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ប្រវត្តិន្រព្រលឹងមួយ

(សម្រង់)

នៅថ្ងៃទី៣០ ខៃកញ្ញៃ ឆ្នៃំ១៨៩៧ សន្តី ថៃរៃសា នៃពៃះកុមារយៃស៊ូ និង 

ពៃះភក្តៃដ៏វិសុទ្ធ បានលាចាកលោកនៃះ នៅក្នុងគិលានដ្ឋៃនអារាមកាមៃល នៅ 

លីសៃយឺ ដោយរោគរបៃងសួត ក្នុងជន្មៃយុ ២៤ឆ្នៃំ ៩ខៃ។

ជីតារបស់ថៃរៃសាឈ្មៃះ ល្វី ម៉ារតាំង កើតនៅ ប៊រ័ដូ ថ្ងៃទី២២ ខៃសីហា 

ឆ្នៃំ១៨២៣ ជាកូនរបស់ពលទាហានបៃចាំការ ក្នុងបន្ទៃយរកៃសាទីកៃុង។ គាត់ 

រស់នៅក្នុងបន្ទៃយតាំងពីក្មៃង មានអនុសៃសាវរីយ៍ជាចៃើន អំពីបៃវត្តិពៃះចៅអធិរាជ 

ណា-ប៉ូឡៃអុង។ គាត់មានឋានន្តរសក្តិជាអនុសៃនីយឯក កៃៃយពី ចូល និវត្តន៍ 

បានមករស់នៅអាឡង់សុង ក្នុងឆ្នៃំ១៨៣០។

កូនបៃុសរបស់ ល្វី មា៉ៃរតាំង ឈ្មៃះ ល្វី ជាមនុសៃសមានសណា្តៃប់ ធ្នៃប់ 

ការងារហ្មត់ចត់ ចូលចិត្តនៅស្ងប់សា្ងៃត់តៃមា្នៃក់ឯង ដើមៃបីសញ្ជឹងគិត។ គាត់ 

រៀនធ្វើនឡិកា ដៃលជាមុខរបរទាមទារឲៃយគាត់មានភាពអំណត់ និងជាក់ លាក់។ 

ពៃលមានអាយុ ២២ឆ្នៃំ គាត់សៃមៃចង់រស់នៅរឹតតៃឆ្ងៃយពីគៃឯង និងស្ងប់សា្ងៃត ់

ជាងមុន។ គាត់បានទៅសុំគៃធ្វើការក្នុងអារាមមួយ តៃដោយ គាត់មិនចៃះភាសា 

ឡាតាំង គៃមិនពៃមទទួលគាត់ទៃ។ បន្ទៃប់ពីសា្នៃក់នៅ បា៉ៃរីសមួយរយៈ គាត់ក៏ 

ទៅនៅជាមួយឪពុកមា្តៃយ បៃកបរបរជាជាងនឡិកានៅអាឡង់សុងវិញ។ នៅ 
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ទីនោះអស់រយៈពៃលបៃៃំបីឆ្នៃំ គាត់រស់នៅដូចជា អ្នកបួស គឺគាត់អធិដ្ឋៃន និង 

អានសៀវភៅ។ គាត់ចូលចិត្តទៅស្ទូចតៃី និងទៅ លៃងមិត្តភក្តិក្នុងពៃះសហគមន៍ 

កាតូលិក។

ទីកៃុង អាឡង់សុង មានបៃជាជន ១៣.៦០០នក់ ជាទីកៃុងតូចស្ងប់ សា្ងៃត ់

សមសៃបនឹងបុរសមិនសូវចៃះនិយាយស្តីរូបនៃះ។ ជាកៃុងលៃបីលៃបាញ ខាងសិលៃបៈ 

បា៉ៃក់ជរ ដៃលតៃូវនំចៃញទៅលក់ពាសពៃញបៃទៃសបារាំង ជាពិសៃស អ្នក 

កៃុងបា៉ៃរីស ដៃលចូលចិត្តភាពឆើតឆយ ដើមៃបីលាក់បំពួន សភាពផុយសៃួយ 

នៃចកៃភពជំនន់នោះ។

នង ហៃសៃលី គ្ហៃរា៉ៃំង កើតថ្ងៃទី២៣ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ១៨៣១ ក្នុងគៃួសារដៃល 

មានឫសគល់ជាកសិករ។ ឪពុកនង កៃៃយពីបញ្ចប់ការងារជាកងអាវុធហត្ថ 

ក៏ទៅរស់នៅអាឡង់សុងដៃរ ក្នុងផ្ទះមួយ នៅទល់មុខសាលាកៃុង។ ឪពុកនង 

ជាមនុសៃសរឹងរូស និងបៃើអំណាច ឯមា្តៃយវិញ មិនសូវយកចិត្តទុកដក់នឹងកូន 

ទៃ។ ថ្ងៃមួយ ហៃសើលី សរសៃរសំបុតៃទៅបងបៃុសរបស់នងថា៖ "កុមារភាព 

យុវវ័យរបស់ខ្ញុំ បៃកបដោយភាពកៃៀមកៃំ ដូចស្នបរុំសព ខ្ញុំខ្លៃចផៃសាក្នុង ចិត្ត 

ណាស់" (សំបុតៃគៃួសារ ថ្ងៃទី៧ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ១៨៦៥)។ មា្តៃយនងសៃឡាញ់ 

កូនបៃុស មានឈ្មៃះ អីុសុីដ័រ ជានិសៃសិតឱសថការី និងកូនសៃីឈ្មៃះ អៃលីស 

នៃះណាស់។ ទាំងពីរនក់នៃះ ជាអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងហៃសៃលីជាងគៃ។ ថ្ងៃកៃៃយ 

មក អៃលីសចូលបួសជាដូនជី ដៃលមានឈ្មៃះថា មា៉ៃរី ដូសុីតៃ។ នង ហៃសៃលី 

តៃងតៃសរសៃរសំបុតៃទាក់ទងទៅបងបៃុស បងសៃីទាំងពីរនក់នៃះ រហូតដល់ 

ថ្ងៃចុងកៃៃយរបស់នង។ ក្នុងនោះនងបានរៀបរាប់អំពីចរិតពៃួយបារម្ភ ជួន 

កាលកៃៀមកៃំ និងឫកពារហ័សរហួនពីកំណើត ស្វិតសា្វៃញក្នុងការងារ ជំនឿ 

មាំមួន គំនិតយល់តៃូវ និងចរិតកំប្លៃងស្ងួតរបស់គាត់។
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ដូច ល្វី មា៉ៃរតាំង ដៃរ នងសៃមៃដល់ជីវិតជាអ្នកបួស។ ពៃលចុះឈ្មៃះ 

សុំចូលបួសជាដូនជី នៅអាឡង់សុង នងតៃូវគៃបដិសៃធដច់ខាត ដូចល្វីដៃរ។ 

ដូច្នៃះ នងក៏ចូលធ្វើការក្នុងរោងជាងបា៉ៃក់ជរ កៃៃយមកបើកហាងខ្លួនឯង។ 

ដោយនងជាអ្នកបា៉ៃក់សា្ទៃត់ជំនញ និងបានជំនួយពីបងសៃីផង នងក៏បាន 

ជោគជ័យលើមុខរបរនៃះ ។

បន្ទៃប់ពីពិធីភា្ជៃប់ពាកៃយដៃលមានរយៈពៃលខ្លី ក្នុងពៃះវិហារពៃះមាតា នៅ 

ថ្ងៃទី១៣ ខៃកក្កដ ឆ្នៃំ១៨៥៨។ ជាងនឡិកា ល្វី អាយុ ៣៥ឆ្នៃំ និងនរី បា៉ៃក់ជរ 

អាយុ ២៧ឆ្នៃំ ទាំងពីរនក់ជាមនុសៃសដៃលតៃូវគៃបដិសៃធជាអ្នកបួស បាន 

រៀបការ។

កៃៃយពីរៀបការរួច ដប់ខៃដំបូង ពួកគាត់រស់នៅជាមួយគា្នៃ ដូចបងប្អូន 

បៃុសសៃី តាមសំណូមពររបស់ល្វី និងការពៃមពៃៀងគា្នៃទាំងសងខាង។ អន្តរា គមន៍  

របស់លោកបូជាចារៃយមា្នៃក់ ធ្វើឲៃយពួកគាត់ប្តូរគំនិត ចង់បង្កើតគៃួសារធំ មួយ។ ពួក 

គាត់មានកូនបៃៃំបួននក់ ចាប់កំណើតបន្តបន្ទៃប់គា្នៃ ពីឆ្នៃំ១៨៦០ ដល់ ១៨៧៣។  

ខ្ញុំសៃឡាញ់កូនៗណាស់ ជីវិតខ្ញុំសមៃៃប់តៃពួកគៃ ប៉ុន្តៃ ល្មម ដល់ពៃលបញ្ចប់ 

ហើយ នៅតៃប៉ុន្មៃនថ្ងៃទៀតទៃ ខ្ញុំអាយុ ៤១ឆ្នៃំហើយ ជាអាយុ ជីដូនគៃ!"។ នៃះ 

ជា សៃចក្តីក្នុងសំបុតៃ ដៃលគាត់សរសៃរមុនសមៃៃលកូនពៅ ថៃរៃសា (១៥-

១២-១៨៧២)។

អ្នកសៃី មា៉ៃរតាំង នៅសល់តៃកូនសៃីបៃៃំនក់គត់ដៃលនៅរស់ ដោយសារ 

ជំនន់ នោះ មរណភាពកុមារមានអតៃៃកមៃិតខ្ពស់...។ អ្នកសៃី មាន សុខភាព 

មិនមាំមួនទៃ គាត់កើតមហារីកសុដន ពៃយាបាលលៃងជា។ នៅឆ្នៃំ១៨៧៦ គាត់ 

សា្ទៃក់ស្ទើរចិត្តក្នុងការពៃមបៃគល់កូនសៃីទីបៃៃំ និងកូនកៃៃយទៀត ឲៃយទៅ មៃដោះ 

ដៃលមិនបៃៃកដថា ចៃះថៃទាំពួកគៃឡើយ។ រយៈពៃលដប់បៃៃំឆ្នៃំ កន្លងមកនៃះ 

គឺការឆ្លៃស់គា្នៃរវាងការផ្តល់កំណើត និងការកាន់ទុក្ខ៖ កូនបៃុសពីរនក់ និងកូន 



- 4 -

សៃីពីរនក់បានសា្លៃប់ ដៃលមាន ហៃឡៃន ក្មៃងសៃីដ៏សា្អៃតអសា្ចៃរៃយ អាយុ ៥ឆ្នៃំ។  

"តាំងពីពៃលដៃលខ្ញុំបាត់បង់កូននៃះ ខ្ញុំចង់ជួបនងណាស់។ ពៃលនៃះ កូនៗ 

ដៃលរស់នៅ តៃូវការខ្ញុំ ដោយសារពួកគៃ ខ្ញុំទូលអង្វរពៃះ ជាមា្ចៃស់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 

សូមពៃះអង្គជួយទុកពៃលឲៃយខ្ញុំពីរបីឆ្នៃំទៀត។ ខ្ញុំនឹក សា្តៃយកូនបៃុសទាំងពីរណាស ់

ប៉ុន្តៃ បាត់បង់កូនសៃីមួយនៃះ ធ្វើឲៃយខ្ញុំកាន់តៃ កើតទុក្ខថៃមទៀត។ កាលនោះ 

ពៃលនងកើតមក ខ្ញុំសបៃបាយចិត្តអ្វីម៉្លៃះទៃ នងសា្អៃតណាស់ គួរចង់ថើបអង្អៃល 

កាន់តៃធំកាន់តៃសា្អៃត ខ្ញុំនឹកគា្មៃនលោះ ពៃលណាសោះ" (២៨-៣-១៨៧០ )។

សង្គៃៃមឆ្នៃំ១៨៧០ បានទុកសា្លៃកសា្នៃមជាចៃើន។ ទោះបី តៃូវឲៃយទាហាន 

អាល្លឺម៉ង់បៃៃំបួននក់ សា្នៃក់នៅជាមួយ ក៏សមាជិកគៃួសារកើនឡើងថៃមទៀត 

ដៃរ។ ការឡើងឋានៈជាអ្នកជំនួញធូរធរ តមៃូវឲៃយគៃួសារនៃះ ខិតខំធ្វើការឥត 

ឈប់ឈរ កៃៃកមុនគៃ ចូលដំណៃកកៃៃយគៃ។ ល្វី បានលក់ហាងនឡិកា 

និងគៃឿងអលងា្កៃរចោល ដើមៃបីមកជួយកិច្ចការបៃពន្ធ។ គៃួសារ មា៉ៃរតាំង ប្តូរមក 

នៅផ្ទះថ្មី ដៃលមាននៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃនៃះ។

ជីវិតគៃួសារនៃះ ស្ថិតនៅក្នុងឋានៈពិសៃស។ ពួកគៃរីករាយណាស់ នៅ 

ពៃលជួបជុំគា្នៃ។ មា៉ៃរី ជាកូនសៃីចៃបង ដៃលឪពុកសៃឡាញ់ជាងគៃ។ ប៉ូលីន ជា 

ក្មៃងរស់រវីក ជាទំនុកចិត្តរបស់មា្តៃយ ពួកគៃទៅរៀននៅសំណាក់ដូនជី។ សិសៃស 

ទាំងពីរនក់នៃះ រស់នៅទីនោះ កៃៃមការគៃប់គៃងដ៏វាងវៃរបស់អ្នកមីង ដូសុីតៃ 

ដៃលតៃងតៃរាយការណ៍អំពីការសិកៃសា និងចរិយារបស់ពួកនង បៃៃប់អ្នកមា្តៃយ 

ជានិច្ច។ អ្នកមីងចូលចិត្តឫកពារខុសពីគា្នៃរបស់ក្មៃងទាំងពីរនក់នៃះណាស់។ 

រាល់វិសៃសមកាល គៃឮសូរសំណើចពៃញផ្ទះ តៃដល់បវៃសនកាលវិញ ទឹកភ្នៃក 

ហូរដូចទឹកជៃៃះ។

មានតៃ "លៃអូនី គួរឲៃយអាណិត" ដៃលមិនសូវឆ្លៃតដូចគៃ ឧសៃសាហ៍ឈឺ 
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ថា្កៃត់ ធ្វើឲៃយអ្នកមា្តៃយតៃងតៃបារម្ភជានិច្ច។ ចំណៃកឯ សៃលីន វិញ ជា "អ្នក 

កា្លៃហាន"  ដៃលកៃៃយមក ជិតស្និទ្ធនឹងកូនសៃីពៅជាងគៃ គឺ ថ្ររ្រសា។

ដំណើរកំសាន្តនៅសៃុកសៃៃ ការជួបជុំគា្នៃជាមួយគៃួសារឪពុកមា ខាង 

មា្តៃយ ដៃលជាឱសថការីនៅ លីសៃយឺ ការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើង ទៅលៃងអ្នកមីង 

ជាដូនជី។ សកម្មភាពទាំងអស់នៃះ តៃូវបានចារឹកទុកជារៀងរហូត ក្នុងបៃះដូង 

កូនៗគៃួសារ មា៉ៃរតាំង។ ពួកគៃមានអនុសៃសាវរីយ៍ ដៃលមិនអាចបំភ្លៃចបាន 

ចំពោះការរីករាយនៃះជានិច្ច។ មរណទុក្ខបៃៃំពីរដង គឺមរណភាពរបស់ជីដូន 

ជីតា និងក្មៃងៗចាប់តាំងពីឆ្នៃំ១៨៥៩ ដល់ ១៨៧០ មិនអាចពន្លត់សៃចក្តី 

សៃឡាញ់  ដៃលបងៃួបបងៃួមសមាជិកគៃួសារនៃះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគៃ  

កាន់តៃសៃឡាញ់គា្នៃលើសមុនទៅទៀត។

ឫកពារតឹងរុឹង មិនអាចបត់បៃនបានរបស់ឪពុក ដៃលចូលចិត្តភាព ស្ងប់ 

សា្ងៃត់នៃះ កា្លៃយទៅជាការអត់ឱន និងសបៃបុរសចំពោះនគរសៃីៗដ៏ទៃហឹងអឹង 

កងនៃះ។ គាត់ចូលចិត្តជួបជុំកូនៗកៃៃយអាហារលា្ងៃច ដើមៃបីសូតៃ កំណាពៃយ 

អន្លង់អនោ្លៃចរបស់កវីលៃបីៗ និងបញ្ចៃញសំឡៃងពីរោះគៃលួច ចៃៀង បទ ចាស់ៗ  

ពីសម័យមុន ពៃមទាំងធ្វើលៃបៃងក្មៃងតូចៗ ឲៃយកូនសបៃបាយចិត្ត ទៀតផង។

កមា្លៃំងអ្នកមា្តៃយថយជាងមុន គាត់មានការពៃួយបារម្ភចំពោះអនគត។ 

គាត់ដឹកនំការងារក្នុងផ្ទះយា៉ៃងបុិនបៃសប់ និងសា្វៃហាប់ គួរឲៃយស្ងើចសរសើរ  

វាសនអាកៃក់ មិនងាយផ្តួលរំលំគាត់ឡើយ ភាពសមៃបូរសបៃបាយក៏មិនអាចធ្វើ 

ឲៃយគាត់ភ្លើតភ្លើនដៃរ!។ នៃះជាសៃចក្តីសំបុតៃ ដៃលបងសៃីគាត់សរសៃរនៅ 

ថ្ងៃទី២៥ ខៃតុលា ឆ្នៃំ១៨៦៨។ ភាពបៃៃកដបៃជា រហ័សរហួន ក្នុងការនិយាយ 

តៃង់ៗ និងទន់ភ្លន់គួរឲៃយសៃឡាញ់ បានធ្វើឲៃយអ្នកសៃី កា្លៃយទៅជាពៃលឹងនៃ 

គៃួសារនៃះ។
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គៃួសារ មា៉ៃរតាំង មានជំនឿមុតមាំលើពៃះជាមា្ចៃស់ ពួកគៃគោរពពៃះអង្គ 

ជានិច្ច អធិដ្ឋៃនជាមួយគា្នៃ និងថា្វៃយអភិបូជាពៃលពៃឹក ដោយទទួលពៃះកាយ

ពៃះគៃីស្តជានិច្ច។ ជីវិតរបស់ពួកគៃ តៃងតៃបៃពៃឹត្តទៅតាមសងា្វៃក់នៃការគោរព 

បមៃើពៃះជាមា្ចៃស់ ដូចជា បូជនីយៃសចរណ៍ តមអាហារ និងតមសាច់យា៉ៃងតឹង 

រុឹង។ ប៉ុន្តៃ គៃមិនជឿខុសទំនង ឬហួសហៃតុពៃកទៃ។ គៃរីសយកក្មៃងដៃល 

តៃូវបោះបង់ចោលមកចិញ្ចឹម ជួយយកអាសារជនអនថា និងចាស់ជរា។ បើ 

សៃីបមៃើឈឺ ហៃសៃលីមា៉ៃរតាំង លះបង់ដំណៃកបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្លួន មកថៃទាំ 

អ្នកជំងឺ ចំណៃកឯលោក មា៉ៃរតាំង វិញ គាត់លះបង់ពៃលវៃលា ដើមៃបីជួយអ្នក 

កៃីកៃ ជួយមនុសៃសឆ្កួតជៃូក និងអ្នកសា្លៃប់។ ពួកគៃបងៃៀនកូនៗឲៃយចៃះគោរព 

មិនតៃូវមាក់ងាយអ្នកកៃខៃសត់ឡើយ។

អ្នកមា្តៃយចូលចិត្តមើលកូនសៃីស្លៀកពាក់សា្អៃតៗ។ កាលបើបងសៃី មា៉ៃរី 

ដូសុីតៃ បារម្ភចំពោះក្មួយសៃី មា៉ៃរី អាយុ ១៦ឆ្នៃំ ដៃលចៃញទៅលៃងកំសាន្ត 

ជាមួយក្មៃងសៃីឯទៀត អាយុសៃបាលគា្នៃ។ គាត់តៃងតៃសរសៃរសំបុតៃរាយ ការណ ៍

មកអ្នកសៃីមិនដៃលខាន។ គាត់សរសៃរតបទៅវិញថា៖ "តើតៃូវឲៃយ ពួកនងឃុំ 

ខ្លួនក្នុងពៃះវិហារឬ?" (សំបុតៃសរសៃរនៅថ្ងៃទី១២ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ ១៨៧៦)។

ពៃលមានផ្ទៃពោះបួនខៃ ហៃសៃលីមា៉ៃរតាំង បៃៃប់ដំណឹងនៃះទៅបងៗគាត់  

"ពៃឹត្តិការណ៍មួយនឹងកើតមានឡើង នៅចុងឆ្នៃំ១៨៧២ នៃះ" ហើយគាត់គិត 

ក្នុងចិត្តមា្នៃក់ឯងថា "ខ្ញុំសងៃឃឹមថា កូននៃះនឹងមកយា៉ៃងល្អ"។ នៃះហើយជារូបរាង 

ដំបូងរបស់សៃីតូច ថៃរៃសា "ជាឈ្មៃះរំឭកដល់ ថៃរៃសា ពីមុន" ដៃលសា្លៃប់ 

ក្នុងអាយុ ពីរ បីខៃ ប៉ុណ្ណៃះ។

នៃះជាដំណឹងល្អ "កូនសៃីតូចចៃមក់របស់ខ្ញុំ កើតពីមៃសិលមិញ ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ 

វៃលាម៉ៃងដប់មួយកន្លះយប់។ នងរឹងបុឹង ហើយមានសុខភាព ល្អណាស់ គៃ 

បៃៃប់ខ្ញុំថា នងមានទម្ងន់បួនគីឡូ មិនអន់ទៃ នងហាក់ ដូចជា ស្លូតបូត។ ខ្ញុំ ឈឺ 
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ពោះតៃកន្លះម៉ៃងប៉ុណ្ណៃះ បើបៃដូចទៅពៃលមុន ហាក់ដូចជា តិចតួចណាស់ 
យើងនឹងជៃមុជទឹកនង នៅថ្ងៃអាទិតៃយស្អៃកនៃះ។ សូមអ្នករាល់គា្នៃអញ្ជើញមក 
ចូលរួមកុំបីអាក់ខាន។ មា៉ៃរី និងក្មៃងបៃុសមា្នៃក់ អាយុបៃហៃលនង ដៃរ នឹងកា្លៃយ
ទៅជាឪពុកមា្តៃយធម៌របស់ថៃរៃសា" (ថ្ងៃទី៣ មករា ១៨៧៣)។

អ្វីៗបៃពៃឹត្តទៅតាមដៃលអ្នកសៃី មា៉ៃរតាំង បៃៃប់ ប៉ុន្តៃ ហៃតុការណ៍ដៃល 

ឥតពៃៀងទុកមួយ បានកើតឡើង គឺសំបុតៃដ៏ខ្លី សរសៃរជាកំណាពៃយ ដោយ 

ឪពុកនង ផ្ញើតាមក្មៃងបៃុសមា្នៃក់៖

  "ញញឹមទៅ   ហើយឆប់ធំឡើង 

  សុភមង្គលហៅ  ឯងឲៃយមក 

  ថៃទាំរកៃសា  និងស្នៃហាទន់ភ្លន់ 

  មៃនហើយ   ញញឹម ពៃលពៃឹកពៃលឹម 

  ផ្កៃកៃពុំ    ដៃលទើបនឹងរីក 

  ឯង ជាកុលាប   នៃអនគតកាល"

ប៉ុន្តៃ គៃៃន់តៃកើតមកបានបន្តិច មា៉ៃរី-ហ្វៃង់ស័រ-ថៃរៃសា  មា៉ៃរតាំង ជួបនឹង 

ការឈឺចាប់ភា្លៃម នងហៀបនឹងបាត់បង់ជីវិត នៅអាយុដប់បៃៃំថ្ងៃ ដោយសារ 

រោគរាកមួលយា៉ៃងខា្លៃំងកា្លៃ។ អាយុបីខៃ គៃៃះអាសន្នខា្លៃំងជាងមុនទៅទៀត៖ 

ថៃរៃសាឈឺធ្ងន់ណាស់ ខ្ញុំគា្មៃនសងៃឃឹមជួយសង្គៃៃះនងបានឡើយ។ សៃីតូចគួរ 

ឲៃយអាណិតនៃះ ឈឺតាំងពីមៃសិលមិញម៉្លៃះ ខ្ញុំខ្លៃចផៃសាក្នុងចិត្តពន់ពៃក (ថ្ងៃទី១ 

ខៃមីន ឆ្នៃំ១៨៧៣)។

ថៃរៃសាជាសះសៃបើយហើយ ប៉ុន្តៃយោបល់គៃូពៃទៃយ បង្ខំឲៃយមា្តៃយផ្តៃច់ដោះ 

បៃគល់នងទៅមៃដោះបំបៅវិញ។ រយៈពៃលមួយឆ្នៃំ ថៃរៃសា បៅដោះអ្នកសៃី 

រ៉ូសៃស តៃយៃ ដៃលជាមិត្តភក្តិរបស់ឪពុកមា្តៃយនង។ គាត់ជាស្តៃីមានមាឌធំមាំ 
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រហ័សរហួន។ ថៃរៃសា រស់នៅជាកូនកសិករ។ នៅទីនោះ នងជា "ទារិកាសមៃបុរ 
សៃអៃម ដោយពន្លឺពៃះអាទិតៃយ" កណា្តៃលធម្មជាតិ ហ៊ុំព័ទ្ធដោយបុបា្ផៃ និងសត្វ៖  

"មៃដោះដឹកនងដោយរទៃះរុញទៅចមា្កៃរ ជិះលើពំនូកស្មៃ នងមិនដៃលយំ ទៃ"។ 

គៃនិយាយថា មិនដៃលឃើញក្មៃងណាសា្អៃតជាង "កុលាបតូចនៃះឡើយ" (ថ្ងៃ 

ទី២០ ខៃកក្កដ ឆ្នៃំ១៨៧៣)។

នងមានសមៃបុរស ភ្នៃកខៀវ មុខញញឹមជានិច្ច ឆ្លៃតតាំងពីតូច រហ័ស 

រហួន ឆប់យល់ការណ៍ កា្លៃហាន វាងវៃ តៃពៃលខឹងម្តងៗ ពិបាកទប់ទល់។ 

ថៃរៃសា កា្លៃយទៅជាអ្នកដៃលគៃសៃឡាញ់ ថា្នៃក់ថ្នមជាងគៃក្នុងគៃួសារ ដៃលគៃ 

ថើបមិនចៃះឆ្អៃតឆ្អន់ឡើយ។ "ពៃះជាមា្ចៃស់សព្វពៃះហឫទ័យបញ្ជូនសៃចក្តីសៃឡាញ ់
មកឲៃយខ្ញុំពៃញមួយជីវិត អនុសៃសាវរីយ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំ គឺសា្នៃមញញឹម និងការបបោស 
អង្អៃលដ៏សៃទន់រាប់មិនអស់!..." ។

នៅអាឡង់សុង មិនមៃនជាសៃចក្តីស្នៃហាដ៏ផ្អៃមល្ហៃមទៃ តៃជាការ រីករាយ 

ដៃលធ្វើឲៃយដូនជី ថៃរៃសា អាយុ ២៣ឆ្នៃំ សរសៃរទុកនូវអនុសៃសាវរីយ៍ បញ្ជៃក់ 

ពីកុមារភាពដៃលគៃនឹងអាន៖ "ឱ! កុមារភាពកៃៃមកម្តៃពៃះអាទិតៃយ របស់ខ្ញុំ 
បានរសាត់ទៅយា៉ៃងរហ័ស ប៉ុន្តៃ វាបានទុកដនយា៉ៃងសៃទន់ក្នុង អារម្មណ៍ខ្ញុំ (....) 
អ្វីៗទាំងអស់លើផៃនដីនៃះ ញញឹមរាក់ទាក់រកខ្ញុំជានិច្ច ខ្ញុំ ឈានជើងដើរលើផ្កៃ 
ដៃលដុះពាសពៃញ ចរិតរួសរាយរបស់ខ្ញុំ បានរួមចំណៃកធ្វើឲៃយជីវិតខ្ញុំសៃស់ 
បំពៃងដៃរ" (Ms A, 11v° / 12 r°)។

មរណភាពរបស់មា្តៃយនង បានបំបៃកសុភមង្គលនៃះយា៉ៃងគំហុក បណា្តៃល 

ឲៃយនងចាកចៃញពីផ្ទះទៅ លីសៃយឺ។ គឺ ថៃរៃសា ជាអ្នកនិទានរឿងនៃះបៃៃប់ពួក

យើងដោយខ្លួនឯង...។
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សៀវភៅ ឧទ្ទិសជូនអ្នកម៉្រ អាញ្រស 

ន្រព្រះយ្រស៊ូ ជាទីគោរព

សៀវភៅ  "ក"

អាឡង់សុង

(១៨៧៣-១៨៧៧)

 [           ] J.M.J.T មករា ១៨៩៥

ពៃះយៃស៊ូ +

ជាបៃវត្តិរបស់បុបា្ផៃពណ៌សតូចមួយ សរសៃរដោយខ្លួនឯង ឧទ្ទិសជូន 

ចំពោះ អ្នកមា្តៃយ អាញៃស នៃពៃះយៃស៊ូ។

ខ្ញុំសូមឧទ្ទិសជូនអ្នកមា្តៃយជាទីសៃឡាញ់បំផុត និងជាមាតាទីពីរ ដៃល ខ្ញុំ 

បៃគល់បៃវត្តិនៃពៃលឹងរបស់ខ្ញុំ។ ពៃលដៃលអ្នកម៉ៃសុំឲៃយខ្ញុំសរសៃរ ខ្ញុំហាក់ ដូចជា 

រំលាយបៃះដូងដៃលផ្ទុកបៃវត្តិនៃះ។ ប៉ុន្តៃ ចាប់តាំងពីពៃលដៃល ពៃះយៃសូ៊បណា្តៃល 

ឲៃយខ្ញុំយល់ថា គៃៃន់តៃសា្តៃប់បងា្គៃប់ អាចធ្វើឲៃយពៃះអង្គសព្វ ពៃះរាជហឫទ័យ ហើយ 
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ដូច្នៃះ ខ្ញុំនឹងបៃតិបត្តិតាមឥតល្អៀង គឺផ្តើមចៃៀងនូវទំនុកដៃលខ្ញុំទន្ទៃញរហូត 

ដល់អវសាន "សៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះយៃស៊ូ!..."

មុននឹងចាប់ដងបា៉ៃកកា ខ្ញុំសូមបន្ទន់ខ្លួន លុតជង្គង់ចំពោះពៃះរូបបដិមា 

ពៃះមាតា (ជាអ្នកបានបងា្ហៃញសក្ខីភាពនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់មា្តៃយ ដៃល 

ជារាជនីនៃសា្ថៃនបរមសុខសមៃៃប់គៃួសារយើង)។ ខ្ញុំបានសូមពៃះមាតាដឹកដៃខ្ញុ ំ

ដើមៃបីកុំឲៃយខ្ញុំសរសៃរឃ្លៃណា ដៃលពៃះនងមិនសព្វពៃះហឫទ័យ។ បន្ទៃប់មក 

ខ្ញុំបើកពៃះគម្ពីរដំណឹងល្អ ហើយបៃទះនឹងលៃបះនៃះ៖ "ពៃលយាងឡើងលើភ្នំមួយ 

ពៃះយៃស៊ូបានតៃៃស់ហៅអ្នកដៃលពៃះអង្គសៃឡាញ់ ឲៃយមករកពៃះអមា្ចៃស់ ហើយ 

ពួកគៃក៏មករកពៃះអង្គមៃន" (មក ៣. ១៣)។  នៃះហើយជាអាថ៌កំបាំងដៃល 

ពៃះជាមា្ចៃស់បានតៃៃស់ហៅខ្ញុំ អាថ៌កំបាំងនៃជីវិតទាំងមូល ជាពិសៃស គឺជា  

អត្ថិភាពរបស់ពៃះយៃស៊ូមកលើពៃលឹងខ្ញុំ... ពៃះអង្គមិនតៃៃស់ហៅអ្នកដៃល 

សក្តិសមទៃ គឺអ្នកដៃលពៃះអង្គចូលចិត្ត ដូចសម្ដីរបស់សន្តប៉ូល៖ "ពៃះជាមា្ចៃស់ 

នឹងមានចិត្តមៃតា្តៃករុណាដល់នរណា  ដៃលពៃះអង្គមៃតា្តៃករុណា   ហើយពៃះអង្គ 

ក៏នឹងអាណិតអាសូរនរណា ដៃលពៃះអង្គអាណិតអាសូរដៃរ"។ ដូច្នៃះ មិនមៃន 

សៃៃចតៃបំណងចិត្ត ឬការខំបៃឹងបៃៃងរបស់មនុសៃសឡើយ គឺ "សៃៃចតៃពៃះជាមា្ចៃស ់

ដៃលមានពៃះហឫទ័យមៃតា្តៃករុណានោះវិញ" (រ៉ូម ៩. ១៥-១៦)។ ជាយូរមក 

ហើយ ខ្ញុំតៃងតៃដណ្តឹងសួរខ្លួនឯងថា ហៃតុអ្វីបានជាពៃះជាមា្ចៃស់បៃៃសបៃទាន 

អ្នកនៃះជាងអ្នកនោះ ហៃតុអ្វីក៏ពៃលឹងទាំងអស់ មិនបានទទួលការបៃទានស្មើៗ 

គា្នៃពីពៃះអង្គ ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ ដោយឃើញពៃះអង្គសព្វពៃះហឫទ័យយា៉ៃងអសា្ចៃរៃយ 

ចំពោះសន្តបុគ្គលខ្លះ ដៃលធ្លៃប់បៃឆំងនឹងពៃះអង្គ ដូចជា សន្តៈ ប៉ូល និង សន្តៈ 

អូគូសា្តៃំង ហើយពៃះអង្គបង្ខំពួកលោកឲៃយទទួលការបៃៃសបៃណីទៀតផង។ ដោយ 

បានអានជីវបៃវត្តិរបស់សន្តបុគ្គលទាំងនោះ ដៃលពៃះជាមា្ចៃស់គាប់ពៃះហឫទ័យ 

បបោសអង្អៃលតាំងពីក្នុងអងៃឹង រហូតដល់ចូលក្នុងផ្នូរ គា្មៃនទុកឧបសគ្គមករារាំង 
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ពួកលោក រហូតទាល់តៃបានជួបពៃះអង្គនៅសា្ថៃនបរមសុខ ហើយពៃះអង្គនៅ 

តៃបៃៃសបៃទានការពារពៃលឹងសន្តបុគ្គលទាំងនោះ។ ខ្ញុំតៃងតៃគិតថា ហៃតុអ្វី 

មនុសៃសជាចៃើននក់ សា្លៃប់មុននឹងសា្គៃល់ឈ្មៃះពៃះជាមា្ចៃស់ទៅទៀត។ ពៃះយៃស៊ ូ

បានបងៃៀនឲៃយខ្ញុំយល់អាថ៌កំបាំងនៃះ។ ពៃះអង្គបានដក់សៀវភៅដៃលជាបុបា្ផៃ 

ធម្មជាតិពីមុខខ្ញុំ ហើយខ្ញុំយល់ថា បុបា្ផៃទាំងអស់ដៃលពៃះជាមា្ចៃស់បង្កើតមក សុទ្ធ 

តៃសា្អៃត សៃស់បំពៃងទាំងអស់ ពណ៌ចៃងចាំងនៃផ្កៃកុលាប និងពណ៌សកៃបុស 

នៃផ្កៃម្លិះ មិនអាចហូតយកក្លិនកៃអូបនៃផ្កៃវិយូឡៃត ឬសមៃស់ធម្មតាៗរបស់ 

ផ្កៃ បា៉ៃកឺរ៉ៃតបានទៃ...។ ខ្ញុំយល់ថា បៃសិនបើផ្កៃតូចៗទាំងអស់ ចង់កា្លៃយទៅជា 

កុលាបធម្មជាតិ នឹងបាត់បង់សមៃស់នៃរដូវផ្កៃរីកជាពុំខាន វាលចមា្កៃរនឹងលៃង 

មានផ្កៃតូចៗបង្អួតខ្លួនលំអទៀតហើយ។

ហៃតុនៃះហើយ ពៃលឹងនៃសកលលោក ជាសួនចៃបាររបស់ពៃះយៃស៊ូ។ 

ពៃះអង្គចង់បង្កើតសន្តបុគ្គលធំៗ ដៃលអាចបៃដូចទៅនឹងផ្កៃម្លិះ និងផ្កៃកុលាប 

ប៉ុន្តៃ ពៃះអង្គក៏បង្កើតផ្កៃតូចៗជាងគៃ ដៃលតៃូវតៃយល់ពៃមទទួលខ្លួនជាផ្កៃ 

បា៉ៃកឺរ៉ៃត ឬផ្កៃវិយូឡៃត ដើមៃបីផ្គៃប់ពៃះនៃតៃពៃះជាមា្ចៃស់ នៅពៃលដៃលពៃះអង្គ

ដក់ពៃះបាទាពីលើ។ ភាពល្អឥតខ្ជៃះ គឺការបៃពៃឹត្តតាមពៃះហឫទ័យពៃះអង្គ 

តាមតៃទៃង់បៃៃសបៃទាន...។

ខ្ញុំគិតឃើញទៀតថា ពៃះអមា្ចៃស់នៃយើង ពៃះអង្គសៃឡាញ់ពៃលឹងដៃល 

ងាយយល់ មិនស្មុគៃសា្មៃញ មិនបៃឆំងតបតជាមួយនឹងការបៃៃសបៃណីរបស់ 

ពៃះអង្គ ដូចគា្នៃនឹងពៃលឹងក៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដច់គៃដៃរ។ តាមការពិត សៃចក្តីសៃឡាញ់ 

គឺការបន្ទៃបខ្លួន។ បៃសិនបើពៃលឹងទាំងអស់ ដូចពៃលឹងនៃសន្តបុគ្គលជាចៃើន 

ដៃលមកបំភឺ្លពៃះសហគមន៍ ដោយយកវិជា្ជៃរបស់ខ្លួនមកបំភឺ្ល បៃហៃលជាពៃះជាមា្ចៃស ់

មិនបាច់បន្ទៃបពៃះកាយ ចូលមកក្នុងចិត្តពួកគាត់ទៃ ប៉ុន្តៃ ពៃះអង្គបានបង្កើត 

កុមារមិនទាន់ចៃះធ្វើអ្វីសោះ កៃៃពីយំ។ ពៃះអង្គបានបង្កើតអ្នកសៃុកពៃៃកៃីកៃ 
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យកចៃបាប់ធម្មជាតិមកអនុវត្ត ហើយពៃះអង្គបន្ទៃបពៃះកាយ រហូតដល់បៃះដូង 

ពួកគៃ នោះគឺជាផ្កៃមានសមៃស់ធម្មតា ដុះក្នុងវាលចមា្កៃរដៃលធ្វើឲៃយពៃះអង្គគាប ់

ពៃះហឫទ័យ។ ដោយសារការយាងចុះមកនៃះ ពៃះអង្គបងា្ហៃញនូវឧត្តមភាពឥត

ពៃំដៃន។ ពៃះអាទិតៃយបំភឺ្លដើមឈើខ្ពស់ៗ និងបុបា្ផៃតូចៗនីមួយៗ ហាក់ដូចជា 

ផ្កៃទាំងនោះ ដុះឯកឯងលើផៃនដី។ ពៃះជាមា្ចៃស់របស់យើង ក៏ដូចោ្នៃះដៃរ ពៃះអង្គ 

ទទួលខុសតៃូវជាពិសៃស លើពៃលឹងនីមួយៗ ដូចជាគា្មៃនពៃលឹងឯទៀត ស្ថិត 

នៅជិតឡើយ។ ចំណៃកឯធម្មជាតិក៏ដូចគា្នៃដៃរ រដូវទាំងអស់សុទ្ធតៃតៃូវរៀបរយ 

តាមលំដប់ ដើមៃបីឲៃយផ្កៃបា៉ៃកឺរ៉ៃតដ៏តូចនៃះ រីកចំពៃលវៃលាដៃលបានកំណត់ទុក។ 

ដូច្នៃះ អ្វីទាំងអស់បានបង្កើតឡើង សមសៃបនឹង ពៃលឹងនីមួយៗ។ (...)

ពៃះជាមា្ចៃស់សព្វពៃះហឫទ័យបៃទានសៃចក្តីសៃឡាញ់មកដល់ខ្ញុំ ពៃញ 

មួយជីវិត។ អនុសៃសាវរីយ៍ដំបូង គឺសា្នៃមញញឹម និងការថា្នៃក់ថ្នមយា៉ៃងទន់ភ្លន់ 

បំផុត! ពៃះអង្គបៃទានសៃចក្តីសៃឡាញ់មកឲៃយខ្ញុំ ទៃង់ក៏បៃទានវិធីបង្កើតសៃចក្តី 

សៃឡាញ់ និងអារម្មណ៍ឆប់រំភើបញាប់ញ័រមកឲៃយខ្ញុំផងដៃរ។ កាលពីក្មៃង ខ្ញុំ 

សៃឡាញ់ឪពុកមា្តៃយខ្ញុំណាស់ ហើយខ្ញុំចូលចិត្តបងា្ហៃញភាពទន់ភ្លន់ ម្ញិកម្ញក់រាប់ 

ពាន់ជំពូក ពៃៃះខ្ញុំជាមនុសៃសមិនចៃះលាក់លៀមមនោសញ្ចៃតនឡើយ គៃៃន់ 

តៃមធៃយាបាយដៃលខ្ញុំបៃើនោះ ជួនកាលហាក់ដូចជាចម្លៃក៖ "កូននៃះ ជាក្មៃង 

របុិលរប៉ូចឥតគូបៃៀប នងមកសា្ទៃបអង្អៃលខ្ញុំ ហើយជូនពរឲៃយខ្ញុំសា្លៃប់ -ឱ! សូម 

ឲៃយម៉ៃសា្លៃប់ទៅចុះ ម៉ៃដ៏កមៃសត់របស់កូនអើយ!..." ។ គៃនំគា្នៃស្តីបនោ្ទៃសឲៃយ 

នងៗនិយាយថា៖ "ដើមៃបីឲៃយម៉ៃបានទៅឋានសួគ៌ ពៃៃះម៉ៃថា ទាល់តៃសា្លៃប់ 

ទើបទៅឋានសួគ៌បាន" ។ នងក៏ជូនពរការសា្លៃប់ដល់ឪពុកផងដៃរ កាលណា 

នងបងា្ហៃញសៃចក្តីសៃឡាញ់!"។ (...)

ខ្ញុំមានមទនភាពណាស់ ចំពោះបងសៃីធំទាំងពីរនក់ ប៉ុន្តៃ បង ប៉ូលីន 

ជាឧត្តមគតិខ្ញុំ។ កាលទើបតៃចៃះនិយាយ ម៉ៃសួរខ្ញុំថា -"តើឯងគិតពីអ្វី?" ខ្ញុំ 
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តៃងតៃឆ្លើយថា -"ប៉ូលីន!..." ។ មានម្តងនោះ ខ្ញុំយកមៃៃមដៃសរសៃរលើ 

កមៃៃលឥដ្ឋ ហើយខ្ញុំទន្ទៃញថា៖ "ខ្ញុំសរសៃរ៖ ប៉ូលីន!..." ។ ខ្ញុំឧសៃសាហ៍សា្តៃប់ឮថា 

ប៉ូលីននឹងបួសជាដូនជី ខ្ញុំបានគិតដោយមិនដឹងខ្លួនថា៖ ខ្ញុំក៏បួសជាដូនជីដៃរ។ 

នោះហើយជាអនុសៃសាវរីយ៍ដំបូងមួយរបស់ខ្ញុំ ហើយតាំងពីពៃលនោះមក ខ្ញុំមិន 

ប្តូរការសមៃៃចចិត្តឡើយ!។ គឺអ្នកម៉ៃទៃ ដៃលពៃះយៃស៊ូជៃើសរីសឲៃយមកដណ្តឹង 

ខ្ញុំថា្វៃយពៃះអង្គ។ កាលនោះ អ្នកម៉ៃនៅឆ្ងៃយពីខ្ញុំ ប៉ុន្តៃ យើងមានចំណងចង 

ភា្ជៃប់ពៃលឹងជាមួយគា្នៃ... អ្នកម៉ៃជាមនុសៃសដៃលខ្ញុំទុកជាគំរូ តាំងពីខ្ញុំអាយុ ២ឆ្នៃំ 

អ្នកនំខ្ញុំមករកពៃះជាមា្ចៃស់ ជាសា្វៃមីនៃនរីពៃហ្មចារី... ឱ! ពៃលនោះ ខ្ញុំមាន 

អារម្មណ៍រីករាយ ហើយចង់ជមៃៃបអ្នកជាសមា្ងៃត់! ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំតៃូវបន្តរឿងផ្កៃតូចជា 

បៃវត្តិពិសា្តៃរ និងទូទៅ ពៃៃះខ្ញុំចង់និយាយលំអិតអំពីទំនក់ទំនងជាមួយ "ប៉ូលីន" 

រឿងផៃសៃងទៀត ខ្ញុំទុកមួយឡៃកសិន។ (...)

ឥឡូវនៃះ ខ្ញុំតៃលប់មកនិយាយពីសំបុតៃដៃលម៉ៃសរសៃរអំពីសៃលីន និង 

ខ្ញុំវិញ ពៃៃះជាមធៃយាបាយបៃសើរបំផុត ដើមៃបីខ្ញុំអាចបញ្ជៃក់លក្ខណៈសមៃបត្តិ 

របស់ខ្ញុំ ហើយនៃះជាផ្នៃកមួយបងា្ហៃញគុណវិបត្តិរបស់ខ្ញុំ -"សៃលីនលៃងដុំគូប 

ជាមួយនងតូច ជួនកាលក៏ឈ្លៃះគា្នៃដៃរ។ សៃលីនពៃមចុះចាញ់ ដោយសារ 

ចង់បានអងា្កៃំមួយ នៅលើកៃបាំងដៃលនងពាក់។ ខ្ញុំតៃូវតៃកៃកំហុសរបស់នង 

ចៃមក់នៃះ ដៃលខុសចិត្តខឹងសៃៃកទៃហោយំខា្លៃំងៗ។ នងននៀលលើដី ដូច 

មនុសៃសអស់សងៃឃឹម ដោយបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់។ មានពៃលខ្លះ នងយំយា៉ៃង 

ខា្លៃំង រហូតដល់បាត់មាត់។ នងជាក្មៃងឆប់ចៃឡោតខឹង ប៉ុន្តៃ នង សា្អៃត ហើយ 

ឆ្លៃតណាស់។ និយាយបៃៃប់អ្វី នងចាំបានទាំងអស់" ។ ដូចអ្នកម៉ៃ ឃើញសៃៃប់ 

កាលនោះ ខ្ញុំមិនមៃនល្អគៃប់យា៉ៃងទៃ! ។ (...)

គុណវិបត្តិមួយទៀត ដៃលម៉ៃមិនបានសរសៃរក្នុងសំបុតៃគាត់ គឺការសៃឡាញ ់

មុខមាត់ខ្លួនឯង។ ថ្ងៃមួយ ម៉ៃបៃៃប់ខ្ញុំថា៖ -"ថៃរៃសា បើឯងថើបដី ម៉ៃឲៃយឯង 
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មួយកាក់" ។ សមៃៃប់ខ្ញុំ មួយកាក់ គឺចៃើនណាស់ ដើមៃបីបានចំណៃញមួយកាក់ 

ខ្ញុំមិនចាំបាច់ឱនចុះខា្លៃំងប៉ុន្មៃនទៃ ពៃៃះខ្ញុំតូចទាប ប៉ុន្តៃ ចិត្តកៃអឺតកៃទមរបស់ខ្ញុំ 

បៃឆំងទៅនឹងគំនិតថើបដី បានទាញឲៃយខ្ញុំឈរតៃង់ខ្លួន បៃៃប់ទៅម៉ៃថា -អូហ៍! 

(ទៃ) ខ្ញុំមិនចង់បានកាក់នោះទៃ! ... ។ (...)

ឫកពាពីកំណើតរបៀបនៃះ បៃសិនជាតៃូវបានចិញ្ចឹមដោយឪពុកមា្តៃយ 

គា្មៃនសីលធម៌ ឬដូចសៃលីន ដៃលល្វីស៍មើលថៃទមៃើស បៃហៃលជាខ្ញុំកា្លៃយ

ទៅជាក្មៃងកំណាច និងទៅជាមនុសៃសឥតបានការមា្នៃក់បាត់ទៅហើយ...។ ប៉ុន្តៃ 

ពៃះយៃស៊ូបានមើលថៃគូដណ្តឹងតូចរបស់ពៃះអង្គ។ ពៃះអង្គមានបំណងឲៃយអ្វីៗ 

បានល្អបៃសើរ ទោះជានងមានគុណវិបត្តិក៏ដោយ ពៃះអង្គបានបង្កៃៃបវាតាំង 

ពីក្មៃង ធ្វើឲៃយនងធំធត់ក្នុងភាពល្អឥតខ្ជៃះ។ ដោយខ្ញុំសៃឡាញ់កិត្តិយសខ្លួន 

ឯង និងអំពើល្អតាំងពីតូច ខ្ញុំតៃងតៃគិតគូរល្អិតល្អន់ (អ្វីៗដៃលខ្ញុំបានធ្វើតាំង 

ពីតូចមក) កាលណាដៃលគៃបៃៃប់ថា មិនល្អ ខ្ញុំឈប់ធ្វើភា្លៃម មិនចាំបាច់បៃៃប់ 

ម្តងទៀតឡើយ។ (...)

ដោយខ្ញុំនៅតូចពៃក ថ្ងៃអាទិតៃយ ខ្ញុំមិនអាចទៅពៃះវិហារបាន ខ្ញុំនៅផ្ទះ 

ជាមួយម៉ៃ។ កាលនោះ ខ្ញុំមិនរពិសទៃ ខ្ញុំដើរតិចៗលើចុងជើង នៅពៃលអភិបូជា។ 

ប៉ុន្តៃ កាលណាឃើញទា្វៃររបើកភា្លៃម គឺការផ្ទុះសំណើចរីករាយ ខ្ញុំស្ទុះយា៉ៃងលឿន 

ទៅរកបងសៃីសមា្លៃញ់ខ្ញុំ ដៃលតុបតៃងខ្លួនយា៉ៃងសា្អៃត ហើយបៃៃប់គាត់ថា៖ 

"អូហ៍! បង សៃលីន លឿនឡើង ឲៃយខ្ញុំសុំនំបុ័ងពិសិដ្ឋមក!" ។ ជួនកាល គាត់ 

គា្មៃនទៃ ដោយទៅយឺតពៃក... ដូច្នៃះ តៃូវធ្វើដូចម្តៃច? មិនអាចអត់នំបុ័ងនោះ 

បានទៃ ពៃៃះជា  "អភិបូជារបស់ខ្ញុំ... មធៃយាបាយរកឃើញភា្លៃម... បងគា្មៃននំបុ័ង 

អញ្ចឹងធ្វើទៅ!"។ ថាភា្លៃម ធ្វើភ្លៃត។ សៃលីនទាញកៅអីមួយ បើកទូយកនំបុ័ង 

មួយដុំ ល្មមមួយមា៉ៃត់ រួចហើយសូតៃ Ave Maria ពីលើនំ ហើយហុចមកឲៃយខ្ញុំ 

បន្ទៃប់ពីធ្វើសញ្ញៃឈើឆ្កៃង។ ចំណៃកឯខ្ញុំវិញ ទទួលនំមកញា៉ៃំដោយគោរពបំផុត 
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ហើយយល់ថា នំនោះមានរសជាតិដូចនំបុ័ងពិសិដ្ឋពិតៗ។ ជួនកាល យើងលៃង 

ជួបជុំជាមួយគា្នៃ។ នៃះគឺជាឧទាហរណ៍មួយ ដៃលខ្ញុំដកសៃង់អំពីសំបុតៃម៉ៃ - 

"សៃីតូចទាំងពីរនក់របស់យើង សៃលីន និងថៃរៃសា ជាទៃវតានៃ ការបៃទានពរ 

មកពីសា្ថៃនបរមសុខ។ ថៃរៃសា គឺជាសៃចក្តីរីករាយ សុភមង្គល របស់ ពៃះមាតា 

និងសិរីរុងរឿងរបស់ពៃះនង។ មិនគួរឲៃយជឿ នងមានមទនភាពណាស់។ ការ 

ពិត នងមានបញ្ញៃលើសអាយុ។ នងបងា្ហៃញទៅ សៃលីន ដៃលមានអាយុ 

លើសនងពីរដង។ ថ្ងៃមុន សៃលីននិយាយថា៖ "ហៃតុ អ្វីក៏ពៃះជាមា្ចៃស់សណ្ឋិត

ក្នុងនំដងា្វៃយដ៏តូចយា៉ៃងនៃះ?" នងតូចនិយាយ ថា៖ "មិនបាច់ឆ្ងល់ទៃ ពីពៃៃះ

ពៃះជាមា្ចៃស់មានតៃជានុភាពសព្វបៃការ" -តើ តៃជា នុ ភាពសព្វបៃការមានន័យ 

ដូចម្តៃច?" -"គឺអាចធ្វើអ្វីៗតាមតៃពៃះអង្គចង់ធ្វើ!" ។

ថ្ងៃមួយ លៃអូនី គិតថា នងធំហួសពៃលលៃងកូនតុក្កតាទៀតហើយៗ 

នងកាន់កញ្ជៃៃងមួយពៃញទៅដោយសំពត់ និងកម្ទៃចកៃណាត់ល្អៗ សមៃៃប់ 

ធ្វើសំពត់អាវកូនតុក្កតាថៃមទៀត។ នងដក់តុក្កតាពីលើ -"ប្អូនសៃីទាំងពីររីស 

យកទៅ បងឲៃយទាំងអស់" ។ សៃលីន លូកដៃទៅចាប់យកកូនកញ្ចប់ខៃសៃអាវ 

ដៃលនងចូលចិត្ត។ ដល់វៃនខ្ញុំហើយ បន្ទៃប់ពីគិតបន្តិច ខ្ញុំលូកដៃទៅដោយ 

និយាយថា៖ "ខ្ញុំរីសយកទាំងអស់!" ។ មិនបាច់គិតគូរចៃើន ខ្ញុំសៃវាយកទាំង 

កញ្ជៃៃងតៃម្តង។ អ្នកនៅទីនោះទាំងប៉ុន្មៃន យល់ថា សមរមៃយហើយ។ សៃលីន 

ក៏មិនតវា៉ៃអ្វីដៃរ ពៃៃះឪពុកធម៌នង ឲៃយអំណយជាញឹកញយ នងមិនខ្វះលៃបៃង 

លៃងទៃ។

លក្ខណៈសមា្គៃល់ កាលពីក្មៃងដ៏តូចមួយនៃះ ជាសៃចក្តីសង្ខៃបនៃជីវិតខ្ញុំ។ 

កាលដៃលខ្ញុំធំឡើង ខ្ញុំយល់ថា ដើមៃបីកា្លៃយទៅជាសន្តី តៃូវទទួលការរងទុក្ខលំបាក 

ជាចៃើន តៃូវស្វៃងរកភាពគៃប់លក្ខណ៍ ហើយតៃូវបំភ្លៃចខ្លួនឯង។ ខ្ញុំក៏យល់ដៃរ 

ថា ភាពគៃប់លក្ខណ៍តៃូវមានចៃើនជាន់ថា្នៃក់ ពៃលឹងនីមួយៗមានសៃរីភាពក្នុង 
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ការឆ្លើយតបចំពោះតមៃូវការរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ តើតៃូវធ្វើតិច ឬចៃើន ចំពោះ 

ពៃះអង្គ និយាយឲៃយចំទៅ គឺតៃូវជៃើសរីសរវាងកិច្ចការបូជាទាំងឡាយ ដៃល 

ពៃះជាមា្ចៃស់តៃូវការ។ ដូច្នៃះហើយបានជាកាលនៅពីតូច ខ្ញុំតៃងតៃនិយាយខា្លៃំងៗ 

ថា៖ "ពៃះជាមា្ចៃស់អើយ កូនរីសយកទាំងអស់។ កូនមិនចង់កា្លៃយជាសន្តីតៃ 

ពាក់កណា្តៃលទៃ កូនមិនខា្លៃចរងទុក្ខ ដើមៃបីពៃះអង្គឡើយ កូនខា្លៃចតៃមួយមុខគត់ 

គឺខ្វះឆន្ទៈ សូមពៃះអង្គទទួលយកការបូជានៃះចុះ ពៃៃះកូនរីសយកទាំងអស់ 

តាមតៃពៃះបំណង" ។

ខ្ញុំតៃូវឈប់និយាយអំពីកុមារភាព តៃនិយាយអំពីក្មៃងតូចអាយុ ៤ឆ្នៃំ វិញ។ 

ខ្ញុំនៅចងចាំអំពីការយល់សប្តិ កាលពីខ្ញុំអាយុ ៤ឆ្នៃំ ហើយសុបិននោះ បាន ចារ

ជាប់ក្នុងក្តីសៃមៃរបស់ខ្ញុំជានិច្ច។ មានយប់មួយ ខ្ញុំយល់សប្តិឃើញថា ខ្ញុំដើរ 

លៃងមា្នៃក់ឯង ក្នុងសួនចៃបារ។ ពៃលដើរមកដល់កាំជណ្តើរខាងកៃៃម បង្អស់ ខ្ញុំ 

ឈប់ឈរទៃឹង ហាក់ដូចជាខា្លៃចញញើត។ ខាងមុខខ្ញុំ កៃបៃរទៃើងផ្កៃ មានធុង 

កំបោរមួយ។ ក្នុងធុងនោះ មានកូនបីសាចពីរ រូបអាកៃក់កៃៃលៃង កំពុង រៃរាំ 

យា៉ៃងរហ័សរហួន ទោះជាមានឆ្នៃំងអ៊ុតចងភា្ជៃប់ជើងក៏ដោយ។ ភា្លៃមនោះ កូនបី 

សាចបានកៃលៃកមើលមកខ្ញុំ ទាំងភ្នៃកកៃហមចៃៃល។ ពួកវាហាក់ដូចជា ភ័យ 

ខា្លៃចជាងខ្ញុំទៅទៀត ហើយក៏សមៃូតចុះពីធុងទៅពួនក្នុងខអាវ ដៃលគរ ទុក 

កៃបៃរនោះ។ ដោយឃើញពួកវាភ័យ ខ្ញុំចង់ដឹងថា តើពួកវាធ្វើអ្វី ទើបខ្ញុំដើរ ចូល 

ទៅជិតបង្អួច។ កូនបីសាចទាំងនោះ រត់លើតុ មិនដឹងជាធ្វើដូចម្តៃច ដើមៃបី គៃច 

ចៃញពីកៃសៃភ្នៃកខ្ញុំបាន។ ជួនកាល វារត់មកជិតបង្អួច ទាំងទឹកមុខពៃួយ បារម្ភ។ 

ពៃលកៃលៃកឃើញខ្ញុំភា្លៃម វាក៏រត់ដូចជាអស់សងៃឃឹម។ សុបិននៃះ  គា្មៃនអ្វី អសា្ចៃរៃយ 

ទៃ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំជឿថា ពៃះជាមា្ចៃស់ដៃលអនុញ្ញៃតឲៃយខ្ញុំនៅចាំ ដើមៃបី បងា្ហៃញថា ពៃលឹង 

ដៃលទទួលការបៃៃសបៃណី មិនតៃូវខា្លៃចពួកបីសាចដៃល កំសាករត់គៃចពីកៃសៃ 

ភ្នៃកកូនក្មៃង...។ (...)
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ខ្ញុំនៅចាំជានិច្ច ពិសៃសដំណើរកំសាន្តថ្ងៃអាទិតៃយ ដៃលម៉ៃឧសៃសាហ៍នំ 

យើងទៅ។ ស្ទើរតៃរាល់លើក ពៃលដើរតាមផ្លូវ យើងតៃងតៃជួបអ្នកកៃីកៃ ហើយ 

នងតូច ថៃរៃសា ជាអ្នកដក់ទានដោយសៃចក្តីរីករាយ។ ប៉ុន្តៃ ពុកយល់ថា 

ផ្លូវនោះហាក់ដូចជាឆ្ងៃយជៃុល សមៃៃប់មា្ចៃស់កៃសតៃីតូចរបស់គាត់ គាត់ក៏នំ ថៃរៃសា 

មកផ្ទះមុនគៃ (នងមិនសបៃបាយចិត្តទៃ)។ ពៃលតៃលប់មកវិញ ដើមៃបី លួង 

លោម ថៃរៃសា សៃលីន បានបៃះផ្កៃបា៉ៃកឺរៃត ដក់ពៃញកូនកន្តៃកតូច ចៃលឹង 

មួយ យកមកឲៃយនង។ ម៉ៃឃើញផ្កៃនោះចៃើនជៃុល ក៏រំលៃកមួយ ចំណៃកទៅ 

ថា្វៃយពៃះមាតា។ ថៃរៃសាមិនសបៃបាយចិត្តទៃ តៃនងមិនចៃញស្តី ពៃៃះនងមាន 

ទមា្លៃប់មិនចៃះត្អូញត្អៃរ ទោះជាគៃយករបស់អ្វីពីនង ឬចោទ បៃកាន់ដោយ 

អយុត្តិធម៌ក៏ដោយ នងស៊ូនៅស្ងៀម ហើយមិនពៃមសូមទោស ទៀតផង។ ទាំង 

នៃះ មិនមៃនជាគុណសមៃបត្តិរបស់នងទៃ គឺជាគុណធម៌ពី កំណើត។ តៃគួរឲៃយ 

សា្តៃយណាស់ គុណធម៌បៃបនៃះ បានបាត់បង់អស់ហើយ!... បៃៃកដ ហើយ! 

អ្វីៗលើលោកនៃះ ញញឹមដក់ខ្ញុំជានិច្ច។ ខ្ញុំជួបផ្កៃគៃប់ជំហាន ហើយលក្ខណៈ 

រីករាយរបស់ខ្ញុំ ក៏ចូលរួមចំណៃក ធ្វើឲៃយជីវិតខ្ញុំសៃស់សៃៃយដៃរ ប៉ុន្តៃ ដំណាក់ 

កាលថ្មីមួយ នឹងចាប់ផ្តើមសមៃៃប់ពៃលឹងរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំតៃូវតៃ ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ 

រងទុក្ខសោកតាំងពីក្មៃង ដើមៃបីអាចឆប់បានចូលទៅជិត ពៃះយៃស៊ូ។ ផ្កៃនៃ 

និទាឃរដូវក៏ដូចគា្នៃដៃរ ពួកវាបុិចពន្លកកៃៃមសៃទាប់ពៃិល ហើយរីកកៃៃមរស្មី

ពៃះអាទិតៃយដំបូង។ ដូច្នៃះហើយផ្កៃតូចដៃលខ្ញុំសរសៃរអំពីការចងចាំរបស់នង 

ក៏តៃូវឆ្លងកាត់ការលំបាកវៃទននៃសិសិរដូវដៃរ...។ (...)

ថ្ងៃមរណភាពរបស់ម៉ៃ ឬថ្ងៃបន្ទៃប់ ពុកឱបខ្ញុំ ហើយនិយាយបៃៃប់ថា៖      

-"មកឱបមា្តៃយឯងជាលើកចុងកៃៃយទៅ" ។ ពៃលនោះ ខ្ញុំដើរចូលទៅដោយ 

ស្ងប់សា្ងៃត់ ហើយថើបថា្ងៃស់មា្តៃយកមៃសត់របស់ខ្ញុំ... ខ្ញុំមិនបានចាំថា ខ្ញុំយំចៃើន ឬ 

តិចទៃ ខ្ញុំមិននិយាយបៃៃប់នរណាទាំងអស់ អំពីមនោសញ្ចៃតនដៃលកប់ជៃៃ 

ក្នុងទៃូងខ្ញុំ... ខ្ញុំមើល ហើយសា្តៃប់ដោយស្ងៀមសា្ងៃត់... គា្មៃននរណាមានពៃល 
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វៃលាមើលថៃខ្ញុំទៃ ដូច្នៃះ ខ្ញុំយល់ចៃបាស់នូវវត្ថុដៃលគៃចង់លាក់លៀម។ មាន 

ម្តងនោះ ខ្ញុំដើរទៅជិតគំរបកា្តៃរមឈូស... ខ្ញុំឈរមើលយា៉ៃងយូរ ខ្ញុំមិនដៃល 

ឃើញសោះ តៃខ្ញុំយល់។ កាលនោះ ខ្ញុំនៅតូចណាស់ ទោះជាម៉ៃមានមាឌតូច 

ក៏ខ្ញុំតៃូវងើយកៃបាល មើលទៅគាត់ដៃរ។ កា្តៃរមឈូសហាក់ដូចជាធំ ហើយកៃៀម 

កៃំផង។ ដប់បៃៃំឆ្នៃំកៃៃយមក ខ្ញុំនៅកៃបៃរកា្តៃរមឈូសមួយទៀត គឺមឈូសរស់ 

អ្នកម៉ៃ សឺណឺវីយៃវ ដៃលមានទំហំប៉ុនមឈូសម៉ៃពីមុនដៃរ ហើយខ្ញុំហាក់ដូច 

ជាសៃមៃឃើញ កាលខ្ញុំនៅពីក្មៃង! អនុសៃសាវរីយ៍ទាំងប៉ុន្មៃន បៃជៃៀតគា្នៃចៃញ 

មកទាំងហ្វូង គឺក្មៃងសៃី ថៃរៃសា ដដៃល ឈរមើល ប៉ុន្តៃ នងធំហើយ កា្តៃរ 

មឈូសហាក់ដូចជាតូច នងមិនចាំបាច់ងើយកៃបាល ដើមៃបីមើលទៃ។ នងងើយ

កៃបាលសមៃៃប់តៃមើលមៃឃប៉ុណ្ណៃះ។ មៃឃដៃលធ្វើឲៃយរីករាយណាស់ ការលំបាក 

ទាំងប៉ុន្មៃន បានចប់សព្វគៃប់ហើយ សិសិររដូវនៃពៃលឹងរបស់នង ក៏បានរសាត ់

ផុតទៅជារៀងរហូតដៃរ...។

ថ្ងៃដៃលពៃះសហគមន៍បៃសិទ្ធិពរជូនសពម៉ៃ ពៃះជាមា្ចៃស់មានបំណងផ្តល ់

មា្តៃយមា្នៃក់ទៀតលើផៃនដីនៃះមកឲៃយខ្ញុំ ពៃះអង្គបៃទានឲៃយខ្ញុំជៃើសរីសតាមចិត្ត។ 

វៃលាបងប្អូនយើងទាំងបៃៃំនក់នៅជាមួយគា្នៃ មើលមុខគា្នៃទៅវិញទៅមកដោយ 

កៃៀមកៃំ មៃដោះក៏នៅទីនោះដៃរ ដោយឃើញ សៃលីន និង ខ្ញុំ គាត់និយាយថា៖ 

"ក្មៃងសៃីកមៃសត់អើយ ពួកឯងលៃងមានមា្តៃយហើយ!..." ។ ពៃលនោះ សៃលីន 

លោតចូលរង្វង់ដៃ មា៉ៃរី ដោយនិយាយថា៖ -"បើអញ្ចឹង បងមា៉ៃរីនឹងទៅជាម៉ៃ!" ។ 

រីឯខ្ញុំវិញ ខ្ញុំមានទមា្លៃប់ធ្វើតៃៃប់តាម សៃលីន ប៉ុន្តៃ ពៃលនោះ ខ្ញុំងាកមកអ្នកម៉ៃវិញ 

ហាក់ដូចជាអនគតកាលបានហៃករបាំង ខ្ញុំបានរត់ចូលក្នុងរង្វង់ដៃរបស់អ្នក ដោយ 

សៃៃកថា៖ "ចំណៃកខ្ញុំ ខ្ញុំយកប៉ូលីនជាម៉ៃ!" (...)

អ្នកម៉ៃ ខ្ញុំសូមជមៃៃបថា តាំងពីម៉ៃយើងអនិច្ចកម្មទៅ លក្ខណៈសបៃបាយ 

រីករាយរបស់យើង បានប្តូរសៃលះ ខ្ញុំជាមនុសៃសរហ័សរហួន ចូលចិត្តនិយាយ 

ចៃើន កា្លៃយទៅជាអៀនបៃៀន ស្លូតបូត ឆប់រំជួលចិត្ត គៃៃន់តៃគៃកៃលៃកចំ 
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ទឹកភ្នៃកក៏ហូរចៃញមកភា្លៃម។ ដើមៃបីឲៃយខ្ញុំរីករាយ តៃូវកុំឲៃយមាននរណាមករវីរវល់

ជាមួយខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនអាចនៅជាមួយអ្នកដទៃ ខ្ញុំរីករាយបានតៃក្នុងរង្វង់គៃួសារប៉ុណ្ណៃះ។ 

អ្នកនៅជុំវិញខ្លួន គៃយកចិត្តទុកដក់ថា្នៃក់ថ្នមខ្ញុំជាពិសៃស។ ពុក តាំងពីដើមមក 

សៃឡាញ់ថា្នៃក់ថ្នមខ្ញុំដូចម៉ៃដៃរ! ចំណៃកអ្នកម៉ៃ និងមា៉ៃរី តើអ្នក មិនមៃនជាមា្តៃយ 

ដ៏ទន់ភ្លន់ ថា្នៃក់ថ្នម និងយកចិត្តទុកដក់ថៃទាំជាងគៃបំផុតទៃឬ? ឱ! បៃសិនបើ 

ពៃះជាមា្ចៃស់មិនបៃទានរស្មីដ៏កក់កៅ្តៃមកឲៃយផ្កៃតូចនៃះទៃ ម៉្លៃះសមផ្កៃមិនអាច 

ទៃៃំទៃបានទៃ ផ្កៃនឹងចុះខៃសាយ ពុំអាចទៃៃំនឹងតំណក់ទឹកភ្លៀង និងពៃយុះពៃយាមា 

ដៃលបក់បោកបានឡើយ។ ផ្កៃតូចនៃះ តៃូវការកម្តៃ ទឹកសនៃសើម និងជំនោរ 

និទាឃរដូវ។ តៃផ្កៃនៃះ មិនដៃលខ្វះវត្ថុទាំងនៃះឡើយ ដៃបិតពៃះយៃស៊ូបាន 

បៃៃសបៃទានឲៃយបានដូចបំណង ទោះជាកៃៃមគំនរពៃិលនៃទុក្ខក៏ដោយ!... ។

ខ្ញុំចាកចៃញពីអាឡង់សុង ទៅនៅលីសៃយឺ ដោយគា្មៃនទុក្ខពៃួយឡើយ ផ្ទុយ 

ទៅវិញ ខ្ញុំសបៃបាយចិត្តណាស់ (ក្មៃងៗចូលចិត្តការផ្លៃស់ប្តូរ) ។ (...) នៅលីសៃយឺ 

រាល់ពៃឹក អ្នកម៉ៃតៃងតៃមករកខ្ញុំ សួរខ្ញុំថា តើយល់ពៃមបៃគល់បៃះដូងថា្វៃយ 

ពៃះជាមា្ចៃស់ហើយឬនៅ បន្ទៃប់មក អ្នកម៉ៃស្លៀកពាក់ឲៃយខ្ញុំ ដោយរៀបរាប់អំពី 

ពៃះអង្គបៃៃប់ខ្ញុំ ហើយពួកយើងនំគា្នៃអធិដ្ឋៃន បន្ទៃប់មកគឺរៀនអាន។ ពាកៃយ 

ដំបូងបង្អស់ដៃលខ្ញុំចៃះអាន គឺ "សា្ថៃនបរមសុខ" ។ ម៉ៃធម៌ខ្ញុំទទួលបន្ទុកបងៃៀន 

សរសៃរ ចំណៃកឯអ្នកម៉ៃវិញ បងៃៀនមុខវិជា្ជៃផៃសៃងៗទៀត។ ខ្ញុំតៃូវតៃ ខិតខំ 

ណាស់ទើបចៃះ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំមានការចងចាំល្អ។ ខ្ញុំចូលចិត្តការអប់រំគោលសំខាន់ៗ 

នៃសាសន និងបៃវត្តិរបស់សន្តបុគ្គល ប៉ុន្តៃខ្ញុំមិនចូលចិត្តវៃយៃយា ការណ៍ទៃ...។ 

(...)

រាល់ពៃលរសៀល ខ្ញុំតៃងតៃដើរកំសាន្តជាមួយពុក យើងទៅជួបពៃះ យៃស៊ ូ

ក្នុងអគ្គសញ្ញៃពៃះកាយពៃះអង្គ ដើរមើលវិហារថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ហៃតុ នៃះហើយ 

ខ្ញុំបានចូលពៃះវិហារតូចកាមៃលជាលើកទីមួយ។ ពុកចង្អុលចមៃឹង ខណ្ឌទីសកា្កៃរ 

បូជាបៃៃប់ថា ខាងកៃៃមនោះ គឺកន្លៃងដូនជី។ កាលនោះ ខ្ញុំមិន បាននឹកសា្មៃនថា 
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បៃៃំបួនឆ្នៃំកៃៃយមក ខ្ញុំមករស់នៅជាមួយពួកគាត់ទៃ!... (...)

ថ្ងៃណាដៃលពុកជាទីសៃឡាញ់ នំខ្ញុំទៅស្ទូចតៃី  ថ្ងៃនោះ ជាថ្ងៃល្អសមៃៃប់ 

ខ្ញុំ។ ខ្ញុំចូលចិត្តសៃុកសៃៃ និងសត្វសា្លៃបណាស់! ជួនកាល ខ្ញុំសាកលៃបងស្ទូចតៃី 

ដោយសន្ទូចដ៏តូចរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំចូលចិត្តអង្គុយមា្នៃក់ឯងលើស្មៃ ដៃលមានផ្កៃ 

ពៃៃងពៃៃតជាង។ ពៃលនោះហើយ គំនិតខ្ញុំចុះទៅដល់ទីជមៃៃ ដោយមិនដឹង 

ថា ខ្លួនជាការស្មឹងសា្មៃធ។ ពៃលឹងខ្ញុំមុជចុះយា៉ៃងជៃៃ... ខ្ញុំសា្តៃប់សំឡៃងរសាត់ 

មកពីឆ្ងៃយ ស្នូរខៃយល់បក់ល្វើយៗ និងភ្លៃងទាហាន ដៃលរសាត់មកប៉ះ សោតា 

រម្មណ៍ បណា្តៃលឲៃយចិត្តខ្ញុំអណ្តៃតអណ្តូង លន្លង់លនោ្លៃច... ផៃនដីហាក់ដូចជា 

កន្លៃងនិរទៃសខ្លួន ហើយខ្ញុំ សៃមៃដល់សា្ថៃនបរមសុខ... ថ្ងៃរសៀលហាក់ដូចជា 

កន្លងទៅយា៉ៃងលឿន ដល់ពៃលតៃូវតៃលប់មកផ្ទះវិញ។ មុននឹងចាកចៃញ ខ្ញុំ 

ញា៉ៃំចំណីចំណ៉ក ដៃលយកមកដក់ក្នុងកូនកន្តៃកមួយ។ នំបុ័ងលាបដំណាប់ 

ដៃល អ្នកម៉ៃរៀបចំឲៃយខ្ញុំ បានប្តូរសភាពអស់ហើយ។ កាលធ្វើភា្លៃម វាមានពណ៌ 

សៃស់ ឥឡូវនៃះ វាជៃួញស្វិតពណ៌កៃហមភា្លៃវ។ ពៃលនោះ ភពផៃនដី ហាក់ 

ដូចជាស្វិតសៃពោន ហើយខ្ញុំយល់ថា មានតៃសា្ថៃនបរមសុខទៃ ដៃលមានការ 

រីករាយ គា្មៃនពពកដៃលជាឧបសគ្គ។ (...)

រាល់ពៃលដើរកំសាន្តជាមួយពុក គាត់ចូលចិត្តឲៃយខ្ញុំកាន់វត្ថុសមៃៃប់ដក់

ទានដល់អ្នកកៃីកៃ ដៃលយើងតៃងតៃជួប។ ថ្ងៃមួយនោះ យើងឃើញមនុសៃស 

មា្នៃក់ដើរអូសជើងយា៉ៃងលំបាក ទប់ខ្លួននឹងឈើចៃត់ ខ្ញុំបានចូលទៅជិត ដើមៃបី 

ដក់ទាន ប៉ុន្តៃ គាត់មិនមៃនជាអ្នកសុំទានទៃ។ គាត់មើលមុខខ្ញុំដោយញញឹម

យា៉ៃងកៃៀមកៃំ ហើយមិនពៃមទទួលយកអ្វីៗ ដៃលខ្ញុំជូនគាត់ឡើយ។ ខ្ញុំមិនអាច 

រៀបរាប់ អំពីទឹកចិត្តខ្ញុំពៃលនោះបានទៃ ខ្ញុំគៃៃន់តៃចង់លួងលោម សមៃៃលទុក្ខ 

គាត់តៃប៉ុណ្ណៃះ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំធ្វើឲៃយគាត់រឹតតៃលំបាកចិត្តជាងមុនទៅ 

ទៀត បៃហៃលជាគាត់ យល់ពីគំនិតខ្ញុំហើយមើលទៅ ទើបគាត់បៃរមកញញឹម 
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ដក់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំចង់ជូនអ្វីមួយដៃលគាត់បដិសៃធមិនបាន ពៃៃះខ្ញុំពិតជា មាន សមាន 

ចិត្ត ចំពោះគាត់ណាស់។ កាលនោះ ខ្ញុំនឹកឃើញសម្ដីគៃនិយាយថា ថ្ងៃ ទទួល 

ពៃះកាយពៃះគៃីស្តដំបូង គៃអាចទទួលបានតាមបំណងបៃៃថា្នៃដៃល ចង់។ គំនិត 

នៃះ បានលួងលោមខ្ញុំ ទោះជាខ្ញុំទើបតៃមានអាយុ ៦ឆ្នៃំក៏ដោយខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថា៖

"ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋៃនដើមៃបីគាត់ ថ្ងៃទទួលពៃះកាយពៃះគៃីស្តដំបូងគៃ"។ បៃៃំឆ្នៃំ 

កៃៃយ ខ្ញុំបានគោរពតាមពាកៃយសនៃយា ហើយខ្ញុំសងៃឃឹមថា ពៃះជាមា្ចៃស់ទទួល 

សៃចក្តីអធិដ្ឋៃន ដៃលពៃះអង្គបណា្តៃលចិត្តខ្ញុំនៃះ សូមឲៃយជើងគាត់ជាសះសៃបើយ 

ទៅ។ (...)

លា្ងៃចមួយនោះ យើងបានបៃុងបៃៀបជាសៃៃច ដើមៃបីធ្វើការអធិដ្ឋៃន ខ្ញុំ 

និយាយទៅអ្នកបមៃើថា៖ "បងចាប់ផ្តើមទៅ ខ្ញុំអុជទៀន"។ គាត់ធ្វើហាក់ដូចជា 

ផ្តើមសូតៃ ប៉ុន្តៃ ឥតនិយាយសោះ គាត់មើលមុខខ្ញុំដោយអស់សំណើច។ ខ្ញុំ 

ឃើញគៃៃប់ឈើគូសឆៃះយា៉ៃងលឿន ខ្ញុំអង្វរគាត់ឲៃយអធិដ្ឋៃន គាត់នៅស្ងៀម។ 

ពៃលនោះ ខ្ញុំកៃៃកឈរឡើង ស្តីឲៃយគាត់ថា៖ "បងចិត្តអាកៃក់"។ ខ្ញុំលៃងជាក្មៃង 

ស្លូតបូតទៀតហើយ ខ្ញុំទន្ទៃៃំជើងយា៉ៃងខា្លៃំង គាត់សើចលៃងចៃញ មើលមុខខ្ញុំ 

ដោយឆ្ងល់ ហើយចង្អុលទៅទៀន សមៃៃប់បំភឺ្លបន្ទប់កៃៃមដី ដៃលគាត់យក 

មក...។ កៃៃយ ពីខឹងហូរទឹកភ្នៃក ម្តងនៃះខ្ញុំយំសា្តៃយខ្លួន ដៃលស្តីបនោ្ទៃសឲៃយ 

គាត់ ហើយខ្ញុំសារភាពថា លៃងធ្វើបៃបនៃះទៀតហើយ!...

ខ្ញុំមានរឿងជាមួយគាត់ម្តងទៀត តៃលើកនៃះ ខ្ញុំមិនពៃមសារភាពទៃ ខ្ញុំ 

ធ្វើមិនដឹង។ កាលនោះ ខ្ញុំចង់បានដបទឹកខ្មៃនៅជិតបំពង់ផៃសៃង ក្នុងផ្ទះបាយ។ 

ដោយខ្ញុំនៅតូចពៃក ឈងមិនដល់ ខ្ញុំទទូចសុំយា៉ៃងខា្លៃំង តៃគាត់មិនពៃមយក 

ឲៃយខ្ញុំទៃ គាត់បៃើឲៃយខ្ញុំឡើងឈរលើកៅអី។ ខ្ញុំយកកៅអីមកដក់ ឥតស្តីមួយមា៉ៃត់ 

គិតថា គាត់ជាមនុសៃសមិនល្អ។ ខ្ញុំចង់ឲៃយគាត់ដឹងខ្លួន ពៃៃះគាត់ឧសៃសាហ៍ហៅខ្ញុំថា 

ក្មៃងកា្មៃង ពៃលណាគាត់ធុញថប់។ ពាកៃយនៃះ ជាពាកៃយបងា្អៃប់ ដៃលខ្ញុំស្អប់ជាង 



- 24 -

គៃ។ ដូច្នៃះហើយ មុននឹងលោតចុះពីកៅអី ខ្ញុំបៃរមុខយា៉ៃងសងា្ហៃរ ហើយបៃៃប់ 

គាត់ថា៖ "បងឯងជាក្មៃងកា្មៃង" រួចខ្ញុំរត់ចៃញទៅ ទុកឲៃយគាត់ឈរទៃឹង គិតអំពី 

ជមៃៃពាកៃយដៃលខ្ញុំថា...។ លទ្ធផលមិនបាច់រងចាំយូរ។ ភា្លៃមនោះ ខ្ញុំឮគាត់ 

សៃៃកថា៖ "អ្នកនងមា៉ៃរី ថៃរៃសា ហៅខ្ញុំថា ក្មៃងកា្មៃង!" ។ មា៉ៃរី មកដល់ហើយ 

បងា្គៃប់ឲៃយខ្ញុំសុំទោស ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំគា្មៃនទោសទៃ ពៃៃះគាត់មានដៃវៃង តៃមិនពៃមជួយ 

យកដបទឹកខ្មៃនោះ គាត់តៃូវតៃទទួលឈ្មៃះថា ក្មៃងកា្មៃងអញ្ចឹងហើយ...។ (...)

មានថ្ងៃពុធមួយនោះ លោកបូជាចារៃយ ឌុសសៃលីយៃ មកលៃងនឹងខ្ញុំ។ 

អ្នកបមៃើនៃះជមៃៃបគាត់ថា ក្នុងផ្ទះគា្មៃនមនុសៃសនៅទៃ មានតៃនងតូច ថៃរៃសា 

ប៉ុណ្ណៃះ។ គាត់ចូលទៅក្នុងចង្កៃៃនបាយ ហើយមើលកិច្ចការរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមាន 

មទនភាព ណាស់ ដោយបានទទួលលោក ពៃៃះខ្ញុំទើបតៃសុំទទួលអគ្គសញ្ញៃ

លើកលៃងទោសជាលើកទីមួយ កន្លងមកថ្មីៗនៃះ។ គឺជាអនុសៃសាវរីយ៍ដ៏ផ្អៃម 

ល្ហៃមរបស់ខ្ញុំ! ... ឱអ្នកម៉ៃ! អ្នកបានបងៃៀនឲៃយខ្ញុំយកចិត្តទុកដក់ អ្នកបៃៃប់ខ្ញុំថា 

ឯងមិនមៃនសារភាពអំពើបាបចំពោះមនុសៃសទៃ តៃចំពោះពៃះជាមា្ចៃស់ ខ្ញុំក៏ជឿ 

តាមអ្នក ខ្ញុំបានសារភាពដោយមុតមាំ ខ្ញុំថៃមទាំងសួរទៅអ្នកម៉ៃថា តើខ្ញុំមិនតៃូវ 

និយាយបៃៃប់លោកថា ខ្ញុំសៃឡាញ់គាត់យា៉ៃងខា្លៃំងទៃឬ? ពៃៃះកាលណាខ្ញុំ 

និយាយ គឺខ្ញុំនិយាយទូលដល់ពៃះជាមា្ចៃស់ហើយ....។

ដោយចៃះចាំសព្វបៃការដៃលតៃូវនិយាយ និងបៃតិបត្តិតាម ខ្ញុំដើរចូល 

ទៅកន្លៃងសៃៃយបាប ហើយខ្ញុំលុតជង្គង់ចុះ។ ប៉ុន្តៃ លោកបូជាចារៃយមិនបាន 

មើលឃើញខ្ញុំសោះ។ កាលនោះ ខ្ញុំតូចកៃបាលទាបជាងជើងមា៉ៃ ដៃលគៃតៃូវដក់ 

ដៃពីលើ ដូច្នៃះហើយ លោកបៃៃប់ឲៃយខ្ញុំឈរ មិនបាច់លុតជង្គង់ទៃ។ ខ្ញុំកៃៃក 

ឈរភា្លៃម បៃរមុខទៅរកគាត់ ពៃៃះសៃួលមើលមុខគា្នៃ ខ្ញុំសារភាពបាបរបស់ខ្ញុំ 

ដូចក្មៃងសៃីធំមា្នៃក់ ហើយខ្ញុំទទួលការបៃសិទ្ធិពរ ដោយជំនឿយា៉ៃងជៃៃលជៃៃ 

បំផុត ពៃៃះអ្នកម៉ៃបៃៃប់ខ្ញុំថា ពៃលនោះទឹកពៃះនៃតៃរបស់ពៃះកុមារយៃស៊ូនឹង
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បនៃសុតពៃលឹងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនៅចាំពាកៃយដស់តឿនដៃលគៃបៃៃប់លើកដំបូង នឹង 

នំឲៃយខ្ញុំមានសៃចក្តីសៃឡាញ់ ជាពិសៃសចំពោះពៃះមាតា ហើយខ្ញុំប្តៃជា្ញៃក្នុងចិត្ត 

ថា នឹងរឹតតៃសៃឡាញ់ និងគោរពពៃះនងលើសមុនទៅទៀត។ កៃៃយពៃល 

ចាកចៃញពីនោះ ខ្ញុំសបៃបាយចិត្ត និងសៃៃលខ្លួនយា៉ៃងខា្លៃំង ហាក់ដូចជាមិនដៃល

បានទទួលអារម្មណ៍រីករាយ ដូចលើកនៃះឡើយ។ ចាប់ពីថ្ងៃនោះមក ខ្ញុំតៃងតៃ

តៃលប់មកសារភាពបាបរបស់ខ្លួន រាល់ឱកាសបុណៃយធំៗ ហើយរាល់លើកដៃល 

ខ្ញុំចូលទៅទីនោះ គឺជាពិធីបុណៃយសមៃៃប់ខ្ញុំយា៉ៃងពិតបៃៃដក។ (...)

ខ្ញុំចាត់ទុកថា ជាការបៃៃសបៃទានមួយ ដើមៃបីជម្នះលើការភ័យខា្លៃច ដៃល 

អ្នកម៉ៃមានទមា្លៃប់បៃើខ្ញុំតៃមា្នៃក់ឯង វៃលាយប់ងងឹត ឲៃយទៅយកវត្ថុអ្វីមួយនៅ 

បន្ទប់ឆ្ងៃយ។ បៃសិនបើមិនបានដឹកនំយា៉ៃងល្អទៃ បៃហៃលខ្ញុំកា្លៃយជាមនុសៃស 

កំសាក ភ័យខា្លៃចមិនសមហៃតុផល។ តាំងពីពៃលនោះរហូតដល់សព្វថ្ងៃនៃះ ខ្ញុំ

ជាមនុសៃសមិនងាយនឹងបន្លៃចឡើយ។ អ្នកម៉ៃខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថា តើអ្នកចិញ្ចឹមខ្ញុំ 

ដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដក់យា៉ៃងណា ទើបខ្ញុំមិនមៃនជាក្មៃង 

ទមៃើស ពៃៃះអ្នកម៉ៃមិនបណ្តៃតបណ្តៃយឲៃយខ្ញុំខូច អ្នកមិនដៃលស្តីបនោ្ទៃស ដោយ 

គា្មៃនហៃតុផលទៃ តៃបើសមៃៃចអ្វីមួយហើយ អ្នកមិនថយកៃៃយ ឡើយ។ (...)

ប៉ូលីន ជាអ្នកទទួលដោះសៃៃយបំភឺ្លរាល់ការសមា្ងៃត់របស់ខ្ញុំ...។ មានម្តង 

នោះ ខ្ញុំឆ្ងល់ថា ពៃះជាមា្ចៃស់មិនបៃទានសិរីរុងរឿងរបស់សា្ថៃនបរមសុខ ឲៃយអ្នក 

ដៃលពៃះអង្គគាប់ពៃះហឫទ័យស្មើៗគា្នៃទៃ។ ខ្ញុំខា្លៃចថា គៃប់គា្នៃមិនបានទទួល 

សុភមង្គល។ ពៃលនោះ ប៉ូលីន បងា្គៃប់ឲៃយខ្ញុំទៅយកកៃវធំរបស់ពុក មកដក់ទន្ទឹម 

នឹងបៃដប់ស៊កមៃៃមដៃសមៃៃប់ដៃរ រួចចាក់ទឹកឲៃយចៃញ បន្ទៃប់មកប៉ូលីនសួរ 

ខ្ញុំថា មួយណាពៃញជាងគៃ។ ខ្ញុំឆ្លើយថា ពៃញដូចគា្នៃ មិនអាចចាក់បន្ថៃមទៀត 

បានទៃ ពុំនោះទៃ ទឹកនឹងហូរហៀរពុំខានឡើយ។ អ្នកបៃៃប់ឲៃយខ្ញុំយល់ថា នៅ 

សា្ថៃនបរមសុខ ពៃះជាមា្ចៃស់បៃទានសិរីរុងរឿងដល់អ្នកដៃលពៃះអង្គគាប់ពៃះហឫទ័យ 
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តាមតៃអ្នកទាំងនោះអាចទទួលបាន បៃបនៃះអ្នកចុងកៃៃយមិនអាចចៃណៃន 

នឹងអ្នកទីមួយបានឡើយ។ តាមការពនៃយល់បៃបនៃះហើយ ទើបខ្ញុំបានយល់ចៃបាស ់

រាល់អាថ៌កំបាំងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពៃះអង្គបាន។ អ្នកម៉ៃជៃៃបទៃ គឺអ្នកនៃះហើយ 

ដៃលបានបំប៉នចំណីចាំបាច់ដល់ពៃលឹងរបស់ខ្ញុំ...។ (...)

មានថ្ងៃមួយនោះ ពៃះជាមា្ចៃស់បានបងា្ហៃញឲៃយខ្ញុំឃើញ ក្នុងនិមិត្តមួយអសា្ចៃរៃយ  

បំផុត នូវរូបភាពរស់រវីក នៃទុក្ខលំបាកមួយ ដៃលពៃះអង្គសព្វពៃះហឫទ័យ 

រៀបចំយើងបមៃុងទុកជាមុន។ ពៃងរបស់ពៃះអង្គបានចាក់បំពៃញរួចជាសៃៃច។

ពុកបានចាកចៃញពីផ្ទះ ធ្វើដំណើរជាចៃើនថ្ងៃមកហើយ សល់ពីរថ្ងៃទៀត 

ទើបតៃូវតៃលប់មកវិញ។ បៃហៃលជាម៉ៃងពីរ ឬម៉ៃងបីរសៀល ពៃះអាទិតៃយ 

ជះពន្លឺពៃញមៃឃ ធម្មជាតិទាំងឡាយ ហាក់ដូចជានំគា្នៃចូលរួមក្នុងពិធីបុណៃយ 

មួយ។ កាលនោះ ខ្ញុំឈរមា្នៃក់ឯង កៃបៃរបង្អួចបន្ទប់កៃៃមដំបូល ដៃលបៃរទៅ 

រកសួនចៃបារធំ។ ខ្ញុំមើលទៅមុខ សា្មៃរតីសៃស់ថា្លៃ ពៃលនោះខ្ញុំឃើញនៅចំពីមុខ

បន្ទប់បោកគក់ មានបុរសមា្នៃក់ស្លៀកពាក់ដូចពុក មាឌប៉ុនគា្នៃ ដំណើរដូចគា្នៃ 

ខុសតៃគាត់មានខ្នងកោងជាងពុក កៃបាលទទូរអាវអៀមមានពណ៌មិនបៃៃកដ 

ធ្វើឲៃយខ្ញុំមើលមិនចៃបាស់ គាត់ពាក់មួកដូចមួកពុក។ គាត់ដើរទៅមុខ បោះជំហាន 

មួយៗ កាត់តាមសួនចៃបារតូច... ភា្លៃមនោះ អារម្មណ៍ភ័យខា្លៃចមិនធម្មតាមួយ រត់ 

មកប៉ះវិញ្ញៃណខ្ញុំ ប៉ុន្តៃមួយភ្លៃតនោះ ខ្ញុំគិតថា ពុកតៃលប់មកវិញហើយៗ គាត់ 

ពួនដើមៃបីពញ្ញៃក់ខ្ញុំ ដូច្នៃះខ្ញុំក៏សៃៃកហៅខា្លៃំងៗអស់មួយទំហឹង ដោយសំឡៃង 

ញាប់ញ័ររំជួលចិត្ត៖ "ពុក! ពុក!" ។ ប៉ុន្តៃបុរសដ៏អាថ៌កំបាំងនោះ ហាក់ដូចជា 

មិនឮខ្ញុំហៅទៃ គាត់បន្តដំណើរយឺតៗដោយឥតងាកមកសោះ។ ខ្ញុំខំសម្លឹងតាម  

ឃើញគាត់ដើរឆ្ពៃះទៅរកគុម្ពៃតមួយ នៅចំកណា្តៃលផ្លូវធំ។ ខ្ញុំរង់ចាំមើល កៃៃង

លោគាត់ដើរដល់ជៃុងមា្ខៃងដៃលមានដើមឈើធំៗ ប៉ុន្តៃ ការនិមិត្តបៃបទំនយ 

នោះ បានរលាយបាត់ទៅ! ... ពៃឹត្តិការណ៍នៃះ កើតឡើងតៃមួយសៃបក់ប៉ុណ្ណៃះ 
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ប៉ុន្តៃបានតៃូវចារឹកទុកយា៉ៃងជៃៃក្នុងបៃះដូងខ្ញុំរហូតដល់សព្វថ្ងៃនៃះ។ ដប់បៃៃំឆ្នៃំ 

កន្លងមកហើយ តៃការចងចាំនៅតៃផុសពីមុខខ្ញុំជានិច្ច។ (...)

កន្លងមកដប់បួនឆ្នៃំ ពៃះជាមា្ចៃស់បានទមា្លៃយអាថ៌កំបាំង។ យើងចូលចិត្ត

ជជៃកគា្នៃអំពីជីវិតក្នុងអនគតជាតិ និងអនុសៃសាវរីយ៍ពីកុមារ។ កាលដៃលខ្ញុំជមៃៃប 

បៃៃប់ទៅបងសៃីមា៉ៃរី អំពីនិមិត្តដៃលខ្ញុំបានឃើញកាលពីអាយុ ៦ ទៅ ៧ឆ្នៃំ នោះ 

ហើយនំគា្នៃពិចារណាជាលំអិតទៅ យើងបានយល់អំពីអត្ថន័យ... គឺ ពិតជាពុក 

មៃន ដៃលខ្ញុំបានឃើញ ដើរកោងៗចាស់ជរា គឺពិតជាគាត់ដៃលបាំងមុខ សក់ 

កៃបាលស្កូវពៃៃង គឺជានិមិត្តសញ្ញៃនៃលំបាកដ៏មានសិរីរុងរឿងរបស់គាត់... ដូចជា 

ពៃះភ័ក្តៃគួរឲៃយគោរពរបស់ពៃះយៃស៊ូ ដៃលគៃបសៃបៃនៅពៃលរងទុក្ខលំបាក ដូច្នៃះ 

ផ្ទៃមុខនៃអ្នកបមៃើពៃះអង្គ ក៏តៃូវតៃបាំងបិទនៅថ្ងៃរងទុក្ខលំបាកដៃរ ដើមៃបីអាច

បញ្ចៃញរស្មីនៅសា្ថៃនបរមសុខ កៃបៃរពៃះជាមា្ចៃស់ ជាពៃះបន្ទូលដៃលស្ថិតនៅ 

អស់កលៃបជានិច្ច...។ ក្នុងរង្វង់សិរីរុងរឿងដៃលមិនអាចថ្លៃងបាននៃះហើយ ដៃល 

ពៃះអង្គសោយរាជៃយនៅសា្ថៃនបរមសុខ បៃៃសបៃទានឲៃយពុកជាទីសៃឡាញ់នៃ 

យើង យល់អំពីនិមិត្តដៃលពៃះនងតូចរបស់គាត់បានឃើញក្នុងវ័យមួយ ដៃល 

ការភ័ន្តចៃលំ មិនធ្វើឲៃយភ័យខា្លៃច! តាមរយៈសិរីរុងរឿងនៃះហើយ ដៃលពៃះជាមា្ចៃស ់

បានបងា្ហៃញបៃៃប់ថា ដប់ឆ្នៃំមុន ទុក្ខលំបាកធំៗរបស់យើងៗ បានឆ្លងផុតរួចទៅ 

ហើយ ដូចឪពុកបៃៃប់ឲៃយកូនដឹងជាមុននូវអនគតកាលដ៏រុងរឿង ដៃលគាត់ 

បានរៀបចំទុកឲៃយ និងអាចបា៉ៃន់សា្មៃនទុកជាមុននូវភាពសមៃបូរសបៃបាយកាត់ថ្លៃ 

ពុំបាន ជាមរតកដៃលតៃូវទទួល។

ឱ! ហៃតុអ្វីបានជាពៃះជាមា្ចៃស់បៃទានពរនៃះដល់ខ្ញុំ? ហៃតុអ្វីបានជា   

ពៃះអង្គបងា្ហៃញដល់កូនក្មៃងតូចមិនយល់ការណ៍ដូច្នៃះ? បៃសិនបើនងយល់  

នងអាចសា្លៃប់ដោយការឈឺចាប់បាន តើហៃតុអ្វីទៅហ្ន៎? មិនបាច់ឆ្ងល់ទៃ នោះ 

ហើយជាអាថ៌កំបាំងមួយ ក្នុងចំណមអាថ៌កំបាំងជាចៃើនដៃលយើងនឹងយល់ 

នៅសា្ថៃនបរមសុខ ដៃលយើងនឹងស្ញប់ស្ញៃងអស់កលៃបជានិច្ច!។
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ពៃះជាមា្ចៃស់សបៃបុរសណាស់ ពៃះអង្គបៃងចៃកការលំបាកទៅតាមកមា្លៃំង  

ដៃលពៃះអង្គបៃទាន។ ខ្ញុំមិនដៃលបានគិតសោះថា ខ្ញុំអាចទៃៃំទៃនឹងការលំបាក 

ដ៏ល្វីងជូរចត់ ដៃលអនគតកាលទុកឲៃយខ្ញុំ... ខ្ញុំមិនដៃលបានគិតដោយគា្មៃនញាប់ 

ញ័រថាពុកអាចសា្លៃប់... មានម្តងនោះគាត់ឡើងជណ្តើរផ្អៃក  ឯខ្ញុំៗឈរពីកៃៃម 

គាត់សៃៃកបៃៃប់ថា៖

"ថយចៃញឲៃយឆ្ងៃយទៅកូន បើពុកធ្លៃក់ ពុកនឹងសង្កត់ឯងមិនខានឡើយ"។ 

ដោយឮពាកៃយនៃះ ខ្ញុំមានៈបៃឆំង មិនពៃមជៀសចៃញ ខ្ញុំកាន់តៃឈរឯបនឹង 

ជណ្តើរ ដោយគិតថា៖ "ទោះជាយា៉ៃងណា បើពុកធ្លៃក់ ខ្ញុំមិនបាច់កើតទុក្ខ ដោយ 

ឃើញពុកសា្លៃប់ឡើយ ពៃៃះខ្ញុំនឹងសា្លៃប់ជាមួយគាត់!"។ (...)

ខ្ញុំរស់នៅស្ងប់សា្ងៃត់ សបៃបាយរីករាយ ចមៃើនវ័យក្នុងរង្វង់នៃសៃចក្តី 

សៃឡាញ់ ប៉ុន្តៃខ្ញុំធំល្មមដើមៃបីតស៊ូ ចាប់ផ្តើមសា្គៃល់ពិភពលោក ដៃលពោរពៃញ 

ទៅដោយទុក្ខសោកនៃះហើយ។
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ឆ្នាំន្រការឈឺចាប់

(១៨៨១ – ១៨៨៣)

កាលអាយុបៃៃំបីឆ្នៃំកន្លះ ខ្ញុំទៅនៅក្នុងពៃះវិហារជំនួសឲៃយ លៃអូនី ដៃល 

តៃូវចៃញពីអន្តៃវាសិកដ្ឋៃន។ ខ្ញុំតៃងតៃឮគៃនិយាយថា រស់នៅក្នុងអន្តៃវាសិក 

ដ្ឋៃន គឺជាឱកាសដ៏ល្អ និងរីកចមៃើនបំផុតសមៃៃប់ជីវិត។ ផ្ទុយទៅវិញ បៃៃំឆ្នៃំ 

ដៃលខ្ញុំសា្នៃក់នៅទីនោះ ជាវៃលាដ៏កៃៀមកៃំសមៃៃប់ខ្ញុំ បើសៃលីនមិនទៅនៅ 

ជាមួយទៃ ម៉្លៃះសមខ្ញុំមិនអាចរស់នៅបានមួយខៃ ដោយមិនធ្លៃក់ខ្លួនឈឺឡើយ។ 

បុបា្ផៃតូចនៃះ ធ្លៃប់តៃចាក់ឫសដ៏ទន់ខៃសាយ ក្នុងដីដៃលជាជមៃើសសមៃៃប់តៃផ្កៃ 

នៃះ។ ហាក់ដូចជាលំបាកណាស់ចំពោះនង ដៃលតៃូវប្តូរទីតាំង ទៅរស់នៅក្នុង 

ចំណមអ្នកឯទៀត មកពីគៃប់មជៃឈដ្ឋៃន!...។

ពៃលទៅដល់ទីនោះ ដោយមានអ្នកម៉ៃជាអ្នកបងៃៀន ខ្ញុំជាក្មៃងដៃល 

ចៃះចាំជាងគៃ ក្នុងចំណមសិសៃសមានអាយុសៃបាលគា្នៃ។ ខ្ញុំរៀនក្នុងថា្នៃក់មួយ

ដៃលមានសិសៃសធំៗជាងខ្ញុំ មានមា្នៃក់អាយុ ១៣ ទៅ ១៤ឆ្នៃំ មិនសូវឆ្លៃតទៃ តៃ 

ពូកៃតៃួតតៃៃលើគៃឯងរហូតដល់អ្នកគៃូផង។ ដោយខ្ញុំអាយុតិចជាងគៃ រៀន 

បានចំណាត់ថា្នៃក់លៃខមួយ ស្ទើរតៃរាល់ខៃ ដូនជីសៃឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំណាស់ 

ក្មៃងសៃីនោះចៃណៃន ធ្វើបាបខ្ញុំតាមតៃគៃនឹកឃើញ។

ខ្ញុំជាក្មៃងមិនសូវកា្លៃហាន និងចៃះគួរសមតាំងពីកំណើត ខ្ញុំមិនចៃះការពារ 

ខ្លួនទៃ ដឹងតៃយំឥតចៃញស្តី ខ្ញុំមិនដៃលហា៊ៃននិយាយជមៃៃបអ្នកម៉ៃផង។ ដោយ  
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មិនអាចជម្នះលើភាពលំបាកលំបិននៃះ ខ្ញុំកើតទុក្ខយា៉ៃងខា្លៃំង... តៃ សំណាងល្អ 

រាល់លា្ងៃច ខ្ញុំតៃលប់ទៅផ្ទះជួបពុក ដៃលជាឱកាសរីករាយបំផុត។ ខ្ញុំតៃងតៃ

លោតចូលក្នុងរង្វង់ដៃពុក អង្គុយលើកៃបាលជង្គង់គាត់ រៀបរាប់អំពី  ពិន្ទុដៃល 

ខ្ញុំទទួលបាន ហើយការថា្នៃក់ថ្នមរបស់គាត់ ធ្វើឲៃយខ្ញុំភ្លៃចអស់នូវកង្វល់ ទាំងឡាយ... 

តើខ្ញុំសបៃបាយចិត្តយា៉ៃងណា នៅពៃលរៀបរាប់ជូនពុកសា្តៃប់នូវ លទ្ធផលបៃលង 

លើកទីមួយរបស់ខ្ញុំ (អំពីបៃវត្តិនៃសន្តបុគ្គល) ដៃលខ្វះតៃ មួយពិន្ទុទៀតប៉ុណ្ណៃះ 

កុំអីបាន ១០/១០ ទៅហើយ ពៃៃះខ្ញុំមិនសា្គៃល់ឈ្មៃះ ឪពុករបស់ម៉ូសៃ។ ពៃលនោះ 

ខ្ញុំជាប់លៃខមួយ បានមៃដយបៃៃក់។ (...)

កាលនោះ ខ្ញុំរីករាយណាស់ ពៃលបានដើរលៃងជាមួយ មា៉ៃរី (បងជីដូន 

មួយ) គាត់បណ្តៃយឲៃយខ្ញុំលៃងតាមចិត្ត ហើយខ្ញុំជៃើសយកលៃបៃងថ្មីបំផុត។ 

មា៉ៃរី និង ថៃរៃសា កា្លៃយទៅជាមនុសៃសឯកោដូចជាឥសី មានតៃកូនខ្ទមតូច ក្នុង 

ចមា្កៃរសៃូវសាលីមួយ និងបន្លៃខ្លះ។ ទាំងពីរនក់ចូលចិត្តគយគន់ទៃសភាពមិន

ចៃះជិនណាយ គឺមា្នៃក់ជំនួសឲៃយមា្នៃក់ទៀត ពៃលជាប់រវល់កិច្ចការបៃចាំថ្ងៃ។ ពួក 

គៃសៃុះសៃួលគា្នៃ អង្គុយយា៉ៃងស្ងៀមសា្ងៃត់ មិននិយាយស្តីអ្វីឡើយ។ នៅពៃល 

អ្នកមីងនំដើរលៃង យើងនៅតៃបន្តលៃងលៃបៃងនៃះតទៅទៀត ទោះជានៅតាម 

ផ្លូវក៏ដោយ។ អ្នកឯកោទាំងពីរអ្នកនៃះ នំគា្នៃសូតៃធម៌ដោយបៃើមៃៃមដៃជំនួស 

ផ្គៃំ ដើមៃបីកុំឲៃយគៃចាប់អារម្មណ៍។ ថ្ងៃមួយនោះ អ្នកមីងទិញនំឲៃយមា្នៃក់មួយ អ្នក 

ឯកោក្មៃងជាងគៃ ទទួលនំដោយធ្វើសញ្ញៃឈើឆ្កៃង បណា្តៃលឲៃយអ្នកដទៃសើច 

គៃប់គា្នៃ...។ (...)

យប់មួយនោះ ខ្ញុំឮអ្នកម៉ៃថា កៃៃយពិធីទទួលពៃះកាយពៃះគៃីស្តលើក 

ដំបូង តៃូវតៃរស់នៅរបៀបថ្មី។ ភា្លៃមនោះ ខ្ញុំសមៃៃចចិត្តចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មី ជាមួយ 

សៃលីន ដៃរ មិនបាច់រង់ចាំដល់ថ្ងៃនោះឡើយ...។ (...)
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មានថ្ងៃមួយ ខ្ញុំបៃៃប់ ប៉ូលីន ថាខ្ញុំចង់រស់នៅឯកោឆ្ងៃយដច់ពីគៃ ដើរតាម 

គាត់ក្នុងវាលលំហដ៏សៃនឆ្ងៃយ។ គាត់ឆ្លើយថា គាត់ក៏មានបំណងនៃះដៃរ ហើយ 

ចាំដល់ពៃលខ្ញុំធំល្មម នឹងចាកចៃញទៅ។ តាមការពិត កាលនោះគាត់និយាយ 

លៃង តៃ ថៃរៃសា យល់ថាពិតបៃៃកដ ហៃតុនៃះហើយបានជាថ្ងៃដៃល ប៉ូលីន 

បៃៃប់មា៉ៃរីថា ជាពៃលដៃលគាត់តៃូវចូលទៅរស់នៅក្នុងអារាមកាមៃលហើយ។ 

ពៃលនោះ ខ្ញុំមិនដឹងថា កាមៃលជាអ្វីផង តៃខ្ញុំយល់ថា ប៉ូលីន ចាកចៃញពីខ្ញុំ ទៅ 

រស់នៅក្នុងអារាម គាត់មិនរង់ចាំខ្ញុំទៀតទៃ ខ្ញុំនឹងបាត់បង់មា្តៃយទីពីរទៀតហើយ... 

ពៃះអើយ! ពៃលនោះ ខ្ញុំមិនដឹងជានិយាយយា៉ៃងណាឲៃយសមល្មមនឹងការពៃួយ

បារម្ភរបស់ខ្ញុំឡើយ... តៃមួយសៃបក់សោះ ខ្ញុំយល់ថា នៃះហើយ ជីវិត។

ពីមុនមក ខ្ញុំមិនដៃលបានចាប់អារម្មណ៍ តៃពៃលនៃះ សៃចក្តីពិតបាន 

ឈានចូលមកសណ្ឋិតក្នុងចិត្តខ្ញុំៗយល់ថា ជីវិតគឺជាការឈឺចាប់ ការនិរាស 

ពៃៃត់បៃៃស់ ដៃលមានជាបន្តបន្ទៃប់។ ទឹកភ្នៃកល្វីងជូរចត់របស់ខ្ញុំ ហូររហៃង 

ពៃៃះកាលនោះ ខ្ញុំមិនទាន់យល់អំពីបីតិសោមនសៃសនៃការបូជា ដោយពៃលនោះ 

ខ្ញុំទន់ខៃសាយណាស់ ហើយខ្ញុំចាត់ទុកភាពខៃសាយនៃះ ជាអំណយទាន ដ៏ធំធៃង 

មួយ ដៃលអាចឲៃយខ្ញុំទៃៃំទៃការលំបាក ដៃលធ្ងន់ធ្ងរហួសកមា្លៃំងនៃះ បាន!... បៃសិន 

បើកាលនោះ ខ្ញុំទទួលដំណឹងនៃះបន្តិចម្តងៗ បៃហៃលជាខ្ញុំមិនឈឺចាប់ ដូច្នៃះ 

ឡើយ តៃវាមកដល់យា៉ៃងគំហុក ហាក់ដូចជាលំពៃងដ៏មុត សៃួច មកចាក់ចំ 

បៃះដូងរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនៅចាំថា កាលនោះ អ្នកម៉ៃលួងលោមខ្ញុំយា៉ៃងទន់ភ្លន់ បន្ទៃប់មក គាត់ 

ពនៃយល់អំពីការរស់នៅក្នុងអារាមកាមៃល ដៃលហាក់ដូចជាសុខសៃួលណាស់។ 

សម្ដីរបស់អ្នកម៉ៃ ធ្វើឲៃយខ្ញុំនឹកឃើញដល់វាលលំហ។ ខ្ញុំគិតថា អារាមកាមៃល ជា 

វាលលំហ ដៃលពៃះជាមា្ចៃស់មានពៃះហឫទ័យ ចង់ឲៃយខ្ញុំទៅលាក់ខ្លួននៅទីនោះ

ដៃរ... ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចៃបាស់លាស់ ដៃលឥតសងៃស័យថា មិនមៃនជាការសៃមៃ 
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របស់ក្មៃងៗ ដៃលសៃូបទាក់ទាញទៃ តៃជាភាពជាក់លាក់មួយនៃការតៃៃស់ហៅ 

របស់ពៃះជាមា្ចៃស់។ ខ្ញុំចង់ទៅអារាមកាមៃលដៃរ មិនមៃនដោយសារប៉ូលីនទៃ  

តៃដោយសារពៃះយៃស៊ូមួយអង្គគត់... ខ្ញុំបានគិតដល់គៃប់យា៉ៃង ដៃលមិនអាច 

និយាយបញ្ជៃក់ជាពាកៃយសម្ដីបានឡើយ តៃជាគំនិតដៃលធ្វើឲៃយខ្ញុំទទួលនូវសៃចក្ត ី

ស្ងប់យា៉ៃងធំធៃងមួយក្នុងអារម្មណ៍។ (...)

កៃៃយពីបានសា្តៃប់រឿងសមា្ងៃត់របស់ខ្ញុំហើយ ដូនជីបៃមុខ ជឿថាខ្ញុំពិត

ជាបានទទួលការតៃៃស់ហៅអំពីពៃះជាមា្ចៃស់មៃន ប៉ុន្តៃគាត់បៃៃប់ខ្ញុំថា គៃមិនអាច 

ទទួលយកសំណើសុំចូលអារាមនៃះ ពីក្មៃងអាយុ ៩ឆ្នៃំទៃ តៃូវរងចាំរហូតដល់ 

អាយុ ១៦ឆ្នៃំ... ខ្ញុំតៃូវតៃយល់ពៃម ទោះជាចង់ចូលរួមក្នុងពិធីទទួលពៃះកាយ 

ពៃះគៃីស្តលើកទីមួយ សៃករគា្នៃនឹងការទទួលសម្លៀកបំពាក់ដូនជីរបស់ប៉ូលីន 

ក៏ដោយ ខ្ញុំតៃូវតៃទៃៃំចាំ... គឺថ្ងៃនោះហើយ ដៃលខ្ញុំបានទទួលការសរសើរ លើក 

ទឹកចិត្តជាថ្មីម្តងទៀត។ ដូនជី ថៃរៃសា នៃពៃះវិហារសន្ត អូគូសា្តៃំង បានអញ្ជើញ 

មកជួបខ្ញុំ សរសើរមិនដច់ពីមាត់ថា ខ្ញុំស្លូតបូត។ ចំណៃកឯខ្ញុំវិញ ខ្ញុំមកអារាម 

កាមៃល មិនមៃនចង់ទទួលពាកៃយសរសើរទាំងនោះទៃ តៃខ្ញុំទន្ទៃញក្នុងចិត្តទូល 

ពៃះជាមា្ចៃស់ថា ទូលពៃះបង្គំជាខ្ញុំចង់មកនៅទីនៃះ ដើមៃបីជួបពៃះអង្គតៃមួយអង្គ 

គត់។ (...)

អ្នកម៉ៃជាទីសៃឡាញ់ បៃហៃលជាអ្នកគិតថា ខ្ញុំនិយាយពន្លើសអំពីទុក្ខ 

ពៃួយពីមុននោះហើយមើលទៅ... ឥឡូវនៃះ ទើបខ្ញុំយល់ថា ការលំបាកនោះ 

មិនធំប៉ុន្មៃនទៃ ពៃៃះកាលនោះ ខ្ញុំសងៃឃឹមថា បានទៅជួបជាមួយអ្នកនៅកាមៃល 

ប៉ុន្តៃកាលនោះ ខ្ញុំនៅក្មៃងខ្ចីពៃក មិនអាចយល់រាក់ជៃៃឡើយ។ ខ្ញុំតៃូវឆ្លងកាត់ 

ការលត់ដំជាចៃើន ទើបអាចឈានទៅដល់គោលដៅបាន។

ថ្ងៃទី២ ខៃតុលា ជាថ្ងៃកំណត់ដៃលប៉ូលីន តៃូវចូលក្នុងអារាម ទោះជាខ្ញុំ 

កើតទុក្ខកៃៀមកៃំយា៉ៃងណាក៏ដោយ។ ពៃលរសៀល អ្នកបាននំយើងទៅកាមៃល 
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ហើយខ្ញុំឃើញប៉ូលីនឈរកៃបៃរចមៃឹងទា្វៃរ... ឱ! ពៃលនោះ ខ្ញុំសៃនពិបាកចិត្ត 

កៃៃលៃង នៅកន្លៃងជួបនិយាយគា្នៃនៃះ! ដោយខ្ញុំតៃូវសរសៃរអំពីបៃវត្តិរបស់ 

ពៃលឹងខ្ញុំៗ តៃូវតៃជមៃៃបអ្នកសព្វគៃប់ទាំងអស់។ ខ្ញុំសូមសារភាពថា ការឈឺ 

ចាប់មុនពៃលប៉ូលីនទៅរស់នៅក្នុងអារាម មិនស្មើមួយចំណិតតូចនៃការឈឺចាប ់

ពៃលកៃៃយទៃ... រៀងរាល់ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ពួកយើងតៃងតៃទៅអារាមកាមៃល 

ជាកៃុមគៃួសារ ហើយខ្ញុំធ្លៃប់តៃស្និទសា្នៃលជាមួយប៉ូលីន តៃឥឡូវនៃះ យើងអាច  

ជួបនិយាយគា្នៃបានតៃពីរបីនទីប៉ុណ្ណៃះ តាមការពិត ខ្ញុំបានតៃឹមតៃយំ និងតៃលប ់

មកវិញដោយចិត្តបៃៃះសៃៃំ... កាលនោះ ខ្ញុំមិនយល់សោះ អ្នកម៉ៃចូល ចិត្តនិយាយ 

ជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយទាំងពីរនក់ ជាងពួកយើង ដើមៃបី សម្តៃងការគួរសម 

ជាមួយអ្នកមីងទៃ... ដោយមិនយល់ ខ្ញុំតៃងតៃគិតថា៖  "ខ្ញុំ បាត់បង់ប៉ូលីនហើយ!" 

សា្មៃរតីខ្ញុំរីកចមៃើនក្នុងរង្វង់ការឈឺចាប់យា៉ៃងចម្លៃក រហូតដល់ខ្ញុំធ្លៃក់ខ្លួនឈឺ។

ជាជំងឺបណា្តៃលមកពីពួកអារកៃស ដៃលខឹងនឹងការចូលទៅរស់នៅក្នុងអារាម 

របស់អ្នកម៉ៃ ពួកវាចង់សងសឹកមកលើរូបខ្ញុំ លើគៃួសារយើងដៃលបៃឆំងតប 

នឹងវានៅអនគតកាល ប៉ុន្តៃ វាមិនបានដឹងថា មា្ចៃស់កៃសតៃីយ៍នៅសា្ថៃនបរមសុខ 

បានថៃទាំបុបា្ផៃតូចចៃឡឹងនៃះទៃ។ ពៃះនងញញឹមមករកបុបា្ផៃតូចនៃះ ពីនៅ 

បល្លង្គនៃសា្ថៃនបរមសុខ ហើយបៃុងបៃៀបជានិច្ច ដើមៃបីបញៃឈប់ពៃយុះពៃយាមា នៅ 

ពៃលដៃលផ្កៃនៃះ ហៀបតៃនឹងបាក់ចាកទង។

ចុងឆ្នៃំនោះ ខ្ញុំឈឺកៃបាលជាបៃចាំរាល់ថ្ងៃ តៃខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនដឹងខ្លួន ខ្ញុំ 

នៅតៃបន្តការសិកៃសា ពៃលនោះ គា្មៃននរណាចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំឡើយ។ ជំងឺនៃះ 

បន្តរហូតដល់បុណៃយចម្លងឆ្នៃំ១៨៨៣។ (...)

កាលដៃលពុក និងបងសៃីរបស់ខ្ញុំ តៃលប់មកពីបា៉ៃរីសវិញ អ្នកបមៃើទៅ 

ទទួលពួកគាត់ ដោយទឹកមុខកៃៀមកៃំ។ មា៉ៃរី សា្មៃនថាខ្ញុំសា្លៃប់... ប៉ុន្តៃ ជំងឺនៃះ 

មិនធ្វើឲៃយខ្ញុំសា្លៃប់ភា្លៃមៗទៃ ជាជំងឺរបស់ ឡាសារ ដើមៃបីឲៃយពៃះជាមា្ចៃស់ទទួល 
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សិរីរុងរឿង... តាមការពិត ពៃះអង្គទទួលសិរីរុងរឿងមៃន ដោយសារការយល់ 

ពៃមរបស់ពុក។ គាត់គិតថា៖ "កូនសៃីតូចរបស់គាត់ និងកា្លៃយទៅជាឆ្កួតលីលា 

ឬនងមុខជាសា្លៃប់ពុំខាន" ។ (...)

ថ្ងៃ ប៉ូលីន បួសជាដូនជី កាន់តៃខិតចូលមកហើយ គៃមិនឲៃយខ្ញុំដឹងទៃ 

ខា្លៃចខ្ញុំពៃួយ ពៃៃះទៅមិនរួច តៃខ្ញុំនិយាយជាញឹកញយថា ចង់ទៅជួយប៉ូលីន។ 

តាមពិតទៅពៃះជាមា្ចៃស់បៃៃសបៃណីលួងលោមខ្ញុំ ឬពៃះអង្គចង់លួងលោមគូ 

ដណ្តឹងរបស់ពៃះអង្គ ដៃលកើតទុក្ខជាខា្លៃំង ចំពោះជំងឺរបស់កូនសៃីតូចរបស់ 

ទៃង់... ខ្ញុំសង្កៃតឃើញថា ពៃះយៃស៊ូមិនចង់សាកលៃបងបុតៃធីតារបស់ពៃះអង្គ 

នៅថ្ងៃមង្គលរបស់ពួកគៃឡើយ។ ពិធីនៃះតៃូវតៃឧឡារិក ជារសជាតិរីករាយ 

មុនពៃលទៅដល់សា្ថៃនបរមសុខ តើពៃះអង្គមិនបានបងា្ហៃញបៃៃំលើកមកហើយ

ទៃឬ? ពៃលនោះ ខ្ញុំអាចឱបអ្នកម៉ៃក្នុងដៃ អង្គុយលើភៅ្លៃ និងសា្ទៃបអង្អៃល... ខ្ញុំ 

ឃើញគាត់សា្អៃត គួរឲៃយចាប់ចិត្ត ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស។ ឱ! ជាថ្ងៃដ៏ល្អមួយ 

សមៃៃប់ការលំបាកដ៏ខ្មៃងងឹតរបស់ខ្ញុំ តៃថ្ងៃនោះ បានកន្លងទៅយា៉ៃងឆប់បំផុត... 

គៃៃន់តៃរួចរាល់ភា្លៃម ខ្ញុំតៃូវឡើងរទៃះ តៃលប់មកវិញ ឃ្លៃតឆ្ងៃយពីប៉ូលីន ឃ្លៃត

ឆ្ងៃយពីអារាមកាមៃលជាទីសៃឡាញ់។ គៃៃន់តៃមកដល់ផ្ទះភា្លៃម គៃផ្តៃកខ្ញុំលើ 

គៃៃ ខ្ញុំបៃៃប់គៃថា ខ្ញុំជាហើយ មិនបាច់មើលថៃទាំទៀតទៃ។ ប៉ុន្តៃ ពៃះអើយ! 

នៃះគៃៃន់តៃជាការចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណៃះ! ថ្ងៃបន្ទៃប់ ខ្ញុំឈឺឡើងវិញ គៃរាល់គា្នៃគិតថា 

ខ្ញុំមិនអាចជាសះសៃបើយឡើយ។ ខ្ញុំមិនដឹងជារៀបរាប់ជំងឺចម្លៃកនៃះដូចម្តៃចទៃ 

ខ្ញុំយល់ថា ជាសា្នៃដៃរបស់អារកៃស។ ប៉ុន្តៃ កៃៃយពីជាសះសៃបើយមកយា៉ៃងយូរ ខ្ញុំ 

តៃងតៃគិតថា ខ្ញុំធ្វើពុត ហើយពៃលនោះ ខ្ញុំឈឺចាប់ពិតៗ។

ខ្ញុំបានជមៃៃបរឿងនោះដល់មា៉ៃរី ដៃលខិតខំលួងលោមខ្ញុំ ដោយចិត្ត 

សបៃបុរស។ ខ្ញុំបានលន់តួ ជមៃៃបដល់លោកបូជាចារៃយ គាត់ក៏បានលួងលោម 

ខ្ញុំថា៖ បើគិតដល់ជំងឺរបស់ខ្ញុំកន្លងមកនោះ មិនមៃនជាពុតតៃបុតទៃ។ ដោយឥត 
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សងៃស័យ ចៃបាស់ជាពៃះជាមា្ចៃស់ មានពៃះបំណងធ្វើឲៃយខ្ញុំបន្ទៃបខ្លួន ជាពិសៃស 

ពៃះអង្គបញៃឈឺចិត្តខ្ញុំ ដោយបនៃសល់ទុកនូវការរងទុក្ខលំបាក ដៃលកប់នៅក្នុងជមៃៃ 

ចិត្តនៃះ រហូតដល់វៃលាដៃលខ្ញុំតៃូវចូលទៅក្នុងអារាមកាមៃល ជាកន្លៃងពៃះបិតា 

នៃពៃលឹងពួកយើង។ កាលនោះ ហាក់ដូចជាពៃះអង្គបៃើពៃះហស្ថមកហូតយក

សៃចក្តីសងៃស័យទាំងអស់អំពីខ្លួនខ្ញុំ ហើយចាប់ពីពៃលនោះមក ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ 

នឹងនបំផុត។

តាមពិតទៅ កាលនោះ ខ្ញុំឈឺដូចជាមិនឈឺ ពៃៃះខ្ញុំធ្វើអ្វីៗ ឬនិយាយអ្វីៗ

ដៃលខ្ញុំពុំដៃលបានគិតទុក។ ខ្ញុំហាក់ដូចជារវីរវាយ និយាយពាកៃយឥតន័យ ប៉ុន្តៃ 

ពៃលនោះ ខ្ញុំចាំចៃបាស់ថា ខ្លួនឯងមានសតិគៃៃប់គៃៃន់... ខ្ញុំហាក់ដូចជាសន្លប់ 

ស្ដូកស្ដឹង ឥតកមៃើក គៃចង់នំទៅណា ឬសមា្លៃប់ក៏បាន ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំឮសម្ដីគៃនិយាយ 

ជុំវិញខ្លួន ហើយនៅចាំពាកៃយទាំងនោះរហូតដល់សព្វថ្ងៃនៃះ។ មានម្តងនោះ ខ្ញុំ 

មិនអាចបើកភ្នៃករួចយា៉ៃងយូរ (ខ្ញុំបិទភ្នៃករហូត) ហើយខ្ញុំបើកភ្នៃកមួយសៃបក់ 

កាលណាខ្ញុំនៅមា្នៃក់ឯង...។

ខ្ញុំជឿថា អារកៃសបានគៃប់គៃងលើរូបរាងខាងកៃៃខ្ញុំហើយ ប៉ុន្តៃ វាមិនអាច 

ចូលទៅជិតពៃលឹង និងសតិខ្ញុំបានឡើយ។ វាគៃៃន់តៃបន្លៃចឲៃយខ្ញុំខា្លៃចញញើត

យា៉ៃងខា្លៃំងលើចំណ៉ចខ្លះៗ ឧទាហរណ៍ខ្ញុំខា្លៃចពុំពៃមផឹកថា្នៃំ ដៃលគៃយកមកឲៃយ។ 

ប៉ុន្តៃ បៃសិនបើពៃះជាមា្ចៃស់បណ្តៃយឲៃយអារកៃសចូលមកជិតខ្លួនខ្ញុំបាន ពៃះអង្គ 

ក៏បៃៃសបញ្ជូនទៃវទូត ដៃលមានរូបរាង គឺមា៉ៃរី ដៃលតៃងតៃនៅកៃបៃរគៃៃ ថៃទាំ 

និងលួងលោមខ្ញុំ ដោយកាយវិការទន់ភ្លន់របស់មា្តៃយ។ មា៉ៃរីមិនដៃលបងា្ហៃញការ

ធុញទៃៃន់បន្តិចណាឡើយ ទោះជាខ្ញុំធ្វើបាបគាត់ក៏ដោយ។ កាលនោះ ខ្ញុំចង់តៃ 

ឲៃយមា៉ៃរីនៅកៃបៃរខ្លួន មិនពៃមឲៃយដើរចៃញឆ្ងៃយពីគៃៃទៃ ទោះជាពៃលបាយ ក៏ដោយ 

ខ្ញុំសៃៃកហៅរកគាត់ រហូតទាល់តៃគាត់តៃលប់មកវិញ... លើកលៃងតៃគាត់ 

អាចទៅពៃះវិហារ ឬទៅលៃងប៉ូលីន ទើបខ្ញុំឥតសៃៃករកទៃ។ (...)

ចុះសៃលីនវិញ តើបានជួយ ថៃរៃសា អ្វីខ្លះដៃរ? រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិតៃយ 
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សៃលីន មិនចៃញដើរកំសាន្តទៃ គាត់មកអង្គុយយា៉ៃងយូរកៃបៃរគៃៃក្មៃងសៃីចម្កួត

នៃះ។ ពៃៃះតៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ ទាំងអស់គា្នៃមិនបានគៃចវៃះពីខ្ញុំទៃ... ឱ! បងសៃ ី

ជាទីសៃឡាញ់របស់ខ្ញុំអើយ ខ្ញុំបានធ្វើឲៃយបងពិបាកខា្លៃំងណាស់! គា្មៃននរណាធ្វើ 

បាបបងជាងខ្ញុំទៃ ហើយគា្មៃននរណាទទួលសៃចក្តីសៃឡាញ់ជាងខ្ញុំឡើយ... តៃ 

ជាសំណាងល្អ ខ្ញុំនឹងសងសឹកជាមួយពៃះជាមា្ចៃស់ ពៃះអង្គជាពៃះសា្វៃមី ដៃលជា 

អ្នកមានកំពូលរបស់ខ្ញុំៗ នឹងយកមហាសមៃបត្តិនៃសៃចក្តី មកចៃកជូនបងៗ មួយ 

ជាមួយរយដង ជាសំណងនៃការរងទុក្ខរបស់ពួកអ្នក ចំពោះរូបខ្ញុំ... (...)

ថ្ងៃមួយ ខ្ញុំឃើញពុកដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់មា៉ៃរី ដៃលទុកឲៃយខ្ញុំគៃង ពុកហុច 

កាក់មាសយា៉ៃងចៃើនទៅមា៉ៃរី ដោយទឹកមុខកៃៀមកៃំ។ គាត់បៃៃប់ឲៃយមា៉ៃរីសរសៃរ 

សំបុតៃទៅបា៉ៃរីស និងសូមឲៃយធ្វើអភិបូជានៅពៃះវិហារ ពៃះមាតានៃជ័យជម្នះ 

ដើមៃបីឲៃយកូនសៃីតូចដ៏កមៃសត់នៃះ បានជាសះសៃបើយផង។ ពៃះអើយ! ខ្ញុំរំភើប 

យា៉ៃងខា្លៃំងចំពោះជំនឿ និងសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់លោកពុក។ ខ្ញុំចង់តៃបៃៃប់ 

គាត់ថា ខ្ញុំជាហើយ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំបានធ្វើឲៃយគាត់ខកចិត្តជាចៃើនដងមកហើយ។ បំណង 

ខ្ញុំមិនអាចបង្កើតអព្ភូតហៃតុបានទៃ ប៉ុន្តៃ ពៃះមាតានៃជ័យជម្នះ អាចបង្កើតបាន។ 

ថ្ងៃអាទិតៃយមួយ មា៉ៃរីចៃញទៅសួនចៃបារ ទុកឲៃយខ្ញុំនៅជាមួយលៃអូនី អង្គុយអាន 

សៀវភៅកៃបៃរមាត់បង្អួច។ បៃហៃលពីរ ឬបីនទីកៃៃយមក ខ្ញុំហៅ ខៃសឹបៗ "ម៉ៃ! 

ម៉ៃ!" ។ លៃអូនីមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយ ពៃៃះខ្ញុំហៅបៃបនៃះរាល់ថ្ងៃ។ ខ្ញុំចៃះ 

តៃហៅតិចៗយា៉ៃងយូរ បន្ទៃប់មក ខ្ញុំសៃៃកខា្លៃំងៗ ហើយមា៉ៃរីក៏តៃលប់មកវិញ។ 

ខ្ញុំឃើញចៃបាស់ថា គឺជាមា៉ៃរីដៃលដើរចូលមក តៃខ្ញុំមិនអាចនិយាយថា ខ្ញុំចំណាំ 

សា្គៃល់មា៉ៃរីឡើយ ខ្ញុំក៏បន្តសៃៃកហៅកាន់តៃខា្លៃំងឡើង៖ "ម៉ៃ! ម៉ៃ!" ។ កាលនោះ 

ខ្លួនបៃៃណខ្ញុំឈឺចុកចាប់ខា្លៃំងណាស់ ដោយការបៃយុទ្ធយា៉ៃងប្តូរផ្តៃច់ ពិបាក 

និយាយពនៃយល់នៃះ។ មា៉ៃរីបៃហៃលជាឈឺចាប់ជាងខ្ញុំទៅទៀតផង។ ដើមៃបីឲៃយ 

ខ្ញុំឃើញថា គាត់នៅជិត គាត់ក៏លុតជង្គង់ចុះកៃបៃរគៃៃខ្ញុំ ជាមួយ លៃអូនី និង 

សៃលីន បៃរមុខទៅរូបពៃះមាតា នំគា្នៃសូតៃអធិដ្ឋៃន ដោយ ទឹកចិត្តមៃតា្តៃករុណា
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របស់មា្តៃយចំពោះកូន។ មា៉ៃរីបានទទួលនូវអ្វីៗ ដៃលគាត់ ប៉ងបៃៃថា្នៃ...។

ស្ថិតនៅក្នុងសភាពអស់សងៃឃឹម ថៃរៃសា ក៏បៃរមុខទៅរកពៃះមាតានៃ 

សា្ថៃនបរមសុខដៃរ នងទូលអង្វរសូមពៃះនងមៃតា្តៃដល់ក្មៃងសៃីកមៃសត់នៃះផង... 

ភា្លៃមនោះ ពៃះមាតាហាក់ដូចជាសៃស់សា្អៃតឡើងៗ។ ខ្ញុំមិនដៃលបាន ឃើញអ្វី 

ដៃលបៃកបដោយសោភ័ណភាពបៃបនៃះទៃ។ ពៃះភក្តៃបងា្ហៃញនូវ មៃតា្តៃ ធម៌ និង 

មនោសញ្ចៃតនទន់ភ្លន់ មិនអាចថ្លៃងបាន (ឥតផ្ទឹម)។ "ពៃះភក្តៃ ញញឹមបៃឹម 

បៃិយរបស់ពៃះនង" បានជៃៀតចូលយា៉ៃងជៃៃក្នុងដួងពៃលឹងខ្ញុំ។ ទុក្ខពៃួយ 

និងការឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មៃន ក៏រលាយខៃសុល បាត់សៃមល ដំណក់ទឹកភ្នៃកធំៗ 

បានហូរចៃញមកយា៉ៃងស្ងៀមសា្ងៃត់ កាត់ផៃនថា្ពៃល់ដ៏ស្លៃកសា្លៃំងរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តៃ 

នោះជាទឹកភ្នៃកនៃសៃចក្តីរីករាយពិតៗ... ខ្ញុំគិតថា ឱ! ពៃះមាតា ពៃះមាតា 

ញញឹមដក់ខ្ញុំៗ តៃៃកអរណាស់.., មៃនហើយ ខ្ញុំមិនតៃូវនិយាយបៃៃប់គៃឡើយ 

ពុំនោះទៃ សុភមង្គលរបស់ខ្ញុំ និងវិនសបាត់ជាពុំខាន។ ខ្ញុំឱនមុខចុះកៃៃម ឃើញ 

មា៉ៃរីកំពុងតៃសម្លឹងមើលមុខខ្ញុំ ដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់។ គាត់ហាក់ដូចជារំភើប 

និងសងៃស័យលើការអនុគៃៃះរបស់ពៃះមាតាចំពោះរូបខ្ញុំ... មា៉ៃរីជាអ្នកអធិដ្ឋៃន ទទូច 

សុំសៃចក្តីអនុគៃៃះនៃះ ទើបមហាកៃសតៃីយ៍នៃសា្ថៃនបរមសុខ បៃទានភាពញញឹម 

បៃកបដោយមៃតា្តៃធម៌នៃះមកឲៃយខ្ញុំ។

ដោយឃើញភ្នៃកខ្ញុំ ចៃះតៃសម្លឹងមើលទៅពៃះរូបពៃះវរមាតា គាត់នឹក 

ថា៖ "ថៃរៃសាជាហើយ!" ។ ពិតមៃន បុបា្ផៃតូចនឹងកើតម្តងទៀត កាំរស្មីបានបំភ្លឺ 

កម្តៃរូបរាង មិនបោះបង់នងចោលទៃ ធ្វើឲៃយនងកក់កៅ្តៃបន្តិចម្តងៗ យឺតៗ គួរ 

ឲៃយតៃៃកតៃអាល លើកបុបា្ផៃដៃលទោរទន់ ដួលដៃក ឲៃយងើបឈរ ផ្តល់កមា្លៃំង 

រហូតដល់បៃៃំឆ្នៃំ ទើបនងអាចបើកតៃបក រីកលើដីភ្នំ បៃកបដោយជីជាតិនៃ 

អារាមកាមៃល។

ដូចខ្ញុំបានជមៃៃបហើយថា មា៉ៃរីយល់យា៉ៃងចៃបាស់ថា គឺពៃះមាតា ជាអ្នក 
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បៃៃសបៃណីដ៏អាថ៌កំបាំងនៃះដល់រូបខ្ញុំ។ ដូច្នៃះ ពៃលយើងនៅសា្ងៃត់ៗតៃពីរ 

នក់ គាត់លួចសួរខ្ញុំថា តើខ្ញុំបានឃើញអ្វីខ្លះ? ដោយមិនអាចលាក់លៀមចំពោះ 

មនុសៃសជាទីសៃឡាញ់បាន ខ្ញុំក៏ជមៃៃបជូនគាត់ទាំងអស់... ពៃះអើយ ពៃលនោះ 

ដូចខ្ញុំគិតទុកជាមុនមៃន សុភមង្គលរបស់ខ្ញុំទាំងប៉ុន្មៃន រសាត់បាត់អស់ហើយ 

ប្តូរមកវិញនូវភាពល្វីងជូរចត់។ អនុសៃសាវរីយ៍នៃសៃចក្តីបៃៃសបៃណីដៃលមិន 

អាចថ្លៃងបាននៃះ កា្លៃយទៅជាទុក្ខទោសនៃពៃលឹងរបស់ខ្ញុំ រហូតដល់ទៅបួន 

ឆ្នៃំ។ ទីបំផុត ខ្ញុំរកសុភមង្គលឃើញវិញ នៅទៀបពៃះបាទារបស់ពៃះមាតានៃ 

ជ័យជម្នះ។ ម្តងនៃះ គឺជាសុភមង្គលដៃលពៃញពៃៀប ឥតមានខ្វះកន្លះឡើយ។ 

ហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នូវការបៃៃសបៃណីជាលើកទីពីរនៃះ នៅពៃលកៃៃយ។ 

ពៃលនៃះ ខ្ញុំសូមជមៃៃបជូនអ្នកម៉ៃអំពីសៃចក្តីរីករាយ បៃៃកា្លៃយទៅជាភាពកៃៀម 

កៃំវិញ។ មា៉ៃរី កៃៃយពីសា្តៃប់សម្ដីយា៉ៃងល្ងីល្ងឺ និងសោ្មៃះស្ម័គៃអំពី "ការ បៃៃស 

បៃណី" នៃះ បានសុំខ្ញុំយកហៃតុការណ៍នៃះ ទៅបៃៃប់ដល់អារាម កាមៃល។ 

ពៃលនោះ ខ្ញុំមិនអាចបដិសៃធបានទៃ...។ កៃៃយពីជាសះសៃបើយ ហើយ ខ្ញុំទៅ 

លៃងអារាមជាលើកទីមួយ។ កាលនោះ ខ្ញុំតៃៃកអរណាស់ ដោយ បានឃើញ 

ប៉ូលីន ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដូចពៃះមាតា។ គឺជាឱកាសកមៃមួយសមៃៃប់យើង 

ទាំងពីរនក់ យើងមានរឿងតៃូវនិយាយបៃៃប់គា្នៃចៃើនណាស់ តៃខ្ញុំ បៃរជានិយាយ 

មិនចៃញ បៃះដូងខ្ញុំហាក់ដូចជាពៃញជៃុល... ពៃលនោះ ដូនជី ដៃលជាបៃធន 

អារាម និងដូនជីឯទៀត ក៏ចៃញមកទទួលយើងដៃរ។ ដូនជី បៃធន រួសរាយ 

រាក់ទាក់ ពោរពៃញទៅដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់។ ពួកគៃបាន សាកសួរខ្ញុំអំពីការ 

បៃៃសបៃណីចំពោះមុខដូនជីទាំងអស់។ មា៉ៃរីសួរខ្ញុំថា តើពៃះមាតាមានពរ 

"ពៃះកុមារយៃស៊ូ ដៃលនៅជាទារកឬទៃ? ហើយតើមាន ពន្លឺខា្លៃំងទៃ?៘ 

សំណួរទាំងនៃះ ធ្វើឲៃយខ្ញុំវង្វៃង ពិបាកចិត្ត ហើយខ្ញុំគៃៃន់តៃ ឆ្លើយបានថា៖ "ពៃះ 

មាតាហាក់ដូចជាសា្អៃតណាស់ ខ្ញុំឃើញពៃះនងញញឹម ដក់ខ្ញុំ" ។ ពៃលនោះ 

មានតៃពៃះភក្តៃទៃ ដៃលទាក់ទាញខ្ញុំ កាលបើឃើញអ្នក នៅអារាមកាមៃលសៃមៃ 
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ទៅដល់អ្វីៗផៃសៃងទៀត ខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាជាការកុហក...។ សា្តៃយ 

ណាស់! ពៃលនោះ បើខ្ញុំលាក់អាថ៌កំបាំងនៃះ បៃហៃលជាខ្ញុំអាចរកៃសាទុក 

សុភមង្គលរបស់ខ្ញុំបាន បៃហៃលជាខ្ញុំអាចមាន អំនួតខ្លះៗ គៃៃន់បើជាងមក 

ទទួលការខា្មៃស់អៀន ដោយសារការនិយាយបៃៃប់ គៃឯងនៃះ។ ពៃលសម្លឹង 

មើលមុខ ខ្ញុំខា្លៃចខ្លួនឯងយា៉ៃងខា្លៃំង ប៉ុន្តៃ ពៃះអើយ! ខ្ញុំអាចនិយាយការឈឺចាប់ 

នៃះ ទូលបានតៃពៃះអង្គទៃ! ...។



- 42 -

ការទទួលព្រះកាយព្រះគ្រីស្តលើកដំបូង 

អន្ត្រវាសិកដ្ឋាន 

(១៨៨១ - ១៨៨៦) 

បើនិយាយអំពីការទៅលៃងនៅកាមៃល ខ្ញុំនៅចាំរឿងមួយ ដៃលកើត ឡើង 

បន្ទៃប់ពីចូលទៅនៅក្នុងអារាម ប៉ូលីនបន្តិច ដៃលខ្ញុំភ្លៃចជមៃៃបពីខាងលើ តៃជា

ហៃតុការណ៍មួយដៃលមិនគួររំលងចោល។ កាលនោះ ជាលើកទីមួយ កៃៃយ 

ប៉ូលីនទៅកាមៃល ពៃលពៃឹកនៃថ្ងៃដៃលខ្ញុំតៃូវទៅកន្លៃងណាត់ជួប ខ្ញុំបានគិត 

តៃមា្នៃក់ឯងលើគៃៃ (ពៃៃះខ្ញុំតៃងតៃអធិដ្ឋៃន ស្មឹងសា្មៃធយា៉ៃងយូរ) ខ្ញុំគិតថា     

បៃសិនបើខ្ញុំទៅនៅក្នុងអារាមកាមៃល តើខ្ញុំនឹងមានឈ្មៃះដូចម្តៃច ទៅ ពៃៃះ 

នៅទីនោះ មានឈ្មៃះដូនជី ថៃរៃសា នៃពៃះយៃស៊ូរួចទៅហើយ។ ឈ្មៃះ 

ថៃរៃសា  ជាឈ្មៃះល្អ មិនគួរដកចៃញទៃ។ រំពៃចនោះ ខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ 

ពៃះកុមារយៃស៊ូ ដៃលខ្ញុំសៃឡាញ់យា៉ៃងខា្លៃំង ហើយខ្ញុំគិតថា៖ "ឱ! ខ្ញុំមិនដឹងជា

សបៃបាយចិត្តយា៉ៃងណាទៃ បើខ្ញុំឈ្មៃះ ថៃរៃសា នៃពៃះកុមារយៃស៊ូ!" ។ នៅ 

កន្លៃងជួបនិយាយគា្នៃ ខ្ញុំគា្មៃនបាននិយាយអំពីការសៃមៃ ទាំងភ្នៃកសៃស់របស់ខ្ញុំ

បៃៃប់គៃទៃ ប៉ុន្តៃ ដូនជីបៃធនបានសួរទៅដូនជីឯទៀតថា តើគួរដក់ឈ្មៃះអ្វី 

ឲៃយខ្ញុំ តៃពៃលនោះ គាត់នឹកឃើញដល់ឈ្មៃះដៃលខ្ញុំសៃមៃ... សៃចក្តីរីករាយ 

របស់ខ្ញុំ ពៃលនោះ មានទំហំធំធៃងណាស់ គំនិតតៃូវគា្នៃជាចៃដនៃយនៃះ ហាក់ដូច 

ជា សា្នៃពៃះហស្ថរបស់ពៃះកុមារយៃស៊ូជាទីសៃឡាញ់របស់ខ្ញុំមៃន។ (...)
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ដោយខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅ រៀបរាប់ស្តីអំពីសកម្មភាពស្នៃហាជាតិរបស ់

វិរៈនរីជនជាតិបារាំងជាចៃើននក់ ជាពិសៃសបៃវត្តិរបស់សានដក (Jeanne 

d’Arc) ខ្ញុំមានបំណងធ្វើតៃៃប់តាម។ សៃចក្តីកា្លៃហានរបស់គាត់ ការណៃនំ 

និងការបំភ្លឺរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ ហាក់ដូចជាមកសណ្ឋិតក្នុងខ្លួនខ្ញុំ។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំទទួល 

បានការបៃៃសបៃណីមួយ ដៃលខ្ញុំចាត់ទុកជាការបៃៃសបៃណីមួយធំជាងគៃ 

ក្នុងជីវិត ពៃៃះវ័យក្មៃងខ្ចីរបស់ខ្ញុំ មិនដៃលទទួលពន្លឺដូចក្នុងពៃលនៃះទៃ។ វៃលា 

នោះ ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំកើតមកសមៃៃប់ទទួលកិត្តិយសដ៏ឧត្តម ខ្ញុំតៃូវតៃខិតខំទាល់តៃ 

បានជោគជ័យ។ ពៃះជាមា្ចៃស់ ជាអ្នកណៃនំបំភ្លឺនូវអារម្មណ៍ ដៃលខ្ញុំទើបតៃ 

សរសៃរនៃះ។ ពៃះអង្គទៃង់បៃៃសពនៃយល់ទៀតថា មនុសៃសផងទាំងពួងមើលមិន 

ឃើញទៃ កិត្តិយសឧត្តុង្គឧត្តមនៃះ ដើមៃបីកា្លៃយទៅជាសន្តីមា្នៃក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់! ចំណង 

នៃះ ហាក់ដូចជាខ្ពង់ខ្ពស់ពៃកណាស់ សមៃៃប់រូបខ្ញុំ ដៃលជា មនុសៃសទន់ខៃសាយ 

មិនគៃប់លក្ខណ៍ ទើបតៃចូលបួសបានបៃៃំពីរឆ្នៃំប៉ុណ្ណៃះ ប៉ុន្តៃ ទោះជាយា៉ៃងណា 

ខ្ញុំនៅតៃមានជំនឿយា៉ៃងខា្លៃំងកា្លៃថា ខ្ញុំអាចកា្លៃយទៅជា សន្តីមា្នៃក់ដៃរ ពៃៃះខ្ញុំមិន

ដៃលរំពឹងលើកុសលផលបុណៃយ ដៃលខ្ញុំគា្មៃនសោះ ឡើយ ខ្ញុំសងៃឃឹមតៃលើ 

ពៃះជាមា្ចៃស់ ដៃលមានពៃហ្មវិហារធម៌ និងវិសុទ្ធភាព។ មានតៃពៃះអង្គទៃ ដៃល

ពៃមទទួលសា្គៃល់ការខិតខំដ៏ទន់ខៃសាយរបស់ខ្ញុំ ពៃះអង្គ នឹងលើកខ្ញុំឲៃយនៅកៃបៃរ 

ពៃះអង្គ ដោយសារបុណៃយកុសលជាចៃើនអនៃករបស់ ពៃះអង្គ និងធ្វើឲៃយខ្ញុំជា 

សន្តីបុគ្គល។ កាលនោះ ខ្ញុំមិនបានគិតថា តៃូវទទួលការ ឈឺចាប់ចៃើនណាស់ 

ទើបឈានកា្លៃយទៅជាសន្តីបាន។ ពៃះជាមា្ចៃស់មិនបាន បង្អៃរបង្អង់យូរ ដើមៃបី 

បងា្ហៃញបៃៃប់ខ្ញុំទៃ ពៃះអង្គបញ្ជូនទុកលំបាកផងទាំងពួង ដៃលខ្ញុំបានរៀបរាប់ 

ជូនពីខាងលើ។ (...)

ពៃះអង្គទៃង់បៃៃសបៃទានឲៃយខ្ញុំសា្គៃល់ពិភពលោកនៃះ សមល្មមធ្វើឲៃយខ្ញុំ

ជិនណាយអាចចាកចៃញទៅឆ្ងៃយ។ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា ការសា្នៃក់នៅអាឡង់សុង 
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ជាឱកាសដៃលឲៃយខ្ញុំឈានជើងចូលក្នុងពិភពលោកនៃះ។ អ្វីៗសុទ្ធតៃជាការតៃៃក 

តៃអាលសុភមង្គលជុំវិញខ្លួន។ គៃទទួលយា៉ៃងរាក់ទាក់ គៃថា្នៃក់ថ្នម កោតសរសើរ 

និយាយឲៃយខ្លីទៅ រយៈពៃលដប់បៃៃំថ្ងៃ ជីវិតខ្ញុំរីករាយឥតឧបមា (ពោរពៃញ 

ទៅដោយសុភមង្គល)។ ខ្ញុំសារភាពថា ជីវិតបៃបនៃះ គួរឲៃយទាក់ទាញណាស់។ 

គតិបណ្ឌិតពិតជាតៃឹមតៃូវពិតមៃន៖ "ការជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍លើវត្ថុឥតបៃយោជន៍ 

លើលោកនៃះ ទាក់ទាញសា្មៃរតី ទោះជាឃ្លៃតឆ្ងៃយអំពីអំពើអាកៃក់ក៏ដោយ" ។ 

ក្នុងវ័យដប់ឆ្នៃំ ទឹកចិត្តឆប់ទទួលការសៃវាំងភ្នៃក ភ្លឹកទៅតាមការទាក់ទាញ 

ហៃតុនៃះហើយ ខ្ញុំយល់ថាជាការបៃៃសបៃណីមួយយា៉ៃងធំ ដៃលមិនបានរស់នៅ 

អាឡង់សុង។ មិត្តភក្តិនៅទីនោះ សុទ្ធតៃអ្នកចូលចិត្តសបៃបាយជៃុល ពួកគៃពូកៃ 

យកសៃចក្តីរីករាយលើលោកនៃះ ទៅបញ្ចូលជាមួយនឹងការបមៃើពៃះជាមា្ចៃស់។ 

ពួកគៃមិនបានគិតឲៃយដិតដល់ចំពោះសៃចក្តីសា្លៃប់ឡើយ ទោះជាសៃចក្តីសា្លៃប់នោះ 

បានមកដល់ជនទាំងឡាយជាចៃើននក់ ដៃលខ្ញុំបានសា្គៃល់ មានក្មៃងជាអ្នកមាន 

ទៃពៃយស្តុកស្តម និងមានសុភមង្គលក៏ដោយ!.... ខ្ញុំនឹកគិតដល់កន្លៃងដៃលពួក

គៃធ្លៃប់រស់នៅ (ជាទីសមៃបូរសបៃបាយ) ចោទសួរខ្លួនឯងថា តើឥឡូវនៃះ ពួកគៃ 

នៅឯណា? តើវិមាន និងឧទៃយានដៃលគៃបានសោយសុខពីមុននោះ ឥឡូវនៃះ 

បានទៅនរណាហើយ? ហើយខ្ញុំគិតឃើញថា ទាំងអស់នោះ សុទ្ធតៃជាអំនួត និង 

ទុក្ខពៃួយនៃពៃលឹងនៅលើលោកនៃះ.... សមៃបត្តិតៃមួយគត់ គឺសៃឡាញ់ និង 

ជឿជាក់លើពៃះជាមា្ចៃស់អស់ពីដួងចិត្ត ហើយរស់នៅកៃៃមមៃឃនៃះ ដូចជា 

មនុសៃសអន់បញ្ញៃ។ (...)

ជំនន់នោះ មិនទាន់មានអ្នកបងៃៀនរបៀបអធិដ្ឋៃនដល់ខ្ញុំទៃ ទោះជា 

ខ្ញុំចង់ចៃះក៏ដោយ។ មា៉ៃរីយល់ឃើញថា ខ្ញុំចូលចិត្តស្មឹងសា្មៃធសៃៃប់ទៅហើយ  

គាត់បណ្តៃយឲៃយខ្ញុំធ្វើការអធិដ្ឋៃនដោយខ្លួនឯង។ មានថ្ងៃមួយ អ្នកគៃូមា្នៃក់ នៅ 

ពៃះវិហារសួរខ្ញុំថា តើខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្លះ នៅថ្ងៃឈប់សមៃៃកពៃលនៅមា្នៃក់ឯង? ខ្ញុំឆ្លើយ 
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ទៅគាត់ថា ខ្ញុំទៅកន្លៃងទំនៃរមួយខាងកៃៃយគៃៃ សៃួលទាញវាំងននបាំង ហើយ 

ខ្ញុំ "សញ្ជឹងគិត" នៅទីនោះ។ តើអ្នកគិតអំពីអ្វី? ខ្ញុំគិតទៅដល់ពៃះជាមា្ចៃស់.... 

ដល់ជីវិត ដល់សា្ថៃនបរមសុខ និយាយឲៃយចំទៅ ខ្ញុំរិះគិត!... ដូនជីសើច ហើយ 

ពៃលកៃៃយៗមក គាត់តៃងតៃនំខ្ញុំនិយាយឡើងវិញ អំពីវៃលាដៃលខ្ញុំរិះគិត 

រួចសួរខ្ញុំថា តើខ្ញុំនៅបន្តការរិះគិតទៀតទៃ។ ឥឡូវនៃះ ទើបខ្ញុំយល់ថា កាលនោះ 

ខ្ញុំអធិដ្ឋៃនដោយមិនដឹងខ្លួន គឺពៃះជាមា្ចៃស់បានបងៃៀនខ្ញុំជាសមា្ងៃត់។ (...)

ទីបំផុត ថ្ងៃល្អមកដល់ហើយ (ថ្ងៃទទួលពៃះកាយពៃះគៃីស្តដំបូង)។ គឺជា 

អនុសៃសាវរីយ៍ដៃលមិនអាចរៀបរាប់ តៃូវបានចារឹកទុកយា៉ៃងលំអិតក្នុងវិញ្ញៃណ ខ្ញុំ 

ទិវានៃពៃះជាមា្ចៃស់នៃះ! (...)

គឺជាការថើប ដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់ មានអ្នកសៃឡាញ់ខ្ញុំហើយ។ ខ្ញុំក៏ 

បាននិយាយថា៖ "ខ្ញុំមា្ចៃស់សៃឡាញ់ពៃះអង្គ ពៃះអង្គជាមា្ចៃស់របស់ខ្ញុំរហូតទៅ" ។  

កាលនោះ គា្មៃនពាកៃយសុំ គា្មៃនការបៃយុទ្ធ ការបូជា ពៃៃះតាំងពីយូរមកហើយ 

ពៃះយៃស៊ូ និងកុមារីថៃរៃសាដ៏កមៃសត់ បានមើលឃើញគា្នៃ និងយល់ចិត្តគា្នៃទៅ 

វិញទៅមក... ថ្ងៃនោះលៃងជាថ្ងៃមើលដើមៃបីសា្គៃល់គា្នៃទៀតហើយ តៃជាថ្ងៃដៃល 

តៃូវរលាយចូលគា្នៃ។ មិនមៃនតៃពីរនក់ទៃ ថៃរៃសា បានរលាយបាត់ ដូចតំណក់ 

ទឹកដៃលធ្លៃក់ចូលក្នុងមហាសមុទៃ។ ពៃះយៃស៊ូមានតៃមួយអង្គឯង ពៃះអង្គ 

ជាមា្ចៃស់ ជាពៃះរាជា។ ថៃរៃសា មិនបានទូលសុំឲៃយពៃះអង្គ កុំដកហូតសៃរីភាព 

របស់នងទៃ ពៃៃះសៃរីភាពធ្វើឲៃយនងខា្លៃច នងហាក់ដូចជាទន់ខៃសាយ ផុយ 

សៃួយណាស់ នងចង់តៃនៅរួបរួមជាមួយនឹងកមា្លៃំងពៃះជាមា្ចៃស់! បីតិ សោមនសៃស 

មានទំហំធំធៃង និងជៃៃលជៃៃណាស់ ធ្វើឲៃយនងទប់ទល់ពុំបាន ទឹកភ្នៃកនៃ 

សៃចក្តីរីករាយ ហូរសៃពថា្ពៃល់ នំឲៃយមិត្តភក្តិដៃលមកចូលរួម មានចម្ងល់យា៉ៃង 

ខា្លៃំង ហើយនំគា្នៃខៃសឹបខៃសៀវថា៖ "ហៃតុអ្វីបានជានងយំ? តើមានអ្វីមករំខានឬ?... 

ទៃ! មកពីនងមិនឃើញមា្តៃយ ឬបងសៃីនៅអារាមកាមៃល ដៃលសៃឡាញ់ 
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នងជាងគៃ" ។ អ្នកទាំងនោះមិនយល់ថា សៃចក្តីសោមនសៃសរីករាយដៃលបាន

មកពីពៃះជាមា្ចៃស់ បានជៃៀតចូលក្នុងបៃះដូង ហើយបៃះដូងឯកោនៃះ មិនអាច 

ទៃៃំទៃបាន ដោយគា្មៃនបង្ហូរទឹកភ្នៃកឡើយ។ ....អូហ៍ទៃ អវត្តមានរបស់ម៉ៃ មិន

បានធ្វើឲៃយខ្ញុំកើតទុក្ខនៅថ្ងៃទទួលពៃះកាយពៃះគៃីស្តមុនដំបូងទៃ សា្ថៃនបរមសុខ 

ស្ថិតនៅក្នុងវិញ្ញៃណខ្ញុំហើយៗ ម៉ៃរស់នៅទីនោះជាយូរយាមកហើយដៃរ បើ 

ពៃះយៃស៊ូយាងមកលៃងខ្ញុំ ម៉ៃក៏មកដៃរ គាត់ចៃបាស់ជាបៃសិទ្ធិពរឲៃយខ្ញុំរីករាយ 

ជួបសុភមង្គលពុំខាន.... ខ្ញុំមិនយំ ពៃៃះមិនឃើញប៉ូលីនដៃរ ខ្ញុំចង់ឲៃយគាត់នៅ 

កៃបៃរ ប៉ុន្តៃតាំងពីដើមមក ការបូជារបស់ខ្ញុំតៃូវបានទទួល។ ថ្ងៃនោះ ខ្ញុំយំ ពៃៃះ 

ខ្ញុំមានអំណរ ខ្ញុំ និងប៉ូលីន យើងរួបរួមគា្នៃ ដើមៃបីបមៃើពៃះជាមា្ចៃស់។ (...)

បន្ទៃប់ពីថ្ងៃបុណៃយទទួលពៃះកាយពៃះគៃីស្តមួយថ្ងៃ ខ្ញុំនឹកឃើញដល់សម្ដី 

មា៉ៃរី ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ឲៃយទុក្ខលំបាក ពៃមគា្នៃជាមួយនឹងការធនរា៉ៃប់រងយា៉ៃង

ជិតស្និទ្ធអំពីពៃះយៃស៊ូ ដៃលបានទុកឈើឆ្កៃងយា៉ៃងចៃើនដល់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំហាក់ដូចជា 

បានទទួលការលួងលោមយា៉ៃងធំធៃងដៃលចាត់ទុកជាការបៃៃសបៃណីធំបំផុត 

សមៃៃប់ជីវិតខ្ញុំ។ ការរងទុក្ខលំបាក កា្លៃយទៅជាភាពទាក់ទាញ វាមានសមៃស់ 

មកលៃបួងខ្ញុំ ដោយមិនចាំបាច់សា្គៃល់ចៃបាស់។ តាំងពីដើមរហូតមក ខ្ញុំរងទុក្ខលំបាក 

ដោយមិនបានសៃឡាញ់ទុក្ខលំបាកនោះ ចាប់ពីថ្ងៃនៃះទៅ ខ្ញុំនឹងសៃឡាញ់ទុក្ខ 

លំបាកនោះ។ ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាសៃឡាញ់តៃពៃះជាមា្ចៃស់មួយអង្គប៉ុណ្ណៃះ។ 

បៃគល់សៃចក្តីរីករាយទាំងអស់ថា្វៃយពៃះអង្គ រាល់ពិធីទទួលពៃះកាយ ខ្ញុំតៃងតៃ

ទន្ទៃញសម្ដីនៅក្នុងសៀវភៅ Imitation "ឱ! ពៃះយៃស៊ូអើយ! ពៃះអង្គមាន 

កិរិយាស្លូតបូត មិនអាចថ្លៃងបាន សូមពៃះអង្គប្តូរការលួងលោមនៅលើផៃនដី 

នៃះ ជាភាពល្វីងជូរចត់ ដើមៃបីខ្ញុំមា្ចៃស់ផង!..." សៃចក្តីអធិដ្ឋៃននៃះ បានហូរចៃញ 

ពីមាត់ខ្ញុំ ដោយមិនបាច់បៃឹង មិនបាច់បង្ខំ ហាក់ដូចជាខ្ញុំថា តាមសម្ដីនរណាមា្នៃក ់

ដូចក្មៃងមា្នៃក់ថាតៃៃប់តាមពាកៃយមនុសៃសធំ។ (...)

កាលនោះ អ្វីៗដៃលខ្ញុំរៀន ខ្ញុំចាំអត្ថន័យយា៉ៃងងាយ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំមានការលំបាក 
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ក្នុងការរៀនពាកៃយមួយមា៉ៃត់ៗ ដូច្នៃះ ដើមៃបីរៀនការអប់រំគោលសំខាន់នៃសាសន 

ខ្ញុំតៃូវសួរគៃស្ទើររាល់ថ្ងៃ ពៃញមួយឆ្នៃំ សុំការអនុញ្ញៃតរៀននៅពៃលចៃញលៃង 

ទីបំផុត ខ្ញុំទទួលជោគជ័យដោយការខិតខំនៃះ ខ្ញុំជាសិសៃសលៃខមួយជានិច្ច។ 

បើជាចៃដនៃយ បើមានភ្លៃចពាកៃយណាមួយ ខ្ញុំតៃូវបាត់បង់ចំណាត់ថា្នៃក់នោះ លោក 

អាចារៃយមិនអាចទប់ទឹកភ្នៃកខ្ញុំបានឡើយ។ គាត់សបៃបាយចិត្តនឹងខ្ញុំណាស់ ហើយ 

តៃងតៃហៅខ្ញុំថា បណ្ឌិតតូច ដោយសារឈ្មៃះ ថៃរៃសា។ មានម្តងនោះ សិសៃស

ដៃលមានចំណាត់ថា្នៃក់បន្ទៃប់ពីខ្ញុំ មិនចៃះលើកសំណួរសួរទៅមិត្តភក្តិអំពីគោល 

សំខាន់នៃសាសន លោកបូជាចារៃយបានហៅសិសៃសបន្តបន្ទៃប់គៃប់ៗគា្នៃ តៃពួក 

គៃមិនអាចធ្វើកើត ទីបំផុតដល់វៃនខ្ញុំ គាត់ពោលថា ចាំមើល តើខ្ញុំសក្តិសមនឹង

ចំណាត់ថា្នៃក់លៃខមួយឬទៃ។ កន្លងមក ខ្ញុំមិនចង់លើកកំពស់ខ្លួនឯងទៃ ប៉ុន្តៃ 

ពៃលនៃះ ជាឱកាសល្អសមៃៃប់ខ្ញុំហើយ។ ដោយជឿជាក់ក្នុងចិត្ត ខ្ញុំកៃៃកឈរ 

ឆ្លើយ គា្មៃនខុសមួយមា៉ៃត់ ធ្វើឲៃយសិសៃសឯទៀតឆ្ងល់គៃប់គា្នៃ។ កៃៃយពិធីបៃគល់

ពៃះកាយពៃះគៃីស្តលើកដំបូង ការសិកៃសារបស់ខ្ញុំ ចៃះតៃរីកចមៃើនទៅមុខរហូត

ដល់ពៃលខ្ញុំចាកចៃញពីអន្តៃវាសិកដ្ឋៃន។ ខ្ញុំជាប់លៃខមួយស្ទើររៀងរាល់ខៃ។ 

មុខវិជា្ជៃដៃលខ្ញុំឈ្នះដច់គៃ គឺបៃវត្តិវិទៃយា និងរចនបថ។ អ្នកគៃូទាំងអស់ចាត់ 

ទុកថា ខ្ញុំជាសិសៃសមានបៃៃជា្ញៃខា្លៃំងកា្លៃ ប៉ុន្តៃ នៅផ្ទះលោកមា ពួកគៃទុកខ្ញុំជាក្មៃង 

ល្ងង់ ចិត្តល្អ ស្លូតបូត គិតបានតៃឹមតៃូវ តៃគា្មៃនសមត្ថភាព និងឆ្គងៗ។ ខ្ញុំគិតថា 

នោះជាការបៃៃសបៃណីរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ ទៃង់ចង់ឲៃយបៃះដូងខ្ញុំ ជារបស់ទៃង់ 

តៃមួយអង្គគត់។ ពៃះអង្គយល់ពៃមទទួលការអង្វររបស់ខ្ញុំហើយ "បៃៃកា្លៃយភាព 

ផ្អៃមល្អៃមនៅលើលោកនៃះ ទៅជាភាពល្វីងជូរចត់" ។ (...) ខ្ញុំចង់ឲៃយគៃសរសើរ 

ខ្ញុំដៃរ។ គៃតៃងអួតសរសើរបៃៃជា្ញៃអ្នកឯទៀតចំពោះមុខខ្ញុំជារឿយ ប៉ុន្តៃ គា្មៃននរណា 

សរសើរបៃៃជា្ញៃខ្ញុំទាល់តៃសោះ ដូច្នៃះ ខ្ញុំសន្និដ្ឋៃនថា ខ្ញុំគា្មៃនបៃៃជា្ញៃ ហើយខ្លួនខ្ញុំ

ផ្ទៃល់ក៏ពៃមទទួលសា្គៃល់ដៃរ។

បៃះដូងខ្ញុំរំភើប និងពោរពៃញដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់ ងាយសៃួលបៃគល ់
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ទៅឲៃយបៃះដូង ដៃលអាចយល់គា្នៃបាន.... ខ្ញុំបានសាកលៃបងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយ 

ក្មៃងសៃីឯទៀត មានអាយុសៃករគា្នៃ ជាពិសៃសក្មៃងសៃីពីរនក់។ ខ្ញុំសៃឡាញ់គៃ 

ចំណៃកគៃវិញ គៃសៃឡាញ់ខ្ញុំតាមតៃអាចធ្វើបាន។ គួរឲៃយសា្តៃយ! ចិត្តមនុសៃស 

ចង្អៀតចង្អុល និងសាវាណាស់!.... បន្តិចកៃៃយមក ខ្ញុំគិតថា គៃមិនយល់អំពី

សៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ខ្ញុំទៃ។ មិត្តរបស់ខ្ញុំមា្នៃក់ ទៅផ្ទះជួបជុំគៃួសារ ពីរបីខៃ 

កៃៃយមក តៃលប់មកវិញ។ ពៃលគៃមិននៅខ្ញុំនឹកគៃ រកៃសាចិញ្ជៀនតូចមួយ 

ដៃលគៃឲៃយ ដោយបៃុងបៃយ័ត្ន។ ពៃលជួបគា្នៃម្តងទៀត ខ្ញុំតៃៃកអរណាស់ ប៉ុន្តៃ 

គៃធ្វើពៃងើយដក់ខ្ញុំ...។ ខ្ញុំដឹងថា គៃមិនយល់អំពីការសៃឡាញ់របស់ខ្ញុំទៃ ខ្ញុំក៏ 

មិនទៅអង្វរសុំសៃចក្តីសៃឡាញ់ ដៃលគៃបដិសៃធឡើយ ប៉ុន្តៃ ពៃះជាមា្ចៃស់ បាន 

បៃគល់បៃះដូងបៃកបដោយភក្តីភាពមកដល់ខ្ញុំ កាលបើពៃះអង្គសៃឡាញ់ ដោយ 

បរិសុទ្ធ ហើយពៃះអង្គសៃឡាញ់ជារៀងរហូត ដូច្នៃះហើយខ្ញុំនៅតៃ បន្ត អធិដ្ឋៃន 

ទូលអង្វរ សូមឲៃយមិត្តខ្ញុំបានសុខ ពៃៃះខ្ញុំនៅតៃសៃឡាញ់គៃ....។ ឃើញ សៃលីន 

សៃឡាញ់អ្នកគៃូយើងមា្នៃក់ ខ្ញុំចង់ធ្វើតាមដៃរ ប៉ុន្តៃ ដោយមិន ចៃះយកចិត្តថ្លើមគៃ 

ខ្ញុំមិនបានជោគជ័យទៃ។ ឱ! ភាពល្ងង់ខ្លៃអើយ! វាធ្វើឲៃយ ខ្ញុំគៃចចៃញពីគុណ 

វិបត្តិធំៗ! សូមអរពៃះគុណពៃះជាមា្ចៃស់ ដៃលនំឲៃយខ្ញុំ មា្ចៃស់ រកឃើញ "ភាពល្វីង 

ជូរចត់នៃមិត្តភាពនៅលើលោកនៃះ" ។ ចិត្តដូចខ្ញុំ ងាយ សៃួលនឹងជាប់អន្ទៃក់ 

របស់គៃៗ កាត់សា្លៃប តើខ្ញុំនឹង "ហោះហើរ រួចទុំសមៃៃក" យា៉ៃងណាទៅ? តើទឹក

ចិត្តពោរពៃញដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់សត្វលោក អាចរួបរួមយា៉ៃងសោ្មៃះស្ម័គៃ 

ជាមួយពៃះជាមា្ចៃស់បានដៃរឬទៃ? ខ្ញុំគិតថា មិនអាច ទៅរួចទៃ។ ខ្ញុំមិនបានផឹក 

សៃៃពុលនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ រោលរាលពុះកញ្ជៃោល ជៃុលរបស់សត្វលោក ខ្ញុំ 

គិតថាខ្ញុំមិនចៃលំទៃ ពៃៃះខ្ញុំបានឃើញពៃលឹងជាចៃើន ដៃលលង់ដោយសារ 

ពន្លឺក្លៃងកា្លៃយនៃះ ដូចមៃអំបៅហោះហើរទៅរកភ្លើង រលាកសា្លៃប រួចតៃលប់មក

រករស្មីសៃទន់នៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ពិតៗវិញ ដៃលធ្វើ ឲៃយមៃអំបៅដុះសា្លៃបថ្មី សៃស់ 

សា្អៃតជាងមុន និងសៃៃលជាងមុន ដើមៃបីអាច ហោះហើររហូត ទៅជួបពៃះយៃស៊ូ។ 
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ពៃះអង្គជាភ្លើងនៃពៃះជាមា្ចៃស់ ដៃល "ឆៃះ រលាក តៃមិនវិនស" ។ អាហ៍! ខ្ញុំ 

ដឹងហើយ ពៃះយៃស៊ូឈ្វៃងយល់ថា ខ្ញុំទន់ ខៃសាយពៃក ពៃះអង្គមិនបណ្តៃយឲៃយ

ខ្ញុំទោរទន់ទៅរកភ្លើងទៃ បើមិនដូច្នៃះ បៃហៃលជាខ្ញុំតៃូវរលាករលួយ ដោយសារ

ពន្លឺបញ្ឆៃតបោកបៃៃសនោះពុំខាន។ (...) ខ្ញុំគា្មៃនបុណៃយកុសលអ្វី ឲៃយខ្ញុំមិនបាន

បៃគល់ខ្លួនក្នុងការសៃឡាញ់របស់ សត្វលោកផងទាំងពួងទៃ ពីពៃៃះខ្ញុំតៃូវបាន 

បមៃុងទុកសមៃៃប់តៃទទួល សៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាដ៏ថ្លៃថា្លៃរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ប៉ុណ្ណៃះ!... 

ខ្ញុំគិតថា បើគា្មៃន ពៃះអង្គទៃ ម៉្លៃះសមខ្ញុំធ្លៃក់ចុះជៃៃ ដូចសន្តីមា៉ៃរីមា៉ៃដឡាដៃរ។ 

ពៃះរាជឱងា្កៃរ របស់ពៃះយៃស៊ូទៅសន្តៈ សិលា នៅតៃលាន់ឮតិចៗក្នុងវិញ្ញៃណ 

ខ្ញុំ...  "អ្នកដៃល គៃឲៃយតិច សៃឡាញ់តិច" ។ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំក៏ដឹងដៃរថា ពៃះយៃស៊ូបៃទាន 

ឲៃយខ្ញុំចៃើនជាងសន្តីមា៉ៃដឡា ពៃៃះពៃះអង្គបានបៃទានឲៃយខ្ញុំទុកជាមុន ដើមៃបីកុំ 

ឲៃយខ្ញុំធ្លៃក់។ ខ្ញុំ ចង់ ពនៃយល់បៃៃប់នូវអ្វីៗដៃលខ្ញុំគិតឃើញណាស់! នៃះជាឧទាហរណ៍ 

មួយ ដៃល អាចបកសៃៃយគំនិតខ្ញុំបានបន្តិច។ ឧបមាថា កូនបៃុសរបស់គៃូពៃទៃយ 

ដ៏ជំនញមា្នៃក់ដើរជាន់ដុំថ្មមួយដួលបាក់ជើងមា្ខៃង។ ឪពុកដៃលជាគៃូពៃទៃយមក 

ជួយលើកថៃទាំរបួសកូន ដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់។ គាត់បៃើគៃប់ចំណៃះដឹង 

ដៃលគាត់ មាន រហូតកូនបានជាសះសៃបើយ។ កូននោះ មានចិត្តកត្តញូចំពោះ 

ឪពុកណាស់។ មិនបាច់ឆ្ងល់ទៃ កូននោះតៃូវតៃសៃឡាញ់ឪពុក! ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំទាញ 

ឧទាហរណ៍ មួយ ទៀត។ ឪពុកដឹងថា នៅលើផ្លូវមានថ្មមួយដុំ គាត់បៃញាប់ 

បៃញាល់ទៅលើកដុំ ថ្មនោះចៃញ ដោយគា្មៃននរណាឃើញ។ កូនបៃុសដៃលគាត ់

សៃឡាញ់ថា្នៃក់ថ្នម រកៃសាការពារនោះ មិនបានដឹងថា ឪពុកបានរំដោះខ្លួនកូនអំពី

គៃៃះថា្នៃក់ទៃ គៃ មិនបានសម្តៃងសៃចក្តីដឹងគុណចំពោះគាត់ឡើយ ហើយ 

សៃឡាញ់គាត់តិច ជាងកាលដៃលគាត់ថៃរបួសឲៃយ... ប៉ុន្តៃ បើកូននោះដឹងអំពី

គៃៃះថា្នៃក់ដៃលខ្លួនបានជៀសផុត កូននោះមុខជាសៃឡាញ់ឪពុកចៃើនជាងមុន 

ពុំខានឡើយ។ គឺ ខ្ញុំនៃះហើយ ជាកូនដៃលមានឪពុកជាពៃះជាមា្ចៃស់ការពារមិន 

ឲៃយមានគៃៃះ ថា្នៃក់។ ពៃះអង្គមិនបានបញ្ជូនពៃះបន្ទូលមក ដើមៃបីរំដោះអ្នកសុចរិក 
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ទៃ គឺពៃះ អង្គរំដោះអ្នកបៃពៃឹត្តអំពើបាប។ ពៃះអង្គបៃៃថា្នៃឲៃយខ្ញុំសៃឡាញ់ពៃះអង្គ 

ពៃះអង្គបានបៃទានសព្វគៃប់ឲៃយខ្ញុំ។ ទៃង់មិនរងចាំដល់ខ្ញុំសៃឡាញ់ខា្លៃំង ដូច 

សន្តី មា៉ៃដឡាទៃ  ប៉ុន្តៃ ពៃះអង្គចង់ឲៃយខ្ញុំដឹងថា ទៃង់សៃឡាញ់ខ្ញុំ រកអ្វីមកបៃៀប 

ផ្ទឹម ពុំបាន គឺជាសៃចក្តីសៃឡាញ់ទុកជាមុន ដើមៃបីដល់ពៃលនៃះ ខ្ញុំងប់ងុលនឹង 

ពៃះអង្គ។ ខ្ញុំឮគៃថា បៃសិនបើទៃង់មិនបានជួបពៃលឹងបរិសុទ្ធទៃ... ពៃះអង្គ 

នឹងកាន់តៃសៃឡាញ់ពៃលឹង ដៃលចៃះសារភាពទទួលកំហុសជាងពៃលឹង បរិសុទ្ធ 

ទៀតផង។ ឱ! ខ្ញុំចង់តៃឲៃយសម្ដីនៃះ ជាពាកៃយកុហកទៃ! ...។ (...)
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ក្រយការប្រសប្រណី 

ក្នុងឱកាសបុណ្រយកំណើតន្រព្រះយ្រស៊ូ 

(១៨៨៦ - ១៨៨៧)

ពៃះជាមា្ចៃស់បៃទានការបៃៃសបៃណីដល់ខ្ញុំ មិនមៃនដោយខ្ញុំបានសាង

បុណៃយកុសលបានចៃើនទៃ ខ្ញុំមិនទាន់គៃប់លក្ខណ៍នៅឡើយ។ ខ្ញុំចង់បៃតិបត្តិ 

តាមគុណធម៌ណាស់ ប៉ុន្តៃខ្ញុំបៃតិបត្តិរបៀបចម្លៃកជាងគៃ។ នៃះជាឧទាហរណ៍ 

មួយ ដោយខ្ញុំជាប្អូនពៅ ខ្ញុំមិនទាន់មានទមា្លៃប់ធ្វើកិច្ចការខ្លួនឯងទៃ សៃលីន ជា 

អ្នករៀបចំបន្ទប់ ដៃលយើងគៃងរួមគា្នៃ ខ្ញុំមិនដៃលធ្វើការផ្ទះទាល់តៃសោះ។ 

កៃៃយពី មា៉ៃរី ចូលទៅនៅកាមៃល ខ្ញុំធ្វើម្តងមា្កៃលដៃរ ដើមៃបីផ្គៃប់ពៃះហឫទ័យ 

ពៃះជាមា្ចៃស់ ខ្ញុំរៀបចំគៃៃគៃង ឬបើសៃលីនមិននៅ ខ្ញុំជាអ្នកយកផើងផ្កៃចូលក្នុង  

ក៏ដើមៃបីផ្គៃប់ពៃះហឫទ័យពៃះជាមា្ចៃស់តៃប៉ុណ្ណៃះ។ ខ្ញុំមិនរងចាំការដឹងគុណរបស ់

សត្វលោកឡើយ។ ប៉ុន្តៃមិនដូចោ្នៃះទៃ បើសៃលីនមិនសូវសបៃបាយចិត្ត ភា្ញៃក់ផ្អើល 

នឹងការងារតិចតួចរបស់ខ្ញុំនៃះ ខ្ញុំមិនតៃៃកអរទៃ ខ្ញុំយំ...។

កាលនោះ ខ្ញុំធ្វើឲៃយគៃពិបាកទៃៃំណាស់ ដោយអារម្មណ៍ឆប់រំភើបរបស់ខ្ញុំ 

ជួនកាលខ្ញុំធ្វើឲៃយអ្នកដៃលខ្ញុំសៃឡាញ់តានតឹងក្នុងចិត្ត ដោយសារការយំបៃបនៃះ 

ពៃលខ្លះខ្ញុំយំឥតឈប់ ដល់ខ្ញុំនឹងឃើញកំហុសខ្លួនឯងដៃលមិនគួរយំ ខ្ញុំក៏យំ 

ទៀត។ ការតៃិះរិះពិចារណាឡើងវិញ សុទ្ធតៃឥតបៃយោជន៍ ខ្ញុំមិនអាចកៃបៃៃ 
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កំហុសឆ្គងនៃះបានឡើយ។ ខ្ញុំមិនដឹងថា ហៃតុអ្វីខ្ញុំចូលអារាមកាមៃលទៃ ខ្លួន 

ឯងនៅតូចណាស់ បៃហៃលជាពៃះជាមា្ចៃស់បង្កើតការអសា្ចៃរៃយតូចនៃះ ដើមៃបីឲៃយខ្ញុំ 

ឆប់ធំ តៃក្នុងមួយរយៈពៃល ហើយពៃះធ្វើការអសា្ចៃរៃយនៃះ ក្នុងថ្ងៃមិនគួរភ្លៃចមួយ 

គឺថ្ងៃបុណៃយដៃលពៃះយៃស៊ូបៃសូត នពៃលរាតៃីដៃលមានពន្លឺចៃងចាំងរហូត 

ដល់ពៃះតៃៃឯក គួរជាទីតៃៃកតៃអាល។ ពៃះយៃស៊ូ រាជកុមារដ៏ស្លូតបូតបានផ្លៃស ់

ប្តូរពៃលឹងងងឹតងងល់របស់ខ្ញុំឲៃយទៅជាជៃៃះពន្លឺ... យប់នោះ ពៃះអង្គបៃៃជាទន់ 

ខៃសាយ ឈឺចាប់ ដើមៃបីសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ខ្ញុំ។ ពៃះអង្គបានបៃទានកមា្លៃំងឲៃយ

ខ្ញុំរឹងបុឹង និងកា្លៃហាន ពៃះអង្គគៃបដណ្តប់ខ្ញុំដោយអាវុធរបស់ទៃង់ ហើយចាប់ 

ពីយប់នោះមក ខ្ញុំលៃងចុះចាញ់ក្នុងការបៃយុទ្ធទៀតហើយ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញុំឈ្នះ 

ហើយ ឈ្នះទៀត គឺជាការរត់បៃណាំងរបស់មហាយកៃស! បៃភពទឹកភ្នៃកបានរីង 

ស្ងួត ខ្ញុំលៃងយំទៀតហើយ ដូចសម្ដីដៃលគៃធ្លៃប់ថាឲៃយខ្ញុំ៖ "ឯងយំចៃើន ពៃល 

នៅក្មៃង បន្តិចទៀតឯងលៃងមានទឹកភ្នៃកហូរទៀតហើយ! ..." ។

ថ្ងៃនោះ ជាថ្ងៃទី២៥ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ១៨៨៦ ជាថ្ងៃដៃលខ្ញុំទទួលការបៃៃស 

បៃណី ឲៃយចាកចៃញពីកុមារភាព និយាយឲៃយចំទៅ គឺជាថ្ងៃដៃលខ្ញុំផ្ញើជីវិតលើ 

ពៃះជាមា្ចៃស់។ យើងតៃលប់មកផ្ទះវិញ កៃៃយពិធីអភិបូជាកណា្តៃលអាធៃៃត ជា

ពៃលដៃលខ្ញុំទទួលពៃះជាមា្ចៃស់ដ៏មានតៃជានុភាព។ ដល់ផ្ទះភា្លៃម ខ្ញុំសបៃបាយ 

ចិត្តណាស់ ដើរទៅយកសៃបៃកជើងមក ដក់កៃបៃរឡកម្តៃ តាមទមា្លៃប់បុរាណ 

ដៃលនំឲៃយយើងរីករាយកៃៃលៃង កាលពីក្មៃង។ សៃលីននៅតៃទុកខ្ញុំជាកូនងា៉ៃ 

ធ្វើខ្ញុំតូចជាងគៃ... ពុកចូលចិត្តឃើញខ្ញុំសបៃបាយ ចូលចិត្តសា្តៃប់សំឡៃងសៃៃក 

ហោ៊ៃរដោយអំណរ នៅពៃលខ្ញុំទាញយកវត្ថុអំណយចៃញពីសៃបៃកជើង។ ភាព 

រីករាយរបស់ពុកកាន់តៃធ្វើឲៃយខ្ញុំសបៃបាយចិត្តកៃៃលៃង ប៉ុន្តៃ ពៃះយៃស៊ូមានពៃះ

រាជបំណងឲៃយខ្ញុំលះបង់គុណវិបត្តិខ្លះៗពីកុមារភាព ដកហូតយកភាពរីករាយបៃប 

ឆតល្ងង់ ពៃះអង្គបណា្តៃលឲៃយពុកដៃលនឿយហត់ បន្ទៃប់អំពីពិធីអភិបូជាកណា្តៃល 



- 54 -

អាធៃៃត ឃើញសៃបៃកជើងខ្ញុំកៃបៃរឡកម្តៃ ក៏និយាយចៃញនូវធុញទៃៃន់ប៉ុន្មៃន 

មា៉ៃត់ ដៃលមកចាក់ទម្លុះបៃះដូងខ្ញុំថា៖ "ទីបំផុតសំណាងល្អ គឺឆ្នៃំចុងកៃៃយ 

ហើយ!.." ខ្ញុំឡើងទៅលើដោះមួក។ ដឹងថាខ្ញុំខឹង ដោយឃើញទឹកភ្នៃកពៃៀប 

ភ្នៃក សៃលីនក៏ចង់យំដៃរ ពៃៃះគាត់សៃឡាញ់ខ្ញុំណាស់ គាត់ យល់អំពីទុក្ខ 

ពៃួយរបស់ខ្ញុំ៖ "ឱ! ថៃរៃសារបស់បងអើយ កុំចុះទៅអី ឯងមុខជា ពិបាកចិត្ត 

បើឯងមើលសៃបៃកជើងភា្លៃមៗអញ្ចឹង!" ។ ប៉ុន្តៃ មិនមៃនជា ថៃរៃសា កាលពីមុន 

ទៃ ពៃះយៃស៊ូបានប្តូរបៃះដូងនងហើយ! ដោយទប់ទឹកភ្នៃកកុំឲៃយហូរ ខ្ញុំចុះជណ្តើរ 

យា៉ៃងលឿន ទប់ចិត្តកុំឲៃយញាប់ញ័រ ខ្ញុំយកសៃបៃកជើងដក់ពីមុខពុក ខ្ញុំទាញយក 

វត្ថុជាចៃើនចៃញមកយា៉ៃងរីករាយដូចមា្ចៃស់កៃសតៃីយ៍។ ពុកសើច គាត់ក៏សបៃបាយ 

ចិត្តដៃរ សៃលីនគិតថា ជាការយល់សប្តិ!... តៃនៃះជាការពិត។ ថៃរៃសា បាន 

រកឃើញទឹកចិត្តកា្លៃហាន ដៃលបាត់បង់អស់រយៈពៃលបួនឆ្នៃំកន្លះមកហើយៗ 

នងតៃូវរកៃសាទុកជារៀងរហូត!...។

យប់នៃពន្លឺនោះ បានចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទីបីនៃជីវិតខ្ញុំ ជាដំណាក់កាល 

បៃសើរជាងគៃ ពោរពៃញទៅដោយការបៃៃសបៃណីរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់។ តៃមួយ 

រយៈពៃលខ្លីប៉ុណ្ណៃះ សា្នៃដៃដៃលខ្ញុំមិនអាចបំពៃញបានក្នុងរយៈពៃលដប់ឆ្នៃំ  

ពៃះយៃស៊ូបានបំពៃញទៅតាមបំណងល្អរបស់ខ្ញុំឥតល្អៀង។

ខ្ញុំអាចទូលពៃះអង្គ ដូចពួកសាវ័ករបស់ទៃង់ដៃរថា៖ "ពៃះអង្គអើយ ទូល

ពៃះបង្គំបានរកពៃញមួយយប់តៃឥតបានតៃីសោះ" ។ ពៃះអង្គមៃតា្តៃដល់ខ្ញុំ ជាង 

ពួកសាវ័ករបស់ពៃះអង្គទៅទៀត។ ទៃង់យកសំណាញ់មកបង់ដោយអង្គឯង បោះ 

ចូលទៅក្នុងទឹក ទាញមកវិញពៃញទៅដោយតៃី...។ ទៃង់បៃៃសបៃទានឲៃយខ្ញុំ 

នៃសាទ ពៃលឹងខ្ញុំចង់បំពៃញកិច្ចការនៃះ ដើមៃបីកៃបៃៃគំនិតពួកអ្នកបាប ជា 

បំណងមួយដៃលកន្លងមក ខ្ញុំមិនបានគិតឲៃយដិតដល់ឡើយ... ខ្ញុំដឹងថា ពាកៃយ 

មួយមា៉ៃត់ គឺសបៃបុរសធម៌ បានជៃៀតចូលក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំៗ តៃូវការបំភ្លៃចខ្លួនឯង 
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ដើមៃបីឲៃយគៃរីករាយ ហើយចាប់ពីពៃលនោះមក ខ្ញុំតៃៃកអរណាស់...។ ថ្ងៃអាទិតៃយ 

មួយ ខ្ញុំកំពុងតៃមើលរូបថតពៃះយៃស៊ូលើឈើឆ្កៃង ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យា៉ៃងខា្លៃំង

ទៅលើពៃះលោហិត ដៃលហូរចៃញពីពៃះហស្ថពៃះអង្គ ខ្ញុំពិបាកចិត្តយា៉ៃងខា្លៃំង 

នឹកគិតទៅដល់ពៃះលោហិត ដៃលហូរធ្លៃក់មកដី គា្មៃននរណាហា៊ៃនចូលទៅតៃង 

ហើយខ្ញុំប្តៃជា្ញៃក្នុងចិត្តថា នឹងចូលទៅជិតឈើឆ្កៃងដោយវិញ្ញៃណ ដើមៃបីតៃងយក 

ពៃះលោហិតដៃលសៃក់ចុះមក ដោយគិតថានឹងយកទៅបៃស់លើពៃលឹង... 

សមៃៃកពៃះយៃស៊ូនៅលើឈើឆ្កៃង លាន់ឮជានិច្ចក្នុងបៃះដូងខ្ញុំ "ខ្ញុំសៃៃកទឹក!" 

ពៃះបន្ទូលនៃះបានដុតរោលចិត្តខ្ញុំ ឲៃយខ្លៃចផៃសាយា៉ៃងខា្លៃំង។ ខ្ញុំចង់យកទៅឲៃយ 

អ្នកជាទីសៃឡាញ់របស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនខ្ញុំសៃៃកពៃលឹងជា 

ខា្លៃំង...។ មិនមៃនជាពៃលឹងរបស់បូជាចារៃយទៃ តៃជាពៃលឹងរបស់អ្នកបាប ខ្ញុំចង់

នំគៃចចៃញពីភ្លើងនរកខា្លៃំងណាស់...។

ដើមៃបីជំរុញការបៃឹងបៃៃងរបស់ខ្ញុំ ពៃះជាមា្ចៃស់បងា្ហៃញថា ពៃះអង្គពៃញ 

ពៃះហឫទ័យនឹងបំណងនៃះ... ខ្ញុំឮគៃនិយាយអំពីឧកៃិដ្ឋជនមា្នៃក់ តៃូវបានកាត់ 

ទោសបៃហារជីវិត ដោយបានបៃពៃឹត្តឧកៃិដ្ឋគួរឲៃយរន្ធត់។ គៃប់គា្នៃយល់ថា ឧកៃិដ្ឋ 

ជននោះ និងសា្លៃប់ដោយគា្មៃនសា្តៃយកំហុស។ ទោះជាយា៉ៃងណាក៏ដោយ ខ្ញុំមិន

ចង់ឲៃយគាត់ធ្លៃក់ទៅសា្ថៃននរកទៃ។ ដើមៃបីសមៃៃចកិច្ចការនៃះ ខ្ញុំបានបៃើគៃប់ 

មធៃយាបាយដៃលនឹកឃើញ៖ ដោយយល់ថា ខ្លួនខ្ញុំគា្មៃនអ្វីសោះ ខ្ញុំបានថា្វៃយ     

បុណៃយកុសលចៃើនឥតគណនរបស់ពៃះយៃស៊ូ ទៃពៃយសមៃបត្តិពៃះសហគមន៍ដ៏វិសុទ្ធ 

ចំពោះពៃះជាមា្ចៃស់ ទីបំផុតខ្ញុំអង្វរសៃលីនឲៃយថា្វៃយអភិបូជាសមៃៃប់ខ្ញុំ ផងដៃរ។ 

ខ្ញុំមិនហា៊ៃននិយាយតៃង់ៗបៃៃប់សៃលីនទៃ ខ្ញុំខា្លៃចគាត់បនោ្ទៃស ពៃៃះ តាមការ 

ពិត ដើមៃបីឧកៃិដ្ឋជនដ៏លៃបីឈ្មៃះបៃង់សុីនីទៃ។ សៃលីនជជីកសួរ ដោយទន់ភ្លន់ 

ខ្ញុំមិនអាចលាក់អាថ៌កំបាំងនៃះទៀត ក៏សារភាពបៃៃប់គាត់។ កៃៃយ ពីសា្តៃប់ 

សៃចក្តីសារភាពរបស់ខ្ញុំ សៃលីនមិនបានសើចចំអក បនោ្ទៃសខ្ញុំ ទៃ ថៃមសុំខ្លួន 
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ចូលរួមជួយកៃបៃៃចិត្តបាបជននោះថៃមទៀតផង។ ខ្ញុំយល់ពៃម ដោយរីករាយ 

ពៃៃះខ្ញុំចង់ឲៃយសត្វលោកទាំងអស់រួបរួមគា្នៃជាមួយខ្ញុំ ដើមៃបីទូល អង្វរសុំការបៃៃស 

បៃណីដល់អ្នកទោស។ ខ្ញុំជឿជាក់ក្នុងចិត្តថា បំណងយើងមុខជាបានសមៃៃច។ 

ដើមៃបីឲៃយបានសៃចក្តីកា្លៃហាន ក្នុងការអធិដ្ឋៃនទូលអង្វរតទៅ ទៀត ខ្ញុំបានទូល 

សូមដល់ពៃះជាមា្ចៃស់ថា ខ្ញុំបៃៃកដក្នុងចិត្ត ពៃះអង្គចៃបាស់ជា លើកលៃងទោស 

ឲៃយបុរសទុរគតបៃង់សុីនីនៃះ ពុំខានឡើយ។ ទោះជាបៃង់សុីនីមិនពៃមលន់តួ ឬ 

បញ្ចៃញសញ្ញៃណាមួយថា ពៃមទទួលកំហុសលើបាបកម្មរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ខ្ញុំ 

នៅតៃមានជំនឿលើសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាជាអនៃករបស់ពៃះយៃស៊ូជានិច្ច។ ខ្ញុំសុំ 

តៃម៉ៃយាងគត់ សូមពៃះអង្គបណា្តៃលឲៃយបៃង់សុីនីធ្វើ "សញ្ញៃមួយ" ក្នុងការលន់តួរ 

អំពើបាបរបស់ខ្លួន ដើមៃបីឲៃយខ្ញុំអស់ចិត្ត...។ ការអធិដ្ឋៃនបន់សៃន់ របស់ខ្ញុំសមៃៃច 

ដូចបំណង! ទោះជាពុកហាមអានកាសៃតសារព័ត៌មាន ណាមួយក៏ដោយ ខ្ញុំជឿ 

ថា យើងមិនបានបៃឆំងនឹងគាត់ទៃ ដោយគៃៃន់តៃ អានអត្ថបទខ្លះៗ ដៃលទាក់ 

ទងពីបៃង់សុីនី។ មួយថ្ងៃកៃៃយការពិឃដ សារពត៌មាននិយាយថា បៃង់សុីនី 

មិនពៃមសារភាពកំហុសខ្លួនទៃ ជននៃះ ឡើង ទៅកាន់ ទី ពិឃដ ហៀបនឹងបញ្ចូល 

កៃបាលទៅក្នុងរង្វង់ខៃសៃពួរទៅហើយ សៃៃប់តៃ មានអ្វី មួយ មកបណា្តៃលចិត្តឲៃយអ្នក 

ទោសងាកកៃៃយ សៃវាយក ឈើ ឆ្កៃងដៃល បូជា ចារៃយហុចមកឲៃយ ហើយថើបបី 

ដង លើរបួសដ៏ពិសិដ្ឋ របស់ ពៃះអង្គ!... បន្ទៃប់ មក ពៃលឹងរបស់គៃ ទៅទទួល 

សៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ដៃលបៃកាស ទៅសា្ថៃនបរមសុខថា ពៃះអង្គ 

តៃៃកអរនឹងទទួលពៃលឹងបាបជនតៃមា្នៃក់ ដៃល ចៃះសា្តៃយកំហុសរបស់ខ្លួន ជា 

ជាងពៃលឹងជនសុចរិត ៩៩នក់ ដៃល មិនតៃូវការការសូមខមាទោស! ...។

ខ្ញុំបានទទួល "សញ្ញៃ" តាមសំណូមពរហើយៗ សញ្ញៃនៃះ ជាការធ្វើតៃៃប់ 

តាមឥតល្អៀងនៃការបៃៃសបៃណីរបស់ពៃះយៃស៊ូ ដៃលទៃង់បានណៃនំឲៃយខ្ញុំ

អធិដ្ឋៃនទូលអង្វរ ដើមៃបីអ្នកបៃពៃឹត្តិអំពើបាបទាំងឡាយ។ តើនៃះមិនដោយសារ 
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ឈាមហូរចៃញពីសា្នៃមរបួសរបស់ពៃះយៃស៊ូទៃឬ ដៃលបណា្តៃលឲៃយខ្ញុំសៃៃក 

ពៃលឹង? ខ្ញុំឲៃយពៃលឹងទាំងនោះកៃៃបពៃះលោហិតដ៏និមល ដើមៃបីបនៃសុតបាប 

របស់ពួកគៃ ហើយបបូរមាត់នៃ "កូនទីមួយ" របស់ខ្ញុំបានដក់ពីលើដំបៅពិសិដ្ឋ

នៃះ! ... នៃះជាចម្លើយដ៏ផ្អៃមល្អៃមពុំអាចថ្លៃងបាន! ... ។ តាំងពីការបៃៃសបៃណ ី

នោះមក បំណងក្នុងការសង្គៃៃះពៃលឹង កាន់តៃរីកធំធត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ 

ហាក់ដូចជាពៃះយៃស៊ូមានពៃះបន្ទូលមកខ្ញុំ ដូចពៃះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិសាមា៉ៃរ ី

ដូចោ្នៃះដៃរ "សូមឲៃយទឹកខ្ញុំផឹកផង!" ។ ពិតជាការប្តូរផ្លៃស់នៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ 

មៃន។ ខ្ញុំឲៃយពៃះលោហិតទៅពៃលឹងទាំងនោះ ហើយខ្ញុំថា្វៃយពៃលឹងដៃលបាន 

បនៃសុតដោយពៃះលោហិតទៅពៃះអង្គវិញ។ ធ្វើបៃបនៃះ ហាក់ដូចជាខ្ញុំបំបាត់

សៃចក្តីសៃៃកឃ្លៃនរបស់ពៃលឹងទាំងនោះ កាលបើខ្ញុំឲៃយផឹកកាន់តៃចៃើន គៃ 

កាន់តៃសៃៃក ការសៃៃកខា្លៃំងនៃះហើយដៃលពៃះអង្គបៃទានឲៃយខ្ញុំ នូវភៃសជ្ជៈដ៏

ឈ្ងុយឆ្ងៃញ់នៃសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ។ (...)

សៃចក្តីពិតសំខាន់ៗទាំងអស់ក្នុងសាសន អាថ៌កំបាំងនៃសា្ថៃនបរមសុខ 

សៃូបយកពៃលឹងខ្ញុំ បញ្ចូលទៅក្នុងសុភមង្គលមួយ ដៃលគា្មៃននៅលើលោក នៃះ... 

ខ្ញុំដឹងសៃៃចទៅហើយថា ពៃះជាមា្ចៃស់បានទុកកន្លៃងឲៃយអ្នកដៃល សៃឡាញ់ពៃះអង្គ 

(មិនមៃនតាមរូបភាពខាងកៃៃទៃ តៃតាមផ្លូវចិត្ត) ហើយដឹង ថា រងា្វៃន់នៅសា្ថៃន

បរមសុខធំធៃងជាងការបូជាតិចតួចក្នុងជីវិត នៅលើលោក នៃះឆ្ងៃយណាស់ ខ្ញុំចង ់

សៃឡាញ់ពៃះយៃស៊ូយា៉ៃងងប់ងល់ ថា្វៃយសៃចក្តីសៃឡាញ់ គៃប់ជំពូកចំពោះពៃះអង្គ 

ទាន់ពៃលដៃលខ្ញុំអាចធ្វើកើត ខ្ញុំចម្លងអត្ថបទជាចៃើន ស្តីពីសៃចក្តីសៃឡាញ់ដ៏ 

បរិសុទ្ធ និងការទទួលអ្នកដៃលពៃះអង្គជៃើសរីស ក្នុងខណៈដៃលពៃះអង្គផ្ទៃល់

កា្លៃយជារងា្វៃន់អស់កលៃបជានិច្ច សមៃៃប់អ្នក ទាំងនោះ។ ខ្ញុំទន្ទៃញឥតឈប់ពៃះ 

បន្ទូលនៃសៃចក្តី ដៃលធ្វើឲៃយខ្ញុំរំភើបរីករាយ។ (...)

ការបៃៃសបៃណីដ៏ធំធៃងបៃបនៃះ តៃូវតៃមានផ្លៃផ្កៃៗដ៏ចៃើនបរិបូរណ៍។ 
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ការអនុវត្តគុណធម៌ នំឲៃយយើងទៅជាមនុសៃសស្លូតបូតសាមញ្ញ។ មុនដំបូងទឹកមុខ 

ខ្ញុំបងា្ហៃញភាពរឹងរូស ប៉ុន្តៃបន្តិចម្តងៗ សភាពនៃះចៃះតៃរលាយទៅហើយ ការ

លះបង់កា្លៃយទៅជាងាយសៃួលតាំងពីដំបូងទៅ។ ពៃះយៃស៊ូមានពៃះបន្ទូលថា៖ 

"គៃនឹងបន្ថៃមឲៃយអ្នកដៃលមានហើយ រហូតទាល់តៃបានបរិបូរណ៍" ។ ចំពោះ 

ការបៃៃសបៃណី ដៃលបានទទួលដោយសោ្មៃះស្ម័គៃ ពៃះអង្គបានបៃទានចៃើន 

ទៀតមកខ្ញុំ... ទៃង់បានបៃគល់ពៃះកាយដ៏វិសុទ្ធជាចៃើនលើក ចៃើនជាងការ 

សងៃឃឹមទុករបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានដក់កំហិតខ្លួនឯងថា មិនតៃូវខកខានពិធីនៃះ ម្តង 

ណាឡើយ។ សម័យនោះ ខ្ញុំមិនសូវមានសៃចក្តីអង់អាច ដូចឥឡូវនៃះទៃ បើ 

មិនដូចោ្នៃះ បៃហៃលជាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីៗផៃសៃងទៀត ពៃៃះខ្ញុំជឿជាក់ថា ពៃលឹង 

នីមួយៗ តៃូវបៃៃប់ទៅលោកបូជាចារៃយ នូវការទាក់ទាញរបស់ខ្លួនដៃលបមៃុង 

ទទួលពៃះជាមា្ចៃស់។ ពៃះអង្គមិនយាងចុះពីសា្ថៃនបរមសុខ មិនមៃនគៃៃន់តៃ 

សណ្ឋិតក្នុងពៃងមាសប៉ុណ្ណៃះទៃ គឺដើមៃបីស្វៃងរកសា្ថៃនបរមសុខមួយទៀត ដៃល 

រឹតតៃថ្លៃថា្លៃជាងមុន ជាសា្ថៃនបរមសុខនៃពៃលឹងរបស់យើង ដៃលជាវិមានអស់

កលៃបជានិច្ចនៃពៃះតៃៃឯកជាទីគោរព។

នៅខៃឧសភា ដោយយល់អំពីបំណងឥតងាករៃ (ការតាំងចិត្ត) របស់ខ្ញុំ  

ពៃះយៃស៊ូទៃង់រាជានុញ្ញៃតឲៃយលោកបូជាចារៃយបៃៃប់ថា ខ្ញុំអាចទទួលពៃះកាយបួន 

ដងក្នុងមួយសបា្តៃហ៍ លុះខៃឧសភានៃះកន្លងផុតទៅ គាត់បន្ថៃមម្តងទៀតរាល់ 

លើក នៅពៃលមានពិធីបុណៃយ។ វៃលាដៃលខ្ញុំចៃញពីកន្លៃងសៃៃយបាប ទឹកភ្នៃក 

ខ្ញុំហូរហាក់ដូចជាពៃះយៃស៊ូផ្ទៃល់ ដៃលចង់រួបរួមជាមួយខ្ញុំ ពៃៃះការសៃៃយបាប 

មានពៃលតិចណាស់ ខ្ញុំមិនដៃលបាននិយាយអំពីមនោសញ្ចៃតនក្នុងខ្លួនមួយ 

មា៉ៃត់ណាឡើយ មាគា៌ៃដៃលខ្ញុំបានដើរជាផ្លូវតៃង់ល្អ ភ្លឺពៃៃងពៃៃយ មិនបាច់ 

មានអ្នកណៃនំ កៃៃពីពៃះយៃស៊ូឡើយ។ ខ្ញុំបៃដូចលោកបូជាចារៃយទៅនឹងកញ្ចក ់

ថា្លៃចៃបាស់ល្អ ចាំងឆ្លុះរូបភាពពៃះយៃស៊ូ ក្នុងពៃលឹងទាំងអស់ ចំពោះរូបខ្ញុំ ពៃះអង្គ 



- 59 - 

មិនចាំបាច់មានអ្នកណៃនំទៃ ពៃះអង្គយាងមកជួបដោយតៃង់ៗតៃម្តង! ...។

កាលបើអ្នកថៃចមា្កៃរដំណំាមា្នៃក់ រុំផ្លៃឈើមួយ ការពារកុំឲៃយសត្វល្អិត បំផ្លៃញ 

មិនមៃនសមៃៃប់ទុកផ្លៃនោះលើដើមវាទៃ គឺសមៃៃប់ដក់លើតុបរិភោគ។ ដូចគា្នៃ 

នៃះដៃរ ពៃះយៃស៊ូបៃៃសបៃណីផ្កៃដ៏តូចរបស់ពៃះអង្គ...។ ថ្ងៃដៃលគៃ សមា្លៃប់ 

ពៃះអង្គបានសៃៃកដោយអំណរថា៖ "ពៃះបិតា ខ្ញុំមា្ចៃស់សូមអរពៃះគុណ ចំពោះ 

អ្វីៗ ដៃលទៃង់លាក់លៀមចំពោះអ្នកបៃៃជ្ញ និងអ្នកចៃះដឹង ហើយពៃះអង្គ បាន

បៃៃប់អ្នកតូចតាចជាងគៃឲៃយបានដឹង" ។ ពៃះអង្គមានបំណងសៃៃចសៃពខ្ញុំ ដោយ 

សៃចក្តីមៃតា្តៃករុណា ពៃៃះកាលនោះ ខ្ញុំតូច និងទន់ខៃសាយ ពៃះអង្គបន្ទៃប 

ពៃះកាយមករកខ្ញុំ បងៃៀនជាសមា្ងៃត់នូវអ្វីៗ ដៃលជាសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ 

ពៃះអង្គ។ ឱ! បៃសិនបើអ្នកបៃៃជ្ញ ដៃលខិតខំសិកៃសាសៃៃវជៃៃវអស់មួយជីវិត 

មកសាកសួរខ្ញុំ ពួកគាត់ចៃបាស់ជាឆ្ងល់ពុំខាន ពៃៃះមិនដៃលមានសោះឡើយ 

កូនក្មៃងអាយុ ១៤ឆ្នៃំ យល់អាថ៌កំបាំងដ៏វិសៃសវិសាល ដៃលវិទៃយាសាស្តៃរបស់

ពួកគាត់ពុំអាចរកឃើញ ពៃៃះដើមៃបីយល់អាថ៌កំបាំងទាំងនោះ ទាល់តៃអ្នកនោះ 

ជាមនុសៃសចៃះបន្ទៃបខ្លួន!...។ (...)

ខ្ញុំមិនដឹងជមៃៃបពុកបៃបណាឡើយ (អំពីបំណងចង់បួសជាដូនជីក្នុង 

អារាមកាមៃល) តើនិយាយដូចម្តៃចទៅ ពុកបានលះបង់កូនសៃីចៃបងបីនក់រួច 

ទៅហើយ?... ខ្ញុំតៃូវពុះពារតស៊ូក្នុងចិត្តខា្លៃំងណាស់ ទមៃៃំនឹងមានសៃចក្តីកា្លៃហាន 

និយាយការនោះ! ទោះជាយា៉ៃងណា ខ្ញុំតៃូវសមៃៃចចិត្ត ខ្ញុំមានអាយុជិតដប់បួន 

ឆ្នៃំកន្លះហើយ។ បើរាប់ពីយប់ថ្ងៃបុណៃយពៃះយៃស៊ូបៃសូតមក ទើបតៃបានបៃៃំ 

មួយខៃទៃ ដៃលខ្ញុំប្តៃជា្ញៃចិត្ត។ កាលពីឆ្នៃំទៅ គឺម៉ៃងនៃះហើយ ដៃលខ្ញុំបាន 

ទទួលការបៃៃសបៃណី។ ដើមៃបីជមៃៃបពុក ខ្ញុំរីសយកថ្ងៃបុណៃយ ពៃះ វិញ្ញៃណ 

យាងមក។ ពៃញមួយថ្ងៃ ខ្ញុំបានទូលអង្វរដល់សន្តគៃីស្តទូតទាំងអស់ សូម 

លោកជួយអធិដ្ឋៃនឲៃយខ្ញុំ សូមជួយដឹកនំឲៃយនិយាយសម្ដីដៃលខ្ញុំតៃូវ និយាយ... 
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តើមិនមៃនពួកគាត់ទៃឬ ដៃលពៃះជាមា្ចៃស់តមៃូវឲៃយមកជួយក្មៃងមិន បាន សម្ដី 

ឲៃយទៅជាគៃីស្តទូត ដោយសារការអធិដ្ឋៃន និងការបូជារបស់គៃ?... ថ្ងៃរសៀល 

វៃលាដៃលតៃឡប់មកពីសូតៃធម៌អធិដ្ឋៃន ពៃលលា្ងៃច ខ្ញុំមានឱកាស ជមៃៃបការ 

សមៃៃចចិត្តនៃះ ដល់ពុកជាទីសៃឡាញ់។ គាត់ដើរទៅអង្គុយលើ គៃមអាងទឹក 

ដក់ដៃផ្គុំគា្នៃ កំពុងគយគន់ធម្មជាតិដ៏សៃស់សា្អៃត វៃលាពៃះអាទិតៃយ ជិតអស្តង្គត 

រស្មីពណ៌មាសបំភ្លឺចុងរុក្ខជាតិធំៗ ជាកន្លៃងដៃលបកៃសាបកៃសីសៃៃកចៃៀងទៃហឹង 

អឺងកង។ ទឹកមុខសៃស់ថា្លៃបងា្ហៃញថាគាត់មានចិត្តស្ងប់។ ខ្ញុំទៅ អង្គុយកៃបៃរគាត់ 

ដោយឥតនិយាយស្តី ពៃញពៃៀបដោយទឹកភ្នៃក។ គាត់មើល មកខ្ញុំដោយសៃទន ់

ទាញកៃបាលខ្ញុំផ្តៃកលើទៃូងគាត់។ ខ្ញុំសារភាពទាំងទឹកភ្នៃកនូវបំណងចង់ទៅនៅ

អារាមកាមៃល។ ពៃលនោះទឹកភ្នៃកគាត់ហូរលាយនឹងទឹកភ្នៃកខ្ញុំ មិននិយាយ

សម្ដីពងា្វៃងបំណងបៃៃថា្នៃខ្ញុំឡើយ គាត់គៃៃន់តៃបៃៃប់ថា ខ្ញុំ នៅតូចពៃក ដើមៃបី 

សមៃៃចកិច្ចការធំបៃបនៃះ។ ពៃលនោះ ខ្ញុំបានបៃកៃកការពារបុព្វហៃតុរបស់ខ្ញុំ។ 

ដោយពុកជាមនុសៃសមិនស្មុគសា្មៃញ និងសោ្មៃះតៃង់ពីកំណើត គាត់យល់ពៃមដោយ 

គិតថា នៃះជាបំណងរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ រួចគាត់ពោល ដោយអំណរថា នៃះជា 

កិត្តយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ ដៃលពៃះជាមា្ចៃស់សុំកូនៗ ពីគាត់។ យើងនំគា្នៃដើរ 

កំសាន្តបន្តទៅទៀត ខ្ញុំបានធូរសៃៃលក្នុងចិត្ត ដោយ ឪពុកខ្ញុំចិត្តល្អ ស្លូតបូត 

គា្មៃនគូបៃៀប។ ពៃលនោះ ពុកហាក់ដូចជាសបៃបាយ ចិត្តណាស់ ដោយការបូជា 

បានសមៃៃច ហើយគាត់និយាយរកខ្ញុំដូចសន្តបុគ្គល ពិតៗ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំមិនអាច 

សរសៃរជមៃៃបជូនទៃ ដោយខ្ញុំខ្វះការចងចាំ។ អនុសៃសាវរីយ៍ដៃលខ្ញុំមិនអាច 

បំភ្លៃចបាន គឺសកម្មភាពជានិមិត្តរូប ដៃលពុក បានបំពៃញដោយមិនបានដឹង 

ខ្លួន។ យើងដើរទៅជិតជញ្ជៃំងទាបមួយ គាត់ ចង្អុលទៅផ្កៃសតូច ហើយយកផ្កៃ 

នោះ មកបៃគល់ឲៃយខ្ញុំ គាត់បៃៃប់ខ្ញុំថា ពៃះ ជាមា្ចៃស់បានបង្កើត ថៃរកៃសាផ្កៃសនៃះ 

យា៉ៃងល្អ ទើបវារស់បានរហូតដល់ថ្ងៃនៃះ។ ឮសម្ដីពុក ខ្ញុំហាក់ដូចជាសា្តៃប់រឿង 

របស់ខ្ញុំ ដៃលដូចគា្នៃនឹងការដៃលពៃះយៃស៊ូបានបំពៃញចំពោះផ្កៃតូច និងក្មៃង 



- 61 - 



- 62 -

សៃីថៃរៃសាដៃរ... ខ្ញុំទទួលផ្កៃដ៏តូចនៃះដូចសារិកធតុ។ ខ្ញុំបានឃើញថា ពៃល 

បៃះផ្កៃ ពុកបានដកមិនឲៃយដច់ឫស ហាក់ដូចជាចង់យកទៅដំកន្លៃងផៃសៃងទៀត 

ដៃលជាដីមានជីជាតិជាងនៃះ។ សកម្ម ភាពពុកមួយសៃបក់មុននៃះ ជំរុញឲៃយខ្ញុំ 

អាចឡើងភ្នំអារាមកាមៃល ចាកចៃញពីជៃលងដៃលជាទីកំណើតរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំដក់ផ្កៃតូចក្នុងសៀវភៅ ដៃលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគៃ តៃង់ជំពូក "តៃូវ សៃឡាញ់ 

ពៃះយៃស៊ូលើសអ្វីៗទាំងអស់" ។ ផ្កៃនោះនៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃនៃះ ប៉ុន្តៃ វាបាក់ 

ទងកៃបៃរឫសទៅហើយ ហាក់ដូចជាពៃះជាមា្ចៃស់មានពៃះបន្ទូលថា ពៃះអង្គនឹង

បំបៃកផ្កៃពីឫសគល់របស់វា មិនឲៃយស្វិតសៃពោនលើលោកនៃះ ទៀតទៃ!

កៃៃយពីបានទទួលការយល់ពៃមពីពុក ខ្ញុំគិតហោះហើរដោយគា្មៃនញញើត 

នៅអារាមកាមៃល  ប៉ុន្តៃទុក្ខលំបាកជាចៃើនទៀត មកសាកលៃបងការតៃៃស់ហៅ 

របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំតៃូវជមៃៃបឪពុកមា ដោយការភិតភ័យ។ គាត់បានលួងលោមខ្ញុំ 

ដោយវាចាផ្អៃមល្អៃម ប៉ុន្តៃគាត់មិនពៃមឲៃយខ្ញុំទៅទៃ ផ្ទុយទៅវិញគាត់ហាមមិនឲៃយ 

ខ្ញុំនិយាយអំពីការតៃៃស់ហៅនៃះ មុនអាយុ ១៧ឆ្នៃំឡើយ។ គាត់ថាមិនតៃឹមតៃូវ

ទៃដៃលបណ្តៃយឲៃយក្មៃងអាយុ ១៥ឆ្នៃំ ទៅបួសដូច្នៃះ។ អ្នកផងយល់ថា រស់នៅ 

ក្នុងអារាម ជាការពិបាកខា្លៃំងណាស់ មិនគួរឲៃយក្មៃងខ្វះបទពិសោធន៍បួសទៃ... 

គៃនឹងនិយាយគៃប់គា្នៃ...។ គាត់ថៃមទាំងនិយាយទៀតថា ទាល់តៃមានការអសា្ចៃរៃយ 

ទើបគាត់យល់ពៃមឲៃយខ្ញុំទៅ។ ដំណះសៃៃយទាំងនៃះ សុទ្ធតៃឥតបៃយោជន៍ 

ដូច្នៃះខ្ញុំដើរចៃញដោយភាពល្វីងជូរចត់កៃៃលៃង។ ដើមៃបីលួងលោមចិត្ត ខ្ញុំសូតៃ 

ធម៌ អធិដ្ឋៃន ទូលអង្វរពៃះយៃស៊ូ សូមពៃះអង្គបៃពៃឹត្តការអសា្ចៃរៃយ ដើមៃបីខ្ញុំបាន 

បំពៃញបំណងនៃះ។ ពៃលយូរបន្តិចមកទៀត ទើបខ្ញុំ ហា៊ៃនសុំលោកមាម្តងទៀត។ 

ខ្ញុំតៃូវជម្នះចិត្តទៅផ្ទះគាត់ៗ ហាក់ដូចជាលៃងគិតគូរអំពីរូបខ្ញុំ ប៉ុន្តៃកៃៃយមក 

ទើបខ្ញុំដឹងថា ទឹកមុខកៃៀមកៃំរបស់ខ្ញុំមានឥទ្ធិពលលើរូបគាត់។ មុននឹងផ្តល់ 

ពន្លឺដៃលជាសៃចក្តីសងៃឃឹម ពៃះជាមា្ចៃស់បានឲៃយខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកដ៏ឈឺចាប់មួយ 
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ទៀត អស់រយៈពៃលបីថ្ងៃ។ ឱ! ខ្ញុំមិនដៃលបានគិតថា ការសាកលៃបងនៃះ គឺជា 

ការឈឺចាប់របស់ពៃះមាតា និងសន្តយូសៃប ដៃលស្វៃងរកពៃះកុមារយៃស៊ូទៃ។ 

កាលនោះ ខ្លួនខ្ញុំហាក់ដូចជានៅកណា្តៃលវាលរហោសា្ថៃន សា្មៃរតីហាក់ដូចកូន 

ទូកតូចឥតចៃវា គា្មៃនអ្នកអុំ អណ្តៃតទៅតាមខៃសៃទឹក តៃូវពៃយុះពៃយាមាបក់បោក... 

ខ្ញុំដឹងថា ពៃះយៃស៊ូផ្ទុំលក់នៅក្នុងកូនទូករបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តៃ ដោយយប់ងងឹតពៃក 

ខ្ញុំមើលមិនឃើញពៃះអង្គទៃ។ គា្មៃនពន្លឺ គា្មៃនទាំងផ្លៃកបនោ្ទៃរ បំភ្លឺដុំពពកខ្មៃ... 

តាមពិតទៅ ផ្លៃកបនោ្ទៃរជាពន្លឺតិចតួច តៃទោះជាយា៉ៃងណា ក៏ខ្ញុំអាចមើលឃើញ

ពៃះយៃស៊ូមួយភ្លៃតដៃរ... នៃះគឺជាពៃលយប់នៃពៃលឹង... ដូចពៃះយៃស៊ូនៅ 

ពៃលហៀបនឹងសុគត ហាក់ដូចជាកណ្តៃចកណ្តៃង គា្មៃនអ្នកលួងលោមសោះ 

ទោះជានៅលើលោកនៃះ ឬនៅសា្ថៃនបរមសុខ ពៃះជាមា្ចៃស់បោះបង់ខ្ញុំចោល 

ហើយ!... ធម្មជាតិហាក់ដូចជាសោកសដូចខ្ញុំដៃរ។ បីថ្ងៃនោះ ពៃះអាទិតៃយមិន 

បញ្ចៃញរស្មី ភ្លៀងធ្លៃក់ដូចគៃចាក់ទឹក (ខ្ញុំសមា្គៃល់ឃើញថា រាល់កាលៈទៃសៈ 

ធ្ងន់ធ្ងរនៃជីវិតខ្ញុំ ធម្មជាតិតៃងតៃដូចពៃលឹងខ្ញុំជានិច្ច។ ថ្ងៃដៃលខ្ញុំយំ មៃឃក៏យំ 

ជាមួយខ្ញុំដៃរ ថ្ងៃដៃលខ្ញុំរីករាយ ពៃះអាទិតៃយបញ្ចៃញរស្មីភ្លឺចៃងចាំង ផ្ទៃមៃឃ 

គា្មៃនពពក...)។

ថ្ងៃទីបួន ជួនជាថ្ងៃសរ៍ ថ្ងៃដៃលតៃូវថា្វៃយបង្គំពៃះមាតា ខ្ញុំបានទៅជួប 

លោកមា។ ពៃលនោះ ខ្ញុំចម្លៃកក្នុងចិត្តយា៉ៃងខា្លៃំង គាត់មើលមុខខ្ញុំ ហើយហៅខ្ញុំ 

ចូលក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់គាត់!... គាត់ចាប់ផ្តើមបនោ្ទៃសអំពីឫកពារញញើត ញ 

ញើមរបស់ខ្ញុំយា៉ៃងទន់ភ្លន់ បន្ទៃប់មកគាត់បៃៃប់ខ្ញុំថា មិនចាំបាច់មានការអសា្ចៃរៃយ 

ទៃ គាត់បានអធិដ្ឋៃនចំពោះពៃះជាមា្ចៃស់ សូមពៃះអង្គគៃៃន់តៃជួយ "បន្ទន់ចិត្តគាត់" ។ 

ពៃលនោះ ពៃះអង្គបំពៃញបំណងគាត់ហើយ... ឱ! ខ្ញុំមិន បៃៃថា្នៃ សូមការអសា្ចៃរៃយ 

ទៃ ពៃៃះពៃលនៃះវាកើតហើយ។ លោកមាមិនរឹងរូស ដូចមុនទៃ។ គាត់និយាយ 

ដោយគា្មៃនបញ្ជិតបញ្ជៀងថា ខ្ញុំជាផ្កៃតូចមួយ ដៃល ពៃះ ជាមា្ចៃស់ចង់បៃះ គាត់ 

លៃងឃត់ទៀតហើយ!...
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ចម្លើយចុងកៃៃយនៃះ សមនឹងឫកពារគាត់ណាស់។ លើកទីបីហើយ 

ដៃលគៃីស្តបរិស័ទវ័យចំណាស់រូបនៃះ យល់ពៃមឲៃយកូនសៃីចិញ្ចឹមមា្នៃក់ដៃលគាត ់

សៃឡាញ់ពៃញចិត្ត ទៅបង្កប់ខ្លួនឆ្ងៃយពីគៃឯង។ អ្នកមីងជាស្តៃីទន់ភ្លន់ បៃុង 

បៃយ័ត្ន គួរឲៃយសៃឡាញ់ណាស់ដៃរ។ ខ្ញុំនៅចាំថា ពៃលដៃលខ្ញុំពិបាកចិត្ត គាត់  

មិនដៃលពោលពាកៃយបន្ថៃមទុក្ខពៃួយខ្ញុំឡើយ គាត់តៃងតៃអាណិតអាសូរខ្ញុំជានិច្ច 

ដូច្នៃះហើយ កាលដៃលលោកមាយល់ពៃម គាត់ក៏យល់ពៃមដោយគា្មៃនបញ្ចៃញ 

កាយវិការសា្តៃយសៃណះឡើយ... គួរឲៃយអាណិត! ឪពុកជាទីសៃឡាញ់របស់ 

យើងមិនបានដឹងថា តៃូវលះបង់របៀបនៃះពីរដងទៀតទៃ... ប៉ុន្តៃ ពៃះជាមា្ចៃស់ 

ដៃលហុចពៃះហស្ថមកសុំ មិនដៃលហុចពៃះហស្ថទទៃទៃ មិត្តភ័ក្តិជាទីសៃឡាញ់ 

របស់ទៃង់ អាចទទួលបាននូវកមា្លៃំងពលំ និងសៃចក្តីកា្លៃហាន ជាបៃយោជន៍ 

សមៃៃប់ពួកគាត់... អ្នកម៉ៃជៃៃបទៃ កៃៃយពីទទួលបានចម្លើយរបស់លោកមា 

ខ្ញុំតៃលប់មកផ្ទះវិញ ដោយចិត្តតៃៃកអរជាខា្លៃំង "កៃៃមមៃឃភ្លឺសៃឡះ គា្មៃនពពក!"... 

ក្នុងអារម្មណ៍ក៏ដូចោ្នៃះដៃរ លៃងមានយប់ងងឹតទៀតហើយ ពៃះយៃស៊ូលៃងខ្ញុំផ្ទុំ 

នំមកនូវសៃចក្តីរីករាយ សំឡៃងរលកក៏ស្ងប់សា្ងៃត់។ លៃងមានពៃយុះនៃទុក្ខលំបាក 

ទៀតហើយ មានតៃខៃយល់បក់រំភើយៗ បំបោ៉ៃងកោ្តៃងរបស់ខ្ញុំៗជឿថា បន្តិចទៀត 

ខ្ញុំនឹងទៅដល់តៃើយនៃសុភមង្គល ដៃលមើលឃើញជិតៗនៃះ។ ប៉ុន្តៃ មានពៃយុះ 

មួយធំលើសមុន មកបោកបក់ បំបាំងមិនឲៃយឃើញពន្លឺសើន នំឲៃយគៃភិតភ័យថា

តៃូវទៅឆ្ងៃយគា្មៃនពៃលតៃលប់ មកជួបផ្នូកខៃសាច់ជាទីបៃៃថា្នៃទៀតឡើយ។

ប៉ុន្តៃ ថ្ងៃកៃៃយពីការពៃមពៃៀងរបស់លោកមា ខ្ញុំបានទៅជួបអ្នកម៉ៃ ហើយ 

និយាយរៀបរាប់ដោយអំណរអំពីទុក្ខពៃួយដៃលកន្លងផុតទៅ តៃពៃលនោះ ខ្ញុំភា្ញៃក ់

ពៃើតដោយឮអ្នកម៉ៃថា អ្នកគៃប់គៃងថា្នៃក់លើ មិនយល់ពៃមឲៃយខ្ញុំចូលកាមៃល 

មុនអាយុ ២១ឆ្នៃំឡើយ។

គា្មៃននរណាគិតដល់ការជំទាស់ ដៃលមិនអាចជម្នះបាននៃះទៃ។ ផ្ទុយទៅ 
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វិញ ខ្ញុំមិនបានចុះញ៉មឡើយ ខ្ញុំទៅជួបលោកជាមួយពុក និងសៃលីន ដើមៃបី 

សាកលៃបងធ្វើឲៃយគាត់រំភើប ដោយបងា្ហៃញថា ខ្ញុំពិតជាទទួលការតៃៃស់ហៅមៃន។ 

លោកទទួលយើងដោយមិនសូវរាក់ទាក់ ទោះជាពុកជួយនិយាយយា៉ៃងណា ក៏ 

មិនអាចប្តូរសា្ថៃនភាពនៃះបានដៃរ។ គាត់ថា ខ្ញុំអាចរស់នៅតាមរបៀបអារាម 

កាមៃលឯផ្ទះបាន ទោះជាមិនបៃតិបត្តិគៃប់វិន័យ ក៏មិនថ្វីដៃរ៘ និង ៘ 

ទីបំផុតគាត់បន្ថៃមថា គាត់គៃៃន់តៃជាបៃតិភូនៃលោកអភិបាលប៉ុណ្ណៃះទៃ បៃសិន 

បើលោកយល់ពៃម គាត់មិនថាអ្វីឡើយ... ខ្ញុំចៃញពីអារាមទាំងទឹកភ្នៃកហូររហាម 

តៃជាភ័ព្វល្អ ខ្ញុំលាក់មុខកៃៃមឆ័តៃ ពៃៃះភ្លៀងដូចចាក់ទឹក។ ពុកមិនដឹងជា 

លួងលោមខ្ញុំបៃបណាឡើយ។ គាត់សនៃយាថា នឹងនំខ្ញុំទៅបាយើ កាលណាខ្ញុំចង ់

ពៃៃះខ្ញុំបានសមៃៃចយា៉ៃងដច់ខាតថា តៃូវតៃទៅដល់ទីបញ្ចប់។ ខ្ញុំនឹងទៅរហូត 

ដល់សម្តៃចបា៉ៃប បើលោកអភិបាលមិនពៃមឲៃយខ្ញុំចូលអារាមកាមៃល នៅអាយុ 

១៥ឆ្នៃំ...។ (...) ខ្ញុំធំឡើងក្នុងសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះជាមា្ចៃស់។ ខ្ញុំដឹងថា 

នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមានសន្ទុះចម្លៃក មិនដៃលមានពីមុនមក ជួនកាល ខ្ញុំមានមនោ 

សញ្ចៃតនស្នៃហាពិតៗ។ លា្ងៃចមួយ ដោយមិនដឹងជាទូលពៃះយៃស៊ូដូចម្តៃច 

អំពីសៃចក្តីសៃឡាញ់ចំពោះពៃះអង្គ ហើយចង់ឲៃយគៃសៃឡាញ់ពៃះអង្គ និងលើក

តម្កើងសិរីរុងរឿងពៃះអង្គគៃប់ទីកន្លៃង។ ខ្ញុំគិតដោយទុក្ខពៃួយថា ពៃះអង្គមិនអាច 

ទទួលសៃចក្តីស្នៃហាបានទៃ នៅសា្ថៃននរក ដូច្នៃះ ខ្ញុំទូលអង្វរដល់ពៃះជាមា្ចៃស់ថា 

ខ្ញុំសុខចិត្តចុះនរក ដើមៃបីពៃះអង្គបានទទួលសៃចក្តីសៃឡាញ់ ដៃលមិនសាបសូនៃយ 

ក្នុងកន្លៃងទទួលបណា្តៃសារនោះ បើដូចោ្នៃះមៃន ពៃះអង្គមិនអាចទទួលសិរីរុង 

រឿងទៃ ពៃៃះពៃះអង្គតៃូវការតៃសុភមង្គលរបស់យើងមួយមុខ។ កាលណាគៃ 

សៃឡាញ់ គៃចង់តៃនិយាយពាកៃយផ្តៃសផ្តៃស់ ខ្ញុំនិយាយដូច្នៃះ មិនមៃនពៃះជាមា្ចៃស ់

ជំរុញខ្ញុំទៃ ប៉ុន្តៃសមៃៃប់ខ្ញុំ នៅសា្ថៃនបរមសុខមានតៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ប៉ុណ្ណៃះ 

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចសន្ត ប៉ូលដៃរ គា្មៃនអ្វីអាចបំបៃកខ្ញុំចៃញពីពៃះជាមា្ចៃស់ ដៃល 

ខ្ញុំសៃឡាញ់បានឡើយ។
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ដំណើរទៅទីក្រុងរ៉ូម

(១៨៨៧) 

កៃៃយពីទៅបាយើបីថ្ងៃ ខ្ញុំតៃូវធ្វើដំណើរឆ្ងៃយជាងមុន គឺទៅទីកៃុងអមតៈ។ 

អាហ៍! អសា្ចៃរៃយណាស់ ដំណើរនៃះ!... វាបានបងៃៀនខ្ញុំចៃើនជាងការសិកៃសារាប់ 

ឆ្នៃំកន្លងមកនៃះ វាបានបងា្ហៃញអំពីអំនួតនៃបៃវត្តិសាស្តៃ ដៃលជាការហត់នឿយ 

របស់មនុសៃស កៃៃមពន្លឺពៃះអាទិតៃយ... វៃលានោះ ខ្ញុំបានឃើញវត្ថុល្អៗ ខ្ញុំបាន 

គយគន់អច្ឆរិយភាពនៃសិលៃបៈ និងសាសន ជាពិសៃសខ្ញុំជាន់លើដី ដៃល 

គៃីស្តទូតដ៏វិសុទ្ធជាចៃើន បានជាន់លើទឹកដីដៃលសៃៃចសៃពដោយលោហិត 

របស់មរណសាកៃសីជាចៃើនរូប ហើយពៃលឹងខ្ញុំក៏បានរីកធំធត់ ពៃលជួបបៃទះ 

វត្ថុពិសិដ្ឋទាំងនៃះដៃរ។

ខ្ញុំសបៃបាយចិត្តណាស់ ដៃលបានទៅទីកៃុងរ៉ូម ប៉ុន្តៃមានមនុសៃស ជាចៃើន 

នក់ គិតថាពុកនំខ្ញុំដើរកំសាន្តលំហើយខួរកៃបាល ដើមៃបីឲៃយខ្ញុំប្តូរគំនិតលៃងចង់

បួស។ តាមពិតទៅដំណើរនៃះ អាចរំជើបរំជួលដល់ការតៃៃស់ហៅមិនរុឹងបុឹងដៃរ។

ដោយយើងមិនដៃលបានរស់នៅក្នុងមជៃឈដ្ឋៃនមានយសសក្តិ សៃលីន 

និងខ្ញុំ យើងបានចូលក្នុងចំណមអភិជន ដៃលស្ទើរតៃជាបូជនីយៃសរ។ គា្មៃនអ្វី 

គួរឲៃយភ្លឹកសោះឡើយ ងារសក្តិទាំងនោះ ហាក់ដូចជាផៃសៃងសមៃៃប់យើង... បើ 

មើលពីចមា្ងៃយ ហាក់ដូចជាគួរឲៃយសៃវាំងភ្នៃកបន្តិច តៃពៃលចូលទៅជិត អ្វីៗ 

ដៃលចាំភ្នៃក (ភ្លឺផ្លៃក) មិនមៃនជាមាសទៃ ហើយខ្ញុំយល់សម្ដីក្នុងសៀវភៅ 
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Imitation ថា៖ "កុំរត់តាមសៃមលអ្នកមានឈ្មៃះលៃបី កុំចង់ចងសម្ព័ន្ធភាព ឬ 

មិត្តភាពពិសៃសជាមួយនរណាមា្នៃក់"។

ខ្ញុំយល់ថា ភាពឧត្តុង្គឧត្តមពិតៗ ស្ថិតនៅលើពៃលឹង មិនមៃននៅលើការ 

ដក់ឈ្មៃះទៃ ដូចពៃយាការីអៃសាយបានថ្លៃងថា៖ "ពៃះអមា្ចៃស់ នឹងដក់ឈ្មៃះ 

មួយទៀត ដល់អ្នកដៃលពៃះអង្គជៃើសរីស" ហើយសន្តយ៉ូហានក៏បៃសាសន៍ 

ដៃរ៖ "សូមឲៃយអ្នកបានជោគជ័យ ទទួលបានថ្មសមួយដៃលធ្លៃក់ឈ្មៃះថ្មី ដៃល 

គា្មៃននរណាសា្គៃល់កៃៃពីអ្នកទទួល" ។ មានតៃនៅសា្ថៃនបរមសុខទៃ ទើបយើង 

ដឹងពីឋានន្តរសក្តិយើង។ ដូច្នៃះ មា្នៃក់ៗនឹងទទួលបានការកោតសសើរ ដៃល 

ខ្លួនតៃូវទទួលពីពៃះជាមា្ចៃស់ ហើយអ្នកដៃលផៃនដីនឹងបៃៃថា្នៃជាអ្នកកៃបំផុត អ្នក 

តៃូវគៃបំភ្លៃចចោល ដើមៃបីសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះយៃស៊ូ អ្នកនោះនឹង ជាជន 

ទីមួយ ជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត និងជាអ្នកមានបំផុត។

បទពិសោធន៍ទីពីរ ដៃលខ្ញុំទទួលបាន សំដៅទៅលើបូជាចារៃយ។ ដោយខ្ញុំ

មិនដៃលបានរស់នៅក្នុងចំណមពួកលោក ខ្ញុំមិនអាចយល់អំពីគោលដៅចមៃបង 

នៃការកៃទមៃង់របស់អារាមកាមៃលទៃ។ ខ្ញុំចូលចិត្តអធិដ្ឋៃនឲៃយអ្នកបៃពៃឹត្តអំពើ 

បាប ប៉ុន្តៃអធិដ្ឋៃនដល់អស់លោកបូជាចារៃយដៃលខ្ញុំជឿថា មានពៃលឹងបរិសុទ្ធ 

ជាងកៃវចរណៃនោះ គួរឲៃយឆ្ងល់ណាស់... ។

ឱ! ខ្ញុំយល់ដឹងអំពីការតៃៃស់ហៅរបស់ខ្ញុំនៅអីុតាលី មិនបាច់ទៅរក 

ឯណាឆ្ងៃយពៃកទៃ ចំណៃះដឹងដ៏មានបៃយោជន៍នៃះ...។

ខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយបូជាចារៃយដ៏បរិសុទ្ធជាចៃើនរូប ក្នុងរយៈពៃលមួយខៃ 

ហើយខ្ញុំបានឃើញថា មុខងារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃះលើកតម្កើងពួកលោកខ្ពស់ជាងទៃវទូត 

តៃពួកលោកនៅតៃជាអ្នកទន់ខៃសាយ និងផុយសៃួយជានិច្ច... បៃសិនបើបូជាចារៃយ 

ដ៏វិសុទ្ធដៃលពៃះយៃស៊ូបានហៅនៅក្នុងដំណឹងល្អថាជា "អំបិលលើផៃនដី" បូជាចារៃយ 

ទាំងនោះបងា្ហៃញថា ក្នុងការដឹកនំ ពួកលោកតៃូវការសៃចក្តីអធិដ្ឋៃនចាំបាច់ 
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ណាស់។ តើតៃូវនិយាយបៃបណាទៅ ចំពោះអស់លោកដៃលមិនសូវរវីរវល់នឹង 

មុខងាររបស់គាត់? ពៃះយៃស៊ូមានពៃះបន្ទូលបន្ថៃមទៀតថា៖ "បើអំបិលបាត់បង់ 

រសជាតិបៃៃ តើគៃបានអ្វីបង់សម្ល"? (...)

ដោយបានគយគន់សោភ័ណភាពទាំងអស់នោះ (នៅរ៉ូម) គំនិតជាចៃើន 

បានកើតឡើងក្នុងពៃលឹងខ្ញុំ។ ខ្ញុំហាក់យល់ជាសៃៃច នូវឧត្តមភាពរបស់ពៃះជាមា្ចៃស ់

និងអច្ឆរិយវត្ថុនៃសា្ថៃនភាពបរមសុខ... ចំពោះខ្ញុំជីវិតជាអ្នកបួស គឺការរស់នៅ 

ដូចសព្វថ្ងៃ និងការគោរពវិន័យ ការបូជាតូចតាច ដោយមិនចៃញឈ្មៃះ។ ខ្ញុំ 

យល់ថា ជាការសៃួលបំភ្លៃចចោលគោលបំណងនៃការតៃៃស់ហៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ហើយ 

ខ្ញុំនិយាយបៃៃប់ខ្លួនឯងថា "បន្តិចទៀត ពៃលរងលំបាក ជាប់ឃុំនៅកាមៃល 

ខ្ញុំអាចមើលឃើញសា្ថៃនភាពបរមសុខ ដៃលមានផ្កៃយរះតៃមួយជៃុងតូចប៉ុណ្ណៃះ 

ខ្ញុំនឹងចងចាំនូវអ្វីដៃលខ្ញុំមើលឃើញថ្ងៃនៃះ។ គំនិតនៃះនឹងផ្តល់ សៃចក្តីកា្លៃហាន 

ឲៃយខ្ញុំៗនឹងភ្លៃចផលបៃយោជន៍តិចតួចយា៉ៃងងាយរបស់ខ្ញុំ ដោយបានឃើញឧត្តមភាព 

និងមហិទ្ធិឫទិ្ធរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់មួយអង្គគត់ ដៃលខ្ញុំចង់សៃឡាញ់។ ខ្ញុំមិនល្ងីល្ងើ 

ទៅជាប់ជំពាក់នឹងចំបើងទៃ ពៃៃះឥឡូវនៃះ "ចិត្តខ្ញុំបានឲៃយដឹងជាមុននូវរងា្វៃន់ដៃល 

ពៃះយៃស៊ូបមៃុងទុកឲៃយអ្នកសៃឡាញ់ពៃះអង្គ"។ (...)

យើងទសៃសនអច្ឆរិយវត្ថុនៃទីកៃុងរ៉ូម បៃៃំមួយថ្ងៃមកហើយ ថ្ងៃទីបៃៃំពីរ ខ្ញុំ 

បានឃើញអច្ឆរិយវត្ថុ ធំជាងគៃបំផុតគឺ "សម្តៃចបា៉ៃប លៃអុង ទី XIII"...។ (...)

ថ្ងៃអាទិតៃយ ទី២០ ខៃវិច្ឆិកា យើងចូលបុរី វា៉ៃទីកង់ ក្នុងពៃះវិហារតូចរបស់ 

សម្តៃចបា៉ៃប។ នៅម៉ៃងបៃៃំបី យើងរំភើបជាខា្លៃំង ពៃលឃើញពៃះអង្គយាងចូល

មកបៃៃរព្វពិធីអភិបូជា... កៃៃយពីបៃទានពរដល់បូជនិយៃសក៍ជាចៃើនរូប ដៃល 

បៃជុំគា្នៃជុំវិញពៃះអង្គ ទៃង់ឡើងកាំជណ្តើរទីសកា្កៃរៈ និងបងា្កៃញនូវការសៃឡាញ់ 

ពៃះជាមា្ចៃស់យា៉ៃងខា្លៃំង ដៃលសក្តិសមជាតំណាងនៃពៃះយៃស៊ូ ពៃះអង្គជា "បិតា 

ដ៏វិសុទ្ធ" យា៉ៃងពិតបៃៃកដ។ បៃះដូងខ្ញុំលាន់រណ្តំយា៉ៃងខា្លៃំង ហើយខ្ញុំអធិដ្ឋៃន 
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អស់អំពីដួងចិត្ត ក្នុងពៃលដៃលពៃះយៃស៊ូយាងចុះមកចនោ្លៃះពៃះហស្ថសម្តៃច 

ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំបៃកបដោយទំនុកចិត្ត។ ថ្ងៃនៃះ មានពៃះបន្ទូល ដំណឹងល្អថា៖ "ហ្វូង 

ចៀមទាំងឡាយ ចូរអ្នករាល់គា្នៃកុំខា្លៃច ពៃៃះពៃះបិតាខ្ញុំ បានសព្វពៃះហឫទ័យនឹង 

ពៃះរាជាណាចកៃរបស់ពៃះអង្គដល់អ្នករាល់គា្នៃ" ។ ទៃខ្ញុំមិនខា្លៃចទៃ ខ្ញុំមានបំណង 

ឲៃយអាណាចកៃកាមៃល កា្លៃយមកជារបស់ខ្ញុំ ក្នុងពៃលឆប់ៗនៃះ។ កាលនោះ ខ្ញុំ

នឹកឃើញដល់ពៃះបន្ទូលពៃះយៃស៊ូទៀតថា៖ "ខ្ញុំតៃៀមពៃះរាជៃយរបស់ខ្ញុំទុកឲៃយ 

អ្នករាល់គា្នៃ ដូចជាពៃះបិតាតៃៀមទុកឲៃយខ្ញុំ ដៃរ" ។ មានន័យថា ខ្ញុំនឹងរៀបចំឈើ 

ឆ្កៃង និងទុកលំបាក បមៃុងទុកឲៃយអ្នករាល់គា្នៃយា៉ៃងនៃះហើយ ទើបសក្តិសមនឹង 

ទទួលពៃះរាជៃយនៃះ ដៃលអ្នករាល់គា្នៃនឹង សៃឡាញ់ និងចង់បានយា៉ៃងខា្លៃំង។ ដោយ 

ពៃះគៃីស្តតៃូវតៃរងទុក្ខលំបាកជាចាំបាច់ ដើមៃបីឲៃយពៃះអង្គទទួលសិរីរុងរឿង បៃសិន 

បើអ្នករាល់គា្នៃចង់នៅកៃបៃរទៃង់ ចូរអ្នករាល់គា្នៃផឹកពៃងជាមួយពៃះអង្គទៅ!... ពៃង 

នោះ បិតាដ៏វិសុទ្ធបានយក មកឲៃយខ្ញុំផឹក ទឹកភ្នៃកខ្ញុំបានហូរលាយជាមួយទឹកល្វីង 

នៃភៃសជ្ជៈ។ បន្ទៃប់ពី ពិធីអភិបូជា សវនការក៏ចាប់ផ្តើម។ សម្តៃចសមៃួលពៃះកាយ 

លើកៅអីភា្នៃក់ដៃធំមួយ ជុំវិញពៃះអង្គមានកាឌីណាល់ (Cardinaux) បៃធន 

កៃុមអភិបាល និង អភិបាលពៃះសហគមន៍ជាចៃើនរូប ប៉ុន្តៃខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ 

ទៃ ពៃៃះខ្ញុំ រវល់តៃសម្លឹងមើលទៅសម្តៃច។ យើងនំគា្នៃដើរពីមុខដង្ហៃរជាកៃបួន 

បូជនីយៃសក៏មា្នៃក់ៗលុតជង្គង់តាមវៃនរបស់ខ្លួន ថើបពៃះបាទ និងពៃះហស្ថ 

ទទួលពរជ័យ ពីពៃះអង្គ អង្គរកៃសពីរនក់យកដៃប៉ះជាសញ្ញៃឲៃយកៃៃក។ មុននឹង 

ចូលទៅ លំនៅសម្តៃច ខ្ញុំសមៃៃចចិត្តថា ដច់ខាតតៃូវតៃនិយាយ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំបាត់ 

សៃចក្តី កា្លៃហាន ដោយមើលទៅខាងសា្តៃំសម្តៃច ឃើញលោកបូជាចារៃយ "រៃវៃរ៉ូនី" ។ 

គៃហៀបតៃហាមយើងមិនឲៃយនិយាយជាមួយសម្តៃចទៅហើយ ពៃៃះសវនការ 

អូសបន្លៃយវៃងពៃក។ ខ្ញុំងាកទៅរកសៃលីន ចង់ដឹងអំពីគំនិតគាត់៖ "និយាយ 

ទៅ!" សៃលីបៃៃប់។ មួយសៃបក់កៃៃយមក ខ្ញុំចូលទៅជិតពៃះបាទសម្តៃច ថើប 

សៃបៃកជើងពៃះអង្គៗ លើកពៃះហស្ថមករកខ្ញុំ ប៉ុន្តៃខ្ញុំមិនបានថើបទៃ ខ្ញុំ កោ្តៃប 
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ពៃះហស្ថក្នុងដៃខ្ញុំ មើលចំទៅពៃះភក្តៃពៃះអង្គ ដោយទឹកភ្នៃកជោគជាំ ខ្ញុំនិយាយ 

ខា្លៃំងៗថា៖ "សម្តៃចជាទីគោរពដ៏ជៃៃលជៃៃ សូមបៃទានឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់ សួររឿងធំ 

មួយ!..." ពៃះអង្គឱនពៃះភក្តៃមកជិតកៃបៃរមុខខ្ញុំ ហាក់ដូចជាចង់ ចូលជៃៃទៅ 

ក្នុងវិញ្ញៃណខ្ញុំ។ "សម្តៃចជាទីគោរព ដើមៃបីជាកិត្តិយស ដល់ ពៃះមហាករុណាទិគុណ 

សូមពៃះអង្គអនុញ្ញៃតឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់បានចូលទៅនៅក្នុង អារាមកាមៃល ក្នុងអាយុដប ់

បៃៃំឆ្នៃំផង!..."។

ការរំជួលចិត្តបានមកអងៃួនសំឡៃងខ្ញុំ ហើយខ្ញុំងាកទៅលោក រៃវៃរ៉ូនី 

ដៃលកៃលៃកមើលមកខ្ញុំដោយចម្ងល់ និងមិនសូវសបៃបាយចិត្ត។ សម្តៃចបា៉ៃប 

មានពៃះបន្ទូលថា "ខ្ញុំយល់មិនចៃបាស់ទៃ" បៃសិនបើពៃះជាមា្ចៃស់បានសព្វពៃះ 

ហឫទ័យ បៃហៃលជាលោក រៃវៃរ៉ូនី អនុញ្ញៃតតាមសំណូមពរខ្ញុំរួចទៅហើយ 

តៃនៃះជាឈើឆ្កៃង មិនមៃនជាការលួងលោមទៃ។ ពៃលនោះ លោកអភិបាល 

ទូលពៃះអង្គ "កៃៃបទូលពៃះអង្គ គឺជាក្មៃងសៃីដៃលចង់ចូលអារាមកាមៃល ក្នុង 

អាយុ ១៥ឆ្នៃំ។ ពៃលនៃះ ថា្នៃក់លើកំពុងតៃពិនិតៃយ" ។ ពៃះអង្គទតមើលមុខខ្ញុំ 

ហើយមានពៃះបន្ទូលថា៖  "បើអញ្ចឹងកូនធ្វើតាមថា្នៃក់លើបៃៃប់ទៅបានហើយ"។ 

ខ្ញុំចៃត់លើជង្គង់ពៃះអង្គ ខិតខំជាលើកចុងកៃៃយបង្អស់ និយាយដោយសំឡៃង 

អង្វរក៖ "ពៃះអង្គអើយ! បើទៃង់ថាបាន ទាំងអស់គា្នៃមុខជាសមៃៃចតាមទៃង់ 

ពុំខានឡើយ!..."។ សម្តៃចសម្លឹងមើលមកមុខខ្ញុំ ហើយមានពៃះរាជឧងា្កៃរ 

សង្កត់លើពាកៃយមួយមា៉ៃត់ៗថា៖  "ទៅ...ទៅ... កូនទៅបាន បើជាបំណងរបស់ 

ពៃះជាមា្ចៃស់" ។ សំឡៃងរបស់ពៃះអង្គ ហាក់ដូចជាជៃៃលជៃៃ និងបៃៃកដបៃជា 

ណាស់។ ហាក់ដូចជាលាន់ឮក្នុងតៃចៀកខ្ញុំ រហូតដល់សព្វថ្ងៃ។

សបៃបុរសធម៌របស់សម្តៃច បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំៗ ចង់និយាយបន្តទៅទៀត 

ប៉ុន្តៃ រាជង្ករកៃស មកប៉ះខ្ញុំយា៉ៃងគួរសម ដើមៃបីឲៃយខ្ញុំកៃៃក ដោយយល់ថាមិនគៃប់ 

គៃៃន់ ពួកគៃទាញដៃខ្ញុំ ហើយសម្តៃច រៃវៃរ៉ូនី ជួយលើកខ្ញុំ ពៃៃះដៃខ្ញុំនៅតៃ 

សំពះលើជង្គង់សម្តៃចបា៉ៃបលៃអុង ទី XIII ហើយគៃបៃើកមា្លៃំងទាញខ្ញុំចៃញ។ (...)



- 72 -

ពៃលចៃញពីសវនការ ឃើញទឹកភ្នៃកខ្ញុំហូរ ពុកពិបាកចិត្តណាស់ គាត់ 

ខិតខំលួងលោមខ្ញុំ តៃមិនសមៃៃច។ ខ្ញុំបានស្ងប់ចិត្តហើយ ខ្ញុំបានធ្វើគៃប់យា៉ៃង 

ដៃលអាចធ្វើទៅបាន ដើមៃបីឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់ពៃះជាមា្ចៃស់។ សៃចក្តី 

ស្ងប់នៃះ ស្ថិតក្នុងទីជមៃៃ ហើយភាពល្វីងជូរចត់ ស្ថិតនៅក្នុងវិញ្ញៃណខ្ញុំ ពៃៃះ 

ពៃះយៃស៊ូមិនមានពៃះបន្ទូល។ ហាក់ដូចជាគា្មៃនវត្តមានរបស់ពៃះអង្គទៃ...។ ថ្ងៃនោះ 

ពៃះអាទិតៃយមិនហា៊ៃនបញ្ចៃញរស្មីឡើយ មៃឃពណ៌ខៀវនៅ អីុតាលី ផ្ទុកដោយ 

ពពកពណ៌បៃផៃះសៃអាប់ យំឥតឈប់ជាមួយខ្ញុំដៃរ។ ឱ! ចប់ហើយ ទសៃសនកិច្ច 

លៃងទាក់ទាញខ្ញុំទៀតហើយ ពៃៃះមិនបានទៅដល់ទីកំណត់។ ប៉ុន្តៃ ពៃះបន្ទូល 

ចុងកៃៃយរបស់សម្តៃច គួរតៃលួងលោមខ្ញុំបានខ្លះ។ តើមិនមៃនជាទំនយ 

ពិតបៃៃកដទៃឬ? ទោះជាមានឧបសគ្គយា៉ៃងណាក៏ដោយ អ្វីៗដៃលពៃះជាមា្ចៃស់

តមៃូវមកតៃូវតៃបានសមៃៃច។ ពៃះអង្គមិនបណ្តៃយឲៃយសត្វលោកបៃពៃឹត្តតាម

អំពើចិត្តទៃ ប៉ុន្តៃបំណងពៃះអង្គផ្ទៃល់... យូរមកហើយ ខ្ញុំបានបៃគល់ខ្លួនថា្វៃយ

ពៃះកុមារយៃស៊ូ ដើមៃបីជាលៃបៃងលៃងរបស់ពៃះអង្គ។ ខ្ញុំបានទូលពៃះអង្គថា មិន 

បាច់ទុកខ្ញុំជាលៃបៃងមានតម្លៃ ដៃលក្មៃងៗរកៃសាទុកមើល មិនហា៊ៃនប៉ះពាល់ សូម 

ទុកខ្ញុំជាកូនបាល់ឥតតម្លៃ ដៃលអាចបោះចោល ទាត់នឹងជើង ចាក់ទម្លុះ បោះ 

ចោល កន្លៀតណាមួយ ឬយកមកឱបនឹងពៃះឱរា បើពៃះអង្គគាប់ពៃះហឫទ័យ 

និយាយឲៃយពិតទៅខ្ញុំមានបំណងឲៃយទៃង់កំសាន្តសបៃបាយរីករាយទៅតាមមាយា 

ការរបស់ក្មៃង... ពៃះអង្គពៃមតាមសៃចក្តីអធិដ្ឋៃនរបស់ខ្ញុំហើយ... ។

នៅរ៉ូម ពៃះយៃស៊ូបានចោះបំបៃកលៃបៃងលៃងរបស់ពៃះអង្គ។ ទៃង់ចង់ 

ដឹងអ្វីៗ ដៃលនៅខាងក្នុង កាលបើឃើញហើយ ពៃះអង្គតៃៃកអរណាស់។ 

ពៃះអង្គទំលាយកូនបាល់ចុះ ហើយផ្ទុំលក់ទៅ... តើពៃះអង្គធ្វើអ្វីពៃលផ្ទុំ ហើយ 

កូនបាល់ទៅជាយា៉ៃងណា? ពៃះយៃស៊ូសុបិនឃើញទៃង់កំពុងលៃងកូនបាល់ 

ទុកចោល ហើយរីសមកលៃងទៀត បន្ទៃប់ពីបោះវាទៅឆ្ងៃយ ពៃះអង្គ រីស 

បាល់ មកឱបជាប់ពៃះឱរា មិនឲៃយវារមៀលទៅឆ្ងៃយពីពៃះហស្ថឡើយ។
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អ្នកម៉ៃយល់ហើយមៃនទៃ តើកូនបាល់នៅលើដីកៃៀមកៃំយា៉ៃងណា... ប៉ុន្តៃ 

ខ្ញុំនៅមានសងៃឃឹមជានិច្ច។ (...)

បៃះដូងខ្ញុំខ្ទៃចខា្ទៃំ ខណៈដៃលខ្ញុំទៅធ្វើអភិបូជាពៃលអាធៃៃត ខ្ញុំប៉ងបៃៃថា្នៃ 

នឹងចូលរួម ខាងកៃៃយចមៃឹងនៃអារាមកាមៃល!... គឺជាការសាកលៃបងមួយ 

យា៉ៃងធំ សមៃៃប់ជំនឿខ្ញុំ ប៉ុន្តៃពៃះជាមា្ចៃស់ដៃលមានពៃះហឫទ័យគាំពារ ទោះ 

ជានៅពៃលផ្ទុំក៏ដោយ ទៃង់បានឲៃយខ្ញុំយល់ថា ជំនឿដូចជាគៃៃប់ពូជដ៏ល្អិត ពៃះអង្គ 

អាចធ្វើការអសា្ចៃរៃយប្តូរទីតាំងភ្នំបាន ដើមៃបីធ្វើឲៃយជំនឿដ៏តូចនៃះរឹងមាំ។ ចំពោះ 

អ្នកស្និទ្ធសា្នៃលនឹងពៃះអង្គ ចំពោះពៃះមាតា ពៃះអង្គមិនធ្វើការអសា្ចៃរៃយ មុនពៃល

បញ្ជៃក់ជំនឿរបស់ពួកគាត់ឡើយ។ ទោះជានងមា៉ៃថា និងនងមា៉ៃរី បៃៃប់ឲៃយគៃ 

ទូលដំណឹងអំពីជំងឺររបស់ឡាសាក៏ដោយ តើពៃះអង្គមិនទុកគាត់ចោលរហូត 

ដល់សា្លៃប់ទៃឬ? ថ្ងៃជប់លៀងនៅកាណា ពៃះមាតាសុំឲៃយពៃះយៃស៊ូជួយសង្គៃៃះ 

មា្ចៃស់ផ្ទះ ប៉ុន្តៃពៃលនោះពៃះអង្គតបថា វៃលានោះមិនទាន់ដល់ទៃ។ ប៉ុន្តៃ 

កៃៃយពីរងទុក្ខលំបាក គឺការទទួលរងា្វៃន់ ទឹកកា្លៃយទៅជាសៃៃទំពាំងបាយជូរ... 

ឡាសារស់ឡើងវិញ!... ពៃះយៃស៊ូបំពៃញសកម្មភាពជាមួយថៃរៃសា ដូចរបៀប 

នៃះដៃរ កៃៃយពីការសាកលៃបងយា៉ៃងយូរ ពៃះអង្គបំពៃញតាមបំណងរបស់នង 

ទាំងអស់...។ (...)

ថ្ងៃទីមួយនៃឆ្នៃំ១៨៨៨ ពៃះយៃស៊ូបៃទានអំណយឈើឆ្កៃងមកខ្ញុំម្តង

ទៀត ប៉ុន្តៃម្តងនៃះ ខ្ញុំតៃូវលីមា្នៃក់ឯង ពៃៃះការឈឺចាប់ស្មើនឹងការមិនយល់គា្នៃ... 

សំបុតៃប៉ូលីនបៃៃប់ថា ចម្លើយរបស់លោកអភិបាលបានមកដល់កាលពីថ្ងៃទី២៨ 

ជាថ្ងៃបុណៃយសន្តកុមារ (Saints Innocents) ប៉ុន្តៃប៉ូលីនមិនបានឲៃយដឹងអំពី 

សៃចក្តីសំបុតៃទៃ គៃសមៃៃចឲៃយខ្ញុំចូលកៃៃយបុណៃយរដូវសៃសិបថ្ងៃឯណះ។ 

ខ្ញុំមិនអាចទប់ទឹកភ្នៃក ចំពោះការកំណត់ពៃលដ៏វៃងអន្លៃយបៃបនៃះឡើយ។ នៃះ 

ជាការសាកលៃបងដ៏ពិសៃសសមៃៃប់ខ្ញុំ។ កាលនោះ ខ្ញុំបានកាត់ផ្តៃច់ទំនក់ទំនង

ជាមួយពិភពលោកនៃះទៅហើយៗពៃលនៃះ សំពៅនៃពៃះជាមា្ចៃស់មិនពៃមឲៃយ
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កូនពៃៃបតូចនៃះចុះទុំទៃ ខ្ញុំចង់ជឿណាស់ថា ខ្ញុំហាក់ដូចជាបាត់បង់វិចារណញ្ញៃណ 

ដោយមិនពៃមទទួលតៃៃកអរនឹងទទួលការនិរទៃសរយៈពៃលបីខៃ ប៉ុន្តៃខ្ញុំក៏ជឿ 

ផងដៃរថា ការសាកលៃបងដៃលហាក់ដូចគា្មៃននៃះ ឧត្តុង្គឧត្តម្ភណាស់ ដៃលធ្វើឲៃយ 

ខ្ញុំធំធត់រីកចមៃើនក្នុងការបោះបង់ចោល និងគុណធម៌ផៃសៃងៗទៀត។

តើបីខៃ ដៃលបរិបូរណ៍ដោយការបៃៃសបៃណីចំពោះខ្ញុំ បៃពៃឹត្តទៅយា៉ៃង 

ណា?... មុនដំបូង ខ្ញុំមានគំនិតមួយ គឺលៃងខ្វល់ខា្វៃយអំពីជីវភាពបៃិតបៃៀប 

តាមកៃបួនវិន័យដូចមុនទៀតហើយ ប៉ុន្តៃបន្តិចកៃៃយមក ខ្ញុំយល់អំពីតម្លៃនៃ 

ពៃលវៃលា ខ្ញុំសមៃៃចថា រស់នៅរបៀបតឹងរុឹងបំផុត និងពិន័យខ្លួនឯង។ ខ្ញុំ 

និយាយថា ពិន័យខ្លួនឯងមិនមៃនមានន័យថា ខ្ញុំធ្វើបាបខ្លួន ដើមៃបីលាងជមៃះ 

បាបទៃ ពៃៃះខ្ញុំមិនដៃលធ្វើការទារុណកម្មលើខ្លួនឯងណាមួយឡើយ។ មិនដូច 

អ្នកខ្លះ ធ្វើបាបខ្លួនឯងតាំងពីក្មៃង ខ្ញុំមិនហា៊ៃនទៃ ពៃៃះខ្ញុំជាមនុសៃសកំសាក ផ្ទុយ 

ទៅវិញ ខ្ញុំតៃងតៃបណ្តៃយខ្លួនឲៃយគៃបំបៅថា្នៃក់ថ្នម ដូចនៅក្នុងទៃៃប់សំឡីបញ្ចុក 

ចំណីដូចកូនបកៃសី (...) ... ការដក់ពិន័យខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំ នៅពៃលនៃះ គឺ កាច់ 

បំបាក់នូវបំណងដៃលចង់តៃបញ្ជៃគៃ លៃងតមាត់ជាមួយគៃ ជួយធ្វើការងារ គៃ 

ដោយគា្មៃនទារកមៃៃ ពៃលអង្គុយលៃង ផ្អៃកខ្នងទៅនឹងកៅអី៘ និង ៘ 

ដោយអនុវត្តកៃបៃៃទមា្លៃប់តូចតាចនៃះ ខ្ញុំតៃៀមខ្លួនដើមៃបីកា្លៃយទៅជា គូដណ្តឹង 

ពៃះយៃស៊ូ។ ខ្ញុំមិនអាចជមៃៃបជូនថា ការរង់ចាំនៃះបានទុក អនុសៃសា វរីយ៍ ល្អៗ 

យា៉ៃងណាឡើយ។ បីខៃបានរសាត់ទៅយា៉ៃងលឿន ទីបំផុត វៃលា ដៃលខ្ញុំរង់ចាំ 

ដ៏អន្ទះសារនោះ បានមកដល់។
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ឆ្នាំដំបូងនៅកាម្រល

(១៨៨៨ - ១៨៩០)

ដោយបៃទះនឹងបុណៃយរដូវសៃសិបថ្ងៃ គៃក៏បានលើកថ្ងៃចូលរស់នៅក្នុង

អារាមរបស់ខ្ញុំមកថ្ងៃទី៩ មៃសាវិញ។ (...) ថ្ងៃនោះអារាមកាមៃល បៃៃរឰពិធី 

បុណៃយទៃវទូត ជូនដំណឹងដល់នងមា៉ៃរី។ ខ្ញុំទន្ទៃញក្នុងចិត្តថា៖ "គឺជារៀងរហូត 

ខ្ញុំនៅទីនៃះជារៀងរហូត!..." ដោយសៃចក្តីរីករាយក្នុងជមៃៃចិត្ត។

សុភមង្គលនៃះ មិនមៃនកើតឡើងក្នុងរយៈពៃលខ្លី ងាយបាត់បង់ទៅវិញ 

ទៃ មិនតៃូវឲៃយវាហោះហើរចៃញទៅដោយទុកការខកចិត្តនៅថ្ងៃដំបូងទៃ។ នៅ 

កាមៃល ពៃះជាមា្ចៃស់បៃៃសបៃទានមិនឲៃយខ្ញុំខកចិត្តសោះឡើយ។ ខ្ញុំជួបជីវិតជា 

អ្នកបួស តាមដៃលខ្ញុំបានគិតទុកមកពីមុន គា្មៃនការបូជាណាមួយដៃលខ្ញុំមិន 

យល់ ប៉ុន្តៃដូចអ្នកម៉ៃជៃៃបសៃៃប់ ជំហានដំបូងរបស់ខ្ញុំ ជួបបន្លៃចៃើនជាងជួប 

ផ្កៃកុលាប! ...

ការឈឺចាប់ បានហុចដៃមកទទួលខ្ញុំ ហើយខ្ញុំទមា្លៃក់ខ្លួនចូលដោយសៃចក្ត ី

សៃឡាញ់... បំណងខ្ញុំដៃលមកទីនៃះ ខ្ញុំបានទូលទៀបពៃះបាទ ពៃះ យៃសូ៊ នំតងា្វៃយ 

រួចសៃៃចហើយថា៖ "ខ្ញុំមា្ចៃស់មកដើមៃបីសង្គៃៃះពៃលឹងសំខាន់  គឺ ដើមៃបីអធិដ្ឋៃន 

ជូនដល់បូជាចារៃយទាំងអស់" ។ គៃតៃូវបៃើមធៃយាបាយ ដើមៃបី ឈានទៅដល់គោលដៅ។ 

ពៃះយៃស៊ូបៃទានឲៃយខ្ញុំយល់ថា ពៃះអង្គមាន ពៃះ បំណងបៃទានពៃលឹងនោះដល់ 

ខ្ញុំ តាមរយៈឈើឆ្កៃង ហើយការទាក់ទាញចំពោះ ការឈឺចាប់ រឹតតៃមានទំហំ 
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ធំឡើងៗ កាលបើបន្ថៃមការឈឺចាប់ទៀត។ ខ្ញុំបៃកាន់យកមាគា៌ៃនៃះ រយៈពៃល 

បៃៃំឆ្នៃំ ដោយគា្មៃននរណាដឹងឡើយ កៃៃពី ខ្លួនខ្ញុំ។ ឱ! គួរឲៃយភា្ញៃក់ផ្អើលម្លៃះទៃ 

ពៃលអវសាននៃពិភពលោក កាលបើយើងអានបៃវត្តិនៃពៃលឹង... មុខជាមាន 

អ្នកឆ្ងល់នឹងមាគា៌ៃដៃលខ្ញុំបៃកាន់យកនៃះ ពុំខាន....។ (...)

ដូនជីទទួលខុសតៃូវយើង ជាសន្តីពិតបៃៃកដ គំរូសមៃៃប់ដូនជីទាំង ឡាយ។ 

ខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ពៃញមួយថ្ងៃ ពៃៃះគាត់បងៃៀនខ្ញុំធ្វើការ។ គាត់ចិត្ត ល្អជាមួយ 

ខ្ញុំ ឥតពៃំដៃន ប៉ុន្តៃខ្ញុំពុំសូវពូកៃទៃ... ទាល់តៃស្វិតសា្វៃញណាស់ ទើប ដឹកនំខ្ញុំ 

បាន។ ដោយខ្ញុំគា្មៃនទមា្លៃប់និយាយអំពីពៃលឹងខ្លួនឯង ខ្ញុំមិនចៃះនិយាយ បៃៃប់ 

គៃទៃ។ ថ្ងៃមួយដូនជីចំណាស់មា្នៃក់យល់ចិត្តខ្ញុំ គាត់សើចហើយនិយាយ បៃៃប់ខ្ញុំ 

នៅពៃលចៃញលៃង៖ "កូនសៃី មើលទៅឯងហាក់ដូចជាគា្មៃនពាកៃយ និយាយជាមួយ 

ថា្នៃក់លើឯងទៃ" "ហៃតុអ្វីក៏អ្នកម៉ៃមានបៃសាសន៍ដូច្នៃះ"... "ពៃៃះពៃលឹងឯង 

មិនស្មុគៃសា្មៃញសោះ ប៉ុន្តៃ កាលបើឯងគៃប់លក្ខណ៍ ឯង កាន់តៃមិនស្មុគៃសា្មៃញ 

ថៃមទៀត កាលបើគៃចូលកាន់តៃកៀកពៃះជាមា្ចៃស់ គៃ កាន់តៃលៃងភាពស្មុគៃ 

សា្មៃញ" ។ (...)

ខ្ញុំយល់អំពីអ្វីដៃលហៅថា សិរីរុងរឿងពិតបៃៃកដ។ ពៃះជាមា្ចៃស់បាន 

បងា្ហៃញខ្ញុំថា សិរីរុងរឿងពិតបៃៃកដ គឺ "ឲៃយយើងមានបៃៃថា្នៃកុំឲៃយគៃសា្គៃល់ និង  

គា្មៃនទាមទារអ្វីទុកសៃចក្តីរីករាយផ្ទៃល់ខ្លួន ជាការបៃមាថខ្លួនឯង".... ឱ! ខ្ញុំបៃៃថា្នៃ 

ចង់ឲៃយបានដូចពៃះយៃស៊ូណាស់ "ខ្ញុំចង់លាក់មុខឲៃយបាត់ កុំឲៃយគៃសា្គៃល់នៅលើ 

ផៃនដីនៃះ" ខ្ញុំចង់រងការឈឺចាប់ និងឲៃយគៃបំភ្លៃចចោល។ (...)

ខៃឧសភា ឆ្នៃំមុន ពុកពិការជើង កមៃើកលៃងរួច ពួកយើងពៃួយបារម្ភ 

ណាស់ ប៉ុន្តៃ ចរិតរឹងបុឹងរបស់គាត់ ឈ្នះលើជំងឺ ពួកយើងក៏បានធូរចិត្ត។ កាល 

ធ្វើដំណើរទៅរ៉ូម យើងសង្កៃតឃើញថា គាត់ឆប់អស់កមា្លៃំង មិនសូវសៃស់ 

សៃៃយដូចធម្មតា ខ្ញុំបានសមា្គៃល់ជាពិសៃសថា ពុកបានឈានទៅដល់កមៃិត 
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គៃប់លក្ខណ៍ ដូចសន្តៈ ហ្វៃង់ស័រ នៅសាលស៍ គាត់នៅតៃមា្ចៃស់ការលើភាព 

រហ័សរហួនពីកំណើត ហើយកា្លៃយទៅជាមនុសៃសស្លូតបូតជាងគៃលើពិភពលោក... 

វត្ថុននលើផៃនដីនៃះ គាត់លៃងយកភ្នៃកមើលហើយ គាត់លៃងទើសចិត្តចំពោះ 

ជីវិតនៃះទៀតហើយ ទីបំផុតពៃះជាមា្ចៃស់លួងលោមរំសាយចិត្តគាត់។ រាល់ថ្ងៃ 

គាត់ទៅលៃងពៃះវិហារ គោរពពៃះកាយពៃះគៃីស្ត ទឹកភ្នៃកដក់ពៃញរង្វង់ភ្នៃក  

ទឹកមុខបងា្ហៃញនូវសុភមង្គលពិតបៃៃកដនៃសា្ថៃនបរមសុខ... កាលដៃលលៃអូនី 

ចៃញពីអារាម Visitation គាត់គា្មៃនកើតទុក្ខ គា្មៃនបនោ្ទៃស ពៃះជាមា្ចៃស់ដៃលមិន

បានបំពៃញតាមសៃចក្តីអធិដ្ឋៃន ដៃលគាត់អង្វរសុំឲៃយកូនសៃីសមា្លៃញ់ បានទទួល 

ការតៃៃស់ហៅ គាត់ថៃមទាំងទៅទទួលនងដោយចិត្តតៃៃកអរទៀតផង...។

ពុកទទួលការចាកចៃញពីផ្ទះនៃមា្ចៃស់កៃសតៃីយ៍តូចរបស់គាត់ ដោយជំនឿ 

ជឿជាក់ គាត់និយាយបៃៃប់មិត្តភក្តិនៅអាឡង់សុងថា៖ "សំឡាញ់ទាំងអស់គា្នៃ 

ថៃរៃសាកូនសៃីខ្ញុំ ចូលទៅអារាមកាមៃលមៃសិលមិញហើយ! មានតៃពៃះជាមា្ចៃស់ 

ទៃ ដៃលអាចទាមទារការបូជាបៃបនៃះ កុំបារម្ភអី ខ្ញុំតៃៃកអរខា្លៃំងណាស់" ។

ដល់ពៃលអ្នកបមៃើមានភក្តីភាពបៃបនៃះ គាត់ទទួលរងា្វៃន់នៃការងារ  គាត់ 

ហើយ គាត់ជាអ្នកសុចរិត បៃៃក់បៀវតៃសរ៍គាត់ស្មើនឹងបៀវតៃសរ៍ដៃលពៃះ ជាមា្ចៃស់ 

បៃទានដល់ពៃះបុតៃៃមួយអង្គគត់របស់ទៃង់... ពុកទើបតៃថា្វៃយដងា្វៃយ មួយដល ់

ពៃះជាមា្ចៃស់ គាត់គឺជាដងា្វៃយដៃលគៃជៃើសរីស ដើមៃបីដុតបូជានៅ ទីនោះ 

ជាមួយកូនចៀមឥតមន្ទិល។ អ្នកម៉ៃសា្គៃល់ ហើយភាពល្វីងជូរចត់នៃខៃ មិថុន 

ជាពិសៃសថ្ងៃទី២៤ ឆ្នៃំ១៨៨៨។ អនុសៃសាវរីយ៍ទាំងនោះ បានចារឹកក្នុង ជមៃៃ 

ចិត្តពួកយើង ដៃលគួរតៃសរសៃររំឭកឡើងវិញ... អ្នកម៉ៃ! កាលនោះ ពួក យើង 

ឈឺចាប់ណាស់... ហើយនោះ គៃៃន់តៃជាការចាប់ផ្តើមនៃទុក្ខលំបាក ប៉ុណ្ណៃះ...។ (...)

ដូចខ្ញុំបានជមៃៃបរួចមកហើយ ថ្ងៃទី១០ ខៃមករា ជាថ្ងៃជោគជ័យរបស់ពុក 
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ខ្ញុំបៃដូចទៅនឹងការយាងចូលទីកៃុង យៃរូសាឡឹម របស់ពៃះយៃស៊ូ ថ្ងៃអាទិតៃយ 

ចុងកៃៃយនៃរដូវតៃណម។ ដូចពៃះយៃស៊ូជាមា្ចៃស់នៃយើងដៃរ សិរីរុងរឿងមួយ 

ថ្ងៃទុក្ខលំបាក ការឈឺចាប់ តាមពីកៃៃយជាបន្តបន្ទៃប់។ ទុក្ខលំបាកនៃះ មិន 

មៃនសមៃៃប់តៃពៃះអង្គទៃ ការឈឺចាប់របស់ពៃះយៃស៊ូ ដូចដវចាក់ទម្លុះបៃះដូង 

របស់ពៃះមាតាដូចោ្នៃះដៃរ។ យើងមានការឈឺចាប់ សា្តៃយសៃណះចំពោះអ្នក

ដៃលយើងសៃឡាញ់បំផុតលើផៃនដីនៃះ...។ ខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីខៃមិថុន ឆ្នៃំ 

១៨៨៨ ពៃលដៃលយើងរងទុក្ខលំបាកដំបូង... ខ្ញុំបាននិយាយថា៖ "ខ្ញុំឈឺចាប់ 

ណាស់ ប៉ុន្តៃខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំអាចទៃៃំនឹងការលំបាកធំៗបានទៀត" ។ កាលនោះ ខ្ញុំ 

មិនបានគិតដល់ទុក្ខសោកទាំងនៃះទៃ... ខ្ញុំមិនដឹងថា ថ្ងៃទី១២ ខៃកុម្ភៈ កៃៃយ 

ពីបួសបានមួយខៃ ពុកជាទីសៃឡាញ់របស់យើងពិសារទឹកល្វីងជាងគៃ និង 

អាមាស់ជាងគៃឡើយ...។

ឱ! ថ្ងៃនោះ ខ្ញុំមិនបានថា ខ្ញុំអាចឈឺចាប់ជាងនៃះទៀតបានទៃ!... សម្ដី  

មិនអាចបញ្ជៃក់អំពីការតក់ស្លុតរបស់យើងឡើយ។ ថ្ងៃណាមួយនៅសា្ថៃនបរមសុខ 

យើងនឹងជជៃកគា្នៃអំពីទុក្ខលំបាកដ៏មានជោគជ័យរបស់យើង យើងរីករាយដោយ 

ទទួលការឈឺចាប់នោះហើយមៃនទៃ? បីឆ្នៃំនៃការរងទុក្ខជាមណសាកៃសីរបស់ 

ពុក ហាក់ដូចជាគួរឲៃយសៃឡាញ់សមៃៃប់ខ្ញុំ និងថ្លៃថា្លៃបំផុតសមៃៃប់ជីវិតយើង។ 

ខ្ញុំមិនពៃមដូចជាមួយការលង់សា្មៃរតី និងការបងា្ហៃញឲៃយដឹងរបស់សន្តបុគ្គលទៃ។ 

ចិត្តពៃញពៃៀបទៅដោយការដឹងគុណ បើគិតទៅដល់កំណប់ដៃលមិនអាចកាត ់

ថ្លៃបាននៃះ ដៃលធ្វើឲៃយទៃវទូតនៅរាជវាំងនសា្ថៃនបរមសុខ ចៃណៃនពុំខាន...។

បំណង់នៃការទទួលរងទុក្ខលំបាក បានបំពៃញហើយ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំនៅតៃចង់ 

បានទៀត ដូច្នៃះពៃលឹងខ្ញុំចៃករំលៃកទុក្ខសោកនៃចិត្តខ្ញុំ។ ភាពសោះកកៃៃះ 

ជាអាហារបៃចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ គា្មៃនការលួងលោម តៃខ្ញុំជាមនុសៃសរីករាយជាងគៃ 

ពៃៃះបំណងបៃៃថា្នៃទាំងអស់បានសមៃៃច! ... (...)
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វៃលាភា្ចៃប់ពាកៃយបានកន្លងទៅហើយ... ហាក់ដូចជាយូរណាស់! នៅចុង 

ឆ្នៃំ ដូនជីបៃធនបៃៃប់ខ្ញុំថា កុំអាលសួរពីរឿងបួសអី លោកអភិបាលមុខជាមិន 

ទទួលពាកៃយសុំរបស់ខ្ញុំទៃ តៃូវរង់ចាំបៃៃំបីខៃទៀត...។ មុនដំបូង ខ្ញុំពិបាកនឹង 

ទទួលការលះបង់នៃះណាស់ ប៉ុន្តៃ កៃៃយនោះបន្តិច ខ្ញុំសញ្ចឹងគិតដល់ "មូលដ្ឋៃន 

គៃឹះនៃជីវិតផ្នៃកវិញ្ញៃណ" របស់បូជាចារៃយមា្នៃក់។ ថ្ងៃមួយក្នុងពៃលស្មឹងសា្មៃធ ខ្ញុំ 

យល់ថា ចំណង់ចង់បួសខា្លៃំងហួសរបស់ខ្ញុំលាយឡំជាមួយ និងការសៃឡាញ់ 

ខ្លួនឯងជៃុល។ ដោយខ្ញុំបានបៃគល់ខ្លួនថា្វៃយពៃះយៃស៊ូ ដើមៃបីឲៃយពៃះអង្គរីករាយ 

ដើមៃបីលួងលោមទៃង់ ខ្ញុំមិនតៃូវបង្ខំ តាមតៃបំណងខ្ញុំទៃ តៃូវបៃតិបត្តិតាមបំណង

ពៃះអង្គវិញ។ លើសពីនៃះ ខ្ញុំយល់ទៀតថា កូនកៃមុំតៃូវតៃតុបតៃងខ្លួន នៅថ្ងៃ 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ រីឯខ្ញុំវិញ ខ្ញុំមិនដៃលបានធ្វើអ្វីសោះ ទើបខ្ញុំទូលទៅពៃះយៃស៊ូ 

ថា៖ ឱ! ពៃះអង្គអើយ ខ្ញុំមា្ចៃស់មិនសូមពៃះអង្គបៃទានតាមសំណូមពររបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ 

ទៃ ខ្ញុំមា្ចៃស់នឹងរង់ចាំតាមបំណងរបស់ពៃះអង្គ ខ្ញុំមា្ចៃស់គៃៃន់តៃមិនចង់ឲៃយការរួបរួម 

នៃះ តៃូវលើកពៃលទៅថ្ងៃកៃៃយ ដោយសារកំហុសរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ឡើយ ដូច្នៃះ 

ហើយខ្ញុំមា្ចៃស់នឹងខិតខំដៃរសំពត់ដ៏សៃស់សា្អៃតមួយ រំលៃចដោយតៃបូងចំរុះពណ៌ 

កាលដៃលពៃះអង្គគាប់ពៃះហឫទ័យហើយ ខ្ញុំមា្ចៃស់ជឿថា គា្មៃនសត្វលោកណា 

ហា៊ៃនឃត់ពៃះអង្គ មិនឲៃយយាងចុះមកទទួលខ្ញុំមា្ចៃស់ឡើយ។ ឱ! ពៃះអង្គជា 

ទីសៃឡាញ់អើយ!...។ (...)

ជំនន់នោះ ខ្ញុំចូលចិត្តតៃវត្ថុអាកៃក់មើល ពិបាកបៃើ ដូចោ្នៃះហើយខ្ញុំ     

តៃៃកអរនៅពៃលគៃយកក្អមទឹកល្អបៃណិតតូចមួយចៃញពីបន្ទប់ យើងប្តូរជាមួយ 

ក្អមធំឆៃបមាត់។ ខ្ញុំខិតខំទប់ចិត្តសា្តៃយ តៃមិនសៃួលប៉ុន្មៃនទៃ ពិសៃសជាមួយ 

អ្នកគៃូយើង ដៃលខ្ញុំមិនចង់លាក់លៀម។ នៃះជាជ័យជម្នះទីមួយរបស់ខ្ញុំ គា្មៃន 

អ្វីជាដុំកំភួនឡើយ តៃខ្ញុំខំទប់ចិត្តណាស់។ ផើងតូចមួយ ដក់កៃៃយបង្អួច បាន 

បៃក អ្នកគៃូសា្មៃនថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វៃសបៃហៃស ទុកចោលផ្តៃសផ្តៃស់ គាត់ចង្អុលខ្ញុំ 

ហើយមានបៃសាសន៍ថា លើកកៃៃយតៃូវបៃយ័ត្នបៃយៃងផង។ ខ្ញុំឱនថើបដី 
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ដោយឥតចៃញស្តី ហើយសនៃយាថាថ្ងៃកៃៃយ តៃូវមានសណា្តៃប់ធ្នៃប់ជាងនៃះ។ 

ដោយខ្ញុំមានគុណធម៌តិច ការអនុវត្តសីលធម៌តិចតួចបៃបនៃះ ក៏តៃូវខិតខំដៃរ 

ហើយខ្ញុំតៃូវគិតទៅដល់ការវិនិច្ឆ័យចុងកៃៃយ មុខជាដឹងការពិតពុំខាន។ ដោយ 

ខ្ញុំមិនដៃលសុំទោស គា្មៃននរណាដឹងឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ ភាពមិនគៃប់លក្ខណ៍ 

លៃចចៃញមកភា្លៃមៗ...។

ដោយពិបាកអនុវត្តគុណធម៌ធំៗ ខ្ញុំអនុវត្តគុណធម៌តូចៗ ដូច្នៃះ ខ្ញុំចូលចិត្ត 

បត់អាវរងាដៃលគៃភ្លៃច និងជួយធ្វើការគៃប់ជំពូកដៃលខ្ញុំអាចធ្វើបាន។ ខ្ញុំចូល 

ចិត្តលត់ដំខ្លួន ប៉ុន្តៃខ្ញុំមិនអាចធ្វើកើត។ ការលត់ដំ (ពិន័យបង្ខំខ្លួន) តៃមួយគត់ 

លើលោកនៃះ គឺមិនផ្អៃកខ្នងទៅលើកៅអីពៃលខ្ញុំអង្គុយ ប៉ុន្តៃគៃូពៃទៃយបានហាម 

ពៃៃះខ្នងខ្ញុំចង់កោង។ គួរឲៃយសា្តៃយ! (...)

កៃៃយពីទទួលសម្លៀកបំពាក់ (ជាអ្នកបួស) រោងបាយក៏ជាកន្លៃងដៃល 

ផ្តល់ ឱកាសឲៃយខ្ញុំទុកការសៃឡាញ់ខ្លួនឯងមួយកន្លៃងដៃរ គឺទុកកៃៃម បាតជើង... 

ជាការពិតខ្ញុំបានទទួលការលួងលោម ដោយបានទៅធ្វើការ ជាមួយអ្នកម៉ៃ ហើយ 

ខ្ញុំអាចមើលឃើញគុណធម៌របស់អ្នកយា៉ៃងចៃបាស់ ក៏ប៉ុន្តៃ ការនៅជិតគា្នៃនៃះ ជា 

ការឈឺចាប់មួយ ខ្ញុំដឹងថា លៃងដូចមុនទៀតហើយ កាល មុនយើងអាចនិយាយ 

គា្នៃតាមចិត្ត ឥឡូវនៃះតៃូវគោរពវិន័យ ខ្ញុំមិនអាចបើកចិត្ត ជមៃៃបអ្នកបានទៃ ពៃៃះ 

ខ្ញុំលៃងនៅកៃៃមដំបូលផ្ទះពុកទៀតហើយ ខ្ញុំនៅក្នុង អារាមកាមៃល! ...

ពៃះមាតាបានជួយខ្ញុំរៀបចំសំពត់នៃពៃលឹងខ្ញុំ ពៃលដៃលរួចរាល់ហើយ 

ឧបសគ្គទាំងឡាយនឹងរលាយបាត់ទៅដោយខ្លួនឯង។ លោកអភិបាលបានផ្ញើ

សៃចក្តីអនុញ្ញៃតតាមការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំ ពៃះសហគមន៍យល់ពៃមទទួល ហើយ 

ការបួសរបស់ខ្ញុំ តៃូវកំណត់នៅថ្ងៃទី៨ កញ្ញៃ...
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ពីថ្ង្របួស រហូតដល់ការថ្វាយដល់ 

ស្រចក្តីស្រឡាញ់ 

(១៨៩០ - ១៨៩៥) 

មុននឹងរៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាកនៃះ ខ្ញុំគួរតៃជមៃៃបជូនអំពីសំណាក់ធម៌ 

មុនបួស គឺខ្ញុំស្ថិតក្នុងភាពសោះកកៃៃះ ដូចគៃបំបរបង់ចោល។ ពៃះយៃសូ៊ផ្ទុំលក់ 

ក្នុងកូនទូកខ្ញុំជានិច្ច។ ពៃលឹងទាំងឡាយកមៃនឹងទុកឲៃយពៃះអង្គផ្ទុំយា៉ៃងស្ងប់ សា្ងៃត់  

យា៉ៃងនៃះណាស់ ពៃះអង្គហត់នឿយហើយ ដោយរវល់តៃតមៃូវចិត្តគៃ ទៃង់ រួស 

រាន់ឆ្លៀតពៃលសមៃៃក។ បៃហៃលជាទៃង់មិនតើន មុនសំណាក់ធម៌ជារៀង រហូត 

របស់ខ្ញុំឡើយ ប៉ុន្តៃខ្ញុំមិនពិបាកចិត្តទៃ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញុំរីករាយ ខា្លៃំងណាស់។

នោះជាសក្ខីភាពថា ខ្ញុំមិនទាន់ជាសន្តីទៃ។ ខ្ញុំគួរតៃចាត់ទុកថា ភាពសោះ

កកៃៃះមកពីការមិនសូវយកចិត្តទុកដក់នឹងភក្តីភាពរបស់ខ្ញុំ ជាជាងតៃៃកអរ 

សបៃបាយ ខ្ញុំគួរតៃសោកសា្តៃយក្នុងការបណ្តៃយខ្លួនឲៃយដៃកលក់ (តាំង៧ឆ្នៃំមក 

ហើយ) ក្នុងពៃលអធិដ្ឋៃន និងការថ្លៃងអំណរពៃះគុណពៃះជាមា្ចៃស់ ប៉ុន្តៃខ្ញុំមិន 

សា្តៃយកៃៃយទៃ... ពៃៃះខ្ញុំគិតថា ក្មៃងតូចៗដៃកធ្វើឲៃយឪពុកមា្តៃយសបៃបាយចិត្ត 

ពៃលដៃកលក់ ឬពៃលភា្ញៃក់ផង។ មុននឹងវះកាត់ គៃូពៃទៃយដក់ថា្នៃំសន្តំអ្នកជំងឺ។ 

ដូច្នៃះហើយ ខ្ញុំគិតថា៖ "ពៃះជាមា្ចៃស់ទតឃើញភាពផុយសៃួយរបស់យើង ទៃង់ 

នឹកឃើញថា យើងគៃៃន់តៃជាធូលីប៉ុណ្ណៃះ" ។
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សំណាក់ធម៌តៃៀមចូលបួស ដូចជាសំណាក់ធម៌ ដៃលមានជាបន្តបន្ទៃប់ 

ទៀត គឺភាពសោះកកៃៃះ ប៉ុន្តៃដោយមិនបានចាប់ភ្លឹក ពៃះជាមា្ចៃស់បានបងា្ហៃញ

យា៉ៃងចៃបាស់នូវមធៃយាបាយ ដើមៃបីឲៃយទៃង់គាប់ពៃះហឫទ័យ និងដើមៃបីអនុវត្តគុណធម៌ 

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគៃ។ ខ្ញុំបានសមា្គៃល់ឃើញជាចៃើនលើកមកហើយ ពៃះជាមា្ចៃស់

គា្មៃនបំណងបៃទានចំណីអាហារដល់ខ្ញុំទៃ ទៃង់បំប៉នខ្ញុំនឹងចំណីថ្មី ខ្ញុំមិនដឹងថា 

រសជាតិយា៉ៃងណា...។ ខ្ញុំគៃៃន់តៃជឿថា គឺពៃះយៃស៊ូអង្គឯង មកពួនក្នុងជមៃៃ 

បៃះដូងខ្ញុំ ពៃះអង្គបៃៃសបៃណីឲៃយខ្ញុំគិតថា អ្វីៗទាំងអស់គឺជាពៃះបំណងឲៃយខ្ញុំ 

បៃតិបត្តិតាមនបច្ចុបៃបន្ននៃះ។ មុនចូលបួសប៉ុន្មៃនថ្ងៃ ខ្ញុំទទួលបានការបៃទានពរ 

អំពីសម្តៃចបា៉ៃប។ តាមរយៈបូជាចារៃយមួយរូប ខ្ញុំសូមពៃះអង្គបៃទានពរដល់ពុក 

និងខ្ញុំ ដៃលជាការលួងលោមមួយយា៉ៃងធំចំពោះលោកឪពុករបស់ខ្ញុំដៃលបាន 

ជូនខ្ញុំទៅទីកៃុងរ៉ូម។

ទីបំផុតថ្ងៃដ៏ល្អនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្ញុំបានមកដល់ ហើយបៃពៃឹត្តទៅយា៉ៃង 

រលូន។ ប៉ុន្តៃមុនថ្ងៃនោះមួយថ្ងៃ ចិត្តខ្ញុំហាក់ដូចជាជួបពៃយុះសងៃឃរាមួយមិនដៃល

ជួបបៃទះ ខ្ញុំគា្មៃនសងៃស័យលើការតៃៃស់ហៅទៃ ពៃៃះខ្ញុំមិនបានគិតដល់ឡើយ។ 

ខ្ញុំតៃូវតៃសា្គៃល់ការលំបាកនៃះ។ ពៃលលា្ងៃច ដោយបៃៃរឰពិធីគោរពទុក្ខលំបាក 

របស់ពៃះយៃស៊ូ ការតៃៃស់ហៅខ្ញុំ បៃៃកដឡើងដូចជាសុបិន ជាគំនិតចាក់ស្មុគ... 

ខ្ញុំឃើញជីវភាពនៅអារាមកាមៃលបៃសើរណាស់ ប៉ុន្តៃអារកៃសបានបញ្ចុះបញ្ចូល

ខ្ញុំឲៃយជឿវាថា ជីវិតនៅអារាមនៃះមិនសមៃៃប់ខ្ញុំទៃ ថាខ្ញុំនឹងបោកបៃៃស់ដូនជី 

ថា្នៃក់លើ បើខ្ញុំនឹងបួស... សៃមលអន្ធការបានគៃបដណ្តប់ខ្ញុំ បណា្តៃលឲៃយងងឹត 

ស្លុត មើលមិនឃើញ គិតមិនដល់ ដឹងតៃមួយមុខថា៖ ខ្ញុំគា្មៃនការតៃៃស់ហៅ 

ទៃ!... ឱ! តើរៀបរាប់អំពីពៃលឹងខ្ញុំយា៉ៃងណាទៅ?... ខ្ញុំហាក់ដូចជាគិតថា បើខ្ញុំ

បៃៃប់ការភ័យខា្លៃចនៃះដល់អ្នកគៃូ គាត់ចៃបាស់ជាឃត់មិនឲៃយខ្ញុំចូលបួសទៃ (គំនិត 

នៃះ មកពីអារកៃសមៃន) ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញុំចង់ធ្វើតាមបំណងនៃពៃះជាមា្ចៃស់តៃលប់
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ទៅក្នុងលោកិយ៍វិញ ជាងរស់នៅក្នុងអារាម ពៃលនោះអ្នកគៃូដើរចៃញដោយ 

ចិត្តចៃបូកចៃបល់ ខ្ញុំសារភាពអំពីសភាពស្មុគសា្មៃញនៃពៃលឹងខ្ញុំ... ជាសំណាង 

ល្អ គាត់យល់ចៃបាស់ជាងខ្ញុំ ហើយលួងលោមខ្ញុំ។ ការបន្ទៃបខ្លួននៃះ ធ្វើឲៃយអារកៃស 

រត់ចៃញទៅបាត់។ បៃហៃលវាសា្មៃនថា ខ្ញុំមិនហា៊ៃននិយាយជមៃៃបអ្នកគៃូទៃមើល 

ទៅ។ កាលបើខ្ញុំរា៉ៃយរា៉ៃប់ចប់ ការសងៃស័យក៏រលាយបាត់អស់រលីង បន្ទៃប់មកខ្ញុំ 

ចង់និយាយជមៃៃបគាត់បន្ថៃមទៀត អំពីគំនិតចម្លៃកនៃះ ប៉ុន្តៃគាត់គៃៃន់តៃសើច។ 

ពៃឹកថ្ងៃទី០៨ ខៃកញ្ញៃ ខ្លួនខ្ញុំហាក់ដូចជាបានសៃៃចសៃប់ដោយទឹកទន្លៃ 

នៃសៃចក្តីស្ងប់ ហើយគឺក្នុងសៃចក្តីស្ងប់នៃះ "លើសមនោសញ្ចៃតនទាំងអស់" 

ដៃលខ្ញុំធ្វើពាកៃយសច្ចៈ។ ការរួបរួមរវាងខ្ញុំ និងពៃះយៃស៊ូបានបៃពៃឹត្តទៅដោយ 

ការបៃៃសបៃណីដ៏អសា្ចៃរៃយ គា្មៃនរន្ទះ គា្មៃនផ្លៃកបនោ្ទៃរ តៃក្នុងខៃយល់បក់សៃៃលៗ 

ដូចខៃយល់ដៃលលោកអៃលីធ្លៃប់ឮនៅលើភ្នំ... តើថ្ងៃនោះ ខ្ញុំមិនបានសូមការ 

បៃៃសបៃណីទៃឬ? ខ្ញុំជាមា្ចៃស់កៃសតៃីយ៍ពិតៗ ដូច្នៃះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសបៃើកិត្តិយស

នៃះ ទូលអង្វរពៃះមហកៃសតៃឲៃយពៃះអង្គរំដោះអ្នកទោស និងពៃលឹងទាំងអស់នៅ 

សា្ថៃននរក ហើយកៃបៃៃចិត្តអ្នកបាប... ខ្ញុំបានអធិដ្ឋៃនចៃើន ដើមៃបីម៉ៃ និងបងសៃី 

ទាំងអស់ គៃួសារទាំងមូល និងពុកដ៏ជាទីសៃឡាញ់...។ ខ្ញុំបានថា្វៃយខ្លួនចំពោះ 

ពៃះយៃស៊ូ ពៃះអង្គអាចបំពៃញតាមពៃះបំណង ដោយគា្មៃនសត្វលោកណាមក 

រារាំងបានឡើយ...។ (...)

ឥឡូវនៃះ តើមានអ្វីតៃូវជមៃៃបទៀត? ឱមៃន! ខ្ញុំគិតថាចប់ហើយ ប៉ុន្តៃ 

ខ្ញុំមិនដៃលបាននិយាយអំពីសុភមង្គល ដោយបានសា្គៃល់អ្នកម៉ៃ សឺណឺវិយៃវ ទៃ។ 

គឺជាការបៃៃសបៃណី ដៃលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។ ពៃះជាមា្ចៃស់បៃទានអ្វីៗជា

ចៃើនដល់ខ្ញុំ ពៃះអង្គមានបំណងឲៃយខ្ញុំរស់នៅជាមួយសន្តីមា្នៃក់ ដៃលអាចតៃៃប់ 

តាមបាន ជាសន្តីបុគ្គលមា្នៃក់ ដោយគា្មៃននរណាដឹងពីភាពដ៏វិសុទ្ធ ដៃលមាន 

គុណធម៌ដ៏សាមញ្ញបំផុត... គាត់លួងលោមខ្ញុំ ជាញឹកញយ ជាពិសៃសថ្ងៃអាទិតៃយ 
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មួយ។ ជាធម្មតាខ្ញុំតៃងតៃទៅលៃងគាត់ ថ្ងៃនោះខ្ញុំជួបដូនជីពីរនក់ នៅជាមួយ 

គាត់ ខ្ញុំញញឹមមើលទៅគាត់ ហើយបៃុងបៃៀបនឹងចៃញមកវិញ ពៃៃះគៃ មិន 

អាចនៅបីនក់ជិតអ្នកជំងឺទៃ។ គាត់មើលមកខ្ញុំ ទឹកមុខបងា្ហៃញនូវសៃចក្តី សៃឡាញ ់

ហើយនិយាយថា៖ "ឈប់សិនកូនសៃី ខ្ញុំនិយាយតៃមួយមា៉ៃត់ទៃ រាល់លើកដៃល 

កូនមកលៃងម៉ៃ កូនតៃងតៃសុំពាកៃយណៃនំមួយមាត់ អញ្ចឹង ថ្ងៃនៃះ ខ្ញុំផ្តល់ 

ដំបូន្មៃនមួយ៖ "ចូរកូនបមៃើពៃះជាមា្ចៃស់ ដោយសៃចក្តីសុខសាន្ត និងរីករាយ 

ចូរកូនចាំថា ពៃះជាមា្ចៃស់របស់យើង ជាពៃះនៃសៃចក្តីសុខសាន្ត"។ កៃៃយពី 

ថ្លៃងអំណរគុណហើយ ខ្ញុំដើរចៃញមក ដោយរំជួលចិត្តរហូតដល់ហូរទឹកភ្នៃក 

ហើយជឿជាក់ថា ពៃះជាមា្ចៃស់មានពៃះបន្ទូលបៃៃប់ គាត់អំពីសភាពនៃសា្មៃរតីខ្ញុំ 

ពុំខាន។ ថ្ងៃនោះខ្ញុំរន្ធត់កៃៃលៃង ស្ទើរតៃកៃៀមកៃំដូចស្ថិតក្នុងយប់ មួយដៃលខ្ញុំ 

លៃងដឹងថា តើពៃះជាមា្ចៃស់សៃឡាញ់ខ្ញុំឬទៃ? ប៉ុន្តៃការលួងលោម និង សៃចក្តី 

រីករាយដៃលមានក្នុងចិត្តអ្នកម៉ៃ មុខជានឹកឃើញពុំខាន!...។ 

ថ្ងៃអាទិតៃយកៃៃយមកទៀត ខ្ញុំចង់ដឹងថា តើពៃះជាមា្ចៃស់បានបងា្ហៃញអ្នក

ម៉ៃសឺណឺវិយៃវអំពីខ្ញុំ តៃគាត់ឆ្លើយថា គា្មៃនទៃ ហៃតុនៃះហើយ ខ្ញុំកាន់តៃស្ញើច 

សរសើរគាត់ថៃមទៀត ដោយឃើញថា ពៃះយៃស៊ូបានសណ្ឋិតលើខ្លួនគាត់ ក្នុង 

លំដប់ខ្ពស់ ធ្វើឲៃយគាត់និយាយ និងបញ្ចៃញសកម្មភាព។ ឱ! ពិតជាវិសុទ្ធភាព 

ពិតមៃន គាត់ជាសន្តីវិសុទ្ធជាងគៃ ចៃបាស់ណាស់ ខ្ញុំមិនចៃលំទៃ ហើយខ្ញុំចង់បាន 

ដូចគាត់...។

ថ្ងៃដៃលខ្ញុំចូលបួស គាត់បាននិយាយផ្ទៃល់មាត់ លួងលោមខ្ញុំថា គាត់ក៏

ធ្លៃប់ទទួលការលំបាកដូចខ្ញុំដៃរ មុនពៃលធ្វើពាកៃយសចា្ចៃ។ អ្នកម៉ៃនឹកឃើញទៃ 

ពៃលយើងពិបាក គឺគាត់ជាអ្នកលួងលោមយើង។ តាមពិតទៅ អនុសៃសាវរីយ៍ 

ទាំងអស់ ដៃលអ្នកម៉ៃសឺណឺវិយៃវបានទុកឲៃយ គឺជាអនុសៃសាវរីយ៍ដ៏កៃអូបក្នុងដួង

ចិត្តខ្ញុំ... ថ្ងៃគាត់ធ្វើដំណើរទៅសា្ថៃនបរមសុខ ខ្ញុំហាក់ដូចជារំជួលចិត្តជាងគៃ គឺ 
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លើកទីមួយ ដៃលខ្ញុំឃើញការសា្លៃបផ់្ទៃល់ភ្នៃក ទសៃសនីយភាពនៃះ គួរឲៃយចាប់ 

អារម្មណ៍ណាស់... កាលនោះខ្ញុំឈរនៅចុងគៃៃគាត់ ខ្ញុំឃើញគាត់កមៃើកតិចៗ។ 

ពីរម៉ៃងចុងកៃៃយ ដៃលខ្ញុំនៅកៃបៃរគាត់ ខ្ញុំហាក់ដូចជាស្ពឹកមិនសូវរវល់ បាត់បង ់

អារម្មណ៍ ប៉ុន្តៃវៃលាដៃលគាត់ទៅចាប់កំណើតនៅសា្ថៃនបរមសុខ ទឹកចិត្តខ្ញុំប្តូរ 

ភា្លៃម តៃមួយប៉បៃិចភ្នៃកសោះ ខ្ញុំហាក់ដូចជារីករាយខា្លៃំងកា្លៃ ពុំអាចជមៃៃបបាន 

ហាក់ដូចជាអ្នកម៉ៃ សឺណឺវិយៃវ រំលៃកសុភមង្គលជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់គាត់ ឲៃយ 

ខ្ញុំមួយចំណៃកដៃរ ពៃៃះខ្ញុំជឿថា គាត់បានទៅដល់សា្ថៃនបរមសុខហើយ...។ 

កាលគាត់នៅរស់មានម្តងនោះ ខ្ញុំនិយាយបៃៃប់គាត់ថា៖ "អ្នកម៉ៃអើយ! អ្នកម៉ៃ 

មិនបាច់ទៅជមៃះបាបទៃ!... "ខ្ញុំក៏សងៃឃឹមដូច្នៃះដៃរ" គាត់ឆ្លើយតិចៗ... ពិតហើយ 

ពៃះជាមា្ចៃស់មិនអាចកៃបត់នឹងសៃចក្តីសងៃឃឹមពោរពៃញទៅដោយចិត្តសុភាពរាបសារ 

នៃះទៃ ការគាំពារដៃលយើងបានទទួលជាសក្ខីភាព... ដូនជី មា្នៃក់ៗ បៃញាប់ 

បៃញាល់ទាមទារសារិកធតុខ្លះៗ។ អ្នកម៉ៃជៃៃបទៃ សារិកធតុដៃលខ្ញុំបានទទួល... 

ពៃលគាត់ជិតរលត់ ខ្ញុំសមា្គៃល់ឃើញទឹកភ្នៃកមួយតំណក់ ភ្លឺចាំងជាប់នឹងតៃបក 

ភ្នៃក ដូចពៃជៃមួយគៃៃប់ ជាទឹកភ្នៃកចុងកៃៃយបង្អស់ ដៃលគាត់បានបង្ហូរ ខ្ញុំ

នៅតៃនឹកឃើញក្នុងចិត្តជានិច្ច ដោយគា្មៃននរណា ចាប់ភ្លឹកឡើយ។ ពៃលយប់

សា្ងៃត់ខ្ញុំយកសៃបៃស្តើងតូចមួយ ចូលទៅផ្តិតយក មក ទុកជាសារិកធតុ ពៃៃះជា

ទឹកភ្នៃកចុងកៃៃយនៃសន្តីមា្នៃក់... តាំងពីពៃល នោះមក ខ្ញុំតៃងតៃដក់តាមខ្លួន 

ក្នុងកញ្ចប់តូចមួយ ជាមួយនឹងពាកៃយសចា្ចៃ របស់ខ្ញុំ...។ (...)

ខណៈដៃលសហគមន៍ទាំងមូលកើតទុក្ខ ខ្ញុំអាចរំសាយពីទុក្ខសោកនៃះ 

ដោយទទួលពៃះកាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ... ឱ!  ផ្អៃមល្ហៃមអ្វីម៉្លៃះទៃ!... ពៃះយៃស៊ូ 

ទមៃើសយា៉ៃងយូរជាងអ្នកឯទៀត ពៃៃះគៃបៃគល់ពៃះអង្គមកឲៃយខ្ញុំ ដោយអ្នក 

ឯទៀត គា្មៃនភ័ព្វវាសននឹងទទួលពៃះអង្គបាន។ ខ្ញុំរីករាយជាខា្លៃំង ដោយបាន 

ប៉ះពាល់ថាសដងា្វៃយ រៀបចំពៃះពស្តៃសមៃៃប់ពៃះអង្គ ខ្ញុំគិតថា តៃូវតៃមានចិត្ត 
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ខ្នះខ្នៃង ហើយខ្ញុំនឹកឃើញជារឿយៗ នូវពៃះបន្ទូលពោលទៅឧបដ្ឋៃកដ៏វិសុទ្ធ 

មា្នៃក់៖ "ចូរអ្នកជាសន្តវិសុទ្ធ ពៃៃះអ្នកបានកាន់ថាសបូជាពៃះជាមា្ចៃស់" ។

ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថា ខ្ញុំបានទទួលការលួងលោមជាញឹកញយទៃ វៃលា

ដៃលខ្ញុំថ្លៃងអំណរពៃះគុណពៃះជាមា្ចៃស់ បៃហៃលជាខ្ញុំទទួលការលួងលោមតិច

ជាងមុនផង ក៏មិនដឹង... ខ្ញុំយល់ថា ជាការធម្មតា ពៃៃះខ្ញុំបានបៃគល់ខ្លួនបៃៃណ 

និងពៃលឹងដល់ពៃះយៃស៊ូ ហើយមិនដូចអ្នកបៃៃជ្ញចង់បានការយាងមករបស់ 

ពៃះអង្គ ដើមៃបីលួងលោមខ្លួនទៃ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញុំចង់ដោយពៃះអង្គគាប់ពៃះរាជ 

ហឫទ័យ។ ខ្ញុំបៃដូចពៃលឹងខ្ញុំទៅនឹងដីទំនៃរមួយកន្លៃង ហើយខ្ញុំទូលអង្វរពៃះមាតា 

សូមទៃង់ដកហូតយកវត្ថុបាក់បៃករាយបា៉ៃយ ដៃលជាឧបសគ្គចំពោះសៃរីភាព 

បន្ទៃប់មកខ្ញុំទូលអង្វរដោយទទូច សូមទៃង់តម្លើងរហាលធំមួយ ដោយអង្គឯង 

សក្តិសមនឹងពៃះកិត្តយស តុបតៃងដោយគៃឿងលំអ រួចហើយ ខ្ញុំនឹងអញ្ជើញ 

សន្តបុគ្គល និងទៃវទូតទាំងអស់ មកបៃគុំតន្តៃីយា៉ៃងពិរោះ។ ខ្ញុំហាក់យល់ថា កាល 

បើពៃះយៃស៊ូយាងចូលមកសណ្ឋិតក្នុងបៃះដូងខ្ញុំហើយ ពៃះអង្គនឹងគាប់ពៃះហឫទ័យ 

ចំពោះការទទួលទៃង់នៃះ ហើយខ្លួនខ្ញុំក៏រីករាយដៃរ... តៃទោះជាយា៉ៃងណាក៏ខ្ញុំ

មិនអាចជៀសផុតពីភាពរាយមាយ និងការងុយងោកបានឡើយ ប៉ុន្តៃកៃៃយពី 

ថ្លៃងអំណរពៃះគុណចប់ហើយ ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំធ្វើមិនល្អ ខ្ញុំក៏បន្តទៅទៀតពៃញ 

មួយថ្ងៃ... អ្នកម៉ៃឃើញទៃ ខ្ញុំមិនចៃះខា្លៃចឡើយ ខ្ញុំឆ្លៀតរកមធៃយាបាយ ដើមៃបីឲៃយ 

បានរីករាយកណា្តៃលទុក្ខពៃួយបាន... មិនអីទៃ ពៃះយៃស៊ូមិនពិរោធឡើយ ហាក ់

ដូចជាពៃះអង្គជំរុញខ្ញុំ ឲៃយដើរតាមផ្លូវនៃះ។ ថ្ងៃមួយ ផ្ទុយនឹងទមា្លៃប់ ខ្ញុំខ្វល់ខា្វៃយ 

ក្នុងចិត្តបន្តិច ពៃលដើរទៅទទួលពៃះកាយ ហាក់ដូចជាពៃះជាមា្ចៃស់មិនគាប់ 

ពៃះហឫទ័យនឹងខ្ញុំៗ បៃៃប់ខ្លួនឯងថា៖ "បើថ្ងៃនៃះ ខ្ញុំទទួលនំតងា្វៃយតៃពាក់ 

កណា្តៃល ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ ខ្ញុំគិតថា ពៃះយៃស៊ូយាងមកដោយបង្ខំពៃះទ័យ" ។ 

ពៃលនោះ ខ្ញុំដើរចូលទៅជិត... ឱ ពៃះអើយ! ជាលើកទីមួយក្នុងជីវិតនៃះ បូជាចារៃយ 

ហុចនំម្តងមួយៗ ឲៃយខ្ញុំ! ខ្ញុំបាននំពីរ! អ្នកម៉ៃចៃបាស់ជាយល់អំពីសៃចក្តីរីករាយ 
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របស់ខ្ញុំ នៅពៃលនោះ ទឹកភ្នៃកអំណរហូរ ចុះមកដោយសារសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណា 

ដ៏ធំធៃងនៃះ...។

បន្ទៃប់ពីបួសបានមួយឆ្នៃំ គឺពីរខៃមុនមរណភាពរបស់អ្នកម៉ៃ សឺណឺវិយៃវ 

ខ្ញុំបានទទួលការបៃៃសបៃណីធំៗជាចៃើនក្នុងពៃលសំណាក់ធម៌។

តាមធម្មតា សំណាក់ធម៌ដៃលមានការទូន្មៃន នំឲៃយខ្ញុំពិបាកទៃៃំជាង 

សំណាក់ធម៌តៃមា្នៃក់ឯងទៅទៀត ប៉ុន្តៃឆ្នៃំនោះមិនដូចោ្នៃះទៃ។ ខ្ញុំបានសូតៃធម៌ 

បៃៃំបួនថ្ងៃ តៃៀមទុកយា៉ៃងក្លៀវកា្លៃបំផុត ទោះជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ក៏ដោយ 

ខ្ញុំដូចជាយល់ថា អ្នកបៃៀនបៃដៅមិនអាចយល់ពីខ្ញុំបានទៃ ពៃៃះលោកធ្លៃប់ 

តៃបៃដៅបាបជនធំៗ មិនដៃលបៃដៅពៃលឹងអ្នកបួសទៃ។ ពៃះជាមា្ចៃស់គាប់ 

ពៃះហឫទ័យបងា្ហៃញខ្ញុំថា មានតៃពៃះអង្គទៃ ទើបដឹកនំពៃលឹងខ្ញុំបាន ហើយ 

ពៃះអង្គបៃើបូជាចារៃយនៃះ ដៃលមានតៃខ្ញុំទៃចូលចិត្តគាត់... កាលនោះខ្ញុំទទួល 

ការលំបាកធំៗ ក្នុងចិត្តគៃប់បៃបយា៉ៃង (រហូតដល់ជួនកាល ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថា 

តើមានសា្ថៃនបរមសុខមៃនឬទៃ) ខ្ញុំតាំងចិត្តថា មិននិយាយអំពីសភាពក្នុងចិត្ត 

ទៃ ពៃៃះនិយាយមិនកើត។ គៃៃន់តៃចូលដល់កន្លៃងសៃៃយបាបភា្លៃម ខ្ញុំមាន 

អារម្មណ៍ថា ពៃលឹងខ្ញុំរីកធំឡើងៗ កៃៃយពីនិយាយបន្តិចបន្តួច ខ្ញុំបានយល់ 

យា៉ៃងចៃបាស់ និងយល់ធ្លុះទៀតផង... ពៃលឹងខ្ញុំពៃលនោះ ដូចសៀវភៅមួយកៃបាល 

ដៃលបូជាចារៃយអានចៃបាស់ជាងខ្លួនខ្ញុំផ្ទៃល់... គាត់ពោលពាកៃយសរសើរអំពីការជឿ 

ទុកចិត្ត និងសៃចក្តីសៃឡាញ់ ដៃលខ្ញុំមានចំពោះមុខខ្ញុំតៃម្តង... គាត់ថាកំហុស 

ខ្ញុំ មិនធ្វើឲៃយពៃះជាមា្ចៃស់លំបាកពៃះហឫទ័យទៃ តំណាងឲៃយពៃះជាមា្ចៃស់ គាត់ 

មានបៃសាសន៍ថា ពៃះអង្គគាប់ពៃះហឫទ័យនឹងខ្ញុំណាស់...។

ខ្ញុំសបៃបាយចិត្តម៉្លៃះទៃ ដោយឮពាកៃយសរសើរនៃះ!... ខ្ញុំមិនដៃលគៃនិយាយ 

ថា កំហុសមិនអាចធ្វើឲៃយពៃះជាមា្ចៃស់ពិបាកពៃះហឫទ័យទៃ ពាកៃយសនៃយានៃះ នំ 

ឲៃយខ្ញុំរីករាយកៃៃលៃង។ ខ្ញុំអាចទៃៃំទៃនឹងការនិរទៃសខ្លួននៃះ ខ្ញុំយល់ក្នុងជមៃៃ 
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ចិត្តថា ជាការពិត ពៃៃះពៃះជាមា្ចៃស់ទន់ភ្លន់ជាងមា្តៃយទៅទៀត ដូចអ្នកម៉ៃតៃង

តៃអត់ឱននូវកំហុសឆ្គងតូចតាច ដៃលខ្ញុំបៃពៃឹត្តដោយឥតដឹងខ្លួន... គា្មៃនការស្តី

បនោ្ទៃសណាឲៃយខ្ញុំរំជួលចិត្ត ជាងការបបោសអង្អៃល ហើយខ្ញុំជាអ្នកឆប់ខា្លៃច 

តាំងពីកំណើត។ ជាមួយនឹងសៃចក្តីសៃឡាញ់ មិនគៃៃន់តៃដើរទៃ ខ្ញុំហោះទៅ 

មុខ...។ (...)

ជិតបីឆ្នៃំមកហើយ ខ្ញុំមានសំណាងបានគយគន់ភាពអសា្ចៃរៃយជាចៃើន ដៃល 

ពៃះយៃស៊ូបៃតិបត្តិតាមរយៈអ្នកម៉ៃ... ខ្ញុំយល់ឃើញថា មានតៃការរងទុក្ខលំបាក 

ទៃ ដៃលអាចបង្កើតពៃលឹង ហើយពៃះបន្ទូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពៃះយៃស៊ូបាន 

លាតតៃដងជមៃៃនៃការឈឺចាប់នោះ៖ "ខ្ញុំសុំបៃៃប់ឲៃយអ្នករាល់គា្នៃដឹងចៃបាស់ថា 

គៃៃប់សៃូវធ្លៃក់ដល់ដី ហើយបើមិនងាប់ទៃ គៃៃប់នោះនៅតៃមួយដដៃល។ ផ្ទុយ 

ទៅវិញ បើវាងាប់ វានឹងបង្កើតផលបានចៃើន" អ្នកក៏ធ្លៃប់ចៃូតកាត់យកផលដ៏ 

បរិបូរណ៍ដៃរ!... អ្នកសាបពៃៃះក្នុងទឹកភ្នៃក កៃៃយនោះបន្តិច អ្នកនឹងឃើញ 

ផ្លៃផ្កៃនៃការងាររបស់អ្នកៗ នឹងតៃលប់មកវិញយា៉ៃងរីករាយ ដោយកាន់កណា្តៃប់ 

ក្នុងដៃ... អ្នកម៉ៃ! ក្នុងចំណមបាច់ផ្កៃទាំងអស់ ផ្កៃតូចពណ៌ស លាក់ខ្លួននៅ 

ក្នុងនោះ ប៉ុន្តៃនៅសា្ថៃនបរមសុខ នងនឹងមានសំឡៃង ដើមៃបីចៃៀងនូវភាព 

ទន់ភ្លន់ និងគុណធម៌ ដៃលអ្នកម៉ៃអនុវត្តរាល់ថ្ងៃ ក្នុងទីកំបាំង និងស្ងប់សា្ងៃត់ទៅ

តាមដំណើរជីវិតអ្នកនិរទៃសលើផៃនដីនៃះ...  (...)

ខ្ញុំតៃងតៃទុកអ្នកម៉ៃជាគំរូ ខ្ញុំបៃៃថា្នៃឲៃយដូចអ្នកបៃះបិទ ឃើញអ្នកម៉ៃគូរគំនូរ 

ដ៏វិចិតៃ តៃងកំណាពៃយល្អៗ ខ្ញុំគិតក្នុងចិត្ត៖ "បើចៃះគូរគំនូរ ខ្ញុំពិតជាតៃៃកអរ 

ណាស់ ចៃះបញ្ចៃញគំនិតជាពាកៃយកាពៃយ និងបៃពៃឹត្តអំពើល្អដល់អ្នកឯទៀត..." 

ខ្ញុំមិនគួរប៉ងសុំអំណយពីធម្មជាតិនៃះទៃ ចំណង់នៃះកប់ជៃៃក្នុងចិត្តខ្ញុំ ពៃះ យៃស៊ ូ

ពួនក្នុងបៃះដូងនៃះដៃរ ទៃង់បៃៃប់ថា វាជាអំនួត និងជាទុក្ខពៃួយ របស់ សត្វលោក 

កៃៃមពៃះអាទិតៃយលើផៃនដី ប៉ុន្តៃ ពៃលគៃឲៃយខ្ញុំគូរ ខ្ញុំគូរបានពៃះ ជាមា្ចៃស់បៃទានពរ 
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ឲៃយខ្ញុំ រៀនពីអ្នកម៉ៃឆប់ចៃះចាំធ្វើឲៃយគៃឆ្ងល់គៃប់គា្នៃ។ ពៃះអង្គ គាប់ពៃះហឫទ័យ 

ឲៃយខ្ញុំអាចធ្វើដូចអ្នកម៉ៃ ចៃះតៃងកំណាពៃយ គូរគំនូរល្អៗ។ ស្តៃច សាឡូម៉ូង ក៏ 

ដូចោ្នៃះដៃរ ពៃះអង្គងាកទៅរកសា្នៃដៃ ដៃលកើតចៃញពីពៃះហស្ថពៃះអង្គផ្ទៃល់ 

តៃជាការខិតខំឥតបៃយោជន៍ ដៃលពៃះអង្គគិតឃើញថា ជាអំនួត និងទុកពៃួយ 

នៃពៃលឹង។ ដូចគា្នៃនៃះដៃរ តាមបទពិសោធន៍ ខ្ញុំយល់ថាសុភមង្គលកើតបាន 

ដោយការលាក់បំពួនមិនឲៃយគៃដឹង។ ខ្ញុំយល់ថា បើគា្មៃនសៃចក្តី សៃឡាញ់ សា្នៃដៃ 

ទាំងអស់នឹងទៅទទៃសោះសូនៃយ ទោះជាលៃបីលៃបាញយា៉ៃងណា ក៏ដោយ ដូចជា 

ពៃៃះអ្នកសា្លៃប់ឲៃយរស់ឡើងវិញ ឬទៅបៃកាសដំណឹងល្អដល់ បៃជាជនទាំងឡាយ...។

(...) អំណយទានដៃលពៃះជាមា្ចៃស់បៃទាន (ខ្ញុំមិនបានសំុពៃះអង្គ) 

នំខ្ញុំទៅរកពៃះអង្គ ខ្ញុំយល់ថា មានតៃពៃះអង្គទៃ ដៃលមិនចៃះបៃៃបៃួល មាន 

តៃពៃះអង្គទៃ ដៃលបំពៃញបំណងដ៏ធំធៃងរបស់ខ្ញុំបាន... (...)

ឥឡូវនៃះ ខ្ញុំគា្មៃនចង់បានអ្វីទៀតទៃ កៃៃពីសៃឡាញ់ពៃះយៃសូ៊វក់វីយា៉ៃង

ខា្លៃំងមៃនទៃន បំណងពីកុមារភាពរលាយបាត់អស់ហើយ។ ប៉ុន្តៃខ្ញុំនៅតៃចូលចិត្ត 

តុបតៃងលំអអសនៈពៃះកុមារយៃស៊ូដោយផ្កៃ ប៉ុន្តៃ តាំងពីពៃះអង្គបៃទានផ្កៃដៃល 

ខ្ញុំចង់បានមក គឺសៃលីនបងសៃីសមា្លៃញ់របស់ខ្ញុំ (សៃលីនទើបចូលអារាមការមៃល) 

ខ្ញុំលៃងតៃូវការផ្កៃណាទៀតហើយ សៃលីនជាផ្កៃដៃលខ្ញុំថា្វៃយពៃះអង្គ នងជា 

បាច់ផ្កៃល្អដច់គៃ...

ខ្ញុំក៏លៃងចង់បានការឈឺចាប់ ឬមរណទុក្ខទៀតដៃរ ដៃលកាលមុនខ្ញុំ 

ចូលចិត្តទាំងពីរមុខ។ សៃចក្តីសៃឡាញ់បានទាក់ទាញខ្ញុំ... ជាយូរយាមកហើយ 

ខ្ញុំចង់បានសៃចក្តីសៃឡាញ់។ ខ្ញុំទទួលការឈឺចាប់ ហៀបតៃទៅដល់តៃើយ 

សា្ថៃនបរមសុខទៅហើយ ខ្ញុំជឿថា ផ្កៃតូចតៃូវបានបៃះទៅតាមរដូវរបស់វា... 

ឥឡូវនៃះ គឺការបំបរបង់តៃមួយគត់ ដៃលអាចដឹកនំខ្ញុំបាន ខ្ញុំគា្មៃនតៃីវិស័យ 

ផៃសៃងទៃ!... ខ្ញុំមិនអាចសុំអ្វីទៀតឡើយ លើកលៃងតៃបំពៃញយា៉ៃងម៉ត់ចត់ទៅ 
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តាមពៃះបំណងរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ លើពៃលឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណៃះ ដោយគា្មៃនសត្វលោក

ណាហា៊ៃនមករារាំងបានឡើយ។ ខ្ញុំអាចថា តាមសម្ដីនៅក្នុងបទចមៃៀងរបស់ 

សន្តយ៉ូហាននៃឈើឆ្កៃង៖ "ខ្ញុំបានផឹកសៃៃនៅក្នុងឃ្លៃំងនៃសងៃសារខ្ញុំ ពៃលចៃញ 

មកវាលស្មៃវិញ ខ្ញុំលៃងសា្គៃល់អ្វីទាំងអស់ ខ្ញុំបាត់ហ្វូងចៀមដៃលខ្ញុំធ្លៃប់ឃ្វៃល 

ពៃលឹងខ្ញុំបានបមៃើនងអស់ពីកមា្លៃំងកាយចិត្ត ខ្ញុំលៃងឃ្វៃលចៀម ខ្ញុំគា្មៃនការងារ 

ពៃៃះឥឡូវនៃះ កិច្ចការរបស់ខ្ញុំ គឺសៃឡាញ់!..." ម៉ៃយាងទៀត  "តាំងពីខ្ញុំមានការ 

ពិសោធន៍មក សៃចក្តីសៃឡាញ់មានសា្នៃដៃខា្លៃំងកា្លៃណាស់ ចៃះកៃងចំណៃញ 

អំពីអ្វីៗទាំងអស់ អំពីអំពើល្អ និងអំពើអាកៃក់ ដៃលមាននៅក្នុងខ្លួន ខ្ញុំ ប្តូរពៃលឹង 

ខ្ញុំជាខ្លួនឯង"។ អ្នកម៉ៃអើយ! មាគា៌ៃនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ ហាក់ដូចជា ទន់ភ្លន់ 

ណាស់។ គៃអាចដួលរលំ គៃអាចបៃៃបៃួល សាវា ប៉ុន្តៃ សៃចក្តីសៃឡាញ់ ចៃះ 

ទាញយកផលកមៃៃគៃប់យា៉ៃង ចៃះដុតកំលោចអ្វីៗទាំងអស់ ដៃលពៃះ យៃស៊ូ 

មិនគាប់ពៃះហឫទ័យ បនៃសល់ទុកសៃចក្តីស្ងប់ តិចតួចក្នុងជមៃៃបៃះដូង ប៉ុណ្ណៃះ...។

ឱ! គឺជាពន្លឺ ដៃលខ្ញុំបានដកសៃង់ចៃញពីសា្នៃដៃរបស់បូជាចារៃយដ៏វិសុទ្ធ 

យ៉ូហាននៃឈើឆ្កៃង! ... កាលពីអាយុ ១៧ទៅ ១៨ឆ្នៃំ ខ្ញុំគា្មៃនចំណីវិញ្ញៃណណា 

ផៃសៃងទៃ ប៉ុន្តៃកៃៃយមក សៀវភៅទាំងអស់ទុកខ្ញុំចោល ក្នុងសភាពកៃៀមកៃៃះ 

ឥឡូវនៃះ ខ្ញុំនៅតៃកៃៀមកៃៃះដដៃល។ បើខ្ញុំបើកសៀវភៅសរសៃរដោយអ្នក 

និពន្ធផ្នៃកវិញ្ញៃណ (ទោះជាសៀវភៅល្អជាងគៃក៏ដោយ) ខ្ញុំមានអារម្មណ៍តឹង 

ទៃូង អានដោយគា្មៃនយល់ បៃសិនបើយល់ សា្មៃរតីខ្ញុំគាំងស្តូក មិនអាចតៃិះរិះ 

ពិចារណាឡើយ... មានតៃពៃះគម្ពីរ និងសៀវភៅ Imitation ទៃ ដៃលអាចជួយ 

ខ្ញុំបាន ទាំងពីរនៃះ ជាចំណីដៃលជួយឲៃយឆប់ឆ្អៃត ហើយបរិសុទ្ធ។ ប៉ុន្តៃ ដំណឹង 

ល្អជាជំនួយល្អលើសគៃ ក្នុងពៃលអធិដ្ឋៃន។ ក្នុងដំណឹងល្អ ខ្ញុំរកឃើញអ្វីៗ ដៃល 

ជាអត្ថបៃយោជន៍ដល់ពៃលឹងតូចរបស់ខ្ញុំជាពន្លឺថ្មីៗជានិច្ច ដៃលមានន័យបង្កប់ 

និងអាថ៌កំបាំង...។
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ខ្ញុំយល់ដឹងតាមការពិសោធន៍ "ពៃះរាជៃយរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ស្ថិតនៅក្នុងចិត្ត 

យើង" ពៃះយៃស៊ូមិនតៃូវការសៀវភៅ ឬបណ្ឌិតមកបងៃៀនពៃលឹងទាំងអស់ទៃ 

ពៃះអង្គជាបណ្ឌិតលើបណ្ឌិត ពៃះអង្គបងៃៀនដោយសម្ដីឥតសំឡៃង ខ្ញុំមិនដៃល 

ឮពៃះអង្គមានពៃះបន្ទូលទៃ ប៉ុន្តៃខ្ញុំដឹងថា ពៃះអង្គស្ថិតនៅជាមួយខ្ញុំគៃប់វៃលា។ 

ទៃង់ណៃនំឲៃយខ្ញុំបៃកបៃៃជា្ញៃ ចំពោះអ្វីៗដៃលខ្ញុំតៃូវថា ឬធ្វើ។ ខ្ញុំរកឃើញពន្លឺនៅ

ពៃលដៃលខ្ញុំតៃូវការបំភ្លឺ ទោះជាខ្ញុំពុំដៃលដឹងក៏ដោយ។ មិនមៃនមានតៃរាល់ពៃល 

អធិដ្ឋៃនប៉ុណ្ណៃះ នៅពៃលធ្វើការងារបៃចាំថ្ងៃ ក៏មានដៃរ...។ (...)

ខ្ញុំគិតទៅដល់ពៃលឹង ដៃលបៃគល់ខ្លួនជាដងា្វៃយបូជាចំពោះពៃះជាមា្ចៃស់ 

ដើមៃបីពងា្វៃង និងទាក់ទាញទោស ទណ្ឌកម្មតមៃូវលើអ្នកបៃពៃឹត្តអំពើបាប មក 

លើខ្លួនឯងវិញ។ ការបូជានៃះ ចំពោះខ្ញុំហាក់ដូចជាធំធៃង និងសបៃបុរសណាស់ 

ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបៃបនោះទៃ។ ខ្ញុំសៃៃកក្នុងជមៃៃចិត្តថា៖ "ឱ ពៃះជាមា្ចៃស់ 

អើយ! តើមានតៃយុត្តិធម៌របស់ពៃះអង្គទៃ ឬដៃលនឹងទទួលពៃលឹង ដុតខ្លួនបូជា 

ជាដងា្វៃយ?... តើសៃចក្តីសៃឡាញ់បៃកបដោយមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះអង្គ មិន 

តៃូវការពៃលឹងនោះដៃរទៃឬ? គៃប់ទិសទី មានសត្វលោកខ្លះមិនសា្គៃល់សៃចក្តី 

សៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គទៃ គៃមិនពៃមទទួលសា្គៃល់ ហើយបៃរទៅរកសៃចក្តី 

សៃឡាញ់ពីមនុសៃសគា្នៃឯង ចង់បានសុភមង្គលតិចតួច មិនពៃមចូលក្នុងរង្វង់ 

ពៃះហស្ថ ហើយទទួលយកសៃចក្តីសៃឡាញ់ឥតគណនរបស់ពៃះអង្គឡើយ...។ 

ឱពៃះជាមា្ចៃស់អើយ! សៃចក្តីសៃឡាញ់ដៃលគៃមិនពៃមទទួលនោះ មាននៅ ក្នុង 

ពៃះហឫទ័យទៀតទៃ? បៃសិនបើពៃះអង្គរកឃើញពៃលឹង ដៃលបៃគល់ខ្លួន ជា 

ដងា្វៃយ បូជាចំពោះសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គៗ នឹងទទួលយា៉ៃងឆប់ រហ័ស 

ហាក់ដូចជាពៃះអង្គតៃៃកអរ ហើយមិនលាក់ទុកសៃចក្តីសៃឡាញ់ដ៏ ទន់ភ្លន់ឡើយ... 

បៃសិនបើយុត្តិធម៌របស់ពៃះអង្គ ហូរហៀរនៅលើផៃនដីនោះ សៃចក្តីមៃតា្តៃករុណា 

របស់ទៃង់ក៏ខ្ពស់តៃដៃត រហូតដល់សា្ថៃនបរមសុខ... ឱពៃះ យៃស៊ូអើយ! សូម 

ឲៃយដងា្វៃយរស់ដ៏មានសំណាងនោះ ជារូបខ្ញុំមា្ចៃស់ សូម ពៃះ អង្គ ដុតដងា្វៃយនៃះ 
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ទាំងមូល ដោយភ្លើងនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គផង!..."។

អ្នកម៉ៃ! អ្នកបានអនុញ្ញៃតឲៃយខ្ញុំថា្វៃយខ្លួនចំពោះពៃះជាមា្ចៃស់ អ្នកជៃៃបទៃ 

ទន្លៃ ឬមហាសមុទៃនៃការបៃៃសបៃណី បានមកសៃៃចសៃប់ពៃលឹងខ្ញុំ... តាំង 

ពីថ្ងៃដ៏សៃនរីករាយនោះមក សៃចក្តីសៃឡាញ់ហាក់ដូចជាជៃួតជៃៃបចូល និង 

សៃៃបជុំវិញខ្លួនខ្ញុំ សៃចក្តីសៃឡាញ់បៃកបដោយក្តីមៃតា្តៃករុណានៃះ ប្តូររូបខ្ញុំជា 

ថ្មី ធ្វើឲៃយពៃលឹងខ្ញុំបរិសុទ្ធ គា្មៃនសា្លៃកសា្នៃមអំពើបាប ដូច្នៃះខ្ញុំគា្មៃនអ្វីតៃូវខា្លៃចទីជមៃះ 

បាបឡើយ... ខ្ញុំនឹងទៅដោយខ្លួនឯង ខ្ញុំមិនបាច់ចូលទីជមៃះបាបនោះទៃ ពៃៃះ

មានតៃសន្តវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធទៃ ដៃលអាចទៅសា្ថៃនបរមសុខបាន។ ខ្ញុំក៏ដឹងដៃរ 

ថា ភ្លើងនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ ធ្វើឲៃយបរិសុទ្ធជាងទីជមៃះបាប ហើយពៃះយៃសូ៊គា្មៃន 

បំណងឲៃយយើងរងទុក្ខទោសឥតបៃយោជន៍ទៃ បើពៃះអង្គមិនតៃូវការ ទៃង់នឹងមិន 

បញ្ចុះបញ្ចូលនូវចំណង់ដៃលយើងគិតឃើញទៃ...។

ឱ! មាគា៌ៃនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ សៃទន់អ្វីម្លៃះទៃ ខ្ញុំនឹងយកចិត្តទុកដក់ 

អនុវត្តតាមមាគា៌ៃដ៏ឧត្តមនៃះ ដោយការលះបង់ខ្ពស់ សៃបតាមបំណងរបស់ 

ពៃះជាមា្ចៃស់! ...។

អ្នកម៉ៃ នៃះហើយជាអ្វីៗដៃលខ្ញុំអាចជមៃៃបជូន! អ្នកម៉ៃសា្គៃល់ថៃរៃសា 

ចៃបាស់ និងដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ពៃះយៃស៊ូចំពោះនង ដូច្នៃះសូមអភ័យទោស 

ក្នុងការរៀបរាប់ដោយសង្ខៃបនៃះ...

តើបៃវត្តិនៃ "ផ្កៃតូចពណ៌ស" នៃះបញ្ចប់យា៉ៃងដូច្នៃះ? បៃហៃលជាតៃូវ 

គៃបៃះ ឬដកយកទៅដំកន្លៃងផៃសៃងទៀត... ខ្ញុំមិនដឹងទៃ តៃខ្ញុំបៃៃកដក្នុងចិត្តថា 

សៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ នឹងដឹកនំនងជានិច្ច។ នងមិនដៃលភ្លៃច 

បៃទានពរជូនអ្នកម៉ៃជាទីសៃឡាញ់ ដៃលបានបៃគល់រូបនងថា្វៃយពៃះយៃស៊ូឡើយ។ 

នងរីករាយនឹងកា្លៃយទៅជាផ្កៃមួយនៃម្កុដរបស់ពៃះអង្គ... នងនឹងចៃៀងចមៃៀង 

ថ្មីនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ ជាមួយមាតាជាទីសៃឡាញ់នៃះ ជារៀងរហូត...។
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សំបុត្រសរស្ររទៅដូនជី ម៉ារី ន្រព្រះហឫទ័យដ៏វិសុទ្ធ 

សៀវភៅ "ខ"

ការត្រស់ហៅ៖ ស្រចក្តីស្រឡាញ់

(១៨៩៦)

សូមបងកុំគិតថា ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងការលួងលោមឡើយទៃ! ការលួងលោម 

របស់ខ្ញុំគា្មៃនទៃលើផៃនដីនៃះ។ ពៃះយៃស៊ូបានបងៃៀនខ្ញុំជាសមា្ងៃត់ ដោយមិន 

បញ្ចៃញរូប គា្មៃនសំឡៃង គា្មៃនសៀវភៅ ពៃៃះខ្ញុំអានមិនយល់ទៃ ប៉ុន្តៃ ជួនកាល 

សម្ដីដៃលខ្ញុំដកសៃង់កៃៃយអធិដ្ឋៃន មកលួងលោមខ្ញុំ៖ "នៃះជាមា្ចៃស់ ដៃលខ្ញុំ 

នំមកឲៃយអ្នក គាត់បងៃៀនសព្វបៃបយា៉ៃងដៃលអ្នកតៃូវធ្វើ ខ្ញុំចង់ឲៃយគាត់បងៃៀន 

អ្នកក្នុងសៀវភៅនៃជីវិត ក្នុងនោះមានវិទៃយាសាស្តៃនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់"។ វិទៃយា 

សាស្តៃនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ អូហ៍មៃន! សម្ដីនៃះនៅតៃលាន់ឮពៃញតៃចៀកខ្ញុំ  

ខ្ញុំចង់ចៃះវិទៃយាសាស្តៃនោះ ដើមៃបីចៃះខ្ញុំពៃមបៃគល់អ្វីៗទាំងអស់... ខ្ញុំយល់ថា 

មានតៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ទៃ ដៃលធ្វើឲៃយពៃះជាមា្ចៃស់ចូលចិត្តយើង។ សៃចក្តី 

សៃឡាញ់ ជាមហិច្ឆតាតៃមួយរបស់ខ្ញុំ។ ពៃះយៃស៊ូគាប់ពៃះហឫទ័យបងា្ហៃញ មាគា៌ៃ 

តៃមួយគត់ ដៃលនំទៅដល់ភ្នក់ភ្លើងនៃពៃះជាមា្ចៃស់ មាគា៌ៃនៃះ គឺជាការ  បណ្តៃត 

បណ្តៃយខ្លួននៃក្មៃងតូចមា្នៃក់ ដៃកលក់ដោយគា្មៃនបារម្ភ ក្នុងរង្វង់របស់ ឪពុក 
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គឺពៃះបិតា... "បើនរណាមា្នៃក់តូច សូមមករកខ្ញុំ" នៃះជាពៃះបន្ទូលនៃ ពៃះវិញ្ញៃណ 

ដ៏វិសុទ្ធ តាមរយៈពៃះឧស្នស្តៃចសាឡូម៉ូន ហើយវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ ដដៃលនៃះ មាន 

ពៃះបន្ទូលទៀតថា៖ "សៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាតៃូវបៃគល់ឲៃយអ្នក តូចទាប" ។ ពៃះបន្ទូល 

តាមរយៈពៃយាការីអៃសាយ បៃៃប់ឲៃយយើងដឹងនៅថ្ងៃចុង កៃៃយ "ពៃះជាមា្ចៃស់នំ

ហ្វូងចៀមទៅក្នុងវាលស្មៃ ពៃះអង្គនឹងបៃមូលមកដក់ផ្ទៃប់លើពៃះឱរា"។ ការ 

សនៃយានៃះ ហាក់ដូចជាមិនគៃប់គៃៃន់ដដៃលនៃះ បាន សៃៃកក្នុងនមពៃះជាមា្ចៃស ់

ថា៖ "ខ្ញុំនឹងលួងលោមអ្នក ដូចមា្តៃយអង្អៃលលួងកូន ខ្ញុំនឹងពរអ្នកលើទៃូង ហើយ 

ខ្ញុំអង្អៃលអ្នកលើភៅ្លៃ" ។ ម៉ៃធម៌ជាទីសៃឡាញ់! តាម ពៃះបន្ទូលនៃះ មានតៃនៅ 

ស្ងៀមបង្ហូរទឹកភ្នៃក ដើមៃបីថ្លៃងអំណរពៃះគុណ និង សៃឡាញ់ពៃះអង្គ។ បៃសិនបើ 

ពៃលឹងទន់ខៃសាយ មិនគៃប់លក្ខណ៍ យល់ដូច ថៃរៃសា គា្មៃននរណាបាត់បង់ក្តី 

សងៃឃឹមទៃ ពួកគៃនឹងខំបៃឹងឡើងរហូតទៅដល់កំពូលភ្នំនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់គៃប់ៗ 

គា្នៃ។ ពៃះយៃសូ៊មិនទាមទារទង្វើធំៗទៃ ពៃះ អង្គតៃូវការការលះបង់ និងការដឹង 

គុណប៉ុណ្ណៃះ ពៃៃះពៃះអង្គមានពៃះបន្ទូល ក្នុងទំនុកដម្កើង ៧៤ ថា៖ "យើងមិន 

តៃូវការចៀមឈ្មៃល ក្នុងហ្វូងរបស់អ្នកទៃ ពៃៃះសព្វសត្វនៅក្នុងពៃៃ និងសត្វរាប់ 

ពាន់ដៃលសុីស្មៃតាមភ្នំ ជារបស់យើង យើងសា្គៃល់បកៃសាបកៃសីនៅលើភ្នំទាំងអស់... 

បើយើងឃ្លៃន យើងមិនចាំបាច់ បៃៃប់ទៅពួកអ្នកទៃ ពៃៃះផៃនដី និងអ្វីៗនៅលើ 

ផៃនដីនៃះ ជារបស់យើង។ តើ យើងតៃូវបរិភោគសាច់គោឈ្មៃល និងផឹកឈាម 

ពពៃឈ្មៃលឬ?..."

"សូមដុតគៃឿងបូជាលើកតម្កើង និងថ្លៃងអំណរពៃះគុណដល់ពៃះ ជាមា្ចៃស ់

ទៅ" ។ នៃះហើយជាការទាមទាររបស់ពៃះយៃស៊ូ ទៃង់មិនតៃូវការសា្នៃដៃ របស់ 

យើងទៃ ពៃះអង្គតៃូវការតៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ ពៃៃះពៃះជាមា្ចៃស់ ទៃង់ បៃកាសថា 

ទៃង់មិនចាំបាច់បៃៃប់យើងថា ទៃង់ឃ្លៃនឡើយ ពៃះអង្គមិនខា្លៃច នឹង ចូលទៅសុំ 

ទឹកបន្តិច អំពីស្តៃីអ្នកសៃុកសាមា៉ៃរីទៃ។ ពៃះអង្គសៃៃក តៃដោយ ទៃង់ មាន 
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ពៃះបន្ទូលថា៖ "ខ្ញុំសុំទឹកផឹកផង" គឺជាសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់សត្វលោក ដៃល 

ពៃះអង្គបានសុំ។ ពៃះអង្គសៃៃកឃ្លៃនសៃចក្តីសៃឡាញ់... ឱ! ខ្ញុំដឹងថា ពៃះយៃសូ៊ 

សៃៃកខា្លៃំងណាស់ ពៃះអង្គជួបតៃអ្នកមិនដឹងគុណ និងអ្នកពៃងើយ កន្តើយ ក្នុង 

ចំណមពួកសាវ័កលើលោកនៃះ ហើយនៅក្នុងចំណមពួកសាវ័ក របស់ពៃះអង្គ 

ផ្ទៃល់ មានតិចណាស់ដៃលបៃគល់ខ្លួនទាំងសៃុង ហើយយល់អំពី សៃចក្តីសៃឡាញ ់

ជាអនៃករបស់ពៃះអង្គ...
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     J . M . J . T   ថ្ង្រ ៨ កញ្ញា  ១៨៩៦

(ជូនចំពោះ បងស្រី ម៉ារី 

ន្រព្រះហឫទ័យដ៏វិសុទ្ធ ជាទីស្រឡាញ់)

ពៃលទៀបភឺ្ល ខ្ញុំយល់សប្តិឃើញថា៖ ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងរូងកៃៃមដីជាមួយ 

អ្នកឯទៀតជាចៃើននក់ ប៉ុន្តៃខ្ញុំនៅឆ្ងៃយពីគៃ មានតៃម៉ៃយើងទៃ ដៃលនៅជិត 

ខ្ញុំ។ រំពៃចនោះ ខ្ញុំឃើញដូនជីនៅកាមៃលបីរូប មិនដឹងជាចូលមកតាមណា 

ពាក់អាវរងាវៃងហើយគៃបសៃបៃមុខ។ ហាក់ដូចជាពួកគាត់ដើរមករកម៉ៃ ប៉ុន្តៃ 

ខ្ញុំយល់ចៃបាស់ថា ពួកគាត់មកពីសា្ថៃនបរមសុខ។ ខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថា ឱ! ខ្ញុំមិនដឹង 

ជាតៃៃកអរយា៉ៃងណាទៃ បើបានឃើញមុខរបស់ពួកគាត់។ គាត់ហាក់ដូចជា 

សា្តៃប់ឮការអធិដ្ឋៃនរបស់ខ្ញុំ សន្តីដៃលធំជាងគៃ ដើរតមៃង់មកខ្ញុំៗ ក៏លុតជង្គង់ 

ចុះ។ ឱ! ជាសុភមង្គលអ្វីម្លៃះទៃ ដូនជីនោះបើកសៃបៃគៃបមុខ ឬបើកសៃបៃយក 

មកគៃបឲៃយខ្ញុំ... ដោយគា្មៃនរុញរា ខ្ញុំមើលសា្គៃល់ជាអ្នកម៉ៃអាននៃពៃះយៃស៊ូ អ្នក 

បង្កើតអារាមកាមៃលនៅបៃទៃសបារាំង។ មុខគាត់សៃស់សា្អៃត សោភ័ណភាព 

អរូបី គា្មៃនកាំរស្មីបំភឺ្លទៃ ប៉ុន្តៃទោះជាមានសៃបៃគៃបមុខយើងទំាងពីរនក់ ខ្ញុំមើល 

ឃើញមុខរបស់អ្នកម៉ៃ បំភឺ្លដោយពន្លឺសៃៃលៗ មិនអាចពិពណ៌នបាន មិនមៃន 

ជាពន្លឺដៃលគៃបំភឺ្លទៃ តៃជាពន្លឺចៃញពីរាងកាយគាត់...។
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ខ្ញុំដឹងនិយាយអំពីបីតិសោមនសៃសរបស់ពៃលឹងខ្ញុំយា៉ៃងណាទៃ គៃអាចដឹង 

តៃនិយាយបៃៃប់មិនកើត... សុបិននោះ កន្លងទៅជាចៃើនខៃមកហើយ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ 

នៅចាំឥតភ្លៃច ហាក់នៅថ្មីៗ សម្ផសៃសនៃសា្ថៃនបរមសុខ...។ ខ្ញុំនៅចាំកៃសៃភ្នៃក 

និងភាពញញឹមពោរពៃញទៅដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់នៃអ្នកម៉ៃ។ ខ្ញុំហាក់ដូចជា

នៅចាំការបបោសអង្អៃលសៃៃលៗរបស់គាត់។

ឃើញគាត់សៃឡាញ់ខ្ញុំយា៉ៃងនៃះ ខ្ញុំហា៊ៃនបញ្ចៃញសម្ដីថា៖ អ្នកម៉ៃអើយ! 

ខ្ញុំសូមអង្វរ សូមម៉ៃបៃៃប់ខ្ញុំផង តើពៃះជាមា្ចៃស់ទុកឲៃយខ្ញុំនៅលើផៃនដីនៃះយូរ 

ទៀតទៃ?... ពៃះអង្គយាងចុះមករកខ្ញុំ ក្នុងពៃលឆប់ៗនៃះទៃ? គាត់ញញឹម 

យា៉ៃងសៃទន់ ហើយនិយាយខៃសឹបៗថា៖ "ចា៎ស ជិតហើយ... ជិតហើយ... 

សនៃយា..." ខ្ញុំសួរបន្ថៃមទៀត៖  "អ្នកម៉ៃ តើពៃះជាមា្ចៃស់មិនតៃូវការអ្វីទៀត កៃៃពី 

ទង្វើតូចតាច និងចំណង់ខ្ញុំទៃឬ? តើពៃះអង្គគាប់ពៃះហឫទ័យនឹងខ្ញុំទៃ?" វង់ 

ភក្តៃរបស់សន្តី បៃៃទៅជាសៃទន់ជាងមុន មិនអាចរកពាកៃយបៃដូចបាន។ ខៃសៃ 

ភ្នៃក និងការអង្អៃល មានសភាពស្លូតបូត ទន់ភ្លន់ គាត់បៃៃប់ថា៖ "ពៃះជាមា្ចៃស់

គា្មៃនតៃូវការអ្វីពីកូនទៀតទៃ ពៃះអង្គរីករាយ គាប់ពៃះហឫទ័យ... គាប់ពៃះហឫទ័យ 

ណាស់!..."។ កៃៃយពីអង្អៃលខ្ញុំថៃមទៀត យា៉ៃងទន់ភ្លន់បំផុត គាត់ក៏ដើរចៃញ 

ទៅ។ ខ្ញុំសបៃបាយចិត្តខា្លៃំងណាស់ ហើយខ្ញុំនឹកទៅដល់បងសៃីទាំងអស់ ខ្ញុំចង់ 

សូមសៃចក្តីបៃៃសបៃណីខ្លះៗ សមៃៃប់ពួកគាត់ ប៉ុន្តៃគួរឲៃយសា្តៃយ... ខ្ញុំភា្ញៃក់ដឹង 

ខ្លួន! ...។ 

ឱ ពៃះយៃស៊ូអើយ! គា្មៃនពៃយុះភ្លៀងទៀតទៃ មៃឃស្ងប់ សៃលះល្អ ខ្ញុំជឿ 

ខ្ញុំដឹងថា មានសា្ថៃនបរមសុខ ហើយទីនោះ មានពៃលឹងជាចៃើនស្ថិតនៅ ហើយ 

សៃឡាញ់ទុកខ្ញុំដូចកូន... អារម្មណ៍នៃះ ស្ថិតក្នុងចិត្តខ្ញុំ ស្មើនឹងអារម្មណ៍ដៃលខ្ញុំ

មានចំពោះអ្នកម៉ៃអាននៃពៃះយៃស៊ូដៃរ។ តាំងពីដើមមក ខ្ញុំមិនដៃលបានអធិដ្ឋៃន 

ជូនគាត់ទៃ ពៃៃះខ្ញុំសា្គៃល់គាត់ តាមសម្ដីគៃម្តងមា្កៃល។ កាលបើខ្ញុំយល់ថាគាត់ 
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សៃឡាញ់ខ្ញុំៗ នឹកឃើញគាត់ ចិត្តខ្ញុំតៃូវរំលាយដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់ និងដឹង 

គុណចំពោះសន្តីរូបនៃះ ដៃលបានមកនឹងខ្ញុំ និងចំពោះអ្នកដៃលមានសំណាង 

រស់នៅសា្ថៃនបរមសុខទាំងអស់ផងដៃរ ។ (...)

ពៃះយៃស៊ូអើយ កៃៃយពីមានរួបរួមជាមួយពៃះអង្គ ខ្ញុំមា្ចៃស់ជាពៃះ មហៃសី 

ជាដូនជីនៅអារាមកាមៃល ជាមា្តៃយនៃពៃលឹង គួរតៃគៃប់គៃៃន់សមៃៃប់ខ្ញុំមា្ចៃស់

ហើយ ប៉ុន្តៃមិនដូចោ្នៃះទៃ អាទិភាពទាំងបីនៃះ ជាការតៃៃស់ហៅចំពោះខ្ញុំ ប៉ុន្តៃ 

ខ្ញុំដឹងថា មានការតៃៃស់ហៅផៃសៃងៗទៀត គឺជាអ្នកចមៃបាំង ជាបូជាចារៃយ ជា 

គៃីស្តទូត ជាបណ្ឌិត ជាមរណសាកៃសី ទីបំផុតខ្ញុំមានបំណងបំពៃញកិច្ចការទាំង

នោះ ដៃលជាសា្នៃដៃដ៏មានវីរភាពជាងគៃ ដើមៃបីពៃះអង្គ ខ្ញុំដឹងក្នុងចិត្តនូវសៃចក្តី

កា្លៃហានរបស់ទ័ពពៃះ ជាទាហានរបស់សម្តៃចបា៉ៃប ខ្ញុំសុខចិត្តបូជាជីវិតលើទីលាន 

បៃយុទ្ធ ដើមៃបីការពារពៃះសហគមន៍... 

ខ្ញុំដឹងខ្លួនថា មានការតៃៃស់ហៅជាបូជាចារៃយ ពៃះយៃស៊ូអើយ ខ្ញុំមា្ចៃស់នឹង

លើកពៃះអង្គដោយក្តីសៃឡាញ់ ជាទីបំផុត ពៃលខ្ញុំមា្ចៃស់នឹងហៅ ពៃះអង្គនឹង 

យាងចុះមក ខ្ញុំលើកពៃះអង្គឲៃយទៅពៃលឹងឯទៀត ដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់! គួរ 

ឲៃយសា្តៃយ! ដោយចង់កា្លៃយទៅជាបូជាចារៃយ ខ្ញុំកោតសរសើរ និងចៃណៃននឹងការ 

បន្ទៃបខ្លួនរបស់សន្តៈ ហ្វៃង់ស័្វរ ហើយខ្ញុំដឹងថា មានការតៃៃស់ហៅឲៃយធ្វើតៃៃប់ 

តាមគាត់ ដោយមិនពៃមទទួលងារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃបូជាចារៃយ។

ពៃះយៃស៊ូ! ជាទីសៃឡាញ់របស់ខ្ញុំមា្ចៃស់អើយ ជីវិតខ្ញុំមា្ចៃស់... តើភាពផ្ទុយ 

គា្នៃចងសម្ព័ន្ធនឹងគា្នៃដូចម្តៃចទៅ? តើតៃូវធ្វើដូចម្តៃច ដើមៃបីសមៃៃចបំណងរបស់ 

ពៃលឹងដ៏តូចកមៃសត់នៃះបាន? 

ទោះបីជាខ្លួនខ្ញុំតូច ខ្ញុំមានបំណងបំភឺ្លពៃលឹង ដូចពៃយាការី បណ្ឌិតដៃរ ខ្ញុំមាន 

ការតៃៃស់ហៅជាគៃីស្តទូត... ខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរគៃប់ទិសទី ដើមៃបីបៃកាសបៃៀន

បៃដៅអំពីពៃះនមរបស់ពៃះអង្គ និងដំឈើឆ្កៃងដ៏មានសិរីរុងរឿង លើទឹកដី 
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របស់ជនគា្មៃនសាសន ប៉ុន្តៃ ពៃះអង្គអើយ បៃសកកម្មតៃមួយ មិនគៃប់គៃៃន់ 

សមៃៃប់ខ្ញុំមា្ចៃស់ទៃ ជាមួយគា្នៃនៃះ ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់បៃកាសដំណឹងល្អ ក្នុងទ្វីបទាំងបៃៃំ 

លើភពផៃនដី និងកោះដ៏សៃនឆ្ងៃយដច់សៃយាល... ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់ជាសាសនទូត 

មិនមៃនតៃពីរបីឆ្នៃំទៃ គឺចាប់តាំងពីលោកុបៃបត្តិករហូតដល់ចៃើនសតវតៃស។ ពៃះអង្គ 

ជាទីសៃឡាញ់ ជាពៃះសង្គៃៃះរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់អើយ បំណងធំបំផុតរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ 

គឺចង់បង្ហូរឈាមរហូតដំណក់ចុងកៃៃយ... ដើមៃបីពៃះអង្គ...

មរណសាកៃសីនៃះហើយជាក្តីសៃមៃរបស់ខ្ញុំ កាលនៅក្មៃង ក្តីសៃមៃនៃះ 

បានរីកធំធត់ជាមួយខ្ញុំ នៅក្នុងអារាមកាមៃល ប៉ុន្តៃកាលនោះ ខ្ញុំគិតថាជាក្តី 

សៃមៃដ៏ឆ្កួតលីលា ពៃៃះខ្ញុំមា្ចៃស់មិនចៃះកំណត់បំណងបៃៃថា្នៃថា ជាមរណសាកៃស ី

បៃបណាមួយ។ ខ្ញុំមា្ចៃស់ពៃញចិត្តទាំងអស់... ដូចពៃះអង្គដៃរ ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់ឲៃយគៃ 

វាយវាត់ហើយឆ្កៃង ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់សា្លៃប់ គា្មៃនសម្លៀកបំពាក់ដូចសន្តៈ បារតៃលៃមី... 

ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់ឲៃយគៃបោះចូលខា្លៃញ់ដំពុះ ដូចសន្តៈ យ៉ូហាន ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់ទទួលទុក្ខ 

ទោសទាំងអស់ ដៃលគៃធ្វើបាបមរណសាកៃសី ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់ឲៃយគៃកាត់ក ដូចសន្តី 

អាញៃស និងសន្តី សៃសុីលដៃរ ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់ឲៃយគៃដុតទាំងរស់ ដូចសានដក 

(Jeanne d’Arc) បងសៃីសមា្លៃញ់របស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ ហើយខ្ញុំមា្ចៃស់ នឹងខៃសឹបហៅ 

ពៃះនមពៃះអង្គ ឱពៃះយៃស៊ូ... បើគិតដល់ការឈឺចាប់យា៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងសម័យ 

បៃឆំងនឹងពៃះគៃីស្ត ចិត្តខ្ញុំមា្ចៃស់ញ័ររន្ធត់ណាស់ ហើយខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់ឲៃយទុក្ខសោក 

នោះ ធ្លៃក់មកលើខ្ញុំមា្ចៃស់តៃមា្នៃក់ឯង... ពៃះយៃស៊ូអើយ! បើខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់កត់តៃៃ

បំណងទាំងអស់ ខ្ញុំមា្ចៃស់តៃូវខ្ចីសៀវភៅស្តីពីជីវិតរបស់ពៃះអង្គ ជាសៀវភៅដៃល 

កត់គៃប់សកម្មភាពរបស់សន្តបុគ្គលទាំងអស់ ហើយដើមៃបីពៃះអង្គ ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់ 

អនុវត្តតាមសកម្មភាពទាំងអស់នោះ...

ពៃះយៃស៊ូអើយ តើពៃះអង្គឆ្លើយតបនឹងអំពើឆ្កួតលីលារបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ដូច 

ម្តៃចទៅ? តើមានពៃលឹងណាដៃលតូច ទន់ខៃសាយជាងទូលពៃះបង្គំជាខ្ញុំទៃ! ... 
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ប៉ុន្តៃ ពៃះអង្គចូលចិត្តភាពទន់ខៃសាយរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ ពៃះអង្គបំពៃញបំណងតូច 

តាចរបស់កូនក្មៃង ហើយឥឡូវនៃះ ពៃះអង្គមានបំណងបំពៃញចំណង់ធំជាង 

សកលលោកទៀតផង។

ពៃលអធិដ្ឋៃន ចំណង់ខ្ញុំធ្វើឲៃយរងទុក្ខដូចជាមរណសាកៃសីពិតៗ ខ្ញុំបើកមើល 

សំបុតៃរបស់សន្តៈ ប៉ូល ដើមៃបីរកចម្លើយខ្លះៗ។ ជំពូកទី១២ និង១៣ ក្នុងលិខិត 

មួយផ្ញើទៅពួកគៃីស្តបរិស័ទនៅកូរិនថូស បានទាក់ចិត្តខ្ញុំ... លិខិតទីមួយរៀបរាប ់

ថា៖ ទាំងអស់គា្នៃមិនអាចជាគៃីស្តទូត ពៃយាការី បណ្ឌិត៘ ទៃ ពៃះសហគមន៍ 

កើតចៃញពីការរួមផៃសំនៃសរីរាង្គខុសៗគា្នៃ ភ្នៃកមិនអាចជាដៃផងទៃ។

ចម្លើយហាក់ដូចជាចៃបាស់លាស់ហើយ ប៉ុន្តៃ មិនអាចបំពៃញបំណងខ្ញុំទៃ 

ខ្ញុំនៅតៃមិនស្ងប់... ដូចមា៉ៃរីមា៉ៃដឡា ឈ្ងៃកមើលផ្នូរទទៃរាល់ថ្ងៃ ទីបញ្ចប់ គាត់ 

បានរកឃើញដូចបំណង។ ខ្ញុំក៏ដូចោ្នៃះដៃរ ខ្ញុំឱនសម្លឹងទៅក្នុងទីជមៃៃនៃភាព 

ទទៃសា្អៃតរបស់ខ្ញុំ ងើយខ្ពស់រហូតរកមិនឃើញទិសដៅ... ខ្ញុំអានលិខិតបន្តទៅ 

ទៀត ដោយឥតធុញទៃៃន់ ហើយមានលៃបះមួយនៃះធ្វើឲៃយខ្ញុំធូរចិត្ត... "ចូរប៉ង 

បៃៃថា្នៃចង់បានពៃះអំណយទានណាដៃលសំខាន់ជាងគៃ។ ក៏ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំចង់បៃៃប់

បងប្អូនអំពីមាគា៌ៃមួយទៀតដៃលបៃសើរលើសលប់បំផុត"។ គៃីស្តទូតពនៃយល់ថា 

ពៃះអំណយទានសុកៃឹតជាងគៃ ក៏ឥតបៃយោជន៍ បើគា្មៃនសៃចក្តីសៃឡាញ់... 

សៃចក្តីសៃឡាញ់ជាមាគា៌ៃល្អបំផុត ដៃលពិតជាអាចនំទៅដល់ពៃះជាមា្ចៃស់។ 

ទីបំផុត ខ្ញុំបានស្ងប់ចិត្តហើយ។ ពិនិតៃយមើលរចនសម្ព័ន្ធពៃះសហគមន៍ទៅ ខ្លួន

ខ្ញុំមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណមសរីរាង្គណាមួយដៃលសន្តៈ ប៉ូលរៀបរាប់ទៃ... ឬខ្ញុំ 

ចង់បៃដូចខ្លួនទៅសរីរាង្គទាំងនោះ... សៃចក្តីសៃឡាញ់ផ្តល់កូនសោរមកឲៃយខ្ញុំ 

បើកទា្វៃរទៅរកការតៃៃស់ហៅ។ បើពៃះសហគមន៍ជាអង្គភាពបៃមូលផ្តុំសរីរាង្គ 

ខុសៗគា្នៃ អ្នកដៃលចាំបាច់ អ្នកដៃលសមរមៃយជាងគៃ មិនខ្វះទៃ។ ពៃះសហគមន៍ 

មានបៃះដូងៗ នៃះកំពុងតៃដុតរោលដោយសៃចក្តសីៃឡាញ់។ ខ្ញុំយល់ថា មាន 
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តៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ទៃ ដៃលធ្វើឲៃយសរីរាង្គពៃះសហគមន៍មានសកម្មភាព បើ 

សៃចក្តីសៃឡាញ់រលត់ គៃីស្តទូតលៃងបៃកាសដំណឹងល្អ មរណសាកៃសីមិនពៃម

បូជាជីវិតទៀតទៃ... ខ្ញុំយល់ថា សៃចក្តីសៃឡាញ់ផ្ទុកទៅដោយការតៃៃស់ហៅ 

ទាំងអស់ សៃចក្តីសៃឡាញ់ជាអ្វីៗទាំងអស់ដៃលគៃបដណ្តប់គៃប់ពៃល និងគៃប ់

ទីកន្លៃង និយាយដោយខ្លីទៅ សៃចក្តីសៃឡាញ់ស្ថិតនៅអស់កលៃបជានិច្ច...។

ដោយសបៃបាយចិត្តជៃុល ខ្ញុំសៃៃកហោ៊ៃរក្នុងចិត្តថា៖ ឱពៃះយៃស៊ូជាទី 

សៃឡាញ់អើយ ទីបំផុតខ្ញុំមា្ចៃស់រកឃើញការតៃៃស់ហៅហើយ ការតៃៃស់ហៅ 

របស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ គឺសៃចក្តីសៃឡាញ់! ... ។

មៃនហើយ ខ្ញុំរកកន្លៃងបានហើយនៅក្នុងពៃះសហគមន៍ ឱពៃះជាមា្ចៃស់ 

អើយ! ពៃះអង្គជាអ្នកបៃទានកន្លៃងនោះ... នៅក្នុងបៃះដូងពៃះសហគមន៍។ អ្នក 

ម៉ៃ... ខ្ញុំនឹងជាសៃចក្តីសៃឡាញ់... ដូច្នៃះខ្ញុំនឹងជាអ្វីៗទាំងអស់... ក្តីសៃមៃរបស់ 

ខ្ញុំនឹងមានរូបរាងហើយ! ... (...)

ពៃះអង្គជាទីសៃឡាញ់ នៃះហើយជាការដុតកំលោចជីវិតរបស់ទូលពៃះបង្គំ... 

ទូលពៃះបង្គំជាខ្ញុំគា្មៃនមធៃយាបាយផៃសៃង ដើមៃបីបញ្ជៃក់អំពីសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ 

ខ្ញុំមា្ចៃស់ទៃ កៃៃពីបាចផ្កៃ មានន័យថា មិនបោះបង់ការបូជាតូចតាចណាមួយ 

ឡើយ។ មិនបាច់គិតចៃើន ខ្ញុំមា្ចៃស់បំពៃញគៃប់កិច្ចការទាំងអស់ ទោះតិចតួចក្តី 

ដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់... ទូលបង្គំចង់រងទុក្ខ និងរីករាយដោយសៃចក្តីសៃឡាញ ់

ខ្ញុំមា្ចៃស់នឹងបាចផ្កៃពីមុខបល្លង្គរបស់ពៃះអង្គ ខ្ញុំមា្ចៃស់បានបកសៃទាប់ផ្កៃទាំងអស ់

ថា្វៃយពៃះអង្គ ហើយបាចផ្កៃផង ចៃៀងផង (តើគៃអាចយំដោយអំណរបានទៃ?) 

ខ្ញុំមា្ចៃស់នឹងចៃៀង ទោះជាតៃូវបៃះផ្កៃក្នុងបន្លៃក៏ដោយ ចមៃៀងនៃះនឹងកាន់តៃ 

ពីរោះឡើងៗ ក្នុងគៃៃដៃលបន្លៃកាន់តៃវៃង និងមុតសៃួច។ (...)

ពៃះយៃស៊ូអើយ! ខ្ញុំមា្ចៃស់សៃឡាញ់ពៃះអង្គ ខ្ញុំមា្ចៃស់សៃឡាញ់ពៃះសហគមន ៍

ដៃលជាមាតា ខ្ញុំនៅចាំថា៖ "កាយវិការតូចមួយនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធ 
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មានបៃយោជន៍ជាងសា្នៃដៃផៃសៃងៗទៀតផ្តុំគា្នៃ..." ប៉ុន្តៃ តើសៃចក្តីសៃឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធ 

នោះ មាននៅក្នុងបៃះដូងខ្ញុំមា្ចៃស់ឬទៃ?... បើបំណងដ៏ធំធៃងរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់មិន

មៃនជាការសៃមៃឆ្កួតលីលាទៃឬ? បើដូចោ្នៃះ សូមពៃះអង្គបំភឺ្លខ្ញុំមា្ចៃស់ផង... ពៃះអង្គ 

ទៃង់ជៃៃបហើយ... ខ្ញុំមា្ចៃស់ស្វៃងរកសៃចក្តីពិត... បើខ្ញុំមា្ចៃស់ហា៊ៃនជៃុល សូម 

ពៃះអង្គបំបាត់ចោលទៅ ពៃៃះចំណង់ទាំងនោះជាមរណសាកៃសីធំបំផុត ចំពោះ 

ខ្ញុំមា្ចៃស់... ប៉ុន្តៃទូលពៃះបង្គំដឹងកៃៃយពីឈានដល់តំបន់ខ្ពស់បំផុតនៃសៃចក្តី 

សៃឡាញ់ បៃសិនបើខ្ញុំមា្ចៃស់មិនតៃូវបានទៅដល់ទៃ ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមា្ចៃស់នឹងរីករាយ 

ទទួលទុក្ខលំបាកជាមរណសាកៃសីក្នុងអំពើឆ្កួតលីលារបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ នោះខ្ញុំមា្ចៃស់នឹង 

មិនបានទទួលសៃចក្តីរីករាយនៃមាតុបៃទៃសទៃ លើកលៃងតៃមានអសា្ចៃរៃយ សូម 

ពៃះអង្គកុំដកហូតយកអនុសៃសាវរីយ៍នៃសៃចក្តីសងៃឃឹមលើផៃនដីរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ឡើយ។ 

ដូចោ្នៃះ សូមទុកឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់បានរីករាយតៃៃកតៃអាលនឹងសៃចក្តីសៃឡាញ់ ក្នុង 

វៃលានៃការនិរទៃសខ្លួនផង។ សូមពៃះអង្គទុកឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់កៃៃបយកភាពល្វីងជូរ

ចត់នៃមរណៈសាកៃសីផង...។

ពៃះយៃស៊ូអើយ បៃសិនបើចំណង់នៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ចំពោះពៃះអង្គ មាន 

រសជាតិឈ្ងុយឆ្ងៃញ់យា៉ៃងនៃះ តើអ្វីទៅដៃលហៅថាវង្វៃងវងា្វៃន់ តៃៃកតៃអាល 

នឹងសៃចក្តីសៃឡាញ់?

តើពៃលឹងមិនគៃប់លក្ខណ៍ ដូចខ្ញុំមា្ចៃស់អាចទាក់ទាញយកសៃចក្តីសៃឡាញ ់

ដ៏ពៃញលៃញដូចម្តៃចទៅ? ពៃះយៃស៊ូអើយ! ពៃះអង្គជាមិត្តដំបូង និងតៃមា្នៃក់ 

គត់របស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ ខ្ញុំសៃឡាញ់តៃពៃះអង្គ តើអ្វីទៅជាអាថ៌កំបាំងនៃះ? ហៃតុអ្វីបាន 

ជាទៃង់មិនបមៃុងទុកការទាក់ទាញនៃះសមៃៃប់ពៃលឹងធំៗ ដូចសត្វឥន្ទៃី ដៃល 

ហើរសំកាំងខាងលើ?... ខ្ញុំមា្ចៃស់ជាកូនបកៃសីតូចទើបតៃញាស់ មិនមៃនជាសត្វ 

ឥន្ទៃីទៃ ប៉ុន្តៃភ្នៃក និងបៃះដូងជាឥន្ទៃី ទោះជាខ្ញុំមា្ចៃស់តូចក៏ពិតមៃន ប៉ុន្តៃហា៊ៃន

សម្លឹងពៃះអាទិតៃយនៃពៃះជាមា្ចៃស់ ដៃលជាពៃះអាទិតៃយនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ ហើយ 
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បៃះដូងខ្ញុំមា្ចៃស់ ទាក់ទាញពៃះអាទិតៃយ ដូចបៃះដូងឥន្ទៃីដៃរ...។ កូនបកៃសីចង់ហើរ

រហូតដល់ពៃះអាទិតៃយ ដ៏មានស្មើចៃងចាំងនៃះ ដៃលទាក់ទាញភ្នៃកបកៃសីៗ ចង់ 

ធ្វើតៃៃប់តាមឥន្ទៃីជាបងប្អូន ដៃលអាចហើរខ្ពស់រហូតដល់លំនៅនៃពៃះជាមា្ចៃស់ 

នៃពៃះតៃៃឯក... ប៉ុន្តៃគួរឲៃយសា្តៃយ បកៃសីតូចអាចធ្វើបានតៃឹមតៃទទះសា្លៃប មិន 

អាចហើររួច តើបកៃសីនឹងទៅជាអ្វី? តៃូវសា្លៃប់ដោយដឹងខ្លួនថាឥតសមត្ថភាព? 

ទៃ! កូនបកៃសីមិនពៃួយឡើយ។ គៃបោះបង់បំណងនៃះដោយសៃចក្តីកា្លៃហាន គៃ

គៃៃន់តៃចង់សម្លឹងពៃះអាទិតៃយនៃពៃះជាមា្ចៃស់ គៃមិនខា្លៃចអ្វីឡើយ ទោះជាមាន 

ភ្លៀងខៃយល់ក៏ដោយ។ បៃសិនបើពពកខ្មៃមកបិទបាំងតារានៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ 

កូនបកៃសីមិនប្តូរទីតាំងទៃ វាដឹងថាកៃៃយពពកនោះ ពៃះអាទិតៃយនៅតៃភឺ្លចៃងចាំង 

ជានិច្ច។ ជួនកាលបៃះដូងកូនបកៃសីតៃូវបក់បោកដោយពៃយុះសងៃឃរា វាហាក់ដូច 

មិនជឿថា មានអ្វីៗកៃៃពីពពកដៃលហ៊ុំព័ទ្ធវាឡើយ ដូច្នៃះហើយ ទើបវាតៃៃកអរ 

យា៉ៃងខា្លៃំង។ ជាសុភមង្គលសមៃៃប់កូនបកៃសី ដៃលអាចឈរនៅទីនោះ សម្លឹង 

មើលពន្លឺដៃលមើលមិនឃើញ បិទបាំងជំនឿរបស់វា!... ពៃះយៃស៊ូអើយ រហូត 

ដល់ពៃលនៃះ ខ្ញុំមា្ចៃស់យល់អំពីសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ ចំពោះកូនបកៃសី 

ដោយវាមិនទៅណាឆ្ងៃយពីពៃះអង្គឡើយ... ខ្ញុំមា្ចៃស់ដឹងថា ពៃះអង្គក៏ដឹងដៃរ ជា 

រឿយៗសត្វលោកមិនគៃប់លក្ខណ៍នៃះ ភ្លៃចខ្លួន ចឹកឆ្វៃងចឹកសា្តៃំ រត់តាមដង្កូវ... 

រួចបៃទះថ្លុកទឹកតូចមួយ ធ្វើឲៃយវាទទឹកសា្លៃបដៃលទើបនឹងដុះ វាឃើញផ្កៃមួយ 

ទងគួរឲៃយសៃឡាញ់ សា្មៃរតីដ៏តូចរបស់វា គិតទៅដល់ផ្កៃ... ទីបំផុត ដោយវាមិន 

អាចហើរសំកាំងដូចឥន្ទៃីបាន បកៃសីកមៃសត់គិតគូរតៃរឿងកំបុិកកំប៉ុកលើផៃនដីនៃះ 

តទៅទៀត... កៃៃយពីបានបៃពៃឹត្តកំហុសឆ្គងហើយ កូនបកៃសីមិនចូលពួនកន្លៀត 

ណាមួយ ដើមៃបីយំសោកបោកខ្លួនទៃ គៃងាកទៅរកពៃះអាទិតៃយជាទីសៃឡាញ់ 

តៃដងសា្លៃប បៃរទៅរកកាំរស្មី ដៃលផ្តល់ភាពកក់កៅ្តៃដល់កូនសា្លៃបទទឹករបស់ 

គៃៗ គៃថ្ងួចថ្ងូរដូចសត្វតៃចៀកកាំ សារភាពរៀបរាប់យា៉ៃងលំអិត អំពីចិត្តសាវា 

គា្មៃនភក្តីភាព គិតថាខ្លួនចិត្តធំជៃុល ហា៊ៃនបំបរបង់ខ្លួន ចង់បានអាណាចកៃនឹង 
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ទាក់ទាញសៃចក្តីសៃឡាញ់នៃពៃះជាមា្ចៃស់ ដៃលមិនបានមករកអ្នកសុចរិតទៃ 

បៃរជារកអ្នកបៃពៃឹត្តអំពើបាបទៅវិញ... បៃសិនបើតារាជាទីសៃឡាញ់ ធ្វើជាមិន 

ឮសំឡៃងត្អូញត្អៃររបស់សត្វដៃលទៃង់បង្កើតមកទៃ ឬក៏មិនពៃមបញ្ចៃញរស្មីនោះ 

កូនបកៃសីនៅតៃទទឹកសា្លៃប រងារញ័រញាក់ រីករាយនឹងទទួលទុក្ខលំបាកដៃលខ្លួន

បានធ្វើ... ពៃះយៃស៊ូអើយ! សូមឲៃយកូនបកៃសីរបស់ពៃះអង្គបានរីករាយក្នុងភាព 

ទន់ខៃសាយ និងតូចទាបនៃះផង តើគៃធំឡើងនឹងកា្លៃយជាអ្វី?... គៃគា្មៃនចិត្តអង់អាច 

ហា៊ៃនបងា្ហៃញខ្លួន ឬងុយងោកចំពោះពៃះភក្តៃពៃះអង្គទៃ នៃះហើយជាភាពទន់ 

ខៃសាយរបស់កូនបកៃសី។ កាលបើគៃកៃលៃកមើលចំទៅពៃះអាទិតៃយនៃពៃះជាមា្ចៃស ់

ដៃលមានពពកបាំងជិតពន្លឺ ទោះជាគៃខិតខំយា៉ៃងណាក៏ដោយ ភ្នៃកតូចរបស់គៃ 

បិទជិត លាក់កៃបាលកៃៃមកូនសា្លៃប ដៃកលក់ ដោយគិតថាខ្លួនកំពុងសម្លឹងមើល 

ទៅតារាជាទីសៃឡាញ់។ ពៃលដឹងខ្លួនគៃមិនសា្តៃយកៃៃយទៃ បៃះដូងដ៏តូច 

របស់គៃស្ងប់ គៃក៏ចាប់ផ្តើមចៃៀងសៃចក្តីសៃឡាញ់ គៃបន់សៃន់ចំពោះទៃវទូត 

និងសន្តបុគ្គលនន ដៃលបានឡើងទៅលើ ដូចឥន្ទៃីឆ្ពៃះទៅសា្ថៃនបរមសុខ 

ដៃលគៃបៃៃថា្នៃ។ ឥន្ទៃីទាំងនោះនឹងអាណិតដល់ប្អូនតូច ក៏ការពារគៃ ដៃញពួក

តា្មៃតដៃលបៃៃថា្នៃខាំតៃបាក់កូនបកៃសី ឲៃយរត់បៃៃសអាយុ។ តា្មៃតជាពួកអារកៃស កូន 

បកៃសីមិនខា្លៃចពួកវាទៃ គៃមិនមៃនជាចំណីរបស់ពួកតា្មៃតឡើយ ប៉ុន្តៃជាចំណីឥន្ទៃី 

ដៃលគៃគយគន់ក្នុងមណ្ឌលពៃះអាទិតៃយជាទីសៃឡាញ់។ ឱពៃះបុតៃៃនៃពៃះជាមា្ចៃស ់

អើយ ពៃះអង្គជាឥន្ទៃីដៃលខ្ញុំមា្ចៃស់គោរព និងសៃឡាញ់ ពៃះអង្គបានទាក់ទាញ

ចិត្តខ្ញុំមា្ចៃស់ គឺពៃះអង្គបានហោះហើររហូតដល់ទីនិរទៃសខ្លួន ដើមៃបីរងទុក្ខលំបាក 

និងសោយទិវង្គត ដើមៃបីឲៃយពៃលឹងទាំងអស់ ដៃលទៅតាមពៃះអង្គរហូតដល់ 

សា្ថៃនបរមសុខ ជាលំនៅនៃពៃះតៃៃឯក ដៃលជាទីរីករាយកៃៃលៃង។ ទៃង់បាន

ពុះពាររហូតទាល់តៃឆ្លងដល់សា្ថៃននៃពន្លឺ ដៃលជាសា្ថៃនរបស់ពៃះអង្គៗ ជាអ្នក

សា្នៃក់នៅក្នុងជៃលងភ្នំទឹកភ្នៃក លាក់ពៃះកាយក្នុងនំតងា្វៃយ ឥន្ទៃីនៃពៃះជាមា្ចៃស់ 

សូមពៃះអង្គផ្តល់អាហារដៃលមានរសជាតិ ឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់ផង ខ្ញុំមា្ចៃស់ជាសត្វលោក 
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ដ៏កមៃសត់ បើពៃះអង្គមិនបៃរពៃះនៃតៃ មកទតមើលជីវិតរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ទៃ នោះខ្ញុំ 

មា្ចៃស់នឹងតៃលប់ទៅកន្លៃងសោះសូនៃយជាមិនខាន... ឱពៃះយៃស៊ូ! ខ្ញុំមា្ចៃស់សូម

ថ្លៃងអំណរពៃះគុណជាពន្លឹក សូមទុកឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់ពោលថា ខ្ញុំមា្ចៃស់វង្វៃងវងា្វៃន់ 

ពៃៃះពៃះអង្គ... តើពៃះអង្គមានបំណងដូចម្តៃច ចំពោះការវង្វៃងវងា្វៃន់នៃះ? តើ

បៃះដូងខ្ញុំមា្ចៃស់មិនរត់ទៅរកពៃះអង្គទៃឬ? ការទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ មានទីកំណត ់

យា៉ៃងណា...។ ឱ ខ្ញុំមា្ចៃស់ដឹងហើយ! ចំពោះពៃះអង្គ សន្តបុគ្គលក៏ធ្លៃប់វង្វៃងវងា្វៃន ់

ដៃរ ពួកលោកបានបំពៃញសកម្មភាពធំៗ ពៃៃះពួកលោកជាឥន្ទៃី...។

ពៃះយៃស៊ូ ខ្ញុំមា្ចៃស់តូចទាបណាស់ មិនអាចបំពៃញកិច្ចការធំបានទៃ... 

ភាពវង្វៃងរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ សងៃឃឹមលើសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ ដៃលពៃម 

ទទួលរូបខ្ញុំមា្ចៃស់ជាដងា្វៃយ... អំពើវង្វៃងវងា្វៃន់របស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ គឺអង្វរសូមឲៃយឥន្ទៃី 

ដៃលជារៀមចៃបងទាំងអស់ បៃគល់សិទ្ធិឲៃយខ្ញុំបានហោះហើរទៅរកពៃះអាទិតៃយនៃ 

សៃចក្តីសៃឡាញ់ ដោយសា្លៃបឥន្ទៃីពៃះជាមា្ចៃស់ផ្ទៃល់ផង... 

ពៃលណាក៏បានដៃរ តាមតៃពៃះហឫទ័យពៃះអង្គជាទីសៃឡាញ់អើយ! 

កូនបកៃសីរបស់ពៃះអង្គ នៅតៃគា្មៃនកមា្លៃំង គា្មៃនសា្លៃប គៃនៅតៃបើកភ្នៃកសម្លឹង

ទៅពៃះអង្គជានិច្ច គៃចង់ជាប់ស្នៃហ៍ពៃះនៃតៃរបស់ពៃះអង្គ គៃចង់កា្លៃយទៅជា

ចំណីនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ...។ ខ្ញុំមា្ចៃស់នៅមានសងៃឃឹមថា ថ្ងៃណា 

មួយ ឥន្ទៃីជាទីសៃឡាញ់ពៃះអង្គនឹងយាងមករកកូនបកៃសី ហើយហើរនំគៃទៅ

សា្ថៃនបរមសុខនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ ពៃះអង្គនឹងបោះគៃចូលទៅក្នុងជៃៃះភ្លើង

នៃសៃចក្តីសៃឡាញ់នៃះជារៀងរហូត ដៃលគៃបៃគល់ខ្លួនជាតងា្វៃយ...

ពៃះយៃស៊ូអើយ! ទូលពៃះបង្គំមិនអាចបៃៃប់ទៅពៃលឹងតូចៗឯទៀតថា 

ធម៌មៃតា្តៃរបស់ពៃះអង្គ មិនអាចថ្លៃងពនៃយល់បានទៃ ខ្ញុំមា្ចៃស់ដឹងថា បៃសិនបើ 

ពៃះអង្គរកមិនបានពៃលឹងទន់ខៃសាយ និងតូចជាងខ្ញុំមា្ចៃស់ទៀតនោះ ពៃះអង្គ 
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មុខជាគាប់ពៃះហឫទ័យ ផ្តល់អំណយធំជាងមុនថៃមទៀត បើពៃលឹងនៃះ 

លះបង់ខ្លួន ផ្ញើជីវិតទាំងសៃុងលើសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាជាអនៃករបស់ពៃះអង្គ។ 

ប៉ុន្តៃ ហៃតុអ្វីបានជាពៃះអង្គបៃៃថា្នៃបៃគល់អាថ៌កំបាំងនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់នៃះ? 

ពៃះអង្គអើយ មិនមៃនពៃះអង្គទៃឬ ដៃលបងៃៀនខ្ញុំមា្ចៃស់ ហើយហៃតុដូចម្តៃច

បានជាពៃះអង្គមិនអាចបៃៃប់អ្នកឯទៀតឲៃយដឹងផង?... មៃនហើយខ្ញុំមា្ចៃស់ដឹង 

ខ្ញុំមា្ចៃស់ប្តៃជា្ញៃថា នឹងបំពៃញកិច្ចការនៃះទាល់តៃបានសមៃៃច សូមពៃះអង្គមៃតា្តៃ

បន្ទៃបពៃះនៃតៃទតមកពៃលឹងតូចៗមួយចំនួយធំ ខ្ញុំមា្ចៃស់សូមអង្វរ សូមពៃះអង្គ 

រីសយកតងា្វៃយតូចៗ ដៃលសក្តិសមនឹងសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ ឲៃយបាន 

ចៃើនផង! ...
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សន្តី ថ្ររ្រសា ន្រព្រះកុមារយ្រស៊ូ និង ព្រះភក្តដ៏វិសុទ្ធ 

សៀវភៅសរស្ររជូនចំពោះ អ្នកម៉្រ ម៉ារីដឺកុងសាក 

សៀវភៅ "គ"

ភាពងងឹតន្រជំនឿ 

(១៨៩៦ - ១៨៩៧) 

ឱ អ្នកម៉ៃ! ខ្ញុំដឹងថា ពៃះជាមា្ចៃស់មានពៃះបន្ទូលតាមរយៈអ្នកម៉ៃជានិច្ច។ 

មានដូនជីជាចៃើន គិតថា អ្នកម៉ៃទមៃើសខ្ញុំ ថាតាំងពីខ្ញុំចូលមកនៅក្នុងអារាម

នៃះ អ្នកម៉ៃលួងលោម និងសរសើរខ្ញុំឥតដច់។ តាមពិតទៅ មិនដូចោ្នៃះទៃ សូម 

អ្នកម៉ៃអានសៀវភៅកំណត់អនុសៃសាវរីយ៍អំពីកុមារភាពរបស់ខ្ញុំ អ្នកម៉ៃនឹងឃើញ 

នូវអ្វីៗ ដៃលខ្ញុំគិតអំពីការអប់រំដ៏តឹងរឹង និងមាតុភាព ដៃលខ្ញុំបានទទួលពីអ្នក។ 

ខ្ញុំសូមថ្លៃងអំណរគុណអស់ពីដួងចិត្ត ចំពោះអ្នកម៉ៃ ដៃលមិនបានទមៃើសខ្ញុំ។ 

ពៃះយៃស៊ូទៃង់សា្គៃល់ចៃបាស់ថា ផ្កៃតូចរបស់ពៃះអង្គ ទឹកលើកកមា្លៃំងនៃការចៃះ 

ដក់ខ្លួន ពៃៃះផ្កៃនៅទន់ខៃសាយណាស់ មិនអាចចាក់ឫស ដោយគា្មៃនការសង្គៃៃះ 

នៃះទៃ ហើយពៃះអង្គផៃសាយមៃតា្តៃធម៌នៃះ តាមរយៈអ្នកម៉ៃ។
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មួយឆ្នៃំកន្លះមកនៃះ ពៃះយៃស៊ូមានបំណងផ្លៃស់ប្តូររបៀបដំផ្កៃតូច ពៃះអង្គ 

ឈ្វៃងយល់ថា ការសៃៃចល្មមគៃប់គៃៃន់ហើយ ដល់វៃនពៃះអាទិតៃយជាអ្នកធ្វើ 

ឲៃយលូតលាស់ម្តង។ ទៃង់លៃងចង់បៃទានភាពញញឹម លួងលោមតាមរយៈអ្នក 

ម៉ៃទៀតហើយ។ កម្តៃដ៏សៃទន់របស់ពៃះអាទិតៃយនៃះ មិនបានធ្វើឲៃយផ្កៃស្វិត 

សៃពោនទៃ ផ្ទុយទៅវិញ ផ្កៃលូតលាស់យា៉ៃងល្អ។ តំណក់ទឹកដក់ក្នុងសៃទាប់ផ្កៃ 

អី្វឲៃយនងគិតថា ខ្លួននៅតូចទន់ខៃសាយជានិច្ច... សត្វលោកអាចបន្ទៃបខ្លួន 

គយគន់មើលផ្កៃ ពោលពាកៃយសរសើរ ខ្ញុំមិនដឹងថាពៃៃះអ្វីទៃ ប៉ុន្តៃនោះគៃៃន់តៃ

ជាការបន្ថៃមការរីករាយ ក្លៃងកា្លៃយបន្តិចបន្តួចទៅលើសៃចក្តីរីករាយពិតបៃៃកដ 

ដៃលមាននៅក្នុងចិត្ត ពៃៃះផ្កៃយល់ថា ខ្លួនគៃៃន់តៃជាភាពទទៃតូចមួយ ចំពោះ

ពៃះនៃតៃពៃះជាមា្ចៃស់ប៉ុណ្ណៃះ ដៃលផ្កៃតៃូវបានការពារមិនឲៃយទទួលការសរសើរ 

គៃប់ពៃល ទើបតៃបកផ្កៃគា្មៃនដក់សនៃសើមនៃចិត្តសុភាពរាបសាគៃប់គៃៃន់ពិត 

មៃនទៃឬ? ឥឡូវនៃះ គា្មៃនអ្វីគួរឲៃយបារម្ភឡើយ ផ្កៃតូចយល់ថា សនៃសើមដៃលដក់

ជាប់តៃបករបស់ខ្លួននៃះ បៃសើរជាងទឹកភា្លៃវនៃការសរសើរ។

អ្នកម៉ៃ! ខ្ញុំមិនបាច់ជមៃៃបជូនអំពីសៃចក្តីសៃឡាញ់ និងការជឿទុកចិត្ត 

ដៃលអ្នកធ្លៃប់មានចំពោះកូនឡើយ កូនមិនភ្លៃចទៃ ប៉ុន្តៃឥឡូវនៃះ គា្មៃនអ្វីគួរ 

បារម្ភឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញុំរីករាយនឹងតបស្នងទៅពៃះជាមា្ចៃស់វិញ ដោយពៃះអង្គ 

បានបៃទាននូវអ្វីៗដៃលល្អចំពោះខ្ញុំ តៃបើពៃះអង្គបៃទានឲៃយខ្ញុំកាន់តៃបៃសើរថៃម 

ទៀត តាមតៃពៃះហឫទ័យពៃះអង្គទៅចុះ... អ្នកម៉ៃ! មាគា៌ៃដៃលពៃះជាមា្ចៃស់ 

ដឹកនំពៃលឹងទាំងអស់ មិនដូចគា្នៃទៃ! ជីវិតសន្តបុគ្គលខុសពីយើងឆ្ងៃយណាស់ 

កៃៃយពីសា្លៃប់ ពួកលោកមិនបានទុកអនុសៃសាវរីយ៍ ឬសំណៃរអ្វីឡើយ ប៉ុន្តៃ 

សន្តបុគ្គលជាចៃើនបានធ្វើឲៃយពៃះសហគមន៍យើងបានទទួលការសម្តៃងឲៃយដឹង 

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ តាមរយៈសន្តី ថៃរៃសា (នៃអាវីឡា) ជាដើម ពៃះអង្គ មិនខា្លៃចនឹង 

សម្តៃងបៃៃប់ឲៃយគៃដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងរបស់ពៃះមហាកៃសតៃទៃ ដើមៃបី ឲៃយគៃសា្គៃល់ 
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និងសៃឡាញ់ពៃះអង្គកាន់តៃចៃើន។ សន្តបុគ្គលទាំងពីរបៃភៃទនៃះ តើពៃះអង្គ 

គាប់ពៃះហឫទ័យ និងសន្តបុគ្គលបៃភៃទណា? បើតាមខ្ញុំ ខ្ញុំយល់ថាទៃង់គាប់

ពៃះហឫទ័យទាំងអស់ ពៃៃះពួកលោកបានដើរតាមមាគា៌ៃនៃពៃះ វិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 

ហើយពៃះជាមា្ចៃស់មានពៃះបន្ទូល៖ ចូរបៃៃប់ទៅអ្នកសុចរិតថា អ្វីៗទាំងអស់ 

បៃសើរហើយ។ មៃនហើយ បៃសើរលុះតៃៃដៃលគៃមិនស្វៃងរក អ្វីៗ កៃៃពីបំណង 

របស់ពៃះយៃស៊ូ ដូច្នៃះហើយខ្ញុំដៃលជាកូនផ្កៃតូច ខិតខំ គោរពតាមពៃះយៃស៊ូ  

ដើមៃបីឲៃយអ្នកមៃ៉បានសបៃបាយចិត្ត។

អ្នកម៉ៃជៃៃបទៃ ខ្ញុំតៃងតៃចង់កា្លៃយជាសន្តីមួយរូប ប៉ុន្តៃគួរឲៃយសា្តៃយ កាល 

បើខ្ញុំបៃៀបផ្ទឹមខ្លួនឯងទៅសន្តបុគ្គលម្តងមួយ ខ្ញុំយល់ថា ខុសគា្នៃដូចភ្នំ និងគៃៃប ់

ខៃសាច់ តៃខ្ញុំមិនអស់សងៃឃឹមទៃ ហើយបៃៃប់ខ្លួនឯងថា៖ ពៃះជាមា្ចៃស់មិនណៃនំនូវ 

ចំណង់ដៃលមិនអាចធ្វើកើតទៃ ទោះជាខ្ញុំតូចទន់ខៃសាយក៏ដោយ ខ្ញុំនឹងអាចទៅ 

ជាសន្តីដ៏វិសុទ្ធបាន បើចង់កា្លៃយជាធំ ទៅមិនរួចទៃ ខ្ញុំតៃូវតៃទៃៃំទៃទៅតាម 

លក្ខណៈខ្វះខាតរបស់ខ្លួន តៃខ្ញុំចង់រកមធៃយាបាយឲៃយបានទៅដល់សា្ថៃនបរមសុខ 

តាមមាគា៌ៃដ៏តៃង់តូចមួយ មាគា៌ៃតូចដៃលខ្លី ហើយថ្មី ខុសប្លៃកពីគៃ។ យើងរស់ 

ក្នុងសម័យកត្តកម្ម (សម័យកាលបង្កើតឆ្នៃបៃឌិត) ឥឡូវនៃះ នៅតាមផ្ទះអ្នក 

មានទៃពៃយចៃើន គៃបៃើជណ្តើរយន្ត មិនចាំបាច់លំបាកឈានឡើងជណ្តើរដូច 

មុនឡើយ។ ខ្ញុំក៏ចង់រកជណ្តើរយន្តជិះឡើងទៅពៃះយៃស៊ូដៃរ ពៃៃះខ្ញុំតូច មិន

អាចឡើងជណ្តើរចោតនៃភាពគៃប់លក្ខណ៍បានឡើយ។ ដូចោ្នៃះហើយខ្ញុំស្វៃង 

រកសៀវភៅសន្តបុគ្គល ដៃលអាចចង្អុលបងា្ហៃញជណ្តើរយន្ត ដៃលខ្ញុំបៃៃថា្នៃ ហើយ 

ខ្ញុំបានឃើញសម្ដីទាំងនៃះ ដៃលចៃញពីពៃះឧស្ននៃបណ្ឌិតដៃលរស់នៅអស់កលៃប 

ជានិច្ចថា៖ បើអ្នកណាតូច (ទន់ខៃសាយ) សូមមករកខ្ញុំ។ ឱ ពៃះជាមា្ចៃស់អើយ! 

ដោយគិតថា ទូលពៃះបង្គំជាខ្ញុំ បានរកឃើញវត្ថុជាទីបៃៃថា្នៃ ហើយខ្ញុំមា្ចៃស់ក៏មក 

រកពៃះអង្គ រួចខ្ញុំមា្ចៃស់បន្តការសៃៃវជៃៃវតទៅទៀត ហើយរកឃើញថា៖ ខ្ញុំនឹង 
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លួងលោមអ្នក ដូចមា្តៃយបបោសអង្អៃលកូន ខ្ញុំនឹងឱបអ្នកជាប់ដើមទៃូង នឹង 

យោលអ្នកលើជង្គង់របស់ខ្ញុំ! គា្មៃនសម្ដីណាសៃទន់ពិរោះរណ្តំ មកធ្វើឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់

ពៃញចិត្តជាងនៃះទៃ។ ជណ្តើរយន្តដៃលតៃូវនំខ្ញុំមា្ចៃស់ទៅសា្ថៃនបរមសុខ គឺ 

ពៃះហស្ថទាំងទ្វៃរបស់ពៃះអង្គ ឱពៃះយៃស៊ូអើយ! ខ្ញុំមា្ចៃស់មិនចង់ធំទៃ ខ្ញុំមា្ចៃស់ 

ចង់នៅតូចជានិច្ច។ ពៃះជាមា្ចៃស់អើយ! ពៃះអង្គបានជួយខ្ញុំមា្ចៃស់ចៃើនហួស  

សៃចក្តីបៃៃថា្នៃរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ទៅហើយៗ ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់ចៃៀងលើកតម្កើងធម៌មៃតា្តៃ

ករុណាដ៏លើសលប់របស់ពៃះអង្គ។ "ពៃះអង្គបងៃៀនខ្ញុំមា្ចៃស់តាំងពីក្មៃង រហូត 

ដល់សព្វថ្ងៃនៃះ ខ្ញុំមា្ចៃស់បានបៃកាសបៃៃប់គៃឯងអំពីសា្នៃពៃះហស្ថដ៏អសា្ចៃរៃយរបស់ 

ពៃះអង្គ ខ្ញុំមា្ចៃស់នឹងបន្តបៃកាសរហូតដល់ចាស់" (ទក ១២០)។ តើវ័យចាស់របស ់

ខ្ញុំមា្ចៃស់យា៉ៃងណាទៅ? បៃហៃលជាពៃលនៃះហើយ ពៃៃះសមៃៃប់ពៃះអង្គ 

២០០០ឆ្នៃំ មិនគាប់ពៃះហឫទ័យជាង ២០ឆ្នៃំ ឬ ១ថ្ងៃទៃ... សូមអ្នកម៉ៃកុំគិតថា

កូនចង់ចោលម៉ៃឡើយ... កុំគិតថាកូនទុកការសា្លៃប់នៅពៃលពៃឹកពៃលឹម មាន 

តម្លៃជាងវៃលាថ្ងៃរៀបលិចអី។ តម្លៃដៃលជាបំណងតៃមួយគត់របស់កូន គឺផ្គៃប់ 

ពៃះហឫទ័យនៃពៃះយៃស៊ូ។ ឥឡូវនៃះ ពៃះអង្គហាក់ដូចជាខិតមកជិត ដើមៃបី  

ទាក់ទាញកូនទៅកាន់សា្ថៃននៃសិរីរុងរឿងរបស់ពៃះអង្គ ហើយកូនតៃៃកអរណាស់។ 

តាំងពីយូរមកហើយ កូនយល់ថា ពៃះជាមា្ចៃស់មិនតៃូវការនរណាមា្នៃក់ (ពៃះអង្គ

កាន់តៃមិនតៃូវការកូនជាងអ្នកឯទៀតផង) ដើមៃបីធ្វើអំពើល្អលើផៃនដីទៃ។ (...)

អ្នកម៉ៃជាទីសៃឡាញ់ ម៉ៃមិនខា្លៃចនិយាយថា ពៃះជាមា្ចៃស់បានបំភឺ្លពៃលឹង

ខ្ញុំថា ពៃះអង្គបានបៃទានបទពិសោធន៍យូរអង្វៃងមកឲៃយខ្ញុំ... អ្នកម៉ៃអើយ! ឥឡូវ 

នៃះ ខ្ញុំនៅក្មៃងខ្ចីពៃក ដើមៃបីមានអំនួត ក្មៃងពៃក ដើមៃបីរៀបចំឃ្លៃលៃបះ ដើមៃបី 

ឲៃយអ្នកម៉ៃជឿថា ខ្ញុំមិនលើកកំពស់ខ្លួនឯង ខ្ញុំគៃៃន់តៃសូមឲៃយពៃះជាមា្ចៃស់ដ៏មាន 

ឫទា្ធៃនុភាព បៃទានអ្វីៗធំល្មមនឹងពៃលឹងបុតៃៃរបស់ពៃះមាតា ធំជាងនៃះទៅ 

ទៀត គឺបងា្ហៃញបៃៃប់ពៃះអង្គនូវភាពតូចទន់ខៃសាយ អសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ។ ដូច 
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អ្នកម៉ៃជៃៃបសៃៃប់មកហើយ ពៃះជាមា្ចៃស់បៃទានការលំបាកជាចៃើនលើកចៃើនសារ 

មកឲៃយខ្ញុំៗ ទទួលការឈឺចាប់យា៉ៃងចៃើន តាំងពីខ្ញុំមានកំណើតលើភពផៃនដីនៃះ 

ប៉ុន្តៃទោះជាកុមារភាពរបស់ខ្ញុំពោរពៃញទៅដោយទុក្ខកៃៀមកៃំយា៉ៃងណាក៏ដោយ 

ឥឡូវនៃះ ខ្ញុំមិនរងទុក្ខលំបាកដូចមុនទៃ ខ្ញុំសបៃបាយនឹងរងទុក្ខលំបាក ដោយ 

សៃចក្តីរីករាយ និងស្ងប់។ អ្នកម៉ៃ! ទាល់តៃម៉ៃសា្គៃល់អាថ៌កំបាំងទាំងអស់នៃ 

ពៃលឹងខ្ញុំ ទើបម៉ៃមិនអស់សំណើច ក្នុងការអានសំនៃរនៃះ តើមានពៃលឹងណា 

ដៃលរំភើបជាងខ្ញុំ បើគៃវិនិច្ឆ័យតាមរូបភាពខាងកៃៃ? ឱ! បើសិនជាការលំបាក 

ដៃលខ្ញុំបានទទួលតាំងពីមួយឆ្នៃំមកនៃះ លៃចចៃញមកខាងកៃៃ តើគួរឲៃយឆ្ងល់ 

ទៃ?... (...)

ឆ្នៃំមុន ពៃះជាមា្ចៃស់ទៃង់បៃទានការលួងលោម ដោយពិនិតៃយលើការតម

អាហារនៃបុណៃយរដូវសៃសិបថ្ងៃ តាំងតឹងរុឹង ខ្ញុំមិនដៃលមានអារម្មណ៍ថា មាន 

កមា្លៃំងខា្លៃំងដូចលើកនៃះទៃ ថាមពលនៃះនៅស្ថិតស្ថៃររហូតដល់បុណៃយចម្លង។ 

ប៉ុន្តៃ នៅថ្ងៃសុកៃពិសិដ្ឋ ពៃះយៃស៊ូមានបំណងបៃទានសៃចក្តីសងៃឃឹមឲៃយខ្ញុំទៅ 

ជួបពៃះអង្គនៅសា្ថៃនបរមសុខ ក្នុងពៃលឆប់ៗនៃះ... អនុសៃសាវរីយ៍នៃះ ផ្អៃមល្ហៃម 

ណាស់សមៃៃប់ខ្ញុំ!... កៃៃយពីស្មឹងសា្មៃធកៃបៃរពៃះផ្នូរ រហូតដល់ពាក់កណា្តៃល 

អាធៃៃត ខ្ញុំក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់។ គៃៃន់តៃដក់កៃបាលដល់ខ្នើយ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ 

ថា ទឹកជន់ឡើងៗរហូតដល់បបូរមាត់។ កាលនោះ ខ្ញុំមិនដឹងថាជាអ្វីទៃ តៃខ្ញុំ 

គិតថា បៃហៃលជាខ្ញុំជិតសា្លៃប់ហើយៗ ខ្ញុំតៃៃកអរណាស់... ដោយយើងបានផ្លុំ 

ចង្កៀងពន្លត់រួចសៃៃចទៅហើយ ខ្ញុំគិតថា ចាំពៃឹកសឹមគិតតទៅទៀត ពៃៃះខ្ញុំ

ហាក់ដូចជាដឹងថាខ្ញុំក្អួតឈាម។ ពៃលពៃឹកឡើង កាលបើដឹងខ្លួនភា្លៃម ក៏នឹកទៅ

ដល់រឿងសបៃបាយដៃលគួរនិយាយបៃៃប់គៃឯង ខ្ញុំដើរទៅកៃបៃរបង្អួច ទើបខ្ញុំដឹង 

ថា... មិនខុសទៃ... ឱ! វៃលានោះ ពៃលឹងខ្ញុំពោរពៃញទៅដោយការលួងលោម 

ពៃះយៃស៊ូយាងមកហៅខ្ញុំលើកទីមួយ នៅថ្ងៃខួបនៃការសុគតរបស់ពៃះអង្គ ខ្ញុំ 
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ជឿជាក់។ ហាក់ដូចជាមានសំឡៃងខៃសឹបតិចៗពីចមា្ងៃយបៃៃប់ថា ពៃះសា្វៃមីយាង 

មកហើយ... ខ្ញុំបានចូលរួមសូតៃអធិដ្ឋៃនពៃលពៃឹក (...) បៃកបដោយចិត្តពុះ 

ពោរយា៉ៃងខា្លៃំង។ កាលនោះ ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំវៃនខ្ញុំ ដើមៃបីជមៃៃបជូនអ្នកម៉ៃអំពី 

សៃចក្តីសងៃឃឹម និងសុភមង្គលរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តៃខ្ញុំបន្ថៃមថា ខ្ញុំឥតមានការឈឺចាប់ទៃ 

មិនបាច់ពៃយាបាលឡើយ។ តាមការពិតខ្ញុំបានធូរសៃៃលចិត្ត ដោយចូលរួមថ្ងៃ 

សុកៃពិសិដ្ឋដូចបំណង។ ភាពតឹងរុឹងនៅកាមៃលកន្លងមក ហាក់ដូចជាមិនដៃល 

ផ្តល់ការរីករាយជាពន្លឹកដូចពៃលនៃះឡើយ សៃចក្តីសងៃឃឹមថាបានទៅសា្ថៃនបរមសុខ 

បានលើកខ្ញុំទៅដក់កន្លៃងគួររីករាយយា៉ៃងខា្លៃំង។ លា្ងៃចនៃបៃកបដោយសុភមង្គល 

នោះបានមកដល់ តៃូវតៃសមៃៃក ប៉ុន្តៃដូចយប់មុនដៃរ ពៃះយៃស៊ូបៃទានសញ្ញៃ 

ថា ការចូលទៅរស់នៅសា្ថៃនបរមសុខមិនយូរទៃ...

ពៃលនោះ ខ្ញុំតៃៃកអរ និងមានជំនឿយា៉ៃងខា្លៃំងកា្លៃ ចៃបាស់លាស់ថា ពៃះ 

ជាមា្ចៃស់មានបំណងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ ដើមៃបីសុភមង្គលខ្ញុំៗ មិនយល់សោះថា 

ហៃតុអ្វីក៏មានអ្នកបៃមាថសាសន គា្មៃនជំនឿលើពៃះអង្គ។ ខ្ញុំជឿថា ពួកគៃ 

និយាយផ្ទុយនឹងគំនិត ដោយមិនពៃមទទួលថា មានសា្ថៃនបរមសុខ ជាសា្ថៃន 

ដៃលពៃះជាមា្ចៃស់ មានពៃះបំណងផ្តល់ជារងា្វៃន់ដៃលមិនសាបសូនៃយ ដោយ 

ពៃះអង្គផ្ទៃល់។ នៅថ្ងៃបុណៃយចម្លងដ៏រីករាយ ពៃះយៃស៊ូតៃៃស់ឲៃយដឹងថា ពិតជា 

មានអ្នកឥតជំនឿ ដៃលបាត់បង់កំណប់ដ៏មានតម្លៃនៃះ ជាបៃភពនៃសៃចក្តី 

រីករាយដ៏បរិសុទ្ធ និងពិតបៃៃកដ។ ពៃះអង្គអនុញ្ញៃតឲៃយពៃលឹងខ្ញុំ តៃូវរាតតៃបាត 

ដោយសៃបៃអន្ធការកៃៃសឃ្មឹក ហើយគំនិតនៃពៃះជាមា្ចៃស់ ដៃលស្លូតសៃទន់ 

កា្លៃយទៅជាបៃធនបទនៃការបៃយុទ្ធ និងវិបលា្លៃស...  ការសាកលៃបងនៃះ មាន 

រយៈពៃលតៃពីរបីថ្ងៃ ពីរបីសបា្តៃហ៍ វាអាចរលាយបាត់ទៅតាមពៃះបំណងរបស់

ពៃះជាមា្ចៃស់... ប៉ុន្តៃពៃលនោះមិនទាន់មកដល់ទៃ... ខ្ញុំចង់រៀបរាប់ទៅតាមការ 

ដៃលខ្ញុំដឹង ប៉ុន្តៃគួរឲៃយសា្តៃយ ខ្ញុំនិយាយមិនកើត។ គៃតៃូវធ្វើដំណើរតាមរូង 

កៃៃមដី ងងឹតសូនៃយសុងនៃះសិន ទើបយល់អំពីភាពងងឹតនោះ។ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំអាច
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សាកលៃបងពនៃយល់ដោយការបៃៀបធៀប។

ឧបមាថា ខ្ញុំកើតក្នុងបៃទៃសមួយដៃលហ៊ុំព័ទ្ធដោយអ័ព្ទកៃៃសឃ្មឹក ខ្ញុំមិន 

ដៃលបានគយគន់មើលធម្មជាតិសៃស់ញញឹម ផ្លៃស់ប្តូរដោយពន្លឺពៃះអាទិតៃយ

ឡើយ។ តាំងពីក្មៃងមក ខ្ញុំឮគៃនិយាយអំពីអច្ឆរិយវត្ថុទាំងនោះ ខ្ញុំដឹងថាបៃទៃស 

ដៃលខ្ញុំរស់នៅមិនមៃនជាមាតុបៃទៃសទៃ ខ្ញុំតៃងតៃនឹកដល់កន្លៃងមួយទៀត 

ឥតសៃៃកសៃៃន្ត។ មិនមៃនជារឿងបៃឌិត ដោយបៃជាជនមា្នៃក់នៃបៃទៃសដ៏ 

កៃៀមកៃំដៃលខ្ញុំរស់នៅទៃ គឺជាការពិតបៃៃកដមួយ ពៃៃះពៃះរាជានៃបៃទៃស

ដៃលបំភឺ្លដោយពៃះអាទិតៃយ មករស់នៅ ៣៣ឆ្នៃំ ក្នុងបៃទៃសងងឹត។ គួរឲៃយសា្តៃយ 

ភាពងងឹតមិនយល់ថា ពៃះរាជានោះជាពន្លឺនៃពិភពលោកទៃ... ប៉ុន្តៃ ពៃះជាមា្ចៃស ់

អើយ! បុតៃីរបស់ពៃះអង្គយល់ចៃបាស់អំពីពន្លឺនៃពៃះជាមា្ចៃស់នៃះហើយ នងសូម 

ពៃះអង្គលើកលៃងទោសដល់បងប្អូននងៗ សុខចិត្តទទួលទុក្ខលំបាកតាមតៃ 

ពៃះរាជហឫទ័យ នងមិនពៃមងើបចៃញពីភាពល្វីងជូរចត់ ដៃលបាបជនតៃូវ 

ទទួលមុនថ្ងៃកំណត់ឡើយ... ដូច្នៃះនងសូមអង្វរ ក្នុងនមខ្លួនឯង និងជំនួស 

ឲៃយបងប្អូននង៖ ពៃះអង្គអើយ! សូមមៃតា្តៃដល់ពួកយើងផង ពៃៃះយើងជាបាប 

ជនដ៏កមៃសត់!... ពៃះជាមា្ចៃស់! សូមបញ្ជូនពួកយើងទៅពនៃយល់ បងា្ហៃញសៃចក្តី 

សុចរិតផង... សូមអ្នកដៃលមិនបានទទួលពន្លឺនៃជំនឿ បានបំភឺ្លដោយចន្លុះ 

ជំនឿផង... ពៃះយៃស៊ូអើយ! សូមឲៃយពួកគៃចាកផុតពីភាពមន្ទិល ដោយសារ 

ពៃលឹងដៃលសៃឡាញ់ពៃះអង្គផង ខ្ញុំមា្ចៃស់សុខចិត្តរងទុក្ខលំបាកតៃមា្នៃក់ឯង រហូត 

ដល់ពៃលដៃលពៃះអង្គគាប់ពៃះហឫទ័យបញ្ចូលខ្ញុំមា្ចៃស់ទៅពៃះរាជាណាចកៃដ៏

មានពន្លឺតៃចះតៃចង់របស់ពៃះអង្គ។ ទូលពៃះបង្គំជាខ្ញុំ ទូលសុំការបៃៃសបៃណី 

តៃមួយមុខគត់ គឺមិនជំទាស់ជាដច់ខាតជាមួយពៃះអង្គ...។ (...)

ឱ! បៃសិនបើខ្ញុំមា្ចៃស់ធ្វើពៃះអង្គមិនគាប់ពៃះហឫទ័យ សូមពៃះយៃស៊ូ 

មៃតា្តៃលើកលៃងទោសឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់ផង ប៉ុន្តៃទៃង់ជៃៃបហើយថា បើមិនបានរីករាយ 
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នឹងជំនឿទៃ ទោះជាយា៉ៃងណាក៏ខ្ញុំមា្ចៃស់នៅតៃបង្កើតសា្នៃដៃជានិច្ច។ មួយ ឆ្នៃំកន្លង 

មកហើយ ខ្ញុំមា្ចៃស់គិតថាបានបងា្ហៃញពីជំនឿចៃើនជាងពៃលណាទាំងអស់ក្នុង 

ជីវិតនៃះ។ រាល់ការបៃយុទ្ធថ្មីៗ កាលបើសតៃូវមករំខាន ខ្ញុំមា្ចៃស់ខិតខំយា៉ៃង 

មះមុត ដើមៃបីបៃរខ្នង គៃចចៃញពីមុខសតៃូវ ដើរសំដៅទៅរកពៃះអង្គ ពៃៃះ 

ការបៃយុទ្ធតទល់គា្នៃ ជាអំពើកំសាក។ ខ្ញុំមា្ចៃស់តស៊ូរត់ទៅរកពៃយៃស៊ូ រហូតដល់ 

តំណក់ឈាមចុងកៃៃយ ដើមៃបីបៃកាសថា ពិតជាមានសា្ថៃនបរមសុខបៃៃកដ 

មៃន។ ខ្ញុំមា្ចៃស់សូមទូលពៃះអង្គថា ខ្ញុំមា្ចៃស់តៃៃកអរ ដោយមិនបានតៃៃកតៃអាល 

ចំពោះសា្ថៃនសួគ៌នៅលើផៃនដីនៃះ ដើមៃបីឲៃយពៃះអង្គបើកទា្វៃរចំហរជារៀងរហូត 

ទទួលអ្នកគា្មៃនជំនឿដ៏គួរឲៃយអាណិតទាំងនោះផង។

ដូច្នៃះហើយ ទោះជាការលំបាកនៃះ ធ្វើឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់បាត់បង់ភាពតៃៃកតៃអាល 

ទាំងអស់ក៏ដោយ ខ្ញុំមា្ចៃស់អាចសៃៃកថា៖ "ពៃះអមា្ចៃស់អើយ ពៃះអង្គបៃទាន 

សៃចក្តីរីករាយចំពោះខ្ញុំមា្ចៃស់ ទោះជាបៃបណាក៏ដោយ" (ទក ១៦)។ តើមាន

សៃចក្តីរីករាយណាធំធៃងជាងសៃចក្តីរីករាយ ក្នុងការរងទុក្ខលំបាក ដើមៃបី ទទួល 

សៃចក្តីសៃឡាញ់ទៃ?... ការឈឺចាប់ក្នុងជមៃៃចិត្តមានសភាពខា្លៃំង កា្លៃ តៃមិន 

បញ្ចៃញមកខាងកៃៃ កាន់តៃគាប់ពៃះរាជហឫទ័យ ឱ! ពៃះ ជាមា្ចៃស់អើយ បៃសិន 

បើពៃះអង្គមិនបានដឹងអំពីការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ៗ រឹតតៃតៃៃកអរថៃមទៀត 

បៃសិនបើការឈឺចាប់នៃះអាចឃត់ ឬជួសជុលកំហុសតៃមួយគត់ បៃឆំងនឹង 

ជំនឿ...។

អ្នកម៉ៃជាទីសៃឡាញ់ បៃហៃលជាអ្នកម៉ៃគិតថា ខ្ញុំបំផ្លើសទុក្ខលំបាកដៃល 

ខ្ញុំទទួលតៃតាមការពិត បៃសិនបើអ្នកម៉ៃវិនិច្ឆ័យទៅតាមមនោសញ្ចៃតន ដៃល 

ខ្ញុំសម្តៃងចៃញតាមរយៈកំណាពៃយតូចៗ ដៃលខ្ញុំសរសៃរឆ្នៃំនៃះ អ្នកម៉ៃមុខជា 

យល់ថា ខ្ញុំជាអ្នកបានទទួលការលួងលោម ដៃលនំឲៃយសៃបៃគៃបមុខនៃជំនឿ 

ស្ទើរតៃរហៃកដច់ចៃញពីគា្នៃ តៃតាមការពិតទៅសមៃៃប់ខ្ញុំមិនមៃនជាសៃបៃគៃប
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មុខទៃ តៃជាជញ្ជៃំងខ្ពស់ដល់មៃឃ បិទបាំងតារានន... កាលបើខ្ញុំចៃៀងចមៃៀង 

សុភមង្គលនៃសា្ថៃនបរមសុខ ដៃលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ ខ្ញុំឥតរីករាយ 

សោះ ពៃៃះខ្ញុំគៃៃន់តៃចៃៀងតាមតៃអ្វីៗដៃលខ្ញុំចង់ជឿ។ តាមការពិត ជួនកាល

មានកាំរស្មីពៃះអាទិតៃយដ៏តូចមួយ មកបំភឺ្លពិភពងងឹតរបស់ខ្ញុំ ពៃលនោះ ការរង 

ទុក្ខលំបាក បានធូរសៃៃលមួយសៃបក់ បន្ទៃប់មកការនឹកឃើញអំពីកាំរស្មីនៃះ 

មិនបាននំសៃចក្តីរីករាយមកទៃ ប៉ុន្តៃពិភពងងឹតនោះ កាន់តៃកៃៃស់ថៃមទៀត។

អ្នកម៉ៃអើយ! តាំងពីដើមមក ខ្ញុំមិនដៃលដឹងថា ពៃះយៃស៊ូស្លូតបូត មាន 

ពៃះហឫទ័យមៃតា្តៃករុណាយា៉ៃងនៃះទៃ ពៃះអង្គបញ្ជូនទុកលំបាកនៃះមក ចំពៃល 

ដៃលខ្ញុំមានកមា្លៃំងទប់ទល់ បើមុននៃះខ្ញុំចៃបាស់ជាធ្លៃក់ក្នុងសៃចក្តីអស់សងៃឃឹម 

ពុំខានឡើយ។ ឥឡូវនៃះ ការលំបាកដកហូតយកសៃចក្តីសបៃបាយរីករាយពី 

កំណើត ក្នុងចំណង់ដៃលបានមកពីសា្ថៃនបរមសុខ... អ្នកម៉ៃ ឥឡូវនៃះ ហាក់ដូច

ជាគា្មៃនអ្វីមកបងា្អៃក់ការហោះហើររបស់ខ្ញុំទៃ ខ្ញុំលៃងចង់បានអ្វីទៀតហើយ កៃៃ 

ពីសៃឡាញ់រហូតដល់សា្លៃប់ ពៃៃះសៃចក្តីសៃឡាញ់... (៩ មិថុន)។ (...)

ឱ! ខ្ញុំមិនខា្លៃចនឹងរស់នៅយូរអង្វៃង ខ្ញុំមិនបដិសៃធការតស៊ូទៃ ពៃៃះ 

ពៃះយៃស៊ូជាផ្ទៃំងថ្ម ជាកន្លៃងដៃលរស់នៅ បងា្ហៃត់បងៃៀនដៃខ្ញុំឲៃយបៃយុទ្ធមៃៃ ម 

ដៃសមៃៃប់ធ្វើសង្គៃៃម។ ពៃះអង្គជាខៃលរបស់ខ្ញុំៗ សងៃឃឹមលើពៃះអង្គជានិច្ច 

ដូច្នៃះហើយ ខ្ញុំមិនដៃលទូលអង្វរ សុំសា្លៃប់ពីក្មៃងទៃ តៃខ្ញុំតៃងតៃសងៃឃឹមថាជាបំណង 

ពៃះអង្គ។ តាមធម្មតា ពៃះជាមា្ចៃស់គាប់ពៃះហឫទ័យបំពៃញកិច្ចការ ដើមៃបី 

សិរីរុងរឿងរបស់ពៃះអង្គ។ អ្នកម៉ៃជៃៃបហើយថា ចំណង់របស់ខ្ញុំធំធៃងណាស់ 

ពៃះយៃស៊ូបានហុចទឹកល្វីងជាចៃើនដង តៃពៃះអង្គតៃងតៃដកពៃះហស្ថចៃញ 

ពៃលដៃលខ្ញុំហៀបនឹងកៃៃប ដើមៃបីឲៃយខ្ញុំដឹងក្លិនរសជាតិល្វីង។ ម៉ៃជាទីសៃឡាញ់  

ពៃះបាទដវីឌ ទៃង់ពៃះតមៃិះបានតៃឹមតៃូវ ពៃះអង្គចៃៀងថា៖ ល្អណាស់ចំពោះ 

បងប្អូនបានរស់នៅជាមួយគា្នៃ សាមគ្គីគា្នៃជាធ្លុងមួយ។ ជាការពិត ខ្ញុំដឹងថា គឺក្នុង 
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រង្វង់នៃការលះបង់យា៉ៃងចៃើន ទើបការរួមជាមួយគា្នៃនៃះ នឹងស្ថិតនៅលើផៃនដី។ 

ខ្ញុំមករស់នៅក្នុងអារាមកាមៃលនៃះ មិនមៃនមកដើមៃបីជួបជុំជាមួយបងសៃីទៃ គឺ

មកតាមការតៃៃស់ហៅរបស់ពៃះយៃស៊ូប៉ុណ្ណៃះ។ ខ្ញុំបានគិតទុកជាមុនថា ការ 

មករស់នៅជុំគា្នៃ ជាបៃភពនៃការឈឺចាប់ឥតឈប់ឈរ បើគៃមិនពៃមសមៃបខ្លួន 

ទៅតាមធម្មជាតិ។ តើគៃអាចថា ការចាកចៃញឆ្ងៃយពីកៃុមគៃួសារ បានល្អបៃសើរ 

ដូចម្តៃចខ្លះទៅ?... តើគៃមិនដៃលស្តីបនោ្ទៃសបងប្អូនដៃលបៃយុទ្ធលើសមរភូមិ 

តៃមួយទៃឬ? តើគៃបនោ្ទៃសបងប្អូនដៃលលួចបៃះផ្លៃល្មើនៃទុក្ខលំបាកជាមួយ 

គា្នៃទៃ? មិនបាច់ឆ្ងល់ទៃ គៃមុខជាវិនិច្ឆ័យថា អ្នកទាំងនោះបានលើកទឹកចិត្តគា្នៃ

ទៅវិញទៅមក ហើយទុក្ខលំបាករបស់មា្នៃក់ៗ គឺជាទុក្ខលំបាកនៃទាំងអស់គា្នៃ។ 

ដូច្នៃះហើយ នៅក្នុងសាសន ទៃវវិទូតហៅថា មរណសាកៃសី។ កាលណាគៃបូជា 

ខ្លួនបៃៃណចំពោះពៃះជាមា្ចៃស់ ទឹកចិត្តមិនបាត់បង់ភាពទន់ភ្លន់ពីធម្មជាតិទៃ ផ្ទុយ 

ទៅវិញ ភាពទន់ភ្លន់នៃះ កាន់តៃរីកធំឡើងៗ បរិសុទ្ធ និងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងមុន។ (...)

អ្នកម៉ៃបានបៃៃប់ខ្ញុំថា ដើមៃបីនៅអារាមកាមៃលនៃបៃទៃសកៃៃ តៃូវការ 

មានការតៃៃស់ហៅជាពិសៃស តៃតាមការពិត គា្មៃនសោះ។ អ្នកម៉ៃក៏បានបៃៃប់ 

ខ្ញុំដៃរថា ខ្ញុំបានទទួលការតៃៃស់ហៅពិសៃសនៃះ ប៉ុន្តៃសុខភាពតៃមួយគត់ ជា 

ឧបសគ្គ។ ខ្ញុំដឹងថាឧបសគ្គនៃះនឹងបាត់បង់ បៃសិនបើពៃះជាមា្ចៃស់តៃៃស់ហៅ 

ខ្ញុំទៅឆ្ងៃយ ហៃតុនៃះហើយខ្ញុំគា្មៃនបារម្ភទៃ។ បើថ្ងៃណាមួយ ខ្ញុំតៃូវចាកចៃញពី

អារាមជាទីសៃឡាញ់នៃះ ពិតជាគួរឲៃយសា្តៃយណាស់។ ពៃះយៃស៊ូមិនបានផ្តល់

បៃះដូងមិនចៃះរំភើបឲៃយខ្ញុំទៃ ដោយសារវាមានការឈឺចាប់ ដូច្នៃះហើយ ទើបខ្ញុំ 

ចង់ឲៃយបៃះដូងនោះ ថា្វៃយចំពោះពៃះយៃស៊ូ នូវអ្វីៗដៃលវាអាចថា្វៃយពៃះអង្គបាន។ 

នៅទីនៃះ ខ្ញុំមើលឃើញការថៃទាំរបស់ផៃនដីដ៏កមៃសត់នៃះ ដោយគៃៃន់តៃបំពៃញ 

បៃសកកម្មស្លូតបូត និងងាយៗ ដៃលអ្នកម៉ៃដក់ឲៃយ។ អ្នកម៉ៃបានដស់តឿន 

រំឭកខ្ញុំទុកជាមុន ខ្ញុំមិនដៃលខ្វះខាតអ្វីសោះឡើយ ជាពិសៃសនៅទីនៃះ គៃ 

សៃឡាញ់ខ្ញុំគៃប់គា្នៃ។ សៃចក្តីសៃឡាញ់នៃះ បំពៃញចិត្តខ្ញុំរាល់វៃលា។ ដូច្នៃះហើយ 
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ខ្ញុំសៃមៃទៅរកអារាមណាដៃលគា្មៃនអ្នកសា្គៃល់ ដៃលខ្ញុំតៃូវរងទុក្ខលំបាកក្នុងការ

ខ្វះខាត ខ្វះសៃចក្តីសៃឡាញ់ គឺជាការនិរទៃសនៃបៃះដូង ឬគឺជាការចាកចៃញពី

អ្នកដៃលខ្ញុំសៃឡាញ់។

ឱ! មិនមៃនក្នុងបំណងជួយជៃៃបជៃៃងអារាមកាមៃល ដៃលបានទទួល 

យកខ្ញុំទៃ គឺខ្ញុំនឹងធ្វើដើមៃបីខ្លួនខ្ញុំ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំគា្មៃនសមត្ថភាព ទោះជាខិតខំយា៉ៃង ណា 

ក៏ដោយ ខ្ញុំនៅតៃធ្វើមិនបានល្អ ពៃៃះដូចខ្ញុំបានជមៃៃបមកហើយ ថាខ្ញុំ គា្មៃន 

ចំណៃះដឹងនៅលើផៃនដីនៃះទៃ។ ដូច្នៃះគោលដៅតៃមួយគត់របស់ខ្ញុំ គឺ បៃពៃឹត្ត 

ទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ បូជាខ្លួនថា្វៃយពៃះអង្គ តាមតៃទៃង់គាប់ ពៃះហឫទ័យ។

ខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំនឹងមិនសា្តៃយកៃៃយទៃ ពៃៃះកាលបើគៃរង់ចាំការឈឺចាប់ 

មួយឥតឧបមា សៃចក្តីរីករាយតូចមួយ កា្លៃយទៅជាការភា្ញៃក់ផ្អើល ដៃលគៃមិន 

សា្មៃនដល់ ដូចអ្នកម៉ៃជៃៃបសៃៃប់ ការឈឺចាប់ក៏កា្លៃយទៅជាសៃចក្តីរីករាយ ធំ 

ជាងគៃបង្អស់ កាលណាគៃខិតខំស្វៃងរក ដូចរកកំណប់ដ៏មានតម្លៃដូចោ្នៃះដៃរ។

ការចាកចៃញនៃះមិនមៃនក្នុងបំណងទទួលយកផ្លៃផ្កៃនៃការងាររបស់ខ្ញុំ 

ទៃ។ តាំងពីយូរមកហើយ ខ្លួនខ្ញុំលៃងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទៀត ហើយខ្ញុំថា្វៃយ 

ខ្លួនទាំងសៃុងចំពោះពៃះយៃស៊ូ តាមតៃពៃះហឫទ័យពៃះអង្គទៅចុះ។ ពៃះអង្គ 

បៃទានឲៃយខ្ញុំចូលចិត្តការនិរទៃសខ្លួន។ ពៃះអង្គបណា្តៃលឲៃយខ្ញុំយល់ពីការឈឺចាប់

ទាំងអំបាលមា៉ៃនដៃលខ្ញុំអាចជួយ ពៃះអង្គចោទសួរថា តើខ្ញុំចង់ផឹកពៃងនៃទុក្ខ 

លំបាក ភា្លៃមនោះ ខ្ញុំចង់តៃសៃវាយកពៃង ដៃលពៃះអង្គបៃទាន ប៉ុន្តៃ ទៃង់ដក 

ពៃះហស្ថចៃញ ឲៃយខ្ញុំយល់ថា ការទទួលយក ធ្វើឲៃយពៃះអង្គគាប់ពៃះហឫទ័យ ហើយ។

អ្នកម៉ៃអើយ! តើមានអ្វីគួរឲៃយបារម្ភ បើគៃសនៃយាគោរពតាមទៅហើយនោះ! 

ទោះជាដូនជីសាមញ្ញបំផុតក៏សបៃបាយចិត្តដៃរ តៃីវិស័យរបស់គៃ គឺបំណងរបស់ 

ថា្នៃក់លើ ពៃៃះសុទ្ធតៃជាបំណងល្អ គា្មៃនអ្វីគួរឲៃយបារម្ភទៃ ទោះជាថា្នៃក់លើភ័ន្ត 

ចៃលំក៏ដោយ។ ប៉ុន្តៃ កាលបើគៃលៃងមើលតៃីវិស័យ គៃមុខជាដើរងាកចៃញ 
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ពីផ្លូវ ដោយយកលៃសថា តាមបំណងពៃះជាមា្ចៃស់ បន្តិចកៃៃយមកពៃលឹងគៃ 

វង្វៃង ដើរតាមផ្លូវស្ងួតកៃៀមកៃៃះ គា្មៃនទឹកផឹក គឺទឹកនៃការបៃៃសបៃណីរបស់ 

ពៃះជាមា្ចៃស់។ (...)

ក្នុងឆ្នៃំនៃះ ពៃះជាមា្ចៃស់បៃៃសបៃណីខ្ញុំ ឲៃយយល់អំពីសបៃបុរសធម៌។ កាល 

ពីមុន ខ្ញុំមិនដៃលបានពិចារណាពៃះបន្ទូលឲៃយបានជៃៃជៃះ៖ "វិន័យទីពីរ ដូច 

ទីមួយដៃរ ចូរអ្នករាល់គា្នៃសៃឡាញ់គា្នៃទៅវិញទៅមក ដូចសៃឡាញ់ខ្លួនឯងដៃរ" ។ 

ជាសៃចក្តីសៃឡាញ់ ដៃលមាននៅក្នុងជមៃៃចិត្ត មិនមៃនគៃៃន់តៃតៃឹមបបូរមាត់ 

ទៃ ពៃៃះពៃះបន្ទូលថា៖ "អ្នកណាទៅសា្ថៃនបរមសុខ មិនមៃនជាអ្នកដៃលគៃៃន់ 

តៃនិយាយថា ពៃះអមា្ចៃស់អើយ ពៃះអមា្ចៃស់អើយ ប៉ុណ្ណៃះទៃ ប៉ុន្តៃ គឺជាអ្នកធ្វើ

តាមបំណងពៃះជាមា្ចៃស់" ។ ពៃះយៃស៊ូបានបៃៃសឲៃយសា្គៃល់ពៃះបន្ទូលនៃះជា

ចៃើនដង ប៉ុន្តៃក្នុងពិធីជប់លៀងចុងកៃៃយបង្អស់ ពៃះអង្គជៃៃបថា សាវ័កទាំង 

អស់សៃឡាញ់ពៃះអង្គ ដូចជាពៃះអង្គសៃឡាញ់ពួកគៃដៃរ ក្នុងពិធីថ្លៃងអំណរ 

ពៃះគុណពៃះជាមា្ចៃស់ ពៃះអង្គមានពៃះហឫទ័យបៃទានត្តិវិន័យថ្មីមួយទៀត។ 

ទៃង់មានពៃះបន្ទូលថា៖ ខ្ញុំផ្តល់វិន័យមួយទៀត គឺតៃូវសៃឡាញ់គា្នៃទៅវិញទៅមក 

ដូចខ្ញុំបានសៃឡាញ់អ្នករាល់គា្នៃដៃរ តៃូវសៃឡាញ់គា្នៃទៅវិញទៅមក ដើមៃបីជា 

សញ្ញៃឲៃយមនុសៃសលើលោកនៃះ សា្គៃល់ថា អ្នករាល់គា្នៃជាសាវ័ករបស់ខ្ញុំ។

ហៃតុដូចម្តៃចបានជាពៃះយៃស៊ូសៃឡាញ់សាវ័ករបស់ពៃះអង្គ ហើយពួក

សាវ័កក៏សៃឡាញ់ពៃះអង្គវិញដៃរ? រវាងពៃះអង្គ និងពួកសាវ័ក មានគមា្លៃតឆ្ងៃយ 

ពីគា្នៃជាអនៃក ពៃះអង្គជាវិទៃយាសាស្តៃ ជាអ្នកបៃៃជា្ញៃ ដៃលស្ថិតនៅអស់កលៃបជា 

និច្ច សាវ័កទាំងនោះជាអ្នកនៃសាទតៃីល្ងង់ខ្លៃ (មានគំនិតជាមនុសៃសលើផៃនដី)។ 

ពៃះអង្គបានទុកពួកគៃជាមិត្ត ជាបងប្អូន។ ទៃង់មានពៃះបំណងឲៃយពួកគៃទៅ 

សោយរាជៃយនៅសា្ថៃនរបស់ពៃះរាជៃយរបស់ពៃះបិតា ជាមួយពៃះអង្គ ហើយដើមៃបី 

បើកទា្វៃរពៃះរាជៃយនោះ ទៃង់មានបំណងសុគតលើឈើឆ្កៃង ពៃៃះពៃះអង្គមាន 
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ពៃះបន្ទូលថា៖ គា្មៃនសៃចក្តីសៃឡាញ់ណា ធំជាងសៃចក្តីសៃឡាញ់ដៃលគៃហា៊ៃន 

បូជាជីវិតចំពោះអ្នកដៃលគៃសៃឡាញ់ឡើយ។

ដោយបានពិចារណាពៃះបន្ទូលនៃះ ខ្ញុំយល់ថា ការសៃឡាញ់បងសៃីរបស ់

ខ្ញុំ មិនទាន់គៃប់លក្ខណ៍ទៃ ខ្ញុំមិនសៃឡាញ់ពួកគាត់ ដូចពៃះជាមា្ចៃស់សៃឡាញ់ 

ពួកគាត់ឡើយ។ ឥឡូវនៃះខ្ញុំយល់ហើយ សបៃបុរសធម៌គៃប់លក្ខណ៍ គឺទៃៃំទៃនឹង 

គុណវិបត្តិរបស់អ្នកដទៃ មិនខ្វល់នឹងភាពទន់ខៃសាយរបស់ពួកគៃ តៃូវសរសើរ 

គុណធម៌របស់គៃ តិចតួចក៏ដោយ ជាពិសៃសមិនតៃូវលាក់សបៃបុរសធម៌ទុកក្នុង 

ខ្លួនទៃ ពៃះយៃស៊ូមានពៃះបន្ទូលថា៖ គា្មៃននរណាមា្នៃក់អុជចន្លុះ ដើមៃបីដក់កៃៃម 

បាច់អុសទៃ ប៉ុន្តៃគៃអុជដក់លើជើងទៀន ដើមៃបីបំភឺ្លអ្នកនៅក្នុងផ្ទះ។ ខ្ញុំហាក់ 

ដូចជាយល់ថា ចន្លុះតំណាងឲៃយសបៃបុរសធម៌ ដៃលតៃូវបំភឺ្លធ្វើឲៃយអ្នកនៅក្នុងផ្ទះ 

សបៃបាយទាំងអស់គា្នៃ ដោយគា្មៃនរីសមុខ។

កាលដៃលពៃះអមា្ចៃស់បញ្ជៃឲៃយបៃជាជនរបស់ពៃះអង្គសៃឡាញ់អ្នកដទៃ 

ដូចសៃឡាញ់ខ្លួនឯង កាលនោះ ពៃះអង្គមិនទាន់យាងមកដល់ផៃនដីយើងទៃ។ 

ពៃះអង្គទៃង់យល់ចៃបាស់ថា សត្វលោកសៃឡាញ់ខ្លួនឯងខា្លៃំងណាស់ ដូច្នៃះហើយ 

ពៃះអង្គមិនអាចសុំឲៃយពួកគៃសៃឡាញ់អ្នកដទៃចៃើនជាងខ្លួនឯងឡើយ។ កាល 

ដៃលពៃះយៃស៊ូដក់បញ្ញៃត្តិថ្មីដល់ពួកសាវ័ក ទៃង់មានពៃះបន្ទូលថា៖ តៃូវសៃឡាញ ់

អ្នកដទៃ ដូចពៃះអង្គសៃឡាញ់ពួកគៃដៃរ ពៃះអង្គនឹងសៃឡាញ់ពួកគៃជារៀងរហូត... 

ពៃះអង្គអើយ! ខ្ញុំមា្ចៃស់ដឹងថា ពៃះអង្គមិនដក់បញ្ជៃអ្វីដៃលមិនអាចអនុវត្ត 

ទៃ ពៃះអង្គសា្គៃល់ភាពទន់ខៃសាយ និងភាពខ្វះខាត (មិនគៃប់លក្ខណ៍) របស់ខ្ញុំ 

មា្ចៃស់ ជាងខ្លួនខ្ញុំមា្ចៃស់ផ្ទៃល់។ ខ្ញុំមា្ចៃស់មិនអាចសៃឡាញ់បងសៃី ដូចពៃះអង្គ 

សៃឡាញ់ពួកគាត់ទៃ។ ពៃះអង្គបៃៃសបៃទានសៃចក្តីសៃឡាញ់នៃះ ទើបពៃះអង្គ 

បញ្ញៃត្តិវិន័យថ្មី។ ខ្ញុំមា្ចៃស់ចូលចិត្តបទបញ្ជៃនៃះ ហើយគោរពតាមជានិច្ច! ...។

ខ្ញុំដឹងខ្លួនថាពៃះយៃស៊ូបៃៃសបៃណីឲៃយខ្ញុំធ្វើអំពើសបៃបុរសធម៌ កាលបើខ្ញុំ 
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រួបរួមជាមួយពៃះអង្គ ខ្ញុំកាន់តៃសៃឡាញ់បងសៃីទាំងអស់ ហើយខ្ញុំចង់បន្ថៃម

សៃចក្តីសៃឡាញ់ចំពោះពួកគាត់ទៀតផង ទោះជាមានពួកអារកៃសមករំខានសាក 

លៃបង ដោយលើកយកគុណវិបិត្តរបស់ពួកគាត់ មកលាតតៃដងដក់មុខខ្ញុំក៏ដោយ 

ខ្ញុំបៃញាប់ស្ទុះសា្ទៃររកគុណធម៌ និងបំណងល្អៗរបស់ពួកគាត់ ហើយគិតថា បើ 

ឃើញគាត់បរាជ័យម្តង បៃហៃលជាគាត់ទទួលជ័យជម្នះចៃើនដងជាងនៃះជាមិន 

ខាន តៃពួកគាត់លាក់ដោយដក់ខ្លួន ហើយកំហុសតិចតួចតៃងតៃមានជាធម្មតា 

ពៃៃះតៃបំណងល្អ។ មានថ្ងៃមួយ ខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍ ដៃលអាចបកសៃៃយថា 

មិនតៃូវវិនិច្ឆ័យភា្លៃមៗទៃ។ កាលនោះ ជាពៃលចៃញលៃង អ្នកយាមទា្វៃររោទិ៍ 

កណ្តឹងពីរដង គៃតៃូវបើកទា្វៃរធំដើមៃបីឲៃយកម្មករលើកដើមឈើមកតុបតៃងស្នូក 

សត្វ។ ពៃលចៃញលៃងនោះ មិនសបៃបាយទៃ ពៃៃះអ្នកម៉ៃមិននៅ ខ្ញុំគិតថា បើ

មានគៃបៃើខ្ញុំទៅបមៃើពៃលសូតៃធម៌ម៉ៃងបៃៃំបួន (Tierce) បៃហៃលជាសបៃបាយ 

ជាងនៃះ។ ចំពៃលនោះ ដូនជីកៃៃមបងា្គៃប់អ្នកម៉ៃក៏បៃើខ្ញុំ ឬដូនជីមា្នៃក់ទៀត នៅ 

កៃបៃរនោះឲៃយទៅ។ ភា្លៃមនោះខ្ញុំសៃៃយអៀមយឺតៗ ដើមៃបីឲៃយដូនជីនៅជិតខ្ញុំបាន 

ទៅមុន ពៃៃះខ្ញុំចង់ឲៃយគាត់សបៃបាយចិត្ត។ ដូនជីមា្នៃក់ទៀត ឈរជិតនោះមើលមក 

ខ្ញុំសើចហើយនិយាយថា ខ្ញុំគិតហើយឯងទៅមិនរួចទៃ ពៃៃះឯងយឺតពៃក...។

អ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់យល់ថា ជាទមា្លៃប់ពីកំណើតរបស់ខ្ញុំ តៃខ្ញុំ 

មិនដឹងជាជមៃៃបយា៉ៃងណាទៃ សមៃៃប់ខ្ញុំ ការយោគយល់គា្នៃបន្តិចបន្តួចចំពោះ

អ្នកទន់ខៃសាយនៃះ ជាអំពើល្អដៃលនំឲៃយខ្ញុំសបៃបាយចិត្ត ធ្វើឲៃយខ្ញុំមានអំនួតខ្លះ 

ដៃរ កាលណាខ្ញុំពិចារណាឃើញថាគួរ ពៃៃះខ្ញុំបៃៃប់ខ្លួនឯងថា៖ គៃយល់ថា 

អំពើជាគុណធម៌តិចតួចរបស់ខ្ញុំ ជាភាពមិនគៃប់លក្ខណ៍ គៃក៏អាចចៃលំដៃរ 

ដោយគិតថា សីលធម៌ជាអ្វីៗដៃលមិនគៃប់លក្ខណ៍។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំយល់សៃបជាមួយ 

សន្តៈ ប៉ូល ខ្ញុំមិនរវល់នឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់មនុសៃសលោកទៃ ខ្ញុំវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯង 

អ្នកវិនិច្ឆ័យខ្ញុំ គឺពៃះអមា្ចៃស់។ ដូច្នៃះហើយ ដើមៃបីឲៃយការវិនិច្ឆ័យនោះបានចំនៃញ 

ឬ មិនបាច់វិនិច្ឆ័យទាល់តៃសោះ ខ្ញុំចង់បានគំនិតជាសបៃបុរសធម៌ជានិច្ច ដូចពៃះ 
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បន្ទូលពៃះយៃស៊ូ កុំវិនិច្ឆ័យទោសគៃ អ្នកក៏មិនតៃូវគៃវិនិច្ឆ័យដៃរ។

អ្នកម៉ៃ អាចយល់ថា ការអនុវត្តសបៃបុរសធម៌ មិនពិបាកសមៃៃប់ខ្ញុំទៃ។ 

ពីរបីខៃមកហើយ ខ្ញុំមិនបាច់បៃឹងបៃៃងទៃ ខ្ញុំធ្វើបានយា៉ៃងល្អ មិនមៃនគា្មៃនកំហុស 

ទៃ ប៉ុន្តៃខ្ញុំឆប់ដឹងខ្លួន កៃលំអវិញភា្លៃមៗ។

ក្នុងសហគមន៍ មានដូនជីមា្នៃក់ ដៃលចូលចិត្តរករឿងខ្ញុំគៃប់បៃបយា៉ៃង។ 

ពាកៃយសម្ដី និងអកបៃបកិរិយាមិនគួរឲៃយចូលចិត្ត តៃគាត់សៃឡាញ់ពៃះជាមា្ចៃស់ 

ណាស់។ ខ្ញុំបៃៃប់ខ្លួនឯងថា សបៃបុរសធម៌មិនស្ថិតលើមនោសញ្ចៃតនប៉ុណ្ណៃះ 

ទៃ ប៉ុន្តៃគុណធម៌នៃះ ស្ថិតនៅលើកិច្ចការ។ ខ្ញុំអនុវត្តលើដូនជីនៃះ ដូចជនដៃល 

ខ្ញុំសៃឡាញ់ជាងគៃ។ រាល់លើកដៃលខ្ញុំជួបគាត់ ខ្ញុំតៃងតៃអធិដ្ឋៃនដល់ពៃះជាមា្ចៃស ់

សូមពៃះអង្គជួយគាត់ ខ្ញុំទូលពៃះអង្គអំពីគុណធម៌ និងកុសលធម៌របស់គាត់។ 

ខ្ញុំដឹងថា ពៃះយៃស៊ូចូលចិត្តកិច្ចការនៃះណាស់ ពៃៃះពៃះអង្គក៏ចូលចិត្តពាកៃយ 

សរសើរអំពីសា្នៃពៃះហស្ថដៃរ ពៃះអង្គជាអ្នកច្នៃពៃលឹង ទៃង់គាប់ពៃះហឫទ័យ 

កាលបើគៃដើរចូលរហូតដល់បូជនីយដ្ឋៃន ហើយគយគន់ស្ងើចសរសើរសោភ័ណភាព 

លំនៅរបស់ពៃះអង្គ។ ខ្ញុំមិនគៃៃន់តៃអធិដ្ឋៃនជូនគាត់ ទៃ ខ្ញុំតៃងតៃជួយសមៃៃល 

ការងារណា ដៃលខ្ញុំអាចធ្វើបាន ហើយខ្ញុំឆ្លើយតប នឹងគាត់ ដោយញញឹមរាក់ទាក់ 

មិនពងា្វៃងការសន្ទន ពៃៃះនៅក្នុងសៀវភៅ Imitation គៃសរសៃរថា៖ គួរតៃ 

បណ្តៃយទៅតាមមនោសញ្ចៃតនរបស់គៃ ជាជាងបៃកៃកបៃឆំង។

ជារឿយៗ រាល់ពៃលធ្វើការ បើមានទំនក់ទំនងការងារជាមួយគាត់ ខ្ញុំ 

តៃងតៃគៃចចៃញ កាលណាខ្ញុំទៃៃំលៃងបាន។ គាត់គា្មៃនសងៃស័យលើអកបៃបកិរិយា 

ខ្ញុំទៃ នៅតៃគិតថា ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់។ ថ្ងៃមួយ នៅពៃលចៃញលៃង គាត់និយាយ 

ដោយសបៃបាយចិត្តយា៉ៃងខា្លៃំង៖ "ប្អូនសៃីថៃរៃសា សូមជួយបៃៃប់ផង តើអ្នកចូល 

ចិត្តខ្ញុំកន្លៃងណា រាល់លើកអ្នកញញឹមដក់ខ្ញុំជានិច្ច?" ។ ឱ! គឺពៃះយៃស៊ូដៃល

ពួនក្នុងពៃលឹងគាត់ទៃ ដៃលទាក់ទាញខ្ញុំនោះ... ពៃះអង្គបៃៃសភាពល្វីងជូរចត់
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ឲៃយកា្លៃយទៅជាផ្អៃមល្អៃម... ខ្ញុំឆ្លើយថា ខ្ញុំញញឹម ពៃៃះខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ (តាមពិត 

ទៅ ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ខាងវិញ្ញៃណទៃ)។

ខ្ញុំបានជមៃៃបអ្នកម៉ៃហើយថា មធៃយាបាយចុងកៃៃយបំផុតកំុឲៃយបរាជ័យ 

ទាន់ គឺដកខ្លួនចៃញ។ ឧទាហរណ៍មួយទៀត ដៃលអាចឲៃយអ្នកម៉ៃញញឹម។ កាល 

នោះ អ្នកម៉ៃគៃុនរលាកទងសួត ខ្ញុំតៃូវចាក់សោរបើកទា្វៃរបន្ទប់អធិដ្ឋៃន ពៃៃះ 

ខ្ញុំជាអ្នកថៃទាំ រួចខ្ញុំតៃូវបៃគល់កូនសោរជូនម៉ៃ។ តាមពិត ខ្ញុំចង់ទៅសួរសុខទុក្ខ 

អ្នកម៉ៃណាស់ តៃខ្ញុំមិនបញ្ចៃញឲៃយគៃដឹង។ ដូនជីមា្នៃក់ ឃើញខ្ញុំដើរចូល ក៏គិតថា 

ខ្ញុំទៅដស់អ្នកម៉ៃ គាត់ចង់ទទួលកូនសោរពីខ្ញុំ តៃខ្ញុំរបុិលរប៉ូច មិនពៃមឲៃយគាត់ 

ខ្ញុំជមៃៃបគាត់ដោយគួរសមបំផុតថា ខ្ញុំគា្មៃនបំណងដស់អ្នកម៉ៃទៃ ខ្ញុំគៃៃន់តៃ 

បៃគល់កូនសោរឲៃយដល់ដៃប៉ុណ្ណៃះ... ឥឡូវនៃះ ទើបខ្ញុំយល់ថា ពៃលនោះ ខ្ញុំគួរ

តៃបៃគល់កូនសោរទៅដូនជីនោះវិញទើបបៃសើរ ទោះជាគាត់នៅក្មៃងពិតមៃន 

តៃគាត់មករស់នៅក្នុងអារាមនៃះមុនខ្ញុំ។ កាលនោះ ខ្ញុំមិនយល់បៃការនៃះទៃ ខ្ញុំ

នៅតៃចចៃសចូលតាមកៃៃយខ្នងគាត់ ទោះជាគាត់រារាំងក៏ដោយ។ សំឡៃង

យើងបានដស់អ្នកម៉ៃឲៃយភា្ញៃក់... ហៃតុនៃះហើយ កំហុសធ្លៃក់មកលើរូបខ្ញុំ។ ដូនជ ី

នោះនិយាយឥតឈប់ គឺដូនជីថៃរៃសា ធ្វើឲៃយមានសំឡៃង... ពៃះអើយមិនគួរឲៃយ 

ចូលចិត្តសោះ...៘ កាលនោះ ខ្ញុំចង់ការពារខ្លួនដៃរ តៃខ្ញុំមានគំនិតភឺ្លសា្វៃង 

មួយថា បៃសិនបើខ្ញុំការពារខ្លួនខ្ញុំៗ មិនអាចស្ងប់ចិត្តបានទៃ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំគា្មៃនគុណធម ៌

គៃប់គៃៃន់ល្មមទុកឲៃយគៃចោទបៃកាន់ ដោយគា្មៃនហៃតុផលឡើយ មានតៃរត់ 

គៃចចៃញ ទើបអាចជួយខ្លួនបាន។ ភា្លៃមនោះ ខ្ញុំដើរចៃញទុកឲៃយគាត់បន្ត 

និយាយតៃមា្នៃក់ឯង។ ទៃូងខ្ញុំញ័រចំប៉ៃប់ ខ្ញុំដើរមិនរួច ក៏អង្គុយលើកាំជណ្តើរ 

ដើមៃបីទទួលអំណរ បានមកពីជ័យជម្នះនោះ។ នៃះមិនមៃនជាសៃចក្តីអង់អាច 

ទៃ ប៉ុន្តៃបៃសើរជាងនៅតស៊ូ បើដឹងថាគង់តៃចាញ់ដៃរ មៃនទៃអ្នកម៉ៃ? បើ 

កៃលៃកមើលមកកៃៃយវិញ កាលខ្ញុំជាសាមណៃ ខ្ញុំមានការឆ្គៃំឆ្គងជាចៃើន នឹក 

ឃើញពៃលណា ខ្ញុំអស់សំណើច! ពៃះជាមា្ចៃស់សបៃបុរសណាស់ ពៃះអង្គបៃៃស 
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ឲៃយពៃលឹងខ្ញុំឲៃយរឹងមាំ និងបៃទានសា្លៃបមកខ្ញុំ... ខ្ញុំមិនខា្លៃចអន្ទៃក់របស់ពៃៃនទៃ 

ពៃៃះ "បង់សំណាញ់ពីមុខអ្នកមានសា្លៃប ជាការឥតបៃយោជន៍" ។ បៃហៃលជា 

ថ្ងៃកៃៃយ ខ្ញុំអាចឆ្គៃំឆ្គងខ្លះ ប៉ុន្តៃឥឡូវនៃះ ខ្ញុំលៃងកើតទុក្ខអំពីភាពទន់ខៃសាយ 

របស់ខ្ញុំទៀតហើយ ផ្ទុយទៅវិញ ភាពទន់ខៃសាយនៃះ ធ្វើឲៃយខ្ញុំបានជោគជ័យ ហើយ 

រាល់ថ្ងៃខ្ញុំខិតខំរកឲៃយឃើញភាពមិនគៃប់លក្ខណ៍នៃះ។ ខ្ញុំនៅចំាថា សបៃបុរសធម៌

គៃបដណ្តប់លើអំពើបាបយា៉ៃងចៃើន ពៃៃះពៃះយៃស៊ូជាអ្នកបងា្ហៃញ។ ពៃះអង្គ 

ពនៃយល់វិន័យថ្មីក្នុងដំណឹងល្អ ទៃង់មានពៃះបន្ទូលតាមរយៈសន្តៈ មា៉ៃថាយថា៖  

"អ្នករាល់គា្នៃធ្លៃប់ឮគៃនិយាយថា៖ ចូរសៃឡាញ់បងប្អូនអ្នក ហើយស្អប់ខា្មៃំង 

សតៃូវរបស់អ្នក។ ចំណៃកឯខ្ញុំវិញ ខ្ញុំសុំបញ្ជៃក់បៃៃប់អ្នករាល់គា្នៃថា ចូរសៃឡាញ់ 

ខា្មៃំងសតៃូវរបស់អ្នក ពៃមទាំងទូលអង្វរពៃះជាមា្ចៃស់ សូមពៃះអង្គបៃទានពរដល ់

ពួកអ្នកបៀតបៀនអ្នករាល់គា្នៃផង"។ នៅកាមៃល គា្មៃនខា្មៃំងសតៃូវទៃ មានតៃការ 

សៃឡាញ់ចូលចិត្ត គៃអាចសៃឡាញ់ដូនជីនៃះ ជាងដូនជីនោះ ជួនកាល អ្នកដើរ 

វាងមិនឲៃយជួបមុខ អ្នកដៃលខ្លួនមិនចូលចិត្ត ដោយមិនដឹងខ្លួន ដៃលអាចកា្លៃយ 

ទៅជាការបៀតបៀនទៀតផងក៏មានពិតហើយ!... ពៃះយៃស៊ូមានពៃះបន្ទូលបៃៃប ់

ខ្ញុំថា តៃូវសៃឡាញ់ដូនជីនោះ ហើយតៃូវទូលអង្វរពៃះជាមា្ចៃស់ សូមពៃះអង្គ 

បៃទានពរឲៃយគាត់ផង ប៉ុន្តៃអកបៃបកិរិយាគាត់បងា្ហៃញថា គាត់មិនចូលចិត្តខ្ញុំទៃ។  

"បើអ្នករាល់គា្នៃសៃឡាញ់តៃអ្នកដៃលសៃឡាញ់ពួកអ្នក តើនឹងមានគុណបំណាច ់

អ្វី? សូមៃបីតៃមនុសៃសបាប ក៏ចៃះសៃឡាញ់គា្នៃដៃរ" (សន្តៈ លូកា ៦)។ សៃឡាញ់ 

តៃមាត់មិនគៃប់គៃៃន់ទៃ តៃូវបងា្ហៃញឲៃយឃើញផង។ ធម្មតាគៃសបៃបាយចិត្ត ដោយ 

បានជូនអំណយដល់មិត្តភក្តិ ជាពិសៃសដោយគៃមិនដឹងមុន ធ្វើឲៃយគៃភា្ញៃក់ផ្អើល 

ប៉ុន្តៃនោះមិនមៃនជាសបៃបុរសធម៌ទៃ ពៃៃះអ្នកបាបក៏ធ្វើដូចោ្នៃះដៃរ។ ពៃះយៃស៊ូ 

បានបងៃៀនខ្ញុំថា៖ "ចូរអ្នកធ្វើអំណយដល់អ្នកដទៃ បើគៃយកអ្វីៗជារបស់អ្នក 

ចូរកុំទារមកវិញ។ ឲៃយដល់អស់អ្នកសុំ មិនសូវមានន័យដូចគៃឲៃយដោយសុទ្ធចិត្ត

ទៃ។ បើគៃសុំដោយសម្ដីទន់ភ្លន់ មិនគួរកំណាញ់ឡើយ តៃបើមិនទន់ភ្លន់ ភា្លៃម 
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នោះ ចិត្តមនុសៃសក៏បៃឆំងឲៃយភា្លៃម បើចិត្តនោះមិនសូវមានសបៃបុរសធម៌។ គៃ 

អាចរកលៃសមកបដិសៃធ ឬឲៃយទាំងទើសទាល់ ឬបន្តិចបន្តួច ដើមៃបីសមៃៃល 

សៃចក្តីតៃូវការប៉ុណ្ណៃះ។ បើគៃយកដោយគា្មៃនសុំនោះ ជាការពិបាកទៃៃំណាស់។ 

អ្នកម៉ៃ! ខ្ញុំថាពិបាក តាមពិតខ្ញុំគួរថា ហាក់ដូចជាពិបាកទៅវិញ ពៃៃះនឹមរបស់ 

ពៃះយៃស៊ូសៃៃលណាស់ កាលណាគៃពៃមឲៃយ ដូចពាកៃយក្នុងទំនុកតម្កើង៖ "ខ្ញុំមា្ចៃស ់

រត់តាមផ្លូវដៃលពៃះអង្គតៃៃស់បងា្គៃប់ តាំងពីពៃលដៃលពៃះអង្គពងៃីកបៃះដូងខ្ញុំ

មា្ចៃស់មក"។ ពៃះយៃស៊ូអើយ មានតៃពៃះអង្គទៃ ដៃលអាចពងៃីកបៃះដូងខ្ញុំមា្ចៃស់

បាន ចាប់តាំងអណា្តៃតភ្លើងដ៏សៃទន់របស់ពៃះអង្គបានឆៃះរំលាយបៃះដូងខ្ញុំមា្ចៃស ់

មក ខ្ញុំមា្ចៃស់រីករាយនឹងរត់តាមផ្លូវនៃវិន័យថ្មី... ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់រត់រហូតដល់ថ្ងៃសុភមង្គល 

ដៃលបញ្ចូលខ្ញុំមា្ចៃស់ទៅក្នុងកៃបួនដង្ហៃរដ៏បរិសុទ្ធ ទៅតាមពៃះអង្គគៃប់ទីកន្លៃង 

និងចៃៀងទំនុកថ្មី ថ្លៃងអំពីសៃចក្តីសៃឡាញ់។

ខ្ញុំតៃងនិយាយថា៖ ពៃះយៃស៊ូមិនចង់បានអ្វីពីខ្ញុំទៃ នោះហាក់ដូចជាងាយ 

ណាស់សមៃៃប់ខ្ញុំ ទៃពៃយធននលោកីយនៃះ ខ្ញុំគា្មៃនសោះ ខ្ញុំជាអ្នកកៃ។ កាល 

ពីមុន ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនបានគិតឲៃយដិតដល់ ប៉ុន្តៃតាំងពីខ្ញុំយល់ពៃះបន្ទូល ខ្ញុំដឹង 

ថា ខ្ញុំនៅមិនគៃប់លក្ខណ៍ ឧទាហរណ៍ ពៃលបៃើថា្នៃំពណ៌សមៃៃប់គំនូរ ខ្ញុំដឹង 

ចៃបាស់ថា វត្ថុទាំងនោះមិនមៃនជារបស់ខ្ញុំទៃ ប៉ុន្តៃពៃលឃើញជក់ និងថា្នៃំពណ៌ 

ឥតសណា្តៃប់ធ្នៃប់ បន្ទៃត់ ឬកូនកាំបិតបាត់ពីកន្លៃង ស្ទើរតៃទៃៃំលៃងបាន ប៉ុន្តៃ 

ខ្ញុំខំទប់ចិត្តខា្លៃំងណាស់ ក្នុងការសួរនំរកវត្ថុទាំងនោះ បើចាំបាច់ ខ្ញុំសួរដោយ 

សុភាពរាបសា តាមការណៃនំរបស់ពៃះយៃស៊ូ ឬធ្វើតៃៃប់តាមអ្នកកៃខៃសត់ គឺ 

ហុចដៃសុំ។ បើតាំងចិត្តជម្នះអារម្មណ៍ពីធម្មជាតិនៃះបាន សៃចក្តីស្ងប់នឹងកើត 

មានហើយ... ប៉ុន្តៃមិនស្មើនឹងអ្នកមានសា្មៃរតីទន់ខៃសាយពិតបៃៃកដទៃ បើគាត់ 

សុំវត្ថុចាំបាច់មួយ ដោយភាពពៃងើយកន្តើយ ហើយគៃមិនពៃមឲៃយ រួចគៃសាក 

លៃបងយកអ្វីដៃលគាត់មានវិញ នោះគាត់នឹងធ្វើតាមដំបូន្មៃនរបស់ពៃះយៃស៊ូ៖ 
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ចូរអ្នកបោះបង់អាវរងារកៃៃរបស់អ្នក ឲៃយទៅអ្នកសុំសំពត់អ្នកទៅ...។ បោះបង់ 

អាវរងារ គឺលៃងគិតគូរអំពីកម្មសិទ្ធិចុងកៃៃយ គឺទុកខ្លួនជាអ្នកបមៃើ ជាទាសករ 

របស់អ្នកឯទៀត។ កាលណាគៃដោះអាវរងារកៃៃចៃញ គៃសៃួលដើរ សៃួលរត់ 

ដូចោ្នៃះហើយ ពៃះអង្គមានពៃះបន្ទូលបន្ថៃមទៀតថា៖ បើមានគៃបង្ខំឲៃយអ្នកដើរ 

មួយពាន់ជំហាន ចូរអ្នកដើរលើសពីរពាន់ជំហានជាមួយគៃទៅ។ ដូច្នៃះមិនតៃឹម 

តៃឲៃយដល់អ្នកសុំទៃ តៃូវលះបង់កំណាញ់បរិចា្ចៃកដោយទន់ភ្លន់ សោ្មៃះស្ម័គៃជួយ 

គៃ បើគៃយកវត្ថុអ្វីមួយ មិនតៃូវនឹកសា្តៃយទៃ តៃូវតៃៃកអរ ពៃៃះលៃងទើសទៃង។

អ្នកម៉ៃ! ខ្ញុំមិនបានអនុវត្តតាមការយល់របស់ខ្ញុំទៃ ប៉ុន្តៃចំណង់នោះធ្វើឲៃយ

ចិត្តខ្ញុំស្ងប់។

ថ្ងៃនៃះ ខ្ញុំពនៃយល់មិនបានចៃបាស់លាស់ទៃ ពៃៃះពៃលនៃះ គិលានុដ្ឋៃកយិកា 

កំពុងតៃតាមដនដើរកៃវៃលជុំវិញខ្ញុំ នៃះហើយជាសកម្មភាពសបៃបុរសធម៌! ពៃលឹង 

ខ្ញុំតៃូវអប់ដោយក្លិនកៃអូប សា្មៃរតីហាក់ដូចជាពិការបន្តិច ហើយដងបា៉ៃកា ហាក់ 

ដូចជាធ្ងន់ណាស់។ ដើមៃបីងាយសៃួលក្នុងការបកសៃៃយគំនិត គួរតៃទុកខ្ញុំឲៃយ 

នៅមា្នៃក់ឯង។ ប៉ុន្តៃគៃៃន់តៃខ្ញុំចាប់ដងបា៉ៃកាភា្លៃម ដូនជីមា្នៃក់មកឈរ ដក់ដៃពី 

លើសា្មៃខ្ញុំ ដោយគិតថា កុំឲៃយខ្ញុំអផៃសុក។ មានអំណយជាចៃើន បានមកពីការ 

សួរសុខទុក្ខ ក្នុងនោះមានផ្កៃមួយបាច់ដៃលគៃយកមកដក់លើភៅ្លៃខ្ញុំ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំចង់ 

ឲៃយផ្កៃទាំងនោះនៅជាប់ទង យោលយោគតាមកមា្លៃំងខៃយល់បក់វិញទៃ។ គៃតៃង 

តៃមករំខានខ្ញុំជានិច្ច ប៉ុន្តៃដើមៃបីពៃះជាមា្ចៃស់ និងដូនជីជាបងប្អូន (ដៃលមាន 

ចិត្តសបៃបុរស) ខ្ញុំតៃូវតៃខិតខំធ្វើជាសបៃបាយចិត្ត... ដើមៃបីបងា្ហៃញអ្នកម៉ៃ ខ្ញុំនឹង 

បញ្ចប់ដោយការពនៃយល់អំពីសបៃបុរសធម៌ផ្នៃកវិញ្ញៃណម្តង។

នៅអារាមកាមៃល ការអនុវត្តពៃះបន្ទូលតាមដំណឹងល្អ មិនអាចគៃប់លក្ខណ ៍

បានទៃ ជួនកាលគៃតៃូវបង្ខំចិត្ត បដិសៃធក្នុងការជួយអ្នកឯទៀត ពៃៃះមានការងារ 

ចៃើន។ ប៉ុន្តៃ សបៃបុរសធម៌ក្នុងវិញ្ញៃណ បងា្ហៃញចៃញមកខាងកៃៃ គៃមិនអាច 
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បដិសៃធបានឡើយ។ មានវិធីមួយ ដើមៃបីបដិសៃធយា៉ៃងសមរមៃយ ហើយការ 

បដិសៃធនោះ នំមកនូវសៃចក្តីរីករាយដៃរ។ តាមពិតទៅ គៃមិន សូវទើសទាល់ 

ទៃ ដើមៃបីពឹងពាក់អ្នកធ្លៃប់ជួយធ្វើការងារខ្លួន។ ពៃះយៃស៊ូមាន ពៃះបន្ទូលថា៖ 

"ចូរកុំដើរគៃចពីអ្នកដៃលចង់សុំខ្ចីអ្វីៗពីអ្នក"។ ដូច្នៃះ តៃូវយក លៃសថា គៃបដិសៃធ 

ដោយបង្ខំចិត្ត មិនតៃូវដើរគៃចចៃញទៃ។ ហើយក៏មិន តៃូវជួយក្នុងបំណងឲៃយគៃ 

ជួយវិញដៃរ ពៃៃះពៃះអង្គមានពៃះបន្ទូលទៀតថា៖ "បើ អ្នករាល់គា្នៃឲៃយគៃខ្ចី ក្នុង 

បំណងបានចំណៃញ តើអ្នកនឹងបានរងា្វៃន់អ្វី? ពៃៃះ សូមៃបីតៃអ្នកបៃពៃឹត្តអំពើបាប 

ក៏ឲៃយខ្ចី ដើមៃបីបានចំណៃញដៃរ។ ប៉ុន្តៃអ្នកវិញចូរ បៃពៃឹត្តតៃអំពើល្អ ឲៃយខ្ចីដោយ 

មិនចង់បានចំណៃញ ហើយអ្នកនឹងទទួលរងា្វៃន់ ជាទី គាប់ចិត្ត"។ មៃនហើយ ពិត 

ជារងា្វៃន់ជាទីគាប់ចិត្តមៃន ទោះជានៅលើផៃនដី នៃះក៏ដោយ... ប៉ុន្តៃមាគា៌ៃនៃះ 

ពិបាកដើរខា្លៃំងណាស់ ជាពិសៃសនៅជំហា៊ៃន ដំបូង។ ឲៃយខ្ចីដោយមិនគិតកមៃៃ

ជាតិជាមនុសៃស ហាក់ដូចជាពិបាកអនុវត្តតាម។ ឲៃយដច់តៃម្តងសៃួលជាង ពៃៃះ 

អ្វីៗដៃលគៃឲៃយ លៃងជារបស់គៃហើយ។ បើគៃ មកបៃៃប់ដោយទឹកមុខបៃៃកដ 

បៃជាថា៖ "បងសៃីសូមជួយធ្វើការខ្ញុំពីរបីម៉ៃង ផង តៃកុំបារម្ភខ្ញុំបានការអនុញ្ញៃត 

ពីអ្នកម៉ៃហើយៗ ចាំខ្ញុំសងវិញ ពៃៃះខ្ញុំដឹង អ្នកក៏បៃញាប់ដៃរ"។ ទោះជាគៃដឹង 

ចៃបាស់ថា មិនដៃលបានសងក៏ដោយ គៃនៅ តៃឆ្លើយ៖ មានអីឲៃយជួយបាន។ 

នោះជាការសៃឡាញ់កិត្តិយសមួយ ពៃៃះការឲៃយ ជាសកម្មភាពសបៃបុរសជាងការ 

ឲៃយខ្ចី ។ ឱ! ការបៃៀនបៃដៅរបស់ពៃះយៃស៊ូ មាន សភាពផ្ទុយពីមនោសញ្ចៃតន

របស់ធម្មជាតិមនុសៃស បើគា្មៃនការបៃៃស បៃណីពីពៃះអង្គទៃ គៃមិនអាចអនុវត្ត 

បានទៃ ហើយមិនយល់ទៀតផង។
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"អស់អ្នកដ្រលព្រះអង្គប្រទានមកទូលបង្គំ"

(១៨៩៦ - ១៨៩៧)

អ្នកម៉ៃ! ពៃះយៃស៊ូបានបៃៃសបៃណីចំពោះកូន ឲៃយយល់អំពីជមៃៃនៃ 

អាថ៌កំបាំងរបស់សបៃបុរសធម៌ ប៉ុន្តៃ គួរឲៃយសា្តៃយ កូនមិនអាចនិយាយជមៃៃបជូន 

ម៉ៃទៃ បើសិនជាគា្មៃនពៃះបន្ទូលទៃ ម៉្លៃះសមខ្ញុំដក់ដងបា៉ៃកាចុះពុំខានឡើយ... 

មៃសិលមិញ ខ្ញុំបានសរសៃរថា ទៃពៃយសមៃបត្តិលើលោកនៃះ មិនមៃនជារបស់ 

ខ្ញុំទៃ សមៃបត្តិសា្ថៃនបរមសុខ រឹតតៃមិនមៃនរបស់ខ្ញុំទៅទៀត គឺពៃះជាមា្ចៃស់ឲៃយខ្ញុំខ្ច ី

ពៃះអង្គអាចយកពៃលណាក៏បាន ខ្ញុំគា្មៃនសិទ្ធទាមទារឡើយ។ ប៉ុន្តៃ ទៃពៃយដៃល 

ពៃះអង្គបៃទានផ្ទៃល់ គឺបៃៃជា្ញៃ និងទឹកចិត្តគំនិតជៃៃជៃះ ជាសមៃបត្តិដៃលគៃហួង 

ហៃង ថៃរកៃសាមិនឲៃយនរណាប៉ះពាល់ទៃ... ឧទាហរណ៍ ក្នុងអង្គបៃជុំមួយ មាន 

ដូនជីមា្នៃក់ រកឃើញគំនិតភឺ្លសា្វៃងមួយ ក៏និយាយបៃៃប់ទៅដូនជីមា្នៃក់ទៀត ដូនជី 

នៃះយកគំនិតនៃះ ទៅបៃៃប់គៃថា ជាគំនិតខ្លួនឯង ឬឧទាហរណ៍មួយទៀត 

ពៃលឈប់សមៃៃក គៃនិយាយខៃសឹបៗ ពាកៃយសមា្ងៃត់ទៅមា្នៃក់ទៀត ហើយអ្នក

នៃះយកសម្ដីនៃះនិយាយខា្លៃំងឲៃយគៃឮ ដោយគា្មៃនបៃៃប់អំពីបៃភពដៃលសម្ដីនៃះ 

ចៃញមក ហាក់ដូចជាលួចយករបស់គៃ។ មា្ចៃស់សម្ដីមិនទាមទារសិទ្ធិទៃ ប៉ុន្តៃ 

គៃរិះរកឱកាសល្អ ដើមៃបីមកអាកៃៃតការលួចនៃះ។

ខ្ញុំសា្មៃនថា មានតៃខ្ញុំទៃ ដៃលមានមនោសញ្ចៃតនដ៏កៃៀមកៃំនៃះ សាមណៃ 

ឯទៀត ក៏មានដូចគា្នៃដៃរ បើតាមសម្ដីអ្នកម៉ៃបៃៃប់ខ្ញុំ។
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ខ្ញុំរៀនបានចៃើន លើភារកិច្ចដៃលម៉ៃដក់ឲៃយ ជាពិសៃសខ្ញុំបង្ខំខ្លួនឲៃយអនុវត្ត 

តាមអ្វីៗដៃលខ្ញុំបងៃៀនដល់អ្នកដទៃ។ ឥឡូវនៃះ ខ្ញុំអាចនិយាយថា ពៃះយៃស៊ូ 

ទៃង់បៃៃសបៃណីមិនឲៃយខ្ញុំជាប់ជំពាក់នឹងសមៃបត្តិផ្នៃកវិញ្ញៃណ និងចិត្តជាងសមៃបត្តិ 

លើលោកនៃះ។ បើគៃយកគំនិតខ្ញុំ ទុកជាសមៃបត្តិផ្ទៃល់ខ្លួនគៃ ខ្ញុំគិតថាជាការ 

ធម្មតា ពៃៃះគំនិតនៃះ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ មិនមៃនជារបស់ 

ខ្ញុំទៃ ពៃៃះសន្តៈ ប៉ូលបានពោលថា បើគា្មៃនពៃះវិញ្ញៃណនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ទៃ 

យើងមិនអាចដក់ឈ្មៃះ "បិតា" ដល់ពៃះបិតារបស់យើងដៃលគង់នៅសា្ថៃនបរមសុខ 

បានឡើយ។ ពៃះអង្គមានសៃរីភាពពៃញលៃញក្នុងការបៃើខ្ញុំ ដើមៃបីឲៃយផៃសព្វផៃសាយ 

គំនិតល្អៗទៅអ្នកឯទៀត។ បើសិនជាខ្ញុំនៅតៃគិតថា គំនិតនោះជារបស់ខ្ញុំៗ 

ខ្ញុំនឹងកា្លៃយទៅជា "សត្វលាដឹកសារឹកធតុ" ដៃលសា្មៃនថា គារវកិច្ចចំពោះសន្ត 

បុគ្គល សំដៅមកលើខ្លួនជាអ្នកដឹក។

ខ្ញុំមិនបៃមាថដល់គំនិតជៃៃជៃះ ដៃលទៃទៃង់ពៃលឹង និងបងៃួបបងៃួម 

ពៃលឹងជាមួយពៃះជាមា្ចៃស់ទៃ ប៉ុន្តៃ ជាយូរមកហើយ ខ្ញុំយល់ថា មិនតៃូវសង្កត់ 

ធ្ងន់លើគំនិត ឲៃយគៃប់លក្ខណ៍ ដើមៃបីទទួលពន្លឺកាន់តៃចៃើនទៃ។ គំនិតល្អៗ បើ 

មិនយកមកអនុវត្តទៃ ជាការឥតបៃយោជន៍។ ជាការពិត អ្នកខ្លះអាចទាញយក

ផលកមៃៃយា៉ៃងចៃើនអំពីគំនិតនោះ បើគៃចៃះដក់ខ្លួនសុភាពរាបសា ហើយ 

ដឹងគុណចំពោះពៃះជាមា្ចៃស់ ដៃលរាជាអនុញ្ញៃតឲៃយគៃចៃករំលៃកចំណី ពៃលឹង 

ដៃលពៃះអង្គគាប់ពៃះហឫទ័យបៃៃសបៃទាន ប៉ុន្តៃបើពៃលឹងនោះ យកគំនិត 

ល្អៗនោះ ទៅបមៃើពួកផរីសុី អ្នកនោះកា្លៃយដូចមនុសៃសមា្នៃក់កំពុងសា្លៃប់ ដោយ 

សៃចក្តីសៃៃកឃ្លៃន ចំពោះមុខតុចំណីអាហារពោរពាស ដៃលពួកភ្ញៀវរបស់ 

គាត់កំពុងបរិភោគ ហើយកៃលៃកមើលទៅមា្ចៃស់ទៃពៃយដ៏សមៃបូរបៃបនៃះ ដោយ 

ចំណង់។ មានតៃពៃះជាមា្ចៃស់មួយអង្គគត់ដៃលសា្គៃល់ជមៃៃចិត្ត... សត្វលោក 

មានគំនិតខ្លីពៃកហើយ!... បើបានឃើញពៃលឹងមួយភឺ្លចៃបាស់ជាងគៃក៏សន្មតថា 

ពៃះយៃស៊ូសៃឡាញ់ខ្លួនតិចជាងគៃ ខ្លួនមិនអាចទទួលការបៃៃសបៃណីដូចគៃទៃ។ 
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ពៃះជាមា្ចៃស់មានសិទ្ធិបៃើសត្វលោក ដៃលពៃះអង្គបង្កើតឲៃយចៃកចំណីចាំបាច់ 

ចំពោះពៃលឹងដទៃ។ នៅសម័យផរោ៉ៃន ពៃះអង្គមានពៃះបន្ទូលទៅពៃះរាជាអង្គ 

នៃះថា៖ "ខ្ញុំបានលើកតម្កើងអ្នក ក្នុងគោលបំណងឲៃយអ្នកបងា្ហៃញនូវមហិទិ្ធឫទ្ធិ 

របស់ខ្ញុំ ដើមៃបីឲៃយគៃសា្គៃល់ឈ្មៃះខ្ញុំគៃប់ទីកន្លៃងនៅលើផៃនដីនៃះ"។ ជាចៃើន 

សតវតៃសរ៍មកហើយ ដៃលពៃះអង្គមានពៃះបន្ទូលពាកៃយទាំងនៃះ ហើយតាំងពី 

ពៃលនោះមក ពៃះអង្គឥតបៃៃបៃួលទៃ ពៃះអង្គបៃើសត្វលោកជាឧបករណ៍ ដើមៃបី 

អនុវត្តសា្នៃពៃះហស្ថពៃះអង្គជានិច្ច។

បៃសិនបើកៃណាត់សំពត់គំនូរ អាចនិយាយ និងគិតបាន នោះគៃមិន 

ត្អូញត្អៃរថា ជក់លាបពណ៌ប៉ះពាល់គៃឥតឈប់ឈរ ហើយមិនចៃណៃននឹងជក់ 

ទៃ ពៃៃះអ្នកបៃើជក់នោះ គឺសិលៃបៈករ ជាអ្នកកៃច្នៃផ្ទៃំងសំពត់ឲៃយមានសោភ័ណភាព។ 

ចំណៃកឯជក់វិញ មិនអាចអួតសរសើរសា្នៃដៃខ្លួនទៃ ពៃៃះសិលៃបៈករមិនរារៃក 

នឹងបៃើជក់ផៃសៃងៗទៀត ទោះជាពិបាកបៃើក៏ដោយ។

អ្នកម៉ៃ! ខ្ញុំនៃះហើយជាជក់តូច ដៃលពៃះយៃស៊ូជៃើសរីស ដើមៃបីលាប 

ពណ៌រូបភាពពៃះអង្គ ក្នុងពៃលឹងទាំងអស់ ដៃលម៉ៃបៃគល់ឲៃយខ្ញុំ។ សិលៃបៈករមិន 

បៃើជក់តៃមួយទៃ គៃតៃូវការយា៉ៃងតិចក៏ពីរដៃរ។ ជក់ទីមួយសំខាន់ជាងគៃ ពៃៃះ 

គៃយកវាលាបពណ៌ទូទៅ ពាសពៃញផ្ទៃំងកៃណាត់យា៉ៃងរហ័ស ចំណៃកឯជក់ 

តូចសមៃៃប់គូររំលៃចរូប។

ចំពោះខ្ញុំ អ្នកម៉ៃជាជក់មានតម្លៃ ដៃលពៃះយៃស៊ូកាន់បៃើដោយសៃចក្តី

សៃឡាញ់ ដើមៃបីអនុវត្តកិច្ចការធំៗ ក្នុងពៃលឹងកូនៗរបស់ម៉ៃ ឯខ្ញុំវិញជាកូនជក់ 

តូច ដៃលទៃង់បៃើផត់ពណ៌លំអិត។

ពៃះអង្គបៃើជក់តូចលើកទីមួយ ក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី៨ ធ្នូ ១៨៩២។ ខ្ញុំនៅចាំថា 

ពៃលនោះ ជាវៃលានៃការបៃៃសបៃណី។ ខ្ញុំនឹងជមៃៃបជូននូវអនុសៃសាវរីយ៍ដ៏ 

ផ្អៃមល្អៃមទាំងនោះ។
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កាលដៃលខ្ញុំចូលអារាមនៃះ នៅអាយុ ១៥ឆ្នៃំ ខ្ញុំបានជួបមិត្តភក្តិជា សាមណៃ 

ដូចគា្នៃមា្នៃក់ ដៃលចូលមុនខ្ញុំ តៃប៉ុន្មៃនខៃប៉ុណ្ណៃះ។ គាត់មានអាយុ លើសខ្ញុំ 

បៃៃំបីឆ្នៃំ ចរិតដូចកូនក្មៃង ដៃលធ្វើឲៃយភ្លៃចអាយុខុសគា្នៃនៃះ។ កាលនោះ អ្នកម៉ៃ

ពៃញចិត្តនឹងយើងទាំងពីរនក់ណាស់។ យើងទៅណា ឬធ្វើអ្វីៗជាមួយគា្នៃ ជានិច្ច 

ដើមៃបីឲៃយសៃចក្តីសៃឡាញ់ ដៃលទើបនឹងកើតថ្មីៗនៃះមានផលល្អ អ្នកម៉ៃអនុញ្ញៃត 

ឲៃយពួកយើងសន្ទនអំពីជំនឿម្តងមា្កៃល។ ខ្ញុំចូលចិត្តចរិតស្លូតបូត ឥតលាក់លៀម 

របស់មិត្តខ្ញុំ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំឆ្ងល់ជាខា្លៃំង ហៃតុអ្វីក៏គាត់មិនសៃឡាញ់ម៉ៃ ដូចសៃឡាញ់ខ្ញុំ។ 

ម៉ៃយាងទៀត អកបៃបកិរិយាគាត់ជាមួយដូនជីឯទៀត មិនសូវល្អទៃ។ ខ្ញុំចង់ឲៃយគាត់

ប្តូរចរិតអាកៃក់នៃះចៃញ។ តាំងពីពៃលនោះមក ពៃះជាមា្ចៃស់បៃទានឲៃយខ្ញុំយល់ 

ថា ពៃះជាមា្ចៃស់បៃទានពន្លឺដល់ពៃលឹងខ្លះ ទៅតាមកមៃិត តាមពៃលវៃលា ដូចោ្នៃះ 

ហើយ ខ្ញុំក៏តៃូវរង់ចាំវៃលានោះ ដោយអំណត់សៃបតាមពៃះហឫទ័យរបស់ពៃះអង្គ។

ថ្ងៃមួយ យើងនំគា្នៃពិចារណា ដើមៃបីសន្ទនតាមដៃលអ្នកម៉ៃអនុញ្ញៃត សម 

សៃបទៅតាមវិន័យ ដើមៃបីឲៃយសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់យើងចំពោះពៃះយៃស៊ូ កាន់ 

តៃខា្លៃំងកា្លៃថៃមទៀត។ ខ្ញុំបារម្ភខា្លៃចការសន្ទនរបស់យើងមិនអាចឈានទៅដល់ 

គោលដៅ សៃៃប់តៃពៃលនោះ ពៃះជាមា្ចៃស់បៃទានឲៃយខ្ញុំដឹងខ្លួនថា វៃលាដល់ 

ហើយៗ កុំភ័យនិយាយ ដូចជាការជជៃកគា្នៃរវាងមិត្តភក្តិធម្មតា។ ថ្ងៃសរ៍នោះ

ជាថ្ងៃបន្ទៃប់ពីខ្ញុំបានថ្លៃងអំណរពៃះគុណពៃះជាមា្ចៃស់ ខ្ញុំបានទូលអង្វរ សូមឲៃយ 

ពៃះអង្គបណា្តៃលមាត់ខ្ញុំ ឲៃយពោលពាកៃយផ្អៃមល្អៃម និងគួរឲៃយជឿទុកចិត្ត ឬក៏ពៃះអង្គ 

មានពៃះបន្ទូលផ្ទៃល់តាមរយៈខ្ញុំ។ ពៃលនោះទៃង់ទទួលពាកៃយទូលអង្វររបស់ខ្ញុំ 

ទៃង់បណា្តៃលឲៃយបានលទ្ធផលល្អ សមដូចបំណង ពៃៃះអ្នកបៃរមុខទៅរកពៃះអង្គ 

នឹងទទួលបានការបំភឺ្ល ហើយពន្លឺនោះ នឹងភឺ្លរហូតដល់ទីងងឹត សមៃៃប់អ្នកសុចរិត។

ពៃះបន្ទូលទីមួយសមៃៃប់ខ្លួនខ្ញុំ ពៃះបន្ទូលទីពីរសមៃៃប់មិត្តខ្ញុំ ដៃលជា 

អ្នកសុចរិតពិតៗ...។
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ពៃលសន្មតមកដល់ ដូនជីកមៃសត់មើលចំមុខខ្ញុំ ឃើញថាខ្ញុំខុសធម្មតា 

គាត់អង្គុយជិតខ្ញុំ មុខកៃហមអៀនបៃៀន ខ្ញុំទាញកៃបាលគាត់មកដក់លើទៃូងខ្ញុំ 

ខ្ញុំនិយាយដោយទឹកភ្នៃក នូវអ្វីៗដៃលខ្ញុំគិតពីគាត់ ដោយសម្ដីទន់ភ្លន់ ពោរពៃញ 

ដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់ បន្តិចកៃៃយមក ទឹកភ្នៃកយើងទាំងពីរនក់ រលាយ 

ចូលគា្នៃ។ គាត់ពៃមទទួលដោយសោ្មៃះសថា សម្ដីខ្ញុំជាការពិត ហើយសនៃយាថា 

នឹងចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីមួយទៀត ពៃមទាំងសុំឲៃយជួយបៃៃប់កំហុសឆ្គង ដៃលគាត់ 

ធ្វើឲៃយគាត់បានដឹងផង។ កៃៃយពីបំបៃកគា្នៃមក សៃចក្តីសៃឡាញ់របស់យើង 

កា្លៃយជាសៃចក្តីសៃឡាញ់នៃវិញ្ញៃណ លៃងជារបស់មនុសៃសលោកទៀតហើយ 

ដូចឃ្លៃមួយនៃពៃះគម្ពីរចៃងថា៖ "ប្អូនបៃុសដៃលមានបងបៃុសជួយ ដូចទីកៃុង 

ដៃលមានកំពៃងជាបន្ទៃយ" ។

បើគា្មៃនអ្នកម៉ៃទៃ គំនូរដៃលពៃះយៃស៊ូគូរ ដោយសារជក់តូច នឹងតៃូវ 

រលុបបាត់បង់មិនខាន។ ការលំបាកនៃះហាក់ដូចជាជូរចត់ណាស់ ចំពោះចិត្តក៏ 

កមៃសត់របស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តៃចរិតមុឺងមា៉ៃត់របស់ម៉ៃ បានទទួលជ័យជម្នះ ដូច្នៃះទើបខ្ញុំ 

អាចលួងលោម ពនៃយល់គាត់អំពីសៃចក្តីសៃឡាញ់ពិតបៃៃកដ។ ខ្ញុំបានពនៃយល់ 

ឲៃយគាត់សៃឡាញ់ខ្លួនគាត់ផ្ទៃល់ មិនមៃនអ្នកម៉ៃទៃ។ ខ្ញុំនិយាយបៃៃប់គាត់ថា ខ្ញុំ 

សៃឡាញ់អ្នកម៉ៃដូចម្តៃច និងការលះបង់ជាចៃើន ដៃលខ្ញុំតៃូវធ្វើតាំងពីថ្ងៃដំបូង 

នៃជីវិតជាអ្នកបួសរបស់ខ្ញុំ ដើមៃបីកុំឲៃយជាប់ចិត្តនឹងអ្នកម៉ៃ តាមរបៀបសមា្ភៃរៈនិយម 

ដូចឆ្កៃសៃឡាញ់មា្ចៃស់។ សៃចក្តីសៃឡាញ់តៃូវការការលះបង់ កាលណាពៃលឹង 

បដិសៃធមិនពៃមទទួលការពៃញចិត្ត តាមបៃបធម្មជាតិនោះ ឥរិយាបទទន់ភ្លន់ 

កា្លៃយជារឹងមាំ និងគា្មៃនគិតបៃយោជន៍ផ្ទៃល់ខ្លួន។

ខ្ញុំនៅចាំបានថា កាលខ្ញុំចូលអារាមដំបូង ខ្ញុំចង់ចូលទៅកន្លៃងអ្នកម៉ៃខា្លៃំង 

ណាស់ គឺគៃៃន់តៃបានសបៃបាយចិត្តមួយភ្លៃតប៉ុណ្ណៃះ ខ្ញុំតៃូវដើរកាត់ឃ្លៃំង ហើយ 
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តោងពៃយួរខ្លួនទៅបងា្កៃន់ដៃជណ្តើរ។ កាលនោះ ខ្ញុំខំរកមធៃយាបាយជាចៃើន ដើមៃបី 

សមៃៃចបំណងនៃះ... ឥឡូវខ្ញុំតៃៃកអរដោយពុំបានធ្វើតាមទំនើងចិត្ត ហើយខ្ញុំ 

បានទទួលរងា្វៃន់ដៃលជាកិច្ចសនៃយាចំពោះអ្នកបៃយុទ្ធយា៉ៃងកា្លៃហាន។ ខ្ញុំយល់ថា 

គា្មៃនបៃយោជន៍អ្វីនឹងបដិសៃធការបៃលោមចិត្តទៃ ពៃៃះពៃលឹង ខ្ញុំបានរឹងបុឹងក៏

ដោយសារពៃះជាមា្ចៃស់មួយអង្គគត់ ដៃលខ្ញុំសៃឡាញ់។ ដោយ ចិត្តរីករាយ ខ្ញុំគិត 

ឃើញថា ពៃលខ្ញុំសៃឡាញ់ពៃះអង្គ ចិត្តខ្ញុំកាន់ខ្ពង់ខ្ពស់ ហើយ ពៃះអង្គអាចបៃទាន 

សៃចក្តីទន់ភ្លន់ឥតបៃៀបផ្ទឹមបាន ចំពោះអ្នកសៃឡាញ់ ពៃះ អង្គចៃើនជាងអ្នកដៃល 

មានសៃចក្តីសៃឡាញ់បៃមូលផ្តុំទុកដូចអត្តទត្ថបុគ្គល។

ខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនអ្នកម៉ៃអំពីការងារដំបូង ដៃលពៃះយៃស៊ូនឹងអ្នកម៉ៃបៃគល់ 

ឲៃយខ្ញុំ។ កាលដៃលខ្ញុំចូលទៅដល់ទីសកា្តៃរបូជានៃពៃលឹង ខ្ញុំយល់ថា ជាការងារ 

មួយហួសកមា្លៃំង ដូច្នៃះយើងខ្ញុំបៃគល់ខ្លួនក្នុងពៃះហស្ថពៃះអង្គ ដូចក្មៃងតូចលាក់ 

មុខក្នុងពៃះកៃសារបស់ពៃះអង្គ ខ្ញុំទូលពៃះអង្គថា៖ ពៃះអមា្ចៃស់អើយ! ទូលពៃះបង្គំ 

ជាខ្ញុំនៅតូចណាស់ មិនអាចបំប៉នចំណីដល់បុតៃធីតាពៃះអង្គបាន ទៃ បើពៃះអង្គ 

ចង់ឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់ធ្វើតាមតមៃូវការរបស់ពួកគៃ សូមពៃះអង្គដក់ ចំណីនោះ លើបាត 

ដៃខ្ញុំមា្ចៃស់មក ហើយកុំដកពៃះហស្ថចៃញ កុំបៃរពៃះភ័ក្តៃចៃញ ខ្ញុំមា្ចៃស់នឹងផ្តល់

ទៃពៃយរបស់ពៃះអង្គ ចំពោះពៃលឹងដៃលមកសុំនោះ។ បើគៃពៃញចិត្ត ខ្ញុំមា្ចៃស់ 

នឹងបៃៃប់គៃថា ជាចំណីរបស់ពៃះអង្គ តៃបើគៃមិនពៃញចិត្ត ទៃ គៃយល់ថាល្វីង 

ខ្ញុំមា្ចៃស់នឹងណៃនំពនៃយល់គៃថា ជាចំណីរបស់ពៃះអង្គ ហើយ ខ្ញុំមា្ចៃស់មិនយក 

ចំណីផៃសៃងមកផ្តល់ឲៃយគៃទៃ ទង្វើនៃះមិនរំខានដល់សៃចក្តីស្ងប់ របស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ឡើយ។

តាំងពីខ្ញុំយល់ថា តៃូវធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯង កិច្ចការដៃលម៉ៃដក់ ហាក់ដូច 

ជាលៃងពិបាកហើយ ខ្ញុំដឹងថា ការចាំបាច់តៃមួយគត់ គឺតៃូវរួបរួមបន្តិចម្តងៗ 

ជាមួយពៃះយៃស៊ូ ហើយវត្ថុសំណល់នឹងបានមកលើខ្ញុំ។ តាមការពិតសៃចក្ត ី
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សងៃឃឹមរបស់ខ្ញុំ មិនដៃលខុសទៃ ពៃះជាមា្ចៃស់មានមៃតា្តៃបំពៃញបាតដៃដ៏តូច 

របស់ខ្ញុំ រៀងរាល់លើកដៃលខ្ញុំចាំបាច់តៃូវបំប៉នពៃលឹងដូនជីឯទៀត។ អ្នកម៉ៃខ្ញុំ 

សូមសារភាពថា បៃសិនបើខ្ញុំពឹងលើកមា្លៃំងផ្ទៃល់ខ្លួន បៃហៃលជាខ្ញុំសុំចុះចាញ់ 

ទៅហើយ... ដើមៃបីឲៃយពៃលឹងទាំងអស់នោះ បៃពៃឹត្តអំពើល្អ ឬធ្វើឲៃយគៃកាន់តៃ

សៃឡាញ់ពៃះជាមា្ចៃស់ ដើមៃបីបៃៃកា្លៃយពួកគៃទៅតាមទសៃសនៈ និងគំនិតផ្ទៃល់ 

របស់ពៃះអង្គ មើលពីចមា្ងៃយហាក់ដូចជាងាយណាស់ ប៉ុន្តៃបើពិនិតៃយឲៃយជិតទៅ

មិនដូចោ្នៃះទៃ... គៃគិតថាបើពៃះជាមា្ចៃស់មិនជួយទៃ គៃមិនអាចធ្វើអំពើល្អឡើយ។ 

គៃគិតថា តៃូវបំភ្លៃចចោលចំណង់ចំណូលចិត្ត និងការយល់ហើយផ្ទៃល់ខ្លួន ហើយ 

ដឹកនំពៃលឹងទៅតាមមាគា៌ៃដៃលពៃះយៃស៊ូបានតៃួសតៃៃយទុក ដោយមិនចាំ 

បាច់សាកលៃបងដើរតាមចិត្តចង់ទៃ។ ប៉ុន្តៃរឿងនោះ មិនជាពិបាកណាស់ណាទៃ 

សមៃៃប់ខ្ញុំកិច្ចការលំបាក គឺពិនិតៃយរកកំហុសការខ្វះខាតបន្តិចបន្តួច ហើយតៃូវ

បៃយុទ្ធបៃឆំងរហូតដល់វិនសអស់។ កាលនោះខ្ញុំគិតថា ជាសំណាងអាកៃក់។ 

តាំងពីខ្ញុំបៃគល់ខ្លួនក្នុងរង្វង់ពៃះហស្ថនៃពៃះយៃស៊ូ ខ្ញុំកា្លៃយជាអ្នកចាំយាមតៃួត 

ពិនិតៃយរកសតៃូវពីលើប៉មដ៏ខ្ពស់នៃវិមានមួយ។ គា្មៃនអ្វីគៃចចៃញពីកៃសៃភ្នៃកខ្ញុំ

ឡើយ ជួនកាលខ្ញុំឆ្ងល់នឹងខ្លួនឯង ដៃលមើលឃើញចៃបាស់ល្អ ហើយខ្ញុំគិតថា 

មិនគួរបៃកាន់ទោសពៃយាការី យ៉ូណាស (Jonas) ដៃលរត់គៃចចៃញ មិនពៃម 

បៃៃប់អ្នកសៃុកពីការបាក់បៃកទីកៃុងនីនីវៃឡើយ។ ខ្ញុំចូលចិត្តទទួលការស្តីបនោ្ទៃស 

ជាជាងបនោ្ទៃសគៃ ប៉ុន្តៃចាំបាច់ណាស់ តៃូវរងទុក្ខលំបាក ពៃៃះធម្មតាពៃលឹង 

ដៃលគៃចាប់កំហុស មិនសា្គៃល់កំហុសខ្លួនឯងឡើយ ហើយតៃងតៃគិតថា៖ ដូនជ ី

អ្នកដឹកនំខឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ខុស ខំយា៉ៃងណាក៏ មិនតៃូវចិត្តដៃរ។

ខ្ញុំដឹងចៃបាស់ថា ពួកគៃគិតថាខ្ញុំតឹងរុឹងពៃក។ បៃសិនបើពួកគៃដឹងថា ខ្ញុំ 

ខិតខំយា៉ៃងណា ដើមៃបីឲៃយគៃបានល្អ ពៃៃះខ្ញុំសៃឡាញ់ពួកគៃ ដោយសៃចក្តី 

សៃឡាញ់ពិតបៃៃកដ។ ខ្ញុំមិនមៃនជាអ្នកសុីឈ្នួលឃ្វៃលចៀម ពៃលឃើញឆ្កៃ 
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ចចក មកដល់រត់យករួចខ្លួន បោះបង់ហ្វូងចៀមចោលទៃ ខ្ញុំបមៃុងនឹងបូជាជីវិត 

ដើមៃបីការពារពួកគៃ ដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់បរិសុទ្ធ។ បៃសកកម្មខ្ញុំ គឺដឹកនំគៃ 

ទៅរកពៃះជាមា្ចៃស់ហើយ ឲៃយពួកគៃយល់ថា អ្នកម៉ៃជាពៃះយៃស៊ូរស់នៅលើ 

លោកនៃះ ដៃលពួកគៃតៃូវសៃឡាញ់ និងគោរព។

ក្នុងការបងៃៀនអ្នកដទៃ ខ្ញុំចៃះចាំបានចៃើន ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថា ពៃលឹង 

ស្ទើរតៃទាំងអស់ មានការពុះពារដូចៗគា្នៃ ប៉ុន្តៃពីមា្នៃក់ទៅមា្នៃក់ មានសភាពខុស 

គា្នៃឆ្ងៃយណាស់។ បូជាចារៃយមា្នៃក់មានបៃសាសន៍ថា៖ "ពៃលឹងនីមួយៗ ខុសគា្នៃ 

ខា្លៃំងជាងមុខមា្នៃក់ៗទៅទៀត គៃមិនអាចបងៃៀនពៃលឹងទាំងអស់តាមរបៀប 

តៃមួយឡើយ។ ជាមួយ (ពៃលឹង) អ្នកខ្លះ ខ្ញុំតៃូវធ្វើខ្លួនតូចទាប មិនញញើតនឹង 

បន្តុះបងា្អៃប់ខ្លួនឯង ដោយសារភាពអំពីកំហុស នឹងបរាជ័យរបស់ខ្ញុំ។ ដោយ 

ឃើញថា ខ្ញុំក៏មានចំណ៉ចខៃសាយដៃរ ដូនជីទាំងនោះហា៊ៃនសារភាពកំហុសឆ្គង 

ស្តីបនោ្ទៃសខ្លួនឯង ហើយតៃៃកអរនឹងការយោគយល់ដល់ពួកគៃ។ ផ្ទុយទៅវិញ 

ដើមៃបីឲៃយគៃបានល្អ អ្នកខ្លះតៃូវការភាពតឹងរុឹង មិនចាំបាច់និយាយចៃើនដងទៃ។ 

ពៃៃះគៃយល់ថា ឱនលំទោនមិនមៃនសុភាពរាបសាឡើយ តៃជាភាពទន់ខៃសាយ។ 

ពៃះជាមា្ចៃស់ទៃង់បៃៃសបៃណីមិនឲៃយខ្ញុំខា្លៃច ទោះជាយា៉ៃងណាខ្ញុំតៃូវបំពៃញ 

កាតព្វកិច្ចឲៃយបានល្អ។ ជាចៃើនលើកមកហើយ ខ្ញុំបានឮពាកៃយនៃះ៖ "បើចង់ 

បានអ្វីៗពីខ្ញុំ តៃូវធ្វើឲៃយទន់ភ្លន់ បើបៃើកមា្លៃំងកុំសងៃឃឹម"។ គា្មៃននរណាជាចៅកៃម 

ល្អ ក្នុងការកាត់ក្តីខ្លួនឯងទៃ កូនក្មៃងដៃលគៃូពៃទៃយវះកាត់ឲៃយឈឺចាប់ មុខជា 

សៃៃកខា្លៃំងៗថា ការពៃយាបាលឈឺជាងជំងឺទៅទៀត ប៉ុន្តៃ ប៉ុន្មៃនថ្ងៃកៃៃយមក 

គៃជាសះសៃបើយ គៃរីករាយ ហើយរត់លៃងបាន។ ពៃលឹងក៏ដូចោ្នៃះដៃរ កៃៃយ 

មកគៃទទួលសា្គៃល់ថា ភាពល្វីងជូរចត់បន្តិចបន្តួច ជួនកាលគៃៃន់បើជាងស្ករ 

ហើយមិនខា្លៃចនឹងសារភាពទៃ។ មានពៃលខ្លះ ខ្ញុំមិនអាចទប់សៃចក្តីរីករាយ 

បានទៃ ដោយឃើញការបៃៃបៃួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ អសា្ចៃរៃយណាស់... គៃមក 

បៃៃប់ខ្ញុំថា "ការតឹងតៃងរបស់អ្នកពីមៃសិលមិញ ពិតជាតៃឹមតៃូវ... ពីដំបូង ខ្ញុំខឹង 
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តៃកៃៃយមកខ្ញុំគិតឡើងវិញ ឃើញថាអ្នកសុច្ចរិតណាស់... អ្នកដឹងទៃ ពៃល 

ចៃញដើរ ខ្ញុំគិតទៅជមៃៃបអ្នកម៉ៃថា ខ្ញុំលៃងទៅជាមួយដូនជី ថៃរៃសា ទៀត 

ហើយ។ ប៉ុន្តៃខ្ញុំយល់ថា អារកៃសបានបណា្តៃលចិត្តខ្ញុំ រួចខ្ញុំយល់ថា អ្នកបានទូល 

អង្វរឲៃយខ្ញុំៗ នៅស្ងៀម ពន្លឺក៏ភឺ្លចៃងចាំងឡើង។ ខ្ញុំមកនៃះ សូមអ្នកជួយបំភឺ្លខ្ញុំ 

ឲៃយបានចៃបាស់ផង"។ ការសន្ទនក៏បានចាប់ផ្តើមភា្លៃម។ ខ្ញុំតៃៃកអរណាស់ដោយ 

អាចដើរតាមលំអាននៃចិត្តខ្ញុំបាន មិនចាំបាច់បៃើម្ហូបល្វីង ពាកៃយតៃមួយមា៉ៃត់អាច 

ផ្តួលសំណង់ ដៃលសង់ឡើងក្នុងទឹកភ្នៃក។ ឱ! គឺការអធិដ្ឋៃន និងការលះបង់ 

ដៃលជួយខ្ញុំ ជាអាវុធមិនដៃលចាញ់ ដៃលពៃះយៃស៊ូបៃទានឲៃយខ្ញុំ។ កិច្ចការនៃះ 

ធ្វើឲៃយរំជួលវិញ្ញៃណជាងពាកៃយសម្ដី តាមការពិសោធន៍ចៃើនដង របស់ខ្ញុំ។ ក្នុងនោះ 

មានបទពិសោធន៍មួយ ដៃលនំឲៃយអារម្មណ៍ខ្ញុំធូរសៃៃល និង ជៃៃលជៃៃ។

ពៃលនោះ ជាបុណៃយរដូវ ៤០ថ្ងៃ ដូច្នៃះ ខ្ញុំទទួលខុសតៃូវលើដូនជីតៃមា្នៃក់ 

ទៃ។ ពៃឹកមួយ គាត់មករកខ្ញុំ ដោយទឹកមុខសៃស់សៃៃយ ហើយនិយាយថា៖ 

"អ្នកដឹងទៃយប់មិញ ខ្ញុំយល់សប្តិឃើញថា ខ្ញុំនៅកៃបៃរប្អូនសៃីខ្ញុំដៃលចូលចិត្តអួត 

ហើយខ្ញុំចង់ជមៃះអំនួតរបស់គៃ ខ្ញុំបានពនៃយល់កំណាពៃយមួយឃ្លៃនៃះ៖ រស់ដោយ 

សៃចក្តីសៃឡាញ់ អ្នកសៃឡាញ់ពៃះយៃស៊ូ គឺបាត់បង់ភាពសមៃបូរណ៍សបៃបាយ  

ទឹកអប់ទាំងអស់បងឲៃយឯង បងមិនយកវិញទៃ។ ខ្ញុំដឹងថា សម្ដីខ្ញុំជៃៃបចូល 

ពៃលឹងគៃ ហើយខ្ញុំរីករាយណាស់។ ពៃឹកនៃះ ពៃលភា្ញៃក់ពីដំណៃក ខ្ញុំគិតថាពៃះ

ជាមា្ចៃស់មានបំណងឲៃយខ្ញុំផ្តល់ពៃលឹងនៃះឲៃយទៃង់។ ខ្ញុំចង់សរសៃរសំបុតៃរៀបរាប ់

ពីការយល់សប្តិនៃះ ផ្ញើទៅគៃកៃៃយបុណៃយ បៃៃប់គៃថា ពៃះយៃស៊ូចងប់ានគៃ 

មករួបរួមជាមួយពៃះអង្គ ភា្លៃមនោះ ខ្ញុំឆ្លើយថា គាត់អាចសាកលៃបងបាន ប៉ុន្តៃតៃូវ 

សុំការអនុញ្ញៃតពីអ្នកម៉ៃសិន។ ដោយបុណៃយនោះវៃង អ្នកម៉ៃឆ្ងល់នឹងការសុំទុក 

យូរពៃក ពៃះជាមា្ចៃស់បណា្តៃលចិត្តអ្នកម៉ៃឲៃយឆ្លើយថា អ្នកបួសនៅកាមៃលសង្គៃៃះ 

ពៃលឹងដោយការអធិដ្ឋៃន មិនមៃនដោយសំបុតៃទៃ។
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ការសមៃៃចចិត្តរបស់អ្នកម៉ៃ គឺការសមៃៃចរបស់ពៃះយៃស៊ូ ហើយខ្ញុំទូល 

ទៅពៃះមាតានៃពៃះតៃៃឯក៖ "ចូរយើងអធិដ្ឋៃនឲៃយបានចៃើន! មិនដឹងជា សបៃបាយ 

ចិត្តយា៉ៃងណាទៃ បើចប់បុណៃយ យើងបានសមៃៃច!"។ ឱ! ពៃះមហា ករុណា 

ទិគុណនៃពៃះអមា្ចៃស់អើយ សូមពៃះអង្គសណា្តៃប់ពាកៃយអង្វររបស់ បុតៃធីតារបស់ 

ពៃះអង្គផង... ចប់បុណៃយ ពៃលឹងមួយទៀតមករួបរួមជាមួយ ពៃះយៃស៊ូ។ គឺពិត

ជាអសា្ចៃរៃយនៃការបៃៃសបៃណីរបស់ពៃះអង្គ ដៃលកើតឡើង អំពីជំនឿយា៉ៃងខា្លៃំង 

កា្លៃរបស់សាមណៃដ៏ទន់ខៃសាយមា្នៃក់!

មហិទ្ធិឫទ្ធិនៃការអធិដ្ឋៃន ឧត្តុង្គឧត្តមណាស់! ហាក់ដូចជារាជនីមួយអង្គ 

មានបុព្វសិទ្ធ អាចយាងជួបពៃះមហាកៃសតៃបានគៃប់ពៃល ហើយអាចទទួលគៃប់ 

យា៉ៃង តាមសំណូមពររបស់ពៃះនង។ ដើមៃបីទទួលការបៃៃសបៃទាន មិនចាំបាច ់

ថាតាមរូបមន្តក្នុងសៀវភៅឡើយ បើមិនដូចោ្នៃះទៃ... គឺខ្ញុំជាអ្នកគួរឲៃយអាណិត... 

កៃៃពីសូតៃធម៌ឧទ្ទិសដល់ពៃះជាមា្ចៃស់ ខ្ញុំមិនសូវថ្នឹក ខ្ញុំមិនចាំទៃ... ខ្ញុំឈឺកៃបាល  

ពៃៃះមានចៃើនពៃក មិនដឹងរីសយកមួយណាទៃ ខ្ញុំធ្វើដូចកូនក្មៃងមិនចៃះអាន 

ខ្ញុំទូលទៅពៃះជាមា្ចៃស់តាមតៃខ្ញុំចង់ទូល ដោយមិនបានរៀបចំឃ្លៃឲៃយល្អឡើយ 

តៃពៃះអង្គយល់អំពីខ្ញុំ។ ការអធិដ្ឋៃន គឺជាសន្ទុះចិត្ត គឺជាការកៃលៃក មើលជា 

ធម្មតា ទៅសា្ថៃនបរមសុខ ជាសមៃៃកនៃការថ្លៃងអំណរ ពៃះ គុណ និងសៃចក្តី 

សៃឡាញ់ក្នុងរង្វង់ទុក្ខពៃួយ និងរង្វង់សៃចក្តីរីករាយ និយាយ ឲៃយចំ គឺអ្វីៗដៃល 

ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអច្ឆរិយៈ ដៃលពងៃីកវិញ្ញៃណ និងបងៃួបបងៃួមខ្ញុំទៅពៃះយៃស៊ូ។

ប៉ុន្តៃ រាល់ការអធិដ្ឋៃនរួមជាកៃុម ឬក្នុងបូជនីយដ្ឋៃន ខ្ញុំមិនសូតៃឲៃយរួចពី 

មាត់ទៃ ហើយខ្ញុំចូលចិត្តការអធិដ្ឋៃនរួមគា្នៃ ពៃៃះពៃះយៃស៊ូបានសនៃយាថា ពៃះអង្គ 

នឹងយាងមកចូលរួម ក្នុងចំណមអ្នកបៃជុំគា្នៃ រឭកដល់ពៃះនមពៃះអង្គ ដូច្នៃះ 

ហើយខ្ញុំគិតថា ជំនឿដ៏ខា្លៃំងកា្លៃរបស់ដូនជីទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំផង នឹងកាន់តៃ 

បៃសើរ។ បើសូតៃផ្គៃំមា្នៃក់ឯង ជាការលំបាកណាស់សមៃៃប់ខ្ញុំ (ខ្ញុំអៀនណាស់)... 
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ខ្ញុំថាមិនចំពាកៃយ ទោះជាខិតខំបៃមូលអារម្មណ៍ក៏ដោយ។ ខ្ញុំឆ្ងល់នឹងខ្លួនឯង ខ្ញុំ 

សៃឡាញ់ពៃះមាតាណាស់ គួរតៃខ្ញុំចៃះរំឭកដល់ពៃះកិត្តិនម ដៃលធ្វើឲៃយពៃះនង 

គាប់ពៃះហឫទ័យ។ ឥឡូវនៃះ ខ្ញុំគិតថា ពៃះមាតាជាមា្តៃយរបស់ខ្ញុំ ពៃះនង 

យល់ពីបំណងរបស់ខ្ញុំ ពៃះនងគាប់ពៃះហឫទ័យហើយ។

ជួនកាលសា្មៃរតីខ្ញុំហាក់ដូចជារីងស្ងួត ខ្ញុំរិះគិតមិនយល់ មិនដឹងយក គំនិត 

ណាមួយមករួបរួមជាមួយពៃះជាមា្ចៃស់បាន ខ្ញុំក៏សូតៃធម៌ "ពៃះបិតាអើយ" យឺតៗ 

មួយៗ សៃៃប់តៃភា្លៃមនោះ ហាក់ដូចជាពៃះអង្គយាងមកសង្គៃៃះខ្ញុំ ពៃះធម៌នៃះ 

មកឆក់យកខ្ញុំទៅបំប៉នវិញ្ញៃណខ្ញុំ ចៃើនលើសពីសូតៃញាប់មួយរយដងទៅទៀត។

ពៃះមាតាបងា្ហៃញថា ពៃះនងមិនពិរោធនឹងខ្ញុំទៃ ពៃះនងតៃងតៃរកៃសា 

ការពារ នៅពៃលដៃលខ្ញុំឧទ្ទិសដល់ពៃះនង។ បើខ្ញុំមានកង្វល់គិតមិនលៃច ខ្ញុំ 

ងាកទៅរកពៃះនងភា្លៃម ពៃះនងជួយខ្ញុំជានិច្ច ពៃៃះពៃះមាតាជាមា្តៃយ ដ៏ស្លូតបូត 

ទន់ភ្លន់បំផុត។ រាល់ពៃលសន្ទនជាមួយពួកសាមណៃ ខ្ញុំតៃងតៃ ឧទ្ទិសដល់ 

ពៃះនង ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ទៃង់តាមថៃរកៃសាខ្ញុំ ដូចមា្តៃយ គៃប់រូប។

ជាញឹកញយ ពួកសាមណៃបៃៃប់ខ្ញុំថា៖ "អ្នកឆ្លើយបានគៃប់សំណួរ តើ 

អ្នករកបានចម្លើយពីណាមក?" បើខ្ញុំឆ្លើយថា ខ្ញុំមើលក្នុងពៃលឹងពួកគៃ ហាក់ 

ដូចជាតៃង់ពៃក ពៃៃះខ្ញុំធ្លៃប់ទាយទុក្ខជាមុននូវគំនិតពួកគៃ។ មានយប់មួយ នោះ 

ដូនជីមា្នៃក់ដៃលរស់នៅជាមួយខ្ញុំ បានលាក់ទុក្ខលំបាកដៃលធ្វើឲៃយគាត់ឈឺចាប់

ជាខា្លៃំង។ លុះពៃឹកឡើងពៃលជួបគា្នៃ គាត់និយាយដោយទឹកមុខញញឹម។ ពៃល 

នោះ ខ្ញុំមិនឆ្លើយនឹងសំណួរគាត់ទៃ ខ្ញុំសួរគាត់ដោយបៃៃកដក្នុងចិត្តថា៖ អ្នកកើត 

ទុក្ខអ្វី? គាត់មើលមកខ្ញុំដោយឆ្ងល់។ ភាពសៃឡាំងកាំងរបស់គាត់ ធ្វើឲៃយខ្ញុំខា្លៃច 

មៃនទៃន។ ខ្ញុំដឹងចៃបាស់ថា គា្មៃនឧបនិសៃស័យ មើលវិញ្ញៃណមនុសៃសទៃ ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ 

ខ្លួនឯងដៃរ ហៃតុអ្វីខ្ញុំថាតៃូវម៉្លៃះ។ ខ្ញុំគិតថា ពៃះជាមា្ចៃស់នៅកៃបៃរៗនោះ តៃខ្ញុំ 

មើលមិនឃើញពៃះអង្គ ខ្ញុំនិយាយដូចកូនក្មៃង មិនមៃនជាសម្ដីខ្ញុំទៃ តៃជាពៃះបន្ទូល 

របស់ពៃះអង្គ។
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ដូចអ្នកម៉ៃជៃៃបសៃៃប់ហើយ ពួកសាមណៃជាអ្នកសម្ដីចៃើន មិនសូវដឹង 

រាក់ជៃៃ។ នោះជាការងារសៃួល ពៃៃះពួកគៃមិនចង់ឱនលំទោនចំពោះខ្ញុំដូច 

គៃូឯទៀត។ ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថា ពៃះយៃស៊ូមានបំណងឲៃយខ្ញុំដក់ខ្លួន ឬយា៉ៃង 

ណាទៃ។ ពៃះអង្គគាប់ពៃះហឫទ័យឲៃយខ្ញុំដក់ខ្លួនចំពោះភ្នៃកសត្វលោក ខ្ញុំបាន 

ជោគជ័យគៃប់យា៉ៃង ខ្ញុំជាផ្លូវនំទៅរកកិត្តិយស ផ្នៃកសាសនក៏ដូចោ្នៃះដៃរ។ ខ្ញុំ 

ដឹងថា ពៃះអង្គចង្អុលផ្លូវដៃលបៃកបដោយគៃៃះថា្នៃក់ឲៃយខ្ញុំដើរ  មិនមៃនដើមៃបីខ្ញុំទៃ 

តៃសមៃៃប់អ្នកឯទៀត។ បៃសិនបើខ្ញុំជាដូនជីមា្នៃក់សំបូរគុណវិបត្តិ អសមត្ថភាព 

អន់បៃៃជា្ញៃ ឥតវិចារណញ្ញៃណ បៃហៃលជាអ្នកម៉ៃមិនពៃមឲៃយខ្ញុំជួយទៃ។ ពៃះ ជា

មា្ចៃស់បានបោះសៃបៃគៃបគុណវិបត្តិទាំងអស់របស់ខ្ញុំ ហើយជួនកាលសៃបៃនោះអាច 

ទាក់ទាញពាកៃយសរសើផងដៃរ ប៉ុន្តៃខ្ញុំចង់ឮពាកៃយផៃសៃងៗទៀត កៃៃពីពាកៃយសរសើរ។ 

អ្នកម៉ៃជៃៃបទៃ ខ្ញុំចូលចិត្តទឹកខ្មៃះជាងស្ករ។ ពៃលឹងខ្ញុំក៏ដូចោ្នៃះដៃរ ធុញទៃៃន់ 

នឹងចំណីផ្អៃមជៃុល ដូច្នៃះហើយ ទើបពៃះយៃស៊ូអនុញ្ញៃតឲៃយគៃញាំជៃក់ដក់ 

ទឹកខ្មៃះ និងគៃឿងទៃស។ ក្នុងជៃក់មានគៃឿងផៃសំចៃើនមុខ លើកលៃងតៃបៃៃង។ 

ពួកសាមណៃបានធ្វើជៃក់ដ៏ឆ្ងៃញ់លើកមកឲៃយខ្ញុំ ដោយមិនបានដឹងមុន។ ពៃះជាមា្ចៃស ់

បើកសៃបៃគៃបភាពមិនគៃប់លក្ខណ៍របស់ខ្ញុំ ដូច្នៃះសាមណៃតូចៗ ក៏មើលឃើញ 

រូបរាងពិតរបស់ខ្ញុំ។ គៃធ្វើឲៃយខ្ញុំចូលចិត្ត ដោយសម្ដីសំដៅ និងអកបៃបកិរិយា 

សាមញ្ញ គៃហា៊ៃននិយាយបៃៃប់ខ្ញុំអំពីការបៃយុទ្ធ ដៃលខ្ញុំដក់ឲៃយពួកគៃ និងអំពី 

អ្វីៗដៃលគៃមិនចូលចិត្តខ្ញុំ គៃលៃងទើសទាល់ ទោះជាសួរពីអ្វីផៃសៃងទៀតក៏ដោយ 

ពៃៃះគៃដឹងថា ខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបនៃះ។ ឱ! ខ្ញុំសបៃបាយចិត្តណាស់ នៃះជាការជប់

លៀងអាហារដ៏ឆ្ងៃញ់ពិសារមួយ ចំពោះពៃលឹងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនអាចពនៃយល់ថា 

ហៃតុដូចម្តៃចបានជាវត្ថុមួយដៃលគៃមិនពៃញចិត្ត អាចនសំុភមង្គលដ៏ធំមួយ 

បាន បើសិនជាខ្ញុំមិនបានពិសោធន៍ ខ្ញុំមិនអាចជឿទៃ។ (...)

កាលពីមុន បើឃើញដូនជីធ្វើអ្វីមួយមិនបានតៃឹមតៃូវ ឯងតៃងចង់និយាយ
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បៃៃប់ឲៃយគាត់កៃកំហុស។ តៃឥឡូវនៃះ មនោសញ្ចៃតនខ្ញុំផ្លៃស់ប្តូរអស់ហើយ។ 

កាលបើឃើញដូនជីមា្នៃក់បៃពៃឹត្តអំពើឆ្គៃំឆ្គង ខ្ញុំដកដង្ហើមធំ ធូរសៃៃលក្នុងចិត្ត 

ហើយគិតថាមានសុភមង្គលណាស់! ពៃៃះខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើបន្តទៀតទៃ។ តាំងពីខ្ញុំ 

ឈឺមក អ្នកម៉ៃជួយថៃទាំខ្ញុំៗ កាន់តៃយល់អំពីសបៃបុរសធម៌ថៃមទៀត។ អ្នកមិន

ដៃលគិតអំពីតម្លៃថា្នៃំពៃទៃយទៃ អ្នកតៃងតៃដស់តឿនខ្ញុំឲៃយចៃះថៃខ្លួន។ ខ្ញុំមិនអាច

រៀបរាប់អស់គុណបំណាច់របស់អ្នកម៉ៃឡើយ។

ខ្ញុំសមា្គៃល់ឃើញថា តាមធម្មតាដូនជីដៃលវិសុទ្ធ មានគៃសៃឡាញ់រាប់អាន 

ចូលចិត្តជជៃកលៃងជាមួយ ចូលចិត្តជួយធ្វើការងារ ដោយមិនបាច់ពឹង ហើយ 

ពៃលឹងគាត់អាចទៃៃំទៃនឹងការមើលងាយមិនចៃះគួរសម អាចបៃដូច ទៅនឹងសម្ដ ី

សន្តៈ យូហាននៃឈើឆ្កៃង៖ ខ្ញុំទទួលបានទៃពៃយសមៃបត្តិទាំងអស់ កាលណា ខ្ញុំ 

ស្វៃងរកដោយមិនគិតពីមុខមាត់។

ចំណៃកឯពៃលឹង មិនទាន់គៃប់លក្ខណ៍វិញ គៃមិនសូវចូលចិត្ត គៃគោរព 

ទៅតាមកិច្ចគួរសម រួចគៃដើរចៃញ ពៃៃះគៃខា្លៃចនិយាយជៃុលជៃួស នំឲៃយគាត់ 

មិនសបៃបាយចិត្ត។ ពៃលឹងមិនគៃប់លក្ខណ៍ ខ្វះការពិចារណា ខ្វះការអប់រំ ខ្វះ 

បុគ្គលិកលក្ខណៈខ្លះៗ ដៃលនំឲៃយពិបាករស់នៅ មិនចុះសមៃុងនឹងគៃ។ ពិការ 

ភាពខាងផ្លូវចិត្តនៃះជាសភាពរា៉ៃំរៃ គា្មៃនសងៃឃឹមនឹងជាសះសៃបើយ។ ដូច្នៃះហើយ 

ទើបរាល់ពៃលចៃញលៃង ខ្ញុំតៃងតៃស្វៃងរកដូនជីដៃលខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្ត រួច 

អធិដ្ឋៃនឲៃយពៃលឹងរបួសនៃះ ដោយសបៃបុរស។ ការញញឹមរាក់ទាក់ សម្ដីមួយ 

មា៉ៃត់ គៃប់គៃៃន់សមៃៃប់ឲៃយគាត់ សៃៃយទឹកមុខកៃញ៉ូវទៅជាសៃស់ថា្លៃបាន។ 

និយាយឲៃយចំទៅ ខ្ញុំចង់ធ្វើល្អចំពោះមនុសៃសគៃប់រូប ដើមៃបីឲៃយពៃះយៃស៊ូគាប់ 

ពៃះហឫទ័យ សៃបតាមដំបូន្មៃនរបស់ពៃះអង្គ ដៃលមាននៅក្នុងដំណឹងល្អ៖ 

"បើអ្នកជប់លៀង កុំអញ្ជើញញាតិមិត្ត ដោយខា្លៃចពួកគៃអញ្ជើញអ្នកវិញ ធ្វើបៃប 

នៃះ អ្នកបានទទួលរងា្វៃន់។ ប៉ុន្តៃសូមអ្នកអញ្ជើញជនកៃីកៃ ជនពិការ នោះអ្នក 
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នឹងរីករាយ ដោយពួកគៃគា្មៃនអ្វីតបស្នងអ្នកវិញទៃ ប៉ុន្តៃពៃះបិតាដៃលស្ថិតនៅ 

ទីសមា្ងៃត់ បៃទានរងា្វៃន់ដល់អ្នក"។

នៅកាមៃល គា្មៃនពិធីជប់លៀងណា ដៃលអាចអញ្ជើញដូនជីឯទៀតទៃ 

មានតៃការជប់លៀងវិញ្ញៃណ ដៃលមានមុខម្ហូបសបៃបុរសធម៌ សៃចក្តីសៃឡាញ់ 

នឹងភាពរីករាយ។ ខ្ញុំមិនសា្គៃល់អ្វីកៃៃពីនៃះទៃ ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើតៃៃប់តាមសន្តៈ ប៉ូល 

ដ៏វិសុទ្ធដៃលរីករាយជាមួយអ្នកដៃលគាត់ជួបក្នុងពៃលកំពុងសបៃបាយ តាមពិត 

ទៅ គាត់ក៏យំជាមួយអ្នកមានទុក្ខលំបាកដៃរ ទឹកភ្នៃកអាចហូរនៅពៃលជប់លៀង 

នោះបាន ប៉ុន្តៃខ្ញុំៗនឹងសាកលៃបងធ្វើឲៃយទឹកភ្នៃកនោះ បៃៃទៅជាសៃចក្តីរីករាយ 

ពៃៃះពៃះអមា្ចៃស់គាប់ពៃះហឫទ័យ អ្នកធ្វើទានដោយសបៃបាយចិត្ត។

កាលខ្ញុំនៅជាសាមណៃ ពៃះជាមា្ចៃស់ទៃង់បណា្តៃលចិត្តខ្ញុំឲៃយធ្វើអំពើសបៃបុរស 

មួយ។ ពៃះបិតានៃយើង ពៃះអង្គទតមើលចៃតនជាជាងទំហំនៃអំពើពៃះអង្គ 

មានពៃះនៃតៃទិព្វ ពៃះអង្គបៃទានរងា្វៃន់ឲៃយខ្ញុំរួចទៅហើយ មិនបាច់ចាំជីវិតខាង 

កៃៃយទៃ។ កាលនោះ ជាពៃលដៃលដូនជីសន្តៈ សិលា អញ្ជើញចូលទីសកា្កៃរបូជា 

និងទៅអាហារដ្ឋៃន។ ក្នុងពិធីអធិដ្ឋៃនពៃលលា្ងៃច គាត់អង្គុយខាងមុខខ្ញុំដប់នទី 

មុនម៉ៃងបៃៃំមួយ តៃូវមានដូនជីមា្នៃក់គៃៃហ៍ គាត់ទៅអាហារដ្ឋៃន ពៃៃះគិលានុ

បៃបដ្ឋៃយិកាមានអ្នកជំងឺចៃើនពៃក មិនអាចមកទទួលគាត់បានទៃ។ ជាការពិបាក 

ដើមៃបីធនកិច្ចការនៃះ ពៃៃះគាត់ឈឺ ហើយគាត់មិនចូលចិត្តប្តូរអ្នកគៃៃហ៍ទៃ ប៉ុន្តៃ 

ខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការនៃះណាស់។ ពៃះយៃស៊ូមានពៃះបន្ទូលថា៖ អ្វីៗដៃលអ្នកធ្វើចំពោះ 

អ្នកតូចតាចជាងគៃរបស់ខ្ញុំៗ នឹងធ្វើចំពោះអ្នកវិញ។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំក៏ធនខ្លួនគៃៃហ៍គាត់។

រាល់លា្ងៃច ពៃលឃើញគាត់រលាស់កៃវខៃសាច់ មានន័យថា តៃូវចៃញដំណើរ 

គឺជារឿងអំពល់ទុក្ខមួយ ជាពិសៃស ពៃលចាប់ផ្តើម ខ្ញុំតៃូវរីរួចកាន់ជើងមា៉ៃតាម

បៃបបទមិនតៃូវបៃញាប់បៃញាល់ពៃកទៃ តៃូវកាន់គាត់នៅតៃង់ខៃសៃកៃវា៉ៃត់។ ខ្ញុំទៃ 

គាត់ថ្នម់ៗតាមដៃលអាចធ្វើបាន បើគៃៃហ៍គាត់មិនតៃូវទំនង គាត់ចៃបាស់ជាដួល 
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ពុំខានឡើយ។ "ឱ! ពៃះអើយឯង ដើរលឿនពៃក ខ្ញុំដួលបាក់ឆ្អឹងឥឡូវ ហើយ" 

ប៉ុន្តៃបើខ្ញុំដើរយឺតជាងនៃះ "ដើរឲៃយទាន់ខ្ញុំមក ឯងលៃងដៃខ្ញុំដួលឥឡូវ ហើយ!  

ខ្ញុំថាហើយថា ឯងក្មៃងពៃក នំខ្ញុំមិនកើតទៃ"។ ទីបំផុតយើងមកដល់ អាហារដ្ឋៃន 

ដោយគា្មៃនគៃៃះថា្នៃក់។ នៅទីនោះក៏មានការលំបាកចៃើនដៃរ៖ តៃូវដក់ឲៃយគាត់

អង្គុយដោយបៃុងបៃយ័ត្ន រួចមូរដៃអាវឲៃយគាត់ (តាមបៃបបទ) ទើប ខ្ញុំអាចចៃញ 

ទៅបាន។ គាត់ដក់នំបុ័ងចូលពៃងទាំងលំបាក។ ខ្ញុំមិនដច់ចិត្តដើរ ចោល គាត់ 

ទៃ គាត់មិនដៃលពឹងខ្ញុំឡើយ ប៉ុន្តៃរាល់លា្ងៃចខ្ញុំតៃងតៃជួយកាច់ នំបុ័ងឲៃយគាត់ 

មុនពៃលដើរចៃញទៅ។ កៃៃយមក ទើបខ្ញុំដឹងថា គាត់រំជួលចិត្ត និងរាប់អាន 

ខ្ញុំយា៉ៃងខា្លៃំង។

បៃហៃលជាអ្នកម៉ៃឆ្ងល់ថា ហៃតុអ្វីបានជាខ្ញុំរៀបរាប់អំពើសបៃបុរសកំបុិក 

កំប៉ុក ដៃលកន្លងហួសជាយូរមកហើយទៅវិញ? ខ្ញុំសរសៃរ ពៃៃះខ្ញុំចង់ថ្លៃង 

អំណរពៃះគុណពៃះអមា្ចៃស់ ពៃះអង្គបៃទានអនុសៃសាវរីយ៍នៃះដូចទឹកមន្ត ដើមៃបី 

អប់រំបៃះដូងខ្ញុំ។ ជួនកាលរឿងតូចតាចដៃលកន្លងទៅ បានធ្វើឲៃយពៃលឹងខ្ញុំរីករាយ 

ហាក់ដូចជាបានទទួលជំនោររដូវផ្កៃរីកដូចោ្នៃះដៃរ។ នៃះជារឿងតូចមួយទៀត 

លា្ងៃចមួយនៃសិសិររដូវ (រដូវរងា) តាមធម្មតា ខ្ញុំសូតៃធម៌អធិដ្ឋៃន។ យប់ងងឹត 

ហើយរងា... សៃៃប់តៃខ្ញុំឮសំឡៃងភ្លៃងយា៉ៃងគៃលួចពីចមា្ងៃយ ខ្ញុំក៏នឹកសៃមៃ 

ដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយ ភឺ្លពៃៃងពៃៃយ បៃកបដោយកៃបាច់រចនពណ៌ទឹក 

មាស យុវនរីចៃើននក់ ក្នុងសម្លៀកបំពាក់សៃស់សងា្ហៃរ កំពុងតៃនិយាយលៃង 

សរសើរគា្នៃទៅវិញទៅមក និងគោរពឱនលំទោនយា៉ៃងទាន់សម័យ។ បន្ទៃប់មក 

ខ្ញុំកៃលៃកមើលឃើញដូនជីដៃលខ្ញុំគៃៃហ៍។ ពៃលនោះ មិនមៃនជាសំឡៃងពិរោះ 

រណ្តំទៃ ខ្ញុំបៃរជាឮសំឡៃងថ្ងូរត្អូញត្អៃររបស់គាត់យូរម្តងៗ ចំណៃកឯកៃបាច់ពណ៌ 

មាស ក៏កា្លៃយជាឥដ្ឋជាញ្ជៃំង បន្ទប់តូចដ៏កៃៀមកៃំរបស់យើង បំភឺ្លដោយកូន 

ចង្កៀងទៅវិញ។ ខ្ញុំមិនអាចនិយាយពីវិញ្ញៃណខ្ញុំពៃលនោះបានទៃ អ្វីៗ គឺពៃះអមា្ចៃស ់

បំភឺ្លវិញ្ញៃណនៃះ ដោយរស្មីនៃសៃចក្តីពិត ដៃលឈ្នះលើពន្លឺពៃៃងពៃៃយក្នុង 
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ឱកាសបុណៃយធំៗលើផៃនដីនៃះទៅទៀត។ ឱ! នៃះហើយជាសុភមង្គលដៃល 

មិននឹកសា្មៃនដល់... ខ្ញុំមិនប្តូរការបំពៃញសបៃបុរសធម៌ដប់នទី ជាមួយការសបៃបាយ 

មួយពាន់ឆ្នៃំនៃពិធីបុណៃយលើលោកនៃះទៃ...

នៅពៃលរងទុក្ខលំបាក សុភមង្គលមួយសៃបក់មានតម្លៃជាងសុភមង្គល

លើផៃនដីនៃះ។ បើគិតថាពៃះជាមា្ចៃស់នំយើងចៃញពីលោកនៃះទៅដល់សា្ថៃន 

បរមសុខជាលំនៅពៃះអង្គ ដៃលជាកន្លៃងស្ងប់អស់កលៃបជានិច្ច បៃកបដោយ 

ការបៃៃសបៃណីនោះ តើយើងនឹងមានបីតិសោមនសៃសយា៉ៃងណាទៅ?

ខ្ញុំបៃពៃឹត្តសបៃបុរសធម៌ មិនសំដៅទៅលើការរីករាយសុទ្ធសាធទៃ ប៉ុន្តៃ 

ពៃះយៃស៊ូបៃៃថា្នៃយល់ចិត្ត ពៃះជាយារបស់ពៃះអង្គ ដូច្នៃះហើយ កាលដៃលខ្ញុំ 

គៃៃហ៍ដូនជីនោះ ខ្ញុំបានខិតខំអស់ពីចិត្តពីថ្លើម ហាក់ដូចជាគៃៃហ៍ពៃះយៃស៊ូ 

ផ្ទៃល់។ ធ្វើអំពើសបៃបុរស មិនសៃួលរហូតទៃ ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូននៅទំព័រខាងមុខ

នៃះ។ យូរមកហើយ រាល់ពៃលអធិដ្ឋៃន ខ្ញុំតៃងតៃអង្គុយខាងមុខដូនជីមា្នៃក់ 

ដៃលមានទមា្លៃប់ចម្លៃក ដៃលខ្ញុំគិតថា... គាត់ចៃះដឹងចៃើន ពៃៃះគាត់កមៃបៃើ 

សៀវភៅ។ ពៃលគាត់មកដល់ភា្លៃម ខ្ញុំសមា្គៃល់ឃើញថា គាត់ផ្តើមធ្វើឲៃយមាន 

សំឡៃងចម្លៃកមួយ ដូចគៃកកិតសំបកលៀសពីរ។ មានតៃខ្ញុំទៃ ដៃលចាប់ 

អារម្មណ៍ ពៃៃះខ្ញុំមានតៃចៀកវៃណាស់។ កាលនោះ ខ្ញុំចង់ងាកមើលគាត់ ពៃៃះ 

គាត់មិនដឹងខ្លួនទៃ។ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំតាំងចិត្តមិនងាក ស៊ូទៃៃំដើមៃបីពៃះជាមា្ចៃស់ កុំឲៃយគាត់ 

ពិបាកចិត្ត។ ខ្ញុំនៅស្ងៀម ខិតខំស្មឹងសា្មៃធ បៃមូលអារម្មណ៍នឹកទៅរកពៃះជាមា្ចៃស ់

បំភ្លៃចសំឡៃងនោះ... តៃជាការឥតបៃយោជន៍ ញើសហូរជោកខ្លួន ហើយខ្ញុំបង្ខំ

ចិត្តសូតៃអធិដ្ឋៃនអំពីការរងទុក្ខលំបាករបស់ពៃះយៃស៊ូយា៉ៃងពិបាក។ ខ្ញុំរិះរក 

មធៃយាបាយបំភ្លៃចសំឡៃងនោះ ដោយសៃចក្តីស្ងប់ និងរីករាយ មិនមៃនដោយ 

ចិត្តគា្នៃន់កា្នៃញ់ទៃ យា៉ៃងហោចណាស់ក៏ស្ងប់អារម្មណ៍ដៃរ។ ខ្ញុំខិតខំសៃឡាញ់ 

សំឡៃងគួរឲៃយស្អប់នោះ ដោយសា្តៃប់យា៉ៃងបៃុងបៃយ័ត្ន ហាក់ដូចជាសា្តៃប់ការ 
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បៃគុំតន្តៃី បន្ទៃប់មកការអធិដ្ឋៃនរបស់ខ្ញុំ បៃពៃឹត្តទៅដោយមានតន្តៃីកំដរ ថា្វៃយ 

ពៃះយៃស៊ូផង។

មានម្តងទៀត នៅកន្លៃងបោកគក់ ខ្ញុំឈរទល់មុខដូនជីមា្នៃក់ ដៃលចៃះតៃ 

ជជុះទឹកកខ្វក់មកលើមុខខ្ញុំរាល់លើក ដៃលគាត់លើកកនៃសៃងបោកទៅលើកា្តៃរ។ 

មុនដំបូង ខ្ញុំថយកៃៃយជូតមុខ ដើមៃបីឲៃយគាត់ដឹងខ្លួន ប៉ុន្តៃភា្លៃមនោះ ខ្ញុំនឹកឃើញ 

ថា ខ្ញុំដូចជាឆតពៃក មិនពៃមទទួលកំណប់ដៃលគៃឲៃយ ហើយខ្ញុំខំធ្វើមិនដឹង 

ខ្លួន។ ទីបំផុតខ្ញុំលៃងខ្ពើមរអើមទឹកកខ្វក់នោះទៀតហើយ។ ខ្ញុំសនៃយាក្នុងចិត្តថា 

លើកកៃៃយខ្ញុំមកកន្លៃងនៃះទៀត។

អ្នកម៉ៃឃើញទៃ ខ្ញុំជាពៃលឹងតូចមួយ ដៃលអាចបូជាបានតៃអំពើតូចៗ 

ប៉ុណ្ណៃះ ជួនកាលខ្ញុំបានធ្វើឲៃយបាត់បង់ការបូជានៃះដៃរ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំមិនដៃលអស់ 

សងៃឃឹមទៃ ខ្ញុំនៅតៃពៃយាយាមធ្វើឲៃយខា្លៃំងកា្លៃជាងមុន។

ពៃះជាមា្ចៃស់ល្អជាមួយខ្ញុំណាស់ ពៃះអង្គតៃងតៃបៃទានទៅតាមបំណង 

របស់ខ្ញុំ តៃតាមពិតទៅ គឺពៃះអង្គទៃ ដៃលបណា្តៃលចិត្តខ្ញុំឲៃយចង់បាន។ ពីមុនខ្ញុំ 

គិតថា៖ ខ្ញុំពិតជាពុំដៃលបានទទួលការលំបាកធំដុំផ្នៃកខាងកៃៃទៃ ឯការលំបាក 

ខាងក្នុង ទាល់តៃពៃះជាមា្ចៃស់ផ្លៃស់ប្តូរមាគា៌ៃដៃលខ្ញុំបៃកាន់យក ប៉ុន្តៃខ្ញុំមិនជឿថា 

ពៃះអង្គប្តូរឡើយ តៃខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្នុងសភាពសមៃៃកលំហៃ ដូច្នៃះរហូតទៃ... 

តើពៃះអង្គសាកលៃបងខ្ញុំបៃបណា? ចម្លើយឆ្លើយថា ពៃះអង្គមិនខ្វះមធៃយាបាយ 

ទៃ ហើយមិនបាច់ប្តូរមាគា៌ៃផង ពៃះអង្គបញ្ជូនការលំបាកដៃលសំបូរដោយភាព 

ល្វីងជូរចត់លាយឡំដោយសៃចក្តីរីករាយ។ មិនគៃៃន់តៃចង់លំបាកប៉ុណ្ណៃះទៃ 

ពៃះអង្គបៃទានបៃផ្នូល និងចំណង់ដល់ខ្ញុំ។ តាំងពីយូរមកហើយ ខ្ញុំចង់បាន 

បងបៃុសមា្នៃក់ជាបូជាចារៃយ តៃមិនអាចទៅរួច។ ខ្ញុំតៃងតៃគិតថា បើបងបៃុសខ្ញុំ 

មិនសា្លៃប់អស់ទៃ បៃហៃលជាខ្ញុំមានសុភមង្គលដោយឃើញពួកគៃឡើងមកកាន ់
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ទីសកា្កៃរបូជា ប៉ុន្តៃពួកគៃតៃូវពៃះជាមា្ចៃស់ចាត់តាំងឲៃយធ្វើជាទៃវទូតតូចៗ អស់ 

ទៅហើយ ក្តីសៃមៃរបស់ខ្ញុំ មិនអាចកា្លៃយជាការពិតបានទៃ។ ប៉ុន្តៃពៃះអង្គមិន

គៃៃន់តៃបៃទានពរតាមបំណងខ្ញុំទៃ ទៃង់បងៃួបបងៃួមខ្ញុំដោយចំណងវិញ្ញៃណ 

ជាមួយនឹងសាវ័ករបស់ពៃះអង្គ ពីគាត់ដៃលកា្លៃយជាប្អូនបៃុសខ្ញុំ...។

កាលនោះ អ្នកម៉ៃថៃរៃសាដ៏វិសុទ្ធរបស់យើង បានបញ្ជូនប្អូនបៃុសទីមួយ 

មកឲៃយខ្ញុំ ជំនួសឲៃយបាច់ផ្កៃសមៃៃប់ពិធីបុណៃយឆ្នៃំ១៨៩៥។ ពៃលនោះ ខ្ញុំនៅកន្លៃង 

បោកគក់កំពុងធ្វើការងារ សៃៃប់តៃអ្នកម៉ៃអាញៃសនៃពៃះយៃស៊ូ នំខ្ញុំទៅឆ្ងៃយ 

ពីគៃ ហើយអានសំបុតៃមួយឲៃយខ្ញុំសា្តៃប់។ គឺជានិសៃសិតទៃវវិទៃយាល័យមួយរូប ទទួល 

ការណៃនំអំពីសន្តី ថៃរៃសា (នៃអាវីឡា) រកដូនជីអ្នកស្ម័គៃចិត្ត ដើមៃបីជួយ 

សង្គៃៃះវិញ្ញៃណនិសៃសិតនៃះជាពិសៃស ហើយជួយបងៃៀនគៃអធិដ្ឋៃន និងបូជា 

ពៃៃះគៃតៃូវចៃញទៅបំពៃញបៃសកកម្មជាសាសនទូត ដើមៃបីសង្គៃៃះពៃលឹង 

ជាចៃើនទៀត។ គៃសនៃយាមិនបំភ្លៃចបងសៃីគៃទៃ បើគៃអាចថា្វៃយអភិបូជា។ 

អ្នកម៉ៃអាញៃសនៃពៃះយៃស៊ូ បៃៃប់ថាគាត់ចង់ឲៃយខ្ញុំកា្លៃយជាបងសៃីរបស់សាសន 

ទូតនៃះ។

អ្នកម៉ៃអើយ! ខ្ញុំមិនអាចពិពណ៌នអំពីសុភមង្គលរបស់ខ្ញុំពៃលនោះទៃ។ 

បំណងខ្ញុំបានសមៃៃច ខ្ញុំតៃៃកអរដូចកូនក្មៃង អារម្មណ៍នឹកភ្នកទៅដល់អនុសៃសាវរីយ៍ 

ពីកុមារភាព។ ចៃើនឆ្នៃំកន្លងមកហើយ ខ្ញុំមិនដៃលបានទទួលសុភមង្គលបៃប 

នៃះឡើយ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាគៃពាល់ខៃសៃឧបករណ៍ភ្លៃងជាលើកដំបូង។

ខ្ញុំយល់អំពីការចាំបាច់ដៃលតៃូវបៃតិបត្តិតាម ដូច្នៃះ ខ្ញុំក៏ខិតខំបង្កើនសៃចក្ត ី

កា្លៃហានទ្វៃដង។ មុនដំបូងខ្ញុំមិនសូវខ្នះខ្នៃងប៉ុន្មៃនទៃ ពៃៃះកៃៃយពីសរសៃរ 

សំបុតៃថ្លៃងអំណរចំពោះអ្នកម៉ៃអាញៃសនៃពៃះយៃស៊ូមក ប្អូនបៃុសខ្ញុំបាត់ដំណឹង 

សូនៃយ រហូតដល់ខៃកក្កដកៃៃយ លើកលៃងតៃប័ណ្ណបៃៃសនីយ៍មួយនៅខៃវិច្ឆិកា 

រៀបរាប់ថា គៃចូលបន្ទៃយបំពៃញកាតព្វកិច្ចយោធ។ ពៃះ ជាមា្ចៃស់បៃៃសបៃទាន 
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ឲៃយអ្នកម៉ៃបង្កើតសា្នៃដៃ ដោយការអធិដ្ឋៃនទូលអង្វរ និងបូជា ដៃលអាចជួយ 

សាសនទូតបាន។ ជួនកាលពៃះយៃស៊ូគាប់ពៃះហឫទ័យបងៃួបបងៃួមពៃលឹងពីរ 

ដើមៃបីសិរីរុងរឿងរបស់ពៃះអង្គៗ អនុញ្ញៃតឲៃយពៃលឹង ទាំងពីរនៃះអាចសាសង 

គំនិតគា្នៃ លើកទឹកចិត្តគា្នៃ ឲៃយកាន់តៃសៃឡាញ់ពៃះអង្គ។ ការសរសៃរឆ្លងឆ្លើយ 

នៃះ ទោះជានៅឆ្ងៃយក៏អាចបំពៃញចនោ្លៃះខ្វះខាតរបស់សា្មៃរតីគៃបានដៃរ។

កាលពីឆ្នៃំទៅ ចុងខៃឧសភា កាលនោះអ្នកម៉ៃបានឲៃយគៃមកហៅខ្ញុំទៅ 

អាហារដ្ឋៃន។ ពៃលដើរទៅជួបអ្នកម៉ៃ ទៃូងខ្ញុំញាប់ញ័រជាខា្លៃំង ពៃៃះជាលើក 

ដំបូងដៃលអ្នកបៃើគៃមកហៅ។ បន្ទៃប់ពីអង្គុយចុះ អ្នកម៉ៃសួរខ្ញុំថា៖ "តើអ្នកចង់

ទទួលអប់រំវិញ្ញៃណសាសនទូតមា្នៃក់ទៃ គាត់តៃូវគៃចាត់តាំងជាបូជាចារៃយ តៃូវ 

ចៃញដំណើរក្នុងពៃលឆប់ៗនៃះ" បន្ទៃប់មក អ្នកម៉ៃអានសំបុតៃរបស់គៃឲៃយខ្ញុំ

សា្តៃប់។ អារម្មណ៍ដំបូង គឺសៃចក្តីរីករាយ រួចគឺការភ័យពៃួយ។ ដូចខ្ញុំបានជមៃៃប 

រួចមកហើយ ខ្ញុំទទួលអប់រំអនគតសាវ័កមួយរូបរួចទៅហើយ មិនអាចទទួល 

មា្នៃក់ទៀតទៃ ពៃៃះមានដូនជីជាចៃើននក់ដៃលគៃៃន់បើបៃសើរជាងខ្ញុំ ហើយ 

អាចឆ្លើយតបនឹងសំណើរនៃះបាន។ អ្នកម៉ៃឆ្លើយថា គៃអាចមានបងប្អូនបៃុស 

ចៃើននក់។ កាលនោះ ខ្ញុំសួរថា តើខ្ញុំបានកុសលពីរដងឬទៃ។ ម៉ៃឆ្លើយថា ពិត 

មៃនហើយ ម៉ៃនំនិយាយពីនៃះពីនោះ ដើមៃបីឲៃយខ្ញុំទទួលប្អូនបៃុសមា្នៃក់ទៀត។ ខ្ញុំ 

ក៏គិតដូចអ្នកម៉ៃដៃរ "ការខិតខំបៃឹងបៃៃងរបស់អ្នកនៅអារាមកាមៃលមា្នៃក់តៃូវ 

បំភឺ្លពិភពលោក"។ ខ្ញុំសងៃឃឹមថា ការបៃៃសបៃណីរបស់ពៃះជាមា្ចៃស់ នឹងមាន 

បៃយោជន៍ដល់សាសនទូតជាចៃើន ហើយខ្ញុំមិនភ្លៃចបន់សៃន់ជូនពួកគាត់ទៃ។ 

ខ្ញុំក៏មិនភ្លៃចបូជាចារៃយ (សាមញ្ញ) ដៃលទៅបំពៃញបៃសកកម្មទីឆ្ងៃយ ជួនកាល

ជួបការលំបាកដូចគា្នៃនឹងពួកសាវ័កជំនន់ពៃះយៃស៊ូ ទៅទៃសនឲៃយអ្នកគា្មៃន 

ជំនឿសា្តៃប់ដៃរ។ ទីបំផុតខ្ញុំចង់ទៅជាកូនសៃីរបស់ពៃះសហគមន៍ ដូចអ្នកម៉ៃ 

សន្តី ថៃរៃសា (អាវីឡា) កាលគាត់នៅរស់ និងអធិដ្ឋៃនទូលអង្វរតាមបំណង 

សម្តៃចបា៉ៃប ពៃៃះពៃះអង្គបៃៃថា្នៃចង់ឲៃយសកលលោកនៃះមានពន្លឺតៃចៃះតៃចង់។ 
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នៃះហើយជាគោលបំណងនៃជីវិតខ្ញុំ ប៉ុន្តៃខ្ញុំមិនភ្លៃចអធិដ្ឋៃន និងរួបរួមជាពិសៃស 

ជាមួយទៃវទូតតូចៗរបស់ខ្ញុំបានទៃ។ នៃះហើយជាការរួបរួមវិញ្ញៃណរបស់ខ្ញុំជា

មួយនឹងសាវ័ក ដៃលពៃះយៃស៊ូបៃទានមកជាប្អូនបៃុសខ្ញុំ។ អ្វីៗដៃលជាកម្មសិទ្ធ ិ

របស់ខ្ញុំ គឺជារបស់ពួកគៃ ពៃះជាមា្ចៃស់សបៃបុរសណាស់ ពៃះអង្គមិនបៃងចៃកទៃ។ 

ពៃះអង្គសំបូរធនធនណាស់ ទៃង់បៃទានគា្មៃនកំណត់ តាមបំណងរបស់ខ្ញុំ... 

តាំងពីខ្ញុំមានប្អូនបៃុសពីរ និងប្អូនសៃីដៃលជាសាមណៃមក បើខ្ញុំសុំឲៃយគៃរៀបរាប់ 

លំអិតអំពីបំណងបៃៃថា្នៃរបស់ពួកគៃនោះ បៃហៃលជាមួយថ្ងៃទាល់លា្ងៃច រាប់ 

មិនអស់ផង។ អ្នកដៃលមិនសូវមានបៃៃជា្ញៃ មិនតៃូវការមធៃយាបាយសាំញា៉ៃំទៃ ខ្លួន 

ខ្ញុំក៏នៅក្នុងចំណមពួកនោះដៃរ។ នៅពៃឹកមួយ ពៃលអធិដ្ឋៃនសុំការបៃៃស 

បៃណី ពៃះយៃស៊ូបៃើមធៃយាបាយងាយសៃួលមួយ ដើមៃបីបំពៃញបៃសកកម្ម។ 

ពៃះអង្គបណា្តៃលឲៃយខ្ញុំយល់ពាកៃយពៃចន៍ក្នុងបទចមៃៀង៖ "សូមទាក់ទាញខ្ញុំទៅ 

ខ្ញុំនឹងរត់តាមក្លិនកៃអូបរបស់អ្នក" ។ ពៃះយៃស៊ូអើយ! ពៃះអង្គមិនចាំបាច់មាន 

ពៃះបន្ទូលថា៖ បើអ្នកទាក់ទាញខ្ញុំ សូមទាក់ទាញវិញ្ញៃណដៃលខ្ញុំសៃឡាញ់ទៃ 

គៃៃន់តៃថា៖ "ចូរពៃះអង្គទាក់ទាញខ្ញុំ" បានហើយ។ ខ្ញុំមា្ចៃស់យល់ហើយ កាល

ណាពៃលឹងមួយបណ្តៃយឲៃយលង់ខ្លួនតាមក្លិនកៃអូប ដៃលនំឲៃយសៃវឹង (ឈ្លក់ 

វង្វៃង) របស់ពៃះអង្គ ពៃលឹងនោះមិនទៅតៃមា្នៃក់ឯងទៃ គៃដឹកនំអ្នកឯទៀត 

ដង្ហៃរតាមកៃៃយពៃះអង្គ ដោយគា្មៃនការបង្ខិតបង្ខំ មិនចាំបាច់បៃឹង ដូចទឹក 

ជៃៃះធ្លៃក់ចុះមក ហើយហូរចាក់ទៅក្នុងមហាសមុទៃ នំទៅជាមួយនូវអ្វីៗទាំង

អស់តាមផ្លូវដៃលវាឆ្លងកាត់ យា៉ៃងណាមិញ ពៃះយៃស៊ូអើយ ពៃលឹងដៃលមុជ

ជៃៃទៅក្នុងមហាសមុទៃនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ មុខជាទាក់ទាញទៅ 

ជាមួយនូវរតនវត្ថុដៃលគៃសៃឡាញ់មិនខានឡើយ... ពៃះអមា្ចៃស់មានពៃះនៃតៃ

ទិព្វសៃៃប់ហើយ ខ្ញុំមា្ចៃស់គា្មៃនរតនវត្ថុអ្វីកៃៃអំពីពៃលឹង ដៃលពៃះអង្គមៃតា្តៃរួបរួម 

ជាមួយខ្ញុំមា្ចៃស់ឡើយ។ នៃះជាកំណប់ដៃលពៃះអង្គ បៃទានមកឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់ ដូច្នៃះ

ខ្ញុំមា្ចៃស់ហា៊ៃនខ្ចីពាកៃយពៃចន៍ដៃលពៃះអង្គមានពៃះ បន្ទូល នៅលា្ងៃចថ្ងៃចុងកៃៃយ 
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បង្អស់ កាលពៃះអង្គមានពៃះជន្មនៅឡើយ ទៅពៃះបិតានសា្ថៃនបរមសុខដល់

អ្នកដំណើរ និងមនុសៃសលោក... ខ្ញុំមា្ចៃស់មិនដឹងថា ការនិរទៃសខ្លួនរបស់ខ្ញុំមា្ចៃស់

ចប់នៅពៃលណាទៃ... ខ្ញុំមា្ចៃស់រស់នៅបានមួយ លា្ងៃចទៀតហើយ ដើមៃបីចៃៀង

សរសើរពៃះមហាករុណាទិគុណរបស់ពៃះអង្គ ទីបំផុត លា្ងៃចចុងកៃៃយនោះ នឹង 

មកដល់ពុំខាន។ ខ្ញុំមា្ចៃស់មានបំណងកៃៃបទូល ពៃះអង្គថា "ទូលបង្គំលើកតម្កើង 

សិរីរុងរឿងរបស់ពៃះអង្គលើផៃនដីនៃះ ទូល បង្គំ បានបំពៃញកិច្ចការដៃលពៃះអង្គ 

ដក់ហើយៗ ទូលបង្គំបានធ្វើឲៃយអ្នកដៃល ពៃះអង្គបៃទាន សា្គៃល់ពៃះនមពៃះអង្គ។ 

ឥឡូវនៃះ ពួកគៃដឹងហើយថា អ្វីដៃល ពៃះអង្គបៃទាន ជារបស់ពៃះអង្គ ពៃៃះ 

ទូលបង្គំបានបៃកាសពៃះបន្ទូល ហើយ ពួកគៃជឿថា ជាពៃះបន្ទូលពៃះអង្គពិត 

មៃន សូមពៃះអង្គបៃទានពរដល់ពួកគៃ ផង។ ទូលបង្គំនឹងលៃងនៅលើលោក 

នៃះទៀតហើយ ហើយទូលបង្គំនឹងទៅ ជួប ពៃះអង្គ។ ឱពៃះបិតាដ៏វិសុទ្ធអើយ 

ក្នុងបរមនមរបស់ពៃះអង្គ សូមទៃង់ ថៃរកៃសាពួកគៃ ដៃលពៃះអង្គបៃទានឲៃយទូល 

បង្គំ និងជួយការពារពួកគៃអំពីអំពើអាកៃក់ផង។ ទូលបង្គំក៏សូមទូលអង្វរឲៃយ 

ពៃះអង្គជួយថៃរកៃសា អ្នកមានជំនឿ ចំពោះពៃះអង្គ និងអ្នកនំពៃះបន្ទូលទៅបៃៃប់

ផងដៃរ។

បើទូលបង្គំទៅដល់ទីណា សូមឲៃយអ្វីៗដៃលពៃះអង្គបៃទាន បានទៅជាមួយ 

ទូលបង្គំផង សូមឲៃយលោកទាំងមូលដឹងថាពៃះអង្គសៃឡាញ់ពួកគៃ ដូចសៃឡាញ ់

ទូលបង្គំដៃរ។"

ពៃះអមា្ចៃស់អើយ! នៃះហើយជាពាកៃយពៃចន៍ ដៃលខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់ថាតាម 

ពៃះអង្គ មុននឹងខ្ញុំមា្ចៃស់តៃូវហោះហើរទៅក្នុងពៃះហស្ថពៃះអង្គ។ តើនៃះជាការ 

ហា៊ៃនជៃុលឬ? មិនមៃនទៃ ពៃៃះជាយូរមកហើយ ពៃះអង្គតៃងតៃកមា្លៃចិត្តទូល 

ពៃះអង្គឲៃយហា៊ៃននិយាយ ពៃះអង្គមានពៃះបន្ទូលថា៖ "អ្វីៗជារបស់ទូលបង្គំ គឺជា 

របស់ពៃះអង្គ "ពៃះបន្ទូលនៅជាមួយខ្ញុំមា្ចៃស់ ដូច្នៃះខ្ញុំមា្ចៃស់អាចបៃើពៃះបន្ទូលនោះ 
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ដើមៃបីទាក់ទាញពៃលឹងឯទៀត ដៃលមករួបរួមជាមួយខ្ញុំមា្ចៃស់ ទៅតាមពៃះបំណង 

របស់ពៃះបិតានៅសា្ថៃនបរមសុខ។ ពៃះអមា្ចៃស់អើយ! កាលដៃរខ្ញុំមា្ចៃស់សុំឲៃយអ្នក 

ដៃលពៃះអង្គបៃទានទៅតាមខ្ញុំមា្ចៃស់ដៃរនោះ គឺខ្ញុំមា្ចៃស់មិនហា៊ៃនទាមទារឲៃយពួកគៃ 

ឈានទៅដល់ជោគជ័យ ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងការបៃទានមកខ្ញុំមា្ចៃស់ទៃ គៃៃន់តៃសូមឲៃយ 

យើងជួបគា្នៃនៅសា្ថៃនបរមសុខប៉ុណ្ណៃះ។ ខ្ញុំមា្ចៃស់មិនលោភលន់ចង់បានជោគជ័យ 

អ្វីទៀតទៃ កៃៃពីសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ។ សៃចក្តីសៃឡាញ់នោះ បាន

នៅជាមួយខ្ញុំមា្ចៃស់តាំងពីក្មៃងមក ឥឡូវនៃះ គឺជាជៃៃះជៃៃមួយដៃលខ្ញុំមា្ចៃស់ 

មិនអាចវាស់បាន។ សៃចក្តីសៃឡាញ់ទាក់ទាញសៃចក្តីសៃឡាញ់ ដូច្នៃះហើយ 

សៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ខ្ញុំមា្ចៃស់ចង់បំពៃញជៃៃះជៃៃដៃលទាក់ទាញវា ប៉ុន្តៃគួរឲៃយ 

សា្តៃយ! នោះជាទឹកសនៃសើមមួយតំណក់រមៀលធ្លៃក់ទៅក្នុងមហាសមុទៃ! ដើមៃបី 

សៃឡាញ់ពៃះអង្គ ដូចពៃះអង្គសៃឡាញ់ខ្ញុំមា្ចៃស់ តៃូវតៃគិតដល់ការសៃឡាញ់ 

កិត្តិយសរបស់ពៃះអង្គ ទើបខ្ញុំមា្ចៃស់ស្ងប់ចិត្ត។ ខ្ញុំមា្ចៃស់ភ័ន្តចៃលំទៃដឹងថា ពៃះអង្គ 

សៃឡាញ់ខ្ញុំមា្ចៃស់ ជាងពៃលឹងឯទៀត។ ថ្ងៃណាមួយនៅសា្ថៃនបរមសុខ បើខ្ញុំមា្ចៃស ់

ឃើញពៃះអង្គសៃឡាញ់ពួកអ្នកដៃលពៃះអង្គបៃទានចៃើនជាងខ្ញុំមា្ចៃស់ៗ នឹងរីក 

រាយបំផុត។ ប៉ុន្តៃនៅលើផៃនដីនៃះ ខ្ញុំមា្ចៃស់មិនអាចវាស់ទំហំនៃសៃចក្តីសៃឡាញ ់

របស់ពៃះអង្គបានឡើយ។

អ្នកម៉ៃ! យើងវិលមករកបៃវត្តិនៃប្អូនបៃុសខ្ញុំវិញ។ ខ្ញុំសូមជមៃៃបថា ខ្ញុំមិន

ដៃលបងៃៀនដំណឹងល្អដល់ពួកគៃទៃ ប៉ុន្តៃប្អូនសៃីវិញ ខ្ញុំបងៃៀនអំពីពៃះបន្ទូល 

ដំបូង ខ្ញុំបងៃៀនពួកគៃ តាមដៃលអ្នកម៉ៃបងៃៀនខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនជឿថា ខ្ញុំអាចបៃៀន 

បៃដៅសាសនទូតទៃ ចំណៃកឯប្អូនសៃីវិញ ខ្ញុំគៃៃន់តៃឲៃយដំបូន្មៃនខ្លះៗប៉ុណ្ណៃះ 

បើគា្មៃនអ្នកម៉ៃទៃ ខ្ញុំធ្វើមិនកើតឡើយ។

ចំណៃកឯប្អូនបៃុសទាំងពីរនក់ ខ្ញុំនឹកពួកគៃ ហើយខ្ញុំសរសៃរពៃះបន្ទូល

ផ្ញើដូចតទៅនៃះ៖ "ទូលបង្គំមិនសុំឲៃយពៃះអង្គយកគៃចៃញពីលោកនៃះទៃ... ទូល 
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បង្គំសូមអង្វរពៃះអង្គថៃមទៀត ដើមៃបីអ្នកដៃលមានជំនឿលើពៃះអង្គ កៃៃយពី 

ឮគៃបៃៃប់ "បៃសកកម្មរបស់ប្អូនបៃុសទាំងពីរតៃូវទៅឆ្ងៃយ ពួកគៃនឹងរងទុក្ខលំបាក 

ក្នុងការទៅទៃសន បៃៀនបៃដៅ អ្នកមិនទាន់មានជំនឿ ហៃតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិន 

ទូលអង្វរឲៃយពៃលឹងពួកគៃ?

ខ្ញុំគិតថា ចាំបាច់តៃូវជមៃៃបអ្នកម៉ៃបន្ថៃមទៀតអំពីវគ្គខ្លះនៃបទចមៃៀង៖ 

"សូមពៃះអង្គទាក់ទាញខ្ញុំទៅ យើងរត់តាម" ពៃៃះខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនសូវយល់។ 

ពៃះយៃស៊ូមានពៃះបន្ទូលថា៖ "គា្មៃននរណាអាចមកតាមកៃៃយខ្ញុំទៃ បើពៃះបិតា 

ដៃលបញ្ជូនខ្ញុំមកមិនទាក់ទាញ" បន្ទៃប់មក តាមរយៈរឿងនិទាន ឬជួនកាល 

ពៃះអង្គបងៃៀនពួកយើងថា គៃៃន់តៃគោះទា្វៃរទៅ គៃនឹងបើកឲៃយហើយ គៃៃន់តៃ 

ស្វៃងរកឲៃយឃើញ និងហុចដៃយា៉ៃងសុភាពរាបសា ដើមៃបីទទួលអ្វីៗដៃលគៃសុំ

ទៅបានហើយ... ពៃះអង្គមានពៃះបន្ទូលទៀតថា៖ អ្វីៗដៃលគៃសុំទៅពៃះបិតា 

តាមរយៈពៃះនមពៃះអង្គនោះ ពៃះបិតាមិនបដិសៃធទៃ។ មុនពៃះយៃស៊ូបៃសូត 

ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធបានតៃៃស់បងា្គៃប់ឲៃយសរសៃរសៃចក្តីអធិដ្ឋៃន ដៃលជាការ 

ពៃយាករណ៍នៃះទុក ចូរទាក់ទាញខ្ញុំ ពួកយើងនឹងរត់តាម។

តើអ្វីទៅដៃលហៅថា សូមឲៃយទាក់ទាញ បើមិនមៃនជាការរួបរួមយា៉ៃងជិត 

ស្និទ្ធជាមួយនឹងវត្ថុដៃលជាប់ចិត្តទៃឬ? បៃសិនបើភ្លើង និងដៃកតៃូវគា្នៃ ហើយ 

ដៃកបៃៃប់ទៅភ្លើងថា៖ ចូរទាក់ទាញខ្ញុំទៅ តើនៃះមិនបងា្ហៃញថា ដៃកចង់បៃដូច 

ខ្លួនជាមួយភ្លើង ដើមៃបីជៃៃបចូល និងរលាយជាមួយភ្លើង ដូចវត្ថុធតុតៃមួយ។ 

អ្នកម៉ៃ នៃះជាការទូលអង្វររបស់ខ្ញុំៗ សូមឲៃយពៃះយៃស៊ូទាក់ទាញខ្ញុំ ចូលទៅក្នុង 

អណា្តៃតភ្លើងនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ បងៃួបបងៃួមខ្ញុំនឹងពៃះអង្គ សូម

ពៃះអង្គស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំ។ បើភ្លើងនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់កាន់តៃឆៃះក្នុងចិត្តខ្ញុំ 

ខ្ញុំកាន់តៃថា៖ សូមពៃះអង្គទាក់ទាញខ្ញុំមា្ចៃស់ និងពៃលឹងដៃលនៅជិតខ្ញុំមា្ចៃស់ផង 

ពួកគៃនឹងរត់យា៉ៃងលឿន តាមក្លិនកៃអូបនៃពៃះជាទីសៃឡាញ់របស់គៃ ពៃៃះ 
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ពៃលឹងដៃលឆបឆៃះដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់ មិនអាចនៅស្ងៀមបានទៃ ដូច 

សន្តី មា៉ៃរី ឈរកៃបៃរពៃះបាទាពៃះយៃស៊ូ សា្តៃប់ពៃះបន្ទូលដ៏ស្លូតបូត ពោរពៃញ 

ទៅដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់។ មើលទៅហាក់ដូចជាគា្មៃនផ្តល់អ្វីសោះ តៃតាម 

ការពិត នងផ្តល់ចៃើនជាងមា៉ៃថា ដៃលចៃៃសចៃៃលគិតពីនៃះពីនោះ ហើយចង់

ឲៃយបងសៃីធ្វើតៃៃប់តាមទៀតផង។ ពៃះយៃស៊ូមិនបនោ្ទៃសមា៉ៃថាទៃ ពៃះមាតា  

ពៃះអង្គបានធ្វើការបមៃើគៃួសារនៃះអស់មួយជីវិត។ ពៃះអង្គគៃៃន់តៃចង់កៃបៃៃ

អាការៈពៃួយបារម្ភរបស់មា្ចៃស់ផ្ទះនៃះប៉ុណ្ណៃះ។ សន្តបុគ្គលទាំងអស់បានយល់។ 

សន្តៈ ប៉ូល សន្តៈ អូគូសា្តៃំង សន្តៈ យូហាននៃឈើឆ្កៃង សន្តៈ តូមា៉ៃសដកកាំង 

(Thomas d’Aquin) សន្តៈ ហ្វៃង់ស័រ សន្តៈ ដូមីនីក និងអ្នកលៃបីលៃបាញឯទៀត

ដៃលជាមិត្តសមា្លៃញ់របស់ពៃះជាមា្ចៃស់ បានដកសៃង់សៃចក្តីអធិដ្ឋៃនយកពីវិទៃយា 

សាស្តៃនៃទៃវវិទៃយា។ អ្នកបៃៃជ្ញមា្នៃក់បាននិយាយថា៖ "ចូរអ្នកឲៃយឃ្នៃស់មួយចំនុច 

សង្កត់មួយ ខ្ញុំនឹងគាស់លើកពិភពលោក"។ អ្នកបៃៃជ្ញអាកសុីមៃត (Archimède) 

នៃះមិនអាចធ្វើកើត ពៃៃះគាត់មិនបានសុំទៅពៃះជាមា្ចៃស់ គាត់ជាអ្នកសមា្ភៃរ 

និយម។ ចំណៃកឯសន្តបុគ្គលវិញ អាចធ្វើបានយា៉ៃងពៃញលៃញ។ ពៃះជាមា្ចៃស់

បៃទានចំនុចសង្កត់មួយឲៃយពួកលោក៖ គឺខ្លួនពៃះអង្គផ្ទៃល់។ សៃចក្តីអធិដ្ឋៃន 

គឺជាឃ្នៃស់ ពៃៃះការអធិដ្ឋៃនបញ្ឆៃះឲៃយកើតភ្លើងនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់ គៃអាច 

គាស់លើកពិភពលោកបាន។ ដូច្នៃះហើយសន្តបុគ្គលជាអ្នកតស៊ូបៃយុទ្ធលើក 

ពិភពលោក ហើយសន្តបុគ្គលឯទៀតនឹងតស៊ូបន្តទៅទៀត រហូតដល់អវសាន 

នៃពិភពលោក។

អ្នកម៉ៃ ខ្ញុំចង់ជមៃៃបជូននូវអ្វីៗដៃលខ្ញុំឮតាមពៃះកិត្តិនមដ៏កៃអូបរបស់

ពៃះជាទីសៃឡាញ់ ដោយពៃះអង្គយាងទៅកាន់សា្ថៃនបរមសុខវិញហើយ ខ្ញុំអាច

ដើរតាមសា្នៃមពៃះបាទដៃលពៃះអង្គបៃទានទុក សា្នៃមទាំងនោះមានពន្លឺ ក្លិនកៃអូប! 

ខ្ញុំអាចសៃូបយកក្លិនកៃអូបនៃជីវិតពៃះអង្គក្នុងដំណឹងល្អ ហើយខ្ញុំដឹងភា្លៃមថា តៃូវ 
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រត់តាមទិសណាហើយ... ខ្ញុំមិនបាននំមុខគៃទៃ តៃមិនដើរតាមពួកផរីសុីដៃរ  

គឺរត់ដោយយកចិត្តទុកដក់សុភាពរាបសា តាមការអធិដ្ឋៃនរបស់អ្នកទារពន្ធដរ។ 

ខ្ញុំធ្វើតៃៃប់តាមសន្តី មា៉ៃរី ឥរិយាបថចម្លៃក និងសៃចក្តីសៃឡាញ់យា៉ៃងខា្លៃំងកា្លៃរបស់ 

គាត់ បានសៃពមន្តស័ន្តពៃះហឫទ័យពៃះយៃស៊ូ និង ចិត្តខ្ញុំ។ បៃហៃលជាខ្ញុំបាន 

ធ្វើបាបខ្លះ ខ្ញុំនឹងទៅសារភាពកំហុសទាំងនោះ ក្នុង ពៃះហស្ថពៃះអង្គ ពៃៃះពៃះ

អង្គសៃឡាញ់កូនខ្ជះខា្ជៃយ ដៃលចៃះកៃកំហុស។ មិន មៃនដោយសារពៃះហឫទ័យ 

មៃតា្តៃករុណាទៃ ដៃលពៃះជាមា្ចៃស់ការពារខ្ញុំពីបាបកម្មនន រហូតដល់ខ្ញុំអាច

ឡើងទៅសា្ថៃនពៃះអង្គ គឺដោយសារការជឿទុកចិត្ត និងសៃចក្តីសៃឡាញ់។
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អវសានបទ

"...ដោយការជឿទុកចិត្ត និងស្រចក្តីស្រឡាញ់"

ដល់តៃង់នៃះ ខ្មៃដៃបានធ្លៃក់ពីដៃថៃរៃសាហើយ។ កំណត់សរសៃរដោយ 

ដៃនៃះ ពៃញទៅដោយជួរអកៃសរ សរសៃរដោយដៃញ័រ បងា្ហៃញនូវកមា្លៃំងឆន្ទះ 

ជម្នះលើការឈឺចាប់។ ទោះជាបៃឹងយា៉ៃងណា ក៏ថៃរៃសាមិនអាចបញ្ចប់សៀវភៅ 

ខ្មៃនៃះបាន គាត់ក៏បោះបង់ចោល... គាត់រស់មិនបានបីខៃទៀតទៃ។

ដោយសារសំណៃរពោរពៃញទៅដោយគតិបណ្ឌិត និងសៃចក្តីស្ងប់នៃះ 

យើងអាចជឿថា អ្នកនិពន្ធមានជំងឺជាទម្ងន់ តាំងពីចៃើនសបា្តៃហ៍មកហើយ។ 

កៃៃអំពីឈើគូសប៉ុន្មៃនគៃៃប់ បើគា្មៃនកំណត់ ដៃលថៃរៃសាសរសៃរទុកឲៃយ 

បងសៃីនៃះទៃ យើងបៃហៃលជាមិនបានដឹងល្អិតល្អន់អំពីជំងឺ ការជិតសា្លៃប់ និង

មរណភាពរបស់ដូនជីថៃរៃសានៃពៃះកុមារយៃស៊ូ និងពៃះភក្តៃដ៏វិសុទ្ធទៃ។ ប៉ុន្តៃ 

តាមការរៀបរាប់របស់សាកៃសី យើងអាចដើរតាមមួយជំហា៊ៃនម្តងៗ និងអាចមើល 

ឃើញជីវិតរបស់សន្តីរូបនៃះ តាមរយៈសំណៃររបស់គាត់។

កាលដៃលដូនជីថៃរៃសាលៃងសរសៃរ ពៃៃះគាត់ទៅសមៃៃកពៃយាបាល 

ពីរបីថ្ងៃមកហើយ ក្នុងគិលានដ្ឋៃនជាន់ផ្ទៃល់ដី។ ជំងឺបានចាប់ផ្តើមជាចៃើនខៃ 

មកហើយ ប៉ុន្តៃគៃទើបតៃដឹង កៃៃយបុណៃយរដូវសៃសិបថ្ងៃប៉ុណ្ណៃះ គាត់មាន 

អាការៈគៃុនកៅ្តៃ ក្អក ចៃៀងយឺតជាងគៃ។ គាត់លៃងធ្វើការអ្វីទាំងអស់ លើក 

លៃងតៃការអធិដ្ឋៃនរួម និងពៃលចៃញលៃង។ នៅខៃមិថុន ឆ្នៃំ១៨៩៧ នោះ 
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គាត់តៃូវសមៃៃកក្នុងបន្ទប់ និងចៃញទៅយកខៃយល់អាកាស ហាលពន្លឺថ្ងៃក្នុង 

សួនចៃបារនៅរដូវកៅ្តៃ សរសៃរអនុសៃសាវរីយ៍ទាំងប៉ុន្មៃនដៃលដូនជីថា្នៃក់លើបងា្គៃប់ 

នៅថ្ងៃទី៣ ខៃមិថុន សៃបទៅតាមសំណូមពរដូនជីអាញៃស។ "កាតព្វកិច្ច" 

ចុងកៃៃយនៃះ មិនបានចប់ចុងដើមនៃះទៃ។ "ដើមៃបីសរសៃរអំពីជីវិតដ៏តូចរបស់ 

ខ្ញុំនៃះ ខ្ញុំមិនចាំបាច់បៃឹងទៃ ងាយដូចទៅស្ទូចសៃី ឱ! សរសៃរតាមបៃបនឹកឃើញ"។

ថ្ងៃទី៦ ខៃកក្កដ ជំងឺកាន់តៃដុនដប មានការក្អកធ្លៃក់ឈាម ជួនតិចជួន 

ចៃើន រហូតដល់ថ្ងៃទី៥ សីហា។ រោគនៃះបណា្តៃលឲៃយមានអាការៈស្ទះដង្ហើម 

ក្អួតឈាម "ដូចធ្លៃក់ថ្លើម" គៃុនកៅ្តៃខា្លៃំង។ វៃជ្ជបណ្ឌិតបានបៃៃប់ថា ជំងឺនៃះមិន 

អាចជាសះសៃបើយទៃ ក្នុងករណីបៃបនៃះ មានតៃ ២% ទៃ ដៃលអាចគៃចផុត។ 

ថៃរៃសា សុំទទួលអគ្គសញ្ញៃលើលៃងទោស ចំពោះបូជាចារៃយ និងសុំ អគ្គ

សញ្ញៃលាបបៃៃងដៃលគាត់បៃៃថា្នៃយា៉ៃងខា្លៃំង "ពោរពៃញទៅដោយសៃចក្តី រីករាយ"។ 

លា្ងៃចថ្ងៃទី៨ ខៃកក្កដ គៃយកគាត់ចៃញពីបន្ទប់ចុះមកគិលានដ្ឋៃន។

តាំងពីពៃលនោះមក គាត់លៃងបានចៃញពីកន្លៃងនោះហើយ។ គាត់ 

សមៃៃកលើគៃៃដៃក ដក់កៃបៃរជៃុងមួយនៃបន្ទប់ ខ័ណ្ឌដោយវាំងននពណ៌តោ្នៃត 

ដៃលគាត់បងា្គៃប់ ឲៃយគៃខា្ទៃស់រូបភាពដៃលគាត់ចូលចិត្ត (ពៃះភ័ក្តៃពៃះគៃីស្ត ពៃះ 

មាតា និងរូបសន្តៈ តៃអូផន វៃណា (Théophane Vénard)៘ ខាងឆ្វៃង 

មានរូបបដិមាពៃះមាតាញញឹម ដៃលគៃយកមកដក់នៅថ្ងៃដៃលគាត់ចូលសមៃៃក 

កៅអីភា្នៃក់ដៃមួយ សមៃៃប់អង្គុយពៃលគៃលើកគាត់។ គាត់អាចមើលសួនចៃបារ 

ដៃលមានផ្កៃរីកស្គុះសា្គៃយតាមមាត់បង្អួច។

ថ្ងៃទី៩ ខៃកក្កដ នយិកានៃអារាមកាមៃល យល់ឃើញថា ថៃរៃសាមិន 

ទាន់ឈឺធ្ងន់ ក៏លើកថ្ងៃអគ្គសញ្ញៃលាបបៃៃងឲៃយអ្នកជំងឺទៅថ្ងៃកៃៃយ។ ជាការ 

ពិតណាស់ គាត់នៅតៃមានអាការៈខុសពីអ្នកជំងឺផងទាំងពួង ធ្វើឲៃយដូនជីឯទៀត 
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ងឿងឆ្ងល់យា៉ៃងខា្លៃំង ដោយសារការរីករាយរបស់គាត់។ គាត់រស់នៅក្នុងការរង់ចា ំ

"ចោរ" ដ៏លៃបី ជាចោរដៃលនឹង "ហៃកផ្តៃច់សៃបៃនៃការជួបគា្នៃ"។ "សា្លៃប់ពៃៃះ 

សៃចក្តីសៃឡាញ់" តាមការពិពណ៌នរបស់សន្តៈ យ៉ូហាននៃឈើឆ្កៃង គឺជា 

សៃចក្តីសងៃឃឹមដៃលគាត់បៃៃថា្នៃ។ ដូនជីអាញៃសបានកត់ការសន្ទននៃះ ចូល 

ក្នុងសៀវភៅមួយ៖ "សៃចក្តីសា្លៃប់ចូលមកកាន់តៃកៀកហើយ តើអ្នកខា្លៃចទៃ? 

ឱ! ខា្លៃចកាន់តៃតិចឡើងៗ! តើអ្នកខា្លៃចចោរទៃ? ឥឡូវវាមកដល់មាត់ទា្វៃរហើយ! 

ទៃ វាមិនមៃននៅមាត់ទា្វៃរទៃ វាចូលមកហើយ។ តើអ្នកម៉ៃមានបៃយោជន៍ពីអ្វី! 

តើខ្ញុំខា្លៃចចោរ! ឲៃយខ្ញុំខា្លៃចអ្នកដៃលខ្ញុំសៃឡាញ់ដូចម្តៃចកើត?!"

គាត់នៅតៃធ្លៃក់ឈាម ឈឺចាប់ក្នុងកៃបាល ឈឺចំហៀងខ្លួន ក្អួតអស់ទឹក 

ដោះគោ ដៃលគៃូពៃទៃយបញ្ជៃអាការៈកាន់តៃខៃសាយទៅៗ។

អំឡុងខៃកក្កដនៃះ ថៃរៃសានៅមានកមា្លៃំងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ដូនជ ី

អាញៃស និងដូនជីឯទៀត៖ គៃបានសុំឲៃយគាត់បញ្ជៃក់លំអិតអំពីអតីតកាល គៃ 

សុំដំបូន្មៃនពីគាត់។ អ្នកជំងឺរូបនៃះ ចង់ឲៃយសំណៃរគាត់មានបៃយោជន៍ ដើមៃបី 

ចាត់ចៃងជាសារាចរដំណឹងមរណភាព សមៃៃប់ផ្ញើទៅគៃប់អារាមកាមៃលនន 

ទៅតាមទមា្លៃប់។ កៃៃយមកមានការបោះពុម្ភផៃសាយអនុសៃសាវរីយ៍របស់គាត់យា៉ៃង 

ទូលំទូលាយ។ ថៃរៃសាបានបៃគល់ភារកិច្ចនៃះ ដោយបង្ខំឲៃយដូនជីអាញៃស 

សរសៃរបំពៃញសៀវភៅ ដោយបៃវត្តិនៃស្តៃីជាបាបជនមា្នៃក់ សា្លៃប់ពៃៃះសៃចក្តី 

សៃឡាញ់។ "ពៃលឹងទាំងអស់ មុខជាយល់ភា្លៃមៗមិនខាន ពៃៃះជាឧទាហរណ៍

មួយគួរឲៃយចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងកំណត់នោះ គាត់បន្ថៃមទៀតថា៖ "ក្នុងនោះមាន 

គៃប់រសជាតិ លើកលៃងតៃអច្ឆរិយភាព"។

គាត់គិតទុកមុនថា សកម្មភាពកៃៃយពៃលសា្លៃប់របស់គាត់ និងសាយភាយ 

ទៅហួសពីសៀវភៅទៅទៀត ហើយគាត់នឹងបំពៃញកិច្ចការសមៃៃប់ពិភពលោក 

ទាំងមូល។ "បើខ្ញុំមិនអាចបង្កើតសៃចក្តីរីករាយឲៃយអ្នកដៃលខ្ញុំសៃឡាញ់នៅលើ 
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ផៃនដីនៃះបាន សូមឲៃយខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកនៅសា្ថៃនបរមសុខទៅចុះ!"។ គាត់បាន

សនៃយាយា៉ៃងអាថ៌កំបាំងជាចៃើន "ខ្ញុំនឹងតៃលប់មកវិញ... ខ្ញុំនឹងចុះមកវិញ..." 

បន្ទៃប់មក ថ្ងៃទី១៧ ខៃកក្កដ សម្ដីនៃះកា្លៃយទៅជា លៃបីលៃបាញ៖ "ខ្ញុំដឹងជាពិសៃស 

ថា បៃសកកម្មរបស់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើម ជាបៃសកកម្ម ធ្វើឲៃយសៃឡាញ់ពៃះជាមា្ចៃស់ 

ដូចខ្ញុំសៃឡាញ់ពីពៃះអង្គដៃរ ដោយបងា្ហៃញផ្លូវ តូចមួយឲៃយពៃលឹងឯទៀតដឹង។ 

បើពៃះជាមា្ចៃស់បៃៃសបៃទានតាមបំណង របស់ខ្ញុំ សា្ថៃនបរមសុខនឹងមកដល់ 

ផៃនដីនៃះ រហូតដល់អវសាននៃ ពិភពលោក។ ខ្ញុំចង់ឲៃយសា្ថៃនបរមសុខ សាប 

ពៃៃះអំពើល្អលើផៃនដីពិតមៃន"។

ថ្ងៃទី២៨ ខៃកក្កដ ជំងឺកាន់តៃខា្លៃំងឡើង៖ បើតាមសម្ដីអ្នកជំងឺគឺ "ជា 

ការចាប់ផ្តើមនៃការឈឺចាប់ខា្លៃំង"។ គៃូពៃទៃយបៃមាណទុកថា គាត់មិនអាចឆ្លង 

ផុតពីយប់នៃះបានទៃ។ ក្នុងបន្ទប់តូច ជាប់គិលានដ្ឋៃន (កន្លៃងដៃលគិលានដ្ឋៃ-

យិកាសមៃៃក) គៃរៀបចំវត្ថុចាំបាច់សមៃៃប់បញ្ចុះសព ម៉ៃង ៦លា្ងៃច ថ្ងៃទី៣០ 

ខៃកក្កដ បូជាចារៃយលាបបៃៃងអគ្គសញ្ញៃជូនគាត់ និងពិធីទទួលពៃះកាយពៃះគៃីស្ត 

សមៃៃប់អ្នកសា្លៃប់។

ផ្ទុយពីការគិតទុក (សម្ដីគាត់៖  "ខ្ញុំមិនយល់ពីជំងឺខ្ញុំសោះ" ) គាត់ឆ្លងផុត 

ម្តងទៀត។ អាការៈនៃះធ្វើឲៃយទាល់គំនិត ប៉ុន្តៃគាត់លៃងរវីរវល់ទៀតហើយ៖  

"លា្ងៃចនៃះគៃូពៃទៃយគិតថា ខ្ញុំអាចរស់បានមួយខៃ ឬលើសទៀតផង ខ្ញុំមិនខ្វល់ទៃ 

ខុសសៃឡះពីមៃសិលមិញ ដៃលគាត់ថាតៃូវលាបបៃៃងឲៃយខ្ញុំ! ប៉ុន្តៃវាធ្វើឲៃយខ្ញុំស្ងប់ 

ចិត្ត" "ខ្ញុំមិនចង់សា្លៃប់ជាងរស់ទៃ គឺអ្វីដៃលពៃះអង្គបៃទានដៃលខ្ញុំសៃឡាញ់"។

រោគក្អកធ្លៃក់ឈាម ក៏បាត់សៃលះនៅថ្ងៃទី៥ ខៃសីហា អ្នកជំងឺបានធូរ 

សៃៃលបន្តិច គៃូពៃទៃយតៃូវសមៃៃកវិសៃសមកាល។ កៃៃយពីបានពិនិតៃយឃើញថា 

សួតខាងឆ្វៃងតៃូវធ្លុះធ្លៃយ គាត់បញ្ជៃឲៃយបៃើថា្នៃំខ្លះៗ។ ការធូរសៃបើយនៃះ មាន 

រយៈពៃល ១៥ថ្ងៃ ថៃរៃសាទទួលការឈឺចាប់ម្តងទៀត នៅពៃលបុណៃយគោរព 
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ពៃះជាមា្ចៃស់ លើកពៃះនងមា៉ៃរីទៅសា្ថៃនបរមសុខ ពៃលគៃូពៃទៃយមិននៅ។ ក្អកស្ទះ 

(ថប់ដង្ហើម) ឈឺចាប់ចនោ្លៃះឆ្អឹងជំនី ហើមជើង គៃុនកៅ្តៃសន្ធំ... ចនោ្លៃះថ្ងៃទី២២ 

ទៅ ២៣ ខៃសីហា ការឈឺចាប់បានឡើងដល់កមៃិតអតិបៃបរមា។ រោគរបៃង 

(សម្ដីគៃូពៃទៃយ ជាបងថ្លៃជីដូនមួយរបស់ថៃរៃសា) រាលដលដល់ពោះវៀន៖ 

រាងកាយស្គមសា្គៃំង រាល់ពៃលដកដង្ហើម មានការឈឺចាប់យា៉ៃងខា្លៃំង បៃហៃលជា 

សរីរាង្គណាមួយហើមរលួយ។ ថៃរៃសានិយាយថា៖ "អញ្ចឹងក៏សៃួលដៃរ ឈឺ 

គៃប់មុខតៃម្តងទៅ កុំឲៃយពិបាកយូរ"។ កៃៃយមកទៀត ដោយហៃវហត់ខា្លៃំង 

គាត់និយាយថា៖ "តើខ្ញុំនឹងទៅជាយា៉ៃងណា បើពៃះជាមា្ចៃស់មិនបៃទានកមា្លៃំងឲៃយ

ខ្ញុំ? គា្មៃននរណាដឹងថា ឈឺពិបាកយា៉ៃងនៃះទៃ ទាល់តៃឈឺខ្លួនឯងទើបដឹង"។ 

គាត់ ថ្ងូរតិចៗ សុំអភ័យទោស "ជាការបៃៃសបៃទានធម៌ណាស់ ដៃលផ្តល់ជំនឿ 

ឲៃយខ្ញុំមា្ចៃស់ បើគា្មៃនជំនឿទៃ ខ្ញុំមា្ចៃស់មិនខា្លៃច និងបញ្ចប់ជីវិតដោយខ្លួនឯង ឡើយ!..." ។

នៅចុងខៃសីហា រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣ ខៃកញ្ញៃ អាការៈរោគហាក់ដូចជា 

ធូរសៃៃល។ លោកគៃូពៃទៃយពិនិតៃយឃើញថា ប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់នៅសល់

សួតពាក់កណា្តៃលសមៃៃប់ដកដង្ហើម។ គាត់អាចរស់បានមួយខៃទៀត។

ការវិវឌៃឍន៍នៃជំងឺ និងបៃតិកម្មរបស់ដូនជីថៃរៃសា យើងអាចដឹងតាមរយៈ

បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ ដៃលលៃចចៃញមកពីការសន្ទន និងសំបុតៃ (គាត ់

លៃងសរសៃរកើត ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខៃសីហា)។ គា្មៃនការផ្លៃស់ប្តូរណាមួយរវាង

កំណត់ចុងកៃៃយដៃលគាត់សរសៃរទុក នឹងការសមៃៃកពៃយាបាលនៅគិលានដ្ឋៃនទៃ។

គាត់នៅតៃអ្នកជំងឺធម្មតាមា្នៃក់ "ដៃលគា្មៃនគិតអ្វីចៃើន" "ប្អូនសៃីទាំងអស់ 

គា្នៃ សូមប្អូនអធិដ្ឋៃនទូលអង្វរឲៃយអ្នកជំងឺហៀបនឹងសា្លៃប់ផង បើសិនជាប្អូនៗដឹង 

អំពីរឿងនោះ! ... កាលពីមុនខ្ញុំក៏មិនដៃលដឹងដៃរ"។ គៃសួរគាត់ថា៖

"តើដូនជីរៀបចំជីវិតខ្លួនឯងដូចម្តៃចឥឡូវនៃះ? ជីវិតខ្ញុំ គឺការឈឺចាប់ រួច 

ចប់!"។
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ប៉ុន្តៃ មិនដូចោ្នៃះទៃ គាត់នៅតៃរីករាយ (គាត់មិនធ្វើពុតទៃ) ខិតខំលាក់ 

បំបាំងការឈឺចាប់ ដើមៃបីកុំឲៃយដូនជីឯទៀតពិបាកចិត្ត។ ក្នុងគិលានដ្ឋៃន គា្មៃន 

ការសោកសទៃ៖ "ចំពោះផ្លូវចិត្ត ដូចធម្មតា មានតៃសៃចក្តីរីករាយ គាត់ធ្វើឲៃយ 

គៃសើចគៃប់គា្នៃ។ មានពៃលខ្លះ គៃដណ្តើមគា្នៃចូលទៅកំដរគាត់ (...)។ ខ្ញុំគិតថា 

គាត់សា្លៃប់ដោយកំពុងតៃសើច ពៃៃះគាត់តៃៃកអរណាស់"។ នៃះជាពាកៃយពៃចន៍ 

ក្នុងសំបុតៃ ដៃលដូនជីមា៉ៃរីនៃពិធីអរពៃះគុណពៃះជាមា្ចៃស់ សរសៃរផ្ញើជូនឪពុក 

មា្តៃយគាត់។ ថៃរៃសា មានរូបមន្តផៃសៃងៗគា្នៃជាចៃើន ដើមៃបីសម្តៃងនូវទឹកចិត្ត 

រីករាយ និងភាតរភាពពីកំណើតរបស់គាត់ ដូចជា៖ ការកំប្លៃងលៃងពាកៃយលៃបៃង 

កំសាន្តប្លៃកៗឲៃយគៃសើច ការធ្វើតៃៃប់ និងការកំប្លៃងស្ងួតអំពីខ្លួនឯង ឬការអស់ 

លទ្ធភាពរបស់គៃូពៃទៃយ។ បៃភពនៃសៃចក្តីរីករាយនៃះ ចៃញមកពីការទទួល 

យកទាំងសៃុងនូវពៃះបំណងរបស់ "ពុក ពៃះជាមា្ចៃស់"។ ដៃលគាត់នឹងទៅជួប 

ផ្ទៃល់ ក្នុងពៃលឆប់ៗនៃះ។ "សូមអ្នកម៉ៃកុំពិបាកចិត្តអី ពៃះជាមា្ចៃស់បណា្តៃល 

ឲៃយខ្ញុំមានសុភមង្គល។ ខ្ញុំនៅតៃសៃស់សៃៃយសបៃបាយជានិច្ច។

ភាពទន់ភ្លន់ជាពន្លឹនៃ "ចិត្តដៃលឆប់រំភើប និងពោរពៃញទៅដោយសៃចក្ត ី

សៃឡាញ់" ដៃលអាចឲៃយទៅតាមតមៃូវការ ពៃមទទួល និងទាមទារមកវិញនូវ 

ការថើប "ថើបឮសូរបុិច!"។ សំណៃរនៅខៃមិថុន រៀបរាប់អំពីសបៃបុរស ធម៌ 

ជាភាតរភាព ដៃលលាក់បំពួនវិរភាពរបស់គាត់។ រហូតដល់ទីបញ្ចប់ ថៃរៃសា 

នៅតៃជាគៃូរបស់ពួកសាមណៃរ ពៃៃះគៃមកសុំដំបូន្មៃន ឬភាពញញឹមរបស់ 

គាត់រហូត។ គាត់នៅតៃបារម្ភចំពោះគៃឯងគៃប់គា្នៃ ដៃលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់។

គា្មៃននរណាសា្មៃនដល់ថា គាត់រស់នៅ "ក្នុងភាពងងឹតសូនៃយសុង" ដូចស្ថិត 

ក្នុងរូងកៃៃមដី" ឬ "ហ៊ុំពទ្ធ័ដោយជញ្ជៃំង" បានយូរដូច្នៃះ?

ពៃៃះមានតៃដូនជីមា៉ៃរីដឺកុងសាក (Marie de Gonzague) មួយរូបគត់ 
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ដៃលគាត់និយាយអាថ៌កំបាំងនៃះបៃៃប់ថា ជាការលំបាកគួរឲៃយរន្ធត់ និងបញ្ចប់ 

នៅថ្ងៃចុងកៃៃយបំផុត។ បៃឈមមុខនឹងសៃចក្តីសា្លៃប់ ទទួលទារុណកម្មដោយ 

ការឈឺចាប់រូបរាងកាយ ថៃរៃសានៅតៃខិតខំបៃៃថា្នៃរកសា្ថៃនបរមសុខជានិច្ច៖ 

គាត់ដូចជា "បិទទា្វៃរ" មានតៃសា្ថៃនបរមសុខទៃ ដៃលដឹងចម្លៃកណាស់ មិនសម 

សោះ!"។ គាត់និយាយជាសមា្ងៃត់ទៅដូនជីអាញៃស៖ "តើតៃូវសៃឡាញ់ពៃះ ជាមា្ចៃស ់

និងពៃះមាតាឲៃយខា្លៃំង កុំគិតរឿងអ្វីទៀតឬ!... តៃខ្ញុំមិនឈប់សៃឡាញ់ ទៃ"។ មើល 

ទៅតាមបង្អួចឃើញ "រូងខ្មៃងងឹត" មួយក្នុងសួនចៃបារ "ពៃលឹង និង រាងកាយខ្ញុំ 

ស្ថិតនៅក្នុងរូងបៃបនោះ។ ឱ! ពិតជាងងឹតណាស់! ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំបាន ស្ងប់"។

អង្គុយតៃមា្នៃក់ឯង នៅ "តុអ្នកមានបាប" គាត់គា្មៃនសងៃឃឹមជំនួយពីកៃៃទៃ។ 

បូជាចារៃយភិតភ័យនឹងការលៃបួងរបស់អ្នកសារភាពបាប កុំឈប់នៅតៃង់នោះ គៃៃះ 

ថា្នៃក់ណាស់!"។ ថៃរៃសានៅតៃអៀនបៃៀនជាមួយដូនជីឯទៀត ដោយខា្លៃចពួក 

គៃបារម្ភ។ គាត់មិនអាចទីពឹងលើអគ្គសញ្ញៃទៃ។ ថ្ងៃទី១៩ ខៃសីហា គាត់ទទួល 

ពៃះកាយពៃះគៃីស្តជាលើកចុងកៃៃយ។ "កាលបើគៃយកពៃះកាយពៃះគៃីស្តមក 

ឲៃយគាត់ យើងនំគា្នៃចូលទៅទន្ទៃញធម៌ "ទទួលសារភាព"។ កាលពីលើកមុន 

គាត់មានអាការៈខៃសាយខា្លៃំង ពៃលឮពួកយើងសូតៃ គាត់មួរម៉ៃ គាត់ឈឺចាប់ 

ដូចជាមរណសាកៃសី"។

ចាប់ពីពៃលនោះមក ថៃរៃសាមិនអាចចូលរួមទទួលពៃះកាយពៃះគៃីស្ត 

ប៉ុន្តៃគាត់មិនពិបាកចិត្តទៃ៖ "គឺជាការបៃៃសបៃណីមួយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ដៃលបាន 

ទទួលអគ្គសញ្ញៃ ប៉ុន្តៃបើពៃះជាមា្ចៃស់មិនអនុញ្ញៃតក៏ល្អដៃរ អ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតៃ 

ជាការបៃៃសបៃណី"។ ការបៃគល់ពៃះកាយពៃះគៃីស្តចុងកៃៃយនៃះ ថៃរៃសា 

មានបំណងអធិដ្ឋៃនជូនអតីតបូជាចារៃយមួយរូប ពៃៃះ "គាត់គា្មៃនសល់អ្វីទៀតទៃ"។ 

អ៉្វីៗដៃលខ្ញុំមាន អ្វីៗដៃលខ្ញុំរកបានសមៃៃប់ពៃះសហគមន៍ និងពៃលឹងឯទៀត"។ 

កង្វល់នៃបាបជន និងការសង្គៃៃះជាសាកល រឹងរិតតៃឆបឆួល គាត់បានសរសៃរ 

ឆ្លើយឆ្លងនឹងប្អូនបៃុសទាំងពីរនក់ ដៃលគាត់បានសនៃយាថា ជួយអស់ពីចិត្ត "កាល 
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ណាខ្ញុំទៅដល់កំពង់ផៃ ខ្ញុំនឹងបងៃៀនពួកអ្នក។ អ្នកតៃូវឆ្លងសមុទៃកាត់ពៃយុះពៃយា 

មានៃផៃនដីនៃះ ដោយការលះបង់ និងសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់កូនដៃលដឹងថា 

ពៃះបិតាមិនបោះបង់គៃចោលវៃលាមានគៃៃះថា្នៃក់ឡើយ... មាគា៌ៃនៃការជឿទុក 

ចិត្ត និងសៃចក្តីសៃឡាញ់បានតៃួសតៃៃយសមៃៃប់ពួកអ្នក" ។

ជីវិតហាក់ដូចជាធម្មតា ពៃលនៅគិលានដ្ឋៃនគា្មៃននរណាគិតថា មានសន្ត ី

មួយរូបកំពុងតៃរង់ចាំសៃចក្តីសា្លៃប់។ ប៉ុន្តៃពៃលខ្លះ សម្ដីអាថ៌កំបាំងបំភឺ្លអនគត 

កាល ដៃលជិតមកដល់៖ "ដូនជីទាំងអស់គា្នៃ អ្នកដឹងទៃថា អ្នកកំពុងថៃទាំសន្តី 

តូចមា្នៃក់" "បៃមូលតៃបកផ្កៃនៃះទៅ (ផ្កៃកូលាប) ប្អូនសៃី វានឹងធ្វើឲៃយអ្នកពៃញចិត្ត 

នៅពៃលកៃៃយ.. កុំឲៃយបាត់ឲៃយសោះ..." កាលដៃលគៃសុំឲៃយនិយាយថ្ងៃសា្លៃប់ ថៃរៃសា 

បៃកៃកនិយាយអំពីភាពកៃីកៃបំផុតរបស់គាត់។ "ឱ! អ្នកម៉ៃ គឺការដឹងជាមុន! 

ម៉ៃដឹងថា ខ្ញុំកៃយា៉ៃងណា! ខ្ញុំមិនដឹងអ្វីដៃលម៉ៃដឹងទៃ! ខ្ញុំមិនគិតទុកអ្វីៗ ដៃលខ្ញុំ 

ឃើញ និងដឹងឡើយ"។

ពាកៃយពៃចន៍ដៃលគាត់និយាយនៅគិលានដ្ឋៃន បានបៃទាក់គា្នៃជាមួយនឹង 

សំណៃរក្នុងសៀវភៅ រៀបរាប់អំពីពៃះមហាករុណាទិគុណរបស់ពៃះយៃស៊ូ។ គឺ 

ដោយសារការបៃៃសបៃណីពិតៗ ទើបដូនជីថៃរៃសាឈានទៅដល់ការលះបង់

នៃះ "នៃះជាសម្ដីរបស់យ៉ូប ទោះជាពៃះជាមា្ចៃស់សមា្លៃប់ ក៏ខ្ញុំនៅតៃសងៃឃឹមលើ 

ពៃះអង្គដៃរ" សម្ដីនៃះបានទាក់ទាញខ្ញុំតាំងពីក្មៃងម៉្លៃះ ប៉ុន្តៃទមៃៃំមកដល់ការ

លះបង់ចោលនៃះ គឺយូរណាស់។ ឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយ ពៃះជាមា្ចៃស់បានបី 

តៃកងខ្ញុំក្នុងពៃះហស្ថពៃះអង្គ ហើយដក់ខ្ញុំនៅទីនោះ..."។

គាត់នៅតៃមានសា្មៃរតីភឺ្លសា្វៃង សា្គៃល់ដៃនកំណត់ ដក់ខ្លួនសុភាពរាបសា 

ទទួលសា្គៃល់ថា ខ្លួនមានជំងឺធ្ងន់ ខៃសាះកមា្លៃំង យំ ខ្វះការអត់ធ្មត់ចំពោះដូនជីខ្លះ 

ដៃលមករំខាន៖ "ឱ! ខ្ញុំសបៃបាយចិត្តដោយឃើញខ្លួនឯងមិនគៃប់លក្ខណ៍ ហើយ 

តៃូវការសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះជាមា្ចៃស់នៅពៃលសា្លៃប់!"។
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គាត់ហាក់ដូចជាភឺ្លថា្លៃបរិសុទ្ធ៖ "ដូចគៃនឹងឃើញ ហើយអ្វីៗទាំងអស់បាន 

មកពីពៃះជាមា្ចៃស់ ចំណៃកឯជោគជ័យដៃលខ្ញុំនឹងទទួលបាន ជាអំណយដៃល 

ឥតគិតថ្លៃ មិនមៃនសមៃៃប់ខ្ញុំទៃ ទាំងអស់គា្នៃគង់តៃឃើញ"។

កៃៃយពីការឈឺចាប់កមៃិតខ្ពស់បំផុតនៅចុងខៃសីហា គៃបានទាញគៃៃ 

ដក់ចំកណា្តៃលគិលានដ្ឋៃន។ តាមបង្អួច ថៃរៃសា អាចមើលឃើញផ្កៃរីកស្គុះ 

សា្គៃយក្នុងសួនចៃបារ (គាត់ចូលចិត្តផ្កៃ និងផ្លៃឈើណាស់) មៃឃមួយចំណិត ឮ 

សំឡៃងសូតៃធម៌ជាពួក។ សំឡៃងតន្តៃីពីចមា្ងៃយ។ គាត់ហាក់ដូចជាបានធូរសៃបើយ 

ឥឡូវគាត់ឃ្លៃនហើយ។ ដូនជីមៃផ្ទះ "ខិតខំធ្វើចំណីចំណ៉កឆ្ងៃញ់ៗ" មានទាំងនំ 

សូកូឡាទៀតផង!។

ថ្ងៃទី៣០ ខៃសីហា គៃដក់គាត់លើគៃៃរុញមួយ រុញគាត់តាមរបៀងពៃះវិហារ 

រហូតទៅដល់ទា្វៃរទីសកា្កៃរបូជា ដៃលគាត់ឃើញជាលើកចុងកៃៃយ។ ដូនជី 

សឺណឺវិយៃវ (Geneviève) ឆ្លៀតឱកាសថតរូបគាត់ជាលើកចុងកៃៃយបំផុត 

រាងកាយស្គមសា្គៃំងយា៉ៃងខា្លៃំង ខិតខំញញឹម ថៃរៃសាបកសៃទាប់ផ្កៃកុលាបដក់

លើឈើឆ្កៃងដៃលគាត់ដក់ជាប់ខ្លួនជានិច្ច។

ថ្ងៃទី៨ ខៃកញ្ញៃ គាត់ធ្វើបុណៃយខួបទីបៃៃំពីរនៃការចូលបួសរបស់គាត់។ 

គៃជូនផ្កៃជាចៃើន គាត់ហូរទឹកភ្នៃក ដោយសៃចក្តីតៃៃកអរ "នៃះជាការបុិនបៃសប់  

របស់ពៃះជាមា្ចៃស់ចំពោះរូបខ្ញុំ។ មើលពីខាងកៃៃ ខ្ញុំពៃញចិត្តណាស់ ប៉ុន្តៃខាង 

ក្នុងវិញ ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងការសាកលៃបង... និងភាពស្ងប់សា្ងៃត់ដៃរ"។ គាត់កៃងផ្កៃ 

ពណ៌ខៀវពីរកមៃង ដើមៃបីបូជារូបចមា្លៃក់ពៃះមាតា។

តៃឡប់មកពីឈប់សមៃៃកវិញ លោកគៃូពៃទៃយ ភ័ន្តភាំងនឹងសភាពជំងឺ។ 

ជាថ្មីម្តងទៀត និងជាលើកចុងកៃៃយ អាការៈជំងឺកាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទៃប់ពីបាន 

ធូរសៃៃលអស់រយៈពៃល ១៩ថ្ងៃជាប់គា្នៃ។ រោគរបៃងបំផ្លៃញសួតខាងឆ្វៃងទាំង 

សៃុង។ ថៃរៃសាថប់ដង្ហើម និយាយដច់ៗ៖ "ម៉ៃអើយ ខៃយល់អាកាសនៅលើផៃនដី 
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នៃះ មិនគៃប់គៃៃន់សមៃៃប់ខ្ញុំទៃ តើកាលណាទៅទើបពៃះជាមា្ចៃស់បៃទានខៃយល់

សា្ថៃនបរមសុខ... ឱ! មិនដៃលពិបាកដកដង្ហើមអញ្ចឹងទៃ! ...។

ដូចអ្នកដំណើរអស់កមា្លៃំងហៃវហត់ ដើរទៃៃតទៃៃតៗ ហៀបនឹងដល់ 

ទិសដៅ ថៃរៃសាបានទៅដល់ចុងផ្លូវនៃការរងទុក្ខហើយ៖ ម៉ៃនហើយ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំនឹង 

ដួលចុះក្នុងពៃះហស្ថពៃះជាមា្ចៃស់!..."។ បៃឈមមុខនៃសៃចក្តីសា្លៃប់ មានពៃល 

ខ្លះគាត់ហាក់ដូចជាសា្ទៃក់ស្ទើរ "ខ្ញុំភ័យថា ខ្ញុំខា្លៃចសា្លៃប់...កៃៃយមកខ្ញុំក៏លៃង 

ខា្លៃចពិតហើយ! ខ្ញុំមិនសា្តៃយជីវិតទៃ ឱ! ទៃ... ខ្ញុំគៃៃន់តៃចង់ថា៖ តើអ្វីទៅជាការ

បំបៃកវិញ្ញៃណចៃញពីរូបកាយដ៏អាថ៌កំបាំងនោះ? ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជាលើកទីមួយ 

ហើយ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំបានបៃគល់ខ្លួនថា្វៃយពៃះជាមា្ចៃស់រួចទៅហើយ"។

ការស្លឈាមមៃនទៃន មានរយៈពៃលពីរថ្ងៃ នៅថ្ងៃ២១ កញ្ញៃ ថៃរៃសាថ្ងូរ៖ 

"ឱ! នៃះឬជាការស្លឈាម? ហាក់ដូចជាយូរណាស់"។ 

ពៃឹកថ្ងៃពុធ ទី២៩ អ្នកជំងឺដកចងា្កៃមាន់យា៉ៃងលំបាក។ ដូនជីមា៉ៃរីដឺកុងសាក 

កោះហៅពៃះសហគមន៍មកជួបជុំគា្នៃជុំវិញគៃៃសូតៃធម៌។ ពៃលថ្ងៃតៃង់ ថៃរៃសា 

សួរដូនជីកុងសាក "អ្នកម៉ៃ នៃះឬការស្លឈាម?... តើខ្ញុំតៃូវធ្វើដូចម្តៃច ដើមៃបី 

សា្លៃប់? ខ្ញុំមិនដឹងជាសា្លៃប់ដូចម្តៃចទៃ!" កៃៃយពីលោកគៃូពៃទៃយពិនិតៃយរួច គាត់ 

សួរថា៖ "តើថ្ងៃនៃះ ឬអ្នកម៉ៃ?"

"ថ្ងៃនៃះហើយ កូនសៃី ។ បើសា្លៃប់ភា្លៃមៗ ខ្ញុំសបៃបាយចិត្តណាស់!"។ បន្តិច 

កៃៃយមក៖ "តើកាលណាទើបខ្ញុំដក ដង្ហើមលៃងរួច? ... ខ្ញុំទៃៃំលៃងបានហើយ! 

ឱ! សូមបន់សៃន់ឲៃយខ្ញុំផង! ពៃះយៃស៊ូ! ពៃះមាតា! ... ចាស៎! ខ្ញុំចង់ ខ្ញុំចង់ 

ណាស់..."។

ពៃលលា្ងៃច បូជាចារៃយមា្នៃក់មកផ្តល់អគ្គសញ្ញៃលើកលៃងទោស។ ពៃល 

ចៃញពីគិលានដ្ឋៃនវិញ គាត់រំជួលចិត្តជាខា្លៃំង ហើយបៃៃប់ថា៖ "ពៃលឹងដ៏ល្អ! 

គាត់បៃៃកដជាទទួលការបៃៃសបៃណី"។ 
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យប់នោះដូនជីសឺណឺវិយៃវ និងដូនជីមា្នៃក់ទៀត នៅមើលថៃ ទោះជាគាត់ 

បដិសៃធក៏ដោយ។ ជាយប់ដៃលមានការឈឺចាប់បំផុត។ ពៃឹកឡើងបងសៃី 

ទាំងបីនក់ នៅកៃបៃរគាត់ពៃលអភិបូជា។ ថៃរៃសាដង្ហក់មើលទៅបដិមារពៃះ មាតា៖ 

"ឱ! ខ្ញុំបានទូលអង្វរពៃះមាតាយា៉ៃងខា្លៃំងកា្លៃ! ... ប៉ុន្តៃជាការស្លឈាមពិតៗ គា្មៃន 

ការលួងលោមទៃ..."។

ពៃលរសៀល ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣០ ខៃកញ្ញៃ នៃះ ថៃរៃសាងើបអង្គុយលើគៃៃ 

ខុសប្លៃកពីមុន ពៃៃះគាត់លៃងកៃៃករួចជាចៃើនសបា្តៃហ៍មកហើយ "ឃើញទៃ 

ថ្ងៃនៃះខ្ញុំមានកមា្លៃំងណាស់! ទៃខ្ញុំមិនសា្លៃប់ទៃ! ខ្ញុំអាចរស់បានរាប់ខៃ រាប់ឆ្នៃំ 

ទៀតផង! ។ បើតាមសាកៃសី គាត់ខិតខំ "បៃយុទ្ធតទល់នឹងការស្លឈាម គួរឲៃយ 

ខា្លៃចនៃះ"។

ថ្ងៃរសៀលម៉ៃង៣ អង្គុយលើគៃៃ គាត់ដក់ដៃលើដូនជីអាញៃស និង 

ដូនជីសឺណឺវិយៃវ ដៃលនៅជិតគាត់។ កាយវិការនៃះ ធ្វើឲៃយនឹកឃើញដល់សម្ដី 

គាត់កាលពីខៃមិថុន។ កាលនោះ គាត់និយាយអំពី "កាសា្លៃប់ដើមៃបីសៃចក្តី 

សៃឡាញ់" ដៃលគាត់ចង់បាន៖ "ដូចខ្ញុំបានបៃៃប់រួចមកហើយ បើអ្នកទាំងអស់ 

គា្នៃ ឃើញខ្ញុំឈឺចាប់ខា្លៃំង មិនឃើញសញ្ញៃសុភមង្គលនៅពៃលសា្លៃប់ កុំពិបាក 

ចិត្តអី។ ពៃះជាមា្ចៃស់នៃយើង ទៃង់សុគតក្នុងនមជាអ្នករងគៃៃះ ដោយសារ 

សៃចក្តីសៃឡាញ់ អ្នកឃើញទៃ កាលដៃលពៃះអង្គហៀបនឹងសុគតយា៉ៃងដូច 

ម្តៃចខ្លះ!..."។ ដូចគា្នៃនៃះដៃរ កាលពីខៃកក្កដ ថៃរៃសាបាននិយាយថា៖ 

"ពៃះអមា្ចៃស់នៃយើង សុគតលើឈើឆ្កៃង ក្នុងក្តីតក់ស្លុត តៃទោះជាយា៉ៃងណា ក៏

ជាការសុគតដើមៃបីសៃចក្តីសៃឡាញ់ដៃរ"។ (...) សា្លៃប់ដើមៃបីសៃចក្តីសៃឡាញ់ 

មិនមៃនសា្លៃប់ដោយមនោសញ្ចៃតនផ្តៃសផ្តៃស់ទៃ។ ខ្ញុំសារភាពបៃៃប់អ្នកតាម 

តៃង់ថា ហាក់ដូចជាខ្ញុំបានធ្វើការពិសោធន៍អញ្ចឹង"
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ដូនជីអាញែសបានដកសែង់សម្ដីរបស់ថែរែសា៖

- ខ្ញុលំៃងជឿលើសៃចក្តសីា្លៃបទ់ៀតហើយ... ខ្ញុកំល៏ៃងជឿលើការឈចឺាប ់ 

 ដៃរ... យា៉ៃងម៉ៃចក៏បាន! 

- ឱ ពៃះជាមា្ចៃស់អើយ! 

- ខ្ញុំសៃឡាញ់ពៃះជាមា្ចៃស់!  

- ឱ ពៃះមាតាអើយ សូមជួយសង្គៃៃះខ្ញុំមា្ចៃស់ផង!

- បើនៃះជាការស្លឈាម តើសៃចក្តីសា្លៃប់នោះ ដូចម្តៃចទៅ? 

- ពៃះជាមា្ចៃស់អើយ! ... មៃន ពៃះអង្គសបៃបុរសណាស់ ខ្ញុំយល់ថា   

 ពៃះអង្គសបៃបុរសណាស់

- បៃសិនជាអ្នកជៃៃបថា ខ្ញុំមា្ចៃស់ថប់ដង្ហើមយា៉ៃងណា!

- ពៃះជាមា្ចៃស់អើយ សូមមៃតា្តៃដល់ក្មៃងសៃីតូចរបស់ពៃះអង្គផង!   

 សូមអាណិតនងផង! ... 

សម្ដី ថែរែសា ចំពោះដូនជីកុងសាក

- ឱ អ្នកម៉ៃ ខ្ញុំធនថា ពៃងពៃញហៀរ! 

- ... ពៃះជាមា្ចៃស់មិនបោះបង់ខ្ញុំចោលទៃ បៃៃកដហើយ... 

- ... ពៃះអង្គមិនដៃលបោះបង់ខ្ញុំឡើយ 

- ... ពៃះជាមា្ចៃស់អើយ ខ្ញុំមា្ចៃស់ធ្វើតាមពៃះហឫទ័យរបស់ពៃះអង្គ   

 ប៉ុន្តៃ សូមអាណិត ខ្ញុំមា្ចៃស់ផង!

- ប្អូនសៃីទាំងអស់គា្នៃ ប្អូនសៃី សូមអធិដ្ឋៃនឲៃយខ្ញុំផង!

- ពៃះជាមា្ចៃស់! ពៃះជាមា្ចៃស់អើយ ពៃះអង្គសបៃបុរសណាស់! 

- ឱ មៃនហើយ ពៃះអង្គមានពៃះហឫទ័យអាណិតអាសូរណាស់!   

 ខ្ញុំមា្ចៃស់ដឹង...

- ពិតមៃន ខ្ញុំមា្ចៃស់ហាក់ដូចជា តៃងតៃស្វៃងរកសៃចក្តីពិត ខ្ញុំយល់  

 អំពីចិត្តសុភាពរាបសា ខ្ញុំមា្ចៃស់ហាក់ដូចជាសុភាពរាបសាហើយ។
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- បំនងបៃៃថា្នៃក្នុងការឈឺចាប់ ដៃលខ្ញុំបានសរសៃរ ឱ! គឺពិតជា  

 មានមៃនហើយ!

- ខ្ញុំមិនសោកសា្តៃយ ដោយបៃគល់ខ្លួនឲៃយសៃចក្តីសៃឡាញ់ទៃ

ថែរែសា នៅតែចចែសនិយាយថា៖

"ឱ! ទៃ ខ្ញុំមិនសា្តៃយទៃ!" 

ដូនជីអាញៃសនិយាយបៃៃប់ថា៖ "កាលនោះ ខ្ញុំនៅតៃមា្នៃក់ឯងកៃបៃរថៃរៃសា 

បៃមាណជាម៉ៃងបួនកន្លះ ខ្ញុំដឹងចៃបាស់ថា នទីចុងកៃៃយមកដល់ហើយ ដោយ

ឃើញទឹកមុខស្លៃកសា្លៃំងភា្លៃមៗរបស់អ្នកជំងឺ។ អ្នកម៉ៃយើងតៃលប់មកវិញភា្លៃម

នោះសហគមន៍ទាំងមូលមកជួបជុំគា្នៃ។ ថៃរៃសាញញឹមដក់គាត់ លៃងនិយាយ 

រហូតដល់ពៃលដច់ខៃយល់។ សំឡៃងដកចងា្កៃមាន់ គួរឲៃយរន្ធត់ លាន់ឮ ក្នុងទៃូង 

អស់រយៈពៃលជាងពីរម៉ៃង។ ឈាមចៃៃលលើផ្ទៃមុខ បាតដៃ ពណ៌សា្វៃយ ជើង 

តៃជាក់ដូចទឹកកក អវយវៈញ័រទទៃើត។ ញើសតំនក់ធំៗលើថា្ងៃស់ហូរកាត់ថា្ពៃល់។ 

អ្នកជំងឺកាន់តៃថប់ដង្ហើមបន្តិចម្តងៗ ជួនកាលថ្ងូរតិចៗ ដោយមិនដឹងខ្លួន ពៃៃះ 

ពិបាកដកដង្ហើមពៃក"។

ថៃរៃសាញញឹមដក់ដូនជី សឺណឺវិយៃវ ដៃលជូតញើសលើថា្ងៃស់ ហើយ 

ដក់ទឹកកកមួយដុំតូចលើបបូរមាត់កៃៀមស្ងួតរបស់គាត់។

ម៉ៃង ៦លា្ងៃច អ្នកជំងឺមើលទៅរូបសំណាកពៃះមាតាយា៉ៃងយូរ គាត់ឱប 

ឈើឆ្កៃងយា៉ៃងជាប់។ ដូនជីជាមៃដឹកនំ បានបញ្ជៃឲៃយសមាជិកពៃះសហគមន៍

ទាំងអស់ ដៃលឈរជិតពីរម៉ៃងទៅហើយចៃញពីគិលានដ្ឋៃន។ 

ថែរែសាដកដង្ហើមធំ៖

- អ្នកម៉ៃ! មិនទាន់ស្លឈាមទៃឬ?... ខ្ញុំជិតសា្លៃប់ហើយមៃនទៃ?... 

- មៃនហើយ កូនសៃី គឺការជិតសា្លៃប់ បៃហៃលជាពៃះជាមា្ចៃស់បន្ថៃម  

 ពីរបីម៉ៃងទៀត ក៏មិនដឹង។ 



- 173 - 

- អញ្ចឹងក៏បាន តោះ! ... តោះយើងទៅ...

 ឱ! ខ្ញុំចង់ឈឺចាប់យូរជាងនៃះ...

កៃបាលគាត់ធ្លៃក់មកលើខ្នើយ ងាកមកខាងសា្តៃំ។ ដូនជីអ្នកដឹកនំអងៃួន 

ជួងគិលានដ្ឋៃន ដូនជីទាំងអស់តៃលប់មកវិញយា៉ៃងបៃញាប់ "បើកទា្វៃរទាំងអស់ 

ចៃញ"។ កៃៃយពីជួបជុំគា្នៃហើយ ដូនជីទាំងអស់លុតជង្គង់ជំុវិញគៃៃ ថៃរៃសា 

និយាយមួយៗចៃបាស់ៗ ដោយកៃលៃកមើលទៅឈើឆ្កៃងថា៖ "ឱ! ខ្ញុំមា្ចៃស់សៃឡាញ ់

ពៃះអង្គ..." មួយសៃបក់មកទៀត៖

"ពៃះជាមា្ចៃស់អើយ! ... ខ្ញុំមា្ចៃស់សៃឡាញ់ពៃះអង្គ! ..." 

រំពៃចនោះ ភ្នៃកគាត់បញ្ចៃញពន្លឺ ហើយសម្លឹងឥតពៃិច ទៅចំនុចមួយ  

ស្ថិតនៅខាងលើរូបបដិមារពៃះមាតាបន្តិច។ ទឹកមុខហាក់ដូចជាមនុសៃសមាន 

សុខភាពល្អ គាត់ហាក់ដូចជាសបៃបាយភ្លឹក។ កៃសៃភ្នៃកសម្លឹងនៃះ មានរយៈ 

ពៃលមួយចប់ធម៌បៃកាសជំនឿ រួចគាត់បិទភ្នៃកផុតដង្ហើម បៃហៃលជាម៉ៃង 

បៃៃំពីរ ម្ភៃនទី យប់។ កៃបាលងាកទៅខាងសា្តៃំ បបូរមាត់ញញឹមដ៏អាថ៌កំបាំង 

គាត់សា្អៃតណាស់ ដូចរូបថតដៃលបងសៃីថតឲៃយ។ សៃបទៅតាមទមា្លៃប់សពតៃូវ

គៃតម្កល់នៅកន្លៃងសកា្កៃរបូជា កៃបៃរចមៃឹង ពីរសៀល ថ្ងៃសុកៃ រហូតដល់លា្ងៃច 

ថ្ងៃអាទិតៃយ ហើយបញ្ចុះនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៤ ខៃតុលា ឆ្នៃំ១៨៩៧ នៅទីបញ្ចុះសព 

លីសៃយឺ។ គាត់បានសរសៃរសំបុតៃមួយទៅបូជាចារៃយ ដៃលជាប្អូនបៃុស ថ្ងៃទី៩ 

ខៃមិថុន "ខ្ញុំមិនសា្លៃប់ទៃ ខ្ញុំចូលក្នុងជីវិត" ជីវិតដ៏អសា្ចៃរៃយ កៃៃយមរណភាព 

របស់ដូនជីនៅកាមៃល ដៃលគៃមិនសា្គៃល់នៃះ នឹងចាប់ផ្តើម...។
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