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វគគទីវគគទីវគគទីវគគទី៣៣៣៣    
េទះបីជេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិករស់េនឆង យពីខញុ  ំ ែតខញុ ែំបរជមនអរមមណ៍ថ កពុំងកន់ៃដេគជប់         

ជនិចច។ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិករងច់េំធវជមតិតពិេរគះេយបល់ ជអនកផតល់របកឹស និងជអនកជួយរែំលកទុកខ
េសករបស់ខញុ។ំ េគហកដូ់ចជវតថុ ែតមួយគត់ែដលបញជ ក់ឲយដងឹថ ខញុមំនិបនរស់េនឯេកែត
មន ក់ឯងដូចពីមុនេទៀតេទ គឺយ៉ងេហចណស់កម៏នរូបេគមន ក់េទៀត ែដលេនរង់ចជំទីពឹង
សរមប់ខញុ រំគបេ់ពលែដរ។ របសិនដូចេពលមុន េបខញុមំនេរឿងមនិេពញចតិតសូមបែីតបនតិចបនតួច ក៏
េធវឲយអរមមណ៍ខញុ េំនមិនសងប់ េដកមនិលក់ែដរ។ ខញុមំនិដងឹថ េពលេនះខលួនឯង ចប់េផតមេចះរគប់
រគងអរមមណ៍បនលអ តងំពីេពលណមកេទ។ 

េនសុខៗរសប់ែត    េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកសេរមចចតិតថ េគនឹងជះិឡនរកុង េធវដេំណ រមកជួបខញុ។ំ 
«េយងនឹងបនជួបមុខគន  េហយនិយយរបរស័យគន េលង ឲយអស់ចតិតមតង!» 
េយងបននិយយគន អពីំេរឿង ែដលហក់ដូចជគម នរបេយជន៍ ែតវពិតជសខំន់

សរមប់េយងេលសសពវមួយដង។ គនិំតែដលគតិថនឹងមកជួបមុខគន  បនចូលមករុកទរនទ ន
អរមមណ៍េយងទងំពីរ យ៉ងចបស់រកែឡត។ ករនិយយគន តមទូរស័ពទ ែដលបញជូ នមកតម     
រយៈែខសចិតតេនះ  កល៏អេទេហយែដរ ែតរបសិនេបេយងបនមកអងគុយ េរកបរសកេហវនិយយ
គន កនុងតុែតពីរនក់ វនឹងកន់ែតមនអតថនយ័ ែបលកពីេនះេទេទៀតយ៉ងេរចន។ 

េទះបីជេយងទនំកទ់នំងគន  េដយទូរស័ពទនិមមតិកនុងមេនរមមណ៍ជនិចចកលកេ៏ដយ ក៏
ករពិតេយងទងំពីរនក ់ រស់េនឆង យពីគន ខល ងំណស់។ សរមប់សិសសវទិយល័យដូចេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក 
ករចណំយលុយេធវដេំណ រផលូ វឆង យមកជួបខញុ  ំ វមនិែមនជករងយេទ។ ប៉ុែនតេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិករបប់ថ 
េគនឹងចណំយរបក់សនសផំទ ល់ខលួន េដមបទិីញសបុំរតរថយនតជះិមករកខញុ។ំ 

េនៃថងេនះ ខញុតំងំចតិតថនឹងជះិរថយនតរកុង េទទទួលេគេនសថ នីយ៍ធ។ំ េដយេយងមនិ
បនេផញរូបថតឲយគន េមលេទវញិេទមកជមុន េទបសថ នីយ៍រថយនតរកុងបនកល យជកែនលង ែដល
េយងនឹងបនេឃញមុខមត់គន ពិតជេលកដបូំង។ 

មុនៃថងេនះមកដល់ េយងមនិបនេរបទូរស័ពទ េដយមេនមយិទធិេទ ែតេយងេរបទូរស័ពទ 
ពិតៗេនផទះ និយយណតទី់កែនលងគន ។ េនះជេលកទីមួយែដលខញុ និំងេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនិយយគន េដយ
គម នភពខុសគន រវងេពលេវលមកពកព់ន័ធ។ េទះជរតូវអស់ៃថលទូរស័ពទកគ៏ម នបញហ ែដរ េរពះវ
បនផតល់នូវអរមមណ៍លអៗ  ដល់ខញុ េំរចនណស់។ 
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ដបូំងខញុ ទូំរស័ពទេទសួរេលខេនផទះរបស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក េដយេរបទូរស័ពទតមែខសចតិត។ បនទ ប់ពី
េនះ ខញុកំេ៏របទូរស័ពទេលតុ កនុងបនទប់ទទួលេភញៀវ េហេទេលខេនផទះរបស់េគ។ ខណៈែដលកពុំង
សត ប់សេំឡងេហចូលេទេលខទូរស័ពទេនះ ខញុទំទួលអរមមណ៍ែបលកៗជេរចន។ ៃដខញុកំត បទូ់រស័ពទ
យ៉ងែណន េហយរគប់េញសលអិតៗ កេ៏លចេចញេដរដសេពញថង សរបស់ខញុ។ំ ខញុកំម៏និយល់ពី
អរមមណ៍របស់ខលួនឯងែដរ... េតទូរស័ពទពិតនិងទូរស័ពទនិមមតិខុសគន យ៉ងណ? េរពះមុនេនះមួយ
េម៉ង ខញុកំប៏នេរបមេនមយិទធិ និយយទូរស័ពទជមួយេគ មតងរួចេទេហយែដរ។ 

«អឡូ! ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនឬ?...» 
េនេពលកបលទូរស័ពទ ទទួលសេំឡងេនះចូលមក ខញុកំប៏នឮសេំឡងពីចុងែខសមខ ងេទៀត 

តមទូរស័ពទពិត។ សេំឡងេនះេហយ! ែដលពីមុនមក ខញុបំនសត បរ់តឹមែតកនុងកររសេមរសៃម
ប៉ុេណណ ះ។ 

«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនជួយទូរស័ពទដស់េតឿនខញុ  ំឲយបនមុនេនះមួយេម៉ងផងណ៎... ថរបយ័តនជពំប់េជង
ដួល!...អ៎... អ៎ូយ...» 

េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនិយយេចញមក េដយេធវសេំឡងហក់ដូចជចងយ់។ំ ខញុគំតិថពិតជមនេរឿង
អវីេកតេឡងចេំពះេគ យ៉ងរបកដ។ 

«មនេរឿងអវីេកតេឡងហ៎?» 
«អបំញ់មិញេនះ េពលរត់មកទទួលទូរស័ពទ ខញុកំជ៏ពំប់េជងបុកនឹងសរេសរផទះ េពញមួយ

ទហឹំងែតមតង!» 
ខញុខំទំបស់េំណ ចបេណត រ របញប់ទូរស័ពទតមមេនរមមណ៍បេណត រ េដមបរីបប់េហតុករណ៍

ែដលនឹងេកតេឡងេនកនុងអនគត ដល់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកែដលកពុំងសថិតេនកនុងអតតី។ ...េពលេនះ
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកេនកនុងអតតី ក៏តបមកខញុ វំញិ៖ 

«ជួយផត រំបបខ់ញុ ែំដលេនកនុងអនគតេនះផង ថេហតុអីកេ៏គកល យជមនុសសឆក់កេណត ៀត
ែបបេនះ? ដងឹេទ?... ថេនះជភសតុតងបញជ ក់ថ សមតថភពរបស់េគចបេ់ផតមចុះេខសយេហយ! 
ចុះកចិចករសល របស់ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនយ៉ងេមច៉េហយ? រួចរល់េហយែមនេទ?...» 

ខណៈែដលកពុំងភញ កេ់ផអលនឹងេរឿង ែដលកពុំងសត ប់េនះ ខញុកំនឹ៏កភនកដល់េរឿងសខំន់
មួយភល មៗ៖ 

«ែមន... ែមនេហយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក!!!» ខញុ និំយយជមួយកបលទូរស័ពទេលតុ។ 
«យ៉ងេមច៉? ... មនេរឿងអីឬ?» 
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«វធិងីយៗ ែដលេចតនេចតនេចតនេចតននិយយេនះ គវឺធិេីនះេហយ!!! េហតុអី ខញុ នឹំកមនិេឃញហន៎?...» 
ខញុពំនយល់ឲយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ែដលសថិតេនកនុងេពលេវលដូចគន  សត បេ់ដយសេំឡងពិតៗរបស់ខញុ ំ

៖ 
«េដមបពិីេសធនថ៍ េយងទងំពីរមនរូបរងពិតរបកដែមនេនះ មនិចបំចពិ់បកនគំន  

េទដល់ហងលក់ទនិំញេនះេទ គេឺយងរគន់ែតេរបទូរស័ពទពិតៗ ទូរស័ពទរកគន េទក៏ដងឹបត់េទ
េហយ!» 

ខញុគំតិថេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ែដលេនចុងែខសទូរស័ពទមខ ងេទៀត របកដជភញ ក់េផអលមនិខន េរពះខញុ ំ
ែរសករបប់េទេគខល ងំៗ រហូតភល តែ់ខសសេំឡងេនកនុងចតិត។ ប៉ុែនតេគែបរជរគបរ់គងសតិបន 
យ៉ងរតជក់រសឹម។ 

«អហូ ៎!... េរឿងអីុចងឹេសះ...» 
«េអ៎... េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកគតិេឃញតងំពីដបូំងឬ?» 
«គមួឺយេម៉ងមុនេនះ ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនបនទូរស័ពទ តមែខសចតិតរបប់ខញុ េំហយេនះអី?»។ 
ខញុដំក់ទូរស័ពទចុះ េរកយពីណត់ជមួយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិករួចរល់េហយ។ ភល មៗេនះខញុកំ៏ចុច     

ប៊ូតុងទូរស័ពទេនកនុងកបលេតេទរកេចតនេចតនេចតនេចតន។ េនេពលនងចុចទទួល ខញុកំរ៏បប់ថ ខញុដំងឹេហយវធិី
ងយៗ េដមបពិីេសធន៍ករពិតគអឺវី។ មយង៉េទៀតខញុកំប៏នរបបេ់រឿងណត់ជួបគន  រវងខញុ និំង
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ឲយនងដងឹផងែដរ។ 

«រគន់ែតេរបទូរស័ពទពិតៗ ទូរស័ពទរកគន េទក៏ពិេសធន៍បនេហយ! រគនែ់តប៉ុណណឹ ង េហតុ
អី មនិរពមរបប់ខញុ ពីំដបូំង?» 

េនេពលឮខញុ និំយយែបបេនះ េចតនេចតនេចតនេចតនដកដេងហមបងអូសយ៉ងែវង ហក់បេងហរភពសមុគ
សម ញទងំឡយ ឲយរសត់េចញពីខលួន៖ 

«ហឹុម!... េបខញុ េំធវែបបេនះ េរឿងរ៉វខលះ អចនឹងមនិេធវឲយ ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនបនសបបយចតិតេនះអី!» 
េយងទងំពីរនក់សង តេ់សងៀមមួយសនទុះ ហក់េដមបឲីយចតិតវញិញ ណរបស់េយងទងំពីររជួត

រជបចូលគន សិន។ បនទ ប់មក េចតនេចតនេចតនេចតនកប៏នលឺវចែបបេសកេសថ៖ 
«... ៃថងែសអក ខពំយយមបនតិចណ៎!» 
ខញុមំនិយល់ពីសមតីេនះេសះ េតេចតនេចតនេចតនេចតនចងប់នន័យថេមច៉? ពយយម!??? េតឲយខញុ ំ

ពយយមេរឿងអី? 
*** 
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ៃថងែសអកេឡង រថយនតរកុងែដលខញុជំះិ រសប់ែតរតូវមកជប់គងំ េនកណត លរទូងថនល់។ 
េពលេវលែដលខញុបំនគតិទុក ថនឹងេទទទួលេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកេនេម៉ងប៉ុនម នេនះ ក៏រតូវបនយឺតយ៉វ 
េរពះែតបញហ សទះចរចរណ៍។ េនកនុងរថយនតេឆអៀតែណនេទេដយអនកដេំណ រ ែដលសុទធែត
របថន េឆព ះេទកនស់ថ នីយ៍រថយនតរកុង។ អនកអងគុយែកបរខញុ  ំ គជឺនរជីទំងម់ន ក់ នងពក់អវរង
ពណ៌សវ យខចី អយុរបែហលជរសបលៗនឹងខញុ។ំ ែតេដយនងែតងមុខ ផត់េរកមេមស េទប
េមលេទេឃញធជំងអយុបនតិច។ យុវនរមីន ក់េនះសអ តណស់ នងអងគុយយកកតបធមួំយ 
ដក់បងំពីមុខេជង។ «ខញុចំងេ់ធវខលួនឲយសអ ត ដូចនងខល ងំណស់!» េនេពលខញុអំងគុយចុះែកបរនង 
ខញុបំនគតិដូេចនះ។ 

«កលពីរពឹកមញិ ទូរទសសនប៍នផយយថ ៃថងេនះជៃថងែដលរងបផុំត ជងរល់ៗឆន  ំ
េហយអចមនេភលៀងរពិលធល ក់េទៀតផង េរពះរបេទសេយងបនទទួល ឥទធិពលខយល់ពយុះពី
របេទសជិតខង។»  

ខញុ េំរបទូរស័ពទេនកនុងមេនគត ិ និយយេរឿងេនះឲយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកសត ប។់ េពលេនះេគកពុំងជះិ
េលរថយនតរកុងសេំដមកេហយ។ តងំពីរពឹករហូតមកដល់េថមរេនះ គឺ៨េម៉ងកនលងមកេហយ 
ែដលេគអងគុយេលរថយនតរកុង។... េនេពលគិតេទដល់ទិដឋភព កនុងេពលបនតិចេទៀត ែដល
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនឹងឈរេនចេំពះមុខខញុ  ំ េទបខញុអំតរ់ទមំនិញញឹមែតមន ក់ឯងមិនបន។ ករសនទនរបស់
េយង មនិចបំច់បេញចញសេំឡងមកេរកេទ  ដូេចនះនររូីបរសស់ែដលអងគុយែកបរខញុ  ំ របែហលជ
គតិថខញុកំពុំងបែណត តអរមមណ៍ សមលងឹេទេរកបងអួចេហយ។ ខញុ ចូំលចតិតអងគុយយកកបលែផអកនឹង
កញចក់បងអួចណស់។ េនេពលេនះបងអួចនីមួយៗ មនសភពរតជក់ េហយសអ បេ់ដយទឹក
សេនស ម និងែផសងអ័ពទនេហមនតរដូវ។ េនេពលខញុយំកៃដ េទវសជូតេលកញចក់កនុងែផនកខលះ ខញុកំ៏
អចេមលេឃញទិដឋភព េនខងេរកបនយ៉ងេពញែភនក។ ៃផទេមឃទងំមូលេពរេពញេទ
េដយពពកភនទឹំកមរីេដរដសអែណត តរតែសតទបៗ ហក់ដូចជសញញ របប់ឲយដងឹថបនតិចេទៀត
នឹងមនេភលៀងធល ក់មនិខន។ គម នពនលឺរពះអទិតយចងំជះ េចញពីគនំរដុពំពកទងំេនះេទ គមឺន
ែតភពេខម រសទុ ំនិងខយល់រតជក់បកវូ់ៗ រគបដណត ប់ទីរកុងទងំមូល។ 

«តមរតូវ ខញុ គួំរែតេទដល់សថ នីយ៍រថយនតរកុងេហយ ែតេដយសរសទះចរចរណ៍ខល ងំ
េពក េទបខញុ រំតូវមកជប់គងំេនកណត លថនល់ែបបេនះ។ ចងេ់ទមុខកម៏ិនរួច ចងថ់យេរកយក៏
មនិេកត គមឺនែតអងគុយរងច់បំ៉ុេណណ ះ។ ចុះខងេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកវញិយ៉ងេមច៉េហយ អចមកដល់យឺត
ឬេទ?» 
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«ខងខញុដូំចជគម នបញហ េរឿងសទះរថយនតេទ  េហយកគ៏ម នេភលងសតុបរេញ៉រៃញ៉ែដរ។ បញហ
ែតមួយគផឺលូ វពិបក ហ៎ស!... ហ៎... ជះិេឡងចង់េរគចចេងកះអស់េហយ! សងសយ័ែតេពលេទដល់ 
រតូវឲយចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនជួយរគេហយ! ហ៎ស... ហ៎ស... ហ៎!!!» 

ខញុអំស់សេំណ ចឃឹកៗ លនេ់ចញមកេរកែខសចតិត េនេពលឮសមតេីនះ។ អនកជះិេនេល
ឡនទងំអស់ ងកមកេមលខញុលំន៖់ 

«េមច៉កដ៏ល់ថន ក់ហនឹងេមល៉ះ?!!! មិនអីេទ ខញុសុំខចតិតេដរតួេធវយយជួយរគតចុះ!!! ហ៎ស... 
ហ៎!!! ចុះេពលណ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកមកដល់?» 

«របែហលជពីរេម៉ងេទៀត ខញុ នឹំងេទដល់សថ នីយ៍រថយនតរកុង។ េបេមលតមនឡិកខញុ  ំ
េពលេនះេម៉ង [2 : 30]នទីេហយ េបដូេចន ះរបែហលជេទដល់សថ នីយ៍ េនេម៉ង [4 : 30]នទី។ 
េពលេវលរបស់េយងទងំពីរ េដរខុសគន មួយេម៉ង ែមនេទ? េបអីុចងឹេពលេនះេនខងចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន 
របកដជេម៉ង [3 : 30]នទី។ របែហលជមួយេម៉ងេទៀត ខញុ នឹំងេទបងហ ញខលួនេនឯសថ នីយ៍ធ ំ
កនុងេលករបស់ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនេហយ។ 

«ប៉ុែនតមនិដងឹថ េពលេនះរថយនតែដលខញុជំះិ នឹងេទដល់ ឬអតផ់ងហនឹង?» 
«ខញុ នឹំងេទចទំទួល េនចណំតែដល ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនចុះែតមតង!» 
«ច៎! រថយនតខញុ នឹំងេទឈប់ េនខងមុខសថ នីយ៍រថយនតរកុង! េបរកមនិេឃញ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក

អចសកសួរអនកដៃទបនណ៎!» 
រថយនតរកុង រកំលិខលួនេទមុខសនសមឹៗ។ េពលេមលតមបងអួចចុះមកេរកម ខញុ េំឃញមន

រថយនតតូចៗ វរមកេគមៗ កពុំងបងហុយែផសងពុល ពណ៌សរបេផះ ឲយភយខមួលខម ញ់យ៉ងអប់អួរ
េពញបរេិវណេនះ។ 

«អឺ... េតេយងជួបគន យ៉ងេមច៉េទ េបេយងមនិែដលសគ ល់មុខគន ផង?» 
េនសុខៗ    េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកកេ៏លកបញហ េនះនិយយេចញមក េហយខញុកំក៏ពុំងគតិែបបេនះដូច

គន ។ េទះជយ៉ងណកេ៏ដយ ទូរស័ពទេនកនុងមេនគតិរបស់េយង របកដជអចទក់ទងគន
បនយ៉ងរសួល។ ដូេចនះេហយេទបខញុគំតិថ េយងនឹងអចរកគន េឃញេដយមនិពិបក។ 

«សល បេ់ហយ! មនិេឃញមនអីពិបកផង... េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកអចសកសួរនរ ី ែដលសអ តបផុំត
េនកនុងសថ នីយ៍លេមល៍ នរេីនះេហយគជឺរូបខញុ !ំ!!» 

«េបឲយែតែបបេនះ សងសយ័ខញុ  ំមនិបនជួបចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនរហូតេហយ!!!??» 



32 http://archphkai.wordpress.com 

 

ខញុ ែំកលងេធវជមនិខវ យខវល់ ចេំពះេរឿងែដលេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក នឹងបនេឃញមុខមត់ពិតរបស់ខញុ។ំ 
ែតធតុពិតខញុ ែំតងនឹករពួយបរមភជនិចច េទបែតចុងេរកយេនះេទ ែដលខញុ េំបតជញ ចតិតបនថ េយង
រតូវែតជួបមុខនិយយគន  ឲយខងែតបន។ 

េនទីបផុំត រថយនតរកុងែដលខញុជំះិ កេ៏ចញផុតពីករកកសទះ េហយចបេ់ផតមបេងកនេលបឿន 
េបកេចញេទយ៉ងេលឿន ហក់ដូចជកពុំងទូរទត់េពលេវល ែដលបត់បងេ់ទខណៈែដលវរ
េគមៗ យ៉ងយឺតយូរមកេហយេនះ។ ទិដឋភពេផសងៗេនខងេរកបងអួច ក៏នគំន រតរ់បញយេទ
េរកយបត់អស់។ រថយនតតូចៗែដលេនវរសនសមឹៗទនទឹមគន មុនេនះ ក៏ចបេ់ផតមរគែញងខលួន 
េបះពួយេទមុខរហូតបត់រសេមល... សងសយ័ែបបមនអនករងច់ ំេនសថ នីយ៍រថយនតរកុងេហយ 
េទបអនកេបកបេងកនេលបឿនមួយរយៗែបបេនះ។ 

តមេពលេវលែដលេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកបនរបប់ រថយនតែដលេគជះិនឹងមកដល់េនេម៉ង [4 : 30]
នទី ែតសរមប់ខញុ រំបែហលជមនិអច េទដល់មុនេម៉ងេនះបនេទ េទបខញុ ទូំរស័ពទតមែខសចតិត 
េទរបប់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ឲយបនដងឹជមុន។ 

េម៉ង [4 : 30]នទី រថយនតរកុងែដលេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកជះិមក របកដជមកដល់សថ នីយ៍យ៉ងេរៀប
រយ។ ខញុអំងគុយកនប់េនត ងេសដូេរម៉ុន ែដលចងភជ ប់នឹងកតបេលងចុះេឡង េហយនឹកគតិេទ
ដល់េរឿងរបស់េយងទងំពីរនក។់ េរឿងរ៉វេផសងៗែដលខញុ និំងេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកធល បនិ់យយគន  ភគេរចន
ជេរឿងសបបយៗទងំអស់ រហូតេធវឲយខញុមំនិអចលក់ទុកសន មញញឹម មនិឲយេលចេឡងេនេល
ៃផទមុខបន។ ែតមនិដងឹថេហតុអវី េរកយពីេនះខញុ ែំបរជគិតដល់េរឿងរ៉វ កនុងអតតីដែ៏សនឈឺ
ចប់ ទងំកនុងេពលេរៀនេនបឋមសិកស និងេនអនុវទិយល័យេទវញិ។ 

េនេពលយកកបលែផអកនឹងកញចក់រថយនត ដែ៏សនរតជក់េហយសមលងឹេមលេទខងេរក 
េទបខញុដំងឹថ រថយនតបនេបកមកដល់ខងមុខ សថ នីយ៍រថយនតរកុងេហយ។ រទនិចនឡិកចងអុល
េម៉ង [4 : 45]នទី េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិករបែហលកពុំងចុះពីេលរថយនត ឬេបមនិដូេចន ះកក៏ពុំងេដរេចញពី
សថ នីយ៍រថយនតរកុង េហយសេំដេឆព ះមកកន់ចណំតឡនែដលខញុ រំតូវចុះែដរ។ 

អនកេបករថយនតជន់រហវ ងំងក ់ េធវឲយតួរថយនតទងំមូលញ័ររញជួ យ ដូចេគចប់រគែញង។ 
កបលរបស់ខញុ េំបកទងគិចនឹងកញចក់បងអួច លន់សូរបុង័!!! ឈេឺសទរសនលប។់ េនេពលអនកបញជ         
រថយនតរបកសថ ឡនបនមកដល់េគលេដេហយ អនកេធវដេំណ រទងំអស់ កន៏គំន េរកករស
េឡង។ ខញុតំងំចតិតថ នឹងរងច់ចុំះេរកយេគ េទបេនអងគុយបនតេទៀត។ អនកេធវដេំណ ររកំលិខលួន  
សនសមឹៗបនតគន  សេំដេទរតងទ់វ ររថយនតែដលចហំ។ េនទីបផុំត សេំឡងអូ៊ែអរបស់មនុសសមន ក៏
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សងបស់ង ត់បនតិចមតងៗ។ េនកនុងរថយនតេមលេទហក់ដូចជ ធទូំលយរសឡះជងមុន។ នរែីដល
ពក់អវរងរពណ៌សវ យខចីអងគុយជតិខញុ  ំ កេ៏រកកឈរេឡងេហយេដរសេំដេទទវ ររថយនតជមួយ
កតបយួរធមួំយ។ 

«រថយនតរកុងែដលខញុជំះិមក បនមកដល់ខងមុខសថ នីយ៍េហយ ខញុកំពុំងេរៀបនឹងចុះពីេល
រថយនត។» ខញុ រំបប់ដណឹំងដល់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក តមទូរស័ពទកនុងមេនគត។ិ 

«ខញុយំល់េហយ! របសិនេបេពលេនះ មនិេឃញខញុឈំរចេំនរតងច់ណំតេទ សុជួំយេរប
ទូរស័ពទនិមមតិរបប់ផលូ វែដលចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនកពុំងេនផង។ តមេម៉ងេនខងខញុ េំពលេនះ គរឺបែហលមួយ
េម៉ងេទៀត ខញុ នឹំងេទដល់ទីេនះេហយ។» 

េនេពលអនកដេំណ របនចុះអស់េទេហយ ខញុកំច៏បេ់ផតមេរកកឈរេឡង េហយលូកយក
កបូបរបក់េចញមក េដរសេំដេទទវ រេចញរួចហុចលុយឲយអនកេបកបរ។ េពលេអតកបលចុះ
តមជេណត ររថយនតេចញមក ខយល់ដរ៏តជក់បនផត់មួយវបឹមកបះ៉ៃផទមុខរបស់ខញុ  ំរហូតេធវឲយខលួន
របណខញុ  ំ ចប់េផតមរពឺរងរអស់ទងំតួ។ «េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកមកឈរចខំញុ  ំ េនចណំតេនះឬេទហន៎?» ខញុគំតិ
េនកនុងចតិត។ េពលេមលេម៉ង េឃញថេម៉ង [4 : 50]នទីរតមឹ គជឺេពលែដលេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកអច
កពុំងេនកនុងសថ នីយ៍ ឬេបមនិដូេចន ះកក៏ពុំងឈរចខំញុ  ំ េនទីចណំតេនះែដរ។ ខញុគំតិថេគកពុំង
េនកនុងបរេិវណសថ នីយ៍េរចនជង។ 

ខញុ ចុំះពីេលរថយនត េដរេចញមកតមផលូ វេថមរេជង។ ភល មៗេនះ ខញុកំប៏នឮសេំឡងសរងគឺត 
ែរសកលន់េចញពីកែនលងណមួយ។ េទះបីជបនឮថ ជសេំឡងែរសកសរងគឺត ែតករ៏បប់មនិ
រតូវថជសេំឡងមនុសសរបុសឬរសី។ មនិដល់មួយវនិទីតមកផង ខញុកំ៏ដងឹថវមនិែមនជសេំឡង
សរងគឺតែរសករបស់មនុសសេទ ែតជសេំឡងរបស់កង់រថយនត ែដលឆកូតកកតិនឹងថនល់េកសូ៊ េរពះ
រថយនតេនះជន់រហវ ងំទនហ់ន់េពក។ 

េនេពលងករតឡប់េរកយេមលេទថនល់ ែដលអបំញ់មិញេនះមនិេឃញមនអវីេសះ 
រសប់ែតមនេលចតួរថយនតពណ៌េខម  ដធ៏មំហិមកពុំងមុជកបលេបះពួយ សេំដមករកខញុយ៉ំង
េលឿន។ ខញុ េំមលេឃញរូបភពែដលវកពុំងសទុះតរមង់មក បនយ៉ងចបស់រគប់រយៈទងំអស់ មនិ
ខុសពីរូបភពែដលសកុបយឺតៗ េនកនុងែខសភពយនតេឡយ។ ខញុ រំបទក់ែខសែភនកនឹងអនកេបករថយនត 
ែដលកពុំងេបកែភនកសលឺធំៗ េដយកតសីលនេ់សល ។ េទះបីជដងឹថ ៃដដេ៏រៀវតូចរបស់ខញុ  ំ គម នផលូ វនឹង
បញឈបរ់ថយនតយកសេនះបន កខ៏ញុ េំនែតតងំចតិតថ នឹងេលកៃដរងំវេដមបកីរពរខលួន។ 
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ប៉ុែនតរេំពចេនះរសប់ែតមននរណមនិដងឹ េលតចូលមកេហយរចនខញុ េំចញេទរជុង
មខ ង រហូតេធវឲយខញុខំទ តដួលេទេលចេិញច មថនល់។ ភល មេនះែដរ ក៏មនសេំឡងលនខ់ទរកេរកកដី 
ឮេឡងដូចរគប់ែបកផទុះ។ ដុេំលហៈបក់ែបកេខទចខទី បនរជុះធល កម់កខងេរកយខនងខញុ។ំ កញចក់
រថយនតែបកខច ត់ខច យ ធល ក់រយពសេពញដ។ី ៃផទថនល់ទងំមូល េពញេទេដយកេំទចកញចក់ 
ែដលធល កប់ចសចចុះមក ឯកេំទចខលះក៏បនធល កម់កេលខលួនខញុ។ំ ខញុភំងំសម រតវីេងវងវងវ ន់នឹង
េហតុករណ៍ែដលបនេកតេឡង យ៉ងទនហ់នប់ផុំតេនះ។ េរកយពីពិនិតយេឃញថនឹងគម ន   
កេំទចអវីធល កម់កពីេលេទៀត ខញុកំេ៏រកកសនសមឹៗេងបេឡង។ េនេពលេងបមុខេឡងបនរសួល
បួលេហយ ខញុកំប៏នេឃញទិដឋភពៃនឧបបតតេិហតុយ៉ងចបស់នឹងែភនក។ រថយនតមួយេរគឿងេនះ
បនេរចងកូតឆលងផលូ វេថមរេជង េហយរជុលេទបុករបងអគរ រហូតកប់កបលរសុញជប់យ៉ងេរជ
កនុងរបង។ េនែកបរៗេនះ មនបុរសមន ក់ដួលផក បមុ់ខ េដកេសងៀមឈងឹឥតកេរមក... គពិឺតជអនក
ែដលសទុះចូលមករុញខញុ  ំ ឲយេគចេចញពីេរគះថន ក់អបំញ់មញិេនះេហយ។ េបមនិបនេគ ខលួន
របណខញុ  ំពិតជរតូវេកៀបជប់េនចេនល ះរថយនត និងរបងេនះជមនិខន។ 

មនុសសមន ចបេ់ផតមឈូឆរ ចូលមកេចមេរមេមល។ េនកនុងេនះកម៏ននររូីបសអ តែដល
អងគុយេនេលរថយនតែកបរខញុ  ំ ចូលមកេមលែដរ។ ខញុចំបេ់ផតមទបខ់លួន ខេំងបឈរេឡង។ េនេលខលួន
របណខញុគំម នរបួសធងនធ់ងរេទ គឺមនែតសន មដច់រលត់តូចៗរតងៃ់ដសត  ំ ែដលបណត លមកពីខញុ  ំ
យកៃដរចតទ់បថ់នល់ ខណៈែដលខញុ រំលដួំលប៉ុេណណ ះ។ ចែំណកៃដខងេឆវង េនកនក់តបជប់
យ៉ងែណនដូចេដម េទះបីជេពលេនះចេងក មបេនត ងេសដូេរម៉ុន ែដលពយួរជបជ់មួយវេនះ 
បនដច់រជុះរយអស់េទេហយកត។ី 

បុរសចតិតបុណយ ែដលេលតចូលមករងេរគះជនួំសខញុ  ំ េនេដកនឹងថកល់ដែដល។ េគកពុំង
សមលងឹមករកខញុ។ំ ែខសែភនកេនះ តមគនេ់មលរគបច់លនរបស់ខញុ។ំ មនែតមត់េគប៉ុេណណ ះ ែដល
េឃញកេរមកបន េហយហក់ដូចជកពុំងនិយយអវីក៏មនិដងឹ។ ឈមរបស់េគហូរេជគេពញៃផទ
ថនល់េឡងរកហមរចល។ ខញុ េំនេដរេទមុខមនិសូវថនកឹេនេឡយ ែតកព៏យយមរកំិលខលួនសនសមឹៗ 
េដរសេំដេទជតិេគ។ ខញុទំទួលអរមមណ៍ហកដូ់ចជ តងឹែណនកនុងរទូងយ៉ងខល ងំ េសទរែតដក
ដេងហមមនិេចញ េហយកម៏និអចនិយយអវបីនទងំអស់។ ខញុ េំភលចករភយ័ខល ចអស់មួយរយៈ 
េហយនខំលួនេដរទទីមទទម ដូចមនុសសយនតសេំដេទរកេគ េដយបងអូសដេងហមែវងៗបេណត រ។ 

េនេពលខញុលុំតជងគងចុ់ះែកបរខលួនរបណេគ ខញុកំេ៏មលេឃញថ របុសកេំលះេនះកពុំង
េដកដកដេងហមដងហក់ដច់ៗេសទរមនិដល់គន ។ ប៉ុែនតេនេលៃផទមុខរបស់េគែបរជេពញេរបៀបេទ 
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េដយសន មញញឹមយ៉ងចែមលក។ តមករពិនិតយេមលេនះ េគរបែហលជមនអយុរសបលៗ
នឹងខញុ  ំឬេបមនិដូេចន ះកេ៏រចនជងខញុបំនតិចបនតួចប៉ុេណណ ះ។ េគបេញចញកយវកិរ ហកដូ់ចជកពុំង
រួបរួមរបមូលអស់កលំងំកយចតិតជេលកចុងេរកយ េហយេលកៃដសនសមឹៗេឡងមកអែងអល
ថព ល់ខញុ។ំ ៃផទមុខរបស់េគសែំដងភពសកប់សកល់ ហក់ដូចជមនុសសែដលមនេសចកតសុីខខល ងំ 
ណស់។ េនកនុងវនិទីេនះឯង ខញុកំដ៏ងឹថ េគជនរណ? 

«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន... េលខសងំត់របស់កូនហិបេនះគ ឺ[450] ...»  
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក និយយចប ់កក៏អួតឈមេចញមក េហយបទិែភនកសនលឹមេទ។ 


