
  



 



 



បដវិត្តនហ៍ិរញ្ញវត្ថរុបសអ់្នក
អ្ំណាចននការសម្រាក

រកសាសិទ្ធិ ២០១៨ ដោយ ហ្កសរី ឃីស ី (

សម្រាប់សម្ររង់ខគរពីរគឺបានដកម្រសង់ដចញពីម្រពះគរពីរភាសាខ្ខែរបចចុបសបនន ឆ្សំ២០០៥ ដោយ
សាគរម្រពះគរពីរករពុជា រកសាសិទ្ធិដោយសាគរម្រពះគរពីរសកល ២០០៥ ដកម្រសង់
ដោយានការអ្ន ញ្ញសត្។

ដសៀវដៅដនះម្រត្ូវបានរកសាសិទ្ធិម្រគប់យ សងដម្រការចសាប់សតីអ្ំពីសិទ្ធិអ្នកនិពនធអ្នតរជាត្ិ។ 
សម្រាប់ាត្ិកា និង/ឬម្រកបដសៀវដៅដនះនឹងរិនម្រត្ូវផលិត្ដ ើងវិញទំងម្រស ង ឬតារខ្ផនក
ដៅកនុងទ្ម្ររង់ណារួយដោយគ្្សនការយល់ម្រពរជាលាយលកខណ៍អ្កសសរពីម្រគឹះសាថសនដបាះព រព
ផសាយដ ើយ។

ដលខ 

ដបាះព រពផសាយដោយ ។
ដ្វើការខ្ចកចាយដោយ 

អ្នកអាចទ្ំនាក់ទ្ំនងដៅកាន់ព័នធកិចច តារម្របព័នធអ្ ៊ីន្ឺណិត្តារដគហទ្ំព័រ

http://www.faithlifenow.com/


ខ្ុំចង់ឧទ្ទិសដសៀវដៅដនះជូនចំដ ះ ម្ររិនោ ភរិយរបស់ខ្ុំ ដោយសារខ្ត្ដសៀវដៅ 
ដនះបានដកើត្ដ ើងដោយសារខ្ត្ានការដលើកទ្ឹកចិត្តពីគ្ត្់ ចិត្តដឆះឆួលរបស់គ្ត្់ចំដ ះ
ដរឿងរ សវរបស់ម្រពះជាាចសស់ និងដសចកតីម្រសលាញ់របស់គ្ត្់ចំដ ះម្រក រម្រគួសាររបស់គ្ត្់ និងខ្ុំ
ជាអ្វីខ្ដលបានជំរ ញទ្ឹកចិត្តដល់ខ្ុំកនុងរយៈដពលជាដម្រចើនឆ្សំរកដនះ។ ជារួយគ្្សដនះ ដយើង
បានបញ្ជសក់ឱសយដឃើញថាស បិនពិត្ជាអាចកាលសយជាការពិត្បានខ្រន!

ហ្កសរី ឃីស ី 

  



 



បញ្ជីមាតិកា 
ដសចកតីដផតើរ

ជំពូក ១ រូលោឋសនម្រគឹះននការសម្រាក

ជំពូក ២ សិទ្ធម្រសបចសាប់

ជំពូក ៣ ម្រពះរជសយននម្រពះគឺជាចដរលើយរបស់អ្នក

ជំពូក ៤ ខ្ុំរកដឃើញកូនដសាសំខាន់ ននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់

ជំពូក ៥ការដហ្ះម្របដសើរជាងការដដើរ

ជំពូក ៦ានដរឿងលអជាដម្រចើនចំដ ះជីវិត្ ជាងការបង់នលលចំណាយដផសសងៗដៅដទ្ៀត្!

ជំពូក ៧ រិនអាចដៅរួចដទ្!

ជំពូក ៨ ចំខ្ណកដទ្វដង

ជំពូក ៩ បរិបូរហូរដហៀរ!

ជំពូក ១០អាល៌កំបាំងននចំខ្ណកដទ្វដង

 

 





សេចក្តីស្តើម 

សេចក្តីស្តើម 
នលៃខ្ដលដយើងបានចាកដចញពីផទះចាស់កនុងដីចាកសររបស់ដយើងគឺជានលៃរួយដ៏ជូរ

ចត្់។ ដយើងបានរស់ដៅកនុងផទះដ៏ចាស់ត្ូចរួយ និងជាផទះម្រស កខ្ម្រសដ៏ចាស់ម្រទ្ រដម្រទរដនះ
អ្ស់រយៈដពលដល់ដៅជិត្ម្របាំបួនឆ្សំរកដហើយ ដហើយឥលូវដនះខ្ុំកំព ងខ្ត្ដលើកហិបោក់
អ្ីវ សន់ច ងដម្រកាយដៅោក់ដៅដលើឡានដឹកទ្ំនិញរបស់ដយើង។ ខ្ុំកំព ងខ្ត្ដ្វើដំដណើរដឆ្សះដៅ
ផទះលែីរបស់ដយើងខ្ដលដយើងបានឱសយដគសាងសង់វតារគំរូខ្ដលដយើងចង់បាន ានទ្ំហំ
ម្របាណជាង ៧០០ខ្រ៉ែម្រត្កាដរ ជាភូរិម្រគឹះរ៉ែូត្ប រណ ដៅដលើដីខ្ដលាន
ទ្ំហំជាង ២២ហិចតា ដលើដីចាកសរដ៏ម្រសស់សាអសត្កនុងរដឋ អ្ូហ្យ៉ែូជារួយនឹងនម្រពដ ើក៏ដូចជា
បឹងដៅជ ំវិញ ដលើដីទ្ំហំម្របាណ ៨ហិចតាផងខ្ដរ។ វធ្លសប់ជាស បិនខ្ដលពិបាកនឹងម្រសនរ
ដល់ណាស់កនុងរយៈដពលម្រត្ឹរខ្ត្ពីរបីឆ្សំរ នដនះប៉ែ ដណា្សះ។

ដទះបីជាដយើងកំព ងខ្ត្ចាកដចញពីផទះដៅម្រស កខ្ម្រសរបស់ដយើងក៏ដោយក៏ខ្ុំ
ម្រសលាញ់ផទះចាស់ដនាះណាស់។ ខ្រនដហើយ ដទះជាផទះដនាះាន កញ្ចក់បងអួចបាក់ខ្បក ាន
បនទប់ោក់អ្ីវ សន់ស ទ្ធខ្ត្្ូលីដី និងខ្ត្ងខ្ត្ានសត្វឃែុំវយម្របហ្ររកដលើដយើងជាញឹកញាប់
ដពលខ្ដលដយើងរស់ដៅទ្ីដនាះក៏ដោយ។ ានការចងចាំជាដម្រចើនបានចូលរកកនុងគំនិត្របស់
ខ្ុំ។ កូនៗរបស់ខ្ុំពីរនាក់កនុងចំដណារកូនទំងម្របាំនាក់បានចាប់កំដណើត្កនុងផទះ ដនះ។

ពួកដយើងធ្លសប់ានដពលដវលាដ៏លអជាដម្រចើនដៅទ្ីដនាះ ក៏ប៉ែ ខ្នតដយើងក៏ានដពល
ដវលាជាដម្រចើនខ្ដលដយើងជួបម្របទ្ះភាពតានត្ឹង និងកតីអ្ស់សងសឃឹរខាងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ ាន
ដរឿងជាដម្រចើនខ្ដលដយើងម្រត្ូវដរៀនដៅទ្ីដនាះ។ ដទះបីជាយ សងណាក៏ដយើងដៅខ្ត្ពិបាកកនុងការ
ម្រសនរដល់ណាស់ថាដពលខ្ដលដយើងដទ្ើបខ្ត្ដរីរករស់ដៅកនុងផទះចាស់ដនាះកាលពី ៩ឆ្សំរ ន 
ដនាះដយើងសឹងខ្ត្គ្្សនល យសម្រាប់បង់នលលផទះចំនួន៣០០ដ លាលសរកនុងរួយខ្ខបានផង។ ឡាន
ទំងពីរខ្ដលដយើងាន ពិត្ជាចាស់ៗណាស់ដៅដហើយដយើងបានដម្របើម្របាស់វដ្វើដំដណើរអ្ស់
ចាងសយជាដម្រចើន ន់គី ូខ្រ៉ែម្រត្ខ្ត្ឡានទំងពីរដនះដៅខ្ត្ជាឡានខ្ដលដយើងដម្របើទំងដៅជាប់
បំណុលដៅដ ើយ។ កនុងដពលដនាះវហ្ក់ដូចជាដពលខ្ដលដយើងជំ ក់ល យរន សសស ម្រគប់
គ្្សអ្ ៊ីចឹង។ ដយើងានកាត្ដម្រករីត្ខ្ដលបានដម្របើដល់ចំនួនកំណត្់ និងកាត្ខ្ដលម្រត្ូវដគល ប

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដចាលដល់ដៅ ១០កាត្ឯដណាះ ដយើងជាប់បំណុលល យករចីកនុងម្រក រហ  នហិរញ្ញវត្ថុដល់ដៅ
ពីរ ដហើយជាការពិត្ណាស់ដយើងក៏ម្រត្ូវបង់ល យសម្រាប់ឡានទំងពីររបស់ដយើងផង 
បំណុលជំ ក់បំណុលពនធអាករ ( ផង និងល យរប់រ ឺនខ្ដលដយើងបានខចីពីសាច់ញាត្ិ
ដយើងផង ដហើយបញ្ជីបំណុលរបស់ដយើងក៏ដៅខ្ត្ានដម្រចើនជាងអ្វីខ្ដលបានដរៀបរប់ដនដៅ
ដទ្ៀត្។ ដយើងបានរស់ដៅកនុងជីវិត្ខ្ដលត្សបិត្ដត្សបៀត្បំផ ត្ខាងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ ជួនកាលដយើង
យករបស់របរដៅបញ្ចសំ ម្រគ្ន់ខ្ត្ដដើរសបីយកដៅទ្ិញអាហ្រខលះសម្រាប់បរិដភាគប៉ែ ដណា្សះ។ 
របស់របរផ្ទសល់ខលួនរបស់ដយើងស ទ្ធខ្ត្ចាស់ៗខាលសំងណាស់ ដហើយជារបស់ខ្ដលបាក់ខ្បក ខ្ដល
ដយើងបានទ្ិញរកកនុងសភាពចាស់ៗម្រសាប់ដៅដហើយ។

សាថសនភាពខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុដ៏្ៃន់្ៃររបស់ដយើងកនុងដពលដនាះ ដ្វើឱសយដយើងានកតី
សងសឃឹរត្ិចត្ួចណាស់ចំដ ះអ្នាគត្ដ៏ភលឺសាវសងរួយ។ និយយដោយដសា្សះដៅច ះខ្ុំពិត្ជា
ដរើលរិនដឃើញកតីសងសឃឹរដម្រចើនដទ្ថា អ្វីៗអាចនឹងានការផ្លសស់បតូរ។ ខ្ុំម្រសលាញ់ម្រក រម្រគួសារ
ខ្ុំណាស់ ដហើយខ្ុំានភរិយដ៏ម្រសស់សាអសត្ា្សក់ ក៏ប៉ែ ខ្នតដពលដនាះខ្ុំហ្ក់ដូចជាកំព ងទញ
ពួកដគឱសយធ្លសក់ចូលកនុងសាថសននរកននហិរញ្ញវត្ថុអ្ ៊ីចឹង!

ដពលដនាះខ្ុំបានដម្របើម្របាស់ថា្សំរាងសប់អាររែណ៍ដដើរសបីដោះម្រសាយជារួយនឹងការវយម្របហ្រ
ដផសសងៗពីភាពសលន់ដសាលស ដហើយភាពភ័យខាលសចបានដលបម្រត្បាក់ជីវិត្ខ្ុំជាដរៀងរល់នលៃ។ ដពល
ដនាះអាចម្រគ្ន់ខ្ត្និយយថា ខ្ុំរិនខ្រនជារន សសសខ្ដលសបសាយរីករយបំផ ត្ខ្ដលដគចង់
ដៅខ្កសបរដនាះដទ្។ ខ្ុំគឺជាអ្នកលក់ធ្នារ សប់រងខ្ដលផគត្់ផគង់ជីវភាពតាររយៈកនម្ររដជើងសារ 
ដហើយដយើងដចញដៅណារិនរួចដសាះ ដម្រៅខ្ត្អ្ំពីចូលកាន់ខ្ត្ដម្រៅដៅៗកនុងអ្នលង់ននកងវះ
ខាត្ខាងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាដរឿយៗដយើងកាន់ខ្ត្លង់ខលួនដម្រៅដៅៗដៅកនុងបំណុលរហូត្
ទល់ខ្ត្ផលូវខ្ដលដយើងអាចជំ ក់បំណុលត្ដៅដទ្ៀត្គ្្សនដៅដសសសល់សម្រាប់ដយើងដ ើ
យ។ និយយរកដល់ម្រត្ឹរចំណុចដនះ អាររែណ៍ខ្ុំក៏បានខ្បកខ្ខ្កដខទចខទី។ ភាពសលន់ដសាលស និង
ភាពភិត្ភ័យបានម្រគបដណតប់ដលើចិត្តគំនិត្របស់ខ្ុំ។ ខ្ុំខាលសចរិនហ្ សនសូរសបី ខ្ត្ដចញពីផទះ 
ដហើយការដ្វើខ្បបដនះវរិនលអដទ្ចំដ ះកនម្ររដជើងសារខ្ដល បានពីការលក់។

ភរិយរបស់ខ្ុំគិត្ថានឹងគ្ត្់នឹងអាចបាត្់បង់បតីរបស់គ្ត្់ ដហើយគ្ត្់ភ័យខាលសចថា
គ្ត្់នឹងម្រត្ូវចិញ្ចឹរកូនទំងបួននាក់របស់ដយើងខ្ត្ា្សក់ឯង។ គំនិត្ដនះបានលងបនាលសចគ្ត្់
ដៅដពលដនាះ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតគ្ត្់គឺជារន សសសខ្ដលានជំដនឿរឹងាំា្សក់ដលើអ្ំណាចននដសចកតី
អ្្ិសាឋសន និងរិនដបាះបង់ខ្ុំដចាលដ ើយ។ ដយើងបានអ្្ិសាឋសនរួរគ្្ស ដហើយបនាទសប់ដយើងបាន



សេចក្តីស្តើម 
ដរៀបចំ គដម្រាងដដើរសបីខ្សវងយល់អ្ំពីដគ្លការណ៍ដផសសងៗននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ កនុង
ដពលខ្ដលដយើងបានខ្សវងរកម្រពះជាាចសស់ដដើរសបីទ្ទ្ួលបានចដរលើយ និងដគ្លការណ៍ដផសសងៗ 
កតីសងសឃឹរក៏បានចាប់ដផតើររះដ ើងដៅកនុងដួងចិត្តដយើង កនុងដពលខ្ដលដយើងបានដឃើញការអ្
សាចសរសយដកើត្ដ ើងរួយដហើយរួយដទ្ៀត្ ដពលដយើងអ្ន វត្តនូវអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបង្ហសញ
ដល់ដយើង។

ដពលដវលាខ្ដលរិនអាចបំដភលចបានរួយបានដកើត្ដ ើង កនុងយប់រួយខ្ដលម្រពះជា
ាចសស់បានបងហញខ្ុំថា ខ្ុំនឹងបដងកើត្ម្រក រហ  នផ្ទសល់ខលួនរួយកនុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ខ្ដលជួយ
ដល់រន សសសឱសយចាកដចញពីបំណុល និងបដម្រងៀនពួកដគនូវដគ្លការណ៍ដផសសងៗខ្ដលម្រទ្ង់
បានបង្ហសញឱសយខ្ុំដឃើញដនះ។ ដពលដនាះខ្ដរ ការចាប់ដផតើរបដងកើត្ម្រក រហ  នរួយខ្ដលបង្ហសញ
ម្របាប់រន សសសពីរដបៀបចាកដចញពីបំណុល ដរើលដៅហ្ក់ដូចជាចខ្រលកសម្រាប់ដយើង ដោយ
សារខ្ត្ដយើងកំព ងខ្ត្រស់ដៅជារួយបំណុលជាដម្រចើនដៅដ ើយដទ្។ ដយើងបានអ្្ិសាឋសនអ្ំពី
ដរឿងដនះ ក៏ប៉ែ ខ្នតម្រពះអ្ាចសស់បានម្របាប់ដយើងថាកនុងដពលខ្ដលដយើងហ្ សនឈានដជើងដចញ
ដំដណើរ និងចាប់ដផតើរបដម្រងៀនអ្ំពីដគ្លការណ៍របស់ម្រទ្ង់ ដយើងក៏នឹងខ្សវងរកដឃើញដសរី
ភាពឱសយខលួនឯងខ្ដរ។ ការចាប់ដផតើរបដងកើត្ម្រក រហ  នរួយ គឺជាដំដណើរដៅកនុងជំដនឿ ដោយដហត្ 
ថាដយើងរិនដឹងថានឹងម្រត្ូវដ្វើកិចចការដនាះដោយរដបៀបណាដទ្ ក៏ប៉ែ ខ្នតដយើងបានស ូម្រទំដ្វើវ។ 
ម្រក រហ  នខ្ដលបានបដងកើត្ដ ើងដនាះបានរីកចដម្ររើន ដហើយល យខ្ដលរកបាន បាននាំម្រក រ
ម្រគួសារដយើងដចញពីបំណុលកនុងរយៈដពលពីរឆ្សំកនលះ។ ខ្ុំនឹងនិយយម្របាប់បខ្នថរដទ្ៀត្អ្ំពី
ម្រក រហ  នរបស់ដយើង ដៅកនុងជំពូកបនាទសប់ ខ្ត្ដពលដនះអ្វីខ្ដលអ្នកអាចដឹងបានដនាះគឺថាជីវិត្
ដយើងបានផ្លសស់បតូរយ សងខាលសំង! គ្្សនវិ្ីអ្វីខ្ដលដយើងអាចពនសយល់បានពីអាររែណ៍របស់ដយើង
ចំដ ះការានដសរីភាព អ្ំពីអាររែណ៍ខ្ដលដយើងបានដដើរដៅកខ្នលងលក់រលយនត និងបាន
ទ្ិញឡានលែីរួយរកដោយសាច់ល យដនាះដទ្។ ដយើងរិនអាចពនសយល់ពីអាររែណ៍ដៅដពល
ខ្ដលដ្វើការរចនា សាងសង់ និងបង់ល យសម្រាប់ផទះលែីរបស់ដយើងដនាះដទ្។ អ្វីខ្ដលដ្វើឱសយ
ដយើងរីករយខាលសំងបំផ ត្ គឺវដលើសពីអ្វីៗខ្ដលដយើងធ្លសប់បានម្រសនរដល់។ 

ពិត្ខ្រនដហើយខ្ដលផទះចាស់ដៅចាកសររបស់ដយើងបានរកសាទ្ កនូវអ្ន សសាវរីយ៍ដម្រចើន
គួរសរ។ កនុងដពលខ្ដលខ្ុំបានដដើរដៅរកហិបោក់អ្ីវ សន់ច ងដម្រកាយដចញពីផទះដនាះរក ខ្ុំ
បានដដើរកាត្់ភិរិយរបស់ខ្ុំ ដពលខ្ដលគ្ត្់កំព ង រដៅកនុងបនាទសប់ទ្ទ្ួលទនអាហ្រដ៏ត្ូច
ដៅកនុងផទះ។ គ្ត្់បានសរលឹងដរើលខ្ុំទំងទ្ឹកខ្ភនក។ ទ្ឹកខ្ភនកដនាះរិនខ្រនជាទ្ឹកខ្ភនកទ្ កខ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដសាកដទ្ គឺជាទ្ឹកខ្ភនកននអ្ំណរ 
ដហើយក៏ជាទ្ឹកខ្ភនកខ្ដលដចញពី
អាររែណ៍ ខ្ដលគ្ត្់បានចងចាំពីអ្វី
ម្រគប់យ សងខ្ដលម្រពះជាាចសស់បាន
បដម្រងៀនដយើងដៅទ្ីដនះ។ ខ្ុំក៏បានទ្ប់
ទ្ឹកខ្ភនកខ្ដរ កនុងដពលខ្ដលខ្ុំសរលឹង
ដរើលដៅកនុងបនទប់ដនាះជាដលើកច ង
ដម្រកាយ ដហើយចងចាំអាររែណ៍លាយ
គ្្សពីអ្វីម្រគប់យ សងខ្ដលបានដកើត្ដ ើង
ដៅទ្ីដនាះ។ កាលដនាះដយើងបាន
ដម្រជើសដរីសទ្ំព័ររួយដៅកនុងជីវិត្របស់ដយើង និងបានដ្វើដំដណើរចូលដៅកនុងទ្ឹកដីលែី។ ដត្ើាន
អ្វីខ្ដលដៅសថិត្ដៅខាងរ ខដយើងកនុងដពលដនះ ដំដណើររួយដនះបាននាំដយើងដចញពី ភាព
តាន ត្ឹងចិត្ត ខ្ដលគ្្សនកតីសងសឃឹរ ដៅកាន់អ្នាគត្ខ្ដលដពញដោយដសចកតីសងសឃឹរ។ ដពលខ្ុំ
ដដើរដចញដម្រៅដោយានកាន់ហិបោក់ច ងដម្រកាយផងដនាះ ខ្ុំបាន ប់បនតិច និងបានង្ក
ដម្រកាយដរើលដៅផទះចាស់ដនាះជារួយនឹងសា្សរញញឹរ។  
ដទ្ ខ្ុំនឹងរិននឹកនាដល់ឯងដទ្។ ខ្ុំានផទះលែីខ្ដលម្របដសើរជាងដនះដហើយ។

ពិត្ម្របាកដណាស់ថា វជាអ្វីខ្ដលគួរ
ឱសយរំដភើបយ សងខាលសំងកនុងការដរីដៅដៅផទះលែីរបស់

ដយើង។ ក៏ប៉ែ ខ្នតអ្វីខ្ដលលអបំផ ត្ដៅកនុងដំដណើរ
ផសសងម្រពងរបស់ដយើងដនាះគឺថាដៅទ្ីបំផ ត្ដយើង
ពិត្ជាបានសម្រាក។ ខ្ុំអាចគិត្ពីអ្នាគត្របស់
ខ្ុំ ដហើយរិនម្រត្ឹរខ្ត្គិត្ខ្ត្អ្ំពីការបង់ល យ
វិកកយបម្រត្ចំណាយដផសសងៗដនាះដទ្។ អ្ស់រយៈ

ដពលជាដម្រចើនឆ្សំននការរស់ដៅកនុងការសម្រាករបស់ម្រទ្ង់ គឺជាកតីម្រសនរដ៏ពិត្ម្របាកដរួយ! ការ
ខ្ដលានល យសម្រាប់ចំណាយទ្ិញឡានគឺជាការសម្រាក។ ការខ្ដលរិនជាប់បំណុលគឺ
ជាការសម្រាក។ ការានល យសម្រាប់ចំណាយដលើផទះកនុងកតីម្រសនររបស់ដយើងដលើដីទ្ំហំ
ជាង ២២ហិចតា គឺជាការសម្រាក។ ការដរើលដឃើញសា្សរញញឹរដៅដលើថា្សល់របស់ភរិយខ្ុំ
ដពលខ្ដលគ្ត្់ដចញដៅដម្រៅដដើរផសារ និងរិនចាំបាច់ម្រត្ូវម្រពួយបាររភគឺជាការសម្រាក។ ដម្រៅ

ក្នុងពេលដែលព ើងបានដវែងរក្ព្េះជា
ម្ចាវ់ ពែើមាបីទទួលបាន ចពមលើ  និងពោល
ការណ៍ព្ាេងៗ ក្តីវងាឃឹមក្៏បានចាប់ព្តើមរះ
ព ើងពៅក្នុងែងួចិត្តព ើង ក្នុងពេលដែល
ព ើងបានព ើញការអស្ចារាយពក្ើត្ព ើងមួ 
ព ើ មួ ពទៀត្ ពេលព ើងអនុវត្តនូវអែីដែល
ព្េះជាម្ចាវ់បានបង្ហាញែល់ព ើង។ 

អែីដែលព្រិនដា នងិខ្ុុំបានរុក្រក្
ព ើញគឺជាអែីែ៏ពព្ចើនដែលអនក្អាច
រក្បាន ែូចជាព ើងអាច រក្បាន
មក្ពនះដែរ។ 



សេចក្តីស្តើម 
ពីការានអ្វីៗម្រគប់យ សងខ្ដលដយើងម្រត្ូវការ ានល យម្រគប់ម្រគ្ន់ដដើរសបីអាចផតល់ល យរប់
ខ្សនដ លាលសរដៅកាន់អ្នកដនទ្ និងឧបត្ថរភដល់ការផសាយដំណឹងលអគឺជាការសម្រាក។ ក៏ប៉ែ ខ្នត
ម្របខ្ហលជាការផ្លសស់ខ្ម្របដ៏្ំជាងដគបំផ ត្ កនុងជីវិត្របស់ខ្ុំដនាះ គឺ ការរិនដ្វើដំដណើរជាដរៀង
រល់នលៃ ដៅរកភាពតានត្ឹងចិត្ត និងភាពភ័យខាលសចខ្ដលដៅហ  ៊ុំព័ទ្ធជីវិត្របស់ដយើង ដៅកនុងរ
យៈដពលប៉ែ នា្សនឆ្សំដំបូងដនាះដទ្។ ការខ្ដលអាចានការម្រសនររតងដទ្ៀត្ អ្ំពីអ្វីៗខ្ដលលអៗ 
ជំនួសឱសយការខ្ដលម្រគ្ន់ខ្ត្ម្រសនរពីការដ្វើយ សងណាឱសយខ្ត្បានរស់រួយសបាតសហ៍បខ្នថរដទ្ៀត្គឺ
ជាការសម្រាក។

 ពិត្ខ្រនដហើយ ដៅនលៃខ្ដលខ្ុំបានដរៀបចំអ្ីវ សន់ច ងដម្រកាយោក់ហិប ោក់ចូលដៅ
កនុងឡានដឹកទ្ំនិញដដើរសបីដឹកដៅផទះលែីរបស់ដយើង គឺជានលៃដ៏ជូរចត្់។ ក៏ប៉ែ ខ្នតសូរដជឿខ្ុំច ះ ភាព
ខ្ផអរខ្លហរននការសម្រាកខ្ដល ម្ររិនោ និងខ្ុំបានរកដឃើញ គឺពិត្ជាានអ្ំណាចជាងភាព
លវីងជូរចត្់ននការដបាះបង់ដចាលការចងចាំទំងដនាះ ខ្ដលដយើងធ្លសប់ានអាររែណ៍ដូចជា
ដកែងវិទ្សាល័យពីរនាក់ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដោយានសំដណើច និងកតីម្រសនរជាលែីរតងដទ្ៀត្រួរគ្្ស។

ខ្ុំដឹងពីអ្វីខ្ដលអ្នកកំព ងខ្ត្គិត្។ ខ្ុំចង់ានអ្វីៗដូចដនះខ្ដរ។ ខ្ុំចង់ឱសយខលួនឯងាន
បទ្ពិដសា្ សំដណើចសបសាយ និងអាចដផ្តសត្អាររែណ៍ដលើអ្វីដផសសងបានខ្ដរ ដម្រៅពីម្រគ្ន់ខ្ត្
ដផ្តសត្ដលើការបង់វិកកយបម្រត្ចំណាយដផសសងៗ។ ដទះបីជាអ្នកអាចនឹងពិបាកកនុងការដជឿ ម្រត្ង់
ចំណុចដនះដៅកនុងដសៀវដៅ ខ្ុំសូរអ្ះអាងចំដ ះអ្នកថាអ្វីខ្ដល ម្ររិនោ និងខ្ុំបានរកដឃើញ
គឺជាអ្វីដ៏ដម្រចើនខ្ដលអ្នកអាចរកបាន ដូចជាដយើងអាចរកបានរកដនះខ្ដរ។ ខ្ុំអ្្ិសាឋសនសូរឱសយ
ដរឿងខ្ដលដយើងបានខ្ចកចាយ អ្នកនឹងទ្ទ្ួលបានការដលើកទ្ឹកចិត្តដដើរសបីនឹងអ្ន វត្តចចសាប់ 
និងដគ្លការណ៍របស់ម្រពះជាាចសស់ដៅកនុងជីវិត្របស់អ្នកផ្ទសល់ផងខ្ដរ។ 

 វពិត្ជារិនពិបាកខាលសំងដពកដទ្ និយយដោយសារញ្ញដៅអ្នកម្រត្ូវការរកឱសយដឃើញ
នូវអ្ំណាចននការសម្រាក!

អ្ស់អ្នកខ្ដលដនឿយហត្់ និងានបនទុក្ៃន់ដអ្ើយ! ចូររករកខ្ុំ ខ្ុំនឹងឲសយអ្នករល់គ្្ស
បានសម្រាក។  ចូរយកនឹរ របស់ខ្ុំោក់ដលើអ្នករល់គ្្ស ដហើយដរៀនពីខ្ុំដៅ អ្នក
រល់គ្្សរ ខជាបានសៃប់ចិត្តរិនខាន ដសបិត្ខ្ុំសលូត្ និងានចិត្តស ភាព។ នឹររបស់ខ្ុំ
ម្រសួល ដហើយបនទុកខ្ដលខ្ុំោក់ដលើអ្នករល់គ្្សក៏ម្រសាលខ្ដរ។

ា សថាយ ១១៖២៨ ៣០ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

 

 



មូលដ្ឋានគ្រឹះននការេគមាក្ 

ជំពូក្ ១ 
មូលដ្ឋានគ្រឹះននការេគមាក្ 

ការសម្រាក គឺជាការខ្ដលម្រត្ូវបានោក់ ឬគ្ំម្រទ្ឱសយសថិត្ដៅកនុងទ្ីតាំងខ្ដលបាន
កំណត្់ជាក់លាក់រួយ ជាសាថសនភាព ឬដពលដវលាសម្រាករួយ ឬការ ប់ចូលរួរដៅកនុង
សករែភាពដ៏លំបាក ឬដពញដោយការតានត្ឹងចិត្តដផសសងៗ។ (ដកម្រសង់ពី )

ដត្ើអ្នកហត្់ដនឿយខ្រនដទ្ ដត្ើអ្នកានអាររែណ៍ថាទ្ទ្ួលដម្រចើនដលើសលប់ដសទើរខ្ត្
រល់នលៃ និងរិនខ្ដលអាចដៅរ ខទន់ដគដសាះខ្រនដទ្  ដត្ើត្ម្ររូវការខ្ផនកលវិការបស់អ្នកកំព ង
ខ្ត្ជំរ ញដល់ការសដម្ររចចិត្តរបស់អ្នកដៅដលើកខ្នលងខ្ដលអ្នកដ្វើការ ឬរដបៀបដ្វើការ ឬរយៈ
ដពលខ្ដលអ្នកដ្វើការខ្រនដទ្  ដត្ើវដរើលដៅហ្ក់ដូចជាអ្នកកំព ងខ្ត្រស់ដៅកនុងជីវិត្ននការ
ម្របណាំងម្របខ្ជងខ្ដលរិនដចះចប់រិនដចះដហើយខ្រនដទ្  ម្របសិនដបើដនះជាសាថសនភាពរបស់
អ្នក ដនាះានន័យថារិនខ្រនានខ្ត្អ្នកដទ្ ខ្ដលជួបដរឿងដនះ។

ដត្ើអ្នកធ្លសប់បានដឃើញកង់រងវង់របស់សត្វកណតុរបារំង ( ) ខ្ដរឬដទ្  ខ្ុំ
ដឹងចសាស់ថាអ្នកធ្លសប់បានដឃើញ ក៏ប៉ែ ខ្នតកនុងករណីខ្ដលអ្នករិនខ្ដលដឃើញវដទ្ វជាកង់
រងវង់ខ្ដលដគយកដៅោក់ដៅកនុងម្រទ្ ងរបស់សត្វកណតុរបារំង។ សត្វកណតុរអាចដ ើងដៅដលើ
រងវង់ដនាះបាន និងរត្់ដហើយរត្់ដទ្ៀត្ រហូត្ដល់វអ្ស់កាលសំង។ ក៏ប៉ែ ខ្នតវានបញ្ហសរួយដៅ
កនុងរងវង់ដនាះ។ រិនថាសត្វកណតុរដនាះរត្់ដលឿន ឬរត្់យូរប៉ែ ណា្សដនាះដទ្ ដពលខ្ដលវដៅស ខ
សបសាយ្រែតា ដហើយអ្ស់កាលសំង និងច ះពីរងវង់ដនាះ វក៏សថិត្ដៅកខ្នលងដខ្ដល ជាកខ្នលង
ខ្ដលបានចាប់ដផតើររត្់ដនាះឯង។ គ្្សនអ្វីផ្លសស់បតូរដ ើយ។ វអាចជូត្ដញើសខ្ដលហូរដៅដលើ
រ ខដ៏ត្ូចរបស់វបាន ដោយានអាររែណ៍ថាដពញចិត្ត។ ក៏ប៉ែ ខ្នតគ្្សនអ្វីខ្ដលសដម្ររចបានជា
លទ្ធផល ជាម្របដយជន៍ដល់សាថសនភាពដៅកនុងជីវិត្របស់វដសាះ វដៅខ្ត្ជាប់ដៅកនុងម្រទ្ ង 
ដហើយគ្្សនដសរីភាពដខ្ដល។ ដទះបីជាដរឿងដនះរិនខ្រនជាឧទហរណ៍របស់រន សសសភាគ
ដម្រចើន ខ្ត្វអាចដលើកយករកដម្របើជាឧទ្ហរណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវត្ថុកនុងជីវិត្របស់រន សសស

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

រួយចំនួន្ំបានខ្ដរ។  រន សសសទំងដនាះខិត្ខំម្របឹងខ្ម្របងដ្វើការអ្ស់រយៈដពលដពញរួយស
បាតសហ៍ ដហើយធ្លសក់ខលួនអ្ស់កាលសំងលហិត្នលហដៅនលៃសម្រាកច ងសបាតសហ៍របស់ដគ ក៏ប៉ែ ខ្នតដៅដពល
នលៃច័នទវិលម្រត្លប់រកវិញ ពួកដគដឃើញថាខលួនដគសថិត្ដៅកនុងទ្ីតាំងដខ្ដល ខ្ដលពួកដគបាន
ដៅកាលពីសបាតសហ៍រ ន។ អ្វីៗខ្ដលពួកដគសដម្ររចបានដនាះគឺការដៅរស់រួចបានរួយសបាតសហ៍
ដទ្ៀត្។

ដរឿងដនះធ្លសប់ជារូបភាពខ្ដលបង្ហសញពីជីវិត្របស់ខ្ុំអ្ស់រយៈដពល ៩ឆ្សំដ៏លំបាកលំ
បិន។ ខ្ុំបានចំណាយដពលពី ១៥ ដៅ ១៨ដា សងកនុងរួយនលៃ ខ្ុំឧសសាហ៍ពសាយរ ដហើយបាន
ខិត្ខំម្របឹងខ្ម្របងដ្វើការ ក៏ប៉ែ ខ្នតបនាទសប់ពីខ្ុំបានថាវសយត្ង្វសយរួយភាគដប់ ចំណាយដលើនលល
វិកកយបម្រត្ដផសសងៗ ក៏ដូចជាបង់ពនធរួចដហើយដនាះ ខ្ុំគ្្សនដៅសល់អ្វីដទ្ៀត្ដ ើយ។ ជា្រែតាអ្វី
ខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវការគឺដៅដសសសល់ត្ិចត្ួចណាស់ ដហើយរិនយូរប៉ែ នា្សនខ្ុំចាប់ដផតើរធ្លសក់ខលួន
ានទ្ាលសប់ខចីពីអ្នកដនទ្ដដើរសបីបនតរស់ដៅ។ ដពលខ្ដលានសា្ស្ខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុដកើនដ ើង ខ្ុំ
នឹងខិត្ខំម្របឹងខ្ម្របងដ្វើការកាន់ខ្ត្ខាលសំង ក៏ប៉ែ ខ្នតវហ្ក់ដូចជាគ្្សនទ្ទ្ួលបានផលម្របដយជន៍
អ្វីពីការខំម្របឹងដនាះដសាះ។ ដពលខ្ុំ ប់បនតិច និងដ្វើការវយត្នរលដលើដំដណើរការង្ររបស់ខ្ុំ 
ខ្ុំហ្ក់ដូចជាដៅខ្ត្ដ្វើដំដណើរម្រត្លប់ដៅដម្រកាយជានិចច។

ជាការពិត្ណាស់ អ្វីខ្ដលខ្ុំដ្វើដនះបានដឹកនាំខ្ុំដៅរកផលវិបាកខ្ផនកអាររែណ៍ដ៏
្ៃន់្ៃរជាដម្រចើន។ ការធ្លសក់ទ្ឹកចិត្ត និងភាពភ័យខាលសចខ្ដលខ្ុំបានត្តាំងជាដរៀងរល់នលៃបានប៉ែះ
 ល់ដល់ចិត្តគំនិត្ និងរូបកាយរបស់ខ្ុំបនតិចរតងៗ។ ទំងការសលន់ដសាលស ភាពភ័យខាលសចដ៏ត្ឹង
ខ្ត្ង និងភាពសពឹកម្រសពន់ ចាប់ដផតើរដលបម្រត្បាក់រូបកាយរបស់ខ្ុំបនតិចរតងៗ។ ភាពភ័យខាលសច
ក៏បានបំផ្លសញការគិត្របស់ខ្ុំ ខ្ដលដ្វើឱសយខ្ុំរិនដឹងដទ្ថាដត្ើខ្ុំនឹងអាចដៅរស់បនត ឬក៏នឹង
សាលសប់ដនាះដទ្។ ការរស់ដៅដោយសារខ្ត្ពឹងដលើការបញ្ចសំរបស់ និងការខចីល យពីសាច់ញាត្ិ
ដយើង បានដៅបនតរហូត្ដល់ដៅរយៈដពលជិត្ ៩ឆ្សំ! កនុងដពលរួយដនាះដយើងគ្្សនអ្វីដៅ
ដសសសល់ដដើរសបីនឹងយកដៅបញ្ចសំដទ្ៀត្ដទ្ ដហើយការដគ្រពចំដ ះខលួនឯងរបស់ខ្ុំក៏ដៅ
សល់កាន់ខ្ត្ត្ិចដៅៗ។ កាលដនាះខ្ុំហ្ក់ានអាររែណ៍ថាខ្ុំអ្ស់កាលសំងដហើយ។ អ្នកសឹងខ្ត្
អាចម្របរូលយកការដគ្រពចំដ ះខលួនឯងរបស់ខ្ុំ ដោយដម្របើឧបករណ៍ចូក្ូលីដីរួយបាន 
ដោយចូកវដៅជារួយនឹងអ្ំណរខ្ដលខ្ុំានដៅសល់កនុងជីវិត្កនុងដពលដនាះបាន។

ាចសស់បំណុលជាដម្រចើនបានត្ម្ររង់ជួរដដើរសបីោក់ កសយបតឹងខ្ុំ ដហើយដពលដនាះដហើយ
ជាដពលខ្ដលដរឿងដនះបានដកើត្ដ ើង។ ជារួយនឹងកតីអ្ស់សងសឃឹរខ្ដលឱបម្រកដសាបជាប់ម្រគប់



មូលដ្ឋានគ្រឹះននការេគមាក្ 
ដដងហើរដចញចូលរបស់ខ្ុំកនុងដពលដនាះ ានទ្ូរស័ពទរួយខ្ខសសបានខលចូលរក។ ទ្ូរស័ពទខ្ដល
ខលចូលដនាះរិនខ សអ្វីពីការខលចូលភាគដម្រចើនដៅដពលម្រពឹកដ ើយដោយានសំដ ង
ខ្បបដនះថា ដលាកឃីស ី ដូចខ្ដលដលាកបានដឹងម្រសាប់ដហើយថាដលាកបានជំ ក់ល យ
អ្ត្ិលិជនខ្ុំចំនួនប៉ែ នដនះ (ចំនួនខ្ដលជំ ក់)។ ដត្ើដពលណាខ្ដលដលាកគិត្ថាដលាកអាច
សងល យដនាះដល់ដយើងបាន  និយយអ្ ៊ីចឹង ដលាកឃីស ី ដលាកបាននិយយដូដចនះរួច
ដហើយកនុងដពលខ្ដលខ្ុំខលដៅដលាកបីដងច ងដម្រកាយដនះ។ ម្របសិនដបើដលាកគ្្សនល យសង
ដយើងកនុងរយៈដពលបីនលៃដនះដទ្ អ្លិជនដយើងនឹងោក់ កសយបតឹងដលាកដហើយ។ ដត្ើដលាក
យល់ដទ្ ដលាកឃីស ី ានដពលខ្ត្បីនលៃប៉ែ ដណា្សះ។ ជម្រាបលា ។ 

ទ្ូរស័ពទខ្ដលខលចូលដនាះដម្របៀបដូចជាដ ំឥដឋរួយដតានគប់រកខ្ុំ។ រិនខ្រនថាខ្ុំ
រិនបានដឹងពីសាថសនភាពដ៏យ សប់យឺនខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ដយើងដនាះដទ្។ កាលដនាះខ្ុំគ្្សន
ល យទល់ខ្ត្ដសាះ។ អ្វីម្រគប់យ សងខ្ដលខ្ុំានស ទ្ធខ្ត្ជារបស់ខ្ដលបានខូចបាក់ខ្បក។ ដៅ
កនុងទ្ូរទ្ឹកកករបស់ខ្ុំកាលដនាះគឺទ្ដទ្សាអសត្។ ម្រក រម្រគួសារដ៏ម្រសស់សាអសត្របស់ខ្ុំម្រត្ូវដគងដៅ
ខាងរ ខចង្រង្កសនកដ្តសកនុងផទះ ដដើរសបីឱសយបានកក់ដៅតស ដោយសារខ្ត្ដយើងគ្្សនល យទ្ិញដម្របង
ចាក់ាស ីនកដ្តសដ ើយ។ គ្្សនកខ្នលងណារួយខ្ដលខ្ុំអាចស ំជំនួយបានដទ្។ ទំងរិត្តភកតិ 
និងម្រក រម្រគួសាររបស់ខ្ុំ្ ញម្រទន់កនុងការបង់ល យជំនួសដយើងដៅដហើយ។ ដោយាន
អាររែណ៍ម្រចបូកម្រចបល់ ខ្ុំបានដដើរយឺត្ៗដ ើងដៅជាន់ដលើដៅបនទប់ដគងរបស់ខ្ុំ និងបាន
ទ្ាលសក់ខលួនដដកដលើខ្ម្រគ។ ខ្ុំបានយំខ្ម្រសកអ្ងវរដល់ម្រពះអ្ាចសស់ឱសយជួយដល់ខ្ុំ។ 

ខ្ុំគិត្ថា កាលដនាះខ្ុំភាញសក់ដផអើលយ សងខាលសំងខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់បានដឆលើយត្បរកខ្ុំ
យ សងឆប់រហ័ស។ វរិនខ្រនជាសំដ ងខ្ដលអាចសាតសប់ឮបានផ្ទសល់នឹងម្រត្ដចៀកដ ើយ ក៏
ប៉ែ ខ្នតជាសំដ ងខ្ដលម្រសាប់ខ្ត្ដចញពីវិញ្ញសណរបស់ខ្ុំ ដហើយចូលដៅកនុងគំនិត្របស់ខ្ុំខាលសំ
ងៗ។ ដរឿងដំបូងខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់ានបនទូលរកខ្ុំដនាះគឺថា ដរឿងរ សវរដញ៉ែរនញ៉ែខ្ដលខ្ុំជួប
ម្របទ្ះដនះគ្្សនអ្វី ក់ព័នធនឹងម្រទ្ង់ដទ្។ ខ្ុំគិត្ថាម្រទ្ង់ានបនទូលរកដូដចនះដោយសារខ្ត្ខ្ុំបាន
ម្រចបូកម្រចបល់បនតិចខ្រន ដហើយដចញពីទ្សសសនៈរបស់ខ្ុំ ដត្ើថាដហត្ អ្វីបានជាម្រទ្ង់រិនជួយ
ដល់ដយើងដសាះដូដចនះ។ ដយើងបានដៅចូលរួរកនុងម្រក រជំន ំដ៏្ំរួយ ដយើងានចិត្តសបសបុរស
ដពលខ្ដលដយើងអាចផតល់ជំនួយ ដហើយដយើងបានថាវសយត្ង្វសយរួយភាគដប់ដសទើរខ្ត្ម្រគប់ដព
ល។ ផទុយដៅវិញ ម្រទ្ង់ានបនទូលថារូលដហត្ ខ្ដលខ្ុំសថិត្ដៅកនុងសាថសនភាពរដញ៉ែរនញ៉ែដូដចនះ 
គឺដោយសារខ្ត្ខ្ុំរិនបានដឹងពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ដំដណើរការ។ ម្រទ្ង់ានបនទូល



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

រកខ្ុំថាម្រពះរជសយម្រទ្ង់រិនដំដណើរការ ដូចជាដំដណើរការរបស់ដលាកីយ៍ដនះដទ្ ក់ព័នធដរឿងរ សវ
អ្ំពីល យកាក់ដនះ ដហើយម្រទ្ង់ានបនទូលថាខ្ុំនឹងម្រត្ូវការដរៀនសូម្រត្ពីម្របព័នធរបស់ម្រពះរជសយ
របស់ម្រទ្ង់ ចំដ ះការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវត្ថុ ម្របសិនដបើខ្ុំចង់ានដសរីភាព។ 

ខ្ុំដៅចាំបានថាខ្ុំបានរត្់ច ះដៅដម្រការ និងបានចាប់នដម្ររិនោ ដហើយម្របាប់នាងថា
ម្រពះអ្ាចសស់ដទ្ើបខ្ត្ានបនទូលរកខ្ុំ និងម្របាប់ខ្ុំថាអ្វីខ្ដលជាចដរលើយដនាះគឺម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្
ង់។ ជាការពិត្ណាស់ដពលដនាះដយើងហ្ក់ដូចជាម្រចបូកម្រចបល់បនតិច ដោយសារខ្ត្ដយើង
បានគិត្ថាដយើងបានសាគសល់ម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់រួចដៅដហើយ។ ដម្រៅពីដនាះគឺដូចអ្វីខ្ដលខ្ុំបាន
និយយរួចរកដហើយថា ដយើងបានចូលរួរដៅកនុងម្រក រជំន ំដ៏្ំរួយ ដយើងទំងពីរនាក់
ម្រសលាញ់ម្រពះជាាចសស់ ដហើយដយើងក៏ដឹងថាដយើងទំងពីរនឹងដ្វើដំដណើរដៅសាថសនសួគ៌។ ក៏
ប៉ែ ខ្នតដពលដនាះដទ្ើបដយើងរកដឃើញថា ដយើងពិត្ជាបានដឹងត្ិចត្ួចណាស់ពីរម្រពះរជសយរបស់
ម្រទ្ង់ និងរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយានដំដណើរការ។ 

កាលដនាះខ្ុំពិត្ជារំដភើបចិត្តណាស់ខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានម្រពះបនទូលរកខ្ុំ ដហើយ
ម្រទ្ង់បានបង្ហសញពីចដរលើយអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ផងខ្ដរ។ លវីត្សបិត្ថាខ្ុំរិនទន់បានយល់
ចសាស់ពីអ្ត្ថន័យ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំទ្ទ្ួលបានការដលើកទ្ឹកចិត្ត។ អ្វីខ្ដលជាការពិត្ដនាះគឺថាខ្ុំរិន
ដឹងអ្វីដសាះពីអ្ត្ថន័យននម្រពះបនទូលម្រទ្ង់ចំដ ះ កសយថា ម្រពះរជសយ ។ ពីដពលដនាះខ្ុំនឹងរក
ដឃើញថា ដៅកនុង កសយរួយដនាះានចដរលើយពិត្ម្របាកដខ្ដលម្ររិនោ និងខ្ុំបានរង់ចាំ និង
បានខ្សវងរក។

នលៃដនាះម្ររិនោ និងខ្ុំបានចាប់នដគ្្សអ្្ិសាឋសន។ ជាដំបូងដយើងបានស ំការអ្ភ័យ
ដទសចំដ ះម្រពះជាាចសស់ សម្រាប់ការខ្ដលដយើងរិនចំណាយដពលដរៀនពីម្រពះបនទូលម្រទ្ង់ 
និងរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ានដំដណើរការទក់ទ្ងនឹងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ ទ្ីពីរ ខ្ុំបាន
ស ំការអ្ភ័យដទសចំដ ះគ្ត្់ កនុងនារជាដរម្រគួសារ សម្រាប់ការខ្ដលនាំដយើងទំងអ្ស់គ្្ស
ចូលរកកនុងសាថសនភាពរដញ៉ែរនញ៉ែដូចដនះ។ ដយើងទំងពីរបានអ្្ិសាឋសន និងបានយល់ម្រសបគ្្ស
ថាដយើងនឹងដបតជាញសចិត្តកនុងដរៀនពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយានដំដណើរការ និងរដបៀបរស់ដៅកនុង
ជីវិត្ខ្ដលានភាពខ សខ្បលកពីជីវិត្ខ្ដលដយើងធ្លសប់រស់ដៅអ្ស់រយៈដពល ៩ឆ្សំកនលងរក
ដនះ។ 

វិ្ីដ៏លអបំផ ត្កនុងការបរិយយពីអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើងបនាទសប់រកដទ្ៀត្ដនាះគឺការ
ដរើលដៅក ងតាក់ដបើកបិទ្ដភលើង។ សូរដដើរចូលដៅកនុងបនទប់រួយខ្ដលងងឹត្ ដហើយម្រគ្ន់ខ្ត្



មូលដ្ឋានគ្រឹះននការេគមាក្ 
ច ចក ងតាក់ដបើកបិទ្ដភលើងតារ្រែតា។ ពនលឺ! ជាអ្វីខ្ដលអ្នកអាចដរើលដឃើញ។ វានសភាព
ខ្បបដនាះឯង ដពលខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានចាប់ដផតើរបដម្រងៀនដយើងពីម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់។ វ
ដម្របៀបដូចជាាននរណាា្សក់ច ចក ងតាក់ដបើកដភលើង ដហើយដយើងអាចដរើលដឃើញអ្វីៗខ្ដល
ដយើងរិនធ្លសប់បានដឃើញពីរ នរកដសាះ។ ដយើងបានចាប់ដផតើរយល់ថា ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជា
ាចសស់ដម្របៀបដូចជារោឋសភិបាលរួយខ្ដលានចសាប់ រិនខ្ម្របម្របួលរួយ។ ដយើងបានដឹងថា
ដយើងអាចដរៀនពីចសាប់ទំងដនាះ និងអាចទញយកផលម្របដយជន៍ពីអ្ំណាច និងម្រពះម្របាជាញស
ញាណរបស់ម្រពះជាាចសស់បាន ដដើរសបីបដងកើត្ជាម្រទ្ពសយសរសបត្តិខ្ដលដយើងម្រត្ូវ
ការ។ 

 ដយើងពិត្ជាានកតីរំដភើបណាស់ ក៏ប៉ែ ខ្នតដយើងក៏ដៅខ្ត្ានការម្រចបូកម្រចបល់ខាលសំង
ណាស់ខ្ដរ។ ានដរឿងដ៏អ្សាចសរសយរួយចំនួន ខ្ដលបានដកើត្ដ ើងកនុងដពលខ្ដលម្រពះជាាចសស់
ចាប់ដផតើរបដម្រងៀនដយើងរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ានដំដណើរការ។ ខ្ុំនឹងរិននិយយ
ម្រគបដណតប់ដរឿងដកើត្ដ ើងដំបូងៗជាដម្រចើនដៅទ្ីដនះដទ្ ដោយសារខ្ត្ដរឿងទំងដនាះម្រត្ូវបាន
ម្រគបដណតប់ដៅកនុងដសៀវដៅទ្ីរួយននដសរ ៊ីដសៀវដៅដនះ ខ្ដលានចំណងដជើងថា បដិវត្តន៍
ខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក៖ អ្ំណាចននភកដីភាព។ អ្នកអាចទញយកដសៀវដៅដនះបានដចញពី
ដគហទ្ំព័រ ឬ  បាន។ អ្នកក៏នឹងម្រត្ូវការដរើលដសៀវដៅរួយ
កសាលដទ្ៀត្របស់ខ្ុំខ្ដលានចំណងដជើងថា  ផងខ្ដរខ្ដលនឹងនាំអ្នកដៅកាន់
ការចាប់ដផតើរដំបូងបងអស់ ខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានចាប់ដផតើរបដម្រងៀនខ្ុំពីរដបៀបម្របរូលផលពី
ការផគត្់ផគង់ តាររយៈការម្របាញ់សត្វកាតសន់របស់ខ្ុំ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតដដើរសបីសដងខបដរឿងឱសយខលីបនតិច សូរ
អ្ន ញ្ញសត្ឱសយខ្ុំដលើកឧទហរណ៍រួយដៅទ្ីដនះច ះ។

 ដូចខ្ដលខ្ុំបានដរៀបរប់ម្របាប់អ្នកថា ដយើងទំងពីរនាក់រវល់ខាលសំងណាស់ដោយសារ
ខ្ត្ដរឿងបំណុលខ្ដលគ្្សនម្រចកដចញរបស់ដយើង។ ដយើងានទំងបំណុលជំ ក់បំណុលពនធ
អាករ ( ) ទំងបំណុលហ្ងបញ្ចសំ កាត្ដម្រករីត្ដលើសកំណត្់ និងបានល បដចាលទំង ១០ 
ក៏ដូចជាល យករចីពីម្រក រហ  នហិរញ្ញវត្ថុទំងពីរ ខ្ដលានការម្របាក់យ សងដហ្ចណាស់ ២០  
ខ្ដរ។ ដយើងជំ ក់ទំងដពទ្សយដ្ែញ នលលដបាកគក់សដរលៀកបំ ក់ ជំ ក់ទំងឪព កាតសយ និង
រិត្តភកតិរបស់ដយើងផង។ ដយើងបានជំ ក់ពួកដគដម្រចើនណាស់។ ម្របសិនដបើដរើលដៅតារ្រែ
តា ហ្ក់ដូចជាគ្្សនកតីសងសឃឹរអ្វីដសាះកនុងដពលដនាះ។ អាជីវករែខ្ផនកលក់ដសវហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ខ្ុំដូចជាដំដណើរការរិនសូវលអដសាះ ដទះបីជាខ្ុំខំម្របឹងខ្ម្របងដ្វើការយ សងណាកតី។ ក៏ប៉ែ ខ្នតឥលូវ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដនះ បនាទសប់ពីការដរើលដឃើញថាម្រពះរជសយននម្រពះបានដ្វើកិចចការដ៏អ្សាចសរសយរួយចំនួន្ំ (ជាលែី
រតងដទ្ៀត្ សូរអានដរឿងដៅកនុងដសៀវដៅពីរកសាលខ្ដលខ្ុំបានដលើកដ ើងរកដៅខាងដលើ) 
ដយើងបានទ្ទ្ួលការដលើកទ្ឹកចិត្តថាម្រពះរជសយគឺជាចដរលើយខ្ដលដយើងខ្សវងរក។ ដយើងរិន
បានដឹងពីរ នដទ្ថាវានរដបៀបយ សងណា ក៏ប៉ែ ខ្នតដយើងានទ្ំន កចិត្តថា ដយើងកំព ងដដើរដលើ
ផលូវដ៏ម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ 

 បនាទសប់រកានយប់រួយម្រពះជាាចសស់បានម្របទនស បិនរួយរកខ្ុំ និងបាន
បង្ហសញខ្ុំដៅកនុងស បិនដនាះថា ខ្ុំនឹងចាកដចញពីម្រក រហ  នខ្ដលខ្ុំកំព ងខ្ត្ដ្វើការកនុងដពល
ដនះ ខ្ដលខ្ុំបានដ្វើការអ្ស់រយៈដពល ៩ឆ្សំច ងដម្រកាយដនះ ដហើយនឹងចាប់ដផតើរម្រក រហ  ន
ផ្ទសល់ខលួនរួយ ម្រទ្ង់បង្ហសញឱសយខ្ុំដ្វើខ្បបដនះ ដដើរសបីជួយដល់រន សសសជាដម្រចើនឱសយដចញពីការ
ជាប់បំណុល! ខ្ុំដឹងថា វសាតសប់ដៅដូចជារងឆកួត្ ប់បនតិច ខ្រនដទ្  ខ្ុំចង់ានន័យថា ដបើខ្ុំ
ដឹងពីវិ្ីដចញពីការជាប់បំណុលដនាះ ខ្ុំរ ខជានឹងដម្របើវិ្ីដនាះតាំងពីប៉ែ នា្សនឆ្សំរ នដនះឯ
ដណាះ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតម្រទ្ង់ពិត្ជាានម្រពះបនទូលខ្បបដនះពិត្ខ្រន។ ជាការពិត្ណាស់ខ្ុំពិត្ជាភាញសក់
ដផអើលយ សងខាលសំង។ ខ្ុំរិនដចះបដងកើត្ម្រក រហ  នផ្ទសល់ខលួនដទ្ ដហើយក៏រិនដឹងថាកិចចការដនះាន
 ក់ព័នធនឹងអ្វីខលះខ្ដរ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតម្រក រហ  នខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវបដងកើត្ដនាះគឺដដើរសបីជួយដល់រន សសសឱសយរួច
ផ ត្ពីការជាប់បំណុលខ្រនឬ  ម្រពះដអ្ើយ ខ្ុំម្រត្ូវការនរណាា្សក់ខ្ដលអាចម្របាប់ខ្ុំពីរដបៀបដ្វើវ! 

 ដពលខ្ុំចាប់ដផតើរអ្្ិសាឋសនអ្ំពីដរឿងដនះ ខ្ុំទ្ទ្ួលបានបទ្ពិដសា្ផ្លសល់បតូរជីវិត្រួយ
ជារួយនឹងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធ ក់ព័នធនឹងរដបៀបខ្ដលអាចដ្វើឱសយដរឿងដនះដកើត្ដ ើងបាន។ 
ដរឿងដនះបានចាប់ដផតើរដកើត្ដ ើងដៅដពលអ្ត្ិលិជនា្សក់បានទ្ូរស័ពទរកខ្ុំ ដដើរសបីនិយយពី
អាជីវករែធ្នារ សប់រងរបស់ខ្ុំ។ អ្ូហ៍ខ្រនដហើយ ខ្ុំដភលចម្របាប់អ្នកថាខ្ុំដ្វើការដៅកនុងអាជីវករែ
ដសវហិរញ្ញវត្ថុលក់ធ្នារ សប់រង និងល យធ្នាផងខ្ដរកនុងដពលខ្ដលដរឿងដនះបានដកើត្ដ ើ
ង។ ខ្ុំដឹងថា ដរឿងដនះដម្របៀបដូចជាដរឿងរបស់ជាងជួសជ លទ្ ដយទ្ឹក ខ្ដលានកសាលរ ូប ៊ី
ដណម្រសក់ទ្ឹកា្សក់ ខ្ដលដ្វើការជួសជ លបញ្ហសទ្ ដយទ្ឹកឱសយរន សសសម្រគប់គ្្ស ក៏ប៉ែ ខ្នតានការ
ដ្វសម្របខ្ហសរិនបានជួសជ លបញ្ហសខ្ដលខលួនកំព ងខ្ត្ាន។ ដទះបីជាដពលដនាះខ្ុំកំព ងខ្ត្
បរជ័យបនតិចរតងៗ កនុងត្ំខ្ណងជាប គគលិកខ្ផនកដសវហិរញ្ញវត្ថុ និងបទ្ពិដសា្ខ្ដលខ្ុំ
ទ្ទ្ួលបានជាទ្ូដៅដៅកនុងវិស័យដនាះកនុងរយៈដពលជាង ៩ឆ្សំកនលងរក បានកាលសយជាអ្វី
ខ្ដលានសារៈសំខាន់កនុងដពលឥលូវដនះ ចំដ ះអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់នឹងបង្ហសញឱសយខ្ុំបាន
ដឃើញដៅដពលដនាះ។ 



មូលដ្ឋានគ្រឹះននការេគមាក្ 
 ដពលខ្ុំកំព ងអ្ងគុយជារួយនឹងអ្ត្ិលិជនរបស់ខ្ុំ និងភរិយរបស់គ្ត្់ដៅឯត្ កនុង
ផទះបាយរបស់គ្ត្់ ដយើងបាននិយយគ្្សដោយដម្របើបទ្បង្ហសញទ្ូដៅ ខ្ដលបានបង្ហសញពីរូប
ភាពរួយអ្ំពីទ្ីតាំងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុខ្ដលពួកដគកំព ងសថិត្ដៅ តាររយៈការសួរសំណួរដផសសងៗ
ជាដម្រចើន និងការបំដពញសនលឹកកិចចការខ្ដលដយើងឱសយដឈា្សះថាជាសនលឹកបំដពញទ្ិននន័យ។ 
ទ្ិននន័យខ្ដលទ្ទ្ួលបានដនះម្រត្ូវបានយករកដម្របើម្របាស់ដដើរសបីកំណត្់ពីទ្ំហំននការធ្នា
រ សប់រងអាយ ជីវិត្ខ្ដលពួកដគគួរខ្ត្ាន។ កនុងដពលខ្ដលដយើងពិនិត្សយដរើលបញ្ជីបំណុល
របស់ពួកដគ ពួកដគទំងពីរចាប់ដផតើររិនសបសាយចិត្ត ដហើយភរិយគ្ត្់ក៏ចាប់ដផតើរយំដ ើង 
កនុងដពលខ្ដលពួកដគដរៀបរប់ពីអាររែណ៍អ្ស់សងសឃឹរខ្ដលពួកដគាន។ ពួកដគទំងពីរនាក់
ដ្វើការង្រដពញដា សង ដហើយជាដរៀងរល់ខ្ខពួកដគខ្ត្ងខ្ត្ានការខវះខាត្។ 

 ឥលូវដនះ បនាទសប់ពីរស់ដៅកនុងរដបៀបខ្បបដនាះអ្ស់ដពល ៩ឆ្សំរកដនះ ដហើយ
ជារួយនឹងការខ្ដលម្រពះជាាចសស់ចាប់ដផតើរបដម្រងៀនម្ររិនោ និងខ្ុំអ្ំពីម្រពះរជសយ អ្នកអាចម្រសនរ
បានថាខ្ុំានអាររែណ៍ខ្បបណាចំដ ះពួកដគ។ ដូចជាម្ររិនោ និងខ្ុំខ្ដរ ពួកដគគឺជាម្រគិសត
បរិស័ទ្ ក៏ប៉ែ ខ្នតពួកដគគ្្សនចំដណះដឹងពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយននម្រពះានដំដណើរការ។ កនុងដពល
ដនាះខ្ុំរិនអាចពនសយល់បានដម្រចើនដទ្ទក់ទ្ងនឹងម្រពះរជសយននម្រពះ ដលើកខ្លងខ្ត្ដរឿងដំបូងៗ
ខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបង្ហសញដល់ដយើងរួចដហើយខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ ខ្ដលខ្ុំអាចខ្ចករំខ្លកជារួយ
ពួកដគ ដហើយជាការពិត្ណាស់ ខ្ុំបានខ្ចករំខ្លកនូវដរឿងដ៏អ្សាចសរសយរួយចំនួនខ្ដលដយើងបាន
ដឃើញថាវដកើត្ដ ើងដៅកនុងសាថសនភាពរបស់ដយើង។

 ជាការពិត្ណាស់ ខ្ុំអាចម្របាប់បានថាការធ្នារ សប់រងអាយ ជីវិត្រិនខ្រនជាបញ្ហស្ំ
របស់ពួកដគដទ្។ ខ្ុំបានចំណាយដពលខលះដដើរសបីពនសយល់ពីអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់កំព ងខ្ត្បដម្រងៀន
ដយើងកនុងដពលដនាះ ទក់ទ្ងនឹងម្រពះរជសយននម្រពះ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំបានរង់ចាំអ្វីរសា សងខ្ដលខ្ុំអាចដ្វើ
បាន ដដើរសបីផតល់នូវចដរលើយខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុពិត្ម្របាកដ ដោយខ្ផអកដលើសាថសនភាពរបស់ពួកដគផង
ខ្ដរ។

 ដៅឯការិយល័យកនុងយប់ដនាះ ដពលខ្ដលខ្ុំពិនិត្សយដរើលដ ើងវិញពីកិចចការកនុង
នលៃដនះ និងត្ដម្ររៀបគំនរឯកសារតារលំោប់ដូច្រែតា ក៏ដូចជាពិនិត្សយដរើលសារជាដម្រចើន
ខ្ដលម្រត្ូវការដឆលើយត្ប ខ្ុំម្រសាប់ខ្ត្ានគំនិត្រួយ។ ច ះម្របសិនដបើខ្ុំដរើលរំលងបញ្ហសននការ
ធ្នារ សប់រងអាយ ជីវិត្ ដហើយពិនិត្សយដរើលកាន់ខ្ត្យូរចំដ ះរូបភាពខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុទំងរូល
របស់ពួកដគវិញដនាះ  ដត្ើានអ្វីខ្ដលខ្ុំអាចដ្វើបានខ្ដរឬដទ្  ច ះម្របសិនដបើខ្ុំខ្សវងរកល យ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

វិញដនាះ អ្វីខ្ដលខ្ុំចង់និយយដនាះគឺថា ច ះម្របសិនដបើខ្ុំអាចរកវិ្ីចំណាយត្ិចជាងដនះ 
ដដើរសបីដ្វើអ្វីៗខ្ដលពួកដគបានដ្វើរួចរកដហើយវិញដនាះ ដគ្លដៅរបស់ខ្ុំគឺសារញ្ញដទ្ គឺ
ខ្សវងរកវិ្ីដផសសងៗខ្ដលចំណាយត្ិចជាងដនះ ដដើរសបីដ្វើអ្វីខ្ដលពួកដគបានដ្វើរួចរកដហើយ 
ដហើយបនាទសប់រកយកល យចំនួនណារួយរកអ្ន វត្តចំដ ះអ្វីខ្ដលខ្ុំបានរកដឃើញកនុងលំ
ហូរសាច់ល យ និងបំណុលរបស់ពួកដគ។ សាតសប់ដៅវដូចជាការដ្វើសំដណើរសារញ្ញរួយ ក៏
ប៉ែ ខ្នតខ្ុំពិត្ជារិនដឹងអ្វីដម្រចើនអ្ំពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដផសសងដម្រៅពីវិស័យធ្នារ សប់រងអាយ ជីវិត្
ដទ្។ ដហើយខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្ម្របាប់អ្នកឱសយបានដឹងថា ដរឿងដនះបានដកើត្ដ ើងរ នសរ័យខ្ដលានអ្ ៊ីន
្ឺណិត្។ រល់ការម្រសាវម្រជាវខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវការដ្វើ គឺម្រត្ូវដ្វើដ ើងកនុងរដបៀបប រណហួសសរ័យ 
និងតាររយៈការដៅទ្ូរស័ពទ និងដសៀវដៅដលឿងខ្ណនាំពីអាជីវករែ។

 ខ្ុំដ្វើការម្រសាវម្រជាវដនះអ្ស់រយៈដពលដពញរួយសបាតសហ៍ ដោយសារខ្ត្ខ្ុំណាត្់ជួប
អ្ត្ិលិជនដខ្ដលដនះរតងដទ្ៀត្កនុងសបាតសហ៍បនាទសប់។ ខ្ុំពិត្ជាភាញសក់ដផអើលយ សងខាលសំង ជារួយនឹង
ល យខ្ដលខ្ុំអាចជួយសនសសំឱសយពួកដគបានកនុងរួយខ្ខៗ ដពលខ្ុំម្រសាវម្រជាវដលើហិរញ្ញវត្ថុម្រគប់
ខ្ផនកយ សងយកចិត្តទ្ កោក់។ ដពលខ្ដលខ្ុំបញ្ចប់ការម្រសាវម្រជាវ ចំនួនទ្ឹកល យសរ បាន
ដល់ដៅរប់ ន់ដ លាលសរកនុងរួយខ្ខ។ ខ្ផអកដលើការគណនាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ុំ ខ្ុំបានសរ បចំនួន
បំណុលទំងអ្ស់របស់ពួកដគ ដហើយបនាទសប់រកខ្ុំបានដម្របើម្របាស់ល យខ្ដលខ្ុំអាចជួយសនសសំ
ឱសយពួកដគបាន រកផសសំជារួយម្របាក់ខ្ខម្របចាំខ្ខរបស់ពួកដគ។ ដពលខ្ដលខ្ុំច ចក ំពសយូទ្័រ ខ្ុំបាន
សរលឹងដរើលដៅចដរលើយដៅដលើដអ្ម្រកង់ក ំពសយូទ្័រ ដនាះគឺ ៦.២ ឆ្សំ។ ចដរលើយដនាះគឺរយៈដពល 
៦.២ឆ្សំ គឺរយៈដពលសរ បខ្ដលអ្ត្ិលិជនរបស់ខ្ុំម្រត្ូវចំណាយដដើរសបីសងបំណុលអ្ស់ រួរទំង
ល យករចីទ្ិញផទះរបស់គ្ត្់បាន ដោយរិនចាំបាច់ានការផ្លសស់បតូរល យចំណូលរបស់គ្ត្់
ដ ើយ។ ពិត្ណាស់ អ្វីខ្ដលអ្នកបានអានដនះរិនខ សដទ្ ចដរលើយគឺដោយរិនចាំបាច់ានការ
ផ្លសស់បតូរល យចំណូលម្របចាំខ្ខរបស់គ្ត្់ដទ្។ កាលដនាះខ្ុំភាញសក់ដផអើលខាលសំង និងគិត្ថាម្របខ្ហល
ជាខ្ុំម្រច ំដទ្ ដូដចនះដហើយដទ្ើបខ្ុំគិត្ដលខរតងដហើយរតងដទ្ៀត្ រហូត្ដល់ខ្ុំដជឿជាក់ថាខ្ុំរក
ដឃើញចដរលើយម្រត្ឹរម្រត្ូវដហើយ។ ដត្ើដរឿងដនះអាចដៅរួចដទ្  ដហត្ អ្វីបានជាគ្្សនអ្នកដឹងពីដរឿង
ដនះ

 កាលដនាះខ្ុំឆៃល់ណាស់ថាដត្ើអ្ត្ិលិជនរបស់ខ្ុំនឹងដឆលើយត្បយ សងដូចដរតចដៅ
ចំដ ះព័ត្៌ានខ្ដលពួកដគនឹងទ្ទ្ួលបានដនះ។ សម្រាប់ជំនួបខ្ដលនឹងចូលរកដល់រួយ
ដនះ ខ្ុំបានសដម្ររចចិត្តសរដសរចំនួនត្ួដលខចូលដៅកនុងបទ្បង្ហសញសារញ្ញរួយទ្ំព័រ។ 



មូលដ្ឋានគ្រឹះននការេគមាក្ 
ដគ្លបំណងរបស់ខ្ុំគឺចង់ផតល់កតីសងសឃឹរដ៏សារញ្ញរួយដល់ពួកដគ។ ខ្ុំរិនទ្ទ្ួលបានផល
ម្របដយជន៍អ្វីពីដនះដ ើយ ដោយសារខ្ុំក៏ដឹងខ្ដរថាដរើលដៅដូចជារិនអាចលក់ការធ្នា
រ សប់រងអាយ ជីវិត្បានដទ្។ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំក៏ដឹងខ្ដរថា ពួកដគរ ខជាចង់ឮពីអ្វីខ្ដលខ្ុំបានរកដឃើ
ញ។ ដៅសបាតសហ៍បនាទសប់ ខ្ុំបានពិនិត្សយដរើលការគណនារបស់ខ្ុំជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដហើយខ្ុំចសាស់
កនុងចិត្តថាវម្រត្ឹរម្រត្ូវដហើយ។ 

 ដពលខ្ុំច ចកណតឹងទវសរផទះ ខ្ុំានអាររែណ៍ភ័យផងអ្រផងចំដ ះជំនួបរបស់ 
ដយើង។ ដពលអ្ងគុយច ះដៅឯត្ កនុងផទះបាយ ខ្ុំបានម្របាប់ពួកដគពីអ្វីខ្ដលខ្ុំបានដ្វើដពញរួយ
សបាតសហ៍ ជារួយនឹងចំនួនល យរបស់ពួកដគ។ ខ្ុំបានពនសយល់ពួកដគបនតិចរតងៗពីចំនួនត្ួ
ដលខខ្ដលខ្ុំបានសរដសរ និងដ្វើការពនសយល់ពីវិ្ីខ្ដលខ្ុំបដងកើត្ឱសយានល យខ្ដលខ្ុំអាច
ជួយសនសសំឱសយពួកដគបាន រួរជារួយនឹងដឈា្សះម្រក រហ  នណារួយ និងចំនួនខ្ដលម្រត្ូវការដដើរសបី
យករកអ្ន វត្តវិ្ីខ្ដលខ្ុំបានបង្ហសញដល់ពួកដគ។ ខ្ុំអាចដរើលដឹងថាពួកដគចាប់ដផតើររំដភើប
ដពលដឃើញល យខ្ដលខ្ុំអាចជួយសនសសំឱសយពួកដគបាន ដចះខ្ត្ដកើនដ ើង។ ក៏ប៉ែ ខ្នតដពលខ្ុំដ្វើ
ការសននិោឋសនពីការខ្ដលអាចរួចផ ត្ពីបំណុលទំងម្រស ងកនុងរយៈដពល ៦.២ឆ្សំ រួរទំង
បំណុលទ្ិញផទះរបស់ពួកដគ ដោយពឹងដលើល យចំណូលបចចុបសបននរបស់ពួកដគ ពួកដគទំងពីរ
ចាប់ដផតើរយំ ខ្ត្ដលើកដនះគឺយំដោយអ្ំណរ។ ពួកដគអ្ងគុយដៅម្រត្ង់ដនាះ ម្រសក់ទ្ឹកខ្ភនកដលើនផទ
រ ខ ដហើយដៅខ្ត្និយយថាពួកដគភាញសក់ដផអើលខាលសំងប៉ែ ណា្សចំដ ះលទ្ធផលខ្ដលពួកដគបាន
ដឃើញដនះ។ ពួកដគបានដលាត្ដ ើង និងបានឱបខ្ុំ ដហើយដយើងទំងអ្ស់គ្្សានដពលដវលា
អ្បអ្រដ៏អ្សាចសរសយរួយកនុងយប់ដនាះ។ 

 សូរនិយយដោយដសា្សះម្រត្ង់បនតិច៖ ដត្ើភា្សក់ង្រពនធោរ ( ) នឹងម្របាប់អ្នកពី
រដបៀបបង់ពនធកនុងចំនួនត្ិចខ្ដរឬដទ្  ដត្ើានប គគលិក្នាគ្រណាា្សក់នឹងម្របាប់អ្នកពីរដបៀប
ដជៀសវងការបង់ការម្របាក់ខ្ដឬដទ្  គឺគ្្សនដទ្ ម្របព័នធទំងរូលដនះគឺបានដរៀបចំដ ើងដដើរសបី
យកល យពីអ្នក រិនខ្រនការ រល យរបស់អ្នកដទ្។ ខ្ុំបានដឹងថាអ្វីខ្ដលខ្ុំបានរកដឃើញ
ដនះ ម្រត្ូវខ្ត្យកដៅបដម្រងៀនដល់ម្រគប់ម្រក រម្រគួសារកនុងម្របដទ្សអាដររិក! យប់ដនាះពិត្ជាាន
ការប៉ែះ ល់ខាលសំងណាស់រកដលើខ្ុំ ដហើយខ្ុំចង់ដ្វើដរឿងដូចគ្្សដនះសម្រាប់អ្ត្ិលិជនា្សក់ៗ
ខ្ដលខ្ុំបានជួប។ 

 ដហត្ ដូដចនះដហើយ ដោយានព័ត្៌ានដនាះដៅជាប់ជារួយ ដហើយរួរជារួយការ
បញ្ជសក់អ្ំពីស បិនខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានម្របទនរកខ្ុំ ម្ររិនោ និងខ្ុំបានលា ប់ពីម្រក រ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ហ  នធ្នារ សប់រងអាយ ជីវិត្ ខ្ដលខ្ុំធ្លសប់ដ្វើការជារួយ និងបានចាប់ដផតើរបដងកើត្ម្រក រហ  ន
ផ្ទសល់ខលួនរបស់ដយើង ដហើយម្រគ្ន់ខ្ត្ចាប់ដផតើរដ្វើអ្វីខ្ដលខ្ុំបានដ្វើ ជារួយនឹងអ្ត្ិលិជនា្សក់
ដនាះ។ ដៅកនុងឆ្សំដំបូងៗ ដយើងបានោក់ដឈា្សះម្រក រហ  នរបស់ដយើងថា ហិរញ្ញវត្ថុម្រគួសារ
ខ្ដលដពញដោយជំដនឿ ( ) ។ ដឈា្សះម្រក រហ  នដនះម្របាប់យ សង
ចសាស់ពីអ្វីៗទំងអ្ស់អ្ំពីដយើង ដនាះគឺម្របសិនដបើអ្នកបានយល់ពីម្រពះរជសយននម្រពះ និងជំដនឿ 
ដនាះខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនឹងបានដពញដលញ។ ខ្ុំយល់ម្រសបថាវរិនខ្រនជាដឈា្សះពិដរះ
ណាសណ់ាដទ្ សម្រាប់ម្រក រហ  នរួយ សាកលសបងនិយយដឈា្សះដនះ ១០ដងសាកដរើល ខ្ត្
ដឈា្សះដនះអាចដម្របើបាន។ ដម្រកាយរកដយើងបានដូរដឈា្សះរកថា 

ជាដឈា្សះខ្ដលដយើងដម្របើសពវនលៃដនះ ដហើយដឈា្សះខ្ដលដៅខ្ត្ានដំដណើរការរឹងាំ។ 

 និយយដោយដសា្សះដៅច ះ ចំដ ះខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទសល់ខលួនរបស់ដយើងគឺរិនទន់
ានភាពដពញដលញដៅដ ើយដទ្។ កាលដនាះដយើងក៏ដៅខ្ត្ម្រត្ូវសងបំណុលទំងដនាះ ក៏
ប៉ែ ខ្នតដយើងដឹងថាដយើងបានរកដឃើញផលូវខ្ដលដយើងម្រត្ូវដដើរបនតដៅរ ខដទ្ៀត្។ ដពលខ្ដល
ដយើងចាប់ដផតើរម្រក រហ  នលែីរបស់ដយើង ដយើងានចិត្តរំដភើប និងានអាររែណ៍ភ័យៗបនតិចកនុង
ដពលខ្ត្រួយ។ ដយើងានអ្វីជាដម្រចើនខ្ដលម្រត្ូវដរៀនសូម្រត្អ្ំពីការដរៀបចំ និងការដំដណើរការម្រក រ
ហ  នរួយ ក៏ប៉ែ ខ្នតបញ្ហសដ៏្ំជាងដគបំផ ត្ខ្ដលដយើងបានជួបម្របទ្ះដនាះគឺរដបៀបរកល យ
ដោយការដ្វើកិចចការដនះ។ ឧបសគគរបស់ដយើងដនាះគឺ ដយើងានអាររែណ៍ថាដយើងរិនអាចរក
ល យបានដទ្ ដហើយដយើងរិនចង់បង់ល យដដើរសបីឱសយដយើងជួយពួកដគឱសយរួចពីបំណុលដទ្។ 
ដនះគឺជាឧបសគគដ៏្ំខ្ដលដយើងម្រត្ូវព ះ រ និងបានចំណាយដពលរងដម្រចើនបនតិចដដើរសបី
អ្្ិសាឋសនអ្ំពីវ និងដរើលដៅកាន់ជដម្ររើសដផសសងៗខ្ដលដយើងាន។ ដោយគ្្សនការពនសយល់
លរអិត្អ្វីដសាះ ម្រពះអ្ាចសស់បានបង្ហសញដយើងនូវយ ទ្ធសាង្រសតដ៏អ្សាចសរសយរួយដដើរសបីបដងកើត្ម្រក រ
ហ  នដ ើង និងបានដម្របើវដដើរសបីរកល យដោយរិនត្ម្ររូវឱសយអ្ត្ិលិជនដ្វើការបង់ល យដ ើយ។ 

 ដម្រកាយរកដយើងម្រត្ូវខ្សវងរកវិ្ីរួយដដើរសបីពដនលឿនការគណនាដ៏ខ្វងអ្នាលសយខ្ដលខ្ុំ
ធ្លសប់បានដ្វើដោយដម្របើទ្ិននន័យរបស់អ្ត្ិលិជនខ្ដលខ្ុំទ្ទ្ួលបានរក។ ខ្ុំដឹងថាខ្ុំនឹងម្រត្ូវសរ
ដសរករែវិ្ីក ំពសយូទ្័រផ្ទសល់ខលួន ដដើរសបីដ្វើកិចចការខ្ដលដយើងកំព ងដ្វើដនះ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំរិនដចះអ្វីដសាះ
ខ្ដល ក់ព័នធនឹងក ំពសយូទ្័រ ដហើយក៏រិនដឹងពីវិ្ីដដើរសបីខ្សវងរកអ្នកខ្ដលានសរត្ថភាពដ្វើវ
ខ្ដរ។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ម្រពះជាាចសស់បានដ្វើកិចចការដ៏អ្សាចសរសយរួយចំនួន។ ខ្ុំបានទ្ទ្ួលទ្ូរស័ពទពី
រន សសសា្សក់ ខ្ដលរស់ដៅឆងសយពីដយើងគួរសរដហើយបានឮអ្ំពីអ្វីខ្ដលដយើងដ្វើ។ គ្ត្់ចង់



មូលដ្ឋានគ្រឹះននការេគមាក្ 
ដឃើញអ្វីខ្ដលបានដ្វើ ដហើយរកកនុងនារជាអ្ត្ិលិជនា្សក់។ គ្ត្់ចូលចិត្តអ្វីខ្ដលដយើងដ្វើ 
ដហើយដពលខ្ដលដយើងកំព ងសនទនាគ្្សដនាះ ខ្ុំបានដឹងថាគ្ត្់គឺជាអ្នកសរដសរករែវិ្ីក ំពសយូទ្័
រា្សក់ ដហើយគ្ត្់ានម្រក រហ  នផ្ទសល់ខលួនរួយជាការង្របខ្នថរដម្រៅដា សង។ ខ្ុំបាននិយយ
ម្របាប់គ្ត្់អ្ំពីត្ម្ររូវការរបស់ដយើង ដហើយគ្ត្់បាននិយយដោយានចិត្តរំដភើបយ សងខាលសំង
ថាគ្ត្់ចង់ជួយដយើងនូវអ្វីខ្ដលដយើងកំព ងខ្ត្ដ្វើដនាះ។ ខ្ុំបានម្របាប់គ្ត្់ថាដយើងដទ្ើបខ្ត្
បានចាប់ដផតើរបដងកើត្ម្រក រហ  ន ដហើយដយើងដៅរិនទន់ម្របាក់ខ្ខសម្រាប់ចំណាយដលើកិចចការ
ខ្ដលគ្ត្់នឹងជួយដ្វើដនាះដទ្ ដទះបីជាគ្ត្់បានផតល់ការបញ្ចុះត្នរលជាដម្រចើនសម្រាប់កិចចការ
ខ្ដលគ្ត្់នឹងបំដពញឱសយដយើងក៏ដោយ។ គ្ត្់ដៅខ្ត្ចង់ដ្វើកិចចការដនាះ ដហើយម្របាប់ខ្ុំថាអាច
ដបើកល យឱសយគ្ត្់ដៅដពលណាក៏បាន ខ្ដលខ្ុំទ្ទ្ួលបានល យចំណូល។ ដូដចនះដយើងក៏ដ្វើ
កិចចការតាររដបៀបដនាះដៅ។

 រន សសសជាដម្រចើនម្រសលាញ់អាជីវករែរបស់ខ្ុំ។ និយយដៅ ដរឿងអ្ីខ្ដលថាពួកដគរិន
ម្រសលាញ់វដនាះ  ដបើវជាដសវឥត្គិត្នលល ដហើយរន សសសា្សចូលចិត្តការរកល យ និងការរួចពី
បំណុល។ អាជីវករែដនះបានចាប់ដផតើរដោយានការលូត្លាស់យ សងឆប់រហ័ស ដហើយ
ដយើងអាចានដសរីភាពពីការជាប់បំណុលបានកនុងរយៈដពល ២ឆ្សំកនលះ។ រិនយូរប៉ែ នា្សន
ដម្រកាយពីដនាះដយើងានអ្នកត្ំណាងដល់ដៅជាង ៣០០នាក់ដ្វើការខ្ចកចាយខ្ផនការរបស់
ដយើងដៅជ ំវិញនផទម្របដទ្ស។ ដម្រកាយពីការខ្ដលអាចដ្វើការចំណាយដោយបង់ល យស ទ្ធទ្ិញ
ឡានរបស់ដយើង ដយើងក៏បានបនតដ្វើការសាងសង់ និងចំណាយល យដដើរសបីានផទះកនុងកតី
ម្រសនររបស់ដយើងផងខ្ដរ។ ម្រក រហ  នរបស់ដយើងបានរីកចដម្ររើន និងបានជួយដល់ដយើងឱសយ
អាចផតល់ល យរប់រយ ន់ដ លាលសដដើរសបីជួយគ្ំម្រទ្ដល់ដំណឹងលអ និងរន សសសជាដម្រចើនកនុងរយៈ
ដពលដម្រចើនឆ្សំរកដនះ។

 ខ្ផនការដោះបំណុល  ជាដឈា្សះខ្ដលដយើងបានោក់ឱសយខ្ផនការដនះ គឺដៅខ្ត្
ទ្ទ្ួលបានការបដងកើត្ដ ើងដោយឥត្គិត្នលល សពវនលៃដនះដសែើនឹងរយៈដពល ៣០ឆ្សំដម្រកាយពី
ដយើងបានចាប់ដផតើរដ្វើវ។ ម្រក រហ  នានការរីកចដម្ររើនដៅកនុងដបសកករែរបស់ខលួន ដម្របៀប
ដូចជាដពលដវលាខ្ដលដចះខ្ត្រំកិលដៅរ ខ។ ដយើងបានបនតដ្វើកិចចការដដើរសបីដផ្តសត្ដលើការវិ
និដយគសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍បនាទសប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកនុងអ្ំ ុងឆ្សំ ២០០១ ដហើយជាការ
ពិត្ណាស់ បនាទសប់រកដទ្ៀត្ានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដនះកនុងឆ្ស ំ២០០៨ ខ្ដលានរន សសសរប់លាន
នាក់បានបាត្់បង់ល យសនសសំសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកដគពី ៥០% ដល់ ៨០%។ ដយើង



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

បានដ្វើការម្រសាវម្រជាវអ្ំពីជដម្ររើសននការវិនិដយគដោយស វត្ថិភាពរួយចំនួន និងបានោក់ឱសយ
ដម្របើម្របាស់នូវទ្សសសនៈវិស័យរួយដនាះ របស់អាជីវករែដយើងដៅកនុងឆ្សំ ២០០១។ ខ្ុំពិត្ជាាន
ដាទ្នភាពណាស់កនុងការនិយយថា កនុងចំនួនដម្រចើនជាងរួយរយលានដ លាលសរខ្ដលដយើង
កំព ងម្រគប់ម្រគងឱសយអ្ត្ិលិជនរបស់ដយើង គ្្សនអ្ត្ិលិជនណាា្សក់របស់ដយើងបានបាត្់បង់សូរសបី
ខ្ត្រួយកាក់រួយដសនដៅកនុងការវិនិដយគរបស់ពួកដគ កនុងរយៈដពលដម្រចើនជាង ១៦ឆ្សំរ ន
ដពលដកើត្ានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដៅកនុងម្របដទ្សដយើង និងដៅកនុងពិភពដលាក។ ដហើយដូចជា
ដៅកនុងខ្ផនការរបស់ដយើងដនះ គឺគ្្សនការគិត្ល យដទ្ គ្្សនការគិត្ល យដសវរដឋបាល ឬ
ល យកនម្ររដជើងសារអ្វី ក់ព័នធតាំងពីដពលចាប់ដផតើរ ឬជាម្របចាំឆ្សំចំដ ះអ្ត្ិលិជនវិនិដយគ
របស់ដយើងដទ្។ ម្របសិនដបើអ្នកានការហត្់ដនឿយកនុងការម្របល យដលងខ្លសបងជារួយនឹង
ល យចូលនិវត្តន៍របស់អ្នក អ្នកអាចទក់ទ្ងរកម្រក រហ  ន 
តាររយៈដលខទ្ូរស័ពទ១(៨០០) ៨១៥ ០៨១៨ ឬតាររយៈដគហទ្ំព័រ 

សម្រាប់ព័ត្៌ានបខ្នថរ។ 

 ដត្ើសាតសប់ដៅដូចជាអ្សាចសរសយណាស់ខ្រនដទ្  គំនិត្ដ៏សារញ្ញរួយខ្ដលបានពីម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធបានផ្លសស់បតូរជីវិត្របស់ដយើងជាដរៀងរហូត្! ម្រត្ូវដហើយ ដយើងម្រត្ូវខ្ត្ឈានដជើង
ដដើរដៅ ក៏ប៉ែ ខ្នតម្រពះជាាចសស់បានបង្ហសញដយើងពីទ្ីកខ្នលងខ្ដលដយើងម្រត្ូវដដើរ។ ដលាកហ្កសរី ដត្ើ
ដលាកានអាររែណ៍ដូចដរតចខ្ដរខ្ដលបានរួចផ ត្ពីការជំ ក់បំណុល អាររែណ៍ស ខសានត! 
ការសម្រាក! សូរគិត្ដរើលអ្ំពីវច ះ។ ដយើងបានដចញពីសាថសនភាពម្រចបូកម្រចបល់ខ្ផនកហិរញ្ញ
វត្ថុ្ៃន់្ៃរដៅរកសាថសនភាពខ្ដលរួចផ ត្ពីការជំ ក់បំណុលទំងម្រស ង ានល យចំណាយ
ទ្ិញឡាន ទ្ិញផទះ និងអ្វីៗដផសសងៗដទ្ៀត្ខ្ដលដយើងម្រត្ូវការ។ សម្រាប់រយៈដពល ៩ឆ្សំខ្ុំរស់
ដៅដម្រការសា្ស្ដ៏្ៃន់្ៃរម្រគប់នាទ្ីជាដរៀងរល់នលៃ។ ខ្ុំរិនខ្ដលបានសម្រាកដទ្ រិនថាវជា
នលៃអ្វីននសបាតសហ៍នីរួយៗ ឬជានលៃ ប់សម្រាកដនាះដទ្។ ខ្ុំគ្្សនដសចកតីស ខសានតដទ្។ បញ្ហស
ខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ុំ ដដញតារខ្ុំម្រគប់ទ្ីកខ្នលងខ្ដលខ្ុំដៅ។ ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ម្រទំម្រទ្ចំដ ះភាពអា
ា សស និងការម្របាលដរើលង្យជានិចច ដោយសារខ្ត្សាថសនភាពហិរញ្ញវត្ថុខ្ដលដយើងបានជួប
ម្របទ្ះ។ ភាពភ័យខាលសចខ្ត្ងខ្ត្ដៅកំដរខ្ុំជានិចច ដហើយការវយម្របហ្រពីភាពសលន់ដសាលស និងការ
ដម្របើថា្សំរាងសប់អាររែណ៍គឺជាវិ្ីខ្ដលខ្ុំអាចដ្វើដដើរសបីបនតរស់ កនុងខណៈដពលខ្ដលខ្ុំសថិត្កនុង
សាថសនភាពអ្ស់សងសឃឹរខាលសំងបំផ ត្។



មូលដ្ឋានគ្រឹះននការេគមាក្ 
 ដោយានការផ្លសស់បតូរកនុងខ្ផនក
ហិរញ្ញវត្ថុម្រគប់យ សង ដហើយជាការពិត្ណាស់ 
ការខ្ដលដយើងានអ្វីៗខ្ដលដយើងម្រត្ូវការដៅ
កនុងជីវិត្ដរៀបរយដហើយ អ្នកអាចនឹងជួបការ
លសបួងឱសយគិត្ថាដៅកនុងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញ
វត្ថុរបស់ដយើងផ្ទសល់ខលួន គឺជាជ័យជរនះរបស់ដយើ
ង។ ពិត្ខ្រនដហើយ ការខ្ដលដៅទ្ីបំផ ត្ដយើង
ានអ្វីម្រគប់យ សងខ្ដលដយើងម្រត្ូវការ ដនាះដហើយ
គឺជាជ័យជរនះដ៏្ំដ្ងរួយ ក៏ប៉ែ ខ្នតដសចកតីរំដភើប
ពិត្ម្របាកដដនាះគឺ ការដរើលដឃើញពីដំដណើរការរបស់ម្រពះរជសយននម្រពះជាាចសស់។ ដពលខ្ដលម្ររិ
នោ និងខ្ុំបានដរើលដឃើញម្រពះរជសយបំដពញរ ខង្រ រតងដហើយរតងដទ្ៀត្ ដនាះដយើងនឹងខ្ត្ង
ខ្ត្និយយថា ដត្ើបង អ្ូនដឃើញខ្ដរដទ្  វដម្របៀបដូចជាក ងតាក់ដភលើងម្រត្ូវបានច ចដបើក 
ដយើងអាចដរើលដឃើញអ្វីៗបានចសាស់ដោយសារានពនលឺ ដហើយអ្នកអាចដរើលវដឃើញ។ ការ
ខ្ដលអាចដរើលដឃើញបនាទសប់ពីអ្នកធ្លសប់បានងងឹត្ខ្ភនក និងរស់ដៅដោយរិនដឹងពីអ្វីខ្ដលជា
ចដរលើយ គឺជាបទ្ពិដសា្រួយដ៏អ្សាចសរសយ។ ការខ្សវងរកម្រទ្ពសយសរសបត្តិពិត្ម្របាកដរបស់ដយើង 
ខ្ដលជាម្រពះរជសយននម្រពះ ពិត្ជាអ្សាចសរសយខាលសំណាស់។ ដដើរសបីឱសយអាចម្របាប់អ្នកបានដោយសារញ្ញ 
ពីអាររែណ៍របស់ខ្ុំ ដនាះគឺសារញ្ញដទ្ថា ដនាះគឺជាដលើកដំបូងដហើយកនុងជីវិត្ខ្ុំ ខ្ដលខ្ុំទ្ទ្ួល
បានការសម្រាក!

ដរឿងរ សវរំជួលចិត្តបានបញ្ចប់! កាលពីអ្ត្ីត្កាល ម្របសិនដយើងខ្បកកង់ឡាន ដនាះវ
នឹងកាលសយដៅជាវិបត្តិផលូវចិត្តដ៏្ំរួយរបស់ដយើងរិនខាន។ ដត្ើឱសយដយើងដៅយកល យរកពី
ណាដៅ? ដត្ើានកាត្ណាខលះរបស់ដយើងខ្ដលដៅដម្របើបាន?» ខ្ត្សម្រាប់សពវនលៃដនះវិញ 
ម្របសិនដបើឡានដយើងខូចខ្ុំរ ខជាម្រគ្ន់ខ្ត្សួរដៅភរិយខ្ុំថា «ដត្ើដលើកដនះអ្ូនចង់បានឡាន
ពណ៌អ្វីខ្ដរ?» ខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ។ គ្្សនអ្វីរំជួលចិត្ត គ្្សនការសលន់ដសាលស គ្្សនបំណុលដទ្ៀត្ដទ្ ានខ្ត្
ការសម្រាក។ ដយើងអាចដៅខ្ត្បនតដ្វើកិចចការរបស់ដយើង និងដផ្តសត្ដលើដគ្លបំណងរបស់
ដយើងខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ។ ដយើងរិនចាំបាច់រស់ដៅកនុងជីវិត្ខ្ដលត្ស ូឱសយខ្ត្បានរស់ដទ្ៀត្ដទ្ ដយើង
ានដពលនិយយគ្្សពីជីវិត្ដយើងបាន!

គុំនិត្ែ៏ស្មញ្ញមួ ដែលបានេីព្េះ
វិញ្ញាណែ៏វិវុទធ បានផ្លាវ់បតូរជវិីត្
របវ់ព ើងជាពរៀងរ ូត្! ព្ត្ូវព ើ  
ព ើងព្ត្ូវដត្ឈានពជើងពែើរពៅ ក្៏ប ុដនត
ព្េះជាម្ចាវ់បានបង្ហាញព ើងេទីី
ក្ដនលងដែលព ើងព្ត្ូវពែើរ។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដហត្ ដនះដហើយបានជាខ្ុំស មំ្របាប់អ្នករល់គ្្ស ក ំឱសយខវល់ខាវសយអ្ំពីរហូប
អាហ្រសម្រាប់ចិញ្ចឹរជីវិត្ ឬសដរលៀកបំ ក់សម្រាប់បិទ្បាំងកាយដ ើយ។ ជីវិត្
ានត្នរលដលើសរហូបអាហ្រ ដហើយរូបកាយក៏ានត្នរលដលើសសដរលៀកបំ ក់ដៅដទ្ៀ
ត្។ ចូររំនពដរើលបកសាបកសសីដៅដលើដរឃ វរិនខ្ដលសាបដម្រ ះ រិនខ្ដលម្រចូត្កាត្់ 
រិនខ្ដលម្របរូលម្រសូវោក់ជម្រង កដ ើយ ប៉ែ ខ្នត ម្រពះបិតារបស់អ្នករល់គ្្សខ្ដលគង់
ដៅសាថសនបររស ខ ម្រពះអ្ងគចិញ្ចឹរវ។ រីឯអ្នករល់គ្្ស អ្នករល់គ្្សានត្នរលដលើស
បកសាបកសសីទំងដនាះដៅដទ្ៀត្។

ា សថាយ ៦៖២៥ ២៦

អ្ស់រយៈដពល ៣៦ឆ្សំរកដនះ ខ្ុំបានអ្ងគុយជារួយរន សសសរប់ ន់នាក់ដៅឯត្ 
បាយកនុងផទះបាយរបស់ពួកដគ និងពិភាកសាពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកដគដៅកម្ររិត្រួយខ្បបផ្ទសល់
ខលួនខាលសំងណាស់ ខ្ុំបាននិយយដៅកាន់ហវូងរន សសសរប់ ន់នាក់ដៅជ ំវិញពិភពដលាក 
ដហើយានដរឿងរួយខ្ដលខ្ុំបានខ្សវងរកដឃើញដៅម្រគប់ទ្ីកខ្នលង ខ្ដលខ្ុំដរើលដឃើញដនាះគឺ
ថា អ្នកម្រគប់គ្្សកំព ងខ្សវងរកការសម្រាក!!!!! រន សសសា្សក់ៗរង់ចាំឱសយដល់នលៃ ប់សម្រាក រង់
ចាំវិសសសរកាល ឬរង់ចាំនលៃចូលនិវត្តន៍រកដល់ គឺរង់ចាំដដើរសបីបាន ប់ និងសម្រាក។ 

ការសិកសាលែីៗរួយចំនួនខ្ដលខ្ុំបានអាន បានរកដឃើញថាានជនជាត្ិអាដររិ
កម្របាណ ៧០% រិនចូលចិត្តការង្ររបស់ពួកដគដទ្ ដហើយដៅកនុងចំដណារន សសស ៧០%ដនាះ 

ាន ២០% រិនរវីរវល់ ដហើយម្រត្ូវបានដគដ្វើការ
សននិោឋសនថាសអប់ការង្ររបស់ពួកដគ។ ដត្ើដហត្ អ្វីពួក
ដគបង្ហសញខលួនដៅកខ្នលងខ្ដលពួកដគសអប់? ដត្ើពួកដគ
រស់ដៅដម្រការភាពតានត្ឹងចិត្តម្របដភទ្ណា ខ្ដលដ្វើ
ឱសយពួកដគទ្ទ្ួលយកការ ឺចាប់ផលូវអាររែណ៍ដ៏្ៃន់្ៃរ
ជាដរៀងរល់នលៃខ្បបដនះ និយយដោយដសា្សះម្រត្ង់
ដៅច ះ ពួកដគដូចជាទសករអ្ ៊ីចឹង។ (ដយើងទំងអ្ស់
គ្្សក៏ធ្លសប់ខ្បបដនាះខ្ដរ។ ដយើងបាន្ំធ្ត្់ដ ើងដៅ

កនុងពិភពដលាកខ្ដលវិ្ីខ្ត្រួយដដើរសបីអាចចម្ររ ង
ចដម្ររើនបានដនាះគឺដ្វើយ សងណាឱសយានម្របាក់ដដើរសបី

អាចានជដម្ររើសដម្រចើន។ ក៏ប៉ែ ខ្នតសម្រាប់រន សសសភាគ

ការរវ់ពៅក្នុងជីវិត្ពេញពដា 
ភាេតានត្ងឹ្លូវចតិ្តក្នងុដ្នក្
 ិរញ្ញវត្ថុ... 
វាមិនដមនជាគពព្ម្ងរបវ់ព្េះ
ជាម្ចាវ់តាុំងេីពែើមែុំបូងព ះ
ពទ ព ើ មិនដមនជាគពព្ម្ង
របវ់ព្េះជាម្ចាវ់វព្ម្ប់អនក្
ក្នុងថ្ងៃពនះដែរ។ 
 



មូលដ្ឋានគ្រឹះននការេគមាក្ 
ដម្រចើន ពួកដគរិនសថិត្កនុងករណីដនះដទ្។) ស បិនរបស់ពួកដគអ្ំពីភាពចម្ររ ងចដម្ររើនបាន
បាត្់បង់ដៅឆងសយបនតិចរតងៗកាលសយដៅជាជីវិត្ ខ្ដលរស់ដៅដដើរសបីឱសយខ្ត្បានរស់ ដពលពួកដគ
ដឃើញថាខលួនពួកដគ កំព ងខ្ត្ដ្វើការង្រដខ្ដល គ្្សនដំដណើរការដៅរ ខកនុងអាយ  ៣០ ឬ៤០ 
និងរហូត្ដល់ ៥០ឆ្សំផងក៏ាន។

 កនុងសថិត្ិកាលពីដពលលែីៗដនះរួយបានបញ្ជសក់ថា ានម្របជាជនអាដររិក ៦៩% រិន
ទំងានម្របាក់សនសសំដល់រួយ ន់ដ លាលសរផង។ ភាពតានត្ឹងចិត្ត និងការបាក់សសាត្ផលូវ
អាររែណ៍ខ្ដលរន សសសភាគដម្រចើនកំព ងរស់ដៅជារួយ បាននាំឱសយការយល់ដឹងរបស់ពួកដគ
អ្ំពីអ្ត្តសញ្ញសណ និងគ ណត្នរលរបស់ខលួនដគបានបាត្់បង់។ ពួកដគបានទ្ កស បិនទំងដនាះ
ដចាល ដដើរសបីខ្ត្ត្ម្ររូវការចាំបាច់ដផសសងៗ និងការខកបំណងដ៏អ្ួរអាប់រួយបានម្រគបបាំងដលើ
ស បិនទំងដនាះដៅដហើយ។ អ្ំណររបស់ពួកដគក៏រសាត្់បាត្់ដៅ។

 ខ្ុំដៅចាំបានពីការសនទនារបស់ខ្ុំជារួយម្រគូគង្វសលា្សក់ដៅនលៃរួយអ្ំពីដរឿងហិរញ្ញ
ហិវត្ថុ។ គ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំថាគ្ត្់ម្រសលាញ់ព័នធកិចច និងម្រសលាញ់រន សសស ក៏ប៉ែ ខ្នតរល់នលៃគ្ត្់
ខ្ត្ងដម្រកាកពីដំដណកដោយានចិត្តរំដភើប ដហើយកតីរំដភើបដនាះបានរសាត្់បាត្់ដៅដពលគ្ត្់
នឹកដឃើញពីសាថសនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ត្់។ គ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំថា វដម្របៀបដូចជាដ ំពពកដ្្សដ៏
្ំរួយ ខ្ដលបានបាំងពនលឺម្រពះអាទ្ិត្សយជិត្ខ្ត្រតង ដម្របៀបដូចជាគំនិត្ននការបាក់ទ្ឹកចិត្តជា
ដម្រចើនបានផដុំគ្្សដ ើងដៅកនុងចិត្តគំនិត្របស់គ្ត្់ និងបានឃ ំគ្ត្់ទ្ កដៅកនុងផនត្់គំនិត្ត្ស ូ
ដដើរសបីខ្ត្រស់ កតីអ្ស់សងសឃឹរខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពជាទសករខ្ដលគ្្សននិរិត្ត។

 ការ រដរើលអ្នកដនទ្ នះ បានកាលសយដៅជាអ្វីខ្ដលរន សសសយករកជំនួសឱសយការ
រស់ដៅកនុងជីវិត្ពួកដគ។ ម្រក រហ  នហូលីវូត្រកចំណូលបានដល់ខទង់ ន់លាន កនុងការបញ្ចសំង
ពីជ័យជរនះរបស់រន សសសជាដម្រចើនដផសសងដទ្ៀត្ដៅដលើដអ្ម្រកង់ដ៏្ំរបស់ពួកដគ។ រន សសសជាដម្រចើន
ខ្ដលរិនអាចដរើលដឃើញពីជ័យជរនះរបស់ខលួនដោយផ្ទសល់ បានខ្សវងរកដពលពីរបីនាទ្ី
ដដើរសបីដគចដចញពីការង្រខ្ដលរិនសូវសំខាន់របស់ពួកដគ និងរស់ដៅតារស បិនដោយការ
ដរើលការរស់ដៅរបស់រន សសសខ្ដលលអឥត្ដខាចសះ ចាក់បញ្ចសំងដៅដអ្ម្រកង់្ំរួយដនាះ។

 
ការសទង់រតិ្ ៖ ានម្របជាជនអាដររិក ៦៩% រិនទំងានម្របាក់សនសសំដល់រួយ ន់ដ លាលសរ ទ្សសស

នាវដដី  នលៃទី្ ២៣ ខ្ខ កញ្ញស ឆ្សំ ២០១៦

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

 វិស័យកីឡាកនុងដពលបចចុបសបននដនះ រកចំណូលបានខទង់ ន់លានដ លាលសរកនុងរួយឆ្សំ
ពីទ្សសសនិកជនដៅជ ំវិញពិភពដលាក។ កនុងឆ្សំ ២០១៧ កីឡាបាល់ដបាះ បានរកចំណូល
ដល់ដៅជាង ៧.៨ ន់លានដ លាលសរ ឯកីឡាបាល់ដបាះ រកចំណូលបានម្របាណ 
១៥.៥ ន់លានដ លាលសរ ដហើយចំណូលដនាះរកបានម្រត្ឹរខ្ត្កនុងការម្របកួត្រតងប៉ែ ដណា្សះ!   
រន សសសពិត្ចូលចិត្តអ្បអ្រចំដ ះម្រក រខ្ដលពួកដគចូលចិត្តខាលសំងណាស់ ដពលម្រក រដនាះទ្ទ្ួល
បានជ័យជរនះ។ 

 ក៏ប៉ែ ខ្នតអ្វីខ្ដលដយើងចាំបាច់ម្រត្ូវខ្ត្យល់ដនាះគឺថាដយើងម្រគប់គ្្សម្រត្ូវបានបដងកើត្រក 
និងដរៀបចំដដើរសបី នះ ដដើរសបីឱសយជួបឧបសគគ ដដើរសបីសថិត្ដៅកនុងការម្របកួត្ ដហើយច ងដម្រកាយ
ដនាះគឺដដើរសបី នះ។ កតីអ្ស់សងសឃឹរខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបទ្ោឋសនរួយ រិនខ្រនជាករណីដលើក
ខ្លងសម្រាប់រន សសសភាគដម្រចើនដនាះដទ្ ដូដចនះដហើយវិ្ីចាកដចញពីវខ្ត្រួយគត្់ដនាះគឺការ
រស់ដៅកនុងជីវិត្ខ្ដលដយើងទំងអ្ស់គ្្សស បិនចង់រស់ដៅតាររយៈជីវិត្អ្នកដនទ្។ ដត្ើអ្វីដៅជា
អ្នាទសក់ទក់ចិត្តអ្ំពីការ នះដឆ្សត្ ដហត្ អ្វីបានជាករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ខ្ដលានដឈា្សះថា ដត្ើ
នរណាចង់កាលសយជាដសដឋី ានការដពញនិយរដរលះ  ដហត្ អ្វីបានជាការដបាកម្របាស់ថារន សសស
នឹងអាចកាលសយដៅជាអ្នកាន ដៅខ្ត្ជាការលសបួងកនុងដពលសពវនលៃដនះ  ដត្ើអ្នកានចដរលើយ
ខ្ដរដទ្  សូរសម្រាក! រន សសសម្រគប់គ្្សហត្់ដនឿយកនុងការរត្់ ហត្់ដនឿយកនុងដម្រកាកពីដំដណក
ជារួយនឹងទ្រៃន់ននការរកដឃើញថា គ្្សនអ្វីខ្ដលបានដូចបំណងរបស់ពួកដគទល់ខ្ត្ដសាះ។ 
ក៏ប៉ែ ខ្នតការរស់ដៅកនុងជីវិត្ខ្ដលានភាពតានត្ឹងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុរិនខ្រនជាអ្វីលែីដទ្ ជាក់ខ្សតង
វបានដកើត្ានយូររកដហើយចាប់តាំងពីរន សសសដកើត្រកដលើខ្ផនដី។ ដទះជាយ សងណាក៏
ដោយវរិនខ្រនជាខ្ផនការរបស់ម្រពះជាាចសស់តាំងពីដដើរដំបូងដនាះដទ្ ដហើយរិនខ្រនជា
ខ្ផនការរបស់ម្រពះជាាចសស់សម្រាប់អ្នកកនុងនលៃដនះខ្ដរ។ 

 
ដសៀវដៅរបស់ដលាក  បង្ហសញថាបណាដសម្រក រខ្ដលម្របកួត្កនុង រកចំណូលបាន ៧ ៨

 ន់លានដៅកនុងចំណូលជាតិ្ ទូ្រទ្សសសន៍ 
 

ម្របាក់ ន់លានរបស់កីឡា ៖ អាជីវករែដ៏្ំដ្ងដៅដម្រកាយការម្របកួត្ដ៏្ំបំផ ត្ម្របចាំឆ្សំ
ទូ្រទ្សសសន៍ នលៃទី្ ២២ ខ្ខ រករ ឆ្សំ ២០១៧  ដ វ្ើបចចុបសបននភាពដៅនលៃទី្២ ខ្ខក រភៈ ឆ្សំ២០១៧ 

 



េិទ្ធគេបចាាប ់

ជំពូក្ ២ 
េិទ្ធគេបចាាប់ 

គួរឱសយអ្ស់សងសឃរឹណាស់  ដនះជាអ្វីខ្ដលខ្ុំចង់ពណ៌នាអ្ពំីជីវិត្របស់ពួកដយើង រ ន
ដពលពួកដយើងបានដ វងយល់អ្ពំីរដបៀបសម្រាក។ ដពលដវលាម្របាំបួនឆ្សំ គជឺាដពលដ៏យរូ
ខ្វងអ្នាលសយរយួខ្ដលពួកដយើងបានរស់ដៅកនងុជីវិត្ខ្បបវឹកវរ និងដពញដោយអាររែណ៍
តានត្ឹងកនងុខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ ខ្ុំដៅចាំបានថា ានដពលជាដម្រចើនដងខ្ដលខ្ុបំាន រសរលឹង
ដរើលដីចាកសរ ទ្ំហំម្របាណ ៣៤ ហិកតា ខ្ដលលពួកដយើងជួលកនុងត្នរល ៣០០ដ លាលសរកនុង
រួយខ្ខ ដោយម្របឹងបង់នលល នួលទំងលំបាក ខ្ដលតារពតិ្ត្នរលដនាះគឺដថាកណាស់ ដហើយខ្ុំ
ក៏ដចះខ្ត្ម្រសនរថាដត្ើខលនួអាចនឹងានលទ្ធភាពដ្វើជាាចសស់ដីខ្បបដនះបានខ្ដរឬដទ្។

ាចសស់ដីដនះដម្រគ្ងនឹងសង់ទ្ីលានកីឡាវយកូនដហ្គសលដៅដលើដីដនះ ដហើយម្រគ្ន់
ខ្ត្ចង់ឱសយាននរណាា្សក់រស់ដៅទ្ីដនះ ម្រគ្ន់នឹងបានចាំដីដនាះរហូត្ដល់ពួកដគចាប់ដផដើរ
គដម្រាងដនះប៉ែ ដណា្សះ ដហើយគដម្រាងដនះនឹងដ្វើដ ើងកនុងរយៈដពលម្របាណជាបីឆ្សំ ដៅម្របាំឆ្សំ
ខាងរ ខ។ ផទះចាស់ខ្បបម្រស កខ្ម្រសដនះ ជាផទះដ៏ចាស់ម្រទ្ រម្រទ្រដៅដលើដីដនះម្រសាប់  ដហើយ
ាចសស់ផទះរិនដចញនលលចំណាយដលើការជួសជ លណារួយដ ើយកនុងដពលដនាះ។ ពួកដយើងក៏
ទ្ទ្ួលយកផទះដនាះតារដំដណើរ ដហើយបនាទសប់ពីដ្វើការលាបពណ៌យ សងសាអសត្ និងសាអសត្បាន
សាអសត្បាត្ ផទះកញ្ចសស់ដនះក៏ខ្ម្របានលកខណៈម្រសស់សាអសត្ពិដសសរសា សង។ ពួកដយើងាន
ខ្ផនការរស់ដៅទ្ីដនាះរយៈដពលបីឆ្សំ ខ្ត្ដម្រកាយរកក៏បនដរស់ដៅដទ្ៀត្ រហូត្រស់ដៅទ្ីដនាះ
អ្ស់រយៈដពលម្របាំបីឆ្សំ ខ្ត្ពួកដយើងដៅខ្ត្ហ្ក់ដូចរិនានសល់អ្វីដសាះ។

ដម្រកាយដពលម្រពះជាាចសស់ានបនទូលរកកាន់ខ្ុំអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ ដពលដនាះ
ពួកដយើងក៏បានចាប់ដផដើរសិកសា និងអ្ន វត្ដដគ្លការណ៍ និងចសាប់ននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ 
ដហើយអ្វីៗក៏ចាប់ដផដើរានការផ្លសស់បដូរ។ ពីដំបូងដ ើយ គឺដៅដពលខ្ដលពួកដយើងចាប់ដផដើរ
ានម្របាក់ម្រគ្ន់ដបើជាងរ ន ពួកដយើងក៏ានចិត្ដរីករយជាខាលសំងជារួយនឹងជ័យជរនះដ៏ត្ូច

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

បំផ ត្ដនះ។ ខ្ុំដៅចាំថា ដពលដនាះពួកដយើងក៏បានទ្ិញា សស ីនលាងចានោក់កនុងផទះចាស់ដៅ
ដីចាកសរដនាះ ដហើយម្ររិនោ និងខ្ុំពិត្ជាសបសាយចិត្ដខាលសំងណាស់ ជាពិដសសគឺនាងខ្ត្រដង! 
ដទះបីជាដពលខលះខ្ុំបានជួយលាងចានក៏ពិត្ខ្រន ប៉ែ ខ្នដខ្ុំក៏ានភាពរាញឹកនឹងដរឿងដផសស
ងៗខ្ដរ។ នាងម្រត្ូវរវល់លាងចានជាញឹកញាប់ដទះបីជាានកូនបួននាក់ម្រត្ូវដរើលខ្លដៅឯផទះ
កដី។ ខ្ុំចាំថា ដៅដពលពួកដយើងបានទ្ិញា សស ីនលាងចានលែីរក ដពលដនាះខ្ុំបាននិយយថា 
អ្ូនហ្អសា៎ រិនគួរឱសយដជឿដសាះថាដយើងដទ្ើបនឹងបានយកល យទ្ិញា សស ីនលាងចានលែី!  ខ្ុំ
ដឹងថា អ្នករល់គ្្សកំព ងថា យី...ម្រគ្ន់ខ្ត្ដរឿងទ្ិញា សស ីនលាងចានដសាះ ដរដចក៏្ំដ ំដរ៉ែលះ  
ហនឹងដហើយ ខ្ត្ដបើដលាកអ្នកម្រកដ កដរើលសាភសរៈនានាកនុងផទះបាយដៅផទះដ៏ម្រទ្ រដម្រទរខ្ុំដៅ
ចាកសរដនាះវិញ ដនាះនឹងបានយល់ជារិនខាន។ ទំងចង្រង្កសនហ្គសស និងទ្ូរទ្ឹកកកករបស់
ដយើងស ទ្ធខ្ត្ចាស់គំរិលអ្ស់ដហើយ ពួកវានអាយ កាល២៥ឆ្សំដហើយ។ ដហើយដបើដម្របៀប
ដ្ៀបគ្្សដៅ គឺថាការា សស ីនលាងចានដនះគឺជាដជាគជ័យដ៏្ំរួយសម្រាប់ពួកដយើង។

ដៅកនុងជំពូករ ន ខ្ុំបានខ្ចកចាយអ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះជាាចសស់ម្របទននូវនិរិត្ដរក
កាន់ខ្ុំ និងខ្ផនការរួយឱសយខ្ុំចាប់ដផដើរអាជីវករែខ្ដលនឹងដឆលើយត្បនូវបញ្ហសវឹកវរខ្ផនកហិរញ្ញ
វត្ថុរបស់ខ្ុំ។ អ្នកអាចនឹងគិត្ថា ខ្ុំសងសឃឹរថាម្រពះជាាចសស់ក៏នឹងានបនទូលរកខ្ុំខ្បបដនះខ្ដ
រ។  ចំណុចលអដនាះគឺថា ម្រទ្ង់ចង់ដ្វើដូដចនះខ្ដរ ប៉ែ ខ្នតានអ្វីរួយខ្ដលអ្នកម្រត្ូវដឹងទក់ទ្ងនឹង
រដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រពះានដំដណើរការ រ ននឹងអាចចូលរកដល់ខ្ផនកដនះ។ ការចងអុល
បង្ហសញខ្ដលខ្ុំទ្ទ្ួលបានដៅកនុងស បិននលៃដនាះ គឺបានដកើត្ដ ើងដោយសារខ្ត្ជាអ្វីខ្ដលម្រពះ
ជាាចសស់ម្រទ្ង់កំព ងបដម្រងៀនពួកដយើងអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ និងជាលទ្ធផលដោយផ្ទសល់នន
ការអ្ន វត្តតារអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់បានបង្ហសញដល់ដយើងប៉ែ ដណា្សះ។ ដទះបីជាខ្ុំនិយយបកម្រសាយ
អ្ំពីម្រពះរជសយននម្រពះដោយលរអិត្យ សងណាដៅកនុងដសៀវដៅដបាះព រពច ងដម្រកាយរបស់ខ្ុំកដី ក៏ខ្ុំ
ចាំបាច់ម្រត្ូវខ្ត្រំឭកវដ ើងវិញដៅកនុងអ្ត្ថបទ្ដនះរដងដទ្ៀត្ដដើរសបីបង្ហសញជាគំរូដល់ដយើងពីអ្វី
ខ្ដលវអាចដំដណើរការដៅបាន។

ានដគសួរខ្ុំថាដត្ើ កសយថាម្រពះរជសយននម្រពះដនាះានន័យដូចដរដច។ ដបើដទះបីជា
ដពលដនាះខ្ុំជាម្រគិសតបរិស័ទ្ក៏ដោយ ក៏ដពលដនាះខ្ុំគ្្សនចំដណះដឹងអ្វីអ្ំពីម្រពះរជសយននម្រពះដ ើ
យ។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ដឹងថា ដពលសាលសប់ដៅ ខ្ុំនឹងបានដៅនគរសាថសនសួគ៌ ប៉ែ ខ្នដខ្ុំរិនានការយល់
ដឹងអ្ំពីម្រពះរជសយននម្រពះ និងរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយម្រទ្ង់ានដំដណើរការខ្បបណាដនាះដ ើយ។ 
ដដើរសបីយល់អ្ំពីគំនិត្ដនះ អ្នកម្រត្ូវយល់អ្ំពីអ្ត្ថន័យនន កសយ ម្រពះរជសយ ។ ដៅកនុងន័យតារ



េិទ្ធគេបចាាប ់
ខ្បបអ្កសសរសាង្រសដ វានន័យថាជាការម្រត្ួត្ម្រតាដោយដសដច។ រជសយរបស់ដសដចរួយអ្ងគ ម្រត្ូវ
បានម្រត្ួត្ម្រតាចាត្់ខ្ចងដោយបនទូលរបស់ដសដច។ បនទូលរបស់ម្រទ្ង់កាលសយជាចសាប់ខ្ដល
ម្រគប់ម្រគងខ្ដននគរ និងជីវិត្ម្របជាន រង្រសដរបស់ម្រទ្ង់។ ទ្សសសនៈរួយដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដល ក់ព័នធ
នឹងម្រពះរជសយដនាះគឺថា រិនខ្រនឱសយខ្ត្ានរន សសសរួយលាននាក់គឺបដងកើត្បានជាម្រពះរជសយនគរ
រួយដនាះដទ្។ ម្រពះរជសយនគររួយគឺរួរាននូវរជរោឋសភិបាលដោយបដងកើត្ឱសយានចសាប់ ខ្ដល
ម្រត្ូវយកចសាប់របស់ដសដចដៅអ្ន វត្តចំដ ះម្របជាន រង្រសដម្រសបចសាប់ដៅកនុងរជាណាចម្រក
ដនាះ។ គំនិត្ខ្ដលថាម្រពះជាាចសស់ាននូវម្រពះរជសយរួយ ខ្ដលបានបដងកើត្នូវចសាប់ខ្ដលាន
ម្រសាប់សម្រាប់ម្របជាន រង្រសដម្រគប់គ្្សដៅកនុងម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ដនាះ គឺហ្ក់ម្រត្ូវបានម្រគិសត
បរិស័ទ្ភាគដម្រចើនដគចដវះដៅវិញ។ ម្រគិសតបរិស័ទ្ភាគដម្រចើនដជឿថាម្រពះជាាចសស់សដម្ររចម្រពះ
ហឫទ្័យដលើការអ្្ិសាឋសនអ្វីរួយ ឬចំដ ះអ្នកអ្្ិសាឋសនណាា្សក់ខ្ដលម្រទ្ង់សពវម្រពះហឫទ្័
យ។ ពួកដគដជឿថា ម្របសិនដបើខលួនអ្្ិសាឋសនត្រអាហ្ររយៈដពលយូរ ឬដ្វើកិចចការជាដម្រចើនអ្ំពី
ខ្ផនកម្រពលឹងវិញ្ញសណ ដនាះពួកដគនឹងទ្ទ្ួលបានការសពវម្រពះហឫទ្័យពីម្រទ្ង់។ បងបអូនដអ្ើយ 
តារពិត្ម្រទ្ង់សពវម្រពះហឫទ្័យនឹងអ្នករល់គ្្សរួចដម្រសចដៅដហើយ។

ដហត្ ដនះ បងបអូនខ្លងជាជនបរដទ្ស ឬជាអាណិកជនដទ្ៀត្ដហើយ គឺបងបអូនជា
ជនរួរជាត្ិជារួយម្របជាជនដ៏វិស ទ្ធ និងជាម្រក រម្រគួសាររបស់ម្រពះជាាចសស់។

ដអ្ដភសូ ២៖១៩

អ្នករិនម្រត្ឹរខ្ត្ជាម្របជារង្រសដដៅកនុងនគររបស់ម្រទ្ង់ខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះដទ្ ខ្ត្អ្នកខ្លរទំង
ជាសាជិកននម្រក រម្រគួសាររបស់ម្រទ្ង់ខ្លរដទ្ៀត្ផង គឺជាប ម្រតាប ម្រត្ីរបស់ដសដច។ ដៅកនុងគរពីរ
កាឡាទ្ីជំពូក៤ បានបង្ហសញយ សងចសាស់អ្ំពីអ្ត្ថន័យដនះចំដ ះអ្នកនិងខ្ុំ។

ខ្ុំសូរជម្រាបថា ដរបណាកូនខ្ដលម្រត្ូវទ្ទ្ួលរត្៌កដៅដកែងដៅ
ដ ើយ ដគរិនខ សពីខ្ុំបដម្ររើដទ្ លវីដសបិត្ខ្ត្ដគជាាចសសដ់លើម្រទ្ពសយសរសបត្តិទំងអ្ស់ក៏
ដោយ ក៏កូនដនាះដៅដម្រការការឃ ំម្រគងរបស់អ្នកអាណាពសាបាល និងអ្នកដរើល
ខ សម្រត្ូវដលើម្រទ្ពសយសរសបត្តិ រហូត្ដល់ដពលខ្ដលឪព កបានកំណត្់ទ្ ក។ រីឯដយើង
វិញក៏ដូដចា្សះខ្ដរ កាលដៅដកែងខចី ដៅដ ើយ ដយើងដ្វើជាខ្ុំបដម្ររើននអ្វីៗជាអ្រូប 
ខ្ដលានឥទ្ធិពលដលើដលាកីយ៍ដនះ ប៉ែ ខ្នត ល ះដល់ដពលកំណត្់ដហើយ ម្រពះជា
ាចសសក់ច៏ាត្់ម្រពះប ម្រតារបស់ម្រពះអ្ងគឱសយរកម្របសូត្ដចញពីង្រសតី ដហើយម្របសូត្ដម្រការ
អ្ំណាចរបស់វិន័យផង ដដើរសបីដលាះអ្ស់អ្នកខ្ដលសថិត្ដៅដម្រការអ្ំណាចវិន័យ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

និងឱសយដយើងទ្ទ្ួលឋានៈជាប ម្រត្របស់ម្រពះអ្ងគ។ បងបអូនពិត្ជាប ម្រត្របស់ម្រពះជា
ាចសសខ់្រន ដម្រ ះម្រពះអ្ងគបានចាត្់ម្រពះវិញ្ញសណននម្រពះប ម្រតារបស់ម្រពះអ្ងគ ឱសយរក
សណឋិត្កនុងចិត្តដយើង គឺម្រពះវិញ្ញសណដនះដហើយ ខ្ដលបនលឺម្រពះសូរដសៀងដ ើងថា 
អ្បសា ! ឱម្រពះបិតា! ។ ដូដចនះ អ្នករិនខ្រនជាខ្ុំបដម្ររើដទ្ៀត្ដទ្ គឺអ្នកជាប ម្រត្របស់
ម្រពះអ្ងគវិញ។ ដបើអ្នកជាប ម្រត្ខ្រន អ្នកក៏ម្រត្ូវទ្ទ្ួលរត្៌កខ្ដលម្រពះជាាចសសម់្របទន
ឱសយដនាះខ្ដរ។

កាឡាទ្ី៤៖១ ៧

ដលាកអ្នកគឺជាប ម្រតាប ម្រត្ីខ្ដលជាអ្នកសនងរត្៌កននម្រទ្ពសយសរសបត្ដិទំងរូល ដហើយអ្ន
កានសិទ្ធិម្រសបចសាប់ជាម្របជារង្រសដនននគររបស់ម្រទ្ង់! សូរគិត្ពីចំណុចដនះបនតិច ដលាក
អ្នកានអ្វីៗទំងអ្ស់រួចរល់ដៅដហើយ។ គឺគ្្សនអ្វីរួយខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការខ្ដលខលួនរិនទន់
ានដនាះដទ្។ ដូចដនះ សូរ ប់ទ្ទ្ូចស ំ និង ប់ខ្ម្រសកយំដៅ។ អ្នករិនអាចទ្ទ្ូចស ំនូវអ្វី
ខ្ដលអ្នកានវរួចដៅដហើយដនាះដទ្។ 

ម្រពះជាាចសស់រិនដ្វើការសដម្ររចម្រពះទ្័យតារ
ករណីនីរួយៗរដងរួយៗថាដត្ើនរណាខ្ដលម្រទ្ង់
នឹងជួយ ដហើយនរណាម្រទ្ង់រិនជួយដនាះដទ្។ 
អ្ស់អ្នកណាខ្ដលជាប ម្រតាប ម្រត្ីរបស់ម្រពះជាាចសស់

ស ទ្ធខ្ត្ាននូវជំនួយពីម្រពះអ្ងគរួចដៅ 
ដហើយ។ 

ខ្ុំសូរដម្របៀបដ្ៀបចំណុចដនះដៅនឹងភាព
ជាពលរដឋននម្របដទ្សអាដររិកវិញ។ ម្របសិនដបើអ្នក
ជាពលរដឋា្សក់ ដនាះអ្នកានការគ្ំ រពីរជរោឋសភិ
បាលសហរដឋអាដររិកដដើរសបីអ្ន វត្ដអ្វីខ្ដលចសាប់

ានខ្ចងទ្ ករួចដម្រសចដៅដហើយ។

អ្ត្ថម្របដយជន៍ម្រត្ូវបានោក់បញ្ចូលដៅកនុងភាពជាពលរដឋរបស់អ្នករួចជាដម្រសច។ ដូច
ដនះ អ្នករិនអាចត្រអាហ្រ និងអ្្ិសាឋសនរយៈដពលយូរលែរដដើរសបីទ្ទ្ួលបានជំនួយពីម្រទ្ង់

អារមមណ៍ ល់ព ើញព្ាេងៗ
េិត្ជាលអណាវ់ ព ើ ខ្ុុំចលូចិត្ដ
ម្នអារមមណ៍ែឹងេីព្េះវត្ដម្នរបវ់
ព្េះជាម្ចាវ់ ប ុដនដពៅពេលនយិា 
អុំេីបញ្ហា្លូវចាាប ់ ខ្ុុំមិនចាុំបាចម់្ន
អារមមណ៍ថាខលួនព្ត្ូវបានវព្ង្្ាះ
ពែើមាបីទទួលបានការវព្ង្្ាះព ះ
ពទ។ វាជាពរឿង្លូវចាាប់។



េិទ្ធគេបចាាប ់
ដ ើយ។ ម្រពះអ្ងគបានម្របទនរកដល់អ្នកដោយឥត្គិត្នលល តាររយៈអ្វីខ្ដលម្រពះដយស ូបាន
ដ្វើ។ ដូដចនះចូររីករយនឹងវច ះ! វជាករែសិទ្ធិរបស់អ្នកដហើយ!

ម្រពះអ្ងគបានដម្របាសដយើងឱសយរស់ដ ើងវិញ រួរជារួយម្រពះម្រគិសដដយស  ូ
និងឱសយដយើងអ្ងគុយដលើបលល័ងកដៅសាថសនបររស ខ រួរជារួយម្រពះអ្ងគខ្ដរ។ ម្រពះអ្ងគ
បង្ហសញម្រពះហឫទ្័យសបសបុរសចំដ ះដយើង កនុងអ្ងគម្រពះម្រគិសដដយស ូដូដចនះ ដដើរសបី
បង្ហសញឱសយរន សសសម្រគប់ជំនាន់ខាងរ ខ សាគសល់ម្រពះគ ណដ៏ម្របដសើរដលើសលប់បំផ ត្
របស់ម្រពះអ្ងគ។

ដអ្ដភសូ ២៖៦ ៧ 

ឃ្លសដនះ ដយើងអ្ងគុយដលើបលល័ងកដៅសាថសនបររស ខ រួរជារួយម្រពះអ្ងគខ្ដរ កំព ង
និយយអ្ំពីឋានៈម្រសបចសាប់ដៅកនុងម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ។ ម្រពះដយស ូគង់ដៅខាងសា្សំម្រពះវរបិតា 
ដហើយអ្នកក៏ដូចគ្្សខ្ដរ ដម្រ ះអ្នកក៏ជារូបកាយរបស់ម្រពះម្រគិសដ។ ដូចដនះ អ្នកជាអ្នកសនងរត្៌ក
ខ្ដលម្រពះជាាចសស់ាន រួរជារួយម្រពះដយស ូ។ ខ្ុំដឹងថា ការគិត្ខ្បបដនះជាដរឿងរិនគួរឱសយដជឿ 
ខ្ត្ដនះជាការពិត្។ អ្នកានម្រគប់យ សង អ្នកជាម្រគួសារ ដហើយវជាកិចចការកនុងម្រគួសារ! ប៉ែ ខ្នដ
ដោយសារខ្ត្វិញ្ញសណអាម្រកក់បានពសាយរលាក់បាំងពីលកខណៈរបស់អ្នកម្រគប់យ សង និងអ្វី
ម្រគប់យ សងខ្ដលអ្នកាន ដនាះរន សសសភាគដម្រចើន សូរសបីខ្ត្ម្រគិសតបរិស័ទ្ បានរស់ដៅដូចជា
រន សសសខ្ដលដៅជាប់ម្របព័នធចំណងបណាដសសាននការរស់រនដៅដលើខ្ផនដីដនះ! 

គនលឹះខ្ដលបានផ្លសស់បដូរជីវិត្របស់ខ្ុំគឺដៅដពលខ្ដលខ្ុំដឹងថាម្រពះរជសយគឺជារដឋរួយ
ខ្ដលធ្លសប់ានចសាប់ពីរ ន និងានដៅដពលដនះ ដហើយកនុងនារជាម្របជាពលរដឋរួយរូប ខ្ុំ
ានសិទ្ធិម្រសបចសាប់ និងទ្ទ្ួលអ្ត្ថម្របដយជន៍ដៅកនុងម្រពះរជសយដនះ។ អាររែណ៍យល់ដឃើញ
ដផសសងៗពិត្ជាលអណាស់ ដហើយខ្ុំចូលចិត្ដានអាររែណ៍ដឹងពីម្រពះវត្ដានរបស់ម្រពះជាាចសស់ 
ប៉ែ ខ្នដដៅដពលនិយយអ្ំពីបញ្ហសផលូវចសាប់ ខ្ុំរិនចាំបាច់ានអាររែណ៍ថាខលួនម្រត្ូវបានសដង្រង្គសះ
ដដើរសបីទ្ទ្ួលបានការសដង្រង្គសះដនាះដទ្។ វជាដរឿងផលូវចសាប់។ ខ្ុំរិនចាំបាច់ានអាររែណ៍ថាខលួន
ឯងជាពលរដឋននម្របដទ្សសហរដឋអាដររិកដដើរសបីទ្ទ្ួលបានភាពជាពលដឋននម្របដទ្សដនះដនាះ
ដទ្។ ខ្ុំបានដឹងរួចដម្រសចដៅដហើយថា វជាដរឿងផលូវចសាប់ខ្ដលខ្ុំាន ដោយការពិត្ខ្ដលខ្ុំ
បានដកើត្ដៅទ្ីដនះ។ ដៅដពលខ្ដលអ្នកកំព ង រដោយានសិទ្ធិ ដោយដៅចំដ ះម្រពះភ័ង្រកត
ម្រពះជាាចសស់ ដហើយជីវិត្របស់អ្នកពឹងអាងដលើចសាប់ ជាជាងការខ្ដលអ្នកានអាររែណ៍យល់
ដឃើញ ដនាះអ្វីៗនឹងានការផ្លសស់បដូរ!



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដហត្ ដនះដហើយបានជាដយើងានចិត្តរឹងប ឹងដៅចំដ ះម្រពះភ័ង្រកតម្រពះអ្ងគ 
គឺថាម្របសិនដបើដយើងទ្ូលសូរអ្វីម្រសបតារម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះអ្ងគ ដនាះម្រពះ
អ្ងគនឹងម្រពះសណាដសប់ដយើងជារិនខាន។ ដបើដយើងដឹងថាម្រពះអ្ងគម្រទ្ង់ម្រពះសណាដសប់
ដយើង ដទះបីដយើងទ្ូលសូរអ្វីពីម្រពះអ្ងគក៏ដោយ ដយើងដឹងថាដយើងបានទ្ទ្ួល
អ្វីៗខ្ដលដយើងទ្ូលសូរដនាះរួចដហើយ។

១យ៉ែូហ្ន ៥៖១៤ ១៥

សូរជញ្ជឹងគិត្អ្ំពីខគរពីរដនះរួយនាទ្ីសិន វជាខគរពីររួយខ្ដលខ្ុំដពញចិត្ដ។ 
ម្របសិនដបើខ្ុំទ្ូលស ំអ្វីរួយម្រសបតារបំណងរបស់ម្រទ្ង់ ដនាះខ្ុំដឹងថាម្រទ្ង់ម្រពះសណាដសប់ពីការ
ទ្ូលស ំដនាះ! ដនះរិនខ្រនសំដៅដលើសំដ ងចាក់ផសាយខ្ដលអ្នកម្រគ្ន់ខ្ត្សា្សប់ឮនឹងម្រត្ដចៀក
ដនាះដទ្។ ដនះគឺជាដសចកដីម្របកាសម្រសបចសាប់រួយ។ ចូរគិត្ដល់ដៅម្រករ និងសាលដៅម្រករ។ 
ម្របសិនដបើដៅម្រករសដម្ររចថាសា្សប់ដរឿងកដីរួយ ដនាះវានន័យថា គ្ត្់បានឯកភាពដោះ
ម្រសាយបញ្ហសរួយខ្ដលម្រសបតារអ្វីខ្ដលចសាប់បានខ្ចងរកដហើយ។ ដៅកនុងចំណុចដរឿងរ សវ
របស់ដយើង ដោយសារដយើងបានទ្ូលស ំតារចសាប់ននម្រពះរជសយននម្រពះ ដនាះដយើងបានដឹងរួច
ដៅដហើយថាម្រទ្ង់នឹងអ្ន វត្ដចសាប់របស់ម្រពះអ្ងគជារិនខាន។ ដូចដនះដយើងាននូវការដជឿ
ជាក់ចំដ ះលទ្ធផលដនាះ ដោយរិនដចះខ្ត្សា្សនទ្ កដ ើយ។

ជាឧទហរណ៍ សហរដឋអាដររិករិនខ្រនជារជាណាម្រកដទ្ ដសបិត្ម្របដទ្សដនះរិន
ានដសដចដទ្ ប៉ែ ខ្នដជាម្របដទ្សខ្ដលម្រគប់ម្រគងដោយចសាប់ខ្ដលម្របជាពលរដឋម្រគប់រូបានសិទ្ធិ
ដសែើភាព និងានសម្រាប់ពលរដឋម្រសបចសាប់ម្រគប់រូប។ កនុងរដបៀបម្រសដដៀងគ្្សដនះ ម្រពះរជសយ
របស់ម្រពះជាាចសស់ក៏ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងដោយចសាប់ខ្ដរ ខ្ដលចសាប់ទំងានានសម្រាប់
ពលរដឋម្រគប់រូបដោយរិនលដរអៀង។ ដរឿងរ សវខ្ដលដយើងបានអានដៅកនុងម្រពះគរពីរ រិនខ្រន
ម្រគ្ន់ខ្ត្ដដើរសបីដ្វើឱសយដយើងសៃប់ខ្ស្ងប៉ែ ដណា្សះដទ្ ខ្ត្ដដើរសបីដបើកបង្ហសញឱសយដឃើញចសាប់ទំងដនាះ
សម្រាប់ពួកដយើងខ្ដរ ដដើរសបីឱសយដយើងអាចដរៀនពីវបាន និងដម្របើម្របាស់ចសាប់ទំងដនាះ។ ម្រពះ
ដយស ូបានដម្របើបនទូលរួយឃ្លសថា ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសសដ់ម្របៀបដូចជា ដោយដម្របើឃ្លស
ដនះដម្រចើនដង ដៅដពលខ្ដលម្រពះអ្ងគកំព ងពនសយល់រន សសសអ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ
ដំដណើរការ។ ម្រពះដយស ូកំព ងានបនទូលសំដៅដលើចសាប់បញ្ញត្ដិននម្រពះរជសយននម្រពះ ដៅដពល
ខ្ដលម្រទ្ង់ានបនទូលអ្ំពីម្របសា្ស ដោយបានដបើកបង្ហសញរូបភាពចសាស់ៗអ្ំពីរដបៀបខ្ដលចសាប់
បញ្ញត្តិដំដណើរការ ឬដ្វើការបញ្ជសក់ពីរូលដហត្ ខ្ដលានអ្វីរួយដកើត្ដ ើង។ ជាលែីរដងដទ្ៀង 



េិទ្ធគេបចាាប ់
ដោយរូលដហត្ ខលះ រន សសសរិនានទ្សសសនៈអ្វីទំងអ្ស់អ្ំពីម្រពះរជសយននម្រពះកនុងការានចសាប់
ខ្ដលម្រគប់ម្រគងដំដណើរការននម្រពះរជសយដនះ។ រន សសសជាដម្រចើនក៏គិត្ថា ម្រពះជាាចសស់អាចដ្វើអ្វីៗ
ខ្ដលម្រទ្ង់ចង់ដ្វើដៅដពលខ្ដលម្រទ្ង់សពវម្រពះហឫទ្័យដោយសារម្រទ្ង់គឺជាម្រពះ។ យ សងណាកដី 
ម្រពះអ្ងគម្រទ្ង់ានខ្ដនកំណត្់ដោយចសាប់បញ្ញត្ដិរបស់ម្រទ្ង់។ ខ្ុំដឹងថាចំណុចដនះសា្សប់ដៅ
ហ្ក់ចខ្រលកចំដ ះអ្នក ប៉ែ ខ្នដដដើរសបីបញ្ជសក់ពីការដលើកដ ើងរបស់ខ្ុំ ចូរដយើងអានគរពីរា សក ស 
ជំពូក៦។

ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលដៅដគថា៖ ្រែតា ដគដរើលង្យពសាការីខ្ត្កនុងម្រស ក
កំដណើត្ កនុងម្រក រម្រគួសារ និងកនុងផទះរបស់ដលាកប៉ែ ដណា្សះ ។ ដៅទ្ីដនាះ ម្រពះអ្ងគព ំ
អាចដ្វើការអ្សាចសរសយអ្វីដ ើយ បានម្រត្ឹរខ្ត្ោក់ម្រពះហសដដលើអ្នកជំងឺខលះ ដដើរសបីដម្របាស
ដគឱសយជាប៉ែ ដណា្សះ។ ម្រពះអ្ងគនឹកឆៃល់ ដោយដឃើញដគគ្្សនជំដនឿខ្បបដនះ។

ា សក ស ៦៖៤ ៦

ដៅដពលអ្នកអានអ្ត្ថបទ្គរពីរដនះ អ្នកគួរខ្ត្អាចានការគិត្ដល់ដរឿងរួយចំនួន
ដម្រៅពីអ្វីខ្ដលបានសរដសរកនុងទ្ំព័រដនះខ្ដលបានដ្វើឱសយអ្នកយល់ដឹងខលះអ្ំពីដំដណើរការននម្រពះ
រជសយម្រពះ។

ម្រទ្ងរ់និអាចដ្វើដរឿងអ្សាចសរសយណារយួដ ើយ....

ជាដំបូង ម្រគិសតបរិស័ទ្ជាដម្រចើនរិនទន់បានដឃើញបទ្គរពីរដនះ ដហើយអាចនឹង
ដឈាលសះម្របខ្កកនឹងអ្នកថាអ្នកខ សដហើយ ម្របសិនដបើអ្នកដ លថា ដៅកនុងម្រពះគរពីរានខ្ចងនូវ
សាថសនភាពរួយចំនួនខ្ដលម្រពះដយស ូរិនអាចពសាបាលបាន។ ប៉ែ ខ្នដអ្នកដឃើញដទ្ ម្រទ្ង់រិន
អាចដ្វើបានដទ្។ ដៅដពលខ្ដលអ្នកានការយល់ដឹងថា ម្រពះរជសយននម្រពះម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគង
ដោយចសាប់បញ្ញត្ដិ ដនាះអ្នកក៏ចាប់ដផដើរម្រកដ កដរើលយ សងស ីជដម្រ្ចំដ ះសាច់ដរឿងដនះ។ 
ការយល់ដឹងតារលកខណៈសដង់ោសម្រាប់ម្រគិសតបរិស័ទ្ភាគដម្រចើនអាចជាការខ្ដលថា ម្រពះ
ដយស ូសដម្ររចម្រពះហឫទ្័យរិនពសាបាលពួកដគ។ ម្របសិនដបើដលាកអ្នករិនានការយល់ដឹង
អ្ំពីភាពម្រសបចសាប់ននម្រពះរជសយម្រពះ ដនាះការដ លខ្បបដនះសា្សប់ដៅជាទ្ំនងរសា សងខ្ដរ។ ការ
ដឹងថាម្រពះដយស ូានម្រពះដចសា្សដម្របាសឱសយជា ខ្ត្ខ្បរជារិនបានដម្របាសពួកដគឱសយជា ដោយការ
ដឹងដនះរិនានការដ វងយល់អ្ំពីយ តា្ស្ិការ (ម្របព័នធម្រគប់ម្រគងអ្ន វត្តចសាប់) ខ្ផនកចសាប់ ដនាះ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

អ្នកចសាស់ជានឹងានការសននិោឋសនដោយង្យថា ម្រទ្ង់សដម្ររចម្រពះហឫទ្័យរិនដម្របាសឱសយ
ជា។ ដត្ើអាចានដហត្ ផលអ្វីដផសសងដទ្ៀត្ដទ្

អ្នកម្របខ្ហលជាធ្លសប់បានឮនរណាា្សក់ដ លថា ម្រពះជាាចសស់អ្ន ញ្ញសត្ឱសយការដនះ
ដកើត្ដ ើង  ឬ ម្រពះជាាចសស់ម្រជាបយ សងចសាស់បំផ ត្  ឬ ម្រពះជាាចសស់ម្រគប់ម្រគងដលើអ្វីៗម្រគប់
យ សង  ឬ  កសយដ លខ្បបដនះដៅដពលខ្ដលនរណាា្សក់កំព ងដលើកដ ើងពីបញ្ហស ឬភាព
លំបាកអ្វីរួយ រិនថាពួកដគ ឬរិត្ដភកដិកំព ងឆលងកាត្់។ សម្រាប់ម្រគិសតបរិស័ទ្ទ្ូដៅ ដនះជា
ចំណុចខ្ដលពួកដគ ប់។ ពួកដគម្រត្ឹរខ្ត្បានសននិោឋសនដោយរិនបានដឹងពីចសាប់បញ្ញត្ដិនន
ម្រពះរជសយននម្រពះ និងអ្វីខ្ដលបានរំងសទះដល់ម្រពះដយស ូ ដោយថាវម្របាកដជារិនខ្រនជាម្រពះ
បំណងរបស់ម្រពះកនុងការពសាបាលពួកដគដទ្។ បងបអូនដអ្ើយ ម្រពះគរពីររិនបានខ្ចងថា ម្រទ្ង់
សដម្ររចម្រពះហឫទ្័យរិនពសាបាលឯណា។ ម្រពះគរពីរខ្ចងថា ម្រទ្ង់រិនអាចពសាបាលពួកដគ 
ដោយសារខ្ត្ពួកដគខវះជំដនឿ។ ដៅដពលខ្ដលអ្នកដឹងថាការរំងសទះកនុងការពសាបាលដៅកនុង
សាច់ដរឿងដនះរិនខ្រនជាកងវះននម្រពះហឫទ្័យពសាបាលរបស់ម្រពះកនុងការដ្វើកិចចការដនះ ខ្ត្វ
ជាចសាប់បញ្ញត្ដិខ្ផនកម្រពលឹងវិញ្ញសណននយ តា្ស្ិការខ្ដលបញ្សឈប់អ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់។

ដៅកនុងសាច់ដរឿងដផសសងៗដទ្ៀត្ អ្នកនឹងបានដឹងថា ាននូវរូលដហត្ ម្រសបចសាប់
ខ្ដលអ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់ានយ តាតស្ិការកនុងការនាំយកនូវបំណងម្រពះហឫទ្័យ និង
ម្រពះទ្័យរបស់ម្រទ្ង់ចូលកនុងសាថសនភាពដនាះឬអ្ត្់ គឺដូចដៅនឹងសាច់ដរឿងរួយដនះខ្ដរ។ ដូច
ដនះ វជាដរឿងបនាទសន់ខាលសំងរួយ ខ្ដលអ្នករកដឃើញពីរដបៀបខ្ដលចសាប់បញ្ញត្ដិននម្រពះរជសយននម្រពះ
ដំដណើរការ។  ដៅនលៃណារួយ ដៅដពលអ្នកអាចម្រត្ូវការការប៉ែះ ល់ពីសាថសនសួគ៌ ដនាះអ្នករិន
ចង់ឱសយអ្ំណាចសាថសនសួគ៌ានលកខណៈដសទើរដដើរដសទើរច ងដទ្ ខ្ត្ខ្បជាចង់បាននូវដសរីភាព
ដដើរសបីបដងកើត្នូវបំណងម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះដៅកនុងជីវិត្របស់អ្នកវិញ។ ដនះដហើយដទ្ើបជា
រូលដហត្ ពិត្ម្របាកដខ្ដលខ្ុំបានតាក់ខ្ត្ងដសៀវដៅដនះដ ើង។ 

ដដើរសបីចាប់ដផដើរដំដណើររបស់អ្នក ខ្ុំសូរផដល់ជាអ្ន សាសន៍ថាអ្នកគួរចាប់ដផដើរ
ជារួយគំនិត្សាអសត្ម្រជះម្រស ះសិន និងទ្ទ្ួលសាគសល់ថាអ្នកម្រត្ូវដបាះដចាលចដរលើយចាស់ៗអ្ំពី
សាសនាខ្ដលអ្នកបានឮដពញរួយជីវិត្របស់អ្នក ទក់ទ្ងនឹងរូលដហត្ ខ្ដលម្រពះជាាចសស់
ដ្វើ ឬរិនដ្វើកិចចការអ្វីរួយ។ ខ្ុំសងសឃឹរថា ដពលដនះអ្នកបានដឹងថាខលួនឯងម្រត្ូវបដិដស្ចំដ ះ
ដសចកដីពនសយល់ទ្ូដៅខ្ដលដគខ្ត្ងដលើកដ ើងដៅដពលនិយយពីរូលដហត្ ខ្ដលដកែងម្រប សច
ននីបានសាលសប់ដៅអាយ ដកែងខចី៖



េិទ្ធគេបចាាប ់
ម្រពះជាាចសស់ម្រទ្ង់ម្រជាបសពវការទំងអ្ស់ ម្រពះអ្ងគម្រគប់ម្រគងដលើអ្វីៗទំងអ្ស់  

។ល។ ដទ្ អ្នកម្រត្ូវដឹងពីរូលដហត្ ខ្ដលម្រពះដយស ូរិនអាចពសាបាល និងដឹងពីចសាប់បញ្ញត្ដិ
ខ្ដលបានម្រគប់ម្រគងដលើលំហូរននម្រពះដចសា្សរបស់ម្រពះជាាចសស់ដៅកនុងពិភពខ្ផនដីដនះ។ អ្នក
ម្រត្ូវដឹងពីចដរលើយសម្រាប់សំណួរខ្ដលដចាទ្សួរថា ដហត្ អ្វីបានជាម្រពះដយស ូរិនអាច
ពសាបាលដគបាន  សម្រាប់រន សសសភាគដម្រចើន ការពិត្ខ្ដលខ្ុំខ្លរទំងបានដ លថាាននូវ
ចដរលើយចំដ ះសំណួរដនាះ បានបណាដសលឱសយរន សសសានភាពអាន់អ្ន់ចិត្ដ។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្កំព ង

ម្របាប់ដលាកអ្នកពីអ្វីខ្ដលម្រពះគរពីរបានខ្ចងខ្ត្
ប៉ែ ដណា្សះ ដហើយខ្ុំសូរបញ្ជសក់ម្របាប់ជាលែីថា អ្នកម្រត្វូ
ខ្ត្ដឹងពីចដរលើយននសំណួរដនាះ។

ចដរលើយដ៏សារញ្ញ និងខលីខ្ដលដ្វើការ
ពនសយល់ពីរូលដហត្ ខ្ដលម្រពះដយស ូរិនអាច

ពសាបាលដៅកនុងសាច់ដរឿងដនាះគឺថា សាថសនសួគ៌រិន
ាននូវយ តាតស្ិការម្រសបចសាប់ដដើរសបីដ្វើវដទ្។ យ តាតស
្ិការដនាះគឺទ្ទ្ួលបានដោយជំដនឿរន សសសម្រប សម្រសី
ដៅដលើពិភពខ្ផនដី ខ្ដលានការញាុសំងឱសយសាថសន
សួគ៌ខ្សដងវដ ើង។ ដទះបីជាពួកដយើងទំងពីរឯក
ភាពថាម្រពះដយស ូានម្រពះដចសា្ស និងានម្រពះទ្័យ

ចង់ពសាបាលរន សសសដនាះកដី ក៏ម្រទ្ង់រិនអាចដ្វើខ្ដរ។ ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលដោយផ្ទសល់ថា 
ការបរជ័យកនុងការពសាបាលគឺរិនខ្រនដោយសារភាពដខសាយរបស់ម្រទ្ង់ដទ្ ខ្ត្វគឺដោយ
សារខ្ត្រន សសសរិនានជំដនឿ។ ចូរកត្់ចំណាំចំណុចដនះទ្ កច ះ! ចំណុចដនះជាគនលឹះ! ជំដនឿ!

ដៅកនុងដសៀវដៅខ្ដលដបាះព រពដលើករ នរបស់ខ្ុំ ខ្ុំបានចំណាយដពលយ សងដម្រចើន
ដ្វើការពនសយល់ពីរដបៀបខ្ដលវដំដណើរការ ពីរូលដហត្ ខ្ដលដយើងម្រត្ូវការជំដនឿ និងរដបៀប
ខ្ដលដយើងដឹងថាដត្ើដយើងកំព ងសថិត្ដៅកនុងជំដនឿខ្ដរឬដទ្។ វជាការនិយយដរើលម្រសាល
ខ្ដលនិយយថាការយល់ដឹងរបស់អ្នកអ្ំពីចសាប់បញ្ញត្ដិម្រគឹះននម្រពះរជសយននម្រពះគឺានសារៈ
សំខាន់ណាស់។ វជាដរឿងសាលសប់រស់!

ពវចក្ដីវនាារបវ់ព្ទង់់បាន្ដល់
ឱាយេួក្ព ើងនូវការវនាាអុំេីការ
េាាបាល ការស្ដារព ើងវិញ ការ
ចព្មុងចពព្មើនដ្នក្ ិរញ្ញវត្ថ ុ និង
ពវចក្ដីវនាាជាពព្ចើនពទៀត្ - មិន
ដមនព្ោន់ដត្ម្នវមត្ថភាេក្នងុ
ការរងទុក្ខឆ្លងកាត្់ភាេលុំបាក្ ឬ
ពព្ោះម នដរា ព ះពទ។ 

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

លែីៗដនះខ្ុំបានទ្ទ្ួលនូវសារព័ត្៌ានអ្ំពីព័នធកិចចម្រគិសតបរិស័ទ្ដ៏លសបីរួយ។ ខលឹរសារ
ព័ត្៌ានដនះនិយយអ្ំពីអ្វីខ្ដលម្រគិសដបរិស័ទ្ភាគដម្រចើនដជឿ ពិត្ជាគួរឱសយដសាកសា្សយណា
ស់។ ខ្ុំសូរអ្ន ញ្ញសត្ខ្ចករំខ្លកខលះៗ។

វបានចាប់ដផដើរជារួយនឹងបនទូលខ្ដលានខ្ចងកនុងគរពីរ ទ្ ត្យិកថា ៣១៖៦ ៖

ចូរានកាលសំង និងចិត្តកាលសហ្នដ ើង! ក ំភ័យខាលសច ឬត្ក់សលុត្ដៅចំដ ះរ ខពួកដគ
ឱសយដសាះ ដសបិត្ម្រពះអ្ាចសស់ផ្ទសល់ ជាម្រពះរបស់អ្នក នឹងយងដៅជារួយអ្នក។ ម្រពះ
អ្ងគរិនដបាះបង់ដចាលអ្នកជាោច់ខាត្! 

បនាទសប់រកកាខ្សត្ព័ត្៌ានដនះក៏បនដសរដសរថា...

ដហត្ អ្វីបានជាម្រពះជាាចសស់រិនបញ្សឈប់ដភវរករែ និងការរងទ្ កខនានា  ដហត្ អ្វីបាន
ជាម្រទ្ង់បដណាដសយឱសយរន សសសសាលសប់  សំណួរនានាដនះក៏ដកើត្ានជាហូរខ្ហរ ដហើយដសចកដីពិត្
គឺថា ដយើងពិត្ជារិនដឹងពីចដរលើយទំងអ្ស់ដ ើយ។ ដយើងរិនដឹងពីរូលដហត្ ខ្ដលម្រពះជា
ាចសសប់ដណាដសយឱសយានដរឿងរួយចំនួនដកើត្ដ ើងដ ើយ។ អ្វីខ្ដលដយើងដឹងដនាះគឺថា ដសចកដី
ម្រសលាញ់របស់ម្រពះជាាចសស់គឺឥត្ដខាចសះ។ រដបៀបរបស់ម្រទ្ង់ខពស់ឧត្តរជាងរដបៀបរបស់ដយើង។ 
ដយើងម្រត្ូវខ្ត្ទ្ កចិត្ដដលើដសចកដីសនសារបស់ម្រពះអ្ងគខ្ដលបានម្របាប់ដយើងថា រិនខ្រនម្រពះអ្ងគ
នឹងរិនម្របទនអ្វីដកើត្ដ ើងខ្ដលហួសពីការខ្ដលដយើងអាចម្រទំម្រទ្បានដនាះដទ្ ប៉ែ ខ្នដអ្វីៗខ្ដល
ម្រពះអ្ងគម្របទនរកដយើងដហើយ ដនាះម្រទ្ង់នឹងគង់ដៅជារួយដយើងម្រគប់ជំហ្នននាគ្ ស
ដនាះ។

ខ សដហើយ ខ សដហើយ ខ សដហើយ! តារការពិត្ ម្រពះគរពីរបានម្របាប់ដយើងពីអ្វីខ្ដល
ខ សគ្្សម្រស ះ។

គ្្សនការលសបួងណារួយដកើត្ានដល់បងបអូន ដម្រៅពីការលសបួងខ្ដល
រន សសសដលាកខ្ត្ងជួបម្របទ្ះដនាះដ ើយ។ ម្រពះជាាចសស់ានម្រពះហឫទ្័យដស្ាសះ
ម្រត្ង់ ម្រពះអ្ងគរិនបដណាដសយឱសយារលសបួងបងបអូនហួសពីកាលសំងបងបអូនដទ្ ប៉ែ ខ្នតដៅ
ដពលបងបអូនជួបការលសបួង ម្រពះអ្ងគនឹងម្របទនរដ្សាបាយឱសយបងបអូនដចញរួច 
និងឱសយបងបអូនអាចម្រទំម្រទ្បាន។

១កូរិនលូស ១០៖១៣ (គខប)



េិទ្ធគេបចាាប ់
ដសចកដីសនសារបស់ម្រទ្ង់បានផដល់ឱសយដយើងនូវការសនសាអ្ំពីការពសាបាល ការសា្សរ

ដ ើងវិញ ការចម្ររ ងចដម្ររើនខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ និងដសចកដីសនសាជាដម្រចើនដទ្ៀត្ - រិនខ្រនម្រគ្ន់ខ្ត្
ានសរត្ថភាពកនុងការរងទ្ កខឆលងកាត្់ភាពលំបាក ឬដម្រគ្ះរហនដរយដនាះដទ្។ ដសចកដី
ម្រសលាញ់ខ្ដលឥត្ដខាចសះផដល់នូវដំដណាះម្រសាយ។ ខ្ុំអាចបនដដៅរ ខបាន ប៉ែ ខ្នដគួរឱសយសា្សយ 
ដនះជាអ្វីខ្ដលរន សសសរួយភាគ្ំដជឿអ្ំពីម្រពះជាាចសស់។ រដបៀបខ្ដលនរណាា្សក់ខ្លរទំងគិត្
ថាម្រពះជាាចសស់ (ខ្ដលម្រទ្ង់ានដសចកដីម្រសលាញ់លអឥត្ដខាចសះ) នឹងម្របទននូវជំងឺរហ្រីកដល់
រន សសសា្សក់ដដើរសបពីសាបាលពួកដគដៅដពលម្រទ្ង់ានម្រពះដចសា្សដ្វើវដនាះ គឺដលើសពីអ្វីខ្ដលខ្ុំ
គិត្ដល់ដៅដទ្ៀត្។ ដពលសាកសួរអ្ំពីចំណុចដនះ ជាលែីរដងដទ្ៀត្ ដនាះចដរលើយដឆលើយត្បជា
្រែតារបស់ដគដនាះគឺ រដបៀបរបស់ម្រទ្ង់រិនដូចរដបៀបដយើងដយើង។ ដត្ើអ្នកកំព ងនិយយ
ដលងដសើចខ្រនដទ្  ពួកដយើងរិនានដសចកដីម្រសលាញ់ខ្ដលឥត្ដខាចសះដទ្ ដហើយដយើងក៏នឹង
រិនដ្វើខ្បបដនះោក់កូនៗរបស់ដយើងខ្ដរ! ផទុយរកវិញ ម្រពះអ្ងគដរៀបចំផលូវរបស់ម្រទ្ង់យ សងាន
រដបៀបសារញ្ញដៅកនុងម្រពះបនទូលរបស់ម្រទ្ង់។ 

កាខ្សត្ព័ត្៌ានដនាះបានបញ្ជសក់ថាអ្វីៗខ្ដលម្រទ្ង់ម្របទនរកដយើង ដនាះម្រទ្ង់នឹង
គង់ដៅជារួយម្រគប់ជំហ្នននផលូវដនាះ ដៅដពលខ្ដលដយើងរងទ្ កខលំបាកឆលងកាត្់វ។ ដត្ើម្រពះ
ជាាចសសន់ឹងម្របទនអ្វីខ្ដលអាម្រកក់ដល់ពួកដយើងឬ  ដទ្។ ដៅដពលម្រពះគរពីរម្របាប់ដយើងថា
ម្រទ្ង់គង់ជារួយដយើង និងរិនខ្ដលចាកដចញពីដយើង ដនាះវានន័យថា ម្រពះជាាចសស់
គង់ដៅជារួយដយើងដដើរសបីសា្សរដសចកដីសនសារបស់ម្រទ្ង់! បងបអូនដអ្ើយ ដគ្លលទ្ធិដនះខ្ដល
ថាម្រពះជាាចសស់ជាសម្រត្ូវរបស់ដយើងដនាះគឺរិនខ្រនជាដសចកដីរកពីម្រពះជាាចសស់ដទ្។ ដគ្ល
លទ្ធិដនះរិនត្ំណាងឱសយម្រពះខ្ដលខ្ុំបដម្ររើដទ្ ដហើយខ្ុំសងសឃឹរថាអ្នកនឹងរិនស ូម្រទំដៅជារួយ
វខ្ដរ។ ម្របសិនដបើម្រក រជំន ំអ្នកបដម្រងៀនពីដសចកដីរិនលអដនះ អ្នកគួរខ្ត្ចាកដចញពីទ្ីដនាះដៅ!

ម្រពះជាាចសស់ជាដសចកដីម្រសលាញ់ ដហើយម្រពះបនទូលរបស់ម្រទ្ង់ខ្ចងថា ដសចកដី
ម្រសលាញ់រិនខ្ដលធ្លសក់ច ះដ ើយ។ យ សងណាកដី អ្វីខ្ដលធ្លសក់ច ះដនាះគឺយ ត្តិការរបស់ម្រពះជា
ាចសស់ សរត្ថភាពរបស់ម្រទ្ង់កនុងការដម្រជៀត្ខ្ម្រជកដៅកនុងពិភពខ្ផនដី ខ្ដលបដងកើត្ដ ើងដោយ
ជំដនឿរបស់ដយើង។ ជាលែីរដងដទ្ៀត្ ដនះជាដរឿងផលូវចសាប់ រិនខ្រនជាដរឿងគួរឱសយម្រពឺសរសបុរ ជាដរឿង
ននការានអាររែណ៍ដលើអ្វីរួយ ឬអ្វីដផសសងដនាះដទ្។ វម្រគ្ន់ខ្ត្ជាដរឿងផលូវចសាប់ខ្ដលអ្នកម្រត្ូវ
ដឹង។ ដោយសាររន សសសាននូវយ តាតស្ិការដៅកនុងពិភពខ្ផនដី ដនាះម្រពះជាាចសស់រិនអាច
ម្រគ្ន់ខ្ត្ដ្វើអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់សពវម្រពះទ្័យចង់បានដនាះដទ្ គឺដូចខ្ុំបានខ្ចកចាយរួចរកដហើយអ្ ៊ី



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ចឹង។ ការឯកភាពរបស់អ្នកជារួយសាថសនសួគ៌ ជំដនឿរបស់អ្នក ចាំបាច់ម្រត្ូវផដល់ឱសយយ តាតស្ិការ
សាថសនសួគ៌ដដើរសបីនាំយកនូវម្រពះដចសា្សរបស់ម្រពះជាាចសស់ចូលដៅកនុងសាថសនភាព និងបដងកើត្នូវ
ដសចកដីស ចរិត្។ បងបអូនដអ្ើយ អ្នកម្រត្វូខ្ត្ដឹងថាជំដនឿជាអ្វី និងរូលដហត្ ខ្ដលចាំបាច់ម្រត្ូវ
ានជំដនឿដដើរសបីទ្ទ្ួលបានពីម្រពះជាាចសស់។

ខ្ុំសូរបង្ហសញម្រត្ួសៗអ្ំពីជំដនឿជាអ្វី ខ្ម្រកងដលាដលាកអ្នករិនទន់បានអាន
ដសៀវដៅរ នរបស់ខ្ុំ (បដិវត្ដហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក៖ អ្ំណាចននភកដីភាព)។ ដទះបីជាអ្នកអាច
សននិោឋសនថា ម្រគិសតបរិស័ទ្ដសទើរម្រគប់គ្្សកំព ងដម្របើ កសយជំដនឿ អាចដឹងថាជំដនឿដនះជាអ្វីក៏ដោយ 
ដនាះក៏ការយល់ដឃើញដនះអាចនឹងខ សផងខ្ដរ។ ដយើងម្រត្ូវខ្ត្ដរៀនដរដរៀនម្របវត្ដិសាង្រសដខលះៗ
ដដើរសបីអាចខ្សវងយល់ពីទ្សសសនៈម្រពះរជសយននម្រពះយ សងសំខាន់ខ្ដលទក់ទ្ងដៅនឹងយ តាតស្ិការ
ម្រសបចសាប់។

ចូរដយើងម្រកដ កដរើលគរពីរ រ រូ ៤៖១៨ ២១៖

ដទះបីគ្្សនអ្វីជាទ្ីសងសឃឹរក៏ដោយ ក៏ដលាកអ្ម្របាហ្ំដៅខ្ត្ានសងសឃឹរ 
និងានជំដនឿ ដហើយដលាកក៏បានដៅជាឪព ករបស់ជាត្ិសាសន៍ជាដម្រចើន ម្រសប
តារម្រពះបនទូលខ្ដលានខ្លលងទ្ ករកថា ពូជពងសសរបស់អ្នកនឹងានដម្រចើនយ សង
ដនះ ។ កាលដណាះ ដលាកានអាយ ជិត្រួយរយឆ្សដំហើយ ដទះបីដលាកដរើលរក
រូបកាយរបស់ដលាកដឃើញថាជិត្សាលសប់ និងដរើលដៅដលាកយយសារ សដឃើញថាព ំ
អាចបដងកើត្កូនបានដសាះដនាះក៏ដោយ ក៏ជំដនឿរបស់ដលាករិនអ្ន់លយខ្ដរ។ 
ដលាករិនបាត្់ជំដនឿ ដហើយក៏រិនសងសស័យនឹងម្រពះបនទូលសនសារបស់ម្រពះជាាចសស់
ដ ើយ ផទុយដៅវិញ ជំដនឿរបស់ដលាកដ្វើឱសយដលាកានកាលសំងចិត្ត និងដលើកត្ដរកើង
សិរីរ ងដរឿងរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ដម្រ ះដលាកដជឿម្របាកដកនុងចិត្តថា ដបើម្រពះជាាចសស់
សនសាដ្វើអ្វី ម្រពះអ្ងគពិត្ជាានឫទធសន ភាពនឹងសដម្ររចតារបានរិនខាន។

អ្ម្របាហ្ំម្រត្ូវបានទ្ទ្ួលសាគសល់ថាជាបិតាននជំដនឿ។ ដលាកដជឿជាក់ទំងម្រស ងថា ម្រពះ
ជាាចសសា់ននូវម្រពះដចសា្សដដើរសបីដ្វើអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់បានសនសា។ ការខ្ដលដជឿជាក់ទំងម្រស ង 
ដោយានការឯកភាពជារួយម្រពះជាាចសស់ដនាះដៅថាជំដនឿ។ ដោយគ្្សនការឯកភាពដនាះ
ដទ្ ម្រពះជាាចសស់រិនអាចប៉ែះ ល់ដៅកនុងពិភពខ្ផនដីដនះដ ើយ។ ដូចដនះអ្នកអាចនឹងដចាទ្
សួរថា ដហត្ អ្វីបានជាម្រពះជាាចសស់ម្រត្ូវការនរណាា្សក់ឱសយដ្វើអ្វីរួយខ្ដលនឹងអ្ន ញ្ញសត្ឱសយ



េិទ្ធគេបចាាប ់
ម្រទ្ង់ដ្វើអ្វីរួយ ឬររំងម្រទ្ង់ពីការដ្វើអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់ដម្រជើសដរីសដ្វើវ  ម្រពះអ្ងគជាម្រពះ។  ដដើរសបី
ដឆលើយសំណួរដនាះ ដយើងចាំបាច់ម្រកដ កដរើលដៅម្រគ្ដំបូងបងអស់ គឺដៅកនុងសរ័យអ្ោំវិញ។ 

ម្រពះអ្ងគបានដ្វើឱសយដគានឋានៈទបជាងដទ្វតាខ្ត្រួយរយៈប៉ែ ដណា្សះ 
ម្រពះអ្ងគម្របទនសិរីរ ងដរឿង និងកិត្តិយសដល់ដគទ្ កជារក ដរជសយ ម្រពះអ្ងគបានប
ង្រង្កសបអ្វីៗទំងអ្ស់ឱសយដៅដម្រការដជើងរបស់ដគ ។ ម្រពះជាាចសស់បានបង្រង្កសបអ្វីៗទំង
អ្ស់ ឥត្ទ្ កឱសយានអ្វីរួយដៅសល់ ខ្ដលព ំបានច ះចូលដនាះដ ើយ។ ប៉ែ ខ្នត ដៅ
ដពលដនះ ដយើងព ំដឃើញថា អ្វីៗសពវសារដពើស ទ្ធខ្ត្បានច ះចូលនឹងអ្ំណាចរបស់
រន សសសដហើយដនាះដទ្។

ដហម្របឺ ២៖៧ ៨ 

អ្ត្ថបទ្គរពីរដនះគឺសំដៅដលើអ្ោំ និងដអ្វ សដៅដពលបដងកើត្ខ្ផនដីដ ើង។ សូរចាំថា 
គ្្សនអ្វីខ្ដលដៅដលើខ្ផនដីដនះខ្ដលរិនសថិត្ដម្រការយ តាតស្ិការម្រសបចសាប់របស់ពួកដគដ ើយ។ 
អ្ោំម្រត្ូវបានម្របទនឱសយានជីវិត្ដលើខ្ផនដីដនះ ដដើរសបីម្រត្ួត្ម្រតាដលើខ្ផនដីដោយទ្ទ្ួលបានការ
ចាត្់តាំងសិទ្ធិអ្ំណាចខ្ដលត្ំណាងឱសយម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ដលាកបានម្រត្ួត្ម្រតាដលើ
ខ្ផនដីទំងរូល។

ម្រពះជាាចសសា់នម្រពះបនទូលថា៖ ដយើងបដងកើត្រន សសស ជាត្ំណាងរបស់
ដយើង ានលកខណៈដូចដយើង ដដើរសបីឱសយដគានអ្ំណាចដលើម្រត្ីសរ ម្រទ្ ដលើបកសា
បកសសីខ្ដលដហើរដៅដលើដរឃ ដលើសត្វម្រស កដៅដលើខ្ផនដីទំងរូល និងដលើសត្វ
ទំងប៉ែ នា្សនខ្ដលលូនវរដៅដលើដី ។

ដលាក បសបត្ដិ ១៖២៦

ជាលែីរដងដទ្ៀត្ ដយើងដឃើញថាអ្ោំម្រត្ួត្ម្រតាខ្ផនដីដោយសិទ្ធិអ្ំណាចខ្ដលម្រត្ូវបាន
ចាត្់តាំង និងបំ ក់សិរីរ ងដរឿង (ការចាក់ដម្របងតាំង ឬឫទធសន ភាព) និងកិត្តិយស (ត្ួនាទ្ីនន
សិទ្ធិអ្ំណាច)។ គ្្សនអ្វីខ្ដលរិនសថិត្ដៅដម្រការខ្ដនម្រត្ួត្ម្រតារបស់ដលាកដ ើយ។ តារការពិត្ 
ម្របសិនដបើអ្នកអានអ្ំពីអ្វីខ្ដលទក់ទ្ងនឹងការបដងកើត្ខ្ផនដី អ្ោំបានោក់ដឈា្សះឱសយសត្វ ដសបិត្
គ្ត្់ម្រត្ួត្ម្រតាដលើភពខ្ផនដីទំងរូល។ ដូចខ្ដលដយើងទំងអ្ស់គ្្សបានដឹង អ្ោំបានបាត្់បង់
នូវសិទ្ធិអ្ំណាចរបស់ខលួនដលើសាតាំង ខ្ដលសាតាំងដនះបានបដញ្ឆសត្ដអ្វ ស និងបានលសបួងអ្ោំ
ឱសយកសបត្់នឹងការម្រគប់ម្រគងរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលគ្ត្់ពិត្ជាដ្វើតារខ្រន។ ដលាកប៉ែូលបាន



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

កត្់ម្រតាដៅកនុងគរពីរ ២កូរិនលូស ៤៖៤ ថា តាររយៈការកសបត្់របស់អ្ោំ សាតាំងបានកាលសយជា
ម្រពះននដលាកិយដនះ។ វិញ្ញសណរបស់រន សសសខ្ដលម្រត្ូវបានបដងកើត្រកឱសយដដើររួរនឹងម្រពះវិញ្ញសណ
របស់ម្រពះជាាចសស់ ដពលដនះខ្បជាម្រត្ូវបានខ្ញកដចញពីម្រទ្ង់ដៅវិញ។ រន សសសក៏បានចាប់ដផដើរ
ដដើរតារការយល់ដឃើញ តារគំនិត្ បំណង និងអាររែណ៍បស់ខលួន។  

ារនាំម្រពះអ្ងគដៅកខ្នលងរួយដ៏ខពស់ ដហើយចងអុលបង្ហសញនគរទំង
ប៉ែ នា្សនដៅដលើខ្ផនដីឱសយម្រពះអ្ងគដឃើញ កនុងរួយរយៈដពលដ៏ខលី។ ារសាតាំងទ្ូល
ម្រពះអ្ងគថា៖ ខ្ុំនឹងម្របគល់អ្ំណាច ម្រពរទំងដភាគម្រទ្ពសយរបស់នគរទំងដនាះឱសយ
ដលាក ដសបិត្អ្វីៗទំងអ្ស់ជាសរសបត្តិរបស់ខ្ុំ ខ្ុំអាចម្របគល់ឱសយអ្នកណាក៏បាន 
ដម្រសចខ្ត្នឹងចិត្តខ្ុំ។ ដូដចនះ ម្របសិនដបើដលាកម្រកាបថាវសយបងគំខ្ុំ សរសបត្តិទំងដនាះ
នឹងបានជារបស់ដលាកដហើយ ។

លូកា ៤៖៥ ៧

អ្នកនឹងកត្់សាគសល់ដឃើញថាសាតាំងនិយយថា ឋានៈខ្ដលវកាន់កាប់ពិភពខ្ផនដី
ដនះ ម្រត្វូបានម្របគលឱ់សយ  វ។ ម្របាកដណាស់ ដយើងដឹងថា ា្សក់ខ្ដលបានម្របគល់ឱសយវដនាះ គឺ
ជាអ្នកខ្ដលជាាចសស់ដលើវដោយម្រសបចសាប់តាំងពីដដើរដ ើយដរ៉ែលះ ដនាះគឺអ្ោំ។ ចំណុចដនះ
សំខាន់ណាស់។ ការពិត្ ម្របសិនដបើសាតាំងបានពសាយរដម្រជៀត្ចូលកនុងពិភពខ្ផនដីដនះ
ដោយខ សចសាប់ ដនាះវម្របាកដជាម្រត្ូវបានដបាះទ្ាលសក់ភាលសរៗ និងដោយបងខំផង។ អ្នកអាច
នឹងានគំនិត្លអយល់ពីរូលដហត្ ខ្ដលខ្ុំកំព ងនិយយថាសាតាំងនឹងម្រត្ូវបានបដណតញ
ទំងបងខំ ម្របសិនដបើអ្នកគិត្ដល់ដរឿងរង្រនតីប៉ែូលីសកំព ងដៅរកជំនួយ។ ស័កតិខ្ដលរង្រនតីដនាះ
 ក់បានបញ្ជសក់ថា កាលសំងនិងអ្ំណាចទំងអ្ស់របស់រោឋសភិបាលសហរដឋអាដររិកដម្រត្ៀរខលួន
ដៅចាំជួយតារ កសយដសនើរបស់គ្ត្់ជានិចច។

រក ដខ្ដលអ្ោំ ក់ (ត្ួនាទ្ីខ្ដលគ្ត្់កាន់កាប់) ខ្ដលកំព ងម្រត្ួត្ម្រតាដោយជំនួសឱសយ
ការម្រគប់ម្រគង់របស់ម្រពះជាាចសស់ បាននាំនូវអ្ំណាចទំងអ្ស់របស់ម្រពះជាាចសស់ឱសយជួយដល់
ដលាក។ ដោយសារខ្ត្ត្ួនាទ្ីរបស់អ្ោំដៅដលើខ្ផនដី ដនាះសាតាំងគ្្សនយ តាតស្ិការអ្វីដៅដលើ
ពិភពខ្ផនដីដនះដ ើយ។ វម្រត្ូវបានអ្ោំ និងដអ្វ សម្រត្ួត្ម្រតា។ ភាពម្រសបចសាប់ខ្ត្រួយខ្ដល
សាតាំងគឺានន័យថា ដដើរសបីទ្ទ្ួលបាននូវយ តាតស្ិការដៅដលើពិភពខ្ផនដីដនះគឺត្ម្ររូវឱសយអ្ោំ
ដោះរក ដរបស់ដគដចញ ខ្ដលសាតាំងគ្្សនសិទ្ធិអ្ំណាចបងខំគ្ត្់ឱសយដ្វើដនាះដទ្។ សាតាំងដឹង
ថា រន សសសខ្ត្ា្សក់ខ្ដលអាចដោះរក ដដនាះដចញពីកសាលអ្ោំបានដនាះគឺានខ្ត្អ្ោំខលួន



េិទ្ធគេបចាាប ់
ឯងហនឹងដហើយ។ ដហត្ ដូចដនះដទ្ើបសាតាំងចាំបាច់ដម្របើខ្ផនការដបាកបដញ្ឆសត្របស់វដ ើង។ 
ដត្ើការដបាកបដញ្ឆសត្ដនាះជាអ្វី  សាតាំងបានអ្ះអាងថា ម្រពះជាាចសស់រិនគួរឱសយដជឿទ្ កចិត្ដដនាះ
ដទ្ ដហើយក៏រិនបានយកចិត្ដទ្ កោក់ពួកដគខាលសំងអ្ស់ពីម្រពះហឫទ្័យខ្ដរ។ វក៏បានបញ្ចុះ
បញ្ចូលដអ្វ សថា ការរិនសា្សប់បង្គសប់ម្រពះជាាចសស់នឹងាននូវគ ណម្របដយជន៍ ដហើយចសាប់បញ្ញ
ត្ដិទំងដនះរបស់ម្រពះជាាចសស់គឺដដើរសបីររំងរិនឱសយអ្ោំ និងដអ្វ សទ្ទ្ួលបានអ្វីខ្ដលាន
ម្របដយជន៍ដ ើយ។

សាតាងំម្រត្វូខ្ត្ដ្វើឱសយអ្ោ ំ នងិដអ្វ សដជឿជាក ់ ឬដ្វើឱសយពកួដគអាម្រសយ័តារវ ជាជាង
ដ្វើតារម្រពះជាាចសស។់

ដៅកនុង កសយគនលឹះ ដនះគឺជាជំដនឿ។ ជំដនឿអាចម្រត្ូវបានឱសយនិយរន័យថាជាការ 
ម្រត្ូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលទំងម្រស ង  ននអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានម្រពះបនទូល។ អ្ោំ និងដអ្វ សបាន
ដបាះបង់ដចាលនូវម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់ខ្ដលអាចទ្ កចិត្ដបាន ដហើយបានរកយល់
ម្រសបនឹងអ្វីខ្ដលសាតាំងនិយយដៅវិញ។ បនាទសប់រកពួកដគម្របម្រពឹត្ដតារការយល់ដឃើញ
របស់ខលួន ខ្ដលបានបដិដស្នូវជំហរននសិទ្ធិរបស់ខលួនដៅកនុងម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ និងបាន
ផដល់នូវទ្ីជំហរដល់សាតាំងកនុងការម្របម្រពឹត្ដដលើរន សសស។ ច ះលទ្ធផលវិញដៅជាយ សងណា
ខ្ដរ  អ្ោំខ្ដលានសិទ្ធិអ្ំណាចដលើពិភពខ្ផនដី បានបដណតញម្រពះជាាចសស់ដចញដោយ
វិញ្ញសណ ដៅដពលខ្ដលគ្ត្់បានសម្ររបខលួនជារួយសាតាំង! ដោយការដ្វើខ្បបដនះ គ្ត្់
បដណតញម្រពះជាាចសស់ដចញពីជីវិត្របស់ខលួន។ ានរន សសសជាដម្រចើនអាចដ លថា ដទ្ វរិន
អាចដកើត្ដ ើងដទ្ អ្ោំរិនអាចបដណតញម្រពះជាាចសស់ដចញពីពិភពខ្ផនដីដនះបានដទ្!  ប៉ែ ខ្នដ
ដៅដពលខ្ដលគិត្ដល់ដរឿងរ សវអ្ំពីរន សសស គ្ត្់ម្របាកដជាបានដ្វើវ។ ខ្ុំសូរពនសយល់ចំណុច
ដនះដៅកាន់ដលាកអ្នក។ សូរម្រកដ កដរើលគរពីរដលាក បសបត្ដិ ៣៖១៧ ១៩ រដងដទ្ៀង។ ដម្រកាពី
អ្ោំបានម្របម្រពឹត្ដបាប ដនាះម្រពះជាាចសស់បានដៅរកគ្ត្់ ដហើយានម្រពះបនទូលថា៖

ដនាះដីនឹងម្រត្ូវបណាដសសាដោយសារអ្នក អ្នកនឹងរកស ីពីដីដោយដនឿយ
ហត្់អ្ស់រួយជីវិត្។ ដីនឹងដ ះដចញជាបនាលស និងអ្ញ្ចសញឱសយអ្នក ដហើយអ្នកនឹងបរិ
ដភាគត្ិណជាត្ិទំងឡាយខ្ដលដ ះដៅតារទ្ីវល។ អ្នកនឹងបានអាហ្របរិដភាគ
ដោយការខ្បកដញើសរហូត្ដល់អ្នកម្រត្ ប់ដៅជាដីវិញ។

សូរកត្់សាគសល់ដរើលម្រត្ង់ការខ្ចងខ្ដលថា ដនាះដីនឹងម្រត្ូវបណាដសសាដោយសារ
អ្នក ។ ការខ្ដលម្រត្ូវបណាដសសាានន័យយ សងសារញ្ញថា រិនាននូវម្រពះវត្តាន និងម្រពះពរ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

របស់ម្រពះជាាចសស់។ គឺអ្ោំ ជាអ្នកខ្ដលាននូវសិទ្ធិអ្ំណាចដលើខ្ផនដីដនះដហើយខ្ដលបាន
កាត្់ផ្្សច់នូវយ តាតស្ិការម្រសបចសាប់របស់ម្រពះជាាចសស់ដៅកនុងពិភពខ្ផនដី។ និយយឱសយម្រសួល
យល់ ម្រពះជាាចសស់កំព ងានបនទូលថា ខ្នា៎អ្ោំដអ្ើយ ដោយសារខ្ត្អ្នក ម្រពះហសតរបស់ដយើង
ម្រត្ូវបានជាប់ចំណងដហើយ។ ដយើងរិនអាចជួយអ្នកបានដទ្។  បនាទសប់រកម្រពះអ្ងគក៏ាន
បនទូលម្របាប់អ្ោំថា ដពលដនះការរស់រនរបស់គ្ត្់គឺដម្រសចខ្ត្គ្ត្់ដហើយ គឺគ្ត្់នឹងម្រត្ូវដ្វើ
ការយ សងលំបាក និង ឺចាប់។ ខ្ុំដៅដរឿងដនះថាជា ម្របព័នធបណាដសសាខ្ផនដី  ននការរស់រ
ន។ ដនះជាកខ្នលងខ្ដលដយើងបាន្ំធ្ត្់ដ ើង គឺដៅកនុងអាណាចម្រកខ្ដលានភាពរស់រន
និងានភាពភ័យខាលសច។ ដយើងបានដចះបាររភ ដហើយភាពភ័យខាលសចបានម្រគបដណតប់គំនិត្
របស់ដយើងតាំងពីដពលដយើងបានដកើត្រកដរ៉ែលះ។ ខ្ុំចង់ង្ករកដរើលខគរពីរដនះបនដិចដទ្ៀត្ 
ដដើរសបីពិភាកសាអ្ំពីម្របព័នធបណាដសសាខ្ផនដីដនះឱសយស ីជដម្រ្ជាងដនះ ប៉ែ ខ្នដដពលដនះ ខ្ុំចង់
ម្របាកដថាដលាកអ្នកបានយល់ពីរដបៀបខ្ដលសាតាំងទ្ទ្ួលបានការចូលរកកនុងពិភពខ្ផនដី
ដនះ។ ជាលែីរដងដទ្ៀត្ វម្រត្ូវខ្សវងរកប រស ឬង្រសដីណាខ្ដលដៅដលើពិភពខ្ផនដីដនះខ្ដលាននូវ
ការម្របទនយ តាតស្ិការម្រសបចសាប់ពីម្រពះជាាចសស់ដៅកនុងពិភពខ្ផនដីដនះដដើរសបីដបើកទវសរ
សម្រាប់វ។ អ្ោំាននូវកូនដសាដនាះ ដហើយសាតាំងក៏អាចដបាកបដញ្ឆសត្អ្ោំឱសយដ្វើការដបើក
ទវសរដនាះ។ ដតាះ សូរដយើងម្រកដ កដរើលគរពីរដហម្របឺ ២៖៧ ៨ រដងដទ្ៀត្។

ម្រពះអ្ងគបានដ្វើឱសយដគានឋានៈទបជាងដទ្វតាខ្ត្រួយរយៈប៉ែ ដណា្សះ។ ម្រពះ
អ្ងគម្របទនសិរីរ ងដរឿង និងកិត្តិយសដល់ដគទ្ កជារក ដរជសយ។ ម្រពះអ្ងគបានបង្រង្កសប
អ្វីៗទំងអ្ស់ឱសយដៅដម្រការដជើងរបស់ដគ។ 

ដហម្របឺ ២៖៧ ៨

ចូរកត្់សាគសល់ថា បទ្គរពីរដនះបានខ្ចងថា ម្រពះជាាចសស់រិនបានបនសសល់ទ្ កអ្វីខ្ដល
រិនខ្រនជាករែសិទ្ធិដគដ ើយ។ ដទះបីជាបទ្គរពីរដនះសំដៅដលើម្រពឹត្ដិការណ៍ពីយូរលង់ណាស់
រកដហើយកដី ក៏វដៅខ្ត្ដម្របើ កសយថា ជា ខ្ដលដម្របើម្របាស់ដៅកនុងដវយសាករណ៍បចចុបសបននកាល
ដដើរសបីពណ៌នាអ្ំពីសាថសនភាពបចចុបសបននរបស់រន សសសដៅដលើខ្ផនដី។ ដទះបីជារន សសសបាន
បាត្់បង់នូវសិទ្ធិអ្ំណាចខ្ផនកម្រពលឹងវិញ្ញសណដៅដលើពិភពខ្ផនដីដនះតាររយៈអ្ំដពើបាបរបស់
អ្ោំកដី រន សសសរិនបានបាត្់បង់រ ខរបរម្រសបចសាប់ដៅដលើខ្ផនដីដ ើយ ដហើយដោយសារខ្ត្
បនាទសយម្រសបចសាប់ខ្ផនកម្រពលឹងវិញ្ញសណរបស់សាតាំងរកដលើរន សសស ដនាះម្រពះជាាចសស់រិន



េិទ្ធគេបចាាប ់
អាចយងចូលរកកនុងពិភពខ្ផនដី និងបំ ននូវម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះអ្ងគផ្ទសល់ ដបើរិនដូដចនះ
ដទ្សាតាំងនឹងដចាទ្ម្របកាន់ម្រទ្ង់បាន។

ម្រពះជាាចសស់ម្រត្ូវខ្ត្រកប រស ឬង្រសដីា្សក់ដៅកនុងពិភពខ្ផនដីដនះខ្ដលនឹងឯកភាព
ម្រសបតារម្រទ្ង់ ខ្ដលដបើកនូវទវសរខ្ផនកម្រពលឹងវិញ្ញសណសម្រាប់ម្រពះរជសយននម្រពះដដើរសបីឱសយាននូវ
យ តាតស្ិការម្រសបចសាប់ដៅដលើខ្ផនដី។ ម្រពះជាាចសស់ក៏ម្រត្ូវដ្វើការតាររយៈប រស និងង្រសដី ជាអ្នក
យរម្រចកទវសរខ្ផនដី ដដើរសបីផដល់នូវយ តាតស្ិការននម្រពះរជសយននម្រពះដៅទ្ីដនះ គឺដូចការខ្ដល
សាតាំងបានដ្វើការតាររយៈអ្ោំ ជាអ្នកយរម្រចកទវសរខ្ផនដីខ្ដរ។ ការខ្ដលដួងចិត្ដ និង
គំនិត្របស់អ្នកម្រត្ូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលទំងម្រស ងចំដ ះអ្វីខ្ដលសាថសនសួគ៌បានម្របាប់រក ដនាះ
ដៅថាជាជំដនឿ។ ជំដនឿម្រត្ូវខ្ត្ានវត្ដានសម្រាប់ម្រពះរជសយននម្រពះ ដដើរសបីាននូវយ តាតស្ិការ
ដៅទ្ីដនះ។ ខ្ុំនងឹរិនយកដពលបខ្នថរពនសយល់អ្ំពីរដបៀបទ្ទ្ួលបានជំដនឿ និងរដបៀបដឹងថា
ខលួនឯងកំព ងានជំដនឿដនាះដទ្។ ចំណុចទំងអ្ស់ដនះានសរដសរដៅកនុងដសៀវដៅដំបូង
របស់ខ្ុំខ្ដលានដរដរៀនជាខ្ខសស។ ដគ្លបំណងននការពិភាកសាដនះ ខ្ុំចង់ដ្វើឱសយម្របាកដថាអ្នក
បានដឹងថាអ្វីជាជំដនឿ និងដហត្ អ្វីបានជាចាំបាច់ម្រត្ូវឱសយសាថសនសួគ៌រំកិលរកដលើពិភពខ្ផនដី
ដនះ។

ឥ ូវ ខ្ុំសងសឃឹរថាអ្នកានការយល់ដឹងកាន់ខ្ត្ដម្រចើនអ្ំពីរូលដហត្ ខ្ដលម្រពះដយស ូ 
រិនអាច ដ្វើការអ្សាចសរសយជាដម្រចើនដៅកនុងម្រស កកំដណើត្របស់ម្រទ្ង់  គឺរន សសសដៅទ្ីដនាះរិន
ានជំដនឿ។ ដូចដនះ សាថសនសួគ៌រិនានយ តាតស្ិការម្រសបចសាប់ដ ើយ។ ខ្ុំសូរបញ្ចប់ការ
ពិភាកសាដនះដោយដលើកនូវបទ្គរពីរដ៏អ្សាចសរសយរួយខ្ដលនឹងដបើកសខ្រដងពីអ្វីខ្ដលខ្ុំកំព ង
និយយ។

ម្រគប់គ្្សធ្លសប់បានឮអ្ំពីខគរពីរ រ ូរ ១០៖១០ ដហើយ៖

ដសបិត្ដបើចិត្តដយើងដជឿ ដយើងនឹងបានស ចរិត្ ដហើយដបើាត្់ដយើងម្របកាសជំដនឿដនាះ
ដយើងនឹងទ្ទ្ួលការសដង្រង្គសះ។

អ្ត្ថបទ្គរពីរដនះជាខ្ផនករួយខ្ដលម្រគិសតបរិស័ទ្បានដៅថា វិលីម្រក ងរ ូរ ជាខ្ផនករួយ
ននបទ្គរពីរទំងបួនខ្ដលបង្ហសញម្របាប់ពួកដយើងពីរដបៀបទ្ទ្ួលបានការសដង្រង្គសះ។ ប៉ែ ខ្នដ ដត្ើ
អ្នកពិត្ជាបានចំណាយដពល និងជញ្ជឹងគិត្អ្ំពីដំដណើរខ្ដលគរពីររ រូ ១០៖១០ កំព ងបង្ហសញ
រកកាន់អ្នកខ្ដរឬដទ្ អ្នកបានដជឿវដោយដចញពីចិត្ដ ឬបានយល់ម្រសបនឹងសាថសនសួគ៌។ ដួង



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ចិត្ដរបស់អ្នកខ្ដលកំព ងខ្ត្យល់ម្រសបនឹងសាថសនសួគ៌ បានដ្វើវឱសយសាថសនសួគ៌ានលកខណៈ
ម្រសបចសាប់កនុងការចូលរកខ្ផនដី។ ខគរពីរដនះបានខ្ចងថា ដៅដពលខ្ដលអ្នកដជឿដលើសាថសន
សួគ៌ ដនាះអ្នកនឹងម្រត្ូវបានដម្របាសឱសយស ចរិត្។ យ ត្តិ្រ៌គឺជារដឋបាលននចសាប់បញ្ញត្ដិ។ ដូចដនះ 
ការដជឿដោយដចញពីចិត្ដបានផដល់ឱសយអ្នកនូវសទិ្ធិម្រសបចសាប់ដៅចំដ ះរ ខសាថសនសួគ៌ និង
ខ្ផនដី ដដើរសបីានអ្វីខ្ដលសាថសនសួគ៌បានខ្ចង ដសបិត្វបានផដល់ឱសយសាថសនសួគ៌ដៅភាពម្រសប
ចសាប់ដៅកនុងពិភពខ្ផនដីដនះ។ ប៉ែ ខ្នដសូរកត្់សាគសល់ថា រិនទន់ានអ្វីដកើត្ដ ើងដៅដ ើយ
ដទ្។ ខគរពីរដនះាននូវខ្ផនកទ្ីពីរដទ្ៀត្ខ្ដលខ្ចងថា ដហើយដបើាត្់ដយើងម្របកាសជំដនឿ
ដនាះដយើងនឹងទ្ទ្ួលការសដង្រង្គសះ។  ដឃើញដទ្ ដទះបីជាដួងចិត្ដរបស់អ្នកយល់ម្រសបតារ
សាថសនសួគ៌កដី ខ្ដលការយល់ម្រសបដោយចិត្តដនះដ្វើឱសយសាថសនសួគ៌ានលកខណៈម្រសបចសាប់កនុង
ការចូលរកពិភពខ្ផនដី ដនាះក៏គ្្សនអ្វីដកើត្ដ ើងខ្ដរ គឺរហូត្ដល់អ្នកខ្ដលជាប រស ឬរង្រសដីដៅ
កនុងពិភពខ្ផនដដីនះខ្ដលាននូវយ តាតស្ិការដលើពិភពខ្ផនដី អាចបដញ្ចញការទំងដនះចូល
រកពិភពខ្ផនដដីនះបាន។ ដត្ើដហត្ អ្វីដៅ គឺដោយសារអ្នកាននូវយ តាតស្ិការដៅទ្ីដនះ គឺ
សាថសនសួគ៌រិនានវដោយគ្្សនអ្នកដ ើយ!

ខ្ុំស មំ្របាប់ឱសយអ្នករល់គ្្សដឹងចសាស់ថា អ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលអ្នករល់គ្្សចងដៅដលើ
ខ្ផនដីដនះ ម្រពះជាាចសសន់ឹងចងដៅសាថសនបររស ខ ដហើយអ្វីៗខ្ដលអ្នករល់គ្្ស
ម្រសាយដៅដលើខ្ផនដី ម្រពះជាាចសស់ក៏នឹងម្រសាយ ដៅសាថសនបររស ខខ្ដរ។

ា សថាយ ១៨៖១៨

និយយរួរ ខគរពីរដនះកំព ងម្របាប់ពីអ្វីខ្ដលខ្ុំដទ្ើបខ្ត្បាននិយយ។ អ្វីខ្ដលអ្នក
បានចងដៅដលើខ្ផនដីដនះ ដនាះសាថសនសួគ៌នឹងដ្វើតារ ដហើយអ្វីៗខ្ដលអ្នកបានម្រសាយដៅ
ខ្ផនដី ដនាះសាថសនសួគ៌នឹងជួយម្រសាយផងខ្ដរ។ សាថសនសួគ៌រិនអាចដ្វើបានដោយគ្្សនអ្នកដ ើ
យ។ សាថសនសួគ៌កំព ងរង់ចាំដលាកអ្នក ដហើយរិនអាចដ្វើអ្វីបានដលើកខ្លងខ្ត្ប រសនិងង្រសដី
ខ្ដលានជំដនឿ ឬយល់ម្រសបតារសាថសនសួគ៌ម្រសាយបដញ្ចញនូវសិទ្ធិអ្ំណាចរកដលើពិភព
ខ្ផនដីប៉ែ ដណា្សះ។

ការយល់ដឹងពីរដបៀបម្រត្ូវម្រសាយបដញ្ចញសិទ្ធិអ្ំណាចសាថសនសួគ៌ និងឬទធសន ភាព
ចូលរកខ្ផនដី អាចដ្វើឱសយានអ្វីដកើត្ដ ើងបាន។ វបានដកើត្ដ ើងដៅកនុងជីវិត្របស់ខ្ុំ ដហើយ
វក៏បានដកើត្ដ ើងដៅកនុងអ្ ៊ីខ្រ៉ែលខ្ដលខ្ុំបានទ្ទ្ួល។



េិទ្ធគេបចាាប ់
ជម្រាបសួរ! បដីនាងខ្ុំ និងខ្ុំចង់ខ្ចករំខ្លកអ្ំពីសាច់ដរឿងដ៏អ្សាចសរសយរួយអ្ំពី  

ការរកស ីដោយជំដនឿ  ដៅកាន់ដលាកម្រគូ! ដៅកនុងឆ្ស ំ២០១១ ពួកដយើងកំព ងរស់ដៅកនុង 
ផទះននកដីម្រសនរ  របស់ពួកដយើង ប៉ែ ខ្នដពួកដយើងរស់ដៅដោយរកម្របាក់បានរស់រួយនលៃគិត្រួយ
នលៃប៉ែ ដណា្សះ ដហើយដពលដនះ ពួកដយើងដម្របើម្របាស់កាត្ដម្រករីត្ដដើរសបីបង់នលលដម្រគឿងដទ្ស និង
ឧបករណ៍ា សស ីនកដ្្សកនុងផទះ។ ពួកដយើងបានខ្ត្រួយរស់ៗ ខ្ត្រិនរីកចដម្ររើនានបានជាង
រ នដសាះ។ ខ្ុំគឺជាអ្នកដឹកនាំម្រក រថាវសយបងគំដៅកនុងម្រក រជំន ំរបស់ពួកដយើង ប៉ែ ខ្នដជំដនឿរបស់
ពួកដយើងរិនបានផសារភាជសប់ដៅនឹងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកដយើងដសាះ។ នាងខ្ុំបានដឃើញ
ករែវិ្ីរបស់ដលាកខ្ដលានដឈា្សះថា ការដោះម្រសាយបញ្ហសខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ ដៅកនុងករែវិ្ី 

។ នាងខ្ុំបានចាប់អាររែណ៍នឹងករែវិ្ីដនះណាស់ ដហើយក៏បានករែង់ដសៀវដៅ ការ
ដោះម្រសាយបញ្ហសខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ រួរជារួយនឹងស ីរីសា្សប់សំដ ងសម្រាប់ដសៀវដៅ បដិវត្តន៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ពួកដយើងបានសា្សប់ស ីរីដនាះម្រគប់ដពល និងបានអានដសៀវដៅឱសយគ្្សសា្សប់ដៅវិញ
ដៅរក។ 

ពួកដយើងរិនដឹងថាខលួនរិនានជំដនឿដសាះ! ពួកដយើងដឹងថា ដដើរសបីរកសាផទះកនុងកដី
ម្រសនរដនះបាន ដយើងម្រត្ូវការចដរលើយរួយចំនួនពីរដបៀបខ្ដលល យបានជួយដល់ដំដណើរការ
ដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះ។ ពួកដយើងបានសាបដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជចំនួន ២០០ដ លាលសរចូលដៅកនុង
ព័នធកិចចជំដនឿជីវិត្ (ខ្ដលដនាះអាចនឹងដសែើចំនួន ២០០០ដ លាលសរអ្ ៊ីចឹង។ ដនាះជាចំនួនម្របាក់ដ៏
ដម្រចើនណាសស់ម្រាប់ពួកដយើង!) ដហើយក៏បានយល់ម្រសបជារួយម្រពះជាាចសស់ដោយសូរ
ឱសយម្រទ្ង់បង្ហសញឱសយាននូវទ្ីផសារពិដសសខ្ដលខ្ុំអាចដ្វើដៅផទះបាន។

ម្រពះជាាចសស់បានម្របទនគំនិត្រកស ីរួយដល់ខ្ុំកនុងការចិញ្ចឹរកូនខ្ឆកម្របដភទ្ 
ដៅឯផទះ។ ពួកដយើងបានទ្ិញកូនខ្ឆកម្របដភទ្ដនះពីរកសាល ដឈា្សះ ដបឡា និង

ដង្រហគស ី ដោយបានចិញ្ចឹរពួកវឱសយានកូនៗបនដដទ្ៀត្ ដហើយពួកដយើងក៏បានសហការ
ជារួយម្រពះជាាចសស់។ ពួកដយើងដឹងថាពួកដយើងរិនអាចបដងកើត្កូនខ្ឆកបានដទ្!! ពួកដយើង
បានបង្កសត្់ពូជខ្ឆកម្របដភទ្  ពីរដនះ ដហើយកនុងឆ្ស២ំ០១៤ ពួកដយើងានកូនខ្ឆកចំនួន
១៣កសាលខ្ដលបានលក់ដៅឯផសារកនុងត្នរល១,២០០ដ លាលសរកនុងរួយកសាល។ ឆ្សំ២០១៥ដនះ 
ពួកដយើងានកូនខ្ឆកចំនួន៦៣កសាល ដោយខ្ឆកទំងអ្ស់ស ទ្ធខ្ត្ានស ខភាពលអ។ ដោយ
ការលក់កូនខ្ឆក ពួកដយើងក៏ានដសរីភាពពីបំណុលទំងអ្ស់ ដលើកខ្លងខ្ត្ផទះរបស់ពួកដយើ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ង។ ដពលដនះ ពួកដយើងក៏ាននូវម្របាក់បម្ររ ងម្រគប់ម្រគ្ន់សម្រាប់ដោះម្រសាយបញ្ហសបនាទសន់ផង
ខ្ដរ។ 

អ្វីខ្ដលពួកដយើងភាញសក់ដផអើលដនាះ គឺា្សយនាងខ្ុំបានសួរពួកដយើងដោយស ំឱសយគ្ត្់
បានជួយចិញ្ចឹរខ្ឆកម្របដភទ្ ដនះពីរកសាលដដើរសបីយកកូន ដសបិត្គ្ត្់ម្រត្ូវចូល
និវត្ដន៍ពីការង្រ! ដហើយដៅខ្ខកកកោ សាវសរីរបស់នាងខ្ុំម្រត្ូវបានខ្ត្ងតាំងជាម្របធ្នម្រគប់ម្រគង
វិទ្សាល័យដៅឯត្ំបន់របស់ពួកដយើង!! កនុងរយៈដពលរួយឆ្សំ ចំណូលរបស់ពួកដយើងបាន
ដកើត្ដ ើងដទ្វដងដល់ចំណុចដលខ៦!! ការរកស ីដោយជំដនឿពិត្ជាដៅរួចខ្រន!! ពួកដយើង
បានដរីសយកបញ្ញត្តិននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ។ ដពលដនះ ពួកដយើងបានសាបដម្រ ះដលើម្រគប់កិចច
ការននម្រពះរជសយទំងអ្ស់ និងបានចូលរួរថាវសយបងគំដៅម្រពឹកនលៃអាទ្ិត្សយតារករែវិ្ីអ្នឡាញ
របស់ដលាកម្រគូ រ នដពលពួកដយើងដឹកនាំថាវសយបងគំដៅម្រក រជំន ំដៅកនុងត្ំបន់របស់ពួកដយើង! 
នាងខ្ុំសូរអ្រគ ណដលាកម្រគូខ្ដលបានបដម្រងៀនពួកដយើងពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយននម្រពះដំដណើរ
ការ!

កាឡា 

ដៅសបា្សហ៍ដនះ បដីម្របពនធដខ្ដលដនះក៏បានដផ្ើអ្ ៊ីខ្រ៉ែលរកខ្ុំរដងដទ្ៀត្ 

រីករយនលៃប ណសយម្រពះជនែរស់! ម្រទ្ង់រស់ដ ើងវិញដហើយ! ពួកដយើងចង់ខ្ចករំខ្លក
នូវព័ត្៌ានលែីដល់ដលាកម្រគូហ្គសរខី្ដលជាដលាកម្រគូបដម្រងៀនដលើម្របព័នធអ្នឡាញរបស់ពួកដយើង
! សូរជួយឱសយគ្ត្់បានដឹងផងថា ឆ្សំដនះពួកដយើងបានដរៀបចំពិ្ីនលៃកំដណើត្ម្រពះដយស ូដៅ
ម្រក ងដយរ ូសា ឹរ (ពួកដយើងបានទ្ិញដោយដម្របើល យស ទ្ធ)។ ពួកដយើងក៏ានពរណាស់
ខ្ដលានកូនម្រប សវ័យជំទ្ង់ា្សក់គឺខា្័រ ( ខ្ដលបានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរ ជទ្ឹកដៅកនុង
ទ្ដនលយ័រោន់ ដហើយនិងបានថាវសយបងគំម្រពះជារួយម្រក រចដម្ររៀងអ្ូង្រសា្សលី ដៅឯ
ាត្់សរ ម្រទ្កាលីដ ដៅដពលលាងសច! ពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស់!!! ពិត្ជាអ្រម្រពះគ ណណាស់ខ្ដល
ពួកដយើងបានដោះម្រសាយបញ្ហសល យកាក់ដនះ! 

ដពលដនះពួកដយើងានកូនខ្ឆកចំនួន១២១កសាលដហើយ។ ពួកដយើងបានត្ដរលើងនលល
កូនខ្ឆកកនុងត្នរល ២ ៣០០ដ លាលសរ ដោយសារខ្ត្ានអ្នកច ះដឈា្សះចាំទ្ិញដម្រចើនដពក! សូរ
សរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់។

កាឡា 



េិទ្ធគេបចាាប ់
ដនះជាឧទហរណ៍ដ៏ឥត្ដខាចសះរួយអ្ំពីអ្វីខ្ដលម្រពះរជសយម្រពះនឹងដ្វើដៅកនុងជីវិត្របស់

អ្នក។ សបា្សហ៍ដនះ ខ្ុំបានដៅទ្ូរស័ពទដៅកាឡា ( ) បនាទសប់ពីទ្ទ្ួលបានសារអ្ ៊ីខ្រលដនះ 
ដហើយនាងានចិត្ដរំដភើបជាខាលសំង!!! នាងដ លថា ឆ្សំដនះពួកដគបានបង់នលលផទះរួចដហើយ។ ដបើ
អ្នកម្រកដ កដរើលអ្ ៊ីខ្រ៉ែលដំបូងខ្ដលនាងបានដផ្ើរក នាងដរៀបរប់ដៅកនុងម្រគ្ដនាះដូចខាង
ដម្រការ (ដកម្រសង់ដចញពីសារអ្ ៊ីខ្រ៉ែលខាងដលើ)៖ 

ពួកដយើងរស់ដៅដោយរកម្របាក់បានរស់រួយនលៃគិត្រួយនលៃប៉ែ ដណា្សះ ដហើយដពល
ដនះ ពួកដយើងដម្របើម្របាស់នូវកាត្ដម្រករីត្ដដើរសបីបង់នលលដម្រគឿងដទ្ស និងឧបករណ៍ា សស ីនកដ្្ស
កនុងផទះ។ ពួកដយើងបានខ្ត្រួយរស់ៗ ខ្ត្រិនរីកានបានជាងរ នដសាះ។

ដពលដនះ ដទ្ើបខ្ត្ពីរឆ្សំកនលងផ ត្ដសាះ ពួកដគបានបង់នលលរួចរល់ដៅដហើយឬ  ដនាះ
គឺម្រពះរជសយននម្រពះ! 

  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

  

 



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 

ជំពូក្ ៣ 
គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
រកដល់ដពលដនះអ្នកទ្ទ្ួលបានការយល់ដឹងខលះដហើយពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយនន

ម្រពះានដំដណើរការ តារចសាប់ និងដគ្លការណ៍ជាដម្រចើនខ្ដលរិនខ្ដលផ្លសស់បតូរ។ ខ្ុំចង់ចាប់
ដផតើរដផ្តសត្សំខាន់ដលើចសាប់ជាដម្រចើនខ្ដលពិត្ជាានការប៉ែះ ល់ដលើខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក 
និងការសម្រាករបស់អ្នកយ សងខាលសំង។ 

 ក៏ប៉ែ ខ្នតរ នដពលដយើងចូលដៅចំណុចដនាះ ខ្ុំចង់បញ្ជសក់ពីរូលដហត្ ខ្ដលនាំឱសយខ្ុំ
ោក់ដឈា្សះដសៀវដៅដនះថា អ្ំណាចននការសម្រាក និងអ្ត្ថន័យនន កសយថា សម្រាក ដៅកនុង
បរិបទ្ហិរញ្ញវត្ថុ និងដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះ។ វពិត្ជាគួរឱសយភាញសក់ដផអើលណាស់ ខ្ុំរិនបាន
បដងកើត្គំនិត្ដនះជាលែីដទ្ដោយសារខ្ត្ម្រពះជាាចសស់បានម្របទនគំនិត្អ្ំពីការសម្រាកខ្ដល
ទក់ទ្ងនឹងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុដនះរួចរកដហើយ។ 

  ម្រពះជាាចសសប់ានបដងកើត្នផទដរឃ និងខ្ផនដី ម្រពរទំងអ្វីៗទំងអ្ស់ដៅ
ដលើដរឃ និងខ្ផនដី ចប់សពវម្រគប់ដហើយ។  ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ម្រពះជាាចសស់បដងហើយ
កិចចការខ្ដលម្រពះអ្ងគបានដ្វើ គឺដម្រកាយពីបានបញ្ចប់កិចចការទំងដនាះរក ម្រពះអ្ងគក៏
 ប់សម្រាកដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ។ ម្រពះជាាចសសម់្របទនពរឱសយនលៃទ្ីម្របាំពីរ និងខ្ញកនលៃ
ដនាះឱសយបានវិស ទ្ធ ដសបិត្នលៃដនាះ ម្រពះអ្ងគបញ្ចប់កិចចការទំងប៉ែ នា្សន ខ្ដលម្រពះអ្ងគ
បានបដងកើត្។

ដលាក បសបត្តិ ២៖១ ៣

ជាដំបូង សូរឱសយខ្ុំពនសយល់ឱសយបានចសាស់ពីដរឿងដនះថា៖ ម្រពះជាាចសស់រិនបាន
សម្រាកដៅនលៃទ្ី៧ ដោយសារខ្ត្ម្រទ្ង់ហត្់ដនឿយអ្ស់កាលសំងដទ្។ ម្រពះជាាចសស់រិនដចះហត្់
ដនឿយអ្ស់កាលសំងដ ើយ។ ម្រទ្ង់បានសម្រាកដោយសារខ្ត្ដូចជាអ្វីខ្ដលអ្ត្ថបទ្គរពីរខ្ចងថា 

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

អ្វីៗទំងអ្ស់បានចប់សពវម្រគប់ដហើយ ម្រទ្ង់បានបញ្ចប់កិចចការរបស់ម្រទ្ង់ដហើយ។ ម្រទ្ង់បាន
បដងកើត្រន សសសរកដៅច ងបញ្ចប់នលៃទ្ី៦ ននកំដណើត្ខ្ផនដី ដដើរសបីឱសយដគរស់ដៅកនុងនលៃទ្ី៧។ ដៅ
នលៃទ្ី៧ គ្្សនការគិត្ពីភាពភ័យខាលសច ការគិត្ពីការត្ស ូដដើរសបីរស់ ជំងឺ និងគ្្សនកិចចការ្ៃន់ ឬ
ការហូរដញើសដដើរសបីទ្ទ្ួលបានការផគត្់ផគង់ដនាះដទ្។ ផទុយដៅវិញគំនិត្របស់ដលាកអ្ោំ នឹង
ដផ្តសត្ខ្ត្ដលើម្រពះជាាចសស់ ភរិយរបស់គ្ត្់ កិចចការរបស់គ្ត្់ និងដគ្លបំណងរបស់គ្ត្់
ប៉ែ ដណា្សះ។ អ្វីម្រគប់យ សងខ្ដលគ្ត្់ម្រត្ូវការដដើរសបីគ្ំម្រទ្ដល់កិចចការ និងជីវិត្របស់គ្ត្់ម្រត្ូវបាន
ដម្រត្ៀរទ្ ករួចរល់ និងអាចរកបាន ដហើយខ្ផនការរបស់ម្រពះជាាចសស់បានចប់សពវម្រគប់ដហើ
យ។ រន សសសជាដម្រចើនកនុងដពលបចចុបសបននម្រសនរចង់បានអ្វីខ្ដលដលាកអ្ោំាន គឺការរស់ដៅ
ដោយរិនចាំបាច់ម្រត្ូវខវល់ខាវសយ និងានដពលម្រគប់ម្រគ្ន់ដដើរសបីដផ្តសត្អាររែណ៍ដលើចំណង់
ចំណូលចិត្ត និងទ្ំនាក់ទ្ំនងរបស់ដគដោយគ្្សនការម្រពួយបាររភអ្ំពីការផគត្់ផគង់អ្វីដ ើយ។ គួរ
ឱសយដសាកសាតសយណាស់ ដពលដលាកអ្ោំបានបះដបារគ្ត្់ក៏បាត្់បង់ការផគត្់ផគង់ពីម្រពះជាាចសស់ 
ដហើយរន សសសទំងអ្ស់ក៏ទ្ទ្ួលបានការបងខិត្បងខំឱសយរត្់ (ការខំម្របឹងខ្ម្របងដ្វើការយ សងលំបាក
ដោយកតី ឺចាប់ និងដញើសហូរម្រសក់) ដដញតារអ្វីៗដដើរសបីបំដពញជីវិត្តាំងពីដពលដនាះរក។

ដសបិត្ានខ្ត្សាសន៍ដនទ្ប៉ែ ដណា្សះដទ្ ខ្ដលខំសវះខ្សវងរករបស់ទំងដនាះ។ 
រីឯម្រពះបិតាខ្ដលគង់ដៅសាថសនបររស ខ ម្រពះអ្ងគម្រជាបនូវអ្វីៗខ្ដលអ្នករល់គ្្សម្រត្ូវ
ការ។ ចូរខ្សវងរកម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស ់និងដសចកដីស ចរិត្របស់ម្រពះអ្ងគជារ ន
សិន ដទ្ើបម្រពះអ្ងគម្របទនរបស់ទំងដនាះរកអ្នករល់គ្្សខ្លរដទ្ៀត្។

ា សថាយ ៦៖៣២ ៣៣

ដសចកតីលំបាកដោយសារខ្ត្ការខ្សវងរកការផគត្់ផគង់ គឺជាបនទុកដ៏្ៃន់ និងនាំឱសយ
គំនិត្របស់រន សសសលដរអៀងដៅរកផលូវរិនលអកនុងជីវិត្។ 
អ្នាទសក់នន ម្រទ្ពសយសរសបត្តិ ការានដសរីភាពរួចផ ត្ពីការ
ដ្វើការដ៏លំបាកដោយកតី ឺចាប់ និងការទរទរឱសយ
ការបងហូរដញើសដដើរសបីខ្ត្រស់ គឺជាអ្វីខ្ដលរន សសសម្រសនរ
ចង់បាន។ រន សសសជាដម្រចើនគិត្ថា ការកាលសយដៅជារ
ហ្ដសដឋីានអ្ត្ថន័យ ដោយសារខ្ត្ដគដជឿថា វអាច
កាត្់បនថយភាពតានត្ឹងចិត្ត និងទ្រៃន់ននការខ្សវងរក
ការផគត្់ផគង់ ខ្ដលអាចអ្ន ញ្ញសត្ឱសយដយើងដផ្តសត្

ចពមលើ ទុំងអវ់ដែលអនក្ព្ត្ូវ
ការពែើមាបីខិត្ខុំព្បងឹដព្បង និង
ព្ត្ូវបនតបុំពេញក្ិចចការ 
អនុញ្ញាត្ឱាយអនក្ដវែងរក្ពោល
បុំណងរបវ់អនក្ គឺវថតិ្ពៅ
ក្នុងព្េះរាជាយថ្នព្េះ។ 



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
អាររែណ៍ដលើដគ្លបំណង និងកិចចការរបស់ដយើង។ ការដលងដឆ្សត្ានការដពញនិយរ
យ សងខាលសំងដោយ សារខ្ត្វផតល់ការផគត្់ផគង់ ដោយរិនចាំបាច់ជាប់ ក់ព័នធនឹងការង្រ
បដញ្ចញពលករែ និងជាការរត្់ដគចដចញពីបណាដសសារបស់ខ្ផនដីកនុងម្របព័នធហិរញ្ញវត្ថុ។ លសបិច
ដបាកបដញ្ឆសត្ឱសយកាលសយជាអ្នកានឆប់រហ័ស សរសបូរដកើត្ានដ ើងកនុងម្រគប់ទ្ម្ររង់ និងដៅខ្ត្
បនតដ្វើការផសសពវផសាយតាររយៈអ្ ៊ីខ្រ៉ែល និងការបដង្ហសះតារដហវសប  ក។ ដហត្ ដូដចនះដហើយដៅ
កនុងបរិបទ្ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ដយើង ដយើងម្រត្ូវការដឆលើយត្បនឹងសំណួររួយថា៖ ដត្ើានផលូវណា
រួយខ្ដលដយើងអាចម្រត្លប់ដៅរកនលៃទ្ី៧ ជានលៃខ្ដលអ្វីៗម្រគប់យ សងចប់សពវម្រគប់ និងឥត្
ដៅហែង ដហើយានអ្វីៗខ្ដលដយើងអាចរកបានវិញខ្ដរឬដទ្  ចដរលើយដនាះគឺជាចដរលើយឮថា 
បាន! រដបៀបខ្ដលដរឿងដនាះដកើត្ដ ើង និងការយល់ដឹងពីចសាប់ដផសសងៗរបស់ម្រពះរជសយននម្រពះ
ខ្ដលនឹងបដងកើត្ជាលទ្ធផលម្របដភទ្ដនាះ គឺជាដគ្លបំណងរបស់ដសៀវដៅរួយកសាលដនះ។ 
ខ្ុំដឹងថាបទ្ពិដសា្របស់អ្នកជារួយនឹងជីវិត្ ឬសូរសបីខ្ត្ជារួយនឹងម្រក រជំន ំ និងម្រគិសត
បរិស័ទ្បានឱបជាប់នូវគំនិត្ខ្បបដទ្វវិទ្សាថា ភាពម្រកីម្រកគឺជាភាពវិស ទ្ធ ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំសូរ
ធ្នាចំដ ះអ្នកថា រល់ចដរលើយខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការដដើរសបីចដម្ររើនលូត្លាស់ដ ើង និងសថិត្ដៅ
ជាប់នឹងកិចចការខ្ដលអ្ន ញ្ញសត្ឱសយអ្នកដ្វើការរ ករកដគ្លបំណងរបស់អ្នក គឺដៅកនុងម្រពះរជសយ
ននម្រពះ។

  អ្នករល់គ្្សខ្ដលជាជនម្រកខសសត្់ដអ្ើយ! អ្នកានស ភរងគលដហើយដសបិត្អ្នករល់គ្្ស
បានទ្ទ្ួលម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។

លូកា ៦៖២០

 ចដរលើយដឆលើយត្បដៅកាន់ភាពម្រកខសសត្់គឺជាម្រពះរជសយននម្រពះ! ដនះគឺជាខគរពីរដំបូង
ខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានដឹកនាំខ្ុំដៅរកដពលខ្ដលម្រទ្ង់ចាប់ដផតើរបដម្រងៀនខ្ុំអ្ំពីចសាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
ននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ។ ជាការពិត្ណាស់ ដដើរសបីកាន់ខាជសប់នូវគំនិត្ដនះ អ្នកនឹងម្រត្ូវការដឹងពី
អ្ត្ថន័យននគំនិត្កនុងម្រពះរជសយននម្រពះ ខ្ដលខ្ុំបានដរៀបរប់រួចរកដហើយដនះ។ ដហើយខ្ុំគិត្ថា
អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ានការយល់ដឹងចសាស់លាស់អ្ំពីអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើងដៅកនុងសួនឧទ្សានដអ្
ខ្ដន ពិត្ម្របាកដដៅដពលខ្ដលដលាកអ្ោំបានម្របម្រពឹត្តិអ្ំដពើបាប។ ដូដចនះសូរអ្ន ញ្ញសត្ឱសយខ្ុំ
ចំណាយដពលបនតិចដដើរសបីរំឭក។ 

 ដៅម្រគ្ដដើរដំបូងបងអស់ ដលាកអ្ោំ និងនាងដអ្វ សគ្្សនការបាររភពីអ្វីទំងអ្ស់ ពួក
ដគគ្្សនជំងឺ គ្្សនបញ្ហសទក់ទ្ងនឹងការផគត្់ផគង់ រករំខានដល់គំនិត្របស់ពួកដគជាម្របចាំនលៃ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដនាះដទ្។ ជាដរៀងរល់នលៃ អ្វីខ្ដលពួកដគម្រត្ូវគិត្ដល់ដនាះគឺកិចចការរបស់ពួកដគ ជាកិចចការ
ម្រសលាញ់ម្រពះជាាចសស់ ម្រសលាញ់គ្្សដៅវិញដៅរក និងខ្លរកសាខ្ផនដី និងសួនឧទ្សានខ្ដល
ម្រពះជាាចសស់បានម្របទនរកពួកដគ។ ភាពភ័យខាលសចគ្្សនវត្តានដៅកនុងជីវិត្របស់ពួកដគដទ្។ 
ក៏ប៉ែ ខ្នតដពលខ្ដលដលាកអ្ោំ បានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើកសបត្់នឹងម្រពះ ជាការពិត្ណាស់អ្វីៗបានផ្លសស់ 
បតូរ។ ដូចខ្ដលខ្ុំបាននិយយរួចរកដហើយថាារសាតាំងបានកាលសយជាម្រពះននដលាកិយដនះ 
រន សសសបានោច់ដចញពីម្រពះជាាចសស់ ដហើយម្រពះជាាចសស់បានោច់ដចញពីការានសិទ្ធិម្រសប
ចសាប់រកដលើរន សសស។ ដលាកអ្ោំានការភាញសក់ដផអើលយ សងខាលសំង ចំដ ះការពិត្លែីរួយអ្ំពី
រដបៀបខ្ដលជីវិត្ានដំដណើរការ។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ខាងដម្រការដនះជាម្រពះបនទូលខ្ដលម្រពះជា
ាចសស់ម្របទនឱសយដលាកអ្ោំបនាទសប់ពីដលាកបានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើបាប។ 

ដោយអ្នកបានសា្សប់តារ កសយម្របពនធ ដហើយបរិដភាគខ្ផលដ ើខ្ដលដយើង
ហ្រម្របារដនាះដីនឹងម្រត្ូវបណាដសសា ដម្រ ះខ្ត្អ្នក។ ដីនឹងដ ះដចញជាបនាលស និង
អ្ញ្ចសញដហើយអ្នកនឹងបរិដភាគត្ិណជាត្ិទំងឡាយខ្ដលដ ះដៅតារទ្ីវល។  
ដូដចនះ អ្នកនឹងកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នាជាដរៀងរល់នលៃ អ្ស់រួយជីវិត្។

ដលាក បសបត្តិ ៣៖១៧

 ការដនឿយហត្់ដពញដោយកតី ឺចាប់ ដញើសហូរម្រសក់ កតីបាររភ និងគំនិត្ត្ស ូដដើរសបី
រស់ បានកាលសយដៅជាអ្វីខ្ដលដលបម្រត្បាក់ការគិត្របស់ដលាកអ្ោំ និងនាងដអ្វ សដហើយ។ 
ដគ្លបំណងរបស់ពួកដគ ជាខ្ផនការខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានសម្រាប់ពួកដគដនាះ ឥ ូវដនះ
បានបាត្់បង់ដៅតារផលូវរត្់ម្របណាំង និងកនុងសររភូរិចសាំងដដើរសបីឱសយខ្ត្បានរស់។ កិចចការដ៏អ្
សាចសរសយរបស់ដលាកអ្ោំ និងដគ្លបំណងរបស់គ្ត្់ឥ ូវដនះបានកប់បាត្់ដៅដោយសារខ្ត្
ការខវល់ខាវសយពីជីវិត្ និងត្ម្ររូវការចំដ ះការផគត្់ផគង់។ គ្ត្់ដរើលខ្លងដឃើញថាខលួនគ្ត្់ជា
នរណា។ ដគ្លបំណងខ្ត្រួយគត្់ខ្ដលគ្ត្់អាចដរើលដឃើញដៅដពលដនះគឺដ្វើយ សងណា
ដដើរសបីរស់ ខ្ដលត្ម្ររូវឱសយគ្ត្់ដ្វើការកិចចការយ សងលំបាក និងបងហូរដញើសសម្រសាក់ជានិចច។ 
ដរើលដៅគ្្សនអ្វីផ្លសស់បតូរដម្រចើនដទ្តាំងពីរ នរកទ្ល់ឥ ូវដនះ។ 

 សពវនលៃដនះ កនុងនារជាម្រគូគង្វសលា្សក់ ខ្ុំបានដឃើញថាសំណួរខ្ដលរន សសសភាគ
ដម្រចើនបានសួររកខ្ុំដនាះគឺថា ដត្ើខ្ុំគួរដ្វើដូចដរតចដៅចំដ ះជីវិត្រួយដនះ  រូលដហត្ ខ្ដល
ពួកដគសួរដូដចនះដោយសារខ្ត្កនុងដលាកិយដនះតាំងពីសរ័យដលាកអ្ោំរក រន សសសចាត្់ទ្ ក
ថា ការខ្សវងរកការផគត្់ផគង់គឺជាដគ្លបំណង ខ្ដលដគអាចយករកវស់សទង់អ្វីៗម្រគប់យ សង



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
ដផសសងដទ្ៀត្។ ការសដម្ររចចិត្តដផសសងៗខ្ត្ងខ្ត្បានដ្វើដ ើងខ្ផអកដលើរូលោឋសនរបស់ល យ រិន
ខ្រនខ្ផអកដលើដគ្លបំណងដទ្។ ទំងល យ និងត្ម្ររូវការចង់បានល យ អាចបងខំរន សសសឱសយ
ម្រពរទ្ទ្ួលដ្វើការង្រខ្ដលពួកដគសអប់។ ជាការពិត្ រន សសសភាគដម្រចើនហ្ក់រិនបានដឹងថា
ពួកដគជានរណាឱសយពិត្ម្របាកដដទ្។ សូរកត្់សាគសល់ចំណុចដនះទ្ កច ះ ម្របសិនដបើអ្នករិន
សាគសល់ម្រពះជាាចសស់ដទ្ ដនាះអ្នកនឹងរិនដឹងពីការរចនារបស់ម្រទ្ង់សម្រាប់ជីវិត្អ្នកដទ្។ ម្រទ្ង់ជា
ម្រពះខ្ដលបានបដងកើត្អ្នក ។ 

 រន សសសជាដម្រចើនពិត្ជាដម្រសកឃ្លសនចង់ខ្សវងរកឱសយដឹងថា ពួកដគជានរណាខាលសំងណា
ស់។ ដៅកនុងដលាកិយដនះ ពួកដគហ្ក់ដូចជាម្រត្ូវបានដគដរើលដឃើញថាម្រត្ឹរជាចំនួនប៉ែ ដណា្សះ 
ក៏ប៉ែ ខ្នតចំដ ះម្រពះជាាចសស់ពួកដគពិត្ជាសា្សម្រពះហសដដ៏ពិដសស និងានភាពខ សខ្បលកពីគ្្ស
រួយ ានជំនាញ និងសកាតសន ពលខ្ដលគ្្សននរណាា្សក់ដផសសងដទ្ៀត្ាន។ ក៏ប៉ែ ខ្នតដោយសារ
ខ្ត្ពួកដគរិនសាគសល់ម្រពះជាាចសស់ ដហើយជាការពិត្ណាស់ពួកដគរិនសាគសល់ខលួនដគដទ្ ពួកដគ
ខ្សវងរកត្នរលរបស់ខលួនឯងដៅកខ្នលងខ្ដលរិនម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ ពួកដគអ្ន ញ្ញសត្ឱសយវបសប្រ៌ផតល់ត្នរល
ឱសយពួកដគ តាររយៈការទ្ទ្ួលសាគសល់អ្វីខ្ដលានកំណត្់ដៅកនុងវបសប្រ៌។ ក៏ប៉ែ ខ្នតរូបភាពននរូប
លត្កនុងម្របព័នធផសសពវផសាយ និងកនុងកញ្ចក់ននរបសប្រ៌ទំងអ្ស់គឺជាការផ្លសស់បតូរននម្រសដាល។ 
កនុងដពលខ្ដលអ្នកគិត្ថាអ្នកកំព ងឈានដជើងចូលរកត្ម្ររង់ជួរជារួយនឹងអ្វីខ្ដលដគដៅ
ថាអាចទ្ទ្ួលយកបាន អ្នកនឹងដឹងថាវបានផ្លសស់បតូរ ដហើយអ្នកកំព ងសថិត្ដៅពីដម្រកាយដគ
រួចដៅដហើយ។

 ខ្ុំអាចដៅចាំពីកាលខ្ុំដៅទ្ីម្រក ងបា សរីស និងបានដដើរដៅតារផលូវជារួយនឹងម្ររិន
ោ។ ជាការពិត្ណាស់ ទ្ីម្រក ងបារីសលសបីលសាញខាងរ៉ែូត្ដពញនិយរ ដហើយដៅកនុងឆ្សំរួយ
ដនាះ រ៉ែូត្ដពញនិយរដៅទ្ីដនាះគឺពណ៌ម្របដផះ និងពណ៌ដ្្ស។ ដរើលដៅតារបងអួចហ្ង
នីរួយៗដឃើញស ទ្ធខ្ត្ពណ៌ម្របដផះ និងដ្្ស។ ដពលខ្ុំសរលឹងដរើលដៅតារផលូវ ដៅកនុងទ្ិស
ទំងពីរ ខ្ុំអាចដឃើញរន សសសរប់រយនាក់កំព ងដដើរជារួយដយើង។ ខ្ុំពិត្ជាភាញសក់ដផអើលយ សង
ខាលសំងដោយរិនដឃើញានពណ៌ណាដផសសងសូរសបីខ្ត្បនតិចដ ើយ។ រន សសសា្សក់ៗ ដោយរិន
ដលើកខ្លងនរណាា្សក់ដ ើយ បានដសលៀក ក់ ពណ៌ម្របដផះ និងពណ៌ដ្្ស។ ានរន សសសដល់
ដៅរប់រយនាក់ ខ្ដលដរើលដៅដូចៗគ្្ស។ ដត្ើដពលណាជាដពលច ងដម្រកាយ ខ្ដលរន សសសា្សក់
បានម្របាប់អ្នកថាពួកដគចូលចិត្តពណ៌ម្របដផះ  ក៏ប៉ែ ខ្នតដៅនលៃដនាះ រន សសសជាដម្រចើននាក់ហ្ក់
ដូចជាចសាស់កនុងចិត្តណាស់ពួកដគចូលចិត្តពណ៌ម្របដផះ ឬពណ៌ដ្្ស។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

 ដោយសារខ្ត្សា្ស្ដៅកនុងការទ្ទ្ួលបានការផគត្់ផគង់ានការលំបាក និងដ្វើឱសយ
ដយើងបាត្់បង់អ្ត្តសញ្ញសណ ចំដ ះអ្វីខ្ដលដយើងគិត្ថានឹងជួយដល់ដយើងកនុងការខ្សវងរកវ 
និងានការទ្ទ្ួលសាគសល់ ម្ររិនោ និងខ្ុំបានបដងកើត្នូវ កសយដសាលសករួយ ខ្ដលដយើងបានដ្វើ
ការអ្្ិបសាយជាដម្រចើនឆ្សំរកដហើយខ្ដលនិយយថា ដបើអ្នករនិដោះម្រសាយដរឿងល យដទ្ 
អ្នកនឹងរករិនដឃើញដជាគវសនាខលួនដ ើយ!  ការធ្លសក់ជាទសករកនុងការត្ស ូដដើរសបីបានរស់ 
ផតល់ឱសយអ្នកានដពលដវលាបនតិចបនតួចដដើរសបីអ្ដងកត្ និងបដងកើត្ជដម្ររើសជាដម្រចើន។ ការពិត្ដនាះ
គឺ ដពលខ្ុំបានខ្ចករំខ្លក ានដពលជាដម្រចើនរន សសសដ្វើការសដម្ររចចិត្តជ ំវិញដគ្លដៅនន
ការខ្សវងរក ឬការលាក់ទ្ កនូវការផគត្់ផគង់។ ពួកដគបានដបាះបង់នូវចំណង់ចំណូលចិត្ត
ដោយសារខ្ត្ម្របាក់ខ្ខ និងដបាះបង់និរិត្តសម្រាប់ខ្ត្ការផគត្់ផគង់។ ការពិត្ដនាះគឺដយើងបាន
ទ្ទ្ួលរងសា្ស្ខាលសំង ដោយសាខ្ត្ផនត្់គំនិត្ខំឱសយខ្ត្បានរស់របស់ដយើង ននការខិត្ខំដ្វើការ
យ សងលំបាក និងការងហូរដញើសខ្ដលបានដ្វើឱសយដយើង ប់ានស បិននិរិត្ត។ ភាពភ័យខាលសច
បានឃ ំឃ្ំងស បិននិរិត្តរបស់ដយើងទ្ ក ដហើយកងវះខាត្ការផគត្់ផគង់បានឃ ំឃ្ំងស បិន
និរិត្តរបស់ដយើងឱសយជាប់ដៅកនុងសភាពរិនអាចដ្វើអ្វីបាន។ 

 ខ្ុំអាចដៅចាំបានដពលខ្ដលស បិនរបស់ខ្ុំ ខ្ដលធ្លសប់ខ្ត្ចង់បានល យចាក់សាំង
ឱសយម្រគប់ម្រគ្ន់បានដបើកឡានដល់ផទះ ដោយដបាះបង់នូវអ្វីដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដលជាការសំខាន់បំផ ត្
កនុងកនុងការផ្លសស់បតូរជីវិត្ដចាល។ ដៅដពលដនាះ ខ្ុំរិនបានយកចិត្តទ្ កោក់ដលើនិរិត្ត្ំៗ
ដផសសងដទ្ៀត្ដ ើយ។ ានខ្ត្ការបង់ម្របាក់នលលជួលផទះម្របចាំខ្ខ ដនាះដហើយជាការម្រសដរើម្រសនរ
ទំងអ្ស់ខ្ដលខ្ុំបានដផ្្សត្ដលើ។ ខ្ុំទ្ទ្ួលសាគសល់ថាវពិបាកកនុងការដរើលដឃើញឆងសយជាងការ
ត្ស ូដដើរសបីរស់ ដពលអ្នកម្រត្ូវការអាហ្រជាបនាទសន់ ឬជួបម្របទ្ះនឹងត្ម្ររូវការចាំបាច់ភាលសរៗ
ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ដពលដលាកអ្ោំបានដបាះបង់ម្រពះរជសយននម្រពះដចាល ានពិភពដលាកលែីទំងម្រស ង
ននដសចកតីសាលសប់ ភាពភ័យខាលសច ការត្ស ូរស់ និងភាពសលន់ដសាលសបានម្រគបដណតប់ជីវិត្របស់គ្
ត្់។ ខ្ុំម្របាកដចិត្តណាស់ថាដយើងទំងអ្ស់គ្្សដឹងថាដត្ើភាពភ័យខាលសចវានសភាពខ្បប
ណា។ ខ្ុំអាចរំឭកពីដរឿងដម្រចើនរប់រិនអ្ស់ដៅកនុងជីវិត្ផ្ទសល់ខលួនខ្ុំ ខ្ដលដពញដោយភាព
សលន់ដសាលស ភាពអាា សស និងភាពភ័យខាលសចដោយសារខ្ុំបានរងទ្ កខអ្ស់រយៈ ដពល ៩ ឆ្សំដ៏ខ្វង
អ្នាលសយកនុងភាពវឹកវរខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយច ងដម្រកាយខ្ុំម្រត្ូវដោះម្រសាយបញ្ហសខ្ដលខ្ុំទ្ទ្ួល
រងពីភាពសលន់ដសាលស និងរស់ដៅដោយពឹងដលើថា្សំរាងសប់អាររែណ៍។ ការរស់ដៅកនុងម្របព័នធខ្ដល



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
ានបណាដសសាដលើខ្ផនដីននការត្ស ូដដើរសបីរស់ បានបណតុះបណាដសលដយើងឱសយឈានដៅរកទ្សសស
នៈវិស័យអ្វិជជានរួយអ្ំពីជីវិត្។ រន សសសរួយចំនួនដោះម្រសាយនឹងបញ្ហសដនះបានម្របដសើរ
ជាងអ្នកដផសសង ក៏ប៉ែ ខ្នតដោយគ្្សនម្រពះម្រគិសត ផនត្់គំនិត្អ្វិជជានដនះនឹងដៅបនតម្របាប់ដយើងថា 
ដយើងរិនលអម្រគប់ម្រគ្ន់ដទ្។ 

 ដត្ើអ្នកធ្លសប់ឮនរណាា្សក់និយយដទ្ថា ក ំានសងសឃឹរដពក ខ្ដរឬដទ្ កាលដៅ
ពីដកែង ម្របសិនដបើខ្ុំ រំដភើបនឹងដរឿងណារួយខ្ដលឪព កខ្ុំគិត្ថាជាដរឿងដឆត្លៃង់ដនាះ គ្ត្់
រ ខជានិយយថា នលៃណារួយកូននឹងដចះគិត្ដូចជារន សសសដពញវ័យ ។ ដោយសារខ្ត្
ដហត្ ដនះដហើយ ជា្រែតាខ្ុំរិនអ្ន ញ្ញសត្ឱសយខលួនឯងម្រសនរពីអ្វីរួយដ ើយ ដលើកខ្លងខ្ត្វជា
អ្វីខ្ដលឪព ករបស់ខ្ុំកំណត្់ថាជាដរឿងចាំបាច់។ ខ្ុំដជឿថាឪព ករបស់ខ្ុំបានទ្ទ្ួលការ ឺចាប់
ដោយសារខ្ត្គ្ត្់្ំធ្ត្់ដៅកនុងផទះរួយខ្ដលានរន សសសម្របរឹក ដហើយដនះជាអ្វីរសា សងខ្ដល
គ្ត្់ម្រត្ូវដ្វើដពលគ្ត្់្ំធ្ត្់ដ ើងខ្ដរ។ 

 និយយដោយដសា្សះម្រត្ង់ ដយើងទំងអ្ស់គ្្សគឺជារន សសសខ្ដលានជំនាញខាង
បាររភតាំងពីកំដណើត្រកដរ៉ែលះ។ ភាពភ័យខាលសចគឺជាដរឿង្រែតាដៅកនុងដលាកិយដនះដៅដហើយ។ 
ម្របសិនដបើអ្នកនឹងយកដពល ប់បនតិច ដហើយគិត្អ្ំពីវ ដនាះ កសយថា ដទ្ បានធ្លសក់រកដលើ
ដយើងតាំងពីដពលខ្ដលដយើងចាប់កំដណើត្រកដរ៉ែលះ។ ដទ្ អ្នករិនអាចយករបស់ដនាះបាន
ដទ្។ ដទ្ សូរោក់វច ះវិញ។ ដទ្ អ្នករិនអាចដៅដល់ដៅដនាះបានដទ្។ ដទ្ អ្នករិន
អាចរកម្របាក់លែរទ្ិញរបស់ដនាះដទ្។ ដៅទ្ីបំផ ត្ ដយើងក៏ម្រសាប់ខ្ត្ ប់និយយ កសយថា 
បាទ្ ចាស  ចំដ ះដរឿងណារួយដលើកខ្លងខ្ត្ ចំដ ះការរត្់ដគចរតងាកសលចំដ ះសករែភាព
ណារួយខ្ដលដ្វើឱសយចិត្តគំនិត្ដយើងសពឹកម្រសពន់ ចំដ ះកាលៈដទ្សៈជាក់ខ្សតងជាដម្រចើនរបស់
ដយើង ដម្របៀបដូចជាការបរិដភាគអាហ្រខ្ដលដយើងចូលចិត្តបំផ ត្ដម្រចើនហួសកំណត្់ដូដចនះឯ
ង។ 

 ានការសិកសារួយបានបា សន់ម្របាណថា ចំនួនក ារជារ្សយរខ្ដលឮ កសយថា ដទ្ 
ឬ ក ំ ានដម្រចើនជាង ១៤៨ ០០០ដង កនុងដពលខ្ដលពួកដគចដម្ររើនវ័យដ ើង ដម្របៀបដ្ៀប
ជារួយនឹង កសយថា បាទ្ ចាសា៎ ម្រត្ឹរខ្ត្ពីរបី ន់ដងប៉ែ ដណា្សះ។

 
កាលសយជាាតសយខ្ដលនយិយថាបាន ចំដ ះអ្វីខ្ដលលអបំផ ត្សម្រាប់កូន  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

 កាលពីដពលលែីៗដនះ ខ្ុំបានដ្វើសននិបាត្ម្របចាំឆ្សំរួយអ្ំពីការផគត្់ផគង់ ដហើយដៅ
កនុងដវទ្ិកាដនាះខ្ុំបានោក់រលយនតា សក ដសរ ៊ីឆ្សំ២០១៧ ដដើរសបីបងអួត្រន សសសម្រគប់គ្្ស
ចសាស់ៗខ្ត្រតង។ ាចសស់រលយនតដនាះជាអ្នកចូលរួរកនុងម្រក រជំន ំរបស់ខ្ុំ និងបានដម្របើម្របាក់ស ទ្ធ
ទ្ិញរលយនតដនាះ ខ្ដលានត្នរលដល់ដៅជិត្ ៤០០ ០០០ដ លាលសរ។ ដពលអ្នកចូលរួរទំងអ្ស់
បានចូលរក ពួកដគា្សក់ៗបានស្ប់ខ្ស្ង និងបានសរលឹងដរើលដៅរលយនតដនាះ ម្រគប់គ្្សបាន
ដៅដរើលវ ចង់ដរើលវឱសយកាន់ខ្ត្ជិត្។ ក៏ប៉ែ ខ្នតដទះបីជាពួកដគទំងអ្ស់គ្្សស្ប់ខ្ស្ងរលយនត
ដនាះ ចំណុចខ្ដលខ្ុំចង់បង្ហសញពួកដគតាររយៈការោក់បង្ហសញវដៅដលើដវទ្ិកា រិនខ្រន
ដដើរសបីជំរ ញឱសយពួកដគានដគ្លដៅានជីវភាពសាភសរៈនិយរដទ្ ក៏ប៉ែ ខ្នតផទុយដៅវិញ គឺចង់
បដម្រងៀនពួកដគពីដរដរៀនរួយ។ រន សសសទំងអ្ស់គ្្សរកផតុំគ្្សដៅជ ំវិញឡានដនាះ ទំងអ្ស់គ្្ស
បាននិយយថាពួកដគចង់សាកលសបងដបើកវ។ 

 ខ្ុំបានដឹងពីការបណតុះបណាដសលឱសយដម្របើ កសយថា ដទ្  ខ្ដលពួកដគទ្ទ្ួលបានរកពី
ម្របព័នធននបណាដសសាដលាកិយ ដពញដោយកិចចការដ៏លំបាក និងការបងហូរដញើសខ្ដលដ្វើឱសយពួក
ដគខ្ម្រសកដ ើងដោយរិនដឹងខលួននូវ កសយថា ដទ្ អ្នកគ្្សនផលូវបានដ្វើជាាចសស់រលយនតដនះដទ្! 
ដទ្ អ្នកគ្្សនផលូវរកម្របាក់ទ្ិញវបានដនាះដទ្ ក ំដចះខ្ត្ម្រសនរអ្ី ។ ដោយសារខ្ត្ការបណតុះបណាដស
លឱសយដម្របើ កសយថា ដទ្  ខ្ដលពួកដគទ្ទ្ួលបាន ដហើយដយើងទំងអ្ស់គ្្សក៏ទ្ទ្ួលបាន ពួក
ដគភាគដម្រចើនដៅទ្ីដនាះរិនទំងគិត្ថាចង់ដ្វើជាាចសស់រលយនត ផងដោយសារខ្ត្ផនត្់
គំនិត្ដនះរិនអាចដរើលដឃើញ ឬទ្ទ្ួលយកការដ្វើជាាចសស់បានដទ្។ ដទះជាយ សងណាក៏
ដោយ ម្របសិនដបើខ្ុំដៅបនតផ្លសស់បតូររលយនតរួយដា សងរតង ពីរលយនតត្នរលនលល ដៅដល់រលយនត
ខ្ដលានត្នរល្ូរនលលជាងដគ ដនាះជាការពិត្ណាស់ថាខ្ុំនឹងោក់តាំងរលយនតរួយដៅដលើ
ដវទ្ិកាដនាះរ ខជាានពួកដគខលះគិត្ និងនិយយថា ខ្ុំចង់ចូលចតិ្តឡានដនាះ ខ្ុំគួរខ្ត្ទ្ិញវ
រួយ ។ 

 ដត្ើខ សគ្្សម្រត្ង់ណា  ទំងអ្ស់ដនះគឺបង្ហសញអ្ំពីរដបៀបខ្ដលពួកដគដរើលរកខលួន
ឯង សកាតសន ពលរបស់ដគ និងត្នរលរបស់ឡានដនាះ។ ពិត្ខ្រនដហើយ គួរខ្ត្ានពួកដគពីរបី
នាក់ខ្ដលនិយយដៅខលួនដគថា ខ្ុំនឹងដ្វើជាាចសស់ឡានដនាះកនុងនលៃណារួយរិនខាន  ឬ
អាចនឹងានរន សសសរួយចំនួនដៅទ្ីដនាះខ្ដលានល យ និងបានដរើលដៅរលយនតដនាះកនុង
រដបៀបដផសសង។ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំម្របាកដចិត្តណាស់ថាសម្រាប់ពួកដគភាគដម្រចើន ការដ្វើជាាចសស់ដលើរល
យនតម្របដភទ្ដនះរិនទំងសថិត្ដៅកនុងគំនិត្របស់ពួកដគផង។ ចំដ ះរហ្ដសដឋីខ្ដលបាន



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
ចំណាយល យទ្ិញរលយនតដនាះ ការពិត្ដៅគ្ត្់ានរលយនត ដល់ដៅ៦ ដម្រគឿងឯ
ដណាះ។ ចំដ ះផនត្់គំនិត្របស់គ្ត្់ វម្រត្ឹរខ្ត្ជារលយនតដ៏អ្សាចសរសយរួយដម្រគឿង។ ដពលគ្ត្់
ដឃើញរលយនតដនាះ គ្ត្់ាននិរិត្តកនុងការដ្វើជាាចសស់ដលើវ ដហើយបានចាប់ដផតើរដ្វើការបញ្ជស
ទ្ិញវពីម្របដទ្សអ្ ៊ីតាលីរក ដហើយបនាទសប់រកបានឱសយដគដឹកជញ្ជូនវតារកបា សល់រកផទះរបស់
គ្ត្់កនុងម្របដទ្សអាដររិក។ វគ្្សនអ្វីពិបាកដទ្សម្រាប់គ្ត្់កនុងការដ្វើសករែភាពតារនិរិត្ត
របស់គ្ត្់ដោយសារខ្ត្គ្ត្់ានការផគត្់ផគង់។ ដៅម្រត្ង់ដនះគឺជាកូនដសាសំខាន់រួយដៅរក
ការសម្រាក  ការផគត្់ផគង់គឺជាការគ្ំម្រទ្ដល់និរិត្ត។ 

ក្ូនពស្វុំខាន់៖ 

ការ្គត្់្គង់គជឺាការោុំព្ទែល់នមិិត្ត 
 ម្របសិនដបើគ្្សនការផគត្់ផគង់ដទ្ដនាះ គឺគ្្សននិរិត្តដទ្ ដហើយនឹងានម្រត្ឹរខ្ត្ការត្ស ូ
រស់ដៅប៉ែ ដណា្សះ។ ម្របព័នធននបណាដសសាដលាកិយរបស់ភាពម្រកីម្រកបានលួចស បិននិរិត្តរបស់
ដយើង និងអ្នាគត្របស់ដយើងដៅ។ ខ្ុំដឹងថារលយនត  គឺជាឧទហរណ៍ទ្ូដៅរួយ ក៏
ប៉ែ ខ្នតវបង្ហសញពីអ្វីខ្ដលខ្ុំចង់និយយ។ រន សសសដៅទ្ីដនាះរិនទំងអ្ន ញ្ញសត្ឱសយខលួនដគស បិន
ចង់កាលសយជាាចសស់រលយនតម្របដភទ្ដនាះផង ដោយសារខ្ត្ពួកដគដរើលដៅវថាជាអ្វីខ្ដលខលួន
រិនអាចាន។ ម្របសិនដបើពួកដគស បិនចង់បានបនតិច ដហើយអ្ន ញ្ញសត្ឱសយខលួនដគស បិនចង់
កាលសយជាាចសស់របស់វដនាះ ការបណតុះបណាដសលខ្ដលពួកដគទ្ទ្ួលបានពីម្របព័នធននបណាដសសា
ដលាកិយ នឹងខ្ម្រសកោក់ពួកដគវិញថា ពិត្ជាខជះខាជសយល យខ្រន! ក៏ប៉ែ ខ្នតច ះម្របសិនដបើអ្នក
ានល យ ២៥ លានដ លាលសរជាល យស ទ្ធដៅកនុងគណនី្នាគ្ររបស់អ្នក(ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ឧបា
ប៉ែ ដណា្សះ)  រលយនតរួយដម្រគឿងដនាះនឹងដរើលដៅដូចជាានត្នរលដថាកខ្ដលអ្នកអាចទ្ិញវ
រួយដម្រគឿងរកដដើរសបីខ្ត្ដម្របើវដៅនលៃច ងសបាតសហ៍ប៉ែ ដណា្សះ។ ទំងអ្ស់ដនះគឺជាបញ្ហសរបស់ទ្សសស
នៈ ដហើយដោយសារខ្ត្ម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់ានបនទូលថា រល់ម្រពះបនទូលសនសា
របស់ម្រពះជាាចសស់គឺ កសយថា បាទ្ ចាស  ដហើយនិង អាខ្រ៉ែន (សូរឱសយដកើត្ដ ើងច ះ)  ដនាះ
ទ្សសសនៈរបស់អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ានការផ្លសស់បតូរ ដដើរសបីឱសយានការគិត្ដូចជាម្រពះជាាចសស់ម្រពះត្ម្ររិះ។ 

 ម្រពះម្រគិសដបានដ្វើឱសយម្រពះបនទូលសនសាទំងប៉ែ នា្សនរបស់ម្រពះជាាចសស់បាន
សដម្ររចសពវម្រគប់ទំងអ្ស់។ ដហត្ ដនះដហើយបានជាដយើងដ ល កសយ អាខ្រ៉ែន



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដៅកាន់ម្រពះជាាចសស ់តាររយៈម្រពះម្រគិសដ ដដើរសបីដលើកត្ដរកើងសិរីរ ងដរឿងរបស់ 
ម្រពះអ្ងគ។

២ កូរិនលូស ១៖២០

 ដយងតារវចនាន ម្រករ និយរន័យរបស់ទ្សសសនៈគឺ៖ ឥរិយបលជាក់លាក់រួយ
ចំដ ះ ឬរដបៀបរួយននទ្ំនាក់ទ្ំនងអ្វីរួយ គឺជាការយល់ដឃើញ ឥរិយបល បរិបទ្ ឬការបក
ម្រសាយរួយ។ ជាទ្ូដៅទ្សសសនៈគឺជារដបៀបខ្ដលអ្នកគិត្យ សងពិត្ម្របាកដអ្ំពីអ្វីរួយ។

 ម្រត្ង់ដនះគឺជាគំនិត្រួយខ្ដលខ្ុំចង់ឱសយអ្នកគិត្។ ដលាកអ្ោំគឺជាម្រពះរជប ម្រតារួយ
អ្ងគរ នដពលខ្ដលគ្ត្់បានច ះចូលជារួយនឹងារសាតាំង។ ដហត្ ដូដចនះដហើយម្របសិនដបើ
អ្នកបានដឃើញគ្ត្់បនាទសប់ពីការធ្លសក់ច ះរួយដនាះ អ្នករ ខជាដឃើញប រសដ៏ម្រកីម្រកា្សក់ រួរ
ជារួយនឹងម្រក រម្រគួសារដ៏រដញរនញ៉ែរួយ (ដលាកកាអ្ ៊ីនជាកូនម្រប សគ្ត្់បានសាលសប់ដលាកដអ្
បិលជាបអូនម្រប សគ្ត្់) ដហើយអ្នករ ខជាគិត្ថា គ្ត្់រិនខ្រនជារន សសសសំខាន់ដទ្។ ក៏ប៉ែ ខ្នតអ្វី
ខ្ដលអ្នកដរើលរិនដឃើញដនាះគឺថាគ្ត្់ានឈារជ័រជាខ្សរជវងសស។ ដទះបីជាអ្នករិនអាច
ដរើលដឃើញគ្ត្់ដៅកនុងសាសភាពដនាះកតី គ្ត្់ពិត្ជាបានដកើត្រកដដើរសបីម្រគប់ម្រគង និង
កាន់អ្ំណាចដៅកនុងជីវិត្របស់គ្ត្់។ ការពិត្រួយដនះក៏ម្រត្ូវយករកអ្ន វត្តជារួយអ្នកដូច
គ្្សផងខ្ដរ។ អ្នករិនអាចដរើលរកខលួនឯង ដោយខ្ផអកដលើទ្ីកខ្នលងខ្ដលអ្នកដៅ អ្វីខ្ដលអ្នក
ាន និងកាលៈដទ្សៈបចចុបសបននរបស់អ្នក ដហើយយកវរកកាត្់ដសចកតីដលើសកាតសន ពលរបស់
អ្នកដ ើយ។ អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ដរើលសរលឹងដរើលដៅដដើរកំដណើត្ដ៏ានសកាតសន ពលរបស់អ្នក។ 

 ខ្ុំអាចចងចាំបានដពលខ្ដលខ្ុំកំព ងឆលងកាត្់កាលៈដទ្សៈដ៏លំបាកជាដម្រចើន និង
ដពលខ្ដលខ្ុំកំព ងខ្ត្ជួបម្របទ្ះបញ្ហសរួយចំនួន ខ្ដលដរើលដៅ្ំជាងខលួនខ្ុំ។ ខ្ុំបានម្រប រ
រ ខនឹងការសដម្ររចចិត្តរួយចំនួន ខ្ដលនឹងទរទរឱសយខ្ុំចំណាយល យដម្រចើនជាងចំនួន
ខ្ដលខ្ុំានដៅកនុងនដ។ ខ្ុំានអាររែណ៍ដឹងពីអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានបនទូលរកខ្ុំពីអ្វីខ្ដល
ខ្ុំម្រត្ូវដ្វើ ក៏ប៉ែ ខ្នតកាលដនាះខ្ុំដៅខ្ត្ានភាពខា្សសដអ្ៀនបនតិចបនតួចកនុង ការដ្វើវ។ ម្រពះអ្ាចសស់
បានម្របទនស បិនរួយរកខ្ុំកនុងដពលដនាះ។ ខ្ុំបាន
ជិះដសះរួយដៅដលើកំពូលភនំរួយ។ ខ្ុំានោវរួយ
ដៅកនុងនដ។ ដៅពីដម្រការខ្ុំ ឯដជើងភនំឯដណាះានកង
ទ្័ព ដបើរិនខ្រនរប់ ន់នាក់ដទ្ គឺរប់រយនាក់ជិះដលើ
ខនងដសះរបស់ពួកដគ ដោយដលើកោវដៅកនុងនដដដើរសបី

អនក្ព្ត្ូវការបតូរទវាេនៈ ពែើមាបី
ផ្លាវ់បតូរ ពែើមាបីគតិ្បានែចូជា
ព្េះជាម្ចាវ់ម្នព្េះត្ព្មិះ។ 



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
ម្របយ ទ្ធជារួយខ្ុំ។ ខ្ុំានគ្្សខ្ត្ា្សក់ឯងដៅដលើចដងកះភនំ ដហើយខ្ុំម្របាកដចិត្តណាស់ថា ពួកដគ
ានចំនួនដម្រចើនរប់រិនអ្ស់។ សំដ ងរួយដៅកនុងការយល់សពវរបស់ខ្ុំបានបនលឺ កសយទំង
ដនះថា សូរក ំដរើលម្រសាលខលួនឯងអ្ី ហ្កសរី!  ដោយឮដូដចនះ ខ្ុំបានដលើកោវរបស់ខ្ុំដ ើង 
និងចាប់ដផតើរជិះដសះច ះពីដលើភនំដៅរកសម្រត្ូវរបស់ខ្ុំ រកដល់ដពលឥ ូវដនះដោយដរើល
ដឃើញការវយល ករបស់ខ្ុំ សម្រត្ូវក៏វយល កដោយរត្់ដ ើងរកដលើភនំខ្ដរ ទំងដលើកោវ
របស់ពួកដគដ ើងផង។ ដពលខ្ុំកំព ងត្ម្ររង់ដៅរកពួកដគ ខ្ុំបានខ្ម្រសកឮៗថា ។

 ដពលខ្ុំភាញសក់ដ ើង ខ្ុំបានដឹងថាដនាះគឺជាអ្វីខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់ានបនទូលរកខ្ុំ និង
ជាការដលើកទ្ឹកចិត្តដល់ខ្ុំជាលែីរតងដទ្ៀត្ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំរិនដឹងថា កសយ ានអ្ត្ថន័យដូច
ដរតចដ ើយ។ ានប រសា្សក់ដៅកនុងម្រក រជំន ំខ្ុំ ខ្ដលបានដ្វើជាម្រគូគង្វសលអ្ស់រយៈដពល ៣០
ឆ្សំ និងបានសិកសាភាសាជាដម្រចើន។ ខ្ុំបានសួរគ្ត្់ខ្ម្រកងលគ្ត្់ដឹងពីអ្ត្ថន័យ កសយដនះ 
ដហើយគ្ត្់ម្របាប់ថាគ្ត្់នឹងជួយរកដរើលអ្ត្ថន័យវ។ ដៅនលៃបនាទសប់គ្ត្់បានទ្ូរស័ពទរកខ្ុំ 
ដហើយបានម្របាប់ខ្ុំថា កសយថា ានន័យថាម្រពះននផគរលាន់។ ខ្ុំបានអ្រគ ណគ្ត្់ និង
ពិត្ជាស្ប់ខ្ស្ងចំដ ះអ្វីខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់បានម្របាប់ដល់ខ្ុំ។ ចំដ ះរ ខសម្រត្ូវ ខ្ុំបដញ្ចញ
សំដ ងដូចជាផគរលាន់! រិនថាខ្ុំម្របាប់វិញ្ញសណអាម្រកក់ថាខ្ុំទ្ន់ដខសាយប៉ែ ណា្សក៏ដោយ ដៅ
ដពលខ្ដលខ្ុំនិយយ សំដ ងខ្ុំដម្របៀបបាននឹងផគរលាន់ (អ្ំណាច) ដៅកាន់វ។ 

 កាលដនាះខ្ុំកំព ងអ្្ិបសាយដៅកនុងសននិបាត្ការផគត្់ផគង់ដំបូងរបស់ដយើង កនុងឆ្សំ
២០១០ និងនិយយពីដរឿងដនះ។ ដពលខ្ុំម្របាប់ពីដរឿងដនះ ខ្ុំបានដ្វើការសននិោឋសនជារួយនឹង
អ្វីខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់ានបនទូលរកខ្ុំដៅកនុងស បិនដនាះថា ដពលខា្សំងសម្រត្ូវដរើលដឃើញអ្នក
រត្់ចូលដៅរកពួកដគ ហ្កសរីដអ្ើយ សំដ ងអ្នកដម្របៀបបាននឹងផគរលាន់ ខណៈដពលខ្ុំនិយយ
 កសយថា ានសំដ ងដូចជាផគរលាន់ ានសំដ ងទ្ះនដឮៗដម្របៀបដូចផគរលាន់លាន់កនុង
បរិយកាសទំងរូល។ គ្្សនដភលៀង គ្្សនសំដ ងផគរលាន់ពីរ នរកដទ្ ដហើយសំដ ងដនាះគឺជា
សំដ ងទ្ះនដលាន់ដូចផគរលាន់ ខ្ដលលាន់ឮដពញរួយយប់ដនាះ។ រន សសសខ្ដលចូលរួរដៅ
កនុងយប់ដនាះដៅទ្ីដនាះានការភាញសក់ដផអើលយ សងខាលសំង។ ក៏ប៉ែ ខ្នតគ្្សននរណាា្សក់ានអ្ំណរ
ហួសម្របាណជាងខ្ុំដពលដនាះដ ើយ ដោយខ្ុំបានដឹងថាម្រពះជាាចសស់បានោក់ម្រពះបនទូល
ថា អាខ្រ៉ែន  របស់ម្រទ្ង់ដៅដលើអ្វីខ្ដលខ្ុំបាននិយយ ដហើយវក៏ម្រត្ូវយករកអ្ន វត្តជារួយ
នឹងកូនៗទំងអ្ស់របស់ម្រទ្ង់ខ្ដរ។ កនុងដពលជារួយគ្្សដនាះខ្ដរ កាដររ សទ្ូរទ្សសសន៍ជាដម្រចើន



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

កំព ងរំកិលដៅរកៗកនុងយប់ដនាះខ្ដរ ដហើយម្របសិនដបើអ្នកចង់ដរើលម្រពឹត្តិការណ៍ដនាះ អ្នក
អាចចូលដៅកាន់ត្ំណភាជសប់ដនះ៖ 1 ។

 ដូដចនះម្រត្ង់ដនះគឺជាគំនិត្ខ្ដលអ្នកម្រត្ូវយល់។ 

 ទសករគ្្សនស បនិនរិតិ្ត្ដំ ដំទ្!

 ដត្ើទសករស បិនអ្ំពីអ្វី  ការ ប់សិន! ដនាះដហើយជាអ្វីខ្ដលដគស បិន។ ពួកដគ
ស បិនដឃើញដា សង ៥៖០០ ខ្ដលពួកដគចំណាយដពលដរើលនា ិការបស់ពួកដគដពញដពល
 ក់កណាដសលនលៃនីរួយៗរបស់ពួកដគកនុងដពលរដសៀល ដោយម្រគ្ន់ខ្ត្ចង់ឱសយដល់ដា សង ប់ 
និងបានដចញពីដ្វើការ។ ពួកដគស បិនអ្ំពីដពលវិសសសរកាល ពួកដគស បិនពីការចូលនិវត្តន៍ 
ពួកដគស បិនថាពួកដគនឹងានល យដហើយអាច ប់ដ្វើការបាន។ ទសករស បិនអ្ំពីការ
 ប់ រិនខ្រនអ្ំពីការបដងកើត្ការង្រខ្លរដទ្ៀត្ដទ្! ផនត្់គំនិត្របស់ទសករ ឬទ្សសសនៈរបស់
ទសកររិនបដងកើត្អ្វីលែី ឬបដងកើត្ការង្រដទ្ វខ្សវងរកវិ្ីណារួយដដើរសបីដចញឱសយផ ត្ពីការង្
រ។ ទសករា្សក់ានអាររែណ៍ថាដពញហូរដហៀររួចដៅដហើយ ដហើយដរើលរិនដឃើញពីសកាតសន 
ពលខ្ដលដ្វើដំដណើរឆលងកាត្់គ្ត្់ជាដរៀងរល់នលៃទល់ខ្ត្ដសាះ។ 

 ដដើរសបីកាលសយជាកសាល និងរិនកាលសយដៅជាកនទុយ ផនត្់គំនិត្របស់អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ផ្លសស់បតូរ
ពីភាពជាទសករា្សក់ ដៅជាាចសស់ និងជាអ្នកបដងកើត្ា្សក់។ អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ានស បិននិរិត្តជាលែី
រតងដទ្ៀត្។ អ្នកម្រត្ូវការដរើលដឃើញដលើសពីគំនិត្ខ្ដលអ្នកគិត្ថាអ្នកជានរណា ដទះបីជាអ្នក
អាចនឹងដរើលដៅដូចជាទ្ន់ដខសាយដៅកនុងខ្ខសសខ្ភនករបស់ខលួនអ្នកក៏ដោយ ម្រត្ូវដ្វើឱសយវិញ្ញសណ
អាម្រកក់ដឃើញថាអ្នកានសំដ ងដម្របៀបដូចជាផគរលាន់។ អ្នកានដលាហិត្រជវងសស ដៅកនុង
សរនសឈារអ្នក ដហើយអ្នកម្រគ្ន់ខ្ត្ម្រត្ូវការគិត្ និងដ្វើសករែភាពខ្បបដនាះប៉ែ ដណា្សះ។ 

 ខ្ុំានរិត្តភកតិា្សក់ជារហ្ដសដឋីវល់លាន។ គ្ត្់ានផទះដ៏ម្រសស់សាអសត្ជាដម្រចើន 
ផទះទំងដនាះសថិត្ដៅដលើសរ ម្រទ្ ឬដៅដលើបឹង។ ដៅនលៃរួយខ្ុំបានដៅសួរស ខទ្ កខគ្ត្់ ដពល
ដនាះដយើងបានដដើរដៅតារផលូវដៅជាប់ាត្់ទ្ឹក កណាដសលចំដណារកបា សល់ជាដម្រចើន។ ដៅដពល
ដយើងដដើរកាត្់ទ្ូករួយៗ គ្ត្់នឹងម្របាប់ពីដឈា្សះាចសស់កបា សល់នីរួយៗម្របាប់ដល់ខ្ុំ។ ខ្ុំនឹងផត
ល់ឧទហរណ៍រួយដល់អ្នកទក់ទ្ងនឹងរដបៀបខ្ដលដយើងដ្វើការសនទនា ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្
ម្របរិត្ដឈា្សះដ ើងដទ្ ដោយសារខ្ត្ខ្ុំដភលចដឈា្សះអ្ស់ដៅដហើយ។ ដនះគឺជាអ្វីខ្ដលរិត្តភកតិខ្ុំ
សនទនាជារួយខ្ុំ៖ កបា សល់ដនះគជឺារបស់ ប ៊ីល សែីត្ ( ) ជាាចសស់ដសវករែខ្លទំ



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
ស ខភាពអ្ូនហយ៉ែូ។ កបា សល់ដៅជាប់ដនាះគឺជារបស់ដលាក ចន រ ូចឺ ( ) ជាាចសស់
ការិយល័យដរធ្វី ។ កបា សល់ដៅជាប់ដនាះដទ្ៀត្គឺជារបស់ដលាក រ សហវ 
នលខ្វល ( ) ជាាចសស់ហ្ងលក់ខ្សសបកដជើងដ៏ម្រសស់សាអសត្រួយកនុងត្ំបន់ហ្យ
ង្រសទីត្ ( ) ។

 ដពលដយើងដដើរឆលងកាត្់កបា សល់រួយជួររួចរកដហើយ ដហើយបនាទសប់ពីដដើរកាត្់
កបា សល់ចំនួន២០រួចរក ខ្ុំបានដឹងថាកបា សល់នីរួយៗជាករែសិទ្ធិរបស់រន សសសា្សក់ខ្ដល
ានអាជីវករែផ្ទសល់ខលួន។ គ្្សនកបា សល់ណារួយជាករែសិទ្ធិរបស់ប គគលសារញ្ញដឈា្សះចូ 

) ខ្ដលដ្វើការពីដា សង ៩ដល់ដា សង ៥ ជានិដយជិត្ដ្វើការដៅត្ូបលក់កាខ្រ រកនុងភូរិដទ្។ 
យ សងណារិញកនុងដពលជាដម្រចើនខ្ុំរិនជំទស់នឹងការដ្វើការដៅឯត្ូបលក់កាដរ រកនុងភូរិដទ្ 
ដហើយខ្ុំក៏រិនជំទស់នឹងការដ្វើជានិដយជិត្ា្សក់ខ្ដរ។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ផតល់ឧទហរណ៍រួយអ្ំពី
ម្របដភទ្រន សសសខ្ដលានម្រទ្ពសយសរសបត្តិ។

 សូរយកចិត្តទ្ កោក់ដោយម្រប ងម្របយ័ត្នចំដ ះអ្វីខ្ដលខ្ុំកំព ងខ្ត្និយយ។ វរិន
 ក់ព័នធនឹងល យខ្ដលពួកដគានដទ្ វគឺ ក់ព័នធនឹងផនត្់គំនិត្ខ្ដលពួកដគាន។ សូរក ំ
ទ្ិញរដទ្ះរ នដពលទ្ិញដសះឱសយដសាះ។ រ នសសសភាគដម្រចើនអាចនឹងនិយយថា ខ្ុំបន់ម្រសន់ស ំ
ឱសយខ្ុំានល យដម្រចើនអ្ ៊ីចឹង ។ អ្វីខ្ដលពួកដគគួរខ្ត្និយយដនាះគឺ ខ្ុំបន់ម្រសន់ឱសយខ្ុំាន
គំនិត្ដូចជាពួកដគ! ពួកដគានទ្សនសសនៈដផសសងអ្ំពីជីវិត្ និងអ្ំពីខលួនដគ។ 

 ានម្រក រម្រគួសារភាគដម្រចើន ធ្លសប់បានឈានដៅដល់ការទ្ទ្ួលបានម្របាក់ចំណូល 
ខ្ដលអាចចាត្់ទ្ កថាជាចំណូលដ៏ដម្រចើនហូរដហៀរដនាះដទ្។ ានការសិកសារួយពីដពលលែីៗ
ដនះថា ានអ្នកបំដពញការង្រជាជនជាត្ិអាដររិកម្របាណ ៥១% រកម្របាក់ចំណូលបានត្ិច
ជាង ៣០ ០០០ដ លាលសរកនុងរួយឆ្សំ។  ានចំនួនម្របជាជនជាង ក់កណាដសលកនុងម្របដទ្ស
ដយើងទ្ទ្ួលបានម្របាក់ចំណូលត្ិចជាង ៣០ ០០០ដ លាលសរអ្ ៊ីចឹងឬ  ម្របសិនដបើអ្នកសថិត្កនុងវ័
យនរភឆ្សំ និងដទ្ើបខ្ត្ចាប់ដផតើរដចញដ្វើការ ឬអ្នកកំព ងសថិត្កនុងរ ខត្ំខ្ណងខ្ដលអ្នកចង់បាន 

 
លាដហើយវណណៈកណាដសល៖ ានអ្នកបំដពញការង្រជាជនជាត្ិអាដររិកម្របាណ ៥១% 

រកម្របាក់ចំណូលបានត្ិចជាង ៣០ ០០០ដ លាលសរកនុងរួយឆ្សំ។ ច ងបញ្ចប់ននកតមី្រសនររបស់ជនជាត្ិអាដររិក
នលៃទ្ី២១ ខ្ខត្ លា ឆ្សំ២០១៥

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដហើយល យរិនខ្រនជាអាទ្ិភាពកំពូលរបស់អ្នកដនាះអ្នករ ខជារិនអ្ីដទ្ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំដឹងថា
សម្រាប់ម្របជាជនកនុងម្របដទ្សខ្ុំជាង ក់កណាដសល រិនសថិត្កនុងសាថសនភាពដូចអ្នកដទ្។ ខ្ុំដឹង
ថាពួកដគម្រត្ូវការល យ។ សូរដជឿខ្ុំច ះ ខ្ុំបានដៅដល់ផទះរប់ ន់រកដហើយកនុងរយៈដពល
ជាង៣៦ឆ្សំរកដនះ ដៅកនុងអាជីវករែខាងដសវករែហិរញ្ញវត្ថុ ដហើយខ្ុំបានដឃើញពីការម្រត្ូវ
ការល យដនះរ នដគ។ 

 ដូដចនះដហត្ អ្វីបានជាពួកដគគ្្សនម្របាក់ចំណូលដម្រចើនជាងដនះ  រ នដពលខ្ដលអ្នក
ខ្ម្រសកថាជីវិត្អ្នកជួបដរឿងអ្យ ត្តិ្រ៌យ សងណា ឬដរឿងខ្ម្រសកថាអ្នកជាជនរងដម្រគ្ះ ឬអ្ំពីដរឿង
ឥត្ម្របដយជន៍ដផសសងដទ្ៀត្ដនាះ ខ្ុំនឹងម្របាប់អ្នកថា ដរឿងខ្បបដនះដកើត្ានដោយសារខ្ត្ដហត្ 
ផលពីរ។ ទ្ីរួយ ពួកដគជាប់អ្នាទសក់របស់ម្របព័នធននបណាដសសាដលាកិយដពញដោយភាពម្រកីម្រក 
និងរិនសាគសល់ពីម្រពះរជសយននម្រពះ ក៏ដូចជាដគ្លការណ៍ដផសសងៗននការផគត្់ផគង់របស់ម្រទ្ង់។ ទ្ីពីរ 
គឺពួកដគបានដិត្ោរជាប់នូវគំនិត្អ្វិជជាន ដហើយក៏ដោយសារខ្ត្ការបណតុះបណាដសលននប
ណាដសសាដលាកិយ ខ្ដលពួកដគបានទ្ទ្ួល និងដោយសារខ្ត្ពួកដគរករិនដឃើញនូវផលូវដចញ 
ដទះបីជាានផលូវដចញរួយអាចនឹងសថិត្ដៅចំដ ះរ ខពួកដគក៏ដោយច ះ។ ជាទ្ូដៅទសករ
ានចិត្តគំនិត្រួយខ្បរដៅរកភាពជាទសករ ដូចខ្ដលខ្ុំបានខ្ចកចាយរួចរកដហើយដនះ។ 
ពួកដគរិនបានដឃើញពីឱកាសដ ើយដៅដពលខ្ដលពួកដគកំព ងខ្សវងរកការសម្រាក។ សូរ
ម្រប ររ ខជារួយនឹងដរឿងដនះច ះថាដបើគ្្សនចដរលើយពិត្ម្របាកដដទ្ រន សសសនឹងដបាះបង់អ្វី
ខ្ដលានដៅកនុងដួងចិត្តរបស់ដគ។

 ខ្ុំសូរដលើកឧទហរណ៍រួយ ខ្ដលខ្ុំបានដម្របើដៅកនុងវគគសិកាខសសាលាជាដម្រចើនរក
ម្របាប់ដល់អ្នក។ ឧបាថា ខ្ុំម្របាប់អ្នកថាខ្ុំអាចដោះម្រសាយរល់បញ្ហសល យកាក់ទំងអ្ស់
របស់អ្នកដោយដម្របើខ្ត្ម្របដយគដ៏ង្យម្រសួលរួយ។ សូរដម្រត្ៀរម្រកោស និងដ្្សនដរបស់អ្នក 
ដម្រ ះខ្ុំនឹងធ្នាជូនអ្នកថាអ្វីខ្ដលខ្ុំនិយយជាចដរលើយរបស់អ្នក។ ដត្ើអ្នកដម្រត្ៀររួចរល់
ដហើយ ឬដៅ សូរដរើលដនះដហើយជាចដរលើយ៖ សូររកចំណូលសរ បម្របចាំឆ្សំឱសយបានម្របាំ
លានដ លាលសរកនុងឆ្សំដនះ។ ដពលខ្ុំនិយយឃ្លសដនះដៅដលើដវទ្ិកា ម្រគប់គ្្សចាប់ដផតើរអ្ស់សំដណើ
ច។ ក៏ប៉ែ ខ្នតដហត្ អ្វីបានជាពួកដគដសើច  ដោយសារខ្ត្ពួកដគរិនអាចដរើលដឃើញថាខលួនដគ
អាចរកម្របាក់ចំនួនដម្រចើនខ្បបដនាះបាន ដហើយពួកដគក៏រិនគិត្ថាវរិនអាចដៅរួចដទ្ កនុងការ
រកចំណូលសរ បឱសយបាន៥លានដ លាលសរកនុងរួយឆ្សំខ្បបដនះ។ 



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
 បនាទសប់រកខ្ុំបានម្របាប់ពួកដគថា គ្្សនផលូវណាខ្ដលពួកដគអាចដ្វើជាាចសស់ករែសិទ្ធិ
ដលើអ្វីខ្ដលពួកដគរិនអាចដរើលដឃើញដនាះដទ្។ បនាទសប់ពីដនាះខ្ុំបានដ្វើលំហ្ត្់ដនាះរតង
ដទ្ៀត្ ក៏ប៉ែ ខ្នតដលើកដនះខ្ុំបនតទ្ាលសក់ចំនួនដលខឱសយដៅទបជាងរ ន៖ ២០០ ០០០ដ លាលសរ 
១០០ ០០០ដ លាលសរ ៧០ ០០០ដ លាលសរឬ ៤០ ០០០ដ លាលសរកនុងរួយឆ្សំ។ ដៅទ្ីបំផ ត្ខ្ុំបានម្របាប់
ពួកដគថា ខ្ុំនឹងនិយយពីត្ួដលខខ្ដលអ្នកនឹងនិយយ កសយថា “ចំនួនដនះដហើយ។ ង្យ
ម្រសួលណាស់។ ខ្ុំអាចរកម្របាក់ប៉ែ ដណណះបាន” ។ 

 បនាទសប់រកខ្ុំបាននិយយម្របាប់ពួកដគពីដរឿងរួយដផសសងដទ្ៀត្។ ឧបាថាខ្ុំគឺជាអ្នក
ជំនួញដ៏ានម្រទ្ពសយសរសបត្តិា្សក់ដៅកនុងអាជីវករែនាំដចញ។ ខ្ុំចង់នាំបាល់ដចញដៅម្របដទ្ស
ចិន ដហើយខ្ុំម្រត្ូវការជំនួយខលះដដើរសបីជួយដវចខចប់បាល់ទំងដនាះដដើរសបីដ្វើការដឹកជញ្ជូន។ ខ្ុំ
ម្របាប់ពួកដគថាខ្ុំនឹងបង់ល យឱសយពួកដគ៥០០ដ លាលសរសម្រាប់បាល់នីរួយៗខ្ដលពួកដគបាន
ោក់ចូលដៅកនុងម្របអ្ប់។ ឧបាថាពួកដគអាចដវចខចប់បាល់បាន ២០០បាល់កនុងរួយនលៃ 
ខ្ដលពួកដគអាចរកល យបានម្របាណ ១០០ ០០០ដ លាលសរ កនុងរួយនលៃ។ ខ្ុំក៏នឹងផតល់កិចច
សនសារយៈដពលរួយឆ្សំសម្រាប់ការដវចខចប់បាល់ដល់ពួកដគកនុងអាម្រតាត្នរលដខ្ដលផងខ្ដរ។ 
ឥ ូវដនះម្របសិនដបើខ្ុំម្របាប់ពួកដគថាចដរលើយរបស់ពួកដគដនាះគឺ ការរកចំណូលសរ បបាន៥
លានដ លាលសរកនុងរយៈដពល ១២ខ្ខ ដត្ើពួកដគនឹងដឆលើយត្បខ្បបណាដៅ  ង្យម្រសួលណាស់ 
គ្្សនបញ្ហសអ្វីដទ្ អ្នកអាចរកម្របាក់បាន៥លានដ លាលសរយ សងង្យម្រសួលពីការង្រដនាះ។
 ដត្ើខ សខ្បលកគ្្សម្រត្ង់ណា  អ្វីខ្ដលខ សគ្្សដនាះគឺខ្ផនការរួយ។ ខ្ផនការរួយដ្វើឱសយ
អ្វីៗដរើលដៅខ សខ្បលកគ្្ស។ ម្រពះជាាចសស់ខ្ដលបានបដងកើត្អ្នករកសាគសល់ពីខ្ផនការដនាះ និង
អ្វីៗម្រគប់ខ្បបយ សងខ្ដលអ្នកម្រត្ូវដ្វើគឺសាតសប់ឮពីវ។ ដូដចនះវដៅជារួយនឹងម្រពះរជសយននម្រពះ។ 
ដពលម្រពះជាាចសស់បានម្របទនស បិននិរិត្តដនាះដល់ខ្ុំដដើរសបីចាប់ដផតើរដ្វើអាជីវករែ ដហើយ
បនាទសប់រកបានបង្ហសញខ្ុំពីរដបៀបដ្វើវ ម្របាក់ចំណូលរបស់ខ្ុំដៅរិនទន់បានផ្លសស់បតូរដៅ
ដ ើយដទ្ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំកាលដនាះខ្ុំបានខ្ម្រសកដៅកនុងចិត្តថា កិចចការដនះង្យម្រសួលដទ្ដត្ើ! 
បញ្ហសដរឿងល យកាក់របស់ខ្ុំចប់ដហើយ ខ្ុំានខ្ផនការរួចដហើយ!

 ដយើងសាគសល់ចសាស់នូវគដម្រាងការខ្ដលដយើងបានដម្រគ្ងទ្ កសម្រាប់អ្នក
រល់គ្្ស ជាគដម្រាងការខ្ដលផដល់ដសចកដីស ខសានតដល់អ្នករល់គ្្ស គឺរិនខ្រនឱសយ
អ្នករល់គ្្សម្រត្ូវដវទ្នាដទ្។ ដយើងនឹងផដល់ដសចកដីសងសឃឹរ និងអ្នាគត្លអឱសយអ្នករល់
គ្្ស - ដនះជាម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះអ្ាចសស់។

ដយដរា ២៩៖១១



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

 ម្រពះជាាចសស់ានខ្ផនការឱសយអ្នកចម្ររ ងចដម្ររើនដ ើង! ដពលអ្នករកដឃើញថាម្រពះជា
ាចសស់ានខ្ផនការសម្រាប់ឱសយអ្នកចម្ររ ងចដម្ររើន ដនាះអ្នកបានយក នះដលើសររភូរិ ក់ក
ណាដសលដៅដហើយ! សូរសាតសប់ខ្ុំ ការដោះម្រសាយបញ្ហសដរឿងល យកាក់វរិនសែុគសា្សញដពក
ដទ្។ ការផគត្់ផគង់គឺជាការគ្ំម្រទ្ដល់និរិត្ត! វពិត្ជាសារញ្ញខ្រនខ្ទ្ន។ ចដរលើយដឆលើយត្បដៅ
នឹងការគ្្សនដម្រគឿងរហូបអាហ្រ គឺការានដម្រគឿងរហូបអាហ្រ។ ចដរលើយដឆលើយត្បដៅនឹងការម្រត្ូវ
ការផទះ្ំជាងដនះរួយ គឺការានផទះរួយ្ំជាងដនះ។ ចដរលើយដឆលើយត្បដៅនឹងឡានខ្ដល
ានគ ណភាពលអ គឺជាដ្វើជាាចសស់របស់ឡានខ្ដលានគ ណភាពលអ។

 ខ្ុំដឹងថាខ្ុំកំព ងខ្ត្និយយដខ្ដលៗដៅម្រត្ង់ដនះ ក៏
ប៉ែ ខ្នតខ្ុំក៏ធ្លសប់ដបើកបរឡានចាស់ម្រទ្ រដម្រទរអ្ស់ដពល
ជាដម្រចើនឆ្សំខ្ដរ។ អ្នកអាចដរើលដឃើញខ្ុំតាំងពីចាងសយ
ដៅឆងសយជាងរួយគី ូដីរ នឯដណាះ ដោយសារខ្ត្

ខ្ផសសងឡានរបស់ខ្ុំហ យម្រទ្ដលារពីដម្រកាយម្រគប់ទ្ី
កខ្នលងខ្ដលខ្ុំដៅ។ ខ្ុំសាគសល់អាររែណ៍តានត្ឹងចិត្ត
ខ្ដលអាចដកើត្ានដោយសារខ្ត្បញ្ហសឡានខូច ដៅ
ដពលខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការដ្វើដំដណើរដៅទ្ីណារួយ។ ខ្ុំក៏
សាគសល់អាររែណ៍ននការដដើរចូលដៅកនុងម្រក រហ  នខ្ចក

ចាយរលយនតរួយកខ្នលង និងបានទ្ិញឡានលែីរួយដម្រគឿងដោយម្របាក់ស ទ្ធខ្ដរ។ សូរទយ
ដរើលថាានអ្វីដកើត្ដ ើង  គឺគ្្សនការតានត្ឹងចិត្ត គ្្សនការម្រពួយបាររភដទ្ៀត្ដទ្។ ដហត្ អ្វី  
ដោយសារខ្ត្ត្ម្ររូវរបស់ខ្ុំម្រត្ូវបានបំដពញរួចដៅដហើយ រសា សងដទ្ៀត្ខ្ុំក៏ានដសចកតីស ខ
សានតខ្ដរ។ ខ្ុំអាចដផ្តសត្អាររែណ៍ដលើអ្វីខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវដ្វើជាជាងម្រត្ូវដោះម្រសាយបញ្ហសដផសសងៗ
ជារួយឡានខូចរួយដម្រគឿង។

ការពិត្ដៅកនុងបញ្ហសដនះគឺថារន សសសភាគដម្រចើនម្រត្ូវដោះម្រសាយជារួយនឹងបញ្ហស
ល យកាក់រហូត្ដល់ដ្វើឱសយខលួនឯងធ្លសក់ខលួនសថិត្ដៅដម្រការភាពតានត្ឹងដសទើរខ្ត្ដពញរួយ
ជីវិត្ពួកដគ។ ពួកដគអាចនឹងកំព ងខ្ត្បំដពញការង្រអ្ស់ដពលជាដម្រចើនដា សងដដើរសបីពសាយរ
សដម្ររចបាននូវអ្វីខ្ដលពួកដគគ្្សនដៅកនុងជីវិត្របស់ខលួន។ រិត្តទំងអ្ស់គ្្សដអ្ើយ ការដ្វើខ្បប
ដនះរិនម្រសបនឹងម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់សម្រាប់ជីវិត្អ្នកដទ្។

ក្នុង មជាព្បជាជនពៅក្នុង
ព្េះរាជាយថ្នព្េះ អនក្ម្នវិទធិ
ព្វបចាាប ់ព ើ រាល់ចាាប់ 
និងពោលការណ៍ គឺម្ន
វព្ម្ប់ឱាយអនក្អាចដវែងរក្
បានក្នុងពេលឥ ូវពនះ។ 



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
 ដូចជាអ្វីខ្ដលខ្ុំបានដរៀបរប់រ នដនះរកថា រន សសសដបាះបង់កតីម្រសនរ និងចំណង់
ចំណូលចិត្តរបស់ពួកដគដដើរសបីខ្ត្ម្របាក់ខ្ខពីការង្រជាដម្រចើនខ្ដលពួកដគរិនចូលចិត្ត។ ជា
ទ្ូដៅទសកររិនខ្រនជារន សសសខ្ដលសបសាយចិត្តយ សងខាលសំងដទ្។ ខ្ត្គួរឱសយដសាកសាតសយ
ណាស់រន សសសជាដម្រចើនកំព ងរស់ដៅកនុងសភាពខ្បបដនះ ពួកដគរិនសបសាយចិត្តនឹងកខ្នលង
ខ្ដលពួកដគរស់ដៅ រិនសបសាយចិត្តនឹងភាពគួរឱសយសអប់ដខពើរ និងកតីអ្ស់សងសឃឹរកនុងជីវិត្
របស់ពួកដគ។ ប៉ែ ខ្នតជាក់ខ្សតងកខ្នលងទំងដនាះម្រគ្ន់ខ្ត្ជាទ្សសសនៈ ផ្លសស់បតូររួយខ្ដលឃ្លសត្
ដចញពីដសរីភាព ឬដូចជាអ្វីខ្ដលខ្ុំដទ្ើបខ្ត្បានខ្ចករំខ្លករួចរកដហើយអ្ំពីការានខ្ផនការ
ប៉ែ ដណា្សះ។

 ខ្ុំនឹងដលើកពីឧទហរណ៍ផ្ទសល់ខលួនរួយម្របាប់ដល់អ្នក។ រន សសសជាដម្រចើនកនុង
ចំដណារអ្នកទំងអ្ស់គ្្សដឹងថាខ្ុំចូលចិត្តដ្វើការបរបាញ់សត្វ និងសទូចម្រត្ី ជិះកង់ និងដ ើងភនំ
ជាដដើរជាសករែភាពណារួយខ្ដលដ្វើដៅខាងដម្រៅ។ ខ្ុំ្ំធ្ត្់ដ ើងកនុងរដឋអ្ូនហយ៉ែូ ដៅកនុង
សហគរន៍ខ្ម្រសចាកសរត្ូចរួយខ្ដលម្រត្ូវបានដគសាគសល់ថាជាទ្ីម្របជ ំជនសថិត្កនុងវលទ្ំនាប។ 
ដគបានដៅវថាជាទ្ីម្របជ ំជនសថិត្កនុងវលទ្ំនាបគឺដោយសារខ្ត្ វដូចជាអ្វីខ្ដលអ្នកអាច
ម្រសនរដរើលបានថា វាននផទដីរបដសែើ។ ជាការពិត្ណាស់ដីខ្បបដនាះានលកខណៈលអ
ម្របដសើរសម្រាប់កសិករ ក៏ប៉ែ ខ្នតវរិនខ្រនជាដីខ្ដល ានដទ្សភាពទក់ទញបំផ ត្ដនាះដទ្។ 
ខ្ុំបានច ះដឈា្សះដៅដលើម្របព័នធអ្ ៊ីនដ្ើណិត្ដដើរសបីដរើលរល់ទ្សសសនាវដតីអ្ំពីការបរបាញ់ និងការ
ដនសាទ្ខ្ដលខ្ុំអាចរកបានានដូចជាទ្សសសនាវដតី 

 និងទ្សសសនាវដតីដផសសងដទ្ៀត្។ ខ្ុំនឹងអានដរឿងដ៏អ្សាចសរសយជាដម្រចើនអ្ំពីការសទូចម្រត្ី និងការ
បរបាញ់សត្វនម្រព និងភនំដ៏ម្រសស់សាអសត្ជាដម្រចើនដៅទ្ិសខាងលិច និងភនំខ្ដលានពណ៌ដខៀវ
ម្រសង្ត្់ជាដម្រចើន ដៅម្រជលងភនំ ខ្ដលចំណាយដពលដៅដល់ម្រត្ឹរខ្ត្រួយ
ដា សងប៉ែ ដណា្សះតារទ្ិសខាងដកើត្។ ខ្ុំរិនធ្លសប់ដៅដលងដៅកនុងត្ំបន់ទំងដនាះដទ្។ ដពលខ្ដល
ខ្ុំបានដឃើញភនំជាដលើកដំបូងដនាះ គឺដៅដពលខ្ុំានអាយ  ៤០ឆ្សំ។ 

 ដត្ើដហត្ អ្វីដៅ  កាលដនាះខ្ុំានម្របាក់សម្រាប់ដ្វើដំដណើរ ខ្ុំានទំងឡានផ្ទសល់ខលួន 
ទំងសិទ្ធិដបើកបរឆលងកាត្់រដឋ ផលូវ ៧០កាត្់តារម្រស កកំដណើត្ខ្ុំ និងដ្វើដំដណើរដៅទ្ិសខាង
លិចឆលងកាត្់ភនំរ ក់ឃី ( ) ខ្ត្រតង។ ក៏ប៉ែ ខ្នតបញ្ហសដ៏ពិត្ម្របាកដដនាះគឺថា ខ្ុំរិនខ្ដលគិត្
សូរសបីខ្ត្រតងអ្ំពីការដៅទ្ីដនាះ ឬសូរសបីខ្ត្អ្ន ញ្ញសឱសយខលួនឯងគិត្ពីវ ខ្ុំនឹងដៅទ្ីដនាះដៅនលៃ
ណារួយ ។ ខ្ុំបានដសៃើចសរដសើរដល់ទ្ីកខ្នលងទំងដនាះតាររយៈសនលឹករូបលត្រដលាងៗដៅ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

កនុងទ្សសសនាវដតីរួយ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំគិត្ថាចង់ដៅទ្ីដនាះដសាះ។ ទ្ីកខ្នលងទំងដនាះរិនសថិត្ដៅ
ឆងសយដល់ឋានម្រពះច័នទដូចអ្វីខ្ដលខ្ុំគិត្ដទ្ វម្រគ្ន់ខ្ត្ថា ខ្ុំគិត្ថាការដៅទ្ីដនាះវរិនអាចដៅ
រួចដសាះ។ ទ្ីបំផ ត្ដពលខ្ុំានអាយ ៤០ឆ្សំ ខ្ុំបានដបើកបរដចញដៅទ្ិសខាងលិច ដៅដល់ខ្ុំ
ដសទើរខ្ត្រិនដជឿនូវអ្វីខ្ដលអ្វីខ្ដលខ្ុំបានបាត្់បង់ដៅកនុងជីវិត្ដនះដសាះ។ ឥ ូវដនះខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្
ចំណាយដពលយ សងដហ្ចណាស់រតងកនុងរួយឆ្សំជារួយនឹងត្ំបន់ភនំ។ រិត្តទំងអ្ស់គ្្ស
ដអ្ើយ ដៅខាងដម្រៅានអ្វីៗជាដម្រចើនដទ្ៀត្ខ្ដលអ្នករិនដឃើញកនុងដពលឥ ូវដនះ។ អ្នកអ្សាចស
រសយជាងអ្វីខ្ដលអ្នកដឃើញឥ ូវដនះ! ានទ្សសសនៈរួយដផសសងដទ្ៀត្ចំដ ះជីវិត្ខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការ
ដរើលដឃើញ និងទ្ទ្ួលបទ្ពិដសា្។ 

 ដពលអ្នកចាបដ់ផតើរយល ់នងិដរៀនពរីដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយននម្រពះានដដំណើរការ នងិ
អ្វខី្ដលម្រពះរជសយននម្រពះម្របាបអ់្នកពអី្វខី្ដលានរចួដៅដហើយ ដនាះទ្សសសនៈរបសអ់្នកនងឹផ្លសស់
បតរូ! 

ដហត្ ដនះ បងបអូនខ្លងជាជនបរដទ្ស ឬជាអាណិកជនដទ្ៀត្ដហើយ គឺបងបអូនជា
ជនរួរជាត្ិជារួយម្របជាជនដ៏វិស ទ្ធ និងជាម្រក រម្រគួសាររបស់ម្រពះជាាចសស់។

ដអ្ដភសូ ២៖១៩

កនុងនារជាម្របជាជនដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះ អ្នកានសិទ្ធិម្រសបចសាប់ ដហើយរល់ចសាប់ និង
ដគ្លការណ៍ គឺានសម្រាប់ឱសយអ្នកអាចខ្សវងរកបានកនុងដពលឥ ូវដនះ។ ដរឿងដនះធ្លសប់ជា
បញ្ហសរបស់ម្ររិនោ និងខ្ុំ។ រិនថាដយើងជាម្រគិសតបរិស័ទ្ និងម្រសលាញ់ម្រពះជាាចសស់កតី ដយើង
ធ្លសប់ជាម្របជាជនដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះខ្ដលគ្្សនចំដណះដឹងពីចសាប់ និងដគ្លការណ៍ដផសស
ងៗននម្រពះរជសយននម្រពះដទ្។ ដោយសារខ្ត្ទ្សសសនៈដៅានកម្ររិត្របស់ដយើងខ្ដលម្របព័នធប
ណាដសសាដលាកិយបានផតល់រក ដ្វើឱសយដយើងគ្្សនស បិននិរិត្ត។ ក៏ប៉ែ ខ្នតចំដណះដៅវិញដទ្ខ្ដល
ជាអ្ំណាច។ 

 ឧទហរណ៍ដៅកនុងបនទប់សវនាការ កិចចសនសាជួលខ្ដលានច ះហត្ថដលខារួយ
ចសាប់បានបង្ហសញថាអ្នកានសិទ្ធិម្រសបចសាប់ដដើរសបីរស់ដៅកនុងផទះអ្នក។ ការយល់ដឹងថាាន
ឯកសារខ្ដលានច ះហត្ថដលខារួយចសាប់ និងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានយ ត្តិ្រ៌ដដើរសបីធ្នាដល់សិទ្ធិ
ម្រសបចសាប់របស់អ្នកដដើរសបីរស់ដៅកនុងផទះដនាះ ខ្ដលផតល់ឱសយអ្នកនូវដសចកតីស ខសានត និង
អ្ំណរ។ កនុងរដបៀបដូចគ្្សដនះខ្ដរ ការយល់ដឹងពីអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានម្រពះបនទូល និងអ្វី



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
ខ្ដលម្រពះរជសយននម្រពះានសម្រាប់អ្នក ផតល់ឱសយអ្នកនូវទ្ំន កចិត្តដដើរសបីកាន់កាប់អ្វីៗម្រគប់យ សង
ខ្ដលជាករែសិទ្ធិរបស់អ្នកដោយម្រសបចសាប់។ ឧទហរណ៍ ដត្ើភាពចម្ររ ងចដម្ររើនរបស់
កសិករជាអ្វី  ដត្ើជាល យខ្រនឬដទ្  រិនខ្រនដទ្។ ដត្ើជាម្រគ្ប់ពូជខ្ដលគ្ត្់ម្រត្ូវសាបដម្រ ះ
ខ្រនឬដទ្  រិនខ្រនដទ្។ វគឺជាចំដណះដឹងខ្ដលអ្នកានអ្ំពីចសាប់ទក់ទ្ងនឹងការសាបដម្រ ះ 
និងការម្រចូត្កាត្់។ រិនថាគ្ត្់ម្រកីម្រកយ សងណាដនាះដទ្ គ្ត្់នឹងដឹងពីរដបៀបកាលសយដៅជាអ្នក
ានជារិនខាន។ គ្ត្់ម្រគ្ន់ខ្ត្ដ្វើតារចសាប់ដៅដលើខ្ផនដីខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបដងកើត្រក។ 
ដំដណើរការននដពលដវលាសាបដម្រ ះ និងម្រចូត្ផលអាចដកើត្ានដ ើងសម្រាប់កសិកររតង
ដហើយរតងដទ្ៀត្។ 

 គ្ត្់យល់ពីចសាប់ននការម្របរូលផល និងានទ្ំន កចិត្តដពញដលញដលើចសាប់ទំង
ដនាះ។ គ្ត្់សាបដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជខ្ដលានត្នរលរប់ ន់ដ លាលសរដៅកនុងដី ខ្ត្ដទះយ សងណា
គ្ត្់រិនបានភ័យខាលសចដ ើយ។ អ្នកនឹងរិនដឃើញានកសិករណាា្សក់អ្ងគុយដៅខ្កសបរ
ម្រតាក់ទ្័ររបស់គ្ត្់ដពលខ្ដលគ្ត្់បានសាបដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជរួចរល់ ដហើយរកអ្ងគុយយំសាតស
យល យខ្ដលគ្ត្់បានចំណាយទំងប៉ែ នា្សនខ្ដលម្រត្ូវដម្រ ះដចាលដៅដលើដីដនាះដទ្។ រិន
ដូដចា្សះដទ្ គ្ត្់នឹងរិនយំដោយសារខ្ត្ត្នរលម្រគ្ប់ពូជដនាះដទ្។ គ្ត្់នឹងានទ្ំន កចិត្តដលើ
ចសាប់ខ្ដលម្រគប់ម្រគងដលើខ្ផនដីដនះតារ្រែជាត្ិ។ ដត្ើគ្ត្់អាចម្របាប់អ្នកបានខ្ដរឬដទ្ពីរដបៀប
ខ្ដលម្រគ្ប់ពូជលូត្លាស់ដ ើង  ខ្ុំរិនម្របាកដដទ្ថាគ្ត្់អាចម្របាប់បាន ក៏ប៉ែ ខ្នតគ្ត្់អាច
ម្របាប់អ្នកបានថាគ្ត្់កំព ងខ្ត្រកដីបខ្នថរដទ្ៀត្ដដើរសបីោំដ ះ។ ដរឿងដូចគ្្សដនះក៏ជាការពិត្
សម្រាប់អ្នក និងខ្ុំខ្ដរ។ ល ះម្រតាខ្ត្ដយើងសាគសល់ពីចសាប់របស់ម្រពះរជសយននម្រពះ និងានទ្ំន ក
ចិត្តដលើចសាប់ទំងដនាះ រិនដូដចនះដទ្ដយើងរិនអាចរីករយនឹងជីវិត្ខ្ដលម្រពះជាាចសស់បាន
ដរៀបចំទ្ កឱសយដយើងរស់ដៅដទ្។ 

 ដរឿងរួយដ៏គួរឱសយរំដភើបបំផ ត្កនុងចំដណារដរឿងជាដម្រចើនដនាះគឺ ដយើងបានដ្វើជា
សាកសសីថាដៅកនុងដពលដំបូងៗទំងដនាះខ្ដលបានដកើត្ដ ើងដពលខ្ុំទ្ទ្ួលបានទ្ូរស័ពទដៅ
ចូលពីប រសា្សក់ ខ្ដលខ្ុំនឹងោក់ដឈា្សះឱសយដគថា ដ ន  ជាប រសា្សក់ខ្ដលជួបម្របទ្ះ
បញ្ហស្ៃន់្ៃរខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ គ្ត្់បានឮថាខ្ុំបានជួយដល់រន សសសជាដម្រចើនខ្ដលានបញ្ហស
ហិរញ្ញវត្ថុ។

 ដពលដំបូងខ្ដលខ្ុំជួបដ ន គ្ត្់បានរកការិយល័យរបស់ខ្ុំកនុងសភាពបាក់ទ្ឹក
ចិត្តយ សងខាលសំង និងជាប់បំណុលផង។ គ្្សនអ្វីរសា សងខ្ដលរលូនដៅរ ខដ ើយដៅកនុងជីវិត្របស់



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

គ្ត្់កាលដនាះ។ ដពលខ្ដលខ្ុំបានអ្ងគុយច ះ និងបាននិយយជារួយគ្ត្់ ខ្ុំបានដឹងថា
គ្ត្់រិនបានបង់ម្របាក់ នួលផទះបីដៅបួនខ្ខរកដហើយ រួរជារួយនឹងវិកកយបម្រត្ដផសសងៗ
ខ្ដលគ្ត្់ានខ្ដរ។ កាលដនាះក៏ានបញ្ហសទក់ទ្ងនឹងអា ហ៍ពិ ហ៍ខ្ដរ ម្របពនធរបស់គ្ត្់
ខ្ឆអត្ឆអន់នឹងសាថសនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកដគ ដហើយចាប់ដផតើរបាត្់បង់ការដគ្រពចំដ ះដ ន 
ដោយសារខ្ត្គ្ត្់រិនអាចផគត្់ផគង់ម្របពនធ និងកូនៗទំងម្របាំរបស់ពួកដគបាន។ ជាក់ខ្សតង
ដនាះគឺដ នបាត្់បង់ការដគ្រពចំដ ះខលួនគ្ត្់ ដហើយដពលដនាះគ្ត្់ានស ទ្ធខ្ត្ចរៃល់។ 

 ការង្រខ្ដលគ្ត្់ដ្វើកនុងដពលដនាះជាកិចចការ ក់ព័នធនឹងការលក់ប័ណណធ្នា
រ សប់រងស ខភាពដៅជ ំវិញរដឋអ្ូនហយ៉ែូ ក៏ប៉ែ ខ្នតកងវះខាត្ភាពដជាគជ័យបាននាំគ្ត្់ឱសយធ្លសក់
ចូលដៅកនុងដម្រគ្ះរហនតរយខ្ផនកហរិញ្ញវត្ថុយ សងឆប់រហ័ស។ ដទះបីជាានដរឿងជាដម្រចើន
ដកើត្ដ ើងទស់នឹងដ នកតី ខ្ុំដរើលដឃើញពីសកាតសន ពលខ្ដលគ្ត្់ាន។ គ្ត្់ានឆនទៈកនុងការ
ដរៀន និង បំដពញការង្រ។ ការរួរផសសំគ្្សម្របកបដោយអ្ំណាចដនាះបានដ្វើឱសយខ្ុំានការចាប់
អាររែណ៍នឹងគ្ត្់លែរឱសយខ្ុំដម្រជើសដរីសគ្ត្់រកបដម្ររើការង្រ និងបានោក់ខលួនខ្ុំវិនិដយគដៅ
កនុងស ខ ាលភាពននអ្នាគត្របស់គ្ត្់។ ច ងដម្រកាយ វបានកាលសយជាការវិនិដយគខ្ដលផតល់
ឱសយដយើងទំងពីរនាក់នូវភាគលាភដ៏សនធឹកសនាធសប់។ 

 ម្រក រហ  នខ្ដលដម្របៀបបាននឹងបកសសីដៅានសាលសបទ្ន់ដៅដ ើយរបស់ខ្ុំដទ្ើបខ្ត្បាន
ទ្ទ្ួលរង្វសន់ជាដំដណើរករសានតដៅរដឋហ្នវ ពី ែួញរបស់ដយើងា្សក់ ដហើយខ្ុំានអាររែណ៍ថា
ដនះអាចនឹងជាឱកាសដ៏លអសម្រាប់ខ្ុំដដើរសបីខ្ចកចាយពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ជារួយ
នឹងដ ន។ ដទះបីជាដ នគឺជាម្រគិសតបរិស័ទ្ក៏ដោយ ខ្ត្គ្ត្់គ្្សនការយល់ដឃើញដូចជាខ្ុំាន
ដទ្។ ដហើយដទះបីជាខ្ុំបានពសាយរយកឱកាសប៉ែ នា្សនដងរកដហើយដដើរសបីខ្ចករំខ្លកពី
ដគ្លការណ៍របស់ម្រពះជាាចសស់ជារួយខ្ុំទក់ទ្ងនឹងដរឿងដនះ ដរើលដៅគ្ត្់ដូចជារិនដជឿនូវ
អ្វីខ្ដលខ្ុំនិយយដ ើយ។ 

 ខ្ុំដៅខ្ត្រកវិ្ីដដើរសបីចាប់យកចំណាប់អាររែណ៍របស់ដ ន ខ្ដលនឹងជួយដល់គ្ត្់ឱសយ
ដឹងថាគ្ត្់ក៏ដូចគ្្សខ្ដរ គឺគ្ត្់អាចានដជាគជ័យតាររយៈការដរៀនសូម្រត្ពីរដបៀបខ្ដលម្រពះ
រជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់បានដ្វើការ។ ដទះជាយ សងណាក៏ដោយ ដ នដពលដនាះហ្ក់ដូចជា
បាក់ទ្ឹកចិត្តខាលសំង ខ្ដលដ្វើឱសយគ្ត្់ានការលំបាកកនុងការដជឿដលើខលួនគ្ត្់ និងដជឿថាការផ្លសស់
បតូរពិត្ជាអាចដកើត្ដ ើងបានពិត្ខ្រន។ ខ្ុំបានដឹងរួចរកដហើយថាដំដណើរករសានតដៅហ្នវ 
ដនះជាឱកាសរបស់ខ្ុំ។ 



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
 ដៅកនុងដពលជាដម្រចើនសបាតសហ៍រ នដពលខ្ដលដ ន និងខ្ុំដរៀបដចញដំដណើរ ដយើង
បាននិយយគ្្សពីអ្វីខ្ដលដយើងអាចដៅដរើល និងដ្វើដៅទ្ីដនាះ។ ានដរឿងដ៏គួរឱសយចាប់
អាររែណ៍ដ៏ពិដសសរួយ បានឆក់យកចំណាប់អាររែណ៍របស់ដ ន ខ្ដលរិនធ្លសប់ានអ្វីដ្វើឱសយ
គ្ត្់ចាប់អាររែណ៍ដូចដរឿងដនះដទ្។ កាលដនាះគ្ត្់ចង់ចាប់ម្រត្ីា សរីនពណ៌ដខៀវខ្ដលរស់ដៅ
កនុងទ្ឹកដ៏ម្រសស់សាអសត្ននរហ្សរ ម្រទ្បា សស ីហវិក។ ដៅហ្នវ គឺជាទ្ីម្របជ ំដ៏្ំននម្រត្ីា សរីនពណ៌
ដខៀវននពិភពដលាកដនះ  ដ នបាននិយយម្របាប់ខ្ុំទំងចិត្តរំដភើប។ ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ចង់សទូចម្រត្ីា សរី
នពណ៌ដខៀវដនះ វគឺជាអ្វីខ្ដលខ្ុំស បិនចង់ដ្វើ។  អ្ស់រយៈដពលជាដម្រចើនសបាតសហ៍រកដហើយ 
ដនះគឺជាដលើកដំបូងខ្ដលខ្ុំបានដឃើញពនលឺរួយដៅកនុងខ្កវខ្ភនករបស់ដ ន។ ានអ្វីរសា សងពិត្
ជាដ្វើឱសយគ្ត្់ានអាររែណ៍រំដភើប ដហើយខ្ុំដឹងរ នថាកតីរំដភើបរបស់គ្ត្់នឹងដបើទវសរចំហ
សម្រាប់ទ្ទ្ួលដរដរៀនដ៏ានអ្ំណាចរួយ។ 

 ខ្ុំបាននិយយថា ដ ន ដត្ើបអូនដឹងដទ្ថា បអូនអាចដឹងបាន រិនខ្រនម្រគ្ន់ខ្ត្
សងសឃឹរទ្ កដទ្ ថាបអូននឹងចាប់ម្រត្ីា សរីនដខៀវដៅហ្នវ បាន ដោយការដៅជាប់ជារួយនឹងម្រពះ
រជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់  ដ នសាតសប់ដៅដូចជាម្រចបូកម្រចបល់ ខ្ត្ហ្ក់ដូចជាចាប់អាររែណ៍
ខាលសំងណាស់ ដហើយគ្ត្់ចង់ដឹងបខ្នថរដទ្ៀត្ ដទ្ើបខ្ុំបានបនតពនសយល់គ្ត្់អ្ំពីម្រពះរជសយននម្រពះ។ 
ខ្ុំបានដកម្រសង់ កសយដចញពីគរពីរា សក ស ១១៖២៤ ខ្ចងថា ដហត្ ដនះដហើយបានជាខ្ុំស ំ
ម្របាប់អ្នករល់គ្្សថាអ្វីក៏ដោយឱសយខ្ត្អ្នករល់គ្្សអ្្ិសាឋសនស ំ ចូរដជឿថាអ្នករល់គ្្សបានទ្ទ្ួល
ដហើយ ដនាះម្រពះជាាចសស់នឹងម្របទនឱសយអ្នករល់គ្្សជាព ំខាន។  សម្រាប់ដ នដរឿងសាតសប់ដៅដូច
ជាដរឿងរិនគួរឱសយដជឿ។ ខ្ុំបានចំណាយដពលខលះដដើរសបីជួយឱសយគ្ត្់បានយល់ពីម្រពះរជសយននម្រពះ 
និងរដបៀបខ្ដលគ្ត្់បង្ហសញដចញនូវជំដនឿរបស់គ្ត្់។ ដហត្ ដូដចនះដហើយ រ នដពលដយើង
ដចញដំដណើរ គ្ត្់ និងម្របពនធរបស់គ្ត្់បានអ្្ិសាឋសនដោយានការយល់ម្រសបគ្្ស និងបាន
ដជឿថាពួកដគបានទ្ទ្ួលម្រត្ីា សរីនពណ៌ដខៀវរួចដៅដហើយ។ ពួកដគក៏បានសាបដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជ
ហិរញ្ញវត្ថុចូលដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះជាាចសស់ដឆ្សះដៅរកការម្របរូលផលរបស់ពួកដគខ្ដរ។ 
ដនះគឺជាអ្វីរសា សងខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធបានបដម្រងៀនខ្ុំឱសយដ្វើដពលខ្ុំបង្ហសញដចញនូវជំដនឿ
របស់ខ្ុំ ចំដ ះអ្វីៗខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវការ។ 

 កនុងដពលជារួយគ្្សដនាះ ដ នបានដ្វើអ្វីៗម្រគប់យ សងខ្ដលគ្ត្់បានដឹងដដើរសបី
ម្របត្ិបត្តិតារខ្ផនករបស់គ្ត្់អ្ំពីការម្រចូត្ផល។ គ្ត្់បានដ្វើការម្រសាវម្រជាវអ្ំពីកបា សល់ខ្ដល
អាចរកបាន និងត្នរល ដហើយច ងដម្រកាយគ្ត្់បានកក់កបា សល់ជារួយនឹងកាពីខ្ទ្នបា សល់ខ្ដល



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

គ្ត្់ដពញចិត្ត។ អ្វីៗម្រគប់យ សងបានដរៀបចំដរៀបរយ ដហើយដយើងទំងអ្ស់គ្្សរំដភើបចិត្តយ សង
ខាលសំងអ្ំពីការដ្វើដំដណើរដលើទ្ឹកពណ៌ដខៀវដៅហ្នវ ។

 នលៃដចញកបា សល់ក៏ចូលរកដល់ ដហើយកនុងដពលខ្ដលដយើងដចញកបា សល់ដយើងបាន
ម្របាប់ដៅនាយកបា សល់ដោយកតីរីករយថានលៃដនះជានលៃខ្ដលដយើងនឹងចាប់បានម្រត្ីា សរីនពណ៌
ដខៀវ។ ខណៈដពលរំពឹងថានលៃដនះជានលៃដជាគជ័យរបស់ដយើងកនុងការសទូចម្រត្ីដផសសងដទ្ៀត្ដដើរសបី
ករសានតដនាះ គ្ត្់ក៏បានអ្ះអាងខ្ដរថា ដយើងានឱកាសត្ិចត្ួចណាស់ខ្ដលអាចចាប់បាន
ម្រត្ីា សរីនដខៀវដៅនលៃដនាះ។  ដោយានកបា សល់សម្រាប់ជួលដទ្សចរណ៍ចំនួនពីរជាដរៀងរល់
នលៃ សម្រាប់រយៈដពលបួនខ្ខច ងដម្រកាយដនះ អ្នកជិះដលើកបា សល់របស់គ្ត្់អាចសទូចម្រត្ីា សរីន
ដខៀវបានខ្ត្រួយប៉ែ ដណា្សះ។ ដហត្ ផលដ៏្ំដនាះគឺដោយសារខ្ត្ការពិត្ដៅដនះរិនខ្រនជារដូវ
សរសបូរម្រត្ីា សរីនដៅដ ើយដទ្ ដោយសារខ្ត្ម្រត្ីា សរីនដនះជាម្រត្ីខ្ដលដ្វើបំលាស់ទ្ីពីត្ំបន់ដផសស
ង។ ដោយរិនទ្ទ្ួលការបំបាក់ទ្ឹកចិត្ត ដយើងបានម្របាប់គ្ត្់ដោយានការដគ្រពថាដយើង
នឹងសទូចបានម្រត្ីរួយ និងបានដៅខ្ត្បនតដម្រត្ៀរចិត្តកាយរួចជាដម្រសច។

 បនាទសប់ពីចំណាយដពលអ្ស់៦ដា សងកនុងការដបាះន យសនទូចរបស់ដយើង ដនាះដយើង
រិនដឃើញសូរសបីខ្ត្សញ្ញសរួយថានឹងសទូចបានម្រត្ី ដហើយដពលដនាះខ្ុំចាប់ដផតើរបាររភបនតិចថា 
ដបើសិនជាដយើងរិនសូវានសករែភាពអ្វីវ អាចនឹងដ្វើឱសយជំដនឿរបស់ដ នច ះដខសាយបាន។ 
ដោយានការបាររភបនតិច ខ្ុំបានខ្ម្រសកសួរដៅគ្ត្់ ខ្ុំបានខ្ម្រសកសួរគ្ត្់ពីជាន់ខពស់ជាង
ដៅដលើសា្សនរួយពីដលើគ្ត្់ថា ដ នដអ្ើយ ស ំសួររួយ។ ដពលណាដៅខ្ដលបអូនចាប់បានម្រត្ី
ា សរីនដខៀវដនាះ  ដពលខ្ដលវបង្ហសញខលួន ឬដពលដយើងអ្្ិសាឋសន ដ នបានត្បដោយាំទំ
ទំងានទ្ំន កចិត្តថា ហ្កសរីដអ្ើយ វសារញ្ញដទ្។ ខ្ុំចាប់វបានដពលខ្ដលខ្ុំអ្្ិសាឋសន ។ 
កាលដនាះខ្ុំានចិត្តរំដភើប និងានទ្ំន កចិត្តដពលខ្ុំបានឮគ្ត្់ដឆលើយត្បខ្បបដនាះ។ ដពល
ដនាះដហើយខ្ដលខ្ុំបានដឹងថាដ នបានយកចិត្តទ្ កោក់ទ្ទ្ួលយកការខ្ណនាំរបស់ខ្ុំ
ណាស់ ដហើយគ្ត្់បានដបតជាញសចិត្តដដើរសបីចាប់ម្រត្ីា សរីនដខៀវឱសយបាន។

 ប៉ែ នា្សននាទ្ីដម្រកាយរក ដ ំរនវខ្ខសសសនទូចរបស់ដ នចាប់ដផតើរបនលឺសំដ ងដ ើង កនុង
ដពលខ្ដលសនទូចចំដកាងខលួនដឆ្សះដៅសរ ម្រទ្ ដហើយរិត្តរួរដំដណើរក៏ខ្ម្រសកដ ើងថា ម្រត្ីស ី
សនទូចដហើយ!

 កាពីខ្ទ្នកបា សល់និយយដោយម្រប ងម្របយ័ត្នថា ក ំអាលរំដភើបចិត្តដពក។ វជាម្រត្ី្ំ
ពិត្ខ្រន ក៏ប៉ែ ខ្នតវរិនខ្រនជាម្រត្ីា សរីនដខៀវដទ្។ ម្រត្ីា សរីនដខៀវដម្រចើនខ្ត្ដ ើងរកដលើនផទទ្ឹក និង



គពឹះរាជាយននគពឹះ្ឺជាចសមលើយរបេ់អ្នក្ 
ដលាត្ដ ើងយ សងសដរសបើរដៅដលើ ខ្ត្ដរើលម្រត្ីដនះច ះវដូចជាដៅដម្រៅណាស់ ។ ដពលដវលា
ដចះខ្ត្កនលងផ ត្ដពលខ្ដលដ នបានបនតម្របទញម្របទ្ ងជារួយនឹងម្រត្ីខ្ដលរិនទន់ដ ើងរក
ជិត្នផទទ្ឹកខាងដលើ លែរឱសយម្រគប់គ្្សដរើលដឃើញម្រត្ីដនាះដៅដ ើយ។ ដូចខ្ដលដ នកំព ងខ្ត្អ្ស់
កាលសំងបនតិចរតងៗដៅ ម្រត្ីដនាះក៏អ្ស់កាលសំងដូចគ្្ស ដហើយវក៏ ប់ម្របទញម្របទ្ង់ដៅកនុង
ដំដណើរម្របឆំងគ្្សដនះដៅ។ ទំងដ ន និងខ្ុំរិនបានភាញសក់ដផអើលអ្វីដសាះដ ើយដពលគ្ត្់បានរនវ
ខ្ខសសសនទូចខ្ដលានជាប់ម្រត្ីា សរីនដ៏្ំ និងម្រសស់សាអសត្រកជារួយ ខ្ត្អ្នកដផសសងដទ្ៀត្ម្រគប់គ្្ស
ដៅដលើកកបា សល់ដនាះានការភាញសក់ដផអើលយ សងខាលសំង។ 

 រូបលត្របស់ដ ន និងម្រត្ីរបស់គ្ត្់ដៅខ្ត្រកសាទ្ កដៅកនុងការិយល័យរបស់ខ្ុំដល់
សពវនលៃដនះទ្ កជាទ្ីបនាទសល់ដល់អ្នកដនទ្ដទ្ៀត្ និងជាការរឮកដល់ខ្ុំជានិចចអ្ំពីការពិត្ននម្រពះ
រជសយននម្រពះ។ ដរើលពីខាងដម្រៅវម្រគ្ន់ខ្ត្ជាម្រត្ីរួយកសាល។ ខ្ត្ចំដ ះដ នវិញ ម្រត្ីា សរីនដខៀវ
ដនះានអ្ត្ថន័យម្រជាលដម្រៅជាងដនះដៅដទ្ៀត្។ ម្របសិនដបើម្រពះរជសយននម្រពះបានដ្វើការចំដ ះ
ម្រត្ីា សរីន ម្រពះរជសយក៏ចសាស់ជាអាចដ្វើការដផសសងដទ្ៀត្ម្រគប់ខ្បបយ សងខ្ដលគ្ត្់ម្រត្ូវការកនុងជីវិត្
គ្ត្់ខ្ដរ។ សម្រាប់ដ នវម្រគ្ន់ខ្ត្ជាការចាប់ដផតើរកនុងការដឹងថា ការប៉ែះ ល់ពីម្រពះរជសយរបស់
ម្រពះជាាចសស់អាចដកើត្ានដ ើងដៅកនុងជីវិត្របស់គ្ត្់។ 

 ខ្ុំម្រសលាញ់សាច់ដរឿងដនះណាស់ ដហើយខ្ុំម្រសលាញ់ការដរើលដឃើញបទ្ពិដសា្
ពិត្ជារួយនឹងម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ណាស់។ ដនាះដហើយជាអ្វីខ្ដលខ្ុំចង់បានសម្រាប់
អ្នកទំងអ្ស់គ្្សខ្ដរ!



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

  

 



ខ្ុំរក្ស ើញក្ូនសោេំខាន់ននគពឹះរាជាយរបេ់គពឹះជាមាចាេ់ 

ជំពូក្ ៤ 
ខ្ុំរក្ស ើញក្ូនសោេំខាន់ 
ននគពឹះរាជាយរបេ់គពឹះជាមាចាេ់ 

ពួកដយើងទំងអ្ស់គ្្សានកូនដសាតារម្របដភទ្ផទះរបស់ដយើង ម្របដភទ្រលយនត និង
អ្វីៗដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដលដយើងចង់ការ រ។ គនលឹះសំខាន់បានជួយឱសយដយើងចូលដៅកាន់អ្វីខ្ដលម្រត្ូវ
បានការ រពីខាងកនុង ឬសិទ្ធិអ្ំណាចដដើរសបីដម្របើម្របាស់របស់អ្វីរួយ ដូចជារលយនតជាដដើរ។ ការ
រស់ដៅដូចជាម្រគិសដបរិស័ទ្រយៈដពលម្របាំបួនឆ្សំដ៏យូរអ្ខ្ងវងដៅកនុងសាថសនភាពវឹកវរខ្ផនកហិរញ្ញ
វត្ថុ និងដោយភាពអ្ស់សងសឃឹរ ដនាះខ្ុំដឹងថាានអ្វីរួយកំព ងខ្ត្បាត្់បង់ ានអ្វីរួយខ្ដលខ 
ស។ រិនចាំបាច់ាននរណាា្សក់រកម្របាប់ខ្ុំពីចំណុចដនះដ ើយ។ អ្វីខ្ដលខ្ុំចាំបាច់ម្រត្ូវដឹង
ដនាះគឺ ដត្ើានខ សអ្វី ដហើយដត្ើម្រត្ូវដោះម្រសាយវដោយរដបៀបណា។ 

ដៅដពលម្រពះអ្ាចសស់ានម្រពះបនទូលរកកាន់ខ្ុំ ដៅដពលខ្ុំខ្ម្រសកដៅស ំឱសយម្រទ្ង់ជួយ 
ដោយបានដគងសនធឹងដលើខ្ម្រគដៅកនុងផទះចាកសរបាក់ខ្បក ដនាះម្រទ្ង់ានបនទូលម្របាប់ខ្ុំថា បញ្ហស
របស់ខ្ុំគឺថា ខ្ុំរិនខ្ដលដរៀនពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ដំដណើរការដ ើយ។ ដៅកនុង កសយ
រួយឃ្លសដនះ ខ្ុំបានឮនូវ កសយគនលះឹ ឬខ្ុំគួរនិយយថា ចាំបាច់ម្រត្ូវានម្របភពនន កសយគនលឹះ ឬ
ចាំបាច់ម្រត្ូវានគនលឹះសំខាន់ដនាះគឺ កសយ ម្រពះរជសយ។ ម្រពះជាាចសស់កំព ងានបនទូលម្របាប់ខ្ុំថា
ចដរលើយដនាះគឺដៅកនុងម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់។ ខ្ុំរិនខ្ដលចំណាយដពលដរៀនពីរដបៀបខ្ដលម្រពះ
រជសយរបស់ម្រទ្ង់ដំដណើរការដ ើយ ប៉ែ ខ្នតម្របសិនដបើខ្ុំដ្វើវ ដនាះខ្ុំម្របាកដជាបានចដរលើយរិនខាន។ 
ដៅដពលម្រពះជាាចសស់ានបនទូលរកកាន់ខ្ុំដៅនលៃដនាះខ្ដលទក់ទ្ងនឹងកងវះខាត្របស់ខ្ុំកនុង
ការយល់ដឹងពីម្រពះរជសយននម្រពះ ខ្ុំពិត្ជាទល់គំនិត្ខ្ត្រដងពីអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់ចង់ានន័យថាម្រពះ
រជសយដនាះ។ ប៉ែ ខ្នតខ្ុំបានសា្សប់ឮម្រទ្ង់យ សងខាលសំង និងចសាស់ថា ម្របសនិដបើខ្ុំដរៀនពីរដបៀបខ្ដលម្រពះ

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

រជសយម្រទ្ង់ដំដណើរការ ដនាះខ្ុំម្របាកដជារកដឃើញចដរលើយខ្ដលខ្ុំកពំ ងខ្សវងរកដនាះ។ ដូចដនះ 
សម្រាប់ខ្ុំ គនលឹះដ៏្ំរួយគឺជាម្របដយគទ្ូដៅរួយ «អ្នករិនខ្ដលចំណាយដពលដរៀនពីរដបៀប
ខ្ដលម្រពះរជសយដយើងដំដណើរការដ ើយ!» ពិត្ណាស់ ដៅកនុងម្របដយគដនះនិយយជាដម្រចើន
ណាស់ គឺបាននិយយពីគនលឹះសំខាន់ខាលសំងទ្ីរួយខ្ដលដ្វើឱសយជីវិត្ខ្ុំផ្លសស់ខ្ម្រប។

ដសបិត្ានម្រពះរជប ម្រត្រួយអ្ងគម្របសូត្រកសម្រាប់ដយើង ម្រពះជាាចសស់
បានម្របទនម្រពះប ម្រតារួយម្រពះអ្ងគរកដយើងដហើយ។ ប ម្រត្ដនាះទ្ទ្ួលអ្ំណាចម្រគប់
ម្រគងដគនឹងថាវសយម្រពះនារថា: ម្រពះដ៏គួរដសៃើចសរដសើរ ម្រពះម្របកបដោយម្រពះម្របាជាញស
ញាណ ម្រពះដ៏ានឫទ្ធិដចសា្ស ម្រពះបិតាដ៏ានម្រពះជនែគង់ដៅអ្ស់កលសបជានិចច ម្រពះ
អ្ងគាចសសន់នដសចកដីស ខសានត។ ម្រពះរជប ម្រត្ដនាះនឹងលាត្សនធឹងអ្ំណាច ម្រពះអ្ងគ
នឹងដ្វើឲសយរជបលល័ងករបស់ម្រពះបាទ្ោវីរ និងនគររបស់ម្រពះអ្ងគានដសចកដីស ខ
សានតរហូត្ត្ដៅ។ ម្រពះអ្ងគយកដសចកដីស ចរិត្ និងយ ត្តិ្រ៌ រកពម្រងឹងនគររបស់
ម្រពះអ្ងគឲសយគង់វងសស ចាប់ពីដពលដនះ រហូត្អ្ស់កលសបជាអ្ខ្ងវងត្ដរៀងដៅ ដសបិត្ម្រពះ
អ្ាចសស់ននពិភពទំងរូលសដម្ររចដូដចនះ រកពីម្រពះអ្ងគានម្រពះហឫទ្័យម្រសឡាញ់
យ សងខាលសំងចំដ ះដយើង។

ដអ្សាយ ៩៖៦ ៧

ការយល់ដឃើញថាម្រពះរជសយននម្រពះ តារពិត្ជារជាណាចម្រកខ្ដលានរ ខង្រដលើ
រូលោឋសនននរោឋសភិបាលម្រគប់ម្រគង និងចសាប់ បានដបើកខ្ភនកខ្ុំឱសយដរើលដឃើញការយល់ដឹងអ្ំពី
ម្រពះរជសយខ្ដលខ្ុំរិនខ្ដលបានដឹងពីរ នរក។ ការដឹងថាម្រពះរជសយននម្រពះម្រត្ូវបានបដងកើត្ដ ើង 
ដហើយម្រពះរជសយដនះកំព ងម្រត្ូវបានគ្ំ រដោយភាពយ ត្តិ្រ៌ (រដឋបាលនីត្ិបញ្ញត្តិ) និងដសចកដី
ស ចរិត្របស់ម្រពះ (ចសាប់របស់ម្រទ្ង់) ខ្ដលបានបង្ហសញខ្ុំថា អ្វីៗខ្ដលបានដកើត្ដ ើងដៅកនុងម្រពះ
រជសយគឺជាលទ្ធផលននចសាប់ និងដគ្លការណ៍ននម្រពះរជសយ។ ខ្ុំអាចរិនានភាពវ័យឆលសត្ខាលសំងដៅ
កនុងគំនិត្ដនះ ខ្ត្ខ្ុំានម្របាជាញសម្រគប់ម្រគ្ន់កនុងការខ្សវងយល់ថា ម្របសិនដបើម្រពះរជសយម្រត្ូវបាន
ដំដណើរការដោយ រដលើរ ខង្រននចសាប់ ដនាះខ្ុំអាចដរៀនសូម្រត្បានពីចសាប់ទំងដនាះ និងយក
វដៅអ្ន វត្តដៅកនុងជីវិត្របស់ខ្ុំ។ ដៅដពលម្រពះជាាចសស់បានចាប់ដផដើរដបើកបង្ហសញ និងបដម្រងៀន
ដល់ម្ររិនោ និងខ្ុំពីចសាប់របស់ម្រទ្ង់ ដនាះខ្ុំបានចាប់ដផដើរដឹងថាម្រគប់សាច់ដរឿងនីរួយៗដៅ
កនុងម្រពះគរពីរានផទុកនូវគនលឹះសំខាន់ខ្ដលខ្ុំចាំបាច់ម្រត្ូវដឹង ទក់ទ្ិននឹងរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយ
ដំដណើរការ។ ខ្ុំបានចាប់ដផដើរអានដរឿងនីរួយៗដៅកនុងម្រពះគរពីរដោយរដបៀបដផសសងៗគ្្ស៖ «ដហត្ 



ខ្ុំរក្ស ើញក្ូនសោេំខាន់ននគពឹះរាជាយរបេ់គពឹះជាមាចាេ់ 
អ្វីបានជាការដនាះដកើត្ដ ើង? ដហត្ អ្វីបានជាការដនាះរិនដកើត្ដ ើង?» ខ្ុំខ្ត្ងអានសាច់ដរឿង
នីរួយៗដោយឥរិយបលខ្បប «ដត្ើដៅកនុងសាច់ដរឿងដនះានបង្ហសញនូវដគ្លការណ៍អ្វីខលះ? ដត្ើ
ការដនាះដកើត្ដ ើងបានយ សងដូចដរដច?»

ខ្ុំបានចាប់ដផដើរដៅខលួនឯងថាជាអ្នកវិទ្សាសាង្រសតខ្ផនកម្រពលឹងវិញ្ញសណ ដហើយខ្ុំរំដភើប
ណាស់ខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធបានដបើកបង្ហសញឱសយខ្ុំបានដឹងពីចសាប់រួយដហើយរួយដទ្ៀត្។ 
ខ្ុំកាន់ខ្ត្រំដភើបជាងរ នដៅដទ្ៀត្កនុងការដឹងថាខ្ុំបានរកដឃើញថាចសាប់ខ្ដលខ្ុំបានរកដឃើញ
ដនាះអាចយករកម្របត្ិបត្តិដៅកនុងជីវិត្របស់ខ្ុំផ្ទសល់ ដូចខ្ដលវបានដ្វើដៅកនុងម្រពះគរពីរខ្ដរ។ 
រន សសសា្សបានសួរខ្ុំថា «ហ្កសរី ដត្ើចសាប់ននម្រពះរជសយដនាះានន័យអ្វី?» ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្រំឭកពួកដគពី
ចសាប់ទំងអ្ស់ខ្ដលពួកដគដម្របើម្របាស់ដៅដលើពិភពខ្ផនដីដនះ និងចសាប់ទំងអ្ស់ខ្ដល
ម្រគប់ម្រគង្រែជាត្ិ។

កសិករា្សក់ដម្របើម្របាស់ចសាប់ទំងដនះដៅដពលគ្ត្់ចង់ដម្របើ គ្ត្់រិនចាំបាច់អ្្ិសាឋសន
ឱសយការទំងដនាះដំដណើរការដទ្។ ចសាប់ទំងដនះអាចដ្វើដៅបានដៅដពលគ្ត្់សដម្ររចចិត្តដម្របើវ។ 
ចសាប់ទំងដនះអាចដម្របើបានសម្រាប់រន សសសម្រគប់គ្្ស និងសម្រាប់ម្រគប់គ្្សខ្ដលចង់ដម្របើវ។ កនុង
រដបៀបដូចគ្្សដនះខ្ដរ ម្រពះរជសយននម្រពះដំដណើរការដៅបានជារួយនឹងចសាប់ខ្ដលអាចយករក
ដរៀនសូម្រត្បាន។ ដោយសារខ្ត្ទំងដនះជាចសាប់ 
ដនាះពួកវរិនខ្ដលផ្លសស់បដូរដ ើយ ដហើយពួកដគ
ក៏អាចយករកដរៀនសូម្រត្បាន និងយករកអ្ន វត្ត
ចំដ ះជីវិត្ដៅកនុងម្រពះរជសយដនះផងខ្ដរ។

ដូចដនះ ដៅដពលអ្នកទ្ទ្ួលដជឿម្រពះ
ម្រគិសត អ្នកជាពលរដឋននម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ ដហើយ
ម្រពះរជសយទំងអ្ស់របស់ម្រទ្ង់ គឺជារបស់អ្នក។ អ្នក
ក៏អាចយកចសាប់ននម្រពះរជសយននម្រពះរកដរៀនសូម្រត្ 
និងដម្របើម្របាស់ផងខ្ដរ។

«រិនអ្ីដទ្» ដនះជា កសយខ្ដលរន សសសា្ស
នឹងម្របាប់ខ្ុំ «ខ្ុំយល់ពីចំណុចដនាះ ប៉ែ ខ្នតសូរ
ដលើកជាឧទហរណ៍ពីចសាប់រួយននម្រពះរជសយដៅដរើល។» គឺថាានចសាប់ដម្រចើនណាស់ ដម្រចើន
ខ្រនខ្ទ្ន។ តារពិត្ដៅ ខ្ុំបានសរដសរចំណុចននចសាប់រួយចំនួនដៅដហើយ  ដូចជាចសាប់យ តាតស

ពៅពេលព្េះជាម្ចាវ់បានចាប់ព្ដើម
ពបើក្បង្ហាញ នងិបពព្ងៀនែល់ព្រិន
ដា នងិខ្ុុំេចីាាប់របវ់ព្ទង់ ព ះខ្ុុំ
បានចាប់ព្ដើមែងឹថាព្គប់ស្ច់ពរឿង
នីមួ ៗពៅក្នុងព្េះគមពីរម្ន្ទកុ្នូវ
គនលឹះវុំខាន់ដែលខ្ុុំចាុំបាច់ព្ត្ូវែឹង 
ទក្់ទិននឹងរពបៀបដែលព្េះរាជាយ
ម្នែុំពណើរការ។  
 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

្ិការ ចសាប់ននជំដនឿ និងចសាប់ននការឯកភាព ដទះបីជាខ្ុំរិនបានដលើកដ ើងដម្រចើន និងកំណត្់
ដឈា្សះវដូចដនះដៅកនុងជំពូករ នៗក៏ដោយ។ ជាលែីរដងដទ្ៀត្ ានចសាប់ដម្រចើនណាស់ ដហើយ
ចសាប់ទំងអ្ស់ដនះអាចនឹងបំខ្បកជាចំខ្ណកតាររ ខង្រ និងការអ្ន វត្ត ខ្ដលជាខ្ផនកនានា
ខ្ដលដយើងពិត្ជាចង់ដផ្តសត្ដលើវយ សងពិត្ម្របាកដ។ ខ្ុំសូរដលើកសាច់ដរឿងរួយម្របាប់ដល់
ដលាកអ្នកដដើរសបីជួយដបើកបង្ហសញពីអ្វីខ្ដលខ្ុំកំព ងនិយយ។

ខ្ុំានយនតដហ្ះរួយដម្រគឿង ជាម្របដភទ្យនតដហ្ះត្ូចម្របដភទ្ ខ្ដលខ្ុំ
ដម្របើម្របាស់វដដើរសបីដហ្ះដៅចូលរួរម្របជ ំ ដដើរសបីជួបជារួយអ្ត្ិលិជននដគូ និងដដើរសបីដ្វើដំដណើរកនុង
វិស័យ្ រកិចច។ ខ្ុំាននូវដំដណើរការង្ររួយខ្ដលដម្រគ្ងនឹងដៅរដឋខូ ូរ សដូដដើរសបីចូលរួរស
ននិបាត្ និងបានដរៀបគដម្រាងយ សងយកចិត្តទ្ កោក់ពីការខ្លទំម្របចាំឆ្សំដលើការពិនិត្សយពិច័យ
យនតខ្ដលចសាប់ត្ម្ររូវដៅកនុងការដ្វើដំដណើរដៅរកដនាះ។ អ្នកគួរខ្ត្បានដឹងដហើយថា ម្រគប់
យនតដហ្ះនីរួយៗខ្ដលដ្វើដំដណើរដៅកនុងសហរដឋ គឺត្ម្ររូវឱសយជាប់ការពិនិត្សយរួយឆ្សំរដងចំដ ះ
ការខ្លទំម្របចាំឆ្សំ។ អ្នកដបើកយនតដហ្ះរបស់ខ្ុំដរៀបនឹងដៅយកយនតដហ្ះ ដហើយ
បម្ររ ងនឹងដឹកពួកដយើងដៅម្របជ ំដៅដហើយ។ ប៉ែ ខ្នតដៅនលៃដនាះ រ ននឹងគ្ត្់ដៅយកវ ដនាះខាង
ហ្ងក៏បានទ្ូរស័ពទរក ដហើយនិយយថាពួកដគបានដ្វើឱសយផលតិ្ទ្ឹកដៅកញ្ចក់ខាងរ ខដនាះ
បាក់ដោយនចដនសយ។ ពួកដគនឹងដូរលែីឱសយដោយឥត្គិត្នលល ប៉ែ ខ្នតដំដណើរការននការោក់វដ ើងវិញ
ដនាះម្រត្ូវដម្របើដពលអ្ស់បីនលៃដទ្ៀត្រ ននឹងយនតដហ្ះដនាះអាចដហ្ះដហើរបាន។ ដនាះានន័យថា 
ម្ររិនោ និងខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្ជិះយនតដហ្ះតារដជើងម្រក រហ  នដហ្ះដហើររកស ីដៅកាន់រដឋខូ ូរ សដូដហើយ
។ គ្្សនអ្វីម្រត្ូវត្អូញខ្ត្អរដទ្ ប៉ែ ខ្នតម្របសិនដបើអាច ពួកដយើងខ្ត្ងខ្ត្ចងជ់ិះយនតដហ្ះផ្ទសល់ខលួនដៅ
ម្រគប់ទ្ីកខ្នលងខ្ដលពួកដយើងដៅ។ ពួកដយើងក៏ានការខកចិត្តបនតិចបនតួចខ្ដរ ប៉ែ ខ្នតពួកដយើងក៏
បានរករដ្សាបាយដៅចូលរួរសននិបាត្ដនាះ។ ចំខ្ណកយនតដហ្ះដនាះ គឺអ្នកដបើកយនតដហ្ះ
របស់ពួកដយើងនឹងម្រត្ូវដបើកដៅយកពួកដយើងសម្រាប់ការវិលម្រត្លប់រករដឋអ្ូនហយ៉ែូវិញ។ 

រយៈដពលពីរនលៃននសននិបាត្ដនាះ ក៏ម្រសាប់ខ្ត្ានពសយុះម្រពិលដបាកបក់កនុងត្ំបន់ដនាះភាលស
រៗ។ ម្រគ្ប់ពសយុះម្រពិលដនាះ្ំៗណាស់ ខ្ដលវបានបំផ្លសញត្ំបន់ដនាះទំងម្រស ង។ ដៅកនុងត្ំបន់
ខលះដទ្ៀត្ ានដ ំទ្ឹកកក្ំរួយបានធ្លសក់រកទ្រលុះដំបូល។ រលយនតរប់រយដម្រគឿងម្រត្ូវបានបំផ្លសញ
ដោយជួសជ លខ្លងដកើត្។ អាគ្រ និងដំបូលម្រត្ូវបានបំផ្លសញ។ ដៅដពលអ្នកដបើកយនតដហ្ះ
របស់ខ្ុំរកយកពួកដយើង ដនាះគ្ត្់បានចត្ដៅកខ្នលង ខ្ដលដយើងអាចនឹងបានចត្យនត
ដហ្ះដនាះដៅទ្ីដនាះម្របសិនដបើពួកដយើងបានជិះរកពីនលៃដំបូងននសននិបាត្។ ខ្ុំក៏បានដឃើញនូវ



ខ្ុំរក្ស ើញក្ូនសោេំខាន់ននគពឹះរាជាយរបេ់គពឹះជាមាចាេ់ 
ទ្ិដឋភាពដ៏គួរឱសយភាញសក់ដផអើលរួយ។ យនតដហ្ះនីរួយៗខ្ដលបានចត្ដៅកខ្នលងខ្ដលយនតដហ្ះខ្ុំ
គួរខ្ត្បានចត្ដនាះ ស ទ្ធខ្ត្បានខូចដខទចខទីអ្ស់។ ដោយសារខ្ត្ម្រពះគ ណរបស់ម្រពះ យនតដហ្ះ
របស់ខ្ុំរិនដៅទ្ីដនាះ ដហើយក៏រិនម្រត្ូវបានបំផ្លសញខ្ដរ។ ដរឿងដនះម្របាកដណាស់ថាជាដរឿង
អ្សាចសរសយ ប៉ែ ខ្នតដត្ើវបានដកើត្ដ ើងយ សងដូចដរដចដៅ? ខ្ុំចង់ានន័យថា ដត្ើវម្រគ្ន់ខ្ត្ជាដរឿងនចដ
នសយ ឬការខ្ដលយនតដហ្ះដនាះរិនដៅទ្ីដនាះក៏ម្រពះខ្ត្ជាលទ្ធផលននចសាប់ខាងវិញ្ញសណខ្ដលខ្ុំ
ទ្ទ្ួលបានផលចំដណញពីចសាប់ដនះ? 

ខ្ុំដឹងចសាស់ខ្ដលថាវជាលទ្ធផលននចសាប់ខាងវិញ្ញសណខ្ដលខ្ុំបានដ្វើវដ ើង ខ្ដល
ខ្ុំនឹងខ្ចករំខ្លកជារួយដលាកអ្នកដពលខាងរ ខដនះ។ ការយល់ពីចសាប់អ្ន ញ្ញសត្ឱសយអ្នកចរលង
នូវលទ្ធផលដៅដពលខ្ដលអ្នកចង់ចរលងវដចញរក។ ដៅកនុងករណីដនះ ខ្ុំបានអ្ន វត្តចសាប់
រួយខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបដម្រងៀនខ្ុំកាលពីចំណុចចាប់ដផតើរ ដៅដពលខ្ដលម្រពះជាាចសស់បាន
ចាប់ដផតើរបណតុះបណាដសលខ្ុំពីដំបូងដៅកនុងចសាប់ននម្រពះរម្រជរបស់ម្រទ្ង់ និងការដំដណើរការននម្រពះ
រជសយ។

ខ្ុំសូរបង្ហសញអ្នកពីចសាប់ខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបង្ហសញដល់ខ្ុំ បនាទសប់រកខ្ុំនឹង
បង្ហសញអ្នកពីរដបៀបខ្ដលខ្ុំអ្ន វត្តចសាប់ទំងដនះ។ សូរចងចាំថា ម្រគប់សាច់ដរឿងនីរួយៗដៅ
កនុងម្រពះគរពីរគឺកំព ងបង្ហសញដលាកអ្នកអ្ំពីអ្វីរួយខ្ដលអ្ំពីម្រពះរជសយ និងរដបៀបខ្ដលវដំដណើរកា
រ។ ខ្ុំដៅខលួនឯងថាជាអ្នកវិទ្សាសាង្រសតខ្ផនកម្រពលឹងវិញ្ញសណ។ ដៅដពលខ្ុំអានម្រពះគរពីរ ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្
សរលឹងរកដរើលចសាប់ខ្ដលបណាដសលឱសយានអ្វីរួយដកើត្ដ ើង ឬចសាប់ខ្ដលរិនអ្ន ញ្ញសត្ឱសយអ្វី
រួយដកើត្ដ ើង។ ដយើងរកដឃើញនូវសាច់ដរឿងខ្ដលទក់ទ្ងនឹងដរដរៀនដនះខ្ដលខ្ុំចង់បង្ហសញ
ដលាកអ្នកដៅកនុងគរពីរា សក ស ជំពូក៦។

ដពលដនាះ នលៃកាន់ខ្ត្ដម្រជណាស់ដហើយ សិសសសនាំគ្្សចូលរកគ្ល់ម្រពះ
ដយស ូ ទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ ទ្ីដនះសាងសត្់ណាស់ នលៃក៏ជិត្លិចផង សូរម្របាប់អ្នកទំង
ដនះឲសយម្រត្ ប់ដៅវិញ ដៅរកទ្ិញរហូបអាហ្របរដិភាគតារផទះ តារភូរិជិត្ៗដនះ ។ 

ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលត្បដៅដគវិញថា៖ ចូរអ្នករល់គ្្សយករហូប
អាហ្រឲសយដគបរដិភាគដៅ! ។ 

ដគទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ ដត្ើដយើងម្រត្ូវយកម្របាក់ពីររយដួង ដៅទ្ិញរហូប
អាហ្រឲសយដគបរដិភាគឬ ។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ម្រពះអ្ងគានម្រពះបនទូលសួរដគថា៖ ដៅដរើលដរើល៍ អ្នករល់គ្្សាននំប ័ង
ប៉ែ នា្សនដ ំ ។ 

កាលបានដឹងដហើយ ដគទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ ដយើងខ្ុំាននំប ័ងម្របាំដ  ំ និង
ម្រត្ីដងៀត្ពីរកនទុយ ។ 

ម្រពះដយស ូបង្គសប់ពួកសិសសសឲសយម្របាប់បណាដសជន អ្ងគុយជាម្រក រៗ ដៅដលើ
ដៅ្សដខៀវខចី។ ដគអ្ងគុយជាជួរ ជួរខលះានរួយរយនាក់ ជួរខលះានហ្សិបនាក់។ ម្រពះ
ដយស ូយកនំប ័ងទំងម្របាំដ ំ និងម្រត្ីពីរកនទុយដនាះរកកាន់ ម្រពះអ្ងគដងើបម្រពះភ័ង្រកត
ដ ើង សរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់ ដហើយកាច់នំប ័ងម្របទនឲសយពួកសិសសស ដដើរសបីឲសយដគ
ខ្ចកបណាដសជនបរដិភាគ ម្រពះអ្ងគក៏ខ្ចកម្រត្ីពីរកនទុយដនាះឲសយដគទំងអ្ស់គ្្សខ្ដរ។ អ្នក
ទំងដនាះបរិដភាគខ្ឆអត្ម្រគប់ៗគ្្ស។ ពួកសិសសសម្របរូលនំប ័ង និងម្រត្ីខ្ដលដៅសល់
ោក់បានដពញដប់ពីរលអី។ កនុងចំដណារអ្នកខ្ដលបរដិភាគនំប ័ង ានម្រប សៗចំនួន
ម្របាំ ន់នាក់។

ា សក ស ៦៖៣៥ ៤៤

ដនះជាសាច់ដរឿងដ៏អ្សាចសរសយរួយ និងជាការដបើកបង្ហសញពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់
ខ្ដលកំព ងដំដណើរការ។ នំប ័ងម្របាំដ ំ និងម្រត្ីពីរកនទុយបានផដល់អាហ្រដល់រន សសស ២០,០០០
នាក់! ប៉ែ ខ្នតអ្នកថា «ដលាកហ្កសរី ម្រពះគរពីរខ្ចងថា ានខ្ត្ប រស ៥,០០០នាក់ដទ្។» បាទ្ គឺពិត្
ខ្រនដហើយ ប៉ែ ខ្នតខ្ុំអាចសននិោឋសនថា ដៅទ្ីដនាះក៏ានង្រសដី និងក ារផងខ្ដរ។ ដូចដនះខ្ុំទ្សសសន៍
ទយថាអាចានរន សសសម្របខ្ហល ២០,០០០នាក់ដៅទ្ីដនាះ។ 

ដៅដពលពួកសាវ័ករករកម្រពះដយស ូនិយយអ្ំពីបញ្ហសអាហ្រ ដនាះម្រពះដយស ូចង់
បដម្រងៀនពួកដគអ្ំពីម្រពះរជសយននម្រពះ ដូចដនះម្រពះអ្ងគានម្រពះបនទូលថា «ចូរអ្នកឱសយអាហ្រដល់ពួក
ដគច ះ។» បនទូលដនះពិត្ជាដ្វើឱសយពួកដគរនធត្់ណាស់។ ដត្ើពួកដគដៅរកអាហ្រដៅឯណាដៅ? ពួក
ដគបានដឆលើយតារការយល់ដឹងខ្ត្ពីម្របភពខ្ត្រួយខ្ដលពួកដគបានដឹង គឺកាលសំងពល់ករែ! ពួក
ដគនិយយថា «ខ្ត្ដនះគឺដសែើនឹងការចំណាយខិត្ខំដ្វើការរបស់រន សសសា្សក់កនុងរយៈដពលម្របាំ
ខ្ខឯដណាះ!» ពួកដគគិត្តាំងពីចំនួនម្របាក់រកបានគិត្ជាដា សងកនុងការខិត្ខំយ សងលំបាក និង
ម្របឹងខ្ម្របងកាប់គ្ស់ដីដោយខ្បកដញើសផង ដនាះក៏នឹងរិនអាចរកអាហ្រឱសយពួកដគម្រគប់ដ ើ
យ។



ខ្ុំរក្ស ើញក្ូនសោេំខាន់ននគពឹះរាជាយរបេ់គពឹះជាមាចាេ់ 
ប៉ែ ខ្នតដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះ ចសាប់ដផសសងៗននការដំដណើរការដ្វើឱសយម្រគប់យ សងអាចដៅរួច

បាន។ ម្រពះដយស ូចង់ជួយពួកដគឱសយដរើលហួសពីម្របព័នធននបណាដសសាននខ្ផនដី និងដរៀនពីរ
រដបៀបលែីខ្ដលអាចដៅរួចខ្ដលានដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះ។ បនាទសប់រក ម្រពះដយស ូឱសយពួកដគ
សរលឹងរកដរើលអ្ងវីខ្ដលពួកដគានដដើរសបីផដល់អាហ្រដល់បណាដសហវូងរន សសស។ ពួកដគដចញដដើរ
រកដរើល ដហើយក៏បានចដរលើយរកថា ពួកដគានបានរកដឃើញនំប ័ងម្របាំដ ំ និងម្រត្ីពីរកនទុយ 
ប៉ែ ខ្នដចំនួនដនាះយកដ្វើអ្វីរិនបានដនាះដទ្។ បនាទសប់រក ដទ្ើបម្រពះដយស ូឱសយយកនំប ័ង និងម្រត្ីដនាះ
រក។ ម្រពះអ្ងគកាន់នំប ័ង និងម្រត្ីដៅនឹងម្រពះហសតម្រទ្ង់ ម្រទ្ង់ក៏អ្្ិសាឋសន និងម្របទនពរដល់ចំណី
ដនះ។ បនាទសប់រកដទ្ៀត្ ម្រទ្ង់ក៏ម្របទនឱសយពួកដៅពួកសាវ័ករបស់ម្រទ្ង់វិញដដើរសបីខ្ចកដល់បណាដស
ហវូងរន សសស។ ខ្ុំដជឿថាដលាកអ្នកបានដឹងថាដរឿងដនះានអ្វីដកើត្ដ ើងជាបនដដទ្ៀត្ដហើយ គឺ
រន សសសម្របាណ ២០,០០០នាក់ ខ្ដលដៅទ្ីដនាះបានបរិដភាគរហូត្ដល់ពួកដគបានខ្ឆអត្ ដហើយ
ក៏ដៅសល់១២លអដីទ្ៀត្ផង។ 

សំណួររបស់ខ្ុំគឺ «ដហត្ អ្វីម្រពះដយស ូចាំបាច់ឱសយយកនំប ័ង និងម្រត្ីរកឯម្រទ្ង់ រ ននឹង
ម្រទ្ង់បានម្របាប់ពួកដគឱសយខ្ចករបស់ទំងដនាះ? ដហត្ អ្វីបានជាម្រពះដយស ូរិនម្រគ្ន់ខ្ត្ម្របាប់ឱសយ
ពួកសាវ័កខ្ចកចំណីដនះដល់ពួកដគភាលសរៗដៅដពលខ្ដលពួកសាវ័កបានវដៅ? ដត្ើរបស់ទំង
ដនះចាំបាច់ម្រត្ូវានការម្របទនពរពីម្រពះដយស ូជារ នសិនឬ?» ចដរលើយខ្ដលម្រត្ឹរម្រត្ូវដនាះគឺថា 
ម្រពះដយស ូម្រត្ូវខ្ត្ឱសយពរដលើនំប ័ង និងម្រត្ីដនាះជារ នសិន។ ដលាកអ្នកដឃើញដទ្ នំប ័ង និងម្រត្ី
សថិត្ដៅកនុងពិភពខ្ផនដីខ្ដលដៅដម្រការសិទ្ធិអ្ំណាច និងយ តាតស្ិការរបស់រន សសស ដៅដពល
ខ្ដលសាវ័ករបស់ម្រពះអ្ងគបានរកដឃើញជាដលើកដំបូង។ ដៅកនុងសភាពដនាះ ម្រពះដយស ូរិនាន
យ តាតស្ិការដលើរបស់ទំងដនាះដទ្។ ប៉ែ ខ្នតដៅដពលខ្ដលានដគយកនំប ័ង និងម្រត្ីរកឯម្រពះ
ដយស ូដោយសែ័ម្រគចិត្ត ដនាះម្រទ្ង់ក៏អាចឱសយពរដល់របស់ទំងដនាះបាន។  កសយថា ម្របទនពរ 
ានន័យថា ដដើរសបីខ្ញកដចញ ឬទ្ កដោយខ្ ក។ ដូចដនះ ដនះជាចសាប់ននម្រពះរជសយខ្ដលម្រត្ូវ
បានដបើកបង្ហសញដ ើង។

ដៅដពលម្រពះដយស ឱូសយពរដលើនបំ ង័នងិម្រត្ ីដនាះម្រត្នីងិនបំ ង័បានផ្លសសប់ដរូម្រពះរជសយ។

ជាពិដសស យ តាតស្ិការដលើនំប ័ងនិងម្រត្ីបានផ្លសស់បដូរ។ ដពលដនះ ម្រពះជាាចសស់ាននូវ
សិទ្ធិម្រសបចសាប់ដដើរសបីពហ គ ណនំប ័ង និងម្រត្ីសម្រាប់ម្របជារង្រសដម្រទ្ង់។ 

ម្របសនិដបើម្រពះដយស រូនិបានយកនបំ ង័នងិម្រត្ ី ដហើយឱសយពរដលើរបសទ់ងំដនះដទ្ 
ដនាះរបស់ទងំដនះរនិានការពហ គ ណដ ើយ។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដយើងក៏ដម្របើម្របាស់នូវចសាប់ដូចគ្្សដនះខ្ដរដៅដពលឱសយពរដលើរហូបអាហ្ររបស់ដយើង 
ដទះបីជាដយើងគិត្ថារន សសសភាគដម្រចើនរិនដឹងពីអ្វីខ្ដលពួកដគកំព ងដ្វើដ ើយដៅដពលខ្ដល
ពួកដគអ្្ិសាឋសនោក់រហូបអាហ្ររបស់ពួកដគ។ ប៉ែ ខ្នតនិយយរួរដៅ ដៅដពលដយើងអ្្ិសាឋសនដលើ
រហូបអាហ្រ វបានផ្លសស់បដូរម្រពះរជសយ ដោយអ្ន ញ្ញសត្ឱសយម្រពះជាាចសស់ការ រពួកដយើងពីអ្វីខ្ដល
ដម្រគ្ះថា្សក់ខ្ដលានដៅកនុងអ្វីខ្ដលដយើងបរិដភាគ។ ខ្ុំម្រត្ូវបខ្នថរម្រត្ង់ចំណុចដនះបនតិចដទ្ៀត្
ដហើយដរើលដៅ។ ម្របសិនដបើដយើងចង់បនតរស់ដៅដោយហូបអាហ្រឥត្គ ណភាព និងបរិដភាគ
អ្វីៗខ្ដលដយើងដឹងថាអាម្រកក់ដល់ខលួនដយើង ដនាះដយើងនឹងម្រចូត្ផលខ្ដលដយើងបានសាបដម្រ ះ
ដនាះ។ ប៉ែ ខ្នត ម្របសិនដបើដយើងបានបរិដភាគអ្វីខ្ដលដម្រគ្ះថា្សក់ ជាអ្វីខ្ដលដយើងរិនបានដឹងថានឹង
ផដល់ទ្ កខដទសដល់ដយើង ដនាះម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់អាចបានការ រដយើងដូចការខ្ដល
បានការ រយនដដហ្ះរបស់ខ្ុំខ្ដរ។ ខ្ុំរិនខ្រនកំព ងនិយយអ្ំដពើម្របដភទ្ននការអ្្ិសាឋសនដ្វើ
តារទ្ាលសប់ត្គ្្សខ្ដលអ្នកបានឮពីរន សសសភាគដម្រចើនអ្្ិសាឋសនសម្រាប់អាហ្ររបស់ពួកដគដនាះ
ដទ្។ ប៉ែ ខ្នតការអ្្ិសាឋសនដោយជំដនឿ ការអ្រម្រពះគ ណម្រពះខ្ដលម្រទ្ង់បានដកដចញនូវជំងឺដចញពី
កណាដសលចំដណារដយើងរល់គ្្ស ខ្ដលកនុងនារជាពលរដឋននម្រពះរជសយដ៏អ្សាចសរសយរបស់ម្រទ្ង់ ដដើរសបី
រីករយនឹងដសចកដីសនសារបស់ម្រទ្ង់។

ម្របសិនដបើដគកាន់ពស់ ឬផឹកអ្វីខ្ដលានជាត្ិព ល ក៏ដគព ំានដម្រគ្ះថា្សក់អ្វីខ្ដរ។

ា សក ស ១៦៖១៨

កនុងដលាកិយនាដពលបចចុបសបននដនះ ដយើងម្រត្ូវការនូវទ្ំន កចិត្តននការខ្លរកសារបស់ម្រពះ
ជាាចសស់ដដើរសបីឱសយដយើងអាចសម្រាកបាន។ គឺថាាននូវអ្វីៗជាដម្រចើនខ្ដលអាចលួចយកនូវ
ដសចកដីស ខសានតរបស់ដយើងខ្ដលដៅចំដ ះរ ខដយើង ដោយរួរានទំងអាហ្រខ្ដលដយើង
បរិដភាគផងខ្ដរ។ ទ្ កចិត្តខ្ុំច ះ អ្នកអាចម្របាកដថា សាតាំងាននូវខ្ផនការលួចស ខភាព និង
សរត្ថភាពរបស់អ្នកកនុងការម្របឆំងនឹងវយ សងានម្របសិទ្ធភាពដៅកនុងពិភពខ្ផនដីដនះតាររ
យៈអាហ្រ!

ដយើងអាចដរើលដឃើញឧទហរណ៍ដផសសងដទ្ៀត្ននការនាំយកនូវបញ្ហស ដរឿងរ សវ សនតិ
ភាពកនុងចិត្ត ដោយតារពិត្ដៅម្រគប់យ សងដៅកនុងជីវិត្របស់ដយើងសថិត្ដម្រការយ តាតស្ិការននម្រពះ
រជសយម្រពះ ខ្ដលានខ្ចងកនុងគរពីរភីលីព ៤៖៦ ៧។



ខ្ុំរក្ស ើញក្ូនសោេំខាន់ននគពឹះរាជាយរបេ់គពឹះជាមាចាេ់ 
សូរក ំខវល់ខាវសយនឹងអ្វីដ ើយ ផទុយដៅវិញ កនុងម្រគប់កាលៈដទ្សៈទំង

អ្ស់ ម្រត្ូវទ្ូលម្រពះជាាចសស់ឲសយម្រជាបពីសំណូរពររបស់បងបអូន ដោយអ្្ិសាឋសន និង
ទ្ូលអ្ងវរ ទំងអ្រម្រពះគ ណម្រពះអ្ងគផង។ ដ្វើដូដចនះ ដសចកដីស ខសានតរបស់ម្រពះជា
ាចសសខ់្ដលហួសពីការសា្សនរបស់រន សសស នឹងសថិត្ជាប់កនុងចិត្តគំនិត្បងបអូន ខ្ដល
រួរកនុងអ្ងគម្រពះម្រគិសដដយស ូរិនខាន។

ភីលីព ៤៖៦ ៧

ដៅដពលដយើងអ្្ិសាឋសនអ្ំពីអ្វីរួយ វនាំរកនូវបញ្ហសដនាះ ឬដរឿងរ សវដនាះឱសយសថិត្
ដម្រការយ តាតស្ិការននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ។ ម្របសិនដបើដយើងរិនអ្្ិសាឋសនអ្ំពីបញ្ហសដនះដទ្ ដនាះម្រពះ
ហសតរបស់ម្រពះម្រត្ូវបានចងជាប់ដៅដ ើយដទ្។ ដូចដនះដហើយដទ្ើបម្រពះគរពីរខ្ចងថា ចូរអ្្ិសាឋសន
ឥត្ ប់ រ (១ខ្លសសា ូនិក ៥៖១៧) ដហើយអ្នករិនបានទ្ទ្ួលវក៏ដម្រ ះខ្ត្អ្នករិនបានទ្ូស
ស ំម្រពះជាាចសស់ (យ សក ប ៤៖២)។

ដៅដពលខ្ុំទ្ិញយនតដហ្ះ ដហើយដពលខ្ុំទ្ិញអ្វីៗដផសសងដទ្ៀត្ ខ្ុំអ្្ិសាឋសនឱសយរបស់
ដនាះ ដោយោក់នដដលើវ និងនាំវរកសថិត្ដម្រការយ តាតស្ិការននម្រពះរជសយននម្រពះ ដដើរសបីសដម្ររច
បាននូវអ្វីខ្ដលចង់បាន ដដើរសបីយកវរកបដម្ររើដល់ម្រពះរជសយននម្រពះ និងកិចចការរបស់ខ្ុំខ្ដលម្រត្ូវ
បានចាត្់តាំង។ ដោយសារការដនះ យនតដហ្ះរបស់ខ្ុំក៏ដគចផ ត្ពីខ្ដនរបស់សាតាំង និងពួក
បរិវររបស់វ។ ដៅកនុងយនតដហ្ះដនាះគ្្សនដម្រគ្ះថា្សក់អ្វីនឹងដកើត្ដ ើងចំដ ះខ្ុំដនាះដ ើយ!

ម្របាណជារួយខ្ខរ ន ដម្រកាយបញ្ចប់សននិបាត្ ខ្ុំបានជិះយនតដហ្ះខា្សត្ត្ូចា សក 
ដនះពីទ្ីម្រក ងអ្ ូសតុនដៅកាន់រដឋអ្ូនហយ៉ែូ។ ដពលដនាះក៏រងយប់បនតិចដហើយ ដនាះដយើង

ក៏ជិះកាត្់ត្ំបន់ជនបទ្ដម្រការដរឃងងឹត្។ ដៅខាងសា្សំដយើងឯដណាះក៏ានដផលកបដនាទសរច ះ
ដ ើង ដហើយចំដហៀងខាងដឆវងនដវិញក៏ដឃើញានខសយល់ពសយុះកំព ងដបាកបក់កាត្់ត្ំបន់ដនាះខ្ដ
រ។ ខសយល់ពសយុះខ្ដលកំព ងដបាកបក់កាត្់ពីរ ខក៏ដ្វើឱសយពួកដយើងផ្លសស់បដូរខ្ខសសដហ្ះដហើរដដើរសបីដគច
ដចញពីខសយល់ពសយុះដនាះ ដហើយដោយសារការដហ្ះវងខ្បបដនះដហើយ ដទ្ើបពួកដយើងម្រត្ូវ
ចំណាយដម្របងសាំងអ្ស់ដម្រចើនជាងអ្វីខ្ដលពួកដយើងបានដម្រគ្ងទ្ ក។ ដូចដនះ ដដើរសបីម្របាកដថា
ពួកដយើងអាចដហ្ះដៅផទះវិញដោយស វត្ថិភាព និងដដើរសបីដ្វើតារចសាប់របស់សហព័នធអាកាស
ចរណ៍ ( ) ទក់ទ្ិននឹងតារងននដម្របងសាំងដម្រត្ៀរបម្ររ ង ដនាះពួកដយើងក៏បានសដម្ររចចិត្ត
ច ះចត្ដៅត្ំបន់លវីសវ សល់ រដឋដខន្ឹកគី ដដើរសបី ប់ចាក់សាំងបខ្នថរ។ ដពលច ះចត្ ដៅដលើដអ្
ម្រកង់ទ្ិននន័យដឃើញដៅសល់សាំងម្របាណ១១០លីម្រត្ខ្ដរ ប៉ែ ខ្នតពួកដយើងម្រត្ូវបនដដំដណើរដហ្ះ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដហើររួយដា សងដទ្ៀត្ ដហើយក៏រិនចង់ឱសយខវះសាំងខ្ដរ។ ដយើងក៏បានចូលដៅហ្កសរសចាក់ដម្របង
សាំង និងបានម្របាប់ឱសយពួកដគចាក់ដម្របងសាំង៧៥លីម្រត្កនុង្ ងសាំងាខសងៗននយនតដហ្ះ។ ដបើ
សរ បដៅគឺានសាំងម្របខ្ហល២៦០លីម្រត្ ខ្ដលចំណុះដនះគឺដលើសពីម្រគប់ម្រគ្ន់សម្រាប់ដ្វើការ
ដហ្ះដហើរពីទ្ីដនាះដៅអ្ូនហយ៉ែូដៅដទ្ៀត្ ដម្រ ះថាយនដដហ្ះខា្សត្ត្ូចរបស់ដយើងស ីដម្របង
ម្របាណ៨៣លីម្រត្កនុងរួយដា សង។ 

ដៅដពលពួកដយើងរង់ចាំដៅហ្គសរសចាក់ដម្របងសាំងយនតដហ្ះ ក៏ានរន សសសម្រសី
ា្សក់ដៅត្ ដបឡាក៏បានម្របាប់ពួកដយើងថានាងនឹងដរៀបចំចាក់ដម្របង១៥០លីម្រត្ឱសយ។ ដពលដនាះ
ករែករដៅដៅដនាះបានចូលរកដោយកាន់ម្រកោសរួយចំនួន ក់ព័នធនឹងម្រកោសសា្សរអ្ំពី
ការចាក់សាំងដនាះ។ ង្រសដីា្សក់ដនះក៏យកវពីនដគ្ត្់ដហើយសរលឹងដរើលវបនតិច រួចក៏ដ លថា «
ដូចជារិនម្រត្ូវដទ្។ ដលខដលើម្រកោសដនះរិនស ីគ្្សដទ្។» ករែករដនាះក៏បាននិយយថា គ្ត្់
បានចាក់ដម្របងរួចដហើយ ដហើយគ្ត្់អាចសាដរ ដលខក ងទ្័រចំណុះដនាះដពលដម្រកាយ។ នាងក៏
ដ លថា «រិនអ្ីដទ្» ប៉ែ ខ្នតក៏បាននិយយថា នាងរិនអាចដចញវិក័កយបម្រត្បានដទ្រហូត្ដលខ
ក ងទ្័រចំណុះដនាះម្រត្ូវបានជួសជ លរួច ខ្ត្នាងនឹងដផ្ើអ្ ៊ីខ្រ៉ែលរកកាន់ពួកដយើង។ ពួកដយើងក៏
ដ លថា «រិនលវីដទ្» ដហើយក៏បានដដើរដចញដៅរកយនតដហ្ះជារួយករែករដនាះដៅ។ អ្នកដបើក
យនតដហ្ះរបស់ខ្ុំកប៏ានសួរដដើរសបីបញ្ជសក់ដៅករែករចាក់ដម្របងដនាះថាគ្ត្់ពិត្ជាបានចាក់
ដម្របងសាំង៧៥លីម្រត្សម្រាប់សាលសបាខសងៗខ្រន ដហើយគ្ត្់ក៏ថា «ពិត្ខ្រនដហើយ ខ្ុំបានចាក់
សាំងចំនួន៧៥លីម្រត្សម្រាប់សាលសបាខសងៗ។»

ដូចដនះពួកដយើងក៏បានដចញដំដណើរដៅរដឋអ្ូនហយ៉ែូដៅ ដហើយដម្រកាយដពលដហ្ះ
ដហើរបានម្របខ្ហលជា៤០នាទ្ី ម្រសាប់ខ្ត្អ្ស់សាំងបាត្់ដៅដហើយ។ ពួកដយើងត្ក់សលុត្ខាលសំង
ណាស់ ដត្ើវអាចដកើត្ដ ើងបានដោយរដបៀបណា? រួយនីទ្ីដម្រកាយរក ្ ងសាំងននសាលសបខាង
សា្សំក៏អ្ស់សាំង។ ដពលដនះគឺ ក់កណាដសលយប់កនុងនផទដរឃដ៏ងងឹត្ ដហើយពួកដយើងកំព ង
ដហ្ះកនុងរយៈករពស់៤,៥០០ខ្រ៉ែម្រត្ដោយរលត្់ា សស ីន។ ដត្ើានដរឿងអ្វីហនឹង? ពួកដយើងដទ្ើបខ្ត្
បានចាក់ដម្របងរចួដទ្ដត្ើ។ ដគម្របាកដជានិយយោក់ខ្ុំថា «ដត្ើយនតដហ្ះរបស់អ្នករិនានក ង
ទ្័របង្ហសញចំណុះដទ្ឬ?» ម្របាកដណាស់ ប៉ែ ខ្នតក ងទ្័រចំណុះននយនតដហ្ះដយើងដលាត្ម្រទ្និច
ដ ើងយឺត្ណាស់ដៅដពលចាក់សាំង។ ម្របសិនដបើអ្នកដបើម្របដភទ្ដស រីចាស់ៗ អ្នកអាចនឹងយល់
អ្វីខ្ដលខ្ុំកំព ងនិយយដហើយ។ គឺក ងទ្័រចំណុះរបស់វដលាត្ម្រទ្និចដឆលើយត្បយឺត្ណាស់ដៅ
នឹងដម្របងសាំងខ្ដលបានចាក់ចូលដនាះ។



ខ្ុំរក្ស ើញក្ូនសោេំខាន់ននគពឹះរាជាយរបេ់គពឹះជាមាចាេ់ 
ដូចដនះដៅកនុងករណីដនះ អ្នកដបើកយនតដហ្ះរបស់ខ្ុំបានសួរបញ្ជសក់ករែករចាក់ដម្របង

សាំងដនាះថាគ្ត្់បានចាក់ដម្របសាំងចូលយនតដហ្ះ និងម្រត្ូវតារចំនួនខ្ដលបានចាក់ចូល។ 
ពួកដយើងខលួនឯងក៏បានដឃើញថាគ្ត្់ដបើកឡានដម្របង

ដោយចាក់ដម្របងចូលកនុងយនតដហ្ះខ្ដរ ដហើយនិយយ
បញ្ជសក់ថាចំនួនសរ បននដម្របងដនាះម្របាណ១៥០លីម្រត្
ម្រត្ូវបានចាក់ចូលកនុងយនតដហ្ះដនាះ។ ដៅដពលពួក
ដយើងបញ្ជសក់ពីចំណុះដម្របងសាំង ដនាះដយើងបានកំណត្់
ក ងទ្័រវស់ចំណុះខ្បបរីជីលលខ្ដលតារោនពីចំណុះ
ដម្របងសាំងពិត្ជាក់ខ្សដងខ្ដលដៅសល់បនតិច។ ពួក
ដយើងគិត្ថាពួកដយើនបានដ្វើម្រគប់យ សងរួចរល់ដដើរសបី

ានស វត្ថិភាពរួចរល់ដហើយ។ 

ពួកដយើងបានម្របកាសអាសនន នងិរកដរើលដដើរសបីច ះចត្ដៅម្រពលានយនតដហ្ះដង្រហគត្
្័រស ីនស ូណាទ្ី ដោយសារពួកដយើងកំព ងដ្វើដំដណើរសំដៅរកកខ្នលងដនាះដៅដពលដម្របង
សាំងអ្ស់ ដនាះវរិនានបញ្ហសអ្វីដនាះដទ្ ប៉ែ ខ្នតវជាដរឿងដ៏គួរឱសយភាញសក់ដផអើលជាម្របាកដណាស់។ 
ដពលដម្រកាយរកដទ្ៀត្ ពួកដយើងក៏បានដឹងថា យនតដហ្ះដនះជាយនទ្ីរួយខ្ដលប រសករែករ
ចាក់ដម្របងសាំងដនាះបានចាក់ដម្របងសាំង។ គ្ត្់បានចាក់ដម្របងសាំងខ្ត្៧.៥លីម្រត្ប៉ែ ដណា្សះ
សម្រាប់សាលសបាខសងៗ គឺរិនខ្រនចាក់៧៥លីម្រត្ដនាះដទ្។ គ្ត្់រិនដឹងពីរដបៀបដរើលក ងទ្័រដៅ
ដ ើយដទ្។ សាលសប់ដហើយ! ម្រក រហ  នកនុងម្របដទ្សខ្ផនកចាក់ដម្របងសាំងយនតដហ្ះរួយទំងរូលដ្វើ
ខ្បបហនឹងហនា៎! ពិត្ជាខ្បលកខ្រន! 

អ្វីខ្ដលសម្រត្ូវចង់បងកដម្រគ្ះថា្សក់រិនខ្រនជាបញ្ហសដទ្ ប៉ែ ខ្នតវគួរខ្ត្អាចកាលសយជាបញ្ហស
្ំបានម្របសិនដបើដយើងអ្ស់ដម្របងសាំងកនុងរយៈករពស់ដផសសងដម្រៅពីករពស់៤ ៥០០ខ្រ៉ែម្រត្ពីដី។ 
ប៉ែ ខ្នតដូចនិយយពីរ នអ្ ៊ីចឹង សម្រត្ូវរិនអាចបងកដម្រគ្ះថា្សក់ដល់ខ្ុំ ឬយនតដហ្ះដនាះដទ្។ ដដើរសបី
បដញ្ចៀសការប៉ែ នប៉ែងដផសសងដទ្ៀត្ពីារសម្រត្ូវរបស់ពួកដយើង ដនាះពួកដយើងក៏បានផ្លសស់បដូរនីត្ិ
វិ្ីរបស់ពួកដយើងកនុងដពលចាក់ដម្របងសាំង។ ដពលដនះពួកដយើងរិនទ្ កឱសយករែករដ្វើការចាក់
ដម្របងសាងំយនតដហ្ះពួកដយើងដោយរិនានវត្តានរបស់ពួកដយើងដៅចាំពិនិត្សយដរើលដភលើង
សញ្ញសចាក់ដម្របងដនាះដ ើយ។ ឧបសបត្តិដហត្ រួយដនះអាចកាលសយរហនតរយបាន ម្របសិនដបើដយើង
ដហ្ះទប ឬានការយឺត្យ សវកនុងការរកកខ្នលងច ះចត្ ឬដបើសិនានអាកាសធ្ត្ រិនលអ។ 

ម្នចាាប់ពៅក្នងុព្េះរាជាយ
ដែលអនក្ព្ត្ូវពរៀនឱាយម្ន
ព្បវិទធភាេ វុវត្ថិភាេ និង
ពែើមាបីទទួលបានការ្គត្់្គង់
ពៅក្នុងពោក្ិ ពនះ។  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ប៉ែ ខ្នតម្របាកដណាស់ វរិនបានដកើត្ដ ើងដ ើយដោយសារខ្ត្ាននូវដសចកដីសនសាននការ
ការ រពីម្រពះ។ 

ឧបសបត្តិដហត្ ទំងពីរដលើកខ្ដលបានដកើត្ដ ើងចំដ ះយនតដហ្ះរបស់ខ្ុំ ក់ព័នធនឹង
ស វត្ថិភាពននយនតដហ្ះ និងខលួនខ្ុំផងខ្ដរដនាះ គឺជាលទ្ធផលននដសចកដីសនសារបស់ខ្ុំ សិទ្ធិ
ម្រសបចសាប់របស់ខ្ុំដៅកនុងម្រពះរជសយ។ ពិត្ណាស់ ខ្ុំអាចម្របាប់ដលាកអ្នកពីដរឿងរ សវខ្ដលខ្ុំបាន
យនតដហ្ះដនះរកជាដលើកដំបូង ប៉ែ ខ្នតខ្ុំសូររិនម្របាប់ដៅដពលដនះដទ្។ ខ្ុំគិត្ថាដលាកអ្នក
យល់ចំណុចសំខាន់ននសាច់ដរឿងដនះដហើយ គឺម្រពះជាាចសស់ពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស់!

ានចសាប់ដៅកនុងម្រពះរជសយខ្ដលអ្នកម្រត្ូវដរៀនឱសយានម្របសិទ្ធភាព ស វត្ថិភាព និងដដើរសបី
ទ្ទ្ួលបានការផគត្់ផគង់ដៅកនុងដលាកិយដនះ។ សាតាំងសអប់ពួកដយើងណាស់ ប៉ែ ខ្នតវរិនអាច
បញ្សឈប់ដយើងបានដ ើយ! សូរសរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់។ ការការ រក៏ជាការសម្រាកផងខ្ដរ 
គឺគ្្សនការបាររភ និងគ្្សនការភ័យខាលសច! វជាសិទ្ធិម្រសបចសាប់របស់អ្នក។

និយយអ្ ៊ីចឹង ខ្ម្រកងដលាដលាកអ្នកដៅានចរៃល់ ចសាប់ខ្ដលខ្ុំបានពណ៌នា និង
ដម្របើម្របាស់ដនះ គឺជាអ្វីខ្ដលខ្ុំបានដៅថាជាចសាប់យ តាតស្ិការ។ 

អ្ត្ថបទ្រួយដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានម្របទនរកខ្ុំកាលពីដំបូងខ្ដលាន
ទក់ទ្ងនឹងម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ដនាះគឺ គរពីរលូកា ៦៖២០។

អ្នករល់គ្្សខ្ដលជាជនម្រកខសសត្់ដអ្ើយ! អ្នកានស ភរងគលដហើយ ដសបិត្អ្នករល់គ្្ស
បានទ្ទ្ួលម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។

លូកា ៦៖២០

ម្ររិនោ និងខ្ុំបានចាប់ដផដើរសិកសាខ្សវងយល់ពីអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ចង់ានបនទូល
ចំដ ះ កសយថា «ម្រពះរជសយននម្រពះ» ខ្ដលានដៅកនុងអ្ត្ថបទ្គរពីរដនះ ដៅដពលម្រពះអ្ាចសស់បាន
បង្ហសញរកកាន់ពួកដយើងជាដលើកដំបូង។ ជាលែីរដងដទ្ៀត្ ម្រទ្ង់បានបង្ហសញពួកដយើងថា ម្រទ្ង់ជា
ដសដចននម្រពះរជសយរួយ ខ្ដលបានម្រគប់ម្រគង និងដំដណើរការដោយចសាប់នានា។ ជាឧទហរណ៍ ចូរ
ដយើងម្រកដ កដរើលម្រពំខ្ដនភាគខាងត្សបូងរបស់ដយើង។ ជាដរៀងរល់ឆ្សំ រន សសសរប់ ន់នាក់
ពសាយរចូលរកកនុងសហរដឋអាដររិក។ ដត្ើដហត្ អ្វីដៅ? គឺដោយសារខ្ត្ដៅកខ្នលងខ្ដលពួកដគ
រស់ដៅពួកដគរិនានដទ្សភាពសាអសត្ខ្រនដទ្? ដទ្ គឺរិនខ្រនខ្បបដនះដទ្។ ពួកដគពសាយរចូល



ខ្ុំរក្ស ើញក្ូនសោេំខាន់ននគពឹះរាជាយរបេ់គពឹះជាមាចាេ់ 
រកសហរដឋអាដររិកដោយសារខ្ត្រោឋសភិបាលដៅទ្ីដនះ។ រោឋសភិបាលរបស់ពួកដយើងាននូវ
ចសាប់ខ្ដលការ រសិទ្ធិម្របជាពលរដឋ និងានកិចចម្របឹងខ្ម្របងផដល់នូវដសរីភាពជាដម្រចើនខ្ដលដៅ
បណាដសម្របដទ្សដផសសងៗដទ្ៀត្រិនាន៖ ាចសស់ករែសិទ្ធិដលើម្រទ្ពសយសរសបត្តិ សិទ្ធិដលើាចសស់អាជីវករែ
របស់អ្នក សិទ្ធិកនុងការថាវសយបងគំតារការដពញចិត្តរបស់អ្នក និងសិទ្ធិបដញ្ចញរត្ិ។ ដៅកនុង
បណាដសម្របដទ្សជាដម្រចើនដផសសងដទ្ៀត្ រិនាននូវចំណុចទំងអ្ស់ដនះដទ្។ 

ពួកដយើងបានដរៀបរប់ខលះៗរួចរកដហើយអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ ខ្ដលជាម្រគឹះននម្រគប់
ទំងគនលឹះ (កូនដសា) ទំងអ្ស ់ ជាដគ្លការណ៍ និងជាចសាប់បញ្ញត្តិខ្ដលម្រពះជាាចសស់បាន
ម្របទនដល់ដយើងខ្ដលជាម្របជារង្រសដ។ ចំដណះដឹងរបស់អ្នក ឬកងវះខាត្ននចំដណះដឹងអ្ំពី
ចសាប់បញ្ញត្តិទំងដនះអាចានភាពខ សខ្បលកគ្្សរវងជីវិត្ឬដសចកដីសាលសប់ ជ័យជរនះឬបរជ័យ។ 
ដម្រកាយពីបានរងទ្ កខដវទ្នាអ្ស់រយៈដពលម្របាំបួនឆ្សំននការភ័យខាលសចកនុងការច ះដខសាយខ្ផនក
ហិរញ្ញវត្ថុ ដហើយដពលដនះខ្ុំានដសរីភាពដហើយដនាះ ខ្ុំរិនអាចបញ្ជសក់បានម្រគប់ម្រគ្ន់ដ ើយ
ថា ដត្ើវសំខាន់ខាលសំងប៉ែ នណាដៅកនុងការដឹងពីអ្ត្ថន័យខ្ដលបានកាលសយជាពលរដឋននម្រពះរជសយ
របស់ម្រពះ និងអ្ត្ថន័យននការសាគសល់ចសាប់ ម្រពរទំងដគ្លការណ៍ខ្ដលបដងកើត្នូវម្រពះរជសយដនាះ
ដ ើង។ 

ខ្ផនដីានវត្តានអ្ស់រយៈដពលរប់ ន់ឆ្សំរកដហើយ ប៉ែ ខ្នតអ្វីៗជាដម្រចើនខ្ដលពួក
ដយើងកំព ងានដៅដពលសពវនលៃដនះ រិនម្រត្ូវបានយល់ដឹងពីពួកវដនាះដទ្។ ជាឧទហរណ៍ ខ្ុំ
ចង់ឱសយអ្នកសរលឹងដរើលពីលកខណៈននរូបភាពខ្ដលដកើត្ានដៅកនុងរដូវកាលយប់រ នប ណសយណូ
ខ្អ្លនាឆ្សំ១៩០៦ ដៅកនុងត្ំបន់អ្ូដសៀន បាលសហវ ខ្ម្រប នរ ក់ ដៅរដឋា សហសា ូដសត្។ ដៅនលៃដនាះ
ានអ្វីរួយបានដកើត្ដ ើងខ្ដលបានផ្លសស់បដូរពិភពដលាក។ រីជីណល ដហវខ្ស នដដន (

បានចាក់បទ្ចដម្ររៀង ដដើរសបីបញ្ជូនសំដ ងដល់ឯនាយសរ ម្រទ្
តាររយៈរលកវិទ្សយុ ម្រពរទំងបានអានម្រពះគរពីរលូកាជំពូក២ផងខ្ដរ។ រលកធ្ត្ អាកាសដនះគឺ
ជាការបញ្ជូនសំដ ងតារវិទ្សយុដំបូងបំផ ត្ដៅកនុងពិភពដលាក។ ដពលដនះ ដយើងម្រគ្ន់ខ្ត្ដលើក
ទ្ូរស័ពទ ដហើយអាចនិយយជារួយនរណាក៏បានដៅដលើភពដនះដោយរិនបាច់គិត្ពីវិ្ីដរៀបចំ
បញ្ជូនសំដ ងដនះដ ើយ។ 

ច ះម្រពឹត្តិការណ៍ដៅខ្ខរករឆ្សំ១៨៧៩ឯដណាះវិញ? ដលាកលូា សស ខ្អ្ ដរីស ន 
( ) បានបដងកើត្អ្ពំូលដភលើងដ ើង ដហើយដពលដនះជាត្ិសាសន៍នីរួយៗដៅដលើ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ខ្ផនដីដនះដម្របើម្របាស់នូវចសាប់អ្គគីសនីដនះ និងចសាប់ខ្ដលម្រគប់ម្រគងខ្ផនករូបវិទ្សាដដើរសបីអាចដរើល
ដឃើញដៅដពលរម្រត្ី។

ច ះចំខ្ណកឯម្រពឹត្តិការណ៍ដៅនលៃទ្ី១៧ ខ្ខ្នូ ឆ្សំ១៩០៣ ឯដណាះវិញ? បងបអូនម្រត្កូល
នង្រហវយ៍ ( បានដបើកយនតដហ្ះជាដលើកដំបូងបងអស់ ដហើយដពលដនះ ដយើងអាចដ ើង
ជិះយនតដហ្ះ និងដហ្ះដៅ សដពញពិភពដលាកបានដោយចំណាយដពលខ្ត្ប៉ែ នា្សនដា សង
ប៉ែ ដណា្សះ។ 

យនតដហ្ះម្របដភទ្ ជាម្របដភទ្យនតដហ្ះ ណិជជករែ្ំបំផ ត្ ខ្ដលានទ្រៃន់
ជាង៦០០ដតាន ខ្ដលអាចដឹកជញ្ជូនរន សសសបានជាង៨០០នាក់ដោយដហ្ះដហើរបានរយៈ
ដពល៩ដា សងដោយរិនបាច់ ប់ចាក់ដម្របងសាំង និងអាចដហ្ះដហើរដលើខ្ផនដីបានកនុងដលសបឿន
ម្របាណជិត្១,០០០គី ូខ្រ៉ែម្រត្កនុងរួយដា សង។ ម្របសិនដបើរន សសសអាចដរើលដឃើញការទំងដនះ
កាលពីទ្សវត្សសរ៍ឆ្សំ១៨០០វិញ ដនាះពួកដគម្របាកដជាសនលប់ជារិនខានដទ្ ដពលបានដឃើញ
ទ្ិដឋភាពខ្បបដនះ។ ប៉ែ ខ្នតដពលដនះ ចំដ ះពួកដយើងវិញ វជាដរឿង្រែតាដទ្ គឺដូចជាដរឿងង្យៗ
ដូចបិទ្ ដបើកដភលើងអ្ ៊ីចឹង។ 

អ្វីខ្ដលខ្ុំចង់និយយដនាះគឺថា ចសាប់ទំងដនះានរួចដម្រសចដៅដហើយ គឺខ្ត្ងខ្ត្
ានដៅទ្ីដនះជានិចច ានដៅកនុងពិភពខ្ផនដីតាំងពីរន សសសម្រត្ូវបានបដងកើត្រកដរ៉ែលះ។ ចសាប់
បញ្ញត្តិទំងដនះខ្ត្ងខ្ត្ានជាដម្រសចសម្រាប់ឱសយរន សសសបានដម្របើម្របាស់ ម្រគ្ន់ខ្ត្រន សសសដរើល
រិនដឃើញចសាប់ទំងដនះខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ។ ដគដរើលដឃើញបកសសីដហ្ះដហើរ ដគដរើលដឃើញដផលកបដនាទសរ 
ប៉ែ ខ្នតដគដៅខ្ត្រិនយល់។ ដរឿងដូចគ្្សដនះក៏ពិត្ជាក់ខ្សដងដូចកនុងបទ្គរពីរផងខ្ដរ។ សាសនា
បានកំណត្់នូវម្រពំខ្ដន ក់ព័នធនឹងអ្វីខ្ដលម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់ចង់បង្ហសញ។ ជាដម្រចើន
ឆ្សំរកដហើយ អ្នកនិងខ្ុំបានឮថា ដរឿងទំងអ្ស់ដនាះបានកនលងផ ត្ដៅដហើយ ម្រពះជាាចសស់រិន
ដ្វើការអ្សាចសរសយដទ្ៀត្ដទ្។ អ្ំដណាយទនននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធានសម្រាប់ខ្ត្ពួកសាវ័ក ឬបនាលស
ដៅកនុងសាច់ដលាកប៉ែូលគឺជាជំងឺរួយ។ ដៅកនុងសភាពជាក់ខ្សដង ម្រពះបនទូលពិត្ជាសារញ្ញ
ណាស់។ វានន័យជាក់ខ្សដងដូចអ្វីខ្ដលបានខ្ចងរក។ ប៉ែ ខ្នតម្រគឹះននម្រពះរជសយគឺជាកូនដសារដ៏
សំខាន់ខ្ដលអ្នកម្រត្ូវខ្ត្ានដដើរសបីដបើកទវសរដផសសងៗដទ្ៀត្។ 

ទីពនះម្នក្ូនពស្វុំខានម់ួ ពទៀត្គឺ៖ 

ចាាបម់ិនដែលផ្លាវ់បដូរព ើ ! 



ខ្ុំរក្ស ើញក្ូនសោេំខាន់ននគពឹះរាជាយរបេ់គពឹះជាមាចាេ់ 
ចូរទ្ាលសក់លែ ដនាះវនឹងធ្លសក់ច ះ។ ដត្ើវនឹងធ្លសក់ប៉ែ នា្សនដង? គឺធ្លសក់រល់ដពលខ្ដលដយើង

ទ្ាលសក់វ! ចសាប់ទ្ំនាញបញ្ជសក់ថា អ្នកនឹងទ្ទ្ួលបាននូវចដរលើយដូចគ្្សម្រគប់ដពលទំងអ្ស់។ 
ដហើយម្រពះរជសយននម្រពះក៏ដូចគ្្សខ្ដរ។

  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

 

 



ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 

ជំពូក្ ៥ 
ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 

ការដហ្ះម្របដសើរជាងការដដើរ! ដពលខ្ុំសរដសរជំពូកដនះ ខ្ុំកំព ងជិះយនតដហ្ះផ្ទសល់
ខលួនរបស់ខ្ុំដចញពីផទះលំខ្ហកាយកនុងរដូវដៅតសដៅម្របដទ្សកាណាោដៅកាន់ផទះរស់ដៅរបស់ពួក
ដយើង ដោយបានដហ្ះដហើរកនុងដលសបឿន៤០០គី ូខ្រ៉ែម្រត្កនុងរួយដា សង កនុងករពស់ ៧,០០០ខ្រ៉ែម្រត្
ពីដី។ ពួកដយើងខ្ត្ងខ្ត្ដបើកបររលយនតពីផទះរបស់ពួកដយើងដៅរដឋអ្ូនហយ៉ែូដៅម្របដទ្សកាណា
ោអ្ស់រយៈដពលជាដម្រចើនឆ្សំ។ វគឺជាដំដណើរដ៏ខ្វងឆងសយ និងគួរឱសយ្ ញម្រទន់ខ្ដលម្រត្ូវចំណាយ
ដពលដល់ដៅ៣១ដា សងដដើរសបីដៅដល់ទ្ីដនាះ។ ខ្ុំចាំបាច់ម្រត្ូវដបើកឡានដពញរួយយប់ដដើរសបីដៅ
ដល់ទ្ីដនាះដៅនលៃបនាទសប់។ ខ្រនដហើយ ានពីរបីដលើកខ្ដរខ្ដលពួកដយើងធ្លសប់ម្រត្ូវចំណាយ
ដពលដល់ដៅពីរនលៃដដើរសបីដល់ទ្ីដនាះ ខ្ត្ដពលអ្នកានដពលសម្រាកលំខ្ហកាយពីរសបា្សហ៍ 
ដហើយម្រត្ូវចំណាយដពលសម្រាប់ការដបើកបរអ្ស់រយៈដពលដល់ដៅបួននលៃ ដនាះម្របាកដជាខាត្
បង់ដពលដវលាសម្រាកដៅទ្ីដនាះអ្ស់ដម្រចើនដពកដហើយ។ ខ្ត្ហនឹងដហើយ ទ្ម្រាំដល់ទ្ីដនាះគឺ
អ្ស់កាលសំងខាលសំងណាស់ ដហើយរិនបានប៉ែ នា្សនផងក៏ម្រត្ូវម្រប រនឹងការដ្វើដំដណើរម្រត្លប់រក
វិញខ្ដលម្រត្ូវចំណាយដពល៣១ដា សងរករដឋអ្ូនហយ៉ែូវិញដខ្ដល។ 

ជានិចចកាល ខ្ុំចូលចិត្តយនតដហ្ះ ដហើយខ្ុំក៏ទ្ទ្ួលបណណដបើកបរយនតដហ្ះតាំងខ្ត្ពី
អាយ ១៩ឆ្សំដរ៉ែលះ ប៉ែ ខ្នតម្រគ្ន់ខ្ត្រិនខ្ដលគិត្ម្រសនរថានឹងានយនតដហ្ះផ្ទសល់ខលួន។ ខ្ុំចង់ាន
ន័យថា អ្នកបានដឹងពីត្នរលយនតដហ្ះម្រសាប់ដហើយ ខ្រនដទ្? ខ្ត្ដៅដពលខ្ុំសិកសាពីម្រពះរជសយ
កាន់ខ្ត្ដម្រចើន ខ្ុំក៏បានដឹងថាខ្ុំជាា្សក់ខ្ដលររំងនូវការានយនតដហ្ះដនាះដោយគំនិត្ថា «
ដទ្» និងគំនិត្ខ្បបអ្ន់លយរបស់ខ្ុំ។ តារពិត្ដពលដនះខ្ុំានយនតដហ្ះពីរដម្រគឿងឯដណាះ 
រួយដម្រគឿងខ្ដលជាយនតដហ្ះដំបូងរបស់ខ្ុំដនាះគឺទ្ កសម្រាប់ជិះដលង ដហើយរួយដម្រគឿងដទ្ៀត្
ខ្ុំទ្ កដម្របើម្របាស់សម្រាប់ការដ្វើដំដណើរនានា។ ដូចខ្ុំបានដរៀបរប់ដៅកនុងជំពូករ នថា ការខ្ដល

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដយើង «គ្្សនការបណតុះបណាដសល» គឺរិនអ្ន ញ្ញសត្ឱសយានកដីម្រសនរ ឬលទ្ធភាពដកើត្ានដ ើយ។ 
ដយើងដទ្ខ្ដលបានបិទ្វដចាលរ នដពលវចាប់ដផដើរដៅដទ្ៀត្។ 

ពីរ នរក ខ្ុំរិនខ្ដលគិត្ថាានយនតដហ្ះផ្ទសល់ខលួនដទ្។ ខ្ុំដរើលរិនដឃើញថាដត្ើ
ការដនាះអាចដៅរួចបានយ សងដូចដរដចដនាះដទ្។ ខ្ុំបានជួលយនតដហ្ះជិះអ្ស់រយៈដពលជា
ដម្រចើនឆ្សំ។ ប៉ែ ខ្នតដៅដពលខ្ុំចាប់ដផដើរសិកសាពីចសាប់ននម្រពះរជសយ និងបានដឃើញពីសាច់ដរឿងដផសស
ងៗជាដម្រចើនដៅកនុងជីវិត្របស់ខ្ុំខ្ដលបានដបើកបង្ហសញពីម្រពះរជសយ ដនាះខ្ុំក៏សដម្ររចថាខ្ុំនឹងដជឿ
ទ្ កចិត្តដលើម្រទ្ង់ចំដ ះការានយនតដហ្ះផ្ទសល់ខលួន។ ដពលដនាះខ្ុំរិនានម្របាក់ទ្ិញវដៅ
ដ ើយដទ្ ប៉ែ ខ្នតខ្ុំបានដកម្រកោសខ្សកដចញរក រួចសរដសរម្រត្ង់ចំណុចកំណត្់សាគសល់កនុង
ម្រកោសដនាះថា «សម្រាប់យនតដហ្ះរបស់ខ្ុំ»។ ខ្ុំបានសរដសរពីម្របដភទ្យនតដហ្ះជាក់លាក់
ខ្ដលខ្ុំនឹងទ្ទ្ួលបានវ។ ភរិយរបស់ខ្ុំ និងខ្ុំបានសាបដម្រ ះខ្សកដនាះចូលដៅកនុងម្រពះរជសយ 
ម្រសបតារគរពីរា សក ស ១១៖២៤ ដោយដជឿថាខ្ុំទ្ទ្ួលបានវដៅដពលខ្ដលខ្ុំអ្្ិសាឋសន។ ដនះ
ជាអ្វីខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់បានបង្ហសញខ្ុំឱសយដ្វើដៅដពលចាប់ដផដើរដំបូងខ្ដលទក់ទ្ិននឹងម្រពះរជសយ។ 
ខ្ុំបានដឃើញដរឿងដនះបានដកើត្ដ ើងដៅកនុងជីវិត្របស់ខ្ុំជាដម្រចើនដងណាស់។ 

រយៈដពលប៉ែ នា្សនសបា្សហ៍ដម្រកាយរក ខ្ុំបានរកដ្វើលំហ្ត្់ម្របាណជាទ្ាលសប់ ដហើយ
ម្រគូដពទ្សយា្សក់ក៏បានដ លរកខ្ុំថា «និយយអ្ ៊ីចឹង ដត្ើដលាកដឹងថាាននរណាដគចាប់
អាររែណ៍ទ្ិញយនតដហ្ះខ្ដរឬដទ្?» ខ្ុំពិត្ជាភាញសក់ដផអើលណាស់ ដម្រ ះថារិនខ្ដលាននរណា
សួរខ្ុំពីដរឿងដនះដទ្ពីរ នរក។ «ដត្ើដនាះជាយនតដហ្ះម្របដភទ្អ្វីខ្ដរ?» ខ្ុំក៏សួរដៅវិញ។ គ្ត្់ក៏
បានបនតពនសយល់ពីលកខណៈយនតដហ្ះដនាះ និងបានម្របាប់ខ្ុំថាវដៅឯម្រពលានយនតដហ្ះកនុង
ម្រស ក ដហើយក៏បបួលខ្ុំដៅដរើល។ ពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស់ វគឺជាម្របដភទ្យនតដហ្ះខ្ដលខ្ុំបាន
សាបដម្រ ះដនាះ! ខ្ុំក៏បានដៅដល់ទ្ីលានយនតដហ្ះ និងបានពិនិត្សយដរើលវ ដហើយដឃើញថាវ
ដៅសាអសត្ណាស់។ ខ្ុំដឹងថាដនះជាយនតដហ្ះរបស់ខ្ុំ។ ប៉ែ ខ្នតដៅានបញ្ហសរួយដទ្ៀត្ គឺខ្ុំរិន
ានល យទ្ិញយនតដហ្ះដទ្។ ខ្ុំបានម្របាប់ម្រគូដពទ្សយដនាះថាខ្ុំចាប់អាររែណ៍ចំដ ះយនតដហ្ះ
ដនាះ ដហើយម្របាប់ថានឹងទក់ទ្ងគ្ត្់តារដម្រកាយ។

ពីរសបា្សហ៍កនលងផ ត្ដៅ បងម្រប សរបស់ខ្ុំខ្ដលបានដ្វើការដៅឯដភាជនីយោឋសនរបស់
ឪព កខ្ុំខ្ដលដៅជាប់អ្គ្ររបស់ខ្ុំដនាះ បានទ្ូរសពទរកខ្ុំ។ ខ្ុំដទ្ើបខ្ត្កាលសយជាាចសស់អ្គ្រដនាះ
កាលពីប៉ែ នា្សនខ្ខរ នប៉ែ ដណា្សះ គឺម្របខ្ហលកាលពីប៉ែ នា្សនខ្ខរ នរដូវសលឹកដ ើម្រជ ះដនាះឯង។ ខ្ុំ
ានគដម្រាងចង់ខ្កខ្ម្របអ្គ្រដនាះជាទ្ីសា្សក់ការការិយល័យសម្រាប់ម្រក រហ  នដសវករែហិរញ្ញ



ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 
វត្ថុរបស់ខ្ុំ។ អ្គ្រដនាះរិនជាប់ចំណាត្់ថា្សក់សម្រាប់ការដ្វើជាអ្គ្រ ណិជជករែតារការចង់
បានរបស់ខ្ុំដទ្ ដូចដនះខ្ុំដឹងថាខ្ុមំ្រត្ូវសង់វដ ើងវិញ។ ខ្ុំបានទក់ទ្ងដៅកាន់ជាងខ្ដលបាន
គូសវសគដម្រាងសង់ដនាះ ដហើយពួកដយើងក៏បានច ះក ងម្រតា។ យ សងណាកដី ដោយសារខ្ត្ការ
ម្រពួយបាររភនឹងលកខខណឌអាកាសធ្ត្  ពួកដយើងសដម្ររចថា ពួកដយើងគួររង់ចាំរហូត្ដល់រដូវផ្កស
រីកដទ្ើបចាប់ដផដើរគដម្រាងដនាះ។ ការជួសជ លដនះអាចត្ម្ររូវឱសយសង់ដ ើងវិញទំងម្រស ងដលើអ្គ្រ
ដនាះ។

អ្ត្ីត្ាចសស់អ្គ្របានម្របាប់ខ្ុំថាបណាដសញទ្ឹកម្រត្ូវបានបិទ្ដោយសាររដូវរង្ ដូចដនះ
ខ្ុំរិនខ្ដលពិនិត្សយដរើលដទ្។ ដៅច ងខ្ខក រភៈ គឺដម្រកាយពីអាកាសធ្ត្ ខ្ម្របដៅ្សបនតិចខ្ដលបានដ្វើ
ឱសយម្រពិលកនុងរដូវរង្រលាយអ្ស់ ដនាះបងម្រប សរបស់ខ្ុំក៏បានទ្ូរសពទរកខ្ុំ។ គ្ត្់ម្របាប់ខ្ុំថា
អ្គ្ររបស់ខ្ុំម្រត្ូវរងការខូចខាត្ដោយសារខ្ត្ានទ្ឹកហូរពីអ្គ្រដនាះដចញរកដល់ផលូវ។ គ្ត្់
និងខ្ុំដឹងពីសភាពការណ៍ដនាះ គឺរកពីរិនបានបិទ្វ សនទ្ឹកដូចអ្វីខ្ដលអ្ត្ីត្ាចស់អ្គ្របាន
បង្ហសញម្របាប់។ ដពលខ្ុំបានពិនិត្សយពិច័យពីការខូចខាត្ ម្របាកដណាស់ថាវដចញរកពីទ្ ដយ
បនទប់ទ្ឹកដៅជាន់ដលើ ក៏ដូចជាទ្ ដយបនទប់ទ្ឹកជាន់ដម្រការផងខ្ដរ គឺបានខ្បកដហៀរទ្ឹកដជាក
ដពញអ្គ្រ។ របាំងជញ្ជសំង ពិោន និងជញ្ជសំងបានរដបះដចញរក។

ដំបូងដ ើយ ដរើលដៅដូចជាប៉ែះ ល់្ៃន់្ៃរណាស់ ប៉ែ ខ្នតតារខ្ផនការជួសជ លរបស់
ខ្ុំវិញ ខ្ុំបានដម្រគ្ងដករបាំងជញ្ជសំងដចញ និងរចនាបនទប់ដ ើងវិញ។ ចំខ្ណកឯនផទអ្គ្រខាង
ដម្រៅវិញ ក៏ម្រត្ូវផ្លសស់បដូរខ្ដរ។ ដូចដនះ ជាក់ខ្សដង ទ្ឹករិនបានប៉ែះ ល់ដល់ត្ួអ្គ្រដទ្។ កខ្នលង
ខ្ដលបានខូចខាត្ដនាះគឺបានខូចម្រត្ង់កខ្នលងខ្ដលបម្ររ ងនឹងម្រត្ូវជួសជ លដ ើងវិញ។ យ សង
ណាកដី ដៅដពលខ្ុំបានទ្ិញអ្គ្រដនះ ខ្ុំក៏បានោក់ចូលកនុងដសវធ្នារ សប់រងខ្ដរ។ ការខូចខាត្
ដនាះក៏ម្រត្ូវបានធ្នារ សប់រង ដហើយម្រក រហ  នធ្នារ សប់រងក៏បានសរដសរចំនួនទ្ឹកម្របាក់កនុង
ខ្សកល យរួយសនលឹក។ អ្នកដឹងដទ្ គឺត្នរលដនាះអាចបង់នលលទ្ិញយនតដហ្ះរបស់ខ្ុំបាន។ យនត
ដហ្ះខា្សត្ត្ូចម្របដភទ្ ដនាះង្យម្រសួលដហ្ះដហើរ ដហើយខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ជិះវដលងក
រសានត។ ម្រគប់ដពលខ្ដលខ្ុំជិះវ ខ្ុំស្ប់ខ្ស្ងពីភាពអ្សាចសរសយខ្ដលខលួនបានជិះយនតដហ្ះខ្ដលខ្ុំ
បានទ្ិញវ។ គិត្ដៅគឺខ្ុំទ្ិញវអ្ស់រយៈដពល២០ឆ្សំរកដហើយ ដហើយដពលដនះខ្ុំដៅខ្ត្ជា
ាចសស់វដខ្ដល។ 

ដទះបីជាកនុងដរឿងដនះ ម្រពឹត្តិការណ៍នានាបានដកើត្ដ ើងពិត្ជាអ្សាចសរសយ ខ្ត្ខ្ុំរិនចង់ឱសយ
អ្នកានការយល់ខ សពីរដបៀបខ្ដលអ្វីៗដំដណើរការដទ្។ រិនខ្រនម្រគប់អ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ត្ងខ្ត្ដកើត្



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ានដ ើងភាលសរៗដូចកនុងសាច់ដរឿងដនះដទ្។ ម្រពះជាាចសស់អាចនាំអ្នកឱសយកាន់ឱកាសរួយដដើរសបីឱសយ
អ្នករកល យ ដដើរសបីទ្ិញយនតដហ្ះខលួនឯង ឬអ្នកអាចានដំដណាះម្រសាយលអខាលសំងណារួយក៏ថា
បាន។ ផនត្់គំនិត្ខ្ដលអ្នកចង់ានដៅដពលអ្នកសាបដម្រ ះដៅកនុងម្រពះរជសយដនាះគឺ ម្រពះជាាចសស់
នឹងបង្ហសញឱសយអ្នកដឃើញនូវការម្រចូត្ផល និងខ្ផនការរួយដដើរសបីចាប់យកវឱសយបាន។ ដរឿងទ្ីពីរ
ដនាះគឺ ម្រត្ូវសថិត្ដៅកនុងជំដនឿ និងសរត្ថភាពខ្ដលបានអ្ភិវរសឍអ្នកដ ើង។ ខ្ុំធ្លសប់ដ្វើឱសយដគគិត្ថា 
ដោយសារម្រពះជាាចសស់នឹងបង្ហសញពួកដគពីរដបៀបរកល យបង់នលលទ្ិញរលយនតរបស់ពួកដគ 
ខ្ដលពួកដគអាចចាប់ដផដើរដចញដៅសាបដម្រ ះល យរួយ ន់លានដ លាលសរ។ អ្នករិនានជំដនឿ
ថាានល យរួយ ន់លានដ លាលសរដទ្! ចូរចាប់ដផដើរពីកខ្នលងខ្ដលអ្នកសថិត្ដៅ និងចាប់ដផដើរអ្ន 
វត្តចសាប់ននម្រពះរជសយ និងកសាងទ្ំន កចិត្តរបស់អ្នកដៅកនុងចសាប់ននម្រពះរជសយ និងសរត្ថភាពកនុង
ការចាប់យកអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបង្ហសញអ្នក។ 

ប៉ែ ខ្នតម្រត្ង់ចំណុចដនះខ្ុំចង់បង្ហសញអ្នកនូវរួយចំណុច។ រ ននឹងបានទ្ិញយនតដហ្ះ
ដនាះ ខ្ុំជាអ្នកដបើកយនតដហ្ះអ្ស់ជាង២០ឆ្សំដហើយ។ ដត្ើអ្នកគិត្ថាចសាប់ននម្រពះរជសយម្រពះដ្វើការ
២០ឆ្សំរ នដនះឬ? ម្របាកដណាស់ វបានដំដណើរការតាំងពីដនាះរកខ្រន។ ការយល់ដឹងរបស់ខ្ុំ 
ឬអាចថាការខវះខាត្នូវការយល់ដឹងរបស់ខ្ុំ រិនបានអ្ន ញ្ញសត្ឱសយខ្ុំានកដីម្រសនរដ្វើជាាចសស់នន
យនតដហ្ះដ ើយ។

រន សសសបានដរើលសត្វបកសសីដហើរអ្ស់រប់ ន់ឆ្សំ ចសាប់ននការដហ្ះដ ើងដលើបាន
ដំដណើរការកនុងពនលឺនលៃដ៏ទ្ូលំទ្ូលាយសម្រាប់ឱសយម្រគប់គ្្សអាចដរើលដឃើញបាន ប៉ែ ខ្នតគ្្សននរណា
ា្សក់បានដឃើញវដ ើយ។ ដត្ើអ្នកានដឃើញអ្វីខលះខ្ដរ? ចូរសាកគិត្បនតិចដៅដរើល។

អ្ត្ថបទ្គរពីររួយកនុងចំដណារបទ្គរពីរខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបដម្រងៀនខ្ុំកាលពីដំបូ
ងៗខ្ដល ក់ព័នធនឹងសម្រាកដៅកនុងការផគត្់ផគង់ននម្រពះរជសយដនាះគឺ គរពីរស ភាសិត្ ១០៖២២។

ានខ្ត្ម្រពះពររកពីម្រពះអ្ាចសស់ដទ្ ខ្ដលដ្វើឱសយរន សសសចម្ររ ងចដម្ររើន ការ
ខវល់ខាវសយរបស់រន សសសរិនអាចបខ្នថរអ្វីបានដ ើយ។

ស ភាសិត្ ១០៖២២

អ្ត្ថបទ្គរពីរដនះសំដៅដលើបទ្គរពីរ និងដគ្លការណ៍ខ្ដលានខ្ចងកនុងគរពីរដលាក 
បសបត្តិ ៣៖១៧ 



ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 
ដីនឹងម្រត្ូវបណាដសសា ដម្រ ះខ្ត្អ្នក។ ដូដចនះ អ្នកនឹងកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្

យ សងដវទ្នាជាដរៀងរល់នលៃ អ្ស់រួយជីវិត្។ ដីនឹងដ ះដចញជាបនាលស និងអ្ញ្ចសញ 
ដហើយអ្នកនឹងបរិដភាគត្ិណជាត្ិទំងឡាយខ្ដលដ ះដៅតារទ្ីវល។ អ្នកម្រត្ូវរកស ី
ចិញ្ចឹរជីវិត្ទំងបងហូរដញើសរហូត្ដល់នលៃខ្ដលអ្នកម្រត្ ប់ដៅជាដីវិញ ដសបិត្អ្នក
ានកំដណើត្រកពីដី។

ដលាក បសបត្តិ ៣៖១៧

ដពលអ្ោំបានបាត្់បង់ម្រពះរជសយ ដនាះគ្ត្់បានបាត្់បង់នូវការផគត្់ផគង់ននម្រពះរជសយ 
និងដៅសល់ខ្ត្ការខិត្ខំម្របឹងខ្ម្របងរបស់ខលួនដដើរសបីរស់រន។ ខ្ត្ដពលអ្នកនិងខ្ុំបានរកដឃើញ 
ដនាះដយើងរិនអាចរត្់ដលឿនលែរជារួយនឹងការម្របឹងខ្ម្របងដោយ ឺចាប់និងខ្បកដឃើញដដើរសបី
ដឈាងចាប់ដសរីភាពខ្ដលដយើងចង់បានយ សងខាលសំងដនាះដទ្។ ប៉ែ ខ្នតដពលដនះាននូវដំណឹងលអ
រួយ! គឺម្រពះដយស ូបានយងរកបដម្រងៀនអ្ំពីដំណឹងលអដល់អ្នកម្រកីម្រកដហើយ! 

ម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាអ្ាចសស់សណឋិត្ដលើខ្ុំ ដសបិត្ម្រពះអ្ាចសស់បានចាក់
ដម្របងអ្ភិដសកខ្ុំឱសយនាដំំណឹងលអដៅម្របាប់អ្នកខ្ដលម្រត្ូវដគជិះជាន់ ជួយខ្លទំអ្នក
ខ្ដលបាក់ទ្ឹកចិត្ត ម្របកាសម្របាប់ជនជាប់ជាដ លើយថា ពួកដគនឹងរួចខលួនដហើយ
ម្របាប់អ្នកជាប់ឃ ំឃ្ំងថាពួកដគនឹងានដសរភីាព។

ដអ្សាយ៦១៖១

ម្រពះដយស ូម្រត្ូវបានបញ្ជូនរកដដើរសបីបដម្រងៀនអ្ំពីដំណឹងលអដៅកាន់អ្នកម្រក។ ដត្ើអ្វីជា
ដំណឹងលអដៅកាន់អ្នកម្រក? សារញ្ញណាស់ គឺពួកដគរិនម្រត្ូវជាប់ចំណងននភាពខវះខាត្ និង
ភាពម្រកីម្រកកនុងម្របព័នធបណាដសសាននការផគត្់ផគង់ដៅដលើខ្ផនដីដនះ។ ទ្ កចិត្តខ្ុំច ះ ដម្រកាយពីបាន
រស់ដៅ ឬអាចនិយយបានថា ដម្រកាយផ ត្ពីការម្រត្ដររស់ដៅអ្ស់រយៈដពលម្របាំបួនឆ្សំដោយ
គ្្សនសល់អ្វីដម្រៅពីបំណុល និងភាពតានត្ឹង ដនាះបទ្គរពីរដនះគឺជាដំណឹងលអរួយ ខ្ត្វដៅ
ានភាពភាន់ម្រច ំដៅដ ើយ។ ដត្ើវពិត្ជាានន័យដូចអ្វីខ្ដលបានខ្ចងរកដទ្? ដត្ើរិនលអដទ្
ឬខ្ដលវានន័យម្រត្ង់ដូចខ្ដលបានខ្ចងរក ខ្ដលថាម្រពះពររបស់ម្រពះអ្ាចសស់ពិត្ជាបានដ្វើអ្វី
រួយខ្ដលនាំនូវម្រទ្ពសយសរសបត្តិចូលរកកនុងជីវិត្របស់ដយើង? ខ្ុំពិត្ជាចាំបាច់ចង់ដឹងណាស់ដបើ
ដនះជាការពិត្ខ្រន និងចងដឹងពរីដបៀបអ្ន វត្តតារដនះ។ យ សងណាកដី អ្វីរសា សងខ្ដលខ្ុំពិត្ជា
បានយល់ដនាះគ ឺបណាដសសាននការម្របឹងខ្ម្របងទំង ឺចាប់ និងខ្បកដញើសដនាះ គឺម្រត្ូវបានផដល់



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ឱសយបានម្រត្ឹរខ្ត្កនុងកម្ររិត្សម្រាប់ខ្ត្រួយរស់ប៉ែ ដណា្សះ ដហើយការបានម្រត្ឹរខ្ត្រួយរស់ដនាះគឺ
រិនទន់លអម្រគប់ម្រគ្ន់ដទ្។ គ្្សននរណាា្សក់ចង់បានដសរីភាពរួចពីបណាដសសាដនះខាលសំងជាងខ្ុំដទ្ 
ប៉ែ ខ្នតខ្ុំរិនបានដឹងដសាះថាដត្ើម្រត្ូវនាំវចូលរកកនុងជីវិត្ខ្ុំបានដោយរដបៀបណា។ ខ្ុំថា ដនះជា
រដបៀបខ្ដលម្រគិសតបរិស័ទ្ជាដម្រចើនរស់ដៅ ដោយម្រគ្ន់ខ្ត្ការពីដសចកដីសនសារបស់ម្រពះ ខ្ត្រិន
ដឹងពីរដបៀបរស់ដៅឱសយសរររសយ និងម្រត្ូវខ្សដងដចញរកដៅកនុងជីវិត្របស់ពួកដគផ្ទសល់។

ដៅដពលខ្ុំបានចាប់ដផដើរសិកសាពីវ ដហើយដៅដពលម្រពះអ្ាចសស់បានដឹកនាំខ្ុំកនុងការ
ខ្សវងយល់ពីដគ្លកាណ៍ននម្រពះរជសយម្រទ្ង់ ដនាះខ្ុំបានអានពីរដបៀបខ្ដលដលាកអ្ម្របាហ្ំាន
ម្រទ្ពសយសរសបត្តិយ សងដម្រចើន។  ប់សិន! ច ះដរឿងម្របព័នធបណាដសសាខ្ផនដីដនាះ ដត្ើគ្ត្់បានយក
 នះវដោយរដបៀបណា?

ដលាកអាប់រ សរានហវូងសត្វ និងានាសម្របាក់ជាដម្រចើន។

ដលាក បសបត្តិ ១៣៖២

ដលាកបានកាលសយជាអ្នកាន ដទ្ ម្រពះគរពីរបានខ្ចងថាជាអ្នកានខាលសំង (ដម្រចើន) ប៉ែ ខ្នតដត្ើ
ដលាកានបានដោយរដបៀបណា? អ្នកម្របខ្ហលនិយយថា «ហនឹងដហើយ គឺដោយសារខ្ត្គ្ត្់
ជាអ្ម្របាហ្ំ។ ដទ្ គឺរិនខ្រនអ្ ៊ីចឹងដទ្។ ម្រត្ង់ចំណុចដនះជាកខ្នលងខ្ដលអ្នកម្រត្ូវចាប់យកនូវការ
យល់ដឹងពីចសាប់ននម្រពះរជសយ។ ចសាប់រិនបានកំណត្់ថាអ្នកជានរណាដនាះដទ្។ ចសាប់ទំងដនះ
រិនបានផតល់ត្នរលប គគលណាដទ្។ ម្របសិនដបើនរណាា្សក់ ឬនរណារួយដលាត្ពីដលើអ្គ្រកប់
ពពក ដោយគ្្សនឆ័ម្រត្ដយងដទ្ ដនាះរិនថាអ្នកជាអ្នក្ំ ឬអ្នកត្ូចតាចដទ្ ម្រគប់
គ្្សម្របាកដជាដឹងពីលទ្ធផលដហើយ។ ចសាប់ទ្ំនាញខ្ផនដីនឹងដៅខ្ត្ដំដណើរការម្រគប់ដពល។ ដូច
ដនះ ដត្ើអ្ម្របាហ្ំអាចចម្ររ ងចដម្ររើនដូចដរដចបានដបើាននូវម្របព័នធបណាដសសាដនាះ? ដត្ើដយើងអាច
រកដឃើញត្ម្ររ យខលះៗដៅកនុងសាច់ដរឿងរបស់ដលាកដទ្? ដយើងអាចរកដឃើញខ្ផនកខលះននចដរលើយ
ដនះដៅកនុងគរពីរដលាក បសបត្តិជំពូក១២។ កនុងជំពូកដនះ ម្រពះជាាចសស់បានម្របទននូវនូវការសនសា
រួយរកដលាកអាប់រ សរ (ខ្ដលដម្រកាយរកដលាកកាលសយជាអ្ម្របាហ្ំ) ខ្ដល ក់ព័នធនឹងជីវិត្ ម្រពរ
ទំងកូនដៅរបស់ដលាក។ 

ម្រពះអ្ាចសស់ានម្រពះបនទូលរកកាន់ដលាកអាប់រ សរថា៖ ចូរចាកដចញពី
ម្រស ករបស់អ្នក ចាកដចញពីញាត្ិសនា្សន និងចាកដចញពីម្រក រម្រគួសារឪព ករបស់
អ្នក ត្ម្ររង់ដឆ្សះដៅម្រស កខ្ដលដយើងនឹងបង្ហសញអ្នក ។ ដយើងនឹងឱសយម្របជាជាត្ិរួយ



ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 
ដ៏្ំដកើត្ដចញពីអ្នក ដហើយដយើងនឹងឱសយពរអ្នក។ ដយើងនឹងដ្វើឱសយអ្នកានដឈា្សះ
លសបី។ ដូដចនះ ចូរដ្វើជាអ្នកផដល់ពរដល់អ្នកដនទ្ច ះ!  ដយើងនឹងឱសយពរដល់ជនទំង
ឡាយណាខ្ដលឱសយពរអ្នក ដយើងក៏នឹងោក់បណាដសសាដល់ជនទំងឡាយណាខ្ដល
ោក់បណាដសសាអ្នកខ្ដរ ម្រក រម្រគួសារទំងអ្ស់ដៅដលើខ្ផនដីនឹងបានទ្ទ្ួលពរដោយ
សារអ្នក ។

ដលាក បសបត្តិ ១២៖១ ៣ 

ដសចកដីសនសាដនាះ គឺដម្រសចខ្ត្ដលើដលាកអ្ម្របាហ្ំដជឿម្រពះជាាចសស់ និងសា្សប់បង្គសប់
ម្រទ្ង់ប៉ែ ដណា្សះ ដហើយវទរទរនូវជំដនឿដ៏្ំដ្ងដដើរសបីចាកដចញពីកខ្នលងខ្ដលខលួនធ្លសប់សាគសល់ 
និងរិនដឹងថាដលាកនឹងដៅណា។ 

ដោយសារជំដនឿ ដលាកអ្ម្របាហ្ំសា្សប់បង្គសប់ម្រពះជាាចសស់ខ្ដលបាន
ម្រតាសដ់ៅដលាក ដហើយដចញដំដណើរដៅកាន់ម្រស ករួយ ខ្ដលដលាកនឹងទ្ទ្ួល
ទ្ កជារត្៌ក។ ដលាកដចញដំដណើរដៅ ទំងព ំដឹងថាម្រត្ូវដៅណាផង។

ដហម្របឺ ១១៖៨

ដូចដនះ ដយើងដឹងថា ម្រពះជាាចសសប់ានរកដឃើញនូវចសាប់ខ្ដលចូលរកកនុងពិភពខ្ផន
ដីតាររយៈរន សសសខ្ដលបានដជឿដលើម្រទ្ង់ ដទះបីជាដរឿងខលះសា្សប់ដៅរិនសរដហត្ ផលក៏ដោ
យ។ ជំដនឿរបស់អ្ម្របាហ្ំបានដ្វើឱសយម្រពះជាាចសស់ម្របទនពរដល់ដលាកដោយផ្ទសល់។ ប៉ែ ខ្នត
ដម្រកាយរក ដោយសារជំដនឿរបស់អ្ម្របាហ្ំ ដនាះម្រពះជាាចសស់ក៏បានចងសរពនធដរម្រត្ីនឹងដលាក
ទក់ទ្ិននឹងអ្នកសនងរត្៌ករបស់ដលាក។ សូរក ំគិត្ថាដនះជាដរឿងចខ្រលកឱសយដសាះ។ អ្នកដៅចាំដទ្ 
ដនះជារដបៀបខ្ដលសាតាំងខលួនឯងបានទ្ទ្ួលសិទ្ធិចូលរកកនុងពិភពខ្ផនដីកនុងម្រគ្ដំបូងបងអ
ស់។ អ្ោំខ្ដលជាប គគលខ្ដលាននូវយ តាតស្ិការម្រសបចសាប់ដលើខ្ផនដី (ដូចបានកត្់ម្រតាទ្ ក
កនុងគរពីរដហម្របឺ ២៖៧ ៨) ក៏បានដម្រជើសដរីសដជឿដលើសាតាំងជាជាងដជឿដលើម្រពះជាាចសស់។

ជំដនឿរបស់អ្ម្របាហ្ំខ្ដលបានដបើកទវសរខ្ផនកចសាប់សម្រាប់ឥទ្ធិពលសាថសនសួគ៌រកដលើ
ជីវិត្របស់ដលាក បានអ្ន ញ្ញសត្ឱសយដលាកចម្ររ ងចដម្ររើនយ សងខាលសំង។ ភាពចម្ររ ងចដម្ររើនដនះបាន
បនតរហូត្ដល់អ្នកសនងរត្៌កទំងអ្ស់របស់ដលាកអ្ម្របាហ្ំដទ្ៀត្ផង។ ដៅដពលខ្ុំដ្វើការសិកសា
បខ្នថរ ខ្ុំក៏បានបនតអានអ្ំពីដរឿងយ៉ែូខ្សប ខ្ដលជាដៅទ្ួត្របស់ដលាកអ្ម្របាហ្ំ។ កនុងដនះ ខ្ុំ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

បានរកដឃើញដៅការដបើកបង្ហសញ និងការយល់ដឹងដ៏អ្សាចសរសយរួយអ្ំពីម្រពះរជសយ និងរដបៀបខ្ដល
ម្រពះរជសយដំដណើរការ ដហើយជាពិដសសគឺបង្ហសញពីអ្ត្ថន័យននគរពីរស ភាសិត្១០៖២២។

ដៅកនុងដរឿងដនាះ បងៗរបស់យ៉ែូខ្សបបានសអប់ដលាក ដហើយក៏បានលក់ដលាកឱសយកាលស
ជាទសករ ដោយលក់ឱសយដៅ ែួញរកស ីទ្ិញពួកទសករខ្ដលខ្ត្ងខ្ត្ដ្វើដំដណើរតារត្ំបន់
ដនាះជាញឹកញាប់។ ពួកដគបាននាំយ៉ែូខ្សបដៅដល់ម្រស កដអ្ហសសុីប ខ្ដលដម្រកាយរកដគក៏លក់យ៉ែូ
ខ្សបដៅឱសយដលាកប៉ែូទ្ីផ្រ ខ្ដលជាដរបញ្ជសការកងទ្័ពដអ្ហសសុីបា្សក់។ ដៅកនុងអ្ត្ថបទ្ដម្រកាយ
រកដទ្ៀត្ ខ្ុំរកដឃើញនូវចំខ្ណកននចរៃល់រួយដទ្ៀត្ខ្ដលទក់ទ្ិននឹងសរត្ថភាពរបស់អ្ម្របា
ហ្ំដដើរសបីានភាពចម្ររ ងចដម្ររើនរកដល់កម្ររិត្ខ្ដលដលាកបានដ្វើ។

ជនជាត្ិអ្ ៊ីសា្សខ្អ្លបាននាំយ៉ែូខ្សបច ះដៅម្រស កដអ្ស ីប ដហើយលក់
ដលាកឱសយជនជាត្ិដអ្ស ីបា្សក់ ដឈា្សះប៉ែូទ្ីផ្រ ជារង្រនតីរបស់ម្រពះដៅផ្ដរ សន និងជាដរ
បញ្ជសការកងរកសាដសដច។ ម្រពះអ្ាចសស់គង់ដៅជារួយដលាកយ៉ែូខ្សប ការអ្វីខ្ដល
ដលាកដ្វើ ស ទ្ធខ្ត្បានលទ្ធផលលអទំងអ្ស់។ ដលាករស់ដៅកនុងផទះាចសសរ់បស់
ដលាក ខ្ដលជាជនជាត្ិដអ្ស ីបដនាះ។ ាចសសរ់បស់ដលាកដឃើញថា ម្រពះអ្ាចសស់គង់
ដៅជារួយដលាក ដហើយការអ្វីខ្ដលដលាកដ្វើ ម្រពះអ្ងគដម្របាសម្របទនឱសយបានលទ្ធ
ផលលអទំងអ្ស់។ 

ដលាកប៉ែូទ្ីផ្រដពញចិត្តនឹងដលាកយ៉ែូខ្សបណាស់ គ្ត្់ក៏ឱសយដលាកដ្វើជាអ្នកបដម្ររើ
ជំនិត្របស់គ្ត្់ ដហើយខ្ត្ងតាំងដលាកឱសយដរើលខ សម្រត្ូវដលើផទះសំខ្បង និងម្រគប់
ម្រគងដលើម្រទ្ពសយសរសបត្តិទំងប៉ែ នា្សនរបស់គ្ត្់។ ចាប់ពីដពលដលាកប៉ែូទ្ីផ្រខ្ត្ងតាំង
ដលាកយ៉ែូខ្សបឱសយដរើលខ សម្រត្ូវដលើផទះសំខ្បង និងដលើម្រទ្ពសយសរសបត្តិរបស់គ្ត្់រក 
ម្រពះអ្ាចសស់ម្របទនពរដល់ជនជាត្ិដអ្ស ីបដនះ ដម្រ ះខ្ត្ដលាកយ៉ែូខ្សប ដហើយម្រពះ
អ្ងគកម៏្របទនពរដលអ់្វីៗ ទងំអ្ស ់ ខ្ដលជាករែសទិ្ធរិបស់គ្ត្ ់ គទឺងំផទះសខំ្បង 
ទងំខ្ម្រសចាកសរ។ គ្ត្់ម្របគលឱ់សយដលាកយ៉ែូខ្សបម្រគប់ម្រគងដលើអ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដល
គ្ត្់ាន ដហើយដម្រៅខ្ត្ពីបរិដភាគ គ្ត្់រិនខវល់ខាវសយនឹងកិចចការអ្វីដទ្ៀត្ដ ើយ។ 

ដលាក បសបត្តិ ៣៩៖១ ៦

អ្ត្ថបទ្គរពីរខ្ចងយ សងចសាស់ថា វជាម្រពះពររបស់ម្រពះអ្ាចសស់ខ្ដលបណាដសលឱសយាន
ការចម្ររ ងចដម្ររើនរកកាន់យ៉ែូខ្សប។ ប៉ែ ខ្នតដត្ើម្រពះពររបស់ម្រពះអ្ាចសស់ដនាះជាអ្វីដៅ? ខ្ុំកត្់



ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 
សាគសល់ដឃើញថា វជា ម្រពះពរ «ជាក់លាក់» របស់ម្រពះអ្ាចសស់ រិនខ្រនជាម្រពះពរ «ខ្ត្រួយ» 
របស់ម្រពះអ្ាចសស់ដទ្។ ដយើងម្រគប់គ្្សនឹងដ លថាអ្វីរួយដ៏អ្សាចសរសយខ្ដលដនាះជា «ម្រពះពររួយ»។ 
ប៉ែ ខ្នតអ្ត្ថបទ្ដនះរិនបាននិយយសំដៅដលើអ្វីទ្ូដៅ ជាអ្វីខ្ដលកំព ងដកើត្ដ ើងដទ្។ បទ្គរពីរ
បានខ្ចងពី «ម្រពះពរ (ជាក់លាក់)»។ 

ខ្ុំដឹងចសាស់ថា តារពិត្ ម្រពះពររបស់ម្រពះអ្ាចសស់ដនាះគឺជាសរពនធដរម្រត្ីខ្ដលបានដ្វើ
ដ ើងរវងម្រពះជាាចសស់ និងដលាកអ្ម្របាហ្ំ និងអ្នកសនងរត្៌ករបស់ដលាក។ ជាពិដសស ម្រពះពរ
ជាក់លាក់ដនះ គឺជាដសចកដីសនសាខ្ដលបានម្របទនឱសយអ្ម្របាហ្ំដៅកនុងសរពនធដរម្រត្ីដនាះ។ កិចច
ម្រពរដម្រពៀងម្រសបចសាប់ាននូវភារកិចច និងកាត្ពវកិចចចូលរួរពីភាគីទំងពីរ ប៉ែ ខ្នតកិចចម្រពរដម្រពៀង
ដនះបដងកើត្ជាផលម្របដយជន៍ចំដ ះភាគីនីរួយៗ។ កនុងករណីដនះ ដសចកដីសនសាខ្ដលបានផដល់
ឱសយអ្ម្របាហ្ំដនាះាននូវអ្ត្ថម្របដយជន៍ចំដ ះកិចចម្រពរដម្រពៀងដនាះ។ ដដើរសបីរីករយនឹងអ្ត្ថ
ម្របដយជន៍ទំងដនះ កាត្ពវកិចចខ្ដលម្រត្ូវដ្វើគឺម្រត្ូវដដើរតារបញ្ញត្តិ និងចសាប់របស់ម្រពះអ្ាចសស់។ ខ្ុំ
ក៏បានដឃើញយ សងចសាស់ខ្ដរថា អ្វីៗខ្ដលយ៉ែូខ្សបបានយករកដៅដម្រការយ តាតស្ិការម្រសប
ចសាប់របស់ដលាក ក៏បានសថិត្ដៅដម្រការដសចកដីសនសា ឬរីករយនឹងដសចកដីសនសា ឬអ្ត្ថ
ម្របដយជន៍ទំងដនាះដូចគ្្ស។

ដូចដនះ ខ្ុំក៏ចាប់ដផដើរយល់ពីន័យននគរពីរស ភាសិត្ ១០៖២២។ ដសចកដីសនសារបស់
ម្រពះខ្ដលបានម្របទនឱសយអ្ម្របាហ្ំ គឺជាកិចចម្រពរដម្រពៀងម្រសបចសាប់ខ្ដលបានយក នះដលើម្របព័នធ
បណាដសសាននភាពម្រកីម្រកដៅដលើខ្ផនដី។ ម្រពះពរខ្ដលបានម្របទនឱសយអ្ម្របាហ្ំបានដ្វើឱសយានភាព
ម្រសបចសាប់ដដើរសបីឱសយម្រពះជាាចសស់អាចម្របទនពរដល់អ្ម្របាហ្ំ និងកូនដៅខ្សម្រសឡាយរបស់
ដលាកឱសយានភាពចម្ររ ងចដម្ររើននិងានឥទ្ធិពល ដូចការខ្ដលម្រពះជាាចសស់ចង់ឱសយពួកដគាន។ 
ដពលដនះ ចូរដយើងអានគរពីរស ភាសិត្ ១០៖២២ ដោយានការបកម្រសាយតារការយល់
ដឃើញដូចានសរដសរកនុងសញ្ញសវង់ម្រកចក។

ក្ូនពស្វុំខាន់៖ 

ព្េះេររបវ់ព្េះព  ូវា ា [ពវចក្ដីវនាាដែលព្ត្ូវបានព្បទនឱាយអព្បាហុំ] ព្ែើឱាយពៅជា
ម្ន ព ើ ព្េះអងគមនិបដនថមទកុ្ខព្េួ ព ើ ។ (េគប) 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ឃ្លសខ្ដលខ្ចងថា «ម្រពះអ្ងគរិនបខ្នថរទ្ កខម្រពួយដ ើយ» គឺសំដៅដលើម្របព័នធបណាដសសា
ខ្ផនដីខ្ដលានខ្ចងកនុងគរពីរដលាក បសបត្តិ ៣៖១៧ ដោយដ្វើដ ើងតាររយៈការកាប់គ្ស់ដី
ចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា។  កសយជាភាសាដហម្របឺខ្ដលដម្របើសម្រាប់ កសយ ទ្ កខម្រពួយ ក៏ានន័យថា 
ការង្រពលករែយ សប់យ ឺន! ដឃើញដទ្? រន សសសអាចដគចផ ត្ពីខ្ដនកំណត្់ននបណាដសសាខ្ផនដី 
ដោយដគចផ ត្ពីការកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា តាររយៈដសចកដីសនសាខ្ដលបាន
ម្របទនឱសយអ្ម្របាហ្ំ។ អ្ូហា៎ ខ្ុំដឹងថាអ្នកកំព ងគិត្អ្វី «ដសចកដីសនសាទំងដនាះម្រត្ូវបានម្របទនឱសយ
អ្ម្របាហ្ ំនិងពូជពងសសរបស់ដលាក។» ខ្រនដហើយ ខ្ត្ខ្ុំម្រត្ូវបង្ហសញខគរពីររួយដទ្ៀត្ដល់អ្នកគឺ
កាឡាទ្ី ៣៖១៣ ១៤។

ដោយម្រពះម្រគិសដបានទ្ទ្ួលបណាដសសាសម្រាប់ដយើង ម្រពះអ្ងគដលាះដយើងឱសយរួចផ ត្ពី
បណាដសសាខ្ដលរកពីម្រកឹត្សយវិន័យ ដសបិត្ានខ្ចងទ្ ករកថា អ្នកណាខ្ដលម្រត្ូវដគ
ពសយួរជាប់នឹងដ ើ អ្នកដនាះម្រត្ូវបណាដសសាដហើយ!  ដហត្ ការណដ៍នះដកើត្ានដូដចនះ 
ដដើរសបីឱសយម្រពះពរខ្ដលដលាកអ្ម្របាហ្ំទ្ទ្ួល បានហូរដៅដល់សាសន៍ដនទ្ តាររយៈ
ម្រពះម្រគិសដដយស ូខ្ដរ ដហើយឱសយដយើងទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានសនសា
ម្របទនរក ដោយដយើងានជំដនឿ។

កាឡាទ្ី ៣៖១៣ ១៤

ឥ ូវដនះ តាររយៈជំដនឿ ដយើងគឺជាអ្នកដជឿដលើម្រពះដយស ូម្រគិសតខ្ដលបានចូលរួរកនុង
ម្រពះពរខ្ដលម្រត្ូវបានម្របទនឱសយអ្ម្របាហ្ំ។ ដូចដនះ ដត្ើអ្វីខលះជាម្រពះពរខ្ដលម្រត្ូវបានម្របទនឱសយអ្
ម្របាហ្ំដនាះ? ដយើងអាចរកដរើលបញ្ជីននដសចកដីសនសានានាខ្ដលបានកត្់ម្រតាទ្ កដៅកនុងគរពីរ
ទ្ ត្ិយកថា ជំពូក២៨។

ម្របសិនដបើអ្នកយកចិត្តទ្ កោកស់ា្សប់តារម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះ
របស់អ្នក ដោយកាន់ និងម្របត្ិបត្តិតារបទ្បញ្ជសទំងប៉ែ នា្សនរបស់ម្រពះអ្ងគ ដូចខ្ុំ
បង្គសប់ដៅនលៃដនះ ម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់អ្នក នឹងម្របទនឱសយអ្នកបានដៅជាម្របជា
ជាត្ិរួយ ម្របដសើរជាងម្របជាជាត្ិទំងអ្ស់ដៅដលើខ្ផនដី។ ម្របសិនដបើអ្នកសា្សប់តារ
ម្រពះបនទូលននម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់អ្នក ម្រពះអ្ងគនឹងម្របទនពរម្រគប់យ សងដល់ 
អ្នក៖



ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 
គឺម្រពះអ្ងគម្របទនពរដល់អ្នក ដៅតារទ្ីម្រក ង ម្រពះអ្ងគម្របទនពរដល់អ្នកដៅ

តារខ្ម្រសចាកសរ។ ម្រពះអ្ងគម្របទនពរឱសយអ្នកានកូនដៅដម្រចើន ឱសយដីរបស់អ្នកដកើន
ដភាគផលបរិបូណ៌ ដហើយហវូងសត្វរបស់អ្នក គឺដគ្ និងដចៀរក៏នឹងដកើនចំនួនដ ើង
ជាដម្រចើនខ្ដរ។ ម្រពះអ្ងគម្របទនពរឱសយអ្នកានខ្ផលដ ើដពញលអី ម្រពរទំងានម្រសូវ
ដពញជម្រង ក។ ម្រពះអ្ងគនឹងម្របទនពរដល់អ្នក កនុងម្រគប់កិចចការខ្ដលអ្នកដ្វើ។ 

ម្រពះអ្ាចសស់នឹងដ្វើឱសយបចាចសរិត្តបាក់ទ្័ព រត្់ដៅពីរ ខអ្នក។ ពួកដគដចញរក
វយអ្នក ដោយដដើរតារផលូវខ្ត្រយួ ខ្ត្ពួកដគនឹងរត្់ដៅរ ខអ្នក ដៅតារផលូវម្របាំ
ពីរ។ 

ម្រពះអ្ាចសស់ម្របទនពរឱសយអ្នកានម្រសូវដពញជម្រង ក ដហើយអ្វីៗខ្ដលអ្នកដ្វើ 
ម្រពះអ្ងគម្របទនពរជានិចច។ ម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់អ្នក នឹងម្របទនពរអ្នក កនុងម្រស ក
ខ្ដលម្រពះអ្ងគម្របទនឱសយអ្នក។ 

ដពលណាអ្នកម្របត្ិបត្តិតារបទ្បញ្ជសរបស់ម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះននអ្នក ដហើយ
ដដើរតារាគ្ សរបស់ម្រពះអ្ងគ ដនាះម្រពះអ្ាចសស់នឹងដ្វើឱសយអ្នកដៅជាម្របជារង្រសតដ៏វិស ទ្ធ 
ដូចម្រពះអ្ងគបានសនសាជារួយអ្នក។ ជាត្ិសាសន៍ទំងអ្ស់ដៅដលើខ្ផនដីនឹង
ដឃើញថា ម្រពះអ្ាចសស់បានដម្រជើសដរីសអ្នកជាម្របជារង្រសតរបស់ម្រពះអ្ងគផ្ទសល ់ ដហើយ
ពួកដគនឹងដកាត្ខាលសចអ្នក។ ម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់អ្នក នឹងម្របទនឱសយអ្នកបាន
ចម្ររ ងចដម្ររើន ដោយដ្វើឱសយពូជពងសសរបស់អ្នក និងហវូងសត្វរបស់អ្នកដកើនចំនួន
ដម្រចើនដ ើង ដហើយក៏ដ្វើឱសយអ្នកទ្ទ្ួលដភាគផលជាដម្រចើន ដៅដលើទ្ឹកដីខ្ដលម្រពះអ្ងគ
បានសនសាដល់ប ពវប រស ថាម្របទនឱសយអ្នកខ្ដរ។ 

ម្រពះអ្ាចសស់នឹងដបើកនផទដរឃ បងអុរដភលៀងច ះរកដម្រសាចម្រសពទ្ឹកដីរបស់អ្នក 
តាររដូវកាល ដដើរសបីម្របទនពរដល់កិចចការទំងប៉ែ នា្សនខ្ដលអ្នកដ្វើ។ អ្នកនឹងឱសយ
ម្រទ្ពសយដល់ម្របជាជាត្ិជាដម្រចើនខចី ខ្ត្អ្នករិនខចីពីដគដ ើយ។ ម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់
អ្នក នឹងដ្វើឱសយអ្នកបានលកុំដលកើងជាងដគ គឺរិនខ្រនអ្ន់ជាងដគដទ្ អ្នកនឹងទ្ទ្ួល
កិត្តិយសខពង់ខពស់ជានិចច គឺរិនច ះឱនលយដ ើយ។ ប៉ែ ខ្នត អ្នកម្រត្ូវសា្សប់បង្គសប់ 
ដហើយកាន់ និងម្របត្ិបត្តិតារបទ្បញ្ជសរបស់ម្រពះអ្ងគ ខ្ដលខ្ុំម្របគល់ឱសយអ្នកដៅនលៃ
ដនះ។ រិនម្រត្ូវង្កដៅដឆវង ដៅសា្សំ ឆងសយពីបទ្បញ្ជសទំងប៉ែ នា្សន ខ្ដលខ្ុំម្របគល់ឱសយ
អ្នកដៅនលៃដនះ ដហើយខ្បរដៅជំ ក់ចិត្ត និងដគ្រពថាវសយបងគំម្រពះឯដទ្ៀត្ៗដ ើយ។

ទ្ ត្ិយកថា ២៨៖១ ១៤ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដទះដនាះជាអ្វីខ្ដលដកើត្ានដៅកនុងគរពីរសរព័នធដរម្រត្ីចាស់កដី ក៏ដពលដនះដសចកដី
សនសាទំងដនះជារបស់អ្នកដដើរសបីរីករយនឹងវផងខ្ដរ។ អ្វីខ្ដលខ សគ្្សដនាះគឺថា ដៅកនុងគរពីរ
សរព័នធដរម្រត្ីចាស់ រន សសសបានចូលដៅរកដសចកដីសនសាទំងដនាះតាររយៈអ្វីខ្ដលពួកដគបាន
ដ្វើ ប៉ែ ខ្នតដយើងបានចូលដៅរកដសចកដីទំងដនាះតាររយៈជំដនឿដៅកនុងម្រពះដយស ូម្រគិសតខ្ដល
សថិត្ដម្រការសរព័នធដរម្រត្ីលែី។ កនុងនារជាសាសន៍ដនទ្ អ្នកនឹងខ្ុំម្រត្ូវបានផសាុសំ ដហើយដពលដនះ 
តាររយៈម្រពះដយស ូម្រគិសត ដយើងានចំខ្ណកកនុងម្រពះពររបស់អ្ម្របាហ្ំ។ ប៉ែ ខ្នត ដយើងានដម្រចើន
ជាងម្រពះពរខាងរូបកាយរបស់អ្ម្របាហ្ំដៅដទ្ៀត្ គឺដយើងាននូវម្រពះពរខាងម្រពលឹងវិញ្ញសណនន
អ្នកខ្ដលបានដកើត្ជាលែី។ ដពលដនះ ដយើងាននូវម្រពះពរដលើខ្ផនដីរបស់អ្ម្របាហ្ំ ប៉ែ ខ្នតដយើងក៏
ាននូវម្រពះពរននសាថសនសួគ៌ដ៏អ្ស់កលសបជានិចច ដហើយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធបានសណឋិត្ដៅកនុង
ដយើងខ្ដលជាប ម្រតាប ម្រត្ីរបស់ម្រពះ។ ចូរចាំថា ានខ្ត្ប ម្រតា និងប ម្រត្បី៉ែ ដណា្សះខ្ដលទ្ទ្ួលបាននូវ
រត្៌ក ចំខ្ណកទសករវិញ គឺរិនអាចទ្ទ្ួលបានដ ើយ។ ដទះបីជាអ្ម្របាហ្ំម្រសលាញ់ម្រពះជា
ាចសស់ខាលសំងប៉ែ នណាកដី ដបើគ្្សនការដកើត្ជាលែីដទ្ ដនាះម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធរិនបានសណឋិត្ដៅកនុង
ដលាកដទ្ ដហើយដលាកក៏រិនអាចចូលដៅសាថសនសួគ៌ខ្ដរ។ ម្របាកដណាស់ ដលាកបានចូលដៅ
សាថសនសួគ៌ដម្រកាយដពលម្រពះដយស ូបានបង់នលលបំណុលននអ្ំដពើបាប។

ដពលខ្ុំយល់ពីអ្ត្ថន័យខ្ដលគរពីរស ភាសិត្ ១០៖២២ ចង់បង្ហសញ ខ្ដលគរពីរដនះ
ខ្ចងថា ម្រពះជាាចសស់ដ្វើឱសយដគដៅជាាន ដហើយម្រទ្ង់រិនបខ្នថរដសចកដីទ្ កខម្រពួយដ ើយ។  កសយ 
ទ្ កខម្រពួយ ជាភាសាដហម្របឺ ានន័យថា កាង្រពលករែយ សប់យ ឺន ខ្ដលដពលដនះខ្ុំបានយល់ពី
អ្ត្ថន័យរបស់វដនាះ គឺានសំដៅដលើម្របព័នធបណាដសសាខ្ផដីខ្ដលម្រត្ូវកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្
យ សងដវទ្នា។  ខ្ុំយល់ថា សរពនធដរម្រត្ីដនះដហើយខ្ដលជាម្រពះពរននដសចកដីសនសាននជំនួយម្រពះ 
និងអ្ត្ថម្របដយជន៍របស់ម្រទ្ង់ ដោយបានដលើកអ្ម្របាហ្ំដ ើងផ ត្ពីបណាដសសាននខ្ផនដី និង
បានដ្វើឱសយដលាកបានចម្ររ ងចដម្ររើន។ ខ្ុំបានដឹងថា អ្ត្ថម្របដយជន៍ននម្រពះពរខ្ដលដូចានខ្ចង
កនុងគរពីរទ្ ត្ិយកថាជំពូក២៨ដនាះ បានបង្ហសញដល់ខ្ុំយ សងចសាស់ថា ខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្ចម្ររ ងចដម្ររើន។ 
ឥទ្ធិពលននដសចកដីសនសាទំងដនះគឺថា ខ្ុំម្រត្ូវបានកំណត្់រកឱសយដ្វើជាកសាល រិនខ្រនជាកនទុយ
ដទ្ ជាអ្នកផដល់ករចី រិនខ្រនជាអ្នកខចីដគដទ្។ ដនះគឺជាសិទ្ធិម្រសបចសាប់ននប ម្រត្ា្សក់ៗរបស់ម្រពះជា
ាចសស់។ ខ្ុំាននូវម្រពះពររបស់ម្រពះ គឺដូចដលាកយ៉ែូខ្សបខ្ដរ ដហើយខ្ុំគួរខ្ត្បានចម្ររ ងចដម្ររើន។ 
ដហើយខ្ុំក៏ាននូវរត្៌កននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះទំងរូលខ្ដរ។ កនុងនារជាកូន អ្វីទំងអ្ស់គឺជា
របស់ខ្ុំដោយម្រសបចសាប់រួចដម្រសចដៅដហើយ។



ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 
ដៅដពលខ្ុំម្រកដលកដរើលពីសាច់ដរឿងរបស់ដលាកយ៉ែូខ្សបកនុងគរពីរដលាក បសបត្តិ ជំពូក

៣៩ រដងដទ្ៀត្ ដនាះខ្ុំបានដឃើញយ សងចសាស់ថា វជាដជាគជ័យរបស់យ៉ែូខ្សបខ្ដលបានដ្វើ
ឱសយដលាកប៉ែូទ្ីផ្រានចំណាប់អាររែណ៍ដលើដលាក ដហើយវក៏ជាដជាគជ័យយ សងចសាស់ខ្ដរខ្ដល
បានដ្វើឱសយានការចាប់អាររែណ៍ពីជាត្ិសាសន៍នានាដលើពិភពដលាក និងឱសយពួកដគបានដឃើញ
ពីភាពខ សគ្្សកនុងម្របជារង្រសដរបស់ម្រពះ។

ជាត្ិសាសន៍ទំងអ្ស់ដៅដលើខ្ផនដីនឹងដឃើញថា ម្រពះអ្ាចសស់បានដម្រជើស
ដរីសអ្នកជាម្របជារង្រសតរបស់ម្រពះអ្ងគផ្ទសល ់ ដហើយពួកដគនឹងដកាត្ខាលសចអ្នក។ ម្រពះ
អ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់អ្នក នឹងម្របទនឱសយអ្នកបានចម្ររ ងចដម្ររើន ដោយដ្វើឱសយពូជពងសស
របស់អ្នក និងហវូងសត្វរបស់អ្នកដកើនចំនួនដម្រចើនដ ើង ដហើយក៏ដ្វើឱសយអ្នកទ្ទ្ួល
ដភាគផលជាដម្រចើន ដៅដលើទ្ឹកដីខ្ដលម្រពះអ្ងគបានសនសាដល់ប ពវប រសថាម្របទន
ឱសយអ្នកខ្ដរ។ 

ទ្ ត្ិយកថា ២៨៖១០ ១១ 

ដៅកនុងគរពីដលាក បសបត្តិ ៣៩៖៦ កា៏ននូវត្ម្ររ យដ៏ដម្រចើនខ្ដលខ្ុំបានកត្់សាគសល់ទ្ ក 
និងចង់ឱសយអ្នកបានដឃើញ។ និយយពីដលាកប៉ែូទ្ីផ្រ គរពីរបានខ្ចងថា «គ្ត្់ម្របគល់ឱសយដលាក
យ៉ែូខ្សបម្រគប់ម្រគងដលើអ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលគ្ត្់ាន ដហើយដម្រៅខ្ត្ពីបរិដភាគ គ្ត្់រិនខវល់ខាវសយ
នឹងកិចចការអ្វីដទ្ៀត្ដ ើយ។» ខ្ុំបានដរើលដឃើញពីចំណុចដនះ! ដនះគឺជាឧទហរណ៍ននការ
សម្រាកខ្ដលដយើងកំព ងនិយយ។ ដលាកប៉ែូទ្ីផ្ររិនចាំបាច់ខវល់ខាវសយអ្ំពីអ្វីដ ើយ ដម្រៅខ្ត្ពី
ការបរិដភាគ។ ចំណុចដនះបង្ហសញថា ដជាគជ័យខ្ដលដលាកយ៉ែូខ្សបបាននាំរកកាន់ម្រគួសារ
របស់ដលាក ខ្ដលជាម្រពះពររបស់ម្រពះជាាចសស់បានបដងកើត្នូវលទ្ធផលខ្ដលអ្ន ញ្ញសត្ឱសយដលាកប៉ែូ
ទ្ីផ្រអាចដផ្្សត្ដលើកិចចការរបស់ដលាក ដហើយរិនចាំបាច់ដផ្្សត្ដលើការម្របឹងខ្ម្របងដដើរសបីរស់ដទ្! 

ម្ររិនោ និងខ្ុំាន កសយរួយឃ្លសខ្ដលពួកដយើងខ្ត្ងខ្ត្ដម្របើវជាដម្រចើនឆ្សំរកដហើយគឺ
 កសយ ដបើ អ្នករិនដោះម្រសាយដរឿងល យដទ្ អ្នកនឹងរករិនដឃើញដជាគវសនាខលួនដ ើយ!
ដហើយនឹងរិនអាចរកដឃើញថាអ្នកជានរណាដ ើយ។ អ្នកនឹងរករិនដឃើញនូវភាពពិដសស
របស់ខលួន បំណងចិត្តរបស់ខលួន នងិរិនអាចរកដឃើញនូវការដពញចិត្តដ៏ពិត្ម្របាកដដ ើយ។ អ្នក
នឹងានខ្ត្ការសដម្ររចចិត្តម្រគប់យ សងសម្រាប់ខ្ត្ការម្របឹងរស់រន ដោយម្របឹងរក ឬសនសសំល យ 
ដោយដ្វើជារន សសសា្សក់ខ្ដលរិនខ្រនជាខលួនឯង ដដើរសបីបង់ការចំណាយដផសសងៗប៉ែ ដណា្សះ។ ម្រត្ង់
ដនះ ដយើងដឃើញាននូវឥទ្ធិពលននម្រពះពររបស់ម្រពះអ្ាចសស់រកដលើដលាកប៉ែូទ្ីផ្រ ខ្ដលដលាក



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

រិនបានដឹងអ្វីបនតិចដ ើយអ្ំពីម្រពះរជសយននម្រពះ។ ម្រទ្ពសយសរសបត្តិ នងិដសចកដីម្រពួយបាររភរបស់
ដលាកប៉ែូទ្ីផ្រម្រត្ូវបានដផទរឱសយសថិត្ដម្រការសរពនធដរម្រត្ីខ្ដលដលាកយ៉ែូខ្សបាន ដោយដលាក
ម្រគ្ន់ខ្ត្ទ្ាលសក់អ្វីៗរបស់ដលាកឱសយសថិត្ដម្រការការខ្លរកសារបស់ដលាកយ៉ែូខ្សបប៉ែ ដណា្សះ។ ដៅកនុង
ខ៥ននជំពូកទ្ី៣៩ អ្នកអាចដឃើញយ សងចសាស់ពីសភាពលកខណៈដៅដពលខ្ដលានការដផទរ
បនទុកដនះ។

ចាប់ពីដពលដលាកប៉ែូទ្ីផ្រខ្ត្ងតាំងដលាកយ៉ែូខ្សបឱសយដរើលខ សម្រត្ូវដលើផទះ
សំខ្បង និងដលើម្រទ្ពសយសរសបត្តិរបស់គ្ត្់រក ម្រពះអ្ាចសស់ម្របទនពរដល់ជនជាត្ិដអ្
ស ីបដនះ ដម្រ ះខ្ត្ដលាកយ៉ែូខ្សប ដហើយម្រពះអ្ងគក៏ម្របទនពរដល់អ្វីៗទំងអ្ស់ 
ខ្ដលជាករែសិទ្ធិរបស់គ្ត្់ គឺទំងផទះសំខ្បង ទំងខ្ម្រសចាកសរ។

ដលាក បសបត្តិ ៣៩៖៥

ម្រត្ង់ចំណុចដនះ ដយើងដរើលដឃើញនូវការដផទរអ្វីរួយដៅកនុងពិភពខ្ផនដីដនះជាលែីរដង
ដទ្ៀត្ដហើយ ខ្ដលការដនះានដគ្លបំណងសំដៅដលើម្របព័នធបណាដសសាខ្ផនដី ដោយសថិត្ដៅ
ដម្រការយ តាតស្ិការននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ ដហើយការផ្លសស់បដូរដ៏្ំសដរសបើរបានដកើត្ដ ើង។ ចូរគិត្
ពីចំណុចដនះ៖ ម្របសិនដបើម្រពះជាាចសស់កំព ងជួយអ្នកដោយម្រពះម្របាជាញសញ្ញសណរបស់ម្រទ្ង់ ដោយ
ដឹកនាំអ្នកដៅរកការសដម្ររចចិត្តម្រត្ឹរម្រត្ូវ ម្រពរទំងម្រពានអ្នកឱសយផ ត្ពីដម្រគ្ះថា្សក់ខ្ដលអាច
ដកើត្ានដ ើង ដនាះនរណាក៏អាចចម្ររ ងចដម្ររើនបានខ្ដរ! អ្នកដឃើញដទ្? ម្រពះពររបស់ម្រពះអ្
ាចសស់គឺជារបស់អ្នក!

ដពលខ្ុំសិកសាពីចំណុចដនះដូចខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់បានកំព ងបដម្រងៀនខ្ុំអ្ំពីម្រពះរជសយ 
ដនាះខ្ុំានការភាន់ម្រច ំថា ដហត្ អ្វីបានជាដលាកយ៉ែូខ្សបានដជាគជ័យដ៏ដម្រចើនដោយសាខ្ត្
ម្រពះពរ ប៉ែ ខ្នតម្រគិសដបរិស័ទ្ភាគដម្រចើនខ្ដលខ្ុំបានសាគសល់ដៅដពលសពវនលៃដនះខ្បរជាកំព ងជាប់
គ្ំងកនុងការរកម្របាក់កាក់សម្រាប់ការចំណាយដៅវិញ។ ការានដសរីភាពទំងម្រស ងពីខ្ផនក
ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាអ្វីខ្ដលរន សសសភាគដម្រចើនខ្ត្ងគិត្ថារិនអាចដៅរួច។ ប៉ែ ខ្នត ដយើងាននូវសរពនធ
ដរម្រត្ីខ្ដលម្របដសើរជាង ខ្ដល រដលើរូលោឋសនននកិចចសនសាខ្ដលម្របដសើរជាងអ្វីខ្ដលដៅកនុង
សរពនធដរម្រត្ីចាស់។ ដទះជាខ្ុំយល់យ សងចសាស់ពីម្រពះពររបស់ម្រពះអ្ាចសស់ ក៏ខ្ុំដៅខ្ត្រិនដឹង
ពិត្ម្របាកដអ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះពរដនាះបានបដងកើត្នូវចដរលើយខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវការដទ្ ប៉ែ ខ្នតខ្ុំក៏ដរៀន
បានកាន់ខ្ត្ដម្រចើន និងរីករយនឹងវកាន់ខ្ត្ខាលសំង ម្រពរទំងានដសរីភាពជាងរ ន ដៅដពលខ្ដល
ខ្ុំចាប់ដផដើរអ្ន វត្ត និងដកពិដសា្ជារួយអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់កំព ងបដម្រងៀនខ្ុំ។



ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 
ដនាះខ្ុំក៏ង្កការចាប់អាររែណ៍រកដរើលសរពនធដរម្រត្ីលែីវិញ និងបានម្រកដ កដរើលម្រពះ

ដយស ូ និងព័នធកិចចរបស់ម្រទ្ង់ ដដើរសបីសិកសាបខ្នថរអ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយននម្រពះកំព ងផ្លសស់បដូរ
សាថសនភាព និងកាលៈដទ្សៈដៅទ្ីដនាះ។ 

នលៃរួយ ម្រពះដយស ូគង់ដៅាត្់បឹងដគដនសាខ្រ ត្ ានបណាដសជនជាដម្រចើន
ម្របដម្រជៀត្គ្្សដៅជ ំវិញម្រពះអ្ងគ ដដើរសបីសា្សប់ម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ម្រពះអ្ងគទ្ត្
ដឃើញទ្ូកពីរចត្ដៅាត្់ម្រចាំង រីឯអ្នកដនសាទ្នាំគ្្សច ះដៅលាងអ្ួនរបស់ដគ។ ម្រពះ
ដយស ូយងច ះដៅកនុងទ្ូករបស់ដលាកស ីរ៉ែូន រួចម្រពះអ្ងគស ឱំសយគ្ត្់ដចញទ្ូកដៅ
ឆងសយពមី្រចាំងបនតិច។ ម្រពះអ្ងគគង់បដម្រងៀនបណាដសជនពីកនុងទ្ូកដនាះ។

ល ះម្រពះអ្ងគបដម្រងៀនដគចប់ដហើយ ម្រពះអ្ងគានម្រពះបនទូលដៅកាន់ដលាកស ី
រ៉ែូនថា៖ ចូរបងហួសទ្ូកដៅទ្ឹកដម្រៅ រួចនាំគ្្សទ្ាលសក់អ្ួនច ះ ។  ដលាកស ីរ៉ែូនត្បដៅ
ម្រពះដយស វិូញថា៖ ដលាកម្រគូ! ដយើងខ្ុំបានអ្ូសអ្ួនដពញរួយយប់ដហើយ អ្ត្់បាន
ម្រត្ីដសាះ ប៉ែ ខ្នតដបើដលាកម្រគូានម្របសាសន៍ដូដចនះ ខ្ុំនឹងទ្ាលសក់អ្ួនតារ កសយរបស់
ដលាកម្រគូ ។ 

ដគក៏ទ្ាលសក់អ្ួនដៅកនុងទ្ឹក ជាប់ម្រត្ីយ សងដម្រចើនដសទើរខ្ត្ធ្លសយអ្ួន។ ដគបក់នដ
ដៅរិត្តភកដិខ្ដលដៅកនុងទ្ូករួយដទ្ៀត្ឱសយរកជួយ។ ពួកដនាះរកដល់ ជួយចាប់
ម្រត្ីោក់ដពញទ្ូកទំងពីរ ដសទើរខ្ត្នឹងលិច។ 

ដពលដលាកស ីរ៉ែូន-ដពម្រត្ សដឃើញដូដចា្សះ គ្ត្់ម្រកាបដទ្ៀបម្រពះបាទម្រពះ
ដយស ូ ទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ ម្រពះអ្ាចសស់ដអ្ើយ សូរយងឱសយឆងសយពីទ្លូបងគំដៅ ដម្រ ះ
ទ្ូលបងគំជារន សសសបាប ។ ដលាកស ីរ៉ែូននិយយដូដចនះ ដម្រ ះគ្ត្់ និងអ្ស់អ្នក
ខ្ដលដៅជារួយ ភ័យស្ប់ខ្ស្ងជាខាលសំង ដៅដពលបានដឃើញម្រត្ីដម្រចើនយ សងដនះ។ រី
ឯដលាកយ សក ប និងដលាកយ៉ែូហ្ន ជាកូនដលាកដសដបដដ ខ្ដលដនសាទ្រួរជារួយ
ដលាកស ីរ៉ែូន ក៏ានចិត្តដូដចា្សះខ្ដរ។ 

ប៉ែ ខ្នត ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលដៅដលាកស ីរ៉ែូនថា៖ ក ំខាលសចអ្ី! ពីដពលដនះ
ដៅរ ខ អ្នកនឹងដនសាទ្រន សសសវិញ ។ ដពលទ្ូកដៅដល់ាត្់ម្រចាំងវិញ ដគដបាះបង់
របស់របរទំងអ្ស់ដចាល រួចនាំគ្្សដដើរតារម្រពះដយស ូដៅ។

លូកា ៥៖១ ១១



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដនះជាសាច់ដរឿងសដីពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រពះដដើរបង្រញ្ចសសពីម្របព័នធបណាដសសា
ខ្ផនដីដៅកនុងជីវិត្របស់អ្នកដនសាទ្ទំងបីនាក់នាម្រពឹករួយ។ ម្របសិនដបើអ្នកអានអ្ត្ថបទ្ ដនាះ
អ្នកនឹងដឃើញថា ដពម្រត្ ស យ សក ប និងយ៉ែូហ្នបានដនសាទ្អ្ស់ដពញរួយយប់ដោយចាប់ម្រត្ី
រិនបានដសាះ គឺទ្ដទ្ខ្ត្រដង។ តារលកខណៈននម្របព័នធបណាដសសាខ្ផនដីខ្ដលម្រត្ូវកាប់គ្ស់ដី
ចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា ដនាះពួកដគម្របឹងរកដពញរួយយប់ដោយរនិបានអ្វីពីការខិត្ខំដ្វើការ
របស់ពួកដគដសាះ។ ប៉ែ ខ្នតដៅដពលម្រពះដយស ូចូលដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះ និងរ ខង្ររបស់វ 
ដនាះអ្នកដនសាទ្ដខ្ដលដនះក៏ចាប់ម្រត្ីបានយ សងដម្រចើនខ្ដលដសទើរខ្ត្ដ្វើឱសយទ្ូករបស់ពួកដគលិច
ដទ្ៀត្ផង!

 ប់សិន!!! ចាំខ្ុំគិត្ពីអ្វីខ្ដលដយើងដទ្ើបនឹងបានអានដនះសិន។ ភាពគ្្សនបានអ្វី
ទំងអ្ស់ គ្្សនម្រត្ីរួយកសាលដទ្ ភាពោច់នយ៉ែដនាះក៏ម្របានខ្ម្របដៅជាការម្របរូលផលខ្ដលដសទើ
ខ្ត្នឹងលិចទ្ូកពីរដម្រគឿង? ប៉ែ ខ្នតរន សសសបានអានសាច់ដរឿងដនះ ដហើយបានអានពីវអ្ស់រយៈ
ដពលរប់រយឆ្សំរកដហើយ ខ្ត្ដៅខ្ត្ដរើលរិនដឃើញ ឬរិនគិត្ដល់ថាការដនះអាចដកើត្ដ ើង
ចំដ ះពួកដគបាន។ ដត្ើដហត្ អ្វីដៅ? ការដឆលើយត្បភាគដម្រចើនដនាះម្របាកដជាថា ម្រពះដយស ូ
គង់ដៅទ្ីដនាះ ដហើយម្រទ្ង់បានដ្វើវឱសយដកើត្ដ ើង។ ដៅចាំសាច់ដរឿងខ្ដលខ្ុំបានបង្ហសញអ្នកដៅ
កនុងគរពីរា សក ស ជំពូក៦ ខ្ដលម្រពះដយស ូរិនអាចពសាបាលរន សសសដោយសារខ្ត្រន សសសទំង
ដនាះរិនានជំដនឿដទ្ ដូចដនះ ម្រពះរជសយននម្រពះរិនាននូវយ តាតស្ិការឬ? ម្រត្ូវខ្ត្ានអ្នកផដល់នូវ
យ តាតស្ិការសាថសនសួគ៌រ ននឹងសាថសនសួគ៌អាចដ្វើបានកនុងសាថសនភាពដនះ។ 

ដលាកស រី៉ែនូត្បដៅម្រពះដយស វូញិថា៖ ដលាកម្រគ!ូ ដយើងខ្ុបំានអ្សូអ្នួដពញរយួ
យបដ់ហើយ អ្ត្ប់ានម្រត្ដីសាះ ប៉ែ ខ្នតដបើដលាកម្រគាូនម្របសាសនដ៍ដូចនះ ខ្ុនំងឹទ្ាលសកអ់្នួតារ
 កសយរបស់ដលាកម្រគូ ។ 

ដពម្រត្ សបានឯកភាពនឹងសាថសនសួគ៌ ដហើយសាថសនសួគ៌ក៏បានចូលបំដពញកិចចការដៅ
កនុងសាច់ដរឿងដនះ។ ដយើងក៏បានដឃើញរដងដទ្ៀត្ថាភពខ្ផនដីម្រត្ូវបានផ្លសស់ខ្ម្របដោយម្រពះរជសយ
ននម្រពះ។ សា្សប់ដៅដូចជាវដងវងអ្ស់ដហើយខ្រនដទ្ គឺដូចជារន សសសដរើលដឃើញបកសសីដហ្ះដហើរ
រប់ ន់ឆ្សំ ប៉ែ ខ្នតរិនដឹងថាការដហ្ះដហើរក៏ានសម្រាប់ពួកដគ ដហើយដូចដនះដគក៏រិនខ្ដល
តារយកវ។ ម្រគិសដបរិស័ទ្នាដពលសពវនលៃដនះក៏ដូចគ្្សខ្ដរ ពួកដគរិនដឹងថាខលួនរិនចាំបាច់ដៅ
ម្រទំម្រទ្នឹងសំណាញ់ឥត្ម្រត្ី រិនដឹងថាខលួនអាចាននូវអ្ំណាចសាថសនសួគ៌ដដើរសបីជួយឱសយពួកដគ
ចម្ររ ងចដម្ររើនដៅកនុងជីវិត្បាន។ អ្វីខ្ដលខ្ុំចង់ឱសយអ្នកបានដឃើញដៅម្រត្ង់ចំណុចដនះគឺថា 



ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 
រន សសសដខ្ដលខ្ដលរិនទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលដសាះ គឺជារន សសសសខ្ត្រួយខ្ដលទ្ូកទំងពីរ
ដពញអ្ស់ដសទើរខ្ត្នឹងលិចដទ្ៀត្ផង!

បងបអូនដអ្ើយ ភាពខ សគ្្សគឺសថិត្ដលើម្រពះរជសយម្រពះ រិនខ្រនសថិត្ដលើរន សសសដទ្។ អ្នក
អាចគិត្ដឃើញថាអ្នករិនានអ្នាគត្ ដោយការខវះខាត្ ដោយគ្្សនអ្វីដៅរួចដ ើយ។ ប៉ែ ខ្នត
តារពិត្ អ្វីខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការដនាះគឺ ម្រពះរជសយម្រពះដដើរសបីផ្លសស់ខ្ម្របជីវិត្របស់អ្នកឱសយកាលសយជាសាច់
ដរឿងដ៏ដជាគជ័យរួយ។ ខ្រនដហើយ អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ចូលរួរដ្វើវ។ ពួកដគម្រត្ូវខ្ត្ដចញដៅដនសាទ្ម្រត្ី 
ពួកដគម្រត្ូវខ្ត្ខ្លទំសំណាញ់របស់ខលួន ដហើយម្រត្ូវដរៀបចំចាប់ម្រត្ី ប៉ែ ខ្នតនរណាក៏អាចចាប់ម្រត្ីបាន
ខ្ដរ ម្របសិនដបើម្រពះជាាចសស់បង្ហសញថាម្រត្ូវចាប់ដៅឯណា។ សូរសា្សប់ ម្របព័នធបណាដសសាខ្ផនដីនន
ការម្របឹងរត្់ម្របណាំង និងខិត្ខំទំងលំបាករិនអាចដ្វើបានសដម្ររចដទ្។ អ្នករិនអាចរត្់ដលឿន
ម្រគប់ម្រគ្ន់ ឬរត្់បានឆងសយម្រគបម្រគ្ន់ដដើរសបីចាប់យកកដីស បិនរបស់អ្នកដទ្។ ម្រពះជាាចសស់រិន
ខ្ដលានដចត្នាឱសយអ្នកម្របឹងសដងកៀត្ដ្ែញ និងពសាយរអ្ស់ពីកាលសំងខលួនឯងដដើរសបីដ្វើអ្វីរួយ
ឱសយបានសដម្ររចដនាះដទ្។

ដោយការចូលដៅកនុងចសាប់ និងដសចកដីសនសាននម្រពះរជសយននម្រពះ ដយើងអាចដហ្ះដហើរ
ជំនួសឱសយការដដើរបាន។ ខ្ុំសូរពនសយល់កនុងរដបៀបដផសសងគ្្សរួយដទ្ៀត្។ ដទះបីជាចសាប់ទ្ំនាញ
ខ្ផនដីដៅខ្ត្ានឥទ្ធិពល ក៏ដយើងអាចដហ្ះដហើរដោយការចូលដៅកនុងចសាប់រួយដទ្ៀត្ ដនាះគឺ
ចសាប់ននការដលើកដ ើង ម្រពរទំងរីករយនឹងរដបៀបននការរស់ដៅលែី។

សូរចាំថា ដៅដពលអ្នកចូលរកឯម្រពះម្រគិសដ អ្នកគឺជាសាជិកា្សក់ននម្រពះរជសយរបស់
ម្រពះ។ កនុងនារជាពលរដឋា្សក់ អ្នកកំព ងខ្ត្សដម្ររចយកសិទ្ធិម្រសបចសាប់ ដហើយកនុងនារជាកូន
ម្រប សម្រសី អ្នកសដម្ររចថាអ្នកាននូវសិទ្ធិកនុងការទ្ទ្ួលបាននូវរត្៌ក។ សិទ្ធិម្រសបចសាប់ និងអ្ត្ថ
ម្របដយជន៍របស់អ្នកបានកំណត្់ឱសយអ្នកបានខពង់ខពស់ផ ត្ពីម្របព័នធបណាដសសាខ្ផនដីអ្ំពីភាពម្រកី
ម្រក ជំងឺ និងការបរជ័យ។ 

សាកម្រសនរដរើលថាដត្ើខគរពីរដនះសា្សប់ដៅយ សងណាខ្ដរចំដ ះជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្ល
ខ្ដលបានដ្វើជាទសករដពញរួយជីវិត្។ តារការពិត្ អ្វីខ្ដលពួកដគបានដឹងដនាះានខ្ត្ការ
ចងចាំពីភាពជាទសករប៉ែ ដណា្សះ។ ទំងដនះជា កសយខ្ដលដលាករ៉ែូដសបាននិយយដៅកាន់
សាសន៍អ្ ៊ីម្រសាខ្អ្ល ដៅដពលខ្ដលពួកដគកំព ងដ្វើដំដណើរដឆ្សះដៅរ ខដដើរសបីចូលដៅឯទ្ឹកដីស
នសា។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់អ្នក នឹងនាំអ្នកចូលដៅកនុងម្រស កខ្ដលម្រពះអ្ងគបាន
សនសាជារួយដលាកអ្ម្របាហ្ំ ដលាកអ្ ៊ីសាក និងដលាកយ សក ប ជាប ពវប រសរបស់
អ្នកថានឹងម្របគល់ឱសយអ្នក។ ម្រស កដនាះានម្រក ងដ៏្ំៗ ដហើយសាអសត្ៗ ជាម្រក ងខ្ដលអ្នក
រនិបានសង់ ម្រពរទំងានផទះដពញដៅដោយម្រទ្ពសយសរសបត្តិម្រគប់យ សង ជាម្រទ្ពសយខ្ដល
អ្នកព ំបានសវះខ្សវងរក ានអ្ណតូងម្រសាប់ គឺអ្ណតូងខ្ដលអ្នកព ំបានជីក ដហើយាន
ចាកសរទ្ំ ំងបាយជូរ និងចាកសរអ្ូលីវខ្ដលអ្នកព ំបានោំ។ ដពលណាអ្នកានដភាគ
ផលបរិដភាគខ្ឆអត្ដហើយ ចូរម្របយ័ត្នខ្ម្រកងដលាអ្នកដភលចម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះខ្ដលបាន
នាំអ្នកដចញពីម្រស កដអ្ស ីប ជាម្រស កខ្ដលអ្នកដ្វើជាទសករ។

ទ្ ត្ិយកថា ៦៖១០ ១២

កនុងនារជាអ្ត្ីត្ទសករ រដបៀបខ្ត្រួយខ្ដលពួកដគបានដឹងកនុងការសដម្ររចបានអ្វី
រួយដនាះគឺានខ្ត្ការកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នាខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ។ ប៉ែ ខ្នតដល់ចំណុចដនះ 
ម្រពះជាាចសស់កំព ងម្របាប់ពួកដគថា ការខិត្ខំដ្វើការរបស់ដគនឹងរិនបំដពញនូវអ្វីខ្ដលពួកដគម្រត្ូវ
ការដទ្។ ម្រពះអ្ងគរិនខ្រនកំព ងម្របាប់ពួកដគថាពួកដគរិនចាំបាច់ដ្វើការម្របឹងខ្ម្របងដទ្ៀត្ដនាះខ្ទ្ 
ខ្ត្ម្រទ្ង់ម្របាប់ពួកដគថាពួកដគនឹងរិនដៅជាប់នឹងម្របព័នធខ្ដលត្ម្ររូវឱសយខិត្ខំដ្វើការដដើរសបីបានខ្ត្
រួយរស់ដទ្ៀត្ដហើយ។ ម្រពះជាាចសស់ានបនទូលថា ពួកដគនឹងចម្ររ ងចដម្ររើនដៅដលើទ្ឹកដីខ្ដល
ម្រទ្ង់កំព ងដឹកនាំពួកដគដៅ។

ខ្ុំសូរបិទ្បញ្ចប់ជំពូកដនះជារួយនឹងសាច់ដរឿងរួយដទ្ៀត្ខ្ដលជួយបង្ហសញបខ្នថរ
ដទ្ៀត្ពីអ្វីខ្ដលខ្ុំកំព ងនិយយ។ ម្ររិនោ និងខ្ុំរិនសូវចូលចិត្តរលយនតដទ្។ រន សសសរួយចំនួន
ចូលចិត្ត ដហើយពួកដគអាចម្របាប់អ្នកពីរលយនដនានាខ្ដលពួកដគស្ប់ខ្ស្ងបាន។ ដោយសារ
ដហត្ ផលរួយចំនួន ពួកដយើងរិនក៏រិនចូលចិត្តរលយនត។ ខ្ត្ដពលដនះសូរក ំគិត្អាម្រកក់
ណា។ ពួកដយើងចូលចិត្តរបស់លអៗ ប៉ែ ខ្នតម្រគ្ន់ខ្ត្ពួកដយើងរិនខ្ដលនិយយថា ពួកដយើង
ចាំបាច់ម្រត្ូវខ្ត្ានរលយនតជាក់លាក់រួយដទ្។ ជា្រែតា ពួកដយើងទ្ិញរលយនត រួចក៏ដបើកបរវ
អ្ស់ម្របខ្ហល១០ឆ្សំប៉ែ ដណា្សះ។ដហើយម្របាកដណាស់ថា ពួកដយើងក៏យកចិត្តទ្ កោក់ដរើលខ្លរល
យនដ ដហើយរលយនតទំងដនាះក៏រិនខ្ដលដរើលដៅចាស់ដទ្ ប៉ែ ខ្នតឱសយខ្ត្វដរើលដៅលអ និងអាច
ដំដណើរការបានលអ ដនាះពួកដយើងសបសាយចិត្តដពកដហើយ។



ការស ឹះគបសេើរជាងការសដើរ 
ប៉ែ ខ្នតកាលពីប៉ែ នា្សនឆ្សំរ ន ម្រក រជំន ំ

ដយើងក៏បានជួលរលយនតា សកដអ្សាកសខ្ ត្ប៉ែ នា្សន
ដម្រគឿងសម្រាប់ករែវិ្ីសននិបាត្ខ្ដលពួកដយើង
ដរៀបចំ។ ពួកដយើងជួយរលយនតទំងដនាះដដើរសបីដឹក
ដភ្ៀវរបស់ពួកដយើង ដហើយពួកដយើងក៏ចង់យក
រលយនតលអរួយរកបដម្ររើដសវករែដនះ។ ដហើយ
ដនះរិនក៏រិនខ្រនជាដលើកទ្ីរួយខ្ដលពួកដយើង
បានដរៀបចំដរឿងដនះខ្ដរ។ ពួកដយើងខ្ត្ងខ្ត្ដរៀបចំ
ខ្បបដនះរក។ ប៉ែ ខ្នតវជាដលើកទ្ីរួយខ្ដលដយើងបានដបើកបររលយនតរួយដម្រគឿងកនុងចំដណាររល
យនតដផសសងដទ្ៀត្ កនុងដពលខ្ដលដយើងយកវរកសម្រាប់ជារបស់ចាំបាច់ដៅកនុងម្រពឹត្តិការណ៍រួ
យ។ ខ្ុំរិនម្របាកដពីរូលដហត្ ខ្ដលដយើងម្រត្ូវដបើកបរកនុងអ្ំ ុងដពលននម្រពឹត្តិការណ៍រួយដនះ
ដទ្ ខ្ត្ដយើងក៏បានដបើកវដៅផទះដៅយប់ដនាះ។ អ្នកដឹងដទ្! ពួកដយើងចូលចិត្តរលយនតដនាះណា
ស់។ ម្ររិនោ និងខ្ុំដពញចិត្តពីដំដណើរការដបើកបរ និងរូបរងរបស់វណាស់។ ខ្ដលដៅដពលដនាះ
ពួកដយើងានរលយនតា សកហ ងោពី ុត្ ខ្ត្រលយនតា សកដអ្សាកសខ្ ត្ដនះគឺលអជាងា សក ពី ុត្
រួយកម្ររិត្ដៅដទ្ៀត្។ 

វជាម្របដភទ្អ្ បសិនផ្លសទ្ីដនៀរពណ៌សខ្បបគ ជ ដហើយជាម្របដភទ្រលយនតខា្សត្ខលី។ 
អ្នកម្របខ្ហលបានដឹងពីរលយនតដអ្សាកសខ្ ត្ទំងពីរដស រីដនះដហើយ គឺវផលិត្រកនូវខា្សត្ពីរ
ដផសសងគ្្ស រួយដស រីខ្វង និងរួយដស រីដទ្ៀត្ជាម្របដភទ្ខលីជាង។ ពួកដយើងចូលចិត្តម្របដភទ្ខលីដម្រចើន
ជាង ដោយសារវង្យម្រសួលដម្របើម្របាស់ជាង ដោយង្យម្រសួលផ្លសស់ទ្ីរហ័សជាងបនតិច។ ដៅ
ដពលខ្ដលខ្ុំកំព ងដបើកបររលយនតា សកដអ្សាកសខ្ ត្ដនះជារួយម្ររិនោ ដនាះនាងក៏ដ លថា «
បងដឹងឬអ្ត្់ អ្ូនចូលចិត្តរលយនតដនះ។ អ្ូនគិត្ថា ពួកដយើងគួរខ្ត្ទ្ិញរលយនតា សកដនះដម្របើ
រួយដម្រគឿងដៅ។» ខ្ុំក៏យល់ម្រសប។ «ដយើងគួរខ្ត្ទ្ិញម្របដភទ្ដសរីដូចរួយដនះដៅ គឺដស រីខលី
ខ្ដលានពណ៌សខ្បបគ ជដនះខ្ត្រដងដៅ។» ពួកដយើងទំងពីរក៏ម្រសបគំនិត្គ្្ស។ 

ដទះបីជាពួកដយើងរិនបានម្របាប់នរណាា្សក់អ្ំពីការសនទនារបស់ពួកដយើង ខ្ត្
ម្របខ្ហលជារួយខ្ខដម្រកាយរក គឺដៅដពលខ្ដលខ្ុំកំព ងដដើរដចញដម្រៅដដើរសបីយកឯកសារ ដនាះ
ម្រសាប់ខ្ត្ទ្ូរសពទខ្ុំក៏បានដរទ្ិ៍ដ ើង។ ច ងដម្រកាយ ខ្ុំចំណាសំំដ ងកនុងទ្ូរសពទដនាះបានថាជា
ា្សក់ខ្ដលបានរកចូលរួរករែវិ្ីដៅម្រក រជំន ំរបស់ដយើង។ គ្ត្់បាននិយយថា «ជម្រាបសួរ
ដលាកម្រគូ» រួចដលាកក៏បានម្របាប់ថាគ្ត្់ចង់ទ្ិញរលយនតា សកដអ្សាកសខ្ ត្ឱសយខ្ុំរួយដម្រគឿង។ ខ្ុំ

អែីដែលអនក្ព្ត្ូវការព ះគឺ ព្េះរាជាយ
ពែើមាបីផ្លាវ់ដព្បជីវិត្របវអ់នក្ឱាយ
ចូលពៅក្នុងស្ច់ពរឿងពជាគជ័ មួ
 ។ ដមនព ើ  គអឺនក្ព្ត្ូវព្ែើអែី
ដែលជាចុំដណក្ដែលអនក្ព្ត្ូវព្ែើ។ 
 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ហ្ក់ភាំងបនតិច រួចក៏ដ លថា «អ្សាចសរសយដរ៉ែលះដទ្!» រួចដលាកក៏បានសួរខ្ុំថាដត្ើខ្ុំចូលចិត្តពណ៌អ្វី 
ដហើយខ្ុំក៏ម្របាប់ថាពួកដយើងចូលចិត្តពណ៌សខ្បបគ ជ។ គ្ត្់ក៏ដ លថា «ខ្ុំនឹងទ្ូរសពទរក
ដលាកម្រគូវិញ ដៅដពលខ្ុំទ្ិញបាន។» ខ្ត្យ សងណា គ្ត្់ក៏រិនបានសួរខ្ុំថាដត្ើខ្ុំចង់បាន
ម្របដភទ្ខលី ឬម្របដភទ្ខ្វងដ ើយ។ ដពលដវលាក៏កនលងផ ត្ដៅអ្ស់រួយខ្ខ ដហើយខ្ុំគិត្ថាម្របខ្ហល
ជាគ្ត្់ដភលចអ្ំពីដរឿងរលយនតដនាះដហើយ ខ្ត្គ្ត្់ក៏បានទ្ូរសពទរកខ្ុំ រួចស ំឱសយខ្ុំរកជារួយគ្ត្់ 
គឺគ្ត្់បានដម្រត្ៀររលយនតា សកដអ្សាកសខ្ ត្រួចរល់សម្រាប់ខ្ុំដៅយក។ 

ដៅដពលពួកដយើងបានជួបគ្ត្់ ដយើងបានដឃើញរលយនតដអ្សាកសខ្ ត្ដស រីខលីពណ៌ស
ខ្បបគ ជដៅសខ្រ្ងខលួនយ សងសាអសត្រង់ចាំពួកដយើង។ ដរើលដៅវសាអសត្ឥត្ទស់ខ្ត្រដង ដោយ
គ្្សនសា្សនឆកូត្អ្វីដទ្ គឺសរឥត្ទស់។ ពួកដយើងម្របាប់គ្ត្់ថាពួកដយើងម្រសលាញ់រលយនតដនះ
ណាស់។ បនាទសប់រកគ្ត្់ក៏បានស ំដទសខ្ដលគ្ត្់ចំណាយដពលយូរទ្ម្រាំនឹងទ្ិញបានវ ខ្ត្
ដទះជាគ្ត្់ខំពសាយរខ្សវងរកម្របដភទ្ខ្វង គ្ត្់ក៏រករិនបាន គឺបានខ្ត្ម្របដភទ្ខលីខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ។ 
ពួកដយើងក៏ដសើច រួចនិយយថា «តារពិត្ពួកដយើងចង់បានម្របដភទ្ខលីដនះដហើយដត្ើសា៎។» ពួក
ដយើងក៏បានដបើករលយនតដនះរកផទះ ដហើយគិត្ថាខលួនជាអ្នកានហហំ្នជាងដគដៅដលើខ្ផនដី
ដនះ ខ្ដលបានដបើករលយនតដនាះ។ ប៉ែ ខ្នតអ្នកដឹងខ្ដរឬដទ្? រលយនតដអ្សាកសខ្ ត្ទំងដនាះាន
វត្តានជាយូររកដហើយ។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្រិនខ្ដលគិត្ថានឹងដម្របើម្របាស់វខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ! ដដើរសបីយល់
អ្ំពីសាច់ដរឿងដនះទំងម្រស ង អ្នកម្រត្ូវដឹងថា កាលពីរ នខ្ុំធ្លសប់ផដល់រលយនតដល់ដគចំនួនម្របាំបី
ដម្រគឿង ដូចដនះខ្ុំបានសាបដម្រ ះដលើថា្សលពដម្រង្ះទក់ទ្ងនឹងរលយនត។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្រិនខ្ដល
និយយថា ខ្ុំចង់បានវប៉ែ ដណា្សះ។ 

ដសចកដីបខ្នថរ៖ ខ្ុំដឹងថាអ្នកកំព ងគិត្អ្វី ដោយយល់ថាដរឿងទំងដនះដកើត្ដ ើងខ្ត្
សម្រាប់ម្រគូអ្្ិបសាយប៉ែ ដណា្សះ។ ខ្ុំបានចូលម្រប ូកដៅកនុងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុអ្ស់រយៈដពល៣៦ឆ្សំ 
និងបានជខ្ជកជារួយម្រគូអ្្ិបសាយដម្រចើន។ និយយការពិត្ដៅច ះ ពួកដគភាគដម្រចើនរស់ដៅ
ដោយរករួយនលៃបានខ្ត្រួយចខ្រអត្ប៉ែ ដណា្សះ។ ដទ្ ដរឿងទំងដនះរិនទន់បានដកើត្ដ ើង និងរិន
ដកើត្ដ ើងចំដ ះពួកដយើងដទ្ ដម្រ ះពួកដយើងអ្្ិបសាយអ្ំពីម្រពះរជសយ ប៉ែ ខ្នតដោយសារដយើងរស់
ដៅកនុងម្រពះរជសយ និងអ្ន វត្តនូវចសាប់ននម្រពះរជសយដៅកនុងជីវិត្របស់ដយើង។ តារការពិត្ ខ្ុំបានរួច
បំណុលអ្ស់រ នដពលខ្ដលខ្ុំបានចាប់ដផដើរម្រក រជំន ំរបស់ខ្ុំដៅដទ្ៀត្។ និយយដៅ ខ្ុំរិន
ចាំបាច់ចាប់ដផដើរម្រក រជំន ំដដើរសបីឱសយានការង្ររកម្របាក់បានបង់នផលចំណាយដទ្។ ខ្ុំបានចាប់
ដផដើរម្រក រជំន ំដនះដដើរសបីម្របាប់រន សសសា្សពីអ្វីខ្ដលម្ររិនោ និងខ្ុំបានរកដឃើញ ដនាះគឺដំណឹងលអ
ននម្រពះរជសយ!   



មានសរឿងលអជាសគចើនចសំ ឹះជីវិត ជាងការបង់នលលចំណាយស្ាេងៗសៅសទ្ៀត! 

ជំពូក្ ៦ 
មានសរឿងលអជាសគចើនចំស ឹះជីវិត ជាងការ
បង់នលលចំណាយស្ាេងៗសៅសទ្ៀត! 
ដៅកនុងពសយុះននជីវិត្ខ្ដលខ្ុំកំព ងម្រប ររ ខ ានដពលរួយខ្ដលវហ្ក់ដូចជា

ដពលដវលាដ៏្ូរដសសបើយ និងលអម្របដសើរ។ ពួកដយើងបានអ្ដញ្ជើញរន សសស៥០នាក់រកដលងផទះ
ចាកសរចាស់ដនាះ រកជ ំគ្្សដៅជ ំវិញភនក់ដភលើង ហូបសាច់ហត្់ដក និងរួរម្របកបគ្្ស។ ដពលដនាះ
បានដកើត្ដ ើងដៅឆ្សំរួយខ្ដលដពញដោយភាពតានត្ឹងខាលសំង និងគ្្សនម្របាក់ចាយ គឺកំព ង
ខ្ត្ខិត្ខំម្របឹងដដើរសបីរស់បានរួយសបា្សហ៍ដទ្ៀត្។ ដោយសារខ្ុំហត្់ដនឿយកនុងចិត្តជាខាលសំង ខ្ុំ
កំព ងរង់ចាំម្រពឹត្តិការណ៍រួយ និងម្រត្ូវការអ្វីរួយខ្ដលវិជជានដដើរសបីដផ្្សត្អាររែណ៍បានខលះ។ 
ដពលដវលានាដពលលាងសចដនាះគឺជាដពលដ៏ដជាគជ័យ្ំដ្ងរួយ៖ អាហ្រក៏ឆងសញ់ ដហើយរិត្ត
ភកដិរបស់ដយើងជាដម្រចើនក៏យកកូនត្ូចៗរកជារួយ ដហើយម្រគប់គ្្សក៏ានដពលដវលាដ៏
សបសាយរួយ។ ផទះដយើងក៏ានរន សសសដពញ ដហើយដពលដនាះក៏ម្រសាប់ខ្ត្ានសំដ ងដគ្ះ
ទវសរ។ ខ្ុំគិត្ថាម្របខ្ហលជាានអ្នករកជួបជ ំយឺត្ដហើយ ខ្ត្ដពលខ្ុំដបើកទវសរដរើល ក៏ដឃើញ
ានប គគលិកខាងម្រក រហ  នអ្គគិសនីា្សក់ដៅ រចាំ។ គ្ត្់ក៏ដ ល កសយយ សងទ្ន់ភលន់ថា 
គ្ត្់រកដនះដដើរសបីផ្្សច់ចរនតអ្គគិសនីដោយសារការរិនបង់នលលដភលើង។ ខ្ុំហ្ក់ត្ក់សលុត្ជាខាលសំ
ង។ ផទះខ្ុំានដភ្ៀវដពញផទះ ដហើយខ្ុំម្រត្ូវការដបើកដភលើង ដហើយវជាភាពគួរឱសយដអ្ៀនខា្សសផងខ្ដរ
ខ្ដលវដកើត្ដ ើងខ្បបដនះ។

ភាលសរៗដនាះខ្ុំក៏បានស ំឱសយប គគលិកដនាះដចញពីកនុងផទះរកដៅទ្ីធ្លសខាងដម្រៅផទះរួយ
សនទុះ។ ខ្ុំបានសួរនលលចំណាយសម្រាប់ការស ំគ្ត្់ពនសារដពលទ្ កដភលើងដម្របើសិន ដហើយគ្ត្់ក៏
បង្ហសញចំនួនត្នរលដនាះ។ «យី នលលដរ៉ែលះ» ខ្ុំក៏គិត្កនុងចិត្ត។ «ដត្ើដលាកអាចច ះនលលជាងដនះបនតិច

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដទ្ៀត្បានដទ្?»  គ្ត្់គិត្រួយសនទុះ ដហើយទ្ីបំផ ត្ក៏ទ្ាលសក់ត្នរលបនតិច។ «សូរដលាកទ្ ក
ខ្សកដនះរហូត្ដល់នលៃអ្ង្គសរចាំដលាកដៅដកល យពីខ្សកដនះបានដទ្?» ខ្ុំក៏ស ំគ្ត្់។ គ្ត្់
ដ លថា «រិនលវីដទ្» រួចខ្ុំក៏ដចញខ្សករួយសនលឹកជូនគ្ត្់។ ដៅនលៃស ម្រកដនាះគឺរិនានទ្ឹក
ម្របាក់កនុងគណនី្នាគ្រខ្ុំដទ្ ដហើយខ្ុំរិនដឹងថារ ននលៃអ្ង្គសរចូលរកដល់នឹងានប៉ែ នា្សន
ចូលកនុងក ងដនាះដទ្ ខ្ត្យ សងដហ្ចណាស់ក៏ដយើងានដភលើងដម្របើដៅនលៃច ងសបា្សហ៍ដនាះខ្ដរ។ 
ខ្ុំរិនចាំថា នលៃអ្ង្គសរដនាះខ្ុំបានដ្វើអ្វីខលះដទ្ ប៉ែ ខ្នតម្របខ្ហលជាខ្ុំបានយកអ្វីរួយដៅោក់បញ្ចសំ
ដហើយ។

ដនាះជាដពលរួយកនុងជីវិត្របស់ពួកដយើងខ្ដលរស់ដៅកនុងភាពជាប់គ្ំងយ សង
ខាលសំងកនុងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ ដពលដនះ សាកម្រសនរពីការរស់ដៅកនុងរដបៀបដនះសម្រាប់រយៈដពល
ម្របាំបួនឆ្សំដៅដរើល! ការស់ដៅដម្រការភាពតានត្ឹងម្របដភទ្ដនាះបញ្សឈប់រល់ទំងនិរិត្ត និង
បិទ្ខទប់នូវរល់ទំងអ្ំណរនីរួយៗជាម្របចាំនលៃខ្ដលអាចដកើត្ាន។ រល់ទំងគំនិត្នីរួយ គឺ
ានខ្ត្ដផ្្សត្ដលើការម្របឹងរស់ គិត្រកកខ្នលងរកល យសម្រាប់ការចំណាយសម្រាប់នលៃបនាទសប់
ប៉ែ ដណា្សះ។ ដត្ើកាលពីសបា្សហ៍រ នខ្ុំបានចំណាយម្របាក់ដម្រចើនដពកខ្រនដទ្? ដត្ើខ្ុំគួរយក
ា សស ីនគិត្ដលខសម្រាប់ការបូកចំណាយនលលទ្ិញដម្រគឿងហូបច កតារខលួនដដើរសបីឱសយម្របាកដថា
ខ្ុំរិនចំណាយដលើសខទង់ខ្ដរឬដទ្? ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្គិត្ពីរដបៀបដ្វើអ្វីរួយឱសយចំណាយអ្ស់ត្ិច
បំផ ត្តារខ្ត្អាចដ្វើបាន។ បងបអូនរិត្តសាលសញ់ដអ្ើយ ដនាះរិនខ្រនជារដបៀបរស់ដៅដទ្! ចូរ
ម្រកដ កដរើលអ្វីខ្ដលគរពីរា សថាយ ៦:២៥ខ្ចង។

ដហត្ ដនះដហើយបានជាខ្ុំស មំ្របាប់អ្នករល់គ្្ស ក ំឱសយខវល់ខាវសយអ្ំពីរហូបអាហ្រ
សម្រាប់ចិញ្ចឹរជីវិត្ ឬសដរលៀកបំ ក់សម្រាប់បិទ្បាំងកាយដ ើយ។ ជីវិត្ានត្នរល
ដលើសរហូបអាហ្រ ដហើយរូបកាយក៏ានត្នរលដលើសសដរលៀកបំ ក់ដៅដទ្ៀត្។ 

ា សថាយ ៦:២៥

ម្រពះដយស ូកំព ងានបនទូលថា ដរឿងរ សវននជីវិត្រិនខ្រនជាជីវិត្ដទ្! អ្វីម្រគប់យ សងដៅ
កនុងជីវិត្ គឺដដើរសបីម្រទ្ម្រទ្ង់ជីវិត្ ខ្ដលជាដគ្លបំណងរបស់ដយើង។ ប៉ែ ខ្នតដោយសារអ្ោំបាន
បាត្់បង់ការផគត្់ផគង់ននម្រពះរជសយ ដនាះជីវិត្ក៏បានម្រកឡាប់ចាក់ ដហើយដពលដនះអ្វីម្រគប់យ សង
ខ្ដលម្រទ្ម្រទ្ង់ជីវិត្ានសារៈសំខាន់ជាងជីវិត្ដៅដទ្ៀត្។ រន សសសរិនដឹងទល់ខ្ត្ដសាះថាដត្ើ
ជីវិត្ពិត្ជាអ្វីផង ដហើយពួកដគម្របាកដជារិនដឹងថាថាខលួនឯងជានរណា។ ចូរសាកសួរ
នរណាា្សក់ថាពួកដគជានរណា ដហើយពួកដគនឹងម្របាប់អ្នកពីអ្វីខ្ដលពួកដគដ្វើ។ «ខ្ុំជាម្រគូ



មានសរឿងលអជាសគចើនចសំ ឹះជីវិត ជាងការបង់នលលចំណាយស្ាេងៗសៅសទ្ៀត! 
ដពទ្សយ ខ្ុំជាភា្សក់ង្រអ្ចលនម្រទ្ពសយ» ។ល។ ដទ្ ដនះរិនខ្រនជាអ្វីខ្ដលបង្ហសញថាអ្នកជានរណា
ដទ្។ វជាអ្វីខ្ដលអ្នកដ្វើប៉ែ ដណា្សះ។ រន សសសបានបាត្់បង់ស បិននិរិត្តរបស់ខលួន។ អ្វីខ្ដលខ្ុំចង់
ម្របាប់ដនាះគឺថា ដពលដនះរន សសសានស បិននិរិត្តពីរដបៀបរកម្របាក់ឱសយបានដម្រចើន ប៉ែ ខ្នតបាន
បាត្់បង់នូវកដីស បិនននដគ្លបំណង។ រសា សងដទ្ៀត្ អ្វីៗខ្ដលកំព ងខ្ត្ម្រត្ូវចំណាយម្របាក់ដម្រចើន
បំផ ត្ដនាះបានកាលសយជាកដីស បិននិរិត្តរបស់ដគ។ យ សងណាកដី ដោយសារខ្ត្ប គគលា្សក់ៗម្រត្ូវ
បានបដងកើត្រកដោយលកខណៈពិដសសដរៀងៗខលួនដោយាននូវដទ្ពដកាសលសយ និងសរត្ថ
ភាពដផសសងៗគ្្ស ដនាះពួកដគរកដឃើញថាខលួនឯងកំព ងម្របកបរបរ ឬការង្រខ្ដលរិនខ្រនជា
ការដចញពីចិត្តម្រសលាញ់របស់ខលួន។ ជីវិត្ក៏ហ្ក់អ្ូសខ្វងអ្នាលសយ ដោយានខ្ត្រង់ចាំរប់
អាទ្ិត្សយដដើរសបីឱសយបានានដសរីភាពដៅនលៃច ងសបា្សហ៍ ឬរង់ចាំយ សងយូរសម្រាប់ជីវិត្ចូល
និវត្តន៍។ 

ដូចដនះ ខ្ុំសូរសួរដលាកអ្នករួយសំណួរ។ ម្របសិនដបើអ្នករិនម្រត្ូវការម្របាក់ដទ្ៀត្ដទ្ 
គឺានម្របាក់ដលើសពីអ្វីខ្ដលអ្នកម្រត្ូវចំណាយសម្រាប់ដពញរួយជីវិត្ដៅដទ្ៀត្ ដត្ើអ្នកនឹងដ្វើ
អ្វី? អ្នកម្របខ្ហលជានឹងនឹកដឃើញនូវគំនិត្អ្វីរួយខ្ដលខ សដផសសងពីអ្វីខ្ដលអ្នកកំព ងដ្វើដៅ
ដពលដនះណាស់។ ដូចខ្ុំបានដលើកដ ើងរកដហើយអ្ ៊ីចឹង ខ្ុំបានដឹងតារចំនួនសថិត្ិថា យ សង
ដហ្ចណាស់ានម្របជាជនអាដររិកម្របាណ ៧០% ខ្ដលដពលសួរពួកដគថាដត្ើពួកដគចូល
ចិត្តការង្ររបស់ពួកដគឬដទ្ ដនាះពួកដគដឆលើយថាពួកដគរិនខ្រនកំព ងដ្វើអ្វីខ្ដលពួកដគ
ម្រសលាញ់ដទ្។ ខ្ុំចង់ឱសយដលាកអ្នកយល់ថា ការរត្់ដដញតារម្រទ្ពសយសរសបត្តិដនះ ខ្ដលជាដរឿង
សា្ស្ខ្ដលម្រត្ូវបំដពញ និងជាការបាររភឥត្ ប់ រចំដ ះនលៃខ្សអក រិនខ្រនជាខ្ផនការ
របស់ម្រពះជាាចសស់ដៅម្រគ្ដំបូងបងអស់ដ ើយ។

ម្រពះជាាចសសប់ានបដងកើត្រន សសសជាត្ំណាងរបស់ម្រពះអ្ងគម្រពះអ្ងគបានបដងកើត្
ដគឱសយានលកខណៈដូចម្រពះជាាចសស់ ម្រពះអ្ងគបានបដងកើត្ដគជាប រសជាង្រសតី។ ម្រពះជា
ាចសសប់ានម្របទនពរឱសយដគ គឺម្រពះអ្ងគានម្រពះបនទូលថា៖ ចូរបដងកើត្កូនដៅឱសយបាន
ដកើនដម្រចើនដ ើង សដពញដលើខ្ផនដី ដហើយម្រត្ួត្ម្រតាខ្ផនដីដៅ។ ចូរានអ្ំណាច
ដលើម្រត្ីសរ ម្រទ្ ដលើបកសាបកសសីខ្ដលដហើរដៅដលើដរឃ និងដលើសត្វទំងប៉ែ នា្សនខ្ដល
លូនវរដៅដលើដី ។ 

ម្រពះជាាចសស់ានម្រពះបនទូលថា៖ ដរើល៍ ដយើងម្របគល់្ញ្ញជាត្ិទំងប៉ែ នា្សន 
ខ្ដលានម្រគ្ប់ពូជដ ះដៅ សដពញដលើខ្ផនដី និងដដើរដ ើខ្ដលានខ្ផលាន



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ម្រគ្ប់បនតពូជឱសយអ្នករល់គ្្សដ្វើជាអាហ្រ ដយើងក៏ឱសយដៅ្សដខៀវខចីទំងប៉ែ នា្សនដល់សត្វ
នម្រពទំងអ្ស់ ដល់បកសាបកសសីទំងអ្ស់ដៅដលើដរឃ ដល់សត្វទំងអ្ស់ខ្ដលលូនវរ
ដៅដលើដី គឺដល់សត្វទំងប៉ែ នា្សនខ្ដលានដដងហើរជីវិត្ ដ្វើជាអាហ្រខ្ដរ ដនាះក៏
ដកើត្ានដូដចា្សះខ្រន។

ម្រពះជាាចសសទ់្ត្ដឃើញអ្វីៗទំងអ្ស់ ខ្ដលម្រពះអ្ងគបានបដងកើត្រក ម្រពះអ្ងគ
ដ វងយល់ថាលអម្របដសើរបំផ ត្ដហើយ។ ដពលដនាះ ានលាងសច ានម្រពឹក គឺជានលៃទ្ី
ម្របាំរួយ។

ដលាក បសបត្តិ ១:២៧ ៣១

រន សសសម្រត្ូវបានបដងកើត្រកដៅនលៃទ្ី៦ននការបដងកើត្ខ្ផនដី ដនះនិយយឱសយជាក់
លាក់ គឺដៅច ងនលៃទ្ីម្របាំរួយ។ រន សសសម្រត្ូវបានបដងកើត្រកដៅច ងនលៃទ្ីម្របាំរួយ ដោយដម្រ ះ
ដគម្រត្ូវបានបដងកើត្រកដដើរសបីរស់ដៅជារួយម្រពះជាាចសស់ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ខ្ដលជានលៃខ្ដលដយើង
ម្រគប់គ្្សដឹងថាជានលៃសម្រាក។ 

ម្រពះជាាចសសប់ានបដងកើត្នផទដរឃ និងខ្ផនដី ម្រពរទំងអ្វីៗទំងអ្ស់ដៅដលើ
ដរឃ និងខ្ផនដី ចប់សពវម្រគប់ដហើយ។  ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ម្រពះជាាចសស់បដងហើយកិចចការ
ខ្ដលម្រពះអ្ងគបានដ្វើ គឺដម្រកាយពីបានបញ្ចប់កិចចការទំងដនាះរក ម្រពះអ្ងគក៏ ប់
សម្រាកដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ។ ម្រពះជាាចសស់ម្របទនពរឱសយនលៃទ្ីម្របាំពីរ និងខ្ញកនលៃដនាះឱសយ
បានវិស ទ្ធ ដសបិត្នលៃដនាះ ម្រពះអ្ងគបញ្ចប់កិចចការទំងប៉ែ នា្សន ខ្ដលម្រពះអ្ងគបាន 
បដងកើត្។

ដលាក បសបត្តិ ២៖១ ៣

ម្រពះគរពីរខ្ចងថា ម្រពះជាាចសស់សម្រាកដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ។ ម្រទ្ង់រិនបានហត្់ដនឿយដទ្! 
ម្រទ្ង់បានបដងហើយរួចរល់។ ម្រគប់យ សងបានចប់សពវម្រគប់។ ម្រគប់យ សងខ្ដលរន សសសអាចាន
ត្ម្ររូវការដៅដលើខ្ផនដីដនះានម្រសាប់រួចរល់ដៅដលើខ្ផនដីដៅដពលខ្ដលរន សសសបានាន
វត្តានដ ើង។ ពិត្ជាានសនដិភាពណាស់! រន សសសាននូវការផគត្់ផគង់ទំងអ្ស់ខ្ដលដគម្រត្ូវ
ការ។ គឺរិនានការម្រពួយបាររភដរឿងបង់នលលចំណាយដផសសងៗដ ើយ គ្្សនការបាររភចំដ ះការ
 ឺថាកសត្់ដ ើយ។ ដគានកាយសរសបទលអឥត្ដខាចសះ និងានភរិយលអឯក។



មានសរឿងលអជាសគចើនចសំ ឹះជីវិត ជាងការបង់នលលចំណាយស្ាេងៗសៅសទ្ៀត! 
ដរឿងខ្ត្រសា សងខ្ដលពួកដគម្រត្ូវដផ្្សត្ដលើដនាះគឺានខ្ត្ដផ្តសត្ដលើគ្្សដៅវិញដៅរក ដផ្តស

ត្ដលើម្រពះជាាចសស់ និងភារកិចចខ្ដលម្រត្ូវបានចាត្់តាំង ឬដគ្លបំណងរបស់ពួកដគ។ អ្ោំម្រត្ូវ
ដរើលការខ សម្រត្ូវដលើខ្ផនដី។ គ្ត្់ម្រត្ួត្ម្រតាដលើ
វទំងម្រស ងដោយសិទ្ធិអ្ំណាច និងអ្ំណាចនន
ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ។ ប៉ែ ខ្នតដយើងបានដឹងរួច
ដហើយថាដត្ើដរឿងដនាះបញ្ចប់ដៅដោយរដបៀប

ណា។ អ្ោំ និងដអ្វ សបានកសបត្់នឹងម្រពះរជសយនន
ម្រពះ ម្រពរទំងបានបាត្់បង់នូវឋានៈរបស់ខលួន 
បាត្់បង់ការផគត្់ផគង់ និងបាត្់បង់នូវដគ្ល
បំណងរបស់ពួកដគ។ ដគ្លបំណងរបស់ពួកដគ 
បានកាលសយដៅជាការដ្វើយ សងណាឱសយខ្ត្បានរស់
។ 

ដពលដនះ ការម្រពួយបាររភ និងការភ័យខាលសចបានស ីគំនិត្ និងការស ូម្រទំដដើរសបីរស់។ 
ដូចានខ្ចងកនុងគរពីរដលាក បសបត្តិ ៣ ១៧ អ្ ៊ីចឹង គឺវទរទរនូវការម្របឹងខ្ម្របងកាប់គ្ស់
ចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា។

អដាុំបានបាត្់បង់ថ្ងៃទីព្បាុំេីរ! 
សម្រាប់អ្ោំកនុងដពលដនះគ្្សនការសម្រាក ដហើយគ្្សនសនតិភាពដទ្ៀត្ដទ្។ ភាព

រិនដពញដលញននភាពដ្្សងងឹងហ  ៊ុំជិត្ជីវិត្របស់គ្ត្់ ដហើយអ្ោំម្រត្ូវខិត្ខំក ំឱសយខលួនគ្ត្់
គ្្សនអ្វីដសាះ។ តាំងពីដពលដនាះរក រន សសសបានរស់ដៅកនុងលកខណៈខ្បបដនះជាដរៀងរហូត្រ
ក។ យ សងណារិញ ានដសចកតីសងសឃឹរ។ ដៅដពលរន សសសបានធ្លសក់ច ះ ម្រពះជាាចសស់បាន
ម្របទននូវការរំលឹកដល់ដគ ជារូបភាពរួយខ្ដលបង្ហសញថានលៃណារួយម្រទ្ង់នឹងសា្សរការ
បដងកើត្របស់ម្រទ្ង់ដ ើងវិញ។ វម្រត្ូវបានដៅថា សបសប័ទ្ ។  កសយថា សបសប័ទ្ ានន័យយ សង
សារញ្ញថា សម្រាក។ នលៃទ្ីម្របាំពីរម្រត្ូវបានម្របទនដល់រន សសសទ្ កជានលៃសបសប័ទ្។ ដូចខ្ដល
អ្នកអាចម្រសនរដឃើញម្រសាប់ គឺរិនអ្ន ញ្ញសត្ិឱសយដ្វើកិចចការង្រអ្វីដនាះដ ើយ គ្្សនការម្របឹងខ្ម្របង
កាប់គ្ស់ចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នាដកើត្ដ ើងដនាះដទ្។ ជានលៃខ្ដលរន សសសម្រត្ូវ ប់ សបសាយ
ជារួយម្រក រម្រគួសារ និងថាវសយបងគំម្រពះជាាចសស់។  សម្រាប់ការផគត្់ផគង់ដផសសងៗសម្រាប់នលៃសបសប័
ទ្ម្រត្ូវបានដរៀបចំទ្ កជារ នម្រសាច់បាច់រ នដពលនលៃសបសប័ទ្រកដល់។ សូរសបីខ្ត្រហូបអាហ្រ

ព្ទេាយវមាបត្តិទក្ច់ិត្តព ើងពដា 
ព្បាប់ថាព ើងអាចរត្់ពគចពៅក្ដនលង
វព្ម្ក្បាន រត្់ពៅក្ដនលងដែល
ព ើងអាចពផ្ដាត្ពលើអែីដែលព ើងចង់
ព្ែើេិត្ព្បាក្ែ នងិរវ់ពៅពេញ
ពដា ពោលបុំណងមិនដមនព្ោន់
ដត្ព្បឹងពែើមាបីដត្បានរវ។់ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

សម្រាប់នលៃសបសប័ទ្ ក៏ម្រត្ូវខ្ត្ដរៀបចំរួយយប់ជារ នខ្ដរ។ វជានលៃននការសម្រាកខ្ដលដ រ
ដពញដោយការផគត្់ផគង់ ដហើយម្រគប់អ្វីខ្ដលអាចជាត្ម្ររូវការម្រត្ូវបានដម្រត្ៀរលកខណៈទ្ ករ ន។ 
រន សសសអាច ប់ ដហើយគិត្ ជាជាងខ្ដលខ្ដលខិត្ខំម្របឹងខ្ម្របងឱសយខ្ត្បានរស់រន។ 

នលៃសបសប័ទ្ដនាះគឺានខ្ត្រួយនលៃ។ ប៉ែ ខ្នតរន សសសបាននឹងកំព ងខ្ត្យល់ស បិនថា ជា
ជីវិត្ននដសចកដីសម្រាកអ្ស់រួយជីវិត្។ រន សសសខ្សវងរកម្រទ្ពសយសរសបត្តិជាសញ្ញសរួយនន
បំណងចិត្តរបស់ដគ ខ្ដលចង់ានដសរីភាពដចញពីការដ្វើការម្របឹងខ្ម្របងកាប់គ្ស់ចិញ្ចឹរ
ជីវិត្យ សងដវទ្នា ខ្ដលចងដគជាប់ដពញរួយជីវិត្។ ម្រទ្ពសយសរសបត្តិទក់ទញដយើងដោយការ
អាចរត្់ដគចដចញដៅកខ្នលងខ្ដលម្រត្ូវសម្រាក ជាកខ្នលងខ្ដលដយើងអាចដផ្្សត្ដលើអ្វីខ្ដល
ដយើងចង់ដ្វើឱសយពិត្ម្របាកដ រស់ដៅដោយដពញដោយដគ្លបំណងជាជាងការបានខ្ត្ម្របឹង
ដដើរសបីរស់។  

សពវនលៃដនះ នលៃសបសប័ទ្ខ្ដលជានលៃទ្ីម្របាំពីរ រិនថាអ្នកដរៀបចំម្របារពធ ដៅនលៃដៅរ៍ ឬនលៃ
អាទ្ិត្សយដទ្ វរិនានការផតល់ត្នរលខពង់ខពស់ដៅកនុងវបសប្រ៌ដយើងដ ើយ។ ហនឹងដហើយ រន សសស
ភាគដម្រចើនខ្ដលចូលរួរម្រក រជំន ំ ដៅម្រក រជំន ំដៅម្រពឹកនលៃអាទ្ិត្សយ។ យ សងណារិញ ដរើលដៅ
កាន់វបសប្រ៌ជាលកខណៈទំងរូល អ្នករ ខជាដរើលដៅរិនដឃើញានអ្វីខ សខ្បលកពីនលៃដ្វើការ
្រែតាដនាះដទ្។ កាលពីខ្ុំដៅដកែង អ្វីៗទំងអ្ស់បិទ្ដៅនលៃអាទ្ិត្សយ។ អ្នករិនអាចដៅផសារទ្ិញ
ឥវ សន់ដៅនលៃអាទ្ិត្សយ រិនទំងអាចទ្ិញហ្គសសដៅអាទ្ិត្សយ។ ឪព ករបស់ខ្ុំម្រត្ូវម្របាកដថាបាន
ទ្ិញហ្គសស និងអ្វីៗខ្ដលដយើងម្រត្ូវការសម្រាប់នលៃអាទ្ិត្សយទំងអ្ស់ដៅយប់នលៃដៅរ៍។ ដបើអ្នក
សាគសល់ខ្ុំកាន់ខ្ត្ដម្រចើន អ្នកនឹងដឹងថាខ្ុំចូលចិត្តបរបាញ់ ប៉ែ ខ្នតដទះបីជាខ្ុំជាអ្នកម្របាញ់កតីក៏ខ្ុំ
រិនអាចដចញដៅម្របាញ់ដៅនលៃអាទ្ិត្សយផងខ្ដរ។ វជាដរឿងខ សចសាប់កនុងការបរបាញ់ដៅនលៃ
អាទ្ិត្សយ។ រន សសសធ្លសប់ខ្ត្ ក់សដរលៀកបំ ក់លអបំផ ត្របស់ដគដដើរសបីអាហ្រដពលលាងសច ដហើយ
ានការជួបជ ំម្រក រម្រគួសារ្ំដៅយប់នលៃអាទ្ិត្សយ។ ប៉ែ ខ្នតជាការពិត្ណាស់អ្វីៗទំងអ្ស់ដនះបាន
ផ្លសស់បតូរអ្ស់ដៅដហើយសពវនលៃដនះ។ ខ្ត្រូបភាពដ៏ពិត្នននលៃសបសប័ទ្រិនទន់ផ្លសស់បដូរដៅ
ដ ើយ។ 

ប៉ែ ខ្នតរិនថាបានដរៀបចំលអម្របដសើរយ សងណាសម្រាប់នលៃសបសប័ទ្ដនាះដទ្ រិនថាាន
ដពលដវលាបរិដភាគអាហ្រជ ំម្រគួសារយ សងអ្សាចសរសយយ សងណាកតី ក៏នលៃច័នទនឹងរកដល់។ ឃ្លស
ខ្ដលថា នលៃច័នទពណ៌ដខៀវ ជាដវវចនៈនន កសយ ភ័យខាលសចខាលសំង ដបើតារអ្វីខ្ដលខ្ុំចាំបាន។  
ខ្ុំម្រត្ូវដៅដ្វើការ ដហើយម្រត្ ប់រកដ ើងម្រជ ញចាស់របស់ខ្ុំវិញដហើយ» ជាឃ្លសខ្ដលដគ



មានសរឿងលអជាសគចើនចសំ ឹះជីវិត ជាងការបង់នលលចំណាយស្ាេងៗសៅសទ្ៀត! 
ពិពណ៌នាពីម្រពឹកនលៃច័នទ។ ដហើយដបើអ្នក ប់ ដហើយគិត្ពីវបនតិចដនាះ សាតសប់ដរើលដៅហ្ក់
បីដូចជាទសករអ្ ៊ីចឹង។ ប៉ែ ខ្នតអ្រម្រពះគ ណម្រពះជាាចសស់ណាស់ នលៃដនះជានលៃស ម្រក! នលៃដនះ ជានលៃ
ច ងសបាតសហ៍ ដហើយនលៃសបសប័ទ្ផតល់ដល់រន សសសជាដម្រចើននូវការសម្រាកខលីរួយ។ ប៉ែ ខ្នតដូចជា
ដទ្ើបខ្ត្រស់ដៅបានខលីណាស់ ដហើយនលៃកកសទះចរចណ៍ដៅម្រពឹកនលៃច័នទក៏នឹងចូលរកដល់
ខ្ដរ។

ប៉ែ ខ្នតច ះនឹងានអ្វីដកើត្ដ ើង ម្របសិនដបើានផលូវចូលដៅកាន់ការរស់ដៅកនុងជីវិត្នន
នលៃសបសប័ទ្ជាដរៀងរហូត្។ ដត្ើវនឹងលអអ្សាចសរសយយ សងណាដៅ ម្របសិនដបើានផលូវរស់ដៅកនុងជីវិត្
ខ្ដលានដសរីភាព រួចពីភាពភ័យខាលសច ដពញដ រដោយការផគត្់ផគង់ ដហើយរស់ដៅកនុងទ្ី
កខ្នលងរួយខ្ដលសម្រាក! ម្ររិនោ និងខ្ុំរស់ដៅកនុងជីវិត្ខ្ដលរងទ្ កខដសាក ភ័យខាលសច ាន
ជំងឺ និងអ្ស វត្ថិភាពអ្ស់រយៈដពល ៩ឆ្សំដ៏ខ្សនយូរ រហូត្ដល់ដយើងបានរកដឃើញការ
សម្រាកនលៃសបសប័ទ្ តារពិត្ដៅជាជដម្ររើសដៅកនុងជីវិត្ដយើង។ ខ្ុំនិយយខ្រនណា! 

ដូដចនះ ម្រពះជាាចសសប់ានត្ម្ររូវទ្ កឱសយាននលៃសម្រាករួយដទ្ៀត្ សម្រាប់
ម្របជារង្រសដរបស់ម្រពះអ្ងគ ដូចម្រពះអ្ងគសម្រាកដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរខ្ដរ ដសបិត្អ្នកណាចូល
ដៅសម្រាកជារួយម្រពះជាាចសស ់ អ្នកដនាះបានបដងហើយកិចចការរបស់ខលួន ដូចម្រពះជា
ាចសសប់ដងហើយកិចចការរបស់ម្រពះអ្ងគខ្ដរ។ ដហត្ ដនះ ដយើងម្រត្ូវខ្ត្ខនះខ្ខនងចូលដៅរក
សម្រាកជារួយម្រពះអ្ងគដនាះវិញ ក ំឱសយាននរណាា្សក់ធ្លសក់ខលួនដៅយកត្ម្រាប់
តារពួកអ្នកខ្ដលរិនសា្សប់បង្គសប់ដនាះដ ើយ។ 

ដហម្របឺ ៤:៩ ១១

រិត្តសាលសញ់ដអ្ើយ ដនះជាសរពនធដរម្រត្ីលែី។ សពវនលៃដនះាននលៃ 

សបសប័ទ្ជាការសម្រាកសម្រាប់ម្របជារង្រសតរបស់ម្រពះជាាចសស់។ បទ្គរពីរបញ្ជសក់
ម្របាប់ចសាស់ថា ដយើងអាចចូលកនុងការសម្រាករបស់ម្រពះជាាចសស់ ដហើយសម្រាកពីកិចចការង្រ
របស់ដយើង។ សូរចងចាំនូវអ្វីខ្ដលដយើងដទ្ើបខ្ត្បានសិកសា៖ ការ ប់សម្រាករបស់ម្រពះជា
ាចសស់ ជាអ្វីៗខ្ដលានទំងម្រស ង ដពញដលញ និងានការផគត្់ផគង់ដម្រត្ៀរជាដម្រសច។ ាននូវ
ដសរីភាពដចញពីសត្ិអាររែណ៍ននការខ្ដលម្រគ្ន់ខ្ត្ដដើរសបីឱសយម្រគ្ន់ខ្ត្បានរស់ និងាន បាដសរី



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ភាពពីជីវិត្ខ្ដលជាប់ឃ ំឃ្ំងដោយភាពម្រកីម្រក 
និងដសរីភាពពីការ ឺថាកសត្់ និងជំងឺ។ ាន
ជដម្ររើសលែី! នលៃសបសប័ទ្រិនខ្រនម្រគ្ន់ខ្ត្ជា
ព័ត្៌ានដៅគរពីរសញ្ញសចាស់ប៉ែ ដណា្សះដទ្ វក៏ាន
សម្រាប់ដយើងសពវនលៃដនះខ្ដរ។ ប៉ែ ខ្នតរ នដពល
ខ្ដលអ្នកគិត្ថាខ្ុំកំព ងនិយយអ្ំពីការរស់ដៅ
ដម្រការចសាប់និងការដ្វើពិ្ីសាសនាតារគរពីរ
សរពនធដរម្រត្ីចាស់ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ខ្ុំរិនដូដចា្សះ
ដទ្។ ផទុយដៅវិញខ្ុំចង់ពិនិត្សយដរើលការ ប់
សម្រាកដៅនលៃ ប់សម្រាកដនះខ្ដលគរពីរដហម្របឺនិយយអ្ំពី។ ដម្រ ះដូចខ្ដលម្ររិនោ និងខ្ុំ
បានរកដឃើញដហើយថា ដនះគឺជាកូនដសាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ម្រពះរជសយននម្រពះជាាចសស់ខ្ដល
កំព ងបំដពញរ ខង្រ និងជាបំណងម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់កនុងការផគត្់ផគង់សម្រាប់
ជីវិត្របស់ដយើង។

ពរឿងែ៏កាន់ដត្គួរឱាយភាញាក្់ព្អើល៖ គឺថ្ងៃវបាប័ទមនិដមនជាថ្ងៃដត្មួ ពទៀត្
ព ះពទ! 

ខ្ុំសងសឃឹរថាម្របដយគដនះដ្វើឱសយអ្នកចាប់អាររែណ៍។ ានការពិភាកសាគ្្សជាដម្រចើនដៅ
កនុងរូបកាយរបស់ម្រពះម្រគិសតអ្ំពីរដបៀបននការ ប់សម្រាកនលៃសបសប័ទ្៖ នលៃដៅរ៍ នលៃអាទ្ិត្សយ ឬ
ចាប់ពីដពលលាងសចនលៃលិចនននលៃស ម្រករហូត្ដល់ដពលលាងសចនលៃលិចនានលៃដៅរ៍។ និកាយទំង
អ្ស់បានបដងកើត្នលៃសបសប័ទ្ដ ើងដៅតារការបកម្រសាយរបស់ពួកដគអ្ំ ពីនលៃសបសប័ទ្។ រ ន
ដពលខ្ដលអ្នកដបាះដសៀវដៅដនះដចាលដៅកដនលៀត្បនទប់ ដោយគិត្ថាខ្ុំជារន សសសពួកឆគួត្គួរ
ឱសយដខពើររដអ្ើរ សូរដៅជារួយខ្ុំរួយខ្ភលត្ ដហើយសូរដរើលដៅកាន់ គរពីរកូ ូស ២:១៦-
១៧។

ដហត្ ដនះ រិនម្រត្ូវឱសយនរណាា្សក់ដថាកសលដទសបងបអូនអ្ំពីដរឿងចំណអីាហ្រ 
ដភសជជៈ ឬអ្ំពីដរឿងប ណសយទន ប ណសយចូលខ្ខ និងនលៃសបសប័ទ្ដនាះដ ើយ។ ការទំង
អ្ស់ដនះម្រគ្ន់ខ្ត្ជាម្រសដាលននអ្វីៗខ្ដលនឹងដកើត្ានដៅអ្នាគត្កាលប៉ែ ដណា្សះ រី
ឯអ្វីៗខ្ដលពិត្វិញ គឺម្រពះម្រគិសដ។

កូ ូស ២:១៦ ១៧

ពត្ើនឹងលអព្បថ្េយា ាងពៅ ព្បវនិពបើ
ម្ន្លូវដែលឱាយព ើងរវ់ពៅក្នងុ
ជីវិត្ម្នពវរីភាេេភីាេភ័ ខាលាច 
ពេញពដា ការ្គត្់្គង់ ពោញ
ពដា ពោលបុំណង ព ើ រវ់ពៅ
ក្នុងក្ដនលងថ្នការវព្ម្ក្។ 



មានសរឿងលអជាសគចើនចសំ ឹះជីវិត ជាងការបង់នលលចំណាយស្ាេងៗសៅសទ្ៀត! 
ចូរយកចិត្តទ្ កោក់ដលើអ្វីខ្ដលដលាកប៉ែូលនិយយដៅម្រត្ង់ដនះ នលៃសបសប័ទ្ជា

ម្រសដាលននអ្វីៗខ្ដលនឹងរកដល់។ យ សងណារិញ អ្វីៗខ្ដលពិត្នឹងនឹងរកដល់ដៅដពល
ម្រពះម្រគិសតយងរកដល់។ នលៃសបសប័ទ្គឺជាម្រសដាល រិនខ្រនជាអ្វីរួយខ្ដលពិត្ជាក់ខ្សតង
ដនាះដទ្។ ដបើានម្រពះម្រគិសតពិត្ម្របាកដខ្រន ដនាះនលៃសបសប័ទ្ជាម្រសដាលននលកខណៈរបស់ម្រទ្ង់ 
និងអ្វីខ្ដលម្រពះអ្ងគបានដ្វើ។ ខ្ុំសូរនិយយខ្បបដនះវិញ៖ គ្្សនអ្ំណាចអ្វីដៅនលៃសបសប័ទ្ដដើរសបី
នឹងដកដចញ ឬផ្លសស់បតូរម្របព័នធខ្ផនដីពីការម្របឹងខ្ម្របងកាប់គ្ស់ចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា 
ខ្ដលដលាកអ្ោំបាន ំនាំរកដលើខ្ផនដីដនះដទ្។ ម្របសិនដបើអ្នកជាអ្នកដគ្រពខាងសាសនា 
សាសនាដនាះផ្ទសល់ក៏គ្្សនអ្ំណាចអ្វីកនុងការរំដោះអ្នកឱសយានដសរីភាពដនាះខ្ដរ។ ខ្ត្វម្រគ្ន់ខ្ត្
ជារូបភាព ជាម្រសដាលននអ្វីខ្ដលអ្នកនឹងរកដឃើញដៅកនុងម្រពះម្រគិសត។

កាលពីខ្ុំដរៀនដៅថា្សក់ទ្ី១ ម្រគូរបស់ខ្ុំឱសយដយើងទំងអ្ស់គ្្សគូសគំនូរម្រសដាល
កសាលរបស់ដយើងពីចំដហៀង។ ដគយកា សស ីនបញ្ចសំងក ន ដហើយឱសយដយើងអ្ងគុយដៅពីរ ខវ 
ដហើយវជះម្រសដាលកសាលរបស់ដយើងដៅដលើម្រកោសស។ បនាទសប់រកដគគូសពម្រង្ងរូប
ម្រសដាលកសាលរបស់ដយើង ដហើយបនាទសប់រក ក៏បដងកើត្បានជាគំនូរម្រសដាល ខ្ដលដយើង
កាត្់ដចញរក ដហើយបានយកវដៅផទះជូនអ្នកាតសយរបស់ដយើងសម្រាប់ទ្ិវអ្នកាតសយ។ 
ម្រសដាលបានចាប់យកម្រទ្ង់ម្រទយខ្ដលដូចនឹងខ្ុំខលះៗ ប៉ែ ខ្នតរិនបានចាប់យកបាននូវ ភាព
លរអិត្ ចរិត្លកខណៈ និងប គគលិកលកខណៈរបស់ខ្ុំដនាះដ ើយ។ ប៉ែ ខ្នតវផតល់ឱសយនូវព័ត្៌ាន
ខលះៗអ្ំពីខ្ុំ។

នលៃសបសប័ទ្ក៏ដូចគ្្សខ្ដរ ម្រសដាលរបស់វនិយយថា ក ំឱសយដ្វើការ រិនចាំបាច់ាន
ការម្របឹងខ្ម្របងកាប់គ្ស់ចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នាដទ្។ យ សងណារិញ វម្រគ្ន់ខ្ត្ជាម្រសដាល 
រិនខ្រនជាដរឿងពិត្ជាក់ខ្សតងដទ្។ ជាការពិត្ណាស់ វចងអុលបង្ហសញដៅកាន់ម្រពះដយស ូ
ម្រគិសត ខ្ដលម្រទ្ង់ានអ្ំណាចដម្របាសដយើងឱសយរួចពីបណាដសសាននម្រកឹត្សយវិន័យ និងម្របព័នធបណាដស
សាននខ្ផនដីដនះ ដហើយកសាងដយើងឱសយកាលសយជាប ម្រតា ប ម្រត្ីរបស់របស់ម្រពះជាាចសស់សាជាលែី 
និងជាម្របជារង្រសតននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់! ជាលែីរតងដទ្ៀត្ វគឺជារូបភាពននអ្វីខ្ដលម្រពះ
ដយស ូនឹងនាំរកដល់ដយើងដៅដពលខ្ដលម្រពះអ្ងគយងម្រត្ ប់រកវិញដៅនលៃណារួយ។ វ
ជាកិចចខ្ដលបានបញ្ចប់ ខ្ដលម្រគប់ៗអ្វីៗខ្ដលដយើងម្រត្ូវការដៅកនុងជីវិត្ម្រត្ូវបានសាតរដ ើងវិញ
ដល់ដយើង។ យ សងណារិញ ដូចខ្ដលគរពីរដហម្របឺខ្ចងថា ដយើងចូលរកកាន់ទ្ីសម្រាកដនះ
តាររយៈជំដនឿ។ ចូរចងចាំថាជំដនឿទរទរដ្វើឱសយវបានម្រត្ឹរម្រត្ូវម្រសបតារចសាប់ននសាថសនសួគ៌ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដដើរសបីឱសយវានយ តាតស្ិការដៅដលើខ្ផនដីដនះ។ ដៅដលើដ ើឆកសង ម្រពះដយស ូបានខ្ម្រសកដ ើងថា 
«វបានបញ្ចប់សពវម្រគប់ដហើយ!» ដូចខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានបនទូលដៅនលៃទ្ីម្របាំរួយថា វបាន
បញ្ចប់សពវម្រគប់ដហើយ។

នលៃសបសប័ទ្សម្រាប់រន សសសភាគដម្រចើននាដពលបចចុបសបននដនះ គឺជានលៃននសាសនា។ 
រន សសសដរើលដៅកាន់នលៃសបសប័ទ្ថា ជានលៃរបស់ម្រពះជាាចសស់ ជានលៃរួយខ្ដលដយើងជំ ក់ម្រពះ
ជាាចសស់កនុងការដៅម្រក រជំន ំ ដ្វើវកិចចការសម្រាប់ម្រពះជាាចសស់ និងដ្វើកិចចការង្រសាសនាដផសស
ងៗដទ្ៀត្។ ម្រពះដយស ូបានខ្កត្ម្ររូវសាវ័កខ្ដលានផនត្់គំនិត្ខ្បបដនះ។

នលៃសបសប័ទ្ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដ ើងសម្រាប់រន សសស រិនខ្រនបដងកើត្រន សសស
រកសម្រាប់នលៃសបសប័ទ្ដទ្។

ា សក ស ២:២៧

នលៃសបសប័ទ្ម្រត្ូវបានដ្វើដ ើងសម្រាប់រន សសស រិនខ្រនបដងកើត្រករន សសសសម្រាប់នលៃ
សបសប័ទ្ដនាះដទ្។ ដត្ើអ្នកដឹងដទ្ថា ានរន សសសជាដម្រចើនានអាររែណ៍ថាានកំហ ស
ម្របសិនដបើពួកដគរិនបានដៅម្រក រជំន ំ ដហត្ អ្វីបានជាពួកដគានអាររែណ៍ថាខលួនាន
កំហ សចំដ ះម្រក រជំន ំ ខ្ដលតារពិត្ដៅពួកដគជាម្រក រជំន ំ ខ្ុំរិននិយយថាដយើងរិនគួរ
ជួបជ ំគ្្សកនុងការថាវសយបងគំដនាះដទ្ ប៉ែ ខ្នតផនត្់គំនិត្ដនះបានបង្ហសញថា ពួកដគានទ្សសសនៈខ ស
ឆគងអ្ំពីនលៃសបសប័ទ្។

ខ្ុំដឹងថាអ្នកអាចនឹងដៅខ្ត្ម្រច ំ ដូដចនះខ្ុំសូរពនសយល់កាន់ខ្ត្ស ីជដម្រ្ដោយដរើល
ការអ្តាថស្ិបសាយខ្ដលម្រពះដយស ូានបនទូលដៅកនុងគរពីរយ៉ែូហ្ន ជំពូក ១១ ។

 កាលម្រពះដយស ូយងដៅដល់ ម្រពះអ្ងគក៏ម្រជាបថា ដគបានោក់សពដលាក
ឡាសារកនុងផនូរបួននលៃដហើយ។ ភូរិដបត្ថានីានចាងសយម្របាណបីគី ូខ្រ៉ែម្រត្ពី
ម្រក ងដយរូសា ឹរ។ ានជនជាត្ិយូោជាដម្រចើននាំគ្្សរកជួយរំខ្លកទ្ កខនាងា សថា 
និងនាងា សរីកនុងដពលបអូនសាលសប់។

កាលនាងា សថាបានដឹងថាម្រពះដយស ូយងរកដល់ នាងក៏ដចញដៅ
ទ្ទ្ួលម្រពះអ្ងគ រីឯនាងា សរីវិញ នាងអ្ងគុយដៅកនុងផទះ។ នាងា សថាទ្ូលម្រពះដយស ូថា
៖ ដលាកាចសស់ ម្របសិនដបើដលាកបានដៅទ្ីដនះ បអូននាងខ្ុំរិនសាលសប់ដទ្។ ប៉ែ ខ្នត ឥ ូវ



មានសរឿងលអជាសគចើនចសំ ឹះជីវិត ជាងការបង់នលលចំណាយស្ាេងៗសៅសទ្ៀត! 
ដនះ នាងខ្ុំដឹងថា ដបើដលាកស អំ្វីពីម្រពះជាាចសសក់៏ដោយ ក៏ម្រពះអ្ងគរ ខជាម្របទនឱសយ
រិនខាន ។ ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលដៅនាងថា៖ បអូននាងនឹងរស់ដ ើងវិញ ។ 

នាងទ្ូលដៅម្រពះអ្ងគវិញថា៖ នាងខ្ុំដឹងដហើយ ដៅនលៃច ងដម្រកាយបំផ ត្ 
កាលណារន សសសសាលសប់នឹងរស់ដ ើងវិញ បអូននាងខ្ុំក៏នឹងរស់ដ ើងវិញ
ខ្ដរ ។ 

ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលដៅនាងថា៖ ខ្ុំហនឹងដហើយខ្ដលដម្របាស
រន សសសឱសយរស់ដ ើងវិញ ខ្ុំនឹងផដល់ឱសយដគានជីវិត្ ។ អ្នកណាដជឿដលើខ្ុំ ដទះបីសាលសប់
ដៅដហើយក៏ដោយ ក៏នឹងបានរស់ជារិនខាន។ រីឯអ្ស់អ្នកខ្ដលកំព ងខ្ត្ានជីវិត្
ដៅរស់ ដហើយដជឿដលើខ្ុំ រិនសាលសប់ដសាះដ ើយ ដត្ើនាងដជឿដសចកដីដនះឬដទ្ ។ 

នាងា សថាទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ បពិម្រត្ម្រពះអ្ាចសស់! ខ្ុំាចសសដ់ជឿថា ម្រពះអ្ងគ
ពិត្ជាម្រពះម្រគិសដ ជាម្រពះប ម្រតារបស់ម្រពះជាាចសស ់ដហើយពិត្ជាម្រពះអ្ងគខ្ដលម្រត្ូវយង
រកកនុងពិភពដលាកដនះខ្រន! ។

យ៉ែូហ្ន ១១:១៧ ២៧

ម្រពះដយស ូានបនទូលថា ម្រទ្ង់គឺជាការរស់ដ ើងវិញ។ វរិនខ្រនម្រគ្ន់ខ្ត្ជានលៃរួយ
ដនាះដទ្។ នលៃសបសប័ទ្ គឺជាម្រសដាលននអ្វីខ្ដលម្រពះដយស ូបានដ្វើដៅដលើដ ើឆកសងសម្រាប់ដយើ
ង។ ម្រពះដយស ូជានលៃសបសប័ទ្ពិត្ម្របាកដ ដហើយដៅកនុងម្រទ្ង់ដយើងអាចចូលដៅកាន់ម្រពះរជា
ណាចម្រករបស់ម្រពះជាាចសស់ និងអ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលាន។ ដូដចនះដយើងអាចសម្រាកបាន!

ដូចដនះ ចូរដយើងង្កដៅដរើលបទ្គរពីរកនុងសរពនធដរម្រត្ីលែីខ្ដលានខ្ចងកនុងគរពីរ
ដហម្របឺវិញ។

ដូដចនះ ម្រពះជាាចសសប់ានត្ម្ររូវទ្ កឱសយាននលៃសម្រាករួយដទ្ៀត្ សម្រាប់
ម្របជារង្រសដរបស់ម្រពះអ្ងគ ដូចម្រពះអ្ងគសម្រាកដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរខ្ដរ ដសបិត្អ្នកណាចូល
ដៅសម្រាកជារួយម្រពះជាាចសស ់ អ្នកដនាះបានបដងហើយកិចចការរបស់ខលួន ដូចម្រពះជា
ាចសសប់ដងហើយកិចចការរបស់ម្រពះអ្ងគខ្ដរ។ ដហត្ ដនះ ដយើងម្រត្ូវខ្ត្ខនះខ្ខនងចូលដៅរក
សម្រាកជារួយម្រពះអ្ងគដនាះវិញ ក ំឱសយាននរណាា្សក់ធ្លសក់ខលួនដៅយកត្ម្រាប់
តារពួកអ្នកខ្ដលរិនសា្សប់បង្គសប់ដនាះដ ើយ។

ដហម្របឺ ៤:៩ ១១



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ម្រសដាលនននលៃសបសប័ទ្បង្ហសញថា អ្នកម្រត្ូវបានហ្រឃ្ត្់រិនឱសយដ្វើការម្របឹងខ្ម្របង
កាប់គ្ស់ចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា សម្រាប់អ្វីខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការដៅដលើនលៃសបសប័ទ្ដនាះដទ្ ប៉ែ ខ្នត
វផតល់ឱសយដយើងដរើលដឃើញអ្វីរួយខ្ដលម្រពះដយស ូបានដ្វើសម្រាប់ដយើង ខ្ដលម្រត្ូវបានដោះ
ខ្លងដយើងពីម្របព័នធននបណាដសសាខ្ផនដីដនះ ឱសយម្រត្ូវខ្ត្ដ្វើការម្របឹងខ្ម្របងកាប់គ្ស់ចិញ្ចឹរជីវិត្
យ សងដវទ្នាដដើរសបីរស់។ អាចនិយយរ៉ែសាងដទ្ៀត្ថា អ្វីខ្ដលជារូបភាពដនះ បានកាលសយជាការ
ពិត្ដៅកនុងម្រពះម្រគិសត។ តារពិត្ សារដំបូងខ្ដលម្រពះដយស ូបានម្របកាស គឺសំដៅដៅដលើនលៃស
បសប័ទ្។ ដៅកនុងគរពីរដអ្សាយ ៦១ ដយើងរកដឃើញ កសយននដសចកដីអ្្ិបសាយដំបូងបំផ ត្របស់
ម្រពះអ្ងគ ខ្ដលម្រទ្ង់បានអ្្ិបសាយដៅកនុងគរពីរលូកា ជំពូក៤ ។

ម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាអ្ាចសស់សណឋិត្ដលើខ្ុំ ដសបិត្ម្រពះអ្ាចសស់បានចាក់
ដម្របងអ្ភិដសកខ្ុំឱសយនាំដំណឹងលអដៅម្របាប់អ្នកខ្ដលម្រត្ូវដគជិះជាន់។ 

ដអ្សាយ ៦១:១ (គខប)

ការនិយយថា ានផលូវដចញពីភាពម្រកីម្រក ម្រទ្ង់កំព ងខ្ត្ានបនទូលថា ានផលូវដចញ
ពីម្របព័នធបណាដសសាដៅដលើខ្ផនដីននការម្របឹងខ្ម្របងកាប់គ្ស់ចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា។ វគឺជា
ទសភាពខ្សវងរកការផគត្់ផគង់ ខ្ដលទក់ទររន សសសជាប់ជាអ្នកដទស ដហើយរិនអាច
សម្រាកបាន។ ប៉ែ ខ្នតនលៃសបសប័ទ្ គឺរិនខ្រនម្រគ្ន់ខ្ត្ជារូបភាពខ្ត្រួយគត្់ ខ្ដលម្រពះជាាចសស់
បានម្របទនឱសយម្របជារង្រសតរបស់ម្រទ្ង់នូវអ្វីនឹងម្រត្ូវបានសា្សរដ ើងវិញដៅនលៃណារួយដនាះដទ្។ 
វក៏ានឆ្សំសបសប័ទ្ផងខ្ដរ! 

ម្របាំពីរឆ្សរំដង អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ល បបំណុល។ ការល បបំណុលដនះម្រត្ូវអ្ន វត្ត
ដូចត្ដៅ: ាចសសប់ំណុលទំងឡាយខ្ដលបានឱសយម្របាក់អ្នកដនទ្ខចី ម្រត្ូវល បបំណុល
ដនាះ។ កាលណាដគម្របកាសការល បបំណុល ដដើរសបីដលើកត្ដរកើងម្រពះអ្ាចសស់ ាចសស់
បំណុលរិនម្រត្ូវទរទរឱសយអ្នកដនទ្ ខ្ដលជាបងបអូនរួរជាត្ិរបស់ខលួន សងម្របាក់
វិញដ ើយ។ អ្នកអាចទរទរឱសយជនបរដទ្សសងម្របាក់ ខ្ត្ម្រត្ូវល បបំណុលឱសយបង
បអូន ខ្ដលជាជនរួរជាត្ិរបស់អ្នក។ 

កនុងចំដណារអ្នករល់គ្្ស រិនម្រត្ូវឱសយានជនម្រកីម្រកដ ើយ ដសបិត្ម្រពះអ្ាចសស់
នឹងម្របទនពរអ្នកយ សងបរិបូណ៌ ដៅកនុងម្រស កខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់អ្នក 
ម្របគល់ឱសយអ្នកកាន់កាប់ទ្ កជាចំខ្ណករត្៌ក។ ប៉ែ ខ្នត អ្នកម្រត្ូវសា្សប់បង្គសប់ម្រពះអ្ាចសស់ 



មានសរឿងលអជាសគចើនចសំ ឹះជីវិត ជាងការបង់នលលចំណាយស្ាេងៗសៅសទ្ៀត! 
ជាម្រពះរបស់អ្នក ដោយកាន់ និងម្របត្ិបត្តិតារបទ្បញ្ជសទំងប៉ែ នា្សន ខ្ដលខ្ុំម្របគល់
ឱសយដៅនលៃដនះ។ ម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់អ្នក នឹងម្របទនពរដល់អ្នក ដូចម្រពះអ្ងគបាន
សនសាជារួយអ្នក។ អ្នកអាចចងការម្របាក់ឱសយម្របជាជាត្ិជាដម្រចើន ខ្ត្អ្នករិនម្រត្ូវខចី
ម្របាក់ពពីួកដគដទ្ អ្នកនឹងម្រត្ួត្ម្រតាដលើម្របជាជាត្ិជាដម្រចើន ខ្ត្ពួកដគនឹងរិនម្រត្ួត្ម្រតា
ដលើអ្នកដ ើយ។

ដចាទ្ិយកថា ១៥:១ ៦

សូរកត្់សាគសល់ថា ពួកដគម្រត្ូវល បដចាលបំណុលទំងអ្ស់ដរៀងរល់ម្របាំពីរឆ្សំរតង។ 
ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដយើងដឃើញម្រពះជាាចសស់កំព ងដម្របើដលខ ៧ ដដើរសបីបង្ហសញថាអ្វីៗទំងអ្ស់ដពញ
ដលញ។ រិនានការខវះខាត្ដទ្។ ម្រទ្ង់បានផតល់អ្វីៗម្រគប់យ សងខ្ដលចាំបាច់សម្រាប់រន សសស។ 
ប៉ែ ខ្នត ម្របសិនដបើានអ្នកខលះសួរសណួរអ្ំពីម្របាជាញសរបស់ម្រទ្ង់កនុងការម្របាប់ពួកដគឱសយដលើកខ្លង
បំណុលដនាះ ម្រទ្ង់បានបខ្នថរថា ដទះយ សងណា រនិម្រត្វូានអ្នកម្រកមី្រកដៅកនងុទ្កឹដខី្ដល
ម្រពះអ្ាចសស់ជាម្រពះរបសអ់្នកម្របទនឱសយអ្នកទ្ កជាដកររត្ក៌របសអ់្នកដ ើយ ម្រពះអ្ងគនងឹ
ម្របទនពរអ្នកយ សងបរបិណូ៌។ ម្រទ្ង់បានបនតដទ្ៀត្ថា ពួកដគម្រត្ូវខ្ត្ានម្រពះពរ ដដើរសបីពួកដគ
នឹងកាលសយជាអ្នកឱសយដគខចី ដហើយរិនខ្រនជាអ្នកខចីម្របាក់ដគដនាះដទ្។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ដយើងដឃើញ
ដៅទ្ីដនះថា ម្របព័នធបណាដសសាននការម្របឹងខ្ម្របងកាប់គ្ស់ចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា ម្រត្ូវបាន
ទ្ កជាដាឃៈ ដោយចសាប់លែីននជីវិត្ខ្ដលបានជួយដយើងឱសយរួចផ ត្ពីបណាដសសាម្រកឹត្សយវិន័យនន
អ្ំដពើបាប និងដសចកតីសាលសប់។ 

ដៅនលៃសបសប័ទ្ ពួកដគរិនដ្វើការម្របឹងខ្ម្របងកាប់គ្ស់ចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា 
សម្រាប់ដពញរួយឆ្សំដ ើយ ដូដចនះពួកដគរិនម្រត្ូវបានអ្ន ញ្ញសត្ឱសយសាបដម្រ ះដំណាំរបស់ពួក
ដគដទ្។ ប៉ែ ខ្នតបនាទសប់រកអ្វីៗបានចាប់ដផតើរតានត្ឹងបនតិច។ ពួកដគរិនម្រត្ឹរខ្ត្ម្រត្ូវដលើកខ្លង
បំណុលដល់ខ្ដលអ្នកខ្ដលជំ ក់ពួកដគប៉ែ ដណា្សះដទ្ ប៉ែ ខ្នតពួកដគក៏រិនម្រត្ូវបានអ្ន ញ្ញសត្ិឱសយ
សាបដម្រ ះដំណាំរបស់ពួកដគខ្ដរ។ ដៅដពលដនះ អ្នកខលះអាចនិយយថា «ខ្នា៎! ខ្ុំអាចរស់បាន
រួយនលៃជារួយនឹងអ្វីខ្ដលានដៅកនុងទ្ូរទ្ឹកកក ប៉ែ ខ្នតការរស់ដៅដពញរួយឆ្សំដោយរិនដ្វើ
ការ គឺពិបាកជាងដនះណាស់។»

ដូដចនះ ដៅម្រត្ង់ដនះ ម្រសដាលនននលៃសបសប័ទ្បានម្របាប់ដយើងឱសយដលើកខ្លងដល់អ្នក
ជំ ក់បំណុលរបស់ដយើង។ ម្រពះអ្ងគបានម្របាប់ពួកដគថា ពួកដគនឹងរិនចាំបាច់ដម្របើបំណុលដទ្ 
ពីដម្រ ះពួកដគនឹងានដម្រចើន ដូដចនះពួកដគនឹងកាលសយជាអ្នកឱសយខចីដហើយរិនខ្រនជាអ្នកខចីដគ
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ដនាះដទ្។ បំណុលគឺជាម្របព័នធរួយខ្ដលខ្ផអកដលើភាពរិនម្រគប់ម្រគ្ន់ ប៉ែ ខ្នតម្រពះជាាចសស់នឹងផគត្់
ផគងឱសយពួកដគទំងម្រស ង ដូដចនះខ្លងម្រត្ូវការបំណុលដទ្ៀត្ដហើយ។ ម្រសដាលនិយយថា «អ្នក
រិនម្រត្ូវោំដំណាំរបស់អ្នកដទ្» ដោយសំដៅដៅដលើរដបៀបលែីននការរស់ដៅដម្រៅម្របព័នធបណាដស
សាដៅដលើខ្ផនដី។ ឥ ូវដនះ ទំងអ្ស់ដនះម្រត្ូវបានរកដឃើញដៅកនុងម្រពះដយស ូម្រគិសត។

ប៉ែ ខ្នតសូរចងចាំថា ដៅានអ្ីវៗជាដម្រចើនដទ្ៀត្ - រូបភាព្ំបំផ ត្ខ្ដលនឹងម្រត្ូវរក
ដល់ រិនទន់បានបង្ហសញដល់ម្របជារង្រសតរបស់ម្រពះជាាចសស់ដៅដ ើយ ។ វម្រត្ូវបានដគដៅថា
ឆ្សដំរតាតសករ ណា។

 

 

 

 

 



មិនអាចសៅរួចសទ្!

ជំពូក្ ៧ 
មិនអាចសៅរួចសទ្! 

អ្វីខ្ដលអ្នកនឹងអានបនតិចដទ្ៀត្ដនះគឺជាអ្វីខ្ដលអ្សាចសរសយ។ រិនខ្រនដទ្ ទ្ កឱសយខ្ុំខ្ក
សម្ររួលឃ្លសដនះបនតិចសិន។ អ្នករ ខជាគិត្ថារិនអាចដៅរួចទល់ខ្ត្ដសាះ។ ខ្ុំកំព ងខ្ត្
និយយអ្ំពីឆ្សំដរតាតសករ ណា អ្ំពីរូបភាពដ៏លអបំផ ត្ននអ្វីខ្ដលម្រពះដយស ូចង់ដ្វើដៅកនុងខ្ផនក
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកខ្ដលបានសរដសរដៅកនុងម្រពះគរពីរសញ្ញសចាស់ ក៏ានរន សសសខ្ត្រួយ
ចំនួនត្ូចប៉ែ ដណា្សះខ្ដលដឹង ឬយល់ពីអ្ត្ថន័យរបស់វ។ ដយើងបាននិយយរួចរកដហើយអ្ំពី
នលៃសបសប័ទ្ ឆ្សំសបសប័ទ្ ខ្ដលអ្វីទំងពីដនះគឺជារូបភាពននអ្វីខ្ដលដយើងានដៅកនុងម្រពះម្រគិសត ក៏
ប៉ែ ខ្នតឥលូវដនះដយើងរកចូលរួរដៅកនុងម្រពឹត្តិការណ៍ដ៏្ំ គឺជាឆ្សំដរតាតសករ ណា។  

ម្រគ្ន់ខ្ត្សាតសប់ដឈា្សះក៏ានអាររែណ៍ថាវជាការម្របារពធពិ្ីរួយខ្ដរ ខ្រនខ្ដរដទ្? 
ដទះជាយ សងណាក៏ដោយដៅកនុងពិភពខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ ានរន សសសភាគដម្រចើនរិនសូវានអ្វី
ដម្រចើនដដើរសបីអ្បអ្រដទ្ ដហើយដពលខ្ដលខ្ុំនិយយពីរន សសសភាគដម្រចើនគួរឱសយដសាកសាតសយ
ណាស់ គឺខ្ុំសំដៅដលើម្រគិសតបរិស័ទ្ភាគដម្រចើនខ្ដរ។ ដពលខ្ុំបានខ្ចកចាយដនាះ ខ្ុំជារន សសស
សករែដៅកនុងដៅកនុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអ្ស់រយៈដពល ៣៦ឆ្សំរកដហើយ។ ខ្ុំបានដ្វើជាាចសស់
ម្រក រហ  នជាដម្រចើនកនុងដពលដនាះ និងបានដ្វើការជារួយរន សសសដបើរិនខ្រន១០ ដទ្ក៏ ១០០ 
 ន់នាក់ខ្ដរដៅដលើខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកដគ ដៅកនុងដពលជារួយគ្្សដនាះ។ ដូដចនះដហើយខ្ុំ
បានដឹងថាានអ្វីដកើត្ដ ើងដៅទ្ីដនាះ។ ដហើយខ្ុំក៏ដឹងថាានអ្វីដៅពីដម្រកាយរលយនតលែីដ៏ភលឺ
ខ្ចងចាំង ឬផទះដ៏្ំសកឹរនសកដនាះ។ ជាទ្ូដៅខ្ត្ងានបំណុល និងភាពតានត្ឹងចិត្តជាដម្រចើន
ដៅពីដម្រកាយ។ ការរស់ដៅកនុងដពលសពវនលៃដនះគឺម្រត្ូវចំណាយម្របាក់ដម្រចើនណាស់។ 

ចំខ្ណកឯម្របព័នធននបណាដសសាដលាកិយ គឺជាម្របព័នធននការរស់រនានជីវិត្រួយ
ខ្ដលខ្ត្ងខ្ត្នឹងបរជ័យកនុងការដ្វើឱសយរន សសសានដសរីភាព។ សូរដជឿខ្ុំច ះ កនុងចំដណារ
រន សសសរប់ ន់អ្នកខ្ដលខ្ុំបានជួប ភាគដម្រចើនពួកដគរិនខ្រនជារន សសសអាម្រកក់ដទ្។ ពួកដគ
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បានពសាយរដ្វើកិចចការឱសយលអបំផ ត្តារខ្ដលពួកដគអាចដ្វើបានដោយខលួនឯង ដហើយពួក
ដគរិនបានសាគសល់ម្រពះរជសយននម្រពះ ឬអ្វីខ្ដលខ្ុំកំព ងខ្ត្ខ្ចករំខ្លកដៅកនុងដសៀវដៅដនះដ ើយ។ 
ជាការពិត្ណាស់ អ្នកដឹងថាម្ររិនោ និងខ្ុំបានរស់ដៅកនុងជីវភាពខ្ដលតានត្ឹងខ្ផនកហិរញ្ញ
វត្ថុអ្ស់រយៈដពល៩ឆ្សំដ៏ខ្សនយូរ និងលំបាកដោយផ្ទសល់រហូត្ដល់ដយើងបានដរៀនអ្ំពីការ
សម្រាកកនុងនលៃសបសប័ទ្។ បនាទសប់ពីការរស់ដៅកនុងសភាពខ្បបដនាះអ្ស់រយៈដពលដ៏យូរ អ្នក
រិនដឹងថាភាពម្រចបូកម្រចបល់ដម្រចើនប៉ែ ណា្សខ្ដលអ្នកដៅខ្ត្បនតទ្ទ្ួលយក ដហើយគិត្ថាវគឺជា
ដរឿង្រែតា។ 

កាលពីប៉ែ នា្សនឆ្សំរ ន ម្រពះជាាចសស់បានានបនទូលរកខ្ុំអ្ំពីការគិត្ត្ូចរបស់ខ្ុំ និង
ដ្វើឱសយខ្ុំដឹងថាខ្ុំគួរខ្ត្រីករយនឹងឆ្សំដរតាតសករ ណា ចាត្់ទ្ កថាជាពិ្ីជប់ដលៀងក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំរិន
បានរីករយដនាះដទ្។ ខ្រនដហើយ ខ្ុំបានរួចពីបំណុលដហើយ ដហើយក៏បានដឃើញការអ្សាចសរសយ
ជាដម្រចើនដកើត្ដ ើងខ្ដរ ជាការពិត្ខ្រនខ្ដរខ្ដលខ្ុំានចិត្តអ្រសបសាយ និងសកប់ចិត្ត។ ក៏ប៉ែ ខ្នត
ខ្ុំ ប់ានការម្រសនរដៅដហើយ ដហើយម្រពះជាាចសស់ក៏បានម្រជាបដរឿងដនាះខ្ដរ ដហើយម្រទ្ង់ចង់
ឱសយខ្ុំពត្់ខលួនរតងដទ្ៀត្ ដដើរសបីរកសាខ្ុំឱសយដៅខ្ត្ានភាពនចនម្របរិត្ និងានកតីម្រសនរ។ ខ្ុំាន
អាររែណ៍ដូចជាសពឹកម្រសពន់បនតិច អាររែណ៍ដូចជាសបសាយខ្ត្ដៅសពឹកម្រសពន់។

ដូចខ្ុំបាននិយយអ្ ៊ីចឹង ខ្ុំជាាចសស់ម្រក រហ  នផតល់ដសវហិរញ្ញវត្ថុ ដហើយានអ្នក
លក់របស់ខ្ុំា្សក់បានអ្ដញ្ជើញខ្ុំឱសយចូលរួរម្រពឹត្តិការណ៍អ្បអ្រភាពដជាគជ័យននឆ្សំកនលងដៅ
របស់ដគជាដរៀងរស់ឆ្សំ។ ជាទ្ូដៅានអ្នកចូលរួរម្របាណ ២៥០នាក់ជាសហការី និងជា
នាយកម្របត្ិបត្តិកំពូល។ វគឺជាការដ្វើដំដណើរខ្ដលទ្ទ្ួលបានការចំណាយទំងម្រស ងឱសយរួច
ដៅដហើយ ដៅកាន់ទ្ីកខ្នលងដ៏អ្សាចសរសយជាដម្រចើន ក៏ប៉ែ ខ្នតសម្រាប់ប គគលកំពូលៗរួយចំនួនត្ូច 
ពួកគ្ត្់ានការទ្ទ្ួលសាគសល់ជាពិដសស និងទ្ទ្ួលបានម្របាក់រង្វសន់ដផសសងៗផងខ្ដរ។ 
ដោយសារខ្ត្ដពលដនាះខ្ុំជាប់រវល់ដ្វើជាម្រគូគង្វសលដៅកនុងម្រក រជំន ំរួយដ៏្ំរួយ ដ្វើករែវិ្ី
ទ្ូរទ្សសសន៍ និងម្រគប់ម្រគងកិចចការម្រក រហ  នរបស់ខ្ុំ ដទ្ើបខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ានអាររែណ៍ខ្ុំគ្្សនដពល
ដវលាដដើរសបីបដងកើត្ផលិត្ករែណារួយខ្ដលចាំបាច់ដដើរសបីឈានដៅដល់កម្ររិត្ខ្ដលានការ
ទ្ទ្ួលសាគសល់ដនាះដទ្។ 

ក៏ប៉ែ ខ្នតដៅានឆ្សំរួយ ដពលខ្ុំអ្ងគុយដៅកនុងអ្ងគម្របជ ំ និងដរើលដៅសហការី
កំពូលទំង១០នាក់ានការទ្ទ្ួលសាគសល់ និងទ្ទ្ួលបានម្របាក់រង្វសន់ដល់ដៅ ១០០,០០០
ដ លាលសរឯដណាះ ដនាះដហើយជាអ្វីខ្ដលទក់ចិត្តខ្ុំ។ ខ្ុំបានគិត្ថា «ដអ្ ប់សិន! ខ្ុំគួរខ្ត្បាន



មិនអាចសៅរួចសទ្!
ដៅ រដៅម្រត្ង់ដនាះ ដៅដលើឆក ដហើយម្រត្ូវដគទ្ទ្ួលសាគសល់ដូចដនាះខ្ដរ។ ខ្ុំគឺជាប ម្រត្របស់
ម្រពះជាាចសស់ ដហើយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធគឺជាទ្ីម្របឹកសារបស់ខ្ុំ។ ខ្ុំគួរខ្ត្ដៅទ្ីដនាះខ្ចកចាយ 
និងបង្ហសញពីដសចកតីលអរបស់ម្រពះជាាចសស់!» ដហត្ ដូដចនះដហើយម្ររិនោ និងខ្ុំបានបតូរចិត្តតាំង
ពីដពលដនាះរក និងសដម្ររចចិត្តថាដយើងនឹងដ ើងដៅដលើឆកដនាះដៅឆ្សំដម្រកាយ។ ដត្ើនឹងដ្វើ
ដូដចនះដោយរដបៀបណាដៅ? ដយើងរិនដឹងទល់ខ្ត្ដសាះ។ 

កាលពី ១០ឆ្សំរ នខ្ុំរកម្របាក់បានម្របាណ ៣ ដៅ ៤លានដ លាលសរកនុងរួយឆ្សំដៅ
ម្រក រហ  នរួយដនះ ក៏ប៉ែ ខ្នតផលិត្ករែដនះម្រត្ូវត្ម្ររូវឱសយានម្របាក់ចំណូលម្របាណ ១១លាន
ដ លាលសរអាដររិក ដដើរសបីសដម្ររចបានជាម្រក រហ  នលំោប់កំពូលទ្ី១០។ ខ្ុំរិនដឹងដទ្ថាម្រត្ូវដ្វើ
ខ្បបណាដដើរសបីសដម្ររចដៅដល់កម្ររិត្ដនាះ និងខ្ុំរិនទំងចសាស់ផងថាកាលវិភាគខ្ុំអាចអ្ន 
ញ្ញសឱសយខ្ុំដ្វើដូដចា្សះបានឬដទ្។ ដរដរៀនរួយខ្ដលខ្ុំដរៀនបានដនាះគឺថា ខ្ុំរិនអាចសដម្ររចវ
បានដោយដម្របើកាលសំងផ្ទសល់ខលួនរបស់ខ្ុំដទ្។ ដូដចនះម្ររិនោ និងខ្ុំបានអ្្ិសាឋសន និងបានោក់
ដគ្លដៅកនុងការសាបដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ បង្ហសញជំដនឿរបស់ដយើង និងម្របកាសឱសយ
វបានសដម្ររច។ 

និយយឱសយខលីដៅ កនុងខ្ខរករននឆ្សំបនាទសប់ ដពលឆ្សំលែីដរៀបនឹងចូលរកដល់ ម្រពះជា
ាចសស់បានបង្ហសញខ្ុំពីរដបៀបសដម្ររចដគ្លដៅរបស់ខ្ុំដៅកនុងស បិននិរិត្តរួយ។ ម្រទ្ង់បាន
បង្ហសញខ្ុំយ សងចសាស់នូវអ្វីខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវការដ្វើ ដហើយដរបណាខ្ុំដ្វើតារអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់បង្ហសញ
រកខ្ុំ ដនាះខ្ុំនឹងអាចសដម្ររចវបាន។ ដត្ើអ្នកដឹងដទ្ថាដយើងរកម្របាក់បានដល់ដៅ១១លាន
ដ លាលសរសដម្ររចតារដគ្លដៅរបស់ដយើងកនុងឆ្សំដនាះជារួយនឹងចំនួនននការលក់ខ្ត្រួយ
ប៉ែ ដណា្សះ! ពិត្ជាគួរឱសយរំដភើបខ្រនចំដ ះការ រដៅដលើឆកដនាះកនុងសននិបាត្បនាទសប់កនុង
ចំដណារម្រក រហ  នកំពូលទំង១០ និងទ្ទ្ួលបានម្របាក់រង្វសន់ ១០០,០០០ដ លាលសរដនាះ។ ដត្ើ
អ្នកចង់ដឹងដទ្ថាដត្ើអាររែណ៍រួយដនាះវ
វិដសសវិសាលយ សងណា? វពិត្ជាពិ្ីជប់
ដលៀងរួយដ៏្ំសដរសបើរ។ ដយើងរិនម្រត្ឹរខ្ត្
បានសដម្ររចដគ្លដៅដោយទ្ទ្ួលបាន
ម្របាក់រង្វសន់ប៉ែ ដណា្សះដទ្ ក៏ប៉ែ ខ្នតវរួរទំងម្របាក់
ចំណូលរបស់ដយើងខ្ដលបានដកើនដ ើងកនុង
ចំនួនរប់ ន់ដ លាលសរដៅកនុងឆ្សំដនាះ។ វសាតសប់ដៅហ្ក់ដូចជាពិ្ីជប់ដលៀងរួយសម្រាប់ខ្ុំ! 

អនក្មនិែឹងថាភាេព្ចបូក្ព្ចបល់ពព្ចើន
ប ុណាណាដែលអនក្ពៅដត្បនតទទលួ ក្ 
ព ើ គិត្ថាវាគឺជាពរឿង្មមតា។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដូដចនះដពលខ្ុំចាប់ដផតើរនិយយអ្ំពីម្រពឹត្តិការណ៍រួយចំនួនដៅកនុងសរពនធដរម្រត្ីលែី
ដូចជាពិ្ីប ណសយទ្ី៥០ សូរក ំម្រគវិកសាលដដើរដចញ និងគិត្ថាដនះជាអ្វីដ៏គួរឱសយ្ ញម្រទន់អ្ី 
ដម្រ ះវរិនគួរឱសយ្ ញម្រទន់ដទ្។ សូរចាំថាជីវិត្ដយើងានអ្វីលអម្របដសើរដោយានពិ្ីជប់
ដលៀង ដូដចនះសូរដរើលដៅកាន់ម្រពឹត្តិការណ៍  ពិ្ីជប់ដលៀងដ៏្ំជាងដគខ្ដលជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសា
ខ្អ្លបានម្របារពធដ ើង និងដរៀនពីរដបៀបានពិ្ីជប់ដលៀងដោយខលួនអ្នក។ 

ឆ្ាុំពមតាតាក្រុណា 
ចូររប់ឆ្សសំបសប័ទ្ម្របាំពីរដង គឺម្របាំពីរឆ្សមំ្របាំពីរដង សរ បទំងអ្ស់ខ្សសិប

ម្របាំបួនឆ្សំ។ ដៅខ្ខទ្ីម្របាំពីរ នលៃទ្ីដប់ ម្រត្ូវផលុំខ្សនង និងខ្ម្រសកយ សងរំពង សដពញ
ម្រស កទំងរូល ដម្រ ះជានលៃរំដោះបាប។ អ្នករល់គ្្សម្រត្ូវចាត្់ទ្ កឆ្សំទ្ីហ្សិបដនាះជា
ឆ្សដំ៏វិស ទ្ធ ម្រត្ូវម្របកាសដសរភីាពដៅកនុងម្រស កទំងរូល។ ឆ្សដំនាះម្រត្ូវានដឈា្សះថា 
«ឆ្សដំរតាតសករ ណា»។ ដពលដនាះ ា្សក់ៗវិលម្រត្ ប់ដៅកាន់ម្រស កភូរិ ដៅជួបជ ំនឹង
អ្ំបូររបស់អ្នករល់គ្្សវិញ។

ឆ្សំទ្ីហ្សិប ជាឆ្សដំរតាតសករ ណាដនាះ អ្នករល់គ្្សរិនម្រត្ូវសាបដម្រ ះ ឬ
ម្រចូត្កាត្់ដភាគផលដ ះពីម្រគ្ប់ខ្ដលធ្លសក់ដៅដលើដី កាលពីរដូវចម្ររូត្រ នដ ើយ 
ដហើយក៏រិនម្រត្ូវដបះខ្ផលទ្ំ ំងបាយជូរ ខ្ដលអ្នករល់គ្្សទ្ កដចាលដនាះខ្ដរ។ អ្នក
រល់គ្្សម្រត្ូវចាត្់ទ្ កឆ្សដំរតាតសករ ណាជាឆ្សសំកាកសរៈ។ អ្នករល់គ្្សនឹងបរិដភាគអ្វីៗខ្ដល
ដ ះដៅកនុងចាកសរ។ដៅឆ្សដំរតាតសករ ណា អ្នករល់គ្្សអាចវិលដៅកាន់កាប់ករែសិទ្ធិ
របស់ខលួនវិញ។

ដលវីវិន័យ ២៥៖៨ ១៣

ដពលខ្ុំចាប់ដផតើរពិភាកសាពីឆ្សំដរតាតសករ ណា សូរដ្វើការោក់រូលោឋសនម្រគឹះរួយចំនួន
ខ្ដលអ្នកគួរខ្ត្បានកត្់សាគសល់រួចរកដហើយ។ ឆ្សំដរតាតសករ ណា ដកើត្ដ ើងជាដរៀងរល់ ៥០ឆ្សំ
រតង ដហើយវដកើត្ដ ើងបនាទសប់ពីឆ្សំសបសប័ទ្រួយគឺឆ្សំទ្ី៤៩។ ខ្ុំគិត្ថាអ្នកដូចជាបានដឃើញ
បញ្ហស្ំរួយដលចដ ើងរក ដត្ើអ្នកអាចដរើលដឃើញដទ្? កនុងអ្ំ ុងឆ្សំសបសប័ទ្ ជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសា
ខ្អ្លម្រត្ូវហ្រឃ្ត្់រិនឱសយានការោំដំណាំដ ើយ។ ឆ្សំដរតាតសករ ណា ខ្ដលចូលរកតារ
ដម្រកាយឆ្សំរួយដនាះក៏ានលកខខណឌត្ម្ររូវដូចគ្្សគឺហ្រឃ្ត្់រិនឱសយានការោំដំណាំដូចគ្្ស
ខ្ដរ។ ដូដចនះអ្វីខ្ដលសំខាន់គឺថា ជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លរិនោំដ ះដំណាំដល់ដៅពីរឆ្សំជាប់ៗគ្្ស 



មិនអាចសៅរួចសទ្!
ដហើយម្រត្ូវរង់ចាំកនុងឆ្សំទ្ីបីដទ្ៀត្ទ្ម្រាំដំណាំដល់កាលកំណត្់ម្រត្ូវម្របរូលផលបាន និង
ម្របរូលផលរ នដពលពួកវអាចបំដពញការផគត្់ផគង់ដសសបៀងអាហ្ររបស់ពួកដគបាន។ ដនះអាច
កាលសយជាបញ្ហសដ៏្ៃន់្ៃរចំដ ះរន សសសខ្ដលចូលចិត្តទ្ទ្ួលទនអាហ្រឆងសញ់ៗ ឬជាអ្នកម្របកប
របរលក់ម្រគ្ប់ពូជជាដដើរ។ ដពលដលាករ៉ែូដសពឹងខ្ផអកដលើការខ្ណនាំទក់ទ្ងនឹងឆ្សំដរតាតស
ករ ណា អ្នកអាចម្រសនរដរើលដឃើញពីភាពម្រចបូកម្រចបល់ខ្ដលរ ខជាបានដកើត្ដ ើងដៅដពល
ដនាះរិនខាន។ ជាការពិត្ណាស់ ការគិត្អ្ំពីការសម្រាករយៈបីឆ្សំគឺជាគំនិត្រួយដ៏លអ ក៏
ប៉ែ ខ្នតម្រត្ូវាននរណាា្សក់ខ្ដលម្រត្ូវលះបង់ដដើរសបីវ។ ដរឿងទ្ីរួយខ្ដលពួកដគបានសួរដលាករ៉ែូ
ដស ដពលពួកដគបានឭអ្ំពីការខ្ណនាំដនាះ «ដត្ើវអាចដៅរួចបានយ សងដូចដរតចដៅ?»

ម្របសិនដបើអ្នករល់គ្្សដ លថា “ដៅឆ្សទំ្ីម្របាំពីរ ដត្ើពួកដយើងនឹងបានអ្វី
បរិដភាគ ដបើពួកដយើងរិនសាបដម្រ ះ រិនម្រចូត្កាត្់ដូដចនះ!”។ ដៅឆ្សំទ្ីម្របាំរួយ ដយើង
នឹងឲសយពរអ្នករល់គ្្ស គឺកនុងឆ្សំដនាះ អ្នករល់គ្្សនឹងទ្ទ្ួលដភាគផលម្រគប់ម្រគ្ន់
សម្រាប់បីឆ្សំ។ អ្នករល់គ្្សសាបដម្រ ះសាជាលែី ដៅឆ្សទំ្ីម្របាំបី ខ្ត្អ្នករល់គ្្ស
បរិដភាគផលខ្ដលម្របរូលបានពីរ ន រហូត្ដល់ឆ្សទំ្ីម្របាំបួន។ អ្នករល់គ្្សម្រត្ូវ
បរិដភាគផលចាស់ រហូត្ទល់ខ្ត្បានទ្ទ្ួលដភាគផលលែី។

ដលវីវិន័យ ២៥៖២០-២២

ម្រពះជាាចសស់បានដឆលើយត្បដៅពួកដគដោយចដរលើយដ៏អ្សាចសរសយរួយខ្ដលដយើងនឹង
ចំណាយដពលជាដម្រចើនកនុងការរ ករក ដៅកនុងខលឹរសារខ្ដលដៅដសសសល់កនុងដសៀវដៅដនះ។ 
ម្រទ្ង់ានម្រពះបនទូលថា ម្រទ្ង់នឹងបញ្ជូនម្រពះពររួយរកដៅកនុងឆ្សំទ្ី៦ ខ្ដលម្រពះពរដនាះនឹងដ្វើ
ជាទ្ិននផលម្រគប់ម្រគ្ន់សម្រាប់ផគត្់ផគង់បានរយៈដពលបីឆ្សំរហូត្ដល់ានរដូវកាលម្របរូល
ផលលែីចូលរកដល់បនាទសប់ពីឆ្សំដរតាតសករ ណា។ ានបនាទសត្់ម្រសបគ្្សរួយដៅទ្ីដនះ ដយងតារ
នលៃននកំដណើត្ពិភពដលាក។ ម្រពះគរពីរខ្ចងថាម្រពះជាាចសស់បានបញ្ចប់ការង្រដៅនលៃទ្ី៦ នននលៃ
កំដណើត្ពិភពដលាក និងបានសម្រាក។ ដទះបីជាម្រទ្ង់សម្រាក រិនខ្រនានន័យថាម្រទ្ង់
ដនឿយហត្់ដ ើយ។ ផទុយដៅវិញគឺម្រទ្ង់បាបបញ្ចប់កិចចការ។ អ្វីៗខ្ដលរន សសសម្រត្ូវការ ម្រត្ូវបាន
បដងកើត្រួចជាដម្រសច ដហើយរន សសសានអ្វីៗទំងអ្ស់ដនាះ។ 

កាលដនាះម្រពះជាាចសស់កំព ងបង្ហសញជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លនូវរូបភាពរួយពីអ្វីខ្ដល
ដលើសពីម្រគប់ម្រគ្ន់ ខ្ដលផទុយម្រស ះពីម្របព័នធននបណាដសសាដលាកិយ ឺ អ្ំពីកតី ឺចាប់ដនឿយ
ហត្់ និងការបងហូរដញើស។ ម្រទ្ង់ចង់ឱសយពួកដគដរើលដឃើញម្រទ្ង់ថាជាអ្នកផគត្់ផគង់របស់ពួកដគ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

និងឱសយពួកដគយល់ថាម្រទ្ង់ផតល់ឱសយពួកដគនូវការផគត្់ផគង់ដ៏ានអ្ំណាច។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ 
ដទះបីជាដនះគឺជារូបភាពរួយសម្រាប់ពួកដគខ្ដលម្របាប់ពីការផគត្់ផគង់របស់ម្រពះជាាចសស់ដៅ
កនុងជីវិត្ម្របចាំនលៃរបស់ពួកដគ ពួកដគដរើលរិនដឃើញដូដចា្សះដទ្ ល ះម្រតាខ្ត្រហូត្ដល់ម្រពះ
ដយស ូបានយងរក ដទ្ើបដយើងដរើលដឃើញអ្វីខ្ដលបង្ហសញរកកាន់ដយើងតាររយៈរូបភាព
ដនាះ។ ដបើនិយយតារ្រែជាត្ិ ហ្ក់ដូចជាគ្្សនផលូវដដើរសបីរស់រនានជីវិត្កនុងអ្ំ ុងដពលបី
ឆ្សំដោយគ្្សនការោំដំណាំអ្វីដសាះដនាះដ ើយ។ ដូចគ្្សដនះខ្ដរតារ្រែជាត្ិ ការរស់ដៅដម្រការ
ម្របព័នធបណាដសសាដលាកិយនឹងគ្្សនផលូវកនុងការានជ័យជរនះខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុដោយគ្្សនការ
ចំណាយដពលដវលាទំងនលៃ ទំងយប់របស់អ្នកដ្វើការដោយបងហូរដញើសដនាះដ ើយ។ អ្នករិន
អាចរត្់បានដលឿនលែរដដើរសបីសដម្ររចកិចចការដនះបានដ ើយ។ សូរសាកលសបង ប់សម្រាករ
យៈដពលបីឆ្សំពីការង្រខ្ដលអ្នកកំព ងខ្ត្បំដពញ ដពលខ្ដលអ្នកានកាត្ពវកិចចសំខាន់ៗ
ដលចដធ្លសដផសសងៗ ដនាះអ្នកដូចជាកំព ងខ្ត្ផសសំរូបរនតដ៏ម្របាកដជាក់លាក់រួយសម្រាប់ការកសស័យ
្នដូដចនះខ្ដរ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតម្រពះជាាចសស់ពសាយរបង្ហសញពួកដគនូវរូបភាពរួយននរដបៀបលែីរួយ ជា
រដបៀបរួយខ្ដលម្រទ្ង់ផគត្់ផគង់ម្របជាជនរបស់ម្រទ្ង់ ដម្របៀបដូចជាដលាកអ្ម្របាហ្ំ ទ្ទ្ួលបាន
ការផគត្់ផគង់ តាររយៈអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានដម្រត្ៀរទ្ កសម្រាប់គ្ត្់អ្ំ ុងដពលកំដណើត្
ពិភពដលាកដូដចា្សះខ្ដរ។ 

ានដរឿងពីរដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដលឆ្សំដរតាតសករ ណា បង្ហសញដយើងថាដយើងម្រត្ូវខ្ត្ពិនិត្សយដរើ
ល។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ដយើងបានដឃើញដីកំព ងខ្ត្សម្រាក គ្្សនកិចចការដនឿយហត្់ និងការបងហូរ
ដញើសដៅកនុងឆ្សំទ្ី៥០ឆ្សំដនះដទ្។ អ្នកនឹងកត្់សាគសល់ផងខ្ដរថាដីទំងអ្ស់នឹងដៅខ្ត្
ម្រត្លប់ដៅជាករែសិទ្ធិរបស់ាចសស់ដដើរវិញ។ ដពលជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លឆលងទ្ដនលយ័រោន់ 
ក លសរពនធ និងម្រគួសារនីរួយៗ ទ្ទ្ួលបានដីជាករែសិទ្ធិរបស់ពួកដគ និងោំដសសបៀង រួរទំង
ម្របាក់ចំណូលខ្ដលពួកដគម្រត្ូវការដដើរសបីរស់ដៅ។ និយយរួរដៅដីគឺជាម្រទ្ពសយសរសបត្តិរបស់ពួក
ដគ។ ដៅដលើដីពួកដគោំដំណាំ និងបានចិញ្ចឹរសត្វ។ ដូដចនះការម្របគល់ដីម្រត្លប់ដៅរកាចសស់
ដដើរវិញ គឺជាការម្របគល់លទ្ធភាពកនុងការានភាពចម្ររ ងចដម្ររើនដៅឱសយាចសស់ដដើរវិញ។ 

ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដនះគឺជារូបភាពននអ្វីដដលម្រពះដយស ូបានដ្វើសម្រាប់ដយើង។ ម្របដា
លដនាះម្របាប់ដយើងថា ភាពចម្ររ ងចដម្ររើននឹងម្រត្ូវនឹងម្រត្ូវម្រត្លប់ដៅរកពលរដឋខ្ដលជាម្របជា
ជនននម្របដទ្សអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លវិញ។ ការពិត្បានម្របាប់ដយើងនូវអ្វីខ្ដលដូចគ្្សដនះខ្ដរថាភាព



មិនអាចសៅរួចសទ្!
ចម្ររ ងចដម្ររើនរបស់ដយើងបានម្រត្លប់រករកដយើងវិញដូដចា្សះខ្ដរ និងម្របាប់ដយើងថា ររត្កនន
ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់គឺជាករែសិទ្ធិរបស់ដយើងជាលែីរតងដទ្ៀត្។

ានដរឿងទ្ីបីរួយខ្ដលឆ្សំដរតាតសករ ណា 
បង្ហសញឱសយដយើងដឃើញ និងបង្ហសញថាអ្នកជាទស
ករទំងអ្ស់នឹងម្រត្ូវានដសរីភាព នឹងបានម្រត្លប់
ដៅរកម្រក រម្រគួសាររបស់ពួកដគវិញបាន។ ដនះគឺជា
ដរឿងរួយដ៏្ំ។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ រូបភាពដនាះបាន
ម្របាប់ថាអ្នករិនខ្រនជាទសករដទ្ៀត្ដទ្ ខ្ត្ជាប ម្រត្
្ីតាដៅកនុងដំណាក់របស់ម្រពះជាាចសស់ដោយាន

សិទ្ធិដពញដលញកនុងទ្ទ្ួលររត្ក និងភាពចម្ររ ង
ចដម្ររើនដៅកនុងដំណាក់ដនាះ។

ដូដចនះសូរគិត្អ្ំពីអ្វីខ្ដលអ្នកដទ្ើបខ្ត្បានដរៀនដនះ។ ម្រពះដយស ូបានម្របទនឱសយ
ដយើងវិញនូវអ្វីខ្ដលដលាកអ្ោំបានបាត្់បង់។ ម្រពះដយស ូបានម្របទនឱសយដយើងានដសរីភាព
ដចញពីភាពជាទសករ ដ្វើឱសយដយើងកាលសយជាប ម្រត្្ីតារបស់ម្រពះជាាចសស់។ ម្រទ្ង់ផតល់ឱសយដយើង
ានដសរីភាពដចញពីម្របព័នធបណាដសសាដលាកិយននដសចកតីហត្់ដនឿយ  ឺចាប់ និងការបងហូរ
ដញើស និងអ្ន ញ្ញសត្ឱសយម្រពះជាាចសស់ម្របទនពរដល់កិចចការខ្ដលដៅកនុងនដដយើង កនុងរដបៀប
រួយម្របកបដោយអ្ំណាច។ ដទះបីជាម្រពះដយស ូបានបង់នលលសម្រាប់ដរឿងទំងដនះដហើយកតី 
ដយើងដៅខ្ត្ម្រត្ូវដឹងពីរដបៀបដដើរសបីអ្រម្រពះគ ណចំដ ះផលម្របដយជន៍ខ្ដលបានចូលកាន់ជីវិត្
ពិត្របស់ដយើង ដៅទ្ីដនះកនុងខ្ផនដីដនះ។ ម្រត្ង់ដនះគឺជាចំណុចខ្ដលម្រគិសតបរិស័ទ្ជាដម្រចើន
បានដរើលរំលង។ ការរិនដឹងពីដំដណើរការរបស់ម្រពះរជសយននម្រពះម្រសបតារចសាប់ ការរិនដឹងពី
សិទ្ធិម្រសបចសាប់កនុងនារជាប ម្រត្្ីតា និងជាពលរដឋ ដ្វើឱសយពួកដគដជឿថាម្រពះជាាចសស់បាន
ដម្រជើសដរីសម្របទនពរនរណាខ្ដលម្រទ្ង់ចង់ម្របទនពរតារខ្ត្ម្រពះទ្័យម្រទ្ង់ប៉ែ ដណា្សះ។ ដហត្ 
ដូដចនះដហើយបានជាពួកដគរិនសិកសាពីចសាប់ដផសសងៗរបស់ម្រពះរជសយននម្រពះ ខ្ដលជាចសាប់គនលឹះ
ដៅរកភាពរីករយពិត្ម្របាកដ និងអ្ន វត្តនូវអ្វីខ្ដលម្រពះគរពីរខ្ចងថាជាករែសិទ្ធិរបស់ពួកដគ។ 
ខ្ុំកំព ងខ្ត្ម្របាប់អ្នករតងដទ្ៀត្ថា ដពលអ្នកដឹងពីអ្វីខ្ដលនលៃសបសប័ទ្ពិត្ជាចង់បង្ហសញដល់
ដយើង ដនាះការផ្លសស់ខ្ម្របដ៏្ំអាចដកើត្ានដ ើងដៅកនុងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុកនុងជីវិត្អ្នក។ 

ពេលអនក្ែងឹេអីែីដែលថ្ងៃវបាប័ទ
េិត្ជាចង់បង្ហាញែល់ព ើង 
ព ះការផ្លាវ់ដព្បែ៏្ុំអាចពក្ើត្
ម្នព ើងពៅក្នុងដ្នក្ ិរញ្ញវត្ថុ
ក្នុងជីវិត្អនក្។  
 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ានស ភាពប រសា្សក់ដៅកនុងម្រក រជំន ំរបស់ខ្ុំ បានចាប់ដផតើរដលើពីអ្វីខ្ដលខ្ុំ
បដម្រងៀនដូចគ្្សដៅនឹងជំដនឿ និងរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ដំដណើរការ។ ម្រគួសារ
គ្ត្់ និងកូនៗរបស់គ្ត្់បានសិកសាពីចសាប់ទំងដនះជារួយគ្្សជាលកខណៈម្រគួសារ។ ដពលឆ្សំ
លែីជិត្ចូលរកដល់ ពួកដគបានសដម្ររចចិត្តពួកដគនឹងអ្ន វត្តសិទ្ធិម្រសបចសាប់របស់ពួកដគ និង
ដជឿថាពួកដគរ ខជាអាចទ្ិញផទះជួលពីរកខ្នលង ខ្ដលពួកដគដទ្ើបខ្ត្ទ្ទ្ួលបានដៅកនុងឆ្សំ
ដនាះ។ ម្របសិនដបើខ្ុំចាំរិនខ សដទ្ ខ្ុំគិត្ថាចំនួនម្របាក់សរ បខ្ដលពួកដគម្រត្ូវការដដើរសបីទ្ិញផទះ
ទំងពីរដនាះគឺម្របាណជា ៤០០,០០០ ដ លាលសរ។ ដូដចនះដហើយពួកដគបានអ្្ិសាឋសន និងសាប
ដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់រួយដឆ្សះដៅរកដគ្លដៅកនុងការទ្ិញផទះទំងពីរដនះដៅ
កនុងឆ្សំដនាះ។ ដនាះគឺជាការផ្លសស់បតូរដ៏្ំរួយសម្រាប់ពួកដគ ក៏ប៉ែ ខ្នតស ភាពប រសា្សក់ដនាះបាន
ដ្វើការដៅកនុងវិស័យរួយខ្ដលអាចដៅរួចម្រសាប់កនុងការខ្សវងរកអ្ត្ិលិជនបានម្រគប់ និង ឬ
ទ្ទ្ួលបានកិចចសនសា្ំៗពីអ្ត្ិលិជន ខ្ដលអាចរកលវិកាសម្រាប់គ្ំម្រទ្ដល់លទ្ធភាពរបស់
គ្ត្់បាន។ ម្រក រម្រគួសារទំងរូលបានអ្្ិសាឋសនជារួយគ្្ស និងបានយល់ម្រសបគ្្សថាអ្វីខ្ដល
ពួកដគដ្វើនឹងបានសដម្ររច។ ជាដរៀងរល់សបាតសហ៍ ម្រគួសារដនះនឹងរំលឹកពីដគ្លដៅរបស់ពួក
ដគដ ើងវិញ និងរំលឹកពីខគរពីរដផសសងៗខ្ដលផតល់ឱសយពួកដគានរូលោឋសនម្រសបចសាប់ដដើរសបី រ
ាំបនតដទ្ៀត្ និងដដើរសបីរង់ចាំការម្របរូលផលដនាះចូលរក។ ជាការពិត្ណាស់ ស ភាពប រស
ា្សក់ដនះបានដឹងថាគ្ត្់ម្រត្ូវខ្ត្បំដពញកិចចការកនុងខ្ផនករបស់គ្ត្់។ 

ខ្រនដហើយដពលឆ្សំលែីចូលរកដល់ ម្របាកដណាស់គឺានកិចចសនសា្ំៗពីរបីអាច
នឹងម្រត្ូវដ្វើដ ើងបាន ក៏ប៉ែ ខ្នតដោយសារខ្ត្វជាកិចចសនសាជារួយម្រក រហ  ន្ំៗ កនុងការម្រពរ
ដម្រពៀងខ្ដលានចំនួនទ្ឹកម្របាក់រប់លានដ លាលសរ រិនង្យនឹងដចញជាខ្ផលផ្កសឆប់រហ័សបាន
ដនាះដទ្។ បានម្របខ្ហលជា ក់កណាដសលឆ្សំ ប រសា្សក់ដនះបានោក់ទ្ីតាំង និងចាប់យកបាន
ការលក់ដ៏្ំរួយសម្រាប់ម្រក រហ  នរបស់គ្ត្់ ជាការលក់ដ៏្ំសដរសបើរខ្ដលវជាចំនួនខ្ដល
ទ្ទ្ួលបានដសែើនឹង ៤០% ននផលិត្ករែរបស់ម្រក រហ  នគ្ត្់ដៅកនុងឆ្សំដនាះ។ ដោយទ្ទ្ួល
បានកនម្ររដជើងសារដនាះ ដទ្ើបគ្ត្់អាចចំណាយល យទ្ិញផទះជួលរួយកនុងចំដណារផទះទំង
ពីរបាន។ រហូត្ដល់ច ងឆ្សំដនាះានម្រក រហ  នរួយដផសសងដទ្ៀត្ បានបង្ហសញថាពួកដគពិត្ជា
ចង់ច ះហត្ថដលខាកិចចសនសា ដៅកនុងកិចចម្រពរដម្រពៀងរប់លាន់ដ លាលសរ ខ្ដលរិត្តរបស់ខ្ុំា្សក់ដនះ
បានផតល់ដល់ពួកដគផងខ្ដរ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតកាលបរិដចេទ្យល់ម្រពរដលើការម្រពរដម្រពៀងដនាះដចះខ្ត្
ដលើកដៅរ ខរហូត្។ ឯកសារ ក់ព័នធបានដរៀបចំរួចជាដម្រសចដហើយ ខ្ត្ដម្រកាយរកកាល
បរិដចេទ្ក៏ដចះខ្ត្ដលើកដៅរ ខដទ្ៀត្។ រហូត្រកដល់ច ងរដូវសលឹកដ ើម្រជ ះដៅដហើយដទ្ើបរិត្ត



មិនអាចសៅរួចសទ្!
របស់ខ្ុំទ្ទ្ួលដំណឹងថាម្រក រការង្រខ្ផនកម្រគប់ម្រគងខ្ដលគ្ត្់បានដ្វើការជារួយពីរ នរក
ដនាះ បានបតូរដៅដហើយ ដហើយានម្រក រការង្រលែីបានចូលរកដ្វើការង្រដនះជំនួសវិញ។ 

រិត្តរបស់ខ្ុំបាក់ទ្ឹកចិត្តដៅដពលដនាះឯង ដោយគ្ត្់ដឹងថាដរឿងដនះនឹងកាលសយដៅ
ជាយ សងណា។ ម្រក រការង្រខ្ផនកម្រគប់ម្រគងខ្ដលនឹងចូលរកលែីដនាះរិនបានដឹងពីកិចចសនសា
ខ្ដលរិនទន់បានម្រពរដម្រពៀងដនាះដទ្ ខ្ដលជាការពិត្ណាស់កិចចសនសាដនាះបានកាលសយជាដា
ឃៈ និងគ្្សនម្របសិទ្ធភាពដៅដហើយ។ គ្ត្់រ ខជាម្រត្ូវដ្វើការដនាះដ ើងវិញតាំងពីដដើរ ជារួយ
នឹងម្រក រការង្រលែី។ ដពលគ្ត្់ជួបម្រក រអ្នកម្រគប់ម្រគងលែី ពួកដគដរើលដៅដូចជាចូលចិត្តដរើល
ការសំណូរពរដផសសងរបស់ម្រក រហ  នគ្ត្់។ បនាទសប់ពីពិនិត្សយដរើលវដៅច ងខ្ខវិចេិកា ពួកដគ
និយយថា ពួកដគចង់បនតដ្វើការការជារួយគ្្ស។ ខ្ត្ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដគពនសារដពលដ្វើឯកសារ 
និងសរដសរវជាលែីរហូត្ដល់វដៅសល់ខ្ត្ពីរនលៃដទ្ៀត្នឹងចូលដល់ឆ្សំលែីដៅដហើយ។ ានដគ
ទ្ូរស័ពទរករិត្តខ្ុំ ដហើយម្របាប់ថាដគចង់ជួប និងច ះហត្ថដលខាដលើឯកសារ ម្រពរទំងម្របាប់ថា
ដគនឹងបង់ជាល យស ទ្ធ ម្របសិនដបើគ្ត្់អាចជួបដគ និងច ះហត្ថដលខាកនុងនលៃដនាះបាន។ កនុង
កិចចម្រពរដម្រពៀងដនាះរិត្តខ្ុំបានទ្ទ្ួលកនម្ររដជើងសារម្រគប់លែរ ដដើរសបីសដម្ររចដគ្លដៅដ៏ខពស់
របស់គ្ត្់ដដើរសបីទ្ិញផទះទំងពីោច់ខ្ត្រតងកនុងឆ្សំដនាះ ជាឆ្សំខ្ដលគ្ត្់ និងម្រគួសារគ្ត្់បាន
ោក់ជំដនឿរបស់ដគដៅរ ខ។ 

វម្រត្ឹរខ្ត្តាររយៈការសិកសាពីដគ្លការណ៍ននម្រពះរជសយ ខ្ដលខ្លរទំងអ្ន ញ្ញសត្ ឬ
បានដលើកគ្ត្់ដ ើងដដើរសបីម្រសនរពីដគ្លដៅដ៏ខពស់រួយដនាះ ដោយគ្ត្់រិនធ្លសប់ានដគ
សាគសល់កនុងកិចចការ្ំខ្បបដនះពីរ នរក ឬរកល យបានដម្រចើនដូចដនះកនុងដពលដម្រចើនឆ្សំរ នរក
ខ្ដលអាចបង្ហសញថាដគ្លដៅរបស់គ្ត្់ម្របខ្ហលជាអាចសដម្ររចបានដនាះដទ្។ គ្ត្់បាន
ម្របាប់ខ្ុំថា ពួកដគបានជប់ដលៀង្ំបនតិចដដើរសបីអ្បអ្រភាពដជាគជ័យរួយដនាះ!

ដរឿងរួយដទ្ៀត្ខ្ដលនិយយអ្ំពី «ដរឿងដនាះពិត្ជាបានដកើត្ដ ើងខ្រន» បានដកើត្
ដ ើងចំដ ះកូនរបស់ខ្ុំា្សក់។ ជាការពិត្ណាស់ កូនៗទំងអ្ស់របស់ខ្ុំដរើលដឃើញដំដណើរ
ការរបស់ម្រពះរជសយដពញរួយជីវិត្ដគដៅដហើយ។ ពួកដគទំងអ្ស់គ្្សបានអ្ន វត្តដគ្លការណ៍
ដផសសងៗខ្ដលខ្ុំកំព ងដរៀបរប់ដនះ និងបានដឃើញម្រពះជាាចសស់ដ្វើកិចចការដ៏អ្សាចសរសយជាដម្រចើន។ 
ដទះបីជាពួកដគសថិត្កនុងវ័យខទង់ ២០ដៅដ ើយ ខ្ត្ពួកដគទំងអ្ស់គ្្សានល យទ្ិញឡាន 
ដហើយពួកដគដសទើរខ្ត្ម្រគប់គ្្សានល យទ្ិញផទះ ឬានល យជិត្ម្រគប់ទ្ិញផទះ។ កូនម្រប សចសបង
របស់ខ្ុំដឈា្សះ ្ីរ ( ) ចង់ទ្ិញផទះរួយដោយដម្របើល យស ទ្ធ។ ដូដចនះដហើយគ្ត្់បានដម្រ ះ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ម្រគ្ប់ពូជ ទំងដជឿដលើម្រពះជាាចសស់សម្រាប់ជដម្ររើសដ៏លអបំផ ត្ចំដ ះផទះសថិត្កនុងត្នរលខ្ដល
គ្ត្់អាចទ្ិញបាន។ គ្ត្់ក៏ប ិនម្របសប់ណាស់ខ្ដរកនុងកិចចការសាងសង់ ដូដចនះគ្ត្់រិនខាលសច
ដ ើយចំដ ះការទ្ិញផទះចាស់ម្រទ្ រដម្រទរ។ 

គ្ត្់បានចំណាយដពលដរើលផទះជាដម្រចើន ក៏ប៉ែ ខ្នតរករិនបានផទះខ្ដលម្រត្ូវចិត្តដសាះ។ 
ដៅនលៃរួយ គ្ត្់បានដបើកឡានដៅរក ដហើយទក់ចិត្តនឹងផទះរួយដនះខ្ដលដគបានោក់លក់ 
ដហើយគ្ត្់រិនបានដឃើញវពីរ នរកដទ្។ វគឺជាម្រទ្ពសយបញ្ចសំខ្ដលម្រត្ូវដគរឹបអ្ូស ដហើយដពល
គ្ត្់ដរើលដៅផទះដនាះ គ្ត្់ដឹងភាលសរថាផទះដនាះម្រត្ូវការជួសជ លខលះៗ ខ្ត្ដរើលដៅវហ្ក់ដូច
ជាលអឥត្ទស់។ គ្ត្់បានទ្ូរស័ពទដៅភា្សក់ង្រអ្ចលនម្រទ្ពសយ និងម្របាប់ដគឱសយសួរពីត្នរលផទះ
ដនាះ។ គ្ត្់សឹងខ្ត្រិនដជឿនឹងម្រត្ដចៀកដពលឮថាវានត្នរល ៣៧,០០០ដ លាលសរ។ «ប៉ែ ខ្នតដូច
ជារិនអាចដទ្ ខ្រនដទ្?» គ្ត្់គិត្។ 

ភា្សក់ង្រដនាះបានម្រសាវម្រជាវពីផទះដនាះ និងបានម្របាប់ពីដរឿងរួយដ៏អ្សាចសរសយ។ តារពិត្
ដៅផទះដនាះជាផទះខ្ដលដគរឹបអ្ូស ដហើយវម្រត្ូវដគោក់លក់កនុងត្នរល ១១០,០០០ដ លាលសរ 
ម្របាណជា៦ខ្ខរ នដនះ។ ដនាះគឺជាត្នរលរឹបអ្ូស ខ្ត្តារពិត្ដៅផទះដនាះម្រត្ូវលក់កនុងត្នរលដល់
ដៅ ១៦០,០០០ដ លាលសរឯដណាះកាលពីប៉ែ នា្សនឆ្សំរ នដនះ។ រកទ្ល់ដពលដនះគ្្សននរណាចាប់
អាររែណ៍ផទះដនះដទ្ គិត្ដៅគឺតាំងពី៦ខ្ខរ នឯដណាះខ្ដលផទះដនះម្រត្ូវម្របកាសលក់។ ដូដចនះ
ដហើយ្នាគ្រដៅខ្ត្បនតទ្ាលសក់ត្នរល ដោយសារខ្ត្រិនថារូលដហត្ អ្វីគ្្សនអ្នកចាប់អាររែណ៍
ផទះដនះដសាះ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតដម្រកាយដពល្ីរ និងភា្សក់ង្រអ្ចលនម្រទ្ពសយរបស់គ្ត្់ដស ើបដរើល
កាន់ខ្ត្ស ីជដម្រ្ដៅ ពួកដគក៏រកដឃើញរូលដហត្ ខ្ដលគ្្សនអ្នកចាប់អាររែណ៍ផទះដនាះ។ ផទះ
ដនាះម្រត្ូវដគោក់លក់ដៅកនុងទ្ីម្រក ងដផសសង ដោយោក់អាសយោឋសនដផសសង ដហើយដបើដរើលដៅ
ដលខទ្ូរស័ពទវិញដនាះក៏ោក់ខ សខ្ដរ។ ដូដចនះដហើយបានជាគ្្សនអ្នកដឹងថាផទះដនាះសថិត្ដៅទ្ី
ដនាះ! ផទះដនាះសថិត្ដៅតារដងផលូវត្ូចរួយដៅកនុងទ្ីម្របជ ំជន សថិត្ដៅម្រត្ង់ផលូវទល់ខ្ដលគ្្សន
ចរចរណ៍ដៅរក។ ត្នរលផទះដចះខ្ត្ធ្លសក់ច ះទបរហូត្ដល់នលៃខ្ដល ្ីរ បានដរើលដឃើញវ។ 
ពិត្ជាអ្សាចសរសយខ្រន។ ខ្ុំបានម្របាប់្ីរថា ផទះដនាះគឺានដគលាក់ទ្ កសម្រាប់គ្ត្់! គ្ត្់បាន
លាបថា្សំផទះលែី ដហើយបានជួសជ លកខ្នលងរួយចំនួនកនុងផទះ ដហើយក៏បានលក់វកនុងត្នរល 
១៦០,០០០ដ លាលសរ។

ដអ្រី  កូនម្រសីខ្ុំដឹកនាំការថាវសយបងគំដៅឯម្រក រជំន ំ ។ គ្ត្ ់
និង ដជសិន ( ) ម្រត្ូវការានផទះ្ំជាងរ នរួយ ដោយសារខ្ត្ម្រគួសារពួកដគបានរីក្ំ



មិនអាចសៅរួចសទ្!
ដ ើង ពីសាជិក៤ ដ ើងដល់ដៅ ៥នាក់។ ដៅកនុងរដូវដៅតសឆ្សំ ២០១៧ ត្នរលផទះគឺរិនអាចបា សន់
សា្សនបានដទ្ដៅកនុងរដឋអ្ូនហយ៉ែូ ដហើយផទះខ្ដលដគោក់លក់ដម្រចើនខ្ត្លក់ោច់កនុងអ្ំ ុង
ដពលរួយសបាតសហ៍។ កតីសងសឃឹរចង់ខ្សវងរកផទះ្ំលែររួយកនុងត្នរលម្របាណ ២៥០,០០០
ដ លាលសរ ឬដម្រការ ៣០០,០០០ដ លាលសរ ជារួយដីម្របាណ ២ ដៅ ៤ ហិចតា និងលទ្ធភាពខ្ដល
អាចានទ្ឹកដៅកនុងបរិដវណផទះតារខ្ដលពួកដគចង់បាន ហ្ក់ដូចជារិនទន់រកដឃើញដៅ
ដ ើយដទ្។ សម្រាប់ដីកសិោឋសនដៅកនុងត្ំបន់ដនាះ ០.៤ហិចតាគឺានត្នរលដល់ដៅម្របាណ 
២០០,០០០ដ លាលសរកាលពីរដូវដៅតសឆ្សំដនាះ។ បនាទសប់ពីបានរត្់ដៅរត្់រករកដរើលផទះជាដម្រចើនពួក
ដគបាន ប់រក ដហើយបានអ្្ិសាឋសន។ ពួកដគសាបដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជសម្រាប់ការខ្ណនាំ ពួកដគ
បានម្របាប់ម្រពះអ្ាចសស់ថា «ដយើងរវល់ដពកដទ្ើបរិនអាចដៅខ្ត្រកដរើលផទះដូដចនះដទ្។ ម្រទ្ង់ដឹង
ថារួយណានឹងកាលសយជាផទះដយើង ដហើយដយើងសូរឱសយម្រទ្ង់ជួយបង្ហសញវរកដយើងកនុងដពល
រួយដ៏ម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ ដយើងនឹងរិនខ្សវងរកតារអ្នឡាញដទ្ ដហើយក៏រិននិយយជារួយនឹង
ភា្សក់ង្រអ្ចលនម្រទ្ពសយអ្ំពីដរឿងផទះដទ្ៀត្ខ្ដរ!»

ក៏ប៉ែ ខ្នតដៅយប់រួយ ានដរឿងគួរឱសយចាប់អាររែណ៍រួយបានដកើត្ដ ើង។ កូនម្រសីរប
ស់ពួកដគខ្ដលានអាយ បួនឆ្សំដៅដពលដនាះ បាននិយយដៅពួកដគដពលពួកដគដដើរចូល
ផទះថា «ា សក់ ដយើងដល់ដពលដរីផទះដហើយ។» ដអ្រីក៏សួរកូនថា «កូនចង់និយយពីអ្វីកូន?» 
កូនម្រសីអាយ បួនឆ្សំរបស់គ្ត្់និយយដ ើង «ដល់ដពលម្រត្ូវដរីដៅផទះខ្ដលានជដណតើរដ ើង
ដៅបនទប់កូនខ្ដល្ំជាងដនះដហើយ» ដអ្រីក៏សួរកូនដទ្ៀត្ថា «ផទះណាដៅកូន? ដត្ើកូនបាន
យល់សបតិដឃើញខ្រនដទ្?»។ កូនម្រសីរបស់គ្ត្់ក៏និយយថានាងបានយល់សបតិដឃើញខ្រ
ន។ ខ្រនដហើយ ដៅយប់ដនាះឯងបនាទសប់ពីពួកដគបានោក់កូនៗឱសយចូលដគងដហើយ ដអ្រីហ្ក់
ដៅខ្ត្នឹកដឃើញពីការសនទនាដនាះ ដហើយគ្ត្់បានម្របាប់ដៅ ដជសិន ថាម្របខ្ហលជាពួកដគ
គួរខ្ត្រកដរើលផទះតារអ្នឡាញ។ 

ខ្រនដហើយ ជាក់ខ្សតងានផទះខ្ដលម្រត្ូវដគរឹបអ្ូសរួយ ខ្ដលដគដទ្ើបខ្ត្ោក់លក់ 
ជាផទះពីជាន់ដៅដលើដី ៤ហិចតា ខ្ដលានបឹងរួយដៅពីរ ខផទះដនាះ។ ដទះជាយ សងដនះកតីផទះ
ដនាះគឺានត្នរល ២៦,០០០ដ លាលសរដលើសពីត្នរលជារ្សយរទ្ូដៅ ៣០០,០០០ដ លាលសរខ្ដលពួក
ដគបានដ្វើការសាបដម្រ ះដដើរសបីវ។ ពួកដគយល់ដឃើញថាដគគង់ខ្ត្អាចស ំការបញ្ចុះត្នរលបាន 
ដូដចនះដហើយពួកដគបានទក់ទ្ងដៅភា្សក់ង្រអ្ចលនម្រទ្ពសយ។ ភា្សក់ង្របស់ពួកដគបានដចញ
ដៅរដឋផលរីោ ( ) ដៅនលៃបនាទសប់ ក៏ប៉ែ ខ្នតដគអាចម្រត្ឹរខ្ត្បង្ហសញឱសយពួកដគចូលដរើលផទះ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដនាះរ នដគដៅដពលម្រពឹកដា សងម្របាណ ៩ម្រពឹកប៉ែ ដណា្សះ។ ដជសិន និងដអ្រី បានម្របាប់ថាពួក
ដគអាចជួបភា្សក់ង្របានដៅទ្ីដនាះ។ 

ភា្សក់ង្រដនាះបានដចញដៅដល់ផទះដនាះយឺត្ ក៏ប៉ែ ខ្នតដរើលដៅផទះដនាះដូចជាលអឥត្
ទស់។ ដោយរួរានកាដររ សស វត្ថិភាពដៅម្រគប់ម្រជ ងកនុងផទះ ទ្ំហំដី ៤ហិចតា និងានបឹង
ដៅខាងរ ខផទះ អ្វីៗម្រគប់យ សងហ្ក់ដូចជាលអឥត្ទស់ដទ្។ រង្វសន់បខ្នថរខ្ដលទ្ទ្ួលបានពី
ដលើដនះគឺថាានដដើរសបីព័ទ្ធជ ំវិញផទះទំងរូលដនាះ វពិត្ជាគួរឱសយរំដភើបចិត្តខ្រនខ្ទ្ន។ ដពល
ពួកដគដដើរចូលកនុងផទះកូនម្រសីរបស់ពួកដគបានបនលឺសំដ ងដ ើង ដហើយនាងបានរត្់ដ ើងដៅ
ដលើជដណតើររងគូលខសយងដ៏្ំត្ម្ររង់ដៅបនទប់របស់នាង។ និយយឱសយខលីដៅ ដជសិន និងដអ្រី
បាននិយយថាពួកដគចង់ស ំសំណូរពររួយ។ ដៅម្រពឹកដនាះដម្រកាយដពលភា្សក់បានពិនិត្សយ
ដរើលព័ត្៌ានលរអិត្ពីផទះរួចដហើយ នាងបានដឹងថារល់សំណូរពរទំងអ្ស់នឹងម្រត្ូវផតល់ជូន
ដៅដពលនលៃ។ ដពលនលៃដនាះគឺដៅរិនដល់រួយដា សងផង! ម្របសិនដបើកូនម្រសីអាយ បួនឆ្សំរបស់
ពួកដគរិនបានម្របាប់ពីស បិនរបស់នាងដទ្ដនាះ ដហើយម្របសិនដបើពួកដគរិនដរើលព័ត្៌ាន
តារអ្នឡាញដៅយប់ដនាះដទ្ ផទះដនាះរ ខជាម្រត្ូវដគទ្ិញបាត្់ដៅដហើយ។ 

ពួកដគបានដសនើស ំការដដញនលលកនុងត្នរល ៣២៦,០០០ដ លាលសរ ដហើយក៏ នះការដដញ
នលលដនាះ។ ពួកដគពិត្ជារំដភើបណាស់។ កនុងអ្ំ ុងដពលម្រត្ួត្ពិនិត្សយ ដទះបីជាដំបូលដរើលដៅ
ដូចជាានរូបរងសរររសយខ្រន អ្នកម្រត្ួត្ពិនិត្សយបានម្របាប់វនឹងម្រត្ូវការផ្លសស់បតូរដៅកនុងដពល 
៥ឆ្សំខាងរ ខ ឬអ្ំ ុងដពលម្រសបាលដនះ។ ដជសិន ានគំនិត្រួយ។ គ្ត្់សដម្ររចចិត្តថាស ំ
ឱសយ្នាគ្របញ្ចុះត្នរលបនតិចដទ្ៀត្ដោយសារខ្ត្គ្ត្់ម្រត្ូវការជួសជ លដំបូលដៅដពលដម្រកាយ
ដនាះ។ ភា្សក់របស់ពួកដគបានម្របាប់ថាក ំពសាយរដសនើស ំដ ើយ ផទះដនាះនឹងម្រត្ូវដគម្របគល់ជូន
ដូច «បានកំណត្់រួចដហើយ» ដហើយនាងក៏រិនធ្លសប់ដឃើញ្នាគ្ររួយណាបញ្ចុះត្នរលចំដ ះ
ផទះខ្ដលដគរឹបអ្ូសដោយសារខ្ត្ការខូចខាត្ដៅកនុងផទះដនាះដ ើយ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតដជសិន និងដអ្រី
បានទ្ទ្ួលអាររែណ៍ដៅកនុងវិញ្ញសណរបស់ពួកដគឱសយសរដសរសំប ម្រត្រួយចសាប់ និងស ំឱសយ
្នាគ្រដ្វើការបញ្ចុះត្នរលសម្រាប់ពួកដគ។ អ្នករ ខជាភាញសក់ដផអើលរិនខានដទ្ គឺថា្នាគ្របាន
បញ្ចុះត្នរលផទះឱសយពួកដគដៅសល់ម្រត្ឹរខ្ត្ ២៩៦,០០០ដ លាលសរ គឺទបជាង ៣០០,០០០ដ លាលសរ 
ខ្ដលជាទ្ឹកម្របាក់ខ្ដលពួកដគដជឿថាគឺម្រពះជាាចសស់បានឱសយពួកដគចំណាយ។ ម្រពះជាាចសស់បាន
នាំផទះដនះរក ដូចអ្វីខ្ដលពួកដគបានស ំឱសយម្រទ្ង់ដ្វើ។ ដពលពួកដគសួរអ្នកវយត្នរលផទះថាដគ



មិនអាចសៅរួចសទ្!
គិត្ថាផទះដនាះានត្នរលប៉ែ នា្សន គ្ត្់បាននិយយថា «៥០០,០០០ដ លាលសរ»។ រិត្តអ្នកអាន
ដអ្ើយ ត្នរលដនាះគឺជាត្នរលរួយដទ្វរជាពីរឯដណាះ!

ដូចអ្នកអាចដរើលដឃើញដនះ កូនៗរបស់ខ្ុំទំងអ្ស់គ្្សរីករយជារួយនឹងរដបៀបនន
ម្រពះរជសយកនុងការរស់ដៅ។ ជាក់ខ្សតង កូនដៅរបស់ខ្ុំដឈា្សះ ខឺសទិន ) ដទ្ើបខ្ត្ទ្ិញផទះ
រួយដោយដម្របើល យស ទ្ធសម្រាប់ផទះទ្ីរួយរបស់នាងកនុងឆ្សំដនះកនុងខ្ដលនាងានអាយ 
ខទង់ ២០ដៅដ ើយ។ ដត្ើវដកើត្ដ ើងយ សងដូចដរតចដៅ? ពួកដគទំងអ្ស់គ្្សដឹងពីរដបៀបដ្វើវ
តាររដបៀបរបស់ម្រពះរជសយ!

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

 

 

 



ចំណែក្សទ្េដង

ជំពូក្ ៨ 
ចំណែក្សទ្េដង 

ដពលដនះ ខ្ុំចង់ជីកកកាយឱសយដម្រៅបនតិចអ្ំពីរដបៀបខ្ដលការសម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្
ដំដណើរការយ សងពិត្ម្របាកដ និងនិយយអ្ំពីរដបៀបខ្ដលអាចយកវរកដម្របើដៅកនុងជីវិត្
ផ្ទសល់ខលួនរបស់អ្នក។ ខ្ុំចង់និយយម្រត្ ប់ដៅដល់សាច់ដរឿងរបស់ដយើងដៅកនុងឆ្សំដរតាតស
ករ ណា និងម្រកដ កដរើលអ្ត្ថបទ្របស់ដយើង។ ដៅម្រត្ង់ដនាះដហើយខ្ដលដយើងបានរកដឃើញ
នូវចដរលើយរបស់ម្រពះជាាចសស់ចំដ ះរន សសសដៅដពលខ្ដលពួកដគដចាទ្សួរពីរដបៀបខ្ដលពួក
ដគម្រត្ូវរស់ដៅដោយគ្្សនការម្របរូលផលអ្ស់រយៈដពលបីឆ្សំ។ ជាសំណួរលអខ្រន!

ម្របសិនដបើអ្នករល់គ្្សដ លថា ដៅឆ្សទំ្ីម្របាំពីរ ដត្ើពួកដយើងនឹងបានអ្វី
បរិដភាគ ដបើពួកដយើងរិនសាបដម្រ ះ រិនម្រចូត្កាត្់ដូដចនះ! ។ ដៅឆ្សំទ្ីម្របាំរួយ ដយើង
នឹងឱសយពរអ្នករល់គ្្ស គឺកនុងឆ្សំដនាះ អ្នករល់គ្្សនឹងទ្ទ្ួលដភាគផលម្រគប់ម្រគ្ន់
សម្រាប់បីឆ្សំ។ អ្នករល់គ្្សសាបដម្រ ះសាជាលែី ដៅឆ្សទំ្ីម្របាំបី ខ្ត្អ្នករល់គ្្ស
បរិដភាគផលខ្ដលម្របរូលបានពីរ ន រហូត្ដល់ឆ្សទំ្ីម្របាំបួន។ អ្នករល់គ្្សម្រត្ូវ
បរិដភាគផលចាស់ រហូត្ទល់ខ្ត្បានទ្ទ្ួលដភាគផលលែី។

ដលវីវិន័យ ២៥ ២០ ២២

ដយើងដរើលដឃើញកនុងអ្ត្ថបទ្ដនះថា ឆ្សំដរត្តករ ណា ក៏ដូចជាឆ្សំសបសប័ទ្រ នឆ្សំដនាះ 
គឺស ទ្ធខ្ត្អាចដៅរួចទំងពីរ ដោយសារខ្ត្ានការម្របរូលផលយ សងដម្រចើនដៅកនុងឆ្សំទ្ី
ម្របាំរួយ ករណីដនះគឺជាឆ្សំទ្ីខ្សសិបម្របាំបី (រប់ចាប់តាំងពីឆ្សំដសារនសសសច ងដម្រកាយ)។ ដបើ
គ្្សនការម្របរូលផលដ៏ដម្រចើនខ្បបដនាះដទ្ ដនាះការសម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្ក៏រិនអាចដ្វើដៅបាន
ខ្ដរ។ ចូរដយើងង្ករកដរើលអ្ត្ថបទ្គរពីររួយដទ្ៀត្ ខ្ដលខ្ុំដជឿថាខគរពីរដនះនឹងជួយបញ្ជសក់
ចំណុចដនះបានកាន់ខ្ត្ស ីជដម្រ្ខ្លរដទ្ៀត្។

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ចាប់ពីដពលដនាះរក ដរៀងរល់ម្រពឹក ពួកដគដរីសអាហ្រលែរខ្ដលខលួនអាច
បរិដភាគខ្ឆអត្។ ដពលនលៃរះដពញកដ្្ស អាហ្រខ្ដលដៅសល់ក៏រលាយបាត្់អ្ស់។ 
ដៅនលៃទ្ីម្របាំរួយ ពួកដគដរីសអាហ្រពីរដងដម្រចើនជាង គឺពីរកូនលអកីនុងា្សក់ៗ។ ដរ
ដឹកនាទំំងអ្ស់របស់សហគរន៍រករយការណជ៍ម្រាបដលាករ៉ែូដស។ ដលាកម្របាប់
ពួកដគវិញថា៖ ម្រពះអ្ាចសស់បានបញ្ជសរកដូដចនះខ្រន។ ខ្សអកជានលៃសបសប័ទ្ ជានលៃដ៏
វិស ទ្ធខ្ដលម្រត្ូវខ្ញកថាវសយម្រពះអ្ាចសស់ ចូរចរអិនអ្វីខ្ដលអ្នករល់គ្្សម្រត្ូវចរអិន ចូរ
ដសាងសរអ្វីខ្ដលអ្នករល់គ្្សម្រត្ូវដសាងសរ ដហើយទ្ កអាហ្រខ្ដលដលើសរហូត្ម្រពឹកខ្សអក ។ 

ដូដចនះ ពួកដគទ្ កអាហ្ររហូត្ដល់ម្រពឹកខ្សអក តារបង្គសប់របស់ដលាករ៉ែូ
ដស។ អាហ្រទំងដនាះព ំានសអុយរលួយ ឬានដងកូវដចាះដ ើយ។ ដលាករ៉ែូដស
ានម្របសាសន៍ថា៖ នលៃដនះ ចូរបរិដភាគអាហ្រទំងដនះច ះ ដសបិត្នលៃដនះជានលៃសបសប័
ទ្ សម្រាប់ដគ្រពម្រពះអ្ាចសស់។ នលៃដនះ អ្នករល់គ្្សនឹងព ំដឃើញានអ្វីដៅខាងដម្រៅ
ដទ្។ អ្នករល់គ្្សអាចដរីសអាហ្រដនះកនុងរយៈដពលម្របាំរួយនលៃ ប៉ែ ខ្នតដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ 
ខ្ដលជានលៃសបសប័ទ្នឹងគ្្សនអ្វីដរីសដទ្ ។

ដទះជាយ សងដនះកដី ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ក៏ានម្របជាជនខលះដចញពីជំរំ ដដើរសបី
ដៅដរីសអាហ្រ ខ្ត្ពួកដគរកព ំបានដសាះ។ ម្រពះអ្ាចសស់ានម្រពះបនទូលរកកាន់
ដលាករ៉ែូដសថា៖ ដត្ើអ្នករល់គ្្សដៅខ្ត្ព ំម្រពរសា្សប់បទ្បញ្ជស និងវិន័យរបស់ដយើង
ដល់កាលណាដទ្ៀត្ ម្រត្ូវចងចាំថា ដយើងជាម្រពះអ្ាចសស់ បានម្របគល់នលៃសបសប័ទ្ឱសយ
អ្នករល់គ្្ស ដហត្ ដនះដហើយបានជាដៅនលៃទ្ីម្របាំរួយ ដយើងឱសយអ្នករល់គ្្សាន
អាហ្ររួយជាពីរ។ ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ា្សក់ៗដៅកនុងជំរំរបស់ខលួន គឺរិនម្រត្ូវដចញដៅ
ដម្រៅដ ើយ ។ ដហត្ ដនះ ម្របជាជននាគំ្្ស ប់សម្រាក ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ។

និកខរនំ ១៦ ២១ ៣០ (នំា សណា)   

ជាការពិត្ណាស់ អ្ត្ថបទ្ដនះកំព ងនិយយអ្ំពីនំា សណាខ្ដលបានធ្លសក់ពីសាថសន
ដលើជាដរៀងរល់នលៃនលៃដដើរសបីចិញ្ចឹររន សសស ដហើយក៏ានការពណ៌នាថា ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរខ្ដលជា
នលៃសបសប័ទ្នឹងរិនាននំដនះធ្លសក់រកដទ្។ ដោយសារនំដនាះទ្ កបានខ្ត្រួយខ្ភលត្ ដនាះពួកដគ
រិនអាចរកសាទ្ កវពីរួយនលៃដៅរួយនលៃដទ្ៀត្ដទ្។ គឺានខ្ត្ដៅនលៃទ្ីម្របាំរួយប៉ែ ដណា្សះខ្ដល
ពួកដគអាចម្របរូលវ និងរកសាទ្ កដលើសរួយយប់ដោយគ្្សនខូចគ ណភាព។ ដយើងដឃើញ



ចំណែក្សទ្េដង
ានចំណុចគួរឱសយកត្់សាគសល់រួយខ្ដលបានខ្ចងកនុងគរពីរទ្ ត្យិកថា ៨ ៦ ខ្ដលសរដសរ
ទក់ទ្ងនឹងរូលដហត្ ខ្ដលនំា សណាឆប់ខូចគ ណភាពយ សងឆប់។

ម្រពះអ្ងគម្របទននំា សណាឱសយអ្នកបរិដភាគ ជាអាហ្រខ្ដលដូនតារបស់អ្នក
ព ំធ្លសប់សាគសល់។ ម្រពះអ្ងគដ្វើឱសយអ្នកជួបទ្ កខលំបាក និងលសបងលអ្នកដូដចនះ ដដើរសបី
ម្របទនពរអ្នកដៅដពលដម្រកាយ។

ជាការពិត្ណាស់ថា ម្រពះជាាចសស់កំព ងខ្ត្បណតុះបណាដសលជាត្ិសាសន៍ដនាះឱសយ
សរលឹងដរើលដៅរកម្រពះអ្ងគជាដរៀងរល់នលៃដដើរសបីបានរហូបអាហ្ររបស់ពួកដគ ប៉ែ ខ្នតរិនខ្រនខ្ត្
អាហ្រខ្ត្រួយរ ខដទ្ ដ លគឺម្រគប់អ្វីៗទំងអ្ស់ដៅកនុងជីវិត្របស់ពួកដគផងខ្ដរ។ ម្រពះជា
ាចសស់ម្រជាបថា ពួកដគកំព ងខ្ត្ត្ម្ររង់ដឆ្សះដៅរ ខ ដម្រចើនជាងការខ្ដលម្រត្ឹរខ្ត្ម្រត្ូវការអាហ្រ។ 
កនុងដពលដ៏ខលី ពួកដគនឹងបានដពើបម្របទ្ះនឹងម្រក ងខ្ដលានជញ្ជសំងាំ និងរន សសសារ្ំ។ 
ដោយការសថិត្កនុងសាថសនភាពដនាះ ការពឹងខ្ផអករបស់ពួកដគដលើម្រពះអ្ងគ ម្របាកដជាានភាព
ខ សគ្្សដូចដរឃនិងដីដហើយ។

ចូរដយើងម្រត្ ប់ដៅដរើលគរពីរនិកខរន ំ ១៦ ២៩ វិញ។ ម្រត្ង់ចំណុចដនះ អ្នកអាច
ដរើលដឃើញយ សងចសាស់ថា ការសម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្ គឺអាចដ្វើដៅបានខ្ត្កនុងការាន
ចំខ្ណកដទ្វដងខ្ដលម្រត្ូវបានម្របទនឱសយពួកដគដៅនលៃទ្ីម្របាំរួយប៉ែ ដណា្សះ។

ម្រត្ូវចងចាំថា ដយើងជាម្រពះអ្ាចសស់ បានម្របគល់នលៃសបសប័ទ្ឱសយអ្នករល់គ្្ស 
ដហត្ ដនះដហើយបានជាដៅនលៃទ្ីម្របាំរួយ ដយើងឱសយអ្នករល់គ្្សានអាហ្ររួយជា
ពីរ។ ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ា្សក់ៗដៅកនុងជំរំរបស់ខលួន គឺរិនម្រត្ូវដចញដៅដម្រៅដ ើយ ។ 

អ្នកដឃើញដទ្  ការសម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្គឺអាចដ្វើដៅបានដោយការានចំខ្ណក
ដទ្វដងប៉ែ ដណា្សះ។ ការដនះសំខាន់ខាលសំងណាស់ ដហើយខ្ុំចង់ឱសយអ្នកកត្់ចំណាំនូវចំណុចដនះទ្ ក។

ការសម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្រិនអាចដ្វើដៅបានដោយគ្្សនចំខ្ណកដទ្វដងដ ើយ! 
ខ្ុំសូរនិយយពីចំណុចដនះកនុងបរិបទ្រួយដផសសងដទ្ៀត្។  ដបើអ្នកអ្នករិនានវ

ដលើសពីម្រគប់ម្រគ្ន់ដទ្ ដនាះអ្នកនឹងរិនអាចានការសម្រាកពីការម្របឹងរត្់ម្របណាំងទំងខ្បក
ដញើសតារម្របព័នធននបណាដសសាដលាកិយដនះដ ើយ។ ដូចម្ររិនោ និងខ្ុំម្របាប់រន សសសដៅម្រគប់
ទ្ីកខ្នលងខ្ដលពួកដយើងដៅអ្ ៊ីចឹង ដបើអ្នករិនដោះម្រសាយដរឿងម្របាក់កាក់ដទ្ ដនាះអ្នកនឹងរិន



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

អាចរកដឃើញដជាគវសនារបស់ខលួនដ ើយ!  ដត្ើដហត្ អ្វីដៅ  ពីដម្រ ះដបើរិនានម្រគប់ម្រគ្ន់ដទ្ 
អ្នកនឹងរិនានជដម្ររើស ដហើយអ្នកនឹងដ្វើជាទសករដពញរួយជីវិត្ ដដើរសបីបានម្រត្ឹរខ្ត្រួយ 
រស់។

អ្នកដៅចាំបានដទ្ ដៅដពលខ្ដលដយើងបានអានអ្ំពីសារៈសំខាន់ននម្រពះ
ពររបស់អ្ម្របាហ្ំខ្ដលានខ្ចងកនុងគរពីរទ្ ត្ិយកថា ២៨ ១១ ១៣ ខ្ដលបានសរ
ដសរដៅកនុងខ្ផនកដំបូងននដរដរៀន។

ម្រពះអ្ាចសស ់ជាម្រពះរបស់អ្នក នឹងម្របទនឱសយអ្នកបានចម្ររ ងចដម្ររើន ដោយ
ដ្វើឱសយពូជពងសសរបស់អ្នក និងហវូងសត្វរបស់អ្នកដកើនចំនួនដម្រចើនដ ើង ដហើយក៏ដ្វើឱសយ
អ្នកទ្ទ្ួលដភាគផលជាដម្រចើន ដៅដលើទ្ឹកដីខ្ដលម្រពះអ្ងគបានសនសាដល់ប ពវប រស 
ថាម្របទនឱសយអ្នកខ្ដរ។ ម្រពះអ្ាចសស់នឹងដបើកនផទដរឃ បងអុរដភលៀងច ះរកដម្រសាចម្រសព
ទ្ឹកដីរបស់អ្នក តាររដូវកាល ដដើរសបីម្របទនពរដល់កិចចការទំងប៉ែ នា្សនខ្ដលអ្នក
ដ្វើ។ អ្នកនឹងឱសយម្រទ្ពសយដល់ម្របជាជាត្ិជាដម្រចើនខចី ខ្ត្អ្នករិនខចីពីដគដ ើយ។ ម្រពះ
អ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់អ្នក នឹងដ្វើឱសយអ្នកបានលកុំដលកើងជាងដគ គឺរិនខ្រនអ្ន់ជាងដគដទ្ 
អ្នកនឹងទ្ទ្ួលកិត្តិយសខពង់ខពស់ជានិចច គឺរិនច ះឱនលយដ ើយ។ ប៉ែ ខ្នត អ្នកម្រត្ូវ
សា្សប់បង្គសប់ ដហើយកាន់ និងម្របត្ិបត្តិតារបទ្បញ្ជសរបស់ម្រពះអ្ងគ ខ្ដលខ្ុំម្របគល់ឱសយ
អ្នកដៅនលៃដនះ។

ទ្ ត្ិយកថា ២៨ ១១ ១៣

ភាពម្រកីម្រក ការម្របឹងរស់ និងការខសស័យទ្ ន រិនខ្រនជាដជាគវសនារបស់អ្នកដទ្។ 
អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ជាអ្នកផដល់ករចី រិនខ្រនជាអ្នកស ំខចីពីដគ ជាកសាល រិនខ្រនជាកនទុយដ ើយ! លកខ
ណៈសរសបូរហូរដហៀរគឺជាលកខណៈននម្រពះរជសយម្រពះ។ ដនះជាការសម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្ ជាការ
ានដលើសពីម្រគប់ម្រគ្ន់ ជាចំខ្ណកដទ្វដង!

ខ្ុំដឹងថាអ្នកកំព ងគិត្អ្វី ដបើអ្ ៊ីចងឹម្របាកដជាលអដហើយហ្កសរីដអ្ើយ ប៉ែ ខ្នតជីវិត្ខ្ុំដពល
ដនះរិនដូដចនះដ ើយ។ វរិនអ្ីដទ្ ដយើងរិនសរលឹងដរើលដៅដម្រកាយដ ើយ ខ្ត្ដយើងកំព ង
សរលឹងដរើលដៅអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានបនទូល និងកំព ងរំពឹងពីអ្វីខ្ដលម្រពះរជសយននម្រពះបាន
ខ្ចងអ្ំពីដយើង។ ដបើគ្្សនរូបភាពជាក់លាក់ ខ្ដលជាការសាគសល់នូវអ្វីខ្ដលជាលកខណៈននជីវិត្
ដយើងគួរខ្ត្ានដទ្ ដនាះដយើងនឹងធ្លសក់ចូលកនុងកលលសបិច និងអ្នាទសក់ ម្រពរទំងធ្លសក់ចូលកនុង



ចំណែក្សទ្េដង
ការគិត្ខ្បបផលូវអាម្រកក់របស់ម្របព័នធននបណាដសសាដលាកិយជារិនខាន។ ជំដនឿកំព ងខ្ត្ាន
ភាពម្រសបដៅនឹងអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានម្រពះបនទូលដហើយ គឺរិនខ្រនម្រសបនឹងកាលៈដទ្សៈ
របស់ដយើងដទ្។ 

រ ននឹងឈានដល់ការខ្ចករំខ្លកអ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបដម្រងៀនម្ររិនោ
និងខ្ុំអ្ំពីចំខ្ណកដទ្វដង ដនាះខ្ុំចង់ខ្ចករំខ្លកម្របាប់ដល់អ្នកនូវសាច់ដរឿងរួយកនុងគរពីរ
សរពនធដរម្រត្ីលែី ខ្ដលខ្ុំដជឿថា វជាដរឿងដ៏អ្សាចសរសយបំផ ត្អ្ំពីចំខ្ណកដទ្វដង។

សាច់ដរឿងខ្ដលខ្ុំចង់ម្របាប់អ្នកដៅដពលដនះគឺជាដរឿងរួយខ្ដលអ្នកធ្លសប់បានឮជា
ដម្រចើនដលើកដម្រចើនសារកដហើយ ខ្ត្ម្របខ្ហលជាអ្នក
រិនបានឮពីវកនុងបរិបទ្ននចំខ្ណកដទ្វដង ឬការ
យល់ដឹងពីម្រពះរជសយននម្រពះខ្ដលអ្នកានដៅដពល
ដនះ។ សាច់ដរឿងដនះានខ្ចងកនុងគរពីរលូកា ជំពូក
១៥ ជាសាច់ដរឿងសដីពីកូនដៅខ្ដលចាយខជះខាជសយ។ 
សូរដៅបនតអានសាច់ដរឿងដនះជារួយខ្ុំណា។ ខ្ុំ
ដឹងថាអ្នកធ្លសប់បានអានវពីរ នរក ខ្ត្ដយើងម្រត្ូវ
អានវជារួយគ្្សដោយការយល់ដឹងលែី 
រួយ។

ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលដទ្ៀត្ថា៖ ានប រសរួយរូបានកូនម្រប សពីរ
នាក់។ កូនដៅនិយយដៅឪព កថា ដលាកឪព ក! សូរខ្ចកដករររត្កឱសយកូនរក
។ ឪព កក៏ខ្ចកររត្កឱសយកូន។ ប៉ែ នា្សននលៃដម្រកាយរក កូនដៅម្របរូលម្រទ្ពសយសរសបត្តិ រួច
ចាកដចញដៅម្រស កឆងសយ។ ដៅម្រស កដនាះ កូនដៅបានខជះខាជសយបងហិនម្រទ្ពសយសរសបត្តិ
របស់ខលួនអ្ស់ដៅ។ ដពលចាយវយម្រទ្ពសយសរសបត្តិអ្ស់ដហើយ ជួនជាដកើត្ទ្ រភិកសស
យ សងខាលសំងដៅកនុងម្រស ក កូនដៅដនាះចាប់ដផដើរខវះខាត្។ គ្ត្់ក៏ដៅស  ីនួលអ្នក
ម្រស កា្សក់ ដគដម្របើគ្ត្់ឱសយដរើលម្រជូកតារខ្ម្រសចាកសរ។ គ្ត្់ចង់ចខ្រអត្ម្រកពះនឹងចំណី
ខ្ដលដគោក់ឱសយម្រជូកស ដីនាះណាស់ ខ្ត្គ្្សនអ្នកណាឱសយបរិដភាគដ ើយ។ 

ដពលដនាះ កូនដៅភាញសក់ខលួន ដហើយរិះគិត្កនុងចិត្តថា អ្នកបដម្ររើរបស់ឪព ក
អ្ញស ទ្ធខ្ត្ានរហូបអាហ្របរិដភាគហូរដហៀរទំងអ្ស់គ្្ស រីឯដៅទ្ីដនះវិញ អ្ញ
សឹងខ្ត្ោច់ដ ះសាលសប់។ អ្ញម្រត្ូវខ្ត្វិលម្រត្ ប់ដៅរកឪព កអ្ញវិញ ដហើយជម្រាប

ជុំពនឿក្ុំេុងដត្ម្នភាេព្វប
នឹងអែីដែលព្េះជាម្ចាវ់ម្ន
ព្េះបនទូលព ើ  គឺមិនដមន
ព្វបនឹងកាលៈពទវៈរបវ់
ព ើងពទ។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

គ្ត្់ថា ដលាកឪព ក កូនបានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើបាបខ សនឹងម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជា
ាចសស ់ កូនក៏បានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើបាបខ សនឹងដលាកឪព កខ្ដរ។ រិនគួរឱសយដលាកឪព ក
រប់ខ្ុំដនះជាកូនដទ្ៀត្ដទ្ សូរដលាកឪព កចាត្់ទ្ កកូនជាអ្នកបដម្ររើច ះ ។ ល ះគិត្
ដូដចា្សះដហើយ កូនដៅក៏វិលម្រត្ ប់ដៅរកឪព កវិញ។

កាលឪព កដឃើញកូនពីចាងសយ គ្ត្់ានចិត្តអាណិត្អាសូរនម្រកខ្លង ក៏
រត្់ដៅទ្ទ្ួលកូន ដហើយឱបដលើបដទ្ៀត្ផង។ កូនដៅជម្រាបឪព កថា ដលាកឪព ក 
កូនបានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើបាបខ សនឹងម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់ កូនក៏បាន
ម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើបាបខ សនឹងដលាកឪព កខ្ដរ រិនគួរឱសយដលាកឪព ករប់ខ្ុំដនះជាកូន
ដទ្ៀត្ដទ្ ។ 

ឪព កម្របាប់ពួកអ្នកបដម្ររើថា ចូរដៅយកសដរលៀកបំ ក់លអៗបំផ ត្ រក
 ក់ឱសយកូនខ្ុំជាម្របញាប់ ដហើយយកចិដញ្ចៀន និងខ្សសបកដជើង រក ក់ឱសយផង។ ចូរ
យកកូនដគ្ខ្ដលដយើងបានបំប៉ែនទ្ ក រកកាប់ជប់ដលៀងឱសយសបសាយច ះ ដសបិត្កូន
ខ្ុំដនះបានសាលសប់ដៅដហើយ ខ្ត្ឥ ូវរស់ដ ើងវិញ វវដងវងបាត្់ ខ្ត្ឥ ូវដនះ ខ្ុំរក
ដឃើញវិញដហើយ ។ ដគនាគំ្្សជប់ដលៀងយ សងសបសាយ។

ដពលដនាះ កូនចសបងដៅឯចាកសរ។ កាលគ្ត្់ម្រត្ ប់រកជិត្ដល់ផទះវិញ ឮ
សនូរត្ូរសយត្ង្រនតី និងចដម្ររៀងរបាំ គ្ត្់ដៅអ្នកបដម្ររើា្សក់រកសួរថា ានការអ្វីដកើត្ដ ើ
ង។ អ្នកបដម្ររើដឆលើយថា បអូនដលាកម្រត្ ប់រកវិញដហើយ។ ឪព ករបស់ដលាកឱសយដគ
កាប់កូនដគ្ខ្ដលដយើងបំប៉ែនដនាះ ដម្រ ះកូនដៅរបស់ដលាកបានម្រត្ ប់រកវិញ
ដោយស ខសានត ។ 

កូនចសបងខឹងណាសរ់ិនម្រពរចូលផទះដទ្ ឪព កដចញរកអ្ងវរឱសយចូល។ កូន
ចសបងនិយយដៅឪព កថា ខ្ុំបានដៅបដម្ររើដលាកជាដម្រចើនឆ្សរំកដហើយ ខ្ុំរិន
ខ្ដលដ្វើខ សនឹងបទ្បញ្ជសរបស់ដលាកម្រត្ង់ណាដ ើយ ខ្ត្ដលាករិនខ្ដលឱសយកូន
ពខ្ព ដដើរសបីឱសយខ្ុំកាប់ជប់ដលៀងជារួយរិត្តភកដិទល់ខ្ត្ដសាះ សូរសបីខ្ត្រួយក៏រិន
ខ្ដលផង។

ដពលកូនដលាកម្រត្ ប់រកវិញ ដលាកបានកាប់កូនដគ្បំប៉ែនទ្ទ្ួលវ ដរើ
ល៍ វដនះបានបំផ្លសញម្រទ្ពសយសរសបត្តិដលាកទំងអ្ស់ជារួយម្រសីញី ។



ចំណែក្សទ្េដង
 ឪព កនិយយដៅកូនថា កូនដអ្ើយ ឯងដៅជារួយឪព កជានិចចរហូត្

ណាកូន អ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលជារបស់ឪព ក ក៏ជារបស់កូនខ្ដរ។ ដយើងម្រត្ូវខ្ត្
សបសាយរីករយ ដសបិត្បអូនរបស់ឯងខ្ដលបានសាលសប់ដៅដនាះ ឥ ូវដនះ រស់ដ ើងវិញ
ដហើយ។ វបានវដងវងបាត្់ ខ្ត្ឥ ូវដនះ ដយើងរកដឃើញវិញដហើយ ។

លូកា ១៥ ១១ ៣២ 

ដៅកនុងសាច់ដរឿងដនះ ដយើងដរើលដឃើញថា កូនបអូនបានចាកដចញពីផទះដោយយក
ជារួយនូវចំខ្ណកននម្រទ្ពសយសរសបត្តិរបស់ខលួន។ ដនះជាដសចកដីលរអិត្ដ៏សំខាន់អ្ំពីសាច់ដរឿង
ដនះ ដសបិត្វនិយយសំដៅដលើចំខ្ណកននររត្ករបស់គ្ត្់។ ចូរសាគសល់ថា កូនម្រប សដៅដនះ
បានទ្ទ្ួលចំខ្ណកននររត្ករបស់ខលួនរួចដៅដហើយ គ្ត្់រិនបានទរទរនូវចំខ្ណកននម្រទ្ពសយ
សរសបត្តិបខ្នថរដទ្ៀត្ដទ្។ 

កូនដៅនិយយដៅឪព កថា ដលាកឪព ក! សូរខ្ចកដករររត្កឱសយកូន
រក ។ ឪព កក៏ខ្ចកររត្កឱសយកូន។

ចំណុចបនាទសប់រកដទ្ៀត្ សាច់ដរឿងដនះក៏បានម្របាប់ដយើងពីកខ្នលងខ្ដលកូនម្រប សដៅ
ដនះបានដៅ៖ ដៅម្រស កឆងសយ។ វជាការសំខាន់ខ្ដលអ្នកយល់ថា កូនដៅដនះបានដចកដចញ
ពីផទះឪព ក ដោយបញ្ជសក់ថាគ្ត្់បានដបាះបង់ដចាលនូវការផគត្់ផគង់ ការការ ររបស់ខលួន និង
ចសាប់របស់ម្របដទ្សខ្ដលានដៅដលើទ្ឹកដីម្រស កឪព កខលួន។ គ្ត្់បានចាចដចញដៅម្រស ក
ឆងសយ ខ្ដលជាទ្ីខ្ដលានចសាប់ដផសសងគ្្ស និងានខ្បបខ្ផនជីវិត្ដផសសងគ្្ស។ ខ្ុំរិនម្របាកដដទ្
ថាដត្ើកូនដៅដនះពិត្ជារិនដឹងថាខលួនកំព ងដ្វើអ្វីឬយ សងណា។ ខណៈដពលខ្ដលខលួនកំព ង
រស់ដៅកនុងផទះរបស់ឪព ក គ្ត្់រីករយនឹងអ្ត្ថម្របដយជន៍ននភាពជាកូនម្រប ស។ ដពលគ្ត្់
កំព ងរស់ដៅទ្ីដនាះ អ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលឪព កាន គឺស ទ្ធខ្ត្អាចយកបានទំងអ្ស់។ ប៉ែ ខ្នត
ដោយរូលដហត្ រួយចំនួន គ្ត្់ក៏ានអាររែណ៍ថា ខលួនហ្ក់ដូចជាខវះអ្វីរសា សង ខ្ដលគ្ត្់ម្រត្ូវ
បានដបាកបដញ្ឆសត្ដោយឱកាសខ្ដលានដៅកខ្នលងដផសសងដទ្ៀត្។

ដៅកនុងភាពពិត្ជាក់ខ្សដង ម្របសិនដបើអ្នករិនបានរកដឃើញ ដនាះម្រពះដយស ូកំព ង
ម្របាប់ដយើងពីសាច់ដរឿងននរន សសសដលាក ជាសាច់ដរឿងរបស់អ្ោំ។ ដៅកនុងសាច់ដរឿងដនះ អ្ោំ
ជាកូនម្រប សដៅខ្ដលបានចាកដចញពីផទះឪព ក។ អ្ោំជាា្សក់ខ្ដលយល់ថា គ្ត្់នឹងាន
អ្នាគត្ម្របដសើរជាងដនះដបើដៅកខ្នលងណារួយដម្រៅពីការម្រត្ឹរដៅបនដបដម្ររើម្រពះជាាចសស់ ខ្ដល



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ជាឪព ករបស់ខលួន។ ខ្ុំដឹងថាអ្នកកំព ងគិត្ថា អ្ ៊ីចឹង ម្របសិនដបើអ្ោំជាកូនដៅ ដត្ើកនុងសាច់
ដរឿងដនាះ នរណាជាកូនចសបងខ្ដលដៅបនដសា្សក់ដៅកនុងផទះ  ខ្ុំនឹងបង្ហសញចដរលើយននសំណួរ
ដនះដៅខ្ផនកខាងច ងននការពិភាកសាដនះ ខ្ត្សម្រាប់ដពលដនះ ដយើងម្រគ្ន់ខ្ត្ចាំថា អ្ោំជាកូន
ដៅខ្ដលបានចាកដចញពីផទះ។

ដទះជាអ្ោំ និងដអ្វ សានអ្វីម្រគប់យ សង ក៏ពួកដគម្រត្ូវបានបដញ្ឆសត្ឱសយដជឿថា ដៅ
កខ្នលងដផសសងដទ្ៀត្ាននូវអ្វីដម្រចើនជាងការខ្ដលម្រត្ឹរសា្សក់ដៅផទះឪព ក ដហើយក៏សដម្ររចចិត្ត
ចាកដចញដៅ ដោយគ្ត្់បានង្ករកសថិត្ដម្រការរោឋសភិបាលលែី ខ្ដលជាដលាកិយលែី ដោយ
ាននូវចសាប់ម្របត្ិបត្តិការលែី។ ម្រពះគរពីរដៅវថា ដលាកិយននភាពងងឹត្ ខ្ដលម្រត្ូវបានសាតាំង
ម្រត្ួត្ម្រតា។ ខ្ុំរិនម្របាកដថាដត្ើអ្ោំានអាររែណ៍ភ័យរនធត្់ដោយភាពម្រកីម្រក និងភាពអ្ស់
សងសឃឹរននដលាកិយលែីដនះឬអ្ត្់ដទ្។ ជាដំបូង ម្រគប់យ សងដរើលដៅហ្ក់ដូចជាអ្សាចសរសយណា
ស់។ ដរបណាគ្ត្់ានម្របាក់ដៅកនុងនដ ដនាះវការជប់ដលៀងដ៏្ំរួយ! ប៉ែ ខ្នតដល់ដពលខ្ដល
គ្ត្់ដឹងថាខលួនបានម្របម្រពឹត្តខ ស ដនាះគឺយឺត្ដពលដៅដហើយ។ បនាទសប់រក ដោយគ្ត្់បាន
ខជះខាជសយររត្ករបស់ខលួនអ្ស់ ដទ្ើបគ្ត្់ដឹងថាខលួនកំព ងវដងវង។ ចិត្តរបស់គ្ត្់ខ្ដលធ្លសប់ខ្ត្
ដ រដពញដោយនិរិត្ត ដពលដនះបានក៏បានម្រត្ឹរខ្ត្ដផ្្សត្ដលើកិចចការម្របចាំនលៃដដើរសបីបានម្រត្ឹរ
ខ្ត្ដ្វើរស់។ ដ លគឺគ្្សនសម្រាប់នលៃខ្សអកដ ើយ។ វបានខ្ត្សម្រាប់នលៃដនះ ដហើយនលៃក៏គ្្សនអ្វី
អាចសនសាបានដ ើយ។

ប៉ែ នា្សននលៃដម្រកាយរក កូនដៅម្របរូលម្រទ្ពសយសរសបត្តិ រួចចាកដចញដៅម្រស ក
ឆងសយ។ ដៅម្រស កដនាះ កូនដៅបានខជះខាជសយបងហិនម្រទ្ពសយសរសបត្តិរបស់ខលួនអ្ស់ដៅ។

ដពលដនះ កូនដៅបានដឹងថាខលួនកំព ងដៅកនុងដលាកិយរួយខ្ដលានភាពខវះខាត្
ទំងម្រស ង ជាដលាកិយខ្ដលានខ្ត្ភាពអ្ត្់ឃ្លសនយ សង្ៃន់្ៃរ។ កូនម្រប សដនះក៏ពសាយរ
នឹកគិត្ពីអ្វីខ្ដលខលួនកំព ងដរើលដឃើញ គឺថារន សសសា្សកំព ងខ្ត្សាលសប់ដោយភាពអ្ត្់ឃ្លសន។ 
ដោយខលួនជារន សសសខ្ដលចាកដចញពីផទះខ្ដលាពភាពសរសបូរសបសាយ ដនាះដគពិបាកចិត្ត
កនុងការម្រត្ិះរិះពិចារណាពីអ្វីខ្ដលខលួនបានដឃើញ។ ប៉ែ ខ្នតដសចកដីដម្រសកឃ្លសនខ្ដលកំព ងដ្វើទ្ កខ
ដល់ម្រកពះរបស់គ្ត្់ រំឭកគ្ត្់ថា អ្វីខ្ដលគ្ត្់បានដឃើញដនាះគឺពិត្ម្របាកដណាស់។ ដដើរសបី
ានជីវិត្រស់ដៅ ដពលដនះគ្ត្់ម្រត្ូវបងខំចិត្តដដើរស ំទនដៅតារផលូវ។ ដៅកនុងដលាកិយដ៏ដ្្ស
ងងឹត្ដនះ ខ្ផនដីផដល់ដភាគផលខ្ត្បនាលស និងអ្ញ្ចសញប៉ែ ដណា្សះ ដហើយដដើរសបីឱសយទ្ទ្ួលបានដភាគ
ផល គឺានខ្ត្ការកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា។ ដោយកំព ងម្រត្ូវការជំនួយជាខាលសំង 



ចំណែក្សទ្េដង
ដទ្ើបប រសដនាះបានស ំឱសយដគជួយខលួន។ ប៉ែ ខ្នតម្រគប់គ្្សក៏កំព ងសថិត្កនុងសាថសនភាពដូចគ្្ស។ គ្្សន
នរណាា្សក់នឹងោក់ទនជាដម្រចើនដល់គ្ត្់ដនាះដទ្ ដសបិត្ពួកដគក៏ស ទ្ធខ្ត្កំព ងឆលងកាត្់នូវ
ដម្រគ្ះទ្ រភិកសសយ សង្ៃន់្ៃរដូចខ្ត្គ្ត្់ខ្ដរ។

ដពលដវលាកំណត្់រួយបានដកើត្ដ ើងខ្បបដនះសម្រាប់ប រសវ័យដកែងដនះ ខ្ដលជា
របត្់រួយខ្ដលបានជះឥទ្ធិពលរកដលើអ្នក និងខ្ុំ ម្រពរទំងរន សសសជាត្ិម្រគប់គ្្សផង។ ជា
ដលើកដំបូងដៅកនុងជីវិត្របស់ខលួន កូនម្រប សដៅក៏បានស ំដគដ្វើជា នួលបដម្ររើ ដោយដ្វើការស ី
 នួល ការដ្វើការពលករែដោយកាលសំងបាយ។ ដនះគឺជាការដបើកកកាយបង្ហសញពីអ្ត្ត
សញ្ញសណពិត្ និងបញ្ជសក់ថាគ្ត្់ជានរណាឱសយពិត្ម្របាកដ។ គ្ត្់រិនខ្រនជាកូនម្រប សរបស់
ប រសដ៏ានកិត្សាន ភាព ខ្ដលានកិត្តយស និងម្រទ្ពសយសរសបត្តិដទ្ គ្ត្់ជាអ្នកយរគ ក ជា
អ្នកកាប់សាច់ ឬជាភា្សក់ង្រអ្ចលនវត្ថុ ឬជាអ្នករត្់សំប ម្រត្ និងានដម្រចើនដទ្ៀត្។ ដពលដនះ 
ដគសាគសល់តាររយៈអ្វីខ្ដលគ្ត្់ដ្វើ រិនខ្រនសាគសល់ពីលកខណៈថាគ្ត្់ជានរណាដនាះដទ្! គ្ត្់
បានបាត្់បង់អ្ត្តសញ្ញសណរបស់ខលួនដហើយ! ជាការបញ្ជសក់បខ្នថរពីការបាត្់បង់អ្ត្ត
សញ្ញសណរបស់គ្ត្់បខ្នថរដទ្ៀត្ ម្រពះដយស ូក៏ានបនទូលថា គ្ត្់ានការអ្ស់សងសឃឹរយ សង
ខាលសំងរហូត្ដល់គ្ត្់ទ្ទ្ួលយកការង្រជាអ្នកោក់ចំណីឱសយសត្វម្រជូកចិញ្ចឹរ។ សត្វម្រជូកម្រត្ូវ
បានសាសន៍យូោចាត្់ទ្ កថាជាសត្វរិនសាអសត្ ដហើយម្រពះដយស ូក៏ានបនទូលម្របាប់បណាដស
ហវូងរន សសសថា ដពលដនះកូនដៅា្សក់ដនះអ្ស់សងសឃឹរយ សងខាលសំងរហូត្ដល់គ្ត្់បាត្់បង់នូវ
ការដរើលដឃើញពីដគ្លបំណងជីវិត្ខ្ដលគ្ត្់អាចធ្លសប់ានពីរ នរក។ ដពលដនះគ្ត្់រស់
ដៅកនុងជីវិត្ខ្ដលានខ្ត្ភាពអាា សស់ និងគួរឱសយសអប់។ ភាពខពង់ខពស់ខ្ដលគ្ត្់ធ្លសប់ាន 
ដពលដនះវម្រគ្ន់ខ្ត្ជាការចង់ចាំពីចាងសយប៉ែ ដណា្សះ។ 

ដពលចាយវយម្រទ្ពសយសរសបត្តិអ្ស់ដហើយ ជួនជាដកើត្ទ្ រភិកសសយ សងខាលសំងដៅ
កនុងម្រស ក កូនដៅដនាះចាប់ដផដើរខវះខាត្។ គ្ត្់ក៏ដៅស ី នួលអ្នកម្រស កា្សក់ ដគដម្របើ
គ្ត្់ឱសយដរើលម្រជូកតារខ្ម្រសចាកសរ។ គ្ត្់ចង់ចខ្រអត្ម្រកពះនឹងចំណីខ្ដលដគោក់ឱសយ
ម្រជូកស ីដនាះណាស់ ខ្ត្គ្្សនអ្នកណាឱសយបរិដភាគដ ើយ។

ខ្ុំសងសឃឹរថាអ្នកដរើលដឃើញនូវភាពស ីម្រត្ួត្គ្្សរវងសាច់ដរឿងដនះ និងសាច់ដរឿង
របស់រន សសសជាត្ិនាដពលបចចុបសបននដនះ។ ដៅដពលរន សសសពីរនាក់ជួបគ្្ស ដត្ើពួកដគនិយយពី
អ្វី  ដត្ើអ្នកម្របកបរ ខរបរអ្វីដដើរសបីចិញ្ចឹរជីវិត្  ឬ ដត្ើអ្នកដ្វើការអ្វីខ្ដរ ឬ ដត្ើអ្នកម្របកប
ការង្រអ្វី ដៅដពលអ្នកសួរនរណាា្សក់ថាពួកដគជានរណា ជា្រែតាពួកដគនឹងម្របាប់អ្នកពី



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

អ្វីខ្ដលពួកដគដ្វើ។ ដត្ើដហត្ អ្វីដៅ ដម្រ ះដៅកនុងម្របព័នធននបណាដសសាដលាកិយដនះ ដយើង
ស ទ្ធខ្ត្បានបាត្់បង់នូវអ្ត្តសញ្ញសណរបស់ខលួន ដហើយកំព ងពសាយរខ្សវងរកវទំងដវទ្នា។ 
ដយើងក៏ម្របឹងចរលងពីអ្នកណាខ្ដលទក់ទញចំណាប់អាររែណ៍ និងដរើលដៅហ្ក់ដូចជាាន
ភាពសំខាន់។ ទំងដនះស ទ្ធខ្ត្រកពីការសដម្ររចចិត្តរបស់អ្ោំខ្ដលបានចាកដចញពីផទះ
របស់ឪព ក។ ដៅកនុងផនត្់គំនិត្ននការម្របឹងរស់របស់ដយើង ដនាះដយើងបានបាត្់បង់នូវការដរើល
ដឃើញពីលកខណៈថាដយើងជានរណាឱសយពិត្ម្របាកដ។ ប៉ែ ខ្នត ចូរានចិត្តកាលសហ្នដ ើង កូនដៅ
ដៅកនុងសាច់ដរឿងរបស់ដយើងរិនសា្សក់ដៅកនុងម្រទ្ ងម្រជូកគម្រគិចដទ្ៀត្ដទ្។ ដហើយដបើដយើងតារ
ោនសាច់ដរឿងបនដដទ្ៀត្ ខ្ុំសងសឃឹរថាអ្នករកដឃើញថា ខលួនក៏រិនម្រត្ូវការសា្សក់ដៅកខ្នលងគម្រគិច
ខ្បបដនាះខ្ដរ។ 

ម្រពះគរពីរខ្ចងថា នលៃរួយកូនដៅបានភាញសក់ខលួន និងនឹកចាំពីផទះរបស់ឪព កខលួន ខ្ដល
សូរសបីខ្ត្អ្នកបដម្ររើក៏ានរបស់បរិដភាគរិនខវះផង។ ខ្ុំនឹកម្រសនរដល់សភាពរបស់គ្ត្់ខ្ដល
កំព ងឃ្លសនខាលសំងរហូត្នឹកដល់អ្ន សសាវរីយ៍ខ្ដលធ្លសប់ានអាហ្រលអៗបរិដភាគ។ ដលាកហ្រ ូ
ដជាពូរបស់ខ្ុំ ធ្លសប់ជាអ្នកកាន់ប៉ែ សតិ៍វិទ្សយុទក់ទ្ងដោយដបើកយនដដហ្ះ កនុងអ្ំ ុងស
ង្រង្គសរដលាកដលើកទ្ី២។ គ្ត្់ានកំដណើត្ដចញពីសហគរន៍កសិកររួយ និងជាម្រគួសារក
សិករ។ ជាដរៀងរល់នលៃអាទ្ិត្សយ ា្សយរបស់គ្ត្់ខ្ត្ងខ្ត្ដរៀបចំរហូបអាហ្រយ សងដម្រចើនដូចជា ា ស
ន់បំពង ដំ ូងដចៀន នំប ័ងដ្វើដោយខលួនឯង សខ្ណតកដខៀវ និងបខ្នលដ៏ានរសជាត្ិឆងសញ់ជា
ដម្រចើនរ ខដទ្ៀត្។ ដហើយម្របាកដណាស់ថា ពួកដគខ្ត្ងខ្ត្ាននំខ្នកដ្វើដោយខលួនឯងសម្រាប់
ជាបខ្ងអរលាងាត្់ដទ្ៀត្ផង។ ខ្ុំដឹងដោយផ្ទសល់ថាអាហ្រទំងដនាះឆងសញ់យ សងណា ពីដម្រ ះ
ា្សយរបស់គ្ត្់ គឺជាដលាកយយរបស់ខ្ុំ។

យនតដហ្ះរបស់ពូខ្ុំម្រត្ូវបានបាញ់ទ្ាលសក់ដោយពួកអាលលឺរ៉ែង់កនុងអ្ំ ុងដពលស
ង្រង្គសរ ដហើយគ្ត្់បានចំណាយដពលជាដម្រចើនខ្ខដៅកនុងជំរំគ កអាលលឺរ៉ែង់។ ដៅទ្ីដនាះ ដសទើរខ្ត្
គ្្សនអាហ្រទល់ខ្ត្ដសាះ។ នលៃរួយ ខ្ុំបានសួរពូរបស់ខ្ុំថាដត្ើគ្ត្់អាចរស់ដរៀនបានយ សង
ដូចដរដចកនុងដពលដវលាទំងដនាះ ដហើយគ្ត្់ក៏បានម្របាប់ខ្ុំថា អ្វីខ្ដលគ្ត្់នឹងដឃើញដនាះ គឺ
គ្្សនអ្វីដម្រៅពីការរកផទះវិញ រកដរើលាន់បំពង និងដំ ូងដចៀនរបស់ា្សយគ្ត្់ដទ្។ ខ្ុំដជឿ
ជាក់ថា កូនម្រប សដៅដនះក៏ានបទ្ពិដសា្ម្រសដដៀងគ្្ស ដហើយក៏បានដឹងថាខលួនបាន
បាត្់បង់អ្វី។ ប៉ែ ខ្នតគ្ត្់រិនបានទរទរនូវម្រទ្ពសយសរសបត្តិដទ្ៀត្ដទ្ ដោយខលួនបានទ្ទ្ួលនូវអ្វី
ម្រគប់យ សងខ្ដលជាម្រទ្ពសយសរសបត្តិរបស់ឪព កគ្ត្់រួយដៅដហើយ។ ដូចដនះ គ្ត្់ក៏នឹកដឃើញ



ចំណែក្សទ្េដង
ខ្ផនការរួយ។ គ្ត្់នឹងម្រត្ ប់ដៅផទះវិញ រួចស ំឪព កឱសយម្រពរជួលគ្ត្់ជាអ្នកបដម្ររើ។ ដៅកនុង
គំនិត្របស់គ្ត្់ ានខ្ត្ជដម្ររើសដ្វើការជាករែការ ជាអ្នកស ី នួលខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ។

ដពលដនាះ កូនដៅភាញសក់ខលួន ដហើយរិះគិត្កនុងចិត្តថា អ្នកបដម្ររើរបស់ឪព ក
អ្ញស ទ្ធខ្ត្ានរហូបអាហ្របរិដភាគហូរដហៀរទំងអ្ស់គ្្ស រីឯដៅទ្ីដនះវិញ អ្ញ
សឹងខ្ត្ោច់ដ ះសាលសប់។ អ្ញម្រត្ូវខ្ត្វិលម្រត្ ប់ដៅរកឪព កអ្ញវិញ ដហើយជម្រាប
គ្ត្់ថា ដលាកឪព ក កូនបានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើបាបខ សនឹងម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជា
ាចសស ់ កូនក៏បានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើបាបខ សនឹងដលាកឪព កខ្ដរ។ រិនគួរឱសយដលាកឪព ក
រប់ខ្ុំដនះជាកូនដទ្ៀត្ដទ្ សូរដលាកឪព កចាត្់ទ្ កកូនជាអ្នកបដម្ររើច ះ ។ ល ះគិត្
ដូដចា្សះដហើយ កូនដៅក៏វិលម្រត្ ប់ដៅរកឪព កវិញ។

ដូចដនះ គ្ត្់ក៏ដដើរសំដៅដៅផទះជារួយខ្ផនការរបស់ខលួន និងបានស ំឪព កទ្ កឱ
កាសឱសយខលួនបានដ្វើការដដើរសបីបដូរកខ្នលងសា្សក់ដៅ និងានអាហ្រសម្រាប់បរិដភាគ។ ប៉ែ ខ្នតម្រពះ
គរពីរក៏បានខ្ចងអ្ំពីលទ្ធផលដ៏អ្សាចសរសយរួយដៅកនុងសាច់ដរឿងដនះ។ ដៅដពលរកដល់ជិត្ផទះ 
ឪព កដរើលដឃើញកូនពីចាងសយ រួចក៏រត្់ដៅរកកូនដោយបានឱបកូនយ សងខ្ណន។ ចាប់ពី
ចំណុចដនះត្ដៅ សាច់ដរឿងដនះគួរខ្ត្ម្រត្ូវបានដៅថា សាច់ដរឿងននដសចកដីម្រសលាញ់របស់
ឪព ក ដម្រ ះថាឪព កបានឱបកូន ដបើដទះបីជាកូនដនាះានម្របឡាក់ដពញដោយលារកម្រជូ
ក។ ការដ្វើខ្បបដនះ ពួកអ្នកសា្សប់ខ្ដលជាសាសន៍យូោបានដឹងថា ការឱបដនះនឹងដ្វើឱសយ
ឪព កដនាះរិនបរិស ទ្ធខ្ផនកវិញ្ញសណផងខ្ដរ។ ប៉ែ ខ្នតឪព កស ខចិត្តកាលសយជារិនបរិស ទ្ធជំនួស
កូនម្រប សរបស់ខលួន។ ដពលដនាះគ្ត្់ក៏បានដៅដគឱសយយកសដរលៀកបំ ក់លអបំផ ត្ខ្ដលគ្ត្់
ាន និង ក់ឱសយកូនម្រប សរបស់ខលួនដដើរសបីម្រគបដលើភាពកកវក់របស់កូនដៅ។ គ្ត្់ក៏បានយក
ចិដញ្ចៀនម្រតា ខ្ដលត្ំណាងឱសយសិទ្ធិអ្ំណាចរបស់គ្ត្់ និងបានបំ ក់ដលើម្រារនដកូនម្រប ស
របស់គ្ត្់។ គ្ត្់បានផដល់ខ្សសបកដជើងឱសយកូន ក់ ខ្ដលបញ្ជសក់ថា ដពលដនះគ្ត្់អាចចូល
ដៅដម្របើម្របាស់ម្រទ្ពសយសរសបត្តិទំងរូលបាន។ ប៉ែ ខ្នតានរបស់ច ងដម្រកាយរួយខ្ដលឪព កបានឱសយ
កូនដៅខ្ដលបណាដសលឱសយកូនបងខឹងសរសាដនាះ។ ឪព កបានបង្គសប់ឱសយដគសាលសប់កូនដគ្ខ្ដល
បានបំប៉ែនទ្ ករួយកសាល និងដរៀបចំទ្ទ្ួលសម្រាប់ការវិលម្រត្ ប់របស់កូនម្រប សគ្ត្់។ ដបើ
ដទះជារិនស័កតិសរ កូនម្រប សដៅម្រត្ូវបានផដល់រកវិញនូវត្ួនាទ្ី និងអ្ត្ថម្របដយជន៍ននភាព
ជាកូនម្រប ស ដោយបានផដល់កិត្តិយសដោយដបើកចំហ និងដោយដសរីកនុងនារជាកូនម្រប ស 
ដហើយក៏ម្រត្ូវបានសា្សរនូវត្ួនាទ្ីរបស់ខលួនពីរ នខ្ដលជាកូនម្រប សដៅកនុងផទះដនាះ។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ហនឹងដហើយ ច ះដត្ើការទំងអ្ស់ដនះានអ្វី ក់ព័នធនឹងចំខ្ណកដទ្វដង គឺ ក់ព័នធ
ម្រគប់យ សង។ ម្រពះដយស ូដម្របើសាច់ដរឿងរួយដនះដោយកូនម្រប សដៅចាកដចញពីផទះ និងវិលម្រត្
 ប់រកផទះវិញ ដម្រ ះអ្នកសា្សប់ម្រពះអ្ងគ ខ្ដលានវបសប្រ៌ខ្បបយូោ នឹងយល់នូវអ្វីខ្ដល
សាច់ដរឿងដនាះចង់បង្ហសញ និងយល់ពីអ្វីខ្ដលខ្ុំចង់ម្របាប់អ្នក។ ដៅកនុងវបសប្រ៌របស់ពួកយូ
ោ កូនម្រប សចសបងនឹងម្រត្ូវទ្ទ្ួលនូវចំខ្ណកដទ្វដងដោយសវ័យម្របវត្តិ។ អ្នកដៅចាំដទ្ កូនម្រប ស
ចសបងរិនបានចាកដចញដទ្ ប៉ែ ខ្នតជាកូនម្រប សដៅដៅវិញដទ្ខ្ដលបានចាកដចញ និងវិលម្រត្
 ប់រកវិញ។ អ្នកក៏នឹងដៅនឹកចាំថា ដៅដពលគ្ត្់បានចាកដចញដៅ គ្ត្់បានយកដៅ
ជារួយគ្ត្់នូវចំខ្ណកម្រសបចសាប់ននម្រទ្ពសយសរសបត្តិ ខ្ដលជាចំខ្ណកម្រសបចសាប់។ ដពលដនះ
គ្ត្់រិនបានទរទរបខ្នថរនូវម្រទ្ពសយសរសបត្តិ ឬអ្វីដផសសងដទ្ៀត្ដទ្។ ប៉ែ ខ្នតដៅដពលកូនដៅម្រត្
 ប់រកវិញ ដហើយឪព កបានផដល់ឋានៈដល់គ្ត្់ជាកូនម្រប សដ ើងវិញ ដហើយជាពិដសស 
គ្ត្់បានយកកូនដគ្ខ្ដលបានបំប៉ែនទ្ កដដើរសបីជប់ដលៀងអ្បអ្រដល់ការវិលម្រត្ ប់រកវិញ
របស់កូនដៅ ដនាះកូនចសបងក៏ានចិត្តខឹងសរសា។ កូនម្រប សចសបងគិត្កនុងចិត្តថា កូនដគ្ដនាះ
ជាករែសិទ្ធិរបស់ខលួនដទ្ ដសបិត្វជាខ្ផនករួយននចំខ្ណកម្រទ្ពសយសរសបត្តិរបស់គ្ត្់។ 

ដនះជាចំណុចសំខាន់ខ្ដលខ្ុំចង់ដលើករកបង្ហសញ។ ដទះបីជាកូនដៅបានទ្ទ្ួល
យកចំខ្ណកននម្រទ្ពសយសរសបត្តិរួចដៅដហើយក៏ពិត្ខ្រន ក៏គ្ត្់ម្រត្ូវបានផដល់ឋានៈជាកូនម្រប ស
រកវិញខ្ដរ ដហើយដពលដនះគ្ត្់កំព ងរីករយនឹងចំខ្ណកទ្ីពីររបស់ខលួន។ ចំណុចដនះអាច
ានន័យថា តារពិត្គ្ត្់បានទ្ទ្ួលនូវចំខ្ណកននម្រទ្ពសយសរសបត្តិដទ្វដង។ ចំដ ះការយល់
ដឃើញរបស់កូនចសបង ដរឿងដនះរិនយ ត្តិ្រ៌ដទ្ ដហើយគ្ត្់ក៏បានម្របាប់ដៅឪព កដូដចនះដោយ
កំហឹង។ គ្ត្់បានអ្ះអាងថា គ្ត្់ានភាពដសា្សះម្រត្ង់រហូត្រកដោយបានដ្វើការឱសយឪព ក
រប់ឆ្សំរកដនះ ដហើយបអូនម្រប សដៅា្សក់ដនះរិនបានដ្វើអ្វីដម្រៅខ្ត្ពីដ្វើឱសយម្រគួសារអាា សស់។ ច ះ
ដហត្ អ្វីបានជាគ្ត្់ទ្ទ្ួលបានចំខ្ណកដទ្វដងដៅវិញ

ដូចដនះ ដត្ើវយ ត្តិ្រ៌ខ្ដរឬដទ្  ដបើតារការយល់ដឃើញខ្បបម្របព័នធបណាដសសា
ដលាកិយ ខ្ដលម្រត្ូវកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា ដយើងស ទ្ធខ្ត្អាចនិយយថា វរិន
យ ត្តិ្រ៌ដទ្។ ដយើងម្របខ្ហលជា រដៅខាងកូនម្រប សចសបងខ្ដលដ្វើការដោយដសា្សះម្រត្ង់ 
ដហើយអាចអ្ះអាងពីភាពអ្យ ត្តិ្រ៌យ សងចសាស់លាស់អ្ំពីអ្វីខ្ដលគ្ត្់បានដ្វើសម្រាប់ 
ឪព ក។ 



ចំណែក្សទ្េដង
ប៉ែ ខ្នត ដត្ើដយើងវិនិចេ័យថាអ្វីរួយយ ត្តិ្រ៌ដលើដោយខ្ផអកដលើរូលោឋសនអ្វី  ដត្ើរិនខ្រន

ជាឪព កខ្ដលជាអ្នកវិនិចេ័យ និងសដម្ររចចិត្តថាគ្ត្់ចង់បង្ហសញការដពញចិត្តចំដ ះនរណា
ដទ្ឬ  ការបណតុះបណាដសលរបស់ម្របព័នធបណាដសសាដលាកិយខ្ដលដយើងានដនះ ស ទ្ធខ្ត្អាច
បញ្ជសក់ថា ម្របសិនដបើឪព កផដល់នូវម្រទ្ពសយសរសបត្តិរួយចំខ្ណកដទ្ៀត្ដល់កូនដៅ ដនាះកូន
ម្រប សចសបងនឹងានចំខ្ណកត្ិចជាងដហើយ។ ខ្ត្ដនះរិនខ្រនជាបញ្ហសដទ្។ ឪព កានម្រទ្ពសយ
សរសបត្តិដម្រចើនណាស់ សូរសបីខ្ត្អ្នកបដម្ររើក៏ានរិនខវះខ្ដរ។ ច ះទ្ំរំខ្ត្កូនម្រប សរបស់កាត្់វិញ 
ដត្ើនឹងរឹត្ខ្ត្ានដម្រចើនប៉ែ នណាដៅ។

សាតាំងរិនចង់ឱសយអ្នកដឹងថាម្រពះរបស់ដយើងអ្សាចសរសយប៉ែ នណា ឬសាគសល់ថាដយើងជា
នរណាដនាះដទ្។ វកំព ងនិយយក ហកអ្ំពីម្រពះវរបិតារបស់ដយើងតាំងពីដដើរដំបូងរកដរ៉ែលះ។ 
ដគ្លការណ៍ធ្នារ សប់រងបានបញ្ជសក់ថា ដៅដពលានដម្រគ្ះរហនតរយដកើត្ដ ើង ដរឿងទំង
ដនះជាម្របធ្នស័កតិ (ដម្រគ្ះ្រែជាត្ិរិនអានម្រគប់ម្រគងបាន)។ សាថសប័នខ្ផនកសាសនាបាន
អ្ះអាងថា ម្រពះជាាចសស់សពវម្រពះហឫទ្័យអ្វីខ្ដលចាំបាច់គួរខ្ត្ាន។ រន សសសា្សអ្ះអាងថា 
ម្រពះជាាចសស់ដ្វើដរឿងអាម្រកក់ោក់រន សសសលអ។ ចំខ្ណកសាតាំងចង់ឱសយអ្នកងងឹត្ងងល់ដរើលរិន
ដឃើញថាខលួនឯងជានរណា និងគំនិត្របស់អ្នកដរើលរិនសូវដឃើញថាម្រពះវរបិតារបស់ដយើងអ្
សាចសរសយប៉ែ នណា និងរិនឱសយម្រត្ ប់ដៅរកម្រទ្ង់វិញដោយដួងចិត្តរបស់អ្នកទំងម្រស ង។ ខ្ុំអាច
ធ្នាបានថា ដៅដពលអ្នកពិត្ជាម្រត្ ប់ដៅរកម្រទ្ង់វិញ ដនាះអ្នកនឹងបានដឃើញនូវការទ្ទ្ួល
សាវសគរន៍ដូចខ្ដលដគទ្ទ្ួលកូនដៅដៅកនុងសាច់ដរឿងដនះខ្ដរ។ អ្នកអាចដ លថា ដត្ើកូន
ចសបងជានរណា ដតាះ ចាំដរើលថាដត្ើអ្នកអាចរកដឃើញចំណុចដនះខ្ដរឬដទ្។

ដពលដនាះ កូនចសបងដៅឯចាកសរ។ កាលគ្ត្់ម្រត្ ប់រកជិត្ដល់ផទះវិញ ឮ
សនូរត្ូរសយត្ង្រនតី និងចដម្ររៀងរបាំ គ្ត្់ដៅអ្នកបដម្ររើា្សក់រកសួរថា ានការអ្វីដកើត្ដ ើ
ង។ អ្នកបដម្ររើដឆលើយថា បអូនដលាកម្រត្ ប់រកវិញដហើយ។ ឪព ករបស់ដលាកឱសយដគ
កាប់កូនដគ្ខ្ដលដយើងបំប៉ែនដនាះ ដម្រ ះកូនដៅរបស់ដលាកបានម្រត្ ប់រកវិញ
ដោយស ខសានត ។ 

កូនចសបងខឹងណាសរ់ិនម្រពរចូលផទះដទ្ ឪព កដចញរកអ្ងវរឱសយចូល។ កូន
ចសបងនិយយដៅឪព កថា ខ្ុំបានដៅបដម្ររើដលាកជាដម្រចើនឆ្សរំកដហើយ ខ្ុំរិន
ខ្ដលដ្វើខ សនឹងបទ្បញ្ជសរបស់ដលាកម្រត្ង់ណាដ ើយ ខ្ត្ដលាករិនខ្ដលឱសយកូន
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ពខ្ព ដដើរសបីឱសយខ្ុំកាប់ជប់ដលៀងជារួយរិត្តភកដិទល់ខ្ត្ដសាះ សូរសបីខ្ត្រួយក៏រិន
ខ្ដលផង។

ដពលកូនដលាកម្រត្ ប់រកវិញ ដលាកបានកាប់កូនដគ្បំប៉ែនទ្ទ្ួលវ  
ដរើល៍ វដនះបានបំផ្លសញម្រទ្ពសយសរសបត្តិដលាកទំងអ្ស់ជារួយម្រសីញី ។

 ឪព កនិយយដៅកូនថា កូនដអ្ើយ ឯងដៅជារួយឪព កជានិចចរហូត្
ណាកូន អ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលជារបស់ឪព ក ក៏ជារបស់កូនខ្ដរ។ ដយើងម្រត្ូវខ្ត្
សបសាយរីករយ ដសបិត្បអូនរបស់ឯងខ្ដលបានសាលសប់ដៅដនាះ ឥ ូវដនះ រស់ដ ើងវិញ
ដហើយ។ វបានវដងវងបាត្់ ខ្ត្ឥ ូវដនះ ដយើងរកដឃើញវិញដហើយ ។

កូនចសបងនិយយថា ប៉ែ នា្សនឆ្សំរកដនះ 
គ្ត្់បានម្របឹងខ្ម្របងដ្វើការសម្រាប់ឪព ក ប៉ែ ខ្នត
កនុងអ្ំ ុងដពលននការបដម្ររើដនះ ឪព ករបស់គ្ត្់
រិនខ្ដលផដល់អ្វីឱសយសូរសបីខ្ត្កូនពខ្ពរួយយក
រកជប់ដលៀងជារួយរិត្តភកតិ។ខ្ុំសូរបក
ម្រសាយអ្វីខ្ដលគ្ត្់និយយបនតិច។ «ដលាកឪព កដអ្ើយ ព កពិត្ជាលដរអៀងណាស់!»

ប៉ែ ខ្នត សូរកត្់សាគសល់ពីអ្វីខ្ដលឪព កនិយយម្រត្ ប់រកវិញ។ កូនដអ្ើយ ឯងដៅជារួយ
ឪព កជានិចចរហូត្ណាកូន អ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលជារបស់ឪព ក ក៏ជារបស់កូនខ្ដរ។

 ប់សិន!!!

ដពលដនះដត្ើអ្នកអាចរកដឃើញថាដត្ើកូនចសបងជានរណាដទ្  កូនម្រប សចសបងានភាព
រវល់ដ្វើការខាលសំងដពកសម្រាប់ឪព ករបស់ខលួនដោយាននូវការយល់ខ សអ្ំពីសវ័យស ចរិត្
ដដើរសបីរីករយនឹងរបស់លអៗននឪព ករបស់ខលួន។

អ្វីម្រគប់យ សងខ្ដលឪព កាន ស ទ្ធខ្ត្ជារបស់គ្ត្់ (កូន) ជាយូររកដហើយ។

អ្នកនិយយម្រត្ូវដហើយ កូនចសបងត្ំណាងឱសយម្រកឹត្សយវិន័យននសរពនធដរម្រត្ីដំបូង។ កូន
ចសបងរិនអាចរីករយនឹងអ្ត្ថម្របដយជន៍ននអ្វីខ្ដលានដៅកនុងផទះរបស់ឪព កខលួនដទ្ ដម្រ ះ
គ្ត្់រវល់ខាលសំងដពករិនានដពលស ំការអ្ន ញ្ញសត្ពីឪព ក។ ដទះបីជាកូនចសបងានសិទ្ធិទ្ទ្ួល

ស្តាុំងមិនចង់ឱាយអនក្ែងឹថាព្េះ
របវ់ព ើងអស្ចារាយប ុនណា ឬ
ស្្ាល់ថាព ើងជានរណាព ះពទ។ 



ចំណែក្សទ្េដង
បានចំខ្ណកដទ្វដងកដី ក៏ានខ្ត្កូនដៅដទ្ខ្ដលបានរីករយនឹងចំខ្ណកដនះយ សងពិត្ 
ម្របាកដ។ 

អ្នកគឺជាកូនដៅដនាះដហើយ!

អ្នកាននូវចំខ្ណកដទ្វដង។ អ្នកជាកូនម្រប សខ្ដលទ្ទ្ួលបានដោយរិនខ្ផអកដលើអ្វី
ខ្ដលអ្នកបានដ្វើដទ្ ខ្ត្ខ្ផនកដលើលកខណៈថាអ្នកជានរណាដៅកនុងម្រពះម្រគិសត  ជាប ម្រតាប ម្រត្ីនន
ម្រពះ ដោយរីករយនឹងររត្កខ្ដលអ្នករិនចាំបាច់ដ្វើការដដើរសបីបានវរក ខ្ត្ជាការទ្ទ្ួល
បានពីបិតារបស់អ្នកដោយឥត្គិត្នលល។ 

  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

 

  

 



បរិបូរហូរសហៀរ!

ជំពូក្ ៩ 
បរិបូរហូរសហៀរ! 

ខ្ុំអាចយល់បានថាអ្នកអាចនឹងានអាររែណ៍ថារិនគួរឱសយដជឿដលើចំណងដជើងនន
ជំពូកដនះ ក៏ប៉ែ ខ្នតដនះគឺជាកខ្នលងខ្ដលអ្នកនឹងដ្វើដំដណើរដៅរក គឺដៅរកភាពបរិបូរហូរ 
ដហៀរ។ រិនខ្រនដោយសារខ្ត្ខ្ុំបង្ហសញឱសយអ្នកដឃើញពីខ្ផនការរកល យខ្ដលលែីជាងដគ និង
ទក់ទញជាងដគដទ្ ប៉ែ ខ្នតដោយសារ
ខ្ត្កនុងនារជាប ម្រត្របស់ម្រពះជាាចសស់ 
វគឺជាសិទ្ធិម្រសបចសាប់របស់អ្នកកនុង
ការរីករយជារួយនឹងភាពចម្ររ ង
ចដម្ររើនននម្រពះដំណាក់របស់ម្រពះបិតាអ្ន
ក។ ដគ្លគំនិត្ចំខ្ណកដទ្វដង ការ
ានដម្រចើនបរិបូហូរដហៀរ អាចដរើលដៅ
ហ្ក់ដូចជារិនអាចនឹងម្រសដរើម្រសនរ
ដៅរួចបានកនុងដពលឥលូវដនះដទ្ដបើ
ដ្ៀបនឹងកខ្នលងខ្ដលអ្នកដរើលដឃើញ
ខលួនអ្នក កនុងជីវិត្របស់អ្នកដៅដពល
ដនះដ ើយ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតទ្ីដនះគឺជាកខ្នលង
ខ្ដលអ្នកម្រត្ូវខ្ត្ចាប់ដផតើរដំដណើរដៅ
រកដសរីភាពរបស់អ្នក  ដៅកនុងការគិត្របស់អ្នក។ ម្របសិនដបើគំនិត្របស់អ្នករិនម្រសបតារ
ម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់ដទ្ អ្នកនឹងរិនខ្ដលរីករយដៅកនុងអ្ត្ថម្របដយជន៍ពីម្រទ្ង់ 
ដ ើយ។ ដូដចនះដហើយសូរសរលឹងដរើលដៅខពស់ជាងអ្វីខ្ដលអ្នកដរើលដឃើញដៅជ ំវិញអ្នក និង

 

ពោលគុំនិត្ចុំដណក្ពទែែង ការម្នពព្ចើន
បរិបូ ូរព ៀរ អាចពមើលពៅហក្់ែូចជា
មិនអាចនឹងព្វពមើព្វថ្មពៅរួចបានក្នុង
ពេលឥលូវពនះពទពបើព្ៀបនងឹក្ដនលងដែល
អនក្ពមើលព ើញខលនួអនក្ ក្នុងជីវិត្របវ់អនក្
ពៅពេលពនះព ើ ។ ក្៏ប ុដនតទីពនះគឺជា
ក្ដនលងដែលអនក្ព្ត្ូវដត្ចាប់ព្តើមែុំពណើរពៅ
រក្ពវរីភាេរបវ់អនក្ - ពៅក្នងុការគិត្
របវ់អនក្។ 
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ដរៀបចំអ្វីៗទំងដនាះតារអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានបនទូលថាជាករែសិទ្ធិអ្នកដៅកនុងម្រពះរជសយ
របស់ម្រទ្ង់។ សូរ ប់ទស់នឹងអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់កំព ងានបនទូល ដោយម្រគ្ន់ខ្ត្អ្នក
ដរើលវរិនដឃើញដៅកនុងជីវិត្របស់អ្នក។ ផទុយដៅវិញ សូរចាប់ដផតើរទស់ជារួយនឹងកាលៈ
ដទ្សៈដផសសងៗដោយដម្របើម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដោយដជឿថាកាលៈដទ្សៈទំងដនាះ
រ ខជាម្រសបជារួយនឹងអ្វីទំងអ្ស់ខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានបនទូលថាជារបស់អ្នក។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្
ជារន សសសា្សក់ដូចជាអ្នកខ្ដរ ខ្ដលជា្រែតាខ្ុំដ្វើអ្វីខ្ដលដគម្របាប់ឱសយខ្ុំដ្វើ។ សូរដជឿដលើអ្វី
ខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានបនទូល! ម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់រិនបរជ័យដ ើយ ដហើយនឹងនាំ
ការផ្លសស់បតូរដៅកាន់កាលៈដទ្សៈណារួយ។ ជាក់ខ្សតង ដៅទ្ីដនះានអ្ ៊ីខ្រលរួយខ្ដលខ្ុំ
បានទ្ទ្ួលពីអ្នកសាតសប់ា្សក់ខ្ដលជាអ្នករិនដជឿ គ្ត្់ធ្លសប់ឮដរឿងទំងអ្ស់ដនះដហើយ ឬក៏គ្ត្់
រិនធ្លសប់ឮដទ្

ខ្ុំនឹងពសាយរយកដរឿងលំបាកៗកនុងរយៈដពល ២២ឆ្សំរករ សយរ សប់ដៅកនុងឃ្លស
ខ្ត្ពីរបីដនះតារខ្ដលអាចដ្វើបាន។ ខ្ុំ និងសាវសរីខ្ុំទំងពីរនាក់្ំដ ើងកនុងម្រគួសារម្រគិសត
បរិស័ទ្ និងបានចូលរួរដៅកនុងម្រក រជំន ំជាដទ្ៀងទត្់។ ដយើងខ្លរទំងបានដ្វើការជារួយ
នឹងយ វជន និងថា្សក់សិកសានលៃអាទ្ិត្សយជាដដើរ។ ដពលខ្ដលដយើងបានដរៀបការ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ដយើងកនុងឆ្សំដំបូងានសភាពលអ...ដនាះគឺកាលពី២២ឆ្សំរ ន។ តាំងពីដពលដនាះរកបញ្ហស 
ដរឿងល យ  បានកាលសយជាម្របភពជាក់ខ្សតងននការ ឺចាប់ និងដរឿងលំបាក ដហើយជំដនឿរបស់
ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ានភាពរអាក់រអ្ួល ដោយសារខ្ត្ខ្ុំរិនអាចយល់បានថាដហត្ អ្វី ដរឿងខ្ដលម្រពះ
បនទូលខ្ចងថានឹងដកើត្ដ ើង រិនដកើត្ដ ើងដសាះអ្ ៊ីចឹង។ ម្របសិនដបើម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជា
ាចសស់សថតិ្ដៅអ្ស់កលសប និងរិនដចះរលួយ ដហើយដបើម្រទ្ង់ដៅខ្ត្ដខ្ដលទំងរសសិលរិញ នលៃ
ដនះ និងជាដរៀងរហូត្ អ្ ៊ីចឹងវផតល់អ្វីឱសយខ្ុំដៅ  ដត្ើម្រទ្ង់ជាររណសាកសសី ជារន សសសក ហក ឬជា
រន សសសដលលា!

រហូត្ឈានចូលរកដល់នលៃទ្ី ២៨ រករ ឆ្សំ២០១៣... ខ្ុំបានម្របាប់សាវសរីខ្ុំថា 
“ដបើម្រពះជាាចសស់រិនបង្ហសញខលួន គឺម្រទ្ង់រ ខជាដដើរដចញឆងសយដហើយ”... ខ្ុំខ្ឆអត្ចិត្តនឹងម្រក រជំន ំ 
ក៏ដូចជាម្រពះជាាចសស់ខ្ដរ។ ដពលខ្ុំចាកដចញពីផទះដោយាន្ រៈរួយចំនួនម្រត្ូវដ្វើ ដៅទ្ី
បំផ ត្សាវសរីរបស់ខ្ុំបានទ្ទ្ួលការជំរ ញពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធ និងបានអ្ដញ្ជើញរិត្តលអា្សក់
របស់ដយើងរកជខ្ជកគ្្ស។ បនាទសប់ពីគ្ត្់ជខ្ជកគ្្សចប់ គ្ត្់បាននិយយថាគ្ត្់ានអ្វីរសា សង
សម្រាប់ឱសយដយើងសាតសប់ដនាះគឺ  ហ្កសរី ឃីស ី។ គ្ត្់បានខ្ចករំខ្លកនូវទ្ីបនាទសល់អ្ំពីអ្វីខ្ដលដកើត្



បរិបូរហូរសហៀរ!
ដ ើងចំដ ះគ្ត្់។ ដូដចនះដហើយដពលខ្ុំម្រត្លប់រកផទះវិញសាវសរីខ្ុំបានម្របាប់ខ្ុំពីអ្វីខ្ដលគ្ត្់
បាននិយយ ដហើយម្របាប់ថាគ្ត្់នឹងដៅផទះគ្ត្់ដៅនលៃបនាទសប់ដដើរសបីដៅយកអ្វីរសា សងដនាះ។

ខ្ុំរិនដឹងថាានអ្វីដកើត្ដ ើងដទ្ (ដោយសារខ្ត្ខ្ុំបានសាតសប់វខ្ឆអត្ឆអន់ដហើយ
ដពលម្រគូគង្វសល និងម្រគូបដម្រងៀននិយយពីអ្វីៗទំងអ្ស់ទក់ទ្ងនឹង ដរឿងរ សវខាងវិញ្ញសណ  
ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំបានទ្ូរស័ពទដៅគ្ត្់ និងបានសួរគ្ត្់ខ្ម្រកងគ្ត្់ានដពលទ្ំដនរដៅលាងសចដនាះ។ ដៅ
កនុងបរិយកាសម្រកាលម្រគបដៅដោយម្រពិលសកសបុសកនុងយប់ដនាះ ខ្ុំក៏បានដ្វើដំដណើរដៅដល់
ផទះគ្ត្់។ ដពលខ្ុំកំព ងដបើកឡាន ខ្ុំបានម្របាប់ម្រពះជាាចសស់ថា ដរឿងខ្ដលកូនដ្វើដនះសរខ្ត្
ជាដរឿងខ្ដលម្រត្ឹរម្រត្ូវ!

ដៅនលៃបនាទសប់ ដយើងបានចាប់ដផតើរសាតសប់វ ដហើយដយើងទំងពីរនាក់ានអាររែណ៍
ថារំដភើបយ សងខាលសំង។ អ្វីៗទំងអ្ស់បានចាប់ដផតើរសរដហត្ ផល។ ម្រគប់ទំងខទំងអ្ស់៖ ទំង
ជំដនឿ និងការម្របកាន់ខាជសប់នឹងដសចកដីម្របកាសរបស់អ្នក។ ដៅទ្ីបំផ ត្បំខ្ណកត្ូចៗទំងអ្ស់
ននរូបផគុំម្រត្ូវបានោក់ចូលដៅកាន់កខ្នលងរបស់វ។ ដយើងធ្លសប់បានឮពីម្រពះរជសយននម្រពះកាលពី
ពីរបីឆ្សំរ ន ក៏ប៉ែ ខ្នតគ្្សននរណាា្សក់រវល់នឹងដរឿងបដម្រងៀនអ្ំពីដំដណើរការដសាះដ ើយ...រិន
បដម្រងៀនពីរដបៀបចូលដៅដល់ចំណុច “គឺវដនះដហើយ!” ដទ្។ ានខ្ត្អ្នកដនះដហើយខ្ដល
បដម្រងៀនអ្ំពីវ។

ដូដចនះដហើយភាលសរៗដនាះ ដយើងបានអ្ន វត្តអ្វីខ្ដលដយើងបានដរៀន...កាលដនាះដយើង
ម្រត្ូវការល យសម្រាប់ការទ្ូទត្់ម្របាក់ករចីទ្ិញផទះដយើង។ កាលដនាះគឺជានលៃម្រពហសសបត្ិ៍ត ដហើយ
សាវសរីរបស់ខ្ុំដទ្ើបខ្ត្បញ្ចប់កិចចការត្ូចៗរួយចំនួនដៅឯផទះឪព កាតសយខ្ុំ...ពួកគ្ត្់ដចះតារ
សួរខ្ុំថាដត្ើពួកដគគួរបង់ល យប៉ែ នា្សនឱសយដៅសាវសរីខ្ុំ (ពួកគ្ត្់បានដឹងថាពួកដយើងកំព ងខ្ត្
លំបាក)។ ខ្ុំបានម្របាប់ពួកគ្ត្់ថា “ប៉ែ នា្សនក៏បានខ្ដលបា សា សក់ចង់ឱសយដៅគ្ត្់។” ល យដនាះ
រិនម្រគប់សម្រាប់ទ្ូទត្់ម្របាក់ករចីដទ្...ក៏ប៉ែ ខ្នតវជានលៃម្រពហសសបត្ិ៍តដៅដ ើយ។

ដៅនលៃស ម្រកដយើងបានោក់កាលវិភាគណាត្់ជួបរួយ ដដើរសបីជួបជារួយរិត្តខ្ដល
ឱសយដយើងខ្ុំស ីរី។ កាលដនាះានពសយុះម្រពិល្ំរួយ ក៏ប៉ែ ខ្នតទំងសាវសរីខ្ុំ និងខ្ុំចង់ដៅអ្ងគុយ
ជខ្ជកជារួយគ្ត្់អ្ំពីម្រពះរជសយននម្រពះ និងដរៀបខ្ដលម្រពះរជសយដំដណើរការ។

រ នដពលដយើងចាកដចញ គ្ត្់ចង់អ្្ិសាឋសន ដហើយគ្ត្់បានម្របគល់រូលបសបទន
បម្រត្រួយសនលឹករកឱសយដយើង...ម្រពះជាាចសស់បានដ្វើឱសយគ្ត្់រំដភើបចិត្តកនុងការសាបដម្រ ះដៅកនុង



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ជីវិត្ដយើង។ វពិត្ជាដ្វើឱសយដយើងម្រសឡាំងកាំងខ្រនខ្ទ្ន។ បនាទសប់រកដយើងបានដបើករូលបសប
ទនបម្រត្ដនាះដរើល...វានចំនួនដម្រចើនបរិបូរហូរដហៀរ ដដើរសបីទ្ូទត្់ម្របាក់ករចីទ្ិញផទះ និង
វិកកយបម្រត្ត្ូចៗរួយចំនួនដផសសងដទ្ៀត្ផងខ្ដរ!

ខ្ុំបានម្របាប់សាវសរីខ្ុំថាដនះជាអ្វីខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវការ! ខ្ុំបានលត្រូបរូលបសបទនបម្រត្ទ្ ក
ដដើរសបីរំឭកខ្ុំពីភាពដសា្សះម្រត្ង់របស់ម្រទ្ង់។ ម្រត្ូវដហើយ ារសាតាំងរិនចូលចិត្តអ្វីខ្ដលវបាន
ដឃើញដទ្ ដហើយភាលសរៗដនាះ (ម្រពះដអ្ើយ គឺភាលសរៗខ្ត្ដនាះខ្ត្រតង!!!!) វបានពសាយរលួចម្រគ្ប់
ពូជរបស់ដយើង។ ដយើងបានសដម្ររចចិត្តដនះគឺជាដសចកតីពិត្ ដហើយដយើងនឹងរិននិយយអ្វី
ខ្ដលអាចបំផ្លសញអ្នាគត្របស់ដយើងដ ើយ។ ម្រទ្ង់រិនខ្ដលដនឿយហត្់ដ ើយ...គឺដយើងដៅ
វិញដទ្ខ្ដលម្របខ្កកនឹងម្រទ្ង់ ដហើយលាក់ខលួនពីម្រទ្ង់។

ឥលូវដនះ រ ននឹងខ្ុំនិយយបនតដទ្ៀត្ ខ្ុំចង់ឱសយអ្នកដឹងថាខ្ុំធ្លសប់ជាជនជាត្ិអ្ ៊ីតា
លីដ៏រឹងកសាលា្សក់ ខ្ដលខ្ឆអត្ឆអន់នឹងការបដម្រងៀនពីភាពចម្ររ ងចដម្ររើនខ្ដលខ្ុំធ្លសប់បានឮរួច
រក... ដហើយសាវសរីរបស់ខ្ុំក៏បានដឹងដរឿងដនះខ្ដរ។ ការអ្សាចសរសយដ៏ពិត្ម្របាកដដនាះគឺថាខ្ុំបាន
ទ្ទ្ួលយកវ និងបានកាន់វជាប់... ជួនកាលសាវសរីរបស់ខ្ុំដរើលរកខ្ុំ ដហើយឆៃល់ថាដត្ើាន
អ្វីដកើត្ដ ើងឱសយម្របាកដដៅ!

ដយើងបានម្រសាយជំដនឿរបស់ដយើង និងបានសាបដម្រ ះដដើរសបីទ្ទ្ួលបានកិចច
សនសារួយសម្រាប់ម្រក រហ  នសំណង់របស់ដយើងដៅខ្ខ ៣ ឆ្សំ ២០១៣ សម្រាប់កិចចសនសា
រហ័សរួយននចំនួនទ្ឹកម្របាក់ ១៥០ ០០០ដ លាលសរ ដដើរសបីបង់នលលវិកកយបម្រត្ខ្ដលផ ត្កំណត្់ 
និងបង់ពនធជាដដើរ។ ដៅនលៃទ្ី ៥ ខ្ខដរសា ឆ្សំ២០១៣ ដយើងទ្ទ្ួលបានកិចចសនសាពីរខ្ដល
ានត្នរលសរ ប ៤៥០ ០០០ដ លាលសរ កនុងដពលម្រត្ឹរខ្ត្រួយនលៃ!!!!! ដរឿងដនាះដកើត្ដ ើងម្រត្ឹរខ្ត្
កនុងរយៈដពលពីរខ្ខដម្រកាយរកប៉ែ ដណា្សះ តាំងពីដយើងចាប់ដផតើរអ្ន វត្តដគ្លការណ៍របស់ម្រពះ
រជសយននម្រពះ។ 

 ដយើងបានឱសយកូនៗរបស់ដយើងចូលរួរជារួយដយើងខ្ដរ ដហើយពួកដគបានដឃើញ
អ្វីខ្ដលខ្ុំដៅថា “គឺវដនះដហើយ” ។ ឥលូវដនះពួកដគបានបដងកើត្បញ្ជីផ្ទសល់ខលួនរបស់ដគ និង
បានសាបដម្រ ះដចញពីកូនម្រជូកសនសសំល យរបស់ដគ ដដើរសបីោំម្រគ្ប់ពូជសម្រាប់អ្វីខ្ដលពួកដគ
ចង់បាន។ ដយើងោក់ខគរពីររួយចំនួនដៅកនុងបនទប់នីរួយៗ ដហើយកូនរបស់ដយើងខ្ដល
ានអាយ  ៥ឆ្សំខ្ត្ងដៅដរើលខគរពីរទំងដនាះ និងម្របកាសថា “ខ្ុំដជឿថា ខ្ុំបានទ្ទ្ួលវ។”  



បរិបូរហូរសហៀរ!
ឥលូវដនះដយើងពិត្ជាានអ្ំណរសបសាយយ សងខាលសំង ខ្ដលដយើងានល យដម្រចើន

ជាងរ នដដើរសបីឱសយ និងានអ្ំណរខ្ដលដយើងកាន់ខ្ត្ខិត្ជិត្រកដល់នលៃខ្ដលដយើងអាចរួចផ ត្
ពីបំណុលបាន និងនលៃខ្ដលអាចបញ្ចប់កិចចការរបស់ដយើងបាន!

សូរអ្រគ ណ ដលាកម្រគូ ហ្កសរី សម្រាប់ការចំណាយដពលដដើរសបីដឆលើយត្បអ្ ៊ីខ្រល
ខ្ដលខ្ុំបានដផ្ើដៅដលាកម្រគូ។ ដយើងដឹងថាដពលដវលារបស់ដលាកម្រគូានកំណត្់ ដហើយការ
ខ្ដលដលាកម្រគូចំណាយដពលដឆលើយត្បដនះបង្ហសញថាដលាកម្រគូពិត្ជាចង់ខ្ចករំខ្លកសារដ៏អ្
សាចសរសយពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ដនះខាលសំងយ សងណា។

ខ្ុំខ្ត្ងទ្ទ្ួលបានសារខ្បបដនះជាដរៀងរល់នលៃ។ រន សសសដូចជាអ្នក និងខ្ុំកំព ងខ្ត្
ខ្សវងរកដសចកតីពិត្ ទក់ទ្ងនឹងអ្ត្តសញ្ញសណរបស់ពួកដគដៅកនុងម្រពះម្រគិសត ការដរៀនសូម្រត្ពី
រដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ានដំដណើរការ និងរីករយទ្ទ្ួលយកអ្ត្ថម្របដយជន៍
ដផសសងៗ។ ដូដចនះដត្ើម្ររិនោ និងខ្ុំរកដឃើញដគ្លការណ៍ចំខ្ណកដទ្វដងបានដោយរដបៀបណា
ដៅ  ដៅកនុងជំពូកដនះខ្ុំនឹងម្របាប់អ្នក ដហើយខ្ុំដឹងថាអ្នកនឹងដឃើញថាដរឿងរបស់ដយើង ជា
ដរឿងខ្ដលានការដលើកទ្ឹកចិត្ត។ 

ដពលម្ររិនោ និងខ្ុំបានចាប់ដផតើរដរៀនអ្ំពីចសាប់ និងដគ្លការណ៍ដផសសងៗពីម្រពះ
រជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ជីវិត្ដយើងានការផ្លសស់បតូរយ សងខាលសំងដូចខ្ដលខ្ុំបានម្របាប់អ្នករួចរក
ដហើយដៅកនុងខ្ផនករ នៗននដសៀវដៅដនះ ចាកដចញពីការជីវិត្ខ្ដលានម្រត្ឹរខ្ត្រួយរស់ៗ ពី
ការខ្ដលម្រត្ូវដោះម្រសាយជារួយនឹងការវយម្របហ្រពីភាពភ័យសលន់ដសាលស ថា្សំបំបាត្់ភាព
តានត្ឹងចិត្ត និងកតីអ្ស់សងសឃឹរដ៏្ំដ្ង ដៅកាន់ជីវិត្រួយម្របកបដោយដគ្លបំណង និង
ការផគត្់ផគង់។ ដយើងបានដឃើញដរឿងរ សវជាដម្រចើនបានដកើត្ដ ើងរតងដហើយរតងដទ្ៀត្ ខ្ដលដ្វើឱសយ
ដយើង ប់បនតិចសិន ដហើយនិយយថា ដត្ើអ្ូន បងដឃើញដទ្ ពិត្ជាអ្សាចសរសយខ្រន! ដយើង
បនតខ្សវងរកដំដណើរការននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ឥត្ ប់ រ ដូចអ្វីខ្ដលានខ្ចងកនុង
ម្រពះគរពីរ ដហើយដយើងនឹងសួរសំណួរជាដម្រចើនដូចជា ដត្ើការដនាះដកើត្ដ ើងបានដោយរដបៀប
ណា ដហើយដហត្ អ្វីបានជាវដកើត្ដ ើង  ឬ ដត្ើដគ្លការណ៍អ្វីខ្ដលដយើងនឹងចាប់យក  
ដទះបីជាដយើងានភាពរីករយបរិបូរហូរដហៀរ ក៏ដយើងដរើលរិនដឃើញពីភាពចំខ្ណកដទ្វដង
ដនះបានចសាស់ ដូចជាដៅកនុងដរឿងជាដម្រចើន ខ្ដលខ្ុំនឹងបង្ហសញឱសយអ្នកបានដឹង។ កាលដនាះ
ដយើងកំព ងខ្ត្រីករយជារួយនឹងចំខ្ណកដទ្វដង ដទះជាយ សងណាក៏ដោយដយើងម្រគ្ន់ខ្ត្
រិនដឹងថាតារពិត្ដៅអ្វីខ្ដលដយើងកំព ងខ្ត្ដរើលដឃើញដនាះគឺជាការដទ្វដង រហូត្ដល់ម្រពះ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ជាាចសស់ដៅខ្ត្បនតបដងកើនការយល់ដឹងរបស់ដយើងអ្ំពីវបខ្នថរដទ្ៀត្។ រ នដពលខ្ុំពនសយល់ពី
រដបៀបខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានជួយដយើងឱសយយល់ពីការដទ្វចំខ្ណកតាររដបៀបរួយដ៏លអបំផ ត្ 
ខ្ុំចង់រំលឹកពីខគរពីរគនលឹះរបស់ដយើងជាលែីរតងដទ្ៀត្បនតិចសិន។  កសយដៅកនុងឃ្្សបទំង
ប៉ែ នា្សនគឺជាកំណត្់ម្រតារបស់ខ្ុំ រិនខ្រនជាខ្ផនកដៅកនុងខគរពីរដទ្។)

ដូដចនះម្រពះជាាចសសប់ានត្ម្ររូវទ្ កឱសយាននលៃសម្រាករួយដទ្ៀត្ សម្រាប់
ម្របជារង្រសដរបស់ម្រពះអ្ងគ ដូចម្រពះអ្ងគសម្រាកដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរខ្ដរ ដសបិត្អ្នកណាចូល
ដៅសម្រាកជារួយម្រពះជាាចសស់ ជំដនឿ  អ្នកដនាះបានបដងហើយកិចចការរបស់ខលួន 
ម្របព័នធននបណាដសសាដលាកិយននកិចចការលំបាក ការបងហូរដញើស និងការានជីវិត្
រស់  ដូចម្រពះជាាចសសប់ដងហើយកិចចការរបស់ម្រពះអ្ងគខ្ដរ ដោយសារខ្ត្ម្រទ្ង់បាន
បញ្ចប់កិចចការដហើយ ។

ដហម្របឺ ៤៖៩ ១០

រកដល់ម្រត្ឹរដនះអ្នកដឹងថាការសម្រាកនលៃសបសប័ទ្គឺជាម្រពះបនទូលសនសាចំដ ះអ្នក
ដជឿម្រពះដយស ូកនុងសរពនធដរម្រត្ីលែីទំងអ្ស់ ដហើយវរិនខ្រនម្រគ្ន់ខ្ត្ជាដរឿងរួយខ្ដលាន
ដៅកនុងសរពនធដរម្រត្ីចាស់ប៉ែ ដណា្សះដទ្។ ឥលូវដនះអ្នកក៏ដឹងថានលៃសបសប័ទ្រិនអាចដកើត្ដ ើង
ដោយគ្្សនភាពបរិបូរហូរដហៀរបានដទ្ ឬដូចខ្ដលដយើងបានដឃើញដៅកនុងគរពីរនិកខរនំជំពូក
ទ្ី១៦ អ្ំពីចំខ្ណកដទ្វដង។ សូរក ំយល់ម្រច ំថាដំដណើរកនុងចំខ្ណកដទ្វដងានន័យថា ម្រគប់
ករណីខ្ដលអ្នកជួបម្របទ្ះអ្នកនឹងានល យដម្រចើនដលើសលប់ដៅកនុងនដ ដពលម្រពះជាាចសស់
ម្របាប់អ្នកឱសយចាប់ដផតើរដំដណើរការកនុងគដម្រាងណារួយឱសយដសាះ។ 

កនុងជីវិត្របស់ខ្ុំានដពលជាដម្រចើន ដពលខ្ដលម្រពះដយស ូបានម្របាប់ខ្ុំឱសយឈានដៅ
រ ខកនុងគដម្រាងណារួយ ដពលខ្ុំគ្្សនល យទល់ខ្ត្ដសាះដៅកនុង្នាគ្រ។ ខ្ុំបានដឹងដៅ
ដពលដម្រកាយថាម្រពះជាាចសស់រិនខ្ដលម្រពួយបាររភពីដរឿងល យ ដហើយបានដឹងថាល យដនាះវ
បានរកពីទ្ីណាដទ្។ ក៏ប៉ែ ខ្នតម្រទ្ង់រិនអ្ន ញ្ញសត្ឱសយវបង្ហសញដចញរកដម្រៅដទ្ ខ្ម្រកងលារ
សាតាំងពសាយរលួចវដៅរ នដពលខ្ដលដយើងពិត្ជាម្រត្ូវការវ។ សូរអ្ន ញ្ញសត្ឱសយខ្ុំ
ោស់ដត្ឿនអ្នកឱសយម្រប ងម្របយ័ត្នបនតិច សូរម្រត្ឹរខ្ត្សដម្ររចចិត្តឈានដៅរ ខកនុងសាថសនភាព
ដូដចា្សះច ះ ម្របសិនដបើអ្នកម្របាកដចិត្តថាអ្នកបានឮវពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធ ខ្ដលម្របាប់ឱសយអ្នកដ្វើ
ដូដចា្សះ។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ម្របសិនដបើម្រពះដយស ូរិនបានម្របាប់អ្នកឱសយឈានដៅរ ខកនុងគដម្រាង



បរិបូរហូរសហៀរ!
ណារួយដោយគ្្សនល យឧបត្ថរភដម្រត្ៀរទ្ ក សូរក ំបនតឈានដៅរ ខដ ើយ។ សូររង់ចាំ
ដពលដវលារបស់ម្រពះជាាចសស់ និងរង់ចាំរហូត្ដល់អ្នកអាចរកការផគត្់ផគង់បាន។ 

ជាទ្ូដៅ កនុងនារដយើងជាអ្នកដជឿខ្ដលទ្ទ្ួលបានការម្រតាស់ដៅឱសយបង្ហសញដចញ
នូវភាពហូរដហៀរខ្ផនកខាងហិរញ្ញវត្ថុននជីវិត្របស់ដយើង។ ដយើងរិនខ្រនជារន សសសទ្ន់ដខសាយ
ដទ្ ក៏ប៉ែ ខ្នតដយើងអាចានចិត្តសបសបុរសម្រគប់ដពលដូចជាម្រពះបិតារបស់ដយើងខ្ដលានចិត្ត
សបសបុរសខ្ដរ។ ខ្ុំនិយយខ្ត្ពីដរឿងដនាះដោយសារខ្ត្ ខ្ុំបានទ្ទ្ួលអ្ ៊ីខ្រលជាដម្រចើន ពីរន សសស
ជាដម្រចើនខ្ដលបានឈានដចញដៅខ្សវងរកអ្វីដៅខាងដម្រៅ និងខកខានដពលដវលារបស់ម្រពះ
ជាាចសស់។ សូរសាតសប់ ដោយម្រគ្ន់ខ្ត្ម្រពះជាាចសស់បានបង្ហសញនូវអ្វីរសា សងដនាះ រិនខ្រនាន
ន័យថាវគឺជាដពលខ្ដលអ្នកម្រត្ូវដដើរដៅរ ខដនាះដទ្។ កនុងដពលជាដម្រចើនម្រពះជាាចសស់បង្ហសញ
អ្នកនូវអ្វីរសា សងដដើរសបីផតល់ការខ្ណនាំដល់អ្នក និងដពលដវលាសម្រាប់ឱសយអ្នកដម្រត្ៀរខលួន។ តារ
បទ្ពិដសា្ខ្ុំ ដពលដវលាគឺានសារៈសំខាន់ដូចជាការសាតសប់ការខ្ណនាំតាំងពីដំបូងខ្ដរ។ 

ដពលម្រពះដយស ូបានចាប់ដផតើរព័នធកិចចរបស់ម្រទ្ង់កនុងម្រស កកំដណើត្ម្រទ្ង់ បនាទសប់ពី
ទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរ ជទ្ឹកដៅកនុងទ្ដនលយ័រោន់ពីដលាកយ៉ែូហ្នរួចរក និងបនាទសប់ពីរយៈ៤០នលៃ 
៤០យប់ដៅកនុងវលរដហ្សាថសន ម្រទ្ង់បានដៅចូលដៅកនុងសាលាម្របជ ំកនុងម្រស ករបស់ម្រទ្ង់ 
និងបានដរីសយកខគរពីរកនុងដសៀវដៅរបស់ពសាការីដអ្សាយ និងដបើកដសៀវដៅដៅដរើលទំង
ម្របាំរួយដំបូង និងអានវ។ ដយើងបានដឃើញម្រពឹត្តិការណ៍ដនះ កត្់ម្រតាទ្ កដៅកនុងដសៀវដៅលូ
កា ៤៖១៨ ២១។

ម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះអ្ាចសស់សណឋិត្ដលើខ្ុំ។ម្រពះអ្ងគបានចាក់ដម្របង
អ្ភិដសកខ្ុំឱសយនាំដំណឹងលអដៅម្របាប់ជនម្រកីម្រក។ ម្រពះអ្ងគបានចាត្់ខ្ុំឱសយរកម្របកាស
ម្របាប់ជនជាប់ជាដ លើយថា ដគនឹងានដសរភីាពដហើយម្របាប់រន សសសខាវសក់ថាដគនឹង
ដរើលដឃើញវិញ។ម្រពះអ្ងគបានចាត្់ខ្ុំឱសយរករំដោះអ្ស់អ្នកខ្ដលម្រត្ូវដគសងកត្់សងកិន 
ម្រពរទំងម្របកាសអ្ំពីឆ្សខំ្ដលម្រពះអ្ាចសស់សខ្រតងម្រពះហឫទ្័យដរតាតសករ ណា ។ 

ល ះអានចប់ដហើយ ម្រពះដយស ូបិទ្គរពីរ ម្របគល់ដៅអ្នកខ្លរកសា រួចម្រពះអ្ងគ
គង់ច ះវិញ។ រន សសសម្រគប់ៗរូបដៅកនុងសាលាម្របជ ំសរលឹងដរើលម្រពះអ្ងគ។ ម្រពះដយស ូ
ានម្រពះបនទូលថា៖ ដហត្ ការណ៍ខ្ដលានខ្ចងទ្ កកនុងគរពីរ ដូចអ្នករល់គ្្សដទ្ើប
នឹងសា្សប់អ្រសាញ់រិញ បានសដម្ររចជារូបរងដៅនលៃដនះដហើយ ។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ជាការពិត្ណាស់ រន សសសជាដម្រចើនខឹងសរសារចំដ ះម្រទ្ង់យ សងខាលសំង ដោយសារខ្ត្
ម្រទ្ង់បានបញ្ជសក់ថាម្រទ្ង់គឺជារន សសសា្សក់ខ្ដលដគសំដៅដលើ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតសូរយកចិត្តទ្ កោក់
ជាងរ នបនតិចម្រត្ង់កខ្នលងខ្ដលម្រពះដយស ូបាន ប់អាន។ ពីខរួយដល់ខពីរននដសៀវដៅដអ្
សាយ ៦១ ពិត្ជាបានខ្ចងថា ៖

ម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាអ្ាចសស់សណឋិត្ដលើខ្ុំដសបិត្ម្រពះអ្ាចសស់បានចាក់
ដម្របងអ្ភិដសកខ្ុំឱសយនាំដំណឹងលអដៅម្របាប់អ្នកខ្ដលម្រត្ូវដគជិះជាន់ជួយខ្លទំអ្នក
ខ្ដលបាក់ទ្ឹកចិត្តម្របកាសម្របាប់ជនជាប់ជាដ លើយថាពួកដគនឹងរួចខលួនដហើយម្របាប់
អ្នកជាប់ឃ ំឃ្ំងថាពួកដគនឹងានដសរភីាពម្រពរទំងម្របកាសពីឆ្សំខ្ដលម្រពះ
អ្ាចសស់សខ្រតងម្រពះហឫទ្័យដរតាតសករ ណា និងពីនលៃកំណត្់ខ្ដលម្រពះរបស់ដយើងោក់
ដទសរន សសសអាម្រកក់ដហើយសម្រាលទ្ កខអ្ស់អ្នកខ្ដលកាន់ទ្ កខ។
សូរចាំថាម្រពះដយស ូបាន ប់ដៅម្រត្ង់ ក់កណាដសលននឃ្លសរួយ។ ម្រទ្ង់រិនបាន

អានម្រត្ង់ នលៃកំណត្់ខ្ដលម្រពះរបស់ដយើង ដត្ើដោយដហត្ អ្វីដៅ ដោយសារខ្ត្ម្រទ្ង់ចង់
 ប់ដរើលសិនដៅម្រត្ង់ខ្ផនកដំបូងននឃ្លសរួយដនាះ ឆ្សំខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់សខ្រតងម្រពះ
ហឫទ្័យដរតាតសករ ណា ។ ដត្ើឆ្សំខ្ដលម្រពះជាាចសស់សខ្រតងម្រពះហឫទ្័យដរតាតសក ណាគឺជាអ្វី
ដៅ  ដនាះគឺជាឆ្សំដរតាតសករ ណា! អ្វីខ្ដលសំខាន់ដនាះគឺម្រពះដយស ូម្របកាសថាអ្វីទំងអ្ស់ខ្ដល
ឆលុះបញ្ចសំងពីនលៃសបសប័ទ្ ឆ្សំសបសប័ទ្ និងដរតាតសករ ណា បានបង្ហសញដយើងគឺបានបំដពញសពវ
ម្រគប់ដហើយ ដហើយឥលូវដនះម្រទ្ង់ម្របកាសថាវដៅទ្ីដនះដោយសារខ្ត្ម្រទ្ង់បានយងរក។ 
ដៅកនុងជំពូកទ្ី៦១ ននដសៀវដៅដអ្សាយទំងរូល ម្របាប់ដយើងពីអ្វីខ្ដលម្រពះដយស ូបានដ្វើ
សម្រាប់ដយើង។ ម្រសបតារដគ្លការណ៍ចំខ្ណកដទ្វដង សូរដរើលដៅខទ្ី៧ ដល់ខទ្ី ៩។ 

អ្នករល់គ្្សខ្លងអាា សស់ និងខ្លងបាក់រ ខដទ្ៀត្ដហើយ អ្នករល់គ្្សនឹង
ទ្ទ្ួលទ្ឹកដីរបស់ដគរួយដទ្វជាពីរទ្ កជារត្៌កអ្នករល់គ្្សនឹងានអ្ំណរសបសាយ
អ្ស់កលសបជានិចច។ ម្រពះអ្ាចសស់ានម្រពះបនទូលថាដយើងចូលចិត្តយ ត្តិ្រ៌ដហើយសអប់
ការជំរិត្ជិះជាន់ណាស់។ដយើងនឹងសងអ្នករល់គ្្សវិញយ សងម្រត្ឹរម្រត្ូវដយើងនឹងចង
សរពនធដរម្រត្ីខ្ដលដៅសថិត្ដសថរអ្ស់កលសបជានិចចជារួយអ្នករល់គ្្ស។ ម្របជាជាត្ិ
ទំងឡាយនឹងសាគសល់កូនដៅរបស់អ្នករល់គ្្សដហើយពូជពងសសអ្នករល់គ្្សក៏នឹងាន
ដឈា្សះលសបីដៅកនុងចំដណារជាត្ិសាសន៍នានាខ្ដរ។ អ្ស់អ្នកខ្ដលជួបពួកដគនឹង
ទ្ទ្ួលសាគសល់ថាពួកដគជាជាត្ិរួយខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់បានម្របទនពរ។

ដអ្សាយ ៦១៖៧ ៩



បរិបូរហូរសហៀរ!
ខ្ុំពិត្ជាយល់ពីការខា្សសដអ្ៀនដោយសារខ្ត្បញ្ហសខសសត្់ដខសាយខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ដហត្ ដូដចនះដហើយានដពលដម្រចើនខ្ដលខ្ុំដឃើញខលួនឯងទ្ទ្ួលការាក់ង្យ និងដសចកតី
ខា្សសដអ្ៀនចំដ ះសាថសនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ដយើ

ង។ ខ្ុំចាំបានថាានដពលរួយខ្ុំបានអ្ដញ្ជើញ
រិត្តភកតិម្របាណជា ២០នាក់រកជ ំគ្្សទ្ទ្ួល
ទនអាហ្រដពលលាងសចដៅដភាជនីយោឋសនរួយ

កនុងទ្ីម្រក ងដយើង។ ខ្ុំរិនចាំដទ្ថាកាលដនាះគឺជា
ឱកាសពិដសសអ្វីដៅខ្ដលដយើងជ ំគ្្សអ្បអ្រ ក៏

ប៉ែ ខ្នតខ្ុំបានយល់ម្រពរដចញល យទំងអ្ស់
សម្រាប់ករែវិ្ីដនាះ។ ខ្ុំចាំបានថាកនុងដពល
ទ្ទ្ួលទនអាហ្រដនាះគឺពិត្ជាត្ឹងខ្ត្ងណាស់
ដោយសារខ្ត្ខ្ុំពិត្ជាគ្្សនល យសម្រាប់ដរៀបចំ
ម្រពឺត្តិការណ៍ខ្បបដនាះដទ្។ ល យខ្ដលខ្ុំកំព ងរង់
ចាំឱសយបង្ហសញខលួនរកតាររយៈកិចចម្រពរដម្រពៀង
អាជីវករែខ្ដលខ្ុំកំព ងខ្ត្ដ្វើការដលើវដនាះម្រត្ូវ

បានដគពនសារដពលដៅដហើយ។ ឯកាត្ដម្រករីត្ខ្ត្រួយគត្់ខ្ដលខ្ុំានរិនទន់ម្រត្ូវដគល ប
ដចាលដទ្ ក៏ប៉ែ ខ្នតវជាកាត្ខ្ដលដល់កំណត្់ដៅដហើយ ដហើយខ្ុំក៏រិនម្របាកដដទ្ថាវនឹង
ដំដណើរការបានរតងដទ្ៀត្ខ្ដរឬដទ្។ ដរឿងដនះចសាស់លែរដហើយថាច ងបញ្ចប់ននការទ្ទ្ួលទន
អាហ្រដនាះ កាត្ដនាះរិនអាចយករកដម្របើការបានដទ្។ ខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្បនាទសបខលួនទំងកតីអាា សស់
ដហើយស ំអ្នកចូលរួរកនុងករែវិ្ីដយើងា្សក់ឱសយដចញល យសម្រាប់ករែវិ្ីដនាះ។ 

អ្ូហ៍ខ្រនដហើយ ខ្ុំជួបដរឿងជាដម្រចើនខ្ដលកំសត្់ៗដូចជាដរឿងរួយដនាះ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំរិន
ម្របាកដដទ្ថាអ្នកាន ម្រកោសជូត្ាត្់ដៅខ្កសបរខលួនម្រគប់លែរដដើរសបីជូនទ្ឹកខ្ភនក ដៅដពល
ខ្ដលសាតសប់ដរឿងខ្ដលខ្ុំនិយយខ្ដរឬដទ្។ ក៏ប៉ែ ខ្នតសូរអ្រម្រពះគ ណម្រពះជាាចសស់តាររយៈម្រពះ
ដយស ូ រន សសសម្រគប់គ្្សខ្ដលបានដឃើញដយើង និងម្រត្ូវទ្ទ្ួលសាគសល់ថាដយើងគឺជាម្របជាជន
ខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់បានម្របទនពរ! 

ចំខ្ណកដទ្វដងគឺជារបស់អ្នក ម្រពះដយស ូគឺជាការសម្រាកកនុងនលៃសបសប័ទ្របស់អ្នក 
ដហើយម្រទ្ង់គឺជាចំខ្ណកដទ្វដងរបស់អ្នក! ម្របសិនដបើអ្នកបានអានដសៀវដៅណារួយរបស់ខ្ុំពី

ពដា ព្ោន់ដត្ព្េះជាម្ចាវ់បាន
បង្ហាញនូវអែមីាា ាងព ះ មិន
ដមនម្នន ័ថាវាគជឺាពេលដែល
អនក្ព្ត្ូវពែើរពៅមុខព ះពទ។ ក្នងុ
ពេលជាពព្ចើន ព្េះជាម្ចាវប់ង្ហាញ
អនក្នូវអែមីាា ាងពែើមាបី្តល់ការដណ ុំ
ែល់អនក្ និងពេលពវោវព្ម្ប់ឱាយ
អនក្ពព្ត្ៀមខលនួ។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

រ ន ដនាះអ្នកដឹងថាម្រពះអ្ាចសស់បានបដម្រងៀនខ្ុំដម្រចើនអ្ំពីម្រពះរជសយននម្រពះតាររយៈការម្របា សញ់
សត្វកាតសន់។ ជាការពិត្ណាស់ការម្របា សញ់សត្វកាតសន់ ដម្របៀបដូចជាយនជំនិះខ្ដលម្រពះជាាចសស់
បានដម្របើម្របាស់ដដើរសបីទញយកចំណាប់អាររែណ៍របស់ខ្ុំជារួយនឹងម្រពះរជសយននម្រពះតាំងពីដំបូ
ង។ ខ្ុំបានដ្វើការម្របា សញ់សត្វកាតសន់ជាដម្រចើនឆ្សំរកដហើយដោយគ្្សនភាពដជាគជ័យដសាះ។ 
ដទះជាយ សងណាក៏ដោយ ខ្ុំបានចំណាយទំងដពលដវលា និងល យកាក់ដៅកនុងការខិត្ខំ
ម្របឹងខ្ម្របងរបស់ខ្ុំ ក៏ខ្ុំដៅខ្ត្ទ្ទ្ួលលទ្ធផលរិនដជាគជ័យ និងគ្្សនបានសត្វម្របា សញ់
ដសាះ។ និយយម្រត្ង់ច ះ ខ្ុំរិនខ្ដលបាញ់សត្វណារួយបានរតងដនាះដ ើយ។ ដៅកនុងឆ្សំរួយ
ដនាះដពលខ្ដលខ្ុំកំព ងខ្ត្គិត្អ្ំពីរដូវម្របា សញ់សត្វកាតសន់ខ្ដលនឹងចូលរកដល់ ម្រពះជាាចសស់
ានម្រពះបនទូលរកខ្ុំថា ដហត្ អ្វីបានជាអ្នករិនឱសយដយើងជួយដល់អ្នកកនុងការម្របា សញ់កាតសន់
ឆ្សំដនះ  ជាការពិត្ណាស់ខ្ុំរិនយល់ដទ្ថាវានន័យដូចដរតច ក៏ប៉ែ ខ្នតម្រទ្ង់បានម្របាប់ខ្ុំឱសយ
យករូលបសបទនបម្រត្រួយសនលឹក និងសរដសរថា សម្រាប់ឆ្សំកាតសន់របស់ខ្ុំកនុង១៩៨៧  ដៅ
ដលើដនាះដៅម្រត្ង់ខ្ផនកកំណត្់ម្រតា រួរជារួយនឹងចំនួនទ្ឹកម្របាក់ជាក់លាក់រួយចំនួន ដហើយ
បនាទសប់រកដផ្ើដៅកាន់ព័នធកិចចរួយខ្ដលម្រទ្ង់បានខ្ណនាំខ្ុំឱសយដផ្ើដៅ។ ម្រទ្ង់ក៏បានម្របាប់ខ្ុំផង
ខ្ដរឱសយម្ររិនោ និងខ្ុំោក់នដដៅដលើរូលបសបទនបម្រត្ដនាះ និងម្របកាសខគរពីរា សក ស ១១
៖២៤ ដពលដយើងអ្្ិសាឋសនឱសយរូលបសបទនបម្រត្ដនាះ។ 

ា សក ស ១១៖២៤ ខ្ចងថា

 ដហត្ ដនះដហើយបានជាខ្ុំស មំ្របាប់អ្នករល់គ្្សថា អ្វីក៏ដោយឱសយខ្ត្អ្នក
រល់គ្្សអ្្ិសាឋសន*ស ំ ចូរដជឿថាអ្នករល់គ្្សបានទ្ទ្ួលដហើយ ដនាះម្រពះជាាចសស់នឹង
ម្របទនឱសយអ្នករល់គ្្សជាព ំខាន។

និយយឱសយខលីដៅ ដៅកនុងឆ្សំដនាះខ្ុំបានដចញដៅកាន់ដីរួយកខ្នលងខ្ដលខ្ុំរិន
ខ្ដលសាគសល់ទល់ខ្ត្ដសាះ និងចាប់បានសត្វកាតសន់របស់ខ្ុំកនុងរយៈដពលម្របាណជា ៤០នា
ទ្ី។ ម្ររិនោ និងខ្ុំបានដដើរតារជំហ្នទំងដនះអ្ស់រយៈដពល ៣០ឆ្សំរកដហើយ ដហើយខ្ុំ
ខ្ត្ងខ្ត្បរបាញ់សត្វកាតសន់បានកនុងរយៈ ៣០ ដៅ៤០នាទ្ីជាដរៀងរល់ឆ្សំតាំងពីដពលដនាះរ
ក។ ឆលងកាត្់រយៈដពលជាដម្រចើនឆ្សំខ្ុំបានដឃើញម្រពះជាាចសស់ដ្វើកិចចការអ្សាចសរសយជាដម្រចើនអ្ំ ុង
ដពលខ្ដលដយើងដ្វើការបរបាញ់ ដហើយខ្ុំបានដរៀនដរដរៀនរួយចំនួនអ្ំពីចសាប់កនុងម្រពះរជសយនន
ម្រពះតាររយៈការបរបាញ់សត្វផងខ្ដរ។ (ដរឿងរ សវពីដំបូងជាដម្រចើនខ្ដលបានកត្់ម្រតាទ្ កនុ
ងដសៀវដៅ របស់ខ្ុំ)។



បរិបូរហូរសហៀរ!
ជាទ្ូដៅខ្ុំចូលចិត្តការបរបាញ់ដោយដម្របើ្នូកនុងរដូវសលឹកដ ើម្រជ ះដ៏កក់ដៅតស បនាទសប់

រកបរបាញ់ដោយកាំដភលើងដៅកនុងរដូវរង្រដៅកនុងរដឋអ្ូនហយ៉ែូដនះ។ ចំនួនកំណត្់ននសត្វកាតសន់
ខ្ដលអ្នកអាចបរបាញ់បានដៅកនុងរដឋអ្ូនហយ៉ែូដូចជារងដម្រចើនគួសរ ដហើយរល់ឆ្សំបរបាញ់
កនុងរួយឆ្សំៗចំនួនកាតសន់ខ្ដលបានកំណត្់គឺចំនួន៦។ ជាទ្ូដៅទ្ូទ្ឹកកករបស់ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ដពញ
ដៅដោយសត្វកាតសន់ពីរ ឬបីកសាលកនុងរួយឆ្សំ។ ដដើរសបីអ្រគ ណដល់អ្វីខ្ដលខ្ុំនឹងម្របាប់អ្នកឱសយ
ដឹងបនតិចដទ្ៀត្ដនះ អ្នកម្រត្ូវការដឹងថាអ្ំ ុងដពលបរបាញ់កនុងឆ្សំទំងដនាះ ខ្ុំរិនខ្ដលបាញ់
បានកាតសន់ពីរដចញពីដដើរដ ើខ្ត្រួយ កនុងដពលខ្ត្រួយម្រពឹក ឬរួយលាងសចននការបរបាញ់ដ ើ
យ។ ផទុយដៅវិញម្របសិនដបើអ្នករិនខ្រនជាអ្នកបរបាញ់ដទ្ ខ្ុំចង់ម្របាប់ថាដយើងបរបាញ់
ដោយដម្របើ្នូពីការ រដលើដដើរដ ើ។ ជា្រែតាដពលខ្ុំសាលសប់កាតសន់រួយកសាល ខ្ុំនឹងដចញពី
នម្រព ដហើយម្រត្លប់រកវិញដៅនលៃដផសសងដទ្ៀត្ និងបរបាញ់កាតសន់រួយ 
ដទ្ៀត្។ ក៏ប៉ែ ខ្នតម្រពះអ្ាចសស់ចង់បដម្រងៀនខ្ុំពីអ្វីរសា សងដៅកនុងការបរបាញ់ដពលលាងសចដ៏ពិដសស
ដនះ។ 

នលៃដនាះគឺជានលៃបរបាញ់កនុងរដូវសលឹកដ ើម្រជ ះដ៏ឥត្ដខាចសះ ានពពកបាំងនលៃបនតិចៗ 
និងានដភលៀងរលឹរម្រសិចៗម្រសក់រកដលើដីពីរួយដពលដៅរួយដពល។ កាលដនាះគឺដពល
លាងសចនលៃអាទ្ិត្សយ ខ្ុំដូចជាអ្ស់កាលសំងបនតិចដោយសារខ្ត្កិចចការដម្រចើនរ ខដៅកនុងដវនថាវសយ
បងគំដម្រចើនកនុងដពលម្រពឹកដនាះ ដហើយខ្ុំកំព ងទ្នទឹងចាំដល់ដពលចូលដៅកនុងនម្រព។ កាលដនាះម្ររិ
នោកំព ងដចញដៅដម្រៅដដើរសបីទ្ិញរបស់រួយចំនួន ដហើយគ្ត្់និងខ្ុំបានយល់ម្រពរគ្្សថា
យប់ដនះគឺជាដពលដវលាដ៏លអដដើរសបីយកសត្វខ្ដលដយើងបរបាញ់បានរកទ្ កកនុងទ្ូទ្ឹកក។ ខ្ុំ
បានដសលៀក ក់  ត្ដខាអាវបា សរ សរបស់ខ្ុំ និងបានម្របរូលសាភសរៈរបស់ខ្ុំកនុងដពលខ្ដលគ្ត្់
ដដើរដចញដម្រៅដៅរកឡាន។ ខ្ុំបានដចញរកខាងដម្រៅដពលគ្ត្់កំព ងបដញ្េះឡាន ដដើរសបីដបើក
ដចញដៅ។ ដពលគ្ត្់បដញ្េះឡាន គ្ត្់បានដបើកកញ្ចក់ឡាន និងនិយយរកខ្ុំថា ចំខ្ណក
ដទ្វដង ។ ខ្ុំរិនដឹងដទ្ថាដហត្ អ្វីគ្ត្់និយយខ្បបដនាះ ល ះដម្រកាយរកដទ្ើបគ្ត្់ម្របាប់ខ្ុំថា
គ្ត្់បានឮម្រពះជាាចសស់ានបនទូលខ្បបដនាះរកកាន់គ្ត្់កនុងដពលដនាះ ដហើយគ្ត្់ាន
អាររែណ៍ថាម្រទ្ង់ដឹកនាំគ្ត្់ឱសយម្របាប់ខ្ុំអ្ ៊ីចឹង។

ដយើងបានសាបដម្រ ះសម្រាប់សត្វកាតសន់ចំនួនបីកនុងឆ្សំដនាះ ដហើយនលៃដនះគឺជានលៃបរ
បាញ់ដំបូងសម្រាប់រដូវកាលដនាះ។ ខ្ុំបានដលើបគ្ត្់បនតិច និងម្របាប់គ្ត្់ថាខ្ុំយល់ម្រសប 
ដហើយខ្ុំបានដចញដំដណើរដៅនម្រព។ ខ្ុំបរបាញ់ដៅកនុងដីរបស់ខ្ុំ ដូដចនះសាគសល់ចសាស់ពីកខ្នលង



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ខ្ដលខ្ុំដៅ។ ដពលខ្ុំដ ើងដៅ រដៅទ្ីតាំងដលើដដើរដ ើរបស់ខ្ុំ ខ្ុំបានបដញ្ចញសំដ ង
ខ្ម្រសកដូចជាសត្វពីរបីដង។ កនុងអ្ំ ុងដពល ១៥នាទ្ីានសត្វកាតសន់ទ្ំហំដលខ៨រត្់រក ខ្ុំ
បានបាញ់សត្វពីចាងសយម្របាណជាង ៣០ខ្រ៉ែម្រត្ ដហើយបាញ់ម្រត្ូវសត្វកាតសន់ដនាះឱសយដួលដៅ។ 
វពិត្ជាអ្សាចសរសយខ្រនខ្ទ្ន! ខ្ុំច ះពីដលើដដើរដ ើដហើយដដើរត្ម្ររង់ដៅរកកាតសន់ដនាះ ក៏ប៉ែ ខ្នតបនាទសប់
រកខ្ុំចាំពីអ្វីខ្ដលម្ររិនោបាននិយយអ្ំពីចំខ្ណកដទ្វដង ដហត្ ដូដចនះដហើយខ្ុំបានដដើរដចញ
ពីសត្វកាតសន់ដួលដនាះ ដហើយម្រត្លប់ដៅរកដដើរដ ើរបស់ខ្ុំវិញ និងដ ើងដៅដលើដដើរដ ើវិញ 
ចូលដៅកខ្នលង ររបស់ខ្ុំ។

ខ្ុំបានគិត្ជារួយនឹងការរំដជើបរំជួលទំងអ្ស់ខ្ដលដ្វើឱសយខ្ុំច ះរកដម្រការ ដដើរដៅ
រក ដហើយបនាទសប់រកក៏ដៅកាន់កខ្នលង រវិញ និងដ ើងដៅខពស់ ទ្ កឱសយានខ្ត្កលិនទំង
ប៉ែ នា្សនខ្ដលខ្ុំម្របខ្ហលជាបានដ្វើឱសយសាយភាយដចញជ ំវិញដនាះ ខ្ដលតារ្រែជាត្ិកលិនដនាះ
នឹងដ្វើឱសយឱកាសកនុងការម្របា សញ់បានសត្វរួយដទ្ៀត្ានកាន់ខ្ត្សតួចដសតើង កនុងរយៈដពលខ្ត្
ពីរបីនាទ្ីខ្ដលដៅដសសសល់សម្រាប់ការម្របា សញ់ម្រសបចសាប់។ ក៏ប៉ែ ខ្នតកនុងដពល ១៥នាទ្ីដៅ
ដលើដដើរដ ើ ានសត្វ លូសរួយបានដដើរចូលរកខាងដម្រការដដើរដ ើរបស់ខ្ុំខ្ត្រតង ដហើយ
ខ្ុំក៏បាញ់វបានម្រត្ូវយ សងលអឥត្ដខាចសះ។ អ្សាចសរសយណាស់ការបាញ់ដចញពីដដើរដ ើខ្ត្រួយដល់
ដៅពីរដង បាញ់ម្រត្ូវទំងពីរដង។ ខ្ុំរិនធ្លសប់ដ្វើបានខ្បបដនះពីរ នរកដទ្។ វទក់យក
ចំណាប់អាររែណ៍របស់ខ្ុំ ដហើយខ្ុំបានដឹងថាវគឺជាចំខ្ណកដទ្វដងខ្ដលម្ររិនោបានម្របាប់ខ្ុំ
ដនាះដហើយ។ 

សម្រាប់រយៈម្របាំឆ្សំដម្រកាយៗដទ្ៀត្ ខ្ុំបានទ្ទ្ួលបទ្ពិដសា្ដូចគ្្សដនះខ្ដរ។ រល់
ដពលខ្ដលខ្ុំដចញដៅបរបាញ់ដោយដម្របើម្រពួញ ខ្ុំនឹងបាញ់បានកាតសន់ពីរពីដដើរដ ើខ្ត្រួយ
កនុងអ្ំ ុងដពលរិនប៉ែ នា្សននាទ្ីពីគ្្សដទ្។ ខ្ុំបានដឹងថាវរិនខ្រនជាដរឿង្រែតាដទ្ ដហើយខ្ុំ
បានចាប់ដផតើរនឹកដឃើញពីដគ្លការណ៍ចំខ្ណកដទ្វដង ដោយដឹងជាលែីរតងដទ្ៀត្ថាម្រពះជា
ាចសស់កំព ងខ្ត្បដម្រងៀនខ្ុំពីដរដរៀនរួយដផសសងដទ្ៀត្អ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់។ 

ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ចូលចិត្តកាំដភលើងរហូត្រក ដហើយជាការពិត្ណាស់ខ្ុំចូលចិត្តការបរ 
បាញ់។ ខ្ុំបានម្របរូលកាំដភលើងផ្ទសល់ខលួនទ្ ក ដហើយខ្ុំក៏សបសាយចិត្តណាស់ខ្ដរជារួយនឹង
កាំដភលើងជាករែសិទ្ធិរបស់ខ្ុំ។ ម្ររិនោ និងខ្ុំានដីម្របាណជាង ២០ហិចតាខ្ដលានដីនម្រព
ម្របាណជាង ១០ហិចតា និងានដីខ្ដលជាបឹងទ្ឹករក់ម្របាណជា ៦ហិចតា។ ដៅកនុងរដូវ



បរិបូរហូរសហៀរ!
សលឹកម្រជ ះរួយណាខ្ដលចូលរកដល់ ទ្ឹកបឹងអាចខ្ម្របជាដគ្កបាន ឬានទ្ឹកដពញអាម្រស័យ
ដៅដលើថាដត្ើរដូវដៅតសអាចានដភលៀងធ្លសក់ប៉ែ ណា្ស។

ដៅកនុងឆ្សំពិដសសដនះ រដូវដៅតសហ្ក់ដូចជាានដភលៀងដម្រចើនបនតិច ដូដចនះដហើយទ្ឹក
បឹងដនាះក៏បានដពញដម្របៀប ម្រសបដពលខ្ដលជារដូវសរសបូរសត្វទចូលរកដល់លែរ។ ជា្រែ
តាខ្ត្ងខ្ត្ានសត្វទជាដម្រចើនចូលរកកនុងបរិដវណបឹង កនុងឆ្សំណាខ្ដលានទ្ឹកបឹងដពញ
ដម្របៀប ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំដូចជារិនសូវចាប់អាររែណ៍នឹងវប៉ែ នា្សនដទ្។ ក៏ប៉ែ ខ្នតឆ្សំដនះានហវូងសត្វទដ៏
្ំរួយបានចូលរករស់ដៅកនុងបឹង ខ្ដលានដពញដម្របៀបដនាះ ដហើយខ្ុំរិនអាចរិនចាប់
អាររែណ៍ពីវបានដទ្។ ដទះបីជាខ្ុំរិនខ្ដលគិត្ថានឹងបរបាញ់វកាលពីរ នកតី ខ្ុំគិត្ថាខ្ុំនឹង
ច ះដៅរតុំបឹងដនាះ និងសាកលសបងម្របាញ់សត្វទរួយចំនួន។ ជាការពិត្ណាស់ការបរបាញ់គឺ
សបសាយ។ ានទជាដម្រចើនដៅម្រគប់កខ្នលង ដហើយកនុងឆ្សំដនាះដយើងយកទរកចរអិនជា
អាហ្រដពលលាងសចពីរបីដងខ្ដរ។ 

អ្ំ ុងដពលបរបាញ់សត្វទកនុងឆ្សំដនាះ ខ្ុំបានដឃើញថាានដម្រចើនដងណាស់ខ្ដល
សត្វទជាដម្រចើនដហើរកាត្់ពីរ ខកាំដភលើង។  ខ្ុំបានដម្របើម្របាស់ដពលដវលារបស់ខ្ុំជាដរៀងរល់នលៃ 
ជារួយនឹងកាំដភលើងខ្ដលខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ដម្របើម្របាស់សម្រាប់បាញ់ទ្នសាយ និងាន់ដទ ក៏ប៉ែ ខ្នតដពល
ទដហ្ះរកខាងដម្រៅម្រត្ង់ចំណុចរ ខកាំដភលើង ខ្ុំចាំបានថាខ្ុំបានឭដគនិយយពីកាំដភលើងដចញ
លែីរួយម្របដភទ្ខ្ដលបានរចនាដ ើងសម្រាប់ខ្ត្ការបរបាញ់សត្វទប៉ែ ដណា្សះ។ កាំដភលើងទំងដនះ
ជាម្របដភទ្កាំដភលើងដម្រសាបពណ៌បា សរ ស និងអាចបាញ់ដោយដម្របើម្រគ្ប់កាំសដភលើងបាញ់សត្វម្របដភទ្
លែីខ្ដលានបង់កាំដភលើងជាងរ ន ដហើយអាចឱសយបាញ់ម្រគ្ប់កាន់ខ្ត្យូរជាងរ ន។ ខ្ុំចាំបានថា
ខ្ុំបានគិត្ថាខ្ុំគួរខ្ត្ម្រសាវម្រជាវដរើលវដពលខ្ុំានដពល។  

និយយអ្ ៊ីចឹង ដរឿងដនះក៏ដកើត្ដ ើងគឺខ្ុំបានដៅហ្ងលក់ទ្ំនិញសាភសរៈកីឡារួយ
ខ្ខដម្រកាយពីរដូវបរបាញ់ទបានបញ្ចប់ ម្រសបដពលខ្ដលខ្ុំបានទក់ចិត្តនឹងកាំដភលើងរួយ  ត្
ខ្ដលជាម្របដភទ្កាំដភលើងខសយល់ (  )។ ខ្ុំដរើល  ត្កាំដភលើងដនាះបនតិច ក៏ប៉ែ ខ្នត
ដពលដឃើញត្នរល ២ ០០០ដ លាលសរបិទ្ដៅដលើវ និងសាថសនភាពខ្ដលខ្ុំរិនម្រត្ូវការកាំដភលើងដទ្កនុង
រយៈដពល ១០ខ្ខរហូត្ដល់រដូវបរបាញ់ទចូលរកដល់រតងដទ្ៀត្ ខ្ុំក៏បានសដម្ររចចិត្តថារង់
ចាំសិនរិនទន់ទ្ិញដទ្។ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំបាននិយយឮៗដោយរិនបានគិត្ដ ើងថា ម្រពះអ្ាចសស់
ដអ្ើយ កូនចង់បាន  ត្កាំដភលើងដនាះ។  ខ្ុំរិនគិត្អ្វីដម្រចើនដសាះអ្ំពីវដពលខ្ុំដដើរដចញពីហ្ង 
ល ះពីរបីសបាតសហ៍ដម្រកាយដពលខ្ុំកំព ងនិយយដៅកនុងការម្របជ ំខ្ផនកលក់រួយរបស់ម្រក រហ  ន 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

វរិនខ្រនជាការម្របជ ំកនុងម្រក រជំន ំដទ្ គឺជាការម្របជ ំខ្ផនកលក់របស់ម្រក រហ  ន។ ដពលខ្ុំដ្វើបទ្
បង្ហសញចប់ ម្របធ្ននាយកម្របត្ិបត្តិបានអ្រគ ណខ្ុំសម្រាប់អ្វីខ្ដលខ្ុំនិយយ និងបាន
និយយថា ដយើងចង់អ្រគ ណដល់ដលាកខ្ដលានម្របសាសន៍កនុងយប់ដនះជារួយនឹង
អ្ំដណាយរួយ។ ខ្ុំពិត្ានការភាញសក់ដផអើលខាលសំងដពលគ្ត្់បានយកកាំដភលើងខ្ត្រួយខ្ដលខ្ុំ
បានដរើលដៅកនុងហ្ងលក់ទ្ំនិញសាភសរៈកីឡាម្រត្ឹរខ្ត្ពីរបីសបាតសហ៍រិនដនះឯង។ ពិត្ជាអ្
សាចសរសយណាស់ ម្រពះអ្ាចសស់ដអ្ើយ កូននឹងទ្ទ្ួលយករបស់ដនាះ  ដហើយការខ្ដលខ្ុំបានឱសយ
កាំដភលើងខលះដៅដគកនុងដពលកនលងរក បាននាំរកនូវការម្របរូលផលរួយដនាះឯង។

ដៅកនុងដសៀវដៅទ្ីរួយននដស រីដសៀវដៅដនះខ្ដលានចំណងដជើងថា បដិវត្តន៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ៖ អ្ំណាចននភកដីភាពដៅកនុងម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ុំនិយយអ្ំពី
ដគ្លការណ៍ខ្ដលនាំឱសយកាំដភលើងដនាះបានបង្ហសញខលួនដ ើង។ ខ្ុំដៅវថាជាដគ្លការណ៍ក
ដណតៀវ ដហើយដគ្លការណ៍ដនះអាចរកដឃើញដៅកនុងគរពីរា សក ស ៤៖២៦ ២៩។ ខ្ុំសូរ
សំណូរពរឱសយអ្នកទ្ិញដសៀវដៅដនះរួយកសាលម្របសិនដបើអ្នករិនទន់អានវ។ កាំដភលើងរួយ
ដដើរដនាះយ សងអ្សាចសរសយដោយពិត្ម្របាកដខ្រន ក៏ប៉ែ ខ្នតវរិនខ្រនជាដរឿងពិត្ខ្ដលខ្ុំចង់ដផ្តសត្
ដលើដនាះដទ្។ ក៏ប៉ែ ខ្នតវរ សយរប់ពីដរឿងខ្ដលខ្ុំចង់ម្របាប់ដល់អ្នក។

ដម្រកាយដពលខ្ដលកាំដភលើងដនាះបានបង្ហសញខលួនរក ដហើយដពលខ្ុំបានដឹងពីរដបៀប
ខ្ដលខ្ុំបានោក់ការម្របរូលផលដនាះឱសយានចលនា ខ្ុំបានគិត្អ្ស់ដពលរួយនលៃអ្ំពីកាំដភលើង
ដផសសងៗដទ្ៀត្ខ្ដលខ្ុំចង់បាន។ ច ងដម្រកាយ ខ្ុំបានសាបដម្រ ះកាំដភលើងរប់សិបដដើរ ដហត្ 
ដូដចនះដហើយខ្ុំបានគិត្ថាខ្ុំចង់ដ្វើការពិដសា្ជារួយនឹងចសាប់ននម្រពះរជសយននម្រពះ។ កាំដភលើង
ខ្ត្រួយម្របដភទ្ខ្ដលខ្ុំគ្្សនកនុងចំដណារកាំដភលើងខ្ដលបានម្របរូលទ្ កដនាះគឺកាំដភលើងសនប់ 
( ។ ទំងដនាះគឺជាកាំដភលើងដ៏ម្រសស់សាអសត្ ដហើយជាទ្ូដៅកាំដភលើង
ដនាះក៏រិនខ្រនានត្នរលដថាកខ្ដរ។ ដហត្ ដូដចនះដហើយខ្ុំនិយយថា ម្រពះអ្ាចសស់ដអ្ើយកូន
ចង់ានកាំដភលើងសនប់ដ៏ម្រសស់សាអសត្ទំងដនាះរួយ!

ម្របាណជារួយខ្ខដម្រកាយរក ាននដគូព័នធកិចចា្សក់បានទ្ូរស័ពទរកខ្ុំ ដហើយ
គ្ត្់បាននិយយថាគ្ត្់ចង់ទ្ិញកាំដភលើងរួយដដើរឱសយខ្ុំ គឺជាកាំដភលើងសនប់រួយ។ ខ្ុំរំដភើប
ខ្រនខ្ទ្ន ដហើយគ្ត្់បាននិយយថាគ្ត្់នឹងដផ្ើវរកតារម្របអ្ប់សំប ម្រត្។ ដហើយជាការពិត្
ខ្រនពីរបីនលៃដម្រកាយរកខ្ុំទ្ទ្ួលបានកាំដភលើងសនប់ដ៏ម្រសស់សាអសត្ចំនួនពីរដៅកនុងម្របអ្ប់
សំប ម្រត្ខ្ុំ ពិត្ជាកាំដភលើងដ៏ម្រសស់សាអសត្ណាស់! សូរចំណាំថាខ្ុំទ្ទ្ួលបានកាំដភលើងចំនួនពីរ។ 



បរិបូរហូរសហៀរ!
ខ្ុំបានគិត្ថា ពិត្ជាអ្សាចសរសយខ្រន ។ ខ្ុំបានទ្ូរស័ពទដៅនដគូព័នធកិចចា្សក់ដនាះ និងបានអ្រ
គ ណដល់គ្ត្់ចំដ ះកាំដភលើងដ៏ម្រសស់សាអសត្ខ្ដលគ្ត្់បានដផ្ើរក។ ម្របាណជាពីរបីនលៃ
ដម្រកាយដទ្ៀត្ក៏បានដផ្ើកាំដភលើងរកពីរដទ្ៀត្។ ដពលខ្ដលខ្ុំទ្ូរស័ពទដៅអ្រគ ណគ្ត្់រតងដទ្ៀត្ 
គ្ត្់បាននិយយថា ខ្ុំពិត្ជារីករយណាស់ខ្ដលដលាកបានទ្ូរស័ពទរកអ្រគ ណខ្ុំដោយ
ផ្ទសល់ ខ្ុំចង់ដផ្ើកាំដភលើងដៅឱសយដលាកពីរបខ្នថរដទ្ៀត្។ ខ្ុំពិត្ជារំដភើបគ្្សន កសយខ្លលងជារួយ
នឹងអ្ំដណាយទំងដនាះ ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំក៏បានចាប់ដផតើរដរើលដឃើញពីគំរូរួយដៅម្រត្ង់ដនះ។ គឺរតង
ទ្ទ្ួលបានកាំដភលើងពីរ។ សាតសប់ដៅហ្ក់ដូចជាចំខ្ណកដទ្វដង។ 

ម្របាណជាពីរខ្ខរ ន ដពលខ្ុំកំព ងបដម្រងៀនដៅកនុងម្រក រជំន ំរួយនាដពលម្រពឹក 
ដហើយបនាទសប់រកខ្ុំម្រត្ូវដៅបដម្រងៀនដៅកនុងទ្ីម្រក ងដខ្ដលដនាះដៅឯម្រក រជំន ំរួយដផសសងដទ្ៀត្
កនុងយប់ដនាះ។ បនាទសប់ពីចប់ដវនថាវសយបងគំដពលម្រពឹក ានប រសា្សក់បានដដើរដ ើងរកជួបខ្ុំ 
និងនិយយថា ខ្ុំនឹងដផ្ើកាំដភលើងសវ័យម្របវត្តិ  ដ៏ម្រសស់សាអសត្រួយខ្ដលខ្ុំានដៅ
ឱសយដលាក។  ជាលែីរតងដទ្ៀត្ខ្ុំពិត្ជារំដភើបខ្រនខ្ទ្ន។ ានដរឿងរួយខ្ដលគួរឱសយចខ្រលកគឺ កនុង
ដវនថាវសយបងគំដពលលាងសចកនុងម្រក រជំន ំដផសសងរួយដទ្ៀត្ ានប រសា្សក់បានដដើររករកខ្ុំ ដហើយ
និយយថា ខ្ុំបានទ្ិញកាំដភលើងខ្វងា សកលែីរួយ ខ្ដលខ្ុំដៅទ្ កវកនុងម្របអ្ប់វដៅដ ើយ 
ដហើយខ្ុំចង់ម្របគល់វឱសយដលាក។ វគឺជាកាំដភលើងខ្ដលានខ្កវឆលុះ ដ៏ម្រសស់
សាអសត្រួយ ជាកាំដភលើងខ្ដលខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ដសៃើចសរដសើរ ក៏ប៉ែ ខ្នតរិនខ្ដលានវពីរ នរកដទ្។ ជាលែី
រតងដទ្ៀត្ ខ្ុំពិត្ជាភាញសក់ដផអើលណាស់ ក៏ប៉ែ ខ្នតកាលដនាះខ្ុំបានយល់ពីដគ្លការណ៍ចំខ្ណកដទ្វ
ដង។ 

ជាលែីរតងដទ្ៀត្ រិនបានប៉ែ នា្សនសបាតសហ៍ដម្រកាយពីដនាះ ានដរឿងដូចគ្្សដនាះបានដកើត្
ដ ើង កនុងនលៃខ្ត្រួយខ្ុំបានទ្ទ្ួលកាំដភលើងពីរដដើរ។ និយយដៅ ខ្ុំអាចនិយយបានថាខ្ុំគឺ
ជាប រសខ្ដលបានម្របកបដោយម្រពះពរជារួយនឹងកាំដភលើងដ៏លអៗពិត្ម្របាកដខ្រន។ ក៏ប៉ែ ខ្នតវក៏
ដូចជាដរឿងនីរួយៗខ្ដលខ្ុំនិយយម្របាប់ខ្ដរ ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្សួរថា ដត្ើដរឿងដនាះដកើត្ដ ើងបាន
ដោយរដបៀបណា ជាការពិត្ណាស់ ខ្ុំបានម្របាប់អ្នករួចរកដហើយថាខ្ុំបានសាបដម្រ ះ
កាំដភលើងជាដម្រចើនកនុងដពលអ្ត្ីត្កាល ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ុំរិនខ្ដលនិយយថា ម្រពះអ្ាចសស់ដអ្ើយកូន
នឹងយករបស់រួយដនាះ។  រហូត្ដពលដនាះចូលរកដល់។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ដនះគឺជាដគ្ល
ការណ៍កដណតៀវខ្ដលអ្នកម្រត្ូវដឹង។ ក៏ប៉ែ ខ្នតដពលឆលងកាត្់ដគ្លការណ៍កដណតៀវហួសដៅ ខ្ុំបាន
ជាប់ដៅកនុងចំខ្ណកដទ្វគ ណកនុងរដបៀបដ៏ពិដសស និងចសាស់ៗ ដហើយខ្ុំចង់ដឹងឱសយម្របាកដថា



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ខ្ុំដ្វើដរឿងដនាះបានដោយរដបៀបណា។ ខ្ុំដជឿថាម្រពះអ្ាចសស់បានបង្ហសញខ្ុំថាកនុងចំដណារ
ដយើងានរន សសសជាដម្រចើនខ្ដលខកខានរិនបានដឹងពីទ្ិដឋភាពដ៏សំខាន់ននការម្របរូលយក
ផលពីម្រពះរជសយននម្រពះដនះ ដហើយខ្ុំនឹងចំណាយដពលខលះដៅកនុងជំពូកបនាទសប់ដដើរសបីនិយយពី
ម្របធ្នបទ្ដនាះ។ ក៏ប៉ែ ខ្នតរ នដពលខ្ដលខ្ុំដ្វើវ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ម្រត្ូវការខ្ចករំខ្លកជារួយអ្នកនូវ
រដបៀបខ្ដលដរឿងជាដម្រចើនដៅបនតដកើត្ដ ើងកនុងឆ្សំរួយដនាះ។ 

បនាទសប់ពីខ្ុំបានទ្ទ្ួលកាំដភលើងតារម្របអ្ប់សំប ម្រត្រក ដរឿងរួយដនះក៏បានដកើត្ដ ើង 
ដហើយវគឺជាដរឿងរួយកនុងចំដណារដរឿងដ៏អ្សាចសរសយជាដម្រចើន ខ្ដលបានដកើត្ដ ើងម្រសបតារការ
ដរើលដឃើញចំខ្ណកដទ្វដងបង្ហសញខលួនដៅកនុងរដបៀបចសាស់លាស់រួយ ពិត្ម្របាកដរួយ 
ដហើយគ្្សនសំណួរអ្វីដម្រចើនម្រត្ូវសួរដទ្ថាដនះជាឧទហរណ៍របស់ចំខ្ណកដទ្វដង។ ដរឿងដនះាន
 ក់ព័នធនឹងយនជំនិះដផសសងៗរបស់ខ្ុំជាពិដសសគឺរលយនត  គ ជខសយងពណ៌សរបស់
ខ្ុំ ខ្ដលបានទ្ទ្ួល ដហើយខ្ុំបាននិយយម្របាប់អ្នកកាលពីពីរបីជំពូករ នដនះ។ ដូចខ្ដលខ្ុំ
បាននិយយពីរ នដហើយដៅកនុងដសៀវដៅដនះថាម្ររិនោ និងខ្ុំរិនសូវជាចាប់អាររែណ៍នឹង
ដរឿងឡានប៉ែ នា្សនដទ្។ ជាទ្ូដៅដយើងម្រគ្ន់ខ្ត្ដបើកវរហូត្ដល់នលៃខ្ដលវ ខ្លងដំដណើរការ ឬវ
ចាស់ដពកដម្របើខ្លងដកើត្ប៉ែ ដណា្សះ។ 

ដហើយជាលែីរតងដទ្ៀត្ដៅកនុងដរឿងដនះ ខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្ម្របាប់អ្នកថាម្ររិនោ និងខ្ុំបានឱសយ
ឡានរួយចំនួនដៅដគកាលពីរ ន ដហើយដយើងរិនបានទរទរចង់បានអ្វីតាររយៈជំដនឿ
ដយើង ខ្ដលដយើងដជឿថាដ្វើដដើរសបីនឹងម្របរូលផលដៅដពលដម្រកាយពីការឱសយរួយដនាះដទ្។ ក៏
ប៉ែ ខ្នតម្របសិនដបើអ្នកដៅចាំដរឿងដនាះ ចាំដពលខ្ដលដយើងបានដបើកឡាន  ខ្ដលដយើង
បានជួលអ្ំ ុងដពលសននិបាត្របស់ដយើង និងបាននិយយថា ដយើងចូលចិត្តឡានដនះ 
ដយើងគិត្ថាដយើងគួរខ្ត្ទ្ិញឡានដនះរួយ  ដយើងរិនបានរំពឹងថាាននរណាា្សក់ទក់ទ្ង
រកដយើង និងនិយយថាដគចង់ទ្ិញឡានដនាះរួយឱសយដយើងដទ្។ ក៏ប៉ែ ខ្នតជាការពិត្ណាស់ គឺ
ដរឿងខ្បបដនាះបានដកើត្ដ ើងយ សងពិត្ម្របាកដខ្រន។ ដហើយនិយយដោយម្រត្ង់ច ះដយើងរិន
ខ្ដលម្របាប់នរណាា្សក់ដទ្ថាដយើងចង់បានឡានដូចដនះរួយ។ ដហត្ ដូដចនះដហើយដូចខ្ដលខ្ុំ
បានម្របាប់អ្នករ នដនះ ឡាន  ម្របដភទ្ខលីពណ៌គ ជខសយងពណ៌ស បានបង្ហសញខលូន
ដ ើងរក ដហើយវម្រគ្ន់ខ្ត្ជាដរឿងខ្ដលពិត្ជាអ្សាចសរសយខ្រន។ ខ្ុំចូលចិត្តវខាលសំងណាស់។ 



បរិបូរហូរសហៀរ!
ប៉ែ ខ្នតវានកំណត្់ចំណាំរួយខ្ផនកដទ្ៀត្កាន់ខ្ត្អ្សាចសរសយខ្ដលដទ្ើបខ្ត្ដកើត្ដ ើងដៅរ

ដូវដៅ្សរ នដនះ។ ដយើងដម្របើម្របាស់ឡាន       រួយដនះបានម្របខ្ហលរួយឆ្សំកនលះ
ដហើយគិត្រកម្រត្ឹររដូវដៅ្សរ នដនះ ខ្ដលកនុងនលៃរួយដនាះខ្ុំបានចាប់អាររែណ៍ថាដភលើងសញ្ញស

ខ្ដលបង្ហសញថាា សស ីនវម្រត្ូវការការម្រត្ួត្ពិនិត្សយ
បានបំភលឺដ ើង។ ខ្ុំគិត្ថា គ្្សនអ្វី្ំដ ំដទ្  ប៉ែ ខ្នតខ្ុំ
ដៅខ្ត្ចង់ខ្ឆកដរើលខ្ដរ ដូដចនះខ្ុំបានរកដគឱសយជួយ
ម្រត្ួត្ពិនិត្សយវ។ ពួកដគបានម្របាប់ថាវពិត្ជាគ្្សនអ្វី្ំ
ដ ំដ ើយ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញសចាប់បានូវដំណក់
ដម្របងត្ូចរួយដៅកនុងបំពង់ខ្ផសសង ប៉ែ ខ្នតវរិនបងក
បញ្ហសអ្វីដទ្។ ា សស ីនវដៅអាចដំដណើរការបានយ សង
លអ។ ខ្ុំបានសួរថា ដហត្ អ្វីបានជាវដៅចាប់បាន

ដំណក់ដម្របងដៅវិញ។ ដោយសាខ្ត្ឡាន  របស់ខ្ុំានដម្របើម្របាស់ម្របព័នធននបំពង់
បដញ្ចញខ្ផសសងខ្ដលទ្ិញរកពីទ្ីផសារ ដទ្ើបពួកដគគិត្ថាដនាះម្របខ្ហលជាដហត្ ផលខ្ដលដ្វើ
ឱសយវានដលាត្សញ្ញសម្រត្ួត្ពិនិត្សយ។ ម្រត្ ប់រកវិញ ពួកដគបាននិយយថាា សស ីនរបស់វ
គ្្សនបញ្ហសអ្វីដ ើយ ដហើយខ្ុំគួរខ្ត្រំពឹងថាវដៅអាចដំដណើរការបានយូរដទ្ៀត្។ 

នលៃរួយ ដៅកនុងការសនទនា្រែតារួយ ខ្ុំបានម្របាប់ដៅប រសខ្ដលបានផដល់យន
ជំនិះឱសយរកខ្ុំអ្ំពីបញ្ហសននដភលើងសញ្ញសរួយដនាះ។ គ្ត្់បាននិយយថា ម្រត្ូវដហើយ ខ្ុំក៏បាន
ដឃើញដរឿងខ្បបដនះដកើត្ដ ើងដៅដលើឡាន  ដនទ្ដទ្ៀត្ខ្ដរ។ ដលើសពីដនះដៅដទ្ៀត្ 
គ្ត្់បានបនតថា វជាដរឿងទ្ូដៅដៅដហើយសម្រាប់ឡានចាស់ៗ។  គ្ត្់បានបខ្នថរដទ្ៀត្ថា
វគ្្សនផដល់ផលប៉ែះ ល់ដៅដល់ឡានអ្វីដ ើយ គឺថាអ្នកអាចដម្របើម្របាស់វបានម្របខ្ហលជា 
១០ឆ្សំ ឬដលើសពីដនះដទ្ៀត្ដោយគ្្សនបញ្ហស។ 

គ្ត្់បានដឹងថាម្ររិនោ និងខ្ុំានផទះដៅរដឋផលរីោ ខ្ដលខ្ុំដទ្ើបខ្ត្ទ្ិញ។ ខ្ុំដសទើរខ្ត្
ភាំងសា្សរត្ីដៅដហើយដៅដពលខ្ដលគ្ត្់និយយថា ខ្ុំសូរម្របាប់ដូចដនះដៅច ះ ចូរដលាក
ដបើកឡានរួយដនះដៅរដឋផលរីោ និងដម្របើវដៅទ្ីដនាះដៅ ដហើយខ្ុំនឹងទ្ិញឡានរួយដទ្ៀត្
សម្រាប់ដលាកកនុងការដម្របើម្របាស់ដៅទ្ីដនះកនុងរដឋអ្ូនហយ៉ែូ។ ម្រត្ូវដហើយ ឥលូវដនះខ្ុំានគ ជ
ខសយងពណ៌សចំនួនពីរ ខ្ដលជាឡាន  ខ្ដលលអម្រគប់ចំណុច ដលើកខ្លងខ្ត្ដរឿង
ទក់ទ្ងដៅនឹងម្របោប់ចាប់សញ្ញសខ្ដលខ្ុំបានជួបម្របទ្ះរ នហនឹង។ ពួកវទំងពីរពិត្ជាលអ

ខ្ុុំេាាយាមពែញតាមពវដច នងិ
ព្េះរាជាយរបវ់ព្ទង ់ ដែលពៅក្នងុ
ព្េះរាជាយមួ ពនះ ខ្ុុំបានបរិបូរ គឺ
ជាចុំដណក្ពងែែង! 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ម្រគប់ចំណុច! រដងដទ្ៀត្ វគឺរួយកនុងចំដណារដពលដវលា ទំងដនាះ ដត្ើអ្នកបានដឃើញវខ្ដរ
ឬដទ្  ម្ររិនោ និងខ្ុំបានកតិចខលួនឯង ដៅដពលកំព ងដបើកបរយនជំនិះដ៏ម្រសស់សាអសត្ទំង
ដនាះ។ ដយើងរិនបានដចញល យសម្រាប់ពួកវណារួយដ ើយ។ ដៅកនុងសាថសនភាពរួយដនះ 
ដយើងអាចដឹងបានថាវគឺជាចំខ្ណដទ្វគ ណ។ 

ខ្ុំរិនខ្រនម្របាប់អ្នករល់គ្្សនូវដរឿងរួយដនះដដើរសបីជាការអ្ួត្ោក់អ្នករល់គ្្សដ ើយ 
ខ្ត្រិត្តដអ្ើយ ខ្ុំបានទ្ទ្ួលពរ! ខ្ុំកំព ងខ្ត្រីករយជារួយនឹងចំខ្ណកដទ្វដង ខ្ដលឥលូវដនះ 
អ្នកទំងអ្ស់គ្្សបានដឹងដហើយថាវគឺជាភាពដពញបរិបូរ។ ខ្ុំានកាំដភលើងស វត្ថិភាពពរដពញ
ដៅដោយកាំដភលើង ខ្ដលដពញបរិបូរ។ ខ្ុំបានទ្ទ្ួលឡាន  ដូចគ្្សពីរដម្រគឿងដោយ
រិនបាច់ចំណាយល យ។ ខ្ុំគិត្ថាអ្នកចសាស់ជាយល់ម្រសបខ្ដលដហើយខ្ដលថាវជាអ្វីខ្ដល
បរិបូរ! ប៉ែ ខ្នតរិនខ្រនបានន័យថាខ្ុំដលើកទ្ឹកចិត្តឱសយអ្នករល់គ្្សដផ្តសត្ដៅដលើសាភសរៈនិយរដ ើ
យ។ ខ្ុំរិនឱបម្រកដសាបជារួយនឹងសាភសរៈទំងដនាះដ ើយ ដហើយខ្ុំក៏រិនដៅថាវសយបងគំ ឬ
ដដញតារចាប់យកវខ្ដរ។ ខ្ត្ខ្ុំពសាយរដដញតារដសដច និងម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់  ខ្ដលកនុង
ម្រពះរជសយរួយដនះ ខ្ុំបានបរិបូរ ខ្ដលវគឺជាចំខ្ណកដទ្វដងដនាះឯង!

ចាំបនតិច ខ្ុំរិនទន់បានបញ្ចប់នូវការខ្លលងទ្ីបនាទសល់ពីភាពជាម្រពះ និងចំខ្ណកដទ្វ
ដងដៅដ ើយដទ្។ 

ម្របពនធខ្ុំានបំណងចង់បានផទះដៅជាប់នឹងដឆនរសរ ម្រទ្អ្ស់រយៈដពល ២០ឆ្សំរក
ដហើយ។ ដទ្ ខ្ុំសូរនិយយវដ ើងវិញរដងដទ្ៀត្។ គ្ត្់ចង់បានជាវតាំងពីដដើររក! គ្ត្់
ម្រសលាញ់សរ ម្រទ្ជាខាលសំង! ដទះជាយ សងណាកដី គ្ត្់បានដរើលខ្លនូវ្នធ្នសរ ម្រទ្អ្ស់រយៈ
ដពលជាដម្រចើនឆ្សំរកដហើយ។ តាំងពីដដើរដ ើយ ដៅដពលខ្ដលានផទះខ្ដលគ្ត្់ដពញចិត្ត 
ល យរបស់ដយើងខ្ត្ងខ្ត្ម្រត្ូវបានដរៀបចំទ្ កសម្រាប់ការដ្វើព័នធកិចច ដហើយដយើងក៏បនតរង់ចាំ។ 
ដហើយឆ្សំដនះ ខ្ុំបានកំព ងអ្្ិសាឋសនដៅជាន់ដម្រការ ម្រសបដពលខ្ដលខ្ុំកំព ងជិះកង់
( ម្រសាប់ខ្ត្ម្រពះជាាចសស់បានដ្វើឱសយខ្ុំចាប់អាររែណ៍ជាខាលសំងដោយម្រទ្ង់ាន
បនទូលថា ចូរម្របាប់ម្ររិនោឱសយដ្វើដំដណើរដៅរដឋផលរីោ ដៅកាន់ត្ំបន់រួយដនាះខ្ដលគ្ត្់បាន
ផទះដៅទ្ីដនាះ ដហើយម្របាប់គ្ត្់ឱសយទ្ិញផទះជាប់ដឆនរសរ ម្រទ្ដៅកនុងសបា្សហ៍ដនះ។  សបា្សហ៍
ដនះ  វពិត្ជាានភាពម្របញាប់ម្របញាល់បនតិចខ្រនដៅកនុងម្រពលឹងខ្ុំ ដពលខ្ដលខ្ុំបានឬ
ដរឿងដនះ។ ដូដចនះខ្ុំបានម្របាប់ម្ររិនោអ្ំពីអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានម្របាប់់ខ្ុំ ដហើយពួកដយើង



បរិបូរហូរសហៀរ!
បានទក់ទ្ងដៅកាន់រិនភកដិដយើងា្សក់ខ្ដលរស់ដៅកនុងទ្ីម្រក ងដនាះកនុងការដបើកឡានជូនម្ររិ
នោជិះជ ំវិញពីរដៅបីនលៃដដើរសបីដដើរដរើលផទះ។ គ្ត្់ក៏បានយល់ម្រពរ។ 

ដហើយម្ររិនោបានដរើលអ្ ៊ីនដ្ើណិត្ ដហើយបដងកើត្បញ្ជីដឈា្សះផទះចំនួន ២៥ ខ្ដល
គ្ត្់ចង់ដៅដរើល។ ដពលសរដសរដឈា្សះផទះទំងដនាះដហើយ ម្ររិនោបានបម្រងួរនូវបញ្ជីដឈា្សះ
ផទះពី ២៥ រកដៅម្រត្ឹរខ្ត្៥ ខ្ដលអាចទ្ិញបាន និងផទះរួយខ្ដលគ្ត្់ដពញចិត្តប៉ែ ដណា្សះ។ 
ដៅកនុងដពលដនាះ ខ្ុំចូលរួរដរើលផទះជារួយគ្ត្់យ សងឆប់រហ័ស ដហើយគ្ត្់បានបង្ហសញខ្ុំ
នូវផទះទំង ៥ និងផទះរួយខ្ដលគ្ត្់ដពញចិត្ត។ ពួកដយើងបានពម្រងួរបញ្ជីពី ៥ រកដៅម្រត្ឹរខ្ត្ 
២ ប៉ែ ដណា្សះ គឺផទះរួយខ្ដលគ្ត្់ចូលចិត្ត និងផទះរួយដទ្ៀត្ខ្ដលម្រសស់សាអសត្ខាលសំង ប៉ែ ខ្នតរិន
សាអសត្ដល់ផទះខ្ដលគ្ត្់ដពញចិត្តដ ើយ។ ខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្សារភាពនូវដរឿងរួយដនះ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំ
បានដឃើញផទះខ្ដលគ្ត្់ដពញចិត្តដហើយ ខ្ុំបានដឹងយ សងចសាស់ថាដនះគឺជាផទះរបស់ម្ររិនោ
ខ្រន ដហើយច ងដម្រកាយដយើងក៏បានដសនើស ំទ្ិញផទះដនាះ។ ាចសស់ផទះបានទ្ទ្ួលយកសំដណើ
រដយើង ដហើយដយើងបានច ះក ងម្រតាទ្ិញផទះលែីដនាះជារួយគ្្ស។ 

ពីរបីអាទ្ិត្សយដម្រកាយរក ដៅដពលខ្ដលដយើងកំព ងសម្រាកដៅកនុងផទះរបស់ដយើង
ដៅកនុងរដឋអ្ូនហយ៉ែូ ម្ររិនោបានដកដដងហើរ្ំដហើយនិយយថា ដនះគឺជាផទះរបស់អ្ូន! ខ្ុំ
បានដឆលើយដៅវិញថា បងដឹងដហើយថាដនះជាផទះរបស់អ្ូន ម្រពះជាាចសស់បានម្របាប់បងឱសយ
ទ្ិញផទះជាប់សរ ម្រទ្សម្រាប់អ្ូនដៅសបា្សហ៍ខ្ដលបងជូនអ្ូនដៅកាន់សរ ម្រទ្ដនាះ។

គ្ត្់ត្បថា រិនខ្រនដទ្ បងរិនយល់ដទ្ ដនាះគឺពិត្ជាផទះរបស់អ្ូនខ្រន!  គ្ត្់
ពសាយរពនសយល់ថាគ្ត្់បានខ្សវងរកផទះដៅកនុងត្ំបន់ដនាះជាដម្រចើនឆ្សំរកដហើយ ដហើយនលៃ
រួយគ្ត្់បានដឃើញរូបភាពននផទះខ្ដលដយើងបានទ្ិញដនាះដៅដលើការផសសពវផសាយរបស់ម្រក រ
ហ  នអ្ចលនម្រទ្ពសយ។ គ្ត្់បានដពញចិត្តនឹងវតាំងខ្ត្ពីដពលខ្ដលគ្ត្់បានដឃើញវដៅដហើ
យ។ គ្ត្់ម្រសលាញ់នូវអ្វីម្រគប់យ សងខ្ដលវាន ទំងម្របដភទ្សាថសបត្សយករែត្ំបន់ដររីខ្ទ្រ សដណ
របស់ម្របដទ្សដអ្សសា សញ ទំងគដម្រាងម្រគប់ជាន់ ទំងទ្ីតាំង គឺម្រគប់យ សងទំងអ្ស់។ គ្ត្់ខ្លរ
ទំងចាំថាគ្ត្់បានចងអុលដលើវដហើយនិយយថា ម្រពះជាាចសស់ដអ្ើយ កូនចង់បានផទះដនះ!
គ្ត្់បានដឹងថាផទះដនាះគឺពិត្ជានលលខាលសំងណាស់ ដហើយល យរបស់ដយើងបានដម្របើម្របាស់
សម្រាប់គដម្រាងដផសសងដៅដហើយ ដូដចនះគ្ត្់ក៏បនតរកដរើលផទះដផសសងខ្ដលានត្នរលលែរ
សម្រាប់ល យខ្ដលដយើងានដៅដពលដនាះ។ ប៉ែ ខ្នតគ្្សនផទះណាដផសសងដទ្ៀត្ដ ើយ ដហើយ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដយើងរិនខ្ដលបានឈានដៅដល់ការច ះក ងម្រតាសូរសបីខ្ត្រតង។ ដយើងម្រគ្ន់ខ្ត្ដូចជារិនទន់
ានសនតិភាពអ្ំពីផទះណារួយដ ើយ។

អ្នកគួខ្ត្ដឹងដហើយថាដយើងបានសាបដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជសម្រាប់ផទះដៅដឆនរសរ ម្រទ្
រួយដនះអ្ស់រយៈដពលជាងពីរឆ្សំដៅដហើយ។ ដហើយការសារភាពខ្ដលពួកដយើងានដៅ
កនុងដពលដនះគឺ ដយើងានផទះដៅដឆនរសរ ម្រទ្រួយដៅកនុងត្ំបន់ដនះ ដយើងបានទ្ទ្ួលវរួចដៅ
ដហើយ ដហើយដយើងទ្ទ្ួលបានតាំងពីនលៃខ្ដលដយើងបានសាបដម្រ ះដនាះឯង។ ខ្ុំអាចចាំពីទ្ី
កខ្នលង និងដពលខ្ដលដយើងបានចាប់នដគ្្ស និងបានម្រពរដម្រពៀងគ្្សថានឹងទ្ិញផទះដៅដឆនរស
រ ម្រទ្ឱសយម្ររិនោ។ ដហើយឥ ូវដនះដពលខ្ដលដយើងបានច ះក ងម្រតាដហើយ ម្ររិនោម្រសាប់ខ្ត្នឹក
ដឃើញរូបភាពខ្ដលគ្ត្់បានដឃើញកាលពីពីរឆ្សំរ ន ដហើយដឹងថាវជាផទះខ្ត្រួយ គឺផទះរបស់
គ្ត្់! 

បនាទសប់ពីបានសាកសួរពីម្របវត្តិននផទះដហើយ ដយើងបានដឹងថាាចសស់ផទះបានពសាយរ
លក់ផទះដនាះអ្ស់រយៈដពលពីរដៅបីឆ្សំដៅដហើយ ប៉ែ ខ្នតគ្្សនអ្នកទ្ិញដទ្ ដទ្ើបគ្ត្់ដកការ
ផសសពវផសាយលក់ដចញដៅ។ ដពលដនាះដហើយខ្ដល ម្ររិនោបានដឃើញរូបដនាះដៅកនុងបញ្ជី
របស់ម្រក រហ  នអ្ចលនៈម្រទ្ពសយ។ ប៉ែ ខ្នតាចសស់ផទះបានសដម្ររចចិត្តោក់វបញ្ចូលដៅកនុងបញ្ជី
លក់រដងដទ្ៀត្ ដហើយវក៏អាចជាដហត្ ផលខ្ដលដ្វើឱសយខ្ុំបានម្របាប់ម្ររិនោឱសយម្របញាប់ដៅាត្់
សរ ម្រទ្ដោយនិយយថា អ្ូននឹងទ្ិញផទះដៅកនុងអាទ្ិត្សយដនះ។  គ្ត្់នឹងម្របាប់អ្នកថាវរិន
ខ្រនជារដបៀបខ្ដលខ្ុំខ្ត្ងចាយល យដនាះដទ្។ អ្វីៗទំងអ្ស់គឺអាម្រស័យដៅដលើដពលដវលា
ខ្ដលម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ ខ្ត្ដពលដនាះល យខ្ុំរិនម្រត្ូវជាប់យកដៅដម្របើម្របាស់កនុងគដម្រាងណារួយ
ដ ើយ ដហើយខ្ុំអាចដម្របើល យខ្ុំដដើរសបីទ្ិញផទះដនាះបាន។ ខ្ុំម្របាកដណាស់ថាចសាស់ជាាន
រន សសសជាដម្រចើនខ្ដលកំព ងខ្ត្ដរើលផទះនឹងដូចគ្្ស ដហើយវដហើយជាដហត្ ផលខ្ដលដយើងម្រត្ូវ
រួសរន់ទ្ិញផទះដនាះ។ អ្វីខ្ដលអ្សាចសរសយដនាះគឺត្នរលផទះរិនបានដ ើងដលើសពីត្នរលខ្ដលដយើង
បានដឃើញដៅកនុងបញ្ជីតាំងពីពីរឆ្សំរ នដនាះដទ្។ ខ្ុំដជឿថាម្រពះជាាចសស់បានរកសាទ្ កផទះដនាះ
ឱសយគ្ត្់។ 

ក៏ប៉ែ ខ្នតខ្ផនកខ្ដលនិយយពីចំខ្ណកដទ្វដងននដរឿង គឺសថិត្ដៅម្រត្ងដនះ។ ដៅដពល
សថិត្កនុងដំណាក់កាលរង់ចាំច ះក ងម្រតាទ្ិញផទះដៅដ ើយ ា្សយរបស់ម្ររិនោ បានទ្ូរស័ពទរក
ដយើង។ ពួកគ្ត្់ានផទះរួយដៅកនុងម្របដទ្សកាណាោ ៣២ឆ្សំដៅដហើយ។ ពួកដយើងធ្លសប់
បានដៅដលងផទះដនាះជាញឹកញាប់បានដម្រចើនឆ្សំខ្ដរ។  ដហើយពួកដយើងក៏ម្រសលាញ់ផទះដនាះ 



បរិបូរហូរសហៀរ!
និងទ្ីតាំងដនាះខ្ដរ។ ផទះដនាះជាផទះខ្កសបរទ្ឹក ដៅដលើដកាះរួយ។ និយយដៅ សរ ម្រទ្ដៅ
ចាងសយម្របាណជាជាង ៩ខ្រ៉ែម្រត្ពីរនហ្លខាងដម្រកាយផទះប៉ែ ដណា្សះ។ ឪព កា្សយរបស់ម្ររិ
នោ ានវ័យចំណាស់ដៅដហើយ ដហើយពួកគ្ត្់ក៏សដម្ររចចិត្តថាគ្ត្់រិនចង់ដចញនលលខ្លទំ 
និងការចំណាយដៅផទះខ្ដលដៅឆងសយដទ្ៀត្ដទ្។ ពួកគ្ត្់រករកដយើង ដហើយសួរដយើងថាដត្ើ
ដយើង ចង់ទ្ិញផទះដនាះឬដទ្ ដហើយខ្ុំបានដឆលើយថាអ្ត្់ដទ្។ វម្រត្ូវចំណាយដពលដបើកបរ
ម្របខ្ហល ៣១ដា សងពីរដឋអ្ូនហយ៉ែូដដើរសបីដៅកាន់ទ្ីដនាះ ដូដចនះដទះជាខ្ុំម្រសលាញ់កខ្នលងដនាះក៏
ដោយ ខ្ត្ខ្ុំគិត្ថាខ្ុំរិនអាចដៅកខ្នលងដនាះបានញឹកញាប់ដ ើយ ដោយសារខ្ត្រយៈដពល
ខ្ដលម្រត្ូវដ្វើដំដណើរ។ ដូដចនះ ពួកដគក៏ោក់ផទះដនាះចូលដៅកនុងបញ្ជី របស់ភា្សក់ង្រអ្ចលនៈ
ម្រទ្ពសយ ប៉ែ ខ្នតអ្ស់រយៈដពលពីរឆ្សំដៅដហើយគ្្សនអ្ននណាា្សក់ចាប់អាររែណ៍ចង់ទ្ិញផទះដនាះដ ើ
យ។ 

ដូដចនះដៅដពលដនះ ខ្ដលដយើងកំព ងខ្ត្រង់ចាំបញ្ចប់ការដ្វើក ងម្រតាផទះជាប់ដឆនរស
រ ម្រទ្របស់ដយើង ពួកគ្ត្់បានទ្ូរស័ពទរក

ដហើយម្របាប់ថាពួកគ្ត្់បានពសាយរលក់
ដហើយ ខ្ត្រិនបានដជាគជ័យដទ្ ដហើយពួកគ្ត្់

ចង់ទ្ាលសក់ត្នរលរកម្រត្ឹរ ក់កណាដសល 
ម្របសិនដបើពួកដយើងចង់ទ្ិញវទ្ កជាករែសិទ្ធិ

របស់ម្រគួសារ។ ដពលខ្ុំគិត្អ្ំពីដរឿងដនាះ ថាកូ
នៗរបស់ខ្ុំ្ំៗដហើយ ពួកដគអាចដៅដលង
កខ្នលងដនាះបាន ដហើយវពិត្ជាកខ្នលងដ៏ម្រសស់

សាអសត្រួយ។ ដូដចនះម្ររិនោ និងខ្ុំបានអ្្ិសាឋសនអ្ំពីកិចចការដនាះ និងបាននិយយគ្្សថាពួក
ដយើងនឹងទ្ិញវ។ ដយើងក៏ានល យម្រគប់ម្រគ្ន់ដៅកនុងនដដដើរសបីទ្ិញវខ្ត្រតង។ រសា សងវិញដទ្ៀត្ 
ពួកដយើងបានទ្ិញយនដដហ្ះរួយសម្រាប់ម្រក រហ  នរបស់ខ្ុំកាលពីឆ្សំរ ន ខ្ដលអាចជួយឱសយ
ដយើងដ្វើដំដណើរម្រត្ឹរខ្ត្ ៥ដា សងប៉ែ ដណា្សះ រិនចាំបាច់ជិះឡានខ្ដលម្រត្ូវចំណាយដពលរហូត្ដៅ
ដល់ ៣១ដា សងដទ្។ វអាចជួយដយើងឱសយដៅទ្ីដនាះបានកាន់ខ្ត្ដលឿន។ 

បនាទសប់ពីដពលខ្ដលដយើងបានបញ្ចប់កិចចការទ្ិញផទះទំងពីរដនាះ ានដពលរួយខ្ុំ
បានអ្ងគុយដៅកនុងការិយល័យខ្ុំ ដហើយម្រសាប់ខ្ត្នឹកដឃើញថា ដនះដហើយដទ្ដត្ើ ខ្ដលជា
ចំខ្ណកដទ្វដង!  ម្របពនធរបស់ខ្ុំានកតីម្រសនរចង់បានផទះដៅខ្កសបរសរ ម្រទ្ជាដម្រចើនឆ្សំណាស់

ចូរក្ុុំគិត្ថាចុំដណក្ពទែែងគឺព្ោន់ដត្
ជាការដែលទទួលបាននូវអែីម ួ ព្ត្ឹម
ដត្មួ ពទែរជាេីរព ើ ។ តាមេិត្ពៅ
ចុំដណក្ពទែែងគឺម្នន័ ជាស្មញ្ញ
ថាជាការម្នភាេពេញបរិបូរ។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

រកដហើយ។ ឥលូវដនះ ដៅកនុងអ្ំ ុងដពលម្រត្ឹរខ្ត្ពីរខ្ខ គ្ត្់បានទ្ទ្ួលផទះរួយខ្ដលសថិត្
ដៅភាគខាងដកើត្ននសហរដឋអាដររិកខ្ដលានអាកាសធ្ត្ កក់ដៅ្សដៅរដូវរង្ ខ្ត្ដៅ្សខាលសំង
ដៅរដូវដៅ្ស។ ប៉ែ ខ្នតផទះដៅម្របដទ្សកាណាោវិញ គឺលអឥត្ដខាចសះសម្រាប់រដូវដៅ្ស ដហើយខ្ម្របជា
ម្រត្ជាក់ខាលសំងដៅរដូវរង្។ ដយើងក៏បានដឃើញថាគ្ត្់ានផទះដៅដឆនរសរ ម្រទ្សម្រាប់រដូវទំង
ខ្ត្រតង ពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស់។ ដយើងពិត្ជាបានសួរគ្្សថា ដត្ើអ្ូន បង បានដឃើញឬដទ្  
ដៅដពលខ្ដលដយើងបានបញ្ចប់ការទ្ិញផទះទំងពីរដនាះ។ ខ្ុំគិត្ថាអ្នកក៏យល់ម្រសបខ្ដរថា វ
ានរូបរង និងកលិនដូចជាចំខ្ណកដទ្វដងពិត្ខ្រន។ ពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស!់ 

ខ្ុំបានបង្ហសញឧទហរណ៍រួយចំនួនដហើយទក់ទ្ងដៅនឹងវិ្ីខ្ដលម្រពះជាាចសស់
បាននាំយករបស់រកឱសយដយើងដទ្វដង ខ្ដលម្ររិនោ និងខ្ុំដជឿថាម្រពះជាាចសស់បានដម្របើ ដដើរសបីឱសយ
ដយើងដរើលដឃើញពីដំដណើរការរបស់ចំខ្ណកដទ្វដង។ ប៉ែ ខ្នតខ្ុំចង់ឱសយម្របាកដថាអ្នករិនបាន
គិត្ថាចំខ្ណកដទ្វដង គឺម្រគ្ន់ខ្ត្ជាការខ្ដលទ្ទ្ួលបាននូវដរឿងខ្ត្ពីរខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះដទ្។ តារពិត្
ដៅចំខ្ណកដទ្វដងគឺានន័យជាសារញ្ញថា ការទ្ទ្ួលបាននូវភាពដពញបរិបូរ។ ម្រពះជាាចសស់
បានដម្របើម្របាស់នូវឧទហរណ៍ខ្បលកពីដគ អ្ំពីការទ្ទ្ួលបានរបស់ចំនួនពីរដដើរសបីឱសយខ្ុំចាប់
អាររែណ៍អ្ំពីចំខ្ណកដទ្វដង។ ដូដចនះដទះជាវជាអ្វីក៏ដោយ ឱសយខ្ត្វជាការខ្ដលផគត្់ផគង់ជា
បរិបូរ ដនាះវគឺជាចំខ្ណកដទ្វដងដហើយ។ ខ្ុំសងសឃឹរថាអ្នកយល់ពីដសចកដីពិត្ននចំខ្ណកដទ្វ
ដង និង ការសម្រាកកនុងនលៃសបសប័ទ្។ ជីវិត្ពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស់ដៅកនុងម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់! 
ដៅដពលខ្ដលខ្ុំសរដសរជំពូកដនះ ខ្ុំកំព ងអ្ងគុយដៅកនុងផទះរបស់ខ្ុំកនុងម្របដទ្សកាណាោ 
ដហើយកំព ងដរើលដៅសរ ម្រទ្តារាត្់បងអួច។ វានសត្វរំដព និងទជាដម្រចើនកំព ងដលងដៅ
តារដឆនរចំង្យម្របខ្ហលជាម្រត្ឹរខ្ត្ជាង ២២ខ្រ៉ែម្រត្ពីផទះប៉ែ ដណា្សះ។ ានដសចកតីស ខសានត 
គ្្សនការខំម្របឹងខ្ម្របង គ្្សនជំ ក់អ្វី ដហើយវជាម្រពះពរ។ ខ្ុំកំព ងខ្ត្ដ្វើកិចចការខ្ដលបាន
ម្របគល់រកឱសយខ្ុំ គឺការខ្ចកចាយពីដំណឹងលអអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់បិតាខ្ុំ ដហើយជាកូនម្រប ស
ា្សក់ដៅកនុងផទះរបស់ម្រទ្ង់ ជាម្របជាជនា្សក់ដៅកនុងម្រពះរជសយដ៏អ្សាចសរសយរបស់ម្រទ្ង់ ដហើយខ្ុំ
កំព ងខ្ត្រីករយកនុងការទ្ទ្ួលបានចំខ្ណកដទ្វដងដនះ!

ម្ររិនោ និងខ្ុំអាចសរដសរដរឿងជាដម្រចើនអ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ និង
ចសាប់ខ្ដលម្រគប់ម្រគងម្រពះរជសយ បានជះឥទ្ធិពលរកដលើជីវិត្របស់ពួកដយើង រួរទំងរន សសសរប់
 ន់អ្នកខ្ដលបានដផ្ើអ្ ៊ីខ្រលរកកាន់ដយើង ទំងម្របាប់ដរឿងរបស់ដគដល់ដយើងផង។ ដូចខ្ដល
ខ្ុំបានខ្ចកចាយដូដចនះខ្ដរ អ្នកទំងអ្ស់គ្្សអាចអាននូវដរឿងទំងដនះដៅកនុងម្រពះគរពីរបាន 



បរិបូរហូរសហៀរ!
ប៉ែ ខ្នតការខ្ដលដឃើញដរឿងរ សវកនុងម្រពះគរពីរ ដកើត្ដ ើងពិត្ខ្រនដៅចំដ ះរ ខដយើង គឺជាដរឿង
ខ្ដលរំដភើបជាង។

ខ្ុំចង់បខ្នថរការកត្់សាគសល់រួយដទ្ៀត្ដៅម្រត្ង់ដនះ។ ដរឿងដនះសាតសប់ដៅពិត្ជាដូច
ការដលងខ្លសបងអ្ ៊ីចឹង កនុងការខ្ដលខ្ុំនិយយម្របាប់អ្នកដនទ្ពីរដបៀបខ្ដលម្រពះជាាចសស់បាន
ម្របទនពរ រកកាន់ម្ររិនោ និងខ្ុំ និងដំដណើរខ្ដលពួកដយើងបានឆលងកាត្់។ ដពលខលះក៏ាន
អ្នកយល់ម្រច ំខ្ដរ។ ជួនការពួកដគគិត្ថាពួកដយើងកំព ងខ្ត្ានអ្ំនួត្ និងដ្វើការអ្ួត្អាង
ប៉ែ ដណា្សះ។ ដហើយដពលខលះដទ្ៀត្ក៏ានអ្នកយល់ម្រច ំថាពួកដយើងបានយកត្ង្វសយរបស់ពួក
ដគរកដម្របើម្របាស់សម្រាប់ខលួនឯង។ ប៉ែ ខ្នតសូរយល់ថាម្ររិនោ និងខ្ុំរិនបានយកល យខ្ដល
បានបកពីការផសសពវផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍ ដហើយដយើងរិនបានយកល យពីការលក់្នធ្ន
របស់ដយើងខ្ដរ។  ក៏ប៉ែ ខ្នតវម្របាកដណាស់ថាដយើងទ្ទ្ួលបានម្របាក់ខ្ខ ពីម្រក រជំន ំខ្ដលដយើង
ដ្វើជាម្រគូគង្វសល។ ដយើងក៏ានរ ខជំនួញរបស់ដយើង ដហើយវខ្ត្ងខ្ត្ានដំដណើរការជានិចច 
ម្រពះជាាចសស់ក៏បានម្របទនម្រពះពរដៅកនុងរ ខជំនួញទំងដនាះខ្ដរ។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ចង់ឱសយអ្នករល់
គ្្សយល់ពីបំណងននការខ្ដលពួកដយើងខ្ចករំខ្លកពីដរឿងផ្ទសល់ខលួនរបស់ដយើង។ ខ្ុំាន
អាររែណ៍ថា ខ្ុំម្រត្ូវការម្របាប់អ្នកពីអ្វីខ្ដលដយើងបានដឃើញ អ្វីខ្ដលពិត្ជាបានដកើត្ដ ើង និង
អ្វីខ្ដលម្រពះបានបដម្រងៀនពួកដយើងអ្ំពីម្រពឹត្តិការណ៍ទំងអ្ស់ដនាះដ ើយ។ ចំដ ះលទ្ធផល
ខ្ដលខ្ុំកំព ងខ្ត្ខ្ចករំខ្លកជារួយអ្នករល់គ្្ស គឺរិនខ្រនជាលទ្ធផលរបស់ហ្កសរី និងម្ររិនោ 
ឃីស ី ដ ើយ ពួកដយើងរិនលអដល់រលឹងដទ្! អ្វីខ្ដលពួកដយើងបានដឃើញ និងរីករយជារួយ
ដនាះគឺជាលទ្ធផលខ្ដលបានរកពីម្រពះបិតា និងម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ដៅកនុងជីវិត្របស់ពួកដយើ
ង។ ពួកដយើងខ្ចករំខ្លកពីដរឿងទំងអ្ស់ដនះ ដម្រ ះខ្ត្ពួកដយើងចង់ឱសយអ្នកទំងអ្ស់គ្្សយល់
ខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ! ពួកដយើងបានចាប់ដផដើរពីគ្្សនអ្វីដសាះ ដហើយដហត្ ផលខ្ដលខ្ុំសរដសរដសៀវដៅ
រួយដនះដ ើងសម្រាប់អ្នកទំងអ្ស់គ្្ស! ខ្ុំចង់ឱសយអ្នកទំងអ្ស់គ្្សបានដឹងអ្ំពីរដបៀបខ្ដលវ
បានដកើត្ដ ើង ដដើរសបីឱសយអ្នកយល់ និងទ្ទ្ួលបាននូវអ្វីខ្ដលម្រពះានសម្រាប់អ្នករល់គ្្សខ្ដរ។ 

សូរយល់ថាខ្ុំជារន សសសខ្ដល រិនចូលចិត្តភាពម្រកីម្រកខ្ដលានចិត្តដឆះឆួលដ ើ
យ។ កនុងអ្ំ ុងដពលម្របាំបួនឆ្សំដនាះ ខ្ុំបានរស់ដៅកនុងភាពសែុគសា្សញ និងភាពភ័យខាលសច
ខ្ដលអាចដម្របៀបបានដៅនឹងការរស់ដៅកនុងសាថសននរកដៅខ្ផនដីដូដចនះខ្ដរ។ ខ្ុំសងសឃឹរថាអ្នក
នឹងអាចចងចាំបានថាការសម្រាកនលៃសបសប័ទ្គឺជារបស់អ្នករល់គ្្ស និងជារបស់ខ្ុំផងខ្ដរ! 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដៅកនុងជំពូកបនាទសប់ខ្ុំនឹងជួយឱសយអ្នករល់គ្្សយល់ពីរដបៀបននការចូលដៅកាន់ការសម្រាក
កនុងនលៃសបសប័ទ្។ 

ម្រគ្ន់ខ្ត្ជាកំណត្់ចំណាំបខ្នថររួយ សម្រាប់ជំពូកដនះខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ។ គឺថាដៅដពល
ខ្ដលខ្ុំបានសរដសរបញ្ចប់ម្របដយគខាងដលើ ដលខារបស់ខ្ុំបានចូលរកដល់ ដហើយម្របាប់ខ្ុំ
ថាានម្របអ្ប់រួយដទ្ើបខ្ត្បានបញ្ជូនរកដល់។ ខ្ុំពិត្ជាភាញសក់ដផអើលយ សងខាលសំង ដៅដពលដបើក
វ ខ្ុំបានដឃើញកាំដភលើងពីរដដើរដ៏ម្រសស់សាអសត្។ វគឺពិត្ជាដរឿងរួយខ្ដលជួយដលើកទ្ឹកចិត្ត
យ សងខាលសំង! ដម្របៀបបីដូចជាម្រពះជាាចសស់បានបានោក់ កសយថា «អាខ្រ៉ែន» ពីដលើអ្វីខ្ដលខ្ុំដទ្ើប
ខ្ត្បាននិយយរួច។ 

បនាទសប់ពីដសៀវដៅដនះបានបញ្ជូនដៅដបាះព រភ ដហើយខ្ុំបានទ្ទ្ួលដសៀវដៅពីឡាន
ដំបូង ខ្ដលដឹកដសៀវដៅរក ខ្ុំពិត្ជាសបសាយរីករយកនុងការបដម្រងៀនអ្ំពីដគ្លការណ៍ទំង
អ្ស់ដនះជាដលើកទ្ីរួយដៅកនុងសននិបាត្ បដិវត្តន៍អាត្លង់តា ( របស់
ដយើង។ ខ្ុំក៏រីករយផងខ្ដរកនុង ខ្ដលបានខ្ចករំខ្លកដសៀវដៅលែីរបស់ខ្ុំជារួយពួកដគ។ ដៅ
ដពលខ្ដលខ្ុំដម្រត្ៀរខលួនរួចរល់នឹងដដើរចូលដៅកនុងសាលម្របជ ំដដើរសបីដ្វើការអ្្ិបសាយ ដលខា
របស់ខ្ុំបានដៅខ្ុំ ដហើយម្របាប់ខ្ុំថាប រសា្សក់ខ្ដលបានឱសយកាំសដភលើងរួយគូដំបូងរកខ្ុំបាន
ទ្ូរស័ពទរកខ្ុំ និងម្របាប់ថាគ្ត្់ានដរឿងចង់និយយជារួយខ្ុំឥ ូវដនះ។ ដូចដនះខ្ុំក៏បាន
ទ្ូរស័ពទដៅគ្ត្់វិញជាម្របញាប់។ គ្ត្់បានពនសយល់ទំងានចិត្តរំដភើបថាគ្ត្់ដទ្ើបខ្ត្បានដៅ
ការិយល័យ ដហើយបានដផ្ើកាំសដភលើងពីរដដើរដទ្ៀត្រកឱសយខ្ុំ! គ្ត្់ក៏បានដផ្ើកាំសដភលើងរួយ
ដៅម្ររិនោខ្ដរ ដហើយដោយគ្ត្់បានដឹងថាម្ររិនោរិនដៅបរបាញ់ដទ្ដនាះ គ្ត្់បានដផ្ើជា
ល យ ១៥០០ ដ លាលសរដៅម្ររិនោ ខ្ដលស ទ្ធខ្ត្ជាល យម្រកោស ១០០ដ លាលសរ។  ខ្ុំបានភាញសក់
ដផអើលជាខាលសំង។ ខ្ុំានអាររែណ៍ថាវជាអ្វីខ្ដលម្រពះបានម្របទនឱសយដដើរសបីបញ្ជសក់ជាលែីរតងដទ្ៀត្
ពីអ្វីខ្ដលខ្ុំបានដ្វើ និងជារដបៀបរួយខ្ដលម្របាប់ខ្ុំឱសយដៅខ្ត្ដ្វើវបនតដៅដទ្ៀត្។ រន សសសទំង
អ្ស់គួខ្ត្ដឹងអ្ំពីកិចចការដនះ ម្រពះជាាចសស់សពវម្រពះហឫទ្័យចង់ឱសយអ្នកបានដឹងពីវដូចគ្្ស។ 
ដហើយដៅដពលខ្ដលខ្ុំរកដល់ផទះ ខ្ុំពិត្ជារំដភើបណាស់កនុងការដបើកម្របអ្ប់ដនាះ។ ម្ររិនោ 
និងខ្ុំបានទ្ទ្ួលកាំសដភលើងខលីជាគូនឹងគ្្ស ម្របដភទ្ 
ម្រសស់សាអសត្ជាងដគខ្ដលខ្ុំធ្លសប់បានដឃើញ។ កាំដភលើងទំងពីរជារបស់លែីទំងអ្ស់។ ខ្ុំក៏បាន
ទ្ទ្ួលកាំដភលើង សវ័យម្របវត្តិពណ៌ាសដលខ ២០ ដហើយម្ររិនោបានទ្ទ្ួលល យ 
១៥០០ ដ លាលសរជារបស់គ្ត្់។ ដនាះដហើយគឺជាចំខ្ណកដទ្វដង!



បរិបូរហូរសហៀរ!
អ្នកម្របខ្ហលជាឆៃល់ដហើយថាដហត្ អ្វីបានជាម្រត្ូវានកាំដភលើងដម្រចើនដូដចនះ។ ខ្ុំទ្ទ្ួល

សាគសល់ថាខ្ុំពិត្ជាានកាំដភលើងសាអសត្ៗជាដម្រចើន ពួកវក៏រិនខ្រនជារបស់ដថាកៗខ្ដរ ដហើយក៏
បានសួរសំណួរដូចគ្្សដនះខ្ដរ។ ម្រពះជាាចសស់អ្ន ញ្ញសត្ឱសយខ្ុំដឹងថាម្រទ្ង់បានបញ្ជូនកាំដភលើងជា
ដម្រចើនខ្ដលានត្នរលនលល និងម្រសស់សាអសត្រកខ្ុំ ដដើរសបីឱសយខ្ុំបានដឃើញថាដត្ើ្នធ្នខ្ដលម្រទ្ង់
ានដម្រចើនសនធឹកសនាធសប់ប៉ែ ណា្ស ដហើយការផដល់ឱសយរបស់ម្រទ្ង់វដលើសពីដសចកដីរំពឹងរបស់ខ្ុំ
ប៉ែ ណា្ស គឺដលើសពីអ្វីខ្ដលខ្ុំរំពឹងទ្ ក និងដលើសពីអ្វីខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវការដដើរសបីឱសយតាបានរស់ដៅដទ្ៀ
ត្។ ខ្ុំបានទ្ទ្ួលវ! ខ្ុំក៏បានដឃើញវ។ 
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ជំពូក្ ១០ 
អាល៌ក្ំបំងននចំណែក្សទ្េដង 

ដពលដនះ ខ្ុំបាននិយយដកា្សបដលើអ្វីខ្ដលជាការសម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្ និងរដបៀប
ខ្ដលអាចដ្វើដៅបានតាររយៈចំខ្ណកដទ្វដង។ សំណួរខ្ដលអ្នកគួរខ្ត្នឹកដឃើញដនាះគឺ «ដត្ើ
ខ្ុំអាចចូលកនុងចំខ្ណកដទ្វដងបានយ សងដូចដរដច?» ខ្រនដហើយ ខ្ុំពិត្ជារីករយណាស់
ខ្ដលអ្នកបានសួរ! ដដើរសបីដឆលើយសំណួរដនះ ចូរដយើងម្រត្លប់ដៅដរើលសាច់ដរឿងខ្ដលម្រពះ
ដយស ូបានម្របទននំប ័ងម្របាំដ ំ និងម្រត្ីពីរកនទុយដល់ប រសចំនួន ៥,០០០ នាក់។

ដពលដនាះ នលៃកាន់ខ្ត្ដម្រជណាស់ដហើយ សិសសសនាំគ្្សចូលរកគ្ល់ម្រពះ
ដយស ូ ទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ ទ្ីដនះសាងសត្់ណាស់ នលៃក៏ជិត្លិចផង សូរម្របាប់អ្នកទំង
ដនះឱសយម្រត្ ប់ដៅវិញ ដៅរកទ្ិញរហូបអាហ្របរិដភាគតារផទះ តារភូរិជិត្ៗដនះ ។ 

ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលត្បដៅដគវិញថា៖ ចូរអ្នករល់គ្្សយករហូប
អាហ្រឱសយដគបរិដភាគដៅ! ។ ដគទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ ដត្ើដយើងម្រត្ូវយកម្របាក់ពីររយ
ដួង ដៅទ្ិញរហូបអាហ្រឱសយដគបរិដភាគឬ ។ 

ម្រពះអ្ងគានម្រពះបនទូលសួរដគថា៖ ដៅដរើលដរើល៍ អ្នករល់គ្្សាននំប ័ង
ប៉ែ នា្សនដ ំ ។ 

កាលបានដឹងដហើយ ដគទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ ដយើងខ្ុំាននំប ័ងម្របាំដ ំ និង
ម្រត្ីដងៀត្ពីរកនទុយ ។ 

ម្រពះដយស ូបង្គសប់ពួកសិសសសឱសយម្របាប់បណាដសជន អ្ងគុយជាម្រក រៗ ដៅដលើ
ដៅ្សដខៀវខចី។ ដគអ្ងគុយជាជួរ ជួរខលះានរួយរយនាក់ ជួរខលះានហ្សិបនាក់។ ម្រពះ
ដយស ូយកនំប ័ងទំងម្របាំដ ំ និងម្រត្ីពីរកនទុយដនាះរកកាន់ ម្រពះអ្ងគដងើបម្រពះភ័ង្រកត
ដ ើង សរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់ ដហើយកាច់នំប ័ងម្របទនឱសយពួកសិសសស ដដើរសបីឱសយដគ
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ខ្ចកបណាដសជនបរិដភាគ ម្រពះអ្ងគក៏ខ្ចកម្រត្ីពីរកនទុយដនាះឱសយដគទំងអ្ស់គ្្សខ្ដរ។ អ្នក
ទំងដនាះបរិដភាគខ្ឆអត្ម្រគប់ៗគ្្ស។ ពួកសិសសសម្របរូលនំប ័ង និងម្រត្ីខ្ដលដៅសល់ 
ោក់បានដពញដប់ពីរលអី។ កនុងចំដណារអ្នកខ្ដលបរិដភាគនំប ័ង ានម្រប សៗចំនួន
ម្របាំ ន់នាក់។ 

ា សក ស ៦៖៣៥ ៤៤ 

រ នដនះ ដយើងបានជខ្ជកអ្ំពីសាច់
ដរឿងដនះ ប៉ែ ខ្នដដៅម្រត្ង់ដនះដយើងដឃើញាន
គនលឹះសំខាន់ៗអ្ំពីចំខ្ណកដទ្វដង។ ដៅកនុង
សាច់ដរឿងដនះ ម្រពះដយស ូបានពហ គ ណ
ម្របកបដោយអ្ំណាចអ្្ិ្រែជាត្ិនូវនំប ័ង

និងម្រត្ី ដហើយរន សសសទំងដនាះបានស ទ្ធខ្ត្
បានបរិដភាគរហូត្ដល់ពួកដគខ្ឆអត្សកប់សក

ល់។ ខ្ុំសូរដ្វើការសននិោឋសនថា ដៅទ្ីដនាះ
ានរន សសសម្របខ្ហល ២០,០០០នាក់ ដោយ
រប់បញ្ចូលទំងង្រសដី និងក ារ ដហើយការ

ខ្ដលានរន សសសជាដម្រចើនខ្ដលម្រត្ូវបាន
ចខ្រអត្ដោយនំប ័ងម្របាំដ ំ និងម្រត្ីពីរកនទុយ 

រហូត្ដល់ម្រគប់គ្្សបានខ្ឆអត្ គឺជាដរឿងដ៏អ្សាចសរសយរួយខ្ដលដកើត្ដ ើងពីម្រពះយ សងចសាស់ណា
ស់។ ដោយការដនះ ដយើងអាចអ្បអ្រនូវម្រពះរជសយននម្រពះ និងអ្បអ្រចំដ ះរដបៀបខ្ដលការដនះ
ដំដណើរការដ ើង។ ប៉ែ ខ្នតការម្រគ្ន់ខ្ត្ដ្វើឱសយរន សសសានអាហ្របរិដភាគ រិនខ្រនជារូបភាព
ទំងម្រស ងននអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើងដទ្ ដហើយម្របសិនដបើអ្នក ប់ម្រត្ឹរដនះ ដនាះអ្នកនឹងខក
ខាននូវចំខ្ណកដទ្វដង។ ចូរជីកកកាយខ្សវងយល់បខ្នថរដទ្ៀត្។

អ្នកទំងដនាះបរិដភាគខ្ឆអត្ម្រគប់ៗគ្្ស។ ពួកសិសសសម្របរូលនំប ័ង និងម្រត្ី
ខ្ដលដៅសល់ ោក់បានដពញដប់ពីរលអី។ កនុងចំដណារអ្នកខ្ដលបរិដភាគនំប ័ង 
ានម្រប សៗចំនួនម្របាំ ន់នាក់។

ដូចដនះ ដត្ើអ្ត្ថបទ្ដនះម្របាប់ដយើងពីអ្វីខលះ? គឺថា ដម្រកាយដពលម្រគប់គ្្សបានខ្ឆអត្
ដហើយ ដគដៅម្របរូលបាននំប ័ង និងម្រត្ីបាន១២លអីដទ្ៀត្។ និយរន័យនន កសយ ចំខ្ណកដទ្វ

ម្ននូវវិ្ីែ៏ព្បពវើរជាងពនះពែើមាបីរវ់
ពៅ ជាជាងការព្ោន់ដត្ចង់បានមួ 
ដឆ្អត្។ អនក្មិនអាចក្ស្ងបានពព្ចើន
ជាមួ នឹង្នត្គ់ុំនិត្ដែលចង់ដឆ្អត្
បានពទ។ និមិត្តពៅដត្ព្ត្ូវបានដាក្់
ដែនក្ុំណត្ក់្នុងក្ព្មតិ្ថ្នការបានដឆ្អត្ 
ពដា ពផ្ដាត្ពលើដត្ថ្ងៃពនះ។ 

 



 

ដង គឺជាការានដលើសពីម្រគប់ម្រគ្ន់។ សូរដ្វើការគិគដរើលពីភាពខ សគ្្សដៅកនុងសរសបជញ្ញៈ
របស់ដយើងបនតិចដរើល។ ខ្ុំចង់ឱសយអ្នកដឃើញចសាស់កនុងគំនិត្របស់អ្នកអ្ំពីខគរពីរគួរជាទ្ីជាប់
ចិត្តខ្ដលនិយយពីចំខ្ណកដទ្វដង។ ម្រត្ង់ចំណុចដនះ ខ្ុំរិនានដពលដម្រចើនសម្រាប់ដ្វើការ
ពណ៌នាឱសយស ីជដម្រ្ពីរដបៀបខ្ដលម្រពះដយស ូបាននាំឫទធសន ភាពននម្រពះរជសយចូលដៅកនុងសាថសន
ភាពដនាះ ដដើរសបីបញ្ចប់ខ្ផនកទ្ីរួយននសាច់ដរឿងដនះ ដ លគឺ រន សសស ៥,០០០នាក់បានខ្ឆអត្។ 
ប៉ែ ខ្នត អ្នកអាចដឃើញនូវដសចកដីពនសយល់ដពញដលញដៅកនុងដសៀវដៅទ្ីរួយននដសៀវដៅដស រី
ដនះ ខ្ដលដសៀវដៅដនាះានចំណងដជើងថា បដិវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក៖ អ្ំណាចននភកដីភាព
កនុងម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។

ផទុយដៅវិញ ខ្ុំចង់ដផ្្សត្ដលើចំខ្ណកដទ្វដង ជាភាពហូរដហៀរ និងរដបៀបខ្ដលវបាន
ដកើត្ដ ើងដៅកនុងសាច់ដរឿង។ ខ្រនដហើយ វជាសាច់ដរឿងដ៏អ្សាចសរសយរួយ ដ លគឺរន សសស
ម្របាណ ២០,០០០នាក់បានខ្ឆអត្ ពិត្ជាអ្សាចសរសយខ្រន! ប៉ែ ខ្នដដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះាននូវ
របស់ជាដម្រចើនជាជាងបានម្រត្ឹរខ្ត្រួយចខ្រអត្ យ សងណាកដីអ្នកម្របាកដជាម្រត្ូវការបានខ្ឆអត្រ ន
នឹងអ្នកអាចបនដដៅរកភាពហូរដហៀរបាន។ ការបានខ្ឆអត្គឺជាដរឿងដ៏គ្ប់ម្របដសើរ ច ះដត្ើនលៃ
ខ្សអកដនាះបានអ្វីវិញ? អ្វីខ្ដលខ្ុំកំព ងពសាយរនិយយដនាះគឺថា ម្របសិនដបើដគ្លដៅរបស់
អ្នកម្រត្ឹរខ្ត្បានខ្ឆអត្ ច ះដពលអ្នកដម្រសកឃ្លសនរដងដទ្ៀត្នឹងានអ្វីដកើត្ដ ើងដៅ? ម្រគិសដ
បរិស័ទ្ជាដម្រចើនសថិត្កនុងសភាពបានម្រត្ឹរខ្ត្ខ្ឆអត្ ខ្ត្បានខកខាននូវចំខ្ណកដទ្វដង។ គឺ
ចំខ្ណកដទ្វដងដនះដហើយខ្ដលនាំយកនូវការសម្រាកនលៃសបសប័ទ្របស់ម្រពះជាាចសស់។ ការបាន
ខ្ឆអត្ គឺបានដោះម្រសាយខ្ត្បដណាដសះអាសននប៉ែ ដណា្សះ។ វរិនបានដោះម្រសាយបញ្ហសដរឿងផគត្់
ផគង់ដនាះដ ើយ។ ដោយដឹងថា អ្នកនឹងដម្រសកឃ្លសនរដងដទ្ៀត្ ដទះដពលភាលសរៗដនះអ្នករិន
ទន់ឃ្លសនក៏ដោយ ក៏ដៅខ្ត្ដបើទវសរឱសយដសចកដីភ័យខាលសច ដោយបងកឱសយអ្នកម្របឹងម្រសវរកការង្រ
ដោយាននូវផនត្់គំនិត្បានម្រត្ឹរខ្ត្ខ្ឆអត្។ ដទ្ វាននូវវិ្ីរស់ដៅខ្ដលម្របដសើរជាងការម្រគ្ន់
ខ្ត្ចង់បានម្រត្ឹររួយចខ្រអត្។ អ្នករិនអាចកសាងបានដម្រចើនដោយដម្របើានផនត្់គំនិត្បាន
ម្រត្ឹរខ្ត្ខ្ឆអត្ដនាះដទ្។ និរិត្តដៅខ្ត្ានខ្ដនកំណត្់ដៅកនុងកម្ររិត្បានម្រត្ឹរខ្ឆអត្ខ្ដលម្រគ្ន់
ខ្ត្ដផ្្សត្ដលើនលៃដនះ។ ការយកការខ្ឆអត្រកដ្វើជាដគ្លដៅគឺដៅខ្ត្ជាដគ្លដៅននការបាន
ម្រត្ឹររួយរស់ដៅកនុងម្របព័នធននបណាដសសាដលាកិយ ខ្ដលម្រត្ូវកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្យ សង 
ដវទ្នា។

ការបានខ្ឆអត្ម្រគប់ម្រគ្ន់ខ្ត្សម្រាប់នលៃដនះប៉ែ ដណា្សះ រីឯចំខ្ណកដទ្វដងអាចកសាងសម្រាប់នលៃ
ខ្សអកបាន! 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ខ្ុំសូរដលើកយកឧទហរណ៍រួយរកបង្ហសញអ្នកអ្ំពីរដបៀបខ្ដលវបសប្រ៌ និងម្រក រ
ជំន ំភាគដម្រចើនគិត្។ ចូរសួរនរណាា្សក់ពីរដបៀបខ្ដលពួកដគកំព ងចាត្់ខ្ចងហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ខលួន ដនាះអ្នកនឹងទ្ទ្ួលបានចដរលើយជាដម្រចើន ម្របខ្ហលជាានចដរលើយជាដម្រចើនខ្ដលរិនសូវ
លអផង។ ប៉ែ ខ្នដ ម្របសិនដបើអ្នកទ្ទ្ួលបានចដរលើយលអ គឺម្របាកជាដចញពីប គគលខ្ដលនិយយថា 
«ពួកដយើងដរៀបចំបានយ សងលអ» រួចចូរសួរពួកដគថា «អ្ ៊ីចឹង ដត្ើអ្នកបានបង់នលលផទះរួចអ្ស់
បានយូរប៉ែ នណាដហើយ?» ដនាះពួកដគម្របខ្ហលជាសរលឹងដរើលអ្នក រួចក៏ដ លថា «ខ្នា៎ក ផទះ
ខ្ុំរិនទន់បង់រួចដទ្។ ខ្ុំចង់ថា ពួកដយើងកំព ងបង់ដលើវិកកយបម្រត្ចំណាយទំងអ្ស់ ដហើយក៏
សល់ល យខលះៗដៅកនុង្នាគ្រខ្ដរ។» អ្នកក៏ដ លថា «លអដហើយអ្ ៊ីចឹង! អ្នកពិត្ជាដ្វើបាន
លអណាស់។ ម្របាប់ខ្ុំបានដទ្ថា អ្នកានម្របាក់កនុងគណនី្នាគ្រដលើសពី ១០,០០០ដ លាលសរ
ខ្ដរឬដទ្?» ម្របាកដណាស់ ខ្ុំគិត្ថាថាគ្្សននរណាា្សក់សួរសំណួរដនះដទ្ ប៉ែ ខ្នដម្របសិនដបើអ្នក
ពិត្ជាសួរខ្រន ដនាះពួកដគនឹងដឆលើយ គឺពួកដគនឹងដឆលើយថា «អ្ត្់ដទ្ គឺពួកដយើងានខ្ត្ 
៨០០ដ លាលសរដទ្។» សាលសប់ដហើយ រន សសសទំងដនះគិត្ថា ខលួនដរៀបចំចាត្់ខ្ចងហិរញ្ញវត្ថុបានលអ
ដោយសារខ្ត្ពួកដគានរលយនដលអ ានផទះសាអសត្ ដហើយានម្របាក់ខលះកនុងគណនី្នាគ្រ។ 
ពួកដគកំព ងរស់ដៅខ្បបខ្ផនជីវិត្ខ្ដលបានម្រត្ឹររួយខ្ឆអត្។ ប៉ែ ខ្នដវាននូវអ្វីខ្ដលដម្រចើនជាង
ដនះដទ្ៀត្! ច ះដបើបានបង់នលលរួចដោយានទ្ឹកម្របាក់ ១០០,០០០ដ លាលសរ កនុងគណនី្នាគ្រ 
ឬ  ៥០០ ០០០ដ លាលសរកនុងគណនី្នាគ្រវិញ យ សងដរ៉ែចខ្ដរ? ដនាះម្របាកដជារូបភាពននជីវិត្
ខ្ដលបង្ហសញពីភាពដលើសពីម្រគប់ម្រគ្ន់សម្រាប់រន សសសភាគដម្រចើន។ ការបានខ្ឆអត្ គឺម្របដសើរ 
និងចាំបាច់ណាស់ ប៉ែ ខ្នដការាននំប ័ង និងម្រត្ី១២លអីដៅកនុងឃ្លសំងរហូបអាហ្រ គឺដលើសពីម្រគប់
ម្រគ្ន់ដហើយ ដហើយដនាះគឺានសនដិភាពដហើយ!

ដៅនលៃរួយ ខ្ុំបានអ្ងគុយពិភាកសាជារួយអ្ត្ិលិជនា្សក់ដោយជខ្ជកអ្ំពីហិរញ្ញវត្ថុ
របស់គ្ត្់។ ដៅដពលខ្ុំកំព ងពិនិត្សយដរើលពីបំណុលរបស់គ្ត្់ ខ្ុំសាគសល់ដឃើញថា គ្ត្់ាន
ម្របាក់បំណុលម្របាណ ៤០,០០០ដ លាលសរដៅកនុងកាត្បំណុលឥណទនរបស់គ្ត្់។ ដហើយ
ដៅដពលខ្ុំកំព ងពិនិត្សយដរើលម្រទ្ពសយសករែរបស់គ្ត្់ ខ្ុំសាគសល់ដឃើញថា គ្ត្់ានម្របាក់ស ទ្ធ 
៤០,០០០ដ លាលសរដៅកនុងគណនីចរនតរបស់គ្ត្់។ ខ្ុំក៏និយយថា «ដលាកចូ ខ្ុំដូចជាវដងវងខួរ
អ្ស់ដហើយ។ ដលាកានម្របាក់ស ទ្ធសម្រាប់បង់នលលជំ ក់កនុងកាត្បំណុលឥណទនរបស់
ដលាកម្រគប់លែរ។ អ្ម្រតាការម្របាក់កនុងកាត្បំណុលឥណទនរបស់ដលាកានរហូត្ដល់ដៅ 
១៨%ឯដណាះ ដហើយគណនីចរនតរបស់ដលាកវិញបានការម្របាក់ខ្ត្ ១%ដទ្។ សូរដលាកយក
ម្របាក់ស ទ្ធរបស់ដលាកដៅសងនលលជំ ក់កនុងកាត្ឥណទនដនាះដៅ!» ប៉ែ ខ្នត អ្នកដឹងថាយ សង



 

ដរ៉ែចដទ្? ដលាកចូនិយយថា គ្ត្់រិនចង់ដ្វើខ្បបហនឹងដទ្។ ខ្ុំអ្ងគុយទំងភាំងសា្សរត្ី ដហើយ
សួរគ្ត្់ថាដហត្ អ្វី។ គ្ត្់ក៏និយយថា ការានម្របាក់ស ទ្ធដៅកនុងគណនីចរនតរបស់គ្ត្់ដ្វើ
ឱសយគ្ត្់ានអាររែណ៍ថាានស វត្ថិភាព និងានភាពានបានជាងរ នខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ ខ្ុំក៏
សរលឹងដរើលគ្ត្់។ «ដលាកចង់ានន័យថាវដ្វើឱសយដលាកានអាររែណ៍ថាានបានឬ? ដរើល
ខ្នា៎ដលាក។ ដទះបីជាដលាកានម្របាក់ ៤០,០០០ដ លាលសរដៅកនុងគណនីចរនតរបស់ដលាកក៏
ដោយ ក៏ដលាករិនានម្របាក់ ៤០,០០០ដ លាលសរខ្ដរ ដម្រ ះថាដលាកដៅជំ ក់ម្រក រហ  នកាត្
ឥណទនចំនួន ៤០,០០០ដ លាលសរ។ ការយល់ដឃើញរបស់ដលាករិនម្រត្ូវដទ្ ដហើយដលាកម្រត្ូវ
ខាត្បង់ល យជាដម្រចើនដោយសារការដជឿដលើផនត្់គំនិត្ដនះ។»

ពួកដយើងបានជខ្ជកអ្ស់រួយដា សង ដហើយគ្ត្់រិនអាចយល់ពីរូលដហត្ ខ្ដល
គ្ត្់គួរគិត្គូរយ សងដហ្ចណាស់ក៏ម្រត្ូវោក់ម្របាក់រួយភាគ្ំកនុងគណនីចរនតរបស់គ្ត្់រក
សងបំណុលខ្ដរ ខ្ដលការដនះបានរំឭកដល់ខ្ុំថាគ្ត្់បានម្របឹងខ្ម្របងដ្វើវ។ រួយដា សង
ដម្រកាយរក ខ្ុំក៏ដបាះបង់ រួចក៏ម្រត្លប់ដៅផទះវិញ។ គ្ត្់ម្រត្ូវបានបដញ្ឆសត្ដហើយ ការខ្ដលគ្ត្់
ពសាយរទ្ កម្របាក់ដៅកនុងគណនីចរនតដនាះ គ្ត្់គ្្សនស វត្ថិភាពដទ្។ អ្ូហា៎ ខ្ុំដឹងថាវដ្វើឱសយ
ានអាររែណ៍លអដៅដពលបានដឃើញសារសរដសរដៅកនុងម្របអ្ប់សំប ម្រត្ខ្ដលបង្ហសញថា ាន
ម្របាក់ ៤០,០០០ដ លាលសរដៅកនុង្នាគ្រ។ ប៉ែ ខ្នដដដើរសបីបានដឃើញពីរូបភាពពិត្ម្របាកដថាគ្ត្់
ដៅកខ្នលងណា ដនាះគ្ត្់ចាំបាច់ម្រត្ូវដបើកបញ្ជីគណនីបំណុលឥណទនខ្ដរ។ 

ការបានខ្ឆអត្គឺជាដរឿងគ្ប់ម្របដសើរ ដហើយវក៏អាចលសបួងអ្នកឱសយធ្លសក់ចូលដៅកនុង
គំនិត្ខ សឆគងអ្ំពីស វត្ថិភាពផងខ្ដរ។ អ្នកម្រត្ូវម្រកដ កដរើលទ្ិសដៅឱសយបានចសាស់បនតិច និង
ដឹងថាអ្វីខ្ដលអ្នកដទ្ើបខ្ត្បានដ្វើដនាះនឹងរិនអាចផគត្់ផគង់សម្រាប់អ្វីខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការកនុងរ
យៈដពលប៉ែ នា្សនដា សងខាងរ ខដនាះដទ្។ អ្នកនឹងដម្រសកឃ្លសនរដងដទ្ៀត្។ ម្របសិនដបើអ្នកម្រគ្ន់
ខ្ត្ចង់បានដំដណាះម្រសាយរហ័ស ខ្ដលជាការបានខ្ឆអត្រហ័សអ្ំពីការផគត្់ផគង់ ដនាះអ្នកនឹង
ខកខាននូវដរឿងរសា សងខ្ដលអាចផ្លសស់បដូរជីវិត្របស់អ្នក  ខ្ដលរបស់រសា សងដនាះគឺ ចំខ្ណកដទ្វ
ដង។

ដៅដពលខ្ដលដយើងទំងអ្ស់គ្្សបាន្ំធ្ត្់ដ ើងដៅកនុងម្របព័នធននបណាដសសា
ដលាកិយ ខ្ដលម្រត្ូវកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា ដនាះដយើងស បិនដល់ដរឿងរួយ ដនាះ
គឺការ ប់! ខ្ុំបានដរៀបរប់ពីចំណុចដនះដៅកនុងជំពូករ ន។ ដយើងរិនបានស បិនចង់បាន
ការង្របខ្នថរ ឬឱកាសដផសសងដទ្ៀត្ដទ្ និយយដោយម្រត្ង់ដៅ គឺដោយសារដយើងបានខ្ឆអត្



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ឆអន់នឹងជីវិត្ ដហើយម្រគ្ន់ខ្ត្រង់ចាំរហូត្ដល់ដពលវិសសសរកាលបនាទសប់។ អ្នកដឃើញដទ្ ទសករ
រិនបានស បិនចង់បានការង្របខ្នថរដទ្ៀត្ដទ្។ ទសករស បិនចង់បានខ្ត្ការរសា សង ដនាះគឺ
រម្រត្ីនលៃស ម្រក រិនខ្រនម្រពឹកនលៃចនទដទ្។ ដត្ើដហត្ អ្វីដៅ? គឺដោយសារខ្ត្ទសករស បិនចង់
បានខ្ត្ដរឿងរសា សង ដនាះគឺការ ប់។ សូរសា្សប់បនតិច ភាពជន់ដជារ និងផនត្់គំនិត្ «ខ្ដលរិន
អាចរង់ចាំឱសយ ប់បាន» នឹងរិនខ្ដលនាំអ្នកដៅដល់កខ្នលងណារួយដ ើយ។ ដទះបីជាាន
ដទ្វតារកដល់ខ្ម្រគដំដណករបស់អ្នក ដហើយម្របាប់អ្នកពីគំនិត្រួយរកពីម្រពះជាាចសស់ ដនាះផនត្់
គំនិត្របស់អ្នកដៅខ្ត្ដ្វើឱសយអ្នកសាទសក់ដសទើរដខ្ដល។ សូរសរដសរចំណុចដនះទ្ ក។

អ្នកម្រត្ូវដរើលដៅឱសយបានឆងសយហួសពីភាពសកប់សកល់ ដដើរសបីចាប់យកចំខ្ណកដទ្វដង! 

ឃ្លសដនះគឺជាកូនដសាចូលដៅកាន់ចំខ្ណកដទ្វដង។ ខ្ុំដឹងថា ដពលដនះសា្សប់ដៅរិន
សូវសរដហត្ ផលប៉ែ នា្សនដទ្ ប៉ែ ខ្នតនឹងសរដហត្ ផលដៅដពលដម្រកាយ។ ដដើរសបីបង្ហសញដល់អ្នក
ពីអ្វីខ្ដលខ្ុំចង់និយយដនាះ ខ្ុំសូរម្រកដ កដរើលដៅសាច់ដរឿងរួយដទ្ៀត្អ្ំពីការផគត្់ផគង់
អាហ្រដល់រន សសស ៥,០០០នាក់ ខ្ដលានខ្ចងកនុងគរពីរយ៉ែូហ្នរដង ជាជាងដរើលកនុងគរពីរ
ា សក ស។ ដៅកនុងការយល់ដឃើញពីសាច់ដរឿងកនុងគរពីរយ៉ែូហ្ន ដយើងរកដឃើញសាច់ដរឿងដូច
គ្្ស ប៉ែ ខ្នតវានបង្ហសញនូវព័ត្៌ានលរអិត្រួយចំនួនខ្ដលគរពីរា សក សរិនាន។ 

ម្រពះដយស ូយកនំប ័ងរកកាន់ អ្រម្រពះគ ណម្រពះជាាចសស ់ រួចម្របទនឱសយអ្នក
អ្ងគុយដៅទ្ីដនាះ។ រីឯម្រត្ីវិញ ម្រពះអ្ងគក៏ដ្វើដូដចា្សះខ្ដរ ម្រពះអ្ងគម្របទនឱសយដគ តារខ្ត្
ា្សក់ៗចង់បាន។ ល ះដគបានបរិដភាគខ្ឆអត្ដហើយ ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលដៅពួក
សិសសសថា៖ ចូរម្របរូលនំប ័ងខ្ដលដៅសល់ ក ំឱសយបាត្់រួយដ ំដសាះដ ើយ ។

យ៉ែូហ្ន ៦៖១១ ១២

កនុងសាច់ដរឿងគរពីរដនះ ដយើងដរើលដឃើញថា គឺជាអ្ងគម្រពះដយស ូខ្ដលបានម្របាប់
ពួកដគឱសយដៅម្របរូលដ ំនំប ័ង ឬបំខ្ណកដៅសល់នានា ដហើយរិនឱសយបាត្់រួយដ ំដសាះដ ើ
យ។ ខ្ុំចង់ឱសយអ្នកយល់ពីចំណុចដនះ។ ម្រទ្ង់ម្រត្ូវខ្ត្ម្របាប់ពួកដគឱសយដ្វើខ្បបដនះ ដោយសារខ្ត្
ពួកដគរិនបានដរើលដឃើញឱកាស។ សូរសាកយកចិត្តរបស់ពួកដគោក់ដលើចិត្តរបស់អ្នក
ដៅដរើល។ អ្នកបានខ្ឆអត្ ដហើយខ្ឆអត្សកប់សកល់ផង ដហើយអ្នកចង់ខ្ត្ទ្ដម្ររត្ខលួនដគង
ប៉ែ ដណា្សះ។ ដោយសារខ្ត្ការហវឹកហ្ត្់ពីម្របព័នធបណាដសសាខ្ផនដីរបស់អ្នក និងគំនិត្ខ្បប
ទសកររបស់អ្នក ដនាះដពលខ្ដលអ្នកបានខ្ឆអត្ដហើយ គឺជាដពលខ្ដលម្រត្ូវ ប់។ ដឃើញដទ្ 



 

គំនិត្ខ្បបទសករដ្វើការខ្ត្ដពលចាំបាច់ប៉ែ ដណា្សះ ដហើយដៅដពលរិនចាំបាច់វិញ គឺដពល
ខ្ដលបានខ្ឆអត្ ដនាះវ ប់ដ្វើការខ្ត្រដង។ ម្រពះដយស ូម្រត្ូវខ្ត្ម្របាប់ពួកដគឱសយម្របរូលអ្វីខ្ដល
ដៅពីរ ខពួកដគ។ បំខ្ណកដៅសល់នានាដៅជ ំវិញពួកដគ សដពញដី ខ្ត្ពួកដគរិនខិត្ខំ
ដរីសបំខ្ណកនំដៅសល់ទំងដនាះដ ើយ។ ប៉ែ ខ្នតដៅកនុងគំនិត្របស់ពួកដគ អ្វីខ្ដលជាបំខ្ណក
ដៅសល់ដនាះរិនានត្នរលអ្វីដម្រៅខ្ត្ពីបនសសល់ទ្ កឱសយពួកបកសសីស ីដទ្ឬ?

ម្រពះដយស ូកំព ងពសាយរបដម្រងៀនពួកដគពីអ្វីរួយ ជាអ្វីខ្ដលសំខាន់ខាលសំង។ ម្រពះ
ដយស ូបានានបនទូលម្របាប់ ដម្រកាយម្រទ្ង់ម្របាប់ពួកដគឱសយម្របរូលបំខ្ណកដៅសល់នានា 
ដោយថា រិនម្រត្ូវឱសយបាត្់រួយដ ំដសាះដ ើយ! ប៉ែ ខ្នត ដត្ើឃ្លសដនះានន័យដូចដរដច? ម្រគប់គ្្ស
បានខ្ឆអត្ ម្រគប់គ្្សបានសកប់សកល់ ដហើយគ្្សននរណាា្សក់ចង់បាននំប ័ង និងម្រត្ីបខ្នថរដទ្ៀត្
ដទ្ ខ្រនដហើយ យ សងដហ្ចណាស់ក៏បានខ្ឆអត្កនុងដពលដនះខ្ដរ។ ប៉ែ ខ្នតចំណុចម្រត្ង់ដនះដហើយ
ខ្ដលជាបញ្ហស ដ លគឺរិនានការសម្រាកនលៃសបសប័ទ្ដោយគ្្សនការម្របរូលទ្ កដម្រចើនជាងអ្វី
ខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការដនាះដ ើយ។ ដៅដពលសាសន៍អ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លម្របរូលនំា សណាដៅនលៃទ្ី
ម្របាំរួយ ពួកដគម្រត្ូវបានចងអុលបង្ហសញឱសយដ្វើការម្របរូលទ្ កឱសយបានដម្រចើនជាងចំនួនខ្ដលពួក
ដគម្រត្ូវការ។ ការខ្ដលពួកដគបានម្របរូលទ្ កដម្រចើនជាងចំនួនចាំបាច់ដៅនលៃដនាះ បានកាលសយជា
ការផគត្់ផគង់របស់ពួកដគដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ខ្ដលជានលៃសម្រាក។ ម្រពះដយស ូកំព ងបដម្រងៀនសិសសស
របស់ម្រទ្ង់ឱសយដរើលដលើសពីបានចខ្រអត្ ដហើយឱសយដចះដរើលដឃើញនូវការផគត្់ផគង់ដពញដលញ
របស់ម្រពះរជសយននម្រពះ។ សូរបញ្ជសក់រដងដទ្ៀត្ថា អ្នករិនអាចកសាងដោយភាពបានខ្ឆអត្
សកប់សកល់ដទ្ ខ្ត្អ្នកអាចកសាងដោយចំខ្ណកដទ្វដងបាន។ ភាពបានខ្ឆអត្សកប់សកល់បាន
ហូបនំប ័ងសម្រាប់នលៃដនះ ប៉ែ ខ្នតចំខ្ណកដៅសល់១២លអីផដល់នូវជដម្ររើសសម្រាប់អ្នកដៅនលៃ
ខ្សអក។

ដនះជាដគ្លការណ៍សំខាន់ខ្ដលខ្ុំចង់ឱសយអ្នកដឃើញ។

ដទះបីជាពួកសិសសសរិនបានដឃើញបំខ្ណកដៅសល់នានារហូត្ដល់ម្រពះដយស ូ
បានចងអុលម្របាប់ក៏ដោយ ក៏ម្រពះជាាចសស់បានម្របទននវូការសម្រាកនលៃសបសបទ័្ ខ្ដលជា
ចខំ្ណកដទ្វដងរចួដៅដហើយខ្ដរ។ ពួកដគម្រគ្ន់ខ្ត្រិនបានដរើលដឃើញប៉ែ ដណា្សះ។ ម្រពះរជសយនន
ម្រពះបានផគត្់ផគង់នូវអាហ្រ ពហ គ ណនំប ័ង និងម្រត្ី ម្រពរទំងបានចខ្រអត្រន សសសទំងដនាះរួច
ដហើយ ប៉ែ ខ្នតម្រពះរជសយននម្រពះខ្ត្ងខ្ត្ផគង់ផគង់នូវចំខ្ណកដទ្វដង។ ម្រពះជាាចសស់នឹងរិនខ្ដល



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ម្រគ្ន់ខ្ត្ផគត្់ផគង់សម្រាប់ខ្ត្បានខ្ឆអត្សកប់សកល់ប៉ែ ដណា្សះដទ្ ម្រទ្ងន់ងឹខ្ត្ងខ្ត្ផគត្ផ់គងដ់លើសពី
ម្រគបម់្រគ្ន់។ បញ្ហសដនាះគឺថា អ្នកម្របខ្ហលជាដរើលរិនដឃើញ!

ចូរដ្វើអ្ំដណាយដល់អ្នកដនទ្ ដនាះម្រពះជាាចសស់នឹងម្របទនអ្ំដណាយដល់
អ្នករល់គ្្សខ្ដរ ម្រពះអ្ងគនឹងម្របទនរកយ សងបរិបូរហូរដហៀរ។ ម្រពះជាាចសសន់ឹងវល់
ឱសយអ្នក តាររង្វសល់ខ្ដលអ្នកវល់ឱសយអ្នកដនទ្ ។

លូកា ៦៖៣៨

ចូរដ្វើអ្ំដណាយដល់អ្នកដនទ្ ដនាះម្រពះជាាចសស់នឹងម្របទនអ្ំដណាយដល់អ្នករល់
គ្្សខ្ដរ ម្រពះអ្ងគនឹងម្របទនរក... ខ្ត្ខគរពីរដនះរិនចប់ម្រត្ឹរដនះដទ្។ រង្វសល់ខ្ដលអ្នកបានឱសយ
ដៅដគ នឹងម្រត្ូវបានឱសយរកអ្នកវិញ ខ្ដលដនះគឺជាការផគត្់ផគង់សម្រាប់អ្នកដៅនលៃដនាះ។

ប៉ែ ខ្នតខគរពីរដនះខ្ចងបនដថា «យ សងបរិបូរហូរដហៀរ!» ចំនួនយ សងបរិបូរហូរដហៀរដនះ
ដហើយគឺជាចំខ្ណកដទ្វដង។ ម្រពះជាាចសស់ខ្ត្ងខ្ត្ផគត្់ផគង់នូវចំខ្ណកដទ្វដង រិនខ្រនម្រគ្ន់ខ្ត្
បានរួយម្រគ្ន់ដនាះដទ្!!! ប៉ែ ខ្នត ម្របសិនដបើអ្នករិនបានដឹងពីចំណុចដនះដទ្ ដហើយដសសបៀង
របស់អ្នកកំព ងខ្ត្ហូរដហៀរ ដនាះអ្នកម្របខ្ហលជាម្រគ្ន់ខ្ត្ទ្ កឱសយវហូរធ្លសក់ដៅដី ដោយសារ
អ្នកដផ្្សត្ខ្ត្ដលើចំខ្ណករួយចខ្រអត្ដៅរ ខអ្នក និងរិនម្រប ងដម្របៀបម្រត្ង់យកចំខ្ណកហូរ
ដហៀរដនាះដទ្។ ការដ្វើខ្បបដនះ អ្នកអាចបរជ័យ និងរីករយនឹងចំខ្ណកដទ្វដង។ ប៉ែ ខ្នត
ម្របសិនដបើអ្នកដឹងពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយននម្រពះដំដណើរការ ដោយដឹង និងរំពឹងចង់បានការ
ផគត្់ផគង់ដពញដលញ ដនាះអ្នកនឹងបានម្រប ងដម្របៀបដ្វើសករែភាព និងចាប់យកនូវម្រគប់យ សង
ខ្ដលម្រពះជាាចសស់ផគត្់ផគង់។

ខ្ុំសូរបង្ហសញឧទហរណ៍រួយដទ្ៀត្ដល់អ្នក។

ដលាកស ីរ៉ែូនត្បដៅម្រពះដយស ូវិញថា៖ ដលាកម្រគូ! ដយើងខ្ុំបានអ្ូសអ្ួន
ដពញរួយយប់ដហើយ អ្ត្់បានម្រត្ីដសាះ ប៉ែ ខ្នត ដបើដលាកម្រគូានម្របសាសន៍ដូដចនះ ខ្ុំ
នឹងទ្ាលសក់អ្ួនតារ កសយរបស់ដលាកម្រគូ ។ ដគក៏ទ្ាលសក់អ្ួនដៅកនុងទ្ឹក ជាប់ម្រត្ី
យ សងដម្រចើនដសទើរខ្ត្ធ្លសយអ្ួន។ ដគបក់នដដៅរិត្តភកដិខ្ដលដៅកនុងទ្ូករួយដទ្ៀត្ឱសយ
រកជួយ។ ពួកដនាះរកដល់ ជួយចាប់ម្រត្ីោក់ដពញទ្ូកទំងពីរ ដសទើរខ្ត្នឹងលិច។ 
ដពលដលាកស ីរ៉ែូន-ដពម្រត្ សដឃើញដូដចា្សះ គ្ត្់ម្រកាបដទ្ៀបម្រពះបាទម្រពះដយស ូ ទ្ូល
ម្រពះអ្ងគថា៖ ម្រពះអ្ាចសស់ដអ្ើយ សូរយងឱសយឆងសយពីទ្ូលបងគំដៅ ដម្រ ះទ្ូលបងគំជា



 

រន សសសបាប ។ ដលាកស ីរ៉ែូននិយយដូដចនះ ដម្រ ះគ្ត្់ និងអ្ស់អ្នកខ្ដលដៅជា
រួយ ភ័យស្បខ់្ស្ងជាខាលសំង ដៅដពលបានដឃើញម្រត្ីដម្រចើនយ សងដនះ។ រីឯដលាកយ ស
ក ប និងដលាកយ៉ែូហ្ន ជាកូនដលាកដសដបដដ ខ្ដលដនសាទ្រួរជារួយដលាកស ីរ៉ែូ
ន ក៏ានចិត្តដូដចា្សះខ្ដរ។ ប៉ែ ខ្នត ម្រពះដយស ាូនម្រពះបនទូលដៅដលាកស ីរ៉ែូនថា៖ ក ំ
ខាលសចអ្ី! ពដីពលដនះដៅរ ខ អ្នកនឹងដនសាទ្រន សសសវិញ ។

លូកា ៥៖៥ ១០

ដនះជាចំខ្ណករួយននសាច់ដរឿងខ្ដលដយើងបានអានរ នដនះ។ ដលាកដពម្រត្ សាន
ទ្ូកពីរខ្ដលដហៀបនឹងលិចដៅជារួយនឹងម្រត្ី ដោយសារខ្ត្ម្រពះរជសយននម្រពះ។ ការដនះាន
លកខណៈផទុយពីការយល់ដឹងពីការដនសាទ្ម្រត្ីរបស់គ្ត្់ ដហើយវបានដ្វើឱសយគ្ត្់ភាញសក់ដផអើល
ជាខាលសំង។ ប៉ែ ខ្នតដៅដពលដម្រកាយ ដត្ើនឹងានអ្វីដកើត្ដ ើងដបើម្រពះដយស ូានបនទូលថា «ខ្នា៎ដពម្រត្ 
ស ចូរដចញដៅច ះ ដនាះអ្នកនឹងអាចបានម្រត្ីបានដម្រចើនតារខ្ត្ចិត្តចង់»? ដត្ើអ្នកគិត្ថា គ្ត្់
នឹងយកទ្ូកពីររកខ្ដរឬដទ្? ខ្ុំពិត្ជាចង់ដឹងណាស់។ គ្ត្់អាចនឹងម្របរូលយកទ្ូកឱសយបាន
ដម្រចើនតារខ្ត្អាចដ្វើបាន ដោយខចីពីរិត្តភកដិរបស់គ្ត្់។ ដហត្ អ្វីដៅ? ពីដម្រ ះគ្ត្់នឹងាន
នូវការរំពឹងទ្ កដផសសង និងចំដណះដឹងពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយននម្រពះដំដណើរការ។

អ្វីខ្ដលជាការពិភាកសាទំងរូលដនះ គឺដដើរសបីដ្វើឱសយម្របាកដថាអ្នកបានយល់ថា អ្នក
រិនបានដរើលដឃើញម្រគប់ទំងការផគត្់ផគង់ខ្ដលម្រពះជាាចសស់កំព ងបញ្ជូនរកដទ្។ ជាការពិត្
ណាស់ ភាគដម្រចើនការផគត្់ផគង់ដនាះនឹងរិនខ្រនសថិត្កនុងទ្ម្ររង់ជាសាច់ម្របាក់ដ លាលសរជាក់ខ្សដង
ដទ្។ ប៉ែ ខ្នតវនឹងសថិត្កនុងលកខណៈជាគំនិត្ ជំនួបខ្ដលរកពីម្រពះ និងការចងអុលបង្ហសញពីម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធ។ ម្របសិនដបើដយើងរិនបានដម្រត្ៀរខលួនដោយការយល់ដឹងម្រត្ឹរម្រត្ូវអ្ំពី
ចំខ្ណកដទ្វដងដទ្ ដយើងនឹងជាប់កនុងអ្នាទសក់ននចំខ្ណកទំងដនាះ ដោយសារខ្ត្ការបណតុះ
បណាដសលពីការរស់រន តារបណាដសសាដលាកិយរបស់ដយើង។

ដៅកនុងសាច់ដរឿងអ្ំពីការពហ គ ណនំប ័ង ម្រពះដយស ូកំព ងពសាយរបដម្រងៀនសិសសស
របស់ម្រទ្ង់ពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយននម្រពះដំដណើរការ ពីអ្វីខ្ដលម្រត្ូវរំពឹងទ្ ក និងអ្វីខ្ដលម្រត្ូវនឹក
គិត្ជារ ន។ ដោយសារខ្ត្ផនត្់គំនិត្ខ្បបទសកររបស់ពួកដគរិនបានដរើលដឃើញនូវសកា្សន 
ពលនននំប ័ងទំងអ្ស់ខ្ដលដៅរយបា សយ ដនាះម្រទ្ង់ម្រត្ូវខ្ត្បងវឹកពួកដគឱសយដចះសរលឹងដរើល៖ 
«ដត្ើអ្នកបានដឃើញអ្វីខលះ? ដរើលនា៎! អ្នកដរើលរិនដឃើញពីអ្វីម្រគប់យ សងខ្ដលម្រពះជាាចសស់បាន
ដរៀបចំសម្រាប់អ្នកដទ្។»



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ខ្ុំចង់រំឭកអ្នកនូវបទ្គរពីរកនុងនិកខរនំ ជំពូក១៦ ដសបិត្ដៅានចំណុចរួយដទ្ៀត្
ខ្ដលខ្ុំចង់ដលើកដ ើង។

ចាប់ពីដពលដនាះរក ដរៀងរល់ម្រពឹក ពួកដគដរីសអាហ្រលែរខ្ដលខលួនអាច
បរិដភាគខ្ឆអត្។ ដពលនលៃរះដពញកដ្្ស អាហ្រខ្ដលដៅសល់ក៏រលាយបាត្់អ្ស់។ 
ដៅនលៃទ្ីម្របាំរួយ ពួកដគដរីសអាហ្រពីរដងដម្រចើនជាង គឺពីរកូនលអកីនុងា្សក់ៗ។ ដរ
ដឹកនាទំំងអ្ស់របស់សហគរន៍រករយការណជ៍ម្រាបដលាករ៉ែូដស។ ដលាកម្របាប់
ពួកដគវិញថា៖ ម្រពះអ្ាចសស់បានបញ្ជសរកដូដចនះខ្រន។ ខ្សអកជានលៃសបសប័ទ្ ជានលៃដ៏
វិស ទ្ធខ្ដលម្រត្ូវខ្ញកថាវសយម្រពះអ្ាចសស់ ចូរចរអិនអ្វីខ្ដលអ្នករល់គ្្សម្រត្ូវចរអិន ចូរ
ដសាងសរអ្វីខ្ដលអ្នករល់គ្្សម្រត្ូវដសាងសរ ដហើយទ្ កអាហ្រខ្ដលដលើសរហូត្ម្រពឹកខ្សអក ។ 

ដូដចនះ ពួកដគទ្ កអាហ្ររហូត្ដល់ម្រពឹកខ្សអក តារបង្គសប់របស់ដលាករ៉ែូ
ដស។ អាហ្រទំងដនាះព ំានសអុយរលួយ ឬានដងកូវដចាះដ ើយ។ ដលាករ៉ែូដស
ានម្របសាសន៍ថា៖ នលៃដនះ ចូរបរិដភាគអាហ្រទំងដនះច ះ ដសបិត្នលៃដនះជានលៃសបសប័
ទ្ សម្រាប់ដគ្រពម្រពះអ្ាចសស់។ នលៃដនះ អ្នករល់គ្្សនឹងព ំដឃើញានអ្វីដៅខាងដម្រៅ
ដទ្។ អ្នករល់គ្្សអាចដរីសអាហ្រដនះកនុងរយៈដពលម្របាំរួយនលៃ ប៉ែ ខ្នតដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ 
ខ្ដលជានលៃសបសប័ទ្នឹងគ្្សនអ្វីដរីសដទ្ ។

ដទះជាយ សងដនះកដី ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ក៏ានម្របជាជនខលះដចញពីជំរំ ដដើរសបី
ដៅដរីសអាហ្រ ខ្ត្ពួកដគរកព ំបានដសាះ។ ម្រពះអ្ាចសស់ានម្រពះបនទូលរកកាន់
ដលាករ៉ែូដសថា៖ ដត្ើអ្នករល់គ្្សដៅខ្ត្ព ំម្រពរសា្សប់បទ្បញ្ជស និងវិន័យរបស់ដយើង
ដល់កាលណាដទ្ៀត្ ម្រត្ូវចងចាំថា ដយើងជាម្រពះអ្ាចសស់ បានម្របគល់នលៃសបសប័ទ្ឱសយ
អ្នករល់គ្្ស ដហត្ ដនះដហើយបានជាដៅនលៃទ្ីម្របាំរួយ ដយើងឱសយអ្នករល់គ្្សាន
អាហ្ររួយជាពីរ។ ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ា្សក់ៗដៅកនុងជំរំរបស់ខលួន គឺរិនម្រត្ូវដចញដៅ
ដម្រៅដ ើយ ។ ដហត្ ដនះ ម្របជាជននាគំ្្ស ប់សម្រាក ដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ។

និកខរនំ ១៦៖២១ ៣០ (នំា សណា)

ដូចអ្វីខ្ដលដយើងដទ្ើបបាននិយយអ្ ៊ីចឹង ចំខ្ណកដទ្វដងគឺជាអ្វីខ្ដលបដងកើត្ឱសយ
ានការសម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្អាចដកើត្ដ ើងបាន។ ប៉ែ ខ្នតគួរឱសយភាញសក់ដផអើល ដទះបីម្រពះជាាចសស់
បានផគត្់ផគង់ចំខ្ណកដទ្វដងដៅនលៃទ្ីម្របាំរួយរួចដម្រសចដៅដហើយកដី ក៏ពួកដគជាដម្រចើននាក់បាន



 

ដចញដៅខ្សវងរកវ និងរករិនដឃើញដសាះដៅនលៃសបសប័ទ្។ គឺរិនខ្រនដោយសារម្រពះជាាចសស់
រិនដសា្សះម្រត្ង់កនុងការផគត្់ផគង់ដទ្។ ពួកដគម្រគ្ន់ខ្ត្រិនបានដរើលដឃើញ ដោយសារខ្ត្ពួកដគ
រិនានការយល់ដឹងម្រត្ឹរម្រត្ូវអ្ំពីចំខ្ណកដទ្វដងខ្ដលបានផដល់ឱសយពួកដគរួចរល់ដៅនលៃទ្ី
ម្របាំរួយ។ ពួកដគបានម្របរូលម្រគប់ម្រគ្ន់លែរសម្រាប់ខ្ត្រួយនលៃប៉ែ ដណា្សះ ដ លគឺដ្វើដូចសពវ
រួយដងខ្ដរ។ ដពលដនះ ដោយបានដម្រសកឃ្លសនដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ពួកដគរករិនដឃើញានអ្វី
ដសាះ។ ម្របខ្ហលជាពួកដគយល់ដឃើញថា ម្រពះជាាចសស់បានដ្វើឱសយពួកដគខកចិត្ត។ ប៉ែ ខ្នតម្រពះជា
ាចសស់រិនបានដ្វើឱសយពួកដគខកចិត្តដទ្ គឺពួកគឺម្រគ្ន់ខ្ត្រិនបានដឹងពីដគ្លការណ៍ននចំខ្ណក
ដទ្វដងប៉ែ ដណា្សះ។ ម្របសិនដបើពួកដគបានដឹង ពួកដគអាចានការដរៀបខ្ផនការដផសសងពីដនះ។ 

ដត្ើានរន សសសប៉ែ នា្សននាក់កនុងដពលសពវនលៃដនះខ្ដលដៅខ្ត្ដដើរច ះដ ើងដោយ
ពសាយរខ្សវងរកអ្វីខ្ដលពួកដគម្រត្ូវការ ដោយរិនបានដឹងថាម្រពះជាាចសស់បានបញ្ជូនរបស់
ដនាះរករួចដម្រសចដៅដហើយ? ខ្ុំគិត្ថា វជាដរឿងខ្ដលពិត្ជាគួរឱសយចាប់អាររែណ៍ដៅកនុងបទ្
គរពីរដនះ គឺថាម្រពះជាាចសស់ម្រទ្ង់ម្រពះពិដរ្នឹងពួកដគខ្ដលពួកដគរិនបានម្របរូលទ្ កឱសយបាន
ម្រគប់ម្រគ្ន់!!!! ខ្ុំឆៃល់ណាស់ថាដត្ើការដនះនឹងម្រត្ូវបដម្រងៀនដៅកនុងម្រក រជំន ំដោយរដបៀបណា
ដៅ។

ម្រពះអ្ងគខ្ដល ម្របទនម្រគ្ប់ពូជដល់អ្នកសាបដម្រ ះ និងម្របទនចំណី
អាហ្រឱសយដគផងដនាះ ម្រពះអ្ងគក៏ផគត្់ផគង់ម្រគ្ប់ពូជឱសយបងបអូន និងឱសយម្រគ្ប់ពូជដនាះ
ដកើនចំនួនដ ើងខ្ដរ ដហើយម្រពះអ្ងគនឹងដ្វើឱសយដសចកដីស ចរិត្របស់បងបអូនបដងកើត្
ផលបានដម្រចើនដ ើងខ្លរដទ្ៀត្។ ម្រពះអ្ងគនឹងដ្វើឱសយបងបអូនដៅជាអ្នកានម្រគប់វិស័
យទំងអ្ស់ ដដើរសបីឱសយបងបអូនានចិត្តសទធសម្រជះថាលសម្រគប់ជំពូក និងឱសយអ្នកឯដទ្ៀត្ៗ
អ្រម្រពះគ ណម្រពះជាាចសស ់ដោយដយើងជួយដគ។ 

២កូរិនលូស ៩៖១០ ១១

ម្រត្ង់ចំណុចដនះ ដលាកប៉ែូលពិត្ជានិយយចំៗ ដោយគ្ត្់បានពនសយល់ពីម្រពះរជសយ
ននឥទ្ធិពលរបស់ម្រពះជាាចសស់ខ្ដលកំព ងម្រត្ូវបានដ្វើឱសយានភាពានបានដៅកនុងម្រគប់
រដ្សាបាយ ដដើរសបីឱសយអ្នកអាចានានចិត្តសទធសម្រជះថាលសម្រគប់ជំពូក។ បងបអូនដអ្ើយ ការដនះ
ទរទរឱសយាននូវចំខ្ណកដទ្វដង។ អ្នករិនអាចានចិត្តសទធសម្រជះថាលសដលើម្រគប់ជំពូកបាន
ដោយគ្្សនភាពដលើសពីម្រគប់ម្រគ្ន់ដ ើយ។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដៅកនុងជំពូករ ន ខ្ុំបានខ្ចករំខ្លកជារួយអ្នកពីរដបៀបខ្ដលអាជីវករែរបស់ខ្ុំបាន
ដំដណើរការចាប់តាំងពីអាជីវករែម្របត្ិបត្តិការកនុងកម្ររិត្ផលិត្ករែខ្ដលានទ្ឹកម្របាក់ ៣ ដៅ 
៤ លានដ លាលសរកនុងរួយឆ្សំ ជារួយនឹងអ្នកលក់ា្សក់កនុងចំដណារអ្នកលក់របស់ដយើង ដដើរសបី
ម្របត្ិបត្តិការកនុងទ្ំហំទ្ឹកម្របាក់ ១១លានដ លាលសរជារួយនឹងអ្នកលក់ដខ្ដល។ ការដកើនដ ើង
ដនះបានដកើត្ដ ើងម្រត្ឹរខ្ត្រយៈដពលរួយឆ្សំប៉ែ ដណា្សះ។ ខ្ុំក៏បានម្របាប់អ្នកពីរដបៀបខ្ដលការ
ដនាះបានដកើត្ដ ើងខ្ដរ ថាម្រពះជាាចសស់បានម្របទននូវស បិនរួយរកខ្ុំ ដហើយានបនទូល
ម្របាប់ខ្ុំពីរដបៀបម្រត្ូវដ្វើវ។ ប៉ែ ខ្នតដពលដនះខ្ុំម្រត្ូវម្របាប់អ្នកពីអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់ានបនទូលម្របាប់ខ្ុំ 
ដម្រ ះដពលដនះវនឹងសា្សប់ដៅសរដហត្ ផលចំដ ះអ្នក។ ដៅកនុងស បិនដនាះ ម្រទ្ង់បាន
បង្ហសញឱសយដឃើញ កសយចំនួនបី។ ហនឹងដហើយ គឺានខ្ត្បី កសយដទ្។  កសយទំងបីដនាះដហើយ
ខ្ដលបានផ្លសស់បដូរចំណូលរបស់ខ្ុំរប់ខ្សនដ លាលសរកនុងឆ្សំដនាះ ដោយខ្ុំរិនបានដ្វើទ្ីផសារ
បខ្នថរ ឬដ្វើការផសសពវផសាយបខ្នថរដលើសពីអ្វីខ្ដលខ្ុំកំព ងដ្វើនាដពលដនាះដទ្។ ខ្ុំរិនបានខ្ក
ខ្ម្របអ្វីៗអ្ំពីម្របត្ិបត្តិការម្រក រហ  នរបស់ខ្ុំដ ើយ ដលើកខ្លងខ្ត្ខ្កខ្ម្របខលួនខ្ុំ។  កសយទំងបីដនាះ
បានផដល់នូវការបង្ហសត្់បង្ហសញដដើរសបីផ្លសស់បដូរពីរដបៀបខ្ដលខ្ុំកំព ងដ្វើអ្វីរួយ ដហើយវបាន
ផ្លសស់បដូរអាជីវករែខ្ុំ និងចំណូលរបស់ខ្ុំឱសយដកើនជាងរ នបួនដង។ អ្នកអាចនឹងសួរថា «ដត្ើ
 កសយទំងបីដនះានអ្វីខលះ?» តារពិត្ដៅ វជា កសយសារញ្ញដទ្គឺ ឆកយ់ក ឱកាស ឱសយបាន
ដពញដលញ! 

ខ្រនដហើយ គឺ កសយ ឆក់យកឱកាសឱសយបានដពញដលញ។ «ានខ្ត្ប៉ែ ណណឹង? បី
 កសយហនឹងបានសដម្ររចការង្រទំងអ្ស់ដនាះ?» ហនឹងដហើយ គឺ កសយទំងបីដនះឯង។ ដៅ
ដពលអ្នកបានយល់ថា ម្រពះជាាចសស់ខ្ត្ងខ្ត្បញ្ជូននូវចំខ្ណកដទ្វដងម្របកបដោយការផគត្់ផគង់ 
ដនាះអ្នកនឹងយល់ពីអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់កំព ងានបនទូលម្របាប់ខ្ុំ។ 

ម្រក រហ  នរបស់ខ្ុំ ដ លគឺដូចម្រក រហ  នខ្ផនកលក់ដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដរ គឺម្រក រហ  នដយើង
បានបដងកើត្ម្របាក់ចំដណញដោយការជួយរន សសស កាលណាម្រក រហ  នជួយរន សសសបាន
កាន់ខ្ត្ម្របដសើរ ដនាះម្រក រហ  នក៏កាន់ខ្ត្រកម្របាក់បានដម្រចើនខ្ដរ។ ដទះបីដនះជាដរឿងពិត្កដី វក៏
ជាការពិត្ខ្ដរខ្ដលថាានម្រក រហ  នខ្ផនកលក់ជាដម្រចើនបរជ័យកនុងការបំដពញនូវត្ម្ររូវការ
របស់អ្ត្ិលិជនរបស់ខលួន រិនថាតាររយៈការពិនិត្សយតារោនរិនបានលអ និងដសវករែអ្លិ
ជនអ្ន់ ឬកងវះខាត្ខ្ផនកតារសវះខ្សវងរក និងកងវះនូវការរកសាអ្ត្ិលិជនលែីសម្រាប់ម្រក រហ  ន។ 
ចំដ ះករណីរបស់ដយើង ពួកដយើងពិត្ជារវល់ខាលសំងណាស់ ដហើយដទះវរិនខ្រនជាដរឿង



 

អាម្រកក់កដី ក៏ដពលខលះដយើងរិនបានផដល់នូវដពលដវលាដឆលើយត្បបានរហ័យបំផ ត្ដូចខ្ដលខ្ុំ
ចង់ដ្វើ សម្រាប់អ្ត្ិលិជនរបស់ដយើងដទ្។ ចំដ ះខ្ុំផ្ទសល់ ខ្ុំដ្វើការជារួយអ្ត្ិលិជនជាវិដយគិ
ន ដហើយខ្ុំម្រសលាញ់ការង្រដនះណាស់។ 

ប៉ែ ខ្នតដោយសារខ្ត្កាលវិភាគខ្ុំរាញឹកដពក 
ដៅដពលអ្ត្ិលិជនជាវិនិដយគិនលអៗទ្ូរស័ពទ
រក ដហើយម្របាប់ខ្ុំឱសយទ្ូរសពទម្រត្លប់ដៅវិញ
ដោយផ្ទសល់ ក៏ដពលខលះខ្ុំរិនបានទ្ូរស័ពទ
ដឆលើយត្បដៅវិញកនុងរយៈដពល២៤ដា សងខ្ដរ។ 
ដចត្នារបស់ខ្ុំគឺលអដទ្ ប៉ែ ខ្នតខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្រិន
បានដ្វើវប៉ែ ដណា្សះ។

ដូចអ្នកដឹងម្រសាប់ដហើយ ដៅដពលរន សសសដ្វើការដចាទ្សួរ ដនាះគឺម្រក រហ  នជាអ្នក
ផដល់ចដរលើយ ខ្ដលនឹងដ្វើឱសយអាជីវករែរបស់ដគម្របដសើរដ ើង។ ដពលខលះ ការយឺត្យ សវកនុងការ
ទ្ូរសពទម្រត្លប់ដៅកាន់អ្ត្ិលិជនលអៗដដើរសបីពិភាកសាពីត្ម្ររូវការវិនិដយគរបស់ពួកដគក៏អាច
ជាការហួសដពលខ្ដរ។

ពួកដគអាចបានទ្ូរស័ពទដៅកាន់នរណាា្សក់ដទ្ៀត្ខ្ដលអាចដឆលើយសំណួររបស់ពួក
ដគបាន។ ានដរឿងជាដម្រចើនខ្ដលអាចនាំដៅរកបញ្ហសបាន ប៉ែ ខ្នតដំដណាះម្រសាយនឹងានដៅ
ជារួយចដរលើយដៅដពលខ្ដលរន សសសចង់ដឹង។

ដូចដនះ ដៅដពលម្រពះអ្ាចសស់ម្របទននូវ កសយទំងបីដនះរកខ្ុំ ដនាះខ្ុំបានដឹងថាវ
ាន័យអ្វីខលះ។ ខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្ម្រកដ កដរើលដៅអ្វីៗកនុងសភាពខ សគ្្ស ម្របសិនដបើខ្ុំពិត្ជានឹងម្រត្ូវ
ដ ើងដលើឆកដនាះ កនុងចំដណារអ្នកខាលសំងទំង១០នាក់ និងទ្ទ្ួលបានម្របាក់បខ្នថរ 
១០០,០០០ដ លាលសរ។ ខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្ឆក់យកឱកាសឱសយបានដពញដលញ! ដូចដនះខ្ុំបានដ្វើការផ្លសស់
បដូរកនុងរដបៀបខ្ដលខ្ុំដ្វើកិចចការនានា។ ខ្ុំបានបដងកើត្វិន័យថា ម្របសិនដបើាននរណាទ្ូរសពទ
រកចង់ម្របឹកសាខ្ផនកវិនិដយគ ដនាះខ្ុំនឹងទ្ូរសពទម្រត្លប់ដៅវិញកនុងរយៈដពលប៉ែ នា្សននាទ្ី
ដម្រកាយ ម្របសិនដបើអាចដ្វើដៅបាន ដហើយខ្ុំនឹងដៅជួបពួកដគភាលសរៗ។ អ្ត្ិលិជនរបស់ខ្ុំសថិត្
ដៅ សដពញម្របដទ្ស ដហើយការដបដជាញសដនះជាការដបដជាញសចិត្តរួយខ្ដលនឹងពិបាកដ្វើខ្រនខ្ទ្
ន។ ប៉ែ ខ្នដខ្ុំបានដបដជាញសចិត្តចំដ ះវ។ ខ្ុំបានទ្ូរសពទដៅអ្នកម្រគប់ម្រគងម្រក រហ  ន និងម្របាប់គ្ត្់ពី
អ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានបនទូល រួចម្របាប់គ្ត្់ឱសយម្របាប់អ្នកត្ំណាងខ្ុំទំងអ្ស់ឱសយាន

ព្េះអម្ចាវ់ក្ុំេុងព្បាបខ់្ុុំថា ភាេ ូរ
ព ៀរ ការវព្ម្ក្ថ្ងៃវបាប័ទ ម្ន
ពៅទីព ះព្ស្ប់ពៅព ើ  ព្េះអងគ
បានព្បទនមក្រួចព ើ ។ គឺព្ោន់
ដត្ខ្ុុំមិនបានពមើលព ើញប ុពណាណាះ! 

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ឥរិយបលដូចៗគ្្សកនុងការឆក់យកឱកាសនីរួយៗ ដៅដពលានអ្ត្ិលិជនដលចដចញរក។ 
កនលងផ ត្រួយឆ្សំដនាះ ពួកដយើងបានដ្វើការង្រខ្ដលានត្នរល ១១លានដ លាលសរ ខ្ដលត្ម្ររូវ
ឱសយ រដលខដរៀងកនុងចំដណារម្រក រហ  នកំពូលៗទំង១០សម្រាប់ការលក់ដនាះ។ ដលើសពី
ដនាះ ដយើងក៏បានបដងកើត្ឱសយានស វត្ថិភាពដលើអាជីវករែបខ្នថរកនុងត្នរលរប់លានដ លាលសរ
សម្រាប់អ្នកលក់របស់ដយើង។

ដនះជាការបង្ហសញដចញដ៏្ំរួយ។ ពួកដយើងរិនបានដ្វើអ្វីឱសយខ សពីរ នដទ្ គឺម្រគ្ន់
ខ្ត្ម្របត្ិករែត្បរហ័យខ្បបសារញ្ញៗដៅដពលដយើងានអ្ត្ិលិជនខ្ដលចង់និយយជារួយ
ដយើងប៉ែ ដណា្សះ។ ដឃើញដទ្ ម្រពះអ្ាចសស់កំព ងម្របាប់ខ្ុំថា ភាពហូរដហៀរ ខ្ដលជាការសម្រាកនលៃ
សបសប័ទ្ ានដៅទ្ីដនាះម្រសាប់ដហើយ ម្រពះអ្ងគបានផគត្់ផគង់រួចដម្រសចដៅដហើយ។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្
ដរើលរិនដឃើញប៉ែ ដណា្សះ! 

ដូដចនះ វរិនខ្រនជាចសាប់របស់ម្រពះរជសយននម្រពះពីចំខ្ណកដទ្វដងននរដបៀបខ្ដលម្រត្ូវ
អ្ន រ័ត្ចំខ្ណកដទ្វដងអ្វីដនាះដទ្។ ចំខ្ណកដទ្វដងគឺានដៅទ្ីដនាះរួចដម្រសចដៅដហើយ។ ម្រពះ
ជាាចសស់ខ្ត្ងខ្ត្ផគត្់ផគង់កនុងកម្ររិត្ននចំខ្ណកដទ្វដង។

ព្េះជាម្ចាវ់មនិដែលបញ្ជនូការ្គត្់្ គងវ់ព្ម្ប់ដត្ថ្ងៃពនះពទ។ ព្ទង់ដត្ងដត្
បញ្ជនូចុំដណក្ពទែែងមក្ជាម ួោ្ា! 

ជាលែីរដងដទ្ៀត្ បញ្ហសរបស់ពួកដយើងគឺថា ពួកដយើងម្រគ្ន់ខ្ត្រិនបានដរើលដឃើញ
ចំខ្ណកដទ្វដងប៉ែ ដណា្សះ។

ប ុដនតបញ្ហា្ុំជាងពនះព ះគឺថា ព ើងដងមទុំងមិនបានែឹងថាព្ត្ូវរក្ពមើល្ង!!!  
ខ្ុំដពញចិត្តម្រត្ង់ឃ្លសខ្ដលម្រពះដយស ូានបនទូលថា «រិនម្រត្ូវឱសយបាត្់រួយដ ំដសាះ

ដ ើយ!» ម្រពះជាាចសស់បានបញ្ជូនវរកទំងអ្ស់ដហើយ ដហើយម្រទ្ង់ចង់ឱសយអ្នកានវ។ ម្រពះ
អ្ងគម្រទ្ង់ខូចម្រពះហឫទ្័យខ្ដលរន សសសបានដចញរករកនំា សណាដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរ ដៅដពល
ខ្ដលម្រពះអ្ងគបានបញ្ជូនវរករួចដម្រសចដៅដហើយ។ ម្រពះអ្ងគបានរំឭកដលាករ៉ែូដសថា ម្រពះអ្ងគ
បានបញ្ជូនវរកដៅនលៃទ្ីម្របាំរួយ ដូចដនះពួកដគអាចម្របរូលយក និងរីករយនឹងការ
សម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្។ និយយឱសយង្យយល់ ម្រពះអ្ងគកំព ងម្របាប់ពួកដគថា «នលៃសបសប័ទ្



 

រិនខ្រនសម្រាប់ដយើងដទ្ វគឺសម្រាប់អ្នករល់គ្្ស។ ដហត្ ដនះដទ្ើបដយើងបញ្ជូនចំខ្ណកដទ្វ
ដងរកឱសយអ្នករល់គ្្ស។» អ្នកក៏អាចនឹងឮម្រពះដយស ូានបនទូលដូចគ្្សខ្ដរ។ «ខ្នា៎អ្នកទំង
អ្ស់គ្្ស ចូរដរីសយកបំខ្ណកដៅសល់ទំងដនាះ ដហើយយកទំងអ្ស់ច ះ។ ម្រពះជាាចសស់បាន
បញ្ជូនរកឱសយអ្នករល់គ្្សដរីសយក ដដើរសបីឱសយអ្នកអាចរីករយនូវចំខ្ណកដទ្វដង ដហើយអាច
ានការសម្រាកបាន។»

ដៅកនុងសាច់ដរឿងម្រពះដយស ូម្របទននំប ័ងម្របាំដ ំ និងម្រត្ីពីរកនទុយដល់ប រស 
៥,០០០នាក់ ពួកសិសសសរិនបានដរើលដឃើញនូវបំខ្ណកដៅសល់ទំងដនាះដទ្។ ពួកដគខ្លរ
ទំងរិនរកដរើលដទ្ៀត្ផង។ ប៉ែ ខ្នតម្រពះដយស ូបានម្របាប់ពួកដគពីអ្វីខ្ដលម្រត្ូវរកដរើល ដហើយការ
ម្របរូលផលដនាះរិនបានខកខានដ ើយ។ នលៃដនះ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធម្រត្ូវខ្ត្ជួយដយើងឱសយ
ដរើលដឃើញដលើសពីការម្រត្ឹរបានខ្ឆអត្សកប់សកល់ និងចាប់យកចំខ្ណកដទ្វដង។ ម្រទ្ង់នឹង
ចងអុលបង្ហសញម្របាប់ដយើងថា ដយើងនឹងរិនរកដឃើដញម្របសិនដបើដយើងសួររកពីម្រទ្ង់ដនាះ។ 
គនលឹះសំខាន់ខ្ដលខ្ុំសងសឃឹរថាអ្នកបានដរៀនសូម្រត្កនលងរកដនះដនាះគឺ ចំខ្ណកដទ្វដងបាន
ផដល់រកអ្នករួចដម្រសចដៅដហើយ អ្នកម្រគ្ន់ខ្ត្ម្រត្ូវចាប់យកប៉ែ ដណា្សះ។

ដោយសារខ្ត្ចំខ្ណកដទ្វដងគឺជាម្រចកដគចដចញខ្ត្រួយពីម្របព័នធននបណាដសសា
ដលាកិយ ខ្ដលម្រត្ូវកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្យ សងដវទ្នា សាតាំងសអប់វណាស់។ អ្ូហា៎ វអាច
ពសាយរបញ្ចុះបញ្ចូលម្រគិសដបរិស័ទ្ថា ដបើពួកដគម្រគ្ន់ខ្ត្អាចបង់នលលទ្ឹកដភលើង ដ្វើការង្រពីរ
កខ្នលងដដើរសបីឱសយានលំនឹង ដនាះពួកដគកំព ងដ្វើបានម្រត្ឹរម្រត្ូវដហើយ។ ប៉ែ ខ្នតម្រគិសដបរិស័ទ្ា្សក់
ខ្ដលានម្របាក់ផគត្់ផគង់ដល់ម្រពះរជសយននម្រពះ និងរស់ដៅរស់ដៅដោយានដសរីភាពផ ត្ពី
ភាពភ័យខាលសច និងការបាររភខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ ដ លគឺរន សសសដនះដហើយខ្ដលដគចង់បញ្សឈប់។ 
ដចត្នារបស់សាតាំង គឺដដើរសបីដ្វើឱសយអ្នកោច់នយ៉ែរល់នលៃននជីវិត្របស់អ្នក និងជាប់ជាទសករ
ដៅនឹងខ្បបខ្ផនជីវិត្ខ្ដលបានម្រត្ឹររួយរស់ ដោយអ្នកគ្្សនឥទ្ធិពលអ្វីដសាះ។ ល យគឺជា
ឥទ្ធិពល! សាតាំងចង់បញ្សឈប់អ្នកពីម្រពះពររបស់ម្រពះជាាចសស់យ សងពិត្ម្របាកដណាស់។ ដនះជា
រូលដហត្ ខ្ដលថាអ្វីខ្ដលខ្ុំនឹងម្របាប់អ្នកដនាះសំខាន់ខាលសំងណាស់សម្រាប់ឱសយអ្នកខ្សវង
យល់។ 

  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ចុំដណក្ពទែែងព្ត្ូវបានោក្់បាុំង! 

ហនឹងដហើយ គឺដល់ដពលខ្ដលម្រត្ូវឱសយពួកសិសសសបានសម្រាកខលះដហើយ។ ដនាះក៏ជា
រូលដហត្ រួយខ្ដលពួកដគដរើលរិនដឃើញពីភាពហូរដហៀរដនាះខ្ដរ។ ជាការពិត្ណាស់ ដូច
អ្វីខ្ដលដយើងបាននិយយ ពួកដគរិនខ្រនកំព ងរកដរើលដទ្ ខ្ត្ពិត្ជាដៅានកតាតសរួយ
ដផសសងដទ្ៀត្។ ជា្រែតាអ្នករិនដរីសយកចំខ្ណកខ្ដលសល់ដទ្! ខ្ុំចង់ានន័យថា ដៅកនុង
គំនិត្របស់ដគ បំខ្ណកនំប ័ង និងម្រត្ីខ្ដលដៅ សដពញដនាះគឺម្រគ្ន់ខ្ត្ជាបំខ្ណកសល់
ប៉ែ ដណា្សះ។

ដហត្ អ្វីបានជាកាក់ខ្ដលដពម្រត្ សម្រត្ូវ
យកដៅបង់ពនធដនាះបានលាក់ដៅកនុងាត្់ម្រត្ី
ដៅវិញ? ដត្ើនរណានឹងគិងថាម្រត្ូវរកដៅកខ្នលង
ដនាះដៅ? ដត្ើនរណាខ្ដលនឹងគិត្ថា ទ្ូកចំនួន
ពីររបស់អ្នកដនសាទ្អាជីពខ្ដលបានដនសាទ្
ម្រត្ីដពញរួយយប់ដោយរិនបានអ្វីដសាះ ខ្បរ
ជារកបានម្រត្ីដម្រចើនបំផ ត្កនុងជីវិត្របស់ដគ
ដោយសារខ្ត្ កសយរបស់ម្រគូា្សក់? ដត្ើនរណា
ខ្ដលនឹងគិត្ថា ង្រសដីា្សក់ខ្ដលបានខ្ចងកនុងគរពីរពងសាវតារកសសម្រត្ ជំពូក២ ខ៤ ខ្ដលគ្្សន
ម្របាក់ដនាះ ដោយគ្្សនអ្វីដៅកនុងផទះរបស់នាងដម្រៅខ្ត្ពីដម្របងបនតិច ដហើយដហៀបនឹងម្របកាស
ថានឹងម្រត្ូវអ្ស់អាហ្រ ខ្ត្ខ្បរជាានដម្របងជាដម្រចើនខ្ដលបានបង់នលលបំណុលទំងអ្ស់របស់
នាង និងបានឱសយនាងរស់ដៅដោយរិនានជាប់បំណុលផង? គឺគ្្សននរណាា្សក់នឹងគិត្
ខ្បបដនះដហើយ។ ដត្ើនរណានឹងគិត្ថា ដលាកហ្កសរី ឃីស ី ខ្ដលបានបញ្ចប់ការសិកសាម្រត្ឹរជា
សិសសសច ងដម្រកាយបនាទសប់ពីសិសសសបាត្ថា្សក់ប៉ែ ដណា្សះ នឹងកាលសយជាដសដឋីដៅនលៃដនះ ដហើយបាន
និយយដៅកាន់រន សសសរប់ ន់នាក់ដៅជ ំវិញពិភពដលាកជាដរៀងរល់នលៃខ្ដរឬដទ្? គឺគ្្សន
នរណាា្សក់គិត្ដឃើញដទ្! ដៅកនុងសាច់ដរឿងទំងអ្ស់ដនះ ម្រពះដយស ូដម្របើម្របាស់ដរឿងខ្ដលឥត្
រំពឹងទ្ កដដើរសបីផ្លសស់បដូរសាថសនភាពដៅជ ំវិញ។

ម្របសិនដបើភាពហូរដហៀរ ខ្ដលជាចំខ្ណកដទ្វដង ាននូវភាពចសាស់លាស់ណាស់ 
ដោយដៅបង្ហសញដោយដបើកចំហ ដនាះសាតាំងអាចបានដឃើញវ ដហើយនឹងបានពសាយរ
សាទសក់ចាប់ និងលួចយកដទ្ៀត្ផង។ ដហត្ ដនះដហើយដទ្ើបម្រពះជាាចសស់រិនបង្ហសញពីកំណប់

ពចត្ របវស់្តាុំងគឺពែើមាបឱីាយអនក្ដាច់
ថ្  រាល់ថ្ងៃថ្នជវីិត្របវ់អនក្ និងជាប់ជា
ទវក្រពៅនឹងដបបដ្នជីវតិ្ដែលបាន
ព្ត្ឹមមួ រវ់ ពដា អនក្ោមានឥទធេិលអែី
ពស្ះ។ 

 



 

របស់ម្រទ្ង់ដោយដបើកចំហ។ កំណប់ទំងដនាះដៅលាក់កំបាំង។ សាតាំងសអប់ការខ្ដលអ្នក
បានខ្ឆអត្សកប់សកល់ និងរីករយនូវការផគត្់ផគង់ ខ្ត្វពិត្ជាសអប់ខាលសំងដបើសិនអ្នកឈានដជើង
ចូលដៅកនុងភាពហូរដហៀរ និងការសម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្។

ខ្ុំសូរបង្ហសញអ្នកនូវអ្វីរួយខ្ដលអ្នកចាំបាច់ម្រត្ូវយល់ ក់ព័នធនឹងរដបៀបខ្ដលម្រពះ
ជាាចសសដ្វើការដៅកនុងពិភពខ្ផនដី។

ដយើងដម្របៀនម្របដៅអ្ំពីម្របាជាញសរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលម្រពះអ្ងគបងកប់ន័យ
ទ្ កតារគដម្រាងការដ៏លាក់កំបាំងរបស់ម្រពះអ្ងគ តាំងពីរ នកំដណើត្ពិភពដលាក
រកដរ៉ែលះ គឺម្រពះអ្ងគបានដម្រគ្ងទ្ កថានឹងម្របទនសិរីរ ងដរឿងរកដយើង។ គ្្សននរណា
ា្សក់កនុងចំដណារអ្នកម្រគប់ម្រគងរន សសសដលាកដនះ បានសាគសល់ម្របាជាញសរបស់ម្រពះអ្ងគ
ដទ្។ ម្របសិនដបើដគពិត្ជាបានសាគសល់ខ្រន ដគរិនឆកសងម្រពះអ្ាចសស់ម្របកបដោយសិរី
រ ងដរឿងដនាះដ ើយ។

១កូរិនលូស ២៖៧ ៨

បទ្គរពីរដនះបានបង្ហសញដយើងយ សងចសាស់ថា ម្របសិនដបើសាតាំងបានដឹងពី
ខ្ផនការរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដនាះវម្របាកកដជាបានផ្លសស់បដូរវិ្ីសាង្រសដរបស់វរិនខាន! ដហត្ 
ដនះដទ្ើបម្រពះជាាចសស់ម្រត្ូវដ្វើការដោយអាល៌កំបាំង។ សាតាំងនឹងខ្ត្ងម្របត្ិករែចំដ ះអ្វីខ្ដល
ដលចដចញរកចសាស់ៗ។ ការផគត្់ផគង់ដ៏ហូរដហៀររបស់អ្នករិនអាចដ្វើឱសយដឃើញចសាស់ៗរិន
ថារហូត្ដល់ដពលអ្នកនឹងបានចាប់យក ឬម្របរូលផលដទ្ គឺដោយសារខ្ត្រូលដហត្ ដូចគ្្ស
ដនះ។ ខ្ុំានស ភាសិត្រួយខ្ដលខ្ុំខ្ត្ងនិយយរប់ឆ្សំរកដហើយ។ កំណប់របស់ម្រពះជា
ាចសស់គឺានភាពអាល៌កំបាំង រិនខ្រនលាក់បាំងពីអ្នកដទ្ គឺលាក់ទ្ កសម្រាប់អ្នក។

ោក្់េី អនក្ពែើមាបីទកុ្ឱាយ អនក្! 
រន សសសជាដម្រចើនបានម្របាប់ខ្ុំថា ពួកដគសងសឃឹរថា ម្រពះជាាចសស់នឹងរិនចាំរហូត្ដល់

កណាដសលអ្ម្រធ្ម្រត្ដដើរសបីនាំយកចដរលើយរបស់ម្រទ្ង់ដនាះដទ្។ ប៉ែ ខ្នដបងបអូនដអ្ើយ ម្រពះជាាចសស់
រិនអ្នទះសាដទ្។ ម្រទ្ង់ម្រជាបថាដពលណាដល់នលៃបង់នលលវិកកយបម្រត្ ដហើយការខ្ដលម្រពះជា
ាចសស់រិនបង្ហសញឱសយដឃើញម្រពះហសដរបស់ម្រទ្ង់ឱសយបានដលឿនដនាះគឺដដើរសបីជាម្របដយជន៍ដល់
អ្នក ខ្ដលសាតាំងរិនសូវបានសាទសក់ចាប់យក។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដយើងនឹងម្របគល់ាសម្របាក់ខ្ដលដគកប់ទ្ កកនុងទ្ីងងឹត្រកឱសយអ្នក ម្រពរ
ទំងម្របគល់ម្រទ្ពសយសរសបត្តិខ្ដលដគទ្ កកនុងទ្ីលាក់កំបាំងរកឱសយអ្នកខ្ដរ។ ដូដចនះ អ្នក
នឹងដឹងថាដយើងពិត្ជាម្រពះអ្ាចសស់ ជាម្រពះរបស់ជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្ល ខ្ដលដៅអ្នក
រកតារដឈា្សះរបស់អ្នក។

ដអ្សាយ ៤៥៖៣

ម្រទ្ពសយសរសបត្តិម្រត្ូវដគទ្ កកនុងទ្ីលាក់កំបាំងខ្រនដទ្? ដនះម្របដសើរជាងសាច់ដរឿងអ្សាចស
រសយរបស់ហូលីវូដដៅដទ្ៀត្។ ខ្ុំសូរម្របាប់ពីឧទហរណ៍រួយដល់អ្នកពីរដបៀបខ្ដលម្រពះជាាចសស់
បានជួយខ្ុំឱសយចាប់យកចំខ្ណកដទ្វដងដៅកនុងជីវិត្្ រកិចចរបស់ខ្ុំ។ ប៉ែ នា្សនឆ្សំរ ន ខ្ុំកំព ង
អ្ងគុយដរើលបញ្ជីម្របាក់ចំដណញ ចំណាយរបស់ខ្ុំកនុងឆ្សំដនាះសម្រាប់ម្រក រហ  នដសវករែ
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ុំ។ ដទះជាខ្ុំសកប់សកល់ក៏ដោយ ដោយខ្ុំខ្លងជាប់ជំ ក់បំណុល និងាន
ម្របាក់រួយចំនួនដៅកនុង្នាគ្រ ក៏ខ្ុំក៏ដឹងខ្ដរថា ដៅានអ្វីដម្រចើនជាងដនះដទ្ៀត្។ ខ្ុំបាន
ដឃើញគដម្រាងជាដម្រចើនខ្ដលខ្ុំចង់ឧបត្ថរភដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះ ានដរឿងជាដម្រចើនខ្ដលម្រត្ូវ
ដ្វើ ដហើយទំងអ្ស់ដនះស ទ្ធខ្ត្ម្រត្ូវចំណាយម្របាក់។

ដពលខ្ុំបានអ្្ិសាឋសនសម្រាប់ការដនះ ម្រពះអ្ាចសស់បានចាប់ដផដើរដោះម្រសាយ
ជារួយខ្ុំអ្ំពី កសយថា បំខ្ណកដៅសល់។ ដំបូង ខ្ុំរិនបានយល់ពីអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់កំព ងាន
បនទូលដទ្ ប៉ែ ខ្នតដម្រកាយរក ខ្ុំបានអ្្ិសាឋសនសម្រាប់ការដនះ និងបានសា្សប់ រួចខ្ុំក៏បានយល់។ 
បំខ្ណកដៅសល់ដូចានសរដសរកនុងសាច់ដរឿងខ្ដលដយើងដទ្ើបនឹងបានអានរួចដនះ ម្រត្ូវ
បានដគដរើលរំលង។ ដបើនិយយពីត្នរល បំខ្ណកដៅសល់ទំងដនះម្រត្ូវដគចាត្់ទ្ កថា ឥត្ត្នរល 
រិនថាដោយសារកាលសំងខ្ដលម្រត្ូវដម្របើដដើរសបីដ្វើឱសយពួកដគចាប់យកបំខ្ណកដៅសល់ទំងដនាះ
ម្រត្ូវបានដគយល់ថារិនានត្នរល ឬត្នរលរបស់វសថិត្ដលើម្របព័នធគ ណត្នរលខ្ដលហួសសរ័យ
។ ឬអាចជាការយល់ខ ស និងានខ្ដនកំណត្់អ្ំពីសកា្សន ពលននបំខ្ណកដៅសល់ ខ្ដល
បានោក់ខ្ដនកំណត្់ដលើសកា្សន ពលកនុងការដម្របើម្របាស់ននបំខ្ណកដៅសល់ ខ្ដលបាន
កំណត្់នូវការយល់ដឹងរបស់ពួកដគអ្ំពីការដកើនដ ើងខ្ដលអាចដៅរួចដៅដលើត្នរល ដចញពី
ការយល់ដឃើញនាដពលបចចុបសបននរបស់ពួកដគ។ 

ខ្ុំដជឿជាក់ថា អ្នកបានឮរន សសសនិយយជាដម្រចើនដងថា «ដនះជារដបៀបខ្ដលដយើង
ខ្ត្ងខ្ត្ដ្វើកនលងរក»។ ហនឹងដហើយ ខ្ុំអាចម្របាប់អ្នកបានថា ចំខ្ណកដទ្វដងម្របខ្ហលជានឹង
រិនរកដោយរដបៀបដនាះដទ្។



 

ដៅដពលខ្ុំដរើលទ្ិននន័យ ម្រពះជាាចសស់បានដបើកខ្ភនកខ្ុំឱសយដឃើញនូវបំខ្ណកដៅ
សល់ជាដម្រចើនខ្ដលខ្ុំបានបនសសល់ទ្ កដៅដលើត្  ខ្ដលខ្ុំគួរខ្ត្ដរីសវទ្ ក។ អាទ្ិភាពរួយកនុង
ចំដណារអាទ្ិភាពដផសសងៗដទ្ៀត្ខ្ដលដយើងដ្វើជារួយអ្ត្ិលិជនរបស់ដយើងា្សក់ៗដនាះគឺ ម្រត្ូវ
ដ្វើឱសយបានម្រគប់ម្រជ ងដម្រជាយននព័ត្៌ានប គគលដលើពួកដគដដើរសបីឱសយដឃើញថា ដត្ើពួកដគអាច
ានម្រទ្ពសយអ្វីខលះ ក៏ដូចជាដរើលថាពួកដគានបំណុលអ្វីខលះ។ បនាទសប់រក ដទ្ើបពួកដយើងដ្វើការ
វិភាគរកដរើលម្របាក់ណាខលះខ្ដលដយើងអាចកំណត្់ដ ើងវិញដដើរសបីឈានដៅរកការល បបំបាត្់
បំណុល។ ជាការពិត្ណាស់ ដយើងសរដសរច ះសាថសនភាពននម្របាក់ករចីខ្ដលានម្រទ្ពសយបញ្ចសំ 
និងអ្ម្រតាការម្របាក់ ដោយរប់បញ្ចូលទំងលកខខណឌម្របាក់ករចីដលើម្រកោសបញ្ជីទ្ិននន័យ។ 
ដពលដនាះ ដយើងក៏បានដ្វើការផដល់ម្របឹកសាដយបល់ដល់អ្ត្ិលិជនរបស់ដយើងដដើរសបីទ្ទ្ួល
យកលកខខណឌឥណទនរកទ្ប់ទ្ល់នឹងការដលាះផទះដដើរសបីបញ្ចប់ដលើការចំណាយដលើឥណ
ទនខ្ដលានអ្ម្រតាការម្របាក់ខពស់ ដោយបានទ្ាលសក់អ្ម្រតាការម្របាក់ដដើរកនុងអ្ម្រតា ២១%រក
ដៅសល់ម្រត្ឹរ ៦%។ ម្របាក់សនសសំខ្ដលបានពីការដរៀបចំដនះ បានជួយដល់ម្រគួសារជារ្សយរពី 
៥០០ដ លាលសរ ដៅ ៦០០ដ លាលសរកនុងរួយខ្ខដៅកនុងលំហូរចរនតសាច់ម្របាក់។ ដៅដពលសាថសនភាព
ដនះបានដលចដចញដ ើង ដយើងនឹងបញ្ជូនអ្ត្ិលិជនរបស់ដយើងម្រត្លប់ដៅធ្នាគ្របស់ខលួន
ដដើរសបីធ្នានូវករចីរួរ។

ដៅដពលខ្ុំកំព ងសិកសាពីទ្ិននន័យរបស់ខ្ុំ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធបានចងអុលបង្ហសញពី
បញ្ហសម្របាក់ករចីានម្រទ្ពសយបញ្ចសំឱសយខ្ុំបានដឃើញ។ «ដហត្ អ្វីបានជាអ្នករិនដោះម្រសាយកិចច
ការម្របាក់ករចីានម្រទ្ពសយបញ្ចសំដនាះ?» ដៅដពលខ្ុំគិត្ដល់ចំណុចដនះ ខ្ុំក៏យល់ថាសា្សប់ដៅ
ទ្ំនងរសា សងខ្ដរ។ ដយើងទ្ទ្ួលបានទ្ំន កចិត្តពីអ្ត្ិលិជនរួចដៅដហើយ ពួកដយើងានទ្ិននន័យ
ម្រសាប់ ដហើយច ងដម្រកាយ ដយើងជាា្សក់ខ្ដលដ្វើការដសនើឱសយពួកដគដរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុដោះម្រសាយ
បំណុលដ ើងវិញជារ ន។

ដដើរសបីដោះម្រសាយខ្ផនកននអាជីវរែដនះ នឹងត្ម្ររូវឱសយខ្ុំដរៀនពីអាជីវករែលែីទំងម្រស ង 
ម្រត្ូវម្របលងជាប់បានបណណអ្ន ញ្ញសត្ និងចូលដរៀនថា្សក់បណតុះបណាដសល និងដ្វើដរឿងជាដម្រចើន
ដទ្ៀត្។ ខ្ុំរិនានដពលដ្វើដរឿងទំងអ្ស់ដនះដទ្។ ប៉ែ ខ្នតដពលខ្ុំបនដអ្្ិសាឋសនអ្ំពីការដនះ ម្រពះអ្
ាចសស់បានបង្ហសញខ្ុំឱសយជួលដគដរៀបចំ និងចាត្់ខ្ចងម្រក រហ  នករចីម្របាក់ខ្ដលានម្រទ្ពសយបញ្ចសំ 
ដនាះខ្ុំក៏បានដ្វើខ្បបដនះ។ ដោយការរ សប់រងនូវការង្រម្របាក់ករចីានម្រទ្ពសយបញ្ចសំដោយខលួន
ឯងដៅកនុងឆ្សំដំបូងបាននាំឱសយដយើងានម្របាក់ចំណូលស ទ្ធបខ្នថរ ១៦០ ០០០ដ លាលសរ។ ដនះ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ជាម្របាក់ខ្ដលខ្ុំរិនអាចានបានដទ្ម្របសិនដបើខ្ុំរិនសា្សប់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធចងអុលបង្ហសញ
ពីបំខ្ណកដៅសល់ខ្ដលខ្ុំបានម្រត្ឹរខ្ត្សរលឹង ខ្ត្រិនខ្ដលបានដឃើញដនាះ។

ខ្ុំបានដចញដៅចាប់យករបស់ជាដម្រចើនដទ្ៀត្ ជាបំខ្ណកដៅសល់ខ្ដលម្រពះជា
ាចសស់បានបង្ហសញដល់ខ្ុំ។ ដោយសារខ្ត្គំនិត្គិត្ទ្ កជារ នរបស់ខ្ុំខ្ដលខ្ុំបានដរៀន ឬបាន
ឮពីអ្នកឯដទ្ៀត្ៗនិយយថា ខ្ផនករួយដនះរិនស័កដិសរនឹងចូលដៅដទ្ ដនាះបំខ្ណកដៅ
សល់រួយខ្ដលខ្ុំកំព ងដរើលរំលងដនាះ បានកាលសយជាដជាគជ័យដ៏្ំរួយសម្រាប់ពួកដយើង។ 
ទ្ីបំផ ត្ ដៅដពលខ្ុំបានអ្ងគុយច ះ និងពិនិត្សយដរើលដលើខ្ផនកដនះ ខ្ុំដឹងថា ព័ត្៌ានទំងអ្ស់
ខ្ដលខ្ុំបានឮពីខ្ផនកននផលិត្ផលដនះគឺរិនម្រត្ឹរម្រត្ូវ ដហើយតារពិត្ដៅ វស័កដិសរយ សងលអ
បំផ ត្សម្រាប់ម្រក រហ  នរបស់ដយើង។ តារពិត្ដៅ បំខ្ណកខ្ដលដៅសល់ដនាះបានបដងកើត្ឱសយ
ានចំណូលបខ្នថរដម្រចើនជាងគំរូអាជីវករែសនូលខ្ដលានម្រសាប់ដៅដទ្ៀត្ ដោយរកម្របាក់
ចំណូលបានរប់លានដ លាលសរ។ និយយឱសយចំដៅ វជាបំខ្ណកដៅសល់ខ្ដលានត្នរលរប់
លានដ លាលសរ!

ដូចដនះ ខ្ុំសូរម្របាប់អ្នកឱសយបានចសាស់បនតិច។ ចំខ្ណកដទ្វដងម្រត្ូវបានចាប់យក
តាររយៈការដបើកបង្ហសញ! ការដបើកបង្ហសញគឺជាអ្វីរួយយ សងសារញ្ញខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិស ទ្ធកំព ងបង្ហសញដល់អ្នកថា អ្នកនឹងរិនបានដឹងដោយខលួនឯងដទ្។ ដូចដនះម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិស ទ្ធបង្ហសញ ឬដបើកខ្ភនករបស់អ្នកឱសយដឃើញអ្វីរួយ ជាអ្វីខ្ដលអ្នករិនបានដឹងដោយខលួនឯ
ង។ ការដនះម្រត្ូវបានដៅថាជាចំដណះដឹងខ្ដលម្រត្ូវបានដបើកសខ្រដង។

ការពបើក្វដមដងគឺជាក្ូនពស្ចលូពៅកាន់ចុំដណក្ពទែែង! 
ដហត្ ដនះ ក៏ានរន សសសខលះសួរខ្ុំថា «ដត្ើខ្ុំសា្សប់ឮម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធដោយរដបៀប

ណាដៅ? ដត្ើខ្ុំអាចសា្សប់ឮពីរដបៀបម្រត្ូវចាប់យកគំនិត្ និងឱកាសខ្ដលបានលាក់ទ្ កបាន
យ សងដូចដរដចដៅ?» ពិត្ជាសំណួរលអខ្រន។ កនុងដសៀវដៅដនះ ខ្ុំរិនានដពលម្រគប់ម្រគ្ន់
ដដើរសបីនិយយស ីជដម្រ្ ក់ព័នធនឹងការសា្សប់ឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់ដទ្។ ដូចដនះ 
ខ្ុំនឹងខ្ណនាំអ្នកឱសយដរើលដសៀវដៅរួយដទ្ៀត្ខ្ដលខ្ុំសរដសរ ខ្ដលដសៀវដៅដនះានចំណង
ដជើងថា ការម្រជរ ជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធ។ អ្នកអាចរកទ្ិញដសៀវដៅដនះដៅដលើដគហទ្ំព័រ
លក់ទ្ំនិញ អាា សហសសូន ( ឬតាររយៈដគហទ្ំព័ររបស់ពួកដយើង។ ដៅកនុងដសៀវដៅ
ដនាះ អ្នកនឹង ដឃើញព័ត្៌ានបខ្នថរដទ្ៀត្ ក់ព័នធនឹងរដបៀបខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធដ្វើការ



 

ដដើរសបីបង្ហសញ ដយើងនូវខ្ផនការលាក់កំបាំងរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដដើរសបីឱសយដយើងអាចចម្ររ ង
ចដម្ររើនដៅកនុងពិភពខ្ផនដីដនះ ខ្ដលដៅខ្កសបរសាតាំងដនះឯង ដហើយគ្្សនអ្វីរួយខ្ដល
សាតាំងអាចដ្វើបានដ ើយ ។ ប៉ែ ខ្នត ដដើរសបីនាំអ្នកចូលដៅកាន់ទ្ិសដៅម្រត្ឹរម្រត្ូវ ចូរដយើង
ម្រកដ កដរើលខគរពីរ ១ករូនិលសូ ១៤៖២

អ្នកណានិយយភាសាចខ្រលកអ្សាចសរសយ អ្នកដនាះនិយយដៅកាន់ម្រពះជា
ាចសស ់ រិនខ្រននិយយដៅកាន់រន សសសដទ្ ដសបិត្គ្្សននរណាយល់ន័យ ដម្រ ះម្រពះ
វិញ្ញសណនាំចិត្តអ្នកដនាះឱសយខ្លលងពីដសចកដីដ៏លាក់កំបាំង។ 

ខ៤ ខ្ចងថា

អ្នកណានិយយភាសាចខ្រលកអ្សាចសរសយ អ្នកដនាះកសាងខ្ត្ខលួនឯងប៉ែ ដណា្សះ។

 កសយថា កសាង ានន័យថា នាំយកនាំការបង្ហសត្់បង្ហសញ ឬការយល់ដឹង។ ខ្ុំម្រត្ូវ
ការដសចកដីដនះ ដហើយដលាកអ្នកក៏ដូចគ្្សខ្ដរ។ ដៅដពលម្រពះគរពីរនិយយម្រត្ង់ កសយដនះសដីពី
ការនិយយភាសាចខ្រលកអ្សាចសរសយ ឬដូចអ្វីខ្ដលដលាកប៉ែូលបានពណ៌នាដនាះ  ដ លគឺការ
អ្្ិសាឋសនដៅកនុងម្រពះវិញ្ញសណ ដនាះខ្ុំចង់ដលើកទ្ឹកចិត្តអ្នកថា រិនថាអ្នកបានសា្សប់ឮអ្វីអ្ំពីត្ួ
នាទ្ីននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធដទ្ រិនថាាននរណាា្សក់បានម្របាប់អ្នកថា វបានកនលងផ ត្ហួស
ដៅដហើយតាំងពីជំនាន់ពួកសាវ័ករកដរល៉ែះ ឬថា ការដនះរកពីអារកសសដទ្ ដនាះសូរអ្នកអានម្រពះ
គរពីរដរើលច ះ! ការអ្្ិសាឋសនដៅកនុងម្រពះវិញ្ញសណ គឺជាការខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណអ្្ិសាឋសនតាររយៈ
អ្នកដៅកនុងពិភពខ្ផនដីដនះ ដដើរសបីនាំយកនូវបំណងម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះអ្ងគឱសយបានចូល
ដៅដោយរិនឱសយអារកសសដឹងថាកំព ងានអ្វីដកើត្ដ ើង។ ការអ្្ិសាឋសនដៅកនុងម្រពះវិញ្ញសណគឺជា
កូនដសាដ៏សំខាន់ដដើរសបីសា្សប់ឮនូវការដបើកបង្ហសញពីសាថសនសួគ៌ ដហើយខ្ុំសូរដលើកទ្ឹកចិត្ត
អ្នកឱសយសិកសាខ្សវងយល់ពីអ្វីខ្ដលខ្ុំបាននិយយ។ ដហើយម្របសិនដបើអ្នកានសំណួរអ្វី សូរ
អានដសៀវដៅរបស់ខ្ុំច ះ ដហើយខ្ុំដឹងថាវនឹងជួយអ្នកឱសយទ្ទ្ួលបាននូវចំដណះដឹងបខ្នថរ
ដទ្ៀត្អ្ំពីត្ួនាទ្ីដ៏អ្សាចសរសយននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិស ទ្ធដៅកនុងជីវិត្របស់ដយើង។

ខ្ុំចង់ដ្វើដសចកដីសននិោឋសនសរ បដសៀវដៅដនះដោយដលើកយកខគរពីរចំនួនពីរ ខ្ដល
ដ្វើការសរ បជំពូកដនះ។ 

ម្រពះជាាចសសអ់ាចដ្វើអ្វីៗទំងអ្ស់ហួសពីដសចកដីស ំ និងហួសពីអ្វីៗខ្ដល
ដយើងនឹកគិត្ ដោយសារឫទធសន ភាពរបស់ម្រពះអ្ងគខ្ដលបំដពញសករែភាពដៅកនុង



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ដយើង។ សូរដលើកត្ដរកើងសិរីរ ងដរឿងរបស់ម្រពះអ្ងគកនុងម្រក រជំន ំ និងកនុងម្រពះម្រគិសដ
ដយស ូ ដៅម្រគប់ជំនាន់ អ្ស់កលសបជាអ្ខ្ងវងត្ដរៀងដៅ។ អាខ្រ៉ែន។

ដអ្ដភសូ ៣៖២០ ២១

អ្នករិនខ្ដលអាចស ំអ្វីរួយខ្ដលអ្នករិនខ្ដលគិត្ដល់ដ ើយ។ បចចុបសបននដនះ ខ្ុំ
ានយនតដហ្ះពីរដម្រគឿង យនតដហ្ះខា្សត្ត្ូចជាងដនាះ ខ្ុំដម្របើដដើរសបីជិះករសានតដលង ដហើយ
យនតដហ្ះសម្រាប់្ រកិចចរបស់ខ្ុំ ខ្ុំដម្របើវសម្រាប់ដហ្ះដហើរដៅកាន់ម្រគប់កខ្នលងកនុងម្របដទ្ស
ខ្ដលខ្ុំដៅ។ ដៅដពលខ្ុំពិចារណាដរឿងរកទ្ិញយនតដហ្ះសម្រាប់ខ្ផនក្ រកិចច ខ្ុំពិត្ជាភាំង
សា្សរត្ីនឹងត្នរលរបស់វ។ យនតដហ្ះរិនដថាកដទ្! ខ្ុំចាប់ដផដើរគិត្ដ ើងវិញ ដោយម្រត្ិះរិះថា «ខ្ុំ
អាចដ្វើដោយរិនចាំបាច់ានយនដដហ្ះខា្សត្អាជីវករែ។ សរ បរក វពិត្ជានលលណាស់។» 
ប៉ែ ខ្នដខ្ុំបានដហ្ះដហើរជាដរៀងរល់សបា្សហ៍ដោយដម្របើដជើងដហ្ះដហើររបស់ម្រក រហ  នអាកាសចរ
 ណិជជករែ ដហើយខ្ុំម្រត្ូវដ្វើដំដណើរដហ្ះដហើរចំនួន២៣ដងកនុងរួយខ្ខ។ ខ្ុំពិត្ជាដនឿយ
ណាយណាស់។ ខ្រនដហើយ ខ្ុំអាចនិយយថា ខ្ុំាននូវការផគត្់ផគង់។ ការដ្វើដំដណើរតារ
យនតដហ្ះរបស់ខ្ុំម្រត្ូវបានដគដចញនលលចំណាយឱសយ គឺគ្្សនបញ្ហសដរឿងទ្ឹកម្របាក់ខ្ដលម្រត្ូវបង់
ដនាះដទ្។ ប៉ែ ខ្នតដំដណើរតារដជើងយនដដហ្ះរបស់ខ្ុំគ្្សនអ្វីដម្រៅខ្ត្ពីការអ្ងគុយសម្រាកដលើដនាះ
ដទ្។ ដជើងដហ្ះដហើរម្រត្ូវបានល ប ឬានភាពយឺត្យ សវ ដហើយពិត្ជារដញ៉ែរនញ៉ែណាស់។ ដនះ
រិនានជាការសម្រាកនលៃសបសប័ទ្ខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវការដទ្។

ទ្ីបំផ ត្ខ្ុំសារភាពថា ខ្ុំកំព ងោក់កំហិត្ដលើម្រពះជាាចសស់ម្រត្ង់ចំណុចដនះ។ ម្រទ្ង់ជា
ម្រពះននចំខ្ណកដទ្វដង។ ម្ររិនោ និងខ្ុំានភាពសាទសក់ដសទើរកនុងការទ្ិញយនដដហ្ះអ្ស់រយៈ
ដពលជាងរួយឆ្សំ គួរឱសយសា្សយខ្ដរ។ ទ្ីបំផ ត្ ម្រពះជាាចសស់បានឱសយដយើងចាប់អាររែណ៍ដលើយនត
ដហ្ះរួយដនាះ ដហើយានបនទូលម្របាប់ដយើងថាម្រទ្ង់បានពសាយរយកយនតដហ្ះដនាះរក
ឱសយដយើងកនុងរយៈដពលពីរឆ្សំដហើយ! ពួកដយើងបានខ្កខ្ម្របចិត្តគំនិត្ និងបានដ្វើការសដម្ររច
ចិត្ត។ ពួកដយើងបានសាបដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជសម្រាប់យនតដហ្ះម្របដភទ្អាជីវករែខ្ដលដយើងចង់
បាន និងម្រត្ូវការ ដហើយដៅដពលពួកដយើងបានដរៀបដ្វើកិចចការដនះ ពួកដយើងក៏ទ្ិញបានយនត
ដហ្ះដនាះកនុងរយៈដពលពីរខ្ខ។ កនុងអ្ំ ុងដពលដនាះ ម្រពះជាាចសស់បានម្របទននូវចំដណះដឹង 
និងម្រពះទ្័យសដនា្សសដលើដំដណាះម្រសាយអាជីវករែរួយចំនួន ដហើយខ្ុំក៏ានម្របាក់ដពលខ្ុំ
ម្រត្ូវការ។ 



 

ខ្រនដហើយ ម្រពះជាាចសស់គឺជាម្រពះននចំខ្ណកដទ្វដង។ ដត្ើវបានដ្វើឱសយានភាពខ ស
គ្្សខ្ដរឬដទ្? ហនឹងដហើយ ភាពខ សគ្្សដៅកនុងជីវិត្របស់ខ្ុំខ្ដលអាចដហ្ះដហើរដលើយនតដហ្ះ
ផ្ទសល់ខលួនរបស់ខ្ុំដបើដ្ៀបដៅនឹងការដហ្ះដហើរដោយដម្របើម្រក រហ  នដជើងដហ្ះដហើរខា្សត្
 ណិជជករែដនាះ គឺដូចដៅនឹងការជិះរ៉ែូត្ូ ឬដបើកឡានដៅកខ្នលងណាត្់ជួបកនុងចាងសយ ជាង 
៨០គ.រអ្ ៊ីចឹង។ និយយខ្រនណា! ដហើយម្រពះជាាចសស់កំព ងពសាយរយកវឱសយខ្ុំកនុងរយៈ
ដពលពីរឆ្សំ ខណៈដពលខ្ដលខ្ុំដទ្ើបខ្ត្សរលឹងដរើលភាពសកប់សកល់ និងដរើលរិនដឃើញពី
ចំខ្ណកដទ្វដងខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានផគត្់ផគង់រកខ្ុំរួចដម្រសច។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ម្រត្ូវដរើលឱសយដឃើញ
ខ្ត្ប៉ែ ដណា្សះ។

អ្នកអាចនឹងដ្វើការដបើករលយនតយ សងឥត្សំនចខ្ដលវម្រត្ូវការជួសជ ល ដហើយអ្នក
បន់ឱសយខ្ត្វអាចបដញ្េះដកើត្ដពលអ្នកដម្រកាយពីដគងវិញ។ សូរ ប់សរលឹងដរើលខ្ត្គណនី
្នគ្រខ្ដលគ្្សនទ្ឹកម្របាក់ និងដ្វើការសដម្ររចចិត្តម្រត្ឹររួយរស់ដោយខ្ផអកដលើភាពគ្្សន
ម្របាក់កាក់ដនាះ។ ផទុយដៅវិញ សូរឱសយម្រពះជាាចសស់ននចំខ្ណកដទ្វដងបង្ហសញអ្នកពីបំខ្ណកដៅ
សល់ ជាអ្វីខ្ដលដៅលាក់កំបាំងខ្ដលអ្នកម្រត្ូវដឹងដដើរសបីឱសយានដសរីភាព ដហើយរីករយនឹង
ដសចកដីស ខសានត និងការសម្រាកដៅនលៃសបសប័ទ្។ ម្រទ្ង់ម្របទននូវខ្ផនការដល់អ្នក ម្រពរទំង
បង្ហសញអ្នកនូវរដបៀបដ្វើវ ម្របសិនដបើអ្នកម្រគ្ន់ខ្ត្ទ្ូលស ំម្រទ្ង់។ ដូចម្រពះដយស ូានបនទូលថា 
«ក ំឱសយបាត្់រួយដ ំដសាះដ ើយ!» ចំខ្ណកដទ្វដងបានម្របទនរកអ្នករួចដម្រសចដៅដហើយ!  

ដូដចនះ ម្រពះជាាចសសប់ានត្ម្ររូវទ្ កឱសយាននលៃសម្រាករួយដទ្ៀត្ សម្រាប់
ម្របជារង្រសដរបស់ម្រពះអ្ងគ ដូចម្រពះអ្ងគសម្រាកដៅនលៃទ្ីម្របាំពីរខ្ដរ ដសបិត្អ្នកណាចូល
ដៅសម្រាកជារួយម្រពះជាាចសស ់ អ្នកដនាះបានបដងហើយកិចចការរបស់ខលួន ដូចម្រពះជា
ាចសសប់ដងហើយកិចចការរបស់ម្រពះអ្ងគខ្ដរ។ 

ដហម្របឺ ៤៖៩ ១០ 

  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបេ់អ្នក្៖ អ្ំណាចននការសម្រាក

ខ្ុំដជឿជាក់ថាដសៀវដៅដនះបានកាលសយជាម្រពះពររួយសម្រាប់ដលាកអ្នក ដហើយក៏ជា
ការដដើរជារួយម្រពះអ្ាចសស់ដយស ូម្រគិសដផងខ្ដរ។ ដូចខ្ុំបានដរៀបរប់កនុងដសៀវដៅដនះអ្ ៊ីចឹង 
ដសៀវដនះជាសា្សនដដសៀវដៅទ្ីពីរកនុងដស រីដសៀវដៅ «បដិវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក»។ ដស រី
ដសៀវដៅដនះានចំនួនសរ បម្របាំកសាល ដូចដនះ សូរដលាកអ្នកបនដតារោនរកដរើល
ដសៀវដៅបនតបនាទសប់ដទ្ៀត្ដៅកនុងដគហទ្ំព័ររបស់ពួកដយើង។ ដហើយអ្នកក៏អាចពិចារណាកនុង
ការចង់ចូលរួរជាសាជិកននម្រក របដិវត្តន៍ ខ្ដលជាករែវិ្ីបង្ហសត្់បង្ហសញរបស់ពួកដយើងផង
ខ្ដរ។ ដលាកអ្នកក៏អាចរកដរើលព័ត្៌ានបខ្នថរដៅដលើដគហទ្ំព័ររបស់ពួកដយើងទក់ទ្ងនឹង 
ការបដិវត្តម្រក រ ផងខ្ដរ។

ដលាក ហ្កសរី និងអ្នកម្រសី ម្ររិនោ ឃីស ី ជាាចសស់និងជាអ្នកដឹកនាំម្រក រហ  នហិរញ្ញវត្ថុ 
ដៅម្រក ង ញូវ អាល់បានី រដឋអ្ូនហយ៉ែូ 

ដលាក ហ្កសរី និងអ្នកម្រសី ម្ររិនោ ឃីស ី គឺជាម្រគូគង្វសលននម្រក រជំន ំជីវិត្ននជំដនឿ (
ដៅម្រក ងញូវ អាល់បានី រដឋអ្ូនហយ៉ែូ។

សម្រាប់្នធ្នដផសសងៗបខ្នថរដទ្ៀត្ខ្ដលបានដរៀបចំដោយ ដលាក ហ្កសរី និងអ្នកម្រសី ម្ររិនោ 
ឃីស ី សូរចូលដៅកាន់ដគហទ្ំព័រ  

 



 

  

 

 



 


