
សី ៃន ពះេ សេ ះរបស់េយង 
ែអលេឌរ វលីហត ដបុលយូ ន់េឌរសិន  

ៃនពួកចិតសិបនក់ 
 

 ជេ ចនឆន ំកនងេទ ខញុំបនេទទស នទី កងេ វ ៉ ូ រដអិលលីេ យ ជមួយនឹង កម គ រ

របស់ខញុំ។ េនទីេនះ ពួកបរសុិទធជំនន់េដមបនមកែសងរកកែនងរស់េន។ មនមនុស ជេ ចនបនបត់ 

បង់េគហ នរបស់ពួកេគ និងកសិ នរបស់ពួកេគ េហយអនកខះេទ តបនបត់បង់មនុស ជទី ស ញ់

របស់ពួកេគេ យ រករេធទុកខបុគេមនញ យ៉ងខំងក។ េនកនុងទី កង េ វ ៉ ូពួកេគបន បមូលផំុគន  

េហយបន ងសង់ទី កងថមី និង សស់ ត។ បុ៉ែនករេប តេប នឥតមន ក នេឡយ េហយ

េន តឹមឆន ំ 1846 ពួកេគ តវប នបងខំឲយចកេចញពីេគហ នរបស់ពួកេគ រជថមីមង េទ ត--- េពលេនះ

គឺសថិតេនក លរដូវរងរដ៏ តជក់។ ពួកេគបនេរ បចំរេទះរបស់ពួកេគជជួរេនេលផូវផលី រង់ចំដល់

េវនរបស់ពួកេគេដមបីឆងកត់ទឹកដ៏ តជក់ៃនទេនមិសសីុសីុពី េទកន់អនគតែដលមិនដឹង។ េនេពល

ពួកេយងឈរេនេលផូវផលី នឹកគិតអំពី ថ នភពអស់សងឃឹមរបស់ពួកេគ ែកវែភនករបស់ខញុំបននំេទ

កសញញ េឈមួយជួរ ែដលដំែដកេគលជប់នឹងរបង ែដលបនឆក់ពកយដក សង់មកពីកំណត់េហតុ

របស់ពួកបរសុិទធ ែដលរងទុកខទំងេនះ។ េនេពលេយង នពកយដក សង់ទំងេនះ េយងមនភពអ ច រយ

ចំេពះអីែដលេយងបនរកេឃញ េនកនុងពកយសំដីរបស់ពួកេគថ មិនអស់សងឃឹម និងមិនបក់ទឹកចិត 

បុ៉ែនមនទំនុកចិត និងករេបជញ ចិត េហយរកី យ។ ពួកេគមនេពរេពញេទេ យេសចកីសងឃឹម ជ

េសចកីសងឃឹមែដល តវបនឆុះបញច ំងេ យពកយដក សង់ទំងេនះ មកពីកំណត់េហតុរបស់ ៉  

េដ មុ៉ន រចិែខ កុមភៈ ឆន ំ 1846 បនដក សង់ថ៖ «េដមបីចប់េផមេធដំេណ រេនកនុងរដូវរងរ តជក់ដូេចនះ... 

ក់ដូចជកំពុងេដរេនកនុងចងកូមៃនេសចកី ប់ បុ៉ែនេយងមនេសចកីជំេន .. (េហយ) េយងមន

រមមណ៍ថ តវរកី យ ែដលៃថងៃនកររេំ ះរបស់េយងនឹងមកដល់»។1 ពួកបរសុិទធជំនន់េដមទំងេនះ 

េទះជគម នផទះសែមបងកី បុ៉ែនពួកេគមិនអស់សងឃឹមេឡយ។ ដួងចិតរបស់ពួកេគេខទចខទ ំ បុ៉ែនវញិញ ណ

របស់ពួកេគរងឹមំ។ ពួកេគបនេរ នេមេរ នដ៏បំផុសគំនិត និងសំខន់មួយ។ ពួកេគបនេរ នថ េសចកី

សងឃឹមែដលមនជមួយនឹងពរជ័យៃនេសចកីសុខ ន និងេសចកីអំណរ មិនពឹង ស័យេទេល

ថ នភពទំង យេនះេទ។ ពួកេគបនរកេឃញថ បភពពិតៃនេសចកីសងឃឹមគឺជេសចកីជំេន - 

ជេសចកីជំេន េទេល ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ និងេទេលដងយធួនដ៏អស់កលបជនិចចរបស់ ទង់ 

ជ គឹះពិតមួយ ែដល ថ បនជីវតិរស់េនរបស់េយង។ 
 

េនសពៃថងេនះ មន កមអនក តស យផូវេផ ងេទ តបងញអំពីេគលករណ៍សំខន់េនះ។ េនៃថងអងគ រ 

ទី 12 ែខ មក  មនកររជួំយដីដ៏ធំមួយ បន យ ប រេល បេទសៃហទី។ កររញជួ យដី បនបន ល់ទុក

នូវករខូចខតយ៉ងធងន់ធងរដល់រដធនីរបស់ទី កងផតអូ ពីនស៍។ ឥទធិពលរបស់កររញជួ យដីេនះ បនបងិន

បេងច--- ដល់មនុស បែហលជ 1,000,000 នក់ ឱយគម នផទះសែមបង េហយមនមនុស  200,000 នក់



េទ ត តវបន យករណ៍មកថបនបត់បង់ជីវតិ។ 
 

ខណៈែដលពិភពេ ក បនេធ មករេឆយតបជអនរជតិ ែដលមិនធប់មនពីមុន េនះមនករជួយ

សេ ងគ ះដ៏បំផុសគំនិត និងអ ច រយដៃទេទ ត មនេនេ កមផូវេនកនុងទី កងផតអូ ពីនស៍--- ករណ៍មួយ

េនះ ដឹកនំេ យគណៈកមមករមួយ កម ែដលបនបេងកតេឡងេ យពួកអនកដឹកនំ សនច កកនុងតំបន់

ៃហទី ែដលបនេរ បចំ សបេទ មគំរបូពជិតភព និង បតិបតិករេ កមករបំផុសគំនិត។ [របូភព #1] 

សមជិកេនកនុងគណៈកមមករ េនកនុងចំេ មអនកដៃទេទ ត រមួមន បធនេសកពីររបូ និង បធន

សមគមសេ ងគ ះេសកពីររបូ េនទី កង ផតអូ ពីនស៍ និង បធនេបសកកមម ែដលមន យុ 30 ឆន ំ េធជ

អធិបតីេលអនកផ ពផ យ សនេពញេម៉ងជង 74 នក់េនកនុងេបសកកមមៃហទីផតអូ ពីនស៍ ។ អនក

ផ ពផ យ សនទំងអស់របស់គត់ គឺជជនជតិៃហទី េហយ ជអពភូតេហតុ ស់ ែដលគម នអនក

ផ ពផ យ សន មន ក់ តវបនរងេ គះថន ក់េនកនុងរញជួ យដីដ៏បងិនបេងចេនះេទ។ េនកនុងៃដរបស់

អនកដឹកនំដ៏បំផុសគំនិតកនុងតំបន់ទំងេនះ តវ ក់នូវធនធនរបស់ សនច ក ជធនធនែដលរមួមន

នូវករបរចិច គេ យសបបុរសរបស់អនក ល់គន ជេ ចន។ បជជនៃហទីមនអំណរគុណយ៉ង ជលេ ជ 

ចំេពះករបរចិច គទំងេនះ។ េនេ កមករដឹកនំរបស់គណៈកមមករ នដឹកេសប ងពី ធរណៈរដ

ដូមីនីែគន បនមកដល់យ៉ងឆប់បំផុត។ េនកនុងចេនះបុ៉នម នៃថងៃនកររញជួ យដី យនេ ះបនដឹកមូប

រ បព័នធចំេ ះទឹកសុទធ តង់ ភួយ សមភ រថន ំេពទយ និង កមេវជជបណិតមកដល់ទីកែនង។ 
 

ជំនំុចំនួន បំបួនែដលេនកនុងទី កងផតអូ ពីនស៍ និងជំុវញិទី កងេនះ េសទរែតគម នករខូចខតអី

េ ះ--- េនះជអពភូតេហតុដ៏អ ច រយមួយេទ ត។ អំឡុងសបហ៍បនទ ប់ពីកររញជួ យដី ជំនំុទំងេនះ 

បនកយជទីជ មកសំ ប់ បជជនៃហទីជង 5,000 នក់ េហយ ពឹង ស័យេទេលមូប រ ទឹក 

និងករយកចិតទុក ក់ខងេពទយ តវបនផល់ឱយ។ េសចកី តវករសំខន់ៗ តវបនបំេពញ េហយចប់

េផមេងបេចញពី ភពវកឹវរ។ 
 

ថីតបិតែតពួកបរសុិទធៃហទីេ ម ះ តង់បនរងទុកខយ៉ងធំេធងកី ក៏ពួកេគេពរេពញេទេ យេសចកីសងឃឹម 

ស មប់េពលអនគតែដរ។ ដូចជពួកបរសុិទធកលពីេដមេនកនុងឆន ំ 1846 ផងែដរ ដួងចិតរបស់ពួកគត់ 

តវបនេខទចខទ ំ បុ៉ែនវញិញ ណរបស់ពួកគត់រងឹមំ។ ពួកគត់ក៏កំពុងែតបេ ង នដល់េយងថ េសចកីសងឃឹម 

សុភមងគល និងេសចកីអំណរមិនែមនជផលិតផលៃន ថ នភពេនះេទ បុ៉ែនជផលិតផលៃនេសចកីជំេន

េទេល ពះអមច ស់។ 
 

ពយករមីរមន ផទ ល់មិនចែមកចិតនឹង ថ នភពពិបកៗទំង យេនះេទ ែតគត់យល់ និងបេ ង នយ៉ង

ចបស់អំពីេគលលទធិេនះ៖ 
 

«េហយម៉យងេទ ត ឱបងបូនដ៏ជទី ស ញ់របស់ខញុំេអយ ខញុំចង់និយយេទកន់អនក ល់គន អំពីេសចកី

សងឃឹម... េមលចុះខញុំសូម បប់អនកថ អនក ល់គន នឹងមនេសចកីសងឃឹម េ យ មរយៈដងយធួនៃន



ពះ គីសទ... េហយេនះក៏មកពីេសចកីជំេន របស់អនកដល់ ទង់ សប មពកយសនយ។ េហតុដូេចន ះេហយ 

េបសិនជមនុស មួយមនេសចកីជំេន  េនះេគ តវែតមនេសចកីសងឃឹម តបិតអត់ពីេសចកីជំេន េទ 

េនះពំុ ចមនេសចកីសងឃឹមេឡយ»។ 2 
 

េសចកីសងឃឹមេកតេចញមកពីេសចកីជំេន េទេល ពះេយសូ៊វ គីសទ។ ទង់បនយកឈនះេលេ កិយេនះ

រចួេទេហយ េហយបនសនយថ ទង់នឹងជូតទឹកែភនករបស់េយង 3 េបសិនជេយងនឹងងកែបរេទរក ទង់

ែតមួយអងគ េហយេជ  និងេធ មេនះ។ 
 

មនុស មួយចំនួនែដលសថិតេនកនុងខណៈេពលេនះ មន រមមណ៍អស់សងឃឹម ឬបក់ទឹកចិត ចនឹងេង ង

ឆងល់ថ េតពួកេគ ចទទួលបនេសចកីសងឃឹមមកវញិបនេ យរេប ប ។ េបសិនជអនកគឺជមនុស

មន ក់ ៃនមនុស ទំង យេនះ សូមចងចំថ េសចកីសងឃឹម េកតេចញមកជលទធផលៃនេសចកីជំេន ។ 

េបសិនជេយងនឹង ថ បនេសចកីសងឃឹមរបស់េយង េនះេយង តវែត ថ បនេសចកីជំេន របស់េយង

សិន។ 
 

េសចកីជំេន េទេល ពះអងគសេ ងគ ះ តំរវូឱយមនេ ចនជងករេជ ។ វក យ៉កុប បនបេ ង នថ េទះ

ទំង រក ក៏េជ ដូេចន ះ ពះទំង ពឺខចែដរ។ 4 បុ៉ែនេសចកីជំេន ពិត តំរវូឱយេធករ។ ភពខុសគន រ ង

រក  និងសមជិកេ ម ះ តង់ៃន សនច កេនះ គឺករមិនេជ --- បុ៉ែនេធករ។ េសចកីជំេន រកីចំេរ ន 

មរយៈករេគរព ម ពះបញញតិទំង យ។ េយង តវែតេធករេនកនុងកររក ពះបញញតិទំង យ។ 

េចញមកពីករែណនំេទកន់ ពះគមពីរ េយង នថ៖ «អពភូតេហតុ មិនបនផលិតេសចកីជំេន េទ បុ៉ែន

េសចកីជំេន រងឹមំ តវបនអភិវឌ េ យករ បតិបតិ ចំេពះដំណឹងល ៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ជពកយម៉យង

េទ ត េសចកីជំេន េកតេចញមកេ យេសចកីសុចរតិ»។ 5  
 

េនេពលេយងពយយមរក ពះបញញតិទំង យៃន ពះ ែ បចិតពីអំេពបបរបស់េយង េហយសនយេ យ

អស់ពីសមតថភពរបស់េយងេដមបីេធ ម ពះអងគសេ ងគ ះ េយងចប់េផមរកីចំេរ នទំនុកចិតថ មរយៈ

ដងយធួន េនះអីៗ គប់យ៉ងនឹងមិនអីេទ។ រមមណ៍ទំងេនះ តវបនបញជ ក់េ យ ពះវញិញ ណបរសុិទធ 

ែដលដកេយងេចញពីអី ែដលមយឪពុកអនក តស យផូវរបស់េយង េ ថ «កំចត់េចលកងល់»។ 6 

េ យមិនគិតអំពីករ កលបងរបស់េយង េនះេយង តវបនបំេពញេទេ យ រមមណ៍ៃនសុខុមលភព 

និង រមមណ៍េដមបីេ ច ងជមួយពួកេគេ យអស់ពីដួងចិតថ « សលទំងអស់»។ 7 
 

ខញុំមិនមនបំណងចង់កត់បនថយភពពិតៃនភពអស់សងឃឹមឱយេនកំរតិតិចបំផុតេនះេទ។ ស មប់មនុស

មួយចំនួន ដំេ ះ យចំេពះភពអស់សងឃឹម និងកងល់ទំង យ នឹង តវបនរកេឃញ មរយៈករ

ពិេ គះជមួយនឹងអនកជំនញវជិជ ជីវៈដ៏មនសមតថភព។ បុ៉ែនេយងភគេ ចនបំផុត ភពេ កេ  និង

ភពភ័យខច ចប់េផមរ យបត់េទ េហយ តវបនជំនួយេ យសុភមងគល និងេសចកីសុខ ន េន

េពលេយង ក់ទំនុកចិតរបស់េយងេទេលអនកនិពនធ ៃនែផនករៃនសុភមងគល និងេនេពលេយងអភិវឌ



េសចកីជំេន េទេលមច ស់ៃនេម តីភព។ 
 

េពលថមីៗេនះ មិតជទី ស ញ់មន ក់របស់ខញុំ បនទទួលមរណភពេទេ យ រជមងឺម រកី។ គត់ និង

គ ររបស់គត់ គឺជមនុស ែដលមនេសចកីជំេន ដ៏មហិម។ គឺជករបំផុសគំនិតែដលេមលេឃញថ 

េសចកីជំេន របស់ពួកេគ បននំពួកេគឆងកត់េពលដ៏លំបកេនះេ យរេប ប េនះ។ ពួកេគបនេពរ

េពញេទេ យេសចកីសុខ នេនកនុងចិតែដលគំ ទ និងព ងឹងដល់ពួកេគ។ េ យមនករអនុញញ ត

ពីពួកេគ ខញុំចង់ នសំបុ តរបស់សមជិក គ រមន ក់ ែដលបនសរេសរេនបុ៉នម នៃថងមុន ែដលឪពុករបស់

នងបនទទួលមរណភពថ៖ 
 

«កលពីបុ៉នម នៃថងកនងេទ មនករលំបកជពិេសស... កលពីយប់មិញ េនេពលេយងបន បមូលផំុគន  

េនជិតែ គរបស់េ កប៉ េនះ ពះវញិញ ណៃន ពះអមច ស់ បនេធឱយពួកេយងដឹង េហយបនេដរតួជអងគ

លួងេ មដល់េយងយ៉ងចបស់។ េយងបនទទួលភពសុខ ន... គឺជេរ ងដ៏លំបកបំផុត ែដលេយង

គប់គន ធប់បនទទួលបទពិេ ធន៍ បុ៉ែនេយងទទួល រមមណ៍សុខ នេនកនុងចំេណះដឹងថ... ពះវរ

បិ ែដលគង់េន ថ នសួគ៌របស់េយងបនសនយ េយងនឹងរស់េនជមួយគន ជ កម គ រមងេទ ត។ 

បនទ ប់ពីេវជជបណិតបន បប់េ កប៉េនកនុងមនទីរេពទយថ គម នអីែដល តវេធេទ តេទ េនះគត់បនេមល

មកេយងទំងអស់គន េ យេសចកីជំេន ដ៏ឥតេខច ះ េហយបនសួរេ យក នថ េតមននរ មន ក់

េនកនុងបនទប់េនះមនបញជមួយនឹងែផនករៃនេសចកីសេ ងគ ះេទ? េយងគម នេទ េហយមនអំណរគុណ

ចំេពះឪពុក និងមយ ែដលបនបេ ង នដល់េយងឱយមនេសចកីទុកចិតដ៏ឥតេខច ះ េទេលែផនករ»។  
 

ខញុំនិយយេទកន់អនកែដលរងទុកខ អនកទួញេ កទំងអស់ និងអនកទំង យ ែដលឥឡូវេនះ បឈម

មុខ ឬែដលនឹង បឈមមុខនឹងករ កលបង និងឧបសគគទំង យេនកនុងជីវតិេនះ។ រលិខិតរបស់ខញុំ 

គឺនិយយេទកន់អនកទំងអស់  ែដលមនទុកខ ពយ ឬភ័យខច ឬបក់ទឹកចិត។ រលិខិតរបស់ខញុំ

មនសូររពំង--- ជកររលឹំកមួយអំពីករ បឹក ដ៏លួងេ មចិតដ៏ខជ ប់ខជួន មកពី ពះវរបិ ជទី ស ញ់ 

េទកន់កូនេចរបស់ ទង់ ចប់ ំងពីពិភពេ កបនចប់េផម។ 
 

«...ចូរចងចំចុះ ចូរចងចំចុះថ គឺេនេលសិ ៃន ពះដ៏េ បសេ ះៃនេយង គឺ ពះ គីសទ ជ ពះ ជ

បុ ៃន ពះ ែដលកូន តវសង់ គឹះរបស់កូន េដមបីកល រក បេញច ញខយល់ដ៏ខំងករបស់ មក ែមន

េហយ ពញរបស់ េនកនុងខយល់គួច ែមនេហយ កល ពិល និងខយល់ពយុះកំ ចទំងអស់របស់  

េបកបក់មកេលកូន េនះ នឹងគម នអំ ចមកេលកូនេឡយ េដមបីទញកូនចុះេទកនុងជងុកៃនេសចកី

េវទន និងទុកខលំបកមិនេចះមិនចប់មិនេចះេហយ ពីេ ពះមកពីសី ែដលកូនបនសង់េនេលេនះ 

ែដលជ គឹះដ៏ខជ ប់ខជួនមួយ ជ គឹះមួយេបសិន  មនុស សង់េនេលេនះ េនះពួកេគមិន ចរលំបន

េឡយ»។ 8 
 

ខញុំែថងទីបនទ ល់អំពី ទង់ ថ ទង់បនយកឈនះេលេ កិយ ថ ទង់នឹងមិនែដលេភច ឬេបះបង់េយង



េចលេឡយ តបិត ទង់បនចរកិេយងេនៃផទបតៃដរបស់ ទង់េហយ។ 9 ខញុំែថងទីបនទ ល់ថ អនកទំង យ

ែដលរក ពះបញញតិទំង យរបស់ ទង់ នឹងរកីចំេរ នេសចកីជំេន  និងេសចកីសងឃឹម។ ពួកេគនឹងផល់ឱយ

នូវកមំង េដមបីយកឈនះេលករ កលបងទំងអស់េនកនុងជីវតិ។ ពួកេគនឹងទទួលបទពិេ ធន៍ៃន

េសចកីសុខ ន ែដលហួសេលសពីអស់ទំងករយល់ដឹង។ 10 
 

េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 
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