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ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវរបស់យ�ើងបានមានបន្ទូលយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់មកកាន់យ�ើងថា
«ប្រាកដមែន ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រាកដថា ប�ើគ្រាប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដី
មិនងា
 ប់ទេ នោះកន៏ៅតែ១ដដែល តែប�ើងាប់វិញ នោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡ�ើង»
(យ៉ូហាន ១២:២៤)។ បន្ទាប់មក ព្រះអង្គកមា
៏ នបន្ទូលបន្ថែមទ�
 ៀតថា៖ «អ្នកណា
ដែលស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួន នោះនឹងបាត់ជីវិតទៅ តែអ្នកណាដែ
 លស្អប់ជីវិតខ្លួន នៅ
លោកីយ៍នេះវិញ នោះនឹងរក្សាជីវិតទុក ដរាបដល់អស់កល្បរ�ៀងទៅ» (យ៉ូហាន
១២:២៥)។ និយាយម្យ៉ាងវិញទ�ៀត ជីវិតដែ
 លមានផលផ្លែ ហ�ើយនិងជីវិតដ
 ន៏ៅ
អស់កល្បជានិច្ចគឺមានលក្ខណៈបែបដូចនេះ៖ ស្លាប់ដូចជាគ្រាប់ស្រូវដែលងាប់
និងស្អប់ជីវិតខ្លួននៅនាលោកីយ៍នេះ។ អ្វីដែលធ្វើឲ្យយ�ើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំជួល
ចិតយ
្ដ ៉ាងខ្លាំង ខណៈពេលដែលយ�ើងខ្ញុំសញ្ជឹងគិតអំពីចំណុចនេះ 
 និងសម្លឹងតាម
ដានជីវប្រវត្តិរបស់លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន (Adoniram Judson ដែលគាត់
ជាបេសកជនបរទេសដំបូងព
 ប្រទ
ី េសអាម៉េរិក ទៅកាន់ប្រទេសមួយផ្សេងទ�ៀត)។
នោះគឺជាដំណ�ើរជីវិតគាត់ ជារប�ៀបយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានដូចជា គាត់បាន
ស្លាប់ជាច្រើនល�ើកច្រើនសារ ហ�ើយក៏ស្លាប់ក្នុងវិធជា
ី ច្រើនបែ
 បផងដែរ។
ប�ើយោងតាមព្រះបន្ទូល និងប្រ
 វត្តិសាស្ត្រនៃការធ្វើបេសកកម្ម យ�ើងខ្ញុំកាន់តែជ�ឿ
ជាក់ត្រង់ថា
 ព្រះជាម្ចាស់បានរ�ៀបចំ ក៏ដូចជាបានកំណត់ទុ
 ក ទាក់ទងទៅនឹងការ
ផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីយ៍ទាំងមូល និងបានសម្រេចគោលបំណងរបស់
ទ្រង់ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបម្រើ ហ�ើយនិងបេ
 សកជនរបស់ទ្រ
 ង់ទទ
 ួលរងនូវទុ
 ក្ខ
លំបាក និងការឈឺចាប់។ ប�ើនិយាយឲ្យកាន់តែច្បាស់ ហ�ើយងាយស្រួលយល់
នោះ៖ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានរ�ៀបចំឲ្យអ្នកបម្រើ និងបេ
 សកជនរបស់ទ្រ
 ង់ទទ
 ួលរង
នូវទុក្ខលំបាក ដែលនោះគឺជារប�ៀបដ៏សំខាន់មួយក្នុងលំនាំដ៏សំខាន់ជាច្រើន
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ផ្សេងទ�ៀតរបស់ព្រះអង្គ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដែលមានពេញទៅដោយ
ភាពជោគជ័យ  និងអំណរ ទៅដល់អស់គ្រប់ជាតិសាសន៍ក្នុងចំណោមមនុស្ស
លោកនៅល�ើផែនដីនេះ
 ។
ដូច្នេះ អ្វីដែលយ�ើងខ្ញុំចង់ល�
 ើកឡ�ើងនៅក្នុងកូនស�
 ៀវភៅមួយនេះ
 គឺចង់បង្ហាញព
 ី
ចំណុច៤យ៉ាង ហ�ើយនិងបញ្ចបដោយ
់
មានការទទូចអង្វរមួយទៅកាន់លោកអ្នក
ទាំងអស់គ្នាត្រង់ថា យ�ើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកគិត វិភាគ និងពិចារណាអំពីតួនាទី
របស់ខ្លួនក
 ្នុងកា
 របំពេញមហាបេសកកម្មរបស់ព្រះអម្ចាស់៖
១. បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់
មនុស្សលោកទាំងអស់។
២. ការរងទុក្ខគឺជារប�ៀបដ៏សំខាន់មួយនៃផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដ�ើម្បីសម្រេច
គោលបំណងនេះ។
៣. ស្ថានភាពដែលយ�ើងកំពុងតែស្ថិតនៅទាក់ទងទៅនឹងការដែលយ�ើងផ្សាយ
ដំណឹងល្អល�ើលោកីយ៍នេះ។
៤. ភាពឈឺចាប់របស់លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន គឺជាការបង្ហាញអំពីសេចក្ដី
ពិត។
៥. ការទទូចអង្វរមួយទៅកាន់លោកអ្នក ឲ្យមានការចូលរួមជាចំណែកក្នុងអ្វី
ដែលលោកគ្រូ ចឹឌសិន ហ�ើយនិងព្រះគ្រីស្ទបានស្លាប់ ដ�ើម្បីនឹងសម្រេចបាន
កិច្ចការខាងល�ើនោះ។
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១. គ�ោលបំណងពិត របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលយ�ើងមិនអាចផ្ចាញ់ផ្ចាល
បានគឺន�ៅត្រង់ច
 ំណុចថ
 ា «ដំណឹងល្អដែលសម្ដែងព
 ីសិរីល្អនៃព្រះ
គ្រីស្ទ» (២កូរិនថូស ៤:៤) បានផ្សព្វផ្សាយ ទ�ៅកាន់បណ្ដាមនុស្ស
ល�ោកទាំងអ
 ស់ន�ៅល�ើផែនដីនេះ ដ�ោយពួកគេបានចាក់ឫ
 សមាន
មូលដ្ឋានល�ើព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយនិងក្លាយជាក្រុមជំនុំដែលល�ើក
តម្កើងព្រះគ្រីស្ទផងដែរ។
នេះគឺជាសេចក្ដីសន្យាដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់៖

«គ្រប់ទាំងទីបំផុតនៃផែនដី នឹងនឹកដល់ព្រះយេហូវ៉ា ហ�ើយត្រឡប់បែរមកឯ
ទ្រង់ អស់ទាំងពូជពង្សនៃនគរទាំងឡាយ នឹងថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ ដ្បិតអំណាចគ្រប់គ្រងជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ា ទ្រង់ជាចៅហ្វាយល�ើអស់ទាំងនគរ»
(ទំនុកតម្កើង ២២:២៧-២៨)។

នេះក៏ជាសេចក្ដីសន្យារបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ទ្រ
 ង់ផងដែរ៖
«ដំណឹងល្អនេះ ដែលសម្ដែងពីនគរ នឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសន៍ នោះទ�ើបនឹងបានដល់ចុងបំផុត»
(ម៉ាថាយ ២៤:១៤)។
នេះគឺជាការរ�ៀបចំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅតាមរយៈឈ�ើឆ្កាង៖

«ពួកទាំងនោះក៏ច្រៀងទំនុក១ថ្មីថា ទ្រង់គួរនឹងយ
 កក្រាំងនេះ ហ�ើយនឹងបកត្រា
ផង ដ្បិតទ្រ
 ង់បានត្រូវគេធ្វើគុត ហ�ើយទ្រ
 ង់បានលោះយ�ើងរាល់គ្នា ដោយព្រះលោហិតទ្រង់ ចេញពីគ្រប់ទាំងពូជមនុស្ស គ្រប់ភាសា គ្រប់នគរ ហ�ើយពីគ្រប់ទាំង
សាសន៍ ថ្វាយដល់ព្រះ» (វិវរណៈ ៥:៩)។
នេះគឺបញ្ញត្តិចុងក្រោយ

បង្អស់របស់ព្រះគ្រីស្ទពេ
 លដែលព្រះអង្គមា
 នព្រះជន្មរស់
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ឡ�ើងវិញ ហ�ើយទ្រង់គ
 ឺជាព្រះមានពេញទៅដោយរាល់គ្រប់ព្រះចេស្ដាទាំងអស់៖

«ព្រះយេស៊ូវយាងមកជិតគេ ហ
 �ើយមានព្រះបន្ទូលថា៖ «គ្រប់ទាំងអំណាចនៅ
ស្ថានសួគ៌ និងនៅល�ើផែនដី បានប្រគល់មកខ្ញុំហ�ើយ។ ដូច្នេះ  ចូរទៅបង្កើតឲ្យ
មានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍ ព្រមទាំងធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេ  ក្នុងព្រះនាម
ព្រះវរបិតា ព្រះរាជបុត្រា និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ហ�ើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាម
គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់អ្នករាល់គ្នា ហ�ើយម�ើល៍ ខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នក
រាល់គ្នាជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ រហូតដល់គ្រាចុងបំផុត។» អាម៉ែន» (ម៉ាថាយ ២៨.១៨២០ គកស)។
នេះគឺជាគោលដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទាក់ទងទៅនឹងភាពជាសាវ័ករបស់សា
 វ័ក
ប៉ុល៖

«ដែល [តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ] យ�ើងខ្ញុំបានទទួលព្រះគុណ និងងារជាសាវ័កដោយ

សារទ្រង់ សម្រាប់ឲ្យមានមនុស្សចុះចូល តាមសេចក្ដីជំន�ឿ នៅកណ្ដាលអស់ទាំង
សាសន៍ ទុកជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះនាមទ្រង់» (រ៉ូម ១:៥)។
នេះគឺជាសេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នាដ៏បរិសុទ្ធ ដែលមិនគ្រាន់តែមានការចាក់ឫសដ៏ប្លែក
ទាក់ទងទៅនឹងការត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើជាសាវ័កប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាការចាក់
ឫសល�ើសេចក្ដីសន្យាដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ផងដែរ ដែល
នៅមានសុពលភាពដល់សព្វថ្ងៃនេះនៅឡ�ើយ៖

«គឺយ៉ាងដូច្នោះឯង ដែលខ្ញុំខំសង្វាតនឹងផ្សាយដំណឹងល្អ មិនមែននៅកន្លែង
ដែលគេបានឮពីព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទរួចហ�ើយនោះទេ ដ�ើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំសង់ល�ើជ�ើង
ជញ្ជាំងរបស់គេ 
 ដូចជាមានសេចក្ដីចែងទុកមកថា «ពួកអ្នកដែ
 លគ្មានអ្នកណាទៅ
ផ្សាយដំណឹងពីទ្រង់ឲ្យគេស្ដាប់ នោះនឹងឃ�ើញ ហ�ើយពួកដែលមិនបានឮសោះ 
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នោះនឹងបានយល់វិញ» (រ៉ូម ១៥:២០-២១ ហ�ើយសូមអានបន្ថែមក
 ្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ
អេសាយ ៥២:១៥)។

«ដ្បិតព្រះអម្ចាស់ ទ្រង់បានបង្គាប់មកយ�ើងខ្ញុំដូច្នេះថា «អញបានតាំងឯងសម្រាប់
ជាពន្លឺដល់សា
 សន៍ដទៃ ដ�ើម្បីឲ្យឯងបានសម្រាប់ជាសេ
 ចក្ដីសង្គ្រោះដល់ចុងផែ
 ន
ដីបំផុត»» (កិច្ចការ ១៣:៤៧ ហ�ើយសូមអានបន្ថែមក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ អេសាយ 
៤២:៦)។
នោះកជា
៏ គោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាក់ទងនឹងការដែលព្រះអង្គចាត់ព្រះ
វិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យបំពេញល�ើក្រុមជំនដ
ុំ ំបូង៖

«ប៉ុន្តែ កាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសណ្ឋិតល�ើអ្នករាល់គ្នា នោះអ្នក
រាល់គ្នានឹងបានព្រះចេស្ដា ហ�ើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំ នៅក្រុងយេរូសាឡឹម
ព្រមទាំងស្រុកយូដា និងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូល ហ�ើយរហូតដល់ចុងផែនដីប-ំ
ផុតផង» (កិច្ចការ ១:៨)។
គោលបំណងដែលមិនអាចផ្ចាញ់ផ្ចាលបានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺស្ថិតត្រង់ថា
«ដំណឹងល្អដែលសម្ដែងពីសិរីល្អនៃព្រះគ្រីស្ទ» ត្រូវបានផ្សាយឡ�ើងទៅកាន់បណ្ដា
មនុស្សម្នាទាំងអស់នៅល�ើផែនដី ហ�ើយក៏បានចាក់ឫសល�ើមជ្ឈដ្ឋានរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ជាស្នូល ហ�ើយក្រុមជំនុំថែមទាំងបានថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះគ្រីស្ទផង
ដែរ។ និមិត្តដ៏អស្ចារ្យទូទាំងពិភពលោក ដែលទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតឲ្យមាន
ចលនាក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ ពេញទៅដោយអំណាច
និងភាពខ្លាំងក្លានៅក្នុងជីវិតរបស់ក្រុមគ្រូគង្វាលនៅពេលណាដែលប្រជារាស្ត្រ
របស់ព្រះគ្រីស្ទទទួលនូវការដាស់ត�ឿនឲ្យភ្ញាក់ឡ�ើងតាមរយៈព្រះបន្ទូល—ដូច
ដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលការប៉ះពាល់ជាប្រមាណទសវត្សរ៍ដំបូងក្នុង
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អំឡុងឆ្នាំ១៨០០ ក្នុងសម័យកាលដែលលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន បាន
ទទួលជ�ឿ ហ�ើយក៏បានទទួលការត្រាស់ហៅឲ្យចេញទៅធ្វើបេសកកម្មជាមួយ
នឹងមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទ�ៀត ក្នុងនាមជាពន្លឺ ហ�ើយនិងអំណាចនៃសេចក្ដី
ពិត ដ�ើម្បដា
ី ស់ត�ឿនឲ្យក្រុមជំននានា
ុំ
ភ្ញាកឡ់�ើងវិញ។

២. ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជា គ�ោលបំណងនៃការផ្សាយដំណឹងល្អ និង ការដាំក្រុមជំនុំ ដែលទទួលបាននូវជ័យជម្នះតាមរយៈទុក្ខលំបាករបស់ប្រជានុរាស្ត្រនៃព្រះអង្គ ជាពិសេសអ្នកបម្រើ
និងបេសកជនរបស់ទ្រង់តែម្ដង។
ក្នុងចំណុចនេះ  យ�ើងខ្ញុំមិនគ្រាន់តែចង់មានន័យថា ការរងទុក្ខគឺជាលទ្ធផល
នៃការស្ដាប់បង្គាប់របស់បេសកជននោះទេ។ ប៉ុន្តែ  យ�ើងខ្ញុំចង់មានន័យថា ការ
រងទុក្ខគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុង
ព័ន្ធកិចរ្ចបស់ទ្រង់។
ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ ខណៈពេលដែលព្រះ
អង្គបា
 នចាត់ពួកគេឲ្យចេញទៅថា៖
«ម�ើល៍! ខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅ ដូចច�ៀមនៅកណ្តាលហ្វូងចចក ដូច្នេះ ត្រូវ
ឆ្លាតដូចស
 ត្វពស់ ហ�ើយស្លូតដូចស
 ត្វព្រា
 ប»។ (ម៉ាថាយ ១០:១៦ គកស)
យ�ើងដឹងស្រា
 ប់ហ�ើយដោយមិនបាច់មានមន្ទិលសង្ស័យថា៖ ជាធម្មតា ត�ើនឹង
មានអ្វីក�ើតឡ�ើងចំពោះសត្វច�ៀម នៅពេលវាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកហ
 ្វូងចចក
នោះ? ដូចគ្នាផងដែរសាវ័ក ប៉ុល ក៏បានអះអាងអំពីចំណុចពិតមួយនេះនៅក្នុង
កណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ៨:៣៦៖
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«ដូចមា
 នសេចក្ដីចែងទុកមកថា «យ�ើងខត្
្ញុំ រូវគេសម្លាប់វាល់ព្រឹកវាល់ល្ងាចដោយ


យល់ដល់ទ្រង់» គេរាប់យ�ើងទុ
 កដូចជាច�
 ៀមដែលសម្រាប់សម្លាប់»។
ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានជ្រាបអំពីច
 ំណុចទា
 ំងនេះ ដ្បិតទ្រ
 ង់ហ្នឹ
 ងហ�ើយដែលមាន
ចំណែកទាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គជ្រ
 ៀតទម្លុះច
 ូលទៅទីងងឹតមុនគេ ហ
 �ើយនិងជំរុញបេសកកម្មឲ្យមានចលនាទៅមុខតាមរយៈការដាំក្រុមជំនក
ុំ ្នុងចំណោម
បេសកជននោះ៖ «សេចក្ដីទុក្ខលំបាក ឬសេចក្ដីវេទនា សេចក្ដីប�ៀតប�ៀន សេចក្ដី

អត់ឃ្លាន សេចក្ដីអាក្រាត សេចក្ដីអន្តរាយ ឬដាវ» (រ៉ូម ៨:៣៥)។ នេះហ�ើយគឺ
ជាអ្វីដែលសាវ័ក ប៉ុល បានរំពឹងទុក ពីព្រោះការនោះឯងគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវ
បានសន្យាថានឹងក�ើតមា
 នឡ�ើង។ ព្រះយេស៊ូវក៏បានបន្តមា
 នព្រះបន្ទូលដែ
 រថា៖

«ត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោក ដ្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅពួកក្រុមជំនុំ 
ហ�ើយនឹងវាយអ្នករាល់គ្នានឹងរំពាត់ នៅក្នុងសាលាប្រ
 ជុំ អ្នករាល់គ្នានឹងត្
 រូវគេ
 បញ្ជូន
ទៅនៅមុខចៅហ្វាយខេត្ត ហ�ើយនៅចំពោះស្ដេច ដោយព្រោះខ្ញុំ ទុកជាទ
 ីបន្ទាល់
ដល់លោកទាំងនោះ ហ�ើយនឹងព
 ួកសា
 សន៍ដទៃដែរ»។ (ម៉ាថាយ ១០:១៧-១៨)
ចូរកត់សម្គាល់ល�ើចំណុចត្រង់ថា «ពួកគេនឹងត្រូវធ្វើជាទីបន្ទាល់នៅមុខចៅហ្វាយខេត្ត ហ�ើយនៅចំពោះស្ដេច» ការនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាលទ្ធផល ឬក៏
កម្មផលនោះទេ ប៉ុន្តែជាការដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះតម្រិះទុកជាមុនរួច
ហ�ើយ «អ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅនៅមុខចៅហ្វាយខេត្ត ហ�ើយនៅចំពោះ
ស្ដេច ដោយព្រោះខ្ញុំ ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងនោះ»។ ត�ើហេតុអ្វីបានជា
ព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការបែបយ៉ាងដូច្នោះទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបេសកកម្ម?
ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួរនេះថា៖

«សិស្សមិនមែនល�ើសជាងគ្រូទេ ហ�ើយបាវក៏មិនល�ើសជាងចៅហ្វាយខ្លួន
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ដែរ…ប�ើសិនជាគេហៅម្ចាស់ផ្ទះថា បេលសេប៊ូល នោះចំណង់ប�ើពួកអ្នកនៅផ្ទះ
នោះទាំងប៉ុន្មាន ត�ើគេនឹងហៅយ៉ាងនោះល�ើសជាងអម្បាលម៉ានទៅទ�ៀត?»
(ម៉ាថាយ ១០:២៤-២៥)
ការរងទុក្ខមិនមែនគ្រាន់តែជាកម្មផលនៃការស្ដាប់បង្គាប់តាមចៅហ្វាយក្នុងការ
ធ្វើបេសកកម្មនោះទេ ប៉ុន្តែវា
 ជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វបេ
ើ សកកម្ម
របស់ព្រះអង្គ។ វាគឺជាមូលដ្ឋាននៃអ្វីៗដែ
 លទ្រង់បានបំពេញរួចរាល់ហ�ើយ។ ព្រះ
យេស៊ូវត្រាស់ហៅយ�ើងឲ្យមានការរួមចំណែកនៅដងផ្លូវទៅកាល់វ៉ារី ឲ្យយ�ើង
លីឈ�ើឆ្កាងរបស់យ�ើង ហ�ើយឲ្យយ�ើងស្អប់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅឯនាល�ើលោកីយ៍
នេះ ព្រមទាំងត្រា
 ស់ហៅឲ្យយ�ើងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងដីដូចជាគ្រា
 ប់ព
 ូជស្រូ
 វដែលងាប់
បន្ទាប់ពីគេសា
 បព្រោះរួច ដ�ើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ ឲ្យអ្នកដទៃទ�ៀតមានជីវិតបាន។
យ�ើងមិនមែនធំល�ើសជាងគ្រូយ�ើងនោះទេ។ ចូរយ
 ល់ឲ្យបានច្បាស់ត្រង់ចំណុចនេះ
 
ថា៖ ការរងទុក្ខរបស់យ�ើងមិនបាននាំឲ្យមា
 នការធួននឹងបាបរបស់បុគ្គលណាម្នាក់
នោះឡ�ើយ ប៉ុន្តែវាជារប�ៀបដ៏ប្រស�ើរមួយទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើព័ន្ធកិច្ច ពោលគឺ
ជារ�ឿយៗ វាប្រស�ើរជាងអដែ
្វី លយ�ើងធ្លាបយ
់ ល់ឃ�ើញទៅទ�ៀត។
នៅពេលដែលព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានគេសម្លាប់បន្លឺសំឡេងសួរ ពី
ក្រោមអាសនានៃស្ថានសួគ៌ទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទថា «ត�ើទ្រង់ចាំដល់កាលណាទ�ៀត

បានជំនុំជម្រះ ហ�ើយសងសឹកដល់ពួកមនុស្សនៅល�ើផែនដី ដោយព្រោះឈាម
យ�ើងខ្ញុំរាល់គ្នា?» នោះមានចម្លើយប្រា
 ប់ទៅកាន់ពួកគាត់ថា «ឈប់សម្រាកបន្តិច
សិន ទាល់តែពួកបាវបម្រើ ជាគូកន ហ�ើយជាបងប្អូន ដែលត្រូវ សម្លាប់បែបដូច
គ្នា បានគ្រប់ចំនួន»។ (វិវរណៈ ៦:១១)
ការដែលស្លាប់ដោយសារជំន�ឿ គឺមិនមែនគ្រាន់តែជាកម្មផលនៃសេចក្ដីស្រ10

ឡាញ់ដ៏ល�ើសលប់ដែលមានពេញទៅដោយការស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងពេញទីតែ
ប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាការរង់ចាំឲ្យចំនួនមនុស្សដែលបានកំណត់ទុកនៅឯ
ស្ថានសួគ៌បានពេញគ្រប់ចំនួនសិន៖ «ឈប់សម្រាកបន្តិចសិន ទាល់តែពួកបាវ
បម្រើ ជាគូកន ហ�ើយជាបងប្អូន ដែលត្រូវសម្លាប់បែបដូចគ្នា បានគ្រប់ចំនួន»។
ដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគត ដ�ើម្បីសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែ
 លមិនទាន់ស្គាល់
ព្រះនៅល�ើផែនដីនេះ 
 ដូច្នេះកត្
៏ រូវមានបេសកជនមួយចំនួនត្
 រូវស្លាប់ ដ�ើម្បីសង្គ្រោះ
មនុស្សនៅល�ើលោកនេះផងដែរ។
ចូរកុំភ័ន្តច្រឡំឲ្យសោះថា រប�ៀបនៃការនិយាយ ចំពោះការរងទុក្ខរបស់បេសកជនវាមានភាពស្រដ�ៀងគ្នា ទៅនឹងការរងទុក្ខរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យសោះឡ�ើយ។
ចូរអានពាក្យពេចន៍យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់សាវ័ក ប៉ុល ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅ
ក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ កូឡូស ១:២៤៖

«ឥឡូវនេះ ខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាក ដែលខទ្រាំ
្ញុំ ដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នា ហ�ើយសេចក្ដីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទ ដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំ នោះខ្ញុំ
កំពុងតែបំពេញឡ�ើង ដោយព្រោះរូបកាយទ្រង់ គឺជាព
 ួកជំនុំ»។
នៅក្នុងការរងទុក្ខរបស់សា
 វ័ក ប៉ុល គាត់បានល�ើកឡ�ើងថា «ហ�ើយសេចក្ដីវេទ
 នាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទ ដែលខ្វះក្នុងរូបសា
 ច់ខ្ញុំ នោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡ�ើង...គឺជា
ពួកជ
 ំនុំ»។ នេះមិនមែនមានន័យថា ការរងទុក្ខរបស់សាវ័ក ប៉ុល បានធ្វើឲ្យអំព�ើបាបរបស់នរណាម្នាក់បានធួននោះឡ�ើយ  ឬក៏ថាបានធ្វើឲ្យសេចក្ដីក្រោធរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ស្ងប់ព្រះទ័យនោះទេ ហ�ើយក៏មិនមែនមានន័យថា ការថ្កោលទោស
ដ៏យុត្តិធម៌ និងត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានដកចេញទាំងស្រុងនោះដែរ
ប៉ុន្តែការនេះបានបង្ហាញដល់មនុស្សដែលមិនទាន់បានឮដំណឹងល្អអំពីការរង11

ទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ នៅពេលដែលសាវ័ក ប៉ុល បានចូលរួមចំណែកក្នុងកា
 ររងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយ

មានទាំងអំណរ និងសេ
 ចក្ដីស្រឡាញ់ គាត់ក៏បានរំលែក
ការរងទុក្ខនោះសម្រាប់អស់អ្នកដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសផង។ ការរងទុក្ខ
របស់សា
 វ័ក ប៉ុល ក្នុងគ្រា
 ដែលគាត់បានបំពេញក្នុងនា
 មជាបេសកជន នោះគឺជា
គម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការបំពេញនូវការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ដោយធ្វើ
ការប�ើកសម្ដែងទៅល�ើការរងទុក្ខនោះឲ្យកាន់តែបានឃ�ើញច្បាស់ជាងមុន ហ�ើយ
មានភាពផ្ទាល់ខ្លួន ព្រមទាំងឲ្យមា
 នតម្លៃដល់អស់អ្នកដែ
 លព្រះអង្គបានសុគតជ-ំ
នួសផងដែរ។
ដូច្នេះ  យ�ើងខ្ញុំចង់ល�ើកឡ�ើងនូវពាក្យសម្ដីយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថា៖ ផែនការរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ និងគោលបំណងក្នុងការដាំក្រុមជំនុំដែល
ជោគជ័យគឺ ទ្រង់ធ្វើតាមរយៈការរងទុក្ខរបស់រាស្ដ្រព្រះអង្គ ជាពិសេសតាមរយៈ
អ្នកបម្រើ និងបេសកជនរបស់ទ្រង់។ ហ�ើយយោងតាមសេចក្ដីនេះ មានមនុស្ស
តិចតួចណាស់ដែលអាចធ្វើការប�ើកសម្ដែងឲ្យឃ�ើញយ៉ាងច្បាស់ដូចជីវិតរបស់
លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន។

៣. ស្ថានភាពដែលយ�ើងកំពុងស្ថិតន�ៅក្រោមឥឡូវនេះ នាដ�ើម
សតវត្សទី២១ គឺជាស្ថានភាពមួយដែលមានការជំរុញទាមទារ
យ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនបេសកជនឲ្យចេញទ�ៅបន្ថែម
ទ�ៀត ហ�ើយឲ្យមានបេសកជនចេះលះបង់ផ
 ងដែរ។
លោកគ្រូ ផាតទ្រិជ ចនស្ទូន (Patrick Johnstone) បានល�ើកឡ�ើងនៅក្នុងស�ៀវភៅមួយក្រោមចំណងជ�ើងជាភាសាអង់គ្លេសOperation World ថានៅក្នុងអំឡុង
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ឆ្នាំ១៩៩០នោះ គឺជាឆ្នាំដែលយ�ើងទ�ើបតែទទួលបាននូវរបាយការណ៍ដែលជាក់
លាក់មួយ ទាក់ទងទៅនឹងចំនួនសរុបនៃមនុស្សនៅល�ើផែនដីនេះ
 ។ នេះជាល�
 ើក
ដំបូងបង្អសហ់�ើយ ដែលយ�ើងអាចឃ�ើញយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីព័ន្ធកិចដែ
្ច លនៅ
សេសសល់ សម្រាប់ឲ្យយ�ើងត្រូវបំពេញបន្តថែ
 ម។ មានជនជាតិពន្ធុវិទូ (ethnolinguistic «ជនជាតិភាគតិច» ) ដែលប្រើភាសាប្រមាណជា១២.០០០ក្រុម នៅ
ល�ើពិភពលោកនេះ។ នៅក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិទាំងនោះ មានប្រមាណជា
៣.៥០០ក្រុម ដែលជាមធ្យមមានចំនួនគ្រី
 ស្ទបរិស័ទប្រមាណតែ១,២%ដែលបាន
ចូលធ្វើព័ន្ធកិច្ចជាមួយព
 ួកគេក្នុងចំណោមចំនួនប្រ
 ជាជនទាំងអស់ដែ
 លមាននៅ
ក្នុងក្រុមនោះតែប៉ុណ្ណោះ។ នេះប�ើរាប់ចេញពីប្រមាណជា២០លាននៃចំនួន១,៧
ពាន់លាននាក់ នេះគឺយោងតាមអត្ថន័យដទ
៏ ូលំទូលាយបំផុត និងគណនីដសា
៏ មញ្ញបំផុតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។ (ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅនិពន្ធដោយលោកគ្រូ
Patrick Johnstone, និងលោកគ្រូ Jason Mandryk, អ្នកកែ
 សម្រួល, Operation
World (Carlisle, UK: Paternoster, ឆ្នាំ២០០១), ទំព័រ១៥–១៦)។ ក្នុងចំណោម
ចំនួនក្រុមមនុស្សប្រមាណជា៣,៥០០ក្រុមនេះ គឺជាក្រុ
 មមនុស្សដែលមិនសូវទាន់
បានឮនូវដំណឹងល្អនៅឡ�ើយ។ ពួកគេភាគច្រើនសុទ្ធតែជាក្រុមមនុស្ស ដែលរស់នៅក្នុងត
 ំបន់ជ្រុង១០ល�ើ៤០ដឺក្រេនៃភាគខាងជ�ើងក្នុងចំណុចខ្សែ
 បន្ទាត់អេក្វាទ័រ
(១០/៤០ window) ហ�ើយប�ើល�ើកឡ�ើងពីផ្នែកសាសនាវិញ ពួកគាត់មិនមាន
ចិត្តប�ើកចំហចំពោះបេសកកម្មរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេ។ តែចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទវិញ នេះមានន័យថា ជាដាច់ខាត យ�ើងត្រូវតែឈានជ�ើងចូលទៅប្រកាស
ដំណឹងល្អដល់អស់អ្នកទាំងនោះ។ ហ�ើយពិតប្រាកដណាស់ ការដែលយ�ើងត្រូវ
ឈានជ�ើងចូលទៅនោះ គឺយ�ើងនឹងប្រា
 កដជាជួបប្រទះ

ទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ និង
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តម្រូវឲ្យមា
 នការលះបង់ជាច្រើនៗផង។ មួយវិញទ�ៀត នឹងមា
 នអ្នកខ្លះក្នុងចំណោម
ពួកយ�ើង (ក៏ដូចក
 ្នុងច
 ំណោមកូនៗរបស់យ�ើង) ដែលនឹងត្រូវបានគេនាំ
 យ
 កទៅ
សម្លាប់ចោលទ�ៀតផង។
នៅពេលដែលលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន បានចូលទៅដល់ប្រទេសភូមា
នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ១៨១៣ ប្រទេសនោះគឺជាទីកន្លែងមួយដែ
 លពោរពេញទៅដោយ
គ្រោះថ្នាក់ តែតំបន់មួយនេះ មានមនុស្សជាច្រើននាក់ណាស់ដែលមិនទាន់បាន
ឮនូវដំណឹងល្អនៅឡ�ើយទេ។ លោកគ្រូ វិលាម ខ័ររី (William Carey) បានប្រាប់
លោកគ្រូ ចឹឌសិន កាលពួកគាត់ទាំងពីរនៅប្រទេសឥណ្ឌា ប្រមាណជាពីរបីខែ
មុនគាត់ចាកចេញថា កុំឲ្យទៅទីនោះឲ្យសោះ។ ប�ើយោងតាមស្តង់ដារសព្វថ្ងៃ
នេះ នោះយ�ើងនឹងទំនងជាចាត់ទុកប្រទេសនេះថា ជាប្រទេសមួយដែលបិទការ
ចេញចូល—ដោយសារប្រទេសនេះកំពុងមានអនាធិបតេយ្យនិយមយ៉ាងផ្ដាច់ការ
សង្គ្រាមយ៉ាងសា
 ហាវវឹកវរ ជាមួយនឹងប្រទេសថៃ មានខ្មាំងសត្រូវមកលួចប្លន់ឥត
ឈប់ឈរ មានការបះបោរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ ហ�ើយក៏ជាទីកន្លែងមួយដែ
 លគ្មាន
ការលំហូរចូលនៃសាសនាផងដែរ។ គ្រប់បេសកជនមុនៗដែលមកបានបាត់បង់
ជីវិត ឬក៏បានចាកចេញពីប្រទេសនោះវិញ។ (ដកស្រង់ចេញពី Courtney Anderson, To the Golden Shore: The Life of Adoniram Judson (Grand Rapids:
Zondervan, ឆ្នាំ១៩៥៦), ទំព័រ១៣៤)។
ប៉ុន្តែ  ចំណែកឯលោកគ្រូ ចឹឌសិន វិញ គាត់បានទៅទីនោះជាមួយនឹងប្រពន្ធ
របស់គាត់ដែលមានអាយុ២៣ឆ្នាំ ហ�ើយពួកគេទ�ើបតែបានរ�ៀបការហ�ើយ  អស់
រយៈពេល១៧ខែតែប៉ុណ្ណោះ។ កាលនោះ លោកគ្រូ ចឹឌសិន មានអាយុ២៤ឆ្នាំ 
ហ�ើយគាត់បានធ្វព
ើ ័ន្ធកិចន្ចៅទីនោះអស់រយៈពេល៣៨ឆ្នាំ ពោលគឺរហូតដល់គាត់
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ទទួលអនិច្ចកម្មនៅអាយុ៦១ឆ្នាំ។ សាមសិបបីឆ្នាំក្រោយមកទ�ើបគា
 ត់បានត្រឡប់
ទៅលេងស្រុករបស់គាត់នៅ នូរ អីងគ្លិន (New England) ហ�ើយគាត់បានទៅតែ
ម្ដងគត់។ ការលះបង់របស់គាត់ពិតជាមានតម្លៃដ៏ធំមហាសាល! គាត់គឺដូចជា
គ្រាប់ស្រូ
 វមួយដែលបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងដី ហ�ើយបានស្លាប់អញ្ចឹង។ ហ�ើយសូម្បី
តែពួកបណ្ឌិតក៏បាននិពន្ធរ�
 ៀបរាប់ព
 ីផលផ្លែដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់គាត់
ក្នុងស�
 ៀវភៅដែលមានដូចជា៖ World Christian Encyclopedia ដោយគាត់បាន
ល�ើកឡ�ើងថា៖ «និកាយបាទីស្ទគឺជានិកាយដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទង
នឹងគ្រីស្ទបរិស័ទ ហ�ើយនិកាយមួយនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡ�ើងដោយលោកគ្រូ
អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន ដែលជាបេសកជនមកពីប្រទេសអាមេរិក ដែលគាត់បាន
ប្រកាន់ខ្ជាប់តាមនិកាយបាទីស្ទ។ ហ�ើយគាត់គឺជាបុគ្គលដំបូងបង្អស់ដែលបាន
មមុលឆ្ពោះទៅក្នុងការឲ្យមានព័ន្ធកិច្ច ហ�ើយនិងនាំឲ្យមាននិកាយបាទីស្ទចូល
[ប្រទេសភូមាផងដែរ]» (ដកស្រង់ចេ
 ញពី David Barrett, អ្នកកែ
 សម្រួល, World
Christian Encyclopedia (New York: Oxford University Press, ឆ្នាំ១៩៨២),
ទំព័រ២០២)។
លោកគ្រូ ចឹឌសិន ជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់តាមនិកាយបាទីស្ទ កាលគាត់ចូលប្រទ
 េស
ភូមា នៅឆ្នាំ១៨១៣ ទោះប�ើពេលដែលគាត់បានចាកចេញពី នូរ អិងគ្លិន គាត់ជា
អ្នកប្រ
 កាន់ខ្ជាប់ខាងខូនគ្រីគេឈិននូលិស៍  [(Congregationalist) «ក្រុមជំនុំន-ី

មួយៗមានការត្រួតត្រាដោយឯករាជ្យដោយឯងៗ»]។ គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនិកាយ 
ខណៈពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណ�ើរនៅល�ើនាវាសមុទ្រអស់រយៈពេល១១៤ថ្ងៃ
ហ�ើយគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរ គឺព្រោះលោកគ្រូ វិលាម វ័ត្ត ដែលជាគូកនលោកគ្រូ ខ័ររី
បានជួយណែនាំលោកគ្រូ ចឹឌសិន បន្ថែមទ�ៀត។ លោកគ្រូ វិលាម វ័ត្ត បានធ្វើ
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ពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យលោកគ្រូ ចឹឌសិន ហ�ើយនិងភរិយារបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះ
ថាលោកស្រី អេនន៍ ចឹឌសិន (Ann Judson) នៅប្រទេសឥណ្ឌា នៅក្នុងថ្ងៃទី៦
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៨១២។ មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ លោកគ្រូ ផាតទ្រិជ ចនស្ទូន បានប៉ាន
ស្មានថា និកាយបាទីស្ទនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា  [(Myanmar) ដែលជាឈ្មោះថ្មី
សម្រាប់ប្រទេសភូមា] មានកន្លែងប្រជុំប្រមាណជាង៣,៧០០ក្រុមជំនុំរួមទាំង
មានសមាជិកប្រមាណជា៦១៧,៧៨១នាក់ ហ�ើយមានចំនួនមនុស្សប្រមាណ
ជា១,៩០០,០០០នាក់ ដែលរាប់ខ្លួនភ្ជាប់ទៅនឹងនិកាយមួយនោះ—នេះហ�ើយគឺ
លទ្ធផលនៃផលផ្លែនៃគ្រាប់ស្រូ
 វដែលបានស្លាប់មួយនោះ (ដកស្រង់ចេញពី Patrick Johnstone, Operation World, ទំព័រ៤៦២)។
ប្រាកដណាស់! ក្រៅពីលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន ក៏នៅមានអ្នកផ្ស
 េងៗទ�ៀត
ដែរ ដែលបានចូលទៅបម្រើ—ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅ មានរួមបញ្ចូលមនុស្សប្រមាណ
រាប់រយនាក់ថែមទ�ៀត។ ពួកគេបានចេញទៅបម្រើ ហ�ើយក៏បានលះបង់នូវជីវិត
ខ្លួនផងដែរ។ នៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ មានបេសកជនជាច្រើននាក់ទ�ៀតបាន
ស្លាប់ទាំងខ្លួនគេនៅវ័យក្មេងល្ហក់ជាងលោកគ្រូ ចឹឌសិន ឆ្ងាយណាស់។ ចេញពីការបម្រើរបស់ពួកគាត់ ពួកគាត់បានត្រឹមតែបង្ហាញអំពីចំណុចនៃការលះបង់
តែប៉ុណ្ណោះ។ ផលផ្លែដ៏មហិមាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់មនា
៉ា ពេលសព្វ
ថ្ងៃនេះត្រូវបានដុះឡ�ើងចេញពីដីនៃការរងទុក្ខ និងការលះបង់ជីវិតរបស់បេសកជនជាច្រើន ជាពិសេសពីលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន។
សំណួររបស់យ�ើងខ្ញុំគឺថា៖ ប្រសិនប�ើព្រះគ្រីស្ទបន្តព
 ន្យារពេលក្នុងការយាងមក
វិញជាល�ើកទី២របស់ព្រះអង្គប្រមាណជា២០០ឆ្នាំតទៅមុខទ�ៀត—ដែលនោះគឺ
គ្រាន់តែជាភាគរយដ៏តិចបំផុតនៃការប៉ាន់ស្មានរបស់ទ្រង់ ទាក់ទងទៅនឹងការដែល
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ព្រះអង្គត្
 រូវយាងមកវិញ—ត�ើនឹងមា
 នអ្នកណាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នា ដែលបាន
រងទុក្ខ និងព
 លីជីវិត ដ�ើម្បប្រ
ី កាសពីជ័យជម្នះនៃព្រះគុណទៅដល់ពីរឬបក្រុ
ី មនៃ
ចំនួនមនុស្ស ក្នុងចំណោម៣,៥០០ក្រុមនោះ ដែលពួកគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដូចសម័យកាលរបស់ក្រុមមនុស្ស ដែលនិយាយភាសា ខ�ៀវរ៉ិន (Karen)
ឆិន (Chin) ខាឃិនស៍ (Kachins) និងភូមា  (Burmese) នៅក្នុងឆ្នាំ១៨១៣?
ត�ើអ្នកណានឹងខំធ្វើការយ៉ាងន�ឿយហត់ដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូ ក្នុង
រយៈពេលប្រមាណជា២០០ឆ្នាំទៅមុខនេះ ដោយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សចំនួន
២លាននាក់ក
 ្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងចំណោមអ្នកដែ
 លរស់នៅក្នុងតំបន់១០ល�ើ
៤០ដឺក្រេនៃភាគខាងជ�ើងក
 ្នុងច
 ំណុចខ្សែអេក

្វាទ័រ ដែលថាដល់ពេលនោះ ស្ទើរនឹង
លែងមានពួកមូស្លីម ឬក៏ពួកហិណ្ឌូ និងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា ដែលនឹងពុំបាន
ស្គាល់ពីឫសគល់នៃសាសនាខ្លួនទ�
 ៀត?
សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់នូវព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រ
 ង់ដែ
 លមានពោរពេញទៅដោយ
អំណាច ហ�ើយនិងប្រ
 ើប្រាស់នូវជីវប្រវត្តិរបស់លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន ដ�ើម្បី
ជំរុញឲ្យមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមលោកអ្នកធ្វើការលះបង់ជីវិតខ្លួន
ដ�ើម្បីបំពេញនូវបុព្វហេតុដ
 ៏ចាំបាច់មួយនេះ
 !

៤. ការឈឺចាប់របស់ល�ោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន ប�ើកបង្ហាញ
ឲ្យយ�ើងឃ�ើញន
 ូវស
 មិទ្ធផលដែលយ�ើងអាចម�ើលឃ�ើញរហូតមក
ដល់ពេលនេះ។
លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន បាន «ស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះវិញ» ហ�ើយ
បានក្លាយជា «គ្រាប់ស្រូ
 វដែលធ្លាក់ចុះទៅដី ហ�ើយងា
 ប់ទៅ»។ ដូចនៅក្នុងការរង17

ទុក្ខវេទនា

របស់គាត់ «សេចក្ដីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទ ដែលខ្វះត្
 រូវបានបំពេញ
ឡ�ើង» ទៅកាន់ប្រទេសភូមា ដែលធ្លាបមា
់ នមនុស្សមិនទាន់បានឮដំណឹងល្អនៅ
ឡ�ើយ។ សរុបសេចក្ដីទៅ ជីវិតរបស់គាត់បានបង្កើតឲ្យមា
 នផលផ្លែជាច្រើន ហ�ើយ
គាត់ក៏បានរស់នៅដោយទទួលបាននូវអំណរនៅថ្នងៃោះ និងរហូតអស់កល្បជានិចផ
្ច ងដែរ។ ប�ើមា
 នគេសួរគាត់អំពីជីវិតគា
 ត់ នោះគាត់នឹងឆ្លើយតបទៅវិញដោយ
គ្មានមន្ទិលសង្ស័យថា៖ អ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមក គឺពិតជាមាន
អត្ថប្រយោជន៍ណា
 ស់។
លោកគ្រូ ចឹឌសិន គឺជាប
 ុគ្គលម
 ្នាក់ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្ដីបង្រៀនរបស់
លោកគ្រូ ចន ខវិន (Calvinist) ប៉ុន្តែគា
 ត់មិនបា
 នព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកដែ
 លនៅជុំវិញគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់ដូចគាត់នោះឡ�ើយ (ដកស្រង់ចេញពីស�
 ៀវភៅលោកគ្រូ Erroll Hulse, Adoniram Judson and the Missionary Call (Leeds: Reformation
Today Trust, ឆ្នាំ១៩៩៦), ទំព័រ៤៨៖ «ទាក់ទងទៅនឹងគោលជំន�ឿល�ើព្រះគុណ
យ�ើងបានឃ�ើញថា គាត់បានទទួលជ�
 ឿយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ជាជាងគ្រាន់តែធ្វើការកាត់
ស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ទៅវិញ»)។ លោកអ្នកអាចឃ�ើញពីភស្តុតាងដែលអាចរាប់ថា ត្រូវឬក៏ខុសរបស់គា
 ត់នៅក្នុងស�ៀវភៅមួយទ�ៀតដែលមាន
ចំណងជ�ើងជាភាសាអង់គ្លេសថា By His Grace and for His Glory និពន្ធដោយ


លោកគ្រូ Thomas J. Nettles (ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Thomas J. Nettles, By
His Grace and for His Glory (Grand Rapids: Baker Book House, ឆ្នាំ១៩៨៦),
ទំព័រ១៤៨-១៥៤)។ ឪពុករបស់លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន គឺជាគ្រូគង្វាល
ម្នាក់នៅឯរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត (Massachusetts) នៃប្រទេសអាម៉េរិក គាត់ជាគ្រូគង្វាលដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ខាងគោលជំហរនៃជំន�ឿខូនគ្រីគេឈិននីនូលិស៍ ហ�ើយ
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ឪពុករបស់គា
 ត់ក៏បានទៅរ�ៀនជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូ ចនណាថាន
អេតវ�ើឌស៍ (Jonathan Edwards) ដែលមានឈ្មោះថា យ៉ូសែប ប�៊ើលាម៉ី (Joseph
Bellamy) ហ�ើយដោយសារចំណុចនោះឯងបានជាលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ទទួល
បាននូវជំន�ឿដជ្រា
៏ លជ្រៅមួយទាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់។
គោលបំណងនៃចំណុចសំខាន់ដែ
 លយ�ើងខ្ញុំកំពុងផ្ដោតនូវត្រង់នេះនោះគឺ យ�ើងខ្ញុំ
ចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅល�ើអត្ថន័យមួយនេះ
 ៖ ទំនុកចិត្តដជ្រា
៏ លជ្រៅរបស់គាត់ល�ើការ
គ្រោងទុកនូវរាល់អ្វីៗទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្វីដែលបានទ្រទ្រង់រូបគាត់
រហូតដល់ទីបញ្ចប់ ខណៈពេលដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នូវរាល់មហន្តរាយ និង
ភាពវេទនាទាំងឡាយ។ គាត់បានល�ើកឡ�ើងថា «ប្រសិនប�ើយ�ើងខ្ម
ញុំ ិនបា
 នមាន
ទំនុកចិត្តយ៉ាងជាក់លាក់ថា
 រាល់គ្រប់ច
 ំណុចនៃការល្បងលគឺសុទ្ធតែក�ើតចេ
 ញពីការគ្រោងទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានពេញដោយក្ដីស្រឡាញ់ ហ�ើយនិងក្ដី
មេត្តាករុណាដ៏គ្មានព្រំដែននោះទេ នោះពិតប្រា
 កដណាស់ថា យ�ើងខ្ញុំនឹងមិនអាច
បន្តរស់នៅ ដោយទ្រទ្រង់នូវរាល់ការរងទុក្ខដ៏ឥតល្ហែរបស់យ�ើងខ្ញុំបាននោះដែរ»
(ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Giants of the Missionary Trail (Chicago: Scripture Press Foundation, ឆ្នាំ១៩៥៤), ទំព័រ៧៣)។
នោះហ�ើយគឺជាទំនុកចិត្តដែលមិនអាចរង្គើបាន ដែលប្រពន្ធទាំងបីនាក់របស់
គាត់មាន (ចូរឲ្យយល់៖ គាត់មិនបានមានប្រពន្ធបនា
ី ក់ក្នុងពេ
 លតែមួយនោះទេ)។
លោកស្រី អេនន៍ (Ann) (ឬកឈ្មោះ
៏
មួយទ�ៀតរបស់គាត់គឺ ណានស៊ី (Nancy))
លោកស្រី សេរ៉ា (Sarah) ហ�ើយនិងម្នាក់ទ�ៀតគលឺោកស្រី អឹមម្លី (Emily)។ ឧទាហរណ៍៖ លោកស្រី អេនន៍ បានរ�ៀបការជាមួយនឹងលោកគ្រូ ចឹឌសិន នៅថ្ងៃទី០៥
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៨១២ ហ�ើយក៏បានចុះនាវាជាមួយនឹងគាត់នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ដោយ
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កាលនោះគាត់ទ�ើបតែ
 មាននៅអាយុ២៣ឆ្នាំនៅឡ�ើយ លោកស្រីបានសម្រាលកូន
បីនាក់សម្រាប់លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម។ កូនទាំងបនា
ី ក់នោះបានស្លាប់ទាំងអស់។
កូនដ
 ំបូង (មិនទាន់ទាំងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យផង) បានក�ើតមកស្លាប់ ខណៈពេល
ដែលពួកគាត់បានចុះនាវាពីប្រទេសឥណ្ទឌាៅកាន់ប្រទេសភូមា។ កូនទ
 ីពីរដែ
 ល
មានឈ្មោះថា រូចជ�ើរ វិលាមស៍ ចឹឌសិន (Roger Williams Judson) បានរស់នៅត្រឹមតែ១៧ខែ ហ�ើយក៏បានស្លាប់ទៅផងដែរ។ ហ�ើយចំណែកឯកូនទ
 ីបី ដែល
មានឈ្មោះថា  មារាអេ អីលីសាបាត ប�ើតធ�ើវ�ើឌ៍ ចឹឌសិន (Maria Elizabeth Butterworth Judson) បានរស់នៅគ្រប់រយៈពេល២ឆ្នាំ ដែលយូរជាងម្ដាយគាត់បាន
ត្រឹមតែ៦ខែ
 ប៉ុណ្ណោះ ក្រោយពេលដែលម្ដាយគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហ�ើយនោះ។
នៅពេលដែលកូនទីពីររបស់លោកស្រីបានស្លាប់ លោកស្រី អេនន៍ ចឹឌសិន
បានកត់ត្រាថា «ដួងចិត្តរបស់យ�ើងបានជាប់ចំណងជាមួយនឹងដួងចិត្តរបស់
កូនប្រុ
 សម្នាក់នេះ ពួកយ�ើងមា
 នអារម្មណ៍ថា គាត់ជាអ្វីៗទា
 ំងអស់សម្រាប់យ�ើង
ដែលមាននៅល�ើលោកនេះ។ កូនដែ
 លពុំដឹងខុសត្
 រូវនៅឡ�ើយ ជាប្រភពនៃទីក-ំ
សាន្តរបស់យ�ើងតែមួយគត់ដែលយ�ើងមាននៅក្នុងទឹកដីពេញដោយមនុស្សមិន
ទាន់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ។ ប៉ុន្តែ ព្រះជាម្ចាស់បានទតឃ�ើញថា វាការចាំបាច់
ដ�ើម្បីរម្លឹកយ�ើងពីកំហុសមួយនេះ។ ទ្រង់បានធ្វើការនោះដោយបានដកចេញនូវ
ភាពត្រេកអរដ៏តូចមួយនេះដែលយ�ើងនៅមានចេញពីយ�ើងទៅ។ សូមកុំឲ្យនូវ
អ្វីៗដែលព្រះអង្គបានធ្វើក្លាយជាការអសារបង់ឲ្យសោះ។ សូមឲ្យយ�ើងអភិវឌ្ឍន
ខ្លួនថែ
 មទ�ៀត ដ�ើម្បីឲ្យព្រះអង្គបន្តរក្សាទុ
 កនៅក្នុងព្រះហស្ដរបស់ទ្រង់ ហ�ើយដ�ើម្បី
ឲ្យព្រះអង្គមា
 នបន្ទូលថា «វាគ្រប់គ្រាន់ហ�ើយ» (ដកស្រង់ចេ
 ញពី Anderson, To
the Golden Shore, ទំព័រ១៩៣)។ ប�ើនិយាយឲ្យចំថែមទ�ៀតទៅ អ្វីដែលបាន
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ទ្រទ្រង់ឱបក្រសោប បុរសម្នាក់នេះ និងប្រពន្ធទាំងបីរបស់គាត់ គឺជាទំនុកចិត្ដដ៏
រឹងមាំល�ើថ្មដា ដោយគាត់បានយល់ដឹងថា៖ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានពេញដោយ
អធិបតេយ្យភាព ហ�ើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏សែនល្អ។ រាល់គ្រប់កិច្ចការដែលមកពី
ស្នាព្រះហស្ដព្រះអង្គគឺសុទ្ធតែល្អ ហ�ើយរាល់អ្វីៗដែ
 លក�ើតចេ
 ញពីព្រះហស្ដរបស់
ទ្រង់គឺសម្រាប់ជាការល—
្អ មិនថាល្វីងជូរចត់ ឬកផ្អែ
៏ មល្ហែមប៉ុណ្ណាកដោយ
៏
—ចំពោះ
កូនៗរបស់ព្រះអង្គ។
ទាំងនេះគឺជាឫសគល់នៃទំនុកចិត្ដមិនចេះ
 រីងស្ងួតរបស់បេ
 សកជនម្នាកនេះ ដែ
់
ល
ក�ើតចេ
 ញពីសេចក្ដីសប្បុរស និងការគ្រោងទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺមិនមែនក�ើតឡ�ើងដោយឯងៗនោះទេ តែជាការចាក់ឫសចេញពីប្រភពផ្សេងៗ។ ពិតប្រាកដ
ណាស់! ឪពុករបស់គាត់ក៏ជាប្រភពមួយនៃឫសគល់របស់គាត់ ដោយហេតុថា
តាមរយៈឪពុកគាត់ លោកគ្រូ ចឹឌសិន បានស្គាល់ និងជ�ឿល�ើអធិបតេយ្យភាព
របស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយគាត់ក៏បានរស់នៅដោយប្រកាន់ខ្ជាប់តាមជំន�ឿនោះ
ផងដែរ។ ព្រះគម្ពីរគ
 ឺជាឫសគល់នៃប្រភពទីពីរនៃទំនុកច
 ិតរ្តបស់គា
 ត់។ លោកគ្រូ
ចឹឌសិន គឺជាបុគ្គលមួយរូប ដែលស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំង
ណាស់។ កេរ្តិ៍ដំណែលដ៏ចម្បងរបស់គាត់ ដែលក�ើតចេញពីការបម្រើនៅក្នុងប្រទេសភូមាអស់រយៈពេល៣៨ឆ្នាំនោះ គឺជាការបកប្រែព្រះគម្ពីរទាំងមូលជាភាសា
ភូមា ហ�ើយនិងបានចងក្រងស�ៀវភៅវចនានុក្រមមួយក្បាលជាភាសាភូមា ដែល
បេសកជននាជំនាន់ក្រោយៗអាចប្រើប្រាស់វាបាននោះផង។
មានគ្រាមួយនោះ មានអាចារ្យខាងឯពុទ្ធសាសនាបាននិយាយថា គាត់មិនអាច
ទទួលជ�ឿថា ព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខដោយស្លាប់នៅល�ើឈ�ើឆ្កាងបាននោះឡ�ើយ 
ដោយហេតុថាគ្មានស្ដេចឯណានឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រារបស់ទ្រង់ប្រឈមមុខនឹង
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ភាពថោកទាបបែបនេះនោះទេ «លោកគ្រូ ចឹឌសិន បានឆ្លើយតបទៅវិញថា៖
នេះមានន័យថា លោកគ្រូមិនមែនជាអ្នកដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទឡ�ើយ។ សិស្សដ៏ពិត
ប្រាកដ មិនហ
 ៊ានឆ្ង
 ល់សួរថា ត�ើការពិតវា
 សមហេតុសមផលទៅតាមការគិតរបស់
គាត់នោះឡ�ើយ។ តែគាត់ត្រូវយល់ថា ត�ើការអ្វីមួយបានក�ើតឡ�ើងស្របតាមបទ
គម្ពីរដែរឬអត់។ អំនួតរបស់គាត់ត្រូវតែមានការចុះចូលក្រោមទីបន្ទាល់របស់ព្រះ
ជាម្ចាស់។ ឱ! លោកគ្រូអ�ើយ! ម�ើលចិត្ដលោកគ្រូ មិនទាន់ជារលេះបែកចេញពី
អំនួតនៅឡ�ើយទេ។ ចូរបោះបង់នូវអំនួតរបស់លោកគ្រូចោ
 លជាមុនស
 ិន ហ�ើយ
ចូរចុះចូលនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាសទ់ៅ»។ (ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ២៤០)។
រប�ៀបនៃការដែលព្រះជាម្ចាស់បានសង្គ្រោះគាត់គឺជាប្រភពទីបីនៃការដែល
គាត់មានទំនុកចិត្តល�ើសេចក្ដីសប្បុរសនៅក្នុងការគ្រោងទុកដ៏លម្អិតរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់។ នេះគឺរ�ឿងដ៏គួរឲ្យកោ
 តសម្គាល់មួយមែន។ លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម គឺជា
ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានភាពឈ្លាសវៃណាស់។ អ្នកម្ដាយរបស់គាត់បានបង្រៀន
គាត់ឲ្យចេះអានអក្សរក្នុងរយៈពេលតែមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះ (ពេលដែលគាត់ទ�ើប
តែមានអាយុបីឆ្នាំនៅឡ�ើយ) ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យឪពុករបស់គា
 ត់មានចិត្តរំភ�ើប ហ�ើយនិង
ភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីគាត់វិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីការធ្វើដំណ�ើរការងារ (ដកស្រង់
ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ១៤)។ កាលគាត់ទ�
 ើប
តែមានអាយុ១៦ឆ្នាំ គាត់បានចូលរ�ៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សាទីពីរនៅឯមហាវិទ្យាល័យមួយ
ដែលមានឈ្មោះថា ប្រោន (Brown University) ហ�ើយបានរ�ៀនចប់ដោយ

ជាប់
ចំណាត់ថ
 ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងច
 ំណោមអ្នករ�
 ៀនឆ្នាំសិក្សាជាមួយនឹងគាត់
ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំបន្ទាប់ក្រោយមក ដែលស្ថិតនៅក្នុងឆ
 ្នាំ១៨០៧។
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ទាក់ទងនឹងដំណ�ើរជ
 ីវិតខា
 ងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលជាអ្នកគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ មិនបានដឹងថាលោក
ចេកុប អឹមមាស៍ (Jacob Eames) កំពុងតែល្បួងលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ឲ្យចេ
 ញពី
ជំន�ឿដព
៏ ិតនោះឡ�ើយ។ លោក ចេកុប អឹមមាស៍ ជាបុគ្គលដែលបានប្រកាន់ខ្ជាប់
ទៅនឹងជំន�ឿដែលថា៖ ក្រោយពីពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតនូវគ្រប់អ្វីៗ
ទាំងអស់រួចស្រេចទៅហ�ើយ ព្រះអង្គក៏មិនបានខ្វល់ខ្វាយ ហ�ើយក៏បានបោះបង់
ចោលរាល់ធម្មជាតិទាំងអស់នោះ (Deism)។ រហូតមកដល់ពេ
 លដែលលោកគ្រូ
អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន បានរ�ៀនចប់ គាត់ឃ្លាតចេ
 ញឆ្ងាយពីជំន�ឿគ្រីស្ទបរិស័ទទៅ
ហ�ើយ។ គាត់បានលាក់ការនោះមិនឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គា
 ត់ដឹង រហូតមកដល់ថ្
 ងៃ
ខួបក
 ំណ�ើតទី២០ឆ្នាំរបស់គា
 ត់ ដែលប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ១៨០៨។ នៅពេលនោះ គាត់បានធ្វើឲ្យដួងចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយគាត់បានប្រេះស្រាំបែកខ្ទេចខ្ទី
យ៉ាងខ្លាំង ត្រង់ពេ
 លដែលគាត់បានប្រកាសប្រាប់ពួកគេថា គាត់លែ
 ងមានជំន�ឿ
ទ�ៀតហ�ើយ។ ហ�ើយគាត់ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅទីក្រុង ញ៉ូវយ៉ក (New
York) ដ�ើម្បទីៅរ�ៀនសរសេររ�ឿងល្ខោន—មានអី គាត់ព
 ិតជាបានធ្វើវាមែន ប្រមាណ
ជា៦ថ្ងៃក្រោយនោះ ដោយគាត់បានជិះសេះ
 ដែលឪពុករបស់គា
 ត់បានចែកឲ្យជា
កេរ្តិ៍មរតកទៅកាន់រូបគា
 ត់។
ប៉ុន្តែ  ជីវិតដែលគាត់បានគិតមិនក�ើតឡ�ើងទៅតាមក្ដីស្រមៃរបស់គាត់នោះ
ឡ�ើយ។ គាត់បានភ្ជាប់ខ្លួនគាត់ទៅនឹងជីវិតរបស់តួល្ខោនដែលគ្មានគោលដៅ
ក្នុងជ
 ីវិត គិតតែ
 ពីសប្បាយ។ ហ�ើយបន្ទាប់មកទ�ៀត ដូចអ
 ដែ
្វី លគាត់បានកត់ត្រា
ទុកថា ការរស់នៅរបស់គាត់គឺប្រៀបបាននឹង «ជីវិតដែលគ្មានការកោតក្រែង បែប
ជាជនអនាថា កំព្រើល អាវ៉ាសែ គ្មានទីជម្រកពិតប្រា
 កដ ដ�ើររសាប់រសល់ ស្វែង23

រកទីកន្លែងឯណានៅឲ្យតែបានស្នាក់នៅ ហ�ើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោត ក៏ថែមទាំង
បានបោកប្រាស់ម្ចាស់ផ្ទះ ឲ្យតែពេលណាមានឱកាសម្ដងៗទ�ៀតផង» (ដកស្រង់
ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ៤១)។
ភាពស្អប់ខ្ពើមក្នុងការរស់នៅបែបយ៉ាងដូច្នោះ គឺជាដ�ើមចមនៃចំណុចមួយចំនួន ដែលធ្វើឲ្យយ�ើងគួរតែពិនិត្យម�ើលជីវិតគាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ទាក់ទងនឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់បានចុះធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់គា
 ត់។ មាន
ពេលមួយគាត់បានធ្វើដំណ�ើរចេញទៅលេងពូរបស់គាត់នៅទីក្រុងស�ើវហ្វាលឌ៍
(Sheffield) ពូរបស់គាត់មានឈ្មោះថា អេប្រាអិម (Ephraim)។ ប៉ុន្តែ នៅពេល
គាត់ទៅដល់ទីនោះ គាត់បែរជាបានជួបបុរសម្នាក់ដែល «មានវ័យក្មេងដែលគាត់
ជាអ្នកគោរពកោតខ្លាចចំពោះព្រះជាម្ចាស់» ហ�ើយប
 ុរសម្នាក់នោះបានធ្វើឲ្យគាត់
មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះគាត់បានប្រកាន់ខ្ជាប់ជំន�ឿល�ើអង្គព្រះគ្រីស្ទ
ដោយមានការដឹងអំពីអ្វីដែលគួរធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើ ដោយមិនបានបង្ហាញពី «ភាព
តឹងរ៉ឹង ហ�ើយនិងភាពផ្ដាច់ការ» នោះទេ (ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson,
To the Golden Shore, ទំព័រ៤២)។ វាពិតជារ�
 ឿងដ៏គួរឲ្យចម្លែកមួយណាស់ ដែល
គាត់បានជួបប
 ុរសដ៏ក្មេងម្នាក់នោះ ជាជាងជួបព
 ូរបស់គា
 ត់នៅពេលនោះ។
យប់បន្ទាបន់ោះ គាត់បានទៅស្នាកន់ៅផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយ ដែល
ជាកន្លែងដែលគាត់មិនដែ
 លទៅសម្រាកពីមុនទាល់តែសោះ

។ ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់
បានសុំអភ័យទោសចំពោះគាត់ទុកជាមុន ដោយជម្រាបឲ្យគាត់ដឹងថា គាត់
ប្រហែលមិនអាចសម្រាន្តលក់ស្រួលបាននោះទេ ពីព្រោះមានបុរសម្នាក់ដែល
ស្នាក់នៅបន្ទប់ជាប់គាត់កំពុងតែឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ អស់រយៈពេលពេញមួយយប់
នោះ គាត់បានឮសំឡេងគេចេញចូល ហ�ើយឮគេនិយាយខ្សឹបខ�្សៀវៗ ក៏ដូចជាឮ
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សំឡេងស្រែកថ្ងូរ ហ�ើយនិងឮសំឡេងដកដង្ហើមយ៉ាងដង្ហក់ៗ។ ស្ថានភាពនោះ
បានធ្វើឲ្យគាត់មានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងដោយមានគំនិតថា បុរសដែលនៅ
ជាប់បន្ទបគា
់ ត់ប្រហែលជាមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនស្លាបន់ៅឡ�ើយនោះទេ។ គាត់ក៏
ចាប់ផ្ដើមមា
 នចម្ងលព
់ ីខ្លួនឯង ហ�ើយថែ
 មទាំងមា
 នគំនិតព្រួយភ័យជាច្រ
 ើនទាក់ទងនឹងពេ
 លដែលគាត់នឹងត្
 រូវលាចាកពីលោកនេះផងដែរ។ គិតហ�ើយ គាត់ចាប់
ផ្ដើមមា
 នអារម្មណ៍ ចង់អស់សំណ�ើចចំពោះភាពឆោតល្ងង់ខ្លួនឯង ដោយព្រោះថា
អ្នកដែលកាន់ជំន�ឿយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ខាងការយល់ឃ�ើញថា ព្រះអាទិករដែលបាន
បង្កើតអ្វីៗមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះពិភពលោកនេះទេ ដូចជារូបគាត់ផ្ទាល់ មិនគួរ
ណាទៅជាមានគំនិតប្រ
 ទាញប្រទង់ដោយមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងដូច្នោះឡ�ើយ។
នៅពេលដែលគាត់កំពុងរ�ៀបចេញដំណ�ើរនាពេលព្រឹកនាថ្ងៃបន្ទាប់ គាត់បាន
សួរទៅកាន់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់អំពីបុរសម្នាក់នោះដែលនៅជាប់បន្ទប់គាត់អំពី
អាការៈរបស់គាត់ថា ធូរស្រាលឬមួយយ៉ាងណាទៅហ�ើយ? ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់
បានឆ្លើយថា «អូ៎! គាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហ�ើយ»។ លោកគ្រូ ចឹឌសិន មានការ
ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ទៅល�ើការឆ្លើយតបដ៏ខ្លីមួយនោះ។ ហ�ើយខណៈពេលដែល
គាត់រ�ៀបនឹងដ�
 ើរចេញទៅ គាត់ក៏បានល�ើកសំណួរសួរបន្ថែមទ�ៀតថា «ត�ើលោកដឹង
ថា គាត់ជានរណាទេ? «អូ! បាទ! គាត់ជាបុរសមកពីមហាវិទ្យាល័យប្
 រូវាឌឹនស៍
(Providence College) គាត់មានឈ្មោះថា អឹមមាស៍ គឺលោក ចេកុប អឹមមាស៍»
(ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ៤៖ ប្រភព
នៃរ�ឿងនេះគឺជាការសរសេរចុះពីការកត់ត្រាទុ
 កដោយបានពីការប្រាប់តៗគ្នា ក្នុង
ចំណោមសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ ហ្វ្រេនស៊ីស៍ វេឡេនឌ៍
(Francis Wayland) ដែលបានដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ A Memoir of the Life
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and Labors of the Rev. Adoniram Judson/, D.D. វគ្គ១ (Boston: Phillips,
Sampson, និង Co. ឆ្នាំ១៨៥៤), ទំព័រ២៤–២៥)។
លោកគ្រូ ចឹឌសិន ស្ទើរតែ
 មិនអាចកម្រើកខ្លួនបានសោះនៅពេលនោះ។ គាត់បន្ត
នៅទនីោះយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមដោយចំណាយពេលជាច្រើនម�
 ៉ោងគិតទៅល�ើសេចក្ដី
ស្លាប់របស់មិត្តភក្ដិរបស់គាត់ ដែលជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅល�ើជំន�ឿថា ព្រះអាទិករមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះពិភពលោកនេះឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើលោក អឹមមាស៍ ដែល
ជាមិត្តភក្ដិរបស់គាត់ពិតជាបានជ�ឿយ៉ាងត្រឹមត្រូវមែន ដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលទ�ើប
ក�ើតមា
 នឡ�ើងនេះ គឺវាគ្មានអត្ថន័យអទ្វីេ។ ប៉ុន្តែ លោកគ្រូ ចឹឌសិន មិនអាចទទួល
ជ�ឿបានទេថា «ស្ថាននរកទ�ើបតែប�ើកមាត់របស់វា  ត្របាក់លេបលោក ចេកុប
អឹមមាស៍ ដែលលោកគឺជាមិត្តភក្ដិដ៏ស្និទ្ធស្នាលម្នាក់របស់គាត់ ហ�ើយក៏ជាអ្នក
ដឹកនាំ
 ផ្លូវគាត់ផង ឲ្យស្លាបន់ៅក្នុងភ
 ូមដ
ិ ៏តូចម
 ួយនេះ ចំពេលដែលគាត់បានជួល
បន្ទប់សម្រាកនៅក្បែរគ្នានោះបានឡ�ើយ—ពោលគឺថា ការនេះមិនអាចក�ើតឡ�ើង
ទៅរួចបានឡ�ើយ។ វាមិនអាចជារ�ឿងដ៏ចៃដន្យបាននោះទេ!» (ដកស្រង់ចេញពី
ស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ៤៥)។
ការដែលគាត់បានវិលត្រឡប់មកកាន់នូវសេចក្ដីជ
 ំន�ឿដត្រឹ
៏ មត្រូវវិញ គឺមិនបា
 ន
ក�ើតឡ�ើងភ្លាមៗនោះទេ។  ប៉ុន្តែ មកដល់ឥឡូវនេះ គាត់ព
 ិតជាមានការច្បាស់ពិត
ប្រាកដនៅក្នុងជំន�ឿគាត់មែន។ ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើដំណ�ើរដោយ

ស្ថិតនៅល�ើដង
វិថីនៃជីវិតរបស់គាត់ ដូចដែលសាវ័ក ប៉ុល កំពុងតែស្ថិតនៅល�ើដងផ្លូវទៅកាន់
ទីក្រុង ដាម៉ាស អញ្ចឹងដែរ ហ�ើយក្នុងពេ
 លឥឡូវនេះ លោកគ្រូ ចឹឌសិន ក៏គ្មានផ្លូវ
ណាដែលគាត់អាចគេចរួចផុតបាននោះឡ�ើយ។ គាត់ធ្លាប់បានប្រទាញប្រទង់ល�ើ
គោលជំន�ឿទាំងនេះអស់រយៈពេល ជាច្រើនខែកន្លងមកហ�ើយ។ គាត់បានចូល
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រ�ៀននៅឯសាលា

គម្ពីរ អែនឌូវ�ើរ (Andover Seminary) នៅខែតុលា ឆ្នាំ១៨០៨។
ហ�ើយនៅថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ គាត់បានថ្វាយខ្លួនគា
 ត់យ៉ាងពេញទីទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់។
កាលនោះនៅមហាវិទ្យាល័យ អែនឌូវ�ើរ និង វិលាមស៍ (Williams College) មាន
សិស្សានុសិស្សជាច្រើននា
 ក់ ដែលគេមានការឆេះឆួលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចេញទៅ
បម្រើធ្វើជាបេសកជន (ព្រឹត្តិការណ៍នៃភាពផុសផុលនោះ បាននាំឲ្យមាន «កិចប្រ
្ច ជុំអធិស្ឋាននា
 សម្បុកចំប�ើង» ដែលបានក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងខែសីហានៃឆ្នាំ១៨០៦
នៅក្បែរ មហាវិទ្យាល័យ វិលាមស៍ ហ�ើយមានបុគ្គលពីររូបក្នុងចំណោមអ្នកជួបជុំ
គ្នាមួយនោះបានទៅរ�ៀននៅមហាវិទ្យាល័យអែនឌូវ�ើរ)។
នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៨១០ លោកគ្រូ ចឹឌសិន និងបុគ្គលប៉ុន្មាននាក់
ផ្សេងទ�ៀតបានទៅជម្រាបដល់ក្រុមជំនុំខូនគ្រីគេឈិននីនូលិស៍ថា ពួកគាត់ចង់
ចេញទៅធ្វើជាបេសកជននាតំបន់ប្រទ
 េសអាស៊ីប៉ែកខាងក�ើត។ ពេលនោះហ�ើយ 
គាត់ក៏បានជួបកញ្ញា អេនន៍ ហ�ើយក៏បានធ្លាក់ក្នុងអន្លងស្នេហ
់
៍របស់នាងភ្លាមៗផង
ដែរ។ បន្ទាប់ពីពេលដែលគាត់បានស្គាល់កញ្ញា អេនន៍ ហាសស�ើលថិន (Ann
Hasseltine) បានរយៈពេលមួយខែក្រោយមក គាត់ក៏បានប្រកាសថា គាត់ចង់
ធ្វើជាអ្នកចែចង់នាង ហ�ើយក៏បានសរសេរសំបុត្រមួយច្បាប់ទៅកាន់ឪពុករបស់
នាងដូចត
 ទៅនេះ៖
«ឥឡូវនេះ ខ្ញុំសុំស្នើសួរលោកពូថា ត�ើលោកពូហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រី
 លោកពូ
ចុះនាវានៅដ�ើមនិទាឃរដូវនេះដែរឬទេ? ដោយប្រហែលជាលោកពូនឹងមិនអាច
ឃ�ើញកូនស្រី
 របស់លោកពូទ�ៀតឡ�ើយនៅល�ើលោកនេះ? ត�ើលោកពូព្រមហ៊ាន
អនុញ្ញាតឲ
 ្យនាងចាកចេញដោយប្រឈមមុខន
 ឹងទុ
 ក្ខល
 ំបាក ក៏ដូចជា
 ការរងទុក្ខ
ជាច្រើនដែលបេសកជននឹងប្រឈមមុខដែរឬទេ? ត�ើលោកពូព្រមអនុញ្ញាតឲ្យ
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នាងប្រឈមមុខន
 ឹងគ្រោះថ

្នាក់ ពេលជិះនាវានៅល�ើផ្ទៃមហាសមុទ្រដែរឬទេ? ឬ
ឲ្យនាងប្រឈមមុខទៅនឹងការជះឥទ្ធិពលនៃអាកាសធាតុដ៏កាចសាហាវ នាតំបន់
ប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យនាងអាចស្លាប់ទ�ៀតផង?
ត�ើលោកពូហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យនាងបំភ្លេចចោលរាល់សេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នា ដោយប្ដូរ
ជំនួសនឹងសេ
 ចក្ដីឈឺចាប់ទុ
 ក្ខព្រួយ សេចក្ដីបន្ទាបបន្ថោក ការជេរប្រមាថ សេចក្ដី
ប�ៀតប�ៀន ឬប្រហែលជារហូតដល់អាចបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងវេទនា ដ៏គួរឲ្យរន្ធតដែ
់ រ
ឬទេ?  ត�ើលោកពូហ
 ៊ានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតយោងតាមសេចក្ដីស្ន
 ើសុំខាងល�ើទាំង
ប៉ុន្មាន សម្រាប់បុព្វប្រយោជន៍នៃព្រះគ្រីស្ទ ដែលទ្រង់បានចាកសួគ៌ា  រួចហ�ើយ
បានមកសុគតសម្រាប់រូបកូនស្រីរបស់លោកពូ និងលោកពូផ្ទាល់ ហ�ើយនិង
សម្រាប់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសដែរឬទេ? ត�ើអាចដែរឬយ៉ាងណា ដ�ើម្បីជា
ប្រយោជន៍ដល់អស់អ្នកដែ
 លនឹងត្
 រូវវិនាសអស់កល្បជានិច្ចនោះ? ត�ើអាចឬអត់
ដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទីក្រុងស៊ីយ៉ូន ដែលជាទីក្រុងនៃប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធ?
ត�ើធ្វើទៅក�ើតឬអត់ ដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍នៃសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់? ត�ើលោកពូ
ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យការទាំងនោះក�ើតឡ�ើងចំពោះកូនស្រីរបស់លោកពូដែរឬទេ?
ដោយសង្ឃឹមថា លោកនឹងបានជួបកូនស្រីរបស់លោកពូជាថ្មីម្ដងទ�ៀតនៅល�ើ
ផែនដីថ្មី ដែលមានពោរពេញទៅដោយសិរីល្អ ហ�ើយក៏មានការបំពាក់នូវសេចក្ដី
សុចរិតចែងចាំងទាំងមានសំឡេងស្រែកសរស�ើរពីពួកអ្នកដែលធ្លាប់បាត់បង់តែ
ទទួលបាននូវក្ដីសង្គ្រោះវិញ ឲ្យព្រះសង្គ្រោះរបស់នាងបានល្បីល្បាញ ដោយឲ្យ
ការនេះបានក�ើតឡ�ើងតាមរយៈនាង គឺភាពវេទនា ហ�ើយនិងការពុំមានសង្ឃឹម
យ៉ាងអស់កល្បជានិច្ចដែរឬទេ?» (ដកស្រង់ចេ
 ញពីស�
 ៀវភៅ Anderson, To the
Golden Shore, ទំព័រ៨៣)។
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ការដែលឪពុករបស់នា
 ងបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកូនស្រី
 គាត់សម្រេចចិតដោយ
្ត
ខ្លួនឯង
គឺជាការដ៏គួរឲ្យភ្ញាកផ្អ
់ ើលយ៉ាងខ្លាំងមែន! កញ្ញា អេនន៍ ក៏បានសរសេរសំបុត្រទៅ
កាន់កញ្ញា លីឌា ខិមបឹល (Lydia Kimball) ដែលជាមិត្តភក្ម
តិ ្នាក់របស់នាងថា៖
«ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ ក៏នឹកសង្ឃឹម ហ�ើយប្រសិនប�ើព្រះជាម្ចាស់គ្មានដាក់រនាំង
ឃុំឃាំងទៅតាមព្រះទ័យព្រះអង្គទេ ខ្ញុំមានប្រផ្នូលចិត្ដចង់ចំណាយពេលវេលា
ជីវិតរបស់រូបខ្ញុំនៅឯទឹកដីរបស់អ្នកដែលកំពុងវង្វេងបាត់បង់មិនទាន់ស្គាល់ព្រះ
ដ៏ពិតនោះ។ ពិតប្រា
 កដណាស់! មិតអ�
្ត ើយ! ខ្ញុំបានគិតគូរត្រ
 ៀមខ្លួន រួចជាស្រេច
អស់ហ�ើយ ដោយប្ដេជ្ញានឹងបោះបង់រាល់ក្ដីស្រណុកសុខស្រួល និងការកំសាន្ដ
អរសប្បាយទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំអាចមាននៅស្រុកយ�ើង ហ�ើយក៏គិតលះបង់រាល់
ការស្រឡាញ់រាប់អានទាំងឡាយដែលខ្ញុំមានចំពោះញាតិនិងមិត្តភក្ដិផ្សេងៗ  
ដ�ើម្បីចេញទៅទីកន្លែងណាក៏ដោយដែលព្រះអង្គទតឃ�ើញថាស័ក្ដិសមសម្រាប់
រូបខ្ញុំឲ្យបានទៅតាមការគ្រោងទុក និងព្រះបញ្ញាញាណរបស់ផងព្រះអង្គចុះ។»
(ដកស្រង់ចេញពីស�
 ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ៨៤)។
ប្រមាណជាមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយមក នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៨១២ ពួកគាត់
ទាំងពីរក៏បានរ�ៀបការជាមួយនឹងគ្នា ហ�ើយក៏បានចុះនាវាប្រមាណជា១២ថ្ងៃ
ក្រោយបន្ទាប់ពីថ្ងៃរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ពួកគាត់បានចេញដំណ�ើរទៅជាមួយ
នឹងក្រុ
 មគ្រួសារពីរក្រុម និងប
 ុរសនៅលីវពីរនាក់ផ្សេងទ�ៀត (ពួកគាត់មា
 នឈ្មោះ 
លោក លូស�ើរ រៃស៍ (Luther Rice) លោក ហ្គោដឹន ហូល (Gordon Hall), លោក
សាំយ៉ូអែល និងលោកស្រី ហ៊ើរីអាឌ នូវូល (Samuel and Harriet Newell), លោក
សាំយ៉ូអែល និងលោកស្រី រូសាណា នូឌ (Samuel and Roxana Nott)។ ពួកគេ
បានជិះនាវាពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយព្រោះពួកគេគិតថា ប្រសិនប�ើមា
 ននាវា
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មួយណាលិចទៅ មួយទ�ៀតនឹងអាចរួចរស់មា
 នជីវិតទៅដល់ច្រាំងគោលដៅបាន។
[ប�ើត្រឡប់មកក្រោយបន្តិច ក្នុងចន្លោះពេលដែល លោកគ្រូ ចឹឌសិន បានរ�ៀបការរួច
ហ�ើយ លោកក៏បានចុះទៅតាមនាវាផ្សេងទៅប្រទេសអង់គ្លេស ដ�ើម្បរៃ
ី អង្គាសថវិកា
ពីក្រុម London Missionary Society។ ដោយសារកាលហ្នឹង ប្រទេសអង់គ្លេស
និងប្រទ
 េសបារាំងមានជាប់សង្គ្រាមនឹងគ
 ្នា គាត់កត្
៏ រូវបានទាហានចាប់ឃុំឃាំ

ង
ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណ�ើរនៅល�ើផ្ទៃសមុទ្រជ្រៅនៅឡ�ើយ ហ�ើយ
គេក៏បានចាប់យ
 កគាត់ទៅដាក់គុកនៅប្រទេសបារាំង។ ប៉ុន្តែ ជាថ្មីម្ដងទ�
 ៀត ការ
គ្រោងទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឈ្នះ ហ�ើយក៏មានគេឮសំឡេងតុងអាម៉េរិកកាំង
របស់គាត់ ហ�ើយបុរសម្នាក់នោះដែលមកពីទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វី (Philadelphia)
ក៏បានបង់ថ្លៃលោះគាត់ឲ្យរួចទោស នៅពេលដែលគាត់បានឃ�ើញ និងឮសម្លេង
ស្រែករបស់លោកគ្រូពេ
 លដែលគាត់កំពុងតែដ�ើរក្នុងក្បួនដំណ�ើរដូចជាព
 ួកទាហាន
ដែលគេចាប់បាននៅក្នុងសង្គ្រាមនោះ។ គាត់តែងតែសម្គាល់ថា នោះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយ ដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីបម្រុងគាត់ ឲ្យត្រៀម
ខ្លួន និងប្រ
 ឈមនឹងការរងទុក្ខក្នុងនា
 មជាបេសកជន។] ប្រមាណក្រោយពីការចំណាយពេលអស់មួយរយៈនៅប្រទេសឥណ្ឌា ពួកគាត់ក៏បានជ្រើសរ�ើសប្រឈម
មុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ ដោយចេញទៅនៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន (Rangoon) ហ�ើយបានទៅ
ដល់ទីនោះនៅថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៨១៣។ ទីនោះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃ
ដំណ�ើរជីវិតជាច្រើនឆ
 ្នាំដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈម ដូចជាអាកាសធាតុដ៏សែនក្ដៅ
ចំពោះពួកគាត់ដែលធ្លាប់រស់នៅតំបន់ដ៏ត្រជាក់ (អាកាសធាតុខុសគ្នាដាច់ស្រឡះប្រមាណជា៤២អង្សាសេ) រួមទាំងមានជំងឺអាសន្នរោគ ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺ
រាកមូល ក៏ដូចជាការប្រឈមមុខនឹងទុគ្គតភាព ឬភាពកំសត់មួយចំនួនផ្សេងៗ
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ទ�ៀត ត្រង់ថា ក្រោយមកក្នុងពេលវេលាខុសៗគ្នា ប្រពន្ធពីរនាក់របស់លោកគ្រូ
ចឹឌសិន បានបាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះ ហ�ើយកូនទាំង៧នាក់ក្នុងចំណោមកូន
ទាំង១៣នាក់ទ�ៀតរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ផងដែរ ព្រមទាំងគូកនជាច្រើននាក់
ទ�ៀតរបស់គាត់ក៏បានស្លាបទ�
់ ៀតផង។
ពីរឆ្នាំកន្លងផុតទៅទ�ើបពួកគាត់ទទួលបាននូវដំណឹងជាល�ើកដំបូងពីអ្នកផ្ទះ
របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ១៨១៥។ សមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់បាន
ស្លាប់ជាច្រើននាក់។ លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម នឹងមិនបានឃ�ើញអ្នកម្ដាយ  ក៏ដូច
ជាលោក ឪពុក ឬក៏ប្អូនប្រុសរបស់គាត់ទ�ៀតឡ�ើយ។ ហ�ើយគាត់ក៏មិនបានវិល
ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់រយៈពេលជាង៣៣ឆ្នាំទ�ៀតផង។ «ការធ្វើជាបេសកជននៅ
ជំនាន់នោះ» គឺមានសភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងល�ើផ្នែកវិជ្ជាបច្ចេកទេស វាខុសគ្នា
ឆ្ងាយណាស់ពីការធ្វើជាបេសកជននាពេលសព្វថ្ងៃនេះ។ ប្រសិនប�ើមាននរណា
ម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំង ថ្នាំកែរោគ ឬ ឱសថសម្រួលជម្ងឺគឺ ចាត់ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់
នោះចុះធ្វើដំណ�ើរតាមនាវាល�ើសមុទ្រ (គេធ្លាប់មានជំន�ឿថា ការធ្វើដំណ�ើរតាម
សមុទ្រជួយបន្ធូរបន្ថយអាការៈរោគជម្ងឺ)។ ដូច្នេះ  ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬក៏ការ
ធ្វើព័ន្ធកិច្ចគឺត្រូវបានផ្អាកមួយរយៈកាលសិន ដ�ើម្បីឲ្យគេអាចចុះធ្វើដំណ�ើរតាម
នាវារយៈពេលប្រមាណជា៣-៦ខែ។
ឬកពេ
៏ លខ្លះ វាអា
 ចមានរយៈពេលយូរជាងនោះទៅទ�ៀត។ ប្រមាណជា៨ឆ្នាំបាន
កន្លងផុតទៅ ក្នុងការធ្វើបេសកកម្មលោកស្រី អេនន៍ បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំង
ហ�ើយមានក្ដីសង្ឃឹមតែមួយគត់ដែលអាចនឹងសង្គ្រោះគាត់បាន៖ ត្រូវឲ្យគាត់ជិះ
នាវាទៅស្រុកវិញ។ គាត់បានចុះនាវានៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៨២១។ ហ�ើយ
គាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៨២៣ ប្រមាណជា២ឆ្នាំ៤ខែ
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ក្រោយពីពេលដែលគាត់បានចុះនាវានោះ។ ហ�ើយមុនពេលដែលគាត់បានមក
ដល់វិញ លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម មិនបានឮដំណឹងអ្វីពីគាត់អស់រយៈពេលប្រមាណ១០ខែ។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកបានរ�ៀបការហ�ើយ ហ�ើយពិតជាស្រឡាញ់
ប្រពន្ធខ្លួនមែន នេះជារប�ៀបមួយស្រដ�ៀងនឹងការលះបង់ជីវិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយ
ថ្ងៃ (ស្លាប់ក្នុងខ
 ្លួនឯ
 ងជាផ្ទួនៗ) ដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍ប
 ្ដូរមកនូវផលល្អប្រស�ើរដល់
អ្នកដ
 ទៃ និង ក្ដីអ
 ំណរដ៏ពេកពន់ផ
 ង។
អំណរមួយក្នុងចំណោមអំណរជាច្រើនផ្សេងៗទ�ៀតគឺ ការឃ�ើញនូវសេចក្ដី
សប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងចាំងនៅក្នុងទឹកដីដ៏ងងឹតនានា

។ ឧទាហរណ៍៖
នៅពេលដែលលោកស្រី អេនន៍ បានទៅទទួលការព្យាបាលនៅប្រទេសអាម៉េរិក
គាត់បាននិពន្ធស�
 ៀវភៅមួយក្បាល ដែលមានចំណងជ�ើងក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា
An Account of the American Baptist Mission to the Burman Empire (ដំណ�ើរជីវិតរបស់បេ
 សកជនអាម៉េរិកក្នុងបេ
 សកកម្មរបស់ក្រុ
 មជំនុំបាទីស្ទ ទៅកាន់
អាណាចក្ររបស់ប្រជាជនភូមា)។ ស�ៀវភៅមួយនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង
ទៅល�ើការត្រាស់ហៅឲ្យអ្នកផ្សេងទ�ៀត ចេញទៅបម្រើ ក៏ដូចជាឲ្យមានអ្នកអធិស្ឋាន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកថវិកាទាក់ទងនឹងបេសកកម្ម។ ការនោះនឹងមិនអាច
ក�ើតឡ�ើងបាននោះទេ ប្រសិនប�ើគាត់មិនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ហ�ើយបានដកខ្លួន
ចេញពីការបម្រើអស់រយៈពេល២ឆ្នាំនោះ។ ប៉ុន្តែ  ជារ�ឿយៗយ�ើងនឹងមិនងាយ
ឃ�ើញនូវគោលបំណងដ៏ល្អបែបនេះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្វែរឲ្យក�ើតមា
 នចេញពីការឈឺចាប់របស់យ�ើងនោះទេ ពោលគឺយ�ើងមិនអាចយល់នូវអត្ថន័យទាំងនេះ
បានទាំងស្រុងយ៉ាងច្បាស់លា
 ស់នោះឡ�ើយ។
តាមរយៈការតយុទ្ធនៃការធ្លាក់ខ្លួនឈឺ និងការដែលមានគេមកឆាឆៅគាត់
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លោកគ្រូ ចឹឌសិន នៅតែបន្តស្វះស្វែងព្យាយាមរ�ៀនភាសាភូមា បកប្រែព្រះគម្ពីរ
ក៏ដូចជាការផ្សាយដំណឹងល្អនៅតាមដងផ្លូវផងដែរ។ ប្រមាណជា៦ឆ្នាំក្រោយពី
ពេលដែលពួកគាត់បានទៅដល់ជាល�ើកដំបូង ពួកគាត់បានធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យ
បុគ្គលទីមួយដែលទទួលជ�ឿ គឺលោក ម៉ែង ម៉ែង ណូវ (Maung Nau)។ ការសាប
ព្រោះ មានរយៈពេលយូរ ហ�ើយក៏ពិបាកផងដែរ។ ហ�ើយការច្រូតក៏រឹតតែមានរយៈ
ពេលយូរឆ្នាំហ�ើយក៏កាន់តែពិបាកជាងនោះទៅទ�ៀត ប៉ុន្តែ នៅឆ្នាំ១៨៣១ លោកគ្រូ
ចឹឌសិន ចាប់ផ្ដើមឃ�ើញមានគេចាប់អារម្មណ៍ និងការប�ើកចិត្តជ�ឿនៅក្នុងទឹកដី
នោះ។ ហ�ើយគាត់ក៏បានកត់ត្រាទុ
 កថា៖
«ពួកគេចាប់ផ្ដ
 ើមចាប់អារម្មណ៍សួរ មានអ្នកមកសួរសឹងតែគ្រប់ព
 ីទីកន្លែង ទាំង
ពីទីជិត ហ�ើយនិងពីទីឆ្ងាយ [យ�ើងបានចែក] ខិត្តប័ណ្ណប្រមាណជាង១០,០០០
ដោយគ្រាន់តែឲ្យដល់អស់ដែលសុំ ហ�ើយចង់បានតែប៉ុណ្ណោះ  មិនមែនចេះតែ
ចែកឲ្យនោះទេ។ តាមខ្ញុំស្មាន មានប្រមាណជាង៦០០០នាក់បានមកសុំខិត-្ត
ប័ណ្ណនៅផ្ទះរបស់យ�ើង។ អ្នកខ
 ្លះបានធ្វើដំណ�ើរមកដោយចំណាយពេលអស់ព
 ីរ
ទៅបីខែ ដែលមកពីព្រំប្រទល់ថៃ ហ�ើយនិងចិនដោយសួរយ�ើងថា៖ «លោកគ្រូ!
យ�ើងបានឮថា មានស្ថាននរកដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច។ យ�ើងពិតជាភ័យខ្លាច
ខ្លាំងណាស់! ត�ើលោកគ្រូមានកូនស�ៀវភៅណាមួយដែលណែនាំប្រាប់យ�ើង
អំពីការគេចឲ្យផុតចេញពីស្ថាននរកនោះដែរឬទេ?» ហ�ើយអ្នកខ្លះទ�ៀតបានធ្វើ
ដំណ�ើរតាំងពីព្រំប្រទល់ប្រទេសខាថាយ (Kathay) ប្រមាណចម្ងាយជាង១៦១
គីឡូម៉ែត្រនៃភាគខាងជ�ើងនៃទីក្រុងអាវ៉ា (Ava) ហ�ើយសួរយ�ើងថា៖ «លោកគ្រូ!
យ�ើងបានអានកូនស�
 ៀវភៅដែលមានប្រាប់យ�ើងអំពីព្រះដន៏ៅអស់កល្បជានិច្ច។
ត�ើលោកគ្រូជាបុគ្គលដែលឲ្យស�ៀវភៅបែបនោះមែនឬ? ប្រសិនប�ើមែន សូមឲ្យ
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មកយ�ើងខ្ញុំមួយផង ដ្បិតយ�ើងចង់ដឹងអំពីសេចក្ដីពិតមុននឹងយ�ើងស្លាប់ទៅ»។
រីឯ អ្នកខ្លះជាអ្នកមកពីប្រទេសភាគកណ្ដាលដែលជាកន្លែងមិនទាន់បានឮអំពី
ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្មាននៅឡ�ើយទេ ហ�ើយសួរយ�ើងថា៖ «ត�ើលោកគ្រូជាអ្នកតំណាង
ឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែនឬ? សូមឲ្យកូនស�ៀវភៅដែលប្រាប់យ�ើងអំពីព្រះយេស៊ូវ
គ្រីស្ទមកឲ្យយ�ើងផង។» (ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ៣៩៨-៣៩៩)។
ប៉ុន្តែ មានការបង់ថ្លៃយ៉ាងធំក្នុងចន្លោះពេលដែលមានអ្នកជ�ឿដំបូងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៨១៩ និងពេ
 លវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចា
 ក់បង្ហូរន
 ូវអំណាចចេស្ដា
របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឆ
 ្នាំ១៨៣១នោះ។
នៅឆ្នាំ១៨២៣ លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ហ�ើយនិងលោកស្រី អេនន៍ បានរ�ើទី
លំនៅចេញពីទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូនទៅនៅអាវ៉ា ដែលជារាជធានីនៃប្រទេសភូមាប្រមាណជា៤៨៣គីឡូម៉ែត្រ ឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិភាគកណ្តាលនៃប្រទេស ហ�ើយក៏
កាន់តែឆ្ងាយពីវាលទំនាបនៃទន្លេអេរ៉ាវ៉ាឌី (Irrawaddy) ផងដែរ។ ការផ្លាស់ប្ដូរ
ទីលំនៅនាគ្រានោះគឺជាពេលដែលពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងណាស់
ពីព្រោះពួកគាត់បានរ�ទើៅរស់នៅជិតអធិរាជដែលជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់មុខ។
នៅខែឧសភានៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទ�ៀត ពួកទ័ពទាហានអង់គ្លេសបានមកចតនៅឯ
កំពង់ផែនៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន ហ�ើយបានវាយប្រហារកំពុងផែនោះ។ ដូច្នេះ ភ្លាមៗនេះ 
គេក៏បានគិតថា
 រាល់អស់អ្នកដែ
 លមកពីប្រទេសលោកខាងលិចគឺសុទ្ធតែជាពួក
អ្នកដែ
 លស�៊ើបអង្កេត ហ�ើយលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ក៏ត្រូវគេបានគេអូសគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់គា
 ត់ ហ�ើយនៅថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៨២៤ គេក៏បានដាក់គា
 ត់នៅ
ក្នុងគ
 ុកទ�
 ៀតផង។ គេបានចាក់ច្រវា
 ក់ជ�
 ើងគា
 ត់ ហ�ើយនៅពេលយប់គេ
 បានយក
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ឫស្សីវែងមួយ ហ�ើយបានល�ើកច្រវាក់នោះឡ�ើងដោយព្យួរជ�ើងរបស់លោកឡ�ើង
ល�ើ ហ�ើយដាំក្បាលចុះក្រោម។
ហ�ើយកាលនោះលោកស្រី អេនន៍ កំពុងតែមានផ្ទៃពោះ ប៉ុន្តែគាត់បានដ�ើរប្រមាណជា៣,២គីឡូម៉ែត្រជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ដ�ើម្បីទៅបរមរាជវាំងគឺ៖ ទៅទូលអង្វរ
ដោយប្រាប់ពួកគេថា លោកគ្រូ ចឹឌសិន មិនមែនជាអ្នកស�៊ើបអង្កេតទេ។ ហ�ើយ
សុំឲ្យពួកគាត់មា
 នសេចក្ដីមេត

្តាករុណាល�
 ើរូបប្ដីរបស់គាត់ផង។ លោកស្រី អេនន៍
បានសម្រួលបន្ទុកទោ
 សខ្លះដល់ប្ដីគាត់ ដោយពួកគេបានសម្រាលទោសលោកគ្រូ
អេឌដូនៃរឹម៖ ពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យគា
 ត់ដ�ើរទៅលេងនៅទីលានគុកជាជាងនៅ
ជាប់គុករហូតដោយអត់បានចេញក្រៅសោះ។ ប៉ុន្តែ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី ក៏អ្នក
ទោសនៅ ក�ើតមានចៃនៅល�ើក្បាល ខណៈពេលដែលពួកគេបរិភោគម្ហូបអាហារ
ដែលផ្អូមថែ
 មទ�ៀតផង ដូច្នេះ គេក៏បានកោរសក់ចេញពីក្បាលរបស់អ្នកមា
 នទោស
តែម្ដង។ ប្រមាណជិតមួយឆ្នាំបន្ទាប់មក ភ្លាមៗនោះស្រាប់តែព
 ួកគេបានរ�ើទីកន្លែង
គុកទៅភូមិមួយផ្សេងទ�ៀត ដែលដាច់ស្រយាលជាងមុន។ ពួកអ្នកមា
 នទោសមាន
សភាព រាងស្គមរីងរៃ គ្រាប់ភ្នែកយ៉ាងស្លេកស្លក់ សម្លៀកបំពាក់ដូចកន្ទប ហ�ើយ
ខ្លះទ�ៀតក៏ខ្វិនផ
 ងដែរ ដោយសារពួកគាត់បា
 នទទួលរងនូវការធ្វើទារុណកម្មខ
 ្លាំង
ល�ើសប្រមាណ។ នៅទីនោះ វានៅជិតម្ដុំវាលស្រែផង វាសម្បូរសត្វមូសជាច្រើន
ដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្ទើរតែ ឆ្កួត ព្រោះសត្វនោះមករុំជ�ើងអ្នកទោសដែលមានសុទ្ធ
តែឈាមដាបពេញ ដោយព្រោះគេបង្ខំឲ
 ្យដ�ើរផ្លូវសែនឆ្ងាយ។
មកដល់ពេលនេះ  កូនស្រីរបស់ពួកគាត់ដែលមានឈ្មោះថា ម៉ារាអេ (Maria)
បានក�ើតហ�ើយ ហ�ើយលោកស្រី អេនន៍ ក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំងណាស់
ដែរ។ ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ស្គមស្មើនឹងលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ប៉ុន្តែគាត់នៅតែ
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ព្យាយាមម�ើលថែប្ដីរបស់គាត់ ហ�ើយនិងកូនង៉ែតរបស់គាត់ ដោយធ្វើនូវអ្វីៗម
 ួយ
ចំនួននៅក្នុងរប�ៀបដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន។ កាលនោះគាត់មិនមា
 នទឹកដោះទេ
ហ�ើយតាមពិតទៅអ្នកយាមគុកក៏បានបង្ហាញនូវក្ដីមេត្តាករុណាខ្លះៗដល់ព
 ួកគាត់
ត្រង់ថា ពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូ ចឹឌសិន យកកូនង៉ែត ហ�ើយឲ្យដ�ើរចូល
ទៅក្នុងភ
 ូមិ ដ�ើម្បស
ី ុំស្ត្រីណាដែ
 លមានកូនង៉ែតឲ្យជួយបំបៅកូនរបស់គា
 ត់ផង។
នៅថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៨២៥ គេបានដោះលែងលោកគ្រូ ចឹឌសិន ឲ្យមាន
សេរីភាពភ្លាមៗតែម្ដង។ កាលនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវការឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែ
ក្នុងការចរចាជាមួយនឹងពួកអង់គ្លេស។ គាត់បានជាប់គុកអស់រយៈពេលចំនួន
១៧ខែ តែឥឡូវនេះវាបានបានដល់ទីបញ្ចប់។ ការនោះបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្ទើរតែ
ស្លាប់។  យ�ើងបានឃ�ើញហ�ើយថា ប្រពន្ធរបស់គាត់បានលះបង់ខ
 ្លួនឯ
 ង (ក៏ដូច
ជាកូនរបស់នាង) ក្នុងរា
 ល់កម្រិតគ្រប់បែ
 បគ្រប់យ
 ៉ាង ដ�ើម្បីបានម�ើលថែរក្សាបគា
្ដី ត់
នៅក្នុងសមត្ថភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន។ សុខភាពរបស់លោកស្រី អេនន៍
ក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងដុនដាប។ ប្រមាណជាង១១ខែក្រោយមក គាត់ក៏បានស្លាប់
ទៅ (នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៨២៦)។ ហ�ើយប្រមាណជា៦ខែក្រោយ

មកទ�ៀត
កូនស្រី
 របស់គាត់ក៏បានស្លាបដែ
់ រ (នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ១៨២៧)។
ខណៈពេលដែលលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម កំពុងតែរងទុក្ខនៅក្នុងគុក គាត់បានន-ិ
យាយទៅកាន់អ្នកជាប់ទោសនៅក្នុងគុកជាមួយនឹងគា
 ត់ថា «គេទំនងនឹងប្រ
 ណី
មេត្តាដល់ជីវិតខ
 ្ញុំហ�ើយ ហ�ើយប្រសិនប�ើគេប្រណីមែន នោះខ្ញុំនឹងកា
 ន់តែបំពេញ
ព័ន្ធកិចរ្ចបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែប្រ
 សិនប�ើគេមិនប្រ
 ណីទេ នោះសូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់បានសម្រេចចុះ។ ព្រះអង្គនឹងប�ើកទ្វារសម្រាប់អ្នកដទៃដ�ើម្បីអាចនឹងធ្វើ
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បេសកកម្មដែ
 លល្អប្រស�ើរជាងខ្ញុំបានធ្វើនេះទៅទ�ៀត។» (ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ៣៣៤)។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ដោយសារ
ប្រពន្ធ និងកូនរបស់គាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហ�ើយ គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឈមមុខ
នឹងទុក្ខលំបាក ភាពទ្រុឌទ្រោមតោកយ៉ាកជាងមុនទៅទ�ៀត។ ម�ើលទៅគឺហាក់
បីដូចជាព្រលឹងរបស់គា
 ត់បាក់ស្រុតតែម្ដង។ នៅខែកក្កដា បីខែបន្ទាបព
់ ីកូនស្រី
 ដ៏
វ័យក្មេងរបស់គា
 ត់ទ�ើបតែ
 បានស្លាប់ គាត់ក៏បានទទួលដំណឹងមួយទ�ៀតថា ឪពុក
របស់គាត់បានស្លាប់ជាង៨ខែមុនហ្នឹ
 ងបាត់ទ�ៀតហ�ើយផងដែរ។
ការបាត់បង់បែ
 បនេះបានជះឥទ្ធិពលល�ើផ្នែកខាងឯផ្លូវចិត្តរបស់គា
 ត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ គាត់ចាប់ផ្ដើមមានមន្ទិលសង្ស័យល�
 ើខ្លួនឯង ដោយចាប់ផ្ដើមឆ្ង
 ល់ថា ត�ើគាត់
បានក្លាយជាបេសកជន ដ�ើម្បីមហិច្ឆតា ឬក៏ភាពល្បីល្បាញសម្រាប់ខ្លួនឯងមែន
ឬ? គាត់ចាប់ផ្ដើមអានស�ៀវភៅពួកកាតូលិក ដែលទាក់ទងទៅនឹងជំន�ឿល�ើស
អធម្មជាតិ (អ្វីៗដែលក�ើតឡ�ើងក្រៅធម្មជាតិ) ដែលមានអ្នកនិពន្ធដូចលោក៖
មាដាមី ហ្គូយូន (Madame Guyon) លោក ហ្វេនីឡូន (Fenelon) និងលោក
ថូម៉ាស អេ. ខេមភីស៍ (Thomas a Kempis)។ល។ ដែលពួកអ្នកនិពន្ធនោះបាន
បណ្ដាលឲ្យគាត់ដកខ្លួនចេញពីសង្គម ហ�ើយទៅរស់ដូចតាបស ដែលមានកម្ម
និធាននិយម (“asceticism” ការដាក់ទោសល�ើខ្លួនឯង) ក៏ដូចជាការព្យាយាម
សម្លាប់ខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងរប�ៀបផ្សេងៗ ("self-mortification")។
គាត់បានផ្អាកការបកប្រែព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ ដែលនោះគឺជាការងារដែលគាត់ស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងជ
 ីវិតគា
 ត់ ហ�ើយក៏កាន់តែដកខ្លួនចេញពីមនុស្សម្ដែ
នា លនៅ
ជុំវិញគាត់ល�ើសដ�ើម។ គឺគាត់បានព្យាយាមដកខ្លួនចេញពី «អ្វីៗដែលម�ើលទៅ
ហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានអំនួត ឬកនាំ
៏ មកនូវភាពអរសប្បាយទ�ៀតផង»
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(ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ៣៨៧)។
គាត់មិនព្រមហូបបាយហូបទ
 ឹកនៅកន្លែងផ្សេង ក្រៅពីកន្លែងធ្វើបេសកកម្មនោះ
ទេ។ គាត់បានបំផ្លាញចោ
 លនូវរាល់ប័ណ្ណកោតសរស�ើរផ្សេងៗដែលបានថ្លែងចំពោះ
រូបគាត់។ គាត់ក៏បានដកពាក្យចេ
 ញពីការទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទេវវិទ្យា (Doctor
of Divinity) ដែលមហាវិទ្យាល័យ ប្រោន បានផ្តល់ជូនគា
 ត់ទុកជាកិត្តិយសនៅ
ឆ្នាំ១៨២៣។ គាត់បានដាក់ពាក្យដកឈ្មោះចេញ ដោយសរសេរសំបុត្រទៅកាន់
ក្រុម American Baptist Magazine។ គាត់បានឲ្យទ្រព្
 យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់
ទៅកាន់គណៈកម្មការបាទីស្ទ (Baptist Board) ដែលមានប្រមាណជាង៦,០០០
ដុល្នលាៅកាលនោះ ដែលសព្វថ្នេះ
ងៃ ស្មើនឹង១២៣.៧៩៨,៨៤ដុល្លា។ គាត់បានស្នើ
ឲ្យពួកប្រ
 មុខបេ
 សកកម្មកាត់ប្រា
 ក់ខែរបស់គា
 ត់ឲ្យស្មើនឹងមួយភាគបួន ហ�ើយបាន
សន្យាខ្លួនឯងថា គាត់នឹងកាន់តែ
 ថ្វាយតង្វាយល�ើសដ�ើម ដ�ើម្បីបម្រើបេ
 សកកម្ម
ថែមទ�ៀត។ នៅខែតុលា ឆ្នាំ១៨២៨ គាត់បានធ្វើខ្ទមដ
 ៏តូចម
 ួយនៅក្នុងព្រៃ ដែ

ល
ឆ្ងាយពីមូលម៉ិន (Moulmein) ដែលជាទីកន្លែងរបស់គា
 ត់ធ្វើបេសកកម្ម ហ�ើយក៏
បានរ�ល
ើ ំនៅទៅរស់នៅទីនោះនៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៨២៨។ កាលនោះគឺជា
ខួបគ
 ម្រប់២ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកស្រី អេនន៍។ គាត់បានរ�ើកន្លែងរស់នៅ គឺ
ក៏ដ�ើម្បីដកខ្លួនចេ
 ញពីសង្គមទាំងស្រុ
 ងតែម្ដង។
គាត់បានសរសេរសំបុត្រមួយច្បាប់ទៅកាន់សាច់ញាតិលោកស្រី អេនន៍ ដូច
តទៅ «ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ហូរល�ើផ្នូរដាច់ស្រយាលនៃម្ចាស់ស្នេហ៍របស់ខ្ញុំយ៉ាងឥត
ស្រាកស្រាន្ត (ជាផ្នូរដែលគេបានបោះបង់ចោល) ហ�ើយក៏យំចំពោះរណ្ដៅផ្នូរនៃ
ដួងចិត្តដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបស់ខ្ញុំផងដែរ» (ដកស្រង់ចេញពី Anderson, To the
Golden Shore, ទំព័រ៣៨៨)។ គាត់ថែមទាំងបានជីកផ្នូរមួយនៅក្បែរខ្ទមគាត់
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ហ�ើយទាំងអង្គុយសញ្ជឹងគិតនៅក្បែរផ្នូរនោះ ដោយនឹកដល់ដំណាក់កាលនានា 
ទាក់ទងទៅនឹងរូបកាយរបស់មនុស្ស ពេលចាប់ផ្ដើមរលួយស្អុយនៅក្នុងផ្នូរ។
ហ�ើយគាត់ក៏ថែមទាំងបញ្ជាឲ្យគេបំផ្លាញនូវរាល់សំបុត្រឯកសារនានារបស់គាត់
នៅទីក្រុង នូរ អិងគ្លិន ល�ើកលែងតែលិខិតឯកសារមួយច្បាប់ដែលប្អូនស្រីគាត់
ត្រូវការ។ គាត់បានដកខ្លួនចេញពីសង្គម ទៅរស់នៅឯកឯងអស់រយៈពេល៤០
ថ្ងៃ គឺរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈ�ើមានសត្វខ្លាជាច្រើន ហ�ើយគាត់ក៏បានសរសេរ
នៅក្នុងសំបុត្រមួយទ�ៀតប្រាប់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ឃ្លាតសែនឆ្ងាយចេញពីព្រះ
ជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់។ «ចំពោះខ្ញុំ យ�ើងមិនអាចស្គាល់ព្រះ
ជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គដ៏ធំបានឡ�ើយ។ ខ្ញុំជ�ឿល�ើទ្រង់ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានរកទ្រង់
ឃ�ើញទាល់តែសោះ។» (ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ៣៩១)។
ប្អូនប្រុ
 សរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា អែលណាថាន (Elnathan) បានស្លាប់
នៅថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៨២៩ កាលគាត់ទ�ើបតែមានអាយុត្រឹមតែ៣៥ឆ្នាំនៅ
ឡ�ើយ។ មរណភាពរបស់ប្អូនប្រុ
 សលោកជាចំណុចដែលនឹកស្មានមិនដល់ ព្រោះ
អីក្នុងគ្រា
 នៃដំណឹងនោះលោកគ្រូ ចឹឌសិន បានបង្ហាញអំពីការជាស�្បើយឡ�ើងវិញ
អំពីទុ
 ក្ខសោ
 កសង្រេងគ្រាំគ្រារបស់លោក ដោយលោកមានហេតុផលជ�ឿថា ប្អូន
លោកដែលធ្លាប់គ្មានជំន�ឿពេលលោកចាកចេញដំណ�ើរមកធ្វបេ
ើ សកកម្ម កាល
ពីប្រមាណជា១៧ឆម
្នាំ ុននោះ ហ�ើយឥឡូវនេះប្អូនគា
 ត់បានទទួលជ�
 ឿព្រះមុនគា
 ត់
បានស្លាប់។ ម្ល៉ោះហ�ើយ (ចាកពី ចិត្ដ សង្ស័យ ចិត្ដកំព្រា ចិត្ដនឹកស្មានមិនដល់
ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែ
 លបានក�ើតមា
 នឡ�ើងផ្ទួនៗគ្នាកន្លងរបស់គាត់) នៅក្នុងរយៈពេលនៃឆ្នាំ១៨៣០លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម បានង�ើបឡ�ើងចេ
 ញពីភាពស្រងូតស្រ39

ងាត់ ដែលប្រៀបបាននឹងទ
 ីងងឹតស
 ូន្យសុងរបស់គា
 ត់នោះទៅ។
ហ�ើយលោកអ្នកប្រហែលនឹកចាំដល់ឆ្នាំ១៨៣១—មួយឆ្នាំបន្ទាប់—គាត់ក៏
បានឃ�ើញមានគេចាប់អារម្មណ៍ល�ើព័ន្ធកិច្ចទាក់ទងនឹងការផ្សាយដំណឹងល្អ
យ៉ាងខ្លាំងក្លា នៅល�ើទឹកដីប្រទ
 េសភូមា។ ត�ើលោកអ្នកគិតថា នេះគឺជាការចៃដន្យ?
ឬមួយក៏ថា ព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងទុកជាមុននូវគំរូ ដ�ើម្បនាំ
ី មកនូវភាពទម្លុះទម្លាយ
ក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមាននៅក្នុងទ
 ីងងឹត និងកន្លែងដែលគេមិនទាន់បានស្គាល់
អំពីដ
 ំណឹងល្អនោះ មុនព្រះអង្គចាប់ផ្ដ
 ើមឲ្យមា
 នគេជ�
 ឿនៅក្នុងទីកន្លែងដែលយ�ើង
ទៅប្រកាសដំណឹងល្អទេឬអី?
មានចំណុចជាច្រើនថែមទ�ៀតដែលយ�ើងអាចល�ើកឡ�ើងបាន ជាពិសេសទាក់
ទៅនឹងការរងទុក្ខមួយចំនួនផ្សេងទ�ៀត ក៏ដូចជាអំណរនានារបស់គាត់ផងដែរ។
ប្រាំបីឆ្នាំក្រោយពេលលោកស្រី អេនន៍ បានទទួលមរណភាពទៅ នៅថ្ងៃទី១០
ខែមេសា ឆ្នាំ១៨៣៤ លោកគ្រូ ចឹឌសិន បានរ�ៀបការជាមួយនឹងលោកស្រី សេរ៉ា 
បូឌមែន (Sarah Boardman) ដែលគាត់ជាបេសកជន និងជា
 ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់។
ពួកគាត់មា
 នកូនប្រាំ
 បីនាក់ជាមួយគ្នា។  កូនគា
 ត់បីនាក់បានស្លាប់ទៅ ហ�ើយប្រាំ
នាក់ទ�ៀតនៅរស់រានមានជីវិត។ លោកស្រី សេរ៉ា  បូឌមែន គឺជាដៃគូជីវិតម្នាក់
ដែលពេញទៅដោយអំណោយទាន ហ�ើយក៏ពូកែខាងភាសាផង។ កាលនោះ
គ្មាននរណាគេពូកែល�
 ើសជាងគាត់ក្
 រៅពីលោកគ្រូ ចឹឌសិន នោះទេ។
ប៉ុន្តែ ១១ឆ្នាំក្រោយមក លោកស្រីក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំង ហ�ើយពួកគាត់
ទាំងពីរនាក់ក៏បានចុះនាវាទៅប្រទេសអាម៉េរិកវិញ ជាមួយនឹងកូនធំ
 ៗបនា
ី ក់របស់
ពួកគាត់។ ពួកគាត់បានទុកកូនតូចៗរបស់គាត់បីនាក់ទ�ៀតឲ្យនៅជាមួយនឹង
បេសកជនផ្សេង។ មុនពេ
 លលោកគ្រូ ចឹឌសិន បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេស
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ភូមាវិញ មានកូនស្រីតូចម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនតូចៗទាំងបនា
ី ក់នោះបានស្លាប់។
មួយវិញទ�ៀត ក្នុងការវិលត្រឡប់នោះ លោកគ្រូ ចឹឌសិន មិនបានទៅលេងប្រទេសអាម៉េរិកដែលជាស្រុកកំណ�ើតគាត់ អស់រយៈពេលជាង៣៣ឆ្នាំទៅហ�ើយ 
ហ�ើយគាត់បានធ្វើដំណ�ើរទៅវិញក៏ដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍សុខភាពរបស់ប្រពន្ធគា
 ត់
ដែរ។ ខណៈពេលដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើដំណ�ើរព័ទ្ធចុងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅខែកញ្ញា 
ឆ្នាំ១៨៤៥ លោកស្រី សេរ៉ា ក៏បានស្លាប់បាត់ទៅ។ ពួកគេក៏បានទម្លាក់យុថ្កានៅ
ឯកោះមួយដែលមានឈ្មោះថា ហេឡេណា (Helena) ហ�ើយគាត់ក៏បានសុំអនុញ្ញាតពេលវេលាសមរម្យមួយដ�ើម្បីជីកផ្នូរ សម្រាប់កប់សាកសពដែលជាភរិយា 
និងជាម្ដាយរបស់កូនៗគាត់។ ពេលរួចរាល់អស់ហ�ើយ ពួកគេក៏បន្តធ្វើដំណ�ើរ
នាវាឆ្ពោះទៅមុខប
 ន្តទ�
 ៀត។
ពេលនោះលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម មិនបានធ្លាក់ខ្លួនដុនដាបទៅក្នុងជម្រៅនៃភាព
ងងឹតដ
 ូចពេ
 លមុនទ�
 ៀតឡ�ើយ។ ឥឡូវនេះ គាត់មា
 នកូនៗរបស់គា
 ត់ ប៉ុន្តែល�
 ើស
ពីនោះទៅទ�ៀត ការរងទុក្ខរបស់គាត់ពីមុនៗបានធ្វើឲ្យគា
 ត់ចេះដកខ្លួនចេ
 ញពីការ
មានសង្ឃឹមច្រើនហួសហេតុពេកចំពោះជីវិតនាក្នុងលោកីយ៍នេះ។ គាត់កំពុងតែ
រ�ៀនស្អប់ជីវិតខ្លួនឯងនៅល�ើលោកីយនេះ ដោយ
៍
មិនផ្សាំជីវិតជាមួយនឹងភាពល្វីង
ជូរចត់ ឬក៏ក្ដីអស់សង្ឃឹម។ គាត់មា
 នតែការឆេះឆួលតែមួយគត់៖ គាត់នឹងវិលត្រ
 ឡប់ទៅបម្រើ ដោយចំណាយជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទ
 េសភូមាវិញ។ គាត់មាន
ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក
 ្នុងការរ�ៀបចំទុកដាក់ឲ្យកូនៗរបស់គា
 ត់តាំងទីលំនៅស្ថាន
ថ្មី ហ�ើយក៏ឲ្យគាត់មានពេលវេលារកនាវាវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសភូមាវិញដែរ។
ក្នុងពេលដែលគាត់បានមកស្រុកវិញ គាត់នៅមានសល់តែបុគ្គលម្នាក់គត់ដែល
គាត់នៅស្គាល់ ជាមនុស្សរស់នៅក្នុងទីក្រុង នូរ អិងគ្លិន។ បុគ្គលនោះគឺជាប្អូន
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ស្រីរបស់គាត់។ ប្អូនស្រីរបស់គាត់បានរ�ៀបចំទុកដាក់រក្សាបន្ទប់គេងរបស់គាត់
ឲ្យមានសភាពដូចពីមុន ពោលគឺដូចដែលពេលគាត់បានចុះនាវាប្រមាណ៣៣
ឆ្នាំមុននោះអញ្ចឹង ហ�ើយក៏នឹងបន្តធ្វើបែបនោះរហូតដល់ថ្ងៃដែលនាងស្លាប់ដែរ។
នរណាៗកមា
៏ នភាពភ្ញាក់ផ្អើលដែ
 រ នៅពេលដែលលោកគ្រូ ចឹឌសិន បានលង់
ស្នេហ៍ជាល�ើកទី៣ ដែលពេលនេះគឺជាមួយនឹងលោកស្រី អឹមម្លី ខឹបប�ើក (Emily Chubbuck) ហ�ើយក៏បានរ�ៀបការជាមួយនឹងនាងនៅថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា 
ឆ្នាំ១៨៤៦។ កាលនោះលោកស្រីមានអាយុ២៩ឆ្នាំ ហ�ើយលោកគ្រូ ចឹឌសិន មាន
អាយុ៥៧ឆ្នាំ។ លោកស្រីគឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ តែគា
 ត់បានបោះបង់នូវ
ភាពល្បីល្បាញរបស់គាត់ចោលដែលជាមុខរបរអាជីព ហ�ើយក៏ចេញទៅបម្រើជាមួយនឹងលោកគ្រូ ចឹឌសិន នៅប្រទេសភូមា។ ពួកគាត់បានទៅដល់ប្រទេសភូមា 
នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៨៤៦។ ហ�ើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យពួកគាត់មា
 នរយៈពេល៤ឆ្នាំជាមួយនឹងគ្នា។ គ្រានោះជាពេលវេលាដ៏ពោរពេញទៅដោយអំណរ ដែល
ពួកគាត់ម
 ិនធ
 ្លាប់មានបទពិសោធពីមុនម
 កទាល់តែសោះ។
ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៨៤៧ គឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំបូងរបស់
ពួកគាត់ទាំងព
 ីរ លោកស្រី អឹមម្លី បានរ�ៀបរាប់ដូចតទៅ «ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំ
រហូតមកដល់ពេលនេះ ឆ្នាំនេះគឺជាឆដែ
្នាំ លមានពេញទៅដោយអំណរយ៉ាងខ្លាំង
នៅក្នុងជ
 ីវិតខ្ញុំ។ ហ�ើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោត អ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងដួងចិត្ដខ្ញុំគឺថា
ស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏បានរ�ៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះ ជាពេលវេលាដមា
៏ នសុភមង្គលសម្រាប់រូប
គាត់ផងដែរ...ខ្ញុំមិនដែ
 លជួបបុរសណាដែ
 លពូកែវោ
 ហារក្នុងរាល់គ្រប់ប្រធា

នបទពី
មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំនោះទេ គាត់ពូកែ សឹងតែគ្រប់ប្រធានបទ
ដូចជា៖ សាសនា អក្សរសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ នយោបាយ—ហ�ើយនិងការដែល
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យ�ើងអាចនិយាយលេងស�ើចជាមួយនឹងគ្នាក្នុងនាមជាគូស្នេហ៍»។ (ដកស្រង់
ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ៤៨១)។
ពួកគាត់មា
 នកូនមួយជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែមិនយ
 ូរប៉ុន្មាន ជំងឺចាស់បានរាតត្បាតមក
ល�ើជីវិតរបស់លោកគ្រូ ចឹឌសិន ជាល�ើកចុងក្រោយម្ដងទ�
 ៀត។ មានតែក្ដីសង្ឃឹម
មួយគត់សម្រាប់ជីវិតរបស់គា
 ត់ គឺត្រង់ថាលោកគ្រូ ចឹឌសិន ត្រូវតែ
 ចុះនាវា ដ�ើម្បី
ព្យាយាមទៅព្យាបាលជម្ងឺរបស់គាត់។ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ១៨៥០ ពួកគេ
បានសែងលោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ទៅដាក់ល�ើនាវាមួយដែលមានឈ្មោះថា អ័ររីស្ទេឌ
មារី (Aristide Marie) ដែលកំពុងតែធ្វើដំណ�ើរទៅកោះហ្វ្រេនស៍ (Isle of France)
ហ�ើយមានមិត្តភក្ដិម្នាកឈ្មោះ 
់
ថូម៉ាស រេនណី (Thomas Ranney) ក៏បានចុះនាវា
ជាមួយនឹងគា
 ត់ផងដែរ ដ�ើម្បីជាជំនួយម�ើលថែលោកគ្រូ ចឹឌសិន។ នៅក្នុងទុ
 ក្ខវេទនារបស់គាត់ លោកគ្រូបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនម្ដងម្កាលទាំងឈឺចាប់ទ្រាំ
 មិនបាន ហ�ើយ
បានក្អួតស្លេកស្លាំងផង។ មានឃ្លាមួយដែ
 លជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយ

បង្អស់របស់
លោក៖ «មានមនុស្សតិចណាស់ដែ
 ល...ដែលបានស្លាប់យ៉ាងវេទនា

!» (ដកស្រង់
ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ៥០៤)។
នាម�៉ោង៤:១៥នាទីរស�ៀលត្រូវនឹងថ្
 ងៃសុក្រ ទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៨៥០ លោកគ្រូ
អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន បានទទួលមរណភាព ខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើ
ដំណ�ើរនៅល�ើផ្ទៃសមុទ្រ។ គាត់ក៏បានឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារ និងក្រុម
ជំនរុំបស់គាត់នៅឯប្រទ
 េសភូមាផង។ នៅក្នុងពេ
 លវេលានោះសោត នាវាក៏បាន
ឈប់នៅនឹងម
 ួយកន្លែងដែរ។
«ពួកនា
 វិកបានមកប្រជុំគ
 ្នាយ៉ាងស្រងូតស្រងាត់។ ពួកគេក៏បានប�ើកច្រ
 កចម្រៀក
នាវាផ្នែកខាងឆ្វេងឡ�ើង។ ពេលនោះពុំមា
 ននរណាអធិស្ឋានទេ....នាយនាវាគ្រាន់តែ
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ចេញបញ្តែ
ជា ប៉ុណ្ណោះ។ គេកទ
៏ ម្លាក់ក្ដាមឈូសចូលទៅក្នុងផ្ទៃ
 សមុទ្រនៅវេលាយប់
នោះ។ រីឯទ
 ីកន្លែងដែលគេបានទម្លាក់ក្ដាមឈូសរបស់លោកគ្រូ គឺស្ថិតនៅគំនូស
បន្ទាតខ្សែ
់ នាវាចរណ៍តាមទទឹង១
 ៣ដឺក្រេនា
 ទិសខាងជ�ើង និងតាមបណ្ដោយ៩៣
ដឺក្រេនាទិសខាងក�ើត ដែលសំដៅទៅទិសខាងក�ើតនៃពពួកកោះអានដាម៉ាន់
(Andaman)  ដែលប្រមាណជាពីរបីរយគីឡូម៉ែត្រ ពីទ
 ិសខាងលិចនៃភនានា
្នំ
នៅ
ប្រទេសភូមា។ នាវាមួយនោះដែលមានឈ្មោះថា អ័ររីស្ទេឌ មារី ក៏បានបន្តចេ
 ញ
ដំណ�ើរសំដៅទៅកោះហ្វ្រេនស៍តទៅទ�ៀត»។ (ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Anderson, To the Golden Shore, ទំព័រ៥០៥)។
ដប់ថ្
 ងៃបន្ទាប់ពនីោះ លោកស្រី អឹមម្លី ក៏បានសម្រាលកូនទីពីររបស់ព
 ួកគាត់ទាំង
ពីរ ប៉ុន្តែកូននោះក៏បានស្លាបទ់ៅវិញ ក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងសម្រាល។ ចំពោះ
លោកស្រី អឹមម្លី ផងដែរ គាត់ទ�ើបទទួលដឹងដំណឹងអំពីមរណភាពរបស់ប្ដីគាត់
បួនខែក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នោះ។ នៅខែមករាក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ គាត់ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុង នូរ អិងគ្លិន វិញ ហ�ើយក៏បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺក្អក
របេងបីឆក្រោយ ដែ
្នាំ
លពេលនោះគាត់ទ�ើបតែមានអាយុត្រឹមតែ៣៧ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។
លោកគ្រូ អេឌដូនៃរឹម ចឹឌសិន បានបកប្រែព្រះគម្ពីរចប់ទាំងស្រុ
 ង ហ�ើយក៏បាន
ចងក្រងស�ៀវភៅវចនានុក្រមឲ្យចប់ផងដែរ។ ហ�ើយមានអ្នកជ�ឿរាប់រយនាក់នៅ
ពេលនោះ ដែលកំពុងតែដឹកនាំក្រុមជំនុំ។ ហ�ើយសព្វថ្ងៃនេះ មានប្រមាណជា
៣៧០០ក្រុមជំនុំបាទីសន្ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលអះអាងថា ដ�ើមចមនៃជំន�ឿ
របស់ពួកគាត់គក�
ឺ ើតចេ
 ញពីលោកគ្រូ ចឹឌសិន ដែលខិតខំបម្រើដោយ

ឥតន�ឿយហត់ និងពេ
 ញទៅដោយកស្រ
្ដី ឡាញ់ផង។
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៥. ហ�ើយដូច្នេះ ក្នុងសេចក្ដីបញ្ចប់ យ�ើងខ្ញុំសូមទទូចអង្វរជាចុង
ក្រោយដល់ល�ោកអ្នកទាំងអស់គ្នា៖
ឱ! បងប្អូនអ�ើយ! ជីវិតរបស់យ�ើងកំពុងតែរសាត់បាត់ទៅដូចជាដពព
ុំ កអញ្ចឹង។
ឥឡូវនេះ មិនយ
 ូរមិនឆាប់យ�ើងក៏ត្រូវថ្លែ
 ងប្រាប់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពីអ្វីៗដែ
 ល
យ�ើងបានធ្វើ ពោលគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយ�ើងបានធ្វើយ៉ាងល្អ ទាក់ទងទៅ
នឹងកា
 រដែលយ�ើងចេះ
 ម�ើលថែទាំក្រុមជំនុំឲ្យបានល្អប៉ុណ្ណានោះទេ ប៉ុន្តែវា
 សំខាន់
ណាស់ផងដែរ ទៅល�ើ ការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គយ៉ាងពេ
 ញទី ក្នុងការបង្កើតសិស្ស
នៅគ្រប់ជា
 តិសាសន៍ផ្សេងៗនោះទៅវិញដែរ។
មានមនុស្សជាច្រើននៅល�ើផែនដីនេះ
 មិនទាន់មា
 នគ្រីស្ទបរិស័ទចុះទៅធ្វើការនៅ
ក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់នៅឡ�ើយទេ។ ពួកគាត់មិនទាន់បានទទួលព្រះគ្រីស្ទជា
សេ្តចនោះឡ�ើយ ហ�ើយពួកគាត់ក៏មិនស្គាលព
់ ីព្រះគុណរបស់ទ្រ
 ង់ដែ
 រ។ ពួកគាត់
ក៏កំពុងតែវិនាសបាត់បង់ទៅ ដោយមិនទាំងបា
 នឮនូវដំណឹងល្អទាល់តែ
 សោះ

។
ហ�ើយល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ពួកអ្នកដែ
 លគ្មានសង្ឃឹម ពិតជាមិនចង់ឲ្យលោកអ្នក
ចេញទៅប្រាប់គេអំពីជីវិតថ្មីនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះនោះដល់ខ្លួនដែរ ។ យ៉ាងហោច
ណាស់មែន! ពិតណាស់ ដែលពួកគាត់គិតថាមិនចង់ឲ្យលោកអ្នកទៅមែន។ ពួកគាត់មានចិត្ដជំទាស់ខឹងចំពោះកិច្ចបេសកកម្មរបស់ក្រុ
 មគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងតំបន់
របស់ខ្លួន ។ តែសព្វថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយនៃការចេញដំណ�ើរទៅបម្រើ
នៅក្នុងគ្រ
 ប់ទ
 ីកន្លែងដែលមនុស្សមិនទាន់បានឮនូវដំណឹងល្អ ហ�ើយព្រះអម្ចាស់នៅ
តែល�ើកឡ�ើងដដែលថា៖ «ម�ើល៍! ខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅ ដូចច�
 ៀមនៅកណ្តាល

ហ្វូងចចក...ហ�ើយគេ
 នឹងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាខ្លះដែ
 រ។ មនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នក
រាល់គ្នា ព្រោះតែនាមខ្ញុំ តែសូម្បីសក់មួយសរសៃល�ើក្បាលអ្នករាល់គ្នា ក៏មិនត្
 រូវវ-ិ
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នាសបាត់ផង» (ម៉ាថាយ ១០:១៦; លូកា ២១:១៦-១៨ គកស)។
ត�ើលោកអ្នកពិតជាប្រាកដច្បាស់ក្នុងចិត្ដថា ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យ
លោកអ្នកធ្វើជាគ្រូគង្វាលក្នុងតំបន់នេះ ឬក៏ក្នុងស្រុកណាដែលមានក្រុមជំនុំជា
ច្រើនហ�ើយមែនឬ? ឬក៏ព្រះអង្គទំនងជាកំពុងតែត្រាស់ហៅឲ្យលោកអ្នកឲ្យទៅ
បំពេញនូវអ្វីដែលជាកង្វះខាតនៅក្នុងសេចក្ដីរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នក
បានទៅកាន់ទីណាមួយ  ដូចជាគ្រាប់ស្រូវធ្លាក់ចុះទៅល�ើទីដីណាមួយបន្ទាប់
មកឲ្យវាអាចស្លាប់ បានជាប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតផលផ្លែ  ឬក៏ឲ្យលោកអ្នក
ចេះរ�ៀនស្អប់ជីវិតខ្លួនឯងនៅឯល�ើលោកីយ៍នេះ ដ�ើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចបង្កើតនូវ
ផលផ្លែជាច្រើន ក៏ដូចជាឲ្យលោកអ្នកអាចបន្សល់ទុ
 កនូវជីវិតខ្លួនឯងឲ្យបានរស់នៅយ៉ាងអស់កល្បជានិចវ្ចិញ?
លោកគ្រូ ចឹឌសិន បានសរសេរសំបុត្រមួយច្បាប់ទៅកាន់បេក្ខជន ដែលមាន
ចំណាប់អា
 រម្មណ៍ចង់ចេញទៅធ្វើជាបេសកជន នៅក្នុងឆ
 ្នាំ១៨៣២ដូចត
 ទៅ៖
«ចូរច
 ងចាំចំណុចនេះ
 ៖ មានមនុស្សជាច្រ
 ើនភាគរយណាស់ ដែលបានចេញទៅ
បម្រើនៅតំបន់ទ
 ិសខា
 ងក�ើត ហ�ើយបានប្រគល់ និងព
 លីជីវិតរបស់គេក្នុងរយៈពេល
៥ឆ្នាំក្នុងព័ន្ធកិច្ចបេសកកម្ម បន្ទាប់ពីពួកគេបានចាកចេញពីស្រុកកំណ�ើតរបស់
ពួកគេហ�ើយ។ ហេតុដូច្នេះ ចូរដ�ើរដោយថ្នមៗ ដ្បិតសេចក្ដីស្លាប់កំពុងតែសម្លឹង
ម�ើលនូវរាល់ជំហានរបស់លោកអ្នកដោយ

មិនពព្រិចភ្នែ
 កទេ។» (ដកស្រង់ចេញពី
ស�ៀវភៅ Advice to Missionary Candidates, និពន្ធដោយ

លោកគ្រូ៖ អេឌដូនៃរឹម
ចឹឌសិន, Maulmain, ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៨៣២)។
ឱ! បងប្អូនអ�ើយ! ចំណុចដែលយ�ើងគួរតែគិតពិចារណានោះគឺមិនមែនត្រង់
ថា ត�ើយ�ើងនឹងត្រូវស្លាប់ ឬក៏អត់នោះទេ ប៉ុន្តែគឺត្រង់ថា ត�ើយ�ើងនឹងស្លាប់នៅ46

ក្នុងរប�ៀបណាមួយដែលនឹងអា
 ចបង្កើតផ
 លផ្លែជាច្រើននោះវិញ។
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