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ខ្ញ ុំមនិអាចគិតប្រធានរទណាផ្សេងផ្ទៀត ដែលសុំខាន់ជាងផ្ែើមបសីរផ្សរផ្ប្ៅពីការ 
ទញកចិតតប្ពះជាម្ចា ស់ផ្ទ។ ផ្នះគឺជាប្រធានរទដ៏សំខាន់ ពីផ្ប្រះ ម្តងផ្ ើងផ្ប្រើសផ្រ ើស
ការទញកចិតតប្ពះជាម្ចា ស់ ផ្ ះមានប្រផ្ោរនដ៍ផ៏្ប្ចើនរារម់និអស់និងការអស្ចា រយផ្ទៀត
។ ការទញកចិតតប្ពះជាម្ចា ស់គឺជាផ្លូវែអ៏ស្ចា រយរុំសញតម ួដដើម្បផី្តល់ កិតតិយសែល់ប្ទង។់ 

តុំងពីែុំរូងផ្ៅកនញងផ្សៀវផ្ៅផ្នះខ្ញ ុំចងស់ងកតថ់ា ការទញកចិតតមនិដមនជា ការតពវកិចា
ដែលផ្ ើងរុំរក់ប្ពះផ្ទ ការទញកចិតតគឺជាអភ ័ឯកសិទធដែលប្ទងប់្រទានឲ្យផ្ ើង។ 
ផ្ ើងប្តូវបានអផ្ ជ្ ើញផ្ែើមបឲី្យទញកចិតតប្ពះជាម្ចា ស់ ផ្ ើ ផ្ែើមបផី្្វើការផ្ ះបាន ផ្ ើង
ប្តូវផ្រើកទាវ ររីវតិននកតីសញខស្ចនត អុំណរ និងសលដសែែរ៏ររិូរ  

ផ្ៅផ្ពលណាផ្ ើងលា រ ា្ូ លចុំដណកដែលម្ចនសញខភាពននការទញកចិតតប្ពះជា
ម្ចា ស់ផ្ៅកនញងកិចាការដែលផ្ ើងផ្្វើ ផ្ ះវានឹងផ្្វើឲ្យផ្ ើងរស់ផ្ៅផ្ោ  គ្មា នទញកខប្ពួ  
គ្មា នកងវល់ គ្មា នការភ័ ខាែ ច គ្មា នផ្ តញសល ថ ភាពសាញគស្ចា ញ។ ឧទា រណ ៍ៈ 
ខ្ញ ុំកុំពញងដតទញកចិតតប្ពះជាម្ចា ស់ផ្ែើមបរីួ  ខ្ញ ុំសរផ្សរផ្សៀវផ្ៅផ្នះ។ ផ្ ះម្ចនន័ ថា 
ខ្ញ ុំែឹងថា ខ្ញ ុំអតែ់ឹងអវីៗដែលខ្ញ ុំប្តូវែឹងកនញងការទញកចិតតប្ពះផ្ ើ ខ្ញ ុំប្តូវបានរ ា្ញ ះរ ា្ូ ល
ថាគ្មា នប្ទង់ ផ្ ះផ្សៀវផ្ៅនឹងសរផ្សរមនិបានលអផ្ ះផ្ទ។ ប្ពះជាម្ចា ស់ចងឲ់្យផ្ ើង
ពឹងដសអកផ្លើប្ទងប់្គរ់ផ្ពលនិងប្គរក់ិចាការទាុំងអស់។ គ្មា នអ្វីតូចដេកសំរាបព់្េះជា
មាា ស់ចំដ ះការចូលរមួ្ ដៅកនុងទីកន្នលងន្ដលកូនរបស់ព្េះអ្ងគមានកងវល់ដ ះដទ។ 
ចាបត់ុំងពមីាន ក់ៗមានទំដ រពឹងដសអកផ្លើខែួនឯងនិងឯករារយម្ក វាជាធម្ាតាផ្្វើឲ្យ

ផ្ ើងចុំណា ផ្ពលដព្ចើនបនតិច ផ្ែើមបដីរៀនទញកចិតតប្ពះជាមាា ស់យ៉ា ងដូចដម្ត៉ាច។ ដសនក
ម ួននការលុំបាករណាត លមកពី ផ្ ើងរួរប្រទះជាម ួផ្រឿងដែលផ្ ើងមនិសរា 
ចិតតដែលផ្្វើឲ្យផ្ ើងគិតថាមនញសេទាុំងអស់គឺមនិអាចទញកចិតតបាន។ រ ញដនតសែូវររស់ប្ពះ
ជាម្ចា ស់ គឺខញសពីសែូវររស់មនញសេ ផ្ ើ ប្ពះរនទូលររស់ប្ពះអងគរផ្ប្ងៀនផ្ ើងថាប្ពះ
អងគមនិដែលកញ ក និងមនិដែលផ្បាកប្បាស់ផ្ ើ ។ 

ផ្ៅកនញងផ្សៀវផ្ៅដនះ ខ្ញ ុំសងឃមឹថា អវីដែលខ្ញ ុំដចកចា ជាម ួផ្លាកអនក ផ្លាកអនក
អាចផ្រៀនទញកចិតតប្ពះផ្ោ គ្មា នរនទញក និងម្ចនរុំផ្នឿផ្ោ គ្មា នផ្ តញសល។ សរញរមក
វញិ ការទុកចិតតព្េះជាមាា ស់ទងំព្សុងគឺជាដគ្មលបំណងរបស់ដយើង  ម្និន្ម្នព្គ្មន់ន្ត
ជាការដគ្មរេព្េះអ្ងគប៉ាុដ ណ្ ះដទ ន្តកជ៏ាព្បដយជនដ៍ដ៏លើសលប់សំរាបដ់យើងន្ដរ។   



viii                                      ការទកុចិត្តឥត្រង្គើ!                 
ដៅដេល្ដយើងទុកចិតតព្េះជាមាា ស់ គឺដធវើឲ្យព្ទងស់េវព្េះហឫទយ័។ ដហដព្េើរ 

១១:៦ ន្ចងថា «ផ្រើឥតម្ចនផ្សចកតីរុំផ្នឿផ្ទ ផ្ ះមនិអាចនឹងគ្មរែ់ល់ប្ពះ ឫទ ័
ប្ពះបានផ្ ើ »។ ដសចកតីជំដនឿនិងការទុកចិតត គឺព្សដដៀងគ្មន ្ស់ ដយើងម្និអាច
បំន្បកបានដ ើយ។ ជំដនឿគឺជាសារធាតុម្យ៉ាងអ្ដ ជ្ ើញព្េះជាមាា ស់ ចូលកនុងជីវតិរបស់
ដយើង។ជំដនឿរកាព្េះវតតមានរបស់ព្េះដៅកនុងជីវតិរបស់ដយើង ដហើយភ្ជជ បដ់យើងជា
ម្យួព្ទងក់នុងផ្លូវន្ដលដេញដោយអ្ំ្ចដចសាត ។ 
ដយើងមានសព្តូវ មារសាតាងំ ន្ដលេយយម្បំន្បកដយើងេីទំ កទ់ំងដរ៏កីរាយ

ជាម្យួព្េះជាមាា ស់និងជីវតិន្ដលព្ទងព់្បទនដល់ដយើង។ សាតាងំលបួងដយើងដោយ 
ការភយ័ខាល ច ព្េួយបារម្ភ ថប់បារម្ភ ដោះសារ សាុគសាា ញ សងស័យ ដហើយនិងការជា
ដព្ចើនដទៀតន្ដលយកគំនិតដយើងដចញេីព្េះជាមាា ស់ ដហើយដធវើឲ្យដយើងដឹក ជំីវតិ ខ្លួន
ឯងកនុងផ្លូវម្យួន្ដលដយើងខ្ំព្បឹងន្ថ ទងំខ្លួនរបស់ដយើងយ៉ា ងព្តោបព្តដួស។ 
មានថាន បំនាបន្តម្យួគតសំ់រាប់ភ្ជេដវទ ដនះគឺទុកចិតតដល់ព្េះជាមាា ស់។ ខ្្ុ ំ

សូម្អ្ធិសាា ន ដេលអ្នកអានដសៀវដៅដនះដោកអ្នកនឹងទទួលព្េះគុណ កនុងការរដំោះ
ដោកអ្នកឲ្យរចួម្យួរយភ្ជគរយ និងអ្វីន្ដលដធវើឲ្យអ្នកព្េួយបារម្ភ ចូរដផ្េរថាវ យព្េះកនុង
ព្គបស់ាា នការណ៍ទងំអ្ស់ និងព្គបដ់េលដវោ។ 
ដេលអ្នកអាន និងសិកាដសៀវដៅដនះ ចូរទុកព្េះបនេូលដៅកនុងគំនិតៈ ម្ចនពរ

ផ្ ើ  អនកណាដែលផ្រឿែល់ប្ទង ់ទីពឹងែល់ប្ទង ់សងឃមឹផ្លើប្ទង ់ផ្ ើ ទញកចិតតែល់
ប្ទង។់       

ផ្ ផ្រម្ច ១៧:៧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ការទុកចិត្ត 

ឥត្រង្គើ 
 
 
 
 
 



 
ជំពូក ១ 

 

តត្ើអ្វីតៅជាការទុកចតិ្ត? 
.... 

 
ការចាប់ផ្តើមនៃការថប់បារមភ គឺជាចុងបញ្ចបន់ៃផេចក្តីជផំៃឿ ផ ើយការចាបផ់្តើ
មនៃផេចក្តីជផំៃឿ គឺជាទីបញ្ចប់នៃការថបប់ារមភ។  

George Mueller 
 
ផៅផេលណា ផយើងទុក្ចិត្តអ្នក្ណាម្នន ក្ ់ឬទុក្ចិត្តអ្វីមយួ ដែលបង្ហា ញគួរឲ្យផជឿជាក្់ 
ផ ោះជាការបិទបញ្ចប់ការថប់បារមភ។ ែូផចនោះ វាម្នៃសារោះេំខាៃ់ខាល ងំផែើមបផីរៀៃ ផត្ើអ្វី
ជាការទុក្ចិត្ត ៃិងការផជឿទុក្ចិត្តយ៉ា ងែូចផមតច។ ជាេិផេេ ផយើងចងផ់រៀៃផែើមបី
ទុក្ចិត្តែល់ព្េោះជាម្នច េ់។  

វច ៃុព្ក្មណូផអ្ ផវបេទ័រ ១៨២៨ ឲ្យៃិយមៃ័យពាក្យ ទុក្ចិត្តថា ‘ផេចក្តីទុក្
ចិត្ត, ផេចក្តីេងឃមឹផលើ ឬការេំរាក្នៃគំៃិត្ចំផពាោះផេចក្តីេុចរតិ្, យុត្តិធម,៌ មតិ្តភាេ 
ឬៃយ័ចំបងមយ៉ាងផទៀត្ចំផពាោះអ្នក្ណាម្នន ក្់’។ ដត្អ្នក្ណាដែលទុក្ចិត្ត ែល់ព្េោះផយ
 ូវា៉ា េិត្ ផ ោះៃឹងបាៃេុខវញិ (ផមើលេុភាេិត្ ២៩:២៥)។ 

ការទុក្ចិត្តផធវើឲ្យផយើងមៃិអាចរេ់ផៅផោយ 
គ្មា ៃទមងៃ,់ បៃទុក្ ឬការយក្ចិត្តទុក្ោក្ ់េីផព្ពាោះ 
ផយើងម្នៃទៃុំក្ចិត្តផ្េងផទៀត្ដែល ៃឹងផធវើការ
ជាមយួការផ ោះេព្ម្នបផ់យើង។ ជំៃួេឲ្យការ
ម្នៃអារមាណ៍ដបបផ ោះ គឺផយើងក្ំេុងបៃត្ទុក្ទមងៃែ់ធ៏ងៃផ់ៃោះ ផយើងក្អ៏ាចរកី្រាយៃឹង
េៃលឺដែលក្ំេុងដត្ជោះផៅក្នុងព្េលឹងរបេ់ផយើង។  

ការោក្់ការទុក្ចិត្តរបេ់ផយើងផៅផលើព្េោះជាម្នច េ់ ផ ើយៃិងការផបាោះបង ់ ការ
យក្ចិត្តទុក្ោក្រ់បេ់ផយើងផៅផលើព្ទង់ គឺទាមទារឲ្យផយើងផធវើការេផព្មចចិត្តផធវើវា។ 
ទំៃុក្ចផព្មៀងរបេ់ផេតចោវឌិផព្ចៀងជាផរ ើយៗអ្ំេីការទុក្ចិត្តរបេ់ព្ទងផ់ៅផលើព្េោះជា
ម្នច េ់។ ពាក្យថា ‘ទុក្’ គឺជាេក្មាភាេនៃពាក្យដែលផយើងផ ើញក្នុងព្េោះបៃទូលព្ទងជ់ា

ការទុក្ចិត្ត ផធវើឲ្យផយើងមិៃអាច 
រេ់ផៅផោយគ្មា ៃទមងៃ,់ បៃទុ ក្, 
ឬការយក្ចិត្តទុក្ោក្។់ 
 



2                                      ការទុកចិត្តឥត្រត្គើ!                 
ផរ ើយៗ ផៅផេលដែលព្ទង់្ តល់ការបផព្ងៀៃៃូវអ្វីដែលព្ត្ូវផធវើ ែូចជាទុក្ក្តីព្េឡាញ់, 
ទុក្ផលើបុរេថាីម្នន ក្,់ ទុក្ផលើដេបក្ផជើងនៃក្តីេុខសាៃត ក្ែូ៏ចជាទុក្ ទំៃុក្ចិត្តរបេ់អ្នក្
ផៅផលើព្េោះជាម្នច េ់។ (កូ្ឡូេ ៣:១៤, ផអ្ផេេូរ ៤:២៤, ផអ្ផេេូរ ៦:១៥, 
េុភាេិត្ ៣:៥)។ 

ព្េោះគមពរីដចងថា ‘ចូរផ្ទរបៃទុក្របេ់អ្នក្ផៅផលើព្េោះផយ ូវា៉ា  ផ ោះព្ទងៃ់ឹងជួយ ទប់
ទល់អ្នក្... (ទំៃុក្ែំផក្ើង ៥៥:២២)។ ខ្ុ ំចូលចិត្តគំៃិត្ថា ចូរផ្ទរទមងៃន់ៃបៃទុក្ផចញ។ 
ជាផរឿយៗផយើងរេ់ផៅជាមយួែួងចិត្តែធ៏ងៃ ់ ផ ើយគំៃិត្បៃទុក្ ប៉ាុដៃតព្េោះជាម្នច េ់គឺ
ក្ំេុងដត្ ផំយើងផៅរក្ជីវតិ្ដែល ម្នៃគុណភាេព្បផេើរជាងផៃោះ ដែលម្នៃដត្បទ
េិផសាធៃម៍យួគត្គ់ឺការទុក្ទំៃុក្ចិត្តរបេ់ផយើងផៅផលើព្ទង។់ ផោក្ណូផអ្ផវបេទ័របា
ៃៃិយយថា ការទុក្ចិត្តគឺជាការេំរាក្នៃគំៃិត្។ ផោក្សាវក្ប៉ាុលក្ប៏ាៃបញ្ជា ក្ក់ារ
ផៃោះផៅផេលដែលផោក្ ៃិយយថា ដត្ផយើងរាល់គ្មន ដែលផជឿ (ទុក្ចិត្ត) ផយើងចូល
ក្នុងផេចក្តីេំរាក្ផ ោះ វញិ (ផមើល ផ ផព្េើរ ៤:៣)។ 

ម្នៃដត្វធិីមយួគត្ដ់ែលផយើងអាចែឹងបាៃថា ផយើងេិត្ជាម្នៃទំៃុចិត្តផៅផលើព្េោះ
ជាម្នច េ់ ជាជាងេយយមទុក្ចិត្តព្ទង ់ គឺផទាោះជាមៃិដមៃ ឬ មៃិដមៃជាព្េលឹងរបេ់
ផយើងក្ំេុងេំរាក្ក្នុងផេចក្តីផសាា ោះព្ត្ង់របេ់ព្េោះជាម្នច េ់។ ព្បេិៃផបើខ្ុ ំៃិយយថា ខ្ុ ំ
ទុក្ចិត្តព្ទង ់ ប៉ាុដៃតខ្ុ ំផៅដត្សាព យបៃទុក្ែធ៏ងៃផ់ោយការព្េួយបារមភ ៃិង ផោយការថប់
បារមភ ផ ោះអ្នក្មៃិបាៃផ្ទរបៃទុក្ថាវ យព្េោះជាម្នច េ់ផឡើយ។ ព្បដ ល ជាខ្ុ ំចង់ផ្ទរ 
ព្បដ លជាខ្ុេំយយម ដត្ខ្ុ ំមៃិទាៃប់ាៃផធវើវាផៅផឡើយ។ 

ការយល់េីការផៃោះបាៃផធវើឲ្យខ្ុ ំផរៀៃេីការទុក្ចិត្តព្េោះយ៉ា ងែូចផមតច? វាផលើេេី
ការៃិយយ វាគឺជាការផ្ទរបៃទុក្របេ់ខ្ុ ំ េក្មាភាេនៃការេផព្មចចិត្ត ដែល កំារេំ
រាក្មក្ក្នុងព្េលឹងរបេ់ខ្ុ ំ (គំៃិត្, ឆៃទោះ, ែួងចិត្ត)។ ព្គ្មៃ់ដត្ព្េនម៉ា ថា អ្នក្ក្ំេុងដត្
សាព យេំពាយដែលម្នៃេុទធដត្ថាផៅព្គបក់្ដៃលងដែលអ្នក្ផៅ។ អ្នក្សាព យវាផៅផធវើ
ការ ផៅ្ារ ផៅវហិារ ផ ើយវាគឺជាបៃទុក្ែធ៏ងៃ ់ដត្អ្នក្ផៅដត្ សាព យវា។ ឥឡូវចូរព្េ
នម៉ាថា អ្នក្េផព្មចចិត្តទំោក្វ់ាផចាល ផ ើយគិត្ផមើលថា ផត្ើ អ្នក្ម្នៃអារមាណ៍ព្សាល
ប៉ាុណាា  ផ ើយអ្វីៗព្គប់យ៉ា ងៃឹងព្េួលជាងប៉ាុណាា ។  

 ផ ោះគឺជា្លូវផៅផេលដែលផយើងព្េួយផ ើយ 
សាព យបៃទុក្ ែធ៏ងៃជ់ាមយួផយើងជំៃួេព្បគល់វា
ឲ្យផៅព្េោះជាម្នច េ់។ ផយើងបៃត ការផៃោះផ ើយផធវើ

អ្វីដែលផយើងព្ត្ូវការផធវើ ប៉ាុដៃតបៃទុក្ែធ៏ងៃប់ាៃ្ទុក្ភាេេាុគសាា ញែធ៏ំផៅក្នុងផយើងៃិង 
ឲ្យជីវតិ្របេ់ ផយើងជួបការេិបាក្។ អ្នក្អាចេផព្មចចិត្តទម្នល ក្់បៃទុក្របេ់អ្នក្ផោយ 

អ្នក្អាចេផព្មចចិត្តទំោក្ប់ៃទុ ក្ 
របេ់អ្នក្ផចាលផៅនថងផៃោះ។ 
 



                                  តត្ើអ្វីតៅជាការទុកចិត្ត?                                       3 
ការទុក្ចិត្តផលើព្េោះជាម្នច េ់ ព្បេិៃផបើអ្នក្ផរ ើេ ផ ោះអ្នក្ៃឹងរកី្រាយដែលអ្នក្បាៃផធវើ
ការផៃោះ។  

ខ្ុ ំបាៃជួបព្បទោះមៃុេេជាផព្ចើៃដែលព្បាបខ់្ុ ំយ៉ា ងផលឿៃថា េួក្ផគទុក្ចិត្តព្េោះ 
ក្នុងការផោោះព្សាយបញ្ជា របេ់េួក្ផគ មៃិទាៃប់ាៃអ្វី្ង េួក្ផគព្បាបខ់្ុ ំថា េួក្ផគខាល ច 
ព្េួយបារមភ ផ ើយេយយមយ៉ា ងខាល ងំរក្មូលផ តុ្អ្វីដែលេួក្ផគគួរផធវើ។ ការផៃោះព្បាប់
ខ្ុ ំថា េួក្ផគផជឿ េួក្ផគគួរទុក្ចិត្តព្េោះ ផ ើយេួក្ផគចងទុ់ក្ចិត្តព្េោះ ប៉ាុដៃតេួក្ផគមៃិទាៃ់
បាៃផធវើដបបផៃោះផទ។  េួក្ផគៃិយយថា េួក្ផគទុក្ចិត្តព្េោះ  ដត្េួក្ផគព្ត្ូវ បាៃសាព យ 
បៃទុក្ែធ៏ងៃជ់ាផព្ចើៃ។  

ខ្ុ ំធ្លល បប់ាៃផរៀៃថា វធិីែព៏្បផេើរបំ្ុត្ក្នុងែំផណើ រការទំ ក្ទ់ំៃងរបេ់ផយើងជាមយួ
ព្េោះជាម្នច េ់ គឺការទុក្ចិត្តទាងំព្េុងផលើព្ទង។់ ព្ទង់ព្ជាបេីផេចក្តីេិត្ ដត្ការផ ោះៃឹង
ជួយ ផយើងឲ្យព្បឈមៃឹងវា។ ខ្ុ ំបាៃចំណាយផេលអ្ត្់ព្បផយជៃជ៍ាផព្ចើៃឆ្ន អំ្ោះអាង
ថាខ្ុ ំបាៃទុក្ចិត្តព្េោះផេលដែលខ្ុ ំព្េួយ ផ ើយជួបទុក្ខលំបាក្ ផ ើយវាក្េ៏ិត្ជាបាៃ
ជួយ ខ្ុ ំឲ្យសាា ល់ថា ការទុក្ចិត្តេិត្ព្បាក្ែម្នៃ្លដ្លលអ។ វាបផងកើត្េៃតិភាេ ជាេៃតិ
ភាេដែលម្នៃការយល់ចាេ់។  

ព្បេិៃផបើមៃុេេម្នន ក្ម់ៃិទាៃ់បាៃយល់េីចំណុចដែលអាចទុក្ចិត្តព្េោះទាងំព្េុង 
វាគឺជាការមយួេិផេេណាេ់ក្នុងការផសាា ោះព្ត្ង់ជាមយួព្េោះអ្ំេីការផៃោះ។ ក្នុងក្ណឌ
គមពរីលូកា៩ ម្នៃផរឿងលអមយួ អ្ំេីឪេុក្ដែលដេវងរក្ការផព្បាេឲ្យជាចំផពាោះកូ្ៃ
ព្បុេរបេ់ខលួៃ។ គ្មត្ប់ាៃព្បាបព់្េោះផយេ ូថា គ្មត្ប់ាៃផជឿ ប៉ាុដៃតគ្មត្ព់្ត្ូវការជំៃួយ 
ជួយ គ្មត្ក់្នុងការដែលគ្មត្ម់ៃិផជឿ (ផមើលលូកា៩:២៤)។ ខ្ុ ំដត្ងដត្ចូលចិត្តផេចក្តី
ផទៀងព្ត្ង់ ផៃោះ ផ ើយជាែំណឹងលអ គឺថាគ្មត្់បាៃទទួលការអ្សាច រយរបេ់គ្មត្។់ ផយើង
ព្គបគ់្មន ម្នៃការេងេយ័ោយជាមយួជំផៃឿរបេ់ផយើងព្គប់ផេល។ េងឃមឹថា ផយើង
ក្ំេុងលូត្ោេ់ ផ ើយក្ំេុងផរៀៃទុក្ចិត្តព្េោះជាម្នច េ់ដថមផទៀត្ ព្គបផ់េលផវោ ដត្
ការលូត្ោេ់គឺព្ត្ូវការផេល ផ ើយគ្មា ៃផ តុ្្លណាមយួជាផលេផទ ផបើអ្នក្
ទុក្ចិត្តព្េោះជាម្នច េ់ គឺមៃិឥត្ផខាច ោះផ ោះផទ។  

ខ្ុ ំបាៃបផព្ងៀៃព្េោះបៃទូលរបេ់ព្េោះជាងដេេិបឆ្ន  ំ ផ ើយខ្ុ ំក្៏បាៃផរៀៃទុក្ ចិត្ត
ព្េោះជាផព្ចើៃដែរប៉ាុ ា ៃឆ្ន ផំៃោះ។ ខ្ុ ំព្េនម៉ាយ៉ា ងមុត្ម្នថំា ខ្ុ ំៃឹងផរៀៃដថមផទៀត្ផៅ ផេល
ខ្ុ ំក្ំេុងផរៀៃ ៃឹងក្ំេុងព្សាវព្ជាវេព្ម្នប់ផេៀវផៅផៃោះ។ 
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បគុ្គលិកលកខណះនៃព្រះជាម្ចា ស ់
 

ក្នុងវចនានុក្ក្ម Merriam-Webster.com ឲ្យនិយមនយ័ការទុក្ចិត្តថាៈ ‘ជ ឿថ  
នរណាម្នន ក្់ ឬ ជ ឿថអ្វីមយួគឺអាចទុក្ចិត្តបាន ល្អ ជ ម្ ោះក្ត្ង់ ម្ននឥទធិពល្ ។ល្។’ 
ការទុក្ចិត្តគឺអាក្រ័យជៅជល្ើអ្វីដែល្ជយើងែឹងអ្ំពីបុគគលិ្ក្ល្ក្ខណាៈននអ្នក្ ដែល្ជយើង
ទុក្ចិត្តជនាោះ។ ជបើជយើងមនិអាចជ ឿថ អ្នក្ជនាោះល្អ ចិត្តល្អ ម្ននក្តីក្រឡាញ់ៃិងជពញ
ជៅជោយទំនុក្ចិត្ត ជនាោះជយើងមនិអាចោក្ទ់ំនុក្ចិត្តរបរ់ជយើង ជៅជល្ើជគបានជទ។  

ខ្ុ ំបានរក្ជ ើញថ ការរិក្ាជល្ើបុគគលិ្ក្ល្ក្ខណាៈរបរ់ក្ពោះ បាន ួយ ខ្ុ ំ រជមបើម
ណារ់ក្នុងការជរៀនពីរជបៀបទុក្ោក្ទ់ំនុក្ចិត្តជល្ើក្ពោះជាម្នា រ់ទងំក្រុង។ 
ឧទហរណ ាៈ ម្ននចំណុចបុគគលិ្ក្ល្ក្ខណាៈរបរ់ក្ពោះជាម្នា រ់មយួដែល្ក្បទន ភាព
ធូរក្្ល្ជាជក្ចើនឲ្យែល់្ខ្ុ ំ។ ជនាោះម្នននយ័ថ ក្ទងន់ឹងដត្ងដត្ជធវើការខុរផអាយ
កាល យផៅជាក្ត្ូវ។  

ខ្ុ ំធ្លា បទ់ទួល្យុត្តិធម៌របរ់ក្ទង់ជាជក្ចើនែងជហើយ  ជៅក្នុង ីវតិ្របរ់ខ្ុ ំ រាល់្ជពល្ 
ជហើយជៅជពល្ដែល្ខ្ុ ំអ្ត្ធ់មត្ន់ឹងអ្វីៗដែល្ហាក្ប់ីែូច ជាមនិយុត្តិធម ៌ ឬមនិជរមើភាព
ចំជ ោះខ្ុ ំ ជនាោះខ្ុ ំអាចទុក្ចិត្តក្ពោះក្នុងការដែល្ជធវើឲ្យការខុរជនាោះជៅ ជាក្ត្ូវវញិក្នុង
ផ្ាូវនិងក្នុងជពល្របរ់ក្ទង។់  ីវតិ្មនិដមនដត្ងដត្ជរមើភាពគ្នន  ប ុដនតក្ពោះជាម្នា រ់ក្ទង់
យុត្ិធម ៌ ជហើយជៅជពល្ជយើងទុក្ទំនុក្ចិត្តរបរ់ជយើងជល្ើក្ទង់ ជនាោះក្ទងន់ឹង ជោោះ
បនទុក្របរ់ជយើងជចញ ែបតិ្ក្ទង់ជធវើការតាមជយើង ជហើយនាភំាពយុត្តិ ធមម៌ក្ក្នុង ា្ ន
ភាពរបរ់ជយើង។  

ការទុក្ចិត្តជល្ើក្ពោះជាម្នា រ់ក្នុងការនាមំក្នូវភាពយុត្តិធម ៌ ជោោះខ្ុ ំពីការងារដែល្ខ្ុ ំ
ពាយាមជធវើជោយខាួនឯង។ ក្ពោះជាម្នា រ់បានបញ្ជា ក្ក់្នុងក្ពោះបនទូល្របរ់ ក្ទងយ់ា ង
ចារ់ថ ការរងរឹក្ជារបរ់ផ្ងក្ទង ់ក្ទងន់ឹងរងជគ ជហើយក្ទងន់ឹង ំ រុ ំំរោះរាស្ររត
របរ់ក្ទង់ាៈ 
 

ែបិត្ជយើង គ្ ល់្ក្ពោះអ្ងគដែល្ក្ទងម់្ននក្ពោះបនទូល្ថ «ជរចក្តីរងរឹក្
ជារបរ់ផ្ងអ្ញ អ្ញនឹងរងជគ ជនោះជាក្ពោះបនទូល្ននក្ពោះអ្ម្នា រ់» 
ជហើយ១ជទៀត្ថ «ក្ពោះ អ្ម្នា រ់ក្ទងនឹ់ង នុំ ំរំោះរាស្ររតក្ទង។់»  

ជហជក្ពើរ ១០:៣០ 
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ជែើមបភី្ាក្េបទពិជ្ធន ភាពយុត្តិធមរ៌បរ់ក្ពោះជាម្នា រ់ ជយើងក្ត្ូវដត្ម្ននឆនទោះក្នុង

ការ បដងវរ ា្ នការណ ជៅក្ពោះជាម្នា រ់ ជហើយបែិជរធៃក៍្នុងការពាយាមយក្ការងារ
មក្ជធវើជោយពឹងខាួនឯង។ ផៃោះគឺជាដផ្នក្មយួែព៏ិបាក្! ជហើយខ្ុ ំគិត្ថ ពួក្ជយើងភាគ
ជក្ចើន គឺដត្ងដត្យក្ខាួនជយើងជៅពាយាមជធវើក្ិចាការជោយខាួនឯង ជោយគ្នម នជជាគ
 យ័ រហូត្ទល់្ដត្ចុងជក្កាយជទើបជយើងម្ននឆនទោះផ្តល់្ការទុក្ចិត្តជល្ើក្ពោះជាម្នា រ់។ 
ជពល្មយួ ជយើងជធវើដបបជនាោះ ជយើងនឹងចាបជ់ផ្តើមម្ននបទពិជ្ធន ជា មយួភាពជ ម្ ោះ
ក្ត្ងរ់បរ់ក្ពោះជាម្នា រ់ ការជនាោះនឹងកានដ់ត្ងាយក្រួល្ក្នុងទុក្ចិត្តក្ទងម់តងជហើយមតង
ជទៀត្។ ម្ននជហតុ្ផ្ល្មយួ ពីការទុក្ចិត្តក្ពោះជាម្នា រ់អាចជាការលំ្បាក្ គឺពីជក្ ោះ
ក្ទងម់និបានក្បទនឲ្យជយើងភាា មៗនូវអ្វីដែល្ជយើងរំុ។ ជយើងទទួល្ពីក្ពោះជាម្នា រ់
តាមរយាៈជរចក្តី ំជនឿជហើយនិងការអ្ត្ធ់មត្។់ ជាធមមតា ដផ្នក្ននការងច់ាគំឺជាការ្ក្
ល្បងដែល្ទញយឹត្ជរចក្តី ំជនឿរបរ់ជយើងជៅក្ំរតិ្ថ្មីមយួជទៀត្។ 

ក្ពោះអ្ងគល្អ ជពញជោយក្តីជមតាត  បររុិទធ និងរបបុររ។ ក្ទង់ គឺជាក្តីក្រុណា ក្ទង់ជា
ក្តីជ ម្ ោះក្ត្ង ់និងជាក្តីពិត្។ ក្ពោះគឺជាក្តីក្រឡាញ់! ក្គបជ់ពល្ជវលា ក្ទង់ជៅដត្ែដែល្ 
ជហើយជយើងអាចពឹងដផ្អក្ជល្ើក្ទងត់ាមក្ពោះបនទូល្របរ់ក្ទង។់ 

វាជាការងាយក្នុងការោក្ទ់ំទុក្ចិត្តរបរ់ជយើងជៅជល្ើអ្នក្ណាម្នន ក្ ់ជយើងជ ឿថជគ
ក្រឡាញ់ជយើង ជហើយមនិក្ត្ឹមដត្ម្ននឫទធិអ្ំណាច ួយ ជយើងប ុជណាណ ោះជទ ប ុដនតដថ្ម
ទងំម្ននចិត្តចង ់ួយ ជយើងជទៀត្ផ្ង! ក្ពោះជាម្នា រ់ក្ំពុងដត្រង់ចា ំួយ អ្នក្ ជហើយនិងខ្ុ ំ 
ជហើយរាល់្អ្វដីែល្ជយើងក្ត្ូវការជធវើគឺក្គ្ននដ់ត្ទុក្ចិត្តជល្ើក្ទងជ់ែើមបជីធវើការជនាោះប ុជណាណ ោះ
។ តាមដត្ខ្ុជំមើល្ពី ីវតិ្របរ់ខ្ុ ំកាល្ពីមុន ខ្ុ ំអាចនិយាយយា ងក្បាក្ែថក្ពោះជាម្នា រ់
គឺពិត្ជាជ ម្ ោះក្ត្ង។់ ក្ទង់ដត្ងដត្ជៅចា ំួយ ជយើង ជទោះបីជាជយើងមនិបាន ជ ើញក្ទង់
ក្ជ៏ោយ។ ែរាបណាជយើងជ ឿថក្ទងក់្ំពុងជធវើការ ជនាោះក្ទង់នឹងបងាា ញជហើយជបើក្
រដមតង ពេីរ័តុតាងននក្ិចាការរបរ់ក្ទងជ់ៅក្នុងជពល្ែក៏្ត្ឹមក្ត្ូវមយួ។ ចូរ កុ្ំជបាោះបង ់
ជទោះបីជាជពល្រង់ចាហំាក្ប់ីជាយូរបនតិចក្តី ចូរបនតការទុក្ចិត្តជល្ើក្ពោះជាម្នា រ់! 

ក្គបជ់ពល្ដែល្ខ្ុ ំ ួបការលំ្បាក្ក្នុងការទុក្ចិត្តក្ពោះ ខ្ុ ំនឹក្ចាពំីការដែល្ ក្ទងប់ាន
ជធវើរក្ម្នបខ់្ុ ំកាល្ពីមុន ជហើយខ្ុ ំក្បាក្ែថ ក្ទងន់ឹងជធវើវាមតងជទៀត្។ ខ្ុ ំបានបនតជធវើ
ដបបជនោះ៤០ឆ្ន ជំហើយ ជហើយខ្ុ ំបានឆាងកាត្ក់ារថ្មីមយួពីឆ្ន ១ំ៩៧០ ជពល្ជនាោះខ្ុ ំបាន
រំុក្ពោះជាម្នា រ់ឲ្យក្បទនក្ដនែងថ្មី ូត្ចានមយួឡូែល់្ខ្ុ ំ។ បងជែវនិងខ្ុ ំគ្នម នក្បាក្ ់
ទិញក្ដនែង ជនាោះជទ ជហើយតាងំពីខ្ុ ំចាបជ់ផ្តើមែំជណើ ររបរ់ខ្ុ ំក្នុងការទុក្ចិត្តក្ពោះមក្ ខ្ុ ំ
បានទទូចរំុក្ដនែងជនាោះពីក្ទង់ែូចជាកូ្នជក្មងអ្ុីចឹង។ េូមក្រនម ជមើល្ក្តីរកី្រាយ
របរ់ខ្ុ ំប ុនាម នរបាត ហ ជក្កាយមក្ ស្ររតីម្នន ក្ដ់ែល្ខ្ុ ំជទើប គ្ ល់្ បានបងាា ញខាួនជៅម្នត្់
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ទវ រផ្ទោះរបរ់ខ្ុ ំជហើយនិយាយថ «ខ្ុ ំរងឃមឹថ អ្នក្ក្រីនឹងមនិគិត្ថខ្ុ ំឆកួត្ជទ ប ុដនតខ្ុ ំ
បានម្ននអារមមណ ថ ក្ពោះជាម្នា រ់ចងឲ់្យខ្ុ ំយក្ក្ដនែង ូត្ចានថ្មីមយួចំនួនមក្ ូន
អ្នក្ក្រី!» ខ្ុ ំបានរជំភ្ើបជាខ្ា ងំនូវទជងើវររបរ់នាងរហូត្ែល់្ខ្ុ ំពនយល់្នាងថ ខ្ុ ំបាន
ទូល្រំុក្ពោះជាម្នា រ់នូវក្ដនែង ូត្ចានទងំជនាោះ។ 
ជនាោះគឺជាបទពិជ្ធៃែ៍៏ក្បាក្ែមយួរបរ់ខ្ុ ំជាមយួភាពជ ម្ ោះក្ត្ងរ់បរ់ក្ពោះជាម្នា រ់ 
ជហើយក្៏ម្ននការជាជក្ចើនជទៀត្ជក្ើត្ជឡើងជាហូរដហរ។ 

ជៅក្នុងក្ពោះគមពរីប បីដែល្ជយើងបានអាន ផៅជពល្ោវឌីចង់ជៅរម្នា បយ់ក្ែ កូ្លី្
យា ត្ ក្គបគ់្នន បានបំបាក្ទ់ឹក្ចិត្តរបរ់គ្នត្់ ជហើយក្បាប់គ្នត្់ថគ្នត្ន់ឹងចាញ់ គ្នត្់
បាននឹក្ចាពំីរត្វរិងា និង ខ្ា  មុ ំដែល្បានគ្នត្់បានរម្នា បក់ាល្ពីមុនជោយ្រក្តី
ជ ម្ ោះក្ត្ងរ់បរ់ក្ពោះជាម្នា រ់ ួយ ។  ំជនឿរបរ់គ្នត្់បានជក្ើនជឡើង ជហើយគ្នត្ប់ាន
រម្នា បកូ់្លី្យា ត្។ (១្ំយូដអ្ល្ ១៧:៣៤-៣៦)។ 

ខ្ុ ំចងជ់ល្ើក្ទឹក្ចិត្តជលាក្អ្នក្ឲ្យចំណាយជពល្ ក្បដហល្ជាជពល្ឥឡូវជនោះ ររ
ជររនូវជពល្ជវលាមយួចំនួន ដែល្ជលាក្អ្នក្ធ្លា បម់្ននបទពិជ្ធៃ ៍ ជាមយួការ
ជ ម្ ោះក្ត្ងរ់បរ់ក្ពោះជាម្នា រ់ជៅក្នុង ីវតិ្ផ្ទទ ល់្ខលួៃរបរ់ជលាក្អ្នក្។ ខ្ុ ំអាចក្បាក្ែជា 
មយួជលាក្អ្នក្ថ ការជនោះនឹងេីុជាមយួជរចក្តី ំជនឿរបរ់ជលាក្អ្នក្ ជហើយអាចជធវើ 
ឲ្យអ្នក្ទុក្ចិត្តជល្ើក្ពោះជាម្នា រ់បានយា ងងាយនូវអ្វីដែល្អ្នក្ក្ត្ូវការជៅក្នុង ីវតិ្ របរ់
ជលាក្អ្នក្នាជពល្បចាុបបននជនោះ។  

ខ្ុ ំធ្លា បប់ានឮ ក្ក្ ‘ជ ម្ ោះក្ត្ង’់ ម្នននយ័ថ «ទុក្ចិត្តជល្ើ ឬពឹងដផ្អក្ជល្ើ»។ ជយើង
អាចពឹងជល្ើក្ពោះជាម្នា រ់! ជយើងក្អ៏ាចដផ្អក្ជល្ើក្ទង។់ ក្ទង់បានរនាថ មនិចាក្
ជចញពីជយើង ឬ ជបាោះបងជ់យើងជចាល្ជឡើយ ប ុដនតដត្ងដត្គងជ់ៅជាមយួជយើង។ (ជមើល្
ក្នុងក្ណឌ គមពរីម្ន ថយ ២៨:២០)។ 

ជៅជពល្ណាជយើងក្ត្ូវការអ្វីមយួចាបំាច់ ជយើងអាចទុក្ចិត្តក្ទងគ់ងជ់ាមយួជយើង 
និង ួយ ជយើង។ (ជមើល្ក្នុងក្ណឌ គមពរីជហជក្ពើរ១៣:៥)។ ជពល្ណា ជយើងឆាងកាត្ប់ទ
ពិជ្ធៃ៍ជនោះ ក្ទងគ់ងជ់ៅជាមយួជយើង ជហើយដត្ងដត្ ួយ ជយើង (រូមជមើល្១កូ្រនិ
ថូ្រ ១០:១៣)។ ជហើយជបើជគក្គបគ់្នន ជបាោះបងជ់យើង ក្៏ក្ទងជ់ៅដត្គងជ់ាមយួជយើង 
ជហើយក្ទងជ់ៅដត្ជ ម្ ោះក្ត្ង ់(ជមើល្ ២ធីម ូជថ្ ៤:១៦-១៧)។ 

ការរិក្ាែច៏ារ់លារ់ននចំណុចនិមយួៗ ននល្ក្ខណាៈរបរ់ក្ពោះជាម្នា រ់ គឺជា 
ក្បជយា ៃ៍យា ងខ្ា ងំមយួក្នុងការ ួយ ជយើងឲ្យជរៀនទុក្ចិត្តក្ទង។់ ខ្ុ ំនឹងបញ្ជា ក្ ់បដនាម
ជទៀត្ពីល្ក្ខណាៈរបរ់ក្ទង់តាមរយោះជរៀវជៅផៃោះ ប ុដនតខ្ុ ំក្៏រូមជល្ើក្ទឹក្ចិត្ត ជលាក្
អ្នក្ឲ្យដរវងរក្ធនធ្លនបដនាមជទៀត្ពីក្បធ្លនបទជនោះ ជហើយរិក្ាជោយខាួន ឯង។  
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ទៃំកុចតិ្ ត 
 

ទុក្ចិត្តគឺនិយាយពីទំនុក្ចិត្ត! ជយើងទងំអ្រ់គ្នន ែឹងថ ីវតិ្ងាយក្រួល្ គឺជពល្ណា 
ជយើងម្ននទំនុក្ចិត្ត។ ការជ ឿជាក្ថ់ជយើងអាចជធវើបាន  ួយ ឲ្យជយើងររ់ជៅ ជោយ
ភាពកាា ហានជាមយួនឹងអ្ំណរ ជហើយការរពំឹងទុក្ក្វ៏ ិាម្ននដែរ។ក្នុងនាមជាអ្នក្ជ ឿ
ក្ពោះជយរ ូ ទំនុក្ចិត្តរបរ់ជយើងក្ត្ូវជៅជល្ើក្ទង។់ ជយើងក្គប់គ្នន ម្ននទំនុក្ចិត្តក្ដនាង
ខាោះៗ ប ុដនតជយើងអាចក្បាក្ែចារ់ក្គបទ់ងំអ្រ់នន ីវតិ្ តាមរយោះការទុក្ចិត្តជល្ើក្ពោះ
ជាម្នា រ់។ ឧទហរហ  ែូចជាជពល្ខាោះ ខ្ុ ំម្ននអារមមណ  ថ ក្បាក្ែចារ់ជពល្
ដែល្ខ្ុ ំក្ំពុងបជក្ងៀនក្នុងមហារននិបាត្ ប ុដនតក្៏ម្ននជពល្ខាោះខ្ុ ំអ្ត្ក់្បាក្ែចារ់ដែរ។ 
ក្គបជ់ពល្ទងំជនាោះ ខ្ុ ំអាចជក្ ើរជរ ើរយក្ការក្បាក្ែចារ់បានែរាបណា ទំនុក្ចិត្ត
របរ់ខ្ុ ំជៅជល្ើក្ពោះក្គីរត មនិដមនខាួនរបរ់ខ្ុ ំ ឬ ខ្ុ ំម្ននអារមមណ ដបបណា។ 

ជលាក្្វក្ប ុល្បានបញ្ជា ក្់យា ងចារ់ថ គ្នត្ម់និបានទុក្ចិត្តជល្ើ្ចឈ់ាម
ជឡើយ។ ជទោះបីជាជលាក្ម្ននផ្ល្ក្បជយា ន ជាជក្ចើនពីក្ំជណើ ត្មក្ក្តី ក្ជ៏លាក្មនិ
បានោក្ក់ារទុក្ចិត្តរបរ់ជលាក្ជល្ើរបរ់ជក្ៅខាួនទងំជនាោះដែរ។ ជលាក្បាននិយាយ
ជោយជចញពីចិត្តថ ទំនុក្ចិត្តរបរ់ជយើងគឺជៅក្នុងក្ពោះក្គីរត(ជមើល្ក្ណឌ គមពរី ភ្លីី្ព 
៣:៣)។  

ការទុក្ចិត្ត គឺជាទំនុក្ចិត្តជល្ើអ្នក្ណាម្នន ក្ ់ ដែល្ក្ត្ូវបានជគទុក្ចិត្តជល្ើ  ជហើយ
ទំនុក្ចិត្តជល្ើក្ពោះក្គីរតជធវើឲ្យជយើងម្ននភាព
ងាយក្រួល្!វាជធវើឲ្យជយើងជធវើក្ិចាការជោយ
ក្រួល្ពីជក្ ោះផយើងជ ឿថជយើងអាចជធវើបាននូវអ្វី
ដែល្ជយើងចងជ់ធវើឲ្យរចួរាល់្។ការទុក្ចិត្តក្បាក្ែចារ់ែក្អ្រ់ភាពរមុគ ម្ ញ 
រំ ធ ទុក្ខក្ពួយ ជហើយនិងការភ្យ័ខ្ា ច។  

ខ្ុ ំនិយាយថ ជយើង«ម្នៃ»ទំនុក្ចិត្ត រូមបដីត្ជយើងគ្នម ន«អារមមណ »ទុក្ចិត្តក្ជ៏ោយ 
ជហើយជនោះជាចំណុចែរំ៏ខ្ន។់ អារមមណ ជររា វាអាចផ្ទា រ់បតូរ ក្គបជ់ពល្បាន មនិអាច
ក្ណំត្ប់ានជទ។ ែូជចនោះការោក្់ទំនុក្ចិត្តរបរ់ជយើងជល្ើអារមមណ  គឺជាជរឿងមនិឆ្ា ត្ជទ 

អ្នក្ក្បដហល្ជាោក្ ់ក្យជៅជធវើការជៅក្ដនាងមយួជហើយអ្នក្ចាបជ់ផ្តើម ម្ននទំនុក្
ចិត្តជោយ្រអ្នក្ជ ឿថអ្នក្ម្នន ំនាញដែល្ជគក្ត្ូវការ។ ប ុដនត ជៅ ក្ក់្ណាត ល្ផ្ាូវ
ជៅរម្នា រន  អ្នក្ចាបជ់ផ្តើមម្ននអារមមណ ថ អ្នក្ដែល្រម្នា រន  អ្នក្មនិចូល្ចិត្តអ្នក្
ជ្ោះ ជហើយរជំពចជនាោះ គំនិត្ជនាោះ (អាចមនិដមនជាការពិត្) បានជធវើឲ្យអ្នក្បាត្ប់ង់

ទុក្ចិត្ត គឺជាទំៃុក្ចិត្តផលើអ្នក្ណា 
ម្នន ក្ដ់ែលព្ត្ូវបាៃផគទុក្ចិត្តផលើ។ 
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ទំនុក្ចិត្ត។ យា ងណាក្តី ក្បរិនជបើ អ្នក្ម្ននទំនុក្ចិត្តជល្ើក្ពោះ អ្នក្អាចទុក្ចិត្តជល្ើក្ពោះ
អ្ងគក្នុងការផ្តល់្ក្ពោះគុណែល់្អ្នក្ ជហើយអ្នក្អាចបនត ការរម្នា រន របរ់អ្នក្ជាមយួ
នឹងទំនុក្ចិត្តជនាោះ ជបើរិនការងារជនាោះសាក្រមជាមយួអ្នក្ អ្នក្នឹងបានទទួល្ការ
ងារជនាោះ។ 

្តាងំមនិចងឲ់្យជយើងម្ននទំនុក្ចិត្ត ជោយ្រវាែឹងថ ជបើគ្នម នទំនុក្ចិត្តជទ 
ជយើងនឹងមនិម្ននភាពជជាគ យ័ជៅក្នុង ីវតិ្ប ុនាម នជទ។ រូមបដីត្មនុរែដែល្ម្នន
ជទពជការល្យ ឆ្ា ត្វយ័និងម្ននរមត្ាភាពក្តី ពួក្ជគក្ត្ូវការទំនុក្ចិត្ត។ 

ទំនុក្ចិត្តរក្ម្នប់ជយើង ជក្បងរក្ម្នបយ់នតជហាោះ ៖ យនតជហាោះក្ត្ូវការជក្បង ជែើមបី
អាចជហាោះជហើរបាន ជបើគ្នម នជក្បងជទ វាមនិអាចជហាោះបានជទ។    

វាមនិអាចជៅរចួជទ ក្នុងការម្ននទំនុក្ចិត្តទងំក្រុង ក្បរិនជបើ ោក្ទ់ំនុក្ ចិត្តខុរ
ក្ដនាង ជៅជល្ើមនុរែ ឬរម្នា រាៈ ជក្ ោះរបរ់ទងំជនាោះអាចផ្ទា រ់ដក្បបាន ប ុដនត ក្ពោះអ្ងគ
មនិដក្បក្បួល្ជឡើយ ជហើយក្ទង់ក្ម៏និកុ្ហក្ដែរ! ក្ពោះអ្ងគជាថ្មោ ដែល្ជយើងឈរជល្ើ 
ជៅក្នុងជលាក្ីយ ដែល្មៃិែូចជារល្ក្រមុក្ទដែល្ដក្បក្បួល្ផទ។ 
 



 
ជំពូក ២ 

 
ទំនកុចិត្តនមំកនូវការសរំាក 

 
អស់អនកដែលននឿយហតនិ់ងមានបនទុ កធ្ងនន់អើយ! ចូរមករកខ្ុ ុំ ខ្ុ ុំនឹង
នោយអនករាល់គ្នន បានសុំរាក... 

(មា៉ា ថាយ ១១៖២៨) (KHOV) 
 
និយមនយ័ននការទុកចិតតនៅកនុងនេបនសទើណូនអ នោកបានសនមតថា វាជាការសម្រមាក
ននគុំនិតនលើោកបបកិរយិាលអរបស់អនកណាមាន ក់នសេងនទៀត។ ខ្ុ ុំមានោរមមណ៍ថាវាសុំ 
ខានណ់ាស់នែើមបកីុំណតន់ិយមនយ័ជុំពូកកនុងនសៀេនៅននេះនៅកានគ់ុំនិតននការសុំរាក
របស់ចិតតគុំនិត។ ននេះគឺជាអវីដែលទុំងអស់គ្នន ម្រតូេការយា៉ា ងខាល ុំង នហើយមនុសេភាគ
នម្រចើនបុំសុតចងប់ានវា។ មាននរឿងជានម្រចើនកនុងជីេតិរបស់នយើងដែលម្រតូេយកចិតតទុក
ដាកន់ែើមបគីិតអុំពីពួកវានដាយមនិមានោរមមណ៍រ ុំនជើបរ ុំជួល។ ម្រពេះជាមាា ស់ចងជ់ួយ 
នយើង ប៉ាុដនតម្រសបនពលជាមយួគ្នន  នយើងម្រតូេពាយាមបនតនធ្វើវាទុំងអស់នដាយខលួនរបស់
នយើង ម្រទងន់ឹងមនិចងប់ងខុំការជួយ របស់ម្រទងន់លើនយើងទុំងម្រសុងនទ។  

ជាញឹកញាបម់្រពេះជាមាា ស់សតល់ជុំនួយែល់នយើងនដាយបញ្ជូ នមនុសេែនទនែើមបជីួយ 
ដចករ ុំដលកបនទុករបស់នយើងនៅកនុងជិេតិ។ នែេ និងខ្ុ ុំ នយើងមានកូនម្របុសពីរនាកដ់ែល
នធ្វើការជាមយួនយើងនៅកនុងពន័ធកិចា នហើយម្រពេះជាមាា ស់បានបញ្ជូ នពួកនគមកជួយ នយើង
នដាយដចករ ុំដលកបនទុកននការម្រគបម់្រគងពន័ធកិចាែធ៏្ុំននេះ។ វាពិតជាពិបាកនៅម្រគ្នែុំបូង
សម្រមាប់នយើងកនុងការម្របដលងកិចាការដែលនយើងធ្លល បទ់ទួលខុសម្រតូេពីមុន នហើយម្រប
គល់ពួកវានៅនោយកូនម្របុសៗរបស់នយើង។ វាជាការសម្រមចចិតតដែលនយើងបាននធ្វើ 
នហើយការនធ្វើែូនចនេះបានសតល់នោយនយើងនូេការសម្រមាកែអ៏ស្ចា រយននគុំនិត និងម្រពលឹង
របស់នយើង។ 

មានកិចាការនិងស្ចា នភាពជានម្រចើនដែលនយើងមនិមានបនតនទៀត នែើមបគីិតអុំពីវា 
ពីនម្ររេះកូនៗរបស់នយើងបាននមើលដែពួកវាសម្រមាប់នយើង។ ខ្ុ ុំមាននពលទុំននរនែើមបី
បនម្រងៀន និពនធ អធ្ិស្ចា ន សិកា នឹងសម្រមាប់ការនធ្វើបទបង្ហា ញតាមទូរទសេនរ៍បស់ខ្ុ ុំ។ 
ែូចដែលខ្ុ ុំអងគុយនៅទីននេះ នហើយសរនសរ មានកិចាការជានម្រចើនដែលែុំនណើ រការនៅ



10                                        ការទុកចិត្តឥត្រង្គើ!  
នៅកនុងពន័ធកិចាដែលខ្ុ ុំមនិបានែឹងពីវា។ ខ្ុ ុំន ើញលទធសលនហើយវាគឺដតងដតលអ ប៉ាុដនតខ្ុ ុំ
ទុកចិតតកូនៗរបស់ខ្ុ ុំ នែើមបមី្រគប់ម្រគងម្រគបទ់ិែឋភាពទុំងអស់ននការនាុំនយើងនៅរកលទធ
សលននាេះ។ កូនម្របុសរបស់ខ្ុ ុំ ដាន នទើបដតម្របាបខ់្ុ ុំមេលិមុញិននេះថា កមមេធិ្ីទូរទសេន៍
របស់នយើងឥឡូេននេះមាននៅនលើ ដណតេ លតី នហើយខ្ុ ុំពិតជាមានការរ ុំន ើបនដាយការ
ភ្ាកន់សអើលយា៉ា ងខាល ុំង។ ននាេះគឺជាឱកាសែអ៏ស្ចា រយនែើមបនីៅែល់មនុសេជានម្រចើន នហើយ
ទុំងអស់ននេះបាននកើតនឡើងនដាយមនិមានការជាប់ទកទ់ងរបស់ខ្ុ ុំននាេះនទ នម្ររេះខ្ុ ុំ
បានម្របគល់ដសនកននការម្រគបម់្រគងននពន័ធកិចាននាេះនៅអនកណាមាន កន់សេងនទៀត។ 

កូនម្របុសរបស់ខ្ុ ុំ ដាេឌី បាននធ្វើនោយខ្ុ ុំភ្ាក់នសអើល នៅនពលដែលនគបានបង្ហា ញខ្ុ ុំ
នូេរូបភាពននគុំនរាងនៅ តានសានីោ ដែលនយើងបានឧបតាមនិងនមើលខុសម្រតូេ។ ខ្ុ ុំ
ទទួលបានអុំណរននការដចករ ុំដលកនៅកនុង ការស្ចទរននការជួយ ែល់មនុសេជានម្រចើន 
ប៉ាុដនតខ្ុ ុំមនិមានកតីបារមភសូមបដីតមតងអុំពីនសចកតីលុំអិតរាប់រន ់ ដែលបានចូលនៅកនុង
ការនធ្វើនោយគុំនរាងទទួលបាននជាគជយ័។ 

កូនម្របុសៗរបស់ពួកនយើងគឺជានែគូររបស់នយើងនៅកនុងពន័ធកិចា នហើយនទេះបីជា
នយើងនៅដតនធ្វើការធ្ងន ់ ដតនយើងកម៏និមានភារេះនិងបនទុកធ្ងនហួ់សនពកននាេះដែរ។ 
នយើងមនិម្រតូេបានសងកតស់ងកិននដាយកតីបារមភនិងភាពខវល់ខាវ យនទ។ គុំនិតរបស់នយើង
គឺបានសុំរាក! 

ម្រពេះជាមាា ស់មាននសចកតីអុំណរកនុងការនធ្វើនោយនយើងភ្ាក់នសអើល នហើយនឹងនធ្វើ
ែូនចនេះជានរឿយៗ ម្របសិននបើនយើងដាកប់ញ្ហា នានានិងការការររនៅកនុងម្រពេះហសតរបស់
ម្រទង។់ ម្រទងច់ង់នធ្វើជានែគូរជាមយួនយើងកនុងជីេតិរបស់នយើង នហើយនៅនពលដែល
នយើងយល់ម្រពមនោយម្រពេះអងគនធ្វើែូនចនេះ ចិតតរបស់នយើងនឹងោចសុំរាកបាន។ នយាង
តាមខគមពរី នយើងម្រតូេបានម្រតាស់នៅនៅកនុងភាពជាមតិតសមាល ញ់និង ការម្របកបជាមយួ
នឹងម្រពេះជាមាា ស់។ ១កូរនិែូស ១៖៩(KHSV) បាននិយាយរនបៀបននេះ៖ 

 

ម្រពេះជាមាា ស់មានម្រពេះទយ័នស្ចម េះម្រតង ់គួរទុកចិតត ោចទុកចិតតបាន) ែូនចនេះ
នហើយម្រពេះបនទូលសនារបស់ម្រទងគឺ់ដតងដតពិត នហើយនយើងោចពឹងដសអក
នលើម្រទង់បាន ម្រពេះអងគបានម្រតាស់នៅបងបអូ ននោយរមួរស់ជាមយួម្រពេះ
បុម្រតារបស់ម្រពេះអងគ គឺម្រពេះនយស ូម្រគិសតជាម្រពេះអមាា ស់នននយើង។ 
 

ទុំនាកទ់ុំនងជាមយួម្រពេះជាមាា ស់ គឺនម្រចើនជាងការោនខគមពរីមយួនែងៗ នម្រចើនជាង
ការនៅម្រពេះេហិារនរៀងរាល់សបាត ហ៍ នម្រចើនជាងការថាវ យតង្ហវ យ នហើយម្របដហលជាការ
នធ្វើនរឿងលអមយួចុំនួន។ ននាេះគឺម្រគ្ននដ់តជាដបបដសនស្ចសនាប៉ាុនណាណ េះ ប៉ាុដនតទុំនាកទ់ុំនង
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ដែលបរបិូណ៍ និង ែអ៏ស្ចា រយគឺនយើងថាវ យតាមរយេះ   នសច
កតីជុំននឿកនុងម្រពេះម្រគីសតជានែគូរ។ ម្រទងម់្របទននោយនយើងនូេ
លទធភាពនហើយ ថានយើងនម្របើម្របាស់វាម្រគបក់ាលៈនទសទុំង
អស់នយើងនជឿនលើម្រទង។់ ម្រទងក់រ៏ចួរាល់សងដែរកនុងការនដាេះ
ម្រស្ចយម្រគប់ទុំងបញ្ហា ទុំងអស់ដែលនយើងមនិោចនដាេះម្រស្ចយបាន។ ខ្ុ ុំចងន់ិយាយ
ថាចូរទុកចិតតម្រពេះថាម្រទងជ់ួយ អនកឳ្យនធ្វើបានលអបុំសុតនហើយទុកចិតតម្រទងន់ធ្វើឳ្យសុំរាក។ 
 

ក្តសីខុសាន្តនន្ចតិ្ តគនំ្តិ្ 
 

ម្រពេះជាមាា ស់ម្របទននោយនយើងនូេកតីសុខស្ចនតននសលូេចិតតនៅនពលដែលនយើងដាក់
នសចកតីទុកចិតតកនុងម្រទង។់ ជាទូនៅនៅនែងបនាទ ប់មានគុំនិជានម្រចើនចូលមកកនុងចិតត ដែល 
បណាត លនោយមានកតីបារមភនិងភាពខវល់ខាវ យ។ ម្រពឹកននេះខ្ុ ុំបាននៅជាមយួមនុសេ
មាន កដ់ែលនសងៀមស្ចង តប់ុំសុត នហើយកម៏និចាប់ោរមមណ៍កនុងការសនទនាជាមយួខ្ុ ុំដែរ 
នហើយគុំនិតរបស់ខ្ុ ុំបានគិតនៅែល់នរឿងមយួននេះ៖ ខ្ុ ុំមិនគិតថានាងចូលចិតតខ្ុ ុំខាល ុំង
ននាេះនទ។ ខណេះដែលខ្ុ ុំគិតែូចននាេះ ខ្ុ ុំចាបន់សតើមមានោរមមណ៍ថាខ្ុ ុំម្រតូេ «នធ្វើអវីមយួ» 
នែើមបផី្លល ស់បតូរស្ចា នភាព ដតខ្ុ ុំនៅមនិទនម់ានគុំនិតណាមយួថាគួរនឹងនធ្វើអវីននាេះនទ។ 

នៅនពលដែលនយើងពាយាមនធ្វើអវីមយួដែលនយើងមនិទនម់ានគុំនិតថានតើគួរនធ្វើវា
យា៉ា ងែូចនមតច វាដតងដតបនងកើតភាពសមុកស្ចម ញ បនទុក កងវល់ នហើយនពលខលេះមានភាព
 យ័ខាល ច។ នតើនៅកនុងជីេតិរបស់អនកមាននរឿងដែលអនកមានោរមមណ៍ថាការទទួលខុស
ម្រតូេនែើមប ី«នដាេះម្រស្ចយ» ប៉ាុដនតអនកមនិមានគុំនិតអវីនែើមបនីធ្វើពួកវា? ម្របសិននបើែូនចនេះ អនក
ោចនធ្វើអវីដែលខ្ុ ុំបាននធ្វើនៅម្រពឹកននេះនហើយអធ្ិស្ចា ន ការថាវ យស្ចា នភាពនៅម្រពេះជា
មាា ស់នហើយទុកចិតតម្រទងន់ែើមប ី«នដាេះម្រស្ចយវា។» ខ្ុ ុំបានអធ្ិស្ចា នតាមគុំរូការអធ្ិស្ចា ន
នដាយនិយាយថា «ម្រពេះបិតា ទូលបងគុំដាកទ់ុំនាកទ់ុំនងរបស់ទូលបងគុំជាមយួ
.................កនុងម្រពេះហសតរបស់ម្រទង។់ ទូលបងគុំថាវ យវានៅម្រទង ់ នហើយសូមម្រទងន់ធ្វើនូេ
អវីដែលម្រទង់សពវម្រពេះហបទ្័យ។» ភាល មៗដែលខ្ុ ុំបាននធ្វើែូនចាន េះ កតីសុខស្ចនតននគុំនិត
របស់ខ្ុ ុំបានម្រតឡបម់កេញិ។ 

បនាទ បម់កមនិយូរប៉ាុនាម ន ខ្ុ ុំបានឮពីកូនមាន កក់នុងចុំនណាមកូនៗរបស់ខ្ុ ុំ នហើយខ្ុ ុំ
ោចម្របាប់បានថាពួកនគមនិមានោរមមណ៍លអននាេះនទ។ ខ្ុ ុំបានសុុំ ម្របសិននបើខ្ុ ុំោចជួយ 
កនុងមនធ្ាបាយណាមយួ ប៉ាុដនតពួកនគបាននិយាយថា នទ នហើយភាល មៗននាេះគុំនិតរបស់
ខ្ុ ុំគឺ ខ្ុ ុំឆ្ងល់ថាមានអវីខុស? នតើពួកនគន ល្ េះម្របដកកជាមយួអនកណាឬ? នតើពួកនគមាន

ចូរទុកចិត្តព្រះថាព្ទងជ់ួយ អ្នក  
អោយអ្វើបានល្អបំផុត្ អ ើយ
ទុកចិត្តព្ទងអ់្វើអោយសំរាក 
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បញ្ហា សលូ េចិតតឬ? នតើមានអវីនកើតនឡើង? ខ្ុ ុំមានកាតាបស្ចព យដែលមានបនទុកធ្ងនរ់បស់ខ្ុ ុំ 
នហើយខ្ុ ុំរចួរាល់ជានម្រសចនែើមបសី្ចព យវានពញមយួនែង នពលដែលខ្ុ ុំចងចាុំថាខ្ុ ុំោច
លេះបងវ់ានៅម្រពេះជាមាា ស់ ដែលម្រទងដ់តមាន កគ់តដ់ែលបានែឹងពីអវីដែលខុសនិងអវី
ដែលម្រតូេនធ្វើអុំពីវា។  

ខ្ុ ុំបានអធ្ិស្ចា នថា «ម្រពេះបិតានអើយ សូមជួយ ......................សនម្រមចចិតតនែើមបី
មាននែងលអ។ សូមសដមតងនោយពួកនគបានន ើញថា នតើពួកនគមានពរយា៉ា ងណា 
នហើយជុំនួសនោយភាពទុកខនស្ចកនដាយការអរម្រពេះគុណ។» កនុងរយេះនពលែខ៏លីបនាទ ប់
ពីការអធ្ិស្ចា នននាេះ ខ្ុ ុំបានទទួលឃ្លល ននេះ «ខ្ុ ុំមានោរមមណ៍ម្របនសើរនម្រចើនណាស់ឥឡូេ
ននេះ។ ខ្ុ ុំម្រសោញ់អនក!» 

នយើងោចមានបទពិនស្ចធ្នក៍នុងនរឿងជានម្រចើនែូចជាកនុងប៉ាុនាម ននែងននេះ។ វាមនិគួរ
នោយឆ្ងល់ននាេះនទដែលមនុសេចាកនចញពីភាពសមុកស្ចម ញ នៅនពលដែលពួកនគែឹង
ថា ម្រតូេទុក ចិតត នហើយនចាលភាពកងវល់របស់នគនៅថាវ យម្រពេះជាមាា ស់យា៉ា ងែូចនមតច។ 
ខ្ុ ុំកធ៏្លល បជ់ាមនុសេមាន ក ់កនុងចុំនណាមមនុសេជានម្រចើននសទើរដតរកក់ណាត លជីេតិរបស់ខ្ុ ុំ 
ប៉ាុដនតខ្ុ ុំពិតជាអរម្រពេះគុណដែលបានែឹងនូេអវីដែលម្រតូេនដាេះម្រស្ចយជាមយួខ្ុ ុំ។ 

សូមនោយម្រពេះជាមាា ស់ដចករ ុំដលកនែងរបស់អនក នដាយនិយាយជាមយួម្រទងព់ីនរឿង
ម្រគបយ់ា៉ា ង។ ការអធ្ិស្ចា នជាការនិយាយគ្នន ែ៏ស្ចមញ្ញជាមយួម្រពេះជាមាា ស់ ែូនចនេះខ្ុ ុំ
សូម កុុំនោយអនកនមើលនៅវាែូចជាករណីកិចាដែលម្រតូេនរៀបចុំននាេះនឡើយ។ ការអធ្ិ
ស្ចា នគឺជាេធិ្រីបស់នយើងដែលអនុញ្ហញ តនោយម្រពេះជាមាា ស់ចូលមកកនុងជីេតិរបស់នយើង
តាមម្រគបទ់ិែឋភាពទុំងអស់ រាប់បញ្ជូ លទុំងមាន កដ់ែលពាយាមលួចកតីសុខស្ចនតរបស់
នយើងនឹងនាុំនោយនយើងែបប់ារមភ។ 

សូមកុុំអនុញ្ហញ តនោយការនបាកបនញ្ហោ តចូលនៅកនុងនសចកតីជុំននឿ ដែលអនកមនិ
មានជុំនរ ើសនូេអវីដែលអនកបានគិតននាេះនឡើយ។ ម្របសិននបើគុំនិតដែលមាននៅកនុងចិតត
របស់អនកជានសចកតីម្រពួយបារមភឬជាទុកខកងវល់ ននាេះអនកោចនម្រជើសនរ ើសគិតពីអវីនសេង
បាន។ ម្រពេះបនទូលរបស់ម្រពេះជាមាា ស់បនម្រងៀននយើងនែើមបបីនណត ញការគិតខុស នដាយ
នាុំការទុំងអស់ដែលមាននៅកនុងគុំនិតនោយនៅកនុងការស្ចត បប់ង្ហគ បម់្រពេះម្រគិសទេញិ ខ្ុ ុំ
រកន ើញ (២កូរនិែូស១០) ខ្ុ ុំរកន ើញថាការនិយាយនៅកានម់្រពេះនយស ូពីម្រគប់នរឿង
ទុំងអស់នពញមយួនែង អុំពីអវីទុំងអស់ដែលខ្ុ ុំបាននធ្វើ នហើយនឹងការម្រពួយបារមភដែលខ្ុ ុំ
មានជាេធិ្ីមយួកនុងចុំនណាមេធិ្ីែ៏លអបុំសុតដែលសាិតនៅកនុងការម្របកបជាមយួនឹងម្រទង់  

នតើម្រពេះនយស ូគិតអវីនៅនពលដែលម្រទងម់ានស្ចា នភាពដែលគួរនឹងចាតទុ់កថាជា «
បញ្ហា »? នយើងមានឧទហរណ៍មយួចុំនួននៅកនុងម្រពេះគមពរីអុំពីរនបៀបដែលម្រពេះអងគនដាេះ
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ម្រស្ចយស្ចា នការណ៍ទុំងននាេះ នឹងកនុងករណីែនទនទៀតម្រពេះអងគបាននធ្វើការសនម្រមចចិតត 
នដាយទុកចិតតនលើម្រពេះបិតារបស់ម្រទងដ់ែលនៅស្ចា នសួគ។៌ សូមបដីតនៅនពលដែលម្រពេះ
អងគជាបន់ៅនលើន ើឆ្កក ងនហើយម្រទងម់ានោរមមណ៍ថា ម្រពេះអងគម្រតូេបាននបាេះបងន់ចាល 
ម្រទងម់ានបនទូលថា «ម្រពេះបិតានអើយ ទូលបងគុំម្របគល់េញិ្ហញ ណរបស់ទូលបងគុំដាកក់នុងម្រពេះ
ហសតរបស់ម្រពេះអងគេញិ» (លូកា ៤៦៖២៣)(KHSV)។ ននេះគឺជានពលនេោែព៏ិបាក
បុំសុតនៅកនុងជិេតិរបស់ម្រទង ់ នហើយនៅរកក់ណាត លននការ ចឺាបែ់គ៏ួរនោយ ័យ
ខាល ចនិងការរងទុកខនេទនា ម្រទងប់ានទុកចិតតម្រពេះជាមាា ស់!  

ម្រពេះគមពរីកប៏ានសតល់នោយនយើងនូេករណីរបស់ម្រពេះនយស ូ ដែលនៅកនុងទូក នពល
ដែលពយុេះែធ៏្ុំមយួបាននកើតនឡើង។ សិសេដែលនៅជាមយួម្រទងប់ានម្រជួលម្រចបល់ 
នហើយ តិ ័យ ប៉ាុដនតម្រទង់នៅឯកននេទូកនហើយសទុ ុំលក។់ នៅនពលដែលពួកនគដាស់ម្រពេះ
អងគនហើយបង្ហា ញពីភាព យ័ខាល ចរបស់ពួកនគ ម្រពេះអងគបានមានបនទូលថា «នហតុអវី
បានជាអនករាល់គ្នន  ិត យ័ែូនចនេះ? អនករាល់គ្នន មិនទនម់ានជុំននឿនទឬអី (មនិមានការ
នជឿជាក់នលើការទុកចិតត ?)» (មា៉ា កុស ៤៖៤០) (KHSV) 

ម្រពេះជាមាា ស់រ ុំពឹងថានយើងទុកចិតតម្រទង!់ម្រទងន់ោយនយើងនូេជុំនរ ើសននាេះ នហើយនយើង 
ទុំងអស់គ្នន នឹងមានម្របាជ្ា នបើនយើងនរៀននម្រជើសនរ ើសវានៅនពលណាដែលនយើងម្រតូេ
បានលបួងឱ្យម្រពួយបារមភ។ នហតុអវីបានជាមានការលុំបាកនៅនពលនយើងមនិនធ្វើវា? 
 

តត្ើមាន្អ្វីតក្ើត្ត ើងប្រសិន្ត ើខ ្ុមិំន្បាន្ន្វូអ្វីដែលខ ្ុចំងប់ាន្? 
 

ខ្ុ ុំគិតថាការ ័យខាល ចពីការមនិទទួលបានអវីដែលនយើងចងប់ាន ជាឫសគល់ននការពិ
បាកដែលនយើងមានកនុងការសិកាពីរនបៀបទុកចិតតម្រពេះ។ ភាគនម្រចើននននយើងរាល់គ្នន
នជឿជាក់ថា េធិ្ីដតមយួគត់ដែលនយើងោចធ្លនាបាននូេអវីដែលនយើងចងប់ានគឺម្របសិន
នបើនយើងយកចិតតទុកដាកព់ីខលួនឯង។ ភាព យ័ខាល ចននេះបង្ហខ ុំងនយើងពីការទុកចិតតទុំង
ម្រសុងនលើអនកណាមាន ក។់ 

ពីនម្ររេះខ្ុ ុំម្រតូេបានចិញ្ា ឹមបីបាច់នដាយឪពុកនិងមាត យដែលោតាម និយម និងរ ុំនោ 
បុំរន ខ្ុ ុំមានោរមមណ៍ម្របាកែថាគ្នម ននរណាមាន ក់ មានការចាបោ់រមមណ៍លអបុំសុតពិត
ម្របាកែចុំនរេះខ្ុ ុំនទ។ ឥរយិាបែរបស់ខ្ុ ុំគឺ ម្របសិននបើខ្ុ ុំមិនយកចិតតទុកដាកពី់ខលួ នរបស់
ខ្ុ ុំនទ នឹងមិនមាននរណាមាន កន់ទ! ម្របដហលជាអនកទទួលស្ចគ ល់ោកបបកិរយិាននាេះ
នហើយវានធ្វើនោយអនកនេទនាែូចជាវាបាននធ្វើ
ជាមយួខ្ុ ុំ។ 

នែេ ធ្លល បទ់ទួលការ ចឺាបន់ដាយស្ចរ
ោរមមណ៍មនិមានការទុកចិតតរបស់ខ្ុ ុំចុំនរេះ

ព្រះជាម្ចា ស់តត្ងតត្ម្ចនអ្ត្ថព្បអោជនល៍្អ
បំផុត្របស់អយើងកនុងគំនិត្របស់ព្ទងន់ិង
តផនការសព្ម្ចបអ់យើង។ 
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គ្នត ់ ប៉ាុដនត ខ្ុ ុំមនិម្របាកែចិតតនទថាគ្នតន់ឹងមនិនធ្វើការសនម្រមចចិតតនដាយោតាម និយម
ដែលគ្នតទ់ទួលម្របនយាជនដ៍តឯងននាេះ។ ខ្ុ ុំនជឿថាគ្នតម់្រសឡាញ់ខ្ុ ុំ ដតឪពុកមាត យ
របស់ខ្ុ ុំកធ៏្លល ប់ម្របាប់ដែរថាពួកគ្នតម់្រសឡាញ់ខ្ុ ុំ នហើយខ្ុ ុំក៏បានន ើញថាវាមានអវីនកើត
នឡើង។ ខ្ុ ុំោចនឹងមនិនរៀនទុកចិតតនរណាមាន ក់រហូតែល់ខ្ុ ុំបាននជឿនលើកតីម្រសឡាញ់
ដែលគ្នម នល័កខខ័ណឌ របស់ម្រពេះ នហើយនទេះជាមនុសេបាននធ្វើនោយខ្ុ ុំ ចឺាប ់ ម្រពេះនឹង
ពាបាលនហើយសម្រមាលទុកខខ្ុ ុំ។ ម្រពេះជាមាា ស់ដតងដតមានអតាម្របនយាជន៍លអបុំសុតសុំ
រាបន់យើង កនុងគុំនតិរបស់ម្រទងន់ិងដសនការសម្រមាបន់យើង នហើយនពលដែលនយើងនជឿ
ែូនចនេះ នយើងោចទុកចិតតម្រទង់នហើយនរៀនទុកចិតតអនកែនទនទៀត។ 

ការទុកចិតតម្រពេះ មនិមានការធ្លនាថានយើងនឹងទទួលបាននូេអវីដែលនយើងចង់បាន
រហូតននាេះនទ។ នទេះជាយា៉ា ងណាកន៏ដាយ នបើនយើងមនិបានទទួលអវីដែលនយើងចង់
បាន វាក៏នម្ររេះថា ម្រពេះមានអវីដែលម្របនសើរជាងកនុងម្រពេះទយ័សម្រមាបន់យើង។ ជានម្រចើន
ែងកនុងជីេតិរបស់ខ្ុ ុំ ខ្ុ ុំធ្លល បច់ង់បាន និងបានសូមម្រទងស់ម្រមាប់អវីដែលខ្ុ ុំមនិបានទទួល
វា ដតខ្ុ ុំែឹងនៅនពលនម្រកាយថាម្របសិននបើម្រពេះម្របទនមកនោយខ្ុ ុំនូេអវីដែលខ្ុ ុំចង់បាន
កនុងនពលននាេះ វានឹងមនិលអសម្រមាបខ់្ុ ុំននាេះនទ។ ែូចដែលនយើងនរៀននែើមបចីង់បានអវី
ដែលម្រពេះសពវម្រពេះទយ័សម្រមាប់នយើងនម្រចើនជាងអវីដែលនយើងចង់បាន នយើងោចមានកតី
សុខស្ចនតននគុំនិតកនុងម្រគប់ស្ចា នភាពទុំងអស់។ 

ម្រពេះនយស ូបានម្របទននោយនយើងនូេឧទហរណ៍ែល៏អឥតនខាា េះ អុំពីម្របន ទននឥរ ិ
យាបែននេះ នពលដែលម្រទង់បានអធ្ិស្ចា នកនុងសួននកតស្ចមា៉ា នីមុននសចកតីរងទុកខ
នេទនានននសចកតីស្ចល បរ់បស់ម្រទង់។ ម្រទងប់ានមានបនទូលថាៈ 

 

...ម្រពេះបិតានអើយ ម្របសិននបើម្រពេះអងគសពវម្រពេះហឫទយ័ សូមែកយកដពងនន
ទុកខលុំបាកននេះ នចញឳ្យឆ្កង យពីទូលបងគុំនៅ។ ប៉ាុដនតសូមកុុំនោយសនម្រមចតាម
ចិតតរបស់ទូលបងគុំនឡើយ គឺនោយសនម្រមចតាមម្រពេះហឫទ័យម្រពេះអងគេញិ។ 

លូកា ២២៖៤២(KHSV) 
 
កតីសុខស្ចនតននចិតតគុំនិតរបស់នយើងសម្រមាក ោម្រស័យថា នតើនយើងនឹងទុកចិតតឬអត់

ថាម្រពេះហឬទយ័ម្រពេះគឺម្របនសើរជាងរបស់នយើង ម្របសិននបើនយើងមនិយល់អុំពីវា។ ពីនម្ររេះ
នយើងបានបនងកើតជាមយួនឹងបុំណងដែលមាននសរភីាព នយើងមានជុំនរ ើសននការពា
យាមនែើមបែីុំនណើ រការជីេតិផ្លទ ល់របស់នយើង នហើយរស់នៅសម្រមាបអ់វីដែលនយើងម្របាថាន  
ប៉ាុដនតអរម្រពេះគុណម្រពេះជាមាា ស់ នយើងមានជុំនរ ើសែនទនទៀត នហើយននាេះគឺនែើមបទុីកចិតត
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កនុងនសចកតីលអនិងអធ្ិបនតយយរបស់ម្រពេះ។ នហារា៉ា នអស្ចយបាននិយាយយា៉ា ងននេះៈៈ 
«...ម្រពេះអងគនឹងនធ្វើនោយនគររបស់ម្រពេះអងគមាននសចកតីសុខស្ចនតរហូតតនៅ...» (នអ
ស្ចយ ៩៖៧)។ នយើងអនុញ្ហញ តនោយម្រទងែ់ឹកនាុំជីេតិរបស់នយើងនម្រចើនប៉ាុណាណ នយើងក៏
រកីរាយនឹងកតីសុខស្ចនតនម្រចើនប៉ានណាណ េះដែរ! 

 

តត្ើអ្នក្ណាតៅក្នងុក្ន្ន្ែងអ្នក្ត ើក្ រនន្ជីវតិ្រ ស់អ្នក្? 
 

នៅនពលជីេតិែុំនណើ រការនៅមនិែូចជាអវីដែលនយើងចង់បាន នហើយនយើងមនិទុកចិតត
ម្រពេះ វាង្ហយម្រសួលនែើមបពីាយាមនឹងែនណតើ មយកចងកូតពីម្រទង ់ នែើមបែីឹកនាុំម្រទង់នហើយ
ពាយាមបងខុំម្រទង់នធ្វើអវីៗតាមេធិ្ីរបស់នយើង។ គួរនោយនស្ចកស្ចត យ ននេះនឹងធ្លល កចុ់េះ 
សូមបដីតមនុសេែល៏អបុំសុតកនុងោរមមណ៍និងេញិ្ហញ ណ។ នហតុអវីបានជាមនិជុំនួសនោយ
ម្រពេះជាមាា ស់ែឹកនាុំជីេតិរបស់អនក? 

ែមីៗននេះខ្ុ ុំបានឮនរឿងអុំពីយុេតីពីរនាកដ់ែលបានចុំណាយនពលនពញមយួនែងជាមយួ
គ្នន ។ មានមាន ក់ដែលជាយុេតីដែលនធ្វើអវីនដាយមនិខវល់ពីអនកណា ដែលដតងដតនធ្វើអវីៗ
នដាយមនិគិតពីការពីភាកាគ្នន ។ នាងសនម្រមចចិតតភាល មៗនៅនពលដែលចង់បានកដនលង
ជាមយួនកមងម្រសីដែលកុំពុងនបើកបរឡាននហើយនាងបានពាយាមនធ្វើ នហើយនធ្វើែូនចនេះ    
ខណេះនពលដែលរែយនតកុំពុងមានចលនា។ នទេះបីអនកនបើករែយនតបានទបទ់ល់ពី
ែុំបូង ដតនៅទីបញ្ាបន់ាងបានរមួចុំដណកកនុងបទពិនស្ចធ្នម៍យួ នហើយភាល មៗពួកនគ
បានធ្លល កន់ៅកនុងម្របឡាយជាមយួនឹងឧបទទេនហតុរែយនត។ 

ខ្ុ ុំសូមសតល់នយាបល់ អនុញ្ហញ តនោយម្រពេះនធ្វើការនបើកបរ។ កុុំពាយាមយកចងកូតពី
ម្រទងខ់ណ:នពល ដែលម្រទងក់ុំពុងនាុំអនកនៅកានក់ដនលងដែលម្រទងច់ងន់ោយអនកនៅ។ 
អនុញ្ហញ តនោយម្រទងែ់ឹកនាុំ នហើយនរៀនតាមម្រទង។់ ននេះគឺជាភាពនេឆ្កល តបុំសុត សុេតាិភាព
បុំសុត នហើយជាេធិ្ីបុំនពញលអបុំសុតនែើមបរីស់នៅ។ 

ននេះជាកដនលងលអមយួនែើមប ីប់ោនពីរបីនាទីនហើយគិតពីសុំណួរមយួចុំនួនៈ 
 

• អនកណានៅកនុងកដនលងអនកនបើកបរកនុងជីេតិរបស់អនក? 
• នតើអនកមានអុំណរនឹងនសចកតីសុខស្ចនតននចិតតគុំនិតកុំរតិណា? 
• នតើញឹកញាបប់៉ាុណាណ ដែលអនកបានខជេះខាជ យនពលនពញមយួនែងកនុង

ការម្រពួយបារមភអុំពីអវីមយួដែលលួចនសចកតីសុខស្ចនតរបស់អនក? 
• នតើការ ័យខាល ចននការមនិទទួលអវីដែលអនកចងប់ានរារាុំងអនកពីការ

ទុកចិតតម្រពេះឬនទ? 
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• នតើអនកដម្រសកឃ្លល ននសចកតីសុខស្ចនតននចិតតគុំនិតបដនាមនទៀតឬនទ? 
• នតើអនកចងស់បាយរកីរាយបដនាមកនុងជីេតិរបស់អនកឬនទ? 

 

ជាការនឆ្លើយសុំណួរទុំងននេះ នដាយនស្ចម េះម្រតង់ោចជួយ អនកស្ចគ ល់កុំរតិនននសចកតី
ទុកចិតតរបស់អនក។ ម្របសិននបើអនករកន ើញថា អនកមនិមានទុំនុកចិតតនលើម្រពេះែូចដែល
អនកគួរដតមាន ននាេះមនិមាននហតុសលអវីដែលម្រតូេនថាក លនទសននាេះនទ។ ម្រគ្ននដ់តចាប់
នសតើមពីឥឡូេននេះនដាយនម្រជើសនរ ើសយកការទុកចិតតពីនលើភាពម្រពួយបារមភ។ ចូរពិចារណា
ខគមពរីននេះ៖ 

 

ឯអនកណាដែលមានគុំនិតជាប់តាមម្រទង ់ ននាេះម្រទងនឹ់ងដែរកាអនកននាេះ
នោយមាននសចកតីសុខនពញខាន ត នដាយនម្ររេះនគទុកចិតតនឹងម្រទង ់(ទុំង
ភាពលុំនអៀងនឹងចរតិលកខណៈរបស់វា)។ 

នអស្ចយ ២៦៖៣(KHSV) 
 

សូមអនុញ្ហញ តនោយខ្ុ ុំសតល់ការដណនាុំរនបៀបែមីែល់អនកនែើមបអីធ្ិស្ចា ន។ ជុំនួស
នោយការទូលនៅម្រពេះពីអវីដែលអនកចងប់ាន ប៉ាុដនតចូរបដនាមម្របនយាគននេះ៖ «ប៉ាុដនត ឳ្
ម្រពេះអងគនអើយ នបើននេះមនិដមនជាអវីដែលម្រតឹមម្រតូេសម្រមាបទូ់លបងគុំ ែូនចនេះសូមកុុំម្របទន
វាមកទូលបងគុំអី!» 

មានជានម្រចើនែងនៅកនុងជីេតិរបស់ខ្ុ ុំ(នហើយម្របដហលជាកនុងជីេតិរបស់អនកែូចគ្នន ) 
នពលដែលខ្ុ ុំនធ្វើម្រគប់យា៉ា ងនែើមបបីានអវីដែលខ្ុ ុំចង់បានប៉ាុដនតខ្ុ ុំបានន ើញថាវាមនិបាន
បុំនពញនិងនធ្វើនោយខ្ុ ុំនពញចិតតនទ នហើយវាដែមទុំងនធ្វើឱ្យស្ចា នភាពរបស់ខ្ុ ុំកានដ់ត
ោម្រកកន់ៅៗ។ ភាគនម្រចើនននពួកនយើងនៅនពលខលេះបានទិញអវីដែលនយើងចងប់ាន
ប៉ាុដនតនៅកនុងការពិតមនិោចមានលទធភាព នហើយធ្លល ក់នៅកនុងសមាព ធ្សលូេចិតតនដាយ
ស្ចរដតបុំណុល។ ឬកន៏យើងោចចាបន់សតើមការម្របដកកជាមយួបតីឬម្របពនធរបស់នយើង
នៅនពលដែលមានមតិខុសគ្នន  ប៉ាុដនតបនាទ បព់ីបានទទួលអវីដែលនយើងគិតថានយើងចង់
បាន នយើងបានែឹងថាការទទួលយកសលូេផ្លទ ល់របស់នយើង គឺមនិមានតនមលចុំនរេះទុកខ

នេទនាសលូេចិតតនិងោរមមណ៍ដែលនយើងធ្លល ប់
មាននឡើយ។ 
    ខ្ុ ុំបាននរៀនថា ម្របសិននបើនយើងមនិ
ោចមានអវីដែលនយើងចងប់ានជាមយួកតី

សុខស្ចនតននចិតតគុំនិតនទននាេះ ែូនចនេះវាម្របដហលជាសកកិសមនឹងមានននាេះនទ។ 

អបើអយើងមនិោចម្ចនអ្វីតែល្អយើងចងប់ាន
ជាមយួកតីសុខននចិត្តគំនិត្អទ អ ះ ែូអចនះវា
ព្បត ល្ជាសកកិសមនឹងម្ចនអ ះអទ។ 
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នយើងម្រតូេបានជម្រមុញនដាយម្រពេះគមពរី នែើមបឱី្យសនតិភាពកាល យជាអនកសុំនរចកនុងជីេតិ
របស់នយើង នធ្វើការសនម្រមចចិតតចុងនម្រកាយទុំងអស់ (កូឡូស ៣:១៥)។ ជានម្រចើនឆ្កន ុំ
នម្រកាយពីភាពេកឹេរសលូេចិតតនិងោរមមណ៍ ខ្ុ ុំបាននរៀនថានសចកតីសុខស្ចនតគឺជាទុំនិញ
ែម៏ានតុំនល នហើយនយើងគួរដតនធ្វើអវីដែលវាម្រតូេការនែើមបមីានវា។ 

នពលអនករកន ើញថាអនកកុំពុងមាននពលនេោែ៏លុំបាកកនុងការទុកចិតតម្រពេះ ចូរ
សួរខលួនឯងថាៈ «នតើវាពីនម្ររេះដតខ្ុ ុំ យ័ខាល ចថាម្របសិននបើខ្ុ ុំទុកចិតតម្រទង ់ ខ្ុ ុំនឹងមនិ
ទទួលបាននូេអវីដែលខ្ុ ុំចង់បានឬ?» ម្របសិននបើចនមលើយននាេះគឺ ពិតដមន ែូនចនេះអនករក
ន ើញមូលនហតុននការខវេះទុំនុកចិតតនិងនសចកតីសុខស្ចនតរបស់អនក។ 

ការទទួលបានេធិ្ីផ្លទ ល់ខលួនរបស់នយើងគឺការវាយតុំនលែ៏មានកុំរតិខពស់បុំសុត។ វា
ពិតជាអស្ចា រយណាស់ ថានតើជីេតិរបស់នយើងបានខជេះខាជ យនលើការដសវងរកការបុំនពញ
ចិតតខលួនឯង នដាយរកន ើញនៅទីបញ្ាបថ់ានយើងមនិបាននពញចិតតបនាទ បព់ីទុំងអស់
ននាេះ។ 

មានដតម្រពេះហឫទ័យម្រពេះដតប៉ាុនណាណ េះ ដែលមានសមតាភាពនែើមបបុំនពញចិតតនយើង
ជាចុងនម្រកាយបុំសុត។ នយើងម្រតូេបានបនងកើតមកសម្រមាបម់្រទង់នហើយសម្រមាប់នគ្នលបុំ  
ណងរបស់ម្រទង់ នហើយអវីតិចជាងននាេះគឺការមនិោចនាុំមកបានទុំងម្រសុងនននសចកតី
រកីរាយែយូ៏រអដងវង។ នៅនពលដែលនយើងនៅនកមង នយើងោចគិតថាការទទួលអវីដែល
នយើងចងប់ានគឺជាអវីដែលសុំខានប់ុំសុតកនុងជីេតិ ប៉ាុដនតកនលងនៅជានម្រចើនឆ្កន ុំ នដាយកតី
សងឃមឹនយើងនរៀននហើយមានបទពិនស្ចធ្ន៍ម្រគបម់្រគ្ននន់ែើមបរីចួរាល់នឹងនិយាយថា «ខ្ុ ុំ
ចងប់ានអវីដែលម្រពេះសពវម្រពេះទយ័នម្រចើនជាងខ្ុ ុំចង់បានចុំណងផ់្លទ ល់ខលួនរបស់ខ្ុ ុំ។» មនិ
មានកដនលងណាម្របនសើរជាងនៅកនុងម្រពេះហឬទយ័ែឥ៏តនខាា េះរបស់ម្រពេះននាេះនទ! 



ជំពូក ៣ 
 

តត្ើខ្ញុំអាចទញកចតិ្តអ្នកណា? 
 

...ត្រូវបណ្តា សាហ ើយអ្នកណ្តដែលទីពឹងែល់មនុស្ស ហ ើយយកសាច់
ឈាមជាដែរបស់្ខ្លួ នជាអ្នកដែលមានចិរាែកថយហចញពីត្ពះហយ ូវ៉ា ។ 

(ហយហរមា ១៧៖៥) (KHOV) 
 

ហនះជាការស្ននិដ្ឋា នមយួ«អ្នកមនិអាចទុកចិរាហលើមនុស្សណ្តមាន ក់បានហទស្ពវដថៃហនះ» 
ជាទូហៅ ហ ើយក៏ជាចំណូលចិរាមយួដែលហយើងបហងកើរវពីហពលមយួហៅហពលមយួ។ 
ហ ះជាយ៉ា ងណ្តក៏ហដ្ឋយវមនិដមនជាហស្ចកាីពិរហ ះហទថា អ្នកណ្តមាន កម់និស្កកិ
ស្មនឹងហោរពហ ះ ហ ើយវក៏ជាហត្ោះថាន ក ់ដែល ហំអាយកាល យជាមនុស្សស្មលងឹហលើ
ផ្លូវអាត្កក់ ហ ើយនឹងគិរហៅរកផ្លូវហ ះ។ 

ខ្្ុ ំសូ្មសារភាពថាការដស្វងរកមនុស្សដែលអាចទុកចិរាបានស្ពវដថៃហនះ គឺពិបាក
ជាងហពលណ្តៗ ងំអ្ស់្ដែលខ្្ុ ំចបំានហៅកនុងជីវរិរបស់្ខ្្ុ ំ ប៉ាុដនាខ្្ុ ំបានបែិហស្ធការ
រស់្ហៅជាមយួនឹងែួងចិរាដែលហពញហៅហដ្ឋយហស្ចកាីមនិទុកចិរានិងហស្ចកាីស្ងស័យ
ហនះ។ ខ្្ុ ំបានស្ហត្មចចិរាហជឿជាកយ់៉ា ងលអនិងទុកចិរាហលើមនុស្ស ដរហៅទីបំផុ្រពួកហគ
បានផ្ាល់ហអាយខ្្ុ ំនូវហ រុផ្លចាស់្លាស់្មយួដែលមនិែូចការហជឿជាក់របស់្ខ្្ុ ំ។ 
ហ ើយការស្ហត្មចចិរាហនះគឺមនិបានបហងកើរហដ្ឋយដផ្អកហៅហលើបទពិហសាធន៍របស់្ខ្្ុ ំ
ជាមយួនឹងមនុស្សហ ះហទ។ 

ខ្្ុ ំបានែឹងតងំដរពីខ្្ុ ំមានអាយុត្បាពំីរឆ្ន ហំម៉ាលះថា ខ្្ុ ំមនិអាចទុកចិរាហលើឪពុកមាា យ
របស់្ខ្្ុ ំបានហទ ហត្រះពួកោរជ់ាមនុស្សដែលយកដរចិរាខ្លួនឯងនិងរហំលាភបំរន
យ៉ា ងខ្ល ងំ។ ខ្្ុមំនិអាចទុកចិរាអ្នកហផ្សងហទៀរដែលខ្្ុ ំបានសូ្មហអាយហគជួយ ខ្្ុ ំបានហទ 
ហត្រះពួកហគបានបែិហស្ធហដ្ឋយហធវើែូហចនះ គឺហត្បើការសូ្មអ្ភយ័ហ ស្ែង៏ាយថា «ខ្្ុ ំ
មនិចងរ់មួចំដណកហទ! វមនិដមនជាកិចចការរបស់្ខ្្ុ ំ!» 

ខ្្ុ ំបានធំហ ើងជាហកេងជំទងន់ឹងជាយុវវយ័ ខ្្ុ ំមានបទពិហសាធនដ៍ែលហត្កៀមត្កំែដទ
ហទៀរ ដែលវបានផ្ាល់ជាសារថា «អ្នកមនិអាចទុកចិរាហលើមនុស្សណ្តមាន កប់ានហទ!» 
ខ្្ុ ំបានហរៀបការកាលពីខ្្ុ ំមានអាយុែបត់្បាបំីឆ្ន  ំ ជាមយួនឹងបុរស្មាន កដ់ែលមនិមាន 
ហស្ចកាីហសាេ ះត្រង ់ ហលើស្ពីហនះ ោរ់បានកាល យហៅជាហចរដែលបានបញ្ចបវ់ហៅកនុង
គុក ។ ខ្្ុ ំធ្លល បហ់ជឿជាកថ់ា ខ្្ុ ំបានជួបនឹងមនុស្សដែលអាចហជឿជាកប់ាន ប៉ាុដនាខ្្ុ ំខ្ឹងយ៉ា ង
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ខ្ល ងំជាមយួនឹងមនុស្សដែលបានហធវើហអាយខ្្ុ ំឈចឺប ់ និងខ្កបំណងចំហរះអ្វីដែលខ្្ុ ំ
ហតា រចិរាហជឿជាក់ហៅហលើហ ះ។  

ខ្្ុ ំបានហរៀបការជាមយួហែវ ហៅហពលដែលខ្្ុ ំមានអាយុដមៃបីឆ្ន  ំ ហ ើយចបព់ីហពល
ហ ះមកខ្្ុ ំបានមានវរាមានយ៉ា ងហទៀង រ់ហៅកនុងត្ពះវហិារ។ ខ្្ុ ំបានស្នេរថា ហដ្ឋយ
សារដរខ្្ុ ំបានចូលរមួជាមយួ «ស្មាជិកត្កុមជំនុំ» ខ្្ុ ំអាចទុកចិរាពួកហគ ហ ើយនឹងមនិ
ទទួលការឈចឺបហ់ ះហទ ប៉ាុដនាអ្វីដែលហចញមកហ ះគឺមនិត្រឹមត្រូវ ងំអ្ស់្ហ ះ
ហទ។ ជាការពិរណ្តស់្ មានខ្្ុ ំមានបទពិហសាធនហ៍ៅកនុងជីវរិរបស់្ខ្្ុ ំមកពីត្គីសាា ន។ 
(ខ្្ុ ំហស្ាើរដរបានឮអ្នកអាន ងំអ្ស់្និយយថា«អាដមន!»)អ្នកកអ៏ាចមានបទពិហសាធន៍
នឹងហរឿងែូចោន  ហ ើយខ្្ុ ំកត៏្បាកែដែរថាអ្នកក៏មានហរឿងរខំ្នចិរាជាហត្ចើនមកនិយយពី
អ្វីដែលមនុស្សបានហធវើជាមយួអ្នក។ 

មនុស្សរមួ ងំខ្លួនហយើងផ្ងដែរមានកំ ុស្ ហ ើយហយើងកំពុងហរៀបចំខ្លួនហយើង
ស្ត្មាប់ការខ្កបំណងែ៏ឈចឺប ់ ត្បសិ្នហបើហយើងគិរថា ហបើវនឹងមនិែូហចនះហទ។ ត្ពះ
ហយស្ ូបានមកស្ត្មាបអ់្នកទន់ហខ្ោយ មនិដមនស្ត្មាបអ់្នកខ្ល ងំហ ះហទ ហ ើយខ្្ុ ំអ្រ
ត្ពះគុណត្ទងស់្ត្មាបអ់្វីដែលត្ទងប់ានហធវើ។ ខ្្ុ ំត្រូវការត្ពះគុណនឹងការអ្រហ់ ស្ជា
ហទៀង រ់ ហ ើយហ ះមានន័យថាខ្្ុ ំកត៏្រូវហត្រៀមលកខណៈស្ត្មាបក់ារផ្ាល់ហអាយពួក
ហគនូវហស្ចកាីស្មបុរស្ដែរ។ 

ត្បធ្លនបទដនហស្ចកាីជំហនឿ _ រកឺក៏ងវះខ្រដនហស្ចកាីជំហនឿ _ ជាការបំហពញ
ចំណងហជើងបចចុបបននហនះ។ ការហចទត្បកានដ់នការរហំលាភបំរនផ្លូវហភទហដ្ឋយពួក
ស្ងឃ(បូជាចរយ) វហាកែូ់ចជាត្រូវបានរាយការណ៍ជាញឹកញាប់។ ហយើងធ្លល ប់បានឭពី
ហរឿងអាត្ស្ូវរបស់្ហអ្នរ ៉ាូន ដែលកនុងចំហណ្តមមនុស្សរាប់រន ់ក់ត្រូវបានចញ់ហបាកពី
ការស្ហកងាក ះជីវរិរបស់្ពួកហគ។ ហយើងបានហបាះហឆ្ន រស្ត្មាប់អ្នកនរហយបាយដែល
ហយើងគិរថាហយើងអាចទុកចិរាហគបាន ប៉ាុដនាពួកហគបានហធវើហអាយហយើងខ្កចិរា ហដ្ឋយ
ពួកហគមនិបានហធវើនូវអ្វីដែលពួកហគបានស្នាហ ះហទ។  

ហរើហយើងនិយយពីមនុស្សអាត្កកថ់ាជាមនុស្សលអបានហដ្ឋយរហបៀបណ្ត។ ហរើ
ហយើងែឹងហដ្ឋយរហបៀបណ្តថាអ្នកណ្តមនិគួរនឹងហជឿជាក់ ហ ើយហរើអ្នកណ្តគួរហអាយ
ហជឿជាក់? ហរើហយើងែឹងហដ្ឋយរហបៀបណ្តថាអ្នកណ្តដែលហយើងអាចទុកចិរាបាន?  ងំ
ហនះវមនិដមនជាការហ្លើយរបែ៏ងាយហ ះហទ ហ ើយហពលខ្លះហយើងកម៏និអាចហជឿជាក់
ហលើអ្នក ងំឡាយដែលបានបាូរតា ចក់នុងការចិញ្ច ឹមបីបាចន់ិងដថរកោហយើងបានដែរ។ 
ត្ោនដ់រសួ្រហៅ រវីយ័ហកេងមាន ក់ដែលត្រូវបានរហំលាភហដ្ឋយឳពុករបស់្ ង ដែលជា
អ្នកបហត្មើែគ៏ួរហអាយហោរពមាន ក់កនុងត្ពះវហិាររបស់្ ង។ ត្គប់ោន  ងំអ្ស់្ ដែលរមួ
 ងំត្កុមត្គួសាររបស់្ ងផ្ង ពួកហគហជឿថាោរគ់ឺជាមនុស្សដែលសុ្ចចររិ និងគួរហអា
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យទុកចិរាបាន។ ប៉ាុដនាហៅទីបញ្ចបប់ានបងាា ញថា ោរជ់ាមនុស្សហបាកត្បាស់្និង
អាត្កកប់ំផុ្រ។ 

ហៅកនុងអ្រថបទបានដ្ឋកច់ំណងហជើងថា «ហរើអ្នកណ្តដែលហយើងអាចហជឿជាក 
បាន?» ហវជជ.ដអ្ រវនី វ. ុរដស្សរ ៍បាននិយយថា៖ 

 

ហ រុអ្វីបានជាមនុស្សមនិគួរហអាយទុកចិរា? ហ ះបីជាហយើងចង់គិរថា ហយើង
ត្រូវបានជំរុញហដ្ឋយស្ភាវគរិែ៏ស្មហ រុផ្ល ការពិរគឺថាហយើងត្រូវបាន
ជំរុញហដ្ឋយចំណង់ដនភាពអាតេ និយមរបស់្ហយើងប៉ាុហណ្តណ ះ។ ហ ើយហដ្ឋយ 
សារហយើងចង់បានគំនិរដែលជាកច់ាស់្ វគឺងាយត្សួ្លស្ត្មាបហ់យើងកនុង
ការចំណ្តយការយកចិរាទុកដ្ឋកហ់ៅហលើបុគគលិកលកខណះ ខ្ងហត្ៅរបស់្
ហយើង ខ្ណះហពលដែលហយើងមនិយកចិរាទុកដ្ឋក ់ងំត្សុ្ងហៅហលើហស្ចកាី
សុ្ចររិដនែួងចិរារបស់្ហយើង។ តមការពិរ មនុស្សមយួចំនួនមនិបាន
បហឆោ រហដ្ឋយអ្នកែដទហ ះហទ ប៉ាុដនាជាការពិរហ ះគឺហគធ្លល កហ់ៅកនុងការ
ហបាកបហឆោ ររបស់្ខ្លួនពួកហគតា ល់។ ហៅហពលដែលការហបាកបហឆោ រខ្លួន
ឯងរបស់្ហយើងបានបំហពញ ហយើងអាចកាល យហៅជាមនុស្សហោរហៅ ដែល
បំតល ញមនុស្សជុំវញិខ្លួនរបស់្ហយើង ហែើមបកីារររជំងឺអារមេណ៍របស់្ហយើង។ 

 

ពិរដមន ពិបាកែឹងណ្តស់្ថា អ្នកណ្តដែលត្រូវទុកចិរា។ ការភរិកបរហ់កើរហ ើង
ត្គបហ់ពល ងំអ្ស់្។ សិ្ស្សវទិាល័យជាហត្ចើនពួកហគលួចចំមលងហៅហពលត្ប ង។ 
និហយជិរលួចពីនិហយជក។ ហ ើយហៅមានបនាប ា បហ់ទៀរ។ ហលើស្មាស្ភាគែរ៏ិច
រួច ប៉ាុដនាកំររិដនភាពតនរឹងកនុងការដស្វងរកអ្នកដែលមានទឹកដែមានហស្េើោន  ហៅត្គប់
ហពល ងំអ្ស់្។ សូ្មបកីារែ៏សាមញ្ញ  ចំហរះការចប់ហផ្ាើមទុកចិរាមនុស្សហអាយរកោ
ការណ្តរជ់ួបហអាយ ន់ហពលហវលាហ ះកព៏ិបាកទទួលបានដែរ។ហរើហយើងហធវើអ្វីបាន? 

ហរើហយើងត្រូវត្បកាន់យកអាកបបកិរយិជូរចរន់ិងការមនិទុកចិរា ហ ើយនិយយ
ហៅកាន់មាន កហ់ទៀរថា «អ្នកមនិអាចទុកចិរានរណ្តមាន កប់ានហទស្ពវដថៃហនះ?»ឬកហ៏យើង
គួរដរស្ហត្មចចិរាទុកចិរាមនុស្សត្គបោ់ន  លុះត្តដរពួកហគផ្ាល់ហអាយហយើងនូវហ រុ
ផ្លត្គបត់្ោន?់ ខ្្ុ ំហត្ជើស្ហរ ើស្យកការទុកចិរាមនុស្ស ជាធមេត ពីហត្រះខ្្ុ ំបែិហស្ធ
រស់្ហៅជាមយួឥរយិបទដែលមានមនាិលស្ងស័យ ដែលហធវើហអាយខ្្ុ ំពិបាកហដ្ឋយ
ត្ោនដ់រមនុស្សមយួចំនួនអាចហធវើហអាយខ្្ុ ំខ្កចិរា។ 
 

ចរូទកុចតិ្ តជាមួយភ្នែកភ្ែលប ើកចហំរ សអ់្នក 
 

ហយើងអាចទុកចិរាមនុស្សហដ្ឋយមនិដ្ឋកក់ារទុកចិរាកនុងពួកហគ ជាហស្ចកាីពិរ ការទុក  
ចិរាជាកមេសិ្ទធជិារបស់្ត្ពះជាមាច ស់្ដរមយួអ្ងគគរ។់ ត្ពះហយស្ ូបានមានត្ពះបនាូលពី 



                                      តត្ើខ្ញុំអាចទញកចិត្តអ្នកណា?                                  21 

ការហនះហ ើយសាវក័យ៉ាូហានបានករហ់ស្ចកាីហនះ៖ 
 

ដរត្ពះហយស្ ូត្ទងមិ់នទុកចិរានឹងហគហទ ពីហត្រះត្ទង់សាគ ល់ែល់ត្គប ់
 ងំមនុស្ស 

 យ៉ាូហាន ២៖២៤(KHOV) 
 

ខ្ហនះមនិបាននិយយថាត្ពះហយស្ ូមនិទុកចិរាអ្នកណ្តមាន ក់ហ ះហទ។ ជំនួស្មក
វញ្ិ គឺបាននិយយថាត្ទងម់និទុកចិរាអ្ងគត្ទងហ់ៅនឹងពួកហគហទ។ ហរើមាននយ័ថាែូច
ហមាច? ត្ពះអ្ងគមនិបានផ្ាល់ហអាយអ្ងគត្ទងនូ់វគំនិរដែលថាមនុស្សនឹងហធវើហអាយត្ទង់
ខ្កត្ពះទយ័ហ ះហទ។ ត្ទងម់និបានដ្ឋកអ់្ងគត្ទង់ ងំត្សុ្ងហៅកនុងដែរបស់្ពួកហគ
ស្ត្មាប់ការការររហ ះហទ។  

 

ហ ើយត្ទងមិ់នត្រូវការ ហអាយអ្នកណ្តហធវើប ា ល់ពីមនុស្សណ្តហទ ែបិរ
ត្ទងត់្ជាបហ ើយ ពីហស្ចកាីដែលមានហៅកនុ ងមនុស្ស ងំឡាយ។ 

យ៉ាូហាន ២៖២៥(KHOV) 
 

ត្ពះហយស្ ូបានផ្ាល់ពរ៌មានយ៉ា ងលអអ្ំពីធមេជារិរបស់្មនុស្ស ហ ើយនិងភាព
ហខ្ោយដែលមាន។ ត្ទងប់ានយងមកហែើមបចីំហរ ើនកំលំាងមនុស្សកនុងភាពទនហ់ខ្ោយ
របស់្ពួកហគ ហ ើយអ្រហ់ ស្រាល់កំ ុស្និងអ្ំហពើបាបរបស់្ពួកហគ។ ត្បសិ្នហបើហយើង
ចងប់ានហស្ចកាីសុ្ខ្សានាហៅកនុងជីវរិរបស់្ហយើង ហយើងត្រូវហធវើហរឿងែូចោន ។ 

មនិមានអ្នកណ្តមាន កក់នុងចំហណ្តមហយើង ដែលនិយយថា ហយើងមនិបានហធវើហអាយ
អ្នកណ្តមាន ក់ឈចឺបឬ់ខ្កបំណងហទ ឬថាហយើងមនិធ្លល បប់ានឈចឺបឬ់ខ្កបំណង
ហ ះហទ។ ហយើងមានបទពិហសាធនព៍ីភាពទនហ់ខ្ោយដនធមេជារិរបស់្មនុស្ស។ ខ្្ុ ំមនិ
ដែលមានហចរ ចង់ហធវើហអាយអ្នកណ្តមាន ក់ឈចឺប់ហទ ប៉ាុដនាហពលខ្លះខ្្ុ ំហធវើវ។ ដផ្នក
មយួដនការចប់ហផ្ាើមកនុងទំ កទ់ំនង ម រហអាយមាន្នាះនឹងទទួលការខ្កបំណង 
និងហៅដរជាវធិីែ៏លអមយួហែើមបបីនាកសាងទំនុកចិរា ជាជាងការហបាះបងហ់ចល។ 

ែូហចនះខ្្ុ ំបានស្ហត្មចចិរាទុកចិរាហដ្ឋយដភនកដែល
ហបើកចំ របស់្ខ្្ុ ំ ហ ើយហ ះបាននយ័ថាខ្្ុ ំមនិរពំឹង
ហលើនរណ្តមាន ក់ (ហលើកដលងដរត្ពះជាមាច ស់្) ដែល

មនិហធវើហអាយខ្្ុ ំខ្កចិរា។ សូ្មបដីរជាមយួត្ពះ កខ៏្្ុ ំមានការខ្កចិរាពីែំបូង ហៅហពល
ដែលអ្វីៗមនិបានហចញមកតមរហបៀបដែលខ្្ុ ំបានស្ងឃមឹថាវនឹងហកើរហ ើង។ ហ ះ
ជាយ៉ា ងណ្តកហ៏ដ្ឋយ មានភាពខុ្ស្ោន រវងការខ្កចិរារបស់្ខ្្ុ ំនឹងត្ពះហធវើហអាយខ្្ុ ំខ្ក
ចិរា។ ការរពំឹងទុកតា ល់ខ្លួនរបស់្ខ្្ុ ំគឺជាត្បភពដនការខ្កចិរារបស់្ខ្្ុ ំ មនិដមនជាត្ពះ
ហ ះហទ ពីហត្រះខ្គមពរីបហត្ងៀនថា ត្បសិ្នហបើហយើងដ្ឋកក់ាីស្ងឃមឹរបស់្ហយើងកនុងត្ទង ់
ត្ទងន់ឹងមនិដែលហធវើហអាយហយើងខ្កចិរាហ ើយ (រ ៉ាូម ៥:៥)។ 

មានភាពខុសគ្នា រវាងការខកចិត្ត
របស់ខ្ុ ុំនិងព្ពះធ្វើឲ្យខ្ុ ុំខកចិត្ត។ 
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ការរពឹំងទកុខសុឆ្គង 
 

ហរើហយើងមានការខ្កចិរាប៉ាុណ្តណ ចំហរះកំ ុស្របស់្អ្នកែដទហ ើយប៉ាុណ្តណ ចំហរះកំ ុស្
របស់្ខ្លួនឯង? ខ្្ុ ំគិរថាហ ះជាសំ្នួរែគ៏ួរហអាយចប់អារមេណ៍។ ខ្្ុ ំករសំ់្ោល់ថា ត្ពះ
មនិដែលហធវើឲ្យខ្កចិរាហ ះហទ។ ហយើងអាចមានអារមេណ៍ខ្កចិរាជាមយួហរឿងខ្លះដែល
ត្ទងហ់ធវើនឹងមនិបានហធវើ ប៉ាុដនាវហត្រះដរការរពំឹងទុករបស់្ហយើងមនិត្រឹមត្រូវ។ ជំនួស្ឲ្យ
ការចងប់ានអ្វីដែលត្ពះស្ពវត្ពះទយ័ ហយើងបានចង់បាននូវអ្វីដែលហយើងចង់បាន។ 

ការរពំឹងទុកថាមនុស្សមាន កម់និហធវើឲ្យអ្នកឈចឺបឬ់ខ្កចិរា ជាការរពំឹងទុកខុ្ស្្គង
ជាហរឿងសាមញ្ញ  ហត្រះធមេជារិមនុស្សគឺមនិមានស្មរថភាពែល់ភាពដែលឥរហខ្ច ះ
ហ ះហទ។ ហយើងចងឲ់្យមនុស្សែឹងថាហយើងចង់បានអ្វីឬមានអារមេណ៍យ៉ា ងណ្ត ហ ើយ
ហៅហពលដែលពួកហគមនិែឹង ហយើងកម៏ានការខ្កចិរា។ ហយើងខ្កចិរាដែលមនុស្សមនិ
យល់អ្ំពីហយើង ប៉ាុដនាហ រុអ្វីបានជាខ្្ុ ំបហ ា ស្ ហែវ ស្ត្មាប់ការដែលោរម់និយល់ថា
ខ្្ុ ំមានអារមេណ៍យ៉ា ងណ្ត ហបើហ ះវពិរជាមនិដមនជាធមេជារិរបស់្ោរ់ដែលត្រូវ
មានអារមេណ៍រហបៀបហ ះ? ចររិលកខណះរបស់្ោរគ់ឺខុ្ស្ពីខ្្ុ ំ ហ ើយហរឿងខ្លះដែល
ពិរជាសំ្ខ្ន់សំ្រាបខ់្្ុ ំ មនិមានបឆា អ្វីហទចំហរះោរ់ ហ ើយវក៏ផ្ាុយមកវញិ។ ខ្្ុ ំអាច
ពនយល់ហៅោរព់ីអារមេណ៍របស់្ខ្្ុ ំហ ើយោរក់អ៏ាចបងាា ញពីការយល់ចិរា ហត្រះោរ់
ត្ស្លាញ់ខ្្ុ ំ ប៉ាុដនាោរហ់ៅដរមនិែឹងហដ្ឋយបទពិហសាធនថ៍ាខ្្ុ ំមានអារមេណ៍ដបបណ្ត 
វជាធមេតពីហត្រះោរម់និមានចណុំចដនហស្ចកាីបឆជ ក់ហ ះហទ។  

ត្បសិ្នហបើកស្ាីចង់មានការយល់ែឹងកានដ់រចាស់្ ោរន់ិយយលអជាមយួកស្ាីមាន ក់
ហទៀរ ហ ើយដែលគួរឲ្យចូលចិរាជាមាន កដ់ែលមានចររិលកខណៈត្បហាកត់្បដ លនឹង
 ង។ ត្បសិ្នហបើហែវចងព់ិភាកោអ្ំពីកីឡាជាមយួអ្នកណ្តមាន ក ់ ដែលជាអ្នកមានចំ 
ណ្តបអ់ារមេណ៍យ៉ា ងពិរត្បាកែ វជាការឥរត្បហយជនដ៍ែលនិយយជាមយួខ្្ុ ំ។ ខ្្ុ ំ
អាចហធវើពុរជាមានចំណ្តប់អារមេណ៍ហចញមកហដ្ឋយការគួរស្ម ប៉ាុដនាខ្្ុ ំមនិយល់ពីការ
រហំជើបរជំួលរបស់្ោរ់ហ ះហទ ហត្រះថាខ្្ុ ំមនិធ្លល បម់ានអារមេណ៍ែូហចន ះ ហ ើយត្បដ ល
ជានឹងមនិមាន។  

ែូចដែលខ្្ុ ំស្រហស្រហនះ ហែវនិងខ្្ុ ំបានហរៀបការអ្ស់្ហពលែប់ត្បាឆំ្ន មំកហ ើយ 
ហ ើយហ រុផ្លមយួដែលហធវើឲ្យអារ ៌ពិរ ៍របស់្ហយើងទទួលបានហជាគជយ័ គឺពី
ហត្រះហយើងបានហរៀនអ្ស់្រយះហពលជាយូរមកហ ើយពីចំណុចសំ្ខ្នដ់នការមនិរពំឹងអ្វី
ពីមាន កហ់ទៀរដែលហយើងខ្វះស្មរថភាពនឹងផ្ាល់ឲ្យ។មានហរឿងខ្លះហយើងអាចហរៀនពីរហបៀប 
ផ្ាល់ឲ្យមនុស្សហផ្សង ដែលត្រូវការវត្ោនដ់រស្ត្មាបត់្បហយជនដ៍នហស្ចកាីស្បបុរស្ 
ប៉ាុដនាកម៏ានហរឿងខ្លះ ដែលមនិអាចហៅរចួ។ ហែវ ចងឲ់្យខ្្ុ ំមានអ្ំណរនឹងជីវរិរបស់្ខ្្ុ ំ 
ហ ើយោរែ់ឹងថាខ្្ុ ំមនិអាចមានអ្ំណរបានហទ លុះត្តដរខ្្ុ ំមានហស្រភីាពជាខ្លួនរបស់្
ខ្្ុ ំយ៉ា ងពិរត្បាកែសិ្ន ែូហចនះោរអ់្បអ្រសាទរដែលខ្្ុ ំជាខ្្ុ ំ ហ ើយមនិដមនជាអ្នក
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ដែលោរច់ងឲ់្យកាល យហៅជា។ខ្្ុ ំកហ៏ធវើហរឿងែូចោន ហៅនឹងោរដ់ែរ។ ហយើងបានចំណ្តយ 
ហពលពីរបីឆ្ន  ំ ហែើមបមីកែល់ចំណុចហនះ ហ ើយរ ូរែល់ហយើងបានហធវើវ ហយើង ងំពីរ
 កម់ានបទពិហសាធន៍យ៉ា ងហត្ចើនពីការឈចឺប់ និងការខ្កចិរាពីហ រុផ្លហផ្សង
ហទៀរហដ្ឋយការរពំឹងទុកខុ្ស្។ 

ត្ពះហយស្ ូត្ទងប់ានត្ជាបថា សិ្ស្សរបស់្ត្ទងន់ឹងហធវើឲ្យត្ទងខ់្កត្ពះទយ័ ែូហចនះត្ពះ
អ្ងគបានហរៀបចំរចួជាហត្ស្ចហៅហពលពួកហគបានហធវើ និងមនិបានបំតល ញហដ្ឋយទហងវើ
របស់្ពួកហគដែរ។ យ៉ាូដ្ឋស្ បានបំតល ញត្ទង់ ហពត្រុស្បានបែិហស្ធត្ទង ់ ពួកហគបាន
ហែកលកក់ំ ុងហពលែ៏សំ្ខ្នប់ំផុ្ររបស់្ត្ទង់ ដែលត្រូវជំនួស្ហដ្ឋយការអ្ធិសាថ នជា 
មយួត្ទង ់ ែូចដែលត្ទងប់ានសូ្ម ដរត្ទង់ហៅដរបនាកាីត្ស្ឡាញ់ទ យ៉ា ងហពញហលញ
ចំហរះពួកហគ។ ត្ទងម់និបាននិយយហៅកានព់ួកហគហដ្ឋយអាកបបកិរយិចំអ្កថា«អ្នក 
បានហធវើឲ្យខ្្ុ ំឈចឺប់ ែូហចនះខ្្ុ ំនឹងមនិទុកចិរាអ្នកហទៀរហទ។» ត្ទង់មនិមានការរពំឹងទុក
ដែលខុ្ស្្កងហ ះហទ។ 

វមនិជាខុ្ស្ហទដែលរពំឹងថាមនុស្សនឹងហធវើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ ហ ើយខ្ិរខ្ំត្បឹងដត្បង
កុំឱ្យប៉ាះរល់ែល់ហយើង ប៉ាុដនាកនុងហពលជាមយួោន ហយើងមនិគួរនឹងរពំឹងថាពួកហគនឹងមនិ
ហធវើកំ ុស្ហ ះ។ ជាធមេតមនុស្សមនិដមនលអឥរហខ្ច ះហ ះហទ! 

ខ្្ុ ំបានចំណ្តយហពលជាហត្ចើនឆ្ន ខំ្កចិរានិងហត្កៀមត្កំភាគហត្ចើនបំផុ្រ ហត្រះដរ
ដផ្នការណ៍របស់្ខ្្ុ ំមនិបានស្ហត្មចតម
អ្វីដែលខ្្ុ ំបានរពំឹងទុក រ ូរ ល់ដរខ្្ុ ំ
បានហរៀនថា ហរៀងរាល់ពីរបីដថៃមាងខ្្ុ ំហធវើវ

ឲ្យែូចខ្្ុ ំចងឲ់្យវហកើរហ ើង។ ឥ ូវហនះខ្្ុ ំបហងកើរគំហរាងស្ត្មាប់កិចចការដែលមនិបាន
ហរៀបចំទុកជាមុន ហ ើយដែលអ្នុឆញ រឲ្យខ្្ុ ំរកោកាីសុ្ខ្សានារបស់្ខ្្ុ ំ។ ជានិចចជាកាល 
សូ្មចងចថំា វគឺជាត្បាជ្ាដែលបហងកើរគំហរាងស្ត្មាបក់ិចចការដែលមនិបានហរៀបចំ
ទុកជាមុនរាល់ដថៃ។ 

 

ចរូបមើលបៅភ្នែកនៃពៃល ឺ
 

ហយើងបាននិយយពីត្គបម់នុស្សដែលមនិអាចទុកចិរាបាន ប៉ាុដនាហរើមានអ្វីហកើរហ ើង
ចំហរះមនុស្សដែលបឆជ កម់ាងហ ើយមាងហទៀរថាពួកហគអាចទុកចិរាបាន? ែូចដែល
ហយើងបាននិយយថា មនិមានអ្នកណ្តមាន កឥ់រហខ្ច ះហ ះហទប៉ាុដនាកម៏ានមនុស្សអ្សាច រយ
ែគ៏ួរឲ្យភ្ាកហ់ផ្អើលមយួចំនួនហៅកនុងហលាកហនះដែរ ដែលហពញហៅហដ្ឋយហស្ចកាីសុ្ចររិ
និងហសាេ ះត្រង។់ ហយើងអាចពឹងដផ្អកហលើពួកហគហែើមបរីកោសំ្ែីរបស់្ពួកហគ ហ ើយមនិ
ដមនហែើមបជីាហោលបំណងបំតល ញទំនុកចិរារបស់្ហយើង។ 

វគឺជាត្បាជ្ាដែលបហងកើរគំហរាងស្ត្មាបក់ិចច
ការដែលមនិបានហរៀបចំទុកជាមុនរាល់ដថៃ។ 
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ខ្្ុ ំមានឳកាស្សាគ ល់មនុស្សត្បហភទហនះមយួចំនួន ហ ើយកអ៏្រគុណស្ត្មាបព់ួក

ហគ។ ហៅហពលដែលខ្្ុ ំបានទទួលការឈចឺបហ់ ើយខ្្ុ ំត្រូវលបួងហែើមបអី្នុឆញ រហអាយ
ឥរយិបទចស់្ថា «អ្នកមនិអាចទុកចិរាអ្នកណ្តមាន កប់ានហទ» ភាល មត្រ បចូ់លកនុង
ចិរារបស់្ខ្្ុ ំ ខ្្ុ ំចបំានថាមនុស្សែ៏កំរ ងំហនះដែលបានបនាផ្ាល់ឲ្យខ្្ុ ំនូវកាីស្ងឃមឹ។ 

ជានិចចកាលវត្បហស្ើរដែលហមើលហៅកានព់នលឺជាដផ្នកវជិជមានដនបឆា អ្វីមយួ ជាជាង
ភាពលវីងជូរចរ់ដែលដែលអ្វជិជមាន។ មយួឲ្យកាីសុ្ខ្សានាមកហយើង មយួហផ្សងហទៀរ
លួចយកកាីសុ្ខ្សានាពីហយើង ែូហចនះហរើហ រុអ្វីបានជាមនិហធវើអ្វីត្គបយ់៉ា ងដែលអ្នកអាច
ហធវើបាន ហែើមបឲី្យជីវរិរបស់្អ្នកលអែូចដែលអ្នកអាចហធវើហៅបានហដ្ឋយហមើលហៅដផ្នកដន
ពនលឺ? 
 

ការយលែ់ងឹ 
 

មានអ្ំហណ្តយ នដនត្ពះវឆិញ ណបរសុិ្ទធដែលហយើងអាចទទួលបាន ត្រូវបានហៅថា 
វឆិញ ណដនការយល់ែឹង (១កូរនិថូស្១២:៤-១១)។ វគឺជាអ្ំហណ្តយ នដែលហលើស្
ពីធមេជារិមកពីត្ពះ ដែលអ្នុឆញ រឲ្យហយើងជួនកាលមានស្មរថភាពហែើមបែីឹងថាអ្នក
ណ្តអាត្កក់ ហ ើយអ្នកណ្តលអ។ ខ្្ុ ំអ្ធិសាា នជាញឹកញាបស់្ត្មាបអ់្ំហណ្តយ នដន 
ការយល់ែឹងហនះ។ ខ្្ុ ំែឹងថាត្ពះជាមាច ស់្អាចបណ្តា លឲ្យខ្្ុ ំែឹងអ្វីដែលមនិលអជាមយួ
មនុស្សមាន ក់ ហៅហពលដែលវមនិដមនជាការែឹងតមដបបធមេជារិស្ត្មាបខ់្្ុ ំហែើមបែីឹង
វ។ ថេីៗហនះខ្្ុ ំមានអារមេណ៍ដបបហ ះពីមនុស្សមាន ក់ ដែលខ្្ុ ំហទើបនឹងបានជួប។ មាន
ហពលមយួខ្្ុ ំបានហ ើញពួកហគ ខ្្ុ ំបានគិរថា ខ្្ុ ំមិនទុកចិរាអ្នកហទ។ វគឺជាហលើកទីមយួ
ដែលខ្្ុ ំបានហធវើហ ស្ខ្លួនឯងស្ត្មាបក់ារដែលមានមនាិលស្ងស័យ និងការវនិិចោ័យហនះ 
ប៉ាុដនាហ ះប ា បព់ីមនុស្សពីរ ក់ហផ្សងោន បានត្បាបខ់្្ុ ំអ្ំពីលកខណៈពីរដែលអាចបំដបក
ហចញពីោន ដែលមនុស្សមាន ក់ហៅកនុងសំ្ណួរ មនិបានបងាា ញពួកវហចញមក ដែលគួរ
នឹងដបបហ ះ។ 

ខ្្ុ ំកម៏ានបទពិហសាធនដ៍នអារមេណ៍ថា មានអ្វីមយួមនិត្រឹមត្រូវជាមយួនឹងបុគគលិក
របស់្ខ្្ុ ំផ្ងដែរ។ ខ្្ុ ំមនិបានែឹងថាមានអ្វីដែលបានហកើរហ ើងហ ះហទ ប៉ាុដនាខ្្ុ ំបានមាន
អារមេណ៍ថា ខ្្ុ ំមនិមានហស្ចកាីសុ្ខ្ហៅហពលដែលខ្្ុ ំបានហៅជាមយួពួកហគ។ ប ា បព់ី
ហ ះពីរបីដខ្ ហយើងបានរកហ ើញថាពួកហគមនិបានហធវើកិចចការរបស់្ពួកហគហដ្ឋយត្រឹម
ត្រូវ ហ ើយពួកហគបានលាក់បាងំនូវហរឿងមយួចំនួនដែលពួកហគគួរនឹងបហញ្ចញពួកវជា
ការហបើកចំ ។ ពីហត្រះខ្្ុ ំពិរជាបានមានអារមេណ៍អ្វីមយួដែលវមនិត្រឹមត្រូវ ការខ្ក
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បំណងដែលខ្្ុ ំមានអារមេណ៍ថាមនិខ្ល ងំ ែូចដែលវត្រូវបានហគ ខំ្្ុ ំហអាយភ្ាក់ហផ្អើល
ហ ះហទ។ ការសាគ ល់ខុ្ស្សាគ ល់ត្រូវ អាចការររហយើងពីការ កទ់ងជាមយួមនុស្ស
ដែលខុ្ស្ ហ ើយវក៏អាចជួយ ហរៀបចំហយើងស្ត្មាបអ់្វីៗមុនហពលដែលវហកើរហ ើង។                                                                                                                                                                                                 

ហៅហពលដែលខ្្ុ ំមានអារមេណ៍ថាអ្វីមយួមនិត្រឹមត្រូវឬខ្្ុ ំមនិមានស្នាិភាពជាមយួ
អ្នកណ្តមាន ក ់ ខ្្ុ ំមនិពឹងដផ្អកហលើដរអារមេណ៍ហ ះហទ ហត្រះខ្្ុ ំែឹងថាខ្្ុ ំអាចនឹងខុ្ស្ 
ហ ើយខ្្ុ ំមនិចង់វនិិចោយ័អ្នកណ្តមាន ក ់ ឬកប៏ិទចិរារបស់្ខ្្ុ ំចំហរះពួកហគហដ្ឋយដផ្អកដរ
ហលើអារមេណ៍ប៉ាុហណ្តណ ះហទ។ ប៉ាុដនាវបានហធវើឲ្យខ្្ុ ំត្បុងត្បយរ័នកាន់ដរហត្ចើនហ ើង ហ ើយ
ហមើលកាន់ដរជិរជាងមុន។ ខ្្ុ ំអ្ធិសាា នថា ត្បសិ្នហបើមានបឆា    សូ្មត្ពះ
បហញ្ច ៀស្វហ ើយត្ពះអ្ងគដរងដរហធវើការហនះ។ ចូរអ្ធិសាា នស្ត្មាបក់ារសាគ ល់ខុ្ស្
សាគ ល់ត្រូវ។ វនឹងរកោអ្នកពីការហបាកបហឆោ រ ឬកក៏ារឈចឺប។់ 

មនុស្សហែើរហដ្ឋយវឆិញ ណយ៉ា ងពិរត្បាកែ ជាមនុស្សដែលមានការវនិិចោ័យលអៈ 
 
រឯីមនុស្សដែលបានទទួលត្ពះវឆិញ ណ វនិិចោយ័បាន ងំអ្ស់្ {ោរពិ់និរយ
ដស្វងរកហដ្ឋយខ្ជ បខ់្ជួ ន ហសុ្ើបសួ្រ សួ្រ ហ ើយវនិិចោយ័ហលើអ្វីៗ ងំអ្ស់្} 
ហ ើយោេ នអ្នកណ្តវនិិចោយ័អ្នកហ ះបានហទ។ 

(១កូរនិថូស្ ២៖១៥)(KHSV) 
 

ចរូទកុចតិ្ តព្ពះអ្ម្ចា ស!់ 
 

ហ ះបីជាហយើងមនិអាចទុកចិរាមនុស្សបានត្គប់ហពល ដរហយើងដរងដរអាចទុកចិរាត្ពះ! 
ត្ពះបិតដនសាថ នសួ្គ៌របស់្ហយើងត្ទងប់ានបឆជ កម់ាងហ ើយមាងហទៀរថា ត្ទងអ់ាចហជឿ
ជាកប់ាន ហលើអ្វីដែលហយើងបានថាវ យហៅត្ទង។់ 

ខ្្ុ ំែឹងថាមានសំ្ណួរមយួចំនួនដែលហយើងនឹងត្រូវឲ្យចំណងហជើង ែូចជាៈ ត្បសិ្នហបើ
ត្ពះលអ ហ ើយត្ទងអ់្ពាត្កឹរយ ែូហចនះហ រុអ្វីបានជាត្ទងម់និហធវើអ្វីមយួជាមយួនឹងសាថ ន
ភាពគួរឲ្យរនធរក់នុងជីវរិរបស់្មនុស្ស? ហរើអាចឲ្យហយើងទុកចិរាមនុស្សមាន កដ់ែលអាចហធវើ
ឲ្យការឈចឺបរ់បស់្ហយើងោល រហចញហៅបាន ដរហគហៅដរមនិហធវើវហដ្ឋយរហបៀបណ្ត? 
ស្ត្មាបប់ឆា ហ ះគឺ ហ រុអ្វីបានជាហរឿងអាត្កក់ៗ  ហកើរមានហលើមនុស្សលអ? ឳពុក
របស់្ខ្្ុ ំ ជាមនុស្សមាន កដ់ែលអាត្កកប់ំផុ្រ រស់្ហៅបានរ ូរែល់អាយុ ដប៉ារសិ្បបីឆ្ន  ំ
ហ ើយថេីៗហនះខ្្ុ ំបានចូលរមួពិធីបុណយស្ពដនភរយិជាត្គិស្ាបរស័ិ្ទរយះហពល សាម 
សិ្បត្បាពំីរឆ្ន  ំ នឹងជាមាា យដនកុមាររូចៗពីរ ក។់ ហ រុអ្វីបានជាមនុស្សអាត្កករ់ស់្
បានយូរ ខ្ណះហពលដែលមនុស្សលអរស់្ហៅបានដររយះខ្លី? 

មានចហមលើយមយួចំនួន ប៉ាុដនាចហមលើយដរមយួដែលហយើងមាន អាចនឹងមនិត្គបត់្ោន់
ហែើមបបីំហពញចិរាអ្នករាល់ោន ហទ។ ខ្្ុ ំនឹងបកត្សាយជាមយួនឹងត្បធ្លនបទហនះឲ្យបានលអ



26                                 ការទញកចិត្តឥត្រត្គើ! 
បំផុ្រហដ្ឋយស្មរថភាពដែលហៅមានភាពខ្វះចហ ល ះរបស់្ខ្្ុ ំ ហៅហពលហត្កាយហៅកនុង
ហស្ៀវហៅហនះ ប៉ាុដនាសូ្មអ្នុឆញ រឲ្យខ្្ុ ំនិយយមាងហទៀរថា ការទុកចិរាត្ពះរត្មូវឲ្យហយើង
ហៅដរទុកចិរាត្ទងហ់លើត្គបផ់្លូវ ងំអ្ស់្ ហ ះជាមានសំ្ណួរមយួចំនួនដែលមនិមាន
ចហមលើយកហ៏ដ្ឋយ។ ដផ្នកមយួដនការទុកចិរាត្ពះមនិមានត្ពំដែនហ ះហទ ហ ះមានន័យថា 
ហយើងមនិឈបទុ់កចិរាត្ទង់ហទ ហៅហពលដែលហយើងមានសំ្ណួរដែលមនិមានចហមលើយ! 
ហយើងអាចមនិែឹងអ្ំពីចហមលើយ ងំហ ះ ប៉ាុហនាហយើងអាចស្ត្មាកហៅកនុងហស្ចកាីជំហនឿ
ដែលថា ត្ពះជាមាច ស់្ែឹងពីការ ងំហ ះ។ 

ការទុកចិរាត្ពះជាមាច ស់្គឺជាអ្ភ័យឯកសិ្ទធិ វជាជំហរ ើស្ដែលហយើងអាចហធវើបាន 
ត្បសិ្នហបើហយើងហត្ជើស្ហរ ើស្ហធវើ។ ប ា បម់កជាហត្ចើនឆ្ន ដំនការសួ្រសំ្ណួរដនបឆា ជា
ហត្ចើន ខ្្ុ ំបានស្ហត្មចចិរាទុកចិរាត្ពះ ពីហត្រះមនិមានផ្លូវណ្តហផ្សងស្ត្មាបខ់្្ុ ំ ដែល
ធ្លល បម់ានសុ្ភមងគលហ ះហទ លុះត្តដរខ្្ុ ំទុកចិរាហលើត្ទង។់ ខ្្ុ ំហជឿថាត្ទងស័់្កាិស្មនឹង
ហស្ចកាីទុកចិរារបស់្ខ្្ុ ំ។ ខ្្ុ ំមានបទពិហសាធនក៍នុងការដ្ឋកហ់ស្ចកាីទុកចិរារបស់្ខ្្ុ ំហលើអ្វី
មយួ ឬនរណ្តមាន កហ់ផ្សងហទៀរ ហ ើយខ្្ុ ំកម៏និបានរកហ ើញថាវរថុអ្វីមយួហ ះ ឬនរណ្ត
មាន កហ់ ះ ដែលមានភាពឥរហខ្ច ះត្គបត់្ោន់ស័្កាិស្មនឹងទទួលការទុកចិរា ងំហ ះ
ដែរ ែូហចនះខ្្ុ ំថាវ យវហៅត្ពះ។ ខ្្ុ ំបានពាយមទុកចិរាខ្លួនរបស់្ខ្្ុ ំ ដរហ ះគឺជាម នា  
រាយ។ ខ្្ុ ំបានពាយមទុកចិរាហលើមនុស្សែដទហទៀរ ហ ើយហ ះបីជាមយួចំនួនដនពួក
ហគពិរជាមនុស្សលអ ហយើងបានហ ើញហ ើយថាធមេជារិរបស់្មនុស្សគឺមនិមានអ្នកណ្ត
ឥរហខ្ច ះហ ះហទ។ រដ្ឋា ភបិាលមនិជាជំហរ ើស្ែល៏អហ ះហទ សូ្មបដីរផ្ោរភាគ  ុន ឬក៏
ត្បាកចូ់លនិវរានរ៍បស់្ខ្្ុ ំកហ៏ដ្ឋយ។ ប ា បព់ីការពិចរណ្តហៅហលើជំហរ ើស្  របស់្ខ្្ុ ំ
រចួមក ត្ពះជាមាច ស់្ទទួលជយ័ជំនះ ខ្្ុ ំទុកចិរាត្ទង!់ 

វគួរឲ្យចបអ់ារមេណ៍ ហៅហពលដែលខ្្ុ ំបានស្រហស្រោល ចុងហត្កាយហនះ ខ្្ុ ំមាន
អារមេណ៍ថាមានហស្ចកាីអ្ំណរហៅកនុងត្ពលឹងរបស់្ខ្្ុ ំ! ដែលត្បាបខ់្្ុ ំថា ត្ពះមានអ្ំណរ
ហៅហពលដែលហយើងទុកចិរាត្ទង់។ ត្ទងស់្ពវត្ពះ ឫទយ័នឹងវ ហ ើយត្ទងច់ប់ហផ្ាើម
គងក់នុងរាកស្ារបស់្ត្ទង់ ហៅហពលដែលត្ទង់មានអ្ំណរហយើងក៏មានអ្ំណរដែរ។ 

ត្បសិ្នហបើអ្នកធ្លល ប់្ ៃល់ពីហស្ចកាីអ្ំណរដែលអ្នកមាន ចូរពិនិរយហមើលហស្ចកាីជំហនឿ
របស់្អ្នក។ ហលាក ប៉ាុល បានត្បាបហ់ៅកនុងត្ពះគមពរីរ ៉ាូមថា ហស្ចកាីអ្ំណរនិងហស្ចកាី
សុ្ខ្សានារកហ ើញហៅកនុងហស្ចកាីជំហនឿ (រ ៉ាូម ១៥៖១៣)។ ខ្្ុ ំបានសាកលបងហោល
ការណ៍ហនះហៅកនុងជីវរិរបស់្ខ្្ុ ំ ហ ើយខ្្ុ ំែឹងថាវជាការពិរ។ ហពលដែលខ្្ុ ំទុកចិរាត្ពះ 
ការហជឿត្ពះបនាូលនិងការស្នារបស់្ត្ទង ់ខ្្ុ ំមានស្នាិភាពនិងអ្ំណរ ហ ើយខ្្ុ ំរកីរាយ
នឹងជីវរិ។ ប៉ាុដនាហពលដែលខ្្ុ ំមនិទុកចិរាត្ទង ់ ខ្្ុ ំហពញហៅហដ្ឋយមនាិលស្ងសយ័ ភាព
ភយ័ខ្ល ច កាីត្ពួយបារមៃ និងកាីកងវល់។ វគឺជាភាពរប់ត្បមល់ដែលជំនួស្មកនូវបនាុក
យ៉ា ងធៃនហ់លើខ្្ុ  ំដែលខ្្ុ ំមនិចងដ់រកពនវ់។ 
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ហយើងមានជំហរ ើស្ដរពីរប៉ាុហណ្តណ ះគឺ ទុកចិរាត្ពះ ឬមនិទុកចិរាត្ទង។់ ហនះមនិដមនជា
អ្វីដែលហយើងអាចហធវើដររកក់ណ្តា លហ ើយ
ទទួលបានផ្លហពញហលញហ ះហទ! ប៉ាុដនា
ែូចដែលបានហស្នើកនលងមក ហលើអ្វីៗ ងំ
អ្ស់្ហផ្សងហទៀរ សូ្មហសាេ ះត្រង់ជាមយួត្ពះ។ ជាមយួកាហធវើពុរ ហយើងមនិបានទទួល
កដនលងណ្ត ងំអ្ស់្ជាមយួត្ពះ។ ត្បសិ្នហបើអ្នកមានបឆា កនុងការទុកចិរាត្ពះ ប៉ាុដនា
អ្នកចងទុ់កចិរាត្ទង ់ ែូហចនះសូ្មអ្ធិសាា ននូវការអ្ធិសាា នហនះ «ឳត្ពះបិតហអ្ើយ ទូល
បងគំទុកចិរាត្ទងហ់ែើមបជីួយ ទូលបងគំឲ្យហរៀនទុកចិរាត្ពះអ្ងគ។» 

ត្ពះជាមាច ស់្ស្ពវត្ពះ ឫទ័យនឹងជួបអ្នកហៅត្គបទ់ីកដនលងដែលអ្នកហៅ ហ ើយនឹង
ជួយ អ្នកឲ្យអ្នកបានហៅែល់ទីកដនលងដែលអ្នកចងហ់ៅែល់។ ហនះគឺជាពរ៌មានែល៏អដន
ែណឹំងលអ! 

«ត្ពះបិត ទូលបងគំទុកចិរាត្ទង់ហែើមបជីួយ 
ទលួបងគំឲ្យហចះហរៀនទុកចិរាត្ពះអ្ងគ។» 



 
ជំពូក ៤ 

 

ភាពល្ងីលល្ងើក្នងុការពងឹផ្អែក្លល្ើខ្លនួឯង 
 

មិនមមនថា យយើងខ្ញ ុំពូមែល្មមយោយខលួ នឯង និងគិតស្មម នថា មានអ្វីយែើតពី 
ខលួ នយយើងខ្ញ ុំយ ោះយ ើយ មតមែល្យយើងខ្ញ ុំពូមែយ ោះមែមតពីព្ពោះយេ។  

២ែូរនិថូស៣:៥ 
 

យតើអ្នែព្តូវេញែចិតតយល្ើព្ពោះជាមាា ស់ ឬព្តូវេញែចិតតយល្ើខលួនឯង? តុំងពីយែើមយរៀងមែ
ការយល្ើែយ ើងអ្ុំពីសុំណួរននការសងឃមឹខាងវញិ្ញា ណយនោះ បានផ្លល ស់ប្តូរជាយព្ចើនែង។ 
មនញសសជាតិមតងមតព្ប្ឆុំងយ៉ា ងខាល ុំងអ្ុំពីគុំនិតមែល្ព្តូវការព្ពោះជាមាា ស់។ 

មនញសសព្គប្គ់្នន  យ ើយតមពិតយៅគឺព្គិសតប្រស័ិេព្គប្រូ់ប្មតមតង គួរមតខិតខុំយ៉ា ង
ខាល ុំងែនញងការយព្ប្ើព្បាស់យេពយយកាសល្រប្ស់ខលួនឲ្យអ្ស់ពីសមតថភាព យ ើយយយើងែព៏្តូវ
យ្វើការសយព្មចចិតតផងមែរ។ ប្៉ាញមនតព្ពោះជាមាា ស់មនិបានព្តស់យៅយយើងមែយែើមបឲី្យ
យយើងែឹែ ុំជីវតិយោយខលួនឯងយ ើយ យ ើយយ្វើែូចជាយយើងយ្វើឲ្យព្ពោះជាមាា ស់សពវព្ពោះ
េយ័ និងព្ពយងើយែយនតើយជាមយួព្ពោះអ្ងគរ ូតែល់្យយើងមានយរឿងប្ ា នម់ែល្មនិអាច
យោោះព្ស្មយបាន។  

ការប្៉ាញនប្៉ាងែនញងការស់យៅយោយខលួនឯង យោយយោរេនយ់ៅរែការពឹងមផែែយោយ
ខលួនឯងនឹងប្ញ្ាប្យ់ោយការអ្ស់ែុំលុំងោុំងគុំនិត អារមមណ៍ និងរូប្កាយ ប្ូែរមួោុំង
មានការព្សងាែចិតត ការខែចិតត ឬអាចមានែុំ ឹង និងមានការភានភ់ាុំងផង។  

គមពរីយ៉ាូយសវ ២៤:១៥ យយើងព្តូវមតប្ងាា ញជយព្មើសមែល្យយើងយព្ជើសយរ ើស យ ើយវា
យៅមតជាជយព្មើសមែល្ល្ែប្ុំផញត សព្មាប្អ់្នែយជឿព្គប្រូ់ប្។  

មតយប្ើសិនជាឯងរាល់្គ្នន មិនគ្នប្់ចិតតនឹងយគ្នរពព្ប្តិប្តតិែល់្ព្ពោះយយ ូវា៉ា
យេ យ ោះចូរយរ ើសយែព្ពោះណា មែល្ឯងចងយ់គ្នរពព្ប្តិប្តតិតមយៅនថៃយនោះ
ចញោះ… មតឯអ្ញ និងពួែព្គួអ្ញ យយើងោុំងអ្ស់គ្នន នឹងយគ្នរពព្ប្តិប្តតិែល់្
ព្ពោះយយ ូវា៉ា មតមយួប្៉ាញយណាណ ោះ។ 

 

 ការរ ុំឮែមយួមែល្សុំខានប់្ុំផញតែនញងចុំយណាមការរ ុំលឹ្ែមែល្ខ្ញ ុំអាចផតល់្ឲ្យអ្នែយៅ 
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នថៃយនោះ អាចថា «អ្នែព្តូវយ្វើការសយព្មចចិតតយោយខលនឯងថា យតើអ្នែនឹងប្យព្មើព្ពោះជា
មាា ស់ឬអ្ត ់ យ ើយែញុំឲ្យពាែយរប្ស់នរណាមាន ែ ់ ឬែន៏រណាមាន ែ់សយព្មចចិតតជុំនួសអ្នែ
យ ើយ»។  

យតើយៅែនញងជីវតិមតមយួគតរ់ប្ស់អ្នែយនោះ 
យតើអ្នែនឹងេញែចិតតយល្ើអ្នែណា? យតើអ្នែនឹងេញែ
ចិតតយល្ើអ្នែមែល្ជាយែើមយ ើយជាចញង ជាអ្នែមែល្ព្ជាប្ោុំងការចាប្់យផតើមនិងការ
ប្ញ្ាប្ឬ់យេ? ឬអ្នែនឹងេញែចិតតយល្ើព្ពោះននព្ប្ពន័ធយលែីយយ៍នោះ និងេញែចិតតយល្ើវញិ្ញា ណ
ននការពឹងមផែែយល្ើខលួនឯង? 

 

ត ើអ្វី តៅជាការពឹងផ្អែកត ើខ្ លនួឯង? 
 

ការពឹងមផែែយល្ើខលួនឯង គឺជាការប្៉ាញនប្៉ាងរប្ស់មនញសស យែើមបេីេួល្បានសញភមងគល្
តមរយៈរប្ស់យព្ៅខលួន ែូចជាល្ញយកាែ ់តួ េី អ្ុំណាច រូប្រាងកាយ ព្េពយសមបតតិ 
និងអ្វីយផសងៗយេៀត។ យៅយពល្មែល្យយើងេេួល្ស្មគ ល់្ថារប្ស់ោុំងយនោះនឹងយ្វើឲ្យ
យយើងរែីរាយ យយើងនឹងពាយមយែញតមរប្ស់ោុំងយ ោះ រ ូតោល់្មតយយើងមានប្េ
ពិយស្ម្នែ៍នញងការបាែេ់ឹែចិតតយព្ចើន យ ោះយយើងនឹងែឹងថារប្ស់ោុំងយ ោះមនិអាចផតល់្
ឲ្យអ្វីមែល្យយើងគិតថាវាអាចផតល់្ឲ្យយយើងបានយ ើយ។ 

មានយពល្មយួខ្ញ ុំបានឮមនញសសមាន ែន់ិយយថា៖ «មនញសសបានចុំណាយយពល្យពញ
មយួជីវតិរប្ស់ពួែយគពាយមយ ើងជយណតើ រយជាគជ័យ  រ ូតែល់្ពួែយគយៅែល់្េី
ខពស់ប្ុំផញតយេើប្ពួែយគបានែឹងថាជយណតើ ររប្ស់ពួែយគមផែែយៅយល្ើអ្គ្នរខញស»។ ខ្ញ ុំឆ្ៃល់្
ណាស់យៅយពល្មែល្អ្នែណាមាន ែជ់ិតស្មល ប្់យៅយ ើយមប្រជាសួរសុំណួរ អ្ុំពីល្ញយយៅ
ែនញង្ គ្នយៅវញិ។ ពួែយគចងយ់ៅជាមយួព្គួស្មរ មតិតភែ័តរប្ស់ពួែយគ យ ើយខ្ញ ុំ
សងឃមឹថាពួែយគចងយ់ៅជាមយួព្ពោះជាមាា ស់។  

ខ្ញ ុំែឹងចាស់ថាអ្នែែធ៏្លល ប្ន់ិយយ ឬែឮ៏យគនិយយថា៖ «ខ្ញ ុំមនិព្តូវការនរណាោុំង
អ្ស់។ ខ្ញ ុំអាចយមើល្មថខលួនឯងបាន»។ ខ្ញ ុំបាននិយយែូយចនោះ ឬែន៏ិយយពាែយព្ស
យែៀងយនោះអ្ស់រយោះយពល្ជាយព្ចើនឆន ុំែនញងជីវតិរប្ស់ខ្ញ ុំ ប្៉ាញមនតអ្រព្ពោះគញណព្ពោះជាមាា ស់
មែល្ខ្ញ ុំបានែឹងថាខ្ញ ុំពិតជាព្តូវការអ្នែែនេ យ ើយខ្ញ ុំពិតជាព្តូវការព្ពោះជាមាា ស់។ 
មនញសសមែល្បាននិយយពាែយព្សយែៀងគ្នន យនោះ យោយស្មរយគធ្លល ប្េ់េួល្ការឈចឺាប្់
យ៉ា ងខាល ុំងពីអ្នែែនេ យ ើយពួែយគមនិធ្លល ប្ប់ានេេួល្ការមណ ុំឲ្យមានេុំ ែេ់ុំនង

យតើយៅែនញងជីវតិមតមយួគតរ់ប្ស់អ្នែ
យនោះ យតើអ្នែនឹងេញែចិតតយល្ើអ្នែណា? 



30                                 ការទុក្ចិត្តឥត្រលងគើ! 
ពិតព្បាែែជាមយួព្ពោះជាមាា ស់តមរយោះព្ពោះយយស ូយ ើយ។ ពួែយគមនិេញែចិតតអ្នែ
ណាមាន ែយ់ ើយយព្ៅពីខលួនយគផ្លា ល់្ យ ើយពួែយគមនិបានែឹងថាការពឹងមផែែយល្ើខលួនឯង 
គឺជាជយព្មើសមយួមែល្អាព្ែែប់្ុំផញតយ ើយ។ ពួែយគព្តូវការជួប្ជាមយួព្ពោះែព៏ិត មែល្
បានប្យងកើតពួែយគមែ និងជាព្ពោះមែល្ព្សឡាញ់ពួែយគយោយឥតល្ែខខ័ណ័ឌ ។ 

មនញសសមាន ែអ់ាចគិតថា ពួែយគមនិព្តូវការនរណាមាន ែ់យ ើយ ប្៉ាញមនតព្ពោះជាមាា ស់បាន
ប្យងកើតយយើងមែឲ្យព្តូវការគ្នន យៅវញិយៅមែ យោោះប្ីជាយយើងចូល្ចិតត ឬអ្ត ់ យយើងមនិ
អាចយពញល្ែខណៈបានយេ រ ូតែល់្យយើងយរៀនពឹងមផែែ និងចាប្ន់ែគូជាមយួអ្នែែនេ
យៅែនញងជីវតិ។ មនញសសមាន ែ់ៗ មានយេពយយកាសល្ និងសមតថភាព ប្៉ាញមនតគ្នម ននណាមាន ែ់
ែនញងចុំយណាមយយើងមានព្គប្់យ៉ា ងយ ោះយេ។ ព្ពោះជាមាា ស់បានោែយ់យើងយៅែនញងេុំ ែ់
េុំនងជាមយួអ្នែែនេ ជាអ្នែមែល្មានអ្វីមែល្យយើងគ្នម ន យ ើយយយើងព្តូវយរៀនែនញងការ
យ្វើការជាមយួគ្នន  យយើងអាចេេួល្បានរប្ស់អ្ស្មា រយ យ ើយយយើងអាចរែីរាយនឹងជីវតិ
រប្ស់យយើងបាន។  

គួរឲ្យស្មត យ មែល្យយើងមតងមតចុំណាយយពល្ឥតព្ប្យយជន៍ែនញងការរោិះគនអ់្នែ
ែនេ យោយស្មរមតយគមនិបានយ្វើតមរយប្ៀប្ែូចមែល្យយើងយ្វើ យ ើយយយើងែប៏ាន      
ប្ែិយស្ពួែយគ ជាជាងេេួល្យែពួែយគមែរ។ យរឿងោុំងយនោះប្ណាត ល្ឲ្យយយើងបាត់
ប្ងនូ់វអ្វីមែល្ពួែយគអាចរមួចុំមណែយៅែនញងជីវតិរប្ស់យយើង យ ើយវាែប៏ានលួ្ចអ្វី
មែល្យយើងអាចរមួចុំមណែែនញងជីវតិរប្ស់ពួែយគយចញពីពួែយគមែរ។ យរឿងមយួែនញងចុំ
យណាមយរឿងសុំខាន់ៗោុំងឡាយមែល្យយើងោុំងអ្ស់គ្នន អាចយរៀនបាន គឺព្តូវឲ្យតុំនល្
មនញសសព្គប្គ់្នន ។ ពួែយគែម៏និព្គប្ល់្ែខណ៍័ែូចជាយយើងរាល់្គ្នន មែរ យ ើយយយើងព្តូវយ្វើ
ការ និងខិតខុំព្ប្ឹងមព្ប្ង យែើមបែីស្មងេុំ ែេ់ុំនងល្ែជាមយួអ្នែែនេ មតវាពិតជាមាន
តុំនល្ណាស់។  

ែញុំឲ្យគិតថាព្គប្់គ្នន នឹងយ្វើឲ្យអ្នែឈចឺាប្់ យោយស្មរមានមនញសសមាន ែប់ានយ្វើឲ្យ
អ្នែឈចឺាប្់យ ោះយ ើយ! យោោះប្ីជាយយើងេញែចិតតអ្នែែនេយ ើយអាចេេួល្ការឈចឺាប្់
យោយព្ប្ការណាមយួែយ៏ោយ ែវ៏ាព្ប្យសើរជាងការកាតផ់្លត ចខ់លួនឯងពីអ្នែែនេ យ ើយ
ប្ែិយស្មនិយប្ើែចុំ ែួងចិតតរប្ស់អ្នែចុំយពាោះនរណាមាន ែ់យ ោះមែរ។ យោយស្មរមតខ្ញ ុំ
មានប្េពិយស្ម្នម៍និល្ែជាមយួអ្នែែនេ យ្វើឲ្យខ្ញ ុំបានសងជ់ញ្ញជ ុំងមយួជញុំវញិែួងចិតត

រប្ស់ខ្ញ ុំ យ ើយភយ័ខាល ចមនិឲ្យនរណាមាន ែចូ់ល្
មែយេ។ ខ្ញ ុំធ្លល ប្ម់ានេុំ ែេ់ុំនងខលោះ ប្៉ាញមនតមនិ
មមនជាេុំ ែេ់ុំនងមែល្ល្ែយេ ពីយព្ពាោះខ្ញ ុំបានចុំ
ណាយយពល្ជាយព្ចើន យែើមបែីញុំឲ្យយគប្ែិយស្ខ្ញ ុំ 

ក ុំឲ្យគិតថាគ្គបគ់្នា នឹងធ្វើឲ្យអ្ាកឈឺ
ចាប ់ធោយសារមានមន ស្សមាា ក់
បានធ្វើឲ្យអ្ាកឈចឺាបធ់ ោះធ ើយ! 
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ជាជាងការែស្មងេុំ ែេ់ុំនងល្ែជាមយួពួែយគ។ ប្៉ាញមនតអ្រព្ពោះគញណព្ពោះជាមាា ស់តម
រយោះេុំ ែេ់ុំនងជាមយួព្ពោះអ្ងគ ព្ពមោុំងប្េពិយស្ម្ន៍តមរយោះព្ពោះយចស្មត រប្ស់
ព្េង ់មែល្យ្វើឲ្យខ្ញ ុំបានយរៀនែនញងការេញែចិតតស្មរជាថមីមតងយេៀត។  

ព្ប្សិនយប្ើអ្នែធ្លល ប្េ់េួល្ការឈចឺាប្ ់ ព្ពោះជាមាា ស់រង់ចាុំែនញងការពាបាល្ព្ពលឹ្ង
មែល្មានរប្សួរប្ស់អ្នែ។ ព្ពោះអ្ងគនឹងពាបាល្ែួងចិតតមែល្យព្ប្ោះព្ស្មុំ យ ើយផតល់្
អ្ុំណរឲ្យពួែយគជាជុំនួសឲ្យការឈចឺាប្់ (យអ្ស្មយ ៦១:១-៧)។ ព្ពោះអ្ងគនឹងកាល យជា
ជញ្ញា ុំងការពារជញុំរញិអ្នែ។ ព្ពោះជាមាា ស់មនិបានធ្ល ថាយយើងនឹងមនិេេួល្ការឈឺ
ចាប្យ់ ោះយ ើយ ប្៉ាញមនតព្ពោះអ្ងគពិតជាបានសនាថានឹងែុំស្មនតចិតត ពាបាល្យ ើយស្មត រ 
យយើងយ ើងវញិយៅយពល្មែល្យយើងមានប្ញ្ញា ។ សូមចុំណាយយពល្យែើមបអីានយឺតៗ 
យ ើយពិចារណាយល្ើខគមពរីខាងយព្កាម។ វាបានជួយ ខ្ញ ុំយ៉ា ងយព្ចើនែនញងឆន ុំមែល្ខ្ញ ុំយរៀន
ែនញងការពឹងមផែែព្ពោះជាមាា ស់ជាជាងពឹងមផែែយល្ើខលួនឯង។  

 

សូមសរយសើ រែល់្ព្ពោះែជ៏ាព្ពោះវរបិ្តននព្ពោះយយស ូ វព្គីសា ជាអ្មាា ស់នន
យយើងរាល់្គ្នន  គឺជាព្ពោះវរបិ្តែ៏មានយសចែតីយមតត ែរញណា ជាព្ពោះែែ៏ុំស្មនត
ចិតតព្គប្ជ់ុំពូែ ៤ មែល្ព្េងែ់ុំស្មនតចិតតយយើងរាល់្គ្នន  ែនញ ងព្គប្់ោុំងយសចែតី
យវេ  ព្ប្យយជនឲ៍្យយយើងអាចនឹងែុំស្មនតចិតតអ្នែឯយេៀត ែនញ ងអ្ស់ោុំងយស
ចែតីយវេ រប្ស់យគបានមែរ គឺយោយស្មរយសចែតីែានតយ ោះឯង មែល្ព្ពោះ
បានែុំស្មនតចិតតយយើងយព្សចយ ើយ។ 

២ែូរនិថូស១:៣-៤ 
 

យប្ើខ្ញ ុំមនិបានអ្នញញ្ញា តឲ្យព្ពោះជាមាា ស់ពាបាល្ព្ពលឹ្ងមែល្មាន រប្សួរប្ស់ខ្ញ ុំយេ 
យ ោះខ្ញ ុំមនិអាចប្យព្ងៀនអ្នែែនេឲ្យេេួល្ជុំនួយ និងេេួល្ការែុំស្មនតចិតតពីព្ពោះជា
មាា ស់បានយ ើយ។ ព្ពោះជាមាា ស់ែម៏ានយរឿងសុំខានម់យួចុំនួនឲ្យអ្នែយ្វើ និងមានមនញសស
ជាយព្ចើនឲ្យអ្នែជួយ មែរ។ ព្ប្សិនយប្ើអ្នែយៅែនញងចុំយណាមអ្នែមែល្មានរប្សួយៅយ ើយ 
យ ើយជាប្យ់ៅែនញងការឈចឺាប្ព់ីអ្តីតកាល្ ខ្ញ ុំ
សូមអ្្ិស្មា នឲ្យអ្នែចាប្់យផតើមេេួល្ការែុំស្មនត
ចិតត និងការពាបាល្ពីព្ពោះជាមាា ស់យៅនថៃយនោះ។ 
អ្នែអាចសញុំពីព្ពោះជាមាា ស់យ៉ា ងស្មមញ្ា   យែើមបី
ឲ្យព្ពោះអ្ងគឲ្យពាបាល្ព្ពលឹ្ងនិងែុំស្មនតចិតតរប្ស់អ្នែយៅយពល្មែល្អ្នែឈចឺាប្ ់។  

ព្ពោះជាមាា ស់មនិព្តឹមមតពាបាល្អ្នែយេ ព្ពោះអ្ងគនឹងស្មត រយពល្យវលមែល្បាតប់្ង់ 

ព្ពោះជាមាា ស់មនិព្តឹមមតពាបាល្អ្នែ
យេ ព្ពោះអ្ងគនឹងស្មត រយពល្យវលមែល្
បាតប់្ងែ់នញងជីវតិរប្ស់អ្នែយ ើងវញិ។ 



32                                 ការទុក្ចិត្តឥត្រលងគើ! 
ែនញងជីវតិរប្ស់អ្នែយ ើងវញិ។ ព្ពោះអ្ងគបានសនាថានឹងព្ប្ោនព្ពោះពរយេវែងែល់្យយើង
ជុំនួសប្ញ្ញា ពីមញនរប្ស់យយើង ព្ប្សិនយប្ើយយើងោែ់ការេញែចិតតយល្ើព្ពោះអ្ងគ។ យោោះប្ីជា
ការោុំងអ្ស់យ ោះមនិោនយ់ែើតយ ើងែនញងរយោះយពល្មយួយប្់ ែយ៏ោយ មតវានឹងយែើត
យ ើងប្នតិចមតងៗយៅយពល្មែល្យយើងយៅមតេញែចិតតព្ពោះជាមាា ស់ និងព្ពមយ្វើការជាមយួ
ព្ពោះវញិ្ញា ណយែើមបឲី្យមានការរបួ្រមួ។ ែូចមែល្មានមចងយៅែនញងគមពរី យអ្ស្មយ ៦១:៧ 
ថា៖ 
 

ឯងរាល់្គ្នន នឹងបានចុំមណែ១ជា២ជុំនួសយសចែតីខាម សរប្ស់ឯង យ ើយនឹង
មានយសចែតីរែីរាយ យោយចុំមណែមែល្ខលួ នេេួល្ជុំនួសយសចែតីអាប្យ់ស 
ែូយចនោះ ឯងនឹងបាន២ចុំមណែយៅែនញ ងព្សុែរប្ស់ឯង យ ើយនឹងមានយសចែតី
អ្ុំណរ ែយ៏ៅអ្ស់ែល្បជានិចា។ 

 

ការសនារប្ស់ព្ពោះជាមាា ស់យនោះបានយែើតយ ើយយ៉ា ងពិតព្បាែែយៅែនញងជីវតិរប្ស់
ខ្ញ ុំ ែែូ៏ចជាយៅែនញងជីវតិមនញសសជាយព្ចើន ែយ់េៀតមែល្ខ្ញ ុំបានស្មគ ល់្។ ព្ប្សិនយប្ើអ្នែ
គ្នម នប្េពិយស្ម្នម៍ប្ប្យនោះយេ អ្នែនឹងជួប្មនិខាន។ ការេញែចិតតយល្ើព្ពោះជាមាា ស់គឺជា
គនលឹោះយែើមបយីប្ើែប្ងាូរយសចែតីសនាយនោះ និងយសចែតីសនាយផសងៗយេៀតមែរ។  

 

មនសុ្ស ងីត ងើ 
 

គមពរីសញភាសិត គឺជាគមពរីមែល្មចែចាយពីយគ្នល្ការណ៍ននព្បាជ្ា យ ើយស្ម ូមូន
មែល្ជាអ្នែសរយសរគមពរីយនោះ បានចុំណាយយពល្ជាយព្ចើន យែើមបបី្ងាា ញោុំងផល្នន
ព្បាជ្ា និងផល្ននភាពល្ៃីយល្ៃើ។ មានព្ពោះប្នាូល្មែល្មថលងពីមនញសសមានព្បាជ្ា និង  
មនញសសល្ៃីយល្ៃើ។ ព្ពោះពរតមរយៈព្ពោះប្នាូល្សនាសព្មាប្អ់្នែមានព្បាជ្ាមានែូចជា៖ 
ការមណ ុំ ការមថរែា អាយញមវង សញខភាពល្ែ ភាពរញងយរឿងសព្មាប្ខ់លួនឯង  ែិតតិយស 
និងការយគ្នរព ោុំងយនោះព្គ្ននម់តជាចុំណញ ចខលោះៗប្៉ាញយណាណ ោះ។ ប្៉ាញមនតមនញសសល្ៃីយល្ៃើរ ុំពឹងនឹង
បានអ្វីមែល្ផាញយពីយនោះប្៉ាញយណាណ ោះ។  

យៅែនញងគមពរីសញភាសិតបានយរៀប្រាប្ថ់ា មនញសសល្ៃីយល្ៃើជាអ្នែមែល្មានេុំនញែចិតតយល្ើ
ខលួនឯង ឬជាមនញសសមែល្ពឹងមផែែយល្ើខលួនឯង។ សូមែឹងឲ្យចាស់ថាអ្នែមែល្ពឹងមផែែ
យល្ើខលួនឯងគជឺាមនញសសល្ៃីយល្ៃើ យ ើយផល្ននការយព្ជើសយរ ើសរប្ស់អ្នែយ ោះមនិមែល្ល្ែ
យ ើយ។ មនញសសមែល្ពឹងមផែែយល្ើខលួនឯង ប្ែិយស្ែុំប្ូ ម នរប្ស់អ្នែែនេ។ ពួែយគ
គិតថាផលូវរប្ស់យគមតងមតព្តឹមព្តូវ។ ការអាមា៉ា ស់គឺជាផល្មែល្អាព្ែែប់្ុំផញតមែល្អាច
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ប្ងាា ញពីផល្រប្ស់មនញសសល្ៃីយល្ៃើ (យមើល្ែនញងគមពរី សញភាសិត ៣:៣៥)។ មនញសសល្ៃីយល្ៃើ 
និយយយោយមនិបានគិត យ ើយយយើងអាចចុំណាុំយគបានតមរយៈរយប្ៀប្មែល្យគ
និយយ។ ពួែយគជាមនញសសចុំអ្ែ និង ែ ឺយមែល្យែយសចែតីពិតជាការយល្ង
យសើច ។ ពួែយគព្សឡាញ់ការអាព្ែែ ់យ ើយសែប្អ់្វីមែល្ល្ែ។ ចរតិល្ែខណៈមយួមែល្
អាព្ែែប់្ុំផញតរប្ស់មនញសសល្ៃីយល្ៃើ និងអ្នែមែល្ពឹងមផែែយល្ើខលួនឯងគឺអ្ុំណួត។ ភាពអ្ុំ
ណួតរប្ស់ពួែយគផ្លា ល់្បានប្ុំផ្លល ញពួែយគ យ ើយពួែយគប្ែិយស្មនិចងស់្មត ប្ព់្ពោះជា
មាា ស់យ ើយ។   

ខ្ញ ុំគិតថាវាគ្នម នប្ញ្ញា យេ យប្ើយយើងនិយយថាមានមនញសសល្ៃីយល្ៃើជាយព្ចើនយៅែនញង
ពិភពយលែយនោះ យ ើយពួែយគនឹងព្ចូតពីផល្ននភាពល្ៃីយល្ៃើរប្ស់ខលួនយប្ើយគមនិផ្លល ស់ប្តូរ
យេយ ោះ។ យរឿងមែល្រ ុំយភើប្ប្ុំផញតមែល្បានមែព្ពោះជាមាា ស់ គឺថាព្ពោះអ្ងគបានព្ប្ោន
ការចាប្់យផតើមថមីយៅយពល្ណាមែល្យយើងព្តូវការ។ គ្នម ននរណារមាន ែយ់ៅជាប្ែ់នញងអ្តីត
កាល្រប្ស់ខលួនរ ូតយេ ល្ញោះព្តមតយគយព្ជើសយរ ើសយ្វើមប្ប្យ ោះ។ យោោះប្ីជាខ្ញ ុំធ្លល ប្ព់ឹង
មផែែយល្ើខលួនឯងអ្ស់រយៈយពល្ជាយព្ចើនឆន ុំ ប្៉ាញមនតយោយស្មរជុំនួយពីព្ពោះជាមាា ស់ ខ្ញ ុំបាន
ផ្លល ស់ប្តូរ ខ្ញ ុំពិតជាែឹងថាខ្ញ ុំពិតជាព្តូវការព្ពោះជាមាា ស់ព្គប្់យពល្យវល យ ើយខ្ញ ុំែ៏ព្តូវការ
អ្នែែនេមែរ! ខ្ញ ុំេញែចិតតថាព្ពោះជាមាា ស់នឹងព្ប្ោនមនញសសព្តឹមព្តូវមែែនញងជីវតិរប្ស់ខ្ញ ុំ 
យ ើយប្ ា ប្ម់ែ យប្ើយយើងោែ់ការេញែចិតតរប្ស់យយើងជាមយួព្ពោះអ្ងគ ការអ្ស្មា រយនឹង
យែើតយ ើង។  

យោោះប្ីជានរណាមាន ែព់ិតជាប្តូរផ្លត ចែ់នញងការកាល យជាព្គិសតប្រស័ិេែយ៏ោយ ែជ៏ួន
កាល្យគយ្វើយរឿងល្ៃីយល្ៃើមែរ។ យ៉ា ងយោចណាស់ខ្ញ ុំែឹងថាខ្ញ ុំធ្លល ប្ឆ់្លងកាតយ់រឿងយនោះ។ ពីរ
ប្ីមខមញន ខ្ញ ុំបានយ្វើការប្តូរផ្លត ច់រយៈយពល្យូរយោយមនិបានគិតឲ្យបានល្ែិតល្ែន ់យ ើយ
ឥ ូវយនោះខ្ញ ុំគិតថា យប្ើខ្ញ ុំមនិបានយ្វើវាយ ោះល្ែជាង។ ខ្ញ ុំបានប្តូរផ្លត ចត់មអារមមណ៍រប្ស់
ខ្ញ ុំ ជាជាងចុំណាយយពល្មសវងរែព្បាជ្ាពីព្ពោះជាមាា ស់។ ខ្ញ ុំបានមព្ប្ចិតតយ ើយសញុំឲ្យ
ព្ពោះជាមាា ស់ជួយ ឲ្យខ្ញ ុំរែាពាែយសុំែីរប្ស់ខ្ញ ុំ យព្ពាោះខ្ញ ុំែឹងថាយប្ើខ្ញ ុំមនិយ្វើតមពាែយសុំែី
រប្ស់ខ្ញ ុំយេ យ ោះខ្ញ ុំនឹងល្ៃីយល្ៃើជាងមញនយេៀត យ ើយខ្ញ ុំែប៏ានយរៀនពីែុំ ញសរប្ស់ខ្ញ ុំពីការ
វាយតនមលរប្ស់ខ្ញ ុំ។  

អ្វីមែល្ខ្ញ ុំចងន់ិយយ គឺមនញសសព្គប្គ់្នន មានយពល្មែល្ល្ៃីយល្ៃើ ប្៉ាញមនតយប្ើយយើងមាន
ែួងចិតតមែល្ព្តឹមព្តូវជាមយួព្ពោះជាមាា ស់ យ ោះព្ពោះអ្ងគអាច ុំការល្ែយចញពីែុំ ញស
រប្ស់យយើងបាន។ យៅយពល្ខលោះការកាល យជាមនញសសល្ៃីយល្ៃើ និងការយ្វើការសយព្មចចិតត
យោយខលួនឯង យោយមនិបានព្ប្ឹែាជាមយួព្ពោះជាមាា ស់ គឺ មនិែូចនឹងភាពល្ៃីយល្ៃើ 
យោយយយើងរស់យៅយោយពឹងមផែែយល្ើខលួនឯងយ ោះយេ។  



34                                 ការទុក្ចិត្តឥត្រលងគើ! 
យយើងយរៀនបានថាមនញសសល្ៃីយល្ៃើមែល្ព្ពោះគមពរីបានយល្ើែយ ើង គឺជាព្ប្យភេមនញសស

មែល្មានការេញែចិតតយល្ើខលួនឯង ឬជាមនញសសមែល្ពឹងមផែែយល្ើខលួនឯង ការយនោះបានយ្វើ
ឲ្យខ្ញ ុំភលមឺភនែ។ការពឹងមផែែយល្ើខលួនឯងយ្វើឲ្យយយើងមានប្ញ្ញា យព្ចើនជាងអ្វីមែល្យយើងអាច
ព្សនមែល់្យៅយេៀត។ វាពិតជាបានប្ិេោវ ពីព្គប្ជ់ុំនួយមែល្ព្ពោះជាមាា ស់ចងផ់តល់្ឲ្យ
យយើង។ យៅយពល្មែល្យយើងពឹងមផែែ ឬេញែចិតតយល្ើខលួនឯង ល្េធផល្គឺបានតិចតួច
មមនមេនយប្ើយព្ប្ៀប្យ្ៀប្នឹងល្េធផល្ែអ៏្ស្មា យ មែល្យយើងនឹងេេួល្បានយៅយពល្
យយើងេញែចិតតព្ពោះជាមាា ស់! 

 

អ្នកមិនត្ វូត្វើតរឿងត្របយ់៉ាងតេ 
 

ការមនិេញែចិតតអ្នែណាយស្មោះ ប្៉ាញមនតេញែចិតតមតយល្ើខលួនឯង គឺជាប្នាញែមយួែ៏្ ៃនម់ែល្អ្នែ
ព្តូវេេួល្។ វាមានន័យថាអ្នែព្តូវយ្វើយរឿងព្គប្់យ៉ា ងោុំងអ្ស់។ វា៉ា វ! ព្គ្ននម់តគិតអ្ុំពី
យរឿងយនោះ ខ្ញ ុំអ្ស់ែុំលុំងយៅយ ើយ យព្ពាោះខ្ញ ុំនឹែចាុំពីយពល្មែល្ខ្ញ ុំយែើរតមផលូវយនោះ។ និ  
យមនយ័មយួននការេញែចិតតគឺ «ការពឹងមផែែ» យ ើយវាមាននយ័ថា ការយផតែផតួល្យល្ើ 
ការផតល់្េុំនញែចិតតយល្ើ ការអាព្ស័យយល្ើ ឬែ៏ការយជឿជាែ។់ យៅយពល្មែល្យយើងពឹង
មផែែគ្នន យៅវញិយៅមែ រ ុំយពចយ ោះយយើងបានប្នធូរប្នថយប្នាញែមែល្យយើងមាន។  

យប្ើអ្នែឮខលួនឯងនិយយថា «ខ្ញ ុំមនិអាចប្នតយ្វើតមរយប្ៀប្យនោះបានយេៀតយេ» វាព្ប្
ម ល្ជាមានន័យថា អ្នែពាយមយ្វើយល្ើសពីអ្វីមែល្ព្ពោះជាមាា ស់ប្យងកើតអ្នែឲ្យមាន
សមតថភាពយ្វើយ ើយ។ មនញសសយយើងព្គប្គ់្នន មានមែនែុំណត។់ យយើងអាចចុំណាុំមែន
ែុំណតោ់ុំងយ ោះបាន ព្ប្សិនយប្ើយយើងចាប្់អារមមណ៍ែុំរតិននយ្សតសរប្ស់យយើង។ យៅ
យពល្មែល្ខ្ញ ុំស្មព យប្នាញែែ៏្ ៃន់មែល្យ្វើឲ្យខ្ញ ុំអ្ស់ែុំលុំងព្គប្់យពល្ យ្វើឲ្យខ្ញ ុំមានការ
តែូញមតែរយសាើរមតព្គប្យ់ពល្យវល្ យ ើយមតងមតមានការតូចចិតត និងគ្នម នការអ្ត់្ មត់
ជាមយួមនញសសជញុំវញិខលួន យ ោះខ្ញ ុំបានឆ្លង ួសមែនែុំណតរ់ប្ស់ខ្ញ ុំយ ើយ។ ខ្ញ ុំពិតជាព្តូវ
ការជុំនួយ យ ើយយោោះប្ីជាជុំនួយពីព្ពោះជាមាា ស់ ឬពីអ្នែណាមាន ែម់ែល្អាចជួយ ខ្ញ ុំ
បានែតី។ ខ្ញ ុំព្តូវមតពឹងមផែែយល្ើអ្នែែនេ ប្៉ាញមនតវាពិបាែនឹងយៅរចួណាស់យប្ើខ្ញ ុំមនិេញែចិតត
អ្នែែនេយេ។  

យតើយយើងពិតជាព្តូវយ្វើអ្វីព្គប្់យ៉ា ងមែល្យយើងយ្វើឬយ៉ា ងណា? យតើមានមតយយើងមាន ែ់
យេឬ មែល្អាចយ្វើអ្វីមែល្យយើងយ្វើបាន? ឬែ៏យយើងខាល ចែនញងការេញែចិតតយល្ើអ្នែែនេ? 
យតើយយើងព្ប្ម ល្ជាមានអ្តតសញ្ញា ណ (ភាពស្មែសម និងតនមល) ជា «មាន ែម់ែល្អាច
យ្វើការព្គប្់យ៉ា ងបានឬ»? ចូរយឆ្លើយសុំណួរោុំងយនោះយោយភាពយស្មម ោះព្តង់យចញពីចិតត។ 
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យយើងពិតជាស្មា តជ់ុំ ញែនញងការលែប់ាុំងខលួនឯងណាស់។ យតើមានមនញសសប្៉ាញ ម ន ែ់
មែល្ពិតជាស្មគ ល់្ខលួនឯង និងែឹងពីយ តញផល្យៅពីយព្កាយអ្វីមែល្ពួែយគយ្វើ? យតើ
យយើងពិតជាខាល ចែនញងការសួរខលួនឯងថាយ តញអ្វីយយើងព្តូវយ្វើព្គប្់យ៉ា ង យោយស្មរមត
យយើងមនិយពញចិតតនូវចយមលើយមែល្យយើងនឹងរែយ ើញឬ?មានយរឿងឈចឺាប្ម់យួមែល្ខ្ញ ុំ
ធ្លល ប្ជ់ួប្ គឺយៅយពល្មែល្ខ្ញ ុំមានអារមមណ៍ថាខ្ញ ុំព្តូវយ្វើអ្វីៗព្គប្់យ៉ា ង យោយស្មរមតខ្ញ ុំជា
មនញសសមានអ្ុំណួត មែល្ធ្លល ប្់បានគិតថាគ្នម ននរណាមាន ែអ់ាចយ្វើអ្វីមែល្ខ្ញ ុំព្តូវយ្វើែូច
ជាខ្ញ ុំបានយេ។ អ្ូ!  

ពីអ្តីតកាល្យៅែនញងជីវតិរប្ស់ខ្ញ ុំមានឫសគល់្ននការប្ែិយស្ យ ើយយោយស្មរ
មតយរឿងយនោះ ខ្ញ ុំស្មា ែយ់សាើរែនញងការសញុំជុំនួយ យព្ពាោះខ្ញ ុំបានគិតថាយគនឹងប្ែិយស្ការយសនើ
សញុំរប្ស់ខ្ញ ុំ។ វាមនិមមនជាការងាយព្សួល្យេយៅយពល្មែល្យយើងសញុំ ជុំនួយពីនរណា
មាន ែយ់ ើយេេួល្ចយមលើយថា «យេ» មែវញិ។ ខ្ញ ុំែែូ៏ចជាមនញសសយផសងយេៀតមែរ ខ្ញ ុំធ្លល ប្់
ភយ័កាល ចែនញងការយមើល្ឲ្យបានសញីជយព្ៅ ួសពីព្សោប្ខ់ាងយល្ើននជីវតិរប្ស់ខ្ញ ុំ ែូយចនោះ
យ ើយបានជាខ្ញ ុំយៅមតប្នតយ្វើរ ូតយសាើរមតប្រាជយ័ោុំងព្សុង។ យៅយពល្យ ោះយ ើយ
មែល្ខ្ញ ុំសញុំជុំនួយពីព្ពោះជាមាា ស់។  

យប្ើអ្នែមានអារមមណ៍ថាអ្នែយៅចញងប្ុំផញតយ ើយ ចូរយៅឲ្យយសៃៀម និងព្តូវសញុំជុំនួយពី
ព្ពោះជាមាា ស់។ យៅយពល្មែល្យយើងសញុំជុំនួយពីព្ពោះអ្ងគ យ ោះព្េងន់ឹងព្ប្ោនយសចែតី
ពិតែ៏្ ុំមយួមែល្យយើងពិបាែេេួល្។ យសចែតីពិតយ ោះនឹងយោោះយយើងឲ្យរចួ មតោល់្
មតយយើងេេួល្យែជាមញន យប្ើនិយយឲ្យព្តង់យៅវាមតងមតយ្វើឲ្យយយើងឈចឺាប្។់  

វាមនិមមនជាការងាយព្សួល្យេសព្មាប្ខ់្ញ ុំ មែល្ព្តូវេេួល្ស្មគ ល់្ថាខ្ញ ុំធ្លល ប្់មានអ្ុំ
ណួត ខ្ញ ុំជាមនញសសមែល្យចោះព្គប្ព់្គងស្មថ នការណ៍ ខ្ញ ុំែ៏ធ្លល ប្ជ់ាមនញសសមែល្ពឹងមផែែ
យល្ើខលួនឯង យ ើយខ្ញ ុំធ្លល ប្ម់ានឥរយិប្ថថា «ខ្ញ ុំមនិព្តូវការអ្នែណាោុំងអ្ស់» យនោះ
សញេធមតជាអ្វីមែល្ព្ពោះមនិសពវព្ពោះេយ័។ យៅយពល្មែល្ព្ពោះជាមាា ស់យប្ើែសុំមែងការ
យនោះឲ្យខ្ញ ុំែឹង ខ្ញ ុំែូចជាមានអារមមណ៍ថាព្ពលឹ្ងរប្ស់ខ្ញ ុំបានយប្ើែចុំ  និងផាញោះយ ើង មែល្
យ្វើឲ្យខ្ញ ុំគ្នម នែតីសញខោល់្មតយស្មោះ ប្៉ាញមនតយសចែតីពិតបានយោោះខ្ញ ុំឲ្យរចួ។ យ ើយវានឹងយែើត
យ ើងែូចគ្នន ចុំយពាោះអ្នែណាមែល្ព្ពមេេួល្។  

ឥ ូវយនោះខ្ញ ុំមនិព្គ្ននម់តមនិចង់យ្វើការ
ព្គប្យ់៉ា ងមតមាន ែឯ់ងយេ ប្៉ាញមនតខ្ញ ុំពិតជាែឹង
ថាខ្ញ ុំមនិអាចយ្វើអ្វីៗោុំងអ្ស់មតមាន ែឯ់ង
បានយ ើយ!! តមពិតយៅខ្ញ ុំែម៏និអាចយ្វើបាន យ ើយអ្នែែម៏និអាចយ្វើបានព្គប្់យ៉ា ង
មែរ។ ការេញែចិតតយល្ើព្ពោះជាមាា ស់ គឺជាការចាប្់យផតើននការជាសោះយសបើយព្គប្់យ៉ា ង។ 

ការេញែចិតតយល្ើព្ពោះជាមាា ស់ គឺជាការចាប្់
យផតើមននការជាសោះយសបើយព្គប្់យ៉ា ង។ 



36                                 ការទុក្ចិត្តឥត្រលងគើ! 
យយើងព្តូវមតេញែចិតតផលូវរប្ស់ព្ពោះអ្ងគ យោោះប្ីជាយយើងយមើល្យៅែូចជាពិបាែជាងមញនែ៏
យោយ។ វាមតងមតពិបាែយល់្ថាយតើយ តញអ្វីបានជាការយព្បាសឲ្យជាយ្វើឲ្យមានការឈឺ
ចាប្ជ់ាងជុំងឺរប្ស់យយើង។ ព្ពលឹ្ងរប្ស់ខ្ញ ុំធ្លល ប្ម់ានជុំងឺ។ ខ្ញ ុំមនិធ្លល ប្េ់ញែចិតតយល្ើអ្នែ
ណាយ ើយ។ ខ្ញ ុំបានរស់យៅែនញងភាពភយ័ខាល ច។ វា៉ា លី្ស្មព យរប្ស់ខ្ញ ុំយពញយៅយោយ
ប្នាញែែ៏្ ៃន ់ យ ើយខ្ញ ុំបានស្មព យវាជាប្នតប្ ា ប្។់ តមពិតយៅខ្ញ ុំពិតជាមានអ្ុំណរយៅ
យពល្មែល្ខ្ញ ុំមានអ្តីតកាល្យែើមបយីព្ប្ៀប្យ្ៀប្ យព្ពាោះវាបានជួយ ខ្ញ ុំឲ្យយ ើញពីជីវតិែ ៏ 
អ្ស្មា រយមែល្ខ្ញ ុំមានយៅយពល្ប្ចាញប្បននយនោះ។ យពល្មែល្ខ្ញ ុំនឹែចាុំពីសុំពា្មែល្ខ្ញ ុំធ្លល ប្់
មានពីមញនមែ និងពីប្នាញែែព៏្ស្មល្ និង យសរភីាពមែល្ខ្ញ ុំមានែនញងយពល្យនោះ ខ្ញ ុំពិតជា
មានការអ្ស្មា រយយៅែនញងចិតតពីព្ពោះយចស្មត  និងការល្ែរប្ស់ព្ពោះជាមាា ស់មមនមេន។  

ខ្ញ ុំនិយយពីផលូវមែល្ខ្ញ ុំធ្លល ប្់យែើរពីមញន យព្ពាោះខ្ញ ុំគិតថាមានមនញសសជាយព្ចើនែុំពញងជាប្់
យៅែមនលងយ ោះយៅយ ើយ។ ការអ្្ិស្មា នរប្ស់ខ្ញ ុំគឺថា យៅយពល្មែល្មនញសសែឹងថា
មាននរណាមាន ែប់ានេេួល្យសរភីាពែព៏ិតព្បាែែ និងងផតល់្ការយល្ើែេឹែចិតដែល់្
ព្ពលឹ្ងមែល្មានប្នាញែ្ៃន ់ យ ើយយរឿងែូចគ្នន យនោះនឹងយែើតយ ើងែនញងជីវតិរប្ស់ពួែយគ 
យប្ើពួែយគ «អ្នញញ្ញា តឲ្យវាែនលងយៅ និងអ្នញញ្ញា តឲ្យព្ពោះជាមាា ស់យ្វើការ» យៅែនញងជីវតិ
រប្ស់ពួែយគ។  

ព្តូវយែព្ពោះជាមាា ស់ជាប្មងែែ និងពឹងមផែែយល្ើព្ពោះអ្ងគ ឲ្យព្ពោះអ្ងគជួយ  និងមថរែា
អ្នែ! ខ្ញ ុំពិតជារនធតែ់នញងចិតត យៅយពល្មែល្ខ្ញ ុំគិតពីមនញសសមែល្រស់យៅែនញងយលែិយយ៍នោះ 
មែល្គិតថាយគមនិព្តូវការព្ពោះជាមាា ស់ោល់្មតយស្មោះ។ យប្ើខ្ញ ុំគ្នម នព្ពោះជាមាា ស់យៅែនញង
ជីវតិរប្ស់ខ្ញ ុំព្គប្យ់ពល្យេ យ ោះខ្ញ ុំរស់យៅគ្នម នន័យយ ើយ។ ព្ពោះជាមាា ស់បានប្យងកើត
យយើងមែឲ្យយយើងព្តូវការព្ពោះអ្ងគ ែូយចាន ោះយ ើយយៅយពល្មែល្យយើងយៅឆៃ យពីព្ពោះអ្ងគ 
យយើងនឹងមនិអាចយ្វើអ្វីព្គប្់យ៉ា ងយោយព្ប្ព្ែតីបានយ ើយ។ មានមនញសសមយួចុំនួន
បានយបាែព្បាស់ខលួនឯងយោយគិតថាពួែយគមានអ្វីៗព្គប្់យ៉ា ងោុំងអ្ស់ មតនថៃមែល្យគ
នឹងេេួល្ផល្នឹងមែែល់្។ ពួែយគនឹងែល់្េីប្ុំផញតននជីវតិរប្ស់ពួែយគ ខ្ញ ុំសងឃមឹថា
ពួែយគនឹងប្ ា ប្ខលួនយែើមបយីងព្ពោះជាមាា ស់មែែនញងជីវតិរប្ស់ពួែយគ។  

ព្ប្សិនយប្ើអ្នែមានការប្៉ាោះពាល់្ចិតត តមរយៈយសចែតីប្យព្ងៀនអ្ុំពីការពឹងមផែែយល្ើ
ខលួនឯងយនោះ យ ើយអ្នែព្តូវការជុំនួយសូមឲ្យអ្នែរាល់្គ្នន សញុំជុំនួយពីព្ពោះជាមាា ស់! ព្ពោះ
អ្ងគគឺជាអ្នែជុំ ញប្ុំផញតែនញងយលែយនោះែនញងការជួយ មនញសស! ព្ពោះវញិ្ញា ណរប្ស់ព្ពោះអ្ងគ
គងយ់ៅេីយនោះជាមយួយយើង យ ើយព្ពោះអ្ងគមាន មថាព្ពោះែជ៏ាជុំនួយ(យមើល្ែនញងគមពរី 
យ៉ាូោន ១៤:២៦)។ ចូរព្សនមថា៖អ្នែមានអ្នែជួយ ែល៏្ែប្ុំផញតមែល្ឈរយៅមែបរអ្នែ
ព្គប្យ់ពល្យវល ចញោះយ តញអ្វីមនិអ្នញញ្ញា តឲ្យព្ពោះអ្ងគយ្វើការខលោះផង? អ្នែពិតជាមនិព្តូវ
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យ្វើការព្គប្់យ៉ា ងយ ើយ។ ការពិតព្ពោះយយស ូបានសយព្មចព្គប្់ការោុំងអ្ស់រចួយ ើយ 
តមរយៈការេញែចិតត ជុំយនឿ និងការយជឿយល្ើព្ពោះអ្ងគ អ្នែអាចែែែយងាើមយ៉ា ងព្សួល្ 
យ ើយអ្នញញ្ញា តឲ្យប្នាញែរប្ស់អ្នែយចញឆៃ យពីអ្នែយៅ! 

អ្នែអាចពឹងមផែែយល្ើព្ពោះជាមាា ស់ជាជាងការពឹងមផែែយល្ើខលួនឯង។  
 

 



 
ជំពូក ៥ 

 

ចូរទកុចតិ្តព្រះជាម្ចា ស់នងិធ្វើការល្អ 
(វគ្គ១) 

 
ចូរទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ា  យហើេព្រព្រឹត្តការល្អចុះ យ៉ា ងយ ះអ្នកនឹង
បានយៅកនុ ងព្រុកយហើេចំអអ្ត្ខ្លួ នយោេយរចកតីរិត្។ 

ទំនុកដំយកើង៣៧:៣ 
 

ព្រះគម្ពរីទំនុកត្យម្កើង ៣៧:៣ គឺជាព្រះរនទូល្អដល្មានយរចកតីរនាថា យរើយេើង
ទុកចិត្តដល់្ព្រះជាមាា រ់យហើេយ្វើការល្អ យ ះយេើងនឹងទទួល្ការផ្គត្ផ់្គងរ់៉ាុអនតព្ត្ង់យនះ 
ម្និព្ត្ឹម្អត្និយេអ្ំរីការមានអាហារព្គរ់ព្ាន់ យដើម្បយី្វើឲ្យយេើងរករច់ិត្តរ៉ាុយ ណ្ ះ 
យទ។ អត្មាននេ័ថាយេើងនឹងមានការអ្រររាេ និងមានការរករច់ិត្តយៅកនុងព្រលឹ្ង
រររ់យេើង។ យេើងព្រអហល្ជាចងឲ់្យអ្វីម្េួផ្លល រ់រតូរ រ៉ាុអនតយៅកនុងយរល្អដល្យេើង
កំរុងរងច់យំៅយ ើេ យេើងអាចមានព្រលឹ្ងអដល្រកររ់គល់្កនុងព្រះជាមាា រ់។  

ការទុកចិត្តយល្ើព្រះជាមាា រ់ជាព្រយយជនដ៍ល់្រុព្ត្រររ់ព្រះអ្ងគព្គររូ់រ។ ការយនះ
បានយ្វើឲ្យាត្ម់ានអ្ំណរយៅកនុងជិវតិ្ ជាជាងព្ានអ់ត្បានទទួល្ការរយគ គ្ ះ។ ចូរ
ចថំាការទុកចិត្តយល្ើព្រះជាមាា រ់ជាជយព្ម្ើររររ់យេើង យហើេវជាអ្ភេ័ឯករិទធិ
ម្េួដវ៏យិររ។ រ៉ាុអនតមានអ្វីយផ្េងយទៀត្អដល្យេើងព្ត្ូវរអនែម្យល្ើការទុកចិត្ត យដើម្បអីាច
ឲ្យយេើងទទួល្ព្រយយជនយ៍រញយល្ញរីការទុកចិត្តយនះ យហើេអ្វីអដល្យេើងព្ត្ូវរអនែម្
យ ះគឺ «ការយ្វើការល្អ»។ 

ជំរូកយនះព្រអហល្អាចជាចំណុចអដល្រំខានរ់ំផុ្ត្រព្មារអ់្នកយៅកនុងយរៀវយៅ
ទងំម្ូល្។ យាល្ការណ៍យៅកនុងព្រះគម្ពរីទំនុកត្យម្កើង ៣៧:៣ បានជួេ ខ្្ុ ំយ៉ា ងយព្ចើន
យៅកនុងជីវតិ្រររ់ខ្្ុ ំ យហើេខ្្ុ ំយជឿថាវករំ៏ខាន់រព្មារអ់្នកអដរ។  

ការទុកចិត្តយល្ើព្រះជាមាា រ់មាននេ័ថា យេើងថាវ េការខ្វល់្ខាវ េរររ់យេើងយៅ
ព្រះអ្ងគ យហើេម្និព្រួេអ្វីទងំអ្រ់ ឬកអ៏្នទះសារយល្ើយរឿងអ្វីម្េួយ ើេ រ៉ាុអនតម្និមាន
នេ័ថាយេើងយបាះរងយ់ចល្ការទទួល្ខុ្រព្ត្ូវរររ់យេើងយ ះយទ។ ជាញេដងមាន
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រកម្មភារអដល្មានការជំរុញរីព្រះជាមាា រ់អដល្យេើងព្ត្ូវយ្វើ យដើម្បឲី្យយេើងអាច
ទទួល្បានអ្វីអដល្យេើងព្បាថាន ។ អ្នកខ្លះាត្ម់ានគំនិត្ខុ្រឆ្គងថាការទុកចិត្ត ឬការរង់
ចពំ្រះជាមាា រ់ គឺជាការអ្រកម្ម យហើេមានន័េថាយេើងម្និយ្វើអ្វីទងំអ្រ់យៅយរល្
អដល្យេើងរង់ចឲំ្យព្រះអ្ងគយ្វើយរឿងព្គរយ់៉ា ង រ៉ាុអនតវម្និអម្នជាការរិត្យ ើេ។ ឧទ
ហរណ៍ថា មានម្នុរេមាន កទុ់កចិត្តថាព្រះជាមាា រ់នឹងជួេ ាត្ឲ់្យមានការ្រយ្វើ រ៉ាុអនត
យរើាត្ម់្និបានេកចិត្តទុកោក់រកការ្រយទ វព្រអហល្ជាម្និអាចទទួល្បានផ្ល្
ល្អយ ើេ។  

យោក រ៉ាុល្បាននិយេយរឿងយនះយ៉ា ងចារ់យៅកនុងរំរុព្ត្រររ់យោកយៅកាន់
ព្កុម្ជំនុំយៅយអ្យភរូរ។ យោកមានព្រសារន៍ថារួកយគព្ត្ូវយ្វើយរឿងព្គរ់យ៉ា ងយដើម្បី
ទរទ់ល់្នឹងការអាព្កក ់ យហើេរួកយគឲ្យយៅអត្ឈរមាមំ្នួយៅកអនលងរររ់រួកយគ(រូម្
យម្ើល្យៅកនុងគម្ពរីយអ្យភរូរ៦:១៣)។ យេើងបានយ ើញរីយាល្ការណ៍នន «ការទុកចិត្ត
ព្រះជាមាា រ់និងការយ្វើការល្អ»យៅកនុងគម្ពរីយនះ។យ្វើអ្វីអដល្អ្នកគួរយ្វើ យ្វើអ្វីអដល្អ្នក
អាចយ្វើបាន យហើេទុកចិត្តព្រះជាមាា រ់យល្ើអ្វីអដល្អ្នកម្និអាចយ្វើបាន ឬម្និគួរយ្វើវ។  

ចំណុចដំរូងអដល្យេើងព្ត្ូវអត្យ្វើ គឺព្ត្ូវទុកចិត្តយល្ើព្រះជាមាា រ់ព្គរអ់ផ្នកទងំអ្រ់
យៅកនុងជីវតិ្រររ់យេើង។ ចំណុចទី២អដល្យេើងព្ត្ូវយ្វើ គឺយេើងព្ត្ូវរចួរាល់្កនុងការយ្វើ
យរឿងព្គរ់យ៉ា ងអដល្ព្រះជាមាា រ់រ ា្ ញព្បារយ់េើងថាយេើងព្ត្ូវអត្យ្វើ។ ខ្្ុ ំធ្លល រ់បាន
ទទួល្ការអណ អំ្ំរីការផ្លល រ់រតូររយរៀរននការអ្្ិសាា ន យៅយរល្អដល្ខ្្ុ ំមានត្ព្ម្ូវ
ការអ្វីម្េួ។ ជំនួរយោេពាកយនិយេថា «ទូល្រងគំយជឿយល្ើព្រះអ្ងគកនុងការយ្វើយរឿង
យនះរព្មារខ់្្ុ»ំ ឥ ូវយនះខ្្ុ ំនិយេថា «ព្រះជាមាា រ់យអ្ើេ ខ្្ុ ំទុកចិត្តព្រះអ្ងគកនុងការ
ជួេ ទូល្រងគកំនុងសាែ នភារយនះ យហើេយរើមានអ្វីអដល្ទូល្រងគំព្ត្ូវយ្វើ រូម្រ ា្ ញដល់្
ទូល្រងគំផ្ងថាយត្ើវជាអ្វី»។ អ្នកអាចព្បាថាន កនុងការយផ្លត ត្យៅយល្ើការយ្វើយរឿងយនះ រហូត្
ទល់្អត្អ្នកបានយ្វើវរចួយហើេ។ ខ្្ុ ំគិត្ថាវនឹងយ្វើឲ្យយេើងដឹងថា យហតុ្អ្វីយេើងព្ត្ូវ 
សាត រក់ារអណ អំដល្ព្រះជាមាា រ់នឹងព្រទនដល់្យេើង។  

យៅនងៃទី ១ អខ្ម្ករា ឆ្ន  ំ២០១៥ ខ្្ុ ំបានររយររយៅកនុងកំណត្់ព្ារររ់ខ្្ុ ំថា ខ្្ុ ំ
ព្ត្ូវការ យហើេរិត្ជាព្បាថាន ចង់បានកំោំងយព្ចើនជាងម្ុន។ រនតិចយព្កាេម្កខ្្ុ ំមាន
គំនិត្ថា ខ្្ុ ំគួរអត្ចរយ់ផ្តើម្យដើរយរៀងរាល់្នងៃ។ ខ្្ុ ំធ្លល រ់បានហវឹកហាត្ជ់ាម្េួព្គូរងវឹករីនងៃ
កនុងម្េួរបាត ហ៍ អត្ឥ ូវយនះខ្្ុ ំគិត្ថាខ្្ុ ំគួរអត្យដើររអនែម្យទៀត្។ ខ្្ុ ំរឹងអផ្អកយល្ើព្រះជា
មាា រ់ជាយរៀងរាល់្នងៃយដើម្បឲី្យព្រះអ្ងគព្រទនរំណងព្បាថាន  និងរម្ត្ែភារកនុងការយ្វើ
យនះ។ អ្រ់រេៈរីរនួអខ្ ខ្្ុ ំបានយដើរ៨គី ូអម្៉ាព្ត្កនុងម្េួនងៃ យហើេយ្វើឲ្យខ្្ុ ំសាវ ហារ់
ជាងយរល្្ៗទងំអ្រ់។ ខ្្ុ ំមានភារអ្ត្់្ មត្ជ់ាងម្ុន និងមានភារយកលៀវកាល យៅកនុង



40                                 ការទុកចិត្តឥត្រធងគើ! 
ចិត្ត។ អ្វីអដល្យល្ើររីយនះ ខ្្ុ ំកប៏ានព្រកទំងនខ់្លះអដរ យហើេយទះជាយ៉ា ង្ក៏
យោេវម្និអម្នជាយាល្យៅចំរងរររ់ខ្្ុ ំយទ អត្ខ្្ុ ំរយំភើរចិត្ត្រ់។ការយ្វើលំ្ហាត្់
ព្បាណរអនែម្កាល េជាអ្វីអដល្ខ្លួនព្បាណរររ់ខ្្ុ ំព្ត្ូវការ។  

ខ្្ុ ំទុកចិត្តព្រះជាមាា រ់អដល្ព្រទនកំោំង យហើេព្រះអ្ងគព្រទនកិចាការខ្លះយទៀត្
ឲ្យខ្្ុ ំយ្វើ យហើេព្រះអ្ងគកព៏្រទនរំណងចិត្ត និងរម្ត្ែភារកនុងការយ្វើការទងំអ្រ់យនះ
អដរ។ យរើអ្នកទុកចិត្តយល្ើព្រះអ្ងគ យហើេរិត្ជារចួ
រាល់្កនុងការយ្វើយរឿងព្គរ់យ៉ា ងអដល្ព្រះអ្ងគចងឲ់្យ
យេើងយ្វើអម្ន ខ្្ុ ំធ្ល ថាអ្នកនឹងមានការអ្សាា រយកនុង
រកម្មភារអដល្អ្នកបានយ្វើយដើម្បរីយព្ម្ចយាល្
យៅរររ់អ្នកម្និខាន។  

មានយរឿងម្េួយទៀត្អដល្យទើរអត្យកើត្យ ើងចំយពាះខ្្ុ ំ គឺទកទ់ងនឹងអភនករររ់ខ្្ុ ំ។ 
អភនករររ់ខ្្ុ ំអព្រជារៃួត្អម្នអទន មានយរល្ខ្លះវមានការរោក យហើេយរល្ខ្លះយទៀត្
វរិត្ជាមានការឈចឺរ់ខាល ងំ្រ់។ ខ្្ុ ំបានយព្រើព្បារ់ថាន រំនតកអ់ភនកព្គរ់ព្រយភទ
អដល្ព្គូយរទយបានអណ  ំ ខ្្ុ ំបានោកម់ា៉ា រីុនរយនេើម្យៅកអនលងអដល្ខ្្ុ ំយគង យហើេ
យទះរីវអាចជួេ ខ្្ុ ំបានខ្លះអម្ន រ៉ាុអនតខ្្ុ ំយៅអត្មានការឈចឺរ់ដអដល្។ ខ្្ុ ំរិត្ជា
រិបាកខាល ងំ្រ់យៅយរល្អដល្ខ្្ុ ំយ្វើដំយណើ រយៅកអនលងអដល្មានអាការធ្លតុ្រៃួត្ គឺ
ជាកអនលងអដល្ខ្្ុ ំអត្ងអត្មានចំអណកកនុងការទទួល្ខុ្រព្ត្ូវរយព្ម្ើកនុងរន័ធកិចា។ 

ខ្្ុ ំបានអ្្ិសាា នរព្មារ់សាែ នភារយនះ ដូចអដល្ខ្្ុ ំធ្លល រម់ានរទរិយសា្នរ៍ីម្ុន 
យៅយរល្យ ះខ្្ុ ំមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាមាា រ់មានរនទូល្ម្កខ្្ុ ំ ព្រះអ្ងគចងឲ់្យខ្្ុ ំផ្ឹកទឹក
ឲ្យបានយព្ចើនជាងរីម្ុន។ ខ្្ុ ំបានគិត្ថារីម្ុនខ្្ុ ំកប៏ានផ្ឹកទឹកយព្ចើនអដរយហើេ! មាន
ម្នុរេម្េួចំនួនបានព្បារឲ់្យខ្្ុ ំផ្ឹកទឹកឲ្យបានយព្ចើនជាងម្ុន រ៉ាុអនតយោេសារខ្្ុ ំគិត្ថា
ខ្្ុ ំបានផ្ឹកយព្ចើនរចួយហើេ យ្វើឲ្យខ្្ុ ំរដិយរ្យយរល់្ល្អរររ់រួកយគ យោេគិត្ថាវ
ាម នអ្វីទកទ់ងយៅនឹងរញ្ហា រររ់ខ្្ុ ំយទ។ យេើងព្ត្ូវដឹងថាគំនិត្អដល្មានអ្ំនួត្រររ់
យេើងយ្វើឲ្យយេើងម្និចរ់អារម្មណ៍ជាម្េួយយរល់្ល្អរររ់អ្នកដនទ អដល្បានព្បារ់
យេើង។ យទះជាយ៉ា ង្កតីយេើងគួរអត្រិចរ្ដំរូ ម នអដល្យេើងបានទទួល្យៅ
ចំយពាះព្រះជាមាា រ់ យហើេយម្ើល្ថាយត្ើវព្ររជាម្េួវញិ្ហា ណរររ់យេើងអដរឬយទ។ ជា
យរឿេៗព្រះជាមាា រ់មានរនទូល្ម្កកានយ់េើងាម្រេៈម្នុរេ យហតុ្យនះយហើេបានជា
យេើងព្ត្ូវអត្សាត ររ់ួកយគយោេរ ទ រខ្លួន។  

អ្រព្រះគុណព្រះជាមាា រ់ អដល្ព្រះអ្ងគម្និ
អ្រ់ជំយនឿយល្ើយេើងយ ើេ យហើេយទះរីជាព្រះ

ខ្ញ ុំទញកចិត្តព្រះជាម្ចា ស់ដែលព្រទាន
កុំលុំង ហ ើយព្រះអងគព្រទានកិចា
ការខលះហទៀត្ឲ្យខ្ញ ុំហ្វើដែរ។ 

អរព្រះគញណព្រះជាម្ចា ស់ ដែលព្រះអងគ
មនិអស់ជុំហនឿហលើហយើង។ 
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អ្ងគរាយម្ព្បារខ់្្ុ ំាម្រេៈម្នុរេអ្ំរីអ្វីខ្្ុ ំព្ត្ូវយ្វើយព្ចើនយ៉ា ង្កយ៏ោេ កឥ៏ ូវ
យនះព្រះអ្ងគបានមានរនទូល្ម្កកានខ់្្ុ ំយោេផ្លទ ល់្ាម្រេៈព្រះគុណព្ទង។់ ខ្្ុ ំមាន
អារម្មណ៍ថាខ្្ុ ំគួរអត្ផ្ឹកទឹកយទវដងយល្ើរអ្វីអដល្ខ្្ុ ំធ្លល រផ់្ឹករីម្ុន ជារិយររយៅយរល្
អដល្ខ្្ុ ំរែិត្កនុងត្ំរន់អដល្មានអាការធ្លតុ្រៃួត្។ យដើម្បខី្្ុ ំអាចយ្វើដូយចនះបាន ខ្្ុ ំព្ត្ូវអត្
ផ្ឹកទឹកព្បារំីដរ្ំកនុងម្េួនងៃ! ាម្រិត្យៅខ្្ុ ំបានយរៀរវយៅយល្ើតុ្រររ់ខ្្ុ ំ យហើេចរ់
យផ្តើម្ផ្ឹកវ រ ត រម់្កអភនករររ់ខ្្ុ ំកប៏ានព្រយរើរយ ើង។ វម្និបានដូចយដើម្យទ រ៉ាុអនត
អភនកទងំគូរររ់ខ្្ុ ំរិត្ជាបានព្រយរើរយ ើងយព្ចើនយរើយព្រៀររីយរល្ម្ុន។ ការផ្ឹកទឹកដ៏
យព្ចើនយនះជាការព្រឈម្ម្េួរព្មារខ់្្ុ ំ  យហើេខ្្ុ ំម្និអាចយ្វើបានរាល់្នងៃយ ើេ រ៉ាុអនត
ជារទរិយសា្ន ៍ ខ្្ុ ំអាចយ្វើឲ្យវកាល េជាទមាល រង់មីរររ់ខ្្ុ ំ  យហើេយៅយរល្អដល្ខ្្ុ ំយចះ
អត្រនតយ្វើ អ្វីអដល្ជាការលំ្បាកកាល្រីម្ុន បានកាល េជាអផ្នកម្េួននជីវតិ្រររ់ខ្្ុ ំយៅ
យរល្យនះ។  

មានយរល្ម្េួយទៀត្ ខ្្ុ ំយគងម្និល្ក ់ខ្្ុ ំបានអព្រចុះអព្រយ ើងរហូត្ដល់្យរល្ព្រលឹ្ម្ 
ខ្្ុ ំបានរួរព្រះជាមាា រ់ថា យត្ើមានយរឿងអ្វី។ ព្រះអ្ងគបានឲ្យខ្្ុ ំចរអ់ារម្មណ៍ភាល ម្ៗរី
យហតុ្ការយៅកនុងនងៃយ ះ គឺយៅយរល្អដល្ខ្្ុ ំមានឥរយិរងម្និរម្រម្យនិងាម នចិត្ត
ររបុររចំយពាះម្នុរេមាន ក ់ យៅរយំរចយ ះខ្្ុ ំបានដឹងថាខ្្ុ ំព្ត្ូវរំុការអ្ត្់យទររីព្រះ
ជាមាា រ់ យហើេខ្្ុ ំកប៏ានយ្វើយៅយរល្យ ះ។ ខ្្ុ ំកព៏្ត្ូវអត្រំុយទរអ្នកអដល្ខ្្ុ ំបានមាន
ឥរយិរងម្និរម្រម្យឲ្យបានយល្ឿនរំផុ្ត្អដរ។ យព្កាេម្កខ្្ុ ំបានចូល្យគង!  

យាល្រំណងរររ់ខ្្ុ ំយៅកនុងជីវតិ្ គឺរនតទុកចិត្តយល្ើព្រះជាមាា រ់ យហើេ «យ្វើការ
ល្អ»។ យ្វើការល្អមាននេ័ថាយេើងយ្វើការល្អអដល្ព្រះជាមាា រ់ យំេើងឲ្យយ្វើ យហើេ
យេើងសាត ររ់ គ្ រ់ព្រះអ្ងគយ៉ា ងល្អនូវព្គរអ់្វីអដល្ព្រះអ្ងគបានយរើករំអដងដល់្យេើង។ 
ខ្្ុ ំកម៏ានគំនិត្យផ្េងយទៀត្អដរអ្ំរីការយ្វើការល្អអដល្ខ្្ុ ំចងន់ិយេយៅកនុងជំរូករ ទ រ់ 
អត្ចូរយរៀនយម្យរៀនអ្ំរីសារៈរំខានន់នការយដើរាម្ការដឹក រំររ់ព្រះវញិ្ហា ណរររុិទធ
យ៉ា ងយទៀងទត្។់  

 

ជំនយួរបស់យយើង 
 

យៅយរល្អដល្ព្រះយេរ ូយងព្ត្ រយ់ៅសាែ នរួគវ៌ញិ ព្រះអ្ងគបានព្រទនព្រះដជ៏ា
ជំនួេ និងជាព្រះជួេ កំសានតចិត្ត គឺព្រះវញិ្ហា ណដវ៏រុិទធ។ ព្រះអ្ងគបានមានព្រះរនទូល្
យៅកនុងគម្ពរី េ៉ាូហាន ១៤:១៦ថា៖ 

យ ះខ្្ុ ំនឹងទូល្រូម្ដល់្ព្រះវររិា យហើេព្ទងន់ឹងព្រទនព្រះដ៏ជាជំនួេ 



42                                 ការទុកចិត្តឥត្រធងគើ! 
១អ្ងគយទៀត្ ម្កអ្នករាល់្ាន  ឲ្យបានគងយ់ៅជាម្េួ យៅអ្រ់កល្បយរៀងយៅ។ 

 
ព្រះយេរ ូបានព្រទនព្រះវញិ្ហា ណរររ់ព្រះអ្ងគឲ្យគង់ជាម្េួយេើង និងយៅកនុង

យេើងព្គរ់យរល្យវោ។ ព្រះវញិ្ហា ណជាអ្នករ ា្ ញផ្លូវដល់្យេើង យរើយយងាម្ព្រះ
គម្ពរី េ៉ាូហាន ១៦:១៣។ ខ្្ុ ំព្រឡាញ់គំនិត្អដល្មានអ្នកជំនួេដវ៏រុិទធយដើរជាម្េួខ្្ុ ំ
យរញម្េួជីវតិ្រររ់ខ្្ុ ំ យហើេខ្្ុ ំរងឃមឹ្ថាព្រះអ្ងគកយ៏្វើឲ្យអ្នករកីរាេផ្ងដូចាន ។ 
យេើងម្និអម្នព្ត្ូវយដើរកនុងជីវតិ្យនះអត្មាន កឯ់ង ឬកយ៏្វើអ្វីព្គរ់យ៉ា ងយោេខ្លួនយេើងផ្លទ ល់្
យ ើេ យព្ពាះព្រះដជ៏ាជំនួេគងយ់ៅទីយនះចជំួេ យេើង។ ព្រះអ្ងគរ ា្ ញដល់្យេើងនូវ
អ្វីអដល្យេើងព្ត្ូវយ្វើ យហើេព្រះអ្ងគព្រទនកំោំងឲ្យយេើង និងអាចឲ្យយេើងយ្វើវបាន! 
ព្ត្ូវព្បាកដថាអ្នកបានទុកចិត្តយល្ើព្រះអ្ងគព្គរយ់រល្ទងំអ្រ់យព្ពាះការអដល្ោច់យចញ
រីព្រះអ្ងគយេើងម្និអាចយ្វើអ្វីបានទងំអ្រ់ (រូម្យម្ើល្យៅកនុងគម្ពរី េ៉ាូហាន ១៥:៥)។ 
យៅយរល្អដល្យេើងថាវ េការទុកចិត្តរររ់យេើងយៅកនុងព្រះយេរ ូ និងរឹងអផ្អកយល្ើ
ព្រះអ្ងគ យ ះព្គរទ់ងំភារានត្ឹងនឹងយចញរីយេើងយៅ។  

ព្ររិនយរើព្រះជាមាា រ់ចងឲ់្យយេើងយ្វើអ្វីម្េួរិត្ព្បាកដ យេើងព្ត្ូវដឹងថាវម្និយកើត្
យ ើងភាល ម្ៗរហូត្យ ើេ។ រ៉ាុអនតយៅយរល្អដល្អ្នករងច់ពំ្រះអ្ងគយ៉ា ងអ្ត្់្ មត្ ់និងរកា
ការទុកចិត្តយល្ើព្រះអ្ងគ យ ះព្រះអ្ងគនឹងរំអដងរំណងព្រះហរទ្័េរររ់ព្រះអ្ងគដល់្
យេើង។ ធ្លល រម់ានយរល្ម្េួអដល្ខ្្ុ ំបានរង់ចពំ្រះជាមាា រ់ឲ្យព្រះអ្ងគអកអព្រសាែ នភារ
លំ្បាកម្េួរររ់ខ្្ុ ំ យហើេខ្្ុ ំគិត្ថាអ្វីអដល្ខ្្ុ ំព្ត្ូវយ្វើគឺនិយេយោេវជិជមានអ្ំរីយរឿង
យនះ អ្រព្រះគុណព្រះជាមាា រ់អដល្ព្រះអ្ងគឲ្យខ្្ុ ំឆ្លងផុ្ត្។ ខ្្ុ ំចថំាមានរីរនួដងយៅ
យរល្អដល្ព្រះអ្ងគចងឲ់្យយេើងថាវ េដ វ្ េ មានយរល្យផ្េងយទៀត្ព្រះអ្ងគចងឲ់្យយេើង
ត្ម្អ្ត្ ់យហើេក៏មានយរល្ខ្លះយទៀត្ព្រះអ្ងគបានអណ យំេើងឲ្យព្ានអ់ត្ថាវ េរងគំ និង
រងច់ពំ្រះអ្ងគអដរ។ កុំឲ្យគិត្ទុកជាម្ុនអ្ំរីរយរៀរអដល្ព្រះជាមាា រ់យ្វើការ និងរីរយរៀរ
អដល្ព្រះអ្ងគមានរនទូល្ម្កកាន់យេើងយ ើេ យព្ពាះផ្លូវរររ់ព្រះអ្ងគាម នទីរញ្ារយ់ទ! 

យៅយរល្អដល្ព្រះអ្ងគមានរនទូល្ (ដឹក នំិងរ ា្ ញផ្លូវ) យ ះយេើងដឹងយ៉ា ង
ចារ់យៅកនុងចិត្តរររ់យេើងអ្ំរីផ្លូវអដល្យេើងព្ត្ូរយដើរ ឬយេើងមានគំនិត្ ឬការគិត្ថា
យេើងម្និយៅ្ឆ្ៃ េយ ើេ។ ព្រះជាមាា រ់ដឹក
 អំ្នក្អដល្រិត្ជាចង់បានការដឹក រំីព្រះ
អ្ងគ! យេើងរិត្ជាបានទទួល្យម្យរៀនម្េួាម្     
រេៈកំហុររររ់យេើង ដូយចនះយហើេយរើយេើងឈានយជើងយចញយោេជំយនឿ យហើេបាន
ដឹងរីការភាន់ព្ច ំជាម្េួនឹងអ្វីអដល្អ្នកព្ត្ូវយ្វើរចួយហើេ យ ះរូម្កុំយបាះរងយ់ចល្ 

ព្រះជាម្ចា ស់ែឹកនុំអនកណាដែលរិត្
ជាចងប់ានការែឹកនុំរីព្រះអងគ! 
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យ ើេ។ យរើអារម្មណ៍យនះយៅអត្មានយទៀត្ ខ្្ុ ំមានរទរិយសា្ន៍ថា ខ្្ុ ំព្ត្ូវអត្យដើរាម្
ទិរយៅយផ្េង យហើេខ្្ុ ំព្ត្ូវអត្រង់ចយំដើម្បដីឹងថាយត្ើខ្្ុ ំព្ត្ូវយដើរាម្ផ្លូវ្វញិ។  

យរើខ្្ុ ំយ្វើអ្វីអដល្ព្រះជាមាា រ់ចងឲ់្យខ្្ុ ំយ្វើ យ ះខ្្ុ ំនឹងមានរនតិភារ យរញយោេព្រះ
គុណ និងមានអ្ំណរផ្ង។ យត្ើអ្នក្មានឥទធិរល្យៅកនុងជីវតិ្រររ់អ្នក? យរើជាព្រះ
ជាមាា រ់យ ះ យរឿងព្គរ់យ៉ា ងនឹងយៅម្ុខ្យ៉ា ងល្អ អត្យរើម្និអម្នជាព្រះអ្ងគយទ យរឿងព្គរ់
យ៉ា ងនឹងម្និយៅម្ុខ្យ៉ា ងរលូ្នយ ើេ។   

 

អ្វីដែលព្រះអ្ងគមានបនទលូមកកានអ់្នក ចរូយ្វើវាច  ះ! 
 

ខ្្ុ ំអត្ងអត្ និយេយរឿងយកមងព្រីមាន ក ់ ម្កជួរខ្្ុ ំយៅយរល្ចុងរញ្ារន់នកម្មវ ិ្ ីរិកាា សា 
ោ យហើេរំុនិយេជាម្េួខ្្ុ ំ។  ងបានចំ្េយរល្ជាម្េួគរតីរីរនួ កយ់ផ្េង
យទៀត្យៅនងៃចុងរបាត ហ៍ រួកយគបានអចកចេទីរ ទ ល់្យរៀងៗខ្លួនអ្ំរីរយរៀរ និងរីអ្វី
អដល្ព្រះជាមាា រ់បានព្បារឲ់្យរួកយគយ្វើ។ យព្កាេរីបានយ្វើយរឿងទងំអ្រ់យ ះម្ក 
រួកយគមានរទរិយសា្ន៍ថារួកយគបានេកឈនះយល្ើអ្វីៗទងំអ្រ់យ ះ។ អត្ ងបាន
និយេព្បារខ់្្ុ ំថា «ចេ ៍ អ្វីព្គរយ់៉ា ងអដល្ព្រះជាមាា រ់ដឹក ឲំ្យយគយ្វើ ព្រះអ្ងគក៏
រ ា្ ញទិរយៅដូចាន ឲ្យខ្្ុ ំអដរ។ រ៉ាុអនតអ្វីអដល្ជាភារខុ្រាន រវងខ្្ុ ំនិងរួកយគ គឺអ្វី
អដល្ព្រះព្បារឲ់្យរួកយគយ្វើ រួកយគអត្ងអត្ទទួល្បានជ័េជំយនះយល្ើរញ្ហា រររ់រួកយគ
ជានិចា អត្ខ្្ុ ំម្និដូចរួកយគយទ»! ការយដើរាម្ការអណ រំររ់ព្រះវញិ្ហា ណ គឺជាគនលឹះកនុង
ការយ្វើដំយណើ រយៅម្ុខ្កនុងជីវតិ្ និងេកឈនះការព្រឈម្យៅកនុងជីវតិ្រររ់យេើង។  

ខ្្ុ ំាម នអ្វីអដល្ចារ់ជាងយនះយទៀត្យទ! ឧទហរណ៍ល្អអដល្មានយៅកនុងគម្ពរី គឺយៅ
កនុងគម្ពរី េ៉ាូហានជំរូក២។ មាត េរររ់ព្រះយេរ ូចងប់ានការអ្សាា រយយៅយរល្អដល្
អ្រ់ព្សាទំពាងំបាេជូកនុងរិ្ីម្ងគល្ការយៅព្រុកកា្ន។ យៅកនុងខ្៥  ងបាន
និយេយៅកានអ់្នករយព្ម្ើថា «អ្វីកយ៏ោេអដល្ព្រះយេរ ូឲ្យរួកយគយ្វើ ចូរយ្វើាម្ព្រះ
អ្ងគចុះ»។ យរើអ្នកម្និទនអ់្នុញ្ហា ត្ឲ្យព្រះជាមាា រ់ព្គរ់ព្គងជ់ីវតិ្ទងំព្រុងរររ់អ្នក
យៅយ ើេ យត្ើអ្នកមានរំណងឲ្យការយនះកាល េជាយាល្យៅងមីយៅកនុងជីវតិ្រររ់អ្នកឬ? 
យរើមានរំណងដូយចនះអម្ន យ ះអ្នកនឹងម្និសាត េយព្កាេយ ើេ។  

រូម្រួរខ្លួនឯងយ៉ា ងយសាម ះព្ត្ង់ថា «យត្ើខ្្ុ ំរិត្ជាទុកចិត្តព្រះជាមាា រ់អដរឬយទ»? យត្ើ
ខ្្ុ ំរិត្ជាបានយ្វើអ្វីអដល្ព្រះអ្ងគចងឲ់្យខ្្ុ ំយ្វើឬយទ ឬកខ៏្្ុ ំអល្ងសាត រ់រ គ្ រព់្រះអ្ងគ យហើេ
យៅអត្រងឃមឹ្ថាខ្្ុ ំនឹងទទួល្បានអ្វីអដល្ខ្្ុ ំចងប់ានឬយ៉ា ង្»? យត្ើអាចយៅរចួយទ 
យរើអ្នក្មាន កទុ់កចិត្តព្រះជាមាា រ់អត្រួកយគម្និចង់សាត ររ់ គ្ រព់្រះអ្ងគ? ខ្្ុ ំគិត្ថា



44                                 ការទុកចិត្តឥត្រធងគើ! 
ម្និអាចយៅរចួយ ើេ! វហាកដូ់ចជារិបាកសាត ររ់នតិច អត្ខ្្ុ ំគិត្ថាវជាការរិត្អដល្
យកើត្យ ើងអម្ន។ ការទុកចិត្តដល់្ព្រះជាមាា រ់ាម នអ្វីយព្ៅរីគំនិត្ខាងវញិ្ហា ណយ ះយទ 
រហូត្ដល់្យេើងអាចទុកចិត្តដល់្ព្រះអ្ងគ កនុងការយ្វើអ្វី អដល្ព្រះអ្ងគចងឲ់្យយេើងយ្វើ
យហើេ ព្រអហល្ជាម្និយ្វើអ្វីទងំអ្រ់យរើព្រះអ្ងគម្និឲ្យយ្វើ។  

 

យ ើអ្វី ដែលព្រះអ្ងគមិនឲ្យយយើងយ្វើទងំអ្ស?់ 
 

មានកិចាការអដល្ព្រះជាមាា រ់ចងឲ់្យយេើងយ្វើ យហើេកម៏ានកិចាការខ្លះយទៀត្អដល្ព្រះ
អ្ងគចងរំុ់ឲ្យយេើងឈរយ់្វើអដរ។ មានយរល្ម្េួអដល្ខ្្ុ ំចងឲ់្យសាវ ម្រីររ់ខ្្ុ ំផ្លល រ់រតូរ 
រ៉ាុអនតព្រះជាមាា រ់បានឲ្យខ្្ុ ំឈរ់រាយម្ផ្លល រ់រតូរាត្!់ យហើេមានយរល្អដល្ខ្្ុ ំចង់
ផ្លល រ់រតូរខ្លួនឯង អត្ខ្្ុ ំម្និអាចយ្វើបានយោេការត្រ ូ និងព្រឹងអព្រងយោេខ្លួនឯងបាន
យ ើេ ខ្្ុ ំព្ត្ូវអត្រងច់ពំ្រះជាមាា រ់យោេយជឿថាព្រះអ្ងគនឹងរយងាើេការល្អអដល្ព្រះអ្ងគ
បានចរយ់ផ្តើម្យៅកនុងខ្្ុ ំ(រូម្យម្ើល្កនុងគម្ពរីភលីី្រ១:១៦)។ ខ្្ុ ំចងរ់មួ្ចំអណកយ៉ា ង
រកម្មកនុងកិចាការ អដល្ព្រះជាមាា រ់ចងឲ់្យខ្្ុ ំឈរ់យ្វើ រ៉ាុអនតវម្និអម្នជាយរឿង្េ
ព្រួល្រព្មារខ់្្ុ យំ ើេ។  

យត្ើមានអ្វីម្េួអដល្ព្រះជាមាា រ់ឲ្យអ្នកឈរ់យ្វើអដរឬយទ? ព្រះអ្ងគរិត្ជាបានឲ្យខ្្ុ ំ
ឈរយ់្វើយរឿងម្េួចំនួនម្តងយហើេម្តងយទៀត្។ ខ្្ុ ំយៅចរំីយរល្អដល្ខ្្ុ ំព្រអកកជាម្េួ
សាវ ម្ខី្្ុ ំ រ៉ាុអនតព្រះជាមាា រ់បានព្បារឲ់្យខ្្ុ ំឈរន់ិយេ! ខ្្ុ ំចូល្ចិត្តរយញ្ាញយយរល់្ 
រ៉ាុអនតជាញេដងព្រះវញិ្ហា ណបានឲ្យយភលើងព្កហម្ដល់្ខ្្ុ ំ ព្ទងឲ់្យរញ្ហា ឲ្យខ្្ុ ំឈរ ់
យហើេរឭំកខ្្ុ ំឲ្យយៅយរៃៀម្សាៃ ត្់។ 

ខ្្ុ ំម្និចងឲ់្យអ្នក្មាន ក់យ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានភារានត្ឹង ជាម្េួនឹងការ្រខាង
សាចឈ់ាម្ យោេរាយម្ «យ្វើ» អ្វីអដល្ម្និអាចយ្វើបានយោេកំោំង ឬរម្ត្ែភារ
រររ់ខ្លួនផ្លទ ល់្យ ះយទ។ ចូរចថំាខ្្ុ ំកំរុងនិយេរីការយ្វើអ្វីអដល្ព្រះជាមាា រ់រ ា្ ញ
ឲ្យអ្នកយ្វើ ឬកអ៏្វីអដល្ព្រះអ្ងគរ ា្ ញថាកុំឲ្យយ្វើ។  

ខ្គម្ពរីម្េួអដល្ខ្្ុ ំចូល្ចិត្ត យៅកនុងគម្ពរីទំនុកត្យម្កើង៤៦:១០ អដល្បានអចងថា ចូរ
យៅយរៃៀម្រិន យដើម្បឲី្យដឹងថាព្រះអ្ងគគឺជាព្រះ។ រព្មារខ់្្ុ ំការអដល្យៅយរៃៀម្ គឺ
រិបាកជាងការឲ្យខ្្ុ ំមានរកម្មភារ! ព្រះជាមាា រ់ចងឲ់្យយេើងរកម្ម រ៉ាុអនតគឺរកម្មកនុង
ការយ្វើាម្ព្រះហឫទ័េព្រះអ្ងគ ម្និអម្នយ្វើាម្ចិត្តរររ់យេើងយ ើេ។  

ខ្ណៈយរល្អដល្អ្នកទុកចិត្តព្រះជាមាា រ់យដើម្បឲី្យព្រះអ្ងគអងរកាសាែ នភារ អដល្
អ្នករតូរផ្លត ចថ់ាវ េយៅព្រះអ្ងគ អ្នកព្រអហល្ជាបានដឹងយៅកនុងវញិ្ហា ណរររ់អ្នកថាព្រះ
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អ្ងគចងឲ់្យអ្នកយព្រើយរល្អ្្ិសាា នរររ់អ្នកយដើម្បអី្រព្រះគុណព្រះអ្ងគជាជាងការរំុ។ វ
អាចយកើត្យ ើងជាយព្ចើនដងយៅកនុងជីវតិ្ គឺមានយរល្អដល្អ្នករិត្ជាម្និអាចយ្វើអ្វីបាន
ទងំអ្រ់យព្ៅរីអ្្ិសាា ននិងការរងច់។ំ ជារិយររវយកើត្យ ើងយៅយរល្អដល្អ្នក
អ្្ិសាា នទកទ់ងយៅនឹងអ្វីអដល្ អ្នកចងប់ានរព្មារអ់្នកដជ៏ាទីព្រឡាញ់រររ់អ្នក។ 
ការអ្្ិសាា នរររ់អ្នកយរើកទវ ឲ្យព្រះជាមាា រ់យ្វើការ រ៉ាុអនតម្នុរេអដល្យេើងអ្្ិសាា ន
ឲ្យយ ះព្ត្ូវអត្អ្នុញ្ហា ត្ឲ្យព្រះអ្ងគយ្វើការយៅកនុងរួកយគអដរ។ 

មានយរល្អដល្ខ្្ុ ំអ្្ិសាា នរព្មារម់្នុរេមាន កអ់្រ់រេៈយរល្យ៉ា ងេូរ រ ទ រ់
ម្កខ្្ុ ំមានអារម្មណ៍ថាខ្្ុ ំម្និព្ត្ូវទូល្រូម្ព្រះអ្ងគឲ្យយ្វើអ្វីយទៀត្យ ើេ រ៉ាុអនតព្ត្ូវអ្រព្រះ
គុណព្រះអ្ងគវញិអដល្ព្រះអ្ងគកំរុងយ្វើការ! 

 

អំ្ណាចននការស្តា បប់ង្គគ ប ់
 

ខ្្ុ ំបាននិយេជាម្េួម្នុរេជាញេដងយ៉ា ងយសាម ះព្ត្ង់ ជាម្េួអ្នកអដល្មានការ
ព្ចរូកព្ចរល់្ថា យហតុ្អ្វីបានជាជំយនឿរររ់យគហាករ់ីដូចម្និយកើត្ផ្ល្អ្វីទងំអ្រ់។ 
យព្កាេរីបានយៅជាម្េួរួកយគម្េួរេៈម្ក ខ្្ុ ំអាចដឹងរីម្ូល្យហតុ្ទងំយនះបាន។ 
រួកយគត្អូញអត្អរ រួកយគរះិគនអ់្នកដនទ យហើេរួកយគមានគំនិត្អ្វជិជមាន! ឥរយិរងអររ
យនះម្និអម្នជាការសាត រា់ម្ការដឹក រំររ់ព្រះវញិ្ហា ណយ ើេ។ វរិត្ជារំខាន់
ខាល ងំ្រ់រព្មារយ់េើងមាន ក់ៗអដល្មានឥរយិរងសាត ររ់ គ្ រ់ព្រះជាមាា រ់។  

យេើងមានអ្ំ្ចយល្ើរព្ត្ូវរររ់យេើងគឺយល្ើមាសាាងំ រ៉ាុអនតរិទធិកនុងការយព្រើ
អ្ំ្ចយនះបានម្ករីការសាត រ់រ គ្ រព់្រះជាមាា រ់។ ព្រះយេរ ូរិត្ជាយរញយោេ
ព្រះយចសាត រ រ៉ាុអនតព្រះអ្ងគក៏សាត រ់រ គ្ រ់អដរ។ ព្រះគម្ពរីបានអចងថាព្រះអ្ងគសាត ររ់ គ្ រ់
ខាល ងំអម្នអទន យទះរីជារហូត្ដល់្រុគត្ យហើេព្រះអ្ងគបានទទួល្ ម្យល្ើអ្រ់ទងំ
 ម្ យៅយរល្្យគឮព្រះ ម្ព្រះអ្ងគ ព្គរជ់ងគងន់ឹងលុ្ត្ចុះ (យម្ើល្កនុងគម្ពរី ភលីី្រ 
២:៨-១០)។ 

ឧររគគដ៏្ ំរររ់ម្នុរេភាគយព្ចើន អដល្រួកយគបានយម្ើល្យ ើញចំយល្ើេននការ
អ្្ិសាា នរររ់រួកយគ ជាកំហឹង និងភារល្វីញជូរចត្ ់គឺម្ករីរួកយគម្និបានអ្នុញ្ហា ត្
ឲ្យការទងំយនះវយចញរីរួកយគយ ើេ។ យរើនិយេអ្ំរីយាល្រំណងននការអ្ត្់យទរ
ដល់្អ្រ់អ្នកអដល្បានយ្វើខុ្រចំយពាះយេើង និងដល់្អ្នកអដល្យេើងគិត្ថាជា«រព្ត្ូវ» 
គឺាម នអ្វីចារ់ជាងព្រះរនទូល្រររ់ព្រះជាមាា រ់យ ើេ។ ព្រះអ្ងគបានរញ្ហជ ក់យ៉ា ង
ចារ់ថា យៅយរល្អដល្យេើងអ្្ិសាា ន យេើងព្ត្ូវអត្អ្ត្យ់ទរដល់្ម្នុរេទងំអ្រ់ 



46                                 ការទុកចិត្តឥត្រធងគើ! 
អដល្បានយ្វើខុ្រចំយពាះយេើង(រូម្យម្ើល្កនុងគម្ពរី មា៉ា កុរ ១១:២៥)។ ដូយចនះយហើេយរើ
នរ្មាន កគ់ិត្ថាយទះរីយេើងម្និចងអ់្ត្យ់ទរក៏យោេក ៏ យេើងយៅអត្យ ើញព្រះជា
មាា រ់យ្វើការកនុងជីវតិ្យេើងដអដល្យ ះយេើងគិត្ខុ្រយហើេ។  

ឥ ូវខ្្ុ ំចងរ់ញ្ហជ កព់្បារអ់្នកថា ខ្្ុ ំម្និបាននិយេថាយេើងបានទទួល្ការរយគ គ្ ះ
ាម្រេៈការសាត ររ់ គ្ រ់រររ់យេើងយ ើេ។ រ៉ាុអនតការសាត ររ់ គ្ ររ់ររ់ព្រះព្គិរតយទ
អដល្ផ្តល់្ការរយគ គ្ ះដល់្យេើងរាល់្ាន វញិ។  យេើងបានរយគ គ្ ះយោេសារព្រះ
គុណរររ់ព្រះអ្ងគ ម្និអម្នម្ករីការខ្ិត្ខ្ំព្រឹងអព្រងរររ់យេើងផ្លទ ល់្យ ើេ!(រូម្
យម្ើល្យៅកនុងគម្ពរីយអ្យភរូរ២:៨-៩)។ ខ្្ុ ំរិត្ជាយជឿថាអ្នក្អដល្បានទទួល្អ្ំ 
យ្េននការរយគ គ្ ះាម្រេៈព្រះព្គិរត រិត្ជាចង់លូ្ត្ោរ់កនុងការសាត ររ់ គ្ រ់
ម្និខាន យព្ពាះរួកយគព្រឡាញ់ព្រះអ្ងគ។  

ឪរុកមាត េររំឹងថាកូនៗរររ់រួកយគទុកចិត្ត និងសាត ររ់ គ្ ររ់ួកយគ ចុះយត្ើយហតុ្អ្វី
បានជាយេើងគិត្ថាព្រះជាមាា រ់ររំឹងត្ិចជាងយនះរីយេើងរាល់្ាន ? ខ្្ុ ំចងយ់ល្ើកទឹកចិត្ត
ឲ្យអ្នករតូរគំនិត្ យហើេយដើរកនុងផ្លូវននការទុកចិត្ត
ព្រះជាមាា រ់ព្គរយ់រល្ទងំអ្រ់ យ្វើអ្វីអដល្ព្រះ
អ្ងគឲ្យយេើងយ្វើ និងម្និយ្វើអ្វីអដល្ព្រះអ្ងគម្និឲ្យ
យេើងយ្វើ (រូម្យម្ើល្កូ ូរ៣:២)។ យនះម្និអម្ន
ជាអ្វីអដល្យេើងយ្វើេូរៗម្តង អដល្ យំជាគជេ័ម្កកនុងជីវតិ្រររ់យេើងយ ះយទ រ៉ាុអនតជា
អ្វីអដល្យេើងយ្វើយោេជារ់ោរ់ និងយោេអ្រ់រីរាយម្។ ការសាត ររ់ គ្ រត់្ិចត្ួច
ោេជាម្េួការម្និសាត ររ់ គ្ រ ់គឺយរមើនឹងជីវតិ្អដល្ម្និារព់្រះទេ័ព្រះជាមាា រ់។ 

យត្ើអ្នកនឹងរតូរផ្លត ច់យដើម្បឲី្យការសាត ររ់ គ្ រ់ព្រះជាមាា រ់រររ់អ្នកបានព្រយរើរយ ើេ
ឬយទ? យរើអ្នកមានការរតូរផ្លត ច់ ព្រះអ្ងគនឹងផ្តល់្ព្រះគុណឲ្យអ្នកអាចយ្វើបាន។ យត្ើមាន
ចំណុច្អដល្អ្នកគិត្ថាព្ត្ូវថាវ េយៅព្រះជាមាា រ់ឥ ូវយនះ គឺម្និព្ត្ឹម្អត្ការគិត្ 
និងការខាវ េខ្វល់្រ៉ាុយ ណ្ ះយទ រ៉ាុអនតទងំអាករបកិរយិអដល្ម្និព្ររាម្រំណងព្រះ
ហឫទេ័រររ់ព្រះជាមាា រ់ផ្ង? អ្នកអាចចរយ់ផ្តើម្សារជាងមី! ការយបាះជំហា នងមី! រូម្
ឲ្យរំអរកននដួងចិត្តរររ់អ្នកយៅអត្រនតថា« រិាយអ្ើេ រូម្ឲ្យរំណងព្រះហឫទ័េ
ព្រះអ្ងគបានរយព្ម្ច អត្ម្និអម្នជារំណងចិត្តរររ់កូនយ ើេ»! 

ឥ ូវយនះចូរយេើងរនតយៅវគគរ ទ រន់នការយ្វើការល្អ គឺជាអ្វីអដល្រិត្ជាមានអ្ំណរ
អដល្យ្វើឲ្យខ្្ុ ំចងអ់ត្អចកចេយរឿងយនះដល់្អ្នកទងំអ្រ់ាន ! 
 

ការសាត ររ់ គ្ រត់្ិចត្ួចោេជាម្េួ
ការម្និសាត ររ់ គ្ រ់ គឺយរមើនឹងជីវតិ្
អដល្ម្និារ់ព្រះទេ័ព្រះជាមាា រ់។ 



 
ជំពូក ៦ 

 

ទុកចតិ្តព្រះជាម្ចា ស់ ហ ើយហ្វើការល្អ 
(វគ្គ២) 

 
យយើងមិនត្រូវយនឿយណាយនឹងត្រត្រឹរតអំយរើល្អយ ើយ  ដ្បិរត្រសិនយរើយយើងមិន
បាកទឹ់កចិរតយទយ ោះដ្ល់្យរល្កំណរ ់យយើងនឹងត្ចូរបានផល្ជាមិនខាន។ 

កាឡាទី ៦:៩ 
 

យយើងបានរ ៀនថា ការដដ្ល្ច ោះចូល្ដ្ល់្ត្រោះជាម្ចា ស់ យ ើយយដ្ើរតាមការដ្ឹក នំនត្រោះ
វញិ្ញា ណដ៏វសិ ទធ គឺជា“ទយងវើល្អ”។ រ៉ា ដនតយៅកន ងជំរូកយនោះ ខ្ ំចង់យតត រយ៉ា ងខាល ងំយៅយល្ើ
ការស្តត ររ់ង្គា រ់ត្រោះជាម្ចា ស់ និងការយ្វើ កិចាការល្អៗយោយជួយ ដ្ល់្មន សសដដ្ល្ត្រូវ
ការជំនួយវញិ។ 

យោកស្តវក័រ៉ាូល្បានត្បារដ់្ល់្អនកត្សុកកាឡាទីក ំឲ្យយនឿយណាយនឹងយ្វើការល្អ 
(សូមយមើល្កាឡាទី៦:៩)។ យោកបានដន រំួកយគឲ្យយ្វើកិចាការល្អដ្ល់្មន សសទងំ
អស់តាមយរល្និងតាមឱកាសដដ្ល្បានយរើកឲ្យយ្វើ យ ើយជារិយសសយ ោះ យ្វើចំយ ោះ
អស់អនកដដ្ល្រមួជំយនឿ(កាឡាទី៦:១០)។យយើងគួរដរជួយ ដ្ល់្មន សសយផសងយទៀរដដ្ល្
កំរ ងត្រូវការជំនួយ យ ោះជាឱកាសយដ្ើមបយី្វើការល្អយ ើយ! វាគឺជា ឱកាសសំរារយ់យើង
រាល់្គ្នន កន ងការឲ្យររដ្ល់្អនកដ្នទដដ្រ ត្សរយរល្យ ោះយយើងកប៏ានររខលួនឯងផងដដ្រ។ 
មន សសណាដដ្ល្យតត រយល្ើការជួយ អនកដ្នទគឺជាមន សសដដ្ល្រកីរាយ។ 

ខ្ ំរិរជាយជឿថា ការថាវ យគឺបានចាកប់្ញសកន ងការទ កចិរតត្រោះជាម្ចា ស់។ យយើងយ្វើ
ការដូ្យចនោះ យត្ ោះ ត្រោះជាម្ចា ស់បានរង្គា រឲ់្យយយើងយ្វើ យ ើយយយើងកយ៏ជឿយល្ើយសចកតី
សនាររស់ត្រោះអងាដដ្ល្នឹងរំយរញ យសចកតីត្រូវការនន ិរញ្ា វរថ ររស់យយើងផងដដ្រ។ 
ការយ្វើទយងវើល្អៗ គឺជាការដ្ត៏្រនរចំយ ោះអស់អនកដដ្ល្រាយមយ្វើវា។ ព្រះគម្ព ី កិចា
ការ ២០:៣៥ ដលលងថា “…យរើឲ្យ យ ោះនឹងបានស ភមងាល្យត្ចើនជាងទទួល្”។ ការឲ្យ 
ខលួនឯង គឺយរើកឲ្យម្ចនអំណរចូល្មកកន ងការរស់យៅររស់យយើង យ ើយយ្វើឲ្យយយើងរកី
រាយខណៈយយើងរង់ចាកំាររំយរញយសចកតីត្រូវការរីត្រោះជាម្ចា ស់។ ដូ្យចនោះ យរើអនកឆ្ងល់្ថា 



48                                 ការទុកចិត្តឥត្រហ្គើ! 
“យរើឲ្យខ្ ំរកីរាយខណៈខ្ ំម្ចនរញ្ញា ដូ្ចយមតចយកើរ?” ចយមលើយគឺង្គយយទ៖ ចូរដររគំនិរអនក
យចញរីខលួនអនកយោយយតត រយៅយល្ើការយ្វើអវីៗដដ្ល្ល្អសំរារអ់នកយផសងវញិ។ យយើងមនិ
ចាបំាចយ់តត រយល្ើរញ្ញា ររស់យយើងរាល់្នលង យដ្ើមបឲី្យបានទទួល្ការយឆ្លើយរររីត្រោះជា
ម្ចា ស់យទ។ ចូរទូល្ថាវ យត្រោះអងានូវអវីដដ្ល្អនកចង់បាន និងត្រូវការយ ើយទ កចិរតយល្ើ
ត្រោះអងាថា ត្ទងន់ឹងផតល់្ឲ្យខណៈអនកយតត រយល្ើកិចាការល្អៗច ោះ។ 

ខគមពរីចំណងច់ំណូល្ចិរតខ្ ំមយួ គឺព្រះគម្ព ីកិចាការ ១០:៣៨ ដលលងថា ត្រោះយយស ូ
ត្រូវបានចាកយ់ត្រងតាងំ នឹងត្រោះវញិ្ញា ណររសិ ទធយ ើយ “ត្រោះអងាបានយងរីកដនលង
មយួយៅកដនលងមយួទងំត្រត្រឹរតអំយរើល្អ និង យត្បាសអស់អនកដដ្ល្ត្រូវសងករអ់ា កស
សងកិនឲ្យជា…”។ យយើងត្រូវបានរយត្ងៀនឲ្យត្រត្រឹរតតាមទយងវើររស់ត្រោះអងា យ ើយយដ្ើរ
តាមគំរូររស់ត្ទង់ យ ោះយយើងគឺជាវ ិ្ ីដ្ល៏្អរំផ រមយួដដ្ល្យយើងអាចយ្វើ។ រិភរយោក 
យនោះបានយរញយោយមន សសដដ្ល្ម្ចរសងករស់ងកិន យ ើយយយើងត្រូវបានចាក់យត្រង
តាងំយោយត្រោះវញិ្ញា ណររសិ ទធ យដ្ើមបជីួយ រួកយគដូ្ចត្រោះយយស ូបានយ្វើដូ្យចាន ោះដដ្រ។ 

ព្គប្រ់រលដដ្ល្យយើងយ្វើលអ គឺយយើងកំរ ងស្តរ
យត្ ោះត្គ្នររូ់ជដដ្ល្ផតល់្ផល្ជាចំរូរដ្ល់្យយើងវញិ។ 
ចូរក ំយ្វើឲ្យម្ចនកំ  សយោយគិរថាអនកម្ចនរញ្ញា ខលួន
ឯងយត្ចើនយរក យោយស្តរជួយ មន សសដ្នទ។ ការគិរដររដូ្យចាន ោះ គឺវាយ្វើឲ្យអនកជារ់
គ្នងំកន ងរញ្ញា យ៉ា ងរិរ។ 

ច ងសបាត  ៍មយួ យៅយរល្ដដ្ល្ខ្ ំកំរ ងរយត្ងៀនយមយរៀនយនោះកន ងសិកាា ស្តោររស់
ខ្ ំ គឺការទ កចិរតត្រោះជាម្ចា ស់ យ ើយយ្វើការល្អ យនោះ ចរនតអគាិសនីបានោចយ់ៅយល្ើអាគ្នរ
ននយវទិការដដ្ល្យៅខាងកន ង។ វាបានយកើរយ ើងត្រដ ល្មយួយម្ច៉ា ងម ននឹងការចារ់
យផតើមកម្មវធិី ដូ្យចនោះយយើងត្រូវដរល្ រយចាល្ យ ើយយមើល្ មន សសរារ់ ន ់កយ់ដ្ើរយចញ។ 
ចរនតកប៏ានមកវញិត្រដ ល្ជា១០ ទីម នការរយត្ងៀនត្រូវរញ្ារ់។ យយើងត្រូវដររងច់ា ំ
យ ើយចារយ់ផតើមសិកាា ស្តោយៅត្រឹកដសអកវញិ។ 

ខ្ ំត្រូវដរទ កចិរតត្រោះជាម្ចា ស់ ខណៈខ្ ំកំរ ងរាយមរយត្ងៀនកន ងសិកាា ស្តោអំរី 
ការទ កចិរតត្រោះជាម្ចា ស់យ ោះ! យល្ើសរីអវីដដ្ល្យយើងបានត្រឈមជាមយួយ ោះ អ្នកត្គរ់
ត្គងអាគ្នរយ ោះបានត្សវងឹយៅឯតទ ងំបា៉ា ណូខាងយត្ៅទងំម្ចនសរយសរថា៖“សិកាា ស្ត 
ោររស់ចយស៍ នម៉ាយរ័ ត្រូវបានល្ រយចាល្”។ រួកយគបានគិរថា រួកយគកំរ ងជួយ  
រ៉ា ដនតរួកយគបានយភលចនិយយថា វាត្គ្ននដ់រល្ រយចាល្ដរយរ់យ ោះ រ៉ា យណាណ ោះ យ ើយនឹង 
ចារយ់ផតើមវញិយទៀរយៅត្រឹករ ទ រយ់ ោះ។ ខ្ ំបាននិមរិតយ ើញ យៅកន ងអាគ្នរដ្៏្ ំយ ោះ ខ្ ំ 
រយត្ងៀនចំយ ោះយៅអីទយទ។ ខ្ ំបានទទួល្អារមមណ៍វវីកយ់ៅកន ងត្រលឹ្ងររស់ខ្ ំ រ៉ា ដនតខ្ ំ

ចូរក ំយ្វើឲ្យម្ចនកំ  សយោយគិរ
ថាអនកម្ចនរញ្ញា ខលួនឯងយត្ចើនយរក 
យោយស្តរជួយ មន សសដ្នទ។ 
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យៅដរនិយយថា “ឱត្រោះជាម្ចា ស់យអើយ ទូល្រងាំទ កចិរតយល្ើងត្រោះអងាយ ើយ” យ ើយ
ច ងយត្កាយយយើងយ្វើសិកាា ស្តោយ៉ា ង្ំមយួវញិ។ 

អ្ំឡុងររលកំរ ងដររយត្ងៀនយ ោះ ខ្ ំបានយត្រើយត្គឿងតាក់ដរងយដ្ើមបជីួយ មន សសឲ្យ
យល់្រីស្តរ:សំខាន់ ស្នូល្ននការទ កចិរតដ្ល់ត្រោះជាម្ចា ស់ យ ើយយ្វើការល្អ។ ត្កុមការ
ង្គរសំណង់ររស់យយើងបានរយងកើរឲ្យម្ចនថាន រំរទយរីរដ្រ ដដ្ល្ម្ចនកំរស់០.៩ដម៉ារ។ 
យយើងបានោកវ់ាយៅយល្ើរ  យ ើយសរយសរយល្ើវាថា “ទ កចិរតត្រោះជាម្ចា ស់” យ ើយម្ចា ង
យទៀរ “យ្វើការល្អ”។ ដ្រយ ោះក៏បាននិយយផងដដ្រថា ចាករ់ំយរញវញិ គឺមនិម្ចនកំ
ណរយ់ ើយ យ ើយអនកជមងអឺាចយកវាញឹកញារត់ាមដរយសចកតីត្រូវការ។ វាជាការសំ
ខានណ់ាស់ដដ្ល្យត្រើឲ្យ ួសកំររិយល្ើស្ម្ចា ងយទៀរ។ 

ដូចខ្ ំបានរយត្ងៀនអំរីរយរៀរយោោះត្ស្តយកតីទ កាយវទ  រញ្ញា  និងយសចកតីយវទ ត្គរ់
ដររត្គរ់យ៉ា ង ខ្ ំបាននិយយដូ្យចនោះថា “យៅយរល្ដដ្ល្អាការៈយកើរម្ចន ចូរទទួល្
ទន “ទ កចិរតត្រោះជាម្ចា ស់” ឲ្យត្គរក់ំររិភ្លល ម រចួត្រូវយក“ការយ្វើកិចាការល្អ” តាម
យត្កាយឲ្យបានដ្ល់្កំររិផងដដ្រ។ ឧទ រណ៍ដររយនោះ ហាក់ដូ្ចជាជួយ មន សសឲ្យ
យល់្ខាល ងំថា ការយ្វើកិចាការល្អសំរារអ់នកយផសងខណៈកំរ ងទ កចិរតត្រោះ ជាម្ចា ស់ដដ្ល្
ត្ទងល់្អដ្ល់្យយើង យ ោះគឺជាថាន ដំដ្ល្យយើងត្រូវការសំរារត់្រលឹ្ងររស់យយើង។ 

ត្រោះរនទូល្ររស់ត្រោះជាម្ចា ស់ យ្វើការដូ្ចជាថាន សំំរារ់ត្រលឹ្ងររស់យយើង យរើសិនជា
យយើងយ្វើតាម។ ថាន មំនិជួយ អវីយយើងយទ យរើយយើងមនិយល្រវា យ ើយត្រោះរនទូល្ននត្រោះជា
ម្ចា ស់កម៏និជួយ អវីយយើងដដ្រ យរើយយើងត្គ្នន់ដរដ្ឹង ដរមនិយ្វើតាមយ ោះ។ ឧទ រណ៍ យរើ
សិនជាអនកត្រត្រឹរតអំយរើបារ អនកអាចយ្វើអវីដដ្ល្មន សស្មមតាយ្វើដដ្រ យ ើយតាងំម្ចន
អារមមណ៍ថាខ ស និងគួរសតីរយ ទ ស ឬអនកអាចទទួល្ “ការអរយ់ទសរីត្រោះ ចំយ ោះខ្ ំ” 
ទ កជាថាន  ំ យ ើយវានឹងរាបាល្ត្រលឹ្ងររស់អនក។ យរើម្ចនអនកណាម្ចន កយ់្វើឲ្យអនកឈឺ
ចារ ់ឬត្រម្ចលអនក ជំនួសយោយការខឹង និងត្គ្នចំិរតយ ោះ អនកអាចទទួល្ទន “ខ្ ំអរ់
យទសដ្ល់្អនក” ទ កជាឱសលដ្៏ល្អឲ្យត្គរ់ត្គ្នន់ យ ើយរកីរាយនលងយ ោះច ោះ។ យរើយយើង 
យមើល្មកត្រោះរនទូល្ននត្រោះថាជាថាន សំំរារត់្រលឹ្ងររស់យយើង យ ោះយយើងរកយ ើញជំ
នួយសំរាររ់ញ្ញា ទងំអស់ដដ្ល្យយើងត្រឈមយៅកន ងជីវរិយ ើយ។ 

សូមឲ្យខ្ ំនិយយមតងយទៀរថា ខ្ ំយជឿជាកយ់ល្ើការទ កចិរតយល្ើត្រោះជាម្ចា ស់ យ ើយយ្វើ 
ការល្អ យ ោះគឺជាឱសលសំរារ់ត្រលឹ្ងររស់យយើង យ ើយខ្ ំរិរជាសូមដណ ថំា អនក 

អាចត្រូវការយត្ចើនរ៉ា ណាណ កប៏ាន យ ើយយ្វើយត្ចើនរ៉ា ណាណ តាមដរអនកត្រូវការ។ យ៉ា ងណា 
ម្ុញិ ខ្ ំគួរដរត្បារអ់នកថា វាម្ចនដផនកដដ្ល្រ៉ាោះ ល់្! យ ោះគឺ សនតិភ្លរ អំណរ យសថរភ្លរ 
ទំន កចិរត និងរង្គវ ន់យៅឯស្តថ នសួគ។៌ 
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ត ើអ្វី ដែលជាការល្អ? 
 

ការយ្វើទយងវើល្អអាចស្តមញ្ា ដូ្ចជាការផតល់្ភ្លរយគ្នររ ឬការស្តត រអ់នកណាម្ចន កដ់ដ្ល្
កំរ ងដរឈចឺារ។់ វាអាចម្ចនទងំការចំណាយយរល្ររស់អនក ឬល្ យកាក់យដ្ើមបជីួយ 
រំយរញយសចកតីត្រូវការររស់យគផងដដ្រ។ 

ព្រះគមពរីយ រយរញរៅយោយត្រោះរនទូល្អំរីការជួយ ដ្ល់្អនកត្កីត្ក និងអនកដដ្ល្
សថិរកន ងយសចកតីត្រូវការ ត្រមទងំផតល់្ការយល្ើកទឹកចិរតដ្ល់្អស់អនកដដ្ល្កំរ ងឈឺ
ចារដ់ដ្រ។ ជាក់ដសតង ដូចជាដលលងថា យយើងគួរដរ “ត្រឹងដត្រង” យ្វើទយងវើល្អៗ យ ើយត្រ
ត្រឹរតយោយសរប រសផង។ យ ោះយ ើយដដ្ល្ម្ចនន័យថា យយើងរក យមើល្រយរៀរកន ងការ
ជួយ អនកដ្នទ។ 
 

ចូរត្រយរ័ន ក ំឲ្យនរណាម្ចន កត់្រត្រឹរតអំយរើអាត្កករ់រនឹងអំយរើអាត្កកយ់ ើយ
ដរត្រូវសង្គវ រយ្វើអំយរើល្អជានិចាគឺយ្វើចំយ ោះរងរអូនគ្នន ឯង និងចំយ ោះមន សស
ទូយៅ។ 

១ដលសា ូនិក ៥:១៥ 
 

យរើអនកចងឲ់្យខលួនឯងម្ចនត្រយយជនយ៍ៅកន ងរិភរយោកយនោះ យ ើយរស់យៅយោយ
រំណងសករ់សកល់្ឬយទ? យោកឆាល្ស៍ ឌីកដ ន បានម្ចនត្រស្តសន៍ថា “គ្នម ននរ
ណាម្ចន កដ់ដ្ល្រស់យៅយល្ើយោកយនោះ យ ើយ ដដ្ល្បានផតល់្រនលឺដ្ល់្អនកដ្នទ ជា
មន សសអរត់្រយយជន៍យ ោះយទ”។ 

ត្រោះជាម្ចា ស់ដណ យំយើងមនិត្គ្ននដ់រជួយ ដ្ល់្មន សសដដ្ល្កំរ ងឈចឺាររ់៉ា យណាណ ោះ
យទ រ៉ា ដនតដលមទងំឲ្យររដ្ល់្សត្រូវររស់យយើងដលមយទៀរផង! យ រ អវីបានជាយយើងគួរ
យ្វើដូ្យចាន ោះ? រីយត្ ោះយយើងម្ចន ជ័យជំនោះយល្ើការអាត្កកយ់ោយការត្រត្រឹរតល្អ (ចូរយមើល្
ព្រះគមពរី រ ៉ាូម១២:២១)។ យយើងបានទទួល្អាវ ្ដ្ ៏សម្ចង រដ់ដ្ល្ម្ចនឥទធិរល្ដូ្ចជាការ
អស្តា រយយៅយរល្រញ្ញា មកដ្ល់្ យៅយរល្ដដ្ល្មន សសយ្វើឲ្យយយើងឈចឺារ់ ឬយរល្ណា
យយើងម្ចនរត្មូវការតទ ល់្ខលួន ចូរយ្វើល្អច ោះ! 

ការមយួដរំូងរងអស់ដដ្ល្យយើងគួរយ្វើ យៅយរល្អនកណាម្ចន ក់យ្វើឲ្យយយើងឈចឺារ ់
ឬត្រត្រឹរតចំយ ោះយយើងយ៉ា ងអយ រតិ្មយ៌ ោះ គឺអ្ិស្តា នឲ្យរួកយគ។ យរើយយើងអ្ិស្តា ន 
យ៉ា ងដូ្ចយមតច? ចូរទូល្ស ំត្រោះជាម្ចា ស់ ឲ្យត្រោះអងាអរយ់ទសឲ្យរួកយគ យ ើយយរើកដភនក
ររស់រួកយគ យ ោះយគម ខជាយ ើញនូវអាករបកិរយិ ររស់រួកយគឆាា ឆំ្ាងយ៉ា ងណាចំ
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យ ោះត្រោះអងា។ យរើយគមនិទនប់ានទទួល្ការសយគង្គា ោះយៅយ ើងយទ យ ោះចូរទូល្ស ំការ
សយគង្គា ោះឲ្យរួកយគផង។ យោយយ្វើទយងវើដររដូ្យចនោះ អនកនឹងយោោះខលួនរីភ្លរយវទ យោយ
ភ្លរយត្កវយត្កា្នឹងរួកយគ យ ើយទយងវើររស់រួកយគដដ្ល្បានយ្វើនឹងកនលងផ រយៅយ៉ា ង
ឆាររ់ ័ស។ អនកអាចនឹងមនិម្ចនអារមមណ៍អវីខ សដរលកចំយ ោះរួកយគយទរនតិចយត្កាយ
មកយ ោះ រ៉ា ដនតវារិបាកណាស់ដដ្ល្យៅដរ ខឹងនឹងអនកណាម្ចន ក់ដដ្ល្អនកអ្ិស្តា នឲ្យ
យគជាត្រចាយំ ោះ។ 

យយើងគួរដរឲ្យខលួនឯងយ្វើកិចាការល្អៗត្គរ់យរល្យវោ រ៉ា ដនតម្ចនយសចកតីល្បួងម៉ាាង
ដដ្ល្រំដត្រខាងកន ង យ ើយរញ្ឈរក់ារយោងចារ់យៅយរល្ដដ្ល្យយើងកំរ ងឈចឺារ។់ 
យនោះគឺជាកំ  សមយួដ្៏្ ំ។ ការត្រត្រឹរតអំយរើល្អ គឺដរងដរម្ចនស្ត :សំខាន ់ រ៉ា ដនតវារិ
យសសដលមយទៀរយ ោះគឺ យៅយរល្អនកម្ចនរញ្ញា ខលួនឯងវញិ។ ត្រោះយយស ូបានត្រឈម
យសចកតីស្តល រដ់្៏ឈចឺារម់និគួរឲ្យយជឿយ ើយ យ ើយត្រោះអងាដលមទងំយៅដរ ល្អចំយ ោះ
អនកដ្នទយោយទូល្ស ំត្រោះរិតាររស់ត្រោះអងា ឲ្យអរ់យទសចំយ ោះអស់អនកដដ្ល្ឆាក ង
ត្រោះអងា យ ើយកប៏ានយល្ើកទឹកចិរតឧត្កិដ្ាជនដដ្ល្ត្រូវបានយគឆាក ងជាមយួត្រោះអងា 
ដដ្ល្បានស ំត្រោះអងាឲ្យជួយ ដលមយទៀរផង (ចូរយមើល្លូ្កា២៣:៣២-៤៣)។ ខ្ ំមនិដ្ឹង
អំរីអនកយទ រ៉ា ដនតយៅយរល្ដដ្ល្ខ្ ំកំរ ងម្ចនរញ្ញា ខលួនឯង ជាញឹកញយយ ោះ វារិបាក
កន ងការទរម់និឲ្យខលួនឯងអនច់ិរតនឹងអនកដ្នទយ ើយ។ យ៉ា ងណាកយ៏ោយ ខ្ ំបានយរៀន
ជាយត្ចើនឆាន យំ ើយថា យនោះគឺជាយរល្ដ្ល៏្អរំផ រកន ងការអន វរតភ្លរសរប រស និងត្រត្រឹរត 
ល្អ។ យរល្ណាយយើងគ្នម នរញ្ញា  ការត្រត្រឹរតយោយសរប រសចំយ ោះអនកយផសង មនិរត្មូវ
ឲ្យម្ចនការអររ់យំ ោះយទ ដរវារត្មូវឲ្យការអរ់រដំ្ខ៏ាល ងំកាល មយួចំយ ោះការទ កចិរតត្រោះជា
ម្ចា ស់ យ ើយរនតយ្វើតាមរំណង ត្រោះ រ្ទ័យររស់ត្រោះអងាខណៈយយើងកំរ ងដរឈឺ
ចារវ់ញិ។ 

ខ្ ំយរញចិរតនឹងព្រះគម្ព ីទំន ករយមកើង៣៧ យ ើយខ្ ំកឧ៏សា ៍អានដដ្រ។ ខ១-៥ 
ផតល់្ត្បាជ្ាដ្ល់្យយើង៖ ក ំយកើរទ កា ឬក ំអនទោះអដនទង យ ើយក ំខវល់្ខាវ យអំរីអស់អនក
ដដ្ល្ត្រត្រឹរតទ ចចររិយ ើយ រីយត្ ោះត្រោះជាម្ចា ស់ នឹងចារក់ារជាមយួរួកយគកន ងយរល្
ររស់ត្រោះអងា។ គឺយៅយរល្អនករងច់ា ំយ ើយទ កចិរតត្រោះជាម្ចា ស់ ទងំ ត្រត្រឹរតអំយរើល្អ។ 
ចូរដសវងរកស ភមងាល្កន ងត្រោះអម្ចា ស់ យ ោះត្រោះអងានឹងត្រទននូវអវីៗដដ្ល្ចិរតអនករ៉ាង 
ត្បាថាន ។ ចូរយផ្ើជីវរិររស់អនកយៅត្រោះអងា យ ោះត្រោះអងានឹងសយត្មចឲ្យមនិខាន។ 

យនោះមនិដមនត្គ្នន់ដរជាត្កុមមយួននត្រោះរនទូល្ដដ្ល្យយើងអាចអាន យដ្ើមបយី្វើឲ្យអា 
រមមណ៍យយើងល្អរ៉ា យណាណ ោះយទ។ ខគមពរីទងំយ ោះផតល់្ដ្ំរូ ម នដ្ល់្យយើងឲ្យកាន់តាម។ 
យៅយរល្ដដ្ល្យយើងកាន់តាម យ ោះមនិត្គ្ននដ់រច ងរញ្ារ ់ យសចកតីត្រូវការររស់យយើង



52                                 ការទុកចិត្តឥត្រហ្គើ! 
នឹងបានរំយរញរ៉ា យណាណ ោះយទ រ៉ា ដនតយយើងដលមទងំអាច កាល យយៅជាគំរូដ្ល់្អស់អនកដដ្ល្
មនិស្តា ល់្ត្រោះជាម្ចា ស់ដលមយទៀរផង។ 

រោកិយស៍្គា ល់រយើងគឺយោយស្តរការត្រត្រឹរតអំយរើ
ល្អៗដដ្ល្យោកិយស៍្តា ល់្ថា យយើងជាកមមសិទធិ រស់
ត្រោះជាម្ចា ស់ (ចូរយមើល្ ១យរត្រុស ២:១២)។ 
 

បញ្ញ តែធ៏បំំផ ុ 
 

ខណៈរាល់្រញ្ារតទងំអស់ដដ្ល្មករីត្រោះជាម្ចា ស់ជាកា អស្តា រយនិងសំខាន់ ត្រោះយយ
ស ូ ក៏បានម្ចនត្រោះរនទូល្ថា រញ្ារតរំផ រ ឬសំខានរ់ំផ រជាងរគទងំអស់យ ោះគឺ យយើង
ត្រូវយដ្ើរកន ងយសចកតីត្សឡាញ់ គឺយយើងត្រូវត្សឡាញ់ត្រោះជាម្ចា ស់ និងត្សឡាញ់មន សស
ឲ្យដូ្ចយយើងត្សឡាញ់ខលួនឯង (ចូរយមើល្ ម្ច៉ា ថាយ ២២:៣៦-៣៩)។ ត្រោះអងាកប៏ាន
ម្ចនរនទូល្ដដ្រថា វាយោយស្តរយសចកតីត្សឡាញ់យនោះយ ើយ ដដ្ល្យោកិយន៍ឹង ដ្ឹង
ថាយយើងជាសិសសររស់ត្រោះអងា៖ 
 

ខ្ យំអាយរទរញ្ញា លមីដ្ល់្អនករាល់្គ្នន  គឺត្រូវត្សឡាញ់គ្នន យៅវញិយៅមក។ 
អនករាល់្គ្នន ត្រូវត្សឡាញ់គ្នន យៅវញិយៅមក ដូ្ចខ្ ំបានត្សឡាញ់អនករាល់្គ្នន
ដដ្រ។ យរើអនកត្សឡាញ់គ្នន យៅវញិយៅមក មន សសទងំអស់ម ខជាដឹ្ងថា 
អនករាល់្គ្នន រិរជាសិសសររស់ខ្ ំដមន [យត្ ោះអនករាល់្គ្នន យៅដរ រនតរង្គា ញ
យសចកតីត្សឡាញ់កន ងចំយណាោះអនករាល់្គ្នន ]»។ 

យ៉ាូហាន ១៣:៣៤-៣៥ 
 

យយើងមនិអាចជដជកគ្នន អំរីយសចកតីត្សឡាញ់យោយមនិ និយយអំរីការត្រត្រឹរតអំ 
យរើល្អៗយ ោះយទ រីយត្ ោះយ ោះជារយរៀរដដ្ល្យយើងបានយ ើញត្ស្តរយ់ ើយ។ យសចកតី
ត្សឡាញ់មនិត្គ្នន់ដរជាត្ទឹសតី ឬជាយសចកតីរយត្ងៀនណាមយួដដ្ល្យ្វើឲ្យការរយត្ងៀន
យ ោះម្ចនចល្ រ៉ា យណាណ ោះយទ ដរគឺត្បាកដ្យ ើយសំខាន់ដមន។ យសចកតីត្សឡាញ់យមើល្
យ ើញ និងម្ចនអារមមណ៍ត្បាកដ្ យ ើយវាម្ចនអំណាចអស្តា រយ ដដ្ល្តល ស់រតូរជីវរិដលម
យទៀរផង។ 

យោកិយម៍្ចនមនទិល្នឹងយសចកតីរ ទ ល់្
ដ្ស៏្តមញ្ា ររស់យយើង យោយស្តរដរម្ចនការ
បាកដ់រកកន ងចំយណាម្យយើងទងំអស់យ ោះ។ យរើត្កុមជំន ំអាចររួរមួបាន យ ោះរ ទ ល់្

គឺយោយស្តរការត្រត្រឹរតអំយរើល្អៗ
ដដ្ល្យោកិយស៍្តា ល់្ថា យយើង
ជាកមមសិទធិ រស់ត្រោះជាម្ចា ស់។ 

យសចកតីត្សឡាញ់ស្ស្ែងរកផលូវយល់ព្ស្ប្ 
វាមនិដមនរកការដខវងគំនិរគ្នន យ ោះយទ។ 
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ររស់យយើងនឹងមនិអាចរដ្ិយស្បានយ ើយ! យសចកតីត្សឡាញ់ស្ស្ែងរកផលូវយល់ព្ស្ប្
គ្នន  មនិដមនស្ស្ែងរកការដខវងគំនិរគ្នន យ ោះយទ។ 

ត្គួស្តរដដ្ល្ម្ចនការត្រម្យត្រៀងគ្នន  យ ោះគឺជាអំណាច! រងយដ្វ និងខ្ ំ បានយល់្
តាងំរីដ្ំរូងថា រន័ធកិចាររស់យយើងនឹងមនិបានយជាគជយ័ រប្ើម្ចនការទស់គ្នន យៅកន ង
ចិរតររស់យយើង។ យយើងបានយ្វើ ការយ៉ា ងត្រឹងដត្រងរំផ រយដ្ើមបដី្កវាយចញរីជីវរិររស់
យយើង និងបានយ ើញរទរិយស្ត្នថ៍ា ម្ចនអំណាច ដដ្ល្ មំកនូវសនតិភ្លរ និងការ
ររួរមួ។ 

ក ំរមួចំដណកកន ងការដខវងគំនិរយៅកន ងត្គួស្តរ កន ងផ្ទះ យៅរំរន់អនករស់យៅ និងយៅ
ត្រោះវហិារ ឬកយ៏ៅកដនលងយ្វើការររស់អនកយ ើយ។ អនកដដ្ល្យគចយចញរីការទស់ដទង
គ្នន យ ើយមនិយមើល្រីយទសនរ យ ោះជាអនកគួរឲ្យយគ្នររ(ចូរយមើល្ស ភ្លសិរ៩:១១)។ 
យៅយរល្យយើងយគ្នររត្រោះជាម្ចា ស់ យោយយដ្ើរកន ងផលូវររស់ត្រោះអងា យ ោះត្រោះអងានឹង
យល្ើកម ខយយើងយ ើងជាចំ យៅកន ងការរស់យៅររស់យយើងវញិដដ្រ។ 

ការយដ្ើរកន ងយសចកតីត្សឡាញ់នឹងរត្មូវ
យយើងយ្វើនូវជយត្មើសយរៀងរាល់្នលងដដ្ល្វា
នឹងជួយ យយើងឲ្យរស់ យៅយល្ើសរីផលូវអា
រមមណ៍ររស់យយើងយៅយទៀរ។ យយើងមនិ

អាចយ្វើអវីៗត្គរ់យ៉ា ងតាម“អារមមណ៍” យយើងចងយ់្វើ និងស្តត ររ់ង្គា ររ់ញ្ាត្តិយនោះកន ងយរល្
ដរមយួបានយទ។យយើងនឹងមនិដរងដរម្ចន“អារមមណ៍” ចងច់ំណាយយរល្យ្វើអវីសរប រស
ចំយ ោះអនកយផសងយ ើយ រ៉ា ដនតយរល្ណាមយួដដ្ល្ខ្ ំយ្វើ គឺខ្ ំកំរ ងយដ្ើរយៅកន ងយសចកតីត្ស
ឡាញ់យ ើយ។ យសចកតីត្សឡាញ់មនិដមនជាអារមមណ៍ដដ្ល្យយើងម្ចនយទ រ៉ា ដនតគឺជា
ជយត្មើស ដដ្ល្យយើងយ្វើ ថាយរើយយើងនឹងត្រត្រឹរតចំយ ោះមន សសយោយរយរៀរណា។ 
ត្រោះរនទូល្មយួដដ្ល្ជួយ ខ្ ំឲ្យរនតយដ្ើរកន ងយសចកតីកតីត្សឡាញ់គឺ ម្ច៉ា ថាយ ៧:១២៖ 

 

ដូ្យចនោះ យរើអនករាល់្គ្នន ចងយ់អាយអនកដ្នទត្រត្រឹរតចំយ ោះខលួ នដររណា ត្រូវ
ត្រត្រឹរតចំយ ោះយគដររយ ោះដដ្រ។ គមពីរវនិយ័ និងគមពីររាការមី្ចនដចងទ ក 
[សរ រ] មកដូ្យចនោះឯង។ 

 

ការយនោះង្គយយល់្យទគឺថាយរើយយើងចងឲ់្យយគត្រត្រឹរតចំយ ោះយយើងដររណា យយើង 

ត្រូ ត្រត្រឹរតដររ យ ោះោក់យគជាម នសិន យ ោះកិរយិម្ចយទររស់យយើងនឹងតល ស់ដត្រ។ 
វាជាការអរ់រដំ្៏ស្តមញ្ាមយួ និងក ៏ជាការមយួដដ្ល្យយើងអាចយ្វើវាជាត្រចាចំំរ ះការ

យសចកតីត្សឡាញ់មនិដមនជាអារមមណ៍យយើងម្ចន
យទរ៉ា ដនតជាជយត្មើសដដ្ល្យយើងយ្វើ ថាយរើយយើង នឹង
ត្រត្រឹរតចំយ ោះមន សសយោយរយរៀរណា។ 
 



54                                 ការទុកចិត្តឥត្រហ្គើ! 
រស់យៅររស់យយើងផងដដ្រ។ យៅយរល្ស្គា នភារមយួយកើរយ ើងដដ្ល្ រិបាកត្រត្រឹរត
ល្អចំយ ោះអនកណាម្ចន កយ់ ោះ ចូរសួរខលួនឯងថា “យរើខ្ ំគួរចងឲ់្យអនកយនោះយ្វើអវីសំរារខ់្ ំ 
យរើខ្ ំកជ៏ាមន សសដដ្ល្ត្រូវការយសចកតីយមតាត ដដ្រយ ោះ?” 

ជាញឹកញារ ់ រ ៀងរាល់ថ្ងៃររស់យយើងបានត្រទោះនឹងយរឿងយៅត ត្កហាយរនតិចរនតួច
ដដ្រ។ យយើងអាច នឹងត្រូវរងច់ាកំដនលងជាក់ោកណ់ាមយួសំរារ់ចររលយនតយៅឯផារ
ទំយនើរ ជាទីត្រជ ំជន យ ើយខណៈយ ោះ ម្ចនយគម្ចន កប់ានចូល្ចរយ៉ា ងយល្ឿនម នយយើង
អាចចូល្បាន។ យយើងម្ចនអារមមណ៍យៅត ត្កហាយមយួរយំរច យ ើយត្រដ ល្យរល្ខលោះ
បានរយញ្ាញភ្លរយត្កវយត្កា្ថា យគនឹងជាមន សសអសីល្្មក៌ម៏្ចន។ យយើងអាចដត្សក 
ឬស ីយភល ឬកអ៏ាចយ្វើអវីដដ្ល្អាត្កកជ់ាងយនោះ រ៉ា ដនតទយងវើទងំយនោះរ ំអាចជួយ ឲ្យយយើងម្ចន
អារមមណ៍ធូ ត្ស្តល្យទ ផទ យយៅវញិវា មំកនូវការរយងកើនកំយៅយៅវញិ។ ត្រោះជាម្ចា ស់
នឹងត្រទនររដ្ល់្អនកតាម រយរៀរយផសងៗយរើសិនជាអនកទ កចិរតត្រោះអងា យ ើយរនតត្រ
ត្រឹរតអំយរើល្អ! 

ចូរចារយ់ផតើមយមើល្ភ្លរយៅត ត្កហាយ និងយ រ ការណ៍ដដ្ល្មនិបានយត្រៀងទ កទងំ
យនោះទ កដូ្ចជា ឱកាសយដ្ើមបរីង្គា ញយសចកតីត្សឡាញ់ជំនួស ការដដ្ល្យយើងអន ញ្ញា រ
រួកវាយ្វើឲ្យអនកខឹងវញិ។ 

យយើងបានទទួល្និយមន័យននអាករបកិរយិត្រករយោយយសចកតីត្សឡាញ់ យៅ
កន ងព្រះគម្ព ី១កូរនិលូស១៣:៤-៨។ សូមចំណាយយរល្យមើល្ចំណុចទងំយនោះ យ ើយ
សួរខលួនអនកយរើសិនជាអនកត្រូវការភ្លរលូ្រោស់កន ងចំន ចទងំយនោះ៖ 

• យសចកតីត្សឡាញ់ត្ទតំ្ទយូរអដងវង យ ើយដលមទងំយចោះអរ់្ មរ ់និងសរប រស 
• យសចកតីត្សឡាញ់ មនិដដ្ល្ត្ចដណន កដ៏មនរ ោះកយគញ្ញា ល្ជាមយួនឹងយសចកតី

ោន នីសដដ្រ។  
• យសចកតីត្សឡាញ់ មនិអំនួរ ឬអរួរំរបា៉ោ ង យ ើយកម៏និវាយរ្កខពស់ដដ្រ។ 
• យសចកតីត្សឡាញ់មនិត្រកានខ់លួន (ត្កអឺរត្កទម និងរំរបា៉ោ ងយោយយសចកតី

អំនួរ )។ 
• យសចកតីត្សឡាញ់មនិត្រ ឺន (មនិយឆ្មើងនឆ្ម) យ ើយមនិត្រត្រឹរតដររមនិសមគួរ 
• យសចកតីត្សឡាញ់យ្វើតាមចិរតររស់ខលួន យត្ ោះយ ោះគឺជាការរកត្រយយជន៍

តទ ល់្ខលួន។ 
• យសចកតីត្សឡាញ់ ម្ចនចិរត្ងន ់មនិទស់ដទង យ ើយមនិថាន ងំថាន ក់ចិរត។ 
• យសចកតីត្សឡាញ់ មនិគ ំគួននឹងអនកដដ្ល្បានត្រត្រឹរតអាត្កក ់ យ ើយមនិរារ់

កំ  សអនកដ្នទ។ 
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• យសចកតីត្សឡាញ់ មនិរកីរាយនឹងភ្លរអយ រតិ្ម ៌ រ៉ា ដនតអរសរាយនឹងការ
ទទួល្បាននូវយសចកតី យ រតិ្ម ៌និងយសចកតីរិរវញិ។ 

• យសចកតីត្សឡាញ់ ត្ទតំ្ទទងំអស់ ត្រមទងំអវីដដ្ល្មកដ្ល់្ផងដដ្រ។ 
• យសចកតីត្សឡាញ់ គឺដរងដរយជឿជាកយ់ល្ើភ្លរត្រយសើររំផ រននរ គាល្ម្ចន ក់ៗ ។ 
• យសចកតីត្សឡាញ់ មនិឈរ ់ មនិច ោះចាញ់ វាដរងដរយរញយោយយសចកតី

សងឃមឹជានិចា យ ើយត្ទតំ្ទត្គរ់យ៉ា ងទងំអស់យោយមនិច ោះយខាយយ ើយ។ 
• យសចកតីត្សឡាញ់ មនិដដ្ល្ស្តរសូនយស្តោះយ ើយ។ 
 

ការជួយអ្នកខ្ វះខាត 
 

ព្រះគមពរីម្ចនការយតត រខាល ងំនិយយអំរីការជួយ ដ្ល់្ជនត្កីត្ក យ ើយកម៏្ចនត្រោះរនទូល្
សនាដ្ត៏្រនរ ខលោះសំរារអ់ស់អនកដដ្ល្ជួយ អនកទងំយ ោះផងដដ្រ។ យនោះជាត្រោះរនទូល្
សនាមយួកន ងចំយណាមយសចកតីសនាជាយត្ចើនយ ោះ៖ 
 

អនកដដ្ល្ដចកទនដ្ល់្ជនទ គរ៌ ទ កដូ្ចជាយអាយត្រោះអម្ចា ស់ខាី ត្រោះអងា
នឹងត្រទនរង្គវ នដ់្ល់្អនកយ ោះវញិ។     
                              ស ភ្លសិរ ១៩:១៧ 
 

យោកស្តវក័យ៉ា ក របានដលលងថា “រឯីស្តស ដ្រ៏រសិ ទធ ឥរយខាា ោះយៅចំយ ោះត្រោះ
ភគកតត្រោះរិតាជាម្ចា ស់វញិ គឺសថិរយៅយល្ើការយៅសួរស ខទ កាយកមងកំត្  និងគសតីយមម្ច៉ា យ
ដដ្ល្ម្ចនទ កាលំ្បាក…”(យ៉ា ក រ១:២៧)។ ស្តស រិរត្បាកដ្ ដរងដរសំដដ្ងយចញ
យោយការត្រត្រឹរតមកខាងយត្ៅ រីយត្ ោះ ត្គិសតររស័ិទរិរមនិត្គ្ននដ់រម្ចនការរ៉ាោះ ល់្
កន ងចិរតរ៉ា យណាណ ោះយទ គឺម្ចនទងំការត្រត្រឹរតររស់អនកយ ោះផងដដ្រ។ ត្រោះជាម្ចា ស់ ជាអនក
ត្រទនឲ្យ យ ើយអស់អនកដដ្ល្ម្ចនទំ កទ់ំនងជាមយួត្រោះអងា នឹងចងដចកចាយផង
ដដ្រ។ ត្រោះវញិ្ញា ណដ្វ៏សិ ទធ គឺជាត្រោះដដ្ល្ជួយ  យ ើយអស់អនកណាដដ្ល្យរញ យោយ
ត្រោះវញិ្ញា ណដ្៏វសិ ទធ កជ៏ាអនកដដ្ល្ជួយ ដដ្រ។ 

វាអាចជាការ វឹកហារ់ដដ្ល្ត្រករយោយតស កភ្លរយោយសួរខលួនយយើងថា “យរើខ្ ំ
យ្វើអវីយដ្ើមបជីួយ អនកណាម្ចន ក?់” យរើអនកអាចគិរដ្ល់្រ គាល្ច ងយត្កាយរំផ រដដ្ល្អនក

បានជួយ បានឬយទ? ដមនយ ើយ ជា្មម
តាយយើងជួយ ត្គួស្តរររស់យយើងរាល់្នលង ឬ
យយើង ឲ្យកាដូ្កន ងរដូ្វណូដអល្ ករ៏៉ា ដនតខ្ ំកំ

យសចកតីរកីរាយនិងជីវរិដ្៏ម្ចនន័យមនិ ក
យ ើញយៅកន ងអវីដដ្ល្អនកទទួល្បានយទ   
រ៉ា ដនត  យ ើញកន ងអវីដដ្ល្អនកឲ្យវញិ។ 
 



56                                 ការទុកចិត្តឥត្រហ្គើ! 
រ ងនិយយ អំរីទយងវើដដ្ល្យល្ើសរីយ ោះ។ ខ្ ំកំរ ងនិយយអំរីការរស់យៅដដ្ល្ឲ្យ។ 
យសចកតីរកីរាយ និងជីវរិដ្៏ម្ចនន័យមនិ កយ ើញយៅកន ងអវីដដ្ល្អនកទទួល្បានយទ រ៉ា ដនត
គឺវាយ ើញកន ងអវីដដ្ល្អនកឲ្យវញិ។ ម្ចនមន សសដដ្ល្សថិរកន ងភ្លរត្រូវការរ៉ា  ម ន ក ់
ដដ្ល្យយើងដ្ឹង យ ើយយយើងមនិយអើយរើថាជារ គាល្ ដដ្ល្យយើងគួរជួយ យគយ ោះ? យរល្
យយើងចារ់យផតើមសួរសំណួរដ្រ៏ិបាកយនោះ យយើងអាចរកយ ើញចយមលើយ ររស់យយើងទងំខក
ចិរត។ យ៉ា ងណាក៏យោយ យរល្ណាខ្ ំខកចិរតនឹងខលួនឯង ខ្ ំដរងដរបានភ្លរ “តាងំចិរត
ជាលមី” យ ើយចារ់យផតើមយ្វើកិចាការដដ្ល្ល្អ។ 

ខ្ ំចងយ់ល្ើកទឹកចិរតអនក ឲ្យជួយ មន សសដដ្ល្ត្រូវការជំនួយ យចញរីរំណងរិរ។ 
ចូរយមើល្រួកយគ យ ើយដសវងយល់្រីរយរៀរជួយ រួកយគ។ វាង្គយយទ កន ងការយោោះស្តរ
យ ើយមនិយ្វើអវីទងំអស់ រ៉ា ដនតយ ោះមនិដមនជាទយងវើត្រត្កដ្ីយទចំយ ោះត្គិសតររស័ិទ។ 
ទងំយនោះគឺជា ការយោោះស្តរខលោះដដ្ល្ខ្ ំបាន យ្វើកាល្រីម ន ឬខ្ ំបានធ្លល រឮ់រីមន សសខលោះ
និយយ៖ 

• ខ្ ំរវល់្ខាល ងំណាស់ 
• រញ្ញា ររស់រួកយគ គឺជាកំ  សររស់រួកយគ 
• ខ្ ំកម៏្ចនរញ្ញា ខលួនឯងដដ្រ 
• ខ្ ំមនិចង ់ករ់ន័ធយរឿងររស់យគយទ 
• ខ្ ំមនិដ្ឹងជាជួយ ដូ្ចយមតចយទ 

 

ជួសឲ្យការខំរកយ រ ផល្ថា យ រ អវីយយើងមនិអាចជួយ បានយ ោះ យ រ អវីបានជា
យយើងមនិទមល ោះ ទម្ចល យរកវ ិ្ ីណាដដ្ល្យយើងអាចជួយ បានវញិ? យយើងអាចនឹងត្រទោះ
អនកណាម្ចន កដ់ដ្ល្កំរ ងត្រូវការជំនួយ ដរអនកមនិអាចជួយ ដរម្ចន កឯ់ងបាន រ៉ា ដនតអនក
អាចជាអនកដដ្ល្ស្តា ល់្ត្កុមមន សសដដ្ល្យ្វើការរមួគ្នន  យដ្ើមបជីួយ រ គាល្យ ោះបាន។ ការ
រូចរំផ រដដ្ល្យយើងម្ចន ក់ៗអាចយ្វើបានយ ោះ គឺអ្ិស្តា នឲ្យ យ ើយស ំត្រោះ រង្គា ញយយើង
នូវអវីដដ្ល្ត្រោះអងាចងឲ់្យយយើងយ្វើយដ្ើមបជីួយ ដ្ល់្មន សស ដដ្ល្យយើងស្តា ល់្ថាជាអនកកំ
រ ងឈចឺារ់ និងត្រូវការជំនួយដមន។ មនិត្រូវយភលចថា យរល្ណាមយួដដ្ល្អនកយ្វើកិចា
ការសរប រសសំរារអ់នកណាម្ចន ក់យ ោះ អនកកជ៏ួយ ដ្ល់្ខលួនអនកដដ្រ។ 

លមីៗយនោះ ម្ចនគសតីរី កប់ានចូល្រមួសិកាា ស្តោររស់យយើង យ ើយបានឮខ្ ំនិ
យយអំរីយសចកតីត្រូវការ ដដ្ល្ជួយ ជីកអណតូ ងកន ងត្រយទសមយួភ្លគរីននរិភរយោក 
ជាកដនលងដដ្ល្មន សសមនិអាចម្ចនទឹកយទ យរើយគមនិយ្វើដ្ំយណើ រយៅរកវារារ់យម្ច៉ា ងយ ោះ 
យ ើយយរល្ខលោះត្រូវចំណាយយរល្ដ្ល់្មយួនលងដលម យទៀរផងយដ្ើមបឲី្យបានទឹក រចួយៅ
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យរល្យគយៅដ្ល់្ត្រភរទឹកយ ោះយ ើយកតី រួកយគជា្មមតាទទួល្បានទឹក ម្និស្គអ ត្ និង
ជាទឹកដដ្ល្ឆ្លងយរាគរ៉ា យណាណ ោះ។ យយើងម្ចនកិរតិយសណាស់ដដ្ល្ផតល់្អណតូ ងចំនួនត្បាំ
រីររយ យ ើយបានសយងករយ ើញថាម្ចនការតល ស់រតូរភូមយិ ោះទងំមូល្យទៀរផង។ 

គសតីទងំរី កយ់ ោះចងយ់្វើកិចាការខលោះៗ ដូ្យចនោះរួក ងបានយគៀងគរនមៃមយួត្គួស្តរ 
យ ើយបានោក់ល្កយ់រាងមយួយ៉ា ង្ំ។ យៅសិកាិស្តោរ ទ រ ់ រួក ងបានចូល្រមួ
យទៀរ យ ើយបានថាវ យដ្ង្គវ យជាងរីរ នដ់្ ោល  យដ្ើមបជីួយ ការជីកអណតូ ងមយួ និង
ស្តងសង់វហិារមយួជារអ់ណតូ ងយ ោះដដ្រ។ រយរៀរដូ្យចាន ោះយ ើយ ដដ្ល្យយើងអាចផតល់្
ទងំទឹក្មមជារិ ទងំទឹកននត្រោះរនទូល្ គឺទងំរីរយនោះយ ើយផតល់្នូវ ជីវរិ! 

 

ចូរយ្វើអំយណាយដ្ល់្អនកដ្នទ យ ោះត្រោះជាម្ចា ស់នឹងត្រទនអំយណាយដ្ល់្
អនករាល់្គ្នន ដដ្រ ត្ទងនឹ់ងត្រទនមកយ៉ា ងរររិូណ៌ ូរយ ៀរ។ ត្រោះជាម្ចា ស់
នឹងវាល់្យអាយអនក តាមរង្គវ ល់្ដដ្ល្អនកវាល់្យអាយអនកដ្នទ។ 

                                                                   លូ្កា ៦:៣៨ 
 

ខ្ ំមនិយជឿថា រំណងររស់យយើង ដដ្ល្ជំ ុញកា រធែើទាននឹងគួរស្ត្បានអវីខលោះមកវញិ
រ ះយទ។ យយើងគួរឲ្យ(រធែើទាន) រីយត្ ោះរំណងររស់យយើងគឺជួយ អនកដ្នទ រ៉ា ដនតត្រោះ
រនទូល្ននត្រោះជាម្ចា ស់សនាថា យរល្ណាយយើងយ្វើដូ្យចាន ោះ យ ោះវានឹង ត្រ រម់កយយើង
វញិរ  គ ណកន ងផលូវយផសងៗវញិ។ 

យោកយ៉ាូរ បានយ្វើយសចកតីដលលងយ៉ា ងយរញទី។ យោកបាននិយយថា យរើយោក
មនិបានយត្រើនដ្ យោកជួយ អនកត្កីត្កយទ នដ្យ ោះនឹងោចយ់ចញរីស្តម  (ចូរយមើល្គមពរី យ៉ាូរ 
៣១:១៦-២២)។ 

ត្រោះរនទូល្ដដ្ល្បានរ៉ាោះ ល់្កន ងជីវរិររស់ខ្ ំតទ ល់្យ៉ា ងខាល ងំយ ោះ គឺខ្ ំកំរ ងនិ
យយយរល្យនោះ យ ើយខ្ ំទូល្សូម ឲ្យអនកនឹងចំណាយយរល្អានរីររីដ្ង ម ននឹងអនក
យបាោះជំហាន។ អនកយ ើយនិងខ្ ំ ម្ចនអំណាចរនធូរការឈចឺារ់ យ ើយយយើងមនិត្រូវ
រយណាត យឲ្យឱកាសយ ោះរលំ្ងរីយយើងយ ើយ។ យោក ចន រ  ននីយ៉ា ន បានដលលងថា 
“អនកមនិដមនរស់យៅរ ូរមកទល់្យរល្យនោះយោយមនិបានយ្វើអវីខលោះសំរារអ់នក ដដ្ល្
មនិអាចសងគ ណអនកវញិយទ”។ 

 

ចរូតធវើឲ្យព្រះជាម្ចា ស់ទ្រងញ់ញឹម 

 

វាអស្តា រយណាស់ ដដ្ល្គិរថាយយើងអាចយ្វើឲ្យត្រោះជាម្ចា ស់ព្ទង់ញញឹមបាន រ៉ា ដនតត្រោះ 



58                                 ការទុកចិត្តឥត្រហ្គើ! 
រនទូល្ដលលងថា យយើងអាច។ រស្តចោវឌិ បានទូល្នូវយសចកតីអ្ិស្តា នដររយនោះថា៖ 
“សូមញញឹមោកទូ់ល្រងាំ ជាអនករំយរ ើររស់ត្រោះអងា យ ើយសូមរយត្ងៀនទូល្រងាំនូវ
ចាររ់រស់ត្រោះអងា” (ទំន ករយមកើង ១១៩:១៣៥)។ 

យរល្យយើងយ្វើតាមត្រោះ រ្ទ័យររស់ត្រោះជាម្ចា ស់ ត្រោះអងាញញឹមមនិខាន! ខ្ ំគិរ
ថា ត្រោះអងា ព្ទងក់ានដ់រញញឹម្ំជាងយនោះយៅយទៀរ យរល្ដដ្ល្ការស្តត ររ់ង្គា រ់ររស់
យយើងយ ោះ ម្ចន ករ់ន័ធនឹងការជួយ ដ្ល់្អនកដ្នទ រីយត្ ោះយរល្យយើងយ្វើដូ្យចាន ោះ គឺ
យយើងកំរ ងត្រត្រឹរតតាមត្រោះអងា។ ខ្ ំបានឮកូនត្រុសររស់ខ្ ំ និយយអំរីកូនៗថា 
“កូនៗយ ើញខ្ ំយ្វើការយ ោះ យ ើយរួកយគកច៏មលងតាមខ្ ំដដ្រ”។ យៅយរល្កូនខ្ ំត្បារខ់្ ំ 
គឺគ្នរដ់រងដរញញឹមផងដដ្រ។ 

យរល្ណាអនកោក់ស្តន មញញឹមចំយ ោះម ខអនកយផសង យ ោះខ្ ំគិរថា ត្រោះជាម្ចា ស់ក៏
ញញឹមដដ្រ! 

 



 
ជំពូក ៧ 

 

នៅគ្រប់នេលទាំងអស ់
 

....ជនទាំងឡាយអ ើយ ចូរទុកចិត្តនឹងទ្ទងជ់ានិចច ចូរ នករាល់គ្នន ប្លុ ង
ចិត្តអៅចាំអ ោះទ្ទង់ ទ្រោះជាទីរឹងទ្ជកសាំរាប្អ់យើងខ្ុ ាំ (ប្ម៉និងប្ន្ទា យដ៏
ខពស់)។ ប្ងអង{់ឈប្់សាំកាំង និង សងប្់ស្ងង ត្គិ់ត្ ាំរីករអន្ទោះ) 

 ទាំនុកត្អមកើង៦២៖៨(KHOV) 
 

មានចិត្សិប្មយួខអៅកនុងទ្រោះគមពរីទាំនុកត្អមកើង និង ប្ីខអៅកនុងគមពរីហាបាគុ កន្នលង
ន្ដលមាន កយ «ប្ងអង»់ ប្ង្ហា ញអ ើង។ ចាប្ត់ាំងរីខខាងអលើ ាំរីករទុកចិត្តទ្រោះជា
មាច ស់កនុងទ្គប្់អរលទាំង ស់ គឺមយួអៅកនុងចាំអោមខគមពរីទាំងចិត្សិប្ប្នួខអៅកនុង
ទ្រោះគមពរី ន្ដលអទ្ប្ើ កយអនោះ ខ្ុ ាំគិត្ថាអយើងគួរន្ត្ឈប្ ់អោយបានយូរទ្គប្់ទ្គ្នន់អដើមបី
ដឹងថាទ្រោះជាមាច ស់មានប្នាូលថាាៈ ខអនោះគឺមានត្ាំលលខាល ាំងោស់ អ ើយ នកគួរន្ត្ផ្អអ ក
និងគិត្ ាំរីវា។ 

អៅកនុងប្៉ុន្ទា នឆ្ន ាំដាំប្ូងលនករអដើរកនុងទ្រោះរប្ស់ខ្ុ ាំ ខ្ុ ាំបានន្អអកអលើករទុកចិត្តទ្ទង់ 
អដើមបជីួយ ខ្ុ ាំកនុងអរលន្ទន្ទន្ដលខ្ុ ាំមានប្ញ្ហា អ ើយខ្ុ ាំមានោរមាណ៍ថា ខ្ុ ាំមនិោចអ ោះ
ទ្ស្ងយវាបាន។ ប្៉ុន្នតប្ន្ទា ប្រ់ីរយ:អរលរីរប្ីឆ្ន ាំអន្ទោះមក ខ្ុ ាំចាប្់អអតើមដឹងថា ខ្ុ ាំមនិមាន
សមត្ថភារនឹងអ្វើករ ស់ទាំងអន្ទោះអ យមនិមានទ្ទង់អន្ទោះអទ ដូអចនោះឥ ូវអនោះខ្ុ ាំ   
អផ្អត ត្អលើករសិកាករទុកចិត្តទ្ទងក់នុងទ្គប្អ់រលទាំង ស់។ វ ិ្ ីន្ដលខ្ុ ាំអ្វើអនោះគឺ
អ យកររស់អៅជាមយួនឹងឥរយិាប្ថន្ដលទ្រោះជាមាច ស់ជា នកជាំនួយរប្ស់ខ្ុ ាំ។ រយ:
អរលប្៉ុន្ទា នលថងអនោះ វាមនិបានកនលងអៅអ យខ្ុ ាំមនិបាននិយាយថា «ខ្ុ ាំទុកចិត្តទ្ទង ់
កនុងទ្គប្ក់រណ៍ទាំង ស់» រីរ ឬ ប្ីដងកនុងមយួលថងអន្ទោះអទ។ ករទ្ប្កសទាំនុកចិត្ត
រប្ស់ នកអលើទ្រោះជាមាច ស់គឺជាទាំរងម់យួលនករ ្ិស្ងថ ន។ ខ្ុ ាំទុកចិត្តទ្រោះជាមាច ស់សាំរាប្់
កិចចករដរ៏ិអសស ន្ដលខ្ុ ាំយល់ថាជាករន្ទាំមកកនុងជីវតិ្រប្ស់ខ្ុ ាំនិងមនុសសដលទអទៀត្ 
ប្៉ុន្នតខ្ុ ាំកទុ៏កចិត្តទ្ទងអ់ងន្ដរសាំរាប្ ់«ទ្គប្ក់រទាំង ស់» ន្ដលខ្ុ ាំមនិទនប់ានយល់អៅ
អ ើយ។ 

វាជាភារលងង់អលល ន្ដលរងច់ាាំអោយភារោសនននឹងប្ញ្ហា ្ងន់្ ងរមកដល់ខលួនរប្ស់ 



60                                 ការទុកចិត្តឥត្រនងគើ! 
អយើង មុនអរលន្ដលអយើងសអទ្មចចិត្តទុកចិត្តទ្រោះជាមាច ស់។ អយើងោចរស់កនុងោកប្ប
កិរយិាលនអសចកតីទុកចិត្ត អ ើយអរលន្ដលអយើងអ្វើ អយើងអដើរអ យអសចកតីជាំអនឿ។ 
ទាំងអនោះមនិធាន្ទអន្ទោះអទថា អយើងនឹងមនិមានប្ញ្ហា អៅកនុងជីវតិ្ ប្៉ុន្នតវាប្ង្ហា ញថា
អយើងរឹងន្អអក អលើទ្រោះជាមាច ស់អដើមបជីួយ អយើងអោយឆ្លងកត្់ករលាំបាកទាំងឡាយ
រប្ស់អយើង អទោះប្ីជាទ្ទងម់និបានអទ្ជើសយកករន្ទាំអយើងអចញរីទុកខលាំបាកទាំងអន្ទោះ
កអ៏ យ។  

អរលន្ដលទ្រោះអយស ូ អៅកនុងសួនអកត្អសម៉ានី ទ្ទងប់ានដឹងយ៉ាងចាស់រីករ
លាំបាក ភារឈចឺាប្ ់អ ើយនឹងករលបួងន្ដលទ្ទងន់ឹងសិសសរប្ស់ទ្ទងទ់្ប្ឈមមុខ។ 
ទ្រោះ ងគបានទ្បាប្រ់ួកសិសសរប្ស់ទ្ទងថ់ា «ចូរ ្ិស្ងថ នអៅ អដើមបកុីាំអោយទ្ត្ូវអសចកតី
លបួងអ ើយ!» (លូក២២៖៤០)(KHOV) ប្៉ុន្នតរួកអគចូលចិត្តអដក។ ខគមពរីអនោះន្ថលង
ថារួកអគបានអគងលករ់ីអសចកតីទុកខទ្រួយ(លូក៤៥៖២២)។ ទ្ប្ន្ លជារួកអគ ស់
កាំលាំងអ យស្ងរករទ្រួយបារមភនិងករភយ័ខាល ច ឬទ្ប្ន្ លករអគងជាវ ិ្ ីរប្ស់រួក
អគកនុងករអគចអវសរីប្ញ្ហា ។ ប្៉ុន្នតទ្រោះអយស ូបានចាំោយអរលរប្ស់ទ្រោះ ងគ ្ិ
ស្ងថ នយ៉ាងអកលៀវកល ។ ទ្ទងប់ានទុកចិត្តទ្រោះប្ិតរប្ស់ទ្ទងជ់ាមុនអដើមបដីកយកករឈឺ
ចាប្ ់ឬទ្ប្ទនកាំលាំងអោយទ្រោះ ងគអដើមបឆី្លងកត្វ់ាអៅបាន។ 

ទ្រោះអយស ូបានចាកអចញរីជាំអរ ើសជាមយួទ្រោះប្ិត។ ជាជាងករសូមសទ្មាប្ប់្ាំ 
ណងទ្បាថាន រប្ស់ទ្ទង ់ ទ្ទងប់ានន្ថលងរី វីន្ដលទ្រោះ ងគចងប់ាន ប្៉ុន្នតទ្រោះ ងគបាន ្ិ
ស្ងថ នយ៉ាងអរញអលញនូវ កយថា«សូមកុាំអោយជាប្ាំណងទ្បាថាន រប្ស់ទូលប្ងគាំអ ើយ 
ប្៉ុន្នត (ជានិចចកល) សូមអោយជាទ្រោះ ប្ទ្័យរប្ស់ទ្ទង់វញិ» (លូក២២៖៤២)
(KHOV) ប្ន្ទា ប្រ់ីទ្រោះ ងគអ្វើដូចអនោះ អទវតបានប្ញ្ជូ នរីស្ងថ នសួគម៌កអដើមបបី្ន្នថមកាំ
លាំងខាងឯវញិ្ហា ណដល់ទ្ទង(់លូក២២៖៤៣)។  

ទ្រោះប្ិតលនស្ងថ នសួគ៌រប្ស់អយើង មនិទ្ត្ឹមន្ត្ជា នកអទ្បាសអលោះ រប្ស់អយើង
ប្៉ុអោណ ោះអទ គឺទ្ទងន់្ថមទាំងជា នកចអទ្មើនកាំលាំងដល់អយើង! ទ្ប្សិនអប្ើទ្ទងម់និ
ទ្ប្ទនអសចកតីអទ្បាសអលោះភាល មៗដល់ នកអទ ទ្ទងន់ឹងរទ្ងឹង នកទ្ប្សិនអប្ើ នកអទ្ជើស
អរ ើសករ ត្់្ ាត្់អ ើយប្នតអជឿទុកចិត្តទ្រោះសាំរាប្ ់វីន្ដលទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ កនុងអរលដទ៏្ត្ឹមទ្ត្ូវ។ 

ទ្ប្សិនអប្ើមានកន្នលងអៅកនុងជីវតិ្រប្ស់អយើង ន្ដលអយើងដឹងថាជាចាំណុចអខាយ
សាំរាប្អ់យើង វាគួរនឹងជាទ្បាជ្ាអដើមបទុីកចិត្តទ្រោះអដើមបជីួយ អយើងអគចអចញរីករលបួង
អៅកនុងន្អនកទាំងអន្ទោះ ជាជាងកររង់ចាាំរ ូត្ដល់អយើងអៅដល់ចាំណុចកោត លលន
ប្ញ្ហា ទាំងអន្ទោះ។ 

ចាំណុចអខាយរប្ស់ខ្ុ ាំសទ្មាប្់អរលប្៉ុន្ទា នឆ្ន ាំអនោះ វាធាល ប្់ជាករនិយាយអទ្ចើនអរក 
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រប្ស់ខ្ុ ាំ រជឺាករនិយាយអរឿងន្ដលមនិគួរនិយាយអចញមកអ យមនិបានគិត្។ ជាករ
រិត្ោស់ អនោះជាអ តុ្ប្ងកប្ញ្ហា ន្ដលមានជាញឹកញាប្។់ ខ្ុ ាំន្ត្ង ្ិស្ងថ នអៅអរល
ទ្រឹកមុនអរលខ្ុ ាំចាប្អ់អតើមនិយាយជាមយួមនុសសដលទ ថាទ្រោះជាមាច ស់នឹងជួយ ខ្ុ ាំ អោយ
ជា នកស្ងត ប្ដ់៏លអ និងអទ្ប្ើទ្បាស់ទ្បាជ្ាកនុងរាល់ វីន្ដលខ្ុ ាំនិយាយ។ 

អ យករអ្វើរអប្ៀប្អនោះ ខ្ុ ាំមនិរងច់ាាំរ ូត្ដល់ ខ្ុ ាំបានប្ោត លអោយមានប្ញ្ហា
អ ើយ ទ្ត្ូវអ ោះទ្ស្ងយជាមយួប្ញ្ហា
អន្ទោះអទ។ខ្ុ ាំ ្ិស្ងថ នថាសូមទ្រោះ ងគរកា 
ទូលប្ងគាំអចញរីករន្ទាំអៅអោយអសចកតី
លបួងអៅអរលន្ដលវាមកដល់។ ភារ     
វយ័ឆ្ល ត្មយួន្ដលអយើងោចអ្វើបាន គឺ

ដឹងរីភារអខាយរប្ស់អយើង អ ើយរឹងន្អអកអលើទ្រោះជាមាច ស់ជួយ អតល់ភារខាល ាំងដល់
អយើងអដើមបមីនិអោយធាល កអ់ៅកនុងអសចកតីលបួងទាំងអន្ទោះ។ អរទ្ត្ុសគ្នត្ន់ឹងមានភារ
ទ្ប្អសើរអ ើងទ្ប្សិនអប្ើគ្នត្ម់ានទ្បាជ្ាអដើមបអី្វើករអនោះ។ 

ទ្រោះអយស ូបានទ្រមានអរទ្ត្ុសន្ដលស្ងតាំងកាំរុងនឹងលបួងអលកយ៉ាងខាល ាំង ប្៉ុន្នត
ជាំនួសអោយករសូមអោយទ្រោះអយស ូជួយ អលក អលកបានគិត្ថាអលកខាល ាំងទ្គប្់
ទ្គ្នន ់ អ ើយវាមនិោចអៅរចួអទន្ដលអលកនឹងចាញ់ករលបួងអន្ទោះ។ សូមអមើលខ
គមពរីអនោះអ យករទ្ប្ុងទ្ប្យត័្ន អ ើយសូមទ្បាកដរីោកប្បកិរយិាន្ដលអរទ្ត្ុសមាន 
វានឹងមនិអកើត្អ ើងជាមយួអយើងអន្ទោះអទ៖ 

 

«សីុម៉ូន សីុម៉ូនអ ើយ (អរទ្ត្ុស) មារសស្ងតាំងបានទមទរសុាំន្រង នក
រាល់គ្នន  ដូចអគន្រង ងករ។  
«ប្៉ុន្នត ខ្ុ ាំបាន ងវរទ្រោះជាមាច ស់ សូមកុាំអោយ នកបាត្ជ់ាំអនឿអ ើយុ។ លុោះ
ដល់អរល នកន្ទ្ប្ចិត្តមកវញិ ចូរជួយ ប្ងប្អូ នរប្ស់ នកអោយមានជាំអនឿមាាំ
មនួអង» អលកអរទ្ត្ុសទូលទ្រោះ ងគថា៖«ប្រិទ្ត្ទ្រោះ មាច ស់! ទូលប្ងគាំ
អទ្ត្ៀមខលួ នជាអទ្សច អទោះបី្ទ្ត្ូវជាប្ឃុ់ាំឃាំងឬទ្ត្ូវស្ងល ប្ក់អ៏ យ ទូលប្ងគាំ
សុខចិត្តអៅជាមយួទ្រោះ ងគរ ូត្»។ 

លូក ២២៖៣១-៣៣ (KHOV) 
 

អរទ្ត្ុសបានប្ដិអស្ទ្រោះទ្គិសាចាំនួនប្ីដង! (លូក២២៖៥៥-៦២)។ ទ្ប្ន្ លជា
ទ្ប្សិនអប្ើអលកបានដឹង ាំរីភារទនខ់ាយរប្ស់គ្នត្ ់ អ ើយបានសូមជាំនួយរីទ្រោះ

ភាពវយ័ឆ្លា តមយួដែលយយើងអាចយ្វើបាន គឺែឹង
ពីភាពយសោយរបស់យយើង យ ើយពឹងដអែកយលើព្ពះ
ជាម្ចា ស់ជួយ អតល់ភាពខ្ា ាំងែល់យយើងយែើមបមីនិ
យអាយធ្លា កយ់ៅកនុងយសចកតីលបងួទាំងយ ះ។ 
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អយស ូគ្នត្រ់ិត្ជាទទួលបាន គ្នត្ន់ឹងរុងឹមាាំជាងអនោះ។ ទ្រោះអយស ូមនិចងន់្ទាំគ្នត្អ់ចញ
រីអសចកតីលបួងអន្ទោះអទ ប្៉ុន្នតទ្ទង់មានទ្រោះទយ័ចងអ់ោយគ្នត្ប់ានឆ្លងកត្វ់ាអៅអ យ
អជាគជយ័ ដូអចនោះគ្នត្ោ់ចនឹងមានប្ទរិអស្ង្ន៍ទ្គប្ទ់្គ្ននស់ទ្មាប្ជ់ួយ  នកដលទអទៀត្ 
។ប្៉ុន្នតអរទ្ត្ុសរិត្ជាគិត្ថាគ្នត្់ោចយកឈនោះអលើអសចកតីលបួងអនោះបាន ប្៉ុន្នតអរទ្ត្ុស 
រិត្ជាបានគិត្ថាគ្នត្ម់ានកាំលាំងអលើសករលបួង។ អនោះគឺជាកាំ ុសយ៉ាង្ាំ អ ើយវា
កជ៏ាកាំ ុសសទ្មាប្អ់យើងរាល់គ្នន ន្ដរ ន្ដលគិត្រអប្ៀប្អន្ទោះ។ ករគិត្ខពស់ ួសអលើស
រីភារជាខលួនរប្ស់អយើងគឺមនិន្មនជាទ្បាជ្ាអន្ទោះអទ អ ើយវាអប្ើកទវ រសទ្មាប្់ករធាល ក់
ចុោះរប្ស់អយើង(រ ៉ូម១២៖៣)។ ទ្រោះជាមាច ស់ទ្សលញ់អយើងខាល ាំងោស់ មនិបានទក់
ទងជាមយួនងឹភារ ាំនួត្រប្ស់អយើងអទ ដូអចនោះអយើងោចអរៀនរឹងន្អអកអលើទ្រោះជាមាច ស់
ទាំងទ្សុង។ 

 ប្៉ូលប្អទ្ងៀនអយើងអោយ ្ិស្ងថ នរាល់អរលទាំង ស់ កនុងទ្គប្រ់ដូវកលទាំង ស់ 
(អ អភសូ ៦៖១៨)។ អៅអរលន្ដលអយើងអ្វើដូអចនោះ វាប្ង្ហា ញថាអយើងមានអសចកតីជាំអនឿ
រប្ស់អយើងអៅកនុងទ្ទង់ទ្គប្អ់រលទាំង ស់។  

ចាំោយអរលអដើមបដីឹងថា វីជាភារអខាយរប្ស់ នក អ ើយទ្បាកដថា នកទុកចិត្ត
អលើទ្រោះជាមាច ស់ទ្គប្អ់រលអវលទាំង ស់ថា ទ្រោះជាមាច ស់ទ្ប្ទនកាំលាំងដល់ នកអៅ
កនុងអសចកតីលបួងទាំងអន្ទោះ។ 
 

អៅលថងន្ដលទូលប្ងគាំបាន ាំ វន្ទវ អន្ទោះទ្ទងប់ានអឆ្លើយត្ប្មកទូលប្ងគាំ 
ទ្ទងប់ានកាំឡាចិត្តទូលប្ងគាំ អ យចាំអរ ើនកាំលាំង (កាំលាំងនិងករប្ត្ន់្ប្ន
អៅនឹងអសចកតីលបួង) លនទ្រលឹងទូលប្ងគាំ។  

(ទាំនុកដាំអកើង ១៣៨៖៣)(KHOV) 
 
ទ្ប្ន្ លជា នកមានោរមាណ៍ថា នកបាន ្ិស្ងថ នអៅទ្រោះ សូមអោយទ្រោះ ងគជួយ 

 នក ត្ទល់ករលបួង អ ើយ នកអៅន្ត្ទ្ត្ូវបានអោយអៅកនុងករអន្ទោះ។ អរលខលោះខ្ុ ាំមាន
ោរមាណ៍ន្ប្ប្អនោះ ប្៉ុន្នតទ្ប្សិនអប្ើ នកអទ្ជើសអរ ើសប្នតទុកចិត្តទ្រោះជាមាច ស់ អន្ទោះ នកនឹង
រុងឹមាាំអ ើង រុងឹមាាំអ ើងតមអរលន្ដលវវិដតអៅ។ ចូរប្ូកប្ញ្ចូ លគ្នន នូវកតីជាំអនឿរប្ស់ នក 
ជាមយួនឹងករសិកាទ្រោះប្នាូលទ្រោះយ៉ាង ាត្ច់ត្រ់ប្ស់ នក អដើមបទីទួលបាននូវលទធ
អលយ៉ាងលអប្ាំអុត្។ ស្ងវក យ៉ាកុប្បាននិយាយថា ទ្រោះប្នាូលមាន ាំោចនឹង
សអរង្ហគ ោះទ្រលឹងរប្ស់អយើង (យ៉ាកុប្ ១៖២១)។ 

អៅអរលន្ដលខ្ុ ាំ ្ិស្ងថ ន   សូមទ្រោះអោយទ្ទងជ់ួយ ខ្ុ ាំទ្គប្ទ់្គង កយសាំដីន្ដលខ្ុ ាំ 
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និយាយ ខ្ុ ាំក៏បានទញយកទ្រោះប្នាូលខុសៗគ្នន លនខគមពរីន្ដលខ្ុ ាំបានអរៀន  ាំរី កយ 
សាំដលីន ោត ត្។ សអមលងលនករ ្ិស្ងថ នរប្ស់ខ្ុ ាំមានដូចយ៉ាងអនោះ៖ 

 

«ទ្រោះបិ្តអ ើយ សូមជួយ ទូលប្ងគាំអៅលថងអនោះ និយាយន្ត្ កយន្ដលលអឥត្
អខាច ោះ។ សូមជួយ ទូលប្ងគាំអោយកល យជា នកស្ងត ប្ដ់ល៏អនិងគិត្មុនអរល
ទូលប្ងគាំនិយាយ។ ទូលប្ងគាំចង់អោយ កយរប្ស់ទូលប្ងគាំបានថាវ យសិរលីអ
ដល់ទ្ទង់ អ ើយនឹងមានររដល់ ស់ នកន្ដលស្ងត ប្់ កយទាំងអន្ទោះ។ ទូល
ប្ងគាំទ្ត្ូវករទ្ទង់ ទ្រោះ ងគអ ើយ។ ទូលប្ងគាំមិនមាន វីទាំង ស់អប្ើគ្នា នទ្ទង។់ 
សូមចអទ្មើនទូលប្ងគាំអោយបានខាល ាំងអ ើងអៅកនុ ងភារកាំអស្ងយទាំង ស់
រប្ស់ទូលប្ងគាំ។» 

 

ប្ន្ទា ប្រ់ីខ្ុ ាំ ្ិស្ងថ ននិងទ្ប្កសទ្រោះប្នាូល អទ្ ោះកររ ាំលឹកទ្រោះ ាំរីទ្រោះប្នាូលរប្ស់
ទ្ទងគ់ឺជា វីន្ដលអហារាអ ស្ងយបាននិយាយថា អយើងគួរនឹងអ្វើ (អ ស្ងយ៤៣៖២៦)
។ ជាកររិត្ោស់ទ្រោះជាមាច ស់មនិអភលចទ្រោះប្នាូលរប្ស់ទ្ទងអ់ ើយ ដូអចនោះអ តុ្ វី
បានជាអយើងទ្ត្ូវរ ាំលឹកទ្ទង ់ាំរី កយទាំងអន្ទោះ? ទីអនោះជាអ តុ្អលមយួចាំនួន៖ 

• អរលន្ដលអយើងរ ាំលឹកទ្ទងរ់ីទ្រោះប្នាូលរប្ស់ទ្ទង ់ វាប្ង្ហា ញថាអយើង កអ់ស
ចកតីទុកចិត្តរប្ស់អយើងទាំងទ្សុងកនុងទ្ទងន់ិងអៅកនុងអសចកតីសនារប្ស់ទ្ទង់ 

• ករនិយាយទ្រោះប្នាូលរប្ស់ទ្រោះអចញមកឮៗ គឺជាករអ្វើកិចចករមយួដអ៏រញ
អ យ ាំោច រីអទ្ ោះវាជា វលនទ្រោះវញិ្ហា ណ ជាមយួកនុងចាំអោមោវុ្លន
សរង្ហគ មខាងឯវញិ្ហា ណទាំង ស់រប្ស់អយើង (២កូរនិថូស ១០៖៤-៥, អ អភ
សូរ ៦៖១៧) 

• ករនិយាយទ្រោះប្នាូលរប្ស់ទ្រោះ ជួយ ប្នតដាំអណើ រករលនចិត្តគាំនិត្រប្ស់អយើង
អោយថាីអ ើងៗ (រ ៉ូម១២៖២)។ វាជាន្អនកមយួលនករទ្ប្ទ្រឹត្តអៅលនករគិត្រិ 
ចារោរីទ្រោះប្នាូលរប្ស់ទ្រោះជាមាច ស់ អ ើយអន្ទោះគឺជាអរឿងមយួន្ដលជា
ញឹកញាប្់អៅកនុងទ្រោះគមពរីជាំរុញអយើងអោយអ្វើ។ 

 

អៅទីអនោះមានខគមពរីចាំនួនប្ីន្ដលខ្ុ ាំចូលចិត្តទកទ់ងនឹង កយន្ដលខ្ុ ាំនិយាយន្ដលខ្ុ ាំ
ន្ត្ងន្ត្ កចូ់លអៅកនុងករ ្ិស្ងថ នរប្ស់ខ្ុ ាំាៈ 
 

ឳទ្រោះអយ ូវ៉ាអ ើយ សូមទ្ទង់ កក់រយាមអៅមាត្ទូ់លប្ងគាំ អ ើយន្ថ
រកាទវ លនប្ប្ូរមាត្ទូ់លប្ងគាំអង។   (ទាំនុកដាំអកើង ១៤១៖៣)(KHOV) 
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ឳទ្រោះអយ ូវ៉ាជាថា  អ ើយជា នកអទ្បាសអលោះលនទូលប្ងគាំអ ើយ សូម
អោយ កយសាំដីន្ដលអចញមករីមាត្ទូ់លប្ងគាំនិងកររ ាំរឹងគិត្កនុ ងចិត្ត
រប្ស់ទូលប្ងគាំ បានគួរគ្នប្អ់ៅទ្រោះអនទ្ត្ទ្ទង។់  
                                           (ទាំនុកដាំអកើង ១៩៖១៤)(KHOV) 

 

ដបិត្ទូលប្ងគាំបានកនត់ម ស់ទាំងអលូ វរប្ស់ទ្រោះអយ ូវ៉ា អ ើយមិនបាន
ថយអចញរីទ្រោះលនទូលប្ងគាំ អ យទ្ប្ទ្រឹត្តអសចកតីោទ្កក់អ ើយ។ 

(ទាំនុកដាំអកើង ១៨៖២១)(KHOV) 
 

 នកកោ៏ចអទ្ប្ើទ្បាស់គាំនិត្អនោះដូចគ្នន សទ្មាប្ក់រ ្ិស្ងថ ន និងករទ្ប្កសទ្រោះ
ប្នាូលរប្ស់ទ្រោះជាមាច ស់អៅកនុងទ្គប្ទ់ីកន្នលងន្ដល នកទ្ត្ូវករជាំនួយ។ អត្ើករខឹង ករ
ប្រអិភាគអទ្ចើន ភារោតា និយម ជាភារទនអ់ខាយរប្ស់ នករ?ឺ អទោះប្ីវាជាយ៉ាងអនោះកតី 
ខ្ុ ាំោចសនានឹង នកថា មានខគមពរីជាអទ្ចើនន្ដលសនាអៅកនុងទ្រោះប្នាូលរប្ស់ទ្រោះជា
មាច ស់ន្ដលទ្គប្បាាំងវា។ អទ្ប្ើទ្បាស់កមាវ ិ្ ីទ្រោះគមពរីន្ដល នកោចន្សវងរកអទ្ប្ើទ្បាស់
បានកនុងប្ចចុប្បននអនោះអៅអលើទ្ប្រ័នធ ុីន្ឺន្ណត្ន្ដលប្ងក ភារង្ហយទ្សួលកនុងករអទ្ប្ើ
ទ្បាស់។ ដូចគ្នន អនោះន្ដរ ខ្ុ ាំសូមជាំរុញអោយ នកចងចាាំថា វាមនិន្មន វីន្ដល នកអ្វើទ្ត្ឹម
ទ្ត្ូវមតងររឺីរដងអន្ទោះ នឹងន្ទាំភារអជាគជយ័ចូលកនុងជីវតិ្រប្ស់ នកអន្ទោះអទ។ ទ្ត្ូវអប្តជ្ា 
ប្នតរឹងន្អអកអលើទ្រោះជាមាច ស់និងទ្រោះប្នាូលរប្ស់ទ្ទង់ជាទីមយួ អ ើយសាំខាន ់អៅទ្គប្់
អរលទាំង ស់ អ ើយ នកនឹងអឃើញរីករផ្អល ស់ប្តូរអៅកនុងកាំ ុងអរលអន្ទោះ។  

 

ភាពស្កបស់្កលជ់ានចិ្ ច 
 

ទ្ប្សិនអប្ើអយើងទុកចិត្តទ្រោះជាមាច ស់ទ្គប្អ់រលទាំង ស់ ជា្មាជាត្ិអន្ទោះមានន័យថា 
អយើងទុកចិត្តទ្រោះកនុងអរឿងន្ដលអយើងមនិយល់ អ ើយអន្ទោះហាក់ដូចជាមនិរិត្ទ្បាកដ 
នូវអរឿងជាអទ្ចើនន្ដលអយើងអ្វើអៅអរលអអសងអទៀត្។ វាជាអរឿងមយួន្ដលទុកចិត្តទ្រោះ
អៅអរលន្ដលអយើងបានទទួលនូវ វីន្ដលអយើងចង់បាន ប្៉ុន្នតកររិត្មយួអអសងអទៀត្
អដើមបទុីកចិត្តទ្ទង់អៅអរលន្ដលអយើង
មនិបានទទួលវា។ ខ្ុ ាំអជឿថាអគ្នលអៅ
រប្ស់អយើង កនុងន្ទមជាទ្គិសាប្រស័ិទគួរ
នឹងនិយាយជាមយួនឹងអលកស្ងវក
ប្៉ូលថា «ដបតិ្ខ្ុ ាំបានអរៀនអោយអចោះ

វាគឺជាយរឿងមយួដែលទុកចិតតព្ពះយៅយពលដែល
យយើងបានទទួលនូវអ្វីដែលចងប់ាន ប ុដនតការ
ពិតមយួយអេងយទៀតយែើមបទុីកចិតតព្ទងយ់ៅយពល
ដែលយយើងមនិបានទទួលវា។ 
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សកប្ច់ិត្ត...កនុងទ្គប្់កលាៈអទសាៈ» (ភលីីរ ៤៖១១)(KHSV)។ អលកស្ងវប្៉ូលបាន
និយាយថា គ្នត្ប់ានអរៀន ាំរីរអប្ៀប្អដើមបអីោយបានសកប្ច់ិត្ត គ្នត្ម់និទ្ត្ូវបានរ ាំខាន
អន្ទោះអ ើយ អទោះប្ីជាអរលន្ដលគ្នត្ម់ានអទ្ចើន ូរអ ៀរ ឬ អៅកនុងករខវោះខាត្កតី (ភី
លីរ៤៖១១.១២)។ 

ភារសកប្ស់កល់មនិន្មនមាននយ័ថាអយើងនឹងមនិចង់អឃើញករផ្អល ស់ប្តូរ ឬកអ៏យើង
មនិមាននិមតិ្តសទ្មាប្ ់វីន្ដលលអជាងអន្ទោះន្ដរ ប្៉ុន្នតគឺវាមានន័យថា អយើងមនិ
 នុញ្ហា ត្អោយវត្ថុន្ដលអយើងចងប់ានអ ើយមនិទន់មាន មកលួចករសប្ាយ
រកីរាយលន វីន្ដលអយើងនឹងមានកនុងអរល ន្ទគត្អន្ទោះអទ។ 

 ស់រយោះអរលអរញប្៉ុន្ទា នឆ្ន ាំន្ដល ខ្ុ ាំបានអរញអៅអ យភារអស្ងកសអទ្ងង 
អ ើយប្្សគល់លនប្ញ្ហា អន្ទោះគឺបានអកើត្អ ើងមករីខ្ុ ាំមនិមានអសចកតីរកីរាយ ន្ដលខ្ុ ាំ
បានអៅអលើអលូវជាកន្នលងន្ដលខ្ុ ាំកាំរុងបានអ្វើដាំអណើ រ។ ទ្រោះជាមាច ស់គឺសទ្មាប្់ភាររកី
ចាំអរ ើនទាំង ស់ និងករលូត្លស់ទាំង ស់ ប្៉ុន្នត វីន្ដលអលើសរីអនោះអទៀត្អន្ទោះគឺទ្ទង់
សទ្មាប្់អសចកតីសុខស្ងនត។  

សូមរិចារោខគមពរីអនោះន្ដលដកទ្សងអ់ចញរីអសៀវអៅស្ងស្ងត ាៈ 
 

 វីៗន្ដលអយើងអមើលអឃើញផ្អា ល់នឹងន្ភនក អន្ទោះទ្ប្អសើរជាងចិត្តទ្សអមើទ្ស
លម។ សូមបីន្ត្ទ្ត្ង់អនោះអទៀត្ ក៏ឥត្បានករ (ភារទអទស្ងអ ត្ ន្កលងប្នលាំ និង 
ឥត្ទ្ប្អយាជន)៍ ដូចអដញចាប្ខ់យល់។ 

(ស្ងស្ងត  ៦៖៩)(KHSV) 
 

 នកសរអសរ (ន្ដលអជឿថាជា ស្ងឡាម៉ូន) គឺនិយាយថា វាជាករឥត្ទ្ប្អយាជន៍
(គ្នា នទ្ប្អយាជន៍ និង គ្នា នន័យ) អដើមបសីអទ្មចចិត្តយ៉ាងអមាោះមុត្នូវ វីន្ដល នកមនិ
មាន អ ើយវាប្ង្ហខ ាំង នករីអសចកតីរកីរាយរី វីន្ដល នកអ្វើ។ 

អលកស្ងវប្៉ូលបានអរៀនអោយសកប្ស់កល់ អទោះប្ីជាអលកបានទទួល វីន្ដល
អលកចង់បាន ឬមនិបានទទួលវាកតី អ ើយអនោះទ្ត្ូវន្ត្ជាអគ្នលអៅរប្ស់អយើង។ អៅ
អរលន្ដលអយើងបានទទួលវ ិ្ ីផ្អា ល់ខលួនរប្ស់អយើងអដើមបកីរសកប្ស់កល់ និងករ រទ្រោះ
គុណ គឺវាជាភារអកាងខចីនិងមនិបានសន្មតងនូវភារចាស់ទុាំខាងឯវញិ្ហា ណអន្ទោះអទ។ 
ដូចជាឪរុកមាត យ អយើងន្កត្ទ្មូវកូនៗរប្ស់អយើងសទ្មាប្់ទ្ប្អភទលនឥរយិាប្ថន្ដល
មនិទនអ់រញវយ័អនោះ។ ខ្ុ ាំរ ាំលឹករួកអគរីទ្គប្ទ់ាំងទ្រោះរររប្ស់រួកអគ អ ើយទ្បាប្រ់ួក
អគអោយ រទ្រោះគុណសទ្មាប្រ់ាល់ទាំង វីៗន្ដលរួកអគមាន។ ទ្ប្ន្ លជាអយើងទ្ត្ូវ



66                                 ការទុកចិត្តឥត្រនងគើ! 
ករករចងចាាំអដើមបអីរៀប្ចាំអងន្ដរនូវឧទ រណ៍សទ្មាប្រ់ួកអគអដើរតមអៅកនុងរអប្ៀប្
ន្ដលអយើងអ្វើអៅអរលន្ដលអយើងមនិមាន វីន្ដលអយើងចង់បាន។ ករទុកចិត្តទ្រោះជា
មាច ស់វាង្ហយទ្សួលអៅអរលន្ដល វីៗអៅតមអលូវរប្ស់អយើង, អទោះជាយ៉ាងោ អសៀវ
អៅអនោះគឺនិយាយ ាំរីករអរៀនអដើមបទុីកចិត្តទ្រោះជាមាច ស់កនុងទ្គប្់អរលទាំង ស់។ 

្មាជាត្ិលនភារសកប្ស់កល់ គឺអៅអរលន្ដលជីវតិ្ទទួលករឈចឺាប្ ់ ឬ អៅអរល
អយើងទ្ត្ូវរង់ចាាំអ ើយមនិយល់ថាអ តុ្ វី។ វាត្ទ្មូវអោយអជឿថាទ្រោះ ងគគឺលអអ ើយអលូវ
រប្ស់ទ្ទងគ់ឺខុសរីអលូវរប្ស់អយើង។  វីន្ដលខ្ុ ាំគួរនឹងអ្វើសទ្មាប្ខ់លួនរប្ស់ខ្ុ ាំ ោចនឹងមនិ
លអប្ាំអុត្សទ្មាប្ខ់្ុ ាំអន្ទោះអទ។ ខ្ុ ាំទ្បាកដថាវានឹងមានោរមាណ៍លអអ ើយហាកដូ់ចជាលអ
កនុងអរលអន្ទោះ ប្៉ុន្នតអត្ើវានឹងជួយ ខ្ុ ាំរយ:អរលយូរឬអទ? អត្ើខ្ុ ាំនឹងទទួលបានវ ិ្ ីរប្ស់ខ្ុ ាំ
ទ្គប្អ់រលន្ដរឬអទ ន្ដលជួយ ខ្ុ ាំអបាោះប្ងភ់ារោតា និយម ប្ន្នថមកតីទ្សលញ់ ប្ន្នថម
ករយល់ដឹង អ ើយប្ន្នថមកតីអមតត ករុោជាមយួមនុសសដលទអទៀត្ អៅអរលន្ដលរួក
អគឈចឺាប្?់ អទ, វានឹងមនិោចអទ! មអ្ាបាយន្ត្មយួគត្អ់ដើមបកីាំណត្ ់ត្តសញ្ហា ណ
រិត្ទ្បាកដជាមយួ នកដលទ គឺទ្ត្ូវមានប្ទរិអស្ង្នខ៍លោះទកទ់ងនឹងទ្ប្អភទលន វីន្ដល
រួកអគកាំរុងអ ោះទ្ស្ងយ។ អយើងមនិចាាំបាចឆ់្លងកត្ប់្ទរិអស្ង្នទ៍្គប្់យ៉ាងន្ដល
មនុសសទ្គប្គ់្នន មានអដើមបជីួយ រួកអគអន្ទោះអទ ប្៉ុន្នតអយើងមនិោចយល់រីករខកចិត្ត ឬ
ករឈចឺាប្់ខាងអលូវចិត្ត ឬករឈចឺាប្់ខាងរាងគកយ ឬករលាំបាកអអសងៗទ្ប្សិនអប្ើ
អយើងមនិបានជួប្ទ្ប្ទោះវា។ 

អយើងន្ប្រអៅរកទ្រោះអយស ូអៅកនុងករឈចឺាប្់រប្ស់អយើង រីអទ្ ោះទ្ទងជ់ាមហា
ប្ូជាចារយដខ៏ពស់ប្ាំអុត្ ន្ដលយល់ចាស់រីភារអខាយនិងរិកភាររប្ស់អយើង។ អត្ើ
ទ្ទងយ់ល់បានយ៉ាងដូចអមតច? ទ្ទងទ់្ជាប្រីអទ្ ោះទ្ទង់ធាល ប្ទ់ទួលករលបួងអៅកនុងទ្គប្់
ន្អនកទាំង ស់ន្ដលអយើងទទួល អ ើយទ្ទងក់ម៏និបានទ្ប្ទ្រឹត្ត ាំអរើបាប្ន្ដរ (អ ទ្រឺ ១
៖១៥)។ វាង្ហយទ្សួលសទ្មាប្់អយើងអៅរកទ្រោះអយស ូសទ្មាប្ក់រជួយ  រីអទ្ ោះអយើង
អជឿថាទ្ទងយ់ល់រីអយើង! ទ្ទង់គឺស្ងគ ល់ជាំងឺនឹងទុកខទ្រួយ អសចកតីឈចឺាប្ន់ឹងករប្ដិ
អស្។ ដូចអយើងោច មករកទ្រោះអយស ូ អយើងកគ៏ួរឱ្យវាង្ហយទ្សួលសទ្មាប្ ់នកដលទ
មករកអយើងអ យមានទាំនុកចិត្តដូចគ្នន  អជឿថាអយើងនឹងយល់។ 

ដូចន្ដលអយើងបានឆ្លងកត្អ់រឿងជាអទ្ចើនអៅកនុងជីវតិ្ ប្ទរិអស្ង្នទ៍ាំងអន្ទោះ
ប្អងកើនសមត្ថភារអយើងអោយជាមាន កន់្ដលទ្រោះជាមាច ស់អទ្ប្ើទ្បាស់បាន អដើមបនី្ទាំយក
ភារសុខទ្សួលនិងករអលើកទឹកចិត្តដល់មនុសសដលទអទៀត្ន្ដលមានត្ទ្មូវករ។ អយើង
ទ្ប្ន្ លជាមនិ(អ ើយទ្ប្ន្ លជាមនិចង)់ យល់រីអលូវរប្ស់ទ្រោះជាមាច ស់ទ្គប្់អរល
អន្ទោះអទ (អ ស្ងយ៥៥៖៩) ប្៉ុន្នត អយើងោចអស្ងា ោះទ្ត្ង់ជាមយួទ្ទង ់អ យប្នតករអជឿ 
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ទ្ទងគ់ឺលអនិងទ្គប្់ទាំងអលូវរប្ស់ទ្ទងគ់ឺទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ! 
 

ការទកុច្តិ្ តទាមទារសស្ច្កតអីត្ធ់្មត្ ់
 

ករទុកចិត្តទ្រោះជាមាច ស់ន្ត្ងន្ត្ទមទរអោយមានអសចកតី ត្់្ ាត្ ់រីអទ្ ោះទ្រោះជាមាច ស់
មនិអ្វើករអៅកនុងអរលអវលរប្ស់អយើងអន្ទោះអទ។ ករ ត្់្ ាត្់ នុញ្ហា ត្អោយអយើង

រកីរាយនឹងជីវតិ្កាំ ុងអរលន្ដលអយើងរងច់ាាំ! វា
ទ្ប្ន្ លជារិបាកសទ្មាប្់អោយអយើងអជឿថា អ តុ្
 វីបានជាទ្រោះជាមាច ស់មនិអ្វើ វីមយួន្ដលអយើងដឹងថា

វាង្ហយទ្សួលសទ្មាប្ទ់្រោះ ងគ ទ្ប្សិនអប្ើទ្ទង់អទ្ជើសអរ ើសអ្វើវា អ ើយអៅអរលន្ដល
អរឿងអនោះអកើត្អ ើង ជាកររិត្ោស់ទ្ទង់មានអ តុ្អលរប្ស់ទ្ទង។់ វាោចជាករ
ស្ងកលបងអសចកតីជាំអនឿរប្ស់ ឬរន្ទល ត្អសចកតីជាំអនឿរប្ស់អយើង ដូអចនោះសមត្ថភាររប្ស់
អយើងរស់អៅអ យអសចកតីជាំអនឿន្ដលរកីលូត្លស់។ វាោចថា ទ្រោះជាមាច ស់ចង់អ្វើ វី
មយួន្ដលទ្ប្អសើរជាង វីន្ដលអយើងចងប់ាន ឬកនុងអរលប្ចចុប្បននមានលទធភារអ ោះ
ទ្ស្ងយ។ អ តុ្អលទាំង ស់អនោះ (និងអ តុ្អលដលទអទៀត្ជាអទ្ចើន) ជាឳកស
សទ្មាប្់អយើងអដើមបរីកាសនតិភារអ យទុកចិត្តអលើ ្ិប្អត្យយភាររប្ស់ទ្រោះជាមាច ស់
ភារលអអ ើយនឹងទ្បាជ្ារប្ស់ទ្ទង។់ 

ករ ត្់្ ាត្ជ់ា្មាតមនិន្មនជាអលន្អលលនទ្រោះវញិ្ហា ណ ន្ដលង្ហយទ្សួលនឹងមាន
ប្របិ្ូរណ៍កនុងជីវតិ្រប្ស់អៅរប្ស់អយើងអន្ទោះអទ។ ខ្ុ ាំរកអឃើញថាមានកន្នលងខលោះន្ដលខ្ុ ាំ
មានភារ ត្់្ ាត្ ់ ន្ត្កន្នលងខលោះអទៀត្គឺខ្ុ ាំមនិមានអន្ទោះអទ អ ើយជាកររិត្ខ្ុ ាំអៅន្ត្
ចអទ្មើនលូត្លស់កនុងករ ត្់្ ាត្អ់នោះ។ អយើងទាំង ស់គ្នន រង់ចាាំសទ្មាប្់អរឿង វី ដូអចនោះ
កររង់ចាាំមនិន្មនជាជាំអរ ើសអន្ទោះអទ ប្៉ុន្នតអត្ើអយើងមានទាំលប្ន់ិងឥរយិាប្ថយ៉ាងដូច
អមតចកនុងកាំ ុងអរលអយើងរង់ចាាំជាំអរ ើស។ អលន្អលលនករ ត្់្ ាត្់គឺជានិយមនយ័ខលោះអៅ
កនុងទសសន្ទវដត ី Vine’s Expository ដូចជាអលន្អលលនទ្រោះវញិ្ហា ណន្ដលចាំអរ ើនលូត្
លស់ន្ត្អៅអទ្កមគនលង។ អវ៉ាវ! អត្ើ នកមនិឆ្ងល់អទឬ ថាវាបាននិយាយរី វីមយួអអសង? 
ខ្ុ ាំដឹងខ្ុ ាំអ្វើ! 

ខ្ុ ាំនឹង ្ិស្ងថ នសទ្មាប្់ករ ត្់្ ាត្ក់នន់្ត្ខាល ាំងអ ើង អ ើយនឹងមានទ្រោះទញយក
វាមកកនុងខ្ុ ាំ ប្៉ុន្នតវាមនិបានទ្ប្ទ្រឹត្តតមរអប្ៀប្អន្ទោះអទ។ អយើងមានអលន្អលលនករ ត្់
្ាត្អ់ៅកនុងអយើងដូចជាកូនអកាងលនទ្រោះ ប្៉ុន្នតវាទ្ត្ូវន្ត្បាន ភវិឌ្ឍនន៍ិងបាន នុញ្ហា ត្
អោយវាទ្ប្ទ្រឹត្តអៅតមអលូវរប្ស់វារីន្អនកខាងកនុងរប្ស់អយើង អៅន្អនកខាងអទ្ៅរប្ស់

ករ ត្់្ ាត្ ់នុញ្ហា ត្អោយជីវតិ្
រកីរាយ ខណ:អរលអយើងរងច់ាាំ។ 



68                                 ការទុកចិត្តឥត្រនងគើ! 
អយើង។ វាទ្ត្ូវករអទ្ចើនជាងទ្ទឹសតីខាងឯវញិ្ហា ណឬគាំនិត្ មុខង្ហររិត្លនករ ត្់្ ាត្អ់ៅ
កនុងជីវតិ្ទ្ប្ចាាំលថងរប្ស់អយើង អ ើយនឹងស្ងថ នភារន្ទន្ទ។ អយើងទ្ត្ូវករភារ ត្់្ ាត្ជ់ា
រិអសសអៅអរលអយើងទ្ត្ូវរងច់ាាំរប្ស់ វីមយួន្ដលអយើងចង់បានឥ ូវអនោះ! 

អទោះប្ីអយើងកាំរុងរងច់ាាំកនុងជួរអៅអារ កុាំរុងរងច់ាាំកនុងចរាចរ កាំរុងរងច់ាាំមនុសស
មាន កន់្ដលមកយឺត្សទ្មាប្់ករោត្ជ់ួប្ ឬកាំរុងរង់ចាាំទ្រោះជាមាច ស់អឆ្លើយត្ប្នឹងករ  
 ្ិស្ងថ នរប្ស់អយើង អយើងរិត្ជាទ្ត្ូវករករ ត្់្ ាត្ក់នុងជីវតិ្អនោះទ្ប្សិនអប្ើអយើងចង់
មានសនតិភារនិង ាំណរកនុងកររស់អៅរប្ស់អយើង។ អសនទ៍ ោ គូសាីន បាននិយាយ
ថា «អសចកតី ត្់្ ាត្គ់ឺជាគូកននឹងប្ញ្ហា ។»៦ អសចកតី ត្់្ ាត្ោ់ចនឹងហាកដូ់ចជារស់
ជាត្ិលវីង និងជូរ ប្៉ុន្នតន្អលរប្ស់វាគឺន្អអម។ 

ជាញឹកញាប្អ់ តុ្អលទ្រោះជាមាច ស់ត្ទ្មូវអោយអយើងរង់ចាាំគឺថា ទ្ទងក់ាំរុងន្ត្អទ្ប្ើ
ករលាំបាករប្ស់អយើងអដើមបកីរ ត្់្ ាត្អ់្វើករកនុងអយើង។ ករសិកាអដើមបកីរ ត្់្ ាត្គ់ឺ
មានស្ងរ:សាំខានទ់្គប្់ទ្គ្ននច់ាំអ ោះទ្រោះ ន្ដលទ្ទងក់ាំណត្ ់ងគទ្ទងរ់ីករទ្ប្ទនអោយ 
កូនៗរប្ស់ទ្ទងនូ់វរប្ស់ វីន្ដលរួកអគទ្ត្ូវករភាល មៗ។ អនោះគឺជាអរឿងន្ដលឪរុកមាត យ
ជាអទ្ចើនទ្ត្ូវអរៀន។ អរឿងដគ៏ួរអោយអស្ងកស្ងត យ! អៅអលើអលកអយើងអនោះគឺអរញអៅ
អ យមនុសសន្ដលមនិបានអរៀន  ាំរីអគ្នលករដស៏ាំខានអ់នោះអៅកនុងជីវតិ្រប្ស់រួកអគ 
អ ើយរួកអគឥ ូវអនោះទមទរអោយមានករអរញចិត្តភាល មៗ។ប្ាំណងទ្បាថាន សទ្មាប្់
ករអរញចិត្តភាល ម ប្ោត លអោយអយើងអ្វើករសអទ្មចចិត្តន្ដលមនិលអជាអទ្ចើន។ ឧទ
 រណ៍៖ មនុសសមយួចាំនួនបានធាល កចូ់លអៅកនុងប្ាំណុលន្ដលប្ោត លអោយអគមាន
ភារសាុកស្ងា ញយ៉ាងខាល ាំងអៅកនុងជីវតិ្រប្ស់រួកអគ។ មនុសសមយួចាំនួនអទៀត្បានអរៀប្
ករជាមយួមនុសសខុសសទ្មាប្់រួកអគរីអទ្ ោះរួកអគតមចាំណង់ ចប់្អ ាៀររប្ស់រួក
អគ។ ករអជឿខុសថា អយើងមានករប្ាំអរញប្ាំណងចិត្តភាល មៗអតល់ជីវតិ្ន្ដលមនិ
សប្ាយនិងឥរយិាប្ថមនិលអជាអទ្ចើនដូចជាករអទ្ជើសអរ ើសោទ្កក។់ 

ករដឹងរី្មាជាត្ិលនទ្រោះ ខ្ុ ាំសងសយ័ថាទ្រោះជាមាច ស់រកា នកោមានក កអ់ោយរងច់ាាំ
លុោះទ្តន្ត្ទ្ទងដ់ឹងថាវាជារប្ស់ដល៏អប្ាំអុត្សទ្មាប្រ់ួកអគ។ វារិបាកសទ្មាប្អ់យើង
ន្ដលអជឿថាកររងច់ាាំគឺលអសទ្មាប្អ់យើង ប្៉ុន្នតអន្ទោះគឺអ យស្ងរករប្ណតុ ោះប្ោត ល
ន្ដលមនិទ្ត្ឹមទ្ត្ូវនិងជា្មាជាត្ិលនស្ងច់ឈាម។ កររង់ចាាំគឺលអ - វាអ្វើអោយអយើង រ
ទ្រោះគុណទ្រោះកនន់្ត្អទ្ចើនអ ើង អៅអរលន្ដលទីប្ញ្ចប្់អយើងបានទទួលន វីន្ដល
អយើងទ្បាថាន ។ 

ករគ្នា នភារ ត្់្ ាត្ប់្ន្នថមសមាព ្អៅអលើជីវតិ្រប្ស់អយើង ប្៉ុន្នតករទុកចិត្តទ្រោះកាំ
 ុងអរលន្ដលអយើងរងច់ាាំដកយកសមាព ្ទាំងអន្ទោះ អ ើយ នុញ្ហា ត្អោយអយើងរង់
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ចាាំជាមយួនឹងឥរយិាប្ថន្ដលថាវ យសិររុីងអរឿងទ្ទង។់ អលទ្ប្អយាជនល៍នករទុកចិត្តគឺ
រិត្ជាទ្សស់ស្ងអ ត្ខាល ាំងោស់។ អៅអរលន្ដលអយើងអជឿថា ទ្រោះជាមាច ស់កាំរុងនឹង
យកចិត្តទុក កអ់លើ វីន្ដលកាំរុងអ្វើអោយអយើងខវល់ខាវ យ វាអ្វើអោយអយើងមានអសរ ី
ភារអ យន្អអកអលើរប្ស់អអសងអទៀត្ន្ដលនឹងរ ាំខានករទទួលអលលអ។ វាជាជាំនួយ
ដល់ករមានសុខភារលអនិងមានោយុយឺនយូរ អ ើយខ្ុ ាំអជឿថាវាកជ៏ួយ អយើងអោយ
ង្ហយទ្សួលរស់អៅជាមយួគ្នន អងន្ដរ។ ទាំនុកចិត្តប្អណត ញភារសាុកស្ងា ញនិងភារ
តនត្ឹងអចញរីជិវតិ្រប្ស់អយើង  អ ើយទាំងអន្ទោះជាទ្ប្ភរចមបងរីរលនករម៉រួអ ៉និង
ឆ្ប្ខ់ឹងជាមយួនឹង នកអអសង។ អយើងរិត្ជាមនិមានប្ាំណងអ្វើអោយ នកោមាន ក់ឈឺ
ចាប្ ់ ឬ ទ្ប្ទ្រឹត្តចាំអ ោះរួកអគអ យមនិសប្បុរសអន្ទោះអទ ប្៉ុន្នតអៅអរលន្ដលទ្រលឹង
រប្ស់អយើងអរញអៅអ យភារទ្ចប្ូកទ្ចប្ល់ ជា្មាតអយើងន្អអកអលើថាអយើងមាន
ោរមាណ៍ យ៉ាងដូចអមតច។ ដូអចនោះអន្ទោះជារអប្ៀប្ន្ដលអយើងទ្ប្ទ្រឹត្តចាំអ ោះមនុសសដលទ។ 
ជាអរឿយៗអយើងមនិដឹងថា អត្ើអយើងមានភារត្ឹងរុងឹនិងទ្ត្អគ្នោះអបាោះអបាកន្ដលអយើង
កាំរុងន្ត្អ្វើអន្ទោះអទ ប្៉ុន្នតមនុសសគឺមានោរមាណ៍អនោះ អ ើយអៅទីប្ញ្ចប្រ់ួកអគនឹង
ប្ដិអស្អយើងទ្ប្សិនអប្ើករប្ាំ នអៅន្ត្ប្នត។  

ខ្ុ ាំទ្បាកដោស់ថាកតីទ្សលញ់មានឯកសិទធិលនករអជឿទុកចិត្តទ្រោះជាមាច ស់!អ ើយ 
ខ្ុ ាំកទ៏្បាកដន្ដរថា កតីសមអប្់ន្ទាំមកនូវកតីទ្រួយបារមភ ភារភ័យខាល ច ភារសាុកស្ងា ញ 
អ ើយអ រអរញអ យភារតនត្ឹង! ទ្ប្សិនអប្ើ នកអ្វើករសអទ្មចចិត្ត ាំរីអលូវោមយួ
អៅកន់ស្ងថ នភាររយ:អរលខលីរប្ស់ នក អ ើយនឹងរអប្ៀប្ទកទ់ងនឹងជីវតិ្រប្ស់ នក ខ្ុ ាំ
ោចធាន្ទសទ្មាប្ ់នកថាករអជឿទុកចិត្តទ្រោះជាមាច ស់ជាជាំអរ ើសន្ដលទ្ប្អសើរប្ាំអុត្។ 

 



 
ជំពូក ៨ 

 

បបើព្រះជាម្ចា សល់្អមែន បេតុអ្វែីនុសសឈឺចាប់? 
 

ខ្ញ ុំយល់ឃ ើញថា ទញក្ខលុំបាក្នាបច្ចញ បបន្នកាល ពញុំអាច្ឃ្បៀបផ្ទឹមនឹ្ងសិររីញង
ឃរឿង ដែល្ពះជាម្ចច ស់សុំដែងឃអាយឃយើងឃ ើញ ឃៅអនាគតកាលឃនាះ
បាន្ឃ ើយ។  

រ  ៉ូម ៨:១៨ 
 
ការឈចឺាប់ ជាមញខវជិាា មយួដែលពិបាក្បុំផ្ញតក្នញងការបឃ្ងៀន្ ែ៉ូឃច្នះខ្ញ ុំចាបច់្ុំណុច្ឃន្ះ
ឃោយការអធិស្ឋា ន្ឃ្ច្ើន្ ឃ ើយចាបឃ់ផ្តើមន្ិយាយពីការឃនាះ ឃ ះខ្ញ ុំមនិ្ម្ចន្អារមមណ៍
ថាមនិ្ម្ចន្ច្ឃមលើយក្ឃ៏ោយ។ យា ងណាក្៏ឃោយ ខ្ញ ុំមនិ្អាច្សរឃសរឃសៀវឃៅការទញក្
ច្ិតត្ពះជាម្ចច ស់ បាន្ឃទ ឃបើខ្ញ ុំមនិ្ន្ិយាយពីមញខវជិាា ែព៏ិបាក្ឃន្ះ ឃ ើយវាក្៏ឃោយស្ឋរ 
ដតសុំណួរមយួដែលដតង្តូវបាន្សួរឃនាះថា “ឃបើ្ពះជាម្ចច ស់លអដមន្ ឃ តញអវីមន្ញសស
ឈចឺាប់?” 

្គិសតបរស័ិទមនិ្ស៉ូវម្ចន្សុំណួរថា ឃ តញអវីអនក្មនិ្ឃ ឿឈចឺាប់ឃទ គឺឃបើអនក្ឃនាះ 
មនិ្ឃ ឿឃលើ្ពះ ឃនាះ្បដ លឃយើងអាច្យល់ឃ តញផ្លនន្ការឈចឺាប់របស់ពួក្ឃគ។ 
ែ៉ូឃច្នះ សុំណួររបស់ឃយើង្ត បម់ក្ជា “ឃ តញអវី្គិសតបរស័ិទឈចឺាប់?” ឃយើងបាន្
ឃរៀន្ឲ្យឃ ឿថា ្ពះជាម្ចច ស់្សឡាញ់ឃយើង ឃ ើយ្ពះអងគ ច្ង់ឲ្យឃយើងម្ចន្អុំណរក្នញង
 ីវតិន្ិងសន្តិភាព ឃ ើយ្ពះអងគពិតជាែ៉ូឃច្នះដមន្ ប ញដន្ត្ពះអងគក្ប៏ឃ្ងៀន្ឃយើងផ្ង
ដែរថា ឃយើងអាច្ទទួលការឃនាះបាន្ខណៈឃយើងសថិតឃៅក្ណាត លនន្ការឈចឺាប។់ 

ខ្ញ ុំឮសុំន្ួរែ៉ូឃច្នះថា៖ 
• ឃតើ្ពះជាម្ចច ស់ឃធវើឲ្យម្ចន្ការឈចឺាបឬ់? 
• ឃតើ្ពះជាម្ចច ស់អន្ញញ្ញា តឲ្យម្ចន្ការឈចឺាបឬ់? 
• ឃបើ្ពះជាម្ចច ស់ឃលើ ុំងអស់ ឃ តញអវីក្៏្ ពះអងគមនិ្បញ្ឈបក់្ញុំឲ្យម្ចន្ការឈឺ

ចាបឃ់ទៀត? 
• ហេតញអវី្ពះជាម្ចច ស់បឃណាត យឲ្យម្ចន្ ការអត់ឃ្លល ន្ រ ុំឃោភបុំពាន្  ុំងឺ ន្ិង

ការអា្ក្ក្ឃ់ផ្សងៗរាប ់ពាន្ដ់ែលបងកឲ្យម្ចន្ការឈចឺាប?់ 
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• ឃ តញអវី ឃក្មងៗ ឃពលខលះឈចឺាប់ឃោយស្ឋរ ុំងឺមហារកី្? 
• ឃ តញអវីមន្ញសសលអខលះ ដបរជាស្ឋល បត់ុំងពីឃក្មង? 
• ឃ តញអវីបាន្ជាខ្ញ ុំបាតប់ង់ការងារន្ិងការច្៉ូលន្ិវតតន្រ៍បស់ខ្ញ ុំ? 
• ឃ តញអវី្ពះជាម្ចច ស់មនិ្ឃធវើអវីមយ ងក្ញុំឲ្យម្ចន្ឃ្រះរាុំងសងួត ឬការ្បល័យព៉ូ 

ស្ឋសន្៍? 
   “ឃ តញអវី?”  អាច្ឃសទើរដតរញញ្ចាន្មន្ញសសឲ្យធ្លល ក្់
ច្៉ូលក្នុងភាពច្ងកួត ឃបើពួក្ឃគមនិ្អាច្យល់ ន្ឹង
ខលឹមស្ឋររបស់វា។ ឃបើខ្ញ ុំបាន្ឃ្លើយឃៅន្ឹងសុំណួរ
 ុំងឃនាះ ខ្ញ ុំន្ឹងចាប់ឃផ្តើមឃោយន្ិយាយយា ង ស្ឋ

មញ្ាថា “ខ្ញ ុំអតែ់ឹងដែរ។” ខ្ញ ុំែឹងថា ្ពះជាម្ចច ស់លអ ែ៉ូឃច្នះខ្ញ ុំសុំឃរច្ឃតត តដតឃលើការឃន្ះ 
ប ញឃណាណ ះ ជាជាងឃលើការអវីដែលខ្ញ ុំមនិ្ស៉ូវយល់។ ខ្ញ ុំឃ ឿឃលើ ការធ្លនាែច៏្ាស់ោស់
មយួនន្ភាព លអរបស់្ពះជាម្ចច ស់ ដែលអន្ញញ្ញា តឲ្យឃយើង្បឈមន្ឹងការឈចឺាប់
តទ ល់ខលួន្ ន្ិងការឈចឺាបឃ់ៅ ញុំវញិឃយើង ឃោយមនិ្ឲ្យឃយើងធ្លល ក្់ជាប ់ញងនន្ភាពភាន្់
្ច្ ុំឃ ើយ។ ឃបើច្៉ូលឃៅក្នញង បន្ទបម់យួ ឃ ើយដ្សក្ឃ ើងថា “្ពះជាម្ចច ស់ ឃ តញអវី? 
ឃ តញអវីបាន្ជាវាឃក្ើតឃ ើងែ៉ូឃច្នះ?” ឃ ើយការឃន្ះអាច្ ួយ អនក្បាន្ ែ៉ូឃច្នះច្៉ូរឃៅឃធវើ
ដបបន្ឹងច្ញះ។ ដតច្៉ូរឃ្តៀមខលួន្ឲ្យបាន្រចួ្រាល់ផ្ង សុំរាបក់ារដែលរម ន្ច្ឃមលើយមក្វញិ 
ឃ ើយ្តូវឃៅដតម្ចន្ ុំឃរ ើសដែលទញក្ច្ិតត្ពះជាម្ចច ស់ ឬមយួ ក្៏ខក្ច្ិតតន្ឹងខលួន្ឯង្ ុំ
ដលងបាន្។ 

ខ្ញ ុំ្តូវដត្ពមទទួលយក្ថា ខ្ញ ុំបាន្ច្ុំណាយឃពលពីរបីឆ្ន ុំែុំប៉ូងនន្ការឃែើររបស់ខ្ញ ុំជា
មយួន្ឹង្ពះជាម្ចច ស់ដែលសួរថា “ឃ តញអវី?” អុំពីច្ុំឃពាះអវីៗ្គប់យា ងដែលខ្ញ ុំមនិ្យល់ 
ក្ប៏ ញដន្តខ្ញ ុំក្ប៏ាន្ច្ុំណាយឃពលជាឃ្ច្ើន្ដែរ ក្នញងភាព្ច្ប៉ូក្្ច្បល់ ន្ិងការខក្ច្ិតត។ សុំ
ណួរដែលមនិ្ទទួលបាន្ច្ឃមលើយរបស់ខ្ញ ុំ ុំងប ញនាម ន្ បាន្បក្មក្រក្ខ្ញ ុំ ឃធវើឲ្យប ះពាល់
ែល់ទុំនាក្ទ់ុំន្ងរបស់ខ្ញ ុំជាមយួន្ឹង្ពះជាម្ចច ស់។ ឃ តញែ៉ូឃច្នះ ជាច្ញងឃ្កាយ ខ្ញ ុំក្ប៏ាន្
ឈប ់ម រន្៉ូវច្ឃមលើយពី្ពះអងគឃទៀត ឃ ើយបាន្សុំឃរច្ច្ិតត ទញក្ច្ិតត្ពះអងគ ុំង
្សុងវញិ ជាពិឃសសឃនាះគឺឃៅឃពលខ្ញ ុំក្ុំពញងឈចឺាប ់ឬមនិ្យល់ន្៉ូវអវីដែលក្ុំពញងឃក្ើត
ឃ ើងក្នញង ីវតិរបស់ខ្ញ ុំ។ 

បនាទ បព់ីការឈចឺាប់យា ងឃវទនាអស់រយៈឃពល១៥ឆ្ន ុំឃោយការរ ុំឃោភបុំពាន្ផ្ល៉ូវ
ឃភទពីឪពញក្របស់ខ្ញ ុំ ឃ ើយ២៥ឆ្ន ុំឬឃលើសពីឃនាះពីផ្លប ះពាល់ដែលរ ុំឃោភបុំពាន្
ឃនាះ ខ្ញ ុំអាច្្បាបអ់នក្បាន្ថាខ្ញ ុំម្ចន្សុំណួរឃ្ច្ើន្ណាស់។ជាឃក្មងម្ចន ក្ ់ខ្ញ ុំបាន្អធិស្ឋា ន្ 
ន្ិងបាន្សញុំ្ពះជាម្ចច ស់ឲ្យ យក្ខ្ញ ុំឃច្ញពីកាលៈឃទសៈដែលខ្ញ ុំបាន្សថិតឃៅឃនាះ ប ញដន្ត

ខ្ញ ុំែឹងថា ្ពះជាម្ចច ស់ទ្រងល់អ ែ៉ូឃច្នះ 
ខ្ញ ុំសុំឃរច្ចិត្តឃតត តដតឃលើការឃន្ះ 
ប ញឃណាណ ះ ជាជាងឃលើការអវីដែល 
ខ្ញ ុំមនិ្ស៉ូវយល់ចាស់។ 



72                                 ការទុកចិតតឥតរប្គើ! 
្ពះអងគពញុំបាន្ឃ្លើយតបវញិឃទ។ ថ្វីឃបើ្ពះអងគពញុំបាន្រ ុំឃោះខ្ញ ុំឃច្ញ ដត្ពះអងគបាន្្ប
 ន្ន្៉ូវក្ម្ចល ុំងមក្ខ្ញ ុំឲ្យ្លងកាតផ់្ញត ឃ ើយ្ប ន្ ្ពះគញណឲ្យខ្ញ ុំជាឃសបើយពីវា។ ជា
ញឹក្ញាប់ណាស់ មន្ញសស ុំងអស់ គឺឃយើង 
ឃមើលឃៅឃលើអវីដែល្ពះជាម្ចច ស់មនិ្បាន្ ឃធវើសុំ 
រាបឃ់យើងជាជាងអវីៗដែល្ពះជាម្ចច ស់បាន្ ឃធវើ 
វញិ។ ខ្ញ ុំគិតថា ឃនាះគឺជាក្ុំ ញសមយួែធ៏ុំបុំផ្ញត 
ដែលឃយើងឃធវើ! អនក្អាច្សុំឃរច្ច្ិតតរកី្រាយន្ឹងអវីដែលអនក្ ម្ចន្ ជាជាងឃស្ឋក្ឃៅន្ឹង 
អវីដែលមនិ្ឃសមើភាព ឬអវីដែលឃក្ើតក្នញង ីវតិរបស់អនក្។ ច្៉ូរក្ញុំបឃណាត យឲ្យអវីដែលអនក្ 
មនិ្យល់ហ្វើហោយខ្វវ ក្់ដភនក្ឃមើលមនិ្ឃ ើញការលអរបស់្ពះជាម្ចច ស់ឲ្យឃស្ឋះ។ 

ខ្ញ ុំមនិ្ឃ ឿថា ្ពះជាម្ចច ស់ដតងដតទញក្ឃយើងឃៅទីងងឹតឃោយខ្វល ច្ឃ តញអវីឃក្ើតឃ ើង 
ឬមនិ្ ឃក្ើតឃ ើងឃទ ប ញដន្តម្ចន្ការជាឃ្ច្ើន្ច្ាស់ណាស់្តូវោក្ប់ាុំងឃៅក្នញង្ពះ
្បាជ្ាញាណនន្្ពះ ដែលមនិ្អាច្វាស់សទង់បាន្ ជាឃរឿងឃ តញដែលដសវងរក្ក្ន្លង
ឃ ើយ ឃ ើយវាឃៅដតជាអាថ្ក៌្ុំបាុំង ច្ុំឃពាះឃយើងរ ៉ូតែល់ឃយើងឃៅស្ឋថ ន្សួគ៌វញិ។ 
ច្៉ូរឃតត តឃលើខគមពរីខ្វងឃ្កាម៖ 

 

្ពះ ឫទយ័ទ៉ូោយរបស់្ពះជាម្ចច ស់ ឃ្ៅពន្ឃ់ពក្ណាស់ ឃ ើយ
្ពះ្បាជ្ាញាណ និ្ង្ពះត្មិះរបស់្ពះអងគក្ខ៏ពងខ់ពស់ដែរ! រម ន្ន្រណា
អាច្យល់ការសុំឃរច្របស់្ពះអងគបាន្ឃ ើយ ឃ ើយក្រ៏ម ន្ន្រណាអាច្
យល់ម្ចរ៌របស់្ពះអងគបាន្ដែរ! 
                                                                         រ  ៉ូម ១១:៣៣ 

 

្ពះជាម្ចច ស់សន្យថា ឲ្យឃយើងឃមើលឃ ើញអាថ្ក៌្ុំបាុំងខ្វងក្នញង ន្ិងការសម្ចង ត ់ ដ៏
រាបណាឃយើងដសវងរក្្ពះអងគ (ច្៉ូរអាន្ឃអឃភស៉ូរ១:១៧) ឃ ើយឃោក្ស្ឋវក័្ប ៉ូលក្៏
បាន្្បាប់ឃយើងផ្ងដែរថា ឃយើង្រន្ដ់ត ែឹងឃោយដផ្នក្ប ញឃណាណ ះ ឃយើងមនិ្ែឹង្គប់
 ុំងអស់ឃនាះឃទ គឺរ ៉ូត ល់ដតឃយើងឃៅជាមយួ្ពះឃយស ៉ូ  មញខតទ ល់ន្ឹងមញខ 
(ច្៉ូរអាន្ ១ក្៉ូរនិ្ថ្៉ូស ១៣:៩-១០)។ 

ខ្ញ ុំឧសា ៍ន្ិយាយថា ការទញក្ច្ិតតត្មូវឲ្យរម ន្
ច្ឃមលើយចំហ ោះសំណួរទងំឡាយ។ ្ពះជាម្ចច ស់សុំដែង
ការជាឃ្ច្ើន្ែល់ឃយើង ឃ ើយបាន្ផ្តល់ឲ្យឃយើងន្៉ូវច្ឃមលើយច្ុំឃពាះបញ្ញា ែស៏មញគស្ឋម ញ 
ក្ប៏ ញដន្តក្ម៏្ចន្ឃពលខលះឃយើងមនិ្អាច្ ទទួលច្ឃមលើយច្ុំឃពាះកាលៈឃទសៈមយួឃ ះឃបើ

ជាញឹក្ញាបណ់ាស់ មន្ញសស ុំងអស់ គឺ 
ឃយើងឃមើលឃៅឃលើ អវីដែល្ពះជាម្ចច ស់ 
មនិ្បាន្ឃធវើសុំរាប់ឃយើង ជាជាងអវីៗ 
ដែល្ពះជាម្ចច ស់បាន្ឃធវើវញិ។ 

ការរុក្ចិត្តត្ទ្មូវការគ្មា នចហមលើយ
ចំហ ោះសំណួរទងំឡាយ។ 
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្ពះជាម្ចច ស់បាន្ផ្តល់ឃ ើយក្តី។ ខ្ញ ុំមនិ្ឃ ឿថា ្ពុំដែន្នន្គុំន្ិតរបស់ឃយើង អាច្ចាប់
យក្បាន្ន្៉ូវអវីដែលម្ចន្ដត្ពះជាម្ចច ស់ប ញឃណាណ ះដែល្ជាបឃនាះ។ ឃ ើយខ្ញ ុំឃ ឿថា 
្ពះអងគមញខជាបងាា ញែល់ឃយើងឲ្យែឹងន្៉ូវអវីដែល្តូវសុំរាប់ឃយើង ឃ ើយក្៏ោក្់ការខលះ
ដែលមនិ្្តូវន្ឹងឃយើងផ្ងដែរ។ 

ឃយើងរស់ឃៅ ីវតិហ ព្ ោះឃៅមញខ ប ញដន្តជាញឹក្ញាប់ឃយើងអាច្យល់ពីវាបាន្ឃៅឃពល
ឃយើងឃមើល្ត បម់ក្ឃ្កាយវញិប ញឃណាណ ះ។ ម្ចន្ការឈចឺាបជ់ាឃ្ច្ើន្ដែលខ្ញ ុំមនិ្
យល់ ឃៅឃពលពួក្វាបាន្ឃក្ើតឃ ើងចឃំពាះខ្ញ ុំ។ ប ញដន្តហេលខ្ញ ុំឃមើលឃៅឃ្កាយវញិ ខ្ញ ុំ
ឃ ើញវាដបលក្ជាងកាលពីមញន្ ពីឃ្ពាះខ្ញ ុំឃ ើញការ លអឃក្ើតមក្ពីការឈចឺាប់ដែលខ្ញ ុំ
បាន្ឈរម្ចុំពីមញន្ ឬឃោយឃ្ពាះខ្ញ ុំបាន្ល៉ូតោស់ខ្វងវញិ្ញា ណ។ ោវឌី ដថ្លងថា “ឱ
្ពះអម្ចច ស់ឃអើយ ទ៉ូលបងគុំរម ន្ច្ិតតអុំណួត ឬវាយឫក្ខពស់ឃទ ទ៉ូលបងគុំមនិ្្បាថាន ច្ង់
បាន្អវីដែលធុំអស្ឋច រយ ួសពីសមតថភាពរបស់ទ៉ូលបងគុំឃ ើយ”(ទុំន្ញក្តឃមកើង ១៣១:១) 

ខ្ញ ុំគិត ោវឌីន្ិយាយយា ងស្ឋមញ្ាថា ម្ចន្ឃរឿងខលះដែល្តូវបាន្បិទបាុំងក្នញងភាព
អាថក៌្ុំបាុំងនន្្ពះជាម្ចច ស់ដែលមន្ញសសមនិ្អាច្យល់បាន្ឃ ើយ។ ឃមើលឃៅ ឃយើងគួរ
ដតឃចាទសួរសុំណួរបន្តិច្បន្តួច្ ឃ ើយទញក្ច្ិតត្ពះជាម្ចច ស់ឲ្យឃ្ច្ើន្វញិ! ខ្ញ ុំធ្លល បឮ់ការ
ដថ្លងរបស់ឃោក្ លី ស្ទសទូដប ល ថា “ច្ឃមលើយច្ញង ឃ្កាយរបស់្ពះជាម្ចច ស់ច្ុំឃពាះការឈឺ
ចាបឃ់នាះ មនិ្ដមន្ជាការពន្យល់ឃទ ដតជាការច្៉ូលរមួឃៅវញិឃទ”។ ្ពះជាម្ចច ស់បាន្
ចាត់្ ពះឃយស ៉ូឲ្យមក្រងទញក្ខ ឃ ើយសញគតសុំរាបប់ាបរបស់ឃយើង។ ្ពះអងគបាន្ 
សន្យពីការឃ្បាសឃោះែល់អស់អនក្ណាដែលទញក្ច្ិតត្ពះអងគ ប ញដន្ត្ពះអងគមនិ្ដែល
្បាបឃ់យើងឲ្យ្បាក្ែថា ឃពលណា ឬឃោយរឃបៀបណាដែលការឃ្បាសឃោះឃនាះ
ន្ឹងមក្ែល់ឃទ។ ទ្ម្ចុំដតការឃនាះមក្ែល់ ឃនាះឃយើងបាន្ខពស់មញខឃោយការទញក្ច្ិតត
្ពះជាម្ចច ស់ ន្ិងទទួលន្៉ូវការស្ម្ចលទញក្ខពី្គបភ់ាពលុំបាក្របស់ឃយើង ុំងអស់។ 

ឃៅឃពលឃយើងឃ ើញអនក្ជាទី្សឡាញ់ម្ចន ក្់បាន្បាតប់ង់ឃៅ ឃោយ មង ឺុំងឃៅ 
ឃក្មង ឃនាះឃយើងអាច្ន្ឹងថា “ការឃ្បាសឃោះរបស់អនក្ឃន្ះ មនិ្បាន្មក្ ន្ឃ់ពល
ឃស្ឋះ ឃតើឲ្យខ្ញ ុំឃ ឿថា ្ពះជាម្ចច ស់ដតង រ ុំឃោះឃយើងែ៉ូច្ឃមតច្ឃៅ? ខ្ញ ុំឃ ឿច្ាស់ណាស់
ថា ្ពះអងគគឺដតងដតរ ុំឃោះអស់អនក្ដែលទញក្ច្ិតត្ពះអងគ។ វាមនិ្ដមន្ដតងដតឃក្ើតឃ ើង
ឃៅឃលើដផ្ន្ែីឃន្ះឃទ ក្ប៏ ញដន្តឃៅឃពលណាមយួដែលឃយើងច្៉ូលរមួជាមយួន្ឹង ្ពះអងគ
ឃៅឯស្ឋថ ន្សួគ៌ ដែលជាទីរម ន្ការឈចឺ្ញក្ចាប់ មនិ្សុំរក្ទ់ឹក្ដភនក្ ឬការឈចឺាបព់ីអវីៗ
ឃនាះឃទ។ 

ឃពលមយួខ្ញ ុំបាន្ឮអុំពីឃរឿងរាវែ៏ម្ចន្ឥទធិពលរបស់ឃក្មង្បុសម្ចន ក្ដ់ែលបាន្ធ្លល ក្ព់ី
 ឃណតើ រយន្តឃហាះ ែ៉ូច្ទរក្ ឃ ើយបាក្់្ អឹងខនង។ រតប់ាន្ឃច្ញច្៉ូលមន្ទីរឃពទយឃពញ



74                                 ការទុកចិតតឥតរប្គើ! 
មយួ ីវតិ។ ឃពលអាយញបាន្ ១៧ឆ្ន ុំ រត់បាន្ច្ុំណាយឃពលអស់១៣ឆ្ន ុំឃៅក្នញងមន្ទីរ
ឃពទយ។ រត់បាន្ន្ិយាយថារតធ់្លល បប់ាន្គិតថា ្ពះជាម្ចច ស់ម្ចន្តម្ចល ភាព ឃ ើយ
ឃៅឃពលដែលឃគសួររតថ់ា “ឃតើអនក្គិតអញ្ច ឹងឃៅរចួ្ឃក្ើត?” រត់ក្ ៏បាន្ឃ្លើយតបវញិ
ថា “ដមន្ឃ ើយ ្ពះជាម្ចច ស់ម្ចន្ភាពអស់ក្លប ដែលអាច្ឃធវើឲ្យវាឃក្ើតឃ ើងច្ុំឃពាះខ្ញ ុំ 
បាន្”។ 

វាពិតជាពិបាក្ន្ឹងពន្យល់ឲ្យ្បាក្ែ ថាឃនាះជាអវីដែលខ្ញ ុំម្ចន្អារមមណ៍ឃៅក្នញង
វញិ្ញា ណរបស់ខ្ញ ុំ ឃៅឃពលដែលខ្ញ ុំឮឃរឿងរា វដបបឃន្ះ ឬក្ ៏ួបមន្ញសសដែលបាន្ឈរម្ចុំ
ឃៅក្នញងការឈចឺាបែ់៏រន្ធត ់ ឃ ើយឃគឃៅដតទញក្ច្ិតត្ពះជាម្ចច ស់បាន្ឃទៀត។ អវីដែល
ខ្ញ ុំអាច្ន្ិយាយបាន្ឃនាះគឺ ខ្ញ ុំយល់ែឹងពីស្មស់នន្ការទញក្ច្ិតតរបស់ឃគឃនាះ ឃ ើយ
មន្ញសសដបបឃនាះគឺជាគុំរ៉ូែល់អស់អនក្ដែលម្ចន្ឃសច្ក្តី ុំឃន្ឿន្ឹង្ពះ ជាម្ចច ស់្គប់
ឃពល ុំងអស់នន្ ីវតិរបស់ពួក្ឃគ។ ឃនាះគឺជាឃរឿងមយួដែលន្រណាម្ចន ក្ប់ាន្ទញក្ច្ិតត
្ពះជាម្ចច ស់ឃៅឃពលដែលឃសច្ក្តីអធិស្ឋា ន្របស់ឃគ្តូវបាន្ឃ្លើយតបយា ងឃលឿន្ ក្៏
ប ញដន្តឃរឿងមយួឃទៀតឃនាះ គឺថា ការទញក្ច្ិតត្ពះជាម្ចច ស់ខណៈឃពលអនក្ក្ុំពញងរងការឈឺ
ច្ញក្ចាប ់ឬបាន្អធិស្ឋា ន្ឃ ើយ ឃ ើយឃសច្ក្តីទ៉ូលស៉ូមឃនាះក្យ៏៉ូរដែរ ដតអនក្ឃៅដតរង់
ចាុំឲ្យការឃ្លើយតបឃនាះមក្ែល់។ គុំន្ិតរបស់ខ្ញ ុំឃនាះគឺ ច្ញងឃ្កាយបុំផ្ញត វាត្មូវឲ្យ
ម្ចន្ឃសច្ក្តី ុំឃន្ឿឲ្យខ្វល ុំងជាងឃន្ះឃទៀត។ 

 

ត ើព្រះជាម្ចា ស់ល្អមែនឬ? 
 

ដមន្ឃ ើយ ្ពះជាម្ចច ស់លអ! ន្ិសសយ័របស់្ពះអងគ គឺលអ ឃ ើយ្ពះអងគអតម់្ចន្អវីផ្ទញយ
ពីន្ឹងឃទ។ មនិ្ដមន្ឃោយឃ្ពាះដតឃរឿងវាឃក្ើតមក្ហាក្ែ់៉ូច្ជាមនិ្លអ ឬវាឃធវើឲ្យឃយើង
ម្ចន្អារមមណ៍លអឃនាះ ម្ចន្ន្័យថា ្ពះជាម្ចច ស់មនិ្លអឃនាះឃទ។ ម្ចន្ខគមពរី្បដ ល
ជា៧០០ែង ដែល្បាប់ឃយើងថា ្ពះជាម្ចច ស់លអ។ ខ្ញ ុំច្៉ូលច្ិតតខឃន្ះមយួឃៅក្នញងគមពរី
យា ក្ញប៖ 
 

្គបអ់ុំឃណាយែល៏អវឃិសស និ្ងអវីៗ ុំងប ញនាម ន្ែ៏្គបល់ក្ខណៈដែល
ឃយើងបាន្ទទួល សញទធដតមក្ពីស្ឋថ ន្ឃលើ ុំងអស់ គឺមក្ពី្ពះបិតដែល
បឃងកើតពន្លឺ។ ្ពះអងគមិន្ឃច្ះដ្ប្ក្ឡាស់ឃទ… 

យា ក្ញប ១:១៧ 
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្គបអ់វីៗដែលលអសញទធដតមក្ពី្ពះជាម្ចច ស់ ុំងអស់ ្តងឃ់ន្ះឃ ើយដែលពិតជា 

លក្ខណៈរបស់្ពះអងគ ឃនាះឃ ើយឃសច្ក្តីពិតរម ន្ការដ្ប្បួលឃទ។ ខ្ញ ុំ្បាក្ែណាស់ 
ឃពលខ្ញ ុំន្ិយាយដបបឃនាះ ក្៏ម្ចន្អនក្អាន្ខលះអាច្ច្ងន់្ិយាយបក្មក្ខ្ញ ុំវញិថា “ឃបើ្ពះ 
ជាម្ចច ស់ដតងដតលអដមន្ ច្ញះឃ តញអវីម្ចន្មន្ញសសរងទញក្ខ?” ម្ចន្ឃ តញផ្លខលះៗថា ឃ តញ 
អវីឃយើងរងទញក្ខ ប ញដន្តរម ន្មយួណានន្ការរងទញក្ខឃនាះ ឃោយស្ឋរ ្ពះជាម្ចច ស់បាន្ឃរៀប 

ច្ុំវាឃ ើងឃនាះឃទ។ ្ពះអងគមនិ្ដមន្ជាអនក្ន្ិពន្ធពីការរងទញក្ខឃទ ដតគឺស្ឋតុំងវញិ! 
ឃ ះបីម្ចន្ឃរឿងមយួដែលអាច្ន្ឹងមនិ្លអខ្វងក្នញង ន្ិងគឺវាតទ ល់មនិ្លអ ពីឃ្ពាះ្ពះជា 

ម្ចច ស់លអ ្ពះអងគ អាច្ឃធវើឃរឿងលអៗឃច្ញពីកាលៈឃទសៈនន្ការរស់ឃៅ របស់ឃយើងក្ ៏

បាន្។ អនក្អាច្ន្ឹង ួប ឬធ្លល ប់បាន្ែឹង ពី្រមយួដែលដសន្ឃវទនា ឃ ើយវាឃធវើឲ្យ 
អនក្គិតថា រម ន្ផ្ល៉ូ វឃរឿងលអនឹ្ងឃក្ើតឃ ើងបាន្ឃទ ប ញដន្ត្គប ់ឃរឿង ុំងអស់រម ន្អវីពិបាក្ 

សុំរាប់្ ពះជាម្ចច ស់ឃ ើយ។ 
ខ្ញ ុំអាច្ន្ិយាយឃោយគ្មា នការញហញើត្ថា្ពះជាម្ចច ស់បាន្ែក្ន្៉ូវការរ ុំឃោភបុំពាន្

ដែលខ្ញ ុំបាន្រងទញក្ខកាលពីឃៅឃក្មង ឃ ើយ្ពះអងគបាន្ឃធវើវាឲ្យឃៅជាលអសុំរាបខ់្ញ ុំវញិ 
ន្ិងឃរឿងលអៗជាឃ្ច្ើន្ដែលខ្ញ ុំម្ចន្អភយ័ឯក្សិទធិនន្ឃសច្ក្តីបឃ្ងៀន្របស់ខ្ញ ុំ។ការយល់
ែឹងបញ្ញា ឃន្ះមនិ្បាន្ឃក្ើតម្ចន្ខណៈខ្ញ ុំសថិតក្នញងភាព ៉ូរច្ត ់ ដតដបរជាចាក្ប់ុំឃពញ
ឃោយការអណិតខលួន្ឯង ន្ិងគុំក្ួនច្ុំឃពាះអស់អនក្ដែលរ ុំឃោភបុំពាន្ខ្ញ ុំ ុំងឡាយ។ 
វាបាន្ចាបឃ់ផ្តើមឃក្ើតម្ចន្បន្តិច្មតងៗ ែ៉ូច្ខ្ញ ុំបាន្ទញក្ច្ិតត្ពះជាម្ចច ស់ឲ្យែក្ការអា្ក្ក្ ់ 
ឃ ើយឲ្យការលអឃក្ើតឃច្ញ ុំន្ួសវញិ។ ឃរឿងែ៉ូច្រន ឃន្ះ អាច្ឃក្ើតម្ចន្ឃ ើងែល់អនក្
ែ៉ូច្រន ។ ខ្ញ ុំស៉ូមឲ្យអនក្ទញក្ច្ិតត្ពះជាម្ចច ស់្គប់ឃពលច្ញះ ពីឃ្ពាះខ្ញ ុំឃ ឿថា ឃន្ះគឺជា
 ឃ្មើសដតមយួគត់ដែលឃធវើឲ្យម្ចន្ ុំន្ួយដែល្តូវន្ឹងឃសច្ក្តី្តូវការរបស់អនក្។ ឃបើ
ឃយើងមនិ្ទញក្ច្ិតត្ពះជាម្ចច ស់ឃទ ឃយើងរម ន្អវីសល់ឃទ ប ញដន្តម្ចន្ដតការភាន្ភ់ាុំង ន្ិង
ភាពលវីង ៉ូរច្ត់ឃលើអវីៗដែលឃយើងឃ ើញ ្ពម ុំងបទពិឃស្ឋធឃៅក្នញង ីវតិប ញឃណាណ ះ។ 

្ពះទ្រងល់អ ឃ ើយអវីដែល្ពះអងគឃធវើ គឺសញទធដតលអ ុំងអស់ (ស៉ូមឃមើលទុំន្ញក្តឃមកើង 
១១៩:៦៨)។ ែ៉ូឃច្នះឃតើវាអាច្ឃៅរចួ្ឃទ ការរងទញក្ខអាច្្ត ប់ឃៅជាលអសុំរាប់ឃយើង
វញិ? ម្ចន្ឃពលមយួឃនាះ ឃយើងបាន្តយញទធជាមយួន្ឹងការរងទញក្ខឃវទនា ឃតើវាអាច្ឃៅ
រចួ្ឬឃទដែល្ពះជាម្ចច ស់ច្ុំណាយ ឃពលយ៉ូរឃែើមបរី ុំឃោះឃយើងជាជាងឃយើងច្ងឲ់្យ្ពះ
អងគែក្ឃច្ញឲ្យអស់ភាល មឃនាះ ឃ ើយឃនាះឃោយឃ្ពាះ ្ពះអងគច្ងឃ់្បើឃរឿងអា្ក្ក្ឲ់្យ
ឃក្ើតការលអឃៅក្នញងឃយើង? ដមន្ឃ ើយ វាអាច្ឃៅរចួ្ណាស់ ឃ ើយឃយើង ឃសទើរដត ុំង
អស់រន អាច្ឃធវើបនាទ ល់ពីការែ៏្ បនពដែលបាន្ឃក្ើតឃ ើងក្នញងឃយើង ជាលទធផ្លដែល
ឃយើងបាន្្លងកាត់ ជាឃរឿងរា វដែលឃយើងមនិ្ច្ង់ម្ចន្បទពិឃស្ឋធជាជាង។ ការផ្តល់



76                                 ការទុកចិតតឥតរប្គើ! 
 ឃ្មើស នាុំឲ្យហ ៀសផ្ញតពីការរងទញក្ខ ប ញដន្តឃយើងមនិ្ដតងដតផ្តល់ ឃ្មើសឃនាះឃទ យា ង
ណាក្ឃ៏ោយ ឃយើងឃៅដតម្ចន្ ឃ្មើសែដែល គឺ ថាឃយើងទញក្ច្ិតតឬមនិ្ទញក្ច្ិតត្ពះជា
ម្ចច ស់ឃធវើឲ្យម្ចន្ការលអឃក្ើតឃច្ញមក្។ 

ខ្ញ ុំច្ង ់ដ ក្ពីឃរឿងឃន្ះឲ្យកាន្ដ់តឃក្ាះក្ាយឃៅឃពលឃ្កាយ ប ញដន្តមញន្ឃយើងអាច្
បន្តក្នញងការ ពយយាមចាបយ់ក្អតថន្យ័យា ងឃហាច្ណាស់នន្ការរងទញក្ខរបស់ឃយើង
ខលះៗឃនាះ ឃយើង្តូវដតម្ចន្ទ្គរោះឃៅ ក្នញងច្ិតតរបស់ឃយើងអុំពី ុំឃន្ឿដែលមនិ្អាច្សួរបាន្
គឺ ្ ពះជាម្ចច ស់ទ្រងល់អ ឃ ើយ្ពះអងគ្ប្ពឹតតលអ។ ក្នញង្រែុំប៉ូង គឺបនាទ បព់ី្ពះអងគបាន្
ស៉ូន្អវីៗដែលឃយើងរកី្រាយនាឃពលឃន្ះបាន្ ដែល្ពះអងគបាន្ទតឃមើល ុំងអស់ 
ឃ ើយគមពរីឃោក្ញបបតតិ១:៣១ ដថ្លងថា “្ពះជាម្ចច ស់ទតឃ ើញអវីៗ ុំងអស់ ដែល្ពះ
អងគបាន្បឃងកើតមក្ ្ពះអងគឃឈវងយល់ថាលអ្បឃសើរបុំផ្ញតឃ ើយ។ ឃពលឃនាះម្ចន្
ោង ច្ ម្ចន្្ពឹក្ គជឺានថ្ងទី្បាុំមយួ”។ 

ម្ចន្អនក្ខលះបាន្សួរសុំណួរែ៉ូឃច្នះថា “ឃបើ្ពះជាម្ចច ស់លអដមន្ ឃ តញអវីបាន្ជា្ពះ
អងគមនិ្បឃងកើត ពិភពឃោក្មយួដែលរម ន្ការរងទញក្ខ ន្ិងឃស្ឋក្នាែក្មម?” ជាក្ដ់សតង 
គឺ្ពះអងគបាន្ឃធវើឃ ើយ! អវីដែលឃយើង្តូវឃធវើឃនាះ គឺឃមើលឃៅសួន្ឃអដែន្ ន្ិងដផ្ន្ការ
ែុំប៉ូងដែល្ពះជាម្ចច ស់ម្ចន្សុំរាបម់ន្ញសស ឃ ើយឃយើងក្អ៏ាច្ឃ ើញដែរថា ្គប់យា ង
 ុំងអស់គឺលអ។ ឃ ះដបបឃន្ះក្តី ្ពះជាម្ចច ស់បាន្ផ្តល់ឃសរភីាពែល់មន្ញសស ដតគួរឲ្យ
ស្ឋត យលទធផ្ល្តូវបាន្ឈចឺាប់។ ្ពះអងគច្ងឲ់្យឃយើង្សឡាញ់្ពះអងគឃោយរម ន្
ការបងខុំ គឺមនិ្ែ៉ូច្ក្៉ូន្ដ្កច្ិញ្ច ឹមដែលរម ន្ ឃ្មើសក្នញងការសឃ្មច្ឃនាះឃទ។ អាោម 
ន្ិងឃអវា ពញុំបាន្ឃ្ ើសឃរ ើស តម្ពះ ប្ទយ័នន្្ពះជាម្ចច ស់ឃ ើយ ឃ ើយជាលទធផ្ល
ឃនាះគឺ ការឈចឺាប់បាន្ច្៉ូលមក្ពិភពឃោក្ឃន្ះ។ ្ពះឃយស ៉ូបាន្យាងមក្ឃែើមបី
រ ុំឃោះឃយើងពី ឃ្មើសនន្ឃស្ឋក្នាែសក្មមដែលអាោមន្ិងហេវ  បាន្សឃ្មច្ឃធវើឃន្ះ 
ប ញដន្តឃយើងន្ឹងមនិ្អាច្ឃ ើញលក្ខណៈែឃ៏ពញឃលញនន្ការបងកបឃងកើតរបស់្ពះអងគឃទ 
គឺឃលើក្ដលងដតឃយើងឃៅឯស្ឋថ ន្សួគ។៌ ឃោក្ប ៉ូលបាន្ន្ិយាយឃៅក្នញងគមពរីឃអឃភស៉ូរ
ថា ្ពះវញិ្ញា ណ ែវ៏សិញទធដែលឃយើងបាន្ទទួលគឺ “មក្បញ្ញច ុំច្ិតតឃយើងឃអាយែឹងថា 
ឃយើងន្ឹងទទួលមតក៌្ ឃៅឃពល្ពះអងគឃោះ្បជារាស្ទសតរបស់្ពះអងគ ជាស្ឋថ ពរ ឃែើមបី
ឃអាយឃគឃលើក្តឃមកើងសិររីញងឃរឿងរបស់្ពះអងគ”។ (ឃអឃភស៉ូ ១:១៣) 

ខគមពរីឃន្ះសុំដែងឲ្យឃយើងែឹងឃ្ច្ើន្ណាស់។ ឃៅ 
ឃពលឃយើងទទួល្ពះឃយស ៉ូជា្ពះសឃស្ទងាគ ះ ន្ិងជា្ពះ 
អម្ចច ស់របស់ឃយើង ឃនាះឃរឿងរា វក្នញងការរស់ឃៅរបស់
ឃយើងន្ឹងបាន្្បឃសើរ។ឃ ើយកាលណាឃយើងកាន្់ដតឃរៀន្ស្ឋគ ល់្ពះអងគន្ិងឃែើរឃោយ

្ពះជាម្ចច ស់រ ុំឃោះឃយើងពីស្តូវ
របស់ឃយើងបន្តិច្មតងៗ។ 
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ការស្ឋត បប់ងាគ ប់តាម្ពះ ប្ទ័យរបស់្ពះអងគ ឃរឿងរា វរបស់ ឃយើងក្ក៏ាន្់ដត្បឃសើរ
ឃ ើងយា ងឃនាះដែរ។ ឃសតច្ស្ឋ ៉ូម ៉ូន្បាន្ដថ្លងថា ផ្ល៉ូវរបស់មន្ញសសសញច្រតិន្ឹងកាន្ដ់ត
ភលឃឺ ើងៗរ ៉ូតែល់នថ្ងឃពញក្ុំឃៅ (ស៉ូមឃមើលសញភាសិត ៤:១៨)។ គមពរីទញតិយក្ថា 
៧:២២ ដថ្លងថា ្ពះជាម្ចច ស់រ ុំឃោះឃយើងពីខ្វម ុំងរបស់ឃយើងបន្តិច្មតងៗ។ 

ស៉ូមបដីតដផ្ន្ែីក្ដ៏្សក្ថ្ង៉ូរ រង់ចាុំការរ ុំឃោះយា ងឃពញឃលញច្ុំឃពាះក្៉ូន្ៗរបស់្ពះ
ជាម្ចច ស់ដែរ។ ខគមពរីខ្វងឃ្កាមឃន្ះ នាុំយក្ឃសច្ក្តីពិតឲ្យឃលច្មក្ក្នញងរឃបៀបមយួែ៏
អស្ឋច រយ៖ 
 

មិន្្តឹមដតពិភពឃោក្ប ញឃណាណ ះឃទ ស៉ូមបីដតឃយើង ដែលបាន្ទទួល្ពះអុំ
ឃណាយ ន្ែុំប៉ូងរបស់្ពះវញិ្ញា ណ ក្ថ៏្ង៉ូ រក្នញ ងចិ្តត ុំងទន្ទឹងរង់ចាុ្ំ ពះជា
ម្ចច ស់ឃ្បាសឃយើងឃអាយឃៅជាបញ្តរបស់្ពះអងគ និ្ងឃោះរ៉ូបកាយឃយើង
 ុំង្សុងដែរ។ 

រ  ៉ូម ៨:២៣ 
 

ឥឡ៉ូវឃន្ះឃយើងភលក្សការលអនន្្ពះជាម្ចច ស់ជាែុំប៉ូងឃ ើយ ប ញដន្តនថ្ងឃនាះន្ឹងមក្ែល់ 
ជាឃពលដែលឃយើងរកី្រាយឃពញទី។ កាលណាឃៅដតម្ចន្ភាពឃ្តក្្តអាល ឃនាះក្៏
ឃៅដតម្ចន្អុំឃពើបាប ឃ ើយកាលណាឃៅដតម្ចន្អុំឃពើបាប ឃនាះក្ឃ៏ៅដតម្ចន្ការរង
ទញក្ខឈចឺាប់ដែរ។ ្ពះជាម្ចច ស់មនិ្ដែលបាន្សន្យជាមយួឃយើងថា ន្ឹងរ ុំឃោះឃយើង
ពី្គប ់ុំងការឈចឺាប់ឃៅ្រដែលឃយើងសថិតឃៅដផ្ន្ែីឃន្ះឃទ ប ញដន្ត្ពះអងគបាន្ 
សន្យថា ឃយើងអាច្រកី្រាយន្ឹងអុំណាច្នន្ការរស់ឃ ើងវញិរបស់្ពះអងគ ដែលឃលើក្
ឃយើងឲ្យផ្ញតពីការឃនាះ (ស៉ូមឃមើល ភលីីព៣:១០)។ ឃបើន្ិយាយមយ ងឃទៀតគឺ ្ពះអងគ
ឃធវើឲ្យអាច្្ ុ្ំ ទន្ឹងវារមួជាមយួន្ឹងអុំណរន្ិងការន្ឹងធឹង។្ពះឃយស ៉ូបាន្្បាប់ឃយើង
ថា ឃៅក្នញងពិភពឃោក្ឃន្ះ ឃយើងន្ឹងម្ចន្ឃសច្ក្តីឃវទនា ប ញដន្តឃយើងគួរអរសបាយ 
ពីឃ្ពាះ្ពះអងគបាន្ឈនះឃោក្ីយឃ៍ន្ះឃ ើយ (ស៉ូមឃមើល យ ៉ូហាន្ ១៦:៣៣)។ 

ខ្ញ ុំក្ុំពញងរកី្រាយជាមយួន្ឹងការលអរបស់្ពះជាម្ចច ស់ឃ្ច្ើន្តមដតខ្ញ ុំអាច្រកី្រាយបាន 
ខណៈខ្ញ ុំសថិតឃៅឃលើដផ្ន្ែីឃន្ះ ឃ ើយខ្ញ ុំសមលងឹឃៅមញខ ឃៅកាន្់អវីៗដែល្បឃសើរឃៅ
ឃពលខ្ញ ុំដលងសថិតឃៅក្នញងរ៉ូបការរបស់ខ្ញ ុំ គឺសថិតឃៅក្នញងែុំណាក្់ជាមយួ្ពះអម្ចច ស់។ 
ទុំរា ុំនថ្ងឃនាះមក្ែល់ខ្ញ ុំន្ឹងអធិស្ឋា ន្ឃោយមនិ្ន្ិយាយអវីឃផ្សងឃ្ៅពី “្ពះជាម្ចច ស់លអ!” 
មនិ្ថាឃយើងរងទញក្ខលុំបាក្អវីឃទ ឬឃយើងឃ ើញឃស្ឋក្នាែក្មមជាឃ្ច្ើន្ឃៅ ដផ្ន្ែីឃន្ះឃទ 
ឃរឿង ុំងឃនាះមនិ្ដមន្ជាក្ុំ ញសរបស់្ពះជាម្ចច ស់ឃទ ែបតិ្ពះជាម្ចច ស់លអ! 

 



78                                 ការទុកចិតតឥតរប្គើ! 
តសចក្តតីេទនា ែិនឋតិនៅរហ ូតទ 

 

ការែឃ៏លើក្ទឹក្ច្ិតតមយួដែល្តូវច្ងចាុំ គឺឃៅឃពលអនក្ក្ុំពញងរងទញក្ខឃនាះ វាន្ឹងមនិ្ឃក្ើត
ឃ ើងរ ៉ូតឃនាះឃទ។ យា ងឃហាច្ណាស់ វាន្ឹងមនិ្ឃក្ើតច្ុំឃពាះអស់អនក្ដែលឃ ឿ្ពះ
ឃយស ៉ូ  ពីឃ្ពាះមនិ្ថាឃរឿង ុំងឃនាះអា្ក្ក្ប់ ញណាណ ឃៅឃលើដផ្ន្ែីឃនាះឃទ ឃយើងឃៅដត
អាច្សមលងឹឃៅឯភាពអស់ក្លបជាន្ិច្ចនន្្ពះជាម្ចច ស់ ដែលបាន្សន្យន្ឹងឃយើងថា 
្រឃនាះន្ឹងរម ន្ការឈចឺាប់ឃទៀតឃ ើយ។ 

 

្ពះអងគនឹ្ង ៉ូតទឹក្ដភនក្ឃច្ញអស់ពីដភនក្របស់ឃគ ឃសច្ក្ដីស្ឋល បដ់លងម្ចន្
ឃទៀតឃ ើយ ការកាន្ទ់ញក្ខ ការឃស្ឋក្សឃ្ងង និ្ងទញក្ខលុំបាក្ ក្ដ៏លងម្ចន្
ឃទៀតដែរ ែបិតអវីៗដែលឃក្ើតម្ចន្កាលពីមញន្ឃនាះបាតអ់ស់ឃៅឃ ើយ»។ 

វវិរណៈ ២១:៤ 
 

បញ្ញា ដែលឈចឺាប់ភាគឃ្ច្ើន្្តូវបាន្ឃោះ្ស្ឋយមញន្ន្ឹងឃយើងោចាក្ឃោក្ឃន្ះ 
ឃ ើយឃៅឃៅស្ឋថ ន្សួរគ ៌ប ញដន្តឃ ះបីឃយើងឃមើលឃៅឯរយះឃពលនន្ការឈចឺាបែ់ខ៏្វល ុំង
ឃនាះក្តីក្វ៏ាន្ឹងម្ចន្ឃពលបញ្ចប់ដែរ ឃ ើយន្ឹងបាន្ ុំន្ួសមក្វញិន្៉ូវឃសច្ក្តីអុំណរ
ដែលមនិ្អាច្្សនមឃ ើញឃ ើយ។ 

ការឃន្ះក្៏្តូវក្នលងផ្ញតដែរ គឺជារឃបៀបដែលខ្ញ ុំគិតឃៅឃពលខ្ញ ុំក្ុំពញងឈចឺាប់ ពី
ឃ្ពាះវា ួយ អនក្មនិ្ឲ្យម្ចន្អារមមណ៍ឃ្ច្ើន្ឃលើស្ ុល។ ថ្មីៗឃន្ះ ខ្ញ ុំឈ ឺំងឺរលាក្ខ្ទង់
្ច្មញះដែលបងកឲ្យឈកឺ្ាលវាឃក្ើតម្ចន្៣៥នថ្ង។ ខ្ញ ុំបាន្ន្ិយាយជាញឹក្ញយថា “ការ
ឃន្ះក្៏្ តូវក្នលងផ្ញតដែរ” ឃ ើយវាក្ប៏ាតឃ់ៅដមន្។ ប ញដន្តឃៅ ឃពលឃយើងក្ុំពញងឈចឺ្ញក្
ចាបម់យួ្រឃនាះ ឃយើងចាបឃ់ផ្តើមគិតថា វានឹ្ងមិន្ច្ប់ឃទ។ ឃទ តមពិតគឺវាមានឃពល 
ច្ប។់ ការខ៉ូច្ច្ិតតក្ជ៏ាដែរ ឬយា ងឃហាច្
ណាស់ពួក្ឃគមញខជាអាច្ជាបាន្ឃបើឃយើងទញក្
ឲ្យ្ពះឃយស ៉ូឃធវើ ការក្នញង ីវតិរបស់ឃយើង។ 
ទុំន្ញក្តឃមកើង១៤៧:៣ ដថ្លងថា “្ពះអងគ
ឃ្បាសអនក្ដែលម្ចន្ច្ិតត្រុ្ំ រ ឲ្យបាន្ធ៉ូរឃសបើយ ្ពះអងគរញ ុំរបសួឃអាយឃគ”។ របសួ
ន្ឹងជា ការខក្ច្ិតត្ត បឃ់ៅក្នញងសញបិន្តថ្មី ឯទីបញ្ចប់ នន្បញ្ញា មយួ ឃបើក្ វ សុំរាបឲ់្យ 
ក្ិចចការឃផ្សងៗចាប់ឃផ្តើមឃ ើងដែរ។ 

ឃយើងរាល់រន សមលងឹបក្ឃៅឃ្កាយឃមើលការរស់ឃៅរបស់ឃយើង ឃ ើយរ ុំលឹក្ពីការ
ឈចឺាប់តមឃពលឃនាះ ឃ ើយឃរឿងរា វ ុំងឃនាះ្តូវបាន្ឃោះ្ស្ឋយច្បស់ពវ្គប់

របសួន្ឹងជា ការខក្ច្ិតត្ត បឃ់ៅក្នញង
សញបិន្តថ្មី ឯទីបញ្ចប់នន្បញ្ញា មយួ ឃបើក្ វ
សុំរាបឲ់្យក្ិចចការឃផ្សងៗចាប់ឃផ្តើមឃ ើង។ 
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ឃ ើយ ឃ ើយឃយើងក្ម៏និ្រងការឈចឺាប់ឃោយស្ឋរវាឃទៀតដែរ។ អស់រយះឃពល
៣០ឆ្ន ុំដែលខ្ញ ុំម្ចន្ការឈចឺាបែ់៏រាញ ុំនរឃៅន្ឹងខនងរបស់ខ្ញ ុំ ដែលខ្្ុ ំឃធវើក្ិច្ចការម្ចន្ក្ុំរតិ។ 
២ឆ្ន ុំមញន្ ខ្ញ ុំបាន្ ួបឃវ ាបណឌិ តថ្មីម្ចន ក្ ់ ឃោក្ឆ្ល តលមមន្ឹងបញ្ា៉ូ ន្ខ្ញ ុំឲ្យឃៅឃធវើ ឃតសត៍
ដែលខ្ញ ុំមនិ្ធ្លល បព់ីមញន្ឃស្ឋះ។ វា្តូវបាន្រក្ឃ ើញថា ឃរាគឃន្ះអាច្ន្ឹងឃក្ើតម្ចន្តុំងពី
ក្ុំឃណើ តដែល ប ះពាល់្អឹង្តរក្ខ្ញ ុំ ឃ ើយវានាុំឲ្យម្ចន្បញ្ញា ែល់ខនងរបស់ខ្ញ ុំដថ្ម
ឃទៀត។ តមរយះវទិយស្ឋស្ទសតែ៏ទុំឃន្ើបសមយ័ឃន្ះ ខ្ញ ុំបាន្បត៉ូរ្អឹង្តរក្ ឃ ើយក្៏ដលង
ម្ចន្ការឈចឺាបខ់នងឃទៀតដែរ។ ខ្ញ ុំអាច្ឃធវើអវីៗដែលកាល ពីមញន្ខ្ញ ុំមនិ្អាច្ឃធវើបាន្ឃនាះ
។ ឃគអាច្ន្ឹងម្ចន្បញ្ញា ែ៉ូច្រន ឃន្ះអស់រយះឃពល៣០ឆ្ន ុំ ឃគរាបថ់ាឃក្ើតរ ៉ូត ប ញដន្ត
ឃរឿងរបស់ខ្ញ ុំវញិវាម្ចន្ទីបញ្ចប់ដែលបាន្ឃធវើឲ្យខ្ញ ុំម្ចន្ការចាបឃ់ផ្តើមថ្មីមយួឃផ្សងឃទៀត។ 

ខ្ញ ុំមនិ្គិតថា ឃយើងមនិគួរបញ្ចបឃ់សច្ក្តីសងឃមឹរបស់ឃយើងពីការជាសះឃសបើយពី
្គបក់ារឈចឺាបឃ់នាះឃទ! ការវវិតតន្ន៍ន្ឃសច្ក្តីសងឃមឹ ឃនាះវា្បឃសើរជាជាងការដែល
អស់សងឃមឹ! ឃតើច្ិតតរបស់អនក្អាច្ជាសោះហសបើយ ពីការបាតប់ងអ់នក្ែជ៏ាទី្សឡាញ់
បុំផ្ញតរបស់អនក្ភាល មៗបាន្ដែរឬឃទ? បាន្ ពីឃ្ពាះ្ពះជាម្ចច ស់គឺជា ្ពះដែលលួង
ឃោមច្ិតត ឃ ើយរម ន្អវីដែល្ពះអងគមនិ្ឃធវើឃៅរចួ្ឃនាះឃទ។ 

ឃោក្ស្ឋវក័្ប ៉ូលបាន្ ួបន្ឹងការឈចឺាបឃ់លើស ពីឃយើងរាល់រន ធ្លល ប ់ួបឃៅឃទៀត  
ដតឃោក្បាន្ រាបវ់ា ទញក្ជាពន្លឺមយួ ន្ិងជាបញ្ញា មយួដភលតតត្ប ញឃណាណ ះ៖ 

 

ែបិតទញក្ខលុំបាក្បន្តិច្បន្តួ ច្ដែលឃយើង ួប្បទះមដងម្ចក លឃនាះ ឃធវើឃអាយ
ឃយើងម្ចន្សិររីញងឃរឿងែ៏្បឃសើរឃលើសលប់ ជាសិររីញងឃរឿងឃៅសថិតឃសថរអស់
ក្លបជានិ្ច្ច ដែលរក្អវីមក្ឃ្បៀបផ្ទឹមពញុំបាន្។  

២ក្៉ូរនិ្ថ្៉ូស ៤:១៧ 
ឃោក្ប ៉ូល ម្ចន្អាក្បបក្ិរយិាដែលឃយើងអាច្ម្ចន្ឃែើមបឃី្ ើសឃរ ើសផ្ល៉ូវទញក្ច្ិតត្ពះ

ជាម្ចច ស់ដែរ។ ឃោក្បាន្ដថ្លងថា ឃោក្មនិ្សមលងឹឃមើលឃៅអវីដែលឃោក្អាច្ឃមើល
ឃ ើញឃទប ញដន្តឃមើលឃៅអវីដែល ឃោក្មនិ្អាច្ឃមើលឃ ើញវញិ (ស៉ូមឃមើល ២ក្៉ូរនិ្ថ្៉ូស 
៤:១៨)។ ឃបើន្ិយាយមយ ងឃទៀតបាន្ថា ឃោក្ប ៉ូលបាន្សមលងឹមក្កាន្ ់ីវតិ តម
វញិ្ញា ណជាជាងសមលងឹឃមើលរ៉ូបកាយ។ ឃោក្បាន្ឃ ឿឃលើឃសច្ក្តីលអ របស់្ពះជាម្ចច ស់ 
ស៉ូមបដីតខណៈឃពលឃោក្ក្ុំពញងឈចឺាបក់្៏ឃោយ ឃោក្បាន្ឃ ឿឃោយឃយាងតម 
្ពះបន្ទ៉ូលនន្្ពះជាម្ចច ស់ ថាឃោក្ន្ឹងម្ចន្ឃពលសថិតឃៅក្ដន្លងដែល្បក្បឃោយ
សិររីញងឃរឿងរ ៉ូត ជាក្ដន្លងដែលការឈចឺាប់របស់ឃោក្ន្ឹងបាន្្ត បឃ់ៅជាឃសច្ក្តី
រកី្រាយវញិ។ 



 
ជំពូក ៩ 

 

ត ើព្រះជាម្ចា ស់«អនញុ្ញា  »ឲ្យមានទកុ្ខតេទនា? 
 

ការអ្វីកដ៏ោយ ដែលព្រះដយហូវ៉ាសរវព្រះហឫទយ័ចង់ដ្វើដ ះកប៏ានដ្វើ
ដៅ ទាំងដៅដលើដេឃ ដៅដែនែីដៅកនុ ងសេុព្ទដហើយដៅទីជាំដៅទាំង
ប៉ាុ ា នែង។ 

ទាំនុកតដេកើង ១៣៥:៦ 
 

អាចមានមាន កន់ិយាយថា៖ «ខ្ុ ាំេនិដជឿថាព្រះជាមាា ស់បណ្តា លឲ្យមានការឈចឺាប ់និង
ទុកខដេទ ដទ។ ខ្ុ ាំេនិដជឿថាព្រះអ្ងគជាអ្នកបដងកើតវដ ើយ ប៉ាុដនាដតើព្រះអ្ងគអ្នុញ្ញា តឲ្យ
វដកើតដ ើងដែរឬដទ? ដបើព្រះអ្ងគរិតជាអ្នុញ្ញា ត ដតើព្រះអ្ងគមានដោលបាំណងអ្វី 
ដហើយដតើអ្វីជាភារខុសោន រវងការដែលព្រះអ្ងគជាអ្នកអ្នុញ្ញា ត និងការដែលព្រះអ្ងគ
បដងកើតវដ ើង? ដតើខ្ុ ាំអាចទុកចិតាព្រះដែលព្បដហលជាអ្នុញ្ញា តឲ្យខ្ុ ាំមានការឈចឺាប់ 
និងទុកខដេទ ដែរឬដទ? ខ្ុ ាំែឹងថាសាំណួរទាំងដនះរិតជាមាន ដព្រះមានេនុសសជា
ដព្ចើនបានសួរសាំណួរទាំងដនះេកខ្ុ ាំ។ 

ខ្ុ ាំកប៏ានឮេនុសសមាន ក់ដទៀតនិយាយាថា៖ «វេនិរិតដទ ដែលមានអ្វីេយួដ្វើឲ្យខ្ុ ាំ
េនិដជឿថាដលើដោកដនះមានេញិ្ញា ណដែលមានអ្ាំណ្តចដលើអ្វីៗទាំងអ្ស់ ដែលជាអ្នក
កាំណតទ់ាំងទុកខដេទ  និងការអាព្កកទ់ាំងអ្ស់ដៅកនុងរិភរដោកដនះ»។ បុរសដនះ
េនិអ្ស់ចិតាជាេយួការអាព្កក់ដែលោតប់ានដឃើញ ព្រេទាំងេតាមានរបស់ព្រះជា
មាា ស់ដែលព្រប់ោន និយាយថាព្រះអ្ងគលអដ ះដទ។ កនុងចាំដណ្តេរួកដយើងខលះ ជាំដនឿដ្វើ
ឲ្យដយើងឆ្លងែុតសាំណួរទាំងដនះ ប៉ាុដនាមានេនុសសជាដព្ចើនដែសងដទៀតព្តូេការចដេលើយ 
ដែើេបឲី្យដរអាចដជឿបាន។  

ខ្ុ ាំមានបទរិដោ្នែ៍៏ឈចឺាប់ ដែលខ្ុ ាំមានឪរុកដោរដៅ ដតបានដ្វើឲ្យខ្ុ ាំមាន
ជាំដនឿកនុងព្រះជាមាា ស់។ ការឈចឺាប ់ និងទុកខដេទ  រឺដលើសរីអ្វីដែលខ្ុ ាំអាចទទួល
យកបាន ដហើយខ្ុ ាំបានរកដឃើញសនាិភារ ដសចកាីសងឃេឹ និងការដព្បាសឲ្យជាតាេ     
រយៈទាំ កទ់ាំនងជាេយួព្រះជាមាា ស់។ ព្បដយាជន៍ដែលខ្ុ ាំបានទទួលរីការោគ ល់ និង
ដជឿដលើព្រះជាមាា ស់បានឲ្យខ្ុ ាំរចួរីសាំណួរដែលខ្ុ ាំមាន ដហើយឥ ូេដនះខ្ុ ាំអាចទុក
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សាំណួរទាំងដ ះេយួកដនលងរហូតែល់ថ្ងៃេយួដែលខ្ុ ាំអាចទទួលចដេលើយរីព្រះជាមាា ស់ 
ឬដៅដរលដែលខ្ុ ាំដៅដៅជាេយួព្រះអ្ងគដៅឯនររោា នសួរ៌ ជាកដនលងដែលមាន
ព្របទ់ាំងចដេលើយសព្មាប់សាំណួរទាំងអ្ស់ដនះ។  

ដទះជាយា៉ា ងណ្តក៏ដោយ ខ្ុ ាំយល់រីសាំណួរដែលេនុសសទាំងឡាយបានសួរ 
ដហើយខ្ុ ាំរិតថាវេនិខុសដទដែលរួកដរសួរសាំណួរទាំងដនះ។ ព្រះជាមាា ស់េនិទស់
ព្រះទយ័ដោយោរសាំណួររបស់ដយើងដទ ប៉ាុដនាព្រះអ្ងគេនិដឆ្លើយសាំណួរទាំងដ ះព្រប់
ដរលដ ើយ។ េនិថាមានសាំណួរប៉ាុ ា ន ដែលមានចដេលើយសព្មាបរ់ួកដយើងដទ ប៉ាុដនា
ដតងដតមានសាំណួរដែសងដទៀតដែលតព្េូេឲ្យដយើងសដព្េចចិតាថា ដតើដយើងនឹងទុកចិតា
ព្រះជាមាា ស់ឬអ្ត់ ដៅកនុងកាលៈដទសៈដែលជីេតិហាកប់ីែូចជាេនិដៅេុខ។ 

ខ្ុ ាំនឹងព្បឹងដព្បងឲ្យអ្ស់រីសេតាភារ ដែើេបរីាយាេដឆ្លើយសាំណួរដែលសួរថា ដតើ
ព្រះជាមាា ស់ «អ្នុញ្ញា ត» ឲ្យមានទុកខដេទ  ឬអ្ត់ ប៉ាុដនាខ្ុ ាំចងព់្បាបជ់ាេុនថាចដេលើយ
របស់ខ្ុ ាំនឹងេនិព្រប់ល័កខណ៍ដទ ជារិដសសសព្មាបេ់នុសសដែលរកការដចាទព្បកាន ់
ដែើេបេីនិដជឿដលើព្រះជាមាា ស់។ រួកដរកន៏ឹងេនិសកបច់ិតា ដលើអ្នកដែលមានអារេាណ៍ថា
រួកដរអាចយល់ដរឿងទាំងអ្ស់ដនះតាេរយៈរាំនិតរបស់រួកដរដែរ។ ការដែលដយើង
ដសវងរកចាំដណះែឹងជាការលអ ប៉ាុដនាវកអ៏ាចជាអ្ាំដរើដែល ាំេកនូេដសចកាីអ្នារាយដែរ 
ដបើការដ ះ ាំចូលដៅដព្ៅដរក។ ព្រះបនទូលដរញដោយជីេតិសព្មាបខ់្ុ ាំ រឺដៅកនុង
រេពរីសុភាសិត៖ 

ចូរទីរឹងែល់ព្រះដយហូវ៉ា ឲ្យអ្ស់អ្ាំរីចិតា កុាំឲ្យរឹងដែអកដលើ ដយាបល់របស់
ខលួ នដ ើយ ៦ ព្តូេឲ្យទទួលោគ ល់ព្ទងដ់ៅព្រប់ទាំងែលូ េឯងចុះ ដ ះព្ទងនឹ់ង
ែាំរងអ់្ស់ទាំងែលូ េព្ចករបស់ឯង ៧ កុាំឲ្យដេើលខលួ នថាមានព្បាជ្ាដ ើយ ចូរ
ដកាតខ្លល ចែល់ព្រះដយហូវ៉ា េញិ ដហើយដចៀសដចញរីដសចកាីអាព្កកដ់ៅ។ 

សុភាសិត៣:៥-៧ 
  

ដយើងេនិអាចរកដឃើញសនាិភារដោយរឹងដលើការយល់ដឃើញរបស់ដយើងផ្ទទ ល់
ដ ើយ។ ដតើដហតុអ្វីបានជាការដនះ ឬ កក៏ារ
ដ ះដកើតដ ើង ដហើយដតើដហតុអ្វីបានជាវ
ដកើតដលើខលួនខ្ុ ាំ? វជារាំនិតដបាកព្បាស់របស់
សព្តូេរឺោតាាំង វរាយាេខសបឹោកព់្ត   
ដចៀកដយើង ដែើេបឲី្យដយើងដបកឆ្ងៃ យរីព្រះេតាមានរបស់ព្រះជាមាា ស់។ ដយើងអាចព្ត
 បដ់ៅកានសួ់នដអ្ដែនេញិបាន ដហើយអានរីរដបៀបដែលវខសបឹសាំណួរដៅកាន់ដអ្វ៉ា   

ដយើងេនិអាចរកដឃើញសនាិភារដោយ
រឹងដលើការយល់ដឃើញរបស់ដយើង
ផ្ទទ ល់ដ ើយ។ 



82                                 ការទុក្ចិ តឥ រត្គើ! 
ដែលដ្វើឲ្យទាំងអ្័ោេ និង ងធ្លល កចូ់លដៅកនុងអ្ាំដរើបាប ដែលដ្វើឲ្យផ្ទល ស់បាូរបាំណង
ព្រះហឫទយ័របស់ព្រះជាមាា ស់សព្មាបេ់នុសស។ ោតាាំងបាននិយាយេកកាន ់ង
ថា «ឯរស់ជាសតវដចះឧបាយកលដលើសជាងអ្ស់ទាំងសតវថ្ព្រ ដែលព្រះដយហូវ៉ា ែ៏
ជាព្រះព្ទងប់ានបដងកើត វនិយាយដៅកានស់្តសាីថា ដតើព្រះមានព្រះបនទូលហាេេនិឲ្យ
អ្នកបរដិភារដែលដឈើណ្តដៅកនុងសួនចារដេនឬ»? (ដោកុបបតាិ ៣:១)។ សាំណួរដនះ
ដបើកែលូេសព្មាប់សាំណួរដែសងដទៀត ដែលោតាាំងេនិទាំងបានសួរែង- ដបើសិនជាដែល
ដឈើទាំងអ្ស់ដៅកនុងសួនលអ ដហតុអ្វីបានជាព្រះជាមាា ស់ចងរ់ារាាំងេនិឲ្យខ្ុ ាំបរដិភាររី
ដែើេខលះដៅេញិ?ដទះបីជាដព្កាយេក ងចាប់ដែាើេរកេូលដហតុកដ៏ោយក៏ដហតុែល
របស់ ង ាំ ងដៅរកការភាន់ព្ច ាំ ដែលដ្វើឲ្យ ងមានបណ្តា ោដៅកនុងជីេតិ។  

ព្រះជាមាា ស់បានបដងកើតរិភរដោកដែលរីេុនរឺលអឥតដខ្លា ះ ដែលោា នការឈឺ
ចាបន់ិងទុកខដេទ ដ ើយ។ ព្រះអ្ងគចងឲ់្យអ្ោ័េ និងដអ្វ៉ាមានដរញដោយអ្ាំណ្តច
កនុងការព្រប់ព្រងដ់ែនែី ដព្បើព្បាស់្នធ្លនែស៏េបូរដបបកនុងការបដព្េើព្រះជាមាា ស់ និង
េនុសស (ដេើលកនុងដោកុបបតាិ ១:២៨)។ េនិដេនព្រះជាមាា ស់ជាអ្នក ាំទុកខដេទ េក
កនុងរិភរដោកដនះដ ើយ ប៉ាុដនារឺបុរស និងស្តសាីដែលព្រះអ្ងគបដងកើតេញិដទដតើដែលដ្វើ
ការដនះ។ កនុងេ ិទីដែលរួកដរឈប់ោា បព់្រះជាមាា ស់ដៅោា ប់ោតាាំងេញិនិងចាប់
ដែាើេបរដិភារដែលដឈើដែលព្រះជាមាា ស់បានហាេ ទុកខដេទ របស់រួកដរកច៏ាប់ដែាើេ 
ដកើតដ ើង។ ជាេយួនឹងការសដព្េចចិតាេយួដនះ រួកដរដចញរីការរស់ដៅដោយដសរ ី
ភារ និងការរកីរាយជាេយួនឹងដសចកាីព្សឡាញ់ និងការព្បកបជាេយួព្រះជាមាា ស់ 
ដៅជាការដរចខលួនរីព្រះអ្ងគដោយដសចកាីភ័យខ្លល ច (ដេើលកនុងដោកុបបតាិ ៣:៨)។  

ព្រះជាមាា ស់ព្ជាបព្របក់ារទាំងអ្ស់ ដហើយតាេរិតដៅព្រះអ្ងគអាចដ្វើអ្វីបានព្រប់
យា៉ា ង ព្រប់ដរលដេោ ព្របទ់ីកដនលង និងដៅកានអ់្នកណ្តកប៏ានឲ្យដតព្រះអ្ងគចងដ់្វើ។ 
ដយើងអ្្ិោា ន ដហើយដព្ជើសដរ ើសដសចកាីអ្្ិោា នដែលរឹងដលើការយល់ែឹងព្រប់យា៉ា ង
របស់ព្រះអ្ងគ។ ដយើងរឹងដលើដសចកាីសនាដែលមានជាេយួព្រះជាមាា ស់ ព្របអ់្វីទាំង
អ្ស់អាចដៅរចួ(ដេើលកនុងមា៉ា ថាយ១៩:២៦)។ ដទះជាយា៉ា ងណ្តកដ៏ោយព្រះជាមាា ស់
បានែាល់ជដព្េើសេយួ រឺឲ្យេនុសសមានដសរភីារកនុងការដព្ជើសដរ ើស ដហើយការដនះ
បានផ្ទល ស់បាូរថាដយើងនឹងរងទុកខដោយោរការអាព្កក។់ ដតើដយើងនឹងោា បប់ង្គគ ប់ព្រះ
ជាមាា ស់ឬដទ ឬក៏ដយើងដែើរែលូេរបស់ដយើង? 

ព្រះជាមាា ស់ព្សឡាញ់ដយើង ដហើយចងឲ់្យដយើងព្សឡាញ់ព្ទងេ់ញិ ប៉ាុដនាវេនិដេន
ជាដសចកាីព្សឡាញ់រិតដ ើយដបើមានការបងខាំ។ វព្តូេដតជាដសចកាីព្សឡាញ់ដែល
ដចញរីចិតាដទើបមាននយ័។ ដយើងដតងដតែាល់ដសរភីារដៅកាន់អ្នកដែលដយើងរិតជា
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ព្សឡាញ់។ ខ្ុ ាំធ្លល បឮ់ដរនិយាយថា៖  ដសចកាីព្សឡាញ់តព្េូេឲ្យមានការដព្ជើសដរ ើស
ដោយដសរ ី ដហើយកដនលងណ្តដែលមានសិទធិកនុងការដព្ជើសដរ ើស កដនលងដ ះកន៏ឹងមាន
ការអាព្កកដ់ែរ ប៉ាុដនាកដនលងណ្តមានការអាព្កក ់ កដនលងដ ះកអ៏ាចមានអ្នកសដស្តង្គគ ះ 
ដហើយកដនលងណ្តដែលមានអ្នកសដស្តង្គគ ះ នឹងអាចមានការដព្បាសដោះ ដហើយកដនលង
ណ្តមានការដព្បាសដោះ កន៏ឹងមានការោា រដ ើងេញិដែរ។  

ព្រះជាមាា ស់បានែាល់សិទធិកនុងការដព្ជើសដរ ើសែល់េនុសស ជាេយួការែឹងជាេុនថា
ដបើោតដ់ព្ជើសដរ ើសខុស ជដព្េើសរបស់ោតន់ឹងដបើកទវ សព្មាប់ការឈចឺាប ់ និងទុកខ
ដេទ  ប៉ាុដនាព្រះអ្ងគនឹងេនិចាកដចញរីដយើងដោយោា នជដព្េើស និង ជាំនួយដ ះ
ដ ើយ ។ សព្មាបទ់សសនៈដនះ ព្រះជាមាា ស់បានអ្នុញ្ញា តឲ្យទុកខដេទ ចូលេកកនុង
រិភរដោកដនះ ប៉ាុដនាការដនះវព្បដសើរជាងបដងកើតេនុសសដែលោា នជដព្េើសថា ដតើរួក
ដររួរព្សឡាញ់ ឬរួរេនិព្សឡាញ់ និងមានអាកបបកិរយិាយា៉ា ងែូចដេាច។ 

ព្រះជាមាា ស់េនិដែលមានបញ្ញា កនុងករណីសាំណួរោា នចដេលើយដ ះដទ។ ការែឹងអ្វី
ដែលនឹងដកើតដ ើង រឺព្រះអ្ងគដរៀបចាំដែនការតាាំងរីដរលែាំបូងបាំែុត ដែើេបបីញ្ជូ នព្រះ
រាជបុព្តារបស់ព្រះអ្ងគ រឺព្រះដយស ូ ដែើេបបីងថ់្ងលបាប និងដបើកែលូេឲ្យព្រះជាមាា ស់កនុង
ការមានទាំ កទ់ាំនងជាេយួបុព្តរបស់ព្រះអ្ងគោរជាងាី។ ព្រះជាមាា ស់េនិបានែាល់
ព្ចករតដ់រចរីទុកខដេទ ដ ើយ ដព្រះអ្ាំដរើបាបដៅមានកនុងរិភរដោកដៅដ ើយ 
ដហើយែរាបណ្តបាបដៅដតមាន ដ ះទុកខដេទ កដ៏កើតមានដែរ។ ប៉ាុដនាតាេរយៈព្រះ
ដយស ូ  ព្រះជាមាា ស់បានែាល់ការអ្តដ់ទសបាប ការកាំោនាចិតា ព្រះរុណ កាំោាំង និង
ជាំនួយព្របយ់ា៉ា ងដែលដយើងព្តូេព្ទាំព្ទជាេយួទុកខដេទ ដោយអ្ត់្ ាត ់ ដៅដរលដែល
ដយើងព្តូេដតដ្វើដបបដនះ។ ព្រះជាមាា ស់ព្តូេដតដ្វើែូដចនះតដៅដទៀត ដហើយមានបនទូលថា 
ដបើដយើងទុកចិតាព្រះអ្ងគ ដទះបីជាទុកខលាំបាករបស់ដយើង្ាំយា៉ា ងណ្តកដ៏ោយ កព៏្រះ
អ្ងគអាចដ្វើឲ្យវដៅជាការលអសព្មាបដ់យើងដែរ៖ 

 
ដតដយើងែឹងថា ព្របក់ារទាំងអ្ស់ែសាំោន  សាំរាបដ់សចកាីលអែល់រួកអ្នកដែល
ព្សឡាញ់ព្រះ រឺែល់រួកអ្នកដែលព្ទងដ់ៅេក តាេព្រះែាំរះិព្ទង។់  

រ ៉ាូេ ៨:១៨ 
អ្វីេយួេនិដេនព្តូេដតជាដរឿងលអ ដែើេបឲី្យការលអដកើតដ ើងរីវដ ះដទ។ រឺថា 

ដោយោរវ ជាភស័ាុតាងបញ្ញជ កថ់ា ព្រះជា
មាា ស់ព្ទង់លអ ដហើយការលអរបស់ព្រះអ្ងគអាច
បិតបាាំងឥទធិរលអាព្កកថ់្នភារអ្យុតាិ្េ ៌

អ្វីេយួេនិដេនព្តូេដតជាដរឿងលអដែើេបឲី្យ
ដរឿងលអដកើតដ ើងរីវដ ះដទ។ 



84                                 ការទុក្ចិ តឥ រត្គើ! 
និងការឈចឺាប់ផ្ទទ ល់ខលួនបាន។ ដបើោា នដហតុែលអ្វីដែសងដព្ៅរីដនះ ដយើងព្តូេដត
ដព្ជើសដរ ើសទុកចិតាព្រះជាមាា ស់។ ជាេយួការមានឬោា នជាំដនឿកនុងព្រះជាមាា ស់ក៏ដោយ 
កដ៏យើងនឹងមានបទរិដោ្នជ៍ាេយួទុកខលាំបាកដៅកនុងជីេតិដនះែូចោន ។ ព្រះដយស ូ
បានព្បាប់ដយើងថាដៅកនុងរិភរដែលដយើងរស់ដៅដយើងនឹងមានទុកខព្រួយ ប៉ាុដនាព្រះ
អ្ងគកប៏ង្គា ញដសចកាីរិតតាេរយៈដសចកាីសនាយា៉ា ងអ្ោា រយថា៖ ព្រះអ្ងគបានយក
ឈនះដោកកិយដ៍ហើយ (ដេើលកនុង យ៉ាូហាន ១៦:៣៣)។ អ្ាំដរើបាបបណ្តា លឲ្យមានទុកខ
ព្រួយ ដហើយព្រះជាមាា ស់រឺជាចដេលើយ! ព្រះជាមាា ស់នឹងេនិទុកដយើងដចាលដោយេនិ
ជួយ ដ ះដ ើយ។  

ដបើសិនជាដយើងមានទុកខព្រួយដោយោា នព្រះជាមាា ស់បាន ចុះដហតុអ្វីបានជាដយើង
េនិអាចរងទុកខជាេយួព្រះអ្ងគ ការទុកចិតាព្រះអ្ងគថាព្រះអ្ងគនឹងអាចឲ្យដយើងរចួរីទុកខ
ព្រួយទាំងដនះដៅកនុងដរលដេោសេព្សប ឬកឲ៏្យមានការលអដចញរីវ? សព្មាបខ់្ុ ាំ 
ការទុកចិតាព្រះជាមាា ស់រឺជាដរឿងព្តឹេព្តូេ។ ការទុកចិតាព្រះជាមាា ស់អាចឲ្យដយើងអាច
ទទួលជាំនួយរបស់ដយើងរីព្រះអ្ងគ ចាំដណកឯការដែលេនិទុកចិតា ឬេនិដជឿព្រះអ្ងគ  ាំ
ដយើងដៅកានទុ់កខព្រួយ ដោយោា នដសចកាីសងឃេឹថ្នការដព្បាសលួស ឬការដព្បាសឲ្យ
ជាដ ើយ។  

ព្រះជាមាា ស់ដ្វើការព្រប់យា៉ា ងដែើេបឲី្យអ្នកដែលព្សឡាញ់ ទុកចិតា និងចងប់ាន
បាំណងព្បាថាន របស់ព្រះអ្ងគបានទទួលការលអ! ដយើងដកើតេកជាេយួដសរភីារកនុងការ
ដព្ជើសដរ ើស ដហើយដៅដរលដែលដយើងរងទុកខដយើងកអ៏ាចមានជដព្េើសកនុងការទុកចិតា 
ឬេនិទុកចិតាព្រះជាមាា ស់ដែរ។  

 

គ្របទ់កុ្ ខគ្រយួទ ាំងអស់សទុ ធតែជាផលនៃអាំពរើបាប 
 

ដបើោា នអ្ាំដរើបាបដទ ក៏ោា នទុកខព្រួយដែរ។ ព្របទ់ាំងទុកខព្រួយ ឬការអាព្កកសុ់ទធដតជា
លទធែលថ្នអ្ាំដរើបាបទាំងអ្ស់។ វអាចជាលទធែលរបស់អ្ាំដរើបាបរបស់ដយើងផ្ទទ ល់ ឬ
ជារបស់អ្នកណ្តមាន ក់ដែសងដទៀត ឬកជ៏ាលទធែលេនិផ្ទទ ល់ថ្នការរស់ដៅកនុងរិភរ
ដោកដែលរលួយដនះ។ ោតាាំង រឺជាដែើេដហតុថ្នអ្ាំដរើបាប, វជាអ្នកដរញដោយ
កាំហឹង និងជាអ្នកកបត ់ ែូដចនះដយើងអាចនិយាយឲ្យចាំថាោតាាំង រឺជាព្បភរថ្នបញ្ញា
របស់ដយើង ប៉ាុដនាដយើងក៏ព្តូេមានទាំនួលខុសព្តូេខលះដោយែឹងថាអ្នកដែលដយើងោា ប ់
និងអ្នកដែលដយើងដែើរតាេដៅដតសាិតកនុងដសរភីារកនុងការដព្ជើសដរ ើសរបស់ដយើង។ ដតើ
ដយើងនឹងដជឿ និងោា បប់ង្គគ ប់ការដណ ាំរបស់ព្រះជាមាា ស់សព្មាបជ់ីេតិរបស់ដយើង ឬ
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កដ៏យើងអ្នុញ្ញា ត ឲ្យបាំណងព្បាថាន អាព្កក់ព្របព់្រងដយើង តាេរយៈការកុហករបស់
ោតាាំង? ោតាាំងែាល់អ្ាំណរបដណ្តា ះអាសននែល់ដយើង ដែលលួងដោេអារេាណ៍
របស់ដយើង រឺែូចអ្វីដែលវបានដ្វើជាេយួដអ្វ៉ា ដែរ ប៉ាុដនាព្រះជាមាា ស់ែាល់ឲ្យដយើងនូេ
ជីេតិដែលដលើសរីអ្ាំណរបដណ្តា ះអាសននដនះ។ ព្រះអ្ងគបានែាល់ែល់ដយើងនូេទាំ ក់
ទាំនងរិតព្បាកែជាេយួព្រះអ្ងគ ែាល់ទាំងសនាិភារ អ្ាំណរ និងជីេតិែម៏ាននយ័ែល់
ដយើងតាេរយៈការចូលរេួ និងការព្បកបជាេយួព្រះអ្ងគ។  

សូេឲ្យខ្ុ ាំោស់ដតឿនអ្នកថា កុាំរាយាេភាជ បទុ់កខព្រួយរបស់អ្នកជាេយួនឹងអ្ាំដរើបាប
ផ្ទទ ល់ខលួនខ្លល ាំងដរក។ មានអ្នកជាំងឺជាដព្ចើនបដងកើនភារដេទ របស់រួកដរដោយធ្លល ក់ដៅ
កនុងការោកក់ាំហុសែល់ខលួនឯងដលើអ្វីដែលរួកដរអាចដ្វើខុស ដែលដបើទវ រឲ្យរួកដរ
មានជេៃ។ឺ ដទះបីជាដយើងព្បដហលជាអាចដបើទវ រសព្មាបជ់េៃដឺោយោរអ្ាំដរើបាផ្ទទ ល់  
ខលួនរបស់ដយើងកដ៏ោយ វកអ៏ាចដៅរចួដែរថាដយើងេនិបានដ្វើអ្វីខុសដែលបណ្តា លឲ្យ
ដយើងមានបញ្ញា ដ ើយដហើយជាោេញ្ាវ រឺជាលទធែលថ្នការរស់ដៅកនុងរិភរដោក
ដែលដរញដោយអ្ាំដរើបាប ដោយទាំងជេៃ ឺ និងដរាោ រឺជាលទធែលថ្នឥទធិរលខលះៗ
របស់វ។ កុាំកាតដ់ទសខលួនឯងជាេយួការទាំោកក់ាំហុសែល់ខលួនឯងដៅដរលដែល
អ្នកបានរងទុកខរីោា នភារដខ្លល ចែារនិងឈចឺាបដ់ ើយ។ ដទះបីជាដៅដរលដែល
ព្រះជាមាា ស់ដព្ជើសដរ ើសបង្គា ញដយើងថាដយើងបានដ្វើដរឿងអ្វីេយួខុសឆ្គង ព្រះអ្ងគេនិ
ដ្វើឲ្យដយើងមានអារេាណ៍ដៅជាការោកក់ាំហុសខលួនឯងដៅកនុងោា នភារដនះដទ។ ព្រះ
អ្ងគដណ ាំដយើង ព្រះអ្ងគឲ្យដយើងដព្បចិតា និងទទួលការអ្ត់ដទសរីព្រះអ្ងគ។ ព្រះអ្ងគ
េនិកាតដ់ទសដយើងដទ ការកាតដ់ទសដនះជាការង្គររបស់េញិ្ញា ណអាព្កកេ់ញិ។  

ជាជាងការរង់ចាាំដែើេបែីឹងថាដហតុអ្វីបានជាេនុសសរងទុកខ និងថាដហតុអ្វីបានជា
រិភរដោកដនះដរញដោយការអាព្កក ់ េនុសសព្តូេដតចងែ់ឹងេញិថាអ្វីដៅជាដោល
បាំណងដៅកនុងជីេតិ។ រួកដរចងម់ានអារេាណ៍ថារួកដរមានតាំថ្ល។ បញ្ញា របស់
េនុសសេនិដេនទុកខព្រួយដទ ប៉ាុដនាជាអ្ាំណរហួសដហតុដែលដរេនិដែលសកបច់ិតាដ ើយ
ដទះបីដោយេ ិ្ ីណ្តកដ៏ោយ។ ឧទហរណ៍ែូចជាព្បដទសឥណ្តា មានដរញដៅដោយ
ទុកខព្រួយព្រប់យា៉ា ង ដហើយរួកដរជាអ្នកកាន់ោស យា៉ា ងដជារជាាំ។ ដទះបីជារួកដរ
មានដរញដៅដោយោស ខុសឆ្គងកដ៏ោយ ក៏ព្បជាជនរបស់ដរដសវងរកព្រះដែរ។ 
រួកដរដជឿដលើការថាវ យបងគាំអ្វីេយួដែសងដទៀតជាជាងខលួនឯង។ ប៉ាុដនាដោកខ្លងលិច 
ដែលជាទីកាំដណើ តថ្នជាំដនឿែអ៏្ោា រយកនុងព្រះជាមាា ស់បានរកីរាយនឹងអ្ាំណរព្រប់យា៉ា ង 
ដហើយវហាកប់ែូីចជាដរោល តឆ្ងៃ យដៅៗរីព្រះជាមាា ស់ដៅេញិ។ តាេរិតដៅដោក
ខ្លងលិចបានព្បាប់ព្រះជាមាា ស់ថាដរេនិោវ រេនព៍្រះអ្ងគដទៀតដ ើយ។ ព្បជាជាតិ
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ដែលដយើងដបរដៅរកេនុសសនិយេ រឺេនុសសដែលោា នព្រះជាមាា ស់។ ដៅដរលដែល
មានអ្ាំដរើបាបកានដ់តដព្ចើន ដ ះទុកខព្រួយ និងការអាព្កកក់៏មានកានដ់តដព្ចើនដែរ។ 
ប៉ាុដនាេនិថាព្បជាជាតិេយួដបរឆ្ងៃ យរីព្រះជាមាា ស់យា៉ា ងណ្តក៏ដោយ េនុសសមាន ក់ៗ
ដែលព្ត បដ់ៅរកព្រះអ្ងគ ដែលទុកចិតាព្រះអ្ងគកនុងព្របដ់រឿងទាំងអ្ស់នឹងមានបទ
រិដោ្នក៍នុងការទទួលជាំនួយរីព្រះជាមាា ស់ដៅកនុងដរលជួបទុកខលាំបាក។ អ្នកដ ះ
នឹងមានបទរិដោ្នជ៍ាេយួការដព្បាសដោះ និងការការរររីេញិ្ញា ណអាព្កក ់ប៉ាុដនា
ព្រះរេពរីេនិដែលសនាថាដយើងនឹងដជៀសែុតរីការទាំងដ ះដ ើយ។ ដយើងដៅកនុង
ដោកិយ ៍ ដហើយដោកិយម៍ានដរញដោយអ្ាំដរើបាប ែូដចនះដយើងេនិអាចដជៀសដេៀងរី
ឥទធិរលរបស់វបានដ ើយ។  

ទុកខលាំបាកអាចដចកដចញជារីរព្កុេ។ ទីេយួរឺទុកខដេទ ដែលជាែលថ្នការ
សដព្េចចិតាខ្លងសីល្េ ៌ ដហើយទី២រឺជាទុកខដេ រី្េាជាតិ ដែលរេួទាំងដព្ោះ្េា
ជាតិែូចជាទឹកជាំនន ់អ្រគីភ័យ រយុះ និងអ្វីដែសងដទៀត។ ដតើដព្ោះ្េាជាតិទាំងអ្ស់ដនះ
េករីព្រះជាមាា ស់ ឬព្រះអ្ងគអ្នុញ្ញា ត? មានដទេេទូិខលះរិតថារិតជាែូដចនះដេន ដហើយ
មានអ្នកខលះដទៀតរិតថាវេនិែូដចនះដទ។ ជាជាងការជដជកដេកដញកដែនកដទេេទិា ខ្ុ ាំ
រិតថាដព្ោះ្េាជាតិជាការតអូញដតអររបស់ដែនែីដព្កាេទាំងន់របស់បាប។  

ដតងដតមានេនុសសលអ និងេនុសសព្តឹេព្តូេដែលតកស់លុតដព្រះដតការបាតប់ង់ និង
ទុកខលាំបាករីែលថ្នដព្ោះ្េាជាតិទាំងអ្ស់ដនះ។ ខ្ុ ាំដព្ជើសដរ ើសរាយាេ និងជួយ អ្នក
ទាំងដ ះ ជាជាងការដេកដញករីេូលដហតុថ្នដព្ោះេហនារាយដែលដកើតដ ើងដៅកនុង
កដនលងែាំបូងបាំែុត។ មានេនុសសដែលដជឿ និងទុកចិតាព្រះជាមាា ស់ ដហើយរួកដររងឥទធិ
រលេនិអ្ាំដណ្តយែលរីដព្ោះ្េាជាតិែូចេនុសសអាព្កកដ់ែរ ដហើយដយើងេនិអាច
រនយល់ដរឿងទាំងអ្ស់ដនះបានដទ យា៉ា ងដហាចណ្តស់ខ្ុ ាំេនិអាចរនយល់បានដទ។ ប៉ាុដនា
អ្នកដែលទុកចិតាព្រះជាមាា ស់អាចមានដសចកាីសងឃេឹអ្ាំរីជាំនួយ និងការោា រដ ើងេញិ 
។ កាីដេតាា  និងចិតាសបបុរសយកឈនះដលើការដថាក លដទស។  

 

ពែើពសចក្តជីាំៃយួមក្ដលព់ៅពរលណា? 
 

វហាកប់ីែូចជាព្រះជាមាា ស់ជួយ ខ្ុ ាំដរលខលះ ដហើយដរលខលះដទៀតព្រះអ្ងគេនិជួយ ។ 
ដទះបីជាវហាកប់ែូីចជាដកើតដ ើងែូដចនះចាំដរះខ្ុ ាំវេនិដេនជាករណីដតេយួដ ើយ។ 
ដៅដរលដែលព្រះជាមាា ស់េនិែាល់ជាំនួយដែលខ្ុ ាំចងប់ាន រដបៀបដែលខ្ុ ាំចងប់ាន ការ
ោគ ល់អាកបបកិរយិារបស់ព្រះជាមាា ស់ជួយ ឲ្យខ្ុ ាំទុកចិតាព្រះអ្ងគថាព្រះអ្ងគដតងដតជួយ 
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ខ្ុ ាំកនុងែលូេដែលលអបាំែុតសព្មាបខ់្ុ ាំដៅដរលដែលខ្ុ ាំសុាំព្រះអ្ងគ។ ដយើងដតងដតមាន
ដចត ចងប់ាននូេអ្វីដែលដយើងព្បាថាន  ដែលដយើងអាចមានអារេាណ៍ថា ដបើព្រះជា
មាា ស់េនិព្បទនឲ្យដយើងដទ ដ ះព្រះអ្ងគេនិជួយ ដយើងដោះដ ះដ ើយ។ ការកងវល់
ខ្លល ាំងដរកជាេយួនឹងបាំណងខលួនឯង និងបណ្តា លឲ្យដយើងេនិអាចដឃើញអ្វីដែលព្រះ
ជាមាា ស់កាំរុងដតជួយ ដយើង។  

ប ទ បេ់កដយើងមានបញ្ញា ថ្នដរលដេោ។ ដរលខលះដយើងអ្្ិោា ន ដហើយព្រះជា
មាា ស់កជ៏ួយ  និងរ ាំដោះដយើងឲ្យរចួ ប៉ាុដនាមានដរលខលះដទៀតជាំនួយរបស់ព្រះអ្ងគដៅដលើ
កាលេភិារដែលដយើងេនិយល់។ ដបើខ្ុ ាំឆ្លងកាតអ់្វីេយួ ដែលដ្វើឲ្យខ្ុ ាំមានទុកខដេទ  
ដហើយព្រះជាមាា ស់នឹងរ ាំដោះខ្ុ ាំ ចុះដហតុអ្វីបានជាដយើងរងច់ាាំអ្ស់ជាដព្ចើនដខ ឬអាច
រាបឆ់្ងន ាំែងេុនដរលព្រះអ្ងគដ្វើការដ ះ? ព្រះអ្ងគដតងដតមានដហតុែលរបស់ព្រះអ្ងគ 
ប៉ាុដនាព្រះអ្ងគកព្េព្បាបដ់ហតុែលទាំងអ្ស់ដ ះែល់ដយើងណ្តស់។ ព្រះអ្ងគដព្បើទុកខ
ដេទ របស់ដយើងដៅដរលេយួ ដែើេបដី្វើការអ្វីេយួដៅកនុងដយើង ដែលដយើងេនិ
អ្នុញ្ញា តឲ្យព្រះអ្ងគដ្វើកនុងដរលដេោលអរបស់ដយើង។  

ដោក សីុ ដអ្ស លូេសីបាននិយាយថា៖˝ការឈចឺាប់ដកើតដ ើងដោយការដែល
ដយើងចង់ឈចឺាប។់ ព្រះជាមាា ស់ខសបឹោក់ព្តដចៀកដយើងដៅដរលដយើងមានអ្ាំណរ 
មានបនទូលេកកនុងេនសិការបស់ដយើង ប៉ាុដនាព្រះអ្ងគដព្សកដៅកនុងការឈចឺាបរ់បស់
ដយើង។ វរឺជាសាំដរកែ៏លឺបាំែុតរបស់ព្រះអ្ងគដៅកានរ់ិភរដោកដែលកាំរុងដតងលង់
ដនះ˝។ 

ដៅដរលដែលដយើងបានឮរីព្រះជាមាា ស់ វេនិព្បាកែថាព្រះអ្ងគមានបនទូលេក
កានដ់យើងជាដលើកែាំបូងដ ើយ។ ខ្ុ ាំបានរកដឃើញថាដៅដរលខលះរាំនិតរបស់ខ្ុ ាំផ្ទទ ល់
ចាំដរះដរឿងអ្វីេយួ រារាាំងខ្ុ ាំរីការទទួលបានរាំនិតរីព្រះជាមាា ស់ ដែលរិតជាខុសរី
រាំនិតរបស់ខ្ុ ាំខ្លល ាំងណ្តស់។ ខ្ុ ាំបានបញ្ញជ កេ់ុនដនះបនាិចថាព្រះជាមាា ស់បានដឆ្លើយតេ
ចាំដរះដភនកសៃួតរបស់ខ្ុ ាំ រឺឲ្យខ្ុ ាំែឹកទឹកឲ្យបានដព្ចើន ប៉ាុដនាតាាំងរីដរលដែលខ្ុ ាំរិតថាខ្ុ ាំ
ែឹកទឹកដព្ចើនេកខ្ុ ាំេនិបានទទួលចដេលើយរបស់ព្រះអ្ងគដទ។ ខ្ុ ាំព្កដ កដេើលដព្កាយ 
ដហើយែឹងថាព្រះអ្ងគបានដព្បើេនុសសរីរបី កឲ់្យនិយាយថា៖«អ្នកព្បដហលជាព្តូេែឹក
ទឹកដព្ចើនជាងដនះ»។ ប៉ាុដនាខ្ុ ាំធ្លល បដ់ឆ្លើយយា៉ា ងដលឿនថា៖ «ខ្ុ ាំបានែឹកទឹកដព្ចើនដហើយ 
ដែលដ ះេនិដេនជាចដេលើយដទ»។  

មានបុរសមាន កដ់ៅកនុងរេពរី ២រងាេតាកសព្តជាំរួក ៥ ដ ា្ ះថា ណ្តមា៉ា ន។ ោត់
ជា យទហា នរបស់ទរ័ព្បដទសសីុរជីាេនុសសែ៏កាល ហាន ប៉ាុដនាដោកជាអ្នកដកើតឃលង ់
។ ោតប់ានទទួលែាំណឹងតាេរយៈអ្នកបដព្េើរបស់ដោកថា ដោកដហារាដអ្លីដស



88                                 ការទុក្ចិ តឥ រត្គើ! 
អាចដព្បាសដោកឲ្យជាបាន។ ែូដចនះដរក ៏ាំ ណ្តមា៉ា នេកជួបដោកដអ្លីដសជាេយួ
សាំបុព្តរបស់ដសាចព្សុកសីុរ ី ដែលសុាំឲ្យដោកជួយ ដេទរ័ដ ះែង។ ដៅដរលដែល
ណ្តមា៉ា នេកែល់ ដអ្លីដសេនិបាននិយាយដោយផ្ទទ ល់ជាេយួដោកដទ ប៉ាុដនាដែ្ើោរ
ដៅដោកថា ដោករួរដតដៅសាំអាតខលួនដៅកនុងទដនលយរ័ោន៧់ែង ដហើយដោកនឹង
បានជា។ ណ្តមា៉ា នខឹងយា៉ា ងខ្លល ាំងដហើយដចញដៅ ដព្រះដោក «រិត» ថាអ្នកបដព្េើ
របស់ព្រះជាមាា ស់នឹងេកជួបដោកជាេយួនឹងរិ្ីយា៉ា ងអ្្ិកអ្្េ ៌ ដហើយដព្បាស
ដោកឲ្យបានជា។ វហាកប់ីែូចជាដោយោរដតដោកជា យទហា ន ដោយោរ
ដតដោកធ្លល ប់ដតដរទទួលោវ រេនដ៍ោកជាែលូេការ  ប៉ាុដនាដៅដរលដនះវេនិបានដកើត
ដ ើតែូដចនះដ ើយ។ 

ព្រះរេពរីបាននិយាយថាណ្តមា៉ា នបានដចញដៅទាំងកាំហឹង ដហើយនិយាយថា ដបើ
ោតរ់ិតជាចង់ោងខលួនដៅកនុងទដនលដេន ោតេ់និចាាំបាចដ់្វើែាំដណើ រយា៉ា ងឆ្ងៃ យ ដែើេបី
ដ្វើការដនះដទ ដព្រះដៅកដនលងដែលោតរ់ស់ដៅមានទដនលលអជាងដនះដៅដទៀត។ ប៉ាុដនា
មានអ្នកបដព្េើមាន កក់នុងចាំដណ្តេអ្នកបដព្េើដែសងដទៀតបាននិយាយដៅោតថ់ា៖ «ដោក
ឪរុកដអ្ើយ ដបើដោកដហារាបានបងខាំដោកឲ្យដ្វើដរឿង្ាំសដេបើេ ដតើដោកេនិដ្វើដទ
ឬអ្ី»?(២រងាេតាកសព្ត៥:១៣)។ ព្រះជាមាា ស់បានដព្បើអ្នកបាំដរ ើែទ៏នទ់បមាន កេ់កបាំ
បាកអ់្ាំណួតរបស់ណ្តមា៉ា ន ដែលជាអ្វីរារាាំងដោកេនិឲ្យដោកទទួលការដព្បាសឲ្យជា
ដែលដោករិតជាព្តូេការដេនដទន។ ដតើជាញឺកញាប់យា៉ា ងណ្តដៅដែលដយើង «រិត» 
ថាអ្វីេយួរួរដតជាេ ិ្ ីរិតព្បាកែ ដហើយដរលដែលព្រះជាមាា ស់ែាល់េ ិ្ ីដែសង (ែលូេរបស់
ព្រះអ្ងគ) ដយើងដបរជាព្រដងើយកដនាើយ ដោយោរដតដយើងេនិយល់រីេ ិ្ ីដ ះ ឬកដ៏យើង
ខកចិតាព្រះដតេ ិ្ ីដ ះែង? 

ព្រះបនទូលរបស់ព្រះជាមាា ស់ដងលងថា«…ចូរឲ្យព្របោ់ន បានឆ្ងបន់ឹងោា ប ់ ព្កនឹង
និយាយ ដហើយយឺតនឹងខឹងដែរ» យា៉ា កុប១:១៩។ ខ្ុ ាំរិតថាដយើងអាចនឹងទទួលនូេ
ចដេលើយដែលដយើងព្តូេការ ព្បសិនដបើដយើងព្បឹងោា បឲ់្យបានព្បដសើរជាងអ្វីដែលដយើង
ធ្លល បដ់្វើរីេុន។ យា៉ា ងដហាចណ្តស់ខ្ុ ាំែឹងវរិតជាព្តូេចាំដរះខ្ុ ាំ។ 

ខ្ុ ាំធ្លល បខ់កចិតាដោយោរខលួនខ្ុ ាំផ្ទទ ល់ដៅដកាងខ្លងជាំដនឿ និងជាព្រិសាបរស័ិទដែល
េនិទនដ់រញេយ័ ដព្រះខ្ុ ាំដតងដតចងែ់ឹងរីសាំណួរថា «ដហតុអ្វី» ដៅរីដព្កាយអ្វីៗទាំង
អ្ស់ដែលខ្ុ ាំេនិចូលចិតា ឬេនិយល់។ ព្រះអ្ងគដអ្ើយ ដហតុអ្វីមានជាចាំណ្តយដរលយូរ
ដេលះដែើេបឲី្យរន័ធកិចារបស់កូនលូតោស់? បិតាដអ្ើយ ទូលបងគាំកាំរុងអ្្ិោា ន ចុះដហតុ
អ្វីបានជាព្រះអ្ងគេនិបានផ្ទល ស់បាូរ បងដែេ និងកូនៗរបស់ទូលបងគាំែូដចនះ? ឥ ូេដនះខ្ុ ាំ
បានទទួលចដេលើយចាស់ោស់ដហើយថា៖ ព្រះអ្ងគេនិផ្ទល ស់បាូររន័ធកិចារបស់ខ្ុ ាំដទ 
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ដហើយកេ៏និផ្ទល ស់បាូរព្រួរោររបស់ខ្ុ ាំដែរ ដព្រះខ្ុ ាំរឺ
ជាមាន កដ់ែលព្តូេផ្ទល ស់បាូរ រីេុនខ្ុ ាំេនិចាស់ទាំព្រប់
ព្ោនដ់ែើេបយីល់រីការផ្ទល ស់បាូរដនះ។បទរិដោ្ន៍
ទាំងដនះបានបដព្ងៀនខ្ុ ាំថា ដរលខលះព្រះជាមាា ស់រង់
ចាាំដឆ្លើយ ដតដោយោរដយើងសួរសាំណួរខុសដៅ
ព្រះអ្ងគ ដហើយដៅដរលខលះដយើងេនិរចួរាល់កនុងការទទួលនូេអ្វីដែលដយើងកាំរុងសុាំរី
ព្រះអ្ងគ។ ប ទ ត់ដព្កាេបាំែុតរឺ េនិថាដយើងមានសាំណួរអ្វីដ ើយ ចដេលើយរឺដតងដតែូច
ោន រឺថា៖ ព្តូេទុកចិតាព្រះជាមាា ស់ជានិចា! 

ដរលខលះព្រះជាមាា ស់រងច់ាាំដឆ្លើយ 
ដតដោយោរដយើងសួរសាំណួរ
ខុសដៅព្រះអ្ងគ។ 



 
ជំពូក ១០ 

 

ហេតផុលដែលនាំហោយហយើងរងទកុ្ខ 
(ដផែក្ទី ១) 

 
ចូរអរព្រះគុណព្រះជាម្ចា ស់ព្គប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ ដ្បិតព្រះអងគសរវ
ព្រះហឫេយ័ទោយបងបអូ ន ដដ្លរមួជាមយួព្រះព្គិសដទយស ូ ទ្វើដូ្ទចនះឯង។ 
                                                               ១ទេសាឡូនិក ៥:១៨ 

 
ទទះបីទយើងនឹងមនិោចយល់រីការឈចឺាប់ទាំងព្សុងដមន ដតម្ចនទរឿងខ្លះដដ្លទយើង
ោចទរៀនរីវាដដ្រ ទហើយវាជាការឈ្លល សវៃណាស់ដដ្លទ្វើដបបទនះ។ ទៅទរលទយើង
យល់រីអវីមយួ ទ ះវាងាយជាងកនុងការព្ទាំព្េ ជាជាងទយើងរិតជាបានភន្តព្ចឡាំ
ទោយសាវា។ ទរលណាទយើងមនិយល់រីវា ទ ះ ទយើងោចនឹងម្ចនការរិបាកទេវដ្ង
កនុងការព្ទាំព្េនឹងវា។ ខ្្ុ ាំបានរកទ ើញជាទព្ចើននូៃចទមលើយដដ្លថា ទហតុអវីការឈឺ
ចាបទ់កើតម្ចនដ្ល់ខ្្ុ ាំ តាមរយ:ដ្ាំណាកក់ាលវនការលូតលាស់ខាងៃញិ្ញា ណ។ ឧទ 
ហរណ៍ ខ្្ុ ាំបានដ្ឹងថា ការរងេុកខមយួចាំនួនជាកដ់សែង ជាព្បទោជនដ៍្ល់ខ្្ុ ាំ។ ទហើយ
ខ្លះទេៀត ខ្្ុ ាំព្តូៃឱបព្កទសាប និងេុកឲ្យវាទកើតទឡើងតាមដតវាទកើតទៅកនុងខ្្ុ ាំ ទហើយក៏
ទៅម្ចនខ្លះទេៀតដដ្លខ្្ុ ាំព្តូៃឈរឲ្យម្ចាំតេល់នឹងវា រីទព្រះវាជាបាំណងរបស់សាតាាំង
ចងប់ាំផ្លល ញខ្្ុ ាំ។ ទៅវេៃអ គត ់ដូ្ចខ្្ុ ាំបនែលូតលាស់ទៅ កនុងព្រះជាម្ចា ស់ ព្បដហលជា
ខ្្ុ ាំយល់ដ្ឹងរីវាដេមទេៀត កប៏ ុដនែឥឡូៃទនះ ខ្្ុ ាំព្តូៃដចករ ាំដលកដ្ល់អនករាល់គ្នន  នូៃអវីដដ្ល
ខ្្ុ ាំបានដ្ឹង។ 

ការដ្ឹងគុណសាំរាប់ព្រះររជាទព្ចើនទៅកនុងជីវតិរបស់ទយើង គឺដូ្ចជាថាន ាំប ូៃកម្ចល ាំង
ឲ្យតយុេធនឹងជីៃតិដដ្លរងេុកខ។ ទយើងកានដ់តទផ្លែ តទលើការរងេុកខរបស់ទយើងប ុណាា  
យ ើងកក៏ាន់ដតរងេុកខប ុយ ណ្ ោះដដ្រ ប ុដនែទដ្ើមបរីកអវីៗដដ្លព្តូៃអរព្រះគុណ និងទផ្លែ ត
ទលើទរឿងរ៉ា ៃទ ះគឺម្ចនព្បទោជនជ៍ាង។ ទបើម្ចនអនកទជឿថា ព្រះជាម្ចា ស់លអ ទ ះទទះ
បីជាទគសថិតទៅកណាែ លវនការរងេុកខដ្ោ៏ព្កកប់ាំផុតកយ៏ោ  កទ៏គទៅដតបងាា ញេាំនុក
ចិតែកនុងព្រះជាម្ចា ស់ខាល ាំងដដដល ទហើយឈរម្ចាំព្គប់រដូ្ៃកាលវនជីៃតិដដ្រ។ រកយសាំដ្ី
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ដដ្លព្បកបទោយការដ្ឹងគុណរបស់ទយើងកនុងយេលកាំរុងព្បឈមនឹងេុកខលាំបាក ជា 
រិទសសការឈចឺាបទ់ោយទរឿង អយុតែិ្ម ៌ ទ ះជាការបញ្ញា កដ់្៏មុតម្ចាំវនទសចកែីេុក
ចិតែរបស់ទយើងទៅកនុងព្រះជាម្ចា ស់ជាជាងអវីទផេងៗ ទេៀតដដ្លខ្្ុ ាំធ្លល បដ់្ឹង។ 

ការរងេុកខលំបាកគឺម្ចនរិត ទហើយវាឈចឺាប់ទេៀតផង។ វាម្ចនទរលខ្លះ 
គួរឲ្យរនធត់ ទហើយហាកដូ់្ចជាមនិោចព្ទាំព្េយកបានផង។ វាោចជារូបកាយ 
ៃញិ្ញា ណ គាំនិត ោរមមណ៍ ហិរញ្ា ៃតថុ ឬេាំ កេ់ាំនងក៏ម្ចន។ ព្រះទយស ូ បានរងេុកខ
ទលើសជាងទយើងទាំងអស់ដដ្លធ្លល បរ់ងេុកខទៅទេៀត ឯព្រះបនទូលវនព្រះដេលងថា ព្រះ
អងគបានទរៀនសាែ បប់ងាគ ប់តាមរយ:អវីដដ្លព្រះអងគបានរងឈចឺាប ់ (សូមោនព្េោះគមពរី
ទហព្បឺរ៥:៨)។ ព្រះទយស ូមនិដដ្លបានមនិសាែ បប់ងាគ ប់ទសាះទឡើយ។ ព្រះអងគទៅ
ដតអរព្រះគុណ ទហើយដតងដតបងាា ញខ្លួនទោយកិរោិវនកែីព្សឡាញ់។ ប ុដនែ តាមរ :
ការឈចឺាប់របស់ព្រះអងគ ព្េង់បានព្សងប់េរិទសា្រីអវីដដ្លទៅថា ការសាែ បប់ងាគ ប់
ព្រះជាម្ចា ស់ដដ្លដតងដតព្តូៃបង់វេល ទហើយព្រះអងគដតងរចួរាល់ នឹងបងវ់េលទដ្ើមបឲី្យ
បានបាំរកខ់្លួនទរៀបចាំបាំទរ ើ ជាកានអ់ាំណាច និងកជ៏ាព្បភរវនការសទគងាគ ះរបស់ទយើង 
(សូមទមើលគមពរីទហព្បឺរ៥:៩ ១២:២)។ ព្រះអងគគឺជា មហាបូជាចារយដដ្លយល់អាំរី
ព្គបក់ារឈចឺាបទ់ៅកនុងជីៃតិរបស់ទយើង (សូមទមើលគមពរីយេយព្េើរ៤:១៥)។ ព្រះទយស ូ
មនិដដ្លឲ្យទយើងទៅកដនលងណាដដ្លព្រះ 
អងគមនិដដ្លធ្លល ប់ោងទៅទ ះទេ។ ការទនះ
លួងទលាមខ្្ុ ាំទោយដ្ឹងថា ព្រះអងគដតងដត
ោងទៅមុនខ្្ុ ាំ ទហើយទរៀបចាំផលូៃដដ្លខ្្ុ ាំនឹងទដ្ើរទៅទ ះ។ 

ទោយម្ចនការខ្លះៗទៅកនុងគាំនិតរបស់ទយើង េុកឲ្យខ្្ុ ាំឲ្យការបីបនួោ ងទៅអនក
ទដ្ើមបរីិចារណាទៅទរល ទោះព្សាយជាមយួនឹងការរងេុកខដដ្លទយើងព្បឈមទៅ
កនុងជីៃតិទនះ។ 
 

អំព ើបាបគជឺា ប្ញសគលគ់្របក់ាររងទកុ្ ខ 
 

ទយើងទេើបដតបានទលើកទឡើងថា បាបរបស់ទយើងផ្លទ ល់ និងបាបរបស់អនកទផេង ឬ លទ្ធ
ផលវនការស់ទៅកនុងអាំទរើបាប និងរិភរដដ្លោព្កក ់ គឺបងកឲ្យម្ចនការឈចឺាប។់ 
កប៏ ុដនែខ្្ុ ាំចងទ់បើកបងាា ញឲ្យទ ើញ បនែិចដេមទេៀត ទ្វើដូ្ទចនះទយើងកានដ់តម្ចនការយល់
ដ្ឹងបដនថមទេៀត។ ព្រះហប្េ័យដ្រ៏ិតរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ទ ះគឺ ព្រះអងគមនិចងឲ់្យ
ទយើងរាល់គ្នន ជួបនឹងទរុណកមម និងសទគងគៀតទ្មញទេ ទហើយទ ះជា ការដដ្លមនិព្តូៃ 

ព្រះទយស ូមនិដដ្លសំុទយើងទៅកដនលង
ណាដដ្លព្រះអងគមនិធ្លល ប់ោងទៅទេ។ 
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ទេ ដដ្លមកបទ ទ សព្រះអងគទោយសារទរឿងអស់ទ ះ។ 

ទរឿងមយួដដ្លទរលខ្លះទយើងភាគទព្ចើនរងេុកខទៅកនុងជីៃតិទ ះគឺជមៃ។ឺ ទរលទយើង 
ឮថា បាប និង ជមៃ ឺគឺដតងដតផារជាបគ់្នន  វាងាយនឹងយកខ្លួនឯងមកទ្វើការរាោមរិ
ចារណា និងោកខ់្លួនឯងទៅនឹងបាបរបស់ទយើង។ េវីទបើការទ ះរិតកទ៏ោយដដ្លថា 
កិចាការខ្លះដដ្លខ្្ុ ាំបានទ្វើ បានបងកឲ្យម្ចនជមៃ ឺដតវាកម៏និដបបទនះរហូតដដ្រ ឬមនិសូមបី
ដតជា្មមតាផងទរឿងដបបទនះ។ 

គ្នម នឧទហរណ៍ទៅកនុងគមពរីដដ្លព្រះទយស ូភាា ប់បាបមយួណាជាកល់ាក់ទៅនឹង
ជមៃ ឺ ឬ ទរាគាទេ។ ព្រះអងគគឺជា អនកទព្បាសយោ ជារបស់ទយើង ទហើយព្រះអងគដតង
ដតបានទព្បើៃ ិ្ ីទព្បាសទនះ ដដ្លជារទបៀបជាំរុញ មនុសេថា ទបើទជឿថាព្រះអងគោច
ទព្បាសមនុសេ ទ ះព្រះអងគកោ៏ចអតទ់ទសបាបបានដដ្រ (សូមទមើលម្ច កុស ២:៩-
១១)។ តាមការសិកាព្រះបនទូលវនព្រះជាម្ចា ស់ឲ្យសីុជទព្ៅ បងាា ញឲ្យទ ើញថា ការ 
ទព្បាសយោ ជាគឺលអដូ្ចជាការអតទ់ទសបាបដដ្រ ដដ្លម្ចនរមួទៅកនុងយញ្ាបូជា
របស់ព្រះព្គិសែទហើយ(សូមទមើលគមពរីទអសាយ៥៣:៤-៥)។ ព្រះជាម្ចា ស់ មនិសាមញ្ា
ទរក ដូ្ចជាអនកទព្បាសរបស់ទយើងផង ជាបងកឲ្យទកើតម្ចនជមៃផឺងទេ។ ចូរទយើងទោះ
ព្សាយទរឿងទនះទរលណាមយួ ទហើយព្គប់ទាំងអស់ដដ្លទៅកនុង ចិតែរបស់ទយើង គឺថា 
ព្រះជាម្ចា ស់លអ ទហើយម្ចរគឺោព្កក។់ 

ទៅទរលរដូ្ៃព្តជាក ់និងព្គុន្ផ្លែ សាយចូលមកដ្ល់ទរៀងរាល់ឆ្ន ាំ មនុសេព្គបគ់្នន រង
េុកខទោយប ះរល់ រីជមៃទឺាំងទនះ ទាំងមនុសេលអ ទាំងោព្កក ់ ទាំងទកមង និងទាំង
ចាស់ផងដដ្រ! វាហាកដូ់្ចជាដ្ដដ្លៗ ទហើយគួរឲ្យសងេ័យណាស់ថា អនកដដ្លទកើត
ព្គុន្ផ្លែ សាយទ ះគឺជាមនុសេបាប ទហើយអស់អនកដដ្លមនិផ្លែ សាយ គឺជាមនុសេ
គ្នម នបាប។ ទទះោ ងណាកទ៏ោយ ខ្្ុ ាំគិតថា វាជាទរឿងដដ្លឆ្ល តវៃជាជាង ទៅទរល
ទយើងម្ចនជមៃ ឺទោយសួរព្រះជាម្ចា ស់ ព្បដហលជាទយើងបានទបើកទវ រទោយរទបៀបណា
មយួសាំរាបឲ់្យជមៃចូឺលមក។ ជាញឹកញាប់ ទយើងមនិបានព្បតិកមមទោយឈ្លល សវៃកនុង
រទបៀបដដ្លទយើងព្តូៃការររខ្លួនឯង ទហើយវាបានទ្វើឲ្យព្បរន័ធទកាសិការបស់ទយើង
ទៅជាទខ្ាយ ដដ្លជាទហតុទ្វើឲ្យទយើងងាយនឹងព្បឈមនឹងជមៃ ឺជាជាងទយើងគួរម្ចន
ោកបបកិរោិដដ្លដបលក។ ថ្វីទបើព្រះជាម្ចា ស់ោចបងាា ញទយើងខ្លះថា ទយើង គួរទជៀស
វាងទៅទរលទព្កាយ ទហើយក៏ម្ចនទរលខ្លះដដ្លព្រះអងគមនិបងាា ញដដ្រ។ ទរលព្រះ
អងគសាៃ តទ់សៃៀម ខ្្ុ ាំេូលសូមោ ងសាមញ្ាសាំរាបក់ារទព្បាសឲ្យជា ទហើយេុកចិតែព្រះជា
ម្ចា ស់ថា ព្រះអងគមុខ្ជាទ្វើឲ្យការលអទកើតទឡើង។ 

ការទនះងាយយល់ទេ ទបើទយើងនិោយអាំរីទរឿងព្គុនឬផ្លែ សាយ ប ុដនែវានឹងទៅជារិ 
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បាក ទរលជមៃទឺ ះគឺជាមហារកី ឬអវីទផេងទេៀតដដ្លបងកការចុកចាប ់ ជាទរលមយួ
ដដ្លគាំរាមគាំដហងោយុជីៃតិ។ ទរលដដ្លកានដ់តចុកចាប ់កជ៏ាទរលដដ្លទយើងកាន់
ដតរិបាកនឹងយល់រីវាដដ្រ។ 

ខ្្ុ ាំម្ចនជមៃមឺហារកីទោះកនុងឆ្ន ាំ១៩៨៩ ទហើយេមីៗទនះខ្្ុ ាំបានដ្ឹងថា ខ្្ុ ាំមុខ្ជាោច
ទគចផុតរីជមៃទឺនះបានទបើខ្្ុ ាំដេទាំរាងកាយរបស់ខ្្ុ ាំឲ្យឆ្ល តវៃជាងទរលទ ះ។ កនុងជីៃតិ
របស់ខ្្ុ ាំទរលទ ះ រន័ធកិចារបស់ ទយើងទកើតទឡើងេមីទេ ទហើយខ្្ុ ាំករ៏ស់ទៅទព្កាមភារ
សមុគសាម ញទេៀត រីទព្រះខ្្ុ ាំមនិបានដ្ឹងទព្ចើនអាំរីការេុកចិតែព្រះជាម្ចា ស់ ទហើយនិង
ការអត់្ មតទ់េ។ ទលើសរីទនះ ខ្្ុ ាំករ៏ាោមអភវិឌ្ឍន្រ៏ន័ធកិចាដេមទេៀតផង ខ្្ុ ាំបានទដ្ើរ
កាតត់ាមដ្ាំណាក់កាលវនការទព្បាសឲ្យជា ជាមយួនឹងព្រះជាម្ចា ស់ ទហើយទ ះជាការ
ឈចឺាបន់ិងរិបាកណាស់។ ខ្្ុ ាំរុាំបានទគងលក់ព្គបព់្គ្ននទ់េ ទហើយកម៏និបានហាត់
ព្បាណទេៀងទត់ដដ្រ ឯការងារៃញិកទ៏ព្ចើន ខ្្ុ ាំសាំរាកម់និព្គប់ទេ េេួលទនោហារ
អន់ៗ  រចួផឹកកាទហវទព្ចើន ចាំដណកេឹកបនែិចបនែួចប ុទណាា ះ ខ្្ុ ាំឆ្ប់ខ្ឹង ទហើយព្រួយចិតែ
ទព្ចើន ទាំងខ្កចិតែនិងទលវើយទៅៗ។ ជាលេធផលទ ះគឺ ភារសមុគ សាម ញបងកឲ្យទកា
សិកាលូតលាស់មនិទសមើគ្នន  ទ្វើឲ្យរដូ្ៃមកមនិទេៀង ទហើយខ្្ុ ាំព្តូៃទៅជួបនឹងព្គូទរេយ ជា 
អនកដែ ាំឲ្យខ្្ុ ាំព្តូៃៃះកាតយ់កសបូនទចញ និងបណែុ ះទកាសិកាបនែរូជទឡើងៃញិ។ វា
ជួយ បានបនែិចបនែួចដដ្រ ដតចុងទព្កាយ ខ្្ុ ាំព្តូៃទៅបាញ់ទចញទរៀងរាល់១០វេៃមែង។ 
មយួឆ្ន ាំទព្កាយមក ខ្្ុ ាំបានទ្វើការៃភិាគជា មយួនឹងទកាសិការបនែរូជដដ្លឯករាជយវនដុ្ាំ
សាចទ់ោះ។ និោយមា ងទេៀតថា វាបានបាំទរញ និងបាន ៃៃិតែននូ៍ៃការលូតលាស់
ទកាសិកា ទនះជាលេធផល។ មហារកីដបបទនះ បានលូតលាស់ោ ងទលឿន ទហើយ 
ទព្គ្នះថាន កផ់ងដដ្រ ខ្្ុ ាំព្តូៃដតទ្វើការៃះកាតប់ ទ នម់យួ។ 

ព្រះជាម្ចា ស់រុាំបានោក់ទទសខ្្ុ ាំកនុងកាលៈទេសៈទនះ ឬសែីបទ ទ សខ្្ុ ាំទោយសារខ្្ុ ាំ
មនិបានទមើល ដេទាំរូបកាយរបស់ខ្លួនឯងមនិលអទ ះទេ។ ការៃះកាតប់ានទជាគជ័យ 
ទហើយខ្្ុ ាំមនិចាាំបាច់ព្តូៃការការរាបាលទេៀតទេ។ សាំរាបខ់្្ុ ាំ ការទនះគឺជាការអសាា រយ។ 
ប ុដនែព្រះជាម្ចា ស់បានទព្បើឱកាសទ ះ ទដ្ើមបចីាបទ់ផែើមបទព្ងៀនខ្្ុ ាំថា ការព្សឡាញ់រូប
កាយរបស់ខ្្ុ ាំជាទរឿងដ្ស៏ាំខាន ់ ទព្រះរូបកាយទនះគឺជាដ្ាំណាក់របស់ព្រះអងគ មកដ្ល់
ទរលទនះ ខ្្ុ ាំទ្វើការសាំទរចចិតែទ្វើអវីដដ្លព្បទសើរជាងមុនជាព្បចាាំវេៃចាំទរះ សុខ្ភាររូប
កាយរបស់ខ្្ុ ាំ។ ខ្្ុ ាំបានមកដ្ល់ចាំែុចមយួដដ្លទជឿជាកថ់ា ទយើងព្តូៃបានទលាះទោយ
ការបងវ់េល ទហើយកក៏មមសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ដដ្រ រូបកាយរបស់ទយើងជាដ្ាំណាក់ (ផទះ) 
របស់ព្រះជាម្ចា ស់ ទហើយកាលណាទយើងមនិព្សឡាញ់ រចួមកបាំរនរូបកាយរបស់ខ្លួន 
ទ ះគឺជាអាំទរើបាប។ ទបើគាំនិតទនះ វាទលើសលបច់ាំទរះអនក ដូ្ទចនះទរលទនះ ចូរោកវ់ា



94                                 ការទុក្ចិតតឥតរហងគើ! 
ទៅម្ចខ ងសិនចុះ ប ុដនែខ្្ុ ាំជាំរុញឲ្យអនកឲ្យតវមលខ្លួនឯងឲ្យ បានព្គប់ព្គ្នន ់ ទហើយទមើលដេ
ខ្លួនឯងឲ្យលអជាងទនះទេៀត។ 

ខ្្ុ ាំបានរកទ ើញ ទរលខ្្ុ ាំនិោយជាមយួមនុសេជាទព្ចើន ោចភាគទព្ចើនផងដដ្រ 
ដដ្លមនិឲ្យតវមលរូបកាយរបស់ខ្លួន។ ទយើងរាល់គ្នន ោចម្ចនការយល់ដ្ឹងទបអាំរី
គុណតវមលវនការរស់ទៅព្បកបទោយសុខ្ភារលអ ទោយទហតុទនះទហើយ ទយើងព្តូៃ
ដសវងរកព្រះជាម្ចា ស់ ដសវងយល់អាំរីព្បភររិតវនជមៃទឺផេងៗដដ្លទយើងម្ចន។ ខ្្ុ ាំដែ
 ាំឲ្យអនករាល់គ្នន ចាំណាយទរលោនទសៀៃទៅលអមយួ និោយរីរទបៀបរស់ទៅវន 
ៃញិ្ញា ណ ព្រលឹង និងរូបកាយដដ្លព្បកបទោយសុខ្ភាទរលអ ទហើយខ្្ុ ាំរិតជាទជឿជាក់
ថា វានឹងទបើកដភនក របស់ទលាកអនកឲ្យទ ើញអវីៗជាទព្ចើនដដ្លរីមុនទលាកអនកទមើល
មនិទ ើញ។ 

ព្រះជាម្ចា ស់ម្ចនទមតាែ  និងទរញទោយព្រះគុណចាំទរះខ្្ុ ាំទៅទរលខ្្ុ ាំម្ចនមហារកី 
ទហើយទបើទមើលរីខាងទព្ៅ មនិគួរបានព្បទសើរទឡើយ។ ខ្្ុ ាំចងដ់ចកចាយបេរិទសា្ន្៍
របស់ខ្្ុ ាំឲ្យបានចាស់ថា ខ្្ុ ាំគ្នម នផលូៃណាទផេងទេៀតទព្ៅរីនិោយថា អនកដដ្លម្ចន
មហារកីគឺទគទមើលដេខ្លួនមនិបានព្តឹមព្តូៃទឡើយ។ ខ្្ុ ាំមនិដ្ឹងទហតុផលទាំងអស់ដដ្ល
ទៅេីទព្កាយជមៃ ឺ និងទរាគ្នករ៏ិតដមន ប ុដនែខ្្ុ ាំដ្ឹងថា ទយើងគួរដតៃនិិទោគកនុងសុខ្ភារ 
ទហើយទៅឲ្យរងឹម្ចាំតាមដតោចទ្វើទៅបាន។ សាតាាំងព្កដៃលដផនដ្ីរកទមើលអនកដដ្ល
វាោចចាបច់ងនិងទលបព្តបាក់ ទហើយខ្្ុ ាំនឹងទ្វើព្គប់ដបបោ ងតាមដតោចទ្វើបាន
ទដ្ើមបឲី្យចាស់ថា មនិដមនខ្្ុ ាំទេ ជាទគ្នលទៅរបស់វា។ ព្េោះគមពរី ១ទរព្តុស ៥:៨ “ព្តូៃ
ភ្ាកខ់្លួន ទហើយព្បុងសាម រតីជានិចា! ដ្បតិម្ចរ ជាសព្តូៃនឹងបងបអូន កាំរុងដតព្កដៃលជុាំៃញិ
បងបអូនដូ្ចសឹងាព្កដៃលទាំងព្គហឹមរកព្តបាកសីុ់អនកណាម្ចន ក”់។ ទលាកទរព្តុសព្បាប់
ទយើងឲ្យព្បុងសាម រតីឲ្យបានលអ ទដ្ើមបរីចួផុតរីការទលបព្តបាក។់ ខ្្ុ ាំរិតជារុាំបានព្បុង 
សាម រតីទឡើយទរលខ្្ុ ាំសថិតកនុងជីៃតិទរលទ ះ។ ទយើងមនិោចបាំរនចាបសុ់ខ្ភារ
របស់ព្រះជាម្ចា ស់ ដដ្លម្ចនទៅកនុងព្រះបនទូលរបស់ព្រះអងគ ទហើយរ ាំរឹងថានឹងគ្នម ន
ជមៃអឺវីប ះរល់ទឡើយ។ ោ ងទហាចណាស់ ទយើងកន៏ឹងអស់កម្ចល ាំងដដ្រ ទបើទយើងមនិ
ទមើលដេខ្លួនឲ្យលអទេទ ះ។ 

េមីៗ ទនះ ខ្្ុ ាំបានៃះកាតប់ែូរឆ្អឹងជាំនី ទោយសារខ្ះេឹកស ល ក ់ និងស ល កវ់នឆ្អឹងជាំនី
មនិព្តូៃគ្នន ទៅកនុងរាងកាយរបស់ខ្្ុ ាំ។ ទទះជាោ ងណា ខ្្ុ ាំបានអសាា រយកនុងចិតែទោយ
បានជាសះទឡើងៃញិលអ េវីដ្បតិខ្្ុ ាំធ្លល ប ់ ចុកចាបោ់ ងខាល ាំងទោយសារលាំហាត់ព្បាណ
ដដ្លប ះរល់រីដផនកណាមយួវនរាងកាយកែី។ ការចុកចាប់ទ ះ គឺរទបៀបដដ្លរាង
កាយរបស់ខ្្ុ ាំព្បាបខ់្្ុ ាំឲ្យបនថយទលបឿន បនថយសកមមភារ ទហើយអត់្ មតឲ់្យបានទព្ចើន
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ជាងទនះៃញិ។ ព្គូទរេយរបស់ខ្្ុ ាំកប៏ានព្បាបខ់្្ុ ាំដដ្រថា េុកឲ្យការចុកចាបជ់ាអនកដែ ាំ
អនកថា អវីដដ្លអនកគួរទ្វើ អវីដដ្លមនិគួរយ្វើ។ ទលាកបាននិោយថា “ទបើអនកទ្វើកិចាការ
ទព្ចើនវេៃមយួ ទ ះអនកនឹងបទងកើនការ ឈចុឺកចាបទ់ព្ចើនទៅវេៃប ទ ប ់ ដូ្ទចនះចូរបនថយ
សកមមភាររបស់អនក រចួេុកឲ្យការឈចុឺកចាបស់ៃប់ទៅៃញិចុះ”។ 

ទលាកប ូលបានសរទសរសាំបុព្តទផ្ើទៅអនកទអទភសូថា “ទហតុទនះ ចូរបងបអូនទព្បើ
ទព្គឿងសគសាដ ៃុ្ទាំងប ុ ម នរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ទៅ ទដ្ើមបទីោយបងបអូនោចតេល់ទៅ
វេៃអរមងគល ទហើយម្ចនជាំហររងឹបុឹងដ្ដដ្ល ទោយបានទព្បើព្គបម់ទ្ាបាយ” (ទមើល
ទអទភសូរ៦:១៣)។ ទៅឲ្យជាប់នឹងព្រះព្គិសគ ឲ្យជាបន់ឹងទសចកែីព្សឡាញ់របស់ព្រះ
អងគ ទហើយេុកចិតែព្រះអងគឲ្យទព្បាសអនកឲ្យជា។ ចូរទ្វើអវីដដ្លព្រះជាម្ចា ស់ បងាា ញអនក
ឲ្យទ្វើ ទហើយសាំរាកកនុងទសចកែីព្សឡាញ់របស់ព្រះអងគ រចួសងឃមឹទលើការសាែ រទឡើងៃញិ 
រមួទាំងការទព្បាសជមៃឲឺ្យជាទាំងព្សុងផងដដ្រ។ 
 

មនសុសឆ្លា តរងទកុ្ ខតចិជាងមនសុសពឆ្លតលងង ់
 

ោ ងណាកម៏នុសេឆ្ល តវៃមនិោចទគចផុតរីការឈចឺាបទ់ាំងអស់បានដដ្រ គ្នតោ់ច
នឹងរចួផុតរីេុកខ លាំបាកជាទព្ចើនដដ្លមនុសេលៃងម់និោចទគចផុត។ ទបើទោងតាម
ចាបរ់បស់ព្រះជាម្ចា ស់ ទយើងនឹងព្ចូតកាតរ់ីអវីដដ្លទយើងសាបទព្រះ (ទមើលកាឡាេី 
៦:៧ ម្ច ថាយ ៧:១-២ លូកា ៦:៣១)។ ចាំទរះខ្្ុ ាំ វាជាការគិតដដ្លព្សគតព់្សគាំ 
ទហើយជាការមយួដដ្លទយើងគួរចងចាាំទរៀងរាល់វេៃ។ 

ទបើមនុសេម្ចន កម់និបានទសាម ះព្តងន់ឹងភរោិរបស់ខ្លួនរីរបីដ្ងទហើយ ទ ះគ្នតន់ឹង
ឈចឺាប់ោ ងដ្ាំណាំ ទោយបាតប់ងេ់ាំ កេ់ាំនង។ ទ ះជាកាំហុសរបស់គ្នត ់ទហើយគ្នត់
កាំរុងព្ចូតកាតរ់ីអវីដដ្លគ្នត់បានសាបទព្រះប ុទណាា ះ។ ទបើម្ចនម្ចន កច់ាំណាយោ ង
ហួសទហតុ ទាំងផលូៃោរមមណ៍ ទ ះចុងបញ្ាបគ់ឺនឹងម្ចនសាំរ្ទោយបាំណុល ទហើយ
ទ ះជាកាំហុសរបស់គ្នត់ផ្លទ ល់ ទោយសារគ្នត់បានទព្រះភារលៃីលៃឺ រចួទរលទនះគឺ 
ជាលេធផលព្ចូតកាតម់កៃញិទហើយ។ ព្េោះគមពរីសុភាសិតម្ចនអាំណះអាំណាងោ ង
ទព្ចើនអាំរីទរឿងលៃីលៃឺទោយសមែដីដ្លនឹងបងកៃកឹៃរកនុងជីៃតិរបស់ខ្លួន។ ខាងទព្កាមទនះ
ជាឧទហរណ៍មយួ៖ 
 

សាំដ្រីបស់មនុសេទលល បណាដ លទោយម្ចនការទឈ្លល ះព្បដកកគ្នន  ទរល
ណាអនកទ ះនិោយរដមងទ្វើទោយម្ចនការវាយតបគ់្នន ។ 



96                                 ការទុក្ចិតតឥតរហងគើ! 
ម្ចតរ់បស់មនុសេទលល រដមងទ្វើទោយខ្លួនៃ ិស ទហើយរកយសាំដ្ីរបស់
អនកទ ះ ជាអ ទ កស់ាំរាប់ោកខ់្លួនឯង។ 

                                                                    សុភាសិត ១៨:៦-៧ 
 

កម៏្ចនព្រះបនទូលជាទព្ចើនទេៀត ដដ្លបទព្ងៀនទយើងអាំរីផលវនរកេសមែរីបស់ 
មនុសេឆ្ល តដដ្រ។ ខាងទព្កាមទនះ គឺជាឧទហរណ៍មយួ៖ 

 

អនកដដ្លនិោយប បាចប់ ទបា ច ដតងដតទ្វើទោយអនកដ្វេរបសួ ដូ្ច
ចាកម់យួោៃ រឯីរកយសាំដ្ីរបស់មនុសេម្ចនព្បាជ្ា ជាឱសេរាបាល
មុខ្របសួ។ 
                                                         សុភាសិត ១២:១៨ 

 

ទលើសរីទនះ ការខ្ិតខ្ាំនិោយរកយសមែពី្បកបទោយព្បាជ្ា ទយើងកោ៏ចទព្ជើស
ទរ ើសសកមមភារដ្៏ឆ្ល តវៃដដ្រ។ ព្េោះគមពរីសុភាសិតបទព្ងៀនទយើងថា ព្បាជ្ាគឺម្ចនតវមល
បាំផុតដដ្លទយើងោចដសវងរកតាម និង ព្បតិបតែិកនុងទ ះ។ ទសចកែីសនាបានទ្វើទឡើង
ចាំទរះមនុសេឆ្ល ត គឺម្ចនទព្ចើនបរបិូរណ៍ និងគួរព្បាថាន ដូ្ចជា៖ ការគ្នបច់ិតែ ភារម្ចន
បាន ោយុដៃង ការទលើកកមពស់ ភារចាស់លាស់ ការការររ ទៅម្ចនទព្ចើនទេៀត។ 

វាចាស់ណាស់ថា ទយើងមនិព្ចូតកាត ់ ឬជួបទោយផ្លទ ល់ភាល មៗនូៃផលដដ្លទកើត
ទចញរីជទព្មើសដ្៏លៃីលៃឺដដ្លទយើងបានទ្វើទេ ទបើដូ្ទចាន ះដមន ទ ះទយើងនឹងជួបភារៃកឹ
ៃរមនិខាន។ ព្បទសើរណាស់ ទោយទយើងោចេេួលការអត់ទទស និងព្រះគុណ រីព្េោះ
ជាម្ចា ស់ កប៏ ុដនែទបើទយើងទៅដតេេឹង សាបទព្រះភារលៃីលៃឺទេៀត ទ ះទយើងនឹងព្ចូត
ផល និងភលកសនូៃការឈចឺាបខ់្លះមនិខាន។ 

ទយើងរស់ទៅកនុងរិភរទលាកដដ្លបានសង់ទលើព្គិះវនសីល្ម ៌ ទហើយក៏ម្ចនផល
សាំរាបក់ិរោិ អសីល្មផ៌ងដដ្រ។ ឧទហរណ៍៖ ទបើម្ចនម្ចន កេ់េួលទនសុរា ទហើយ
ទបើករេយនែ ទគោចនឹងព្តូៃរបសួ ឬកប៏ងករបសួដ្ល់អនកដ្វេ។ ទបើម្ចនម្ចន កម់្ចនកាំហឹង
ជាញឹកញយ ទគោចនឹងគ្នម ននរណារាបរ់ក។ ទបើម្ចនទគសម្ចល ប់មនុសេ ទគោចនឹង
េេួលការអត់ទទស ប ុដនែក៏ព្តូៃចាំណាយជីៃតិរបស់ទគទៅកនុងគុកផងដដ្រ។ វាព្បដហល
ជាលអ ទបើទយើងចាំណាយទរលវនវេៃនីមយួៗគិតអាំរីរទបៀបដដ្លទយើងនិោយ និងទ្វើ
សកមមភារដដ្លោចម្ចនផលប ះរល់ទ ះ។ ទ្វើដបបទនះ ោច ាំឲ្យទយើងទ្វើការសាំ
ទរចចិតែឆ្ល តជាងសរវដ្ង។ 

ទលាកសាៃក័ទរព្តុសនិោយអាំរីការឈចឺាប់ដដ្លទយើងសមេេួល និង មនិសម 
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េេួល។  ទលាក ដេលងថា ការដដ្លឈចឺាបរ់ីភារអយុតែិ្មទ៌ោយបានទ្វើទរឿងព្តឹមព្តូៃ 
ទ ះព្បទសើរជាងការឈចឺាបរ់ីការ ដដ្លបានទ្វើទរឿងមនិព្តឹមព្តូៃ (ទមើល ១ទរព្តុស 
២:១៩-២០ និង ៤:១៥-១៦)។ 

ខ្្ុ ាំោចនិោយោ ងចាស់ថា ខ្្ុ ាំកានដ់តទរៀនព្រះបនទូលព្រះ ខ្្ុ ាំក៏កានដ់តេេួលបាន
ព្បាជ្ា ទហើយកានដ់តអនុៃតែទៅកនុងជីៃតិ ទ ះខ្្ុ ាំកក៏ានដ់តម្ចនការឈចឺាបត់ិចទៅៗដដ្រ
។ ព្េោះគមពរី គឺជាការដែ ាំសាំរាបជ់ីៃតិ! ទហើយជួយ ទយើងឲ្យម្ចនការព្បុងព្បយត័នទរៀង
រាល់ទរលទយើងទ្វើការសាំទរចចិតែ ទ្វើអវីៗដដ្លសាំខាន ់ រីទព្រះជទព្មើសនីមយួៗកម៏្ចន
នូៃលេធផលរបស់វាផងដដ្រ។ អស់អនកណាដដ្លព្បព្រឹតែតាមព្រះបនទូលរបស់ព្រះ នឹង
មនិកាល យជាជនរងទព្គ្នះទេ រីទព្រះវាមនិព្គ្ននដ់តទ្វើឲ្យការសាំទរចិតែទ ះជួយ ទគឲ្យ
ឈនះប ុទណាា ះទេ ប ុដនែទគដេមទាំងោចទរៀនការទ ះដេមទេៀតផង។ ខ្្ុ ាំធ្លល បជ់ាទសករ
វនការរ ាំទលាភបាំរនផលូៃទភេមុនខ្្ុ ាំបានទរៀនព្រះបនទូលរបស់ព្រះទៅទេៀត ប ុដនែទរល
ទនះខ្្ុ ាំម្ចនទសរភីាររីវាទហើយ រីទព្រះខ្្ុ ាំបានទ្វើនូៃជទព្មើសដដ្លព្សបនឹងផលូៃរបស់ព្រះ
ជាម្ចា ស់។ 
 

ព ើងនងឹរងទកុ្ ខការពបៀតពបៀនពោ ព្រោះ 
ពសចក្តជំីពនឿរបស់យ ើងជា្គសិតបរសិទ័ 

 

ទលាកសាវកប ូលបានសរទសរសាំបុព្តទផ្ើទៅទលាក្ីម ូទេរទដ្ើមបរី ាំលឹកគ្នត ់ អស់អនក
ណាដដ្លរាោមរស់ទៅ ទោយទគ្នររទកាតខាល ចព្រះជាម្ចា ស់ នឹងរងេុកខទោយការ
ទបៀតទបៀន រីទព្រះដតជាំហររបស់រួកទគ (ទមើលព្េោះគម្ពរី ២្ីម ូទេរ ៣:១២)។ ទលាក
សាវកប ូលកធ៏្លល ប់បាននិោយថា េវីដ្បតិគ្នតប់ានរងការទបៀតទបៀនជាទព្ចើនដមន ដត 
ព្រះជាម្ចា ស់បានរ ាំទោះគ្នតរ់ីការទ ះទាំងអស់ (ទមើលព្េោះគម្ពរី២្ីម ូទេរ ៣:១១)។ ខ្្ុ ាំ
រិតជាម្ចនទសចកែីដ្ឹងគុណណាស់ ទោយព្គប់ទរលវនការឈចឺាប ់ទយើងម្ចនទសចកែី
សនារីការសទគងាគ ះ ទហើយម្ចនអភយ័ឯកសិទ្ធិេុកចិតែព្រះសាំរាបក់ារសទគងាគ ះទ ះ
ផងដដ្រ។ ទយើងព្តូៃដតម្ចនការអត់្ មត ់ និងរងឹម្ចាំទរលការលាំបាកមកដ្ល់ ប ុដនែ
ព្រះជាម្ចា ស់ទសាម ះព្តង់ ព្រះអងគរ ាំទោះទយើង ទហើយដេមទាំងចាំទរ ើនកម្ចល ាំងទយើងឲ្យម្ចន 
សមតថភារតយុេធនឹងភារៃកឹៃរជាមយួនឹងកិរោិម្ចោេលអ ទបើទយើងម្ចនឆ្នទៈចង់ទ់្វើ
ដមនទ ះ។ 

ម្ចនរួកទយើងតិចទេដដ្លបានឆ្លងកាតក់ារទបៀតទបៀន។ ជាញឹកញយ ការទបៀត
ទបៀនមកកនុងេព្មងប់ដ្ិទស្រីព្គួសារនិងមតិែភ័គកែ។ បេរិទសា្ន្ផ៍្លទ ល់របស់ខ្្ុ ាំព្តង់



98                                 ការទុក្ចិតតឥតរហងគើ! 
ចាំែុចទនះគឺព្ជាលទព្ៅគួរសមទហើយឈចឺាប់ណាស់។ ប ទ បរ់ីទ ះ ម្ចនការព្តាស់
ទៅឲ្យខ្្ុ ាំបទព្ងៀនព្រះបនទូលព្រះ ខ្្ុ ាំធ្លល បទ់គព្បាបឲ់្យទដ្ើរទចញរីព្កុមជាំនុាំរបស់ខ្្ុ ាំ 
ទហើយរងការបដ្ិទស្រីព្គួសារ និងមតិែភគ័កែដេមទេៀតផង។ ជាមនុសេ មនិព្សួលទេ 
កនុងការដសវងរកភាររបួរមួទៅកនុងភារដបកបាក់ទ ះ។ ទយើងចង់ឲ្យមនុសេព្គប់គ្នន ដូ្ច
ជាទយើង ទបើមនិដូ្ទចាន ះទេ ទយើងម្ចនោរមមណ៍ថា ការគិត ទោបល់ និងសកមមភារ
របស់ទយើងនឹងរងការវាយព្បហារមនិខាន។ 

ខ្្ុ ាំបានទបាះជាំហានទចញរីភារ្មមតា និងបានេេួលយកតាំដណងសាំរាប់គសែីៗ 
ទហើយខ្្ុ ាំទជឿជាកថ់ា ខ្្ុ ាំបានឮព្រះសូរទសៀងរីព្រះជាម្ចា ស់។ វាព្គបព់្គ្ននទ់ហើយ ដដ្ល
បញ្ាូ នមនុសេធ្លល កចូ់លកនុងទសចកែីទព្កា្។ ទតើខ្្ុ ាំបានគិតថា ខ្្ុ ាំជានរណា? ខ្្ុ ាំរុាំបាន
េេួលការអប់រ ាំព្គប់ព្គ្នន់ទេ។ ខ្្ុ ាំព្គ្ននដ់តជាគសែីម្ចន កប់ ុទណាា ះ ឯគសែីៗមនិទ្វើអវី្ាំដុ្ាំទេ 
កនុងចាំទណាមទយើង។ ខ្្ុ ាំរុាំបានដ្ឹងរីការទ ះទេ ប ុដនែវាជាការប ុនប ង ដ្ាំបូងរបស់ម្ចរ 
ដដ្លរាោមទ្វើឲ្យខ្្ុ ាំបញ្ឈប ់ ទហើយទៅកដនលងដ្ដដ្លរបស់ខ្្ុ ាំៃញិ ជាកដនលងទៃេ  
និងខ្វះខាត។ 
េួកសាៃក័បានេេួលការព្រម្ចនរីព្រះៃញិ្ញា ណដ្៏ៃសុិេធថា រួកទលាកនឹងរងការ

ទបៀតទបៀន ដតរួកទលាកទៅដតទបាះរួយទៅមុខ្ោ ងកាល ហានដ្ដដ្ល។ ព្រះទយស ូ
បទព្ងៀនទយើងថា អស់អនកណាឮព្រះបនទូល “ទហើយេេួលយកទោយអាំណរ” កនុងរយ:
ទរលខ្លី ដតទរលការទបៀតទបៀនចូលមករករ់ន័ធនឹងព្រះបនទូល រួកទគបានការររខ្លួន
ឯង ទហើយកដ៏្ួលចុះទៅ (ទមើលព្េោះគម្ពរីម្ច កុស ៤:១៦-១៧)។ 

ទយើងទាំងអស់គ្នន ចងឲ់្យទគេេួលសាគ ល់។ គ្នម ននរណម្ចន ករ់កីរាយនឹងការឈចឺាប់
ទោយទគបដ្ិទស្ទ ះទេ ទព្រះវាជាការឈចឺាបផ់លូៃោរមមណ៍ ដដ្ល្ៃន់្ ៃរខាល ាំងដដ្រ 
ឯឥេធិរលរបស់វាោចទៅជាបន់ឹងទយើងយូរផងដដ្រ។ ព្រះទយស ូ ព្តូៃបានទគបដ្ិទស្ 
និងរងការព្បម្ចេ (ទមើលទអសាយ៥៣:៣)។ ជាក់ដសែង ព្េោះគម្ពរី យ ូហាន ១៥:២៥ 
កដ៏េលងថា ទគសអប់ព្រះអងគទោយគ្នម នទហតុផល។ តាមរិតព្រះអងគលអ ព្រះអងគ មនិដដ្ល
បានទ្វើអវីខុ្សទឡើយ ដតព្រះអងគព្តូៃទគទ្វើេុកខ។ ព្រះអងគព្បាប់ទយើងថា សិសេនឹងមនិ្ាំ
ជាងព្គូទេ (ទមើលលូកា ៦:៤០)។ ទបើព្រះអងគរងេុកខ ទយើងករ៏ ាំរឹងថា រងេុកខដូ្ចគ្នន ។ 

ខ្្ុ ាំចងដ់ចកចាយខ្គមពរី២ខ្ អាំរីការឈចឺាប់ដដ្លរិបាកសាំរាបខ់្្ុ ាំ កនុងព្គ្នដ្ាំបូងវន
ជីៃតិរបស់ខ្្ុ ាំ៖ 

 

ទបើម្ចនបងបអូនណាម្ចន ករ់ងេុកខលាំបាកទោយអយុតដិ្ម ៌ ទហើយស ូព្ទាំ 
ទព្រះយល់ដ្ល់ព្រះជាម្ចា ស់ ទតាងចាតេុ់កថា ព្រះអងគព្បណីសទ ដ ស 
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ដ្ល់បងបអូនទ ះទហើយ។ 
ព្រះអងគព្តាស់ទៅបងបអូនមក ទោយរងេុកខលាំបាកោ ងទនះ ទព្រះព្រះ
ព្គិសដ*ក៏បានរងេុកខលាំបាកសាំរាបប់ងបអូន េុកជាគាំរទូោយបងបអូនទដ្ើរតាម
គនលងរបស់ព្រះអងគដដ្រ។ 

១ទរព្តុស ២:១៩ និង២១ 
 

ខ្្ុ ាំមនិោចដឹងថា ទហតុអវីព្រះជាម្ចា ស់ព្គ្នបព់្រះេឫេ័យ ទរលខ្្ុ ាំឈចឺាប់ ប ុដនែចុង
ទព្កាយខ្្ុ ាំដ្ឹងថា វាមនិដមនជាការឈចឺាប ់ និងរងេុកខរបស់ខ្្ុ ាំទេដដ្លព្រះអងគគ្នបព់្រះ
េឫេយ័ ការរិតទ ះគឺ ខ្្ុ ាំចងទ់្វើវាទដ្ើមបពី្រះអងគទេទតើ។ វាមនិដម្ន្ជាការឈចឺាប់
របស់ទយើងទេ ដដ្លថាវ យសិររុីងលអទៅព្រះជាម្ចា ស់ ដតគឺសមតថភាររបស់ទយើងទេ 
ដដ្លទឆ្លើយតបលអកនុងភារឈចឺាប។់ ទរលណាទយើងឈចឺាបក់៏ទោយ ព្រះជាម្ចា ស់ក៏
ឈចឺាប់ជាមយួនឹងទយើងដដ្រ គឺដូ្ចទយើងឈចឺាប់ទរលកូនៗរបស់ទយើងឈចឺាបដ់ដ្រ។
គ្នម នអវីោចបាំដបកទយើងទចញទសចកែីព្សឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចា ស់បាន្ទឡើយ ទហើយ
ព្រះអងគកន៏ឹងមនិទបាះបងទ់យើងទចាលដដ្រ  
គ្នម នមែងណាទសាះទឡើយ (ទមើលព្េោះគម្ពរី 
រ  ូម៨:៣៨-៣៩ និងទហព្បឺ១៣:៥)។ ទទះ
ជាទយើងម្ចនោរមមណ៍ថា ព្រះអងគទបាះបង់ 
ទយើងទចាល ដូ្ចព្គ្នព្រះទយស ូ ទៅទលើទឈើ
ឆ្ក ងកែី ក៏ព្រះអងគនឹងមនិទ្វើទឡើយ។ មនិថាអនកព្បឈមនឹងអវីទេទរលទនះ ចូរដ្ឹងថា 
ព្រះជាម្ចា ស់គឺគង់ទៅជាមយួអនក ទហើយព្រះអងគម្ចនគាំទរាងរ ាំទោះអនក និងទព្បាស អនក
ឲ្យជាផងដេមទេៀតផង។ 

ព្រះទយស ូបានដេលងថា ទយើងបានររទហើយ ទរលណាទយើងព្តូៃទគទបៀតទបៀន
ទោយសារទសចកែីសុចរតិ ទហើយទយើងនឹងេេួលរងាវ នដ់្អ៏សាា រយទៅសាថ នសួគ៌ (ទមើល
ព្េោះគម្ពរី ម្ច ថាយ៥:១០-១២)។ ទបើអនកដូ្ចជាខ្្ុ ាំ មនិចងរ់ង់ចាាំេេួលរងាវ ន់ទរលអនក
ទៅដ្ល់សាថ នសួគទ៌េទ ះ ព្រះទយស ូកប៏ានដេលងដដ្រថា ទបើទយើងចុះ ចាញ់ទោយសារ
ព្រះអងគ និងទោយសារដតដ្ាំណឹងលអ ទ ះទយើងនឹងព្ចូតកាត់ទៅកនុងជីៃតិបចាុបបនន និង 
ព្គ្នប ទ ប់ដដ្លនឹងមកដ្ល់មនិខាន (ទមើលព្េោះគម្ពរីម្ច កុស១០:២៩-៣០)។ តាម
រយ:ខ្គមពរី២ខ្ខាងទលើទនះ ទយើងទ ើញទសចកែីសនាអាំរីរងាវ នទ់ាំងទៅសាថ នសួគ ៌
ទាំងទៅដផនដ្ី។ 

មិនថាអនកព្បឈមនឹងអវីទេទរលទនះ ចូរ
ដឹ្ងថា ព្រះជាម្ចា ស់គឺគងទ់ៅជាមយួអនក 
ទហើយព្រះអងគម្ចនគាំទរាងរ ាំទោះអនក និង
ទព្បាសអនកឲ្យជាផងដេមទេៀតផង។ 
 



100                                 ការទុក្ចិតតឥតរហងគើ! 
ទរឿងមយួដដ្លជាញឹកញាប ់ ទយើងទបាះបងទ់ចាល ទដ្ើមបបីាំទរ ើព្រះជាម្ចា ស់ឲ្យអស់រី

ចិតែទ ះគឺ ទករ ែិ៍ទឈ្លម ះ។ ព្រះទយស ូបានទ្វើឲ្យខ្លួនឯងអស់ទករ ែិ៍ទឈ្លម ះ (ទមើលព្េោះគម្ពរី
ភលីីរ២:៧) ទហើយទរលទនះ វាងាយឲ្យ ខ្្ុ ាំយល់ណាស់ថា ទហតុអវីទរលទនះ។ ទបើ
ទយើងខ្វល់ខាវ យខាល ាំងថា ទតើមនុសេគិតដូ្ចទមែចរីទយើង ទ ះ ទយើងនឹងមនិទដ្ើរតាមព្រះ
ព្គិសែទរញេាំហឹងទេ។ ខ្្ុ ាំបានលះបងទ់ករ ែិ៍ទឈ្លម ះរបស់ខ្្ុ ាំជាមយួអស់អនកមយួចាំនួន
ដដ្លខ្្ុ ាំបានសាគ ល់ ទៅទរលព្រះជាម្ចា ស់បានព្តាស់ទៅខ្្ុ ាំ ទហើយទរលទនះ ព្រះអងគ
បានឲ្យរងាវ នដ់្ល់ខ្្ុ ាំទហើយ។ ទរលទនះ ខ្្ុ ាំម្ចនមតិែទព្ចើនជាងទរលខ្្ុ ាំទបាះបងទ់ចាលរី
មុនណាស់។ 

ព្រះជាម្ចា ស់ នឹងផែល់រងាវ នដ់្ល់អស់អនកឧសាហ៍រាោមដសវងរកព្រះអងគ (ចូរ
ទមើលព្េោះគម្ពរី ទហព្បឺ១១:៦)។ ទរលណាអនកកាំរុងឈចឺាបរ់ីការទបៀតទបៀន 
ចូរសមលងឹទៅឯរងាវ នខ់ាងមុខ្ដដ្លព្រះជាម្ចា ស់ បានទព្គ្នងេុកសាំរាបអ់នកចុះ! ទបើអនក
ឈចឺាប់ទោយបាតប់ង់ទករ ែិ៍ទឈ្លម ះរបស់អនក ឬទោយព្តូៃបានជាំនុាំជាំរះ មនិបានទសមើភារ 
ទហើយព្តូៃទគរះិគនទ់ោយសារទសចកែីជាំទនឿកនុងព្រះជាម្ចា ស់ទ ះ ចូរកុាំអស់សងឃមឹ។ 
ចូរ បនែេុកចិតែព្រះជាម្ចា ស់ ទហើយទមើលទៅឯរងាវ ន់របស់អនកទៅខាងមុខ្ៃញិ។ 



 
ជំពូក ១១ 

 

ហេតផុលដែលនាំហោយហយើងរងទកុ្ខ 
(ដផែក្ទី ២) 

 
នៅក្នុងជំពូក្ក្ន្លងមក្ ខ្ុ ំបាន្បរយិាយជាមយួន្ឹងនេតុផលចំន្ួន្បី ថានេតុអ្វីនយើង
រងទុក្ខ។ ទីមយួន ោះគឺអ្តថិភាពនន្អ្ំនពើបាប។ ទីពីរ ខ្ុ ំបាន្ន្ិយាយអ្ំពីការរងទុក្ខ
នោយសារការបនងកើតជំនរ ើសដែលមនិ្ឆ្លល តនៃ។ នេើយទីបី ខ្ុ ំបាន្ន្ិយាយអ្ំពីការរងទុក្ខ
នៃទ ជាលទធផលនន្ការដែលត្តូៃនគនបៀតនបៀន្នោយសារនសចក្តីជំនន្ឿរបស់នយើង
នលើត្ពោះជាម្ចា ស់។ 

នៅក្នុងជំពូក្នន្ោះ ខ្ុ ំចងប់ន្តបរយិាយជាមយួនេតុផលនេតុអ្វីនយើងរងទុក្ខនៃទ  
នេើយខ្ុ ំអ្ធិសាា ន្ ដែលវាន្ឹងម្ចន្ត្បនយាជន្ែ៍ល់អ្នក្ក្នុងការនែើររបស់អ្នក្ជាមយួត្ពោះ
ជាម្ចា ស់។ 

 

យយើងរងទកុ្ ខអយតុ្តធិម៌យោយសារអំយ ើបាបរបស់មនសុសដទទ 
 

ត្បនេទនន្ការរងទុក្ខនន្ោះគឺពិបាក្ណាស់សត្ម្ចប់នយើងនែើមបតី្រតំ្ទ ពីនត្រោះនយើងម្ចន្
អារមមណ៍ថានយើងមនិ្ម្ចន្ក្ំេុសរល់ដតនសាោះ នេើយនយើងក្ំពុងរងទុក្ខនៃទ 
សត្ម្ចបអ់្វីដែលនៅេួសពីការត្គបត់្គងរបស់នយើង។ គំន្ិតទីមយួដែលនយើងម្ចន្គឺ 
នន្ោះគឺមិន្យុតតិធម៌នទ នេើយវាជាក្ច់ាស់ណាស់គឺមនិ្ដមន្។ ប ុដន្តនរោះបីជាជីៃតិមនិ្
ដមន្ដតងដតយុតតិធម៌ក្តី អ្នក្រងំឡាយណាដែលោក្់នសចក្តីជំនន្ឿរបស់ពួក្នគនលើត្ពោះ
ជាម្ចា ស់អាចរពំឹងថាន្ឹងន ើញនសចក្តីយុតតិធម៌របស់ត្ទង់នៅក្នុងនពល ន្ិង ផលូៃរបស់
ត្ទង ់។ ពីនត្រោះត្ពោះអ្ងគត្សលាញ់នសចក្តីយុតតិធម៌ ត្ពោះអ្ងគសពវត្ពោះេឫទយ័នធវើអ្វីដែល
ខុសនអាយជាត្តូៃ។ ត្ទងគ់ឺជាអ្នក្ដក្តត្មូៃរបស់នយើង នេើយត្ទងស់ងសឹក្ជួសនយើង
នៅនពលដែលនយើងទទួលរងភាពអ្យុតតិធម៌។ 

នរោះបីវាជាការរនំលាេបំរន្ក្នុងៃយ័កុ្ម្ចរក្តី ត្តូៃបាន្ឈ្លល ន្រន្នោយអ្យុតតិធម៌
ពីនត្រោះដតពណ៌ដសបក្របស់ខ្ុ ំ នេទរបស់ខ្ុ ំ សញ្ជា តិរបស់ខ្ុ ំ រនឺោយសារនេតុផលរាប់
រន្ន់ផេងនទៀត ភាពអ្យុតតិធម៌ដតងដតនធវើនអាយការឈចឺាបក់្បន់ត្ៅ នេើយត្បសិន្នបើ



102                                 ការទុក្ចិតតឥតរហងគើ! 
នយើងមនិ្នោោះត្សាយវានអាយបាន្ត្តឹមត្តូៃនទន ោះ នយើងមនិ្អាចចាក្នចញពីែំនៅែ៏
នត្ៅន ោះបាន្នទ នេើយសាល ក្សាន មនៅក្នុងត្ពលឹងរបស់នយើងន ោះម្ចន្ឥទធិពលែល់
រនបៀបដែលនយើងរស់នៅ។ 

លក្ខណៈមយួនន្លក្ខណៈរបស់ត្ពោះជាម្ចា ស់ ដែលខ្ុ ំទទួលបាន្នសចក្តីរនំេើបបំផុត
ន ោះ គឺថាត្ទងគ់ឺជាត្ពោះនន្នសចក្តីយុតតិធម៌។ នៅទីនន្ោះគឺមយួនន្នសចក្តីសន្ារបស់
ត្ទងដ់ែលនយើងអាចោក្់នសចក្តីទុក្ចិតតរបស់នយើងនៅក្នុងត្ទង់ៈ 

 

ែបតិនយើងបាន្សាគ ល់ត្ពោះជាម្ចា ស់ដែលម្ចន្ត្ពោះបន្ទូលថា «ការសងសឹក្
នត្សចដតនៅនលើនយើង គឺនយើងនទនតើដែលន្ឹងតបសនងែល់នគ» នេើយ «
ត្ពោះអ្ម្ចា ស់ន្ឹងៃនិ្ិចឆ័យនរសត្បជារាស្រសតរបស់ត្ពោះអ្ងគ»។ 

នេត្បឺ ១០៖៣០ (KHSV) 
 

អ្សាា រយ! នន្ោះជាគមពរីែអ៏្សាា រយន្ិងនលើក្ទឹក្ចិតត នេើយត្បសិន្នបើអ្នក្ក្ំពុងរងទុក្ខ
នោយសារភាពអ្យុតតិធម៌មក្ពីមនុ្សេណាម្ចន ក្់នផេង អ្នក្គួរដតលាក្ខ់គមពរីនន្ោះនៅ
ក្នុងែួងចិតតរបស់អ្នក្ នេើយទុក្ចិតតត្ពោះជាម្ចា ស់ យំក្ការសន្ាមក្ោក្ន់ៅក្នុងជីៃតិ
របស់អ្នក្។ 

ខ្ុ ំម្ចន្បទពិនសាធន្៍ ជាមយួន្ឹងនសចក្តីយុតតិធម៌របស់ត្ទងន់ៅក្នុងជីៃតិផ្ទទ ល់របស់
ខ្ុ ំនលើកាលៈនទសៈជានត្ចើន្។ ខ្ុ ំធ្លល បប់ាន្នរៀបរាបអ់្ំពីការបែិនសធដែលខ្ុ ំធ្លល បម់្ចន្
បទពិនសាធន្៍នៅក្នុងពន័្ធក្ិចារបស់ខ្ុ ំ នេើយនរោះបីជាវាបាន្ចំណាយនពលជានត្ចើន្ឆ្លន  ំ
ម្ចន្មនុ្សេពីរបី ក្ដ់ែលបាន្នធវើនអាយខ្ុ ំឈចុឺក្ចាប់យា ងខ្ល ងំ បាន្ចាប់នផតើមសូម
អ្េយ័នរស ន្ឹងបាន្ន្ិយាយថា ៃធិីដែលពួក្នគបាន្ត្បត្ពឹតតចំនរោះខ្ុ ំន ោះគឺខុស។ 

ការសងសឹក្ចំនរោះអ្ំនពើអ្យុតតិធ៌មន ោះម្ចន្ន្យ័ថា អ្នក្សងវាត្តឡបន់ៅៃញិ
សត្ម្ចបអ់្វីដែលបាន្នក្ើតនឡើងចំនរោះអ្នក្។ នៅទីនន្ោះមនិ្ម្ចន្អ្វីដផែមជាងការដែល
នមើលន ើញថាត្ពោះជាម្ចា ស់នសាម ោះត្តងន់្ិងត្បរន្ពរអ្នក្ ពីនត្រោះអ្នក្ណាម្ចន ក្ប់ាន្
ត្បត្ពឹតតចំនរោះអ្នក្នោយអ្យុតតិធ៌ម ប ុដន្តនយើងត្តូៃដតនបាោះបង់ការពាយាមនធវើនអាយ
អ្នក្នផេងសងត្តឡបម់ក្នយើងសត្ម្ចប់ភាពអ្យុតតិធម៌ដែលនយើងបាន្ត្រតំ្ទ ត្បសិន្
នបើនយើងចង់ន ើញត្ពោះជាម្ចា ស់បង្ហា ញនយើង។ 

ប ទ បព់ីការបំរន្ផលូៃនេទនោយឪពុក្របស់ខ្ុ ំ ន្ិងត្តូៃបាន្នបាោះបងន់ចាលក្នុង
សាថ ន្ភាពន ោះនោយម្ចត យរបស់ខ្ុ ំនេើយមនុ្សេដែលម្ចន្ទំ ក្់ទំន្ងែនទនទៀតមនិ្
បាន្នធវើអ្វីនសាោះនែើមបជីួយ ខ្ុ ំ ខ្ុ ំពិតជាម្ចន្ឥរយិាបថពុលន្ឹងជីៃតិរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំធ្លល បច់ង់
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សងត្តឡប់នៅមនុ្សេដែលបាន្នធវើនអាយខ្ុ ំឈចឺាប់ៃញិ ែូចគ្នន ដែរសត្ម្ចបម់នុ្សេ
ដែលមនិ្បាន្ជួយ ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំធ្លល ប់ម្ចន្ភាពជូរចត់ ដែលនររនពញនៅនោយភាពតូចចិតត 
នេើយម្ចន្អារមមណ៍ថាដផន្ែីជំរក្អ់្វីមយួខ្ុ ំ។ ពិតណាស់គ្នម ន្អាក្បបក្ិរយិាដបបណា
មយួលែសត្ម្ចបខ់្ុ ំនទ។ ពួក្វាមនិ្បាន្នោោះត្សាយបញ្ជា របស់ខ្ុ ំ ឬ នធវើនអាយខ្ុ ំម្ចន្
អារមមណ៍ត្បនសើរនឡើងន ោះនទ ប ុដន្តពួក្វាបាន្បន្តនធវើនអាយខ្ុ ំលំបាក្។ ខ្ុ ំបាន្ទទួល
ការរនំលាេបំរន្ ដែលវាអាត្ក្ក្ត់្គបត់្គ្នន្ ់ប ុដន្តជានត្ចើន្ឆ្លន នំត្កាយមក្ខ្ុ ំនៅដតជាជន្
រងនត្គ្នោះនេើយជាប់នៅក្នុងអ្វីដែលបាន្នក្ើតនឡើង។ ខ្ុ ំពិតជាម្ចន្អារមមណ៍ថាខ្ុ ំន្ឹង
មនិ្ម្ចន្ជីៃតិធមមតាឬម្ចន្សុខភាពផលូៃចិតតលែន ោះនទ។ 

ខ្ុ ំបាន្ជាត្គិសទបរស័ិទ ដតខ្ុ ំពិតជាមនិ្បាន្សាគ ល់ត្ពោះបន្ទូលរបស់ត្ពោះន ោះនទ។ ខ្ុ ំ
បាន្នក្ើតជាថមី ប ុដន្តខ្ុ ំនៅដតនធវើអ្វីតាមផលូៃរបស់ខ្ុ ំជំន្ួសនអាយការសិក្ាន្ិងនែើរតាមផលូៃ
របស់ត្ពោះ។ នពលមយួខ្ុ ំបាន្នរៀន្ ដែលត្ពោះជាម្ចា ស់ត្សលាញ់នសចក្តីយុតតិធម៌ន្ិងចង់
នោោះត្សាយបញ្ជា ពីអ្តីតកាលរបស់ខ្ុ ំ ជំន្ួសខ្ុ ំដែលពាយាមនធវើវាតាមផលូៃរបស់ខ្ុ ំ អ្វីៗ
ត្គបយ់ា ងបាន្ចាប់នផតើមផ្ទល ស់បតូរសត្ម្ចបខ់្ុ ំ។ ខ្ុ ំមនិ្ចងន់្ិយាយអ្វីដែលវាបាន្នក្ើត
នឡើងនពញមយួយបន់ ោះនទ ប ុដន្តតាមលំោបលំ់នោយ ការបាក្ដ់បក្របស់ខ្ុ ំវាបាន្
សោះនសបើយនេើយ នេើយត្ពោះជាម្ចា ស់ពិតជាបាន្ែក្យក្ការអាត្ក្ក្ដ់ែលបាន្នក្ើត
ម្ចន្ចំនរោះខ្ុ ំនេើយបាន្នធវើវានអាយនចញមក្សត្ម្ចបក់ារលែ។ 

ត្ពោះជាម្ចា ស់តត្មូៃនអាយនយើងនបាោះបងអ់្តីតកាលនចាល នេើយបំនេលចសត្តូៃរបស់
នយើងនចាលរងំត្សុង អ្ធិសាា ន្សត្ម្ចបព់ួក្នគ នេើយសូមបកីារនអាយពរែល់ពួក្នគ
ែូចដែលត្ទង់បាន្ែឹក្ នំយើងពីរនបៀបនធវើវា។ ទីបញ្ាបឪ់ពុក្របស់ខ្ុ ំបាន្សូមការ
អ្េយ័នរសពីខ្ុ ំនេើយបាន្សត្មក្ទ់ឹក្ដេនក្នោយការសាត យនត្កាយ។ ខ្ុ ំម្ចន្អ្េយ័
ឯក្សិទធិនែើមបែីឹក្ គំ្នត់នៅរក្ត្ពោះជាម្ចា ស់ន្ិងនធវើពិធីត្ជមុជទឹក្ែល់គ្នត។់ គ្នត់បាន្
ត្បាបខ់្ុ ំថានតើគ្នត់ម្ចន្នម្ចទន្ភាពយា ងណាចំនរោះខ្ុ ំ នេើយន្ឹងក្ិចាការដែលខ្ុ ំបាន្
នអាយពរនៅក្នុងពន័្ធក្ិចា។ 

ខ្ុ ំគិតថាវាអាចន្ឹងម្ចន្សុៃតថិភាព ដែលភាគនត្ចើន្បំផុតនន្នសចក្តីរងទុក្ខក្នុងជីៃតិ
របស់នយើងមក្ពីភាពអ្យុតតិធម៌នោយសារមនុ្សេអាត្ក្ក្ ់ ប ុដន្តមយួដផនក្នន្ការរងទុក្ខ
នៃទ រងំន ោះគឺវាមក្ពីមនុ្សេដែលនគន្ិយាយថាពួក្នគត្សលាញ់នយើង។នៅនពល
ដែលន ោះជាក្រណីមយួរបសួគឺវាកាន្ដ់តនត្ៅ។ ប ុដន្តវាមនិ្ម្ចន្បញ្ជា ថាវានត្ៅយា ង
ណា រកឺ្ម៏្ចន្បញ្ជា ខ្ល ងំយា ងណាន ោះនទ ត្ពោះជាម្ចា ស់អាចនៅែល់វា ពាបាលវា នធវើវា
នអាយនចញមក្យា ងលែ នេើយសងសឹក្ជួសអ្នក្សត្ម្ចបក់ារឈចឺាបព់ីអ្តីតកាល។ 

ត្ពោះអ្ងគត្បរន្នអាយនយើងម្ចន្សុេមងគល នេើយអ្ំណរជំន្ួសការកាន្ទុ់ក្ខ (ត្ពោះ 



104                                 ការទុក្ចិតតឥតរហងគើ! 
គមពរី នអ្សាយ ៦១៖១-៣) នេើយត្ពោះអ្ងគសន្ាថាសងត្តឡបម់ក្នយើងៃញិនូ្ៃអ្វី
ដែលនយើងបាតប់ង។់ 
 

ត្ពោះអ្ម្ចា ស់ ជាត្ពោះរបស់អ្នក្ន្ឹងសាត រសាថ ន្ភាពរបស់អ្នក្ ត្ពោះអ្ងគន្ឹង
អាណិតអាសូរអ្នក្ នេើយត្បមូលអ្នក្ពីក្នុងចំនណាមជាតិសាសន្រ៍ងំ
ប ុ ម ន្ ដែលត្ពោះអ្ងគក្ំចាតក់្ំចាយអ្នក្នៅន ោះ។  

ទុតិយក្ថា ៣០៖៣(KHSV) 
  

មនិ្ម្ចន្មនុ្សេណាម្ចន ក្ច់ងរ់ងទុក្ខន្ិងឈចឺាប់នៅក្នុងជីៃតិរបស់ពួក្នគន ោះនទ 
ប ុដន្តវាជាការលែដែលែឹងថាអ្នក្ក្ំពុងឆ្លងកាតវ់ា ត្ពោះជាម្ចា ស់រចួរាល់ជានត្សចន្ឹងទូ
រតស់ងអ្នក្ត្បសិន្នបើអ្នក្តាមផលូៃរបស់ត្ទងន់្ិងទុក្ចិតតត្ទង់នែើមបនីធវើការែូនចាន ោះ។ 

 

យយើងរងទកុ្ ខយេទនា ីយ្រោះតត្យយើង ាយាមផ្លាសប់្តូរអវី  
តដលមានតត្្ ោះជាមាា ស់ប យុ ណ្ ោះអាចផ្លា ស់ប្តូរវាបាន 

 

ខ្ុ ំគិតថានរឿងមយួក្នុងចំនណាមនរឿងែំបូងដែលខ្ុ ំបាន្នរៀន្ន ោះគឺការកាតប់ន្ថយការរង
ទុក្ខនៃទ ខ្ងផលូៃអារមមណ៍របស់ខ្ុ ំ ដែលខ្ុ ំមនិ្នៅក្នុងការត្តួតត្តានន្នលាក្ីយន៍ន្ោះ។ 
នោយការនក្ើតមក្ជាមយួន្ិសេ័យធមមជាតិែរ៏ងឹរសួ ន្ិង ឈ្លល ន្រន្ អាក្បបក្ិរយិា         
«យក្បន្ទុក្» ខ្ុ ំបាន្ពាយាមត្គបត់្គងន្ិងផ្ទល ស់បតូរអ្វីៗជានត្ចើន្ដែលខ្ុ ំគ្នម ន្អ្ំណាច
នលើវា។ វាបាន្ យំក្ការឈចឺាបម់ក្នអាយខ្ុ ំជានត្ចើន្ឆ្លន  ំ នែើមបយីល់ថាត្ពោះជាម្ចា ស់
បាន្ចាបអ់ារមមណ៍យា ងខ្ល ងំចំនរោះការផ្ទល ស់បតូរខ្ុ ំ នត្ចើន្ជាងការផ្ទល ស់បតូរសាថ ន្ភាព
មនិ្លែរបស់ខ្ុ ំ។ ការពិតណាស់ ខ្ុ ំក្ត៏ស ូផងដែរជាមយួការពាយាមនែើមបផី្ទល ស់បតូរ
មនុ្សេក្នុងនលាក្របស់ខ្ុ ំ ែូនចនោះពួក្នគគួរដតនធវើនអាយខ្ុ ំម្ចន្ភាពរកី្រាយន្ិងកាន្ដ់ត
ត្បនសើរនឡើង ប ុដន្តខ្ុ ំបាន្នរៀន្ថា (នេើយវាមនិ្បាន្មក្នោយត្សួលន្ិងឆ្លប់រេ័យ
ន ោះនទ) ម្ចន្ដតត្ពោះជាម្ចា ស់ប ុនណាណ ោះអាចផ្ទល ស់បតូរមនុ្សេបាន្ នេើយនរោះជាត្ទងម់និ្
សពវត្ពោះទយ័នធវើវាត្បសិន្នបើពួក្នគមនិ្ចងប់ាន្ជំន្ួយរបស់ត្ទង។់ 

នពលមយួខ្ុ ំបាន្នរៀន្ នែើមបឲី្យតនមលមនុ្សេដែលពួក្នគបាន្ជំន្ួសនោយទីក្ដន្លង
ដែលខ្ុ ំចងន់អាយែល់ពួក្នគ (នេើយខ្ុ ំនៅដតក្ំពុងនរៀន្សូត្តរាល់នថៃនន្ោះ) ភាគនត្ចើន្
បំផុតនន្ទុក្ខនៃទ ន្ិងភាពក្ំសតរ់បស់ខ្ុ ំបាន្បញ្ាប។់ ខ្ុ ំធ្លល ប់នៅក្នុងក្តីអ្ស់សងឃមឹ
ដែលត្តូៃការការប ទ បខលួន្។ នរោះបីជាត្ពោះបាន្អ្នញ្ា ើញនយើងនែើមបនីអាយ «ប ទ បខលួន្
របស់នយើង» ម្ចន្ចំន្ួន្តិចតួចប ុនណាណ ោះដែលម្ចន្បំណងន្ឹងនធវើវា ែូនចនោះត្ទងន់ធវើវា



                                     ហេតុផលដែលនាំហោយហយើងរងទុក្ខ (ដផែក្ទី ២)                        105 

សត្ម្ចប់នយើង។ ត្ពោះអ្ងគសនត្មចការនន្ោះ នោយោក្់នយើងក្នុងសាថ ន្ភាព  ជាមយួ
មនុ្សេដែលបងកភាពធុញថបន់្ិងតឹងដតងែល់នយើង នេើយតាមរយ:ការអ្ស់សងឃមឹ
របស់នយើង នែើមបបីញ្ាបក់្តីឈចឺាបន់ោយសារពួក្នគ  នៅទីបញ្ាបន់យើងែឹងថាត្ពោះជា
ម្ចា ស់នត្បើត្បាស់ពួក្នគនែើមបនីៅែល់បញ្ជា ែ៏នត្ៅដែលនៅក្នុងនយើង។ ត្ទងគ់ឺជាត្ពោះ
នត្បាសនលាោះរបស់នយើង នេើយនរោះជាត្ទងអ់ាចចំណាយនពលយូរជាងនយើងចងឱ់្យ
ត្ទងន់ធវើក្ន៏ោយ ជាញឹក្ញាបត់្ពោះជាម្ចា ស់នត្បើត្បាស់នរឿងអាត្ក្ក្ន់ៅក្នុងជីៃតិរបស់
នយើងនែើមបនីធវើការលែនចញមក្! 

នតើអ្នក្ធ្លល បប់ាន្ពិចារណារនឺទថាសក្មមភាពនឆ្លើយតប របស់អ្នក្នៅន្ឹងបញ្ជា របស់
អ្នក្ អាចជាបញ្ជា ពិតត្បក្ែជំន្ួសនអាយអ្វីែំបូងដែលអ្នក្បាន្គិតថាវាជាបញ្ជា ន ោះ? 
ខ្ុ ំបាន្គិតជានត្ចើន្ឆ្លន ថំាខ្ុ ំមនិ្សបាយចិតត ពីនត្រោះ នែៃ មនិ្បាន្ជួបនូ្ៃអ្វីដែលជានស
ចក្តីត្តូៃការរបស់ខ្ុ ំ ប ុដន្តត្ពោះជាម្ចា ស់បាន្បង្ហា ញខ្ុ ំថា ឥរយិាបថអាតាម ន្ិយមរបស់ខ្ុ ំគឺ
ជាបញ្ជា ពិតត្បាក្ែរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំនៅដតរក្ាការពាយាមផ្ទល ស់បតូរគ្នត ់ នេើយគ្នម ន្ការ
ខិតខំត្បឹងដត្បងរបស់ខ្ុ ំណាដែលបាន្បនងកើតលទធផលន ោះនទ ពីនត្រោះត្ពោះបាន្នត្បើ
សាថ ន្ភាពនន្ោះនែើមបនីៅនអាយែល់ឫសគល់នន្បញ្ជា របស់ខ្ុ ំ។ 

ត្ពោះបន្ទូលត្ពោះត្បាបន់យើងថានក្មងត្បុសគង្ហវ លតូច ោៃឌី បាន្ទទួលការចាក្ន់ត្បង
តាងំនអាយកាល យជានសតច។ ប ុដន្តរយោះនពលែ៏យូរមុន្នពលនលាក្បាន្នឡើងត្គងរាជយ 
នលាក្ធ្លល បប់ាន្នធវើការនៅនត្កាមន្ិងនោោះត្សាយជាមយួនសតចដែលនលលាន្ិងអាត្ក្ក្់ 
គ្នតប់ាន្ក្ំណតទ់ិសនៅនែើមបផី្ទល ស់បតូរ។ ែូនចនោះអ្វីៗដែលនក្ើតនឡើងជានត្ចើន្ចំនរោះោៃ ី
ឌ គឺនៅក្នុងនែរបស់សូល ហាក្់ែូចជាមនិ្យុតតិធម៌ នេើយមនិ្រន្ម់្ចន្នគ្នលបំណង
ក្នុងវានៅនឡើយ។ 

នពលមយួខ្ុ ំបាន្ឮថា ត្ពោះជាម្ចា ស់បាន្នត្បើនសតចសូល នែើមប ី«ំសូល»នចញពី ោ
ៃឌី មុន្នពលដែលគ្នតប់ាន្មក្ជានសតចែូចជា នសតចសូល។ ខ្ុ ំែឹងថាវាន្ឹងកាល យជា
ការពិតក្នុងជីៃតិរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំអាចត្ក្នឡក្នត្កាយនៅកាន្់ភាពសាហាៃនត្ពនផេដែល
ម្ចន្នៅក្នុអាក្បបក្ិរយិារបស់ឳពុក្ខ្ុ ំ នេើយឥឡូៃខ្ុ ំទទួលសាគ ល់ថាខ្ុ ំបាន្នរៀន្យា ង
នត្ចើន្អ្ំពីលក្ខណៈរបស់គ្នត ់ ប ុដន្តខ្ុ ំមនិ្ែឹងថាវានៅនពលណាន ោះនទ។ ខ្ុ ំគឺជាស្រសតី
ម្ចន ក្ដ់ែលបាន្ត្តាស់នៅចូលនៅក្នុងពន័្ធក្ិចា ប ុដន្តខ្ុ ំធ្លល ប់ម្ចន្ែួងចិតតដែលរងឹរសួ
នោយសារការរនំលាេបំរន្ ខ្ុ ំជានក្មងដែលធ្លល ប់រងទុក្ខនៃទ ។ ផលូៃរបស់ខ្ុ ំវាធ្លល ប់
ពិបាក្ខ្ល ងំណាស់ នេើយខ្ុ ំពិតជាម្ចន្ន្ីតិន្ិយមចំនរោះ អ្វីដែលខ្ុ ំបាន្គិត គឺមនុ្សេ
ពិតជាមនិ្គួរន្ឹងនធវើន ោះនទ។ ទំ ក្ទ់ំន្ងសត្ម្ចបខ់្ុ ំ គឺម្ចន្ន្័យថាការនធវើតាមៃនិ្័យ
របស់ខ្ុ ំ នេើយខ្ុ ំបញ្ជា ក្ៃ់និ្យ័«របស់ខ្ុ ំ» ខ្ុ ំម្ចន្អ្ំនណាយរន្ ប ុដន្តវាខវោះនៅក្នុងតត្មូៃ



106                                 ការទុក្ចិតតឥតរហងគើ! 
ការអ្តតចរតិជាត្គិសទបរស័ិទសត្ម្ចបក់ារង្ហរនៅចំនរោះមុខរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំបាន្ខ្វ ក្ន់្ឹង
អាក្បបក្ិរយិារបស់ខ្ុ ំ ពីនត្រោះវាគឺជាបុពវនេតុនន្ែំនៅនេើយន្ិងសាល ក្សាន មនៅក្នុង
ត្ពលឹងរបស់ខ្ុ ំ ដែលត្តូៃការនធវើការនោោះត្សាយជាមយួវា។ ការកាល យជាត្គិសទបរស័ិទ
មនិ្ដមន្ម្ចន្ន្យ័ថា នយើងចំណាយជីៃតិរបស់នយើងនៅក្នុងអាក្បបក្ិរយិាដក្ដត្បន ោះ
នទ ប ុដន្តនយើងត្តូៃការនបើក្នអាយត្ពោះនយស ូបំផ្ទល ស់បំដត្បរនយើងពីដផនក្ខ្ងក្នុងន្ិងនធវើ
ឱ្យនយើងចូលក្នុងរូបរបស់ត្ទង។់ 
 ត្ពោះជាម្ចា ស់បាន្នត្បើអ្នក្ែឹក្ ខំ្ងត្ពលឹងៃញិ្ជា ណ ន្ិង មនុ្សេមយួចំន្ន្នផេង
នទៀតដែលមនិ្បាន្ត្បត្ពឹតតលែចំនរោះខ្ុ ំ នែើមបជីួយ ខ្ុ ំនអាយែឹងថាខ្ុ ំមនិ្គួរន្ឹងត្បត្ពឹតត
ោក្អ់្នក្ែនទជាមយួន្ឹងអ្វីដែលពួក្នគនធវើោក្ខ់្ុ ំន ោះនទ។ ត្ពោះជាម្ចា ស់ពិតបាន្នធវើឲ្យខ្ុ ំ
អ្នុ្នត្គ្នោះ នោយោក្ខ់្ុ ំនៅក្នុងទំ ក្ទ់ំន្ងយា ងជិតសនិតជាមយួមនុ្សេរងំន ោះអ្ស់
ចំន្ួន្ប ុ ម ន្ឆ្លន  ំនេើយនរោះបីជាវាម្ចន្ការឈចឺាប់យា ងណាក្តី វាបាន្ជួយ ខ្ុ ំយា ងខ្ល ងំ
នេើយនធវើនអាយខ្ុ ំកាល យជាមនុ្សេម្ចន ក្ដ់ែលត្បនសើរនឡើង។ ខ្ុ ំចង់ន្ិយាយថា នពលខលោះ
នយើងត្តូៃការអ្វីមយួដែលពិបាក្ ន្ិង មនិ្ត្សណុក្សុខត្សួលឲ្យនក្ើតនឡើងនែើមបជីួយ 
នយើងឲ្យនមើលនៅនសចក្តីពិតរបស់ខលួន្ឯង ជំន្ួសឲ្យការដែលនយើងគិតថានយើងជាអ្វី។ 
ការគិតរបស់នយើងវាអាចង្ហយត្សួលន្ឹងមនិ្ចាស់លាស់នោយសារភាពអ្ំណួត ការ
 នំយើងឲ្យៃនិ្ិចឆ័យរោិះគន្អ់្នក្ែនទ នេើយនបើនរោះជានយើងអាចន្ឹងនធវើនរឿងខលោះែូចគ្នន នៅ
ន្ឹងអ្វីដែលនយើងបាន្រោិះគន្ព់ួក្នគន ោះ ក្ន៏យើងមនិ្បាន្នមើលន ើញវា(រ  ូម ២៖១)។ 
 ខ្ុ ំន ើញថានលាក្នពត្តុសគឺជាគំរូយា ងលែនៅក្នុងដផនក្នន្ោះ។ នពត្តុសធ្លល ប់ជា
មនុ្សេក្ំនរាលន្ិងន្ិយាយនត្ចើន្។ គ្នត់ត្តូៃបាន្ក្ំណត់សត្ម្ចប់នរឿងែអ៏្សាា រយ ប ុដន្ត
គ្នតប់ាន្គិតថា គ្នតម់្ចន្សមតថភាពខពស់ដែលវានលើសពីខលួន្របស់គ្នតដ់ែលគួរន្ឹង
ម្ចន្ អាក្បបក្ិរយិារបស់គ្នតគ់ឺត្តូៃការការនោោះត្សាយសត្ម្ចប់ផលត្បនយាជន្៍ផ្ទទ ល់
របស់គ្នត។់ នៅនពលដែលត្ពោះនយស ូម្ចន្បន្ទូលត្បាប់គ្នតថ់ាសាតាងំបាន្ក្ំពុងន្ឹង
សំុដរងគ្នតែូ់ចជាដរងត្សូៃដែលពួក្នគត្តូៃឆ្លងកាត ់ ប ុដន្តត្ពោះអ្ងគបាន្អ្ធិសាថ ន្សត្ម្ចប់
គ្នតន់ែើមបកុី្ំនអាយនសចក្តីជំនន្ឿរបស់គ្នតត់្តូៃធ្លល ក្ចុ់ោះ នលាក្នពត្តុសបាន្នឆ្លើយតប
នៅៃញិយា ងនលឿន្ថាគ្នត់បាន្រចួរាល់ន្ឹងនៅគុគ ឬសូមបដីតនសចក្តីសាល បជ់ាមយួន្ឹង
ត្ពោះអ្ងគក្ន៏ោយ ត្បសិន្នបើគ្នត់ត្តូៃសាល ប។់ គ្នតប់ាន្បែិនសធត្ពោះនយស ូចំន្ួន្បីែង
ក្នុងនថៃន ោះ ពីនត្រោះគ្នត់បាន្ធ្លល ក្ចុ់ោះន្ិងនៅទីបញ្ាបប់ាន្បង្ហា ញពីខលួន្របស់គ្នត់ ថា
គ្នតគ់ឺយា ងែូចនមតច។ គ្នតជ់ាមនុ្សេដែលទន្់នខាយដែលត្តូៃការការអ្តន់រសន្ិង
ការជួយ របស់ត្ពោះ។ (លូកា ២២៖៣១-៣៤, ៥៥-៦២) នៅនពលដែលត្ពោះនយស ូបាន្



                                     ហេតុផលដែលនាំហោយហយើងរងទុក្ខ (ដផែក្ទី ២)                        107 

ត្បាបន់ៅនពត្តុសថា ត្ទងប់ាន្អ្ធិសាថ ន្សត្ម្ចប់គ្នត ់ នពត្តុសគួរដតបាន្អ្រត្ពោះគុណ
ត្ទងន់្ិងត្ពមទទួលថា គ្នតព់ិតជាត្តូៃការជំន្ួយរងំអ្ស់ដែលគ្នតអ់ាចទទួលបាន្។ 
 ប ទ បព់ីបែិនសធត្ពោះត្គិសត នពត្តុសបាន្ដត្បចិតត នេើយយំនោយការនសាក្សាត យ 
នេើយគ្នតប់ាន្កាល យនៅជាមនុ្សេម្ចន ក្ដ់ែលត្បនសើរបំផុត នេើយជាសាៃក្ដែលម្ចន្
ត្បសិទធិភាពបំផុត។ វាមនិ្ដមន្ភាពនខាយរបស់នយើងដែល បំញ្ជា នអាយនយើងន ោះ
នទ ដតភាពសាទ ក្់នសទើររបស់នយើងដែលម្ចន្បញ្ជា ជាមយួពួក្វា។ នយើងគួរដតម្ចន្ត្បាជ្ា
សូមត្ពោះជាម្ចា ស់ជានរៀងរាល់នថៃនែើមបជីួយ នយើង នេើយបង្ហា ញនយើងនូ្ៃអ្វីមយួអ្ំពីខលួន្
របស់នយើងដែលរារាងំត្ទងព់ីការនធវើអ្វី ដែលត្ទងស់ពវត្ពោះេឫទ័យនធវើជាមយួនយើង។ 
ជាន្ិចាកាលនយើងគួរដតចង់បាន្អ្វី ដែលជាបំណងត្ពោះេឫទ័យរបស់ត្ពោះជាជាងអ្វី
នផេងដែលនយើងចង់បាន្។  
 សាៃក្នពត្តុសបាន្ោស់នតឿន្នយើងឲ្យប ទ បខលួន្នត្កាមត្ពោះេសថែខ៏្ល ងំពូដក្របស់
ត្ពោះអ្ងគ ដែលក្នុងនៃលាក្ំណត់ត្ទងន់្ឹងនលើក្នយើងនឡើង(១នពត្តុស៥៖៦)។ នែើមបី
ប ទ បខលួន្គ ឺ ត្តូៃសថិតនៅនត្កាមអ្វីមយួជាជាងការតស ូនែើមបទីទួលម្ចន្នសរភីាពពីវា 
ពីនត្រោះវាជាការលំបាក្។ នយើងរាល់គ្នន មនិ្ម្ចន្អ្នក្ណាម្ចន ក្ច់ង់រងទុក្ខន ោះនទ ប ុដន្ត
នយើងគួរដតនត្ជើសនរ ើសនធវើែូនចនោះត្បសិន្នបើវាជាតត្មូៃការសត្ម្ចបន់យើង។ 
 ឧបម្ចថាស្រសរីម្ចន ក្់នរៀបការជាមយួបុរសម្ចន ក្ដ់ែលរនំលាេបំរន្នលើរាងកាយរបស់
 ងន្ិងកូ្ន្ៗរបស់ពួក្នគ។ ក្នុងសាថ ន្ភាពន ោះ ចាស់ណាស់ថា ងគួរដតមនិ្សថិត
នៅនត្កាមការរនំលាេបំរន្។  ងគួរដតចាក្នចញពីបុរសម្ចន ក្់នន្ោះ។ ម្ចត យរបស់ខ្ុ ំ
បាន្នៅជាមយួឪពុក្របស់ខ្ុ ំ រងំដែលែឹងថាគ្នត់បាន្នធវើអ្វីមក្នលើខ្ុ ំ នេើយវាត្ប   
ដេលជាការពិតដែលជាក្ំេុសយា ងធៃន្ធ់ៃរដែលគ្នតប់ាន្នធវើក្នុងមយួជីៃតិរបស់គ្នត់ 
។  ងត្តូៃបាន្បែិនសធន្ិងនលងនសើចនោយអ្នក្នធវើការែនទនទៀតជានត្ចើន្នេើយ
នរោះបីជាបាន្ឆ្លងកាតស់ត្ម្ចប់ការផេពវផាយដែល ងសមន្ឹងទទួលបាន្ក្ន៏ោយ។ 
នតើ ងចាក្នចញនត្រោះដតវាមនិ្ម្ចន្នសចក្តីសុខសត្ម្ចប់ ង ឬនតើ ងអ្ធិសាថ ន្ថា
ត្បសិន្នបើត្ពោះសពវត្ពោះទយ័ឲ្យ ងចាក្នចញ ត្ទងន់្ឹងនធវើឲ្យវាចាស់លាស់ នេើយត្ប
សិន្នបើត្ទងម់និ្សពវត្ពោះទយ័នទន ោះ ត្ពោះទយ័របស់ត្ទងន់្ឹងបាន្សនត្មច? ក្នុងឧរ
េរណ៍នន្ោះ ត្ពោះជាម្ចា ស់អាចចង់ឲ្យ ងនៅនត្កាមការលំបាក្សត្ម្ចប់នេតុផលមយួ 
ពីនត្រោះត្ទងត់្តូៃការឧបក្រណ៍មយួនៅទីន ោះ ដែលត្ទងអ់ាចនត្បើនែើមបបីង្ហា ញពីអ្ងគ 
ត្ទង។់ ២ធីម ូនថ៤៖២ ន្ិយាយថានយើងគួរដតរចួរាល់ជានត្សចនែើមបបីនត្មើត្ពោះ «ចូរ
ត្បកាសត្ពោះបន្ទូល ត្ពមរងំន្ិយាយនេើយន្ិយាយនទៀត នរោះម្ចន្ឳកាសលែក្តី មនិ្
លែក្តី ត្តូៃពន្យល់នគឲ្យែឹងខុសត្តូៃ សតីបន ទ ស ោស់នតឿន្ ន្ិងបនត្ងៀន្នគ នោយចិតត 



108                                 ការទុក្ចិតតឥតរហងគើ! 
អ្តធ់មតត់្គបជ់ំពូក្។» 
 នៅនពលដែលសាថ ន្ភាពមយួ ឬមនុ្សេម្ចន ក្ជ់ាបុពវនេតុឲ្យនយើងរងទុក្នៃទ  ជា
ន្ិចាកាលនយើងគួរដតដសវងរក្ត្ពោះជាម្ចា ស់អ្ំពីរនបៀបដែលនយើងគួរន្ឹងនោោះត្សាយវា។ 
វាមនិ្ដមន្ជាការម្ចន្ត្បាជ្ានទ ដែលនយើងនធវើការសនត្មចចិតតនោយមនិ្ម្ចន្ការពិភា
ក្ាជាមយួត្ពោះៃញិ្ជា ណែ៏ៃសុិទធសត្ម្ចប់ការបង្ហា ញផលូៃក្ំឡុងនពលដែលនយើងក្ំពុងឈឺ
ចាប។់ សាៃក្ប ូលបាន្ត្បាបែ់ល់អ្នក្ត្សុក្កាឡាទីថា ត្បសិន្នបើពួក្នគបាន្នពញ
នោយត្ពោះៃញិ្ជា ណន ោះពួក្នគគួរដតត្រតំ្ទ(ោក្ជ់ាមយួ) ក្ំេុសរបស់គ្នន នៅៃញិនៅ
មក្ (កាឡាទី ៦៖២)។ គំន្ិតែំបូងរបស់ខ្ុ ំន្ឹងត្តូៃន្ិយាយថា «ខ្ុ ំមនិ្ចាបំាចត់្រតំ្ទន្ឹង
នរឿងនន្ោះ នេើយខ្ុ ំក្ម៏និ្នៅដែរ» ប ុដន្តផទុយនៅៃញិ ត្ពោះនយស ូបាន្ោក្ក់ារណ៍នន្ោះ
ជាមយួខ្ុ ំ នេើយខ្ុ ំរកី្រាយដែលត្ទងន់ធវើែូនចនោះ។ 

ខ្ុ ំបាន្ែឹងថាប ទ បព់ីបាន្ឆ្លងកាត់
ក្ិចាការលំបាក្មយួចំន្ួន្នៅក្នុងជីៃតិ
របស់ខ្ុ ំដែលត្ពោះជាម្ចា ស់ដតងដតត្ប

រន្ត្ពោះគុណែល់នយើងសត្ម្ចប់ទីក្ដន្លងរបស់នយើង។ នៅក្នុងរក្យនផេងនទៀត ត្ប
សិន្នបើនយើងនៅទីក្ដន្លងដែលត្ពោះចងឲ់្យនយើងនៅ ន ោះត្ពោះអ្ងគអាចត្បរន្ត្ពោះគុណ
មក្ត្គបត់្គ្នន្់លមមសត្ម្ចបឲ់្យនយើងម្ចន្អ្ំណរយា ងពិតត្បាក្ែ ជាមយួអ្វីដែលអាចនធវើ
ឲ្យម្ចន្ក្ងវល់។ 
 នៅនពលដែលខ្ុ ំត្ក្នឡក្នមើលនត្កាយ នៅកាន្ប់ ុ ម ន្ឆ្លន ែំំបូងនន្ការនែើរជាមយួ
ត្ពោះរបស់ខ្ុ ំវាហាក្ែូ់ចជាខ្ុ ំបាន្ក្ំពុងន្ឹងតស ូជាមយួអ្វីមយួត្គប់នពលរងំអ្ស់។ ត្ប 
សិន្នបើវាមនិ្ដមន្ជានរឿងមយួនទន ោះវាន្ឹងជាមយួនផេងនទៀត។ អារមមណ៍របស់ខ្ុ ំត្តូៃ
បាន្ត្គបត់្គងនសទើរដតរងំត្សុងនោយកាលៈនទសៈរបស់ខ្ុ ំ។ ឧរេរណ៍ នៅនពល
សន្និសីទរបស់ខ្ុ ំត្តូៃបាន្ត្បត្ពឹតតយា ងលែ ខ្ុ ំម្ចន្អ្ំណរ ប ុដន្តនៅនពលវាត្បត្ពឹតតនៅមនិ្
បាន្លែ ខ្ុ ំបាន្ខូចចិតតន្ិងន្ិយាយនរឿងអ្ៃជិាម្ចន្ជានត្ចើន្។ ែូនចនោះនយើងអាចនធវើអ្វីត្គប់
យា ងនៅបាន្នែើមបបីនងកើន្ការយក្ចិតតទុក្ោក្ ់ ប ុដន្តនៅនពលដែលវានៅដតបន្តនឡើង
ន្ិងចុោះ ន ោះខ្ុ ំបាន្ម្ចន្អារមមណ៍នឡើងចុោះតាមវា។ ជាលទធផលខ្ុ ំបាន្ទទួលសាគ ល់ថា 
ខ្ុ ំបាន្ពាយាមនែើមបផី្ទល ស់បតូរអ្វីមយួចំន្ួន្ដែលខ្ុ ំមនិ្អាចផ្ទល ស់បតូរបាន្ ប ុដន្តដែលត្ពោះ
អាច នេើយត្ទងន់្ឹងនធវើនៅនពលដែលនពលនៃលាត្តឹមត្តូៃ។ ពិតណាស់នពលនៃលា
របស់នយើងនៅក្នុងត្ពោះេសថរបស់ត្ទង ់(ទំនុ្ក្ែនមកើង៣១៖១៥)។ ជាយថានេតុខ្ុ ំបាន្
ថាវ យភាពខវល់ខ្វ យរបស់ខ្ុ ំនៅត្ពោះ នេើយត្បាក្ែលមម ក្តីសុខសាន្តបាន្មក្ែូចដែល
បាន្សន្ាវាន្ឹងមក្ (េលីីព៤៖៦-៧)។ 

បំណងព្រះហឫទយ័ព្រះជាម្ចា ស់តែងតែព្បទាន
ព្រះគុណដល់យយើងសព្ម្ចបទ់ីកតនែងរបស់យយើង។ 
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 សិកាខ សាលារបស់នយើងទទួលការយក្ចិតតទុក្ោក្ត់្បនសើរជាងមុន្ឥឡូៃនន្ោះ ប ុដន្ត
មតងម្ចក លនយើងនៅដតម្ចន្មយួដែលមនិ្ដមន្សត្ម្ចប់នេតុផលណាមយួនទ នេើយ
នរោះបីជាខ្ុ ំនៅដតមនិ្ចូលចិតតវាក្ន៏ោយ វាមនិ្បាន្នធវើឲ្យរងទុក្ខែូចដែលវាធ្លល ប់ម្ចន្ពី
មុន្ន ោះនទ ពីនត្រោះខ្ុ ំមនិ្បាន្ត្បយុទធជាមយួវា។ ខ្ុ ំបាន្ឆ្លងកាតវ់ានេើយបន្តប ទ ប់
នទៀត។  
 នពលប ទ បអ់្នក្រក្ន ើញខលួន្របស់អ្នក្ការឈចឺាបផ់លូៃអារមមណ៍ន្ិងសាម រតី ពីនត្រោះ
អ្នក្ក្ំពុងពាយាមផ្ទល ស់បតូរអ្វីដែលអ្នក្មនិ្ចូលចិតត ចូរសួរខលួន្ឯង ត្បសិន្នបើអ្នក្ក្ំពុង
ពាយាមផ្ទល ស់បតូរអ្វីដែលម្ចន្ដតត្ពោះអាចនធវើបាន្ នេើយត្បសិន្នបើអ្នក្ពិតជាយា ងនន្ោះ
ដមន្ ែូនចនោះខ្ុ ំជំរុញអ្នក្ថា «ដលងនៅនេើយថាវ យឲ្យត្ពោះ។» 
 

យយើងរងទកុ្ ា ីយ្រោះយយើងរស់យៅក្នងុ ិភ យោក្មិនឥត្យ ា្ ោះ 
 

នយើងហាក្ែូ់ចជាថានយើងអាចរងទុក្ខនោយសារមនុ្សេម្ចន ក្ន់ធវើបាប ឬអ្ំនពើបាបរបស់
មនុ្សេែនទ ប ុដន្តមយួនន្នេតុផលែសំ៏ខ្ន្់នេតុអ្វីបាន្ជានយើងរងទុក្ខគឺជាធមមតា
ពីនត្រោះនយើងរស់នៅក្នុងពិេពនលាក្-ពិេពនលាក្មយួដែលនពញនៅនោយអ្ំនពើបាប-
នេើយវាហាក្ែូ់ចជានៅន្ឹងដផន្ែីជាយូរមក្នេើយ អ្ំនពើអាត្ក្ក្ប់ដន្ថមនទៀតជាស
ម្ចសធ្លតុ។ ខ្ុ ំគិតថា ក្នុងត្គបរ់ងំជំ ន្រ់បស់មនុ្សេបាន្ម្ចន្ភាពសមុគសាម ញ
នោយសារនរឿងអាត្ក្ក្់ៗបាន្ម្ចន្ក្នុងនលាក្នន្ោះ។ ខ្ុ ំចាបំាន្ថា នៅនពលដែលខ្ុ ំនៅ
នក្មង ខ្ុ ំបាន្ឮមនុ្សេធំន្ិយាយពីនរឿងអាត្ក្ក្់ៗដែលបាន្ម្ចន្ នេើយឥឡូៃនន្ោះនយើង
ន្ិយាយអ្ំពីថា នតើនយើងសមុគសាម ញែូចនមតចពីអ្វីដែលក្ំពុងនក្ើតម្ចន្ក្នុងនលាក្នន្ោះ 
នេើយលុោះត្តាដតត្ពោះអ្ម្ចា ស់ត្តឡបម់ក្ៃញិជាមុន្សិន្ កូ្ន្ៗរបស់នយើងន្ឹងអ្ងគុយនៅ
ជុំៃញិនេើយន្ិយាយគ្នន អ្ំពីអ្វីដែលអាត្ក្ក្់ជាងនន្ោះនៅជំ ន្់របស់ពួក្នគ ជាងពួក្នគ
ធ្លល បជ់ួប។ អ្ំនពើអាត្ក្ក្ន់្ិងអ្ំនពើនោរនៅម្ចន្ភាពចនត្មើន្នឡើងជាលំោប់ ពួក្វាមនិ្
សថិតនៅែដែលនឡើយ ប ុដន្តពួក្វារមួបញ្ាូ លគ្នន ន្ិងពេុគុណ។ នែៃ គ្នត់ចាថំា នៅ
នពលដែលនក្មងត្បុសអ្នក្កាដសតែំបូងត្តូៃបាន្នគបលន្ន់ៅក្នុងទីត្ក្ុងរបស់នយើង នេើយ
ន ោះត្បដេលជានៅឆ្លម ១ំ៩៥០។ វាជានរឿងគួរឱ្យតក្ស់លុតែល់មនុ្សេនេើយពួក្នគ
មនិ្អាចពាក្រណ៍នមើលថាម្ចន្អ្វីមយួែូចន ោះនក្ើតនឡើងនឡើយ។ ត្បសិន្នបើនយើង
នមើលនៅអ្វីដែលក្ំពុងនក្ើតនឡើងសពវនថៃនន្ោះ នក្មងត្បុសអ្នក្កាដសតដែលត្តូៃនគបលន្់
ន្ឹងមនិ្នធវើនអាយនយើងរន្ធតឬ់តក្់សលុតន ោះនឡើយ។ វាក្ំពុងនធវើឱ្យចលាចលដែល
លក្ខខណឌ រងំន ោះគឺពួក្វាែូចជាអាត្ក្ក្់ខ្ល ងំណាស់ នេើយគួរនអាយនសាក្សាត យ



110                                 ការទុក្ចិតតឥតរហងគើ! 
នរឿងរា ៃអាត្ក្ក្ក់ាល យមក្ជាការឈចឺាប់កាន្ដ់តនត្ចើន្នឡើង។ នរោះបីជានយើងមនិ្ម្ចន្
ត្គបរ់ងំចំនលើយ ដតនយើងម្ចន្ឯក្សិទិធនន្ការទុក្ចិតតត្ពោះ។ 
 នតើត្ពោះជាម្ចា ស់ការររអ្ស់អ្នក្ដែលោក្ក់ារទុក្ចិតតរបស់ពួក្នគក្នុងត្ទងឫ់? ខ្ុ ំពិត
ជានជឿថាត្ទង់ការររពួក្នគ។ នយើងដតងដតឮថាត្ពោះជាម្ចា ស់បាន្ការររអ្នក្ណាម្ចន ក្់
យា ងែូចនមតច នេើយនយើងម្ចន្នរឿងរបស់នយើងផ្ទទ ល់ខលួន្ដែរ។ ប ុដន្តនតើម្ចន្អ្វីនក្ើត
នឡើងនៅនពលដែលការការរររបស់ត្ទង់ហាក្ែូ់ចជាមនិ្នៅទីន ោះ នេើយនយើងធ្លល ក្់
នៅក្នុងការឈចឺាបអ់្វីមយួដែលនយើងមនិ្បាន្យល់? ចូរត្តឡបន់ៅកាន្់នយាបល់ែ៏
ឈ្លល សនៃមតងនទៀតដែលខ្ុ ំបាន្ឭពី លី ស្រសតូដប លៈ «ចំនលើយចុងនត្កាយរបស់ត្ពោះជា
ម្ចា ស់ការរងទុក្ខនៃទ គឺមនិ្ដមន្ជាការពន្យល់ន ោះនទៈ វាគឺជាការនក្ើតជាថមី។» មនិ្
ម្ចន្ន្រណាម្ចន ក្អ់ាចពន្យល់បាន្នទ ប ុដន្តត្ពោះនយស ូអាចនលាោះវារងំអ្ស់។ 
 ថមីៗនន្ោះបុគគលិក្ម្ចន ក្់របស់នយើងបាន្បាតប់ងផ់ទោះរបស់ ង នេើយរងំអ្ស់ន ោះ
នៅក្នុងទឹក្ជំន្ន្ដ់ែលនយើងម្ចន្នៅក្នុងផលូៃ លវីស។  ងគឺជាអ្នក្ែឹក្ នំបសក្ក្មមនៃជា
សាស្រសតរបស់នយើង នេើយ ងបាន្នធវើការលោះបងែ់អ៏្សាា រយនធវើែំនណើ រនៅកាន្់ត្បនទស
នន្សស្រង្ហគ មនលាក្នលើក្ទីបីនេើយជួយ មនុ្សេរងំន ោះ។  ងជាស្រសតីនជឿត្ពោះយា ងលែ
នេើយនចញពីត្គួសារដែលនជឿត្ពោះែល៏ែ។ នេតុអ្វីបាន្ជាអាចនក្ើតយា ងនន្ោះចំនរោះ
 ង? នពលខលោះនរឿងឈចឺាប់នក្ើតនឡើងនោយសារដតនយើងរស់នៅក្នុងនលាក្ីយន៍ន្ោះ។ 
ែំណឹងលែគឺថា ត្ពោះជាម្ចា ស់គឺជាការនត្បាសនលាោះសាថ ន្ភាពរងំត្សុងរបស់ ង។ 
មនុ្សេនេើយន្ឹងពន័្ធក្ិចានផេងៗនទៀតជួយ ត្គួសាររបស់ ងសាងសងន់ឡើងៃញិន្ិង
ចំណាយនលើអ្វីដែលពួក្នគត្តូៃការ នេើយនៅនពលដែលវាបញ្ាប ់  ងម្ចន្ផទោះន្ិង    
សង្ហា រមឹដែលត្បនសើរជាងពីមុន្។ 
 ខ្ុ ំសាគ ល់ត្គីសទបរស័ិទែនទនទៀតដែលនសទើរដតបាតប់ងផ់ទោះរបស់ពួក្នគ ដតមនិ្បាន្
បាតប់ង។់ ពួក្នគម្ចន្អារមមណ៍ថាត្ពោះបាន្ការររពួក្នគ នេើយនពលដែលនយើងឭទី
ប ទ ល់របស់ពួក្នគ នយើងម្ចន្អ្ំណរជាមយួពួក្នគ។ នេតុអ្វីបាន្ជាអ្នក្ខលោះនគចរចួ
នេើយអ្នក្ខលោះនគចមនិ្រចួ? មតងនទៀត នយើងមនិ្គួរពឹងដផែក្នលើការដសវងរក្ការពន្យល់
ន ោះនទ សូមត្តឡបន់ៅកាន្ក់ារនក្ើតជាថមីនេើយនមើលថាត្ពោះនត្បាសនលាោះនេើយសាត រ
នឡើងៃញិការឈចឺាប់នេើយបដងវរវានៅជាការលូតលាស់។ 



 
ជំពូក ១២ 

 
មួយផ្នែកទ ៀតនៃការរង កុខទេ នា 

 
ជ ើងគាតត់្តូវរតឹរតួជាប់ជោយចំណង ជ ើយមានត្ចវាកដ់ែកជាបជ់ៅ
ត្ាណ 

ទំនុកតំជកើង ១០៥៖១៨(KHOV) 
 
ជោក យ ៉ូដែប ធ្លា ប់ជាយុវ នវយ័ជកេងមាា កជ់ាមយួនឹងកតីែុបិនតននការជ្វើកិចចការែ ៏    
អស្ចច រយ។ បងត្បុែៗរបែ់គាត់ានែអបន់ិងត្ចដណនគាត ់ ពីជត្រោះគាតជ់ាក៉ូនត្បុែ
ជៅនិងជាក៉ូនែំណពវរបែ់ជោកយ កុប។ ការែអបរ់បែ់ពួកជេាន ំនួែមកន៉ូវការ
ដែលពួកជេានទុកគាត់ខាងជត្ៅមយួនងៃជ ើយកា៏នលកគ់ាត់ជោយជៅជាទាែក
របែ់ពួកឈ្េួញ ជ ើយពួកជេាននយំក ំជរៀកោវដែលត្បឡាកជ់ៅជោយឈាម
ត្បឡបជ់ៅវញិ ជ ើយកុ កឪពុករបែ់ពួកជេ ជោយនិយយថាជោកត្តូវាន
ែមាា បជ់ោយែតវស្ចហាវ។ 
 យ ៉ូដែបឆ្ាងកាតជ់ែចកតីទុកខត្ពួយអែ់រយ:ជពលជាជត្ចើនឆ្ា  ំ ស្ចា នភាពអយុតតិ្ម៌
យ ង្ៃនប់ណ្តត លឲ្យគាតម់ានជែចកតីឈ្ចឺាប់យ ងខាា ងំ ជ ើយគាតជ់ៅដតមានជែច
កតី ំជនឿយ ងជពញបរបិ៉ូណ៍ជៅជលើត្ពោះជាមាច ែ់និងបនតទុកចិតតត្ទង។់ ត្ពោះជាមាច ែ់ាន
ត្បទានន៉ូវជែចកតីជមត្តត ករុណ្តែល់ជោក ជៅត្េបក់ដនាងដែលជោកជៅ ជ ើយទី
បញ្ចបជ់ោកត្តូវានដតងត្តងំជាមនុែសកាុងលំោបទ់ីពីរជត្កាមផាជ  ននន ជា្ិ  យ
ជអែីុពទ។ ជាលទធផល ត្ពោះជាមាច ែ់ានជត្បើយ ៉ូដែប ជែើមបែីជរ ក្ ោះមនុែសជាជត្ចើន រមួ
ទាងំត្េួស្ចររបែ់ជោកដែរ  ពីទុរភកិសកំឡុងជពលជលើដផនែីជនោះមានភាពអត់ឃ្លា នជា
ជត្ចើន។ វាជាការអស្ចច រយណ្តែ់កាុងការដែលជមើលជៅការជឆ្ាើយតបរបែ់ជោកយ ៉ូដែ
ប ជៅកានប់ងត្បុែៗរបែ់គាតជ់ៅជពលដែលពួកជេានរកជ ើញថាគាតា់នជៅ
កាុងតួនទីននអំណ្តច ជ ើយោចនឹងែងត្តឡប់ជៅពួកជេវញិែត្មាប់ត្េបទ់ាងំការ
ឈ្ចឺាប់ និងការរងទុកខជវទន ដែលគាតា់នអត់្ េត់ជោយអយុតតិ្ម ៌ពីជត្រោះដតភាព
ជឃ្លរជៅរបែ់ពួកជេចំជរោះគាតជ់ាជត្ចើនឆ្ា កំនាងជៅៅៈ  

ជនោះបងត្បុែៗរបែ់គាត់ានជៅជ ើយជោនត្កាបចុោះជៅចំជរោះមុខ 



112                              ការ ុកចិតតឥតរទងគើ! 
របែ់គាត់ និយយថា ជមើល ជយើងជាអាកបំជរ ើរបែ់ជោក (ទាែករ)! 
ជ ើយយ ៉ូដែបនិយយជៅកាន់ពួកជេថា កុំឲ្យខាា ចអវីជឡើយ ែបតិជតើខ្ុ ំជា
ត្ពោះឬអវី? {ជែចកតីែងែឹកជារបែ់ត្ទង ់មនិដមនជារបែ់ខ្ុ ំជនោះជទ} 
អាក ល់គាា ានេិតោត្កកែ់ល់ខ្ុ ំ ដតត្ពោះត្ទងែំ់ជរចជាការលអវញិ ជែើមបី
នឹងែជរ គ្ ោះែល់ ីវតិមនុែសជាជត្ចើន ែ៉ូចជាានជកើតមានែពវនងៃជនោះ។ 

ជោកុបបតត៥ិ០៖១៨-២០(KHOV) 
 

 ខេមពរីទាងំជនោះជពញជោយភាពអស្ចច រយ ត្បែិនជបើជយើងេិតពិចារណ្តជោយយក
ចិតតទុកោក។់ បនទ បព់ីយ ៉ូដែបានឆ្ាងកាតជ់រឿងទាងំអែ់ជនោះ  ំនួែឲ្យភាពលវីង ៉ូរ
ចត ់ គាតា់នជ ើញត្ពោះ ែារបែ់ត្ពោះជាមាច ែ់ដែលានជ្វើកិចចការែល៏អជៅត្េប់
ស្ចា នភាពទាងំអែ់។ ឥឡ៉ូវជនោះជាជាងការលវីង ៉ូរចត ់គាត់ានជរៀបចំជាជត្ែចជែើមបី
 ួយ ែល់បងៗរបែ់គាត។់ ជនោះេឺជាដផាកមយួននែំែីរបែ់គាតៅ់ៈ 

ឥឡ៉ូវជនោះ ែ៉ូមបងៗកុំត្ពួយារមភអវី ខ្ុ ំនឹង ួយ ទំនុកបត្មុងបងៗ និងក៉ូន
ជៅរបែ់បងៗ។ ជោកយ ៉ូដែបជលើកទឹកចិតតបងៗ ជោយនិយយ
ជាមយួជេយ ងែាិតស្ចា ល។ 

ជោកុបបតតិ ៥០៖២១(KHOV) 
 

 យ ៉ូដែបជាវរីៅៈបុរែរបែ់ខ្ុ ំ ជៅជពលដែលវាមកែល់អាកណ្តមាា កដ់ែលធ្លា ប់មាន
បទពិជស្ច្ន៍ននការដែលរងទុកខត្ពួយយ ង្ៃន់្ ៃរ ភាពអយុតតិ្ម ៌ ជ ើយានជោោះ
ត្ស្ចយវាយ ងត្តឹមត្តូវត្តមរជបៀបដែលត្ពោះជាមាច ែ់ចងឲ់្យជយើងជ្វើ។ មនិេួរឲ្យឆ្ៃល់
ជនោះជទ គាតជ់ាមនុែសដែលានជពញជោយអំណ្តច។ គាត់ានរែ់ជៅមានោយុ
មយួរយែប់ឆ្ា  ំ ជ ើយជែចកតីអំណរានជកើតមានជៅកាុង ីវតិរបែ់គាត់យ ងលអជា
ជត្ចើនឆ្ា ជំាង ជពលមយួដែលពួកជេានជ្វើឲ្យគាត់ឈ្ចឺាប។់ យ ៉ូដែបានែបាយ
រកី យនឹង យ័ ំនោះែអ៏ស្ចច រយជលើដផាកែនទជទៀតននការែឺចាបរ់បែ់គាត។់ ជយើងោច
និយយានថា ការឈ្ចឺាបរ់បែ់គាតា់ន ំរុញគាតជ់ៅកាន ់ីវតិដែលត្បជែើរជឡើង
។ ត្បែិនជបើជយើងជៅដតនឹង្ឹងនិងបនតទុកចិតតត្ពោះជាមាច ែ់ ជទាោះបីជាជៅកាុងជែចកតី
ឈ្ចឺាប់របែ់ជយើងក៏ជោយ ជនោះជយើងប ា្ ញថាជយើងជាត្បជភទមនុែសដែលត្ពោះជា
មាច ែ់ោចទុកចិតតជាមយួទំនួលខុែត្តូវែ៏្ ំែជមបើមនិងត្ពោះពរែ៏ម ិមា។  

ជៅជពលដែលជយើងមានោរមេណ៍ អត់ជទាែែល់អាកដែលជ្វើឲ្យជយើងឈ្ចឺាប់
ជយើងពិតជាជ្វើឲ្យខាួនជយើងជាមនុែសមាា កដ់ែលអនុជត្គាោះ  ពីជត្រោះវាមនិោចជៅរចួជទ 
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ដែលកាុងជពលដតមយួមនុែសមានអំណរ
នន ីវតិជ ើយក៏ជពញជៅជោយភាពលវីង
 ៉ូរចតជ់នោះ។ ជនោះជាឧទា រណ៍ដែល
ជយើងជ ើញពី ិវតិរបែ់ជោកយ ៉ូដែប
ដែលជយើងោចនឹងយកជាេំរ៉ូាន។ 
 កុំឡុងជពលជាជត្ចើនឆ្ា បំនទ បព់ីយ ៉ូដែបត្តូវានលក់ជៅកាុងភាពជាទាែករ គាត់
ជាបេុ់េអែ់រយោះជពលែបប់ីឆ្ា ែំត្មាបអ់វីដែលមនិដមនជាកំ ុែរបែ់គាត។់ គាត់
ានជាបត់្ចវាក់ដែក ជ ើយជៅកាុងជែៀវជៅទំនុកែំជកើង១០៥ ដែលខ្ុ ំានជលើកយក
មកខាងជលើជយើងានត្ាបថ់ា «ត្ពលឹងរបែ់គាតជ់ាប់ជៅកាុងត្ចវាកដ់ែក។» ជតើវា
មាននយ័ថាែ៉ូចជមតច? ត្បែិនជបើជយើងេិតអំពីវាជៅកាុងកត្មតិជាកដ់ែតង វាហាកែ់៉ូច
ជាខ្ុថំា ត្បែិនត្ពលឹងរបែ់គាតជ់ាបត់្ចវាក់ វាានជ្វើឲ្យគាត់រងឹមាជំឡើង។ កាុងន័យ
មយួជផសងជទៀត ការរងទុកខរបែ់គាតា់នជ្វើជោយគាតជ់ាមនុែសមាា កដ់ែលត្បជែើរ
ជ ើយ ួយ កស្ចងគាត់ជែើមបែីឹកនជំលើជអែីុពទ។ 
 ជាញឹកញាបជ់យើងឮត្បជយេជនោះ «បញ្ហា របែ់ជយើងោចជ្វើឲ្យជយើងត្បជែើរឬ ៉ូរ
ចត។់ ការទុកចិតតជលើត្ពោះជាមាច ែ់ត្េបវ់ ិ្ ីត្តមរយោះស្ចា នភាពែ៏ឈ្ចឺាប់ ដតងដតនមំក
ជាមយួន៉ូវរ វ្ នន់ិងភាេោភជៅទីបញ្ចប។់មយួននរ វ្ នេ់ឺថាវាជ្វើឲ្យអាករងឹមាជំឡើង។ 
 ជៅកាុងត្ពោះេមពរីជអស្ចយ ជយើងជ ើញថាត្ពោះមានត្ពោះបនទ៉ូលត្តមរយោះជហា ជៅ
កានម់នុែស ជ ើយជលើកទឹកចិតតពួកជេមនិជោយខាា ចនឹងអវីដែលពួកជេឆ្ាងកាត់ ពី
ជត្រោះត្ទងា់នឲ្យពួកជេរងឹមាជំឡើងៅៈ 
 

កុំភយ័ខាា ចអវីជយើងែាិតជៅជាមយួអាក កុំត្ពួយារមភជោយជស្ចោះ ជយើង
ជាត្ពោះរបែ់អាក ជយើងនឹងជោយអាកមានកមាា ងំរងឹបុឹង ជយើង ួយ អាក 
ជយើងគាតំ្ទអាក ជយើងនឹងែំដែងារម ីរកយុតតិ្ម៌ជោយអាក... 
ជយើងនឹងជ្វើជោយអាកដត្បជៅជារនែ់ងេី ដែលមានជ្េញយ ងមុត អាក
នឹង ់កំជទចភាតំ៉ូច្ំ ជោយជៅជា ៉្ូលីែី។ 

ជអស្ចយ ៤១៖១០,១៥(KHSV) 
 

ជនោះជាឧទា រណ៍ជផសងជទៀតដែលត្ពោះជាមាច ែ់ែនាថា ជត្បើត្ាែ់ន៉ូវអវីដែល
ជយើងឆ្ាងកាត់ជែើមបឲី្យជយើងរងឹមាជំឡើងនិងត្បជែើរជាងជយើងកាលពីមុន។ ប ុដនតទាងំ
អែ់ជនោះែុទធដតោត្ែ័យជលើថាជតើជយើងនឹងទុកចិតតទាងំត្ែុងជលើត្ពោះអំពីជរឿងឈ្ចឺាប់

ជៅជពលដែលជយើងមានោរមេណ៍ថាាន
បំជភាចអែ់អាកដែលជ្វើឲ្យជយើងឈឺ្ចាប់ ជា
ការពិតេឺជយើងានជ្វើឲ្យខាួ នជយើងជា
មនុែសមាា កដ់ែលជចោះអនុជត្គាោះ។ 
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ដែលជយើង ួបត្បទោះកាុង ីវតិឬជទ។ អវីដែលអាកោចឆ្ាងកាតឥ់ឡ៉ូវជនោះ ជែចកតីែនា
ជនោះេឺែត្មាបអ់ាក។ ែត្តូវរបែ់អាកោចមានជត្គាោះថាា កែ់ល់អាក ប ុដនតត្ពោះជាមាច ែ់នឹង
ជ្វើការជនោះឲ្យជចញមកយ ងលអ ជ ើយជៅកាុងែំជណើ រការជនោះ ត្ទងន់ឹងជ្វើជោយអាកជា
មនុែសដែលត្បជែើរជឡើង។ ជៅជពលដែល ីវតិកាុងជែចកតីឈ្ចឺាបន់ិងលំាក ច៉ូរចាំ
ថាត្ពោះជាមាច ែ់ត្ែោញ់អាក ជ ើយជោយត្ពោះែ៉ូជចាោះអាកមនិត្តូវមានជែចកតីភ័យខាា ច
ជនោះជទ។ ជៅទីជនោះមានជាជរឿងខាីមយួដែលខ្ុ ំធ្លា បា់នឭជៅជពលមយួ ដែលជ្វើឱ្យ
ចំណុចជនោះជៅកាុងវ ិ្ ីែេ៏ួរឱ្យត្ែឡាញ់ៅៈ 

បុរែមាា ក់ជទើបនឹងជរៀបការរចួ ជ ើយានត្តឡបជ់ៅផទោះជាមយួនឹងភរយិរបែ់  
គាត។់ ដផាកននែំជណើ ររបែ់ពួកជេតត្មូវឱ្យពួកជេឆ្ាងកាតប់ឹងជាមយួនឹងទ៉ូក។ ខណៅៈ
ជពលដែលពួកជេកំពុងឆ្ាង ពយុោះកា៏នបកជ់ាកមកដែលបណ្តត លឲ្យទ៉ូកខាទ តយ ង
ខាា ងំ ជ ើយរែតីកម៏ានការភ័យខាា ច។ ស្ចវ មរីបែ់នង ជទាោះជាយ ងជនោះ គាត់ហាកែ់៉ូច
ជាែៃប់ស្ចៃ ត ់ជ ើយនងានែួរបតីរបែ់នងថាជ តុអវីគាតម់និភ័យខាា ច។ 

គាត(់បតី)ានញញឹមជ ើយានែកយកកាបំិទពីជត្ស្ចមរបែ់វា ជ ើយកានវ់ាជែើរ
ជៅកាន់នងហាកែ់៉ូចជាគាតក់ំពុងនឹងជ្វើាបនង។ នងមនិានជេចជចញពីវាជនោះ
ជទជ ើយជៅជពលដែលគាត់ែួរនងថាជ តុអវីានជានងមនិខាា ច នងាននិយយ
ថា «ជតើជ តុអវីានជាខ្ុ ំេួរនឹងខាា ច? ខ្ុ ំែឹងថាបងត្ែោញ់ខ្ុ ំ ជ ើយវាមនិោចជៅរចួ
ជទដែលបងនឹងជ្វើានខ្ុ ំ។» 

បុរែាននិយយថា «ជនោះជាជ តុផលដែលបងមនិខាា ចជៅកាុងពយុោះជនោះ។ បង
ែឹងថាត្ពោះជាមាច ែ់ត្ែោញ់ជយើង ជ ើយគាេ នបញ្ហា ជទថានឹងមានអវីជកើតជឡើង ត្ទង់
នឹងជ្វើការជនោះយ ងលអែត្មាប់ជយើង។» 

មនិមានបញ្ហា ជទថាមានពយុោះប ុនេ នដែលជយើង ួបជៅកាុង ីវតិជនោះជទ ជយើងដតង
ដតមានែុវតាិភាពកាុងត្ពោះ ែាននកតីត្ែោញ់របែ់ត្ពោះ។ 
 

ការអាណិតអាសូរនងិការយលច់តិ ត 
 

ខ្ុ ំានរកជ ើញថាការឈ្ចឺាប់ផាទ ល់ខាួនរបែ់ខ្ុ ំជៅកាុង ីវតិាន ួយ ខ្ុ ំ ជោយមានការ
ោណិតោែ៉ូរខាា ងំជាង មុនែត្មាបអ់ែ់អាកដែលទទួលរងការឈ្ចឺាប់ ត្តមមជ្ា   
ាយមយួចំនួន។ ត្បែិនជបើជយើងមនិមានបទពិជស្ច្នក៍ារឈ្ចឺាបន់នការជ្វើាបនិង
ការ ួបការាតប់ង ់ វាពិតពិាកខាា ងំណ្តែ់ជែើមបទីាកទ់ងជៅនឹងអវីដែលអាកែនទកុំ
ពុងឆ្ាងកាត។់ 
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វា្យត្ែួលកាុងការផតល់ែំប៉ូនេ ន ប ុដនតជោយស្ចរការមនិមានបទពិជស្ច្ន៍ណ្ត
មយួ ជនោះោកបបកិរយិរបែ់ជយើងោចនឹងត្តូវត្ចានជចាល។ ច៉ូរជ្វើែ៉ូចជាថា ខ្ុ ំមាន
ោយុនមភត្ាឆំ្ា ជំ ើយ ីវតិែត្មាបខ់្ុ ំវាត្ែែ់ស្ចអ ត្យត្ែួលែត្មាបច់ំណុចជនោះ។ 
ខ្ុ ំមានឪពកមាត យែអ៏ស្ចច រយដែលដតងដតផគតផ់គងខ់្ុ ំ ជ ើយានផតល់ជោយខ្ុ ំត្េប់យ ង
ែត្មាបអ់វីដែលខ្ុ ំត្តូវការ។ ខ្ុ ំជាមនុែសដែលឈាា ែនវ ែ៉ូជចាោះការទទួលនិជទទែលអវា
ានមកជោយ្យែត្មាបខ់្ុ ំជៅកាុងស្ចោ។ ឪពុករបែ់ខ្ុ ំាន  បរ់ងការ្រកាុងកតី
ែុបនតិមយួែត្មាបខ់្ុ ំ ពីមយួននែ ការោី ីវកមេរបែ់គាត់ត្តងំដតមុនជពលដែលខ្ុ ំ
ានបញ្ចបែ់ញ្ហា ប័ត្តពីស្ចោជម ាោះ។ ីវតិេឺលអ! ឥឡ៉ូវជនោះ ការមីាា កជ់ៅកដនាងជ្វើការ
អាកដែលផតល់ឲ្យខ្ុ ំានែឹងចាែ់ែ៉ូចជាការានទទួលការជលើកទឹកចិតត ជ ើយែ៉ូមបី
ដតការធ្លា កទ់ឹកចិតត ជ ើយខ្ុ ំឆ្ៃល់ថាជតើមានអវីខុែ ប ុដនតខ្ុ ំមនិរវល់នឹងែួរជនោះជទ។ ជា
ការពិតណ្តែ់ មតិតរបែ់ខ្ុ ំានពាយមត្ាបខ់្ុ ំអំពីការតែ ៉ូនឹងបញ្ហា  ិរញ្ា វតាុែ៏្ ៃន ់
្ៃរមយួចំនួនដែលនងាន ួប។ ខ្ុ ំានឲ្យជយបល់យ ងជលឿនថា ឲ្យនងទ៉ូរែ័ពទ
ជៅឪពុកមាត យរបែ់នងែ៉ូមពួកជេឲ្យ ួយ នង ពីជត្រោះវាជាអវីដែលខ្ុ ំេួរនឹងជ្វើ។ 
នងានត្ាបខ់្ុ ំថា ឪពុកមាត យរបែ់នងានរជំោភបំរនជលើនងជៅជពល្ំជពញ  
វយ័ ែ៉ូជចាោះជ ើយជទើបពួកជេឃ្លា តឆ្ៃ យពីគាា ា្ ។ នងអោះោងត្ាប់ខ្ុ ំថា ការទទួល ំនួយ
ពីពួកជេវាមនិោចជៅរចួជនោះជទ។ ខ្ុ ំមនិោចនឹងត្បជមើល៍ជមើលថាឪពុកមាត យរជំោភ
បំរនក៉ូនៗ ឬមនិ ួយ ពួកជេជនោះជទ  ខ្ុ ំត្ចានជចាលបញ្ហា របែ់នងជាមយួការមនិ
ចាបោ់រមេណ៍នឹងស្ចា នភាពអវីទាងំអែ់។ ខ្ុ ំាននិយយថា «កុំារមភ, នឹងមានអវីមយួ
ជកើតជឡើង» ជ ើយខ្ុ ំានជែើរជចញជៅ។ 

មតិតរបែ់ខ្ុ ំានចាកជចញជៅទាងំោរមេណ៍ទជទស្ចអ តនឹងឯជកា។ ដផាកមយួដែល
េួរឲ្យជត្កៀមត្កំជនោះ េឺថាខ្ុ ំានទទួលត្ពោះពរដផាក ិរញ្ា វតាុយ ងបរបិ៉ូណ៍ ដែលខ្ុ ំោច
នឹង្យត្ែួលផតល់ ំនួយែល់នងខាោះជោយខាួនរបែ់ខ្ុ ំ ប ុដនតកងវោះបទពិជស្ច្នជ៍ា
មយួការឈ្ចឺាបរ់បែ់ខ្ុ ំជ្វើឲ្យខ្ុ ំមនិយល់ជៅែល់ទឹកចិតត អែ់អាកដែលមានជែចកតី
ឈ្ចឺាប។់ 

មានមនុែសរជបៀបជនោះជាជត្ចើនជៅជលើជោកជនោះ។ ពួកជេមនិដមនជាមនុែស
ោត្កកជ់ទ ប ុដនតពួកជេមនិធ្លា ប់មានបទពិជស្ច្ន។៍ ជាយថាជ តុពួកជេនឹង ួបត្បទោះ
ការលំាកខាោះៗកាុង ីវតិជនោះ ជោយមានកតីែងឃមឹ នឹងផាា ែ់បត៉ូរពួកជេែត្មាប់ការ
ដែលត្បជែើរ។ 

ខ្ុ ំមនិែ៉ូចជាមនុែសោយុនមភត្ាឆំ្ា មំាា ក ់ដែលមាន ីវតិ្យត្ែួលជនោះជទ។ ខ្ុ ំមនិ
មានឪពុកមាត យដែលត្ែោញ់ខ្ុ ំយ ងពិតត្ាកែ ឫក ៏ួយ ខ្ុ ំកាុងមជ្ាាយជផសង
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ជនោះជទកាុងរយោះជពលននការ្ំធ្លតរ់បែ់ខ្ុ ំ ជ ើយពួកជេានរជំោភបំរនជលើខ្ុ ំ។ 
កុមារភាពរបែ់ខ្ុ ំានជពញជៅជោយភាពភ័យខាា ច ការឈ្ចឺាប់ និងភាពឯជកា។ ខ្ុ ំ
ោចនិយយានថាខ្ុ ំានជចញពីកុមារភាពរបែ់ខ្ុ ំជាមយួនឹង ជែចកតីជមត្តត ករុណ្ត
យ ងជត្ចើនែត្មាបអ់ែ់អាកដែលដែលកំពុងរងទុកខជវទន ប ុដនត ំនួែមកវញិខ្ុ ំត្គាន់
ដតមានែួងចិតតដែលរងឹរ៉ូែប ុជណ្តណ ោះ។ វាមានទំនកទ់ំនងយ ងជត្ៅជាមយួនឹងត្ពោះ   
ត្េែីត ជ ើយរយោះជពលពីរបីឆ្ា ដំែលជពញជៅជោយបទពិជស្ច្នជ៍ាជត្ចើនត្តមរយោះ
ជែចកតីឈ្ចឺាបន់ិងការរងទុកខជវទនផាទ ល់ខាួន មុនជពលដែលខ្ុ ំានទទួលការដកដត្ប។ 

ជៅជពលដែលខ្ុ ំមាន ំងឺមហារកី ខ្ុ ំានជពញជៅជោយការោណិតោែ៉ូរ
ែត្មាបអ់ែ់អាកដែលទទួលានជ េវនិិចឆយ័ដែល្ៃន់្ ៃរជនោះដែរ។ បនទ បព់ីខ្ុ ំមាន
ការឈ្កឺាលត្បកាងំអែ់រយោះជពលែបឆ់្ា មំក ឥឡ៉ូវជនោះខ្ុ ំមានជែចកតី ំជនឿជែើមបអី្ិ
ស្ចា នជោយកត ី ោណិតោែ៉ូរែត្មាបក់ារជត្ាែឲ្យ ជាែល់មនុែសដែលមាន ំងឺឈ្ឺ
កាលជនោះ។ ត្តមរយោះត្ពោះេុណរបែ់ត្ពោះនឹងត្ពោះបនទ៉ូលរបែ់ត្ទង ់ជៅទីបញ្ចបខ់្ុ ំាន
អតជ់ទាែឲ្យឪពុករបែ់ខ្ុ ំែត្មាបក់ាររជំោភបំរនខ្ុ ំ ជ ើយខ្ុ ំែឹងជាជលើកទីមយួថាវា
្យត្ែួលកាុងការអត់ជទាែជាងការជពញជៅជោយជែចកតីែអបជ់ខពើម និងភាពលវីង
 ៉ូរចត។់ ខ្ុ ំចាបជ់ផតើមពន័ធកិចចជោយមនិមានអវីទាងំអែ់ជត្ៅពីត្ពោះនឹងែុបិនត ជ ើយខ្ុ ំ
ជៅដតែ៉ូជចាោះជៅដែែិបឆ្ា បំនទ ប។់ ខ្ុ ំានជរៀនជាជត្ចើនជោយបទពិជស្ច្ន៍ ប ុដនតវា
ត្តូវានចំណ្តយនងាយ ងខពែ់។ ខ្ុ ំមានបទពិជស្ច្ន ៍មនុែសជាជត្ចើនដែលវចិឆ័យនិង
រោិះេនខ់្ុ ំ ជ ើយមានោរមេណ៍ថាខ្ុ ំមនិែមរមយែំ បព់ន័ធកិចច ែំ បជ់ តុផលជផសងៗ
ជាជត្ចើន ប ុដនតខ្ុ ំកម៏ានបទពិជស្ច្នន៍នផាែុកភាពពីត្ពោះកាុងស្ចា នភាពទាងំជនោះផង
ដែរ ជ ើយឥឡ៉ូវជនោះខ្ុ ំោចជ្វើឲ្យអាកែនទមានផាែុកភាព។ ត្ពោះបជត្ងៀនជយើងពីត្ពោះ
េុណននការនភំាពែុខត្ែួលជៅែល់អែ់អាក ដែលកំពុងរងទុកខជោយជលើកទឹកចិតត
ជយើងជោយអងគត្ទងផ់ាទ ល់ជៅជពលដែលជយើងឈ្ចឺាប។់ 

 

ែ៉ូមជលើកតជមកើងត្ពោះជាមាច ែ់ ជាត្ពោះបិត្តរបែ់ត្ពោះជយែ ៉ូ  ជាអមាច ែ់នន
ជយើង។ ត្ពោះអងគជាត្ពោះបិត្តត្បកបជោយត្ពោះ ឫទយ័ជមត្តត ករុណ្ត និង
ជាត្ពោះដែល ួយ ែំ លទុកខត្េប់ដបបយ ងទាងំអែ់ ត្ពោះអងគែំ លទុកខ
ជយើង ជៅជពលដែលជយើងងមានទុកខជវទនែពវដបបយ ង ជែើមបឲី្យជយើង
ោចែំ លទុកខអែ់អាកដែលមានទុកខជវទន ជត្រោះត្ពោះជាមាច ែ់ត្បទាន
ឲ្យជយើងផាទ ល់ាន ៉្ូរជែបើយរចួជ ើយដែរ។ 

២ក៉ូរនិង៉ូែ ១៖៣-៤(KHSV) 
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ខ្ុ ំដតងដតនឹកជ ើញថាវាញឹកញាបប់ ុណ្តណ  ដែលខ្ុ ំដតងដតពាយមដចករដំលក

ជាមយួនឹងមនុែសែនទន៉ូវអវីដែលខ្ុ ំានឆ្ាងកាត ់ ជ ើយពួកជេពិតជាមនិែឹងថាត្តូវ
 ួយ ខ្ុ ំយ ងណ្តជនោះជទ។ ពួកជេោចនឹងមនិលួងជោមខ្ុ ំពីជត្រោះពួកជេមនិធ្លា បត់្តូវ
ការឲ្យត្ពោះជាមាច ែ់លួងជោមពួកជេ ឬកត៏្បដ លជាពួកជេត្តូវការការលួងជោម 
ប ុដនតពួកជេមនិែឹងថាជតើេួរែ៉ូមនិងទទួលជោយរជបៀបណ្ត។ ខ្ុ ំដតងដតនិយយថា 
ជយើងមនិោចឲ្យន៉ូវអវីដែលជយើងមនិមានជនោះជទ។ ែំប៉ូងេឺជយើងត្តូវទទួលពីត្ពោះជា
មាច ែ់ ជ ើយបនទ បម់កអវីដែលត្ទងា់នត្បទានឲ្យេឺោចបងា៉ូរែល់អាកែនទជទៀតត្តម
រយោះជយើង។ 

ជៅជពលដែលមនុែសមករកជយើងជាមយួនឹងបញ្ហា របែ់ជេ មានជាជត្ចើនែងដែល
ពួកជេែឹងរចួជាជត្ែចថាជយើងមនិោចជោោះត្ស្ចយឲ្យពួកជេាន។ អវីដែលពួកជេត្តូវ
ការយ ងពិតត្ាកែេឺការយល់ ការលួងជោម និងជែចកតីោណិតោែ៉ូរ។ ជៅត្ ុង
មយួជទៀតននការរងទុកខជវទន ជយើងោចកាា យមកជាមនុែសមនិរងឹរ៉ូែ ទនភ់ាន់ ចាែ់
ទ ំែុភាព បស្ចរជ ើយមានភាពោណិតោែ៉ូរជត្ចើន និងការជចោះយល់ចិតតអាកែនទ។ 
េុណែមបតតទិាងំជនោះ ជាចំនួនមយួដែលជយើងជែ្ើចែជែើរជៅកាុងត្ពោះរបែ់ជយើង 
ជ ើយពួកជេឲ្យជឈាេ ោះជយើងជាជបែក នជៅកាុងនមត្ទង។់ 

ការអភវិឌ្ឍនជ៍ែចកតីជមត្តត ករុណ្តនិងការយល់ចិតតអាកែនទ ែត្មាបម់នុែសែនទ
ជទៀតេឺជាចំដណកមយួននត្ពោះពរដែលជយើងបញ្ចប់ ជលើដផាកជផសងជទៀតននជែចកតីរង
ទុកខជវទន។ អំជណ្តយទានននជែចកតីជមត្តត ករុណ្តេឺមានតនមាខាា ងំណ្តែ់ែល់នរណ្ត
មាា កដ់ែលកំពុងឈ្ចឺាប!់ 

វាមនិដមនជាការឈ្ចឺាប់របែ់ជយើងដតឯងជនោះជទ ដែលជ្វើឲ្យជយើងមានលកខណៅៈ
ត្េបត់្គាន់ជែើមបតី្ពោះជាមាច ែ់ជត្បើត្ាែ់ែត្មាប ់ួយ អាកែនទ។ ជាការពិតណ្តែ់ ត្ពោះ
ោចជ ើយជត្បើមនុែសដែលមានឪពុកមាត យែអ៏ស្ចច រយ មានកុមារភាពយ ងលអ មនិមាន
បញ្ហា ដផាក ិរញ្ា វតាុជ ើយមានេុណែមបតតិជផសងៗជទៀត។ ជទាោះជាយ ងណ្តកជ៏ោយ 
មានមនុែសមយួចំនួនត៉ូចប ុជណ្តណ ោះ ជា្មេត្តពីជត្រោះ ីវតិជកើតជឡើងចំជរោះជយើង ល់
គាា  ជ ើយវាមនិជាទីជពញចិតតត្េបជ់ពលជនោះជទ។  

 

ទនំាកទ់នំងដស៏ ៊ីជំរៅជាមួយព្រះជាម្ចា ស ់
 

អតាត្បជយ នម៍យួ ដែលខ្ុ ំានរកជ ើញជៅដផាកជផសងជទៀតននជែចកតីទុកខជវទន េឺ 
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ការមានទំនកទ់ំនងែែីុ៏ ំជៅជាមយួត្ពោះជាមាច ែ់។ ជៅជពលដែលជយើងត្តូវានោក់
ជៅកាុងទីកដនាងដែលជយើងគាេ ននរណ្តមាា ក់ោច ួយ ជយើង ជលើកដលងដតត្ពោះជ ើយ
ជយើងោក់ជែចកតីទុកចិតតជលើត្ទង ់ជយើងមានបទពិជស្ច្នែ៍អ៏ស្ចច រយថាត្ទងជ់ាអាកណ្ត
ជ ើយត្ទងល់អប ុណ្តណ ។ ជយើងមានបទពិជស្ច្នន៍ឹងជែចកតីជស្ចេ ោះត្តងរ់បែ់ត្ទង ់ ជែច
កតីយុតតិ្ម៌របែ់ត្ទង់ ជែចកតីែបបុរែ ត្ពោះេុណ ត្ាជ្ា ជ ើយនឹងអំណ្តច ជែើមបោីក់
ជឈាេ ោះត្តឹមដតពីរបី។ ជោកស្ចវកប ៉ូលាននិយយថា ជគាលបំណងរបែ់គាតេ់ឺចង់
ស្ចគ ល់ត្ពោះត្េែីតជ ើយ ស្ចគ ល់កានដ់តែីុ ំជៅនិង ិតែាិទធជាមយួនឹងភាពអស្ចច រយនន
មនុែសរបែ់ត្ទង។់ គាតា់ននិយយថា គាតច់ង់ស្ចគ ល់អំណ្តចននការមានត្ពោះ នេ
រែ់ជឡើងវញិរបែ់ត្ពោះត្េីែតជ ើយបនទ បម់កជោកនិយយថា «{ជនោះខ្ុ ំេួរដតដចករ ំ
ដលក} ត្ពមទាងំច៉ូលរមួជាមយួត្ពោះអងគដែលរងទុកខលំាក»(ភលីីព ៣៖១០)។ 

មានចំនុចែម៏ានអនុភាពជាជត្ចើនជៅកាុងខេមពរីជនោះ៖ 
 

១.ប ៉ូលបាៃទតតជ្ញា ចិតត! 
ការជបតជ្ាចិតតេឺត្តូវានទាមទារត្បែិនជបើជយើងចងែ់ជត្មចអវីមយួជៅកាុង ីវតិ។ វាេឺ
មនិដមនជាអវ ី ដែលជយើងជ្វើានត្តឹមត្តូវមតងឬពីរែងជ ើយវានជំៅរក យ័ ំនោះជនោះ
ជទ ប ុដនតអវីដែលជយើងជ្វើត្តឹមត្តូវមតងជ ើយមតងជទៀតដែលនជំយើងទទួលានលទធផល 
 

២. ទោកប ៉ូលចងស់្គគ ល់ព្រះព្រីស្ទទ ើយស្គគ ល់កាៃ់ផ្តស្ុីជំទៅៃិងជិតស្ែិ ធ 
គាតម់និត្គាន់ដតចងែ់ឹង អំពី ត្ទងប់ ុជណ្តណ ោះជទ គាតច់ង់ស្ចគ ល់ត្ទង!់ គាតច់ង់មានភាព
ែាិតស្ចា ល មានទំនកទ់ំនងផាទ ល់ខាួនជាមយួនឹងត្ទង។់ ជនោះេឺោចជៅរចួដែលអាក
ណ្តមាា កដ់ែលប ងត្ាថាា នឹងមានឆ្នទោះដែវងរកត្ពោះជាមាច ែ់អែ់ពីែួងចិតតរបែ់ជេ។ 
 

៣. ទោកប ៉ូលចងស់្គគ ល់ភារអស្គា រយនៃអងគព្រះព្រីស្ទកាៃ់ផ្តខ្ល ងំទ ើងៃឹងជ្ញក់ចាស្់ 
ជោកប ៉ូលានស្ចគ ល់ត្ពោះត្េីែទ។ គាត់មានការ ួបត្បទោះែអ៏ស្ចច រយមយួជាមយួនឹង
ត្ទងជ់ៅត្តមផា៉ូវជៅឌាមា ែ់ ជ ើយគាតា់នត្ស្ចវត្ជាវបដនាម។ ជយើងមនិេួរនឹងែកប់
ែកល់ជនោះជទត្បែិនជបើជយើងជៅមនិទានា់នល៉ូតោែ់ដផាកត្ពលឹងវញិ្ហា ណ។ មាន
ជរឿងជាជត្ចើនដែលជយើងជរៀនអំពីថាជតើត្ពោះត្េីែទអស្ចច រយយ ងណ្ត ជ ើយជយើងនឹង
ស្ចគ ល់ត្ទងក់ាន់ដតជត្ចើនជឡើងត្បែិនជបើជយើងដែវងរកត្ទងក់ាន់ដតជត្ចើនជនោះ។ ែ៉ូច
ដែលជយើងជ្វើែំជណើ រកាុង ីវតិជាមយួត្ទង់ ជយើងជ ើញថាត្ទង់េងជ់ាមយួជយើងកាុង
ត្េបស់្ចា នភាពទាងំអែ់។ ត្ទង់មនិដែលចាកជចញឬជាោះបងជ់យើងជឡើយ។  
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៤. ទោកប ៉ូលចងម់ាៃរិទស្គធៃ៍ជ្ញមួយៃឹងអំណាចនៃការរស្់ទ ើងេិញរបស្់ព្រះព្រីស្ទផ្ែលទលើក

ទយើងទចញនុតរីទស្ចកតីស្គល ប់ទ ះបីទយើងទៅកែុងរ៉ូបកាយកតី។ 
ជៅជពលដែលជយើងស្ចគ ល់ត្ពោះជយែ ៉ូែីុ ំជៅយ ងពិតត្ាកែនិងែាិតស្ចា ល ជយើង
ោចមានែនតិភាពនិងអំណរែ៉ូមបដីតជៅកាុងជពលមានភាពលំាកកតី។ ជយើងទុកចិតត
ដែលត្ទង់ជ្វើការលអៗ ពីអវីដែលជយើងកំពុងជោោះត្ស្ចយមនិថាវាឈ្ចឺាប់ខាា ងំប ុណ្តណ
ជនោះជទ។ ជយើងមនិចាាំចត់្តូវរែ់ជៅកាុង ីវតិដែលប  យ័ជទ ជៅជពលដែល
អំណ្តចននការមានត្ពោះ នេរែ់ជឡើងវញិរបែ់ត្ពោះជយែ ៉ូោចជៅាន។ 

ជៅជពលដែលជយើងមានបទពិជស្ច្នជ៍ាមយួនឹងអំណ្តចរបែ់ត្ពោះជាមាច ែ់ ជៅ
កាុង ីវតិរបែ់ជយើង វានឹងមានភាព្យត្ែួលកាុងការទុកចិតតជលើត្ទង់ជៅជពល
ជត្កាយជៅជពលដែលជយើងមានតត្មូវការ។ ត្ពោះចងប់ ា្ ញអំណ្តចរបែ់ត្ទងជ់ៅកាុង
ជយើងនិងត្តមរយោះជយើង។ ត្ទង់មនិត្គានដ់តចង់រជំោោះជយើងប ុជណ្តណ ោះជទ ប ុដនតត្ទងច់ង់
ជត្បើជយើងជា  ទ៉ូតជែើមបនីមំនុែសជៅថាវ យត្ពោះត្េីែទ។ 

ត្បែិនអាកឬខ្ុ ំឆ្ាងកាត់ភាពលំាកែ៏្ ៃន់្ ៃរមយួចំនួន ជ ើយមនុែសែនទជ ើញថា
ជយើងជៅដតបនតទុកចិតតជលើត្ពោះ ជ ើយត្បកានភ់ាា បន់៉ូវែនតិភាពនិងឥរយិបងននកតីអំ
ណរ វាជាទីបនទ ល់ែល់ពួកជេអំពីការរកាអំណ្តចរបែ់ត្ពោះជាមាច ែ់។ ជៅជពលដែល
ជយើងរង់ចាជំោយការអត់្ េត ់ វាកម៏និមានបញ្ហា ថាវាមានរយោះជពលយ៉ូរប ុណ្តណ ជនោះជទ 
វាជាបនទ ល់ែល់ពួកជេអំពីអំណ្តចែែ៏ាិតជែាររបែ់ត្ពោះជាមាច ែ់។ បនទ បព់ីជនោះជពល

ដែលជយើងាន ួបត្បទោះនឹងជែចកតីជត្ាែជោោះ 
ជ ើយពួកជេជ ើញថាត្ពោះេឺជស្ចេ ោះត្តង ់វាជាបនទ ល់
ែល់ពួកជេននត្ពោះវតតមាននិងអំណ្តចរបែ់ត្ទង ់ ក៏
ែ៉ូចជាបំណងត្ពោះ ឫទយ័របែ់ត្ទងក់ាុងការ ួយ 

ជយើង។ ឧទា រណ៍ផាទ ល់ខាួនរបែ់ជយើងោចជាចំណុចដែលនឱំ្យមនុែសមាា កថ់ាវ យ
 ីវតិរបែ់គាតជ់ៅត្ពោះត្េីែទ។ 

 

៥. ទោកប ៉ូលបាៃៃិយាយថា គាត់មាៃឆៃទះកែុងការផ្ចករផំ្លកៃ៉ូេការរង ុកខកែុងព្រះព្រីស្ទ ទបើស្ិៃ
ជ្ញទនាះៃឹងទធវើឲ្យគាត់ទៅជ្ញផ្នែកមួយនៃព្រះព្រីស្ទ 

ជនោះមនិដមនមានន័យថាជយើងត្តូវឆ្ក ងជលើជឈ្ើឆ្ក ងែ៉ូចដែលត្ពោះជយែ ៉ូធ្លា បជ់្វើជនោះ
ជទ។ ជាទ៉ូជៅវាមាននយ័ថា   ជយើងេួរមានឆ្នទោះកាុងការឆ្ាងកាត់អវីដែលជយើងត្តូវការ 

ឧទា រណ៍ផាទ ល់ខាួ នរបែ់ជយើង
ោចជាចំណុចដែលនឱំ្យមនុែស
មាា កថ់ាវ យគាតជ់ៅត្ពោះត្េីែទ។ 
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ជែើមបកីាា យែ៉ូចជាត្ពោះជយែ ៉ូ ជ ើយជ ើញែិររុីងជរឿងរបែ់ត្ទង់ត្តមរយោះជយើង។ 

ជតើមាននយ័ថាត្ពោះជាមាច ែ់ត្បទានឲ្យជយើងរងទុកខជវទន ជ ើយនិងការលបងល៍ 
ជែើមបឲី្យជយើងជរៀនពីអវីដែលនឹងមានត្បជយ នែ៍ល់ជយើងជៅជពលជត្កាយឬ? ត្ទង់
មនិដមនជាត្ពោះដែលនឹងនបំុត្តរបែ់ត្ទងជ់ៅជ ងោកឧ់ែ ជែើមបផីតល់ឲ្យជេន៉ូវការ
វាយែំ ជែើមបបីជត្ងៀនពួកជេជនោះជទ។  

ខ្ុ ំច៉ូលចិតតនិយយថា ជពលមយួជយើងមានបញ្ហា ឬភាពលំាក ត្ពោះជាមាច ែ់ោច
ជត្បើវាជ្វើជោយជគាលបំណងរបែ់ត្ទងា់នចជត្មើនជឡើងកាុង ីវតិរបែ់ជយើង។ 

ត្បែិនជបើជយើងជ្វើែំជណើ រជៅជោយ
ការឈ្ចឺាប ់ ជ តុអវីានជាជយើង
មនិទាញយកផលត្បជយ នខ៍ាោះៗពី

វា? ខ្ុ ំធ្លា ប់មានជែចកតីឈ្ចឺាបជ់ោយមនិមានត្ពោះ ជ ើយខ្ុ ំក៏ានឈ្ចឺាប់ជពលដែល
មានត្ពោះដែរ ជ ើយខ្ុ ំោចនិយយយ ងមុងឺមា តថ់ា ជាមយួត្ពោះជាមាច ែ់េឺដតងដត
ត្បជែើរជាង។ ខ្ុ ំជ ឿជាក់ថាត្ពោះជាមាច ែ់ដតងដតមានដផនការណ៍ែត្មាប់ការែជរ ក្ ោះ
ជយើង ប ុដនតត្ទងោ់ចពនារជពលជវោកាុងការតត្មូវណ្តមយួជែើមបជីត្បើវាែត្មាបក់ារ
ល៉ូតោែ់នឹងអភវិឌ្ឍបុេគលិកលកខណៅៈរបែ់ជយើង។ ជពលរបែ់ត្ពោះេឺលអឥតជខាច ោះកាុង
 ីវតិរបែ់ជយើង ជ ើយកំឡុងជពលដែលជយើងរងច់ា ំ ជយើងមានឯកែិទធននការជ ឿ
ទុកចិតតជលើត្ទង។់ 

 

សព្ម្ចបអំ់ណរននការទទលួបានរង្វា ន ់
 

ត្ពោះជយែ ៉ូានមានបនទ៉ូលថាជទាោះបីជាត្ពោះអងគែអបជ់ខពើមភាពោមា ែននជឈ្ើឆ្ក ង ត្ទង់
កា៏នបញ្ចបវ់ាែត្មាបអ់ំណរននការទទួលានរ វ្ នជ់លើដផាកែនទជទៀតរបែ់វា (ជ 
ត្ពរឺ១២៖២)។ មនុែសជាជត្ចើនានត្ាបខ់្ុ ំថាពួកជេនឹងមនិផាា ែ់បត៉ូរអវីដែលពួកជេ
ានឆ្ាងកាតម់កជែើមបអីវីមយួជនោះជទ ជា្មេត្តជោយស្ចររជបៀបដែលវាផាា ែ់បត៉ូរពួក
ជេនឹងនពំួកជេច៉ូលជៅ ិតត្ពោះ។ 

ជយើងោចនឹងែអបអ់វីដែលជយើងឆ្ាងកាត ់ខណៅៈជពលដែលជយើងកុំពុងឆ្ាងកាតវ់ា។ 
មនិមានអាកណ្តមាា ក់រកី យនឹងត្បជភទននការឈ្ចឺាប ់ ឬទុកខជវទនជនោះជទ ប ុដនត
ត្បែិនជបើជយើងោចកំណតច់ិតតេំនិតរបែ់ជយើងជលើរ វ្ ន ់ ជៅជលើដផាកជផសងជទៀត
ជយើងនឹងោចអត់ត្ទាជំោយអំណរយ ងបរបិ៉ូណ៍។ ត្បែិនជបើជយើងបនតមាន ំជនឿថា
ជយើងនឹងជ ើញជែចកតីលអរបែ់ត្ពោះ ជនោះមនិមានបញ្ហា ជទថា ជយើងឈ្ចឺាបោ់ត្កក់

ជបើជយើងជ្វើែជំណើ រជៅជោយការឈឺ្ចាប់ ជ តុអវីា
ជយើងមិនទាញយកផលត្បជយ នខ៍ាោះៗពីវា? 
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យ ងណ្ត ឬកវ៏ាមានរយោះជពលយ៉ូរប ុណ្តណ  ជយើងនឹងភាកសភាពដផអមដលាមននការវាយ
យកាននិងជជាេ យ័។ 

ខ្ុ ំដតងដតនិយយថាជយើងត្តូវដត «ឆ្ាងកាត»់ 
ជែើមបី«ំែជត្មចាន»។ កុំភយ័ខាា ចនឹងការលំាក 
ពីជត្រោះត្ពោះអងគនឹងមនិត្បទានឲ្យអាកជលើែពីអវី
ដែលអាកត្ទាតំ្ទកាុង ីវតិរបែ់អាកជាមយួត្ទងក់ាុង ីវតិរបែ់អាកជោយការ ួយ  និង
ដណនផំា៉ូវអាក។ 

 
 

ជយើងត្តូវដត »ឆ្ាងកាត់ «ជែើមបី  »
ែជត្មចាន« »។  



 
ជំពូក ១៣ 

 

ពីមយួថ្ងៃទៅមយួថ្ងៃ 
 

បន្ទា បន់ន្ទោះមកព្រោះនេហូវ៉ា ព្រង់មានព្រោះបនាូលនៅនឹងម៉ាូនេថា នមើល 
អញនឹងបងអុរន្លៀងជានំបុុ័ងរីនលើនមឃមកនោេឯងរាល់គ្នា  ព្រូវនោេប
ណ្តា ជននេញនៅនរ ើេនោេលមមតរ១ថ្ងៃរាល់ៗថ្ងៃ...  

និកខមនំ ១៦៖៤(KHOV) 
 

នៅនរលតែលព្រោះជាមាា េ់ព្បទាននំបុុ័ងរីស្ថា នេួគឲ៌្យែល់ជនជារិអុីព្ស្ថតអ៊ែល វ
មនិតមនព្គ្នន់តរនែើមបេីិញ្ា ឹមរួកនគរួកនគប៉ាុនណ្តណ ោះនរ ប៉ាុតនានែើមបសី្ថកលបងនេេកាី
រុកេិរារបេ់រួកនគនលើព្រង។់ ព្រោះអងគបានបញ្ជា ែល់រួកនគថានរ ើេព្រឹមតរេំនួនតែល
នគព្រូវការេព្មាបម់េួថ្ងៃនន្ទោះ នហើេរុកេិរាថានរលថ្ងៃតេអកបានមកែល់ ព្រងក់ន៏ឹង
ព្បទានឲ្យេព្មាបថ់្ងៃនន្ទោះតែរ។ ព្គ្ននត់រព្េថ្ម៉ានមើលថា នរើវលំបាកប៉ាុណ្តណ េព្មាប់
រួកនគជានព្េើនន្ទក។់ រួកនគបានរេ់នៅកាុងវលរនោស្ថា ននិងមនិមានោោរនហើេ
កម៏និមានវធិីណ្តតែលរួកនគររួលបានោោរ។ ខ្ុ ំព្បាកែណ្តេ់ថាភារ្ុ័េខ្លល េ
របេ់រួកនគបានន ើងែល់កំរូល។ ខ្ុ ំែឹងខ្ុ ំោេនឹងមាន! 
នឹងមាននរល តែលព្រោះជាមាា េ់ស្ថកលបងនេើងនៅកាុងតនាកនែើមបនីមើលថា នរើ

នេើងនឹងនជឿរុកេិរានលើព្រងឬ់អរ។់ នបើជនជារិអុីព្ស្ថតអ៊ែលបានរាយាមព្បមូលេំ 
តែកេព្មាបថ់្ងៃតេអកនន្ទោះវនឹងរលួេនហើេចាប់ននាើមេអុេ។ នរើញឹកញាបប់៉ាុណ្តណ  ែ
នេើងរាយាមព្បមូលនៅថ្ងៃននោះនូវអវីតែលនេើងព្រូវការេព្មាបថ់្ងៃតេអកតាមរេោះ
នហរុនលឬការខវល់ខ្លវ េ នហើេអវីទាងំអេ់តែលវនធវើគឺបនងកើរនោេនេើងលំបាក។ 
ងមីៗននោះខ្ុ ំបាននព្កាកន ើងនៅនរលព្រឹក នហើេភាល មៗចាបន់នាើមគិរអំរីគំនរាងនិ  

រនធទាងំអេ់ តែលខ្ុ ំមានវបានមកកាុងនរលតរមេួ។ បតនាមនលើននោះខ្ុ ំមានេិកាខ
ស្ថលាកំរុងនកើរមានន ើងតែលខ្ុ ំព្រូវការនរៀបេំ មានកមមវធិីរូររេសនម៍េួេំនួន ការ
ព្បជុំជាមេួថ្ែគូរជំនួញ នហើេនឹងការណ្តរជ់ួបជាមេួមនុេសជានព្េើន! នព្េើនជាង
ននោះខ្ុ ំបានគិរនព្េើនអំរីការទាងំអេ់ខ្ុ ំព្រូវនធវើនព្េើនជាងស្ថមេិបថ្ងៃ។ ែូនេាោះខ្ុ ំមាន
ោរមមែ៍ថាេមាា ធនឹងបនាុកកានត់រធៃនម់កនលើខ្ុ ំ។ ព្រោះជាមាា េ់មានបនាូលយា៉ា ងស្ថ
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មញ្ញមកកានែ់ួងេិរារបេ់ខ្ុ ំ រលឹំកខ្ុ ំអំរីអវីមេួតែលខ្ុ ំបានែឹងរេួនហើេៈ រេ់នៅមេួ
ថ្ងៃេព្មាបម់េួថ្ងៃ។ រនំរេនន្ទោះខ្ុ ំមានោរមមែ៍ថា បនាុកបានចាកនេញនៅ រីនព្រោះខ្ុ ំ
មានបររិនស្ថធនព៍្គប់ព្គ្នន់ជាមេួព្រោះ នែើមបែីឹងនលើេរីការេងសុ័េ តែលព្រងន់ឹង
ជួេ ឲ្យនេើងនធវើអវីៗព្គប់យា៉ា ងបាន ព្រងេ់ងឲ់្យនេើងនធវើព្បេិននបើនេើងនធវើវមេួថ្ងៃ
េព្មាបម់េួថ្ងៃ។ 
នៅនរលនេើងនព្បើព្បាេ់ថ្ងៃននោះព្រួេបារមភអំរីថ្ងៃតេអក នេើងធ្លល កន់ៅកាុងការខាោះ

ខ្លា េកាុងថ្ងៃននោះ។ វឥរព្បនយាជន!៍ព្រោះនេេ៊ែូមានបនាូលថាកុំឲ្យខវល់ខ្លវ េរីថ្ងៃតេអក
ន ើេនព្រោះថ្ងៃតេអកនឹងមានបញ្ជា ព្គប់ព្គ្នន់េព្មាបថ់្ងៃនន្ទោះ(មា៉ា ថាេ៦៖៣៤)។ ព្រោះ 
ជួេ នេើងែូេតែលនេើងដាកន់េេកាីជំននឿរបេ់នេើងកាុងព្រង ់មនិែូេនេើងខវល់ខ្លវ េ
នហើេនកើររុកខថា នរើនេើងនឹងនដាោះព្ស្ថេបញ្ជា របេ់នេើងែូេនមាេនន្ទោះនរ។ 
កាុងឆ្ា ២ំ០១៣ នេើងបាននបាោះរុមាការនលើករឹកេិរាព្បចាថំ្ងៃតែលមានេំែងនជើង

ថា េូររុកេិរានលើ ព្រោះជានរៀងរាល់ថ្ងៃ នហើេវជាការនលើករឹកេិរាតែលនរញនិេម
ជាងនគបំនុររបេ់នេើង។ នហរុអវី? វជាការនរញនិេម រីនព្រោះវបរយិាេរីអវីតែល
នេើងមានោរមមែ៍ថានេើងោេនធវើបាន។ េមលងឹនមើលទាងំអេ់ថ្នជីវរិនៅនរលតរ
មេួ ឬ េូមបតីរមេួេបាា ហ៍ ឬ មេួតខ គឺជាធមមតាតែលនលើេលប ់ ប៉ាុតនាមេួថ្ងៃ
េព្មាបម់េួថ្ងៃគឺោេនធវើបាន។ រួកអាកនញៀនព្ស្ថអន្ទមកឹបាននព្បើនគ្នលការែ៍ននោះ
ជាមេួនឹងបុរេនិងស្តេាីតែលមករករួកនគនែើមបេំុីជំនួេ។ មនុេសជាញឹកញាប់មាន
ោរមមែ៍ថាជីវរិរបេ់រួកនគ មនិមានវធិីោេនឹងនៅេព្មាក នដាេរួកនគមនិនឹក
ព្ស្ថបាននន្ទោះនរ។ ការ្ុ័េខ្លល េថ្នការបរាជុ័េគឺខ្លល ងំកាល ណ្តេ់តែលរួកនគមនិេង់
ចាបន់នាើម។ ប៉ាុតនាគំនិរថ្នការមនិនឹកមេួថ្ងៃេព្មាបម់េួថ្ងៃោក់ែូេជាលរធភារោេ
នៅរេួ។ នគ្នលនៅរបេ់រួកនគគឺព្រូវនៅនដាេមនិព្េវងឹេព្មាបម់េួថ្ងៃ នហើេមេួ
េំនួនធំថ្នរួកនគោេព្បាបអ់ាកបាននដាេជាកេ់ាេ់ថា នរើមានប៉ាុន្ទម នថ្ងៃតែលរួកនគ
មនិព្េវងឹ នទាោះបីនព្េើនឆ្ា បំានកនលងនុរនៅ នដាេស្ថររួកនគមានការនឹកជានលើកេុង
នព្កាេរបេ់រួកនគ។ 
នដាេស្ថរនគ្នលការែ៍ននោះបានមកនដាេព្រងរ់ីព្រោះបនាូលរបេ់ព្រោះ វនធវើការ

នៅកាុងតនាកជានព្េើនថ្នជីវរិ។ នេើងោេចាកនេញរីបំែុល ការនធវើលំោរព់្បាែ 
ការព្េកគី ូ ការររួលេញ្ជញ បុ័ព្ររីមោវរិាលុ័េ រព្មូវការរិនេេបំនុររបេ់
ឪរុកមាា េគឺកូន ឬក៏នជាគជុ័េនៅកាុងអវីមេួនេើងព្រូវការនធវើ ព្បេិននបើនេើងនឹងដាក់ 
នេេកាីរុកេិរារបេ់នេើងកាុងព្រោះ នហើេមានជីវរិមេួថ្ងៃមាងមេួថ្ងៃមាង។ 
ខ្ុ ំេូលេិរាេព្មងម់េួនដាេមនិស្ថគ ល់រីព្ប្រៈ «ខ្ុ ំរាយាមរេ់នៅមេួថ្ងៃមាង 



124                              ការទុកចិត្តឥត្រទ្គើ! 
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ភាពខសុគ្នា រវាងសសចក្តជំីសនឿនងិការទកុ្ចតិ្ ត 
 

រកយថា «ជំននឿ»និង «ការរុកេិរា» គឺជាញឹកញាបប់ាននព្បើនដាេោេផ្លល េ់បាូរគ្នា បាន 
ប៉ាុតនានរើមានអវីខុេគ្នា ?កាុងរនបៀបជានព្េើនទាងំរីមានភារព្បោក់ព្បតហលគ្នា  រីនព្រោះ
ទាងំរីររព្មូវឲ្យមានរំនុកេិរាកាុងព្រោះ ប៉ាុតនា «ជំននឿ»គឺជាន្ទម នហើេែូនេាោះវជាអវីតែល
នេើងមានខែៈនរល «ការរុកេិរា» ជាញឹកញាបព់្រូវបាននព្បើជាកិរយិាេុ័រានហើេគឺ
ជាអវីតែលនេើងនធវើ។ 

ព្រោះព្បទានជំននឿឲ្យនេើង។ ព្រោះបនាូល
របេ់ព្រង់មានបនាូលថាព្គបម់នុេសទាងំ

អេ់គឺបានព្បទានជំននឿឲ្យតាមខ្លា រ(រ ៉ាូម១២៖៣) ប៉ាុតនាវគឺនព្េេនៅនលើអវីតែលបុគគល
មាា ក់ៗ នធវើជាមេួវ។ វគឺជំននឿតែលព្រូវឲ្យមាននេរភីារ។ ព្គ្ននត់រគិរនមើលនលើអវី
ទាងំអេ់តែលមនុេសបានដាក់នេេកាីជំននឿរបេ់នគនលើរួកវ ជាជាងការនលើព្រោះ ព្ប
រុ័នធហិរញ្ញ វរាុរិ្រនលាក រដាា ្បិាល ការអបរ់ ំមនុេសែថ្រ ព្បាកេូ់លនិវរសន៍ នលើខលួន
របេ់រួកនគ និងមានជាបនានរៀរ។ នព្ៅរីអវីៗទាងំអេ់តែលមនុេសដាកន់េេកាីរុក
េិរារបេ់នគ ព្រោះជាមាា េ់គឺជាព្ប្រតរមេួតែលោេរឹងរកប់ានមេួរេភាគរេ។ 
ខ្ុ ំេងឲ់្យអាករាល់គ្នា េកេិរារុកខដាកន់ៅនឹងព្បនយាគតែលខ្ុ ំកំរុងនព្បើ «េូរដាក់

នេេកាីរុកេិរារបេ់អាកនលើព្រោះ»។ «ដាក»់ គឺជារកយេកមមភារ នរលនេើងដាកអ់វី
មេួនៅកតនលងណ្តមេួ វគឺជាព្គឹោះនលើការេនព្មេេិរានែើមបនីធវើការនន្ទោះ។ ខ្ុ ំោេដាក់
កំរយុរុ័រននោះស្ថកងមន ើងវញិនរលតែលខ្ុ ំបានបញ្ាប់ការងារ ែូនេាោះវនឹងមានងមនរញ
នហើេរេួរាល់េព្មាបក់ារនព្បើព្បាេ់នរលបន្ទា ប់របេ់ខ្ុ ំ ឬខ្ុ ំោេរុកវនៅនលើតព្គនែក 
នហើេនរលបន្ទា បខ់្ុ ំព្រូវការវខ្ុ ំនឹងរកនឃើញថា វអេ់ថាមរលនហើេវមនិោេនព្បើ
ព្បាេ់បាននរេព្មាបខ់្ុ ំ។ ខ្ុ ំោេន្លៀរឱកាេនព្បើនរលតែលមនិទានអ់េ់ថាមរល 
ប៉ាុតនាព្បេិននបើវអេ់ថាមរល នន្ទោះខ្ុ ំនឹងធ្លល កក់ាុងការខកេិរា។ ននោះព្េនែៀងគ្នា នៅ
នឹងអវីតែលនេើងនធវើនៅនរលតែលនេើងដាកន់េេកាីជំននឿរបេ់នេើងនៅកាុងអវីមេួ ឬ
នលើអាកណ្តមាា កន់នសងនរៀរនព្ៅរីព្រោះ។ នេើងេកឱកាេអវីៗតែលែំនែើ រការនៅ
បានលអ ប៉ាុតនាបររិនស្ថធន៍របេ់នេើងបនព្ងៀននេើងថាវមនិតែលនកើរន ើងព្គបន់រល
នន្ទោះនរ។ 
ជាកត់េាងមានអវីៗ   និង មនុេសតែលនេើងោេរុកេិរា ប៉ាុតនាមនិមានការធ្លន្ទរា៉ា ប់ 

ការទុកចិត្តគឺជំន ឿនៅកនុងសកម្មភាព។ 
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រងថា  នេើងនឹងនរញេិរានូវរាល់លរធនលតែលនេញមកនន្ទោះនរ។  ខ្ុ ំរិរជាោេនិ 
យាេបានថាបន្ទា បរ់ីនែើរជាមេួព្រោះរេ:បីព្រីមាេថ្នជីវរិរបេ់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំនរញេិរាទាងំ
ព្េុងជាមេួនឹងលរធនលថ្នការដាកក់ាររុកេិរាកាុងព្រង។់នទាោះបីជាអវីៗមនិបាននេញ
មកតាមការតែលខ្ុ ំបានគិរថារួកវគួរតរនកើរន ើង ឬក៏តាមអវីតែលខ្ុ ំេងឲ់្យវនកើរ 
ឥ ូវននោះខ្ុ ំែឹងថាព្រោះតរងតរបាននធវើអវីតែលលអបំនុរ។  
ព្បេិននបើអាកមនិទានប់ាននធវើែូនេាោះ នរើអាកនឹងនធវើការេំនរេេិរានែើមបចីាបន់នាើមការ 

ដាកន់េេកាីរុកេិរារបេ់អាកកាុងព្រោះកាុងព្គបស់្ថា នភារទាងំអេ់កាុងជីវរិរបេ់អាក ឬ 
នរ? គិរអំរីវជានរៀងរាល់ថ្ងៃជាព្គឹោះ នហើេវនឹងោកែូ់េជាងាេព្េួលកាុងការនធវើ។ 
នរើអាកោេរុកេិរាព្រោះេព្មាប់ថ្ងៃននោះឬនរ? នរើអាកនឹងដាក់នេេកាីរុកេិរារបេ់អាក
កាុងព្រោះអងគេព្មាប់ថ្ងៃននោះឬនរ? នរើកាុងស្ថា នភារវវិរអវីកន៏ដាេតែលអាកកំរុងជួប
ព្បរោះនៅថ្ងៃននោះ អាកនឹងថាវ េវនៅព្រោះនហើេដាក់នេេកាីជំននឿរបេ់អាកកាុងព្រងន់រ? 
ព្រោះគមារីមាននរញនៅនដាេខគមារីអំរីមនុេសតែលរួកនគនិយាេថានឹង «ដាក»់ 

នេេកាីរុកេិរារបេ់រួកនគកាុងព្រង។់ វជាការេំនរេេិរាតែលរួកនគបាននធវើ។ អាកនិ 
រនធជាញឹកញាបន់ព្បើឃ្លល  «ខ្ុ ំនឹង» នៅនរលតែលនិយាេអំរីការដាករ់ំនុកេិរារបេ់
រួកនគកាុងព្រោះ។ ការនធវើការេំនរេេិរាគឺជាតនាករីមេួ នហើេបន្ទា បម់កនេើងអនុវរា
តាម នទាោះជាព្រឹមតរមេួនមា៉ា ង ព្បេិននន្ទោះជាអវីតែលវចាប់េក។ នគ្នលនៅរូេៗ
នៅរីបំនុរនឹងជួេ នេើងឲ្យនៅែល់នគ្នលនៅតែលធំ។ 
ព្រោះគមារីបាននិយាេថាៈ 
 

ព្រោះអមាា េ់ជាព្រោះថ្នរូលបងគំនអើេ! រូលបងគំេូមេកព្រោះអងគនធវើជារី
រឹងព្ជក េូមេនស្តងាក ោះរូលបងគំ េូមរនំដាោះរូលបងគំ ឲ្យរេួនុររីអេ់អាក 
តែលនបៀរនបៀនរូលបងគំនង។  

រំនុកែំនកើង ៧៖១ 
 

ឳព្រោះជាមាា េ់នអើេនៅថ្ងៃរូលបងគំ្ុ័េខ្លល េ រូលបងគំនន្ើជីវរិនលើព្រោះអងគ 
ខ្ុ ំេរនេើររនមកើងព្រោះបនាូលេនារបេ់ព្រោះជាមាា េ់ ខ្ុ ំរុកេិរានលើព្រោះជា
មាា េ់ នហើេខ្ុ ំនឹងមនិ្ុ័េខ្លល េអវីន ើេ នរើមនុេសតែលតរងតរស្ថល ប់
ោេនធវើអវីខ្ុ ំនកើរ? 

រំនុករនមកើង ៥៦៖៣-៤ 
 

ការដាក់នេេកាីជំននឿរបេ់អាកកាុងព្រោះនឹងងាេព្េួលនៅនរលតែលជីវរិែំនែើ រ 
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ការនៅនដាេរលូន ប៉ាុតនានៅនរលតែលអវីៗមនិបានព្បព្រឹរានដាេព្បនេើរ វនឹងមាន
នលលំបាកកានត់រនព្េើនន ើង។ ព្បេិននបើអាកព្បឈមមុខនឹងនេេកាីវនិ្ទេ ឬនេេ
កាីឈចឺាប់យា៉ា ងរិរព្បាកែ វកន៏ឹងរិបាកនងតែរ ប៉ាុតនានេើងគួរេងចាថំាព្រោះមនិតែល
ព្បាបន់េើងឲ្យនធវើអវីតែលនេើងមនិោេនធវើបាននន្ទោះនរ។ ខ្ុ ំោេរុកេិរាព្រោះជាមាា េ់ជា
នរៀងរាល់ថ្ងៃ! េូមបតីរព្បេិននបើអាកមានថ្ងៃតែលនៅនរលខលោះអាកព្រូវនិយាេមេួ
រនែ់ងកន៏ដាេ «ខ្ុ ំនឹងដាកន់េេកាីរុកេិរារបេ់ខ្ុ ំកាុងព្រោះ» វមានរំថ្លនឹងនធវើ។ មនិ
ព្រឹមតរនលើកកិរាិេេព្រោះប៉ាុនណ្តណ ោះនរ ប៉ាុតនាវបាននលើកបនាុកនេញរីនេើង តែលនេើង
មនិព្រូវបាននគដាកប់នាុក កែូ៏េជាមនិតរករនវ់។ 
នៅនរលតែលបានរកនឃើញថា ខ្ុ ំមានជមៃមឺោរកីនដាោះកាុងឆ្ា ១ំ៩៨៩ វរិរជា

រនធរ ់ នឹងការដាេ់នរឿនេិរានលើកែំបូងរបេ់ខ្ុ ំ ភារព្រួេបារមភ។ គំនិររបេ់ខ្ុ ំបាន
នរញនៅនដាេ «េុោះនបើ..» ប៉ាុតនាព្រោះជាមាា េ់បានេូមឲ្យខ្ុ ំនិយាេថា «ព្រោះអងគ ន្ទង
ខ្ុ ំមាា េ់រុកេរិាព្រង»់ ជំនួេឲ្យការនិយាេអំរីការ្ុ័េខ្លល េនិងការព្រួេបារមភរបេ់
ខ្ុ ំ។ ថ្ងៃខលោះខ្ុ ំបាននិយាេវមាងនហើេមាងនរៀរ ប៉ាុតនាខ្ុ ំបានមាន:។ នៅរីបំនុរ ថ្ងៃថ្ន
ការបាញ់ការំេមីបានមកែល់ ជាមេួនឹងការស្ថកលបងនែើមបនីមើលែុំមូលរបេ់ខ្ុ ំ ព្ប
េិននបើមោរកីវរាលដាល នហើេនន្ទោះមាននុ័េថាការដាកន់េេកាីរុកេិរានលើព្រោះជា
មាា េ់រាល់ថ្ងៃ ែូេជានេើងបានរង់ចាេំព្មាបល់រធនលថ្នការស្ថកលបង វោកែូ់េជា
វមានរេ:នរលេូរ ប៉ាុតនាជានរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ុ ំបនានិយាេថា «ព្រោះជាមាា េ់ន្ទងខ្ុ ំមាា េ់
នជឿនលើព្រង។់» នៅរីបញ្ាបរ់បាេការែ៍គឺបាននេញមកនហើេវលអ។ មនិមានមោ
រកីនៅកាុងែុំមូលនរៀរនន្ទោះនរ ប៉ាុតនាព្កុមនវជាបែឌិ រមនិព្បាកែនរថានឹងមានរព្មូវការ
នលើការវនិិេឆុ័េណ្តមេួននសងនរៀរ។ មានតរអាកវរិាស្ថស្តេាខ្លងែុំរកតែលោេ
ព្បាបក់ារនន្ទោះខ្ុ ំបាន។ ខ្ុ ំបាននធវើការណ្តរជ់ួបអាកវរិាស្ថស្តេាខ្លងែុំរក ប៉ាុតនាវបាន
េំណ្តេនរលមេួនែើមបបីានជួបនឹងគ្នរ ់ែូនេាោះខ្ុ ំបានព្បឈមមុខជានព្េើនថ្ងៃនឹងការ
រុកេិរានលើព្រោះមុននរលតែលខ្ុ ំោេែឹងថា នរើជីវរិរបេ់ខ្ុ ំនឹងនៅជាយា៉ា ងណ្តកាុង
រេោះនរលរីរបីតខបន្ទា ប។់ នេើងទាងំអេ់គ្នា ែឹងរីការរិបាកថ្នការេងប់ានេំនលើេ
នឹងការតែលព្រូវរង់ចាេំព្មាបេ់ំនលើេនន្ទោះ។ 
កំ ុងនរលរងច់ាទំាងំនន្ទោះ ខ្ុ ំមានឳកាេនព្េើនតែលអនុញ្ជញ រឲ្យេិរាគំនិររបេ់ខ្ុ ំ

រស្ថរ់នៅរកនេណ្តរេី៉ាូតែលោព្កកប់ំនុរ ប៉ាុតនាព្រោះបានរលឹំកខ្ុ ំនោេនជឿនលើព្រង។់ 
រីបំនុរនៅនរលតែលខ្ុ ំបានជួបជាមេួអាកវរិាស្ថស្តេាខ្លងែុំរក គ្នរប់ាននិយាេ
ថាគ្នរប់ាននឃើញថាមនិព្រូវការវនិិេឆុ័េណ្តននសងនរៀរ នព្រោះថាជំងឺមោរកីបាន
បារន់ៅទាងំព្េុង។ ខ្ុ ំោេបនានៅជាមេួនឹងជីវរិតែលធមមតា នហើេព្គ្ននត់រនធវើការ
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ព្រួររិនិរយ ជានរៀងរាល់ឆ្ា បំ៉ាុនណ្តណ ោះ។ នរើអវីធូរនេបើេយា៉ា ងននោះ! ខ្ុ ំមានោរមមែ៍ែូេ
ជាខ្ុ ំបានព្េកគី ូអេ់រីររេគី ូព្កាម។បន្ទា បម់កជានរៀងរាល់ឆ្ា អំេ់រេ:នរលជា
នព្េើនឆ្ា  ំនៅនរលតែលការងររិនិរយនែើមព្រូងបានមកែល់ ខ្ុ ំព្រូវ្លងការែ់ំនែើ រការ
មាងនរៀរ។ រេ:នរលមេួឆ្ា តំែលអាកវរិយុវរិាបានគិរថាគ្នរ់បាននឃើញថាមានអវី
មេួនៅនលើនអព្កង់ នហើេរួកនគបានេងន់ោេខ្ុ ំនៅបនា នែើមបី្ លុោះនមើលេររីាងគខ្លង
កាុង នហើេខ្ុ ំព្រូវបានរង់ចាមំេួរេោះនរលេព្មាបក់ិេាការនន្ទោះ! នរើនឹងមានអវីនកើរ
ន ើងព្បេិននបើមោរកីវព្រ បម់កវញិ? នរើនឹងមានអវីនកើរន ើងព្បេិននបើវរាល
ដាលនៅកតនលងននសង? េំែួរទាងំននោះនឹងេំែួរែថ្រនរៀរមាននរលរស្ថរ់នៅមក
កាុងគំនិររបេ់ខ្ុ  ំ ខែៈនរលតែលខ្ុ ំកំរុងរងច់ានំន្ទោះ ប៉ាុតនាខ្ុ ំបាននិយាេថា «ព្រោះ    
អមាា េ់នអើេ ន្ទងខ្ុ ំមាា េ់រុកេិរាព្រង ់ មនិមានបញ្ជា នរថាលរធនលនេញមកយា៉ា ង
ណ្តនន្ទោះ។» 
ខ្ុ ំព្រូវបាន្លុោះនមើលេររីាងគខ្លងកាុងនហើេលរធនលនេញមក គឺវរិរជាមនិមានអវី

ទាងំអេ់! មាងនរៀរខ្ុ ំព្បកាេថា ខ្ុ ំមាននេរភីាររីជំងឺមោរកី នហើេវបានបនាអេ់
រេោះនរលថ្មភព្បារំីរឆ្ា រំហូរមកែល់ឥ ូវននោះ។ 
ខ្ុ ំព្បាបន់រឿងននោះអាក កាុងនគ្នលបំែងអនុញ្ជញ រឲ្យអាកែឹងថា ខ្ុ ំែឹងថាការដាក ់ 

នេេកាីជំននឿរបេ់អាកកាុងព្រោះជានរឿេៗរព្មូវឲ្យអាកព្បេុរធ នដាេការព្បេុរធយា៉ា ង
លអថ្ននេេកាីជំននឿ ែូេជានលាកប៉ាូលបានព្បាបែ់ល់ធីម៉ាូនងឲ្យនធវើនៅកាុង ១ធីម៉ាូនង៦៖
១២។ ោរកសជានមកុហក នហើេវរាយាមព្គបត់បបយា៉ា ងនែើមបទីាញេកអរា
ព្បនយាជនព៍្គប់ស្ថា នភារទាងំអេ់តែលវោេបំនរញនេើងនដាេភារ្ុ័េខ្លល េប៉ាុតនា 
នេើងោេរខំ្លនតននការរបេ់វបាន នដាេេនព្មេនព្ជើេនរ ើេ «ដាក»់ ការរុកេិរា
របេ់នេើងកាុងព្រោះ! 
ែូេតែលអាកបានោនននោះ អាកោេមានោរមមែ៍ថាអាកបានរុកេិរាព្រោះកាុងអរីរ

កាល នហើេមនិមានការអវីតែលនេញមកនព្ៅរីការតែលអាកេងឲ់្យរួកវនកើរន ើង
នន្ទោះនរ។ ព្បេិននបើែូនេាោះ នន្ទោះគឺមនិភ្ាកន់នអើលនន្ទោះនរ នព្រោះអវីៗមនិធ្លល កន់ៅកាុង
រនបៀបតែលនេើងបានេនព្មេេិរាឲ្យវនកើរន ើងព្គប់នរលនន្ទោះនរ។ ការរុកេិរាព្រោះ 
ឬ ខ្ុ ំគួរតរនិយាេថាការរុកេិរាទាងំព្េុងនលើព្រោះ  គឺមនិតមនអំរីនេើងនរតែលររួល
អវីតែលនេើងេងប់ាន។ នៅនរលតែលនេើងេនព្មេេិរារុកេិរាព្រោះ នេើងបនងកើរការ
រុកេិរាទាងំព្េុងនលើព្រងន់ដាេមនិមានបញ្ជា នឹងលរធនល។ នេើងថាវ េព្រងនូ់វកិរាិ
េេថ្នការរុកេិរា ថាព្រងែ់ឹងព្បនេើរបំនុរ។  
នេើងោេឮថា ការរុកេិរាទាងំព្េុងកាុងករែីរបេ់នលាកេ៉ាូប តែលគ្នរប់ាននិ 
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យាេថា «នទាោះបីព្រង់ព្បោរខ្ុ ំកាី កខ៏្ុ ំនៅតររុកេិរាព្រង»់ (េ៉ាូប ១៣៖១៥)។ េ៉ាូប
បានែឹងថាអាកនព្បាេនលាោះរបេ់គ្នររ់េ់នៅ នហើេនន្ទោះនៅរីបញ្ាបព់្រងន់ឹងគងន់ៅ
នលើតននែី (េ៉ាូប ១៩៖២៥)។ ជំននឿតែលរុកេិរានិងការនជឿជាកត់ែលនលាកេ៉ាូបបាន
បងាា ញនៅកាុងព្រោះគឺជាស្ថរែេំ៏ខ្លនប់ំនុរនៅនៅកាុងនេៀវនៅេ៉ាូប។ជានរឿេៗនេើង
នផ្លា រយា៉ា ងខ្លល ងំនលើមូលនហរុតែលគ្នររ់រួលនេេកាីឈចឺាប ់ នន្ទោះនេើងបារប់ងនូ់វ
នមនរៀនននសងនរៀរនៅកាុងនេៀវនៅ។ នេេកាីជំននឿរបេ់េ៉ាូបបាននធវើឲ្យខ្ុ ំនឹកអស្ថា រយ
នហើេខ្ុ ំរកនឃើញថាខគមារីទាងំននោះព្បកួរព្បតជង និងរព្ងឹងថាមរលឲ្យខ្ុ ំរុកេិរាព្រោះ 
មនិមានបញ្ជា នន្ទោះនរនទាោះបីខ្ុ ំកំរុង្លងការអ់វីកន៏ដាេ។ 
េ៉ាូបបានរអូញតរអរ នហើេគ្នរម់និបានគិរថាគ្នរ់េមនឹងររួលការឈចឺាប់

តែលគ្នរក់ំរុងនឹងេ៊ែូព្ទានំនោះនរ តរគ្នរម់និតែលឈបរុ់កេិរានលើព្រោះនន្ទោះន ើេ។ 
នៅរីបញ្ាប ់ ព្រោះបានស្ថា រគ្នរន់ ើងវញិមេួជារីរកាុងព្គប់អវីៗតែលគ្នរប់ារប់ង់ 
នហើេខ្ុ ំព្េថ្មនមើលថា នន្ទោះជាោរមមែ៍ែអ៏ស្ថា រយ ខ្ុ ំនជឿជាកយ់ា៉ា ងមុរមាថំាព្រោះ
ព្បទានរងាវ នែ់ល់អេ់អាកតែលបនានជឿរុកេិរានលើព្រង។់ 
រិេរួេណ្តេ់ថ្ននេើងទាងំអេ់គ្នា  តែលោេ្លងការ់នស្ថកន្ទងកមមមេួេំនួន

នដាេមនិមានការរអូញតរអររិេរួេនន្ទោះ នហើេព្បតហលជានេើងមនិបានគិរថានេើង
េមនឹងររួលបញ្ជា របេ់នេើងនព្េើនជាង តែលេ៉ាូបបានររួលនន្ទោះនរ។ ប៉ាុតនានៅ     
កណ្តា លទាងំអេ់ នេើងោេនព្ជើេនរ ើេរុកេិរាព្រោះរីមេួថ្ងៃមានៅងមេួថ្ងៃមាង។ ព្ប 
េិននបើនេើងមានបំែង នន្ទោះនេើងោេបនងកើរវតាមរេោះអវីៗទាងំអេ់។ 

 

សត្ើអនាគត្របស់ខ ្ុនំងឹស ើលសៅដចូជាអវី? 
 

នេើងទាងំអេ់គ្នា គួរនឹងនរញេិរាេងែ់ឹងអំរីអន្ទគរ។ មនុេសេំណ្តេព្បាករ់ាប់
លានែុលាល រនៅនលើ fortune-tellers នហើេនឹងេិរាស្ថស្តេា េងឃមឹថានឹងររួលបាន 
ររម៌ានខលោះៗអំរីអន្ទគររបេ់រួកនគ។ ព្រោះបនាូលរបេ់ព្រោះបាននថាក លនទាេេំនរោះ
ការអនុវរាទាងំនន្ទោះ នហើេវគួរឲ្យចាបោ់រមមែ៍តែលមនុេសជានព្េើនេំណ្តេព្បាក់
យា៉ា ងនព្េើននលើនរឿងអេ់ទាងំនន្ទោះ។ នៅនរលតែលនេើងរុកេិរាព្រោះ នេើងមនិព្រូវការ
នធវើនរឿងែូេនន្ទោះនរ នព្រោះនេើងែឹងថាព្រោះនឹងបងាា ញរីអន្ទគររបេ់នេើងនៅកាុង
នរលរបេ់ព្រង់ នហើេរហូរែល់នរលព្រង់នធវើការនន្ទោះ នេើងរុកេិរាព្រង។់ 
ោព្បាោ ំលីនកុន បាននិយាេថា «នរឿងលអបំនុរអំរីអន្ទគរ នន្ទោះគឺវមកែល់

នៅថ្ងៃមេួកាុងនរលមេួ។»  នរើនេើងរេួរាល់នឹងេងែ់ឹងអន្ទគររបេ់នេើងឬនៅ? ខ្ុ ំ
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គិរថានរលនេើងបានែឹង នេើងោេេងឃមឹថានេើងមនិតែលេួរ។ ព្គបជ់ីវរិទាងំ
អេ់បាននរញនៅនដាេរបេ់លអនហើេកែូ៏េជាមានរបេ់មនិលអែូេគ្នា ។ ព្បេិននបើ
នេើងបាននឃើញអន្ទគរ នេើងោេនឹងរនំ្ើរអំរីតនាករបេ់វ ប៉ាុតនាភាររនំ្ើបញាបញ់ុ័រ
ននោះនឹងេុោះអនង់េមកវញិ ែូេតែលនេើងបាននឃើញនរឿងទាងំអេ់តែលោេនឹង
លំបាក ឈចឺាប ់ការខកេិរា ឬក៏ការព្បណ្តំងព្បតជង។ 
ការព្បឈមមុខតែលនេើងព្បឈមនឹងថ្ងៃែ៏លំបាកៗមាងមេួៗ ជួេ នធវើឲ្យនេើង

នធវើវែូនេាោះនៅបាននដាេមនិេុោះចាញ់។ នេើងោេនធវើអវីៗព្គបយ់ា៉ា ងបានមេួថ្ងៃមាង
មេួថ្ងៃមាងែរ៏ាបណ្តនេើងដាកន់េេកាីរុកេិរារបេ់នេើងនលើព្រោះ ការែឹកន្ទនំឹងការ
រឹងតនអកនលើព្រង។់ ការគិរហួេព្បមានអំរីបញ្ជា របេ់នេើង បណ្តា លឲ្យនេើងរន់
នខោេនៅកាុងគំនិររបេ់នេើង នហើេេង់នបាោះបងជ់ីវរិនចាល។ ព្បេិននបើនេើងបាន
ែឹងអំរីអន្ទគរ នេើងោេនឹងបនញ្ជឆ រឲ្យគិរនិងបារមភអំរីនរឿងរិបាកៗទាងំឡាេ
តែលនេើងបាននឃើញនៅកាុងវ នហើេនេើងោេនឹងព្បតហលជារនំជើបរជំួលនព្េើន    
ជាង។ ខ្ុ ំមានោរមភជាកេ់ាេ់ថា ព្បេិននបើព្រោះេរវព្រោះហឫរុ័េឲ្យនេើងែឹងរី
អន្ទគរ ព្រងរ់ិរជានឹងបាននរៀបេំេព្មាប់នេើងនធវើែូនេាោះ។ អវីៗព្គប់យា៉ា ងព្រង់លាក់
បាងំរីនេើងគឺេព្មាបន់ហរុនលលអ នហើេនេើងោេេំរាកកាុងការតែលែឹងថាព្រង់
នឹងបងាា ញឲ្យនេើងនឃើញអវីតែលនេើងព្រូវការែឹងនៅកាុងនរលែព៏្រឹមព្រូវ។  
ជនួកាលនេើងទាងំអេ់គ្នា ខវោះខ្លរ នហើេនៅនរលននសងនរៀរនេើងេមបូែ៌ហូរ

នហៀរ នលាកប៉ាុលបាននលើករឹកេិរានេើងឲ្យនរញេិរានឹងការទាងំរីរននោះ (្លីីរ៤
៖១១-១២)។ ព្រោះនព្បើការទាងំរីរននោះកាុងជីវរិរបេ់នេើង។ មនិតមនកាុងនរលទាងំ
អេ់វែូេគ្នា នន្ទោះនរ ប៉ាុតនារួកវនធវើការជាមេួគ្នា  រួកវនធវើឲ្យជីវរិមាននស្ថ្ែឌ ភារ 
។ នរលតែលនេើងអរធ់មរ់យា៉ា ងេូរកាុងរែូវព្រជាក ់ នៅរីបញ្ាបវ់នឹងន្ទមំកនូវរែូវ
េលឹកនឈើលាេ់នហើេនិងផ្លក ព្ករុំជានព្េើននៅកាុងជីវរិរបេ់នេើង។ 
ខ្ុ ំមនិែឹងអវីទាងំអេ់តែលមាននៅកាុងអន្ទគររបេ់ខ្ុ ំ      ប៉ាុតនាខ្ុ ំនជឿជាក់ថាវនឹង  

អស្ថា រយ នហើេខ្ុ ំកន៏ជឿតែរថារបេ់អាកកន៏ឹងែូេគ្នា តែរ។ េូរេំណ្តេនរលមេួថ្ងៃមាង
មេួថ្ងៃមាងនហើេរកីរាេនឹងនជាគជុ័េតែលព្រោះជាមាា េ់ព្បទានឲ្យនេើងតាមរេោះការ
រុកេិរាព្រងន់ដាេអេ់រីេិរានិងរីគំនិររបេ់នេើង។ េូមកុំនធវើកុំហុេនដាេខាោះខ្លា េ
ថ្ងៃននោះនៅព្រួេបារមភអំរីថ្ងៃតេអកនន្ទោះន ើេ! ព្រោះជាមាា េ់មានអាកនៅកាុងព្រោះហេា
របេ់ព្រង់ អាកគឺនៅកាុងគំនិររបេ់ព្រង ់ នហើេអាកោេនធវើអវីក៏នដាេតែលអាកេង់នធវើ
តាមរេោះព្រង ់គឺអាកតែលជាកំលំាងរបេ់អាក (្លីីរ ៤៖១៣)។ 
 



 
ជំពូក ១៤ 

 

ការមនិយលដឹ់ង 
 

ក្នុ ងពួក្ឯងរាល់គ្នន  តតើមានអ្នក្ណាដែលតោតខ្លា ចែល់ព្ពះតេហូវា ដែល
ស្តា បត់ាមសំតេងរបស់អ្នក្បំតរ ើព្រង ់ ឯអ្នក្ដែលតែើរក្នុ ងតសចក្ាីងងឹតឥត
មានពនាឺតស្តះ ព្តូវឲ្យអ្នក្តនាះរុក្ចិតាែល់ព្ពះនាមននព្ពះតេហូវា៉ា  តហើេ
ដអែក្តៅតលើ ព្ពះននខ្ាួ នចុះ។ 
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មានតរឿងមេួដែលតេើងអាចរុក្ចិតាព្ពះជាមាា ស់បាន គឺតៅតពលដែលតេើងគិតថា
តេើងពិតជាែឹងអ្ំពីអ្វីដែលតក្ើតតេើងតៅក្នុងជីវតិរបស់តេើង ឬតៅតពលដែលតេើង
គិតថាតេើងអាចត ះព្ស្តេតរឿងព្គបយ់៉ា ង តហើេគំតរាងរបស់តេើងតៅចំក្ដនាង
ដែលព្ពះជាមាា ស់នឹងតបើក្ទ្វវ ឲ្យតេើងររួលអ្វីដែលតេើងចងប់ាន។ តទ្វះជាយ៉ា ងណា
ក្ត៏ េមានតរឿងមេួតរៀតដែលអាចតក្ើតតេើង គឺតៅតពលដែលតេើងគ្នា នពនាឺត េ
ស្តរដតោលៈតរសៈ ឬអ្នាគតរបស់តេើង។  
តោក្ ឆាល សព័រដគនបាននិយេថា «ោររុក្ចិតាព្ពះជាមាា ស់តៅក្នុងពនាឺ គឺគ្នា ន

អ្វីទ្វងំអ្ស់ ប៉ាុដនាោររុក្ចិតាព្ពះអ្ងគក្នុងភាពងងឹតតរើបជាជំតនឿ»។ មនុសសព្បុសមាន
បំណងព្បថាន ចងែ់ឹងតរឿងតអសងៗតសទើរដតមនិតចះសកប់សកល់។គ្នត់ចងប់ានពត័ម៌ានព្គប់
ព្ជុងតព្ជាេ តព្រះគ្នតត់ជឿថាវាអាចឲ្យគ្នត់ព្គប់ព្គងជីវតិរបស់គ្នតប់ាន។ ប៉ាុដនាតៅ
តពលដែលតេើងមានរំនាក្រ់ំនងជាមេួព្ពះជាមាា ស់ តេើងព្តូវតបាះបងគ់ំនិតតនះ
តោល តហើេតេើងព្តូវរុក្ចិតាព្ពះអ្ងគ រុក្ឲ្យព្រងត់ព្មងអ់ាូវរបស់តេើង។ មនុសសតេើង
ភាគតព្ចើនមនិបានត្វើអ្ញ្ា ឹងតេើេ រហូតទ្វល់ដតមានជំនួេពីព្ពះជាមាា ស់។ែូតចនះគឺ
ព្ពះអ្ងគតរដែលបានជួេ តេើង! ព្ពះអ្ងគអ្នុញ្ញា តិឲ្យតេើងចូលតៅក្នុងស្តា នភាពដែល
តេើងមនិអាចត ះព្ស្តេបាន តហើេតៅតពលដែលតេើងព្តូវោរចតមាើេ ព្ពះអ្ងគ
តព្ជើសតរ ើសមនិអាល់ចតមាើេតនាះែល់តេើងតេើេ។ ជីវតិគឺតររតពញតៅត េអាថ៌
ក្ំបាងំ តហើេជតព្មើសរបស់តេើងក្នុងោរត ះព្ស្តេបញ្ញា តនាះគឺមានក្ំរតិ។ តេើង
អាចនឹងមានអារមាណ៍ឈោឺប ់ និងមានោរភន័ាព្ចេំត េស្តរតេើងពាយមបតងកើន
ោរេល់ែឹងតាមរេៈតរឿងតអសងៗដែលោក្់តៅក្នុងព្ពះហឫរ័េរបស់ព្ពះជាមាា ស់
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ដតមេួអ្ងគប៉ាុតណាណ ះ ឬតេើងអាចដសវងេល់គំនិតរបស់មនុសស និងសួរោរេល់ត ើញ
របស់ពួក្តគអ្ំពីអ្វីដែលមានតៅក្នុងជីវតិ
របស់តេើង។ តទ្វះបីជាវាអាចជួេ 
តេើងខ្ាះក្ត៏ េ ដតវាក្ត៏្វើឲ្យតេើង
ោនដ់តភន័ាព្ចេំ។ អាូវដែលនាតំេើងតៅោនស់នាិភាពតលឿនបំអុត គឺោតរៀនរុក្ចិតា
ព្ពះជាមាា ស់។ខ្្ុ ំតជឿថាោររុក្ចិតាព្ពះជាមាា ស់គឺជាវ ិ្ ីមេួដែលតេើងតគ្នរពព្ពះអ្ងគ។ 
វាបានបង្ហា ញោរតគ្នរព និងព្បោសថាតេើងតជឿតលើព្ពះបនទូល តហើេរុក្ចិតាតលើព្ពះ
បរទូលរបស់ព្ពះអ្ងគ។  
វញិ្ញា ណននោរភេ័ខ្លា ច គឺជាឫសគល់ននបំណងព្បាថាន ដែលមនិតចះសកបស់កល់

ចងែ់ឹងព្គបច់តមាើេទ្វងំអ្ស់អ្ំពីជីវតិ។ តេើងចងែ់ឹងថាតតើមានអ្វីនឹងតក្ើតតេើងបនា
បនាទ បត់រៀត តហើេចងែ់ឹងថាតតើមានអ្វីតក្ើតតេើេចំតរះតេើងតៅនថៃអ្នាគត។ តេើង
មនិចងប់ានោរភ្ាក្ត់អែើលណាមេួតេើេ យ៉ា ងតោចណាស់ចងែ់ឹងពីអ្វីដែលត្វើឲ្យ
តេើងមនិមានអ្ំណរ។  
តទ្វះបីជាមានតរឿងជាតព្ចើនដែលព្ពះជាមាា ស់ពិតជាបានតបើក្សំដែងែល់តេើង ដត

ព្ពះអ្ងគមនិត្វើែូតចនះព្គបត់ពលតនាះតរ តហើេតៅតពលដែលព្ពះអ្ងគមនិតបើក្សំដែង
ែល់តេើងក្៏ត េក្ត៏េើងព្តូវដតរុក្ចិតាថាតេើងពិតជាអាចពឹងដអែក្តលើព្ពះអ្ងគបាន។ 
តៅតពលដែលតេើងរុក្ចិតាព្ពះអ្ងគ តហើេតេើងមានភាពអ្ត់្ ាត ់ តេើងនឹងត ើញថា
ព្ពះអ្ងគនឹងមនិដែលត្វើឲ្យតេើងែួលតេើេ។  
ខ្្ុ ំសំគ្នល់ត ើញថាោរដែលមនិែឹងនឹងត្វើឲ្យមានោរខ្វល់ខ្លវ េ និងបណាា លឲ្យ

មានោរថប់អារមាណ៍។ គំនិតរបស់តេើងបាូរពីតរឿងមេួតៅតរឿងមេួយ៉ា ងតលឿន ពា
យមរក្អ្វីដែលសមតហតុអល តហើេតទ្វះបីជាតៅតពលដែលតេើងបានគិតថាតេើង
បានត ះព្ស្តេព្គបប់ញ្ញា ក្៏ត េ ដតតេើងតៅដតអាចនឹងត្វើខុ្ស។ តេើងចងឲ់្យអ្វីៗ
ព្គបយ់៉ា ងមានរតបៀបតរៀបរេតៅក្ដនាងែតូ៏ចមេួតៅក្នុងជីវតិរបស់តេើង ប៉ាុដនាមាន
តពលខ្ាះជីវតិរបស់តេើងរតញ៉ារនញ៉ាជាជាងមានសណាា បធ់្នន ប។់ គ្នា ននរណាមាន ក្ទ់្វល់
ដតតស្តះដែលនឹងត្វើអ្វីដែលតេើងចងប់ានរមួទ្វពំ្ពះជាមាា ស់អង តហើេអ្វីដែលតេើង
មានអារមាណ៍ គឺោរឈោឺប។់ មានតពលជាតព្ចើនតៅក្នុងជីវតិរបស់ខ្្ុ ំ ដែលខ្្ុ ំបាន
 ក្ោ់ររពំឹងរុក្តៅតលើអ្វីដែលខ្្ុ ំគិតថាវានឹងតក្ើតតេើង តហើេបនាទ បម់ក្ត្វើឲ្យខ្្ុ ំរតវ ើ    
រវាេតៅតពលដែលតរឿងតនាះមនិបានែូចោររពំឹងរុក្។  
ស្តា នភាពទ្វងំតនះអាចជាតមតរៀនសព្មាប់តេើង ប៉ាុដនាតែើមបឲី្យតរឿងតនះតក្ើតតេើង  

ផ្លូវដែលនាំយ ើងយៅកានស់នតិភាពយលឿន
បាំផុ្ត គឺការយរៀនទុកចិតតព្ពះជាម្ចា ស់។ 
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តេើងព្តូវដតបនាទ បខ្ាួន និងសំុឲ្យព្ពះជាមាា ស់បង្ហា ញតេើងថា តតើតេើងគិតខុ្សព្តង់
ណា។ សព្មាបខ់្្ុ ំផ្ទទ ល់ ខ្្ុ ំដតងដតតរៀបដអនោរតាមអ្វីដែលខ្្ុ ំចង់បាន តហើេតពលខ្ាះខ្្ុ ំ
មនិបានទ្វងំតផ្ទា តអារមាណ៍តៅតលើអ្វីដែលព្ពះជាមាា ស់សពវព្ពះរេ័អង។  
ជំោ៊ា នននជំតនឿែ៏ស្តមញ្ាបំអុតដែលតេើងតព្បើក្នុងស្តា នភាពននជីវតិរបស់តេើង គឺ

និយេថា «ព្ពះអ្មាា ស់ តនះជាអ្វីដែលរូលបងគំចង់ត ើញថាវានឹងតក្ើតតេើងក្នុង ជីវតិ
រូលបងគំដតកុ្ំឲ្យតាមបំណងចិតាកូ្នតេើេ គឺតាមបំណងព្ពះហឫរេ័ព្ពះអ្ងគវញិ»! 
តៅតពលែំបូងដែលខ្្ុ ំោប់តអាើមពន័ធក្ិចារបស់ខ្្ុ ំ ខ្្ុ ំបានតព្ជើសតរ ើសមតិាភក័្កមេួព្ក្ុម 

ដែលខ្្ុ ំគិតថាពួក្តគអាចត្វើោរជាមេួខ្្ុ ំបាន និងជួេ ខ្្ុ ំតែើមបបីតងកើតអ្វីដែលព្ពះជា
មាា ស់បានតបើក្សំដែងែល់ខ្្ុ ំ ដែលខ្្ុ ំនឹងត្វើជាព្គូបតព្ងៀនព្ពះបនទូលរបស់ព្ពះអ្ងគ។ 
ចូរែឹងថាខ្្ុ ំនិយេដបបតនាះតហើេ ខ្្ុ ំក្ប៏ានតព្ជើសតរ ើសពួក្តគដមន។ ខ្្ុ ំបានសតព្មច
ចិតាត េមនិបានទ្វងំអ្្ិស្តា ន និងមនិបានគិតពីព្ពះជាមាា ស់តៅក្នុងតរឿងតនះតរ។ 
តៅតពលដែលព្ពះតេស៊ាូ តព្ជើសតរ ើសស្តវក័្របស់ព្ពះអ្ងគ (អ្ស់អ្នក្ដែលនឹងត្វើោរជា 
មេួព្ពះអ្ងគ) ព្ពះអ្ងគបានអ្្ិស្តា នតពញមេួេបម់ុនតពលតព្ជើសតរ ើសពួក្តគ (សូម
តមើលតៅក្នុងគមពរី លូោ ៦:១២-១៣)។  
មនុសសដែលខ្្ុ ំបានតព្ជើសតរ ើសមនិដមនជាជតព្មើសរបស់ព្ពះជាមាា ស់តេើេ តហើេ

វាោា េជាមហនារាេ ដែលត្វើឲ្យខ្្ុ ំដបរជាមានោរឈោឺប់យ៉ា ងខ្លា ងំតៅក្នុងអារមាណ៍
របស់ខ្្ុ ំតៅវញិ។ ពួក្តគនិយេតែើមខ្្ុ ំ កុ្ហក្ ត្វើោរតោរព្បោនម់និព្តឹមព្តូវ តហើេ
ត្វើឲ្យខ្្ុ ំតសទើរដតខ្លទ តតចញពីោរបតព្មើ មុនតពលដែលខ្្ុ ំោប់តអាើមស្តរជាថាីក្នុងោរបនា
តគ្នលតៅរបស់ខ្្ុ ំ។  
ជតព្មើសសំខ្លនប់ំអុត ដែលតេើងតព្ជើសតរ ើស គឺទ្វក្រ់ងតៅនឹងអ្នក្ដែលតេើងមាន

រំនាក្រ់ំនងជាមេួ ជាពិតសសតៅតពលដែលតេើងមាននឹមជាមេួពួក្តគត េផ្ទទ ល់ 
។ ជាតរឿេៗស្តតាងំបានតព្បើព្បាស់មនុសស ទ្វងំព្គិសាបរស័ិរែូចគ្នន អង តែើមបតី្វើឲ្យ
តេើងមានរបសួនិងចុះតខ្ោេ។ មនុសសអាចតស្តា ះព្តងន់ិងក្អ៏ាចមានក្ំហុសដែរ ។ 
ព្ក្ុមមនុសសទ្វងំតនះបានគិតថាពួក្តគបានឮព្ពះសូរតសៀងរបស់ព្ពះជាមាា ស់អ្ំពីខ្្ុ ំ ដត
តាមពិតតៅវាមនិពិតទ្វល់ដតតស្តះតហើេអ្ំណួតរបស់ពួក្តគបានបំផ្ទា ញពួក្តគតៅ។   

តាមរេៈោរឆ្ាងោត់ស្តា នភាពជាតព្ចើនតៅ
ក្នុងជីវតិ ខ្្ុ ំបានតរៀនយ៉ា ងលំបាក្ថាោរអ្្ិ
ស្តា ន អាចនឹងនាតំៅរក្ព្គបោ់រសតព្មចចិតា

សំខ្លន់ៗ របស់តេើង។ ោរសនាត ់ និងោរសននិ ា នរបស់តេើងមនិបានគ្នបព់្ពះរេ័ 
ព្ពះជាមាា ស់តេើេ។ កុ្ំឲ្យបតងកើតក្ំហុសត េោរតរៀបចំដអនោរ រចួតរើបអ្្ិស្តា ន

ោរអ្្ិស្តា ន អាននឹងនាតំៅរក្ព្គបោ់រ
សតព្មចចិតាសំខ្លន់ៗរបស់តេើង។ 
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សូមឲ្យព្ពះជាមាា ស់ត្វើឲ្យដអនោរតនាះបានសតព្មចតេើេ។ ជាែំបូងព្តូវអ្្ិស្តា ន 
តហើេអ្នុញ្ញា តិឲ្យព្ពះវញិ្ញា ណែឹក្នាអំ្នក្តៅោនប់ំណងព្បាថាន លែទ្វងំអ្ស់របស់ព្ពះ
ជាមាា ស់តៅក្នុងជីវតិរបស់តេើង។  
 

ស្កបស់្កលន់ងឹការដែលមិនែងឹ 
 

តោក្ស្តវក័្ប៉ាូលជាមនុសសដែលមានោរអ្បរ់ខំ្ពស់ តហើេមក្ែល់ចំណុចមេួននជីវតិ
របស់គ្នត ់គឺជាតពលដែលគ្នតន់ិយេថា«ែបិតខ្្ុ ំបានផ្ទា ចចិ់តាថា តៅក្នុ ងពួក្អ្នក្រាល់
គ្នន  តនាះខ្្ុ មិំនព្ពមស្តា បត់រឿងអ្វីតរៀត តព្ៅពីព្ពះតេស៊ាូព្គីសាតរ តហើេគឺដែលព្រង់ព្តូវ
ឆាក ងអង»(១កូ្រនិថូស២:២)។ តៅតពលដែលគ្នត់ព្បោស់ែំណឹងលែែល់បណាា ជន 
គ្នតប់ានព្បាបព់ួក្តគថា ោរសតគង្ហគ ះតាមរេៈព្ពះតេស៊ាូធ្នា បជ់ាអាថក៌្ំបាងំ ោលពី
មុន និងជាអាថក៌្ំបាងំរបស់ព្ពះជាមាា ស់ ប៉ាុដនាគ្នតត់ព្ជើសតរ ើសតជឿជាជាងោរពាយម
េល់។ មានមនុសសរាបម់និអ្ស់តរ ដែលបែិតស្អ្ំណរជាព្បតយជនដ៍ែលបានមក្
ពីភាពស្តមញ្ា ននជំតនឿដបបកូ្នតក្ាងតនះ។ ពួក្តគចងេ់ល់ក្នុងគំនិតព្គបទ់្វងំអាថក៌្ំ
បាងំននតឈើឆាក ងរបស់ព្ពះព្គិសា និងោរសតគង្ហគ ះរបស់ព្ពះអ្ងគ ប៉ាុដនាមនុសសអាចេល់
ោរតនះបាន តាមរេៈែួងចិតាប៉ាុតណាណ ះ មនិដមនតាមរេៈគំនិតតេើេ។  
តបើតេើងមនិមានសំណួរដែលគ្នា នចតមាើេតៅក្នុងជីវតិតេើងតរ ែូតចនះតេើងមនិព្តូវ

ោរជំតនឿតេើេ។ តេើងអាចនិយេបានថាជំតនឿជំនួសឲ្យចតមាើេ! តេើងគួរដតតរៀន
ឲ្យស្តគ ល់ព្ពះបនទូលរបស់ព្ពះអ្ងគចងែ់ឹងពីព្ពះអ្ងគផ្ទទ ល់និងែឹងពីបំណងព្ពះហឫរ័េ 
របស់ព្ពះអ្ងគវញិជាជាងោរដសវងេល់ចតមាើេដែលទ្វក្រ់ងនឹងស្តា នភាពរបស់តេើង
ត េឥតឈប់ឈរ។ តៅតពលដែលមានមនុសសសួរថាតបើអ្នក្ជួបនឹងបញ្ញា តតើអ្នក្នឹង
ត្វើែូចតមាច តនាះអ្នក្អាចតឆ្ាើេយ៉ា ងស្តមញ្ាថា«ខ្្ុ ំមនិែឹងតរ»។ ព្បាបអ់្នក្ទ្វងំតនាះ
ថាអ្នក្ក្ំពុងអ្្ិស្តា នអ្ំពីតរឿងព្គបយ់៉ា ង តហើេអ្នក្ចាស់ក្នុងចិតាថាព្ពះជាមាា ស់នឹង
ព្បាបរ់ិសតៅែល់អ្នក្តៅតពលតវោសមព្សបមេួ។ តទ្វះអ្នក្ោក្ប់ីែូចជាមានរំ  
នុក្ចិតាជាងអ្វីដែលអ្នក្មានពិតព្បាក្ែក្ត៏ េ វាតៅដតជាោរលែដែលអ្នក្ព្បោស
ជំតនឿរបស់អ្នក្។ តបើតេើងតព្ជើសតរ ើសរុក្ចិតាព្ពះជាមាា ស់ តនាះអារមាណ៍របស់តេើង
នឹងភាា បជ់ាមេួោរសតព្មចចិតារបស់តេើងមនិខ្លន។ តាមពិតតៅោរដសវងរក្ចតមាើេ
ននអាថក៌្ំបាងំតៅក្នុងជីវតិរបស់តេើងគ្នា នអ្វីខុ្សតរ ប៉ាុដនាតៅតពលដែលតេើងដបរជា
ព្ចបូក្ព្ចបល់ និងដបរជាមានបញ្ញា ជាសញ្ញា ដែលបញ្ញា ក្ថ់ាតេើងតៅហួសដែក្ំណត់ 
របស់តេើងតហើេ។  
មនុសសមានបរពិតស្ត្ន៍ជាមេួោរេល់ព្ចេំជាតព្ចើនតៅក្នុងជីវតិ តហើេខ្្ុ ំតជឿ 
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ថាវាមក្ពីោរគ្នា នលំនឹងត េតគចងែ់ឹងតរឿងព្គប់យ៉ា ង។ តតើអ្នក្អាចមានជំតនឿតរ
តៅតពលដែលអ្នក្សាិតក្នុងភាពងងឹត និងមនិេល់ពីអ្វីដែលក្ំពុងតក្ើតតេើង ជាមេួ
អ្នក្ក្នុងតពលបចាុបបននតនះ? តនះជាព្បតភរននជំតនឿដែលព្ពះជាមាា ស់ដសវងរក្។ ព្ពះ
អ្ងគចងឲ់្យតេើងរុក្ចិតាព្ពះអ្ងគ ជាពិតសសតៅតពលដែលតេើងសាិតក្នុងភាពងងឹត ឬ
តៅតពលដែលជីវតិសាិតក្នុងភាពអាថក៌្ំបាងំ តហើេតេើងមនិត ើញថាព្ពះអ្ងគក្ំពុងដត
ត្វើោរ ឬតេើងមនិមានអារមាណ៍ថាមានព្ពះវតាមានរបស់ព្ពះអ្ងគ។ ស្តា នភាពទ្វងំតនះ
ពិតជាលែសព្មាប់តេើង ពីតព្រះវានឹងជួេ តេើងឲ្យមានជំតនឿ។ ព្ពះគមពរីបាននិយេ
អ្ំពីជំតនឿតូចនិងជំតនឿ្ំ តតើតហតុអ្វីបានជាតេើងសកប់សកល់ជាមេួជំតនឿតូចដែលតេើង
អាចអ្ភវិឌ្ឃន៍ោា េជាជំតនឿ្ំតាមរេៈោររុក្ចិតាព្ពះជាមាា ស់ក្នុងតពលលំបាក្?  
 

ត្រវូដរែងឹ 
 

តពលថាីៗតនះខ្្ុ ំបានតមើលកុ្នមេួតរឿង ដែលទ្វក្រ់ងតៅនឹងភាន ក្ង់្ហតសុើបោរFBIពីរ
នាក្ដ់ែលមានក្ំរតិភាពចាស់ោស់តអសងពីគ្នន ។ មាន ក្់ោក្់បីែូចជាចូលរមួជាមេួ
នឹងតរឿងក្ាីតនាះ ខ្ណៈតពលដែលមាន ក្ត់រៀតមនិខ្លវ េខ្វល់ តហើេតៅតពលដែលគ្នត់
សំុពត័ម៌ាន តហើេតគបានព្បាប់គ្នតថ់ា អ្នក្នឹងររួលចតមាើេតៅតពលអ្នក្មានមូល
 ា ន«ព្តូវដតែឹង»។ រក្យមេួតរៀតអាចនិយេថា មានដតអ្នក្ដែលពិតជាចងែ់ឹង
ប៉ាុតណាណ ះដែលតគនឹងព្បាបព់ត័ម៌ានលំអ្ិតែល់អ្នក្តនាះ។  
ខ្្ុ ំគិតថាព្ពះជាមាា ស់អ្នុវតានម៍ូល ា នតនះជាមេួតេើងែូចគ្នន ។ តបើតេើងចងែ់ឹងអ្វី

មេួ តេើងអាចព្បាក្ែក្នុងចិតាថា ព្ពះអ្ងគនឹងព្បាបត់េើង ដតតបើតេើងមនិចងែ់ឹងតរ ឬ
តបើតេើងមនិែឹងលែជាង តនាះព្ពះអ្ងគមនិព្បាបត់េើងតេើេ តហើេតេើងអាច និងគួរដត
តរៀនសកបស់កល់ជាមេួតរឿងទ្វងំអ្ស់តនះ។  
ចំតណះែឹងអ្ំពីអ្វីមេួអាចជាបនទុក្ែល់ព្ពលឹងរបស់តេើង តហើេបណាា លឲ្យ

តេើងព្ពួេនិងអ្នទះស្តរ តហើេគ្នា ននរណាមាន ក្់ព្តូវោរតរឿងទ្វងំតនះតរ! តៅតពល
តនាះ ោរដែលមនិែឹងអាចជាសនាិភាពយ៉ា ងលែតៅវញិតរ! តៅសបាា ហ៍មុនខ្្ុ ំបាននិ
យេរូរស័ពទជាមេួមនុសសមាន ក្ ់ តេើងបានតលើក្តរឿងដែលតេើងមនិឯក្ភាពគ្នន មេួ
មក្និយេដែលទ្វក្រ់ងតៅនឹងសីល្មក៌្នុងជីវតិរបស់មនុសសមាន ក្ត់រៀតដែលតេើង
ទ្វងំពីរនាក្់ស្តគ ល់។ តេើងបានជដជក្គ្នន  ប៉ាុដនាតេើងក្៏ព្បេត័នដែរតែើមបកុី្ំឲ្យតេើងនិ
យេតែើមអ្នក្តនាះ ឬក្ន៏ិយេអ្វដីែលមនិបានោរ។ មតិាភក័្ាិរបស់ខ្្ុ ំបានសួរសំណួរ
មេួទ្វក្រ់ងនឹងស្តា នភាពតនះ តហើេមុនតពលទ្វងំដែលខ្្ុ ំសតព្មចចិតាថាតឆ្ាើេ ឬអ្ត់
អងនាងក្ន៏ិយេថា « មនិអ្ីតរ ខ្្ុ ំមនិចងែ់ឹងតរឿងតនះតរ»។  
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ខ្្ុ ំបានគិតថា តាមរេៈរក្យសំែីតនះអាចបញ្ញា ក្់បានថា នាងមានវញិ្ញា ណដែល
ោស់រុំ និងអាចជាគំរូមេួសព្មាបត់េើងរាល់គ្នន ។ មានភាពខុ្សគ្នន រវាងោរចងែ់ឹងអ្វី
មេួត េព្គ្ននដ់តចងែ់ឹង ឬោរចងព់្គប់ព្គងស្តា នោរណ៍ និងចងែ់ឹងអ្វីដែលតេើង
ពិតជាចងែ់ឹងពិតដមន។ ជាជាងោរេល់ព្ចេំ និង ខ្ក្ចិតាក្នុងោរពាយមរក្តហតុ
អល និងសួរសំណួរអ្ំពីតរឿងតៅក្នុងជីវតិ តតើតហតុអ្វីបានជាតេើងមនិព្គ្នន់ដតរុក្ចិតា
ព្ពះជាមាា ស់ រុក្ឲ្យព្ពះអ្ងគត្វើោរជាមេួតេើងតលើមូល ា នននរក្យថា«ព្តូវដតែឹង»។  
មានស្តា នភាពខ្ាះតៅក្នុងគមពរីដែលមនុសសរក្តហតុអលជាមេួព្ពះជាមាា ស់ ប៉ាុដនា

មនិសំតៅតៅតលើោរដសវងរក្អ្វី ដែលព្ពះជាមាា ស់មនិទ្វនរ់ចួរាល់ក្នុងោរតបើក្សំដែង
ែល់តគតេើេ។ តនះជាឧទ្វហរណ៍ពីរតៅក្នុងគមពរីដែលបង្ហា ញភាពខុ្សគ្នន រវាងតហតុ
អលដែលព្សប និងមនិព្សបបំណងព្ពះហឫរ័េរបស់ព្ពះជាមាា ស់។ 

 

ព្ពះតេហូវា៉ា ព្រងម់ានព្ពះបនទូលថា មក្ចុះ តេើងនឹងពិភាក្ោជាមេួគ្នន  តទ្វះ
តបើអ្ំតពើបាបរបស់ឯងែូចជាពណ៌ព្ក្ហមដរងក្៏ត េ គងដ់តនឹងបានសែូច
ហិមៈ តទ្វះតបើព្ក្ហមតអែ ក្៏ត េ គងដ់តនឹងបានែូចជាតរាមតចៀមវញិ។ 
               តអ្ស្តេ ១:១៨ 
 

ចូររីពឹងែល់ព្ពះតេហូវា៉ា ឲ្យអ្ស់អ្ំពីចិតា កុ្ំឲ្យពឹងដអែក្តលើ តយបល់របស់ខ្ាួ ន
តេើេ។       
                                                                        សុភាសិត ៣:៥ 

 

ជាថាីមាងតរៀតខ្្ុ ំចងប់ញ្ញា ក្ឲ់្យចាស់ថាោរសួរសំណួរព្ពះជាមាា ស់វាមនិខុ្សតនាះ
តរ។ ព្ពះអ្ងគដតងដតចងអ់ាល់តហតុអលែល់តេើង។ ដតកុ្ំអ្នុញ្ញា តឲ្យតហតុអលព្តឹម
ព្តូវ ោា េជាតហតុអលមនិព្តឹមព្តូវ ឬមនិព្សបតាមបំណងព្ពះហឫរេ័របស់ព្ពះជា
អ្ងគតេើេ។ ចូរឲ្យសនាិភាពព្តួតព្តាតៅក្នុងជីវតិរបស់អ្នក្(កូ្េូស៣:១៥)។ ឬតេើង
អាចនិយេថាចូរឲ្យសនាិភាពជាក្តាា ក្នុងោរសតព្មចចិតា តទ្វះបីជាព្ពះជាមាា ស់សពវ
ព្ពះហឫរេ័នឹងសំណួររបស់អ្នក្ឬអ្តក់្ត៏ េ។  
 

នៅនេលដែលហាកបី់ែចូជាគ្មា នផ្លូវ 
 

ោរភេ័ោា ចនឹងេក្ឈនះតេើង តៅតពលដែលតេើងគិតថាបញ្ញា របស់តេើងគ្នា នែំ
តណាះព្ស្តេ។ តតើតេើងធ្នា បន់ិយេឬ លឺអ្នក្ែនរនិយេញឹក្ញាបដ់ែរតរថា«គ្នា ន 
អាូវដែលអាចត ះព្ស្តេតរឿងតនះបានតេើេ»? តបើតេើងមនិស្តគ ល់អាូវ មនិមានន័េ
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ថាគ្នា នអាូវតនាះតរ។ ព្ពះតេស៊ាូមានបនទូលពីព្ពះអ្ងគផ្ទទ ល់ថា «ខ្្ុ ំគឺជាអាូវ» (េ៉ាូោន 
១៤:៦)។ តោក្ តអ្ស្តេបាននិយេថា «ព្ពះជាមាា ស់នឹងែឹក្នាមំនុសសខ្លវ ក្់តាម

អាូវដែលតគមនិស្តគ ល់» (តអ្ស្តេ៤២:១៦)។ ព្ពះជា
មាា ស់អាចែឹក្នាតំេើងតៅក្នុងភាពងងឹត តព្រះសព្មាប់
ព្ពះអ្ងគភាពងងឹតក្ែូ៏ចជាពនាឺដែរ។ តេើងអាចតៅក្នុង

ភាពងងឹតជាមេួអ្វីដែលតក្ើតតេើង  ប៉ាុដនាព្ពះជាមាា ស់ គឺជាពនាឺព្ពះអ្ងគមនិដែល
គងត់ៅក្នុងភាពងងឹតតស្តះតេើេ។ រំនុក្តតមកើងរបស់តសាច វឌី្ តៅក្នុងជំពូក្មេួែ៏
អ្ស្តា រយតៅក្នុងគមពរីបានសរតសរពីោររុក្ចិតាព្ពះជាមាា ស់ថា៖ 

 

តទ្វះតបើរូលបងគនឹំង  េក្ស្តា បននបចាូសោលតោះ  តៅតៅឯរីបំអុតនន    
សមុព្រ គងដ់តព្ពះហសាព្រងនឹ់ងនារូំលបងគតំៅរីតនាះតហើេព្ពះហសាស្តា ំ
ព្រងនឹ់ងោា បរូ់លបងគដំែរ តបើរូលបងគថំា តសចក្ាីងងឹតនឹងព្គបបាងំរូលបងគំ
ជាព្បាក្ែ  តហើេពនាឺដែលតៅជុវំញិរូលបងគនឹំង  ព្តេបត់ៅជាេបវ់ញិ 
 ែូតចនះទ្វងំតសចក្ាីងងឹតតនាះឯង មិនោក្ពី់ព្រងត់េើេតទ្វះទ្វងំេបក់្ភ៏ាឺ
ែូចជាតពលនថៃដែរ ឯតសចក្ាីងងឹត និងពនាឺភាឺ តនាះតសាើគ្នន តៅចំតរះព្រង។់ 
                                 រំនុក្តតមកើង១៣៩:៩-១២ 

 
តៅតពលដែលតេើងឆ្ាងោត់ោរលបងលរេៈតពលេូរ ឬតៅតពលដែលតេើងជួប

ព្បរះអ្វីដែលលំបាក្ខ្លា ងំ តនាះគ្នា នអ្វីចដមាក្តរដែលតេើងតៅជាបាក្រ់ឹក្ចិតា និងោប់
តអាើមគិតថាតរឿនតនះនឹងតៅជាប់ក្នុងជីវតិរបស់តេើងជាបរ់ហូត។ តេើងគិតអ្ំពីតរឿង  
តអសងៗដបបែូតចនះថា៖ តរឿងតនះនឹងមិនចបត់េើេ។ ខ្្ុ ំបានត្វើអ្វី ដែលខ្្ុ ំអាចត្វើបានរចួ
តហើេ ប៉ាុដនាវាមិនបានោរតស្តះ។ វាោក្បី់ែូចជាគ្នា នព្ចក្តចញតស្តះ!  ប៉ាុដនាព្ពះជា
មាា ស់មានស្តច់តរឿងតអសងតែើមបពី្បាបត់េើងរាល់គ្នន ។ ព្ពះអ្ងគមានបនទូលថា៖ 

 
 កុ្ំឲ្យឯងរាល់គ្នន នឹងោពីំោរទ្វងំប៉ាុនាា នដែលក្នាងតៅតហើេ ឬរះិគិតពី
អ្ស់ទ្វងំោរពីោស់បុរាណតនាះតេើេ  តមើល អ្ញនឹងត្វើោរ១ថាីវញិ ោរ
តនាះនឹងតលចតេើងឥេូវ តតើឯងរាល់គ្នន នឹងមិនស្តគ ល់តរឬ អ្ញនឹងត្វើអាូ វ១
តៅរីរតោស្តា ន តហើេរតនាតៅសមុព្រខ្ោច។់ 
                                                               តអ្ស្តេ ៤៣:១៨-១៩ 

 

តបើតេើងមនិស្តគ ល់អាូវ មនិមាន
នេ័ថាគ្នា នអាូវតនាះតរ។ 
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បរគមពរីតនះបានតលើក្រឹក្ចិតាខ្្ុ ំជាតព្ចើនែងក្នុងតពលតអសងៗគ្នន តៅក្នុងជីវតិរបស់
ខ្្ុ ំ តហើេខ្្ុ ំសូមអ្្ិស្តា នឲ្យវាតក្ើតតេើងសព្មាបអ់្នក្ដែរ។ តៅតពលដែលអ្នក្ឈោឺប ់
សូមោថំាព្ពះជាមាា ស់នឹងបង្ហា ញអាូវែល់អ្នក្! 
សូមគិតតមើលពីតពលមេួតៅក្នុងជីវតិរបស់អ្នក្ដែលព្ពះអ្ងគបានបង្ហា ញអាូវែល់

អ្នក្ តៅតពលដែលអ្នក្ោក្ប់ីែូចជាគ្នា នព្ចក្តចញ ចូរោថំាព្ពះជាមាា ស់នឹងត្វើោរ
តនះមាងតរៀត! អាូវរបស់ព្ពះអ្ងគមនិដមនជាអាូវរបស់តេើងតរ ប៉ាុដនាែូចដែលតោក្ តអ្
ស្តេបាននិយេ ព្ពះជាមាា ស់អាចបតងកើតអាូវតនាះ តទ្វះបីជាតៅរីរតោស្តា នក្៏
ត េ តហើេព្ពះអ្ងគក្អ៏ាចនឹងនារំតនាមក្ក្នុងតពលដែលជីវតិរបស់តេើងដែលក្ំពុង
ដតហួតដហងដែរ។  
តទ្វះបីជាតៅតពលដែលតេើងសតព្មចចិតាតជឿថាព្ពះជាមាា ស់នឹងត្វើអាូវឲ្យតេើង ដត

វានឹងនាតំេើងឲ្យសួរសំណួរមេួតរៀតថា៖ «តតើព្ពះអ្ងគនឹងត្វើតៅតពលណា»? មានដត
ព្ពះអ្ងគតរដែលែឹងពិតព្បាក្ែ តហើេតសទើរដតព្គបត់ពលតៅតពលដែលតេើងសួរព្ពះ
អ្ងគ ព្ពះអ្ងគោក្ែូ់ចជាមនិោប់អារមាណ៍ក្នុងោរអាល់ចតមាើេែល់តេើងតេើេ។ តនះ
ត េស្តរដតព្ពះអ្ងគចងឲ់្យតេើងរុក្ចិតាព្រង។់  



 
ជំពូក ១៥ 

 

នៅក្នងុបន្ទប់រងច់ាំរបស់ព្រះជាម្ចា ស ់
(ផ្ននក្ទ១ី) 

 
វរីៈបុរសដែលមានអំណាចបំផុតពីរនាក ់គឺភាពអតធ់្មត ់និងពពលពវលា។
           ពលាក ពលអូ តុលសតយ 

 

ពបើអនកែូចខ្ុ ំ ការពរៀនអតធ់្មត់ គឺជាការប្បឈមខ្ល ងំបំផុតមយួពៅកនុងជីវតិ។ ពតើអនក
ធ្លល បស់ថិតពៅកនុងបនទបរ់ង់ច ំជាកដនលងដែលប្កុមប្គួសារ និងមតិតភក័តិរងច់ែំំណឹងពីប្គូ
ពពទ្យដែលនឹងប្ាបែ់ំណឹងែល់ពួកពគពីអនកដែលពគប្សឡាញ់ដែលពទ្ើបដតពធ្វើការវះ
កាតរ់ចួដែឬពទ្? មនុសសភាគពប្ចើនដែលរងច់ហំាកប់ីែូចជាមានការអនទះសារបនតិច 
ព ើយពមើលពៅមុខរបស់ពួកពគហាកប់ីែូចជាតក់សលុតនិងបង្ហា ញការប្ពួយារមភ។ ពួក 
ពគរងច់សំាត ប់លទ្ធផល ប ុដនតឥឡូវពនះពួកពគមនិែឹងអវីទងំអស់។ ពួកពគរង់ច ំ រង់ច ំ
និងរងច់។ំ  ពតើែំណឹងពនាះ ជាែំណឹងលអ ឬែំណឹងអាប្កក់? ពបើការរង់ចពំលើសការ
ពប្ោងទុ្កបីបនួពមា ង ពធ្វើឲ្យអនករងច់ទំងំពនាះកាន់ដតអនទះសារ។ គំនិតរបស់ពួកពគ
ប្បដ លជាកានដ់តពមម ងងឹងពៅៗ និងកានដ់តអវជិាា មាន ព ើយពៅកនុងពិភពខ្ង
សាចឈ់ាមពយើងអាចយល់ពីពរឿងពនះានយ ងចាស់។  
សំណួរែសំ៏ខ្នម់យួ គឺថាពតើពយើងនឹងពៅជាយ ងណាពៅពពលដែលពយើងសថិតពៅ
កនុងបនទបរ់ងច់រំបស់ប្ពះជាមាា ស់? ពតើពយើងអនទះសារ ប្ចបូកប្ចបល់ និងមានការប្ពួយ
ារមភ ឬពយើងរងច់ពំោយអតធ់្មត ់ និងរពំឹងែំណឹងលអ? ពបើការរងច់យូំរជាងអវីដែល
ពយើងគិត ពតើពយើងពៅដតវជិាា មាន និងមានកតីសងឃមឹដែរឬពទ្? ពយើងដតងដតនិយយថា
ពយើងទុ្កចិតតប្ពះជាមាា ស់ប ុដនតពតើពយើងានបង្ហា ញពីផលននការទុ្កចិតតប្ពះដែរឬពទ្? 
 

ព្រះជាម្ចា សដ់ ះស្រាយដេញជាដរៀងរហតូ 
 

ប្ពះជាមាា ស់មនិដែលប្បញាបប់្បញាល់ពពកចំព ះពរឿងអវីមយួពឡើយ ប ុដនតគឺពយើងពទ្
ដែលដតងដតប្បញាប់ប្បញាល់ប្គបព់រឿងទងំអស់! ពយើងមនិសកបច់ិតតពឡើយ ពទះបី
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ពយើងែឹងថាប្ពះជាមាា ស់នឹងពធ្វើការ ដតពយើងចងែ់ឹងថាពតើពពលណាពទ្ើបប្ពះអងគពធ្វើការ
ពនាះ។ បទ្គមពរីានសនាជាមយួពយើងថាពៅពពលពវលាកំណត ់ ប្ពះជាមាា ស់នឹងពធ្វើ
អវីដែលប្ពះអងគប្តូវពធ្វើ ប ុដនតពតើពពលណាជាពពលកំណត?់ វាគឺជាពពលពវលាដែលប្ពះ
ជាមាា ស់កំណត់ថាជាពពលពវលាប្តឹមប្តូវ ព ើយប្ពះអងគកប្មប្ាបព់យើងថាពតើប្តូវចំ
ណាយពពលយូរប ុណាា ណាស់។ យ ងណាមុញិពយើងអាចប្ាកែយ ងចាស់ថាវាមនិ
យូរពពកពទ្។ ប្ពះជាមាា ស់ពិតជាែឹងថាពតើពយើងអាចប្ទបំ្ទ្ជាមយួអវីាន ព ើយប្ពះ
អងគមនិដែលរុញពយើង ួសប្ពំដែនកំណតព់ឡើយ!  

អវីដែលពយើងគិតថាជាពពលពវលាែយូ៏រ គឺប្ោនដ់តជាពពលពវលាខលីមយួប ុពណាា ះ
កនុងផលូវរបស់ប្ពះជាមាា ស់ដែលពមើលពលើពរឿងពនាះ៖ 

 

ដតពួកសងួ នភាង ពអើយ កុំឲ្យពភលចពសចកតី១ពនះពឡើយ គឺថា ពៅចំព ះប្ពះ
អមាា ស់១នងងទុ្កែូចជា១ ន់ឆ្ន  ំព ើយ១ នឆ់្ន កំទុ៏្កែូចជា១នងងដែរ។ 

       ២ពពប្តុស៣:៨  
 

ប្ពះអងគពមើលព ើញពរឿងពផសងៗពៅកនុងពនលឺននភាពអស់កលបជានិចា ពទះជាយ ង
ណាកប៏្ពះអងគមនិប្បញាបព់ពកដែរ។ប្ពះអងគព ើញទ្ីបញ្ាប់តងំពីពពលចប់ពផតើមពម លះ 
។ ប្ពះអងគធ្លល បព់ៅកដនលងដែលពយើងកំពុងពៅ ព ើយប្ពះអងគែឹងយ ងចាស់ថាពតើនឹង
មានពរឿងអវីពកើតពឡើង! ប្ពះអងគដតងដតមានព តុផលលអចំព ះអវីដែលប្ពះអងគានពធ្វើ 
ព ើយប្ពះអងគជួយ ពយើងឲ្យទុ្កចិតតប្ទ្ងព់ទះបីជាការរងច់រំបស់ពយើងខលីឬដវងក៏ពោយ 

ពយើងដតងដតចងា់នអវីដែលពយើងមនិទនច់ស់ទុ្ំប្គបប់្ោនក់នុងការចត់ដចងវាឲ្យ
ានលអពៅពឡើយ ប ុដនតប្ពះជាមាា ស់ែឹងពីពពលពវលាលអឥតពខ្ា ះ ព ើយខ្ុ ំចងប់្ាបអ់នក
ថាប្ពះអងគមនិឲ្យអវីែល់អនកពឡើយពបើមនិទនែ់ល់ពពលប្តឹមប្តូវ។ ប្បដ លជាប្ពះជា
មាា ស់មានបនទូលថា «ចូរចសិំន» ឬប្ពះអងគមានបនទូលថា«ពទ្» ប ុដនតអវីកព៏ោយដែល
ប្ពះអងគសពប្មចចិតត នឹងកាល យជារបស់ដែលលអឥតពខ្ា ះ កនុងពពលពវលាលអឥតពខ្ា ះមនិ
ខ្ន។ អវីដែលប្ពះជាមាា ស់ពធ្វើទកទ់្ងនឹងជីវតិ និងទ្ំនាកទ់្ំនងរបស់ពយើងជាមយួប្ពះ
អងគ គឺពែើមបឲី្យពយើងទ្ទ្ួលានការលអ! 

កនុងនាមពយើងជាបុប្តរបស់ប្ពះជាមាា ស់ ពយើងមានផលននការអតធ់្មតព់ៅកនុងពយើង 
ដែលសរពសរពៅកនុងគមពរី ការឡាទ្ី ៥:២២ ប ុដនតជាធ្មមតវាប្តូវពប្បើពពលបីបនួឆ្ន កំនុង
ការពែើរជាមយួប្ពះអងគមុនពពលដែលពយើងអាចព ើញវាកានដ់តជាកដ់សតង។ ប្ោបពូ់ជ
ពនះពៅកនុងពយើងរចួព ើយ ប ុដនតវាប្តូវការពពលពវលា និងបទ្ពិពសាធ្ន ៍ពែើមបឲី្យវាអាច 



140                              ការទុក្ចិត្តឥត្រនងគើ! 
លូតលាស់ និងរងឹមាាំន។  

 កយពែើមជាភាសាប្កិចានបកដប្ប កយ «អតធ់្មត»់ ថា «ការស ូប្ទ»ំ ឬ កយមយួ
ពទ្ៀតថាការពៅជាបជ់ាមយួអវីមយួពទះបីជាពយើងមនិចូលចិតត ឬកព៏ធ្វើឲ្យពយើងឈចឺប់
កព៏ោយ។ វាមាននយ័ថាការពមើលព ើញតងំពីពែើមរ ូតែល់ចប។់ មនុសសពយើងភាគ
ពប្ចើនចងរ់ត់ពគចពីពរឿងដែលពធ្វើឲ្យពយើងមានទុ្កខលំាក។ គំនិតដែលគិតថាការលំ   
ាកពៅដតបនតមាន ពោយមនិែឹងថាពតើពយើងនឹងប្តូវប្ទបំ្ទ្អស់រយៈពពលប ុនាម នជា
ពរឿងមនិសបាយចិតតខ្ល ងំណាស់។ប្ពះជាមាា ស់មនិផតល់ចពមលើយនូវអវីដែលពយើងប្ាថាន
ប្គបព់ពលពឡើយ ជាធ្មមតពោយពប្ ះប្ពះអងគចងឲ់្យវញិ្ញា ណរបស់ពយើងលូតលាស់ 
ព ើយប្ពះអងគប្ជាបថាវាមានសារៈសំខ្នជ់ាងការដែលពយើងពគចផុតពីអវីដែលពយើង
ឆ្លងកាត។់  

មុនពពលដែលខ្ុ ំានែឹងពប្ចើនពីការទុ្កចិតតប្ពះជាមាា ស់ វាពិតជាពធ្វើឲ្យខ្ុ ំខកចិតត
ពៅពពលដែលខ្ុ ំប្តូវការប្ពះអងគឲ្យពធ្វើអវីមយួទងំខ្ុ ំែឹងថា ជាការង្ហយប្សួលសប្មាប់
ប្ទ្ង ់ប ុដនតប្ពះអងគហាកប់ីែូចជាមនិពធ្វើអវីទងំអស់។ ឥឡូវពនះខ្ុ ំែឹងថាពទះបីជាោម នអវី
ផ្លល ស់បតូរពៅកនុងកាលៈពទ្សៈរបស់ខ្ុ ំកព៏ោយ កប៏្ពះជាមាា ស់ពធ្វើការកនុងខ្ុ ំដែរ។ ប្ពះអងគ
ានដកតប្មង់ពសចកតីជំពនឿរបស់ខ្ុ ំ ព ើយតមរយៈការពនះ ប្ពះអងគបពងកើន និងពធ្វើឲ្យ
ពសចកតីជំពនឿរបស់ខ្ុ ំរងឹមាពំឡើង។ ពោយសារដតខ្ុ ំមនិែឹងពីរពបៀបទុ្កចិតតប្ពះជាមាា ស់ 
ខ្ុ ំានរងទុ់្កខពៅពពលដែលខ្ុ ំប្តូវរងច់ ំ ព ើយខ្ុ ំពជឿថាការរង់ចរំបស់ខ្ុ ំ យូរជាងការ
ដែលខ្ុ ំប្តូវពរៀនទុ្កចិតតប្ពះអងគ។ 

ជីវតិនឹងកានដ់តង្ហយប្សួល ពៅពពលដែលពយើងមានបទ្ពិពសាធ្នជ៍ាមយួប្ពះជា
មាា ស់កាន់ដតពប្ចើន។ ពយើងប្តូវែឹងថាពទះបីជាប្ពះអងគមនិប្បញាបក់ព៏ោយ គត៏មពិត
ពៅប្ពះអងគមនិដែលយឺតពឡើយ យ ងពហាចណាស់គឺមនិពៅតមកាលវភិាគរបស់
ប្ពះអងគពឡើយ។ ការអតធ់្មតម់និដមនវាស់ពៅពលើសមតថភាពកនុងការរង់ចបំ ុពណាា ះពទ្ 
ដតវាអាប្ស័យពលើឥរយិបងរបស់ពយើងកនុងពពលដែលពយើងរង់ចផំងដែរ។ ពយើងទងំ
អស់ោន នឹងរង់ចពំរឿងជាពប្ចើនពៅកនុងជីវតិ  ប ុដនតការ «រងច់ពំោយអតធ់្មត»់ គឺជាពោល
ពៅដែលប្ពះជាមាា ស់មានសប្មាបព់យើង។ ការរង់ចពំោយអតធ់្មត់ គឺមនិអាចពៅរចួពទ្ 
លុះប្តដតពយើងពជឿថាចរតិលកខណៈរបស់ប្ពះជាមាា ស់ោម នកំ ុសទល់ដតពសាះ និង
ពជឿថាប្ពះអងគលអ និងពជឿថាប្ពះអងគប្បទនការលអរបស់ប្ពះអងគែល់ពយើងកនុងពពល
ដែលពយើងមានជីវតិពៅពឡើយ។ របស់មយួពធ្វើឲ្យខ្ុ ំមាន «អារមមណ៍» មនិលអមនិមាន
នយ័ថាវាមនិលអពនាះពទ្។ ខ្ុ ំប្បដ លជាអាចព ើញពីអវីដែលខ្ុ ំគិតថាមនិលអយូរៗពៅ
វាជាការលអសប្មាបខ់្ុ ំពៅវញិ។  
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វាមិនដែលយតឺដរលទាលត់តដាះ 
 

មា ថា និងមារាីនជូនែំណឹងពៅប្ពះពយស ូ ឲ្យប្ពះអងគប្ជាបថា   ឡាសាជាបអូនរបស់ 
ពួកពគមានជមង។ឺ ប្ពះគមពរីានដចងថា ប្ពះពយស ូ ប្សឡាញ់ មា ថា មា រ ី និងឡាសា 
ព ើយពួកពគជាមតិតសំឡាញ់របស់ប្ពះអងគពទ្ៀតផង។ គមពរីានបនតពទ្ៀតថា ពទះបីជា
ប្ពះអងគែឹងថាឡាសាមានជមងកឺព៏ោយ កប៏្ពះអងគគងព់ៅកដនលងពនាះពីរនងងពទ្ៀតមុន
ពពលប្ពះអងគពៅពមើលោត(់ពមើលគមពរីយ ូហាន១១:៣-៦)។ ពៅពពលដែលប្ពះពយស ូ
យងពៅែល់ ឡាសាានសាល ប់ និងប្តូវានពគបញ្ាុ ះពៅកនុងផនូរអស់រយៈពពលបនួនងង
ពៅព ើយ។ ពគអាចសួរសំណួរថា «ពបើប្ពះពយស ូប្សឡាញ់ពគែល់ពមល ះ ព តុអវីាន
ជាប្ពះអងគពនារពពលសិនមុននឹងប្ពះអងគពៅជួយ ពួកពគ»? 

ានជាប្ពះអងគរង់ច ំ ពប្ ះប្ពះអងគចងឲ់្យសាថ នការណ៍ពនាះហាកប់ីែូចជាអវីដែល
មនិអាចប ះប ូវានពៅពពលដែលប្ពះអងគពៅែល់។ ពៅពពលដែលប្ពះអងគពៅែល់ទ្ី
ពនាះ មា ថានិយយពៅកានប់្ពះអងគថា «ពបើប្ពះអងគគងព់ៅទ្ីពនះ ពនាះបអូនប្បុសរបស់
នាងខ្ុ ំមនិសាល ប់ពទ្»(យ ូហាន១១:២១)។ ពយើងដតងដតគិត ឬនិយយ កយែូចោន
ទកទ់្ងពៅនឹងកាលៈពទ្សៈរបស់ពយើងផ្លទ ល់៖ «ប្ពះពយស ូពអើយ ពបើប្ពះអងគសពវប្ពះ
 ឫទ្យ័ ប្ពះអងគអាចពធ្វើកុំឲ្យពរឿងពនះពកើតពឡើងាន»។ តមពិតពៅពយើងាកទ់្ឹក
ចិតត និងមនិយល់ពីមូលព តុដែលប្ពះជាមាា ស់អនុញ្ញា តិឲ្យពរឿងឈចឺប់ដែលប្ពះអងគ
អាចបពញ្ា ៀសានពកើតពឡើងែូចជានាងមា ថាដែរ។ ពបើអនកមានពរឿងប្សពែៀងនឹងសាច់
ពរឿងរបស់ឡាសា ពនាះអនកនឹងែឹងថាប្ពះពយស ូមនិានពមើលពីការពិតដែលឡាសា
ានសាល បអ់ស់រយៈពពលបនួនងងថាជាឧបស័គគដែលមនិអាចឈនះានពឡើយ។ តម
ពិតពៅប្ពះអងគចងឲ់្យសាថ នភាពពនាះពមើលពៅហាកប់ីែូចជាពៅមនិរចួ ដែលពធ្វើឲ្យ
សាច់ញ្ញា តិ និងមតិតភក័តិរបស់ឡាសា កែូ៏ចជាពយើងរាល់ោន អាចពរៀនានថាចំព ះប្ពះ
ជាមាា ស់អវីទងំអស់អាចពៅរចួ ព ើយអវីៗទអំស់មនិដែលយឺតពពលសប្មាបប់្ពះអងគ
កនុងការពធ្វើអវីដែលប្ពះអងគប្តូវពធ្វើពឡើយ។ ប្ពះពយស ូានពប្ាសឡាសាឲ្យរស់ពឡើង
វញិ ព ើយខ្ុ ំពជឿថាពប្កាយពពលដែលប្ពះអងគបង្ហា ញការអសាា រយ ប្គបោ់ន ានរកីរាយ
នឹងអវីដែលានពកើតពឡើង។ ពទះបីជាខ្ុ ំផ្លទ ល់មនិដែលានព ើញនរណាមាន ក់រស់ពី
សាល បព់ឡើងវញិកព៏ោយ កខ៏្ុ ំធ្លល បា់នព ើញប្ពះជាមាា ស់ានប្បទនជីវតិែល់អនក
ដែលសថិតកនុងកាលៈពទ្សៈ និងសាថ នភាពននពសចកតីសាល បដ់ែរ។ ខ្ុ ំគិតថាពរឿងពនះអាច
ជាគំរូននពសចកតីពិត គឺប្ពះជាមាា ស់មនិដែលយឺតពពលកនុងការពធ្វើការអសាា រយពៅកនុងជី 



142                              ការទុក្ចិត្តឥត្រនងគើ! 
វតិរបស់ពយើងពឡើយ។  

ផទុយពីការចងឲ់្យប្ពះជាមាា ស់ពធ្វើតមចិតតរបស់់ពយើង ពយើងអាចចថំាផលូវរបស់ប្ពះ
អងគដតងដតលអជាងផលូវរបស់ពយើងជានិចាពបើគិតកនុងរយៈពពលយូរ។ មានអាងក៌ំាងំជា
ពប្ចើនដែលលាកព់ៅកនុងប្ាជ្ារបស់ប្ពះជាមាា ស់។ ពយើងមនិដមនសុទ្ធដតយល់ពីអវី
ដែលានពកើតពឡើងពឡើយ ប ុដនតពយើងមានអភយ័ឯកសិទ្ទិកនុងការទុ្កចិតតប្ពះអងគ ដែល
ពធ្វើឲ្យពយើងអាចប្ទបំ្ទ្ការឈចឺបរ់បស់ពយើងាន។  

 

ការអតធ់្មតគ់ជឺាអំណាេ 
 

ការអតធ់្មតព់ធ្វើឲ្យពយើងមានអំណាចដែលនាពំៅកានអ់ំណរពៅកនុងជីវតិ ខណៈពពល
ដែលពយើងរង់ចអំវីដែលពយើងប្ាថាន ចងា់ន។ ពពលពវលាភាគពប្ចើនកនុងជីវតិរបស់
ពយើង គឺចំណាយកនុងការពកើតទុ្កខឥតប្បពយជនព៍លើពរឿង ដែលពយើងមនិអាចផ្លល ស់បតូរ 

ាន។ ពបើពយើងអាចផ្លល ស់បតូរអវីដែល
ពយើងមនិសបាយចិតតាន ពនាះពយើង
គួរដតពធ្វើ ប ុដនតពបើពយើងមនិអាចពធ្វើាន
ពទ្ពនាះពយើងគួរដតទុ្កចិតតប្ពះជាមាា ស់ 

ព ើយសពប្មចចិតតថាពយើងមនិពកើតទុ្កខពឡើយខណៈពពលដែលពយើងរងច់អំវីដែលប្ពះ
អងគនឹងពធ្វើ។  អវីដែលពយើងខាះខ្ា យពរៀងរាល់នងង ពយើងមនិអាចយកវាប្តឡបម់កវញិ
ពឡើយ ព ើយមនុសសមានប្ាជ្ា និងអនកដែលប្បុងប្បយត័នមនិខាះខ្ា យពពលពវលា 
ដែលប្ពះជាមាា ស់ប្បទនែល់ពួកពគពៅពលើដផនែីពនះពឡើយ។ ការខកចិតត ការាក់
ទ្ឹកចិតត និងទុ្កខលំាកមនិដែលពធ្វើឲ្យសាថ នការអាប្កក់ដប្បជាលអពឡើងវញិានពឡើយ 
ប ុដនតវាពធ្វើឲ្យមានជមង ឺពធ្វើឲ្យអាយុខលីនិងពធ្វើឲ្យាតប់ងទ់្ំនាកទ់្ំនងលអពៅវញិពទ្។ ពលាក
សាវក័ យ កុបាននិយយពីមនុសសដែលមានការអតធ់្មតថ់ា «ប្គបល់កខណ៍ និងពពញ
ខ្ន ត…នឹងមនិខវះអវីពឡើយ»។ វា វ! ខ្ុ ំពពញចិតត កយពនះណាស់ ព ើយខ្ុ ំគិតថាអនកក៏
ពពញចិតតដែរ។ ពៅពពលដែលខ្ុ ំអានបទ្គមពរីពនះ ខ្ុ ំដតងដតប្ាថាន កនុ ងការគិតថា ខ្ុ ំជា
មនុសសអតធ់្មតព់ ើយ ប ុដនតខ្ុ ំមិនទនអ់ាចពធ្វើានពៅពឡើយពទ្។ យ ងណាកព៏ោយ
ពយើងអាចរចួពីភាពមនិពចះអតធ់្មតា់ន។ មានវធិ្ីមយួ វធិ្ីពនាះគឺការគិតែប៏្តឹមប្តូវ។  

ពបើខ្ុ ំគិតថាខ្ុ ំប្តូវដតមានអវីដែលខ្ុ ំចងា់នពទ្ើបខ្ុ ំអាចរកីរាយាន ពនាះគំនិតរបស់
ខ្ុ ំផ្លទ ល់ គឺពធ្វើឲ្យខ្ុ ំពកើតទុ្កខពៅវញិ។ ដតពបើខ្ុ ំបតូរការគិតរបស់ខ្ុ ំពៅជា ខ្ុ ំទុ្កចិតតប្ពះអងគ 
ព ើយខ្ុ ំែឹងថាពពលពវលារបស់ប្ពះអងគប្គបល់កខណ័ ខ្ុ ំនឹងចូលពៅកានទី់្សំរាករបស់

ពពលពវលាភាគពប្ចើនកនុងជីវតិរបស់ពយើង គឺ
ចំណាយកនុងការពកើតទុ្កខឥតប្បពយជនព៍លើ
ពរឿង ដែលពយើងមនិអាចផ្លល ស់បតូរាន។ 
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ប្ពះអងគ ព ើយខ្ុ ំអាចរកីរាយនឹងជីវតិរបស់ខ្ុ ំកនុ ងពពលដែលខ្ុ ំរងច់ាំន ែូពចនះខ្ុ ំនឹង
មនិខវះអវីពឡើយពបើខ្ុ ំោម នការប្ពួយារមមណ៍។ ពទះបីជាប្ពះជាមាា ស់នឹងពធ្វើអវីជាមយួ
បញ្ញា ដែលពយើងកំពុងជួបប្បទ្ះកព៏ោយក៏ប្ពះអងគមនិប្បញាបព់ពកពោយសារការមនិ
ពចះអតធ់្មតរ់បស់ពយើងដែរ។ មានពរឿងមយួដែលចាស់ គឺពទះបីជាពយើងប្តូវរងច់ឲំ្យ
ប្ពះអងគពធ្វើការសប្មាបព់យើងយូរយ ងណា ការអតធ់្មតម់ានអំណាចពធ្វើឲ្យពយើងពៅដត 
មានអំណរជានិចាកនុងពពលដែលពយើងរង់ច!ំ  

ដតងដតមានពរឿងពកើតពឡើងជានិចា ពទះបីជាពយើងគិតថាោម នពរឿងអវីពកើតពឡើងក៏
ពោយ។ ចូរពយើងពមើលពីការលូតលាស់របស់ពែើមពឈើ។ ពយើងមនិអាចព ើញវាលូត
លាស់ានពឡើយ ប ុដនតវាកំពុងលូតលាស់។ វាខពស់ជាងមុននិងដមករបស់វាធ្ំជាងមុន 
។ មនុសសជាពប្ចើននិយយថា ពែើមពឈើដែលលូតលាស់យឺតផតល់ផលដផលពប្ចើន ព ើយ
ខ្ុ ំពជឿថាវាក៏ពកើតពឡើងចំព ះមនុសសែូចោន ។ ពយើងមនិដែលព ើញដមករបស់ពយើង
លូតលាស់ពឡើយ ប ុដនតឫសរបស់ពយើងចកក់ាន់ដតពប្ៅជាងមុន។ នងងណាមយួពយើង
នឹងបពងកើតផលលអ ប្ពមទងំែឹងថាពយើងានលូតលាស់កនុងពពលដែលពយើងរងច់។ំ  

 

បំដលេេវាដោល! 
 

ពបើពយើងពមើលអវីមយួជិតខ្ល ងំពពក ពយើងមនិអាចព ើញការលូតលាស់របស់វាពឡើយ 
ដតពបើពយើងពៅឆ្ង យពីវាមយួរយៈសិនរចួប្តឡបម់កវញិ ពនាះវានឹងពធ្វើឲ្យពយើងអសាា រយ
កនុងចិតត។ ប្គួសាររបស់ខ្ុ ំមានប្ទ្ពយសមបតតិមយួដែលពយើងប្តូវលក ់ព ើយពទះបីពយើង
ោកវ់ាពៅទ្ីផារអស់រយៈពពលបីឆ្ន ពំ ើយកព៏ោយ ដតោម នអវីពកើតពឡើងទងំអស់។ 
ពយើងមនិប្តឹមដតមនិអាចលកវ់ាានពទ្ ប ុដនតោម ននរណាសូមបដីតមាន កព់មើលវាពសាះ! 
ោម ននរណាមាន កត់នងល ពសាះកនុងរយៈពពលបីឆ្ន ពំនះ ពទះបីជាអតិងិជនមនិលអមាន កក់៏
ោម នដែរ! ខ្ុ ំពិតជាមានអារមមណ៍ខកចិតត ពប្ ះខ្ុ ំពិតជាចង់លកវ់ាខ្ល ណំាស់។ ខ្ុ ំាន
អធ្ិសាា នពកីារពនះជាពប្ចើនែង ព ើយខ្ុ ំានប្បកាសជំពនឿរបស់ខ្ុ ំថាវានឹងលកោ់ច។់ 
រាល់នងងពៅពពលដែលលកម់និទនោ់ច់ ខ្ុ ំដតងមានអារមមណ៍ខកចិតតពពលខ្ុ ំគិតែល់
ពរឿងពនះ។ ពៅប្ពឹកមយួខ្ុ ំានចបព់ផតើមអធ្ិសាា នមតងពទ្ៀត ពពលពនាះប្ពះជាមាា ស់
មានប្ពះបនទូលមកកានែ់ួងចិតតរបស់ខ្ុ ំថា អនកប្តូវដតបំពភលចប្ទ្ពយសមបតតិែតូ៏ចមយួពនះ
ពៅ ព ើយទុ្កឲ្យពយើងដងរកាវាចុះ។ ខ្ុ ំានែឹងយ ងចាស់ថា ខ្ុ ំានចំណាយពពល
យ ងពប្ចើនពផ្លត តពៅពលើអវីមយួ ព ើយប្ពះជាមាា ស់ចងឲ់្យខ្ុ ំយកវាពចញពីគំនិតរបស់ខ្ុ ំ 
និងប្ោនដ់តទុ្កចិតតថាប្ពះអងគកំពុងពធ្វើការ។  



144                              ការទុក្ចិត្តឥត្រនងគើ! 
ប្គបព់ពលដែលខ្ុ ំគិតពីការលកប់្ទ្ពយពនះ ខ្ុ ំានគិតថាប្ពះជាមាា ស់ជាអនកពធ្វើការ

ពនះ! ចុងពប្កាយបំផុតខ្ុ ំានសប្មាកកនុងប្ពះ
អងគទកទ់្ងនឹងពរឿងពនះ ព ើយពីរសាត  ៍
ពប្កាយមកប្ទ្ពយពនាះកា៏នលក់ោច!់ ខ្ុ ំចង់
និយយថាខ្ុ ំានអតធ់្មតក់នុងពពលដែលខ្ុ ំរង់
ចអំស់រយៈពពលបីឆ្ន ពំនះ ប ុដនតការពិត គឺខ្ុ ំ

មនិានអតធ់្មតព់ទ្ ព ើយការមនិអតធ់្មតរ់បស់ខ្ុ ំអាចបណាត លមកពីការរង់ចយូំរពពក
។ ពយើងដតងដតគិតថាពយើងរង់ចបំ្ពះជាមាា ស់ ប ុដនតតមពិតពៅ គឺប្ពះអងគពទ្ដែលរង់
ចពំយើង! 

ការភយ័ខ្ល ច មនិានអវីែូចដែលពយើងចង់ាន ជាមូលព តុមយួននការមនិពចះ
អតធ់្មតរ់បស់ពយើង ប ុដនតខ្ុ ំចងន់ិយយមតងពទ្ៀតថាពយើងអាចបតូរការគិតរបស់ពយើងាន 
ព ើយវានឹងជួយ ពយើងយ ងធ្ំពធ្ង។ ជំនួសឲ្យការគិតថាោម នអវីនឹងពកើតពឡើងពឡើយ 
ពយើងអាចគិតយ ងែូពចនះវញិថា ខ្ុ ំមនិានព ើញអវីពកើតពឡើងពទ្ ប ុដនតខ្ុ ំពជឿថាប្ពះជា
មាា ស់កំពុងដតពធ្វើការ!  

ប្ពះជាមាា ស់ប្ទ្ងប់្ជាបអវីៗទងំអស់ដែលានពកើតពឡើងពីអតីតកាល អវីដែលពកើត
ពឡើងឥឡូវពនះ និងអវីដែលនឹងពកើតពឡើងពៅនងងអនាគត ប្ពះអងគកំពុងប្គបប់្គងក់ារ
ពនះ។ ប្ពះអងគមនិអនទះសារ ឬមនិពចះអតធ់្មតព់ឡើយ។ ការមនិពចះអតធ់្មតរ់បស់ពយើង
បណាត លមកពីការពិតថាពយើងមនិែឹងពីរពបៀប ឬពពលណាដែលពយើងនឹងានទ្ទ្ួល
ចពមលើយ។ ពត័៌មានកាន់ដតតិច នឹងពធ្វើឲ្យពយើងកាន់ដតង្ហយកនុងការមនិពចះអតធ់្មតក់នុង
បនទបរ់ងច់រំបស់ប្ពះជាមាា ស់ ប ុដនតប្ពះបនទូលរបស់ប្ពះជាមាា ស់ និងបទ្ពិពសាធ្ន៍
ជាមយួប្ពះអងគ ានប្ាបព់យើងថាពពលពវលារបស់ប្ពះអងគលអឥតពខ្ា ះ ព ើយការរង់
ចដំែលពយើងពិតជាមនិចូលចិតត តមពិតពៅគឺកំពុងពធ្វើការលអពៅកនុងពយើង។  

ពយើងានអានសាចព់រឿងពៅកនុងប្ពះគមពរី គឺសាច់ពរឿងអស់អនកដែលពយើងចតទុ់្ក
ថាជាបុរស និងស្រសតីែអ៏សាា រយរបស់ប្ពះជាមាា ស់ ព ើយពយើងរាល់ោន ានប្ាថាន យ ង
សំង្ហតថ់ាទ្ីបនាទ ល់របស់ពួកពគអាចជារបស់ពយើងដែរ។ យ ងពហាចណាស់ពយើងចង់
ឲ្យពគសរពសើរពយើងែូចជាពួកពគដែរ ពទះជាយ ងណាកព៏ោយពយើងប្បដ លជាមនិ
ប្ាថាន ចង់មានបទ្ពិពសាធ្របស់ពួកពគពឡើយ។ តមពិតពៅពួកពគអសាា រយ ប ុដនតសូម
ឲ្យខ្ុ ំរឮំកអនកថាពួកពគសុទ្ធដតធ្លល បស់ថិតកនុងបនទបរ់ងច់រំបស់ប្ពះជាមាា ស់។ ពលាក ម ូ
ពស រងច់អំស់រយៈពពល៤០ឆ្ន ពំៅកនុងវាលរពហាសាថ ន។ ោវឌីរងច់អំស់រយៈពពល
២០ឆ្ន  ំ ពែើមបកីាល យជាពសតច ព ើយោត់ប្តូវលាកខ់លួនពៅកនុងរូងភនអំស់១៥ឆ្ន  ំ ពែើមបី

យ ើងតែងតែគិែថាយ ើងរងច់ាំព្រះ
ជាម្ចា ស់ ប ៉ុតតែតាមរិែយៅ គឺព្រះ
អងគយេតែលរងច់ាំយ ើង! 
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ពគចពីការតមសំលាប់របស់ពសតច សូល។ ពលាកយ ូដសបរងច់អំស់រយៈពពល១៣ឆ្ន ំ
ពែើមបមីានពសរភីាពព ើយោតច់ំណាយ១០ឆ្ន ពំៅកនុងគុក។ ពលាកអរ័ប្ាហារំងច់ំ
អស់រយៈពពល២០ឆ្ន មំុនពពលពលាកមានកូន ដែលប្ពះជាមាា ស់ានសនាជាមយួ 
ោត។់ ពបើអនកនិងខ្ុ ំសថិតពៅកនុងបនទបរ់ងច់រំបស់ប្ពះជាមាា ស់ ពៅនងងណាមយួពយើងនឹង
អាចមានទ្ីបនាទ ល់ែអ៏សាា រយដែលនឹងមានអនកអាននិងពកើតសរពសើរមនិខ្ន។   



 
ជំពូក ១៦ 

 

នៅក្នងុបន្ទប់រងច់ាំរបស់ព្រះជាម្ចា ស់  
(ផ្ននក្ទី ២) 

 
ចូររងច់ាំព្រះយេហូវ៉ា ច ះ ចូរមានកាំឡាំង យហើេឲ្យចិត្តក្លា ហានយ ើង 
យ ើ គួររងច់ាំព្រះយេហូវ៉ា យៅ។ 

ទាំន កត្យ្កើង ២៧:១៤ 
 

វជាយរឿងស្ម គស្មម ញខ្ា ាំងណាស់្ស្ព្មាប់្ ន ស្សកន ងក្លរេល់ថាយត្ើតា្រិត្យៅក្លររង់
ចាំព្រះជាមាា ស់្មានន័េដូចយ្តច។ យេើងអាចយ ើញថាក្លររងច់ាំគឺជាក្លរ ស្ក្ម មាន
យរលយេលាដដលគ្មម នស្ក្មភារ យៅយរលដដលជីេតិ្របស់្យេើងយៅព្ទឹង។ ្ន ស្ស
យេើងភាគយព្ចើនមានយរលយេលាដដលលាំបាក ដដលយេើង្និយ្វើ វីទាំង ស់្ យហើេយបើ
យេើងរង់ចាំព្រះជាមាា ស់្យោេរយបៀប្និព្ត្ឹ្ព្ត្ូេ យ ះយេើងនឹងយ ើញថាក្លរេល់ព្ច
 ាំរបស់្យេើងយ្វើឲ្យយេើងរិក្ល្និខ្នយៅយរលដដលវរិត្ជាយកើត្យ ើងដ្ន។  

ក្លរសិ្កាស្ ីជយព្ៅយលើភាស្មយដើ្ដដលយេើងបានទទួល ត្ថនេ័ននពាកយ «រងច់ាំ» 
រីក្លរយបើកស្ាំដដងថាក្លររង់ចាំព្រះជាមាា ស់្ គឺព្ត្ូេដត្ស្ក្មខ្ងេញិ្ញា ណដ្នដទន។ 
យទះបីជាព្រះជាមាា ស់្ស្ ាំឲ្យ យេើងយៅយស្ងៀ្យៅយរលដដលយេើងរាយា្ផ្លា ស់្បតូរ
ស្មថ នភារដដលយេើងជួបព្បទះកយ៏ោេ ក៏ព្រះ ងគ្និបានឲ្យយេើង្និយ្វើ វីទាំង ស់្
យ ើេ។ព្រះ ងគចងឲ់្យយេើងមានឥរយិាបថរងច់ាំយោេមានកតីរ ាំរឹងទកទ់ងនឹង វីដដល
ព្រះជាមាា ស់្កាំរ ងយ្វើ យហើេព្រះ ងគចងឲ់្យយេើងមានយរញយោេកតីស្ងឃឹ្  និងរ ាំរឹងថា
ព្រះ ងគនឹងយ្វើក្លរយា៉ា ង ស្មា រយយៅកន ងជីេតិ្របស់្យេើង។ ព្រះ ងគចងឲ់្យយេើង រព្រះ
គ ណព្រះ ងគស្ព្មាប ់វីដដលព្រះ ងគកាំរ ងយ្វើ យទះបីជាយេើង្និទនប់ានយ ើញវ
យោេដននករបស់្យេើងផ្លា ល់កយ៏ោេ។ 

គាំនិត្ និងឥរយិាបថរបស់្យេើងអាចយ្វើឲ្យយេើងយៅដត្មាន ាំណរយា៉ា ងខ្ា ាំង យៅ
យរលដដលយេើងស្ថិត្កន ងបនាប់រងច់ាំរបស់្ព្រះជាមាា ស់្ យបើយេើងចត្ដ់ចងវបានព្ត្ឹ្
ព្ត្ូេ។  ចូរយ្ើលគាំនិត្រីរព្បយនទយនះ    យហើេយ្ើលថាយត្ើ នកនឹងយជឿយលើគាំនិត្្េួណា 
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ដដលនឹងអាចបយងកើត្ ាំណរបាន៖ 
មានគាំនិត្ព្បយនទយនះ៖ 
 

• ខ្ ាំបានចាំ ស់្រេៈយរលយា៉ា ងេូរ ខ្ ាំគិត្ថាខ្ ាំ្និអាចរង់ចាំបានយទៀត្យទ។  
• គ្មម ន វីយកើត្យ ើងទាំង ស់្! 
• ខ្ ាំមានអារ្មណ៍ដូចជាព្រះបានយនាចខ្ ាំទាំងព្សុ្ងយហើេ។  
• ខ្ ាំក្លា ចថាគ្មម នចយ្ាើេចាំយពាះបញ្ញា របស់្ខ្ ាំ។   
• ខ្ ាំព្បដហលជាអាចយបាះបងយ់ចល។  
 

យហើេក៏មានព្បយនទគាំនិត្ទាំងយនះដដរថា៖ 
 

• ខ្ ាំមាន ាំណរដ្នដទនដដលយ ើញ វីដដលព្រះជាមាា ស់្នឹងយ្វើ។  
• ខ្ ាំយជឿថាព្រះជាមាា ស់្កាំរ ងយ្វើក្លរយទះបីជាខ្ ាំ្និទន់យ ើញមាន វីផ្លា ស់្បតូរ

យៅយ ើេកតី។  
• ព្រះ ងគព្ស្ឡញ់ខ្ ាំ និងខ្ ាំដឹងថាព្រះ ងគនឹងជួេ យោះព្ស្មេបញ្ញា របស់្ខ្ ាំ។ 
• គ្ពរីទាំន កត្យ្កើងជាំរូក១៣៩ បានដចងថាព្រះជាមាា ស់្បានគិត្រីខ្ ាំព្គបយ់រល

យេលា ដូយចនះខ្ ាំដឹងថាព្រះ ងគ្និបាំយនាចខ្ ាំយចលយ ើេ។  
• ខ្ ាំនឹង្និរស់្យៅនេ័ក្លា ចយទ យហើេខ្ ាំនឹង្និយបាះបងយ់ចលយ ើេ!  
 

វរិត្ជាមានស្មរៈស្ាំខ្នណ់ាស់្ ដដលយេើងព្ត្ូេយព្ជើស្យរ ើស្េកគាំនិត្ណា្េួ
យដើ្បឲី្យមាន ាំណរបាំផ ត្។ មានករណី្េួគឺថា យត្ើយហត្  វីបានជាយេើងព្ត្ូេមានគាំនិត្ 
ឬឥរយិាបថ េជិាា មាន? គាំនិត្ខ្ងស្មច់ឈា្ដដលយលាក ប៉ាូលបាននិយាេយៅកន ង
គ្ពរីរ ៉ាូ្៨:៦ "  ដបិត្គាំនិត្ខ្ងស្មចឈ់ា្ យ ះជាយស្ចកតីស្មា បទ់យទ ឯគាំនិត្ននព្រះ
េញិ្ញា ណ យ ះយទើបជាជីេតិ្ និងយស្ចកតីស្ ខស្មនតេញិ"។  ដផែកយៅយលើយហត្ ផល និងក្លរ
រិត្ដដល ាំយៅរក ាំយរើបាប យទះជាយា៉ា ងណាកយ៏ោេ យបើយេើងយ្វើតា្ យ ះយេើង
គ្មម នជយព្្ើស្យ ើេ ដត្យេើងព្ត្ូេដត្ស្យព្្ចចិត្តដផែកយលើ វីដដលបានយកើត្យ ើងកន ង
ស្មថ នភាររបស់្យេើង។ ដត្យបើយេើងគិត្យោេគាំនិត្ខ្ងេញិ្ញា ណរបស់្យេើង ដដលបាន
ដចងយៅកន ងខគ្ពរីខ្ងយលើយនះ យេើងនឹងទទួលបានជីេតិ្ និងស្នតិភារយៅកន ងព្រលឹង 
របស់្យេើង្និខ្ន។ ជា្េួគាំនិត្ខ្េញិ្ញា ណ យេើងអាចគិត្ដូចព្រះជាមាា ស់្ យហើេ
គាំនិត្របស់្យេើងនឹងយរញយោេកតីស្ងឃឹ្ យទះបីជាមានយរឿង វីយកើត្យ ើងកយ៏ោេ។  

 
 



148                              ការទុក្ចិត្តឥត្រនងគើ! 
ត ើត ើងស្វែងរកអ្ែី? 

 

យេើងអាចគិត្ជា្េួគាំនិត្ខ្ងស្មចឈ់ា្ ឬ្េួគាំនិត្ខ្ងេញិ្ញា ណ យហើេជយព្្ើស្
ជារបស់្យេើង។ ជា ក ស្ល្ន ស្សជាយព្ចើនរស់្យៅយរញ្េួជីេតិ្ រួកយគកាំរគិត្រី វី
ដដលចូលយៅកន ងគាំនិត្របស់្រួកយគណាស់្ រួកយគ្និដដលបានដឹងថាស្មតាាំដដល
ជាស្ព្ត្ូេរបស់្រួកយគជាព្បនរននគាំនិត្ េជិាមាន ក្លរ ស់្ស្ងឃឹ្  ភារនេ័ក្លា ច និង
គាំនិត្យរញយោេច្ងល់យ ើេ។ រួកយគ្និដដលបានដឹងថា រួកយគអាចគិត្យោេខាួន
ឯងយបើយគយព្ជើស្យរ ើស្យបាះបងយ់ចលគាំនិត្ ខ ស្ឆ្គងដដល្និព្ស្បតា្ព្រះបនាូលរបស់្
ព្រះជាមាា ស់្ និងោក់្ កេញិនូេ វីដដលព្ស្បតា្ព្រះបនាូល។  

យៅកន ងគ្ពរី ២កូរនិថូស្ ជាំរូក៤ យលាកប៉ាូលបានយរៀបរាបរ់ីយរល្េួដដលយលាក 
និង  នកយជឿយផសងយទៀត្កន ងព្រះព្គីស្តមានបទរិយស្ម្ជា្េួនឹងក្លលៈយទស្ៈដល៏ាំ    
បាក។ យលាកបាននិយាេថា៖ 

 

យោេយេើងខ្ ា្ំ ិនរាប់អានរបស់្ដដលយ ើ្លយ ើញយ ើេ គឺរាបអ់ានដត្របស់្
ដដលយ ើ្ល្ិនយ ើញេញិ ដបិត្របស់្ដដលយ ើ្លយ ើញ យ ះស្ថិត្យស្ថរ្ិន
េូរប៉ា  ម នយទ ដត្ឯរបស់្ដដលយ ើ្ល្ិនយ ើញ យ ះយៅស្ថិត្យស្ថរ ស់្កលប
ជានិចាេញិ។ 

   ២កូរនិថូល ៤:១៨ 
 

ទាំងយលាក ប៉ាូល និង្ន ស្សដដលយដើរជា្េួយលាកបានជួបស្មថ នភារដ៏អាព្កក់ 
យហើេខ្ ាំដឹងយា៉ា ងចាស់្ថារួកយគបានយ ើញបញ្ញា ទាំង ស់្យ ះ ប៉ា ដនតរួកយគក៏ស្្ាងឹ
យ្ើល វីយផសងយទៀត្ដដរ។ រួកយគបានយ ើញព្រះយេស្ ូ  និង ព្រះបនាូលស្នាននក្លរ
យព្បាស្យលាះ និងជ័េជាំនះរបស់្ព្រះ ងគ។ រួកយគ្និព្ត្ឹ្ដត្យ្ើលនឹងដននកខ្ងស្មច់
ឈា្យ ះយទ ប៉ា ដនតរួកយគយ្ើលនឹងដននកខ្ងេញិ្ញា ណដដរ។ រួកយគយព្បើដួងចិត្តរបស់្រួក
យគយ្ើល  វីដដលរួកយគយ្ើល្និយ ើញយោេដននកទយទ យទះជាយា៉ា ងណាកតីរួកយគយជឿ
ថា វីយកើត្យ ើង គឺរិត្ព្បាកដ។  

យេើងយជឿយលើព្រះជាមាា ស់្យទះបីជាយេើង្និអាចយ ើញព្រះ ងគនឹងដននកកយ៏ោេ។ 
យេើងយជឿថាមានយទេតា យេើងយជឿថាមានទាំ ញដផនដី យហើេយជឿថាមានររក យទះបី
ជាយេើងយ្ើល្និយ ើញវកយ៏ោេ យេើងយជឿថាព្រះអាទិត្យយៅទីកដនាងរបស់្វ។ មាន
របស់្ជាយព្ចើនដដលយេើងរិត្ជាយជឿថាមានដ្ន យទះបីជាយេើងយ្ើល្និយ ើញក៏
យោេ ដូយចនះយត្ើយហត្  វីបានជាយេើង្និយជឿថាព្រះជាមាា ស់្កាំរ ងយ្វើក្លរយៅយរលដដល
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យេើងរង់ចាំ យទះបីជាយេើង្និយ ើញនស្ត តាងយៅយ ើេកតី។ ជា្្មតាយេើង្និបាន
ល ត្ដាំខាួនកន ងក្លរយ្វើដបបយនះយទ ប៉ា ដនតយេើងអាចផ្លា ស់្បតូរបាន។  

ជីេតិ្រិត្របស់្យេើងគឺយៅជា្េួយេើង។ វីដដលកាំរ ងមានយៅកន ងយេើង(ទាំងគាំនិត្ 
និងឥរយិាបថរបស់្យេើង) គឺស្ាំខ្នជ់ាងស្មថ នភាររបស់្យេើងយៅយទៀត្។ ្និថាស្មថ ន
ភារយៅជ ាំេញិយេើងលាំបាកប៉ា ណាា យទ យបើយេើងយៅដត្មានឥរយិាបថលែ យហើេយៅដត្
មានគាំនិត្េជិាមានដដលដផែកយលើព្រះបនាូលរបស់្ព្រះជាមាា ស់្ យេើងនឹងអាចមានបទ
រិយស្ម្ន៍ជា្េួស្នតិភារនិង ាំណរ្និខ្ន។ ខ្ ាំយជឿថា្ន ស្សជាបរ់នធ គ្មរដដល
យរៀនកន ងក្លរគិត្េជិាមាន និងមានឥរយិាបថលែអាចមានយស្រភីារជាង្ន ស្សដដលរស់្
យៅកន ងស្ងគ្ខ្ងយព្ៅប៉ា ដនតគ្មត្់យរញយៅយោេស្ាំ ប ់ ភារលវីងជូរចត្ ់  និងឥរយិា
បថ េជិាមាន។ ្ន ស្សអាចយលើកកាំរស់្គ ណភារននជីេតិ្របស់្ខាួនបានភាា ្ៗយោេ
ព្គ្មនដ់ត្គិត្យៅយលើ វីដដលលែ និងដថរកាឥរយិាបថននកតីស្ងឃឹ្ ។  

យេើងអាចមានស្មថ នភារលែ មានល េយព្ចើន មានក្លរងារលែ និងមានព្គួស្មរលែ ដត្
យៅដត្មានជីេតិ្ដ៏ដស្នយេទ  យបើសិ្នជាយេើង្និយចះ រគ ណ កាំណាញ់ និងព្បដហល
ជាខឹងនឹង ស់្ នកដដលយ្វើទ កខយេើង។ ប៉ា ដនតយេើងកអ៏ាចមានស្មថ នភារលាំបាក រស់្យៅ
ដត្មាន កឯ់ង និងខវះខ្ត្ល េក្លក ់ ដត្យៅដត្មានស្នតិភារ និង ាំណរយបើយេើងយចះ
 គ ណ និងចាំណាេយរលរបស់្យេើងរាយា្យ្វើជាព្រះររដល់ នកដនទ។  

ឥរយិាបថនិងក្លរគិត្គឺជារបស់្ នក
យហើេ គ្មម ននរណាមាន កយ់្វើឲ្យ នកមានគាំ
និត្អាព្កកប់ានយ ើេ យបើ នក្និចងគ់ិត្
អាព្កក!់ 

គ្មម ននស័្ត តាងយៅកន ងគ្ពរីដដលថា យលាកេ៉ាូដស្ប មាន វីយផសងយព្ៅរីយស្ចកតី
ស្ងឃឹ្  និងឥរយិាបថលែកន ងយរលដដលគ្មត្ព់្ត្ូេរង់ចាំព្រះជាមាា ស់្ ស់្រេៈយរល១៣
ឆ្ន ាំ យដើ្បឲី្យព្រះជាមាា ស់្ស្យរងាគ ះគ្មត្យ់ ើេ។ គ្មត្ម់ានស្ បិនស្ព្មាបជ់ីេតិ្របស់្គ្មត្ ់
យហើេគ្មត្់្ និយបាះបងយ់ចលយ ើេ យទះបីជាក្លលៈយទស្ៈរបស់្គ្មត្់ហាកប់ីដូចជាវ
្និអាចក្លា េជាក្លររិត្កយ៏ោេ។ ( នកអាចអានស្មច់យរឿងរបស់្យលាក េ៉ាូដស្បយៅ
កន ងគ្ពរី យលាក បបត្តិ ៣៧-៥០)។  

យលាក  ័រព្បាហាាំរង់ចាំ ស់្រេៈយរល២០ឆ្ន ាំ យដើ្បឲី្យព្រះបនាូលស្នាដដលព្រះ
ជាមាា ស់្ព្បទនដល់គ្មត្់បានស្យព្្ចជារូបរាងយ ើង ដដលថាគ្មត្ន់ឹងមានកូន្េួ។ 
រេៈយរល២០ឆ្ន ាំរិត្ជាេូរណាស់្កន ងក្លរស្ថិត្កន ងបនាបរ់ង់ចាំរបស់្ព្រះជាមាា ស់្។  

ខ្ ាំគិត្ថាគ្មត្ម់ានឱក្លស្ កន ងក្លរយបាះបងយ់ចលយព្ចើនណាស់្ ប៉ា ដនតគ្មត្ប់ានរក 

ឥរយិាបថ និងក្លរគិត្ គឺជារបស់្ នកយហើេ
គ្មម ននរណាមាន កយ់្វើឲ្យ នកមានគាំនិត្អាព្កក់
បានយ ើេ យបើ នក្និចងគ់ិត្អាព្កក!់ 
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យ ើញយៅកន ងព្រះគ្ពរីថា យទះបីជាគ្មត្គ់្មម ន្ូលយហត្ នឹងស្ងឃឹ្ កយ៏ោេ គ្មត្ន់ឹង
ស្ងឃឹ្ យោេជាំយនឿថាកតីស្ បិនរបស់្គ្មត្ន់ឹងក្លា េជាក្លររិត្ យហើេគ្មត្ន់ឹងបាន
យ ើញព្រះបនាូលស្នារបស់្ព្រះជាមាា ស់្ស្យព្្ចរូបរាងយ ើង។ យទះបីជាយៅយរល
ដដលគ្មត្់រ ាំរឹងទ ក(យ្ើល យហើេគិត្ ាំរី)  ស្្ត្ថភារននរូបក្លេរបស់្គ្មត្ផ់្លា ល់ និង
ក្លរដដលនផារបស់្ស្មរា៉ា ្និអាចមានកូនកយ៏ោេ ក៏្ និមានក្លរគ្មម នជាំយនឿ ឬក្លរ្និ
ទ កចិត្តយ្វើឲ្យគ្មត្់ព្រួេបារ្ភ ាំរីព្រះបនាូលស្នារបស់្ព្រះជាមាា ស់្យ ើេ។ គ្មត្់បាន
រងឹមាាំយ ើងតា្រេៈក្លរស្រយស្ើរត្យ្កើង និងផតល់សិ្ររី ងយរឿងដល់ព្រះជាមាា ស់្។ ក្លរ
ស្រយស្ើរត្យ្កើង ជាយរឿងនិទន ឬជាដាំណាល ាំរីក្លរលែរបស់្ព្រះជាមាា ស់្ ដូយចនះយហើេ
យលាក  ព័្បាហាាំចាស់្ជាបានគិត្ ាំរីយរឿងយផសងៗដដលព្រះជាមាា ស់្បានយ្វើយៅកន ង
ជីេតិ្របស់្គ្មត្។់ ក្លរថាវ េសិ្រលីែ គឺជាក្លរបងាា ញរីភារលែឥត្យខ្ា ះរបស់្ព្រះជាមាា ស់្ 
ដូយចនះយហើេ ័រព្បាហាាំរិត្ជាស្ញ្ា ឹង និងរះិគិត្ព្គប់ទាំងក្លរ ស្មា រយដដលព្រះជាមាា ស់្
បានយ្វើកន ង ត្ីត្ក្លល។ ជយព្្ើស្របស់្គ្មត្ ់ គឺចង់ចាំ និងគិត្យលើក្លរលែដដលបានយ្វើ
ឲ្យគ្មត្រ់ងឹមាាំយៅយរលដដលគ្មត្់ស្ថិត្កន ងបនាបរ់ងច់ាំរបស់្ព្រះជា្ាស់្ (យ្ើលយៅកន ង
គ្ពរី រ ៉ាូ្ ៤:១៨-២១)។  

យៅកន ងជីេតិ្របស់្ នក យត្ើឥ ូេយនះ នកស្ថិត្កន ងបនាបរ់ង់ចាំរបស់្ព្រះជាមាា ស់្ដដរ
ឬយទ? យត្ើ នកធ្លា បស់្ថិត្កន ងស្មថ នភារយ ះកន ងរេៈយរលយា៉ា ងេូរដដរឬយទ? យត្ើវរិត្
ជាេូរជាង វីដដល នកបានរ ាំរឹងទ កដ្នយទ? យត្ើ នករងច់ាំបានលែប៉ា ណាា ? យត្ើ នកគិត្ វី 
យហើេយត្ើ នកមានឥរយិាបថដបបណា? ខ្ ាំស្ ាំឲ្យ នកយព្ជើស្យរ ើស្គាំនិត្ និងឥរយិាបថ
ដដលអាចឲ្យ នករង់ចាំបានយា៉ា ង ត្់្ មត្ច់ាំយពាះព្រះជាមាា ស់្ដដលអាចយ្វើយរឿងយផសងៗ
យា៉ា ងលែបាំផ ត្។  

 

ការរងច់ ាំជាមួ កតវីងឃមឹ 
 

 រគ ណព្រះ ងគ ដដលយស្ចកតីស្ងឃឹ្ ្និដ្នជា វីដដលយេើងរងច់ាំបយងកើត្អារ្មណ៍ 
យដើ្បឲី្យមានកតីស្ងឃឹ្ យ ើេ។ វគឺជា វីដដលយេើងអាចស្យព្្ចចិត្តឲ្យមានកតីស្ងឃឹ្
យ ះ ្និថាយេើងមានស្មថ នភារលាំបាកខ្ា ាំងប៉ា ណាា យ ើេ។ ព្រះជាមាា ស់្បានស្នា
ថាយបើយេើងស្ ខចិត្តជាបយ់ៅកន ងយស្ចកតីស្ងឃឹ្  យ ះព្រះ ងគនឹងស្មត រព្រះររដដលយេើង
មានរី្ នយ្វើរីរដងដល់យេើង។ (សូ្្យ្ើលយៅកន ងគ្ពរី ស្មក្លរ ី៩:១២)។ យេើងអាច
និយាេ្៉ាាងយទៀត្ថា យបើ នកមានបាំណងយៅជាបជ់ា្េួកតីស្ងឃឹ្  យដើ្បចីងែ ល
បងាា ញរីកដនាងដដល នកមានយរញយោេកតីស្ងឃឹ្  ទាំងយទះបីជាមានយរឿង វីយកើត្
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យ ើងកយ៏ោេក ៏នកនឹង្និ ស់្ស្ងឃឹ្ ដ្ន យ ះព្រះជាមាា ស់្នឹងស្មត រ វីដដល នកបាន
បាត្ប់ងយ់ៅកន ងជីរតិ្របស់្ នកយ ើេេញិ យហើេផតល់ព្រះររយទវដងដល់ នក្និខ្ន។  

យស្ចកតីស្ងឃឹ្ ្និព្គ្មនដ់ត្ជាក្លរព្បាថាន ឲ្យ វីៗបានព្បយស្ើរយ ើងយ ើេ ដត្វជាកាំ
លាាំងជាំរ ញដដលបយងកើត្ជាព្ចកយចញយៅយរលយេើងរាយា្រកាកតីស្ងឃឹ្ យ ះបាន។ 
យៅយរលដដលយេើងកាំរ ងរង់ចាំយៅយ ើេ យរឿង្េួកន ងចាំយណា្យរឿងដដលអាចជួេ 
យេើងឲ្យយៅដត្មានជាំយនឿរងឹមាាំ និងយរញយោេកតីស្ងឃឹ្  គឺក្លររាយា្សិ្កា និង  
ស្ញ្ា ឹងគិត្យលើព្រះបនាូលរបស់្ព្រះជាមាា ស់្(យស្ចកតីស្នារបស់្ព្រះ ងគ)។ ព្រះបនាូល
របស់្ព្រះជាមាា ស់្មាន ាំណាច ដដលអាចយលើកទឹកចិត្ត និងផតល់កាំលាាំងដល់ ស់្ នក
ដដលោក់យស្ចកតីស្ងឃឹ្ យលើព្រះ ងគ។  

គ្ពរីទាំន កត្យ្កើងរបស់្ោេឌី ជាយកមងមាន កដ់ដលបានរងច់ាំព្រះជាមាា ស់្ ស់្២០ឆ្ន ាំ 
យដើ្បបីានយ ើញព្រះបនាូលស្នារបស់្ព្រះយលចរូបរាងយ ើងយលាកបាននិយាេថា៖ 

 

ទូលបងគាំរងច់ាំព្រះយេហូវ៉ា  គឺព្រលឹងទូលបងគាំរង់ចាំព្ទង់ ទូលបងគាំស្ងឃឹ្
ដល់ព្រះបនាូលននព្ទង។់ 

ទាំន កត្យ្កើង១៣០:៥ 
 

យស្ចកតីស្ងឃឹ្ ព្ត្ូេក្លរព្គឹះ។ ព្ត្ូេដត្មាន្ូលយហត្ ដដលព្ត្ូេស្ងឃឹ្  យហើេោេឌី
បាននិយាេថា្ូលយហត្ របស់្គ្មត្ ់ គឺព្រះបនាូលរបស់្ព្រះជាមាា ស់្។ ោេឌីព្គ្មន់ដត្
ោកក់្លរទ កចិត្តរបស់្គ្មត្យ់ៅកន ងយស្ចកតីយស្មម ះព្ត្ង់របស់្ព្រះជាមាា ស់្យដើ្បឲី្យព្រះ ងគ
ស្យព្្ចតា្ព្រះបនាូលស្នារបស់្ព្ទង។់ 

យហត្  វីបានជាក្លរសិ្កានិងក្លរស្ញ្ា ឹងគិត្យលើព្រះបនាូលរបស់្ព្រះជាមាា ស់្មានកតី
ស្ងឃឹ្ យ្ា៉ាះ? វគឺជាព្គ្មបរូ់ជ យហើេព្គ្មបរូ់ជដត្ងដត្បយងកើត្ផល។ យៅយរលដដលព្រះ
បនាូលព្ត្ូេបានស្មបយព្ពាះយៅកន ងដួងចិត្តដដលមានដីលែ (ដីផ ស្ និង្និរងឹ) វគ្មម ន វី
យផសងយព្ៅរីបយងកើត្ផលយ ើេ។ យេើងយ ើញ្ូលោា នព្គឹះយនះតា្រេៈព្រះបនាូល
របស់្ព្រះជាមាា ស់្ ប៉ា ដនតយៅកន ងគ្ពរីមា៉ា ក ស្ជាំរូក៤ ផតល់ក្លរយបើកស្ាំដដងដល់យេើង ាំរី
ក្លរទ កចិត្តយនះ។ ក្លរនិយាេ ាំរីព្គ្មបរូ់ជ គឺមានដូចខ្ងយព្ក្ល្៖ 

 

ឯរួក នកដដលទទួលរូជកន ងដីលែ គឺ ស់្ នកដដលបានឮព្រះបនាូល យហើេ
ទទួល រចួបយងកើត្ផល មាន កប់ាន៣០ មាន កប់ាន៦០ មាន កយ់ទៀត្បាន១រេ។ 

មា៉ា ក ស្៤:២០ 
 



152                              ការទុក្ចិត្តឥត្រនងគើ! 
ខ្ ាំរិត្ជាស្ ាំ នកឲ្យអាន សិ្កា ស្មត ប ់ និងស្ញ្ា ឹងគិត្យលើព្រះបនាូលរបស់្ព្រះជា

មាា ស់្ឲ្យបានយព្ចើនដដលអាចយ្វើយៅបាន យហើេព្ត្ូេយ្វើយោេចិត្តយជឿ ដូចជាដីផ ស្
(ស្ ភារ និងចិត្តលែ)។ យលាក យា៉ា ក បបានព្បាប់យេើងថាព្រះបនាូល «បានដ ះ និងចក់
ឫស្យៅកន ងដួងចិត្តរបស់្យេើង វមាន ាំណាចស្យរងាគ ះព្រលឹងរបស់្យេើង (សូ្្យ្ើល
កន ងគ្ពរី យា៉ា ក ប១:២១)។ ព្រះបនាូលបាំផ្លា ស់្បាំដព្បយេើង យហើេអាចឲ្យយេើងក្លា េយៅ
ជា វីដដលព្រះចងឲ់្យយេើងក្លា េយៅជា និងយ្វើ វីដដលព្រះ ងគចងឲ់្យយេើងយ្វើ។ យៅ
យរលដដលយេើងស្ថិត្កន ងបនាប់រងច់ាំរបស់្ព្រះ ងគ យ ះព្រះ ងគ្និចងឲ់្យយេើងយបាះ
បងយ់ចលយ ើេ យហើេព្រះបនាូលរបស់្ព្រះ ងគនឹងផតល់ ាំណាច យដើ្បឲី្យយេើងអាច
ឈររងឹមាាំរហូត្ដល់យរលយេលលាដដលព្រះ ងគកាំណត្់្ កដល់ស្ព្មាប់ជាព្ចកយចញ
ដល់យេើង។  

សូ្្ោកយ់ស្ចកតីស្ងឃឹ្ របស់្ នកយៅកន ងព្រះ ងគ និងយៅកន ងព្រះបនាូលរបស់្ព្រះ
 ងគ! ចូររ ាំរឹងថានឹងបានឮដាំណឹងលែយៅខណៈយរលណា្េួ! យៅយរលដដលយេើង
រស់្យៅកន ងយស្ចកតីស្ងឃឹ្  យេើងនឹងអាចយ ើញដាំយណាះព្ស្មេស្ព្មាបប់ញ្ញា ទាំង
ឡេរបស់្យេើង យហើេយេើងអាចរកីរាេជា្េួនឹងដាំយណើ រជីេតិ្របស់្យេើងបាន។ 

  
ត្ វូស្ ស្តត បប់ង្គា បត់ៅតេលស្ែលអ្នករងច់ ាំ 

 

ចូររងច់ាំព្រះយេហូវ៉ា  យហើេក្លន់តា្ផាូ េព្ទងច់ ះយ ះព្ទងនឹ់ងដាំយកើង នក ឲ្យ
បានដផនដីជា្រដកយៅព្គ្មដដល្ន ស្សអាព្កកព់្ត្ូេក្លត្់យចញយ ះ នកនឹង
បានយ ើញយហើេ។ 

ទាំន កត្យ្កើត្ ៣៧:៣៤ 
 

ក្លររង់ចាំ ជា្េួកតីស្ងឃឹ្  ជាចាំណ ចយជាគជេ័កន ងក្លរយ ើញជេ័ជាំនះកន ងជីេតិ្
របស់្យេើង ប៉ា ដនតក្លររង់ចាំ និងក្លររកាផាូេរបស់្ព្រះ ងគ គឺជាចាំណ ច្េួយទៀត្ដដល
យេើងព្ត្ូេដត្គិត្។ ខ្ ាំស្ងឃឹ្ ថាយេើងទាំង ស់្គ្មន បានដឹងរីស្មរៈស្ាំខ្នន់នក្លរស្មត ប់
បងាគ ប ់ប៉ា ដនតយេើងកគ៏ួរដឹងដដរថាយបើវអាចមានក្លរលាំបាកខ្ា ាំង កន ងយរលយេលាលែ យ ះ
វនឹងរតឹ្ដត្លាំបាកខ្ា ាំងជាងយនះយទៀត្ យៅយរលដដលយេើងស្ថិត្កន ងបនាបរ់ងច់ាំរបស់្
ព្រះជាមាា ស់្ គឺស្មថ នភារលាំបាកដដលមានជាបនតប ា ប ់ យហើេយេើង្និយ ើញមាន វី
ផ្លា ស់្បតូរ ស់្រេៈយរលេូរ។ កន ង ាំ  ងយរលយ ះ យេើង្និមានអារ្មណ៍ថាយេើងយ្វើ
ក្លរព្ត្ឹ្ព្ត្ូេយ ើេ ដូចជាក្លរមានចិត្តស្បប រស្ និងព្ស្ឡញ់ នកដនទ ឬក្លរបយព្្ើ និង
ក្លរថាវ េជាយដើ្។  
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ក្លរបងាា ញផលដផាខ្ងេញិ្ញា ណ គឺមានក្លរលាំបាកយា៉ា ងខ្ា ាំងយៅយរលដដលយេើង
មានក្លរថប់បារ្ភនិងស្ាំពា្យៅកន ងជីេតិ្របស់្យេើង។ វអាចលាំបាកទាំងក្លរ ្ិស្មា ន 
និងក្លរសិ្កាព្រះបនាូលរបស់្ព្រះជាមាា ស់្ យទះជាយា៉ា ងណាកយ៏ោេក្លរទាំងយនះស្ាំ
ខ្នប់ាំផ ត្។ ក្លរយ្វើក្លរព្ត្ឹ្ព្ត្ូេយៅ
យរលដដលក្លរព្ត្ឹ្ព្ត្ូេ្និយកើត្មាន
ដល់យេើងគឺអាចជាយរឿងដដល ស្មា រយ
បាំផ ត្ដដលយេើងអាចយ្វើបាន។ យលាក 
ប៉ាូលបានព្បាបយ់េើងថាក ាំឲ្យណាេចិត្តកន ងក្លរយ្វើក្លរព្ត្ឹ្ព្ត្ូេយ ើេ ដល់នថងកាំណត្់
យេើងនឹងព្ចូត្បាន្និខ្នយបើយេើង្និជាំរបដ់ួល(យ្ើលកន ងគ្ពរី ក្លឡទី៦:៩)។ ខ្ ាំ
ចងច់ាំណាេយរល យលើកទឹកចិត្ត នកឲ្យរកាយ្វើយរឿងដដល ព្ត្ឹ្ព្ត្ូេកន ងយរលដដលយេើង
ស្ថិត្កន ងបនាបរ់ងច់ាំរបស់្ព្រះជាមាា ស់្! យ្វើយរឿងព្ត្ឹ្ព្ត្ូេយោេស្មរ នកព្ស្ឡញ់ព្រះ
 ងគ  និងយោេស្មរ នកយក្លត្ស្រយស្ើរនូេ វីដដល ព្រះ ងគបានយ្វើ យហើេព្រះ ងគកក៏ាំរ ង
ដត្យ្វើស្ព្មាប ់នកឥ ូេយនះដដរ។  

ព្រះ ងគចងឲ់្យយេើងយដើរយោេជាំយនឿ យហើេក្លរយដើរយោេជាំយនឿមាននេ័ថាយេើង
្និយដើរយោេក្លរយ្ើលយ ើញ ឬយោេស្មរអារ្មណ៍របស់្យេើងយ ើេ ដត្យោេស្មរ
យេើងដឹងថាវព្ត្ឹ្ព្ត្ូេ។ ក្លរយ្វើក្លរព្ត្ឹ្ព្ត្ូេ គឺយោេស្មរក្លរព្ត្ឹ្ព្ត្ូេ គឺជា វីដដល     
 ស្មា រយ។ វបានព្បក្លស្យា៉ា ងចាស់្ថា យេើងទ កចិត្តព្រះជាមាា ស់្ យហើេយេើងផតូរផ្លត ច់
កន ងក្លរយគ្មររព្រះ ងគជា្េួស្ក្មភាររបស់្យេើង យទះបីជាយេើងមានស្មថ នភារ
យា៉ា ងណាក៏យោេ។  

យៅយរលដដលយេើង្និដព្បព្បួល និងយៅនឹង្េួកដនាង យហើេជាបជ់ា្េួកិចា
ក្លររបស់្ព្រះជាមាា ស់្ យេើងនឹងបានទទួលក្លរស្នាថាកិចាក្លររបស់្យេើង្និខូចបង់
យ ើេ (យ្ើលកន ងគ្ពរី ១កូរនិថូស្១៥:៥៨)។ ព្រះជាមាា ស់្ដត្ងដត្យ ើញភារយស្មម ះ
ព្ត្ង ់យទះបីជាគ្មម ននរណាយស្មម ះព្ត្ងក់យ៏ោេ។ យហើេ ស់្ នកដដល្និដព្បព្បួលយៅ
យរលលបងលនឹងទទួល្ក ដជេ័ជាំនះននជីេតិ្ (យ្ើលកន ងគ្ពរីយា៉ា ក ប១:១២)។  

ចូរឲ្យយេើងទ កចិត្តព្រះជាមាា ស់្ និងស្្ាងឹយៅរងាវ ន់របស់្យេើង យទះបីជាយេើងកាំ
រ ងស្ថិត្កន ងបនាបរ់ងច់ាំរបស់្ព្រះជាមាា ស់្ក៏យោេ។ចូរយេើងរ ាំរឹងយរឿងលែដដលនឹងយកើត្
យ ើងដល់យេើងនិងចូរឲ្យយេើងមាន ាំណរយៅកន ងយស្ចកតីស្ងឃឹ្ ដដលគ្មម ន វីដដលព្រះ
ជាមាា ស់្យ្វើ្និយកើត្យ ើេ!   

ក្លរយ្វើក្លរព្ត្ឹ្ព្ត្ូេយៅយរលដដលក្លរព្ត្ឹ្ព្ត្ូេ
្និយកើត្មានដល់យេើង គឺអាចជាយរឿងដដល 
ស្មា រយបាំផ ត្ដដលយេើងអាចយ្វើបាន។ 



 
ជំពូក ១៧ 

 

នៅនេលព្េះជាម្ចា ស់នសងៀមស្ងង ត ់
.... 

 
ឳព្រះជាម្ចា ស់អ ើយ សូមក ុំអៅសុំងុំអសងៀមអ ើយ! ឳព្រះជាម្ចា ស់អ ើយ 
សូមក ុំអៅ អសងៀមស្ងង ត ់ឥតកុំអ ើកយ៉ា ងអ ះ!  

                                                          ទុំ  កដុំអកើង ៨៣៖១(KHSV) 
 
ខ្ ុំបា គិតជាអព្រើ ដង ខ្ ុំ ុំរឹងថាព្រះជាម្ចា ស់ ឹងយងមកអ ើយគងអ់ៅទីអ ះជាមយួ
ខ្ ុំ ឹងព្ា ត់តព្បាបខ់្ ុំរី វី តដលព្រះ ងគរងឲ់្យខ្ ុំអ្វើ! ខ្ ុំព្បាកដថា នកកធ៏្លា បប់ា គិត
ព្បហាក់ព្បត លាន  ឹងខ្ ុំកន ងជីវតិ បស់ នកតដ ។ វាដូរាន  ឹងខ្ ុំ តដលវាអារ ឹងអ្វើឲ្យ
អ ឿងងាយព្សួលកា ់តតអព្រើ អ ើង។ ប៉ា ត ែវាបា បងាា ញមកថាព្រះគឺម្ច គុំ ិតអសេង 
ប៉ា ត ែអ ះម ិតម ជា វីតដលព្រះអព្ជើសអ ើសអ្វើអ ះអទ។ ព្បសិ អបើព្ទងម់ ិសរវព្រះ
 ឫទយ័ ឹងអ្វើកា កន ង អបៀប បស់អយើង ដូអរនះអយើង ឹងព្តូវកា អ ៀ អ្វើកា ទុំងអ ះ
កន ង អបៀប បស់ព្ទង។់ ព្ទងរ់ង់ឲ្យអយើងទ ករិតែព្ទងអ់ទះជាអៅអរលតដលព្ទងអ់សងៀម
ស្ងង តក់អ៏ោយ! 

អតើ នកម ិធ្លា បម់្ច អា មមណ៍ថាព្រះបា អ ៀបរុំ 
បែូ អរញអៅឆ្ងង យ អ ើយបា ចាកអរញអៅ
អោយម ិម្ច កា បញ្ជូ  ប ែស្ង អទឬ? អរល
តដលអយើងម ិបា អ ើញព្រះជាម្ចា ស់អ្វើ វីមយួ
កន ងជីវតិ បស់អយើង អ ើយអយើងកម៏ ិបា ឭ

ព្ទងម់្ច ព្រះប ទូល វីមយួអទអ ះ អយើងព្បត លជាម្ច អា មមណ៍ហាកដូ់រជាអយើង
កុំរ ងរាវអៅមកកន ងភារងងឹត តសវង កសាូវ បស់អយើងតាម យះសាូវខ្វវ តត់ខវង។ អទះបី
ជាអរលអវលាទុំងអ ះម្ច កា ព្បឆ្ងុំងាន  ឹងអសរកែីជុំអ ឿ បស់អយើងកអ៏ោយ រួកវា
អារបអព្ងៀ អយើងតាម យះអមអ ៀ ដស៏ុំខ្វ ម់យួ៖ ទ ករិតែព្រះជាម្ចា ស់អទះបីអៅ
អរលតដលព្ទង់ស្ងង ត់អសងៀមកអ៏ោយ។ អោយអព្រះព្ទង់អសងៀមស្ងង តអ់ ះម ិម្ច  យ័ 

អតើ នកមិ ធ្លា បម់្ច អា មមណ៍ថាព្រះ
បា អ ៀបរុំ បែូ  អរញអៅឆ្ងង យ អ ើយ
បា ចាកអរញអៅអោយមិ ម្ច កា 
បញ្ជូ  ប ែស្ង អទឬ? 



                                                     នៅនេលព្េះជាម្ចា ស់នសងៀមស្ងង ត់                                  155 

ថាព្ទងម់ ិអ្វើ វីអ ះអទ។ 
ព្រះជាម្ចា ស់បា ស្ងង តអ់សងៀម ស់ យះអរលប ួ យឆ្ងន ុំ  វាងកា បញ្ាប់ន សមព ័ធ

អមព្តីចាស់ ិងកា អបើកសមព ័ធអមព្តីថ្មី ប៉ា ត ែម្ច អ ឿងជាអព្រើ បា អកើតអ ើងកុំ  ង
អរលអ ះ ជាកត់សែងគឺបា អ ៀបរុំម  សេសព្ម្ចបក់ា យងមកន ព្រះអមស ី។ ព្រះ
គមព ីបា  ិយយថា អរលកុំណតម់កដល់ព្រះអយស ូបា ព្បសូព្ត (កាឡាទី៤៖៤)។ 
ព្រះតតងតតម្ច អរលអវលាដ៏សម មយសព្ម្ចប់អ ឿងទុំង ស់។ អរលព្ទង់ រួរាល់
អ ើយ ព្ទង ់ឹងម្ច ព្រះប ទូល អ ើយ  ូតដល់ព្ទងអ់្វើវា វាគឺជាកិរាកា  បស់អយើង
អដើមបអីៅតតស្ងែ ប ់ិងអៅតត ង់ចាុំជាមយួ ឹងកា អជឿជាក។់ 

សូមរិចា ណា វីតដលព្រះប ទូលព្រះព្បាប់អយើង ុំរីអ លីយ៉ា កន ងគមព ី ១រងាវតា
កេព្ត១៧៖១។ អ លីយ៉ា បា ព្បកាសទុំ យអៅកា ម់  សេ ថា ឹងម ិម្ច អ្ាៀង
ធ្លា កជ់ាអព្រើ ឆ្ងន ុំ អ ើយរិតព្បាកដណាស់ វាម ិម្ច អ្ាៀងធ្លា ក ់យះអរលបីឆ្ងន ុំ ិង
ព្បាុំមយួតខ។ ម  សេបា ទទួលកា  ងទ កខអោយស្ង ភាររាុំងសងួតដ៏្ ង ់្ ង អ ះ អ ើយ
វាទុំ ងដូរជាអ លីយ៉ា ម ិម្ច ព្បជាព្បិយភារអទកន ងក ុំ  ងអរលអ ះ។ ខ្ ុំអារ ឹង
បា៉ា  ព់្បម្ច៉ា ណបា ថាាតរ់ងឮ់ វីតដលថ្មីរីព្រះជាម្ចា ស់ ុំរីកា រាុំងសងួតអ ះ ប៉ា ត ែ
អយងតាមព្រះគមព ី ១រងាវតាកេព្ត១៨៖១ «ជាអព្រើ នថ្ងក ាងអៅ គឺអៅនថ្ងទីបីន 
ភាររាុំងសងួត ព្រះជាម្ចា ស់ម្ច ប ទូលមកកា អ់ លីយ៉ា » ព្បទ ឲ្យាត ូ់វកា  ប់ ុំ
ដនទអទៀត។ អរលអ ះាត់បា ព្បកាសថាអ្ាៀង ឹងធ្លា កអ់ ើយវាកប៏ា ធ្លា កម់ក។ 

ម្ច ឧទ  ណ៍ដនទអទៀតតដលព្រះជាម្ចា ស់បា ចាប់អសែើមអសងៀមស្ងា តជ់ាមយួ ឹង
 ស់ នកតដលទ ករិតែព្ទង។់ ព្ទង់បា អសងៀមស្ងង តជ់ាមយួ ឹងកា ងា  ឹងជាមយួ  ័ព្បា
ហាុំ។ កា អា អសៀវអៅយ៉ាូប ជុំរូក ២៣ សែល់ ូវកា យល់ដឹងរាស់លាស់អៅកន ងកា 
 ស់សងឃមឹតដលយ៉ាូបម្ច អា មមណ៍ថាម ិអារ កអ ើញព្រះឬឮរីព្ទង។់ សូមអមើល
ខ គមព ីរី បីអ ះ៖ 

 

អបើខ្ ុំដឹងថា ព្រះ ងគអៅទីណា អបើខ្ ុំអារអៅដល់កត ាងតដលព្រះ ងគ
គងអ់ៅ 

(យ៉ាូប ២៣៖៣)(KHOV) 
 

តតអមើល ខ្ ុំអដើ អៅខ្វងម ខ តតព្ទងមិ់ តម អៅទីអ ះកថ៏្យអៅអព្កាយ 
តត កសុំាល់ព្ទងមិ់ បា ។ 
 

កអ៏ៅខ្វងអវវង (អ ើយអៅខ្វងអជើង) កន ងកាលតដលព្ទង់ព្បកបកិរាកា   



156                              ការទុកចិតតឥតរន្គើ! 
តតខ្ ុំអមើលព្ទងមិ់ អ ើញ អ ើយព្ទងព់្បកបកិរាកា  តតខ្ ុំអមើលព្ទងមិ់ 
អ ើញ អ ើយព្ទងរ់ួ អៅខ្វងស្ងែ ុំ (អ ើយអៅខ្វងតបូង) មិ អអាយខ្ ុំ
អមើលអ ើញអ ើយ។ 

(យ៉ាូប ២៣៖៨.៩) (KHOV) 
 

ឥ ូវអ ះស្ងែ បអ់សរកែីជុំអ ឿ បស់យ៉ាូប ិយយអៅកណាែ លភារអសងៀមស្ងង តដ់គ៏ួ 
អអាយ្័យខ្វា រអ ះមករីព្រះ៖ 
 

ប៉ា ត ែ ព្ទងស់្ងគ ល់សាូ វអដើ  បស់ខ្ ុំ{ព្ទងខ់វល់ខ្វវ យរីវា អលើកស អសើ    ិង
យករិតែទ កោករី់វា} អ ើយកាលណាព្ទង់បា ស្ងកលបងខ្ ុំអព្សរ
អ ើយ អ ះខ្ ុំ ឹងអរញមកដូរជាម្ចស(ប សិ ទធ អ ើយម្ច រ ាឺ)។ 

                                                                   (យ៉ាូប ២៣៖១០) (KHOV) 
 

អទះបីជាយ៉ាូបម ិអារអមើលអ ើញព្រះឬឮព្រះប ទូលព្ទង ់ ាតប់ា  ិយយថា
ព្រះកុំរ ងតតសមាងឹមកាត ់ឹងព្រួយបា មភរីាត។់ ាតប់ា  ិយយថា «កាលណា» 
ព្រះ ឹងអោះតលងាត ់ម ិតម  «ព្បសិ អបើ» ព្រះជាម្ចា ស់ ឹងអោះតលងាតអ់ ះអទ! 

  ័ព្បាហាុំបា អោះព្ស្ងយ ជាមយួ ឹងភារអសងៀមស្ងង ត់ បស់ព្រះអោយកា ថាវ យ
កូ ព្បុសតតមយួ បស់ាត់   ីស្ងក។់ ព្រះបា បងាគ ប ់័ ព្បាហាុំអអាយថាវ យកូ ព្បុស
 បស់ាត់ជា អបៀបមយួន កា ស្ងកលបងអសរកែីអស្ងម ះព្តង ់  ិងកា ស្ងែ បប់ងាគ ប់ បស់
ាត ់ អ ើយព្ទង់ ងច់ាុំ  ូតដល់លទធភាររ ងអព្កាយទីរី  ិយយអៅកា  ់ ័ព្បាហាុំ 
ព្បាបា់តក់ ុំអអាយប៉ាះរល់ដល់  ីស្ងក។់ ប៉ា ត ែ  ូតដល់អរលអ ះ  ័ ព្បាហាុំព្ា ់
តតម្ច ជុំអ ឿអៅតតប៉ា អណាណ ះ។ ាតអ់ជឿជាកអ់លើភារអស្ងម ះព្តង ់បស់ព្រះ ាតម់្ច 
អា មមណ៍ថា អបើអទះជាាត់សម្ចា ប ់ ីស្ងក ់ ព្រះជាម្ចា ស់ ឹងអព្បាសាតរ់ីអសរកែី
ស្ងា ប ់(អលាក បបតែិ ២២៖១.១២)។ 

ខ្ ុំម ិបា វាងកាតអ់ ឿងដ៏្ ង ់្ ង ដូរជា វីតដលយ៉ាូប  ិង   ័ព្បាហាុំបា ប យិយ
អ ះអទ ប៉ា ត ែខ្ ុំបា ទទួលអរលអវលាន ភារអសងៀមស្ងង ត់យ៉ា ងយូ  វាងអរលន កា 
បា ឮរីព្រះ។ ម្ច អរលដរ៏ិបាកអៅអរលតដលអយើងព្តូវបា បអឆោ តថាព្រះជាម្ចា ស់
ម ិអៅជាមយួអយើងឬថាព្រះម ិខវល់ខ្វវ យ ុំរីអយើង។ អយើងក៏អារគិតតដ ថា អយើង
បា បាតប់ងស់មតាភារន កា ស្ងែ បឮ់រីព្រះជាម្ចា ស់ បស់អយើង។  

ខ្ ុំ  ញព្ចា ខាួ ខ្ ុំ ស់ យះអរលជាអព្រើ ឆ្ងន ុំ ទទួលយកកា ទទួលខ សព្តូវកន ង«កា 
រាយម» ស្ងែ បរ់ីព្រះ ប៉ា ត ែអៅទីបញ្ាបខ់្ ុំបា ដឹងថាព្បសិ អបើព្រះរងម់្ច ប ទូល វី
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មយួមកកា ខ់្ ុំ ព្ទងម់្ច វ ិ្ ីអព្រើ យ៉ា ងតដលអារអអាយព្បកដថាខ្ ុំបា ដឹង វីតដល
ព្ទងប់ា ម្ច ប ទូល។ ជុំ ួសអអាយកា រាយម ស្ងែ បរ់ីព្រះអ ើយ ឹងអា មមណ៍ខក
រិតែអៅអរល នកម ិឮ អជឿទ ករិតែថាអៅអរលតដលព្រះរងម់្ច ប ទូលអៅកា  ់នក 
ព្ទង ់ឹងអ្វើឲ្យស្ងគ ល់ ងគព្ទង់យ៉ា ងរាស់។ 

ជុំ ួយឲ្យកា ្យ័ខ្វា រថា នកម ិឮរីព្រះ រូ អជឿថា នក ឹងឮរីព្ទង។់ ព្បសិ អបើ
ព្រះដឹងថា នករិតជារងឮ់ព្រះសូអសៀង បស់ព្ទងអ់ ើយ នកអ ៀបរុំ រួជាអព្សរកន ងកា 
អ្វើតាម អ ះព្ទង ់ឹងម ិខកខ្វ ម្ច ប ទូលអ ះអទអៅអរលតដលអរលអវលាព្តឹម
ព្តូវ ។ អៅអរលតដលអរលកុំណតម់កដល់ ព្រះជាម្ចា ស់បា ម្ច ប ទូលអៅកា អ់ លី
យ៉ា មែងអទៀត អ ើយព្ទងក់ ៏ឹងម្ច ប ទូលអៅកា  ់នកមែងអទៀត! 

 

កចិ្ ចការប្រាំមួយយ៉ាងប្រវូធ្វើធៅធេលដែលប្េះជាម្ចច ស់ធសងៀមស្ងង រ ់
 

១. អៅអរលតដលព្រះជាម្ចា ស់អសងៀមស្ងង ត់ រូ  កាអ្វើ វី តដលព្ទងប់ា ព្បាប ់នកឲ្យអ្វើ
អៅអរលរ ងអព្កាយតដល នកអជឿថា នកបា រីឮព្ទង់ 

 

អលាកប៉ាូលបា បអព្ងៀ  នកអជឿឲ្យឈ អៅកន ងអស ភីារ តដលរួកអគព្តូវបា សែល់ឲ្យ
អ ើយម ិព្តូវជាប ់ ទ កម់ែងអទៀតកន ង ឹមន ទសភារ(កាឡាទី៥៖១)។ ព្បកា ់ភាជ ប់
 ូវ វីតដល នកម្ច  អ ើយក ុំ   ឆា តឲ្យអរលអវលាន ភារអសងៀមស្ងង តរ់ីព្រះអ្វើឲ្យ នក
បាកទ់ឹករិតែ ិងអ្វើឲ្យអសរកែីជុំអ ឿ បស់ នករ ះអខាយអ ើយ។ 

អ ះជាកិរាព្រមអព្រៀងដ ៏ស្ងា  យតដលខ្ ុំម ិបា ដឹង ប៉ា ត ែក៏ម្ច កិរាព្រមអព្រៀងដ ៏  
 ស្ងា  យតដលខ្ ុំម ិបា ដឹងតដ  អ ើយខ្ ុំអ្វើកា ទុំង ស់អោយសកមមតដលខ្ ុំអារអ្វើវា
បា អៅកន ងជីវតិដខ៏ាី បស់ខ្ ុំ។ ខ្ ុំតតងតតសួ ជាញឹកញាបថ់ា «អតើ វីជាកិរាកា ប ទ ប់
សព្ម្ចបរ់ ័ធកិរា បស់ នក?» ចាបរ់ីខ្ ុំម ិទយទ កម  រី  គត ជា្មមតាខ្ ុំម ិដឹងរី
រុំអលើយសព្ម្ចបស់ុំណួ អ ះអទ។ ព្បសិ អបើអយើងបា អ្វើតស កា ណ៍ វីមយួ ខ្ ុំអារ
រាយកា ណ៍រីកា អ ះ ប៉ា ត ែភាគអព្រើ ជាងអ ះ ខ្ ុំព្ា ់តតអ្វើ វីតដលអយើងភាគអព្រើ 
អ្វើ អ ះគឺកា  ស់អៅជាអ ៀងរាល់នថ្ងអរលតដលវាមកអ ើយទ ករិតែអលើព្រះ។  វីជា
អ ឿងប ទ បអ់ទៀតតដល ឹងកាា យជាកា ភ្ាកអ់សអើលរុំអរះខ្ ុំកដូ៏រជា នកដនទអទៀតតដ ។ 

សុំណួ ដនទអទៀត ខ្ ុំព្តូវបា សួ អោយម  សេជាអព្រើ គឺ «អតើព្រះជាម្ចា ស់ម្ច 
ប ទូល វីអៅកា  ់នក?»។ខ្ ុំព្តូវបា អគសួ សុំណួ អ ះអៅព្ាដុំបូងន ឆ្ងន ុំ ីមយួៗ ដូរ
ជាថាព្បសិ អបើទុំរ័ ព្តូវបា ព្ត បអ់ៅអលើព្បតិទិ  ឥ ូវអ ះខ្ ុំគួ តតទទួលកា អបើក
សតមែងរីព្រះជាម្ចា ស់។ អទះបីជាតខ មករា នថ្ងទីមយួ ខ្ ុំអារ ឹងបា ចាតទ់ កថាជា



158                              ការទុកចិតតឥតរន្គើ! 
ឳកាសមយួន កា  ិយយ ុំរីកា អ្វើកិរាកា ថ្មី ព្រះជាម្ចា ស់ម ិតម ជា ិរាកាលម្ច 
ព្រះប ទូលថ្មី អោយអព្រះតតវាគឺជានថ្ងទីមយួន ឆ្ងន ុំអ ះអទ។ ព្រះជាម្ចា ស់ម ិតម ជា
ម្ច៉ា ស ី ចាក់ថាសអ្ាង តដលអរញអៅអោយជុំអ ើសតដលអយើងអារអសនើស ុំរីព្ទង់អៅ
អរលអវលាដអ៏ទៀងទត់អ ះអទ។ព្ទងម់្ច ប ទូលអៅអរលតដលព្ទងអ់ព្ជើសអ ើសអ ើយ 
ដូរាន ព្ទងអ់ព្ជើសអ ើស  ឹងអរលតដលព្ទង់អសងៀមស្ងង ត ់ អយើងប ែអ្វើ វីតដលអយើងអារ
អ្វើបា ។ 

អដវ ិងខ្ ុំអយើងបា  ស់សុំអណើ រជាមយួ ឹងមតិែ្ក័ែិថ្មីៗអ ះ រីអព្រះស្រសែីបា  ិ
យយថា អៅអរលតដល ង ឹងបែី បស់ ងអ ៀបកា ជាអលើកដុំបូង បែី បស់ាត់ជា
ម  សេខ្វងវឆិា ណ ួសអ ត  អ ើយាតប់ា កុំណតឲ់្យ ងអា ព្រះគមព ីកន ងរុំ ួ 
ជាកត់សែងមយួជាអ ៀងរាល់នថ្ង។ អរលតដលាតព់្ត បម់ករីកត ាងអ្វើកា វញិ គឺដូរ
ជាជុំ ួយកា ព្គូគងាវ លកន ងព្រះវហិា តាមតុំប  ់ញ្ា ឹងកិរាកា ទីមយួតដលាត ់ិយយ 
អៅកា ់ ងអ ះគឺ «អតើនថ្ងអ ះព្រះបា បងាា ញ វីដល់ នក?» ខ្ ុំព្ា ត់តអារព្សនម
អមើលរីព្បអ្ទន សម្ចព ្តដលោកអ់លើ ង អ ើយអតើ ងព្តូវម្ច អា មមណ៍ធ្លា ករ់ ះ
យ៉ា ងដូរអមែរព្បសិ អបើ ង ិយយថា«ម ិម្ច អទ»។ វាជាអ ឿងកុំតបាង ឥ ូវអ ះ 
ប៉ា ត ែខ្ ុំសងេយ័ថាវារិតជាកុំតបាងណាស់អរលអ ះ។ សូមក ុំោក់សម្ចព ្អលើខាួ  បស់
 នក ឬក ៏នកដនទ រូ  ឹក កអមើលជាមយួ ឹង «រកយរីព្រះ» ល ះព្តាតត នករងអ់បើកទវ
សព្ម្ចប់វឆិា ណអាព្កកប់អឆោ ត នក។ 

 

២. ភារអសងៀមស្ងង ត ់បស់ព្រះអារជារកយស អសើ  ដល់ នក  
 

ព្បត លជាព្ទងម់ ិព្បទ ឲ្យ នក ូវកា តណ ុំជាក់លាកណ់ាមយួអទ អព្រះព្ទងអ់ជឿ
ជាកថ់ា នកអ្វើកា សអព្មររិតែដព៏្តឹមព្តូវ។ វាគឺជាកា ភា ់ព្រ ុំតដលអជឿថាព្រះ ឹង
ព្បាបអ់យើងរីកា ផ្លា ស់បែូ តដលអយើងអ្វើ។ ទុំ កទ់ុំ ងព្បអ្ទអ ះគឺសព្ម្ចបឪ់រ ក   
ម្ចែ យ ឹងកូ តង៉ាត ម ិតម សព្ម្ចបកូ់ ព្បុសព្សីតដលអរញវយ័អ ះអទ។ កូ ព្បុស
ម្ចន ក ់បស់ខ្ ុំបា  ិយយអៅព្រឹកអ ះថា «ខ្ ុំ ឹងមកអលងអៅអរលនថ្ងអ ះ ម្ច៉ា ក។់» ខ្ ុំ
ម ិបា អស្ើបញ្ជ ីន កា តណ ុំឲ្យរាស់ ុំរី អបៀបតដលខ្ ុំ ុំរឹងថា ាត ់ឹងព្បព្រឹតែអៅ
អរលរូលមកកន ងសទះ។ ខ្ ុំអជឿជាកា់តអ់ ើយខ្ ុំអជឿជាក់ថាាតដ់ឹងរីរិតែ បស់ខ្ ុំ អ ើយ
 ឹងអ្វើតាម។ សព្ម្ចបឧ់ទ  ណ៍ ាត ់ឹងម ិ រូលមកអ ើយទ កឲ្យទវ  រុំ រី
អព្កាយាត់អ ះអទ។ ាត ់ឹងម ិរតឡា  បស់ាត់អៅកត ាងតដល ឹងរាុំងសទះ នក
ណាម្ចន កម់ ិឲ្យអគយកឡា   បស់អគអរញរីអរាងឡា អ ះអទ។ ាត ់ឹងម ិ ុំ នក
ណាម្ចន កត់ដលខ្ ុំម ិស្ងគ ល់មកកន ងសទះអ ះអទ។    ខ្ ុំម ិព្តូវកា ព្បាប ់ាត ូ់វអ ឿងទុំង 
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 ស់អ ះអទរីអព្រះាតរ់ិតជាដឹងរីរិតែ បស់ខ្ ុំ។ 
ព្រះព្បទ អស ភីារឲ្យអយើងអ្វើកា សអព្មររិតែតាមព្រះប ទូល បស់ព្ទង ់អ ើយ វី

តដលអយើងដឹងរីព្រះ ឫទ័យ ឹងលកខណៈ បស់ព្ទង។់ ថ្មីៗអ ះខ្ ុំបា ឮរីម  សេដ៏
លបលីាញម្ចន ក់ បស់ព្រះ ិយយថា ព្រះម ិតដលព្បទ ឲ្យាត ូ់វកា តណ ុំជាក់
លាកណ់ាមយួ  ូវរុំណ រព្បសរវដស៏ុំខ្វ ់ណាមយួអៅកន ងជីវតិ បស់ាតអ់ ះអទ។ 
ាតប់ា  កអ ើញថា អៅអរលតដលាតប់ា  រួរាល់កន ងកា សអព្មររិតែដស៏ុំខ្វ ់ គឺ
ាតប់ា  ្ិស្ងា  សព្ម្ចប់កា  ុំសាូវ បស់ព្រះ ាតព់្តូវបា ដឹក ុំឱ្យអបាះជុំហា  ិង
រាយមអ្វើអ ឿងជាអព្រើ   ូតដល់ាតម់្ច ស ដិភារ ុំរីអ ឿងព្តឹមព្តូវ។ អយើងព្តូវតត
រងចាុំថា អទះបីព្រះជាម្ចា ស់អារ ិងហាកដូ់រជាអសងៀមស្ងង តម់កកា អ់យើង ព្ទងត់តង
តតម្ច កា ទុំ កទ់ុំ ងជាមយួអយើងអៅកន ងវ ិ្ ីខ សៗាន  - តាម យះព្រះប ទូល បស់
ព្ទង ់ អសរកែីស ខស្ង ែ ព្បាជ្ា បទរិអស្ង្ ៍ បស់អយើងរី តីតកាល អ ើយ ឹងអ ឿង
អសេងអទៀត។ 

ព្បសិ អបើព្រះជាម្ចា ស់ម ិព្បាបអ់យើងជាក់
លាករ់ី វីតដលអយើងគួ  ឹងអ្វើដូអរនះ ព្តូវអជឿ
ជាកថ់ាព្ទងទ់ ករិតែ នកកន ងកា អ្វើកា សអព្មរ
រិតែដព៏្តឹមព្តូវ! វាម ិអារអៅ រួអទកន ងកា 
អបើកប  ថ្យ ែតដលរត ដូអរនះម្ច អរលអវលា

តដលអយើងព្តូវោកជ់ីវតិ បស់អយើងកន ងកា អបើកប អ ើយចាប់អសែើមអ្វើឲ្យអៅម ខយឹតៗ 
ម  អរលតដលអយើង កអ ើញថាអតើអយើង ឹងអៅតាមទិសអៅព្តឹមព្តូវឬ ត។់  
 

៣. ក ុំអព្បៀបអ្ៀបខាួ   បស់ នកជាមយួ ឹង នកដនទ! 
 

អយើងតតងតតឮម  សេជាអព្រើ   ិយយ ុំរី អបៀបតដលព្រះអ្វើកា ជាមយួ ឹងរួកអគ
អ ើយ ឹងស មតថ់ាព្រះគួ  ឹងអ្វើជាមយួអយើងដូរាន តដ  ប៉ា ត ែព្ទងគ់ឺម ិដូអចាន ះអទ។ ខ្ ុំ
បា អា អសៀវអៅជាអព្រើ  ុំរីម  សេតដលអ្វើសអមាងដូរជាថាព្រះជាម្ចា ស់ គងអ់ៅ
អលើតគមតព្គ បស់រួកអគ សែល់ឲ្យរួកអគ ូវកា តណ ុំព្បចាុំនថ្ងអលើ វីតដលរួកអគអ្វើ។ «
ព្រះជាម្ចា ស់ម្ច ព្រះប ទូលថា» អ ើយ «ព្រះជាម្ចា ស់បា ព្បាបខ់្ ុំ» គឺជារកយតដល
រួកអគរូលរិតែ។ ខ្ ុំកអ៏ព្បើរកយទុំងអ ះតដ  អ ើយព្បត លជាអព្រើ ជាងតដលខ្ ុំគួ 
 ឹងអារអ្វើបា  រីអព្រះម្ច អរលតដលម  សេយល់ខ ស ុំរី វីតដលអយើងរងម់្ច    
 យ័។ អយើងអារអៅតតប ែទទួលកា ដឹក ុំ ិងតណ ុំរីព្រះ ប៉ា ត ែអ ះម ិម្ច  ័យ
ដូរតដលអយើងកុំរ ងទទួលកា បងាា ញរីព្បរ ័ធសេរវសាយ ូវ  វីតដលអយើងព្តូវអ្វើអរញ 

ព្បសិ អបើព្រះជាម្ចា ស់មិ ព្បាបអ់យើង
ជាកល់ាករី់ វីតដលអយើងគួ  ឹងអ្វើ ដូអរនះ
ព្តូវអជឿជាក់ថាព្ទងទ់ ករិតែ នកកន ងកា អ្វើ
កា សអព្មររិតែដ៏ព្តឹមព្តូវ! 



160                              ការទុកចិតតឥតរន្គើ! 
មយួនថ្ងជាអ ៀងរាល់នថ្ងអទ។ 

ខ្ ុំស្ងគ ល់ម  សេតដលហាកដូ់រជាបា ឮរត័ម៌្ច  ជាក់លាក់ជាអព្រើ រីព្រះជាងខ្ ុំ
តដលបា អ្វើ ប៉ា ត ែខ្ ុំបា អ ៀ រីកា ម ិអព្បៀបអ្ៀបខាួ  បស់ខ្ ុំជាមយួ ឹង នកណាម្ចន ក់
អសេង។ ព្បសិ អបើអយើងអព្បៀបអ្ៀបខាួ  បស់អយើង ដូអចាន ះអយើងម ិអារសកបស់កល់ ឹង
ទុំ កទ់ុំ ងផ្លទ ល់ខាួ  បស់អយើងជាមយួ ឹងព្រះជាម្ចា ស់អ ើយ។ អយើងម្ច ភារឯក
រាជយ អ ើយព្រះជាម្ចា ស់អ្វើកា ជាមយួអយើងកន ងមអ្ាបាយខ សៗាន កន ងអ ត សល
អសេងៗាន  អ ើយអយើងអារទ ករិតែកា អ ះបា ។ អៅអរលតដលអយើងម្ច ផ្លស ក
ភារជាមយួម  សេម្ចន ក់ វាគឺអារអៅ រួតដល ងគ យអៅកន ងប ទបម់យួអ ើយម ិ ិ
យយ វីអស្ងះ។ នថ្ងខាះវាព្គប់ព្ា ស់ព្ម្ចប់អយើងអោយព្ា ត់តអជឿថាព្រះជាម្ចា ស់
គងជ់ាមយួអយើង! 
 

៤. រូ ប ែ ិយយអៅកា ព់្រះ អទះបីអបើ នកមិ គិតថាព្ទង ឹ់ងអវាើយតបកអ៏ោយ 
 

អយើងព្តូវកា បងាា ញរីខាួ  បស់អយើង អ ើយព្រះរងធ់្ល ដល់អយើងថាអយើងអារ
 ិយយអៅកា ព់្ទងរ់ីព្គប ់វីៗទុំង ស់រាល់អរលតដលអយើងរង ់ិងព្តូវកា ។ ោវឌី 
ជា នកតតងទុំ  កតអមែើងរិតជាបា ថាវ យដួងរិតែ បស់ាត់អៅព្រះជាម្ចា ស់ អ ើយាត់
បា អ្វើដូអរនះអោយអសរកែីអស្ងម ះព្តងប់ុំស ត។ ភាគអព្រើ ន អយើងម្ច អរលតដលព្ា ់
តតរងឲ់្យ  ណាម្ចន ក ់ិយយជាមយួ។  នកព្បត លជាម ិសូវខវល់ខ្វវ យអលើ វីតដល
រួកអគ ិយយអ ើយ  នកព្ា ់តតរងឲ់្យ  ណាម្ចន ក់ស្ងែ ប ់ឹង កាកា សុំងាត ់ អ ើយ
ព្រះជាម្ចា ស់គឺតតងតតលអបុំស តកន ងអ ឿងអ ះ។ 
 

៥. រូ ប ែកា ស្ងែ បអ់ទះបីជា នកម្ច ភារ ួតត ងន កា មិ ស្ងែ ប ់វីមយួជាយូ  
 

ប ែស្ងែ ប ់   ឆា តឲ្យព្រះដឹងថា  នកអបើកដួងរិតែ បស់ នកសព្ម្ចបព់្ទង ់អ ើយថា នក
 ងច់ាុំព្ទង។់ ខ្ ុំសួ ព្រះជាម្ចា ស់ជាញឹកញាប ់ ព្បសិ អបើព្ទង់ម្ច  វីតដលព្ទងរ់ង់ម្ច 
ប ទូលមកកា ខ់្ ុំ ិងខ្ ុំព្ា ត់តរុំណាយអរលអសងៀមស្ងង តរ់ី បី ទី។ វាជា អបៀប បស់
ខ្ ុំតដលអា រ វីតដលព្រះជាម្ចា ស់ម្ច ប ទូលមកកា អ់យើងអៅកន ងគមព ីស ភាសិតៈ 
 

រូ  ឹកដល់ ព្រះ ងគម្ចា ស់កន ងព្គបកិ់រាកា តដលកូ អ្វើ  អ ះព្រះ ងគ ឹង
ព្តួសព្តាយសាូ វ បស់កូ ។ 

ស ភាសិត ៣៖៦(KHSV) 
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អទះបីជាខ្ ុំម ិឮ វីអស្ងះអៅអរលតដលខ្ ុំសួ សុំណួ  អ ះ ខ្ ុំអៅតតអជឿថាកា 
ស្ងែ ប ់បស់ខ្ ុំគឺម្ច តនមា។ ខ្ ុំបា  កអ ើញថា ព្រះជាម្ចា ស់អារ ឹងអសងៀមស្ងង ត់អៅ
អរលតដលខ្ ុំសួ សុំណួ  ប៉ា ត ែប ទ បរ់ីអ ះព្ទង ់ឹងដឹក ុំស្ងា  ភារ បស់ខ្ ុំកន ង អបៀប
អសេងៗតដលវារាស់លាស់សព្ម្ចបខ់្ ុំ តដលព្ទងប់ា រូល មួកន ងកា ដឹក ុំស្ងា  ភារ
 បស់ខ្ ុំ។ 
 

៦. រូ សូមព្រះជាម្ចា ស់អដើមបីរិ ិតយអមើល នក 
 

អរលខាះ ោវឌី បា សូមព្រះអដើមបរីិ ិតយាត់ អដើមបអីមើលព្បសិ អបើម្ច  វីមយួម ិ
ព្តឹមព្តូវកន ងដួងរិតែ បស់ាត(់ទុំ  កដអមកើង២៦៖២, ១៣៩៖២៣-២៤)។ អ ះគឺជា
ជុំហា ដ ៏ងអ់ារ ប៉ា ត ែមយួតដលបឆជ ក់យ៉ា ងរាស់ថាអតើ នកណាម្ចន ករ់ិតជារង់បា 
វ ទះ បស់ព្រះ ម ិម្ច បឆា ថាវាជា វីអ ះអទ។ 

អតើវាអារអៅ រួឬអទ តដលម្ច  វីមយួមកបិទបាុំងអយើងម ិឲ្យឮព្រះប ទូលបា 
រាស់លាស់?  ុំអរើបាប អាកបបកិ យិខ សវគង ឬកា យល់ព្រ ុំអលើ អបៀបតដលបា 
ឮរីព្រះអារ ឹងបិទបាុំងអយើង។ អយើងម ិព្តូវ្យ័ខ្វា រអោយកា ដឹងកា រិតអ ះអទ 
រីអព្រះវា ុំឲ្យអយើងម្ច អស ភីារ។ អៅអរលតដលព្រះជាម្ចា ស់អសងៀមស្ងង ត់ អយើង
អារ ឹងម ិអ្វើ វីខ ស ប៉ា ត ែម ិម្ច អព្ាះថាន កក់ន ងកា តសវង កអទ។ 

អទះបីជាព្រះជាម្ចា ស់បា អសងៀមស្ងង តជ់ាមយួអលាកយ៉ាូប ស់អរលជាយូ  អៅទី
បញ្ាបព់្ទងប់ា អវាើយតប ឹងាត ់ប៉ា ត ែអៅអរលតដលព្ទងអ់វាើយតប ព្ទងម់្ច អ ឿងខាះ
ម្ច ព្រះប ទូលតដលយ៉ាូបម ិបា  ុំរឹងទ ក។ អព្ៅរីកា ខករិតែ រ ងបញ្ាបយ់៉ាូបទូលអៅ
ព្រះជាម្ចា ស់ថា ាតម់ ិបា អព្តៀមសព្ម្ចបអ់ ត កា ណ៍តដលាតប់ា ទទួលអ ះអទ 
អ ើយអព្រើ ឬតិរទមទ ឲ្យម្ច រុំអលើយខាះ។ យ៉ាូបបា បងាា ញថាាត់បា គិតថា
ព្រះ យ តែិ្ម៌កន ងកា ព្បព្រឹតែរុំអរះាត។់ ាតម់ ិបា ដឹងរីសស្រងាគ មខ្វងវឆិា ណ
តដលកុំរ ងអកើតអ ើងអៅរីអព្កាយឆ្ងកអ ះអទ  ដូរតដលអយើងម ិតដលបា ដឹងថា
ម្ច  វីតដលកុំរ ងអកើតអ ើងអៅខ្វងអព្កាយឆ្ងកអ ះតដ ។ ព្រះគមព ីបា  ិយយថា
យ៉ាូបបា ដឹងកុំ  ស ដូអរនះជាកត់សែងាតប់ា អ្វើបាប។ 

អទះបីជាាត់ជាម  សេស រ តិព្គបអ់រលកអ៏ោយ កអ៏រលតដលអសរកែីលបងល៍
ចាបអ់សែើម អៅទីបញ្ាប់យ៉ាូបស មតថ់ាព្រះបា អ្វើម ិព្តឹមព្តូវជាមយួាត ់ (យ៉ាូប៤២
៖៣-៦)។ អសរកែីស រ តិ បស់ាតប់ា កាា យមកជាកា ស រ តិតតខាួ ឯងតដលម្ច 
អព្ាះថាន កដ់ល់ ស់ នកណាតដលម្ច លកខណៈតបបអ ះកន ងរុំអណាមអយើង។ អលាក
យ៉ាូបជាកត់សែងបា វាងកាតព់្គប់ទុំងអរលអវលាដ៏អាព្កក ់ (រិតជាអព្រើ ជាង នកតដល
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អយើងស្ងគ ល់) ប៉ា ត ែអៅទីបញ្ាប ់ាត ់ិយយថា ឥ ូវអ ះាតដ់ឹងថាព្រះជាម្ចា ស់រិត
ជាព្បអសើ ជាងកាលតដលាត់បា ឮ (យ៉ាូប ៤២៖៥)។ ដូរាន តដ  ព្រះជាម្ចា ស់បា 
ព្បទ ាត់វញិអទវដង ូវរាល់ វីតដលាតប់ា បាតប់ង ់  ឹងបា ព្បទ រ ដល់ាត់
យ៉ា ងសអមបើម (យ៉ាូប ៤២៖១០-១៧)។ 

កា អ្វើដុំអណើ  គឺលុំបាក ប៉ា ត ែអៅទីបញ្ាបវ់ាអរញលទធសលមកយ៉ា ងលអ! អ ះគឺជា
អ ឿងដូរាន តដលអយើងអារ ុំរឹងទ កជាម  ។ រូ រងចាុំថា៖ស្ងតាុំងម្ច គឺ យ័សព្ម្ចប ់
អព្ាះថាន ក ់ព្រះជាម្ចា ស់តាុំងព្រះទយ័គឺសព្ម្ចប ់កា លអ (អលាក បបតែិ ៥០៖២០) ។ 



 
ជំពូក ១៨ 

 
ការទកុចតិ្តព្រះជាម្ចា ស់កឡំុងពរលនៃការផ្លា ស់ប្តូរ 

 
អស់អនកដែលមិនអាចផ្លា ស់ប្តូ រគំនិតរប្ស់ពួកគគ មិនអាចផ្លា ស់ប្តូ រអវីបាន
ទងំអស់ 

George Bernard Shaw 
 
មនុសសជាគ្ចើនមនិចងផ់្លា ស់ប្តូរគ ើយតស ូផ្តូរផ្លត ច់ជាមយួវា។ ប្ ុដនតគរឿងជាគ្ចើនគៅ
កនុងគោកគនេះដតងដតមានការផ្លា ស់ប្តូរ គទេះប្ីជាគយើងចងឬ់មនិចងគ់អាយវាគកើតគ ើង
កគ៏ោយ ែូគចនេះការប្ែិគសធមនិទទួលយកវាគឺគ្មា ន្ប្គោជន។៍ អវីដែលគយើង្តូវគធវើ 
គឺផ្លា ស់ប្តូរគំនិតរប្ស់គយើងអំពីរគប្ៀប្ដែលគយើងគិតអំពីការផ្លា ស់ប្តូរ ពីគ្រេះគពល
ដែលគកើតគ ើង ជីវតិគឺងាយ្សួលកនុងការគោេះ្ាយ។ សូមពិនិតយអវីដែលមនុសស
មយួចំនួនគិតអំពីការផ្លា ស់ប្តូរនិងគ តុអវី។ 

មនុសសមយួចំនួននិោយោ ងោចអ់ ងាា រថា «ខ្ុ ំសអប្ក់ារផ្លា ស់ប្តូរ!» ពួកគគអាច
នឹងមានអារមាណ៍ដប្ប្គ េះ ពីគ្រេះពួកគគមនិចូលចិតតការចាកគចគេពីការ្គប្់្គង 
ឬកព៏ីគ្រេះពួកគគគ្មា នសនតិភាពគ ើយភយ័ខ្លា ចចំគរេះគរឿងថ្ាីឬសូមបដីតគោយារពួក
គគមានទំោប្ន់នការគិត ថាពួកគគមនិចូលចិតតការផ្លា ស់ប្តូរ។ ជាកដ់សតង្ប្គភទននការ
គិតអាចជាទំោប្ដ់ែល គយើងបានទទួលយកពីមនុសសដែលមានឥទធិពលគលើគយើង
តងំពីកុមារភាពរប្ស់គយើងមក ឬ ពួកវាអាច្គ្មន់ដតជាទីតងំរងឹមាដំែលាតងំ
ប្គងាើតកនុងគំនិតរប្ស់គយើងគែើមបបី្ងាខ ងំគយើងពីការមានជីវតិែ៏លអ ដែល្ពេះគយស ូចង់
ឲ្យគយើងមាន។ 

ការផ្លា ស់ប្តូរគឺជានិរនតរភ៍ាពគៅកនុងជីវតិរប្ស់គយើង គ ើយគែើមបទីប្ទ់ល់វាគឺែូចជា
ការតស ូនឹងខយល់គៅគពលដែលវាសគ្មចចិតតប្ក់គបាក។ ខ្ុ ំមានគៅ្សីមាន ក់ដែល ជា
អនកគរៀប្ចំដផ្នការ គ ើយគសទើរដត្គប្់
គពលមានការផ្លា ស់ប្តូរដផ្នការដែល ង
បានគធវើ វាគឺពិបាកស្មាប្់ ងគែើមបដីក
ត្មូវ វាអាចគធវើគអាយ ងរាប្រ់សល់។ 

ការផ្លា ស់ប្តូ រគឺជានិរនតរភ៍ាព គៅកនុ ងជីវតិ
រប្ស់គយើង គយើង គ ើយគែើមបីទប្ទ់ល់វាគឺ
ែូចជាការតស ូរនឹងខយល់គៅគពលដែល
វាសគ្មចចិតតប្ក់គបាក។ 



164                              ការទុកចិត្តឥត្រពងគើ! 
ប្ ុដនតមនិមានអវីដែលគយើងគធវើនឹងរកាការផ្លា ស់ប្តូរពីការដែលកុំពុងគកើតគ ើងគ ើយ វា
គលើកដលងដតកនុងករណីខាេះប្ ុគ ណ្ េះ។ ្ប្ដ លជាមានការផ្លា ស់ប្តូរខាេះដែលគយើង
អាច្គប្់្ គងបាន ប្ ុដនតគយើងក៏អាច្គប្់្ គងគរឿងលអៗដែល្ពេះជាមាា ស់បានគរៀប្ចំ! 
គយើងមនិអាចទទួលបានពីកដនាងមយួគៅកដនាងមយួដែលគយើងចងគ់ៅ គោយមនិ
មានការផ្លា ស់ប្តូរ្ប្គភទខាេះគ េះគទ។ វាមនិអាចគៅរចួគ េះគទដែលគយើងគៅដតប្នត
គធវើអវីដែលដតងដតគធវើគ ើយទទួលលទធផ្លគផ្សងគ េះ។ មនុសសមយួចំនួនចងទ់ទួល
បានលទធផ្លគផ្សងជាងអវីដែលពួកគគធ្លា ប្ម់ានប្ទពិគាធន ៍ ទងំដែលពួកគគតស ូ
្ប្ឆងំនឹងការផ្លា ស់ប្តូរ។ 

 

ផ្លា ស់ប្តូរគនំតិរបស់អ្នកអំ្ពីការផ្លា ស់ប្តូរ 
 

្ប្សិនគប្ើអនកមនិចូលចិតតការផ្លា ស់ប្តូរ ចូរសួរខាួនរប្ស់អនកថាគ តុអវី។ អនកអាចរក
គ ើេថាគទេះប្ីជាអនកមនិយល់ពីមូលគ តុដែលគៅពីគ្កាយអាកប្បកិរោិរប្ស់អនក 
គ ើយជាធមាតការផ្លា ស់ប្តូរ ការគិតរប្ស់អនកនឹងផ្តល់ឲ្យអនកនូវទសសនៈថ្ាីែគ៏ពេ
គលេមយួគលើការផ្លា ស់ប្តូរ។ 

ទីគនេះជាផ្ាូវដែល ឲំ្យវ ិសមយួចំនួនគយើងអាចគិតពីការផ្លា ស់ប្តូរ ដែលវាមនិ
មានអវីគ្ចើនជាងគធវើឲ្យគយើងមានការយល់្ច ំៈ 

 

• ខ្ុ ំសអប្ក់ារផ្លា ស់ប្តូ រ 
• ខ្ុ ំខ្លា ចការផ្លា ស់ប្តូ រ 
• ខ្ុ ំចូលចិតតអវីៗដែលគកើតគ ើងកនុ ងជីវតិរប្ស់ខ្ុ ំគៅកនុ ងការ្គប្់្ គង 
• ខ្ុ ំចូលចិតតអវីៗដែលមានគៅគពលឥ ូវគនេះគ ើយខ្ុ ំមិនចងឲ់្យវាផ្លា ស់ប្តូ រគទ 
 

ទីគនេះគឺជាវធិីាា ប្ មយួចំនួន ដែលគយើងអាចគិតពីការផ្លា ស់ប្តូរដែលនឹងជួយ 
គយើងកនុងការទំលុេះទំោយវាគោយកតីអំណរៈ 

 

• ខ្ុ ំចូលចិតតការផ្លា ស់ប្តូ រ 
• ខ្ុ ំគជឿថាការផ្លា ស់ប្តូ រកនុ ងជីវតិរប្ស់ខ្ុ ំនឹងគធវើឲ្យអវីៗមានការ្ប្គសើ រគ ើង 
• ខ្ុ ំរកីរាយពីការគ ើេពីលទធផ្លននការផ្លា ស់ប្តូ រគនេះ 
• ខ្ុ ំចងក់ាា យជាអវីដែលខ្ុ ំអាចគធវើបានគ ើយខ្ុ ំែឹងថាការផ្លា ស់ប្តូ រគឺជាដផ្នកមយួ

ននែគំណើ រការ។ 
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• ខ្ុ ំចងគ់ៅកដនាងដែល្ពេះជាមាា ស់ចងគ់អាយខ្ុ ំគៅគ ើយគ េះ្ប្ដ លជា 
ត្មូវការននការផ្លា ស់ប្តូ រ។ 

 

គយើងអាចគធវើឲ្យគំនិតរប្ស់គយើងថ្ាីទងំអស់គោយការគ្ជើសគរ ើសគែើមបគីិត នូវគំ   
និតដែល្សប្តម្ពេះប្នទូលនិង្ពេះ ឫទយ័រប្ស់្ពេះជាមាា ស់។ ្ទងប់ានគធវើវា
ោ ងចាស់ោស់គៅកនុខគមពរី ដែលមានដត្ទង់ដតប្ ុគ ណ្ េះដែលមនិដែលផ្លា ស់ប្តូរ 
គ ើយគទេះជាវតាុ្គប្់ោ ងគៅគ្កាមអំ្ចននការផ្លា ស់ប្តូរកគ៏ោយ (មា ឡាគី ៣៖៦, 
គ ្ពឺ ១២៖២៧) ។ 

គៅគពលអវីមយួផ្លា ស់ប្តូរ វាមនិដមនោចខ់្លតមានន័យថា អវីដែលបានគធវើពីមុនខុស
គ េះគទ។ វាអាចមានន័យថាអវីដែល្ប្គសើរជាងកំពុងនឹងមក! ថ្ាីៗគនេះគយើងមាន
ប្ុគគលិកដែលោដលងពីែំដណងរប្ស់គ្មត់ ដែលផ្តល់ឲ្យគយើងនូវការជូនែំណឹង្តឹម
ដតពីរសបាត  ៍ គ ើយគយើងមនិមានអនក្មាន កជ់ំនួសកដនាងរប្ស់គ្មត់គ េះគទ។ 
ការងាររប្ស់គ្មតគ់ឺសំខ្លន់គ ើយនឹងមនិងាយ្សួលកនុងការដសវងរកអនក្មាន កម់ក
ជំនួសកដនាងរប្ស់គ្មត់គ េះគទ។ ខ្ុ ំអាចនឹងមានអារមាណ៍សាុគាា េ ប្ ុដនតខ្ុ ំប្នតទុក
ចិតតគលើ្ពេះគែើមបផី្តល់នឹងគធវើគអាយគយើងខពស់គ ើងតមរយេះការផ្លា ស់ប្តូរគនេះ គែើមបគីធវើ
គអាយាា នភាពថ្ាីកាន់ដត្ប្គសើរគ ើងជាងាា នភាពដែលធ្លា ប្់មាន។  

ែូចដែលបានគចេមក គយើងប្ញ្ាប្គ់ោយមនិ្តូវការគែើមបជីំនួសប្ុគគលិកគទៀតគទ 
ពីគ្រេះមនុសសពីរ ក់គផ្សងគទៀតគៅកនុង្កុមរប្ស់គ្មតប់ានគ្កាកគ ើង នឹងនិោយ
ថា «គយើងគជឿថាគយើងអាចទទួលខុស្តូវកាន់ដតគ្ចើនគ ើងនិងគធវើការងារជាមយួ
មនុសសតិចជាងមុន។» វាបាន្ប្្ពឹតតគៅោ ងអាា រយ គ ើយគយើងអាចនឹងមនិរកីរាយ
ជាមយួនឹងការផ្លា ស់ប្តូរគ េះគទ។ ែូគចនេះអវីមយួដែលគយើងតស ូតទល់ជាែំប្ូងគ ើយ
មនិចងគ់អាយប្ញ្ាប្ជ់ា្ពេះពរគៅកនុងរគប្ៀប្ែអ៏ាា រយជាងអវីដែលគយើងបានរពំឹងទុក។ 

ចំគរេះអវីៗទងំអស់គឺមានគពល មានរែូវកាល គ ើយអវីៗទងំអស់គឺវា្សស់
ាអ តកនុងគពលរប្ស់វា (ោនីដេល២៖២១ ាាត ៣៖១,១១។ គៅកនុង្ពេះគមពរីគយើង
គ ើេថាជាយូរមកគ ើយដផ្នែីគៅដតមាន នឹងមានការផ្លា ស់ប្តូររែូវកាល (គោកុប្ប
តតិ៨៖២២)។ រែូវរងារ គំៅរករែូវផ្លា រកី គ ើយែូវផ្លា រកី គំៅកានរ់ែូវគតត  គ ើយរែូវ
គតត  គំៅរែូវសាឹកឈឺ្ ជុេះ រែូវសាឹកឈឺ្ ជុេះគៅកានែូ់វរងារ។ អាកាសធ្លតុ គលបឿន
ខយល់ គ ើយនឹងការផ្លា ស់ប្តូរសំគណើ ម្ប្ចានំថ្ៃ។ គយើងរពំឹងថានឹងមានការផ្លា ស់ប្តូរ
គពលដែលរែូវកាលវាមកែល់ ប្ ុដនតគយើងក៏្តូវដតរពំឹងទុកអំពីការផ្លា ស់ប្តូរគៅកនុងដផ្នក
គផ្សងគទៀតននជីវតិរប្ស់គយើងផ្ងដែរ ពីគ្រេះវាដតងដតគកើតគ ើង។ គយើងផ្លា ស់ប្តូរគៅ



166                              ការទុកចិត្តឥត្រពងគើ! 
កនុងរគប្ៀប្ជាគ្ចើន ែូចដែលគយើងបានទទួលវយ័ចំ្ស់។ មនុសសជុំវេិខាួនគយើង
ផ្លា ស់ប្តូរ ការគប្តជ្ាចិតតរប្ស់ពួកគគអាចនឹងផ្លា ស់ប្តូរ គ ើយគៅគពលដែលអវីៗផ្លា ស់ប្តូរ
កនុងជីវតិរប្ស់ពួកគគ វាអាច្ប្ដ លជា្តូវការការផ្លា ស់ប្តូរកនុងទំ កទ់ំនងរប្ស់គយើង
ជាមយួនឹងពួកគគ។ 

គៅគពលដែលកូនៗរប្ស់គយើងធំគ ើងគ ើយចាកគចេពីផ្ទេះ ទំ កទ់ំនងរប្ស់
គយើងជាមយួនឹងពួកគគនឹងផ្លា ស់ប្តូរ ប្ ុដនតពួកគគមនិ្តូវមានតិចជាងអវីដែលគយើងចង់
បានគ េះគទ ពួកគគ្គ្មន់ដត្តូវការភាពខុសគ្មន គ ើយពួកគគអាច្ប្គសើរជាងដែល
មនិធ្លា ប្ម់ាន។ 

កូន្សីរប្ស់ខ្ុ ំបានទំោកអ់វីមយួគៅផ្ទេះគៅនថ្ៃគផ្សងគទៀត គ ើយខ្ុ ំបានគៅកនុងឥរ ិ
ោប្ថ្ស្មាប្់្កុម  ុន គ ើយគកាង្សីជដជកគ្មន  ែូគចនេះ ងបានចាប្គ់ផ្តើមនឹងចាក
គចេប្ ទ ប្ព់ី ងបានមកែល់្តឹមដតប្ ុ ា ន ទីប្ ុគ ណ្ េះ ខ្ុ ំបាននិោយថា«គ តុអវី
បានជាឯង្ប្ញាប្់្ប្ញាល់ែូគចនេះ? ចូលមកគ ើយអងគុយមយួដភាតសិន។»  ងបាន
គ្ាើយតប្ «មា ក់ ខ្ុ ំមាន្គួារគៅឯផ្ទេះ ខ្ុ ំចង់្ ត ប្់គៅផ្ទេះ។» ខ្ុ ំចាប្គ់ផ្តើមរាត់គៅ
តមទិសគៅននការទទួលអារមាណ៍ឈចឺាប្់រប្ស់ខ្ុ ំ ប្ ុដនតែូចដែលខ្ុ ំបានសូម្ពេះជា
មាា ស់ឲ្យជួយ ខ្ុ ំ ខ្ុបំានែឹងថា ងមានទំនួលខុស្តូវែនទគទៀតជាគ្ចើនកនុងជីវតិរប្ស់
 ងគ្តពីការមកសួរសុខទុកខខ្ុ ំ គ ើយខ្ុ ំមនិគួរនឹងគធវើឲ្យមានការលំបាកែល់ ង
គោយមានការអាកអ់នច់ិតតគ េះគទ។ខ្ុ ំពិតជាចងឲ់្យ ងមានភាពរស់គៅស្មាប្ជ់ីវតិ
រប្ស់ ងបានតមអវីដែល ង្តូវការគោយមនិមានសមាព ធពីខ្ុ ំ។  ងចំ្យ
គពលជាគ្ចើនជាមយួខ្ុ ំ គ ើយគធវើកិចាការជាគ្ចើនស្មាប្ខ់្ុ ំ ែូគចនេះស្មាប្ខ់្ុ ំការោក់
សមាព ធគលើ ងជាឳកាសគពល ដែល ងរវល់ជាមយួ្កុម្គួាររប្ស់ ងវានឹងជា
ភាពអាតា និយម គ ើយអាចមានឥទធិពលប្ េះរល់ោ ងខ្លា ងំែល់ទំ កទ់ំនងលអរប្ស់
គយើង។ គយើង្តូវអនុញ្ញា តឲ្យកូនៗរប្ស់គយើងធំធ្លត ់ គ ើយមានការសគ្មចចិតត
គោយខាួនឯង។ គ ើយគទេះប្ីជាគយើងអាចមនិចូលចិតតជំគរ ើសទងំអស់រប្ស់ពួកគគកតី 
កព៏ួកគគមានសិទធិគធវើវាគ ើយគយើងគួររពំឹងការទងំគ េះ។ 

ែូគចនេះគ ើយជាេឹកញាប្ ់ មនុសសពិតជាកំសតប់្ ទ ប្ព់ីកូនៗរប្ស់ពួកគគចាក
គចេពីផ្ទេះ។ វាហាកែូ់ចជាពិបាកជាពិគសសស្មាប្់ មា ក ់។ គ្មតប់ានចំ្យជីវតិ
រប្ស់គ្មតប់្ងហូរកតី្សាេ់រប្ស់គ្មត ់ និងយកចិតតទុកោកច់ំគរេះកូនរប្ស់គ្មត ់ ្ប្     
ដ លជាវាគ្ចើនគលើសលប្ស់្មាប្ជ់ីវតិរប្ស់គ្មត់ គ ើយឥ ូវគនេះកូនគឺកំពុងគចេ
ឆៃ យគធវើគរឿងថ្ាីគ ើយមា កគ់ឺពាោមដតមាន កឯ់ងកនុងការដសវងរកទិសគៅថ្ាី។ ការគ្ាើយ
តប្មយួគគឺ្មតអ់ាចមាន គឺរកាសមាព ធគលើកូនគែើមបចីំ្យគពលជាមយួនឹងគ្មត ់
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គ ើយប្ំផ្លា េទំ កទ់ំនងរប្ស់គ្មតជ់ាមយួនឹងពួកគគ ឬោកព់ួកគគគៅកនុងាា នភាព
ដែលពួកគគមានអារមាណ៍្តូវបានគបាកប្គញ្ញោ ត ែូគចនេះអវីៗដែលពួកគគគធវើគែើមបគី្មតវ់ា
មនិដមនគធវើគចេពីការសា័្គចិតតគធវើ ប្ ុដនតវាែូចជាករណីកិចាដែលមនិមានកតីអំណរកនុង
ការគធវើវា។ ការគ្ាើយតប្ែ៏្ប្គសើរប្ំផុ្ត គឺអនុញ្ញា តឲ្យកូនៗគៅ គធវើឲ្យគកើនគ ើងនូវ
ទំ កទ់ំនងថ្ាីជាមយួនឹងពួកគគ ដែលជា្គឹេះែធ៏ំគធងគលើថាមពលននមតិតភាពមាត យ
និងកូន។ ប្ ទ ប្ព់ីការទទួលថាអវីៗកំពុងផ្លា ស់ប្តូរនិងកំពុងចាប្គ់ផ្តើមគិតគៅកនុងផ្ាូវថ្ាី 
គ្មតន់ឹងរកគ ើេថា្ពេះមនិដែលប្ិទផ្ាូវមយួគោយមនិគប្ើកផ្ាូវគផ្សងគទៀតគ េះគទ ផ្ាូវ
មយួដែល្សស់ាអ តកនុងគពលរប្ស់វាែូចផ្ាូវមយួដែលបានមានកនាងគៅ។ 

 រមីាន ក់ដែលខ្ុ ំាគ ល់ថ្ាីៗគនេះបាននិោយថា «កូនមាន កដ់ែលខ្ុ ំមនិដែលគិតថាគធវើ
ឲ្យខ្ុ ំខូចចិតត គគបានគធវើវា ដតកូនមាន កដ់ែលខ្ុ ំបានគិតថាគគនឹងគធវើគ េះ គគដប្រជាមនិ
បានគធវើគៅវេិ!»។ មនុសសដតងដតមនិគធវើនូវអវីដែលគយើងគិតថាគឹនឹងគធវើ គ ើយគៅ
គពលដែលការគ េះគកើតគ ើង វាជាគពលមយួែល៏អប្ំផុ្តគែើមបគីជឿទុកចិតតគលើ្ពេះ។ 
មនុសសអាចនឹងផ្លា ស់ប្តូរកនុងរគប្ៀប្ដែលពិបាកស្មាប្គ់យើង ប្ ុដនតគពលគវោទងំ
គ េះអាចគកើតមានគែើមបជីា្ប្គោជន ៍ ្ប្សិនគប្ើគយើងរកាឥរោិប្ថ្វជិជមាននិងប្នត
ទុកចិតត្ពេះ។ ជាការពិត្ស់ ការទុកចិតត្ពេះជាកូនគារស្មាប្់្គប្់ោ ងទងំ   
អស់។ វាអនុញ្ញា តឲ្យគយើងចូលគៅកនុងការស្មាករប្ស់្ពេះគ ើយអតធ់នគ់ោយកតី
សៃប្សុ់ខកនុងកំ ុងគពលននការផ្លា ស់ប្តូរកនុងការរស់គៅរប្ស់គយើង។ 

្ពេះជាមាា ស់ែឹង្គប្់ោ ងដែលបានគកើតគ ើងកនុងអតីតកាល អវីៗដែលកំពុងគកើត
មានកនុងប្ចាុប្បនន គ ើយនិងអវីដែលនឹងគកើតគ ើងកនុងអ គតកាល គ ើយ្ទងស់ាិត
កនុងការ្គប្់្គងអវីទងំអស់គ េះ។ ែូគចនេះគ ើយ្ទងម់និខវល់ខ្លវ យឬអនទេះអដនទងគ េះ
គទ។ ភាពអនទេះអដនទងនឹងកតី្ពួយបារមភរប្ស់គយើងគឺមកពីគ តុការណ៍ដែលគយើងមនិ
បានែឹងនូវគរឿងជាគ្ចើនដែលគយើងគួរនឹងែឹង ជាពិគសសគៅកំ ុងគពលននការផ្លា ស់
ប្តូរ គ ើយវាគធវើឲ្យគយើងមានអារមាណ៍មនិងាយ្សួល។ ជាការពិត្ស់ ្ពេះអាចឲ្យ
គយើងែឹង្គប្់ោ ងដែលកំពុងនឹងគកើតគ ើងកនុងអ គតកាល គ ើយឲ្យគយើងែឹងពី
រគប្ៀប្ផ្លា ស់ប្តូរកនុងជីវតិរប្ស់គយើងនឹងគកើតគ ើង ប្ ុដនត្ទងម់និគធវើវា។ គ េះពីគ្រេះ
្ទងរ់ពំឹងថាគយើងទុកចិតត្ទង។់ វាជាឯកសិទធិរប្ស់គយើងគែើមបគីជឿ្ទង!់ 

គៅគពលដែលគយើងមនិបានរពំឹងការផ្លា ស់ប្តូរគៅកនុងជីវតិរប្ស់គយើង ឬសូមបី
ដផ្នការផ្លា ស់ប្តូរ ជាេឹកញាប្់វាប្នសល់ទុកឲ្យគយើងនូវសំណួរជាគ្ចើនដែលមានដត
្ពេះជាមាា ស់ប្ ុគ ណ្ េះដែលអាចគ្ាើយបាន។ ជាការពិត្ស់ គយើងចងែ់ឹងពីគំរូប្ាង់
ទងំ្សុងននជីវតិរប្ស់គយើងឥ ូវគនេះ ប្ ុដនតគជឿជាក់ថា ្ប្សិនគប្ើគយើងបានែឹង្គប្់



168                              ការទុកចិត្តឥត្រពងគើ! 
ោ ងដែលគួរនឹងែឹងកនុងគពលអ គត ជីវតិនឹងគួរឲ្យធុេ្ទន់ែូចដែលគយើងរស់ពី
មយួនថ្ៃគៅមយួនថ្ៃ ឬកគ៏ួរឲ្យភយ័ខ្លា ចជាងការដែលមនិែឹង។ 

្ពេះជាមាា ស់្ទងល់អ គ ើយវាឈរគែើមបគី តុផ្លថា ្ប្សិនការែឹងអវីដែលកំពុង
នឹងគកើតគ ើងមុនគពលវាគកើតគ ើងជាគរឿងក៏លអប្ំផុ្តស្មាប្់គយើង គ េះ្ពេះជាមាា ស់
នឹងគរៀប្ចំឲ្យវាគកើតគ ើងតមរគប្ៀប្គ េះ។ ្ប្សិនគប្ើ្ទងម់និគធវើែូគចាន េះ គយើងអាច
សនាតគោយសុវតាិភាពថាការរង់ចា ំ និងការភ្ាកគ់ផ្អើលអាចជាគរឿងលអប្ំផុ្តស្មាប្ ់
គយើង។ ការទុកចិតត្ពេះជាមាា ស់មាននយ័ថា គយើងទុកចិតតគលើវធិីរប្ស់្ទង។់ គយើងមនិ
គួរ្គ្មន់ដតទុកចិតត្ទង់គែើមបផី្តល់ឲ្យគយើងនូវអវីដែលគយើងចង់បាន គទ គយើង្តូវដត
ទុកចិតត្ទងស់្មាប្ក់ារលអប្ំផុ្តរប្ស់្ទង់ កនុងជីវតិរប្ស់គយើង គ ើយដែលដផ្អកគលើ
ការចាត់គវោរប្ស់្ទងន់ិងរគប្ៀប្ដែល្ទង់គធវើជាមយួគយើង។ 

្ប្សិនគប្ើអនកជាមនុសសដែលមនិចូលចិតតការផ្លា ស់ប្តូរ ខ្ុ ំសូមផ្លត គំផ្្ើថាអនក្តូវផ្លា ស់
ប្តូរគំនិតរប្ស់អនកអំពីការផ្លា ស់ប្តូរ ពីគ្រេះជាគរឿយៗវាប្គងាើតនូវអវីដែលវជិជមានប្ំផុ្ត
គៅកនុងជីវតិរប្ស់គយើង។ 

 

ជ្រោះហួតអ្ស ់
 

គយើងអាចចង់បានជីវតិរប្ស់គយើងតមរគប្ៀប្គ េះ ប្ ុដនតគតើមានអវីគកើតគ ើងគប្ើ្ពេះជា
មាា ស់សគ្មចចិតតថាវាជាគពលស្មាប្់ផ្លា ស់ប្តូរ។ គ ើយមានអវីគកើតគ ើងគប្ើសិនជាអវី
ដែល្ទងែ់ឹក គំយើងហាកែូ់ចជាមនិលអែូចជាអវីដែលគយើងបានចាកគចេមកគ េះ? 
វាហាកែូ់ចជាគកើតគ ើងចំគរេះគអលីោ  ប្ ុដនតមនិមានការកត់សំគ្មល់្មយួពីគ្មត់
ថាមនិចូលចិតតឬតអូេដតអរអំពីវាគ េះគទ។ 

គោក គអលីោ  បានរស់គៅកនុងភាពរាងំសៃួតជាយូរ ប្ ុដនត្ពេះជាមាា ស់បានផ្គតផ់្គង់
គោកគោយការអាា រយ។ គោកបានរស់គៅដកបរគ្ជាេះដែលមានទឹក ូរនិងសតវ
ដកអកដែល អំាហារឲ្យគោកជាគរៀងរាល់នថ្ៃ។ ប្ ុដនតគៅទីប្ញ្ាប្គ់្ជាេះបានរងីទឹក (១ 
ពងាវតកស្ត១៧៖៧)។ ្ពេះជាមាា ស់បាន្បាប្់គអលីោ ឲ្យគៅទី្កុងមយួគផ្សង
គទៀតដែលស្រសតីគមមា យអាចផ្គត់ផ្គងគ់្មត។់ គពលដែលគៅែល់ទីគ េះ គ្មត់បានគ ើេ
ថាស្រសតីបានមកែល់អាហារគពលចុងគ្កាយរប្ស់គ្មត ់ គ ើយគ្មតម់ានគំគរាងស្មាប្់
គ្មតន់ិងកូន្ប្ុសរប្ស់គ្មតថ់ាពួកគគនឹងប្រគិភាគវាគ ើយនឹងាា ប្គ់ៅ។ វាជាាា ន
ភាពែគ៏ួរឲ្យសដងវក ្ប្សិនគប្ើអនកសួរខ្ុ ំ គ ើយជាការពិតមនិមានអនក្មាន កន់ឹង
រគំភើប្ពីការគនេះ ប្ ុដនតែូចដែលខ្ុ ំបាននិោយថា មនិមានការកត់្ ត្មយួពីការ
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តអូេដតអរពីគោកគអលីោ គ េះគទ។ គ្មតប់ាន្បាប្់គៅស្រសតីគមមា យថា ្ប្សិនគប្ើ ង
ផ្តល់អាហារែល់គោកទីមយួ ធ្លតុផ្សនំនអាហាររប្ស់ ងនឹងមនិរងីសៃួតតមការរាងំ
សៃួតគ េះគ ើយ។ ស្រសតីបានគធវើែូចដែលគោកបាន្បាប្ ់ គ ើយ្បាកែ្ស់វា្គប្់
្គ្មន ់ពួកគគមានោ ងប្របិ្ូរណ៍ (១ពងាវតកសតយ ១៧៖៨.១៦)។ 

ការផ្លា ស់ប្តូរកនុងជីវតិគអលីោ គនេះមនិមានអតា្ប្គោជនច៍ាបំាច់្មយួស្មាប្់
ជីវតិគ្មតគ់ េះគទ ប្ ុដនតវាបានគធវើ្ប្គោជនគ៍ៅស្រសតីគមមា យ។ មានគពលខាេះគៅកនុង
ជីវតិរប្ស់ខ្ុ ំ គ ើយកន៏ឹងមានគៅកនុងជីវតិរប្ស់អនក គៅគពល្ពេះផ្លា ស់ប្តូរអវីមយួកនុង
ការរស់គៅរប្ស់អនកគែើមបជីួយ អនក្មាន កផ់្សងគទៀត។ វាអាចនឹងមនិែូចជាជួយ 
គយើង ឬគយើងអាចហាកែូ់ចជា្តូវដតឈានមយួឬពីរជំហា នថ្យគ្កាយស្មាប្រ់ែូវ
កាលមយួ ប្ ុដនត្ទងគ់្ប្ើគយើងែូចជាភាន កង់ាររប្ស់្ពេះអងគននការផ្លា ស់ប្តូរគៅកនុងជីវតិ
រប្ស់មនុសសែនទគផ្សងគទៀត។ គៅគពលដែលគយើងបានប្ញ្ាប្ក់ិចាការរប្ស់គយើង 
គយើងអាចទុកចិតតថា្ពេះនឹងគលើកគយើង គ ើងគៅកដនាងដែល្ប្គសើរជាងកដនាងមយួ
ដែលគយើងបានចាកគចេមក។  

ខ្ុ ំចាស់្ស់ថា ្ពេះគយស ូពិតជាចូលចិតតគពលដែល្ទងគ់ងជ់ាមយួ្ពេះប្ិត
រប្ស់្ទង់គៅឯាា នសួគ ៌ មុនគពលដែល្ទង់ោងមកដផ្នែីគែើមបបី្ងន់ថ្ាស្មាប្់
អំគពើបាប្រប្ស់គយើងជាង ដែល្ទងប់ានគធវើគពលដែល្ទង់បានជាប្គ់លើគឈើឆា ង ការ
រងទុកខគវទ និងការសុគតស្មាប្គ់យើង។ ោ ង្កគ៏ោយ ្ទងប់ានរកីរាយទទួល
កិចាការគនេះ ពីគ្រេះគសចកតីលអដែលប្្មុងនឹងគធវើស្មាប្អ់នកែនទ។ ្ប្សិនគប្ើគយើង
ចងឲ់្យ្ពេះជាមាា ស់គ្ប្ើ្បាស់គយើងការផ្លា ស់ប្តូរមយួចំនួនដែលគយើងមនិ្តូវខវល់ខ្លវ យ 
គោយ្ប្ដ លជាចាបំាចយូ់រៗមតង។ 

្ប្សិនគប្ើគ្ជាេះរប្ស់អនករងីសៃួត ចូរកុំខវល់ខ្លវ យ ួសគ តុគពក។ ខ្ុ ំអាចធ្ល 
អេះអាងចំគរេះអនកថា្ពេះមានដផ្នការថ្ាី។ ឧទ រណ៍ថា ្ប្សិនគប្ើមនុសសមាន ក់បាត់
ប្ងក់ារងាររប្ស់គ្មត់គោយារ្កុម  ុនកាតប់្នាយប្ុគគលិក ដែលគ្មតម់និបានរពំឹង
ទុកជាមុន គ្មតអ់ាចនឹងមានអារមាណ៍រនធត់គោយការផ្លា ស់ប្តូរដែលគកើតមានគលើខាួន
រប្ស់គ្មត។់ គនេះគឺអាចយល់បាន ប្ ុដនតការប្នតទុកចិតត្ពេះជាមាា ស់កំ ុងគពលននការ
ផ្លា ស់ប្តូរជាកូនគារមយួកនុងគារទងំឡាយ គែើមបអីនុញ្ញា តឲ្យការផ្លា ស់ប្តូររុេគ្មត់
គៅមុខ។ 

ការទុកចិតត្ពេះជាមាា ស់គៅកនុងាា នភាព្មយួឬ្គប្់ាា នភាពគឺជាគ្គឿងផ្សំ
ចំប្ងគែើមបគីរៀនរស់កនុងជីវតិដែលសុខានត មានអំណរ និងជ័យជំនេះ។ 
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ចរូរងច់ដំលអ់្សព់ យ្ោះ 
 

ជាងាមសិប្ឆន មំុន ខ្ុ ំបានចាកគចេពីតួ ទីននពន័ធកិចានន្កុមជំនុំ្ប្ចាតំំប្នម់យួ
គែើមបតីមអវីដែលខ្ុ ំបានគិតថាជាការែឹក រំប្ស់្ពេះជាមាា ស់។ ខ្ុ ំធ្លា ប្ម់ានឳកាសគធវើ
ពន័ធកិចាែល៏អកនុង្កុមជំនុំ ប្ ុដនតខ្ុ ំធ្លា ប្ម់ានអារមាណ៍ថាខ្ុ ំនឹងមានឳកាសគ្ចើនជាងគនេះ
កនុងាា នភាពគផ្សងគទៀត។ ស្មាប្ក់ារគសៃៀមាៃ តម់យួខណៈ វាហាកែូ់ចជា ្ប្សិន
គប្ើការផ្លា ស់ប្តូរដែលខ្ុ ំបានគធវើវាមនិឲ្យផ្លែូចជាអវីដែលខ្ុ ំបានគបាេះប្ងគ់ចាល។ ជា
ការពិត វាហាកែូ់ចជា្ប្សិនគប្ើខ្ុ ំបានឈានមយួជំហានថ្យគ្កាយជំនួសឲ្យការ
ឈានគៅមុខ។ 

គៅទីប្ញ្ាប្អ់វីៗបានផ្លា ស់ប្តូរ ប្ងាហ េឲ្យគ ើេថាខ្ុ ំបានប្គងាើតការសគ្មចចិតតែ៏
្តឹម្តូវ ប្ ុដនតវាបានចំ្យគពលគ្ចើនជាងការដែលខ្ុ ំបានគិតថាវាគួរនឹងគកើត។ 
្ប្សិនគប្ើអនកគៅកនុងគពលគវោននការផ្លា ស់ប្តូរ គ ើយវាហាក់ែូចជាអវីៗមនិែំគណើ រ
ការ អនក្គ្មនដ់តអតធ់ាត់គ ើយប្នតគាា េះ្តងគ់ធវើអវីដែលអនកមានអារមាណ៍ថា្ពេះែឹក ំ
អនកឲ្យគធវើវា។ វានឹងគួរឲ្យខ្លា ស់្ស់្ប្សិនគប្ើអនកគបាេះប្ងសិ់ទធិរប្ស់អនកមុនគពល
ការចាេ់រប្ស់អនកមកែល់គ េះ។ ចូរគិតវាតមវធិីគនេះ៖ គៅគពលមានពយុេះគៅខ្លង
គ្ត ជាគរឿយៗគយើង្តូវដតប្នតគៅខ្លងកនុងគ ើយ្គ្មនដ់តរង់ចាមំុនគពលចាប្គ់ផ្តើម
ជាមយួនឹងដផ្នការរប្ស់គយើង។ 

ការផ្លា ស់ប្តូរមយួចំនួនកនុងជីវតិរប្ស់គយើងអាចហាកែូ់ចជាពយុេះ។ ពួកវាមកភាា មៗ
នឹងមនិមានការរពំឹងទុក គ ើយអាចនឹងោក់គយើងពី
ការគធវើអវីដែលគយើងបានគ្គ្មងនឹងគធវើ។ មនិដមនពយុេះ
ទងំអស់សាិតកនុងការពាករណ៍អាកាសធ្លតុគទ! ការ
រជំួលចិតតកគស្រញ្ញជ លគ ើងកនុងកំ ុងគពលននការផ្លា ស់
ប្តូរ គ ើយគយើង្តូវរងច់ាឲំ្យពួកវាសៃប្ា់ៃ តម់ុនគពល

ប្គងាើតការសគ្មចចិតត្មយួ។ ខ្ុ ំមនិគិតថាវាជា្បាជ្ាគែើមបគីធវើការសគ្មចចិតតកំ
 ុងគពលដែលការរជំួលចិតតមានកំរតិខពស់គពកឬទប្គពកគ េះគទ។ គយើង្តូវការ
គពលគវោគែើមបដីកស្មួលការផ្លា ស់ប្តូរគពលគែើមបគីិត គ ើយគពលគែើមបាីត ប្ព់ី្ពេះ
ជាមាា ស់។ មុនគពលអនកប្គងាើតការសគ្មចចិតតែ៏សំខ្លនអ់វីមយួកនុងកំ ុងគពលននការ
ផ្លា ស់ប្តូរ ខ្ុ ំសូមផ្តល់ែំប្ូ ា នថាអនក្តូវរង់ចា។ំ សូមផ្តល់ឲ្យខាួនរប្ស់អនកនូវគពលគវោ
គែើមបគីធវើឲ្យធ្លា ប្់គៅនឹងវធិីថ្ាីននការគធវើអវីមយួឬទំនួលខុស្តូវថ្ាី ឬមនុសសថ្ាីគៅកនុងជីវតិ

មុនពេលអ្នកបព្កើតការសពរមច
ចិតតដសំ៏ខានអ់្វីមយួកនុ ្កំឡុ្
ពេលននការផ្លា ស់បតូ រ ខ្ុ ំសូមផ្តល់
ដបំូន្មា នថាអ្នករតូវរ្ច់។ំ 
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រប្ស់អនក។ ខណៈគពលអនកកំពុងរងច់ា ំ ចូរោកគ់ំនិតរប្ស់អនកគៅកនុងទិសគៅវជិជ     
មាន។ ចូរគជឿថាអវីៗដែលលអកំពុងនឹងគកើតគ ើង គ ើយចូររកាឥរោិប្ថ្លអ! 

អវីៗហាកែូ់ចជាដសវងរកទីកដនាងតងំលំគៅកនុងជិវតិរប្ស់គយើង ្ប្សិនគប្ើគយើង  
ផ្តល់គពលឲ្យពួកវា។ ខ្ុ ំគៅចាបំានថា គពលមយួ គពលដែលអនកែឹក សំំខ្លន់ៗមយួ
ចំនួនរប្ស់គយើងកនុងពន័ធកិចាចង់ គធវើការផ្លា ស់ប្តូរមយួដែលខ្ុ ំមនិរកីរាយជាខ្លា ងំពីការ
គ េះ ប្ ុដនតខ្ុ ំបានសគ្មចចិតត គោយការគគ្មរពស្មាប្ព់ួកគគ គោយ្សប្ជាមយួនឹង
វា។ ខ្ុ ំពិតជាមនិចូលចិតតវា ស្មាប្ក់ារគសៃៀមាៃ តគ់ពលខាេះ នឹងជួនកាលវាពិបាកកនុង
ការទប្ទ់ល់នឹងភាពអវជិជមាន គ ើយនឹងអារមាណ៍គចាទ្ប្កានដ់ែលខ្ុ ំបានែឹងថា្ពេះ
ជាមាា ស់មនិបានអនុញ្ញា តឲ្យ។ ខ្ុ ំបានចំ្យគពលប្ីប្នួដខ ទីប្ំផុ្តខ្ុ ំបានគោេះ
្ាយជាមយួនឹងការផ្លា ស់ប្តូរ។ ខ្ុ ំអាចនឹងគធវើតមអារមាណ៍រប្ស់ខ្ុ ំ គ ើយទទូចថា
គយើងគបាេះប្ងគ់ចាលការផ្លា ស់ប្តូរ ពីគ្រេះខ្ុ ំ្គ្មនដ់តមនិចូលចិតតវា គ ើយខ្ុ ំមានសិទធិ
នឹងគធវើការគ េះ។ ប្ ុដនតគៅកនុងទីជំគៅ ខ្ុ ំបានែឹងថាមនិមានផ្ាូវ្ចូលគៅបានគ េះ
គទ ែូគចនេះខ្ុ ំបានរងច់ា!ំ ពយុេះគៅខ្លងកនុងខ្ុ ំបានប្ញ្ាប្ ់ គ ើយអវីៗមានសនតិភាពមតង    
គទៀត។ វាបានដ្ប្កាា យថាការផ្លា ស់ប្តូរគនេះគឺលអខ្លា ងំ្ស់ គ ើយកនុងទីប្ញ្ាប្ខ់្ុ ំបាន
រកីរាយដែលខ្ុ ំបានគធវើតមែំប្ូ ា នរប្ស់អនករមួការងាររប្ស់ខ្ុ ំ។ 

្ប្ដ លជាអនកមនិចូលចិតតការផ្លា ស់ប្តូរគៅកដនាងគធវើការ ដែលអនកមនិអាចគធវើអវី
បាន ឬការផ្លា ស់ប្តូរកនុងកាលៈគទសៈគផ្សងគទៀត ឬប្ុគគល្មាន កគ់ៅកនុងជីវតិរប្ស់  
អនក។ ប្ ុដនត្ប្សិនគប្ើអនកសគ្មចចិតតគធវើវាឲ្យបានលអប្ំផុ្ត គៅទីប្ញ្ាប្អ់នកក៏្ ប្ដ ល
ជារកគ ើេថាាា នភាពថ្ាីគឺ្ប្គសើរជាងមុនទងំអស់។ 

ថ្ាីៗគនេះខ្ុ ំបានកាត់សករ់ប្ស់ខ្ុ ំខាីជាងមុនដែលមនិធ្លា ប្ ់ គ ើយគពលែំប្ូងខ្ុ ំមនិ
ចូលចិតតវាគទ ប្ ុដនតឥ ូវគនេះខ្ុ ំ្សោេ់វា។ ខ្ុ ំគិតថាវាគធវើឲ្យខ្ុ ំគមើលគៅគកាងជាងមុន 
គ ើយវាពិតជាងាយ្សួលកនុងការដថ្រកា! គែវ បានទុកពុកមាតអ់ស់រយេះគពល៤០ឆន  ំ
គ ើយនថ្ៃមយួគ្មតប់ានគចេពីប្នទប្ទ់ឹកមកគោយគការវាគចេ។ ស្មាប្ខ់្ុ ំវាគមើលគៅ 
ែូចជាប្ប្ូរមាត់រប្ស់គ្មតប់ានបាតគ់ ើយអស់រយេះគពលជាយូរដែលខ្ុ ំពិតជាមនិចូល
ចិតតវា។ ប្ ុដនតឥ ូវគនេះខ្ុ ំ្សោេ់វាគ ើយគិតថាគ្មតគ់កាងជាងមុនតមវធិីគនេះ  គ ើយ
ខ្ុ ំមនិចងឲ់្យគ្មតទុ់កពុកមាត់គទៀតគ េះគទ។ ចំណុចដែលខ្ុ ំពាោមគធវើគឺថាគយើង្តូវ
ផ្តល់ឲ្យនូវគពលគវោ គ ើយគៅគពលដែលគយើងគធវើ ជាគរឿយៗគយើងនឹងស្មប្ខាួន
គយើងគៅតមនឹងពិត្បាកែ និងចូលចិតតការផ្លា ស់ប្តូរននជីវតិ។ 



 
ជំពូក ១៩ 

 

ខ្ញុំពតិជាចងផ់្លា ស់ប្តូរមែន 
 

មនុស្សគ្របគ់្នា រិតពីការផ្លា ស់្បតូ រពិភពលោក ប ុន្នតគ្នា ននរណាម្នា ករិ់តពី
ការផ្លា ស់្បតូ រខ្ាួ នឯងល ើយ។  

លោក លេអូ តុេស្តយ 
 

ម្ននលរឿងខ្ាះលៅកាុងជីវតិន្ែេលយើងចងផ់្លា ស់្បតូរ ល ើយលយើងនឹងម្ននអំណរយ ងខ្ា ងំ 
លបើគ្ពះជាម្នា ស់្សំ្លរចផ្លា ស់្បតូរលរឿងទងំល ះ។ ប ុន្នតវាលៅជាយ ងណាលៅវញិ លបើលយើង
ជាម្នា កន់្ែេគ្តូវផ្លា ស់្បតូរ? 

ខ្្ុបំានខ្ជះខ្ជ យលពេលវោជាលគ្ចើនឆ្ា រំិតថាេុះគ្ាន្តស្ថា នភាព និងមនុស្សលៅជុំ
វញិខ្្ុ ំ ាឹងផ្លា ស់្បតូរ ល ើបខ្្ុ ំនឹងម្ននអំណរជាងលនះ។ ខ្្ុ ំពាយមផ្លា ស់្បតូរពួកលរ ខ្្ុ ំ
អធិស្ថា នលៅគ្ពះជាម្នា ស់្លែើមបឲី្យគ្ពះអងគផ្លា ស់្បតូរពួកលរ ន្តលគ្កាយមកល ើបខ្្ុ ំែឹងថា
គ្ពះជាម្នា ស់្ចង់ផ្លា ស់្បតូរខ្្ុ ំលៅវញិល ។  រ ូតមកែេ់ចំណុចលនះ ខ្្ុ ំមនិន្ែេបានែឹង
លស្ថះថាខ្្ុ ំគ្តូវន្តផ្លា ស់្បតូរ ន្ែេលនះល ើយជាែំលណាះគ្ស្ថយស្គ្ម្នបក់ារមនិស្បាយ
ចិតត និងការមនិលពញចិតតខ្ាះៗលៅកាុងជីវតិរបស់្លយើង។ ចុងលគ្កាយលៅលពេន្ែេខ្្ុ ំ
លមើេមកខ្ាួនឯងយ ងលស្ថា ះគ្តង់បំផុត ល ើបខ្្ុ ំែឹងថាគ្នា នអវីមយួ និងគ្នា ននរណាម្នា ក់
អាចលធវើឲ្យខ្្ុ ំស្បាយចិតតបានល ើយេុះគ្ាន្តខ្្ុ ំស្បាយចិតតលោយខ្ាួនឯង។ ខ្្ុ ំពិតជា
មនិបានចូេចិតតខ្ាួនឯងកាេពីមុនល ើយ ប ុន្នតខ្្ុ ំបានចំណាយលពេយ ងលគ្ចើនពា
យមោក់ការតអូញន្តអរពីការមនិស្បាយចិតតរបស់្ខ្្ុ ំលៅលេើមនុស្សនិងលរឿងលផសងល ៀត
ន្ែេខ្្ុ ំមនិបានយេ់ពីលស្ចកតីពិតទងំគ្សុ្ង។  

ស្ថាងំចងឲ់្យលយើងលផ្លត តលៅលេើអវីន្ែេខុ្ស្ជាមយួអាកែទ  ពីលគ្រះវធិីលនះ
ល ើយន្ែេលយើងមនិន្ែេលមើេល ើញថាលតើលយើងម្ននកំ ុស្អវី។ ការលថាោ េលទស្
របស់្លយើងលៅលេើពួកលរលធវើឲ្យលយើងលមើេមនិល ើញកំ ុស្របស់្ខ្ាួនឯង។ ការលនះពិត
ជាបានជួយ ខ្្ុ ំឲ្យែឹងថាលពេលវោរបស់្ខ្្ុ ំលៅលេើន្ផនែីលនះ រឺលកើនល ើង ខ្្ុ ំនឹងឈរ
លៅចំលរះគ្ពះជាម្នា ស់្ និង គ្តូវរាបល់រៀប ូេថាវ យគ្ពះអងគពីែំលណើ ររបស់្ខ្ាួនខ្្ុ ំផ្លា េ់ 
(លមើេ រ  ូម ១៤:១២)។ គ្ពះអងគមនិបានសួ្រខ្្ុ ំពីនរណាម្នា កល់ផសងល ៀតល ើយ ប ុន្នតគ្ពះ
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អងគបានសួ្រពីខ្្ុ ំផ្លា េ់។ ែូលចាះ ខ្្ុ ំរួរន្តលផ្លត ត លេើការអនុញ្ញា តិឲ្យគ្ពះជាម្នា ស់្លធវើអវីន្ែេ
គ្ពះអងគចងល់ធវើលៅកាុងខ្្ុ ំ ជាជាងពាយមឲ្យគ្ពះអងគផ្លា ស់្បតូរនរណាម្នា ក ់ឬអវីមយួ។  

លៅលពេន្ែេគ្ពះជាម្នា ស់្ន្វកន្ញកជាមយួលយើងអំពីអាកបបកិរយិ និងឥរយិបថ
ន្ែេគ្ពះអងគមនិស្ពវគ្ពះ ឫ ័យ រឺអាចជាការយេ់គ្ច ំយ ងខ្ា ងំ។ គ្ពះបនាូេ
របស់្គ្ពះជាម្នា ស់្ន្ែេទក ់ងនឹងលរឿងលនះជា «ការោស់្លតឿន» ល ើយលនះជាកិចាការ
របស់្គ្ពះវញិ្ញា ណែ៏វសុិ្ ធ។ លយើងអាចម្ននអារមាណ៍យ ងស្ថមញ្ាថា «ម្ននអវីមយួខុ្ស្
គ្បគ្កតី» ប ុន្នតលយើងមនិែឹងថាជាអវីល ។ ជាជាងការពាយមន្ស្វងរកថាលតើវាជាអវី ខ្្ុ ំ
សូ្មលេើក ឹកចិតតថាចូរ ុកចិតតគ្ពះជាម្នា ស់្! លបើលយើងស្ាិតលៅកាុងស្មរភូមទិនរំនិត
កានន់្តលគ្ចើន លយើងនឹងកានន់្តពិបាកកាុងការែឹង និងយេ់ចាស់្ពីអវីន្ែេគ្ពះជាម្នា ស់្
ចងប់ង្ហា ញែេ់លយើង។  

ឧបម្នថាខ្្ុ ំបានគ្បន្កកជាមយួលែវពីលរឿងអវីមយួ ល ើយលទះបីជាខ្្ុ ំម្ននអារមាណ៍
មនិស្ងបល់ៅកាុងគ្ពេឹងរបស់្ខ្្ុ ំក៏លោយ វាមនិបានលកើតល ើងចំលរះខ្្ុ ំថាគ្ពះវញិ្ញា ណែ៏
វសុិ្ ធពាយមោស់្លតឿខ្្ុ ំពីអាកបបកិរយិខុ្ស្ឆ្គង លោយស្ថរន្តខ្្ុ ំ  ួេការោស់្
លតឿនគ្រប់លពេលវោន្ែេថារំនិតរបស់្ខ្្ុ ំគ្តឹមគ្តូវនិងរំនិតរបស់្លែវខុ្ស្ល ះល ។  

គ្បន្ េជាលយើងបង្ហអ កក់ិចាការរបស់្គ្ពះវញិ្ញា ណ ល ើយលយើងកម៏និែឹងថាលយើង
កំពុងលធវើអវីន្ែររ ូតែេ់លយើងលរៀនកតច់ំណាំអារមាណ៍ទលំ ះបានយ ងគ្តឹមគ្តូវថាលតើ
រំនិតទងំល ះជាអវី។ ប ុន្នតលយើង ុកចិតតថាគ្ពះជាម្នា ស់្នឹងបង្ហា ញលស្ចកតីពិតែេ់
លយើង លយើងនឹងលរៀន ល ើយលស្ចកតីពិតលោះលយើងឲ្យរចួ។ ខ្្ុ ំលជឿថា ជាការេអលបើលយើង
អធិស្ថា នបានល ៀងទត ់ ន្ែេមនិម្ននអវីមយួលបាកគ្បាស់្លយើងលៅកាុងន្ផាកណាមយួ
លៅកាុងជីវតិរបស់្លយើង ល ើយគ្ពះជាម្នា ស់្នឹងបតូរ និងបំផ្លា ស់្ន្គ្បលយើងឲ្យបានែូចរូប
អងគគ្ពះគ្រិស្ត(លមើេ ៨:២៩-៣០)។  

 

ត ើអ្នកឆន្ទះត ើម្បផី្លា ស់ប្តូរ? 
 

ខ្្ុ ំលជឿលេើលគ្នេលៅ ប ុន្នតខ្្ុ ំមនិរិតថាវាបានមកលោយឯងៗ ន្ែេជាអវីន្ែេគ្រប់គ្រង
លោយគ្ពះជាម្នា ស់្ ល ើយលយើងមនិម្ននចំន្ណកអវីល ះល ើយ។ គ្ពះជាម្នា ស់្ម្ននកិចា
ការស្គ្ម្នម់លយើងម្នា ក់ៗ  ប ុន្នតលយើងគ្តូវន្តបាន  ួេការផ្លា ស់្ន្គ្បជាមុន មុនលពេ
ន្ែេគ្ពះអងគអាចលគ្បើគ្បាស់្លយើងកាុងផាូវន្ែេគ្ពះអងគចងប់ាន។ ខ្្ុ ំពិតជារលំភើបណាស់្
អំពីការគ្ាស់្លៅលៅកាុងជីវតិរបស់្ខ្្ុ ំ លែើមបឲី្យខ្្ុ ំបលគ្ងៀនគ្ពះបនាូេរបស់្គ្ពះអងគ ប ុន្នត
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ជាែំបូងខ្្ុ ំមនិបានែឹងថាលតើគ្ពះអងគនឹងគ្តូវលធវើការលៅកាុងខ្្ុ ំខ្ា ងំប ុណាា ល ើយមុនលពេ
ន្ែេគ្ពះអងគអាចលធវើការាមរយៈខ្្ុ ំបាន។  

គ្ពះជាម្នា ស់្ម្ននន្ផនការេអស្គ្ម្នបល់យើងម្នា ក់ៗ  ប ុន្នតម្ននលពេន្ែេលយើងវលងវង 
ល ើយលែើរកាុងផាូវខុ្ស្។ អរគ្ពះរុណគ្ពះជាម្នា ស់្លោយស្ថរជំនួយពីគ្ពះអងគលយើងអាច 
លែើរលៅកាុងផាូវគ្តឹមគ្តូវបាន។ លយើងអាចទងំល ើញកំ ុស្របស់្លយើងកាា យលៅជាគ្ពះ
ពរ លោយស្ថរលយើងលែើរាមការន្ណ រំបស់្គ្ពះអងគ។ បុរស្ពីរ កល់ៅកាុងគ្ពះរមពរី
ន្ែេបានលែើរលៅកាុងផាូវខុ្ស្ រឺយ កុប និងប ូេ។ ប ុន្នតលៅលពេន្ែេគ្ពះជាម្នា ស់្លធវើ
ការលៅកាុងជីវតិរបស់្ពួកលរ ពួកលរទងំពីរ កប់ានផ្លា ស់្ន្គ្ប ល ើយលទះបីជាពួកលរ
បានគ្បគ្ពឹតតកំ ុស្ែធ៏ងនធ់ងរលគ្ចើនយ ងណាក៏លោយ កជ៏ីវតិរបស់្ពួកលរបញ្ាប់លោយ  
អស្ថា រយបំផុត។  

លោក យ កុប ធ្លា ប់ជាមនុស្សលបាកគ្បាស់្ បានកាា យជាមនុស្សែអ៏ស្ថា រយរបស់្គ្ពះ
ជាម្នា ស់្(លមើេលៅកាុងលោកុបបតតិ ៣២:២២-២៨)។ លោកប ូេជាអាកលបៀតលបៀនែេ់

គ្រិស្តបរស័ិ្  បានកាា យលៅជាស្វក័ែ៏      
អស្ថាា្ រយម្នា ក(់លមើេកាុងរមពរីកិចាការ៧:៥៨ 
៨:១-៣,៩:១,៤,៧,២២)។ មនិន្ែេយឺត 

លពេកាុងការផ្លា ស់្បតូរ និងល ើញលគ្នេលៅរបស់្លយើងបានស្លគ្មចល ើយ។  
ជាលគ្ចើនែង លែើមបមី្ននប ពិលស្ថធនព៍ីការផ្លា ស់្បតូរន្ែេលយើងចងប់ានលៅកាុង    

កាេៈល ស្ៈរបស់្លយើង លយើងគ្តូវន្តម្ននបំណងកាុងការផ្លា ស់្បតូរជាមុន។ ទងំលោក 
យ កុប និង លោកប ូេមនិគ្តឹមន្តម្ននប ពិលស្ថធនក៍ាុងការផ្លា ស់្ន្គ្បលៅកាុងកាេៈ
ល ស្ៈរបស់្ពួកគ្នតប់ ុលណាា ះល  ន្តពួកគ្នតគ់្បកានខ់្ជ ប់ការផ្លា ស់្ន្គ្បន្ែេពួកលរគ្តូវ
ន្តលធវើលៅកាុងខ្ាួនរបស់្ពួកលរផ្លា េ់។ ខ្្ុ ំចងផ់តេ់លយបេ់ថា គ្បសិ្នជាអាកមនិរកីរាយ
ជាមយួអវីន្ែេបានលកើតល ើងលៅកាុងជីវតិរបស់្អាកល  ល ះមុនលពេន្ែេអាកសំុ្ឲ្យ
គ្ពះជាម្នា ស់្ផ្លា ស់្បតូរជីវតិរបស់្អាក ចូរសំុ្ឲ្យគ្ពះជាម្នា ស់្ផ្លា ស់្បតូរអវីៗលៅកាុងអាកន្ែេ
គ្តូវផ្លា ស់្បតូរជាមុនសិ្ន។ ចូរឲ្យលយើងកាា យលៅជាមនុស្សន្ែេគ្ពះជាម្នា ស់្ចងឲ់្យ
លយើងលៅជា  ល ើយមនិយូរប ុ ា នលយើងនឹងលធវើអវីន្ែេគ្ពះអងគចងឲ់្យលយើងលធវើមនិខ្ន 
ល ើយលយើងនឹងម្ននអវីន្ែេគ្ពះជាម្នា ស់្ចងឲ់្យលយើងម្ននន្ែរ។ ការផ្លា ស់្ន្គ្បលែើមបី
ឲ្យបានែូចជារូបអងគគ្ពះគ្រិស្ត អាចជាការលធវើែំលណើ រយ ងន្វង និងលពញលោយការឈឺ
ចាប ់ប ុន្នតាមពិតលៅវាអាចលៅបានយ ងរេូន និងយ ងរ ័ស្ផងលបើលយើងស្ ការ
ជាមយួគ្ពះវញិ្ញា ណែ៏វសុិ្ ធន្ែេគ្ពះអងគលធវើការលៅកាុងលយើង។  

លពេខ្ាះ  លៅកាុងការលធវើែំលណើ ររបស់្លយើង វាអាចម្ននអារមាណ៍ ែូចអាកជាមនុស្ស 

មនិយឺតលពេកាុងការផ្លា ស់្បតូរ និងល ើញ 
លគ្នេលៅរបស់្លយើងបានស្លគ្មចល ើយ។ 
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ម្នា ករ់តន់្ែេគ្តូវាការការផ្លា ស់្បតូរ។ ជាពិលស្ស្វាម្ននការេំបាកស្គ្ម្នបខ់្្ុ ំលៅលពេ
ខ្្ុ ំម្ននអារមាណ៍ថាខ្្ុ ំជាមនុស្សន្តម្នា កន់្ែេគ្ពះជាម្នា ស់្រកព់ន័ធជាមយួ។ ម្ននលពេ
មយួលៅលពេន្ែេខ្្ុ ំតអូញន្តអរលៅកានគ់្ពះអងគពីលរឿងលនះ គ្ពះអងគបានខ្សបឹលៅកាុងែួង
ចិតតរបស់្ខ្្ុ ំថា «ចយអ៍ាកបានសំុ្ពីខ្្ុ ំយ ងលគ្ចើន  លតើអាកចងប់ានវា ឬកអ៏ត»់។ ាមពិត
លៅគ្ពះអងគបានលធវើការជាមយួលយើងទងំអស់្គ្នា  ឬយ ងលោចណាស់្គ្ពះអងគម្នន
បំណងនឹងលធវើការ ប ុន្នតមនិន្មនលយើងស្ថត ប ់ និងកានខ់្ជ ប់ការផ្លា ស់្បតូរន្ែេគ្ពះអងគចង់
លធវើការលៅកាុងលយើងទងំអស់្គ្នា ល ើយ។  ខ្្ុ ំពិតជាចង់លេើក ឹកចិតតអាកថា កុំគ្ពួយបារមភ
អំពីអវីន្ែេគ្ពះអម្នា ស់្លធវើ ឬមនិលធវើលៅកាុងជីវតិរបស់្អាកែទ ខ្ា ងំលពក ប ុន្នតគ្តូវ  ួេ
អវីន្ែេគ្ពះអងគកំពុងលធវើលៅកាុងជីវតិរបស់្អាកវញិ។  

លបើគ្ពះជាម្នា ស់្កំពុងលធវើការកាុងជីវតិរបស់្អាកលៅលពេលនះ វាោកប់ីែូចជាអាកមនិ
ន្មនជាមនុស្សែូចពីមុនល ើយ ប ុន្នតអាកកម៏និទនក់ាា យជាមនុស្សម្នា កន់្ែេអាកគ្តូវ
កាា យជាលៅល ើយន្ែរ ល ើយអាកម្ននអារមាណ៍ែូចជាអាកកំពុងជាបគ់្នងំ! អាកមនិអាច
គ្ត បល់គ្កាយ ល ើយអាកកម៏និអាចបនតលៅមុខ្ល ៀតលោយគ្នា នជំនួយពីគ្ពះអម្នា ស់្
បានន្ែរ ល ើយគ្ពះអងគោកប់ីែូចជាកំពុងផាំេក។់ លពេលនះមនិន្មនជាលពេន្ែេ
គ្តូវលបាះបងល់ចាេល ើយ ចូរបនត ុកចិតតគ្ពះជាម្នា ស់្! ការ ុកចិតតគ្ពះជាម្នា ស់្មនិន្មន
គ្គ្ននន់្តមយួលពេប ុលណាា ះល  មនិន្មនជាលរឿងគ្បាវំ ិ ីល  ប ុន្នតរឺជាែំលណើ រលចញចូេ
រាេ់ទថង។ គ្ពះជាម្នា ស់្ផ្លា ស់្បតូរលយើងបនតិចមតងៗ។លពេខ្ាះលយើងកម៏និអាចែឹងពីការ
ផ្លា ស់្បតូរលនះបានន្ែរ េុះគ្ាន្តលយើងលមើេគ្ត បល់គ្កាយយ ងន្វង ល ើយលយើងនឹង
ល ើញថាលយើងពិតជាខុ្ស្ន្បាកពីមុនន្មន។ ខ្្ុ ំន្តងន្តនិយយថា«ខ្្ុ ំមនិទនក់ាា យជា
ម្នា កន់្ែេខ្្ុ ំគ្តូវកាា យលៅជាលៅល ើយ ប ុន្នតអរគ្ពះរុណគ្ពះអងគន្ែេខ្្ុ ំមនិែូចពីមុន»! 

ខ្្ុ ំធ្លា បម់្ននជំងឺផាូវចិតតធងនធ់ងរលគ្កាយលពេគ្តូវបានរលំោភបំរនលោយឪពុករបស់្ខ្្ុ ំ 
ល ើយលទះបីជាលគ្កាយលពេន្ែេខ្្ុ ំស្ថរភាព និងចងផ់្លា ស់្ន្គ្ប កវ៏ាគ្តូវការចំណាយ
លពេលវោយ ងយូរន្ែរ។ កុំបាក ់ឹកចិតតលោយស្ថរន្តែំលណើ រការរបស់្អាកោកប់ីែូច
ជាយឺតយ វ គ្គ្ននន់្តលជឿថាគ្ពះជាម្នា ស់្ែឹងពីអវីន្ែេគ្ពះអងគកំពុងលធវើ ល ើយអាកគ្តូវ
រកីរាយជាមយួខ្ាួនឯងកាុងលពេន្ែេអាកកំពុងផ្លា ស់្បតូរ។ ចូរចាថំា ការពិបាកចិតតមនិ
បានលធវើឲ្យការផ្លា ស់្បតូរលៅលេឿនជាងមុនល ើយ! 

កាុងែំលណើ រលែើមបឲី្យលយើងម្ននភាពចាស់្ ុំខ្ងវញិ្ញា ណ លយើងគ្តូវន្ត ុកចិតតលពេ
លវោរបស់្គ្ពះជាម្នា ស់្ និង ុកចិតតផាូវរបស់្គ្ពះអងគ លទះបីជាទងំផាូវ និងលពេលវោ
មនិន្មនជាអវីន្ែេលយើងលគ្ជើស្លរ ើស្កតី។ លទះជាយ ងណាកល៏ោយ ជាលគ្ចើនឆ្ា លំៅមុខ្
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ល ៀត លៅលពេន្ែេអាកលមើេពីជីវតិរបស់្អាក គ្ត ប់លគ្កាយ អាកនឹងចាបអ់ារមាណ៍ថា
វាពិតជាបានគ្រប់េ័កខណ! 

ការផ្លា ស់្បតូរឲ្យបាន ែូចជារូបអងគរបស់្គ្ពះគ្រិស្ត រឺជាការផ្លា ស់្បតូរែអ៏ស្ថា រយបំផុត 
ល ើយគ្តូវឆ្ាងកាតែ់ំណាក់កាេជាលគ្ចើនលៅកាុងជីវតិ
របស់្លយើង ប ុន្នតែំណាកក់ាេនិមយួៗពិតជាគ្ស្ស់្
ស្ថអ តកាុងលពេលវោរបស់្វា។ គ្ពះជាម្នា ស់្ម្ននរំ
លរាងការជាពិលស្ស្ស្គ្ម្នបល់យើងម្នា ក់ៗ ។ ែូលចាះ

លយើងគ្តូវរកីរាយកាុងែំណាកន់ិមយួៗ រកីរាយជាមយួគ្ពះជាម្នា ស់្ និងរកីរាយជាមយួ
ខ្ាួនឯងលៅលពេន្ែេអាកលធវើែំលណើ រកាុងជីវតិ! 

 

ការតរៀន្ត ើម្បតី្វើការឲ្យខសុប្ប្ាក 
 

លពេន្ែេខ្្ុ ំស្ញ្ជ ឹងរិតពីការផ្លា ស់្បតូរែអ៏ស្ថា រយន្ែេគ្ពះជាម្នា ស់្បានលធវើលៅកាុងជីវតិ
របស់្ខ្្ុ ំអស់្ជាលគ្ចើនឆ្ា កំនាងមកលនះ ខ្្ុ ំែឹងថាការផ្លា ស់្បតូរនីមយួៗតគ្មូវឲ្យខ្្ុ ំលរៀនកាុង
ការលធវើលរឿងលផសងៗឲ្យខុ្ស្ន្បាក ឬកគ៏្តូវលឆ្ាើយតមលៅនឹងស្ថា នភាពន្បបលផសងខុ្ស្ពីអវី
ន្ែេខ្្ុ ំធ្លា ប់លធវើពីមុន។ 

ឧទ រណ៍ថា ខ្្ុ ំធ្លា បជ់ាមនុស្សកំណាញ់ ប ុន្នតម្ននលពេមយួគ្ពះជាម្នា ស់្បាន
លបើកសំ្ន្ែងែេ់ខ្្ុ ំពីជលគ្ៅទនភាពកំណាញ់របស់្ខ្្ុ ំ ល ើយថាលតើម្ននបញ្ញា ប ុ ា នន្ែេ
ធ្លា បល់កើតម្ននកាុងជីវតិរបស់្ខ្្ុ ំបណាត េមកពីការលនះ ខ្្ុ ំពិតជាចងផ់្លា ស់្បតូរខ្ា ងំណាស់្ 
។ ប ុន្នត«ឆ្នាៈរបស់្ខ្្ុ ំ»បានស្ថា ប់បនតិចមតងៗ ល ើយវាន្តងន្តលធវើឲ្យខ្្ុ ំឈចឺាប់យ ងខ្ា ងំ
។ វាបានលធវើឲ្យខ្្ុ ំចំណាយលពេយ ងយូរលែើមបគី្គ្ននន់្តល ើញពីជលគ្ៅទនភាពកំណាញ់
របស់្ខ្្ុ ំ ល ើយលគ្បើលពេយូរជាងលនះលៅល ៀតលែើមបលីរៀនឲ្យលចះស្បាយចិតត និងលចះ
រកាឥរយិបថេអលៅលពេម្ននអវីលកើតល ើងមនិែូចបំណងរបស់្ខ្្ុ ំ។ លៅលពេន្ែេខ្្ុ ំ
លរៀន ុកចិតតគ្ពះជាម្នា ស់្កាន់ន្តលគ្ចើន ល ះខ្្ុ ំកក៏ានន់្តង្ហយគ្ស្ួេន្ែរ ប ុន្នតខ្្ុ ំគ្បាកែ
ណាស់្ថាវាមនិលកើតល ើងកាុងរយៈលពេមយួយបល់ ះល ើយ។  

ខ្្ុ ំលរៀនបានថា៖ លែើមបលីយើងអាចម្ននអំណរជាមយួស្នតិភាពបាន ខ្្ុ ំគ្តូវន្តស្គ្មប
ខ្ាួនរបស់្ខ្្ុ ំជាមយួមនុស្ស និងលរឿងលផសងៗ ជាជាងរពំឹងថាលរនឹងស្គ្មបាមខ្្ុ ំ (លមើេ 
រ  ូម១២:១៦)។ ខ្្ុ ំគ្តូវចំណាយលពេពីរបីឆ្ា លំ ើបខ្្ុ ំែឹងចាស់្ថា ការម្ននស្នតិភាពពិត
ជាគ្បលស្ើរជាងការន្ែេខ្្ុ ំលែើរាមផាូវរបស់្ខ្្ុ ំគ្របល់ពេលវោ។ ស្នតិភាព រឺជារបស់្
ម្ននតំទេបំផុតន្ែេលយើងអាចម្នន ល ើយលយើងរួរន្តម្ននគ្បាជ្ាលែើមបលីេើកតទមា

ការផ្លា ស់្បតូរឲ្យបានែូចជារូបអងគ
របស់្គ្ពះគ្រិស្ត រឺជាការផ្លា ស់្បតូរ
ែអ៏ស្ថា រយបំផុត។ 
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របស់្វា។ លតើអាកចងប់ានស្នតិភាពគ្របគ់្គ្នន់លែើមបលីធវើយ ងណាផ្លា ស់្បតូរអាកឲ្យអាកអាច
ម្ននស្នតិភាពន្ែរឬល ? 

ខ្្ុ ំករ៏ិតន្ែរថាការរិតថាខ្ាួនគ្តូវ រឺជាការរិត ួស្ ល ើយលបើខ្្ុ ំបាតប់ងស់្នតិភាព
លោយលគ្រះពាយមបង្ហា ញថា ខ្្ុ ំគ្តូវលៅលពេន្ែេខ្្ុ ំមនិយេ់គ្ស្បជាមយួនរណា
ម្នា ក ់ជាធមាាវាគ្នា នតទមាអវីល ើយ។ លយើងអាច ុកចិតតគ្ពះជាម្នា ស់្ន្ែេនឹងបង្ហា ញថា
លយើងគ្តឹមគ្តូវ លបើវាពិតជាអវីន្ែេគ្ពះអងគគ្តូវន្តលធវើន្មន ន្តលបើមនិន្មនល  លយើងក៏អាច
លគ្ជើស្លរ ើស្លពញចិតតនូវអវីន្ែេបានលកើតល ើង លទះជាលៅជាយ ងណាក៏លោយ។  

តំលណើ រការទនការលរៀនសូ្គ្តមនិលចះចបល់ ើយ។លយើងនឹងបនតលរៀនកាុងន្ផាកជាលគ្ចើន
លពញមយួជីវតិ  របស់្លយើង ល ើយការលរៀន ុកចិតតផាូវរបស់្គ្ពះជាម្នា ស់្កម៏និខុ្ស្គ្នា  
ន្ែរ។ ស្ពវទថងលនះខ្្ុ ំកល៏ៅន្តលរៀនពី ំ ក ់ំនងរបស់្ខ្្ុ ំជាមយួនឹងគ្ពះអងគន្ែរ ល ើយខ្្ុ ំ
រិតថាអាកកែូ៏ចគ្នា ។  

 

 តំ ើ រការនន្ការផ្លា ស់ប្តូរ 
 

លៅលពេមយួន្ែេលយើងស្លគ្មចចិតតថាលយើងចង់ផ្លា ស់្បតូរ ល ើយលយើងម្ននបំណងអនុ
ញ្ញា តិឲ្យគ្ពះវញិ្ញា ណលធវើការលៅកាុងជីវតិរបស់្លយើង ម្ននលមលរៀនែសំ៏្ខ្នម់យួន្ែេ
លយើងទងំអស់្គ្នា គ្តូវន្តលរៀន៖ លយើងមនិអាចផ្លា ស់្បតូរខ្ាួនឯងលោយខ្ាួនឯងបានល ើយ 
ល ើយការផ្លា ស់្បតូរពិតគ្បាកែតគ្មូវឲ្យម្ននការ ុកចិតតគ្ពះ ជាម្នា ស់្ឲ្យលធវើការលៅកាុង
លយើងឲ្យបានស្លគ្មច។ មនុស្សលយើងភារលគ្ចើនន្តងន្តជាប់គ្នងំ និងបញ្ាបល់ោយការ
បាក ់ឹកចិតតនិងកាខ្កចិតតលោយស្ថរន្តលយើងពាយមផ្លា ស់្បតូរន្តលយើងលៅន្តបរាជ័យ 
។ លយើងបានគ្បលស្ើរល ើងតិចតួចប ុលណាា ះ ន្តប ា បម់កលយើងោកប់ីែូចជាធ្លា កល់ៅ
កាុង ំោបច់ាស់្វញិ។ ែូលចាះលយើងស្លគ្មចចិតតថាលយើងនឹងពាយមខ្ា ងំជាងមុន ឬក៏
លយើងលរៀបន្ផនការ និងរូបមនតថាីន្ែេអាចឲ្យលយើងផ្លា ស់្បតូរបាន ប ុន្នតលយើងលៅន្តមនិ
អាចបានលជារជយ័។  

លបើលយើងចង់ផ្លា ស់្បតូរ ល ើយលយើងពាយមផ្លា ស់្បតូរ លតើល តុអវីបានជាលយើងមនិ
អាចផ្លា ស់្បតូរបាន? លតើល តុអវីបានជាលយើងមនិអាចឈប់លធវើអវីន្ែេលយើងមនិចង់លធវើ? 
ឧទ រណ៍ថា៖ លបើខ្្ុ ំជាមនុស្សន្ែេនិយយលោយមនិបានរិត ល ើយវាបណាត េឲ្យ
ម្ននបញ្ញា ជាលគ្ចើនលៅកាុង ំ ក់ ំនងរបស់្ខ្្ុ ំ ែូលចាះខ្្ុ ំចងផ់្លា ស់្បតូរនិស្ស័យន្ែេលៅ
កាុងខ្្ុ ំ លតើល តុអវីបានជាខ្្ុ ំលធវើមនិបាន? ចលមាើយយ ងស្ថមញ្ារឺ លយើងមនិអាចម្ននភាព
លជារជយ័លោយគ្នា នគ្ពះជាម្នា ស់្បានល ើយ។ គ្ពះអងគចងឲ់្យលយើងសំុ្ពីគ្ ង់ ល ើយ



178                              ការទញកចិតតឥតរងងគើ! 
  ួេជំនួយពគី្ពះអងគកាុងគ្របអ់វីទងំអស់្ន្ែេលយើងលធវើ។ ម្ននន្តគ្ពះជាម្នា ស់្ល 
ន្ែេពិតជាអាចជួយ លយើង លគ្រះលរឿងលនះជាការង្ហរន្ែេលៅខ្ងកាុង។  

លបើលយើងពាយមយ ងអស់្ពីស្មតាភាពលៅលស្ងៀមស្ថង ត ់និងមនិបងោបញ្ញា លោយនិ
យយលរឿងខុ្ស្លយើងនឹងលជារជ័យមយួរយៈ ប ុន្នតលៅខ្ណៈលពេន្ែេលយើងលធវស្
គ្បន្ ស្នឹងម្ននបញ្ញា មតងល ៀត។ ប ុន្នតលបើលយើងលរៀន ុកចិតតគ្ពះជាម្នា ស់្កាុងការជួយ 
លយើងកាុង ំ ក ់ំនងទងំអស់្របស់្លយើង លយើងនឹងបានលជារជ័យបនតិចមតងៗ រឺគ្ពះ
អងគផ្លា ស់្បតូរលយើង។ លៅទថងមយួលយើងនឹងែឹងថាបញ្ញា ចាស់្មនិន្មនជាបញ្ញា ល ៀតល  
ល ើយលយើងមនិអាចលធវើអវីលផសងលគ្ៅពីអររុណគ្ពះជាម្នា ស់្ល ើយលគ្រះលយើងែឹងថាគ្ពះ 
អងគជាអាកលធវើគ្រប់យ ង។ ម្ននន្តអាកលៅជាបន់ឹងគ្ពះគ្រិស្តល ន្ែេម្ននប ពិលស្ថធន៍
ពីការផ្លា ស់្ែប៏តូរពិតគ្បាកែ! រំលរាងការរបស់្គ្ពះជាម្នា ស់្រឺថា៖«?យ ូោន១៥:៥)។ 

វាជាធមាជាតិរបស់្មនុស្សន្ែេចងល់ធវើលរឿងលផសងៗលោយខ្ាួនឯង ន្ែេលធវើឲ្យលយើង
ម្ននលម្ន នភាពលេើខ្ាួនឯង ប ុន្នតគ្ពះជាម្នា ស់្ចងឲ់្យលយើង ុកចិតតលេើគ្ពះអងគកាុងគ្រប់
លរឿងទងំអស់្ ល ើយប ា បម់កអរគ្ពះរុណគ្ពះអងគស្គ្ម្នបអ់វីន្ែេគ្ពះអងគបានលធវើ។  

លតើអាកម្ននឧបស័្រគជាមយួខ្ាួនរបស់្អាកន្ែរឬល ?លតើអាកកំពុងន្តពាយមផ្លា ស់្បតូរ 
លរឿងលផសងៗន្ែេអាកមនិចូេចិតត ឬកល៏រឿងន្ែេអាកែឹងថាវាមនិគ្ស្បនឹងបំណងគ្ពះ
 ឫ យ័របស់្គ្ពះជាម្នា ស់្ន្ែរឬល ? គ្បន្ េជាអាកគ្ពួយបារមភ ន្តអាកពាយមមនិ
គ្ពួយ ឬមយួអាកខ្ឹងនរណាម្នា ក់ ល ើយអាកពាយមអត់លទស្ឲ្យលរ។ អាចម្ននលរឿង
លផសងៗរាបរ់ន់ ប ុន្នតម្ននលរឿងមយួន្ែេលយើងគ្តូវលរៀន រឺថាលយើងមនិអាចផ្លា ស់្បតូរ
លោយគ្គ្នន់ន្តពាយមលោយខ្ាួនឯងបានល ើយ ប ុន្នតលយើងគ្តូវការជំនួយពីគ្ពះ។  

អរគ្ពះរុណគ្ពះជាម្នា ស់្ លយើងអាចអធិស្ថា ន ោក់ការ ុកចិតត និងម្នន ំនុកចិតត
លេើគ្ពះជាម្នា ស់្ឲ្យគ្ពះអងគលធវើអវីន្ែេគ្តូវស្លគ្មច
លៅកាុងលយើង។គ្រប់ការខ្ិតខ្ំគ្បឹងន្គ្បងន្ែេលយើង
ម្ននរួរន្តលធវើលៅលពេន្ែេលយើងពឹងន្ផអកលេើគ្ពះ
អងគ មនិន្មនលៅលពេលយើងលៅោចឆ់្ង យពីគ្ពះ
អងគល ើយ។ វាោកប់ីែូចជាធមាា ប ុន្នតវាជាលរឿង
ន្ែេេំបាកបំផុតស្គ្ម្នបឲ់្យលយើងលរៀនលធវើការលនះ លោយស្ថរន្តស្ថចឈ់ាមរបស់្
មនុស្សម្ននភាពឯករាជយ។ លយើងគ្តូវន្តបតូរឯករាជយភាពរបស់្លយើង លៅជាការពឹងន្ផអក
លេើគ្ពះលយស្ ូ លបើលយើងពិតជាចងប់ានជយ័ជំនះពិតគ្បាកែន្មន។ លរៀនកាុងការពឹង
ន្ផអក! លរៀនកាុងការ ុកចិតត! 

លោកស្ថវក័ ប ូេបានន្ចកចាយជាមយួលយើង លៅកាុងរមពរីរ  ូម១៧:១៥-២៥ ថា 

លយើងគ្តូវន្តបតូរឯករាជភាពរបស់្
លយើង លៅជាការពឹងន្ផអកលេើគ្ពះ
លយស្ ូ  លបើលយើងពិតជាចងប់ាន
ជយ័ជំនះពិតគ្បាកែន្មន។ 
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គ្នតប់ានពាយម ន្តគ្តូវបរាជយ័រ ូតែេ់គ្នតែ់ឹងថាម្ននន្តគ្ពះជាម្នា ស់្ល ន្ែេ
អាចរលំោះគ្នតប់ាន ល ើយគ្នត់អាចលធវើគ្រប់ទងំអស់្បានាមរយៈគ្ពះគ្រិស្ត។ លពេ
ន្ែេពិតជាម្ននឧបស័្រគន្ែេលោក ប ូេបានជួបគ្ប ះលោយផ្លា េ់លៅលពេន្ែេ
លោកពាយមលធវើលរឿងគ្តឹមគ្តូវ ល ើយលៅន្តបនតបរាជ័យ លោកម្ននគ្បស្ថស្ថា៖ 

 

លវ  ណាស់្ខ្្ុ ំ  លតើអាកណានឹងជួយ ឲ្យ ខ្្ុ ំរចួពីតលួស្ចកតីស្ថា បល់នះលៅបាន 
 អរគ្ពះរុណែេ់គ្ពះអងគ រឺលោយស្ថរគ្ពះលយស្ ូ វគ្រីស្ា ជាគ្ពះអម្នា ស់្ទន
លយើងរាេ់គ្នា  ែូលចាះ ខ្ាួ នខ្្ុ ំលគ្នរពគ្បតិបតតិាមគ្កឹតយវនិ័យរបស់្គ្ពះ លោយ
រំនិតខ្្ុ ំ ន្តខ្ងស្ថច់ឈាមខ្្ុ ំ ល ះាមចាបរ់បស់្អំលពើបាបវញិ។ 

រ  ូម ៧:២៤-២៥ 
 

វាោកប់ីែូចជាបង្ហា ញែេ់ខ្្ុ ំយ ងចាស់្អំពីភាស្ថនិងវណា យុតតន្ែេលយើងល ើញ
លៅកាុងខ្រមពរីន្ែេលោកប ូេបានបញ្ញជ ក ់ ល ើយលោកគ្បាកែណាស់្ថា លៅចុង
លគ្កាយបំផុតលោកបានរកល ើញចលមាើយ។ ម្ននន្តគ្ពះជាម្នា ស់្ល ន្ែេអាចលធវើអវីន្ែេ
គ្តូវស្លគ្មចកាុងជីវតិរបស់្លោក ល ើយម្ននន្តគ្ពះជាម្នា ស់្ល ន្ែេអាចលធវើអវីៗន្ែេ
គ្តូវស្លគ្មចលៅកាុងជីវតិរបស់្លយើងែូចគ្នា ។  

 

ចរូសុំ  ន្ងិ ចរូទទលួ 
 

លបើអាកចងផ់្លា ស់្បតូរ ល ះគ្ពះជាម្នា ស់្នឹងល ើញ ល ើយគ្ពះអងគស្ពវគ្ពះ ឫ យ័ឲ្យអាក
ផ្លា ស់្បតូរ! ជំោនប ា ប់ រឺការ ុកចិតតគ្ពះអងគកាុងការលធវើអវីន្ែេគ្តូវស្លគ្មច និងផតេ់កំ
ោំងែេ់អស់្អាកន្ែេគ្តូវការផ្លា ស់្បតូរពិតគ្បាកែ។ ជាលរឿយៗ លៅលពេន្ែេលយើង
ចងផ់្លា ស់្បតូរ លយើងពាយមលធវើវាលៅលពេន្ែេលយើងលៅឆ្ង យពីគ្ពះជាម្នា ស់្។ វាមនិ
អាចលៅរចួល ! វាមនិអាចលៅរចួល ស្គ្ម្នបល់ោកស្ថវក័ ប ូេ ល ើយវាកម៏និអាចលៅ
រចួស្គ្ម្នបល់យើងន្ែរ។ ន្ខ្សប ា តល់គ្កាមបំផុតលៅ ីលនះ រឺលយើងគ្តូវន្ត ុកចិតតគ្ពះជា
ម្នា ស់្ឲ្យលធវើាមបំណងគ្ពះ ឫ យ័របស់្គ្ពះអងគលៅកាុងលយើង ជាជាងការពាយម
លធវើលោយខ្ាួនឯង។  

រមពរីយ កុប៤:៦បានលេើកល ើងថា គ្ពះជាម្នា ស់្ «ន្តគ្ ងផ់តេ់គ្ពះរុណមកកាន់
ន្តខ្ា ងំល ើង ល តុល ះបានជាគ្ ងម់្ននគ្ពះបនាូេថា (គ្ពះគ្ ងទ់ស់្  ឹងនឹងពួក
ម្ននឫកធំ ន្តគ្ ងផ់តេ់គ្ពះរុណមកពួករាបស្ថវញិ)»។ គ្ពះរុណ រឺជាគ្ពះ យ័លមាត
របស់្គ្ពះជាម្នា ស់្ និងជាអំណាច  ល ើយម្ននការ ូរឥតឈប់ឈរលៅកាុងជីវតិរបស់្ 



180                              ការទញកចិតតឥតរងងគើ! 
លយើង។ លយើងនឹងបញ្ជបល់ោយបាក ់ឹកចិតត និងអស់្កំោំង។  

ខ្្ុ ំនឹកចាពំីភាពរកីរាយន្ែេខ្្ុ ំម្ននលៅលពេន្ែេខ្្ុ ំរកល ើញលស្ចកតីពិត។ ខ្្ុ ំពា
យមយ ងខ្ា ងំលែើមបកីាា យជាមនុស្សម្នា កន់្ែេគ្ពះជាម្នា ស់្ចង់ឲ្យខ្្ុ ំកាា យលៅជា ប ុន្នត
ខ្្ុ ំបរាជយ័ជាបនតប ា ប ់ ល ើយគ្ចបូកគ្ចបេ់ និងបាក ់ឹកចិតតល ៀតផង។ ខ្្ុ ំបានពា
យម ល ើយបរាជយ័រាប់រនែ់ង។ ខ្្ុ ំនិយយថាខ្្ុ ំបានលបាះបងល់ចាេ ប ុន្នតលគ្កាយ
មកខ្្ុ ំលធវើការលបតជ្ាមតងល ៀត ល ើយពាយម ន្តលៅន្តបរាជយ័ជាលគ្ចើនែងល ៀត។ ចុង
លគ្កាយបំផុត លៅលពេន្ែេខ្្ុ ំែឹងថាខ្្ុ ំខ្វះគ្ពះរុណរបស់្គ្ពះជាម្នា ស់្ជាលគ្រឿងផសលំៅ
កាុងរំលរាងការរបស់្ខ្្ុ ំ  ខ្្ុ ំចាបល់ផតើម ុកចិតតឲ្យគ្ពះអងគផ្លា ស់្បតូរខ្្ុ ំ ល ះខ្្ុ ំចាបល់ផតើមម្នន
ជយ័ជំនះ។  

ែូចជាប ចលគ្មៀងន្ែេស្រលស្រថា«គ្ពះរុណអស្ថា រយ! សំ្ល ងែ៏ន្ផអមន្េាម!» ប ុន្នត
លយើងគ្តូវន្តសំុ្គ្ពះជាម្នា ស់្ឲ្យផតេ់គ្ពះរុណមកកាុងជីវតិរបស់្លយើង។ គ្ពះរមពរីយ កុប
៤:២ បានស្រលស្រថា៖ …ន្តមិនបានអវីលស្ថះ ពីលគ្រះមិនសូ្ម ។ វារឺស្ថមញ្ាបំផុត! 
សំុ្! សំុ្ ល ះនឹងបាន  ួេ (យ ូោន ១៦:២៤)។ លៅលពេន្ែេខ្្ុ ំម្ននឧបស័្រគកាុង
ការផ្លា ស់្បតូរ ខ្្ុ ំបានពាយម ប ុន្នតខ្្ុ ំមនិបានសំុ្ល ើយ ខ្្ុ ំមនិបាន ុកចិតតល ើយ។ ការ
 ុកចិតតគ្ពះជាម្នា ស់្ជាធមាាជាលគ្រឿងផសនំ្ែេមនិអាចខ្វះបានលៅកាុងលជារជ័យរបស់្
លយើង។ លបើលយើងលបាះបងល់ចាេនូវរំនិតខ្ងស្ថចឈ់ាមរបស់្លយើង លោយពាយម
 ុកចិតតគ្ពះជាម្នា ស់្បន្នាមល ៀត លយើងនឹងម្ននការភ្ាកល់ផអើេនឹងេ ធផេមនិខ្ន។  

 

ត ើចណំ ករបស់ត ើងជាអ្វី? 
 

លយើងគ្តូវបាន  ួេលស្ចកតីបលគ្ងៀនពីគ្ពះបនាូេរបស់្គ្ពះជាម្នា ស់្ថា លបើលយើងសំ្ ឹង
យ ងខ្ជ បខ់្ជួនលេើគ្ពះបនាូេរបស់្គ្ពះជាម្នា ស់្ លយើងនឹងផ្លា ស់្បតូរលៅែូចជារូបអងគ
របស់្គ្ពះគ្រិស្តពសិី្រេីអមយួលៅកានសិ់្រេីអមយួមនិខ្ន (លមើេ ២កូរនិថូស្ ៣:១៨)។ 
ចំន្ណករបស់្លយើង រឺគ្តូវលរៀនគ្ពះបនាូេរបស់្គ្ពះជាម្នា ស់្ ល ើយលជឿថាគ្ពះបនាូេ
ម្ននអំណាចកាុងការផ្លា ស់្បតូរលយើង។ យកគ្ពះបនាូេោក់លៅកាុងចិតតរបស់្លយើងែូចជា
ថាា លំព យ ល ើយ ុកចិតតឲ្យគ្ពះបនាូេនឹងលធវើការ។  លោក យ កុបនិយយថា គ្ពះបនាូេ
ម្ននអំណាចស្លគង្ហគ ះគ្ពេឹងរបស់្លយើងបាន(លមើេ យ កុប ១:២១)។  

 ុកចិតតលេើគ្ពះបនាូេលស្ាើនឹង ុកចិតតគ្ពះជាម្នា ស់្! កុំអានគ្ពះបនាូេលោយគ្គ្ននន់្ត
បំលពញការតពវកិចាន្បបស្ថស្ រាេ់ទថងល ើយ ប ុន្នតលយើងគ្តូវអានលោយលគ្នរព គ្តូវ
យេ់ថាគ្ពះបនាូេម្ននលពញលោយអំណាច។ គ្តូវ  ួេយកគ្ពះបនាូេែូចជាអាោរ
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គ្បចាទំថងរបស់្អាក លគ្រះគ្ពះបនាូេជាអាោរន្ែេលយើងគ្តូវការស្គ្ម្នបផ់តេ់កំោំង
ែេ់គ្ពេឹងរបស់្លយើង។ គ្តូវលជឿថាគ្ពះបនាូេនឹងលធវើការលៅកាុងអាក។ លគ្បៀបែូចជា
លយើង ុកចិតតថាា នំ្ែេបានស្រលស្រលៅកាុងលវជជបញ្ញជ ថានឹងពាបាេរូបកាយរបស់្លយើង
បាន លយើងអាច ុកចិតតថាា លំព យ (អំណាចទនការលគ្បាស្ឲ្យជា) ន្ែេលៅកាុងគ្ពះបនាូេ
របស់្គ្ពះជាម្នា ស់្កាុងការពាបាេគ្ពេឹងរបស់្លយើងបានែូចគ្នា ។  

ខ្្ុ ំចងផ់តេ់លយបេ់ថាចូ រឲ្យយកអវីន្ែេអាកកំពុងអានលៅជាការអធិស្ថា នវញិ។ 
ឧទ រណ៍លៅលពេន្ែេអាកអានការន្ណ ពំីការគ្ស្ឡាញ់អាកែទ  កុំគ្គ្ននន់្តអាន
ល ើយ ប ុន្នតសំុ្គ្ពះជាម្នា ស់្ឲ្យគ្ស្ឡាញ់អាកែទ ផង។ លៅលពេន្ែេអាកអានពីស្ថរៈ
សំ្ខ្នទ់នការអត់លទស្ែេ់ស្គ្តូវរបស់្អាក ចូរយកការល ះអធិស្ថា នផង។ សំុ្ឲ្យគ្ពះ
ជាម្នា ស់្ជួយ អាកឲ្យអត់លទស្ឲ្យបានលេឿន និងម្ននលស្ចកតីស្បបុរស្កាុងលស្ចកតីលមាត  
។ លោយលធវើការលនះ លយើងមនិគ្តឹមន្តអានគ្ពះបនាូេល  ប ុន្នតលយើងសំុ្គ្ពះជាម្នា ស់្លធវើឲ្យ
វាលកើតល ើងលៅកាុងជីវតិរបស់្លយើង។ 

គ្តូវន្តចងចាថំា លរឿងន្ែេអស្ថា រយបំផុតន្ែេលយើងអាចលធវើបានរឺការពឹងន្ផអក និង
ោកក់ារ ុកចិតតរបស់្លយើងលៅកាុងគ្ពះជាម្នា ស់្! 

 
 



 
ជំពូក ២០ 

 

ការទកុចតិ្តព្រះជាម្ចា ស់ដ ើម្បផី្លា សប់្តូរម្នសុស 
 

ចូរររៀនផ្តល់តម្លៃលនុស្សជាទីដែលពួករេជា លិនដលនទីដែលអ្នកចងឲ់្យពួក
រេក្លៃ យរៅជារ ោះរទ។  

រោក ចន ម៉ា កដស្ែល 
 

ខ្ុ ុំេិតថាររឿងលយួដែលងាយស្សួ្លបុំផុ្តរៅកនុងពិភពរោកស្ស្មបល់នុស្សជាតិរ្ែើ េឺ
ក្លរដស្ែងរកកុំហុស្គ្នន រៅវញិរៅលក ដតវាកជ៏ាររឿងលយួរស្កៀលស្កុំបុំផុ្តដែរ!  រយើង
ទុំងអ្ស់្គ្នន ដតងមនកុំហុស្ រហើយរៅរពលដែលរយើងពាយាលផ្លៃ ស់្បតូរអ្នកែម្ទ 
ដបរជារ្ែើឲ្យរយើងលនិែឹងថាខៃួនរយើងស្តូវផ្លៃ ស់្បតូររៅវញិ។   

មនដតស្ពោះជាមា ស់្រទដែលផ្លៃ ស់្បតូរលនុស្សបានរោយពិតស្បាកែនិងមនស្បសិ្ទធ
ភាព រស្រោះក្លរផ្លៃ ស់្បតូរ េឺជាអ្ែីលយួដែលស្តូវដតស្រស្លចពីកនុងរចញលករស្ៅ។ ស្តូវ
ផ្លៃ ស់្បតូរែួងចិតតជាលុន រែើលបអីាចឲ្យអាកបបកិរយិារបស់្លនុស្សផ្លៃ ស់្បតូរបានរោយពិត
ស្បាកែ រហើយមនដតស្ពោះជាមា ស់្រទដែលអាចផ្តល់ែួងចិតតថ្មីែល់រយើង។ រៅកនុងេលពរី
រអ្រស្គ្នល៣៦:២៦ បានស្ររស្រថា៖« អ្ញនឹងឲ្យឯងមនចិតតថ្មី រហើយនឹងោក់
វញិ្ញា ណថ្មីរៅកនុ ងឯងដែរ អ្ញនឹងែកចិតតដែលរងឹែូចថ្ម ពីរូបសាចឯ់ងរចញ រចួនឹងឲ្យ
មនចិតតជាសាចវ់ញិ» ។ រ ោះមននយ័យា៉ា ងសាលញ្ាថា ស្ពោះជាមា ស់្នឹងផ្តល់ែួងចិតត 
និងវញិ្ញា ណថ្មីែល់រយើង និងយកែួងចិតតរងឹរូស្ រងឹែូចថ្មរចញពីរយើង រហើយផ្តល់លក
វញិនូវែួងចិតតដែលរ្ៃើយតបរៅនឹងបុំណងស្ពោះហឫទ័យ និងក្លរប៉ាោះរល់របស់្ស្ពោះ  
អ្ងគ។ របើគ្នម នក្លរផ្លៃ ស់្បតូររនោះរទ នឹងលនិមនកតីស្ងឃលឹរស្ចើនស្ស្មបល់នុស្សកនុងក្លរ
ស្ស្ឡាញ់គ្នន រៅវញិរៅលក និងក្លររស់្រៅជាលយួគ្នន រោយស្នតិភាពរ ើយ។  

ស្បដហលជារៅកនុងជីវតិរបស់្អ្នក អ្នកមននរណាមន ក ់ជាលនុស្សដែលអ្នកចងឲ់្យ
រេផ្លៃ ស់្បតូរ។ អាចជាបតី ឬស្បពនធ ជាកូន ជាឪពុកមត យ ជាសាច់ញាតិ ជាលតិតភក័តិ ឬជា
អ្នករ្ែើក្លរជាលយួអ្នក។ លនុស្សនឹងលនិផ្លៃ ស់្បតូររទរបើរេលនិចងផ់្លៃ ស់្បតូរ។ ែូរចនោះ
ជុំហានែុំបូង េឺស្តូវអ្្ិសាា នឲ្យពួករេ សុ្ុំឲ្យស្ពោះជាមា ស់្ផ្តល់ឲ្យពួករេស្បឈលលុខនឹង 
រស្ចកតីពិតអ្ុំពីអាកបបកិរយិារបស់្ពួករេ និងមនបុំណងកនុងក្លរផ្លៃ ស់្បតូរ។ ររឿងលយួ
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រទៀតដែលអ្នកអាចរ្ែើបាន រស្ក្លយពីរ ោះ េឺរ្ែើជាេុំរូលអស្ស្មប់ពួករេ និងស្ុំ ឹងរលើ
និស្សយ័លអរបស់្ពួករេជាជាងនិស្សយ័ដែលអ្នកលនិចូលចិតត។  

 

អធសិ្ឋា នដោយបន្ទា បខ្ លនួ 
 

ក្លរអ្្ិសាា នរែើលបឲី្យអ្នកែម្ទផ្លៃ ស់្បតូរស្តូវរ្ែើរោយក្លរប ា បខៃួន របើលនិែូរ ន្ ោះរទ
រយើងអាចធ្លៃ ករ់ៅកនុងអ្ ា កែូ់ចអ្នកដែលរយើងេិតថារេកុំពុងមនបញ្ញា ។១កូរនិថូ្ស្ 
១០:១២ «បានជាអ្នកណាដែលសាម នថាខៃួ នឈររ ោះស្តូវស្បយត័នដស្កងរោែួល »។ 
ខ្ុ ុំដតងដតអ្្ិសាា នថា៖ 
 

 «ស្ពោះវរបិតារអ្ើយខ្ុ ុំសូ្លឲ្យស្ពោះអ្ងគផ្លៃ ស់្បតូរ__________របើរេពិតជាស្តូវ 
ក្លរក្លរផ្លៃ ស់្បតូរដលន។ របើរេលនិស្តូវក្លរក្លរផ្លៃ ស់្បតូររទ សូ្លស្ពោះអ្ងគផ្លៃ ស់្ 
បតូរែួងចិតតរបស់្ខ្ុ ុំ រហើយសូ្លឲ្យខ្ុ ុំរ ើញពីបញ្ញា របស់្ខ្ុ ុំវញិ ដែលេិតថារេ
មនបញ្ញា ។ ទូលបងគុំក៏សុ្ុំឲ្យស្ពោះអ្ងគផ្លៃ ស់្បតូរទូលបងគុំនូវអ្ែីដែលទូលបងគុំ
ស្តូវផ្លៃ ស់្បតូរដែរ។ អាដលន!» 

 

មនររឿងជារស្ចើនដែលរយើងេិតថាជាអ្ុំរពើបាប រស្រោះស្ពោះបនាូលបានស្ររស្រ
យា៉ា ងចាស់្ ប៉ាុដនតមនររឿងរផ្សងរទៀតជារស្ចើនដែលមនរៅកនុងលនុស្ស រហើយរយើង
លនិចូលចិតតរោយគ្នម នលូលរហតុ។ រៅរពលដែលនរណាមន ក់លនិែូចរយើង ឬមន
េុំនិតខុលពីរយើង រ ោះរយើងងាយកនុងក្លររ ើញកុំហុស្រៅកនុងពួករេណាស់្ ប៉ាុដនតរបើ
រយើងរបើកចិតតឲ្យទូោយវាស្បរស្ើរជាង ស្តូវែឹងលនុស្សស្េបគ់្នន ពិតជាមនតុំម្ល របើ
រយើងដស្ែងរកតុំម្លរបស់្អ្នករ ោះ។  

ឧបស័្េគលយួែ៏្ ុំបុំផុ្តរៅកនុងជីវតិរបស់្រយើងេឺក្លរសុាុំជាលយួលនុស្ស និងររឿង
ដែលរយើងលនិចូលចិតតពួករេ! រយើងចងឲ់្យពួករេផ្លៃ ស់្បតូរ រែើលបជីាស្បរយាជនរ៍បស់្
រយើង ប៉ាុដនតរយើងកស្លែឹងថារតើអ្ែីរៅក្លរពិតម្នឥរយិាបថ្អាតាម និយល យា៉ា ងរហាច
ណាស់្ខ្ុ ុំកធ៏្លៃ ប់ជាលនុស្សដបបរ ោះដែរ។ រៅកនុងអ្ុំណួតរបស់្រយើង រយើងស្នមតថាផ្ៃូវ 
និងអ្ុំរពើរបស់្រយើងដតងដតស្តឹលស្តូវ រហើយឲ្យលនុស្សទុំងអ្ស់្រៅកនុងស្កលរោក
រនោះរ្ែើតាលររបៀបរបស់្រយើង។ រនោះជាឥរយិាបថ្ដែលបណាត លឲ្យមនក្លរដលងលោះ 
និងបរាជយ័កនុងទុំ កទ់ុំនងរបស់្ស្េួសារជារស្ចើន កែូ៏ចជារៅកនុងជីវតិលនុស្សទូរៅ។  

ជុំហានែុំបូងកនុងក្លរប ា បខៃួន េឺស្េបគ់្នន េួរដតទទួលសាគ ល់ថា ស្បដហលជារយើង
មនកុំហុស្រស្ចើនជាងអ្នកដែលរយើងកុំពុងរថាោ លរទស្ផ្ង។ រយើងរលើលលនិរ ើញ



184                              ការទុកចិត្តឥត្រដ្គើ! 
កុំហុស្របស់្ខៃួនឯង រពលខៃោះរោយសាររយើងវកឹវរខ្ៃ ុំងជាលយួនឹងេុំនិតដែលរយើង
េិតថាអ្នកែម្ទមនកុំហុស្។ រយើងកប៏៉ាុនប៉ាងរោោះសារខៃួន រៅរពលដែលអាកបបកិរ ិ
យារបស់្រយើងខុស្្គងប៉ាុដនតរយើងលនិបានផ្តល់កតីរលតាត ែូចគ្នន រនោះែល់អ្នកែម៏្ទរ ើយ។  

កតីរនធតែ់៏្ ុំលយួរៅកនុងជីវតិរបស់្ខ្ុ ុំរកើតរ ើង
រៅរពលដែលស្ពោះជាមា ស់្ដណ ុំខ្ុ ុំឲ្យសាគ ល់ខៃួន
ឯង! រៅរពលដែលខ្ុ ុំកុំពុងអ្្ិសាា នឲ្យ រែវ ផ្លៃ ស់្
បតូររពលរ ោះស្ពោះជាមា ស់្បានបងាអ ករ់ស្ចកតី
អ្្ិសាា នរបស់្ខ្ុ ុំ។ រតើអ្នកអាចស្ស្ម្លរចញរទ រៅរពលខ្ុ ុំបានពាយាលអ្្ិសាា ន 
រហើយស្ពោះជាមា ស់្បានបងាអ កខ់្ុ ុំ! ឥ ូវរនោះរពលខ្ុ ុំេិតរ ើងវញិ ខ្ុ ុំខ្ម ស្រអ្ៀនពីភាព
លងីរលងើដែលខ្ុ ុំធ្លៃ បម់ន ប៉ាុដនតរៅរពលរ ោះខ្ុ ុំលនិែឹងអ្ែីរសាោះ។ ស្ពោះជាមា ស់្បានបងាអ ក់
ខ្ុ ុំរៅរពលដែលខ្ុ ុំពាយាលអ្្ិសាា នឲ្យ រែវ រហើយស្ពោះអ្ងគបានស្បាបខ់្ុ ុំថា រែវលនិ
ដលនជាបញ្ញា រៅកនុងទុំ កទ់ុំនងរបស់្រយើងរ ើយ ដតជាខ្ុ ុំរៅវញិរទ។ រ្ែើឲ្យខ្ុ ុំរនធត់
ដលនដទន! រៅកនុងវេគបីម្ថ្ងប ា ប់ស្ពោះជាមា ស់្បានរ្ែើឲ្យខ្ុ ុំស្បឈលលុខជាលយួនឹងរស្ច
កតីពិតដែលធ្លៃ ប់រៅជាបជ់ាលយួខ្ុ ុំកនៃងលក។ ស្ពោះអ្ងគបានរបើកស្ុំដែងពីភាពអាតាម និ
យលនិងក្លរយកដតចិតតខៃួនឯង ដែលខ្ុ ុំធ្លៃ បម់នពីលុនលកថារតើខ្ុ ុំជាលនុស្សដែលពិ  
បាករស់្រៅជាលយួខ្ៃ ុំងប៉ាុណាា  និងពីររបៀបដែលខ្ុ ុំអាចរកីរាយបានរៅរពលដែលខ្ុ ុំ
រ្ែើអ្ែីដែលខ្ុ ុំចង់រ្ែើ។ កនុងរយៈរពលបីម្ថ្ងរ ោះ ខ្ុ ុំយុំរស្ាើរដតស្េប់រពល ប៉ាុដនតវាជាក្លរ្ប ់
រផ្តើលកនុងក្លរផ្លៃ ស់្បតូរែល៏អខៃោះរៅកនុងជីវតិរបស់្ខ្ុ ុំ។ 

  
អំណាចននដេចក្តដីេត្តត ក្រណុា 

 

រស្ចកតីរលតាត ករុណាដតងដតយកឈនោះរលើក្លររថាោ លរទស្ (រលើល យា៉ា កុប២:១៣)។ 
រកយលយួរទៀតអាចនិយាយថា រស្ចកតីរលតាត ករុណា េឺជាក្លរលយួអ្សាា រយជាងក្លរ
រថាោ លរទស្។ ខ្ុ ុំ្ងល់ថា លនុស្សរយើងភាេរស្ចើន អាចផ្តល់កតីរលតាត ករុណាែល់ខៃួនឯង
រស្ចើន រទោះបីរយើងែឹងថារយើងមនេុណវបិត័តិ មនភាពកុំរសាយ និងកុំហុស្ជារស្ចើន
ករ៏ោយ។ រៅរពលដែលរយើងែឹងថាស្ពោះជាមា ស់្ផ្តល់កតីរលតាត ករុណាយា៉ា ងរស្ចើនជា
ររៀងរាល់ម្ថ្ងែល់រយើង រ ោះរយើងមនចិតតស្បបុរស្កនុងក្លរផ្តល់កតីរលតាត ែល់អ្នកែម្ទ។ 
រនោះជាររឿងរស្ពង ែល៏អអ្ុំពីរស្តចដែលលនិចងយ់ល់អ្ុំពីស្ពោះេុណ ចុំររោះអ្នកដថ្សួ្ន
ដែលបានរ្ែើ៖ 

មនរស្តចលយួអ្ងគមនចុំក្លរដផ្ៃរឈើែ៏្ ុំលយួ។ គ្នត់បានោុំរែើលរឈើហូបដផ្ៃជា 

កតីរនធតែ់៏្ ុំលយួរៅកនុងជីវតិរបស់្ខ្ុ ុំ
រកើតរ ើងរៅរពលដែលស្ពោះជា
មា ស់្ដណ ុំខ្ុ ុំឲ្យសាគ ល់ខៃួនឯង! 
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រស្ចើនលុខរៅទីរ ោះ។ គ្នត់បានជួលអ្នកដថ្សួ្នជុំ ញមន កឲ់្យដថ្រការែើលរឈើទរ ោះ 
រាល់ម្ថ្ងគ្នត់អាចរបោះដផ្ៃទុុំ និងដផ្ៃទុុំរជារពីរែើលរឈើរផ្សងៗ រហើយស្បលូលោករ់ៅ

កនុងកន្តនតក។ ររៀងរាល់ស្ពឹកអ្នកដថ្សួ្នអាចឲ្យដផ្ៃរឈើទុំងរ ោះរៅែល់រស្តចរៅរពល
ដែលរស្តចរបើកសាវ ក្លរ។  

ម្ថ្ងលយួអ្នកដថ្សួ្នបានរបោះដផ្ៃដ្រ ីរហើយបានយករៅថាែ យរស្តច។ រៅរពលរ ោះ
រស្តចកុំពុងមនអារលមណ៍លនិលអ។ រៅរពលដែលស្ទងរ់រ ើស្ដផ្ៃដ្ររីៅភៃកស វាមនរស់្
ជាតិជូរ។ ែូរចនោះស្ទង់បានជោះកុំហឹងរៅរលើអ្នកដថ្សួ្ន។ ស្ទង់បានជោះដផ្ៃដ្ររី ោះរៅ
រលើអ្នកដថ្សួ្នទុំងកុំហឹង។ វាបានស្តូវកាលរបស់្អ្នកដថ្សួ្ន ប៉ាុដនតអ្នកដថ្សួ្នបាន
និយាយថា «ស្ពោះជាមា ស់្រពញរោយស្ពោះទយ័រលតាត ករុណា»។  

រស្តចបានសួ្រថា «អ្នកចាស់្ជាឈឺ្ បន់ិងខឹង រតើរហតុអ្ែីបានជាអ្នកនិយាយថា «
ស្ពោះជាមា ស់្រពញរោយស្ពោះទយ័រលតាត ករុណា» រៅវញិ? 

អ្នដថ្សួ្នបាននិយាយថា៖ «បពិតស្ពោះករុណា ទូលបងគុំចង់យកមន ស់្លកថាែ យស្ពោះ
អ្ងគរៅម្ថ្ងរនោះ ប៉ាុដនតទូលបងគុំបានបតូរេុំនិត។ របើស្ពោះករុណាេប់មន ស់្លកទូលបងគុំវញិ 
ទូលបងគុំស្បដហលជារបសួ្្ងនរ់ហើយរលើលរៅ។ ស្ពោះជាមា ស់្រពញរោយស្ពោះហឫទ័យ
រលតាត ករុណា ដែលបានផ្លៃ ស់្បតូរេុំនិតរបស់្ទូលបងគុំ»។  

អ្នកដថ្សួ្នបានររៀនទុកចិតតស្ពោះជាមា ស់្ រទោះបីជាមនររឿងហាកប់ីែូចជាលនិយុតតិ 
្លច៌ុំររោះគ្នតក់រ៏ោយ។ ររឿងអាចរកើតរ ើងអាស្កកជ់ាងអ្ែីដែលបានរកើតរ ើងរៅ
រទៀងរបើគ្នម នរស្ចកតីរលតាត ករុណាពីស្ពោះជាមា ស់្រទ!  

រយើងគ្នម នលូលរហតុណារផ្សងកនុងក្លរផ្តល់កតីរលតាត ករុណាែល់អ្នកែម្ទ រស្ៅពីក្លរ
ពិតដែលស្ពោះជាមា ស់្បានរ្ែើ និងបានបងាា ញកតីរលតាត ករុណាែល់រយើងរ ើយ។ ស្ពោះ
អ្ងគរ ុំពឹងថារយើងនឹងផ្តល់ែល់អ្នកែម្ទនូវអ្ែីដែលស្ពោះអ្ងគបានផ្តល់ែល់រយើងរោយស្ពោះ
ទយ័ស្បបុរស្។ ស្ពោះអ្ងគអ្តរ់ទស្ែល់រយើងរហើយរ ុំពឹងថារយើងនឹងអ្តរ់ទស្ែល់
អ្នកែម្ទ ស្ពោះអ្ងគស្ស្ឡាញ់រយើងរោយគ្នម នលកខខ័័ណឌ  រហើយស្ពោះអ្ងគរ ុំពឹងថារយើងនឹង
ស្ស្ឡាញ់អ្នកែម្ទែូចគ្នន  ស្ពោះអ្ងគផ្តល់ស្ពោះេុណចុំររោះបរាជយ័របស់្រយើង រហើយស្ពោះ
អ្ងគករ៏ ុំពឹងថារយើងនឹងផ្តល់កតីរលតាត ែល់អ្នកែម្ទដែរ។ ស្ពោះអ្ងគមា ស់្លនិរ ុំពឹងឲ្យរយើង
ថាែ យនូវអ្ែីដែលរយើងលនិមនរ ោះរ ើយ ែូរចនោះស្ពោះអ្ងគបុំរពញែល់រយើងនូវរបស់្លអ
ស្េបយ់ា៉ា ងដែលរយើងស្តូវក្លរ រ្ែើឲ្យរយើងអាចរកីរាយជាលយួជីវតិរបស់្រយើង និងែុំ
ណាងឲ្យស្ពោះអ្ងគយា៉ា ងលអ។ ខ្ុ ុំអាចស្ស្ម្លថារស្តចដែលគ្នម នកតីរលតាត បានេិតអ្ស់្រយៈ
រពលយា៉ា ងយូរ ពីឥរយិាបថ្រពញរោយកតីរលតាត ដែលអ្នកដថ្សួ្នមន! រៅរពលដែល
រយើងផ្តល់កតីរលតាត ែល់លនុស្ស ពួករេនឹងមនក្លរអ្សាា រយរៅកនុងចិតត ជាពិរស្ស្ េឺរៅ 



186                              ការទុកចិត្តឥត្រដ្គើ! 
រពលដែលពួករេែឹងចាស់្ថាពួករេស្តូវទទួលពិនយ័។  

ខ្ុ ុំចងសុ់្ុំឲ្យអ្នកចុំណាយរពលពីរបី ទី រហើយស្ញ្ជ ឹងេិតថា រតើរៅកនុងជីវតិរបស់្
អ្នកមនអ្នកណាដែលអ្នកស្តូវដតផ្តល់កតីរលតាត ឲ្យឬរទ។ កតីរលតាត  េឺជាអ្ុំរណាយ។ វាលនិ
អាចស្នសុំ ឬជាក្លរដែលលនុស្សស្លនឹងទទួលរ ើយ ប៉ាុដនតរៅរពលដែលរេបាន
ទទួលរោយឥតេិតម្ថ្ៃ រេនឹងមនបទពិរសា្នជ៍ាលយួនឹងអ្ុំណាចម្នកតីស្ស្ឡាញ់
របស់្ស្ពោះជាមា ស់្រៅកនុងក្លរអ្នុវតតជាកដ់ស្តងដែលនឹងផ្លៃ ស់្បតូរពួករេ។  
 ស្ពោះជាមា ស់្បានផ្តល់ស្ពោះេុណែល់ រែវ រហើយនិងខ្ុ ុំកនុងក្លរអ្ត់រទស្ែល់
ឪពុករបស់្ខ្ុ ុំដែលគ្នត់បានរ ុំរោភបុំរនែល់ខ្ុ ុំក្លលពីខ្ុ ុំរៅរកមង រហើយរយើងផ្តល់កតី
រលតាត ែល់គ្នតក់នុងរពលគ្នត់្ស់្ និងដថ្រកាគ្នត់រហូតែល់គ្នតោ់្ករោករនោះ
រៅ។ ខ្ុ ុំ្ុំពីអ្ែីដែលគ្នត់បាននិយាយលកក្លនរ់យើងថា «លនុស្សភាេរស្ចើនស្បដហលជា
ចងស់្ុំឡាប់បា៉ា រោយសារដតអ្ុំរពើដែលបា៉ា ស្បស្ពឹតត ប៉ាុដនតកូនៗដបរជារ្ែើលអចុំររោះបា៉ា រៅ
វញិ»! គ្នតព់ិតជាបានទទួលស្ពោះរយស្ ូបីឆ្ន ុំលុនគ្នត់សាៃ ប់ រហើយខ្ុ ុំពិតជាអ្រស្ពោះេុណ
ស្ពោះជាមា ស់្ចុំររោះររឿងរនោះ។ ស្ពោះអ្ងគបានបងាា ញកតីរលតាត ែល់គ្នតត់ាលរយៈរយើង។ 
ស្ពោះអ្ងគរ្ែើក្លរតាលរយៈ និង្បម់្ែេូរជាលយួលនុស្ស រហើយ ស្ពោះអ្ងគចងរ់ស្បើស្បាស់្
រយើងរាល់គ្នន រោយររបៀបសាលញ្ា។ មនលនុស្សជារស្ចើនរៅកនុងពិភពរោកដែល
បានបាតប់ង ់និងមនក្លរឈឺ្ ប។់ ពួករេអាចសាកលបងជាលយួសាស្ លយួចុំនួន 
និងមនក្លរបាកទ់ឹកចិតត ប៉ាុដនតរបើពួករេជួបស្ពោះរយស្ ូ ពួករេនឹងលនិរៅែដែលរ ើយ 
។ ស្បដហលជាស្ពោះអ្ងគអាចជួបជាលយួនរណាមន ក់រៅកនុងជីវតិរបស់្អ្នកតាលរយៈេុំរូ
ជីវតិអ្នក។ ចូរបតូរផ្លត ចប់ងាា ញែល់លនុស្សអ្ុំពីស្ពោះរយស្ ូថាស្ពោះអ្ងគជាអ្នកណា ជាជាង
ស្គ្ននដ់តពាយាលស្បាបព់ួករេ។ រកយស្ុំែីអាចអ្ស់្តម្លៃ និងគ្នម នអ្ុំណាចរបើគ្នម ន
ស្កលមភាពរែើលបជីាក្លរសាត ររ ើងវញិ។  

អ្ស់្រយៈរពលជារស្ចើនឆ្ន ុំ ដែលខ្ុ ុំបានរ ើញលនុស្សទុំងឡាយពាយាលស្បាប់
ឪពុករបស់្ខ្ុ ុំឲ្យគ្នតផ់្លៃ ស់្បតូរអាកបបកិរយិារបស់្គ្នត់ រស្រោះគ្នតអ់ាតាម និយល និង
ររលរកយកុំររាលរស្ាើរដតរពញលយួជីវតិរបស់្គ្នត់ ប៉ាុដនតរទោះបីជាមននរណានិ
យាយរៅក្លនគ់្នត់រស្ចើនយា៉ា ងណាកតី កល៏និមនរកើតផ្លលអរ ើយ។ រទោះជាយា៉ា ង
ណាករ៏ោយ រៅរពលដែលគ្នតម់នបទពិរសា្ជាលយួកតីរលតាត របស់្ស្ពោះជាមា ស់្ 
ែួងចិតតរងឹរូស្របស់្គ្នត់្ ប់រផ្តើលរោយ រហើយស្ពោះជាមា ស់្អាចផ្លៃ ស់្បតូរគ្នតប់ាន។ 
រស្ក្លយរពលដែលគ្នត់បានទទួលស្ពោះរយស្ ូជាស្ពោះស្រន្តងាគ ោះរបស់្គ្នត់ គ្នតក់ប៏ាន
ស្ជលុជទឹក រហើយគ្នតក់ប៏ានផ្លៃ ស់្បតូរយា៉ា ងពិតស្បាកែ។ គ្នតអ់ាចរស់្រៅបានដតបីឆ្ន ុំ
រទៀតប៉ាុរណាា ោះ ប៉ាុដនតអ្រស្ពោះេុណស្ពោះជាមា ស់្ឥ ូវរនោះគ្នត់រៅឯសាា នសួ្េ។៌  
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ស្ពោះជាមា ស់្លនិបានបងខុំលនុស្សឲ្យរ្ែើអ្ែីដែលស្បឆ្ុំងនឹងបុំណងរបស់្ពួករេរទ រហើយ
រយើងកល៏និេួរពាយាលរ្ែើវាដែរ។ វាលនិខុស្រទកនុងក្លរពាយាលនិយាយរៅនរណា
មន កអ់្ុំពីឥរយិាបថ្ខុស្្គងរបស់្ពួករេដែលរ្ែើឲ្យរេឲ្យអ្នក ឬកអ៏្នកែម្ទរទៀតឈឺ្ ប ់
ដតរបើរេបែិរស្្រកយស្ុំែីរបស់្រយើង រ ោះរយើងខជោះខ្ជ យរពលរវោរបស់្រយើង របើ
រយើងរៅដតពាយាលបញ្ាុ ោះបញ្ាូ លរេឲ្យផ្លៃ ស់្បតូរ។ ខ្ុ ុំធ្លៃ បប់ានរ ើញក្លរផ្លៃ ស់្បតូរែ ៏  
អ្សាា រយរៅកនុងលនុស្សអ្ស់្រយៈរពលជារស្ចើនឆ្ន ុំ ប៉ាុដនតលនិដលនរោយសារដតខ្ុ ុំនិយាយ
រៅពួករេឲ្យរេផ្លៃ ស់្បតូររ ោះរទ។ ស្ពោះជាមា ស់្រ្ែើក្លរផ្លៃ ស់្បតូរលនុស្សរៅរពលដែល
រយើងអ្្ិសាា នឲ្យរេ! 

ស្ពោះបនាូលរបស់្ស្ពោះអ្ងគដចងថា របើន្តស្តីមន ក់មនបតីដែលលនិរជឿ  ងអាចយកឈនោះ
គ្នតប់ានរោយអាកបបកិរយិាលអ ដតលនិដលនរោយរកយស្ុំែីរបស់្ ងរ ើយ (រលើល 
១រពស្តុស្៣:១)។ ខ្ុ ុំចាស់្ណាស់្ថារៅរពលដែលន្តស្តីរ ោះពាយាលបញ្ាុ ោះបញ្ាូ លបតី
 ងឲ្យផ្លៃ ស់្បតូរ គ្នតន់ឹងក្លន់ដតលនិចងផ់្លៃ ស់្បតូរ! ស្ពោះជាមា ស់្ពូដករបញ្ាុ ោះបញ្ាូ ល
លនុស្សឲ្យរេរ្ែើ ឬលនិឲ្យរេរ្ែើររឿងរផ្សងៗជាងរយើងរាល់គ្នន ។  

ស្តូវដតមនក្លរបតូរផ្លត ចក់នុងក្លរអ្្ិសាា ន ជាជាងពាយាលផ្លៃ ស់្បតូរលនុស្ស រហើយ
អ្នកនឹងរ ើញលទធផ្លលអស្បរស្ើររស្ចើនជាង។  

 

ការស្ឋា ន 
 

អ្ុំរពើបាបម្នក្លរសាម ន េឺជាអ្ុំរពើបាបដែលរយើងកុំរបានឮ ប៉ាុដនតរយើងស្តូវដតឮពីវាឲ្យ
បានរស្ចើន។ ក្លរសាម ន(ក្លរស្ននិោា ន) រកើតរចញពីែួងចិតតអ្ុំណួត រហើយមននរណា
មន កស់ាម នអ្ែីលយួ រេនឹងរ្ែើក្លរស្រស្លចចិតតទុំងពួករេគ្នម នសិ្ទធិកនុងក្លរស្រស្លច និងរ្ែើ
អ្ែីលយួដែលរេលនិបានទទួលក្លរអ្នុញ្ញា តិឲ្យរ្ែើ។  

បុេគលិកដែលពូដកសាម នកុំរបានរ ើងឋានៈណាស់្ កូនដែលពូដកសាម ននឹងបញ្ាប់
រោយបាតប់ងអ់្ភយ័ឯកសិ្ទធរហើយបុស្តរបស់្ស្ពោះជាមា ស់្ដែលពូដកសាម នស្តូវដតមន
ក្លរផ្លៃ ស់្ដស្បលុននឹងពួករេអាចរ្ែើក្លរឲ្យស្ពោះជាមា ស់្រោយមនស្បសិ្ទធភាព។ ក្លររ្ែើ
ក្លរស្រស្លចចិតតរោយខៃួនរយើង រោយលនិយល់ែល់ស្ពោះជាមា ស់្ េឺជាក្លរសាម ន។   

 

ឥ ូវរនោះ ឯពួកអ្នកដែលថា ម្ថ្ងរនោះ ឬម្ថ្ងដស្អករយើងនឹងរៅឯស្កុងណា 



188                              ការទុកចិត្តឥត្រដ្គើ! 
លយួ  រហើយនិងរៅស្ស្ុករ ោះអ្ស់្១ឆ្ន ុំ  រែើលបីនឹងរកសីុ្ឲ្យបានចុំរណញ 
 អ្នករាល់គ្នន លិនែឹងជានឹងរកើតមនយា៉ា ងណាែល់ម្ថ្ងដស្អករទ ែបិតជីវតិ
អ្នករាល់គ្នន ជាអ្ែី េឺជាចុំហាយទឹករទរតើ ដែលរ ើញដត១ដភៃត រចួបាត់
រៅ  េួរដតបាននិយាយែូរចនោះវញិថា របើរយើងរស់្រៅ រហើយស្ពោះអ្មា ស់្
ស្ទងស់្ពែស្ពោះហឫទ័យ រ ោះរយើងនឹងរ្ែើក្លររនោះ ឬក្លររ ោះ  ដតឥ ូវរនោះ 
អ្នករាល់គ្នន មនរស្ចកតីអ្ុំណួត អ្ុំពីរកយអ្តួអាងរបស់្ខៃួ នែូរ ន្ ោះ រហើយ
ស្េបទ់ុំងរស្ចកតីអ្ុំណួតយា៉ា ងរ ោះ សុ្ទធដតអាស្កក់ទុំងអ្ស់្។  

យា៉ា កុប ៤:១៣-១៦ 
 

ក្លររ្ែើស្កលមភាពរោយលនិបានេិតពីស្ពោះជាមា ស់្ លនិបានអ្្ិសាា ន និងលនិបាន
ទុកចិតតផ្ៃូវរបស់្ស្ពោះអ្ងគ េឺលនិដលនជាអ្ែីលយួដែលសាា នសួ្េ៌អ្បអ្រសារទរជាលយួ   
រ ើយ។ វាបងាា ញពីអ្រយិាបថ្ម្នអ្ុំណួតដែលរយើងស្តូវដតផ្លៃ ស់្បតូរ។  

ក្លរស្រស្លចចិតតថា លនុស្សមន ក់ស្តូវផ្លៃ ស់្បតូរ រហើយពាយាលរ្ែើក្លរផ្លៃ ស់្បតូរពួករេ 
េឺជាក្លរសាម ន។ ែូរចនោះរហើយបានជាខ្ុ ុំទទូចថា រទោះបីជារពលរយើងអ្្ិសាា នឲ្យ
នរណាមន ក់ផ្លៃ ស់្បតូរ រយើងស្តូវដតរ្ែើរោយឥរយិាបថ្ប ា បខៃួន រោយែឹងថារយើងក៏
មនចុំណុចជារស្ចើនដែលស្តូវផ្លៃ ស់្បតូរដែរ។  

ខ្ុ ុំពិតជាមនអ្ុំណរណាស់្រៅរពលដែលស្ពោះជាមា ស់្អ្ត់្ មតជ់ាលយួខ្ុ ុំ ប៉ាុដនតជា
រស្ចើនែងខ្ុ ុំបានសុ្ុំឲ្យស្ពោះអ្ងគអ្ត់្ មតជ់ាលយួអ្នកែម្ទ។ រយើងលនិអាចយល់ស្េបរ់ពល
បានរទថា រតើរហតុអ្ែីបានជាស្ពោះជាមា ស់្លនិផ្លៃ ស់្បតូរលនុស្សដែលស្បស្ពឹតតជាលយួ
រយើងរោយលនិស្បស្កតី។ របើតាលស្ុំែីរោក ប៉ាូល ស្ពោះជាមា ស់្បានបងាា ញរស្ចកតី
ស្បបុរស្ និងពនាររពលម្នក្លរក្លតរ់ទស្រែើលបឲី្យលនុស្សដស្បចិតត(រលើល រ ៉ាូល២:៤)។ 
របើស្ពោះជាមា ស់្អាចបងាា ញកតីរលតាត  និងទុកឲ្យលនុស្សមនឥរយិាបថ្លនិលអអាចដស្ប
ចិតតបាន ស្បដហលជារយើងកេ៏ួរដតរ្ែើតាលស្ពោះអ្ងគដែរ។  

ខ្ុ ុំធ្លៃ បម់នរៅហាែ យមន ក ់ ដែលគ្នតស់្បស្ពឹតតជាលយួបុេគលិករោយលនិស្បស្កតី    
ដែរ។ គ្នតល់និបានរក្លតស្ររស្ើរចុំររោះក្លរខិតខុំស្បឹងដស្បងរ្ែើក្លររបស់្បុេគលិករទ 
លនិបានបងស់្បាកែ់ល់ពួករេឲ្យបានស្តឹលស្តូវរ ើយគ្នតឆ់្ប់ស្តីបរ ា ស្ចុំររោះកុំហុស្ 
តិចតួច រហើយលនិរចោះរគ្នរពអ្នកែម្ទរទៀតផ្ង។ គ្នតជ់ាស្េិស្តបរស័ិ្ទ រហើយគ្នតេ់ួរ
ដតែឹងរស្ចើនជាងរនោះ រហើយខ្ុ ុំស្តូវដតទទួលសាគ ល់ថាខ្ុ ុំធ្លៃ បសួ់្រស្ពោះជាមា ស់្ថារតើរហតុ
អ្ែីបានជាស្ពោះអ្ងគអ្នុញ្ញា តឲ្យគ្នតរ់ៅដតមនឥរយិាបថ្លនិលអ រហើយរហតុអ្ែីបានជា
ស្ពោះអ្ងគលនិរ្ែើអ្ែីលយួរែើលបបីញ្ឈបគ់្នត។់ មនដតលនុស្សដែលពូដកសាម នប៉ាុរណាា ោះ 
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ដែលសួ្រស្ពោះជាមា ស់្! ស្បដហលជាខ្ុ ុំអាចអ្្ិសាា នលអជាងរនោះថា «ស្ពោះអ្ងគមា ស់្រអ្ើយ 
ទូលបងគុំែឹងថាស្ពោះអ្ងគកុំពុងរ្ែើអ្ែីរហើយទូលបងគុំសូ្លអ្្ិសាា នថាគ្នតន់ឹងសាត ប់ស្ពោះអ្ងគ 
និងរ្ែើអ្ែីៗដែលស្តឹលស្តូវ។ គ្នតប់ានរ្ែើឲ្យទូលបងគុំឈឺ្ ប់ ដតទូលបងគុំែឹងថាអាកបប
កិរយិារបស់្គ្នតរ់្ែើឲ្យស្ពោះអ្ងគឈឺ្ ប់ខ្ៃ ុំងជាងទូលបងគុំរៅរទៀត។ អ្រេុណស្ពោះអ្ងគ
ស្ស្មប់ក្លរអ្ត់្ មតែ់អ៏្សាា រយដែលស្ពោះអ្ងគមនស្ស្មប់រយើងរាល់គ្នន »។  

ជាររឿងរស្កៀលស្កុំលយួ ដែលបុរស្រ ោះលនិផ្លៃ ស់្បតូររ ើយរហូតែល់ស្ពោះជាមា ស់្
បានែកគ្នតយ់ករៅ។ ជាលទធផ្លជីវតិរបស់្គ្នតល់និបានផ្លៃ ស់្បតូរតាលអ្ែីដែលគ្នត់
េួរសាត ប ់និងចុោះចូលជាលយួស្ពោះជាមា ស់្រទ។ ររឿងរនោះរ្ែើឲ្យខ្ុ ុំរស្កៀលស្កុំរៅរពលដែល
ខ្ុ ុំេិតពីវា ឥ ូវរនោះខ្ុ ុំពិតជាស្បាថាន ថា រៅរពលរ ោះខ្ុ ុំេួរដតចុំណាយរពលរស្ចើនជាង
រនោះកនុងក្លរអ្្ិសាា នស្ស្មបប់ុរស្រ ោះជាជាងក្លរលនិស្បាយចិតតជាលយួគ្នត ់ និង
ស្ពួយបារលភអ្ុំពីអ្ែីដែលគ្នត់បានរ្ែើោកខ់្ុ ុំ។  

រៅរពលដែលលនុស្សរៅកនុងជីវតិរបស់្អ្នកលនិរស់្រៅតាលដតអ្ែី ដែលពួករេេួរ 
រស់្រៅ រហើយអាកបបកិរយិារបស់្ពួករេរ្ែើឲ្យរយើង និងអ្នកែម្ទរទៀតឈឺ្ ប់ រយើង
ស្តូវដតអ្្ិសាា នរោយចិតតពាយាលស្ស្មបព់ួករេ។ អ្្ិសាា នរែើលបឲី្យពួករេសាត ប់
ស្ពោះជាមា ស់្លុនរពលអ្ែីៗយឺតរពល។ ស្បរភទម្នឥរយិាបថ្ស្បកបរោយកតីរលតាត រនោះ េឺ
ស្បរស្ើរជាងក្លររថាោ លរទស្រស្ចើនណាស់្! រោក រែតរចី បុនហូហែ័របាននិយាយថា 
«រោយសារដតក្លររថាោ លរទស្អ្នកែម្ទ រ្ែើឲ្យរយើងរលើលលនិរ ើញពីភាពអាស្កក់
របស់្ខៃួនឯង រហើយក្លរេិតពីអ្ុំរពើលអរបស់្អ្នកែម្ទកែូ៏ចជាបងាា ញថារយើងជាលនុស្ស
ដបបរ ោះដែរ»!  

រយើងនឹងមនអ្ុំណរជាលយួនឹងស្នតិភាពរស្ចើនរៅកនុងជីវតិរបស់្រយើង របើរយើង
អ្្ិសាា នស្ស្មបអ់្នកែម្ទជាជាងពាយាលផ្លៃ ស់្បតូរពួករេ រហើយស្ពោះជាមា ស់្នឹងរ្ែើអ្ែី
ដែលស្ពោះអ្ងគអាចរ្ែើបាន។ រៅរពលដែលរយើងរង់្ ុំក្លរផ្លៃ ស់្បតូរដែលរយើងស្បាថាន
រកើតរ ើងរៅកនុងជីវតិ ស្តូវឲ្យស្បាកែថា រយើងរៅដតរសាម ោះស្តងច់ុំររោះអ្ែីៗស្េបយ់ា៉ា ង
ដែលស្ពោះជាមា ស់្ឲ្យរយើងរ្ែើ។ ចូរឲ្យរយើងរ្ែើជាលនុស្សរចោះបតដ់បន និងជាលនុស្ស
ដែលអាចឲ្យស្ពោះហស្តរបស់្ស្ពោះអ្ងគសូ្នបាន រហើយសុ្ុំឲ្យស្ពោះអ្ងគរ្ែើឲ្យរយើងក្លៃ យជា
លនុស្សដែលសាកស្លឲ្យស្ពោះអ្ងគរស្បើ។ 
 

 



 
ជំពូក ២១ 

 
ការដ ោះស្រាយជាមយួការសង្សយ័ 

 
ចូរក ុំជីកកបក់ន ងការសងសយ័អ្វីដែលអ្នកបានដុំកន ងសសចកតីជុំសនឿសៅ ។ 

សអ្លីសាដប៊ែត សអ្លីអ្ូត 
 

 
វាអាចជាការងាយស្សួលកន ងការទ កចិតតស្រះជាម្ចា ស់ ស្បសិនសបើការសងស័យមនិបាន
ចូលមកសួរស ខទ កខសយើង ប  ដនតវាមនិអាចសៅរចួស ះសទ ែូសចនះសយើងស្តូវសរៀបចុំែុំ
ស ះស្ាយជាមយួវា។ វាជាការងាយស្សួលសែើមបចីង់បានសស្ម្ចបក់ារមនិម្ចនការ
ស្បឆុំង មយួ ប  ដនតវាមនិដមនជាការស្បាកែនិយមស ះសទ។ ស្បសិនសបើមនិម្ចនការ
លបួង។ ស្បសិនសបើមនិម្ចនការភយ័ខ្លា ច។ ស្បសិនសបើការសងស័យមនិបានសចញមក! 
ប  ដនតរួកវាកុំរ ងែុំស ើ រការសៅស ើយ រួកវាសៅមនិទានម់្ចនបញ្ហា  ជាញឹកញាប់សយើង
ជាអ្នកអ្ន ញ្ហា តឲ្យរួកវាសកើតស ើង។ ស្រះជាម្ចា ស់បានស្បាប់សយើងថាឲ្យម្ចនជុំសនឿនិង
ក ុំម្ចនការសងសយ័ស ើយ ស ើយស្ទងក់ម៏និដែលស្បាបស់ទថា ការសងស័យនឹងមនិមក
សាះ មកសួរស ខទ កខសយើងមតងម្ចា លស ះ។ ស ត ផលទាុំងមូលដែលស្រះជាម្ចា ស់
ស្បាបស់យើងមនិឲ្យសងសយ័ គឺរីសស្រះស្ទងែ់ឹងថាវានឹងមក ស ើយស្ទងច់ងឲ់្យសយើងរចួ 
រាល់ជាសស្សចសែើមបសីដះស្ាយជាមយួវាយ ងរ ័សស ើយស្តឹមស្តូវសៅសរលដែលវា
សកើតស ើង។  

ថ្មីៗសនះខ្ ុំបានចាប់សផតើមស្វើកមមវ ិ្ ីទូរទសសនម៍យួសៅសលើអ្វី ដែលខ្ ុំស្ាើយសៅនឹងសុំ
 ួររបស់អ្នកទសស អ្ុំរីការទ កចិតត។ ស្តសតីម្ចន ក់បានសផ្ើសុំ ួរតាមរយ:សវបាយរ ៍
របស់សយើងអ្ុំរីការសងស័យ។  ងបាននិយយថា  ងរាយមទ កចិតតស្រះ  ងចង់
ទ កចិតតស្រះ ប  ដនត ងហាកែូ់ចជាមនិអាចបុំបាត់ការសងសយ័ដែលស្វើឲ្យ ងឈចឺាប់
ស ះសទ ស ើយ ងបានសួរខ្ ុំរីអ្វីដែល ងអាចនឹងស្វើបាន។ 

ស្បដ លជាអ្នកម្ចនសុំ ួរែូចគ្នន ដែរ ខ្ ុំែឹងថា ខ្ ុំ
បានស្វើវាសៅសរលមយួ។ សសចកតីទ កចិតត គឺថា សយើងមនិ
អាចរកាការមកែល់ននសសចកតីសងសយ័និងការរាយម

សយើងអាចសរៀនសងស័យការ
សងសយ័របស់សយើង។ 
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សែើមបលួីចសសចកតីជុំសនឿនិងទុំន កចិតតរបស់សយើងសលើស្រះជាម្ចា ស់បានស ះសទ។ ប  ដនត
សៅសរលដែលការសងស័យមកែល់ សយើងអាចសស្ជើសសរ ើសការមនិអ្ន ញ្ហា តឲ្យវាម្ចន 
ឥទិធរលមកសលើសយើងបាន។ សយើងអាចសរៀនសងស័យសលើការសងស័យរបស់សយើង! 

សៅសរលដែលស្រះជាម្ចា ស់ស្បាប់សយើងមនិឲ្យស្វើអ្វីមយួ ស្ទងគ់ឺមនិដមនស្បាប់សយើង
ថា សយើងនឹងមនិទទួលការលបួងឲ្យស្វើវាស ះសទ ឬ នឹងមនិម្ចនអារមម ៍ ែូចជាកុំរ ង
ស្វើវា ឬ ស្តូវការបែិសស្ការស្វើវាស ះសទ។ ជាក់ដសតងស្ទងក់ុំរ ងស្បាបស់យើងផទ យមក    
វញិ។ ស ត អ្វីស្បាប់សយើងថា «ក ុំភយ័ខ្លា ច» ដែលសយើងម្ចនឳកាសនឹងភយ័ខ្លា ចស ះ? 
ស ត អ្វីស្បាបស់យើងថាមនិស្តូវចូលសៅកន ងការលបួង ទាុំងដែលសយើងកុំរ ងនឹងស្តូវបាន
លបួង? ស ត អ្វីស្បាប់សយើងក ុំឲ្យ សងស័យទាុំងដែលសយើងកុំរ ងនឹងម្ចនឱកាសនឹង
សងសយ័ស ះ? 

ការមនទិលសងសយ័នឹងមក ប  ដនតសយើងមនិស្តូវការ អ្ន ញ្ហា តឲ្យវាស្វើឲ្យសយើងវសងវងរី
ទុំ កទ់ុំនងជានឹងស្រះបនទូលសនារបស់ស្រះជាម្ចា ស់ស ះសទ។ 

 

ឧទាហរណ៍ពីព្ពះគម្ពីរ 
 

សោកអ្័រស្បាហាុំគឺជាឧទា រ ៍ែល៏អបុំផ តមយួដែលខ្ ុំែឹង សៅសរលដែលសយើងចង់
សរៀនអ្ុំរីរសបៀបដែលមន សសម្ចន ក់ សៅកន ងទុំ កទ់ុំនងជាមយួស្រះជាម្ចា ស់សដះស្ាយ
ការមនទិលសងសយ័។ សោកអ្័រស្បាហាុំបានទទួលសសចកតីសនារីស្រះជាម្ចា ស់ដែល
គ្នតន់ឹងារា នឹងម្ចនកូន។ តាមាា នភារតាម្មមជាតិរបស់គ្នតគ់ឺវាមនិអាចសៅរចួ
ស ះសទ រីសស្រះតាមអាយ កាលរបស់រួកសគទាុំងរីរ កវ់ាបានកនាង ួសរីការដែល
អាចម្ចនកូនបានសៅស ើយ។ សយងតាមខគមពរី សោកអ្័រស្បាហាុំមនិម្ចនស ត ផលអ្វី
ទាុំងអ្ស់នឹងសងឃមឹ ប  ដនតគ្នតប់ានសងឃមឹកន ងសសចកតីជុំសនឿ (រ  ូម ៤៖១៨)។ 

សៅសរលដែលគ្នតរ់ិចារ រីការបាតប់ងច់ុំ ង់ននរាងកាយរបស់គ្នត ់ ស ើយ
និងការដែលមនិអាចម្ចនកូនបានននរាងកាយរបស់ារា ស ះ សសចកតីជុំសនឿរបស់អ្័រ
ស្បាហាុំសៅដតមនិច ះអ្នថ់្យ(រ  ូម៤៖១៩)។ ការគ្នម នជុំសនឿនិងមនិម្ចនទុំន កចិតតមនិ
បានស្វើឲ្យគ្នតស់ររា(ដែលម្ចនមនទិលសងសយ័) ទាកទ់ងនឹងសសចកតីសនារបស់ស្រះ
ស ះសទ រីសស្រះគ្នត់បានទទួលកុំោុំងសដយារការសសសើរតសមាើងស្រះជាម្ចា ស់ (រ  ូម 
៤៖២០)។ ស្រះបនទូលសនារបស់ស្រះចុំសរះសោកអ្រ័ស្បាហាុំនឹងារា បានសកើតស ើង 
សទាះបីជាវាបានចុំ យសរលយូរជាងអ្វីដែលរួកសគបានគិតវារីែុំបូង។ 

ខ្ ុំអាចស្សនមសមើលរីរសបៀបដែលការសងស័យរាយមបងាខ ុំងមន សស ដែលសយើង 



192                              ការទុកចិត្តឥត្រដង្គើ! 
បានអានអ្ុំរីស្រះគមពរីអ្ុំរីការផ្លា ស់បតូរជាមយួស្រះ។ ស្រះគមពរីសរសរញសៅសដយឧទា
 រ ៍ននមន សសដែលទ កចិតតស្រះជាម្ចា ស់ សទាះបីជារួកសគធ្លា បម់្ចនបទរិសា្នរ៍ី
ភារផទ យគ្នន ែអ៏្ាា រយ សសចកតីលុំបាកសវទ  ស ើយនឹងសរលដែលវនិិចឆយ័សដយភារ 
អ្យ តតិ្ម។៌ ជាការរិត ស់ភារមនទិលសងស័យបានមកសួរស ខទ កខយ ូដសប កុំ  ង
សរលដែលគ្នត់ជាបគ់ កសស្ម្ចប់បទឧស្កិែឋដែលគ្នតម់និបានស្បស្រឹតត... ស ើយអ្ ីសទ័រ
ែូចដែល ងបានសរៀបចុំសៅម ខសសតចសដយមនិបានទទួលការអ្ស ជ្ ើញ សទាះបីវាជា
សទាសឧស្កិែឋដែលស្តូវផត ទ សទាសសដយសសចកតីាា បក់តី... ស ើយសោកប ូលែូចដែល
សោកបានស្វើែុំស ើ រ ុំែុំ ឹងលអននស្រះស្គិសត ម្ចនដតការស្បឈមម ខជាមយួនឹង
បញ្ហា ការស្វើទ កខប កសមនញ គ ក ការវាយែ ុំ ការអ្តឃ់្លា ន ស ើយនឹងសសចកតីលុំបាកសវទ 
សផសងៗកតី។ ប  ដនតមន សសទាុំងសនះរួកសគម្ចន ក់ៗ បានស ើញភារសាម ះស្តង់ននស្រះ ស ើយ
រួកសគតតាុំងសស្ម្ចប់ការស្បយ ទធយ ងលអននសសចកតីជុំសនឿ។ 

 

ការយលដ់ងឹអំពីការព្រឆំង 
 

ថ្មីៗសនះខ្ ុំបានែឹងថាការស្វើឲ្យម្ចនសសរភីាររីអ្វីមយួតាមរយ:ស្រះគ  របស់ស្រះ មនិ
ដមនដតងដតម្ចននយ័ថា ជាការបាតស់ៅទាុំងស្សុងននវតា ស ះ ស ះសទ។ សយើងម្ចនសសរ ី
ភាររីការឈចឺាបន់នអ្តីតកាលរបស់សយើង ប  ដនតសរលខាះវាសៅដតអាចមកសួរស ខ
ទ កខសយើងបាន។ សយើងម្ចនសសរភីាររីភារភយ័ខ្លា ច ប  ដនតវាបងាា ញខាួនសៅកន ងសរល
សវោដែលមនិសមស្សប មយួ សដយស្គ្នន់ដតស ើញថា ស្បសិនសបើវានឹងចូលមក
កន ងជីវតិរបស់សយើងជាថ្មីមតងសទៀត។ 

សៅកន ងស្រះគមពរីលូកាជុំរូកបនួ សយើងស ើញរីករ ីរបស់ស្រះសយស៊ែូ ដែលបាន
ចាបស់ផតើមែឹក ុំសដយស្រះវញិ្ហា  បរសិ ទធសៅកន ងទីរសហាឋានសែើមបទីទួលការលបួងរី
វញិ្ហា  អាស្កក។់ កន ងសរលដសសិបនថ្ៃដែលស្ទង់បានគងស់ៅទីស ះ ស្ទងប់ានស៊ែូស្ទាុំ
នឹងសសចកតីលបួងសផសងៗគ្នន  សដយទទួលបានជ័យជុំនះសលើការស៊ែូស្ទាុំនិមយួៗ។ ស្រះ
គមពរីបានដចងថា សៅសរលការសបាកបសញ្ហឆ តស្គប់យ ងបានប ា្ ប ់ វញិ្ហា  អាស្កកក់៏
បានសចញឆៃ យសៅ សែើមបរីង់ចាុំឪកាសសផសងៗសទៀត (លូកា៤៖១៣)។ កន ងរកយសផសង
សទៀត ស្រះសយស៊ែូបានឈនះការស្បយ ទធ ប  ដនតការស្បយ ទធែនទសទៀតនឹងមក។ ការស្បឆុំង
នឹងមក! 

សយើងម្ចនបទរិសា្នន៍ឹង ការស្បកួតស្បដជងដែលាកលបងសសចកតីជុំសនឿរបស់
សយើងកន ងស្រះ។ វាជាការរាយមសៅកន ងចស្តងាា នននសសចកតីទ កខស្រួយ ស ើយសសចកតី
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សងឃមឹនឹងសចញមកសដយភាររងឹម្ចុំ និងភារឋតិសឋរ។ មនទិលសងសយ័ ភារភយ័ខ្លា ច 
និងការស្រួយបារមភគឺជាដផនកននការស្បឆុំង។ ជាមយួនឹងឱកាសការស្បឆុំងវានឹងមក 
(១កូរនិថូ្ស១៦៖៩)។ សោកប ូលបាននិយយថា សៅសរលដែលគ្នតច់ងស់្វើការលអ 
ការអាស្កកដ់តងដតបានមក(រ  ូម៧៖២១)។ សយើងមនិស្តូវការអ្ន ញ្ហា តឲ្យវាឈនះសសចកតី
ជុំសនឿរបស់សយើងបានសទ ប  ដនតវានឹងមក! 

ការស្បឆុំងវានឹងមកកន ងទុំរង់ជាសស្ចើន ប  ដនតភារស្វសស្បដ សននរសបៀបដែលវាមក 
សចត របស់វាគឺសែើមបសី្វើឲ្យសយើងសបាះបងស់ចាលសសចកតីសងឃមឹ ននការទទួលបានអ្វី
ដែលស្រះជាម្ចា ស់បានសនាជាមយួសយើង។ 
 

មនុសសដែលស្ររឆាំង្នឹង្ដយើង្ៈ 
 

ខ ៈសរលដែលសយើងកុំរ ងដសវងរកសែើមបសី្វើតាមស្រះ ឫទយ័របស់ស្រះ សយើងអាច
រកស ើញមន សសដែលស្បឆុំងនឹងសយើង។ រួកាវកបានសដះស្ាយជាមយួការស្ប
ឆុំងរីរួកអ្នកែឹក ុំាស  ស ើយនឹងរួកទាហានរ  ូម្ច ុំងសៅសលើមូលដឋ ន្មមតា។ 
ជាកដ់សតងស្រះសយស៊ែូបានសដះស្ាយជាមយួនឹង ការស្បឆុំងរីមន សសដែលបានបែិ
សស្នឹងសអប់ស្ទង។់ រួកសគបានសចាទស្បកានស់្ទង់សដយមនិដមនជាការរិត រួកសគ
បានទិសតៀននិងប ទ បបស ា កស្ទង ់ ប  ដនតស្ទង់សៅដតបានយកចិតតទ កដកស់ៅសលើការ
ស្បស្រឹតតតាមស្រះ ឫទយ័ស្រះបិតារបស់ស្រះអ្ងគ។ ជួនកាល មន សសដែលស្បឆុំងនឹង
សយើងគឺជាអ្នកដែលសយើងរឹងដផអកសលើសគកន ងការសលើកទឹកចិតតសយើង ស ើយស្បសិនសបើ
ការស ះសកើតស ើង វាអាចជាភារឈចឺាបែ់៏ខ្លា ុំងកាា មយួ។ បងបអូនបសងាើតស្បុសៗរបស់
ស្រះសយស៊ែូបានគិតថា ស្ទង់បានស្វើវា ស ើយវាគួរឲ្យខ្លម សសអ្ៀនដែលសៅជាមយួស្ទង។់ 
 

កាលៈដទសៈដែលស្ររឆាំង្នឹង្ដយើង្ៈ 
 

សយើងទាុំងអ្ស់គ្នន ា ុំថ្នឹកជាមយួកាលៈសទសៈដែលសាិតសៅកន ងការស្បឆុំងជាមយួនឹង
សយើងនិងស្វើឲ្យវាលុំបាកសស្ម្ចប់សយើងសែើមបសីសស្មចសគ្នលសៅរបស់សយើង។ សស្ម្ចប់
រយ:សរលមយួខ្ ុំធ្លា បប់ានរកាទ កតារាង ននកិចាការ  ដែលបានសកើតស ើងសៅកន ង
ជីវតិរិតស្បចាុំនថ្ៃដែលមនិបានរ ុំរឹងទ ក ការខកចិតត ស ើយការបានចុំ យសរលនឹង
ថាមរល។ សៅកន ងក ុំ  ងសរលស ះ ខ្ ុំបានរាយមសែើមបបី ា្ បស់សៀវសៅអានមយួ
កាល ការសរៀបចុំសិកាខ ាោដែលនឹងមកែល់ កមមវ ិ្ ីសស្ម្ចប់ទូរទសសន៍ ស ើយនិង
ការស្វើែុំស ើ រសែើមបដីចកចាយែុំ ឹងលអរបស់ស្រះស្គិសត។ សៅច ងប ា្បន់ននថ្ៃទីាម
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សិប ខ្ ុំម្ចនប ជ្ ីយ ងដវងននកាលៈសទសៈននការស្បឆុំងចាប់តាុំងរីការផឹកវតីាមនីស្ក 
 មសៅសលើដស្គរ៌ ស រ ូតែល់ការធ្លា កស់លើជស តើ រ។ 

សរឿងស្បសភទសនះគឺជាការរ ុំខ្លនបុំផ ត ប  ដនតកាលៈសទសៈខាះវា្ៃន់្ ៃរជាងស ើយ
តស្មូវឲ្យសយើងយកចិតតទ កដក់សស្ចើនសលើវាជាង។ សៅសរលដែលសរឿងមយួចុំនួនស្ប
ឆុំងនឹងសយើង វាសាិតសៅកន ងរសបៀបដែលសយើងស្វើអ្វីដែលសយើងតាុំងចិតតស្វើ។ សយើងអាច
ទទួលរា បរ់ងបានទាុំងអ្ស់ថា សៅសរលដែលសយើងរាយមអ្ស់រីកុំោុំងចិតតស្វើតាម
ស្រះជាម្ចា ស់ ាតាុំងនឹងរកមស្ាបាយសែើមបសី្បឆុំងនឹងសយើង។ 
 

អារមមណ៍និង្គាំនិត្ដែលស្ររឆាំង្នឹង្ដយើង្ៈ 
 

កែូ៏ចជាការ ៍ជាកដ់សតងដែលខ្ ុំបានសលើកស ើង ជាសរឿយៗសយើងស្តូវបានជុំទាស់
សដយគុំនិតនិងអារមម ៍ដែលស្វើឲ្យសសចកតីជុំសនឿរបស់សយើងកន ងស្រះច ះសខាយ។ សស
ចកតីសងសយ័គឺជាបញ្ហា ដតមយួកន ងចុំស មស ះ។ វាកម៏្ចន ការភយ័ខ្លា ច ការថ្បប់ារមភ 
ការខ្លា ចដស្កង ការអ្ស់សងឃមឹ ការស្រួយបារមភ ស ើយនឹងបញ្ហា ែនទសទៀត។ សទាះជា
យ ង ក៏សដយសយើងអាចស្តូវបានសលើកទឹកចិតតឲ្យែឹងថា ម្ចនប រសនិងស្តសតីននស្រះ
ជាសស្ចើន កដ់ែលបានសៅម នសយើង សរលដែលរួកសគបានទុំល ះទុំោយនិងបុំសរញ
តាមស្រះ ឫទយ័របស់ស្រះជាម្ចា ស់ ស ើយជាមយួនឹងស្រះគ  ននស្រះអ្ម្ចា ស់ស្រះ
សយស៊ែូ ស្គិសតននសយើង ែូសចនះសយើងកអ៏ាចនិងស្វើែូចគ្នន បានដែរ។ 

សយើងគួរដត «សមើលនិងអ្្ិាឋ ន» ែូចជាសយើងស្តូវបានបុំផ សគុំនិតកន ងស្រះបនទូល
របស់ស្រះសែើមបសី្វើ(ម្ច ថាយ២៦៖៤០-៤១, ១សរស្តុស៤៖៧)។ ចូរយកចិតតទ កដក់
សៅសលើអ្វីៗដែលស្បឆុំងនឹងសសចកតីជុំសនឿរបស់អ្នក ស ើយនិងរាយមរារាុំងអ្នករីការ
ាត បប់ងាគ ប់ស្រះជាម្ចា ស់។ចូរទទួលាគ ល់រួកវា និងអ្វីដែលជារួកវា(ការរារាុំង) ស ើយ
មនិស្តូវអ្ន ញ្ហា តឲ្យរួកវាបាន់យកស្ទរយសមបតតិរបស់អ្នករីស្រះជាម្ចា ស់ស ើយ។ 

ទាកទ់ងនឹងការសងសយ័ ចូរចាុំថាការម្ចនអារមម ៍សងស័យមនិដមនម្ចននយ័ថា 
អ្នកមនិម្ចនសសចកតីជុំសនឿនិងមនិម្ចនទុំន កចិតតសលើស្រះជាម្ចា ស់ស ះសទ។ វាម្ចននយ័
ថាាតាុំងកុំរ ងនឹង ុំការលបួងសែើមបបី្ឈបស់យើងរីការទ កចិតតស្ទង ់ ប  ដនតសយើងអាច
រិចារ អ្ុំរីស្បភរននការលបួងស ើយសយើងែឹងថាសយើងមនិគួរសជឿវា។ 

សស្ម្ចបឧ់ទា រ ៍ សូមនិយយថា ខ្ ុំបានឮថា អ្នក ម្ចន ក់បាននិយយអ្វីមយួ
រះិគនខ់្ ុំ ប  ដនតវាគឺជាអ្នក ម្ចន កដ់ែលបានរះិគនម់ន សសជាសស្ចើនស ើយ រួកសគរិតជា
មនិបានែឹងរីខ្ ុំស ះសទ។ ខ្ ុំនឹងមនិទទួលការខកចិតតសដយារដតការរះិគនរ់បស់រួក
សគស ះសទ រីសស្រះខ្ ុំរិចារ អ្ុំរីស្បភរ។ សយើងគួរស្វើសរឿងែូចគ្នន សៅសរលអារមម ៍
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និងការគិតមនិសគ្នររស្រះមកស ើយលបួងសយើងមនិឲ្យទ កចិតតស្រះជាម្ចា ស់។ស្រះសយស៊ែូ 
បានស្បាប់សៅរួកសិសសរបស់ស្ទងឲ់្យរួកសគអ្្ិាឋ នសែើមបកី ុំឲ្យធ្លា កស់ៅកន ងការលបួង 
(លូកា២២៖៤០)។ ការលបួងនឹងមក ប  ដនតរួកសគម្ចនជុំសរ ើសថាសតើគួរទទួលយកឬមនិ
គួរទទួលយក។ 

សស្ម្ចបខ់្ ុំផ្លទ ល់ វាម្ចនអ្តាស្បសយជន ៍ស់កន ងការយល់ថាវាស្គ្ននដ់តរីសស្រះខ្ ុំ
ម្ចនអារមម ៍ភ័យខ្លា ច វាមនិម្ចននយ័ថាខ្ ុំគឺជាមន សសកុំាកម្ចន កស់ ះសទ ស ើយថា 
ស្គ្ននដ់តរីសស្រះខ្ ុំម្ចនអារមម ៍សងសយ័ វាមនិម្ចននយ័ថា ខ្ ុំទ កចិតតស្រះតសៅសទៀត
មនិបានស ះសទ។ សយើងមនិអាចឈនះសស្តូវរបស់សយើងបានសទ ស្បសិនសបើសយើងមនិ
ាគ ល់រួកសគ! ការសងសយ័គឺជាមតិតសម្ចា ញ់ននការភយ័ខ្លា ច ស ើយរួកវាទាុំងរីរសនះគឺ
ជាសស្តូវរបស់សយើង! 
 

ការបិទការរខំាន 
 

សតើអ្នកធ្លា បស់្បឈមម ខនឹងសសមាងដែលស្វើឲ្យខឹងស ើយអ្នកបានសបើកវទិយ  ឬ ទូរទសសន៍
របស់អ្នកសែើមបកី ុំឲ្យឮសសមាងទាុំងស ះដែរឬសទ? ខ្ ុំរស់សៅកន ងខ នែូរដែលជា្មមតា
សរលខាះគឺវាាៃ ត់ខ្លា ុំង ស់ ប  ដនតសៅសបាត  ៍មយួកន ងសរលោៃ ច សភាជនីដឋ នរងគ
ាលតាមផាូវម្ចនស្កុមតស្តនតីដែលស្បគុំតស្តនតីយ ងឮដែលខ្ ុំមនិចូលចិតត ស ើយវារ ុំខ្លនខ្ ុំ
ខ្លា ុំង ស់។ រួកវាម្ចនជញ្ហជ ុំងចល័តដែលរអ្ិលសបើកបិទ ែូសចនះតស្តនតីផទ ះស ើងសៅ
ខ្លងសស្ៅកែូ៏ចជាសៅខ្លងកន ង។ ខ្ ុំបានសរៀនថា ស្បសិនសបើខ្ ុំសបើកទូរទសសនរ៍បស់ខ្ ុំឲ្យឮ
បនតិចស ះវានឹងបនាយសសមាងតស្តនតី។ 

ខ្ ុំគិតថាអ្វីដែលអ្័រស្បាហាុំបានស្វើសៅសរលដែលគ្នត ់ឈនះសលើសសចកតីសងសយ័និង
ការមនិម្ចនជុំសនឿ គឺតាមរយ:ការអ្្ិាឋ នសៅកាន់ស្រះជាម្ចា ស់ គឺជាឧទា រ ៍ដែល
ខ សគ្នន ននបញ្ហា ែូចគ្នន ។គ្នត់បានឮសសមាងស ើយម្ចនអារមម ៍ម្ចនការសងសយ័ ប  ដនត
សសមាងរ ុំខ្លនដែលសចញមករីាតាុំងបានស្គបែ ត ប់សដយារការសរសសើរតសមាើង 

ខ្ ុំបានឮថា ដផនកននការសរសសើរតសមាើងគឺជាការស្បាបអ់្ុំរីសរឿងនិទានឬសរឿងរា វដែល
ជាកិចាលអដែលស្រះបានស្វើ។ស្បដ លជាសរលដែលអ្័រស្បាហាុំបានយល់រីការសងស័យ 
គ្នតប់ានចាប់សផតើមសួរ ារា  ស្បសិនសបើ ងចងចាុំសរលសវោ សៅសរលដែលរួកសគ
បានចាកសចញរីផទះរបស់រួកសគសៅ ហារា ន សែើមបតីាមស្រះជាម្ចា ស់ ទាុំងដែលសគមនិ
បានែឹងសាះថាកដនាង ដែលស្ទងច់ងឲ់្យរួកសគសៅ។ ស្រះបានែឹក ុំរួកសគរីមយួ
ជុំហានសៅមយួជុំហាន ស ើយខ្ ុំស្បាកែ ស់ថាម្ចនសរឿងជាសស្ចើនសទៀតអ្ុំរីការលអនន 
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ស្រះដែលរួកសគអាចរាបស់ ើងវញិនិងនិយយអ្ុំរីវា។ 

សែវ និងខ្ ុំ ស្វើសរឿងែូចគ្នន ជាញឹកញាប។់ សយើងរកីរាយកន ងការនិយយអ្ុំរីនថ្ៃននការ
ចាបស់ផតើមរន័ធកិចារបស់រួកសយើង ស ើយនឹងការស្បឈមទាុំងអ្ស់ដែលសយើងបានស្ប
ឈមនឹងរសបៀបដែលស្រះជាម្ចា ស់បានសាម ះស្តង។់ សៅសរលដែលខ្ ុំចងចាុំសរលសវោ
ទាុំងស ះ ខ្ ុំស ើញថាវារិបាកនឹងសងសយ័ស្រះ។ ស ះមនិដមនម្ចននយ័ថាខ្ ុំមនិម្ចន
អារមម ៍សងស័យស ះសទ ប  ដនតខ្ ុំបិទវាស ើយគិតរីស្បភរ! 

ស្រះជាម្ចា ស់អាចនឹងមនិស្បទានឲ្យ សយើងនូវការដ  ុំ មយួសៅកន ងស្រះបនទូល
របស់ស្ទងម់និឲ្យសងស័យ សបើស្ទងែ់ឹងថាវានឹងមកវាយស្បហារជុំសនឿរបស់សយើង។ ការ
សងសយ័គឺជាឧបករ ៍របស់រួកវញិ្ហា  អាស្កក ់ ដែលបងាខ ុំងសយើងរីការស្វើកិចាការ
ដែលស្រះជាម្ចា ស់ចងឲ់្យសយើងស្វើ និងម្ចនអ្វីដែលស្ទងច់ងឲ់្យសយើងស្វើ។ 

សៅសរលដែលស្រះសយស៊ែូ សៅសលើផាូវរបស់ស្ទង ់ សែើមបរីាបាលកូនស្សីប រសម្ចន ក់
ដែលម្ចនជុំងឺយ ង្ៃន់្ ៃរ អ្នកសផសងសទៀតកប៏្ឈប់ស្ទងស់ ើយសូមឲ្យស្ទងរ់ាបាល
រួកសគ។ ស្ទងប់ានឈបស់ ើយជួយ រួកសគ ស ើយឱកាសមយួ កុំ  ងសរលដែលស្ទង់
ស្វើែុំស ើ រសៅកានម់ន សសដែលឈ ឺ អ្នកបុំសរ ើរបស់ប រសស ះបានមក ស្បាបរ់ួកសគមនិ
ចាុំបាចប់នតែុំស ើ ររបស់រួកសគសទៀតសទ រីសស្រះសកមងស្សីបានាា បប់ាតស់ៅស ើយ។ ខ
គមពរីបានដចងថា ស្រះសយស៊ែូបានឮរួកសគ ប  ដនតមនិបានសអ្ើសរើនឹងរួកសគស ះសទ ស ើយ
បានស្បាប់សៅប រសស ះសែើមបបីនតសជឿ(ម្ច ក ស៥៖២២-៤៣)។ អ្នកស ើញថាសទាះបីជា
ស្រះសយស៊ែូមនិបានចាប់អារមម ៍នឹងរត៌ម្ចន ដែល បានម្ចនសចត  ុំការសងស័យ 
ស្ទងស់្តូវបានលបួងកន ងរសបៀបដតមយួជាមយួនឹងសយើង ប  ដនតស្ទងម់និបានស្វើអ្ុំសរើបាប
សាះ (ស ស្បឺ ៤៖១៥)។  

 

មិ្នធ្លា បដ់ដលគ្មា នផ្ាូ វទទ 
 

សៅកន ងសវច ន ស្កមVine’sExpositoryននស្រះបនទូលសមពន័ធសមស្តីថ្មី«សសចកតីសងសយ័» 
គឺស្តូវបានសគសនមតថា «នឹងមនិម្ចនផាូវ» ឮ «នឹងមនិម្ចនស្បភរ»។ សយើងមនិដែលមនិ
ម្ចនផាូវស ះសទ រីសស្រះស្រះសយស៊ែូគឺជា ផាូ វ  (យ ូហាន១៤៖៦)។ សយើងអាចសមើលមនិ
ស ើញផាូវ ប  ដនតស ះគឺវាជាកច់ាស់ ស់ សរលដែលសយើងស្តូវការទ កចិតតស្រះជា     
ម្ចា ស់។ ជុំសនឿនិងការទ កចិតតសស្ម្ចបស់រលសវោសៅកន ងជីវតិសរលដែលសយើងមនិែឹង
ថាអ្វីស្តូវស្វើឬមនិម្ចន្នធ្លនផ្លទ ល់ខាួនរបស់សយើង។ ស្រះសយស៊ែូមនិដមនស្គ្នន់ដតជាផាូវ
ប  ស ណ ះសទ ស្ទងក់ជ៏ាស្បភរ្នធ្លនរបស់សយើងដែរ! មនិម្ចនអ្វីមយួដែលសយើងម្ចន ក់ៗ  
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ស្តូវការដែលស្ទងម់និអាចផតល់ឲ្យសយើងបានស ះសទ។ 
មន សសអាចនឹងស្បាបអ់្នកថា «វាមនិម្ចនផាូវស ះសទ» ស ើយវញិ្ហា  អាស្កកអ់ាច

នឹងខសបឹថា «វាមនិម្ចនផាូវស ះសទ» ប  ដនតអ្នកអាចចងចាុំថា «ផាូវ» គឺរស់សៅកន ងអ្នក
ស ើយស្ទងគ់ងស់ៅជាមយួអ្នក! សតើអ្នកនឹងទ កចិតតស្ទងក់ន ងស្គបផ់ាូវតាមរយះការទទួល
ជយ័ជុំនះឬសទ?  

ដសសិបឆន ុំកនាងមក សរលដែលស្រះជាម្ចា ស់បានស្តាស់សៅខ្ ុំសែើមបបីសស្ងៀនស្រះ
បនទូលរបស់ស្ទង់ ខ្ ុំបានកុំរ ងស្វើការដសសិបសម្ច ងកន ងមយួសបាត  ៍ បដនាមសលើសនះខ្ ុំ
បានកាា យជាស្បរនធនិងម្ចត យ។ កាលវភិាគែម៏ម្ចញឹករបស់ខ្ ុំ បានស្វើសអាយខ្ ុំមនិម្ចន
សរលសវោស្គប់ស្គ្នន់សែើមបសិីកាស្រះគមពរីសអាយបានស្តឹមស្តូវសែើមបសីរៀបចុំការបសស្ងៀន
ដែលខ្ ុំបានែឹក ុំឲ្យស្វើសៅឯការសិកាស្រះគមពរីស្បចាុំសបាត  ៍របស់សយើងស ះសទ។ 

ខ្ ុំម្ចនអារមម ៍ថា ម្ចនកុំោុំងសៅកន ងែួងចិតតរបស់ខ្ ុំ ដែលខ្ ុំអាចនឹងឈាន
ជុំហាន យ ង្ុំននសសចកតីជុំសនឿស ើយជុំរ ញការងាររបស់ខ្ ុំសែើមបចីុំ យសរលបដនាម
សទៀតកន ងការសិកាស្រះបនទូលរបស់ស្រះ។ សែវ បានយល់ស្សបស ើយខ្ ុំបានចាកសចញ
រីការងារនឹងចុំ ូលរបស់ខ្ ុំ។ វកិយ័ប័ស្តរបស់សយើងម្ចនចុំនួនតិចតួចកន ងមយួដខៗ
ជាងស្បាក់ដខរបស់សែវ ស ើយខ្ ុំចាុំបានរីការសងស័យនិងភារភ័យខ្លា ចដែលអាចនឹង
ប ះរល់ខ្ ុំ ការស្បាបខ់្ ុំថាស្រះនឹងមនិស្បទានស ើយថាខ្ ុំបានស្វើការសសស្មចចិតតមនិលអ
សែើមបសីបាះបងក់ារងាររបស់ខ្ ុំ។  

សៅកន ងែួងចិតតរបស់ខ្ ុំ ខ្ ុំម្ចនអារមម ៍ថាខ្ ុំបានស្វើការែស៏្តឹមស្តូវ ប  ដនតគុំនិតរបស់
ខ្ ុំសៅដតបនតជដជកដវកដញកជាមយួខ្ ុំ។ ខ្ ុំស្តូវបានសគស្វើបាបរ ូតែល់ចុំ  ចដែលគួរ
ឲ្យអា ិតអាសូរ។ ប ទ បរ់ីស ះសៅស្រឹកមយួខ ៈសរលដែលខ្ ុំកុំរ ងសែើរកាតផ់ទះ 
ស្រះជាម្ចា ស់បានម្ចនបនទូលមកកានែ់ួងចិតតរបស់ខ្ ុំស ើយម្ចនបនទូលថា «អ្នកអាចរា
យមទាុំងយកចិតតទ កដកន់ឹងខាួនរបស់អ្នក ស ើយរស់សៅកន ងសសចកតីភយ័ខ្លា ចនឹងការ
សងសយ័ ឬអ្នកអាចទ កចិតតខ្ ុំសែើមបផីតល់ឲ្យសស្ម្ចបអ់្នកកន ងផាូវែអ៏្ាា រយ។» ខ្ ុំបាន្ាង
កាតផ់ាូវដខវងកន ងសសចកតីជុំសនឿរបស់ខ្ ុំ ខ្ ុំស្តូវការប្ឈបគ់ុំនិតសងសយ័ ស ើយសសស្មច
ចិតតស្បសិនខ្ ុំនឹងទ កចិតតស្រះជាម្ចា ស់ឬអ្ត។់ 

ស្រះជាម្ចា ស់បានស្បទានឲ្យខ្ ុំនូវស្រះគ  សែើមបទី កចិតតនិងសស្ម្ចបរ់យ:សរលស្បាុំ 
មយួឆន ុំសយើងបានសមើលស្រះជាម្ចា ស់ស្បទានរីមយួដខសៅមយួដខកន ងរសបៀបែអ៏្ាា រយ។ 
កុំ  ងសរលឆន ុំទាុំងស ះ សសចកតីជុំសនឿរបស់ខ្ ុំបាន្ុំធ្លតស់ ើយខ្ ុំបានសរៀនសដយបទ
រិសា្ន៍ថាស្រះជាម្ចា ស់សាម ះស្តង។់ ខ្ ុំសៅដតសមើលសៅសស្កាយស ើយចងចាុំអ្ុំរីឆន ុំ
ទាុំងស ះ   ស ើយ ខ្ ុំរិតជារកីរាយដែលខ្ ុំម្ចនរួកវា   រីសស្រះរួកវាបាន ុំខ្ ុំចូលសៅ 
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កានដ់តសគៀកស្រះជាម្ចា ស់ជាងសរលម ន។ 

ស្បសិនសបើអ្នកម្ចនអារមម ៍ថាស្រះជាម្ចា ស់កុំរ ងែឹក ុំអ្នកស្វើកិចាការអ្វីមយួ ប  ដនត
ភាា មៗអ្នកឈានសជើងសចញសៅសដយសសចកតីជុំសនឿសដយការសងសយ័ សូមក ុំភ្ាកស់ផអើល 
។ សសចកតីជុំសនឿរបស់អ្នកបានទទួលការាកលបង ស ើយសទាះបីជាវាអាចនឹងជាឧប
សគគ វាគឺជាសរឿងលអ។ អ្នកកានដ់តសរៀនទ កចិតតស្រះជាម្ចា ស់សស្ចើនតាមរយ:បទរិសា្ន៍ 
ភារងាយស្សួលវានឹងមកស្វើការស ះ។ អ្នកនឹងម្ចនបទរិសា្នអ៍្ុំរីសសចកតីសាម ះ
ស្តងរ់បស់ស្ទងស់ៅកន ងរសបៀបថ្មី ស ើយសរលសផសងសទៀតដែលអ្នកស្វើ វានឹងស្វើឲ្យអ្នករងឹ
ម្ចុំស ើង។ 

សរលមយួ ខ្ ុំបានឮថា សសចកតីសងសយ័សម្ចា បស់ បិនតសស្ចើនជាងបរាជយ័។ ក ុំ
អ្ន ញ្ហា តឲ្យការសងសយ័ផ្លអ កជុំសនឿរបស់អ្នក។ ទទួលាគ ល់វាថាវាគឺជាអ្វី ស ើយផ្លា ស់
បតូរអ្តីតកាលវាកន ងសសចកតីជុំសនឿ! 



 
ជំពូក ២២ 

 

ត ើអ្នកមានបទពិតោធន៍ត្រើនប ៉ុណ្ណា ? 
 

សប្បាយហ ើយ (មានពរ សំណាង គួរឲ្យច្រណែន) អស់អនកណាដែលរក
បានប្របាជ្ញា  ហ ើយអនកណាដែលខបំ្របឹ្បងទាល់ដែបានហោប្បល់។ 
      សុភាសិែ ៣:១៣ 

 
ប្រប្បសិនហប្បើអនកធ្លា ប្បដ់ាក់ពាកយហ្វើការ មានសំណួរមយួដែលអនកសមាា សន៍អាចនឹងសួរ
អនកគឺ «ហែើអនកធ្លា ប្បម់ានប្បទពិហោ្នហ៍ទ?» ហប្បើអនកហ្ាើយថា ធ្លា ប្បម់ានប្បទពិហោ្ន ៍
ហ ោះសំណួរប្ប ា ប្បប់្រប្បដ លជ្ញ «ហែើអនកមានប្បទពិហោធន៍ហប្រចើនប្ប ុណាា ?»ហទាោះប្បីជ្ញអនក 
អាចមានជំ ញថាន កម់ហាវទិាល័យពិែប្របាកែ ដែលអនកប្របាថាន ហ្វើ ការតាមជំ ញ
ហនោះកហ៏ដាយ ដែចំហណោះែឹងដែមា ងមនិប្រគប្បប់្រាន់សំរាប្បឲ់្យហយើងហ្វើការហ ោះហទ។ មនិ
ថាហយើងគិែថា ហយើងហចោះែឹងហប្រចើនប្ប ុណាា ហទ លុោះប្រតាដែចំហណោះែឹងរប្បស់ហយើងធ្លា ប្ប់
បានោកលបង ហ ើយកា៏ា នភសតុតាងពីការ ដែលហយើងធ្លា ប្ប់ហ្វើការ ហ ោះហទ។ 

ប្រពោះជ្ញមាា ស់ក៏ប្រែូវការដប្បប្បែូចហនោះដែរ ហពលដែលប្រទងច់ងហ់ប្រប្បើហយើងសប្រមាប្ប ់ថាវ យ 
សិរលីអ និងហាលប្បំណងហៅហលើដែនែីហនោះែល់ប្រទង។់ ហៅហពលហោកម ូហស ប្រែូវការ 
ជំនួយកនុងការែឹក រំាស្តសតអ ៊ីប្រោដអលតាមការប្បង្ហា ញរប្បស់ប្រពោះជ្ញមាា ស់ ហោក កប៏ាន
ឲ្យការដណ កំារហនោះែល់មនុសសដែរ។  

 

ចូរឲ្យឯងរាល់ាន ហរ ើសយកមនុសសដែលមានប្របាជ្ញា  មានហោប្បល់ ហ ើយ
មានហ ា្ ោះកនុ ងពូជអំប្បូរឯងរាល់ាន មក ហ ោះអញនឹងតាងំហគឲ្យហ្វើជ្ញហមហលើ
ឯងរាល់ាន ។  

  ហោទិយកថា១:១៣ 
 

អនកប្រប្បដ លជ្ញកែ់សំាល់ថា សសចកតីប្រែូវការកនុងប្បញ្ជ ីមនិបានហតត ែហៅ ហលើ 
ហទពយហកាសលយហ ោះហទ! មនុសសអាចមានហទពហកាសលយតាមការខាោះតាងំពីកំហណើ ែ 
ប្ប ុដនតហែើមបឲី្យកាា ចជ្ញវែថុមានែម្មា ពួកហគប្រែូវការប្របាជ្ញា  ហោប្បល់ និងប្បទពិ ហោ្ន។៍  



200                              ការទ៉ុករិ តឥ រត្គើ! 
ហោកម ូហសបានដសវងរកមនុសសដែលមានប្បទពិហោ្នម៍ុនហពលដាក់ ពួកហគហៅកនុង 
ែួ ទីែឹក ណំាមយួ។ 

ហៅហពលហយើងោប្ប់ហែតើមប្បហងកើែព័នធកិចាដែលប្រពោះជ្ញមាា ស់បានប្រតាស់ហៅ ហយើងឲ្យ 
ប្បហងកើែ ហយើងក៏ប្រែូវការមនុសសមកជួយ ហយើងដែរ។ ហៅហពលដែលខាុ ំកំពុងដែ ជដជកជ្ញ 
មយួប្រគូគង្ហវ លរប្បស់ខាុ ំអំពីចកតីប្រែូវការខាោះៗ ាែប់ាននិោយថា «ចយស៍ ប្រែូវដែោំ
ប្រគប្បហ់ពលថា អនកនឹងមនិោា ល់អនកណាមាន កច់ាស់ហ ោះហទ  ហប្បើ អនកមនិបានហ ើញហគ
ហៅកនុងប្រគប្ប់ោថ នភាពណាមយួហ ោះ។» ហ ែុអវី? ពីហប្រពាោះ ាា នអនកណាមាន កែ់ឹងថា
អនកហ ោះនឹងប្រប្បប្រពឹែតដប្បប្បណាហទ ទាល់ដែចរកិលកខណៈនិង ចំហណោះែឹងសថិែកនុងការ
ោកលបងសិន។ ហយើងកម៏និែឹងនូវអវីដែលហយើងនឹងហ្វើសំរាប្បខ់ាួនហយើងដែរ លុោះប្រតាដែ
ហយើងធ្លា ប្ប់មានប្បទពិហោ្ន៍្ ាងកាែខុ់សៗាន ហៅកនុងជីវែិ។ 

វាគឺជ្ញការង្ហយហទកនុងការគិែឬនិោយថាហយើងទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់ ប្ប ុដនត ហែើហយើង
ពិែជ្ញទុកចិែតប្រពោះដមនហទហពលដែលហយើងប្រែូវការ? កនុងហពលខ្ ំកំពុងដែ សរហសរហសៀវ
ហៅពីការទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់ហនោះ ខាុ ំបានអែ់្ ាែន់ឹងប្បញ្ហា ដែលមាន ការឈោឺប្បខ់្ា ងំ
ហ ើយរយៈហពលយូរហទៀែ។ កនុងកំឡុងហពលហ ោះ ខាុ ំអាចទុកចិែត ប្រពោះជ្ញមាា ស់កនុងការ
ហ្វើការហ ោះ ពីហប្រពាោះខាុ ំធ្លា ប្ប់មានប្បទពិហោ្ន៍ជ្ញហប្រចើនឆ្ន ជំ្ញមយួប្រទង ់ ហ ើយខាុ ំកប៏ាន
ហ ើញហពលហវោម្នភាពហោា ោះប្រែងរ់ប្បស់ប្រទងម់តងហ ើយមតងហទៀែដែរ។ 

ហយើងអាចអានហសៀវហៅពីការទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់ ប្ប ុដនតហយើងកន៏ឹងប្រែូវការប្បទពិ
ហោ្ន៍ហែើមបឲី្យកាន់ដែមានប្បទពិហោ្ន៍លអជ្ញងហនោះហទៀែដែរ។ កនុង មជ្ញអនក
ប្បហប្រងៀនប្រពោះប្បនាូលរប្បស់ប្រពោះជ្ញមាា ស់ខាុ ំពាោមដចកោយហៅប្បងប្បអូនថាការឮ និងការ
អានគឺជ្ញដែនកមយួម្នអវីដែលជ្ញែំរូវការ។ ហយើងកប៏្រែូវដែ«ហ្វើ»នូវអវីដែល ហយើងកំពុងដែ
ហរៀនដែរ ហ ើយកនុងការហ្វើហនោះ ហយើងប្រែូវហរៀនឲ្យបានហប្រចើន ហប្បើហរៀនមនិបានហប្រចើនហទ 
ហយើងអាចហ្វើតាមរយៈចំហណោះែឹងកប៏ាន ហ ោះហយើងនឹងលូែោស់តាមរយៈការសិកា
ហ ោះ។ 
 

ព្រះយេស ៊ូបានមានបទរិយោធន ៍
 

ច្ពះគម្ព៊ីរហ ហប្រពើរ៥:៨-៩ច្រកាសថា ហ ើយហទាោះហប្បើប្រទងជ់្ញប្រពោះរាជប្បុប្រតាកហ៏ដាយ  
 

គងដ់ែប្រទងប់ានហរៀនោត ប្បប់្បង្ហា ប្ប់ ហដាយោរការដែលប្រទង់រងទុកខលំបាក
ទាងំប្ប ុ ា នហ ោះដែរ ៩ រចួកាលប្រទងប់ានប្រគប្បល់កខណ៍ហ ើយ ហ ោះប្រទងប់ាន
ប្រែឡប្បជ់្ញហមប្បហងកើែ ម្នហសចកតីសហស្តង្ហា ោះែ៏ហៅអស់កលបជ្ញនិចា ែល់អស់អនក 
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ណាដែលោត ប្បប់្បង្ហា ប្បប់្រទង។់ 
 

សូមបដីែច្ពះសេស ូកប៏្រែូវបានប្រប្បដាប្បហ់ែើមបហី្វើកិចាការដែលប្រពោះអមាា ស់ចងឲ់្យ ប្រទង់
ហ្វើ ហដាយ្ាងកាែក់ារងារជ្ញហប្រចើន ហែើមបឲី្យមានប្បទពិហោ្នក៍ានដ់ែហប្រចើនដែរ។ ខាុ ំ
មនិែឹងពីប្បងប្បអូនហ ោះហទ ប្ប ុដនតការហ ោះបានហលើកទឹកចិែតខាុ ំ! ការហ ោះជួយ ខាុ ំឲ្យយល់ថា 

ប្បទពិហោ្ន៍បានប្បហប្រងៀនហយើង ហ ើយហយើង
និោយពីប្បទហោ្នហ៍ ោះ។   ហយើងប្រប្បដ ល
ជ្ញពិបាកខ្ា ងំជ្ញប្រគីសតប្បរស័ិទហកាងខាីកនុងការ  ទុក
ចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់ ប្ប ុដនតហពលហវោយូរៗហៅ ជំហនឿ
រប្បស់ហយើងប្រែូវបានោកលបងរចួជ្ញហប្រសច  ហ ោះ

ហយើងនឹងែឹង ថាប្រពោះជ្ញមាា ស់អាចទុកចិែតបាន។ មូលដាា នការេល់ដឹងសលើចំហណោះែឹង
ខួរកាលគឺជ្ញកំរែិមយួម្នការហចោះែឹង ប្ប ុដនតការហចោះែឹងហដាយមានប្បទពិហោ្នគ៍ឺវា
កានដ់ែស ៊ីជំសៅជ្ញងហៅហទៀែ។  

ហយើងប្រែូវការការសិកាអប្ប់រ(ំប្រពោះប្បនាូលប្រពោះ) ប្ប ុដនតហយើងកប៏្រែូវការការហប្បើក សដមតង
ដែរ។ ខាុ ំហជឿថា តាមរយ:ហពលហវោ ចំហណោះែឹងរប្បស់ហយើងបានទទួល ការោកលបង 
ហ ើយហយើងក៏កានដ់ែមានប្បទពិហោ្នក៍នុងការហមើលហ ើញពីការលអនិងការហោា ោះប្រែង់
រប្បស់ប្រពោះជ្ញមាា ស់ហៅកនុងោថ នភាពតា ល់ខាួនរប្បស់ហយើងដែរ។ 

ខែះហពលហោកោវកប្ប ូលកំពុងប្បហប្រងៀន និងហលើកទឹកចិែតប្រកុមជំនុំហៅកូរនិ 
ថូសថា ែបែិាា នហសចកតីលបួងណាហកើែែល់អនករាល់ាន  ហប្រៅពីហសចកតីលបួង ដែលប្រែូវ
ខ្ងមនុសសហោកហទ រឯីប្រពោះប្រទងក់ហ៏ោា ោះប្រែងដ់ែរ ប្រទងម់និឲ្យហកើែមានហសចកតីលបួង
 ួសកំឡងំអនករាល់ាន ហឡើយ(១កូរនិថូល១០:១៣)។ ខាុ ំហជឿថា ហោកប្ប ូល និោយ
ហចញមកពីប្បទពិហោ្ន។៍ ហោកបាន្ាងកាែក់ារលំបាកជ្ញហប្រចើនហៅកនុង ហពលទុក
ចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់ ហ ើយពីមយួហពលហៅមយួហពល ហោកបានហ ើញប្រពោះជ្ញ មាា ស់ែឹក
 ហំោក ហ ើយប្រប្បទានកមាា ងំឲ្យហោក្ាងែុែទាងំអស់ហដាយឥរោិប្បថហជ្ញគជយ័។  

ថាីៗហនោះ កនុងហពលវគាចំណួរនិងចហមាើយ គឺខាុ ំបានទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់ទាងំប្រសុង 
ហ ើយមានស្តសតីមាន ក់សួរថា ហែើខាុ ំអាចទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់ោ ងហម ចហៅ ហប្បើហពលខាុ ំទុក
ចិែតប្រទងក់ាលពីមុនប្រទងម់និបានហ្វើការអវីែល់ខាុ ំហោោះ?» ម្មាឆ្ន មំុន ខាុ ំអាចពិបាកនឹង
ែតល់ចហមាើយែល់ ង ប្ប ុដនតប្ប ា ប្បព់ីមានប្បទពិហោ្នជ៍្ញមយួប្រពោះ ជ្ញមាា ស់ដសសិប្បឆ្ន ំ
មកហនោះខាុ ំបានែឹងចហមាើយ។ ខាុ ំបាននិោយថា«ហប្បើអនកបានទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់សំរារ់
អវីមយួ ហ ើយមនិបានសហប្រមច អញ្ច ឹង អនកបានទុកចិែត ប្រពោះសប្រមាប្បអ់វីមយួដែលអនក

មូលដាា នការេល់ដឹងសលើចំហណោះែឹង
ខួរកាលគឺជ្ញកំរែិមយួម្នការហចោះែឹង 
ប្ប ុដនតការហចោះែឹងហដាយមានប្បទពិហោ្
នគ៍ឺវាកានដ់ែស ៊ីជំសៅជ្ញងហៅហទៀែ។  
 



202                              ការទ៉ុករិ តឥ រត្គើ! 
ចងប់ាន ហ ើយវាមនិដមនជ្ញអវីដែលសថិែហៅកនុងដែនការរប្បស់ប្រពោះជ្ញមាា ស់សប្រមាប្ប់
អនកហឡើយ»។ អនកដែលមានជំហនឿោស់ទុំ អាចទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់សប្រមាប្បអ់វីមយួ 
ដែហប្បើហគមនិបានការហ ោះហទ ហ ោះពួកហគកហ៏ៅដែទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់ែដែល។ ពួកហគ
ហជឿថា ហប្បើអវីដែលពួកហគបានសំុប្រែូវតាមប្បំណងប្រពោះ ឫទ័យប្រពោះជ្ញមាា ស់ ហ ោះប្រពោះនឹង
ប្រប្បទានែល់ពួកហគ ហ ើយពួកហគយល់ថា ហប្បើអវីដែលហគពួកចង់បានមនិប្រែូវតាមប្បំណង
ប្រពោះហឫទយ័ប្រពោះហទ ហ ោះពួកហគមនិបានវាលអជ្ញង។ ជ្ញការពិែ ពួកហគអាចហរៀនអរ
គុណប្រពោះជ្ញមាា ស់ចំហពាោះអវីដែលពួកហគចងប់ានដែមនិបាន! ពួកហគមនិគួរប្រានដ់ែទុក
ចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់សប្រមាប្បដ់ែអវីដែលហគចងប់ានហ ោះហទ  ប្ប ុដនតពួកហគប្រែូវដែទុកចិែតប្រពោះ
ជ្ញមាា ស់ប្រគប្បជ់ំហានហៅកានអ់វីដែលពួកហគចងប់ាន។ 

សោកសាវក រ ៉ូល បាននិយាេដ៉ូរសនះ៖ 
 

ដែហយើងខាុ ំចងឲ់្យអនករាល់ាន និមយួៗ បានសំដែងហចញជ្ញចិែតឧសា ៍ែូច
ាន ទាងំអស់ ប្រប្បហោជនឲ៍្យបានហសចកតីជំហនឿែហ៏ពញហលញរប្បស់ហសចកតី
សងឃមឹែរាប្ប ែល់ចុងប្បំែុែ។ 
             ហ ហប្រពើរ ៦:១១ 
 

ហយើងទុកចិែតហលើប្រពោះជ្ញមាា ស់ប្រគប្បហ់ពល ហទាោះប្បីហយើង្ាងកាែក់នុងោថ នភាពលំ
បាកកហ៏ដាយឬហពលដែលហយើងប្រែូវការ ហ ោះវានឹងកានដ់ែង្ហយកនុងការហ្វើហៅហពល
ហប្រកាយហទៀែ។ ប្បនតិចមតងៗ (ហពលខាោះកានដ់ែែិចៗមតងៗ) ហយើងហរៀនទុកចិែតប្រពោះជ្ញ
មាា ស់ ែូហចនោះ សូមកុំបាកទ់ឹកចិែតហប្បើសិនជ្ញអនកមានអារមាណ៍ថា អនកមនិបានហជ្ញគជ័យ
ហលើការមយួឥឡូវហនោះែូចដែលអនកចងប់ាន។ 
 

ោលាយ ៀនជីវតិ 
 

ហយើងប្រគប្ប់ាន សថិែហៅកនុងោោហរៀនម្នជីវែិជ្ញកដ់សតង ហ ើយហយើងហរៀនហ ើយហរៀន 
ហទៀែតាមដែែំហណើ រជីវែិរប្បស់ហយើង។ ហសតចដាវឌីមានប្បនាូលជ្ញញឹកញាប្បព់ីអនក មាន
ប្បទពិហោ្ន៍ជ្ញមយួប្រពោះជ្ញមាា ស់។ ឯអស់អនកដែលោា ល់ប្រពោះ មប្រទងហ់គនឹងទុកចិែត
ែល់ប្រទង ់ ែបែិឱប្រពោះហយ ូវា ហអើយ ប្រទងម់និបានហបាោះប្បងហ់ោលពួកអនកដែលដសវងរក
ប្រទងហ់ឡើយ(ទំនុកែំហកើង៩:១០)។តាមប្បទពិហោ្នដ៍ែលហយើងធ្លា ប្បម់ាន ពីការលអ ចិែត
ប្រប្បណី កតីហមតាត  កតីប្រសឡញ់ែ៏ហលើសលប្ប់ និងកតីសប្បបុរសរប្បស់ប្រពោះជ្ញមាា ស់ គឺការហ ោះ
ែតល់ឲ្យហយើងនូវទំនុកចិែតដែលហយើងអាចទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់បាន ប្រគប្ប់ោថ នការទាងំ
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អស់។ ហទាោះប្បីជ្ញប្រទងម់និបានប្រប្បទានឲ្យហយើងនូវអវីដែលហយើង សងឃមឹថាបានកតី ក៏
ហយើងនឹងហ ើញថា ប្រទងដ់ែងដែប្រប្បទាននូវអវីដែលលអប្បំែុែែល់ហយើង។ ប្រានដ់ែហយើង
មនិបានែឹងពីហ ែុែលរប្បស់ប្រពោះជ្ញមាា ស់ដែលប្រទង់ហ្វើតាមវ ិ្ ីរប្បស់ប្រទង ់ មនិដមន
មាននយ័ថា វ ិ្ ីរប្បស់ប្រទងម់និប្រែឹមប្រែូវហ ោះហទ។ ហយើងគួរដែ យល់ឲ្យចាស់ ហទាោះប្បីជ្ញ
ហពលខាោះ ប្រែូវចំណាយហពលកនុងជីវែិហយើងហែើមបហី្វើការហ ោះកហ៏ដាយ។ 

ជ្ញហរ ើយៗមនុសសនិោយថា «ខាុ ំប្របាថាន ហៅហកាងមតងហទៀែ ហ ើយែឹងនូវអវីដែលខាុ ំ
បានែឹងែូចហពលឥឡូវហនោះ» ប្ប ុដនតការហ ោះមនិអាចហៅរចួហទ។ ហយើងប្រែឹមដែែឹងនូវ
អវីដែលហយើងែឹងហពលហនោះ ពីហប្រពាោះហយើងបាន្ាងកាែ់ោោហរៀនម្នជីវែិជ្ញក់ដសតង។  

ខាុ ំមនិបានអាចដាកឲ់្យជីវែិរប្បស់ខាុ ំហៅមយួកដនាង ហ ើយអតស់ធវើអវ៊ីសសាះសដើម្ប៊ីហៅ
ហរៀនហៅោោប្រពោះគមពរីសៅ ហពលដែលប្រពោះជ្ញមាា ស់បានប្រតាស់ហៅខាុ ំឲ្យប្បហប្រងៀនប្រពោះ
ប្បនាូលរប្បស់ប្រទងហ់ ោះហទ រ  ណនែខាុ ំសៅណតបានហរៀន ហ ើយកហ៏ៅដែមានោោហរៀនម្ន
ជីវែិជ្ញកដ់សតងដែរ ហ ើយខាុ ំបានហរៀន ពីការជ្ញហប្រចើនដែលខាុ ំមនិដែលបានហរៀនកាល
ពីហៅោោ។  

ហសតចដាវឌីបាននិោយពីអវីដែលប្រទងប់ានហៅថា «ប្បទពិហោ្នម៍្នការលោះប្បង»់ 
(ទំនុកែំហកើង១១៩:៧)។ ខាុ ំប្រសឡញ់ការគិែដប្បប្បហ ោះណាស់! ប្បទពិហោ្នខ៍ាោះ
ដែលហយើងមាន ប្រប្បដ លជ្ញមនិដមនជ្ញការហប្រជើសហរ ើសរប្បស់ហយើងហទ ែបែិហៅកនុងប្រពោះ
ជ្ញមាា ស់ប្របាជ្ញា គឺជ្ញ «ការលោះប្បង ់» ពាកយហែសងហទៀែគឺ ប្បទពិហោ្ន៍ោអ ែសអំដែល
ធ្លា ប្បជ់ួយ ហយើងឲ្យោា ល់ប្រពោះពិែ និងអំណាចម្នការរស់ហឡើងវញិរប្បស់ប្រពោះជ្ញមាា ស់។ 

កនុងកំឡុងហពល៦ឆ្ន  ំ ដែលប្រពោះជ្ញមាា ស់បានោកលបងហសចកតីជំហនឿរប្បស់ហយើង 
ប្ប ា ប្បព់ីខាុ ំឈប្បព់ីការង្ហររប្បស់ខាុ ំ ហ ើយហយើងបានពឹងដែអកហលើប្រទងទ់ាងំប្រសុង ខាុ ំបាន
លូែោស់ខ្ងប្រពលឹងវញិ្ហា ណកនុងែាូវែអ៏ោា រយមយួ។ វាមនិដមនជ្ញែាូវដែលខាុ ំបាន
ហប្រជើសហរ ើសហទ ប្ប ុដនតវាជ្ញែាូវែប៏្រែឹមប្រែូវមយួរយភាគរយ! 

ខាុ ំរកីរាយនឹងការសញ្ជ ឹងគិែពីការយកចិែតទុកដាក់រប្បស់ប្រពោះជ្ញមាា ស់ហៅហលើរាស្តសត
អីប្រោដអលហៅហពលដែលពួកហគហ្វើែំហណើ រ្ាងកាែវ់ាលរហហារោថ នហែើមប ី ចូលហៅ

កនុងោោហរៀនម្នជីវែិជ្ញកដ់សត។ ប្រពោះជ្ញមាា ស់
បានែាែែ់ាងន់ំមា ណាែល់ពួកហគ (អាហារមកពី
ប្រពោះជ្ញមាា ស់) ហ ើយពួកហគកម៏និែឹងថានំហ ោះមក
ពីណាដែរ ហលើកដលងដែជ្ញការសនារប្បស់ប្រពោះជ្ញ

មាា ស់ ដែលនំមា ណាអាចមានហទៀែហៅម្ថៃ ប្ប ា ប្បហ់ ើយប្ប ា ប្ប់ហទៀែ។ ពួកហគបានទុក 

សពលខលះ មានផ្ល៉ូវណតម្េួ សេើងនឹង 
សរៀនសធវើអវ៊ីម្េួ គឺសៅសពលសេើងគ្មា ន
ជំសរ ើសសផ្េងស ៀត។ 



204                              ការទ៉ុករិ តឥ រត្គើ! 
ចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់មយួម្ថៃមតង។ ហពលខាោះមានដែ វ ិ្ ីដែមយួគែដ់ែលហយើងនឹងហរៀនហ្វើអវី
មយួគឺហពលដែលហយើងាា នជំហរ ើសហែសង។ 

សំហលៀកប្បំពាកឯ់ងមនិបានសឹកហៅហលើខាួនហោោះ ហ ើយហជើងឯងកម៏និបានព ះពង
ហៅរវាង៤០ឆ្ន ហំនោះែង(ហោទិយកថា៨:៤)។ ពួកហគមនិដែលបានទទួលហខ្អាវថាីអវ៊ីហទ 
ប្ប ុដនតហខ្អាវដែលពួកហគហសាៀកពាក ់គឺអោា រយហ ើយមានរយ:ហពលយូរ។ ប្រពោះជ្ញមាា ស់
បានមានប្បនាូលថា នឹងលបងលឯងឲ្យែឹងជ្ញហសចកតីណា ដែលហៅកនុងចិែតឯង គឺហប្បើ
នឹងកានត់ាមប្បញ្ាែតប្រទងឬ់ហទ។ ប្បងប្បអូនហ ើញហទ ាា នភសតុតាងពីការទុកចិែតហដាយ
ាា នការោកលបងហ ោះហទ! ហាលប្បំណងរប្បស់ប្រទងគ់ឺ ជួយ ពួកហគឲ្យសថិែកនុងកាលៈ
ហទសៈដែលប្រប្បហសើរ ប្ប ុដនតែំប្បូងប្រទងប់្រែូវដែប្បហប្រងៀនពួកហគឲ្យពឹកដែអកហលើប្រទង ់ ដប្រកង
ហោហ៍ពួកហគហភាចប្រទង់ ប្ប ា ប្បព់ី្ាងកាែប់្បទពិហោ្នជ៍្ញហប្រចើនជ្ញមយួប្រទង់ (ហោទិយ
កថា៨:២,៧,១១)។ 

ហៅកនុងោោម្នជីវែិជ្ញក់ដសតង ខាុ ំធ្លា ប្ប់ប្រែូវអនកដែលខាុ ំបានគិែថាជ្ញមែិតលអកបែ់ 
ហ ើយសមាជិកប្រគួោរ និង មែិតភក័ែិប្បែិហស្ហៅហពលដែលពួកហគមនិា ំ ប្រទជំហរ ើស
រប្បស់ខាុ ំសប្រមាប្បជ់ីវែិរប្បស់ខាុ ំ មានទាងំការយល់ប្រចឡំ ការហោទប្រប្បកាន ់ និងការហប្បៀែ
ហប្បៀន ហ ើយនិងការឈោឺប្បហ់ែសងៗហទៀែ។ ប្ប ុដនត ខាុ ំក៏ហរៀនបានពីការសំខ្នម់យួគឺ 
ការអែហ់ទាសែល់អនកដែលហ្វើឲ្យខាុ ំឈោឺប្ប ់ ហ ើយនិងការប្បែិហស្ដែលហ្វើឲ្យមាន
ភាពលវីងជូរចែ់ និងខឹងសមារ។ ខាុ ំកប៏ានហរៀនពីភាពហោា ោះប្រែង់ ឧែតមាភាព សនតិភាព 
អែ់្ ាែ ់ការប្រគប្បប់្រគងខាួនឯង ពីរហប្បៀប្បហប្រជើសហរ ើសមែិតលអ ពីការយកប្រពោះ ជ្ញទីមយួហៅ
កនុងជីវែិរប្បស់ខាុ ំ ពីការឲ្យែម្មាអនកែម្ទ និងពីការអានហសៀវហៅរាប្បព់ាន ់ កាលពីហម
ហរៀនជីវែិរប្បស់អនកហែសងៗហទៀែ។ ជីវែិរប្បស់ពួកហគមនិដមនជ្ញការង្ហយ ប្រសួលហែើមបី
ហរៀនតាមហ ោះហទ ពីហប្រពាោះពួកហគប្រែូវការការោកលបងដែលការហ ោះ កាា យជ្ញប្បទពិ
ហោ្ន៍ជ្ញកដ់សតង ដែលហ្វើមនិឲ្យខាុ ំទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់អស់ពីចិែតហ ោះហទជ្ញហប្រចើន
ឆ្ន មំកហនោះ។  
 

វាកានត់តងាេស្សលួ 
 

ខាុ ំហជឿ ហ ើយខាុ ំអាចនិោយហដាយប្របាកែថា ការទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់គឺង្ហយប្រសួល ហប្បើ
ហែាើជីវែិជ្ញមយួប្រទង។់ តាមដែលហយើងហប្រជើសហរ ើស «ដាក»់ ការទុកចិែតរប្បស់ហយើង ហៅ
ហលើប្រទងជ់ំនួសឲ្យការដាកហ់ៅហលើការែម្ទហទៀែ។ ហ ោះហយើងនឹងហរៀន ហ ើយលូែ 
ោស់កនុងសមែថភាពរប្បស់ហយើងហែើមបហី្វើការហ ោះ។ ខាុ ំបានហមើលពីជីវែិរប្បស់ហែវនូវអវី 
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ដែលខាុ ំហៅថា «ការរនធ៉ូររនថេដវ៏សិ  ធ» កនុងកំឡុងហពលហសាើរដែជ្ញងហាសិប្បឆ្ន  ំដែល
ហយើងបានហរៀប្បការជ្ញមយួាន មកហនោះ។ ហៅហពលមយួហ្វើឲ្យខាុ ំហៅត ប្រកហាយថា ជីវែិ
ហាកប់្បីែូចជ្ញប្រសួលហពកសប្រមាប្បា់ែន់ិងវាពិបាកសប្រមាប្បខ់ាុ ំ ប្ប ា ប្បម់កខាុ ំកប៏ានហរៀន
ថា ជីវែិហយើងប្រគប្ប់ៗាន គឺមនិង្ហយប្រសួលហ ោះហទ ប្ប ុដនតហយើងអាចរស់ហៅកនុងជីវែិការ
រនធ៉ូររនថេដវ៏សិ  ធហដាយការទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់ប្រគប្បហ់ពលហវោប្រគប្បក់ារទាងំអស់។ 

ហែវហាកប់្បីែូចជ្ញហរៀនហលឿនជ្ញងខាុ ំ ខាុ ំហាករ់៊ីដ៉ូរពិបាកប្បនតិច ហ ើយជ្ញ្មាតាប្រែូវ 
ដែមានការមយួចំនួនហទៀែ«ប្បទពិហោ្ន៍ម្នការលោះប្បង»់ដែលាែប់ានហ្វើមុន ហ ើយ
ខាុ ំទទួលបានចុងហប្រកាយ។ ាែហ់រៀនតាងំពីែំប្បូងកនុងជីវែិកនុងការែាងក់ារយកចិែតទុក
ដាករ់ប្បស់ាែច់ំហពាោះប្រពោះ ហ ើយអនុញ្ហា ែឲ្យប្រពោះជ្ញមាា ស់យកចិែតទុកដាក ់ចំហពាោះាែ់
វញិ។ ខាុ ំបានរលឹំកពីអាពា ៍ពិពា ៍កាលពីហែើមឆ្ន ដំំរ៉ូងរប្បស់ ហយើងហឡើងម្កវញិ 
ហពលដែលហយើង្ាងកាែ់ការលំបាកដែលាែប់ានពាោមប្របាប្បខ់ាុ ំថា ការប្រពួយបារមា
រប្បស់ខាុ ំ និងការពិបាកចិែតរប្បស់ខាុ ំ គឺមនិតា ស់ប្បតូរអវីទាងំអស់ ហ ើយខាុ ំគួរដែទុក ចិែតប្រពោះ
ជ្ញមាា ស់វញិ។ ខាុ ំចង់ហ្វើអញ្ច ឹងដែរ ប្ប ុដនតខាុ ំពិែជ្ញមនិែឹងថាហ្វើោ ងហម ច។ ហប្បើសិនជ្ញ
អនកកំពុងដែមានហពលពិបាកកនុងការទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់។ ខាុ ំសូមប្បញ្ហជ កជ់្ញមយួប្បង
ប្បអូនថា ខាុ ំែឹងពីអារមាណ៍ប្បងប្បអូនោ ងហម ច ប្ប ុដនតតាមរយ:ប្បទពិហោ្ន៍ ខាុ ំែឹងថា 
ហប្បើអនកប្បនតែំហណើ ររប្បស់អនកហៅមុខហ ោះអនកនឹងហរៀនបាន។ កុំបាកទ់ឹកចិែតនឹងខាួនឯង
ហឡើយ ហទាោះហប្បើហពលខាោះអនកហាកែូ់ចជ្ញមានហសចកតីជំហនឿែិចែួចប្បំែុែ ប្រាន់ដែោថំា 
ហពលណាអនកហប្រប្បើជំហនឿែិចប្បំែុែហ ោះ វាកាា យហៅជ្ញហសចកតីជំហនឿែ៏្ ំច្គរហ់ពល។ 

ប្រពោះហយស ូបានមានប្រពោះប្បនាូលហៅសិសសថា ហ ែុអវីបានជ្ញអនករាល់ាន ភយ័ែល់
ហម ាោះ ហមតចកា៏ា នហសចកតីជំហនឿ(មា កុស៤:៤០)។ ប្ប ុ ា នឆ្ន ហំប្រកាយមក ហយើងហ ើញ
សិសសទាងំហ ោះអនុវែតហសចកតីជំហនឿហដាយហចញហៅដចកោយែំណឹងលអរប្បស់ ប្រពោះ
ប្រគីសតហៅហពលដែលមានការហប្បៀែហប្បៀនហកើែហឡើង។ សសចកតីជំហនឿែែូ៏ចរប្បស់ពួកហគ 
បានលូែោស់ហៅជ្ញ្ំប្បំែុែ ហ ើយហសចកតីជំហនឿរប្បស់ហយើងកអ៏ាចដប្បប្បហ ោះដែរ។ 
ពួកហគមនិបានហរៀនឲ្យមានជំហនឿ្ំហដាយដែអកហៅហលើម្ថៃណាលអហ ោះហទ ពួកហគបាន
ហរៀនពីការហ ោះកនុងហពលខយល់ពយុោះប្រប្បហភទហារហីខន! ពួកហគបានប្បរាជយ័កនុងការទុក
ចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់ហៅហពលមានពយុោះ ប្ប ុដនតជ្ញការពិែពួកហគបានហរៀនទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់
ប្រគប្បហ់ពលហវោ និងប្រគប្បក់ារទាងំអស់។ មនុសសដប្បប្បហនោះប្រប្បឈមនឹងការោា ប្ប ់រាល់ម្ថៃ 
ហ ើយពួកហគហៅដែប្បនតដប្បប្បហនោះែដែល ពីហប្រពាោះហទាោះប្បីជ្ញមានជីវែិ ឬោា ប្បក់តី កព៏ួកហគ
ហៅដែែឹងថា ពួកហគអាចទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់បាន! 

ហៅហពលដែលប្រពោះហយស ូ  កំពុងដែឈោឺប្ប់ហៅហលើហឈើឆ្ក ង  ហ ើយជិែែុែែហងាើម  



206                              ការទ៉ុករិ តឥ រត្គើ! 
ប្បនាូលរប្បស់ប្រទងចុ់ងហប្រកាយគឺ ពាកយទុកចិែត។ ហ ោះប្រពោះហយស ូវ ដប្រសកហឡើងជ្ញខ្ា ងំថា 
«ឱប្រពោះវរប្បិតាហអើយ ទូលប្បងាំសូមប្រប្បគល់វញិ្ហា ណែល់ប្រពោះ សតប្រទងវ់ញិ!»  (ច្ពះគម្ព៊ីរ
លូកា២៣:៤៦)។ 

ខាុ ំសូមអ្ិោា នឲ្យហយើងហរៀនទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់រ ូែែល់ែហងាើមចុងហប្រកាយរប្បស់
ហយើង! ការរស់ហៅកនុងជីវែិម្នការទុកចិែតប្រពោះជ្ញមាា ស់អាចហ្ាើឲ្យជីវែិជួប្បទុកខលំបាក 
និងរកីរាយ។ ការទុកចិែតគឺជ្ញអំហណាយែអ៏ោា រយដែលប្រពោះជ្ញមាា ស់ បានប្រប្បទានែល់
ហយើង ែូហចនោះចូរកុំរុអំំហណាយហនោះទុក ចូរហប្រប្បើវាប្រគប្បហ់ពលហវោទាងំអស់ និងប្រគប្បទ់ាងំែាូវ
រប្បស់ហយើង។   
 

 



 
ជំពូក ២៣ 

 

ការប្តូរផ្តត ច់គ្រប់យ៉ា ងថ្វា យគ្រះជាម្ចា ស ់
 

ពិភពលោកមិនទានប់ានល ើញអ្វី  ដែលព្ពះជាម្ចា ស់ល្វើតាមរយៈមនុសស
ដែល ពិតជាប្តូ រផ្តត ចច់ំល ះព្ពះអ្ង្គលៅល ើយ។ 

  លោក ឌី ដអ្ល មូឌី 
 

មនុសសហាកប់្ីែូចជាដតង្ដតម្ចនលរឿង្ដែលព្តូវព្ពួយបារមភ ប្ ុដនតម្ចនលរឿង្ប្ីដែលពន័ធ
កិចារប្ស់លយើង្បានទទួលការលសនើសំុឲ្យលយើង្អ្្ិស្ឋា នឲ្យលព្ចើនជាង្លេេឺ៖ អ្្ិស្ឋា ន
សព្ម្ចប្កូ់នៗ និង្មនុសសជាទីព្ស្ឋឡាញ់រប្ស់ពួកលេ អ្្ិស្ឋា នសព្ម្ចប្់ហិរញ្ញ វតថុ និង្
អ្្ិស្ឋា នសព្ម្ចប្់សុខភាព និង្ការលព្បាសឲ្យជា។ 

ការព្ពួយបារមភ េឺជាសព្តូវនឹង្ការទុកចិតតព្ពះជាម្ចា ស់ លហើយវាប្នតលួចជំលនឿរប្ស់
លយើង្ និង្ល្វើឲ្យលយើង្សថិតលៅកនុង្ភាពភយ័ខ្លា ច។ គ្មា នមនុសសណាម្ចន កអ់ាចទទួលអ្វី
ដែលលេចង្់បានពីព្ពះជាម្ចា ស់តាមរយៈការភយ័កាា ចល ើយ។ ម្ចនដតតាមរយៈជំលនឿ 
និង្ការទុកចិតតព្ពះជាម្ចា ស់ប្ ុលណាណ ះ ដែលលយើង្អាចរស់លៅកនុង្ជីវតិដែលលយើង្ពិតជា
ចង្រ់ស់លៅជាមយួ និង្ជីវតិដែលម្ចនសនតិភាព និង្អ្ំណរដែលលយើង្ព្បាថ្នន បាន។ ចូរ
លមើលចំណុចននការព្ពួយបារមភទាងំ្ប្ីលនះ លោយែឹង្ថ្នលយើង្អាចលព្ប្ើលគ្មលការណ៍
ដែលលយើង្ល ើញលៅទីលនះលៅកនុង្ជីវតិរប្ស់លយើង្បាន។  
 

១. ការព្រយួបារម្ភរីកនូៗរបស់យយើង 
 

លតើពួកលេនឹង្្ំធាត់ល ើង្យ ង្ែូចលមតច? លតើលយើង្ជាឪពុកម្ចត យលអឬលទ? លតើលយើង្អាច
ដករតព្មង្ព់ួកលេយ ង្ែូចលមតចលៅលពលដែលពួកលេព្តូវការការដករតព្មង្?់ លតើលយើង្
តឹង្ដតង្លពក ឬលយើង្្ូររលុង្លពក? លៅលពលដែលលយើង្ល ើញកូនៗរប្ស់លយើង្ជាប្់
គ្មងំ្លៅកនុង្ជីវតិរប្ស់ពួកលេកនុង្លពលដែលពួកលេសថិតកនុង្វយ័ជំទង្ ់ ឬយុវវយ័ លយើង្
ដតង្ដតឆ្ងល់ថ្ន លតើឫសេល់ននប្ញ្ហា រប្ស់ពួកលេជាកំហុសរប្ស់លយើង្ ឬយ ង្ណា។ 
អារកសចង្ោ់កប់្នទុកែល់ឪពុកម្ចត យ ជាមយួការលោទព្ប្កាន់ខុសឆ្គង្ ដែលឥតព្ប្
លយជនន៍ិង្ខ្លតកំោំង្។  



208                              ការទុកចិត្តឥត្រងងគើ! 
លែវ និង្ខ្ុ ំម្ចនកូនប្នួនាក ់ និង្លៅ១១នាក ់ លហើយលយើង្បានល ើញពួកលេជាប្់

គ្មងំ្ជាមយួប្ញ្ហា លសសង្ៗជាលព្ចើន។ ព្ពះជាម្ចា ស់បានប្លព្ង្ៀនខ្ុ ំថ្ន ការអ្្ិស្ឋា នជា
មតិតែអ៏្ស្ឋា រយប្ំសុតរប្ស់ខ្ុ ំ និង្ជាអ្នកជំនួយែម៏្ចនព្ប្សិទធភាពប្ំសុត ដែលបានជួយ 
កូនលៅរប្ស់ខ្ុ ំលៅលពលដែលពួកលេជួប្ឧប្ស័េគ។ ការព្ពួយបារមភរប្ស់ខ្ុ ំចំល ះការ
ព្ពួយបារមភរប្ស់ពួកលេមនិអាចជួយ ពួកលេ ឬជួយ ខ្ុ ំបានល ើយ។  

លយើង្អាចល ើញកូនៗរប្ស់លយើង្ ឬអ្នកលសសង្លទៀតដែលលយើង្ព្សឡាញ់ ល្វើការ
សលព្មចចិតតមនិលអ លហើយលយើង្ពិតជាចង្ជ់ំរុញពួកលេឲ្យផ្តា ស់ប្តូរខ្លា ងំ្ណាស់។ លទាះ
ជាយ ង្ណាកល៏ោយ ភាេលព្ចើន លទាះប្ីជាលយើង្ែឹង្ចាស់ពីចលមាើយសព្ម្ចប្ប់្ញ្ហា
រប្ស់អ្នកែនទក៏លោយ កល៏េនឹង្មនិស្ឋត ប្ល់យើង្ដែរ។ ជាពិលសសយុវវយ័ និង្យុវជន
លកាង្ខាី ហាកប់្ីែូចជាពួកលេព្តូវដតល្វើកំហុសរប្ស់ពួកលេ លហើយពួកលេនឹង្ែឹង្លោយ
ខាួនឯង្ថ្ន លតើអ្វីម្ចនព្ប្លយជន៍ និង្អ្វីដែលគ្មា នព្ប្លយជន៍សព្ម្ចប្ព់ួកលេ។  

លោយស្ឋរដតលែវ និង្ខ្ុ ំម្ចនលៅលព្ចើន ឥ ូវលនះលយើង្ម្ចនលៅព្េប្លំ់ោប្អ់ាយុ 
លហើយលយើង្ក៏ម្ចនលៅពីរនាកដ់ែលសថិតកនុង្យុវវយ័ ដែលអ្នកទាងំ្ពីរកំពុង្ជាប្់គ្មងំ្
លៅកនុង្ដសនកលសសង្គ្មន ។ ម្ចនម្ចន ក់ជាប្គ់្មងំ្ជាមយួនឹង្អ្សុវតថិភាពដែលជាក់ដសតង្ជាប្់
គ្មងំ្ជាមយួលរឿង្ជាលព្ចើន ខណៈលពលដែលម្ចន កល់ទៀតម្ចនភាពអ្នទះស្ឋរលៅកនុង្ជីវតិ
រប្ស់នាង្លោយស្ឋរមូលលហតុហួសលហតុ និង្ ឥតដព្ប្ព្ប្ួលនិង្អារមាណ៍កនុង្ការ
ទទួលខុសព្តូវខុសលរឿង្។  

កនុង្វយ័រប្ស់ខ្ុ ំ វាងាយព្សួលសព្ម្ចប្ខ់្ុ ំលទ លហើយកនុង្ប្ទពិលស្ឋ្នដ៍ែលខ្ុ ំម្ចន
កនុង្ការលមើលលៅពួកលេទាងំ្ពីរលនាះខ្ុ ំអាចលមើលល ើញពីឫសេល់ននប្ញ្ហា រប្ស់ពួកលេ 
ប្ ុដនតវាមនិងាយព្សួលសព្ម្ចប្ព់ួកលេលទ ជា្មាតាលោយស្ឋរពួកលេទាងំ្ពីរនាកក់ំពុង្
ល្វើែំលណើ រលៅកនុង្ជីវតិរប្ស់ខាួន។ ពួកលេពាយមយល់ពីខាួនរប្ស់ពួកលេ និង្តយុទធ
សព្ម្ចប្ឯ់ករាជយភាពរប្ស់ពួកលេ លៅលពលខាះពួកលេទាងំ្ពីរនាកស់្ឋា យមកជាមយួនូវ
ភាពលកាង្ខាី និង្រលប្ៀប្រប្ស់យុវវយ័លៅល ើយ។  

លយើង្កល៏មើលល ើញលៅលសសង្លទៀតដែលជាប្់គ្មងំ្ជាមយួប្ញ្ហា រប្ស់ពួកលេ ដតពួក
លេបានលៅកដនាង្ដែលម្ចនសុវតថិភាព ឥ ូវលនះពួកលេរស់លៅគ្មប្ព់្ពះហឫទយ័ព្ពះ

ជាម្ចា ស់ ជាជីវតិដែលប្លង្កើតសលដសា។ ម្ចនម្ចន ក់ជាប្គ់្មងំ្
ជាមយួកំហឹង្ ម្ចន កល់ទៀតជាមយួថ្នន លំញៀន ម្ចន កល់ទៀត
ជាមយួការប្ះលបារ លហើយលៅលពលដែលខ្ុ ំេិតថយលព្កាយ

ខ្ុ ំល ើញថ្នការអ្្ិស្ឋា នលោយអ្ស់ពីចិតតរប្ស់ខ្ុ ំសព្ម្ចប្ព់ួកលេ ប្លង្កើតលទធសលយ ង្ 
 

ការអ្្ិស្ឋា នលប្ើកទាវ រឲ្យ
ព្ពះជាម្ចា ស់ល្វើការ។ 
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អ្ស្ឋា រយព្េប្់លពល។ ការអ្្ិស្ឋា នមនិេួរជាជលព្មើសចុង្លព្កាយលទ ដតសទុលៅវញិេួរដតជា
ជលព្មើសទីមយួ ដែលលយើង្េួរល្វើកនុង្ព្េប្ក់ារលំបាកទាងំ្   អ្ស់។ ការអ្្ិស្ឋា នលប្ើក
ទាវ រឲ្យព្ពះជាម្ចា ស់ល្វើការ លហើយទាវ រលនាះលៅដតប្នតលប្ើក ដែលលយើង្លៅដតប្នត
អ្្ិស្ឋា ន លហើយអ្រព្ពះេុណព្ពះអ្ង្គ និង្អ្រព្ពះេុណព្ពះអ្ង្គ ដែលព្ពះអ្ង្គដថរកា
រប្ស់រប្រ និង្មនុសសដែលលយើង្ថ្នវ យលៅព្ពះអ្ង្គ។  

កូនទាងំ្ប្នួនាករ់ប្ស់លយើង្ម្ចន ក់ៗធាា ប្ប់ានខ្លវ យខវល់លោយស្ឋរកូនៗ រប្ស់ពួក
លេ ប្ ុដនតឥ ូវលនះពួកលេបានលូតោស់កាា យជាប្ុរសនិង្ស្រសតីលហើយ ទាងំ្អ្ស់គ្មន កំពុង្
ប្លព្មើព្ពះជាម្ចា ស់ លហើយលយើង្ម្ចនអ្ំណរជាមយួទំនាកទ់ំនង្ែ៏លអជាមយួពួកលេ និង្
ម្ចនលម្ចទនភាពចំល ះពួកលេណាស់។ អ្នកអាចឆ្ាង្កាតល់រឿង្អ្វីមយួជាមយួកូនណា
ម្ចន ករ់ប្ស់អ្នក ឬកូនៗទាងំ្អ្ស់រប្ស់អ្នក លហើយអ្នកម្ចនការព្ពួយបារមភ លោយស្ឋរដត
ម្ចនប្ញ្ហា រ្ងន់្ ងរ ដែលពិតជាព្តូវការការយកចិតតទុកោកព់ីរព្ពះជាម្ចា ស់។ ការព្ពួយ
បារមភ េឺជាការលបួង្ែល់ឪពុកម្ចត យ។ លយើង្ចង្ជ់ួយ កូនៗរប្ស់លយើង្! លយើង្ចង្់រលំោះ
ពួកលេ! លយើង្សុខចិតតទទួលការឈោឺប្រ់ប្ស់ពួកលេោកល់លើខាួនលយើង្ លហើយអាច
ល ើញពួកលេឆ្ាង្កាតទុ់កលំបាកទាងំ្ឡាយ។ លនះលហើយ េឺជាលសចកតីព្សឡាញ់ដែល
ព្ពះជាម្ចា ស់បានល្វើចំល ះស្ឋថ នភាពននអ្ំលពើបាប្រប្ស់លយើង្ និង្សលននអ្ំលពើទាងំ្លនាះ 
លហើយវាជា្មាតាលទសព្ម្ចប្់លយើង្ជាឪពុកម្ចត យដែលម្ចនអារមាណ៍ែូចគ្មន លនះ។ លទាះ 
ជាយ ង្ណាកល៏ោយ ក៏លយើង្មនិអាចរលំោះកូនៗរប្ស់លយើង្ពីទុកខលំបាកទាងំ្អ្ស់
លៅកនុង្ជីវតិបានលនាះលទ លហើយលយើង្ព្តូវដតប្ងាា ញកតីព្សឡាញ់ពិតព្បាកែែល់ពួកលេ
លោយទុកឲ្យពួកលេរង្ទុកខនូវចំដណកដែលជាសលននអ្វីដែលពួកលេបានស្ឋប្លព្ ះ។ 
លយើង្ អាចម្ចនទំនុកចិតតលៅកនុង្េមារីសុភាសិត ដែលបានប្លព្ង្ៀនលយើង្ឲ្យប្លព្ង្ៀន     
កូនៗរប្ស់លយើង្កនុង្សាូវដែលពួកលេេួរលែើរ លហើយលៅលពលដែលពួកលេលូតោស់
ល ើង្ពួកលេនឹង្មនិងាកលចញឆ្ងង យពីសាូវលនាះល ើយ (សុភាសិត ២២:៦)។  

លទាះប្ីជាកូនៗអាចវលង្វង្សាូវមយួរយៈលពលកតី ពួកលេនឹង្វលិព្ត ប្ម់កល្វើលរឿង្
ព្តឹមព្តូវវញិលប្ើលយើង្ប្នតអ្្ិស្ឋា ន និង្ល្វើជាេំរូលអសព្ម្ចប្ព់ួកលេ។  

 

យ ើជាកហំសុរបស់អ្នកណា? 
 

លប្ើអ្នកម្ចនកូនដែលម្ចនប្ញ្ហា  ឬម្ចនភាពបាក់ដប្កលៅកនុង្ជីវតិរប្ស់ពួកលេ លតើជាកំ 
ហុសរប្ស់អ្នកណា? លតើជាកំហុសរប្ស់អ្នកឬ ដែលប្ណាត លឲ្យពួកលេម្ចនប្ញ្ហា  ឬក៏
ព្គ្មនដ់តជាជលព្មើសមនិព្តឹមព្តូវដែលពួកលេលព្ជើសលរ ើស?លតើលោយស្ឋរដតមតិតភក័តិដែល 



210                              ការទុកចិត្តឥត្រងងគើ! 
ពួកលេលព្ជើសលរ ើស ឬកល៏ោយស្ឋរដតសង្គមដែលពួកលេកំពុង្រស់លៅសពវនថង? 

ខ្ុ ំេិតថ្នលយើង្លព្ប្ើលពលលព្ចើនលពកលហើយកនុង្ការតអូញដតអរ លហើយគ្មា នលពលព្េប្់
ព្គ្មនក់នុង្ការសំគ្មល់ថ្នលទាះប្ីជាកំហុសរប្ស់អ្នកណាកល៏ោយ កព៏្ពះជាម្ចា ស់លៅដត
ជាចលមាើយដែរ! ខ្ុ ំពិតជាធាា ប្ព់្ប្ព្ពឹតតខុសជាមយួកូនៗរប្ស់ខ្ុ ំ លហើយខ្ុ ំកម៏្ចនការភ្ាក់
លសអើលដែរ ដែលខ្ុ ំធាា ប្់ជាអាណាពាបាលែ៏លអ។ ខ្ុ ំបានចិញ្ា ឹមកូនលៅកនុង្សទះដែល
លពញលោយភាពវកឹវរ លពញលោយេំរូអាព្កកែ់ល់គ្មន លៅវញិលៅមក ដតអ្រព្ពះេុណ
ព្ពះជាម្ចា ស់ដែលព្ពះអ្ង្គសតល់ព្ពះេុណលែើមបឲី្យខ្ុ ំចិញ្ា ឹមកូនៗ រប្ស់ខ្ុ ំបានលអជាង្អ្វី
ដែលខ្ុ ំធាា ប្់ព្សនម ។ កូនព្សីទាងំ្ពីររប្ស់ខ្ុ ំបាននិយយថ្ន «ម្ច ក!់ លប្ើេិតពីអ្វីដែល
ម្ច កធ់ាា ប្ទ់ទួលការប្ីបាច ់និង្ពីការរលំោភប្ំ នដែលម្ច កធ់ាា ប្់ទទួល លនាះម្ច កប់ាន
ចិញ្ា ឹមលយើង្បានយ ង្លអប្ំសុត»! 

លយើង្ព្តូវដតោថំ្ន លទាះប្ីជាលយើង្មនិដមនជាឪពុកម្ចត យព្េប្់ល័កខណ៍កល៏ោយ ក៏
ព្ពះជាម្ចា ស់អាចយកឈនះ និង្ប្ ះប្ ូវលទធសលននកំហុសដែលលយើង្ធាា ប្ល់្វើបានដែរ។ 
អ្វីដែលព្ពះអ្ង្គព្តូវការពីលយើង្ េឺការដព្ប្ចិតតពិតព្បាកែ និង្ការអ្្ិស្ឋា នយ ង្លស្ឋា ះ
ព្តង្ថ់្នវ យប្ញ្ហា ទាងំ្អ្ស់ែល់ព្ពះអ្ង្គ ែូលចនះព្ពះអ្ង្គនឹង្ល្វើការលលើលរឿង្ទាងំ្អ្ស់លនះ។  

ខ្ុ ំទទូចអ្នកឲ្យតយុទធជាមយួការលបួង្ អ្ំពីការព្ពួយបារមភពីកូនៗរប្ស់អ្នក លហើយ
សទុយមកវញិព្តូវទុកចិតតព្ពះជាម្ចា ស់ថ្នព្ពះអ្ង្គនឹង្ល្វើការលៅកនុង្ពួកលេ ចំល ះអ្វីដែល
អ្នកមនិអាចល្វើបាន។ ម្ចនដតព្ពះជាម្ចា ស់លទដែលអាចផ្តា ស់ប្តូរមនុសសបាន! ខ្ុ ំែឹង្ថ្ន
លៅលពលដែលខ្ុ ំនិយយថ្ន «កុំព្ពួយបារមភពីកូនៗរប្ស់អ្នក» វាព្សួលជាង្ការល្វើ ប្ ុដនត
ខ្ុ ំអាចសនាជាមយួអ្នកបានថ្ន ព្ពះជាម្ចា ស់ព្ទង្់លស្ឋា ះព្តង្ ់លហើយលទាះប្ីជាលយើង្មនិ
អាចព្េប្ព់្េង្នូ់វជលព្មើសដែលអ្នកែនទលព្ជើសលរ ើសក៏លោយ កក៏ារអ្្ិស្ឋា នរប្ស់លយើង្
អាចលប្ើកទាវ រសព្ម្ចប្់ព្ពះជាម្ចា ស់ឲ្យល្វើការលៅកនុង្ជីវតិរប្ស់ពួកលេបានដែរ។ គ្មា ន
ប្ញ្ហា អ្វីដែល្ំលពកសព្ម្ចប្ព់្ពះជាម្ចា ស់លទ។  

លយើង្អាចថ្នវ យកូនៗរប្ស់លយើង្លៅព្ពះជាម្ចា ស់ លហើយព្ពះអ្ង្គនឹង្ែឹកនាលំយើង្
កនុង្ការចិញ្ា ឹមប្ីបាចកូ់នៗរប្ស់លយើង្ លហើយព្ពះអ្ង្គនឹង្ល្វើការលៅកនុង្ជីវតិរប្ស់ពួក
លេ លែើមបឲី្យពួកលេលៅដតលែើរលៅកនុង្សាូវចលង្អៀតដែលនាលំៅរកជីវតិ ឬកល៏យើង្អាចព្ពួយ
បារមភពីពួកលេ លហើយខ្លា ចថ្នពួកលេនឹង្ព្តូវឈោឺប្់ ឬលព្ជើសលរ ើសខុស។  

ខ្ុ ំធាា ប្ស់្ឋកលបង្ទាងំ្ពីរ លហើយខ្ុ ំអាចលឆ្ាើយជាមយួអ្នកថ្ន ការថ្នវ យពួកលេលៅព្ពះ 
ជាម្ចា ស់ េឺជាជលព្មើសែល៏អប្ំសុត។ ជំលនឿ និង្ការទុកចិតតរប្ស់លយើង្  េឺលកើតសលល ើង្
តាមរយៈការអ្្ិស្ឋា ន និង្ការព្ប្កាសព្ពះប្នទូ
ល។ អ្្ិស្ឋា នសព្ម្ចប្កូ់នៗរប្ស់អ្នក  

កុំឲ្យកំណត់លពលលលើការទុកចិតតល ើយ! 
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លហើយព្ប្កាសអ្វីដែលអ្នកអ្្ិស្ឋា ន។ លៅលពលដែលអ្នកល្វើការលព្ជើសលរ ើសខុសពីប្ំ 
ណង្ព្ពះហឫទ័យរប្ស់ព្ពះជាម្ចា ស់ ចូរប្នតទុកចិតតព្ពះអ្ង្គ។ កុំឲ្យល្វើការកំណតល់ពល
លលើការទុកចិតតល ើយ! 

លយើង្អាចអ្្ិស្ឋា នឲ្យកូនៗរប្ស់លយើង្ និង្អ្នកែនទលទៀតដែលលយើង្ព្សឡាញ់ 
និង្ជាអ្នកដែលលយើង្យកចិតតទុកោកជ់ាមយួ ែូចដែល លោកស្ឋវក័ប្ ូលបានអ្្ិ
ស្ឋា នសព្ម្ចប្អ់្នកដែលលោកព្សឡាញ់ និង្អ្នកដែលលោកប្លព្មើដែរ។ ចូរលព្ប្ើប្ទ
េមារីលនះជាេំរូពីរលប្ៀប្ថ្នវ យមនុសសលៅព្ពះជាម្ចា ស់។ 

  
ឥ ូវលនះ ខ្ុ ំលស្ើអ្នករាល់គ្មន ទុកនឹង្ព្ពះ លហើយនិង្ព្ពះប្នទូលននព្ពះេុណ
ព្ទង្ ់ដែលអាចនឹង្ស្ឋអ ង្ចិតត លហើយនិង្ឲ្យអ្នករាល់គ្មន ម្ចនលករ តិ៍អាករលៅកនុ ង្
ពួកននអ្ស់អ្នកដែលបានដញកជាប្រសុិទធ។ 

     កិចាការ ២០:៣២ 
 

លនះជាេំរូមយួពីរលប្ៀប្អ្្ិស្ឋា នលៅកនុង្ប្ទេមារីលនះ លហើយល្វើឲ្យលយើង្អាចយកេំរូ
តាម។ ចូរនិយយថ្នមនុសសដែលអ្នកចង្អ់្្ិស្ឋា នឲ្យម្ចនល ា្ ះថ្ន ដសម លហើយជា
ជាង្ការបារមភពី ដសម និង្ការពាយមផ្តា ស់ប្តូរគ្មត ់ អ្នកព្តូវដតថ្នវ យគ្មត់លៅព្ពះជា
ម្ចា ស់។ អ្នកអាចល្វើដប្ប្លនះជាមយួនឹង្ កយថ្ន៖  

 

«ប្ិតាលអ្ើយ ទូលប្ង្គំសូមថ្នវ យ ដសមលៅព្ពះអ្ង្គ។ ទូលប្ង្គំោកគ់្មតល់ៅ
កនុង្ការព្េប្់ព្េង្រប្ស់ព្ពះអ្ង្គ លហើយទុកចិតតលលើព្ពះប្នទូលននព្ពះេុណ
រប្ស់ព្ពះអ្ង្គ។ ទូលប្ង្គំទុកចិតតថ្នព្ពះអ្ង្គនឹង្ដថរកា ដសម ឲ្យម្ចនសុវតថិ
ភាពលហើយល្វើឲ្យគ្មត់ម្ចនទំនាក់ទំនង្លោយផ្តទ ល់ជាមយួព្ពះអ្ង្គ»។  
 

ឥ ូវលនះលៅលពលដែលអ្នកលរៀប្នឹង្បារមភពី ដសម ចូរប្តូរពីការបារមភលៅជាការ
អ្្ិស្ឋា នននការអ្រព្ពះេុណ ថ្នព្ពះជាម្ចា ស់បានល្វើការលៅកនុង្ជីវតិរប្ស់ ដសម។  

ខ្ុ ំធាា ប្ប់ានល ើញលរឿង្អ្ស្ឋា រយលកើតល ើង្លៅកនុង្ជីវតិកូនៗរប្ស់ខ្ុ ំ លោយខាួនខ្ុ ំ
ផ្តទ ល់លព្ជើសលរ ើសល្វើតាមរលប្ៀប្លនះឯង្។ លៅលពលដែលខ្ុ ំបានអ្្ិស្ឋា នលោយលលើក
យកព្ពះប្នទូលចំៗកនុង្ករណីកូនៗរប្ស់ខ្ុ ំអ្ស់រយៈលពលជាលព្ចើនដខ លហើយខ្ុ ំម្ចនការ
អ្ស្ឋា រយពីការដែលព្ពះជាម្ចា ស់ល្វើការ។ ការព្ពួយបារមភ និង្ការភយ័ខ្លា ចមនិអាចឲ្យ
ព្ពះហសតរប្ស់ព្ពះជាម្ចា ស់ល្វើការបានលទ ម្ចនដតការទុកចិតត និង្ការលប្តជ្ាចិតត
ប្ ុលណាណ ះលទើប្ជាែំលណាះព្ស្ឋយ។  
 



212                              ការទុកចិត្តឥត្រងងគើ! 
២. ការព្រយួបារម្ភអំ្រីហិរញ្ញវ ថ ុ

 

លយើង្ព្តូវការលុយលែើមបលីព្ប្ើព្បាស់កនុង្ជីវតិ លហើយវាហាកប់្ីែូចជាម្ចនប្ ុនាា នក៏លោយ
កម៏និលចះព្េប្ព់្គ្មន់ល ើយ!យ ង្ណាមុញិការព្ពួយបារមភអ្ំពីប្ញ្ហា មនិដមនជាែំលណាះ
ព្ស្ឋយលទ។ ព្ពះជាម្ចា ស់ប្ងាគ ប្ល់យើង្ឲ្យយកែងាវ យ ១ភាេ១០ និង្ែងាវ យសា័ព្េចិតត
លៅកាន់ឃ្ា ងំ្រប្ស់ព្ពះអ្ង្គ (ព្ពះរាជរប្ស់ព្ពះអ្ង្គល្វើការ) លហើយព្ពះអ្ង្គនឹង្លប្ើកទាវ រ
ស្ឋថ នសួេ៌ និង្ោកប់្ង្ាូរព្ពះពរែល់លយើង្។ ព្ពះអ្ង្គកន៏ឹង្សតីប្លនាទ សសតវដែលសីុ
ប្ំផ្តា ញជំនួសអ្នកដែរ(ម្ច ឡាេី៣:១០-១១)។ លយើង្មនិអាចរពំឹង្ថ្នបានព្ចូតកាត់
ល ើយ លប្ើលយើង្មនិបានស្ឋប្លព្ ះ ែូលចនះចំណុចែំប្ូង្ប្ំសុតនន និជជកមា េឺអ្នកព្តូវ
ព្បាកែថ្នអ្នកពិតជាលស្ឋា ះព្តង្ក់នុង្ការថ្នវ យ លហើយលប្ើអ្នកបានល្វើការលនះរចួលហើយ 
លនាះអ្នកនឹង្ម្ចនទំនុកចិតតកនុង្ការឈរលៅចំល ះព្ពះជាម្ចា ស់ និង្អ្្ិស្ឋា នលោយ
ប្នាទ ប្ខាួន លោយរពំឹង្ថ្នតព្មូវការរប្ស់អ្នកនឹង្បានទទួលអាព្ស័យលលើភាពសំប្ូរ
សប្ាយរប្ស់ព្ពះជាម្ចា ស់(ភលីីព៤:១៩)។ លយើង្កព៏្តូវដតលព្ប្ើព្បាជ្ាជាមយួលុយ
កាកដ់ែលលយើង្ម្ចនដែរ។  

ព្ពះជាម្ចា ស់មនិបានសនាថ្ននឹង្ព្ប្ទានអ្វីដែលលយើង្ចង្ប់ានល ើយ ប្ ុដនតព្ពះអ្ង្គ
បានសនាថ្ននឹង្ប្ំលពញតព្មូវការរប្ស់លយើង្។ អ្នកអាចសំុអ្វីៗព្េប្់យ ង្ដែលអ្នក
ព្តូវការលោយលសរ ី លហើយព្ពះអ្ង្គសនាថ្ននឹង្ព្ប្ទានែល់លយើង្នូវអ្វីដែលចិតតលយើង្
ព្បាថ្នន  (លមើលទំនុកតលមកើង្ ៣៧:៤) ប្ ុដនតការព្បាថ្នន ទាងំ្លនះមនិដមនជាការព្បាថ្នន ដែល
គ្មា ន ព្ប្លយជនែ៍ល់ព្ពលឹង្លយើង្ល ើយ។  

ខ្ុ ំបានល ើញថ្នការដែលព្ពះជាម្ចា ស់សគតស់គង្ែល់លយើង្អ្ស់ជាលព្ចើនឆ្ងន  ំ លហើយការ
សគតស់គង្រ់ប្ស់ព្ទង្់ដតង្ដតលកើនល ើយរាល់ឆ្ងន  ំ ដតខ្ុ ំពិតជាអាចនិយយថ្នលយើង្ពឹង្ដសអក
ព្ពះអ្ង្គជាលព្ចើនឆ្ងន ។ំ ព្ពះជាម្ចា ស់មនិចង្ឲ់្យលយើង្លផ្តត តលៅលលើសំភារៈព្ជុលលពក
ល ើយ លោយស្ឋរព្បាជ្ារប្ស់ព្ពះអ្ង្គ ព្ពះអ្ង្គដតង្ដតប្ង្កកអ្វីដែលលយើង្ចង្់បានលៅ 
លពលឥ ូវលនះ លព្ ះព្ពះអ្ង្គម្ចនអ្វីដែលព្ប្លសើរជាង្លៅកនុង្េំនិតរប្ស់ព្ពះអ្ង្គ ជា
ជាង្ព្គ្មន់ដតសតល់អ្វីដែលលយើង្ចង្ប់ានែល់លយើង្។ ព្តូវចង្ោថំ្នការពនារលពលមនិ
ដមនជាការប្ែលិស្លទ លហើយលយើង្េួរដតទុកចិតតលពលលវោរប្ស់ព្ពះអ្ង្គ។ ព្ពះអ្ង្គ
អាច ប្ង្កកអ្វីដែលអ្នកេិតថ្នចង្់បាន ពីលព្ ះព្ពះអ្ង្គម្ចនអ្វីដែលព្ប្លសើរជាង្សព្ម្ចប្់ 
អ្នកដែលអ្នកគ្មា នព្បាជ្ាព្េប្់ព្គ្មនក់នុង្ការសំុនាលពលប្ចាុប្បននលនះ។ 

ព្តូវកាតប់្នថយការព្ពួយបារមភអ្ំពីហិរញ្ញ វតថុរប្ស់លយើង្ លហើយព្តូវម្ចនព្បាជ្ាកនុង្
ការលព្ប្ើព្បាស់វាលលើតព្មូវការោបំាចក់នុង្ជីវតិរប្ស់លយើង្។ ការលែើរលោយព្បាជ្ា េឺល្វើ
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អ្វីៗលៅលពលឥ ូវលនះដែលអាចឲ្យលយើង្សកប្ច់ិតតលៅកនុង្ជីវតិលពលលៅមុខលទៀត ដត
សង្គមរប្ស់លយើង្បានរុញលយើង្ឲ្យលយើង្ម្ចនប្ំណុលែូចភន ំ តាមរយៈការសតល់ឲ្យលយើង្
នូវរលប្ៀប្ជាលព្ចើនកនុង្ការទិញរប្ស់លសសង្ៗនិង្ព្តូវចំណាយរហូតលៅលពលខ្លង្មុខ។ 
វាេឺជាប្ំណុល លហើយលប្ើលយើង្ម្ចនវាកានដ់តលព្ចើន លនាះលយើង្កប៏្លង្កើតប្ញ្ហា ហិវញ្ញ វតថុ
កានដ់តលព្ចើនដែរ។ លៅលពលដែលលយើង្លព្ប្ើកាតឥនទានដែលលយើង្មនិអាចរត់រចួ 
លនាះលយើង្កំពុង្ដតចំណាយអ្វីដែលលយើង្ព្តូវចំណាយលៅនថងដសអក លហើយលៅលពលនថង
ដសងកមកែល់ លយើង្នឹង្គ្មា នអ្វីលព្ៅពីទុកខព្ពួយល ើយ។  

ខ្ុ ំពិតជាចង្ទ់ទូចែល់អ្នកលោយកតីព្សឡាញ់ឲ្យអ្នកម្ចនការអ្ត់្ ាតល់ព្ចើន កនុង្ការ
រង្ោ់សំព្ម្ចប្អ់្វីទាងំ្អ្ស់ ជាជាង្ដសវង្រកសាូវលែើមបបីានអ្វីដែលអ្នកចង្ប់ានកនុង្លពល
ឥ ូវលនះ លទាះប្ីវាសំខ្លន់យ ង្ណាសព្ម្ចប្អ់្នាេតរប្ស់អ្នកកល៏ោយ។ ការសនសំ
ព្បាកល់ែើមបទីិញអ្វីដែលលយើង្ចង្់បាន លៅដតជាជលព្មើសែល៏អដែលមនុសសេួរពិោរណា 
ដតម្ចនមនុសសតិចណាស់ដែលល្វើដប្ប្លនះ។ 

សនតិភាពម្ចនតនមាជាង្សំភារះ! លៅលពលដែលលយើង្ម្ចនប្ំណុលរលំកាះ វានឹង្
លួចសនតិភាពរប្ស់លយើង្ លហើយអាចល្វើឲ្យទំនាក់
ទំនង្រប្ស់លយើង្ម្ចនប្ញ្ហា លទៀតសង្។ លៅកដនាង្

ណាដែលខវះខ្លតថវកិា កដនាង្លនាះដតង្ដតម្ចនលស្រសតស និង្សំ ្ លហើយជា ញយ
ែង្វាដតង្ដតប្លង្កើតអាកប្បកិរយិមនិលអ ដែលប្លង្កើតប្ញ្ហា លៅកនុង្ទំនាកទ់ំនង្។ លប្ើ
អ្នកសុង្លៅកនុង្ប្ំណុលរចួលហើយ ខ្ុ ំមនិម្ចនចលមាើយសព្ម្ចប្ល់ោះព្ស្ឋយប្ញ្ហា បាន
លលឿនឲ្យអ្នកលទ ប្ ុដនតខ្ុ ំអាចសនាថ្នលប្ើអ្នក ថ្នវ យលៅព្ពះជាម្ចា ស់ជាមុនលោយលចញពី
ចិតត លហើយោប្ល់សតើមលោះប្ំណុលរប្ស់អ្នកប្លណតើ រៗ ព្សប្លពលជាមយួគ្មន  អ្នកព្តូវ
ោកវ់និយ័ខាួនឯង្កនុង្ការមនិទិញអ្វីដែលអ្នកពិតជាមនិព្តូវការ លៅលពលណាមយួអ្នក
នឹង្រចួពីប្ំណុល លហើយនឹង្ម្ចនអ្ំណរពីការរចួពីប្ំណុលហិរញ្ញ វតថុមនិខ្លន។  

អ្វីៗទាងំ្អ្ស់ដតង្ដតម្ចនករណីលលើកដលង្ ប្ ុដនតប្ញ្ហា ភាេលព្ចើនរប្ស់លយើង្មនិ
ដមនលោយស្ឋរលយើង្ គ្មា នលុយព្េប្់
ព្គ្មនល់ទ ដតលោយស្ឋរដតលយើង្ោយ
លលើសអ្វីដែលលយើង្ម្ចន! កុំកាា យលៅជា

មនុសសដែលម្ចនអារមាណ៍លៅលលើ
រប្ស់ដែលអ្នកមនិបានល្វើរការនិង្សនសលំែើមបវីាល ើយ។ ព្តូវទុកចិតតព្ពះជាម្ចា ស់ថ្ន
ព្ពះអ្ង្គនឹង្សគតស់គង្អ់្វីព្េប្យ់ ង្ដែលអ្នកចង្ប់ានលៅលពលលវោសមរមយណាមយួ។  

 

សនតិភាពម្ចនតនមាជាង្សំភារៈ! 

ប្ញ្ហា ភាេលព្ចើនរប្ស់លយើង្មនិដមនលោយស្ឋរ
លយើង្គ្មា នលុយព្េប្ព់្គ្មនល់ទ ដតលោយស្ឋរដត
លយើង្ចំណាយលលើសអ្វីដែលលយើង្ម្ចន! 



214                              ការទុកចិត្តឥត្រងងគើ! 
៣ . ការព្រយួបារម្ភរីខ្ លនួឯង នងិរីអ្វីៗដែលទាកទ់ងជាមួ្យយយើង 

 

លរឿង្លនះ ព្ប្ដហលជាការព្ពួយបារមភលលខមយួលហើយលមើលលៅ លៅកនុង្ពិភពលោក
លយើង្លនះ។ លយើង្ព្ពួយពីលរឿង្រាប្រ់យដែលទាកទ់ង្នឹង្លយើង្។ លយើង្ព្ពួយពីសុខភាព
រប្ស់លយើង្។ លប្ើលយើង្បានទទួលរបាយការណ៍មនិលអពីលវជជប្ណឌិ ត េំនិតរប្ស់លយើង្
អាចេិតពីអ្វីដែលនឹង្លកើតល ើង្លៅមុខលទៀតជាមយួលយើង្។ លតើលយើង្នឹង្រង្ទុកខលទ? 
លតើលយើង្នឹង្ស្ឋា ប្់លទ? លទាះប្ីជាព្ពះជាម្ចា ស់សតល់សមតថភាពខ្លង្ដសនកលវជជស្ឋស្រសតែល់
មនុសសយ ង្ណាកតី កល៏យើង្ព្តូវោថំ្ន ព្ពះលយស ូ េឺជាព្ពះននការលព្បាសឲ្យជារប្ស់
លយើង្! ព្ពះអ្ង្គចង្ឲ់្យលយើង្ទុកចិតតព្ពះអ្ង្គ និង្លែើរតាមែំប្ូនាា នរប្ស់ព្ពះអ្ង្គកនុង្លរឿង្
ដែលទាកទ់ង្លៅនឹង្សុខភាពរប្ស់លយើង្សង្ដែរ។  

លពលខ្ុ ំកាន់ដតោស់ ខ្ុ ំកាន់ដតម្ចនសុខភាពលអ លព្ ះខ្ុ ំបានប្នតលរៀនពីរលប្ៀប្
លគ្មរពរូប្កាយរប្ស់ព្ពះព្េិសតដែលបានព្ប្ទានមកខ្ុ ំលោយព្ពះេុណែអ៏្ស្ឋា រយ។ 

ឧទាហរណ៍៖ លយើង្មនិអាចប្នតរស់
លៅលព្កាមការថប្់បារមភ លហើយរពំឹង្
ថ្នម្ចនសុខភាពលអល ើយ។ លពលខ្ុ ំ
សថិតលៅកនុង្វយ័៣០ឆ្ងន  ំ ខ្ុ ំដតង្ដត

ម្ចនអារមាណ៍មនិលអ ដតឥ ូវលពលដែលខ្ុ ំសថិតកនុង្វយ័៧០ឆ្ងន  ំខ្ុ ំម្ចនអារមាណ៍លអលសទើរ
ដតព្េប្ល់ពល!ខ្ុ ំកំណតក់ារផ្តា ស់ប្តូរ លសទើរដតទាងំ្អ្ស់ េឺប្លង្កើតទំោប្ប់្រលិភាេឲ្យបាន
លទៀង្ទាត់ ល្វើលំហាតព់្បាណ លហើយលរៀនរស់ជាមយួនឹង្ការថប្់បារមភតិចប្ំសុត លហើយ
ខ្ុ ំកទុ៏កចិតតព្ពះលយស ូឲ្យព្ពះអ្ង្គលព្ប្ើអ្ំណាច ននការលព្បាសឲ្យជារប្ស់ព្ពះអ្ង្គលៅកនុង្
ខ្ុ ំព្េប្ល់ពលលវោ។ លយើង្មនិព្តូវោទំាល់ដតលយើង្ឈលឺទើប្លយើង្សំុការលព្បាសឲ្យជា
លនាះលទ! លយើង្ម្ចនអ្ភ័យឯកសិទធិកនុង្ការទុកចិតតថ្នព្ពះជាម្ចា ស់នឹង្រកាលយើង្ឲ្យលៅ
ដតម្ចនសុខភាពលអ ជាជាង្ព្គ្មន់ដតលព្បាសលយើង្ឲ្យជាលៅលពលដែលលយើង្ឈ។ឺ  

ព្ពះអ្ង្គរកីរាយកនុង្ការលមើលដថលយើង្។ ព្ពះប្នទូលរប្ស់ព្ពះអ្ង្គដចង្ថ្នព្ពះជា
ម្ចា ស់ោប្់អារមាណ៍លលើអ្វីព្េប្់យ ង្ដែលទាកទ់ង្ជាមយួលយើង្៖  

 

ព្ពះលយហូវា ព្ទង្នឹ់ង្ល្វើឲ្យជលំនឿនរប្ស់ទូលប្ង្គបំានលពញខ្លន តល ើង្ឱព្ពះ 
លយហូវា លអ្ើយ លសចកតីសប្បុរសរប្ស់ព្ទង្ស់ថិតលសថរលៅជាែរាប្សូមព្ទង្កុ់ំ
លបាះប្ង្ល់ោលអ្ស់ទាងំ្ស្ឋន នែននព្ពះហសតព្ទង្់ល ើយ។ 

ទំនុកតលមកើង្ ១៣៨:៨ 
 

លយើង្ម្ចនអ្ភ័យឯកសិទធិកនុង្ការទុកចិតត ថ្ន
ព្ពះជាម្ចា ស់នឹង្រកាលយើង្ឲ្យលៅដតម្ចនសុខ
ភាពលអ ជាជាង្ព្គ្មន់ដតលព្បាសលយើង្ឲ្យជាលៅ
លពលដែលលយើង្ឈ។ឺ 
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លយើង្ជាស្ឋន ព្ពះហសតរប្ស់ព្ពះអ្ង្គ ជាប្ុព្តរប្ស់ព្ពះអ្ង្គ លហើយព្ពះអ្ង្គប្តូរផ្តត ចក់នុង្
ការដថរកាលយើង្លប្ើលយើង្អ្នុញ្ហញ តឲ្យព្ពះអ្ង្គល្វើដប្ប្លនះ។ ខេមារីដែលខ្ុ ំចូលចិតតទាក់
ទង្លៅនឹង្ការទុកចិតតព្ពះជាម្ចា ស់ េឺលៅកនុង្េមារី១លពព្តុស។ចូរអានខេមារីលនះលោយ
ព្ប្ុង្ព្ប្យត័ន។  

 

កាលលេបានលជរព្ប្ម្ចថែល់ព្ទង្ ់ លនាះព្ទង្មិ់នបានលជរតប្វញិលទខណៈ 
ដែលព្ទង្់រង្ទុកខ លនាះកមិ៏នបានេំហកកំដហង្ែល់លេដែរ េឺបានព្ប្េល់
ព្ពះអ្ង្គព្ទង្ល់ៅព្ពះ ដែលជនុំំជរំះលោយសុចរតិវញិ។ 

១លពព្តុស ២:២៣ 
 

ខេមារីមយួខលនះសរុប្អ្វីព្េប្់យ ង្ដែលខ្ុ ំចង្ន់ិយយលៅកនុង្លសៀវលៅលនះ។ 
លយើង្អាចទុកចិតតព្ពះជាម្ចា ស់ព្េប្ល់ពលលវោ កនុង្ព្េប្រ់លប្ៀប្ លោយខាួនលយើង្ផ្តទ ល់ 
និង្ជាមយួអ្វីៗព្េប្់យ ង្។ គ្មា នអ្វីដែលលយើង្ថ្នវ យលៅព្ពះអ្ង្គដែលព្ពះអ្ង្គមនិអាច
ព្េប្ព់្េង្បានលនាះល ើយ។ លទាះប្ីជាមនុសសព្ប្ព្ពឹតតចំល ះព្ពះលយស ូយ ង្ណាក៏
លោយ ក៏ព្ពះអ្ង្គមនិពាយមដថរកាអ្ង្គព្ទង្ល់ទ ដតសទុយលៅវញិព្ពះអ្ង្គទុកចិតតព្ពះ
ប្ិតារប្ស់ព្ពះអ្ង្គកនុង្ការល្វើការលនះ។  

លតើម្ចនការថប្ប់ារមភ និង្ការមនិសប្ាយចិតតប្ ុនាា នដែលលយើង្ប្លង្កើតលៅកនុង្ជីវតិ
រប្ស់លយើង្លោយខាួនឯង្ លែើមបបី្ញ្ហជ កថ់្នលយើង្បានល្វើព្តឹមព្តូវ  និង្គ្មា ននរណាម្ចន ក់
លកង្ចលំណញពីលយើង្បាន? ខ្ុ ំលជឿថ្នវាលលើសពីអ្វីដែលលយើង្អាចព្សនម។ លោយស្ឋរ
លយើង្មកែល់ចុង្ប្ញ្ាប្ន់នលសៀវលៅលនះលហើយ ខ្ុ ំចង្សួ់រអ្នកថ្ន លតើអ្នកមកែល់ចំណុច
មយួលៅកនុង្ជីវតិដែលអ្នកចង្ថ់្នវ យខាួនរប្ស់អ្នក និង្អ្វីៗព្េប្ដ់ប្ប្យ ង្ដែលអ្នកម្ចន
លៅព្ពះលយស ូឬលទ។ លតើអ្នកនឹង្ព្ប្េល់ខាួនរប្ស់អ្នកលៅព្ពះអ្ង្គ និង្ប្តូរផ្តត ចក់នុង្ការ
ស្ឋត ប្ប់្ងាគ ប្់ព្ពះអ្ង្គកនុង្ព្េប្អ់្វីដែលព្ពះអ្ង្គសំុឲ្យអ្នកល្វើ លោយអ្នកទុកចិតតថ្ន ព្ពះអ្ង្គ
នឹង្ដថរកាអ្នកដែឬលទ? 

 

យ ើអ្នកមាន «ខ្ លនួអ្នក» យព្រើនប ណុាា យៅកនងុ«គនំ ិរបស់អ្នក»? 
 

លយើង្បារមភថ្ន លតើអ្នកណានឹង្លមើដថលយើង្និង្ថ្ន លតើលេនឹង្លមើលដថលយើង្បានលអដែរឬ
យ ង្ណា? លប្ើលយើង្អាចពឹង្លលើអ្នកែនទ លតើលេនឹង្ល្វើយ ង្ណា? លយើង្បារមភពីការ
ដែលអ្នកែនទេិតពីលយើង្ លហើយថ្នលតើលេចូលចិតតលយើង្ដែរឬលទ។ លតើលយើង្ល្វើឲ្យពួកលេ
សប្ាយចិតតឬលទ? លតើលៅកនុង្ពិភពលោកនឹង្ម្ចនលរឿង្អ្វីលកើតល ើង្លហើយថ្ន លតើវា



216                              ការទុកចិត្តឥត្រងងគើ! 
ម្ចនឥទធិពលយ ង្ែូចលមតចចំល ះលយើង្? លតើលយើង្នឹង្បាតប់្ង្ក់ារងារដែរឬលទ លប្ើម្ចន
វបិ្តតិលសែាកិចា? 

«លតើនឹង្ម្ចនអ្វីលកើតល ើង្ជាមយួខ្ុ ំ»? េឺជាការភ័យខ្លា ចែ៏្ ំប្ំសុតដែលលយើង្ម្ចន 
ប្ ុដនតែំណឹង្លអេឺថ្ន លយើង្អាចកាតប់្នថយការព្ពួយបារមាណ៍រប្ស់លយើង្លៅនថងលនះ និង្
ែឹង្ថ្នព្ពះជាម្ចា ស់នឹង្ដថរកាលយើង្។ 

សំុឲ្យព្ពះជាម្ចា ស់ជួយ អ្នកឲ្យែកខាួ នអ្នកលចញពីេំនិតរប្ស់អ្នក ពីលព្ ះលប្ើអ្នកេិត
ពីខាួនឯង្កានដ់តតិច អ្នកនឹង្ម្ចនអ្ំណរកានដ់តលព្ចើន។ កនុង្លពលដែលអ្នកទុកចិតតថ្ន
ព្ពះអ្ង្គនឹង្លមើលដថអ្នក ព្តូវព្បាកែថ្ន អ្នកបានលព្ ះពូជលអលោយជួយ ែល់អ្នកែនទ។ 
ព្េប្ល់ពលដែលអ្នកជួយ មនុសសដែលខវះខ្លត លនាះអ្នកកំពុង្ដតស្ឋប្លព្ ះពូជសព្ម្ចប្់
ការព្ចូតកាតម់កវញិជាជំនួយពីព្ពះជាម្ចា ស់លៅកនុង្ជីវតិរប្ស់អ្នកផ្តទ ល់។  

កាលពីលព្ចើនឆ្ងន កំនាង្លៅខ្ុ ំបានមកែល់ចំណុចមយួលៅកនុង្ជីវតិរប្ស់ខ្ុ ំ លៅលពល
ដែលខ្ុ ំម្ចនការមនិសប្ាយចិតតខ្លា ងំ្ ខ្ុ ំចង្ល់ ើញអ្វីមយួដែលព្ពះជាម្ចា ស់ចង្ប់្ងាា ញ
ខ្ុ ំលែើមបឲី្យខ្ុ ំអាចរកីរាយបាន។ វាជាស្ឋច់លរឿង្យ ង្ដវង្ ដតសរុប្លសចកតីមកព្ពះអ្ង្គ
បានប្ងាា ញខ្ុ ំថ្ន ខ្ុ ំមនិសប្ាយចិតតមកពីខ្ុ ំអ្តាា និយម។ ខ្ុ ំេិតពីខាួនឯង្លសទើរដតព្េប្់
លពលលវោ លហើយតាមរយៈការព្ប្ឹង្ដព្ប្ង្ព្ជុលហួសរប្ស់ខ្ុ ំ លែើមបពីាយមប្ងាា ញថ្ន
ខ្ុ ំពិតជាបានទទួលការដថទាដំមន ខ្ុ ំដប្រជារារាងំ្ព្ពះអ្ង្គកនុង្ការដថទាខំ្ុ ំលៅវញិ។ ព្ពះ
ជាម្ចា ស់ចង្់លមើលដថលយើង្ ប្ ុដនតលយើង្ព្តូវថ្នវ យខាួនរប្ស់លយើង្លៅព្ពះអ្ង្គ។  

 

ររូប្តូរផ្តត រអ់្វីៗទាងំអ្ស់ថ្វវ យព្រះជាមាា ស ់
 

លៅលពលដែលលយើង្លស្ើខាួនរប្ស់លយើង្លលើនរណាម្ចន ក់ ឬលលើអ្វីមយួ ម្ចនន័យថ្នលយើង្
ព្ប្េល់ខាួនរប្ស់លយើង្លៅអ្នកលនាះ ឬរប្ស់លនាះទាងំ្ព្សុង្។ លយើង្អាចប្តូរផ្តត ចច់ំល ះ
នរណាម្ចន ក ់ ឬចំល ះការងារ។ លយើង្ប្តូរផ្តត ច ់ ចំល ះព្េួស្ឋរ ឬមតិតភក័តិ។ ខ្ុ ំប្តូរផ្តត ច់
ចំល ះការព្តាស់លៅលៅកនុង្ជីវតិរប្ស់ខ្ុ ំ លែើមបបី្លព្ង្ៀនព្ពះប្នទូលរប្ស់ព្ពះជាម្ចា ស់
។ ប្ ុដនតលព្ៅពីការប្តូរផ្តត ច់ទាលំនះ លយើង្េួរដតថ្នវ យខាួនរប្ស់លយើង្ទាងំ្ព្សុង្ និង្ទាងំ្
អ្ស់លៅព្ពះជាម្ចា ស់ លែើមបសំុីឲ្យព្ពះហឫទយ័រប្ស់ព្ពះអ្ង្គសលព្មចលៅកនុង្ជីវតិរប្ស់
លយើង្។ ការប្តូរផ្តត ចព់ិតព្បាកែមនិដែលសុតកំណតល់ ើយ។ ខ្ុ ំលសនើរឲ្យអ្នកអ្្ិស្ឋា ន
ព្ប្ោនំថងែូចខ្លង្លព្កាមលនះ៖ 
 

«ព្ពះវរប្ិតាលអ្ើយ ទូលប្ង្គំសូមថ្នវ យខាួនរប្ស់ទូលប្ង្គំជាថាីមតង្លទៀតលៅ
កនុង្ព្ពះហសតរប្ស់ព្ពះអ្ង្គ។ ទូលប្ង្គំទុកចិតតថ្នព្ពះអ្ង្គនឹង្លមើលដថទូល
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ប្ង្គំកនុង្ព្េប្ក់ិចាការទាងំ្អ្ស់ និង្ព្េប្ទ់ាងំ្សាូវរប្ស់ទូលប្ង្គំសង្។ សូមែឹក
នាទូំលប្ង្គំ និង្សតល់ព្ពះេុណែល់ទូលប្ង្គំកនុង្ការលែើរតាមព្ពះអ្ង្គជាលរៀង្រ
ហូត។ លប្ើទូលប្ង្គំម្ចនការឈោឺប្ ់ ទូលប្ង្គំទុកចិតតថ្នព្ពះអ្ង្គនឹង្កំស្ឋនត
ចិតតទូលប្ង្គំ។ លប្ើទូលប្ង្គំម្ចនជមង ឺ ទូលប្ង្គំទុកចិតតថ្ន ព្ពះអ្ង្គនឹង្លព្បាស
ទូលប្ង្គំឲ្យបានជា។ លប្ើទូលប្ង្គំព្តូវការអ្វី ទូលប្ង្គំលជឿថ្នព្ពះអ្ង្គនឹង្ប្ំ    
លពញ។ លប្ើទូលប្ង្គំមនិែឹង្ថ្នទូលប្ង្គំព្តូវល្វើអ្វី ទូលប្ង្គំទុកចិតតថ្នព្ពះអ្ង្គ
នឹង្ប្ងាា ញសាូវែល់ទូលប្ង្គំ។ ទូលប្ង្គំជារប្ស់ព្ពះអ្ង្គ ព្ពះអ្ង្គជារប្ស់
ទូលប្ង្គំ លហើយទូលប្ង្គំទុកចិតតព្ពះអ្ង្គ! លៅកនុង្ព្ពះនាមព្ពះអ្ម្ចា ស់ព្ពះ
លយស ូ ព្េិសត អាដមន»! 

 

លតើលយើង្អាចថ្នវ យអ្វីលសសង្ៗលទៀត ដែលទាកទ់ង្នឹង្លយើង្លៅព្ពះជាម្ចា ស់បាន
យ ង្ែូចលមតច លែើមបឲី្យលយើង្អាចថ្នវ យខាួនលយើង្ទាងំ្ព្សុង្លៅព្ពះជាម្ចា ស់បាន? ព្ប្
ដហលជាអ្នកកាា យជាព្េិសតប្រស័ិទលោយទទួលព្ពះលយស ូជាព្ពះសលស្រងាគ ះ ប្ ុដនតលតើអ្នក
ធាា ប្ថ់្នវ យខាួនរប្ស់អ្នកទាងំ្ព្សុង្ លែើមបឲី្យព្ពះអ្ង្គលមើលដថនិង្ដថរកាដែរឬលទ? ខ្ុ ំលជឿ
ថ្ន លនះជាអ្វីដែលលយើង្ព្តូវការប្ំសុត! 

ជីវតិែល៏អរប្ស់អ្នកអាចោប្ល់សតើមកនុលពលឥ ូវលនះ លប្ើអ្នកម្ចនឆ្នទះកនុង្ការថ្នវ យ
ខាួនរប្ស់អ្នកឲ្យព្ពះលយស ូដថរកា និង្អ្នុញ្ហញ តិឲ្យព្ពះអ្ង្គលមើលដថអ្នក! 
 

លហើយចូរលសទរព្េប្់ទាងំ្លសចកតីទុកខព្ពួយរប្ស់អ្នករាល់គ្មន លៅលលើព្ទង្ ់ ែបិត
ព្ទង្ដ់តង្យកព្ពះទយ័ទុកោកនឹ់ង្អ្នករាល់គ្មន ។ 

       ១ លពព្តុស ៥:៧ 
 

 

ខ្ុ ំម្ចនអ្ំណរកនុង្ការសរលសរលសៀវលៅលនះ ខ្ុ ំមនិព្តឹមដតអ្្ិស្ឋា នឲ្យអ្នករកីរាយកនុង្
ការអានលសៀវលៅលនះប្ ុលណាណ ះលទ ប្ ុដនតក៏សូមឲ្យលសៀវលៅលនះជាលសៀវលៅដែលល្វើឲ្យ
អ្នកបានស្ឋត រការប្តូរផ្តត ចរ់ប្ស់អ្នកចំល ះការទុកចិតតព្ពះជាម្ចា ស់កនុង្ព្េប្អ់្វីៗ និង្ព្េប្់
លពលលវោទាងំ្អ្ស់!  
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តតើអ្នកមានទនំាក់ទនំងពតិប្រាកដជាមួយប្រពះតយស ៊ូដដរឬតទ? 
 

ព្រះជាម្ចា ស់ព្សឡាញ់អ្នក! ព្រះអ្ង្គបានបងង្កើតអ្នកមកជាមនុសសរិងសស ងោយឡែក ឡតមយួ
គត ់ង ើយព្រះអ្ង្គម្ចនងោលបំណង្និង្ឡែនការច្បាស់លាស់សព្ម្ចបជ់ីវតិរបស់អ្នក។តាមរយៈ 
ទំនាកទ់ំនង្ងោយផ្ទា ល់ជាមយួព្រះអាទិករ និង្ជាព្រះជាម្ចា ស់របស់អ្នក អ្នកអាច្បឡសែង្រកែលូវនន
ជីវតិឡែលរិតជាង្ែើឲ្យព្រលឹង្របស់អ្នកសកបស់កល់។  

មនិថាអ្នកជាអ្នកណាងទងតើអ្នកបានង្ែើអ្ែីងទ ឬថាងតើឥែូវងនះអ្នកងែើរែល់ច្បំណុច្បណាងៅកនុង្ 
ជីវតិរបស់អ្នកងទ ព្រះងយស ូរិតជាម្ចនបំណង្លះបង្ព់្រះជនមរបស់ព្រះអ្ង្គងែើមបឲី្យអ្នកអាច្ប
ទទួលការអ្ត់ងោសរីព្រះជាម្ចា ស់ និង្ម្ចនជីវតិថ្មីងៅកនុង្ព្រះអ្ង្គ។ ព្រះអ្ង្គកំរុង្រង្ច់ឲំ្យអ្នក
អ្ង ជ្ ើញព្រះអ្ង្គឲ្យង្ែើជាព្រះសងគ គ្ ះ និង្ជាព្រះជាម្ចា ស់របស់អ្នក។  

ងបើអ្នករចួ្បរាល់ងែើមបថីាែ យជីវតិរបស់អ្នកែល់ព្រះងយស ូនិង្ងែើរតាមព្រះអ្ង្គង ើយ អ្ែីឡែលអ្នក
ព្តូវង្ែើគឺព្ោន់ឡតសំុព្រះអ្ង្គឲ្យអ្តង់ោសបាបែល់អ្នក និង្ែតល់ការចបង់ែតើមថ្មីងៅកនុង្ជីវតិរស់
ងៅថ្មីែម៏្ចនន័យរបស់អ្នក។ សូមចបង់ែតើមងោយការអ្្ិស្ថា នឡបបងនះថា៖  

 

ព្រះអ្ម្ចា ស់ងយស ូ  អ្រព្រះគុណព្រះអ្ង្គឡែលបូជាជីវតិរបស់ព្រះអ្ង្គសព្ម្ចបទូ់ល
បង្គ ំ ង ើយអ្តង់ោសបាបែល់ទូលបង្គ ំ ឡែលអាច្បង្ែើឲ្យទូលបង្គមំ្ចនទំនាកទ់ំនង្
ងោយផ្ទា ល់ជាមយួព្រះអ្ង្គ។ ទូលបង្គរិំតជាងស្ថកស្ថត យសព្ម្ចបក់ំ ុសឡែល
ទូលបង្គបំានព្បព្រឹតត ង ើយទូលបង្គែឹំង្ថាទូលបង្គពំ្តូវការព្រះអ្ង្គជួយ ទូលបង្គឲំ្យ
រស់ងៅកនុ ង្ែលូ វព្តឹមព្តូវ។  
ព្រះបនាូលរបស់ព្រះអ្ង្គឡច្បង្ងៅកនុ ង្គមពីររ  ូម១០:១៩ថា «ងបើម្ចតអ់្នកទទួលឡថ្លង្
ព្បាបរី់ព្រះអ្ម្ចា ស់ងយស ូ  ង ើយអ្នកងជឿកនុ ង្ចិ្បតតថាព្រះបានងព្បាសឲ្យព្ទង្រ់ស់រី
ស្ថល បង់ែើង្វញិងនាះអ្នកនឹង្បានសងគ គ្ ះរិត។ ទូលបង្គងំជឿថាព្រះអ្ង្គជាព្រះរាជ
បុព្តារបស់ព្រះជាមចា ស់ ង ើយព្បកាសថាព្រះអ្ង្គជាព្រះសងគ គ្ ះ និង្ជាព្រះ
អ្ម្ចា ស់ របស់ទូលបង្គ។ំ សូមទទួលយកទូលបង្គ ំ ង ើយង្ែើការងៅកនុ ង្ចិ្បតតរបស់
ទូលបង្គ ំ សូមនច្បនទូលបង្គឲំ្យបានងៅជាមនុសសឡែលព្រះអ្ង្គសរែព្រះទយ័។ ព្រះ
ងយស ូ ងអ្ើយ! ទូលបង្គចំ្បង្់រស់ងៅសព្ម្ចបព់្រះអ្ង្គ ង ើយទូលបង្គរិំតជាអ្រព្រះ
គុណឡែលព្រះអ្ង្គព្បោនឲ្យទូលបង្គនូំវការចប់ងែតើមថ្មីងៅកនុ ង្ជីវតិថ្មីរបស់ទូល
បង្គជំាមយួព្រះអ្ង្គងៅនថ្ៃងនះ។  
               ព្រះងយស ូ! ទូលបង្គពំ្សឡាញ់ព្រះអ្ង្គ! 



វាជាការអ្ស្ថា រយឡែលងយើង្ែឹង្ថាព្រះជាម្ចា ស់ព្សឡាញ់ងយើង្ខ្ល ងំ្ណាស់! ព្រះអ្ង្គច្បង្ម់្ចន
ទំនាកទ់ំនង្សីុជងព្ៅ និង្ជិតសនិតជាមយួងយើង្ ឡែលជាទំនាកទ់ំនង្ឡែលព្បងសើរងែើង្រាល់នថ្ៃ
ងៅងរលឡែលងយើង្ច្បំណាយងរលជាមយួព្រះអ្ង្គងោយការអ្្ិស្ថា ន និង្ការសិកាព្រះគមព។ី 
ងយើង្ច្បង្ង់លើកទឹកច្បិតតអ្នកកនុង្ជីវតិថ្មីរបស់អ្នកជាមយួព្រះព្គិសត។  

សូមឡសែង្រកតាមរយៈ joycemeyer.org/salvation ងែើមបងីសនើសំុងសៀវងៅរបស់អ្នក
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