
« ទងរ់ស់េឡងវិញ!» 
បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន 

 

 អស់រយៈេពលជេ ចនឆន ំកនងេទ កលខញុំេនទី កង ឡុង បេទស អង់េគស ខញុំបនបនេទ

ទស ន លសិលបៈ េឡ។ របូគំនូរែដលគូរេ យ ែហគនសបឺហគ េរម៉េ បន ខុនេសប៊ល និង វចិិ តករ

លបីេឈម ះដៃទេទ ត តវបន ក់ ំងេនកនុងបនទប់យ៉ងេ ចន។ ខញុំេកតសរេសរចំេពះភព សស់ ត

របស់  េហយបនទទួល គ ល់ នូវជំនញ ែដលត មវឱយបេងកតនូវគំនូរទំងេនះេឡង។ េទះជយ៉ង

ក៏េ យ មនគំរមួូយ ែដល ក់េនកច់ ជង ដ៏សងប់ ង ត់មួយ េនជន់ទីបី  មិន តឹមែតទក់ទញ រមមណ៍

របស់ខញុំបុ៉េ ះេនះេទ បុ៉ែនបនទក់ទញដួងចិតរបស់ខញុំ ផងែដរ។ វចិិ តករ េឈម ះ េ ហង េ បមលី 

បនគូររបូអំពីខទមកំសត់មួយ ែបរមុខេទចំសមុ ទ។ សីពីរនក់ ជមយ និង បពនធរបស់អនកេន ទ

អវតមន បនេមលផូវ េហយរង់ចំករ តឡប់មកវញិរបស់គត់េពញមួយយប់។  ឥឡូវេនះ យប់េនះបន

កនងហួសេទ េនះពួកេគបនដឹងចបស់ថ គត់បនវេងងេនកនុងសមុ ទេហយ និងមិន តឡប់មក

វញិេទ។ នងបនលុតជងគង់េនជិតមយេកមករបស់នង េហយេកយកបលេនេលេភរបស់ សីចំ ស់ 

បពនធេនះយំេ យអស់សងឃឹម។ ចំេហះេភងទនេនេលែគមបងួច បប់អំពីរយៈេពលែដលពួកេគរង់ចំ

ជយូរ គឺគម ន បេយជន៍េទ។ 

 

ខញុំបនដឹងអំពីករឈឺចប់របស់ សីវយ័េកមងេនះ ខញុំបនដឹងអំពីករទុកខ ពយរបស់នង។ វចិិ តករគូរគំនូរ

របស់គត់ បប់អំពីេរ ងទុកខេ ក ែដលបនចរកិអក រទុកយ៉ងចបស់ជប់ រមមណ៍។ ខញុំ ន ថ៖ 

ៃថងរះេ យអស់សងឃឹម។ 

 

អ៎ូ! េតយុវនរចីង់បនករលួងេ មចិតយ៉ង េទ សូមបីែតជភពពិត ៃន «ទំនុកដំេកង» របស់ រ ៉បឺ៊ូត 

លូអីស េសវនិសិន៖ 

ផទះគឺជអនកេបកេកងទូក េចញពីផទះេទសមុ ទ 

េហយ បម៉ញ់ មកផទះពីេលកំពូលភនំ។ 1 

 

េនកនុងចំេ មក ទំង យៃនជីវតិរែមង ប់ គម ននរ ដឹងថ បញច ប់េទេ យរេប ប េទ។ 

េសចកី ប់េកតមនមកេលមនុស គប់របូ គឺជ «េករមរតកជ កល» របស់េយង។ េសចកី ប់ 

ចទមទរយក ជនរងេ គះរបស់  ទំងជទរក ឬយុវវយ័ [េសចកី ប់ ចមក] េនកនុងេពលដ៏

សំខន់ៃនជីវតិ ឬករេលចមក របស់េសចកី ប់ ចពនយេពលរហូតដល់ យុចស់ បនផស់ែ បពណ៌

សក់ របស់មនុស មន ក់ឱយ េទជពណ៌ស។ ចេកតេឡង េ យ រឧបបទទវេហតុ ឬជមងឺ... ឬ... ម

រយៈបុពេហតុៃនធមមជតិ បុ៉ែនេសចកី ប់ តវែតេកតមន។ 2 េសចកី ប់ែដលេជ សមិនរចួ តំ ងឱយ



ករបត់បង់សមគមមួយដ៏ឈឺចប់ េហយជពិេសសេនកនុងយុវវយ័ ជករកំេទចេចលនូវសុបិនមិនឱយ

យល់េឃញ កំេទចេចលនូវមហិចឆិ មិនឱយបំេពញ និងបំផញេចលេសចកីសងឃឹម។  

 

បកដ ស់ មនុស ខង ច់ឈម បឈមមុខនឹងករបត់បង់មនុស ជទី ស ញ់ ឬែដលទទួល

គ ល់ថ គត់ក៏ តវ ប់ែដរ មិនបនពិចរ អំពីអី ែដលមនខងេ កយ ងំនន ែដលែញកអីែដល

េមលេឃញ ពីអីែដលេមលមិនេឃញ។  

 

ជេ ចនសទ វត រក៍នងេទ បុរសេឈម ះ យូ៉ប--- ែដលបន បទនឱយនូវអំេ យទនខងសមភ រទំងអស់ 

រកេឃញថខួនគត់ តវបនរងទុកខេ យករឈឺចប់ េ យ រែតអីែដល ចេកតមនេឡង ចំេពះ

មនុស ទំងអស់បុ៉េ ះ--- គត់បនអងគុយជមួយនឹងៃដគូរបស់គត់ េហយនិយយ និងសួរ ប់មិនអស់

ថ «េបមនុស ប់េទ េតនឹងមនជីវតិរស់េឡងេទ តឬ?» 3 យូ៉បបននិយយនូវអីែដលមនុស បស សី

េនរស់ គប់របូ ដៃទេទ ត បនពិចរ ។ 

 

េន ពឹកបុណយអីុេសទរដ៏រងុេរ ងេនះ ខញុំចង់ពិចរ អំពីសំណួររបស់យូ៉ប--- «េបមនុស ប់េទ េតនឹងមន

ជីវតិរស់េឡងេទ តឬ?»--- េហយផល់ចេមយ ែដលមិនេកតមកែតពីករពិចរ េ យយកចិតទុក ក់ 

េនះេទ បុ៉ែនមកពី ពះបនទូលេបកបងញរបស់ ពះែតបុ៉េ ះ។ ខញុំចប់េផមជមួយនឹង រៈសំខន់។ 

 

េបមនគេ មងមួយេនកនុងពិភពេ ក ែដលេយងរស់េនេនះ េនះចបស់ជមនអនកគូសគេ មងេហយ។ 

េតនរ ចេមលនូវភពអ ច រយជេ ចន ៃន កលេ កេនះ េ យមិនេជ ថ មនគេ មងមួយ

ស មប់មនុស  គប់របូេនះ? េតនរ ចសង ័យថ មនអនកគូសគេ មងែដរឬក៏អត់បនេទ? 

 

េនកនុងគមពីរេ កុបបតិ េយងបនដឹងថ អនកគូសគេ មងដ៏ធំ បនបេងកត ថ នសួគ៌ និងែផនដី។ «ឯែផនដី

បនខូច េហយេនទេទ មនសុទធែតងងឹតេន គបេលជំេ ទឹក»។ 

 

អនកគូសគេ មងដ៏ធំ បនមនបនទូលថ «ចូរឱយមនពនឺេឡង ដូេចនះពនឺក៏មនេឡង»។ ទង់បនបេងកត

េមឃ។ ទង់បនែញកដីេចញពីទឹក េហយមនបនទូលថ «ចូរឱយដីដុះតិណជតិេឡង គឺជពួកេ ម  

ែដលមន គប់ នឹងរកុខជតិមនែផ មពូជ ែដលមន គប់កនុងែផេនះ...»។ 

 

ទង់បនបេងកតពនឺពីរ--- ពះ ទិតយ និង ពះច័នទ។ ផក យបនបេងកតេឡង មគេ មងរបស់ ទង់។ ទង់

បនេ ឱយមនសតមនជីវតិេនកនុងទឹក និងសតេហរពីេលែផនដី។ េហយ ក៏មនដូេចន ះ។ ទង់បន

បេងកតឱយមន សត សក សតលូន រ និងសតៃ ព។ គេ មងជិតបនបញច ប់។ 

 



ចុងេ កយេគ ទង់បនបេងកតមនុស ឱយដូចរបូអងគ ទង់---ជ បស និង សី--- មនអំ ច គប់ គងេលវតថុ
មនជីវតិទំងអស់។ 

 

បុរសទទួលបនបញញ ែតមន ក់ឯង---មនខួរកបល ចិតគំនិត និង ពលឹង។ ជមួយនឹងលកខណៈពិេសសទំង

េនះ បុរសែតមន ក់ឯង មនសមតថភពមនេសចកីជំេន  និងេសចកីសងឃឹមករយល់ដឹង និងមហិចឆិ ។ 

 

េតនរ ចជែជកេ យករបញចុ ះបញចូ លថ បុរស ែដលជកិចចករដ៏ៃថថនូរបំផុតរបស់អនកគូសគេ មងដ៏

មហិម ែដលមនអំ ច គប់ គងេលវតថុមនជីវតិទំងអស់ េ យមនខួរកបល និងឆនទៈ មនចិតគំនិត 

និង ពលឹង មនបញញ  និងេទវភព គួរែតែលងមនជីវតិេនេពលវញិញ ណចកេចញពីរបូ ងកយៃនជីវតិ

រែមង ប់េនះបន? 

 

េដមបីយល់អំពីអតថន័យៃនេសចកី ប់ េយង តវែតមនអំណរគុណចំេពះេគលបំណងៃនជីវតិ។ ពនឺ

ពឹមៗៃនករេជ  តវែតចុះចញ់ចំេពះពនឺ ពះ ទិតយនេពលៃថងរបស់វវិរណៈ ែដលេយងដឹងថ េយងបន

រស់េនមុនេពលកំេណ តេនកនុង ជីវតិរែមង ប់របស់េយង។ េនកនុង ថ នភពជីវតិមុនជីវតិេនះរបស់

េយង េយងគម នសង ័យេ ះ េនកនុងចំេ ម បុ បុ តីរបស់ ពះ ែដលបនែ សកអំណរ េ យ រែត

ឱកស េដមបីមកកន់ជីវតិរែមង ប់ែដលមននូវឧបសគគេនះ។ 5 េយងបនដឹងថ េគលបំណងរបស់

េយង គឺេដមបីទទួលរបូ ងកយ េដមបីយកឈនះេលករ កលបង េហយេដមបីបងញថ េយងនឹងរក

ពះបញញតិទំង យ របស់ ពះ។ ពះវរបិ របស់េយង បនដឹងថ េ យ រែតធមមជតិៃនជីវតិរែមង

ប់ េនះេយងនឹង តវបនលបួង នឹងមនអំេពបប េហយនឹងធក់ចុះ។ េដមបីឱយេយង ចមនឱកស

ទទួលេជគជ័យទំងអស់ េនះ ទង់បន បទន ពះ អងគសេ ងគ ះមួយអងគ ែដលនឹងរងទុកខ ពមទំង

សុគតជំនួសេយង។ ទង់មិន តឹមែតេធដងយធួនស មប់អំេពបបរបស់ េយងបុ៉េ ះេទ បុ៉ែនជ

ចំែណកមួយៃនដងយធួនេនះ ទង់នឹងយកឈនះេលេសចកី ប់ខងរបូកយ ែដលេយងនឹងទទួលរង

េ យ រែតករធក់របស់អ័ មផងែដរ។ 

 

េហតុដូេចនះ កលពីជងពីរពន់ឆន ំកនងេទ ពះ គីសទ ជ ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង បនចប់កំេណ តមក

កនុងជីវតិរែមង ប់ កនុងសនូកមួយ េនភូមិេបេថហិម។ ករទស ទយពី ពះែមសីុអស់រយៈកលជយូរមក 

បនមកដល់េហយ។ 

 

មនករសរេសរតូចៗអំពីកុមរភពរបស់ ពះេយសូ៊វ។ ខញុំ ស ញ់វគគគមពីរមកពីលូក៖ « ពះេយសូ៊វក៏កន់

ែតធំ បកបេ យ បជញ រតឹែតេ ចនេឡង េហយជទីគប់ ពះហឫទ័យ ដល់ ពះ និងចិតមនុស ផង»។ 6 

េហយេចញមកពីគមពីរកិចចករ មនឃខីមួយ និយយអំពី ពះអងគសេ ងគ ះ ែដលេពរេពញេទេ យ

អតថន័យថ៖ « ទង់បនយងចុះេឡងេធករល»។ 7 



 

ទង់បនទទួលបុណយ ជមុជទឹក េ យយូ៉ ន េនកនុងទេនយ័ ន់។ ទង់បនេ ពួក វកដប់ពីរនក់។ 

ទង់បន បទនពរដល់អនកឈឺ។ ទង់បនេ បសអនកខិនឱយេដរបន អនកខក់ឱយេមលេឃញ អនកថង់ឱយ

ប់ឮ។ ទង់បនេ បសអនក ប់ឱយរស់េឡងវញិ។ ទង់បនបេ ង ន ទង់បនែថងទីបនទ ល់ េហយ ទង់

បនផល់ជគំរដ៏ូលឥតេខច ះស មប់ឱយេយងេដរ ម។ 

 

េហយបនទ ប់មក េបសកកមមកនុងជីវតិរែមង ប់របស់ ពះអងគសេ ងគ ះៃនពិភពេ ក បនចប់េផមខិតមក

ជិតទីបញច ប់។ ករបរេិភគេល ងយប់ចុងេ កយជមួយនឹង វករបស់ ទង់ បនេធេឡងេនបនទប់ខង

េល។ េនេពលខងមុខេនះ ទង់នឹង ក់េនេគតេសម៉នី និងឆក ងេនកល ៉រ។ី 

 

គម នជីវតិរែមង ប់  ចេមលេឃញនូវ រៈសំខន់េពញេលញអំពីអីែដល ពះ គីសទ បនេធស មប់

េយងេនេគតេសម៉នីេទ។ ពះអងគ ទង់ផទ ល់ េ កយមក បនពិពណ៌នអំពីបទពិេ ធន៍ថ៖ «គឺជ

េសចកីរងទុកខេវទន ែដលប លឱយេយង គឺជ ពះែដលមហិមេលអីៗទំងអស់ តវញ័រេ យ រ

ែតករឈឺចប់ េហយ តវ ចចេ ហិតេចញពី គប់រនធេញស េហយ តវរងទុកខ ពមទំងរបូកយ 

និងវញិញ ណផង»។ 8 

 

បនទ ប់ពីកររងទុកខេនេគតេសម៉នី ឥឡូវេនះ តវបនអស់កកមំង ទង់ តវបនចប់អូសេ យៃដេ គត

គត ៃ ពៃផ  េហយបននំយកេទេនចំេពះមុខ េ ក , ៃកផ, ពី ត់ និងេហរ ៉ឌូ។ ទង់ តវ

បនេចទ បកន់ និងេជរ បមថ។ ភពេឃរេឃបនេកតមនខំងេឡងៗ េធរបូ ងកយរបស់ ទង់

ែបកធយទន់េខ យ។ េ ហិតបនហូរចុះ ម ពះភ ករបស់ ទង់ េនេពលមកុដបនរដ៏េឃរេឃែដលេធ

េឡងេ យបន សច តវបន ក់សងកត់េទេល ពះសិរ ិ ររបស់ ទង់ ចក់ទមុះចេញច មរបស់ ទង់។ 

បនទ ប់មក ទង់ តវបននំយកេទេ កពី ត់ជថមីមងេទ ត ែដលជមនុស ប់ មករែ សក របស់

ពួកមនុស កក់ថ៖ «ឆក ង េទ ឆក ង េទ»។ 9 

 

ទង់ តវបន បមថេ យករ យនឹងែខ តីែសបកែដលមនែដកមុត សច េហយមនឆឹងបនតបញចូល

គន ។ េពលេងបេចញពីករ យដំយ៉ងេឃរេឃ និងេ យករេបះជំ នទំពប់ដួល ទង់លីេឈឆក ង

របស់ ទង់ផទ ល់ រហូតដល់ ទង់មិន ចេទមុខេទ ត េហយអនកេផ ងេទ តបនលីបនទុកជំនួស ទង់។ 

 

ទីបំផុត េនេលភនំមួយ ែដលេ ថកល ៉រ ីខណៈេពលអនកេដរ ម ទង់េមលេទ របូកយរបួសរបស់ ទង់ 

តវបនដំុឆក ងេ យែដកេគលទំងអស់សងឃឹម។ ទង់ តវបនចំអក និង បមថ េហយេមលងយេ យ 

គម ន បណី។ បុ៉ែន ទង់បនមនបនទូលថ «ឱ ពះវរបិ េអយ សូមអត់េទសដល់អនកទំងេនះផង 

តបិតេគមិនដឹង ជេគេធអីេទ»។ 10 



 

េម៉ងដ៏ឈឺចប់បនកនងផុតេទ េនេពល ទង់អស់ ពះជនម។ េចញមកពី ពះឱសដ៏សងួតេ ក មរបស់ ទង់ 

ទង់មនបនទូលថ «ឱ ពះវរបិ េអយ ទូលបងគំសូម បគល់វញិញ ណដល់ ពះហស ទង់វញិ កលមនបនទូល

ពកយទំងេនះរចួេហយ េនះ ទង់ផុតដេងមេទ»។ 11 

 

េនេពលភពសងប់ ង ត់ និងករលួងេ មៃនេសចកី ប់ បកបេ យកីេម ករុ  បនេ ះែលង ទង់

ពីទុកខេ ក ៃនជីវតិរែមង ប់ េនះ ទង់បន តឡប់េទកន់វតមនរបស់ ពះវរបិ ទង់។ 

 

េននទីចុងេ កយ េ កេច យ ចនឹង តឡប់េ កយវញិបន។ បុ៉ែន ទង់មិន តឡប់េ កយេទ។ 

ទង់បនឆងកត់េនេ កមេរ ងទំងអស់ េដមបី ទង់ ចសេ ងគ ះអីៗទំងអស់។ របូកយែដលគម នជីវតិ

របស់ ទង់ តវបន ក់េនកនុងផនូខចីេគមួយេ យេសង ម ង ត់ និងយ៉ង បញប់ បញល់។ 

 

គម នពកយសំដីេនកនុងបទគមពីរពួក គី ទ ន  មនន័យខំងចំេពះខញុំ ជងពកយទំង យ ែដលបន

មនបនទូល េ យេទវ  េទកន់ម៉  ជអនក សកម៉ក់  ែដលកំពុងែតយំ និងម៉ េផ ងេទ ត េនៃថង

ទីមួយកនុងសបហ៍ េពលែដលពួកេគមកកន់ផនូរ េដមបីេមលែថ ពះសពរបស់ ពះអមច ស់របស់ពួកេគេនះ

េទ។ េទវ បនមនបនទូលថ «េហតុអីបនជមករក ពះអងគ ែដលមន ពះជនមរស់ េនកនុងទីេខម ច

ប់ដូេចនះ? ទង់មន ពះជនមរស់េឡងវញិេហយ មិនគង់េនទីេនះេទ»។ 12 

 

ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង មន ពះជនមរស់មងេទ ត។ េជគជ័យេលេសចកី ប់--- គឺជករលួងេ ម

ចិត និងករអះ ងដ៏រងុេរ ងបំផុត េលសអស់ទំង ពឹតករ បវតិ សរបស់មនុស ជតិ។ ករឈឺចប់ 

និងកររងទុកខេនេគតេសម៉នី និងកល ៉រ ី តវបនលប់បត់។ េសចកីសេ ងគ ះដល់មនុស េ ក តវបន

េកតមនេឡង។ ករធក់របស់អ័ ម តវបនែកេឡងវញិ។ 

 

ផនូរទេទេន ពឹកបុណយអីុេសទរទីមួយេនះ គឺជចេមយចំេពះសំណួររបស់យូ៉ប «េបមនុស ប់េទ េតនឹង

មនជីវតិរស់េឡងេទ តឬ?» ចំេពះអនកទំង យែដលបន ប់ឮពកយខញុំ ខញុំ បកសថ េបមនុស ប់

េទ គត់នឹងមនជីវតិរស់េឡងមងេទ ត។ េយងដឹងដូេចនះ តបិតេយងមនពនឺៃនេសចកីពិតែដលបនេបក

សែមង។ «តបិតែដលេសចកី ប់បនមកេ យ រមនុស  េនះេសចកី ប់ែដលមនុស ប់បនរស់

េឡងវញិ ក៏មកេ យ រមនុស ែដរ។ េ ពះដូចជ គប់មនុស ទំងអស់ បន តវ ប់កនុងេ កអ័ ម

ជយ៉ង  េនះ គប់គន នឹងបនេ បសឱយរស់កនុង ពះ គីសទយ៉ងេនះែដរ»។ 13 

 

ខញុំបន ន--- េហយខញុំេជ --- ទីបនទ ល់របស់អនកទំង យ ែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍ករទុកខេ ក

ៃនករឆក ង របស់ ពះ គីសទ និងេសចកីអំណរៃនកររស់េឡងវញិរបស់ ទង់។ ខញុំបន ន--- េហយខញុំេជ --- 



ទីបនទ ល់របស់អនកទំង យ េនកនុងពិភពេ កថមី ែដលបនជួបេ យ ពះអមច ស់ ែដលរស់េឡងវញិ

ដូចគន េនះ។ 

 

ខញុំេជ ទីបនទ ល់របស់មនុស មន ក់ ែដលេនកនុង គកន់កប់ តត េនះ បននិយយជមួយនឹង ពះវរបិ  

និង ពះ ជបុ  េនកនុងៃ ពមួយ ែដលេពលេនះ បនេ ថ ៃ ពពិសិដ េហយែដលបនលះបង់ជីវតិ

របស់គត់ េដមបីបិទ ទីបនទ ល់របស់គត់ េ យេ ហិតរបស់គត់។ គត់បន បកសថ «េហយឥឡូវ

េនះ បនទ ប់ពីទីបនទ ល់ជេ ចនែដលបនែថងអំពី ទង់ េនះគឺជទីបនទ ល់ចុងេ កយបងស់ ែដលេយងខញុំ

សូមែថងអំពី ទង់ គឺថ ទង់មន ពះជនមរស់េន! តបិតេយងខញុំបនេឃញ ទង់ គង់េនខង ំ ពះហស

ៃន ពះ េហយេយងខញុំបនឮសេមងែដលែថងទីបនទ ល់ថ ទង់គឺជបុ បេងកតែតមួយៃន ពះវរបិ »។ 14 

 

ភពងងឹតៃនេសចកី ប់ ច តវបនបេណញេចញជនិចច េ យពនឺៃនេសចកីពិតែដលបនេបក

សែមង។ េ កេច យបនមនបនទូលថ  «ខញុំជេសចកីរស់េឡងវញិ េហយជជីវតិ» 15 «ខញុំទុកេសចកី

សុខេននឹងអនក ល់គន  គឺខញុំឱយេសចកីសុខ នរបស់ខញុំដល់អនក ល់គន »។ 16 

 

អស់ជេ ចនឆន ំមកេហយ ខញុំបន ប់ឮ និង នទីបនទ ល់ ប់មិនអស់ ែដលបនែចកចយនឹងខញុំ េ យ

បុគគលមន ក់ៗ ែដលែថងទីបនទ ល់អំពីភពពិតៃនកររស់េឡងវញិ េហយែដលបនទទួល េនកនុងេម៉ងៃន 

េសចកី តវករដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកេគ នូវេសចកីសុខ ន និងករលួងេ មចិត ែដលបនសនយេ យ

ពះអងគសេ ងគ ះ។ 

 

ខញុំែចកចយជមួយនឹងអនកនូវចំែណកៃនដំេណ រេរ ងដូេចនះមួយ។ េទបែតពីរសបហ៍កនងេទ ខញុំបនទទួល

សបុ តែដល ប៉ះនឹងដួងចិតមួយចបប់ មកពីឪពុកែដលមនកូន បំពីរនក់ ែដលបនសរេសរអំពី គ រ

របស់គត់ េហយជពិេសស កូន បសរបស់គត់ េជសិន ែដលបនឈឺ េនេពលមន យុ បំពីរឆន ំ។ 

អស់រយៈេពលពីរបីឆន ំេ កយមក ជមងឺរបស់ េជសិន បនេរ ផទួនៗជេ ចនដង។ ឪពុករបូេនះ បន បប់អំពី

ឥរយិបទវជិជមន និង លកខណៈរសួ យរបស់ េជសិន េ យមិនគិតអំពីឧបសគគខងសុខភពរបស់គត់។ 

េជសិន បនទទួលបពជិតភពេអរ ៉នុ េន យុ 12 ឆន ំ េហយ «ែតងែតសម គ័ចិត េដមបីដំេកងករទទួលខុស

តវរបស់គត់ឱយបនលបំផុត មិនថគត់ឈឺ ឬជេនះេទ»។ គត់បនទទួលរងន់ កមកយរទិធិឥ នទីរបស់

គត់ េនេពលគត់មន យុ 14 ឆន ំ។ 

 

កលពីរដូវេកមុន មិនយូរបុ៉នម នបនទ ប់ពីខួបកំេណ ត យុ 15 ឆន ំរបស់ េជសិន គត់ តវបនចូលេទកនុង

មនទីរេពទយ មងេទ ត។ េនេពលេទេមលកូនរបស់គត់ េជសិន មងេនះ េនះឪពុករបស់គត់បនេឃញ

ថ ែភនករបស់គត់បិទេហយ។ េ យមិនដឹងថ េជសិន េគង ឬក៏ភញ ក់ េនះគត់បនចប់េផមនិយយ 

េ យ សទន់េទកូន។ គត់និយយថ «េជសិន ឪពុកដឹងថកូនបនរងទុកខេ ចន ស់េនកនុងជីវតិ



េកមងខចីរបស់កូន េហយថ ថ នភពរបស់កូនឥឡូវេនះមនករលំបក។ េទះជកូនមនចបំងយ៉ងធំេន

ខងមុខកី ក៏ឪពុកមិនចង់ឱយកូនបត់បង់េសចកីជំេន របស់កូន េទេល ពះេយសូ៊វ គីសទេឡយ»។ 

គត់បននិយយថ គត់ភញ ក់េផល េនេពល េជសិន េបកែភនកេមលភម េហយនិយយថ «គម នេឡយ!» 

េ យសេមងចបស់ អង់ ច។ េ កយមក េជសិន បនបិទែភនក េហយឈប់និយយ។ ឪពុករបស់គត់

បននិយយថ «េនកនុងករ បកសដ៏ មញញរបស់គត់ េជសិន បនបងញនូវទីបនទ ល់មួយដ៏មន

អំ ចបំផុត េហយបរសុិទធ អំពី ពះេយសូ៊វ គីសទ ែដលខញុំធប់ ប់ឮ...។ េនេពលករ បកសរបស់

គត់ថ គម នេឡយ! បនផិតជប់េនកនុង ពលឹងរបស់ខញុំេនៃថងេនះ ដួងចិត របស់ខញុំបនេពរេពញ េទ

េ យេសចកីអំណរែដល ពះវរបិ សួគ៌របស់ខញុំ បន បទនពរខញុំ េដមបីេធជឪពុក របស់េកមង បសដ៏

អ ច រយ និងសុចរតិ... [ ] គឺជេពលចុងេ កយ ែដលខញុំបន ប់ឮករ បកសទីបនទ ល់ អំពី ពះ គីសទ

របស់គត់»។ 

 

ថីេប គ ររបស់គត់រពឹំងទុកអំពីេរ ងេនះថ គន់ែតជករសំ កេពទយ មធមម មងេទ តកី បុ៉ែន 

េជសិន បន ប់េន បែហលជតិចជងពីរ ទិតយេ កយមក។ បង បស និងបង សីចបងរបស់គត់ 

កំពុងបំេរ េបសកកមមេនេពលេនះ។ បង បសមន ក់េទ តេឈម ះ ខល េទបែតបនទទួលករេ

េបសកកមមរបស់គត់។ មពិត ករេ េនះបនទទួលមុនេពលែដលបនរពឹំងទុក េហយេនៃថងទី 5 ែខ 

សី  មនរយៈេពលមួយសបហ៍មុន ករ ប់របស់ េជសិន គ របនមកជួបជំុគន េនកនុងបនទប់មនទីរ

េពទយរបស់គត់ េដមបីេបកសំបុ តករេ េបសកកមម របស់ ខល េនទីេនះ េហយែចកចយេ យ

គ រទំងមូល។ 

 

េនកនុងសំបុ តរបស់គត់មកកន់ខញុំ ឪពុករបូេនះ ក់របូថតរបស់ េជសិន េនេគងេលែ គមនទីរេពទយរបស់

គត់ ជមួយនឹងបង បសចបងរបស់គត់ ខល ែដលឈរេនជិតែ គ កន់សំបុ តេ បំេរ េបសកកមម

របស់គត់។ េនខងេ កមរបូថត មនសរេសរចំណងេជងថៈ «ករេ ឱយបំេរ េបសកកមមរបស់ពួកេគ

បនេធេឡង ពមគន --- េនសងខ ង ងំនន»។ 

 

បងបូន បស សីរបស់ េជសិន ែដលកំពុងបំេរ េបសកកមម បនេផញសំបុ តដ៏ល និងលួងេ មចិតមកផទះ 

េដមបីែចកចយេនកនុងៃថងបុណយសពរបស់ េជសិន ។ បង សីរបស់គត់ កំពុងបំេរ េនកនុងេបសកកមម 

ហ ង់ទីនបូ៊ណូសែអេរស៉ខងលិច េហយេនកនុងសំបុ តរបស់នង បនសរេសរថ «ខញុំដឹងថ 

ពះេយសូ៊វ គីសទមន ពះជនមរស់ េហយេ យ ទង់មន ពះជនមរស់ េនះេយងទំងអស់គន  រមួទំងេជសិន 

ជទី ស ញ់របស់េយង នឹងរស់េឡងវញិផងែដរ...។ េយង ចទទួលបនករលួងេ មចិត េនកនុង

ចំេណះដឹងពិត ែដលេយងមន េដមបីេយង តវបនផ ភជ ប់ជមួយគន  ជ គ រដ៏េនអស់កលបជនិចច...។ 

េបសិនជេយង ខិតខំេ យអស់ពីសមតថភពរបស់យីង េហយេធឱយបនល បេសរេនកនុងជីវតិេនះ េនះ

េយងនឹងជួប [គត់មងេទ ត]»។ នងបនេទ តថ «[ខគមពីរ] មួយែដលខញុំ ស ញ់ជយូរ េហយឥឡូវ



េនះមនន័យ និង រៈសំខន់ថមី ស មប់ គេនះ...  [មកពី] វវិរណៈជំពូក 21 ខ 4 ៖ ពះ ទង់នឹងជូតអស់

ទំងទឹកែភនក ពីែភនកេគេចញ នឹងគម នេសចកី ប់ ឬេសចកីេ កសេ ងង ឬេសចកីយំទួញ ឬទុកខលំបក

េទ តេឡយ តបិតេសចកីមុនទំងបុ៉នម ន បនកនងបត់េទេហយ»។ 

 

បងបូន បស សីជទី ស ញ់របស់ខញុំ េនកនុងេម៉ងដ៏េ កេ បំផុតរបស់េយង េយង ចទទួលបន

នូវេសចកីសុខ ន យ៉ងខំង េចញមកពីបនទូលរបស់េទវ  េន ពឹកបុណយអីុេសទរដំបូងេនះ « ទង់មន

ពះជនមរស់េឡងវញិេហយ មិនគង់េនទីេនះេទ»។ 

 

 ទង់រស់េឡងវញិ! ទង់រស់េឡងវញិ! 

 េយង បប់េ យអំណរ ទរ 

 កនុងបីៃថង ទង់បនរស់េឡងវញិ 

 ចូរឱយេ កអរ ទរ 

 មនុស មនេសរេីលកី ប់ 

 ពះ គីសទ ទង់មនជ័យជំនះ! 17 

 

កនុងនមជ ក ីពិេសសមួយរបូរបស់ ទង់េនេលែផនដីសពៃថងេនះ េនៃថង ទិតយបុណយអីុេសទរដ៏រងុេរ ង

េនះ ខញុំសូម បកសថ េនះគឺជករពិត េនកនុង ពះនមពិសិដរបស់ ទង់--- ជ ពះនម ពះេយសូ៊វ គីសទ 

ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង--- ែម៉ន។ 
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