
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

រ ឿងរ ៉ាវ 
នៃជីវិតដែលផ្ល៉ាស់ដរែ 

The story of a transformed life



 

 

អា ម្ភកថា 
ខ្អុំបានគិតអស់រយៈេពលជាយូរ មុននឹងសេរមចចិតតសរេសរេរឿងរ៉ាវរបស់ខ្អុំ។ 
េោយេេតុផលសាមញ្ញៗែដលនុំខ្អុំេៅកាន់អតីតកាល េេើយែដលខ្អុំចង់បុំេភលច
េោល ែតេៅទីបុំផុត ខ្អុំដឹងថា ខ្អុំមិនអាចលាក់ទុកបទពេិសាធន៌េៅកនអងជីវិតរបស់
ខ្អុំ ែដលមិនធ្លាប់មាន និងអសាារ្យែបបេនេះសរមាប់ខលឤនឯងបានេ ើយ ដូេចនេះេេើយ 
បានជាខ្អុំរតូវែតែចកោយ េដើម្បីជួយដល់អស់អនកែដលកុំពុងជួបរបទេះទុកខ
លុំបាកដ៏ជូរចត់។ 
បទពិេសាធន៌របស់ខ្អុំ រតូវែតបានជារបេោជន៍ដល់អនកដៃទ។ េ េះោ៉ាងណា ខ្អុំ
មិនបាននិោយលមឡិតអុំពីជីវិតរបស់ខ្អុំេទ េររេះមានការខលេះែដលេធវើឲ្យខ្អុំពិបាក
កនអងការពណ៌ន និងអាចេធវើឲ្យេោលបុំណងៃនេសៀវេៅេនេះ េធវើឲ្យអនកមាន
សង្ឃឹមែបរជាអស់សង្ឃឹមវិញ។ ខ្អុំេជឿច្ាស់ថា េរកាយពីការអានអតថបទ ុំងេនេះ
រួចេេើយ របសិនេបើេលាកអនកពិតជាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់បតឣរកនអងជីវិតេលាកអនក ចូ
ររំពឹងគិតអុំពីអវីមួយែដលអសាារ្យនឹងេកើតេ ើង អុំពីការេកើតជាថមី អុំពីជីវិតថមី និង
អុំពីការោប់េផតើមថមី។ 
“សូមរីករយអានេោយេមរតី!” 

 

បកប្របដ ោយដលោករគូ ដ  ៉ៅ អាន និងរកុ ការងារជ ្ឈណ្ឌលស ព័នធដ ររីក ពុជា 
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កញ្ឆក់រេញពីទ្វ៉ា ៃ ក 
តាមរយៈប ុនានទុំព័រេនេះ ខ្អុំចង់ែចកោយអុំពីអវីែដលជាជីវិតរបស់ខ្អុំកាលពមីុន 
រេូតដល់េពលខ្អុំរកេឃើញេសចកតីពិតេៅទីបុំផុត និងអតថន័យពិតៃនជីវិត។ ការ
សមលឹងេៅកាន់អតីតកាល មិនងាយរសួលេទ ជាពិេសស េពលែដលឆលងកាត់ទុកខ
េសាក និងការឈឺោប់ ប ុែនតថមីៗេនេះ ខ្អុំេជឿោ៉ាងច្ាស់ថា ខ្អុំរតូវែតេធវើបនាល់ និង
បងាាញពីចិតតកតញ្ញឣដល់រពេះមួយអងគ ែដលបានសង់ជីវិតរបស់ខ្អុំេ ើងវិញ។ 
ប ុែនែ េតើមាននរណាមាាក់ ឬអវីមួយ ែដលពិតជាអាចសង់េ ើងវិញបាននូវជីវិត
មួយ ែដលបានធ្លាក់ចុេះដុនោប ោានសង្ឃឹម ោាននរណាអាចជួយបាន េេើយ
េៅេពលែដលទុកខរពួយរបស់េលាកអនកែបបេនេះ េនេះេលាកអនកែលងចង់បានអវី
 ុំងអស់ គឺរង់ចង់ៃថងសាាប់ េដើម្បីឲ្យបានរួចេៅទីបុំផុតឬេទ? 
ជាញឹកញាប់ ខ្អុំបានសួរខលឤនឯងថា េេតុអវីបានជាខ្អុំេកើតេលើេលាកេនេះ េតើអវីេៅ
ជាេោលបុំណងែដលខ្អុំមានរូបេៅេលើែផនដី េពញេោយទុកខរពួយដូេចនេះ!! ោប់
តាុំងពីៃថងែដលខ្អុំេកើតមក ខ្អុំជួបែតការបាក់ទឹកចិតត និងបរជ័យ យល់មិនដល់ 
គិតមិនេឃើញេសាេះ។ 
មានរក្យេរលថាៈ េយើងេកើតមកមានផ្លាយលាភ មានផ្លាយេរោេះ។ សរមាប់ខ្អុំ
វិញ ខ្អុំបានរកេឃើញចេមលើយោ៉ាងរេ័ស។ ខ្អុំេកើតមក សថិតេរកាមផ្លាយេរោេះ ុំង
រសុង។ 
មាាយខ្អុំក៏ដូចជាស្តសតីឯេទៀតៗែដរ ោត់បានគិតថា ោត់បានជួបជាមួយនឹងបុរស
រគប់លកខណ៍ ែដលនឹងរង់ោុំជួយសរមាលៃដេជើងរបស់ោត់ ជាអនកែដលមានវតត
មានជាញឹកញាប់ ករមនឹងខកខាន េេើយរត ប់មកផទេះវិញ មាន ុំងបាច់ផ្លា
មកជាមួយ។ 
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ប ុែនត ការពិតខុសឆ្ងាយខាាុំងណាស់ េេើយមាាយខ្អុំបានដឹងភ្លាមៗថា ឪពុកខ្អុំជា
មនុស្សមាាក់មួេ ៉ាេរចើន េេើយេឆវឆ្ងវបុំផុត ែដលេធវើឲ្យពិបាកខាាុំងេ ើងៗកនអងការ
រស់េៅជាមួយោត់។ 
ជីវិតេៅផទេះតានតឹង និងោានសុភមងគលេសាេះ េេើយអវីៗមិនបានរបេសើរេ ើង
តាមេពលេវលាេសាេះ ពីមួយៃថងេៅមួយៃថង ពីមួយែខេៅមួយែខ ជេមាាេះកនអង
រគួសារបានេកើតេ ើង អុំេពើេិង្ាកាាយជាទមាាប់រស់េៅរបោុំៃថង។ 
ពួកេយើងពិបាកកនអងការមានេពលសុខសានត និងអុំណរ េេើយការពិត រគួសារ
របស់េយើងបានែេកេួរខលឤនឯងជាបុំែណក ែដលអាចេមើលេឃើញតាមរយៈទឹក
មុខរបស់ពួកេយើង គឺមិនសូវមានសាាមញញឹមេទ។ ទឹកែភនកេូរកាត់ថាាល់ជាញឹក
ញាប់។ 
ជាេរចើនឆ្ងាុំេរកាយពីេេតុការណ៍ ុំងអស់េនេះមក អតីតកាលរបស់ខ្អុំេៅែតដក់
ជាប់កនអងគុំនិតរបស់ខ្អុំ េ េះបីជាេពលេនេះ ខ្អុំជាេកមងរបុស េទើបែតមានអាយុបួន 
ឬរបាុំឆ្ងាុំក៏េោយ។ 
ខ្អុំេៅែតមានការចងោុំេេតុការណ៍ ុំងេនេះេៅកនអងគុំនិតជានិចច េររេះេៅេពល
ែដលេកមងរបុសមាាក់ទទួលរងការវាយដុំ េេើយេមើលេឃើញមាាយរបស់ខលឤនទទួល
ការរំេលាភបុំរន រូបភ្លព ុំងអស់េនេះមិនអាចរលុបបាត់ពីគុំនិតរបស់េគេ ើយ 
េពញមួយជីវិតរបស់េគ េេើយមតងបនតិចៗ នុំេគេៅរកភ្លពេរកៀមរកុំេោយសារ
ការប េះទងគិចផលឣវចិតតជាេរចើន និងភ្លពោានសណាាប់ធ្លាប់េផ្សងៗេទៀត។ 
កាលមានអាយុរបាុំពីរឆ្ងាុំ េនេះជាេពលែដលខ្អុំជួបទុកខលុំបាកខាាុំងបុំផុត រោេនេះ 
កនអងជីវិតរបស់ខ្អុំ ខ្អុំបានោក់ចុំណងេជើងថា "រៅទ្វ៉ា ទីមួ្យនៃស្ថ៉ាៃៃ ក”។ 
របសិនេបើខ្អុំបានេធវើខុស េោយសារការេដើរបងហឤសឪពុករបស់ខ្អុំ េៅេពលែដល
ោត់កុំពុងមួេ ៉ា េនេះោត់ច្ាស់ជាវាយេធវើបាបខ្អុំភ្លាម។ ខ្អុំមិនែដលបានសុខ
េ ើយ ខ្អុំែតងសួរខលឤនឯងថា េធវើដូចេមតចឲ្យខ្អុំអាចជិតសនិទធជាមួយោត់បាន េធវើដូច



5 
 

េមតចឲ្យខ្អុំអាចនិោយេលងជាមួយោត់បាន េតើជាេពលរតឹមរតូវែដរឬអត់... ខ្អុំ
ែតងសថិតេៅេរកាមសមាាធ េេើយវាមានឥទិធពលអារកក់ដល់ខ្អុំ។ ពីមួយៃថងេៅ
មួយៃថង ខ្អុំរត ប់ជាេកមងរបុសែដលោានទុំនក់ទុំនង ខឹងេរចើន និងមិនែដលែលហ
េលហើយេសាេះ។ 
ខ្អុំែតងនឹកោុំមិនេភលចពីៃថងែដលឪពុករបស់ខ្អុំ ោត់ខឹងោ៉ាងខាាុំង ោត់បានេបាច
សក់របស់ខ្អុំ បានញអឹងខ្អុំេ ើងផុតពីដី េេើយបានរគែវងខ្អុំេោល ដូចជារកណាត់
ជូតេជើង។ ទឹកែភនកបានេូរកាត់ថាាល់របស់ខ្អុំ ខ្អុំរនធត់ោ៉ាងខាាុំង េេើយកនអងេពល
ជាមួយោាេនេះ ក៏េពញេោយេសចកតីសមឡប់ដូចោា... រចមុេះរបស់ខ្អុំែបក េេើយខ្ញុំ
មិ្ៃអាេរកើយក៉ាាលរលើរខនើយបាៃរទ ពេីររេះឈឺោប់ េោយសារែតការជាុំឈាម។ េៅៃថង
េនេះ ខ្អុំបានសមលឹងេមើលឪពុកខ្អុំចុំែភនក ប ុែនតេៅែតភ័យញ័រ ខ្អុំបានរបាប់ោត់ថា៖ 
“បា៉ា សាាប់ឲ្យច្ាស់ ខ្អុំស្បថថា េៅេពលខ្អុំអាយុ១៨ឆ្ងាុំ ខ្អុំនឹងសមាាប់បា៉ា”។ 
រក្យសមែីែដលខ្អុំបាននិោយ ុំងេនេះបានលងខ្អុំជាប ់ ោប់តាុំងពីៃថងេនេះមក។ 
ជាេរចើនឆ្ងាុំកនលងេៅ ោានអវីែរបរបួលេសាេះ។ េិង្ា េៅែតបនតជាេិង្ាដែដល។ 
លុេះដល់េពលមួយ មាាយរបស់ខ្អុំបានរត់េចញពីផទេះជាមួយកូនបីនក់ ែដលមាន
អាយុ៤ឆ្ងាុំ ៨ឆ្ងាុំ និង៩ឆ្ងាុំ េេើយេធវើឲ្យេពលេវលាដុំបូងៃនទុកខលុំបាក ឈានដល់
ទីបញ្ចប់។ 
ប ុែនត េរកាយមក ខ្អុំរតូវជួបលុំបាកនឹងរកអាហារោក់ោន។ មាាយរបស់ខ្អុំេធវើជាស្តសែី
េបាសសមាាតបានែតពីរបីេមា៉ាងប ុេណា្ោេះកនអងមួយសបាាេ៍ៗ េេើយពួកេយើងបាន
រស់េៅរកេតាកោ៉ាក េោយោានអវីបរិេភ្លគជាញឹកញាប់។ ខ្អុំរតូវេធវើការេរចើន
េមា៉ាង េ េះបីជាេៅេកមង េទើបែតអាយុរតឹម១១ េៅ១២ឆ្ងាុំក៏េោយ េដើម្បីរកលុយ
ចូលផទេះ។ 

ជុំនួសឲ្យការ ុំងអស់េនេះ េេើយជុំនួសឲ្យការលុំបាកែដលខ្អុំបានឆលងកាត់ ខ្អុំ
បានកាាយជាអនករបយុទធ េេើយចង់បានេជាគជ័យ។ េពលេវលា ុំងេនេះ មិន
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ងាយរសួលេទ េពញេៅេោយទុកខលុំបាក និងទឹកែភនក ប ុែនតការ ុំងអស់េនេះ
បានសុំេលៀងខ្អុំ និងបានេធវើឲ្យខ្អុំកាាយជាេកមងរបុសកាាហានមាាក់ ែដលមិនខាាចេធវើ
ការេនឿយេត់ េដើម្បីផគត់ផគងេសចកតីរតូវការកនអងរគួសាររបស់ខ្អុំ ។ 
េៅេពលែដលខ្អុំធុំរគប់អាយុ ខ្អុំបានសេរមចចិតតេធវើជាមនុស្សមាាក់ែដលសុំខាន់។ ខ្អុំ
រតូវេគជួលឲ្យេធវើជាបុគគលិកែផនកលក់ េៅកនអងអាោរដ៏សុំខាន់មួយ គឺជារកុមេ ុន
បុំរក់ឧបករណ៍សុវតថិភ្លព។ ជាេរឿយៗ ខ្អុំបានកាាយបុគគលេឆនើមបុំផុតកនអងចុំេណាម
ពួកេគ ខ្អុំទទួលបានេជាគជ័យោ៉ាងរតចេះរតចង់ េធវើឲ្យរបាក់ែខរបស់ខ្អុំេកើនេ ើង
ខពស់បុំផុតេៅេពលេនេះ។ ខ្អុំបានឈនេះការរកកួតបុគគលិកែផនកលក់ ុំងអស់ េៅ
កនអងែផនករបស់ខ្អុំខាងសកមមភ្លព ែដលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្អុំេធវើដុំេណើរជុុំវិញពិភព
េលាក េេើយខ្អុំបានសាាល់របេទសសាាតៗជាេរចើន មានដូចជា របេទសម ូរ ូក 
(Morocco) ស ុយែអត (Switzerland) េអស្ាញ (Spain) នឹងរកិក (Grece)។ 
េនេះជាេពលេវលាលុំោប់ថាាក់េលខមួយ។ អវីៗហាក់ដូចជារបេសើរេ ើង និងកាន់
ែតរបេសើរេ ើងៗ ជាប់រេូត។ ខ្អុំបានមានអារមមណ៍ថាមានសុភមងគលណាស់។  
េ េះបីជាមានការ ុំងអស់េនេះេេើយកតី ខ្អុំមិនែដលសកប់ចិតតជាមួយនឹងអវីៗែដល
ខ្អុំមានេនេះេទ។ ទុកខេវទននរបស់េកមងែដលរតូវរំេលាភបុំរន ភ្លពអសនតិសុខ 
និងភ្លពទ័លរកែដលខ្អុំបានជួបពីអតីតកាល បានបងខុំឲ្យខ្អុំេចេះែតចង់បានែថម
េទៀតជាប់ជានិចច េេើយមិនេចេះចប់...  ខ្អុំបានសេរមចចិតតបេងកើតរកុមេ ុនមួយ
ចុំនួន ។ 
កនអងភ្លពជាៃដគូ ខ្អុំបានរកសុីជួលវីេដអូោ៉ាងេជាគជ័យ។ ហាងេនេះចុំេណញ
ណាស់ េេើយនុំលុយចូលោ៉ាងេរចើន ប ុែនត េៅែតមិនរគប់រោន់សរមាប់ខ្អុំ។ ខ្អុំ
បានបេងើកតរកុមេ ុនអចលនរទព្យមួយ ែដលចេរមើនេ ើងជារបោុំ េេើយលុយ
េូរចូល។ បនាប់មក ខ្អុំបានបេងើតតរកុមេ ុនរបមូលទិញេលាេៈមានតៃមល និង
មាសែដលេរបើរួច េេើយលក់េលាេៈ ុំងេនេះេៅឲ្យេររចែកៃចន។ ខ្អុំទុកឲ្យ
េលាកអនករសៃមេមើលចុេះ ថាេតើជុំនួញ ុំងេនេះរកលុយបានេរចើនប ុនណា។  
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របាក់ចុំណូលរបស់ខ្អុំេរចើនណាស់េៅៃថងេនេះ េេើយខ្អុំខាាសមិនហា៊ានរបាប់េលាក
អនកថា ខ្អុំរកលុយបានេរចើនប ុនណាេទេៅេពលេនេះ។ 
តាមរយៈរកុមេ ុន ុំងេនេះ ខ្អុំបានសង់អាណាចរកមួយពិតរបាកដសរមាប់ខលឤន
ឯង េេើយេៅទីបុំផុត ខ្អុំបានកាាយជាមនុស្សមាាក់ែដលសុំខាន់េៅកនអងពិភពមុខជុំ
នួញ។ 
េេតុេនេះេេើយ បានជាអាយុេទើបែត២០ឆ្ងាុំជាងប ុេណា្ោេះ ខ្អុំអាចមានអវីៗែដលខ្អុំ
ចង់បាន។  
ខ្អុំមានឡានសាាត ផទេះធុំែដលមានអាងែេលទឹក មានទូកឯកជន និងអវីៗេរចើន
េទៀត។ ខ្អុំបានេចញេៅេរៅេរចើន ជេះលុយ េដើម្បីឲ្យជីវិតសប្ាយ។ 
េោយការេធវសរបែេសេភលចខលឤន ខ្អុំបានលិចលង់សន្សឹមៗេៅកនអង "ទ្វ៉ា ទីពី នៃស្ថ៉ាៃ
ៃ ក”។ េលាកអនកដឹងច្ាស់ណាស់ថា េៅេពលែដលេលាកអនកមានលុយេរចើន 
េលាកអនកមានមិតតភកតិេរចើន េេើយជីវិតរបស់ខ្អុំរស់េៅរេូតដល់េពញេូរេេៀរ។ 
េរកាយមក ខ្អុំបានោប់េផែើមរក់ព័នធជាមួយនឹងពិភពេលាកគួរខាាចេនេះ ែដលខ្អុំ
មិនចង់ឲ្យនរណាមាាក់ចូលរួម ឬសូម្បីែតសាាល់ផង។ 

លុយរបស់ខ្អុំ កិតិតយសរបស់ខ្អុំ ការេរសកឃ្លានសុភមងគលរបស់ខ្អុំ និងការេចញ
េៅេរៅោ៉ាងេរចើនរបស់ខ្អុំ ជាេេតុនុំឲ្យខ្អុំបានជួបមនុស្សជាេរចើន ប ុែនតេតើជា
មនុស្សរបេភទណា!  
ការរប់អានមិតតភិកករបស់ខ្អុំ េកើតេចញពីេពសា្ោរ និងការរួមេភទដូចោា។ ខ្អុំ
បានេចញេៅេរៅជាមួយេកមងរបុស េកមងរសីែដលរកសុីផលឣវេភទ េេើយខ្អុំបាន
េសពថាាុំេញៀន។  
េរគឿងរសវឹងបានេូរជាប់ជានិចច ពីធីជប់េលៀងរបស់េយើងេធវើេ ើងជាប់ជាេរចើន
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ៃថង េេើយខ្អុំបានគិតកនអងចិតតថា វិធីេនេះនឹងេធវើឲ្យខ្អុំបានសប្ាយជាប់រេូត េេើយ
ចេនាេះរបេហាងែដលេៅកនអងចិតតរបស់ខ្អុំនឹងបានេពញ។ 
ខ្អុំរត ប់មកផទេះវិញេោយអស់កមាាុំង  ុំងមានបុំណងមួយគត់ គឺចង់ជប់េលៀង
េទៀត េដើម្បីបុំេភលចទុកខរពួយ និងការខវល់ខាាយកនអងជីវិតរបស់ខ្អុំ។ ការធ្លាក់ចូលេៅ
កនអង ារសាាននរក បានោប់េផតើមេេើយ...  
ខ្អុំោុំបានថា េៅយប់មួយ េយើងមានពិធីជប់េលៀងេៅកនអងរងគសាល េរគឿងរសវឹង 
និងេរគឿងេញៀនសថិតេៅកែនលងលុំោប់េលខមួយ។ រំេពចេនេះ មនុស្សកកកុញ
េៅចុំណតខាងេរៅ ។ ខ្អុំក៏េចញេៅេមើល េឃើញមនុស្សមាាក់ែដលកុំពុងេដកេៅ
េលើដី េេើយអនកេនេះគឺជាមិតតភកតិរបស់ខ្អុំ ។ ោត់បានោក់ថាាុំេេរូអ ៊ីនខលឤនឯង 
េេើយបានេរបើេលើសករមិត។ ោត់បានរបកាច់េៅទីេនេះ េេើយេយើងមិនអាច
ជួយអវីោត់បានេទ។ ោត់បានសាាប់េៅចុំេរេះែភនករបស់ខ្អុំ  ុំងឈឺោប់បុំផុត។ 
េរកាយពីេេតុការណ៍ែដលេទើបែតបានេកើតេ ើងេនេះ ខ្អុំមានអារមមណ៍មិនលឡ
េសាេះ េេើយតានតឹងចិតតជាខាាុំង។ ខ្អុំែលងសាកល្បងអីវៗតេៅេទៀតេេើយ។ េ េះ
បីជាខ្អុំមានអវីៗែដលខ្អុំចង់បានក៏េោយ ក៏ចិតតរបស់ខ្អុំេៅែតរពួយ និងេៅទេទ។ ខ្អុំ
មានអារមមណ៍ឯកេកា េេើយមានភ្លពទេទ ោានអវីេសាេះេៅកនអងខ្អុំ។ េតើេលាកអនក
ែដលមានអារមមណ៍ ដូចជាេលាកអនកកុំពុងេបើកបរេៅេលើផលឣវមួយដ៏ែវងឆ្ងាយ 
េេើយេលាកអនកេបើកបរេៅ េបើកបរេៅ  ុំងមិនដឹងថា េលាកអនកកុំពុងេបើកបរ
េៅទីណាឬេទ?  
សាានភ្លពែបបេនេះ បានបនតរអស់រយៈេពលជាេរចើនឆ្ងាុំ េេើយខ្អុំមិនែដលទទួល
បានេពលេវលាែដលរបកបេោយសុភមងគលពិតរបាកដេទ ប ុែនត បានរតឹមែត
អារមមណ៍រីករយមួយែភលតប ុេណា្ោេះ។ ជានិចចកាល ខ្អុំែសវងរកអវីែដលថមី អវីែដលផត
ល់អតថន័យដល់ជីវិតរបស់ខ្អុំ។ ខ្អុំេជឿថា ខ្អុំបានរកេឃើញវាេៅទីបុំផុត គឺេៅេពល
ែដលខ្អុំបានជួបនឹងមិតតរសីរបស់ខ្អុំ ែដលខ្អុំបានមានកូនរសីជាមួយនង េោយ
ោក់េឈាាេះថា “វា៉ាេណស្ា” ប ុែនត ខ្អុំែបរជាមានអារមមណ៌ថារសងាកចិតតោ៉ាងឆ្ងប់
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បុំផុត។ 
ខ្អុំបានគិតថា ខ្អុំបានសង់ជរមកកក់េៅាមួយសរមាប់ខលឤនឯង ជាកែនលងែដលខ្អុំអាច
រីករយ េេើយេៅេពលែដលខ្អុំរត ប់ពីេធវើការមកផទេះ ខ្អុំអាចេធវើជាឪពុកដ៏លឡមាាក់ 
ជាៃដគូគួរឲ្យរសឡាញ់មាាក់ េ េះបីជាេៅខាងេរកាយការ ុំងអស់េនេះ បានបងកប់
នូវការយល់រច ុំោ៉ាងរជាលេរៅ និងការមិនសប្ាយចិតតក៏េោយ។ ខ្អុំេៅែតរស់
េៅកនអងជីវិតមិនពិតរបាកដ រប់រកមនុស្សែដលធ្លាប់សាាល់ និងមិតតភកតិមកពី
ពិភពងងឹត។  
អវីែដលមិនេធវើឲ្យខ្អុំភ្លាក់េផឡើល គឺេៅេពលែដលមិតតរសីរបស់ខ្អុំបានរបាប់ខ្អុំ េៅ
លាាចមួយ កនអងែខធនឣ ឆ្ងាុំ១៩៩១ ថា នងរតូវែបកពីខ្អុំេៅរកបុរសមាាក់េទៀត... េនេះ
ជាអវីែដលេកើតេ ើងេជៀសមិនផុត... 
ពីរបីសបាាេ៍េរកាយមក នងបានោកេចញពិតែមន េេើយខ្អុំរតូវរបឈមមុខនឹង
ទុកខេវទនេនេះមួយេផ្សងេទៀត ហាក់បីដូចជាជីវិតរបស់ខ្អុំបានល្បងលមិន ន់
រគប់រោន់ និងហាក់បីដូចជាខ្អុំរងទុកខមិន ន់ដល់ករមិត។ 
ប ុនានៃថងេរកាយពីការែបកោាេនេះមក គឺជាេពលេវលាៃនទុកខរពួយ និងភ្លព
កេណាាចកែណែងោ៉ាងរជាលេរៅ។ 
បនាប់មកេទៀត ដូចេលាកអនកនឹងបានអានខាងេរកាមេនេះ អាណាចរកែដលខ្អុំ
បានសង់េោយខលឤនឯង បានដួលរលុំ ដូចជាផទេះែដលេធវើពីសនលឹកេបៀរ!! 
ជុំនួញដុំបូងែដលរតូវការឲ្យខ្អុំចូលេ ុនកាលេៅរោលុំបាក  េេើយខ្អុំបានចូលេ ុន
េរចើនបុំផុត បានេរជើសេរីសដកភ្លគេ ុន េេើយេនេះជាជុំហានដុំបូងកនអងចុំេណាម
រពឹតតិការណ៍េផ្សងៗែដលផ្លាស់បែឣរអវីៗជាេរចើនេៅកនអងជីវិតរបស់ខ្អុំ។ 
េៅេពលជាមួយោាេនេះ រកុមេ ុនអចលនរទព្យក៏មានលទធផលអារកក់ ដូេចនេះ ខ្អុំ
រតូវលក់រកុមេ ុនេនេះេោយមិនបានទទួលអវី ុំងអស់ េដើម្បីេជៀសវាងការក្ស័យ
ធន េេើយជុំនួញទីបី ែដលជាមុខរបររបមូលទិញមាស និងេលាេៈមានតៃមល 
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ែដលខ្អុំបានចូលេ ុនមួយចុំែណកធុំជាមួយនឹងមាាស់ភ្លគេ ុន រតូវបានបិទ េៅ
េពលែដលមាាស់ភ្លគេ ុនធុំរតូវោប់ខលឤនពីបទេកងបនលុំមូលនិធិ និងោត់ែចង
រទព្យសម្បតតិរកុមេ ុនមិនរតឹមរតូវ។ ោត់បានេហាេះេៅេរៅរបេទស េេើយអវីៗ
បានឈប់ ុំងអស់។ 
េពលេនេះ ខ្អុំដឹងខលឤនថា ខ្អុំបានបាត់បង់អវីៗ ុំងអស់ែដលខ្អុំមាន។ ខ្អុំេិនេហាច 
ោានអវីេៅសល់េទ ប ុែនត ដូចែដលខ្អុំបានេរៀបរប់ពីរបីបនាត់េៅខាងេលើរួចេេើយ 
គឺជុំនួសឲ្យសាានភ្លពែដលេិនេហាច េេើយនឹកសាានមិនដល់  គឺមានអវីមួយ
កុំពុងកេរកើកេៅកនអងខ្អុំ អវីៗបានេកើតេ ើងេៅកនអងភ្លពអសាារ្យ និងេៅកនអងរេបៀប
មួយ ែដលនឹកសាានមិនដល់។ 
លាាចមួយ ខ្អុំមានចិតតវិលវល់ែតមាាក់ឯង េៅរនហាលផទេះរបស់ខ្អុំ េោយការថប់
បារមភ និងទុកខរពួយ ទឹកែភនកេូរកាត់ថាាល់ខ្អុំ គឺខ្អុំបានរបឈមមុខនឹងភ្លពោានអវី
េសាេះជាេលើកដុំបូង។ ខ្អុំមិនអាចឈប់យុំបានេទ ជីវិតរបស់ខ្អុំ ុំងមូល បានកនលង
ផុតេៅេៅចុំេរេះែភនករបស់ខ្អុំ េេើយខ្អុំដឹងច្ាស់ថា ៃថងចុងេរកាយរបស់ខ្អុំបាន
មកដល់េេើយ ពីេររេះខ្អុំបានសេរមចចិតតបញ្ចប់វា។ ោានន័យអវីេទៀតេទ េេើយក៏
ោានតៃមលនឹងបនតេទៀតែដរ។ 
ជីវិតរបស់ខ្អុំេរេពញេោយភ្លពងងឹតោ៉ាងរកាស់ ខ្អុំមិនអាចរកេឃើញរចកេចញ
បានេ ើយ។ ខ្អុំេិនេហាចអស់េេើយ អស់សង្ឃឹមរលីង គឺដូចជាមានជញ្ញជុំងមួយ
ឈរេៅចុំពីមុខខ្អុំ ជាជញ្ញាុំងោ៉ាងខពស់ ែដលមិនអាចឲ្យខ្អុំេមើលេឃើញពនលឺបាន។ 
ខ្អុំបានសមលឹងេមើលេមឃ េេើយែរសកអស់ពីសុំេ ងថា រពេះេអើយ របសិនេបើរពេះ
អងគមានែមន ទូលបងគុំសូមឲ្យរពេះអងគេធវើអវីមួយសរមាប់ទូលបងគុំ សូមេមតាាជួយ
ទូលបងគុំផង េបើមិនអញ្ចឹងេទ ទូលបងគុំមានែតេលាតចុេះពីេលើអាោរេនេះឲ្យសាាប់
ប ុេណា្ោេះ សូមរទង់េមតាា សូមរទង់េមតាាផង! េេើយអស់េពលោ៉ាងយូរ ខ្អុំបាន
បនតែរសកដែដលៗឲ្យរទង់េធវើអវីមួយសរមាប់ខ្អុំ គឺខ្អុំែរសកអងវររពេះអងគ...។ ោានអវី
អាចឲ្យខ្អុំេស្បើយកនអងចិតតបានេ ើយ េេើយខ្អុំក៏មិនអាចរស់េៅ ុំងឈឺោប់ែបប
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េនេះបានេទៀតែដរ។ ខ្អុំកុំពុងមានេសចកែីេវទន េេើយខ្អុំរតូវែតសេរមចចិតតបញ្ចប់
អវីៗ ុំងអស់។ 
ភ្លាមេនេះ ខ្អុំក៏មានអារមមណ៍ថា េសចកែីសុខសានតដ៏រជាលេរៅកុំពុងបុំេពញខ្អុំ។ 
ទឹកែភនករបស់ខ្អុំឈប់េូរ េេើយខ្អុំបានដឹងថា រពេះពិតជាសាាប់ខ្អុំែមន។ ខ្អុំមានអា
មមណ៌ោ៉ាងអសាារ្យ ែដលពិបាកនឹងពន្យល់ ែដលមានអវីមួយេទើបនឹងេកើតេ ើង។ 
ខ្អុំមានអារមមណ៌រសាល ហាក់បីដូចជាខ្អុំទទួលបានដុំណឹងលឡ េេើយេរកាយពី
គុំនិតរបស់ខ្អុំបានសុខរសួល ខ្អុំក៏ដុំេណក។ 
ោប់ពីេពលេនេះមក ជីវិតរបស់ខ្អុំបានផ្លាស់បែឣរ គឺមានអវីមួយបានេកើតេ ើងដល់
ខ្អុំ។ សរមាប់ខ្អុំ ហាក់ដូចជាការទួញយុំេរៀបរប់របស់ខ្អុំអុំពីទុកខលុំបាក បានប េះ
រល់រពេះេឫទ័យរពេះ េេើយអវីែដលខ្អុំនឹងរបាប់េលាកអនកេៅេពលេនេះ នឹងេធវើ
ឲ្យេលាកអនកភ្លាក់េផឡើលជាពុុំខាន េេើយេលាកអនកមុខជាយល់ថាជាេរឿងែដល
ពិបាកនឹងេជឿ ការទីមួយែដលខ្អុំបានទទួលបទពិេសាធន៍ គឺមានចិតតសុខសានត 
េ េះបីជាខ្អុំកុំពុងរបឈមមុខនឹងកាលៈេទសៈអារកក់ក៏េោយ ែតខ្អុំបានសុខសានត 
គឺខ្អុំមានចិតតសុខសានត។ 
េរកាយមកមិនយូរប ុនាន ខ្អុំបាននិោយទូរស័ពទេៅកាន់សមាជិកមួយចុំនួនេៅ
កនអងរគួសាររបស់ខ្អុំ ែដលរស់េៅឯញឣខាលិនដូនីោ៉ា (New Caledonia)។ ពួកេគ
បានសាាប់ឮពីេពលេវលាទុកខលុំបាក ែដលខ្អុំបានឆលងកាត់។ ពួកេគបានទទូចឲ្យខ្អុំ
ចុំណាយេពលណាមួយជាមួយពួកេគ ។ េរកាយមក ខ្អុំបានចុំណាយេពលពីបីែខ 
ជាមួយពួកេគ។ 
េគបានេរៀបចុំខទមសឹលកមួយសរមាប់ខ្អុំេៅរកុងឌុមេបៀ (Dumbea) (ជារកុងតូច
មួយមានចមាាយពីរបីគី ឣែម រតពីរដឋធ្លនី)។ ខ្អុំក៏ចូលសាាក់េៅទេីនេះ។ េជឿខ្អុំចុេះ 
ពិតជាមានភ្លពខុសែបលកោាេៅនឹងភ្លពរបណិតែដលខ្អុំធ្លាប់មាន។ ោានបងគន់ 
ោានទឹកផ្លាឈូក េេើយអវីៗរគប់ោ៉ាងេៅកណាាលវាល ុំងអស់!!  
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ខ្អុំធ្លាប់រស់េៅកនអងអាោររបណិត កនអងតុំបន់េឆើតឆ្ងយៃនរកុងេពើគីញា៉ាន េៅភ្លគ
ខាងត្បឣងៃនរបេទសបារុំង ខ្អុំមានរថយនតសាាត ខ្អុំមានលុយែដលមិនដឹងថារតូវ
ោយោ៉ាងេម ចអស់ ខ្អុំធ្លាប់ជាមាាស់រកុមេ ុន និងធ្លាប់ជាមាាស់ភ្លគេ ុន ប ុែនត
ឥ ឣវេនេះ ខ្អុំរតូវរស់េៅកនអងខទមសលឹក ែដលោានរបស់ទុំេនើប េៅកណាាលតុំបន់ចុង
កាត់មាត់ញក (niaoulis និង bois-de-fer) ជាតុំបន់ៃរពរបស់ញឣខាលិនដូនីោ៉ា 
(New Caledonia)។ 
ប ុែនត ខ្អុំបានសរមបតាម េេើយទទួលយកសាានភ្លពេនេះ េររេះោានអវីអារកក់ 
ជាងអវីែដលខ្អុំធ្លាប់សាាល់រួចមកេេើយេនេះេ ើយ។ 
ជាញឹកញាប់ ខ្អុំេៅតាមដងទេនល ចមាាយរបែេល៣០ែម រតពីកែនលងខ្អុំេៅ េេើយ
សមលឹងេមើលេមឃ  ុំងេរលថាៈ  
សូមរពេះជាមាាស់ដឹកនុំ េេើយបុំផ្លាស់បុំែរបទូលបងគុំ េេើយេលើសេនេះ សូមផគអុំជីវិត
ទូលបងគុំេ ើងវិញផង។ 
អវីៗោប់េផតើមមានការផ្លាស់ែរប។ ខ្អុំបានេៅរពេះវិហារ េេើយបានជួបរគិសតបរិស័ទ
ជាេរចើនែដលេមើលេៅ េឃើញទឹកមុខេគរបកបេោយភ្លពសប្ាយរីករយ។ 
មានអារមមណ៌េពញេោយេសចកតីសុខសានតេៅទីេនេះ េេើយខ្អុំមានអារមមណ៍លឡ 
ប ុែនត ខ្អុំេៅែតជា សករៃនការជាេរចើន ខ្អុំេៅជក់បារី ពីេៅបីកញ្ចប់កនអងមួយៃថង 
េេើយេៅមានរបួសចិតតោ៉ាងធងន់ធងរ ែដលបណាាលមកអតីតកាល ែដលអនតរយ
របស់ខ្អុំ។ ប ុែនត រពេះជាមាាស់បានេធវើការចុំេរេះចិតតរបស់ខ្អុំ ពីមួយៃថងេៅមួយៃថង។  
បនាបម់ក ខ្អុំបានសុុំការអត់េ សចុំេរេះរពេះអងគ ែតមួយអងគគត់ ែដលអាចអត់
េ សបាន រពេះអងគែដលបានរប នរពេះជនមរទង់ផ្លាល់ េោយមិនសាាក់េសទើរ 
េដើម្បីសេស្តងាាេះជីវិតខ្អុំ។ ខ្អុំកុំពុងនិោយអុំពីរពេះេយស ូ ជារពេះសស្តងាាេះរបស់ខ្អុំ 
ែដលខ្អុំបានចុេះចូលេៅចុំេរេះរពេះអងគ េោយេររេះរពេះអងគជារពេះ ដូចែដលខ្អុំ
កុំពុងសរេសរទីបនាល់េនេះ គឺរពេះអងគបានផ្លាស់ែរបខ្អុំ េេើយបានេរៀបចុំជីវិត
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របស់ខ្អុំេ ើងវិញ។  រពេះអងគបានរំេោេះខ្អុំ ឲ្យរួចពីអុំណាចេញៀន ុំងអស់ ែដល
បានឃុុំខ្អុំជាប់ជាអនកេ ស េេើយខ្អុំអាចនិោយបានថា រពេះអងគបានកញ្ឆក់ខ្អុំ
េចញពីសាាននរក ែដលខ្អុំបានេឆ្ងាេះេៅ។ 
ៃថងេនេះ េោយេររេះការជួបរបទេះដ៏រសស់រតកាលជាមួយរពេះេយស ូេនេះ ខ្អុំបាន
រួច ុំងរសុងពីរចវាក់ ែដលបាន ញខ្អុំេៅរកេសចកតីសាាប់។ 

“រពះជា ចាស់បានរបទានអវីៗប្ លខ្ុុំបានបារ់បង់ររឡប់ កវិញ” 
រពេះជាមាាស់បានរប នអតថន័យថមីមួយដល់ជីវិតរបស់ខ្អុំ។ រពេះអងគបានរប នឲ្យ
ខ្អុំមានភរិោដ៏អសាារ្យមាាក់ ែដលមានកូនរសីពីរនកេ់ផ្សងេទៀតេៅជាមួយ។ 
ខ្អុំបានរស់េៅកនអងរកុងញឣខាលិនដូនីោ៉ា (New Caledonia) អស់២០ឆ្ងាុំេេើយ
ឥ ឣវេនេះ េេើយខ្អុំបេរមើរពេះេៅកនអងរកុមជុំនុុំរបស់ខ្អុំ។ ប ុែនត ខ្អុំមានការបែឣរផ្លាច់មួយ
េទៀត ែដលរតូវេឆលើយតប។ រពេះជាមាាស់បានរតាស់េៅខ្អុំឲ្យេធវើបនាល់អុំពីអវីៗ 
ែដលរពេះអងគបានេធវើសរមាប់ខ្អុំ េេើយរបកាសអុំពីការ ុំងេនេះរគប់ទីកែនលង និង
រគប់េពលេវលា។ 
អវីែដលខ្អុំបានេសរេសរ ឆលអេះបញ្ញាុំងែតមួយែផនកអុំពីអវីែដលខ្អុំបានឆលងកាត់ែត
ប ុេណា្ោេះ ពីេររេះេសចកតីេវទនែដលខ្អុំបានជួបរបទេះ េនេះគួរឲ្យខាាច ប ុែនតរពេះ
ជាមាាស់បានេធវើេរចើនសនធឹកសរមាប់ខ្អុំ រពេះអងគបានការររខ្អុំពីេសចកតីសាាប់អស់
កល្បជានិចច។ 
េៅឆ្ងាុំ ២០០៨ ខ្អុំបានេធវើដុំេណើរជុុំវិញរបេទសបាុំរុំង ខ្អុំបានេៅេលងឪពុករបស់
ខ្អុំ ែដលខ្អុំបានគរមាមសមាាប់ កាលពីខ្អុំមានអាយុេទើបែត៧ឆ្ងាុំ។ េតើេលាកអនកេៅ
ោុំេទ? ផទអយេៅវិញ េៅេពលែដលខ្អុំបានជួបោត់ ខ្អុំបានឱបេថើបោត់ េេើយ
បានអត់េ សឲ្យោត់រគប់ោ៉ាង។ ឥ ឣវេនេះ េយើងបាន ក់ទងោា េេើយខ្អុំោាន
គុំនុុំ ឬកុំេឹងណាមួយចុំេរេះោត់េសាេះេ ើយ។ ផទអយេៅវិញ ខ្អុំរសឡាញ់ោត់ 
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េ េះបីជាខ្អុំេៅែតនឹកេឃើញអុំពីទុកខេវទន ុំងអស់ក៏េោយ។ 

 ានប្ររពះជា ចាស់ប ុដណ្្ោះ ប្ លអាចដ វ្ើឲយ្ ានការផលាស់ប្របប្បបដនះ 
រពេះអងគបានផ្លាស់ែរបភ្លពសឡប់េខពើមរបស់ខ្អុំ ឲ្យេៅជាេសចកតីរសឡាញ់ដ៏ពិត។ េតើ
អនកណាអាច យដឹងពីការែរបរបូលៃនរពឹតតការណ៍ែដលខ្អុំបានឆលងកាត់? ប ុែនត
ខ្អុំដឹងោ៉ាងរបាកដថា របសិនេបើខ្អុំមិនបានទទួលរពេះេយស ូេៅកនអងជីវិតរបស់ខ្អុំេទ 
េៅៃថងេនេះ េលាកអនកែដលេៅទីេនេះនឹងមិនបានអានេរឿងរ៉ាវរបស់ខ្អុំេ ើយ េររេះ
ជីវិតធងន់រទមិនរួចសរមាប់ខ្អុំ មានសមាាធ និងអយុតតិធម៌េរចើនេពក េេើយខ្អុំចង់ែត
បញ្ចប់ជីវិតែបបេនេះ។ 
ឥ ឣវេនេះ ខ្អុំចង់បងាាញដល់អស់អនកែដលអានេរឿងរ៉ាវរបស់ខ្អុំ ជាពិេសស អស់
អនកែដលកុំពុងឆលងកាត់ទុកខេវទនរជាលេរៅ អស់អនកែដលកេណាាចកែណែង
បុំផុត អស់អនកែដលមានអារមមណ៌ថា េសចកតីសាាប់កុំពុងចូលមកសន្សឹមៗ អនក
អស់ែដលបានជាប់ចុំណង េោយអុំេពើអបាយមុខកនអងរបការណាមួយថា េលាក
អនកមិនអាចោកេចញពីការ ុំងអស់េនេះេោយខលឤនឯងបានេទ ដូចែដលគមពីរ
ែចងេៅកនអងេអេភសូរ ៦:១២ ថា “ដបិ្តេយើងរល់ោាមិនតយុទធនឹងសាច់ឈាមេទ គឺ
និងពួករគប់រគង ពួកមានអុំណាច នឹងពួកមាាស់ៃនេសចកតីងងឹតេៅេលាកិយេនេះ
វិញ េេើយ ស់នឹងអុំណាចអារកក់ខាងវិញ្ញាណេៅសាានដ៏ខពស់ែដរ”។  
របសិនេបើេយើងមិនឲ្យរពេះេធវើជាមាាស់េលើេយើង េនេះេយើងនឹងោានកមាាុំង ឬទឹក
ចិតតអាចតយុទធនឹងពួកមាាស់ៃនេសចកតីងងឹតបានេទ េេើយេសចកតីសាាប់ខាងរូប
កាយ និងខាងវិញ្ញាណកុំពុងែតរង់ោុំេយើង។ 
ប ុែនត របសិនេបើេយើងែបរេៅរករពេះជាមាាស់េោយេសាាេះរតង់ សូមឲ្យរពេះអងគ
ដឹកនុំេលាកអនក បងាាញផលឣវេលាកអនក ទទួលយកជីវិតេលាកអនកមកកនអងរពេះ
េសែ េោេះេលាកអនកឲ្យបានរួចពីអវីៗែដលេលាកអនកជាប់ជា សករ េពលេនេះ
េលាកអនកអាចេជឿច្ាស់ថា រពេះេសតរបស់រពេះជាមាាស់ នឹងេបើកចុំេសរមាប់
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េលាកអនក េេើយរពេះេសតរបស់រពេះអងគ នឹងោប់េលាកអនកេចញ េេើយេោេះ
េលាកអនកឲ្យបានរួច។ កុុំអស់សង្ឃឹម អីវែដលបានេធវើឲ្យសាាននរកេកាាបកាាប់ជីវិត
េលាកអនក នឹងកាាយេៅជ័យជមនេះរបស់រពេះ មកេលើជីវិតរបស់េលាកអនក។ 
ឥ ឣវេនេះ ខ្អុំចង់និោយេៅកាន់េលាកអនកែដលកុំពុងរងទុកខេវទន េោយេររេះ
ជុំងឺេរោ។ ដូចោាេនេះែដរ សូមេលាកអនករតូវថាាយជីវិតរបស់េលាកអនកចុំេរេះ
រពេះជាមាាស់េៅ។ ែមនេេើយ េយើងរគប់រគងអនគតរបស់េយើងមិនបានេទ 
េេើយេៅៃថងណាមួយ េយើងនឹងោកេចញពីែផនដីេនេះេៅ េររេះេយើងកុំពុងែត
ឆលងកាត់ប ុេណា្ោេះ េេើយេយើងរតូវទទួលយកេសចកែីពិតេនេះ ែតរពេះជាមាាស់បាន
រប នេសចកតីសន្ាដល់េយើង េេើយរបសិនេបើេពលេវលារបស់េលាកអនកមិន
 ន់មកដល់េៅេ ើយ េលាកអនករតូវេតាងឲ្យជាប់តាមរពេះបនទឣល ែដលរពេះជា
មាាស់បានមានបនទឣលេៅកនអង េអសាយ ៥៣:៤-៥ “រទង់បានរ ុំរទ រងអស់ ុំងេស
ចកតីឈឺោប់របស់េយើង េេើយបានផទអកអស់ ុំងេសចកតីទុកខរពួយរបស់េយើងជាពិត 
ប ុែនត េយើងរល់ោាបានរប់រទង់ទុកជាអនកមានេ សវិញ គឺជាអនកែដលរពេះបាន
វាយ ជាអនកែដលរងទុកខេវទន”។ េនេះជាេសចកែីពិតែដលរពេះជាមាាស់បានេោេះ
រសាយជុំងឺេរោរបស់េយើង។    
េេើយមានបទគមពីរមួយេទៀតផងែដរ គឺៈ ទុំនុកដេមកើង ១០៣:១-៦ 
“
១ឱរពលឹងអញេអើយ ចូរសរេសើរដល់រពេះេយេូវា៉ា េេើយរគប់ ុំងអស់ែដលរួម
េៅកនអងខលឤនអញ ចូរសរេសើរដល់រពេះនមបរិសុទធៃនរទង់ែដរ ២ រពលឹងអញេអើយ 
ចូរសរេសើរដល់រពេះេយេូវា៉ាចេុះ េេើយកុុំឲយ្េភលចបណាារពេះគុណណាមួយរបស់
រទង់េ ើយ ៣ ែដលរទង់អតេ់ សចុំេរេះអស់ ុំងការទុចចរិតរបស់ឯង រទង់េរបាស
ជុំងឺ ុំងប ុនានរបស់ឯងឲយ្ជា ៤ ក៏ជួយជីវិតឯងឲយ្រួចពីរេតា េេើយយកេសចកតី
សបប្អរស និងេសចកតីេមតាាករុណា បុំរក់ជាមកុដឲយ្ឯងវិញ ៥ រពម ុំងេរបាស
រប នឲយ្សុំបកកាយៃនឯង បានសកប់សកល់េោយរបស់លឡ របេោជន៍ឲយ្វ័យេកមង
ឯង បានែកេ ើងជាថមី ដូចជាឥស្តនទី ៦ រពេះេយេូវា៉ារទង់សុំេរចកិចចការដ៏សុចរិត 
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េេើយនឹងេសចកតីយុតតិធម៌ ចុំេរេះអស់អនកណាែដលរតូវេគសងកត់សងកិន។” 
សូមោងរពេះេយស ូមកេរបាសរូបកាយរបស់េលាកអនក េេើយរំេោេះេលាកអនក
ឲ្យបានរួចពីជុំងឺេនេះចុេះ។ ចូរេជឿេលើេសចកតីសន្ាេនេះ េោយទុកចិតតថា េោយ
េររេះមានេសចកតីសន្ា ុំងេនេះ េនេះេលាកអនកអាចមានបនាល់ោ៉ាងពិត
របាកដេៅកនអងជីវិត។ ចូររោន់ែតរង់ោុំឲ្យរពេះជាមាាស់សេរមចកិចចការរបស់រពេះ
អងគ ដូចែដលបានែចងទុកថា “រងោុំេសចកតីសេស្តងាាេះរបស់រពេះេយេូវា៉ា ឥតបារមភ
រពួយ េនេះលឡេេើយ”សាសាា ៣:២៦។ 
ខ្អុំអាចរបាប់េលាកអនកបានអុំពីការេនេះេោយចិតតេជឿជាក់ េររេះខ្អុំបានទទួលបទ
ពិេសាធន៍ៃនការេរបាសឲ្យជាដ៏អសាារ្យជាេរចើនដងេៅកនអងជីវិតរបស់ខ្អុំ។ េេើយខ្អុំ
ចង់បញ្ចប់េសៀវេៅេនេះ េោយែចកោយទីបនាល់េនេះឯង។ 
េៅឆ្ងាុំ ២០០៥ ខ្អុំមានជុំងឺជាទមងន់។ ខ្អុំមានជុំងឺឈឺកោ៉ាងខាាុំង ខ្អុំបានេដកេៅេលើ
ែរគជាេរចើនៃថង េរកាកមិនរួចេសាេះ។ ខ្អុំអស់កមាាុំង េេើយឈឺចុកោប់ោ៉ាងខាាុំង
េៅកនអងខួរក្ាល េធវើឲ្យខ្អុំមិនអាចេបើកែភនករួច េោយេររេះែតពនលឺបានោុំងែភនកខ្អុំ
េពក េេើយេធវើឲ្យខ្អុំកាន់ែតឈឺចុកោប់ែថមេទៀត។ ខ្អុំមិនបានបរិេភ្លគអវីេសាេះ
អស់រយៈេពលជាេរចើនៃថង។ 
ខ្អុំោប់េផតើមបាត់ការចង់ោុំ ខ្អុំមិនអាចចងោុំអវីៗែដលខ្អុំបានឆលងកាត់េ ើយ ខ្អុំវិល
វល់ េេើយកាន់ែតពិបាកកនអងការនិោយសែី។ កូនរសីច្បងរបស់ខ្អុំបានេៅេវជជ
បណឌិតរបោុំរគួសាររបស់េយើង ែដលោត់ែតងែតមកពិនិត្យខ្អុំភ្លាមៗ។ ោត់បាន
សង្ស័យថាមានដុេះសាច់កនអងខួរក្ាល េេើយោត់ក៏បានបញ្ជឣនខ្អុំេៅកាន់មនទីរ
េពទ្យភ្លាម េេើយេៅទីេនេះ ខ្អុំបានឆលងកាត់ការរតួតពិនិត្យជាេរចើន (ឆលអេះ សុង 
េោេះ។ល។)។ 
េរចើនេមា៉ាងេរកាយមក េវជចបណឌិតបានចូលមកកនអងេពលែដលរបពនធខ្អុំកុំពុងែត
េៅែក្បរខ្អុំ េេើយោត់បានរបាប់ពីលទធផលេធវើេរគវិនិចឆ័យគឺ“រលាកេរសាមខួរ”។ 
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ោត់ចង់របាប់ខ្អុំជាចុំេ េេើយបានរបាប់ខ្អុំថា ជុំងឺេនេះធងន់ធងរណាស់ េេើយោត់
នឹងេចញវិជជបញ្ញជឲ្យេរបើថាាុំផ្សេះខាាុំងៗ សរមាប់រយៈេពល ១៥ៃថង។ ោត់មិនអាច
ផែល់ការគិតទុកជាមុនរបស់ោត់បានេទ េេើយបានរបកាសថា វាអាចមានផល
អារកក់ក៏ថាបាន។ 
មុននឹងរកេឃើញថាាុំរបឆ្ងុំងេមេរគ ជុំងឺរលាកេរសាមខួរ ជាជុំងឺមួយរបេភទែដល
អាចបណាាលឲ្យសាាប់ ៧០%  េេើយអស់អនកែដលបានរួចរស់មានជីវិត នឹងរតូវ
ទទួលរងជុំងឺសរៃសរបសាតោ៉ាងធងន់ធងរ។ 
ជានិចចកាល របពនធខ្អុំ និងខ្អុំបានគិតថា េវជចបណឌិតរបោុំរគួសារ និងរគូេពទ្យ
សរៃសរបសាត មិនបានរបាប់េយើងអុំពីការពិត ុំងអស់េនេះេទ។ សរុបមក ពួក
េគបានោក់ខ្អុំោច់ែ ក េោយរបាប់ថាៈ តាមោនភ្លពធងន់ធងរៃនជុំងឺែដលបាន
េកើតមានចុំេរេះខ្អុំ។  
បនាប់មក េវជជបណឌិតបានោក់ខ្អុំេៅកនអងបនទប់មួយតូច ែដលមានទុំេុំប ុនាន
ែម រតបួនរជុងប ុេណា្ោេះ ជាបនទប់មួយោច់ែ កែតឯង។ រកុមរគូេពទ្យរតូវរក់មា៉ា
ស់ និងេរសាមៃដ េៅេពលែដលចូលមកេមើលខ្អុំ។  ខ្អុំមានអារមមណ៌ថា ខ្អុំដូចជា
កុំពុងផទអកនូវវិទ្យអសកមម។ 
ខ្អុំេៅមាាក់ឯងជាេរចើនេមា៉ាង ដូេចនេះខ្អុំបានេរបើេពលេវលាដ៏សុំខាន់េនេះ ទូលសុុំ
ោ៉ាងទទូចដល់រពេះេយស ូ ជារពេះសស្តងាាេះរបស់ខ្អុំ សូមឲ្យរពេះអងគេរបាសខ្អុំ។ 
េពលេនេះ ខ្អុំក៏មានចិតតសុខសានែ មិនថាមានអវីបានេកើតេ ើងេៅជុុំវិញខ្អុំេ ើយ។  
ប ុនានៃថងេរកាយមក ពួកេគបាននុំខ្អុំេៅកាន់េសវាកមមមួយេផ្សងេទៀត េេើយ
បានោក់ខ្អុំេៅកនអងបនទប់ែផនកសរៃសរបសាទ េេើយជាៃចដន្យ មានេវជជបណឌិត
មាាក់ ែដលខ្អុំបានសាាល់តាមរយៈការងាររបស់ខ្អុំ។ ោត់បានេមើលែថខ្អុំោ៉ាងលឡ 
េេើយបានពន្យល់អុំពីរគប់ ុំងការព្ាបាលែដលខ្អុំបានឆលងកាត់ និងអុំពីគុណ
របេោជន៍ៃនការព្ាបាល ុំងេនេះ។ ោត់មិនបានលាក់ការបារមភរបស់ោត់ អុំពី
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េរគវិនិចច័យែដលបានរកេឃើញេនេះេទ ពីេររេះមានចុំណុចេរចើនមិន ន់ច្ាស់
េសាេះ។ 
ប ុែនត េរចើនៃថងកនលងមកេនេះ រគួសារខ្អុំ និងរគិសែបរិស័ទជាេរចើនបានអធិសាានឲ្យ
ខ្អុំ។ 

េៅកនអងបនទប់ែដលេគោក់ខ្អុំ ខ្អុំបានសេះេស្បើយេ ើងៗ េេើយរកុមរគូេពទ្យបាន
ឆងល់ែដលេឃើញខ្អុំជាសេះេស្បើយោ៉ាងឆ្ងប់រេ័សែបបេនេះ។ េរកាយពីការេលបថាាុំ
ពីរសបាាេ៍ ខ្អុំមានអារមមណ៍លឡេ ើងវិញ គឺដូចជាោានអវីបានេកើតេ ើងេសាេះ 
េេើយខ្អុំ និងរកុមរគួសាររបស់ខ្អុំែដរ បានដឹងថា រពេះអមាាស់បានេរបាសខ្អុំឲ្យជា
សេះេស្បើយ ុំងរសុង។ 

ប ុែនត េវជជបណឌិតមិនចង់ឲ្យខ្អុំេចញពីមនទីរេពទ្យេទ។ ោត់បានជុំរុញឲ្យខ្អុំេៅ
អូស្តសាាលី េដើម្បីឆលអេះមា៉ាសុីនរលកសុំេ ងរូបភ្លពមា៉ាេញ ទិក (MRI) េដើម្បីឲ្យរបាកដ
ថាោានផលប េះរល់ េេើយឲ្យរបាកដថា ខ្អុំពិតជាបានជាសេះេស្បើយ ុំងរសុង
ែមន ឬោ៉ាងណា។  ុំងរបពនធខ្អុំ និងខ្អុំមិនចង់េៅេទ េោយេជឿច្ាស់ថា េនេះជា
ការជាសេះេស្បើយ ុំងរសុង ប ុែនតេវជជបណឌិតបានទទូច េេើយមិនបានឲ្យជេរមើស
េយើងេ ើយ។ 

ដូេចនេះ ប ុនានៃថងេរកាយមក េយើងបានេធវើដុំេណើរតាមយនែេហាេះេៅរបេទស
អូស្តសាាលី េេើយបានទទួលយកការពិនិត្យ ុំងអស់។ បនាប់មក េយើងោានការ
ផ្លាក់េផឡើលេទ េៅេពលែដលសាស្តសាាោរ្យបានអានលទធផល MRI ឲ្យេយើងសាាប់
េៅកនអងការិោល័យរបស់ោត់ ែដលបានរបកាសថា ោានសញ្ញាៃនជុំងឺរលាក
េរសាមខួរេទៀតេទ េេើយក៏ោានផលប េះរល់ែដរ។ រក្យសមែីរបស់ោត់ មិនបាន
េធវើឲ្យេយើងភ្លាក់េផឡើលេទ េោយេររេះេយើងបានដឹងេៅកនអងជេរ ចិតតរបស់េយើង
រួចេេើយថា រពេះជាមាាស់បានេោេះខ្អុំឲ្យរួច ុំងរសុងេេើយ។ ការមួយែដលខ្អុំចង់
េធវើ កនអងកាលែដលខ្អុំកុំពុងអងគអយេៅកនអងការិោល័យ គឺែរសកថា៖ "អររពេះគុណ
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រពេះអមាាស់... រពេះអងគលឡណាស់!”។ 

េនេះេេើយជារេបៀបែដលេយើងអាចទទួលបានការរំេោេះឲ្យរួច សូម្បីែតជុំងឺេរោ
របស់េយើង។ របសិនេបើេលាកអនកទុកចិតតរពេះអងគ េេើយទូលសុុំរពេះអងគេោយេជឿ
ច្ាស់ថា រពេះអងគសាាប់ េេើយេជឿច្ាស់ថា រពេះអងគពិតជាចង់ឲ្យេយើងជា ពិតជា
ចង់ឲ្យេយើងមានខុសភ្លពលឡ េនេះេលាកអនកមានចេមលើយជាពិត។ 

របសិនេបើរពេះជាមាាស់អនុញ្ញាតតឆ្ងប់ៗេនេះ ខ្អុំនឹងែចកោយេៅកនអងេសៀវេៅមួយ
េទៀត អុំពីរេបៀបែដលរពេះជាមាាស់បានេរបាសកូនរសីរបស់ខ្អុំឲ្យមានជីវិតេ ើង
វិញ េៅេពលែដលនងកុំពុងសាាប់កនអងៃដរបស់ខ្អុំ។ មានការអសាារ្យជាេរចើនេផ្សង
េទៀត និងការេរបាសឲ្យជាជាចេរមើនែដលមកពីរពេះ។ 

ចុងបញ្ចប់ជាមួយោាេនេះ ខ្អុំចង់ឲ្យេលាកអនកទូលេៅរពេះជាមាាស់ោ៉ាងសាមញ្ញ 
ដូចែដលខ្អុំនឹងបងាាញេលាកអនក។  
ៃថងេនេះ របសិនេបើេលាកអនកកុំពុងរងទុកខ ជាប់ចុំណងៃនេសចកតីេរសើបរសាល និង
អបាយមុខ ែដលអាចជាថាាុំេញៀន រសា ការរួមេភទជាមួយមនុស្សេភទដូចោា 
េពស្ាោរ្យ ឬជាចុំណងណាមួយេផ្សងេទៀតក៏េោយ។ ខ្អុំសូមអេញ្ជើញេលាកអនក
ឲ្យងាកមករករពេះេយស ូ េរឿងេនេះសាមញ្ញេទ គឺដូចែដលខ្អុំបានេធវើកាលខ្អុំឆលង
កាត់េពលេវលាដ៏េមាងងឹតដូេោាេះែដរ។ េលាកអនកោងរពេះអងគឲ្យជួយេលាកអនក 
ថាាយចិតតដល់រពេះអងគ សូមឲ្យរពេះអងគអត់េ សេលាកអនក ពីរគប់ ុំងអុំេពើបាប 
ែដលបានបុំែបកេលាកអនកេចញពីេសចកតីរសឡាញ់របស់រពេះអងគ និងពីរពេះវតត
មានរបស់រពេះអងគ។ 
ខ្អុំអាចរបាប់េលាកអនកបានជារបាកដថា រពេះេយស ូនឹងផ្លាស់ែរបជីវិត ុំងមូល
របស់េលាកអនក។ 
សូមនិោយថា៖  “រពេះជាមាាស់ែដលរបកបេោយរពេះេឫទ័យេមតាាករុណា រពេះ
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េយស ូ រពេះសេស្តងាាេះរបស់ទូលបងគុំ សូមោងមក េេើយជួយទូលបងគុំផង។ ដបិ្ត
រពេះអងគសាាល់ទូលបងគុំចា្ស់ េររេះរពេះអងគបានបេងកើតទូលបងគុំមក។ រពេះអងគ
សាាល់ពីេសចកតីេវទនរបស់ទូលបងគុំ ដូេចនេះសូមោងមក េេើយេោេះទូលបងគុំឲយ្រួច
ពីអវីៗែដលចងទូលបងគុំ េេើយបុំែបកទូលបងគុំេចញឆ្ងាយពីរពេះអងគ។ សូមែកទូល
បងគុំឲយ្បានេកើតជាថមី សូមអត់េ សទូលបងគុំពីអុំេពើបាប េេើយសូមដឹកនុំទូលបងគុំ
អស់មួយជិវីតទូលបងគុំផង។ អាែម ន”។ 
ខ្អុំចង់បញ្ចប់េសៀវេៅេនេះ េោយថាាយរគប់ ុំងសិរីរុងេរឿងដល់រពេះជាមាាស់របស់
ខ្អុំ ជារពេះជាមាាស់ែដលគង់េៅអស់កល្ប េេើយជារពេះែដលសេស្តងាាេះខ្អុំ។ ចូរេយើង
នឹកោុំជានិចចថា រពេះអងគបានោត់រពេះរជបុរតាែតមួយរបស់រពេះអងគ ឲ្យោងមក 
េដើម្បីឲ្យេយើងអាចមានជីវិត។ អវីៗែដលខ្អុំបានសរេសរេនេះ នឹងមិនេកើតេ ើង
េ ើយ របសិនេបើខ្អុំមិនបានសាាល់រពេះេយស ូ។ សពវៃថងេនេះ ខ្អុំជាមនុស្សមាាក់
រីករយ ខ្អុំទទួលបទពិេសាធន៍ៃនការេកើតជាថមីេនេះ ដូចែដលខ្អុំបានរបាប់េលាក
អនកពីខាងេដើមរួចេេើយ េេើយខ្អុំបេរមើរពេះអមាាស់ េោយអុំណរដ៏េររេពញ។ 
ពិតែមនេេើយ េយើងរល់ោាឆលងកាត់េពលេវលាដ៏លុំបាក ដ្បិតេយើងកុំពុងរស់េៅ
េលើែផនដីេនេះ ែដលេររេពញេៅេោយភ្លពអយុតតិធម៌ និងបញ្ញាជាេរចើន ប ុែនត
េសចកតីសុខសានតែដលរពេះេយស ូរប នឲ្យ គឺជាសុភមងគលដ៏ពិតែដលេយើងអាច
សាាល់បាន េេើយជាការធ្លនែដលេយើងមាន ែដលថា រពេះអមាាស់ដ៏មានរពេះេច
សាា រទង់ែតងជួយជានិចច។ េនេះេេើយជាការធ្លនៃនជីវិតមួយដ៏អសាារ្យ ដល់
អស់អនកណាែដលទទួលរពេះអងគ។ 
“ដប្ិតរពេះរទងរ់សឡាញ់មនុសស្េលាកដល់េម លេះ បានជារទង់រប នរពេះរជបុរតា
រទង់ែត១ េដើមប្ីឲយ្អនកណាែដលេជឿដល់រពេះរជបុរតាេនេះ មិនរតូវវិនសេ ើយ គឺ
ឲយ្មានជីវិតអស់កលប្ជានិចចវិញ” (យ ូហាន ៣:១៦)។ 
“េយើងខ្អុំអងវរេគជុំនួសរពេះរគិសតថា ចូរឲយ្បានជាេមរតីនឹងរពេះចេុះ” 

២កូរិនថូស ៥:២០ 
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ទីបនាល់របស់ខ្អុំចប់រតឹមប ុេណណេះ។ 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
របសិនេបើេលាកអនកចង់សួរខ្អុំ េេើយេបើខ្អុំអាចជួយបាន និងរបសិនេបើេលាកអនកចង់
ជួបរគិសតបរិស័ទឯេទៀតៗ ឬចង់បានពត៌មានលមឡិតអុំពរីកុមជុំនុុំរបស់េយើង សូម ក់
ទងមកខ្អុំេោយរីករយតាមរយៈ  
E-mail: william@temoignagewilliam.com  

ឬតាមអាសយោានៈ William THERON BP 14514 98803 Nouméa 

Nouvelle Calédonie.  

Website: www.temoignagewilliam.com  

រកុមជុំនុុំរបស់ខ្អុំេឈាាេះ Eglise évangélique Nouméa Nouvelle Calédonie.  
េលាកអនកអាចចងមិតត តាមរយៈេគេទុំព័រ Facebook 
https://www.facebook.com/william.theron.7 

េោយ Add Friend េដើម្បីេយើងអាចែចកោយពីការដ៏អសាារ្យរបស់រពេះ។  
សមូ ញយកសុំេតភ្លសាអងេ់គលស អមជាមយួរបូភ្លពេោយឥតគតិៃថល តាមរយៈ 
http://pdf.lu/30wb  
សូមអរគុណដលអ់ស់េលាកអនកអនក ែដលបានជួយខ្អុំបនតកិចចការេនេះឲ្យដុំេណើរការ
េៅបាន។ ជាមួយនឹងការជួយផតល់គុំនិតដ៏មានតៃមល និងការេរជាមែរជង ក៏ដូចជាការ
អធិសាានរបស់អនក ុំងេនេះ ែដលពួកេគបានរួមចុំែណកេៅកនអងភ្លពេជាគជ័យៃនទី
បនាលជ់ាសុំេណរេនេះ។ ជាងេនេះេៅេទៀត របាកដណាស់ សូមថាាយរគប់ ុំងសិរីរុង
េរឿងដលរ់ពេះអមាាស់េយស ូ ជារពេះសេស្តងាាេះរបស់េយើង។ 
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***** 
ខ្អុំេកើតេៅៃថងទី ១៥ ែខកុមភៈ ឆ្ងាុំ១៩៦៤ េៅរដឋ 
Valenciennes ភ្លគខាងេជើងៃនរបេទសបារុំង។ េនេះ
ជាេរឿងរវៃនទុកខលុំបាក ែដលមានេៅកនអងវ័យកុមារ
ភ្លពដ៏ឈឺោប់របស់ខ្អុំ ែដលសថិតកនអងរគួសារមួយេពញ
េោយអុំេពើេិង្ាជាេរៀងរល់ៃថង។ មាាយរបស់ខ្អុំទទួល
រងការវាយដុំ រួម ុំងខ្អុំផងែដរ។  
មាាយរបស់ខ្អុំបានរត់េចញពីផទេះជាមួយកូនបីនក់។ ពួក
េយើងរស់េៅកនអងសាានភ្លពរកីរក េេើយេនេះជាេពល
េវលាមួយដ៏ឈឺោប់េៅកនអងជីវិតរបស់េយើង។ 

េៅេពលជាេកមងជុំទង់មាាក់ ខ្អុំបានខិតខុំេធវើការេធវើ េដើមប្ីរកលុយមកផទេះ។ េោយការ
តស ូ និងេសចកតីកាាហាន ខ្អុំបានទទួលេជាគជ័យកនអងមុខជុំនួញោ៉ាងឆ្ងប់រេ័ស ប ុែនត
ខ្អុំបានជួបរបទេះភ្លពរទុឌរទម និងក្ស័យធន េេើយធ្លាក់ចូលេៅកនអង ាររក។ 
េោលបុំណងៃនេសៀវេៅេនេះ គឺនុំេសចកតីសង្ឃឹមដល់អស់េលាកអនកែដលជួប
លុំបាកកនអងជីវិត េេើយចង់បានការផ្លាស់ែរបមួយដ៏ពិតរបាកដ។ 

សូមអានេោយរីករយ 
វីល្ាម េធើរ ុន (William THERON) 
 

 
 
 


