនិដត្បើទ្ឹក្សសីុរ ៉ាចូក្សេងោេ យ ឬមនិសុទ្ធ
ដៅក្សនុងផ្សទោះដទ្ លឺដត្បើចររបស់សុទ្ធប៉ាុដណាណ ោះ។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំច្បមអនិអាហារដពេត្ពឹក្ស ដហើយ
បងអួច្បដៅផ្សទោះបាយចបរមុខដៅរក្សនត្ព និងវាេ ក្ស។់ ភាេ មៗដន្មោះ ខ្ុ ំបានដ ើញោដ ន់
មយួក្សាេក្សំពុងររោ់រវ់ាេដៅែ  សំដៅមក្សរក្សវាេ ក្ស។់ ខ្ុ ំចត្សក្សថា «ោដ នរ់បស់ខ្ុ ំ
មក្សដហើយ!» ខ្ុ ំបានត្បាបអ់នក្សដៅក្សនុងផ្សទោះឲ្យច្បមអនិមាូបរពីខ្ុ ំ ដោយសារខ្ុ ំត្រូវដ ញតាម
ោដ នដ់ន្មោះ!

តាមរយៈោរដមើេសរវោដ នរ់រោ់រវ់ាេដន្មោះពីដពេមុនៗ ខ្ុ ំ ឹងយ៉ា ងច្បាស់
ថាវាក្សំពុងចរររដ់ៅណា ដហើយដ ើមបដីៅ េ់ទ្ីដន្មោះ វានឹងដ ើរសំដៅដៅដ ើមដឈើ
ច េខ្ុ ំចរងអងរុយ។ ខ្ុ ំបាន ឹងថា ត្បសិនដបើខ្ុ ំអាច្បដៅ េ់ដ ើមដឈើដន្មោះពីផ្សេូវ
ដត្ោយ ដហើយដ ើងដៅ េ់ក្សចនេងអងរុយត្បមាញ់មុនដពេច េោដ នដ់ន្មោះដៅ េ់ 
ខ្ុ ំអាច្បនឹងបាញ់វាត្រូវ។ ដ ើមបដីៅឲ្យ េ់ទ្ីដន្មោះ ដហើយដ ើងដៅដេើដ ើមដឈើមុន
ដពេច េោដ នដ់ៅ េ់ ខ្ុ ំត្រូវចរដច្បញពីផ្សទោះនៅនពលននះ! ខ្ុ ំររដ់ច្បញពីផ្សទោះតាមទាវ រ 
ដោយក្សញ្ឆក្សយ់ក្សសាន  ដហើយររដ់វៀងដៅខ្ងដត្ោយននវាេដៅែ  ត្ពមទាងំពាយម
មនិបងកជាសំដ ងអវីទាងំអស់ រចួ្បខ្ុ ំក្សដ៏ៅ េ់ដ ើមដឈើច េខ្ុ ំអងរុយ ដហើយដ ើង 
យឺរៗដៅខ្ងដេើដ ើមដឈើ។ ដៅដពេដៅ េ់ ខ្ុ ំមនិទាន់បានដ ើញរត្មុយពីោដ ន់
ដសាោះ។

ដៅដពេច េខ្ុដំ ើងដៅ េ់ក្សចនេងអងរុយ ដហើយអងរុយចា ំខ្ុ ំបានដ ើញោដ ន់
ដន្មោះក្សំពុងចរររោ់រវ់ាេ ក្ស ់ដោយសំដៅមក្សោនដ់ ើមដឈើច េខ្ុ ំអងរុយដេើដន្មោះ។ 
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ោដ នដ់ឈាែ េដន្មោះមនិបានយក្សច្បិរតទុ្ក្សោក្សន់ឹងអវីទាងំអស់ ដត្ៅពីោដ នញី់ច េវា
ក្សំពុងចរររត់ាម ដហើយវាមនិបានដ ើញ ឬហិរក្សេិនខ្ុ ំ ឹងដ ើយ។ ោដ ន់ញីបានររ់
ត្រឹក្សៗដៅដត្ោមដ ើមដឈើច េខ្ុអំងរុយ ដហើយសំដៅដៅោនវ់ាេ ក្ស ់ ដហើយោដ ន់
ដឈាែ េក្សរ៏រត់ាមផ្សេូវ ច េ។ សាថ នោរណ៍ដន្មោះលឺេអឥរដខ្ច ោះចរមដង។ ដពេដន្មោះ 
ច េោដ នដ់ឈាែ េដៅឆ្ៃ យពីខ្ុ ំជាង២០ចម៉ាត្រ ខ្ុ ំបានរត្មង់សាន យ៉ា ងត្បុងត្បយរ័ន 
ដហើយក្សប៏ាញ់ដៅ។ ខ្ុ ំបាន ឹងនូវវនិ្មទ្ចី េខ្ុ ំបាញ់ថា ខ្ុ ំបានរាេនក្ស។ ខ្ុ ំសូម
និយយតាមត្រង៖់ ខ្ុ ំសឹងចរ ក្ស ដងាើមមនិ េ់គ្មន  ដោយសារចរររត់ាមផ្សេូវដត្ោយ
ននវាេច េដៅ ុំវញិវាេ ក្ស ់ លឺពាយមដៅ េ់មុនោដ នដ់ឈាែ េច េដៅទ្ី
ដន្មោះ។

ខ្ុ ំពិរជាខក្សច្បិរតណាស់ច េដ ើញចផ្សេសាន ដហើរទាបដពក្ស លឺមនិត្រូវដសាោះ ដហើយ
ខ្ុ ំ ឹងថាខ្ុ ំបានបាញ់ខុសក្សចនេងសំខ្ន។់ ដៅដពេច េខ្ុ ំបាញ់ ោដ នដ់ន្មោះបាន
ដោរដៅក្សនុងនត្ពរដបាោះត្ោស់ ែឹក្សដៅចក្សបរវាេ ក្ស ់ ដហើយវាក្សប៏ានដ ើរដច្បញដៅបារ់
ពីច នក្សខ្ុ ំបនតិច្បមដងៗ។ អវីច េខ្ុ ំបានអដងករពីោរត្បមាញ់ដេើក្សមុនៗលឺថា ដៅដពេ
ច េដយើងដត្បើសាន   ួនោេោដ នម់និបាន ឹងថាមានអវីដក្សើរដ ើងដទ្ដពេច េចផ្សេ
សាន ធ្លេ ក្ស់។ មានដពេជាដត្ច្បើនដេើក្ស វាត្គ្មនច់រដ ើរដច្បញដៅ្មែតា ត្បសិនដបើវាមនិ
បានដ ើញ ឬ្ំក្សេិនមនុសសដទ្ដន្មោះ។ ខ្ុ ំក្សប៏ាន ឹងថា ជាដរឿយៗោដ នច់ េមានរបសួ
នឹងដ ក្សដៅក្សនុងលុដមាព រនត្ព ដហើយដ ើរមនិសូវបានឆ្ៃ យដ ើយ។ ដោយដហរុថាោដ ន់
ដនោះមនិបានដ ើញខ្ុ ំ វាពិរជាបានដ្វើ ូដចាន ោះចមន។ ខ្ុ ំក្សប៏ានចុ្បោះពីដ ើមដឈើេបៗ 
ដហើយដ ើរដៅផ្សទោះដៅតាមផ្សេូវច េខ្ុ ំបានដ ើរមក្សដន្មោះ ជាផ្សេូវវាងដ ើមបកុី្សំបំដផ្សអើេសរវ 
ោដ ន។់

ដៅដពេច េខ្ុ ំដៅ េ់ផ្សទោះ មនុសសត្លបគ់្មន បានចាបដ់ផ្សដើមសួរខ្ុថំា ដរើមានអវី
ដក្សើរដ ើង ដហើយដរើខ្ុ ំបាញ់បានោដ នច់ រឬដទ្។ ខ្ុ ំបានត្បាបម់នុសសត្លបគ់្មន ពីអវីច េ
ដទ្ើបចរដក្សើរដ ើង ដហើយសំុឲ្យកូ្សនត្បុសៗរបស់ខ្ុ ំមក្ស ួយ ដ ញសរវោដ នដ់ច្បញពីនត្ព
រដបាោះជាមយួខ្ុ ំ ដោយសងឃមឹថាខ្ុ ំអាច្បមានឱោសបាញ់វាមដងដទ្ៀរ។ ដយើងបានពទ័្ធ
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 ុំវញិបរដិវណនត្ពរដបាោះដន្មោះ ដហើយចាបដ់ផ្សដើមដ ើរោរវ់ាបនតិច្បមដងៗ។ ភាេ មៗដន្មោះ ខ្ុ ំ
បានដ ើញកូ្សនត្បុសរបស់ខ្ុ ំមាន ក្ស់បានក្សំពុងចរដ ញសរវោដ ន ់ដហើយវាក្សប៏ានររយ់៉ា ង
ដេឿនខ្ែ ញ់ដៅក្សនុងនត្ពរដបាោះខពស់ៗ។ វាដៅខ្ងមុខខ្ុ ំខទង៧់០ចម៉ាត្រ ដោយ្េងពីខ្ង
សាដ ំដៅខ្ងដ្វងន ខ្ុ ំ។

រដំពច្បដន្មោះ ោដ នដ់ន្មោះក្សប៏ាន ួបនឹងកូ្សនត្បុសរបស់ខ្ុ ំមាន ក្សដ់ទ្ៀរដៅឯជាយវាេ
ដៅែ ។ ដោយ ឹងថា ដនោះមនិចមនជាមនុសស ច េច េបានដ ញវា ដហើយវាពិរជា
មនិ ឹងថាត្រូវររដ់ៅផ្សេូវណាដ ើមបឲី្យបានរចួ្ប ីវរិ វាក្សប៏ានឈបម់យួច េរដ ើមបលីិរលូរ
រក្ស ំដណាោះត្សាយ។ ខ្ុ ំ ឹងថា ខ្ុ ំមានឱោសចរមដងដនោះប៉ាុដណាណ ោះ ត្បសិនដបើខ្ុ ំច្បង់
បាញ់វាឲ្យបាន។ វាមនិទាន់បានដ ើញខ្ុ ំដៅដ ើយដទ្។ ដៅដពេដនោះ វាក្សំពុងចរឈរ
ដៅច្បំដហៀងខ្ុ ំខទង ់ ៧០ ចម៉ាត្រដោយដមើេសំដៅដៅរក្សកូ្សនត្បុសរបស់ខ្ុ ំ។ សាន មាន
ក្សមាេ ងំខ្េ ងំេែមត្លបត់្គ្មនក់្សនុងោរសមាេ បោ់ដ នម់យួក្សាេដៅក្សនុងច្បមាៃ យដន្មោះ ប៉ាុចនតចផ្សេ
សាន នឹងអាច្បធ្លេ ក្សដ់ៅប៉ាុន្មែ នសងទ់្ីចម៉ាត្រ ឬដ សីុចម៉ាត្រមុនដពេដហាោះដៅច្បំោដ ន។់ ខ្ុ ំ
មនិធ្លេ បប់ាញ់សាន ដៅក្សនុងច្បមាៃ យដន្មោះពីមុនដទ្ ដហើយដនោះក្សម៏និចមនជាសាន ដស រថីែី
ច េអាច្បបាញ់បានច្បមាៃ យ ១២០ចម៉ាត្រក្សនុងមយួវនិ្មទ្ីច រ។ វាអាច្បបាញ់បានត្រឹម
ខទង ់៣៥ ដៅ ៤៥ ចម៉ាត្រប៉ាុដណាណ ោះ។

ដោយដហរុថាោដ នដ់ៅច្បំដហៀងខ្ុ ំ ដហើយក្សំពុងចរឈរដសៃៀម ខ្ុ ំបានសដត្មច្បច្បិរត
ថាបាញ់។ ខ្ុ ំបានដេើក្សសាន ដ ើង រត្មងដ់ៅឯោដ នទ់ាងំបា៉ា ន់សាែ ន ដហើយក្សដ៏ក្សោះនក្ស
ដៅ។ ខ្ុ ំបានសមេងឹដមើេចផ្សេសាន ដហាោះសំដៅដៅរក្សសរវោដ ន ់ ដហើយជាោរភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ 
ខ្ុ ំបានដ ើញត្ពួញបានដហាោះដៅច្បំសរវោដ នត់្រងក់្សញ្ច ឹងក្ស (សំុអ ័យដទាស ត្បសិន
ដបើពរ័ម៌ានេមអរិដនោះដ្វើឲ្យដោក្សអនក្សមានអារមែណ៍មនិសូវត្សួេ)។ ដពេដនោះ ចផ្សេ
ត្ពួញក្សដ៏ៅជាបន់ឹងក្សញ្ច ឹងក្សសរវោដ ន ់្េុោះពីមាខ ងដៅមាខ ង។ ខ្ុ ំក្សប៏ានដ ើរយឺរៗសំដៅ
ដៅក្សនុងលុដមាព រនត្ព ត្រងក់្សចនេងច េោដ ន ់ួេ។ វាលឺដៅត្រងដ់ន្មោះឯង! ខ្ុ ំបានបាញ់វា
ត្រូវ ដហើយក្សប៏ានោដ នរ់បស់ខ្ុ ំច រ។
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ដៅដពេច េកូ្សនត្បុសរបស់ខ្ុ ំដឈាែ ោះថា្ីម ចូ្បេរមួជាមយួខ្ុ ំ ខ្ុ ំោនច់រចាប់
អារមែណ៍ដៅដេើចសនងរបស់ោដ ន់ជាងអវីៗដផ្សសងដទ្ៀរ ដៅដេើក្សដនោះ។ ខ្ុ ំមនិបានមាន 
ឱោសរាបល់ន្មេ ក្សច់សនងដទ្ ប៉ាុចនតដៅដពេច េដយើងរាប ់ ដយើងក្សដ៏ ើញថាមានលន្មេ ក្ស់
ច្បំនួន៧។ ដោយពិនិរយដមើេសរវោដ នោ់នច់រ ិរ ដយើងបានដ ើញថាតាមពិរវាមាន
លន្មេ ក្សត់្បាបំ ីប៉ាុចនតមានចុ្បងចសនងមយួបានបាក្ស់ ដហើយដ្វើឲ្យវាដៅសេ់ចរត្បាពំីរ។ ្ីម 
ដហើយនិងខ្ុ តំ្គ្មនច់រឈរដៅទ្ីដន្មោះទាងំដោរស្បច់ស្ង និងសរដសើរត្ពោះអមាច ស់។ 
ត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ងល់ឺពិរជាអសាច រយណាស់! ដៅខណៈច េ្ីម ដហើយនិងខ្ុ ំឈរដៅ
ទ្ីដន្មោះ ដយើងក្សទ៏្ទ្ួេសារ េ់ថា «ដរើនរណានឹងត្ពមដ ឿដយើង? ដរើមាននរណា ឹងថា 
ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ំដណើ រោរដោយរដបៀបដនោះច រឬដទ្?»

ខ្ុ ំលិរថាដោក្សអនក្សបានយេ់ពីច្បំណុច្បសំខ្នដ់ហើយ។ ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជា
មាច ស់ ំដណើ រោរដោយច្បាបជ់ាក្ស់ោក្សច់ េត្រូវបានក្សំណរ់ ដហើយអាច្បទុ្ក្សច្បិរតបាន
ក្សនុងោរបំដពញមុខង្ហរតាមរដបៀប ច េដៅរាេ់ដេើក្ស។ ោេពី ំបូងដ ើយ ខ្ុ ំពិរ
ជារដំ ើបណាស់ដៅដពេច េបាន ឹងថាច្បាបទ់ាងំដនោះនឹងមានត្បសិទ្ធិភាព
សត្មាបក់្សិច្បចោរទាងំឡាយ រមួទាងំថវោិច រ។ ខ្ុ ំអាច្បដរៀនបានពីច្បាបទ់ាងំដនោះ។ ខ្ុ ំ
អាច្បោេ យជាអនក្សវទិ្ាសាគសតខ្ងវញិ្ញា ណ ដហើយខ្ុ ំអាច្បចសវងយេ់ពីរដបៀបច េត្ពោះ
រា យរបស់ត្ទ្ង ់ំដណើ រោរ។ ត្ពោះជាមាច ស់នឹង ួយ  េ់ខ្ុ ំជាក្សជ់ាមនិខ្ន។
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ជំពកូទី២

អ័រទរណ៌សខៀវ  

ដៅដពេច េត្រិនោនិងខ្ុ ំបានចាបដ់ផ្សដើមដមើេដ ើញត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ និង
បំដពញមុខង្ហរដៅក្សនុង ីវរិរបស់ដយើង ដយើងក្សប៏ានមានដសរភីាពពីបំណុេទាងំ
ត្សុង ដហើយដយើងច្បងត់្បាបម់នុសសត្លបគ់្មន ច េដយើង ួបអំពីអវីច េដយើងបានដរៀន។ 
ដយើងបានត្បាបម់នុសសត្លបរ់បូច េសាដ បដ់យើង ដៅដពេច េដយើងបានចាបដ់ផ្សដើម
ត្ក្សុម ំនុំ ដហើយខ្ុ ំដបើក្ស ំដណើ រោរអា ីវក្សមែរបស់ខ្ុ ំ។ ប៉ាុចនត ខ្ុ ំមានអារមែណ៍ដៅក្សនុង
វញិ្ញា ណរបស់ខ្ុថំាមានអវីមា៉ាងដទ្ៀរ ដហើយខ្ុ ំមនិ ឹងថាយ៉ា ងដម៉ាច្បដទ្ ប៉ាុចនតខ្ុ ំត្គ្មនច់រ
 ឹងថាមានដត្ច្បើនចថមដទ្ៀរច េត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងចរ ឹក្សន្មខំ្ុ ំឲ្យដ្វើ ដ ើមបចីច្បក្សរចំេក្ស
ពីត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ងជ់ាមយួមនុសស។

ដៅដពេមយួឆ្ន  ំ ២០០៥ ដៅក្សនុងវញិ្ញា ណរបស់ខ្ុ ំហាក្ស ូ់ច្បជាមានអារមែណ៍
 ំរញុឲ្យដ្វើសននិបារមយួច េដៅថាសននិបារប ិវរតនថ៍វោិ ជាសននិបារច េមាន
ោរ ួប ុំត្បា ំងជាប់ៗ គ្មន  ច េខ្ុ ំមានអារមែណ៍ថា ខ្ុ ំអាច្បនឹងមានដពេត្លបត់្គ្មន់
ដ ើមបពីនយេ់បង្ហា ញពីដគ្មេោរណ៍ហិរញ្ា វរថុននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ច េបាន
ផ្លេ ស់ចត្ប ីវរិរបស់ខ្ុ ំ។ ដោយបានច្បដត្មើនវយ័ដ ើងដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំដមរូរីសទ 
 ួនោេដយើងបាន ួបនឹងោរផុ្សសផុ្សេដពញមយួសបាដ ហ៍។ ខ្ុ ំបានដ ើញពីដហរុ
ោរណ៍ចបបដនោះដៅក្សនុងវញិ្ញា ណ លឺោរ ួប ុតំ្បាដំវនច េខ្ុ ំអាច្បមានដពេត្លបត់្គ្មន់
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ក្សនុងោរ ឹក្សន្មមំនុសសឲ្យបានយេ់ពីដគ្មេលំនិរនិងដគ្មេោរណ៍ន្មន្មច េត្ពោះជា
មាច ស់បានបដត្ងៀន េ់ខ្ុ ំដៅខ្ងចផ្សនក្សហិរញ្ា វរថុ។ រហូរមក្សទ្េ់ដពេដន្មោះ ខ្ុ ំមនិ
ច េបានច្បងត្ក្សងដគ្មេោរណ៍ទាងំដនោះក្សនុងទ្ត្មងជ់ាត្បពន័ធដ ើយ។ ប៉ាុចនតដៅក្សនុង
វញិ្ញា ណរបស់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំដៅចរដមើេដ ើញខេួនឯងដរៀបច្បំអងរសននិបារច េមានត្បាដំវន 
ដៅដេើត្បធ្លនបទ្ហិរញ្ា វរថុ។

ដៅដពេច េខ្ុកំ្សំពុងអ្ិសាា នពីវា ខ្ុ ំក្សប៏ាន ួបនឹងដោក្សឡារដីោយនច្ប នយ។ 
ដោក្សឡារជីាមរិតច េខ្ុ ំខ្ន ួបជាយូរមក្សដហើយ។ គ្មរប់ានត្បាបខ់្ុ ំពីសននិបារ
មយួច េនឹងដក្សើរដ ើងដៅត្បដទ្សអាេ់បានី ដហើយច េគ្មរ់បានដរៀបច្បំ។ គ្មរ់
បានអដញ្ា ើញខ្ុឲំ្យដៅបដត្ងៀនដៅសននិបារដន្មោះច រ។ ដោក្សឡារបីានបដត្មើ
ដបសក្សក្សមែដៅត្បដទ្សអាេ់បានី ិរ ១២ ឆ្ន មំក្សដហើយ ដហើយគ្មរប់ានន្មោំរផ្លេ ស់
បដូរ ៏្ ំសដមប ើមដៅក្សនុងត្បដទ្សដន្មោះ។ ខ្ុ ំមនិច េលិរថានឹងដ្វើ ំដណើ រឆ្ៃ យយ៉ា ង
ដន្មោះដទ្។ ខ្ុ ំមនិសូវជាដ្វើ ំដណើ រដត្ច្បើន ដហើយក្សម៏និធ្លេ បដ់ៅត្បដទ្សអាេ់បានីច រ។ 
ខ្ុ ំចថមទាងំមនិត្បាក្ស ថា ត្បដទ្សអាេ់បានីដៅឯណាដ ើយ។ ដោក្សឡារបីាន
ដេើក្សច្បិរតខ្ុ ំថា គ្មរន់ឹងដរៀបច្បំអងរសននិបារជាេក្សខណៈថាន ក្សជ់ារិ ច េនឹងមានត្លូ
លង្ហវ េជាដត្ច្បើនពីត្បដទ្សដន្មោះចូ្បេរមួ ដហើយគ្មរល់ិរថាច្បំដណោះ ឹងរបស់ខ្ុ ំសដីអំពី
ថវោិននត្ពោះរា យនឹង ួយ ជាត្បដយ ន ៍េ់មនុសសជាដត្ច្បើន។ ដោក្សឡារបីាន
និយយដទ្ៀរថា ខ្ុ ំនឹងមានដពេបដត្ងៀនពីពរីដៅបីវលរដៅក្សនុងសននិបារដន្មោះ។ 
ដទាោះបីជាវាមនិចមនជាដពេត្បាវំលរក្សដ៏ោយ ក្សខ៏្ុ ំដៅចររដំ ើបក្សនុងោរបដត្ងៀនដៅដេើ
ត្បធ្លនបទ្ដន្មោះក្សនុងដពេប៉ាុន្មែ នវលរច េខ្ុ ំមានច រ។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំក្សត៏្បាបគ់្មរថ់ាខ្ុ ំនឹង
ដៅ។

ដៅដពេច េខ្ុ ំចុ្បោះពីដេើយនដដហាោះដៅត្បដទ្សអាេ់បានី ដោក្សឡារបីានមក្ស
 ត្មាបសួរខ្ុ ដំោយដសច្បក្សដីត្បោស ព៏ិដរាោះថា «ដោក្សហាក រ ី មានត្លូអ្ិបាយមាន ក្ស់
ច េខ្ុ ំបានអដញ្ា ើញបានេុបដចាេោរបដត្ងៀនដៅន្មទ្ីចុ្បងដត្ោយ ដហើយដោក្ស
នឹងបដត្ងៀនដៅក្សនុងវលរច្បំនួនត្បា»ំ ខ្ុ ំរដំ ើបជាខ្េ ងំ។ លឺហនឹងដហើយ! ខ្ុ ំ ឹងថាដនោះជាោរ
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ដរៀបច្បរំបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយដពេដនោះខ្ុ ំមានឱោសនឹងបានដ ើញពីរដបៀបននអវី
ច េខ្ុ ំបានដ ើញដៅក្សនុងវញិ្ញា ណដេច្បដច្បញជារបូរាងដហើយ។ ខ្ុ ំបានដរៀបច្បំសនេឹក្ស
ដមដរៀនោក្សជ់ាបជ់ាមយួខ្ុ ំ ប៉ាុចនតមនិបានដរៀបច្បំវាជាេក្សខណៈ៥ដមដរៀនដ ើយ។  ូដច្បនោះ 
ជាដរៀងរាេ់នថៃដៅក្សនុងអងរសននិបារខ្ុ ំដ ើងដៅបដត្ងៀន ដហើយដៅដពេច្បប ់ ខ្ុ ំក្សដ៏ៅ
អ្ិសាា នដៅក្សនុងវញិ្ញា ណ ដហើយសរដសរដមដរៀនសត្មាបវ់លរសននបិារបន្មទ បដ់ទ្ៀរ។ 
ដៅក្សនុងវលរនីមយួៗ ត្ពោះជាមាច ស់បានចាក្សដ់ត្បងតាងំដេើខ្ុ ំយ៉ា ងអសាច រយណាស់។

មុនដពេច េខ្ុ ំបនតចវងឆ្ៃ យដទ្ៀរ ខ្ុ ំសូម ត្មាបដោក្សអនក្សថា ត្បដទ្សអាេ់
បានីធ្លេ បជ់ាត្បដទ្សត្ក្សីត្ក្សជាងដលដៅដពេច េខ្ុ ំដៅដន្មោះ។ ត្បាក្សច់ខជាម្យមលឺ
ជាង ៥០០  ុោេ រក្សនុងមយួចខ ដហើយមនុសសបានដត្បើត្បាស់ោរសូក្សបា៉ា នជ់ារដបៀប
ដ ើមបឲី្យបានរស់រាន។ ដៅដពេច េខ្ុ ំលិរពីោរបដត្ងៀនមនុសសដៅដេើចផ្សនក្សហិរញ្ា
វរថុ ខ្ុ ំមនិត្បា ថាដលនឹងទ្ទ្ួេដមដរៀនដន្មោះដោយរដបៀបណាដទ្។ ខ្ុ ំ ឹងថាត្ពោះបនទូេ
អាច្បដ្វើោរសត្មាបម់នុសសត្លប់ៗ របូ ប៉ាុចនតដនោះជាបទ្ពិដសា្ន៍ថែីមយួសត្មាបខ់្ុ ំ។ 
ដៅដពេច េខ្ុ ំបដត្ងៀនដមដរៀនទ្មីយួ ខ្ុ ំបានមានអារមែណ៍ពីរន្មងំច េរារាងំ
មនុសសមនិឲ្យយេ់។ ដៅដពេបដត្ងៀនដមដរៀនទ្ីពីរ ខ្ុ ំអាច្បមានអារមែណ៍ថា មនុសស
ចាបដ់ផ្សដើមមានច្បិរតដត្សក្សឃ្លេ នខ្ងឯវញិ្ញា ណ ដហើយខ្ុ ំអាច្បដ ើញមាន ំដនឿរកី្ស
 ុោះោេដ ើងតាមរយៈទ្ឹក្សមុខរបស់ដល ដៅដពេច េដលបានឮនូវ ំណឹងេអននត្ពោះ
រា យ។ ដៅដរៀងរាេ់នថៃដពេច េខ្ុ ំបដត្ងៀន េ់មនុសស ពួក្សដលោនច់ររកី្សរាយដៅៗ 
ដហើយខ្ុ ំអាច្បត្បាបប់ានថា ពួក្សដលរដំ ើបអំពីត្ពោះរា យណាស់។

ដៅោៃ ច្បមុនច េខ្ុ ំបដត្ងៀនដមដរៀនចុ្បងដត្ោយ ត្ពោះអមាច ស់បានមានបនទូេមក្ស
ោនខ់្ុ ំថា ខ្ុ ំត្រូវន្មមំនុសសឲ្យថាវ យរង្ហវ យសត្មាបត់្ក្សុម ំនុំក្សនុងរំបនន់្មន្ម។ ខ្ុ ំមនិ
ត្បាក្ស ពីោរដនោះដទ្ ដត្ ោះជាបឋម វាមនិចមនជាោរ ួប ុំច េខ្ុ ំបានដរៀបច្បំ ដហើយទ្ី
ពីរ ខ្ុ ំមនិត្បាក្ស ថាមនុសសនឹងដ្េើយរបដោយរដបៀបណាដទ្។ ឡារនីិងខ្ុ ំបានដច្បញ
នថេដ្វើ ំដណើ រ និងនថេសាន ក្សដ់ៅសត្មាបត់្លូលង្ហវ េក្សនុងរំបន ់ ដ ើមបអីាច្បឲ្យពួក្សដលមក្ស
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ចូ្បេរមួោរ ួប ុំដនោះបាន។ ខ្ុ ំបាននិយយជាមយួឡារអីំពីោរដនោះ ដហើយគ្មរ់បាន
ត្បាបខ់្ុ ំថាសូមដ្វើចបបដនោះចុ្បោះ។

 ូដច្បនោះដៅក្សនុងវលរចុ្បងដត្ោយ ខ្ុ ំក្សប៏ានន្មមំនុសសឲ្យថាវ យរង្ហវ យសត្មាបអ់ងរ 
សននិបារ ដហើយមានោរចាក្សដ់ត្បងតាងំខ្េ ងំណាស់រហូរ េ់ខ្ុ ំសឹងចរឈរមនិ 
នឹង។ មនុសសត្លប់ៗ របូដៅក្សនុងសាេត្ប ុំរាផំ្សង ចត្សក្សផ្សងដៅដពេច េពួក្សដលយក្ស
ត្បាក្សម់ក្សថាវ យដៅខ្ងមុខ។ ត្ក្សុមប ិសណាា រក្សិច្បចច េបានោនថ់ងរ់ង្ហវ យដពេ
ច េមនុសសថាវ យ បានយំ ដហើយសឹងចរឈរមនិនឹង។ ខ្ុ ំមនិធ្លេ បប់ានដ ើញដហរុ
ោរណ៍ណា ូច្បដនោះពីមុនមក្សដទ្ លឺយ៉ា ងដហាច្បណាស់ដពេទ្ទ្ួេរង្ហវ យ។ ដៅ
ដពេច េខ្ុ ំដមើេមនុសសរា ំ និងចត្សក្សដោយអំណរខណៈច េដលក្សំពុងចរថាវ យ
រង្ហវ យ ខ្ុ ំក្សប៏ានេងក់្សនុងោរចាក្សដ់ត្បងតាងំ និង ំដនឿ ដ៏សាែ ោះសរបស់អស់អនក្សច េ
ថាវ យត្គ្មបពូ់  វ៏ដិសសវសិាេទាងំដនោះ។

បន្មទ បព់ីោរត្ប ុំច្បប ់ ឡារបីានរ ំួេច្បិរតជាខ្េ ងំដោយសារអវីច េគ្មរប់ាន 
ដ ើញ។ គ្មរក់្ស៏បានភ្ាក្សដ់ផ្សអើេដោយបានដ ើញថងរ់ង្ហវ យទាងំពីរដន្មោះ មានដពញ
ចណនដៅដោយត្បាក្សរ់ង្ហវ យច េដយើងបានយក្សដៅោនអ់ាផ្លរមនិរបស់គ្មរ់
បន្មទ បព់ីច្បបោ់រត្ប ុំដពេោៃ ច្ប។ ដោក្សឡារបីានត្បាបខ់្ុ ំថា ដៅក្សនុងោរ ួប ុំច េ
ដយើងបានត្បមូេត្បាក្សរ់ង្ហវ យពីមុន ជាទូ្ដៅលឺមានថងរ់ង្ហវ យចរមយួប៉ាុដណាណ ោះ
ច េដពញដោយអដនេើ។ ដយើងក្ស៏បានត្បញាបត់្បញាេ់ដ្វើ ំដណើ រដៅ ដហើយោក្សថ់ង់
រង្ហវ យដៅដពេច េដយើងដ្វើ ំដណើ រដៅអាផ្លរមនិ រូ៏ច្បរបស់ដោក្សឡារ ី ដៅតាម
ផ្សេូវច េមានមនុសសដត្ច្បើនក្សក្សកុ្សញ។

ដៅដពេច េដយើងដៅ េ់អាផ្លរមនិរបស់ឡារ ី ដយើងបានអងរុយចុ្បោះដៅក្សនុង
បនទបទ់្ទ្ួេដ ្ៀវរបស់គ្មរ ់ ដហើយដបើក្សថងរ់ង្ហវ យដ ើមបរីាបត់្បាក្ស។់ ដៅដពេច េ
ឡារចីាក្សត់្បាក្សដ់ច្បញពីថងរ់ង្ហវ យ មានអវីមា៉ាងបានដក្សើរដ ើងច េរហូរមក្សទ្េ់
សពវនថៃដនោះ ខ្ុ ំចរមនិអាច្បរក្ស ក្សយមក្សពណ៌ន្មបាន។ ភាេ មៗដន្មោះ មានអព័ទពណ៌ដខៀវ
ខចីបានបំដពញដៅក្សនុងបនទបដ់ន្មោះ ដហើយត្ពោះវរតមានរបស់ត្ពោះជាមាច ស់បានហ ុ៊ុំពទ័្ធ ុំ
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វញិដយើង។ ដយើងអងរុយដៅដសៃៀមដត្ោមដត្បងតាងំច េបំដពញដៅក្សនុងបនទបដ់ន្មោះ។ 
វាមនិ ូច្បជាោរចាក្សដ់ត្បងតាងំដផ្សសងៗដទ្ៀរច េខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេដៅដពេអ្ិបាយ ឬ
អ្ិសាា នសត្មាបម់នុសសដ ើយ។ ផ្សទុយដៅវញិ ដត្បងតាងំដនោះមានវរតមានរបស់ត្ពោះ
ជាមាច ស់មក្សជាមយួ។ វាជាដត្បងតាងំ វ៏សុិទ្ធ ដហើយដ្វើឲ្យខ្ុ ំមានអារមែណ៍ថាខ្ុ ំដៅ
ក្សនុងត្ពោះវរតមានរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ផ្លទ េ់ចរមដង។ ដៅដពេច េដយើងអងរុយដៅទ្ីដន្មោះ 
ដត្បងតាងំដន្មោះបានហូរមក្សខ្េ ងំដ ើងៗដៅក្សនុងបនទប។់ អវីច េដយើងអាច្បដ្វើបានលឺ
ត្គ្មនច់រអងរុយដៅទ្ីដន្មោះដហើយយំ។ បន្មទ បម់ក្ស ដៅក្សនុងពំនូក្សត្បាក្សរ់ង្ហវ យច េល
ដេើរុរូច្បដន្មោះ ខ្ុ ំបានដ ើញច្បិដញ្ច ៀនដរៀបោររបស់បុរសមាន ក្ស។់ ដៅយបដ់ន្មោះ ខ្ុ ំពិរជា
រ ំួេច្បិរតណាស់ដោយបានដ ើញមនុសសមាន ក្សច់ េពុំមានត្បាក្សដ់សាោះ បានថាវ យវរថុ
ចរមយួច េមានរនមេវដិសសវសិាេរបស់គ្មរ។់ រដំពច្បដន្មោះត្ពោះអមាច ស់មានបនទូេ
មក្សោនខ់្ុ ំថា៖

«ដយើងត្តាស់ដៅកូ្សនដៅោនជ់ារិសាសន៍ន្មន្មដ ើមបបីដត្ងៀនដលនូវដគ្មេ
ោរណ៍ច េដយើងបានបដត្ងៀន េ់កូ្សនអំពីត្ពោះរា យ និងថវោិ។ ចិ្បដញ្ច ៀនដនោះ
ត្រូវបានថាវ យមក្សក្សនុ ងថងរ់ង្ហវ យដោយ ដំនឿ ៏្ ំដ្ង។ ប៉ាុចនត ដយើងច្បងឲ់្យកូ្សន
យក្សវាទុ្ក្សជាដសច្បក្សដីរឭំក្សអំពីយប់ដនោះ។ ចូ្បរ ឹងច រថា  ូច្បច េចិ្បដញ្ច ៀនដរៀប
ោរច េបញ្ញា ក្សពី់សមពនធដមត្រី កូ្សនក្សនឹ៏ងត្បោសពីសមពនធដមត្រីរបស់ដយើងសដី
ពីោរផ្សររផ់្សរង ់េ់ត្បជារាគសដរបស់ដយើងច រ។ ចូ្បរ ឹងថា ដៅក្សចនេងណាច េ
ដយើងចារកូ់្សនឲ្យដៅ ដយើងក្សនឹ៏ងផ្សររផ់្សរងថ់វោិក្សនុ ងោរច្បំណាយច រ។»
 

ដៅដពញមយួយបដ់ន្មោះ ខ្ុ ំដលងមនិេក្សទ់ាេ់ចរដសាោះ។ យបដ់ន្មោះខ្ុ ំសាន ក្សដ់ៅ
ក្សនុងអាផ្លរមនិរបស់ឡារ ី ដហើយមានដត្បងតាងំពីត្ពោះជាមាច ស់សណាិ រដៅទ្ីដន្មោះ។ 
ដៅដពេដ្វើ ំដណើ រ្េងោរស់មុត្ទ្អារេងទ់្ិក្សមក្សត្សុក្សក្សំដណើ រវញិ ខ្ុ ំក្សដ៏លងមនិេក្ស់
ច រ។ អវីច េខ្ុ ំអាច្បដ្វើបានលឺដមើេដៅដត្ៅបងអួច្ប ដហើយយំក្សនុងដពេ ិោះយនដដហាោះ
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ទាងំ ៨ ដមា៉ា ងចរមដង។ ខ្ុ ំដលងមនិេក្សអ់ស់រយៈដពេ ៤៦ ដមា៉ា ង បន្មទ បព់ីត្ពោះអមាច ស់
មានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំដៅយបដ់ន្មោះ។ អស់រយៈដពេជាដត្ច្បើនចខបន្មទ បព់ីយបដ់ន្មោះ 
ដៅដពេណាច េខ្ុ ំនឹក្ស េ់វា ខ្ុ ំក្សម៏ានអារមែណ៍ពីត្ពោះវរតមាន ច េ ដហើយក្សច៏ាប់
ដផ្សដើមយំ។

ខ្ុ ំមនិបានត្បាបឡ់ារពីីអវីច េត្ពោះអមាច ស់បានត្បាបម់ក្សោនខ់្ុ ំអំពីច្បិដញ្ច ៀនដន្មោះ
ដ ើយ។ ត្បាក្សរ់ង្ហវ យដៅក្សនុងថងរ់ង្ហវ យត្រូវបានត្បលេ់ដៅត្ក្សុម ំនុំន្មន្មដៅ
ត្បដទ្សអាេ់បានី ដហើយខ្ុ ំ ឹងថាដលក្សអ៏ាច្បេក្សច់្បិដញ្ច ៀនដ ើមបបីានត្បាក្សប់ចនថមច រ 
ប៉ាុចនតខ្ុ ំបាន ឹងពីអវីច េត្ពោះអមាច ស់បានត្បាបខ់្ុ ំអំពីវា។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំរកី្សរាយណាស់ដពេ
ច េឡារបីានទូ្រស័ពទមក្សខ្ុ ំ ដហើយត្បាបខ់្ុ ំថា ត្ពោះអមាច ស់បានមានបនទូេមក្សោន់
គ្មរ ់ ដហើយត្បាបគ់្មរឲ់្យត្បលេ់ច្បិដញ្ច ៀនដន្មោះមក្សឲ្យខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំបានយក្សច្បិដញ្ច ៀនដនោះដៅ
ចាបជ់ាបន់ឹង ញ្ញា ំង ដហើយដៅដពេដនោះវាដៅក្សនុងោរយិេ័យរបស់ខ្ុ ំ។ មានដពេ
ជាដត្ច្បើនដេើក្សច េខ្ុ ំបានដមើេដៅោនច់្បិដញ្ច ៀនដន្មោះ ដហើយក្សត៏្រូវច្បងចានូំវត្ពោះ
បនទូេរបស់ត្ពោះអមាច ស់សត្មាបខ់្ុ ំដៅយបដ់ន្មោះ ដៅោេច េខ្ុ ំបាន ួបនឹង
ឧបសលរហិរញ្ា វរថុ្ំៗដៅដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន ដំន្មោះ តាងំពីដពេដន្មោះមក្ស។ ត្ពោះជាមាច ស់
បានដសាែ ោះត្រងជ់ានិច្បចក្សនុងោរផ្សររផ់្សរងអ់វីៗច េខ្ុ ំត្រូវោរ ដ ើមបដី ើរតាមទ្ិសដៅរបស់
ត្ទ្ងច់ េបានបង្ហា ញ េ់ខ្ុ ំន្មយបដ់ន្មោះ។ ន្មរាត្រីឯត្បដទ្សអាេ់បានីបានផ្លេ ស់បដូរ
 ីវរិរបស់ខ្ុ ំ ប៉ាុចនតមានដត្ច្បើនចថមដទ្ៀរច េត្ពោះជាមាច ស់នឹងបង្ហា ញ េ់ខ្ុ ំដៅដពេ
ខ្ងមុខ។

ដៅដពេច េខ្ុដំ្វើ ំដណើ រពីត្បដទ្សអាេ់បានីត្រេបដ់ៅ េ់ផ្សទោះវញិ ខ្ុ ំមាន
អារមែណ៍ ំរញុយ៉ា ងខ្េ ងំក្សនុងោរ នំ្មនូំវត្ពោះរា សារសដីអំពីត្ពោះរា យដនោះដៅត្លបទ់្ី
ក្សចនេងច េខ្ុ ំអាច្បដៅបាន។ ខ្ុ ំមានច្បិរតដ្ោះ្េួយ៉ា ងខ្េ ងំក្សនុងោរចច្បក្សរចំេក្ស
ពរ័ម៌ានដនោះ ដហើយខ្ុ ំក្សត៏្ពួយបារមភក្សនុងោរបដត្ងៀនដមដរៀនទាងំត្បាដំន្មោះមដងដទ្ៀរ ត្ពម
ទាងំ្ៃេ់ថាដរើដហរុោរណ៍ ច េនឹងដក្សើរដ ើងច រឬដទ្។ ខ្ុ ំមនិចាបំាច្បរ់ងច់ាយូំរ
ដទ្។ មានត្លូលង្ហវ េមាន ក្សដ់ៅរ ាអ ូថាបានអដញ្ា ើញខ្ុ ំឲ្យដៅ ដហើយបដត្ងៀនដមដរៀនទាងំ
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ត្បា ំច េ។ គ្មរ់បានឮពីដោក្សឡារថីា ដហរុោរណ៍ដន្មោះបានផ្លេ ស់ចត្ប ីវរិ
មនុសសជាដត្ច្បើន ដហើយគ្មរច់្បង់ឲ្យខ្ុ ំដៅ។ គ្មរជ់ាត្លូលង្ហវ េដេើត្ក្សុម ំនុំឥណាឌ រូច្ប
មយួ ច េមានភាពត្ក្សីត្ក្សណាស់។ ពួក្សដលត្រូវោរ ំនួយចផ្សនក្សហិរញ្ា វរថុ ដហើយត្បសិន
ដបើអវីច េដោក្សឡារបីានត្បាប់គ្មរជ់ាោរពិរ គ្មរម់ានអារមែណ៍ថាខ្ុ ំអាច្ប ួយ  េ់
គ្មរប់ាន។

 ូដច្បនោះខ្ុ ំក្សប៏ានដ្វើ ំដណើ រដៅ ដហើយបដត្ងៀនដៅក្សនុងោរត្ប ុនំ្មត្ពឹក្សនថៃអាទ្ិរយ 
និងោៃ ច្បនថៃអាទ្ិរយ រហូរ េ់ោៃ ច្បនថៃពុ្។ មានដមដរៀនត្បា ូំច្បោេដៅត្បដទ្ស 
អាេ់បានីច រ ដហើយខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេោរដ្េើយរបចបប ច េពីមនុសស។ មនុសសបាន
ចត្សក្ស និងដោររាដំៅដត្ោមោរចាក្សដ់ត្បងតាងំ ខ៏្េ ងំសដមប ើមដៅោៃ ច្បចុ្បងដត្ោយ
ននសននិបារខណៈច េដលក្សពុំងចរថាវ យត្បាក្សរ់ង្ហវ យ។ ដៅដេើក្សដនោះ ខ្ុ ំមនិបាន
ដ ើញអព័ទពណ៌ដខៀវដទ្ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមានអារមែណ៍ពីោរចាក្សដ់ត្បងតាងំ ខ៏្េ ងំោេ ដៅដពញ
ដមដរៀនទាងំត្បាចំ េខ្ុ ំបានបដត្ងៀន។ បន្មទ បព់ីបដត្ងៀនដមដរៀនចុ្បងដត្ោយច្បប ់ ខ្ុ ំក្ស៏
បានភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ ូច្បជាដោក្សឡារដីៅត្បដទ្សអាេ់បានីដ រ លឺដោយបានដ ើញត្បាក្ស់
រង្ហវ យជាដត្ច្បើនច េមានបដីត្បពនធចរ ១៧ លូប៉ាុដណាណ ោះជាអនក្សថាវ យ។ ខ្ុ ំបានចាក្សដ់សា
ត្បាក្សរ់ង្ហវ យទាងំដន្មោះដៅក្សនុងថង់ត្បាក្សច់ េមានដសា ដហើយយក្សវាដៅឯ
ោរយិេ័យដ ើមបរីាបដ់ៅនថៃបន្មទ ប។់

ន្មដពេត្ពឹក្សដ ើងន្មនថៃដន្មោះ ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេទូ្រស័ពទពីោរយិេ័យ។ ដេខ្
របស់ខ្ុ ំជាអនក្សទូ្រស័ពទមក្ស ដហើយខ្ុ ំអាច្ប ឹងថាមានដរឿងអវីមយួដក្សើរដ ើង។ ន្មង
និយយរ ិបរ ុប ដហើយសាដ បដ់ៅ ូច្បជាយំផ្សង។ ន្មងនិយយ ក្សយ ំបូងថា  
«ដោក្សត្លូ មានដរឿងច េខ្ុ ំច្បងត់្បាបទ់ាក្សទ់្ងនឹងត្បាក្សច់ េដោក្សត្លូបានយក្សមក្ស» 
ខ្ុ ំសួរថា «អនក្សន្មងដត្រសសីុ ដរើន្មងច្បងប់ាននយ័ថាដម៉ាច្ប?» បន្មទ បម់ក្ស ន្មងក្សប៏ាន
បនតដោយត្បាបខ់្ុថំា ន្មងបានដបើក្សថងត់្បាក្សដ់ ើមបរីាប ់ ដហើយោក្សវ់ាដៅក្សនុង្ន្មគ្មរ 
ប៉ាុចនតដៅន្មទ្ីច េន្មងដបើក្សថង ់ មានោរចាក្សដ់ត្បងតាងំ ខ៏្េ ងំោេ សណាិ រដេើន្មង
ដៅឯោរយិេ័យ ដហើយន្មងបាន ួេដៅដេើឥ ា។ ដេខ្របស់ខ្ុ ំមាន ក្សដ់ទ្ៀរបាន
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ឮពីោររដំ ើបរ ំួេដនោះ ន្មងក្សចូ៏្បេមក្សដហើយក្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើមញ័រញាក្សដ់ៅដត្ោម
ដត្បងតាងំច រ។ ដត្រសសីុបាននិយយថា «ដរើមានអវីដក្សើរដ ើងជាមយួនឹងត្បាក្សព់ីរ ា

អថូាដន្មោះ?» ខ្ុ ំបានត្បាបន់្មងថា ខ្ុ ំមនិ ឹង
ដទ្។

ប៉ាុន្មែ នសបាដ ហ៍ដត្ោយមក្ស ខ្ុ ំក្សំពុងចរ
បដត្ងៀនដគ្មេោរណ៍ ច េដនោះដៅក្សនុង
ត្ក្សុម ំនុំរូច្បមយួដៅរ ាអូនហយ៉ាូភាលខ្ង

របងូ។ ដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំដនោះ ដយើងបានដផ្ស្ើ 
ដមដរៀនបនួ ំបូងតាមរយៈរីវរីី ដហើយពួក្ស
ដលបានដមើេដមដរៀនទាងំដន្មោះក្សនុងរយៈដពេ
បនួសបាដ ហ៍មុន។ ខ្ុ ំបានដ្វើ ំដណើ រដៅន្ម
ោៃ ច្បនថៃអាទ្ិរយ ដ ើមបបីដត្ងៀនដមដរៀនទ្តី្បាំ
បដងាើយ។ ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរ ោរចាក្សដ់ត្បង
តាងំបានហូរមក្សខ្េ ងំចមនចទ្ន រហូរ េ់

ដ្វើឲ្យដយើងសឹងចរ ួេ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំដ្វើោរត្បមូេត្បាក្សរ់ង្ហវ យដៅយបដ់ន្មោះ ខ្ុ ំ
ក្សប៏ានបានទ្ទ្ួេោរដ្េើយរប ច េ ូច្បច េខ្ុ ំបានដ ើញដៅក្សនុងោរ ួប ុំមុនៗ
។ មនុសសពិរជារដំ ើបណាស់ក្សនុងោរថាវ យ។ ដៅអំ ុងដពេថាវ យត្បាក្សរ់ង្ហវ យ 
ត្ក្សុម ំនុំបានោក្សក់្សគនតក្សមយួដៅខ្ងមុខ ដ ើមបឲី្យមនុសសអាច្បថាវ យរង្ហវ យដត្ៅពី
ត្បាក្ស។់ ដៅដពេដនោះ មានអព័ទពណ៌ដខៀវដទ្ៀរដហើយ។ មានហាក្ស ូ់ច្បជាក្សងរងវង់
ច េមានអងករផ់្សចិរត្បមាណជា ១.៥ចម៉ាត្រដៅ ុំវញិក្សគនតក្សរង្ហវ យ ដៅខណៈច េ
មនុសសក្សំពុងចរថាវ យ។ ដត្បងតាងំលឺពិរជាខ្េ ងំណាស់ រហូរ េ់ដលត្រូវត្គ្មខ្ុ ំដៅឯ
ឡានបន្មទ បព់ីោរត្ប ុំច្បប ់ដត្ ោះខ្ុ ំមនិអាច្បដ ើរដោយខេួនឯងបាន។

ដៅដពេច េដរឿងដនោះដក្សើរដ ើង ខ្ុ ំមនិបាន ឹងថាមានដរឿងអវីក្សំពុងចរដក្សើរ
ដ ើងដន្មោះដទ្ ដហើយខ្ុ ំក្សម៏និច េបានឮថាវាដក្សើរដ ើងដៅក្សចនេងណាដផ្សសងដទ្ៀរ 

ប ុមនត ព្រះសេេ ូមិ្នព្ាន់មត
បានបង់នលលឲ្យសេើងមានេិរធិ
សៅសាថ្នេួរ៌ប ុសណា្្ះសរ មត
ព្រង់ក៏ស វ្ើឲ្យសេើងអាចរេ់សៅ
ជាបុព្ត ឬបុព្តីរបេ់ព្រះជា
មាច្េ់ និងរីករាេជាម្ួេនឹង
ព្បសយជន៍ននននព្រះរាជ្យ
របេ់ព្រះជាមាច្េ់សៅសលើភរ
មផ្នដីសនះមដរ។ 
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ច រ។ ខ្ុ ំបានបនតបដត្ងៀនដៅតាមសននិបារន្មន្ម ដហើយោរចាក្សដ់ត្បងតាងំក្សប៏ានបនត
ហូរមក្សយ៉ា ងខ្េ ងំោេ ច រ។ ដហើយបាទ្  អព័ទពណ៌ដខៀវដន្មោះបានដក្សើរដ ើងមដងដទ្ៀរ
ដៅក្សនុងសននិបារពីរបី។ ប៉ាុចនត ចផ្សនក្សច េដ្វើឲ្យខ្ុ ំមានច្បមៃេ់បំផុ្សរលឺោរច េដត្បងតាងំ
សណាិ រដៅដេើេុយ។ បន្មទ បព់ីច្បបស់ននិបារ បុលរេិក្សរបស់ខ្ុ ំមានោរពិបាក្សរាប់
ត្បាក្សរ់ង្ហវ យ។ ចូ្បរចាថំា ោរចាក្សដ់ត្បងតាងំបានហូរមក្សដេើបនទបអ់ាផ្លរមនិដៅ
ត្បដទ្សអាេ់បានីដន្មោះ ដពេច េដោក្សឡារបីានចាក្សត់្បាក្សរ់ង្ហវ យដៅដេើរុ? 
ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សប៉ាោះត្បាក្សរ់ង្ហវ យដន្មោះ ដោក្សអនក្សនឹងមានអារមែណ៍ពីោរចាក្ស់
ដត្បងតាងំ ដហើយចាបដ់ផ្សដើមញ័រភាេ ម។ ខ្ុ ំ ឹងថាសាដ បដ់ៅច្បចមេក្សណាស់ ចរខ្ុ ំបាន
អដងករដ ើញថាវាពិរជាដក្សើរដ ើង ូដច្បនោះចមន។

ក្សនុងន្មមជាអនក្សវទិ្ាសាគសតខ្ងវញិ្ញា ណ ខ្ុ ំមានច្បមៃេ់យ៉ា ងខ្េ ងំពីដសច្បក្សដីដនោះ 
ដហើយសួរត្ពោះអមាច ស់ពីវា។ ត្ទ្ងប់ានមានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំ ដហើយត្បាបខ់្ុ ំថាដហរុអវី
បានជាោរចាក្សដ់ត្បងតាងំ ខ៏្េ ងំោេ ដនោះបានដក្សើរដ ើងដៅដេើត្បាក្សរ់ង្ហវ យ។ ត្ទ្ង់
បានត្បាបខ់្ុ ំថា មនុសសភាលដត្ច្បើនបានថាវ យដោយសារវាជាោរពវក្សិច្បច ឬជាោរោន់
តាមវនិយ័។ មនុសសមយួច្បំនួនថាវ យដោយលិរថាវាជារបូមនដ ប៉ាុចនតពួក្សដលមនិមាន
 ំដនឿទាងំត្សុងដ ើយដៅដពេច េថាវ យ។ មានមនុសសជាដត្ច្បើនថាវ យដោយដត្ ោះ
ដលលិរថា ត្ពោះជាមាច ស់នឹងខ្្េ់នឹងពួក្សដល ត្បសិនដបើដលមនិថាវ យ។ មនុសសមយួ
ច្បំនួនដទ្ៀរថាវ យ ដោយលិរថាវាជាត្បាក្សច់ េដល ំ ក្ស។់ ត្ទ្ង់បានត្បាបខ់្ុ ំថា ដៅ
ដពេច េខ្ុបំដត្ងៀនអំពតី្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង ់ និងបង្ហា ញពីដគ្មេោរណ៍ចផ្សនក្សថវោិ
ច េត្រូវបានោក្សក់្សំបាងំ សដីអំពីត្ពោះរា យ មាន ំដនឿបានផុ្សសដ ើងដៅក្សនុង ួងច្បិរត
របស់មនុសស។ បន្មទ បម់ក្ស ដៅដពេច េពួក្សដលថាវ យ ពួក្សដលពិរជាថាវ យដោយ ំដនឿ
ចមន ដហើយដន្មោះឯងជាសាព នផ្សារភាា បដ់ៅោនត់្ពោះរា យ ច េអាច្បឲ្យោរចាក្សដ់ត្បង
តាងំហូរមក្ស។

ចាបត់ាងំពោីរដ្វើ ំដណើ រដៅត្បដទ្សអាេ់បានីដៅឆ្ន ២ំ០០៥ដន្មោះមក្ស  ីវរិ
របស់ខ្ុ ំបានផ្លេ ស់ចត្បជាខ្េ ងំ។ បំណងច្បិរតរបស់ខ្ុ ំក្សនុងោរដឈាងចាបដ់ៅោន់
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មនុសសដោយ ំណឹងេអសដីអំពីត្ពោះរា យបានបណាដ េឲ្យត្រិនោនិងខ្ុ ំដត្បើត្បាស់ក្សមែ
វ ិ្ ីទូ្រទ្សសន ៍ ដ ើមបដីឈាងចាប ់េ់ជារិសាសនន៍្មន្មដោយ ំណឹងេអដនោះ។ 
និយយឲ្យច្បំដៅ ដៅសពវនថៃដនោះដយើងច្បំណាយត្បាក្សរ់ាប់ោន ុោេ រជាដរៀងរាេ់ឆ្ន ំ
ដ ើមបតី្បាបម់នុសសអំពីត្ពោះរា យច េដយើងបានរក្សដ ើញដៅដពេជាដត្ច្បើនឆ្ន មំុន។ 
ប៉ាុចនត ដោក្សអនក្សត្បចហេជាមនិទានប់ានឮអំពី ំណឹងេអននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជា
មាច ស់ដៅដ ើយដទ្។ ដយើងក្សអ៏ញ្ច ឹងច រ ពីមុនមក្សលឺជាអនក្សដ ឿច េរាបថ់ាមានដឈាែ ោះ
ដៅសាថ នសួល ៌ប៉ាុចនតមនិដច្បោះត្សាយសាថ នសួលឲ៌្យមានវរតមានដៅដេើចផ្សន ី។ ប៉ាុចនត ត្ពោះ
ដយស ូមនិត្គ្មនច់របានបងន់ថេឲ្យដយើងមានសិទ្ធិដៅសាថ នសួលប៌៉ាុដណាណ ោះដទ្ ចរត្ទ្ងក់្ស៏
ដ្វើឲ្យដយើងអាច្បរស់ដៅជាបុត្តា ឬបុត្រីរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងរកី្សរាយជាមយួនឹង
ត្បដយ នន៍្មន្មននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះច រ។ សំខ្ន់
ជាងដន្មោះដៅដទ្ៀរ មានមនុសសរាបោ់នន្មក្សច់ េដយើងត្រូវដឈាងចាបដ់ោយ
 ំណឹងេអននត្ពោះរា យ ដហើយដ ើមបដី្វើ ូដច្បនោះបានលឺដយើងត្រូវោរត្បាក្ស។់ មនុសសក្សំពុង
ចរចាដំមើេ។  ីវរិរបស់ដយើងត្រូវមានេក្សខណៈខុសពីដល!

ដរើជាអវីដៅច េខ្ុ ំបានបដត្ងៀនដៅត្បដទ្សអាេ់បានី ច េបានន្មឲំ្យមានោរ
ចាក្សដ់ត្បងតាងំដន្មោះ? ដរើត្ពោះជាមាច ស់បានត្បាបខ់្ុ ំឲ្យដៅត្បោស េ់ជារិសាសន៍
ន្មន្មជាអវីច រ? ចមនដហើយ ដន្មោះលឺជាដគ្មេបំណងននដសៀវដៅដនោះ ដហើយខ្ុ ំដ ឿជាក្ស់
ថា វានឹងផ្លេ ស់ចត្ប ីវរិរបស់ដោក្សអនក្ស ូច្បច េវាបានផ្លេ ស់ចត្បខ្ុ ំច រ។  
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ជំពកូទី៣

ឱព្រះជាមាច្េ់សអើេ  

េូម្សម្តត្រូលបងគំផ្ង!  

ដោក្សច ររបីានទូ្រស័ពទមក្សោនោ់រយិេ័យរបស់ខ្ុ ំ ដហើយសួរខ្ុ ំថាដរើគ្មរ់
អាច្បដៅញំុាអាហារនថៃត្រងជ់ាមយួខ្ុ ំ ដៅដពេច េខ្ុ ំក្សំពុងដៅក្សនុងរំបនច់ េគ្មរ់
រស់ដៅដន្មោះបានច រឬដទ្។ ខ្ុ ំក្សំពុងចរទ្ទ្ួេោរសមាភ សនដ៍ៅឯសាថ នីយទូ្រទ្សសន៍
មយួដៅក្សនុងទ្ីត្ក្សុងច េដៅ ិរផ្សទោះគ្មរ ់ដហើយគ្មរច់្បងត់្បាបខ់្ុ ំថា ីវរិរបស់គ្មរប់ាន
ផ្លេ ស់ចត្បយ៉ា ងណាពីដមដរៀន និងក្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសនរ៍បស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំមនិច េបាន ួបច ររ ី
ពីមុនមក្សដទ្ ប៉ាុចនតបាននិយយទូ្រស័ពទជាមយួនឹងគ្មរ ់មដងជាពីរ ងច រ។ ខ្ុ ំនិយយ
ថា «បាទ្ ត្បាក្ស ណាស់!» ដយើងត្រូវដៅញំុាអាហារនថៃត្រង ់ច េហនឹង ដហើយខ្ុ ំលិរ
ថាដៅដពេច េដៅទ្ីដន្មោះ ខ្ុ ំច្បង ់ួបជាមយួគ្មរ់ និងសាដ ប់ឮពីសាច្បដ់រឿងរបស់ 
គ្មរ។់

ដៅដពេពិសារអាហារនថៃត្រង ់ ខ្ុ ំបាន ួបនឹងដោក្សច ររ ី និងកូ្សនត្បុសរបស់
គ្មរ ់ដហើយដោក្សដ ររកី្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើមត្បាបខ់្ុ ំពីសាច្បដ់រឿងរបស់គ្មរ។់ ដោក្សដ ររជីា
ត្លូលង្ហវ េ ដហើយគ្មរ់បានបដត្មើជាត្លូលង្ហវ េអស់រយៈដពេជាង ៣០ ឆ្ន មំក្សដហើយ 
ប៉ាុចនតគ្មរត់្រូវចាក្សដច្បញពីពន័ធក្សិច្បចដោយសារចរ ំងឺសាេ បម់យួច្បំដហៀងខេួនច េបាន
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ដ្វើឲ្យគ្មរព់ិោរ។ ដៅអំ ុងដពេដនោះ បន្មទ បព់ី ំងឺសាេ បម់យួច្បំដហៀងខេួន  ីវរិរបស់
គ្មរប់ានដខទច្បខទ។ី ដោយដហរុថាគ្មរម់និអាច្បដ្វើោរបាន គ្មរ់បានយឺរយ៉ា វក្សនុងោរ
សងបំណុេនថេផ្សទោះ ដហើយអាច្បត្បឈមមុខនឹងោររបឹអូសយក្សផ្សទោះ។ ពួក្សដលក្សច៏ាប់
ដផ្សដើមមានោរពិបាក្សក្សនុងោរបងន់ថេទ្ឹក្សដ េើង និងោរទ្ិញមាូបអាហារច រ។ តាមពិរ 
ដោក្សច ររបីាននិយយថា បញ្ញា បានចត្បោេ យជា្ៃន់្ ៃរដៅរហូរ េ់នថៃមយួ គ្មរ់
អងរុយន មាខ ងោនោ់ដំ េើងខេី ដហើយន មាខ ងដទ្ៀរោនត់្ពោះលមពរីដោយលិរថានឹង
សមាេ បខ់េួន។

ដៅដពេក្សំពុងអស់សងឃមឹចបបដនោះដហើយ ដោក្សដ ររបីានដ ើញក្សមែវ ិ្ ី
ទូ្រទ្សសនរ៍បស់ដយើង ដហើយបានបញ្ញា ទ្ិញដមដរៀនមយួច្បំនួនពីដយើង។ គ្មរប់ានបនត
ដោយពនយេ់ថា ដៅដពេច េគ្មរប់ានទ្ទ្ួេ្នធ្លន និងដមដរៀន ំបូង  គ្មរត់្រូវ
ោរេុយបន្មទ នច់្បំនួនជាង២០០០ ុោេ រសត្មាបោ់រច្បំណាយដេើរត្មូវោរសំខ្ន់ៗ  
និងមាូបអាហារ។ គ្មរ់បានសាដ បដ់មដរៀនរបស់ខ្ុ ំមដងដហើយមដងដទ្ៀរ រហូរ េ់មាន
 ំដនឿបានផុ្សសដ ើងដៅក្សនុង ួងច្បិរតរបស់គ្មរ។់ គ្មរក់្សប៏ានសដត្មច្បច្បិរតដ ឿដេើត្ពោះ
ជាមាច ស់សត្មាបត់្បាក្ស់ ២០០០  ុោេ រច េគ្មរត់្រូវោរដន្មោះ។  ូដច្បនោះ គ្មរប់ានដ្វើនូវ
អវីច េត្រិនោនិងខ្ុ ំដ្វើជាមយួនឹងោដ នទ់្ីមយួច េខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេ។ គ្មរប់ានសាប
ដត្ ោះសត្មាបត់្បាក្ស ់២០០០  ុោេ រដន្មោះ។ គ្មរប់ានសរដសរោេបរដិច្បឆទ្ និងដពេ
ដវោដៅដេើត្ក្សោសមយួសនេឹក្ស ច េគ្មរដ់ ឿថាគ្មរ់បានទ្ទ្ួេត្បាក្សដ់ន្មោះដហើយ 
ដោយដយងតាមលមពរីមា៉ា កុ្សស ១១៖២៤ ដហើយដផ្ស្ើមូេបបទានបត្រមក្សោនព់ន័ធក្សិច្បច
របស់ដយើង។

ខ្ុ ំមនិបាន ឹងថាដរឿងដនោះបានដក្សើរដ ើងដទ្ ដត្ ោះខ្ុ ំមនិបានសារ េ់ ឬនិយយ
ជាមយួដ ររដី ើយដៅដពេដន្មោះ។ គ្មរម់ានត្បសាសនថ៍ា ដៅក្សនុងដពេត្បចហេជា
មយួសបាដ ហ៍ក្សនេោះ មានបុរសមាន ក្សប់ានឈរដៅមារ់ទាវ រផ្សទោះគ្មរ់ ដហើយសំុ ួបគ្មរ។់ 
ដោក្សច ររធី្លេ បស់ារ េ់បុរសដន្មោះពីមុនមក្ស ប៉ាុចនតគ្មរថ់ាពួក្សដលទាងំពីរខ្ន ួបគ្មន យូរ
មក្សដហើយ។ ពួក្សដលបាន ច ក្សគ្មន បនតិច្ប ដហើយបុរសដន្មោះក្សដ៏ េដ ើងថា គ្មរម់ក្ស
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ដនោះតាមពិរលឺច្បងឲ់្យមូេបបទានបត្រទ្ឹក្សត្បាក្ស ់២០០០  ុោេ រដៅោនគ់្មរ់។ គ្មរ់
បនតដោយពនយេ់ថា ដៅដពេមយួសបាដ ហ៍ក្សនេោះមុន ដៅនថៃដនោះ ដមា៉ា ងដនោះ។េ។ 
គ្មរម់ានអារមែណ៍ថាត្ពោះវញិ្ញា ណ វ៏សុិទ្ធបាន ឹក្សន្មគំ្មរឲ់្យយក្សត្បាក្ស២់០០០ ុោេ រ
មក្សឲ្យដោក្សច ររ។ី

ដោក្សច ររឈីរដៅទ្ីដន្មោះទាងំត្សឡាងំោងំ។ គ្មរក់្ស៏បានេូក្សយក្សោបូប
េុយពីក្សនុងដហាដៅ៉ា ច េគ្មរប់ានទុ្ក្សត្ក្សោសមយួសនេឹក្សដន្មោះ ច េបានសរដសរនូវ
នថៃ ចខ និងដមា៉ា ងច េគ្មរប់ានដ ឿថា គ្មរប់ានទ្ទ្ួេត្បាក្ស ់២០០០  ុោេ រដហើយ។ 
ោេបរដិច្បឆទ្ និងដពេដវោច េត្រូវបានសរដសរដៅដេើត្ក្សោសរបស់ដោក្សច ររលីឺ
 ូច្បគ្មន ដៅនឹងដពេច េបុរសដន្មោះបានត្បាបថ់ា គ្មរ់មានអារមែណ៍ថាឲ្យត្បាក្ស់ 
២០០០  ុោេ រ េ់ដោក្សច ររ។ី ដោក្សច ររបីាន ឹងថា ដនោះមនិចមនជាោរនច្ប នយ
ដទ្។ គ្មរប់ាន ងឹថា ដនោះជាោរដ្េើយរបដោយផ្លទ េ់ដៅោនត់្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជា
មាច ស់ ដហើយនិយយឲ្យច្បំលឺជាច្បាបន់នត្ពោះរា យចរមដង។

គ្មរប់ានបនតចច្បក្សរចំេក្សដរឿងរបស់គ្មរ ់ ដហើយត្បាបខ់្ុ ំថាគ្មរម់ានកូ្សនត្បាពំីរ
ន្មក្ស ់ ច េសុទ្ធចរដរៀបោរអស់ដហើយ ដេើក្សចេងចរកូ្សនត្បុសអាយុ១៦ឆ្ន មំាន ក្ស់
ប៉ាុដណាណ ោះ (ជាមាន ក្សច់ េដៅជាមយួគ្មរដ់ពេពិសារអាហារនថៃត្រងដ់ន្មោះ)។ កូ្សនដន្មោះ
បានចបក្សដច្បញពីត្ពោះជាមាច ស់ដៅដពេច េគ្មរប់ានដ ើញពីអវីច េឪពុក្សរបស់
គ្មរប់ានក្សំពុងចរ្េងោរ។់ កូ្សនត្បុសដន្មោះខឹងនឹងត្ពោះជាមាច ស់ជាខ្េ ងំ ដោយសារចរ
ឪពុក្សរបស់គ្មរប់ានដសាែ ោះត្រងជ់ាង ៣០ ឆ្ន មំក្សដហើយ ដហើយកូ្សនត្បុសមានអារមែណ៍
ថាត្ពោះជាមាច ស់បានដបាោះបងគ់្មរដ់ចាេ។

ដោក្សដ ររចី្បងរ់ក្សវ ិ្ ីមយួដឈាងចាបដ់ៅ េ់កូ្សនត្បុស ដហើយគ្មរក់្សម៏ានលំនិរ
មយួ។ ខ្ុ ំបាននិយយដត្ច្បើនពីោរបរបាញ់សរវោដ នដ់ៅក្សនុង្នធ្លនច េខ្ុ ំសរដសរ 
ដហើយត្បាបព់ីរដបៀបច េត្ពោះជាមាច ស់បានបដត្ងៀនខ្ុ ំឲ្យត្បមាញ់ដោយ ំដនឿ។ ោរ
ត្បមាញ់សរវោដ ន់ជាច្បំណងច់្បំណូេច្បិរតកូ្សនរបស់គ្មរ ់  ូដច្បនោះដោក្សដ ររបីានពនយេ់
ដៅោនកូ់្សនត្បុសពីរដបៀបបានសរវោដ នដ់ៅរ ូវសេឹក្សដឈើត្ ុោះដន្មោះ ដៅតាមរដបៀបនន
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ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ កូ្សនត្បុសបានលិរពីវា ដហើយចុ្បងដត្ោយគ្មរក់្សយ៏េ់ 
ត្ពម។ បន្មទ បម់ក្ស ដោក្សដ ររនីិងកូ្សនត្បុសបានត្សាយ ំដនឿរបស់ពួក្សដល  ូច្បច េ
ដោក្សដ ររបីានដ្វើសត្មាបត់្បាក្ស ់២០០០  ុោេ ររបស់គ្មរច់ រ។ ដក្សែងដន្មោះបានទ្ទ្ួេ
ោដ នដ់ឈាែ េមយួក្សាេ ល៏ួរជាទ្ីដពញច្បិរតដៅក្សនុងដពេត្បាបំីន្មទ្ី។ ដៅដពេច េ
ដោក្សដ ររ ី និងកូ្សនត្បុសបានយក្សសរវោដ នដ់ៅោន់ហាងេក្ស់សាច្បត់្សស់ ដោក្ស 
ច ររបីានចាក្សសីុ់រីដមដរៀនរបស់ខ្ុ ំដៅក្សនុងឡាន។ ដៅដពេច េដោក្សច ររកី្សំពុងចរ
យក្សសរវោដ នដ់ៅក្សនុងហាង កូ្សនត្បុសបាននិយយថាគ្មរច់្បងដ់ៅក្សនុងឡាន ដហើយ
សាដ បដ់មដរៀនចថមដទ្ៀរ។ ដៅដពេច េដោក្សច ររដីច្បញមក្ស កូ្សនត្បុសរបស់គ្មរ់
ដ េដ ើងថា «បា៉ា  ខ្ុ ំលិរថាដយើងបានខក្សខ្ន ឬខវោះអវីមា៉ាងដៅដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន ំ
ដនោះ។ ខ្ុ ំបាន ឹងថាោដ នដ់ន្មោះជាេទ្ធផ្សេននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។»

បន្មទ បម់ក្ស កូ្សនត្បុសរបស់គ្មរ់ក្សប៏ានថាវ យ ីវរិសាជាថែីដៅោន់ត្ពោះអមាច ស់ 
ដោយត្បាបប់ា៉ា របស់គ្មរ់ថា ត្បសិនដបើត្ពោះជាមាច ស់អាច្បត្បទានត្បាក្ស ់២០០០  ុោេ រ 
និងសរវោដ ន់ ដន្មោះត្ទ្ងក់្សអ៏ាច្បត្បទានត្បាក្ស១់៧០០០ ុោេ រច េពួក្សដលត្រូវោរ ដ ើមប ី
ដោោះផ្សទោះពីោររបឹអូសច រ។ មក្សទ្េ់ត្រឹមដនោះដទ្ើបខ្ុ ំបានយេ់ខេោះពីដោក្សច ររ។ី ខ្ុ ំ
បាននឹក្សចាោំេពសំីបុត្រទ្ីមយួច េដោក្សច ររ ីនិងកូ្សនត្បុសបានដផ្ស្ើមក្សច េបាន
សរដសរថា «ជាត្គ្មបពូ់ ដ ើមបដីត្សាច្បត្សងផ់្សទោះពីោររបឹអូស។» ខ្ុ ំ ឹងថាសំបុត្រដន្មោះ
ខេី ប៉ាុចនតវាសរដសរដផ្លដ រដេើរត្មូវោររបស់ពួក្សដល។ ពួក្សដលមនិបាននិយយពីអវីដផ្សសង
ដទ្ៀរដទ្ លតឺ្គ្មនច់រឲ្យផ្សទោះរចួ្បផុ្សរពោីររបឹអូសប៉ាុដណាណ ោះ។ ខ្ុ ំក្សច៏ាបំានថា ដពេដន្មោះខ្ុ ំ
បានោក្សន់ ដេើសំបុត្រដន្មោះ ដហើយយេ់ត្សបជាមយួពួក្សដល។ ខ្ុ ំអាច្បនឹក្សចាដំៅន្មទ្ី
ច េខ្ុ ំបានដ្វើ ូដច្បនោះច្បាស់ណាស់។

មក្សទ្េ់ត្រឹមដនោះ ដោក្សច ររបីានត្បាបខ់្ុ ំថា ដៅដពេត្បចហេជាពីរសបាដ ហ៍ 
មានបុរសមាន ក្សដ់ទ្ៀរបានមក្សខ្ងមុខផ្សទោះរបស់គ្មរ។់ ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរក្សជ៏ាមនុសស
ច េដោក្សច ររធី្លេ បស់ារ េ់ច រ។ បុរសដន្មោះបាននិយយថា គ្មរ់បានដ ើញផ្សទោះដន្មោះ
ោក្សេ់ក្សដ់ោយ្ន្មគ្មរ ដហើយសួរដោក្សច ររថីាគ្មរត់្រូវោរត្បាក្សប់៉ាុន្មែ នដ ើមបរីចួ្បផុ្សរ
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ពីោររបឹអូសដន្មោះ។ ដោក្សច ររបីានត្បាបគ់្មរថ់ាច្បំនួន ១៧០០០ ុោេ រ។ បុរសដន្មោះ
ក្សប៏ានសរដសរមូេបបទានបត្រច េមានទ្ឹក្សត្បាក្សច់្បំនួនប៉ាុនដន្មោះ ដហើយក្សប៏ានចាក្ស
ដច្បញដៅ។ ដោក្សច ររបីានសមេងឹដមើេដៅដេើមូេបបទានបត្រ។ មក្សទ្េ់ត្រឹមដនោះ 
ដោក្សច ររកី្សំពុងចរអងរុយយំដៅទ្េ់មុខខ្ុ ំឯដភា នីយោា ន ដហើយអរលុណខ្ុ ំច េ
បានបដត្ងៀនមនុសសអំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដោក្សច ររបីាននិយយថា គ្មរ់
រកី្សរាយណាស់ច េបានដ ើញកូ្សនៗរបស់គ្មរសុ់ទ្ធចរបានដ ើញនូវត្ពោះហសដរបស់
ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយវាបានផ្សដេ់ឱោស េ់គ្មរក់្សនុងោរចច្បក្សចាយនូវត្ពោះរា យរបស់
ត្ពោះអងរជាមយួពួក្សដល។ ខ្ុ ំដពញច្បិរតនឹងោរដនោះណាស់! ដនោះជាដសច្បក្សដីពិរសដីពីត្ពោះ
រា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយខ្ុ ំពិរជាមានពរណាស់ច េអាច្បចច្បក្សចាយវាជាមយួ
មនុសស និងសាដ បឮ់នូវសាច្បដ់រឿងរបស់ដល។ ដោក្សអនក្សដ ើញដទ្ ដោក្សច ររមីនិត្រូវោរ
ោរអាណិរអាសូរដទ្។ គ្មរត់្រូវោរ
 ំដណាោះត្សាយ ដហើយគ្មរប់ានរក្ស
ដ ើញ ំដណាោះត្សាយទាងំដន្មោះដៅ
ក្សនុងត្ពោះរា យ។

ដៅដពេដនោះ ខ្ុ ំមានអារមែណ៍
ថាខ្ុ ំត្រូវបញ្ញា ក្សអ់វីមា៉ាងដៅត្រងដ់នោះ 
ទាក្សទ់្ងនឹងសាច្បដ់រឿងរបស់ដោក្ស
ច ររ។ី ដទាោះបីជាដយើងហាក្ស ូ់ច្បជា
ដ ើញថាមនុសសបានមក្សដគ្មោះទាវ រ
ផ្សទោះដោក្សច ររ ី ដហើយឲ្យត្បាក្សដ់ៅ
គ្មរ ់ខ្ុ ំមនិច្បងឲ់្យដោក្សអនក្សយេ់ត្ច្ប ំថា  ំដណាោះត្សាយចផ្សនក្សថវោិរបស់ដោក្សអនក្ស
នឹងររម់ក្សរក្សដោក្សអនក្ស ដៅខណៈច េដោក្សអនក្សអងរុយដសៃៀមញំុាោដហវដៅផ្សទោះដន្មោះ
ដទ្។ អរដ់ទ្ លឺដោក្សអនក្សមានចផ្សនក្សច េដោក្សអនក្សត្រូវបំដពញ ដៅក្សនុងោរត្ច្បូរោរនូ់វ
អវីច េដោក្សអនក្សត្រូវោរ។ ដៅក្សនុងក្សរណីរបស់ដោក្សច ររ ី ដោក្សច ររបីានដ្វើជាត្លូ

ដ្បិតខ្ុំព្បាប់អនករាល់ា្្ជាព្បាកដថា 
សបើអនករាល់ា្្មានជំសនឿប ុនព្ាប់ 
មូ្តមួ្េព្ាប់ សហើេនិយេសៅ
កាន់ភនំសនះថា ចូរសរីសចញរីរីសនះ វ
នឹងព្តូវសរីសចញ សហើេាម្នអវីមដល
អនករាល់ា្្ស វ្ើមិ្នសកើតស ើេ 

- មា ្ថាេ ១៧៖២០ 
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លង្ហវ េអស់រយៈដពេជាង ៣០ឆ្ន ។ំ គ្មរ់បានសាបដត្ ោះដៅោនម់នុសសទាងំដនោះ
អស់រយៈដពេជាយូរមក្សដហើយ។ ដហើយទ្ីពីរ ដោក្សច ររមីនិអាច្បដច្បញពីផ្សទោះបាន 
ដោយសារគ្មរម់ាន ំងឺសាេ បម់យួច្បំដហៀងខេួន។ ដោក្សច ររបីានត្ច្បូរផ្សេពីក្សចនេង
ច េគ្មរប់ានសាបដត្ ោះ ពីមនុសសដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំរបស់គ្មរ ់ ច េគ្មរប់ានសាប
ដត្ ោះចូ្បេដៅោន ់ីវរិរបស់ដលដៅដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន ដំន្មោះ។

ខ្ុ ំចាបំាច្បត់្រូវត្បាបដ់ោក្សអនក្សថា ដោក្សច ររកី្សប៏ានជាទាងំត្សុងព ីំងឺសាេ បម់យួ
ច្បំដហៀងខេួនច រ ដហើយគ្មរប់ានត្សក្សទ្មៃនអ់ស់ជាង ៣០ លី ូត្ោមដៅដពេច េ
ខ្ុ ំ ួបពិសារអាហារនថៃត្រងជ់ាមយួគ្មរដ់ៅនថៃដន្មោះ។ សូមសរដសើររដមកើងត្ពោះជាមាច ស់ 
ច េគ្មរអ់ាច្បរក្សដ ើញត្ពោះរា យ។ ដោក្សអនក្សត្បចហេជានិយយថា «ចមនដហើយ លឺ
ដោក្សច ររជីាត្លូលង្ហវ េ។ ដហរុ ូដច្បនោះគ្មរត់្បាក្ស ជា ឹងច្បាស់អំពីត្ពោះរា យ។» ជា
ោរពិរណាស់ លឺមនិចមនដទ្ ដហើយខ្ុ ំត្បាក្ស ថាមនិចមនមានចរគ្មរដ់ទ្ ច េមនិ
បានយេ់ពីត្ពោះរា យ។ លួរឲ្យដសាក្សសាដ យ មានត្លិសដបរស័ិទ្ជាដត្ច្បើនច េចូ្បេរមួក្សនុង
ត្ក្សុម ំនុំ មនិ ឹងពីរដបៀបផ្សារភាា បន់ឹងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយទ្ទ្ួេច្បដមេើយ 
ឬ ំដណាោះត្សាយច រ។ សាច្បដ់រឿងមយួដៅក្សនុងលមពរីមា៉ា ថាយបានបង្ហា ញពីរដបៀប
ច េមនុសសជាដត្ច្បើនលិរ៖

ោេបានមក្ស េ់បណាដ  នដហើយ ដន្មោះបុរសមាន ក្សប់ានមក្សេុរ ងរងដ់ៅ
ពីមុខត្ពោះអងរ ទូ្េថា៖ ដោក្សមាច ស់ដអើយ! សូមដមតាដ  េ់កូ្សនត្បុសខ្ុ ំផ្សង 
ដត្ ោះវា្កួ រត្ ូក្សរងទុ្ក្សខខ្េ ងំណាស់ ដហើយវាដច្បោះចរ ួេដៅក្សនុ ងដ េើង និងក្សនុ ងទឹ្ក្ស
ជាញឹក្សញាប ់ ខ្ុ ំបានន្មវំាមក្សរក្សពួក្សសិសសរបស់ដោក្សច រ ចរពួក្សដលមិនអាច្ប
ដត្បាសវាឲ្យជាបានដទ្ ។

ត្ពោះដយស ូមានបនទូេដ្េើយថា៖ ឱ នំ្មនម់នុសសគ្មែ ន ដំនឿ និងមានចិ្បរដ
ដវៀច្បដអើយ! ដរើឲ្យខ្ុ ំដៅជាមយួអនក្សរាេ់គ្មន  េ់ដពេណា ដរើឲ្យខ្ុ ំត្ទានឹំងអនក្ស
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រាេ់គ្មន  េ់ដពេណា ចូ្បរន្មដំក្សែងដន្មោះមក្សឯខ្ុ ំដៅទី្ដនោះ ។ ត្ពោះដយស ូបាន
បដន្មទ សអារក្សស ដហើយវាក្សដ៏ច្បញពីដក្សែងដន្មោះ ដក្សែងដន្មោះក្សប៏ានជាសោះដសបើយចាប់
តាងំពីដពេដន្មោះមក្ស ។

បន្មទ បម់ក្ស ពួក្សសិសសបានចូ្បេមក្ស ិរត្ពោះដយស ូដោយច ក្សទូ្េសួរថា៖ 
ដហរុអវីបានជាដយើងមិនអាច្បបដណដ ញអារក្សសដន្មោះបាន ូដច្បនោះ  ត្ពោះអងរមាន
បនទូេដៅពួក្សដលថា៖ មក្សពីអនក្សរាេ់គ្មន មាន ដំនឿរិច្ប  បរិខ្ុ ំត្បាបអ់នក្សរាេ់គ្មន
ជាត្បាក្ស ថា ដបើអនក្សរាេ់គ្មន មាន ដំនឿប៉ាុនត្គ្មបម់ូតាមយួត្គ្មប ់ដហើយនិយយ
ដៅោន ់នដំនោះថា ចូ្បរដរ ើដច្បញពីទី្ដន្មោះ វានឹងត្រូវដរ ើដច្បញ ដហើយគ្មែ នអវីច េអនក្ស
រាេ់គ្មន ដ្វើមិនដក្សើរដ ើយ។

មា៉ា ថាយ ១៧៖១៤ ២០ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)

 

ដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿងដនោះដយើងដ ើញថាមានបុរសមាន ក្សច់ េពិរជាមានដសច្បក្សដីត្រូវ
ោរជាខ្េ ងំ ដត្ ោះកូ្សនត្បុសរបស់គ្មរក់្សំពុងរងនូវោរដ្វើទុ្ក្សខបកុ្សដមនញពីវញិ្ញា ណ
អាត្ក្សក្សរ់ហូរ េ់ ិរសាេ ប។់ ដោយបានសាដ បឮ់ពីពន័ធក្សិច្បចរបស់ត្ពោះដយស ូ  និងោរ
ច េត្ទ្ងម់ានឫទាធ នុភាពបដណដ ញវញិ្ញា ណអាត្ក្សក្សដ់ច្បញ គ្មរក់្សប៏ានដរៀបច្បំដ ើមប ី
យក្សកូ្សនត្បុសដៅ ួបត្ពោះដយស ូ ដ ើមបឲី្យត្ទ្ងអ់ាច្បដត្បាសគ្មរឲ់្យបានជា។ ដទាោះជា
យ៉ា ងដនោះក្សដី ដៅដពេដៅ េ់ទ្ីដន្មោះ ត្ពោះដយស ូពុំបានដៅទ្ីដន្មោះដទ្ ដត្ ោះត្ទ្ងប់ាន
ដ ើងដៅដេើ នដំ ើមបអី្ិសាា ន ទាងំយក្សសិសសបីន្មក្សដ់ៅជាមយួ។ សិសស នទ្ដទ្ៀរ
ច េដៅទ្ីដន្មោះ បាននិយយថា អរអ់ីដទ្ ពួក្សដលបានដ ញវញិ្ញា ណអាត្ក្សក្សដ់ច្បញពី
មនុសសពីមុនមក្សដហើយ ចាប់តាងំពីដពេច េត្ពោះដយស ូ ត្បទានសិទ្ធិអំណាច្បឲ្យពួក្ស
ដលដ្វើ ូដច្បនោះដៅក្សនុងត្ពោះន្មមត្ទ្ង។់  ូដច្បនោះ ពួក្សដលអាច្ប ួយ  េ់កូ្សនត្បុសរបស់បុរស
ដន្មោះបាន។ ប៉ាុចនត ដៅដពេច េដលអ្ិសាា នសត្មាបដ់ក្សែងដន្មោះ អារក្សសមនិបានដច្បញ
ដ ើយ។ ដទាោះបីជាពួក្សដលបានពាយមក្សដី អារក្សសក្សម៏និដច្បញច រ។ ឪពុក្សក្សម៏និ



បដវិរតនហ៍រិញ្ញវរថ ុ- អំណាចននភកដភីាពសៅកនុង្ព្ពះរាជ្យរបេ់ព្ពះជាម្ចេ្់ 

88 

សបាយច្បិរត ដហើយបណាដ  នច េបានដ ើរតាមត្ពោះដយស ូក្សម៏ានអារមែណ៍ត្ច្បបូក្ស
ត្ច្បបេ់ជាខ្េ ងំ។

ប៉ាុចនតដៅរដំពច្បដន្មោះ ត្ពោះដយស ូនិងសិសសទាងំបីបានចុ្បោះពីដេើ ន ំ ដហើយមក្ស េ់
េែម។ ដោយបានទ្រដ ើញពីភាពវកឹ្សវរ ត្ទ្ងប់ានសួរថាមានដរឿងអវីដក្សើរដ ើង។ 
ឪពុក្សរបស់ដក្សែងត្បុសក្សប៏ានពនយេ់ពីរដបៀបច េគ្មរប់ានន្មដំក្សែងដន្មោះមក្ស ួបនឹង
ពួក្សសិសស ប៉ាុចនតពួក្សដលមនិអាច្បដ ញអារក្សសឲ្យដច្បញបានដ ើយ។ បន្មទ បម់ក្ស បុរសជា
ឪពុក្សក្សប៏ានដ្វើក្សិច្បចោរមយួច េហាក្ស ូ់ច្បជាត្រឹមត្រូវច្បំដ ោះមនុសសជាដត្ច្បើន ជា
ពិដសសលឺអនក្សច េត្បឈមមុខនឹងបញ្ញា ច េហាក្ស ូ់ច្បជាទ្័េត្ច្បក្ស។ គ្មរច់ត្សក្ស
ដៅោនត់្ពោះដយស ូដោយសំុោរអាណិរដមតាត ពីត្ទ្ង។់ ដទាោះបីជាោរសំុក្សដីអាណិរ
ដមតាត ជាដរឿងច េដោក្សអនក្សលួរដ្វើដៅដពេទ្េ័ត្ច្បក្ស ដន្មោះមនិចមនជាច្បដមេើយសត្មាប់
បុរសដន្មោះដទ្ ដហើយក្សម៏និចមនជាច្បដមេើយសត្មាបដ់ោក្សអនក្សច រ។ បុរសជាឪពុក្ស 
ដោយច្បងប់ានក្សដីអាណិរដមតាត របស់ត្ពោះដយស ូសត្មាប់សាថ នោរណ៍របស់គ្មរ់ គ្មរ់
បានបនតដោយដរៀបរាបត់្បាបព់ីរដបៀបច េអារក្សសបានយយី េ់កូ្សនត្បុស  ូច្បជាឲ្យ
ដក្សែងដន្មោះ ួេដៅក្សនុងដ េើង និងពាយមសមាេ បដ់ក្សែងដន្មោះ។ ត្ពោះដយស ូបានមាន
បនទូេោរប់ុរសដន្មោះ។ ត្ទ្ងម់និច្បងស់ាដ បឮ់ពីោរច េអារក្សសដ្វើទុ្ក្សខបុក្សដមនញ េ់
កូ្សនត្បុសរបស់បុរសដន្មោះដទ្។ ត្ពោះអងរបានចត្សក្សដ ើងដោយក្សដីមរួដ ៉ាថា «ឱ ំន្មន់
មនុសសគ្មែ ន ំដនឿ និងមានច្បិរដដវៀច្បដអើយ! ដរើឲ្យខ្ុ ំដៅជាមយួអនក្សរាេ់គ្មន  េ់ដពេ
ណា ដរើឲ្យខ្ុ ំត្ទានំឹងអនក្សរាេ់គ្មន  េ់ដពេណា ចូ្បរន្មដំក្សែងដន្មោះមក្សឯខ្ុ ំដៅទ្ីដនោះ »។ 
ដៅក្សនុងត្ពោះបនទូេច េត្ទ្ងប់ានត្បាបដ់ោយត្បដយលចរមយួ ត្ពោះដយស ូបានពនយេ់
យ៉ា ងច្បាស់ពីដហរុផ្សេច េអារក្សសមនិបានដច្បញពីដក្សែង។

ប៉ាុចនត មុនដពេច េដយើង ីក្សោនច់រដត្ៅដៅដេើត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះដយស ូ  
ដយើងត្រូវបញ្ញា ក្សព់តី្លឹោះមូេោា នរបស់ដយើងសិន លឺថាត្ពោះជាមាច ស់មនិ ដហើយមនិអាច្ប
កុ្សហក្សដទ្។ អវីច េត្ទ្ងម់ានបនទូេជាោរពិរ។ ត្បសិនដបើដយើងច្បាស់ពីច្បំណុច្បដនោះ
ដហើយ ដយើងអាច្បពិនិរយដមើេពីសាថ នោរណ៍ដន្មោះជាមយួនឹងដសច្បក្សដីត្បោសចបបដនោះ 
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«អារក្សសព្ត្ូវតត្ដច្បញ!» ដហើយត្បសិនដបើពួក្សវាមនិដច្បញដទ្ ដន្មោះមានបញ្ញា អវីមយួ
ដហើយ ដហើយវាមនិចមនជាបញ្ញា ច េត្ពោះជាមាច ស់ត្រូវដោោះត្សាយដទ្ ចរជាដយើង 
វញិ។ សូមចាថំា បញ្ញា ដៅក្សនុងោរទ្ទ្ួេពីត្ពោះជាមាច ស់លឺចរងចរជាដយើងច េត្រូវ
ដោោះត្សាយ។ ត្ពោះដយស ូបានមានបនទូេយ៉ា ងច្បាស់មក្សោន់ដយើងពីដហរុផ្សេ
ច េអារក្សសមនិបានដច្បញ លឺោរលិរចបបខុស្រង និងោរមនិដ ឿ។ ដយើងនឹងបក្ស
ត្សាយពីដហរុផ្សេទាងំពីរដនោះ ដៅដពេបនតិច្បដទ្ៀរដនោះ។ ប៉ាុចនតដៅត្រងដ់នោះ ក្សនុងោរ
ពិភាក្សារវាងដយើង ខ្ុ ំច្បងដ់ផ្លដ រដេើឪពុក្សនិងកូ្សនដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿងខ្ងដេើសិន។

ដោក្សឪពុក្សពិរជាច្បងឲ់្យកូ្សនមានដសរភីាពណាស់។ ដៅដពេច េគ្មែ នអវីដក្សើរ
ដ ើងជា ុំក្សំ នួដពេច េពួក្សសិសសបានអ្ិសាា នឲ្យគ្មរ់ បុរសជាឪពុក្សក្សអ៏ស់
សងឃមឹជាខ្េ ងំ។ គ្មរម់ានអារមែណ៍ថាពុំមានច្បដមេើយណាមយួឲ្យត្បាក្ស ដ ើយ។ 
ច្បដមេើយចរមយួច េគ្មរល់ិរថា អាច្បជា ំដណាោះត្សាយចបរជាមនិបានផ្សេដៅវញិ។ 
មានដរឿងចរមយួប៉ាុដណាណ ោះច េគ្មរអ់ាច្បដ្វើបាន ដហើយដន្មោះលឺោរសំុក្សដីដមតាត ។ ឃ្លេ ថា 
«អងវរសំុក្សដីដមតាត » ច្បងប់ង្ហា ញថាមនុសសណាមាន ក្សម់ានអំណាច្ប ឬសិទ្ធិដ ើមប ីួយ  េ់
គ្មរ ់ប៉ាុចនតគ្មរ់បានដត្ ើសដរ ើសមនិ ួយ ដៅវញិ។ ដហរុដនោះដហើយ  ដត្មើសចុ្បងដត្ោយ
ច េគ្មរអ់ាច្បដ្វើបានលឺពនយេ់ដរៀបរាបព់ីោរដ្វើទារណុក្សមែ ស៏ាហាវយង ់នងច េ
ដក្សែងដន្មោះបានទ្ទ្ួេ លឺដ្វើឲ្យត្ពោះដយស ូ រ ំួេច្បិរតនិងមានោរអាណិរអាសូរដៅដេើ
សាថ នោរណ៍របស់គ្មរ់។

និយយឲ្យច្បំដៅ ដនោះជារដបៀបច េមនុសសភាលដត្ច្បើនអ្ិសាា ន ដោយ ឹងថា
ត្ពោះជាមាច ស់មានឫទាធ នុភាពដ ើមប ីួយ  េ់ដល ប៉ាុចនតមនិត្បាក្ស ថាត្ទ្ងន់ឹងពិរជាត្ពម
 ួយ ច រឬអរ។់ លឺពួក្សដលអងវរសំុក្សដីដមតាត ពីត្ទ្ង។់  ូដច្បនោះ ដលក្សអ៏្សិាា នយូរៗ និងដត្បើ
 ក្សយដពច្បនដ៍ត្ច្បើនហូរចហរ ត្ពមទាងំដរៀបរាបយ់៉ា ងដក្សាោះក្សាយពីោរឈចឺាប់ និង 
ោេៈដទ្សៈរបស់ខេួន។ «ត្ពោះបិតាដអើយ ត្ទ្ងត់្ជាបថាខ្ុ ំត្រូវោរេុយដន្មោះដៅោៃ ច្ប
នថៃសុត្ក្ស  ូដច្បនោះខ្ុ ំអងវរត្ទ្ង ់ សូម ួយ ខ្ុ ំផ្សង។» ឬ «ត្ពោះជាមាច ស់ដអើយ សូមអងវរចុ្បោះ 
ត្បសិនដបើត្ទ្ងដ់ត្បាសកូ្សនត្បុសខ្ុ ំឲ្យបានជា ខ្ុ ំនឹងបដត្មើត្ទ្ងអ់ស់មយួ ីវរិរបស់ខ្ុ ំ។ 
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ខ្ុ ំសូមអងវរត្ពោះជាមាច ស់។» ខ្ុ ំមនិចមនដមើេត្សាេសាថ នោរណ៍ច េមនុសសបាន
 ួបត្បទ្ោះដទ្ ប៉ាុចនតមនុសសបានដ្វើោរក្សរស់មារ េ់ពីរដបៀបច េត្ពោះដយស ូបានន្មំ
ឫទាធ នុភាពរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដ ើមបដីោោះត្សាយដេើសាថ នោរណ៍ដន្មោះ និងរដំោោះដក្សែង
ដន្មោះឲ្យមានដសរភីាពក្សនុងដពេ ៏ខេី។ ដនោះជាត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងជា
បំណងរបស់ត្ទ្ង។់ ត្ពោះអងរមានត្លបទ់ាងំក្សដីដមតាត ក្សរណុា ឫទាធ នុភាព និងសិទ្ធិ
អំណាច្ប។ ដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿងខ្ងដេើ ក្សតាត ទាងំបីក្សម៏និចមនជាបញ្ញា ច រ។ ដយើងអាច្ប
និយយបានថា ោរលិរខុស្រង និងោរខវោះ ំដនឿបានរារាងំច្បាបន់នត្ពោះរា យដៅក្សនុង
ក្សរណីដនោះ។

ចមនដហើយ មានដសច្បក្សដីជាដត្ច្បើនច េដយើងត្រូវនិយយដៅត្រងដ់នោះ  ូច្បជាកូ្សន
ដសាជាដត្ច្បើនននត្ពោះរា យ និងរដបៀបច េត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ។ ខ្ុ ំមនិច្បងប់ក្សត្សាយ
េមអរិពីដសច្បក្សដីទាងំឡាយច េដោក្សអនក្សត្រូវចរ ឹងដៅក្សនុង ំពូក្សដនោះដទ្ ប៉ាុចនតយ៉ា ង
ដហាច្បណាស់ខ្ុ ំនឹងដេើក្សពីច្បំណុច្បទាងំដន្មោះមក្សនិយយខេោះ ដហើយដយើងនឹងសិក្សា
ច្បាបច់ េដយើងដ ើញថា ំដណើ រោរដៅត្រងដ់នោះ ដៅដេើក្សដត្ោយ។

ដ ើមបឲី្យបានយេ់ពីដសច្បក្សដីបឋមសដីពីច្បាបន់នត្ពោះរា យ ដយើងត្រូវយេ់ពី
ច្បំណុច្បត្លឹោះ សំ៏ខ្នដ់នោះសិន៖ ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទានឲ្យអោមំានអំណាច្បដៅដេើ
ចផ្សន ីទាងំត្សុង។ គ្មរត់្រូវត្លបត់្លងត្រួរត្តាដៅដេើចផ្សន ី៖

ត្ពោះជាមាច ស់មានត្ពោះបនទូេថា៖ ដយើងបដងកើរមនុសស ជារំណាងរបស់
ដយើង មានេក្សខណៈ ូច្បដយើង ដ ើមបឲី្យដលមានអំណាច្បដេើ ត្រីសមុត្ទ្ ដេើបក្សា
បក្សសចី េដហើរដៅដេើ ដម  ដេើសរវត្សុក្សដៅដេើ ចផ្សន ីទាងំមូេ និងដេើសរវ
ទាងំប៉ាុន្មែ នច េេូនវារដៅដេើ ី ។

ដោកុ្សបបរតិ ១៖២៦ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)
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ខ្ុ ំលិរថាលមពរីដហត្បឺ ២៖៧ ៨ បញ្ញា ក្ស់យ៉ា ងច្បាស់ថា៖

ត្ពោះអងរបានដ្វើឲ្យដលមានឋានៈទាបជាងដទ្វតាចរមយួរយៈប៉ាុដណាណ ោះ ត្ពោះ
អងរត្បទានសិររីងុដរឿង និងកិ្សរតិយស េ់ដលទុ្ក្សជាមកុ្ស រា យ ត្ពោះអងរបាន 
បគង្ហក បអវីៗទាងំអស់ឲ្យដៅដត្ោមដ ើងរបស់ដល ។ ត្ពោះជាមាច ស់បានបគង្ហក បអវីៗ
ទាងំអស់ ឥរទុ្ក្សឲ្យមានអវីមយួដៅសេ់ ច េពុំបានចុ្បោះចូ្បេដន្មោះដ ើយ។

 

យ៉ា ងដហាច្បណាស់ដៅដពេដនោះ ោរច េដយើងយេ់ថាត្ពោះជាមាច ស់មនិអាច្ប
ដត្បើត្បាស់សិទ្ធិអំណាច្បរបស់ត្ទ្ងដ់ៅដេើ ពចផ្សន ី (ដៅក្សនុងរា យ ឬអាណាច្បត្ក្សរបស់
មនុសស) េុោះត្តាចរមនុសសច េមានសិទ្ធិអំណាច្បត្សបច្បាប់ដៅដេើចផ្សន ីដនោះ
ត្សាយសិទ្ធិអំណាច្បននសាថ នសួល៌ចុ្បោះមក្ស។ 

ដហរុដនោះដហើយបានជាត្ពោះដយស ូ ត្បាប ់េ់សិសសរបស់ត្ពោះអងរដៅក្សនុងលមពរី 
មា៉ា ថាយ ១៨៖១៨ថា៖

ខ្ុ សំុំត្បាបឲ់្យអនក្សរាេ់គ្មន  ឹងច្បាស់ថា អវីៗទាងំអស់ច េអនក្សរាេ់គ្មន ច្បង
ដៅដេើ ចផ្សន ីដនោះ ត្ពោះជាមាច ស់នឹងច្បងដៅសាថ នបរមសុខ ដហើយអវីៗច េអនក្ស
រាេ់គ្មន ត្សាយដៅដេើ ចផ្សន ី ត្ពោះជាមាច ស់ក្សនឹ៏ងត្សាយ ដៅសាថ នបរមសុខ 

ច រ។

ជាថែីមដងដទ្ៀរ សាថ នសួលពុ៌ំមានសិទ្ធិអំណាច្បដៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះដ ើយ េុោះ
ត្តាចរតាមរយៈបុរស ឬគសតីច េត្សាយសិទ្ធិអំណាច្បដន្មោះមក្សដេើចផ្សន ី។ ដហរុដនោះ
ដហើយបានជាត្ពោះដយស ូមានបនទូេដៅត្រងដ់នោះថា ត្បសិនដបើបុរស ឬគសតីណាមាន ក្ស់
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ត្សាយសិទ្ធិអំណាច្បននសាថ នសួល៌មក្ស
ដេើចផ្សន ីដនោះ ដន្មោះសាថ នសួលក៌្សត៏្សាយ
មក្សច រ។ ត្បសិនដបើដយើងមនិត្សាយ
មក្សដទ្ ដន្មោះសាថ នសួលក៌្សម៏និអាច្បដ្វើ
បានច រ។ ត្បសិនដបើលំនិរដនោះហាក្ស់
 ូច្បជាច្បចមេក្សសត្មាបដ់ោក្សអនក្ស សូមកុ្សំ
ទានអ់ាេឈបត់្រឹមដនោះ។ ខ្ុ ំនឹង

និយយពីត្បធ្លនបទ្ដន្មោះឲ្យបានដក្សាោះក្សាយដៅដេើក្សដត្ោយ។ ប៉ាុចនត ដៅដពេដនោះ
សូមទ្ទ្ួេសារ េ់ដសច្បក្សដីពិរដន្មោះថាជាដហរុផ្សេច េអារក្សសមនិដច្បញពដីក្សែងត្បុស
ដន្មោះសិន។ វាមិនចំបាច់នចញនេ! វាបានបំដពញតាមសិទ្ធិត្សបច្បាបរ់បស់វា ក្សនុង
ោរបនតដៅក្សនុងដក្សែងដន្មោះ។ ជាថែីមដងដទ្ៀរ ត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា ដហរុផ្សេច េ
អារក្សសមនិចាបំាច្បត់្រូវដច្បញ លឺដោយសារក្សងវោះ ំដនឿ ឬក្សងវោះសិទ្ធិអំណាច្ប។ ត្ពោះជា
មាច ស់បានបារប់ងសិ់ទ្ធិអំណាច្បរបស់ត្ទ្ង ់ ដោយសារចរអវីច េមនុសសបានដ្វើ លឺ
ដៅដពេច េអោបំានដ ញត្ពោះជាមាច ស់ដច្បញដោយសារោរបោះដបាររបស់គ្មរ។់ 
ដៅត្រងដ់នោះដហើយច េមារសាតាងំបានទ្ទ្ួេសិទ្ធិអំណាច្បដៅដេើមនុសសច រ។

មារន្មតំ្ពោះអងរដៅក្សចនេងមយួ ខ៏ពស់ ដហើយច្បងអុេបង្ហា ញនលរទាងំប៉ាុន្មែ ន
ដៅដេើ ចផ្សន ីឲ្យត្ពោះអងរដ ើញ ក្សនុ ងមយួរយៈដពេ ខ៏េី។ មារសាតាងំទូ្េត្ពោះ
អងរថា៖ ខ្ុ ំនឹងត្បលេ់អំណាច្ប ត្ពមទាងំដភាលត្ទ្ពយរបស់នលរទាងំដន្មោះឲ្យ
ដោក្ស  បរិអវីៗទាងំអស់ជាសមបរតិរបស់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំអាច្បត្បលេ់ឲ្យអនក្សណាក្សប៏ាន
ដត្សច្បចរនឹងចិ្បរតខ្ុ ំ។  ូដច្បនោះ ត្បសិនដបើដោក្សត្ោបថាវ យបងរខំ្ុ ំ សមបរតិទាងំដន្មោះ
នឹងបានជារបស់ដោក្សដហើយ ។

េូោ ៤៖៥៧ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

ប ុមនត ម្ិតតេមាល្ញ់សអើេ សនះមិ្ន
មម្នជាសលាកអនកសរ។ សលាកអនក
អាចររួលបាននូវេុតតិ្ម៌្សៅ
កនុងព្រះរាជ្យ។ មានចសម្លើេ
េព្មាប់បញ្ហ្របេ់សលាកអនក។ 
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ជាេទ្ធផ្សេ ត្ពោះជាមាច ស់បានបារប់ងន់ីរានុកូ្សេភាពរបស់ត្ទ្ងដ់ៅដេើ ព
ចផ្សន ី ដៅន្មទ្ីច េត្ទ្ងប់ានបារប់ងម់នុសសច េមាននូវនីរានុកូ្សេភាពដន្មោះ លឺ
ដោក្សអោ។ំ ជាថែីមដងដទ្ៀរ ខ្ុ ំនឹងបក្សត្សាយចថមដទ្ៀរអំពីច្បាបទ់ាងំដនោះដៅដពេ
ដត្ោយ លឺ ូច្បច េខ្ុ ំបាននិយយអញ្ច ឹង ប៉ាុចនតដហរុផ្សេសំខ្ន់ច េខ្ុ ំដេើក្សយក្ស
សាច្បដ់រឿងដនោះមក្សនិយយលឺដ ើមបចី្បងអុេបង្ហា ញពីច្បិរតលំនិរ និងភាពអស់សងឃមឹ
របស់បុរសជាឪពុក្ស និងរដបៀបច េគ្មរប់ានទ្ទូ្ច្បសំុក្សដីដមតាត ពីត្ពោះដយស ូ។ សូម
អានត្បដយលខ្ងដត្ោមដោយត្បុងត្បយរ័ន៖

ត្បសិនដបើគ្មែ នសិទ្ធិអំណាច្ប ឬច្បាប ់និងត្បពន័ធដ ើមបអីនុវរតនូវយុរតិ្ម ៌និងន្មំ
 ំដណាោះត្សាយមក្ស េ់មនុសសច េមានដសច្បក្សដីត្រូវោរដទ្ ដន្មោះ ដត្មើសច េពួក្ស
ដលអាច្បដ្វើបានលអឺងវរសំុក្សដីដមតាត  ឬអាណិរអាសូរ។ ខ្ុ ំសូមនិយយតាមរដបៀបមា៉ាង
ដទ្ៀរថា ត្បសិនដបើមនុសសមាន ក្សគ់្មែ ន ំដណាោះត្សាយត្សបច្បាបច់្បំដ ោះបញ្ញា  ដហើយពុំ
អាច្បទ្ទ្ួេបានយុរតិ្ម ៌ ដន្មោះគ្មរក់្សគ៏្មែ នអវីមក្សអោះអាងថាគ្មរន់ឹងទ្ទ្ួេបាន
 ំដណាោះត្សាយ ឬច្បដមេើយច រ។  ដត្មើសចុ្បងដត្ោយច េគ្មរអ់ាច្បដ្វើបាន លឺអងវរសំុ
ក្សដីដមតាត ។ 

ប៉ាុចនត មរិតសមាេ ញ់ដអើយ ដនោះមនិចមនជាដោក្សអនក្សដទ្។ ដោក្សអនក្សអាច្បទ្ទ្ួេ
បាននូវយុរតិ្មដ៌ៅក្សនុងត្ពោះរា យ។ មានច្បដមេើយសត្មាបប់ញ្ញា របស់ដោក្សអនក្ស។ សូម
ចាថំា ត្ពោះរា យលឺសំដៅដេើរា រោា  បិាេ ដហើយត្ពោះរា យបំដពញមុខង្ហរដោយច្បាប់
ច េមនិេដមអៀង ដហើយមានសត្មាបត់្បជារាគសតត្លប់ៗ របូច េរស់ដៅដត្ោមសិទ្ធិ
អំណាច្បននត្ពោះរា យដន្មោះ។  ូច្បច េខ្ុ ំបាននិយយពីខ្ងដ ើមដៅក្សនុងដសៀវដៅដនោះ 
ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ត្រូវបានសងដ់ៅដេើអវីច េច្បាបរ់បស់ត្ទ្ងច់ច្បងថាត្រឹមត្រូវ 
និងដសច្បក្សដីសុច្បររិ។ មានដហរុផ្សេច េអារក្សសមនិបានដច្បញ ដហើយដហរុផ្សេដន្មោះ
លឺមនិចមនដោយសារត្ពោះជាមាច ស់ទ្នដ់ខាយ ឬចត្បត្ពោះទ្យ័ដទ្។ ត្ពោះដយស ូបង្ហា ញ
ដយើងពីោរដន្មោះ តាមរយៈោរច េត្ទ្ងស់ដីបដន្មទ សពួក្សសិសស ដហើយបដណដ ញអារក្សស
ដន្មោះដច្បញក្សនុងដពេ ខ៏េី។
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ត្លិសដបរស័ិទ្ភាលដត្ច្បើន ដៅដពេច េដលមនិបានដ ើញសក្សមែភាពននត្ពោះរា យ 
ពួក្សដលក្សប៏ដូរដគ្មេេទ្ធិច េខេួនដ ឿដេើ ដោយនិយយថា «អារក្សសទាងំអស់មនិ
សុទ្ធចរត្រូវដច្បញពីមនុសសដទ្។» ពួក្សដល ឹងថា ត្ពោះជាមាច ស់មានត្លបទ់ាងំឫទាធ នុភាព 
 ូដច្បនោះដលក្សស៏នែរថាត្ពោះជាមាច ស់អាច្បដ្វើអវីក្សដ៏ោយតាមច េត្ទ្ងស់ពវត្ពោះទ្យ័ដៅ
ដេើចផ្សន ីដនោះ។  ូដច្បនោះ ត្បសិនដបើអារក្សសមនិដច្បញមក្សដទ្ ដន្មោះមាននយ័ថាត្ពោះជា
មាច ស់បានដត្ ើសដរ ើសមនិឲ្យវាដច្បញ។ មរិតសមាេ ញ់ដអើយ ោរយេ់ដ ើញចបបដនោះលឺ
ខុសទាងំត្សុង។ ត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា ដៅក្សនុងក្សរណីដនោះ ជាោរយេ់ខុសរបស់
ពួក្សដល និងោរមនិដ ឿច េក្សំណរនូ់វអំណាច្បននសាថ នសួល។៌ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំ

ពនយេ់ចបបដនោះ។ ដហរុផ្សេច េ
អារក្សសមនិដច្បញ លឺជាដរឿងត្សបច្បាប់
។ ខ័ណឌ ច្បប។់ វាមនិចាបំាច្បត់្រូវដច្បញ
ដទ្ ដត្ ោះពុំមាននរណាបានន្មសិំទ្ធិ
អំណាច្ប និងោរត្លបត់្លង ត៏្សប

ច្បាបរ់បស់សាថ នសួលឲ៌្យមក្ស
អនតរាលមនដ៍ៅក្សនុងសាថ នោរណ៍ដនោះ

ដ ើយ។ «ប៉ាុចនត ដោក្សហាក រ ី ពួក្សដល
បានពាយមដ ញវាដច្បញ។» ចមន
ដហើយ ប៉ាុចនត ូច្បច េខ្ុ ំបាននិយយ
អញ្ច ឹង ដបើលិរតាមច្បាបល់ឺវាមនិ
ចាបំាច្បដ់ច្បញដទ្។ ដហរុអវី? ជាថែមីដង
ដទ្ៀរ សាថ នសួលពុ៌ំមានសិទ្ធិត្សប

ច្បាបដ់ ើមបបីដណដ ញអារក្សសដច្បញដទ្
ដៅដពេដន្មោះ។

សោេសហតុថាម្នុេ្សមាននតី្ានុ
កូលភ្រសៅសលើភរមផ្នដី រាជរោឋ្
ភិបាល និងេិរធិអំណាចរបេ់ព្រះ
ជាមាច្េ់មិ្នអាចស វ្ើចលនបាន
ស ើេរហូតដលម់ានបុរេ ឬស្តេតី
ណាមា្្ក់មដលមានេិរធិអណំាច
ព្រប់ព្រងសៅសលើមផ្នដីសនះ ទាំង
េល់ព្េប ឬសជឿជាក់ទាំងព្េុង
សៅសលើអវីមដលសាថ្នេួរ៌ព្បកាេ 
សហើេបនទ្ប់ម្កព្សាេនូវេិរធិ
អំណាចសនះម្កកាន់មផ្នដី។ 
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សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំបក្សត្សាយនូវអវីច េខ្ុ ំដទ្ើបបាននិយយ។ ពួក្សដលមាន
លំនិរខុស្រងដោយដៅអវីច េខុស្រងថាេអ ឬអាច្បទ្ទ្ួេយក្សបាន ឬលិរផ្សទុយពី
អវីច េត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេអំពីបញ្ញា ណាមយួ។ ោរមនិដ ឿក្សជ៏ាបញ្ញា ្ំច រ 
ដត្ ោះដ ើមបឲី្យសាថ នសួលម៌ានអំណាច្បដៅដេើ ពចផ្សន ី ដយើងត្រូវោរ ំដនឿ។ ពួក្ស
សិសសមនិបានដ ឿ លឺពួក្សដលយេ់ត្សបថាអារក្សសនឹងមនិដច្បញមក្សដទ្។ ពួក្សដលមាន
ភាព យ័ខ្េ ច្ប។

ដោយដហរុថាមនុសសមាននីរានុកូ្សេភាពដៅដេើ ពចផ្សន ី រា រោា  បិាេ 
និងសិទ្ធិអំណាច្បរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មនិអាច្បដ្វើច្បេន្មបានដ ើយរហូរ េ់មាន
បុរស ឬគសតីណាមាន ក្សច់ េមានសិទ្ធិអំណាច្បត្លបត់្លងដៅដេើចផ្សន ីដន្មោះ យេ់ត្សប 
ឬដ ឿជាក្សទ់ាងំត្សុងដៅដេើអវីច េសាថ នសួលត៌្បោស ដហើយបន្មទ បម់ក្សត្សាយនូវ
សិទ្ធិអំណាច្បដន្មោះមក្សោនច់ផ្សន ី។ មា៉ាងវញិដទ្ៀរ ោរច េមាន ួងច្បិរតយេ់ត្សប 
ឬដ ឿជាក្សដ់ៅដេើអវីច េសាថ នសួលត៌្បោសលឺដៅថា ំដនឿ ដហើយដៅដពេដន្មោះពុំ
មាននរណាមាន ក្សម់ាន ំដនឿដ ើយ។ ពួក្សដលមានច្បិរតពីរ ដហើយដ រដពញដោយោរមនិ
ដ ឿ ដហរុ ូដច្បនោះដហើយបានជាពួក្សដលោរផ់្លដ ច្បនូ់វសិទ្ធិអំណាច្បននសាថ នសួល៌ ដៅដេើ
សាថ នោរណ៍ដនោះ។ ប៉ាុចនត ត្ពោះដយស ូមាន ំដនឿ ដហើយ ឹងថាអារក្សសដនោះនឹងដច្បញមក្សជា
មនិខ្ន! ត្ពោះដយស ូក្សប៏ានដ ញអារក្សស ដហើយវាក្សដ៏ច្បញ។ «ប៉ាុចនត ដោក្សហាក រ ី ដហរុ
ផ្សេច េអារក្សសដច្បញដៅដពេច េត្ពោះដយស ូបដណដ ញវា លឺដោយសារត្ទ្ងជ់ាត្ពោះ
ដយស ូ។» ចមនឬ? សូមដមើេលមពរីមា៉ា កុ្សស ៦៖៥ ដៅដពេច េត្ពោះដយស ូបានដ្វើពន័ធ
ក្សិច្បចដៅក្សនុងត្សុក្សក្សំដណើ ររបស់ត្ទ្ង។់

ដៅទី្ដន្មោះ ត្ពោះអងរពុំអាច្បដ្វើោរអសាច រយអវីដ ើយ បានត្រឹមចរោក្សត់្ពោះហសដ
ដេើអនក្ស ងឺំខេោះ ដ ើមបដីត្បាសដលឲ្យជាប៉ាុដណាណ ោះ។
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ដោក្សអនក្សត្បចហេជាចាបំាច្បត់្រូវយេ់ត្សបថា ត្ពោះដយស ូមានឫទាធ នុភាព
ដ ើមបដីត្បាសមនុសសឲ្យបានជាពី ំងឺចមនដទ្? ដបើ ូដច្បនោះចមន ដោក្សអនក្សក្សត៏្រូវចរអាច្ប
ដ្េើយនូវសំណួរថា ដហរុអវីបានជាត្ទ្ងពុ់ំអាច្បដ្វើោរច េត្ទ្ងច់្បងដ់្វើដៅក្សនុងសាច្ប់
ដរឿងដន្មោះ។ មនុសសមានដសច្បក្សដីត្រូវោរ ប៉ាុចនតមានអវីមា៉ាងបានរារាងំត្ទ្ង។់ ត្ទ្ងប់ាន
ដ្េើយដៅនឹងសំណួរដន្មោះដៅខ ៦៖ «ត្ពោះអងរនឹក្ស្ៃេ់ ដោយដ ើញដលគ្មែ ន ដំនឿចបប
ដនោះ។»  ំដនឿ (ជាោរយេ់ត្សបជាមយួនឹងសាថ នសួល)៌ ផ្សដេ់ឲ្យសាថ នសួលនូ៌វសិទ្ធិ
ត្សបច្បាបដ់ៅដេើ ពចផ្សន ី។ ឧទាហរណ៍ ដោក្សអនក្សអាច្បដ ើញពីដគ្មេោរណ៍
ដនោះដៅក្សនុងរដបៀបច េដោក្សអនក្សបានទ្ទ្ួេោរសដគង្ហរ ោះ និងទ្ទ្ួេដ ឿដេើត្ពោះ
ត្លិសដ។

 បរិដបើចិ្បរតដយើងដ ឿ ដយើងនឹងបានសុច្បររិ ដហើយដបើមារដ់យើងត្បោស
 ដំនឿដន្មោះដយើងនឹងទ្ទ្ួេោរសដគង្ហរ ោះ។

រ ៉ាមូ ១០៖១០ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

ដោក្សអនក្សដ ឿដៅក្សនុងច្បិរត (នូវអវីច េសាថ នសួលច៌ថេងត្បោស) ដន្មោះដោក្សអនក្ស
បានសុច្បររិ។ ដនោះជា ក្សយត្សបច្បាប ់ជាអរតន័យននោរអនុវរតតាមច្បាប ់និងជាោរ
សងករ់្ ៃនថ់ា ដៅដពេដនោះសាថ នសួលម៌ានសិទ្ធិត្សបច្បាបដ់ៅដេើ ពចផ្សន ី។ ដៅ
ដពេច េដយើងដមើេពីដគ្មេោរណ៍ដនោះដោយទ្សសនៈសាមញ្ា  ចូ្បរឲ្យដយើងច្បងចាំ
ថាដោក្សអោបំានទ្ទ្ួេនូវោរត្រួរត្តាត្សបច្បាបដ់ៅដេើចផ្សន ីដនោះ ដហើយមនុសស
ដៅចរមានមុខរំចណងដន្មោះ។ យ៉ា ងណាមញិ សូមកុ្សំយេ់ត្ច្ប ំជាមយួនឹងោរច េ
មនុសសអសមរថភាពក្សនុងោរត្លបត់្លងខ្ងឯវញិ្ញា ណ ដត្ ោះគ្មរប់ានបារប់ងោ់រ
ត្លបត់្លងខ្ងឯវញិ្ញា ណ ដៅឲ្យមារសាតាងំដៅក្សនុងសួនដអច ន។ ត្ពោះជាមាច ស់មនិ
អាច្បដេែើសនឹងមុខរំចណងត្សបច្បាបច់ េមនុសសមានដៅដេើ ពចផ្សន ីបាន 
ដ ើយ។ ដហរុ ូដច្បនោះដហើយ ត្ពោះជាមាច ស់ត្រូវចរចសវងរក្សបុរស ឬគសតីណាមាន ក្សច់ េនឹង
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យេ់ត្សបជាមយួសាថ នសួល ៌ ដ ើមបឲី្យត្ទ្ងអ់ាច្បយងចូ្បេមក្ស និងមានសក្សមែភាព
ដៅដេើ ពចផ្សន ីដោយត្សបច្បាប។់

ដៅក្សនុងលមពរីរ ៉ាមូ ១០៖១០ ដោក្សអនក្សនឹងក្សរស់មារ េ់ដ ើញថា មានក្សិច្បចោរពីរ
យ៉ា ងច េចាបំាច្បត់្រូវដក្សើរដ ើងមុនដពេច េសិទ្ធិអំណាច្ប និងឫទាធ នុភាពននសាថ ន
សួលអ៌ាច្បត្រូវបានត្សាយដៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះ។ ក្សិច្បចោរទ្ីមយួ ជាអវីច េខ្ុ ំបាន
និយយរចួ្បមក្សដហើយ៖ ដយើងត្រូវដ ឿជាក្ស ់ និងយេ់ត្សបទាងំត្សុងដៅក្សនុងច្បិរត 
ជាមយួនឹងអវីច េសាថ នសួលច៌ថេងត្បោស។ ដនោះលឺជា ំដនឿ។ ទ្ីពីរ ដយើងចាបំាច្បត់្រូវ
យេ់ថាោរច េមាន ំដនឿចរមា៉ាងនឹងមនិត្សាយសាថ នសួលម៌ក្សដទ្? ភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ
ដពេបានឮចបបដនោះ ចមនដទ្? សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំពនយេ់។ សូមលិរពីកុ្សងតាក្សដ់ េើង។ 
ដទាោះបីជាមានអលរិសនីដហើយក្សដី ក្សដ៏ោក្សអនក្សត្រូវចុ្បច្បកុ្សងតាក្សដ់ ើមបដីបើក្សដ េើងច រ។ ដៅ
ដពេច េដយើងដ ឿដៅក្សនុងច្បិរតនូវអវីច េសាថ នសួលត៌្បោស ដ្វើឲ្យោរផ្សារភាា ប់
ជាមយួនឹងសាថ នសួល៌ជាោរត្សបច្បាប ់ ឬសុច្បររិ។ ប៉ាុចនត ដយើងក្សត៏្រូវត្សាយសិទ្ធិ
អំណាច្បដន្មោះមក្សដេើចផ្សន ីដនោះច រ។  ូច្បជាដៅក្សនុងឧទាហរណ៍របស់ខ្ុ ំ ដយើងត្រូវដបើក្ស
កុ្សងតាក្ស។់ ដយើងដ្វើក្សិច្បចោរដនោះដៅដពេច េដយើងត្បោសសារភាព និងត្បត្ពឹរត
ដោយសិទ្ធិអំណាច្បននសាថ នសួល៌។

ខ្ុ ំ ឹងថា ខ្ុនំិយយ ច េៗ ប៉ាុចនតោរច េយេ់ពីច្បាបន់នត្ពោះរា យ ជាោរ
ចំបាច់ដ ើមបឲី្យដោក្សអនក្សមានសមរថភាពដ ើមបទី្ទ្ួេនូវអវីច េសាថ នសួល៌មាន
សត្មាបដ់ោក្សអនក្ស។ ដោក្សអនក្សនឹងទ្ទ្ួេអវីៗត្លបយ់៉ា ងពីសាថ នសួលដ៌ៅក្សនុងរដបៀប
 ូច្បគ្មន ច េដោក្សអនក្សបានទ្ទ្ួេោរសដគង្ហរ ោះច រ លឺដោយដ ឿដៅក្សនុងច្បិរតដៅដេើអវី
ច េសាថ នសួលត៌្បោស ដហើយបន្មទ បម់ក្សត្បោសដច្បញ ឬត្បត្ពឹរតដៅតាមអវីច េ
សាថ នសួលច៌ថេងត្បោសដន្មោះ។

ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់  ូច្បច េត្ពោះដយស ូបានបដត្ងៀន និងបង្ហា ញពីវា លឺ
ពិរជាថែីទាងំត្សុងសត្មាបព់ួក្សសិសស។ មានដពេជាដត្ច្បើនដេើក្សដត្ច្បើនសា ដយើងអាច្ប
ដ ើញពួក្សសិសសត្ច្បបូក្សត្ច្បបេ់ដោយសារអវីច េពួក្សដលបានដ ើញ។ ដៅក្សនុងអរថបទ្
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លមពរីមុនច េដយើងដទ្ើបបានអាន ខ្ុ ំដ ឿថាពួក្សសិសសមានភាព ័យខ្េ ច្បដោយសារ
ចរសក្សមែភាពរបស់អារក្សស ដហើយចត្បជាមានច្បិរតពីរ។ ោរដនោះបានន្មឲំ្យ ំដនឿរបស់ដល
គ្មែ នសក្សមែភាព។ ខ្ុ ំសនែរថាដៅដពេច េដលដ ើរដៅដ ញអារក្សស អារក្សសទាងំដន្មោះ
ត្បចហេជាដរ ើ។ វាត្បចហេជាផ្សដួេដក្សែងដន្មោះ ដហើយដរ ើ ឬដ្វើសក្សមែភាពសចម្ងពួក្ស
ដល។ ោរដ្វើចបបដនោះ ត្បចហេជាន្មឲំ្យពួក្សដលមានភាព យ័ខ្េ ច្ប។ ដៅត្រងដ់នោះ ខ្ុ ំ
ត្គ្មនច់រវភិាលប៉ាុដណាណ ោះ ប៉ាុចនតមានដរឿងមយួច េខ្ុ ំត្បាក្ស ។ មានអវីមា៉ាងបានដក្សើរ
ដ ើង ច េន្មឲំ្យច្បិរតរបស់ដលចេងយេ់ត្សបជាមយួនឹងសាថ នសួល ៌ ដហើយចបរជា
មានោរមនិដ ឿដៅវញិ។

មា៉ាងវញិដទ្ៀរ ត្ពោះដយស ូ ដ ឿ
ជាក្ស ់ និងយេ់ត្សបទាងំត្សុងដៅ
ដេើអវីច េសាថ នសួល៌បានត្បោស

អំពីសាថ នោរណ៍ចបបដនោះ ដហើយត្ទ្ង់
បានបញ្ញា អារក្សសឲ្យដច្បញ។  ូដច្បនោះ 
តាមច េដយើងបានដ ើញ បញ្ញា
ច េអារក្សសមនិបានដច្បញ ជាដរឿង
ច េទាក្សទ់្ងនឹង ពចផ្សន ី មនិចមន
ទាក្សទ់្ងនឹងសាថ នសួលដ៌ ើយ។

ត្បសិនដបើមានខលមពរីត្រឹមចរ
មយួខ ច េខ្ុ ំអាច្បដត្ ើសដរ ើសយក្សមក្សបង្ហា ញពីោរ ំដណើ រោរននត្ពោះរា យដៅដេើ ព
ចផ្សន ី ខ្ុ ំនឹងដត្ ើសយក្សមា៉ា កុ្សស ១១៖២២ ២៤។ ដ ើមបជីាោរដរៀបច្បំ ដយើងចាបំាច្ប់
ដមើេដៅដេើខលមពរីពីរបីខមុនសិន ដហើយដយើងនឹងដ ើញថាត្ពោះដយស ូបានមាន
បនទូេដៅោនដ់ ើមឧទុ្មពរ ដហើយវាក្សង៏្ហប។់ លឺត្ពោះដយស ូបានោក្សប់ណាដ សាវា 
បន្មទ បព់ីពុំបានដ ើញវាមានចផ្សេដសាោះ។ ដៅនថៃចសអក្សដ ើង ដពេច េពួក្សសិសសបាន
ដ ើរោរដ់ ើមដឈើ ច េ ដលក្សដ៏ ើញដ ើមដឈើដន្មោះង្ហបច់មន។ ដោក្សដពត្រុសបាន

សហតុសនះសហើេបានជាខ្ុំេុំព្បាប់
អនករាល់ា្្ថា អវីកស៏ោេ ឲ្យមតអនក
រាល់ា្្អ្ិសាឋ្នេុំ ចូរសជឿថាអនក
រាល់ា្្បានររួលសហើេ សនះព្រះ
ជាមាច្េ់នឹងព្បទានឲ្យអនករាល់ា្្
ជារុខំាន។ 

- មា ្កុេ ១១៖២៤ 
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ភ្ាក្សដ់ផ្សអើេដោយសារអវីច េគ្មរ់បានដ ើញ ដហើយចត្សក្សដៅត្ពោះដយស ូទាងំរក្ស់ 
សេុរ។

ត្ពោះដយស ូមានត្ពោះបនទូេដៅោន់ពួក្សសិសសថា៖ ចូ្បរមាន ដំនឿដេើ ត្ពោះជា
មាច ស់ចុ្បោះ!។ ខ្ុ ំសំុត្បាបឲ់្យអនក្សរាេ់គ្មន  ឹងច្បាស់ថា ដបើអនក្សណាមាន ក្ស់និយយដៅ
ោន ់នដំនោះថា “ចូ្បរដច្បញពីទី្ដនោះធ្លេ ក្សក់្សនុ ងសមុត្ទ្ដៅ!” ដហើយដបើអនក្សដន្មោះដ ឿ
ជាក្សក់្សនុ ងចិ្បរត ដោយឥរសងសយ័ថា ក្សយរបស់ខេួ ននឹងបានសដត្មច្ប ដន្មោះត្ពោះជា
មាច ស់នឹងត្បទានឲ្យបានសដត្មច្បតាម ក្សយដលចមន។ ដហរុដនោះដហើយបានជាខ្ុ ំ
សំុត្បាបអ់នក្សរាេ់គ្មន ថា អវីក្សដ៏ោយ ឲ្យចរអនក្សរាេ់គ្មន អ្ិសាា នសំុ ចូ្បរដ ឿថាអនក្ស
រាេ់គ្មន បានទ្ទ្ួេដហើយ ដន្មោះត្ពោះជាមាច ស់នឹងត្បទានឲ្យអនក្សរាេ់គ្មន ជាពុំ 
ខ្ន។

មា៉ា កុ្សស ១១៖២ ២៤ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

សូមក្សរច់្បំណាំថា ដោក្សដពត្រុសបានភ្ាក្សដ់ផ្សអើេពីអវីច េបានដក្សើរដ ើង។ ដរើ
វាបានដក្សើរដ ើងដោយរដបៀបណា? ត្ពោះដយស ូបានត្គ្មនច់រមានបនទូេដៅោនដ់ ើម
ដឈើប៉ាុដណាណ ោះ។ ប៉ាុចនត ដយើងបានដ ើញយ៉ា ងច្បាស់ថាដ ើមដឈើបានដ្េើយរបដៅនឹង
ត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះដយស ូ  ដហើយវាក្សង៏្ហប។់ ត្ពោះដយស ូក្សប៏ានត្បាបដ់ោក្សដពត្រុសនូវ 
«ដសច្បក្សដីពិរ» មយួ ជាច្បាបន់នត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដសច្បក្សដីពនយេ់របស់ត្ពោះ
ដយស ូផ្សដេ់ឲ្យដយើងយេ់ោនច់រច្បាស់ពីរដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មាន
សក្សមែភាពដៅដេើ ពចផ្សន ី។ ជាថែីមដងដទ្ៀរ ដៅក្សនុងឧទាហរណ៍ដនោះដយើងដ ើញពី
ច្បាប ់ច េច េបំដពញមុខង្ហរ ជាច្បាបច់ េដយើងបាននិយយពីខ្ងដ ើមមក្ស 
ជាោរច េមានបុរស ឬគសតីដៅដេើចផ្សន ីបានដ ឿជាក្សទ់ាងំត្សុងដៅដេើអវីច េ
សាថ នសួលត៌្បោស (ដៅដពេដនោះពួក្សដលបានសុច្បររិដហើយ) បន្មទ បម់ក្សក្សត៏្បោស 
ឬត្សាយនូវសិទ្ធិអំណាច្បននសាថ នសួល។៌ ជាោរពិរណាស់ បុរសដន្មោះក្សនុងសាច្បដ់រឿង
ដនោះលឺជាត្ពោះដយស ូផ្លទ េ់ ប៉ាុចនតត្ពោះអងរបានបញ្ញា ក្ស់យ៉ា ងច្បាស់ដៅក្សនុងោរពនយេ់
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របស់ត្ទ្ងដ់ៅោនព់ួក្សសិសសថា «អនក្សណាមាន ក្ស់» ក្សអ៏ាច្បដ្វើនូវអវីច េត្ទ្ងដ់ទ្ើបចរបាន
ដ្វើច រ។

ខ្ុ ំត្បាក្ស ថា ដោក្សអនក្សពិរជាយេ់ត្សបថាត្បសិនដបើមនុសសពិរជាយេ់ពី
ដសច្បក្សដីដនោះ និងយេ់ពីច្បាបច់ េត្ពោះដយស ូក្សំពុងចរបដត្ងៀនពួក្សដល ដន្មោះវានឹងមាន
ផ្សេប៉ាោះ េ់ ល៏ួរឲ្យក្សរស់មារ េ់ដៅដេើ ីវរិរបស់ដល។ ខ្ុ ំបានដ ើញផ្សេប៉ាោះ េ់នន
ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដៅដេើ ីវរិត្ក្សុមត្លួសាររបស់ខ្ុ ំផ្លទ េ់ ប៉ាុចនតវាក្សជ៏ាោររដំ ើប
ច រក្សនុងោរច េដ ើញត្ពោះរា យប៉ាោះ េ់ េ់ត្ក្សុមត្លួសារ នទ្ដទ្ៀរ ដៅដពេច េ
ដយើងបដត្ងៀនពួក្សដលពីអវីច េដយើងបានដរៀន។ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំត្បាបព់ីសាច្បដ់រឿង
មយួដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុរំបស់ខ្ុ ំ ជាក្សចនេងច េច្បាបដ់នោះបានដេច្បជាសក្សមែភាពដ ើង។ 
មានដពេជាដត្ច្បើនដេើក្សដត្ច្បើនសា ោរច េមានច្បំដណោះ ឹងអំពីត្ពោះរា យ និងោរ
 ំដណើ រោរននត្ពោះរា យលឺន្មឲំ្យមានភាពខុសគ្មន ខ្េ ងំណាស់។ ដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿងខ្ង
ដេើបានបង្ហា ញ ូដច្បនោះឯង។

អនក្សត្សីដ ននីដហវើរបានចូ្បេរមួដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំរបស់ខ្ុ ំ ដហើយឮអំពី ំដនឿ និង
ត្ពោះរា យ។ ន្មងរដំ ើបក្សនុងោរដរៀនពីសិទ្ធិអំណាច្ប និងសិទ្ធិរបស់ន្មងដៅក្សនុងត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដត្ ោះន្មងក្សំពុងចរពដ ោះកូ្សនទ្ីពីរ ដហើយន្មងច្បងស់ត្មាេកូ្សនដៅ
ផ្សទោះ។  ូដច្បនោះ ន្មងក្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើមសិក្សានូវអវីច េត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ចច្បង
អំពីោរសត្មាេកូ្សន និងត្ពោះបនទូេសនាដៅក្សនុងត្ពោះរា យច េមានសត្មាបកូ់្សន
របស់ន្មង។ ន្មងដ ឿជាក្សថ់ាន្មងអាច្បសត្មាេកូ្សនដៅផ្សទោះ ទាងំមានសុខភាពេអ។ 
ន្មងបានដរៀបច្បំ្ែបមាន ក្ស ់ ដហើយក្ស៏បានសំុឲ្យគសតីមាន ក្សដ់ៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំរបស់ដយើងច េ
បានសត្មាេកូ្សនពីរបីន្មក្សដ់ៅផ្សទោះមក្សដហើយ  ួយ បដត្ងៀន េ់ន្មងដៅក្សនុងដពេ 
សត្មាេ។

េុោះ ិរ េ់ដពេសត្មាេកូ្សន ន្មងបានចូ្បេរមួត្លបោ់រត្ប ុំត្ក្សុម ំនុំ ដ ើមប ី
សិក្សាសីុ ដត្ នូវដគ្មេោរណ៍ននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដគ្មេលំនិរទាងំដនោះ
សុទ្ធចរថែីសត្មាបដ់ ននីដហវើរ ដហើយដៅដពេដនោះ ន្មងដពញច្បិរតក្សនុងោរច េដរៀន
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បានថា មាន ំដណាោះត្សាយ ឬច្បដមេើយ ព៏ិរត្បាក្ស ដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជា 
មាច ស់។ លួរឲ្យដសាក្សសាដ យ ដៅដេើក្សដនោះ សាវ មរីបស់ន្មងត្រូវដ្វើោរដៅនថៃអាទ្ិរយ 
ដហើយមនិអាច្បចូ្បេរមួត្ក្សុម ំនុំជាមយួន្មងឲ្យបានញឹក្សញាប។់ យ៉ា ងណាមញិ ដពេ
ច េកូ្សនក្សនុងនផ្សទត្រូវត្បសូរក្សប៏ានមក្ស េ់។ ន្មងបានទូ្រស័ពទដៅោន់្ែប និងគសតី
ច េជាត្លូបងវឹក្សរចួ្បដត្សច្បដៅដហើយ។

ដពេដន្មោះលឺដមា៉ា ងត្បមាណជា២ឬ៣ដទ្ៀប េ ឺ ទូ្រស័ពទដៅចក្សបរចត្លរបស់ខ្ុ ំក្សប៏ាន
បនេឺសំដ ងដរាទ្ដ៍ ើង។ ដៅក្សនុងទូ្រស័ពទ ខ្ុ ំបានឮសំដ ងគសតីជាត្លូបងវឹក្សរបស់ដ ននី
ដហវើរចត្សក្សដ ើងថា «ដោក្សត្លូ សូម ួយ អ្ិសាា នផ្សង ទារក្សបានដក្សើរមក្សដោយ
សាេ បប់ារដ់ៅដហើយ!» ដោយបានឮចបបដនោះ ដ្វើឲ្យខ្ុ ំសាវ ងចច្បសពី ំដណក្ស។ ត្លូ 
បងវឹក្សដន្មោះក្សប៏ាននិយយថាដទ្ើបចរមានរថយនដសដគង្ហរ ោះបន្មទ នម់ក្សយក្សសាក្សសព
ទារោិដៅមនទីរដពទ្យ។ ន្មងក្សប៏ានត្បាបខ់្ុ ំថា តាមពិរត្ក្សុមត្លូដពទ្យបានចថេងថា 
ទារោិដន្មោះបានសាេ បដ់ៅដពេដក្សើរមក្ស។

ត្រិនោនិងខ្ុ ំក្សស៏ទុោះដ ើង ដហើយផ្លេ ស់សដមេៀក្សបំ ក្ស។់ ខ្ុ ំបានចាបដ់ផ្សដើម
អ្ិសាា នដៅដត្ោមោរចណន្មរំបស់ត្ពោះវញិ្ញា ណ ដោយសាដ បត់្ពោះអងរអំពីអវីច េខ្ុ ំលួរ
ដ្វើ។ ខ្ុ ំ ឹងថាអារក្សសច្បងត់្បហារត្ក្សុម ំនុំរបស់ដយើងតាមរយៈដហរុោរណ៍មយួដនោះ។ 
ខ្ុ ំអាច្បត្សនមដ ើញសារពរ័ម៌ានចុ្បោះផ្សាយថា «ទារោិមាន ក្ស់បានសាេ បប់ន្មទ បព់ីត្ក្សុម
 ំនុំនិោយខុស្រងមយួបានដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរតឲ្យមានោរសត្មាេកូ្សនដៅផ្សទោះ។» ដយើង
ពិរជាមនិដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរតដៅដេើត្បធ្លនបទ្ច េទាក្សទ់្ងនឹងោរច េទារោិលួរដក្សើរ
ដៅផ្សទោះ ឬដៅមនទីរដពទ្យដទ្ ប៉ាុចនតមានគសតីជាដត្ច្បើនបានដត្ ើសដរ ើសោរសត្មាេកូ្សនដៅ
ផ្សទោះ។ ត្រិនោនិងខ្ុ ំបានបនតអ្ិសាា នដត្ោមោរចណន្មនំនត្ពោះវញិ្ញា ណដៅដពេច េ
ដយើងដបើក្សឡានដៅោនម់នទីរដពទ្យក្សនុងច្បមាៃ យផ្សេូវ២០ន្មទ្ី។ ដៅដពេដបើក្សបាន
ត្បចហេជា ក្សក់្សណាដ េផ្សេូវ ខ្ុ ំត្សាបច់រមានអារមែណ៍ពីត្ពោះវញិ្ញា ណរបស់ត្ពោះជា
មាច ស់បានយងមក្សសណាិ រដេើខ្ុ ំ ដហើយខ្ុ ំ ឹងថាទារោិដន្មោះនឹងមនិអីដទ្។ ដៅវនិ្មទ្ី



បដវិរតនហ៍រិញ្ញវរថ ុ- អំណាចននភកដភីាពសៅកនុង្ព្ពះរាជ្យរបេ់ព្ពះជាម្ចេ្់ 

102 

ដន្មោះ  រយិរបស់ខ្ុ ំក្ស៏ង្ហក្សមក្សត្បាបខ់្ុ ំថា ត្ពោះអមាច ស់ដទ្ើបចរត្បាក្សន់្មងថាទារោិក្សន៏ឹង
មនិមានបញ្ញា អីច រ។

ខ្ុ ំបាន ឹងពីអវីច េត្ពោះអមាច ស់បានត្បាប ់េ់ រយិរបស់ខ្ុ ំដហើយនិងខ្ុ ំ  ូដច្បនោះ
ដៅខណៈច េក្សំពុងដ ើរសំដៅដៅោនប់នទបស់ដគង្ហរ ោះបន្មទ ន់ ខ្ុ ំច្បង ់ឹងថាទារោិដន្មោះ
យ៉ា ងណាដហើយ។ ដៅក្សនុងបនទបស់ដគង្ហរ ោះបន្មទ ន់ ខ្ុ ំបានដ ើញលិោនុបោា ក្សយិោ
បនួត្បានំ្មក្សក់្សំពុងចរឈរដៅ ុំវញិទារោិច េមានពណ៌សីុ មពូ មានសភាព្មែតា 
និងក្សំពុងចរយំ។ ខ្ុ ំបានពិនិរយដមើេទ្ឹក្សមុខរបស់ពួក្សដលដោយយក្សច្បិរតទុ្ក្សោក្ស។់ 
ដៅក្សនុងសាថ នោរណ៍ភាលដត្ច្បើនច េមានគសតីៗមយួត្ក្សុមដៅ ុំវញិទារក្ស ពួក្សដលចរង
មានទ្ឹក្សមុខញញឹម។ ប៉ាុចនតដៅដពេដនោះ ពុំមាននរណាញញឹមដ ើយ។ ផ្សទុយដៅវញិ 
ត្លប់ៗ គ្មន មានទ្ឹក្សមុខភ្ាក្សដ់ផ្សអើេជាខ្េ ងំ។

ដយើងបាន ួបជាមយួនឹងគសតីច េបានទូ្រស័ពទមក្សដយើង។ ន្មងក្សប៏ានត្បាប់
ដយើងមដងដទ្ៀរថា ទារោិត្រូវបាន្ែបត្បាបថ់ាសាេ បដ់ហើយោេដៅផ្សទោះច េមាន
ច្បមាៃ យផ្សេូវត្បមាណជា២០ន្មទ្ី។ ដពេមក្ស េ់មនទីរដពទ្យ ខ្ងមនទីរដពទ្យក្សប៏ាន
ត្បាបថ់ាទារោិដន្មោះបានសាេ បដ់ហើយដៅដពេមក្ស េ់ ប៉ាុចនតន្មងក្សប៏ាន ឹងខេួនក្សនុង
មយួពត្ពិច្បច នក្ស។ សូមសរដសើរត្ពោះជាមាច ស់! ត្រិនោនិងខ្ុ ំពិរជារដំ ើបនឹង ួបទារោិ
ច េមាន ីវរិ និងមានសុខភាពេអ ូច្បជាត្ពោះវញិ្ញា ណ វ៏សុិទ្ធបានត្បាបដ់យើង។

ត្ពមដពេជាមយួគ្មន ច រ រថយនដសដគង្ហរ ោះបន្មទ នម់យួដផ្សសងដទ្ៀរក្សប៏ាន ឹក្សដ ន
នីដហវើរជាមាដ យរបស់ទារក្សដៅោនច់ផ្សនក្សសមភព។ ជាេទ្ធផ្សេ ន្មងពុំបាន ឹងពីសាថ ន
ភាពរបស់ទារោិដទ្។ ត្រិនោជា រយិរបស់ខ្ុ ំបានដ ើរដៅោនប់នទបច់ េដ ននីដហវើរ
សត្មាក្ស ដហើយត្បាប់ន្មងថា «ដ ននីដហវើរ កូ្សនរបស់ន្មងមនិអីដទ្ ដហើយន្មងលួរឲ្យ
ត្សឡាញ់ណាស់។»  លិោនុបោា ក្សយិោច េឈរដៅចក្សបរដ ននីដហវើរក្សប៏ានសទុោះ
ឈរដ ើង ដហើយចត្សក្សភាេ រម់ារថ់ា «អរដ់ទ្ ទារក្សដន្មោះត្រូវដលោក្សក់្សនុងថងស់ព
ដហើយ!»  រយិរបស់ខ្ុ ំបានចក្សរត្មូវលិោនុបោា ក្សយិោដន្មោះអំពីក្សំហុសរបស់ន្មង
យ៉ា ងម្យរ័។ ដៅសពវនថៃដនោះ ទារោិដន្មោះច េមានដឈាែ ោះថាហាេី ជាយុវរី ៏
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ត្សស់សាអ រ ច េពុំមានោរប៉ាោះ េ់ដៅដេើខួរក្សាេ ឬបញ្ញា សុខភាពអវីទាងំអស់។ 
សូមថាវ យសិររីងុដរឿង េ់ត្ពោះជាមាច ស់។ ោរច េយេ់ថាត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់
 ំដណើ រោរដោយចផ្សអក្សដេើច្បាបខ់្ងវញិ្ញា ណ ខ្ុ ំ ឹងថាោរដនោះមនិចមនជាោរនច្ប នយ
ដទ្។  ូដច្បនោះ ក្សនុងន្មមជាអនក្សវទិ្ាសាគសដខ្ងវញិ្ញា ណ (មនិចមនជាវទិ្ាសាគសតត្លិសដ
បរស័ិទ្ ប៉ាុចនតជាអនក្សច េសិក្សាពីរដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ំដណើ រោរ) 
ខ្ុ ំពិរជាច្បងរ់ក្សឲ្យដ ើញថាដរើមានអវីដក្សើរដ ើងឲ្យត្បាក្ស ។

ខ្ុ ំបាន ងឹថាទារោិហាេីត្រូវដលត្បោសជាផ្សេូវោរថា «ទ្ទ្ួេមរណៈភាព
ដពេត្បសូរមក្ស» ដោយត្ក្សុមសដគង្ហរ ោះច េបានមក្សផ្សទោះន្មងតាមរថយនដសដគង្ហរ ោះ 
បន្មទ ន។់  ូដច្បនោះ ដរើមានអវីដក្សើរដ ើង? ខ្ុ ំបាននិយយជាមយួគសតីជាត្លូបងវឹក្សចផ្សនក្ស
សត្មាេច េដៅទ្ីដន្មោះ ដហើយក្សសំុ៏ឲ្យន្មងដរៀបរាបត់្បាបខ់្ុ ំពីអវីច េបានដក្សើរដ ើង
ឲ្យបានេមអរិ។ ខ្ុ ំក្សំពុងចររក្សដមើេរត្មុយ។ ន្មងបាននិយយថា  ំដណើ រោរននោរ
សត្មាេមានភាពរេូនរហូរ េ់ទារោិត្បសូរមក្ស។ ន្មងពុំមាន ីពច្បរ សមាព ្
ឈាម សីរុណា ភាព និងច្បេន្ម ដងាើមដទ្ ដហើយមានភាពដសេក្សសាេ ំងដៅដេើរាង
ោយទាងំមូេ ។ ្ែបបានពាយម ួយ ទារក្សឲ្យ ឹងខេួនដ ើងវញិ ប៉ាុចនតពុំអាច្ប ួយ 
បានដ ើយ។ គសតីជាត្លូបងវឹក្សបានបនតនិយយថា ដ ននីដហវើរមានសាច្ប់ញារិជាដត្ច្បើន
ច េចាបដ់ផ្សដើម យ័រក្សស់េុរ។ ប៉ាុចនត ដ ននីដហវើរបានត្បាបព់ួក្សដលកុ្សំឲ្យត្ ួេត្ច្បបេ់ 
ដហើយន្មងក្សប៏ានយក្សត្មាមន មក្សោក្សដ់ៅដេើមុខសាវ ម ី ដោយនិយយថា «បងកុ្សំ
និយយអវីទាងំអស់ ដហើយកូ្សនដយើងនឹងមនិអីដទ្!»

ខ្ុ ំក្សប៏ានោរស់មដតី្លូបងវឹក្សដៅត្រឹមដនោះ ដហើយសំុឲ្យន្មងនិយយសាដ ើងវញិ
ពីអវីច េដ ននីដហវើរបាននិយយត្បាប ់េ់សាវ ម។ី ន្មងបានត្បាប់ខ្ុ ំនូវ ក្សយ ច េ
ច េន្មងដទ្ើបចរបាននិយយ ច េថាដ ននីដហវើរបានយក្សត្មាមន ដៅោក្សដ់ៅដេើ
មុខរបស់សាវ មដីហើយដ េថា «បងកុ្សំនិយយអវីទាងំអស់ ដហើយកូ្សនដយើងនឹងមនិអី
ដទ្!» អសាច រយណាស់! លឺហនឹងដហើយ! ដន្មោះឯងជាដពេ សំ៏ខ្ន់ ជាដសច្បក្សដីត្បោស
ច េបាន ួយ សដគង្ហរ ោះ ីវរិទារោិហាេី។ ខ្ុ ំមានអារមែណ៍ថា ូច្បជាអនក្សដសុើបអដងករ
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ច េដទ្ើបបានបំចបក្សដរឿងក្សដី ៏្ ំមយួអញ្ច ឹង! ខ្ុ ំពិរជាសបាយច្បិរតណាស់។ វាជាដរឿង
 ស៏ាមញ្ា  ប៉ាុចនតមានន័យដត្ៅ។ ដ ននីដហវើរត្គ្មនច់របានអនុវរតនូវច្បាបខ់្ងវញិ្ញា ណ
ដៅក្សនុងសាថ នោរណ៍ដន្មោះ ដហើយវាបានសដគង្ហរ ោះ ីវរិទារោិ! ដៅដពេច េខ្ុ ំលិរ
ពិចារណាពីអវីច េខ្ុ ំដទ្ើបចរចសវងយេ់ លឺវាជាោរសមដហរុផ្សេ។

អនក្សត្សីដ ននីដហវើរបាន ឹងថា ដោយសារចរោេវភិាលោរង្ហររបស់សាវ ម ី
គ្មរម់និបានក្សសាងដ ើងដៅក្សនុង ំដនឿ ូច្បជាន្មង ក្សនុងដពេប៉ាុន្មែ នចខមុនដ ើយ។ 
ន្មងក្សប៏ាន ឹងថា ដៅក្សនុងន្មមសាវ មជីាដមត្លួសារ ោរច េគ្មរយ់េ់ត្សបជាមយួ
នឹងន្មទ្ី រ៏នធរដ់ៅដពេទារក្សដក្សើរមក្សដន្មោះ អាច្បនឹងេួច្បដជាលវាសន្ម េ៏អដច្បញពី
ទារក្សបាន។ ដហរុដនោះដហើយបានជាោរដ្េើយរបរបស់ន្មង ំបូងដលលឺត្បាបស់ាវ ម ី
ដហើយមនិបដណាដ យឲ្យគ្មរយ់េ់ត្សបជាមយួនឹងោរសាេ បរ់បស់ទារក្ស។ ផ្សទុយដៅ
វញិ ន្មងដ ននីដហវើរបានដ ឿជាក្សថ់ាដក្សែងដន្មោះនឹងមាន ីវរិរស់ដៅ មានសុខភាពេអ 
ដហើយន្មងបានត្បោស ក្សយទាងំដន្មោះដោយច្បិរតោេ ហាន និង ំដនឿ។

ដៅដពេច េន្មងដ ននីដហវើរបានដច្បញពីមនទីរដពទ្យភាេ ម ន្មងបានដៅ ួប
ត្ក្សុមោរង្ហរត្បចារំថយនដសដគង្ហរ ោះបន្មទ ន ់ ដហើយសួរពួក្សដលថាដរើដលបានដ្វើអវីខេោះដៅ
ោនទ់ារោិដៅដពេដ្វើ ំដណើ រមក្សមនទីរដពទ្យដៅយបដ់ន្មោះ។ ពួក្សដលបានសមេងឹដមើេ
ន្មងដោយទ្ឹក្សមុខអឹមដអៀន។

ចុ្បងដត្ោយបំផុ្សរ មាន ក្សក់្សនុងច្បំដណាមពួក្សដលត្បាបថ់ា «មនិបានដ្វើអីដទ្»

ដ ននីដហវើរក្សសួ៏រថា «មនិបានដ្វើអីដទ្ ដរើមាននយ័ថាដម៉ាច្ប? ដរើពួក្សដោក្សបាន
ដ្វើច្បេន្មដបោះ ូងច រឬដទ្?» 

ពួក្សដលដ េថា «អរដ់ទ្។»

«ដរើពួក្សដោក្សបានដ្វើអវីសត្មាប់ទារក្សដន្មោះច រឬដទ្?»

ពួក្សដលនិយយមដងដទ្ៀរថា «អរដ់ទ្»។
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ពួក្សដលបានត្បាបន់្មងថា ទារោិដន្មោះបានសាេ ប់បារដ់ហើយ ដហើយពួក្សដលពុំមាន
សងឃមឹថាន្មងនឹងរស់ដ ើងវញិដ ើយ។ ដទាោះជាយ៉ា ងដនោះក្សដី ទារក្សដន្មោះត្គ្មនច់រ « ឹង
ខេួន» ដៅដពេច េពួក្សដលដៅ េ់មនទីរដពទ្យ! ត្ក្សុមោរង្ហរត្បចារំថយនដសដគង្ហរ ោះ
បន្មទ នប់ានទ្ទ្ួេោរសរដសើរពីមនទីរដពទ្យ និងន្មយក្សោា នពនេរអ់លរី យ័សត្មាប់
 នរង្ហវ នត់្បចាឆំ្ន  ំ លឺជារង្ហវ នច់ េចផ្សអក្សដេើេទ្ធផ្សេច េត្ក្សុមោរង្ហរនីមយួបាន
ដ្េើយរបដៅនឹងសាថ នោរណ៍េំបាក្សៗ។ ប៉ាុចនត ពួក្សដលបានសារភាពថាពួក្សដលពុំបាន
ដ្វើអវីទាងំអស់។

ថែីៗដនោះ ដយើងបានមានវរតមានរបស់ហាេីជាដ ្ៀវដៅក្សនុងក្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសន៍
របស់ដយើងជាមយួនឹងអនក្សន្មងដ ននីដហវើរជាមាដ យ។ ដយើងត្លបគ់្មន បានអបអរសាទ្រ
នូវត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដោយក្សដីដត្រក្សអរ និងទ្បទ់្ឹក្សច នក្សមនិបាន។ ដយើងបាន
អបអរដេើោរច េមានមនុសសបានដ្វើសក្សមែភាពដៅក្សនុងច្បាប់ខ្ងឯវញិ្ញា ណ និង
សិទ្ធិអំណាច្បននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។

ដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿងដនោះ ដយើងបានដ ើញន្មងដ ននីដហវើរដ ឿជាក្សទ់ាងំត្សុងដៅ
ដេើអវីច េសាថ នសួលត៌្បោស ដហើយក្សត៏្សាយនូវសិទ្ធិអំណាច្បដន្មោះមក្សោន់សាថ ន
ោរណ៍ដោយ ក្សយសមដរីបស់ន្មង។ ច្បាបន់នត្ពោះរា យពិរជាមានត្បសិទ្ធភិាពចមន!

មានត្ក្សុមត្លួសារមយួដទ្ៀរដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំរបស់ខ្ុ ំ បានមានបទ្ពិដសា្ន ូ៍ច្ប
ខ្ងដត្ោមជាមយួនឹងច្បាប ់ច េដនោះដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ មានបង
បអូនត្សីៗពីរន្មក្សប់ានសដត្មច្បច្បិរតពិសាអាហារនថៃត្រងជ់ាមយួគ្មន  ដហើយដោយដហរុ
ថាពួក្សដលទាងំពីរមានដក្សែងរូច្បៗច េជាកូ្សនរបស់អនក្សទាងំពីរត្បចហេជា១២ដៅ១៣ 
ន្មក្សដ់ៅជាមយួ។ ដៅដពេច េដលក្សំពុងពិសាអាហារនថៃត្រង ់ដលបានចាបអ់ារមែណ៍
ថា យ៉ាូចអេជាដក្សែងត្បុសអាយុបនួឆ្ន បំានបារ។់ ពួក្សដលបានរក្សដមើេដៅ ុំវញិផ្សទោះ
ទាងំមូេ ដហើយរក្សដក្សែងដន្មោះមនិដ ើញដទ្។  ូដច្បនោះ ពួក្សដលលិរថាយ៉ាូចអេត្បចហេជា
ដេងបិទ្ពួន ប៉ាុចនតដលរក្សសពវក្សចនេងមដងដទ្ៀរក្សដ៏ៅចរមនិដ ើញគ្មរ។់ រដំពច្បដន្មោះ ្ី
ណាច េជាមាដ យរបស់ដក្សែងក្សប៏ាន រិ យ័ជាខ្េ ងំ។ ចុ្បោះដៅអាងទ្ឹក្សខ្ងដត្ោយ
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ផ្សទោះ? ន្មងក្សប៏ានររដ់ៅតាមទាវ រដត្ោយជាមយួនឹងក្សែួយត្សីអាយុ១៣ឆ្ន  ំ ដឈាែ ោះថា 
ដ ើរនី។ ្ីណា យ័សេនដ់សាេ ជាខ្េ ងំដៅដពេច េពួក្សដលបានដ ើញយ៉ាូចអេដៅឯ
បារអាងទ្ឹក្ស ដហើយមនិក្សដត្មើក្សអវីដសាោះ។ ពុំមាននរណាបាន ឹងថា គ្មរ់បានធ្លេ ក្ស់
ដៅក្សនុងអាងដន្មោះយូរប៉ាុណាណ មក្សដហើយដទ្។ ្ីណាក្សប៏ានចត្សក្សឲ្យដលទូ្រស័ពទដៅដេខ 
៩១១ ដហើយន្មងក្សដ៏ោរចុ្បោះដៅក្សនុងអាងទ្ឹក្ស និងដេើក្សយ៉ាូចអេដច្បញមក្សភាេ ម។ គ្មរ់
មនិ ក្ស ដងាើមដសាោះ ត្ពមទាងំមានរាងោយដសេក្សសាេ ំង គ្មែ នច្បេន្មអវីទាងំអស់។

យុវរីច េជាក្សែួយអាយុ១៣ឆ្ន ដំន្មោះ បានច្បដត្មើនវយ័ដ ើងដៅក្សនុងពន័ធក្សិច្បចកុ្សមារ
របស់ដយើង។ ន្មងបាននិយយដៅមងីថា «អរដ់ទ្មងី្ីណា។ ដយើងមនិចាបំាច្ប់
ទូ្រស័ពទដៅ ៩១១ដទ្ ដយើងមានសិទ្ធិអំណាច្បដៅទ្ីដនោះ។ ដយើងត្រូវអ្ិសាា ន។»  ូដច្បនោះ 
អនក្សទាងំពីរក្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើមអ្ិសាា ន ប៉ាុចនតដៅចរពុំមានអវីដក្សើរដ ើង។ ្ីណាបាន
ចត្សក្សមដងដទ្ៀរ «ទូ្រស័ពទដៅ ៩១១!» យុវរដី ើរនីក្សន៏ិយយដៅោនម់ងីថា «មងី្ី
ណា ដយើងត្រូវត្បោសពី ីវរិដៅោនគ់្មរ។់»  ូដច្បនោះ ន្មងដ ើរនីក្សប៏ាននិយយថា  
«យ៉ាូចអេ ដៅក្សនុងត្ពោះន្មមត្ពោះដយស ូ ចូ្បរ ឹងខេួនដ ើង!» ភាេ មៗដន្មោះយ៉ាូចអេក្សឈ៏េក្ស់
ទ្ឹក្សដច្បញមក្សដត្ៅ ដហើយ ឹងខេួនដ ើងវញិ ទាងំមានអាោរៈ្មែតាទាងំត្សុង។

ដៅដពេច េខ្ុ ំលិរពីដរឿងដនោះ ខ្ុ ំចរងចរស្បច់ស្ងជានិច្បច។ ខ្ុ ំមនិចមនស្ប់
ចស្ងដោយដក្សែងត្បុសដន្មោះបានរស់ដ ើងវញិដទ្ ប៉ាុចនតលឺស្បច់ស្ងពីដក្សែងត្សីអាយុ 
១៣ ឆ្ន ដំន្មោះ និងោរច េន្មងបានតាងំច្បិរតឲ្យសៃប ់និងមនិបាន ័យសេនដ់សាេ ។ ដៅ
ក្សនុងសាថ នោរណ៍សាេ បរ់ស់ ន្មងអាច្បលិរដ ើញថាពួក្សដលត្រូវដ្វើអវីដោយមនិចុ្បោះញម
នឹងភាព យ័ខ្េ ច្ប។ ន្មងដ ើរនីបានបញ្ញា ក្ស់ថា ោរច េ ឹងពីរដបៀបច េត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ត្បរិបរតិោរ លឺសំខ្នដ់េើសពីដមដរៀនអ្ិបាយ ព៏ិដរាោះដៅដទ្ៀរ។ 
វាទាក្សទ់្ងនឹងោរសាេ បរ់ស់!

ជាថែីមដងដទ្ៀរ សូមក្សរច់្បំណាំពីរដបៀបច េច្បាបន់នត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់
ត្បរិបរតិោរ។  ំបូងដ ើង ដ ើរនីនិយយថា ពួក្សដលត្រូវអ្ិសាា ន ដហើយដលក្សប៏ាន
អ្ិសាា នពិរចមន ប៉ាុចនតពុំមានអវីដក្សើរដ ើងដសាោះ។ ដនោះដោយដហរុថាដៅដពេច េ
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ដយើងអ្ិសាា ន ដយើងមនិបានត្សាយនូវសិទ្ធិអំណាច្ប និងឫទាធ នុភាពរបស់ត្ពោះជា
មាច ស់មក្សដទ្។ ប៉ាុចនត ដយើងអ្ិសាា នសំុោរចណន្មពំីត្ទ្ង។់ ដន្មោះឯងជាអវីច េពួក្សដល
ត្រូវោរដៅវនិ្មទ្ីដន្មោះ។ ដោក្សអនក្សក្សន៏ឹងសមារ េ់ដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿងដន្មោះថា ដ ើរនី
បាននិយយថា ពួក្សដលត្រូវត្បោស ីវរិដៅោនគ់្មរ់។ ដៅដពេច េដលដ្វើ ូដច្បនោះ 
ដក្សែងត្បុសដន្មោះក្សប៏ាន ឹងខេួនដ ើង ទាងំមានសុខភាពេអមក្សទ្េ់សពវនថៃ។ មដងដទ្ៀរ 
ដយើងដ ើញថាពមីនុសសច េមាន ួងច្បិរតដ ឿជាក្សព់ីអវីច េសាថ នសួលត៌្បោស ប៉ាុចនត
ដៅចរពុំមានអវីដក្សើរដ ើងរហូរ េ់សិទ្ធិអំណាច្បដន្មោះត្រូវបានត្សាយដៅដេើ ពចផ្សន
 ី ដោយបុរស ឬគសតីច េមាន ំដនឿ។

សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំត្បាបដ់រឿងមយួដទ្ៀរ។ ជាដរឿងច េទាក្សទ់្ងនឹងត្ក្សុមត្លួសារ
របស់ដយើង។ បងត្បុសរបស់ត្រិនោ បានយក្សដខនរីជា រយិដៅោនម់នទីរដពទ្យ
ដ ើមបសីត្មាេកូ្សនទ្ីត្បា។ំ ត្រិនោនិងខ្ុ ំក្សប៏ានដ្ៀងចូ្បេមនទីរដពទ្យដៅដពេត្ពឹក្ស
ច េដខនរីដៅក្សនុងបនទបស់ត្មាេ ដ ើមបសីាវ លមន៍សមា ិក្សថែីដៅក្សនុងត្ក្សុមត្លួសារ។ 
ដយើងសាែ នថាកូ្សនដន្មោះបានដក្សើរមក្សយូរដហើយ មុនដពេដយើងដៅ េ់ទ្ីដន្មោះ ប៉ាុចនត
តាមពិរលឺមនិទានដ់ក្សើរមក្សដទ្។ ដៅដពេច េដយើងដ ើរចូ្បេដៅចផ្សនក្សសត្មាេ ទារក្ស
ហូេចេនដទ្ើបចរត្រូវបានន្មចូំ្បេមក្សោនប់នទបច់ថទាទំារក្ស។ ដោក្សអនក្សត្បចហេជា
ធ្លេ បប់ានដ ើញបនទបច់ថទាទំារក្សដៅក្សនុងមនទីរដពទ្យ លឺមាន ញ្ញា ំង ឬបងអួច្បក្សញ្ចក្ស់
ច េអាច្បឲ្យដោក្សអនក្សដ ើញទារក្សច េដទ្ើបនឹងដក្សើរមក្ស ដៅដពេច េដពទ្យបាន
យក្សដលមក្សោក្សដ់ៅទ្ីដន្មោះ។

ដៅដពេច េដលយក្សទារក្សហូេចេនចូ្បេមក្ស ខ្ុ ំបានសមារ េ់ដ ើញថាន្មង
ដមើេដៅមានសមបរុសសរុោះ។ កូ្សនៗរបស់ច្បននីសុទ្ធចរមានសមបរុសសរុោះ និងសក្ស់
ពណ៌ទ្ងច់ ង។  ំបូងដ ើង ខ្ុ ំលិរថាទារោិដន្មោះមានសមបរុសសរុោះ ត្បចហេជាដរឿង
្មែតាសត្មាបដ់ក្សែងោេច េដក្សើរមក្ស។ ប៉ាុចនត ចមនដហើយ ទារោិដន្មោះដមើេដៅ ូច្ប
ជាមនិត្បត្ក្សរីដទ្។ ភាេ មៗដន្មោះ ត្លូដពទ្យក្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើមររដ់្េឆ្េ ចុ្បោះដ ើង។ លិោនុប
ោា ក្សយិោក្ស៏បានទាញវាងំននបិទ្ ដ ើមបកុី្សំឲ្យខ្ុដំមើេដ ើញដទ្ៀរ ដហើយខ្ុ ំ ឹងថាវាជា
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សញ្ញា មនិេអដទ្។ ដទាោះបីជាវាងំននបិទ្ ក្សម៏ានត្បដឡាោះវាងំននច េខ្ុ ំអាច្បដមើេ
ដ ើញថាមានអវីក្សំពុងដក្សើរដ ើងដៅក្សនុងបនទបដ់ន្មោះ។ ត្ក្សុមលិោនុបោា ក្សយិោក្ស៏បាន
ចាបដ់ផ្សដើមយក្សឧបក្សរណ៍ ដហើយដវ ាបណឌិ របានចាបដ់ផ្សដើមដ្វើច្បេន្មដបោះ ូងដៅដេើ
ហូេចេន។ ខ្ុ ំបានដ ើរដៅទាវ រមាខ ងដទ្ៀរននបនទបច់ថទាទំារក្ស ដ ើមបសីាដ បឮ់ឲ្យបាន
ច្បាស់ពីអវីច េត្លូដពទ្យនិយយ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំសាដ ប ់ ខ្ុ ំក្សម៏ានោរភ្ាក្សដ់ផ្សអើេជា
ខ្េ ងំដត្ ោះខ្ុ ំបានឮពួក្សដលនិយយថា ទារោិដន្មោះពុំមានច្បង្ហវ ក្សដ់បោះ ូង ដហើយពួក្សដល
មនិអាច្បដ្វើច្បេន្មឲ្យដបោះ ូងដោរបានដ ើយ។ ខ្ុ ំក្ស៏សាដ បប់នតដទ្ៀរ ដហើយឮ
ឧបក្សរណ៍វាស់ ីពច្បរដោរមដងមាក េ។ ខ្ុ ំបានឮវាដោរមដងៗដៅច្បដន្មេ ោះពី ១៥ ដៅ 
២០ វនិ្មទ្ី។ ដបោះ ូងរបស់ទារោិហូេចេនមនិដ ើរដ ើយ។

ត្លូដពទ្យបានដ ើរដច្បញពីបនទប ់ ដហើយសំដៅដៅរក្សច្បននី «ច្បននី សាថ នភាព
ហាក្ស ូ់ច្បជាមនិត្បដសើរដទ្។ ខ្ុ ំសំុដទាសផ្សង 
ប៉ាុចនតដយើងក្សំពុងចរពាយម។» ដយើងមនិត្រូវ
បានអនុញ្ញា រឲ្យចូ្បេដៅក្សនុងបនទបច់ថទាទំារក្ស 
 ូដច្បនោះត្រិនោនិងច្បននីបានោក្សន់ ដៅដេើទាវ រ
ដៅចផ្សនក្សមាខ ងននបនទបច់ថទាទំារក្ស ដហើយខ្ុ ំក្ស៏
បានោក្សន់ ដេើទាវ រដៅមាខ ងដទ្ៀរននបនទបច់ រ។ 

ដយើងបានចាបដ់ផ្សដើមអ្ិសាា ន និងត្បោសថាហូេចេននឹងរស់ដៅ ដហើយមនិសាេ ប់
ដទ្។ ន្មងនឹងមានសុខភាពេអ។ ដយើងបានបញ្ញា ដបោះ ូងឲ្យដ ើរ ដៅក្សនុងត្ពោះន្មមត្ពោះ
ដយស ូ។

ភាេ មៗដន្មោះ ត្លូដពទ្យច េបាននិយយជាមយួច្បននីបានដច្បញពីបនទបច់ថទាំ
ទារក្សដោយត្បញាបត់្បញាេ់។ គ្មរប់ានររោ់រដ់យើង ដោយមនិនិយយសដីមយួ
មា៉ា រដ់សាោះ។ បីរបីន្មទ្ីដត្ោយមក្ស គ្មរក់្សត៏្បញាបត់្បញាេ់មក្សវញិជាមយួនឹងលិោនុ
បោា ក្សយិោមាន ក្សដ់ ើរតាមដត្ោយគ្មរ ់ទាងំនិយយឮៗថា «រុក្សទ្័រ ដយើងមនិអាច្បដ្វើ
អញ្ច ឹងបានដទ្។ ដយើងមនិមានច្បាបអ់នុញ្ញា រឲ្យដ្វើតាមត្បរិបរតិោរដវ ាសាគសតដនោះ 

ចាំថា ច្ាប់ននព្រះរាជ្យ
របេ់ព្រះជាមាច្េ់ដំសណើរ
ការព្រប់សរលសវលា 
េព្មាប់ម្នុេ្សព្រប់ា្្! 



ឱព្ពះជាម្ចេ្ស់អើយ េមូ្សម្ត្តទ្លូបង្គផំង្! 
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ដៅឯមនទីរដពទ្យដនោះបានដទ្។ ខ្ុ ំមនិអាច្បដ្វើតាមដោក្សត្លូ ដ ើមប ីួសឈាមដន្មោះដទ្។» 
គ្មរម់និបានខវេ់ពីន្មងដសាោះ ដៅដពេច េគ្មរដ់ ើរចូ្បេមក្សោនប់នទបច់ថទាទំារក្ស 
វញិ។ គ្មរ់បានយក្សដសៀវដៅចណន្មមំយួមក្សអាន ដហើយដយើងអាច្បដ ើញថាគ្មរ់
ក្សំពុងដ្វើោរសិក្សាក្សនុងោរដ្វើត្បរបិរតិោរដវ ាសាគសដ។ ដៅដពេដនោះ ខ្ុ ំក្សប៏ានដមើេ
តាមត្បដឡាោះវាងំនន ដៅដពេច េគ្មរប់ានដត្ោក្សឈរដ ើង ដហើយចាបដ់ផ្សដើមស ក្ស 
ទុ្ដយចវងមយួចូ្បេដៅក្សនុងខេួនទារោិ។ ដៅដពេដនោះ ខ្ុ ំបានយេ់ថាគ្មរក់្សំពុងចរ
ផ្សដេ់ឈាម េ់ទារក្ស។

ភាេ មៗដន្មោះ ខ្ុបំានឮសំដ ងដបោះ ូងដោរដ ើង។ ដេបឿនវាបានដក្សើរដ ើង
រហូរ េ់ក្សត្មរិមយួច េដក្សែងដទ្ើបនឹងដក្សើរមាន។ រដំពច្បដន្មោះ ត្លូដពទ្យក្សប៏ានដច្បញ
មក្សដត្ៅបនទបដ់ហើយថា «មានដទ្វតាដៅក្សនុងបនទបដ់ន្មោះជាមយួដយើង។ ត្ពោះជាមាច ស់
បាន ួយ ខ្ុ ំជាមយួនឹងទារក្សដនោះ!» ដយើងអាច្បដ ើញថាគ្មរក់្សំពុងចរញ័រខេួនត្បាណ។ 
បន្មទ បម់ក្សដយើងក្សប៏ានរក្សដ ើញថា ដពេដន្មោះមនិចមនជាដពេច េគ្មរត់្រូវដៅ
ត្បចាោំរ ដហើយគ្មរក់្សប៏ានរមួច្បំចណក្សក្សនុងោរសត្មាេរបស់ដខនរីច រ។ គ្មរត់្គ្មន់
ចរដ្ៀងចូ្បេមនទរីដពទ្យ ដ ើមបដីមើេអនក្ស ំងឺមាន ក្សដ់ទ្ៀរ ដៅដពេច េដរឿងទាងំដនោះដក្សើរ
ដ ើង។ ខ្ុ ំអាច្បត្បាបប់ានថា ត្លូដពទ្យដៅចរភ្ាក្សដ់ផ្សអើេពីអវីច េបានដក្សើរដ ើង ដៅ
ដពេច េគ្មរប់ានត្បាបដ់យើងថាទារោិហូេចេនមនិបានមានច្បង្ហវ ក្សដ់បោះ ូងអស់
រយៈដពេ ៣៦ ន្មទ្ី!

ដៅសពវនថៃដនោះ កុ្សមារហូីេចេនមានអាយុ៤ឆ្ន  ំដហើយមានសុខភាពេអជា្មែ
តា។ ខ្ុ ំដ ឿថា វាជាោរច េដយើងយេ់ពីច្បាប់ខ្ងវញិ្ញា ណច េបានន្ម ំំដណាោះ
ត្សាយមក្សោន់សាថ នោរណ៍ដន្មោះ។ ខ្ុ ំដៅចរចាជំាបក់្សនុងច្បិរតដពេច េខ្ុ ំបានោក្សន់ 
ដៅដេើទាវ របនទបច់ថទាទំារក្ស ទាងំលិរក្សនុងច្បិរតថា «ដយើងនឹងមនិមានបុណយសព
សត្មាបក់្សែួយត្សីរូច្បរបស់ត្រិនោជាោច្បខ់្រ! លឺវាមនិអាច្បដក្សើរដ ើងបានដទ្!»

ដៅដពេច េដយើងឈប់សិន ដហើយលិរពិចារណាពីរដបៀបច េត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់បានប៉ាោះ េ់ េ់សាច្បដ់រឿងនីមយួៗច េខ្ុ ំដទ្ើបចរបានចច្បក្សរចំេក្ស 
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ខ្ុ ំច្បងឲ់្យដោក្សអនក្សចាថំា ច្បាបន់នត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ំដណើ រោរត្លបដ់ពេ
ដវោ សត្មាបម់នុសសត្លប់គ្មន !  ូច្បច េខ្ុ ំបាននិយយដៅខ្ងដ ើមននដសៀវដៅដនោះ 
ច្បាប់្ មែជារដិៅដេើចផ្សន ី ំដណើ រោរដោយេទ្ធផ្សេ ច េដៅត្លបដ់ពេដវោ។ 
វាមនិេដមអៀង ដហើយនឹងមានត្បសិទ្ធិភាពសត្មាបម់នុសសត្លបគ់្មន ច េច្បំណាយ
ដពេដរៀនពីវា និងអនុវរតវា។ អលរសិនី ំដណើ រោរ ូច្បគ្មន  ទាងំដៅសហរ ាអាដមរកិ្ស និង
ទ្វីបអាគហវិក្ស។ វាមនិចត្បត្បួេដ ើយ។

ដៅដពេច េខ្ុ ំចាបដ់ផ្សដើមយេ់ថាត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ជាត្ពោះរា យមយួ
ច េមានច្បាបច់្បាស់ោស់។ ថវីដបើច្បាបដ់ន្មោះត្រូវបានោក្សក់្សំបាងំក្សដី ក្សខ៏្ុ ំបាន ឹងថា
ខ្ុ ំបានរក្សដ ើញច្បដមេើយសត្មាបប់ញ្ញា របស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេសារ េ់ថា មនិចមនជា
ត្ពោះជាមាច ស់ច េបានោក្សប់ាងំពីខ្ុ ំ ដហើយដត្ ើសដរ ើសមនិត្បទានពរខ្ុ ំ ឬ ួយ ខ្ុ ំដៅ
ដពេ ួបទុ្ក្សខេំបាក្សដទ្។ អរដ់ទ្ លឺដៅដពេដនោះខ្ុ ំ ឹងថា ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទាន
អវីៗត្លបយ់៉ា ងច េខ្ុ ំត្រូវោរដៅក្សនុង ីវរិដនោះមក្ស េ់ខ្ុ ំ តាមរយៈត្ពោះដយស ូត្លិសដ 
ច េតាមរយៈោរបូជាត្ពោះ នែរបស់ត្ទ្ងប់ានឲ្យខ្ុ ំមានសិទ្ធិចូ្បេដៅោនអ់វីៗទាងំ
ប៉ាុន្មែ នច េសាថ នសួលម៌ាន។ ដៅដពេដនោះ ខ្ុ ំយេ់ថាត្ពោះរា យ ំដណើ រោរដោយ
ច្បាបជ់ាក្សោ់ក្ស់ ច េខ្ុ ំអាច្បដរៀនបាន និងអនុវរតវាមក្សោន ់ីវរិដនោះ។

ខ្ុ ំបានចាបដ់ផ្សដើមអានសាច្បដ់រឿងទាងំប៉ាុន្មែ នដៅក្សនុងត្ពោះលមពរី ជាមយួនឹងផ្សនរ់
លំនិរខុសចបេក្សពីមុនទាងំត្សុង ដោយរក្សដមើេរត្មុយច េដបើក្សសចមដងពីច្បាប ់នទ្
ដទ្ៀរដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ខ្ុ ំបានដបដជ្ាខេួនឯងក្សនុងោរដ្វើជាអនក្សវទិ្ា
សាគសតខ្ងវញិ្ញា ណ ដ ើមបឲី្យខ្ុអំាច្បដរៀនបានថាដហរុអវីមានក្សិច្បចោរជាក្សោ់ក្សដ់ក្សើរ
ដ ើងដៅក្សនុងត្ពោះលមពរី ច េខ្ុ ំបានអានជាញឹក្សញាបដ់នោះ។ អរតបទ្លមពរីដៅក្សនុងលមពរី 
១យ៉ាូហានដនោះ សាដ បដ់ៅ ូច្បជាក្សំចបេង និងច្បចមេក្សសត្មាបម់នុសសជាដត្ច្បើន។ ខ្ុ ំ ឹងថា 
ដយើងបានអានពីមុនមក្សដហើយ ប៉ាុចនតចូ្បរអានមដងដទ្ៀរដោយសារវាបញ្ញា ក្សព់ីដសច្បក្សដី
ពិរច េជាច្បដមេើយរបស់អនក្ស។
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ដហរុដនោះដហើយបានជាដយើងមានចិ្បរតរងឹបុឹងដៅច្បំដ ោះត្ពោះ គ័ក្សតត្ពោះអងរ លឺ
ថា ត្បសិនដបើដយើងទូ្េសូមអវីត្សបតាមត្ពោះហឫទ្័យរបស់ត្ពោះអងរ ដន្មោះត្ទ្ង់
នឹងត្ពោះសណាដ បដ់យើងជាមិនខ្ន។ ដបើដយើង ឹងថា ត្ពោះអងរត្ទ្ងត់្ពោះសណាដ ប់
ដយើង ដទាោះបីដយើងទូ្េសូមអវីពីត្ពោះអងរក្សដ៏ោយ ដយើង ឹងថា ដយើងបានទ្ទ្ួេ
អវីៗច េដយើងទូ្េសូមដន្មោះរចួ្បដហើយ។

១យ៉ាូហាន ៥៖១៤ ១៥

 

ខ្ុ ំដពញច្បិរតនឹងអរថបទ្លមពរីដនោះ ដត្ ោះអរថបទ្លមពរីដនោះនិយយអំពីច្បាប ់ដហើយ
ច្បាបផ់្សដេ់ឲ្យដយើងមានច្បិរតរងឹបុឹងដ ើមបទី្ទ្ួេបានយុរតិ្ម។៌ ដនោះជាច្បិរតរងឹបុឹងរបស់
ដយើង លឺត្បសិនដបើដយើងទូ្េសំុអវីដោយដយងដៅតាមត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ពោះជា
មាច ស់ (ច្បាប ់ឬអវីច េត្ពោះជាមាច ស់ដៅថាត្រឹមត្រូវ) ដន្មោះត្ទ្ងន់ឹងត្ពោះសណាដ បដ់យើង
ជាមនិខ្ន។ មដងដទ្ៀរ ក្សយថា «ត្ពោះសណាដ បដ់យើង» ដនោះ មនិសំដៅដេើោរច េ
ត្ពោះជាមាច ស់ត្គ្មនច់រឮសំដ ងរបស់ដយើងដទ្ ដទាោះបីជាត្ទ្ងព់ិរជាសាដ បឮ់ដយើងចមន
ក្សដី។ ប៉ាុចនតជាងដនោះដៅដទ្ៀរ វាសំដៅដេើោរច េត្ពោះជាមាច ស់ដ្វើោរោរក់្សដី។ 
ត្បសិនដបើដយើងលិរអំពីដៅត្ក្សមច េដ្វើោរោរក់្សដី ដហើយត្លបត់្លងតាមច្បាប ់ លឺមនិ
ចមនតាមអារមែណ៍របស់គ្មរ់ (យ៉ា ងដហាច្បណាស់ ដនោះជាអវីច េលួរចរដក្សើរដ ើង) 
ដន្មោះដោក្សអនក្សនឹងយេ់អរថបទ្លមពរីដនោះ។ ត្ទ្ងស់ាដ បឮ់ដយើង ត្ទ្ងដ់្វើោរោរក់្សដី ឬ
សាដ បឮ់ពីដរឿងក្សដីរបស់ដយើង ដហើយដយើងអាច្បមានទ្ំនុក្សច្បិរតថាដយើងនឹងទ្ទ្ួេបាន
យុរតិ្ម ៌ជាអវីច េជារបស់ដយើងត្សបច្បាប។់

មរិតសមាេ ញ់ដអើយ ខ្ុ ំលិរថាដោក្សអនក្សពិរជាត្រូវឈបសិ់ន ដហើយអានមដងដទ្ៀរ
សនសមឹៗ។ ត្បសិនដបើអវីច េដោក្សអនក្សដទ្ើបចរបានអានជាោរពិរ ដហើយវាជាោរ
ពិរចមន ដន្មោះ ីវរិរបស់ដោក្សអនក្សនឹងមានដពញដៅដោយអំណរ! មនុសសច េ
អ្ិសាា ន ទាងំពុំបាន ឹងពីដសច្បក្សដីដនោះពុំមានទ្ំនុក្សច្បិរតអវីដ ើយ លឺពួក្សដលត្គ្មនច់រ
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និយយប៉ាបា៉ា ច្បប់៉ាដបា៉ា ច្បដៅដពេអ្ិសាា នប៉ាុដណាណ ោះ។ ត្ពោះដយស ូបានមានបនទូេពី
ដសច្បក្សដីដន្មោះដៅក្សនុងលមពរីមា៉ា ថាយ ៦៖៧ ១៣៖

ដពេទូ្េដៅត្ពោះបិតា កុ្សំដ េ ក្សយត្ច្បំច េៗឥរត្បដយ ន ៍  ូច្ប
សាសន ៍នទ្ដន្មោះដ ើយ។ ដលនឹក្សសាែ នថា ដបើដ េ ក្សយយ៉ា ងដត្ច្បើន ូដច្បនោះ ត្ពោះ
របស់ដលនឹងសាដ បដ់ល។

 

 ក្សយថា «ត្ច្បំច េឥរត្បដយ ន»៍ សំដៅដេើោរនិយយ ក្សយ ឬបដញ្ចញ
សំដ ង ច េៗគ្មែ ននយ័អវីដសាោះ។ ដនោះជារដបៀបច េមនុសសភាលដត្ច្បើនអ្ិសាា ន។ 
ពួក្សដលមនិ ឹងដសាោះអំពីសិទ្ធិច េខេួនអាច្បចូ្បេដៅោន់យុរតិ្ម ៌ ឬសូមបចីរអវីច េ
ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទាន េ់ពួក្សដលដោយត្សបច្បាបដ់ៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជា 
មាច ស់។ ដោក្សអនក្សមនិចាបំាច្បត់្រូវអងវរ ឬចត្សក្សសំុអវីមយួច េដោក្សអនក្សមានរចួ្ប
ដហើយដន្មោះដទ្!

ឧបមាថាមានមគនតីនលរបាេមាន ក្ស់ក្សំពុងឈរដៅតាមផ្សេូវ ដហើយបញ្ញា ឲ្យឡាន
 ឹក្សទ្ំនិញមយួឈប។់ គ្មរត់្សាបច់រចត្សក្សដ ើង និងអងវរឡានឲ្យឈប់។ «សូម
អងវរ អនក្សដបើក្សឡាន ឈបដ់ៅ។ សូមដមតាត ខ្ុ ំផ្សង។ ខ្ុ ំសូមអងវរ សូមឈបសិ់នដៅ។» 
ដន្មោះនឹងជាោរត្បមាថមាក្សង់្ហយ និងោរច្បមអនដ់ៅ េ់សហរ ាអាដមរកិ្ស និងត្បពន័ធ
ច្បាបទ់ាងំមូេ។ អរដ់ទ្ មគនតីនលរបាេដន្មោះនឹងដត្ោក្សឈរដ ើង ទាងំដពើងត្ទ្ូង 
ដហើយបង្ហរ ប់ឡានឲ្យឈប់ ដហើយឡាននឹងឈបដ់ោយចផ្សអក្សដេើច្បាបរ់បស់ត្បដទ្ស 
និងមុខរំចណងរបស់គ្មរក់្សនុងន្មមជាមគនតីរំណាងឲ្យរោា  បិាេរបស់ត្បដទ្សទាងំ
មូេ។

មនុសសច េអងវរត្ពោះជាមាច ស់ជាអនក្សច េមនិសារ េ់ពីច្បាបរ់បស់ត្ពោះរា យ ឬ
មុខរំចណងរបស់ដលដទ្។ ដហរុផ្សេច េមគនតីនលរបាេអងវរឡានឲ្យឈប់ជាោរ
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ត្បមាថ ៏្ ំសដមប ើមដៅ េ់ត្បដទ្សទាងំមូេ លឺដត្ ោះថាទ្ដងវើចបបដន្មោះបង្ហា ញថា
ត្បដទ្សដនោះគ្មែ នច្បាបទ់្មាេ ប ់ និងសិទ្ធិអំណាច្បជាក្ស់ោក្សដ់ទ្។ ដៅក្សនុងត្បដទ្សចបប
ដនោះ អវីច េដោក្សអនក្សមានលឺភាពអាណា្ិបដរយយប៉ាុដណាណ ោះ។ ដៅដពេច េ
ត្លិសដបរស័ិទ្អងវរ និងត្បត្ពឹរតដោយសក្សមែភាពចបបដនោះ វាបង្ហា ញថាត្ពោះរា យរបស់
ត្ពោះជាមាច ស់ជារា យច េទ្នដ់ខាយ និងពុំអាច្បផ្សដេ់ ំដណាោះត្សាយអវីដ ើយ។ វាន្មំ
ឲ្យមនុសសសងសយ័ពី្ នទៈរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ឬសមរថភាពរបស់ត្ទ្ងក់្សនុងោរ ួយ ពួក្ស
ដល ច េតាមពិរពួក្សដលមានសិទ្ធិដ្វើអវីច េពួក្សដលក្សំពុងចរសំុដន្មោះ។ ត្ពោះដយស ូបាន
ត្បទានច្បដមេើយយ៉ា ងច្បាស់ោស់ េ់ដយើងទាក្សទ់្ងនឹង ក្សយអ្ិសាា នចបបសំុទាន 
និងរាក្សក់្សំចផ្សេដនោះលឺ «ឈប់ន្វើអ្ញ្ចឹងនេៀត្!»

ដពេទូ្េដៅត្ពោះបិតា កុ្សំដ េ ក្សយត្ច្បំច េៗឥរត្បដយ ន ៍  ូច្ប
សាសន ៍នទ្ដន្មោះដ ើយ។ ដលនឹក្សសាែ នថា ដបើដ េ ក្សយយ៉ា ងដត្ច្បើន ូដច្បនោះ ត្ពោះ
របស់ដលនឹងសាដ បដ់ល។ កុ្សំដ្វើ ូច្បដលដ ើយ  បរិត្ពោះបិតារបស់អនក្សរាេ់គ្មន ត្ជាប
នូវអវីៗច េអនក្សរាេ់គ្មន ត្រូវោរ មុនអនក្សរាេ់គ្មន ទូ្េសូមត្ពោះអងរដៅដទ្ៀរ។ អនក្ស
រាេ់គ្មន ត្រូវទូ្េត្ពោះអងរ ូច្បរដៅ:

ឱត្ពោះបិតាននដយើងខ្ុ ំច េលងដ់ៅសាថ នបរមសុខដអើយ! សូមសចមតងត្ពោះ
ន្មម វ៏សុិទ្ធរបស់ត្ពោះអងរឲ្យមនុសសដោក្សសារ េ់ សូមឲ្យត្ពោះរា យត្ពោះអងរបាន
មក្ស េ់ សូមឲ្យត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ពោះអងរបានសដត្មច្បដៅដេើ ចផ្សន ី  ូច្បដៅ
សាថ នបរមសុខច រ។ សូមត្បទានអាហារច េដយើងខ្ុ ំត្រូវោរដៅនថៃដនោះ។ សូម
អរដ់ទាសឲ្យដយើងខ្ុ ំ ូច្បដយើងខ្ុ ំអរដ់ទាសឲ្យអស់អនក្សច េបានត្បត្ពឹរតខុស
នឹងដយើងខ្ុ ំ។ សូមកុ្សំបដណាដ យឲ្យដយើងខ្ុ ំចាញ់ោរេបួងដ ើយ ចរសូមរដំោោះ
ដយើងខ្ុ ឲំ្យរចួ្បពីមារក្សំណាច្ប  បរិត្ពោះអងរត្លងរា យ ត្ទ្ងម់ានឫទាធ នុភាព និង
សិររីងុដរឿងអស់ក្សេបជាអចងវងរដរៀងដៅ។ អាចម៉ាន។]

មា៉ា ថាយ ៦៖៧ ១៣ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)
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សូមចាថំា ត្ពោះដយស ូក្សំពុងចរបដត្ងៀនដយើងពីរដបៀបអ្ិសាា នដៅក្សនុងខដនោះ។ 
លួរឲ្យដសាក្សសាដ យ មនុសសជាដត្ច្បើនចបរជាបានត្រឹមចរយក្សត្ពោះបនទូេដនោះដៅោក្ស់
តាងំេមអដៅក្សនុងផ្សទោះ ចរមនិបានយេ់ពីអរតនយ័ននខទាងំដនោះដទ្។ អរតបទ្លមពរីដៅ
ថា ដសច្បក្សដីអ្ិសាា នរបស់ត្ពោះអមាច ស់ ប៉ាុចនតត្ទ្ងក់្សំពុងចរបដត្ងៀនសិសសរបស់ត្ទ្ងព់ី
រដបៀបអ្ិសាា នដោយត្ពោះបនទូេទាងំដនោះ។ ត្ទ្ងម់និអ្ិសាា នតាមត្លប ់ក្សយ ត្លប់
មា៉ា រ ូ់ច្បច េដយើងដ្វើដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំដទ្។ ត្ពោះបនទូេទាងំដនោះដត្បៀបបាននឹងមលរុ
ដទ្ទសក្សច៍ណន្ម។ំ វាជារដបៀបច េអ្ិសាា ន និងទ្ទ្ួេបានេទ្ធផ្សេ ដហើយពុំចមនជា
ខលមពរីច្បងចាដំ ើមបឲី្យដយើងសូត្រដន្មោះដទ្។

«សូមឲ្យត្ពោះរា យត្ពោះអងរបានមក្ស េ់ សូមឲ្យត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ពោះអងរបាន
សដត្មច្បដៅដេើ ចផ្សន ី  ូច្បដៅសាថ នបរមសុខច រ» ជាដសច្បក្សដីចណន្មពំីរដបៀបអ្ិសាា
ន។ ដយើងត្រូវអ្ិសាា នដោយ នំ្មនូំវត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ពោះជាមាច ស់ច េមានដៅ
សាថ នសួលចូ៌្បេមក្សោនច់ផ្សន ី និងសាថ នោរណ៍របស់ដយើង។  ូដច្បនោះ ដរើអវីដៅជា
 ំដណាោះត្សាយរបស់ដោក្សអនក្ស? លឺដ ឿថាអវីច េត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេជារបស់
ដោក្សអនក្ស ដហើយដត្បើត្បាស់សិទ្ធិអំណាច្បរបស់ដោក្សអនក្សដៅក្សនុងត្ពោះរា យននសាថ ន
បរមសុខ ដ ើមបនី្មសំាថ នសួលចូ៌្បេមក្សោនច់ផ្សន ី និងផ្សររផ់្សរងនូ់វរាេ់ទាងំដសច្បក្សដីត្រូវ
ោររបស់ដោក្សអនក្ស និងអនក្សច េដៅ ុំវញិខេួនដោក្សអនក្ស។

 ូដច្បនោះ សូមផ្លអ ក្សមយួច េរ ដហើយលិរពីដសច្បក្សដីដនោះ។ ត្បសិនដបើដោក្សអនក្ស ឹង
ដោយឥរសងសយ័ដសាោះថា ដសច្បក្សដីអ្ិសាា នរបស់ដោក្សអនក្សមានត្បសិទ្ធភាព ដហើយ
សាថ នសួលក៌្ស៏គ្មតំ្ទ្ច រដន្មោះ ដរើវានឹងដ្វើឲ្យដោក្សអនក្សមានទ្ំនុក្សច្បិរតដៅដពេអ្ិសាា ន
ច រឬដទ្? តមននហើយ!!! ដោយោរច េ ឹងជាក្សច់្បាស់ថា ដោក្សអនក្សមានសិទ្ធិត្សប
ច្បាបអ់វីខេោះ ក្សនុងន្មមជាពេរ ាននសាថ នបរមសុខ និងោរ ឹងថាត្ពោះអងរបានត្បទានអវី
ខេោះមក្សោនដ់ោក្សអនក្សដោយឥរលិរនថេ ត្ពមទាងំយេ់ពី ំដណើ រោរននោរទ្ទ្ួេ និង
រកី្សរាយជាមយួនឹងត្បដយ នន៍នច្បាបទ់ាងំដន្មោះ ដោក្សអនក្សអាច្បរស់ដៅក្សនុងរដបៀបរស់
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ដៅមយួ ន៏ថេសន្មេ ង លឺតាមរដបៀបចបបត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដរើនឹងមានអវីដក្សើរ
ដ ើងច្បំដ ោះភាព យ័ខ្េ ច្ប? ដរើមានអវីដក្សើរដ ើងច្បំដ ោះភាពមនិច្បាស់ោស់? ដរើ
ច្បំដណោះ ឹងចបបដន្មោះ ំរញុដោក្សអនក្សឲ្យមានទ្ំនុក្សច្បិរតច្បំដ ោះអន្មលរ និងទ្ំនុក្សច្បិរត
ដៅដពេ ួបទុ្ក្សខេំបាក្សយ៉ា ងណាខេោះ? ដនោះជាឥទ្ធិពេច េត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះមាន
ដៅដេើត្រិនោនិងខ្ុ ំដៅដពេច េដយើងចាបដ់ផ្សដើមរក្សដ ើញ។ ជាញឹក្សញាប ់ ដយើង
ស្បច់ស្ងនឹងអវីច េដយើងបានដ ើញ។ អរដ់ទ្ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំនិយយចបប 
ដផ្សសង។ ដយើងចរងចរភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ និងស្បច់ស្ងជានិច្បច! បចនថមពីដេើដន្មោះដៅដទ្ៀរ 
ដយើងស្បច់ស្ងនឹងសិទ្ធិអំណាច្បច េត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទាន េ់ត្ក្សុម ំនុំ ដ ើមប ី
បំដពញមុខង្ហររំណាងឲ្យ និងតាមរយៈរោា  បិាេរបស់ត្ទ្ងដ់ៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះ។

 បរិវិន័យរបស់ត្ពោះវញិ្ញា ណច េផ្សដេ់ ីវរិក្សនុ ងអងរត្ពោះត្លិសដដយស ូ  បានរដំោោះ
ខ្ុ ំឲ្យរចួ្បផុ្សរពីបាប និងពីដសច្បក្សដីសាេ ប។់

រ ៉ាមូ ៨៖២ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

 

ោរច េបានរក្សដ ើញថាដយើងមានដសរភីាពពី «វនិយ័ ឬច្បាបន់នអំដពើបាប 
និងដសច្បក្សដីសាេ ប»់ និងបានទ្ទ្ួេនូវត្ពោះរា យ និងសិទ្ធិដ ើមបចូី្បេដៅោន ់ «ច្បាបន់ន
ត្ពោះវញិ្ញា ណនន ីវរិ» ជាដរឿង រ៏ដំ ើបណាស់។ ជាថែីមដងដទ្ៀរ វាដ្វើឲ្យដយើងោនច់រ
រដំ ើបពិបាក្សនឹងចថេងដៅដពេច េដ ើញច្បាបដ់ន្មោះបដងកើរនូវដសច្បក្សដីសុច្បររិននត្ពោះ
រា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដៅក្សនុង ីវរិរបស់ដយើង។

ត្ពោះរា យបានអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំទ្ទ្ួេោរដត្បាសឲ្យជាដៅដេើរបូរាងោយ ក្ស ូ៏ច្បជា
ចផ្សនក្សផ្សេូវច្បិរតច េខ្ុអំាច្បចូ្បេដៅោនដ់សច្បក្សដីសងឃមឹថែីមយួ និងមានដសរភីាពពីថាន ំ
បនថយទុ្ក្សខត្ពួយ។ វាបានអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំចាក្សដច្បញពីភាពត្ក្សីត្ក្ស ច េរក្សត្បាក្សសឹ់ងចរ
មនិបាន៣០០ ុោេ រក្សនុងមយួចខដ ើមបបីងន់ថេឈនួេផ្សទោះក្សសិោា នមយួច េសងដ់ៅ



បដវិរតនហ៍រិញ្ញវរថ ុ- អំណាចននភកដភីាពសៅកនុង្ព្ពះរាជ្យរបេ់ព្ពះជាម្ចេ្់ 

116 

ឆ្ន  ំ១៨០០ រហូរ េ់អាច្បសងផ់្សទោះ ត៏្សស់សាអ រច េមាននផ្សទ ២៣៥០ ចម៉ាត្រោដរ ៉ាដៅ
ដេើនផ្សទ ី ២៤ ហិក្សតា។  រយិរបស់ខ្ុ ំក្សោ៏នច់រដពញច្បិរតនឹងខ្ុ ំខ្េ ងំជាងមុនច រ! ោរ
ច េអាច្ប ិោះរថយនដច េមនិខូច្បសឹងចររាេ់នថៃជាដរឿងមយួច េរដំ ើបណាស់។ 
ោរច េអាច្បថាវ យត្បាក្សរ់ាបច់សន ុោេ រដៅោន ់ំណឹងេអជាដរឿងមយួច េខ្ុ ំមនិ
ច េនឹក្សសាែ ន េ់ដសាោះ ដៅដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន មំុន។  ីវរិ និងពនេឺននត្ពោះរា យបាន
ដេបត្របាក្សភ់ាពងងឹរ ដហើយ ូច្បច េត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេដៅក្សនុងលមពរីដោកុ្ស
បបរតិដពេច េត្ទ្ងទ់្រដមើេសាន ត្ពោះហសដរបស់ត្ទ្ងថ់ា «េអត្បដសើរដហើយ» ខ្ុ ំក្ស៏បាន
ដមើេ ទាងំដោរស្បច់ស្ងថា «េអត្បដសើរដហើយ លឺេអត្បដសើរណាស់!»

ត្រិនោនិងខ្ុ ំរដំ ើបណាស់រហូរ េ់ដយើងត្បាបម់នុសសត្លបគ់្មន ច េសាដ បដ់យើង
ចច្បក្សរចំេក្សអំពីត្ពោះរា យ ត្ពមទាងំត្បាបព់ួក្សដលអំពីសាច្បដ់រឿងរបស់ដយើងផ្សង។ មនុសស
ដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុរំបស់ដយើងក្សប៏ានយេ់ និងទ្ទ្ួេបានេទ្ធផ្សេ ូច្បជាដយើងច រ 
ដហើយមាន ក្សក់្សនុងច្បំដណាមពួក្សដលជាកូ្សនត្សីអាយុ១២ឆ្ន រំបស់ដយើង។ ន្មងបានដ ើញ
ត្ពោះជាមាច ស់ដ្វើក្សិច្បចោរជាដត្ច្បើន ដហើយក្សប៏ានដ្វើសក្សខីភាពពីមយួដពេដៅមយួដពេ 
អំពីច្បាបច់ េមនិដច្បោះសាបសូនយច េត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់បដងកើរជាផ្សេចផ្សេ
ដៅក្សនុង ីវរិរបស់ដយើង។ ខ្ុ ំ ឹងថាន្មងបានដមើេ និងដរៀនអំពីច្បាបទ់ាងំដនោះ ប៉ាុចនត
មានដរឿងមយួច េបានបង្ហា ញខ្ុ ំថាន្មងពិរជាបានយេ់ពីត្ពោះរា យដត្ច្បើនយ៉ា ង
ណា។

មានយបម់យួ ខ្ុ ំបានចូ្បេដៅក្សនុងបនទបរ់បស់ន្មង ដ ើមបនីិយយថារាត្រីសួសដី 
ដហើយមានអវីមា៉ាងខុសចបេក្សពី្មែតា។ ដៅដេើ ញ្ញា ំងក្សនុងបនទបរ់បស់ន្មង មានពយរួ
របូថរច្កដរាមត្ោស់ពូ ផូ្សដមរា៉ា ដនៀន ( ) មយួសនេឹក្ស។ ដៅត្រងដ់នោះ 
សត្មាបដ់ោក្សអនក្សជាឪពុក្សមាដ យ របូថរចបបដនោះជាសញ្ញា បង្ហា ញយ៉ា ងច្បាស់ត្រច រ
ថា កូ្សននងឹសំុច្កពីដយើង។ ចមនដហើយ ខ្ុ ំបានសដត្មច្បច្បិរតថារារាងំមនិឲ្យោរដនោះដក្សើរ
ដ ើង ដត្ ោះខ្ុ ំមនិច្បងប់ានច្កមយួដទ្ៀរដៅក្សនុងផ្សទោះដទ្។ ផ្សេេីជាបងត្សីរបស់ដ ើចសទន
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មានច្កមយួក្សាេដៅក្សនុងផ្សទោះដហើយ ដហើយពួក្សដលដលងដៅក្សនុងបនទបជ់ាមយួគ្មន   ូដច្បនោះ
ច្ករបស់ផ្សេេីចរងចរដៅក្សនុងបនទបជ់ាមយួផ្សេេី និងដ ើចសទន។

ខ្ុ ំបាននិយយដៅោនដ់ ើចសទនដោយសុភាពថា ខ្ុ ំចូ្បេច្បិរតរបូថរច្កដន្មោះ 
ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិច្បងប់ានច្កក្សនុងផ្សទោះមយួដទ្ៀរដ ើយ។ ត្បសិនដបើន្មងច្បង់ច្បិញ្ច ឹមច្ក ន្មងលួរ
ច្បំណាយដពេ ួយ ច្បិញ្ច ឹមោច្ប់សានច់ េជាច្ករបស់បងត្សីន្មង។ ដៅយបដ់ន្មោះ 
ដ ើចសទនមនិបាននិយយអវីដទ្ លឺត្គ្មនច់រទ្ទ្ួេនូវអវីច េខ្ុ ំបាននិយយប៉ាុដណាណ ោះ។ 
ខ្ុ ំសាែ នថាដរឿងដន្មោះច្បបត់្រឹមហនឹងដហើយ ប៉ាុចនតបន្មទ បព់ីយបដ់ន្មោះមក្សន្មងបាននិយយ
ពីរបី ង  ូច្បជាថា «ដរើវាេអយ៉ា ងណា ដបើដយើងមានច្កដរាមត្ោស់?» ឬ «ច្កដន្មោះមាន
ដរាមត្ោស់ ទ្នេ់អណាស់។» ដហើយជាោរពិរណាស់ ដ ើចសទនក្សន៏ឹងយក្សរបូថរច្ក
ច េន្មងដ ើញពីអុីនដ្ើណិរមក្សបង្ហា ញខ្ុ ំ។ ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរ ខ្ុ ំត្គ្មនច់រនិយយ
ថា «ដទ្»។ ខ្ុ ំជាដមត្លួសារ ដហើយដយើងនឹងមនិច្បិញ្ច ឹមច្កមយួដទ្ៀរដៅក្សនុងផ្សទោះដ ើយ។

ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរ ខ្ុ ំក្សល៏ិរថាដរឿងដន្មោះច្បបដ់ហើយ រហូរជាងមយួចខដត្ោយមក្ស 
មាននថៃមយួដពេច េដយើងដច្បញពីត្ក្សុម ំនុំមក្ស េ់ផ្សទោះវញិ ដ ើចសទនបានដ ើរទាងំ
រងឹបុឹងមក្សរក្សខ្ុ ំ ទាងំញញឹមដហើយថា «បា៉ា  ដៅនថៃដនោះខ្ុ ំបានច្កដរាមត្ោស់មយួ ដោយ
 ំដនឿ ូច្បច េបា៉ា បានបដត្ងៀនអញ្ច ឹង។» ខ្ុ ំបានរឭំក្សន្មងមដងដទ្ៀរពី ក្សយច េខ្ុ ំ
បានត្បាបន់្មងដេើក្សមុនអំពីោរច េច្បិញ្ច ឹមច្កមយួក្សាេដទ្ៀរ។ ដោយដៅចរ 
ញញឹម ន្មងដ េដ ើងថា «ប៉ាុចនតបា៉ា  មា៉ា ក្សន់ិយយថាត្ពោះជាមាច ស់អាច្បផ្លេ ស់បដូរច្បិរត
របស់ដសដច្បបាន។»  ក្សយច េន្មងនិយយត្បាបខ់្ុ ំមនិចមនដច្បញពីោរបោះដបារដទ្។ 
ន្មងត្គ្មនច់រយេ់ត្សបជាមយួមាដ យ ដហើយអ្ិសាា នថាត្ពោះជាមាច ស់នឹងផ្លេ ស់ចត្ប
ច្បិរតរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុមំនិច េ ឹងដសាោះថា តាមពិរមាដ យរបស់ន្មងនិងន្មងបាននិយយ
គ្មន  ដហើយមាដ យរបស់ន្មងបានដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរតន្មងថា ត្ពោះជាមាច ស់ពិរជាអាច្បផ្លេ ស់បដូរ
ច្បិរតខ្ុ ំបាន។

ដោយចផ្សអក្សដេើោរដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរតដន្មោះ ន្មងបានត្សាយ ំដនឿរបស់ន្មងដៅត្ក្សុម
 ំនុំឯត្ពឹក្សនថៃអាទ្ិរយដន្មោះ ដោយសាបដត្ ោះ និងត្បោសថាន្មងបានទ្ទ្ួេច្កដន្មោះ
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ដោយ ំដនឿ។ ខ្ុ ំក្សប៏ានត្បោន់ ំហរ ដហើយបញ្ញា ក្ស ់េ់ន្មងពីដសច្បក្សដតី្សឡាញ់
របស់ខ្ុ ំជាឪពុក្ស ត្ពមទាងំ ច ក្សចវក្សចញក្ស និងត្បាប ់េ់ន្មងថា «ដយើងនឹងមនិយក្ស
ច្កមយួដទ្ៀរមក្សច្បិញ្ច ឹមដៅក្សនុងផ្សទោះដទ្។» ខ្ុ ំនិយយថា ខ្ុ ំសំុដទាស ប៉ាុចនតវានឹងមនិដក្សើរ
ដ ើងដ ើយ។ ន្មងហាក្ស ូ់ច្បជាមនិខវេ់ពីអវីច េខ្ុ ំបាននិយយ ដហើយដ ើរដច្បញ
បារដ់ៅទាងំញញឹម។ ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរ ខ្ុ ំក្សល៏ិរថាបញ្ញា ដនោះច្បបស់ពវត្លបដ់ហើយ។

ប៉ាុចនត ត្បចហេជាមយួចខដត្ោយមក្ស ខ្ុ ំត្រូវបានអដញ្ា ើញឲ្យដៅបដត្ងៀនដៅត្ក្សុម
 ំនុំរូច្បមយួដៅរ ាមសីសុសីុីបពី ( ។ ត្ក្សុម ំនុំដន្មោះជាត្ក្សុម ំនុំរូច្បដៅទ្ី
 នបទ្ ច េមាន ីវាេរាប់សិបលី ូចម៉ាត្រដៅ ុំវញិ។ ដៅដពេច្បបោ់រត្ប ុំោៃ ច្បទ្ី
មយួ ត្លូលង្ហវ េបានដ ើរមក្សរក្សខ្ុ ំដហើយត្បាបថ់ា ត្ពោះអមាច ស់បានមានបនទូេដៅ េ់
គ្មរដ់ៅដពេក្សំពុងត្ប ុំត្ក្សុម ំនុ។ំ គ្មរដ់ េថា «ខ្ុ ំមនិ ឹងថា ដោក្សត្លូ ឹងដរឿង
ដនោះច រឬដទ្ ប៉ាចុនតខ្ុ ំច្បិញ្ច ឹមច្កពូ ផូ្សដមរា៉ា ដនៀន ដហើយត្ពោះអមាច ស់បានត្បាបខ់្ុ ំថាឲ្យកូ្សន
ច្កមយួ េ់ដោក្សត្លូ។ កូ្សនច្កដន្មោះមានអាយុ៦ចខដហើយ ក្សដ៏ត្រៀមខេួននឹងរស់ដៅ
ជាមយួមាច ស់ច រ។» ខ្ុ ំឈរដៅទ្ីដន្មោះទាងំច្បំហមារ់។ ខ្ុ ំដៅចរតាងំច្បិរតថាមនិទ្ទ្ួេ
កូ្សនច្កដន្មោះដទ្  ូដច្បនោះខ្ុ ំក្សថ៏ា «ចាខំ្ុ ំត្បាបដ់ោក្សត្លូតាមដត្ោយ»។ ខ្ុ ំមនិបាន ឹងដសាោះ
ថាគ្មរច់្បិញ្ច ឹមច្កពូ អវីខេោះ ដហើយក្សម៏និច េនិយយពីោរច េដ ើរចសទនច្បងប់ាន
កូ្សនច្កត្បាប ់េ់គ្មរច់ រ។

មនិយូរប៉ាុន្មែ ន ខ្ុ ំក្សប៏ានបានចុ្បោះចាញ់ ដហើយត្បាប ់េ់ត្រិនោពីអវីច េបាន
ដក្សើរដ ើង ដហើយខ្ុ ំមនិច្បងយ់ក្សច្កដៅផ្សទោះដទ្។ ន្មងបានដមើេមុខខ្ុ ំ ដហើយថា «ដរើ
បងនឹងប ិដស្ ំដនឿរបស់កូ្សនត្សីដយើងឬ?» ត្រិនោក្សម៏និច្បង់ច្បិញ្ច ឹមច្កមយួដទ្ៀរ
ដៅក្សនុងផ្សទោះច រ ប៉ាុចនតន្មងត្សឡាញ់ដ ើចសទនខ្េ ងំជាងអារមែណ៍ពិបាក្សច េច្កអាច្ប
នឹងន្មឲំ្យដយើងមានដៅដទ្ៀរ។ ដហើយដៅដពេដនោះ ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទានច្កមក្ស 
ជាេទ្ធផ្សេនន ំដនឿរបស់ដ ើចសទន ដរើដយើងអាច្បប ិដស្ន្មងបានដោយរដបៀបណា
ដៅ?  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំបានត្បាបដ់ៅត្លូលង្ហវ េដន្មោះថាខ្ុ ំនឹងត្ពមទ្ទ្ួេច្ក។
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ដយើងមនិបានត្បាបដ់ ើចសទនដទ្ ប៉ាុចនតបានត្បាបប់ងត្សីរបស់ន្មងឲ្យដ្វើយ៉ា ង
ណាន្មដំ ើចសទនដៅអាោសយនោា ន ដៅដពេច េន្មងដៅទ្ទ្ួេដយើង។ ដ ើ
ចសទនបានដៅអាោសយនោា ន ដហើយដយើងក្សប៏ានដ ើរដៅ ដហើយត្បលេ់កូ្សនត្ទ្ុង
មយួ េ់ន្មង ច េដយើងបានទ្ិញសត្មាបោ់ក្សច់្ក។ ដៅដពេច េដ ើចសទនបាន
ដ ើញកូ្សនច្កផូ្សដមរា៉ា ដនៀនដន្មោះភាេ ម ន្មងបានហូរទ្ឹក្សច នក្សទាងំរដំ ើប។ មនុសសត្លប់ៗ
របូដៅ ុំវញិដយើងបានឈប ់ដហើយដមើេពីអវីច េបានដក្សើរដ ើង។ មនិយូរប៉ាុន្មែ ន ក្ស៏
បានោេ យជាមនុសសមយួហវូងដៅឈរ ុំវញិដយើង ដៅដពេច េដ ើចសទនក្សំពុងចរ
យំដៅទ្ីដន្មោះ ដោយោនកូ់្សនច្ករូច្បមយួ។ ត្រិនោបានត្បាបម់នុសសត្លបគ់្មន ពីរដបៀប
ច េដយើងបានទ្ទ្ួេច្ក និងរដបៀបច េដ ើចសទនបានដ ឿដេើត្ពោះជាមាច ស់សត្មាប់
ច្កមយួដន្មោះ។

ដនោះជាដពេច េខ្ុ ំបានយេ់ថា ខ្ុ ំលិរថាដោក្សអនក្សអាច្បន្មឲំ្យមានោរផុ្សសផុ្ស
េដៅក្សនុងអាោសយនោា នត្បសិនដបើដោក្សអនក្សត្គ្មនច់រោនកូ់្សនច្កមយួដៅក្សនុងន 
។ មនុសសសុទ្ធចរច្បងដ់ ើញកូ្សនច្ក ដហើយមនុសសដៅក្សនុងត្ពោនយនដដហាោះសុទ្ធចរ
បានយំជាមយួនឹងដ ើចសទន សូមបចីរមគនតីសនតិសុខ ។ មក្សទ្េ់ដពេដនោះ ខ្ុ ំ
មានអារមែណ៍ថាខ្ុ ំជាឪពុក្សច េមនិេអទាេ់ចរដសាោះ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំដ ើញ
អំណរច េកូ្សនច្កដន្មោះបានន្មមំក្សោនកូ់្សនត្សី និងរដបៀបច េត្ពោះជាមាច ស់បានន្មំ
កូ្សនច្កដន្មោះមក្ស េ់ដយើង ជាេទ្ធផ្សេនន ំដនឿរបស់កូ្សនត្សីខ្ុ ំ ខ្ុ ំ្ៃេ់ថាដហរុអវីបាន
ជាខ្ុ ំបានត្បឆ្ងំនឹងក្សិច្បចោរច េន្មងចារទុ់្ក្សថាមានរនមេវដិសសដៅវញិ។ ន្មងក្ស៏
បានោក្សដ់ឈាែ ោះច្កដន្មោះថាដសក្សដសពៀរ ជាដឈាែ ោះ ព៏ិដរាោះ។ វាបានោេ យជាសមា ិក្ស
ត្ក្សុមត្លួសាររបស់ដយើង។ ដទាោះបីជាវាជាច្កមាររូច្ប និងរស់ដៅចបបឯក្សរា យ ចរវាដ ើរ
តាមដ ើចសទនដៅត្លបក់្សចនេងច េន្មងដៅទាងំយប់ទាងំនថៃ។

ដទាោះបីជាដរឿងដនោះជាដរឿង រ៏ ំួេច្បរិត ខ្ុ ំចាបំាច្បត់្រូវសួរសំណួរមយួច េដោក្ស
អនក្សត្រូវដ្េើយ ដហើយក្សជ៏ាដគ្មេបំណងននដសៀវដៅដនោះច រ។ នត្ើសត្វតកែន ះបាន
បង្ហ្ញខ្លួននោយរនបៀបណា? មនិធ្លេ បម់ាននរណាឲ្យច្កមក្សខ្ុ ំពីមុនមក្សដទ្។ 
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ដហើយដេើក្សដនោះដទ្ៀរដសារ ជាច្កជាក្សោ់ក្សច់ េកូ្សនត្សីរបស់ខ្ុ ំបានត្សាយ ំដនឿ
របស់ន្មងដ ើមបឲី្យបានដន្មោះ? ដរើដន្មោះជាោរនច្ប នយឬ? អរដ់ទ្ លឺមនិចមនដទ្។ វាជា
េទ្ធផ្សេផ្លទ េ់ពតី្ពោះរា យរបស់ត្ពោះ និងច្បាបត់្លបត់្លងដេើត្ពោះរា យច េបដងកើរឲ្យ
មានផ្សេចផ្សេដៅក្សនុង ីវរិត្ក្សុមត្លសួាររបស់ខ្ុ ំ។ វាបានបដងកើរេទ្ធផ្សេ ូច្បសពវមយួ
 ងសត្មាបអ់ស់អនក្សណាច េមាន ំដនឿ និងត្សាយសិទ្ធិអំណាច្បននត្ពោះរា យដៅដេើ
 ពចផ្សន ីដនោះ។ ដយើងអាច្បទ្ទ្ួេសារ េ់ថា លឺជាត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ច េន្មំ
ឲ្យដយើងទ្ទ្ួេបានច្កដន្មោះ។ ប៉ាុចនត ដរើត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដ្វើចបបដន្មោះដោយ
រដបៀបណាដៅ? ដរើជាច្បាបអ់វីច េបាន ំដណើ រោរ និងន្មឲំ្យដរឿងដនោះដក្សើរដ ើង? ខ្ុ ំ
សងឃមឹថា ដៅដពេច េដយើងសិក្សាពីដសៀវដៅដនោះ ដយើងនឹងទ្ទ្ួេបានច្បដមេើយ
ច្បាស់ោស់ច េនឹង ួយ ដោក្សអនក្សឲ្យ ឹងច្បាស់ពីរដបៀបច េដោក្សអនក្សអាច្ប
រកី្សរាយនឹងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ សំខ្នប់ំផុ្សរដន្មោះ ដោក្សអនក្សជាពេរ ានន
ត្ពោះរា យដន្មោះ ច េមានសិទ្ធិ និងអាច្បទ្ទ្ួេបានត្បដយ នត៍្សបច្បាប!់ ប៉ាុចនតជា
បឋម សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំត្បាបព់ីឧទាហរណ៍មយួដទ្ៀរសដីអំពីត្ពោះរា យដច្បញពី ីវរិ
ត្ក្សុមត្លួសាររបស់ដយើងសិន។
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ជំពកូទ៤ី

ព្តី ្ំ  

ខណៈដពេច េត្រិនោនិងខ្ុ ំបានដរៀនពតី្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងសិទ្ធិ
អំណាច្បច េដយើងមានដៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះ ដហើយដយើងចាបដ់ផ្សតើម ឹងោនច់រ
ច្បាស់អំពីោរពិរថាដយើងជាអនក្សក្សំណរព់ីរដបៀបច េដយើងរស់ដៅ ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះ
ជាមាច ស់ ោះឥទ្ធិពេ េ់ត្លបច់ផ្សនក្សទាងំអស់នន ីវរិរបស់ដយើង ប៉ាុចនតដយើងជាអនក្សច េ
ត្រូវត្សាយនូវោរផ្សររផ់្សរងដ់េើរត្មូវោរ និងោរច្បងប់ានទាងំឡាយមក្សក្សនុង ីវរិរបស់
ដយើង។ វាមនិបានដក្សើរដ ើងដោយខេួនឯងដន្មោះដទ្។ វា ូច្បជាកូ្សនច្ករបស់កូ្សនត្សី
ដយើង គ្មែ នអវីច េរូច្បដពក្ស ឬមនិសំខ្នក់្សនុងោរន្មយំក្សមក្សដត្ោមោរត្លបត់្លងនន
ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដ ើយ។ ដៅដពេច េដយើង ឹងថា វាពិរជាគ្មែ នអវីច េ
មនិអាច្បដៅរចួ្ប ឬដៅដត្ៅពីេទ្ធភាពសត្មាបដ់យើង។ ភាលដត្ច្បើនដៅក្សនុង ីវរិរបស់ខ្ុ ំ 
ខ្ុ ំមនិច េយេ់ច្បាស់ថា ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទានត្ពោះរា យមក្សឲ្យដយើងដទ្ លឺត្ពោះ
រា យទាងំមូេមក្សដ ើមបឲី្យដយើងរកី្សរាយ។  ូដច្បនោះវាពិរជារកី្សរាយណាស់ច េបាន
ដមើេដ ើញថាត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះ  ោះឥទ្ធិពេមក្សត្លបច់ផ្សនក្សទាងំអស់ក្សនុង ីវរិរបស់
ដយើង ដទាោះបីជាក្សនុងចផ្សនក្សរូច្ប មនិសូវសំខ្នក់្សដ៏ោយ។ ឧទាហរណ៍អំពីោរដនោះត្រូវ
បានបង្ហា ញដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿង ូច្បខ្ងដត្ោម។ ខ្ុ ំដៅដរឿងដនោះថាត្រីយក្សស។ 
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វាបានដក្សើរដ ើងដៅដពេច េត្ក្សុមត្លួសាររបស់ដយើងដៅវសិសមោេដៅក្សនុង
រ ាអាឡាសាក ។ ខ្ុ ំចរងត្សនមបានដៅ េ់ទ្ីដន្មោះតាងំពីដ ើមមក្ស។ ដយើងបាន ិោះយនត
ដហាោះដៅត្ក្សុងអាន់្ រ័ដរ ៉ាច្ប ( ) ដហើយបាន ួេឡាន (ឡានត្ក្សុង្ំ
ច េមានបនទបដ់លង បនទបទ់្ឹក្ស និងផ្សទោះបាយ) សត្មាបរ់យៈដពេ៣សបាត ហ៍ ត្ពមទាងំ
បានដ្វើ ំដណើ រ ុំវញិរំបនដ់្នរសមុត្ទ្ភាលខ្ងេិច្ប។ វាពិរជាត្សស់សាអ រណាស់! 
ដៅនថៃមយួ ខណៈដពេច េដយើងដ្វើ ំដណើ រដៅក្សនុងរំបនដ់ខនណ ដផ្សនីនស ុេឡា 
( ) ដយើងបានចាបអ់ារមែណ៍ដេើត្រី ៏្ ំមយួពយរូដៅខ្ងដត្ៅន្មវា
 ួេមយួដៅដេើដ្នើ។ មានន្មវាជាដត្ច្បើនបានមក្ស េ់ចុ្បោះដ ើងៗដៅក្សំពងច់ផ្ស ដហើយ
មានត្រី្ំៗ ូច្បគ្មន ច េត្រូវដលពយរូដៅទ្ីដន្មោះ។ សត្មាបខ់្ុ ំវាហាក្ស ូ់ច្បជាត្រី 
(ជាត្រី្ំច េមានសំចប៉ារត្សដ ៀងនឹងត្រីអណាដ រច្ក)  ៏្ ំមយួ។ ខ្ុ ំមនិធ្លេ បប់ាន
ដ ើញត្រី  (ត្រី្ំរាងសំចប៉ារ) ពីមុនមក្សដន្មោះដទ្ ដហើយក្សម៏និ ឹងថាជាត្រីអវីច រ 
ប៉ាុចនតវាពិរជា្ំខ្េ ងំណាស់។ ដយើងពិរជាភ្ាក្សដ់ផ្សអើេណាស់ ខណៈដពេច េដយើង
ដបើក្សោរត់្ក្សុមហ ុន ួេន្មវាពីមយួដៅមយួ ច េមានបោផ្សាយ ណិ ាក្សមែអំពីោរ
សទូច្បត្រី  ។ ភាេ មដន្មោះ ត្បពនធរបស់ខ្ុ ំចបរមក្សខ្ុ ំ ដហើយនិយយថា បង! អូន
ច្បងស់ទូច្បត្រី មយួក្សាេ ដហើយអូនច្បង់សទូច្បត្រីដន្មោះជាមយួន្មយន្មវាដៅទ្ី
ដនោះ។  ន្មងច្បងអុេដៅោនប់ោផ្សាយ ណិ ាក្សមែពីន្មវាដនសាទ្ត្រី  ដហើយ
មានសាេ ក្សសញ្ញា ត្លិសតបរស័ិទ្របូត្រីដៅដេើបោដន្មោះច រ។

មុន ំបូង ខ្ុ ំពិរជាភ្ាក្សដ់ផ្សអើេខ្េ ងំណាស់! អូនច្បងស់ទូច្បត្រី ? ន្មង
មនិច េច្បងស់ទូច្បត្រីពីមុនមក្សដទ្។ ប៉ាុចនតន្មងទ្ទូ្ច្បរហូរទាេ់ចរដយើងចុ្បោះ ដហើយដ ើរ
ដៅោរយិេ័យដន្មោះ។ បុលរេិក្សោរយិេ័យពិរជារវេ់ជាមយួអរិថិ នដផ្សសង 
 ូដច្បនោះដយើងក្សប៏ានដ ើរដមើេ ុំវញិដន្មោះមយួច េរ អានពីអរថបទ្ដផ្សសងៗច េដលបាន
ោក្សដ់ៅដេើោត រដខៀន។ ដយើងបានដ ើញផ្លេ ក្សសញ្ញា ច េនិយយអំពីត្ពឹរតិោរណ៍
ចាបត់្រី ច េក្សំពុងចរត្បត្ពឹរតដ ើង ប៉ាុចនតវា ិរ េ់ដពេបញ្ចបដ់ៅដហើយ។ 
ដោយសារចរដយើងមនិ ឹងថាវាជាសអី ដហើយដោក្សអនក្សក្សត៏្បចហេជាមនិសារ េ់វា
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សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំពនយេ់។ ត្ពឹរតិោរណ៍ចាបត់្រី លឺជាោរត្បក្សួរត្បច ង
សត្មាបអ់នក្សណាច េចាប់បានត្រី ច េ្ំជាងដលត្បចាចំខក្សនុងច្បំដណាម
ន្មវា ួេទាងំអស់។ អនក្សឈនោះនឹងទ្ទ្ួេបានរបូភាពរបស់ពួក្សដល និងមូេបបទានប
ត្រ។ ត្រិនោនិងខ្ុ ំបានពិភាក្សាគ្មន អំពីោរចូ្បេរមួត្បក្សួរចាបត់្រី តាងំពីដយើងដ ើរដច្បញ
ដៅខ្ងដត្ៅ។ វាច្បំណាយេុយចរពីរបី ុោេ ប៉ាុដណាណ ោះដ ើមបចូី្បេរមួត្បក្សួរ ដហើយវាក្ស៏
ដក្សើរដ ើងអញ្ច ឹង។

ត្បពនធសមាេ ញ់របស់ខ្ុ ំត្រិនោបានង្ហក្សមក្សនិយយត្បាបខ់្ុ ំថា ន្មងបាន
សដត្មច្ប ច្បិរតថាន្មងនឹងយក្សឈនោះោរត្បក្សួរដនោះ ដហើយនឹងដ្វើឲ្យអា ីវក្សមែរបស់ន្មយ
ន្មវាមាន ក្សដ់នោះត្រូវបានទ្ទ្ួេសារ េ់ក្សនុងច្បំដណាមអា ីវក្សមែ ួេន្មវាទាងំអស់ ដោយ
សារចរគ្មរជ់ាត្លិសតបរស័ិទ្ ដហើយត្ពោះជាមាច ស់នឹងបានទ្ទ្ួេសិររីងុដរឿង។  ូដច្បនោះ
 េ់ដពេច េដយើងត្រូវដៅចុ្បោះដឈាែ ោះ ត្រិនោបានត្បោសយ៉ា ងោេ ហានថា ន្មង
នឹងឈនោះោរត្បក្សួរចាបត់្រី ដនោះ ដ ើមបឲី្យដលសរដសររដមកើងត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយ
អា ីវក្សមែរបស់គ្មរន់ឹងត្រូវបានដលទ្ទ្ួេសារ េ់ ដោយសារចរវាជាអា ីវក្សមែត្លិសត 
បរស័ិទ្។ ពិរណាស់ ច្បំដ ោះន្មយន្មវាវញិ ដោក្សអនក្សអាច្បត្សនមថាគ្មរក់្សំពុងលិរពី
អវីច រឬដទ្។  ចមនដហើយ មនុសសត្លបគ់្មន ចរងចរច្បងឈ់នោះោរត្បក្សួរចាបត់្រី 
ដនោះ ដហើយខ្ុ ំត្បាក្ស ណាស់ ថាគ្មរធ់្លេ បឮ់ពីមនុសសជាដត្ច្បើននិយយ ូដចាន ោះច រ រមួ
ទាងំដទ្សច្បរច េគ្មរប់ាន ឹក្សដៅសទូច្បត្រីផ្សង។ ដទាោះជាយ៉ា ងណាមញិ ខ្ុ ំមនិហា ន
ធ្លន្មថា គ្មរ់ធ្លេ បឮ់មនុសសជាដត្ច្បើនបានត្បោសថាពួក្សដលនឹងឈនោះដ ើមបថីាវ យសិរ ី
រងុដរឿង េ់ត្ពោះជាមាច ស់ដន្មោះដទ្។

តាមោរពិរ គ្មរម់និបាននិយយអវីដត្ច្បើនទាក្សទ់្ងនឹងលំនិររបស់ត្រិនោ ទាក្ស់
ទ្ងនឹងោរត្បក្សួរដទ្។ ខណៈដពេច េដយើងដច្បញដៅដត្ៅដ ើមបសីទូច្បត្រី ដយើងក្ស៏
ចាបប់ានត្រ ី ដហើយត្រិនោបនតសួរន្មយន្មវា ច េគ្មរក់្សជ៏ាមាច ស់ទូ្ក្សច រ
ថា ដរើត្រី ្បំ៉ាុណាណ ដទ្ើបអាច្បឈនោះោរត្បក្សួរដនោះបាន។ គ្មរត់្គ្មនច់រនិយយ
ថា វាត្រូវចរ្ំជាងត្រី ច េន្មងដទ្ើបចរចាបប់ានដនោះ ច េជាដហរុដ្វើឲ្យ
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ន្មងចរងចរមានសំណួរត្លបដ់ពេច េន្មងចាប់បានមតងៗ។ ដៅដពេច េន្មង
ចាបប់ានត្រីច េមានទ្មៃន ់១៨.១៤ លី ូត្ោម គ្មរន់ិយយថាមនិទាន់្ ំេែមដន្មោះ
ដទ្។ ដៅដពេច េន្មងចាបប់ានត្រីទ្មៃន ់៣១.៧៥ លី ូត្ោម វាមនិទាន់្ ំេែមច រ
។ ពិរណាស់ មនុសសត្លបគ់្មន  ឹងថាត្រី ដនោះមានឱជារសឆ្ៃ ញ់ប៉ាុណាណ   ូដច្បនោះ
ដយើងមានលដត្មាងយក្សត្រីច េដយើងចាបប់ានដៅផ្សទោះវញិ។ ដលក្សំណរថ់ា មនុសស
មាន ក្សទុ់្ក្សបានចរ២ដទ្  ូដច្បនោះដយើងទុ្ក្សត្រីច េមានទ្មៃន ់៣១ លី ូ។ 

នថៃោនច់រដត្  ោៃ ច្បក្សចូ៏្បេមក្ស េ់ដហើយដម ក្សោ៏នច់រងងឹរ។ កូ្សនត្បុស
របស់ខ្ុ ំដឈាែ ោះថម និងកូ្សនត្សីរបស់ខ្ុ ំដឈាែ ោះផ្សេេីបូក្សរមួទាងំខ្ុ ំ ដយើងទាងំអស់គ្មន
សុទ្ធចរ េ់ក្សត្មរិរបស់ដយើងលឺមាន ក្ស២់។ កូ្សនរបស់ខ្ុ ំពីរន្មក្សដ់ទ្ៀរលឺដអមី និង្ីមត្រូវ
 ិោះយនតដហាោះត្រេបដ់ៅផ្សទោះមុន ដ ើមបចូី្បេរមួសននិបារមយួ ដហើយពួក្សដលមនិបានដៅ
ជាមយួដយើងដន្មោះដទ្។ ត្រិនោមានត្រី៣១លី ូរបស់ន្មង ដហើយគ្មែ នត្រីណាដៅដេើ
ន្មវារបស់ដយើងនឹងឈនោះោរត្បក្សួរដនោះដទ្។ ប៉ាុចនតត្រិនោដៅចរមានទ្ំនុក្សច្បិរតថាន្មង
នឹងចាបប់ានត្រី្ំមយួ។ ត្ពេប់ក្សចូ៏្បេមក្ស េ់ ន្មយន្មវាត្បាបឲ់្យដយើងទាងំអស់គ្មន
មូរសនទូច្បរបស់ដយើងដ ើង ដត្ ោះវា េ់ដពេត្រូវត្រេបដ់ៅក្សំពងច់ផ្សវញិ។ ត្រិនោមនិ
សាត បត់ាមបង្ហរ បដ់ន្មោះដទ្ ខណៈដពេច េន្មយន្មវាបាន ួយ ពួក្សដល ក្សសនទូច្បមក្ស
វញិ ដហើយដរៀបច្បទុំ្ក្សោក្ស។់ ន្មងបានសំុអងវរឲ្យដៅពីរបីន្មទ្ីដទ្ៀរ ខណៈដពេច េ
ន្មងបានត្បោសមតងដទ្ៀរថានឹងចាបត់្រី  ដហើយឈនោះោរត្បក្សួរដនោះ។ 
ន្មយន្មវាក្សរ៏ងច់ាពំីរបីន្មទ្ី ដហើយបន្មទ បម់ក្សក្សដ៏ ើរដៅោនន់្មងដោយសំុដទាសន្មង
ថា ឲ្យខ្ុ ំសំុដទាស! ប៉ាុចនតដយើងពិរជាត្រូវត្រេបដ់ៅវញិដហើយ ។ 

មុនដពេច េមូរសនទូច្បដ ើងវញិ លឺត្រឹមមយួប៉ាត្ពិច្បច នក្សប៉ាុដណាណ ោះ។ វាត្បាក្ស 
ជាត្រី្ំមនិខ្នច េសីុសនទូច្ប ដត្ ោះ ងសនទូច្បចាបដ់ផ្សតើមដោងដហើយ ុំសនទូច្បចាប់
ដផ្សដើមចត្សក្ស។ ន្មយន្មវាក្ស៏បានទាញសនទូច្ប ដ ើមបឲី្យសាែ ន ឹងថាត្រីដន្មោះ្ំប៉ាុណាណ  
ដហើយយេ់ត្សបថាវាពិរជាត្រី្ំចមន ចរវាជាត្រីឆ្េ ម។ គ្មរន់ិយយថា គ្មរ ់ឹងថា
វាជាត្រីឆ្េ មតាមរដបៀបច េវាទាញ។ ពិរណាស់ វាត្រូវច្បំណាយដពេមយួសនទុោះ
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ដ ើមបទីាញត្រីដន្មោះដ ើង។ វាត្រូវច្បំណាយក្សមាេ ងំទាងំត្សុងរបស់ន្មងដ ើមបទីាញត្រី
ដន្មោះដ ើងពីទ្ឹក្ស ច េវាសថិរដៅក្សនុង ដត្ ជាង ៩០ចម៉ាត្រ។ ខណៈច េត្រីដន្មោះដ ើង
មក្សដេើនផ្សទទ្ឹក្ស មនុសសត្លបគ់្មន ដមើេដ ើញថាវាពិរជាត្រី  ៏្ ំមយួ លឺ្ំជាង
ខេួនរបស់ត្រិនោដៅដទ្ៀរ។ 

ខណៈដពេច េទាញត្រីមក្សដេើន្មវា ន្មយន្មវាបាននិយយថាត្រីដន្មោះ្ំ
ដពក្ស ក្សនុងោក្សទ់្ំពក្សទ់ាញមក្សដេើទូ្ក្សទាងំរស់ដន្មោះ វានឹងដ្វើឲ្យត្ក្សឡាប ់ ដហើយ
ដោយសារចរត្រី្ំដពក្ស វាដ្វើឲ្យនរណាមាន ក្សអ់ាច្បរងរបសួ ឬប៉ាោះ េ់ េ់ន្មវា។ គ្មរ់
មាន នេួញពិដសសមយួ ច េត្រូវបានបដងកើរដ ើងដ ើមបចីាក្សត់្រី្ ំចបបដនោះ។  នេួញ់
ដន្មោះមានចុ្បងវាច េ្ក្សប់ាន ដៅដពេច េវាប៉ាោះក្សាេត្រី វានឹង្ក្សដ់ហើយសមាេ ប់
ត្រីដន្មោះ។ ខណៈដពេច េន្មយន្មវាដន្មោះទាញ នេួញចាក្សដ់េើក្សាេត្រី្ំដន្មោះ ចុ្បង
្ក្សដ់ន្មោះរត្មងម់ក្ស ត្រីក្សគន្មត ក្សដ់ហើយដ្វើឲ្យចាក្សខុ់ស។ 

ដោយរញ័ំរ នេួញ ត្រីដន្មោះក្សច៏ហេចុ្បោះដៅដត្ោមទ្ឹក្សវញិអស់ពីក្សមាេ ងំរបស់វា។ 
វាចហេចុ្បោះដៅដត្ោមបានត្បចហេ៩០ចម៉ាត្រ  ុំសនទូច្បក្សច៏ត្សក្ស។ ដយើងខ្េ ច្បថាចខស
ដន្មោះទ្បត់្រីមនិជាប ់ ឬរបូរចផ្សេសនទូច្បដច្បញពីមារត់្រី ដត្ ោះត្រីដន្មោះក្សំពុងចរខចំហេ
មុ ដៅបារវញិ។ ត្រិនោត្រូវទាញត្រីដន្មោះដ ើងមក្សដេើមតងដទ្ៀរ។ ន្មងពិរជា
ពិបាក្សក្សនុងោរទាញវាមក្សណាស់ ដត្ ោះន្មងបានត្បឹងអស់ក្សមាេ ងំោយដ ើមបទីាញវា
មតងរចួ្បមក្សដហើយ  ូដច្បនោះខ្ុ ំក្សប៏ានឈរពីដត្ោយន្មង ដហើយ ួយ ទាញ ងសនទូច្បដន្មោះ
ជាមយួន្មង ដហើយដយើងទាងំពីរក្សប៏ានខិរខំទាញវាបនតិច្បមតងៗ រហូរទាេ់ចរវាត្រឹម
នផ្សទទ្ឹក្សមតងដទ្ៀរ។ ដពេដនោះ ន្មយន្មវាអាច្បយក្សវាដ ើងមក្សដេើន្មវាបាន ដហើយដយើង
ពិរជាភ្ាក្សដ់ផ្សអើេនឹងទ្ំហំរបស់វាខ្េ ងំណាស់។ 

ដយើងក្សយ៏ក្សត្រ ី  ដៅទ្ីត្ប ុំ ន ជាក្សចនេងច េមាន ញ្ា ីង្ំេែមដ ើមប ី
ថេឹងវា។ ត្រីដន្មោះមានទ្មៃន ់ ៥៥.៨០លី ូត្ោម ដហើយមានត្បចវងចវងជាងត្រិនោដៅ
ដទ្ៀរ។ បុរសច េថេឹងត្រដីន្មោះ បាននិយយថាត្រីហនឹងដហើយ ដៅដពេដន្មោះវាជាត្រី
ច េ្ំជាងដលច េចូ្បេរមួោរត្បក្សួរ ប៉ាុចនតោរត្បក្សួរដៅសេ់ពីរអាទ្ិរយដទ្ៀរ 
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ដហើយដយើងមនិ ឹងច្បាស់ថាដរើត្រីដន្មោះនឹងឈនោះឬក្សអ៏រដ់ទ្។ ប៉ាុចនតច្បាស់ណាស់ ដៅ
នថៃមយួមានមូេបបទានបត្របានមក្ស េ់ ច េមានដឈាែ ោះត្រិនោដៅដេើដន្មោះ 
ដហើយមានសារពរ័ម៌ានមយួច្បាបប់ានចុ្បោះផ្សាយដោយោក្សរ់បូន្មងដៅដេើដន្មោះច រ
។ ដយើងពិរជាភ្ាក្សដ់ផ្សអើេខ្េ ងំណាស់!

ដៅដេើក្សដនោះ ដយើងដ ើញថាត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់បានដ្វើោរមដងដទ្ៀរ! ខ្ុ ំ
ក្សត៏្រូវសួរខេួនឯងមតងដទ្ៀរថា ដរើន្មងអាច្បសទូច្បវាបានដោយរដបៀបណា  ខ្ុ ំត្គ្មនច់រ
 ឹងថា ន្មងធ្លេ ប់សទូច្បត្រីបានចរពីរ ងប៉ាុដណាណ ោះ តាងំពីដយើងដរៀបោរមក្ស ដហើយោរ
សទូច្បត្រីមនិចមនជាច្បំណងច់្បំណូេច្បិរតរបស់ន្មងដ ើយ។ ខ្ុ ំដៅចរភ្ាក្សដ់ផ្សអើេដៅ
ដ ើយ ដពេច េន្មងច្បងច់ាបត់្រី  ដៅក្សចនេង ំបូង។ ប៉ាុចនតន្មងមានដហរុ
ផ្សេរបស់ន្មង ថាន្មងនឹងយក្សឈនោះោរត្បក្សួរដន្មោះ ដហើយន្មងពិរជាឈនោះចមន  ខ
ណៈដពេច េដយើងដរៀបច្បំដច្បញមក្សជាមយួន្មយន្មវាដៅរ ាអាឡាសសាក  ដយើង
បានចច្បក្សរចំេក្សជាមយួគ្មរព់ីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងរដបៀបច េដយើងចាប់
ត្រីដន្មោះ។ ដទាោះបីជាដពេដន្មោះ ដយើងមនិទាន់ឈនោះោរត្បក្សួរដៅដ ើយក្សដ៏ោយ ក្សដ៏ៅ
ដពេច េដយើងចាក្សដច្បញពីន្មយន្មវាដៅនថៃដន្មោះ ត្រីដន្មោះពិរជា្ំេែមច េដ្វើឲ្យ
គ្មរភ្់ាក្សដ់ផ្សអើេ។ ពិរចមនដហើយ ចុ្បងដត្ោយដយើងដៅចរជាអនក្សឈនោះ ច េ។

ដោក្សអនក្សត្បចហេជាលិរថាដរឿងរបស់ដយើង ឬក្សខ៏្ុ ំលួរចរនិយយថាដរឿងត្រ ី
យក្សសរបស់ត្រិនោបានបញ្ចបត់្រឹមដនោះដហើយ។ ខ្ុ ំ ឹងថា មនុសសនឹងលិរថាដនោះត្គ្មន់
ចរសំណាងេអប៉ាុដណាណ ោះ ចុ្បោះប៉ាុចនតដបើពីរ ងវញិ ចមនដហើយ ត្បចហេជា៥ឆ្ន ដំត្ោយ
មក្ស ត្រិនោនិងខ្ុ ំបានអដញ្ា ើញត្លូលង្ហវ េមាន ក្សច់ េជាមរិតរបស់ដយើងដៅសទូច្បត្រី
សាេ់ម៉ាុន។ ដយើងមនិបានត្រេបម់ក្សវញិតាងំពី ំដណើ រវសិសមោេជាមយួត្លួសារ
ោេពីដេើក្សមុន ដហើយដយើងបានរក្សដេសដ ើមបតី្រេបម់ក្សវញិតាងំពីដពេដន្មោះ 
ឯង។ ដយើងក្ស ៏ួេឡាន  មតងដទ្ៀរ ដោយមានលដត្មាងក្សនុងោរចាបត់្រីសាេ់ម៉ាុន
ដោយសារចរត្រសីាេ់ម៉ាុនសាច្បត់្ក្សហមចហេដេឿនណាស់។ ខណៈច េដយើង 
ក្សំពុងចរសទូច្បត្រសីាេ់ម៉ាុន ដយើងក្សប៏ាននិយយអំពីោរចាបត់្រី និងត្រីរបស់



ត្រីធំ 

127 

ត្រិនោ។ មរិតរបស់ដយើងមនិច េសទូច្បត្រី  ពីមុនមក្សដន្មោះទ្ដទ្  ូដច្បនោះដយើងក្ស៏
និយយថា ដតាោះ ដៅសទូច្បមតងអញ្ច ឹង ។ ដយើងក្សស៏ដត្មច្បច្បិរតថាដយើងច្បងដ់ៅក្សចនេង
 ច េ ជាមយួន្មយន្មវា ច េ ត្បសិនដបើគ្មរដ់ៅដបើក្សអា ីវក្សមែរបស់គ្មរ។់ 

ខណៈដពេច េដយើងដបើក្សដៅក្សចនេងចាស់ ដយើងដ ើញថាគ្មរច់េងដៅទ្ី
ដន្មោះដហើយ ក្សល៏ិរថាត្បចហេដយើងត្រូវ ួេន្មយន្មវាដផ្សសង។ ប៉ាុចនតមុន ួេន្មវាដផ្សសង 
ដយើងលិរថាដយើងលួរចរដមើេអុីនដ្ើចណរ ដមើេថាដរើដយើងអាច្បរក្សដឈាែ ោះគ្មរដ់ ើញ
ច រឬដទ្ ប៉ាុចនតដយើងមនិចាដំឈាែ ោះន្មវា ឬក្សត៏្ក្សុមហ ុនរបស់គ្មរដ់ ើយ។ បន្មទ បព់ីចសវង
រក្សរចួ្បដហើយ ដយើងក្សអ៏ាច្បរក្សដ ើញោចសរច េនិយយអំពីត្រីរបស់ត្រិនោច េ
មានរបូន្មងោេព៥ីឆ្ន មំុន។ វាបានត្បាបព់ីដឈាែ ោះន្មវា និងត្ក្សុមហ ុនដន្មោះ  ូដច្បនោះ
ដយើងក្សទូ៏្រស័ពទដៅោនគ់្មរ ់ ដហើយអាច្បដរៀបច្បំ ំដណើ រសទូច្បត្រីបាន។ ត្ក្សុមហ ុនដន្មោះ
ដៅចរដបើក្ស ច េ ប៉ាុចនតគ្មរដ់ោយត្គ្មនច់រដរ ើអា ីវក្សមែរបស់គ្មរត់្បចហេ៨លី ូ
ចម៉ាត្រឆ្ៃ យជាងមុនបនតិច្ប។ 

ខណៈដពេច េដយើងចូ្បេដៅក្សចនេងដន្មោះ គសតីមាន ក្សដ់ៅរុទ្ទ្ួេដ ្ៀវច េជា
 រយិរបស់ន្មយន្មវា និងជាមាច ស់ផ្សងដន្មោះ បានសមេងឹដមើេដយើង ដហើយនិយយ
ថា មាច ស់ នរង្ហវ នត់្រី ដយើងបាន ច ក្សគ្មន ដេងត្បចហេ២-៣ន្មទ្ី អំពី
ត្រី   ៏្ ំដន្មោះ ដហើយសួរសុខទុ្ក្សខគ្មន ក្សនុងរយៈដពេ៥ឆ្ន កំ្សនេងមក្សនោះ។ ខណៈ
ដពេដន្មោះសថិរក្សនុងក្សំ ុងវបិរតិដស ាក្សិច្បច ដហើយអា ីវក្សមែរបស់គ្មរ់ក្សម៏និសូវេអប៉ាុន្មែ ន
ច រ។ គ្មរប់ាននិយយថាមនិសូវមានមនុសសដ្វើ ំដណើ រក្សមានត ឬចាយេុយរបស់
ពួក្សដលដេើោរសទូច្បត្រី ូច្បសពវ ងដទ្ ដហើយបតីរបស់ន្មងក្សប៏ាក្សទ់្ឹក្សច្បិរតច រ។ ដយើងក្ស៏
រឭំក្សន្មងពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយន្មងបាននិយយថាបតីរបស់ន្មងចេង
មានច្បំណាបអ់ារមែណ៍ក្សនុងោរបដត្មើត្ពោះជាមាច ស់ដទ្ៀរដហើយ។ 

ដៅដពេច េដយើងដ ើងដេើន្មវា គ្មរក់្សដ៏ៅទ្ីដន្មោះច រ ដហើយគ្មរដ់ៅច្បងចាពំី
ត្រិនោ និងត្រី្ំរបស់ន្មង។ ត្រិនោបានដ ើររត្មងដ់ៅគ្មរ ់ដហើយបានសួរគ្មរព់ី
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របរសទូច្បត្រីរបស់គ្មរ ់ ដហើយគ្មរន់ិយយថា ពួក្សដលចាប់បានចរត្រីរូច្បប៉ាុដណាណ ោះដបើ
ដត្បៀបដ្ៀបនឹងត្រីច េន្មងបានចាបស់ត្មាបោ់រត្បក្សួរ។ ប៉ាុចនតគ្មរប់ាននិយយថា 
ត្រី្ំៗទាងំដន្មោះចេងរស់ដៅរំបនដ់នោះដទ្ៀរដហើយ ដោយសារចរទ្ឹក្សឥ ូវរាក្សដ់ពក្ស 
ដហើយគ្មរប់ានពនយេ់ពីមូេដហរុច េបានដរ ើទ្ីតាងំអា ីវក្សមែរបស់គ្មរ ់ ដោយ
សារចរក្សចនេងច េគ្មរធ់្លេ បស់ទូច្បត្រី និងក្សចនេងច េត្រិនោធ្លេ បច់ាបត់្រី្ំដន្មោះ ដត្ៅ
ខ្េ ងំណាស់ ដហើយសុទ្ធចរត្រីឆ្េ មដទ្ៀរផ្សង។ ត្រីឆ្េ មនឹងសីុនុយ មុនដពេច េវា
ធ្លេ ក្ស ់េ់បារដៅដទ្ៀរ ដហើយវាដ្វើឲ្យគ្មរច់្បំណាយត្បាក្សអ់ស់ដត្ច្បើនដេើនុយ និងខ្រ
ដពេដវោដត្ច្បើនច រ។

 ូដច្បនោះដយើងក្សសួ៏រគ្មរថ់ា ដរើគ្មរ់ចាបប់ានត្រី្ំប៉ាុណាណ ដៅក្សនុងរំបន់ថែីដនោះ ដហើយ
គ្មរន់ិយយថា គ្មរម់និច េដ ើញត្រីដេើសពី ៩-១៣លី ូត្ោមដទ្ដៅក្សនុងចខដនោះ។ 
 ូដច្បនោះត្រិនោដមើេដៅោនគ់្មរ ់ដហើយនិយយថា មនិអីដទ្ ខ្ុ ំនឹងចាបត់្រី្ំមយួដៅ
នថៃដនោះ លឺត្រី្ំជាងដលច េដោក្សខ្នដ ើញក្សនុងមយួរយៈដពេដនោះ ដ ើមបឲី្យដោក្ស
 ឹងថាត្ពោះជាមាច ស់ពិរជាដសាែ ោះត្រង។់ ប៉ាុចនតគ្មរក់្សន៏ិយយរឺន្មង។ ដសទើរចរដពញ
មយួនថៃ ដយើងចាបប់ានចរត្រីទ្មៃន ់ ៩លី ូត្ោម ូច្បន្មយន្មវានិយយចរប៉ាុដណាណ ោះ 
ដហើយដពញមយួនថៃដនោះ ន្មយន្មវាចរបនតនិយយរឺ ងោក្សត់្រិនោអំពី ត្រី្ំ ដៅ
ដពេច េន្មងក្សំពុងចាប។់ អវីៗដក្សើរដ ើង ូច្ប ំដណើ រក្សមានតោេពីដេើក្សមុន។

ោៃ ច្បក្សឈ៏ានចូ្បេមក្ស េ់ ន្មយន្មវាត្បាបដ់យើងឲ្យមូេសនទូច្បដ ើង ដហើយ 
ត្រិនោមនិខវេ់ដ ើយ ត្ពមទាងំនិយយថាន្មងសំុ១-២ន្មទ្ីដទ្ៀរដ ើមបចីាបត់្រី្ំ។ 
ន្មយន្មវាក្ស៏ចានំ្មងបនតិច្ប ដហើយគ្មរក់្សត៏្បាបន់្មងថា ដយើងត្រូវ េ់ដពេត្រេបដ់ៅ
វញិដហើយ។ ភាេ មដន្មោះ ងសនទូច្បរបស់ន្មងក្សធ៏្លេ ក្សចុ់្បោះដៅដត្ោម។ សដងខបដរឿងឲ្យខេី 
ន្មងសទូច្បបានត្រទី្មៃនជ់ាង៣២លី ូត្ោម។ ន្មយន្មវាក្ស៏ភ្ាក្សដ់ផ្សអើេមតងដទ្ៀរ។

ដៅដពេច េដយើងដៅបរដិភាលអាហារបន្មទ បព់ីសទូច្បត្រីរចួ្ប ដហើយបាននិយយ
ដៅោនន់្មយន្មវាច េក្សំពុងបរដិភាលអាហារដពេោៃ ច្បដៅទ្ីដន្មោះច រ។ ដៅដពេ
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ច េគ្មរប់ានឮថាត្រិនោចាប់បានត្រីជាង ៣២ លី ូត្ោម គ្មរ់ដសទើរចរមនិដ ឿដទ្។ 
ដរើអនក្សសទូច្បត្រីដៅក្សចនេងណា ឆ្ៃ យប៉ាុណាណ ច រ គ្មរច់្បង ់ឹងថាដយើងចាបប់ានត្រី្ំ
ដន្មោះមក្សពីក្សចនេងណា។ បន្មទ ប់ពីចាក្សដច្បញពីដភា នីយោា នមក្ស ដយើងក្ស ៏ិោះោរ់
ក្សចនេងសទូច្បត្រដីន្មោះ ដ ើមប ីឹក្សត្រីដន្មោះយក្សដៅផ្សទោះ។ 

មុនដពេច េដយើងចាក្សដច្បញពីទ្ីដន្មោះ ដយើងក្ស៏មានឱោសចច្បក្សរចំេក្សពីត្ពោះ
រា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មតងដទ្ៀរ។ ខ្ុ ំដមើេដៅោនន់្មយន្មវា ដហើយនិយយថា អនក្ស
ត្រូវចរចសវងយេ់ពីរដបៀបច េន្មងចាបប់ានត្រី្ំពីរដន្មោះ។ ច្បាបន់នត្ពោះរា យរបស់
ត្ពោះជាមាច ស់ក្សម៏ានត្បសិទ្ធិភាពសត្មាបថ់វោិច រ។  ដពេដន្មោះ ដយើងបានទាក្សទ់ាញ
ច្បំណាបអ់ារមែណ៍របស់គ្មរ ់ ដហើយគ្មរជ់ាអនក្សច េចាបអ់ារមែណ៍រិច្បបំផុ្សរ។ ដយើង
ក្សប៏ានឲ្យដសៀវដៅរបស់ខ្ុ ំមយួក្សាេ លឺដសៀវដៅ រចួ្បក្ស៏
ចាក្សដច្បញមក្ស។

ដរើោរចាបប់ានត្រី្ំពីរដន្មោះជាឱោស ឬក្ស៏ជាេទ្ធផ្សេននច្បាបដ់ៅក្សនុងត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ វាជា ដត្មើរបស់ដោក្សអនក្ស ប៉ាុចនតខ្ុ ំនិងត្រិនោបានសដត្មច្បជាយូរ
មក្សដហើយ។ ចាបព់ី ំដណើ រក្សមានតសទូច្បត្រី ោរមានដសរភីាពពីបំណុេ ឫទ្ទ្ួេបាន
ោរជាសោះដសប ើយ បទ្ពិដសា្ន៍របស់ដយើងជាមយួត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ពិរជា
លួរឲ្យសៃបច់សៃងណាស់ ត្ពមទាងំដ្វើឲ្យ ីវរិផ្លេ ស់បតូរផ្សង។ ដនោះក្សរ៏មួបញ្ចូ េទាងំបទ្
ពិដសា្នដ៍ផ្សសងៗដទ្ៀរជាមយួត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ច រ។ ខ្ងដត្ោមដនោះជា
េិខិរមក្សពីគសតីមាន ក្សច់ េបានឮសាច្បដ់រឿងរបស់ត្រិនោ៖

 ូនច្បំដ ោះដោក្សហាក រ ីនិងអនក្សត្សីត្រិនោ

ខ្ុ ំបានលិរថា បន្មទ បព់ីអានដសៀវដៅរបស់អនក្សទាងំពីរច េនិយយពីដរឿង
ត្រិនោសទូច្បបានត្រី និងទ្ទ្ួេបាន នរ់ង្ហវ នរ់ចួ្បមក្ស ខ្ុ ំក្សល៏ួរចរចច្បក្ស
រចំេក្សសាច្បដ់រឿងទាក្សទ់្ងន់ឹងត្រជីាមយួអនក្សទាងំពីរផ្សងច រ។ ថែីៗដនោះ ដយើងដទ្ើប
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ចរត្រេបម់ក្សពី ំដណើ រក្សមានតដៅដ្នរសមុត្ទ្ កូ្សដៅ ដខប ខ្ណាដវ ៉ារា៉ា េ់ 
( / ) រ ាផ្សេររោី។ បតីរបស់ខ្ុ ំដឈាែ ោះរ ៉ាបូឺរច្បងដ់ៅ ិោះទូ្ក្សដៅ
សមុត្ទ្ច េមាន ដត្ ដត្ៅដ ើមបសីទូច្បត្រី ដោយមានបំណងច្បងយ់ក្សត្រីខេោះ
ត្រេបដ់ៅរ ាកូ្ស ូរា៉ា  ូវញិ។ ដយើងបានដរៀបច្បំ ំដណើ រក្សមានតរបស់ដយើង
ត្បចហេពីរបីចខមក្សដហើយ  ូដច្បនោះគ្មរប់ានត្បាបខ់្ុ ំថាគ្មរច់្បងដ់ៅសទូច្បត្រី ខ្ុ ំក្ស៏
រដំ ើបច រដហើយនិយយថា ដតាោះ ចាដំយើងដៅសទូច្ប! ដហើយដ ឿដេើត្ពោះជាមាច ស់
ថាវានឹងោេ យជាោរសទូច្បត្រី អ៏សាច រយមយួ!  ខ្ុ ំបានសួរដៅបប ់ (ជាដឈាែ ោះោរ់
សត្មាបដ់ឈាែ ោះរ ៉ាបូឺរ) ថា ដរើមានត្រីអវីខេោះ ច េដយើងអាច្បសទូច្បបានដៅក្សនុងរ ាផ្សេរ
រោី ត្រងក់្សចនេងច េដយើងនឹងដៅសទូច្បដន្មោះ។ គ្មរក់្សប៏ានដរៀបរាបដ់ឈាែ ោះត្រី
ទាងំប៉ាុន្មែ នមក្សោនខ់្ុ ំ ខ្ុ ំក្សដ៏ត្ ើសដរ ើសអ្ិសាា ន ដហើយដ ឿថាដយើងនឹងចាបប់ាន
ត្រី  ្ំពណ៌ត្ក្សហមមយួ។ 

នថៃដន្មោះក្សប៏ានមក្ស េ់ ដហើយដយើងក្សំពុងចររងច់ាទំ្ទ្ួេោរចណន្មរំបស់
ដយើងពីន្មយន្មវា និងន្មវកិ្ស។ ខ្ុ ំបានត្បោសថា ខ្ុ ំនឹងចាបត់្រី ្មំយួ 
ដហើយខ្ុ ំពិរជារដំ ើបណាស់ដៅដពេច េន្មយន្មវាក្សំពុងចរផ្សតេ់ោចណន្ម។ំ 
ខ្ុ ំពិរជាខក្សច្បិរតខ្េ ងំ ដៅដពេច េឮន្មយវាន្មនិយយថា ថែីៗដនោះមានត្រី
មយួច្បំនួនច េដយើងមនិអាច្បយក្សដៅបានមាន ូច្បជាត្រី  ត្រី 
និងត្រ ី ពណ៌ត្ក្សហម! យ៉ា បច់មន! មនិលួរឲ្យដ ឿដសាោះ។ 

ពិរចមនដហើយ ខ្ុ ំនឹងមនិបងឱ់ោសច េខ្ុ ំអាច្បអនុវរត ំដនឿរបស់ខ្ុ ំដនោះ
ដចាេដទ្។ខ្ុ ំនិយយថា ត្ពោះអងរ ខ្ុ ំដ ឿថាខ្ុ ំនឹងសទូច្បបានត្រី  ្ ពំណ៌
ត្ក្សហម សូមឲ្យវាោេ យជាោរពិរផ្សង លឺខ្ុ ំនឹងសទូច្បបានមយួ ដហើយនឹងយក្សវា
ដៅផ្សទោះច រ!

ដៅដពេច េដយើងដៅដេើទូ្ក្ស ខ្ុ ំនិយយដៅោនកូ់្សនត្សីរបស់ខ្ុ ំដឈាែ ោះ 
រា៉ា ច េអាយុ ៨ ឆ្ន ថំា ចាថំា កូ្សនអាច្បអ្ិសាា ន និងដ ឿថាត្ពោះជាមាច ស់ត្បទាន
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ឲ្យកូ្សនចាបប់ានត្រីមយួក្សាេដៅនថៃដនោះ។ កូ្សនដ ឿអរ់ ន្មងញញឹម ដហើយ
ងក្សក់្សាេ។ ខ្ុ ំក្សន៏ិយយ ូច្បគ្មន ដៅោនកូ់្សនត្សីអាយុ ២១ ឆ្ន  ំច េមានដឈាែ ោះ
ថាយរ័ោនច់ រ។ ន្មងដមើេមក្សខ្ុ ំទាងំភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ ប៉ាុចនតន្មងក្សយ៏េ់ត្សប។ ខ្ុ ំ
ដមើេមក្សោនប់ប់ ដហើយនិយយថា បង សូមដ ឿថាដយើងនឹងចាបប់ានត្រី្ំ
មយួ!  

រយៈពីរបដីមា៉ា ងដត្ោយមក្ស គ្មែ នអវីមក្សប៉ាោះចខសសនទូច្បរបស់ដយើងដសាោះ។ 
ភាេ មដន្មោះ មានអវីមយួមក្សប៉ាោះចខសសនទូច្បរបស់រា៉ា ច េ ដហើយន្មងពិរជារដំ ើប
ណាស់។ ន្មងក្សដ៏ៅបា៉ា របស់ន្មងឲ្យដៅ ួយ ។ ពីរបីន្មទ្ីដត្ោយមក្ស ពួក្សដលក្ស៏
ទាញបាន ត្រីឆ្េ ម មយួក្សាេ! អសាច រយណាស់! រា៉ា ច េបានដ ើញ
េទ្ធផ្សេពី ំដនឿរបស់ន្មង!  ូដច្បនោះដយើងក្សប៏ានសរដសើរ េ់ន្មង។ ន្មងពិរជា
ស ូត្ទាចំមន!

ខ្ុ ំក្សច៏ាបដ់ផ្សតើមលិរថាត្បចហេសទូច្បមនិបានត្រីដទ្ ប៉ាុចនតខ្ុ ំក្សឈ៏បល់ិរចបប
ដន្មោះដហើយត្បោសថាថា ខ្ុ ំសទូច្បបានត្រីមយួដហើយ។ ខ្ុ ំក្សអ៏ងរុយចុ្បោះ ដហើយ
សត្មាក្ស ត្ពមទាងំឮត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេថា ត្បសិនដបើកូ្សនត្គ្មនច់រសត្មាក្ស 
ដហើយអនុញ្ញា រឲ្យដយើងយក្សត្រីដន្មោះមក្សឲ្យកូ្សន ដន្មោះកូ្សននឹងបានវា។ ចមន
ដហើយ ខ្ុ ំបាន ឹងថា ខ្ុ ំមនិចមនជាអនក្សសទូច្បត្រីអវីដទ្ អញ្ច ឹងខ្ុ ំក្សម៏និអាច្បពឹងដេើ
សមរថភាពរបស់ខ្ុ ំ ច េហនឹង។ ខ្ុ ំអងរុយចុ្បោះ ដហើយ ក្ស ដងាើម្ំទាងំទ្ំនុក្សច្បិរត
មក្សពីត្ពោះជាមាច ស់ ត្ពមទាងំរងច់ា។ំ ត្បចហេជា២០-៣០ន្មទ្ីដត្ោយមក្ស មាន
អវីមយួមក្សទាក្សន់ឹងចខសសនទូច្បរបស់ខ្ុ ំ យ៉ា ងដហាច្បណាស់ខ្ុ ំលិរថាមានអវីមយួ
មក្សទាក្ស ់ប៉ាុចនតវាពិរជាត្រីមយួក្សាេចមន។ 

បតីរបស់ខ្ុ ំ ក្សច៏ាបដ់ផ្សតើមបដត្ងៀនខ្ុ ំ ដហើយបន្មទ បម់ក្សន្មយន្មវាក្សដ៏្វើ ូច្បគ្មន ។ 
គ្មរប់ានត្បាបខ់្ុ ដំពេច េខ្ុ ំក្សំពុងចរហូរសនទូច្បច េជាបត់្រីដន្មោះថា ខ្ុ ំសទូច្ប
បានត្រ ី ្ំមយួ។ ខ្ុ ំពិរជារដំ ើបខ្េ ងំណាស់ ច េគ្មរ់បាន ឹងមុន
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ដពេច េដេច្បរបូរាងត្រីដន្មោះមក្សដៅដទ្ៀរ! ត្បាក្ស ណាស់ ខណៈដពេច េ
ខ្ុ ំក្សំពុងចរទាញសនទូច្បរបស់ខ្ុ ំដ ើង ក្សដ៏ ើញមានត្រី ពណ៌ត្ក្សហម ៏
្ំមយួ! ខ្ុ ំអរលុណត្ពោះជាមាច ស់ជាខ្េ ងំ ជាមយួនឹងអំណរ និងដសច្បក្សតីរកី្សរាយ
នត្ក្សចេង។ ខ្ុ ំបាន ឹងថា ខ្ុ ំមានោរទ្មេុោះទ្ំោយដក្សើរដ ើងដៅក្សនុង ំដនឿរបស់
ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំត្គ្មនច់រនឹក្សចាពំីទ្ំនុក្សច្បិរតរបស់ត្រិនោ និងលំនិរច េខ្ុ ំអាច្បមាន ំដនឿ 
និងោរដ ឿ ូច្បគ្មន ។ ខ្ុ ំបានស ូត្ទា ំដហើយក្សដ៏ ើញេទ្ធផ្សេពីោរស ូ ត្ទាដំនោះ។

ខ្ុ ំសូមអរលុណសត្មាបព់ន័ធក្សិច្បចរបស់អនក្ស និងសត្មាប់ោរនិពនធដសៀវដៅ
ដ ើង រមួទាងំដសៀវដៅ ។ ខ្ុ ំសូមចថេងអំណរលុណ និងអរត្ពោះ
លុណត្ពោះជាមាច ស់សត្មាបព់ន័ធក្សិច្បចរបស់អនក្ស ច េបាន ួយ ខ្ុ ំឲ្យចូ្បេដៅោន់
ត្ពោះពរ ៏្ ំជាងដនោះ។ ខ្ុ ំរពំឹងរងច់ាសំត្មាបអ់ន្មលរជាមយួនឹង ំដនឿ និងដសច្បក្សតី
រដំ ើបោនច់រខ្េ ងំ។ ខ្ុ ំ ឹងថាបទ្ពិដសា្នម៍យួដនោះក្សប៏ានដ្វើពន័ធក្សិច្បចមក្សោន់
ត្លួសាររបស់ដយើងច រ! 

ដោយដសច្បក្សតីដគ្មរពពីខ្ុ ំ
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ជំពកូទ៥ី

ជសព្ម្ើេនរណា?  

ដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿងមុនៗ ដយើងបានដ ើញថាដៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះ ត្ពោះរា យរបស់
ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទាននូវសរវច្ក ត្រី ត្បាក្សស់ត្មាបដ់ោោះផ្សទោះច េដហៀបនឹងត្រូវដល
របឹអូស ត្បទានត្បាក្សដ់ ើមបទី្ិញឡាននិងផ្សទោះច េដយើងត្រូវោរដៅក្សនុង ីវរិ  ួយ  
សដគង្ហរ ោះអាយុ ីវរិកូ្សនៗបីន្មក្ស ់ ដហើយមានដត្ច្បើនចថមដទ្ៀរ។ សាច្បដ់រឿងទាងំអមាេ 
មា៉ា នដនោះបានដក្សើរដ ើងដោយសារចរត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំ
និយយចបបផ្លទ េ់ខេួនជាងដនោះលឺ ត្ពោះរា យននត្ពោះរបស់នយើង! ដយើងមនិលួរភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ
ដទ្ ដត្ ោះត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ងឧ់រតមអសាច រយដេើសពីអវីច េដយើងអាច្បនឹក្សសាែ ន េ់។

លមពរីដពត្រុស ចខសទ្ី២  ំពូក្ស១ ខ៣ ចច្បងថា៖

ឫទាធ នុភាពរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ត្បទានឲ្យដយើងមានអវីៗទាងំអស់ សត្មាប ី់វរិ
រស់ដៅ និងសត្មាបដ់គ្មរពត្បណិបរ័នត៍្ពោះអងរ។

ដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿងទាងំប៉ាុន្មែ នច េដយើងបានដមើេ ខ្ុ ំសូមសួរសំណួរ សំ៏ខ្ន់
មយួ «ដរើដន្មោះជា ដត្មើសរបស់នរណា?» ខ្ុ ំច្បង់មាននយ័ចបបដនោះ៖ ដរើត្ពោះជាមាច ស់
ដៅសុខៗ ត្សាបច់រត្បទានច្កឲ្យដៅដ ើចសទន ឬត្រីដៅត្រិនោជា រយិរបស់ខ្ុ ំឬ? 
ដរើដនោះត្គ្មនច់រជាត្ពឹរតិោរណ៍ច េត្ពោះជាមាច ស់បានសដត្មច្បត្ពោះទ្យ័ឲ្យបានដក្សើរ
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ដ ើងដៅតាមត្ពោះហឫទ្័យ ខ៏ពងខ់ពស់របស់ត្ទ្ងស់ត្មាបដ់យើងឬ? ឬក្សម៏ានដហរុផ្សេ
 នទ្ដទ្ៀរច េក្សិច្បចោរទាងំដនោះបានដក្សើរដ ើង? ខ្ុ ំលិរថាច្បដមេើយដៅនឹងសំណួរដនោះ
នឹងដ្វើឲ្យមនុសសជាដត្ច្បើនភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ។ របូខ្ុ ំផ្លទ េ់ក្សម៏ានោរភ្ាក្សដ់ផ្សអើេច រ។

ដ ើមបដី្េើយរបនឹងសំណួរដនោះ ចូ្បរដយើងដមើេសាច្បដ់រឿងមយួដៅក្សនុងត្ពោះលមពរី 
ច េមានដៅក្សនុងេូោ  ំពូក្ស ៨៖

ប៉ាុចនដដពេត្ពោះអងរក្សំពុងយងដៅ បណាដ  នបានត្បដត្ ៀរត្ពោះអងរ ដហើយ
មានគសដីមាន ក្សម់ាន ងឺំធ្លេ ក្សឈ់ាមអស់រយៈដពេ បពី់រឆ្ន មំក្សដហើយ (ន្មងបាន
ច្បំណាយត្ទ្ពយសមបរតិរបស់ន្មងទាងំអស់ដេើពួក្សត្លូដពទ្យ) ចរគ្មែ នអនក្សណា
មាន ក្សអ់ាច្បពាបាេន្មងជាដ ើយ។ ោេបានចូ្បេមក្ស ិរពីខ្ងដត្ោយ ន្មង
បាន េ់រដំយេអាវរបស់ត្ពោះអងរ ដហើយន្មងក្ស៏បានឈបធ់្លេ ក្ស់ឈាមភាេ ម។

ត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា៖ ដរើនរណាបាន េ់ខ្ុ ំ ដពេមនុសសត្លបគ់្មន
ក្សំពុងចរប ិដស្ ដោក្សដពត្រុសក្សទូ៏្េថា៖ ដោក្សត្លូដអើយ! បណាដ  នក្សំពុង
ត្បដត្ ៀរ ុវំញិដោក្ស  ប៉ាុចនដត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា៖ មានអនក្សណាមាន ក្សប់ាន
 េ់ខ្ុ  ំ បរិខ្ុ ំ ឹងថា អំណាច្បបានដច្បញពីខ្ុ ំ ។

ោេគសដី ដន្មោះ ឹងថា ន្មងោក្ស់មិន ិរ ក្សម៏ក្សត្ោបទាងំ ័យញ័រដៅពីមុខ
ត្ពោះអងរ ដហើយន្មងដរៀបរាបត់្បាបដ់ៅច្បំដ ោះមុខមនុសសទាងំអស់អំពីមូេដហរុ
ច េន្មងបាន េ់ត្ពោះអងរ និងអំពីរដបៀបច េន្មងបានជាភាេ មៗ

រចួ្បត្ពោះអងរមានបនទូេដៅន្មងថា៖ កូ្សនត្សីដអើយ!  ដំនឿរបស់អនក្សបានដ្វើ
ឲ្យអនក្សជាសោះដសបើយដហើយ ចូ្បរដៅដោយសុខសានដចុ្បោះ ។

េូោ ៨៖៤២ ៤៨ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)
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ត្ពោះលមពរីបានបញ្ញា ក្ស់យ៉ា ងច្បាស់ថា មានមនុសសមក្សត្បដត្ ៀរគ្មន ដៅ ុំវញិត្ពោះ
អងរ ដហើយសូមបចីរដោក្សដពត្រសុក្សម៏ានោរភ្ាក្សដ់ផ្សអើេនឹងសំណួររបស់ត្ពោះដយស ូថា 
«នរណា េ់ខ្ុ ំ?» ច រ។ ក្សនុងន្មមជាអនក្សវទិ្ាសាគសតខ្ងវញិ្ញា ណ ខ្ុ ំច្បង ់ឹង លឺខ្ុ ំពិរ
ជាចាបំាច្ប ់ឹងថា ដហរុអវីបានជាគសតីដនោះបានជា ដហើយអនក្ស នទ្ដទ្ៀរពុំបានជា? 
ដហរុអវីបានជាោរចាក្សដ់ត្បងតាងំហូរដៅដេើន្មងចរមាន ក្ស ់ ដហើយមនិហូរដៅដេើអនក្ស
 នទ្ដទ្ៀរច េបានប៉ាោះ េ់ត្ពោះអងរដៅដពេដន្មោះ? ច្បដមេើយលឺដៅត្រងដ់នោះ ប៉ាុចនតមុន
ដពេច េខ្ុ ំដ្េើយសំណួរដន្មោះ ចូ្បរដយើងសួរសំណួរមយួដទ្ៀរ។ ដរើត្ពោះដយស ូមាន
ដច្បរន្មក្សនុងោរដ្វើពន័ធក្សិច្បចដៅោនន់្មងឬ? ដរើត្ទ្ងប់ានោក្សន់ ដៅដេើន្មងច រឬដទ្? 
ច្បដមេើយលឺដទ្។ តាមពិរ ត្ពោះដយស ូមនិបានទាងំត្ជាបថាន្មងដៅទ្ីដន្មោះផ្សង។ ត្ទ្ង់
ចាបំាច្បត់្រូវសួរថាដរើនរណាបានទាញយក្សោរចាក្សដ់ត្បងតាងំ ដត្ ោះត្ទ្ងម់និបាន
ដ ើញន្មងដទ្។  ូដច្បនោះ ដរើដន្មោះជា ដត្មើសរបស់នរណាច េន្មងបានជាសោះដសប ើយ
ដៅនថៃដន្មោះ?

សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំសួរចបបដនោះវញិ។ ដរើត្ពោះជាមាច ស់បានដត្ ើសដរ ើសដត្បាស
ន្មងឲ្យបានជាដៅដពេដន្មោះ ឬដរើជាោរសដត្មច្បច្បិរតរបស់ន្មងក្សនុងោរទ្ទ្ួេពីត្ពោះ
ជាមាច ស់? ដនោះជាសំណួរ សំ៏ខ្ន់ ដត្ ោះមានមនុសសជាដត្ច្បើន «ក្សំពុងចររងច់ា»ំ ឲ្យ
ត្ពោះជាមាច ស់ដ្វើក្សិច្បចោរអវីមា៉ាងដៅក្សនុង ីវរិរបស់ដល។ ខ្ុ ំដ ឿថា ោរច េត្ពោះដយស ូមនិ
បានត្ជាបថាន្មងដៅទ្ីដន្មោះ បញ្ញា ក្សថ់ាដនោះជាោរសដត្មច្បច្បិរតរបស់ន្មងក្សនុងោរ
ទ្ទ្ួេ ដហើយមនិចមនជាោរសដត្មច្បច្បិរតរបស់ត្ពោះដយស ូក្សនុងោរដត្បាសន្មងឲ្យបាន
ជាដ ើយ។

ដបើ ូដច្បនោះចមន ោរដនោះដបើក្សឲ្យដយើងដ ើញនូវោរដបើក្សសចមដង សំ៏ខ្នអ់សាច រយ 
ដហើយោរដបើក្សសចមដងដន្មោះលឺ ូដច្បនោះឯង៖ ត្ពោះជាមាច ស់មនិដត្ ើសដរ ើសដត្បាសមនុសស
មយួច្បំនួនឲ្យជា ដហើយទុ្ក្សមយួច្បំនួនដទ្ៀរឲ្យដៅឈដឺទ្។ ត្ទ្ងប់ានដត្បាសត្បទានឲ្យ
ដយើងអាច្បចូ្បេដៅោន់ោរជាសោះដសប ើយតាមរយៈឋានៈត្សបច្បាប់របស់ដយើងដៅ
ក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ងដ់ហើយ។  ូដច្បនោះ តាមោរជាក្សច់សដង លឺដយើងជាអនក្សដត្ ើសដរ ើស។ 
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ប៉ាុចនតខ្ុ ំច្បង ់ឹងថា ដរើន្មងដ្វើយ៉ា ងណាដទ្ើបបានទ្ទ្ួេឫទាធ នុភាពដន្មោះ? ដរើន្មងបាន 
«សដត្មច្បច្បិរត» ទ្ទ្ួេោរជាសោះដសប ើយដោយរដបៀបណាដៅ? ត្ពោះដយស ូបានត្បាប់
ដយើងយ៉ា ងច្បាស់ពីរដបៀបច េន្មងបានចូ្បេដៅោនសិ់ទ្ធិអំណាច្ប និងឫទាធ នុភាព
ននត្ពោះរា យ។ ត្ទ្ងម់ានបនទូេថា «កូ្សនត្សីដអើយ!  ំដនឿរបស់ន្មងបានសដគង្ហរ ោះន្មង
ដហើយ សូមអដញ្ា ើញដៅដោយសុខសានតចុ្បោះ»។ ត្បដយលមយួដនោះត្បាបដ់យើងនូវអវីៗ
ច េដយើងត្រូវោរដ ើមបសីារ េ់ និងដ្េើយសំណួរថា ដហរុអវីបានជាន្មងបានទ្ទ្ួេ
ោរជាសោះដសប ើយ ដហើយអនក្ស នទ្ដទ្ៀរមនិបានទ្ទ្ួេវាដៅនថៃដន្មោះ? ក្សនុងន្មមដយើង
ជាអនក្សវទិ្ាសាគសដខ្ងវញិ្ញា ណ ចូ្បរដយើងពិនិរយដមើេោនច់រេមអរិដៅដេើសាច្បដ់រឿង
ដនោះ ចត្ក្សងដោដយើងបានរត្មុយខេោះច េ ួយ ដយើងឲ្យយេ់ពីដហរុផ្សេច េន្មង
បានទ្ទ្ួេ។

ជាបឋម ត្ពោះដយស ូ ដៅន្មងថា «កូ្សនត្សី» ច េមាននយ័ថា ន្មងជាច្បំចណក្ស
ននត្បជាជារអិុីត្សាចអេ។ ដន្មោះមាននយ័ថា ន្មងមានសមពនធដមត្រីជាមយួត្ពោះជា 
មាច ស់។ ឬដោក្សអនក្សអាច្បនិយយបានថា ន្មងមានសិទ្ធិត្សបច្បាបដ់ៅច្បំដ ោះសាថ ន
សួល ៌ក្សនុងន្មមជាពេរ ាអុីត្សាចអេ និងក្សនុងោរទ្ទ្ួេពីត្ពោះជាមាច ស់។ រថភាពដនោះ
មនិអាច្បជាដហរុផ្សេចរមា៉ាងច េន្មងបានទ្ទ្ួេោរជាសោះដសប ើយដទ្ ដត្ ោះ
មនុសសត្លប់ៗ គ្មន ដៅនថៃដន្មោះច េក្សំពុងចរត្បដត្ ៀរគ្មន  ុំវញិត្ពោះដយស ូក្សម៏ានសិទ្ធិ
ត្សបច្បាប ូ់ច្បគ្មន ។ ត្បាក្ស ជាមានអវីមា៉ាងច េបានបណាដ េឲ្យឫទាធ នុភាពននសាថ ន
សួលហូ៌រមក្ស។ បន្មទ បម់ក្ស ត្ពោះដយស ូ ត្បាបដ់យើងពីដហរុផ្សេមយួដទ្ៀរច េន្មងបាន
ទ្ទ្ួេ។ តាមោរពិរ ត្ពោះដយស ូបានមានបនទូេថា ដនោះជាដហរុផ្សេច េន្មងបាន
ទ្ទ្ួេោរជាសោះដសប ើយ។ ត្ទ្ង់មានបនទូេថា  ំដនឿរបស់ន្មងបានដ្វើឲ្យន្មងជាសោះ
ដសប ើយដហើយ។

 ូដច្បនោះ ដៅដពេដនោះដយើងបាន ឹងពីដហរុផ្សេច េន្មងអាច្បទ្ទ្ួេោរជាសោះ
ដសប ើយ។ ទ្ីមយួ មានសិទ្ធិត្សបច្បាបដ់ ើមបទី្ទ្ួេវា ដត្ ោះន្មងជាកូ្សនដៅដោក្ស 
អត្បាហា ំ ដហើយទ្ីពីរ  ំដនឿរបស់ន្មងជាកុ្សងតាក្សច់ េបានអនុញ្ញា រឲ្យឫទាធ នុភាព
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ដន្មោះហូរមក្សដេើរបូោយរបស់ន្មងដៅរដំពច្បដន្មោះចរមដង។ ោរច េន្មងជាពូ ពងស
របស់ដោក្សអត្បាហា ំ មានន័យថាន្មងឈរដៅច្បំដ ោះមុខសាថ នសួល៌ដោយដត្ោម
សមពនធដមត្រីច េត្ពោះជាមាច ស់បានច្បងជាមយួដោក្សអត្បាហា ំអាច្បដ្ៀបដៅនឹងត្ក្សុម
ហ ុនអលរិសនចី េដបើក្សឲ្យមានអលរិសនី ដហើយរចខសដ េើងចូ្បេមក្សក្សនុងផ្សទោះរបស់ដោក្ស
អនក្ស។ ប៉ាុចនត ដន្មោះមនិមានន័យថាអំពូេរបស់ដោក្សអនក្សនឹង េដឺទ្។ ដោក្សអនក្សក្ស៏
ចាបំាច្បត់្រូវដបើក្សកុ្សងតាក្ស ់ដ ើមបឲី្យអំពូេដ េើង េ។ឺ  ូដច្បនោះ ដៅដពេដនោះអវីច េដយើងត្រូវ
ោរលឺរក្សឲ្យដ ើញថា ដរើកុ្សងតាក្សដ់ៅត្រងណ់ា ឬដរើកុ្សងតាក្សជ់ាអវី។ ត្ពោះដយស ូបាន
ដៅោរដន្មោះថាជា ំដនឿរបស់ន្មង ប៉ាុចនតដរើ ំដនឿជាអវី ដហើយដរើខ្ុ ំដបើក្សវាដោយរដបៀប
ណា? ដនោះជាសំណួរ សំ៏ខ្នច់ េដយើងចាបំាច្បព់ិចារណា។

សតើជំសនឿជាអវី? 
 ំដនឿជា ក្សយមយួច េត្លិសដបរស័ិទ្ឧសាហ៍និយយណាស់។ ដហើយខ្ុ ំដ ឿ

ថា មានត្លិសដបរស័ិទ្ជាដត្ច្បើនមនិបាន ឹងថាដរើ ំដនឿជាអវី ដហរុអវីបានជាដយើងត្រូវ
ោរ ំដនឿ រដបៀបច េ ឹងថាដរើពួក្សដលរស់ដៅក្សនុង ំដនឿឬយ៉ា ងណា និងរដបៀបច េរក្ស
ដ ើញ ំដនឿដ ើយ។ ត្បសិនដបើ ំដនឿជាកុ្សងតាក្ស ់ ដហើយ ួយ ឲ្យគសតីដនោះបានជាសោះ
ដសប ើយ ដន្មោះដយើងត្រូវដមើេដៅោន ់ំដនឿយ៉ា ងេមអរិេមអន!់ ដយើងរក្សដ ើញនិយម
នយ័នន ំដនឿដៅលមពរីរ ៉ាមូ ៤៖១៨ ២១។ អូហ៎ ខ្ុ ំ ឹងថាដោក្សអនក្សត្បាក្ស ជាលិរយ៉ា ង
ណាដហើយ លដឺោក្សអនក្សលិរថា «អរដ់ទ្ ដោក្សត្លូហាក រ។ី ដហត្បឺ ១១៖១ ដទ្ើបជានិយម
នយ័នន ំដនឿ។»

រ ីឯ ដំនឿ លឺជាោរដ ឿជាក្សដ់េើអវីច េបានសងឃមឹ និងជាោរត្បាក្ស អំពីអវី
ច េដមើេមិនដ ើញ ។

ដហត្បឺ ១១៖១ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)
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ចមនដហើយ ដន្មោះជាច្បដមេើយចបបទ្ំដនៀមទ្មាេ ប ់ ប៉ាុចនតត្បសិនដបើដោក្សអនក្សដមើេ
ដៅោនអ់រតបទ្លមពរី ដហត្បឺ ១១៖១ ក្សំពុងចរត្បាបដ់យើងពីអរថត្បដយ នន៍ន ំដនឿ លឺ
មនិចមនជានិយមនយ័នន ំដនឿដ ើយ។ ខ្ុ ំដ ឿថាអរតបទ្លមពរីដៅក្សនុងលមពរីរ ៉ាមូនឹងផ្សដេ់
របូភាព ច៏្បាស់ោស់អំពីនិយមនយ័នន ំដនឿ។

ដៅដពេគ្មរអ់ស់សងឃមឹ គ្មរ់បានមានសងឃមឹដ ើងវញិដោយសារគ្មរ់
មាន ដំនឿ  ូដច្បនោះដហើយ គ្មរប់ានត្រេបជ់ាឪពុក្សរបស់ នជារិជាដត្ច្បើន ត្សប
តាមដសច្បក្សដីច េបានសនាថា៖ ពូ ពងសរបស់អនក្សនឹងបាន ូដច្បនោះ ។ ដទាោះបី
របូោយរបស់គ្មរម់ានអាយុ ិរមយួរយឆ្ន  ំច េចារទុ់្ក្ស ូច្បជាសាេ ប់ ដហើយ
នផ្សទរបស់សារា៉ា មិនអាច្បមានកូ្សនក្សដ៏ោយ ក្ស ៏ដំនឿរបស់គ្មរមិ់នចុ្បោះដខាយដ ើ
យ។ គ្មរមិ់នបានសងសយ័ដេើ ត្ពោះបនទូេសនារបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដោយចិ្បរដ
មិនដ ឿដន្មោះច រ លឺគ្មរោ់នច់រមាន ដំនឿខ្េ ងំដ ើងចថមដទ្ៀរ ទាងំថាវ យសិរ ី
រងុដរឿង េ់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយគ្មរដ់ ឿត្បាក្ស ថា អវីច េត្ពោះជាមាច ស់បាន
សនា ត្ពោះអងរក្សអ៏ាច្បដ្វើបានច រ។

រ ៉ាមូ ៤៖១៨ ២១ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)

 

ចូ្បរឲ្យដយើងចសវងយេ់ពីសាថ នភាពននសាច្បដ់រឿងដនោះ។ ដោក្សអត្បាហា ំ និងអនក្ស
ត្សីសារា៉ាមនិអាច្បមានកូ្សនបាន។ ខ្ុ ំមនិចមនមាននយ័ថា ពួក្សដលមនិទានម់ានកូ្សន 
ដហើយលួរចរពាយមបនតដទ្ៀរដន្មោះដទ្។ ខ្ុ ំមានន័យថា អនក្សទាងំពីរមានអាយុ ិរ 
១០០ ឆ្ន  ំ ដហើយលឺហួសអាយុច េមានកូ្សនដហើយ។ របូោយរបស់ដលមនិអាច្បមាន
កូ្សនបានដទ្ លឺមនិអាច្បដៅរចួ្បដ ើយ! ប៉ាុចនត ត្ពោះជាមាច ស់បានសនាដៅោនអ់ត្បាហាំ
ថាគ្មរន់ឹងមានកូ្សនមាន ក្ស ់ ដទាោះបីជាសាថ នភាព្មែជារិមនិអាច្បដក្សើរដ ើងក្សដី។ ត្ពោះ
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លមពរីចច្បងថា ដោក្សអត្បាហាដំ ឿត្បាក្ស ថាត្ពោះ
ជាមាច ស់មានឫទាធ នុភាពនឹងដ្វើនូវអវីច េត្ទ្ង់
មានបនទូេ មនិថាសាថ នភាពខ្ង្មែជារិ
បង្ហា ញអវីៗដផ្សសងពីត្ពោះបនទូេត្ទ្ងក់្សដ៏ោយ។ 
 ូដច្បនោះ ដនោះជានិយមន័យនន ំដនឿដៅក្សនុងោរ
សិក្សារបស់ដយើង៖ «ោរដ ឿត្បាក្ស ថាត្ពោះជា
មាច ស់មានឫទាធ នុភាពដ្វើអវីច េត្ទ្ងប់ាន
សនា។» ខ្ុ ំសូមនិយយចបបដនោះ៖ ជាការតដលយល់ព្សបជាមួយនឹងស្ថ្នសួគ៌ 
មនិត្គ្មនច់រមានអារមែណ៍យេ់ត្សបដទ្ ប៉ាុចនតលឺដ ឿត្បាក្ស យេ់ត្សបទាងំត្សុង។ 
 ួងច្បិរតរបស់ដយើងយេ់ត្សប និងដ ឿជាក្សអ់ំពីអវីច េត្ពោះជាមាច ស់បានមានបនទូេ 
មនិថា ពខ្ង្មែជារិបងាញអវីដផ្សសងក្សដ៏ោយ។

និេម្ន័េរបេ់សេើងអំរីជំសនឿ 
 ំដនឿជាោរច េដ ឿត្បាក្ស ទាងំត្សុងអំពីអវីច េត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេ! វា

ជាោរច េ ួងច្បិរត និងលំនិររបស់ដយើងយេ់ត្សបជាមយួសាថ នសួល។៌  ួងច្បិរត
របស់ដយើងដ ឿត្បាក្ស  មានទ្ំនុក្សច្បិរត និងដៅដសៃៀម។

សហតុអវីបានជាសេើងព្តូវការជំសនឿ? 
ដហរុអវីបានជាត្ពោះជាមាច ស់មនិត្គ្មនច់រដត្បាសអនក្ស ំងឺត្លបរ់បូច េដៅមនទីរ

ដពទ្យឲ្យបានជា ដៅដពេច េត្ទ្ងច់្បងដ់្វើោរដៅ? ដហរុអវីបានជាត្ទ្ងម់និអាច្ប
បញ្ឈបស់គង្ហរ ម? ដហរុអវីបានជាត្ទ្ងម់និអាច្បចារដ់ទ្វតាឲ្យមក្សត្បោស ំណឹងេអ
 េ់ដយើង? ខ្ុ ំត្បាក្ស ថាដោក្សអនក្សពិរជាធ្លេ បប់ានឮសំណួរទាងំដនោះពីមុនមក្ស។ 
ច្បដមេើយលថឺាត្ទ្ងម់និអាច្បដទ្។  ក្សយដនោះមនិចមនមាននយ័ថា ត្ពោះជាមាច ស់អសមរថ

«រី ឯជំសនឿ រឺជាការសជឿជាក់
សលើអវីមដលបានេង្ឃឹម្ 
និងជាការព្បាកដអរំីអវី
មដលសម្ើលមិ្នស ើញ ។» 

- សហព្បឺ ១១៖១ 
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ភាពក្សនុងោរដ្វើ ូដច្បនោះដទ្ ប៉ាុចនតត្ទ្ងម់និមានសិទ្ធិអំណាច្ប ឬច នសមរថក្សិច្បចដ ើមបដី្វើ
 ូដច្បនោះ។ «ដោក្សហាក រ ី ដរើដោក្សក្សំពុងចរនិយយថាត្ពោះជាមាច ស់មនិអាច្បដ្វើអវីៗច េ
ត្ទ្ងច់្បងដ់្វើចមនដទ្?» ខ្ុ ំ ឹងថា ក្សយដនោះសាដ បដ់ៅលួរឲ្យច្បចមេក្សណាស់ ប៉ាុចនតចូ្បរដយើង
ដមើេដៅោនត់្ពោះលមពរីដ ើមបរីក្សដ ើញច្បដមេើយច្បំដ ោះសំណួរដនោះ។

ប៉ាុចនដមានមាន ក្សប់ានដ្វើបន្មទ េ់ដៅក្សចនេងមយួថា៖ ដរើមនុសសជាអវី បានជា
ត្ពោះអងរនឹក្សចាពីំដល ដរើកូ្សនមនុសសជាអវី បានជាត្ពោះអងរយក្សត្ពោះហឫទ្យ័ទុ្ក្ស
ោក្សច់្បំដ ោះដល

ត្ពោះអងរបានដ្វើឲ្យដលទាបជាងពួក្សដទ្វតាចរបនតិច្បប៉ាុដណាណ ោះ ត្ពោះអងរបាន
ត្បទានសិររីងុដរឿង និងកិ្សរតិយស េ់ដលទុ្ក្សជាមកុ្ស  ត្ពោះអងរបានបគង្ហក បអវីៗ
ទាងំអស់ឲ្យដៅដត្ោមដ ើងរបស់ដល ។

ដហត្បឺ ២៖៦ ៨ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)

 

ដយើងអាច្បដ ើញតាមរយៈអរតបទ្លមពរីដនោះថា ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទាននូវច ន
សមរថក្សិច្បចដពញដេញ េ់មនុសសដៅដេើ ពចផ្សន ី ជាក្សចនេងច េត្ទ្ងប់ានោក្ស់
មនុសសឲ្យរស់ដៅ។ ពុំមានអវីច េដៅដត្ៅច នសមរថក្សិច្បចរបស់មនុសសដ ើយ។ គ្មរ់
បានត្រួរត្តាដៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះដោយច នសមរថក្សិច្បច និងសិទ្ធិអំណាច្បផ្លដ ច្បម់ុខ។ 
ោរច េគ្មរម់ានសមរថភាពត្រួរត្តាដោយសិទ្ធិអំណាច្បចបបដនោះ លឺត្រូវបានគ្មតំ្ទ្
ដោយរា រោា  បិាេច េបានោក្សគ់្មរដ់ៅទ្ីដនោះ។ និយយឲ្យច្បំ គ្មរប់ានត្រួរត្តា
ដោយសិទ្ធិអំណាច្បននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ច េត្រូវបានដផ្សទរមក្ស េ់ខេួន។ 
គ្មរ ់ក្សម់កុ្ស ននរា រោា  បិាេដន្មោះ ច េរំណាងឲ្យសិររីងុដរឿងរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ 
ោរចាក្សដ់ត្បងតាងំ និងមុខរំចណងក្សិរតិយសច េគ្មរ់មាន។
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ដ ើមបឲី្យដយើងបានដ ើញពីរបូភាពដនោះោនច់រច្បាស់ សូមលិរអំពីដសដច្បមយួអងរ
ដៅដេើចផ្សន ី។ ថវីដបើត្ទ្ងជ់ាដសដច្បច េមានេក្សខណៈជាមនុសស ដហើយពុំមាន
អំណាច្បអសាច រយក្សដី (ដោយដត្ ោះត្ទ្ងក់្សជ៏ាមនុសសច រ) ចរត្ទ្ងត់្លងមកុ្ស ច េបញ្ញា ក្ស់
ថាត្ទ្ងម់និត្គ្មនច់ររំណាងឲ្យអងរត្ទ្ងផ់្លទ េ់ ប៉ាុចនតក្សរ៏ំណាងឲ្យត្ពោះរា យនលរទាងំ
មូេ និងរា រោា  បិាេរបស់ត្ទ្ងច់ រ។ ត្ពោះបនទូេរបស់ត្ទ្ងម់ានអំណាច្ប ដោយ
ដត្ ោះដៅដពេច េត្ទ្ងម់ានបនទូេលឺមានអំណាច្ប និង្នធ្លន្មែជារិរបស់រា  
រោា  បិាេ ត្ពមទាងំនលរច េត្ទ្ងរ់ំណាងឲ្យដន្មោះជាអនក្សគ្មតំ្ទ្។

ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សលិរពីនលរបាេសត្មួេច្បរាច្បរណ៍ គ្មរន់ឹងបញ្ញា ឡាន
កុ្សងរឺនរ័្ំមយួថា «ចូ្បរឈបភ់ាេ មដៅច្បំដ ោះមុខច្បាប។់» ចមនដហើយ ឡានកុ្សងរឺនរ័្ំ
ជាងបុរសដន្មោះឆ្ៃ យណាស់ ដហើយបុរសដន្មោះផ្លទ េ់ពុំមានក្សមាេ ងំដសែើនឹងឡានដន្មោះ
ដទ្ ប៉ាុចនតឡានត្បាក្ស ជាឈប។់ វាមនិចមនឈបដ់ោយសារចរបុរសដន្មោះដទ្ ប៉ាុចនតលឺ
ដោយសារចរសាេ ក្សច េនលរបាេ ក្សដ់ៅដេើអាវ។ ដៅក្សនុងក្សរណីដនោះ រោា  បិាេលឺ
្ំជាងបុរសច េ ក្ស់សាេ ក្សនលរបាេឆ្ៃ យណាស់។ សត្មាបអ់នក្សដបើក្សឡានកុ្សងរឺ
នរ័វញិ គ្មរម់និខ្េ ច្បបុរសដន្មោះដទ្ ប៉ាុចនតគ្មរដ់ោរខ្េ ច្ប េ់រោា  បិាេច េ
នលរបាេដន្មោះរំណាងឲ្យ។ វាក្សជ៏ាោរពិរ ូច្បគ្មន ដៅនឹងោរសិក្សារបស់ដយើង។ 
ដោក្សអោបំានត្រួរត្តាដៅដេើអវីៗទាងំប៉ាុន្មែ នច េត្ពោះជាមាច ស់បានបដងកើរមក្សដេើ
ចផ្សន ី។ ឫទាធ នុភាព និងោរត្រួរត្តារបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ច េរំណាងដោយមកុ្ស នន
សិររីងុដរឿង និងក្សិរតិយសផ្សដេ់ឲ្យបុរសដន្មោះនូវោរធ្លន្មអោះអាងច េថា ក្សយរបស់
គ្មរម់ានអំណាច្ប ឬត្រួរត្តា ំនួសឲ្យត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។

ជាោរសំខ្នក់្សនុងោរក្សរច់្បំណាំថា ដៅដពេច េអោបំានបារប់ងស់មរថ
ភាពក្សនុងោរត្រួរត្តាដៅដេើចផ្សន ី ដោយក្សបរន់ឹងរា រោា  បិាេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ 
គ្មរប់ានបារម់កុ្ស របស់ខេួន។  ពចផ្សន ីបានចត្បជាខូច្ប ដហើយផ្លេ ស់បដូរ។ ដសច្បក្សដី
សាេ បប់ានចូ្បេមក្សោនច់ផ្សន ី ដហើយមារសាតាងំមានសិទ្ធិអំណាច្បនិងឥទ្ធិពេ
ត្សបច្បាបដ់ៅដេើក្សិច្បចោររបស់មនុសស។ ជាោរចាបំាច្បច់ េដោក្សអនក្សក្សត៏្រូវចរយេ់
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ថាមនុសសដៅចរជាអនក្សត្រួរត្តាត្សបច្បាបដ់េើ ពចផ្សន ី លឺ ូច្បដៅនឹងអវីច េត្ពោះជា
មាច ស់បានោក្សគ់្មរម់ក្ស ប៉ាុចនតដៅដពេដនោះគ្មរច់េងមានសិទ្ធិអំណាច្បត្រួរត្តាដៅ
ដេើ ពខ្ងវញិ្ញា ណ ូច្បមុនដទ្ៀរដហើយ។ ដទាោះបីជាសថិរដៅក្សនុងសាថ នភាពច េបាន
ធ្លេ ក្សចុ់្បោះក្សដី គ្មរដ់ៅចរជាអនក្សត្លបត់្លងដេើចផ្សន ី។ ចមនដហើយ គ្មរច់េងមានមកុ្ស នន
រា រោា  បិាេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដ ើមបគី្មតំ្ទ្។ គ្មរច់េងមានសិទ្ធិអំណាច្បដ ើមប ី
ត្រួរត្តាដោយឫទាធ នុភាព និងសិររីងុដរឿងរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ គ្មរប់ានបារប់ងម់ុខ

រំចណងក្សិរិតយស។ ប៉ាុចនតគ្មរដ់ៅចរ
ជាទាវ រត្សបច្បាបច់រមយួមក្សោន់ ព
ចផ្សន ី។ ដហរុដនោះដហើយបានជាត្ពោះ

ជាមាច ស់ចាបំាច្បដ់ត្បើត្បាស់មនុសស
ច េដពញដោយត្ពោះវញិ្ញា ណ ដ ើមប ី
ន្មយំក្សនូវត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ទ្ង់មក្ស
ោន ់ីវរិរបស់មនុសស។ ដៅក្សនុងរដបៀប

 ូច្បគ្មន  មារសាតាងំដត្បើត្បាស់មនុសសច េបានរងឥទ្ធិពេពីអារក្សសដ ើមប ីោះឥទ្ធិពេ
 េ់ ពចផ្សន ី និងសដត្មច្បចផ្សនោររបស់វាដៅដេើ ីវរិមនុសស។ ដគ្មេោរណ៍នន
ច នសមរថក្សិច្បចរបស់មនុសសដៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះ ជាោរសំខ្នច់ េអនក្សត្រូវយេ់
ទាក្សទ់្ងនឹងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយដៅដពេច េដោក្សអនក្សបានយេ់ពី
ដគ្មេោរណ៍ដនោះដហើយ ដន្មោះវានឹងដ្េើយនូវសំណួរជាដត្ច្បើនច េដោក្សអនក្សមានន្ម
ដពេខ្ងមុខ ថាដហរុអវីបានជាមានដរឿងដនោះ ឬដរឿងដន្មោះដក្សើរដ ើង ឬដហរុអវីបានជា
មានដរឿងមយួដក្សើរដ ើង ឬមនិបានដក្សើរដ ើងដៅក្សនុង ពខ្ងវញិ្ញា ណ។

ដោក្សអនក្សត្បចហេថា «ប៉ាុចនត ខ្ុ ំលិរថាត្ពោះជាមាច ស់ជាមាច ស់ននចផ្សន ី និងអវីៗ
ច េមានដៅដេើចផ្សន ី?» ជាោរពិរ លឺត្ទ្ង។់ ខ្ុ ំសងឃមឹថាឧទាហរណ៍ដនោះនឹង ួយ 
ដោក្សអនក្សឲ្យយេ់ពីអរថនយ័របស់ខ្ុ ំ។ ត្បសិនដបើខ្ុ ំ ួេផ្សទោះរបស់ខ្ុ ំឲ្យដោក្សអនក្ស 
ដទាោះបីជាខ្ុ ំជាមាច ស់ផ្សទោះត្សបច្បាប់ក្សដី ក្សខ៏្ុ ំបានេោះបង់សិទ្ធិត្សបច្បាបក់្សនុងោរច េខ្ុ ំ

សហតុសនះសហើេបានជាព្រះជា
មាច្េ់ចាំបាច់សព្បើព្បាេ់ម្នុេ្ស
មដលសរញសោេព្រះវិញ្ញ្ណ 
សដើម្្បីនំេកនូវព្រះហឫរ័េរបេ់
ព្រង់ម្កកាន់ជីវិតរបេ់ម្នុេ្ស។ 
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ដច្បញចូ្បេផ្សទោះដន្មោះដពេណាក្ស៏បាន។ មានេក្សខខណឌ ដៅក្សនុងក្សិច្បចសនា ួេផ្សទោះភាល
ដត្ច្បើនច េបញ្ញា ក្សថ់ា មាច ស់ផ្សទោះអាច្បចូ្បេក្សនុងបរដិវណផ្សទោះច េត្រូវបាន ួេដន្មោះ 
ឧទាហរណ៍ ូច្បជាដោោះត្សាយជាមយួនឹងបញ្ញា បន្មទ ន ់ ឬដ្វើោរ ួស ុេ ដហើយ
រត្មូវឲ្យគ្មរត់្បាប ់េ់អនក្ស ួេជាមុនក្សនុងដពេជាក្ស់ោក្សច់ រ។ ត្បសិនដបើខ្ុ ំ
ពាយមចូ្បេក្សនុងផ្សទោះដន្មោះដត្ៅពកី្សិច្បចសនា ខ្ុ ំនឹងត្រូវបានចារទុ់្ក្សថាគ្មស់ផ្សទោះចូ្បេ 
ដទាោះបីជាខ្ុ ំជាមាច ស់ ី និងផ្សទោះដន្មោះក្សដី។ ត្បសិនដបើខ្ុ ំដេែើសនឹងេក្សខខណឌ ច េមាន
ចច្បងក្សនុងក្សិច្បចសនា ខ្ុ ំអាច្បនឹងត្រូវដលបដណដ ញដច្បញពីផ្សទោះដន្មោះភាេ មទាងំត្សបច្បាប់ 
ដទាោះដបើខ្ុ ំជាមាច ស់ផ្សទោះដន្មោះក្សដី។ ឧទាហរណ៍ដនោះពនយេ់ថាដហរុអវីបានជាមារសាតាងំ
ចាបំាច្បត់្រូវ្េងោរដ់ោក្សអោ ំ ដ ើមបឲី្យមានសិទ្ធិដៅដេើ ពចផ្សន ី។ មានចរដោក្ស 
អោបំ៉ាុដណាណ ោះច េមានកូ្សនដសា! មារសាតាងំចាបំាច្បត់្រូវ្េងោរ់ដោក្សអោ ំ ច េ
ជាទាវ រសិន។ ត្បសិនដបើមារសាតាងំពាយមដ ើរវាងពីអោចំ េជាទាវ រ ដន្មោះវានឹង
ត្រូវបានបដណដ ញដច្បញដោយត្សបច្បាបជ់ាមនិខ្ន។

អារក្សសសាតាងំក្សន៏្មតំ្ពោះអងរដៅ ដហើយបង្ហា ញឲ្យត្ពោះអងរដ ើញនលរទាងំ
អស់ដៅក្សនុ ងពិ ពដោក្សក្សនុ ងមយួរយៈដពេ ខ៏េី ដហើយអារក្សសសាតាងំទូ្េត្ពោះ
អងរថា៖ ខ្ុ នឹំងឲ្យសិទ្ធិអំណាច្ប ត្ពមទាងំសិររីងុដរឿងនននលរទាងំអស់ដន្មោះ េ់
អនក្ស  បរិទាងំអស់ដន្មោះត្រូវបានត្បលេ់មក្សឲ្យខ្ុ ំដហើយ ខ្ុ ំច្បងឲ់្យដៅអនក្សណាក្ស៏
បាន  ូដច្បនោះត្បសិនដបើអនក្សថាវ យបងរខំ្ុ ំ ដន្មោះអវីៗទាងំអស់នឹងោេ យជារបស់អនក្ស
ដហើយ ។

េូោ ៤៖៥ ៧ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)

អនក្សអាច្បដ ើញតាមរយៈខលមពរីដនោះថា មារសាតាងំត្បោសថាសិទ្ធិអំណាច្ប 
និងសិររីងុដរឿង (ដភាលត្ទ្ពយ) នននលរន្មន្មរបស់មនុសស ត្រូវបានត្បលេ់ េ់វា
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ដហើយ។ ដរើនរណាបានត្បលេ់សិទ្ធិអំណាច្បទាងំដនោះ េ់វា? លឺជាអនក្សច េបាន
ោនោ់បសិ់ទ្ធិអំណាច្បដន្មោះ លឺដោក្សអោ!ំ ដហរុ ូដច្បនោះដហើយ ត្ពោះជាមាច ស់មនិអាច្ប
ត្គ្មនច់រេូក្សន ក្សនុងក្សិច្បចោររបស់មនុសសដោយមនិបាន្េងោរ់ទាវ រត្សបច្បាបសិ់ន
ដទ្។ ត្បសិនដបើត្ទ្ងដ់្វើ ូដច្បនោះចមន ដន្មោះមារសាតាងំនឹងថាត្ពោះជាមាច ស់ដ្វើខុសច្បាប់
មនិខ្ន។ អរដ់ទ្ ត្ពោះជាមាច ស់ចាបំាច្បត់្រូវចូ្បេដៅតាមទាវ រ ច េច េមារសាតាងំ
បានដត្បើត្បាស់ដ ើមបនី្មនូំវរោា  បិាេ និងសិទ្ធិអំណាច្បរបស់ត្ទ្ងម់ក្សោនច់ផ្សន ី 
ដហើយទាវ រដន្មោះលមឺនុសស។ ប៉ាុចនតដរើមានមនុសសចបបដនោះដទ្?

ត្ពោះអមាច ស់មានត្ពោះបនទូេមក្សោនដ់ោក្សអាបរ់ា៉ាមថា៖ ចូ្បរចាក្សដច្បញពីត្សុក្ស
របស់អនក្ស ចាក្សដច្បញពីញារិសន្មដ ន និងចាក្សដច្បញពីត្ក្សុមត្លួសារឪពុក្សរបស់
អនក្ស រត្មងដ់ឆ្ព ោះដៅត្សុក្សច េដយើងនឹងបង្ហា ញអនក្ស ។ ដយើងនឹងឲ្យត្បជាជារិ
មយួ ៏្ ដំក្សើរដច្បញពីអនក្ស ដហើយដយើងនឹងឲ្យពរអនក្ស។ ដយើងនឹងដ្វើឲ្យអនក្សមាន
ដឈាែ ោះេប។ី  ូដច្បនោះ ចូ្បរដ្វើជាអនក្សផ្សដេ់ពរ េ់អនក្ស នទ្ចុ្បោះ!។ ដយើងនឹងឲ្យពរ េ់
 នទាងំឡាយណាច េឲ្យពរអនក្ស ដយើងក្សនឹ៏ងោក្សប់ណាដ សា េ់ នទាងំ
ឡាយណា ច េោក្សប់ណាដ សាអនក្សច រ ត្ក្សុមត្លួសារទាងំអស់ដៅដេើ ចផ្សន ី
នឹងបានទ្ទ្ួេពរដោយសារអនក្ស ។

ដោកុ្សបបរតិ ១២៖១ ៣ (ត្ពោះលមពរីចខែរបច្បចុបបនន)

 

ដោក្សអត្បាហាតំ្រូវបានដៅថាជាឪពុក្សនន ំដនឿរបស់ដយើងរាេ់គ្មន  ដោយសារ
ចរគ្មរជ់ាមនុសសមាន ក្សច់ េបានដបើក្សទាវ រនន ពចផ្សន ីសត្មាបត់្ពោះជាមាច ស់ ជារិ
សាសន៍ទាងំប៉ាុន្មែ នបានទ្ទ្ួេពរតាមរយៈគ្មរ់។ ជាោរពិរណាស់ ដៅដពេច េ
ខដនោះចច្បងអំពីោរច េជារិសាសនន៍្មន្មបានទ្ទ្ួេពរ ខដនោះចច្បងអំពីត្ពោះដយស ូ
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ត្លិសដច េនឹងដរៀបច្បំផ្សេូវសត្មាបរ់ោា  ិ
បាេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ឲ្យអាច្បមាន
សិទ្ធិត្សបច្បាបម់ដងដទ្ៀរដៅដេើ ព
ចផ្សន ីតាមរយៈ ំដនឿរបស់ដោក្សអ
ត្បាហា។ំ  ំដនឿរបស់ដោក្សអត្បាហាំ
បានដបើក្សទាវ រត្សបច្បាបស់ត្មាប់សាថ ន
សួល ៌ ច េត្ពោះជាមាច ស់បានដបើក្សទាវ រ
ដនោះទាងំត្សុងដោយដ្វើក្សិច្បចត្ពមដត្ពៀងត្សបច្បាប ់ (សមពនធដមត្រី) ជាមយួដោក្សអត្បា
ហា ំនិងកូ្សនដៅ ឬអនក្សសនងមររក្សពីគ្មរ។់

សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំបក្សត្សាយអវីច េខ្ុ ំនិយយ។ រា រោា  បិាេននសាថ នសួល៌
អាច្បចូ្បេមក្សោនច់ផ្សន ីបានតាម 
រយៈបុរស ឬគសតីដៅដេើចផ្សន ីប៉ាុដណាណ ោះ ដត្ ោះពួក្សដលមានច នសមរថក្សិច្បចត្សបច្បាប់
ដៅទ្ីដនោះ។ ភាពត្សបច្បាបដ់នោះអាច្បសដត្មច្បបានេុោះត្តាចរបុរស ឬគសតីដន្មោះដ ឿ
ត្បាក្ស ដៅក្សនុងច្បិរតពីអវីច េត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេ ( ំដនឿ)។

ដយើងអាច្បនិយយបានមា៉ាងដទ្ៀរថា សាថ នសួលអ៌ាច្បប៉ាោះ េ់ េ់បុរស ឬគសតី
ណាមាន ក្សដ់ៅដេើ ពចផ្សន ីដោយត្សបច្បាបប់ាន េុោះត្តាចរពួក្សដលមានបំណង ត្ពម
ទាងំដត្ ើសដរ ើសចុ្បោះចូ្បេនឹងោរត្រួរត្តា និងសិទ្ធិអំណាច្បរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដនោះក្ស៏
ជាដគ្មេោរណ៍ ច េច េមារសាតាងំបានដត្បើដ ើមបឲី្យមានសិទ្ធិត្រួរត្តាចផ្សន ី លឺ
ដោយដត្បើត្បាស់ដោក្សអោផំ្លទ េ់។ វាបានបញ្ចុ ោះបញ្ចូ េឲ្យអោដំ ឿថាត្ពោះជាមាច ស់
មនិលួរឲ្យទុ្ក្សច្បិរត ដហើយបចងវរច្បិរតអោឲំ្យង្ហក្សដច្បញពីោរយេ់ត្សបនឹងត្ពោះជា 
មាច ស់។ ជាេទ្ធផ្សេ ដោក្សអោបំានដត្ ើសដរ ើសដ ឿមារសាតាងំ ដហើយប ិដស្សិទ្ធិ
អំណាច្បរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។

ដនោះជាដគ្មេោរណ៍ ច េច េត្ពោះជាមាច ស់ដត្បើត្បាស់ន្មដពេដនោះ ដ ើមបនី្មំ
រា រោា  បិាេ និងសិទ្ធិអំណាច្បរបស់ត្ទ្ងត់្រេបម់ក្សោន ់ពចផ្សន ីវញិតាមរយៈ

«ដូសចនះ ជំសនឿសកើតម្ករីសេចកដី
មដលសេើងបានសាដ្ប់ រីឯសេចកដី
មដលសេើងបានសាដ្ប់សនះសកើតម្ក
រពី្រះបនទូលរបេ់ព្រះព្រិេដ ។» 

- រ ូម្ ១០៖១៧ 
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ដោក្សអត្បាហា។ំ ដោក្សអត្បាហាបំានដ ឿដេើត្ពោះជាមាច ស់ និងោរយេ់ត្សបរបស់
គ្មរត់្រូវបានត្ពោះជាមាច ស់រាបថ់ាសុច្បររិ មានន័យថាលឺមានោរត្ពមដត្ពៀងត្សបច្បាប់
ច េដលត្រូវោរដហើយ។ ោរត្ពមដត្ពៀងដោយភាលីទាងំសងខ្ងដនោះ លឺរវាងត្ពោះជា
មាច ស់ និងដោក្សអត្បាហាបំានអនុញ្ញា រឲ្យត្ពោះជាមាច ស់ោក្សនូ់វក្សិច្បចសនាត្សបច្បាប់ 
(សមពនធដមត្រី) ដៅដេើេក្សខខណឌ មយួច េធ្លន្មថាសាថ នសួល៌មានសិទ្ធិត្សបច្បាប់
ដៅដេើ ពចផ្សន ី។ ប៉ាុចនត ជាោរចាបំាច្បច់ េដយើងត្រូវក្សរស់មារ េ់ថា សមពនធដមត្រី
ដនោះមានសុពេភាពចរដៅដេើដោក្សអត្បាហា ំ និងពូ ពងសរបស់ដោក្សប៉ាុដណាណ ោះ 
ច េដន្មោះលឺជាោរោរច់សបក្ស។ ោរោរច់សបក្សសំដៅដេើោរោរច់សបក្សចុ្បងេិងរ
របស់មនុសសត្បុស។ ដៅដពេច េបុរសបងាូរពូ  (ដម ីវរិ) របស់គ្មរដ់ៅក្សនុងរាង
ោយរបស់គសតី ដម ីវរិរបស់គ្មរត់្រូវចរ្េងោរត់ាមរយៈេិងរច េត្រូវបានោរ់
ចសបក្សដន្មោះ ច េជាោរត្បោស េ់មារសាតាងំ និងបុលរេជាឪពុក្សមាដ យដន្មោះថា 
ដៅច្បំដ ោះសាថ នសួល៌ ដក្សែងដនោះមានឋានៈជាអនក្សសនងមររក្សច េរមួក្សនុងក្សិច្បចត្ពមដត្ពៀង
ត្សបច្បាបច់ េត្ពោះជាមាច ស់បានច្បងជាមយួដោក្សអត្បាហា។ំ

ដទាោះជាយ៉ា ងណាក្សដ៏ោយ តាមច េដយើងបានអានដៅមុនដនោះ បុរសឬគសតី
នីមយួៗ ដទាោះបីជាពួក្សដលមានក្សិច្បចត្ពមដត្ពៀងដន្មោះ ច េត្រូវបានដរៀបច្បំសត្មាបខ់េួនក្សដី 
ក្សច៏រចាបំាច្បត់្រូវបំដពញតាមេក្សខខណឌ ច្បាប់ លឺជាោរច េដលដ ឿត្បាក្ស ដៅក្សនុងច្បិរត
អំពីអវីច េត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេ ដ ើមបឲី្យដលអាច្បទ្ទ្ួេបានត្បដយ នព៍ីក្សិច្បចត្ពម
ដត្ពៀងច េត្ពោះជាមាច ស់ និងដោក្សអត្បាហាចំ្បងច រ។ និយយរមួដៅ សមពនធដមត្រី
ដត្បៀបបាននឹងចខសដ េើងច េរភាា បដ់ៅ េ់ផ្សទោះរបស់ពួក្សដល ប៉ាុចនតពួក្សដលដៅចរចាបំាច្ប់
ចុ្បច្បកុ្សងតាក្សដ់ោយដ ឿ និងត្បត្ពឹរតតាមត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ផ្លទ េ់។

ចមនដហើយ ដៅដពេដនោះដយើងបានយេ់ដហើយថា ំដនឿជាអវី ដហើយដហរុអវី
បានជាដយើងត្រូវោរ ំដនឿដបើលិរតាមច្បាប។់ ដៅដពេដនោះ ជាោរសំខ្ន់ច េដយើង
 ឹងពីរដបៀបទ្ទ្ួេ ំដនឿ និងរដបៀបដ ើមបឲី្យ ឹងថាដរើដយើងពិរជាមាន ំដនឿចមន។
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សតើសេើងររួលបានជំសនឿសោេរសបៀបណា? 
 ដនោះជារត្មុយ៖ ដយើងមនិអាច្បអ្ិសាា នទូ្េសំុ ំដនឿបានដទ្។ ភ្ាក្សដ់ផ្សអើេចមន
ដទ្? ខ្ុ ំក្សល៏ិរអញ្ច ឹងច រ។

 ូដច្បនោះ  ដំនឿដក្សើរមក្សពីដសច្បក្សដីច េដយើងបានសាដ ប ់ រឯីដសច្បក្សដីច េដយើង
បានសាដ បដ់ន្មោះដក្សើរមក្សពីត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះត្លិសដ ។

រ ៉ាមូ ១០៖១៧ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)

ដរើ ំដនឿដក្សើរដ ើងដោយោរសាដ ប់ឮត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដោយរដបៀប
ណា? ដរើមានចរប៉ាុណណឹ ងឬ? ដរើវាមាន ំដណើ រោរចបបណា? ដរើត្គ្មនច់រសាដ បឮ់ត្ពោះ
បនទូេដន្មោះនឹងបណាដ េឲ្យមាន ំដនឿរកី្សច្បដត្មើនដ ើងដៅក្សនុងវញិ្ញា ណរបស់មនុសស
ឬ? ដ ើមបចីសវងយេ់ពីរដបៀបច េ ំដនឿដក្សើរដ ើង និងអវីច េលមពរីរ ៉ាមូ ១០៖១៧ ចច្បង
ដយើងអាច្បដមើេដៅោនម់ា៉ា កុ្សស ំពូក្ស៤។  ំពូក្សដនោះជា ំពូក្ស សំ៏ខ្ន!់ ត្ពោះដយស ូ
មានត្ពោះបនទូេដៅមា៉ា កុ្សស ៤៖១៣។ ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សមនិយេ់ពីអវីច េត្ទ្ង់
ក្សំពុងចរបដត្ងៀនដៅក្សនុង ំពូក្សដនោះដទ្ ដន្មោះដោក្សអនក្សក្សន៏ឹងមនិអាច្បយេ់ពីត្បសាន
ដផ្សសងៗដទ្ៀរដៅក្សនុងត្ពោះលមពរីបានច រ។ ខ្ុ ំសូមនិយយថា ដន្មោះជាោរសំខ្ន់
ណាស់!

ដហរុអវីបានជា ំពូក្សដនោះសំខ្នដ់ម៉ាេោះ? លឺដោយសារចរ ំពូក្សដនោះត្បាបដ់យើងពី
រដបៀបច េសាថ នសួលដ៌្វើោរទាក្ស់ទ្ងជាមយួនឹង ពចផ្សន ី រដបៀបច េសាថ នសួល៌
ទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិត្សបច្បាប់ និងទ្ីក្សចនេងច េដហរុោរណ៍ដនោះដក្សើរដ ើង។ ពុំមានអវី
ច េសំខ្នស់ត្មាប ់ីវរិរបស់ដោក្សអនក្សជាងោរច េយេ់ពី ំពូក្សទាងំមូេដទ្។ 
ដោក្សអនក្សត្បចហេជាសួរថា «ដរើត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មានត្បរិបរតិោរដោយ
រដបៀបណាដៅ?» សូមអានមា៉ា កុ្សស  ំពូក្ស ៤! ដៅក្សនុង ំពូក្សដនោះ ត្ពោះដយស ូត្បាបដ់យើង
ពីត្បសាន បចី េទាក្សទ់្ងនឹងរដបៀបច េ ំដនឿដក្សើរដ ើងដៅក្សនុងវញិ្ញា ណរបស់មនុសស 
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លឺ ូច្បច េដោក្សអនក្សបាន ឹងដៅដពេដនោះដហើយថា ដយើងត្រូវោរ ំដនឿដ ើមប ី ឲ្យ
សាថ នសួល៌មានអំណាច្បដៅដេើចផ្សន ីដោយត្សបច្បាប។់

ដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿងទាងំបីនន ំពូក្សដនោះ មាន ូច្បជាត្បសាន អំពីពូ ត្សូវ ត្បសាន អំពី
ត្គ្មបពូ់  ុោះ និងត្បសាន អំពីត្គ្មប់ពូ េអិរ (ឬត្គ្មបម់ូតា)។ 

ចូ្បរដយើងចាបដ់ផ្សដើមដោយពិនិរយដមើេសាច្បដ់រឿងទ្ីពីរច េត្ពោះដយស ូមានបនទូេ
ត្បាបដ់ៅមា៉ា កុ្សស  ំពូក្ស ៤ សិន លឺជាសាច្បដ់រឿងអំពីត្គ្មបពូ់  ុោះ។

ត្ពោះអងរមានបនទូេដៅដលថា៖ នលរត្ពោះជាមាច ស់ដត្បៀបបាននឹងមនុសស
មាន ក្ស ់ ដត្ ោះត្គ្មបពូ់ ដៅដេើ ី ដហើយគ្មរដ់ ក្សដៅដពេយប ់ ដត្ោក្សដ ើងដៅ
ដពេនថៃ គ្មរមិ់នបាន ឹងថា ត្គ្មបពូ់ ដន្មោះដច្បញពនេក្ស ុោះដ ើងតាមរដបៀប
ណាដទ្។  ីបដងកើរផ្សេដោយខេួ នឯង មុន បំូងជាពនេក្ស បន្មទ បម់ក្ស ដច្បញជាក្សួរ 
ដហើយដត្ោយមក្សដទ្ៀរដច្បញជាត្គ្មបត់្សូវដពញដេញ ប៉ាុចនដដៅដពេត្សូវទុ្ ំ
គ្មរក់្សយ៏ក្សក្សដណដ ៀវមក្សត្ច្បូរភាេ ម ដត្ ោះ េ់រ ូវត្ច្បូរោរដ់ហើយ ។

មា៉ា កុ្សស ៤៖២៦ ២៩ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)

 

មុនដពេច េដយើងពិនិរយដមើេដេើអរតបទ្លមពរីដនោះ ចូ្បរដយើងចសវងយេ់ពី
និយមនយ័នន ក្សយលនេឹោះសិន។ ដរើត្គ្មបពូ់ ច េត្ពោះដយស ូមានបនទូេ លឺសំដៅដេើ
អវី? ចុ្បោះ ីវញិ? តាមពិរ ត្ពោះដយស ូក្សំណរន់ិយមនយ័នន ក្សយទាងំដន្មោះដៅក្សនុងត្បសាន
មុនៗអំពីអនក្សសាបដត្ ោះត្គ្មបពូ់ ដៅក្សនុង ំពូក្ស ច េ។ ត្គ្មប់ពូ រំណាងឲ្យត្ពោះ
បនទូេ ដហើយ ីរំណាងឲ្យច្បិរតរបស់មនុសស ឬវញិ្ញា ណរបស់មនុសស។  ូដច្បនោះ ដៅក្សនុង
ត្បសាន ដនោះ ដោយដត្បើត្បាស់និយមនយ័របស់ត្ពោះដយស ូផ្លទ េ់អំពី ក្សយទាងំពីរដនោះ 
ដយើងអាច្បនិយយបានថា ត្ពោះដយស ូក្សំពុងមានបនទូេថា មានបុរសមាន ក្ស់សាបដត្ ោះ
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ត្ពោះបនទូេចូ្បេមក្សក្សនុង ួងច្បិរតរបស់គ្មរ។់ បន្មទ បម់ក្ស  ី ឬ ួងច្បិរតរបស់គ្មរក់្សប៏ដងកើរ
ផ្សេជា ំដនឿ (ោរយេ់ត្សបជាមយួនឹងសាថ នសួល)៌ ដៅក្សនុង ពចផ្សន ី។

មុនដពេច េខ្ុ ំបនតដៅមុខ ជាោរចាបំាច្បច់ េដោក្សអនក្សចាពំីនិយមនយ័
របស់ដយើងសដីអំពី ំដនឿ៖ ជា ួងច្បិរតរបស់បុរស ឬគសតីច េដ ឿត្បាក្ស ជាក្សច់្បាស់ពីអវី
ច េសាថ នសួលច៌ថេង។ អរតបទ្លមពរីដនោះត្បាបដ់យើងថា ដទាោះបីជាមនុសសមនិ ឹងថាដ្វើ
ោរដនោះដោយរដបៀបណាក្សដី ក្សត៏្ពោះបនទូេច េត្រូវបានសាបដត្ ោះចូ្បេដៅក្សនុងច្បិរត
របស់គ្មរប់ានចាបដ់ផ្សដើម ុោះដ ើង ដហើយបដងកើរជាោរត្ពមដត្ពៀងដោយខេួនឯងច រ។ 
មនិថាគ្មរដ់លងេក្ស ់ឬភ្ាក្ស ់ោរដនោះដៅចរដក្សើរដ ើង។ វាមនិសំខ្នដ់ទ្  ំដណើ រោរ
ននត្ពោះបនទូេនឹងច្បដត្មើនដ ើងជានិច្បច។ ដៅដពេច េបុរសដនោះរក្សាត្ពោះបនទូេដៅ
ក្សនុងច្បិរត បនតចិ្បមដងៗ ួងច្បិរតរបស់គ្មរប់ានយេ់ត្សបជាមយួនឹងអវីច េសាថ នសួល៌
ត្បោស ដហើយក្សប៏ដងកើរបានជា ំដនឿ។

លមពរីមា៉ា កុ្សស  ំពូក្ស ៤ ច េដយើងដទ្ើបចរបានអានត្បាបដ់យើងថា  ួងច្បិរតរបស់
មនុសសបដងកើរឲ្យមានោរយេ់ត្សបជាមយួនឹងសាថ នសួលត៌ាមរយៈ ំដណើ រោរមយួ។ 
សាច្បដ់រឿងខ្ងដេើត្បាបដ់យើងថា ដេើក្ស ំបូង ដៅដពេច េ ួងច្បិរតរបស់ដយើងបាន
ទ្ទ្ួេត្ពោះបនទូេ ដន្មោះ ំដនឿក្សច៏ាបដ់ផ្សដើមក្សដក្សើរដ ើង។ ត្ពោះដយស ូ ដត្បៀបដ្ៀបឃ្លេ ដនោះ
ដៅនឹងោរ ុោះពនេក្ស។ ពនេក្សក្ស ុ៏ោះដ ើង ដហើយបនតរហូរ េ់ចបក្សដច្បញជាក្សួរ។ មនិ
យូរប៉ាុន្មែ ន ត្សូវក្សដ៏ផ្សើម ប៉ាុចនតដទាោះប ីេ់ ំណាក្ស់ោេចុ្បងដត្ោយដនោះក្សដី ក្សម៏និទាន់
មានផ្សេចផ្សេ ោរយេ់ត្សប និងោរផ្លេ ស់បដូរដៅដេើ ពខ្ង្មែជារិដៅដ ើយច រ។ 
បន្មទ បម់ក្ស ត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា ំដណើ រោរដនោះក្សប៏នតរហូរ េ់ត្សូវច េដផ្សើម
ដន្មោះមានត្គ្មបដ់ពញេក្សខណៈ។ ដៅដពេច េ ំដណើ រោរឈាន េ់ច្បំណុច្បដន្មោះ លឺ
ដៅដពេមានត្គ្មបសូ់វដពញេក្សខណៈ លឺមានន័យថាដលមាននូវោរយេ់ត្សប 
ដហើយក្សម៏ាន ំដនឿដៅទ្ីដន្មោះច រ ច េអាច្បអនុញ្ញា រឲ្យបុរស ឬគសតីដ្វើោរត្ច្បូរោរ់
នូវអវីច េសាថ នសួលប៌ានោដំៅក្សនុងច្បិរតរបស់មនុសសដេើ ពចផ្សន ីដនោះ។
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សូមយក្សច្បិរតទុ្ក្សោក្សដ់ៅត្រងដ់នោះ។ ចូ្បរឲ្យដយើងពិនិរយដេើអវីច េបានដក្សើរ
ដ ើងពិរត្បាក្ស វញិ។ សាថ នសួលស៌ាបដត្ ោះត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ចូ្បេមក្ស
ោន ់ពចផ្សន  ី លឺចូ្បេមក្សោន់ ួងច្បិរតរបស់បុរស និងគសតីច េត្រូវោរោរយេ់ 
ត្សប។ ដៅដពេដន្មោះ  ួងច្បិរតរបស់មនុសសលឺមនិទានប់ានយេ់ត្សបជាមយួនឹង
សាថ នសួលដ៌ៅដ ើយដទ្ ប៉ាុចនត ំដណើ រោរដនោះបានដក្សើរដ ើងដៅក្សនុង ួងច្បិរតមនុសស 
ដហើយន្មឲំ្យច្បិរតមនុសសដ្វើោរយេ់ត្សបជាមយួនឹងអវីច េសាថ នសួលប៌ានសាប
ដត្ ោះដោយខេួនឯង។ ត្ពោះដយស ូដត្បើត្បាស់ឧទាហរណ៍ អ៏សាច រយដនោះដ ើមបបីង្ហា ញ
ដយើងពី ំដណើ រោរដនោះ។ ដោយដត្បៀបដ្ៀប ំដណើ រោរដនោះដៅនឹងក្សសិក្សរសាបដត្ ោះ
ត្គ្មបពូ់  និងរដបៀបច េ ំណាំ ុោះេូរោស់រហូរ េ់ត្បមូេផ្សេ ត្ពោះដយស ូផ្សដេ់
ឲ្យដយើងនូវរបូភាពពី ំដនឿ។ ដៅក្សនុង ពខ្ង្មែជារិ ដៅដពេច េត្សូវច េោក្ស់
ត្គ្មបដ់ន្មោះដពញេក្សខណៈដហើយ វានឹងមានរូបរាងដូចត្គ្មបត់្សូវច េត្រូវបានសាប
ដត្ ោះដៅក្សនុង ីអញ្ច ឹង។ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំនិយយមដងដទ្ៀរ។

 នៅនពលតដលព្សូវតដលោក់ព្ាប់ន ះនពញលកខណៈនហើយ វានឹងម្នរូប
រាងដូចព្ាប់ព្សូវតដលព្ត្ូវបានស្បនព្រះនៅកនុងដីអ្ញ្ចឹង។

ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សោដំ រ ដៅដពេច េចផ្សេដ រ្ំដពញត្គ្មប ់ ត្គ្មបដ់ន្មោះ
នឹង ូច្បជាត្គ្មបច់ េដោក្សអនក្សបានោ។ំ ទាងំត្គ្មបច់ េបានសាបដត្ ោះ និងត្គ្មប់
ច េដច្បញពីចផ្សេលឺមានេក្សខណៈ ូច្បគ្មន  មានរបូរាង ូច្បគ្មន  និងមានរសជារិ ូច្បគ្មន ។ 
ពុំមានអវីច េខុសគ្មន រវាងត្គ្មប់ទាងំពីរដនោះដ ើយ វាលឺមានេក្សខណៈ ូច្បគ្មន ដបោះបិរ។

 ូដច្បនោះ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំបក្សត្សាយនូវអវីច េត្ពោះដយស ូមានត្ពោះបនទូេ។ ដៅ
ដពេច េដយើងឮត្ពោះបនទូេ (រ ៉ាមូ ១០៖១៧) មានន័យថាដយើងក្សំពុងសាបដត្ ោះត្ពោះ
បនទូេចូ្បេមក្សក្សនុងវញិ្ញា ណ និង ួងច្បិរតរបស់ដយើង។ ត្បសិនដបើដយើងរក្សាត្ពោះបនទូេ
ដន្មោះដៅក្សនុងច្បិរត ត្ពោះបនទូេនឹងច្បដត្មើនដ ើងដពញេក្សខណៈ ដហើយដៅដពេច េត្ពោះ
បនទូេច្បដត្មើនបានដពញេក្សខណៈ របូភាពដៅក្សនុង ួងច្បិរតរបស់ដយើង ( ពចផ្សន ី) នឹង
ត្សបដៅតាមអវចី េសាថ នសួលច៌ថេង។ ត្បសិនដបើដយើងនិយយមា៉ាងដទ្ៀរ លឺដៅ
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ដពេច េអនក្សសាបដត្ ោះត្ពោះបនទូេសនាណាមយួពីសាថ នសួលចូ៌្បេមក្សោន ់ួង
ច្បិរតរបស់ដោក្សអនក្ស ដន្មោះត្ពោះបនទូេដន្មោះនឹងបដងកើរជាទ្ំនុក្សច្បិរតដៅដេើអវីច េត្ពោះជា
មាច ស់មានបនទូេដោយខេួនឯង។ មនិយូរប៉ាុន្មែ ន  ួងច្បិរតរបស់ដោក្សអនក្សនឹងដ ឿជាក្ស់
ត្បាក្ស ពីអវចី េសាថ នសួលច៌ថេង ដហើយោរយេ់ត្សបនឹងដក្សើរដ ើង។ ឧទាហរណ៍ 
ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សក្សំពុងចរមាន ំងឺ ោេៈដទ្សៈដៅក្សនុងរបូោយដោក្សអនក្សក្សំពុង
ត្បាបដ់ោក្សអនក្សថា ដោក្សអនក្សឈដឺហើយ។ ដៅដពេច េដោក្សអនក្សសាបដត្ ោះត្ពោះ
បនទូេច េត្បោសថាត្ពោះជាមាច ស់បានបងន់ថេសត្មាបោ់រជាសោះដសប ើយរបស់
ដោក្សអនក្សតាមរយៈក្សិច្បចោរច េត្ពោះដយស ូបានដ្វើ ដន្មោះ ួងច្បិរតរបស់ដោក្សអនក្សនឹង
ចាបដ់ផ្សដើមដ ឿត្បាក្ស នូវអវចី េត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេ ដោយឯក្សឯងបនតិច្បមដងៗ។

ដៅដពេច េត្ពោះបនទូេច្បដត្មើនដ ើងដពញេក្សខណៈដៅក្សនុង ួងច្បិរតរបស់
ដោក្សអនក្ស ដន្មោះទ្ំនុក្សច្បិរតថាដោក្សអនក្សបានជាសោះដសប ើយ នឹងចត្បោេ យជាអវីច េ
សលាកអនកដ ឿ និងត្បោសដច្បញមក្ស។  ដោក្សអនក្សចេងត្គ្មនច់រ ក្សត្សងនូ់វអវីច េ
សាថ នសួលច៌ថេង យក្សមក្សនិយយដទ្ៀរដហើយ។ ដៅដពេដនោះ លឺ ួងច្បិរតរបស់អនក្សដ ឿ
ជាក្សយ់៉ា ងត្បាក្ស ។ ដៅដពេច េដោក្សអនក្សនិយយថា «ខ្ុ ំបានជាសោះដសប ើយ» 
 ក្សយដនោះមនិចមនជារបូមនដច េដោក្សអនក្សដេើក្សយក្សមក្សនិយយដទ្ ប៉ាុចនតវាជាអវី
ច េដោក្សអនក្សដ ឿ ដហើយ ឹងថាជាោរពិរ។ អវីច េសាថ នសួលន៌ិយយ បានោេ យ
ជាទ្សសនៈរបស់ដោក្សអនក្សសដីអំពីភាពពិរជាក្សច់សដង។

ដហរុដនោះដហើយបានជាលមពរីដហត្បឺ ១១៖១ ចច្បងថា៖

រ ីឯ ដំនឿ លឺជាោរដ ឿជាក្សដ់េើអវីច េបានសងឃមឹ និងជាោរត្បាក្ស អំពីអវី
ច េដមើេមិនដ ើញ ។
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មានោរធ្លន្មអោះអាង អ៏សាច រយអំពីអវីច េសាថ នសួលត៌្បោស ដៅដពេច េ
 ំដនឿមានសក្សមែភាព។ យ៉ា ងណាមញិ ដៅក្សនុង ំដណើ រោរដនោះដៅមាន ំហានមយួ
ដទ្ៀរ។

ដៅដពេដនោះ មនុសសត្រូវចរយក្សក្សដណដ ៀវមក្សត្ច្បូរ ច េសំដៅដេើោរន្មឲំ្យអវី
ច េគ្មរត់្បាក្ស ជាក្សច់្បាស់ដៅក្សនុងច្បិរត បានដក្សើរដ ើងដៅដេើ ីវរិជាក្សច់សដង។

ប៉ាុចនដដៅដពេត្សូវទុ្ំ ាត្់កយ៏កកនណដៀវមកព្ចូត្ភាលម្ ដត្ ោះ េ់រ ូវត្ច្បូរ
ោរដ់ហើយ ។

មា៉ា កុ្សស ៤៖២៩ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)

 

សូមក្សរច់្បំណាំថា ដទាោះបីជាមនុសសមាន ួងច្បិរតច េយេ់ត្សបជាមយួនឹង
សាថ នសួល៌ ដហើយដសច្បក្សដីពិរននសាថ នសួល៌បានោេ យជាដសច្បក្សដីពិររបស់បុរស ឬគសដី
ដន្មោះក្សដី ក្សពុ៏ំទាន់មានោរផ្លេ ស់បដូរពិរត្បាក្ស ដក្សើរដ ើងដៅដេើ ពខ្ងរបូោយច រ។ 
ដោយសារចរមនុសសជាអនក្សច េមានច នសមរថក្សិច្បចដៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះ គ្មរ់ជា
មនុសសចរមាន ក្សច់ េចាបំាច្ប់ត្សាយសិទ្ធិអំណាច្បននសាថ នសួលដ៌ន្មោះ ចូ្បេមក្សោន់
ពិ ពរបស់គ្មរ។់ ត្ពោះជាមាច ស់មនិអាច្បដ្វើក្សិច្បចោរដន្មោះបានដោយគ្មែ នបុរស ឬគសតី
ដទ្។ ខ្ុ ំអាច្បបង្ហា ញដោក្សអនក្សពីដសច្បក្សដីដនោះដៅក្សនុងអរតបទ្លមពរីមយួច េដយើងបានឮ
ជាញឹក្សញាប ់ដហើយក្សប៏ានពិភាក្សាដៅត្គ្មមុនច រ។

 បរិដបើចិ្បរតដយើងដ ឿ ដយើងនឹងបានស ចរិត្ ដហើយដបើមារដ់យើងព្បកាស
 ដំនឿដន្មោះដយើងនឹងទ្ទ្ួេោរសដគង្ហរ ោះ។

រ ៉ាមូ ១០៖១០
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ោរច េមនុសសដ ឿដេើត្ពោះបនទូេដៅក្សនុងច្បិរត បដងកើរឲ្យមាន ំដនឿ ដហើយដល
បានសុច្បររិ។ ភាពសុច្បររិជា ក្សយចបបច្បាបច់ េសំដៅដេើរ ាបាេននច្បាប។់ 
 ូដច្បនោះ ដៅដពេច េ ួងច្បិរតរបស់មនុសសមាន ក្សយ់េ់ត្សបជាមយួសាថ នសួល៌ ដហើយ
គ្មរដ់ ឿត្បាក្ស ដៅក្សនុងច្បិរតពីអវីច េសាថ នសួលត៌្បោស ដន្មោះគ្មរ់បានសុច្បររិ។ ដៅ
ដពេដនោះ ជាោរត្សបច្បាបក់្សនុងោរច េសាថ នសួល៌ហូរចូ្បេមក្សក្សនុង ីវរិរបស់គ្មរ ់
និងចូ្បេមក្សក្សនុង ពចផ្សន ី។ ប៉ាុចនតោរច េបានសុច្បររិចរមា៉ាងមនិត្សាយនូវ
ឫទាធ នុភាពរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដទ្។ លឺ ូច្បជាផ្សទោះច េបានភាា បអ់លរិសនីពីសាថ ននីយ៍
អលរិសនីរចួ្បដហើយក្សដី ក្សម៏ាន ំហានមយួដទ្ៀរច េដលត្រវូដ្វើ ដន្មោះលឺចុ្បច្បកុ្សងតាក្សដ់បើក្ស
ដ ើមបតី្សាយឫទាធ នុភាពរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មក្ស ដហើយដ េើងក្សន៏ឹង េ។ឺ ដហរុអវីដៅ? 
ដោយសារចរលមពរីរ ៉ាមូ ១០៖១០ បង្ហា ញមក្សោនដ់យើងថា មាន ំហានមយួដទ្ៀរ
បន្មទ បព់ីបានរាបជ់ាសុច្បររិដហើយ។

បុរសគសតីច េឈរដៅច្បំដ ោះសាថ នសួល ៌និងចផ្សន ីក្សនុងន្មមជាមនុសសសុច្បររិក្ស៏
ត្រូវត្បោស ឬត្បត្ពឹរតដោយតាមោរយេ់ត្សបដន្មោះ ដ ើមបតី្សាយឫទាធ នុភាព និង
ោរចាក្សដ់ត្បងតាងំរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ចូ្បេមក្សោន ់ពចផ្សន ី។ សូមអានខលមពរីដន្មោះ
មដងដហើយមដងដទ្ៀររហូរ េ់ដោក្សអនក្សយេ់ពីអវីច េខ្ុ ំក្សំពុងនិយយទាងំត្សុង។ 
ដនោះជារដបៀបច េវា ំដណើ រោរ! ដនោះជារដបៀបច េសាថ នសួលប៌ានទ្ទ្ួេនូវសិទ្ធិ
ត្សបច្បាបដ់ៅដេើ ពចផ្សន ី ច េ ួងច្បិរតរបស់ដយើងផ្សារភាា បស់ាថ នសួលម៌ក្សោន់
ចផ្សន ី ដហើយ ក្សយសមដ ី និងសក្សមែភាពរបស់ដយើងជាកុ្សងតាក្សច់ េត្សាយនូវ
ឫទាធ នុភាពននសាថ នសួល។៌ សូមយក្សច្បិរតទុ្ក្សោក្សឲ់្យចមនចទ្នដេើខដន្មោះ៖ ដយើងជា
អនក្សច េចាបំាច្បត់្សាយសិទ្ធិអំណាច្បននសាថ នសួលម៌ក្សដេើចផ្សន ីដនោះ។

ដគ្មេលំនិរននោរច េសាថ នសួលរ៌ងច់ាបំុរសគសតីណាមាន ក្សក់្សនុងោរផ្សដេ់នូវសិទ្ធិ
ត្សបច្បាប ់ ដហើយទ្ីពីរលឺផ្សដេ់ច នសមរថក្សិច្បចដៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះ អាច្បចសដងដ ើង
តាមរយៈត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះដយស ូ ដៅក្សនុងលមពរីមា៉ា ថាយ  ំពូក្ស ១៦ និង ំពូក្ស ១៨។
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ខ្ុ ំត្បាបអ់នក្សរាេ់គ្មន ជាត្បាក្ស ថា ដបើអនក្សរាេ់គ្មន ច្បងទុ្ក្សអវីៗដៅចផ្សន ី ដន្មោះនឹង
ត្រូវច្បងទុ្ក្សដៅសាថ នសួលច៌ រ ដហើយដបើត្សាយអវីៗដៅចផ្សន ី ដន្មោះក្សនឹ៏ងត្រូវ
ត្សាយដៅសាថ នសួលច៌ រ។

មា៉ា ថាយ ១៨៖១៨ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ)

 

ត្ពោះដយស ូមានបនទូេត្រងខ់ដនោះថា ត្ទ្ងន់ឹងត្បទាន េ់ត្ក្សុម ំនុំនូវកូ្សនដសា 
(សិទ្ធិអំណាច្ប) ននត្ពោះរា យននសាថ នបរមសុខដៅក្សនុង ពចផ្សន ី។ ត្ទ្ងម់ានបនទូេថា 
ដបើអនក្សរាេ់គ្មន ច្បងទុ្ក្សអវីៗដៅចផ្សន ី ដន្មោះនឹងត្រូវបានច្បងទុ្ក្សដៅសាថ នសួលច៌ រ 
ដហើយដបើត្សាយអវីៗដៅចផ្សន ី ដន្មោះក្សន៏ឹងត្រូវបានត្សាយដៅសាថ នសួលច៌ រ។ ជាថែី
មដងដទ្ៀរ សូមលិរពីមគនតីនលរបាេមាន ក្ស។់ គ្មរម់ានសិទ្ធិអំណាច្ប ប៉ាុចនតរា រោា  ិ

បាេជាអនក្សមានអំណាច្ប។ មគនតី
នលរបាេមានកូ្សនដសា ឬសិទ្ធិអំណាច្បនន
រា រោា  បិាេ ដត្ ោះគ្មរប់ានសចាច ថាជា
អនក្សរំណាងឲ្យរា រោា  បិាេដន្មោះ។  ក្សយ
ទាងំប៉ាុន្មែ នច េគ្មរត់្ស ី មានរា រោា  ិ
បាេជាអនក្សគ្មតំ្ទ្។ សូមចាថំា មានចរ
បុរស ឬគសតីប៉ាុដណាណ ោះច េមានច នសមរថ
ក្សិច្បចត្សបច្បាបដ់ៅដេើចផ្សន ីដនោះ ដហើយ
ដហរុ ូដច្បនោះដហើយ មានចរបុរស ឬគសតី
ប៉ាុដណាណ ោះច េអាច្បត្បលេ់ច នសមរថក្សិច្បច

ត្សបច្បាបដ់ន្មោះ េ់សាថ នសួល៌។

មានច្បំណុច្ប ៏សំខ្នម់យួដទ្ៀរច េដោក្សអនក្សចាបំាច្បត់្រូវចរ ឹងអំពី ំដនឿ។ 
សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ដំេើក្សយក្សខលមពរីដៅក្សនុងមា៉ា កុ្សស ំពូក្ស ៤ មក្សនិយយមយួច េរ។

សនះជារសបៀបមដលសាថ្នេួរ៌
បានររួលនូវេិរធិព្េបច្ាប់
សៅសលើភរមផ្នដី មដលដួង
ចិតតរបេ់សេើងផ្្ារភ្ជ្ប់សាថ្ន
េួរ៌ម្កកាន់មផ្នដី សហើេ
រក្យេម្ដី និងេកម្មភ្ររបេ់
សេើងជាកុងតក់មដលព្សាេ
នូវឫទាធ្នុភ្រននសាថ្នេួរ៌។ 
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ដ្បិត្ដនី្វើឲ្យពូជបនងែើត្ផលនោយខ្លួនឯង  បំូងមានពនេក្សដេច្បដ ើង បន្មទ ប់
មក្ស ក្សច៏បក្សជាក្សួរ ដហើយដច្បញជាត្គ្មបត់្សូវ។

មា៉ា កុ្សស ៤៖២៨ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

សូមចាថំា ត្ពោះដយស ូបានត្បាប់ថា ីដៅក្សនុងដរឿងត្បសាន ដនោះរំណាងឲ្យ ួងច្បិរត
របស់មនុសស ឬវញិ្ញា ណរបស់មនុសស  ូច្បច េខ្ុ ំបានដេើក្សដ ើងពីខ្ងដ ើម។ សូម
ក្សរច់្បំណាំត្រងក់្សចនេងច េ ំដនឿត្រូវបានបដងកើរដ ើង ដរើវាដ្វើឲ្យដោក្សអនក្សភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ
ច រឬដទ្? វាមនិចមនជាផ្សេិរផ្សេរបស់សាថ នសួល៌  ូច្បច េមនុសសភាលដត្ច្បើនដ ឿដទ្ 
ប៉ាុចនតវាត្រូវបានបដងកើរដ ើងដៅដេើចផ្សន ីដនោះ ដហើយលឺជាសមទិ្ធផ្សេននច្បិរតរបស់
ដោក្សអនក្ស។ ដោក្សអនក្សមនិអាច្បអ្ិសាា នឲ្យបាន ំដនឿ ឬទូ្េសំុត្ពោះជាមាច ស់ឲ្យ
ត្បទាន ំដនឿដទ្។ ត្ពោះជាមាច ស់មនិត្រូវោរ ំដនឿដៅសាថ នសួលដ៌ ើយ។ ដយើងក្សន៏ឹងមនិ
ត្រូវោរោរយេ់ត្សបដៅសាថ នសួលច៌ រ។ អរដ់ទ្ ដយើងត្រូវោរ ំដនឿដៅដេើចផ្សន ីដនោះ
ប៉ាុដណាណ ោះ ដហើយ ំដនឿអាច្បដក្សើរដ ើងដៅក្សនុង ួងច្បិរតរបស់បុរស និងគសតីច េដៅដេើ
ចផ្សន ីដនោះ។  ូច្បច េត្បសាន ដៅមា៉ា កុ្សស ៤ បដត្ងៀន មានរដបៀបចរមយួដ ើមបឲី្យបាន
 ំដនឿ លឺដោយោរោក្សត់្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មក្សក្សនុង ួងច្បិរតរបស់ដោក្សអនក្ស 
ដហើយអនុញ្ញា រឲ្យ ំដណើ រោរននោរយេ់ត្សបដន្មោះដក្សើរដ ើង។  ូដច្បនោះ ត្បសិនដបើខ្ុ ំ
ត្រូវោរ ំដនឿ ដរើខ្ុ ំនឹងដ្វើអវី? ខ្ុ ំនឹងសាបដត្ ោះត្ពោះបនទូេចូ្បេមក្សោន ់ួងច្បិរត ដហើយ
អនុញ្ញា រឲ្យត្ពោះបនទូេ ុោះដ ើងរហូរ េ់មាន ំដនឿ។ ដនោះឯងជារដបៀបចរមយួច េ
 ំដនឿដក្សើរដ ើង។

មុនដពេច េដយើងចាក្សដច្បញពីមា៉ា កុ្សស  ំពូក្ស ៤ ខ្ុ ំច្បងន់ិយយអំពីក្សដណដ ៀវ
ច េត្រូវបានដេើក្សដ ើងដៅត្រងខ់ដន្មោះមដងដទ្ៀរ។
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ប៉ាុចនដដៅដពេត្សូវទុ្ំ ាត្់កយ៏កកនណដៀវមកព្ចូត្ភាលម្ ដត្ ោះ េ់រ ូវត្ច្បូរ
ោរដ់ហើយ ។

មា៉ា កុ្សស ៤៖២៩ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)

ខ្ុ ំដ ឿថាដៅក្សនុងពិ ពត្លិសដបរស័ិទ្ គ្មែ ននរណាបានបដត្ងៀនពីរដបៀបដត្បើត្បាស់
ក្សដណដ ៀវដទ្។ មាននយ័ថា ពួក្សដលពុំមាននរណាបដត្ងៀនអំពីរដបៀបត្ច្បូរនូវអវីច េដល
ត្រូវោរដ ើយ។ ត្ក្សុម ំនុំជាទូ្ដៅត្រូវបានបដត្ងៀនពរីដបៀបថាវ យរង្ហវ យ ប៉ាុចនតមនិបាន
ទ្ទ្ួេោរបដត្ងៀនពីរដបៀបបណដុ ោះ និងត្ច្បូរោរព់ីត្គ្មបពូ់ ច េដលបានសាបដត្ ោះ
ដ ើយ។ ត្ពោះដយស ូមានបនទូេបញ្ញា ក្ស់យ៉ា ងជាក្ស់ោក្សដ់ៅខដនោះថា ដៅដពេ េ់រ ូវ
ច្បត្មូរនន ំដនឿរបស់ដយើងដហើយ នយើងត្រូវចរយក្សក្សដណដ ៀវដៅត្ច្បូរ។ ដទាោះបីជាដយើង
ត្បចហេជាដ្វើបានេអដៅក្សនុងោរត្សាយត្គ្មបពូ់ របស់ដយើងដោយ ំដនឿក្សដី ចរដបើ
ដយើងមនិដច្បោះពីរដបៀបោនក់្សដណដ ៀវត្ច្បូរដទ្ដន្មោះ ដន្មោះដយើងនឹងមនិបានទ្ទ្ួេផ្សេពី
ច្បត្មូរដ ើយ។ និយយឲ្យច្បំដៅ ខ្ុ ំក្សម៏និបានយេ់ពីោរដនោះច រ រហូរ េ់ត្ពោះអ
មាច ស់បានចាបដ់ផ្សដើមបដត្ងៀនខ្ុ ំពីរដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ងដ់្វើត្បរិបរតិោរ។ សូម
អនុញ្ញា រឲ្យខ្ុផំ្សដេ់ឧទាហរណ៍មយួច្បំនួនដទ្ៀរអំពីរថភាពដនោះ។

ខ្ុ ំត្រូវបានដលអដញ្ា ើញឲ្យដៅបដត្ងៀនដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំមយួដៅទ្ីត្ក្សុងអារេងត់ា។ 
ដពេដន្មោះជាោរត្ប ុតំ្ក្សុម ំនុំោៃ ច្បនថៃពុ្ ដហើយត្ក្សុម ំនុំក្សម៏និសូវជា្ណំាស់ណា
ច រ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិមានបញ្ញា អីដទ្។ ខ្ុ ំដពញច្បិរតក្សនុងោរបដត្ងៀនមនុសសអំពីត្ពោះរា យ។ ដៅ
ដពេច េខ្ុ ំដៅ េ់ត្ក្សុម ំនុំ ខ្ុ ំបានដ ើញថាជាោរច្បចមេក្សណាស់ច េទាវ រជាប់
ដសា ដហើយពុំមាននរណាដៅទ្ីដន្មោះដ ើយ។ ដៅដពេដន្មោះលឺសេ់ចរ ១០ន្មទ្ី
ប៉ាុដណាណ ោះោរត្ប ុនំឹងចាបដ់ផ្សដើម។ ខ្ុ ំបានឮឡានមយួដបើក្សពីដត្ោយខ្ុ ំដោយសំដ ង
ោនឮ់ៗ សាដ បដ់ៅ ូច្បជាគ្មែ នបំពងសីុ់មុាងំទាេ់ចរដសាោះ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំ
ត្ក្សដ ក្សដមើេដៅ ក្សដ៏ ើញឡាន ឹក្សទ្ំនិញ ច៏ាស់មយួដត្លឿង ច េខូច្បដខទច្បខទីក្សំពុង
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ចរដបើក្សមក្សច្បរដៅខ្ងដត្ោយត្ច្បក្សផ្សេូវត្ក្សុម ំនុំ។ ខ្ុ ំមនិបានខវេ់ពីវាដទ្ ណាមយួ ឹង
ថាខ្ុ ំក្សំពុងដៅក្សនុងទ្តី្ប ុំ នននត្ក្សងុអារេងត់ាដហើយ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំក្សំពុងចររងច់ា ំ
មានបុរសមាន ក្សប់ានដ ើរពីដត្ោយអគ្មរត្ក្សុម ំនុំ ដហើយចណន្មខំេួនគ្មរថ់ាជាត្លូ 
លង្ហវ េ។ គ្មរដ់ េថា គ្មរ់សំុដទាសក្សនុងោរច េមក្សយឺរ ប៉ាុចនតឡានចាស់ដនោះ
បដញ្ឆ ោះមនិដ្ោះដសាោះ។ គ្មរ់បានត្បាបខ់្ុ ំថា ដ ើមបឲី្យឡានដនោះដ្ោះ គ្មរត់្រូវរញុឡាន
ដនោះ ដហើយដបើក្សសដសៀរៗតាម ត្មាេ ន ំ បន្មទ បម់ក្សដពេច េវាដៅដេឿនលួរសម
ដហើយ ដន្មោះគ្មរក់្សជ៏ានអ់ំត្បាយ៉ា ស ដោយសារចរ ុំដ រខូច្ប។ គ្មរប់ាននិយយថា 
មានដពេជាដត្ច្បើនដេើក្សឡានដន្មោះមនិដ្ោះទាេ់ចរដសាោះ ដហើយគ្មរត់្រូវដ ើរច្បមាៃ យ
ផ្សេូវត្បមាណជា ៨ លី ូចម៉ាត្រមក្សោនត់្ក្សុម ំនុំ។ 

ដៅដពេច េគ្មរប់នតត្បាបខ់្ុ ំពីត្ក្សុម ំនុំរបស់គ្មរ ់ គ្មរប់ានត្បាបខ់្ុ ំថា
ដទាោះបីជាគ្មរជ់ាត្លូលង្ហវ េត្បចាតំ្ក្សុម ំនុំក្សដី ចរពន័ធក្សិច្បចសំខ្នរ់បស់ត្ក្សុម ំនុំលឺចច្បក្ស
អាហារ េ់មនុសសច េដៅក្សនុងទ្ីត្ក្សុង។ ពួក្សដលចច្បក្សអាហារ េ់មនុសសជាង 
១០០០០ ន្មក្សដ់ៅក្សនុងមយួចខដៅក្សចនេងដន្មោះ។ ដៅដពេច េត្លូលង្ហវ េក្សំពុងចរ
និយយ ខ្ុ ចំត្បជាមនិសបាយច្បិរត។ ខ្ុ ំលិរថា ដនោះជាវរីៈបុរសរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ច េ
ចច្បក្សអាហារ េ់មនុសសជាង ១០០០០ ន្មក្សក់្សនុងមយួចខ ប៉ាុចនតមនិមានសូមបចីរឡាន
េអ ិោះ? គ្មរល់ឺជារបូភាពចរមយួរំណាងឲ្យត្ពោះជាមាច ស់ ច េមនុសសទ្ទ្ួេអាហារ
ពីគ្មរដ់ន្មោះបានដ ើញ។ ត្បសិនដបើដលដ ើញថាគ្មររ់ក្សត្បាក្ស់សឹងចរមនិបានផ្សង 
ដហើយត្រូវដ ើរមក្សត្ក្សុម ំនុំជាង ៨ លី ូចម៉ាត្រដៅក្សនុងអាោសធ្លរុជាង ៣៨ អងារដស 
ដរើអាច្បឲ្យពួក្សដលមានទ្ំនុក្សច្បិរតថាត្ពោះជាមាច ស់អាច្ប ួយ ពួក្សដលបានដោយរដបៀប
ណា? ខ្ុ ំអាច្ប ួយ គ្មរ់បាន។ ខ្ុ ំមានឡានមយួច េដទ្ើបចរ ិោះបាន ៣២២០០ 
លី ូចម៉ាត្រដៅឯផ្សទោះ ច េអាច្ប ូន េ់គ្មរ។់ ខ្ុ ំបានត្បាបគ់្មរ់ពីចផ្សនោររបស់ខ្ុ ំ 
ដហើយខ្ុ ំក្សន៏ឹងចារប់ុលរេិក្សមាន ក្សដ់បើក្សឡានដន្មោះមក្សឯត្ក្សុងអារេងត់ា។ ជាោរពិរ
ណាស់ គ្មរព់ិរជារដំ ើបចមនចទ្ន។ ខ្ុ ំបានច្បំណាយដពេដពញមយួយបដ់ន្មោះ
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បដត្ងៀនគ្មរ ់ និងត្ក្សុម ំនុំរូច្បរបស់គ្មរអ់ំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងរដបៀប
ច េត្ពោះរា យត្បរិបរតិោរទាក្សទ់្ងនឹងេុយោក្ស។់

ដៅដពេច េខ្ុ ំត្រេបដ់ៅផ្សទោះវញិ ខ្ុ ំក្ស៏បានដរៀបច្បំឲ្យដលដបើក្សឡានមក្សត្ក្សុង 
អារេងត់ា។ ដៅដពេច េបុលរេិក្សរបស់ខ្ុ ំមក្សយក្សឡានដៅឯផ្សទោះខ្ុ ំ ខ្ុ ំ ឹងថាខ្ុ ំក្សំពុង
ចរដ្វើត្បរិបរតិោរខ្ងវញិ្ញា ណដៅឯសាថ នសួល។៌ ខ្ុ ំ ឹងថា ដៅដពេច េខ្ុ ំត្សាយ
ឡានដន្មោះចូ្បេដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ខ្ុ ំអាច្បដ ឿដេើត្ពោះជាមាច ស់សត្មាប់
ឡានច េខ្ុ ំត្រូវោរច រ។ ខ្ុ ំមនិចមនជាមនុសសត្សឡាញ់ឡានដទ្ ច េមាននយ័ថា
ខ្ុ ំមនិចមនជាអនក្សច េដពញច្បិរត ឬតាមោនម៉ាូរឡានដន្មោះដ ើយ។ មានមនុសសមយួ
ច្បំនួនមានេក្សខណៈចបបដនោះ ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិចមនដទ្។ ឡានត្គ្មនច់រជាឧបក្សរណ៍សត្មាប់
ខ្ុ ំប៉ាុដណាណ ោះ។ ខ្ុ ដំពញច្បិរតក្សនុងោរច េមានឡានសាអ រ ប៉ាុចនតជាទូ្ដៅខ្ុ ំ ិោះឡាន
ទាេ់ចរោខំទឹម។

ដៅដពេច េបុលរេិក្សរបស់ខ្ុ ំមក្ស េ់ ខ្ុ ំក្សប៏ានចូ្បេដៅក្សនុងយនោា នដហើយ
ោក្សន់ ដៅដេើឡានដន្មោះទាងំនិយយថា «ត្ពោះបិតា ខ្ុ ំសូមត្សាយឡានដនោះចូ្បេដៅ
ោនក់្សិច្បចោរននពន័ធក្សិច្បចរបស់ត្ទ្ង ់ ដហើយដៅដពេច េខ្ុ ំថាវ យឡានដនោះដៅ ខ្ុ ំក្ស៏
ទ្ទ្ួេបានឡានមយួមក្សវញិច រ...» ខ្ុ ំសាទ ក្សដ់សទើរ។ ខ្ុ ំ ឹងថា ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជា
មាច ស់មានភាពជាក្ស់ោក្ស់យ៉ា ងណា ដហើយខ្ុ ំ ឹងថាត្គ្មនច់រដត្បើ ក្សយថា «ឡាន» លឺ
មនិបង្ហា ញពីភាពជាក្ស់ោក្សដ់ទ្។ ខ្ុ ំក្សប៏ាន ឹងច រថា ខ្ុ ំចាបំាច្បត់្រូវចរមានភាពជាក្ស់
ោក្ស ់ ដហើយត្រិនោនិងខ្ុ ំត្រូវចរត្ពមដត្ពៀងគ្មន ដៅដេើភាពជាក្ស់ោក្សន់នអវីច េដយើង
បានទ្ទ្ួេ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំឈរដៅទ្ីដន្មោះ ភាេ មៗដន្មោះខ្ុ ំក្ស៏បាន ឹងថា ខ្ុ ំមនិទាន់
 ឹងច្បាស់ពីឡានច េខ្ុ ំច្បង់បានដៅដ ើយដទ្។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំក្សត៏្បោសមដងដទ្ៀរថា  
«ត្ពោះអមាច ស់ដអើយនថៃដនោះខ្ុ ំសូមត្សាយឡានដនោះចូ្បេដៅោនព់ន័ធក្សិច្បចរបស់ត្ទ្ង ់
ដហើយខ្ុ ំដ ឿថាខ្ុ ំទ្ទ្ួេបានឡាន េ៏អមយួដត្លឿង ូច្បច េខ្ុ ំបានសាបដត្ ោះ ប៉ាុចនតខ្ុ ំ
សូមត្បាបត់្ទ្ងត់ាមដត្ោយពីម៉ាូច េ និងត្បដ ទ្ឡានដៅដពេច េខ្ុ ំឹងដហើយ។» 
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លឺប៉ាុណណឹ ងឯង ដហើយខ្ុ ំក្សឲ៏្យឡានដន្មោះដៅ។ ខ្ុ ំមនិមានឡានអវីច េខ្ុ ំនឹក្សដ ើញ
ដហើយថា «ហនឹងដហើយ លឺឡានហនឹងដហើយ!» ដៅដ ើយដទ្។

រយៈដពេជាដត្ច្បើនចខក្សប៏ានក្សនេងផុ្សរដៅ។ ជាោរពិរណាស់ ត្រិនោនិងខ្ុ ំ
បានត្ពមដត្ពៀងគ្មន ដៅដពេច េដយើងបរចិាច លឡានដន្មោះ ដហើយន្មងក្ស ូ៏ច្បជាខ្ុ ំច រ 
ច េដយើងទាងំពីរមនិ ឹងថាដយើងច្បងប់ានឡានអវីដន្មោះដទ្។ ដៅក្សនុងដពេពីរចខ
ដត្ោយមក្ស ដយើងបាននិយយអំពីឡាន ដហើយដៅចុ្បងបញ្ចប់ នថៃមយួន្មងបាន
និយយថា «បង ឹងដទ្ អូនលិរថាអូនច្បងប់ានឡានច េអាច្បដបើក្ស ំបូេបាន។» ខ្ុ ំ
ក្សប៏ានត្បាបន់្មងថា ខ្ុយំេ់ត្សបដហើយបចនថមថា សាដ បដ់ៅពិរជាសបាយណាស់។ 
ប៉ាុចនតដរើម៉ាូច េអវីច រ។ ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរ ដយើងមនិបានទាងំ ឹងថាដរើមានឡានដបើក្ស
 ំបូេបានត្បដ ទ្អវីខេោះ ច េក្សំពុងោក្សេ់ក្សដ់ៅដេើទ្ីផ្សារដន្មោះដទ្។ ប៉ាុចនតនថៃមយួដៅ
ដពេច េដយើងក្សំពុងដបើក្សឡានដៅញំុាអាហារនថៃត្រង ់  រយិរបស់ខ្ុ ំត្សាបច់រ
ឧទានដ ើងថា «ហនឹងដហើយ!» ខ្ុ ំដ េថា «សអីដលអូន?» «លឺហនឹងដហើយ!» ន្មង
និយយបដណដើ រ ន ច្បងអុេដៅក្សចនេងច្បរឡានដៅឯដភា នីយោា នច េដយើងក្សំពុង
ចររក្សក្សចនេងច្បរ។ ខ្ុ ំថា «ដរើសអី អូន?» «ឡានដន្មោះឯង ដន្មោះឯងជាឡានច េអូនច្បង់
បាន!» បន្មទ បម់ក្ស ខ្ុ ំក្សដ៏ ើញឡានដបើក្ស ំបូេបាន ៏សាអ រមយួដត្លឿង ច្បរដៅក្សនុង
ច្បំណររថយនដ។ ខ្ុ ំក្ស៏ថា «ដតាោះដយើងដៅដមើេថាឡានដន្មោះមា៉ា ក្សអវីច រ។»  ូដច្បនោះ ដយើង
ក្សដ៏បើក្សដៅ ិរឡានដន្មោះ ដហើយច្បរដៅដត្ោយវា។

ចមនដហើយ អញ្ច ឹងបានជាដយើងដពញច្បិរតនឹងវា។ វាជាឡានមា៉ា ក្ស 
ជាឡានដបើក្ស ំបូេបាន ៏ត្សស់សាអ រ ដហើយក្ស៏ជាឡានច េនថេត្ោស់ចត្ក្សេ

ច រ។ ដបើនិយយតាមត្រងដ់ៅ ដៅដពេច េខ្ុ ំបានដ ើញឡានដន្មោះ ខ្ុ ំលិរក្សនុងច្បិរត
ថា «បាទ្ ត្ពោះអមាច ស់ដអើយ សូមបង្ហា ញថាដរើដយើងលួរដ្វើអវីខេោះ។» ខ្ុ ំមនិច្បងច់្បំណាយ
េុយ ១១៥០០០  ុោេ រ ដ ើមបទី្ិញឡាន ថែីដទ្ ប៉ាុចនតខ្ុ ំក្ស ៏ឹងថាត្ពោះជាមាច ស់
អាច្បដ្វើក្សិច្បចោរ អ៏សាច រយជាដត្ច្បើនច រ។ ត្រិនោនិងខ្ុ ំមនិបានត្បាបន់រណាអំពីដរឿង
ឡាន ឬថាដយើងក្សំពុងរក្សទ្ិញឡានមយួដត្លឿងដទ្។
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ត្បចហេជាពីរសបាដ ហ៍ដត្ោយមក្ស បងត្បុសរបស់ត្រិនោបានទូ្រស័ពទមក្សដយើង
ថា «ខ្ុ ំបានរក្សដ ើញឡានរបស់ត្រិនោដហើយ!» ខ្ុ ំថា «បងមានន័យថាដម៉ាច្បច េថា
រក្សដ ើញឡានរបស់ត្រិនោ?» គ្មររ់បថា «ខ្ុ ំបានដ ើញឡានដនោះោក្សេ់ក្ស់ ដហើយ
រដំពច្បដន្មោះខ្ុ ំត្សាបច់រមានអារមែណ៍ថា ឡានដនោះត្រូវបានដៅដេើត្រិនោដហើយខ្ុ ំត្រូវ
ចរត្បាបហ់ាក រឯីងពីដរឿងដនោះ។» ខ្ុ ំក្សសួ៏រថា «ដរើឡានដន្មោះមា៉ា ក្សអវីច រ?» «ឡានដន្មោះលឺ
មា៉ា ក្ស ដហើយវាេអឥរដខ្ច ោះចរមដង លឺេអឥរទាស់។ ឡានដនោះត្រូវបាន
ដត្បើត្រឹមចរជាងពីរបីឆ្ន  ំលី ូកុ្សងទ្រ័រិច្ប ដហើយគ្មែ នសាន ម្ូរអវីទាងំអស់ដៅដេើរួ។ វា
េអឥរដខ្ច ោះ។ ដត្ៅពីដន្មោះ បអូនសារ េ់បុរសច េេក្ស់ឡានដន្មោះ។» ខ្ុ ំរបថា «ខ្ុ ំ
សារ េ់ចមន?» «ចមនដហើយ គ្មរថ់ាអញ្ច ឹង។ បអូនលួរទូ្រស័ពទដៅសួរគ្មរព់ីដរឿងដន្មោះ
ដៅ។» ចមនដហើយ ដៅដពេច េគ្មរប់ានត្បាបខ់្ុ ំពីមា៉ា ក្ស និងម៉ាូច េរបស់ឡាន 
ដហើយចថមទាងំត្បាបថ់ាលឺជាឡានច េត្រិនោនិងខ្ុ ំបាននិយយគ្មន ថាដយើងទាងំ
ពីរដពញច្បិរតដៅក្សនុងដពេប៉ាុន្មែ នសបាដ ហ៍មុន ខ្ុ ំ ឹងថាត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងចរដ្វើោរអវី
មា៉ាង។

ខ្ុ ំបានទូ្រស័ពទដៅោនប់ុរសជាមាច ស់ឡាន។ បាទ្ ខ្ុ ំពិរជាសារ េ់គ្មរ ់ ដហើយ
ដយើងបាននិយយគ្មន បនតិច្បអំពីឡានដន្មោះ។ គ្មរក់្សត៏្បាបខ់្ុ ំថាឡានដនោះមានសភាព
េអយ៉ា ងណា។ បន្មទ បម់ក្ស គ្មរ់បាននិយយ ក្សយទាងំដនោះមក្សោនខ់្ុ ំថា «ដោក្ស ឹង
ដទ្ តាងំពីដពេច េដយើងបាននិយយទូ្រស័ពទអំពីឡានដនោះ ខ្ុ ំត្សាបច់រមាន
អារមែណ៍ថាដនោះត្រូវជាឡានរបស់ត្រិនោ។» ខ្ុ ំមនិបានទាងំត្បាប់គ្មរថ់ា ខ្ុ ំរក្សដមើេ
ឡានដន្មោះឲ្យត្រិនោដទ្។ បុរសដន្មោះបានបនតដោយនិយយថា «ឥ ូវអដញ្ច ោះចុ្បោះ។ ខ្ុ ំ
នឹងេក្សវ់ា ូនដោក្សក្សនុងរនមេ ២៨០០០ ុោេ រ។» ខ្ុ ំសឹងចរមនិដ ឿដេើអវីច េខ្ុ ំដទ្ើប
ចរបានឮ។ ឡានដន្មោះមានរនមេនថេជាងដន្មោះឆ្ៃ យណាស់។ ដៅដពេច េខ្ុ ំត្បាប់ 
ត្រិនោពីដរឿងដន្មោះ ន្មងពិរជារដំ ើបណាស់។ ដយើងបានទ្ិញវាដោយត្បាក្សសុ់ទ្ធ 
ដហើយក្សដ៏ៅចរដត្បើវាមក្សទ្េ់សពវនថៃ។ វាដៅចរ ំដណើ រោរេអ ដហើយមានរបូរាងេអ 
ច រ។ ឡានដន្មោះដៅចរមនិទាន់មានសាន ម្កូរណាមយួ ដហើយដយើងបានដបើក្សវាជា
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ដត្ច្បើនដេើក្សដត្ច្បើនសាដោយដបើក្ស ំបូេ ដបើក្សច្បំដរៀងឮៗ ដហើយត្សូបពនេឺត្ពោះអាទ្ិរយដៅ
នថៃច េដយើងដនឿយហរ ់អស់ក្សមាេ ងំ។

ោរដ្វើ ំដណើ រច េដយើងជាបច់្បិរតមនិដ េច្ប លឺដៅដពេច េដយើងដបើក្សឡាន
ដន្មោះោរ ់ួរ នកូំ្ស ូរា៉ា  ូ ទាងំោក្សស់មាភ រៈដបាោះ ំរុរំបស់ដយើងដៅដេើឡាន។ កូ្សនត្សី
របស់ដយើងដ ើចសទន ក្សប៏ានដៅជាមយួដយើងច រដៅដពេដន្មោះ ដហើយខ្ុ ំចាបំានដពេ
ច េដយើងដបើក្សោររ់ ាដខនសាស ដៅដេើផ្សេូវជារិ ដៅដពេយបទ់ាងំដបើក្ស 
 ំបូេ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំក្សំពុងចរដបើក្ស ដ ើចសទនទ្ត្មរខេួនដលងេក្សដ់ៅខ្ង 
ដត្ោយ។  ួងតារាដៅដេើដម រោះ េចឺ្បិចញ្ចងច្បិញ្ញច ច្ប ដហើយផ្សេូវទាងំមូេទូ្ោយ
ណាស់ ដត្ ោះយូរៗមដងមានឡានមយួ ឬពីរដបើក្សោរដ់យើងប៉ាុដណាណ ោះ។ ដៅរាត្រីដន្មោះ 
ជារាត្រី េ៏អឥរដខ្ច ោះ វាដយបក្សរ់ដំ ើយៗ ដហើយបរយិោសក្ស៏េអត្សស់ដសាភា។ 
ដយើងបានច្បំណាយដពេពីរសបាដ ហ៍ដបើក្សោរ ់ួរ នរំកុ្សលី ដហើយខ្ុ ំបានរក្សដ ើញថា
ឡានដន្មោះមានលុណភាពេអប៉ាុណាណ  ក្សនុងោរច េវាអាច្បដ្វើ ំដណើ រោររ់ំបនទ់ាងំ
ដន្មោះបាន។ មាន ក្សយមយួច េខ្ុ ំអាច្បបរយិយពីវាបានលឺ អសាច រយណាស់!

ប៉ាុចនតដនោះជាសំណួរ សំ៏ខ្ន។់ ដរើដយើងបានទ្ទ្ួេឡានដន្មោះដោយរដបៀប
ណា? ដរើដហរុអវីបានជាវាជាឡានច េ ូច្បដៅនឹងឡានច េត្រិនោបាននិយយ
ថា «លឺឡានហនឹងដហើយ!»? ខ្ុ ំ ឹងថាលឺត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ច េបានន្មឡំាន
ដន្មោះចូ្បេមក្សោន ់ីវរិរបស់ដយើង។ ខ្ុ ំ ឹងថា ដៅដពេច េខ្ុ ំសាបដត្ ោះឡានរបស់
ខ្ុ ំដៅោនត់្លូលង្ហវ េរបូដន្មោះ ខ្ុ ំក្សំពុងចរអនុវរតតាមច្បាបខ់្ងវញិ្ញា ណ។ ខ្ុ ំចាដំពេ
មយួច េខ្ុ ំធ្លេ បន់ិយយថា ខ្ុ ំនឹងទ្ទ្ួេបានឡានមយួមក្សវញិ ដហើយមនិចមនជា
ឡានោពីតាស់ មនិចមនជាឡាន ដទ្ ប៉ាុចនតជាឡានរូច្បវញិ។ ខ្ុ ំចាថំា
ដពេដន្មោះខ្ុនំិយយថា លឺនឹងបានឡានសាអ រមយួដត្លឿង។ ប៉ាុចនតត្រិនោនិងខ្ុ ំត្រូវ
យក្សក្សដណដ ៀវមក្សត្ច្បូរ។ ឡានដន្មោះនឹងមនិបង្ហា ញខេួនដ ើយ រហូរ េ់ដយើងនិយយ
ថា «ហនឹងដហើយ!»។ ដទាោះបីជាខ្ុ ំមាន ំដនឿដៅដពេច េខ្ុ ំត្សាយឡានដន្មោះ ដយើង
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មនិបានយក្សក្សដណដ ៀវមក្សត្ច្បូរដ ើយរហូរ េ់ដពេច េត្រិនោនិយយថា «លឺ
ឡានហនឹងដហើយ។»

មានភាពនច្ប នយមយួដទ្ៀរច េបានឲ្យខ្ុ ំោនច់រយេ់ពីដគ្មេោរណ៍ដនោះ។ 
 ូច្បច េដោក្សអនក្សបាន ឹងដហើយថា ខ្ុ ំចូ្បេច្បិរតបរបាញ់សរវ។ ខ្ុ ំរស់ដៅក្សនុងរំបន់
 នបទ្ច េអំដណាយផ្សេ េ់ោរបរបាញ់ ដហើយខ្ុ ំពិរជាមានត្ពោះពរច េមាន ី
្េីសត្មាបឲ់្យខ្ុ ំអាច្បបរបាញ់បាន។ ដៅដេើនផ្សទ ីជាង ២៥ ហិក្សតារបស់ខ្ុ ំ មាននត្ព
ត្ោស់ត្បចហេជា ៧,៥ហិក្សតា និងទ្ំន្មបបឹងត្បមាណជា ៤ហិក្សតា។ ជាដរៀងរាេ់
ឆ្ន ខំ្ុ ំបរបាញ់សរវោដ ន់ និងក្សំត្បុក្សទាងំបានដជាល យ័ដត្ច្បើន។ មានសរវទា និងោៃ ន
ដហើរមក្សចក្សបរៗដន្មោះច រ ប៉ាុចនតមនិ ឹងជាយ៉ា ងដម៉ាច្ប ខ្ុ ំមនិធ្លេ បន់ឹក្សច្បងត់្បមាញ់ពួក្សវា
ដសាោះ។ អូហ៎ មានដពេមដងមាក េក្សនុងដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន មំក្សដនោះ ខ្ុ ំនិងកូ្សនត្បុសៗដ ើរដៅ
ទ្ំន្មបបឹង ដហើយក្ស៏បាញ់បានសរវោៃ នពីរបីក្សាេយក្សមក្សច្បមអនិអាហារដពេ 
ោៃ ច្ប។ ប៉ាុចនត ដយើងមនិច េបរបាញ់សរវទាដ ើយ។

យ៉ា ងណាមញិ ដៅដពេពីរបីឆ្ន មំុន ខ្ុ ំបានដ ើញសរវទារាបសិ់បក្សាេដហើរ
មក្សោនទ់្ំន្មបបឹងដន្មោះ ដហើយខ្ុ ំលិរថានឹងសាក្សត្បមាញ់សរវទា។ អសាច រយណាស់! 
ខ្ុ ំមានអារមែណ៍រដំ ើបណាស់! ខ្ុ ំជាបច់្បិរតនឹងោរបរបាញ់ដហើយ។ ដៅអំ ុងដពេបរ
បាញ់សរវទាន្មរ ូវសេឹក្សដឈើត្ ុោះដន្មោះ ខ្ុ ំបាន ឹងថាខ្ុ ំត្រូវអនុវរតោរបរបាញ់ឲ្យបាន
េអជាងមុនចមនចទ្នដ ើមបបីាញ់ឲ្យត្រូវសរវទា។ ខ្ុ ំបាញ់បានសរវទាពីរបីក្សាេ 
ដហើយដទ្ើប ឹងថាវាមានឱជារសឆ្ៃ ញ់។ ខ្ុ ំបានសមារ េ់ដ ើញថា ជាដត្ច្បើនដេើក្ស
ដត្ច្បើនសាច េសរវទាដៅឆ្ៃ យដពក្ស ឬត្គ្មប់ោដំ េើងខ្ុ ំដហាោះបញ្ឆ ិរៗវា។ ខ្ុ ំដ ឿថា
ក្សតាត ទាងំដនោះដហើយបានដ្វើឲ្យខ្ុ ំដច្បោះចរបាញ់ខុស។ ខ្ុ ំដត្បើោដំ េើង្មែតាច េខ្ុ ំដត្បើ
ដ ើមបបីាញ់សរវទាងំអស់ រាបច់ាបព់ីសរវទ្នាយ រហូរ េ់សរវោដ ន ់លឺោដំ េើងមា៉ា ក្ស 

ម៉ាូច េ ។ សូមកុ្សំយេ់ត្ច្ប ំ។ ខ្ុ ំដពញច្បិរតោដំ េើងដន្មោះណាស់ 
ដហើយវាជាោដំ េើង េ៏អ។ ប៉ាុចនតខ្ុ ំបានឮថាដលបានផ្សេិរោដំ េើងម៉ាូច េថែីសត្មាបោ់រ
បរបាញ់សរវទា។ ោដំ េើងទាងំដន្មោះ មាននផ្សទខ្ងដត្ៅបា៉ា រា៉ា  និងដត្បើត្គ្មប ់៣ ៥ អុីញ



ជសព្ម្ើេនរណា? 

163 

ច េខ្ុ ំ ឹងថាវានឹង ួយ  េ់ោរបាញ់ច្បមាៃ យឆ្ៃ យ។ ខ្ុ ំមានលដត្មាងថានឹងរក្សទ្ិញវា
មយួ មុនរ ូវត្បមាញ់សរវទាឆ្ន ដំត្ោយចូ្បេមក្ស េ់។

ដៅដពេរ ូវបរបាញ់សរវទាឆ្ន ដំន្មោះបានក្សនេងផុ្សរដៅ ចខមក្សរាក្សប៏ានចូ្បេមក្ស
 េ់។ ខ្ុ ំបានដ ើរោរហ់ាងេក្ស់សមាភ រៈបរបាញ់ដឈាែ ោះថា ដហើយក្សល៏ិរថា
ខ្ុ ំនឹងដ ើរដមើេចផ្សនក្សោដំ េើង ដ ើមបឲី្យដ ើញថាដរើវាមានរបូរាងយ៉ា ងណា។ ដៅដពេ
ច េខ្ុ ំដ ើរដៅោនច់ផ្សនក្សេក្សោ់ដំ េើង ខ្ុ ំបានដ ើញថាចផ្សនក្សដន្មោះទាងំមូេត្រូវបានោក្ស់
សុទ្ធចរោដំ េើងត្បមាញ់សរវទា។ ខ្ុ ំបានដមើេោដំ េើងពីរបី ដហើយលិរថានឹងទ្ិញ
ោដំ េើងមយួច េខ្ុ ំដពញច្បិរត ប៉ាុចនតវាមានរនមេជាង ២០០០ ុោេ រ ដហើយរ ូវបរបាញ់
ឆ្ន ថំែីដនោះដៅសេ់ដពេប៉ាុន្មែ នចខដទ្ៀរដទ្ើបចូ្បេ េ់។ ខ្ុ ំលិរថា «ខ្ុ ំនឹងចាសិំន»។ 
ប៉ាុចនត ខ្ុ ំបានដ្វើអវីមា៉ាងច្បចមេក្សដៅដពេច េដរៀបចាក្សដច្បញពីហាងដន្មោះ។ ដពេច េ
ខ្ុ ំដ្វើដន្មោះ ខ្ុ ំមនិបាន ឹងថាខេួនឯងក្សំពុងចរដ្វើអវីដន្មោះដទ្។ ខ្ុ ំត្គ្មនច់រដ្វើដោយមនិ
បានលិរដត្ច្បើន។ ខ្ុ ំបានច្បងអុេដៅោនោ់ដំ េើងចវងច េខ្ុ ំច្បងប់ាន ដហើយនិយយ 
ឮៗថា «ខ្ុ ំនឹងបានោដំ េើងដន្មោះដៅក្សនុងត្ពោះន្មមត្ពោះដយស ូ។» ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរ ខ្ុ ំ
មនិបានលិរលូរដត្ច្បើនដទ្ ខ្ុ ំត្គ្មនច់រដ្វើោរត្បោសថាខ្ុ ំនឹងបានោដំ េើងដន្មោះ។ ខ្ុ ំបាន
ដ ើញរបូភាពោដំ េើងបាញ់ទាច េខ្ុ ំច្បងប់ានយ៉ា ងច្បាស់ោស់។

ដៅក្សនុងដពេពីរបីសបាដ ហ៍ដត្ោយមក្ស មានដលអដញ្ា ើញខ្ុ ំឲ្យដៅចច្បក្សចាយដៅ
ក្សនុងសននិបារអា ីវក្សមែមយួ ដហើយមានអវីមា៉ាងដក្សើរដ ើងច េបានចាបច់្បិរតខ្ុ ំ។ 
បន្មទ បព់ីខ្ុ ំនិយយច្បប ់មាច ស់ត្ក្សុមហ ុនដន្មោះបានដ ើរមក្ស ួបខ្ុ ំដហើយថា ពួក្សដលច្បង ូ់ន
អំដណាយមយួ េ់ខ្ុ ំជាោរអរលុណ េ់វរតមានរបស់ខ្ុ ំ។ គ្មរន់ិយយថា «ដយើង
 ឹងថាដោក្សចូ្បេច្បិរតបរបាញ់  ូដច្បនោះដយើងបានទ្ិញោដំ េើងចវងដនោះ េ់ដោក្ស។» ខ្ុ ំ
ភ្ាក្សដ់ផ្សអើេជាខ្េ ងំ ដៅដពេច េដលយក្សោដំ េើងបាញ់ទា ក្សក់្សណាដ េសវ័យត្បវរតិ
មា៉ា ក្ស លឺ ូច្បដៅនឹងោដំ េើងច េខ្ុ ំបានដ ើញដៅក្សនុងហាងដបោះបិទ្ ជាោដំ េើង
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ច េខ្ុ ំបានច្បងអុេដន្មោះ! ដរើដោក្សអនក្ស
យេ់ពីដសច្បក្សដីដនោះដទ្? ដរើោដំ េើងមយួ
ដ ើមដន្មោះអាច្បបង្ហា ញខេួនដ ើងដោយ

រដបៀបណា? ខ្ុ ំបានឲ្យោដំ េើងខ្ុ ំដៅដល
ជាដត្ច្បើនដៅក្សនុងដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន ដំនោះ 
ប៉ាុចនតមនិច េបានយក្សក្សដណដ ៀវមក្ស

ត្ច្បូរដទ្។ ដយើងអាច្បនិយយបានថា ខ្ុ ំ
បានសាបដត្ ោះោដំ េើងដន្មោះដោយ

 ំដនឿ និងច្បិរតសបបរុស ប៉ាុចនតមនិច េយក្សក្សដណដ ៀវមក្សត្ច្បូរដសាោះ។ ខ្ុ ំមនិច េ
និយយថា «ត្ពោះអមាច ស់ដអើយ លឺោដំ េើងមយួហនឹងដហើយច េខ្ុ ំច្បងប់ាន! លឺមយួហនឹង
ដហើយ។» ប៉ាុចនត ដៅន្មទ្ីច េខ្ុ ំដ្វើ ូដច្បនោះ ច្បត្មូរ(ោដំ េើង)ដន្មោះក្សប៏ានបង្ហា ញខេួនភាេ ម!

ខ្ុ ំបានត្បាបដ់រឿងោដំ េើងដនោះដៅោនព់ន័ធោរចី េជាមរិតរបស់ខ្ុ ំមាន ក្ស។់ គ្មរ់
និយយថា «ចមនដហើយ ខ្ុ ំដ ឿថាត្ពោះជាមាច ស់ពិរជាដ្វើចបបដន្មោះចមន ួនោេ។ 
ត្ទ្ងន់ឹងត្គ្មនច់រត្បទានពរដោក្សជាមយួអំដណាយពិដសសបនតិច្បបនតួច្បដ ើមបតី្បាប់
ដោក្សថា ត្ទ្ងត់្សឡាញ់ដោក្ស។» ដៅដពេច េខ្ុ ំលិរពីអវីច េគ្មរន់ិយយ ខ្ុ ំ
យេ់ដ ើញថា «អរដ់ទ្ ដន្មោះមនិពិរដទ្។ ចមនដហើយ ត្ពោះជាមាច ស់ត្សឡាញ់ខ្ុ ំ ប៉ាុចនត
ត្ទ្ងម់និត្គ្មនច់រច្បងដ់្វើឲ្យខ្ុ ំភ្ាក្សដ់ផ្សអើេជាមយួនឹងអំដណាយបនតិច្បបនតួច្បដ ើយ។» ច្ក 
ត្រី ោដ នច់ េមក្សដៅតាមេំោបេំ់ដោយច្បាស់ោស់ ឡាន និងអវីៗច េខ្ុ ំបាន
ទ្ទ្ួេមនិចមនដោយសារចរត្ពោះជាមាច ស់ច្បងប់ង្ហា ញខ្ុ ំថាត្ទ្ងត់្សឡាញ់ខ្ុ ំដ ើយ។ 
ត្ទ្ងប់ានបង្ហា ញខ្ុថំាត្ទ្ងត់្សឡាញ់ខ្ុ ំ ដៅដពេច េត្ទ្ងច់ារត់្ពោះដយស ូឲ្យយង
មក្សសត្មាបខ់្ុ ំ និងត្បទានត្ពោះរា យ េ់ខ្ុ ំ!

ខ្ុ ំសូមត្បាបដ់ោក្សអនក្សនូវសាច្បដ់រឿងមយួដទ្ៀរអំពីច្បត្មូរ។  ូច្បច េខ្ុ ំបាន
ត្បាបដ់ោក្សអនក្សរចួ្បមក្សដហើយ ខ្ុ ំមនិចមនជាអនក្សត្សឡាញ់ ឬតាមោនម៉ាូរឡានដទ្។ 
ដយើងដបើក្សឡានរហូរទាេ់ចរោខំទឹម។ ឧទាហរណ៍ ូច្បជាឡានហុនោ ចាស់

ព្រះជាមាច្េ់ចង់បង្ហ្ញខ្ុំថាព្រង់
ព្េឡាញ់ខ្ុំស ើេ។ ព្រង់បាន
បង្ហ្ញខ្ុំថាព្រង់ព្េឡាញ់ខ្ុំ 
សៅសរលមដលព្រង់ចាត់ព្រះ
សេេ ូឲ្យយងម្កេព្មាប់ខ្ុំ និង
ព្បទានព្រះរាជ្យដល់ខ្ុំ! 
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របស់ដយើងច េដយើងដត្បើអស់រយៈដពេ៨ឆ្ន ។ំ ដយើងដពញច្បិរតនឹងឡានដន្មោះ វាមាន
ត្បដយ នស៍ត្មាបដ់យើង មា៉ា សីុន ំដណើ រោរេអ ដមើេដៅដៅថែី ដហើយ ូដច្បនោះដយើងក្ស៏
ទុ្ក្សវា។ ប៉ាុចនតដយើងក្សឧ៏សាហ៍លិរពីោរទ្ិញឡានោពីតាស់ ច េ្ំជាងដន្មោះ
ដ ើមប ីឹក្សអនក្ស ំដណើ រ និងដ ្ៀវរបស់ដយើង។ ដៅដពេមុន ដយើងធ្លេ បច់រ ួេឡាន 

ដៅដពេច េដយើងមានត្ពឹរតិោរណ៍មដងៗដៅឯត្ក្សុម ំនុំ 
 ដហើយត្រិនោត្ពមទាងំខ្ុ ំជាអនក្សដបើក្សឡានដន្មោះ។ ដយើងដពញច្បិរតនឹងវា 

ណាស់។ ដយើងចូ្បេច្បិរតច េវាមានពណ៌សត្សដ ៀងនឹងលុ ខយង ដហើយដយើងចូ្បេ
ច្បិរតឡាន ខេីជាជាងឡានចវងៗ។ ដយើងនិយយថា «ដនោះជាឡានច េ
ដយើងច្បងប់ាន លឺឡាន ពណ៌សដស រខីេី។ ដយើងចាបំាច្បត់្រូវទ្ិញ
ឡានដស រដីន្មោះ។»  ីវរិរបស់ដយើងមានភាពមមាញឹក្សណាស់ ដហើយដយើងគ្មែ នដពេ
ដ ើរដមើេឡាន និងលិរពីោរទ្ិញវាដៅដ ើយដទ្។

ត្បចហេជាមយួចខដត្ោយមក្ស ខ្ុ ំដទ្ើបចរឈានដ ើងដច្បញពីទាវ រផ្សទោះ ដោយដ ើរ
សំដៅដៅយក្សោចសរច េខ្ុ ំអានជាដរៀងរាេ់ត្ពឹក្សដៅតាមផ្សេូវខ្ងមុខផ្សទោះ ទូ្រស័ពទ
របស់ខ្ុ ំក្សដ៏រាទ្ដ៍ ើង។ មានបុរសមាន ក្សន់ិយយថា «ដោក្សត្លូ ខ្ុ ំច្បងទ់្ិញឡាន 

 ូនដោក្សត្លូមយួ។ ដរើដោក្សត្លូច្បងប់ានពណ៌អវី?» ដោយោរ
ភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ ខ្ុ ំក្សរ៏បថា «អសាច រយណាស់។ ត្រិនោនិងខ្ុ ំច្បងប់ានពណ៌ស។» គ្មររ់ប
ថា «អូដខ។ ចាខំ្ុ ំដ ើរដមើេសិនអញ្ច ឹង។» ដោយរដំ ើបដពក្ស ខ្ុ ំក្សដ៏ េច្បត្បាបគ់្មរថ់ា 
ដយើងពិរជាដពញច្បិរតនឹងដស រខីេីជាង។ គ្មរម់ានបំណងរក្សឡានច េដលដទ្ើបចរ ិោះ
បានមយួឆ្ន  ំឬពីរឆ្ន  ំដហើយដៅេអអរទ់ាស់ និងមានលី ូរិច្ប។

យ៉ា ងណាមញិ ដយើងមនិបានឮពីបុរសដនោះដៅក្សនុងដពេត្បចហេជាមយួចខ។ 
ចុ្បងដត្ោយបំផុ្សរ គ្មរក់្សប៏ានទូ្រស័ពទមក្សខ្ុ ំ ដហើយថា «ខ្ុ ំរក្សបានឡាន ឲ្យ
ដោក្សត្លូដហើយ សូម ួបខ្ុ ំដៅក្សចនេងដនោះ ដមា៉ា ងដនោះ ដហើយដោក្សត្លូអាច្បដបើក្សវាមក្សផ្សទោះ
បាន។»  ូដច្បនោះ ដយើងបានដៅ ួបគ្មរ ់ ដហើយគ្មររ់ក្សបានឡាន ពណ៌ស
ដស រខីេី។ វាសាអ រណាស់! គ្មរ់ថា «ខ្ុ ំសំុដទាសច េត្រូវច្បំណាយដពេយូរដ ើមប ី
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ទាក្សទ់្ងមក្សដោក្សត្លូវញិ។ ខ្ុ ំពិរជាពាយមរក្សឡានដស រចីវង ប៉ាុចនតដោយសារចរវា
ដពញនិយមដពក្សរហូរ េ់ខ្ុ ំរក្សមនិបានដ ើយ។ ខ្ុ ំរក្សបានត្រឹមចរឡានដស រខីេី
ប៉ាុដណាណ ោះ។ ខ្ុ ំសងឃមឹថាដោក្សត្លូមនិយេ់ទាស់ដទ្។» ចមនដហើយ តាមពិរដៅ ដន្មោះ
ជាឡានច េដយើងច្បង់បាន ដហើយវា ូច្បដៅនឹងអវីច េដយើងបាននិយយអញ្ច ឹង។

ដៅដេើក្សដនោះមដងដទ្ៀរ ខ្ុ ំក្សសួ៏រសំណួរថា៖ ដរើឡាន ច េដយើងច្បង់
បានដន្មោះបង្ហា ញខេួនដោយរដបៀបណាដៅ? ជាបឋម ខ្ុ ំបានបរចិាច លឡានច្បំនួន ៨ 
ដត្ៅពីឡានច េខ្ុ ំឲ្យ េ់ត្លូលង្ហវ េច េខ្ុ ំបាននិយយមុនដនោះ។ ប៉ាុចនត ដយើងមនិ
ច េនិយយថា «លឺហនឹងដហើយ!» អំពីឡានពីមុនមក្សដទ្ រហូរ េ់ត្រិនោបានដ្វើ
ចបបដន្មោះជាមយួនឹងឡាន ។ ដៅដេើក្សដនោះមដងដទ្ៀរ ទាងំត្រិនោនិងខ្ុ ំ
ចាបំាច្បត់្រូវយេ់ត្សបជាមយួគ្មន  ដហើយត្បោសឮៗថា «លឺហនឹងដហើយ!» ខ្ុ ំបាន
និយយថា ដៅក្សនុងដពេជាដត្ច្បើនឆ្ន កំ្សនេងមក្សដនោះ ត្ក្សុម ំនុំបានដ្វើក្សិច្បចោរយ៉ា ងេអ
ក្សនុងោរបដត្ងៀនអំពោីរថាវ យ ប៉ាុចនតក្សដ៏្វើមនិបានេអក្សនុងោរបដត្ងៀនមនុសសអំពីរដបៀប
ត្ច្បូរផ្សេច រ។  ូដច្បនោះតាមរយៈសាច្បដ់រឿងខ្ងដេើ ដរើដោក្សអនក្ស ឹងថាអវីដៅជា
ក្សដណដ ៀវច រឬដទ្? ខ្ុ ំសងឃមឹថាដោក្សអនក្សបានដ ើញវាច្បាស់។ ខ្ុ ំបានសាបដត្ ោះ
ឡានជាដត្ច្បើនដត្លឿងដោយ ំដនឿថានឹងទ្ទ្ួេបានត្រេបម់ក្សវញិ ប៉ាុចនតត្រិនោនិងខ្ុ ំ
មនិច េយេ់ត្សបគ្មន អំពីឡានថែីណាមយួដ ើយ។ ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរ ដយើងបាន
ដបើក្សឡានរបស់ដយើងមយួរយៈដពេ។ ប៉ាុចនត ដៅន្មទ្ីច េដយើងនិយយថា «លឺហនឹង
ដហើយ!» ឡានដន្មោះក្សប៏ង្ហា ញខេួនដ ើង។ ក្សដណដ ៀវលឺជា ក្សយសមដរីបស់ដយើង!

ដទាោះទាងំដសច្បក្សតីសាេ ប ់ ដហើយនឹង ីវរិក្សដ៏ៅក្សនុ ងអំណាច្បននអណាត រច រ 
អនក្សណាច េចូ្បេចិ្បរតដត្បើ ដន្មោះនឹងសីុផ្សេននអណាត រដន្មោះឯង។

សុភាសិរ ១៨៖២១ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ)
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មានរ ូវោេមយួច េត្ក្សុម ំនុំរបស់ដយើងហាក្ស ូ់ច្បជាបដត្ងៀនដត្ច្បើនអំពី ក្សយ
សមដ ី និងោរច េដយើងត្បោសដច្បញមក្ស។ ខ្ុ ំធ្លេ បច់្បំណាយដពេជាមយួមនុសស
ច េនិយយអវីមយួ ដហើយក្សខ៏ទប់មាររ់បស់ដល ទាងំឧទានថា «ខ្ុ ំចាបំាច្បត់្បយរ័នអំពី
 ក្សយច េខ្ុ ំនិយយដច្បញមក្ស» ដហើយខ្ុ ំដ ឿថាដោក្សអនក្សក្សធ៏្លេ ប ់ួបមនុសសចបបដនោះ
ច រ។ សាដ បដ់មើេដៅ វាហាក្ស ូ់ច្បជាក្សិច្បចោរ េ៏អណាស់ ដហើយខ្ុ ំដ ឿថាោរដន្មោះនឹង
 ួយ រក្សាត្ពោះបនទូេដៅក្សនុង ួងច្បិរតរបស់ដោក្សអនក្ស។ ដទាោះជាយ៉ា ងណាក្សដ៏ោយ ោរ
ត្បយរ័ន ក្សយសមដមីនិមានអវី ក្ស់ពន័ធជាមយួនឹងោរត្ច្បូរផ្សេច េដយើងបានសាប
ដត្ ោះដទ្។ ថាដម៉ាច្ប? ប៉ាុចនត ដោក្សត្លូដទ្ើបចរនិយយថាក្សដណដ ៀវជា ក្សយសមដរីបស់
ដយើង? ចមនដហើយ ខ្ុ ំពិរជាបាននិយយអញ្ច ឹងចមន ប៉ាុចនតត្បសិនដបើត្គ្មនច់រនិយយ
អវីច េត្រឹមត្រូវមនិទានត់្លបត់្គ្មនដ់ទ្។

ខ្ុ សំុំត្បាបឲ់្យអនក្សរាេ់គ្មន  ឹងច្បាស់ថា ដបើអនក្សណាមាន ក្សន់ិយាយដៅោន ់នំ
ដនោះថា “ចូ្បរដច្បញពីទី្ដនោះធ្លេ ក្សក់្សនុ ងសមុត្ទ្ដៅ!” ដហើយដបើអនក្សដន្មោះនជឿជាក់ក្សនុ ង
ចិ្បរត ដោយឥរសងសយ័ថារក្យរបស់ខ្លួននឹងបានសដត្មច្ប ដន្មោះត្ពោះជាមាច ស់
នឹងត្បទានឲ្យបានសដត្មច្បតាម ក្សយដលចមន។

មា៉ា កុ្សស ១១៖២៣

 

ជាថែីមដងដទ្ៀរ ក្សដណដ ៀវដៅក្សនុងមា៉ា កុ្សស  ំពូក្ស៤ លឺជា ក្សយសមដរីបស់ដោក្សអនក្ស! 
ដៅដពេច េមា៉ា កុ្សស ំពូក្ស៤ពិភាក្សាអំពីក្សដណដ ៀវ  ំពូក្សដនោះបានពិភាក្សាអំពី ំដណើ រ
ោរនន ំដនឿ និងរដបៀបច េដយើងអាច្បមាន ំដនឿរចួ្បដត្សច្បដៅដហើយ។  ំពូក្សដនោះចច្បង
ថា ដៅដពេត្សូវទុ្ំេែមត្ច្បូរដហើយ ដោក្សអនក្សនឹងយក្សក្សដណដ ៀវមក្សត្ច្បូរដត្ ោះ េ់រ ូវ
ច្បត្មូរ។ ច្បត្មូរបានមក្ស េ់ដោយសារចរដោក្សអនក្សមាន ំដនឿ និងយេ់ត្សប
ជាមយួសាថ នសួលដ៌ៅក្សនុងច្បិរត។ ខលមពរីច េដៅក្សនុងមា៉ា កុ្សស ំពូក្ស១១ខ្ងដេើបង្ហា ញ
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ពីដគ្មេោរណ៍ ូច្បគ្មន ។ ដោក្សអនក្សដ ឿដេើត្ពោះបនទូេដៅក្សនុងច្បិរត ដហើយក្សន៏ិយយ ឬ
ត្បោសដច្បញមក្ស ត្ពមទាងំត្សាយនូវសិទ្ធិអំណាច្បននសាថ នសួល។៌ ប៉ាុចនតសូមក្សរ់
ច្បំណាំត្រងឃ់្លេ  «ដ ឿជាក្សក់្សនុ ងចិ្បរតដោយឥរសងសយ័ថា ក្សយរបស់ខេួ ននឹងបាន
សដត្មច្ប»។ ោរេបងេនន ំដនឿលឺថា ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សដ ឿនូវអវីច េដោក្សអនក្ស
ក្សំពុងចរនិយយ។ ដបើត្គ្មនច់រនិយយ ឬត្បោសនូវត្ពោះបនទូេមនិចមនជា ំដនឿដទ្។ 
ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សមនិយេ់ត្សបជាមយួនឹងសាថ នសួលដ៌ៅក្សនុងច្បិរតដទ្ ដទាោះដបើ
ដោក្សអនក្សខំត្បឹងត្បោសរហូរ េ់ត្ ុោះដ្ែញអស់ក្សពុ៏ំមានអវីដក្សើរដ ើងច រ។  ូដច្បនោះ 
ដរើដយើងលួរពិនិរយដមើេដេើ ក្សយសមដរីបស់ដយើង ឬ ួងច្បិរតរបស់ដយើង?

មនុសសេអចរងត្បត្ពឹរតអំដពើេអ ដត្ ោះចិ្បរតរបស់ដលេអ រឯីមនុសសអាត្ក្សក្ស ់ចរង
ត្បត្ពឹរតអំដពើអាត្ក្សក្ស ់ដត្ ោះចិ្បរតរបស់ដលអាត្ក្សក្ស ់ បរិមាររ់បស់មនុសសចរងត្ស ី
ដច្បញមក្សនូវដសច្បក្សដីណា ច េមានដពញហូរដហៀរដៅក្សនុ ង ួងចិ្បរតរបស់ខេួ ន ។

េូោ ៦៖៤៥ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

ចូ្បរកូ្សនចថរក្សាចិ្បរតលំនិរដោយត្បុងត្បយរ័ន  បរិចិ្បរតលំនិររបស់កូ្សនយ៉ា ង
ណា  ីវរិរបស់កូ្សនក្សយ៏៉ា ងដន្មោះច រ។ ចូ្បរទ្បម់ារកុ់្សំឲ្យដ េ ក្សយអាត្សូវ
ដ ើយ ដហើយក្សកុ៏្សំត្លោស់អណាដ រដ េ ក្សយមេួបង្ហក ច្បដ់លច រ។

សុភាសិរ ៤៖២៣ ២៤ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ)

ដយើងអាច្បដ ើញយ៉ា ងច្បាស់ថាអវីច េដយើងត្ស ីដច្បញមក្ស លឺមក្សពី ួងច្បិរត
របស់ដយើង និងអវីច េដយើងដ ឿដេើ។ តាមរយៈ ំដណើ រោរខ្ងដត្ោមដៅក្សនុងមា៉ា កុ្សស 
 ំពូក្ស ៤ ដយើង ឹងពីរដបៀបផ្លេ ស់បដូរអវីច េច្បិរតរបស់ដយើងដ ឿដេើ ដហើយឲ្យវាត្សបដៅ
តាមសាថ នសួលដ៌ោយ ំដនឿដហើយ។ បន្មទ បម់ក្ស ដៅដពេច េដយើងដ ឿត្បាក្ស 
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ទាងំត្សុង ដយើងអាច្បដត្បើត្បាស់ ក្សយសមដ ីនិងសក្សមែភាពរបស់ដយើងជាក្សដណដ ៀវ។ ដរើ
ដោក្សអនក្សយេ់ច រឬដទ្? េអណាស់ អញ្ច ឹងដយើងដៅមុខដទ្ៀរ។

ដៅដពេច េដយើងបនតោរពិភាក្សារបស់ដយើងសដីអំពី ំដនឿ ខ្ុ ំច្បងដ់េើក្សយក្ស
សំណួរមយួច េដោក្សអនក្សចាបំាច្បត់្រូវចរដ្េើយ។

សតើខ្ុំអាចដឹងថា ខ្ុំរិតជាមានជំសនឿសោេរសបៀបណា? 
ដន្មោះជាសំណួរ េ៏អ ដហើយជាសំណួរច េដោក្សអនក្សព្ត្ូវតត្ ឹង ដត្ ោះថាវាមនិ

អាច្បដៅរចួ្បដទ្ក្សនុងោរអ្ិសាា ននូវ ក្សយអ្ិសាា ននន ំដនឿ ដោយមនិបានមាន ំដនឿ
ជាមុនសិនដន្មោះ។ មានរដបៀបជាដត្ច្បើនច េដោក្សអនក្សអាច្ប ឹងថា ដរើដោក្សអនក្សពិរ
ជាមាន ំដនឿចមន ឬយ៉ា ងណា ដហើយមានសញ្ញា ជាដត្ច្បើនច េដោក្សអនក្សចាបំាច្បត់្រូវ
ចរ ឹង និងរក្សដមើេ។ ដោក្សអនក្សអាច្បដ្វើោរសដត្មច្បច្បិរតច េចផ្សអក្សដេើភាព យ័ខ្េ ច្ប
អពមងរេជាដត្ច្បើន ដៅដពេច េដោក្សអនក្សមនិមាន ំដនឿ។ ោរសដត្មច្បច្បិរតច េ
ដច្បញពីភាព យ័ខ្េ ច្បនឹងចរងចរ ំុដោក្សអនក្សឲ្យជាបជ់ាច្បំណាប់ខ្ែ ងំននបណាដ សា
ចផ្សន ី ដហើយវានឹងន្មឲំ្យដោក្សអនក្សខក្សខ្នមនិបានទ្ទ្ួេអវីច េត្ពោះជាមាច ស់ច្បង់
ត្បទាន េ់ដោក្សអនក្ស។  ូដច្បនោះ ដរើមានរឹក្សតាងអវីច េបញ្ញា ក្ស់ថាដោក្សអនក្សពិរជា
មាន ំដនឿ? សញ្ញា សមារ េ់ទ្ីមយួលឺង្ហយត្សួេដទ្៖ ដោក្សអនក្សអាច្បរឭំក្សពីនិយម
នយ័នន ំដនឿច េដយើងបានពិភាក្សា ដហើយយេ់ថាលនេឹោះសំខ្នល់ឺដ ឿជាក្សត់្បាក្ស 
ដៅក្សនុងច្បិរត។ ប៉ាុចនតជាដត្ច្បើនដេើក្សដត្ច្បើនសាដយើងលិរថា ដយើងដ ឿជាក្សយ់៉ា ងត្បាក្ស  
ប៉ាុចនតត្គ្មនច់រយេ់ត្សបជាមយួនឹងត្ពោះបនទូេប៉ាុដណាណ ោះត្រឹមលំនិរប៉ាុដណាណ ោះ លឺមនិបាន
 េ់ ដត្ ច្បិរតរបស់ដយើងដ ើយ។ ដោក្សអនក្សចាបំាច្បត់្រូវយេ់អំពីភាពខុសគ្មន រវាង
ោរទាងំពីរដនោះ។ ដៅដពេច េដោក្សអនក្សពិរជាដ ឿត្បាក្ស ដៅក្សនុងច្បិរត ជាោរពិរ
ណាស់ ថវីដបើលំនិររបស់ដោក្សអនក្សយេ់ត្សបជាមយួនឹងអវីច េត្ពោះបនទូេចច្បងក្ស៏
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ពិរចមន ប៉ាុចនតដោក្សអនក្សក្ស ៏ឹងយ៉ា ងត្បាក្ស ។ វាជាទ្ំនុក្សច្បិរតច េន្មដំសច្បក្សដីសុខ 
សានដ និងោររពំឹងទុ្ក្ស។

រ ីឯ ដំនឿ លឺជាោរដ ឿជាក្សដ់េើអវីច េបានសងឃមឹ និងជាោរត្បាក្ស អំពីអវី
ច េដមើេមិនដ ើញ ។

ដហត្បឺ ១១៖១ (ត្ពោះលមពរីត្លិសដបរស័ិទ្ចខែរ)

ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សមាន សដុតាងថាដោក្សអនក្សមានអវីមយួ ដរើដោក្សអនក្សនឹង
ដៅចរត្រូវោរោរបញ្ញា ក្សអ់ោះអាងថាដោក្សអនក្សមានវាច រឬដទ្? ជាោរពិរណាស់ 
ដោក្សអនក្សមនិត្រូវោរដទ្។ ជាថែីមដងដទ្ៀរ ដៅដពេច េដោក្សអនក្សមាន ំដនឿ ដោក្ស
អនក្សនឹងមានោរយេ់ ឹង ដសច្បក្សដីសុខសានដ និងទ្ំនុក្សច្បិរតថាដោក្សអនក្សមាននូវអវី
ច េត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ចច្បងដហើយ ដទាោះបីជាដោក្សអនក្សមនិទានដ់មើេ
ដ ើញវាក្សដ៏ោយ។ មានមនុសសជាដត្ច្បើននិយយចបបដនោះថា៖ «ខ្ុ ំ ឹង ខ្ុ ំ ឹង ខ្ុ ំ ឹង ខ្ុ ំ
 ឹងថាខ្ុ ំមានវាចមន។» ោរ ឹងចបបដនោះលឺដច្បញមក្សពីខ្ងក្សនុងច្បិរត ឬវញិ្ញា ណរបស់ដល 
ដហើយមនិចមនមក្សពអីវីច េោេៈដទ្សៈដៅ ុំវញិត្បាបដ់ោក្សអនក្សដ ើយ។ វាលឺដៅ
ក្សនុងវញិ្ញា ណ ឬ ួងច្បិរតរបស់ដោក្សអនក្ស។ ភាព យ័ខ្េ ច្បរសារ់បារ ់ដហើយគ្មែ នលំនិរ
ច េរអំុក្សដោក្សអនក្សឲ្យខវេ់ខ្វ យដទ្ៀរដ ើយ លឺដោក្សអនក្ស ឹងថាក្សិច្បចោរដន្មោះបាន
សដត្មច្បដហើយ។

ទ្ិ ាភាពមយួដទ្ៀរននោរច េមាន ំដនឿលឺជាោរច េមានអំណរ និងោររពំឹង
ទុ្ក្ស។ ច្បដមេើយរបស់ដោក្សអនក្សលឺដៅត្រងដ់នោះ។ ដោក្សអនក្សមានវាដហើយ!  ំដនឿលឺដេើស
ពីអារមែណ៍ច េមានភាពសុខសានដ ឬទ្ំនុក្សច្បិរត ដទាោះបីជាដពេច េដោក្សអនក្សមាន
 ំដនឿ ដោក្សអនក្សមានអារមែណ៍ចបបដន្មោះក្សដ៏ោយ។ ដោក្សអនក្សក្សល៏ួរចរអាច្បោរ រមុខ
រំចណងខ្ងវញិ្ញា ណរបស់ដោក្សអនក្សច រ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំនិយយចបបដនោះ សូម
លិរពសីាេសវន្មោរមយួ ដហើយដោក្សអនក្សមានន្មទ្ីជាដមធ្លវចី េក្សំពុងចរដ្វើោរ
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សាក្សសួរ េ់សាក្សស។ី ដរើដហរុអវីបានជាដោក្សអនក្សដ ឿដេើអវីច េដោក្សអនក្សដ ឿដនោះ 
អំពីសាថ នោរណ៍របស់ដោក្សអនក្ស? ដរើដោក្សអនក្សនឹងោរ រមុខរំចណងរបស់ដោក្ស
អនក្សដោយរដបៀបណា? មានច្បដមេើយចរមយួប៉ាុដណាណ ោះ លឺត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។

ឧទាហរណ៍ ត្បសិនដបើមាននរណាមាន ក្សម់ក្សផ្សទោះរបស់ដោក្សអនក្សដហើយដ េថា 
«ដអា ៎ដច្បញពីផ្សទោះរបស់ខ្ុ ំភាេ ម» ដរើដោក្សអនក្សនឹងថា «អូហ៎ ខ្ុ ំសំុដទាស សូមទុ្ក្សដពេឲ្យ
ដយើងមយួនថៃដទ្ៀរ ដយើងនឹងដច្បញភាេ ម» ច រឬដទ្? អរដ់ទ្ ដោក្សអនក្សនឹងមនិដ្វើចបប
ដនោះដទ្។ ដោក្សអនក្សត្បចហេជានឹងដសើច្បជាមនិខ្ន។ ត្បសិនដបើបុលរេដន្មោះនិយយ
ថា «អរដ់ទ្ ដនោះជាផ្សទោះរបស់ខ្ុ ំ ចូ្បរដច្បញភាេ មដៅ ដបើមនិ ូដចាន ោះដទ្ ខ្ុ ំនឹងបដឹងអនក្សដ ើង
រុោោរ។» ដោក្សអនក្សនឹងរបវញិថា «ខ្ុ ំនឹងរកី្សរាយដៅដពេ ួបអនក្សដៅ
ឯរុោោរ!» ដៅក្សនុងដពេសាក្សសួរ ដោក្សអនក្សនឹងបង្ហា ញដៅត្ក្សមពីអវីច េដោក្ស
អនក្សដ្វើ ទាងំរមទ្មយ។ គ្មរន់ឹងពិនិរយដមើេពី ស័ដុតាងរបស់ដោក្សអនក្ស ដហើយចាប់
ខេួនបុលរេមាន ក្សដ់ន្មោះពីបទ្រកុ្សលួន ដហើយរត្មូវឲ្យគ្មរប់ងត់្បាក្សព់ិនយ័។ ដោក្សអនក្ស
មានទ្ំនុក្សច្បិរតរងឹបុឹងមនិចមនដោយសារចរអារមែណ៍របស់ដោក្សអនក្សដទ្ ប៉ាុចនតលឺ
ដោយសារចរច្បាប ់និងរថភាពច េថាដោក្សអនក្សជាមាច ស់ផ្សទោះដន្មោះត្សបច្បាប។់

ដៅដពេច េដយើងនិយយ េ់ោរច េមាន ំដនឿ ខ្ុ ំបានរក្សដ ើញថាមាន
ដពេជាដត្ច្បើនដេើក្សមនុសសមនិយេ់ថាដរើ ំដនឿជាអវី ដហើយង្ហយត្ច្ប ំដោយោរដផ្ស្ើ
ទ្ំនុក្សច្បិរតដៅដេើសក្សមែភាពរបស់ពួក្សដល ជាជាងត្ប ពនន ំដនឿច េខេួនមាន ច េ
ជាត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដយើងអាច្បង្ហយនឹងត្ច្ប ំណាស់រវាងសក្សមែភាព 
ឬរបូមនដននោរត្បត្ពឹរតតាមត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ជាមយួនឹងឫទាធ នុភាព ព៏ិរ
ននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ច េដក្សើរដ ើងដច្បញពី ួងច្បិរតច េដ ឿជាក្សយ់៉ា ង
ត្បាក្ស ។ ឧទាហរណ៍ ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សសាបដត្ ោះថវោិចូ្បេដៅោនត់្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយខ្ុ ំសួរដោក្សអនក្សថាដហរុអវីបានជាដោក្សអនក្សដ ឿថាដោក្ស
អនក្សនឹងទ្ទ្ួេបានផ្សេរបសនងពីោរថាវ យដន្មោះ ដោក្សអនក្សមនិលួរដ្េើយថា «ដោយ
ដហរុថាដៅនថៃដនោះ នថៃដន្មោះខ្ុ ំបានថាវ យត្បាក្សជ់ាច្បំនួនជាក្ស់ោក្សប់៉ាុនដនោះ» ដន្មោះដទ្។ 
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ដៅដពេច េដោក្សអនក្សនិយយចបបដនោះ ដោក្សអនក្សត្គ្មនច់រដមើេដៅោនស់ក្សមែ
ភាពរបស់ខេួន និងរបូមនដ ដហើយោរដនោះពុំមានអវីច េជាយុថាក ឲ្យដយើងអាច្បបញ្ញា ក្ស់
អោះអាងបានដ ើយ។ ោរត្បាក្ស ជាក្សច់្បាស់ ឬោរធ្លន្មអោះអាងរបស់ដោក្សអនក្ស
អាច្បមក្សពីត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ចរមយួប៉ាុដណាណ ោះ។ 

មានមនុសសជាដត្ច្បើនរាបម់និអស់ ច េខ្ុ ំបានអ្ិសាា នឲ្យ ដៅដពេច េខ្ុ ំសួរ
ដលថា ដហរុអវីបានជាដលដ ឿថាដលនឹងទ្ទ្ួេ ដៅដពេច េខ្ុ ំអ្ិសាា ន ដលត្គ្មនច់រ
សមេងឹដមើេមុខខ្ុ ំ ដោយគ្មែ នច្បដមេើយអវីដសាោះ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំសួរ ខ្ុ ំក្សំពុងចររក្ស
ដមើេ ំដនឿរបស់ពួក្សដល និងោរច េដលយេ់ត្សបជាមយួនឹងសាថ នសួល។៌ ខ្ុ ំច្បងឮ់
ពួក្សដលនិយយថា «ខ្ុ ំ ឹងថាខ្ុ ំនឹងទ្ទ្ួេ ដត្ ោះត្ពោះជាមាច ស់បានសនានឹងខ្ុ ំថាយ៉ា ង
 ូដច្បនោះ ដៅក្សនុងក្សណឌ លមពរីដនោះ  ំពូក្សដនោះ ខដនោះ ដហើយត្ពោះបនទូេដន្មោះជារបស់ខ្ុ ំ។» 
ត្បសិនដបើពួក្សដលមនិអាច្បត្បាបនូ់វអរថបទ្លមពរីច េត្ពោះជាមាច ស់បានសនាមក្សោន់
ខ្ុ ំដទ្ ដន្មោះមានន័យថាពួក្សដលគ្មែ នយុថាក មាទំា ំ ដហើយពួក្សដលមនិ ឹងទាេ់ចរដសាោះថា
ទូ្ក្សរបស់ខេួនក្សំពុងចរដៅណា។

សូមចាថំា ដោក្សអនក្សអាច្បមាន ំដនឿេុោះត្តាចរដោក្សអនក្សសារ េ់នូវត្ពោះ
ហឫទ្យ័របស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដហរុអវី? ដោយសារចរ ំដនឿអាច្បដក្សើរដ ើងបានេុោះ
ត្តាចរ ួងច្បិរតរបស់អនក្សយេ់ត្សបជាមយួនឹងត្ពោះហឫទ្័យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់
ប៉ាុដណាណ ោះ។ ខ្ុ ំដ ឿថា មានមនុសសជាដត្ច្បើនលិរថា ពួក្សដលមាន ំដនឿ ចរតាមពិរមនិចមន
ដទ្។ ជាថែីមដងដទ្ៀរ ពួក្សដលត្បចហេជាមានលំនិរយេ់ត្សបជាមយួនឹងត្ពោះបនទូេ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ថាពិរត្បាក្ស  និងេអត្បដសើរ ប៉ាុចនតដលមាន ំដនឿេុោះត្តាចរ ួងច្បិរត
របស់ដលពិរជាដ ឿត្បាក្ស ជាក្សច់្បាស់។ សត្មាបម់នុសសជាដត្ច្បើន លំនិររបស់ដលយេ់
ត្សបជាមយួនឹងត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ប៉ាុចនត ងួច្បិរតរបស់ដលដៅមនិទាន់
ត្បាក្ស ដៅដ ើយដទ្។

ដនោះជាឧទាហរណ៍ េ៏អមយួ ដ ើមបពីនយេ់ពីអវីច េខ្ុ ំក្សំពុងចរនិយយ។ 
ឧទាហរណ៍ដនោះនឹងបង្ហា ញថាមានមនុសសជាដត្ច្បើនមនិទានម់ាន ំដនឿដៅដ ើយដទ្ 
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ដៅដពេច េដលលិរថាខេួនមាន ំដនឿដហើយ។ ត្បសិនដបើខ្ុ ំត្បាបដ់ោក្សអនក្សថា ខ្ុ ំដទ្ើប
ចរ ឹងថាដម មនិមានពណ៌ដខៀវ  ូច្បច េមនុសសជាដត្ច្បើននិយយ ប៉ាុចនតពណ៌ដខៀវ
ច េពួក្សដលដៅដន្មោះ តាមពិរជាពណ៌ដេឿង? ដបើនិយយមយួចបបដទ្ៀរ ខ្ុ ំបាន
ត្បាបដ់ោក្សអនក្សថា ដយើងត្រូវបានបដត្ងៀនឲ្យដៅខុស ឬដ ឿខុសដៅដពញមយួ ីវរិ
របស់ដយើងដនោះអំពីពណ៌ ដហើយពណ៌ដខៀវដនោះតាមពិរមនិចមនជាពណ៌ដខៀវដទ្ លឺជា
ពណ៌ដេឿងវញិ។ ដរើដោក្សអនក្សនឹងភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ ដហើយទូ្រស័ពទដៅត្លូបដត្ងៀនថាន ក្សទ់្ី
មយួ រចួ្បចត្សក្សសមេុរឲ្យគ្មរដ់ោយដចាទ្គ្មរថ់ាបានបដត្ងៀនពណ៌ខុស ដ្វើឲ្យ ីវរិ
របស់ដោក្សអនក្សរដញ៉ារនញ៉ាច រឬដទ្? ខ្ុ ំលិរថាដោក្សអនក្សនឹងមនិដ្វើអញ្ច ឹងដទ្។ ដោក្ស
អនក្សនឹងមនិមានត្បរិក្សមែផ្សេូវអារមែណ៍ច េមានភាព យ័ខ្េ ច្ប ឬោរបាក្ស់សារ 
ដ ើយ។ ដោក្សអនក្សត្បចហេជា ឹងថាខ្ុ ំជាមនុសស ប់សរិ ដហើយលិរថា ក្សយច េ
ខ្ុ ំនិយយដនោះមនិសមដហរុផ្សេ ត្ពមទាងំដៅដ្វើក្សិច្បចោរត្បចានំថៃ ូច្ប្មែតា ដោយ
មនិខវេ់ពីអវីច េខ្ុ ំត្បាប។់ ដហរុអវីដៅ? ដត្ ោះដោក្សអនក្សដ ឿជាក្សយ់៉ា ងត្បាក្ស ថា 
ពណ៌ដខៀវដន្មោះលឺជាពណ៌ដខៀវចមន!

ដៅដពេដនោះ ចូ្បរដយើងដ្វើោរដត្បៀបដ្ៀបនូវឧទាហរណ៍របស់ខ្ុ ំជាមយួនឹងោរ
ពិភាក្សារបស់ដយើងសដីអំពី ំដនឿ។ ចុ្បោះត្បសិនដបើដោក្សអនក្សដ ឿជាក្ស់យ៉ា ងត្បាក្ស អំពីអវី
ច េត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេពីោរជាសោះដសប ើយរបស់ដោក្សអនក្ស ដហើយត្លូដពទ្យ
ត្បាបដ់ោក្សអនក្សថាដោក្សអនក្សនឹងសាេ បដ់ោយសារ ំងឺមហារកី្ស? ដោក្សអនក្សនឹងដមើេ
មុខត្លូដពទ្យដហើយលិរថាគ្មរជ់ាមនុសស បស់រិ ដត្ ោះដោក្សអនក្សបាន ឹងថា គ្មែ ន
ផ្សេូវដទ្។ ដហរុអវីដៅ? ដោយសារចរដោក្សអនក្សដ ឿជាក្សយ់៉ា ងត្បាក្ស ពីោរដត្បាសឲ្យជា 
ច េត្ពោះដយស ូបានបងន់ថេរចួ្បដហើយ។ ដរើដោក្សអនក្សយេ់ពីោរដនោះដទ្? ជាោរពិរ
ណាស់មានមនុសសជាដត្ច្បើនអ្ិសាា ន ប៉ាុចនតដបើពិនិរយដមើេឲ្យេអិរេអនដ់ៅ ខ្ុ ំបាន
ដ ើញថា ក្សយអ្ិសាា នរបស់ពួក្សដលមនិចមនជា ក្សយអ្ិសាា ននន ំដនឿដទ្ ប៉ាុចនតជា
 ក្សយអ្ិសាា នននដសច្បក្សដីសងឃមឹ ដត្ ោះពួក្សដលមនិត្បាក្ស ថានឹងមានេទ្ធផ្សេចបប
ណា។ មរិតសមាេ ញ់ដអើយ ដហរុដនោះបានជាវាសំខ្នច់ េដយើងក្សសាងខេួនឯងដ ើង
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ជាមយួនឹងត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដយើងត្រូវសារ េ់ថាដរើត្ពោះហឫទ្យ័របស់
ត្ពោះជាមាច ស់ជាអវី ដ ើមបឲី្យដយើងអាច្បមានទ្ំនុក្សច្បិរតដៅដេើអវីច េត្ទ្ងម់ានបនទូេ 
ដហើយក្សដ៏ ើមបឲី្យដយើងអាច្បប ិដស្នូវអវីច េមនិចមនជាត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ទ្ង ់
ច រ។ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំត្បាប់នូវឧទាហរណ៍មយួដទ្ៀរពី ីវរិរបស់ខ្ុ ំផ្លទ េ់ ច េ
បង្ហា ញពីសារៈសំខ្នន់នោរច េដយើងត្រូវបញ្ចុ ក្សខេួនឯងនូវអវីច េត្ពោះជាមាច ស់មាន
បនទូេអំពី ីវរិ។

ខ្ុ ំមានោរដនឿយហរណ់ាស់ ដត្ ោះដៅដពេពីរបីសបាដ ហ៍ជាប់ៗគ្មន ជាដពេ ៏
ពិបាក្សក្សនុងន្មមជាមាច ស់អា ីវក្សមែ (ដរឿងដនោះដក្សើរដ ើងមុនោេច េខ្ុ ំដ្វើជាត្លូ
លង្ហវ េ)។ ោេវភិាលរបស់ខ្ុ ំរវេ់សកោះជាមយួនឹងោរទូ្រស័ពទរក្សអរិថិ ន រមួទាងំ
សមាព ្ចផ្សនក្សថវោិពីោររស់ដៅដោយក្សនត្មដ ើងសារច រ។ ខ្ុ ំបានដៅ ួបដពទ្យដ្ែញ
ដ ើមបបី៉ាោះដ្ែញ ូច្បសពវ ង។ អវីៗទាងំអស់មានភាព្មែតា រហូរ េ់ដពទ្យដ្ែញបាន
ចាក្សថ់ាន សំពឹក្ស ។ ដៅដពេច េគ្មរស់ ក្សមាុេចូ្បេ ក្សត៏្សាបច់រញ័ររញ្ាួ យ
ភាេ ម ដហើយថារ មរបស់ខ្ុ ំត្សាបច់រសពឹក្ស ដត្ ោះតាមពិរវាលួរចរសពឹក្សបនតិច្បមដងៗ។ គ្មរ់
និយយថា «អូហ៎ ខ្ុ ំលិរថាខ្ុ ំចាក្សច់្បំសនសត្បសាទ្ដហើយ។» ខ្ុ ំក្សសួ៏រគ្មរថ់ា «ដរើ
ដន្មោះជាោរ្មែតាឬអរ?់» គ្មរ់ថា «បាទ្ ត្បមាណជា ៨០ ដៅ ៨៥% វានឹងបានជា
សោះ ដោយគ្មែ នផ្សេប៉ាោះ េ់អវ ិាមានអច្បិនគនតយដ៍ ើយ។»

ថាដម៉ាច្ប? ភាេ មៗដន្មោះខ្ុ ំត្សាបច់រមានអារមែណ៍ ័យខ្េ ច្ប។ ដៅក្សនុងលំនិរខ្ុ ំ ចាប់
ដផ្សដើមមានលំនិរននភាព យ័ខ្េ ច្បចូ្បេមក្ស ដហើយខ្ុ ំលិរថា «ចុ្បោះឥ ូវ? ដរើវានឹងជាច រ
ឬដទ្? បន្មទ បព់ដីច្បញពីោរណារ់ ួបជាមយួដពទ្យ មុខរបស់ខ្ុ ំដៅសពឹក្សមនិ ូច្បជាោរ
ណារ ់ួបជាមយួដពទ្យដ្ែញរាេ់ ងច េភាពសពឹក្សដន្មោះបានបារដ់ៅបនតិច្បមដងៗ។ 
ដៅដពេដន្មោះ ខ្ុ ំក្សំពុងដ្វើ ំដណើ រដៅ ួបជាមយួអរិថិ នត្បចហេជាមយួដមា៉ា ងដទ្ៀរ 
បន្មទ បព់ីោរ ួបជាមយួដពទ្យដ្ែញ  ូដច្បនោះខ្ុ ំមានដពេដត្ច្បើនដ ើមបលីិរពីអវីច េដទ្ើបចរ
បានដក្សើរដ ើង។ ប៉ាុចនតដៅតាមផ្សេូវដៅ ួបជាមយួអរិថិ ន ខ្ុ ំពិរជាតានរឹងក្សនុងច្បិរត
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ណាស់។ ខ្ុ ំមនិចមនតានរឹងដោយសារចរោរឈចឺាបដ់ទ្ ប៉ាុចនតដោយសារចរក្សងវោះ
ដសច្បក្សដីសុខសានដ និងភាព ័យខ្េ ច្បច េក្សំពុងដៅដររា ុំវញិលំនិររបស់ខ្ុ ំ។

ដៅដពេច េដច្បញពីោរត្ប ុំ ដហើយក្សំពុងដ្វើ ំដណើ រមក្សផ្សទោះវញិដៅនថៃដន្មោះ ខ្ុ ំក្ស៏
បានដ្ៀងចូ្បេផ្សទោះមរិត ក្សដិមាន ក្ស។់ មុខរបស់ខ្ុ ំដៅសពឹក្សមនិទានប់ារ់ ដហើយខ្ុ ំក្សំពុងចរ
រក្សដមើេឲ្យបានោរធ្លន្មអោះអាងខេោះពីមនុសសណាមាន ក្ស់ថា មុខរបស់ខ្ុ ំនឹងបានជា។ 
សូមក្សរស់មារ េ់ពីក្សំហុសរបស់ខ្ុ ំ៖ ដ ើមបទី្ទ្ួេបានទ្ំនុក្សច្បិរត ខ្ុ ំមនិបានដមើេដៅ
ោនត់្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ប៉ាុចនតចបរជាដមើេដៅោនម់នុសសច េមនិទានជ់ា
អនក្សដ ឿរងឹមា។ំ ខ្ុ ំបានត្បាបម់រិត ក្សដិមាន ក្សដ់នោះពីអវីច េបានដក្សើរដ ើង ដហើយក្សរ៏ងច់ាំ
ដលនិយយថា «អាហនឹងមនិអីដទ្ហាក រ។ី 
វានឹងបានជា!» ផ្សទុយដៅវញិ ដលចបរជា
និយយថា «អូហ៎ អរដ់ទ្! ខ្ុ ំមានមរិត 
ក្សដិមាន ក្សច់ េធ្លេ បម់ានដរឿងដនោះដក្សើរដ ើង
ច រ ដហើយមុខរបស់គ្មរម់និច េបាន
ជាដសាោះ។ ចាបត់ាងំពីដពេដន្មោះមក្ស មុខរបស់គ្មរក់្សព៏ិោរ។ ខ្ុ ំសឹងចរមនិដ ឿនូវអវី
ច េខេួនបានឮ! ដៅេដនោះ លំនិររបស់ខ្ុ ំមានដពញដោយភាព ័យខ្េ ច្ប។ ខ្ុ ំដ្វើខេួន
 ូច្បជា ឹងថា វាមនិអីដទ្ ដហើយក្ស៏អរលុណសត្មាបដ់ពេដវោរបស់គ្មរ។់ ដោយោរ
អស់សងឃមឹ ខ្ុ ំក្សប៏ានដ្ៀងចូ្បេផ្សទោះមរិត ក្សដិមាន ក្សដ់ទ្ៀរ ដហើយសួរសំណួរ 
 ច េ។ ដោយអារមែណ៍រក្ស់សេុរ ខ្ុ ំបានឮច្បដមេើយ ច េ។ ពួក្សដលថា «អូហ៎ អរ់
ដទ្។ ខ្ុ ំមានមរិតមាន ក្សច់ េមានដរឿងដនោះដក្សើរដ ើងច រ ដហើយមុខរបស់ដលមនិបានជា
ដ ើយ។ ផ្សទុយដៅវញិ មុខរបស់ដលចត្បជាពិោរមក្សទ្េ់សពវនថៃ។»

បន្មទ បព់ីដច្បញពីផ្សទោះមរិត ក្សដិខ្ុ ំ ខ្ុ ំមនិទានអ់ស់ច្បិរតដ ើយ។ ខ្ុ ំ ឹងថាត្ពោះជាមាច ស់
ត្ទ្ងដ់ត្បាសឲ្យជា (ដៅក្សនុងលំនិរខ្ុ ំលិរអញ្ច ឹង) ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិអាច្បក្សមាច រភ់ាព យ័ខ្េ ច្ប
ដន្មោះដសាោះ។  ួងច្បិរតរបស់ខ្ុ ំមនិទានដ់ ឿជាក្សត់្បាក្ស ដៅដ ើយដទ្។ ដៅយបដ់ន្មោះ ខ្ុ ំ
របត់្បមេ់ជាខ្េ ងំ! លំនិររបស់ខ្ុ ំមានដពញដៅដោយភាព ័យខ្េ ច្ប ដហើយមុខរបស់

សៅសរលសនះ ខ្ុំបានដឹងថាកដី
េង្ឃឹម្របេ់ខ្ុំរឺមានមតព្រះ
បនទូលរបេ់ព្រះជាមាច្េ់
ប ុសណា្្ះ។ 
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ខ្ុ ំដៅសពឹក្ស ូច្បោេដៅ ួបនឹងត្លូដពទ្យអញ្ច ឹង។ ដៅដពេច េខ្ុ ំពាយមដលង
ឲ្យេក្ស ់ ខ្ុ ំចាបដ់ផ្សដើមអារមែណ៍ឈបឺនតិច្បដៅដត្ោមត្រដច្បៀក្សខ្ងសាដ ំ។ ដរើអាច្ប ូច្បជា
 ក្សយដលថាចមនឬ? 

ឪពុក្សរបស់ខ្ុបំានរយុទ្ធជាមយួនឹង ំងឺសនសទាញដៅដេើមុខ ( ) 
ដៅដពេមយួឆ្ន  ំពីរឆ្ន មំុនដនោះ ដហើយគ្មរ់បានត្បាបខ់្ុ ំថាវាបានចាបដ់ផ្សដើម ំបូងដ ើង
ដោយឈដឺត្ោមត្រដច្បៀក្ស។  ំងឺសនសទាញដៅដេើមុខដនោះដក្សើរដ ើងដៅដពេច េ
សសត្បសាទ្ច េត្លបត់្លងដេើសាច្ប ុ់ំនផ្សទមុខ ច េសនសត្បសាទ្ទាងំដន្មោះដ្វើ
 ំដណើ រ្េងោរត់្បដហាងរូច្បៗដៅក្សនុង្អឹងដត្ោមត្រដច្បៀក្សត្រូវបានដរបៀរដោយសារ
 ំដៅ ឬោររោក្ស។

ដៅដពេច េខ្ុ ំទ្ដត្មរខេួនសំងំដលង ខ្ុ ំឮចរ ក្សយទាងំដន្មោះដៅដពញត្រដច្បៀក្សលឺ 
«អនក្សនឹងមាន ំងឺសនសទាញដៅដេើនផ្សទមុខ ូច្បជាឪពុក្សរបស់អនក្សជាមនិខ្ន។» ដៅ
ដពេច េខ្ុភ្ំាក្សដ់ ើងន្មដពេត្ពឹក្ស ខ្ុ ំបានដក្សើរដរាលសញ្ញា  ំងឺសនសទាញដៅដេើ
នផ្សទមុខចមន! ដៅដពេដន្មោះ ថារ មខ្ុ ំមនិត្រឹមចរសពឹក្សប៉ាុដណាណ ោះដទ្ ប៉ាុចនតនផ្សទមុខខ្ុ ំទាងំមូេ
ដៅចផ្សនក្សខ្ងសាដ ំក្សស៏ពឹក្សច រ ដហើយខ្ុ ំមនិអាច្បបិទ្ច នក្ស ឬបិទ្មារ់ ិរដ ើយ។ វាពិរ
ជារដញ៉ារនញ៉ាណាស់។

ខ្ុ ំបានដៅ ួបត្លូដពទ្យដៅក្សនុងរំបនដ់ ើមបបីញ្ញា ក្សព់ីោរសងសយ័។ បន្មទ បព់ីបាន
ពិនិរយរចួ្បដហើយ គ្មរប់ានដមើេមុខខ្ុ ំដហើយនិយយថា ខ្ុ ំពិរជាមានក្សរណី ំងឺ 
សនសទាញចមន។ ខ្ុ ំក្សសួ៏រថា «ចុ្បោះបន្មទ បម់ក្សដទ្ៀរ ដរើមានអវីដក្សើរដ ើង?» គ្មរ់
និយយថា «ដៅក្សនុងអត្តាពី ៨០ ដៅ ៨៥ %ននក្សរណីសរបុ វានឹងបានជាដោយគ្មែ ន
ោរពិោរអច្បិនគនតយ។៍» «ដរើអវីច េខ្ុ ំបានឮគ្មរន់ិយយដនោះ ជាោរពិរច រឬដទ្?» 

ដៅដពេដន្មោះ ខ្ុ ំ ឹងថាខ្ុ ំក្សំពុង ួបនឹងបញ្ញា ។ ខ្ុ ំ ឹងថាអារក្សសនឹងមនិឈប់
ត្រឹមដន្មោះដទ្ ដហើយខ្ុ ំក្សម៏និច្បងដ់ ើញថាមានអវីដក្សើរដ ើងបន្មទ បព់ីដន្មោះច រ។ ខ្ុ ំបាន
 ឹងដត្ច្បើនលួរសមអំពីសគង្ហរ មខ្ងវញិ្ញា ណ ដហើយក្សយ៏េ់ថាខ្ុ ំក្សំពុងចរដ ើរផ្សេូវខុស។ 
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សូមចាថំា ដរឿងដនោះបានដក្សើរដ ើងជាដត្ច្បើនឆ្ន មំុនដពេច េខ្ុ ំបានយេ់ច្បាស់អំពី
ក្សិច្បចោរទាងំអមាេមា៉ា នដនោះ។ ប៉ាុចនត ខ្ុ ំ ឹងេែមត្លបត់្គ្មនក់្សនុងោរសមារ េ់ដ ើញថា 
ខ្ុ ំត្រូវត្បឈមមុខជាមយួនឹងបញ្ញា ដនោះដៅក្សនុង ពខ្ងវញិ្ញា ណ ត្បសិនដបើខ្ុ ំច្បងម់ាន
ដជាល យ័ដេើវា។ ខ្ុ ំក្ស៏បានទ្ទ្ួេសារ េ់ថា វាជាោរដរៀបច្បរំបស់អារក្សសដ ើមបឲី្យខ្ុ ំធ្លេ ក្ស់
ចុ្បោះ ដៅដពេច េខ្ុ ំដនឿយហរ់ ដហើយមនិរពំឹងថានឹងមានបញ្ញា ណាមយួដន្មោះ។

ដៅដពេដន្មោះ ខ្ុ ំបាន ឹងថាក្សដីសងឃមឹរបស់ខ្ុ ំលឺមានចរត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជា
មាច ស់ប៉ាុដណាណ ោះ។ ខ្ុ ំផ្លទ េ់ពុំមានសមរថភាពដ ើមបបីញ្ឈបភ់ាព យ័ខ្េ ច្បច េក្សំពុងចរ
យយី េ់លំនិររបស់ខ្ុ ំដ ើយ។  ូដច្បនោះខ្ុ ំបានសរដសរអរថបទ្លមពរីអំពីោរដត្បាសឲ្យ
ជាដៅដេើោរជាដត្ច្បើនច េមានទ្ំហំ ៣  ៥ ដហើយបិរោរទាងំដន្មោះដៅដពញ
 ញ្ញា ំងផ្សទោះ។ ខ្ុ ំបានចក្សចត្បច្បិរតលំនិរដៅច្បំដ ោះត្ពោះអមាច ស់ ដហើយក្សប៏ានចាបដ់ផ្សដើម
 ំដណើ រោរននោរអ វិរឍ ដំនឿដៅក្សនុង ួងច្បិរត។ ខ្ុ ំបាន ឹងថា ខ្ុ ំចាបំាច្បត់្រូវសាប
ដត្ ោះដៅក្សនុងច្បិរតរបស់ខ្ុ ំ ដ ើមបឲី្យ ំដនឿអាច្បអ វិរឍបាន  ូដច្បនោះខ្ុ ំក្សប៏ានសញ្ា ឹងលិរដៅ
ដេើត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដពញមយួនថៃ។

ដៅដពេ ំបូង ពុំមានអវីចត្បត្បួេដ ើយ។ មុខរបស់ខ្ុ ំដៅចរសពឹក្ស ដហើយខ្ុ ំចរង
ចររយុទ្ធជាមយួនឹងវញិ្ញា ណននភាព យ័ខ្េ ច្ប។ វាគ្មែ នអវីដក្សើរដ ើងរហូរ េ់ខទង់
មយួសបាដ ហ៍ដត្ោយមក្ស វាក្សដ៏ក្សើរដ ើង!  ូច្បជា ំដណើ រោររបស់ដយើងដៅក្សនុងលមពរី 
មា៉ា កុ្សស ៤៖២៦បដត្ងៀន លឺដៅដពេច េខ្ុ ំសាបដត្ ោះត្ពោះបនទូេចូ្បេមក្សក្សនុងច្បិរត
របស់ខ្ុ ំ  ំដនឿបាន ុោះោេដ ើងច េ ំបូងវាជាពនេក្ស បន្មទ បម់ក្សក្សដ៏ច្បញក្សួរ ោក្ស់
ត្គ្មប ់ដហើយក្សទុ៏្ំច េដយើងអាច្បត្ច្បូរបាន។

ដៅក្សនុង ំដណើ រោរដនោះទាងំមូេ ពុំទានម់ានោរយេ់ត្សប និង ំដនឿដៅដ ើយ
ដទ្។ ដទាោះជាយ៉ា ងណាក្សដ៏ោយ ខ្ុ ំមនិបានដ ើញោរផ្លេ ស់បដូរ ឬ ឹងពីរដបៀបច េ
 ំដណើ រោរដនោះដ្វើោរដោយដយងតាមបទ្លមពរីមា៉ា កុ្សស  ំពូក្ស ៤ លឺពិរជាមានោរ
ផ្លេ ស់បដូរចមន។ ោរផ្លេ ស់បដូរច េខ្ុ ំក្សំពុងចរនិយយដនោះលឺមនិទានដ់ក្សើរដ ើងដៅដេើ
 ពខ្ង្មែជារិដៅដ ើយដទ្ ប៉ាុចនតោរផ្លេ ស់បដូរលឺដក្សើរដ ើងដៅដេើ ួងច្បិរតរបស់ 
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ដយើង។ ត្បសិនដបើដយើងោនជ់ាប់នឹងត្ពោះបនទូេ ដន្មោះត្ពោះបនទូេនឹងចាបដ់ផ្សដើមផ្លេ ស់បដូរ
ត្បពន័ធ ំដនឿនន ួងច្បិរតរបស់ដយើងពី ួងច្បិរតននោរមនិដ ឿ ដៅជា ួងច្បិរតច េយេ់
ត្សបជាមយួសាថ នសួលដ៌ោយឯក្សឯង។  ូដច្បនោះ ដៅក្សនុងក្សរណីដនោះ ខ្ុ ំបានោនជ់ាបន់ឹង
ត្ពោះបនទូេ ដោយ ឹងថាដន្មោះជាច្បដមេើយរបស់ខ្ុ ំ។

ភាេ មៗដន្មោះ ដៅនថៃមយួច េខ្ុ ំដ ើរដពញផ្សទោះរបស់ខ្ុ ំច េមានបិរោរ ៣ ៥
ដពញ ញ្ញា ំងផ្សទោះ ខ្ុ ំក្សដ៏មើេច្បំោរមយួច េខ្ុ ំបានដ ើញរាបរ់យ ងមក្សដហើយ។ ប៉ាុចនត
ដេើក្សដនោះ ដៅដពេច េខ្ុ ំដមើេដៅោនោ់រដន្មោះ វាបានទាក្សច់្បិរតខ្ុ ំភាេ ម! ភាេ មៗ
ដន្មោះ មានដត្បងតាងំហូរមក្សដេើខ្ុ ំ ភាព ័យខ្េ ច្បបានចាក្សដច្បញភាេ ម ដហើយខ្ុ ំបាន
ដឹងថា ខ្ុ ំបានជាដហើយ។ ចមនដហើយ មុខរបស់ខ្ុ ំដៅចរសពឹក្ស។ មនិទានម់ានអវីចត្ប
ត្បួេដៅដ ើយ ប៉ាុចនតខ្ុ ំ ឹងថាខ្ុ ំបានជាដហើយ។ ដៅដពេប៉ាុន្មែ នដមា៉ា ងដត្ោយមក្ស មុខ
របស់ខ្ុ ំបានចត្បជា្មែតាទាងំត្សុង ដហើយភាពសពឹក្សទាងំប៉ាុន្មែ នក្សប៏ានបារអ់ស់។ 
សូមសរដសើរត្ពោះជាមាច ស់! ត្ពោះបនទូេពិរជាដ្វើោរចមន!

ដទាោះបីជាខ្ុ ំបានអនុញ្ញា រឲ្យ ីវរិខ្ងវញិ្ញា ណរបស់ខ្ុ ំចុ្បោះទ្នដ់ខាយដោយោរ
ត្ពដងើយក្សដនតើយ និងមានភាពមមាញឹក្ស មនិយូរប៉ាុន្មែ នខ្ុ ំបាន ឹងពីក្សំហុសរបស់ខ្ុ ំ 
ដហើយចក្សចត្បច្បិរតលំនិរពីភាពេៃងដ់មេ ច េខ្ុ ំមាន។ ោរដនោះបានដក្សើរដ ើងតាងំពី
ដពេច េខ្ុ ំដទ្ើបនឹងដរៀនពីរដបៀបច េ ំដនឿ ំដណើ រោរ ដហើយខ្ុ ំមនិទានម់ានបទ្
ពិដសា្នដ៍ត្ច្បើនដៅដេើចផ្សនក្សដនោះដៅដ ើយដទ្។ ខ្ុ ំដមើេដៅោន់អវីច េខ្ុ ំបានដ្វើដៅ
ដពេដន្មោះ ដោយសួរមនុសសឲ្យត្បាបអ់ំពីអន្មលររបស់ខ្ុ ំដៅដពេច េ ួបបញ្ញា  ជា
ជាងដៅរក្សត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដោយផ្លទ េ់ ច េោរដនោះជាទ្ដងវើដេោ 

ណាស់។ ដៅដពេច េខ្ុ ំបានយេ់ពីអវីច េក្សំពុងចរដក្សើរដ ើង ខ្ុ ំក្សប៏ានដបើក្សដៅ
ត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដោយទ្ំនុក្សច្បិរត។ លួរឲ្យដសាក្សសាដ យ មនុសសជាដត្ច្បើន
មនិមានទ្ំនុក្សច្បិរតដៅដេើ ំដណើ រោរដនោះដទ្ ដត្ ោះពួក្សដលមនិធ្លេ បម់ាននរណាបដត្ងៀន
អំពី ំដនឿ និងរដបៀបច េ ំដនឿដក្សើរដ ើងដ ើយ។ ដោយដហរុថាពួក្សដលមនិបាន ឹង
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ពី ំដណើ រោរដនោះ ដៅដពេច េដលរងសមាព ្ ពួក្សដលបានដបាោះបង់ដចាេត្ពោះបនទូេ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ដោយលិរថាត្ពោះបនទូេមនិដ្វើោរដទ្។

ការមេវងេល់រីការវេព្បហាររបេ់មារសាតំង 
អនក្សន្មងត្លីសទីនបានចូ្បេមក្សត្ក្សុម ំនុំរបស់ដយើងទាងំមនិបាន ឹងដត្ច្បើនអំពីត្ពោះ

ជាមាច ស់ដទ្។ ន្មងបានដក្សើរជាថែីដៅក្សនុងោរត្ប ុំដពេត្ពឹក្សនថៃអាទ្រិយរបស់ដយើងមយួ 
ដហើយ ីវរិរបស់ន្មងបានផ្លេ ស់ចត្បលួរឲ្យក្សរស់មារ េ់។ ដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំរបស់ដយើង 
ដយើងមានថាន ក្សច់ េបដត្ងៀនអំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ចផ្សនក្សមយួច េដយើង
បដត្ងៀនលឺអំពីសិទ្ធិត្សបច្បាបក់្សនុងោរទ្ទ្ួេោរដត្បាសឲ្យជា។ ត្លីសទីនមានបញ្ញា
ជាមយួនឹងោរសាដ បអ់ស់រយៈដពេជាដត្ច្បើនឆ្ន កំ្សនេងមក្សដហើយ។ តាមពិរ ន្មងបាន
 ក្សឧ់បក្សរណ៍ ំនួយោរសាដ បអ់ស់រយៈដពេ ៤០ឆ្ន  ំដហើយក្សប៏ានបារប់ងោ់រសាដ ប់
ខទង៥់០%ច រ។ មាដ យរបស់ន្មងថេង ់ ដហើយបងត្បុសរបស់ន្មងក្ស៏ ួបនឹងបញ្ញា ថេង់
ដនោះច រ។ ដៅដពេច េត្លីសទីនបានឮថាក្សនុងន្មមជាអនក្សដ ឿ ន្មងមានសិទ្ធិត្សប
ច្បាបដ់ ើមបទី្ទ្ួេោរជាសោះដសប ើយ ន្មងពិរជារដំ ើបណាស់!

ដៅក្សនុងថាន ក្សសិ់ក្សាដន្មោះ  រយិរបស់ខ្ុ ំបានោក្សន់ ដៅដេើន្មង ដហើយអ្ិសាា ន
ឲ្យោរសាដ បរ់បស់ន្មងបានដបើក្សដ ើង ដហើយរដំពច្បដន្មោះ ន្មងអាច្បឮបានយ៉ា ងច្បាស់
ចរមដង។ ត្លីសទីនបានចាបដ់ផ្សដើមចត្សក្សផ្សង យំផ្សង ដេើក្សរដមកើងត្ពោះជាមាច ស់ផ្សង។ ដៅ
ដពេច េ រយិរបស់ខ្ុ ំត្រិនោនិងត្លីសទីនបានមក្សត្បាបខ់្ុ ំពី ំណឹងេអដន្មោះ ខ្ុ ំពិរ
ជាមានអារមែណ៍ថាច្បង់ោស់ដរឿនន្មងអំពីោរវាយត្បហាររបស់មារសាតាងំ 
ណាស់។ ខ្ុ ំបានត្បាបត់្រិនោឲ្យបដត្ងៀនត្លីសទីនថា ត្បសិនដបើមានដរាលសញ្ញា ចាស់
ចាបដ់ផ្សដើមដរ ើដ ើងវញិ ដន្មោះន្មងត្រូវត្បោសដោយច្បិរតោេ ហានដៅោនប់ញ្ញា ដន្មោះ 
ដហើយត្បោសថាន្មងបានជាដហើយ ដហើយមារសាតាងំត្រូវថយដច្បញឲ្យឆ្ៃ យ។ ដៅ
ត្ពឹក្សបន្មទ ប ់ ោរេបងេក្សប៏ានដក្សើរដ ើងចមន។ ោរសាដ បរ់បស់ន្មងបានត្រេបដ់ៅ
ោនប់ញ្ញា ចាស់ លឺន្មងមនិអាច្បសាដ បឮ់បានច្បាស់ដទ្។  ូដច្បនោះ ន្មងបានដ្វើតាមអវី
ច េដយើងនិយយលឺ «អរដ់ទ្ មារសាតាងំ ខ្ុ ំមនិត្ពមទ្ទ្ួេបញ្ា ដនោះដ ើយ។ ខ្ុ ំជា
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សោះដសប ើយ ដហើយខ្ុ ំបានជាសោះដសប ើយដៅក្សនុងត្ពោះន្មមត្ពោះដយស ូ!» ត្សាបច់រ
ត្រដច្បៀក្សរបស់ន្មងបានដបើក្សដ ើង ដហើយន្មងអាច្បសាដ បឮ់តាងំពីដពេដន្មោះមក្ស។

សូមចាថំា មារសាតាងំនឹងវាយត្បហាររារាងំ និងពាយមោនោ់បទ់្ឹក្ស ីវញិ។ 
សូមកុ្សំបដណាដ យឲ្យវាដ្វើ ូដច្បនោះបានឲ្យដសាោះ។ សូមឈរមាដំៅដេើត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះ
បនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់!

ដៅក្សនុង ំពូក្សដនោះ ខ្ុ ំបានច្បំណាយដពេខេោះដ ើមបដី្វើោរពនយេ់ េ់ដោក្សអនក្ស
អំពីមូេោា នត្លឹោះនន ំដនឿ រដបៀបច េ ំដនឿត្បរិបរតិោរ រដបៀបច េ ឹងថាដោក្សអនក្ស
ពិរជាមាន ំដនឿឬយ៉ា ងណា និងក្សចនេងច េដយើងអាច្បទ្ទ្ួេបាន ំដនឿ។ ដ ើមបឲី្យ
ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដ្វើត្បរិបរតិោរដៅក្សនុង ីវរិរបស់ដោក្សអនក្ស ដោក្សអនក្ស
ចាបំាច្បត់្រូវ ឹងយ៉ា ងដនោះ។ សូមចាថំា ត្ពោះដយស ូបានត្បាបគ់សតីដន្មោះថា «កូ្សនត្សី
ដអើយ!  ំដនឿរបស់ន្មងដ្វើឲ្យន្មងជាសោះដសប ើយដហើយ» ដហើយ ូដច្បនោះ សូមឲ្យដសច្បក្សដី
ដនោះសត្មាបដ់ោក្សអនក្សច រ៖  ំដនឿរបស់ដោក្សអនក្ស  ួងច្បិរតរបស់ដោក្សអនក្សដ ឿជាក្ស់
យ៉ា ងត្បាក្ស ទាងំត្សុងអំពីអវីច េសាថ នសួលត៌្បោស ដហើយយក្សក្សដណដ ៀវមក្សត្ច្បូរ 
ច េោេ យជាច្បដមេើយសត្មាបប់ញ្ញា  ឬរត្មូវោរទាងំឡាយច េដោក្សអនក្សអាច្បនឹង
ត្បឈមមុខដៅក្សនុង ីវរិ។
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ជំពកូទ៦ី

ព្រះរររបេ់ព្រះអមាច្ េ់  

ខ្ុ ំនិង រយិក្សំពុងចរអងរុយញំុាអាហារដពេោៃ ច្បដៅក្សនុងដភា នីយោា នមយួ
ជាមយួនឹងត្លូអ្ិបាយច េមក្សអ្ិបាយដៅត្ក្សុម ំនុំរបស់ដយើង។ ដៅដពេដន្មោះ 
ដមា៉ា ងត្បចហេជា ១០ យប ់ដហើយដយើងដទ្ើបនឹងច្បបោ់រត្ប ុំត្ក្សុម ំនុំដពេោៃ ច្បមយួ
ច េត្បក្សបដោយឫទាធ នុភាពរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ អនក្សរររុ់បានដ ើរមក្សដ ើមបឲី្យដយើង
កុ្សមែងអ់ាហារ ដហើយដយើងក្ស៏ចាបដ់ផ្សដើម ច ក្សដេង។ ត្លូអ្ិបាយច េអងរុយជាមយួ
ខ្ុ ំបានចាបដ់ផ្សដើមត្បាបគ់្មរថ់ាោរត្ប ុតំ្ក្សុម ំនុំមានេក្សខណៈេអយ៉ា ងណា ដហើយក្ស៏
បានត្បាបព់ីត្ក្សុម ំនុំរបស់ដយើងច រ។ បន្មទ បម់ក្សខ្ុ ំក្សដ៏ េដៅោនអ់នក្សរររុ់ថា «ដរើ
ដោក្សចូ្បេច្បិរតបរបាញ់សរវដទ្?» គ្មរ់ថាគ្មរចូ់្បេច្បិរតោរបរបាញ់ខ្េ ងំណាស់។ ត្លូ
អ្ិបាយដន្មោះចរងចររដំ ើបច្បងស់ាដ បព់ីសាច្បដ់រឿងច េទាក្សទ់្ងនឹងោរបរបាញ់
ណាស់ ដហើយតាមពិរ ខ្ុ ំបាន ូនដសៀវដៅរបស់ខ្ុ ំច េមានច្បំណងដ ើងថា 

  េ់ន្មងដៅយបដ់ន្មោះច រ ដ ើមប ូីន េ់មរិត ក្សដិរបស់ន្មង។ ខ្ុ ំបានទុ្ក្ស
ដសៀវដៅច េខ្ុ ំនឹងដផ្ស្ើ ូន េ់ន្មងដៅដេើក្សត្មាេឥ ាចក្សបរដៅអីរបស់ខ្ុ ំ។

អនក្សរររុ់ដន្មោះបានដរៀបរាបជ់ាបនតបន្មទ បព់ីោរច េគ្មរធ់្លេ បប់របាញ់ជាដត្ច្បើន
ដេើក្សដត្ច្បើនសា ប៉ាុចនតមនិច េបានោដ នម់យួក្សាេដសាោះ។ ដ ្ៀវរបស់ខ្ុ ំ និងខ្ុ ំបាន
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ចាបដ់ផ្សដើមពនយេ់ពីរដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ំដណើ រោរ ដហើយគ្មរអ់ាច្ប
រពំឹងថានឹងទ្ទ្ួេបានោដ នរ់បស់គ្មរដ់ៅរាេ់ដេើក្សច េគ្មរដ់ច្បញដៅបរបាញ់។ 
គ្មរព់ិរជាមនិសូវយេ់ពីអវីច េដយើងបាននិយយដទ្។ ប៉ាុចនត ខ្ុ ំចាថំាខ្ុ ំបានឲ្យ
ដសៀវដៅច េដៅចក្សបរខ្ុ ំដន្មោះដៅោនគ់្មរ។់ ខ្ុ ំបានត្បាបត់្លូអ្ិបាយច េជាដ ្ៀវ
ថា ខ្ុ ំនឹង ូនដសៀវដៅមយួច្បាប់ដផ្សសង ដហើយន្មងក្សយ៏េ់ត្ពម។ អនក្សរររុ់បានអរ
លុណខ្ុ ំ ដហើយសនាថានឹងអានដសៀវដៅ។ ខ្ុ ំសាែ នថាខ្ុ ំនឹងចេង ួបគ្មរដ់ទ្ៀរ
ដហើយ ប៉ាុចនតតាមពិរលឺមនិចមនអញ្ច ឹងដទ្។

មយួឆ្ន ដំត្ោយមក្ស ដ ្ៀវអ្ិបាយ ច េបានមក្សត្ក្សុម ំនុំរបស់ដយើងមដងដទ្ៀរ 
ដហើយន្មងបានត្បាប់ថាន្មងចូ្បេច្បិរតដភា នីយោា នច េដយើងបានដៅឆ្ន មំុន 
ដហើយក្សសំុ៏ដយើងឲ្យដៅទ្ីដន្មោះ។  ូដច្បនោះ ដយើងក្សប៏ានដៅដភា នីយោា នដន្មោះ។ ដៅ
ដពេច េដយើងអងរុយចុ្បោះ ដយើងក្សភ្៏ាក្សដ់ផ្សអើេដត្ ោះបាន ួបនឹងអនក្សរររុ់ ច េច េ
ដយើងបាន ួបដៅឆ្ន មំុន។ ដៅដពេច េដយើងដ ើរចូ្បេដៅ គ្មរ់បានដមើេមុខដយើង
ដហើយឧទានថា «ដអា ៎អនក្សទាងំបីបានមក្សទ្ីដនោះដៅឆ្ន មំុន ដហើយដយើងបាន ច ក្សគ្មន ពី
ោរបរបាញ់សរវោដ ន់។» ដយើងក្សដ៏ េថា «ចមនដហើយ ដយើងដៅចា។ំ» គ្មរ់ថា «ខ្ុ ំ
បានអានដសៀវដៅច េដោក្សត្លូឲ្យ េ់ខ្ុ ំ ដហើយខ្ុ ំបានដ្វើតាមអវីច េដសៀវដៅដន្មោះ
ចច្បង។ ខ្ុ ំបាញ់បានោដ នព់ីរក្សាេដៅឆ្ន មំុន ដហើយក្សរ៏ពំឹងថានឹងទ្ទ្ួេបានោដ ន់
របស់ខ្ុ ំដៅឆ្ន ដំនោះច រ។» ដយើងពិរជារដំ ើបដៅដពេច េសាដ ប់ឮពីសាច្បដ់រឿងរបស់
គ្មរ ់ប៉ាុចនតដយើងក្សម៏និបានភ្ាក្សដ់ផ្សអើេច រ។ ត្ពោះរា យ ំដណើ រោរដៅត្លបដ់ពេដវោ!

មានដពេមយួ ខ្ុ ំបានដរៀបច្បំោរ ួប ុំសត្មាបត់្លូលង្ហវ េជាង ២៥ ន្មក្ស ់ដោយ
បានពនយេ់ពួក្សដលពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងរដបៀបច េត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ។ 
វាជាោរ ួប ុ ំេ៏អ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំដហៀបនឹងដច្បញពីបនទបត់្ប ុំ ដហើយបុលរេិក្ស
របស់ខ្ុ ំក្សំពុងចរដ្វើោរដបាសសមាអ រ មានត្លូលង្ហវ េមាន ក្ស់បានដ ើរចូ្បេមក្សវញិ។ គ្មរ់ 
និង រយិរបស់គ្មរប់ានមក្ស ួបត្បពនធរបស់ខ្ុ ំ ដហើយច្បងន់ិយយជាមយួដយើង។ ត្លូ
លង្ហវ េបានត្បាបដ់យើងថា ផ្សទោះរបស់គ្មរន់ឹងត្រូវដលរបឹអូសយក្សដៅចុ្បងសបាដ ហ៍ដនោះ 
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ត្បសិនដបើគ្មរគ់្មែ នត្បាក្ស៦់៩០០ ុោេ រដទ្ដន្មោះ។ គ្មរប់ានពនយេ់ថា គ្មរគ់្មែ នត្បាក្ស់
ដសាោះដេើក្សចេងចរត្បាក្ស ់១០០ ុោេ រ ច េគ្មរក់្សំពុងោនដ់ៅក្សនុងន ។ គ្មរដ់ េ
ថា «ខ្ុ ំមានត្បាក្សច់រប៉ាុណណឹ ងដទ្ ចរខ្ុ ំច្បងស់ាបដត្ ោះវា ូច្បច េដោក្សត្លូបានបដត្ងៀន
ដៅយបដ់នោះ ដហើយច្បងឲ់្យដោក្សត្លូ និងអនក្សត្លូយេ់ត្សបជាមយួខ្ុ ំសត្មាបត់្បាក្ស់
ច េដយើងត្រូវោរដៅសបាដ ហ៍ដនោះ។» ដយើងបានរមួច្បិរតគ្មន  ដហើយអ្ិសាា ន និងអរ
ត្ពោះលុណត្ពោះជាមាច ស់សត្មាបត់្បាក្សច់ េគ្មរត់្រូវោរ។

ជាងមយួចខដត្ោយមក្ស ខ្ុ ំបានដ ើញត្លូលង្ហវ េ ច េដៅក្សនុងត្ពឹរតិោរណ៍មយួ
ដទ្ៀរ។ គ្មរប់ានររម់ក្ស ួបខ្ុ ំទាងំក្សដីរដំ ើប ដហើយដ េថា «ខ្ុ ំច្បង់ត្បាបដ់ោក្សត្លូពីអវី
ច េបានដក្សើរដ ើង។ ខ្ុ ំមនិបានត្បាបដ់ោក្សត្លូពីដរឿងដនោះ ដៅដពេច េដយើងបាន
និយយគ្មន ដេើក្សមុន ប៉ាុចនតខ្ុ ំនិង រយិមានអា ីវក្សមែដបាោះពុមពអាវយឺររូច្បមយួច េ
ដយើងដ្វើដៅឯក្សនុងយនោា នរបស់ដយើងមដងមាក េ។ ដយើងមនិសូវជាោក្សក់្សបជាមយួវា
ប៉ាុន្មែ នដទ្ ប៉ាុចនតយូរមដងៗមានដលបញ្ញា ទ្ិញពីដយើង។ ដៅនថៃច េដយើងបានអ្ិសាា ន
ជាមយួដោក្សត្លូ ដយើងបានទ្ទ្ួេោរកុ្សមែងម់យួច្បំនួនច េសរបុជាទ្ឹក្សត្បាក្សដ់សែើនឹង 
៨៩០០ ុោេ រ ច េដយើងត្រូវោរដ ើមបដីោោះផ្សទោះមក្សវញិ។ សូមអរលុណ!»

ខ្ុ ំបានចូ្បេរមួដៅឯសននិបាររបស់ត្លូលង្ហវ េក្សនុងរ ាណរសស៍ ោរ ៉ាេីូណា ច េ
មានត្លូលង្ហវ េជាង៥០០ន្មក្សចូ់្បេរមួ។ ខ្ុ ំមនិបដត្ងៀនអីដទ្ លឺត្គ្មនច់រចូ្បេរមួ
ប៉ាុដណាណ ោះ។ មានបុរសមាន ក្ស់បានដ ើរមក្ស ួបខ្ុ ំ ដហើយថា «ខ្ុ ំត្រូវោរនិយយជាមយួ
ដោក្ស។» គ្មរជ់ាត្លូលង្ហវ េមក្សពីត្បដទ្សអាេេឺម៉ាង ់ ដហើយគ្មរ់ថាមានដរឿងរា៉ា វលួរឲ្យ
ចាបអ់ារមែណ៍មយួច្បងត់្បាប ់េ់ខ្ុ ំ។

មនិ ឹងជាដោយរដបៀបណា កូ្សនត្បុសរបស់គ្មរច់ េមានវយ័ ំទ្ងម់ានសីុរី
របស់ដយើង។ បន្មទ បព់ីសាដ បសីុ់រីទាងំដន្មោះចាប ់គ្មរ់ (កូ្សនត្បុស) បានសដត្មច្បច្បិរតថា
នឹងទ្ទ្ួេឧបក្សរណ៍ចាក្ស ់ ដោយ ំដនឿ ដត្ ោះគ្មរពុ់ំមានេទ្ធភាព
ទ្ិញវា។ ខ្ុ ំដ ឿថាត្លបគ់្មន សារ េ់ ប៉ាុចនតចត្ក្សងដោដោក្សអនក្សមនិសារ េ់ វា
លឺជាឧបក្សរណ៍សត្មាបដ់េងដហរមដអ ិច្បត្រូនិច្ប។ ត្លូលង្ហវ េបានត្បាបខ់្ុ ំពីរដបៀប
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ច េកូ្សនត្បុសរបស់គ្មរប់ានដ ើរចូ្បេមក្សក្សនុងោរយិេ័យរបស់គ្មរដ់ៅនថៃមយួ 
ដហើយសំុឲ្យគ្មរយ់េ់ត្ពមជាមយួខេួនថានឹងទ្ទ្ួេបានឧបក្សរណ៍ 
ចមន។ កូ្សនត្បុសបានពនយេ់ដៅោន់ឪពុក្សពីអវីច េគ្មរប់ានដរៀនតាមរយៈោរសាដ ប់
សីុរីដមដរៀនរបស់ខ្ុ ំ ដហើយគ្មរ់ច្បងស់ាបដត្ ោះគ្មរពូ់  និងអ្ិសាា នជាមយួឪពុក្ស
របស់គ្មរទ់ាក្សទ់្ងនឹងោរដនោះ។  ូដច្បនោះត្លូលង្ហវ េក្សប៏ានត្បាបខ់្ុ ំថា គ្មរម់និបានលិរ
ដត្ច្បើនពីវាដ ើយ ប៉ាុចនតក្សនុងន្មមជាត្លូលង្ហវ េត្បចាតំ្ក្សុម ំនុំ គ្មរប់ានទ្ទ្ួេនូវត្គ្មប់
ពូ ច េកូ្សនត្បុសបានសាបដត្ ោះ លឺជារង្ហវ យចផ្សនក្សថវោិច េកូ្សនត្បុសដន្មោះបាន
ថាវ យ េ់ត្ក្សុម ំនុំ។ គ្មរន់ិងកូ្សនត្បុសបានអ្ិសាា នជាមយួគ្មន  ដហើយយេ់ត្សប
ថាដៅដពេដនោះកូ្សនត្បុសដន្មោះបានទ្ទ្ួេ ដហើយ។ ពួក្សដលក្សប៏ាន
សនែរថាបញ្ញា ដន្មោះបានច្បបស់ពវត្លបច់ រ។

ដៅនថៃបន្មទ ប ់ មានបុរសមាន ក្សដ់ៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំបានទូ្រស័ពទមក្សត្លូលង្ហវ េដន្មោះ 
ដហើយសួរថាដរើកូ្សនត្បុសរបស់គ្មរច់្បងរ់ក្សត្បាក្សប់ចនថមខេោះច រឬដទ្ ដត្ ោះគ្មរ់មាន
ោរង្ហររយៈដពេខេីមយួច េគ្មរត់្រូវោរអនក្ស ួយ ។ កូ្សនត្បុសដន្មោះរកី្សរាយជាខ្េ ងំ 
ដហើយបានរក្សត្បាក្សេ់ែមត្លបត់្គ្មនដ់ៅក្សនុងដពេដ្វើោរពីរនថៃដន្មោះដ ើមបទី្ិញឧបក្សរណ៍ 

។

ោរដនោះបានដ្វើឲ្យយុវ នដន្មោះោនច់រចាបអ់ារមែណ៍ដ ើង ដហើយពីរបីសបាដ ហ៍
ដត្ោយមក្ស ត្លូលង្ហវ េបាននិយយថាកូ្សនត្បុសរបស់គ្មរ់បានត្រេបម់ក្សោរយិ
េ័យគ្មរម់ដងដទ្ៀរ ដហើយសំុឲ្យគ្មរយ់េ់ត្សបជាមយួខេួនដៅដេើក្សិច្បចោរមយួដទ្ៀរ
។ ត្លូលង្ហវ េក្សប៏ានត្បាបខ់្ុ ំថា «ត្បាក្ស ណាស់» ប៉ាុចនតគ្មរ់ហាក្ស ូ់ច្បជាភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ
បនតិច្បដៅដពេច េបានឮកូ្សនត្បុសសំុឲ្យគ្មរយ់េ់ត្សបថា ត្ពោះជាមាច ស់នឹងត្បទាន
ឲ្យគ្មរម់ានសាច្ប ុ់ំ្ំជាងមុន។ ត្លូលង្ហវ េបានត្បាបខ់្ុ ំថា គ្មរម់និ ឹងថាត្រូវដ្េើយ
ដៅោនកូ់្សនត្បុសយ៉ា ងណាដទ្ដៅដេើដរឿងដនោះ។ ប៉ាុចនតមនិយូរប៉ានុ្មែ ន គ្មរ់បានត្បាប់
កូ្សនត្បុសថាគ្មរត់្រូវដ្វើក្សិច្បចោរច េគ្មរល់ួរដ្វើដៅដពេទូ្េសំុសាច្ប ុ់ំពីត្ពោះជាមាច ស់ 
លឺគ្មរន់ឹងយេ់ត្សបជាមយួកូ្សន រាបណាកូ្សនយេ់ពីដរឿងដន្មោះ។ កូ្សនត្បុសក្សប៏ាន
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យេ់ត្ពម។  ូដច្បនោះ ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរកូ្សនត្បុសក្សប៏ានសាបដត្ ោះត្គ្មបពូ់  ដហើយពួក្ស
ដលក្សប៏ានអ្ិសាា នយេ់ត្សបពីោរដនោះ។

ដៅនថៃចសអក្សដ ើង មានឡានមយួបានមក្សឈបដ់ៅមារទ់ាវ រផ្សទោះត្លូលង្ហវ េ។ ដៅ
ក្សនុងឡានដន្មោះ លឺជាត្ក្សុមត្លួសារមយួច េចូ្បេរមួត្ក្សុម ំនុំរបស់ពួក្សដល។ ដៅដពេ
ច េត្លូលង្ហវ េដច្បញដៅនិយយជាមយួពួក្សដល ដលដ េថាពួក្សដលបានដបាស
សមាអ រយនោា នក្សនុងផ្សទោះ ដហើយដ ើញ ុំច ក្សមយួឈុរច េដលលិរថាកូ្សនត្បុស
របស់ត្លូលង្ហវ េត្បចហេជាច្បង់បាន។ ដបើកូ្សនត្បុសមនិច្បងប់ានដទ្ ត្លូលង្ហវ េ
ត្បចហេជាសារ េ់នរណាដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំច េច្បងប់ានវា។ ត្លូលង្ហវ េបានត្បាបខ់្ុ ំ
ថា ពុំមាននរណាបាន ឹងថាកូ្សនត្បុសរបស់គ្មរច់្បងប់ានសាច្ប ុ់ំ្ំជាងមុន ដហើយ
ពួក្សដលដទ្ើបចរបានអ្ិសាា នពីោរដនោះដៅយបម់ញិប៉ាុដណាណ ោះ។ ត្លូលង្ហវ េបាន
និយយថា គ្មរព់ិរជាភ្ាក្សដ់ផ្សអើេណាស់! គ្មរប់ានចូ្បេដៅក្សនុងផ្សទោះដហើយនិយយ
ដៅោនកូ់្សនត្បុសថា «ដរើសីុរីទាងំដន្មោះដៅឯណា?»

សាច្បដ់រឿងចបបដនោះជាដរឿង្មែតា។ ខ្ុ ំឧសាហ៍ឮពីវាញឹក្សញាប់ណាស់ ដហើយខ្ុ ំ
ក្សច៏្បងឲ់្យសាច្បដ់រឿងចបបដនោះោេ យជាដរឿង្មែតាដៅក្សនុង ីវរិរបស់ដោក្សអនក្សច រ។ មក្ស
 េ់ច្បំណុច្បដនោះ ដយើងបានបក្សត្សាយ និងពិភាក្សាពីទ្ិ ាភាពសំខ្ន់ៗ មយួច្បំនួនពី
រដបៀបច េច្បាបន់នត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ំដណើ រោរ ក្ស ូ៏ច្បជារដបៀបច េោរ
យេ់ត្សប ឬ ំដនឿជាោរចាបំាច្បដ់ ើមបឲី្យសាថ នសួលទ៌្ទ្ួេបានសិទ្ធិត្សបច្បាបដ់ៅ
ដេើ ពចផ្សន ី។ ដៅដពេដនោះ ចូ្បរដយើងដមើេោនច់រសីុ ដត្ ជាងមុនពីរដបៀបច េ
ច្បាបន់នត្ពោះរា យអាច្ប ួយ  េ់ដសច្បក្សដីត្រូវោររបស់ដយើងដៅដេើថវោិ។

អំដណាយពរននត្ពោះដយហូវា៉ា  ដន្មោះដ្វើឲ្យដៅជាមាន ដហើយត្ទ្ងមិ់នបចនថម
ដសច្បក្សតីទុ្ក្សខត្ពួយផ្សងដទ្។

សុភាសិរ ១០៖២២ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ)
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ដៅដពេច េខ្ុ ំដទ្ើបនឹងបានដ ើញខលមពរីដនោះ ខ្ុ ំលិរថា «ដរើខលមពរីដនោះមនិចមន
ច្បងប់ានថាអញ្ច ឹងដទ្ ចមនដទ្?» ប៉ាុចនត ខ្ុ ំបានដ ើញថា ខលមពរីដនោះពិរជាមាននយ័ចបប
ហនឹងចមន! ដ ើមបយីេ់ពីអរថនយ័ននអរតបទ្លមពរីដនោះ ដយើងត្រូវដមើេដៅោនដ់ ើម ំបូង
ោេច េត្ពោះជាមាច ស់ដទ្ើបបដងកើរមនុសសសិន។

ផ្សទុយដៅវញិ មានមាន ក្សប់ានផ្សដេ់សក្សខីភាពដៅក្សនុ ងវលរមយួច េចច្បងថា៖

ដរើមនុសសមានឋានៈអវីបានជាត្ពោះអងរនឹក្ស េ់ដល ូដច្បនោះ? ដរើបុត្រមនុសស
ជាអវីច របានជាត្ពោះអងរយក្សត្ពោះហឫទ្យ័ទុ្ក្សោក្សនឹ់ងដលយ៉ា ងដនោះ  ត្ពោះអងរ
បានដ្វើឲ្យដលមានឋានៈទាបជាងដទ្វតាចរមយួរយៈប៉ាុដណាណ ោះ ត្ពោះអងរត្បទាន
សិររីងុដរឿង និងកិ្សរតិយស េ់ដលទុ្ក្សជាមកុ្ស រា យ ត្ពោះអងរបានបគង្ហក បអវីៗទាងំ
អស់ឲ្យដៅដត្ោមដ ើងរបស់ដល ។

ត្ពោះជាមាច ស់បានបគង្ហក បអវីៗទាងំអស់ ឥរទុ្ក្សឲ្យមានអវីមយួដៅសេ់ 
ច េពុំបានចុ្បោះចូ្បេដន្មោះដ ើយ។ ក្សប៏៉ាុចនត ដៅដពេដនោះ ដយើងពុំដ ើញថា អវីៗ
សពវសារដពើសុទ្ធចរបានចុ្បោះចូ្បេនឹងអំណាច្បរបស់មនុសសដហើយដន្មោះដទ្។

ដហត្បឺ ២៖៦ ៨ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

 

ដយើងបានអានអរតបទ្លមពរីដនោះពីមុនមដងរចួ្បមក្សដហើយ ប៉ាុចនតវាជាោរចាបំាច្ប់
សត្មាបោ់រពិភាក្សារបស់ដយើងដៅដពេដនោះ។ ជាោររឭំក្សដ ើងវញិ ដៅដពេច េ
ត្ពោះជាមាច ស់បានបដងកើរមនុសសមក្ស អវីៗទាងំអស់ត្រូវបានោក្ស់ដត្ោមោរត្រួរត្តា
របស់គ្មរ។់ ពុំមានអវីមយួច េមនិបានចុ្បោះចូ្បេនឹងគ្មរដ់ ើយ។ គ្មរ់បានត្រួរត្តា
ដៅដេើចផ្សន ីដោយមុខរំចណងមយួច េត្ពោះជាមាច ស់បានដផ្សទរសិទ្ធិអំណាច្ប េ់
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គ្មរ ់ ដហើយក្ស៏ ក្សម់កុ្ស ននរា រោា  បិាេច េគ្មររ់ំណាងឲ្យច រ។ គ្មរត់្រូវបាន
បំ ក្សដ់ោយោរចាក្សដ់ត្បងតាងំ ដហើយទ្ទ្ួេក្សិរតិយសជាមយួនឹងសិទ្ធិអំណាច្ប
ច េគ្មរប់ានទ្ទ្ួេ។ មារសាតាងំច េ
បានបោះដបារត្បឆ្ងំនឹងត្ពោះជាមាច ស់ត្រូវបាន
ដបាោះមក្សដេើចផ្សន មីុនដពេច េអោបំាន
មានវរតមាន។ មារសាតាងំសអប់មនុសស ដៅ
ដពេច េវាបានរក្សដ ើញថាវាត្រូវបាន
ត្រួរត្តាដោយមនុសស ជាអនក្សច េបានទ្ទ្ួេ
មកុ្ស ននសិទ្ធិអំណាច្បរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដៅដពេដនោះ មារសាតាងំត្រូវចុ្បោះចូ្បេនឹង
មនុសសដោក្សច េជាសាន ត្ពោះហសដត្ពោះជាមាច ស់។ ដបើលិរតាមចផ្សនក្ស្មែជារិ មនុសស
ដោក្សមានក្សមាេ ងំខ្ងឯរបូោយទ្នដ់ខាយជាងវាឆ្ៃ យណាស់។ ដបើលិរតាមខ្ង
វញិ្ញា ណវញិ  ក្សយទាងំប៉ាុន្មែ នច េអោនំិយយលឺមានសិទ្ធិអំណាច្បដសែើនឹងត្ពោះជា
មាច ស់មានបនទូេផ្លទ េ់ច រ។ ដោក្សអោ ំក្សនុងន្មមជាកូ្សនត្បុសរបស់ត្ពោះជាមាច ស់បាន
ត្រួរត្តាដៅដេើចផ្សន ដីច្បញពីមុខរំណាង ខ៏ពងខ់ពស់ ច េមានសិទ្ធិអំណាច្ប និង
ភាពរងុដរឿង។

 ូដច្បនោះ មារសាតាងំសអបម់នុសសរបូដនោះ ដហើយច្បងប់ានសិទ្ធិអំណាច្បច េគ្មរ់
មានដៅដេើចផ្សន ី។  ំដណាោះត្សាយច េវាលិរលឺមានចរេួច្បយក្សមកុ្ស  ច េ
រំណាងឲ្យមុខរំចណងច េមនុសសមានប៉ាុដណាណ ោះ។ មានបញ្ញា បនតិច្បដៅត្រងដ់នោះ លឺ
មារសាតាងំពុំមានអំណាច្បដ ើមបេួីច្បមកុ្ស ពីអោដំទ្។ តាមពិរ វាសងឃមឹថាវាអាច្ប
បដញ្ញឆ រអោឲំ្យដោោះមកុ្ស ដោយខេួនឯង។ ដោយោរបដញ្ញឆ រន្មងដអវា៉ាថាពួក្សដលមនិ
លួរទុ្ក្សច្បិរតដេើត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយ ីវរិរបស់ដលលឺមានដត្ច្បើនជាងោរច េត្ពោះជាមាច ស់
បានត្បទានមក្ស ដោក្សអោនំិងន្មងដអវា៉ាបានដត្ ើសដរ ើសដ ឿដេើមារសាតាងំជាជាង
ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយបានក្សបរន់ឹងត្ពោះជាមាច ស់។ ដៅចុ្បងបញ្ចប ់ដោក្សអោនំិងន្មងដអ
វា៉ាបានបារប់ងនូ់វមុខរំចណងត្សបច្បាបរ់បស់ខេួន ច េជាមុខរំចណងមាននូវសិទ្ធិ

«អំសណាេររននព្រះសេ
ហូវ ្ សនះស វ្ើឲ្យសៅជាមាន 
សហើេព្រង់មិ្នបមនថម្ 
សេចកតីរុកខព្រួេផ្ងសរ។» 

- េុភ្េិត ១០
៖២២ (ព្រះរម្ពីរ
បរិេុរធ) 
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អណំាច្បក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយមារសាតាងំបានោេ យជាត្ពោះនន
ដោក្សីយដ៍នោះ  ូច្បច េដយើងបានដ ើញដោក្សប៉ាូេបរយិយដៅក្សនុងលមពរី  
កូ្សរនិថូសចខសទ្២ី។

ជាអនក្សមិនដ ឿច េត្រូវត្ពោះននដោកី្សយដ៍នោះដ្វើឲ្យចិ្បរតលំនិររបស់ដលដៅជា
ងងឹរ មិនឲ្យដលដ ើញពនេឺរសែី រ៏ងុដរឿងនន ណឹំងេអរបស់ត្ពោះត្លិសដ ជារំណាង 
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ដន្មោះដ ើយ។

២កូ្សរនិថូស ៤៖៤ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

មុនដពេច េដោក្សអោបំានបោះដបារ គ្មរប់ានរកី្សរាយនឹងត្បដយ នក៍្សនុង 

ឋានៈជាកូ្សនត្បុស។ អវីៗទាងំប៉ាុន្មែ នច េត្ពោះជាមាច ស់មានលឺជារបស់គ្មរ ់ ដហើយ
គ្មរម់និច េ ួបនថៃណាមយួច េខវោះខ្រ ឬ ័យខ្េ ច្បដសាោះដ ើងដៅក្សនុងឆ្ក្ស 
 ីវរិ។ អវីៗច េគ្មរត់្រូវោរដ ើមបរីស់ដៅដេើ ពចផ្សន ី ត្រវូបានត្បទានមក្សដៅ
ច្បំដ ោះមុខគ្មរម់ុនដពេច េគ្មរដ់ក្សើរមក្សដៅដទ្ៀរ។

ត្បសិនដបើដយើង្េុោះបញ្ញច ំងត្រេប់ដៅោនន់ថៃទ្ីត្បាមំយួច េត្ពោះជាមាច ស់បាន
បដងកើរសក្សេដោក្សដៅក្សនុងលមពរីដោកុ្សបបរតិ ដយើងដ ើញថាត្ពោះជាមាច ស់បានបដងកើរ
បុរសដៅចុ្បងនថៃទ្ីត្បាមំយួ លឺជាចផ្សនក្សចុ្បងដត្ោយននចផ្សនោរបដងកើររបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ 
ត្ពោះអងរបានដរៀបច្បំដជាលវាសន្មឲ្យគ្មររ់ស់ដៅក្សនុងនថៃទ្ីត្បាពំីរ ជានថៃច េត្ពោះជាមាច ស់
បានត្បោសថានថៃសត្មាក្ស។ ដនោះមនិចមនដោយសារចរត្ពោះជាមាច ស់ត្ទ្ងហ់រដ់នឿយ
ដទ្ ប៉ាុចនតដោយសារចរត្ទ្ងប់ានបញ្ចបក់្សិច្បចោរ ដហើយអវីៗទាងំអស់ច្បបស់ពវត្លប ់
ដហើយ។ សូមលិរមយួច េរពីអវីច េត្ពោះជាមាច ស់បានបដងកើរមក្ស និងចផ្សនោរ ៏
រងុដរឿងច េត្ទ្ងប់ានដរៀបច្បំសត្មាបម់នុសស។ លួរឲ្យដសាក្សសាដ យ ដោក្សអោំបាន
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ត្បលេ់អវីៗច េគ្មរធ់្លេ បម់ានដៅឲ្យមារ ដហើយគ្មរប់ានបារ់បងសិ់ទ្ធិដៅក្សនុងោរ
ឈរត្សបច្បាបក់្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់បនតិច្បមដងៗ។

ដៅដពេច េត្ពោះជាមាច ស់បានចូ្បេដៅ ួបគ្មរ ់ បន្មទ បព់ីគ្មរ់បានសដត្មច្ប
ច្បិរតក្សនុងោរមនិសាដ បប់ង្ហរ បត់្ទ្ង ់ត្ពោះជាមាច ស់បានមានបនទូេដៅោនអ់ោថំា៖

 ីនឹងត្រូវបណាដ សា ដត្ ោះចរអនក្ស។  ូដច្បនោះ អនក្សនឹងោបគ់្មស់ ីចិ្បញ្ចឹម ីវរិ
យ៉ា ងដវទ្ន្មជាដរៀងរាេ់នថៃ អស់មយួ ីវរិ។  ីនឹង ុោះដច្បញជាបន្មេ  និងអញ្ញច ញ 
ដហើយអនក្សនឹងបរដិភាលរិណជារិទាងំឡាយច េ ុោះដៅតាមទី្វាេ។ អនក្សត្រូវ
រក្សសីុចិ្បញ្ចឹម ីវរិទាងំបងាូ រដញើស រហូរ េ់នថៃច េអនក្សត្រេបដ់ៅជា ីវញិ 
 បរិអនក្សមានក្សំដណើ រមក្សពី ី។ អនក្សដក្សើរពី្ូេី ី អនក្សត្រូវចរត្រេបដ់ៅជា្ូេី
 ីវញិ ។

ដោកុ្សបបរតិ ៣៖១៧ ១៩ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

 

ដរឿងទ្ីមយួច េខ្ុ ំច្បងឲ់្យដោក្សអនក្សយេ់លឺ ត្ពោះជាមាច ស់មនិបានោក្ស់
បណាដ សាចផ្សន ីដទ្ ចរជាអោដំទ្ច េបានោក្សប់ណាដ សាចផ្សន ី។ គ្មរម់ានសិទ្ធិ
ត្រួរត្តាដពញដេញដៅដេើចផ្សន ី។ គ្មរល់ឺជាអនក្សដមើេចថរក្សាចផ្សន ី។ ដោក្សអោ ំ
ច េមានសិទ្ធិត្រួរត្តាដពញដេញ និងទាងំត្សុងដៅដេើចផ្សន ី បានក្សបរន់ឹងរា រោា
 បិាេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយដបើនិយយឲ្យច្បំដៅ គ្មរ់បានដ ញត្ពោះជាមាច ស់ 
ដច្បញ។ ោរសដត្មច្បច្បិរតមយួដនោះមនិត្រឹមចរមានេទ្ធផ្សេអាត្ក្សក្សស់ត្មាបអ់ោំ
ប៉ាុដណាណ ោះដទ្ ប៉ាុចនតក្សដ៏ៅដេើចផ្សន ីទាងំមូេ និងមនុសសត្លប់ៗ របូច េរស់ដៅដេើចផ្សន
 ីចាបត់ាងំពីត្គ្មដន្មោះច រ។ ដទាោះបីជាគ្មរដ់ៅចរមានសិទ្ធិដៅដេើ ពចផ្សន ីច េត្ពោះ
ជាមាច ស់បានត្បទាន េ់គ្មរ់ ដៅដពេដនោះគ្មរច់េងមានអំណាច្បដ ើមបតី្រួរត្តា 
ដៅក្សនុងន្មមជាអនក្សច េមានមកុ្ស  និងរា រោា  បិាេច េគ្មរ់ធ្លេ បច់ររំណាងឲ្យ 
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និងគ្មតំ្ទ្ េ់ោរត្លបត់្លងរបស់គ្មរដ់ហើយ។ ដោក្សអោមំនិបានយេ់ពីោរចបក្ស
ដច្បញពី ីវរិឬដសច្បក្សដីសាេ បដ់ទ្ ដហើយដសច្បក្សដីសាេ បប់ានោេ យជាអនក្សត្រួរត្តាវញិ។

ត្ពោះជាមាច ស់បានចក្សរត្មូវអោជំាមយួនឹងអវីច េគ្មរប់ានដ្វើ ដហើយត្បាប ់េ់
អោថំាដៅដពេដនោះ លឺតាមរយៈអំដពើបាបរបស់គ្មរ ់ គ្មរប់ានបារប់ងម់ុខរំចណង
ត្សបច្បាបដ់ៅក្សនុងរា រោា  បិាេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ទ្ីមយួ ដោយដហរុថាអោជំា
អនក្សរំណាងឲ្យរា រោា  បិាេដន្មោះដៅដេើចផ្សន ី សាថ នសួល៌បានបារប់ងនូ់វអនក្ស
រំណាងត្សបច្បាបរ់បស់ខេួន ច េតាមរយៈអនក្សរំណាងដន្មោះដទ្ើបសាថ នសួល៌មាន
សិទ្ធតិ្សបច្បាបដ់ៅដេើ ពចផ្សន ី។ ទ្ីពីរ  ពចផ្សន ីផ្លទ េ់បានរងនូវផ្សេប៉ាោះ េ់ 
ដហើយចេងបដងកើរឲ្យមានជាោរផ្សររផ់្សរង ូ់ច្បោេដៅសួនដអច នដទ្ៀរដហើយ។ ដៅ
ដពេដនោះ អោតំ្រូវោបគ់្មស់រក្សសីុច្បិញ្ច ឹម ីវរិដៅដេើចផ្សន ីទាងំដវទ្ន្ម និងបងាូរ
ដញើស ដ ើមបឲី្យចផ្សន ីបដងកើរផ្សេចផ្សេច េគ្មរត់្រូវោរ និងច្បិញ្ច ឹម វីរិ។ លឺដៅដពេ
ដនោះ មានបន្មេ  និងអញ្ញច ញ ុោះ សដពញវាេ ំណាំ ដហើយ ីវរិរបស់មនុសសចត្បជា
ពិបាក្ស ដោយដលពាយមដ្វើយ៉ា ងណាឲ្យបានរស់រានមាន ីវរិ។

ខ្ុ ំដៅោរដនោះថាជារដបៀប េំ៏បាក្សេំបិននន ីវរិ និងជាផ្សនរល់ំនិរត្រ ររស់។ 
ដនោះជាផ្សនរល់ំនិរច េត្រូវបានបងខូច្បដោយសារឥទ្ធិពេននភាព ័យខ្េ ច្ប និងដសច្បក្សដី
សាេ បច់ េជាបនទុក្សដៅដេើមនុសសត្លប់ៗ របូច េដក្សើរដច្បញពីដោក្សអោ ំ និងរស់ដៅ
ក្សនុងត្បពន័ធននចផ្សន ចី េរងបណាដ សា។ ដោក្សអនក្ស ដហើយនិងខ្ុ ំផ្លទ េ់បានច្បដត្មើន 
វយ័ដ ើងដៅដេើចផ្សន ីដនោះ ដហើយដយើងក្ស៏សារ េ់ច្បាស់ពីត្បពន័ធត្រ ររស់ដនោះច រ។ 
ដសដច្បោវរីដៅវាថាជាត្ េង ននំនមេបដ់សច្បក្សដីសាេ ប ់ដៅក្សនុងទ្ំនុក្សរដមកើង ២៣៖

ដអើ ដទាោះដបើទូ្េបងរដំ ើរោរត់្ច្បក្ស ននំនមេបដ់សច្បក្សដីសាេ បក់្សដ៏ោយ លងច់រមិន
ខ្េ ច្បដសច្បក្សដីអាត្ក្សក្សណ់ាដ ើយ  បរិត្ទ្ងល់ងដ់ៅជាមយួនឹងទូ្េបងរ។ំ

ទ្ំនុក្សរដមកើង ២៣៖៤១ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ)
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វាជា ពមយួច េមនុសសមានច្បិរតលំនិរខ្េ ច្បសាេ ប។់ ប៉ាុចនតក្សម៏ានេទ្ធផ្សេ
អវ ិាមានមយួដទ្ៀរច រ។ មនុសសបានបារប់ងទ់្ំន្មក្សទ់្ំនងជាមយួត្ពោះជាមាច ស់ ដហរុ
ដនោះដហើយ ជាេទ្ធផ្សេដយើងមនិបានសារ េ់ខេួនឯង។ ដយើងបានបារប់ងនូ់វដគ្មេ
បំណង និងដជាលវាសន្មច េត្ពោះជាមាច ស់បានបដងកើរដយើងមក្ស។ ដៅដពេច េត្ពោះ
ជាមាច ស់បដងកើរមនុសស ត្ទ្ងប់ានត្បទានដគ្មេបំណង ឬដបសក្សក្សមែ េ់មនុសស។ 
គ្មរត់្រូវត្រួរត្តាដៅដេើចផ្សន ីរណំាងឲ្យត្ពោះជាមាច ស់។ ដយើងអាច្បនិយយបានថា 
គ្មរម់ានដបសក្សក្សមែ និងដគ្មេបំណងពីត្ពោះជាមាច ស់សត្មាប ់ីវរិរបស់គ្មរ។់ ប៉ាុចនត 
ដៅដពេដនោះផ្សនរល់ំនិររបស់មនុសសទាងំមូេបានផ្លេ ស់បដូរដៅដផ្លដ រដេើោរខិរខំ
ត្រ ររស់វញិ។ ោរខិរខំត្រ ររស់បានោេ យជាដគ្មេបំណងរបស់គ្មរ ់ដហើយដគ្មេ
បំណងថែីដន្មោះបានោេ យជាដបសក្សក្សមែថែីរបស់គ្មរ។់

ដៅដពេដនោះ ោរសដត្មច្បច្បិរតទាងំអមាេមា៉ា នច េមនុសសដ្វើលឺបានដក្សើរ
ដ ើងដោយ្េុោះបញ្ញច ំងដច្បញពីបណាដ សាននោរ
ត្រ ររស់ដនោះ។ ោរសដត្មច្បច្បិរតចបបដន្មោះអាច្ប
ទាក្សទ់្ងនឹងោរចសវងរក្ស ឬោក្សប់ាងំនូវោរផ្សររផ់្សរ
ង។់ ពួក្សដលពុំមានសុខសនតិភាពដទ្។ ជាដរៀងរាេ់
នថៃលឺដ រដពញដោយោរដ្វើោរេំបាក្សៗ ្ៃន់ៗ
ដោយក្សដីដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើសឈាម។ ត្ច្បក្សដច្បញ
ចរមយួច េដលអាច្បរចួ្បផុ្សរពី ីវរិច េត្រ ររស់ 
ជា ីវរិច េមនុសសដៅសមយ័ដនោះដៅថាោន
ត្បណាំងក្សណដុ រ លឺដលត្រូវដ្វើយ៉ា ងណារក្សាទុ្ក្សនូវដសបៀងអាហារ និងោរផ្សររផ់្សរងត់្លប់
ត្គ្មនដ់ ើមបកុី្សំឲ្យដយើងខិរខំររដ់ៅដេើោនដន្មោះដទ្ៀរ។ ដនោះដហើយជាក្សដីសុបិនរបស់
បុរស និងគសតីត្លប់ៗ របូចាបត់ាងំពីដពេច េមនុសសបានធ្លេ ក្សចុ់្បោះ។ ដនោះជាដគ្មេដៅ
ដេខមយួរបស់ពួក្សដល លឺខំដ្វើយ៉ា ងណាចេងររត់្បណាំងដទ្ៀរ។ អនក្សណាច េមាន

សៅសលើព្បរ័នធបណាដ្សា
មផ្នដីននការព្តដររេ់ 
ម្នុេ្សព្រប់ៗរូបមាន
ភ្រសនឿេណាេនឹង
ការរត់ណាេ់។  



បដវិរតនហ៍រិញ្ញវរថ ុ- អំណាចននភកដភីាពសៅកនុង្ព្ពះរាជ្យរបេ់ព្ពះជាម្ចេ្់ 

192 

សំណាងទ្ទ្ួេបានោរទ្ំនុក្សបត្មុងដត្ច្បើនដេើសេប ់ ដលក្សត៏្រូវោក្សវ់ាទុ្ក្ស ទាងំ
ោរ រ និងចថរក្សាវាឲ្យបានេអផ្សង។ ពួក្សដលខំទុ្ក្សវាទាងំ យ័ខ្េ ច្បពីោរបារប់ងវ់ា 
ដត្ ោះដបើដលបារវ់ាដន្មោះដលនឹងត្រូវបានបងខំ ឬជាបជ់ាខ្ុ ំបដត្មើក្សនុងោររដ់ៅដេើ ីវរិច េ
ដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើសមដងដទ្ៀរមនិខ្ន។

ក្សដីសុបិនរបស់មនុសស ជាដគ្មេដៅននោររស់រានរបស់ដល លឺ ូច្បជាខ្ុ ំបាន
និយយអញ្ច ឹង ដលខំដ្វើយ៉ា ងណាចសវងរក្សឲ្យខេួនបានទ្ទ្ួេោរផ្សររផ់្សរងត់្លបត់្គ្មន់
ដ ើមបឲី្យខេួនចេងររជ់ាខ្ុ ំបដត្មើននោរត្រ ររស់ និងទ្ទ្ួេបានោរសត្មាក្ស។ ខ្ុ ំច្បង់
ត្បាក្ស ថា ដោក្សអនក្សយេ់បានច្បាស់ពីោរពិរដនោះ៖ ដៅដេើត្បពន័ធបណាដ សាចផ្សន ី
ននោរត្រ ររស់ មនុសសត្លប់ៗ របូមានភាពដនឿយណាយនឹងោរររណ់ាស់។ 

ខ្ុ ំចាដំពេមយួច េខ្ុ ំអងរុយ ច ក្សជាមយួត្លូលង្ហវ េមាន ក្សដ់ៅត្ពឹក្សមយួ។ គ្មរ់
បានត្បាបខ់្ុថំា គ្មរដ់ពញច្បិរតនឹងពន័ធក្សិច្បចណាស់។ ដៅដរៀងរាេ់ត្ពឹក្ស គ្មរដ់ត្ោក្ស
ដ ើងទាងំនឹក្សចាពំីសាថ នភាពហិរញ្ា វរថុរបស់ខេួន។ គ្មរ ់ឹងថា ខេួនដៅ ំ ក្សប់ំណុេ
ដល ដហើយមានោរខវោះខ្រថវោិ។ គ្មរប់ចនថមដទ្ៀរថា បញ្ញា ថវោិរបស់គ្មរល់ឺ ូច្បជា
ដលបានយក្ស យួត្ោស់ច េដសើមដជាក្សមក្ស ណដ បដ់្វើឲ្យគ្មរថ់ប ់ដងាើម ដហើយេួច្ប
អំណរទាងំប៉ាុន្មែ នដៅដេើក្សិច្បចោរច េគ្មរដ់្វើ។ មនិចមនមានចរត្លូលង្ហវ េដទ្ច េ
បានត្បឈមមុខនឹងបញ្ញា ដនោះ។ វាជារដបៀបរស់ដៅរបស់ត្ក្សុមត្លួសារភាលដត្ច្បើនដៅ
ដពេច េរស់ដៅដោយ ំ ក្សប់ំណុេ និងត្រោបត្រ ួស។

មនុសសត្លប់ៗ របូក្សំពុងចររក្សត្ច្បក្សដច្បញ ដហើយត្ច្បក្សដច្បញចរមយួលឺត្ទ្ពយសមបរតិ។ 
ដលដ្វើយ៉ា ងណាឲ្យមានត្ទ្ពយសមបរតិដេើសពីត្លបត់្គ្មន។់ ដៅដត្ោមត្បពន័ធបណាដ សា
ននចផ្សន ី អរតសញ្ញា ណរបស់មនុសសត្រូវបានក្សំណរ់ដោយត្ទ្ពយសមបរតិច េដោក្ស
អនក្សមាន និងេុយច េដោក្សអនក្សរក្សបាន។

ទ្ីមយួ មនុសសបានពាយមនេេក្សត្លបបាងំភាពអាត្ោររបស់ខេួន។ ដនោះជា
របូភាពរំណាងឲ្យោរច េមនុសសបានបារប់ងនូ់វដគ្មេបំណង និងអរតសញ្ញា ណ
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 ព៏ិរច េត្ពោះជាមាច ស់បានបដងកើរដលមក្ស ដហើយដលបានចាប់យក្សរបស់ចក្សេងោេ យ 
វញិ។ ដៅដពេដនោះ មនុសសបានពាយម ំនួសោរចាក្សដ់ត្បងតាងំរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ 
ច េបានហ ុ៊ុំពទ័្ធដៅដេើគ្មរដ់ោយសិររីងុដរឿង និងត្ទ្ពយសមបរតិ។ ទ្ីពីរ គ្មរក់្សប៏ាន
ពាយម ំនួសមុខរំចណង និងមកុ្ស របស់គ្មរ ់ជាមកុ្ស ននក្សិរតិយសច េគ្មរ់បាន
ត្រួរត្តាដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយចាប់យក្សអំណួរនន ីវរិ និងោរ
ត្រួរត្តាដៅដេើមនុសស នទ្ដទ្ៀរ។ ដៅដពេដនោះ មនុសសមានដសច្បក្សដីមយួច េដល
ត្បាថាន  លឺោររក្សត្ទ្ពយសមបរតិ ដហើយោក្សវ់ាទុ្ក្ស។ គ្មរ់បានទ្ទ្ួេអរតសញ្ញា ណតាម
រយៈត្ទ្ពយសមបរតិច េគ្មររ់ក្សបាន និងអំណាច្បច េគ្មរ់អាច្បដត្បើត្បាស់ដៅដេើ
មនុសស នទ្ដទ្ៀរ។ មុខរំចណង និងដក្សរ ដដ៍ឈាែ ោះដៅក្សនុងសងរមមានសារៈសំខ្នខ់្េ ងំ
ណាស់ ដ ើមបឲី្យមនុសសច េបានធ្លេ ក្សចុ់្បោះ មានអារមែណ៍ពីរនមេរបស់ខេួន។

សូមលិរពីោរដនោះ។ ដរើដៅដពេច េមនុសស ួបគ្មន  ដលសួរសំណួរចបបណា
មុនដល? «ដរើអនក្សដ្វើោរអីច រ?» ដហរុអវីដៅ? ដរើដយើងពិរជាចាបអ់ារមែណ៍ ឬ
ខវេ់ខ្វ យពីគ្មរ ់េ់ថាន ក្សហ់នឹងឬ? មនិចមនដទ្ ប៉ាុចនតដយើងសួរសំណួរដនោះលឺដ ើមបឲី្យ
 ឹងថា ដយើងលួរដគ្មរពគ្មរដ់ៅក្សនុងក្សត្មរិណា។ ដយើងអាច្បនិយយបានថា ដយើង
ក្សំពុងចរសួរខេួនឯងថា «ដរើបុរសមាន ក្សដ់នោះជានរណា? ដរើគ្មរ់មានមុខរំចណង ឬដក្សរ ដ៍
ដឈាែ ោះចបបណាដៅដេើ ពចផ្សន ី? ដរើខ្ុ ំត្រូវផ្សដេ់ក្សិរតិយស និងោរដគ្មរព េ់គ្មរ់
ខ្េ ងំប៉ាុណាណ ?» ដៅដពេដនោះ ខ្ុ ំត្គ្មនច់រនិយយពីទ្សសនៈរបស់បុរសប៉ាុដណាណ ោះ។ 
សត្មាបដ់ោក្សអនក្សច េជាគសតី ខ្ុ ំ ឹងថាដោក្សអនក្សមានទ្សសនៈខុសគ្មន ត្សេោះទាក្ស់
ទ្ិននឹងអរតសញ្ញា ណ។

ដៅសពវនថៃដនោះ ត្បពន័ធចផ្សន ីច េបានរងបណាដ សាដនោះក្សដ៏ៅចរមានឥទ្ធិពេ
ច រ! មនុសសបានដ្វើោរសដត្មច្បច្បិរតតាមរយៈផ្សនរល់ំនិរចបបរក្សត្បាក្ស ់ ឬោក្សត់្បាក្ស។់ 
មានអនក្សខេោះបានដរ ើផ្សទោះដៅរស់ដៅត្សុក្សដផ្សសង ដ ើមបទី្ទ្ួេបានោរង្ហរច េបានត្បាក្ស់
ច្បំណូេខពស់ជាងមុន ទាងំពុំបានលិរពីដគ្មេបំណងនន ីវរិរបស់ខេួន។ មនុសស 
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ត្លប់ៗ របូច្បងដ់្វើជាតារាេប។ី ដហរុអវីដៅ? ដោយសារចរអរតសញ្ញា ណ (មុខ
រំចណង) និងត្ទ្ពយសមបរតិ។

មានោរសទងម់រិមយួច េត្រូវបានដ្វើដ ើងដៅក្សនុងច្បំដណាមសិសសសាោអនុ
វទិ្ាេ័យរាប ់នន់្មក្ស់ទាក្សទ់្ងនឹងោរង្ហរច េពួក្សដលច្បងដ់្វើ ដៅដពេច េដល្ំ
ដ ើង។ ៦៥%ក្សនុងច្បំដណាមសិសសទាងំអស់ដ្េើយថា ដគ្មេដៅរបស់ដលលឺច្បងោ់េ យ
ជាអនក្សេប។ី េប?ី ដៅដេើក្សចុ្បងដត្ោយច េខ្ុ ំបានដ្វើោរពិនិរយដមើេ ោរច េមាន
ដក្សរ ដដ៍ឈាែ ោះេបលីឺដៅដេើដក្សរ ដដ៍ឈាែ ោះខេួនឯង មនិចមនអាត្ស័យដេើោរង្ហរដទ្។

មានោរសិក្សាមយួដទ្ៀរបានរក្សដ ើញថា បុលរេិក្សជាង ៣០% សអបោ់រង្ហរ
របស់ខេួនណាស់ ដហើយ ៤០% ដទ្ៀរមនិដពញច្បិរតនឹងោរង្ហររបស់ខេួនដទ្។  ូដច្បនោះ 
មានបុលរេិក្ស ៧០% ដៅក្សនុងសហរ ាអាដមរកិ្សទាងំមូេមនិដពញច្បិរតនឹងអវីច េពួក្ស
ដលដ្វើ! ចុ្បោះដបើមនិដពញច្បិរត ដហរុអវីបានជាដលដ្វើោរង្ហរដន្មោះ? លឺដោយសារចរដលជាខ្ុ ំ
បដត្មើនឹងផ្សនរល់ំនិរត្រ ររស់ ដោយខិរខំរស់ដៅដេើ ីវរិច េមានបន្មេ  និងអញ្ញច ញ 
ដ ើមបឲី្យបានរស់រាន។ ក្សនុងច្បំដណាមបុលរេិក្សទាងំដនោះ ភាលដត្ច្បើនពុំមាននូវដគ្មេ
បំណង និងច្បិរតដ្ោះ្េួសត្មាប់ោរង្ហរដ ើយ។ ក្សតាត ចរមយួច េ ំរញុដលឲ្យដ្វើោរ 
លឺដ ើមបរីក្សត្បាក្ស។់ ោរច េជាបជ់ាខ្ុ ំបដត្មើននដសច្បក្សដីត្រវូោរ និងោររក្សត្បាក្សពុ់ំបាន
ទុ្ក្សឲ្យដលមាន ដត្មើសដត្ច្បើនដ ើយ។ អនក្សណាច េសុខច្បិរត ួេដលដោយឲ្យត្បាក្ស់
ឈនួេនថេជាងដល ជាអនក្សឈនោះ។ ោរដនោះត្រូវបានដៅថា ោនត្បណាំងក្សណដុ រ! វាជា
ក្សចនេងច េដោក្សអនក្ស ដហើយនិងខ្ុ ំរស់ដៅ។ សូមត្សនមដមើេថា ដបើមានសរវក្សណដុ រ
បារាងំមយួខំត្បឹងររដ់ោយអស់ពីេទ្ធភាព ប៉ាុចនតដោយវាររដ់ៅក្សនុងក្សងប់ងវិេមយួ លឺ
ដទាោះបីវាររដ់េឿនប៉ាុណាណ  ក្សម៏និដៅក្សចនេងណាដផ្សសងដត្ៅពីក្សនុងក្សងបងវិេដន្មោះច រ។ 
ដយើងដសើច្ប ដហើយលិរថាវាលួរឲ្យត្សឡាញ់។ ប៉ាុចនតដៅដេើសងរមជាក្សច់សដង វាមនិលួរ
ឲ្យត្សឡាញ់ដទ្ លឺមនិលួរឲ្យត្សឡាញ់ទាេ់ចរដសាោះ។ មនុសសបានសាេ បដ់ៅក្សនុងក្សង
បងវិេដន្មោះ ដហើយមនិអាច្បដៅ េ់ទ្ីដៅច េដលសងឃមឹថានឹងដៅ េ់បានដ ើយ។
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 ូដច្បនោះ ចូ្បរអនក្សរាេ់គ្មន កុ្សំលិរចរពីចសវងរក្សដត្លឿងបរដិភាលដន្មោះដ ើយ  បរិមាន
ចរសាសន ៍នទ្ប៉ាុដណាណ ោះ ច េខំសវោះចសវងរក្សរបស់ទាងំដន្មោះ។ រឯីអនក្សរាេ់គ្មន
វញិ ត្ពោះបិតារបស់អនក្សរាេ់គ្មន ត្ទ្ងត់្ជាបនូវអវីៗច េអនក្សរាេ់គ្មន ត្រូវោរ។ ចូ្បរខំ
ចសវងរក្សត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់វញិ ដទ្ើបត្ពោះអងរត្បទានរបស់ទាងំដន្មោះមក្ស
អនក្សរាេ់គ្មន ចថមដទ្ៀរផ្សង ។

េូោ ១២៖២៩ ៣១ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

ោរច េខិរខតំ្រ ររស់ដៅក្សនុង ីវរិដោយដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើសជាត្បពន័ធនន
ោររស់ដៅចរមយួច េដយើង ឹង។ ត្បសិនដបើខ្ុ ំត្បាបដ់ោក្សអនក្សថា ដោក្សអនក្សត្រូវចរ
សងបំណុេដលឲ្យអស់ លឺខ្ុ ំមាននយ័ថា ដោក្សអនក្សព្ត្ូវតត្សងបំណុេដលឲ្យអស់ដៅ
ក្សនុងដពេ១២ចខ ដបើមនិ ូដចាន ោះដទ្ ត្ក្សុមត្លួសាររបស់ដោក្សអនក្សទាងំមូេនឹងត្រូវដល
និរដទ្សដៅប៉ាូេខ្ងដ ើងជាដរៀងរហូរ (ខ្ុ ំសូមដត្បើឧទាហរណ៍្ៃន់ៗ ដនោះដ ើមប ី
ពនយេ់) ដរើដោក្សអនក្សនឹងដ្វើអវី? ខ្ុ ំនឹងត្បាបដ់ោក្សអនក្សពីអវីច េដោក្សអនក្សនឹងដ្វើ។ 
ដោក្សអនក្សនឹងចាបដ់ផ្សដើមដរៀបច្បំចផ្សនោរ ដ ើមបដី្វើោររក្សត្បាក្សឲ់្យបានដត្ច្បើនជាងមុន។ 
ដោក្សអនក្សនឹងដ េថា «ខ្ុ ំអាច្បដ្វើោរង្ហរដត្ៅដមា៉ា ងពីរបីដទ្ៀរបានដរើ! ត្បពនធខ្ុ ំក្ស៏
អាច្បរក្សោរង្ហរដត្ៅដមា៉ា ងពីរបីដទ្ៀរដ្វើ ដហើយកូ្សនៗខ្ុ ំក្សអ៏ាច្ប ួយ ខ្ុ ំបានច រ។» ដោក្ស
អនក្សដ ើញដទ្ថា ដោក្សអនក្សបានដរៀនពីត្បពន័ធននោរផ្សររផ់្សរងច់រមយួដនោះប៉ាុដណាណ ោះ លឺជា
ត្បពន័ធននោរច្បិញ្ច ឹម ីវរិទាងំដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើស។ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំបង្ហា ញពីរបូ
ភាពននត្បពន័ធមយួដទ្ៀរ។

សូមសនែរថាខ្ុ ំក្សំពុងចរររដ់ៅតាមផ្សេូវមុខផ្សទោះរបស់ដោក្សអនក្ស ដហើយក្សដ៏រ ើសបាន
ដត្សាមសំបុរលលីរមយួដៅខ្ងមុខផ្សទោះរបស់ដោក្សអនក្សច េមានត្បាក្ស ់១ោន ុោេ រ
។ ខ្ុ ំពិរជារដំ ើបណាស់ ប៉ាុចនតខ្ុ ំ ឹងថា ខ្ុ ំត្រូវចររាយោរណ៍ដៅប៉ាូេីសពីត្បាក្សដ់ន្មោះ។ 
 ូដច្បនោះ ដោយដហរុថាខ្ុ ំសារ េ់ដោក្សអនក្ស ខ្ុ ំក្សរ៏រដ់ៅផ្សទោះរបស់ដោក្សអនក្សដ ើមបសំុីខចី
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ទូ្រស័ពទដត្បើ។ ខ្ុបំានទូ្រស័ពទដៅោនន់្មយក្សោា នចផ្សនក្សរត្មួរ ដៅខណៈច េដោក្ស
អនក្សក្សំពុងឈរសាដ បច់ក្សបរដន្មោះ។ ខ្ុ ំបានត្បាបព់ួក្សដលពីអវីច េខ្ុ ំបានរក្សដ ើញ និងអវី
ច េបានដក្សើរដ ើង។ បន្មទ បព់ីដលបានពិនិរយដេើក្សំណរត់្តាមយួច េរ ពួក្សដលបាន
ត្បាបខ់្ុ ំថាពុំមានក្សំណរត់្តាណាមយួច េបង្ហា ញថាមានេុយបារក់្សនុងច្បំនួនប៉ាុន
ដន្មោះ ដហើយខ្ុ ំអាច្បទុ្ក្សេុយដន្មោះបាន។ (ខ្ុ ំលិរថា ដលត្បចហេជានឹងមនិនិយយ
ចបបដនោះដទ្ ប៉ាុចនតដនោះជាឧទាហរណ៍ច េខ្ុ ំលិរ)។ ដៅដពេច េដលបានត្បាបខ់្ុ ំចបប
ដន្មោះ ខ្ុកំ្សដ៏ោរដ ើងទាងំចត្សក្សដហា ដោយអំណរ។ ខ្ុ ំក្សប៏ានត្បាបដ់ោក្សអនក្សពីអវី
ច េដលបាននិយយ ដហើយខ្ុ ំពិរជារកី្សរាយយ៉ា ងខ្េ ងំ។

ដោក្សអនក្សក្សញ៏ញឹមយ៉ា ងរមទ្មយដៅខណៈច េខ្ុ ំក្សំពុងចរដត្រក្សអរ និងបក្ស
ត្សាយនូវ ំដណើ រដ ើមទ្ងត្បាប ់េ់ដោក្សអនក្ស។ ប៉ាុចនត ដរើដោក្សអនក្សលិរថាដោក្សអនក្ស
នឹងដ្វើអវីដៅដពេញំុាអាហារដពេោៃ ច្បជាមយួត្លួសារដៅនថៃដន្មោះ? លឺដៅដពេច េ
ដោក្សអនក្សដរៀបរាបស់ាច្បដ់រឿងដន្មោះត្បាប ់េ់ត្បពនធ? ញញឹម? ខ្ុ ំមនិលិរ ូដច្បនោះដទ្។ 
ដោក្សអនក្សនឹងដ េថា «នរឿងន ះមិន នេ!» ដោក្សអនក្សបំដពញច្បដន្មេ ោះ
ដន្មោះដោយខេួនឯង ចមនដទ្? ដរើដោក្សអនក្ស ឹងថា ក្សយ ដសែើភាព ជា ក្សយច េដោក្ស
អនក្សនឹងបំដពញដៅក្សនុងច្បដន្មេ ោះដោយរដបៀបណា? ខ្ុ ំនឹងត្បាប ់េ់ដោក្សអនក្ស។ ដត្ ោះ
ដនោះជារដបៀបច េដោក្សអនក្សត្រូវបានច្បិញ្ច ឹមបីបាច្បម់ក្ស។ ដន្មោះជាត្បពន័ធច េដោក្ស
អនក្ស្ំដ ើង ដហើយដរៀនបាន លឺរស់ដៅដោយោរច្បិញ្ច ឹម ីវរិទាងំដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើស
យ៉ា ងេំបាក្សេំបិន។

ដៅក្សនុងឧទាហរណ៍របស់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំដរ ើសបានត្បាក្សជ់ាដត្ច្បើន ដហើយដោយរដបៀបដនោះ លឺ
ជាោរច េខុសពីត្បពន័ធននពិ ពដោក្សដនោះ។ វាមនិដសែើភាពដទ្។ វាមនិដសែើភាព
ដត្ ោះថាខ្ុ ំមនិបានដ្វើោរអវី ដ ើមបទី្ទ្ួេបានត្បាក្សដ់ន្មោះដ ើយ លឺខ្ុ ំត្គ្មនច់រដរ ើសបាន
វា។ ដោយ ឹងថាដោក្សអនក្សត្បចហេជាមនិមានសំណាងចបបដនោះ ដោក្សអនក្ស
ត្បចហេជាមានអារមែណ៍ត្ច្បចណន និងច្បិរត ូរច្បរ ់ ដត្ ោះដោក្សអនក្ស ឹងថា ីវរិរបស់
ដោក្សអនក្សដៅចរត្រូវោរដ្វើោរង្ហរេំបាក្សេំបិន ូច្បជាខ្ុ ំបដត្មើដ ើមបឲី្យបានរស់។
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ជាោរដត្បៀបដ្ៀប ត្បសិនដបើមាននថៃមយួខ្ុ ំមក្សត្ក្សុម ំនុំទាងំដសេៀក្ស ក្សោ់ច្ប់
រចហក្ស លត្លិច្ប ដហើយក្សដ៏ ើងដៅដេើឆ្ក្សនិយយជាមយួមនុសសថា «ដយើងដ្វើបាន
ដហើយ! ត្រិនោនិងខ្ុ ំបានដ្វើោរ ២២ ដមា៉ា ងក្សនុងមយួនថៃដៅក្សនុងដពេ បឆ់្ន កំ្សនេងមក្ស
ដនោះ ដហើយដយើងបានបងន់ថេផ្សទោះដយើងអស់ដហើយ» ដៅត្ក្សុម ំនុំទាងំមូេនឹងទ្ោះន 
សាទ្រ េ់ដយើង។ ដរើដហរុអវីដៅ? ដត្ ោះដោយដហរុថាមានមនុសសបានសដត្មច្បក្សិច្បច
ោរដន្មោះ ដហើយដោក្សអនក្សបានទ្ទ្ួេោរដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរតដពេច េបានដ ើញដរឿង
ដន្មោះ។ មានមនុសសមាន ក្សប់ានសដត្មច្បវា ដហើយវាបង្ហា ញដោក្សអនក្សថាពិរជាមានត្ច្បក្ស
ដច្បញ! ត្បចហេជាដយើងលួរខិរខំដ្វើោរដ ើមបឲី្យអាច្បមានដសរភីាពច រដហើយដមើេ
ដៅ។ ប៉ាុចនត ចុ្បោះដហរុអវីបានជាមនុសសត្លបគ់្មន មនិបានចត្សក្សដហា  និងទ្ោះន ដៅដពេ
ច េខ្ុ ំបានដរ ើសបានេុយច េដៅតាមផ្សេូវ? ដហើយដហរុអវីបានជាង្ហយត្សួេក្សនុង
ោរច េដោក្សអនក្សបំដពញច្បដន្មេ ោះដន្មោះដម៉ាេោះ? ដត្ ោះថាដនោះជារដបៀបច េដោក្សអនក្ស
លិរ វាក្សជ៏ាអវីច េដោក្សអនក្សសុបិនច រ។ ោរច េដសែើភាពគ្មន លឺជាត្បពន័ធននោរ
ច្បិញ្ច ឹម ីវរិទាងំដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើសច េដយើងបានដរៀន។ ោរច េមនិបានត្បាក្ស់
ដោយមនិដ្វើោរអវីដសាោះ លឺមនិដសែើភាពគ្មន ដទ្។

ប៉ាុចនត មនុសសត្លប់ៗ របូសុទ្ធចរមានក្សដីសុបិនច្បងរ់ចួ្បផុ្សរពីត្បពន័ធននោរច្បិញ្ច ឹម ីវរិ
ទាងំដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើសដនោះ។ ដ ើមបមីានត្ទ្ពយសមបរតិ ដ ើមបោីេ យជាមហាដស ាីលឺ
ជាលំនិរច េមនុសសជាដត្ច្បើនត្បាថាន ច្បងប់ាន។ ត្បាក្សម់យួោន ុោេ រដៅដពេដនោះ
ត្បចហេជាមនិមានរនមេ ូច្បោេពីមុនដទ្ ប៉ាុចនតដទាោះបីដោក្សអនក្សមានត្បាក្សម់យួ
ោន ុោេ រដពេដនោះក្សដី ក្សម៏និបង្ហា ញថាដោក្សអនក្សមានត្ទ្ពយសមបរតិដត្ច្បើនច រ។ ត្ទ្ពយ
សមបរតិផ្សដេ់ឲ្យមនុសសមានឱោសទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិដសរភីាពរស់ដៅផ្សទុយពី ីវរិរស់
ដៅដត្ោមសមាព ្ និងោរគ្មបសងករច់ េមនុសសភាលដត្ច្បើនមាន។ មនុសសត្លប់ៗ របូ
ហរដ់នឿយនឹងោរររទ់ាងំត្រោបត្រ ួស ដហើយត្បសិនដបើដលមានត្បាក្សម់យួោន
 ុោេ រដន្មោះមាននយ័ថាដលអាច្បឈបខ់ំត្បឹង ដហើយដ្វើអវីច េដលច្បងដ់្វើ។ សូមលិរពី
ោរដនោះ៖ ដរើដឆ្ន រមានក្សចនេងណាច េទាក្សច់្បិរតមនុសស? លឺដសរភីាព! ដសរភីាពក្សនុង
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ោរមាន ដត្មើស ោរដ្វើោរសដត្មច្បច្បិរតច េដលមនិចាបំាច្ប ់ំ ក្សត់្បាក្សដ់ល ឬខិរខំរក្ស
សីុដទ្ៀរ។

ក្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសនម៍យួច េមានច្បំណងដ ើងថា «នរណាច្បងោ់េ យជាដស ាី?» 
ជាក្សមែវ ិ្ ីច េមានត្បជាត្បិយភាពណាស់។ វាជាក្សមែវ ិ្ ីច េមនុសសជាដត្ច្បើនចាប់
អារមែណ៍ ដត្ ោះត្លប់ៗ គ្មន សុទ្ធចរមានសុបិនច្បងប់ានដសរភីាពដន្មោះ។ ដៅដពេច េ
ដលដមើេក្សមែវ ិ្ ីដន្មោះ ដលោក្សអ់ារមែណ៍ និងអបអរសាទ្រ េ់ដបក្សខ នត្ពមទាងំសងឃមឹ
ថាពួក្សដលនឹងបានឈនោះោរត្បក្សួរ។

ខ្ុ ំសូមផ្លេ ស់បដូរត្បធ្លនបទ្បនតិច្ប។ ដបើលិរពីោរេួច្បវញិ ក្សជ៏ាោរច េផ្សររផ់្សរង់
ខេួនឯងដោយមនិបានខិរខំដ្វើោរច រ។ ដបើនិយយតាមចបបមា៉ាងដទ្ៀរ វាផ្សដេ់ឲ្យ
មនុសសមានដសរភីាពពីត្បពន័ធបណាដ សាននចផ្សន ី។ ចូ្បរដយើងយេ់ត្សបសិនថា 
មនុសសត្លប់ៗ របូច្បងម់ានត្ទ្ពយសមបរតិ ដហើយចេងររក់្សនុងោនត្បណាំងក្សណដុ រ! ប៉ាុចនត 
ដរើមានត្ច្បក្សដច្បញច រឬដទ្? ោរ្ដបាក្សដ ើមបទី្ទ្ួេបានត្បាក្សប់ានោេ យជាដរឿង្មែ
តាសត្មាបម់នុសសជាដត្ច្បើន។ ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេអុីចម៉ាេយ៉ា ងដហាច្បណាស់ ១០ ក្សនុងមយួ
នថៃពីមនុសសដៅត្បដទ្សដត្ៅច េដរៀបរាបត់្បាបខ់្ុ ំពីសាច្បដ់រឿង ដ៏ត្ក្សៀមត្ក្សំរបស់ពួក្សដល 
និងោរច េដលត្រូវសនងមររក្សជាង ២០ោន ុោេ រ ដហើយត្រូវោរអនក្ស ួយ ដ ើមបរីក្សា
ដក្សរមររក្សដន្មោះឲ្យមានសុវរថិភាព។ ពួក្សដលថាសុខច្បិរតឲ្យខ្ុ ំនូវទ្ឹក្សត្បាក្ស ់ក្សក់្សណាដ េ 
 រាបណាខ្ុ ំត្គ្មនច់រសែ័ត្លច្បិរតទ្ទ្ួេត្បាក្សរ់បស់ដល ដហើយោរ រវា។ ជាោរពិរ
ណាស់ ពួក្សដលច្បងប់ានអាសយោា នអុីចម៉ាេរបស់ខ្ុ ំ ដហើយច្បង់ឲ្យខ្ុ ំដច្បញត្បាក្សន់ថេ
 ំដណើ រោរបនតិច្បបនតួច្ប នថេ ឹក្ស ញ្ាូ ន នថេធ្លន្មរា៉ាបរ់ង និងនថេដផ្សសងៗជាដត្ច្បើនដទ្ៀរតាម
ច េដលត្បាប ់ដ ើមបឲី្យដលបានទ្ទ្េួដក្សរមររក្សដន្មោះ។ ពិរចមនឬ? ដរើដមើេមក្សខ្ុ ំេៃង់
 េ់ថាន ក្សហ់នឹងឬ?

ខ្ុ ំធ្លេ បម់ានអរិថិ នមាន ក្សទូ់្រស័ពទមក្សោនខ់្ុ ំ ដហើយគ្មរច់្បងប់ាន ំបូន្មែ នទាក្ស់
ទ្ងនឹងោរវនិិដយល។ ខ្ុ ំបានសួរសំណួរ ូច្បរាេ់ ង ដហើយក្ស៏បានរក្សដ ើញថាគ្មរ់
មានត្បាក្ស៥់ោន ុោេ រច េគ្មរអ់ាច្បដ្វើោរវនិិដយល។ គ្មរ់បានត្បាបខ់្ុ ំថាគ្មរ់
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មនិមានត្បាក្សដ់ទ្ដន្មោះដពេដន្មោះ ប៉ាុចនតត្បាក្សដ់ន្មោះលឺមក្សពីដក្សរមររក្ស។ ខ្ុ ំបានសួរគ្មរ់
ថា ដរើគ្មរន់ឹងបានទ្ទ្ួេត្បាក្សដ់ៅដពេណា ដហើយគ្មរក់្ស៏ថាដៅដពេជាងពីរ
សបាដ ហ៍ដទ្ៀរ។  ូច្បដនោះ ពីរសបាដ ហ៍ដត្ោយមក្សខ្ុ ំក្សប៏ានទូ្រស័ពទដៅោនគ់្មរ់ ដហើយ
គ្មរដ់ េថានឹងត្រូវច្បំណាយដពេយូរជាងហនឹងដទ្ៀរ។ គ្មរក់្សំពុងចរមានបញ្ញា ក្សនុង
ោរទ្ទ្ួេដក្សរមររក្សច េត្រវូដផ្សទរមក្សពី្ន្មគ្មរអុឺរ ៉ាបុ។ បាទ្ វាដ្វើឲ្យខ្ុ ំោនច់រចាប់
អារមែណ៍ដ ើង  ូដច្បនោះខ្ុ ំក្សច៏ាបដ់ផ្សដើមសួរសំណួរ។ សាច្បដ់រឿងដន្មោះលឺថាចបបដនោះ មានដល
ត្បាបគ់្មរថ់ា គ្មរម់ានពូបដងកើរមាន ក្សច់ េបានទ្ទ្ួេអនិច្បចក្សមែដៅត្បដទ្សបារាងំ។ 
ដោក្សពូមាន ក្សដ់នោះបានទុ្ក្សត្បាក្សឲ់្យគ្មរ់ ៥ោន ុោេ រ។ ដទាោះជាយ៉ា ងដនោះក្សដី មាន
បំណុេពនធច្បំនួន ៥មុនឺ ុោេ រននដក្សរមររក្សច េគ្មរត់្រូវបង ់មុនដពេច េដលអាច្ប
ដផ្សទរមររក្សឲ្យគ្មរប់ាន។ គ្មរ់បានត្បាបខ់្ុ ំថា គ្មរដ់ៅចរពាយមឲ្យបានេុយដន្មោះ 
ដហើយបានដសនើសំុក្សមចវីនិិដយលផ្សទោះមយួខនង។ 

ខ្ុ ំបានសួរថាដរើគ្មរម់ានដមធ្លវចី រឬដទ្ ដហើយគ្មរថ់ា «បាទ្ ដមធ្លវចី េបាន
ទូ្រស័ពទមក្សខ្ុពំីត្បដទ្សបារាងំដន្មោះក្សំពុងចរដោោះត្សាយដរឿងដនោះ។» « ូដច្បនោះ ដោក្សពុំ
មានដមធ្លវអីាដមរកិ្សច េដ្វើោរដេើដរឿងដនោះដទ្ ចមនដទ្?» គ្មរថ់ា «អរដ់ទ្ ខ្ុ ំមានចរ
ដមធ្លវចី េបានទូ្រស័ពទមក្សខ្ុ ំពីត្បដទ្សបារាងំប៉ាុដណាណ ោះ។» គ្មរប់ានពនយេ់បនតថា 
ដោយសារចរគ្មរម់និទានរ់ក្សត្បាក្សប់ាន ៥មុនឺ ុោេ រ ដមធ្លវដីៅត្បដទ្សបារាងំដន្មោះ
បាននិយយថា គ្មរអ់ាច្បបងត់្រឹម ក្សក់្សណាដ េសិន ដហើយអាច្បសងដៅគ្មរវ់ញិ
ដៅដពេច េដលដផ្សទរេុយចូ្បេមក្សឲ្យគ្មរ។់ ខ្ុ ំដ េថា «អរដ់ទ្! ដនោះជាោរដបាក្ស
ត្បាស់ដទ្!» ថវីដបើគ្មរម់និធ្លេ ប់បានឮពីពូមាន ក្សដ់នោះពីមុនមក្ស គ្មរដ់ ឿថាដនោះជាោរ
ពិរ។ ខ្ុ ំបានទូ្រស័ពទដៅគ្មរដ់ៅពីរសបាដ ហ៍បន្មទ ប់ ដហើយគ្មរប់ាននិយយថាគ្មរ់
មានត្បាក្ស ់ិរត្លបដ់ ើមបដីផ្សទរដៅោន់្ ន្មគ្មរដហើយ។ ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរខ្ុ ំបានត្បាប់
គ្មរថ់ា «ពួក្សដលមានេុយ ៥ោន ុោេ រដន្មោះ។ ត្បសិនដបើពួក្សដលពិរជាច្បងប់ាន
េុយនថេពនធចមន ដន្មោះដលអាច្បត្គ្មនច់រអុីចម៉ាេមក្សដោក្ស ឬដផ្ស្ើទ្ត្មងច់បបបទ្មយួឲ្យ
ដោក្សបំដពញ និងចុ្បោះហរថដេខ្ ដហើយដផ្ស្ើដៅពួក្សដលវញិដោយអនុមរ័ឲ្យដលោរទ់្ឹក្ស
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ត្បាក្ស ់៥មុនឺ ុោេ រពេុីយច េពួក្សដលមានដៅក្សនុងន ដន្មោះ។» ប៉ាុចនត គ្មរម់និបានដ ឿ
ខ្ុ ំដទ្ ដហើយគ្មរដ់ ឿសេុងថាពួក្សដលក្សំពុងចរត្បាបោ់រពិរ។

ដទ្ើបចរដៅនថៃអាទ្ិរយមុនដនោះ លឺដៅឯត្ក្សុម ំនុំមានក្សរណីត្សដ ៀងគ្មន បានដក្សើរ
ដ ើង។ មានយុវ នមាន ក្សប់ានសំុ ំបូន្មែ នចផ្សនក្សវនិិដយលពីខ្ុ ំ អំពីត្បាក្សម់យួច្បំនួនច េ
គ្មរត់្រូវទ្ទ្ួេពដីក្សរមររក្សដត្ៅត្បដទ្ស។ ខ្ុ ំមនិបានបដណាដ យឲ្យគ្មរន់ិយយច្បប់
ចុ្បងច្បបដ់ ើមដទ្។ ខ្ុ ំថា «ខ្ុ ំ ឹង ខ្ុ ំ ឹង ពួក្សដលច្បងឲ់្យបអូនដផ្ស្ើទ្កឹ្សត្បាក្សជ់ានថេច្បំណាយ
មយួច្បំនួន ដហើយដលនឹងដផ្ស្ើេុយមក្សចមនដទ្?» «ចមនដហើយ ចុ្បោះដរើដហរុអវីបានជា
ដោក្សត្លូ ឹង?» ខ្ុ ំបានត្បាបគ់្មរ ់ច េ ច េថាវាជាោរដបាក្សត្បាស់។ ដទាោះបីជា
គ្មរម់និបានសារ េ់អនក្សច េសាេ បដ់ន្មោះ ដហើយគ្មរគ់្មែ នដមធ្លវដីៅសហរ ាអាដមរកិ្សក្សដី 
ក្សគ៏្មរដ់ៅចរត្បចក្សក្សជាមយួខ្ុ ំទាក្សទ់្ងនឹងេុយដន្មោះ។ ដរើដហរុអវីបានជាមនុសសទាងំ
ដនោះបានចាញ់ោរដបាក្សត្បាស់ដនោះ? ដត្ ោះពួក្សដលច្បងម់ានដសរភីាព! ពួក្សដលមនិអាច្ប
ដបាោះបងវ់ាដចាេ ដោយសារចរដៅក្សនុងច្បិរតរបស់ដល ដទាោះបីជាដលមានឱោសត្រឹមចរ 
០.១ ដៅក្សនុងមយួប ីោនឱោសក្សដី ក្សដ៏លដៅចរច្បងប់ានវាច រ។

សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំត្បាបជ់ាឧទាហរណ៍មយួដទ្ៀរ។ អា ីវក្សមែចផ្សនក្សដសវាក្សមែ
ហិរញ្ា វរថុច េខ្ុនំិងត្រិនោមាន លឺមានត្បរិបរតិោរដៅទូ្ទាងំសហ ាអាដមរកិ្ស។ វា
ជាអា ីវក្សមែ េ៏អ! ដៅក្សនុងត្ក្សុមហ ុនរបស់ខ្ុ ំពិរជាមានឱោសេអត្បដសើរណាស់! ខ្ុ ំ
មានមនុសសច េរក្សច្បំណូេបានរាបច់សន ុោេ រដៅក្សនុងមយួឆ្ន ។ំ ប៉ាុចនតក្សម៏ាន
ដសច្បក្សដីជាដត្ច្បើនដទ្ៀរច េត្រូវដរៀនដៅក្សនុងអា ីវក្សមែរបស់ខ្ុ ំច រ។ ដោក្សអនក្សក្សំពុងចរ
ចារច់ច្បងត្បាក្សរ់បស់អនក្ស នទ្។ មានច្បាបច់ េដោក្សអនក្សត្រូវចរ ឹង ដហើយដោក្សអនក្ស
ក្សត៏្រូវដរៀបច្បំយុទ្ធសាគសតច្បាស់ោស់ដ ើមបសិីក្សាពីវា។

ខ្ុ ំបានដ្វើោរផ្សសពវផ្សាយតាមវទិ្យដុៅទ្ីត្ក្សុងកូ្ស ំុបឹស រ ាអូនហយ៉ាូ លឺផ្សសពវផ្សាយ
តាមរយៈសាថ ននីយវ៍ទិ្យតុ្លិសដបរស័ិទ្មយួអំពីោរដត្ ើសដរ ើសបុលរេិក្ស ដត្ ោះដពេដន្មោះ
ខ្ុ ំក្សំពុងចរត្រូវោរដបក្សខ នេអៗ ពីរបីន្មក្ស។់ ដយើងមានមនុសសត្បចហេជា៥០ន្មក្ស់
ោក្ស ់ក្សយ។ ជាជាងោរច េដរៀបច្បំោរសមាភ សន៍ភាេ ម ខ្ុ ំបានសដត្មច្បច្បិរតថានឹងដ្វើ
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ោរត្ប ុំចណន្មដំៅក្សនុងសណាា គ្មរមយួច េដៅចក្សបរដន្មោះ ដ ើមប ីួយ ឲ្យខ្ុ ំអាច្បសត្មរិ
សត្មាងំ េ់ដបក្សខ ន។ ោរត្ប ុំដន្មោះមានោរបង្ហា ញអំពីសោដ នុពេ ៏្ ំសដមប ើម
ច េត្ក្សុមហ ុនរបស់ដយើងមានដៅដេើអា ីវក្សមែ រដបៀបច េដយើងបង្ហា ញខេួនថាដយើង
មនិត្គ្មនច់របង្ហា ញមនុសសពីរដបៀបច េហិរញ្ា វរថុ ំដណើ រោរ ប៉ាុចនតក្សោ៏ក្ស ់ំបូន្មែ នដនោះ
ដៅក្សនុងទ្សសនៈចបបត្លិសដបរស័ិទ្ច រ។ ដយើងក្សប៏ានដរៀបរាបព់ីរដបៀបច េត្ក្សុមហ ុន
 ំដណើ រោរទាក្សទ់្ងនឹងនិរិវ ិ្ ី សំណង ោរបណដុ ោះបណាដ េ និងដសច្បក្សដីរត្មូវដ ើមប ី
ទ្ទ្ួេបានអាជ្ាប័ណណ ។ តាមរយៈបទ្ពិដសា្ន៍ ខ្ុ ំ ឹងថានឹងមានដបក្សខ នជាដត្ច្បើន
នឹង ក្សខេួនដច្បញ ដៅដពេច េដលដ ើញថាោរច េរក្សត្បាក្ស់បាន ២០០,០០០
 ុោេ រក្សនុងមយួឆ្ន  ំត្រូវោរឲ្យដលដ្វើោរដត្ច្បើនប៉ាុណាណ ។

បន្មទ បព់ីោរត្ប ុំច្បប ់ ខ្ុ ំបានដ ើរដៅក្សនុងសាេសណាា គ្មរ ដហើយបានដ ើញថា
សាេ្ដំៅក្សនុងសណាា គ្មរដន្មោះមានមនុសសជាង១០០០ន្មក្ស។់ មនុសសត្លប់ៗ របូ
បានមក្សដោយដហរុផ្សេ ូច្បគ្មន ។ មានត្ក្សុមហ ុនបណាដ ញទ្ីផ្សារ ដ៏ពញនិយមមយួ
បានដ្វើបទ្បង្ហា ញសដីពីោរចូ្បេរមួក្សនុងត្ក្សុមហ ុនរបស់ដល។ ប៉ាុចនត ដរើដហរុអវីបានជា
មានមនុសសដត្ច្បើនដម៉ាេោះ ដបើដ្ៀបដៅនឹងមនុសស៥០ន្មក្សដ់ៅក្សនុងបនទបរ់បស់ខ្ុ ំ? ច្បដមេើយ
លឺសាមញ្ា ដទ្៖ េុយ! លួរឲ្យដសាក្សសាដ យ ដហើយដនោះមនិចមនជាអវីច េត្ក្សុមហ ុន
បណាដ ញទ្ីផ្សារទាងំដន្មោះត្បាបដ់យើងដ ើយ ប៉ាុចនតដលបង្ហា ញទ្សសនៈថា «ត្បសិនដបើខ្ុ ំ
ចូ្បេ ដហើយខ្ុ ំអាច្បន្មមំនុសសបីន្មក្សដ់ទ្ៀរឲ្យចូ្បេច រ ដន្មោះខ្ុ ំនឹងោេ យជាមហាដស ាី
មនិខ្ន។» ដៅដពេដនោះ ខ្ុ ំបានចសវងយេ់េែមត្លបត់្គ្មនន់ឹង ឹងថា អនក្សច េរក្ស
ត្បាក្សប់ានដត្ច្បើនដៅក្សនុងត្ក្សុមហ ុនបណាដ ញទ្ីផ្សារពិរជាត្រូវខិរខំត្បឹងចត្បងណាស់! 
ចមនដហើយ ដលមានសោដ នុពេចមន ប៉ាុចនតដលមានទ្សសនៈថាដនោះជាោររក្សត្បាក្សដ់ោយ
ត្សួេ ដហើយ «ត្បសិនដបើខ្ុ ំបដណាដ យឲ្យឱោសដនោះក្សនេងផុ្សរដៅ ចូ្បរដមើេមនុសសដៅ
ទ្ីដនោះចុ្បោះ ខ្ុ ំនឹងបារប់ងឱ់ោសត្បចា ំីវរិមនិខ្ន!» សូមកុ្សំយេ់ត្ច្ប ំដេើ ក្សយ
របស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំមានមរិត ក្សដិេអៗជាដត្ច្បើនច េបានរក្សត្បាក្សរ់ាបោ់ន ុោេ រពីត្ក្សុមហ ុន
ចបបដនោះ ដហើយមានត្ក្សុមហ ុនបណាដ ញទ្ីផ្សារ (ដៅោរថ់ា េអៗជាដត្ច្បើន។ 
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ប៉ាុចនត ខ្ុ ំត្គ្មនច់របង្ហា ញពីទ្សសនៈច េអនក្សចូ្បេរមួត្ក្សុមហ ុន មានជាទូ្ដៅ។ 
ដោយោរេក្សផ់្សេិរផ្សេ ដហើយទ្ទ្ួេបានត្បាក្សដ់ោយត្សួេជាដរឿង សំ៏ខ្ន់
ច េមនុសសច្បងដ់្វើដៅដេើត្បពន័ធ ពចផ្សន ីច េត្រូវបណាដ សាដនោះ។

ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សផ្លអ ក្សមយួច េរ ដហើយសួរខេួនឯងថាដរើដោក្សអនក្សលិរពីដរឿង
េុយដត្ច្បើនប៉ាុណាណ  អាច្បជាោររក្សេុយ ឬោរ រេុយកុ្សំឲ្យបារប់ង ់ ដោក្សអនក្សនឹង

ភ្ាក្សដ់ផ្សអើេជាមនិខ្ន។ ខ្ុ ំសូមបញ្ញា ក្សម់ដង
ដទ្ៀរ ដ ើមបឲី្យដោក្សអនក្សយេ់៖ មនុសស 
ត្លប់ៗ គ្មន ច្បងស់ត្មាក្សពីោរររក់្សនុងទ្ីត្បណាំង
ក្សណដុ រ ដហើយពួក្សដល្ុញត្ទានន់ឹងោរខិរខំ
ត្រ ររស់ដៅណាស់! ដៅនថៃចុ្បងសបាដ ហ៍ ដល
ច្បងច់រឈបស់ត្មាក្សពីោរង្ហរ។ ដៅដពេ
វសិសមោេ ដលក្សច៏្បងច់រឈបស់ត្មាក្សពី
ោរង្ហរ ដហើយដៅដពេចូ្បេនិវរតនជ៍ាដពេ

ច េដយើងពិរជាអាច្បឈបស់ត្មាក្សពី
ោរង្ហរចមន ដហើយដ្វើអវីច េដយើងច្បងដ់្វើ។ 
សូមកុ្សំយេ់ត្ច្ប ំ។ មនុសសភាលដត្ច្បើនមនិ

មានទ្សសនៈថា ពួក្សដលត្គ្មនច់រច្បង់អងរុយដេងទារខ់យេ់ដន្មោះដទ្។ ដហើយខ្ុ ំក្សម៏និ
ចមននិយយថាោរមនិដ្វើអីដសាោះ ជាត្ពោះហឫទ្យ័របស់ត្ពោះជាមាច ស់សត្មាបដ់ោក្ស
អនក្សច រ។ អរដ់ទ្ ដយើងត្រូវបានបដងកើរមក្សឲ្យមានសក្សមែភាពដៅដេើក្សិច្បចោររបស់
ដយើង លឺជាដគ្មេបំណងច េត្ពោះជាមាច ស់បានបដងកើរដយើងមក្សយ៉ា ងពិដសស។ លួរ
ឲ្យដសាក្សសាដ យ មនុសសភាលដត្ច្បើនរវេ់ដពក្សក្សនុងោរខិរខំត្បឹងចត្បងដ្វើោរច្បិញ្ច ឹម ីវរិ 
ដ្វើយ៉ា ងណាឲ្យបានរស់រាន រហូរ េ់ដលបានដបាោះបង់ក្សដីសុបិនរបស់ខេួនដចាេជា
ដត្ច្បើនឆ្ន ។ំ

ព្បេិនសបើសលាកអនកមិ្នសោះ
ព្សាេបញ្ហ្ទាក់រងនឹង
លុេកាក់សរ សនះសលាកអនក
នឹងមិ្នមដលរកស ើញសាល
បំណង ជាសាលបំណងដ៏
រិសេេេព្មាប់ជីវិតរបេ់
សលាកអនកស ើេ។ 
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ខ្ុ ំត្បាក្ស ថាដោក្សអនក្សពិរជាធ្លេ ប់បានឮមនុសសនិយយ ក្សយដនោះ ឬក្ស៏
ត្បចហេជាដោក្សអនក្សបាននិយយខេួនឯងថា «ខ្ុ ំត្រូវចរដៅដ្វើោរដៅនថៃដនោះ។» ចមន
ដហើយ ដោក្សអនក្សត្បចហេជាបានយេ់ដហើយថា មនុសសមនិសូវជាសបាយច្បិរត
ប៉ាុន្មែ នដទ្ដៅដពេច េដលនិយយថាខេួន «ត្រូវចរ» ដៅដ្វើដៅោរ។ ដទាោះជាយ៉ា ង
ណាក្សដ៏ោយ ពួក្សដលច្បដត្មើនដ ើងដៅដពេច េនិយយថាពួក្សដលច្បងដ់ៅដ្វើោរ 
ជាមយួនឹងច្បិរតដ្ោះ្េួ និងោរដបដជ្ាច្បិរតខពស់ដៅដេើអវីច េខេួនក្សំពុងចរដ្វើ។ ជា 
ដរឿយៗមនុសសភាលដត្ច្បើនមនិមាន ីវរិចបបដន្មោះដ ើយ។ ផ្សទុយដៅវញិ ពួក្សដលដៅចរថា 
«ខ្ុ ំត្រូវដៅដ្វើោរដៅនថៃដនោះដទ្ៀរដហើយ។» លឺត្គ្មនច់រដ្វើោរដ ើមបចីាយឲ្យរចួ្បមយួចខ 
លឺត្ទាដំ្វើមយួនថៃដទ្ៀរដៅ ឬខំរស់ឲ្យបានមយួនថៃដទ្ៀរ ដហើយ ីវរិដលមានភាពពិបាក្ស
ណាស់។ មនុសសភាលដត្ច្បើនបានចាបដ់ផ្សដើមបានយ៉ា ងេអដៅក្សនុងឆ្ក្ស ីវរិ ទាងំដពញ
ដោយោររដំ ើប។ ពួក្សដលលិរថាោរង្ហរច េដលដ្វើលឺដ ើមបមីានត្បាក្សច់ាយដៅក្សនុង
 ីវភាពរស់ដៅ ដហើយដលដ្វើបដណាដ ោះអាសននប៉ាុដណាណ ោះ លឺរហូរ េ់ដលរក្សបានោរង្ហរ
ណាមយួច េដលដពញច្បិរត។ ប៉ាុចនត ដលបានដ ើញថា ីវរិរបស់ខេួនបានចត្បជាត្សពិច្ប
ត្សពិេ ដហើយដៅដពេចូ្បេ េ់អាយុ៤០ឆ្ន  ំ ពួក្សដលបាន ឹងថាគ្មែ នត្ច្បក្សដច្បញ 
ដ ើយ។ វាត្រូវបានដៅថាជាវបិរតិ ក្សក់្សណាដ េ ីវរិ ដហើយដលដទ្ើបចរ ឹងថាខេួនជាប់
អន្មទ ក្សដ់ៅដពេដន្មោះឯង។

មរិតសមាេ ញ់ដអើយ ដនោះមនិចមនជា ីវរិច េត្ពោះជាមាច ស់បានដរៀបច្បំឲ្យដោក្ស
អនក្សរស់ដៅដទ្។ ដោក្សអនក្សបាន ឹងពីោរដនោះរចួ្បមក្សដហើយ។ ប៉ាុចនត ោរច េររដ់លច្ប
ដច្បញពីអន្មលរ ល៏ួរឲ្យអាណិរដនោះជាដហរុផ្សេច េត្រិនោនិងខ្ុ ំបាននិយយជា
ដត្ច្បើនឆ្ន មំក្សដហើយថា ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សមនិដោោះត្សាយបញ្ញា ទាក្សទ់្ងនឹងេុយ
ោក្សដ់ទ្ ដន្មោះដោក្សអនក្សនឹងមនិអាច្បរក្សដ ើញដគ្មេបំណង ជាដគ្មេបំណង ៏
ពិដសសសត្មាប ់ីវរិរបស់ដោក្សអនក្សដ ើយ។ លឺត្បសិនដបើមនិបានដោោះត្សាយបញ្ញា
ទាក្សទ់្ងនឹងេុយោក្សដ់ទ្ ដោក្សអនក្សនឹងមានដជាលវាសន្មររដ់ត្ោមត្បពន័ធននចផ្សន ី
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ច េរងបណាដ សា ច េមានផ្សនរ់លំនិរថាត្រូវដ្វើយ៉ា ងណាឲ្យបានមាន ីវរិរស់រដៅ
ដទ្ៀរដៅដពញមយួ ីវរិរបស់ដោក្សអនក្សជាមនិខ្ន។

ព្បេិនសបើសលាកអនកមិ្នសោះព្សាេបញ្ហ្ទាក់រងនឹងលុេកាក់សរ 
សនះសលាកអនកនឹងមិ្នមដលរកស ើញសាលបំណងមដលព្រះជាមាច្េ់បាន
បសងកើតសលាកអនកម្កស ើេ! 

ដោយោរដត្បៀបដ្ៀប ចូ្បរពិភាក្សាថាដរើ ីវរិរបស់ដោក្សអនក្សអាច្បមានសភាព
ចបបណា។ ចូ្បរដយើងពិចារណាពីក្សិច្បចោរច េដោក្សអនក្សចូ្បេច្បិរតដ្វើ។ ឧបមាថា
ដោក្សអនក្សចូ្បេច្បិរតដេងកូ្សនដហារ េ។ ដរើដោក្សអនក្សធ្លេ បឮ់នរណាមាន ក្សន់ិយយថា  
«ច្បំចមនដហើយ ខ្ុ ំត្រវូចរដៅដេងកូ្សនដហារ េដៅនថៃដនោះ។ ខ្ុ ំមនិច្បងដ់ៅដសាោះ» ច រ
ឬដទ្? ឬដរើដោក្សអនក្សធ្លេ បឮ់ដលនិយយថា «ច្បំចមនដហើយ  េ់ោៃ ច្បនថៃសុត្ក្សដហើយ 
ខ្ុ ំមនិច្បងឲ់្យ េ់ោៃ ច្បនថៃសុត្ក្សដសាោះ។ ខ្ុ ំពិរជាច្បងឲ់្យ េ់ត្ពឹក្សនថៃច្បន័ទឆ្ប់ៗ ណាស់ 
ដ ើមបឲី្យខ្ុ ំអាច្បត្រេបដ់ៅដ្វើោរវញិ។» ឬឧបមាថាដោក្សអនក្សចូ្បេច្បិរតសទូច្បត្រី។ ដរើ
ដោក្សអនក្សនឹងនិយយថា «យ៉ា ប់ហែង ខ្ុ ំត្រូវចរដៅសទូច្បត្រីដៅនថៃដនោះ» ច រឬដទ្? អរ់
ដទ្ ខ្ុ ំលិរថានឹងមនិឮ ក្សយចបបដន្មោះដទ្ ដត្ ោះដោក្សអនក្សដពញច្បិរត និងដ្ោះ្េួ
សត្មាបក់្សិច្បចោរទាងំដន្មោះ។ ដរើនឹងមានអវីដក្សើរដ ើងត្បសិនដបើដោក្សអនក្សរស់ដៅក្សនុង
 ីវរិដនោះ ដោយមានច្បិរតដ្ោះ្េួ និងោរតាងំច្បិរតចបប ច េសត្មាបអ់វីច េដោក្ស
អនក្សបានដ្វើ ដហើយដោក្សអនក្សអាច្បដផ្លដ រដេើច្បិរតដ្ោះ្េួច េដោក្សអនក្សមាន ត្ពម
ទាងំរក្សដ ើញក្សចនេងច េដោក្សអនក្សដពញច្បិរត លឺមនិចមនក្សចនេងច េដោក្សអនក្សមរួ
ដ ៉ា ចបក្សដញើសរហាមដៅក្សនុង ីវរិដនោះ? ចុ្បោះត្បសិនដបើដោក្សអនក្សមានត្បាក្សផ់្សររផ់្សរង់
 េ់ត្ក្សុមត្លួសារ ដហើយរស់ដៅក្សនុង ីវរិមយួច េមានដសរភីាពពភីាពតានរឹងចផ្សនក្ស
ថវោិវញិ? ដរើពិរជាមានរដបៀបច េដយើងអាច្បដ្វើ ូដច្បនោះបានចមនដទ្? ត្រិនោនិងខ្ុ ំ
បានរក្សដ ើញថាពិរជាមានចមន!



ព្ពះពររបេព់្ពះអម្ចេ្ ់
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អំដណាយពរននត្ពោះដយហូវា៉ា  ដន្មោះដ្វើឲ្យដៅជាមាន ដហើយត្ទ្ងមិ់នបចនថម
ដសច្បក្សតីទុ្ក្សខត្ពួយផ្សងដទ្។

សុភាសិរ ១០៖២២ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ)

សូមពិនិរយដមើេខលមពរីដនោះឲ្យបានហែរច់្បរ ់ សនសមឹៗ។ ភាសាដហត្បឺបក្សចត្ប
ច្បំៗថា ជាត្ទ្ពយសមបរតិច េពុំមានបចនថមនូវោរខិរខំខនោះចខនងយ៉ា ងេំបាក្សេំបិន។ 
ដរើដោក្សអនក្សដ ើញដទ្? ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ផ្សដេ់នូវវ ិ្ ីច េដយើងអាច្បដលច្ប
ដច្បញពីោរខិរខំច្បិញ្ច ឹម ីវរិ េំ៏បាក្សដវទ្ន្ម និងហូរដញើសច េដោក្សអោបំាន
បនសេ់ទុ្ក្ស េ់ដយើង។ ដរើខលមពរីដនោះពិរជាមាននយ័អញ្ច ឹងចមនឬ? ត្បសិនដបើ 
អញ្ច ឹងចមន ដោក្សអនក្សត្បាក្ស ជាយេ់ត្សប ដន្មោះដោក្សអនក្សដទ្ើបចរបានអាន ំណឹង
 េ៏អបំផុ្សរ។ និយយដោយសដងខប ដហរុដនោះដហើយបានជាដអសាយ  ំពូក្ស ៦១ 
បានចថេងទុ្ក្សអំពីត្ពោះដយស ូ និងអវីច េត្ទ្ងន់ឹងដ្វើដៅក្សនុងពន័ធក្សិច្បចរបស់ត្ទ្ងថ់ា៖

ត្ពោះវញិ្ញា ណននត្ពោះអមាច ស់ដយហូវា៉ា  ត្ទ្ងស់ណាិ រដេើខ្ុ ំ ពីដត្ ោះត្ពោះដយហូវា៉ា
ត្ទ្ងប់ានចាក្សដ់ត្បងតាងំខ្ុ ំឲ្យផ្សាយ ណឹំងេអ េ់មនុសសទាេ់ត្ក្ស។

ដអសាយ ៦១៖១ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ)

 

ដរើអវីដៅជា ំណឹងេអច្បំដ ោះមនុសសច េជាបក់្សនុងចបបចផ្សននន ីវរិច េច្បង់
បានត្រឹមចរមាន ីវរិរស់ និងត្បពន័ធរបស់ចផ្សន ីច េត្រូវបណាដ សាដនោះ? ជាោរពិរ
ណាស់ លឺជាដសរភីាពខ្ងចផ្សនក្សថវោិ។ ត្ពោះដយស ូមានត្ពោះបនទូេច្បំៗថា ត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ត្បទានឲ្យដយើងដេើសពីច នក្សំណរន់នត្បពន័ធរបស់ ពចផ្សន ីច េ
រងបណាដ សាដត្ោមោររក្សសីុច្បិញ្ច ឹម ីវរិ េំ៏បាក្សដវទ្ន្ម និងហូរដញើសរហាម។ ចូ្បរ
ដយើងនិយយត្រង់ៗ ។ អវីច េដោក្សអនក្សអាច្បដ្វើបានលឺខិរខំដ្វើោរ ដហើយសត្មាប់
មនុសសភាលដត្ច្បើនពួក្សដលពិរជាខរិខំដ្វើោរណាស់ ដហើយដៅចរមនិអាច្បមានដសរ ី
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ភាពបាន។ ខ្ុ ំធ្លេ បប់ានខិរខំដ្វើោរតាមច េខ្ុ ំអាច្បដ្វើបាន ដៅដពេត្បាបំនួឆ្ន ដំន្មោះ 
ច េត្រិនោនិងខ្ុ ំបានជាបប់ំណុេយ៉ា ង្ៃន់្ ៃរ។ អរិថិ នជាដត្ច្បើនន្មក្សរ់ាបម់និ
អស់ ច េត្ក្សុមហ ុនរបស់ដយើងបានបដត្មើដៅដពេ ២៧ ឆ្ន ដំនោះក្សប៏ានខិរខំអស់ពី
េទ្ធភាពរបស់ពួក្សដលច រ។ ប៉ាុចនត មនិថាដលខិរខំយ៉ា ងណា ពួក្សដលដៅចរជាបក់្សនុង
អន្មទ ក្សន់នទាសភាពហិរញ្ា វរថុ។ ពួក្សដលត្លប់ៗ គ្មន បានទូ្រស័ពទមក្សោនដ់យើង ដោយ
សារចរដលបានយេ់ ទាងំ ័យខ្េ ច្បថាដលអស់សងឃមឹដហើយដៅដេើចផ្សនក្សថវោិ។ ក្សដី
សុបិនរបស់ដលដៅក្សនុងោរច េឯក្សរា យចផ្សនក្សថវោិោនច់រពិបាក្សដៅៗក្សនុងោរ
សដត្មច្ប ដហើយនិមរិតរបស់ដលបានបារប់ង ់ ដៅសេ់ត្រឹមចរោរខិរខំដ្វើយ៉ា ងណា
ឲ្យបានរស់រាន។ សូមពិចារណាដេើ ក្សយអងដ់លេស ច េបក្សចត្បថាផ្សររ់
ផ្សរងជ់ាមយួខ្ុ ំមយួច េរ។

មក្សពី ក្សយ  (គ្មតំ្ទ្)  (និមរិត)

ដបើគ្មែ នោរផ្សររផ់្សរងដ់ទ្ ដន្មោះក្សគ៏្មែ ននិមរិតច រ ដត្ ោះដបើគ្មែ នោរផ្សររផ់្សរងដ់ទ្ ដលនឹង
បារប់ងន់ិមរិតសត្មាប ់ីវរិ។ ខ្ុ ំសូមបញ្ញា ក្សម់ដងដទ្ៀរ ដនោះជារដបៀបច េមនុសសភាល
ដត្ច្បើនរស់ដៅ លឺជា ីវរិច េគ្មែ ននិមរិត។ ដនោះជាភាពជាទាសក្សរដៅក្សនុងទ្ត្មង ់៏
ដបាក្សបដញ្ញឆ របំផុ្សរ។
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ជំពកូទ៧ី

ទាវ្ រ ននមផ្នដី  

សូមច្បំណាយដពេមយួច េរដ ើមបរីឭំក្សពីអវីច េដយើងបានដរៀនអំពីត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ទ្ីមយួដយើងបានដរៀនថា ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទានរំចណង េ់
មនុសសឲ្យត្លបត់្លងដេើចផ្សន ីដនោះ។ ដយើងបានដ ើញដៅក្សនុងលមពរីដហត្បឺ ២៖៧-៨ ថា 
គ្មែ នអវីច េដៅដេើចផ្សន ីដនោះមនិសថិរដៅដត្ោមអំណាច្បរបស់មនុសសដ ើយ។ 
ដោយសារចរោរដនោះដហើយ ដទ្ើបដយើងដ ើញថាមនុសសលឺជាកូ្សនដសា ឬក្ស៏ជាទាវ រដៅ
ោន ់ពចផ្សន ី។ មារសាតាងំបាន ឹងដរឿងដនោះ ដហើយជាដ ើមច្បមច េវាដរៀបចផ្សនោរ
វាយត្បហារដោក្សអោ ំ និងន្មងដអវា៉ា ដ ើមបទី្ទ្ួេបានអំណាច្បដៅដេើចផ្សន ីដនោះ។ 
ដៅដពេច េដោក្សអោ ំ និងន្មងដអវា៉ាបានចាញ់ដៅក្សនុងចផ្សនោរដបាក្សបដញ្ញឆ រ
របស់វា ពួក្សដលបានត្បត្ពឹរតអំដពើបាប និងោរផ់្លត ច្ប់សិទ្ធិត្លបត់្លងត្សបច្បាបច់ េត្ពោះ
ជាមាច ស់បានត្បទានមក្សដេើ ីវរិរបស់ពួក្សដល។ ត្ពោះវញិ្ញា ណរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ច េ
បានត្លបបាងំពួក្សដលដៅក្សនុងោរបដងកើរ ដពេដនោះត្ទ្ងច់ាបំាច្បត់្រូវចាក្សដច្បញ។ ពួក្សដល
ចាបដ់ផ្សតើមអាត្ោរមនិត្រឹមចររបូោយប៉ាុដណាណ ោះដទ្ ចរក្សខ៏្ងវញិ្ញា ណច រ។ ខ្ុ ំអាច្ប
ត្សនមបានពីោរភ្ាក្សដ់ផ្សអើេរបស់ពួក្សដល ដៅដពេច េពួក្សដលបាន ួបត្បទ្ោះោរច េ
ត្ពោះវញិ្ញា ណរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ចាក្សដច្បញពីពួក្សដល។ ត្ពោះលមពរីបានចច្បងថា ភាេ មដន្មោះ
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ពួក្សដលចាបដ់ផ្សតើមយក្សសេឹក្សោវ មក្សខ្ទ ស់ដ្វើជាបុឹងបិទ្បាងំោយ ដៅដពេច េពួក្សដល
មានអារមែណ៍ថាអាត្ោរ។

ដទាោះបីជាមនុសសដៅចរសថិរក្សនុងរំចណងត្លបត់្លងដេើចផ្សន ី  ូច្បច េត្ពោះជា
មាច ស់បានត្បទានមក្សឲ្យមនុសសដៅក្សនុងោរបដងកើរក្សដ៏ោយ ឥ ូវដនោះដលបានបារប់ង់
សិទ្ធអិំណាច្ប និងឫទាធ នុភាពដ ើមបតី្លបត់្លងចផ្សន ីដៅដេើ ពខ្ងវញិ្ញា ណដទ្ៀរ។ 
ដោយសារចរដលបានដត្ ើសដរ ើសបោះដបារនឹងត្ពោះជាមាច ស់ ត្ពមទាងំដត្ ើសដរ ើសដ ឿ 
ដហើយសត្មបខេួនជាមយួនឹងមារសាតាងំ ំនួសឲ្យត្ពោះជាមាច ស់ មនុសសបានសថិរដៅ
ដត្ោមអំណាច្បរបស់សាតាងំ ដហើយទ្ទ្ួេបានេទ្ធផ្សេននោរវនិិច្បឆយ័ដទាសច េ
សាតាងំ (េូសីុដហវើរ) ធ្លេ ប ់ួបត្បទ្ោះដៅដពេច េវាត្រូវបានទ្មាេ ក្សម់ក្សពីសាថ នបរម
សុខ។ ោរវនិិច្បឆយ័ដន្មោះលឺជាក្សចនេងមយួច េដៅថាសាថ ននរក្ស ជាក្សចនេងច េដ្វើ
ទារណុក្សមែ និងត្រូវោរផ់្លដ ច្ប់ដច្បញពីត្ពោះវរតមានរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ជាដរៀងរហូរ។ 
សូមចាថំាសាថ ននរក្ស មនិច េត្រូវបានបដងកើរដ ើងសត្មាបម់នុសសដទ្។ ត្ពោះជាមាច ស់
មនិច េមានត្ពោះហឫទ្យ័ឲ្យមនុសសណាមាន ក្សដ់ៅទ្ីដន្មោះដទ្។

បន្មទ បម់ក្ស ត្ពោះអងរនឹងមានត្ពោះបនទូេដៅពួក្សអនក្សដៅខ្ងដ្វងថា: “ពួក្ស
ត្រូវបណាដ សាដអើយ! ចូ្បរថយដច្បញឲ្យឆ្ៃ យពីដយើង ដហើយធ្លេ ក្សដ់ៅក្សនុ ងដ េើង
ច េដ្ោះអស់ក្សេបជានិច្បច ជាដ េើងបត្មុងទុ្ក្សសត្មាបផ់្សដន្មទ ដទាសមារសាតាងំ 
និងបរវិាររបស់វាដន្មោះដៅ!

មា៉ា ថាយ ២៥៖៤១ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

ដ ើមប ីួយ សដគង្ហរ ោះមនុសសដច្បញពីដជាលវាសន្មដនោះ ត្ពោះជាមាច ស់ចាបំាច្បត់្រូវ
ដរៀបច្បំសិទ្ធិអំណាច្បននរោា  បិាេរបស់ត្ទ្ងដ់ៅដេើចផ្សន ីដនោះដ ើងវញិ។ ត្ទ្ងន់ឹងត្រូវ
ចសវងរក្សវ ិ្ ីមយួដ ើមប ីក្សយក្សនូវអំណាច្បច េសាតាងំក្សំពុងដោត បោត បដ់ៅដពេដនោះ
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។ មានចរវ ិ្ មីយួប៉ាុដណាណ ោះ។ មនុសសមាន ក្សច់ េមនិមានដទាសក្សំហុសននអំដពើបាប
ដសាោះ នឹងត្រូវសែ័ត្លច្បិរត ំនួសក្សចនេងរបស់អោ ំដ ើមបទី្ទ្ួេយក្សោរផ្សតន្មទ ដទាសននោរ
សាេ ប។់ ប៉ាុចនតវាមានបញ្ញា បនតិច្បដ ើមបឲី្យចផ្សនោរដន្មោះអាច្បដៅរចួ្បបាន។ ត្លបម់នុសស
ទាងំអស់ដៅដេើចផ្សន ីដនោះ ជាកូ្សនដៅរបស់ដោក្សអោ ំ ដហើយសុទ្ធចរមានបាប 
 ូដច្បនោះពួក្សដលមនិអាច្បទ្ទ្ួេយក្សត្ពោះវញិ្ញា ណរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងសិទ្ធិអំណាច្ប
របស់ត្ទ្ងដ់ ើយ។ ប៉ាុចនតត្ពោះជាមាច ស់មានចផ្សនោរដ ើមបយីក្សឈនោះដេើបញ្ញា ដនោះបាន។ 
ចផ្សនោរដន្មោះរត្មូវឲ្យមាន ដសច្បក្សដីរត្មូវ សុ៏ច្បររិរបស់ត្ទ្ង ់ ត្ក្សឹរយវនិយ័របស់ត្ទ្ងត់្រូវ
បានបដងកើរ និងសរដសរដ ើងដៅដេើ ពចផ្សន ី ជាក្សចនេងច េមនុសសដៅដេើចផ្សន ី
អាច្បត្រូវបានវនិិច្បឆយ័ថាជាមនុសសគ្មែ នដទាសដោយត្ក្សឹរយវនិយ័ ច េ ត្បសិនដបើោរ
ដន្មោះអាច្បដៅរចួ្ប។ បន្មទ បព់ីដន្មោះ មានចរមនុសសមាន ក្សដ់ន្មោះសែ័ត្លច្បិរតត្សបច្បាបដ់ ើមប ី
ឈរ ំនួសដៅក្សនុងក្សចនេងរបស់ដោក្សអោ ំ ទ្ទ្ួេយក្សោរពិនយ័និងោក្សទ់្ណឌ ក្សមែ
របស់អោមំក្សោក្សដ់េើខេួនឯង។ 

ប៉ាុចនតមានបញ្ញា សំខ្នម់យួជាមយួនឹងលំនិរដនោះ។ មនុសសច េអាច្បសែ័ត្ល
ច្បិរតដ ើរតាមចផ្សនោរេោះបង ់ីវរិដនោះ មនិអាច្បជាកូ្សនដៅរបស់អោដំទ្ ដោយសារចរ
ពូ ពងសអោជំាពូ ពងសច េត្បឡាក្ស់ និងោច្ប់ផ្លត ច្បដ់ច្បញពីត្ពោះវរតមានរបស់ត្ពោះជា
មាច ស់។  ូដច្បនោះ ដរើចផ្សនោរននោរសដគង្ហរ ោះដនោះអាច្បដៅរចួ្បដោយរដបៀបណា ដ ើមបឲី្យ
ោរដនោះអាច្បដៅរចួ្ប វារត្មូវឲ្យត្ពោះជាមាច ស់ោក្សម់នុសសមាន ក្សដ់ៅដេើចផ្សន ី ច េមនិ
ចមនមក្សពីពូ ពងសរបស់អោ ំនិងហា នេោះបងខ់េួនដល ំនួសមនុសស។ ប៉ាុចនត ពចផ្សន ី
ត្រូវបានត្បលេ់ឲ្យអោ ំនិងកូ្សនដៅរបស់គ្មរ់  ូដច្បនោះដបើសថិរដៅដត្ោមចផ្សនក្សច្បាប ់ោរ
ដនោះនឹងមនិត្សបច្បាបដ់ន្មោះដទ្។ មានចរវ ិ្ ីចរមយួប៉ាុដណាណ ោះច េអាច្បឲ្យោរដនោះដក្សើរ
ដ ើងបាន។ មាន ក្សដ់ន្មោះត្រូវចរដក្សើរដៅដេើចផ្សន ី ប៉ាុចនតមនិត្រូវជាពូ ពងសរបស់អោ។ំ

 ំបូង ដោក្សអនក្សត្បចហេជាយេ់ត្សបថាោរដនោះ នឹងមនិអាច្បដៅរចួ្បដន្មោះដទ្។ 
ប៉ាុចនតដបើតាមោរពិរដន្មោះ លឺមានផ្សេូវមយួ។ ត្ពោះជាមាច ស់អាច្បោក្សដ់ម ីវរិបុរសដៅក្សនុង
គសតីមាន ក្សដ់ៅដេើចផ្សន ីដនោះដោយត្សបច្បាប ់ ត្បសិនដបើត្ទ្ងអ់ាច្បចសវងរក្សមនុសសមាន ក្ស់
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ច េនឹងដ ឿដេើត្ទ្ងក់្សនុងោរដ្វើចបបដន្មោះ ដ ើមបអីនុញ្ញា រឲ្យត្ទ្ងដ់្វើចបបដន្មោះដោយ
ត្សបច្បាប។់ សូមចាថំា មនុសសលឺជាកូ្សនដសាដៅោន ់ពចផ្សន ី។ មារសាតាងំបាន
ដត្បើត្បាស់កូ្សនដសា ូច្បគ្មន ដនោះ ដ ើមបអីាច្បចូ្បេដៅោន ់ពចផ្សន ី និងដ ើមបេួីច្ប
រចំណងខ្ងវញិ្ញា ណរបស់អោចំ េមានសិទ្ធិអំណាច្បដេើវា។ សត្មាបច់ផ្សនោរ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ដ ើមបដី្វើក្សិច្បចោរ និងបញ្ញា ក្សព់ីភាពត្សបច្បាបន់នចផ្សនោរដន្មោះដៅ
ដេើ ពចផ្សន ីដៅោនស់ាតាងំ ច េវាត្បាក្ស ជានិយយថាមនិដសែើភាពគ្មន ដទ្ 
ដហើយត្ពោះជាមាច ស់នឹងត្រូវចសវងរក្សបុរសមាន ក្ស ់ និងគសតីមាន ក្សច់ េនឹងដ ឿដេើត្ទ្ងថ់ាដល
នឹងមានកូ្សនមាន ក្ស ់ ដៅដពេច េពិរជាមនិអាច្បដៅរចួ្បទាងំក្សនុងោរច េឲ្យពួក្សដល
មានកូ្សន។ ពួក្សដលត្រូវចរដ ឿដេើត្ពោះជាមាច ស់ក្សនុងោរច េដ្វើក្សិច្បចោរច េមនិអាច្បដៅ 
រចួ្ប។ 

ក្សំដណើ ររបស់កូ្សនដន្មោះនឹងត្រូវរភាា បដ់ៅនឹងក្សំដណើ ររបស់គ្មរច់ េជាត្ពោះ
បនទូេសនាននដជាលវាសន្មរបស់គ្មរថ់ា តាមរយៈពូ ពងសរបស់គ្មរ ់ ត្បជាជារិ
ទាងំអស់នឹងទ្ទ្ួេពរ ដោយសារចរតាមរយៈពូ ពងសរបស់គ្មរច់ េត្ពោះជាមាច ស់
មានសិទ្ធិត្សបច្បាប់ និងសិទ្ធិអំណាច្បដ ើមបនី្មតំ្ពោះដយស ូមក្សោនច់ផ្សន ីដនោះ។ 
ត្បសិនដបើមានលូត្សក្សរណាច េអាច្បដ ឿដេើត្ពោះជាមាច ស់ក្សនុងោរដ្វើ ូដចាន ោះ ដហើយព
ដ ោះ េ់កូ្សនក្សនុងនផ្សទរបស់គសតីត្ពហែចារ ី ដោយដ ឿថាតាមរយៈកូ្សនដន្មោះ ត្លបជ់ារិ
សាសន៍ទាងំអស់នឹងទ្ទ្ួេត្ពោះពរ ដហើយតាមរយៈក្សំដណើ ររបស់កូ្សនដន្មោះនឹងផ្សតេ់
ឲ្យពួក្សដលមានកូ្សនដៅដត្ច្បើនជាងត្គ្មបខ់ាច្បដ់ៅតាមដ្នរសមុត្ទ្ ដន្មោះត្ពោះជាមាច ស់នឹង
មានសិទ្ធិត្សបច្បាបច់ េត្ទ្ងត់្រូវោរដ ើមបោីក្សដ់ម វីរិដន្មោះដៅក្សនុងន្មងមា៉ា រ ីច េជា
មាត យរបស់ត្ពោះដយស ូ។ ប៉ាុចនតដរើត្ពោះជាមាច ស់អាច្បចសវងរក្សបុរសចបបដន្មោះបានច រ
ឬដទ្  គ្មរដ់ឈាែ ោះអត្បាហា ំជាឪពុក្សខ្ង ំដនឿរបស់ដយើង។

ដទាោះបីគ្មែ នអវីជាទី្សងឃមឹក្សដ៏ោយ ក្សដ៏ោក្សអត្បាហាដំៅចរមានសងឃមឹ 
និងមាន ដំនឿ ដហើយដោក្សក្ស៏បានដៅជាឪពុក្សរបស់ជារិសាសនជ៍ាដត្ច្បើន 
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ត្សបតាមត្ពោះបនទូេច េមានចថេងទុ្ក្សមក្សថា ពូ ពងសរបស់អនក្សនឹងមាន
ដត្ច្បើនយ៉ា ងដនោះ ។ោេដណាោះ ដោក្សមានអាយុ ិរមយួរយឆ្ន ដំហើយ ដទាោះ
បីដោក្សដមើេមក្សរបូោយរបស់ដោក្ស ដ ើញថា ិរសាេ ប ់ និងដមើេដៅ
ដោក្សយយសារា៉ា ដ ើញថា ពុំអាច្បបដងកើរកូ្សនបានដសាោះដន្មោះក្សដ៏ោយ ក្ស៏
 ដំនឿរបស់ដោក្សមិនអនថ់យច រ។ ដោក្សមិនបារ ់ដំនឿ ដហើយក្សមិ៏ន
សងសយ័នឹងត្ពោះបនទូេសនារបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដ ើយ ផ្សទុយដៅវញិ  ដំនឿ
របស់ដោក្សដ្វើឲ្យដោក្សមានក្សមាេ ងំចិ្បរតនឹងដេើក្សរដមកើងសិររីងុដរឿងរបស់ត្ពោះ
ជាមាច ស់ ដត្ ោះដោក្សដ ឿត្បាក្ស ក្សនុ ងចិ្បរតថា ដបើត្ពោះជាមាច ស់សនាដ្វើអវី ត្ពោះ
អងរពិរជាមានឫទាធ នុភាពនឹងសដត្មច្បតាមបានមិនខ្ន។

- រ ៉ាមូ ៤៖១៨-២១ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចបបនន)

ដោក្សអត្បាហា ំ និងអនក្សត្សីសារា៉ាបាន
ដ ឿដេើត្ពោះជាមាច ស់ ត្ពមទាងំបានផ្សតេ់ក្សំដណើ រ
 េ់ដោក្សអុីសាក្សដៅដពេច េពួក្សដោក្ស
មានវយ័ច្បំណាស់ និងមនិអាច្បមានកូ្សនបាន។ 
ដោយសាចរដោក្សអត្បាហាជំាមនុសសមាន ក្ស់
ច េបានដ ឿដេើត្ពោះជាមាច ស់ ត្ពោះបនទូេសនា
អាច្បដក្សើរដ ើងបានចរតាមរយៈទាវ រច េអត្បា
ហាដំបើក្សចរប៉ាុដណាណ ោះ។ ត្ពោះដយស ូនឹងត្រូវយង
មក្សតាមរយៈពូ ពងសរបស់ដោក្សអត្បាហា។ំ ខ្ុ ំសូមបញ្ញា ក្សត់្រងដ់នោះឲ្យបានច្បាស់ប
នតិច្ប។ ដ ើមបឲី្យត្ពោះជាមាច ស់ន្មតំ្ពោះដយស ូមក្សក្សនុងចផ្សន ី លឺត្ទ្ងត់្រូវមក្សតាមរយៈពូ 
ពងសរបស់ដោក្សអត្បាហា។ំ លឺត្ទ្ងត់្រូវចរយងមក្សតាមរយៈដោក្សអត្បាហា ំច េជា
ផ្សេូវចរមយួលរដ់ទ្ើបោរដនោះអាច្បត្សបច្បាប ់
បាន។ ដនោះជាមូេដហរុច េដោក្សអនក្សនឹងដ ើញបញ្ា ីបុពវបុរស ច៏វងអន្មេ យដៅ

ឥ ូវសនះរួកសរបានរេ់
សៅសលើបណាដ្សារននការ
ចិញ្ចឹម្ជីវិតយ ្ងសវរន 
និងបងហូរសញើេសដើម្្បីមាន

ជីវិតរេ់។ 
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ដពេច េដមើេដៅក្សនុងលមពរីមា៉ា ថាយ ំពូក្ស១។  ំពូក្សដនោះជា ំពូក្ស ំបូងច េមាន
មូេដហរុរបស់វា។  ំពូក្សដនោះបង្ហា ញនូវោរពិរច េថាដៅក្សនុង ពចផ្សន ីដនោះ ត្ពោះ
ដយស ូជាពូ ពងសរបស់អត្បាហា។ំ ោរដនោះត្រូវបានក្សរត់្តាដៅត្រងដ់នោះ ដៅដេើចផ្សន ី
ជាក្សចនេងច េសាតាងំអោះអាងពីោរត្រួរត្តា និងសិទ្ធិអំណាច្បរបស់វា។ ត្បសិនដបើ
បញ្ា ីដនោះមនិត្រឹមត្រូវ ឬក្សត៏្ពោះដយស ូពិរជាមនិបានយងមក្សតាមពូ ពងសអត្បាហា ំ
ដន្មោះសាតាងំអាច្បអោះអាងថាោរត្បសូរ និង ីវរិរបស់ត្ពោះដយស ូលឺជាោរដបាក្សត្បាស់ 
ដហើយត្ទ្ងម់និមានេក្សខណៈសមបរតិត្លបត់្គ្មនដ់ ើមបបីងន់ថេ ួសបាបរបស់ដយើង។ 

ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សដៅចា ំ អុីត្សាចអេមានត្ក្សឹរយវនិយ័ជាដត្ច្បើនច េហាម
ឃ្លរអ់ា ហ៍ពិ ហ៍ដត្ៅជារិសាសនរ៍បស់ខេួន។ ោរដរៀបោរដត្ៅពីសាសនរ៍បស់
ដលនឹងត្រូវទ្ទ្ួេដទាស េ់សាេ ប់។ ឥ ូវដនោះដោក្សអនក្ស ឹងពីមូេដហរុច េពូ 
ពងសដន្មោះត្រូវចរសថិរដៅក្សនុងភាពបរសុិទ្ធ និងោរច េពួក្សដលបានអនុវរតវាយ៉ា ង
ហែរច់្បរ។់ ចមនដហើយ ដោក្សអនក្សត្បចហេជារក្សដ ើញក្សរណីដេើក្សចេងសត្មាបគ់សតី
មយួច្បំនួនដត្ៅពីជារិសាសនអ៍ុីត្សាចអេ ច េដរៀបោរជាមយួ នជារិអុីត្សាចអេ 
 ូច្បជាន្មងរា៉ាហាបច់ េរស់ដៅក្សនុងត្ក្សុងដយរខូី ដហើយបានោក្សអ់នក្សដសុើបោរណ៍
ច េត្រូវបានបញ្ាូ នឲ្យដៅដសុើបោរណ៍ដៅត្សុក្សដន្មោះ។ ន្មងក្សម៏ានដៅក្សនុងបញ្ា ី
ដឈាែ ោះក្សនុង ំពូក្សទ្ីមយួននក្សណឌ លមពរីមា៉ា ថាយច រ ដោយសារចរន្មងបានដរៀបោរ
ជាមយួ នជារិអុីត្សាចអេ។ ប៉ាុចនតដោក្សអនក្សត្រូវចរយេ់ថា វបប្មរ៌បស់សាសន៍
យូោ លឺមនុសសត្បុសជាអនក្សបនតពូ ពងស។

ខ្ុសូំមអនុញ្ញា រនិយយចាក្សត្បធ្លនបនតិច្ប។ មានោរពិភាក្សាដត្ច្បើនអំពីរយៈ
ដពេច េមនុសសបានរស់ដៅដេើចផ្សន ី។ ដរើមានវ ិ្ ីណាដ ើមប ីឹងពីច្បដមេើយដៅនឹង
សំណួរដនោះបានច រឬដទ្ មាន! ខ្ុ ំអាច្បធ្លន្មដោក្សអនក្សបានពីោរពិរមយួដនោះ។ បញ្ា ី
ដឈាែ ោះដៅក្សនុង ំពូក្សទ្ីមយួននក្សណឌ លមពរីមា៉ា ថាយត្បាក្ស ជាត្រឹមត្រូវ។ គ្មែ នមនុសស
ណាមាន ក្សប់ារដ់ឈាែ ោះដទ្ ដបើពុំដន្មោះដទ្ដោក្សអនក្សដហើយនងិខ្ុ ំត្បចហេជាមនិបាន
ទ្ទ្ួេោរសដគង្ហរ ោះច េដយើងមានដនោះដទ្។ មារសាតាងំនឹងត្បចក្សក្សអោះអាង។ បញ្ា ី
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ដឈាែ ោះដន្មោះត្រូវចរេអឥរដខ្ច ោះ! ដោយដយងតាមដសច្បក្សតីដន្មោះ ដោក្សអនក្សអាច្បដ្វើោរ
បា៉ា នត់្បមាណត្រួសៗពីរយៈដពេច េមនុសសរស់ដៅដេើចផ្សង ីសរបុ។ ខ្ុ ំសូម
បដងាើបដៅខ្ងដត្ោមដនោះ៖ 

ដយើងនឹងឲ្យត្បជាជារិមយួ ៏្ ដំក្សើរដច្បញពីអនក្ស ដហើយដយើងនឹងឲ្យពរ 
អនក្ស។ ដយើងនឹងដ្វើឲ្យអនក្សមានដឈាែ ោះេប។ី  ូដច្បនោះ ចូ្បរដ្វើជាអនក្សផ្សដេ់ពរ េ់អនក្ស
 នទ្ចុ្បោះ!។ ដយើងនឹងឲ្យពរ េ់ នទាងំឡាយណា ច េឲ្យពរអនក្ស ដយើងក្សនឹ៏ង
ោក្សប់ណាដ សា  េ់ នទាងំឡាយណា ច េោក្សប់ណាដ សាអនក្សច រ ត្ក្សមុ
ត្លួសារទាងំអស់ដៅដេើ ចផ្សន ីនឹងបានទ្ទ្ួេពរដោយសារអនក្ស ។

- ដោកុ្សបបរតិ ១២៖២-៣ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

 ូច្បច េដោក្សអនក្សអាច្បដមើេដ ើញដៅក្សនុងអរតបទ្លមពរីដនោះ ទាវ រដនោះន្មដំៅ
ោនអ់ាណាច្បត្ក្សននចផ្សន ី ច េអត្បាហាបំានបដងកើរឲ្យវាជាផ្សេូវត្សបច្បាបច់ េអាច្ប
ឲ្យត្ពោះដយស ូត្លិសតរស់ដៅ និងត្បទានពរ េ់មនុសសត្លបគ់្មន ដៅដេើចផ្សន ី។ ដទាោះបី
ជាដោក្សអត្បាហា ំ និងកូ្សនដៅរបស់គ្មរអ់នុញ្ញា រឲ្យត្ពោះជាមាច ស់មានសិទ្ធិត្សប
ច្បាប ់ និងច នសមរថក្សិច្បចច េត្រូវោរដ ើមបនី្មសិំទ្ធិអំណាច្ប និងឥទ្ធិពេននោរ
ត្លបត់្លងរបស់ត្ទ្ងម់ក្សដេើចផ្សន មីដងដទ្ៀរក្សដី មនុសសដៅចរជាបអ់ន្មទ ក្សដ់ត្ោមបនទុក្សនន
អំដពើបាប និងដសច្បក្សតីសាេ បខ់្ងវញិ្ញា ណ រហូរទាេ់ចរត្ពោះជាមាច ស់អាច្បន្មតំ្ពោះដយស ូ
មក្សោនដ់ោក្សីយ ៍ ជាក្សចនេងច េត្ទ្ងប់ងន់ថេ ួសអំដពើបាបរបស់អោ។ំ ប៉ាុចនតដបើ
និយយឲ្យច្បំទាក្សទ់្ងនឹងោរផ្សររផ់្សរងវ់ញិ ដយើង ឹងថាដោក្សអត្បាហា ំ និងពូ ពងស
របស់គ្មរច់ េត្រូវបានដៅសមារ េ់ដោយោរោរច់សបក្ស បានច្បត្មុងច្បដត្មើន។ ឥ ូវ
ដនោះពួក្សដលបានរស់ដៅខពស់ ផុ្សរពីបណាត សាននោរខិរខំច្បិញ្ច ឹម ីវរិទាងំដវទ្ន្ម និង
បងាូរដញើសឲ្យត្គ្មនច់រមាន ីវរិរស់។
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ដោក្សអាបរ់ា៉ាមមានហវូ ងសរវ និងមានមាសត្បាក្ស់ជាដត្ច្បើន។ 

- ដោកុ្សបបរត១ិ៣៖២ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

ដយើងដ ើញដៅក្សនុងអរថបទ្លមពរីដនោះ លឺជាោរផ្លេ ស់បតូរយ៉ា ង្ំថាសមពនធដមត្រី
ដនោះន្មឲំ្យមានោរផ្សររផ់្សរង។់ ដរើដោក្សអនក្សមានដ ើញខុសចបេក្សអំពីអវីច េត្ពោះជាមាច ស់
មានបនទូេដៅអត្បាហា ំ ដបើដត្បៀបដ្ៀបជាមយួអវីច េត្ទ្ងម់ានបនទូេដៅោនអ់ោំ
ដៅក្សនុងដោកុ្សបបរត ិ៣៖១៧ ច រឬដទ្  សូមចាថំា បន្មទ បព់ីអោតំ្បត្ពឹរតអំដពើបាប ត្ពោះ
ជាមាច ស់បានត្បាបគ់្មរ់ថា ឥ ូវដនោះគ្មរត់្រូវរក្សសីុច្បិញ្ច ឹម ីវរិដោយោបគ់្មស់បងាូរ
ដញើសយ៉ា ងដវទ្ន្ម។ ប៉ាុចនតច្បំដ ោះដោក្សអត្បាហាលំឺខុសពីដោក្សអោដំៅវញិ។ ត្ពោះជា

មាច ស់មានបនទូេថា ដយើងនឹងឲ្យ  ច្បំណុច្ប
ដនោះមនិបានចច្បងថាដោក្សអត្បាហាបំានដ្វើ

ក្សិច្បចោរដោយសមរថភាពរបស់ខេួន ជាមយួ
នឹងោរោបគ់្មស់ ីច្បិញ្ច ឹម ីវរិយ៉ា ងដវទ្ន្ម 

និងបងាូរដញើសដ ើយ។ ត្ពោះលមពរីចច្បងថា ត្ពោះ
ជាមាច ស់រមួច្បំចណក្សក្សនុងដរឿងដនោះ។ ត្ពោះជា
មាច ស់មានបនទូេថា ដយើងនឹងឲ្យ ។  ូដច្បនោះ
ដរើដយើងដមើេដ ើញថា ដោក្ស 

អត្បាហាមំានោរពិបាក្សរស់ដៅបន្មទ បព់ី
ត្ពឹរតិោរណ៍ដនោះច រឬដទ្ លឺអរដ់ទ្!

ដោក្សអត្បាហាមំានត្ទ្ពយសមបរតិដពញបរបិូណ៌! កូ្សនៗរបស់គ្មរ់ក្សម៏ានត្ទ្ពយ
សមបរតិដត្ច្បើនច រ។ ដោក្សអត្បាហាបំានរស់ដៅក្សនុង ីវរិដត្ៅបណាត សាចផ្សន ីដនោះ។ 
គ្មរម់ានដត្ច្បើនដេើសពីត្លបត់្គ្មនដ់ៅដទ្ៀរ! មនុសសមនិចាបំាច្បច់្បំណាយដពេយូរ 

ព្រះសេហូវ ្ព្រង់នឹងសបើក
ឃល្ំងដ៏វិសេេរបេ់ព្រង់ឲ្យ
ដល់ឯង រឺជានផ្ទសម្  ឲ្យ
មានសភលៀងធ្ល្ក់ម្កេព្មាប់
ព្េុកឯងតម្រដូវកាល 
សហើេនឹងឲ្យររដល់ព្រប់
ទាំងការមដលនដឯងស វ្ើ។ 

- រុតិេកថា ២៨៖១២ 
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ដ ើមបដីមើេដ ើញពីភាពខុសគ្មន ដន្មោះដទ្។ ភាពខុសគ្មន ដនោះបនតរហូរ េ់ពូ ពងស
របស់គ្មរ។់ តាមពិរ លឺមានពីរបី ំន្មនប់ន្មទ បដ់ោក្សអត្បាហា ំ ូច្បជាដៅរបស់គ្មរ់
ដឈាែ ោះថាយ៉ា កុ្សប ច េបានដ្វើោរឲ្យដោក្សឡាបាន ់ច េជាឪពុក្សដក្សែក្ស។ ដោក្សឡា
បានប់ានដ ើញត្ពោះពរដៅដេើដោក្សយ៉ា កុ្សប ដហើយពាយមដបាក្សត្បាស់កុ្សំឲ្យគ្មរ់
បានច្បត្មុងច្បដត្មើន។ ប៉ាុចនតត្ពោះជាមាច ស់បានផ្លេ ស់បតូរចផ្សនោររបស់គ្មរក់្សនុងោរេួច្ប
យក្សត្ពោះពរដន្មោះ ដ្វើឲ្យមានដត្គ្មោះថាន ក្ស ់េ់ខេួនវញិ ដហើយបានត្បទានពរយ៉ា កុ្សប
ជាមយួនឹងត្ទ្ពយសមបរតិយ៉ា ងបរបិូណ៌។ អវីច េខ្ុ ំច្បងន់ិយយត្រងដ់នោះលឺថា ដទាោះបី
ជាមនុសសបានពាយមបញ្ឈបត់្ពោះពរក្សដ៏ោយ ក្សព៏ួក្សដលមនិអាច្បដ្វើបានច រ។ ោរ
ដនោះអាច្បដក្សើរដ ើងបាន េុោះត្តាចរពូ ពងសរបស់ពួក្សដលបនតដៅជាបជ់ាមយួនឹងសមពនធ
ដមត្រី ដហើយថាវ យបងរំត្ពោះជាមាច ស់ ដន្មោះត្ពោះអងរនឹងដ្វើឲ្យពួក្សដលមានដពញបរបិូណ៌។

សូមលិរអំពីផ្សេប៉ាោះ េ់ននអវីច េខ្ុ ំក្សំពុងនិយយ! ខ្ុ ំទ្ទ្ួេបានសំបុត្រ និង
អុីចម៉ាេត្លបត់្បដ ទ្ពីមនុសសជាដត្ច្បើនច េត្បាបខ់្ុ ំថា ខ្ុ ំនិយយដត្ច្បើនដពក្សទាក្សទ់្ង
នឹងេុយោក្ស។់ ពួក្សដលត្បាបខ់្ុ ំថាភាពច្បត្មុងច្បដត្មើនមនិចមនជាបំណងត្ពោះហឫទ្យ័
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ដ ើយ។ ពួក្សដលបានបញ្ញា ក្សថ់ា ដយើងទាងំអស់គ្មន ត្រូវចររងទុ្ក្សខ
េំបាក្សដៅក្សនុង ីវរិ លឺត្រូវេោះបងដ់ត្ច្បើនដ ើមបបីដត្មើត្ពោះជាមាច ស់។ ខ្ុ ំអាច្បយេ់ត្សបពី
ចផ្សនក្សមយួននឃ្លេ របស់ដល។ ត្ពោះដយស ូពិរជាមានត្ពោះបនទូេថា ភាពរងុដរឿងរបស់ដយើង
ដ្វើឲ្យដយើងរងទុ្ក្សខក្សនុងោរដបៀរដបៀនដៅក្សនុងលមពរីមា៉ា កុ្សប ១០៖៣០។ ជាអកុ្សសេ មាន
ត្លិសតបរស័ិទ្ជាដត្ច្បើនដ ឿថា ត្ពោះជាមាច ស់ជាអនក្សចារច់ច្បងោរង្ហរ ៏រឹងរងឹ ដហើយដយើង
ត្រូវចររងទុ្ក្សខដៅក្សនុង វិរីដ ើមបរីស់ដៅ ទ្ទ្ួេយក្ស ក្សយសចាច ននភាពត្ក្សីត្ក្ស និងរងទុ្ក្សខ
តាមរយៈ ំងឺ និងដរាគ្មដផ្សសងៗ។ អរដ់ទ្! ដន្មោះលឺជាបណាត សាចផ្សន ី។ វាមនិចមនជា
ត្ពោះពរដទ្! ត្ពោះជាមាច ស់ច្បង់តាងំហិរញ្ា វរថុរបស់ដោក្សអនក្សឲ្យបានរងឹមា។ំ 

ព្រះជាមាច្េ់ចង់តំងសលាកអនកឲ្យបានរឹងមាំ! 
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ត្បសិនដបើហិរញ្ា វរថុរបស់ដោក្សអនក្សមនិរងឹមា ំឬមានសុវរថិភាពដទ្ ដន្មោះដោក្ស
អនក្សត្រូវចរបងខំខេួនឯងឲ្យដ្វើក្សិច្បចោរត្លបច់បបយ៉ា ងដ ើមបមីាន ីវរិរស់រាន ដោយមនិ
បានបំដពញក្សិច្បចោរខ្ងវញិ្ញា ណ ជាពិដសសរស់ដៅក្សនុង ីវរិជាទាសក្សរ។ សូម
ច្បំណាយដពេដមើេដេើអវីច េត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេដៅោនកូ់្សនដៅរបស់ដោក្ស
អត្បាហាដំៅក្សនុងលមពរីទុ្រិយក្សថា ២៨៖៨-១៣។

ត្ពោះដយហូវា៉ា ត្ទ្ងនឹ់ងបង្ហរ បឲ់្យមានពរដៅដេើ ត្ងុក្សឯង ដហើយដេើ ត្លប់
ទាងំោរអវីច េឯងនឹងោក្សន់ ដ្វើ។ ត្ទ្ងនឹ់ងត្បទានពរ េ់ឯងដៅក្សនុ ងត្សុក្ស
ច េត្ពោះដយហូវា៉ា  ជាត្ពោះននឯង។ ត្ទ្ងត់្បទានមក្ស ត្ទ្ងនឹ់ងតាងំឯងសត្មាប់
ជារាគសតបរសុិទ្ធ េ់ត្ទ្ង ់  ូច្បជាត្ទ្ងប់ានសបថនឹងឯងដហើយ លឺដបើឯងនឹង
ោនត់ាមអស់ទាងំបញ្ារតរបស់ត្ពោះដយហូវា៉ា  ជាត្ពោះននឯង ត្ពមទាងំដ ើរតាម
ផ្សេូ វត្ទ្ងផ់្សង។ ដន្មោះត្លបទ់ាងំសាសនដ៍ៅចផ្សន ីនឹងដ ើញថា ឯងជាអនក្សមាន
ដឈាែ ោះតាមត្ពោះន្មមត្ពោះដយហូវា៉ា  ដហើយដលនឹងដោរខ្េ ច្ប េ់ឯង។ ត្ពោះដយ
ហូវា៉ា ត្ទ្ងក់្សនឹ៏ងច្បំដរ ើនឲ្យឯងមានជាបរបិូរដ ើង ដោយផ្សេច េដក្សើរពីដ ោះ 
និងផ្សេដក្សើរពីហវូ ងសរវ ដហើយនឹងផ្សេដក្សើរពី ីឯង ដៅក្សនុ ងត្សុក្សច េត្ពោះ
ដយហូវា៉ាបានសបថនឹងពួក្សអយយដោថា នឹងឲ្យ េ់ឯង។

ត្ពោះដយហូវា៉ា ត្ទ្ងនឹ់ងដបើក្សឃ្លេ ងំ វ៏ដិសសរបស់ត្ទ្ងឲ់្យ េ់ឯង លឺជានផ្សទ
ដម  ឲ្យមានដ េៀងធ្លេ ក្សម់ក្សសត្មាបត់្សុក្សឯងតាមរ ូវោេ ដហើយនឹងឲ្យពរ
 េ់ត្លបទ់ាងំោរច េន ឯងដ្វើ។ ដន្មោះឯងនឹងឲ្យសាសនជ៍ាដត្ច្បើនខចីឥរ
មានខចីពីដលវញិដ ើយ ត្ពោះដយហូវា៉ា ត្ទ្ងនឹ់ងតាងំឯងទុ្ក្សជាក្សាេ មិនចមនជា
ក្សនទុយដ ើយ ឯងនឹងដៅចរពីដេើ ដល មិនច េដៅពីដត្ោមដទ្ លឺដបើឯងនឹងសាត
បត់ាមអស់ទាងំដសច្បក្សដីបញ្ារតផ្សងត្ពោះដយហូវា៉ា  ជាត្ពោះននឯង ច េអញ
បង្ហរ ប ់េ់ឯងដៅនថៃដនោះ ដ ើមបនឹីងោន ់ដហើយត្បត្ពឹរតតាមផ្សង។ 

( ក្សត្សងពី់ត្ពោះលមពីរបិរសុទ្ធ)
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ចូ្បរក្សរស់មារ េ់ថា ដៅក្សនុងទ្ឹក្ស ីថែីដនោះ ពួក្សដលមនិទានត់្រូវបានតាងំឲ្យរងឹមាដំន្មោះ
ដទ្ ដទាោះបីជាពួក្សដលទ្ទ្ួេបានត្ពោះបនទូេសនាក្សដ៏ោយ។ ប៉ាុចនតដោក្សម៉ាូដសត្បាបព់ួក្ស
ដលថាត្ពោះជាមាច ស់នឹងតាងំពួក្សដល! ដ ើមបចីសវងយេ់ពីេក្សខណៈរបស់វា និងអវីច េ
ត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងចរមានបនទូេដៅោនព់ួក្សដល សូមលិរពីដ ើមនត្ មយួដ ើម។ ដៅ
ដពេច េវាជាកូ្សនដឈើមយួដ ើម វាមនិទានត់្រូវបានតាងំ ឬរងឹមាដំៅដ ើយដទ្។ 
មនុសសអាច្បផ្លេ ស់បតូរទ្ីតាងំរបស់វាដៅដពេណា និងទ្ីក្សចនេងណាក្សប៏ានតាមច េ
ដលច្បង។់ ប៉ាុចនតដៅដពេច េដ ើមនត្ ដន្មោះ ុោះេូរោស់ និងដពញវយ័ គ្មែ ននរណា
មាន ក្សអ់ាច្បផ្លេ ស់បតូរវាបានដ ើយ។ វាត្រូវបានតាងំរចួ្បដៅដហើយ។

ត្ពោះដយហូវា៉ា ត្ទ្ងនឹ់ងបង្ហរ បឲ់្យមានពរដៅដេើ ត្ងុក្សឯង ដហើយដេើ ត្លបទ់ាងំ
ោរអវីច េឯងនឹងោក្សន់ ដ្វើ។ ត្ទ្ងនឹ់ងត្បទានពរ េ់ឯងដៅក្សនុ ងត្សុក្សច េ
ត្ពោះដយហូវា៉ាជាត្ពោះននឯង។ ត្ទ្ងត់្បទានមក្ស ត្ទ្ងនឹ់ងតាងំឯង...

- ទុ្រិយក្សថា ២៨៖៨-៩ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ)

 ូដច្បនោះដរើោរតាងំហិរញ្ា វរថុមានេក្សខណៈចបបណា  ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បាប់
ដៅក្សនុងដនោះ ក្សនុងខ១២៖ 

ដន្មោះឯងនឹងឲ្យសាសន៍ជាដត្ច្បើនខចីឥរមានខចីពីដលវញិដ ើយ ត្ពោះដយហូវា៉ា
ត្ទ្ងនឹ់ងតាងំឯងទុ្ក្សជាក្សាេ មិនចមនជាក្សនទុយដ ើយ។ 
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ត្ពោះជាមាច ស់មានត្ពោះបនទូេថា ត្ទ្ងន់ឹងត្បទានពរ េ់ពួក្សដលយ៉ា ងដត្ច្បើន ច េ
ពួក្សដលត្រូវដ្វើជាអនក្សឲ្យខចី (មាច ស់បំណុេ) ដហើយចេងជាអនក្សខចីពីដល (កូ្សនបំណុេ)
ដទ្ៀរដហើយ។ ពួក្សដលនឹងត្រូវដ្វើជាក្សាេ ដហើយចេងដ្វើជាក្សនទុយ។ ក្សនទុយមនិចមន
ជាអនក្សសដត្មច្បពីទ្ីក្សចនេងច េខេួនច្បងដ់ៅដទ្ វាដៅតាមចរក្សាេ ឹក្សន្មបំ៉ាុដណាណ ោះ។ 

អនក្សមានចរងចរ ិោះជានអ់នក្សត្ក្ស រឯីកូ្សនបំណុេជាទាសក្សររបស់
មាច ស់ត្បាក្ស។់ 

- សុភាសិរ ២២៖៧ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

កូ្សនបំណុេ (អនក្សខចី) មនិត្រូវបានតាងំដន្មោះដទ្។ ពួក្សដលសថិរដៅដត្ោមដសច្បក្សតី
ដមតាត ក្សរណុារបស់មាច ស់បំណុេ ដហើយោរដ្វើោរជាទាសក្សរគ្មែ នដសរភីាពដ ើយ។ 
ប៉ាុចនតត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេថា ដទ្! ដយើងនឹងតាងំអនក្ស! គ្មែ ននរណាមាន ក្សអ់ាច្បត្បាប់
អនក្សឲ្យដច្បញពីផ្សទោះរបស់អនក្សបានដ ើយ ដោយសារចរវាបានបងន់ថេរចួ្បដហើយ។ គ្មែ ន
នរណាមាន ក្សអ់ាច្បរបឹអូសយក្សឡានរបស់អនក្សបានដ ើយ ដោយសារចរវាត្រូវបានបង់
នថេដហើយ។ ផ្សទោះបាយរបស់នឹងដពញដោយដត្លឿងដទ្ស ដហើយអនក្សនឹងរស់ដៅដេើទ្ឹក្ស ី
របស់អនក្សច េបានបងន់ថេរចួ្ប ត្ពមទាងំបំដពញក្សិច្បចោរច េត្ពោះជាមាច ស់បានោក្សឲ់្យ
អនក្សដ្វើដៅក្សនុងសនតិភាពហិរញ្ា វរថុយ៉ា ងេអឥរដខ្ច ោះ។ អនក្សនឹងត្រូវបានតាងំ!  

ព្រះជាមាច្េ់េរវព្រះហឫរ័េឲ្យសលាកអនកចព្មុ្ងចសព្ម្ើន! 
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ជំពកូទ៨ី

អំណាចននភកតីភ្រ  
សៅកនុងព្រះរាជយ្របេ់ព្រះជាមាច្េ់  

អវីច េដោក្សអនក្សនឹងអាន លឺជាដគ្មេោរណ៍ននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ៏
មានអនុភាព ដហរុ ូដច្បនោះដហើយបានជាខ្ុ ំមានអារមែណ៍ថាវាស័ក្សតិសមនឹងដ្វើជា
ច្បំណងដ ើង ំពូក្សដៅក្សនុងដសៀវដៅដនោះ។ ដយើងបានរក្សដ ើញវាដៅក្សនុងសាច្បដ់រឿង និង
 ីវរិរបស់ដោក្សយ៉ាូចសប ច េជាដៅទ្ួររបស់ដោក្សអត្បាហា។ំ ខ្ុ ំសូមត្បាបព់ីត្បវរតិ
របស់គ្មរប់នតិច្ប៖ ដោក្សយ៉ាូចសបត្រូវបានបងបអូនសអប ់ ដហើយពួក្សដលច្បងឲ់្យយ៉ាូចសប
បារម់ុខដច្បញពីពួក្សដល។ តាមពិរដៅ ពួក្សដលច្បងស់មាេ ប់គ្មរ់ ប៉ាុចនតមានបងត្បុស
របស់គ្មរម់ាន ក្សម់និច្បងដ់្វើត្ ុេ េ់ថាន ក្សដ់ន្មោះដទ្  ូដច្បនោះផ្សទុយដៅវញិពួក្សដលបានេក្ស់
គ្មរដ់ៅឲ្យឈែួញច េបានន្មគំ្មរយ់ក្សដៅត្សុក្សដអសីុប ជាក្សចនេងច េគ្មរត់្រូវ
បានដលេក្សឲ់្យដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរ ច េជាដមបញ្ញា ោរក្សងរក្សាដសតច្បផ្លដរា៉ាន។ 

 នជារិអុីសាែ ចអេបានន្មយំ៉ាូចសបចុ្បោះដៅត្សុក្សដអសីុប ដហើយេក្សដ់ោក្ស
ឲ្យ នជារិដអសីុបមាន ក្សដ់ឈាែ ោះប៉ាូទី្ផ្លរ ជាមគនតីរបស់ត្ពោះដៅផ្លដរា៉ាន និងជាដម
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បញ្ញា ោរក្សងរក្សាដសដច្ប។ ត្ពោះអមាច ស់លងដ់ៅជាមយួដោក្សយ៉ាូចសប ោរអវីច េ
ដោក្សដ្វើសុទ្ធចរបានេទ្ធផ្សេេអទាងំអស់។ ដោក្សរស់ដៅក្សនុ ងផ្សទោះមាច ស់របស់
ដោក្សច េជា នជារិដអសីុបដន្មោះ។មាច ស់របស់ដោក្សដ ើញថា ត្ពោះអមាច ស់
លងដ់ៅជាមយួដោក្ស ដហើយោរអវីច េដោក្សដ្វើ ត្ពោះអងរដត្បាសត្បទានឲ្យ
បានេទ្ធផ្សេេអទាងំអស់។ ដោក្សប៉ាូទី្ផ្លរដពញចិ្បរតនឹងដោក្សយ៉ាូចសបណាស់ 
គ្មរក់្សឲ៏្យដោក្សដ្វើជាអនក្សបដត្មើ និំររបស់គ្មរ ់ ដហើយចរងតាងំដោក្សឲ្យដមើេ
ខុសត្រូវដេើផ្សទោះសំចបង និងត្លបត់្លងដេើ ត្ទ្ពយសមបរតិទាងំប៉ាុន្មែ នរបស់គ្មរ។់

ចាបពី់ដពេដោក្សប៉ាូទី្ផ្លរចរងតាងំដោក្សយ៉ាូចសបឲ្យដមើេខុសត្រូវដេើ
ផ្សទោះសំចបង និងដេើ ត្ទ្ពយសមបរតិរបស់គ្មរម់ក្ស ត្ពោះអមាច ស់ត្បទានពរ េ់ ន
ជារិដអសីុបដនោះដត្ ោះចរដោក្សយ៉ាូចសប ដហើយត្ពោះអងរក្សត៏្បទានពរ េ់អវីៗ
ទាងំអស់ ច េជាក្សមែសិទ្ធិរបស់គ្មរ ់ លឺទាងំផ្សទោះសំចបង ទាងំចត្សច្បមាក
រ។គ្មរត់្បលេ់ឲ្យដោក្សយ៉ាូចសបត្លបត់្លងដេើអវីៗទាងំអស់ច េគ្មរម់ាន 
ដហើយដត្ៅចរពីបរដិភាល គ្មរមិ់នខវេ់ខ្វ យនឹងកិ្សច្បចោរអវីដទ្ៀរដ ើយ។

- ដោកុ្សបបរតិ ៣៩៖១-៧ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

សូមដមើេខ២ ត្ពោះអមាច ស់លងដ់ៅជាមយួដោក្សយ៉ាូចសប ោរអវីច េដោក្សដ្វើ 
សុទ្ធចរបានេទ្ធផ្សេេអទាងំអស់។  ដរើវាមានអរថនយ័ចបបណា  ដរើត្ពោះជាមាច ស់
មនិលងដ់ៅជាមយួមនុសសត្លបគ់្មន ដទ្ឬអី ច្បដមេើយដន្មោះលឺដទ្ ដៅក្សនុងបរបិទ្ច េដយើង
បានពិភាក្សាគ្មន ដៅក្សនុង ំពូក្សមុនទាក្សទ់្ងនឹងពូ ពងស។ សូមចាថំា  ំដនឿរបស់អត្បា
ហា ំនិងសមពនធដមត្រីច េបនតមក្ស អនុញ្ញា រឲ្យត្ពោះជាមាច ស់មានសិទ្ធិត្សបច្បាបចូ់្បេ
ដៅោនអ់ត្បាហា ំ និងកូ្សនដៅរបស់គ្មរច់រប៉ាុដណាណ ោះ។  ូដច្បនោះដៅដពេច េដយើង
និយយអំពីោរច េត្ពោះជាមាច ស់លងដ់ៅជាមយួមនុសសត្លបគ់្មន  ដយើងមនិលួរភាន់
ត្ច្ប ំជាមយួដសច្បក្សតតី្សឡាញ់របស់ត្ពោះជាមាច ស់ច្បំដ ោះមនុសសត្លបគ់្មន ដទ្ ដត្ ោះត្ទ្ង់
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ត្សឡាញ់មនុសសត្លបគ់្មន ។ ប៉ាុចនតសត្មាបអ់ស់អនក្សមនិឈរក្សនុងសិទ្ធិត្សបច់្បាបច់្បំដ ោះ
ត្ពោះជាមាច ស់ ដន្មោះត្ពោះអងរមនិអាច្បលងជ់ាមយួដលបានដ ើយ។

 

ោេដណាោះ បងបអូ នដៅឆ្ៃ យពីត្ពោះត្លិសដ គ្មែ នសិទ្ធិចូ្បេជារិអុីត្សាចអេ 
គ្មែ នទ្ំន្មក្សទ់្ំនងអវីនឹងសមពនធដមត្រី ច េច្បងដ ើងដោយត្ពោះបនទូេសនា
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ដទ្ បងបអូ នរស់ដៅក្សនុ ងដោក្សដនោះ ដោយគ្មែ នទី្សងឃមឹ ដហើយ
ក្សគ៏្មែ នត្ពោះជាមាច ស់ច រ។ោេពីដ ើមបងបអូ នដៅឆ្ៃ យចមន ក្សប៏៉ាុចនតឥ ូវដនោះ 
ដោយបងបអូ នរមួក្សនុ ងអងរត្ពោះដយស ូត្លិសដ បងបអូ នបានមក្សដៅ ិរដោយសារ
ត្ពោះដោហិររបស់ត្ពោះត្លិសដ។

- ដអដ សូ ២៖១២-១៣

ចូ្បរក្សរស់មារ េ់ថា អរតបទ្លមពរីដនោះនិយយអំពីោរគ្មែ នសមពនធដមត្រី ច េមាន
នយ័ថាត្ពោះជាមាច ស់ និងឫទាធ នុភាពរបស់
ត្ទ្ងត់្រូវបានោរផ់្លត ច្បត់្សបច្បាបដ់ច្បញពី
មនុសស។ ដហរុអវីដៅ ដោយសារចរត្ពោះជា
មាច ស់គ្មែ នសិទ្ធតិ្សបច្បាប ់ ឬច េសមរថ
ក្សិច្បចដៅក្សនុងអាណាច្បត្ក្សននចផ្សន  ី ដោយ
គ្មែ នក្សិច្បចត្ពមដត្ពៀងត្សបច្បាប ់ ឬសមពនធ
ដមត្រីជាមយួបុរសឬគសតីណាដៅដេើចផ្សន
 ី។ ខលមពរីដនោះសបញ្ញា ក្ស់យ៉ា ងច្បាស់ថា
ដៅដពេច េគ្មែ នសមពនធដមត្រី ដន្មោះ
មនុសសនឹងគ្មែ នក្សតីសងឃមឹ និងគ្មែ នត្ពោះជា
មាច ស់ដៅក្សនុងដោក្សដនោះ។ សូមចាថំា ដោយដហរុថាត្ពោះដយស ូបានដរៀបច្បំសមពនធ

ព្រះជាមាច្េ់ាមន្េិរធិព្េប
ច្ាប់ ឬមដលេម្តថកិចចសៅ
កនុងអាណាចព្កននមផ្នដី 
សោេាម្នកិចចព្រម្សព្រៀង
ព្េបច្ាប់ ឬេម្ពនធសម្ព្តី
ជាម្ួេបុរេ ឬស្តេតីណាសៅ
សលើមផ្នដី។ 
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ដមត្រសីត្មាបដ់យើង ដន្មោះដយើងនឹងោេ យជាក្សមែសិទ្ធិរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងជាត្បជា
រាគសតដៅក្សនុងត្ពោះរា យ អ៏សាច រយរបស់ត្ទ្ង ់ (ដអដ សូ ២៖១៩)។  ូដច្បនោះឥ ូវដនោះ សូម
ត្រេបដ់ៅដមើេអរថបទ្លមពរីដៅក្សនុងដោកុ្សបបរតិ ៣៩ ដយើងយេ់ថាឃ្លេ  ត្ពោះអមាច ស់
លងដ់ៅជាមយួដោក្សយ៉ាូចសប  មាននយ័ថា ត្ពោះជាមាច ស់មានឥទ្ធិពេត្សបច្បាបដ់ៅ
ក្សនុង ីវរិរបស់ដោក្សយ៉ាូចសប តាមរយៈសមពនធដមត្រីរបស់ដោក្សអត្បាហាជំា ីតា
ច េបានច្បងជាមយួត្ទ្ង។់ សមពនធដមត្រីត្សបច្បាបដ់នោះ អនុញ្ញា រឲ្យត្ពោះជាមាច ស់
ត្បទានពរ និង ោះឥទ្ធិពេ ដហើយបានត្លបត់្លងដេើត្បពន័ធបណាត សាននោរខិរខំដ្វើ
ោរទាងំដវទ្ន្ម និងោរបងាូរដញើសដៅដេើចផ្សន ី។ វាជាសិទ្ធិត្សបច្បាបច់ េត្ពោះជា
មាច ស់ត្បទានពរ េ់ដោក្សយ៉ាូចសប។

សូមចាពំីអវីច េត្ពោះជាមាច ស់មានបនទូេដៅដោក្សអត្បាហាមំុនដនោះ ដយើងនឹង
ឲ្យ ។ ដោយសារចរត្ពោះជាមាច ស់លងដ់ៅជាមយួយ៉ាូចសប  ួយ  េ់ ីវរិរបស់គ្មរ់ 
គ្មរទ់្ទ្ួេបានដជាល ័យដៅក្សនុងត្លបអ់វីច េគ្មរដ់្វើ រហូរ េ់ដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរជា
ដៅហាវ យរបស់គ្មរច់ េមនិដគ្មរពបដត្មើត្ពោះអមាច ស់ បានដ ើញោរផ្លេ ស់បតូរយ៉ា ង
ដត្ច្បើនដៅក្សនុងសមរថភាពរបស់ដោក្សយ៉ាូចសប ដបើដ្ៀបជាមយួមនុសសជាដត្ច្បើនច េ
គ្មរធ់្លេ ប ់ួបត្បទ្ោះ។ ខ្ុ ំលួរចរដេើក្សដ ើងដៅត្រងដ់នោះថាដៅដពេច េដយើងបាន
ច្បត្មុងច្បដត្មើនជាមយួនឹង ំនួយរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ មនុសសច េរស់ដៅដត្ោមបណាត
សាននចផ្សន នីឹងក្សរស់មារ េ់ពីភាពខុសចបេក្សដនោះ! ដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរដោរសរដសើរខ្េ ងំ
ណាស់រហូរ េ់គ្មរប់ានោក្ស់យ៉ាូចសបឲ្យចារច់ច្បងដេើត្ទ្ពយសមបរតទិាងំប៉ាុន្មែ ន។  

មានដគ្មេោរណ៍ននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ជាដត្ច្បើនច េត្រូវបានបង្ហា ញ
ដៅក្សនុងអរតបទ្លមពរីដនោះ ប៉ាុចនតមានកូ្សនដសាមយួត្រូវបានបង្ហា ញដៅទ្ីដនោះ។ ខ្ុ ំដៅវា
ថា អំណាច្បនន ក្សតីភាពដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ឬ ក្សដ៏ោក្សអនក្សអាច្បដៅ
វាថា ដគ្មេោរណ៍របស់ដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរ ។ វាត្រូវបានរក្សដ ើញដៅក្សនុង ដោកុ្សបបរតិ 
៣៩៖៥៖
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ដហើយចាបត់ាងំពីដោក្សតាងំ
គ្មរដ់ ើង ឲ្យត្រួរត្តាដេើផ្សទោះ និង
ត្ទ្ពយសមបរតិទាងំអស់មក្ស ដន្មោះត្ពោះ
ដយហូវា៉ា ត្ទ្ងត់្បទានពរ េ់ផ្សទោះនន
សាសនដ៍អសីុពទដន្មោះដោយដត្ ោះយ៉ាូ
ចសប ដហើយព្ពះនយហូវា ្កផ៏តល់ព្ពះ
ពរ មកនលើព្គប់ទំងរបស់នោក 
(ប ូេីផារ) តដលនៅកនុងផទះ និងនៅ
តព្សចំការតដរ។ (ត្ពោះលមពីរបរសុិទ្ធ)

ខ្ុ ំច្បងឲ់្យដោក្សអនក្សទ្ទ្ួេបានរបូភាពច្បាស់ពីអវីច េក្សំពុងចរដក្សើរដ ើងដៅទ្ី
ដនោះ។ ដ ើមដ ើយគ្មរម់និទានដ់្វើជាអនក្សដមើេខុសត្រូវដៅដ ើយដទ្ លឺដត្ោយមក្សដទ្ើប
គ្មរប់ានោេ យជាអនក្សដមើេខុសត្រូវ។ ត្ពោះលមពរីបានដ្វើោរក្សរស់មារ េ់ដៅត្គ្មច េ
គ្មរប់ានផ្លេ ស់បដូរ។ ត្ពោះពរត្រូវបានបងាូរមក្សដេើអវីៗទាងំអស់ច េជារបស់ដោក្សប៉ាូទ្ី
ផ្លរ លឺត្ទ្ពយសមបរតិគ្មរទ់ាងំមូេ! ប៉ាុចនតគ្មរម់និបានសារ េ់ត្ពោះរបស់ដោក្សយ៉ាូចសប 
ដហើយក្សម៏និចមនជាសមា ិក្សននជារិសាសនអ៍ុីត្សាចអេច រ។  ូដច្បនោះ ដរើោរដនោះអាច្ប
ដក្សើរដ ើងដោយរដបៀបណា ដហើយដរើវាមានអរថនយ័ចបបណា ដនោះជាច្បដមេើយ៖ ដៅ
ដពេច េដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរបានោក្សត់្ទ្ពយសមបរតិរបស់គ្មរដ់ៅដត្ោមសិទ្ធអិំណាច្ប
របស់ដោក្សយ៉ាូចសប ទាងំមនិ ឹងថាត្ទ្ពយសមបរតិរបស់គ្មរច់ាបដ់ផ្សតើមសថិរដៅដត្ោម
សមពនធដមត្រីរវាងដោក្សយ៉ាូចសប និងត្ពោះជាមាច ស់ដ ើយ។

 

េមាភ្រៈ ព្ររ្យេម្្បតតិ និងអចលព្ររ្យទាំងអេ់របេ់សលាកប ូរីផ្របានផ្ល្េ់បតូរ 
អាណាចព្កសនះ! 

វព្តូវបានសៅថានលៃេប្ប័រ 
ជារូបភ្រនននលៃមដលម្នុេ្ស
មិ្នចាំបាច់ខិតខំព្បឹងមព្បង
ជាមួ្េនឹងការចិញ្ចឹម្ជីវិតយ ្ង
សវរន និងបងហូរសញើេរបេ់ខលួន
ឯងផ្ទ្ល់សោេព្ាន់មត
េព្មាប់រេ់សៅសរៀតសហើេ។ 
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 ូច្បច េដោក្សអនក្សដ ើញថា ត្ទ្ពយសមបរតិរបស់ដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរដៅចរបានផ្សារ
ភាា បន់ឹងត្បពន័ធបណាត សាដៅដេើចផ្សន ីដោយត្សបច្បាប ់ រហូរទាេ់ចរសថិរដៅ
ដត្ោមោរត្លបត់្លងរបស់ដោក្សយ៉ាូចសប។ ដៅដពេច េដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរបានោក្ស់
ត្ទ្ពយសមបរតិរបស់គ្មរដ់ៅដត្ោមសិទ្ធិអំណាច្បរបស់ដោក្សយ៉ាូចសបដោយត្សបច្បាប ់
គ្មរម់និបាន ឹងថាគ្មរក់្សប៏ានោក្សវ់ាដៅដត្ោមឥទ្ធិពេននត្ពោះពររបស់ត្ពោះជាមាច ស់
ដទ្។ ត្ពោះលមពរីចច្បងថា ដោយសារចរសថិរដៅដត្ោមោរត្លបត់្លងរបស់ដោក្សយ៉ាូចសប 
ដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរមនិបានចាបំាច្បត់្រូវខវេ់ខ្វ យ ឬត្ពួយបារមភអវីដ ើយ ដេើក្សចេងចរ
អាហារច េដោក្សបរដិភាលប៉ាុដណាណ ោះ។ គ្មរម់និត្ពួយបារមភដ ើយ! ដោយគ្មែ នោរ
ត្ពួយបារមភ ដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរដផ្លត រអារមែណ៍ចរដៅដេើក្សិច្បចោរ និងដគ្មេបំណងជាដម
បញ្ញា ោរក្សងរក្សាដសតច្ប។ មានក្សិច្បចោរដត្ច្បើនណាស់ច េត្រូវបានបង្ហា ញដៅត្រងដ់នោះ 
ប៉ាុចនតអវីច េដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរបាន ួបត្បទ្ោះ ទាងំមនិថាដន្មោះជាអវីច េលមពរីដហត្បឺ ំពូក្ស
៤ដៅថាជាោរសត្មាក្សនថៃសបបទ័្។ ចមនដហើយ ោរសត្មាក្សនថៃសបបទ័្ដនោះមាន
សត្មាបអ់នក្សដ ឿដៅក្សនុងសមពនធដមត្រីថែី។ 

ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សសិក្សាពីនថៃសបបទ័្ ដោក្សអនក្សនឹងរក្សដ ើញថាត្ពោះជាមាច ស់
មនិបានអនុញ្ញា រឲ្យត្បជា នអុីត្សាចអេ ដ្វើក្សិច្បចោរអវីដ ើយដៅនថៃដន្មោះ។ គ្មែ នោរ
ដ្វើោរដោយដវទ្ន្ម ឬបងាូរដញើសដក្សើរដ ើងដ ើយ។ តាមពិរ នថៃសបបទ័្លឺជានថៃទ្ី៧
ក្សនុងសបាត ហ៍នីមយួៗ ដហើយវាទាក្សទ់្ងនឹងនថៃទ្ី៧ននោរបដងកើរ។ ដោក្សអនក្សត្បចហេ
ជាចាថំាដៅនថៃទ្៧ីននោរបដងកើរ លឺជានថៃច េត្ពោះជាមាច ស់ត្បោសថាជានថៃសត្មាក្ស។ 
វាមនិចមនដោយសារចរត្ពោះជាមាច ស់ហរដ់នឿយដទ្ ប៉ាុចនតលឺដោយសារចរត្ទ្ងប់ាន
បញ្ចបក់្សិច្បចោររចួ្បដៅដហើយ។ អវីៗត្លបយ់៉ា ងបានបញ្ចប់ទាងំត្សុង។ នថៃទ្ី៧លឺជានថៃ
ច េមនុសសត្រូវបានបដងកើរមក្សដ ើមបរីស់ដៅ ជានថៃច េគ្មែ នោរត្ពួយបារមភ ដហើយអវី
ត្លបយ់៉ា ងច េមនុសសត្រូវោរ លឺមានរចួ្បរាេ់មុនច េដលត្រូវោរដៅដទ្ៀរ។ ពិរចមន
ដហើយ ដយើង ឹងថាដោក្សអោបំានបារប់ងន់ថៃសត្មាក្សដន្មោះ ដៅដពេច េគ្មរ់បាន
ត្បឆ្ងំបោះដបារនឹងត្ពោះជាមាច ស់។ តាមរយៈោរត្បឆ្ងំបោះដបារនឹងត្ពោះជាមាច ស់ ដោក្ស
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អោតំ្រូវបានោរផ់្លត ច្បព់ីោរផ្សររផ់្សរងច់ េត្ទ្ងម់ានសត្មាបគ់្មរ។់ ដហរុ ូដច្បនោះដហើយ
បានជាគ្មរ់បានបារប់ង់ោរផ្សររផ់្សរងច់ េត្ពោះជាមាច ស់ធ្លេ ប់ត្បទានោេពីមុន។ 
ឥ ូវដនោះដោក្សអោតំ្រូវបានបងខំឲ្យផ្សររផ់្សរង ់េ់ខេួនឯង ច្បំណាយដពេដវោរបស់
គ្មរដ់្វើោរជាមយួនឹងោរោប់គ្មស់ ីច្បិញ្ច ឹម ីវរិយ៉ា ងដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើសត្គ្មន់
ចរដ ើមបឲី្យបានរស់ដៅ។

ប៉ាុចនតត្ពោះជាមាច ស់មនិបានដបាោះបង់មនុសសដចាេដោយគ្មែ នក្សតីសងឃមឹដទ្។ ត្ទ្ង់
បានត្បទានឲ្យមនុសសនូវរបូភាពននោរសត្មាក្ស ច េដៅនថៃណាមយួត្ទ្ងន់ឹងសាត រវា
ដ ើងវញិ។ វាត្រូវបានដៅថានថៃសបបទ័្ ជារបូភាពនននថៃច េមនុសសមនិចាបំាច្ប់
ខិរខំត្បឹងចត្បងជានឹងោរោបគ់្មស់ ីច្បិញ្ច ឹម ីវរិយ៉ា ងដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើសរបស់
ខេួនឯងផ្លទ េ់ដោយត្គ្មនច់រដ ើមបរីស់ដៅដទ្ៀរដហើយ។ ដៅដពេច េដោក្ស 
ប៉ាូទ្ីផ្លរបានចូ្បេដៅក្សនុងត្ពោះពររបស់ត្ពោះអមាច ស់ច េដោក្សយ៉ាូចសបបានន្មមំក្សតាម
រយៈសមពនធដមត្រីដន្មោះ គ្មរក់្ស៏បានចូ្បេដៅក្សនុងសមរថភាពរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ក្សនុងោរ
ផ្សររផ់្សរងត់ាមរយៈដោក្សយ៉ាូចសប ដហើយបានរក្សដ ើញោរសត្មាក្សច រ។ គ្មរម់និ
ចាបំាច្បត់្ពួយបារមភដន្មោះដ ើយ ដត្ ោះអវីៗត្លប់យ៉ា ងមានត្ពោះជាមាច ស់ជាអនក្សចថរក្សា។

ដោក្សទុ្ក្សរបស់ដោក្សទាងំអស់ដៅក្សនុ ងក្សណាត បន់ យ៉ាូចសប ដហើយមិន
បាន ឹងជាមានរបស់ណាមយួដទ្ ដេើក្សចរដភា ន្មហារច េដោក្សពិសា
ប៉ាុដណាណ ោះ។

- ដោកុ្សបបរតិ ៣៩៖៦ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

ដ ើមបចីសវងយេ់ពីសារៈសំខ្នដ់ៅនថៃសបបទ័្ និងអវីច េត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងចរ
បង្ហា ញមក្សោនម់នុសស ដោក្សអនក្សត្រូវចរសួរសំណួរសាមញ្ាមយួ។ ដរើនថៃសបបទ័្
អាច្បដក្សើរដ ើងបានដោយរដបៀបណា  ខ្ុ ំច្បងម់ាននយ័ថា ដោយសថិរដៅដត្ោម 
បណាត សាននចផ្សន ី មនុសសត្រូវខិរខំដ្វើោរជាដរៀងរាេ់នថៃដ ើមបតី្គ្មនច់ររស់ដៅ។ ដរើ
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វាពិរច រឬដទ្ ចុ្បោះដបើមនុសសមនិចាបំាច្បត់្រូវដ្វើោរដៅនថៃសបបទ័្ ដរើគ្មរអ់ាច្បទ្ទ្ួេ
ោរផ្សររផ់្សរងដ់ោយរដបៀបណា ត្បសិនដបើគ្មរម់និអាច្បដ្វើោរបាន ដនោះលឺជាសំណួរ ៏
េអមយួ ដហើយក្ស៏ជាសំណួរមយួច េត្រូវចរដ្េើយច រ ដហើយដៅក្សនុងច្បដមេើយដយើងរក្ស
ដ ើញដបើក្សសចមតងទាងំមូេនន ត្ពោះពររបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ច េដោក្សយ៉ាូដសបបាន
រស់ដៅដន្មោះ។ 

ខ្ុ ំលិរថា ឧទាហរណ៍ េ៏អពីដគ្មេោរណ៍ដនោះត្រូវបានរក្សដ ើញដៅក្សនុងលមពរី 
ដេវវីនិយ័ ំពូក្សទ្២ី៥ ដៅដពេច េត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងពនយេ់អំពីឆ្ន ដំមតាត ក្សរណុា
ច េបានដក្សើរដ ើងដៅក្សនុងត្សុក្សអុីត្សាចអេ។ ខ្ុ ំសូមបង្ហា ញពីត្បវរតិរបស់វាបនតិច្ប។ 
ឆ្ន ដំមតាត ក្សរណុាដក្សើរដ ើងជាដរៀងរាេ់៥០ឆ្ន មំតង ដហើយឆ្ន ដំន្មោះលឺពិរជាមានសារៈ
សំខ្នខ់្េ ងំណាស់ ច េខ្ុ ំមនិបានដេើក្សដ ើងដៅទ្ីដនោះដ ើយ។ ចរដទាោះជាយ៉ា ង
ណា ចផ្សនក្សច េខ្ុ ំច្បងឲ់្យដោក្សអនក្សចសវងយេ់លឺថា ពួក្សដលមនិអាច្បសាបដត្ ោះ ំណាំ
បានដទ្ដៅឆ្ន ដំន្មោះ។ តាមពិរ ពួក្សដលមនិអាច្បសាបដត្ ោះ ំណាដំៅក្សនុងឆ្ន ទំ្ី៤៩ច រ 
ដោយសារចរវាជាឆ្ន សំបបទ័្។  ូដច្បនោះខ្ុ ំច្បងឲ់្យដោក្សអនក្សយេ់ពីរបូភាពោនច់រច្បាស់
ពីអវីច េក្សំពុងចរដក្សើរដ ើង៖ ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បាបអ់ុីត្សាចអេថា ពួក្សដលមនិអាច្ប
សាបដត្ ោះ ំណាដំៅក្សនុងឆ្ន ទំ្ី៤៩ និង៥០។ បន្មទ បម់ក្សពួក្សដលត្រូវចររង់ចារំហូរ េ់
ចុ្បងឆ្ន ទំ្ី៥១ ដហើយដៅដពេច េពួក្សដលបានោ ំំណាំ ពួក្សដលអាច្បត្បមូេផ្សេបាន
េុោះត្តាចរ ំណាំរបស់ពួក្សដលទុ្ំសិន។ ជាទូ្ដៅ ត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងចរត្បាបព់ួក្សដលថា 
ពួក្សដលគ្មែ នោរត្បមូេផ្សេរយៈដពេ៣ឆ្ន ។ំ ចុ្បោះត្បសិនដបើខ្ុ ំត្បាបដ់ោក្សអនក្សថា 
ដោក្សអនក្សនឹងមនិទ្ទ្ួេបានត្បាក្សច់ខច្បំនួន៣ឆ្ន  ំ ដោក្សអនក្សត្បចហេជាដរៀងត្ពួយ
បារមភបនតិច្បដហើយ។ តាមពិរដៅ អុីត្សាចអេពិរជាបានត្ពួយបារមភចមន។ ដបើ
និយយតាម្មែជារិ ោរដនោះនឹងមនិអាច្បដៅរចួ្បដទ្។ ប៉ាុចនតត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងចរ
បង្ហា ញអវីមយួដៅោនព់ួក្សដល។ 

ត្បសិនដបើអនក្សរាេ់គ្មន ដ េថា “ដៅឆ្ន ទីំ្ត្បាពីំរ ដរើពួក្សដយើងនឹងបានអវី
បរដិភាល ដបើពួក្សដយើងមិនសាបដត្ ោះ មិនត្ច្បូរោរ ូ់ដច្បនោះ!”។ ដៅឆ្ន ទីំ្ត្បាមំយួ 
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ដយើងនឹងឲ្យពរអនក្សរាេ់គ្មន  លឺក្សនុ ងឆ្ន ដំន្មោះ អនក្សរាេ់គ្មន នឹងទ្ទ្ួេដភាលផ្សេត្លប់
ត្គ្មនស់ត្មាបបី់ឆ្ន ។ំ អនក្សរាេ់គ្មន សាបដត្ ោះសាជាថែី ដៅឆ្ន ទីំ្ត្បាបីំ ចរអនក្សរាេ់
គ្មន បរដិភាលផ្សេច េត្បមូេបានពីមុន រហូរ េ់ឆ្ន ទីំ្ត្បាបំនួ។ អនក្សរាេ់គ្មន
ត្រូវបរដិភាលផ្សេចាស់ រហូរទាេ់ចរបានទ្ទ្ួេដភាលផ្សេថែី។

- ដេវវីនិយ័ ២៥៖២០-២២ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

នថៃសបបទ័្អាច្បដក្សើរដ ើងបាន ដោយសារចរត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទានពរនថៃទ្ី៦
ដទ្វលុណ ឬដេើសពីត្លបត់្គ្មនដ់ទ្ៀរ។ សូមលិរពីឃ្លេ ដនោះបនតិច្ប។ ដរើវាមនិចមនជាអវី
ច េមនុសសត្លបរ់បូត្បាថាន ច្បងប់ានដទ្ឬ ដេើសពីត្លបត់្គ្មន់  ដៅដពេច េត្ពោះជា
មាច ស់ត្បទានឲ្យមនុសសដទ្វ ងដៅនថៃទ្ី៦ ត្ទ្ងក់្សំពុងចររឭំក្សដលថា ត្ទ្ងល់ឺជាអនក្សផ្សររផ់្សរង់
 េ់ដល ដហើយត្ទ្ងច់រងចរផ្សររផ់្សរងដ់េើសពីត្លបត់្គ្មនដ់ៅដទ្ៀរ។ ដបើនិយយឲ្យត្រង់
ដៅ ោរដេើសពីត្លបត់្គ្មនផ់្សតេ់ឲ្យនូវដសរភីាពដច្បញពីោនត្បណាំងក្សណដុ រ។ វាន្មំ
ដយើងដច្បញពីទាសភាព ដោយឲ្យមាន ដត្មើស។ អវីច េសំខ្នជ់ាងដនោះដៅដទ្ៀរ វា
ដ្វើឲ្យដយើងមានដសរភីាព និងច្បត្មុងច្បដត្មើនដ ើងដៅក្សនុងដគ្មេបំណង និងបំណង
ច្បិរតរបស់ដយើង។ ដនោះជាអវីច េដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរបានរកី្សរាយនិង គ្មែ នោរត្ពួយបារមភ។ 
រាេ់រត្មូវោររបស់គ្មរត់្រូវបានចថរក្សារចួ្បដៅដហើយ។ ក្សិច្បចោរចរមយួលរច់ េគ្មរ់
ត្រូវយក្សច្បិរតទុ្ក្សោក្សដ់ន្មោះលឺដគ្មេបំណងរបស់គ្មរ់។ ជាថែីមតងដទ្ៀរ ត្រិនោនិងខ្ុ ំ
បាននិយយថា េុោះត្តាចរអនក្សបានដោោះត្សាយជាមយួថវោិររបស់អនក្សជាមុនសិន 
ដបើមនិ ូដចាន ោះដទ្ អនក្សនឹងមនិអាច្បចសវងរក្សដគ្មេបំណងរបស់អនក្សបានដ ើយ។ ប៉ាុចនត
មាន ំណឹងេអមយួ! នថៃសបបទ័្ក្សម៏ានដៅក្សនុងសពវនថៃដនោះច រ ដហើយវាបានផ្សតេ់
ក្សចនេងមយួច េបានបំដពញរាេ់រត្មូវោររបស់ដយើង ដហើយដយើងអាច្បច្បត្មុងច្បដត្មើន
ដេើសពីោរច េត្គ្មនច់រមានត្លបត់្គ្មនដ់ ើមបរីស់ដៅ។

  ូដច្បនោះ ត្ពោះជាមាច ស់បានរត្មូវទុ្ក្សឲ្យមាននថៃសត្មាក្សមយួដទ្ៀរសត្មាបត់្បជារា
គសដរបស់ត្ពោះអងរ  ូច្បត្ពោះអងរសត្មាក្សដៅនថៃទី្ត្បាពីំរច រ  បរិអនក្សណាចូ្បេដៅ
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សត្មាក្សជាមយួត្ពោះជាមាច ស់ អនក្សដន្មោះបានបដងាើយកិ្សច្បចោររបស់ខេួ ន (បណាត សាននោរ
ោបគ់្មស់ ីចិ្បញ្ចឹម ីវរិយ៉ា ងដវទ្ន្ម និងបងាូ រដញើសដ ើមបរីស់ដៅ)  ូច្បត្ពោះជាមាច ស់
បដងាើយកិ្សច្បចោររបស់ត្ពោះអងរច រ។

- ដហត្បឺ ៤៖៩-១០ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់បានឲ្យដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរដងើបដ ើងខពស់ជាងច្បាបន់នោរ
ោបគ់្មស់ ីច្បិញ្ច ឹម ីវរិយ៉ា ងដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើសរបស់អាណាច្បត្ក្សននចផ្សន ី ដហើយ
វាក្សដ៏ក្សើរដ ើងច្បំដ ោះដោក្សអនក្សច រ។ ដៅដពេច េដយើងដរៀនពរីដបៀបចូ្បេដៅក្សនុង
ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដយើងអាច្បច្បត្មុងច្បដត្មើន និងចសវងរក្សដគ្មេបំណងរបស់
ដយើងបាន ដហើយ ីវរិនឹងសបាយរកី្សរាយ ដពញដោយបំណងច្បិរត (ភាពដ្ោះ្េួ) 
និងអំណរ! ជាោរពិរចមន!

អំដណាយពរននត្ពោះ ដយហូវា៉ា  ដន្មោះដ្វើឲ្យដៅជាមាន ដហើយត្ទ្ងមិ់នបចនថម
ដសច្បក្សតីទុ្ក្សខត្ពួយផ្សងដទ្។

- សុភាសិរ ១០៖២២ (ត្ពោះលមពរីបរសុិទ្ធ)

អំដណាយពរមក្សពីត្ពោះអមាច ស់ ដ្វើឲ្យ
មនុសសច្បត្មុងច្បដត្មើន ដហើយត្ពោះជាមាច ស់មនិ
បចនថមពេក្សមែយ៉ា ងេំបាក្សជាមយួវាដទ្!!! 
ដយើងអាច្បរស់ដៅខពស់ជាងបណាត សាននោរ
ោបគ់្មស់ ីច្បិញ្ច ឹម ីវរិយ៉ា ងដវទ្ន្ម និងបងាូរ

ដញើសដៅក្សនុងលមពរីដោកុ្សបបរតិ  
៣៖១៧ បាន។ ខ្ុ ំបានរស់ដៅក្សនុងបណាត សា
ដន្មោះអស់រយៈដពេជាដត្ច្បើនឆ្ន  ំ រហូរ េ់

ដពេខ្ុ ំបានដរៀនពីរដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដ្វើោរ។ ដោក្សអនក្សក្សអ៏ាច្ប
ដរៀនពីោរដន្មោះបានច រ។ ត្ពោះជាមាច ស់លងដ់ៅជាមយួដោក្សអនក្ស! ដហើយត្ទ្ងអ់ាច្ប ួយ 

ឈប់េព្ម្បខលួនអនកជាម្ួេ
នឹងការេង្ស័េ និងការមិ្ន
សជឿទាំងប ុនម្នមដលសៅជំុវិញ
អនក។ ផ្ល្េ់បតូរភកតីភ្ររបេ់
អនក សហើេរីករាេសៅកនុងព្រះ
រាជ្យរបេ់ព្រះជាមាច្េ់។ 
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ដោក្សអនក្ស! ដ ើមបឲី្យដោក្សអនក្សបានច្បត្មុងច្បដត្មើន។ អរដ់ទ្ ខ្ុ ំសូមនិយយឃ្លេ ដន្មោះ
មតងដទ្ៀរ៖ ដោក្សអនក្សត្រូវចរច្បត្មងុច្បដត្មើន។ មនុសសដៅដេើដោក្សច េមានេក្សខណៈ
ជាប៉ាូទ្ីផ្លរ ជាអស់អនក្សច េមនិសារ េ់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយសថិរដៅដត្ោមបណាដ សា
ននោរអស់សងឃមឹ ោរដ្វើពេក្សមែយ៉ា ងេំបាក្សដវទ្ន្ម ោរពាយមឲ្យមាន ីវរិរស់
ដៅក្សំពុងចរដមើេមក្សោនដ់យើង។ ពួក្សដលមនិចាបអ់ារមែណ៍នឹងសាសន្ម អគ្មរត្ក្សុម
 ំនុំ និងបទ្លមពរីរបស់ដោក្សអនក្សដទ្ ដត្ ោះថាដបើដោក្សអនក្សគ្មែ នច្បដមេើយសត្មាបព់ួក្សដល 
ពួក្សដលមនិអាច្បដមើេដ ើញអវីដផ្សសងដទ្ៀរដ ើយ។ ដោក្សអនក្សមនិអាច្បរពំឹងឲ្យមនុសស
សាត បដ់ោក្សអនក្ស ដៅដពេច េដោក្សអនក្សត្បាបព់ួក្សដលថាត្ពោះជាមាច ស់េអប៉ាុណាណ  ប៉ាុចនត
ចបរជាក្សំពុងរស់ដៅដៅក្សនុងបញ្ញា ហិរញ្ា វរថុ ត៏ានរឹង និងលួរឲ្យ យ័ខ្េ ច្ប ោរខវោះខ្រ 
និងខិរខំត្រ រឲ្យបានរស់រាន ូច្បជាដលច រដន្មោះដទ្។ អរដ់ទ្! ដោក្សអនក្សត្រូវចរបង្ហា ញ
ពីេក្សខណៈននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់  ូច្បច េដោក្សយ៉ាូចសបបានដ្វើ។ ខ្ុ ំមនិ
ចមនបាននយ័ថា វាត្រូវចរពិបាក្សដន្មោះដទ្ ប៉ាុចនតមនុសសក្សម៏និេៃងច់ រ។ ពួក្សដលក្សំពុងចរ
ចសវងរក្សច្បដមេើយ។

ទ្ឹក្សមាររ់បស់ខ្ុសំាបក្សនុងរយៈដពេជាដត្ច្បើនឆ្ន ។ំ គ្មែ ននរណាមាន ក្សសំុ់ឲ្យខ្ុ ំចូ្បេ
ក្សនុងក្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសន ៍ ដហើយខ្ុ ំក្សម៏និបាន ឹក្សន្មតំ្ក្សុម ំនុំច េមានមនុសសរាប ់ន់
ន្មក្សច់ រ។ ដហរុអវីដៅ ដោយសាចរខ្ុ ំគ្មែ នអវីត្រូវនិយយ គ្មែ ន ំដណាោះត្សាយ គ្មែ ន
ច្បដមេើយ គ្មែ ន ស័តុតាងថាត្ទ្ងម់ានត្ពោះ នែលងដ់ៅ ដហើយលងដ់ៅជាមយួខ្ុ ំដ ើយ។ ខ្ុ ំ
ធ្លេ បខ់ចេុីយត្លួសារត្គ្មនច់រដ ើមបរីស់ដៅ។ ឡានរបស់ខ្ុ ំខូច្ប ផ្សទោះរបស់ខ្ុ ំក្សច៏បក្សបាក្ស ់
ដហើយ ីវរិរបស់ខ្ុ ំក្សដ៏ខទច្បខ្ទ ចំ រ។ ដរើនឹងមាននរណាច្បងឮ់ថា ត្ពោះរបស់ខ្ុ ំេអអសាច រយ
ដន្មោះ ត្រឹមត្រូវដហើយ! នថៃណាមយួខ្ុ ំនឹងដៅសាថ នសួល៌ ដហើយសាថ នសួល៌ជាក្សចនេង
ច េេអបំផុ្សរ ប៉ាុចនតមនុសសនឹងមនិច្បងឮ់ថាសាថ នសួលេ៌អអសាច រយប៉ាុណាណ ដទ្ េុោះត្តាចរ
ដោក្សអនក្សបង្ហា ញថាសាថ នសួលល៌ឺដៅត្រងដ់នោះក្សនុងអាណាច្បត្ក្សននចផ្សន ីដនោះ។ សូម
សាត បខ់្ុ ំ អវីច េខ្ុ ំនិយយទាងំអមាេមា៉ា នដនោះលឺថា ត្បសិនដបើត្ពោះជាមាច ស់លឺជាត្ពោះ 
ដហើយត្ពោះបនទូេរបស់ត្ទ្ងព់ិរត្បាក្ស ចមន ដន្មោះវាលួរចរអាច្បដៅរចួ្ប។  ីវរិរបស់ដយើង
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លួរចរមានេក្សខណៈខុសចបេក្ស ដហើយត្រូវចរចបេក្សពដីល! ដយើងត្រូវដឈាងចាប ់ំន្មនដ់នោះ
ជាមយួនឹងដសច្បក្សតីពិរននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរក្សំពុងចរសដងករ
ដមើេដយើង។

 ូដច្បនោះ ដរើដហរុអវីបានជាខ្ុ ំោក្ស់ច្បំណងដ ើង ំពូក្សដនោះថា អំណាច្បនន ក្សតីភាព
ដៅក្សនុ ងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់  លឺដោយសាចរដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរបានចូ្បេដៅក្សនុងត្ពោះ
រា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយបានរកី្សរាយនឹងនថៃសបបទ័្ច េគ្មែ ននូវោររស់ដៅតាម
បណាដ សាននោរោប់គ្មស់ ីច្បិញ្ច ឹម ីវរិយ៉ា ងដវទ្ន្មនិងបងាូរដញើស គ្មែ នភាព យ័
ខ្េ ច្ប ចរមានសនតិភាពផ្សង។ វាជាក្សចនេងច េមនុសសទ្ទ្ួេបានដគ្មេបំណង និង
ច្បិរតដ្ោះ្េួ  ំនួសឲ្យោរខិរខំត្រ ររស់ ដហើយមានោរផ្សររផ់្សរង ់ំនួសឲ្យភាពត្ក្សី
ត្ក្ស។ ដរើគ្មរអ់ាច្បដ្វើចបបដនោះបានដោយរដបៀបណា  គ្មរប់ានយក្សបញ្ញា  និងោរ
ខវេ់ខ្វ យរបស់គ្មរម់ក្សោក្សដ់ៅដត្ោមច េសមរថក្សិច្បចននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់
ដោយត្សបច្បាប។់ ដទាោះបីជាគ្មរម់និបាន ឹងច្បាស់ពីអវីច េគ្មរក់្សំពុងដ្វើក្សដ៏ោយ 
ប៉ាុចនតគ្មរប់ានសត្មបខេួនគ្មរជ់ាមយួត្ពោះជាមាច ស់។ គ្មរ់បានត្ពមដត្ពៀង និងសថិរ
ដត្ោមត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ត្សបច្បាប។់ ដោក្សប៉ាូទ្ីផ្លរជាមនុសសឆ្េ រ ដហើយក្ស៏
បានោក្សត់្ទ្ពយសមបរតិរបស់គ្មរដ់ៅដត្ោមោរត្លបត់្លងរបស់ដោក្សយ៉ាូចសប ដោយ
សារចរគ្មរប់ានដ ើញនូវច្បដមេើយទាងំដន្មោះ។ ដោក្សអនក្សក្ស៏អាច្បដ្វើវាបានច រ ដន្មោះ
ដហើយជាអវីច េត្រិនោនិងខ្ុ ំបានដ្វើ។ ដន្មោះជារដបៀបច េសរវោត នប់ានបង្ហា ញខេួន 
េុយោក្ស់បានបង្ហា ញដ ើង ឡាន និងផ្សទោះច េដយើងត្រូវោរក្សប៏ានបង្ហា ញដ ើង។ 
 ូដច្បនោះខ្ុ ំសូមផ្សតេ់ោរចណន្មមំយួ េ់ដោក្សអនក្ស។ ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សច្បងរ់កី្សរាយ
ជាមយួនឹងអវីត្លបយ់៉ា ងច េត្ពោះជាមាច ស់មានសត្មាបដ់ោក្សអនក្ស ចូ្បរផ្លេ ស់បតូរ ក្សតី
ភាពរបស់ដោក្សអនក្ស។ ឈបស់ត្មបខេួនដោក្សអនក្សជាមយួនឹងោរសងសយ័ និងោរ
មនិដ ឿទាងំប៉ាុន្មែ នច េដៅ ុំវញិដោក្សអនក្ស។ ចូ្បរផ្លេ ស់បតូរ ក្សតីភាពរបស់ដោក្សអនក្ស 
ដហើយរកី្សរាយដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់វញិ។
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ជំពកូទ៩ី

អនកេកម្ហូបអាហារឲយ្សរបរិ សភ្រសៅ!  

ដៅដពេច េខ្ុ ំដទ្ើបចរសារ េ់ដោក្ស ន គ្មរប់ានចូ្បេមក្សក្សនុងោរយិេ័យ
របស់ខ្ុ ំទាងំបាក្សទ់្ឹក្សច្បិរត និងជាបក់្សនុងបំណុេ។ ដៅក្សនុងមយួឆ្ក្ស ីវរិរបស់គ្មរ ់ ពុំ
មានអវីមយួច េហាក្ស ូ់ច្បជាេអត្បដសើរដសាោះ។ ដៅដពេច េខ្ុ ំអងរុយចុ្បោះ ដហើយ
និយយជាមយួគ្មរ ់ ខ្ុ ំបានរក្សដ ើញថា គ្មរប់ាន ំ ក្សេុ់យនថេឈនួេផ្សទោះពីរបីចខ 
ដហើយក្ស ៏ំ ក្សប់ំណុេដផ្សសងៗជាដត្ច្បើនច រ។ មានបញ្ញា ដៅក្សនុងអា ហ៍ពិ ហ៍ 
ត្បពនធរបស់គ្មរប់ានច្អរច្បិរតនឹងសាថ នភាពថវោិរបស់ពួក្សដល ដហើយក្សច៏ាបដ់ផ្សដើម
បារប់ងោ់រដគ្មរពសត្មាបដ់ោក្ស ន ដត្ ោះគ្មរម់និអាច្បផ្សររផ់្សរង ់េ់ន្មង និងកូ្សនៗ
ទាងំត្បានំ្មក្ស។់ ោរពិរលឺថា ដោក្ស នបានបារប់ងោ់រដគ្មរពសត្មាបខ់េួនគ្មរ់។ 
ដហើយគ្មរម់ានមនទិេជាដត្ច្បើនដៅក្សនុងច្បិរត។

 គ្មរដ់្វើោរទាក្សទ់្ងនឹងោរេក្ស់ធ្លន្មរា៉ាបរ់ងសុខភាពដៅទូ្ទាងំរ ាអូនហយ៉ាូ
ទាងំមូេ ប៉ាុចនតក្សងវោះដជាល ័យដៅក្សនុង ីវរិបានដ្វើឲ្យគ្មររ់ស់ដៅដោយមានវបិរតិខ្ង
ចផ្សនក្សថវោិជាទ្មៃន។់

ដទាោះបីជាមានបញ្ញា ជាដត្ច្បើនបានមក្សយយីដោក្ស នក្សដី ក្សខ៏្ុ ំបានដ ើញសោដ នុ
ពេដៅក្សនុងគ្មរច់ រ។ គ្មរ់មាន្នទៈក្សនុងោរដរៀនសូត្រ និងខិរខំដ្វើោរ។ ្នទៈទាងំ
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ពីរដនោះ ជា្នទៈ ៏មានអានុភាព ដហើយដ្វើឲ្យខ្ុ ំចាបអ់ារមែណ៍រហូរ េ់បាន ួេគ្មរ់ 
និងោក្សទុ់្នដោយខេួនឯង ដ ើមបសុីខុមាេភាព និងអន្មលររបស់គ្មរ។់ ដៅចុ្បង
បញ្ចប ់ វាជាោរោក្សទុ់្នមយួច េបានបងន់ថេភាលោ  ៏្ ំសដមប ើមសត្មាបដ់យើង
ទាងំពីរ។

ត្ក្សុមហ ុន ដ៏ក្សែងខចីរបស់ដយើងដទ្ើបចរបានឈនោះោរដ្វើ ំដណើ រមយួដៅោនដ់ោោះ
ហានវ ពីត្ក្សុមហ ុនច េផ្សររផ់្សរង់្ នធ្លន េ់ដយើង ដហើយខ្ុ ំមានអារមែណ៍ថាដនោះជាឱ
ោស េ៏អក្សនុងោរចច្បក្សរចំេក្សអំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ជាមយួនឹង ន។ 
ដទាោះបីជា នជាត្លិសដបរស័ិទ្ក្សដ៏ោយ គ្មរក់្សម៏និមានោរយេ់ ឹង ូច្បជាខ្ុ ំច រ។ 
ដហើយដទាោះបីជាខ្ុ ំបានពាយមចច្បក្សរចំេក្សអំពីដគ្មេោរណ៍របស់ត្ពោះជាមាច ស់
ជាមយួគ្មរ់ទាក្សទ់្ងនឹងចផ្សនក្សដនោះបនួត្បា ំងក្សដី គ្មរ់ហាក្ស ូ់ច្បជាមនិដ ឿដេើអវីច េខ្ុ ំ
និយយដទ្។

ខ្ុ ំបានរក្សដមើេរដបៀបណាមយួដ ើមបឲី្យ នចាបអ់ារមែណ៍ ដត្ ោះវាអាច្ប ួយ  េ់
គ្មរឲ់្យយេ់ថា គ្មរក់្សអ៏ាច្បទ្ទ្ួេបានដជាល យ័ដោយដរៀនពីរដបៀបច េត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ ំដណើ រោរ។ ដទាោះជាយ៉ា ងដនោះក្សដី ដោក្ស នបានបាក្សទ់្ឹក្សច្បិរតជា
ខ្េ ងំដៅដពេច េគ្មរម់ានោរពិបាក្សដៅក្សនុងោរដ ឿជាក្សដ់េើខេួនឯង និងដ ឿថាោរ
ចត្បត្បួេពិរជាអាច្បដក្សើរដ ើងចមន។ ខ្ុ ំ ឹងថា ោរដ្វើ ំដណើ រដៅដោោះហានវ ៉ាដនោះជា
ឱោស េ៏អសត្មាបខ់្ុ ំ។

ដៅក្សនុងដពេប៉ាុន្មែ នសបាដ ហ៍មុនច េខ្ុ ំ ដហើយនិង នត្រូវដច្បញ ំដណើ រ ដយើង
បាននិយយពីអវីច េដយើងអាច្បទ្សសន្ម និងដ្វើដៅទ្ីដន្មោះ។  នបានចាបអ់ារមែណ៍
ដេើសក្សមែភាពមយួច េខុសចបេក្សពីអនក្ស នទ្។ គ្មរច់្បងដ់នសាទ្ត្រីបេ ៊ូមា៉ា េីន (

ដៅក្សនុងមហាសមុត្ទ្បា៉ា សីុហវិក្ស ត៏្សស់សាអ រ។ ដោក្ស នបានត្បាបខ់្ុ ំយ៉ា ង
រដំ ើបថា «ដោោះហានវ ៉ាជាទ្ីត្ក្សុងមយួច េសមបរូដោយសរវត្រីបេ ៊ូមា៉ា េីន។ ខ្ុ ំចរងចរ
ច្បងច់ាបត់្រីបេ ៊ូមា៉ា េីនឲ្យបានមយួក្សាេ។ ដនោះដហើយជាក្សដីសុបិនរបស់ខ្ុ ំ។» ដៅក្សនុង
ដពេប៉ាុន្មែ នសបាដ ហ៍ដន្មោះ ជាដេើក្ស ំបូងច េខ្ុ ំបានដមើេដ ើញពនេឺដៅក្សនុងចក្សវច នក្ស
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របស់ដោក្ស ន។ មានអវីមា៉ាងច េដ្វើឲ្យគ្មររ់ដំ ើបជាខ្េ ងំ ដហើយខ្ុ ំ ឹងថាោររដំ ើប
របស់គ្មរន់ឹងដបើក្សទាវ រឲ្យគ្មរអ់ាច្បដរៀនបាននូវដមដរៀន ម៏ានអានុភាពមា៉ាង។

ខ្ុ ំនិយយថា «ដោក្ស ន ដរើដោក្ស ឹងដទ្ថា ដោក្សអាច្ប ឹង លឺមនិចមនត្គ្មន់
ចរសងឃមឹដទ្ ប៉ាុចនត ឹងថាដោក្សនឹងចាបប់ានត្រីបេ ៊ូមា៉ា េីនមយួក្សាេដៅដោោះហានវ ៉ា 
ដៅដពេច េដោក្សដត្បើត្បាស់ដគ្មេោរណ៍ននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់?» ដោយ
ត្ច្បបូក្សត្ច្បបេ់ផ្សង និងចាបអ់ារមែណ៍ផ្សង ដោក្ស នក្សច៏្បង ់ឹងចថមដទ្ៀរ ដហើយខ្ុ ំក្ស៏
បានបនតពនយេ់គ្មរអ់ំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ខ្ុ ំបានដេើក្សយក្សខលមពរីមា៉ា កុ្សស 
១១៖២៤ ដោយចច្បងថា «ដហរុដនោះដហើយបានជាខ្ុ ំសំុត្បាបអ់នក្សរាេ់គ្មន ថា អវីក្សដ៏ោយ 
ឲ្យចរអនក្សរាេ់គ្មន អ្ិសាា នសំុ ចូ្បរដ ឿថាអនក្សរាេ់គ្មន បានទ្ទ្ួេដហើយ ដន្មោះត្ពោះជា
មាច ស់នឹងត្បទានឲ្យអនក្សរាេ់គ្មន ជាពុំខ្ន»។ សត្មាបដ់ោក្ស ន គ្មរម់ានោរពិបាក្ស
នឹងដ ឿដេើោរដនោះណាស់។ ខ្ុ ំបានច្បំណាយដពេខេោះ ួយ  េ់គ្មរឲ់្យយេ់អំពីត្ពោះ
រា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងរដបៀបត្សាយនូវ ំដនឿ។ ដហើយ ូដច្បនោះ មុនដពេច េដយើង
បានដច្បញ ំដណើ រដៅដោោះហានវ ៉ា គ្មរន់ិង រយិរបស់គ្មរ់បានសាបដត្ ោះ ូច្បច េខ្ុ ំ
បានដ្វើជាមយួនឹងសរវោដ ន ់ ដោយអ្ិសាា នទាងំត្ពមដត្ពៀងគ្មន  ដហើយដ ឿថាពួក្សដល
បានទ្ទ្ួេត្របីេ ៊ូមា៉ា េីនមយួក្សាេចមន។

ដៅក្សនុងដពេជាមយួគ្មន  ដោក្ស នបានដ្វើអវីៗច េគ្មរ ់ឹងថាត្រូវដ្វើ ដ ើមប ី
បំដពញន្មទ្ីរបស់គ្មរដ់ៅក្សនុងោរត្ច្បូរោរ។់ គ្មរប់ានដ្វើោរត្សាវត្ជាវដៅដេើទូ្ក្ស 
ទ្ំដនរៗ និងរនមេទូ្ក្ស ដហើយជាចុ្បងដត្ោយក្សប៏ានក្សក្សទូ់្ក្សមយួច េមានអនក្សដបើក្សទូ្ក្ស
ច េគ្មរដ់ពញច្បិរត។ អវីៗទាងំអស់រចួ្បរាេ់ ដហើយដយើងពិរជារដំ ើបអំពីោរដ្វើ ំដណើ រ
ដៅក្សនុងសមុត្ទ្ដខៀវននដោោះហានវ ៉ាណាស់។

នថៃច េដយើង ិោះទូ្ក្សក្សប៏ានមក្ស េ់ ដហើយដៅដពេច េដយើងដច្បញទូ្ក្ស ដយើង
បានត្បាបដ់ៅោនន់្មយន្មវាទាងំក្សដីរកី្សរាយថា នថៃដនោះជានថៃច េនឹងចាបត់្រីបេ ៊ូមា៉ា េីន
។ តាមពិរ គ្មររ់ពំឹងថាដយើងនឹងចាបប់ានត្រីដផ្សសងដទ្ៀរដត្ៅពីត្របីេ ៊ូមា៉ា េីនត្ពមទាងំ
បញ្ញា ក្សត់្បាបដ់យើងថា ដយើងត្បចហេជាគ្មែ នសំណាងចាប់បានត្របីេ ៊ូមា៉ា េីនដន្មោះនថៃ
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ដន្មោះដ ើយ។ មានទូ្ក្សពីរដត្លឿងបាន ឹក្សដ ្ៀវដទ្សច្បរជាដរៀងរាេនថៃ ដៅក្សនុងដពេបនួ
ចខដនោះ ដហើយត្ក្សុមោរង្ហររបស់គ្មរច់ាប់បានត្រីបេ ៊ូមា៉ា េីនចរមយួក្សាេប៉ាុដណាណ ោះ។ 

ភាលដត្ច្បើន ដនោះលឺដោយសារចរពុំទាន់
 េ់រ ូវត្រីមា៉ា េីនដៅដ ើយ ដោយ
ដហរុថាពួក្សវាជាត្រីច េផ្លេ ស់ទ្ីរស់ដៅ
តាមរ ូវោេ។ ដោយមនិត្ពមបាក្សទ់្ឹក្ស
ច្បិរត ដយើងបានត្បាបគ់្មរ់ទាងំក្សដីដគ្មរពថា 

ដយើងនឹងចាបប់ានត្រីដន្មោះមយួក្សាេ 
ដហើយក្សប៏នតដរៀបច្បំសមាភ រៈរបស់ដយើងដទ្ៀ
រ។

បន្មទ បព់ីដ្វើ ំដណើ របានត្បាមំយួ
ដមា៉ា ង ដយើងមនិទានដ់ ើញត្រីដន្មោះសីុ

នុយដសាោះ ដហើយខ្ុ ំចាបដ់ផ្សដើមបារមភបនតិច្បថាដោយមនិមានអវីដក្សើរដ ើង អាច្បដ្វើឲ្យ
 ំដនឿរបស់ នចុ្បោះទ្នដ់ខាយ។ ដោយដហរុចរបារមភ ខ្ុ ំបានចត្សក្សសួរគ្មរថ់ា  
« ន» ខ្ុ ំចត្សក្សដ ើងពីក្សចនេងអងរុយដៅ ំបូេខ្ងដេើ «ខ្ុ ំសំុសួរមយួ ដៅដពេច េ
ដោក្សបានទ្ទ្ួេត្របីេ ៊ូមា៉ា េីនដន្មោះ ដរើដោក្សបានទ្ទ្ួេដៅដពេច េវាបង្ហា ញខេួន 
ឬដៅដពេច េដយើងអ្ិសាា ន?» ដោយទ្ំនុក្សច្បិរត ដោក្ស នបានរបមក្សវញិថា «
ដោក្សហាក រ ី សំណួរដនោះលឺសាមញ្ា។ ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេវាដៅដពេច េខ្ុ ំអ្ិសាា ន។» ខ្ុ ំ
ពិរជារដំ ើប និងមានទ្ំនុក្សច្បិរតដៅដពេច េខ្ុ ំបានឮច្បដមេើយរបស់គ្មរ។់ ដៅដពេ
ដន្មោះដទ្ើបខ្ុ ំ ឹងថា ដោក្ស នបានទ្ទ្ួេោរបដត្ងៀនរបស់ខ្ុ ំដោយហែរច់្បរ ់ ដហើយ
គ្មរព់ិរជាតាងំច្បិរតដ្វើយ៉ា ងណាចាបត់្រីមា៉ា េីនដន្មោះឲ្យបាន។

ប៉ាុន្មែ នន្មទ្ីដត្ោយមក្ស  ុំរនវចខសសនទូច្បរបស់ នចាបដ់ផ្សដើមវេិ ដៅដពេច េ ង
សនទូច្បដោងចូ្បេដៅក្សនុងទ្ឹក្សសមុត្ទ្ ដហើយអនក្សដៅដេើទូ្ក្សដន្មោះបានចត្សក្សថា «ត្រីសីុ
សនទូច្បដហើយ!»

«សហតុសនះសហើេបានជាខ្ុំេុំ
ព្បាប់អនករាល់ា្្ថា អវីក៏សោេ 
ឲ្យមតអនករាល់ា្្អ្ិសាឋ្នេុំ ចូរ
សជឿថាអនករាល់ា្្បានររួល
សហើេ សនះព្រះជាមាច្េ់នឹង
ព្បទានឲ្យអនករាល់ា្្ជារុំខាន។» 

- មា ្កុេ ១១៖២៤ 
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ន្មយន្មវាបានរឭំក្សថា «កុ្សំទាន់អាេអរ។ វាជាត្រី្ំចមន ប៉ាុចនតមនិចមនជាត្រីបេ ៊ូ
មា៉ា េីនដទ្។ ជាទូ្ដៅ ត្រីមា៉ា េីនដ ើងមក្ស េ់នផ្សទទ្ឹក្សខ្ងដេើ ដហើយដោរដ ើងពី
ទ្ឹក្សយ៉ា ងខពស់ ប៉ាុចនតត្រីដនោះដៅខ្ងដត្ោមដត្ៅដៅវញិ។» ដៅក្សនុងដពេប៉ាុន្មែ នន្មទ្ី
ដន្មោះ  នបានបនតត្បទាញត្បទ្ងជ់ាមយួនឹងត្រីច េមនិទានដ់ ើងមក្សនផ្សទទ្ឹក្សខ្ងដេើ 
ដ ើមបឲី្យដយើងដ ើញថាជាត្រីអវីដៅដ ើយដទ្។ ដៅដពេច េ នោនច់រហរ ់ ត្រីក្ស៏
ហរ ់ ដហើយក្សត៏្ពមចុ្បោះចាញ់។  ន ដហើយនិងខ្ុ ំមនិបានភ្ាក្សដ់ផ្សអើេដ ើយ ដៅដពេ
ច េគ្មរស់ទូច្បបានត្រីបេ ៊ូមា៉ា េីន ៏្ំ និងត្សស់សាអ រមយួក្សាេដន្មោះ ប៉ាុចនតអនក្ស នទ្
ដទ្ៀរច េដៅដេើទូ្ក្សបានត្សឡាងំោងំ។

របូថររបស់ដោក្ស ន និងសរវ
ត្រីច េគ្មរស់ទូច្បបានដៅចរមានដៅ
ក្សនុងោរយិេ័យរបស់ខ្ុ ំមក្សទ្េ់សពវ
នថៃ។ វាជាទ្ីបន្មទ េ់ដៅោនអ់នក្ស នទ្
ដទ្ៀរ និងជាោររឭំក្ស េ់ខ្ុ ំពីដសច្បក្សដី
ពិរននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ 
ដបើដមើេពីសំបក្សដត្ៅ វាត្គ្មនច់រជាត្រី
មយួក្សាេប៉ាុដណាណ ោះ។ ប៉ាុចនតច្បំដ ោះ
ដោក្ស ន ត្រមីា៉ា េីនដន្មោះមាននយ័
សត្មាបគ់្មរខ់្េ ងំ។ ត្បសិនដបើត្ពោះ
រា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ំដណើ រោរ
សត្មាបត់្រី 
មា៉ា េីន ត្ពោះរា យក្ស ៏ំដណើ រោរសត្មាបអ់វីៗដផ្សសងដទ្ៀរច េគ្មរត់្រូវោរដៅក្សនុងឆ្ក្ស
 ីវរិច រ។ សត្មាបដ់ោក្ស ន ដពេដន្មោះត្គ្មនច់រជាទ្ីចាបដ់ផ្សដើមននោរច េគ្មរប់ាន
យេ់ពីឥទ្ធិពេននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដៅដេើ ីវរិរបស់គ្មរ់ប៉ាុដណាណ ោះ។

ដូចជាខ្យល់អញ្ចឹង សេើងមិ្នអាច
សម្ើលស ើញខ្យល់សរ ប ុសនតវអាច
មានឥរធរិលសៅសលើភរ្ម្មជាតិ
មដលសេើងអាចសម្ើលស ើញបាន។ 
ព្រះរាជ្យរបេ់ព្រះជាមាច្េ់ក៏ដចូា្្
មដរ។ ព្រះរាជ្យរបេ់ព្រង់រឺរិត
ព្បាកដ សហើេមានឥរធិរលសៅសលើ
ភរ្ម្មជាតិ។ 
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ដៅដពេច េដយើងពិនិរយដមើេត្ពឹរតិោរណ៍មយួច េបានដក្សើរដ ើងជាងពីរបី
 នឆ់្ន មំុន ដយើងនឹងដរៀនបានអំពីបុរសមាន ក្សដ់ឈាែ ោះថានីកូ្សដ ម ច េបានសួរត្ពោះ
ដយស ូយ៉ា ងជាក្ស់ោក្សអ់ំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដៅក្សនុង ំពូក្សទ្ី៣ ននក្សណឌ
លមពរីយ៉ាូហានបានក្សរត់្តាពីច្បដមេើយរបស់ត្ពោះអមាច ស់ថា «ខយេ់ ច្បងប់ក្សដ់ៅទ្ិសណា
ក្សប៏ាន ដោក្សឮសនូរវា ចរដោក្សពុំ ឹងថាខយេ់បក្សម់ក្សពីទ្ីណាដៅទ្ីណាដ ើយ រឯីអនក្ស
ច េដក្សើរមក្សពីត្ពោះវញិ្ញា ណក្ស ូ៏ដចាន ោះច រ» (ខ ៨)។ នថៃ ត៏្សស់បំត្ពងច េដយើងបាន
ដច្បញទូ្ក្សជាមយួនឹងដោក្ស ន ជាឧទាហរណ៍ ស័៏ក្សដិសមអំពីដសច្បក្សដីដនោះ។

ដៅខណៈច េខ្ុ ំនិងដោក្ស នមនិអាច្បដមើេដ ើញត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ 
ដយើងពិរជាបានដ ើញ និងមានអារមែណ៍អំពីោរប៉ាោះ េ់ននត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ងច់ េ
ត្រីមា៉ា េីន ៏្ ំបានមក្សជាប់សនទូច្បដយើងដៅនថៃដន្មោះ។  ូច្បជាខយេ់អញ្ច ឹង ដយើងមនិ
អាច្បដមើេដ ើញខយេ់ដទ្ ប៉ាុដនតវាអាច្បមានឥទ្ធិពេដៅដេើ ព្មែជារិច េដយើង
អាច្បដមើេដ ើញបាន។ ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ក្ស ូ៏ច្បគ្មន ច រ។ ត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ង់
លឺពិរត្បាក្ស  ដហើយមានឥទ្ធិពេដៅដេើ ព្មែជារិ។ ដោយោរច េចសវងយេ់
ច្បាបច់ េត្លបត់្លងដេើត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដយើងអាច្បន្មោំរផ្លេ ស់បដូរដៅក្សនុង
 ីវរិរបស់ដយើង ូច្បជាដោក្ស នបានដ្វើដៅនថៃដន្មោះច រ។

ខ្ុ ំសំុសួរ ូដច្បនោះ។ ដរើត្រីមា៉ា េីនបានបង្ហា ញខេួនដោយរដបៀបណា? មានច្បដមេើយ
ច្បំដ ោះសំណួរដនោះ។ ដោក្សអនក្សមនិអាច្បត្គ្មនច់រនិយយថា ត្ពោះជាមាច ស់ជាអនក្សដ្វើ
ប៉ាុដណាណ ោះដទ្។ អរដ់ទ្ ដយើងត្រូវចាបំាច្ប ់ឹងថា ដរើដយើងបាន ឹងថាវានឹងបង្ហា ញខេួន
ដ ើងដោយរដបៀបណា។ ដោក្សអនក្សពិរជាត្រូវោរ ឹងពីោរដនោះដត្ ោះថា ត្បចហេជា
មាននថៃណាមយួច េដោក្សអនក្សត្រូវោរត្របីេ ៊ូមា៉ា េីន ឬឡានពណ៌ដខៀវ ឬក្សត៏្គ្មនច់រ
ជាដត្លឿងដទ្ស។ ដសច្បក្សដីពិរលថឺា ច្បំណុច្បសំខ្នន់នសាច្បដ់រឿងដនោះលឺមនិចមនដ ើមប ី
បង្ហា ញពីោរសទូច្បត្រី ឬោរបរបាញ់សរវោដ នដ់ទ្។ សាច្បដ់រឿងខ្ងដេើផ្សដេ់ឲ្យដយើង
មានោរយេ់ ឹងអំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងរដបៀបច េត្ពោះរា យ ំដណើ រ 
ោរ។ មានដហរុផ្សេច េត្រីបេ ៊ូមា៉ា េីនបង្ហា ញខេួនដ ើង! ត្ពោះដយស ូបានច្បំណាយ
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ដពេជាដត្ច្បើនបដត្ងៀន េ់ពួក្សសិសសអំពីរដបៀបច េត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ ប៉ាុចនតត្ទ្ង់
មនិត្គ្មនច់រមានបនទូេប៉ាុដណាណ ោះដទ្ លឺត្ទ្ងប់ានចថមទាងំបង្ហា ញពួក្សដលច រ។

សូមយក្សច្បិរតទុ្ក្សោក្សឲ់្យចមនចទ្ន។ ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មនិ ំដណើ រោរ
 ូច្បជា ពចផ្សន ីច េដោក្សអនក្សច្បដត្មើនវយ័ដ ើងដន្មោះដទ្។ ដោក្សអនក្សត្បាក្ស ជាមនិ
អាច្បយេ់អស់អំពីត្ពោះរា យតាមរយៈលំនិរជាមនុសសដនោះបានដ ើយ។ ជាោរពិរ
ណាស់ ត្ពោះរា យដ្វើត្បរិបរតិោរតាមរយៈច្បាបន់្មន្ម។ ដៅដេើចផ្សន ីក្ស ូ៏ដច្បនោះច រ 
ដយើងត្រូវដគ្មរពតាមច្បាបដ់ផ្សសងៗ។ ប៉ាុចនត ដយើងអាច្បដរៀនពីច្បាបន់នត្ពោះរា យបាន។ ត្ពោះ
ដយស ូបានច្បំណាយដពេជាដត្ច្បើនបង្ហា រប់ង្ហា ញ និងបដត្ងៀនអំពីច្បាបន់្មន្មននត្ពោះ
រា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ដៅត្លបក់្សចនេងច េត្ទ្ងយ់ងដៅ។ សាច្បដ់រឿងមយួច េខ្ុ ំ
ចូ្បេច្បិរតលឺដៅដពេច េត្ពោះដយស ូបានបង្ហា ញពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដៅក្សនុង
មា៉ា កុ្សស ំពូក្ស ៦។ ដនោះជាសាច្បដ់រឿង ដ៏ពញនិយមសដីអំពីត្ពោះដយស ូត្បទានអាហារ
 េ់មនុសស ៥០០០ ន្មក្ស់ តាមរយៈនំបុង័ត្បា ុំំ និងត្រីពីរក្សនទុយ។ ដទាោះបីជាខ្ុ ំបានឮ
សាច្បដ់រឿងដនោះជាដត្ច្បើន ងរាបម់និដ េច្បោេច េខ្ុ ំ្ំដ ើងដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំក្សដី ក្សពុ៏ំ
ច េមាននរណាមាន ក្សធ់្លេ បត់្បាប់ខ្ុ ំពីរដបៀបច េត្ពោះដយស ូបានដ្វើ ូដចាន ោះច រ។

ដពេដន្មោះ នថៃោនច់រដត្ ណាស់ដហើយ សិសសន្មគំ្មន ចូ្បេមក្សគ្មេ់ត្ពោះ
ដយស ូ ទូ្េត្ពោះអងរថា៖ ទី្ដនោះសាៃ រណ់ាស់ នថៃក្ស ិ៏រេិច្បផ្សង សូមត្បាបអ់នក្ស
ទាងំដនោះឲ្យត្រេបដ់ៅវញិ ដៅរក្សទិ្ញមាូ បអាហារបរដិភាលតាមផ្សទោះ តាម ូមិ ិ
រៗដនោះ ។ ត្ពោះដយស ូមានត្ពោះបនទូេរបដៅដលវញិថា៖ ចូ្បរអនក្សរាេ់គ្មន យក្ស
មាូ បអាហារឲ្យដលបរដិភាលដៅ! ។ ដលទូ្េត្ពោះអងរថា៖ ដរើដយើងត្រូវយក្សត្បាក្សពី់រ
រយ ួង ដៅទិ្ញមាូ បអាហារឲ្យដលបរដិភាលឬ ។ ត្ពោះអងរមានត្ពោះបនទូេសួរដល
ថា៖ ដៅដមើេដមើេ៍ អនក្សរាេ់គ្មន មាននំបុង័ប៉ាុន្មែ ន ុំ ។ ោេបាន ឹងដហើយ 
ដលទូ្េត្ពោះអងរថា៖ ដយើងខ្ុ ំមាននំបុង័ត្បា ុំ ំ និងត្រីដងៀរពីរក្សនទុយ ។ ត្ពោះ
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ដយស ូបង្ហរ បព់ួក្សសិសសឲ្យត្បាបប់ណាដ  ន អងរុយជាត្ក្សុមៗដៅដេើ ដៅែ ដខៀវ
ខចី។ ដលអងរុយជា ួរ  ួរខេោះមានមយួរយន្មក្ស ់  ួរខេោះមានហាសិបន្មក្ស។់ ត្ពោះ
ដយស ូយក្សនំបុង័ទាងំត្បា ុំ ំ និងត្រីពីរក្សនទុយដន្មោះមក្សោន ់ ត្ទ្ងដ់ងើបត្ពោះ គ័ក្សត
ដ ើង សរដសើ ររដមកើងត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយោច្បន់ំបុង័ត្បទានឲ្យពួក្សសិសស ដ ើមបី
ឲ្យដលចច្បក្សបណាដ  នបរដិភាល ត្ពោះអងរក្សច៏ច្បក្សត្រីពីរក្សនទុយដន្មោះឲ្យដលទាងំអស់គ្មន
ច រ។ អនក្សទាងំដន្មោះបរដិភាលច្អរត្លប់ៗ គ្មន ។ ពួក្សសិសសត្បមូេនំបុង័ និងត្រី
ច េដៅសេ់ ោក្ស់បានដពញ បពី់រេអី។ ក្សនុ ងច្បំដណាមអនក្សច េបរដិភាល 
នំបុង័ មានត្បុសៗច្បំនួនត្បា ំន់ន្មក្ស។់

មា៉ា កុ្សស ៦៖៣៥ ៤៤ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

 

«ត្ពោះដយស ូ ដយើងមានបញ្ញា ្ំមយួ។ មនុសសក្សំពុងចរឃ្លេ ន ដហើយត្បសិនដបើដល
មនិចាក្សដច្បញដៅដពេដនោះដទ្ ពួក្សដលនឹងដៅ េ់ផ្សទោះដៅយបដ់ត្ៅជាមនិខ្ន។ ដយើង
ត្ពួយបារមភណាស់។»  ូដច្បនោះ ដរើត្ពោះដយស ូមានបនទូេដៅោនព់ួក្សដលយ៉ា ង ូច្បដមដច្ប? 
«ឱមាច ស់នថេដអើយ អនក្សនិយយត្រូវចមន។ ខ្ុ ំមនិបានដមើេដមា៉ា ងដសាោះ។ ដតាោះ ដយើង
បញ្ចបោ់រត្ប ុដំៅដពេដនោះភាេ ម។» អរដ់ទ្ លឺត្ទ្ងត់្គ្មនច់រមានបនទូេថា «ចូ្បរអនក្ស
រាេ់គ្មន យក្សមាូបអាហារឲ្យដលបរដិភាលដៅ»។ ថាដម៉ាច្ប? ត្ពោះលមពរីក្សរត់្តាថាមានបុរស 
៥០០០ ន្មក្សដ់ៅទ្ីដន្មោះ ប៉ាុចនតដបើរាបទ់ាងំគសតី និងកុ្សមារអាច្បមានរហូរ េ់ជាង 
២០០០០ន្មក្ស។់ ោរចច្បក្សអាហារ េ់មនុសសច េមានច្បំនួនដត្ច្បើនយ៉ា ងដនោះ ដទាោះបី
ជាដោក្សអនក្សមាន្នធ្លនដៅទ្ីដន្មោះដហើយក្សដី ក្សវ៏ាជាក្សិច្បចោរ្ំសដមប ើមណាស់ លឺមនិ
អាច្បដៅរចួ្បដ ើយ។ ខ្ុ ំត្បាក្ស ថា ពួក្សសិសសមនិដ ឿដេើអវីច េត្ពោះដយស ូមានបនទូេ
ដទ្។ ច្បដមេើយរបស់ពួក្សដលច្បំដ ោះ ំដណាោះត្សាយរបស់ត្ទ្ងផ់្សដេ់ឲ្យដយើងយេ់យ៉ា ង
ច្បាស់អំពីផ្សនរល់ំនិរជាទូ្ដៅដៅដេើ ពចផ្សន ី។ «ដរើដយើងត្រូវយក្សត្បាក្សព់ីររយ ួង 
(ច េដសែើនឹងត្បាក្សច់ខច្បំនួន៨ចខ) ដៅទ្ិញមាូបអាហារឲ្យដលបរដិភាលឬ » ជាបឋម 
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សូមក្សរច់្បំណាំពរីដបៀបច េដលបានបំចេងបញ្ញា របស់ពួក្សដលជាមយួនឹងក្សងវោះោរ
ផ្សររផ់្សរង ់ដៅជាត្បពន័ធបណាដ សាចផ្សន ីននដស ាក្សិច្បច ភាពដវទ្ន្ម និងោរបងាូរដញើស ដបើ
និយយឲ្យច្បំលជឺាត្បាក្សច់ខក្សនុងដពេ ៨ ចខ។

មាននថៃមយួខ្ុ ំក្សំពុងចរអ្ិសាា ន ដហើយត្ពោះជាមាច ស់បានត្បាបខ់្ុ ំថា ខ្ុ ំមានផ្សនរ់
លំនិរចបបសាច្បឈ់ាម។ ខ្ុ ំត្ច្បបូក្សត្ច្បបេ់ជាខ្េ ងំថា ដរើដន្មោះមាននយ័ថាដម៉ាច្ប? ដរើខ្ុ ំ
មានបញ្ញា ជាមយួនឹងច្បិរតដត្សើបត្សាេឬ? អរដ់ទ្ ត្ទ្ងក់្សំពុងចរច្បងសំ់ដៅដេើោរលិរ 
និងរដបៀបច េខ្ុតំ្រូវបានក្សំណរដ់ោយសារត្បពន័ធបណាដ សាចផ្សន ីននោរលិរក្សំពុង
ចរសត្មាងំនូវអន្មលររបស់ខ្ុ ំតាមរយៈផ្សនរល់ំនិរច េថា ដរើខ្ុ ំអាច្បររដ់េឿនបាន
ប៉ាុណាណ ។ ដយើងទាងំអស់គ្មន សុទ្ធចរដ្វើចបបដនោះ។ ត្បសិនដបើដយើងត្រូវោរផ្សទោះថែីមយួខនង 
ដន្មោះដយើងនឹងដសុើបសួរថាដរើវានថេប៉ាុន្មែ ន ដហើយក្សល៏ណន្មភាេ មថា ដរើដយើងមានេទ្ធ
ភាពទ្ិញវាច រឬដទ្។ ដរើដយើងលណន្មវាដោយរដបៀបណា? តាមរយៈោរយេ់ ឹង
ចបបបណាដ សាននចផ្សន ី ជាោរលិរថាដរើដយើងអាច្បររដ់េឿន (ឬរក្សត្បាក្សប់ានដេឿន) 
បានប៉ាុណាណ ។ ខ្ុ ំលិរដមើេសិន។ ខ្ុ ំរក្សត្បាក្សប់ាន៤០០ ុោេ រក្សនុងមយួចខ... «អូហ៎ ខ្ុ ំ
មនិមានេទ្ធភាពត្លបត់្គ្មនអ់ាច្បទ្ិញផ្សទោះដន្មោះបានដទ្។»  ូដច្បនោះ ដោក្សអនក្សក្សល៏ិរថាវា
មនិអាច្បដៅរចួ្ប។ ត្បសិនដបើដយើងលិរអំពីអវីៗទាងំអស់ ដោយដផ្លដ រថាដរើដយើងអាច្ប
ររដ់េឿនបានប៉ាុណាណ  ដន្មោះដយើងនឹងមនិអាច្បចូ្បេដៅោនរ់ដបៀបរស់ដៅចបបត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់បានដទ្ ដោយសារចរត្ពោះជាមាច ស់មនិផ្សារភាា បដ់ៅនឹងរដបៀបចបប
ដន្មោះដ ើយ។ ត្ពោះជាមាច ស់បានត្បាបខ់្ុ ំថា ត្បសិនដបើខ្ុ ំច្បងផ់្សារភាា បដ់ៅោនត់្ពោះរា យ 
ខ្ុ ំនឹងត្រូវចាបដ់ផ្សដើមលិរតាមលំនិរចបបត្ពោះរា យ លឺអវីៗទាងំអស់សុទ្ធចរអាច្បដក្សើរដ ើង
បាន!

ដនោះជាផ្សនរល់ំនិររបស់ពួក្សសិសស ដៅដពេច េដលដ េថា «ដលនឹងត្រូវ
ច្បំណាយអស់ត្បាក្សដ់សែើនឹងត្បាក្សច់ខ ៨ ចខ។» និយយរមួ ពួក្សដលច្បងម់ាននយ័ថា វា
មនិអាច្បដៅរចួ្បដទ្ក្សនុងោរផ្សររផ់្សរងអ់ាហារ េ់មនុសសដត្ច្បើនចបបដន្មោះ។
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សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំពនយេ់ថា ដរើត្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះដយស ូថា «ចូ្បរអនក្សរាេ់គ្មន
យក្សមាូបអាហារឲ្យដលបរដិភាលដៅ» មាននយ័យ៉ា ងណាសត្មាបព់ួក្សដល។ ឧបមាថាខ្ុ ំ
ជាត្លូលង្ហវ េរបស់ដោក្សអនក្ស ដហើយដោក្សអនក្ស ួបទុ្ក្សខេំបាក្សខេោះៗ រហូរ េ់ដ្វើឲ្យ
ដោក្សអនក្សបងន់ថេក្សមចទី្ិញផ្សទោះមនិបានទានដ់ពេ។ ដោក្សអនក្សខ្នបងន់ថេផ្សទោះបីចខមក្ស
ដហើយ ត្ពមទាងំអាច្បនឹងបារប់ង់ផ្សទោះផ្សង។  ូដច្បនោះ ដោក្សអនក្សក្សម៏ក្ស ួបខ្ុ ំដហើយសួរថា 
ដរើត្ក្សុម ំនុំអាច្ប ួយ ត្បាក្ស ់េ់ដោក្សអនក្សដ ើមបបីងន់ថេផ្សទោះទានដ់ពេច រឬដទ្។ ខ្ុ ំក្ស៏
ដ េដៅោនដ់ោក្សអនក្សយ៉ា ងសុភាពថា «ខ្ុ ំមានដយបេ់មយួច េត្បដសើរជាង។ 
ដរើដហរុអវីបានជាអនក្សមនិបងផ់្លដ ច្ប់ចរមដងដៅ ដ ើមបកុី្សំឲ្យ ំ ក្សដ់ល ដហើយត្រូវសងដល
រាេ់ចខដទ្ៀរ?» ដោក្សអនក្សក្សដ៏មើេមុខខ្ុ ំ ទាងំលិរថា «ដោក្សត្លូត្បាក្ស ជាមនិយេ់ពី
អវីច េខ្ុ ំនិយយដទ្។» «អរដ់ទ្ ដោក្សត្លូ ខ្ុ ំលិរថាដោក្សត្លូសាដ បត់្ច្ប ំដហើយ។ 
ដយើងមនិមានេុយទាេ់ចរដសាោះ ដហរុដនោះដហើយបានជាដយើងមក្សសំុដោក្សត្លូឲ្យ 
 ួយ ។ ដយើងត្គ្មនច់រត្រូវោរឲ្យត្ក្សុម ំនុំ ួយ ដយើងមយួត្គ្មដនោះ ដ ើមបឲី្យដយើងអាច្ប
សងនថេផ្សទោះទានច់ខ។» ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរ ខ្ុ ំដមើេមុខដោក្សអនក្សទាងំទ្ឹក្សមុខដសែើ 
ដហើយដ េថា «អរដ់ទ្ ខ្ុ ំយេ់ពីអវីច េអនក្សនិយយ ដហើយខ្ុ ំផ្សដេ់ ំដណាោះត្សាយ
 េ៏អ េ់អនក្ស។ អនក្សលួរចរបងផ់្លដ ច្បន់ថេផ្សទោះ ដន្មោះអនក្សនឹងមនិ ំ ក្សត់្បាក្សដ់លដទ្ៀរដទ្។» 
ដោក្សអនក្សត្បាក្ស ជាលិរថា ខ្ុ ំបារស់រិជាមនិខ្ន។

ចមនដហើយ ពួក្សសិសសត្បាក្ស ជាមនិអារមែណ៍ចបបដនោះមនិខ្ន។ «ត្ពោះដយស ូ  
ត្ទ្ងន់ិយយដេងចមនដទ្ ច េថាដយើងនឹងចច្បក្សអាហារ េ់មនុសសជាង ២០០០០ 
ន្មក្សដ់នោះ? ោរដនោះមនិអាច្បដៅរចួ្បដទ្។ ដយើងមនិមាន្នធ្លនដត្ច្បើនត្លបត់្គ្មនដ់ ើមបដី្វើ
ចបបដនោះដទ្។ ដហើយត្បសិនដបើដយើងដរៀបចផ្សនោរដៅដ្វើោរឲ្យអស់ពីេទ្ធភាព ដ ើមប ី
ឲ្យបានត្បាក្សប់៉ាុនដន្មោះ ដោយដរៀបច្បំរដទ្ោះ និងលណៈក្សមែោរដ ើមបដីៅដ្វើោរ រក្សត្បាក្ស់
ទ្ិញអាហារ ដៅដពេច េដយើងបានអាហារត្លបត់្គ្មន ់ ដហើយត្រេបម់ក្សវញិដន្មោះ 
ត្លប់ៗ គ្មន ត្បាក្ស ជាោច្បដ់ ោះសាេ បម់និខ្ន។ ដទាោះបីដយើងមានត្បាក្សត់្លបត់្គ្មនក់្សដី ក្ស៏
ដយើងគ្មែ នដពេដ ើមបដី្វើចបបដនោះច រ។» ដនោះជារដបៀបច េដយើងដ្េើយរបដៅោន់
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ដរឿងពិបាក្សៗដៅដេើ ព្មែជារិ ដៅដពេច េដយើងដមើេមនិដ ើញផ្សេូវដ ើមបឲី្យោរ
ដន្មោះដក្សើរដ ើង។ ដៅដពេច េដយើងមនិមានោរផ្សររផ់្សរង ់ និមរិតរបស់ដយើងនឹង 
សាេ ប។់

ត្ពោះដយស ូមនិបានទុ្ក្សពួក្សសិសសឲ្យជាបក់្សនុងផ្សនរល់ំនិរចបបដន្មោះ ទាងំគ្មែ ន
ច្បដមេើយដទ្។ ដហើយត្ទ្ងក់្សន៏ឹងមនិត្បាបព់ួក្សដលឲ្យចច្បក្សអាហារ េ់បណាដ  នច រ 
ត្បសិនដបើត្ទ្ងម់និបាន ឹងពីរដបៀបដ ើមបដី្វើក្សិច្បចោរដនោះដទ្ដន្មោះ។ តាមពិរ ត្ទ្ង់
ដហៀបនឹងបង្ហា ញពួក្សដលនូវត្បពន័ធមយួដទ្ៀរ លតឺ្បពន័ធ ំដណើ រោរននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះ
ជាមាច ស់។ ដៅដពេដនោះ ច េពួក្សសិសសក្សំពុងចរមានអារមែណ៍ត្ច្បបូក្សត្ច្បបេ់ ត្ពោះ
ដយស ូមានបនទូេមដង។

ត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា «ដៅដមើេដមើេ៍ អនក្សរាេ់គ្មន មាននំបុង័ប៉ាុន្មែ ន ុំ »។ 
ពួក្សសិសសក្សត៏្រេបម់ក្សវញិ ទាងំដ េថា «ដយើងខ្ុ ំមាននំបុង័ត្បា ុំំ និងត្រីដងៀរពរី
ក្សនទុយ»។ ដៅដពេច េពួក្សដលដ ើញនំបុង័ត្បា ុំំ និងត្រីពីរក្សនទុយដន្មោះដហើយ ត្ពោះ
ដយស ូក្សប៏ានត្បាបឲ់្យពួក្សសិសសយក្សមក្សឲ្យត្ទ្ង។់ ត្ទ្ងប់ានយក្សនំបុង័និងត្រីមក្ស 
ដហើយត្បទានពរ េ់វា បន្មទ បម់ក្សក្សច៏ច្បក្សដៅ េ់ពួក្សដលវញិចរមដង។ ច្បំដ ោះច នក្សជា
មនុសស្មែជារិ ពុំមានអវីបានផ្លេ ស់បដូរដ ើយ ប៉ាុចនតដៅក្សនុង ពខ្ងវញិ្ញា ណ មានអវី
មា៉ាងសំខ្នប់ានដក្សើរដ ើរ ច េវាជាលនេឹោះដ ើមបឲី្យដយើងយេ់អំពីត្ពោះរា យ។ ត្ពោះ
ដយស ូបានបង្ហរ ប ់េ់ពួក្សសិសសឲ្យចច្បក្សនំបុង័និងត្រី ដហើយពួក្សដលបានដមើេដ ើញ 
ទាងំច្បិរតស្បច់ស្ងដៅដពេច េអាហារពហុលុណដៅច្បំដ ោះមុខពួក្សដល ដហើយផ្សររ់
ផ្សរង ់េ់មនុសសជាង ២០០០០ន្មក្ស ់ ចថមទាងំដៅសេ់ដទ្ៀរផ្សង។ ដរើមានអវីដក្សើរ
ដ ើង? ដរើវាបានដក្សើរដ ើងដោយរដបៀបណា?

ដ ើមបឲី្យបាន ឹង ដយើងចាបំាច្បត់្រូវង្ហក្សដមើេដៅដត្ោយបនតិច្ប ដហើយពិនិរយដេើ
ដរឿងេមអរិននដហរុោរណ៍ដនោះដោយយក្សច្បិរតទុ្ក្សោក្ស។់  ក្សយថា «ត្បទានពរ» ដៅ
ត្រងដ់នោះមាននយ័ច្បំថាចញក្សដច្បញ ឬចញក្សោច្បដ់ោយច ក្ស។  ូដច្បនោះ ដយើងអាច្ប
និយយថា ដៅដពេច េត្ពោះដយស ូមានបនទូេដៅដេើអាហារ ដហើយត្បទានពរវា  
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នំបុង័ និងត្រតី្រូវបានចញក្សដច្បញពីរា យមយួ ដហើយចូ្បេដៅោនរ់ា យមយួដផ្សសង។ ដៅ
ដេើ ពចផ្សន ី ោរផ្សររផ់្សរងអ់ាហារ េ់មនុសសជាង ២០០០០ ន្មក្ស់ដោយនំបុង័ ៥  ុំ 
និងត្រីពីរក្សនទុយលឺមនិអាច្បដៅរចួ្បដ ើយ។ ប៉ាុចនត ដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ អវីៗ
សុទ្ធចរអាច្បដក្សើរដ ើងបាន។ តាមពិរ សាច្បដ់រឿងដនោះមនិទានច់្បបត់្រឹមហនឹងដទ្។ មុន
ដពេច េដរឿងដនោះបញ្ចបដ់ៅ ពួក្សសិសសបានត្បមូេនំបុង័ច េដៅសេ់ច្បំនួន ១២ 
េអី។ នំបុង័៥ ុំ និងត្រី២ក្សនទុយបានចត្បពីោរច េមនិមានត្លបត់្គ្មន ់ ដៅជាោរ
ច្បចមអរមនុសសជាង ២០០០០ ន្មក្ស ់ដហើយក្សដ៏ៅសេ់ដេើសពីច្បំនួន ំបូងច រ? ដន្មោះ
ឯងជារដបៀបចបបត្ពោះរា យ លឺមានដេើសពីត្លបត់្គ្មន!់

ក្សនុងន្មមជាអនក្សវទិ្ាសាគសតខ្ងវញិ្ញា ណ ដៅដពេច េខ្ុ ំពិនិរយដមើេសាច្ប់
ដរឿងខ្ងដេើយ៉ា ងយក្សច្បិរតទុ្ក្សោក្ស ់  ខ្ុ ំបានដ ើញរបូមនដ ច េ ច េត្ពោះជាមាច ស់
បានត្បទានមក្សខ្ុ ំជាមយួនឹងសរវោដ ន។់ តាមរយៈោរត្បមាញ់ោដ ន ់ ត្ពោះជាមាច ស់

បានបដត្ងៀនខ្ុ ំឲ្យសាបដត្ ោះដៅក្សនុង
ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះអងរនូវច្បំចណក្សនន
អវីៗច េខ្ុ ំត្រូវោរដន្មោះជាមុនសិន។ 
ដនោះជាអវីច េដក្សែងត្បុសដន្មោះបានដ្វើ
ជាមយួនឹងនំបុង័ និងត្រីច េគ្មរម់ា
ន។ គ្មរ់បានោក្សវ់ាដត្ោមសិទ្ធិ

អំណាច្បននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយវាក្សព៏ហុលុណដ ើង ដោយអាច្បផ្សររផ់្សរង់
 េ់មនុសសជាង ២០០០០ ន្មក្សដ់ហើយមានដៅសេ់១២េអីផ្សង។ សូមក្សរច់្បំណាំថា 
នំបុង័បានពហុលុណដៅជានំបុង័ ដហើយត្រីបានពហុលុណដៅជាត្រី។ ដនោះជារដបៀប
ច េត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ។ ខ្ុ ំអាច្បសាបដត្ ោះត្រីដៅក្សនុងត្ពោះរា យ ដហើយវាអាច្បពហុ
លុណដៅជាត្រីវញិ។ ប៉ាុចនតចុ្បោះត្បសិនដបើខ្ុ ំត្រូវោរត្រី ប៉ាុចនតគ្មែ នត្រដី ើមបសីាបដត្ ោះ? 
ច្បដមេើយលឺ េុយ! សូមចាថំាេុយជាត្បពន័ធដោោះ ូរ។ ដោក្សអនក្សនិងខ្ុ ំ «ោក្សដ់ឈាែ ោះ» 
េុយជាដរៀងរាេ់នថៃ។ ដយើងោក្ស់ដឈាែ ោះវាថាទ្ឹក្សដោោះដគ្ម ផ្សទោះ សដមេៀក្សបំ ក្ស ់បាយ 

ព្រះជាមាច្េ់បានបសព្ងៀនខ្ុំឲ្យ
សាបសព្រះជាម្ុនេិន សៅកនុងព្រះ
រាជ្យរបេ់ព្រះអងគនូវចំមណកននអវីៗ
មដលខ្ុំព្តូវការ។ 
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និងអវីៗដផ្សសងដទ្ៀរច េដយើងត្រូវោររាេ់នថៃ។ េុយបានោេ យជាអវីៗច េដយើងត្រូវ
ោរ។  ូដច្បនោះដៅដពេច េដយើងសាបដត្ ោះ ដយើងអាច្បោក្សដ់ឈាែ ោះេុយ 
បាន។  ំនួសឲ្យោរដៅផ្សារទ្ិញត្រីយក្សមក្សសាបដត្ ោះ ដយើងអាច្បត្គ្មនច់រោក្ស់
ដឈាែ ោះេុយដន្មោះ។ ោរដនោះអាច្បដក្សើរដ ើងជាមយួនឹងោរថាវ យរង្ហវ យរបស់ដោក្ស
អនក្ស ប៉ាុចនតលឺមនិចមនរង្ហវ យមយួភាល បដ់ទ្ ដត្ ោះត្ពោះជាមាច ស់បានត្បទានដឈាែ ោះ េ់
រង្ហវ យមយួភាល បដ់ហើយ។ ដយើងអាច្បដ ើញច្បាប ់ច េដនោះដៅក្សនុងក្សិច្បចោរពហុ
លុណដៅេូោ  ំពូក្ស ៥។

នថៃមយួ ត្ពោះដយស ូលងដ់ៅមារ់បឹងដលដនសាចរ ៉ារ មានបណាដ  នជាដត្ច្បើន
ត្បដត្ ៀរគ្មន ដៅ ុវំញិត្ពោះអងរ ដ ើមបសីាដ បត់្ពោះបនទូេរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ត្ពោះ
អងរទ្រដ ើញទូ្ក្សពីរច្បរដៅមារត់្ចាងំ រឯីអនក្សដនសាទ្ន្មគំ្មន ចុ្បោះដៅោងអនួ
របស់ដល។ ត្ពោះដយស ូយងចុ្បោះដៅក្សនុ ងទូ្ក្សរបស់ដោក្សសីុម៉ាូន រចួ្បត្ទ្ងសំុ់ឲ្យគ្មរ់
ដច្បញទូ្ក្ស ដៅឆ្ៃ យពីត្ចាងំបនតិច្ប។ ត្ពោះអងរលងប់ដត្ងៀនបណាដ  នពីក្សនុ ងទូ្ក្ស
ដន្មោះ។ េុោះត្ពោះអងរបដត្ងៀនដលច្បបដ់ហើយ ត្ទ្ងម់ានត្ពោះបនទូេដៅោនដ់ោក្សសីុ
ម៉ាូនថា៖ ចូ្បរបងាួសទូ្ក្សដៅទឹ្ក្សដត្ៅ រចួ្បន្មគំ្មន ទ្មាេ ក្សអ់នួចុ្បោះ ។ 

ដោក្សសីុម៉ាូនរបដៅត្ពោះដយស ូវញិថា៖ ដោក្សត្លូ! ដយើងខ្ុ ំបានអូសអនួ
ដពញមយួយបដ់ហើយ អរប់ានត្រីដសាោះ ប៉ាុចនត ដបើដោក្សត្លូមានត្បសាសន ូ៍ដច្បនោះ 
ខ្ុ ំនឹងទ្មាេ ក្សអ់នួតាម ក្សយរបស់ដោក្សត្លូ ។ ដលក្សទ៏្មាេ ក្សអ់នួដៅក្សនុ ងទឹ្ក្ស ជាប់
ត្រីយ៉ា ងដត្ច្បើនដសទើ រចរធ្លេ យអនួ។ ដលបក្សន់ ដៅមិរត ក្សដិច េដៅក្សនុ ងទូ្ក្សមយួ
ដទ្ៀរឲ្យមក្ស ួយ ។ ពួក្សដន្មោះមក្ស េ់  ួយ ចាបត់្រីោក្សដ់ពញទូ្ក្សទាងំពីរ ដសទើ រចរ
នឹងេិច្ប។

េូោ ៥៖១ ៧ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)
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ក្សនុងន្មមជាអនក្សវទិ្ាសាគសតខ្ងវញិ្ញា ណ ចូ្បរដយើងពិនិរយដមើេឲ្យោនច់រេមអរិ
អំពីសាច្បដ់រឿងដនោះ។ ដរើត្រីទាងំដន្មោះបង្ហា ញខេួនដ ើងដោយរដបៀបណា? ដរើដោក្សអនក្ស
យេ់ច រឬដទ្? ត្ពោះដយស ូក្សំពុងចរយងដ ើរតាមមារប់ឹង ដហើយក្សដ៏ ើញទូ្ក្សមយួ
ច េត្ទ្ងច់្បងដ់ត្បើដ ើមបលីងក់្សនុងទូ្ក្សដន្មោះ ដហើយត្បោសត្ពោះបនទូេ េ់បណាដ  ន។ 
ត្ទ្ងប់ានសំុដោក្សដពត្រុសច េជាមាច ស់ទូ្ក្សថាដរើត្ទ្ងអ់ាច្បដត្បើទូ្ក្សដន្មោះបានច រឬដទ្ 
ដហើយដោក្សដពត្រុសក្សរ៏បថា «ត្បាក្ស ជាបាន»។ សំខ្នជ់ាងដនោះដៅដទ្ៀរ ពួក្សដល
ចេងដត្បើទូ្ក្សដន្មោះដហើយ ដត្ ោះថាពួក្សដលបានដនសាទ្ដពញមយួយប ់ ដហើយមនិបាន
ត្រីមយួក្សាេដសាោះ។ បន្មទ បព់ីត្ពោះដយស ូបានដត្បើទូ្ក្ស ត្ទ្ងប់ានត្បាបដ់ោក្សដពត្រុស
ឲ្យត្រេបដ់ៅវញិ ដហើយដនសាទ្ដៅឯទ្ឹក្សដត្ៅដ ើមបឲី្យបានត្រី។ ខ្ុ ំត្បាក្ស ថា សំដណើ
ដនោះបានដ្វើឲ្យដោក្សដពត្រុសភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ ដត្ ោះគ្មរ់បានរបថា «ដោក្សត្លូ! ដយើងខ្ុ ំ
បានអូសអនួដពញមយួយបដ់ហើយ អរប់ានត្រីដសាោះ»។ ដោក្សដពត្រុសជាអនក្ស
ដនសាទ្អា ីព ដហើយគ្មរ់សារ េ់ច្បាស់ពីរដបៀបដនសាទ្។ ដោយចផ្សអក្សដេើបទ្
ពិដសា្នរ៍បស់គ្មរ់ លឺមនិមានត្រីដៅទ្ីដន្មោះដទ្។ ដបើលិរតាមចបប្មែជារិ ោរច េ
ចុ្បោះទូ្ក្សដៅក្សចនេងចាស់ដន្មោះមនិសមដហរុផ្សេទាេ់ចរដសាោះ។ ពួក្សដលបានទុ្ក្សោក្ស់
ឧបក្សរណ៍ និងោងអនួរបស់ខេួន។

ខ្ុ ំមនិដ ឿថាដោក្សដពត្រុសបានដ្វើវាដន្មោះដទ្ ដេើក្សចេងចរគ្មរត់្បចហេជាដទ្ើប
ចរបានឮនូវដមដរៀនច េត្ពោះដយស ូបានបដត្ងៀនជាងមយួដមា៉ា ងមុនដនោះ ច េបានប៉ាោះ
 េ់គ្មរដ់ៅក្សនុងរដបៀបមយួច េមនិធ្លេ បម់ាន។  ូដច្បនោះ គ្មរក់្ស៏ថា «ប៉ាុចនត ដបើដោក្សត្លូ
មានត្បសាសន ូ៍ដច្បនោះ ខ្ុ ំនឹងទ្មាេ ក្សអ់នួតាម ក្សយរបស់ដោក្សត្លូ»។ ដោក្សដពត្រុសក្ស៏
ចុ្បោះទូ្ក្សដៅវញិ ដហើយចាបប់ានត្រីជាដត្ច្បើនរហូរ េ់សឹងចរធ្លេ យអនួ ដហើយទូ្ក្ស
របស់គ្មរក់្សដ៏ហៀបនឹងេិច្បផ្សង។ គ្មរ់បានចត្សក្សដៅដៅោនន់ លូរបស់គ្មរច់ េ
ក្សំពុងដៅមារត់្ចាងំឲ្យ ួយ ។ ពួក្សដលក្សប៏ានចុ្បោះទូ្ក្សមក្ស អនួរបស់ពួក្សដលក្សដ៏ហៀបនឹង
ធ្លេ យ ដហើយទូ្ក្សរបស់ដលក្សសឹ៏ងចរេិច្បច រ។ ត្ពោះលមពរីក្សរត់្តានូវត្បរិក្សមែរបស់ដោក្ស
ដពត្រុសថាគ្មរ ់យ័ស្បច់ស្ងជាខ្េ ងំ!



អនកយកម្ហបូអាហារឲយ្សេបរសិភាេសៅ 

245 

ដរើោរដនោះដក្សើរដ ើងដោយរដបៀបណា? មានរត្មុយណាមយួឲ្យដយើង ឹងច រ
ឬដទ្? និយយដោយសដងខប ដនោះជាឫទាធ នុភាពននដគ្មេោរណ៍ ក្សដីភាពច េដយើង
បាននិយយដៅខ្ងដ ើម។ ដៅដពេច េដោក្សដពត្រុសអនុញ្ញា រឲ្យត្ពោះដយស ូដត្បើ
ទូ្ក្សដនសាទ្ ទូ្ក្ស និងោររក្សសីុដន្មោះបានផ្លេ ស់បដូររា យន្មន្ម។ អា ីវក្សមែដន្មោះបានដក្សើរ
ដច្បញពីច នសមរថក្សិច្បចននត្បពន័ធបណាដ សាបស់ចផ្សន ី ដហើយបានចូ្បេមក្សដត្ោមច ន
សមរថក្សិច្បចននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ដោយោរច េសថិរដៅដត្ោមច នសមរថ
ក្សិច្បចននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ត្ពោះអងរមានសិទ្ធិត្សបច្បាប់ដ ើមបទីាញយក្សនូវ
 ក្សយច េយេ់ េ់លដត្មាងោរោក្សក់្សំបាងំ ដហើយត្បទានឲ្យត្ពោះដយស ូបានត្ជាប
ពីក្សចនេងច េមានត្រី «ចូ្បរបងាួសទូ្ក្សដៅទ្ឹក្សដត្ៅ»។

 ូដច្បនោះ ចូ្បរដយើងពិចារណាពីត្ពឹរតិោរណ៍ដនោះ។ ត្ពោះដយស ូខចីទូ្ក្សដនសាទ្ពីដោក្ស
ដពត្រុសច េដទ្ើបចរដនសាទ្ដពញមយួយប់ ដហើយមនិបានត្រីដសាោះ។ ដៅក្សនុងោរ
ដោោះ ូរដនោះ ទូ្ក្សទាងំដន្មោះបានមក្សដត្ោមច នសមរថក្សិច្បចននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជា 
មាច ស់។ ដៅដពេដនោះ ត្ពោះដយស ូមានច្បំដណោះ ឹងពីទ្ីតាងំជាក្ស់ោក្សច់ េមានត្រី
ដត្ច្បើន តាមរយៈត្ពោះវញិ្ញា ណ វ៏សុិទ្ធ។ បន្មទ បម់ក្ស ត្ពោះដយស ូក្ស៏រត្មងទ់្ិសទូ្ក្សរបស់
ដោក្សដពត្រុសដៅោនក់្សចនេងជាក្សោ់ក្សដ់ន្មោះ។ ដត្ោយមក្ស ទូ្ក្សរបស់ដោក្សដពត្រុស
មានត្រីដពញដសទើរចរេិច្ប។ ទូ្ក្សរបស់លូក្សនគ្មរក់្សម៏ានត្រីដពញច រ។  ូដច្បនោះ ដរើពួក្សដល
ចាបប់ានត្រីដោយរដបៀបណា? ដបើនិយយឲ្យសាមញ្ា  លឺតាមរយៈ ក្សយបង្ហរ បដ់ោយ
ផ្លទ េ់ពីសាថ នសួល។៌ ចូ្បរទ្ទ្ួេសារ េ់ពីោរដនោះ អនក្សណាក្សអ៏ាច្បដនសាទ្ត្រីបានច រ ឲ្យ
ចរដល ឹងថាត្រីដន្មោះដៅក្សចនេងណា។ សូមលិរពីអវីច េដយើងដទ្ើបបាននិយយ។ ត្ពោះ
ជាមាច ស់ត្ជាបសពវត្លបទ់ាងំអស់ ត្ទ្ងអ់ាច្ប ួយ ដោក្សអនក្ស និងត្បាបដ់ោក្សអនក្សពីអវី
ច េត្រូវដ្វើបាន។

ដៅដពេច េត្រិនោនិងខ្ុ ំោច្បន់យ៉ា ដហើយបានចាបដ់ផ្សដើមដរៀនពីត្ពោះរា យ ត្ពោះជា
មាច ស់បានត្បទានក្សដីសុបិនមយួ េ់ខ្ុ ំដៅដពេយប់ ដ ើមបចីាបដ់ផ្សដើមអា ីវក្សមែច េខ្ុ ំ
មនិ ឹងថាចាបដ់ផ្សដើមដោយរដបៀបណាដ ើយ។ រយៈដពេ ២៨ ឆ្ន កំ្សនេងមក្សដនោះ អា ីវ
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ក្សមែដនោះដៅចរ ំដណើ រោរ ដោយរក្សច្បំណូេបានរាបច់សន ុោេ រក្សនុងមយួឆ្ន ។ំ ដៅក្សនុង
ដពេជាង២៨ឆ្ន ដំនោះ វាបានអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំសាបដត្ ោះត្បាក្សរ់ាប់ោន ុោេ រចូ្បេដៅ
ោនព់ន័ធក្សិច្បច និងោរ ួយ មនុសស។ ដរើដោយរដបៀបណាដៅ? ខ្ុ ំបានសាដ បឮ់ពីសាថ ន
សួល ៌ ដហើយដោក្សអនក្សក្សអ៏ាច្បសាដ បឮ់បានច រ! សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំត្បាបឧ់ទាហរណ៍ 
មយួ។

ជាងពីរបីឆ្ន មំុន ខ្ុ ំក្សំពុងចរបដត្ងៀនដៅក្សនុងសននិបារមយួច េមានរយៈដពេ 
៥យបជ់ាប់ៗ គ្មន  សដីអំពីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ បន្មទ បព់ីច្បប់យបទ់្ីពីរ មានបុរស
មាន ក្សដ់ឈាែ ោះថាត្លីសបានចូ្បេមក្សោនខ់្ុ ំ ដហើយសំុខ្ុ ំឲ្យអ្ិសាា នឲ្យគ្មរ។់ ខ្ុ ំបានសួរ
គ្មរថ់ា ដរើគ្មរត់្រូវោរឲ្យខ្ុ ំអ្សិាា នអំពីអវី។ គ្មរក់្ស៏បានត្បាប់ខ្ុ ំពីសាច្បដ់រឿងរបស់ 
គ្មរ។់ គ្មរ់បានោក្សទុ់្នរក្សសីុជាមយួនឹងបុរសមាន ក្សច់ េបានបនេំេួច្បត្បាក្សព់ីត្ក្សុម
ហ ុនដន្មោះ ដ្វើឲ្យត្ក្សុមហ ុនដន្មោះធ្លេ ក្សចុ់្បោះ។ ដពេដន្មោះ គ្មរក់្ស៏សថិរដៅក្សនុងច្បំណង
អា ហ៍ពិ ហ៍ទ្ីបនួ ដហើយ ីវរិអា ហ៍ពិ ហ៍ក្សម៏និេអូក្សេអិនដសាោះ។ មយួវញិ
ដទ្ៀរ គ្មរម់ានអាយុ៤០ឆ្ន បំ៉ាុដណាណ ោះ។ គ្មរប់ានត្បាបខ់្ុ ំថា គ្មរធ់្លេ ក្សទ់្ឹក្សច្បិរតជាខ្េ ងំ 
រហូរ េ់គ្មរយ់ក្សោដំ េើងខេីមយួដ ើមច េមានត្គ្មបដ់ពញបង ់ ដហើយដបើក្សឡាន
មយួត្សបក្ស ់ រចួ្បដៅឈបដ់ៅក្សចនេងសាថ នីយដ៍ត្បងឥនធនៈមយួច េដលដបាោះបងដ់ចាេ 
ដ ើមបសីមាេ បខ់េួន។

ដៅដពេដន្មោះ លឺដមា៉ា ង៣ត្ពឹក្សត្ពេឹម ដហើយដៅដពេច េគ្មរអ់ងរុយដៅ 
សាថ នីយដ៍ន្មោះទាងំោនោ់ដំ េើងខេី ទូ្រស័ពទក្សប៏ានដរាទ្ដ៍ ើង។ គ្មរប់ានសារ េ់ដេខ
ទូ្រស័ពទដន្មោះភាេ ម ច េលឺជាន លូរក្សសីុចាស់របស់គ្មរ។់ ជាោរត្បាក្ស ណាស់ គ្មរ់
មនិច្បងន់ិយយជាមយួបុរសដន្មោះដទ្  ូដច្បនោះគ្មរក់្សម៏និបានដេើក្សទូ្រស័ពទដ ើយ។ វាក្ស៏
ដរាទ្ដ៍ ើងមដងដហើយ មដងដទ្ៀរ។ តាមពិរវាដរាទ្ដ៍ ើង ១១  ងរហូរ េ់ដោក្សត្លីស
បានសដត្មច្បច្បិរតដេើក្សទូ្រស័ពទ។  ក្សយ ំបូងច េន លូរក្សសីុចាស់របស់គ្មរ់បាន
និយយលឺ «ដរើដោក្សដៅក្សចនេងណា? ដហើយក្សំពុងដ្វើអវី?» ដៅដពេច េដោក្ស 
ត្លីសត្បាបគ់្មរ ់បុរសដន្មោះក្សដ៏ េថា «កុ្សំដៅណាឲ្យដសាោះ ខ្ុ ំដៅទ្ីដន្មោះដៅដពេដនោះ
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ដហើយ!» តាមពិរ ន លូចាស់របស់គ្មរដ់ទ្ើបចរបានថាវ យ ីវរិដៅោនត់្ពោះជាមាច ស់ 
ដហើយច្បងច់ច្បក្សរចំេក្សពីោរដនោះជាមយួដោក្សត្លីស។ អសាច រយណាស់ គ្មរ់មាន
អារមែណ៍ថាច្បងដ់ៅ ួបដោក្សត្លីសដៅដមា៉ា ង ៣ ត្ពឹក្សជាបន្មទ ន់ ដហើយដៅដពេច េ
ដោក្សត្លីសមនិដេើក្សទូ្រស័ពទ គ្មរដ់ៅចរពាយមទូ្រស័ពទមក្សមដងដហើយមដងដទ្ៀរ។

ដៅដពេច េន លូរបស់ដោក្សត្លីសបង្ហា ញខេួន គ្មរ់បានន្មដំោក្សត្លីស
ឲ្យថាវ យ ីវរិដៅោនត់្ពោះអមាច ស់ ដហើយ ីវរិរបស់ដោក្សត្លីសបានផ្លេ ស់បដូរលួរឲ្យក្សរ់
សមារ េ់។ អវីៗក្សប៏ានត្បដសើរដ ើង។ គ្មរប់ានរក្សដ ើញត្ក្សុម ំនុំ េ៏អមយួ អា ហ៍
ពិ ហ៍របស់គ្មរក់្ស៏បានត្បដសើរដ ើង។ អវីៗបានត្បដសើរដ ើង ដេើក្សចេងចរត្បាក្ស់
ច្បំណូេរបស់គ្មរម់យួ។ ដោក្សត្លីសមនិមានោរង្ហរដ្វើ ដហើយដនោះដហើយជារត្មូវ
ោរច េគ្មរសំុ់ខ្ុ ំឲ្យអ្ិសាា នឲ្យ។ ដៅក្សនុងសននិបារដន្មោះ ខ្ុ ំបានបដត្ងៀន ូច្បជាអវី
ច េខ្ុ ំបានត្បាបដ់ោក្សអនក្សដៅក្សនុងដសៀវដៅដនោះអញ្ច ឹង លឺរដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់
ត្ពោះជាមាច ស់អាច្បដ្វើោរអសាច រយជាដត្ច្បើនដេើសពីសមរថភាពរបស់ដយើង។

ដៅដពេច េដោក្សត្លីសបានលិរពីរដបៀបច េត្ពោះវញិ្ញា ណ វ៏សុិទ្ធអាច្ប ឹក្ស
ន្មដំយើង និង ួយ ត្បទានទ្ិសដៅ និងដយបេ់ន្មន្ម គ្មរក់្សត៏្សាប់ចរមានលំនិរមយួ
ភាេ ម។ ដបើលិរខ្ងចផ្សនក្សហិរញ្ា វរថុ គ្មរម់និសូវជាមាន ដត្មើសដត្ច្បើនដទ្។ ប៉ាុចនត គ្មរ់
ដច្បោះដ្វើនំឈសីដខក្សបានឆ្្ញ់។  ំន្មញរបស់គ្មរល់ឺដ្វើនំឈសីដខក្សសុខភាព ច េ
គ្មរ ់ឹងថាជាអវីច េគ្មរពូ់ចក្សបំផុ្សរ។ តាមពិរ ដៅក្សនុងច្បំដណាមមរិត ក្សដិរបស់ត្លីស
សុទ្ធចរ ឹងថា គ្មរ់ជាមនុសសច េពូចក្សដ្វើនំឈសីដខក្សបំផុ្សរ។ គ្មរប់ានដៅហាង
េក្សអ់ាហារសុខភាពដៅក្សនុងរំបនជ់ាដត្ច្បើនដេើក្ស ដហើយក្សប៏ាន េក្សន់ំច េដលដ្វើច រ 
ប៉ាុចនតសុទ្ធចរមនិសូវឆ្ៃ ញ់។ ដោក្សត្លីសមនិសូវមាន ដត្មើសដត្ច្បើនដទ្ ប៉ាុចនតគ្មរម់ាន
អារមែណ៍ថាដនោះជា ដត្មើសច េគ្មរម់ាន លឺោរេក្សន់ំឈសីដខក្ស។ គ្មរត់្បាក្ស ថា 
ត្បសិនដបើគ្មរយ់ក្សនំឈសីដខក្សច េគ្មរដ់្វើដៅេក្សដ់ៅក្សនុងហាងអាហារសុខភាព
ដន្មោះ ដហើយពួក្សដល េក្សវ់ា ដន្មោះពួក្សដលត្បាក្ស ជាច្បងេ់ក្សន់ំដន្មោះមនិខ្ន។ គ្មរក់្ស៏
ត្បាក្ស ដទ្ៀរថានំដន្មោះនឹងេក្សោ់ច្បជ់ាងនំរបស់ពួក្សដល។  ូដច្បនោះ ដនោះជាអវីច េគ្មរ់
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បានដ្វើ។ គ្មរប់ានដ្វើនំឈសីដខក្ស ដហើយក្សយ៏ក្សដៅហាងេក្សអ់ាហារសុខភាពទាងំ
មនិបានត្បាបដ់លជាមុន។ ដពេដន្មោះជាដពេ ព៏ិដសស លឺន្មយក្សត្បរិបរតិត្បចាតំ្ក្សុម
ហ ុនច េដបើក្សហាងអាហារសុខភាពដន្មោះក្សំពុងចរចុ្បោះដមើេសាខ្របស់ពួក្សដល ដៅ
ដពេច េដោក្សត្លីសដៅ េ់។ ន្មយក្សត្បរិបរតិក្សប៏ានយេ់ត្ពមថានឹង េក្សន់ំ 
ឈសីដខក្ស ដហើយនឹងត្បាប ់េ់គ្មរឲ់្យបាន ឹងវញិ។

ដៅយបដ់ន្មោះ ដោក្សត្លីសបានដ ើងមក្សខ្ងមុខមដងដទ្ៀរបន្មទ បព់ីច្បបោ់រត្ប ុ ំ
ដហើយក្សន៏ិយយជាមយួខ្ុ ំ។ គ្មរប់ានត្បាបខ់្ុ ំពីអវីច េគ្មរប់ានដ្វើ ដហើយសំុឲ្យខ្ុ ំ
អ្ិសាា នឲ្យគ្មរម់ដងដទ្ៀរថាគ្មរ់នឹងជាបក់្សិច្បចសនាជាមយួនឹងហាងអាហារសុខ
ភាពដន្មោះ។ ចមនដហើយ ដៅនថៃបន្មទ ប ់ ដោក្សត្លីសក្សដ៏ៅទ្ីដន្មោះមដងដទ្ៀរ ដហើយគ្មរ់
ពិរជារដំ ើបណាស់! គ្មរ់បានត្បាបខ់្ុ ំថា ន្មយក្សត្បរិបរតិច្បងឲ់្យគ្មរម់និត្គ្មនច់រ ុរ
នំឈសីដខក្សសត្មាប់ហាងចរមយួដទ្ ប៉ាុចនតក្សស៏ត្មាប់ហាងទាងំអស់ដៅដត្ោម 
ត្ក្សុមហ ុនទាងំមូេ។ គ្មរក់្សប៏ានសួរដោក្សត្លីសថាដរើគ្មរដ់ច្បោះ ុរនំអវីខេោះដទ្ៀរ។ 
ដោក្សត្លីសពិរជាភ្ាក្សដ់ផ្សអើេណាស់! ជាោរអសាច រយ ន្មយក្សត្បរិបរតិបានមក្សចូ្បេរមួ
ដៅយបចុ់្បងដត្ោយននសននិបារ ដហើយដៅយបដ់ន្មោះគ្មរ់បានដ ើងមក្សខ្ងមុខ 
ដហើយថាវ យ ីវរិដៅោនត់្ពោះអមាច ស់ ត្ពមទាងំបានត្ មុ ក្សនុងត្ពោះវញិ្ញា ណ វ៏សុិទ្ធ។ 
ពីរសបាដ ហ៍ដត្ោយមក្ស ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេសំបុត្រមយួពីគ្មរច់ េបានចច្បងថា គ្មរច់្បង់
សាបដត្ ោះមក្សោនត់្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់វញិ។ បន្មទ បម់ក្ស គ្មរក់្ស៏បានថាវ យ
ភាលហ ុនរបស់គ្មរ់ ១០% មក្សោនព់ន័ធក្សិច្បច របស់ដយើង។ ពិរជា
មនិលួរឲ្យដ ឿ! ត្ពោះជាមាច ស់អាច្បយក្សលំនិរមយួរបស់មនុសស ដហើយដ្វើអវីមា៉ាងច េ្ំ
អសាច រយដច្បញពចី្បំណុច្បសូនយ។ 
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ជំពកូទ១ី០

ចូ រព្បម្ូល  
កុំខិតខំ ស្វើការយ ្ងសវរន!

ដរើដោក្សអនក្សធ្លេ បដ់ ើញសរវដសោះដៅដពេរ ូវដៅដ  បន្មទ បព់ីររក់្សនុងច្បមាៃ យ ៏
ឆ្ៃ យច រឬដទ្? វាចបក្សដញើសដជាក្ស លឺចបក្សដញើស ូច្បពពុោះសាប ូអញ្ច ឹងដៅដេើខេួន។ 
ដៅដពេច េដ ើញ ដោក្សអនក្សត្បាក្ស ជា ឹងថាវាដទ្ើបចរបានខិរខំររច់មនចទ្ន។ 
មានដលសួរខ្ុរំាេ់ដេើក្សថា «ដោក្សហាក រ ី ដរើដោក្សក្សំពុងមាននយ័ថា ខ្ុ ំមនិចាបំាច្បដ់្វើ
ោរដទ្ ចមនដទ្?» អរដ់ទ្ ខ្ុ ំមនិច្បងម់ាននយ័ចបបដនោះដទ្ ដហើយត្ពោះបនទូេក្សម៏និចច្បង 
អញ្ច ឹងច រ។ ប៉ាុចនតមានភាពខុសគ្មន យ៉ា ងខ្េ ងំដៅដេើរដបៀបច េដោក្សអនក្សដ្វើោរ។ 
ឧទាហរណ៍ សូមយក្សសាច្បដ់រឿងអំពីដោក្សដពត្រុស និងសហោររីបស់គ្មរច់ េចាប់
ត្រីបានពីរទូ្ក្សដពញរហូរ េ់សឹងចរេិច្បទូ្ក្សមក្សពិចារណា។ ពួក្សដលបានដ្វើោរដៅ
ដពញមយួយប ់ដោយពាយមចាបត់្រី ប៉ាុចនតមនិបានទ្ទ្ួេដជាល យ័ដសាោះ។ បន្មទ ប់
មក្ស ជាោរពិរណាស់ ត្ពោះដយស ូក្សប៏ានយងមក្ស ួបពួក្សដល ដហើយបង្ហា ញដោក្សអនក្ស
ទាងំដន្មោះដៅក្សចនេងច េពួក្សដលត្រូវដនសាទ្ដោយ ក្សយច េយេ់លដត្មាងោរោក្ស់
ក្សំបាងំ។ ដៅត្រងដ់ន្មោះ ពួក្សដលក្ស៏បានដ្វើោរច រ ប៉ាុចនតវាជាោរង្ហរចបបខុសពីោរង្ហរ
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មុនទាងំត្សុង។ ពួក្សដលបានដ្វើោរដៅដពេច េអូសអនួច េជាបត់្រីដពញដ ើង
មក្សដេើទូ្ក្ស។ ប៉ាុចនត ដរើពួក្សដលក្សំពុងចរដនសាទ្ឬ?

ខ្ុ ំ ឹងថា ខ្ុ ំ ូច្បជាដេង ក្សយបនតិច្បដៅត្រងដ់នោះ។ ដយើងដត្បើ ក្សយថា ដនសាទ្ដៅ
ដេើក្សិច្បចោរជាដត្ច្បើន។ ដៅក្សនុងភាសាអងដ់លេស ដយើងអាច្បដត្បើ ក្សយថាដនសាទ្ 
( ដៅដពេច េគសតីចសវងរក្សោរសរដសើរ។ បុរសមាន ក្សអ់ាច្បេូក្សដហាដៅ៉ា
ដហើយរាវរក្សកូ្សនដសា។ ភាសាអងដ់លេសដត្បើ ក្សយថា  សត្មាបសំ់ដៅដេើោរ
ពាយមរក្សដមើេអវីមា៉ាង។  ូដច្បនោះ ដរើដោក្សដពត្រុសក្សំពុងចរពាយមរក្សអវី? ដៅដពេ
ច េខ្ុ ំបរបាញ់ ខ្ុ ំបានត្បាបដ់ោក្សអនក្សដហើយថាខ្ុ ំបាញ់បានោដ នដ់ៅក្សនុងដពេជាង 
៤០ ន្មទ្ី។ ដរើខ្ុ ំក្សំពុងបរបាញ់ឬ? ដយើងអាច្បសួរមា៉ាងដទ្ៀរថា ត្បសិនដបើដោក្សអនក្ស
 ឹងថាត្រីដៅទ្ីណា ដរើដោក្សអនក្សនឹងចាបំាច្បត់្រូវដនសាទ្ (ខិរខំចសវងរក្ស) ដទ្ៀរឬ? 
ត្បសិនដបើខ្ុ ំ ឹងថា ខ្ុ ំត្បាក្ស ជាបានោដ ន ់ ដរើដន្មោះជាោរបរបាញ់ឬ? ខ្ុ ំនិយយចបប
ដនោះលឺដ ើមបឲី្យដោក្សអនក្សយេ់ពីភាពខុសគ្មន ប៉ាុដណាណ ោះ។ ពិរចមនដហើយ ខ្ុ ំដ្វើោរចមន 
ប៉ាុចនតខ្ុ ំមនិចមនដ្វើោរដពញមយួយប ់ ដហើយមនិបានផ្សេដន្មោះដទ្។ និយយរមួដៅ 
ដោយោរច េទ្ទ្ួេបាននូវអវីច េខ្ុ ំត្រូវោរដៅក្សនុង ីវរិ ដន្មោះខ្ុ ំអាច្បដ្វើោរដៅក្សនុង
ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ដហើយដន្មោះឯងជាក្សិច្បចោរននត្ពោះបិតារបស់ខ្ុ ំ និងជាដគ្មេ
បំណងខ្ុ ំ។

ខ្ុំសៅការសនះថាជាការព្បមូ្ល! 
ដៅដពេច េដោក្សដពត្រុសមក្ស ួបត្ពោះដយស ូ ដោយសួរត្ទ្ងថ់ាត្រូវបងព់នធ

ដោយរដបៀបណា ដៅក្សនុងមា៉ា ថាយ ១៧៖២៧ ត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា៖

ចូ្បរដៅសទូ ច្បត្រីសមុត្ទ្ ដហើយយក្សត្រីច េសទូ ច្បបានមុនដល មក្សដបើក្សមារ់ 
អនក្សនឹងដ ើញោក្សម់យួ ចូ្បរយក្សោក្សដ់ន្មោះដៅបងព់នធឲ្យខ្ុ ំ និងឲ្យអនក្សចុ្បោះ!
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សូមក្សរច់្បំណាំថាត្ពោះដយស ូមនិបានមានបនទូេថា «ចមនដពត្រុស ដយើងត្រូវ
បងព់នធ។ ខ្ុ ំសូមត្បាបដ់ោក្សអនក្សចបបដនោះថា ចូ្បរចូ្បេដៅក្សនុងទ្ីត្ក្សុងត្បចហេជាបីចខ
ដៅ ដហើយរក្សោរង្ហរមយួដ្វើ។ ចូ្បរសនសតំ្បាក្ស ់ ដហើយសឹមត្រេបម់ក្សចូ្បេរមួក្សនុងត្ក្សុម
ដយើងវញិបន្មទ បព់រីក្សត្បាក្សប់ានបងព់នធសត្មាបដ់យើងត្លបច់្បំនួនដហើយ។» អរដ់ទ្ ត្ពោះ
ដយស ូមនិបានមានបនទូេចបបដន្មោះដទ្។ ដហរុអវីដៅ? ដោយដត្ ោះថាដោក្សដពត្រុស
នឹងចាបំាច្បត់្រូវចាក្សដច្បញពីក្សិច្បចោរច េគ្មរត់្រូវដ្វើ ដហើយររដ់ ញតាមេុយត្បសិន
ដបើគ្មរង់្ហក្សដៅរក្សោរលិរចបបត្បពន័ធបណាដ សាននចផ្សន ីវញិ។ ផ្សទុយដៅវញិ ត្ពោះ
ដយស ូបង្ហា ញដយើងពីរដបៀបច េត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ និងរដបៀបច េដយើងលួរបំដពញ
មុខង្ហរដៅដេើ ពចផ្សន ីដនោះ។ ច្បដមេើយរបស់ដោក្សដពត្រុសក្សជ៏ាច្បដមេើយរបស់ដោក្ស
អនក្សច រ។ ត្ពោះដយស ូត្គ្មនច់រត្បាបដ់ោក្សដពត្រុសថាមានោរផ្សររផ់្សរងដ់ៅក្សចនេងណា 
វ ិ្ ីច េគ្មរត់្រូវោរដ ើមបតី្ច្បូរោរវ់ា និងអវីច េគ្មរល់ួររក្សដមើេជាក្សោ់ក្ស់។ អវីច េ
ដោក្សដពត្រុសត្រូវដ្វើលដឺៅត្បមូេវាប៉ាុដណាណ ោះ។

ដៅដពេច េដយើងដមើេត្ពោះដយស ូជាមយួនឹងពួក្សសិសស ជាទូ្ដៅពួក្សដលដោរ
ស្បច់ស្ង និងរក្សស់េុរដៅដពេច េដលបានដ ើញត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ។ ដៅដពេ
ច េត្ពោះដយស ូបានសមាេ បដ់ ើមឧទុ្មពរដោយត្ពោះបនទូេរបស់ត្ទ្ងដ់ៅមា៉ា កុ្សស  ំពូក្ស 
១១ ត្ពោះលមពរីចច្បងថាដោក្សដពត្រុសដោរស្បច់ស្ងជាខ្េ ងំ។ ដៅដពេច េដោក្ស
ឡាសារដ ើរដច្បញពីផ្សនូរ បន្មទ បព់ីបានសាេ បរ់យៈដពេបនួនថៃមក្សដហើយ ពួក្សដលក្សដ៏ោរ
ស្បច់ស្ងដទ្ៀរ។ ដៅដពេច េដោក្សដពត្រុស ដោក្សយ៉ា កុ្សប និងដោក្សយ៉ាូហាន
ចាបប់ានត្រីទាងំប៉ាុន្មែ ន ពួក្សដលដោរស្បច់ស្ង។ ត្រិនោនិងខ្ុ ំដោរស្បច់ស្ងជា
ខ្េ ងំរហូរ េ់ដយើងច្បំហមារទ់ាងំនិយយថា «ដរើអូន បងដ ើញដទ្?» ជាបនត
បន្មទ បដ់ៅក្សនុងដពេប៉ាុន្មែ នឆ្ន កំ្សនេងមក្សដនោះ ដៅដពេច េដយើងបនតដរៀនោនច់រដត្ច្បើន
ចថមដទ្ៀរអំពរីដបៀបច េត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ។ ដៅដពេច េដយើងនិយយអំពីោរ
ត្បមូេ ជាមយួនឹង ំនួយមក្សពីត្ពោះវញិ្ញា ណ វ៏សុិទ្ធ ខ្ុ ំចាបំាច្បត់្រូវយក្សដោក្សអនក្សដៅ
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ដមើេមា៉ា ថាយ  ំពូក្ស ៦។ ត្ពោះលមពរីរបស់ខ្ុមំានច្បំណងដ ើងដៅដេើអរតបទ្លមពរីដនោះថា 
«ចូ្បរកុ្សំខវេ់ខ្វ យ» ដហើយខ្ុ ំដពញច្បិរតណាស់។

គ្មែ នអនក្សណាមាន ក្ស់អាច្បបដត្មើមាច ស់ពីរបានដទ្ ដត្ ោះអនក្សដន្មោះនឹងសអបម់យួ 
ត្សឡាញ់មយួ ដសាែ ោះត្រងនឹ់ងមាន ក្ស ់ ដមើេង្ហយមាន ក្សដ់ទ្ៀរជាពុំខ្ន។ អនក្សរាេ់
គ្មន ក្សពុ៏ំអាច្បដគ្មរពបដត្មើត្ពោះជាមាច ស់ផ្សង ដហើយដគ្មរពបដត្មើត្ទ្ពយសមបរតិទុ្ក្សជា
ត្ពោះផ្សងបានដ ើយ ។

ដហរុដនោះដហើយបានជាខ្ុ ំសំុត្បាបអ់នក្សរាេ់គ្មន  កុ្សំឲ្យខវេ់ខ្វ យអំពីមាូ ប
អាហារសត្មាបចិ់្បញ្ចឹម ីវរិ ឬសដមេៀក្សបំ ក្សស់ត្មាបបិ់ទ្បាងំោយដ ើយ។ 
 ីវរិមានរនមេដេើសមាូ បអាហារ ដហើយរបូោយក្សម៏ានរនមេដេើសសដមេៀក្សបំ
 ក្សដ់ៅដទ្ៀរ។ ចូ្បររនំពដមើេបក្សាបក្សសដីៅដេើ ដម  វាមិនច េសាបដត្ ោះ មិន
ច េត្ច្បូរោរ ់មិនច េត្បមូេត្សូវោក្ស ់ត្ងុក្សដ ើយ ប៉ាុចនត ត្ពោះបិតារបស់អនក្ស
រាេ់គ្មន ច េលងដ់ៅសាថ នបរមសុខ ត្ទ្ងចិ់្បញ្ចឹមវា។ រឯីអនក្សរាេ់គ្មន  អនក្សរាេ់គ្មន
មានរនមេដេើសបក្សាបក្សសទីាងំដន្មោះដៅដទ្ៀរ។ ក្សនុ ងច្បំដណាមអនក្សរាេ់គ្មន  ដទាោះបី
ខខំវេ់ខ្វ យយ៉ា ងណាក្សដ៏ោយ ក្ស៏គ្មែ ននរណាអាច្បនឹងបដងកើនអាយុរបស់ខេួ នឲ្យ
ចវងបានច រ សូមបចីរបនតិច្បក្សមិ៏នបានផ្សង។

ដហរុ ូច្បដមដច្បបានជាអនក្សរាេ់គ្មន ខវេ់ខ្វ យអំពីសដមេៀក្សបំ ក្ស់ ចូ្បរសដងករ
ដមើេផ្លក ដៅតាមវាេ វា ុោះដ ើងយ៉ា ងណា។ វាមិនច េដ្វើោរដនឿយហរ ់ ឬ
រាញរនវដ ើយ ប៉ាុចនតខ្ុ សំុំត្បាបអ់នក្សរាេ់គ្មន ថា សូមបចីរត្ពោះបាទ្សា ូម៉ាូន 
ោេពី នំ្មនច់ េត្ទ្ងម់ានសិររីងុដរឿង ត៏្បដសើ របំផុ្សរដន្មោះក្សដ៏ោយ ក្សត៏្ទ្ង់
គ្មែ នត្ពោះ ូសាេអដសែើ នឹងផ្លក មយួទ្ងដនោះផ្សង។ មនុសសមាន ដំនឿរិច្បដអើយ! 
ត្បសិនដបើត្ពោះជាមាច ស់ផ្សដេ់សត្មស់ឲ្យផ្លក ច េរកី្សដៅតាមវាេនថៃដនោះ ចរនថៃ
ចសអក្សត្រូវដល ុរដចាេយ៉ា ងហនឹងដៅដហើយ ដរើត្ពោះអងរនឹងទ្ំនុក្សបត្មុងអនក្សរាេ់
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គ្មន ដេើសដនោះយ៉ា ងណាដៅដទ្ៀរ ដហរុដនោះ កុ្សំខវេ់ខ្វ យដោយដ េថា 
“ដយើងនឹងមានអវីបរដិភាល មានអវីដសេៀក្ស ក្ស”់ដន្មោះដ ើយ  បរិមានចរសាសន៍
 នទ្ប៉ាុដណាណ ោះដទ្ ច េខសំវោះចសវងរក្សរបស់ទាងំដន្មោះ។ រឯីត្ពោះបិតាច េលងដ់ៅ
សាថ នបរមសុខ ត្ទ្ងត់្ជាបនូវអវីៗច េអនក្សរាេ់គ្មន ត្រូវោរ។ ចូ្បរចសវងរក្សត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងដសច្បក្សដីសុច្បររិរបស់ត្ពោះអងរជាមុនសិន ដទ្ើបត្ពោះអងរ
ត្បទានរបស់ទាងំដន្មោះមក្សអនក្សរាេ់គ្មន ចថមដទ្ៀរ។ កុ្សំខវេ់ខ្វ យអំពីដហរុ
ោរណ៍ច េនឹងដក្សើរមានដៅនថៃចសអក្សដ ើយ ចាចំសអក្សសឹមលិរពីដរឿងនថៃចសអក្ស
ដៅ! ដបើមានោរេំបាក្សដក្សើរដ ើងដៅនថៃណា ត្រូវដោោះត្សាយសត្មាបច់រនថៃ
ដន្មោះបានដហើយ ។

មា៉ា ថាយ ៦៖២៤ ៣៤ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

 

ត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា ដោក្សអនក្សមនិអាច្បបដត្មើមាច ស់ពីរបានដទ្។ ដោក្សអនក្ស
ត្បចហេជាលិរថាអាច្ប ប៉ាុចនតោរពិរលឺមនិអាច្បដទ្។ ដោក្សអនក្សនឹងត្សឡាញ់មាន ក្ស់ 
ដហើយសអបម់ាន ក្សដ់ទ្ៀរជាពុំខ្ន។ ខ្ុ ំអាច្បត្បាបដ់ោក្សអនក្សថា មាច ស់លឺមយួណា។ មាច ស់
ដន្មោះលឺជាអនក្សច េដោក្សអនក្សទុ្ក្សច្បិរតថានឹងអាច្បបំដពញដសច្បក្សដីត្រូវោររបស់ដោក្ស
អនក្សបាន។ ដៅដពេច េត្ពោះអមាច ស់មានបនទូេមក្សោនខ់្ុ ំដៅក្សនុងផ្សទោះក្សសិោា នចាស់
អំពីោរច េខ្ុ ំមនិច េច្បំណាយដពេដរៀនពរីដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ងត់្បរិបរតិ
ោរ ត្ទ្ងក់្សំពុងមានបនទូេថាខ្ុ ំមនិបានោក្សត់្ទ្ងជ់ាមាច ស់របស់ខ្ុ ំដទ្។ ត្ទ្ងម់និចមន
ជាត្ពោះចរមយួច េខ្ុ ំដផ្ស្ើទ្ំនុក្សច្បិរតរបស់ខ្ុ ំទាងំត្សុង ដហើយខ្ុ ំក្សម៏និចមនបដត្មើ និង
ទុ្ក្សច្បិរតដេើត្ទ្ងច់ រ។ ជាោរពិរណាស់ ខ្ុ ដំៅត្ក្សុម ំនុំជាដទ្ៀងទារ ់ ខ្ុ ំមានច្បិរត
សបបរុស ត្សឡាញ់ត្ពោះជាមាច ស់ និងខ្ុ ំ ឹងថាខ្ុ ំនឹងដៅសាថ នសួល។៌ ប៉ាុចនត ខ្ុ ំមនិច េ
ធ្លេ បច់្បំណាយដពេដរៀនពីត្បពន័ធហិរញ្ា វរថុរបស់ត្ពោះ និងរដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់
ត្ទ្ង ់ំដណើ រោរដ ើយ។



បដវិរតនហ៍រិញ្ញវរថ ុ- អំណាចននភកដភីាពសៅកនុង្ព្ពះរាជ្យរបេ់ព្ពះជាម្ចេ្់ 

254 

ត្ទ្ពយសមបរតិរបស់អនក្សរាេ់គ្មន ដៅក្សចនេងណា ចិ្បរតរបស់អនក្សរាេ់គ្មន ក្សដ៏ៅ
ក្សចនេងដន្មោះច រ។

េូោ ១២៖៣៤ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

សូមអានយឺរៗ «ត្ទ្ពយសមបរតិរបស់អនក្សរាេ់គ្មន ដៅក្សចនេងណា ចិ្បរតរបស់អនក្ស
រាេ់គ្មន ក្សដ៏ៅក្សចនេងដន្មោះច រ» ។ មានមនុសសជាដត្ច្បើនចូ្បេច្បិរតបចងវរឃ្លេ ដន្មោះ ដហើយថា 
«ច្បិរតរបស់អនក្សរាេ់គ្មន ដៅក្សចនេងណា ត្ទ្ពយសមបរតិរបស់អនក្សរាេ់គ្មន ក្សដ៏ៅក្សចនេងដន្មោះ
ច រ។» ប៉ាុចនត ដន្មោះមនិចមនជាអរថនយ័របស់ខដន្មោះដ ើយ ដហើយវាក្សម៏និចមនជារដបៀប
ច េវាមានត្បសិទ្ធភិាពច រ។ មនុសសជាដត្ច្បើនលិរថា ខដន្មោះច្បង់មាននយ័ថា ពួក្សដល
អាច្បត្សឡាញ់ត្ពោះជាមាច ស់ដៅត្ពឹក្សនថៃអាទ្ិរយ ដហើយត្ទ្ពយសមបរតិដលលឺនឹងដៅទ្ីដន្មោះ
ឯង។ ខ្ សនហើយ! ត្បពន័ធច េដោក្សអនក្សទុ្ក្សច្បិរតថានឹងបំដពញដសច្បក្សដីត្រូវោររបស់
ដោក្សអនក្ស លឺជាក្សចនេងច េមានត្ទ្ពយសមបរតិរបស់ដោក្សអនក្សដហើយ។

ត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា ដយើងបានបគញ្ញច សខដន្មោះ!

ត្ពោះជាមាច ស់ច្បងដ់្វើជាទ្ីមយួដៅក្សនុង ីវរិរបស់ដយើង លឺមនិចមនេុយដទ្។ 
ត្បសិនដបើេុយជាត្ទ្ពយសមបរតិរបស់ដយើង ដន្មោះវានឹងជាទ្ីមយួ ច េរត្មូវឲ្យដយើង
ច្បំណាយដពេដវោ អាទ្ិភាព និងោរត្សឡាញ់ថាន ក្សថ់នម។ ដហរុដនោះដហើយបានជា
ដោក្សដពត្រុសមនិត្រូវចាក្សដច្បញពីដបសក្សក្សមែរបស់ដោក្ស ដហើយដៅរក្សត្បាក្សដ់ៅ
ដពេច េត្រូវ េ់ដពេបងព់នធ។ ដហរុដនោះដហើយបានជាត្ពោះជាមាច ស់ត្រូវហវឹក្សហវឺន
ដយើងឲ្យត្បមូេ ដហើយមនិចមនខិរខំដ្វើោរយ៉ា ងដវទ្ន្ម។ ត្ពោះដយស ូត្រូវចាបំាច្ប់
បដត្ងៀនដយើងតាមរដបៀបននត្ពោះរា យ រដបៀបទុ្ក្សច្បិរតដេើត្ពោះជាមាច ស់សត្មាបោ់រផ្សររ់
ផ្សរងរ់បស់ដយើង ដ ើមបឲី្យដយើងអាច្បមាន ួងច្បិរតច េមានដសរភីាពក្សនុងោរត្សឡាញ់
ត្ពោះជាមាច ស់ដោយអស់ពីច្បិរត! ត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា « ីវរិមានរនមេដេើសមាូ ប
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អាហារ ដហើយរបូោយក្សម៏ានរនមេដេើសសដមេៀក្សបំ ក្សដ់ៅដទ្ៀរ» ត្ទ្ងក់្សំពុងមាន
នយ័ថា  ីវរិមនិចមនអំពីោរមានរបស់របរដត្ច្បើនដន្មោះដទ្។ ដគ្មេបំណងនន ីវរិលឺថា 
របស់របរទាងំដន្មោះបដត្មើដោក្សអនក្ស និងដបសក្សក្សមែរបស់ដោក្សអនក្សដៅដេើចផ្សន ី។

ដៅដ ើយ ដរើដយើងដ ើញអវី? 
មនុសសភាលដត្ច្បើនខិរខំររឥ់រឈប់
ដសាោះ ដោយពាយមបដត្មើរបស់ទាងំ
ដន្មោះ។ មនុសសក្សំពុងចរពាយមររ់
ត្រដហបត្រហបដោយពាយមបងន់ថេ
ផ្សទោះត្បចាចំខ បងន់ថេឡាន បងច់្បំណាយ
ដផ្សសងៗ។ ត្ពោះដយស ូមានបនទូេថា ដន្មោះ
លឺមនិចមន ីវរិដទ្! ដៅដពេដនោះ សូមកុ្សំទាន់ឈប់សាដ ប ់ក្សយខ្ុ ំ ដហើយចាបដ់ផ្សដើមត្បាប់
ខ្ុ ំថា  
«ដ ើញដទ្ ត្ពោះដយស ូផ្លទ េ់ក្ស៏មានបនទូេថាោរមានរបស់របរជាោរមនិេអដទ្។» អរ់
ដទ្ ត្ទ្ងម់និបានមានបនទូេចបបដនោះដទ្។ ត្ទ្ងម់ានបនទូេដៅខ ៣៣ ថា ត្បសិនដបើ
ដោក្សអនក្សចសវងរក្សត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងដសច្បក្សដីសុច្បររិរបស់ត្ទ្ងជ់ាមុន
សិន ដន្មោះរបស់ទាងំដន្មោះនឹងត្រូវបានបចនថមមក្សោន ់ីវរិរបស់ដោក្សអនក្ស។ សំខ្ន់
ត្រងថ់ាមនិចមនដយើងដ ើញបញ្ញា ដៅត្រងណ់ាដទ្ ប៉ាុចនតលឺជាច្បិរតរបស់ដយើងវញិ។ 
ត្បសិនដបើត្ពោះជាមាច ស់មនិច្បងឲ់្យដយើងមានរបស់របរ ដន្មោះត្ពោះដយស ូនឹងមានបនទូេ
 ូដច្បនោះមនិខ្ន។ ផ្សទុយដៅវញិ ត្ទ្ងម់ានបនទូេថាអវីៗច េដោក្សីយរ៍រដ់ ញតាមនឹង
ត្រូវបានបចនថមចូ្បេមក្សោន ់ីវរិរបស់ដយើង ត្បសិនដបើដយើងរស់ដៅតាមរដបៀបរបស់
ត្ពោះជាមាច ស់។

ដយើងអាច្បនិយយបានថា  ីវរិលឺមនិចមនអំពីោរបដត្មើរបស់របរដទ្ ប៉ាុចនតលួរឲ្យ
ដសាក្សសាដ យ មនុសសភាលដត្ច្បើនក្សំពុងរស់ដៅចបបដន្មោះឯង។ ពួក្សដលមនិមាន ដត្មើស
ដទ្។ ពួក្សដលជាខ្ុ ំបដត្មើចរមដង។ វាមនិអាច្បដៅរចួ្បដទ្ ក្សនុងោរបដត្មើមាច ស់ពីរ ដហើយោរ

ព្បេិនសបើលុេជាព្ររ្យេម្្បតតិ
របេ់សេើង សនះវនឹងជារីមួ្េ 
មដលតព្មូ្វឲ្យសេើងចំណាេ
សរលសវលា អារិភ្រ និងការ
ព្េឡាញ់ថា្្ក់លនម្។ 
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បដត្មើសមាភ រៈលឺមនិចមនជា ីវរិ ម៏ានសុ មងរេដ ើយ។ ត្ពោះដយស ូបនតដោយ
ពនយេ់ថាមានត្បពន័ធមយួដទ្ៀរ ជាក្សចនេងច េមានសនតិភាព និងោរផ្សររផ់្សរងខ់្ង
ចផ្សនក្សថវោិច េឲ្យដោក្សអនក្សមានដសរភីាពដ ើមបរីស់ដៅ។ ក្សចនេងដន្មោះដៅថា ត្ពោះ
រា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។

ត្ពោះដយស ូត្បទានឲ្យដយើងនូវឧទាហរណ៍ពីរអំពីេក្សខណៈននត្ពោះរា យដៅក្សនុង
ដសច្បក្សដីបដត្ងៀនរបស់ត្ទ្ងដ់ៅមា៉ា ថាយ ំពូក្ស ៦។ ត្ទ្ងម់ានបនទូេថា «ចូ្បរដមើេចក្សអក្ស វា
មិនច េសាបដត្ ោះ មិនច េត្ច្បូរោរ ់គ្មែ នឃ្លេ ងំ គ្មែ ន ត្ងុក្សដសាោះ ប៉ាុចនត ត្ពោះជា
មាច ស់ចិ្បញ្ចឹមវា» (ខ ២៦)។

បក្សាីម្នកេិោឋន្ចិញ្ចឹម្ដងកូវរុកជាចំណីសរ! 
ពួក្សវាមនិទ្មាេ ក្សប់នទុក្សននោរផ្សររផ់្សរងដ់េើដសច្បក្សដីត្រូវោររបស់ខេួនមក្សដេើខេួនឯង

ដ ើយ។ អរដ់ទ្ លឺត្ពោះបិតាដទ្ដរើជាអនក្សច្បិញ្ច ឹមវា។ ពួក្សវាត្គ្មនច់រត្រូវត្បមូេនូវអវីច េ
វាត្រូវោរជាដរៀងរាេ់នថៃប៉ាុដណាណ ោះ។ ដរើដោក្សអនក្សយេ់ដទ្? ពួក្សវាមនិច េចបក្សដញើស 
ដោយខិរខំោបគ់្មស់ ីច្បិញ្ច ឹម ីវរិយ៉ា ងដវទ្ន្ម និងោរឈចឺាប់សត្មាប ់ីវរិរបស់
ខេួនដ ើយ។ វាត្គ្មនច់រត្បមូេ!

ផ្ក្ម្ិនមដលសនឿេហត់ស វ្ើការ ត្ាញរនវស ើេ! 
ចូ្បរលិរដមើេ ផ្លក  ុោះដ ើងយ៉ា ងណា វាមិនច េដនឿយហរនឹ់ងដ្វើោរ ឬ

រាញរនវដ ើយ។ ខ្ុ ំសំុត្បាបអ់នក្សរាេ់គ្មន ថា សូមបចីរត្ពោះបាទ្សា ូម៉ាូន ោេពី
 នំ្មនច់ េត្ទ្ងម់ានសិររីងុដរឿង ត៏្បដសើ របំផុ្សរដន្មោះ ក្សត៏្ទ្ងគ់្មែ នត្ពោះ ូសាេអ
ដសែើ នឹងផ្លក មយួទ្ងដនោះផ្សង។ (ខ ២៧)
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ផ្លក មនិចាបំាច្បដ់សេៀក្ស ក្សឲ់្យខេួនឯងមានសត្មស់ត្សស់សាអ រ ដោយខិរខំ
យ៉ា ងដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើសដ ើយ។ អរដ់ទ្ លឺជាត្ពោះបិតាច េត្បទានសត្មស់ឲ្យផ្លក
ទាងំដន្មោះ។ ត្ពោះដយស ូក្សប៏នតដោយត្បាប់ដោក្សអនក្សនិងខ្ុ ំអំពីច្បដមេើយរបស់ដយើង។ 
មានរដបៀបមយួដទ្ៀរដ ើមបរីស់ដៅ លឺរដបៀបចបបត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់! ត្ពោះដយស ូ
មានបនទូេថា «ចូ្បរខចំសវងរក្សត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់វញិ ដទ្ើបត្ពោះអងរត្បទានរបស់
ទាងំដន្មោះមក្សអនក្សរាេ់គ្មន ចថមដទ្ៀរផ្សង» (ខ៣១)។ ដរើ ក្សយថា «ចសវងរក្សត្ពោះរា យ
របស់ត្ពោះជាមាច ស់» មាននយ័ ូច្បដមដច្ប? ឃ្លេ ដន្មោះមាននយ័ថា ពាយមចសវងយេ់ថា
ដរើត្ពោះរា យត្ទ្ង ់ដំណើ រោរដោយរដបៀបណា! ចូ្បរសិក្សាពីច្បាបច់ េត្លបត់្លងដេើត្ពោះ
រា យដន្មោះ! ចូ្បរដរៀនពីរដបៀបច េត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ំដណើ រោរ!

ត្បសិនដបើខ្ុ ំត្រូវទ្មាេ ក្សដ់ោក្សអនក្សពីយនដដហាោះ ដៅដេើត្បដទ្សមយួច េដោក្ស
អនក្សមនិធ្លេ បដ់ៅពីមុនមក្ស ដបសក្សក្សមែ ំបូងច េដោក្សអនក្សនឹងពាយមបំដពញលឺ
ដរៀនពរីដបៀបច េនលរដន្មោះ ំដណើ រោរ៖ រដបៀបច េដលញំុាអាហារ រដបៀបច េដល
ទ្ិញ និងេក្ស ់ ច្បាបច់ េត្លបត់្លងដៅដេើទ្ឹក្ស ីរបស់ដល។ ក្សិច្បចោរ ច េក្សព៏ិរដៅ
ក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ច រ។ ដោក្សអនក្សចាបំាច្បត់្រូវដរៀនពីរដបៀបច េត្ពោះរា យ
 ំដណើ រោរដ ើមបឲី្យអាច្បទ្ទ្ួេបានត្បដយ នជ៍ាទ្ីរកី្សរាយក្សនុងន្មមជាពេរ ាននត្ពោះ
រា យដនោះ។ តាមរយៈបទ្ពិដសា្នផ៍្លទ េ់ខេួន ខ្ុ ំ ឹងថាខ្ុ ំបានខក្សខ្នជាដត្ច្បើនដៅ
ដពេច េខ្ុ ំមនិបាន ឹងពីរដបៀបច េត្ពោះរា យ ំដណើ រោរ។ ច្បដមេើយរបស់ដោក្សអនក្ស
លឺសាមញ្ា ដទ្។ ដោក្សអនក្សត្រូវោរប ិវរតនហិ៍រញ្ា វរថុ។ ដៅក្សនុងប ិវរតន ៍ មនុសសក្សំពុង
ដ្វើោរត្បឆ្ងំនឹងរោា  បិាេច េក្សំពុងត្លបត់្លងដេើខេួន ដហើយដរៀបច្បំោក្សរ់ោា   ិ
បាេថែីវញិ។ ដោក្សអនក្សចាបំាច្បត់្រូវដ្វើ ូច្បគ្មន ។ ដោក្សអនក្សចាបំាច្បត់្រូវដបាោះរោា  បិាេ
ននត្បពន័ធបណាដ សាចផ្សន ីដន្មោះដចាេ ជាត្បពន័ធច េមានោរខវោះខ្រ ោរអស់
សងឃមឹ ដហើយរកី្សរាយនឹងរដបៀបរស់ដៅថែីវញិ ច េជារដបៀបរស់ដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់
ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ ជាមយួនឹងច្បាបថ់ែី ច េគ្មែ នោរខវោះខ្រ និងមានអំណរ
 ៏្ ំដ្ង!
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ជំពកូទ១ី១

សហាះព្េួលជាងសដើ រ !  

ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សរស់ដៅសម័យមុន ដហើយដោក្សអនក្សច្បងដ់្វើ ំដណើ រពីត្ក្សុង
ញូវយ៉ាក្សដៅោនត់្ក្សុងសានគ់ហាវ ន់សីុសសកូ ដោក្សអនក្សចាបំាច្បត់្រូវដ្វើ ំដណើ រតាមទូ្ក្ស។ 
ោរដ្វើ ំដណើ រមុនដពេច េចត្ពក្ស ីក្សផ្លណាមា៉ា  ខ្ណាេ់ ( ដបើក្ស 
អាច្បត្រូវច្បំណាយដពេមយួឆ្ន  ំ ក្សនុងោរដ្វើ ំដណើ រ ុំវញិទ្វីបអាគហវិក្សខ្ងរបងូ។ 
ដត្ោយមក្សដទ្ៀរ ដៅដពេច េផ្សេូវេំសត្មាបរ់ដទ្ោះ ត្រូវបានោក្សឲ់្យ
ដត្បើត្បាស់ ដោក្សអនក្សអាច្បដ្វើ ំដណើ រោរត់្បដទ្សអាដមរកិ្សក្សនុងដពេបនួចខ ប៉ាុចនតដៅ
ដពេដនោះ ដោក្សអនក្សអាច្បដ្វើ ំដណើ រត្រឹមបនួដមា៉ា ងប៉ាុដណាណ ោះ។ ដរើដោយរដបៀបណា? លឺ
ដោយោរដត្បើត្បាស់ច្បាបថ់ែី ជាច្បាបន់នោរដេើក្សដ ើង។ ច្បាបន់នោរដេើក្សដ ើងដនោះ
ចរងមានវរតមានតាងំពីដ ើម ដហើយបក្សាបក្សសដីត្បើត្បាស់ច្បាបដ់នោះជាដរៀងរាេ់នថៃ ប៉ាុចនត
មនុសសមនិបានយេ់ពីវាដទ្។  ូច្បជាច្បាប់្ មែជារិននោរដហាោះដហើរ ត្លិសដបរស័ិទ្
ភាលដត្ច្បើនមនិបាន ឹងពីច្បាបទ់ាងំប៉ាុន្មែ នននត្ពោះរា យ ដទាោះបីជាពួក្សដលបានអានអំពីវា
ដៅសឹងដពញមយួ ីវរិដហើយក្សដី។ ត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់មានដៅទ្ីដនោះ លឺដៅក្សនុង
ដោក្សអនក្ស ដហើយដោក្សអនក្សមានសិទ្ធិត្សបច្បាបដ់ ើមបទី្ទ្ួេបានត្បដយ ន ៍ជ៏ាទ្ី
រកី្សរាយរបស់វា។ ដៅក្សនុង ព្មែជារិ ច្បាបន់នោរដហាោះដហើរមនិេុបដចាេនូវច្បាប់
ននទ្ំន្មញចផ្សន ដី ើយ ប៉ាុចនតច្បាបន់នោរដហាោះដហើរលឺ ំនួសច្បាបទ់្ំន្មញចផ្សន ី។ 
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 ក្សយមា៉ាងដទ្ៀរ  រាបដោក្សអនក្សដ្វើត្បរិបរតិោរដោយដយងតាមច្បាបច់ េត្លប់
ត្លងដេើោរដហាោះដហើរ ដន្មោះដោក្សអនក្សនឹងដហាោះ ដទាោះបីជាដោក្សអនក្សក្សំពុងសថិរក្សនុង
ច នទ្ំន្មញចផ្សន ីក្សដ៏ោយ។ ដោក្សអនក្សចាបំាច្បត់្រូវយេ់ត្សបថា ជាោរង្ហយត្សួេ
ដោយដហាោះដហើរត្រឹម ៤ ដមា៉ា ង ជាជាង ិោះទូ្ក្សក្សនុងដពេមយួឆ្ន !ំ ចមនដហើយ ដបើ ូដច្បនោះ
ចូ្បរចាបដ់ផ្សដើមដ្វើក្សិច្បចោរដោយរដបៀបដេឿន ដហើយចាក្សដច្បញពីរដបៀបយឺររបស់ដោក្ស
អនក្សពីមុនដន្មោះដៅ។

ដរើដោក្សអនក្សធ្លេ បដ់ ើញដមអំដៅដសដច្ប ច រឬដទ្? ដៅរ ា
អូនហយ៉ាូដនោះ ន្មរ ូវសេឹក្សដឈើត្ ុោះ ដោក្សអនក្សនឹងដ ើញដមអំដៅដសដច្បរាបរ់យក្សាេ
ដហាោះដៅភាលខ្ងរបងូសត្មាបរ់ ូវរង្ហរ។ ពួក្សវានឹងដ្វើ ំដណើ រដៅត្បដទ្សមកិ្សសិុក្ស 
ជាោរដ្វើ ំដណើ រមយួត្បមាណជា ៣២០០ ល.ម។ ប៉ាុចនត អវីច េលួរឲ្យចាបអ់ារមែណ៍លឺ
ចបបដនោះ។ ពួក្សវាមនិច េដៅទ្ីដន្មោះពីមុនដទ្! ដរើអាច្បឲ្យពួក្សវា ឹងថាដៅដោយរដបៀប
ណា ឬដៅដពេណាដោយរដបៀបណាវញិ? ត្បសិនដបើត្ពោះជាមាច ស់ដរៀបច្បំផ្សេូវឲ្យ
ដមអំដៅដសដច្បអាច្បរស់រានបាន ដន្មោះត្ទ្ងក់្សម៏ានផ្សេូវសត្មាបដ់ោក្សអនក្សច រ។ ដរើដម
អំដៅដ្វើចបបដនោះដោយរដបៀបណា? 

ដលដត្បើ ក្សយថាផ្លេ ស់ចត្បដ ើមបបីរយិយពីោរដនោះ។  ក្សយដ ើមលឺ «ផ្លេ ស់បដូរ»។ 
មនុសសភាលដត្ច្បើន ឹងថា ដមអំដៅដសដច្បមនិដក្សើរដ ើងជាដមអំដៅភាេ មៗដន្មោះដទ្។ ផ្សទុយ
ដៅវញិ ពួក្សវាចាបដ់ផ្សដើមដ ើងជា ងកូវដមអំដៅ។ ដៅដពេច េវាសថិរក្សនុង ំណាក្ស់
ោេជា ងកូវដមអំដៅ វារស់ដៅដេើរកុ្សខជារិច េមាន រ័ ដហើយក្ស៏្ំធ្លរដ់ ើងរហូរ
 េ់ចុ្បងដត្ោយ ពួក្សវាដត្រៀមខេួនរចួ្បរាេ់សត្មាបោ់រផ្លេ ស់បដូរ ខ៏្េ ងំោេ ។ បន្មទ បព់ី្ំ
ដ ើង េ់ទ្ំហំមយួ វានឹងបដងកើរជាសំបុក្សន្មង ច េជាសំបក្សមា៉ាងសត្មាបឲ់្យ ងកូវ
ដមអំដៅដៅសំងកំ្សនុងដពេពី ៧ ដៅ ១៥ នថៃ។ បន្មទ បព់ីដន្មោះមក្ស សរវដមអំដៅក្សន៏ឹង
ដហាោះដ ើងដច្បញពីសំបុក្សន្មង ទាងំដមើេដ ើញ និងត្បត្ពឹរតខុសចបេក្សពោីេច េវា
ដៅជា ងកូវទាងំត្សុង។ វារស់ដៅ និងមាន ីវរិក្សនុងក្សត្មរិមយួខុសចបេក្សពីមុនទាងំ
ត្សុង។ វាដហើរ!  ំនួសឲ្យោរមានច នក្សំណរ ់ និងអាច្បដៅដេើរកុ្សខជារិចរមយួដ ើម 
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ដៅដពេដនោះវាអាច្បដហើរបានដៅក្សចនេងណាច េវាច្បងដ់ៅ។ វាមានរបូរាងត្សស់
សាអ រ និងលួរជាទ្ីដពញច្បិរត ដហើយពុំមានអវីដៅក្សនុងច្បំដណាមបណាដ ្មែជារិអាច្ប
ដត្បៀបត្ប ូច្បបានដ ើយ។

ប៉ាុចនត ដរឿង អ៏សាច រយបំផុ្សរច េវាអាច្បដ្វើបានលឺសមរថភាពក្សនុងោរដហាោះដច្បញពី
បញ្ញា ។ ដោក្សអនក្សដ ើញដទ្ ដមអំដៅដសដច្បមនិអាច្បរស់ដៅក្សនុងរ ូវរង្ហរជាដត្ច្បើនចខ ដៅ
ភាលខ្ងដ ើងបានដទ្។ វាត្បាក្ស ជាង្ហបម់និខ្ន។ ប៉ាុចនត ត្ពោះជាមាច ស់បានដរៀបច្បំផ្សេូវ
ឲ្យសរវដនោះដហាោះដច្បញពីបញ្ញា  លឺដោយដហាោះជាង ៣២០០ លម ដៅោនក់្សចនេងមយួ
ច េវាមនិធ្លេ បប់ានដៅពីមុនមក្ស។ ដរើវាអាច្បសូមបចីរសារ េ់ផ្សេូវដៅទ្ីដន្មោះដោយ
រដបៀបណា? ដរើវាដ្វើ ូដច្បនោះដោយរដបៀបណា? លឺដោយោរផ្លេ ស់ចត្ប។ ដហើយត្ពោះលមពរី
ចច្បងថា តាមរយៈ ំដណើ រោរ ច េ ដោក្សអនក្សអាច្បដហាោះខពស់ជាងបញ្ញា របស់ដោក្ស
អនក្សច រ សូមបចីរដៅក្សនុងសាថ នោរណ៍ច េដោក្សអនក្សពុំមានរត្មុយថាត្រូវដោោះ
ត្សាយវាដោយរដបៀបណា  ូច្បជាដមអំដៅដសដច្បអញ្ច ឹង។

ខ្ុ ំមានមរិតមាន ក្សដ់ឈាែ ោះថាសទីវ។ ដៅយបម់យួ គ្មរក់្សំពុងចរដបើក្សរថយនដត្រេប់
ដៅផ្សទោះវញិ ដហើយក្សប៏ុក្សនឹងោដ ន់មយួក្សាេ។ វាបានដ្វើឲ្យរថយនដខូច្បខ្រយ៉ា ងខ្េ ងំ 
រហូរ េ់នថេ ួស ុេនថេជាងទ្ិញឡានថែីដៅដទ្ៀរ។ លួរឲ្យដសាក្សសាដ យ គ្មរម់ាន
ឡានមយួដទ្ៀរច េមាន ១២ ដៅអីសត្មាប ់ឹក្សត្ក្សុមត្លួសារ ក្សផ៏្សទុោះមា៉ា សីុនដៅដពេ
មយួសបាដ ហ៍បន្មទ បព់ីដហរុោរណ៍ដន្មោះដក្សើរដ ើង។ ត្ក្សុមហ ុនធ្លន្មរា៉ាបរ់ងរបស់
ដោក្សសទីវបានឲ្យដោក្សសទីវខចីឡានមយួយក្សមក្សដត្បើក្សនុងដពេពីរសបាដ ហ៍ដោយឥរ
លិរនថេ សត្មាបោ់របារប់ងឡ់ានរបស់គ្មរ ់ ប៉ាុចនតឡាន ១២ ដៅអីមនិសថិរដត្ោម
ធ្លន្មរា៉ាបរ់ងណាមយួដ ើយ។ ដោក្សសទីវ និងអនក្សត្សីដខរនិមនិបាន ឹងថាត្រូវដ្វើអវី
ដទ្។ អា ីវក្សមែរបស់ដោក្សរត្មូវឲ្យគ្មរម់ានរថយនដ ដត្ ោះគ្មរដ់្វើោរចផ្សនក្សេក្ស ់
ដហើយគ្មរដ់បើក្សរថយនដដៅ ួបអរិថិ ន ដ ើមបដី្វើោរេក្សដ់ៅរាេ់ោៃ ច្ប។

ពួក្សដលបានឮពដីសច្បក្សដីបដត្ងៀនអពំីត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់យូរេែមត្លបត់្គ្មន ់
ដហើយក្ស ៏ឹងថាមានចរត្ទ្ងដ់ទ្ដទ្ើបជាច្បដមេើយ។ ដៅដពេដន្មោះ ពួក្សដលពុំមានត្បាក្ស់
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បចនថមដ ើមបយីក្សដៅ ួស ុេរថយនដដ ើយ។  ូដច្បនោះ ពួក្សដល ឹងថាត្ពោះជាមាច ស់ និង
ត្ពោះរា យរបស់ត្ទ្ងជ់ាច្បដមេើយចរមយួសត្មាបព់ួក្សដល។ រយៈដពេពីរសបាដ ហ៍សត្មាប់
ោរខចីរថយនដក្សប៏ានក្សនេងផុ្សរដៅយ៉ា ងដេឿន ដហើយពួក្សដលដៅចរពុំមានច្បដមេើយ។ ជា
ោរអសាច រយ ដៅយបម់ុនច េដោក្សសទីវត្រូវយក្សឡានខចីដន្មោះដៅត្បលេ់ េ់ដលវញិ 
ដោក្សសទីវបានទ្ទ្ួេទូ្រស័ពទមយួដៅចូ្បេពីបុរសមាន ក្សច់ េនិយយថា គ្មរ់មាន
ឡានមយួដត្លឿងច េគ្មរច់្បងឲ់្យដល ដហើយដោយដត្ ោះគ្មរ ់ឹងថាដោក្សសទីវបាន
ចូ្បេរមួក្សនុងត្ក្សុម ំនុំរបស់ខ្ុ ំ គ្មរក់្សប៏ានទូ្រស័ពទមក្សដោក្សសទីវដហើយសួរថាដរើដោក្ស
សទីវសារ េ់ត្ក្សុមត្លួសារណាមយួដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំច េត្រូវោររថយនដ ិោះច រឬដទ្។ 
ដោក្សសទីវក្សប៏ានពនយេ់ពីសាថ នោរណ៍របស់គ្មរ់ភាេ មៗ ដហើយនិយយថាគ្មរព់ិរ
ជាអរលុណខ្េ ងំណាស់ត្បសិនដបើទ្ទ្ួេបានរថយនដដន្មោះសត្មាបខ់េួនគ្មរ ់ និងត្ក្សុម
ត្លួសារ។ ដន្មោះលឺេអណាស់ ប៉ាុចនតដោក្សសទីវមានកូ្សន ៦ ន្មក្ស ់ដហើយឡានរូច្បមនិអាច្ប
 ឹក្សត្ក្សុមត្លួសារគ្មរអ់ស់ដទ្។ ដទាោះជាយ៉ា ងដនោះក្សដី ដោយបាន ឹងថានឹងបានទ្ទ្ួេ
ឡានដនោះបានដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរតពួក្សដលយ៉ា ងខ្េ ងំ។

ដៅនថៃអាទ្ិរយបន្មទ ប ់ ពួក្សដលទាងំពីរបានមក្សខ្ងមុខត្ក្សុម ំនុំ ដហើយសំុខ្ុ ំឲ្យ
 យួ អ្ិសាា នជាមយួពួក្សដល អំពីឡានបន្មទ ប។់ អនក្សត្សីដខរនិដ េថា «ដោក្សត្លូ 
ដយើងដ ឿថាដយើងទ្ទ្ួេបានឡាន ១២ ដៅអីមា៉ា ក្ស  ដោយ ំដនឿ 
ដហើយដយើងច្បងសំុ់ដោក្សត្លូឲ្យយេ់ត្សបជាមយួដយើងដៅដពេច េដយើងសាប
ដត្ ោះត្គ្មបពូ់ សត្មាប់ឡានដន្មោះ។» ខ្ុ ំដ េថា «ត្បាក្ស ណាស់ ខ្ុ ំនឹងយេ់ត្សប
ជាមយួអនក្សទាងំពីរ»  ូដច្បនោះដយើងក្សអ៏្ិសាា ន។ មក្សទ្េ់ដពេដន្មោះ ខ្ុ ំចាមំនិបានថាវា
បានក្សនេងដៅប៉ាុន្មែ នសបាដ ហ៍ដទ្ ប៉ាុចនតមនិដត្ច្បើនដទ្ លឺត្បចហេជាបីដៅបនួសបាដ ហ៍
ប៉ាុដណាណ ោះ រហូរ េ់នថៃមយួច េដយើងចូ្បេដេងផ្សទោះពួក្សដល។ ដៅដពេច េដយើង
ចូ្បេដេង ដយើងបានដ ើរសំដៅដៅផ្សទោះបាយរបស់ពួក្សដល ដហើយដៅដេើទាវ រទូ្ទ្ឹក្សក្សក្សលឺ
ជារបូថរឡាន ។ អនក្សត្សីដខរនិដ េថា ដរៀងរាេ់នថៃដៅដពេច េ
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ន្មងដបើក្សទូ្រទ្ឹក្សក្សក្សដន្មោះ ន្មងចរងោក្សន់ ដៅដេើរបូថរដន្មោះ ទាងំអរត្ពោះលុណត្ពោះជា
មាច ស់សត្មាប់ឡាន ១២ ដៅអីដន្មោះ។

ត្បចហេជាមយួសបាដ ហ៍ដត្ោយមក្ស ដេខ្របស់ខ្ុ ំបានទូ្រស័ពទមក្សខ្ុ ំដហើយថា 
«ដោក្សត្លូ ដយើងមានទូ្រស័ពទដៅចូ្បេមយួច េលួរឲ្យចាបអ់ារមែណ៍ដៅនថៃដនោះ»។ 
មានបុរសមាន ក្សច់្បងប់រចិាច លរថយនដ១២ដៅអីមយួដត្លឿង េ់ត្ក្សុម ំនុំ។ ដៅដពេដន្មោះ 
ពុំមាននរណា ឹងថាដរើសទីវនិងដខរនិបានត្សាយ ំដនឿរបស់ពួក្សដលសត្មាបឡ់ាន ១២ 
ដៅអីថែី ឬម៉ាូរឡានច េដលច្បងប់ានយ៉ា ងណាដទ្។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំក្ស៏សួរដេខ្ថា «ដរើ
ឡានដន្មោះមា៉ា ក្សអវីច រ?» ន្មងដ េថា «លឺមា៉ា ក្ស » «ដរើវាមានសាថ ន
ភាពចបបណាច រ?» ន្មងដ េថា បុរសដន្មោះនិយយថាវាមានសាថ នភាពេអឥរ
ដខ្ច ោះ ដោយគ្មែ នសាន ម្កូរដសាោះ ដហើយដទ្ើបចរ ិោះបានជាង ១១២៥០០ លម
ប៉ាុដណាណ ោះ។ ខ្ុ ំដ េដៅន្មងថា ខ្ុ ំ ឹងដហើយថាត្រូវចារច់ច្បងឡានដន្មោះដៅណា។ ខ្ុ ំក្ស៏
ត្បាបត់្រិនោអំពីវា ដហើយសំុឲ្យន្មងទូ្រស័ពទដៅដខរនិ។ ដៅដពេច េត្រិនោទូ្រស័ពទ
ដៅ ន្មងបានសួរសុខទុ្ក្សខដខរនិ ដហើយថាដរើពួក្សដលបានដ ើញរត្មុយអវីទាក្សទ់្ងនឹង
ឡានច េពួក្សដលត្រូវោរច រឬដទ្។  ក្សយ ំបូងច េដខរនិនិយយលឺ «ចាស៎ ដយើង
 ិរបានដហើយ លសឺេ់ចរមយួនថៃដទ្ៀរដទ្!» ត្រិនោក្សរ៏បថា «ចមនដហើយ តាមពិរវា
ដក្សៀក្សជាងអវីច េន្មងលិរដៅដទ្ៀរ។ ឥ ូវមក្សយក្សឡានមក្ស។»

ខ្ុ ំចូ្បេច្បិរតសាច្បដ់រឿងអញ្ច ឹងៗ ចុ្បោះដោក្សអនក្សវញិ? សាច្បដ់រឿងដនោះបនតដៅដោយ
ដោក្សសទីវ និងអនក្សត្សីដខរនិបានោនច់រមានទ្ំនុក្សច្បិរតដៅដេើត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជា
មាច ស់ ច េនឹងផ្សររផ់្សរង ់េ់ពួក្សដល។

ដៅក្សនុងដពេដន្មោះ ដោក្សសទីវ និងន្មងដខរនិច្បងប់ានផ្សទោះមយួខនង។ ពួក្សដលបាន
 ួេផ្សទោះដៅក្សនុងដពេពរីបីឆ្ន  ំ ដហើយក្សម៏ានអារមែណ៍ថា េ់ដពេច េត្រូវមានផ្សទោះ
ផ្លទ េ់ខេួន។ ប៉ាុចនត ពួក្សដលក្សម៏និមានត្បាក្សត់្លបត់្គ្មនដ់ ើមបបីងរ់ដំោោះផ្សទោះ។ ពួក្សដលបាន
ដៅោន់្ ន្មគ្មរជាដត្ច្បើនដ ើមបសីាក្សសួរពីោរទ្ិញ ី ដហើយ្ន្មគ្មរទាងំដន្មោះរត្មូវ
 ូច្បគ្មន  លឺពួក្សដលត្រូវមានត្បាក្ស ់៥០%។ ត្រងដ់រឿងដនោះ ដៅក្សនុង ីវរិត្ក្សុមត្លួសារវយ័ដក្សែង
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ដនោះ មនិទាន់មានត្បាក្សដ់ត្ច្បើនដៅក្សនុង
ន  ដ ើមបឲី្យអាច្បបងរ់ដំោោះ ីបានដទ្។ 

អនក្សត្សី 
ដខរនិបានបាក្សទ់្ឹក្សច្បិរត ដហើយក្សសួ៏រ
ដយបេ់ខ្ុ ំពីដរឿងដនោះ។ ដយើងបាន
យេ់ត្សបថា ត្ពោះជាមាច ស់នឹងដរៀបច្បំ
ផ្សេូវ។  ូដច្បនោះ ពួក្សដលបានចាបដ់ផ្សដើមរក្ស
ដមើេ ី និងផ្សទោះដផ្សសងៗគ្មន ដទ្ៀរ។

មាន ីមយួក្សចនេងច េដលដមើេ 
បានទាក្សច់ នក្សអនក្សទាងំពីរ។ វាដៅក្សនុង
រំបនច់ េដលច្បងស់ងផ់្សទោះ ដហើយមាន
រនមេត្រឹម ៥៥០០០ ុោេ រប៉ាុដណាណ ោះ 

សត្មាបន់ផ្សទ ២ី២ហិក្សតា។ ដៅដេើក្សដនោះដទ្ៀរ ពួក្សដលដៅចរពុំមានត្បាក្សក់្សក្ស ់ច េ។ 
ដទាោះជាយ៉ា ងណាក្សដ៏ោយ ពួក្សដលបានឮពី្ន្មគ្មរ នបទ្រូច្បមយួ ច េមនិដៅក្សនុង
រំបនរ់បស់ពួក្សដលដទ្ ប៉ាុចនតមានច្បមាៃ យជាង ២ ដមា៉ា ង ច េ្ន្មគ្មរដន្មោះនឹងទ្ទ្ួេ
រនមេអច្បេនត្ទ្ពយច េជាចផ្សនក្សមយួននោរបងត់្បាក្សក់្សក្សន់ថេ ី។ វាពិរជាច្បចមេក្ស
ណាស់សត្មាប ់ី្មែតា។ ខ្ុ ំបានត្បាបព់ួក្សដលពីដរឿងដនោះ ដហើយពួក្សដលបាននេដពេ
ដៅ ួបជាមយួនឹង្ន្មគ្មរដន្មោះ។  ីដន្មោះត្រូវបានវាយរនមេដ ើញថា មានរនមេជាង 
១០០ ០០០  ុោេ រ ដហើយ្ន្មគ្មរក្សន៏ិយយថាពួក្សដលមនិត្រូវោរត្បាក្សក់្សក្សអ់វីទាងំ
អស់។  ូដច្បនោះ អនក្សទាងំពីរបានទ្ិញ ីដន្មោះដោយមនិមានត្បាក្ស់ក្សក្ស ់ ដហើយបាន
សងផ់្សទោះ ត៏្សស់សាអ រមយួដៅដេើ ី នបទ្ប៉ាុន្មែ នហិក្សតាដន្មោះ ដោយមនិមានត្បាក្ស់
ក្សក្ស។់ ដោក្សសទីវ និងអនក្សត្សីដខរនិបានបនតច្បត្មុងច្បដត្មើនមក្សទ្េ់សពវនថៃ  ូច្បជាត្រិន
ោនិងខ្ុ ំច រ ច េដយើងដ្វើក្សិច្បចោរតាមរដបៀបននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។

មានសរលជាសព្ចើនសលើក សេើង
កំណត់ខលួនឯងសោេលលឹងមលលង
អនរតរបេ់សេើងតម្រេៈអវី
មដលសេើងរិតថាអាចសៅរួច។ 
ប ុមនត ជាមួ្េនឹងព្រះជាមាច្េ់ អវីៗ
េុរធមតអាចសកើតស ើងបាន 
ព្បេិនសបើសេើងព្ាន់មតអនុញ្ញ្ត
ឲ្យព្រះបនទូលរបេ់ព្រះអងគផ្ល្េ់បដូរ
ការរិតរបេ់សេើង។ 



 

265 

ខ្ុ ំចរងចរឮពីសាច្បដ់រឿងចបបដនោះដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំរបស់ខ្ុ ំ ដហើយខ្ុ ំក្សរ៏ពំឹងយ៉ា ង
មុរមាថំាសាច្បដ់រឿងចបបដនោះនឹងដក្សើរដ ើងដៅក្សនុង ីវរិរបស់ដោក្សអនក្សច រ។ ត្ពោះជា
មាច ស់អាច្បដ្វើក្សិច្បចោរ អ៏សាច រយ ដហើយ ួនោេក្សច៏្បចមេក្សៗដ ើមបបីំដពញដសច្បក្សដីត្រូវោរ
របស់ដយើង។ មានដពេជាដត្ច្បើនដេើក្ស ដយើងក្សំណរខ់េួនឯងដោយថេឹងចថេងអន្មលរ
របស់ដយើងតាមរយៈអវីច េដយើងលិរថាអាច្បដៅរចួ្ប។ ប៉ាុចនត ជាមយួនឹងត្ពោះជាមាច ស់ 
អវីៗសុទ្ធចរអាច្បដក្សើរដ ើងបាន ត្បសិនដបើដយើងត្គ្មនច់រអនុញ្ញា រឲ្យត្ពោះបនទូេរបស់
ត្ពោះអងរផ្លេ ស់បដូរោរលិររបស់ដយើង។

មិនត្រូវយក្សរត្មាបត់ាមនិសសយ័ដោកី្សយដ៍នោះដ ើយ ត្រូវទុ្ក្សឲ្យត្ពោះជា
មាច ស់ចក្សចត្បចិ្បរតលំនិរបងបអូ ន ឲ្យដៅជាថែីទាងំត្សុងវញិ ដ ើមបឲី្យបងបអូ នដច្បោះ
ពិចារណាដមើេថា ត្ពោះជាមាច ស់សពវត្ពោះហឫទ្យ័នឹងអវីខេោះ លឺអវីច េេអ ច េ
គ្មបត់្ពោះហឫទ្យ័ត្ពោះអងរ និងត្លបេ់ក្សខណៈ។

រ ៉ាមូ ១២៖២ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

 

ក្សនុងន្មមជាអនក្សដ ឿ ដយើងមនិត្រូវយក្សរត្មាបត់ាមនិសសយ័ដោក្សីយដ៍នោះដទ្។ 
ដោក្សប៉ាូេក្សំពុងសំដៅដេើត្បពន័ធបណាដ សាននចផ្សន ី និងរដបៀបរស់ដៅច េត្សប
តាមត្បពន័ធដនោះ ដហើយជាពិដសសលឺរដបៀបច េដយើងលិរ។ ដរើដោក្សអនក្សធ្លេ បោ់ររ់ ៉ាបូ 
ឬដ្វើអវីមយួដោយមានលំនូសបេងច់ រឬដទ្? ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សធ្លេ ប ់ ដហើយដោក្ស
អនក្សមនិដពញច្បិរតដពេច េវាដច្បញជារបូរាង ដរើនឹងមានអវីដក្សើរដ ើងត្បសិនដបើដោក្ស
អនក្សពាយមោរ់ ឬដ្វើមដងដទ្ៀរដោយបេង ់ច េ? ដោក្សអនក្សនឹងទ្ទ្ួេបានេទ្ធ
ផ្សេ ច េ។  ូដច្បនោះ ដោក្សប៉ាូេក្សំពុងនិយយថាដយើងត្រូវចរផ្លេ ស់ចត្បដោយចក្សចត្ប
ច្បិរតលំនិររបស់ដយើងឲ្យដៅជាថែីវញិ។ ដយើងចាបំាច្បត់្រូវផ្លេ ស់បដូររដបៀបច េដយើងរស់
ដៅដនោះ។ ដយើងចាបំាច្បត់្រូវលិរខុសពីរដបៀបច េដោក្សីយល៍ិរ។
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 ក្សយថា «ផ្លេ ស់ចត្ប» ដន្មោះ លឺជា ក្សយ ច េច េដយើងដទ្ើបចរបាននិយយ
ដៅត្រងអ់រថបទ្អំពីដមអំដៅ ជា ក្សយ «ផ្លេ ស់បដូរ» ដហើយវាមាននយ័ថាផ្លេ ស់បដូរ ចត្ប 
ត្បួេ។ ដយើងត្រូវោរោរផ្លេ ស់ចត្ប! ដយើងត្រូវលិរ ូច្បជាត្ពោះជាមាច ស់។ ដយើងត្រូវលិរនូវ
លំនិរចបបត្ពោះរា យ។ ផ្សទុយពីោរលិរពីទ្សសនៈច េក្សខវក្ស ់ ជាប់អន្មទ ក្ស ់ ជាបក់្សនុង
ដសច្បក្សដីសាេ ប ូ់ច្បជា ងកូវដមអំដៅដៅរ ូវរង្ហរ ដយើងត្រវូទុ្ក្សច្បិរតដេើត្ពោះជាមាច ស់ជាមយួ
នឹងរដបៀបរស់ដៅក្សនុង ីវរិថែីទាងំត្សុង។ បន្មទ បម់ក្ស លឺបន្មទ បព់ីោរដន្មោះមក្សដទ្ើបដយើង
អាច្បដហាោះខពស់ជាងបញ្ញា របស់ដយើង ដហើយទ្ទ្ួេោរបំ ក្សប់ំប៉ានដ ើមបឲី្យបាន ឹង
ថាត្ពោះជាមាច ស់សពវត្ពោះហឫទ្យ័នឹងអវីខេោះ លឺអវីច េេអ ច េគ្មបត់្ពោះហឫទ្យ័ត្ពោះ
អងរ និងត្លបេ់ក្សខណៈដៅក្សនុងសាថ នោរណ៍ទាងំឡាយ។ ត្បសិនដបើដយើងមនិត្ពម
ទ្ទ្ួេោរផ្លេ ស់បដូរដៅដេើោរលិរដន្មោះដទ្ ផ្សនរល់ំនិរចាស់របស់ដយើងនឹងដច្បោះចររអំុក្ស
ថា «អរដ់ទ្ អរដ់ទ្ ខ្ុ ំមនិអាច្បដ្វើ ូដច្បនោះបានដទ្។ អរដ់ទ្ ខ្ុ ំមនិដ ើញថាោរដនោះអាច្ប
នឹងដក្សើរដ ើងបានដ ើយ។»

ដរើនរណាអាច្បនឹងសាែ ន េ់ថា  ងកូវ ល៏ត្លិច្បដន្មោះអាច្បដហាោះបានដោយមាន
របូដឆ្មដោមពណ៌ត្សស់ដសាភាចបបដនោះ? ចូ្បរដមើេ ងកូវដមអំដៅ ដហើយលិរអំពីោរ
ដ្វើ ំដណើ រជាង ៣២០០ ល ម ច េវាត្រូវដ្វើ ដោក្សអនក្សត្បាក្ស ជាត្លវកី្សាេ ដហើយ
ឧទានថា «មនិអាច្បដៅរចួ្បជាោច្ប់ខ្រ!» ប៉ាុចនត ដៅក្សនុងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ អវីៗ
ទាងំអស់សុទ្ធចរអាច្បដៅរចួ្ប។ ចូ្បរដមើេមក្សោនខ់្ុ ំ។ ដៅដពេច េក្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសន៍
របស់ខ្ុ ំដច្បញជារបូរាង ខ្ុ ំមានន្មមថាជាអនក្ស ំន្មញហិរញ្ា វរថុ។  ួនោេ ខ្ុ ំនឹក្សចាពំី
សមយ័ោេដៅជា ងកូវ ដហើយដ េថា «ពិរជាអសាច រយណាស់!»

ដបើនិយយពីោរដហាោះ ដៅដពេច េត្រិនោនិងខ្ុ ំបានចាបដ់ផ្សដើមដរៀនពីរដបៀប
ច េត្ពោះរា យដ្វើត្បរិបរតិោរ ខ្ុបំានសដត្មច្បច្បិរតថាខ្ុ ំច្បងប់ានយនដដហាោះមយួដត្លឿង។ 
ខ្ុ ំបានដ្វើជាអនក្សដបើក្សយនដដហាោះតាងំពីអាយុ១៩ឆ្ន  ំ ដហើយចរងចរ ួេយនដដហាោះដល
ដបើក្ស ប៉ាុចនតខ្ុមំនិច េមានយនដដហាោះផ្លទ េ់ខេួនដទ្។  ូដច្បនោះ នថៃមយួខ្ុ ំក្សស៏ដត្មច្បច្បិរតថា 
ដ្វើដរឿងមនិលួរឲ្យដ ឿ លឺថាយនដដហាោះមយួដត្លឿងមនិពិបាក្សសត្មាបត់្ពោះរា យរបស់ត្ពោះ
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ជាមាច ស់ដ ើយ។ ដហរុអវីបានជាខ្ុ ំោក្សច់ នក្សំណរដ់េើត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះអងរ ដោយ
លិរត្រឹមចរអវីច េខ្ុ ំអាច្បដ្វើបាន ូដច្បនោះ?  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំបានសរដសរមូេបបទានបត័្រមយួ
សនេឹក្ស ដោយដៅដេើចផ្សនក្សច្បំណាំ ខ្ុ ំសរដសរថា «សត្មាបយ់នដដហាោះរបស់ខ្ុ ំ» (ដហើយ
ខ្ុ ំដរៀបរាបេ់មអរិ)។ ខ្ុ ំបានោក្សន់ ដេើមូេបបទានបត័្រដន្មោះ ដហើយដផ្ស្ើវាដច្បញដៅ 
ទាងំដ ឿជាក្សថ់ាខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេយនដដហាោះដន្មោះដៅដពេអ្ិសាា ន ដោយដយងតាម
លមពរីមា៉ា កុ្សស ១១៖២៤។

 

ដហរុដនោះដហើយបានជាខ្ុ ំសំុត្បាប់អនក្សរាេ់គ្មន ថា អវីក្សដ៏ោយ ឲ្យចរ
អនក្សរាេ់គ្មន អ្ិសាា នសំុ ចូ្បរដ ឿថាអនក្សរាេ់គ្មន បានទ្ទ្ួេដហើយ ដន្មោះត្ពោះ
ជាមាច ស់នឹងត្បទានឲ្យអនក្សរាេ់គ្មន ជាពុំខ្ន។

មយួចខដត្ោយមក្ស ខ្ុ ំក្សប៏ានដៅ ួបត្លូដពទ្យ ដ ើមបពីិនិរយសុខភាពតាមទ្មាេ ប។់ 
ខ្ុ ំក្សភ្៏ាក្សដ់ផ្សអើេដត្ ោះដោក្សត្លូដពទ្យត្សាបច់រសួរថា «ដរើដោក្សមានសារ េ់នរណា
ច េច្បងទ់្ិញយនដដហាោះច រឬដទ្?» ខ្ុ ំលិរថាសំណួរដនោះច្បចមេក្សណាស់ ដហើយក្សសួ៏រ
វញិថា «ដរើយនដដហាោះត្បដ ទ្ណាច រ?» ខ្ុ ំភ្ាក្សដ់ផ្សអើេ និងរដំ ើបដត្ ោះវាជាយនដដហាោះ
ចបបច េខ្ុ ំដ ឿថានឹងបានទ្ទ្ួេ ដៅដពេច េខ្ុ ំអ្ិសាា ន។  ូដច្បនោះ ខ្ុ ំក្សសួ៏រគ្មរ់ថា
ដរើខ្ុ ំអាច្បដៅដមើេបានដៅក្សចនេងណា ដហើយគ្មរប់ានត្បាបខ់្ុ ំថាវាដៅអាោសយន
ោា ន នបទ្ជាបផ់្សទោះរបស់ខ្ុ ំ។ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំពនយេ់។ ផ្សទោះរបស់ខ្ុ ំដៅខ្ងចុ្បង
អាោសយនោា នដន្មោះ។ យនដដហាោះទាងំប៉ាុន្មែ នច េចុ្បោះច្បរចាបំាច្បត់្រូវដហាោះដៅដេើ
ផ្សទោះខ្ុ ំចរមដង។ ដោយដមើេយនដដហាោះចុ្បោះដ ើងៗជាដរៀងរាេ់នថៃ និងោរច េផ្សេូវ 
យនដដហាោះររ ់ដៅចក្សបរផ្សទោះខ្ុ ំដ្វើឲ្យខ្ុចំ្បងប់ានយនដដហាោះជាខ្េ ងំ!

 ូដច្បនោះ ខ្ុ ំក្សប៏ានទូ្រស័ពទដៅមរិត ក្សដិមាន ក្សច់ េបានដបើក្សយនដដហាោះដៅដពញមយួ
 ីវរិរបស់គ្មរ ់ ដហើយក្សជ៏ាត្លូបដត្ងៀនដបើក្សយនដដហាោះឲ្យដៅជាមយួខ្ុ ំដ ើមបដីមើេយនដ
ដហាោះដន្មោះ។ ដៅដពេច េដយើងដមើេយនដដហាោះដន្មោះ ខ្ុ ំ ឹងថាដន្មោះឯងជាយនដ
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ដហាោះច េខ្ុ ំត្រូវទ្ទ្ួេ វាលឺច្បំមា៉ា ច្បច់រមដង! វាជាយនដដហាោះច េខ្ុ ំច្បងប់ាន ឥរ 
ទាស់។ ខ្ុ ំមានបញ្ញា ចរមយួប៉ាុដណាណ ោះ ដហើយវាជាបញ្ញា ច េខ្ុ ំបាន ួបជាដត្ច្បើនឆ្ន ដំៅ
ដពេច េលិរ េ់ោរទ្ិញយនដដហាោះ លឺខ្ុ ំមនិមានត្បាក្សទ់្ិញវាដទ្។ ដរើធ្លេ បម់ាន
បញ្ញា ដនោះច រឬដទ្? ប៉ាុចនត ដៅដេើក្សដនោះខ្ុ ំមនិបក្សដត្ោយដោយភាព យ័ខ្េ ច្បដទ្។ ខ្ុ ំ
 ឹងថាដនោះជាយនដដហាោះរបស់ខ្ុ ំ ដហើយខ្ុ ំត្គ្មនច់រមនិទាន ់ឹងថាដរើត្ពោះជាមាច ស់នឹង
ត្បទានេុយ េ់ខ្ុ ំដោយរដបៀបណា។

ដៅប៉ាុន្មែ នចខមុនដនោះ ត្រិនោនិងខ្ុ ំបានរក្សដមើេោរយិេ័យសត្មាបត់្ក្សុមហ ុន
របស់ដយើង។ ដយើង ឹងថា ដយើងច្បងឲ់្យត្ក្សុមហ ុនរបស់ដយើងមានទ្ីតាងំដៅត្រងដ់នោះ 
ប៉ាុចនតដៅរំបនដ់ន្មោះគ្មែ នក្សចនេងណាសត្មាបេ់ក្សដ់សាោះ។  ូដច្បនោះ ដយើងក្សច៏ាបដ់ផ្សដើមរក្ស
ដមើេដៅរំបន ់នទ្ដទ្ៀរ។ ដយើងបានដ ើញអគ្មរពីរបីច េដយើងដហៀបនឹងទ្ិញ 
ប៉ាុចនតដយើងមានអារមែណ៍ដៅក្សនុងវញិ្ញា ណថា មនិត្រូវនឹងអគ្មរទាងំដន្មោះដសាោះ។ ដយើង
ត្គ្មនច់រត្រេបដ់ៅដមើេរំបនច់ េដយើងច្បងោ់ក្សោ់រយិេ័យ ដោយសងឃមឹថានឹង
រក្សបានអគ្មរណាមយួ។ ដៅដពេច េដយើងក្សំពុងចរអ្ិសាា នអំពីោរសដត្មច្បច្បិរត
ដនោះ មាននថៃមយួឪពុក្សរបស់ខ្ុ ំបានទូ្រស័ពទមក្សខ្ុ ំ ដហើយដ េ ក្សយទាងំដនោះ «បា៉ា  ឹង
ថាកូ្សននឹងនិយយ ក្សយដនោះដៅោនត់្ពោះជាមាច ស់ ប៉ាុចនតមា៉ា ក្សរ់បស់កូ្សននិងបា៉ា បាន

និយយគ្មន  ដហើយដយើងច្បងឲ់្យអគ្មរ
មយួរបស់ដយើងសត្មាបោ់រយិេ័យ

របស់ 
កូ្សន។» អគ្មរច េពួក្សគ្មរ់មានដន្មោះ 

លឺដៅច្បំក្សចនេងច េខ្ុ ំច្បងោ់ក្ស់
ោរយិេ័យចរមដង។ ខ្ុ ំពិរជា
រក្សស់េុរណាស់!

ដ ើមបយីេ់ពីអវីច េខ្ុ ំដទ្ើបចរ
បានដរៀបរាប ់ ដោក្សអនក្សចាបំាច្បត់្រូវ

ជីវិតរបេ់ខ្ុំមដលបានសៅជាប់នឹង
ការមដលព្ាន់មតឲ្យបានរេរ់ាន និង
ភ្រភ័េខាល្ច សៅសរលសនះបាន
ផ្ល្េ់មព្បសោេព្រះរាជ្យរបេ់ព្រះ
ជាមាច្េ់។ សោេការចូលសៅកាន់
ច្ាប់សនះ ខ្ុំអាចរក ីញជីវិតមដល
មានលរធភ្រឥតមដនកំណត។់ 
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 ឹងថា បា៉ា របស់ខ្ុ ំមនិទានដ់ ឿដេើត្ពោះជាមាច ស់ដទ្ដៅដពេដន្មោះ។ ដៅរាេ់ដេើក្សច េ
ខ្ុ ំនិយយអំពីត្ពោះជាមាច ស់ គ្មរច់រងចរសងសយ័ជានិច្បច។ តាមោរពិរ វា្ៃន់្ ៃរ
ណាស់រហូរ េ់ខ្ុ ំមនិអាច្បនិយយជាមយួគ្មរអ់ំពីត្ពោះជាមាច ស់ដសាោះ។ ខ្ុ ំចថមទាងំ
អ្ិសាា នថាត្ពោះជាមាច ស់នឹងចារ់នរណាមាន ក្សឲ់្យដៅ ួបគ្មរ ់ ដហើយត្បោសពីត្ពោះ
ត្លិសដដៅោនគ់្មរ។់ ខ្ុ ំ ឹងថា ខ្ុ ំមនិអាច្បន្មគំ្មរឲ់្យដ ឿដេើត្ពោះដយស ូបានដទ្ ដត្ ោះ
គ្មរម់និត្ពមសាដ បខ់្ុ ដំ ើយ។ ប៉ាុចនត ឪពុក្សរបស់ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួេោរសដគង្ហរ ោះពីរបីឆ្ន មំុន
ដៅអាយុ៨០ឆ្ន ។ំ អសាច រយណាស់ គ្មរប់ានទ្ទ្ួេោរ 
សដគង្ហរ ោះដោយដមើេក្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសនរ៍បស់ដយើង ដហើយដ ើញនូវក្សិច្បចោរអសាច រយច េ
ត្ពោះជាមាច ស់ក្សំពុងចរដ្វើ។ គ្មរ់បានច្បំណាយដពេបីឆ្ន កំ្សនេោះចុ្បងដត្ោយននឆ្ក្ស ីវរិ
ក្សនុងន្មមជាមនុសសមាន ក្សច់ េបានផ្លេ ស់ចត្ប ដហើយចូ្បេរមួដៅក្សនុងត្ក្សុម ំនុំជាដរៀង
រាេ់សបាដ ហ៍។

នថៃមយួដៅដពេច េត្ក្សុម ំនុំដទ្ើបចរច្បបោ់រត្ប ុំ ខ្ុ ំបានដ ើរដច្បញដៅខ្ង
ដត្ៅ។ ខ្ុ ំក្សដ៏ ើញបា៉ា របស់ខ្ុ ំនិយយជាមយួជាមយួបុរសមាន ក្សច់ េគ្មរប់ានសារ េ់
ជាដត្ច្បើនឆ្ន  ំ ដហើយជាសមា ិក្សត្ក្សុម ំនុំរបស់ដយើង។ ដៅដពេច េខ្ុ ំដ ើរសំដៅដៅ
ពួក្សគ្មរ ់ ខ្ុ ំបានឮបុរសដនោះសួរបា៉ា ខ្ុ ំថា ដហរុអវីបានជាគ្មរ់ចាបដ់ផ្សដើមមក្សត្ក្សុម ំនុំ។ 
បា៉ា របស់ខ្ុ ំបានរបថាគ្មរប់ានដ ើញក្សិច្បចោរអសាច រយដត្ច្បើនដពក្ស រហូរ េ់គ្មរម់និ
អាច្បពនយេ់បាន។ សូមសរដសើរត្ពោះជាមាច ស់! វាលួរចរដក្សើរដ ើងអញ្ច ឹង។

ប៉ាុចនត ដយើងត្រូវង្ហក្សដៅដមើេោរសនទន្មតាមទូ្រស័ពទអំពីអគ្មរដន្មោះ មុនដពេ
ច េបា៉ា របស់ខ្ុ ំបានសដគង្ហរ ោះវញិ។ ត្រិនោនិងខ្ុ ំស្បច់ស្ងណាស់ក្សនុងោរច េគ្មរ់
ត្បលេ់អគ្មរដន្មោះឲ្យដយើង។ ដយើង ឹងថាជាត្ពោះជាមាច ស់ច េដ្វើោរដនោះ លឺជាោរពិរ
ណាស់ ដហើយដយើងក្សន៏ឹងមនិច េនិយយដៅោន់បា៉ា ដៅដពេច េគ្មរទូ់្រស័ពទ
មក្សថា «បាទ្បា៉ា  ត្រឹមត្រូវដហើយ លឺត្ពោះជាមាច ស់ជាអនក្សដ្វើោរដនោះ!» ដន្មោះដទ្។

អគ្មរដន្មោះត្រូវដ្វើោរ ួស ុេរុបចរងដត្ច្បើនលរួសម ដ ើមបឲី្យោេ យជាអគ្មរ
េំោប ់ណិ ាក្សមែ និងបំដពញដសច្បក្សដីត្រូវោរចផ្សនក្សោរយិេ័យរបស់ដយើង។ ដៅ
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ដពេច េបា៉ា របស់ខ្ុ ំត្បលេ់អគ្មរដន្មោះ េ់ខ្ុ ំលឺដៅចខ្នូ ដហើយខ្ុ ំនឹងរងច់ារំហូរ េ់
រ ូវសេឹក្សដឈើត្ ុោះដ ើមបចីាបដ់ផ្សដើមោរ ួស ុេ។ អគ្មរដន្មោះបិទ្ដៅចខរង្ហរ ដហើយគ្មែ ន
នរណាដត្បើវាដ ើយ ដហើយបា៉ា របស់ខ្ុ ំថាគ្មរ់បានបិទ្ទ្ឹក្សដហើយ។  ូដច្បនោះ វាមាន 
េក្សខណៈចបបដនោះឯងដៅដពញមយួរ ូវរង្ហរ រហូរ េ់ជាងមយួសបាដ ហ៍បន្មទ បព់ីខ្ុ ំ
បានដៅដមើេយនដដហាោះ។ បងត្បុសរបស់ខ្ុ ំបានទូ្រស័ពទមក្សដហើយត្បាបថ់ា ខ្ុ ំលួរចរ
ដៅដមើេអគ្មរ ដត្ ោះមានទ្ឹក្សហូរដច្បញពីអគ្មរដៅ សដពញផ្សេូវ។ ធ្លរុអាោសបាន
ចត្បជាដៅដ បន្មទ បព់ីរ ូវរង្ហរ ដហើយឪពុក្សរបស់ខ្ុ ំសាែ នខុស។ តាមពិរគ្មរម់និបាន
បិទ្ទ្ឹក្សដៅក្សនុងរ ូវរង្ហរដទ្។ ខ្ុ ំបានដបើក្សឡានដៅោនអ់គ្មរដន្មោះ ដហើយបនទបទ់្ឹក្សដៅ
ជានខ់្ងដេើមានទ្ឹក្សហូរដចាេជាដត្ច្បើននថៃ ឬអាច្ប េ់សបាដ ហ៍ផ្សង។ មាន ងសិោដៅ
ជានខ់្ងដត្ោមបានត្ ុោះពី ញ្ញា ំងអស់។

ខ្ុ ំ ឹងថា សាដ បដ់ៅដនោះជាដរឿង អ៏ាត្ក្សក្ស ់ ប៉ាុចនតអវីច េដោក្សអនក្សមនិ ឹង ដហើយ
បងត្បុសខ្ុ ំមនិបាន ឹងលឺថា ខ្ុ ំបានចុ្បោះក្សិច្បចសនាឲ្យដល ក្សមាន ងសិោដៅក្សនុងអគ្មរ
ទាងំមូេដច្បញដហើយ បូក្សរមួទាងំោររុបចរង ញ្ញា ំងចផ្សនក្សខ្ងដត្ៅ និងោររុបចរង
អគ្មរថែីទាងំត្សុងច េនឹងចាបដ់ផ្សដើមក្សនុងដពេពីរបីសបាដ ហ៍ខ្ងមុខ។  ូដច្បនោះ ោរខូច្ប
ខ្រដនោះមនិមានបញ្ញា អវីទាងំអស់ ដោយដត្ ោះដបើវាមនិខូច្ប ខ្ុ ំនឹងត្រូវ ក្សវាដច្បញ
 ច េហនឹង។ ប៉ាុចនត សូមសាដ ប់ឲ្យទាន ់ ត្ក្សុមហ ុនធ្លន្មរា៉ាបរ់ងរបស់ខ្ុ ំបានដផ្ស្ើមូេបប
ទានបត័្រមយួសនេឹក្សមក្សឲ្យខ្ុ ំច េមានច្បំនួនទ្ឹក្សត្បាក្សអ់ាច្បឲ្យខ្ុ ំទ្ិញយនដដហាោះមយួ
បាន!

ដរើខ្ុ ំដទ្ើបចរបានដ ើញចមនដទ្? ខ្ុ ំត្គ្មនច់រទ្ទ្ួេបានយនដដហាោះរបស់ខ្ុ ំ និង
អគ្មរោរយិេ័យរបស់ខ្ុ ំដោយមនិ ំ ក្សប់ំណុេដល។ ចមនដហើយ ដៅដពេដនោះ 
ច េខ្ុ ំដបើក្សយនដដហាោះដន្មោះ ដហើយខ្ុ ំដបើក្សសំោងំដៅពីដេើ ីក្សសិោា ន ខ្ុ ំនឹក្សដ ើញថា
ោរដបើក្សយនដដហាោះដន្មោះលឺ ូច្បជាត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ ត្បរិបរតិោរ និងច្បាប់
ននត្ពោះរា យអនុញ្ញា រឲ្យដយើងរស់ដៅក្សនុង ីវរិខុសពីមុនទាងំត្សុង។  ូច្បជា ងកូវដម
អំដៅ និងដមអំដៅអញ្ច ឹង លឺ ងកូវដមអំដៅនឹងមនិច េ ុោះដ ើងច េអាច្បឲ្យវាររដ់េឿន
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 េ់ត្បដទ្សមកិ្សសិុក្សដទ្។  ីវរិរបស់ខ្ុ ំច េបានដៅជាបន់ឹងោរច េត្គ្មនច់រឲ្យ
បានរស់រាន និងភាព ័យខ្េ ច្ប ដៅដពេដនោះបានផ្លេ ស់ចត្បដោយត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះ
ជាមាច ស់។ ដោយោរចូ្បេដៅោនច់្បាបដ់នោះ ខ្ុ ំអាច្បរក្ស ីញ ីវរិច េមានេទ្ធភាព
ឥរច នក្សំណរ។់

ដៅដពេច េខ្ុបំញ្ចបដ់សៀវដៅដនោះ ខ្ុ ំច្បងប់នសេ់ទុ្ក្សឲ្យដោក្សអនក្សនូវអរថបទ្
លមពរីមយួ។ ខ្ុ ំឹងថាដោក្សអនក្សត្បាក្ស ជាបានឮពីខដនោះដៅដពញមយួ ីវរិរបស់
ដោក្សអនក្សមក្សដហើយ។ ប៉ាុចនត ខ្ុ ំលិរថាដៅដពេដនោះ ខដនោះនឹងមានអរតនយ័ថែីសន្មេ ង
ទាងំត្សុងច្បំដ ោះដោក្សអនក្ស។

អស់អនក្សច េដនឿយហរ ់ និងមានបនទុ ក្ស្ៃនដ់អើយ! ចូ្បរមក្សរក្សខ្ុ ំ ខ្ុ ំនឹងឲ្យ
អនក្សរាេ់គ្មន បានសត្មាក្ស។ ចូ្បរយក្សនឹម របស់ខ្ុ ំោក្សដ់េើអនក្សរាេ់គ្មន  ដហើយដរៀន
ពីខ្ុ ំដៅ អនក្សរាេ់គ្មន មុខជាបានសៃបចិ់្បរតមិនខ្ន  បរិខ្ុ ំសេូ រ និងមានចិ្បរត
សុភាព។ នឹមរបស់ខ្ុ ំត្សួេ ដហើយបនទុ ក្សច េខ្ុ ំោក្សដ់េើអនក្សរាេ់គ្មន ក្សត៏្សាេ
ច រ ។

មា៉ា ថាយ ១១៖២៨ ៣០ (ត្ពោះលមពរីភាសាចខែរបច្បចុបបនន)

 

ត្ពោះដយស ូបានយងមក្សដ ើមបយីក្សនឹមរបស់ដោក្សអនក្ស ជាោរខិរខំោបគ់្មប ់ី
ច្បិញ្ច ឹម ីវរិយ៉ា ងដវទ្ន្ម និងបងាូរដញើសននត្បពន័ធបណាដ សាចផ្សន ីដច្បញពីដយើង។ ដៅ
ដពេដនោះ ដយើងត្រូវទ្ទ្ួេយក្សនឹមរបស់ត្ទ្ង ់(ជាក្សិច្បចោរច េត្ទ្ងប់ានសដត្មច្ប) និង
រក្សោរសត្មាក្ស (នថៃទ្ីត្បាពំីរជានថៃសបបទ័្ ព៏ិរ) សត្មាបត់្ពេឹងរបស់ដយើង។

ដោក្សអនក្សអាច្ប ួបត្បទ្ោះនូវបទ្ពិដសា្ន ៍អ៏សាច រយជាដត្ច្បើនដៅក្សនុង ីវរិរបស់
ដោក្សអនក្ស ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សត្គ្មនច់រដ្វើអវីច េប៉ាូទ្ីផ្លរបានដ្វើ លឺត្បរិបរតិដច្បញពី
រដបៀបនន ីវរិច េត្សបតាមត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់។ សូមដ្វើោរសដត្មច្បច្បិរតដៅ
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នថៃដនោះដ ើមបឲី្យ ីវរិរបស់ដោក្សអនក្សត្សបដៅតាមច្បាបន់នត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ 
និងចាបដ់ផ្សដើមទ្ទ្ួេនូវឫទាធ នុភាពនន ក្សដីភាពរបស់ត្ទ្ង។់ ចូ្បរចាបដ់ផ្សដើមប ិវរតនថ៍វោិ
របស់ដោក្សអនក្សដៅនថៃដនោះ ដោយដបាោះដចាេនូវរដបៀបរស់ដៅចាស់ រោា  បិាេចាស់ 
ត្បពន័ធបណាដ សាចផ្សន ីននភាពត្ក្សីត្ក្ស  ំងឺ និងភាពអស់សងឃមឹ។ ចូ្បរចាក្សដច្បញពី
រដបៀបរស់ដៅចបបជា ងកូវ ដហើយចាបដ់ផ្សដើមដហើរដោយដត្បើត្បាស់ច្បាបន់នត្ពោះរា យច េ
ត្ពោះដយស ូបានត្បទាន េ់ដោក្សអនក្ស។ ដោក្សអនក្សជាពេរ ាននត្ពោះរា យដន្មោះ។

ដោក្សអនក្សមានសិទ្ធិត្សបច្បាប់!  



 

 

ត្បសិនដបើដោក្សអនក្សដ ើញថាដសៀវដៅដនោះលួរឲ្យចាបអ់ារមែណ៍ ដហើយដោក្ស
អនក្សតាងំច្បិរតថានឹងោេ យជាសិសសននត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះ សូមអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំបង្ហា ញ
ដោក្សអនក្សអំពីដលហទ្ំពរ័ ។ ដៅទ្ីដន្មោះ ដោក្សអនក្សនឹងដ ើញបណាណ
េ័យននពរ័ម៌ានជាដត្ច្បើនច េនឹង ួយ ដោក្សអនក្ស និងផ្សដេ់ឱវាទ្ េ់ដោក្សអនក្សដៅ
ក្សនុងត្ពោះរា យ។ ខ្ុ ំក្សសូ៏មដេើក្សទ្ឹក្សច្បិរតដោក្សអនក្សឲ្យោេ យជាន លូ 

 ច េក្សនុងដន្មោះដោក្សអនក្សក្សអ៏ាច្បចូ្បេដៅដមើេត្ពឹរតិោរណ៍ពិដសសៗ និងវលរ
បងវឹក្សន្មន្មច រ។

 យ័ មនោះខ្ងចផ្សនក្សថវោិរត្មូវឲ្យមានច្បំដណោះ ឹងខ្ងវញិ្ញា ណផ្សង និងច្បំដណោះ
 ឹងដៅដេើចផ្សន ី ឬ ពខ្ង្មែជារិផ្សង។ សត្មាបព់រ័ម៌ានពីោរចាក្សដច្បញពី
បំណុេ ដយើងមានចផ្សនោរដ ើមបឲី្យដោក្សអនក្សមានដសរភីាពពីបំណុេ ច េត្រូវបាន
ដរៀបច្បំសត្មាបដ់ោក្សអនក្សដោយត្ក្សុមហ ុនរបស់ដយើងច េមានដឈាែ ោះថា 

 សូមទូ្រស័ពទមក្សដយើងតាមរយៈដេខ 1-800-815-0818។

ោរោរ រត្បាក្សដ់សា្ននិវរតនច៍ េដោក្សអនក្សខិរខំរក្សទាងំេំបាក្សលឺសំខ្ន់
 ូច្បជាោរច េដោក្សអនក្សរក្សវាច រ ជាពិដសសដៅដពេច េដោក្សអនក្សក្សំពុង ួបនឹង
ទុ្ក្សខេំបាក្សខ្ងចផ្សនក្សថវោិដនោះ។ ត្ក្សុមហ ុនរបស់ខ្ុ ំដផ្លដ រដេើោរ ួយ មនុសសឲ្យោក្ស់
ទុ្នដោយសុវរថិភាព។ ដោយមានត្បាក្សជ់ាង ១០០ោន ុោេ រច េដយើងបាន ួយ 
អរិថិ នរបស់ដយើងវនិិដយល ពុំមាននរណាមាន ក្សប់ានបារត់្បាក្ស់សូមបចីរមយួោក្ស់
មយួដសន ដៅក្សនុងដពេ ១៥ ឆ្ន ចំ េត្បដទ្សអាដមរកិ្សមានវបិរតិដស ាក្សិច្បចដនោះដទ្។ ជា
ថែីមដងដទ្ៀរ ដោក្សអនក្សអាច្បទូ្រស័ពទមក្សដោយឥរលិរនថេ ដហើយដយើងនឹងផ្សដេ់ ំបូន្មែ ន
ដោយឥរលិរនថេតាមរយៈដេខ 1-800-815-0818។

ត្រិនោនិងខ្ុ ំដបដជ្ាក្សនុងោរ ួយ បុលរេ និងត្ក្សុមត្លួសារន្មន្មឲ្យមាន យ័ មនោះ
ក្សនុងឆ្ក្ស ីវរិ។ ដហរុដនោះដហើយបានជាត្រិនោបដងកើរក្សមែវ ិ្ ីទូ្រទ្សសនផ៍្លទ េ់ខេួនរបស់
ន្មងច េមានដឈាែ ោះថា ។ វាជាក្សមែវ ិ្ ីច េមានដគ្មេបំណង ួយ  េ់



 

 

 ីវរិត្ក្សុមត្លួសារ និងដេើក្សទ្ឹក្សច្បរិត េ់គសតីដៅត្លបវ់យ័ទាងំអស់។ សូមចូ្បេដៅោន់
ដលហទ្ំពរ័ សត្មាប់ពរ័ម៌ានបចនថម។

ជាចុ្បងដត្ោយត្រិនោនិងខ្ុ ំសំុឲ្យដោក្សអនក្សដ្វើោរពិចារណាដេើោរផ្សររផ់្សរង ់េ់
ត្ក្សុម ំនុំ និងត្លូលង្ហវ េន្មន្មដៅ ុំវញិពិ ពដោក្ស។ លដត្មាងដឈាងចាប់ របស់
ដយើងជាលដត្មាងច េដយើងចាបដ់ផ្សដើមដ ើងដោយទ្ឹក្សច្បិរតត្សឡាញ់ និង ួយ  េ់
មនុសសដៅខ្ងចផ្សនក្ស ីវរិជាក្សច់សដង។ លដត្មាង ផ្សដេ់នូវ្នធ្លនបដត្ងៀនរាបម់ុនឺ
្នធ្លន េ់ត្លូលង្ហវ េដៅ ុំវញិពិ ពដោក្សជាដរៀងរាេ់ឆ្ន ។ំ ដយើងក្ស ៏ួយ ផ្សដេ់
អាហារ េ់អនក្សដត្សក្សឃ្លេ ន គ្មតំ្ទ្ េ់ពន័ធក្សិច្បចច េមានដគ្មេបំណងបញ្ឈបោ់រ
 ួញ ូរមនុសសដៅក្សនុងត្បដទ្សជាដត្ច្បើន ផ្សតរផ់្សរង ់េ់ផ្សទោះកុ្សមារក្សំត្  គ្មតំ្ទ្ចផ្សនក្សថវោិ
 េ់ត្លូលង្ហវ េដៅក្សនុងបណាដ ត្បដទ្សជាដត្ច្បើន ត្ពមទាងំចថទាផំ្សទោះគសតីៗដៅរ ាអូនហយ៉ាូ
ដនោះច រ។ ដយើងមានដគ្មេដៅ ួយ  េ់មនុសសដៅ ុំវញិពិ ពដោក្សឲ្យដរៀនអំពីត្ពោះ
រា យរបស់ត្ពោះជាមាច ស់ និងដរៀនពីដសរភីាព និងោរសកបច់្បិរតច េត្ពោះជាមាច ស់ច្បងឲ់្យ
ដយើងត្លប់ៗ គ្មន មាន។

សូមអរលុណជាខ្េ ងំច េបានអនុញ្ញា រឲ្យខ្ុ ំចច្បក្សរចំេក្សនូវសាច្បដ់រឿង អ៏សាច រយ
របស់ដយើងជាមយួដោក្សអនក្ស។ ដៅដពេដនោះ សូមដច្បញដៅ ដហើយបដងកើរជាសាច្ប់
ដរឿង អ៏សាច រយពី វីរិរបស់ដោក្សអនក្សផ្លទ េ់មដង ជាមយួនឹងត្ពោះរា យរបស់ត្ពោះ 
ជាមាច ស់។

ពីខ្ុ ំ 

ហាក រ ី ីសីុ 

 



 

 

  



 

 


