
ករេរ បចំខួននមំកនូវពរជ័យទងំ យ 

បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន 

 

 បងបូន បសទំង យ អនកែដលេនទីេនះកនុងមជឈមណលសននិសីទ េនកនុងទី កង សលត៍ េលក 

គឺេមលេទគួរឱយរេំភប ស់។ គឺជភពអ ច រយេដមបីដឹងចបស់ថ េនកនុង ជំនំុ ប់ពន់េនទូទំង

ពិភពេ ក េ កពីអនក ល់គន េនទីេនះ--- ជបងបូន បសែដលកន់បពជិតភពរបស់ ពះ--- កំពុងទទួល

បនករចក់ផ យេនះ មករបញជូ ន មផក យរណប។ ជតិ សន៍របស់អនក ល់គន មនេផ ងៗគន  

េហយភ របស់អនកមនេ ចនភ  បុ៉ែនេយងមនលកខណៈមួយដូចគន ។ េយង តវបនទុកចិតឱយកន់

បពជិតភព េហយេដមបីេធកិចចករេនកនុង ពះនមរបស់ ពះ។ េយងគឺជអនកទទួលនូវទំនុកចិតពិសិដ

មួយ។ មនេរ ងជេ ចន តវបនរពឹំងទុកពីេយង។ 

 

ខញុំេនចងចំយ៉ងចបស់បំផុតនូវេរ ងមួយរបស់ខញុំ គឺករចូលរមួេនកនុងករ បជំុបពជិតភព កនុងនមជឌីកុន 

ែដលបនែតង ំងថមី េហយេ ច ងទំនុកដំេកងេបកបទ «Come All Ye Sons of God Who Have Received 

the Priesthood»។ េនយប់េនះខញុំនឹងនិយយអំពីអតថន័យៃនទំនុកដំេកងេនះេឡងវញិ េហយនិយយេទ

កន់អនកថ ចូរមកបុ ទំងអស់របស់ ពះ ែដលបនទទួលបពជិតភព ចូរេយងពិចរ អំពីករេ

របស់េយង ចូរេយងឆុះបញច ំង អំពីករទទួលខុស តវរបស់េយង េហយចូរេយងេដរ ម ពះេយសូ៊វ គីសទ 

ជ ពះអមច ស់របស់េយង។ 

 

កលពីៃមភឆន ំកនងេទ ខញុំបនចូលរមួេនកនុងករ បជំុ កម៉ង់មួយ ែដលកុមរនិយយអំពីបវចនថ ខញុំ

ជរបស់ផងៃន សនច កៃន ពះេយស៊ូវ គីសទ ៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយ។ កុម កុមរទំីងេនះ បន

សែមងថ ពួកេគកំពុងែតទទួលករបំពក់បំប៉ន ស មប់ករបំេរ ដល់ ពះអមច ស់ និងអនកដៃទ។ ត នីពិេ ះ

ស់ កុមរទំង យសូ តនូវែផនករបស់េគយ៉ង ទ ត់ េហយ ពះវញិញ ណ តវបនបញជូ នមកពី ថ ន

សួគ៌។ េច បសមន ក់របស់ខញុំ មន យុ 11 ឆន ំេនេពលេនះ បននិយយអំពីករនិមិតដំបូង េនេពលគត់

សែមងនូវែផនករបស់គត់េនកនុងកមមវធីិ។ បនទ ប់មក េនេពលគត់មករកឪពុកមយរបស់គត់ និងេ ក

េ កយ ខញុំបននិយយេទគត់ថ «ថមមី េ ក  គិតថ េចជិតកយជអនកផ ពផ យ សន

េហយ»។ គត់េឆយថ «េនេទេ ក  ខញុំ តវេរ នេ ចនេទ ត»។ 

 

េនបុ៉នម នឆន ំេ កយមក ថមមី បនេរ ន អរគុណចំេពះឪពុកមយរបស់គត់ និង គបេ ង ន និងអនកឱយ

ដំបូនម ន េនកនុង សនច ក ែដលបនេធករលះបង់ និងយកចិតទុក ក់។ េនេពលគត់មនវយ័ធំលមម 



េនះគត់ តវបនេ ឱយបំេរ េបសកកមម។ គត់បនេធករបំេរ  មរេប បែដល បកបេ យកិតិយស

បំផុត។ 

 

យុវជនទំង យ ខញុំសូម ស់េត នដល់អនក ល់គន  ឱយេរ បចំខួនស មប់ករបំេរ េបសកកមម។ មន

ឧបករណ៍ជេ ចន េដមបីជួយអនកឱយេរ នេមេរ ន ែដលនឹងជ បេយជន៍ដល់អនក ក៏ជួយអនកឱយរស់េនកនុង

ជីវតិមួយ ែដលអនក នឹង តវករេដមបីមនជីវតិសកិសមផងែដរ។ ឧបករណ៍មួយ គឺកូនេស វេភ ែដលមន

ចំណងេជងថ េដមបីកមំងៃនយុវជន ែដលបនេបះពុមពេនេ កមករដឹកនំ របស់គណៈ បធនទីមួយ 

និងកូរ ៉មុ ៃនពួកដប់ពីរនក់។ បងញពីបទ នទំង យមកពីករសរេសរ និងករបេ ង នរបស់ពួកអនក

ដឹកនំ សនច ក និងមកពី ពះគមពីរ េពល បកន់ខជ ប់េទនឹង  នឹងនំមកនូវពរជ័យទំង យពី

ពះវរបិ សួគ៌របស់េយង េហយនឹងករដឹកនំពី ពះ ជបុ ទង់ចំេពះេយងមន ក់។ បែនថមពីេលេនះ

េទ ត មនេស វេភេមេរ នជេ ចន ែដល តវបនេរ បចំេ យយកចិតទុក ក់ បនទ ប់ពីករពិចរ

បកបេ យករអធិ ន។ កម គ រ មន តីជួបជំុ កម គ រ ែដលេគលករណ៍ទំង យៃន

ដំណឹងល តវបនបេ ង ន។ អនក ល់គន េសទរែតទំងអស់ មនឱកសេដមបីចូលេរ នថន ក់សិកខ  

ែដល តវបនបេ ង នេ យ គបេ ង នែដលមនករលះបង់ ែដលមនអីៗយ៉េ ចនេដមបីែចកចយឱយ។ 

 

តវេរ បចំខួន ស មប់ ពហ៍ពិពហ៍កនុង ពះវ ិ របរសុិទធ ក៏ដូចជស មប់េបសកកមម។ ករេដរេលង

ជគូ តឹម តវ គឺជចំែណកមួយៃនករេរ បចំខួនេនះ។ េនកនុងវបបធម៌ជេ ចន ករេដរេលងជគូ គឺជករ

សមរមយ បុ៉ែនកំុេដរេលងជគូរេឡយ  រហូតដល់អនកមន យុដប់ បំមួយឆន ំសិន។ មិនែមនយុវវយ័ទំង

អស់ចំបច់ តវេដរេលងជគូ ឬចង់េដរេលងជគូរេទ។ េនេពលអនកចប់េផមករេដរេលងជគូរ ចូរេទជ

កម ឬមនពីរគូ។ តវ បកដថ ឪពុកមយរបស់អនក បនជួប េហយ គ ល់មនុស ទំង យ ែដលអនក

េដរេលងជគូ។ េ យ រករេដរេលងជគូរ គឺជករេរ បចំមួយស មប់ ពហ៍ពិពហ៍ ដូេចនះចូរេដរ

េលងជគូរែតជមួយនឹងអនកទំង យ  ែដលមនបទ នខពស់បុ៉េ ះ។ 

ចូរ បង បយ័តន េទកែនង ែដលមនបរ ិ នល ជកែនងែដលអនកនឹងមិនជួប បទះនឹងករលបួង។  

 

ឪពុកឈតៃវ បននិយយេទកូន បសរបស់គត់ថ «េបកូនដឹងថ ខួនកូនេនកនុងកែនងមួយ ែដលកូន

មិនគួរេទ ចូរេដរេចញ!»។ េនះជដំបូននលស មប់េយងទំងអស់គន ។ 

 

អនកបំេរ របស់ ពះអមច ស់ ែតងែត បឹក ដល់េយងឱយេស កពក់សមរមយ េដមបីបងញករេគរពចំេពះ

ពះវរបិ សួគ៌ របស់េយង និងខួនេយង។ រេប បែដលអនកេស កពក់ បញជូ ន រលិខិតអំពីខួនអនកេទអនក



ដៃទ េហយជញឹកញប់ មនឥទធិពលយ៉ងេ ចនេលរេប បែដលអនក និងអនកដៃទ េធទេងរ។ ចូរេស កពក់ 

មរេប បមួយ ែដលេលកកំពស់ឥរយិបទលបំផុតរបស់ខួនអនក និងអនកទំង យ ែដលេនជំុវញិអនក។ 

ចូរេជ ស ងពីសំេល កបំពក់ និង ករៈខងេ កែដលហួសេហតុ រមួមនទំងករចក់ ក់ ឬករេចះ

ច់ផងែដរ។ 

 

មនុស គប់របូ តវករមិតល។ កមមិតភ ករបស់អនកនឹងមនឥទធិពលយ៉ងខំង េទេលករគិត និង

កបបកិរយិរបស់អនក ក៏ដូចជអនកនឹងមនឥទធិពលេលេគផងែដរ។ េនេពលអនកែចកចយនូវគុណតៃម

ដូចគន  ជមួយនឹងមិតភ ករបស់អនក េនះអនក ចព ងឹង និងេលកទឹកចិតដល់គន េទវញិេទមក។ ចូរ

ប ពឹតនឹងមនុស គប់របូ េ យស នចិតល និងភពៃថថនូរ។ អនកែដលមិនែមនជសមជិកជេ ចន 

បនចូលមកកនុង នច ក មរយៈមិតភ ក ែដលនំពួកេគមកចូលរមួកនុងសកមមភពទំង យរបស់

សនច ក។ 

 

មនករនិយយជញឹកញប់ ែដលជករពិតថ៖ «ភពេ ម ះ តង់គឺជេគលនេយបយដ៏លបំផុត»។ 1 

យុវជនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយមន ក់ រស់េនដូចជអីែដលគត់បេ ង ន និងេជ ។ គត់េ ម ះ តង់ជមួយ

នឹងអនកដៃទ។ គត់េ ម ះ តង់ជមួយនឹងខួនឯង។ គត់េ ម ះ តង់ជមួយនឹង ពះ។ គត់េ ម ះ តង់េ យ

រទមប់ និងេ យស័យ បវតិ។ េនេពល តវេធករសេ មចចិតដ៏លំបកមួយ េនះគត់មិនែដលសួរ

ខួនឯងថ «េតអនកដៃទនឹងគិតអីខះេនះេទ?» បុ៉ែនសួរថ «េតខញុំគិតយ៉ង អំពីខួនខញុំ?» 

 

ស មប់មនុស មួយចំនួន នឹងមននូវករលបួងមិនឱយេគរពបទ នផទ ល់ខួន ៃនភពេទ ង តង់។ េនកនុង

ថន ក់េរ នចបប់ពណិជជកមមមួយកនុង កលវទិយ ែដលខញុំបនចូលរមួ ខញុំចងចំថ មនមិតមន ក់ មិនែដល

េរ បចំខួនស មប់ករពិភក ជ កមកនុងថន ក់េទ។ ខញុំគិតមកខួនខញុំថ «េតគត់នឹង ច បឡងជប់េ យ

រេប ប ?» 

 

ខញុំបនរកេឃញចេមយេនេពលគត់មកថន ក់េរ ន  ស មប់ករ បលងបញច ប់ េនៃថងរដូវរងមួយ គត់បន

ពក់ែតែសបកេជងផទ ត់មក។ ខញុំភញ ក់េផល េហយបនេមលគត់ េនេពលចប់េផមថន ក់េរ ន។ េស វេភ

របស់គត់ទំងអស់ ក់េនេលឥដ។ គត់េ ះែសបកេជងផទ ត់គត់េចញ េហយគត់ ត់ និងបនេរ បចំ

កវសិតបិទេមេជងរបស់គត់ រចួគត់យកេមេជងេបកទំព័រេស វេភែដលគត់ ក់េនេលឥដ មងមួយ

ទំព័រៗយ៉ងជំនញ  េដមបីេមលចេមយចំេពះសំណួរ បលង។ 

 



គត់ទទួលបនពិនទុដ៏លបំផុតេនកនុងមុខវជិជ ចបប់ ជីវកមមេនះ។ បុ៉ែនេនទីបំផុត គត់បនទទួលនូវ

យុតិធម៌។ េ កយមក េនេពលគត់េរ បចំខួន េដមបី បលងបញច ប់របស់គត់ ជេលកទីមួយ ែដលអនក គប់

គងមុខវជិជ ជក់ ក់ របស់គត់ បននិយយថ «ឆន ំេនះ ជជងករ បលងសរេសរ ខញុំនឹងឈប់េ ប

ទំេន មទំ ប់ចស់េហយ េហយនឹងេធករ បលងផទ ល់មត់វញិ»។ អនកជំនញេបកចក់េ យេមេជង

ជទី ស ញ់របស់េយង នឹងយកេមេជងមក ក់កនុងមត់វញិេហយ េនេពលេនះ  រចួគត់ក៏បន បឡង

ធក់។ 

 

រេប បែដលអនកនិយយ និងពកយែដលអនកេ ប បប់អំពីរបូភពែដលអនកេ ជសេរ សេដមបីបងញយ៉ង

េ ចន។ ចូរេ បពកយសំដី េដមបី ថ បន និងេលកដំេកងដល់អនកទំង យ ែដលេនជំុវញិអនក។ ពកយ

បមថ េ គត គត ឬ ចេ ះេបះ និងករេលងេសចមិនសមរមយ ឬពកយេលងេសច ស ភស គឺជ

ករ បមថដល់ ពះអមច ស់។ មិន តវេ ប ពះនមរបស់ ពះ ឬ ពះេយសូ៊វ គីសទខុសឆគងេឡយ។។ 

ពះអមច ស់មនបនទូលថ «កំុឱយេចញ ពះនមរបស់ ពះអមច ស់ ជ ពះៃនឯង ជអ រឥតករេឡយ»។ 2 

 

ពះវរបិ សួគ៌របស់េយង បនឱយដំបូនម នដល់េយង ឱយែសងរក «អី មួយ ែដល បកបេ យគុណធម៌ 

គួរ ស ញ់ ឬេឈម ះល ឬក៏គួរឱយសរេសរ»។ 3 អីក៏េ យែដលអនកនិយយ ចូរ ប់ ឬេមលអំពីឥទធិពល

ែដលមនមកេលអនក។  

 

របូ ស គម គឺជេ គះថន ក់ និងេ គ ងេញ នជពិេសស។ កររកេមលរបូ ស គមេ យករចង់ដឹង

ចង់េឃញ ចកយេទជករ គប់ គងមួយេទេលទមប់  ែដលនំេទរកសមភ រេនះបែនថមេទ ត េហយ

នំេទរកអំេពរលំងខងផូវេភទ។  ចូរេច ស ងពីរបូ ស គម េន គប់វធីិ។ 

 

ចូរកំុខចេដមបីេដរេចញពីែខ ភពយន បិទទូរទស ន៍ ឬបូរបុ៉សវទិយុ េបសិនជ មនបងញអំពីអី ែដលមិន

តវ មបទ នរបស់ ពះវរបិ សួគ៌របស់អនក។ និយយេ យសេងខប គឺថេបសិនជអនកសង ័យអំពី ែខ

ភពយន េស វេភ ឬទ មង់ៃនករកំ នដៃទេទ តជក់ ក់ មួយ ថ សមរមយ ឬក៏អត់េនះ ចូរកំុ

េមល  កំុ ន  និងកំុចូលរមួជមួយ ។ 

 

វកបុ៉លបន បកសថ «េតអនក ល់គន មិនដឹងេទឬអីថ ខួនអនក ល់គន ជ ពះវ ិ រៃន ពះ េហយថ 

ពះវញិញ ណៃន ពះ ទង់សណិតកនុងអនក ល់គន ?... ពះវ ិ រៃន ពះជវតថុដ៏បរសុិទធ គឺជខួនអនក ល់គន េនះ

ឯង»។ 4 បងបូន បស គឺជករទទួលខុស តវរបស់េយង េដមបីរក ពះវ ិ ររបស់េយង ឱយបន ត 



និងបរសុិទធ។ 

 

ឱសថែដលមហន យ ករេ ប បស់ឱសថខុសពីករែណនំ េ គ ង សវងឹ កេហ ែត និងថន ំជក់ បំផញ

ដល់របូកយ ខួរកបល និងសុខភពខងវញិញ ណរបស់អនក។ េ គ ង សវងឹ គប់ទ មង់ គឺមនេ គះថន ក់ដល់

វញិញ ណ និងរបូកយរបស់អនក។ ថន ំជក់ ចយកអនកេធជទសករ េធឱយសួតរបស់អនកេខ យ និងបនថយ

ជីវតិរបស់អនក។ 

 

ត នីែដល ចជួយឱយអនកខិតេទកន់ែតជិតនឹង ពះវរបិ សួគ៌របស់អនក។ ត នី ច តវបនេ បេដមបីអប់រ ំ

ង បំផុសគំនិត និងប ងបប ងម។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ត នី ចេធឱយសពឹកករយល់ដឹងខង

វញិញ ណរបស់អនក មរយៈចងក់ បី៊ត បពលភព និងបទកពយខីៗ។ ឥទធិពលអវជិជមន គឺមនយ៉ងេ ចន 

េបសិនជអនកបំេពញេនកនុងគំនិតរបស់អនក ជមួយនឹងត នីែដលមិនសកិសម។ 

 

េ យ រែតកររមួ បតិព័ទធខងផូវេភទ គឺជេរ ងដ៏ពិសិដបំផុត េនះ ពះអមច ស់ ត មវឱយមនករ គប់

គងេលខួនឯង និងភពបរសុិទធ មុនេពលេរ បករ ក៏ដូចជមនភកីភពេពញេលញ បនទ ប់ពីេពលេរ ប

ករ។ េនកនុងករេដរេលងជគូរ ចូរ ប ពឹតជមួយនឹងគូរេដរេលងរបស់អនក េ យករេគរព េហយរពឹំងឱយ

ៃដគូរបស់អនក បងញនូវករេគរពដូចគន ចំេពះអនក។ ទឹកែភនកនឹងមនេ យេជ សមិនរចួ េពលេធអំេព

រលំង។ 

 

បធន វឌី អូ មិកេឃ ែដលជ បធនទី បំបួន ៃន សនច ក បនឱយដំបូនម នថ «ខញុំសូមអងរឱយអនក

គិតគំនិត តសំ»។ បនទ ប់មក គត់បនេធករ បកសអំពីេសចកីពិតដ៏សំខន់េនះថ៖ « គប់សកមមភព 

តវបនេកតេឡងេ យ រករគិត។ េបសិនជេយងចង់ គប់ គងសកមមភពរបស់េយង េយង តវែត គប់

គងករគិតរបស់េយង»។ បងបូន បស ចូរបំេពញេនកនុងគំនិតរបស់អនកេ យគំនិតលៗ េនះសកមមភព

របស់អនក នឹងបន តឹម តវ។ សូមឱយអនក ល់គន មន ក់ៗ ចនិយយេឡងវញិនូវឃេសចកីពិត េចញមកពី

ពកយរបស់ េធននីសិន េ យ សឺ គ ដ៖ «កមំងរបស់ខញុំគឺមនដូចជកមំងរបស់យុវវយ័េ យ រ

ែតដួងចិតរបស់ខញុំបរសុិទធ»។ 5 

 

កលពីេពលមិនយូរបុ៉នម នកនងមក មនអនកនិពនធកែសត សីអំពីកមគុណរបស់យុវវយ័ បនសរបុ

េសចកីអំពីករ វ ជវរបស់គត់េ យនិយយថ សងគមបនបញជូ ន រលិខិតចំរះុេទឱយយុវវយ័ៈ 

ករផ ពផ យពណិជជកមម និង បព័នធផ ពផ យដ៏េ ចនបនផស់បូរថ «មន រលិខិតសំខន់បំផុតគឺ 



សកមមភពខងផូវេភទ គឺ ចទទួលយកបន េហយ តវបនរពឹំងទុក» ជករេលកទឹកចិតឱយេធអីមួយ 

ែដល េពលខះ េធឱយយុវវយ័ពិបក ប់នូវករ ពមន របស់អនកជំនញ និងករអងររបស់ឪពុកមយ។ 

ពះអមច ស់បន បប់យ៉ងចបស់ និងលំអិត េនេពល ទង់ បកសដល់េយងថ «ចូរែញកខួនេចញជ

តចុះ»។ 6 

 

េនេពលមនករលបួងមកដល់ ចូរចំអំពីដំបូនម នដ៏ឈតៃវរបស់ វកបុ៉ល ែដលបន បកសថ៖ «តបិត

គម នេសចកីលបួង េកតដល់អនក ល់គន  េ កពីេសចកីលបួង ែដល តវខងមនុស េ កេទ រឯី ពះ ទង់

ក៏េ ម ះ តង់ែដរ ទង់មិនឱយេកងមនេសចកីលបួងហួសកមំងអនក ល់គន េឡយ គឺេនេវ ែដល តវ

លបួង េនះ ទង់ក៏េរ បផូវឱយេច សរចួ េដមបីឱយអនក ល់គន ចនឹង ទំបន»។ 7 

 

េនេពលអនក តវបនបញជ ក់ជសមជិកៃន សនច ក អនកបនទទួលសិទធិ េដមបីមនភពជៃដគូៃន

ពះវញិញ ណបរសុិទធ។ ទង់ ចជួយអនកឱយេធករេ ជសេរ ស តឹម តវ។ េនេពលមនឧបសគគ និងលបួង 

េនះអនកមិនចំបច់មន រមមណ៍ថឯកេកេទ។ ចូរចងចំថ ករអធិ ន គឺជលិខិតឆងែដនេទកន់

អំ ចខងវញិញ ណ។ 

 

េបមននរ មន ក់ជំពប់ដួលេនកនុងករេធដំេណ ររបស់គត់ េនះមនផូវឱយ តឡប់មកវញិ។ ដំេណ រករ

េនះ តវបនេ ថ ករែកែ បចិត។ ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង បនសុគតេដមបីផល់ដល់អនក និងខញុំនូវ

អំេ យទន ែដល បកបេ យពរេនះ។ េទះជផូវមនករលំបក ែតមនករសនយពិតថ៖ «េទះបី

អំេពបបរបស់ឯងដូចជពណ៌ កហមែទងក៏េ យ គង់ែតនឹងបនសដូចហិមៈ»។ 8 

 

ចូរកំុ ក់ជីវតិដ៏អស់កលបជនិចចរបស់អនក បថុយ បថនេឡយ។ ចូររក បទបញញតិរបស់ ពះ។ េបសិនជ

អនកមនអំេពបប កល អនកចប់េផម តឡប់េ កយកន់ែតឆប់ េនះអនកនឹងែសងរកេឃញេសចកី

សុខ ន និងអំណរដ៏ែផមែលម ែដលេកតមនមកជមួយនឹងអពភូតេហតុៃនករអភ័យេទសកន់ែតឆប់។ 

សុភមងគលេកតមនមកពីកររស់េន មផូវ ែដល ពះអមច ស់ចង់ឱយអនករស់េន  និងករបំេរ ដល់ ពះ និង

អនកដៃទ។ 

 

កមំងខងវញិញ ណ ជញឹកញប់េកតមក មរយៈករបំេរ ែដលមិនគិតពីខួនឯង។ កលពីបុ៉នម នឆន ំកនង

េទ ខញុំបនេទេលងេបសកកមមកលីហ័រញ៉ ជកែនងែដលខញុំបនសមភ សអនកផ ពផ យ សនវយ័េកមង

មន ក់មកពីរដចច។ ខញុំបននឹកចំពីករនិយយនឹងគត់ថ «េតអនកមនបនេផញរសំបុ តេទឪពុកមយរបស់



អនក ល់សបហ៍ែដរឬេទ?» 

 

គត់បនេឆយថ «បទ បង បស ម៉នសុន»។ 

បនទ ប់មកខញុំសួរថ «េតអនកចូលចិតទទួលបនសំបុ តមកពីផទះែដរឬេទ?» 

 

គត់មិនេឆយេទ។ បនទ ប់ពីករឈប់មួយសនទុះ ខញុំបនសួរថ «េតេនេពល  ជេពលចុងេ កយ ែដល

អនកបនទទួលសំបុ តមកពីផទះ?» 

 

េ យសេមងញ័រៗ គត់េឆយថ «ខញុំមិនែដលទទួលបនសំបុ តមកពីផទះេទ។ ឪពុក គន់ែតជឌីកុន 

េហយមយ មិនែមនជសមជិកៃន សនច កេទ។ ពួកគត់បនអងរខញុំមិនឱយមកេបសកកមមេទ។ 

ពួកគត់បននិយយថ េបសិនជខញុំេទេបសកកមម េនះពួកគត់នឹងមិនសរេសរសំបុ តមកខញុំេទ។ េតខញុំគួរ

េធយ៉ង េទ?» 

 

ខញុំបនអធិ នេ យ ង ត់ៗេទកន់ ពះវរបិ សួគ៌របស់ខញុំថ «េតទូលបងគំគួរ បប់ដល់អនកបំេរ វយ័េកមងរបូ

េនះ អំពី ទង់អីខះ ែដលគត់បនពលិកមមអីៗទំងអស់េដមបីបំេរ  ទង់េនះ?» ករបំផុសគំនិតបនេកត

មន។ ខញុំបននិយយថ «ែអលេឌរ សូមអនកេផញសំបុ តមួយេទមយ និងឪពុករបស់អនក ជេរ ង ល់

សបហ៍អំពីេបសកកមមរបស់អនក។ ចូរ បប់ពួកគត់នូវអីែដលអនកកំពុងែតេធ។ ចូរ បប់ពួកគត់ ថអនក

ស ញ់ពួកគត់ខំងបុ៉  រចួេហយែថងទីបនទ ល់របស់អនកេទកន់ពួកគត់»។ 

 

គត់បនសួរថ «េតពួកគត់នឹងសរេសរមកខញុំវញិឬេទ?» 

ខញុំបនេឆយថ «េនះពួកគត់នឹងសរេសរមកអនកវញិ»។ 

េនេពលេយងបន គន  ខញុំបនេទ មផូវរបស់ខញុំ។ បុ៉នម នែខេ កយមក ខញុំបនចូលរមួេនកនុងសននិសីទ

េសកមួយ េនកនុងរដកលីហ័រញ៉ែប៉កខងតបូង ជេពលែដលអនកផ ពផ យ សនវយ័េកមងរបូេនះ 

បនមកជួបខញុំ េហយនិយយថ «បង បសម៉នសុន េតេ កេនចំខញុំេទ? ខញុំគឺជអនកផ ពផ យ សន 

ែដលមិនបនទទួលសំបុ តមកពីមយ ឬឪពុករបស់ខញុំ អំឡុងេពល បំបួនែខដំបូងេនកនុងតំបន់េបសកកមម

របស់ខញុំ។ េ កបន បប់ឱយខញុំ ‘ែអលេឌរ ចូរេផញសំបុ តមួយេទផទះ ល់សបហ៍ េនះឪពុកមយរបស់អនក

នឹងសរេសរមកអនកវញិ»។ បនទ ប់មកគត់បនសួរថ «េតេ កចំករសនយេនះេទ ែអលេឌរ ម៉នសុន?» 

 



ខញុំេនចំ។ ខញុំបនសួរថ «េតអនកបនទទួលដំណឹងពីឪពុកមយរបស់អនកេទ?» 

 

គត់បនលូកចូលកនុងេ េប៉របស់គត់ េហយដកយកនូវសំបុ តជេ ចន ែដលមនចងនឹងេកសូ៊ គត់

យកសំបុ តមួយេនេលេគ េហយនិយយថ «ខញុំបនទទួលដំណឹងមកពីឪពុកមយរបស់ខញុំ! សូម ប់

សំបុ តមកពី មយរបស់ខញុំមួយេនះ៖ កូន បស េយងរកី យ ស់ែដលបនទទួលសំបុ តរបស់កូន។ 

េយងមនេមទនភពចំេពះកូន ជអនកផ ពផ យ សនរបស់េយង។ ម នេទេមល? ប៉ តវបនែតង

ំងជសងឃ។ គត់កំពុងែតេរ បចំខួន េដមបីេធបុណយ ជមុជទឹកឱយម៉ក់។ ម៉ក់កំពុងែតជួបេរ ននឹងអនកផ ព

ផ យ សន េហយរយៈេពលមួយឆន ំចប់ពីេពល េនះេទ េយងចង់េទរដកលីហ័រញ៉ េនេពលកូន

បញច ប់េបសកកមមរបស់កូន ពីេ ពះេយងទំងពីរនក់ ពមទំងកូន ចង់កយជ គ រអស់កលបជនិចច 

េ យករចូលេទកនុង ពះវ ិ របរសុិទធរបស់ ពះអមច ស់»។ អនកផ ពផ យ សនវយ័េកមងរបូេនះបនសួរ

ថ «បង បសម៉នសុន េត ពះវរបិ សួគ៌ ែតងែតេឆយចំេពះករអធិ ន និងបំេពញ មករសនយទំង

យរបស់ វកឬ?» 

 

ខញុំបនេឆយតបថ «េនេពលមនុស មន ក់មនជំេន  ដូចែដលអនកបនបងញ េនះ ពះវរបិ សួគ៌របស់

េយង ប់ឮនូវករអធិ នដូេចន ះ េហយចេមយនឹងមន មផូវរបស់ ទង់ផទ ល់»។ 

 

មនៃដ តសំ និងចិតបរសុិទធ និងករសម គ័ចិត បនេធឱយមនទំនក់ទំនងជមួយនឹង ពះ។ ពរជ័យមួយ 

ែដលបញជូ នមកពី ថ នសួគ៌ បនេឆយចំេពះករអធិ នេ យអស់ពីចិត ៃនដួងចិត ប ររបស់អនក

ផ ពផ យ សន។ 

 

បងបូន បសទំង យ េនះជករអធិ នរបស់ខញុំ សូមឱយេយង ចរស់េនដូេចន ះ េដមបីេយង ចទំនក់

ទំនងនឹង ថ នសួគ៌ េហយ តវបន បទនពរ សេដ ងគន េនះផងែដរ។ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ 
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