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វគគទីវគគទីវគគទីវគគទី៤៤៤៤    
េយងរតូវេគេលកដក់េល រថយនតសេរងគ ះបនទ ន់ជមួយគន ។ េនតមផលូ វេទមនទីរេពទយ 

េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកបនផុតដេងហមេទយ៉ងេសងៀមសង ត។់ រូបភពេនចេំពះមុខខញុ  ំ េធវចលនវលិវល់រចបូក
រចបល់ដូចកនុងសុបនិ។ គិលនុបដឋ យិកខលះរុញរេទះដឹកខញុ  ំ ខលះចបខ់ញុបំឱីបេដមបបីញជូ នរងកយ
ែដលេដកនឹងថកល់របស់ខញុ េំទបនទប់សេរងគ ះ។ 

ខណៈែដលេគកពុំងដកឹខញុ េំនកនុងរថយនតសេរងគ ះបនទ ន់ ប៉ូលីសមន ក់បនចូលមករតួត
េមលសន មរបួសដច់រលត់រតងៃ់ដសត រំបស់ខញុ  ំ េហយសួរសណួំរខលះៗ។ េតបុរសែដលេដកសល ប់
េនះជនរណ? មនទនំកទ់នំងដូចេមតចជមួយខញុ?ំ... ប៉ុែនតខញុមំនិខចីតបេឡយ។ រងកយរបស់ខញុ ំ
បដេិសធ រល់ករេឆលយតបរគប់ែបបយ៉ង។ 

ទីបផុំត ប៉ូលីសមន ក់ករ៏កេឃញ អតតសញញ ណបណ័ណមួយសនលឹក េនកនុងេហេប៉េខរបស់
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក។ ភន កង់រមន ក់េនះ កអ៏នេឈម ះរបស់េគ។ បណ័ណសគំល់ខលួនេនះ េធវឲយខញុ នឹំកេឃញ
ដល់េរឿងរូបថត ែដលបទិជប់នឹងអតតសញញ ណបណ័ណ។ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកធល បរ់បប់ខញុថំ វគជឺរូបែដល
ថតបនេដយពិបក និងអរកក់េមលបផុំត។ េនេពលេរឿងេនះ រជបចូលមកដល់កនុងកបល
របស់ខញុ  ំ អវីៗហក់ដូចជងងឹតងងល់ទងំអស់ េហយខញុកំភ៏ញ កស់ម រតេីឡងេនេពលេនះ។ ភល មៗ
េនះែដរ អរមមណ៍េសកេសខូចចិតត ក៏នគំន សរមុកចូលមកទរនទ េំពញេដមរទូងខញុ  ំ រហូតេធវឲយ
ទទួលអរមមណ៍ថ ដកដេងហមសទះថប់ៗេសទរមនិេចញ។ 

រថយនតសេរងគ ះបនេបកមកដល់មនទីរេពទយ។ េនកនុងរថយនតគម ននរណមន កស់េងកតដងឹ
េឡយថ តមផលូ វរហូតមក ខញុខំទំបស់េំឡងេហយសមងយំសំង ត់ៗ មនិឲយេគឮ។ មនភន ក់ងរប៉ូលីស
មន ក់េហខញុ។ំ ពួកេគនខំលួនខញុ ចុំះពីេលរថយនត។ ប៉ូលីសនិយយជមួយខញុថំ ខញុកំរ៏តូវេទពិនិតយរង
កយេមលសិនែដរ។ បនទ ប់ពីេនះបុរសរគងឈុតសមន ក់ បនហុចៃដចូលមកបរមុងនខំលួនខញុ ំ
េចញេទ។ ចែំណកប៉ូលីសកប៏នេរតៀមែរគដកឹអនកជមងឺ ទុកសរមប់ខញុ េំទៀតផង។ ប៉ុែនតេពលេនះ 
េដយសរកលំងំចតិតរបស់ខញុ  ំ បនពុះកេរញជ លេឡងវញិ ខញុកំអ៏ចេងបឈរេដរេដយខលួនឯង    
បន។ ខញុកំរនត ក់ៃដេចញពីមនុសសទងំេនះ េហយរតេ់គចេចញេទ។ ខញុ រំតចូ់លេទកនុងមនទីរេពទយ 
រតង់បរេិវណែដលគម នមនុសសេន។ មនទីរេពទយេនះ ធកំ៏ធ ំចស់ក៏ចស់ ហក់ដូចជកសងេឡង
តងំពីសមយ័អណនិគមបរងំេមល៉ះ។ របែហលេដយសរមនករសងសង់អគរថម ី បែនថម
េរចនតណំ និងេរចនេលកេរចនសរេហយ េទបេឃញមនអគរេរតៀបរតសង់របេរជៀតគន យ៉ង
សមុគសម ញ។ េនសងខងផលូ វេដរចូលេទសលធ ំមនបនទបអ់នកជមងឺេនេរៀងគន ជបនតបនទ ប។់ េន
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េលពិតនមនបពំង់សីុយូ៉ទឹកចស់ៗ ដុះែសលនិងសនឹមយ៉ងកខវក។់ ខញុងំកេមលេទខងេរកយ 
េដមបពិីនិតយឲយចបស់កនុងចតិតថ ពិតជគម ននរណតមមកេទៀតេទ។ េនេពលខញុ េំដរបតេ់ទផលូ វ
មខ ងេទៀត រសប់ែតជួបផលូ វទល់។ អពូំលេភលងេនេលពិតនខូច មនសឡុងចស់មួយផទុកធូលី  
េពញ។ េនមតុ េំនះ អចជែផនកមួយៃនមនទីរេពទយ ែដលរតូវេគេបះបង់េចល េហយករ៏បែហលជ
គម ននរណ េដរមកដល់ទីេនះ អស់រយៈេពលជយូរមកេហយែដរ។ តមពិនិតយេមលសភពេន
ជុវំញិេនះ របែហលជមនិធល ប់មននរណមកេបសសអំតេទ េរពះេឃញមនសុទធែតសបុំក
ពីងពង េនរយរបទកគ់ន េសអកសកះ។ ខញុអំងគុយចុះេនេលសឡុង េហយតងំចតិតថនឹងេធវអវី
មយង៉ េដមបឲីយចតិតបនសងប់េឡងវញិខលះៗ។ េនកនុងចរនតគនិំតរបស់ខញុ  ំ បនគតិេទដល់េរឿងមួយ 
តងំពីដបូំងេមលះ៉។... របសិនេបចូលេទែកែរប េរឿងរ៉វេនកនុងអតតីកល េតអចនឹងផល ស់បតូ រេហតុ
ករណ៍ េនកនុងបចចុបបននបនឬេទ? េបេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកមនិចូលមកជួយខញុ  ំេគករ៏បែហលជមនិសល ប់ែដរ... 

ខញុចំបេ់ផតមអងគុយសមឹងសម ធ� េហយេធវសមធបិញជូ នែខសចតិត េទទូរស័ពទៃដេនកនុងកបល។ 
គម នអីឯណ... ែខសទូរស័ពទទនំក់ទនំងជមួយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក េនកនុងអតតីកលេរកយេនះមួយេម៉ង 
េនមនិទន់កត់ផត ច់េនេឡយេទ។ េពលេមលេម៉ងមុនេកតេហតុគេឺម៉ង [4 : 45] នទី េហយ
ឧបបតតេិហតុបនេកតេឡងេនេម៉ង [4 : 50] នទី។ េពលេនះេម៉ង [5 : 15] នទី។ េពលេវល
ខងេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកេដរយឺតជងខងេនះមួយេម៉ង េបដូេចនះេនខងេនះរបកដជេម៉ង [4 : 15] នទី 
គេឺនមនេពលជង៣០នទីេទៀត មុននឹងឧបបតតេិហតុេកតេឡង។ 

ឈមែដលហូរេចញពីៃដសត រំបស់ខញុកំឈ៏ប់ហូរ។ របួសែដលខញុគំតិថ រគនែ់តជសន ម
ដច់រលត់បនតិចបនតួចេនះ ក៏ចបេ់ផតមឈឺេពតផស រហូតេធវឲយសពឹកៃដទងំមូល។ ទីកែនលងដ៏សងប់
សង ត់េនះ មនសភពងងឹតរពលៗ រងកយរបស់ខញុញ័ំរចរំបប់មនិរពមឈប។់ ខញុបំងកបខ់លួនេន 
កនុងសឡុង េហយបញជូ នសេំឡង តមឧបករណ៍ទនំកទ់នំងពណ៌ស េនកនុងមេនគតិ៖ 

«...អឡូ... េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ែមនេទ?» 
«បទ! គខឺញុ ។ំ ចុះេហតុអី បនជមនិទូរស័ពទមករកខញុ េំសះអីុចងឹ? កនលះេម៉ងមកេនះ ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន 

កពុំងេធវអី? បនជួបរូបខញុ េំហយឬេន?» 
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ែដលសថិតេនកនុងកលេវលេរកយេនះមួយេម៉ង េនមនិទន់ដងឹថខលួនឯង

បនសល បេ់ទេហយេទ។ េគកពុំងអងគុយេនេលរថយនតរកុងេនេឡយ េហយរបែហលជកពុំង
សមលងឹេមលេទសភពនន តមបងអួចរថយនតយ៉ងេភលតេភលនផងកម៏និដងឹ។ ខញុមំនអរមមណ៍ហក់
ដូចជ រតូវែដករសួចដរ៏តជក់រសឹបយ៉ងធមំហិម កពុំងបុកលិចកបយ៉់ងេរជេទកនុងេដមរទូង។ 
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ខញុ នឹំកដល់សេំឡងដទ៏នភ់លនរ់បស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក េហយពយយមរមង បច់តិតសួរេគបេណត រ េដយេសចកតី
េសកសត យ៖ 

«េនេពលប៉ុនម នេទៀត រថយនតនឹងមកដល់?» 
«របែហលជ២០នទីេទៀត... ខញុអំងគុយេឡងធុញេទេហយេនៀក! ...ចិនតនចនិតនចនិតនចនិតន? មនេរឿងអីឬ? 

...េហតុអីកស៏េំឡងែបលកយ៉ងេនះ???» 
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនិយយដច់ៗ  េហយរេំពចេនះ សេំឡងកែ៏របជ របកដរបជេឡងភល មៗ៖ 
«េមលេទ ហក់ដូចជមនិែមនេរឿងលអេឡយ មនអវីេកតេឡងហ៎?» 
ខញុ រំតូវរគប់រគងអរមមណ៍ខលួនឯងឲយបនសិន េបមនិដូេចន ះ អរមមណ៍េផសងៗែដលេកតមន

េនេពលេនះ នឹងលតរតដងឆលងតមទូរស័ពទនិមមតិ េទដល់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកទងំអស់ជមនិខន។ 
អរមមណ៍របស់ខញុ េំរបៀបបននឹងសុ៊ប ែដលកកខប់េទេដយ សេំឡងយទួំញេសក េរពះមន
េសចកតេីសនហេនលយឡជំមួយភពេសកេស ែដលេសទរែតផទុះេចញមកយ៉ងេពញទហឹំង។  

«េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ខញុមំនេរឿង ចងសុ់អំងវរ...។ េបជះិរថយនតមកដល់េហយ សូមកុេំចញពីសថ នីយ៍
ឲយេសះ។ សូមទិញសបុំរត េហយរតឡប់េទផទះវញិចុះ!!!» 

េគសង តមួ់យរសបក់ េទបតបមកវញិ េដយសេំឡងភញ ក់េផអល៖ 
«េហតុអីេទ???...» 
«មនិយល់យ៉ងេមច៉? ...មនន័យថ ខញុសំអបេ់លកឯងណស់!!! ខញុមំនិចង់ជួបមុខេទ! ខញុចំង់

លងជរមះអតតីកល ែដលបនជួបេលកឯងមុនេនះ៣០នទី េចញឲយអស់!!!» 
េសចកតឈីឺចប់ និងភពរងសពឹក ែដលកពុំងសរមុកចូលមក បនបងខខំញុឲំយេដកអងកុញេជង

រកេវៀនៗេនេលសឡុងេនះ ហក់ដូចជេបះដូងខញុកំពុំងកអួតឈមេចញមក េហយហូររមឹៗរហូត
េខសះពីរទូង។ ខញុខំខំមំតស់ងកត់ចតិតេឡងញ័រខលួន េដមបកីរពរកុឲំយសេំឡងយខំសកឹខសួលឮេចញ
មកេរក។ 

េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនឹងមនិចបំចចូ់លមកជួយខញុ  ំ េហយេគនឹងបនរតឡប់េទផទះវញិ េដយមន
ជវីតិរស់តេទេទៀត។ ជួនកលេគអចនឹងនឹកខឹងខញុ  ំ ែដលខញុ េំដញេគឲយជិះរថយនតរតឡប់េទវញិ 
េហយអនកែដលរតូវឡនបុក អចជខញុ។ំ ខញុ រំបែហលជរតូវសល ប ់ែតវកល៏អណស់េទេហយ។ 

«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនគតិែបបេនះពិតែមនឬ?» 
«...ច៎ស! ែមនេហយ។» 
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ភពសងបស់ង ត ់ បនចូលមករគបដណត ប់ ករសនទនរបស់េយង។ សង តហ់ក់ដូចជេពល
េវល រតូវឈប់គងំែលងេដរេទមុខេទៀត។ ខញុមំនិដងឹដូចគន ថ េពលេវលកនលងផុតេទយូរ
ប៉ុណណ េទ ខញុបំនរតមឹែតេធមចែភនកចុះ ែតមនិអចកេរមករងកយ ែដលរងឹដូចថមេនះបនេឡយ។ 
ខញុមំនអរមមណ៍ថ រជុងមួយៃនមនទីរេពទយែដលខញុកំពុំងលកខ់លួនេនះ េរបៀបបននឹងសមុរទដេ៏រជ 
ែដលមនែតភពរងរតជក់ដល់ឆអងឹ េហយគម នពនលឺេរជៀតចូលមកដល់។ ខញុបំនឮសេំឡងេសច 
របស់នរណមន ក់ លនឮ់េលវយៗមកពីចមង យ... 

«កុហកែមនេទ?» ទីបផុំតេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក កនិ៏យយេចញមក។ «មនិដឹងថេរពះអវីេទ ែតខញុហំក់
ដូចជដងឹថ ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនកពុំងែតពយយមររងំខញុ  ំមនិឲយេទជតិចណំតរថយនតរកុងេនះ ែមនេទ?» 

«េហតុអី    េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកគតិែបបេនះ?» 
«កេ៏រពះេពលចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន កពុំងចុះពីេលឡនរកុង ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនេនែតទូរស័ពទមកខញុ  ំ តមបណត ញ

ែខសចតិតជនិចច។ ប៉ុែនតបនទ ប់ពីេនះ ែបរជសង តរ់ជបេទវញិ របមណ៣០នទី។ ខញុពំយយមេហ
នងេរចនេលកេរចនសរ ែតគម នសេំឡងេឆលយតបមកេសះ ហក់ដូចជទូរស័ពទនិមមតិរតូវបនេគ
យកេទទុកេចលេនទីកែនលងណមួយអីុចងឹ។ ករទូរស័ពទទក់ទងគន  េនេលកចុងេរកយេនះ 
របកដជមនេរឿងអវីេកតេឡង ជមួយចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនភល មៗមនិខន បនទ ប់ពីចុះពីេលឡនរកុង...»។ 

«មនិពិតេទ! េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក យល់ខុសេហយ!!!» 
«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនេធវជមនិចង់ជួបខញុ  ំ េដមបែីកែរបេហតុករណ៍ែដលបនេកតេឡងរួចេទេហយេនះ 

ែមនេទ? ែតចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនេធវែបបេនះមនិបនេឡយ េរពះមិនថខញុបំនេធវអវីេទ កល៏ទធផលៃនទេងវេនះ  
បនកល យជបទពិេសធនអ៍តតីកល ែដលចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនបនជួបេទេហយ។ ខញុ នឹំងេទចទំទួលេន
ចណំតេនះ! េទះបីជហមយ៉ងណ កគ៏ម នរបេយជន៍ែដរ។» 

សមតីរបស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក បនេធវឲយខញុមំនអរមមណ៍ថ ខលួនឯងបនកល យជកូនេកមងដ៏ទនរ់ជយ
មន ក។់ ខញុមំនិអចេធវអវីបនទងំអស់ េរកពីរពមទទួលយកេសចកតសីល ប់របស់េគ េដយគម នផលូ វនឹង
េរ បរមះបនេឡយ។ 

«រថយនតែដលខញុជំះិ កពុំងែតបនថយេលបឿន និងេរតៀមចូលចតកនុងសថ នីយ៍េហយ។» 
េនេពលេលកនឡិកេមល ខញុ េំឃញរទនិចចងអុលេម៉ង [5 : 20] នទី។ េពលេវលែដល

េនសល់សរមប់ពួកេយង កន់ែតេខចខលីេទេហយ។ ខញុ នឹំកេទដល់រងកយែដលឥតវញិញ ណ 
របស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក។ េបគម នខញុ  ំ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកកម៏និរតូវសល បែ់ដរ។ គតិេឃញែបបេនះេហយ ខញុកំម៏និអច
ហមឃតស់មបជញញៈរបស់ខលួនតេទេទៀតបន។ 
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«កុណ៎ំ!... កុមំកឲយេសះ!!!» ខញុរំរងំេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក តមទូរស័ពទនិមមតិកនុងមេនរមមណ៍។ «េបមក 
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនឹងរតូវសល ប់!...» 

ទនទឹមជមួយគន េនះ ខញុកំនឹ៏កេឃញវធិចុីងេរកយមួយ ែដលអចជួយជវីតិេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកបន។ 
«សល ប់ឬ???» 
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិករសូបយកខយល់ដេងហមចូល េដយបងអូសយ៉ងែវងពីែខសទូរស័ពទមខ ងេទៀត។ សុឲំយ

េគភយ័ខល ច េហយរតឡបេ់ទវញិចុះ។ ខញុចំង់បនែបបេនះ!  ខញុ នឹំកអងវរករេចញពីកនុងជេរមចតិត
របស់ខលួន។ 

«េនេពលខញុ ចុំះពីេលរថយនតរកុង រសប់ែតមនរថយនតមួយេរគឿងេទៀត រជុលចងកូតឆលង
ចូលមករកគនូំសផលូ វអនកេថមរេជង េហយមុជកបលសេំដមកបុកខញុ។ំ ភល មៗេនះ កម៏នបុរសមន ក់
សទុះចូលមកករនត ក់ខលួនខញុ េំចញ ែដលបណត លឲយេគរតូវរងេរគះថន ក់រហូតដល់សល ប។់ ...បុរស
េនះេហយ គជឺេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក... េលក... េលកសល ប់ជនួំសខញុ !ំ!!...» 

េនះជេសកនដកមមដស៏ងបស់ង តមួ់យ ែដលបងកបនូ់វភពឈចឺប់េពតផសយ៉ងទរុណ
បផុំត។ 

«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតននឹងចុះពីេលរថយនតរកុងេនេម៉ង [4 : 45] នទី ែមនេទ? ខញុ នឹំងេទចេំនចណំត 
រថយនត។» 

េនេពលឮសមតីេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកេនែតនិយយែបបេនះ ភពេសកេសនិងភពសបបយរកីរយ 
បនសរមុកចូលមករពមគន កនុងេពលែតមួយ ែដលេធវឲយខញុ េំសទរែតដកដេងហមមនិេចញ។ 

«េលកសេរមចចតិតរតមឹរតូវេហយឬ?» 
«ដងឹថចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនមនិសអបខ់ញុ  ំ កធូ៏រចតិតណស់េទេហយ! ខញុ នឹំងេទជួយចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន    ែតខញុ េំនមនិទន់

សគ ល់មុខចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន យ៉ងេមច៉ផង? របបខ់ញុបំនតិចេមល៍ ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនេសលៀកពក់ដូចេមតច?» 
បនឱកសដូេចន ះ ខញុកំ៏ពយយមកុហកេគ ជេលកចុងេរកយ៖  
«ខញុពំក់អវរងពណ៌សវ យខចី េននឹងៃដមនកន់កបូបធមួំយ...» 
េម៉ង [4 : 30] នទី រថយនតរកុងែដលេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកជះិមក កប៏នមកដល់សថ នីយ៍រកុង។ េម៉ង 

[4 : 40] នទី េចតសិេចតសិេចតសិេចតសិកកកកកពុំងរតេ់ឆលឆល  សួរេគសួរឯងរកចណំតរថយនតរកុងែដលខញុជំះិ។ 
បនទ ប់ពីេនះ េយងនិយយគន មនិឈប់ឈរេសះ េរពះហក់ដូចជមនអវីមយង៉កពុំង

េដញតមបញឈបេ់យងយ៉ងរបកតិៗ។ មន ក់ៗ រឭំកេរឿងរ៉វេផសងៗែដលេយងធល ប់និយយគន  តងំ
ពីេដមរហូតមកដល់េពលេនះ។ េយងនិយយគន ថ េរឿងរ៉វែដលកនលងមកេនះពិតជចែមលកែមន 
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េហយកន៏គំន េសចេទ។ អវីៗទងំអស់សុទធែតសបបយរកីរយ ប៉ុែនតអណតូ ងទឹកែភនករបស់ខញុ  ំ ែបរជ
មនិអចរទរំទតេទេទៀតបន វកពុំងបក់ទនំបធ់ល យមកេហយ។ ទូរស័ពទនិមមតិែដលសថិតកនុងចតិត
វញិញ ណ បននសំេំឡងរបស់េយង េធវដេំណ រឆលងកត់េពលេវល និងទីកែនលងនន។ សមតីរគប់
ម៉ត់របស់េយង មនតៃមលេលសអវីៗទងំអស់។ 

េនទីបផុំត េយងទងំពីរកន៏គំន  សងបស់ង ត់បនតិចមតងៗេរៀងៗខលួន។ េយងសុទធែតដងឹថ 
េពលអវសន បនខិតជតិមកដល់េហយ។ របសិនេបអចបញឈបេ់ពលេវលបន ខញុ នឹំងបញឈប់
ភល ម។ េទះបជីេនមនេរឿងរ៉វជេរចនេទៀត ែដលខញុចំងនិ់យយ ែតខញុ ែំបរជមនិអចនិយយ
េចញមកបនេទវញិ។ ភពសងបស់ង ត ់កពុំងែតអែណត តវលិវល់ េនចេនល ះេយងទងំពីរនក។់ ខញុ ំ
យកៃដឱបសម របស់ខលួនឯង េដមបកុីឲំយញប់ញ័រ។ 

«េនសល់េពលរបែហល១០នទីេទៀត នឹងដល់េវលែដលេកតឧបបតតិេហតុេហយ។ ខញុ ំ
កពុំងរកផលូ វ េទចណំតរថយនត។» 

េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនិយយ ហកដូ់ចជបនសេរមចចតិតចបស់ណស់េហយ។ ចែំណកខញុបំនរតមឹ
ែតងកក់បលទទួលប៉ុេណណ ះ។ េនេពលបទិែភនកសមឹងសម ធ� ខញុ េំឃញរូបភពេគរគែវងសេំពៀត     
សមភ រៈេចល េហយរបញប់រតេ់ចញេទយ៉ងចបស់រកែឡត េរបៀបដូចខញុកំពុំងឈរេមលេន  
ែកបរៗេនះ។ 

«េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក េបបតូ រចតិត គអឺចបតូ របន េនេពលេនះណ៎!» 
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក មនិសត ប់ខញុ េំសះ េគគតិែតពីរត់ៗ ៗ... រត់េចញពីសថ នីយ៍ឡនរកុង រតែ់រជក

មនុសសមន យ៉ងេរចនកុះករ េដមបេីចញមកខងេរក។ 
«ខញុកំពុំងសួររកផលូ វេទកន់ចណំតរថយនត េរពះចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនអចនឹងកុហកខញុ  ំ េដមបកុីឲំយខញុ េំទ

ទនេ់ហតុករណ៍ក៏ថបន។»  
េចញពីសថ នីយ៍កណត ល េទកន់ចណំតរថយនតែដលខញុ ចុំះ មនរយៈចមង យឆង យសម  

គួរ។ េនសល់ែត៥នទីេទៀតប៉ុេណណ ះ ឧបបតតេិហតុនឹងេកតេឡងេហយ។ េពលេវលរបស់េយង
ទងំពីរ ក៏សល់រតមឹែតប៉ុេណណះ។ 

«អរគុណសរមប់អវីៗរគប់ែបបយ៉ងកនលងមក...» 
ខញុ និំយយេចញមក ខញុចំងនិ់យយែបបេនះ ជយូរមកេហយ។ ខណៈេនះ េនកនុងេបះដូង

ដប៏រសុិទធរបស់ខញុ  ំ កពុំងេពញេរបៀបេទេដយ េសចកតអីណំរគុណយ៉ងរជលេរជ។ េគជបុរស
ែដលេធវឲយខញុ រំេំភបចតិតជទីបផុំត េនេពលែដលេគរបប់ថ េគសបបយចតិតេនេពលបននិយយ
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ជមួយខញុ។ំ នឹកេឃញសមតេីនះេពលណ ខញុអំតរ់ទមំនិសបបយចតិត រហូតមនិញញឹមេចញមក
េរកមិនបនរគប់េពល។ ខញុចំង់ឲយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក មនជវីតិតេទេទៀត។ ខញុ ពិំតជរបថន ែបបេនះពិត   
ែមន។ 

«ខញុ េំចញមកេរក សថ នីយ៍រថយនតរកុងេហយ។ អកសធតុេនខងេរក រតជក់ខល ងំ
ណស់ េរពះមនរលឹមរសិចៗផង។» 

ខញុ េំមលនឡិក េឃញរទនិចចងអុលេម៉ង [5 : 45] នទី។ មុនេនះមួយេម៉ង េនកនុងេលក
ែដលសថិតេនខងេរករបពន័ធទូរស័ពទនិមមតិេនះ គជឺេពលែដលរថយនតខញុជំះិ បនមកដល់ចណំត
េហយ។ ខញុដំកដេងហមសង ត់ៗ ... អកសធតុដរ៏តជក់េនកនុងមនទីរេពទយ បនរជបចូលយ៉ងេរជ
េទកនុងសួតរបស់ខញុ។ំ េទះបីជខញុខំេំធវយ៉ងណកេ៏ដយ កខ៏ញុ េំនែតមនិអចបញឈប់ៃដេជង ែដល
កពុំងរងញ័រេនះបនដែដល។ ខញុបំនជ់និចច សុឲំយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកគតិថ នរែីដលអងគុយែកបរខញុ េំនះ គឺ
ជរូបខញុ ចុំះ ករ៏គប់រគន់ណស់េទេហយ។ ដរបណេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ចឃំល េំមលែតនរមីន ក់េនះ េគ
នឹងមនិអចជួបឧបបតតិេហតុេឡយ េហយេគនឹងមនជវីតិរស់តេទេទៀត។ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកមនិដងឹេសះ
ថ ករពិតខញុ េំសលៀកពកែ់បបណ េហយេបេទះជេគគតិចង់ជួយខញុ  ំ កេ៏គគម នផលូ វអចសមគ ល់ខញុ ំ
បនភល មៗ កនុងចេំណមអនកដេំណ រ ដេ៏រចនកកកុញែបបេនះែដរ។ 

«េនខងមុខរបែហលជ៣០ែមរ៉ត មនចណំតរថយនតមួយ។ េនទីេនះខញុ េំឃញមន   
រថយនតរកុងមួយកពុំងឈប់ េដយបេញចញែផសងពុលេខម ែអ េទកនុងបរយិកស។ េតចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនកពុំង
អងគុយេនេលរថយនតេនះឬ?» 

សេំឡងេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកសួរេឡង។ ខញុអំងគុយភវន េនរតង់រជុងដស៏ងប់សង ត់ ៃនមនទីរេពទយេនះ  
ដែដល។ េនកនុងរយៈេពលេនះេហយ ែដលខលួនខញុកំនុងេពលេនះ រតូវកនិកេំទច។ េតខលួនខញុកំនុង     
ខណៈេនះ នឹងរតូវកល យជយ៉ងណហន៎... េបខលួនខញុ េំនកនុងអតតីសល ប់េទេហយ? េចៀសមនិផុត
េទ ខលួនខញុ េំនកនុងេពលេនះ ក៏រតូវសល ប់េទតមែដរ។    ខញុមំិនគតិេសះថ ខលួនឯងនឹងរតូវកល យជ
យ៉ងណ ខញុដំងឹែតមយង៉ប៉ុេណណ ះថ េនះគជឺេពលេវល ែដលរតូវឃល តឆង យពីេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក។ 

«ខញុកំពុំងឈរេនែកបររថយនតេនះ គកឺពុំងរងច់ចំនិតនចនិតនចនិតនចនិតន ចុះពីេលរថយនតមក។ ទវ រចបេ់ផតម
េបកេហយ មនអនកដេំណ រជេរចន កពុំងរបេរជៀតគន ចុះមក។ ជនទីមួយគជឺបុរសមន ក ់ពក់អវ
រងធេំខម ខងេរក របែហលជមនិែមនចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនេទហន៎?...» 

សេំឡងេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកឧទនេឡង! េពលែបបេនះេហយ េគេនេឆលៀតនិយយេលងេសចេទៀត។ 
បនទ ប់ពីេនះ អនកដេំណ រកប៏នតគន សនសមឹៗចុះមក។ ចេនល ះនទីនីមួយៗ អនកដេំណ រេនកនុ រថយនត 
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កេ៏នសល់កន់ែតតចិេទៗ។ ខញុខំសំងកត់ចតិតអតរ់ទនឹំងេសចកតសីល ប់ ែដលកនែ់តខិតចូលមកជិត 
ែមនែទនេហយ។ មនិយូរមនិឆប់ រងកយែដលេដករកេវៀនៗ កនុងមនទីរេពទយេនះ នឹងរតូវែបក
ែខញករលយសបសូនយេទ។ 

«នរែីដលពកអ់វរង ពណ៌សវ យខចីចុះមកេហយ!» 
េម៉ង [5 : 48] នទី ខញុកំពុំងបនរ់សនសុ់ឲំយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក យល់ថនរេីនះ គជឺរូបខញុ !ំ ...េន

េពលនឹកដល់រូបភព របស់នរែីដលអងគុយែកបរខញុ េំនះ ខញុកំគ៏តិេឃញភល មថ ខលួនឯងកច៏ង់េធវខលួន
ឲយសអ តដូចនងែដរ េនៃថងណមួយ។ េរកយេកតេហតុ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនឹងដងឹថ នរែីដលសល ប់េនះ 
គជឺរូបខញុ។ំ «េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក! ឲយខញុសុំេំទសណ៎... សុេំទស ែដលខញុ កុំហកេលក។ ...ែតខញុគំម នផលូ វេរជស
េរ សេទ...»។ េនេពលគតិដល់េចតេចតេចតេចតសិកសិកសិកសិក អរមមណ៍ភយ័ខល ចេសចកតីសល ប ់ បនរលយបតអ់ស់   
ភល មៗ។ សីតុណហ ភពេកត ឧណហ ៗ បនរជួតរជបសពវសរពងគកយ ដរ៏តជក់របស់ខញុ។ំ 

«សុេំទសណ៎! ...េហយកសុ៏អំរគុណយ៉ងេរចន សរមប់អវីៗរគប់ែបបយ៉ង។» សេំឡង
របស់ខញុ  ំរជួំលនិយយេចញមក េដយមនិដងឹខលួន។ 

«មនិពិត!!!» 
«មនេរឿងអី?» 
«នរេីនះ មនិែមនជចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនេទ!!!» 
ដបូំងខញុមំនិដងឹេសះថ េគចង់និយយអពីំអវី។ េទះបីជភពពិត េយងអចទនំកទ់នំង

គន បនរតមឹែតសេំឡង ែដលឆលងតមែខសចតិតកនុងទូរស័ពទនិមមតិក៏េដយ ែតេពលេនះខញុហំក់ដូចជ
ទទួលអរមមណ៍ថ ខលួនឯងអចេមលេឃញរូបភពែដលេកតេឡងេនខងចុងែខសមខ ងេទៀត បន
យ៉ងចបស់... រូបភពរបស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក កពុំងរតេ់ចញេទ។ 

«ខញុ េំឃញេហយ! ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនេទបែតចុះ មកឈរេលគនូំសេថមរេជងប៉ុេណណ ះ...» 
េនរតង់េនះមននរមីន ក់ ែដលេទបែតចុះពីេលរថយនតចុងេរកយេគ។ នងកពុំងភញ ក់

េផអលនឹងអកសធតុដ៏រតជក់ េដយសរមនខយល់រងមួយវបិធ ំ បនបក់កតមុ់ខនងអបំញ់    
មញិ។ នរេីនះេលកនឡិកេមលេម៉ងភល មៗ រទនិចចងអុលេម៉ង [4 : 50] នទី។ នងរបែហលជ
គតិថ អនកែដលបនណត់គន ទុកេនះ កពុំងេនទីណឲយរបកដ។ រេំពចេនះ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិករតស់េំដ
េទនងេដយគម នរែរក។ 

«រថយនត!!!...» េចតេចតេចតេចតសិកសិកសិកសិកែរសកភល តស់េំឡង។ 
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កបលរថយនតដធ៏មួំយ កពុំងេបះពួយសទុះសេំដមកចពីំមុខនរេីនះ។ េដយសរេលបឿន
េលឿនហួសករមតិេពក នរេីនះរបកដជគម នផលូ វរស់េទ។ ប៉ុែនតភល មៗេនះ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកក៏សទុះេទរុញ
ខលួននង ឲយខទ តេចញពីចណុំចេរគះថន ក។់ ដូចសេំឡងរគបែ់បកផទុះកឌ ងំេឡងគម នខុស កញចក់
រថយនតែបកខច ត់ខច យ ធល ក់រយពសេពញថនល់។ មនិគួរមនផលូ វែដលខញុបំនឮ ែតខញុ ែំបរជទទួល
អរមមណ៍ថ ខលួនឯងបនឮសេំឡងទងំេនះ យ៉ងចបស់រកែឡត។ 

ខញុដំេងហ យេហេឈម ះេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកេនកនុងចតិត។ រទនិចនឡិក ចងអុលរបបេ់ពលេវលេរកយ
េកតេហតុ រតមឹមួយេម៉ងលមម។ «េយងមនិអចែកែរបេរឿងរ៉វ ែដលបនេកតេឡងេទេហយេទ»
ខញុ នឹំកេទដល់សមតីរបស់េចតេចតេចតេចតសិកសិកសិកសិក ែដលបននិយយទុក។ េនែផនកមួយេនះៃនមនទីរេពទយ ែដល
េមលេទ ហក់ដូចជរតូវេគបេំភលចេចលេហយេនះ មនែតសេំឡងខសកឹខសួលរបស់ខញុបំ៉ុេណណ ះ 
ែដលេនឮសូរលន់រង ំេពញបរេិវណេនះ។ 

«េហតុអី???...» ខញុ ែំរសកយ ំតមទូរស័ពទ កនុងមេនគត។ិ 
«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន ភល តេ់សនៀតេទេហយ ែមនេទ?...» ខញុបំនឮសេំឡងទូរស័ពទ លនេ់ចញពីមខ ង   

េទៀត។ សេំឡងរបស់េគ សត បេ់ទហក់ដូចជ កពុំងឈចឺប ់និងរគរំគបផុំត។ 
«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន របែហលជអចបេញឆ តខញុបំនសេរមច  របសិនេបមនិបនពយួរបេនត ងេសរូប    

ដូេរម៉ុនជប់នឹងកតប។» 
សេំឡងរបស់េគេខសយេទជេរឿយៗ ហក់ដូចជកពុំងនិយយេចញមកពីទីឆង យែសន

ឆង យ រហូតរលកសេំឡងេទមនិដល់។ 
«...ដងឹេទ? េទះបីខញុ រំតូវេដកផក ប់មុខែបបេនះកេ៏ដយ កខ៏ញុអំចេមលេឃញចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន ែដល

រតូវរចនឲយដួលេចញអបំញ់មញិេនះ កពុំងរបឹងេងបឈរេឡងវញិែដរ។» 
«អឺ...» 
«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនេធវទឹកមុខេងឿងឆងល់ ហក់ដូចជមនិដងឹថ មនេរឿងអវីេកតេឡង។ ខញុ រំចនអស់

មួយទហឹំងៃដដូេចន ះ េតមនរបួសឈរឺតង់ណេទ?...» 
«ខញុគំម នរបួសណ រតូវឈចឺប់ េសមនឹងេលកេទ...» 
«េពលេនះចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន កពុំងសមលងឹមកខញុ េំហយ... និងកពុំងេដរចូលមករកខញុ  ំ េដយដេំណ រ   

ញ័រៗ...»   
«...េហយក៏លុតជងគងចុ់ះ ែកបរៗេលក...» ខញុ និំយយបនតពីេរកយេគ។ 
«ខញុកំពុំងេលកៃដ េឡងេទអែងអល...» 
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ខញុបំទិែភនករពឹមៗ ទទួលយកអរមមណ៍កក់េកត  ពីចុងរមមរបស់េគ ែដលលូកមកបះ៉ថព ល់
របស់ខញុ។ំ 

«...មនិេឃញមនេកតមុន រហូតរតូវយកមកគតិេរចនេសះ!...» 
េនេពលទូរស័ពទដច់េទ ខញុបំនរតមឹែតឮសេំឡងទីតៗ!!!... បងអូសដច់ៗ  េហយសង ត់េទ។ 

 


