
  



 
 
  



 



បដវិត្តនហ៍ិរញ្ញវត្ថរុបសអ់្នក៖ អ្ណំាចននយទុ្ធសាស្រសត 
រកសាសិទ្ធិ ២០១៩ ដោយ ហ្កសរី ឃីសុី (

សម្រាប់សម្ររង់ខគរពីរគឺបានដកម្រសង់ដចញពីម្រពះគរពីរភាសាខ្ខែរបចចុបសបនន ឆ្សំ២០០៥ ដោយ
សាគរម្រពះគរពីរករពុជា រកសាសិទ្ធិដោយសាគរម្រពះគរពីរសកល ២០០៥ ដកម្រសង់
ដោយានការអ្នុញ្ញសត្។

ដសៀវដៅដនះម្រត្ូវបានរកសាសិទ្ធិម្រគប់យ សងដម្រការចសាប់សតីអ្ំពីសិទ្ធិអ្នកនិពនធអ្នតរជាត្ិ។ 
សម្រាប់ាត្ិកា និង/ឬម្រកបដសៀវដៅដនះនឹងរិនម្រត្ូវផលិត្ដ ើងវិញទំងម្រសុង ឬតារខ្ផនក
ដៅកនុងទ្ម្ររង់ណារួយដោយគ្្សនការយល់ម្រពរជាលាយលកខណ៍អ្កសសរពីម្រគឹះសាថសនដបាះពុរព
ផសាយដ ើយ។

ដលខ 

ដបាះពុរពផសាយដោយ ។
ដ្វើការខ្ចកចាយដោយ 

អ្នកអាចទ្ំនាក់ទ្ំនងដៅកាន់ព័នធកិចច តារម្របព័នធអ្ ៊ីន្ឺណិត្តារ
ដគហទ្ំព័រ

http://www.faithlifenow.com/


ការឧទ្ទិស 
ខ្ុំចង់ឧទ្ទិសដសៀវដៅដនះជូនចំដ ះម្ររិនោ ភរិយរបស់ខ្ុំដោយសារខ្ត្

ដសៀវដៅដនះបានដកើត្ដ ើងដោយសារខ្ត្ានការដលើកទ្ឹកចិត្តពីគ្ត្់ ចិត្តដឆះឆួលរបស់គ្ត្់
ចំដ ះដរឿងរ សវរបស់ម្រពះជាាចសស់ និងដសចកតីម្រសលាញ់របស់គ្ត្់ចំដ ះម្រកុរម្រគួសាររបស់គ្ត្់
និងខ្ុំ ជាអ្វីខ្ដលបានជំរុញទ្ឹកចិត្តដល់ខ្ុំកនុងរយៈដពលជាដម្រចើនឆ្សំរកដនះ។ ជារួយគ្្សដនះ
ដយើងបានបញ្ចក់ឱសយដឃើញថាសុបិនពិត្ជាអាចកាលសយជាការពិត្បានខ្រន! 

ហ្កសរី ឃីសុី

 



  
 



បញ្ជីមាតិកា 
ដសចកតីដផតើរ

ជំពូក ១ ម្រទ្ង់ចង់ឱសយពួកដយើងដ្វើអ្វី

ជំពូក ២ ម្រពះរជសយននម្រពះ

ជំពូក ៣ ស្ប់ខ្ស្ង

ជំពូក ៤ រូលោឋសនម្រគឹះ៖ កុំទន់ដចញពីផទះឱសយដសាះម្របសិនដបើអ្នកគ្្សនវាដទ្

ជំពូក ៥ ភសតុតាងពីបទ្គរពីរ

ជំពូក ៦ ដត្ើម្រគប់គ្្សសុទ្ធខ្ត្អ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្ឬ

ជំពូក ៧ កំណប់ម្រទ្ពសយ

ជំពូក ៨ កខ្នែងដ៏ពិបាកននការដំដ ើងត្ំខ្ណង

ជំពូក ៩សំដ ងត្ូចឆ្សរ

ជំពូក ១០ និរិត្ត និងសុបិននិរិត្ត

ជំពូកទ្ី១១ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធសាតសប់ដៅដូចជាដៅហ្វសយខ្ុំ

ជំពូកទ្ី១២ រដបៀបអ្្ិសាឋសន និងទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ

 

 





សសចក្តីស្តើម 

សសចក្តីស្តើម 
ដសៀវដៅ បដិវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក៖ អ្ំណាចននយុទ្ធសាស្រសត គឺជាដសៀវដៅទ្ីបី

ដៅកនុងដស រីដសៀវដៅបដិវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដពលខ្ដលដស រីដនះបញ្ចប់ នឹងានដសៀវដៅចំនួន
ម្របាំកសាល ដហើយដសៀវដៅរួយកសាលៗ គឺជាកំខ្ណខ្ដលានការពម្រងីកបខ្នថរ ដចញពីស
ននិបាត្រួយខ្ដលខ្ុំបានដ្វើដ ើងដៅម្របដទ្សអាល់បានី ( ) កនុងឆ្សំ២០០៥។ គឺដៅកនុង
សននិបាត្ដនះដហើយ ជាទ្ីកខ្នែងខ្ដលទ្ិសដៅជីវិត្របស់ខ្ុំបានផ្លសស់បតូរយ សងគួរឱសយកត្់ 
សាគសល់។ ម្របសិនដបើអ្នកបានសាតសប់ដរឿងដនះរួចដហើយ អ្នកអាចនឹងចង់រំលងដសចកតីដផតើរ 
ដហើយចូលដៅចាប់ដផតើរជំពូកទ្ី១ ខ្ត្រតង។ ក៏ប ុខ្នតម្របសិនដបើអ្នករិនទន់បានសាតសប់វាដទ្ ខ្ុំ
សូរនិយយម្របាប់អ្នកអ្ំពីអ្័ពទពណ៌ដខៀវ។ និយយពី អ្័ពទពណ៌ដខៀវ  អ្នករុខជាឆងល់ដហើយ
ថាសួរថា វាជាអ្វីដៅ  ខ្ុំយល់ពីសំណួរដនាះ។ ដពលខ្ដលខ្ុំបានដឃើញវា ខ្ុំក៏រិនដឹងខ្ដរថា
វាជាអ្វី ក៏ប ុខ្នតអ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់ ពិត្ជាខលសំងកាលសណាស់ រហូត្ដ្វើឱសយខ្ុំដឹងថាវា រុខជាអ្វី
ខ្ដលរកពីម្រទ្ង់រិនខនដទ្។ ខ្ុំសូរម្របាប់អ្នកពីដរឿងដនាះ។

 ភរិយខ្ុំ និងខ្ុំបានចាប់ដផតើរជីវិត្អា ហ៍ពិ ហ៍កនុងបំណុល និងបានរស់ដៅជាប់
បំណុលអ្ស់រយៈដពល ៩ឆ្សំ។ រិនម្រត្ឹរខ្ត្ជាប់បំណុលប ុដណា្សះដទ្ ក៏ប ុខ្នតក៏ទ្ទ្ួលរងភាព
តានត្ឹងដ៏្ងន់្ងរ និងភាពភ័យខលសចអ្ំពីដរឿងលុយ និងបញ្ហសដផសសងៗជាដម្រចើន ក់ព័នធនឹងលុ
យ។ ដទះបីជាដយើងរិនខ្ដលានបំណងដ្វើឱសយជីវិត្ដយើងជួបបញ្ហសខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុដទ្ ក៏ប ុខ្នត
ដយើងក៏ដ្វើឱសយានបញ្ហសដនាះដកើត្ដ ើង។ ដយើងបានចាប់ដផតើរដោយការដម្របើកាត្ដម្រករីត្
សម្រាប់ចាក់សាំង បនាទសប់រកដយើងានកាត្វីសា ( រួយ ដហើយដម្រកាយរកក៏ដកើន
ដល់ានកាត្វីសា១០។ ដពលដយើងគ្្សនលុយបងនលែកាត្វីសា ដយើងក៏យកម្របាក់ករចីពីម្រកុរ
ហ ុន ខ្ដលានការម្របាក់ពី២៨ ដៅ ៣៣ភាគរយ ដដើរសបីយករករួរបញ្ចូលគ្្សដម្របើសម្រាប់ការ
ចំណាយរបស់ដយើង។ ក៏ប ុខ្នតដពលដយើងដចញដៅដម្រៅ និងដម្របើកាត្របស់ដយើងរតងដទ្ៀត្ 
បំណុលក៏ដចះខ្ត្បនតដកើនដ ើង! ទ្ីបំផុត្ដយើងក៏ានកាត្ដម្រករីត្ខ្ដលបានដម្របើដល់ចំនួន
កំណត្់ និងកាត្ខ្ដលម្រត្ូវដគលុបដចាលដល់ដៅ ១០កាត្ឯដណាះ ខ្លរទំងបំណុលលុយករចី
ពីម្រកុរហ ុនហិរញ្ញវត្ថុដល់ដៅបី និងបំណុលជំ ក់បំណុលពនធអាករ (  ចំនួន ១០ ០០០
ដុលាលសរ ដហើយានបំណុលត្ូចៗជាដម្រចើនដផសសងដទ្ៀត្។ ដយើងជំ ក់ដពទ្សយដ្ែញដយើង និងនលែ

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដបាកគក់សដរែៀកបំ ក់ និងឪពុកាតសយដយើងដល់ដៅ ១០ ០០០ដុលាលសរ ម្រពរទំងការបង់
លុយសម្រាប់ឡានពីរ ផទះជួលរួយ និងានបំណុលដម្រចើនដទ្ៀត្ដៅកនុងបញ្ជី។ ដពលដនាះ
ដយើងរស់ដៅពឹងខ្ត្ដលើម្របាក់កនម្ររដជើងសារខ្ត្ប ុដណា្សះ ដហើយភាពតានត្ឹងដពលដនះកំពុងខ្ត្
ដ្វើឱសយខ្ុំសាលសប់យ សងពិត្ម្របាកដ។ ខ្ុំានអាការៈសែន់ដសាលស ដហើយដពលដនាះខ្ុំបានដម្របើម្របាស់ថា្សំ
បនធូរអាររែណ៍ ខ្ដលហ្ក់ដូចជារិនជួយអ្វីដល់ខ្ុំដសាះ។ 

អ្វីៗខ្ដលដយើងានសុទ្ធខ្ត្របស់បាក់ខ្បក។ ឡានរបស់ដយើងដបើកបរបានចាងសយ
ដលើសពី ៣២២ ០០០គ.រដៅដហើយ។ ផទះត្ូចម្រទ្ុរដម្រទរតាំងពីជំនាន់ឆ្សំ ១៨៥៦របស់ដយើង 
ខ្ដលជួលកនុងត្នរែ ៣០០ដុលាលសរកនុងរួយខ្ខដនាះក៏ខូចដម្រចើនខ្ដរ។ បងអួចចាស់ៗជាដម្រចើន
សុទ្ធខ្ត្បាក់ខ្បក ដហើយដោយសារដយើងគ្្សនលុយជួសជុលវា ដយើងក៏បិទ្សកុត្ដ្្សពីដលើ
សា្សរដម្របះ។ ក៏ប ុខ្នតដទះបីជាដ្វើអ្ ៊ីចឹងដហើយក៏ដោយ ក៏វារិនទន់លអខ្ដរ។ វលែិខ្ដលដៅខង
ដម្រៅដុះចូលតារសា្សរដម្របះដលើកញ្ចក់បងអួច។ ភរិយខ្ុំ ម្ររិនោ ម្រគ្ន់ខ្ត្កាត្់ត្ម្ររឹរវាទ្ុកជា
ខ្ផនកននការត្ុបខ្ត្ងផទះ។ កម្រាលម្រពំដៅកនុងបនទប់ដគងកូនម្របុសដយើង គឺដយើងរកបានរកពី
គំនរសំររដៅតារផែូវ។ ឯភួយរបស់ពួកដគ គឺយករកពីគំនររបស់របរខ្ដលដគដបាះដចាល 
ដៅផទះខ្លទំអ្នកជំងឺ។ ដម្រគឿងសង្ហសរឹរនីរួយៗសុទ្ធខ្ត្រកទ្ិញដៅកនុងតារការ សស់លក់អ្ីវា សន់
រួយទ្ឹកដៅកខ្នែងណារួយ ឬដឃើញដគយកដៅដចាលដៅគំនរសំររតារផទះដគឯង។ 

 គ្្សនដ ើយ ភាពសបសាយរីករយកនុងជីវិត្ ដៅដពលខ្ដលអ្នកដម្រកាកដ ើងរករល់
នលង ដហើយរិនថានឹងានអ្វីរកចខ្រអត្ម្រកពះម្រគួសារអ្នក។ ភាពភ័យខលសចបានរួបរឹត្ជីវិត្ខ្ុំ 
ដហើយអ្ំណរ និងកតីសងសឃឹរម្រត្ូវបានរួបរឹត្ដៅកនុងភាពវឹកវរននការត្ស ូឱសយបានរស់។ ម្ររិនោ 
និងខ្ុំបានរស់ដៅកនុងជីវិត្ខ្បបដនាះដល់ដៅ៩ឆ្សំ! ៩ឆ្សំពិត្ជាយូរណាស់! ម្របសិនដបើរួយខ្ខ 
ឬនិយយឱសយអាម្រកក់ដៅថារួយឆ្សំ ដនាះខ្ុំអាចយល់បានថារូលដហត្ុអ្វី ខ្ត្ដនះដល់ដៅ៩ឆ្សំ 
ដត្ើដម្រ ះអ្វីដៅ អ្ស់ដពល ៩ ឆ្សំននភាពតានត្ឹងខ្បបដនាះ អាររែណ៍របស់អ្នកខ្ម្របកាលសយដៅជា
ដឆវឆវ និងគ្្សនភាពអ្ត្់្ែត្់។ 

 ដទះបីជាយ សងណាក៏ដោយកនុងរយៈដពល៩ឆ្សំដនាះ ដយើងគឺជាម្រគិសតបរិស័ទ្ខ្ដល
ចូលរួរដៅកនុងម្រកុរជំនុំ្ំរួយ ខ្ដលបដម្រងៀនដយើងថាភាពម្រកីម្រករិនខ្រនជាម្រពះហឫទ្័យម្រពះ
ជាាចសស់សម្រាប់ម្របជាជនម្រទ្ង់ដទ្។ ដយើងថាវសយត្ង្វសយ និងឱសយអ្នកដនទ្ជាញឹកញាប់ ក៏ប ុខ្នត
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ដយើងរិនឆែុះបញ្ចសំងពីភាពដសា្សះម្រត្ង់របស់ម្រពះជាាចសស់ និងអ្វីខ្ដលម្រពះបនទូល
របស់ម្រទ្ង់បង្ហសញដយើងដទ្។ ខ្ុំានសញ្ញសបម្រត្ខ្ផនកសរពនធដរម្រត្ីចាស់ ដហើយក៏បានចូលដរៀន



សសចក្តីស្តើម 
ដៅសាលាម្រពះគរពីរអ្ស់រយៈដពលជាងរួយឆ្សំខ្ដរ។ ខ្ុំបានដឹងថាានអ្វីរួយដូចជារិនម្រត្ឹរ
ម្រត្ូវដសាះ ក៏ប ុខ្នតខ្ុំដៅខ្ត្សងសឃឹរថា ដៅទ្ីបំផុត្អ្វីៗនឹងខ្ម្របម្រត្លប់ជាម្រត្ឹរម្រត្ូវវិញ។ ខ្ត្អ្វីៗរិន
ផ្លសស់បតូរដល់ដៅ ៩ឆ្សំ។ អ្នកម្របរូលលុយចំណាយដលើវិកកយបម្រត្ ទ្ូរស័ពទរកដយើងជាដរៀង
រល់នលង ដហើយម្ររិនោ និងខ្ុំដសទើរខ្ត្ខ្លងានកតីសងសឃឹរដៅដហើយ។ 

 រិនខ្ត្ប ុដណា្សះ ម្រគូដពទ្សយបានម្របាប់ថា ខ្ុំានដរគសញ្ញសទំងអ្ស់ខ្ដលបង្ហសញពី
ការចាប់ដផដើរានជំងឺទ្ឹកដនារខ្ផអរ ដពលខ្ដលខ្ុំបានម្របឈររុខនឹងបញ្ហសសុខភាពកាន់ខ្ត្
្ងន់្ងរ។ ដយើងគ្្សនលុយ ដហើយកាត្ដម្រករីត្ទំងអ្ស់ម្រត្ូវដគលុបដចាល ដហើយដយើងគ្្សន
អាហ្រដៅកនុងផទះដទ្។ ភាពភ័យខលសចបានដ្វើទ្ុកខបុកដរនញជីវិត្ខ្ុំ រហូត្ដល់ដំណាក់កាល
រួយខ្ដលខ្ុំខលសចរិនហ្ សនដចញដម្រៅផទះ។ ភរិយខ្ុំបានចាប់ដផតើរដរៀបចំខ្ផនការដៅកនុងចិត្ត
គ្ត្់ ថាដត្ើគ្ត្់ និងកូនៗម្រត្ូវដរីដៅដៅផទះរបស់ឪពុកាតសយគ្ត្់វិញដោយរដបៀបណា ដពល
ខ្ដលគ្ត្់គិត្ថាគ្ត្់នឹងបាត្់បង់បតីរបស់គ្ត្់ដហើយ។ ដទះជាយ សងណាក៏ដោយ គឺដៅ
ចំណុចបាត្ដម្រការបំផុត្ននជីវិត្ខ្ុំដនះដហើយ ខ្ដលជីវិត្ខ្ុំជួបការផ្លសស់បតូររួយ។ 

 ានដរធាវីា្សក់ដចះខ្ត្ទ្ូរស័ពទរកខ្ុំ ដហើយខ្ុំដចះសនសានឹងគ្ត្់ថានឹង ទ្ូទត្់លុយ
ឱសយគ្ត្់  ជាអ្វីខ្ដលខ្ុំសងសឃឹរចង់ដ្វើ ក៏ប ុខ្នតខ្ុំរិនខ្ដលរកលុយបានរកបង់នលែវិកកយបម្រត្
ដទ្។ ដូដចនះដហើយម្រពឹករួយដនាះដពលគ្ត្់ទ្ូរស័ពទរក គ្ត្់គ្្សនភាពអ្ត្់្ែត្់ដទ្ៀត្ដទ្ គ្ត្់
និយយថា ដលាកម្រត្ូវខ្ត្រកលុយរកកនុងរយៈដពលបីនលង ដបើរិនអ្ ៊ីចឹងដទ្ខ្ុំនឹងោក់ កសយប
ណតឹងបដឹងដលាក ដម្រ ះដលាកជំ ក់លុយកូនកតីខ្ុំ ។ វាគឺជាដពលខ្ដលខ្ុំដឹងថាការកុហកត្
ដៅដទ្ៀត្ ម្រត្ូវខ្ត្បញ្ចប់។ ខ្ុំគ្្សនលុយដទ្ ដហើយសូរសបីខ្ត្រនុសសសកនុងម្រគួសារដយើងក៏រិនឱសយ
លុយដយើងខចីដទ្ៀត្ខ្ដរ។ ដោយកតីអ្ស់សងសឃឹរ ខ្ុំបានដ ើងជដណតើរចូលដៅបនទប់ដយើង ដៅ
កនុងផទះត្ូចខ្បបម្រសុកខ្ម្រសរបស់ដយើង ដគងដលើខ្ម្រគ ដហើយខ្ម្រសករកម្រពះជាាចសស់។ អ្វីខ្ដលគួរឱសយ
ភាញសក់ដផអើលដនាះគឺថា ម្រទ្ង់បានដឆែើយត្បភាលសរៗដចញពីវិញ្ញសណខ្ុំ។ ជាដំបូងម្រទ្ង់រំលឹកខ្ុំយ សង
សារញ្ញពីខគរពីរខ្ដលខ្ុំធាលសប់បានឮ និងអានជាដម្រចើនដងដហើយគឺដៅកនុង ភីលីព ៤ ១៩៖

 ម្រពះរបស់ខ្ុំនឹងបំដពញដសចកដីម្រត្ូវការម្រគប់យ សងរបស់បងបអូន ម្រសបតារសិរី
រុងដរឿងដ៏ម្របដសើរបំផុត្របស់ម្រពះអ្ងគ ដោយរួរកនុងអ្ងគម្រពះម្រគិសដដយស ូ ។

 ខ្ុំបានម្របាប់ម្រពះអ្ាចសស់ថា ជាការពិត្ណាស់ ខ្ុំសាគសល់ខដនាះ ដហើយខ្ុំនិយយ
បនតដទ្ៀត្ថា ក៏ប ុខ្នតវារិនដកើត្ដ ើងដៅកនុងជីវិត្ខ្ុំដទ្។ គ្្សនត្ម្ររូវការរួយណារបស់ខ្ុំបាន
បំដពញរួចដហើយដទ្ ។ ម្រពះអ្ាចសស់បានដឆែើយត្បរកវិញថា ដយើងរិន ក់ព័នធនឹងភាពរដញ រ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

នញ កនុងជីវិត្អ្នកដទ្។ អ្នកសថិត្កនុងសភាពរដញ រនញ ដនាះដោយសារខ្ត្អ្នក រិនបានដឹងពីរ
រដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ដយើងដំដណើរការ ។ ម្រទ្ង់បានបនតម្របាប់ខ្ុំនូវដរឿងរួយចំនួនដទ្ៀត្ 
ខ្ត្សារខ្ដលខ្ុំទ្ទ្ួលបានដទ្ៀត្គឺ ៖ បំណុលរិនខ្រនជាបំណងម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រទ្ង់
សម្រាប់ជីវិត្ខ្ុំដទ្។ ដទះបីជាខ្ុំរំដភើបយ សងខលសំងដោយបានឮអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ានបនទូល 
ខ្ត្ខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្ទ្ទ្ួលសាគសល់ថា ខ្ុំរិនដឹងថាម្រពះរជសយានន័យដូចដរតចដទ្។ ខ្ុំានសញ្ញសបម្រត្ម្រពះ
គរពីរ និងានអាររែណ៍ថាខ្ុំសាគសល់ម្រពះគរពីរចសាស់ ក៏ប ុខ្នតតារការពិត្ដៅខ្ុំគិត្ខុសដហើយ។ 
ដរឿងដំបូងខ្ដលខ្ុំបានដ្វើបនាទសប់ពីបានឮម្រពះបនទូលទំងដនះ គឺដៅរក ម្ររិនោ និងសារភាព
កំហុសចំដ ះគ្ត្់អ្ំពីភាពវឹកវរខ្ដលខ្ុំនាំចូលកនុងជីវិត្ដយើង។ បនាទសប់រកដយើងទំងពីរបាន
អ្្ិសាឋសនដៅម្រពះជាាចសស់សុំឱសយ ម្រទ្ង់បដម្រងៀនដយើងពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយានដំដណើរការ។ 
ដយើងក៏សារភាពកំហុសខ្ដលបានពឹងដលើបំណុល និងបានដបតជាញសថាដយើងនឹងរិនពឹងដលើ
បំណុលទ្ុកជារដបៀបរស់ដៅរបស់ដយើងដទ្ៀត្ដទ្។ ក៏ប ុខ្នតការពិត្ដៅ ដទះបីជាដយើងាន
សញ្ញសបម្រត្ម្រពះគរពីរក៏ដោយ ម្រពះរជសយដៅខ្ត្ជាដរឿងអាល៌កំបាំងដៅដពលដនាះខ្ដរ។ ដពលខ្ត្
រួយខ្ដលខ្ុំអាចចាំបាន កសយថា ម្រពះរជសយ ម្រត្ូវដគយករកដម្របើម្របាស់ដៅកនុងសរពនធដរម្រត្ីលែី គឺ
ដៅកនុងដសចកតីអ្្ិសាឋសនរបស់ម្រពះអ្ាចសស់។ 

 សូរឱសយម្រពះរជសយម្រពះអ្ងគបានរកដល់ សូរឱសយម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះអ្ងគបាន
សដម្ររចដៅដលើខ្ផនដី ដូចដៅសាថសនបររសុខខ្ដរ ។ (ា សថាយ ៦ ១០) 

 ដយើងពិត្ជារិនយល់ពីអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ពសាយរានបនទូលរកដយើងដទ្ ក៏
ប ុខ្នតដពលដយើងចាប់ដផតើរខ្សវងរកម្រពះអ្ាចសស់ ម្រទ្ង់បានចាប់ដផតើរបដម្រងៀនដយើង។ ដរឿងដំបូង
ខ្ដលដយើងម្រត្ូវគិត្ដនាះគឺ ដត្ើម្រពះរជសយគឺជាអ្វី ដហើយដហត្ុអ្វីបានជាម្រទ្ង់ដម្របើម្របាស់ កសយដនាះ។ 
ដត្ើម្រទ្ង់ចង់ម្របាប់ដយើងពីអ្វី បនាទសប់ពីដ្វើការម្រសាវម្រជាវរួយចំនួន ខ្ុំបានដឹងថាម្រពះរជសយរិន
ខ្រនម្រគ្ន់ខ្ត្សំដៅដៅដលើហវូងរនុសសសដទ្។ ខ្ត្សំដៅដៅដលើហវូងរនុសសសខ្ដលរស់ដៅដម្រការ
យុតាតស្ិការ របស់រជរោឋសភិបាលរួយ និងម្រពះរហ្កសសម្រត្។ ជាក់ខ្សតង  កសយថាម្រពះរជសយ 
សំដៅដៅដលើអ្ំណាចរបស់ម្រពះរហ្កសសម្រត្រួយអ្ងគ។ អ្ំណាចរបស់ម្រពះរហ្កសសម្រត្ ឬសិទ្ធិ
អ្ំណាចរបស់ម្រទ្ង់ និងចសាប់របស់ម្រទ្ង់ ម្រត្ូវម្របត្ិបត្តិតារពីសំណាក់ម្របជារស្រសដម្រគប់រូប ដោយ
អ្ំណាចរបស់ម្រទ្ង់ តាររយៈរោឋសភិបាលរបស់ម្រទ្ង់។ ដហត្ុដូដចនះដហើយ ដៅទ្ីដនះគឺជាកូនដសា
សំខន់រួយសម្រាប់ខ្ុំ ៖ ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់គឺជារោឋសភិបាលរួយ។ 

 ដហើយរោឋសភិបាលានចសាប់!



សសចក្តីស្តើម 
 អ្នកដឃើញដហើយថាខ្ុំ ដរើលដៅម្រពះជាាចសស់ដូចជាម្រគិសតបរិស័ទ្ភាគដម្រចើនខ្ដរ 
ដរើលដៅដោយការយល់ខុស អ្ំពីអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់អាចដ្វើបាន។ ខ្ុំបានសា្សនថា ដោយសារខ្ត្
ម្រទ្ង់គឺជាម្រពះ ដហើយថាម្រទ្ង់អាចដ្វើអ្វីក៏បានខ្ដលម្រទ្ង់ចង់ដ្វើ។ ខ្ុំដឹងថាដៅម្រត្ង់ចំណុចដនះ 
ដៅកនុងដសៀវដៅដនះ អ្នកនឹងនិយយថា ខ្ុំខុសដហើយ ក៏ប ុខ្នតសូរទ្ុកឱសយខ្ុំនិយយបនតសិ
ន។ ដោយសារខ្ត្ខ្ុំដជឿថា ម្រពះជាាចសស់អាចដ្វើអ្វីៗម្រគប់យ សងខ្ដលម្រទ្ង់ចង់ដ្វើ ខ្ុំយល់ថា
 កសយអ្្ិសាឋសនខ្ដលម្រទ្ង់រិនបានដឆែើយត្ប គឺជាសំណូរពរខ្ដលម្រទ្ង់បានបដិដស្ដចាល។ 
ភាពរិនចសាស់លាស់ដនះទក់ទ្ងនឹងការអ្្ិសាឋសនបាននាំខ្ុំឱសយម្រត្ឹរខ្ត្ានសងសឃឹរថាម្រទ្ង់
នឹងដឆែើយត្ប កសយអ្្ិសាឋសន។ ជាការពិត្ណាស់ ទ្ម្ររង់នន កសយអ្្ិសាឋសនភាគដម្រចើនរបស់ខ្ុំ 
កនុងជីវិត្របស់ខ្ុំគឺជាការសុំអ្ងវរ និងខ្ម្រសកសុំកតីដរតាតសករុណា ម្រគ្ន់ខ្ត្ដ្វើយ សងណាឱសយដរឿង
របស់ខ្ុំសាតសប់ដៅ្ងន់្ងរ ដដើរសបីឱសយម្រពះជាាចសស់ចាប់អាររែណ៍ប ុដណា្សះ។ ក៏ប ុខ្នត ដពលម្រពះជាាចសស់
ចាប់ដផតើរបដម្រងៀនខ្ុំថា ម្រពះរជសយទំងរូលរបស់ម្រទ្ង់ គឺជារោឋសភិបាលខ្ដលានចសាប់ ខ្ដល
ដយើងអាចដរៀន និងដម្របើម្របាស់ ខ្ុំក៏ានចិត្តរំដភើបដ ើង។ ខ្ុំបានដឹងថា ដពលខ្ដលខ្ុំចូលរករ
កម្រពះម្រគិសត ខ្ុំបានកាលសយជាអ្នកសនងររត្ក និងជាម្របជារស្រសដរបស់ម្រពះរជសយដ៏អ្សាចសរសយរបស់ 
ម្រទ្ង់។

 ដហត្ុដនះ បងបអូនខ្លងជាជនបរដទ្ស ឬជាអាណិកជនដទ្ៀត្ដហើយ គឺបងបអូនជា
ជនរួរជាត្ិជារួយម្របជាជនដ៏វិសុទ្ធ និងជាម្រកុរម្រគួសាររបស់ម្រពះជាាចសស់ ។ (ដអ្ដភសូ ២ ១៩) 

 ខ្ុំចាំបានដពលខ្ុំអានខគរពីរ និងគិត្ថា ខ្ុំានសិទ្ធិម្រសបចសាប់ដៅកនុងម្រពះរជសយ
របស់ម្រទ្ង់! ដត្ើវាអាចជាដរឿងសារញ្ញយ សងដនះខ្ដរខ្រនដទ្  កនុងនារជាពលរដឋរបស់សហរដឋ
អាដររិក ខ្ុំរិនចាំបាច់ម្រត្ូវសុំអ្ងវរ និងសុំអ្វីខ្ដលជារបស់ខ្ុំម្រសាប់ដៅដហើយដទ្ កនុងនារជា
ពលរដឋា្សក់។ ខ្ុំរិនចាំបាច់ម្រត្ូវានអាររែណ៍ថាម្រពឺសរសបុរដទ្ ដដើរសបីបង្ហសញថាខ្ុំជាពលរដឋ 
ា្សក់។ ខ្ុំបានដកើត្ដៅទ្ីដនះ។ ដពលខ្ុំបានដកើត្ជាលែីដៅកនុងម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ុំកាលសយ
ដៅជាពលរដឋា្សក់ដៅកនុងម្រពះរជសយម្រទ្ង់។ ដនាះានន័យថាខ្ុំានសិទ្ធិតារចសាប់ដៅកនុងចសាប់
នីរួយៗ និងអ្ត្ថម្របដយជន៍ខ្ដលបានកត្់ម្រតាទ្ុកដៅកនុងចសាប់របស់ម្រពះរជសយម្រទ្ង់ដហើយ។ 
ពិភពដលាករបស់ខ្ុំបានផ្លសស់បតូរយ សងខលសំង ដពលខ្ដលម្រពះជាាចសស់ចាប់ដផតើរបង្ហសញខ្ុំពីដរឿង
ដនាះ។ ដត្ើអ្នកដឃើញដទ្ថា ម្ររិនោ និងខ្ុំក៏ដូចជាម្រគិសតបរិស័ទ្ភាគដម្រចើនខ្ដរ ដយើងរិនយល់
ពីម្រពះរជសយ និងចសាប់របស់ម្រពះរជសយដទ្។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ជាក់ខ្សតង អ្នកនឹងឮម្រគិសតបរិស័ទ្ភាគដម្រចើននិយយថា ម្រពះជាាចសស់អ្នុញ្ញសត្ ម្រពះ
ជាាចសស់ម្រជាបទំងអ្ស់ ម្រពះជាាចសស់ម្រគប់ម្រគងវាដហើយ ឬថាម្រពះជាាចសស់ានអានុភាព  ដពល
ខ្ដលនរណាា្សក់ជួបម្របទ្ះទ្ុកខលំបាក។  កសយសរតីទំងដនះបង្ហសញពីជំដនឿថា ម្រពះជាាចសស់
ានអ្ំណាចកនុងការផតល់ចដរែើយ ខ្ត្រិនានបំណង ឬរិនបានសដម្ររចម្រពះទ្័យថាចង់ ក់
ព័នធដទ្។ គំនិត្ខុសឆគងទក់ទ្ងនឹងម្រពះជាាចសស់ដនះ គឺជាលទ្ធផលពីការរិនសាគសល់ពីលកខណៈ
របស់ម្រពះជាាចសស់ ឬយល់ពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយានដំដណើរការ។ 

 ខ្ុំសូរពនសយល់អ្នកពីអ្វីខ្ដលខ្ុំនិយយ។ ម្របសិនដបើអ្នកានលុយរួយ ន់លាន
ដុលាលសរ ដៅកនុង្នាគ្រ អ្នកនឹងនិយយថា ខ្ុំានលុយរួយ ន់លានដុលាលសរ ។ ក៏ប ុខ្នតការ
ពិត្ដៅអ្នកគ្្សនលុយរួយ ន់លានកនុងដហ្ដ  សអ្នក ដពលអ្នកនិយយម្របាប់ដគខ្បបដនាះ
ដទ្។ ផទុយដៅវិញ អ្នកានលុយរួយ ន់លានដុលាលសរដៅឯសាថសប័នរួយ ខ្ដលអ្នកម្រត្ូវខ្ត្ដ្វើ
តារដំដណើរម្រសបចសាប់រួយដដើរសបីយកលុយដចញពីសាថសប័នដនាះរកដៅកនុងនដអ្នក។ ម្រពះរជសយ
របស់ម្រពះជាាចសស់ក៏ដូដចនះខ្ដរ។ កនុងនារជាពលរដឋ និងជាសាជិកកនុងម្រគួសារម្រពះជាាចសស់ 
ដយើងពិត្ជាអ្នកសនងររត្កទំងអ្ស់ខ្ដលម្រពះជាាចសស់ាន។ ក៏ប ុខ្នតានចសាប់ និងដំដណើរ
ការជាដម្រចើនតាររយៈការខ្ដលដយើងកាន់អ្វីខ្ដលជារបស់ដយើងដោយម្រសបចសាប់រួចដៅ 
ដហើយ។

 ដោយសារខ្ត្រនុសសសភាគដម្រចើនរិនយល់ពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ និងរិន
យល់ពីដំដណើរការ និងចសាប់ខ្ដលម្រពះរជសយដំដណើរការ ដពលខ្ដលគ្្សនអ្វីរួយដកើត្ដ ើង ដូច
ម្រពះបនទូលម្រទ្ង់ រនុសសសសនែត្ថាកំហុសដៅម្រត្ង់ការសដម្ររចចិត្តរបស់ម្រពះ រិនខ្រនជាកំហុស
របស់ពួកដគដទ្។ 

 ដនះគឺជាអ្វីខ្ដលខ្ុំរកដឃើញ។ ឧបាថាអ្នកសដម្ររចចិត្តថាដលាត្ពីដលើអ្គ្រ 
 គ្្សនឆ័ម្រត្ដយង គ្្សនអ្វីទំងអ្ស់ ក៏ប ុខ្នតអ្នកដជឿថាម្របសិនដបើអ្នកទ្ះនដទំងពីរ

ម្រគប់លែរ ដនាះអ្នកអាចដហ្ះបានដោយសុវត្ថិភាពចុះដៅដម្រការ។ ខ្ុំគិត្ថាអ្នកនឹងដឹងពីលទ្ធ
ផល ននការដបាកបដញ្ឆសត្ដ៏លងង់ដ្លសដនាះដហើយ។ ដហត្ុផលខ្ដលដ្វើឱសយអ្នកដឹងពីលទ្ធផលគឺ
ដោយសារខ្ត្អ្នកយល់ពីចសាប់ននទ្ំនាញខ្ផនដី។ ការដឹងពីចសាប់ននទ្ំនាញខ្ផនដីដនាះ រិន
ម្របកាន់បកសសពួក រិនដ្វើការតារខ្ត្ការដពញចិត្ត ដហើយានដំដណើរការដូចគ្្សរល់ដពល អ្នក
នឹងយល់ចសាស់ពីលទ្ធផល។ ដៅកនុងរដបៀបដូចគ្្សដនះ ដៅដពលខ្ដលអ្នកចុចកុងតាក់ដបើក 
ដភែើង អ្នករំពឹងថាដភែើងនឹងភែឺ ដម្រ ះអ្នកយល់ពីចសាប់របស់អ្គគិសនី។ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំដៅដលើ



សសចក្តីស្តើម 
យនតដហ្ះ ខ្ុំរំពឹងថាវានឹងដហ្ះដោយសារខ្ត្ខ្ុំយល់ពីចសាប់ននការដហ្ះដ ើង។ យនតដហ្ះ 
និងដភែើងដំដណើរការម្រគប់ដពល ដោយសារខ្ត្រុខង្ររបស់វា ខ្ផអកដលើចសាប់ខ្ដលអាចដរៀនបាន 
ដហើយបនាទសប់រកបានលត្ចរែង ដដើរសបីយកបដងកើត្ឱសយបានលទ្ធផល និងរុខគ្្សដូចគ្្សម្រគប់ដព
ល។ ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដំដណើរការដៅកនុងកម្ររិត្ដូចគ្្សដៅនឹងភាពចសាស់លាស់ 
ខ្ដរ។ 

ដហត្ុដនះដហើយបានជាដយើងានចិត្តរឹងបុឹងដៅចំដ ះម្រពះភ័ស្រកតម្រពះអ្ងគ គឺថា 
ម្របសិនដបើដយើងទ្ូលសូរអ្វីម្រសបតារម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះអ្ងគ ដនាះម្រពះអ្ងគនឹង
ម្រពះសណាដសប់ដយើងជារិនខន។ ដបើដយើងដឹងថា ម្រពះអ្ងគម្រទ្ង់ម្រពះសណាដសប់ដយើង 
ដទះបដីយើងទ្ូលសូរអ្វីពីម្រពះអ្ងគក៏ដោយ ដយើងដឹងថា ដយើងបានទ្ទ្ួលអ្វីៗខ្ដល
ដយើងទ្ូលសូរដនាះរួចដហើយ ។

១ យ ូហ្ន ៥ ១៤ ១៥

ដនះគឺជាទ្ំនុកចិត្តរបស់ដយើង។ ម្របសិនដបើដយើងសុំអ្វីរួយម្រសបតារ បំណងម្រពះ
ហឫទ្័យម្រពះជាាចសស់ ដយើងដឹងថាម្រទ្ង់ម្រពះសណាដសប់ដយើង ដហើយម្របសិនដបើដយើងដឹងថាម្រទ្ង់
ម្រពះសណាដសប់ដយើង ដយើងដឹងថាដយើងបានអ្វីខ្ដលដយើងសុំម្រទ្ង់ដហើយ។ អ្នកដឃើញដហើយថា 
ខ្ុំអាចានទ្ំនុកចិត្តអ្ំពីលទ្ធផល ដោយសារខ្ត្ម្រពះរហ្កសសម្រត្គឺជាអ្នកខ្ដលបានបដងកើត្ចសា
ប់។ ម្រទ្ង់ក៏នឹងការ រចសាប់របស់ម្រទ្ង់ខ្ដរ។ ដៅដពលខ្ដលម្រពះគរពីរខ្ចងថាម្រទ្ង់ម្រពះសណាដសប់
ដយើង វារិនសំដៅដលើការ ម្រគ្ន់ខ្ត្ឮ កសយសរតីដយើងដយើងប ុដណា្សះដទ្ ខ្ត្ផទុយដៅវិញវាសំដៅ
ដលើការខ្ដលដៅម្រករា្សក់ សាតសប់ករណីណារួយ ដដើរសបីខ្សវងរកយុត្តិ្រ៌។ ដៅម្រកររិនជំនុំ
ជម្ររះតារអាររែណ៍របស់គ្ត្់ដទ្ ខ្ត្ផទុយដៅវិញគ្ត្់ធានាថាចសាប់ ម្រត្ូវដគយករកអ្នុវត្ត
ដដើរសបីជាម្របដយជន៍ របស់ពលរដឋកនុងម្រពះរជសយ។ ខ្ុំបានដឹងរួចដៅដហើយពីរដបៀបខ្ដលករណី
ដៅកនុងត្ុលាការ និងបញ្ចប់ដៅរុនដពលខ្ដលវាចាប់ដផតើរ។ 

 ម្ររិនោ និងខ្ុំបានដឃើញដរឿងដ៏គួរឱសយកត្់សាគសល់ជាដម្រចើនដកើត្ដ ើង ដៅកនុងជីវិត្
ដយើងដពលដយើងចាប់ដផតើរអ្នុវត្តចសាប់របស់ម្រពះរជសយ ដៅកនុងជីវិត្ដយើង។ ដយើងបានរួចពី
បំណុលទំងម្រសុង កនុងអ្ំ ុងដពល ២ឆ្សំកនែះ។ ដយើងដចញពីដពលដវលាខ្ដលម្រត្ូវខ្បងខ្ចក
អាហ្រឆងសញ់រួយរុខ ឱសយដៅកូនៗបីនាក់ ខ្ម្របដៅជាានលុយសុទ្ធដដើរសបីទ្ិញឡានលែីៗ និង
អ្គ្រខ្ដលជាផទះកនុងកតីម្រសនរដយើងដៅដលើដីទ្ំហំជាង ២២ហិកតា និងានលុយសម្រាប់
ទ្ិញវា។ ដយើងបានចាប់ដផតើរម្រកុរហ ុន ដៅកនុងឆ្សំដនាះ ដម្រកាយរកក៏ដៅខ្ត្រកលុយបានរប់



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

រយ ន់ដុលាលសរកនុងរួយឆ្សំ គិត្ជាម្របាក់ចំដណញសរុប។ បនាទសប់រកដយើងបានបនតចាប់ដផតើរ
ម្រកុរជំនុំរួយដៅកនុងម្រសុកកំដណើត្ ដដើរសបីខ្ចករំខ្លកម្របាប់រនុសសស ពីអ្វីខ្ដលដយើងរកដឃើញ
អ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ដហើយដយើងរកដឃើញថា ានរនុសសសជាដម្រចើនចង់ដឹងពីអ្វី
ខ្ដលដយើងបានរកដឃើញ និងរស់ដៅកនុងជីវិត្ដ៏ម្របដសើរ ខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់
ម្របទនរក។ ដោយសារខ្ត្ដំណឹងលអននម្រពះរជសយ ចាប់តាំងពីដពលដនាះរក ម្រកុរជំនុំក៏បាន
រីកចដម្ររើនរហូត្ានសាជិករឹងាំដល់ដៅរប់ ន់នាក់។

 ដទះបីជាខ្ុំបានបដម្រងៀនពីម្រពះរជសយដសទើរខ្ត្រល់នលង ដៅរនុសសសជាដម្រចើនខ្ដលចង់ 
សាតសប់ ខ្ុំានបំណងកនុងការដោងចាប់ម្រកុររនុសសសរួយម្រកុរ ខ្ដលរិនទន់បានឮពីដរឿងដនះ
ពីរុនរកទ្ុកជាការពិដសា្រួយ។ ខ្ុំដឹងថា ដដើរសបីដរើលដឃើញពីការផ្លសស់បតូរកនុងជីវិត្របស់
នរណាា្សក់ ខ្ផអកដលើការយល់ដឹងរបស់ពួកដគអ្ំពីម្រពះរជសយ ខ្ុំនឹងម្រត្ូវការដលើសពីរួយវគគ
សិកសា ដដើរសបីពនសយល់ពីការយល់ដឹងរូលោឋសន ពីម្រពះរជសយទំងរូល។ គំនិត្ខ្ដលខ្ុំគិត្ថា នឹង
ដំដណើរការបាន បានដកើត្ដចញពីបទ្ពិដសា្របស់ខ្ុំខ្ដល្ំធាត្់ដ ើង ដៅកនុងម្រពះវិហ្រដរត្ូ
រីសត។ ដពលខ្ុំដៅដកែង ដយើងានដពលដវលាសម្រាប់ការផុសផុលដល់ដៅរួយសបាតសហ៍ នា
ដពលលាងសចៗ។ ដហត្ុដូដចនះដហើយខ្ុំម្រសនរពីការានដពលរួយសបាតសហ៍ដដើរសបីានការផុសផុ
លខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ ម្របសិនដបើអ្នកនឹងដ្វើវា។ ខ្ុំបានម្រសនរថាវាជាវគគសិកសាខ្ដលានរយៈដពល
ម្របាំសបាតសហ៍កនុងដពលលាងសចៗ។ ខ្ុំរិនខ្ដលបដម្រងៀនអ្ំពីម្រពះរជសយរតងរួយបនាទសត្់រតងរួយ
បនាទសត្់ពីរុនរកដទ្ ខ្ុំឆងល់ណាស់ថាដត្ើខ្ុំោក់ដរឿងរ សវបញ្ចូលគ្្សបានដោយរដបៀបណា។ ក៏
ប ុខ្នតខ្ុំចង់ដឹងថាដត្ើ ការបដម្រងៀនម្របាំសបាតសហ៍ជាប់គ្្សនឹងានឥទ្ធិពលអ្វីខែះដៅដលើរនុសសស 
ខ្ដលបានសាតសប់ដរដរៀន។ ខ្ុំបានចាប់ដផតើរអ្្ិសាឋសនអ្ំពីការដរៀបចំការម្របជុំខ្បបដនាះដ ើង និង
បានសុំម្រពះជាាចសស់នូវឱកាសដដើរសបីដ្វើវា។ លកខខណឌរបស់ខ្ុំ នឹងជាការបដម្រងៀនដរដរៀនដៅ
ម្រកុររនុសសសខ្ដលរិនខ្ដលធាលសប់ឮ ពីដរដរៀនដនះពីរុនរក។ 

 ដៅដពលនលងរួយ ខ្ុំបានជួបរិត្តា្សក់ ខ្ដលជាដបសកកជនដៅ ម្របដទ្សអាល់បានី។ 
ការសនទនារបស់ដយើងវិលដៅវិលរកជុំវិញគំនិត្ជាដម្រចើន អ្ំពីម្រកុរជំនុំ និងព័នធកិចច ដហើយចុង
ដម្រកាយការសនទនារបស់ដយើងបានធាលសក់ដៅដល់អ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបង្ហសញដល់ខ្ុំ។ 
ដពលដនាះឡារី ) កំពុងខ្ត្ដរៀបចំសននិបាត្ព័នធកិចចទ្ូទំងម្របដទ្សរួយ ដៅម្របដទ្សអាល់
បានី សម្រាប់ដពលដម្រកាយកនុងឆ្សំដខ្ដលដនាះ ដៅរដូវសែឹកដឈើម្រជុះ ដហើយបានអ្ដញ្ជើញខ្ុំឱសយ
ដ្វើជាវាគែិន។ ខ្ុំរិនបានម្របាប់គ្ត្់ពីបំណងចង់ដ្វើការបដម្រងៀនម្របាំវគគដនាះដទ្ ក៏ប ុខ្នតខ្ុំាន
ចិត្តរំដភើបដពលខ្ដលគ្ត្់បាននិយយថា ខ្ុំនឹងដឹកនាំវគគដល់ដៅបីដៅទ្ីដនះ។ គ្ត្់បាន



សសចក្តីស្តើម 
ម្របាប់ខ្ុំថា ខ្ុំ និងម្រគូគង្វសលជាដម្រចើនដទ្ៀត្ ខ្ដលចង់ចូលរួរម្រត្ូវខ្ត្ដ្វើការចំណាយផ្ទសល់ខែួន 
ដដើរសបីរក ដម្រ ះខ្ត្ដពលដនាះម្របដទ្សអាល់បានីពិត្ជាម្រកីម្រកណាស់។ ខ្ុំបានយល់ម្រពរ និង
បានដរៀបចំខ្ផនការដៅដល់ម្របដទ្សអាល់បានី ដៅរដូវសែឹកដឈើម្រជុះ ដៅឆ្សំ ២០០៥។ 

 ទ្ីបំផុត្ការដ្វើដំដណើរដនាះក៏ចូលរកដល់ ដហើយខ្ុំរំដភើបចិត្តជាខលសំង ខ្ដលអាច
បដម្រងៀនពីម្រពះរជសយដៅម្រកុររនុសសសខ្ដល ដទ្ើបខ្ត្បានចាប់ដផតើរដរៀនពីអ្ត្ថន័យកនុងការកាលសយ
ជាម្រគិសតបរិស័ទ្។ ដពលខ្ុំដៅដល់អាល់បានី ឡារីបានជួបខ្ុំដៅម្រពលានយនតដហ្ះ និងបាន
ម្របាប់ថាវាគែិនា្សក់បានលុបដចាលការណាត្់ជួប និងម្របាប់ថាខ្ុំនឹងម្រត្ូវបដម្រងៀនដល់ដៅម្របាំ 
វគគ។ ខ្ុំដឹងយ សងចសាស់ថាដនះគឺជាការដរៀបចំរបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ! ខ្ុំានកំណត្់ម្រតា
សម្រាប់វគគខ្ត្បីប ុដណា្សះ ប ុខ្នតខ្ុំបានអ្្ិសាឋសនយ សងរហ័ស និងសរដសរដរដរៀនសម្រាប់វគគពីរ
ដទ្ៀត្។ កាលដនាះខ្ុំរងម្រពួយបាររភបនតិច អ្ំពីរដបៀបខ្ដលរនុសសសនឹងដឆែើយត្ប កនុងដពល
ខ្ដលភាពម្រកីម្រករបស់ពួកដគជាបញ្ហសដ៏្ងន់្ងរ ដហើយអ្ំដពើពុករលួយដកើត្ដ ើងម្រគប់ទ្ីកខ្នែង
ដៅកនុងម្របដទ្សដូដចនះ។ 

 ខ្ុំអាចម្របាប់បានថា អ្ំ ុងដពលបដម្រងៀនវគគទ្ី១ ពួកដគហ្ក់ដូចជាសាទសក់ដសទើរបនតិច 
ខ្ត្ដពលខ្ុំបនតបដម្រងៀនពីអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបដម្រងៀនខ្ុំ ជារួយនឹងដរឿងជាដម្រចើនខ្ដលដ្វើ
ឱសយអ្វីខ្ដលខ្ុំបដម្រងៀនានសុពលភាព រនុសសសក៏រីករយ និងានចិត្តរំដភើបជាងរុន។ ដៅកនុង
វគគទ្ីបួនខ្ដលខ្ុំបដម្រងៀន ពួកដគដសើច ដហើយរីករយអ្ំពីអ្វីខ្ដលពួកដគបានឮ រហូត្ដល់ាន
អ្នកខែះខ្ម្រសកដ ើងផង។ អ្វីខ្ដលខ្បែកដនាះគឺ ខ្ុំានអាររែណ៍ថាម្រពះជាាចសស់បានម្របាប់ខ្ុំថា ខ្ុំ
នឹងម្រត្ូវសុំត្ង្វសយដៅកនុងការបដម្រងៀនវគគទ្ីម្របាំ។ ខ្ុំនិយយថាចខ្រែក ដោយសារខ្ត្ខ្ុំបាន
ដចញលុយឱសយរនុសសសជាដម្រចើនខ្ដលរកចូលរួរ ការម្របជុំ ដហើយដឹងថាពួកដគានលុយរិន
ដម្រចើនដទ្ ឬក៏គ្្សនលុយដទ្ៀត្ផងាន។ ក៏ប ុខ្នតបនាទសប់ពីខ្ុំគិត្អ្ំពីដរឿងដនះ ខ្ុំដឹងថាពួកដគម្រត្ូវ
ខ្ត្បដញ្ចញសករែភាព អ្នុវត្តអ្វីខ្ដលពួកដគបានឮ។ ខ្ុំម្រពួយបាររភបនតិចអ្ំពីការម្របាប់ដៅឡារី 
អ្ំពីដរឿងដនះ ខ្ត្ដទះជាយ សងណាក៏ដោយ គ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំថាឱសយដ្វើអ្វីខ្ដលខ្ុំចង់ដ្វើ ដហើយ
សុំត្ង្វសយដៅចុះ។ ជាការពិត្ណាស់ ខ្ុំរិនខ្រនយកត្ង្វសយសម្រាប់ខែួនខ្ុំដទ្ ត្ង្វសយនឹង
ទ្ុកដៅម្របដទ្សអាល់បានី សម្រាប់ជាម្របដយជន៍ដល់ម្រកុរជំនុំដៅអាល់បានី។ 

 ការបដម្រងៀនវគគចុងដម្រកាយបានចូលរកដល់ ដហើយខ្ុំកំពុងខ្ត្បដម្រងៀនតារអ្វីខ្ដល
ខ្ុំសរដសរ ពីរដបៀបម្រសាយជំដនឿ ពីការបញ្ជសក់ពីចសាប់រួយចំនួនខ្ដលខ្ុំបានដរៀន។ ដៅចុង
បញ្ចប់ននដវនថាវសយបងគំ ដពលខ្ដលខ្ុំសុំត្ង្វសយ អ្វីៗម្រសាប់ខ្ត្បាត្់បង់ភាពាចសស់ការ។ រនុសសស



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ចាប់ដផតើរខ្ម្រសក និងដម្រចៀងដពលខ្ដល ការចាក់ដម្របងតាំងរបស់ម្រពះជាាចសស់បានបំដពញសាល
ម្របជុំ។ ដយើងឱសយរនុសសសបួននាក់ ឈរកាន់កស្រនតកដៅខងរុខ ដហើយពួកដគហ្ក់ដូចជាពិបាក
កនុងការឈរផង។ ពួកដគយំ និងញ័រខែួនដៅដម្រការម្រពះវត្តានរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដពលរនុសសស
យកត្ង្វសយរកោក់។ ខ្ុំរិនខ្ដលដឃើញការម្របជុំខ្បបដនះដសាះ ជាពិដសសទក់ទ្ងនឹងការ
ថាវសយលុយត្ង្វសយដូដចនះ! 

 ដពលឡារី និងខ្ុំចាកដចញពីការម្របជុំ ដយើងបាននិយយថាដយើងភាញសក់ដផអើលយ សង
ណា ដោយសារខ្ត្អ្ំណាចននការចាក់ដម្របងតាំង និងការដឆែើយត្បរបស់រនុសសសដៅកនុងយប់
ដនាះ។ ដម្រកាយដពលរកដល់ផទះរបស់ឡារីវិញ ឡារីរប់លុយទំងដងឿងឆងល់ ដោយសារខ្ត្
គ្ត្់រិនខ្ដលទ្ទ្ួលបានលុយដល់ដៅពីរកាបូបដពញៗ ពីការថាវសយដង្វសយដទ្។ គ្ត្់
និយយថាលុយរួយភាគបួនននលង់រួយដសែើនឹងចំនួន្រែតា ខ្ដលគ្ត្់ម្របរូលបាន ដពល
គ្ត្់សុំត្ង្វសយកាលពីរុន។ ដពលខ្ដលឡារីចាក់លុយដនាះដចញដៅដលើត្ុ កនុងបនទប់ទ្ទ្ួល
ដភ្ៀវររបស់គ្ត្់ ម្រសាប់ខ្ត្ានអ្័ពទពណ៌ដខៀវម្រសាល ដពញដៅកនុងបនទប់ដនាះ និងានការចាក់
ដម្របងតាំង ខ្ដលខ្ុំរិនខ្ដលធាលសប់ទ្ទ្ួលអាររែណ៍ថាានពីរុនរក បានចាក់ដលើដយើង។ ដយើង
រិនអាចដ្វើអ្វីបានដទ្ ដម្រៅពីដួលចុះដៅនឹងដៅអ្ីខ្ដលដយើងអ្ងគុយវិញ។ ដពលខ្ដលខ្ុំសរែឹង
ដរើលដៅគំនរលុយដៅដលើត្ុដៅចំដ ះរុខដយើង ខ្ុំកត្់សាគសល់ដឃើញ ចិដញ្ចៀនដរៀបការរបស់
បុរសា្សក់ដៅកណាដសលគំនរដនាះ។ ខ្ុំបានដឹងថាអ្នកខ្ដលឱសយចិដញ្ចៀនដនាះគឺជារនុសសសខ្ដល
គ្្សនលុយ ខ្ត្គ្ត្់បានឱសយអ្វីទំងអ្ស់ខ្ដលគ្ត្់ាន។ ដពលខ្ុំដរើលដឃើញចិដញ្ចៀនដនាះ ម្រពះ
អ្ាចសស់ានបនទូលរកខ្ុំ។ 

 ដយើងម្រតាស់ដៅអ្នកឱសយចូលដៅកាន់ម្របជាជាត្ិជាដម្រចើន ដដើរសបីបដម្រងៀនពីសរពនធ
ដរម្រត្ីរបស់ដយើង អ្ំពីការម្របទនពរខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ ដហើយម្រគប់កខ្នែងខ្ដលដយើងបញ្ជូនអ្នក
ដៅ ដយើងគឺជាអ្នកដចញនលែចំណាយ ។

 ខ្ុំដ្វើអ្វីខ្លងដកើត្ ដហើយខ្ុំរិនអាចដគងលក់បានដល់ដៅបីនលង។ ការចាក់ដម្របងតាំង
ដនាះបានដៅជាប់ជារួយខ្ុំអ្ស់ដពលជាដម្រចើនសបាតសហ៍បនាទសប់ពីដនាះ។ ម្របសិនដបើខ្ុំបានជួប
នរណាា្សក់ ពីកនុងចំដណារម្របជាជាត្ិដផសសងដទ្ៀត្ ខ្ុំនឹងទ្ទ្ួលអាររែណ៍ដឹងពីការចាក់ដម្របង
តាំងខ្បបដនាះរតងដទ្ៀត្។ ដទះបីជាខ្ុំទ្ុកត្ង្វសយទំងដនាះសម្រាប់ម្រកុរជំនុំដៅអាល់បានី ខ្ត្
ដពលខ្ុំរកដល់ផទះ ឡារីទ្ូរស័ពទរកខ្ុំ ដហើយនិយយថាម្រពះអ្ាចសស់ានបនទូលម្របាប់គ្ត្់ឱសយ
ដផ្ើចិដញ្ចៀនរកឱសយខ្ុំ។ ខ្ុំានការភាញសក់ដផអើលជាខលសំង។ ដទះបីជាខ្ុំរិនបានម្របាប់ឡារីពីបំណង



សសចក្តីស្តើម 
របស់ខ្ុំ ខ្ដលចង់បានចិដញ្ចៀនដនាះ ខ្ត្គ្ត្់បានឮពីម្រពះជាាចសស់ឱសយដផ្ើវារកឱសយខ្ុំ។ ខ្ុំទ្ុក
ចិដញ្ចៀនដនាះជាការចងចាំពីអ្វីខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់ានបនទូលរកខ្ុំ ដហើយសពវនលងដនះខ្ុំទ្ុកវា
ពសយួរដៅដលើជញ្ជសំងរបស់ខ្ុំ។ 

 ដពលខ្ុំរកដល់ផទះដៅរដឋអ្ូនហយ ូ ម្រគូគង្វសលា្សក់ខ្ដលជារិត្តរបស់ឡារី ជាម្រគូ
គង្វសលកនុងម្រកុរជំនុំត្ូចរួយ ដៅកនុងរដឋអ្ ូតា ( ) បានឮពីអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើងដៅអាល់
បានី ដហើយបានទក់ទ្ងសុំជួបខ្ុំ ម្របសិនដបើខ្ុំអាចជួបគ្ត្់បាន។ គ្ត្់បានដ្វើជាម្រគូគង្វសល 
ដៅកនុងត្ំបន់កុលសរពនធជាត្ិដដើរអាដររិក ដហើយគ្ត្់ម្របាប់ថារនុសសសដៅទ្ីដនាះម្រកីម្រក 
ណាស់។ គ្ត្់ម្របាប់ថាម្រកុរជំនុំគ្ត្់ានរនុសសសម្របាណ ៦០នាក់ប ុដណា្សះ ក៏ប ុខ្នតខ្ុំបាន
ម្របាប់គ្ត្់ថារិនអ្ីដទ្ ខ្ុំនឹងដៅទ្ីដនាះ។ 

 ខ្ុំបានបដម្រងៀនវគគទំងម្របាំដខ្ដល ខ្ដលខ្ុំបដម្រងៀនដៅអាល់បានី។ ខ្ុំរិនបានដឃើញ
អ្័ពទពណ៌ដខៀវដៅទ្ីដនាះដទ្ ក៏ប ុខ្នតការចាក់ដម្របងតាំងពិត្ជាានសភាពខលសំងកាលសរតងដទ្ៀត្។ 

 ត្ង្វសយដលើកដនះគឺយកសម្រាប់ព័នធកិចចផ្ទសល់ខែួនរបស់ខ្ុំ ដូដចនះដហើយខ្ុំបានបិទ្
កាបូបោក់លុយរបស់ខ្ុំ និងយកវាដៅអ្ូនហយ ូវិញ។ ដពលខ្ុំរកដល់ការិយល័យរបស់ខ្ុំ ខ្ុំ
បានហុចកាបូបរបស់ខ្ុំដៅឱសយដលខខ្ុំ ដដើរសបីរប់ និងោក់វាចូល្នាគ្រឱសយខ្ុំ បនាទសប់រកខ្ុំ
បានដចញដៅញា សំអាហ្រនលងម្រត្ង់។ ដពលញា សំអាហ្រនលងម្រត្ង់ ទ្ូរស័ពទនដខ្ុំដរទ្ិ៍ដ ើង គឺជាដលខ
របស់ដលខខ្ុំ។ ដពលខ្ុំដលើកទ្ូរស័ពទ ខ្ុំរិនឮនរណានិយយអ្វីដទ្។ ខ្ត្ដពលខ្ុំដរៀបនឹងោក់
ទ្ូរស័ពទចុះ ខ្ុំដូចជាឮនរណាា្សក់យំ ដហើយខ្ុំសួរថា ដម្រត្សុី ( ) ខ្រនដទ្  ដម្រត្សុី បាន
ដឆែើយ ដោយពសាយរទ្ប់អាររែណ៍របស់គ្ត្់ថា ដលាកម្រគូ ដត្ើានដរឿងអ្វីដកើត្ដ ើងដៅរដឋអ្ ូ
តាចំដ ះលុយទំងដនះ  ដត្ើនាងចង់និយយពីអ្វីដៅ ដត្ើានអ្វីដកើត្ដ ើងចំដ ះលុយ
ដនាះ នាងត្បថា ដពលខ្ុំដបើកកាបូប ដហើយចាក់វាោក់ដលើត្ុដដើរសបីរប់ ម្រសាប់ខ្ត្ានការ
ចាក់ដម្របងតាំងពីម្រពះជាាចសស់យ សងខលសំងរហូត្ដ្វើឱសយខ្ុំដួល។ ដលខា្សក់ដទ្ៀត្ខ្ដលបានឮ
ម្រពឹត្តិការណ៍ដនាះ បានចូលរកដរើលថាានដរឿងអ្ីដកើត្ដ ើង ដហើយអ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់
បានប ះទ្ងគិចគ្ត្់ដូចគ្្សនឹងខ្ុំខ្ដរ! ដត្ើានដរឿងអ្វីដកើត្ដ ើងចំដ ះលុយដនាះដៅ ដលាកម្រគូ
ខ្ុំបានម្របាប់គ្ត្់ពីអ្វីខ្ដលដកើត្ដ ើងដៅអ្ ូតា និងការចាក់ខ្ម្របងតាំងដ៏ខលសំងកាលស ដៅទ្ីដនាះ
ដពលខ្ុំម្របរូលត្ង្វសយ ក៏ប ុខ្នតដម្រៅពីដនាះដូចជាគ្្សនអ្វីដទ្ៀត្ដទ្។ ខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្ទ្ទ្ួលសាគសល់ថា ខ្ុំ
ចង់ដឹងចង់ឮខលសំងណាស់ពីអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើង ដោយសារខ្ត្ខ្ុំរិនខ្ដលឮពីដរឿងខ្បបដនះ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ពីរុនរកដទ្។ ដទះបីជាខ្ុំរិនយល់ពីវា ខ្ត្វាម្របាកដណាស់ថា វាជាការចាក់ដម្របងតាំងរកពី
ការម្របជុំដនាះ ដៅដលើលុយដនាះ! គឺជាការពិត្!

 ដយើងបានចាប់ដផតើរដ្វើសននិបាត្ខ្ដលានដោ្សះថា បដិវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដៅទ្ូទំង
ម្របដទ្ស ដៅកនុងម្រកុរជំនុំត្ូច្ំជាដម្រចើន ដៅទ្ីណាក៏ដោយឱសយខ្ត្ានរនុសសសសាតសប់។ ដទះបីជា
ដយើងដរើលដឃើញអ្័ពទពណ៌ដខៀវ ខ្ត្ដពលខែះ ក៏ការចាក់ដម្របងតាំងខ្ត្ងខ្ត្ានសភាពខលសំងកាលស
ខ្ដរ។ ដូចជាដៅអាល់បានី និងការថាវសយត្ង្វសយពីម្រកុរជំនុំជនជាត្ិដដើរអាដររិកដៅរដឋអ្ ូតា
ខ្ដរ ការចាក់ដម្របងតាំងខ្ដលដៅដសសសល់ គឺសថិត្ដៅដលើត្ង្វសយដនាះផ្ទសល់ខ្ត្រតង។ ខ្ុំកត្់
សាកសល់ដរើលដឃើញថា បនាទសប់ពីការម្របជុំ ដហើយត្ង្វសយម្រត្ូវយករករប់ ដពលរនុសសសចាប់
កាន់កាក់រួយពីត្ង្វសយដនាះ ដគនឹងចាប់ដផតើរញ័រដម្រការអ្ំណាចននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ ដរឿង
រសា សងដទ្ៀត្ខ្ដលគួរឱសយចាប់អាររែណ៍ខ្ដលដយើងកត្់សាកសល់ដឃើញថា ម្រគប់ចំខ្ណកននលុយ 
ឬរូលបសបទនបម្រត្ានភាពខុសខ្បែកគ្្ស។ លុយទំងដនាះរិនានកម្ររិត្ននការចាក់ដម្របង
តាំងដូចគ្្សដទ្។ ដម្រកាយរកដទ្ើបខ្ុំដឹងថា ដនះគឺជាលទ្ធផលននជំដនឿខ្ដលបានបង្ហសញដចញ
រក ដៅកនុងត្ង្វសយខ្ដលបុគគលា្សក់ៗថាវសយ។ ពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស់!

ដៅកនុងដស រីដសៀវដៅ បដិវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ានដរដរៀនម្របាំវគគ ខ្ដលខ្ុំបាន
បដម្រងៀនដៅកនុងការម្របជុំដំបូងដៅអាល់បានី។ ជាការពិត្ណាស់ដសៀវដៅទំងដនះ ខ្វងជាងស
ននិបាត្ដំបូងបនតិចដហើយ។ ខ្ុំដជឿជាក់ថាដពលអ្នកចាប់ដផតើរសិកសាពីម្រពះរជសយ ដូចជាម្ររិនោ 
និងខ្ុំ វានឹងផ្លសស់បតូររដបៀបខ្ដលអ្នកដរើលដៅអ្វីម្រគប់យ សង ដឃើញដូចដយើងពីរុនខ្ដរ។ 
ដសៀវដៅដនះគឺជាដស រីទ្ី៣ ខ្ដលពីរុនានដោ្សះថា ម្រទ្ពសយសរសបត្តិតាររយៈម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ ដពលខ្ដលខ្ុំបដម្រងៀនដៅអាល់បានី។ ខ្ុំដជឿថាដោ្សះដនាះដៅខ្ត្ជាការពិត្កនុងដពល
បចចុបសបននដនះ។ វានឹងកាលសយជាយុទ្ធសាស្រសតខ្ដលបានទ្ទ្ួលការដលើកទ្ឹកចិត្តពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ ខ្ដលនឹងនាំឱសយអ្នកបានចម្ររុងចដម្ររើន។ កតីសងសឃឹររបស់ខ្ុំគឺថា តាររយៈដសៀវដៅដនះ 
អ្នកនឹងដរៀនពីរដបៀបខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដ្វើការដៅដលើខ្ផនដីដនះ ដដើរសបីនាំយុទ្ធសាស្រសត
ទំងដនះបានសដម្ររចដ ើង។ 
 



សសចក្តីស្តើម 

ជំពូក្ ១ 
ទ្ទ្ង់ចង់ឱ្យពួក្ស ើងស្វើអ្វី? 

ដៅដពលខ្ដលខ្ុំដទ្ើបម្រត្លប់រកពីម្របដទ្សអាល់បានីដំបូង ខ្ុំានអាររែណ៍សែុគ
សា្សញខ្រនខ្ទ្ន។ ឥទ្ធិពលននអ្វីខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់បានដ្វើកនុងជីវិត្របស់ពួកដយើង និងបនាទសប់
រកដទ្ៀត្ រដបៀបខ្ដលម្រទ្ង់បានម្របាប់ខ្ុំថា ខ្ុំម្រត្ូវខ្ចករំខ្លកដរឿងដនះជារួយម្របជាជាត្ិនានា 
ដ្វើឱសយខ្ុំានអាររែណ៍ដលើសលប់នម្រកខ្លង។ ម្របជាជាត្ិនានា? ដៅដពលដយើងដទ្ើបដរៀបការ
ដំបូង ខ្ុំធាលសប់ម្របាប់ម្ររិនោថា ខ្ុំនឹងរិនដ្វើដំដណើរដទ្ ខ្ុំរិនខ្ដលានចិត្តចង់ដ្វើដំដណើរ
ដបសករែដៅម្របដទ្សដផសសងដទ្។ ក៏ប ុខ្នត ពិត្ណាស់ ម្រពះជាាចសស់ានគដម្រាងការដផសសង
សម្រាប់ខ្ុំ។ ខ្ុំម្រត្ូវដ្វើដំដណើរដៅម្របដទ្សនានា ដត្ើដោយរដបៀបណាដៅ? ខ្ុំានជំនួញរួយ
ខ្ដលម្រគបដណតប់ដៅត្ំបន់ភាគដម្រចើនដៅសហរដឋអាដររិក ានម្រកុរជំនុំខ្ដលម្រត្ូវដឹកនាំ ាន
ម្រគួសារខ្ដលម្រត្ូវខ្លរកសា និងានទ្ំនួលខុសម្រត្ូវជាដម្រចើនដទ្ៀត្។ ខ្ុំដរើលរិនដឃើញពីរដបៀប
ខ្ដលខ្ុំអាចដ្វើដំដណើរដៅម្របដទ្សនានាបានដទ្។ ក៏ប ុខ្នត ម្រពះជាាចសស់ានគដម្រាងការដផសសង 
ជាគដម្រាងការខ្ដលរិនត្ម្ររូវឱសយខ្ុំដ្វើដំដណើរដនាះដទ្ ជាគដម្រាងការខ្ដលខ្ុំរិនធាលសប់គិត្ដល់ 
ដហើយក៏រិនចង់គិត្អ្ំពីវាផងខ្ដរគឺ ការផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍។

ម្ររិនោ និងខ្ុំរិនានចំដណះដឹងអ្វីដសាះអ្ំពីការផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍។ ដៅដពល
ដនាះ ដយើងដៅរិនទន់បានលត្ដវនថាវសយបងគំរបស់ដយើងដៅដ ើយផង។ ក៏ប ុខ្នត ម្រទ្ង់បាន
ចាប់ដផតើរបង្ហសញដយើងអ្ំពីអ្វីខ្ដលនឹងម្រត្ូវរកដល់ និងរដបៀបដ្វើវាឱសយដកើត្ដ ើង ដហើយ
ចំណាប់អាររែណ៍របស់ដយើងានទ្ំដនារដៅរកការផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍។ ដរឿងដំបូងខ្ដលខ្ុំ
បានដរៀនគឺ ម្រត្ូវចំណាយលុយជាដម្រចើនដដើរសបីដ្វើការផសសពវផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍។ បនាទសប់ពីដ្វើ
ការបូកសរុបនលែចំណាយទំងអ្ស់រក ដយើងដឃើញថា វាម្រត្ូវចំណាយម្របាក់អ្ស់ម្របខ្ហល 
៣០រុឺនដុលាលសរ ដដើរសបីដបើកដំដណើរការការផសសពវផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍ឆ្សំដំបូង។ និយយឱសយ
ដសា្សះម្រត្ង់ ខ្ុំទ្ទ្ួលសាគសល់ថា ខ្ុំពិត្ជាានការភាញសក់ដផអើលចំដ ះត្នរែននការផសាយតារទ្ូរទ្
សសសន៍។ បញ្ហស្ំគឺថា ម្រកុរជំនុំរបស់ដយើងានគដម្រាងលវិកាដម្រចើនដល់កម្ររិត្អ្ត្ិបសបរារួចដៅ

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដហើយ ដោយសារដយើងកំពុងសាងសង់រជសឈរណឌលឥ ូវដនះ ខ្ដលជាអ្គ្រព័នធកិចចរបស់
ដយើង ដហើយដយើងរិនានលវិកាបខ្នថរដទ្ៀត្សម្រាប់ការផសសពវផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍ដទ្។ 
ដូដចនះ ខ្ុំបានម្របាប់ម្រទ្ង់ថា ដយើងរិនានលវិកា ដដើរសបីដបើកដំដណើរការការផសសពវផសាយតារ
ទ្ូរទ្សសសន៍ដពលឥ ូវដនះដទ្។ ខ្ុំចាំថា ម្រទ្ង់បានយល់ម្រសបជារួយខ្ុំ ដហើយបានានបនទូល
ថា «ម្រត្ូវដហើយ ដហើយដនះជារូលដហត្ុខ្ដលកូន និងម្ររិនោ ម្រត្ូវដចញនលែចំណាយទំង
ដនះ!»

ដបើនិយយថា ដយើងម្រគ្ន់ខ្ត្ានអាររែណ៍ដលើសលប់បនតិចបនតួច វារិនម្រត្ឹរម្រត្ូវ
ដនាះដទ្ ជាពិដសសដពលខ្ដលដយើងកំពុងខ្ត្សាងសង់អ្គ្រខ្ដលានគដម្រាងលវិកាពី
ម្របាំរួយដៅម្របាំពីរលានដុលាលសរ។ សូរដជឿខ្ុំដៅ គដម្រាងសាងសង់អ្គ្ររជសឈរណឌលឥ ូវ
ដនះ គឺជាកិចចការខ្ដលម្រត្ូវដម្របើជំដនឿដ៏ដម្រចើនដលើសលប់ ដហើយម្រត្ូវដម្របើ្នធានទំងប ុនា្សន
ខ្ដលដយើងទ្ទ្ួលបាន។ ដលើសពីដនះដៅដទ្ៀត្ ម្ររិនោ និងខ្ុំបានដបតជាញសចិត្តថាវសយលវិកាចំនួន 
២៥រុឺនដុលាលសរសម្រាប់គដម្រាងអ្គ្រដនះ ដហើយដៅដពលដនាះ ដយើងរិនទន់ានលុយថាវសយ
តារការសនសារបស់ដយើងដៅដ ើយដទ្។ ដបើខ្លរ៣០រុឺនដុលាលសរពីដលើចំនួនដនះដទ្ៀត្ ដៅកនុង
ឆ្សំខ្ត្រួយ វាហ្ក់ដូចជាដៅរិនរួចដទ្។   

ខ្ុំដឹងថាដំដណើរខ្ដលខ្ុំកំពុងឆែងកាត្់ គឺរកពីម្រពះជាាចសស់ ដហើយការសនសារបស់
ម្រទ្ង់កនុងការផគត្់ផគង់សម្រាប់អ្វីៗម្រគប់យ សងខ្ដលម្រទ្ង់សពវម្រពះហឫទ្័យឱសយខ្ុំដ្វើ ដៅខ្ត្ដក់
ជាប់កនុងវិញ្ញសណរបស់ខ្ុំ។ ដទះជាយ សងដនះកតី តារលកខណៈ្រែជាត្ិ ឬកនុងនារជារនុសសស
ា្សក់ ខ្ុំដរើលរិនដឃើញពីរដបៀបខ្ដលម្ររិនោ និងខ្ុំអាចដចញនលែចំណាយ៣០រុឺនដុលាលសរ 
បខ្នថរដលើអ្វីដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដលដយើងកំពុងខ្ត្ដ្វើដនាះដទ្។

ខ្ុំដឹងថាម្រពះជាាចសស់ម្រទ្ង់ដសា្សះម្រត្ង់នឹងម្រពះបនទូលសនសារបស់ម្រទ្ង់ ដហើយខ្ុំក៏ដឹង
ថា ខ្ុំម្រត្ូវដបាះជំហ្នដោយជំដនឿ ដោយដជឿជាក់ថាម្រទ្ង់នឹងបង្ហសញផែូវ។ ដបើអាច ខ្ុំពិត្ជា
ចង់ម្របាប់អ្នកថា ខ្ុំានទ្ំនុកចិត្ត ដហើយគ្្សនការម្រពួយបាររភចំដ ះការសដម្ររចចិត្តរួយដនះ
ដទ្ ក៏ប ុខ្នតខ្ុំរិនអាចដនាះដទ្។ ម្រកុរជំនុំបានដម្របើម្របាស់ម្រគប់កាក់ដសនទំងអ្ស់ខ្ដលដយើង
ទ្ទ្ួលបានដដើរសបីការសាងសង់អ្គ្រ។ រល់លវិកាផ្ទសល់ខែួនរបស់ខ្ុំម្រត្ូវបានដម្របើសម្រាប់
ត្ង្វសយសនសា២៥រុឺនដុលាលសរ ដហើយខ្ផនកជាដម្រចើនដផសសងដទ្ៀត្ននជំនួញរបស់ខ្ុំក៏ម្រត្ូវការលវិកា
ផងខ្ដរកនុងឆ្សំដនាះ។ ពិត្ជារិនានលវិកា៣០រុឺនដុលាលសរ ខ្ដលជានលែចាប់ដផតើរដំដណើរការការ
ផសសពវផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍ដទ្!



ទ្ទ្ង់ចង់ឱយ្ពួក្ស ើងស្វើអ្វី? 
ម្ររិនោ និងខ្ុំបានានគដម្រាងដ្វើវិសសសរកាលរយៈ

ដពលពីរសបាតសហ៍ដៅដកាះហ្នវ៉ៃ ដហើយបនាទសប់ពីដពលខ្ុំ
ម្រត្លប់រកផទះវិញ ខ្ុំនឹងម្រត្ូវចុះកិចចសនសាដលើគដម្រាង
ផសសពវផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍។ ខ្ុំពិត្ជាដពញចិត្តនឹងដកាះ
ហ្នវ៉ៃ ក៏ប ុខ្នត ខ្ុំក៏ម្រត្ូវសារភាពតារម្រត្ង់ថា វាពិបាក
បនតិចកនុងការានអាររែណ៍សម្រាកទំងម្រសុង ដៅដពល
ទ្រងន់ននការសដម្ររចចិត្តខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវដ្វើ បនាទសប់ពីម្រត្លប់
រកផទះវិញ រិនអាចដកដចញពីចិត្តគំនិត្របស់ខ្ុំបាន។ 
ដម្រៅពីខ្ផនកលវិកា ខ្ុំក៏រិនទន់ដម្រត្ៀរខែួនរួចរល់កនុងការ

ផសសពវផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍ខ្ដរ ដោយសារខ្ុំានអាររែណ៍រិនសុខម្រសួលដពលនិយយដៅពី
រុខកាដររ ស។ ខ្ុំអាចនិយយជារួយរនុសសសរប់ ន់អ្នកកនុងការម្របជុំ ក៏ប ុខ្នតដពលដៅពីរុខ
កាដររ ស ខ្ុំម្រសាប់ខ្ត្ានអាររែណ៍ភ័យត្ក់សែុត្។ ដៅកនុងខួរកសាល និងវិញ្ញសណរបស់ខ្ុំ ខ្ុំបាន
ត្យុទ្ធម្របឆំងនឹងវិញ្ញសណននដសចកតីភ័យខលសច ដពលដ្វើការសដម្ររចចិត្តរួយដនះ។

 ដទះបីខ្ុំដឹងថា ខ្ុំពិត្ជាបានឮពីម្រពះជាាចសស់ក៏ពិត្ខ្រន ក៏ប ុខ្នត ខ្ុំដៅខ្ត្ម្របឈរ
រុខនឹងការពិត្រួយដនះ គឺខ្ុំគ្្សនលុយដទ្។ រុខជំនួញរបស់ខ្ុំក៏តានត្ឹងខ្ផនកលវិកាកនុងឆ្សំ
ដនះ ដហើយខ្ុំពិត្ជារិនអាចដរើលដឃើញថា វាអាចដៅរួចដោយរដបៀបណាដទ្។ បាទ្! វាជាដស
ចកតីភ័យខលសច ដហើយវាការខ្ដលរិនដជឿ។ ខ្ុំដឹងដហើយ។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ចង់បង្ហសញភាពដសា្សះម្រត្ង់
ដៅទ្ីដនះ។ ខ្ុំដឹងថា ខ្ុំម្រត្ូវទ្ុកចិត្តដលើម្រពះបនទូលសនសា ឈប់សរែឹងដរើលអ្វីខ្ដលខ្ុំាន និង
សរែឹងដរើលម្រពះបនទូលសនសារបស់ម្រទ្ង់វិញ។ ម្រទ្ង់បានានបនទូលថា ម្រទ្ង់នឹងដចញនលែ
ចំណាយ! កំ ុងដពលដនាះ ពួកដយើងទ្ទ្ួលបានកាក់ាសរួយដៅដពលទ្ទ្ួលម្របាក់ត្ង្វស
យ។ និយយតារម្រត្ង់ដៅ ខ្ុំរិនធាលសប់ដឃើញកាក់ាសពីរុនដទ្។ ដៅដពលខ្ុំកាន់កាក់ាស
ដនាះ ម្រទ្ង់បានានបនទូលរកខ្ុំ។ «ដូចខ្ដលដយើងបានបង្ហសញដពម្រត្ុស ពីកខ្នែងខ្ដលម្រត្ូវ
យកកាក់ដដើរសបីបង់ពនធ ដយើងនឹងបង្ហសញកូន ពីកខ្នែងខ្ដលម្រត្ូវរកម្របាក់ ដដើរសបីបង់នលែ
ចំណាយសម្រាប់ការផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍ផងខ្ដរ។»

 ខ្ុំបានយកកាក់ាសដនះដៅជារួយខ្ុំ ដពលខ្ដលដយើងដ្វើដំដណើរកំសានតដៅដកាះ
ហ្នវ៉ៃ។ ខ្ុំបានដដើរដលើដឆនរខសាច់ និងអ្្ិសាឋសន ដោយកាន់កាក់ដនាះជាប់នឹងនដ ដដើរសបីរំលឹកខ្ុំ
ថា ម្រពះជាាចសស់បានបង់នលែចំណាយរួចរល់ដហើយ។ ដំដណើរអ្្ិសាឋសនរបស់ខ្ុំដៅតារដឆនរ
ខសាច់ានលកខណៈខ្បបដនះ៖ បនាទសប់ពីបានអ្្ិសាឋសនដោយវិញ្ញសណរួយរយៈដពលរក ខ្ុំ

ខ្ញុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ព្រង់
ស ្ាះព្រង់នឹងព្រះបនទូល
សនាារបស់ព្រង់ ស ើយខ្ញុំក៏
ដឹងថា ខ្ញុំព្រូវស ះជុំហាន
សោយជុំសនឿ សោយសជឿជាក់
ថាព្រង់នឹងបង្ហាញផ្លូវ។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ានសនតិភាពកនុងចិត្តដដើរសបីចុះហត្ថដលខដលើកិចចសនសា ដហើយដពលខ្ដលចាប់ដផតើរដដើរ
ម្រត្លប់ដៅផទះកំសានតវិញ ដពលដដើរបានពី៦ដៅ១៥ខ្រ ម្រត្ គំនិត្របស់ខ្ុំចាប់ដផតើរខ្ម្រសកោក់ខ្ុំ
ជាលែីរតងដទ្ៀត្ថា គ្្សនវិ្ីណាតារខ្បប្រែជាត្ិ ខ្ដលអាចរកលុយចំនួនប ុណណឹងបានដទ្។ 
តារភាពពិត្ជាក់ខ្សតង ដយើងគ្្សនលុយដទ្ ដហើយក៏រិនដឹងពីរដបៀបដ្វើការផសសពវផសាយតារ
ទ្ូរទ្សសសន៍ ក៏រិនានឧបករណ៍ ដហើយរិនានអ្វីៗជាដម្រចើនដទ្ៀត្។ ប ុខ្នតដៅកនុងវិញ្ញសណរបស់
ខ្ុំ ខ្ុំដៅខ្ត្ចាំអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់បានានម្រពះបនទូលរកកាន់ខ្ុំដៅម្របដទ្សអាល់បានី ខ្ដលថាម្រគប់
ទ្ីកខ្នែងខ្ដលម្រទ្ង់បញ្ជូនខ្ុំដៅ ម្រទ្ង់នឹងផគត្់ផគង់។ ដពលខ្ដលដរឿងដនះដកើត្ដ ើង វាគឺដល់ខ្ខ
ឧសភាដៅដហើយ ដហើយដបើតារការជាក់ខ្សតង ខ្ុំម្រត្ូវរកលុយឱសយបាន៣០រុឺនដុលាលសរ ដៅចុង
ឆ្សំដនាះ ដទ្ើបការផសសពវផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍អាចដកើត្ានដ ើងបាន។ ជារួយរយៈដពលដ៏ខែី
ខ្បបដនះ វាកាន់ខ្ត្ពិបាកដ្វើឱសយការដនះដកើត្ដ ើងជាងរុនដៅដទ្ៀត្។

 វិញ្ញសណននដសចកតីភ័យខលសចក៏និយយរកកាន់ខ្ុំ លសបងលទ្ំនុកចិត្តរបស់ខ្ុំដលើម្រពះ
បនទូលសនសា។ «ឯងបដម្រងៀនដគពីភាពដសា្សះម្រត្ង់ខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ ដហើយឥ ូវដនះវាយ សងដរ ច
ខ្ដរ ខ្ដលឯងរិនអាចបង់នលែចំណាយដនះបាន?» ដូដចនះខ្ុំក៏ង្កដម្រកាយ ម្រត្លប់ដៅដឆនរខសាច់
វិញ ដដើរសបីអ្្ិសាឋសន និងខ្កខ្ម្របចិត្តគំនិត្ដៅតារម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះ រហូត្ទល់ខ្ត្ខ្ុំាន
សនតិភាពកនុងចិត្តវិញ។ ខ្ុំម្រត្លប់ដៅវិញដៅរក ដោយត្យុទ្ធទំងកនុងគំនិត្ និងវិញ្ញសណ 
ទក់ទ្ងនឹងកិចចសនសារួយដនះ អ្ស់រយៈដពលរួយសបាតសហ៍ រហូត្ទល់ខ្ត្ខ្ុំដឹងថា អ្វីៗនឹង
រិនអ្ីដទ្ ដហើយដសចកតីភ័យខលសចក៏រិនអាចដ្វើទ្ុកខបុកដរនញដល់ខ្ុំជារួយនឹងគំនិត្អ្វិជជ
ានដទ្ៀត្។ ម្ររិនោ និងខ្ុំរិនដឹងថានឹងរកលុយរកពីណាដទ្ ក៏ប ុខ្នតដយើងម្របាកដកនុងចិត្ត
ថា ដយើងបានឮពីម្រពះជាាចសស់។ ដូដចនះ ដពលខ្ដលខ្ុំម្រត្លប់រកផទះវិញ ខ្ុំបានចុះហត្ថដលខ
ដលើកិចចសនសា ដហើយបនាទសប់រកដយើងបានរិះរកវិ្ីដដើរសបីដ្វើឱសយការដនះដកើត្ដ ើង។ 

 ទក់ទ្ងនឹងខ្ផនកលវិកា ប ុនា្សនខ្ខរុនដពលវិសសសរកាលដៅដកាះហ្នវ៉ៃ ដោយការ 
អ្សាចសរសយ ខ្ុំបានទ្ទ្ួលទ្ូរស័ពទពីបុរសា្សក់ដៅទ្ីម្រកុងអាត្ែង់តា ខ្ដលខ្ុំរិនធាលសប់សាគសល់គ្ត្់ពី
រុនរកដទ្។ គ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំថា គ្ត្់បានអានដសៀវដៅរបស់ខ្ុំ សតីអ្ំពីហិរញ្ញវត្ថុ ដហើយគ្ត្់
ចូលចិត្តវា។ ដៅដពលដនាះ ដសៀវដៅរបស់ខ្ុំម្រត្ូវបានដបាះពុរពផសាយដោយខែួនឯង ដហើយរិន
បានលក់ដៅកខ្នែងណាដផសសង ដម្រៅពីទ្ីម្រកុងខ្ដលខ្ុំកំពុងរស់ដៅដទ្។ ក៏ប ុខ្នតានបុគគលិក
របស់ខ្ុំា្សក់បានដ្វើវិសសសរកាលដៅទ្ីម្រកុងអាត្ែង់តា ដហើយបានជខ្ជកគ្្សដលងជារួយបុរស
ា្សក់ដនះ ខ្ដលគ្ត្់បានជួបដោយនចដនសយដៅឯម្រពលានយនតដហ្ះ។ បុគគលិករបស់ខ្ុំគ្ប់
ជួនបានយកដសៀវដៅដនះដៅជារួយ ដហើយក៏បានឱសយវាដៅគ្ត្់។ 



ទ្ទ្ង់ចង់ឱយ្ពួក្ស ើងស្វើអ្វី? 
 ដូដចនះបនាទសប់ពីគ្ត្់បានអានវារួចដហើយ គ្ត្់បានចាប់អាររែណ៍ដលើវាខលសំងខ្រនខ្ទ្ន 
ខ្ដលគ្ត្់បាននិយយថា ម្រត្ូវខ្ត្ជួបនិយយជារួយខ្ុំ។ ដយើងបានជខ្ជកគ្្សអ្ស់រយៈដពល
ជាយូរ ដហើយគ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំថា គ្ត្់ជាអ្នកដ្វើដំដណើរផសាយដំណឹងលអ ដោយដផ្តសត្ដលើ
ម្របដទ្សបរដទ្ស ជាការដោងចាប់ចរសបងរបស់គ្ត្់។ គ្ត្់បានសួរខ្ុំថា ដត្ើដយើងអាចជួបគ្្ស
ដពលណារួយបានខ្ដរឬដទ្? ខ្ុំក៏ម្របាប់គ្ត្់វិញថា ខ្ុំនឹងដៅអាកាសយនោឋសនអាត្ែង់តាកនុង
រយៈដពលម្របខ្ហលរួយខ្ខខងរុខដនះ ដដើរសបីការម្របជុំរួយ បនាទសប់ពីវិសសសរកាលរបស់ខ្ុំ។ 
ដយើងក៏បានយល់ម្រពរកនុងការជួបគ្្ស។ ដៅដពលដយើងបានជួបគ្្ស ការសនទនារបស់ដយើងពិត្
ជាលអខ្រនខ្ទ្ន។ ខ្ុំពិត្ជារីករយខ្ដលបានសាតសប់នូវដរឿងរ សវននការអ្សាចសរសយ និងដម្រគ្ះថា្សក់ 
ខ្ដលគ្ត្់ម្រត្ូវម្របឈរជាញឹកញាប់ដៅដពលខ្ដលគ្ត្់ដ្វើដំដណើរ។ ក៏ប ុខ្នតម្របធានបទ្ខ្ដល
ភាជសប់ទ្ំនាក់ទ្ំនងដយើងទំងពីរគឺទក់ទ្ងនឹងដរឿងហិរញ្ញវត្ថុ។ គ្ត្់ហ្ក់ដូចជាចាប់អាររែណ៍
នឹងដសៀវដៅរបស់ខ្ុំ ម្រពរទំងដរឿងខ្ដលខ្ុំានដសរីភាពពីបំណុល។

 អ្ំ ុងដពលននការសនទនារបស់ដយើង គ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំថា គ្ត្់ដទ្ើបម្រត្លប់រកពី
ម្រកុងឆ ុត្ ខ្ដលគ្ត្់ជាដភ្ៀវដៅកនុងករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍រួយ ដហើយគ្ត្់ានអាររែណ៍ថា 
ដរឿងរ សវហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ុំ អាចជាដរឿងដ៏លអរួយសម្រាប់ករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ដនាះ។ គ្ត្់បាន
ម្របាប់ខ្ុំថា គ្ត្់នឹងឱសយដសៀវដៅរបស់ខ្ុំដៅពួកដគ ដហើយនិងម្របាប់ពួកដគអ្ំពីខ្ុំ។ ដពលខ្ុំ
ឮដូដចនះ ខ្ុំានអាររែណ៍ភាញសក់ដផអើលចំដ ះដំដណើរដរឿងទំងរូល។

 ខ្ុំរិនខ្ដលធាលសប់ឮករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ខ្ដលគ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំដទ្ ក៏ប ុខ្នតប ុនា្សនសបាតសហ៍
ដម្រកាយរក ខ្ុំបានទ្ទ្ួលទ្ូរស័ពទពីនាយកករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ដនាះ អ្ដញ្ជើញខ្ុំឱសយចូលរួរករែវិ្ី
ទ្ូរទ្សសសន៍របស់គ្ត្់។ ត្ម្ររូវការរួយ ដដើរសបីអាចជាដភ្ៀវដៅកនុងករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ដនាះ គឺម្រត្ូវ
ានផលិត្ផលរួយខ្ដលពួកដគអាចផតល់ជូនទ្សសសនិកជនតារទ្ូរទ្សសសន៍។ ដូដចនះខ្ុំបាន
ម្របាប់គ្ត្់វិញថា ខ្ុំានសុីរីចំនួន៥ អ្ំពីការបដម្រងៀន «បដិវត្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ុំ»។ គ្ត្់បាន
និយយថា វាជាការលអម្របដសើរណាស់ ដហើយពួកដយើងក៏បានម្រពរដម្រពៀងគ្្សដលើត្នរែ ខ្ដលខ្ុំ
ផគត្់ផគង់ពួកដគជារួយនឹងសុីរីទំងដនាះ។ ពិត្ម្របាកដណាស់ ខ្ុំបានផតល់ត្នរែដបាះដុំដល់ពួក
ដគ ក៏ប ុខ្នតដទះបីវាជាត្នរែដបាះដុំក៏ដោយ ក៏ដយើងដៅខ្ត្អាចានម្របាក់ចំដណញខែះសម្រាប់
ព័នធកិចចរបស់ដយើងខ្ដរ។ ពិត្ជាអ្សាចសរសយខលសំងណាស់ ករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ដនាះទ្ទ្ួលបាន
ដជាគជ័យយ សងខលសំង ដហើយដយើងបានលក់សុីរីអ្ស់រប់សិប ន់សុីរី។ ម្របាក់ចំណូលពីការ
លក់សុីរីដនះានចំនួនរប់សិប ន់ដុលាលសរ បានចូលកនុងគដម្រាងលវិកាសម្រាប់ករែវិ្ី



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ទ្ូរទ្សសសន៍របស់ដយើង ខ្ដលខ្ុំរិនបានដឹងអ្ំពីម្របភពរបស់វា ដពលខ្ដលខ្ុំបានចុះកិចចសនសា
ដនាះដទ្។

 បនាទសប់រកដទ្ៀត្ ានការភាញសក់ដផអើលរួយដទ្ៀត្បានដកើត្ដ ើង បុរសា្សក់ដៅកនុង
ម្រកុរជំនុំរបស់ខ្ុំ ខ្ដលដពលដំបូងខ្ដលគ្ត្់បានរកដល់ម្រកុរជំនុំដយើង គ្ត្់ោច់នយ  ដហើយ
ដរៀបនឹងម្រត្ូវបានដគបដណតញដចញពីផទះកាលពីប ុនា្សនឆ្សំរុនដនះ គ្ត្់បានរកជួបខ្ុំ ដហើយ
បានម្របាប់ថា ចង់ជួយផគត្់ផគង់លវិកាសម្រាប់គដម្រាងទ្ូរទ្សសសន៍របស់ដយើង។ គ្ត្់បានអ្នុវត្ត
តារអ្វី ខ្ដលគ្ត្់បានឮពីការអ្្ិបសាយអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ ដហើយគ្ត្់រិនម្រកដូចដពល
រុនដនាះដទ្។ គ្ត្់បានឱសយម្របាក់ចំនួន១២រុឺនដុលាលសរ សម្រាប់ព័នធកិចចទ្ូរទ្សសសន៍របស់ដយើង!

 សរុបចំនួនលុយខ្ដលបានរកពីការលក់សុីរី អ្ំដណាយពីរិត្តរបស់ខ្ុំកនុងម្រកុរជំនុំ 
និងអ្ំដណាយដផសសងដទ្ៀត្ ម្ររិនោ និងខ្ុំរិនចាំបាច់ដចញលុយផ្ទសល់ខែួន សម្រាប់ករែវិ្ី
ទ្ូរទ្សសសន៍ឆ្សំទ្ីរួយដនាះដទ្!  ម្រពះជាាចសស់ម្រទ្ង់ពិត្ជាដសា្សះម្រត្ង់ចំដ ះម្រពះបនទូលសនសារបស់
ម្រទ្ង់។ ម្រទ្ង់បានសនសាថា ម្រទ្ង់នឹងផគត្់ផគង់ ដហើយម្រទ្ង់ពិត្ជាបានផគត្់ផគង់ពិត្ខ្រន។ រិនអ្ីដទ្ 
បញ្ហស ក់កណាដសលម្រត្ូវបានដោះម្រសាយរួចរល់ដហើយ ប ុខ្នតខ្ុំដៅានបញ្ហស្ំរួយដទ្ៀត្
ខ្ដលម្រត្ូវដោះម្រសាយផងខ្ដរ។ ដូចខ្ដលខ្ុំបាននិយយពីដដើររក ខ្ុំរិនានចំដណះដឹងអ្ំពី
ការផសសពវផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍ដទ្! 

 ដៅរដូវសែឹកដឈើម្រជុះឆ្សំដនាះ ម្ររិនោ ម្រត្ូវបានដគអ្ដញ្ជើញឱសយចូលរួរសននិបាត្ស្រសតី
ម្រគិសដបរិស័ទ្ដ៏្ំរួយ ដហើយម្រត្ូវបានអ្ដញ្ជើញឱសយសម្រាកដៅបនទប់សម្រាប់សម្រាកជារួយ
ដភ្ៀវដនទ្ដទ្ៀត្ កនុងចដនាលសះដពលម្របជុំ។ ម្ររិនោពិត្ជាានកិត្តិយសខលសំងណាស់ ខ្ដលម្រត្ូវបាន
ដគអ្ដញ្ជើញ ដហើយគ្ត្់ពិត្ជារំដភើបណាស់ខ្ដលបានដៅចូលរួរ។ បនាទសប់ពីវគគរួយបាន
បញ្ចប់ គ្ត្់បានអ្ងគុយចុះដដើរសបីញា សំអាហ្រនលងម្រត្ង់ ានស្រសតីា្សក់ខ្ដលគ្ត្់រិនធាលសប់សាគសល់ពី
រុនបានអ្ងគុយខ្កសបរគ្ត្់។ បនាទសប់ពីការខ្ណនាំខែួនដៅវិញដៅរករួចរក ភាលសរៗដនាះស្រសតីា្សក់
ដនាះបានសួរគ្ត្់ថា «ដូដចនះ ដត្ើអ្នកកំពុងខ្ត្ដ្វើករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ដហើយឬ?» ម្ររិនោ ដរៀងភាញសក់
ដផអើលបនតិច ដហើយក៏បានដឆែើយថា «ដៅដទ្។ ប ុខ្នតពួកដយើងកំពុងខ្ត្គិត្អ្ំពីវា»។ បនាទសប់រក
ស្រសតីា្សក់ដនាះបាននិយយថា «ចាស ម្របសិនដបើអ្នកដ្វើវា អ្នកអាចទក់ទ្ងដៅបុរសា្សក់ដនះ 
គ្ត្់អាចជួយអ្នកបាន។» ម្ររិនោបានសរដសរដលខទ្ូរស័ពទ និងអ្ ៊ីខ្រ ល ខ្ដលស្រសតីា្សក់ដនាះ
ឱសយ ដហើយបានោក់វាកនុងកាបូបរបស់គ្ត្់។



ទ្ទ្ង់ចង់ឱយ្ពួក្ស ើងស្វើអ្វី? 
 ពីរបីសបាតសហ៍បានកនែងផុត្ដៅ ដហើយគ្ត្់បានដភែចអ្ំពីម្រកោសដលខទ្ូរស័ពទ និង
អ្ ៊ីខ្រ ល ខ្ដលគ្ត្់បានោក់កនុងកាបូបគ្ត្់។ ដៅយប់រួយដនាះ គ្ត្់រកដឃើញម្រកោសដនាះ 
ដហើយគ្ត្់ក៏បានសរដសរអ្ ៊ីខ្រ លដៅបុរសា្សក់ដនាះ។ បុរសដនាះហ្ក់ដូចជាចាប់អាររែណ៍ 
ដហើយបានដសនើសុំឱសយម្ររិនោដផ្ើសុីរី «បដិវត្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ុំ» ដៅឱសយគ្ត្់។ រួយសបាតសហ៍
ដម្រកាយរក ជំនួយការរបស់គ្ត្់បានទ្ូរស័ពទរកដយើងវិញ ដហើយបានម្របាប់ដយើងថា ម្របធាន
របស់គ្ត្់ពិត្ជាចាប់អាររែណ៍ ដហើយចង់ជួបពួកដយើងដៅសននិបាត្ម្របចាំឆ្សំរបស់អ្នកផសសពវ
ផសាយសាសនាជាត្ិ ខ្ដលដៅសល់ដពលខ្ត្ពីរបីសបាតសហ៍ដទ្ៀត្ប ុដណា្សះ។ ដយើងបានម្របាប់
គ្ត្់ថា ដយើងនឹងដៅសននិបាត្ដនាះ។

 ម្ររិនោ និងខ្ុំបានដបើកឡានដៅចូលរួរសននិបាត្ដនាះ ដហើយានអាររែណ៍ភិត្
ភ័យបនតិចបនតួចរុនដពលការម្របជុំ។ ខ្ុំដទ្ើបខ្ត្ទ្ិញដខអាវឈុត្ពណ៌ដ្្សសម្រាប់ការម្របជុំដនះ 
ដោយរិនដឹងថាានការរំពឹងទ្ុកអ្វីខែះដនាះដទ្។ គ្ត្់បានដសនើសុំឱសយពួកដយើងជួបគ្ត្់ដៅ
បនទប់សណាឋសគ្របស់គ្ត្់ ដដើរសបីពិភាកសាអ្ំពីករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍។ ដៅដពលខ្ដលដយើងដ ើងដៅ
ជួបគ្ត្់ ខ្ុំបានចាំថា ពួកដយើងបានដដើរចុះដដើរដ ើងដៅសាលសណាឋសគ្ពីរបីដង រុនដពល
ខ្ដលដយើងដគ្ះទវសរបនទប់គ្ត្់ ដដើរសបីឱសយអាររែណ៍ដយើងបានសងប់បនតិច។ ដពលខ្ដលដយើងដដើរ
ចូលកនុងបនទប់គ្ត្់ ដយើងានការភាញសក់ដផអើល ដោយបានដឃើញរនុសសសរួយម្រកុរកំពុងរង់ចាំ
ជួបពួកដយើង។ ដគបានដរៀបចំដៅអ្ីជា ក់កណាដសលរងវង់ ដហើយដគោក់ពួកដយើងឱសយអ្ងគុយ
ដៅពីរុខពួកដគ។ ដយើងរិនខ្ដលធាលសប់ជួបពួកដគពីរុនរកដទ្ ប ុខ្នតពួកដគសុទ្ធខ្ត្ដសែៀក 
សដរែៀកបំ ក់យ សងនលែលនូរ។

 ពួកដយើងចាប់ដផតើរដោយនិយយដរឿងត្ូចៗសារញ្ញ្រែតា ប ុខ្នតបនាទសប់រកពួកដគ
បានចាប់ដផតើរសួរសំណួរខ្ដលទក់ទ្ងនឹងបំណងម្របាថា្សរបស់ពួកដយើងកនុងការដ្វើករែវិ្ីទ្ូរ
ទ្សសសន៍។ ខ្ុំដៅខ្ត្ចាំបានសំណួរទ្ីរួយរបស់ពួកដគ «ដត្ើដហត្ុអ្វីបានជាអ្នកចង់ដ្វើករែវិ្ី
ទ្ូរទ្សសសន៍?»។ ដទះបីខ្ុំរិនបានដឹងដៅដពលដនាះក៏ដោយថា រនុសសសខ្ដលបានជួបជុំគ្្សកនុង
បនទប់ដនាះសុទ្ធខ្ត្ជាអ្នកម្របត្ិបត្តិជាន់ខពស់ ខ្ដលរកពីខ្ផនកដផសសងៗននការផលិត្ករែវិ្ីទ្ូរទ្
សសសន៍។ ជាការពិត្ បុរសខ្ដលបាននិយយជារួយពួកដយើងបានដៅទ្ីដនាះខ្ដរ ប ុខ្នតក៏ាន
រនុសសសដនទ្ដទ្ៀត្ ខ្ដលជាអ្នកផលិត្ករែ អ្នកដ្វើទ្ីផសារ និងអ្នកដនទ្ដទ្ៀត្ ទំងអ្ស់គ្្សសួរ
សំណួរពិបាកៗ។ និយយរួរដៅ ខ្ុំានអាររែណ៍ថា ការម្របជុំដនាះានដំដណើរការលអ។ ដយើង
និយយអ្វីខ្ដលដចញពីចិត្តរបស់ដយើង រិនបានពសាយរដ្វើឱសយអ្នកណាា្សក់ចាប់អាររែណ៍
ដលើដយើងដទ្ ដយើងម្រគ្ន់ខ្ត្ខ្ចករំខ្លកដរឿងរ សវខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានដ្វើកនុងជីវិត្របស់ពួក 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដយើង។ ពួកដគហ្ក់ដូចជាដពញចិត្តនឹងនិរិត្ត និងចិត្តដឆះឆួលរបស់ពួកដយើង ដហើយបាន
ម្របាប់ពួកដយើងថា ពួកដគនឹងទ្ូរស័ពទរកដយើងវិញពីរបីសបាតសហ៍ដទ្ៀត្ ដដើរសបីពិភាកសាលរអិត្
បខ្នថរ។

ដូដចនះពីរបីសបាតសហ៍ដម្រកាយរក ដយើងក៏បាននិយយគ្្សរតងដទ្ៀត្។ ដលើកដនះពួក
ដយើងទំងអ្ស់គ្្សបានសដម្ររចចិត្តដ្វើខ្ផនការជាក់ខ្សតង សម្រាប់ការចាក់ផសាយករែវិ្ី
ទ្ូរទ្សសសន៍របស់ដយើងខ្ត្រតង។ ដៅដពលដនាះដយើងបានបញ្ចប់ការម្របជុំដោយសនែត្ថា ដយើង
ម្រគ្ន់ខ្ត្លត្ករែវិ្ីដនាះដៅផទះរបស់ដយើង ដូដចនះបុរសខ្ដលម្ររិនោបានទក់ទ្ងដៅ បានដសនើ
សុំជួបគ្្សដលើកដម្រកាយដៅផទះរបស់ដយើង គ្ត្់ចង់ដឃើញផទះរបស់ដយើង ដដើរសបីម្របាកដថាពិត្
ជាអាចលត្ដៅទ្ីដនាះបាន។

 នលងកំណត្់ននការជួបគ្្សបានរកដល់ ដហើយដយើងទំងអ្ស់គ្្សបានអ្ងគុយចុះ
ពិភាកសាគ្្ស។ រហូត្រកដល់ការជួបដលើកដនះ ដយើងពិត្ជារិនបានដឹងអ្ំពីម្របវត្តិរបស់គ្ត្់
ទក់ទ្ងនឹងការផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍ដទ្ ដយើងម្រគ្ន់ខ្ត្បានទ្ទ្ួលដលខទ្ំនាក់ទ្ំនងរបស់
គ្ត្់ពីស្រសតីា្សក់ដៅឯសននិបាត្ស្រសតីម្រគិសដបរិស័ទ្ខ្ដលម្ររិនោបានចូលរួរ។ ប ុខ្នតដៅដពល
ខ្ដលដយើងជខ្ជកគ្្សដលើកដនះ គ្ត្់បានដរៀបរប់ម្របាប់ដយើងអ្ំពីករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ទំងអ្ស់
ខ្ដលគ្ត្់ធាលសប់ផលិត្ ម្រពរទំងករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ខ្ដលគ្ត្់កំពុងខ្ត្ដ្វើដពលបចចុបសបននផងខ្ដ
រ។ ដោ្សះករែវិ្ីទំងអ្ស់ដនាះសុទ្ធខ្ត្ករែវិ្ីលសបីៗ! ខ្ុំអ្ងគុយសាតសប់ដោយចិត្តស្ប់ខ្ស្ង «ឱ
ម្រពះជាាចសស់! ដត្ើម្រទ្ង់បាននាំបុរសា្សក់ដនះ ពីទ្ីម្រកុង ូសអាន់ដជើខ្ ស រកដល់ផទះខ្ុំខ្ដល
ដៅដលើផែូវដីលំដ៏ត្ូច ដៅទ្ីជនបទ្ដនះដោយរដបៀបណា?» គ្ត្់បានយល់ម្រពរដ្វើករែវិ្ី
ទំងរូលឱសយដយើង ទំងការលត្ ការខ្កសម្ររួល និងផលិត្វាកនុងត្នរែសរររសយ។ ដយើងទំងអ្ស់
គ្្សក៏បានយល់ម្រសបថា ដយើងនឹងលត្ករែវិ្ីដៅផទះរបស់ដយើង ដោយចាប់ដផតើរលត្ដៅបនទប់
ទ្ទ្ួលដភ្ៀវ។

 នលងដំបូងននការលត្បានរកដល់ ដហើយខ្ុំសារភាពថា ខ្ុំពិត្ជាានអាររែណ៍ភ័យ។ 
ដូចខ្ុំធាលសប់បាននិយយដហើយ ថាខ្ុំគ្្សនបទ្ពិដសា្ជារួយករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ដទ្។ ខ្ុំរិនដឹង
ថាករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍គួរចាប់ដផតើរពីណាដៅណា ក៏រិនខ្ដលធាលសប់និយយចំដ ះរុខកាដររ ស វា
ជាបទ្ពិដសា្លែីសនាលសងសម្រាប់ខ្ុំ។ ខ្ុំពិត្ជារំដភើបណាស់ ខ្ដលអាចខ្ចករំខ្លកដរឿងរ សវរបស់
ខ្ុំអ្ំពីម្រពះរជសយម្រពះជាាចសស់ដៅកាន់រនុសសសដនទ្ដទ្ៀត្ ក៏ប ុខ្នតការដ្វើករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ដនះ គឺជា
ចំណុចចាប់ដផតើរដ៏គួរឱសយភ័យខលសចរួយកនុងជីវិត្របស់ខ្ុំ ខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្យកឈនះ។



ទ្ទ្ង់ចង់ឱយ្ពួក្ស ើងស្វើអ្វី? 
 ានម្រពឹត្តការណ៍ដ៏ដសាកដៅរួយបានដកើត្ដ ើងដៅនលងខ្ដលដយើងចាប់ដផតើរលត្
ដំបូង ខ្ដលបានដ្វើឱសយនលងដនាះកាន់ខ្ត្ពិបាកជាងរុនដៅដទ្ៀត្។ ផលិត្ករខ្ដលម្រត្ូវលត្ករែវិ្ី

ទ្ូរទ្សសសន៍ដពញរួយសបាតសហ៍ដនាះបានចាកដចញទំង
 ក់កណាដសលយប់។ គួរឱសយដសាកសាតសយ កូនម្របុស
របស់គ្ត្់ម្រត្ូវបានឡានអ្នកជិត្ខងកិនសាលសប់ ដៅ
ដពលដគកំពុងលយឡាន។ អ្នកជំនួយការខ្ដលាន
វត្តានដៅទ្ីដនាះបានពនសយល់ពីអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើង 
ដហើយដយើងក៏បានសដម្ររចចិត្តថារិនម្របាប់អ្នកដនទ្

ដទ្ៀត្រហូត្ដល់ចប់ការលត្។ ក៏ប ុខ្នតដទះជាយ សងណាក៏ដោយ ដយើងបានឆែងកាត្់វា។ ដយើង
បានលត្ករែវិ្ីចំនួនបីដៅនលងដនាះ ដហើយដយើងបានចាក់ផសាយករែវិ្ីដនាះជាផែូវការដលើ
កញ្ចក់ទ្ូរទ្សសសន៍។ ពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស់!

 ដៅដពលខ្ដលដយើងចាប់ដផតើរចាក់ផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍ ដយើងរិនដឹងថាម្រត្ូវបនត
បង់នលែចំណាយដោយរដបៀបណាដទ្។ ក៏ប ុខ្នតម្រពះជាាចសស់ចាប់ដផតើរបដម្រងៀនដយើងថា ម្រទ្ង់រិន
ម្រត្ឹរខ្ត្ផគត្់ផគង់ម្របាក់ចំនួន៣០រុឺនដុលាលសរ ខ្ដលដយើងម្រត្ូវការសម្រាប់ការចាប់ដផតើរប ុដណា្សះដទ្ 
ម្រទ្ង់ក៏នឹងបនតផគត្់ផគង់សម្រាប់នលែចាក់ផសាយផងខ្ដរ។ ដយើងានអ្វីជាដម្រចើនដទ្ៀត្ខ្ដលម្រត្ូវដរៀ
ន។ ដត្ើអ្នកដឹងដទ្ ដយើងរិនខ្ដលធាលសប់គិត្ថា រនុសសសចង់សាបដម្រ ះកនុងព័នធកិចចទ្ូរទ្សសសន៍
របស់ដយើងដទ្។ ដយើងពិត្ជាលងីដលងើដល់ថា្សក់ហនឹង។

 ខ្ុំចាំបានថា ដលខរបស់ខ្ុំខ្ដលានដោ្សះថាដម្រទ្សុី បានទ្ូរស័ពទរកខ្ុំពី
ការិយល័យភាលសរៗ បនាទសប់ពីករែវិជីរបស់ដយើងបានចាក់ផសាយដលើកញ្ចក់ទ្ូរទ្សសសន៍។ ដៅ
ដពលខ្ដលខ្ុំដលើកទ្ូរស័ពទគ្ត្់ ខ្ុំអាចដឹងថា គ្ត្់កំពុងខ្ត្ញ័រ។ នាងបាននិយយថា «
ដលាកម្រគូ! ានរនុសសសា្សក់ខ្ដលបានដរើលករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ដយើង បានដផ្ើរូលបសបទនបម្រត្
៥០០ដុលាលសរដល់ដយើង។ ដហើយដលាកម្រគូ! ដពលខ្ដលខ្ុំកាន់រូលបសបទនបម្រត្ដនះ ខ្ុំាន
អាររែណ៍ពីការចាក់ដម្របងតាំង ដូចការចាក់ដម្របងតាំងខ្ដលដៅដលើលុយ ខ្ដលដលាកម្រគូបាន
យកពីម្របដទ្សឥណាឌស។» ខ្ុំនិយយទំងរំដភើប «ពិត្ជាអ្ ៊ីចឹងខ្រនឬ?» «ពិត្ជាានរនុសសស
ដផ្ើម្របាក់ឱសយពួកដយើងខ្រន?» ខ្ុំពិត្ជារិនខ្ដលធាលសប់គិត្ថា នឹងានរនុសសសដផ្ើម្របាក់ដដើរសបីគ្ំ
ម្រទ្ការផសសពវផសាយរបស់ដយើងដទ្ រហូត្ទល់ខ្ត្ដយើងបានទ្ទ្ួលរូលបសបទនបម្រត្រួយដនាះ។ 
សូរសរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់! ានរនុសសសដផ្ើម្របាក់ជាបនតបនាទសប់ចាប់តាំងពីដពលដនាះរក 
ដោយដផ្ើរកករែវិ្ីដៅជុំវិញពិភពដលាក ឥ ូវដនះជាដរៀងរល់នលង និងដៅម្រគប់ត្ំបន់ដពល

កនញងចុំសោមបងបអូន សបើម្ន
នរោម្នាក់សកើររុកខលុំ ក 
ព្រូវឱាយគារ់អធិ ឋាន  

(យ ាកុប ៥:១៣)  
 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដវលា! វិកកយបម្រត្បានដកើនដ ើងដល់រប់លានកនុងរួយឆ្សំ ក៏ប ុខ្នតម្រពះជាាចសស់ខ្ត្ងខ្ត្បំដពញ
តារម្រពះបនទូលសនសារបស់ម្រទ្ង់ចំដ ះខ្ុំ។ ម្រទ្ង់ខ្ត្ងខ្ត្បង់នលែចំណាយ។

 ដសៀវដៅដនះនិយយអ្ំពីការរស់ដោយការសាតសប់តារ និងការខ្ណនាំពីម្រពះវិញ្ញសណ
ដ៏វិសុទ្ធ។ ទ្ីបនាទសល់អ្ំពីករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍របស់ដយើង គឺជាឧទហរណ៍ដ៏លអរួយ អ្ំពីរដបៀប
ខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធអាចដឹកនាំរនុសសសឱសយដ្វើអ្វីខ្ដលអ្សាចសរសយជាងដនះ ខ្ដលពួកដគរិន
ខ្ដលធាលសប់គិត្ដល់។ អ្វីៗខ្ដលម្រពះបានដ្វើកនុងជីវិត្របស់ដយើង គឺដកើត្ដចញពីសរត្ថភាព
របស់ដយើង ខ្ដលរិនម្រត្ឹរខ្ត្ដឹងពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយម្រពះានដំដណើរការប ុដណា្សះដទ្ ប ុខ្នត
ខ្លរទំងអាចឮការខ្ណនាំពីម្រពះជាាចសស់ ម្របាជាញស និងចដរែើយខ្ដលដយើងម្រត្ូវការផងខ្ដរ។ ដរឿង
ខ្ដលខ្ុំដទ្ើបខ្ត្បានម្របាប់អ្នកនឹងរិនអាចដកើត្ដ ើងបានដទ្ ម្របសិនដបើខ្ុំរិនដឹងពីរដបៀបឮពី
ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ ដពលខែះ ដយើងទំងអ្ស់គ្្សអាចម្របឈរនឹងសាថសនភាពខ្ដលហ្ក់ដូច
ជាអ្ស់សងសឃឹរ។ ប ុខ្នត ម្រពះជាាចសស់ានចដរែើយ។

កនុងចំដណារបងបអូន ដបើាននរណាា្សក់ដកើត្ទ្ុកខលំបាក ម្រត្ូវឱសយគ្ត្់
អ្្ិសាឋសន។ (យ សកុប ៥ ១៣)

 ដហត្ុអ្វីម្រត្ូវអ្្ិសាឋសន? ពីដម្រ ះអ្នកចង់ដឹងចដរែើយ ទ្ិសដៅ និងដំដណាះម្រសាយ
សម្រាប់បញ្ហសខ្ដលអ្នកាន។ ជាដម្រចើនដលើកដម្រចើនសា ម្ររិនោ និងខ្ុំបានខ្សវងយល់ថា ម្រពះ
ជាាចសស់អាចដ្វើដលើសពីការនឹកសា្សនរបស់ដយើងដពលខ្ដលដយើងជួបបញ្ហស។ ម្រទ្ង់នឹងជួយ
អ្នកជារួយនឹងដំដណាះម្រសាយ និងយុទ្ធសាស្រសតពិដសសៗ ដហើយដពលខែះខ្បែកៗ ដដើរសបីឱសយអ្នក
យកឈនះដលើសាថសនភាពខ្ដលអ្នកគិត្ថា រិនអាចដៅរួច។ ជាដម្រចើនដលើក សរត្ថភាពរបស់អ្នក
កនុងការសាតសប់ចដរែើយពីម្រពះ អាចជាភាពខុសគ្្សរវាងភាពដជាគជ័យ និងបរជ័យ ជិវិត្ និងដស
ចកតីសាលសប់។ ខ្ុំនឹងនិយយដម្រចើនអ្ំពីការឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះកនុងដសៀវដៅដនះ ប ុខ្នតដំបូង
ខ្ុំចង់ម្របាប់អ្នកពីឧទហរណ៍រួយដទ្ៀត្ អ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធអាចជួយអ្នកកនុង
ម្រគ្លំបាក។

 ដពលខ្ដលដយើងបានចាប់ដផតើរគដម្រាងសាងសង់អ្គ្រ រជសឈរណឌលរបស់ដយើងនា
ដពលបចចុបសបននដនះ វាជាគដម្រាងអ្គ្រខ្ដលានទ្ឹកម្របាក់សរុប ៦.៥លានដុលាលសរ ដំបូងដ ើយ
ដយើងបាននរអ្ង្គសសបានជាទ្ឹកម្របាក់ចំនួន ២.៥លានដុលាលសរ ដហើយក៏បានដម្របើម្របាស់លុយ
្នាគ្ររួយចំនួនខ្ដរ។ ដយើងក៏ានលវិកាដនទ្ដទ្ៀត្ខ្ដលបានចូលរកអ្ំ ុងដពល១៨ខ្ខ
ននគដម្រាងអ្គ្ររបស់ដយើង។ វាគឺជាគដម្រាងដ៏្ំរួយ សម្រាប់ម្រកុរជំនុំខ្ដលានសាជិក



ទ្ទ្ង់ចង់ឱយ្ពួក្ស ើងស្វើអ្វី? 
ខ្ត្៥៥០នាក់។ ដយើងបានដបើកការោឋសនដៅរដូវសែឹកដឈើម្រជុះឆ្សំ២០០៧ ដហើយអ្វីៗាន
ដំដណើរការលអម្របដសើរ រហូត្ដល់និទឃរដូវឆ្សំ២០០៨។ អ្នកម្របខ្ហលអាចដៅចាំអ្ំពីវិបត្តិ
ដសដឋកិចចឆ្សំ២០០៨។ បាទ្! ដយើងបានបនតការសាងសង់រហូត្ដល់ ក់កណាដសលឆ្សំដនាះ។ 
ដហើយត្នរែអ្វីៗម្រគប់យ សងបានដ ើងខពស់កប់ពពក! ត្នរែខ្ដកខ្លបបានដ ើងដលើសពី៣០រុឺន
ដុលាលសរ ខពស់ជាងត្នរែដដញនលែខ្ដលបានម្រពរដម្រពៀងគ្្ស។ ដនះម្រគ្ន់ខ្ត្ជាឧទហរណ៍រួយ
ប ុដណា្សះ។ គដម្រាងអ្គ្រទំងរូលបានដកើនដ ើងដលើសពីគដម្រាងលវិការបស់ដយើង ដោយ
សារត្នរែទ្ំនិញបានដកើនដ ើងដៅឆ្សំដនាះ។

 ដៅចុងឆ្សំ ២០០៨ ្នាគ្រដៅកនុងត្ំបន់របស់ដយើង ដហើយដបើតារភាពពិត្ជាក់
ខ្សតង គឺទ្ូទំងម្របដទ្ស បានម្របរូលឥណទនរបស់ពួកដគវិញ ដហើយអ្ំ វនាវរកម្របាក់ករចី 
ដៅដពលខ្ដលវិបត្តិដសដឋកិចចកាន់ខ្ត្្ងន់្ងរជាងរុន។ អ្ំ ុងដពលដនាះ នលងរួយអ្នកដ  សការ
សាងសង់របស់ដយើងបានរករកដយើង ដដើរសបីទ្ូរទត្់នលែចំណាយខ្ដលបានអ្នុរ័ត្ដោយ
្នាគ្របស់ដយើងរួចរល់ដហើយ។ គ្ត្់ម្រត្ូវបង់ម្របាក់ឱសយអ្នកដ  សការរបស់គ្ត្់ និងនលែ
វិកកយបម្រត្ដនទ្ដទ្ៀត្ ខ្ដលគ្ត្់បានចំណាយរួចដហើយ។ ដយើងបានដម្រគ្ងម្របគល់រូលបសប
ទនបម្រត្ចំនួន១លានដុលាលសរ ខ្ដលម្រត្ូវទ្ូរទត្់ដោយហិរញ្ញវត្ថុ្នាគ្ររបស់ដយើង ខណៈ
លវិកាជាសាច់ម្របាក់របស់ដយើងដខសាះណាស់ដៅដហើយដៅដពលដនាះ។ ក៏ប ុខ្នត ខ្បរជារិនាន
រូលបសបទនបម្រត្ចំនួន១លានដុលាលសដនាះដៅវិញ។ ដយើងរនធត្់ខ្រនខ្ទ្ន ដៅដពលដយើងដឹងថា 
្នាគ្ររបស់ដយើងបានដកការផតល់ជូនរបស់ពួកដគវិញ។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ វារិនខ្រនខ្ត្
្នាគ្ររបស់ដយើងដទ្ ខ្ត្ម្រគប់្នាគ្រកនុងម្រសុកទំងអ្ស់។ ដោ្សះ្នាគ្ររបស់ដយើងបាន
ានដៅដលើទ្ំព័រដំបូងននកាខ្សត្កនុងត្ំបន់របស់ដយើង។ ពួកដគដទ្ើបខ្ត្បានបញ្សឈប់បុគគលិក
ចំនួន៥៥០នាក់កនុងសបាតសហ៍ដនាះ ដហើយពួកដគកំពុងខ្ត្ត្ស ូ ដដើរសបីរស់រនពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ។

ជាលែីរតងដទ្ៀត្ បញ្ហសខ្ដលដៅចំដ ះរុខដយើងគឺអ្នកដ  សការសាងសង់របស់ដយើង
ម្រត្ូវការម្របាក់ដដើរសបីបង់នលែឈនួលអ្នកដ  សការបនតរបស់គ្ត្់ និងបង់នលែសាភសរៈខ្ដលគ្ត្់បាន
ដម្របើម្របាស់រួចដហើយ។ រូលបសបទនបម្រត្ចំនួន១លានដុលាលសដនះរិនខ្រនសម្រាប់អ្វីខ្ដលគ្ត្់
នឹងម្រត្ូវការដៅដពលខងរុខដទ្។ គ្ត្់បានចាយម្របាក់១លានដុលាលសរដនះរួចរល់ដហើយ! ឥ ូវ
ដនះដយើងម្រត្ូវខ្ត្បង់នលែឱសយអ្នកដ  សការសាងសង់របស់ដយើង ដដើរសបីឱសយគ្ត្់អាចបង់នលែឱសយម្រកុរ
ហ ុន និងរនុសសសដនទ្ដទ្ៀត្។ ដូចពួកដយើងខ្ដរ គ្ត្់ក៏រំពឹងថា្នាគ្រនឹងបនតគ្ំម្រទ្ការដបតជាញស
ចិត្តរបស់គ្ត្់។ ចុះដពលឥ ូវដនះវាយ សងដរ ចវិញ? ដត្ើអ្នកនឹងដ្វើអ្វីកនុងម្រគ្ខ្បបដនះ? ខ្ុំរិន
ានលុយ១លានដុលាលសរដៅកនុងនដដទ្ ដហើយខ្ុំក៏រិនសុំឱសយពួកជំនុំជួយកនុងម្រគ្ដនះខ្ដរ។ ដម្រៅ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ពីដនះ នលែចំណាយដលើករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ក៏កាន់ខ្ត្ដម្រចើនជាងរុន ដោយសារដយើងបានពម្រងីក
បណាដសញជាដម្រចើនដទ្ៀត្។ ឥ ូវដនះនលែចំណាយដលើដា សងផសាយរបស់ដយើងរួយខ្ខ៥រុឺន 
ដុលាលសរ។ ដត្ើានអ្វីខ្ដលដយើងអាចដ្វើបានដៅដពលដនះ គឺានខ្ត្ដូចបានខ្ចងដៅកនុងយ សកុប 
៥ ១៣ ប ុដណា្សះ គឺអ្្ិសាឋសន!

 វាបានដកើត្ដ ើងដូដចនះ ដយើងដទ្ើបខ្ត្ឈនះការដ្វើដំដណើររួយដទ្ៀត្ដៅដកាះហ្នវ៉ៃ 
តាររយៈជំនួញរបស់ខ្ុំកនុងកំ ុងដពលដនាះ។ ខ្ុំបានទ្ទ្ួលដំណឹងថា្នាគ្របានដកឥណ
ទនវិញពីរបីនលងរុនដពលដយើងដ្វើដំដណើរ។ ដៅដពលខ្ុំដ្វើដំដណើរតារអាកាសយនោឋសន 
ដដើរសបីភាជសប់ដជើងយនតដហ្ះដៅដកាះដ  សអ្ ៊ី ខ្ុំទ្ទ្ួលសាគសល់ថា ខ្ុំដៅានអាររែណ៍រនធត្់ត្ិចត្ួច
ដៅដ ើយ។ ខ្ុំគិត្ដម្រចើនដហើយសែុគសា្សញខលសំងខ្រនខ្ទ្ន។ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំកំពុងដដើរឆែងកាត្់
អាកាសយនោឋសន កំពុងានអាររែណ៍ចង់អាណិត្ខែួនឯង ខ្ុំបានឮម្រពះសូរដសៀងពីម្រពះ។ 
ម្រទ្ង់បានានបនទូលថា «ចូរដលើកដំបងរបស់អ្នកដ ើង!» ដពលខ្ដលខ្ុំឈប់ ដហើយគិត្អ្ំពីអ្វី
ខ្ដលម្រពះជាាចសស់កំពុងពសាយរម្របាប់ខ្ុំ ខ្ុំក៏បានយល់ភាលសរ។ 

 ដនះជាអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានម្របាប់ដល់ដលាករ ូដស ដៅដពលខ្ដលអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្ល
ខ្លងានកខ្នែងរត្់ដៅរុខដទ្ៀត្ ដពលខ្ដលកងទ្័ពរបស់ម្រពះដៅផ្ដរ សនតារទន់ពួកដគ
ដល់សរុម្រទ្ម្រកហរ។ ម្រពះជាាចសស់បានម្របាប់ដលាករ ូដសឱសយដលើកដំបងរបស់គ្ត្់ដ ើង 
ដហើយដពលខ្ដលគ្ត្់បានដលើកវាដ ើង សរុម្រទ្ម្រកហរបានខ្ញកជាពីរ ដបើកផែូវឱសយម្របជាជន
អ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លឆែងផុត្ និងរត្់ដគចខែួនរួច។ ដំបងខ្ដលដលាករ ូដសកាន់ ត្ំណាងឱសយការសនសា
របស់ម្រពះ ម្រពរទំងសិទ្ធិអ្ំណាចខ្ដលគ្ត្់ាន ដដើរសបីបំដពញតារការម្រតាស់ដៅ។

  ខ្ុំបានដឹងពីអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់ចង់ម្របាប់ខ្ុំដៅដពលដនាះ។ ខ្ុំគឺជាអ្នកដឹកនាំ ជាម្រគូគង្វសល
ននម្រកុរជំនុំរបស់ម្រទ្ង់ ខ្ុំម្រត្ូវបានផតល់សិទ្ធិអ្ំណាចដដើរសបីដោះម្រសាយបញ្ហសកនុងសាថសនភាពរួយ
ដនះ។ ខ្ុំម្រត្ូវទ្ទ្ួលយកសិទ្ធិអ្ំណាចដនះ ដម្រកាកឈរដ ើង ដហើយខ្សវងរកដំដណាះម្រសាយ។ 
ដពលខ្ដលដយើងដៅដល់ដកាះហ្នវ៉ៃ អ្វីខ្ដលខ្ុំអាចដ្វើបាន គឺអ្្ិសាឋសន។ ខ្ុំដគងរិនលក់ដសាះ
ដៅយប់ដនាះ។ ខ្ុំានអាររែណ៍រសាប់រសល់ ដហើយខ្ុំដឹងថា ខ្ុំកំពុងត្យុទ្ធខងវិញ្ញសណ
សម្រាប់ចដរែើយខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវការ។ ទ្ីបំផុត្ ម្ររិនោានគំនិត្រួយ ខ្ដលគ្ត្់ដជឿថា វារកពី
ម្រពះជាាចសស់។ អ្រគុណម្រពះជាាចសស់ សម្រាប់ភរិយរបស់ខ្ុំ! ម្រពះជាាចសស់ធាលសប់ដម្របើគ្ត្់ដម្រចើន
ដលើកដម្រចើនសាកនុងការខ្សវងរកខ្ផនការ និងទ្ិសដៅខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវដៅ ម្រគប់សាថសនភាពទំងអ្ស់។ 



ទ្ទ្ង់ចង់ឱយ្ពួក្ស ើងស្វើអ្វី? 
គ្ត្់ានត្នរែខលសំងណាស់ចំដ ះខ្ុំ ដហើយខ្ុំក៏ម្រសលាញ់គ្ត្់ខលសំងផងខ្ដរ។ គ្ត្់រិនខ្ដលចុះ
ចាញ់ដទ្!

 ខ្ផនការរបស់គ្ត្់សារញ្ញ ប ុខ្នតានអ្ត្ថន័យម្រជាលដម្រៅ។ គ្្សនអ្វីខ្ដលបង្ហសញថា 
ខ្ផនការដនះនឹងានដំដណើរដទ្ ប ុខ្នតដយើងចាប់ដផតើរដ្វើវាភាលសរៗ។ ខ្ផនការរបស់ដយើងគឺ ដយើង
នឹងដរៀបចំបទ្បង្ហសញរួយ ដដើរសបីដផ្ើដៅឱសយ្នាគ្រអ្នកសាងសង់របស់ដយើង រិនខ្រន
្នាគ្ររបស់ដយើងដទ្ ដោយដសនើសុំការករចីម្របាក់ពីពួកដគ។ បទ្បង្ហសញរបស់ដយើងនឹង
បង្ហសញថា ដយើងជានរណា ដហើយដហត្ុអ្វីដយើងដជឿជាក់ថាការករចីម្របាក់គឺជារដ្សាបាយដ៏លអ
បំផុត្សម្រាប់ពួកដយើង។ វាជាការម្របលុយម្របថាន ដម្រ ះថាដូចខ្ដលខ្ុំបាននិយយរួចដហើយ 
្នាគ្រទំងអ្ស់កនុងម្រកុងបិទ្ការផតល់ម្របាក់ករចីទំងអ្ស់។ ការគិត្របស់ដយើងគឺថា ម្របសិន
ដបើដយើងរិនបង់នលែឱសយអ្នកសាងសង់របស់ដយើងដទ្ បនាទសប់រកគ្ត្់អាចម្រត្ូវម្របកាសកសស័យ្ន
ដោយខែួនឯង ខ្ដលដ្វើឱសយម្របាក់ករចីទំងអ្ស់ខ្ដលគ្ត្់ានជារួយ្នាគ្រគ្ត្់ធាលសក់កនុងហ្
និភ័យដោយសវ័យម្របវត្តិ។ ដយើងដឹងម្របាកដថា វាជាការបណាដសក់ទ្ុនចំណាយខពស់សម្រាប់
្នាគ្ររបស់គ្ត្់ ដហើយដយើងក៏ម្របាកដថា ពួកដគរិនចង់ដ្វើវាដទ្។ ដហើយជាលែីរតងដទ្ៀត្ 
ដនះរិនខ្រនជា្នាគ្ររបស់ដយើងដទ្ ពួកដគរិនធាលសប់ានទ្ំនាក់ទ្ំនង ឬសាគសល់ពួកដយើងពី
រុនរកដទ្។    

 ដូដចនះដយើងបានដ្វើតារងលរអិត្បង្ហសញអ្ំពីភូរិសាស្រសតត្ំបន់របស់ដយើង និងការរីក
ចដម្ររើនយ សងឆប់រហ័សកនុងត្ំបន់ដនាះ។ ដយើងបានបង្ហសញ្នាគ្រអ្ំពីម្របវត្តិ និងការរីក
ចដម្ររើនខ្ដលដយើងរំពឹងទ្ុក។ ដយើងក៏បានបង្ហសញរដបៀបជាដម្រចើនដទ្ៀត្ ខ្ដលអ្គ្ររបស់ដយើង
អាចរកម្របាក់ចំណូលបានដម្រៅពីត្ង្វសយរកពីម្រកុរជំនុំ ដូចជាចំណូលពីករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍
របស់ដយើងបានដកើនដ ើងយ សងឆប់រហ័ស និងានអ្វីជាដម្រចើនដទ្ៀត្ខ្ដលដយើងគិត្ថាពួកដគ
អាចចាប់អាររែណ៍។ ដយើងចង់បញ្ជសក់ដល់ពួកដគថា ដយើងគឺជាហ្និភ័យដ៏្ំរួយ ខ្ដលនឹង
ផតល់ផលចំដណញដល់្នាគ្រ សូរសបីខ្ត្ដៅកនុងម្រគ្លំបាកដនះក៏ដោយ។ ដយើងក៏ចង់បញ្ជសក់
ខ្ដរថា ម្របសិនដបើអ្នកសាងសង់របស់ដយើងរិនបានទ្ទ្ួលម្របាក់បង់នលែ ពួកដគក៏ម្របឈរនឹង
ហ្និភ័យ ននការបាត្់បង់ខ្ដលដយើង«ចង់ជួយ»ពួកដគដជៀសវាង។ ដយើងបានដសនើសុំជួបអ្នុ
ម្របធាន្នាគ្រ ខ្ដលទ្ទ្ួលបនទុកខ្ផនកម្របាក់ករចី ណិជជករែ។ ដយើងបានអ្្ិសាឋសន ដហើយ
បានដដើរកនុងការិយល័យរបស់គ្ត្់ ទំងានទ្ំនុកចិត្តថា ដនះជាខ្ផនការខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណ
ដ៏វិសុទ្ធបានម្របទនឱសយដយើង ខ្ដលដឆែើយត្បការអ្្ិសាឋសនរបស់ដយើង។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស់ បនាទសប់ពីការដ្វើបទ្បង្ហសញរបស់ដយើង រស្រនតីរូបដនាះបានដសនើ
សុំអ្នកជំនួយការរបស់គ្ត្់ ដ្វើរូលបសបទនបម្រត្

សម្រាប់ម្រកុរជំនុំរបស់ដយើងចំនួនទ្ឹកម្របាក់៥០រុឺន
ដុលាលសរ ដៅនឹងកខ្នែង ឱសយដយើងយកដៅជារួយ។ គ្ត្់
បាននិយយថា អ្វីខ្ដលគ្ត្់បានដ្វើគឺខុសពី្រែតា 

ដហើយវារិនខ្រនជារដបៀប្រែតាខ្ដលពួកដគដ្វើការ
តារខ្បបដនះដទ្។ រិនានការធានា រិនានទ្ម្ររង់
ខ្បបបទ្ ម្រគ្ន់ខ្ត្ានរូលបសបទនបម្រត្ចំនួន៥០រុឺន
ដុលាលសរ។ គ្ត្់បាននិយយថាទ្ឹកម្របាក់ចំនួន៥០រុឺន
ដុលាលសរដទ្ៀត្នឹងម្រត្ូវឆែងកាត្់ការធានារ សប់រង ដហើយគ្ត្់

បានធានាដល់ដយើងថាវានឹងដកើត្ានដ ើង ដម្រ ះថាគ្ត្់ជាអ្នកដ្វើការសដម្ររចចិត្តដហើយវា
ពិត្ជាបានសដម្ររចពិត្ខ្រន។ ដយើងបានបង់លុយឱសយអ្នកសាងសង់របស់ដយើង១លានដុលាលសរ 
ដហើយបានបញ្ចប់សំណង់អ្គ្ររបស់ដយើង។

 វាពិបាកកនុងការពិពណ៌នាម្របាប់អ្នកអ្ំពីអាររែណ៍ខ្ដលម្ររិនោ និងខ្ុំាន ដៅដពល
ដយើងដបើកឡានម្រត្លប់ដៅផទះវិញ ជារួយរូលបសបទនបម្រត្ខ្ដលានទ្ឹកម្របាក់ចំនួន៥០រុឺន
ដុលាលសរ ដៅកនុងដហ្ដ  សរបស់ពួកដយើង។ ដយើងពិត្ជាដម្រត្ត្អ្រ និងានអាររែណ៍អ្សាចសរសយខលសំង
ណាស់! រិនាន កសយណាខ្ដលអាចពិពណ៌នាម្រត្ឹរម្រត្ូវពីអាររែណ៍ពិត្របស់ពួកដយើងកនុង
ដពលដនាះដទ្ ប ុខ្នតដយើងពិត្ជាស្ប់ខ្ស្ងចំដ ះអ្វីខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដទ្ើបខ្ត្បានដ្វើ។ 
រនុសសសដំបូងខ្ដលដយើងបានទ្ូរស័ពទម្របាប់ពីដំណឹងដនះគឺ អ្នកសាងសង់របស់ដយើង។ ខ្ុំដៅ
ខ្ត្ចាំសំដ ងននអ្ំណររបស់គ្ត្់ ដៅដពលខ្ដលដយើងបានម្របាប់គ្ត្់ពីដំណឹងលអដនាះ។ គ្ត្់
បាននិយយថា «អ្នកបានដ្វើអ្វី?» «ដគឱសយរូលបសបទនបម្រត្អ្នកដៅនឹងកខ្នែងខ្ត្រតង?» ដយើង
ទំងពីរនាក់ដឹងចសាស់ថា វារកពីម្រពះជាាចសស់។

 ដត្ើដរឿងដនះដកើត្ដ ើងដោយរដបៀបណា? ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ! រិត្តសាលសញ់ដអ្ើយ! 
ម្រពះជាាចសស់ានចដរែើយខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការ។ ម្របសិនដបើអ្នកចង់ទ្ទ្ួលបានម្របដយជន៍ពីសកាតស
នុពលដ៏អ្សាចសរសយននម្រពះរជសយម្រពះជាាចសស់ អ្នកម្រត្ូវដរៀនពីរដបៀបសាតសប់ម្រពះសូរដសៀងម្រពះវិញ្ញសណ
ដ៏វិសុទ្ធ។ ដហើយដសៀវដៅដនះ គឺនិយយអ្ំពីការដនះឯង។ 

ព្បសិនសបើអនកចងរ់រួល ន
ព្បសយជន៍រីសក្តានរុលដអ៏
 ចារាយននព្រះរាជាយព្រះជាម្ចាស់ 
អនកព្រូវសរៀនរីរសបៀប តាប់ព្រះ
សូរសសៀងព្រះវិញ្ញាណដ៏
វិសុរធ។  



ទ្ទ្ង់ចង់ឱយ្ពួក្ស ើងស្វើអ្វី? 
 ការដដើរជារួយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធឆែងកាត្់សាថសនភាពអ្ស់ទំងដនះ គឺគួរឱសយរំដភើប

ជាងខ្ខសសភាពយនត ដជរស៍ បូន ខ្ដលអ្នកធាលសប់បានដរើលដៅដទ្ៀត្! ដហើយដូចជាខ្ខសសភាពយនត
ខ្ដរ អ្នកខ្ត្ងខ្ត្ដឹងថា អ្នកណាជាអ្នកឈនះដៅទ្ីបញ្ចប់ រិនថាានឈុត្ឆកតានត្ឹងដម្រចើន
ប ុណា្សដទ្។ 
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ទ្ពះរាជ្យននទ្ពះ 

ជំពូក្ ២ 
ទ្ពះរាជ្យននទ្ពះ 

ខ្ុំម្របាកដថាអ្នកបានឮអ្ំពីបណតឹងខ្ដលគ្្សនខែឹរសារជាដម្រចើន ខ្ដលដម្រកាយរកម្រត្ូវ
បានលុបដចញពីត្ុលាការ។ ដនះជាឧទហរណ៍រួយ។

អ្នកដទសដៅកនុងពនធនាគ្ររដឋខូ ូរ សដូបានោក់ កសយបណតឹងទរទរម្របាក់ជាង
៨៨ ន់លានដុលាលសរ (បាទ្  ន់លាន) ពីសហព័នធបាល់ទត្់ជាត្ិ។ បណតឹងដនះដផតើរដចញពី
ដសចកតីសដម្ររចខ្ដលដ្វើដ ើងដោយម្រកុររស្រនតីកនុងកំ ុងដពលម្របកួត្រវាងម្រកុររូឡាសខូយប 
យ និងម្រកុរស្រហគីនដប ដផកឃឺរ។ ម្រកុររស្រនតីបានកំណត្់ថា ការចាប់បាល់របស់ ដិស ម្របាយអ្ិន 
(ម្រកុរខូយប យ) គឺរិនដពញដលញដទ្។ អ្នកដទសរិនយល់ម្រសបដទ្។ បណតឹងរបស់គ្ត្់បាន
ដចាទ្ម្របកាន់ថា រស្រនតី បានដ្វើសករែភាពដ្វសម្របខ្ហស និងរំដលាភកាត្ពវកិចចរបស់ពួក
ដគ។ ដហត្ុអ្វីបានជាអ្នកដទសបតឹងទរម្របាក់៨៨ ន់លានដុលាលសរ? ដលខដៅដលើអាវរបស់
ម្របាយអ្ិន គឺ៨៨។

ឆកួត្ ខ្រនដទ្? ខ្ុំគិត្ថារនុសសសម្រគប់គ្្សអាចដឹងថាបណតឹងដនះរិនានសុពលភាព
ដទ្។ ប ុខ្នត ដត្ើអ្វីខ្ដលកំណត្់ថាបណតឹងរួយានសុពលភាព ឬអ្ត្់? បាទ្ ដបើតារដគហទ្ំព័រ

រូលដហត្ុសំខន់ពីរខ្ដលដរឿងកតីម្រត្ូវបានដគលុបដចញពីត្ុលាការគឺ វាានបញ្ហស
យុតាតស្ិការ ឬគ្្សនរូលោឋសនផែូវចសាប់កនុងការឈរដលើខ្ផនកចសាប់។ ដហត្ុអ្វីបានជាខ្ុំដលើកយក
បញ្ហសចសាប់ដៅកនុងដសៀវដៅអ្ំពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ? ពីដម្រ ះថា ម្របសិនដបើអ្នកចង់ដឃើញម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដ្វើការកនុងសាថសនភាពរបស់អ្នក អ្នកម្រត្ូវខ្ត្សាគសល់ចសាស់អ្ំពីអ្វីខ្ដលចសាប់បាន
ខ្ចង។ ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់គឺដូដចនះឯង ជានរគររួយខ្ដលម្របត្ិបត្តិដៅតារម្រពំខ្ដននន
ចសាប់របស់ម្រពះរជសយម្រពះ។ ដៅកនុងដសៀវដៅពីរកសាលរុនរបស់ខ្ុំកនុងដស រីដនះ បដិវត្តហិរញ្ញវត្ថុ
របស់អ្នក៖ អ្ំណាចននភាពដសា្សះម្រត្ង់ និងបដិវត្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក៖ អ្ំណាចននការសម្រាក 
ខ្ុំបានបង្ហសញរូលោឋសនម្រគឹះននរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រពះានដំដណើរការ ទក់ទ្ងនឹង
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យុតាតស្ិការ និងចសាប់។ ប ុខ្នតដដើរសបីយល់អ្ំពីអ្វីខ្ដលខ្ុំកំពុងនិយយទក់ទ្ងនឹងម្រពះវិញ្ញសណ
ដ៏វិសុទ្ធ វាជាការលអកនុងការម្រត្លប់ដៅវិញ ដហើយយ សងដហ្ចណាស់រំលឹកខែួនឯងដ ើងវិញ
អ្ំពីដគ្លការណ៍ទំងដនះ។ ដយើងនឹងចាប់ដផតើរជារួយនឹងសំណួររួយ។

ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលដៅដគថា៖ ្រែតាដគដរើលង្យពសាការីខ្ត្កនុងម្រសុក
កំដណើត្ កនុងម្រកុរម្រគួសារ និងកនុងផទះរបស់ដលាកប ុដណា្សះ ។ ដៅទ្ីដនាះ ម្រពះអ្ងគពុំ
អាចដ្វើការអ្សាចសរសយអ្វីបានដ ើយ បានម្រត្ឹរខ្ត្ោក់ម្រពះហសដដលើអ្នកជំងឺខែះ ដដើរសបី
ដម្របាសដគឱសយបានជាប ុដណា្សះ។ ម្រពះអ្ងគនឹកឆងល់ ដោយដឃើញដគគ្្សនជំដនឿខ្បប
ដនះ។

លូកា ៤ ៤ ៦

ដត្ើអ្នកអាចម្របាប់ខ្ុំបានដទ្ថារូលដហត្ុអ្វីបានជាម្រពះដយស ូរិនអាចដម្របាសរនុសសស
ដៅកនុងអ្ត្ថបទ្ខគរពីរដនះឱសយជា? ចដរែើយតារបទ្ោឋសនខងសាសនាគឺថា រកពីម្រពះជាាចសស់
រិនសពវម្រពះហឫទ្័យដម្របាសពួកដគឱសយជា។ ដលើសពីដនះដទ្ៀត្ ម្រទ្ង់ដឹងចសាស់ថាអ្វីខ្ដលលអ
បំផុត្ ដហើយម្របសិនដបើម្រទ្ង់ចង់ដម្របាសពួកដគឱសយដគ ម្រទ្ង់ពិត្ជាអាចដម្របាសពួកដគឱសយជាបាន 
ដត្ើម្រត្ូវខ្ដរឬដទ្? ខ្ុំចង់ានន័យថា ម្រទ្ង់គឺជាម្រពះ។ ដហើយអ្នកក៏អាចសា្សនថា ានរនុសសសដៅ
ទ្ីដនាះខ្ដលម្រត្ូវការការដម្របាសឱសយជា ប ុខ្នតរិនបានទ្ទ្ួលការដម្របាសឱសយជា? ខ្ុំគិត្ថា វាជាក់
ចសាស់ណាស់ ដោយសារអ្ត្ថបទ្គរពីរដនះ។ ការដឹងចដរែើយអ្ំពីរូលដហត្ុខ្ដលម្រពះដយស ូរិន
អាចដម្របាសពួកដគឱសយជាបាន គឺជាការសំខន់។ ម្របសិនដបើដយើងអានដសចកតីសននិោឋសនននដរឿង
ដនាះ ដយើងដឃើញថាម្រពះដយស ូានបនទូលថា ដោយសារពួកដគខវះជំដនឿ ដទ្ើបពួកដគរិនបាន
ទ្ទ្ួលការដម្របាសឱសយជា។ ដដើរសបីយល់ពីការសដងកត្ និងការសននិោឋសនរបស់ម្រពះដយស ូអ្ំពីរូល
ដហត្ុខ្ដលពួកដគរិនបានទ្ទ្ួលការដម្របាសឱសយជា ដយើងម្រត្ូវយល់ចសាស់ថាអ្វីជាជំដនឿ និង
ដហត្ុផលខ្ដលចាំបាច់ម្រត្ូវខ្ត្ានវាដៅដលើខ្ផនដីដនះ ដដើរសបីឱសយសាថសនសួគ៌ទ្ទ្ួលបានយុតាតស្ិ
ការម្រសបចសាប់ដៅទ្ីដនះ។

ខ្ុំសូរសដងខបបញ្ហសកនុងករណីដនះ។ បញ្ហសគឺរិនខ្រនរកពីកងវះអ្ំណាច ឬឆនទៈដទ្ 
ដនះដបើតារទ្សសសនៈរបស់ម្រពះដយស ូ។ បញ្ហសគឺបណាដសលរកពីបញ្ហសយុតាតស្ិការ។ អ្វីខ្ដល
សំខន់គឺថា សាថសនសួគ៌រិនានរូលោឋសនម្រសបចសាប់ ដដើរសបីដ្វើសករែភាពកនុងសាថសនភាពខ្ដល
គ្្សនជំដនឿដទ្។ ឥ ូវដនះ រុនដពលខ្ដលអ្នកដបាះដសៀវដៅដនះដចាល ដោយនិយយថាខ្ុំរិន
ដឹងពីអ្វីខ្ដលខ្ុំកំពុងនិយយ សូរទ្ុកដពលរួយនាទ្ីឱសយខ្ុំពនសយល់បនតិចសិន។



ទ្ពះរាជ្យននទ្ពះ 
ដៅដពលខ្ដលម្រពះជាាចសស់ោក់អ្ោំ និងដអ្វា សដៅដលើខ្ផនដី ពួកដគានសិទ្ធិ

អ្ំណាចដពញដលញដៅដលើខ្ផនដី។ ខ្ុំគិត្ថាអ្ត្ថបទ្គរពីរខងដម្រការបញ្ជសក់ការខ្លែងរបស់ខ្ុំ
ជាការពិត្។ 

ម្រពះអ្ងគបានដ្វើឱសយដគានឋានៈទបជាងដទ្វតាខ្ត្រួយរយៈប ុដណា្សះ ម្រពះអ្ងគ
ម្របទនសិរីរុងដរឿង និងកិត្តិយសដល់ដគ ទ្ុកជារកុដរជសយ ម្រពះអ្ងគបានបស្រង្កសបអ្វីៗ
ទំងអ្ស់ឱសយដៅដម្រការដជើងរបស់ដគ ។

ដហម្របឺ ២ ៧ ៨

សូរកត្់សាគសល់ ម្រពះគរពីរខ្ចងថា អ្ោំទ្ទ្ួលបានសិរីរុងដរឿង និងកិត្តិយស ទ្ុកជា
រកុដរជសយ។  កសយរកុដរជសយដៅទ្ីដនះគឺសំដៅដលើកខ្នែងននសិទ្ធិអ្ំណាច ខ្ដលអ្ោំបាន
ម្រគប់ម្រគង រិនខ្រនានន័យថា គ្ត្់ពិត្ជា ក់រកុដដៅកនុងសួនចសារដទ្។ ប ុខ្នតដយើងអាច
គិត្ម្រសនរថា ានពនែឺខ្ចងចាំងដៅជុំវិញគ្ត្់ ម្រគ្ន់ខ្ត្ជាការគិត្ខ្ត្ប ុដណា្សះ។ អ្ោំានសិរី
រុងដរឿង (ការចាក់ដម្របងតាំង និងភាពរុងដរឿងននម្រពះរជសយម្រពះ) និងកិត្តិយស (ឋានៈអ្ំណាច) នន
ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ គ្ត្់បានម្រគប់ម្រគងដលើខ្ផនដីម្របកបដោយសិរិរុងដរឿង និង
កិត្តិយស ដោយានអ្ំណាចខ្ដលបានដផទរសិទ្ធិ ជំនួសឱសយម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ 
សាតាំង ខ្ដលានវត្តានដៅដលើខ្ផនដីរួចដហើយដៅដពលរនុសសសបានបដងកើត្រក បាន
ដរើលង្យរនុសសស ដហើយដលាភលន់ចង់បានអ្ំណាចខ្ដលរនុសសសាន។ ដោយដឹងថា វា
រិនអាចយករកុដននសិទ្ធិអ្ំណាចពីអ្ោំបាន ដម្រ ះអ្ោំានសិទ្ធិអ្ំណាចដពញដលញដលើវា 
វាក៏បដងកើត្ឧបាយកល ដដើរសបីដបាកបដញ្ឆសត្ឱសយគ្ត្់ោក់រកុដ (សិទ្ធិអ្ំណាច) ដោយសែ័ម្រគ
ចិត្ត។

ដូដចនះ សាតាំងបានដបាកបដញ្ឆសត្ដអ្វា ស ដហើយអ្ោំបានដ្វើតារដអ្វា ស ពួកដគបានបះ
ដបារម្របឆំងនឹងម្រពះជាាចសស់ ជាលទ្ធផលពួកដគបានបាត្់បង់ត្ំខ្ណងរបស់ពួកដគកនុងម្រពះ
រជសយរបស់ម្រពះ។ ដោយយកត្ម្រាប់តារសាតាំង ឥ ូវដនះពួកដគសថិត្ដៅដម្រការយុតាតស្ិការ
ននរជសយរបស់សាតាំង។ ដូដចនះអ្នកអាចសួរថា «ដហត្ុអ្វីបានជាម្រពះជាាចសស់អ្នុញ្ញសត្ឱសយ
សាតាំងដៅកនុងសួនចសារតាំងពីដំបូងដូដចនះ?» បាទ្ ម្រទ្ង់ម្រត្ូវខ្ត្ដ្វើដូដចា្សះ។ ខ្ុំដឹងថា អ្នក
ម្របខ្ហលជាានការភាញសក់ដផអើលបនតិច ដោយបានឮចដរែើយខ្បបដនះ ប ុខ្នតវាជាការពិត្។ សូរ
ដរើល ដលាកុបសបត្តិ ២ ៨ ៩។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ម្រពះជាអ្ាចសស់បានដ្វើសួនឧទ្សានរួយ កនុងម្រសុកដអ្ខ្ដន ខ្ដលដៅខងដកើត្ រួច
យករនុសសស ខ្ដលម្រពះអ្ងគបានសូន ដៅោក់កនុងសួនឧទ្សានដនាះ។ ម្រពះជាអ្ាចសស់
បានដ្វើឱសយដដើរដឈើម្រគប់រុខដុះដចញពីដីរក ានសំរស់គួរឱសយទក់ទញចិត្ត និង
ានខ្ផែឆងសញ់ពិសាផង។ ដៅកណាដសលសួនឧទ្សានក៏ានដដើរដឈើខ្ដលផដល់ជីវិត្ 
និងដដើរដឈើខ្ដលនាំឱសយសាគសល់លអសាគសល់អាម្រកក់ខ្ដរ។ 

ដពលអានអ្ត្ថបទ្គរពីរដនះ ដយើងអាចឆងល់ថា ដហត្ុអ្វីបានជាម្រពះជាាចសស់ោក់ដដើរ
ដឈើខ្ដលនាំឱសយសាគសល់លអសាគសល់អាម្រកក់ដៅកណាដសលសួនឧទ្សាន ខ្កសបរនឹងដដើរដឈើខ្ដលផតល់
ជីវិត្ដៅវិញ? ជាទ្ូដៅ ដដើរសបីដ្វើឱសយម្រពះជាាចសស់ានសិទ្ធិម្រសបចសាប់ កនុងការចូលទ្ឹកដីរបស់
ារសាតាំង ម្រទ្ង់ម្រត្ូវខ្ត្ផតល់ជដម្ររើសដល់រនុសសស ថាដគចង់បដម្ររើម្រទ្ង់ ឬារសាតាំង។ ម្រទ្ង់
រិនអាចម្រគ្ន់ខ្ត្ចូលកនុងខ្ដនសរត្ថកិចចរបស់សាតាំងដោយម្រសបចសាប់ ដហើយោក់រនុសសស
ដៅទ្ីដនាះដទ្។ ដដើរសបីដ្វើវាឱសយម្រសបចសាប់ រនុសសសម្រត្ូវខ្ត្ដ្វើការដម្រជើសដរីស ថាដគចង់ចុះចូល
ជារួយអ្នកណា។ ដរបណារនុសសសដម្រជើសដរីសម្រពះជាាចសស់ ដដើរដឈើខ្ដលផតល់ជីវិត្ រនុសសស
នឹងម្រគប់ម្រគងដលើារសាតាំង។ ដូដចនះ ដដើរដឈើខ្ដលនាំឱសយសាគសល់លអសាគសល់អាម្រកក់ ម្រត្ូវខ្ត្ោក់
ឱសយដៅខ្កសបរដដើរដឈើខ្ដលផតល់ជីវិត្។

ដនះជាការសដងកត្ដ៏សំខន់រួយខ្ដលដយើងម្រត្ូវដ្វើ។ រនុសសសរិនអាចម្រត្ូវោក់ដៅ
ដលើខ្ផនដី ដោយគ្្សនឆនទៈដសរីបានដទ្។ ខ្ុំដឹងដហើយថាម្រគិសដសាសនាភាគដម្រចើននិយយថា 
ដយើងម្រត្ូវបដងកើត្រកជារួយឆនទៈដសរី ដដើរសបីឱសយម្រពះជាាចសស់អាចដឹងថាអ្នកណាខែះម្រសលាញ់
ម្រទ្ង់។ ខ្ុំគិត្ថាការខ្លែងដនះានការពិត្បនតិចបនតួច។ ប ុខ្នតជាទ្ូដៅ វារិនម្រសបចសាប់ដទ្ ដបើ
រនុសសសគ្្សនសរត្ថភាពកនុងការដម្រជើសដរីស។ ម្របសិនដបើរនុសសសរិនានឆនទៈដសរីដទ្ ដនាះគ្ត្់
រិនអាចម្រត្ូវបានោក់កនុងសួនឧទ្សានដនាះដទ្។ ានអ្វីជាដម្រចើនដទ្ៀត្ខ្ដលខ្ុំអាចនិយយកនុង
ការពិភាកសារួយដនះ ប ុខ្នតខ្ុំបានបរិយយអ្ំពីវាដៅកនុងដសៀវដៅពីរកសាលរុនរបស់ខ្ុំរួច 
ដហើយ។  

ដូដចនះ អ្ោំបានដម្រជើសដរីសការដបាកបដញ្ឆសត្របស់ារសាតាំង បានបាត្់បង់ម្រពះ
រជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដហើយម្រទ្ង់បានជួបជារួយគ្ត្់ដៅកនុងដលាកុបសបត្តិ ៣ ១៧ ១៩។

ដីនឹងម្រត្ូវបណាដសសា ដម្រ ះខ្ត្អ្នក។ ដូដចនះ អ្នកនឹងកាប់គ្ស់ដីចិញ្ចឹរជីវិត្យ សង
ដវទ្នាជាដរៀងរល់នលងអ្ស់រួយជីវិត្។ ដីនឹងដុះដចញជាបនាលស និងអ្ញ្ចសញ ដហើយ
អ្នកនឹងបរិដភាគត្ិណជាត្ិទំងឡាយ ខ្ដលដុះដៅតារទ្ីវាល។ អ្នកម្រត្ូវរកសុី



ទ្ពះរាជ្យននទ្ពះ 
ចិញ្ចឹរជីវិត្ទំងបងហូរដញើស រហូត្ដល់នលងខ្ដលអ្នកម្រត្ ប់ដៅជាដីវិញ ដសបិត្អ្នក
ានកំដណើត្រកពីដី។ អ្នកដកើត្ពី្ូលីដី អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ម្រត្ ប់ដៅជា្ូលីដីវិញ ។

ជាបឋរ ម្រពះជាាចសស់ម្របាប់អ្ោំថា អ្ោំ ឯងបានោក់បណាដសសាដលើដី។ ដោយសារ
ខ្ត្អ្ោំានអ្ំណាចម្រត្ួត្ម្រតាដពញដលញដលើខ្ផនដី គ្ត្់គឺជាអ្នកខ្ដលបានដបើកទវសរឱសយារ
សាតាំងម្រគប់ម្រគងដលើខ្ផនដី ដហើយបានបដណតញម្រពះជាាចសស់ដចញ។ ម្រពះហសតម្រពះជាាចសស់
ម្រត្ូវបានចង ដហើយអ្ោំម្រត្ូវរកសុីចិញ្ចឹរជីវិត្ទំងបងហូរដញើស។ ានដសចកតីលរអិត្ត្ូចរួយ
ខ្ដលារសាតាំងដភែចម្របាប់ដអ្វា សដៅដពលវាលសបួងនាង។ ដសចកតីលរអិត្ដនាះគឺ ម្រពះជាាចសស់
បានវិនិចឆ័យារសាតាំងរួចរល់ដហើយ ដហើយបានបដណតញវាដចញពីសាថសនសួគ៌ និងបាន
ម្របកាសទ្ីអ្ស់កលសបខ្ដលជាកខ្នែងខ្ដលវាម្រត្ូវដៅគឺ សាថសននរក។ វាជាការសំខន់ខ្ដលអ្នក
ម្រត្ូវយល់ពីការរួយដនះ។ រនុសសសជាដម្រចើននឹងនិយយថា «ដត្ើម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលម្របកបដៅ
ដោយដសចកតីម្រសលាញ់ អាចដបាះរនុសសសដៅកខ្នែងរួយខ្ដលដៅថាសាថសននរកយ សងដូច
ដរតចបាន?» ម្រទ្ង់រិនបានដ្វើដូដចា្សះដទ្ គឺអ្ោំដទ្ដត្ើខ្ដលជាអ្នកបានដ្វើដូដចនះ។ ដូចខ្ដល
ដយើងបានដឃើញដៅកនុងអ្ត្ថបទ្គរពីរខងដម្រការ សាថសននរករិនបានបដងកើត្ដ ើងសម្រាប់
រនុសសសដទ្។

បនាទសប់រក ម្រពះអ្ងគនឹងានម្រពះបនទូលដៅពួកអ្នកដៅខងដឆវងថាៈ “ពួកម្រត្ូវ
បណាដសសាដអ្ើយ! ចូរលយដចញឱសយឆងសយពីដយើង ដហើយធាលសក់ដៅកនុងដភែើងខ្ដលដឆះអ្ស់កលសប
ជានិចច ជាដភែើងបម្ររងុទ្កុសរំបផ់ដនាទសដទសារសាតាងំ នងិបរវិាររបស់វាដនាះដៅ! (ា សថាយ 
២៥ ៤១)

ដៅដពលខ្ដលអ្ោំ និងដអ្វា សចូលដម្រការខ្ដនសរត្ថកិចចរបស់ារសាតាំង ពួកដគក៏
សថិត្ដៅដម្រការការកាត្់ដទសរបស់ារសាតាំងផងខ្ដរ។ ពូជរនុសសសទំងអ្ស់ម្រត្ូវសថិត្ដៅ
ដម្រការការម្រគប់ម្រគងរបស់ារសាតាំងតាររយៈអ្ោំ។ សូរគិត្អ្ំពីការចិញ្ចឹរសត្វដគ្។ 
ម្របសិនដបើដគ្ណារួយរបស់អ្នកានកូន កូនដគ្ដនាះនឹងកាលសយជារបស់អ្នក ដម្រ ះហវូងដគ្
ទំងរូលជារបស់អ្នក។ ដូដចនះ កូនដៅទំងអ្ស់របស់អ្ោំម្រត្ូវសថិត្ដៅដម្រការការម្រគប់ម្រគង
របស់ារសាតាំងដោយសវ័យម្របវត្តិ។ ការយល់ដឹងតារបទ្ោឋសនខងសាសនា ឬខ្ុំគួរខ្ត្
និយយថាកងវះការយល់ដឹងវិញ គឺថាដជាគវាសនារបស់រនុសសស ម្រត្ូវដៅសាថសនសួគ៌ ឬសាថសន
នរក វាអាម្រស័យដលើគ្ត្់ជារនុសសសលអ ឬអាម្រកក់ ដនះគឺជាការយល់ខុសទំងម្រសុង។ ការពិត្គឺ
ថា ការវិនិចឆ័យរបស់ពូកដគម្រត្ូវបានកំណត្់រួចរល់ដហើយ។ ពួកដគទំងអ្ស់គ្្សម្រត្ូវដៅសាថសន



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

នរក។ រិនខ្រនដោយសារអ្វីខ្ដលពួកដគបានដ្វើខុស ប ុខ្នតដោយសារអ្វីខ្ដលអ្ោំបានដ្វើ។ 
ឥ ូវដនះ ដោយសារដសចកតីម្រសលាញ់របស់ម្រពះជាាចសស់ចំដ ះបុរស និងស្រសតីខ្ដលម្រទ្ង់បាន
បដងកើត្រក ម្រទ្ង់បានដរៀបចំខ្ផនការសដស្រង្គសះរួយ តាររយៈម្រពះអ្ងគាចសស់ម្រពះដយស ូម្រគិសត 
ខ្ដលអាចឱសយរនុសសសម្របុស និងម្រសីតរួចផុត្ពីការជំនុំជម្ររះ ដហើយអាចម្រត្លប់ចូលកនុងការ
ម្រគប់ម្រគងរបស់ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់វិញ។

«ម្រពះអ្ងគបានរដំោះដយើងឱសយរួចផុត្ពីអ្ំណាចននដសចកដីងងឹត្ ដហើយចរែងដយើង
ចូលដៅកនុងម្រពះរជសយននម្រពះបុម្រតាដ៏ជាទ្ីម្រសឡាញ់របស់ម្រពះអ្ងគ។» (កូ ូស ១ ១៣)

គួរឱសយកត្់សាគសល់ថា ម្រពះជាាចសស់បានដរៀបចំឱសយានការដចៀសផុត្ម្រសបចសាប់ពីការ
ម្រគប់ម្រគង និងការវិនិចឆ័យរបស់ារសាតាំង។ ប ុខ្នតដដើរសបីទ្ទ្ួលបានម្របដយជន៍ពីការដរៀបចំ
ដនះ រនុសសសម្របុស ម្រសីត និងកុារ ា្សក់ៗដរៀងៗខែួនម្រត្ូវដម្រជើសដរីសដោយខែួនឯង ដោយអ្ំ វ
នាវរកម្រពះនារម្រពះដយស ូ។ បងបអូនម្រគិសតបរិស័ទ្ដអ្ើយ សូរសាតសប់ខ្ុំរួយខ្ភែត្សិន។ ស្រសតីដ៏លអ
ា្សក់ខ្ដលកំពុងខ្ត្ដដើរដៅតារផែូវ ទ្ីបំផុត្នឹងធាលសក់កនុងសាថសននរក លុះម្រតាខ្ត្ាននរណាា្សក់
ម្របាប់គ្ត្់ឱសយអ្ងវររកម្រពះនារម្រពះដយស ូរុនដពលគ្ត្់សាលសប់។ នឹងានរនុសសសលអៗជាដម្រចើន
ដៅកនុងសាថសននរក។ វាជាការកុហករបស់ារសាតាំង ខ្ដលដ្វើឱសយរនុសសសគិត្ថា ពួកដគអាចរួច
ផុត្ពីសាថសននរក ដោយសារការដ្វើអ្ំដពើលអ។ ានខ្ត្ម្រពះនារម្រពះដយស ូរួយគត្់ ខ្ដលអាចផត
ល់ការសដស្រង្គសះដល់រនុសសសទំងអ្ស់ទំងម្របុស និងម្រសីត ឱសយរួចផុត្ពីការកាត្់ដទសរបស់ារ
សាតាំង។ ខ្ុំក៏ចង់បញ្ជសក់ផងខ្ដរថា ដៅដពលអ្ោំបានដ្វើបាប គ្ត្់បានសាលសប់ខងវិញ្ញសណ 
ដហើយម្រត្ូវបានកាត្់ដចញពីម្រពះជាាចសស់។ ដទះជាយ សងដនះក៏ដោយ គ្ត្់ដៅខ្ត្រកសាការកាន់
កាប់ម្រសបចសាប់របស់គ្ត្់ដលើខ្ផនដីដនះ។ ដោយសារករណីដនះ ារសាតាំងម្រត្ូវដម្របើរនុសសស
ខ្ដលានចិត្តជាារ ដហើយម្រពះជាាចសស់ម្រត្ូវដម្របើរនុសសសខ្ដលដ រដពញដោយម្រពះវិញ្ញសណ 
ដដើរសបីសដម្ររចកិចចការដៅកនុងដលាកិយដនះ។ ដូដចនះ ដដើរសបីរំលឹកដ ើងវិញ ដយើងដឹងថាការដៅ
សាថសនសួគ៌ ឬសាថសននរក គឺទក់ទ្ងនឹងបញ្ហសម្រសបចសាប់ រិនទក់ទ្ងនឹងអ្ំដពើលអ ឬអាម្រកក់
របស់រនុសសសដយើងដទ្ ប ុខ្នតវាពឺងខ្ផអកដលើជ័យជរនះម្រសបចសាប់ ខ្ដលម្រពះដយស ូបានយកឈនះ
ដលើារសាតាំងដៅដលើដឈើឆកសង។ ដទះបីជាម្រពះដយស ូបានដរៀបចំផែូវម្រសបចសាប់ឱសយរនុសសស
អាចដចៀសផុត្ពីការម្រគប់ម្រគងរបស់ារសាតាំងរួចរល់ដហើយក៏ដោយ ក៏ប ុខ្នត រនុសសសា្សក់ៗ
ម្រត្ូវខ្ត្អ្ងវររកម្រពះនារម្រពះដយស ូដោយជំដនឿ ដដើរសបីទ្ទ្ួលម្របដយជន៍ពីការដរៀបចំដនះ។



ទ្ពះរាជ្យននទ្ពះ 
ខ្ុំដឹងថា ដយើងបានផ្អសកនិយយអ្ំពីការពិភាកសារួយដនះពីរបីកថាខណឌរុន ប ុខ្នត

ឥ ូវដនះ សូរម្រត្លប់ដៅសំណួរខ្ដលដយើងបានសួរពីដពលរុន «ហត្ុអ្វីម្រពះដយស ូរិនអាច
ដម្របាសរនុសសសឱសយជាដៅ ា សថាយជំពូក ៦?» ខ្ុំបាននិយយថា វាជាបញ្ហសយុតាតស្ិការ ដហើយ
វាពិត្ជាអ្ ៊ីចឹងខ្រន។ ចាប់តាំងពីអ្ោំបានម្របគល់ការម្រគប់ម្រគងខងវិញ្ញសណននដលាកិយដនះ
ឱសយដៅារសាតាំង ម្រពះជាាចសស់រិនអាចលូកនដកនុងដរឿងដលាកិយដនះដពលណាក៏បានដទ្ 
ដម្រ ះថាវារិនម្រសបចសាប់។ សូរកុំយកអ្វីខ្ដលខ្ុំដទ្ើបបាននិយយម្រច ំជារួយអ្នកណាជា
ាចសស់ដលើខ្ផនដីដនះ។ ម្រពះគរពីរខ្ចងយ សងចសាស់ ម្រពះជាាចសស់ជាាចសស់ដលើភពខ្ផនដី និងអ្វីៗ
ទំងអ្ស់ខ្ដលម្រទ្ង់បានបដងកើត្រក។ ដទះជាយ សងដនះក៏ដោយ ទក់ទ្ងនឹងដលាកិយដនះ 
ម្រទ្ង់រិនានសិទ្ធិម្រសបចសាប់កនុងការម្រគប់ម្រគងដលើដលាកិយដនះដទ្។ ដយើងអាចដឃើញដូដចនះ
ដៅកនុង លូកា ៤ ៥ ៧។

ារនាំម្រពះអ្ងគដៅកខ្នែងរួយដ៏ខពស់ ដហើយចងអុលបង្ហសញ នគរទំងប ុនា្សនដៅដលើ
ខ្ផនដីឱសយម្រពះអ្ងគដឃើញ កនុងរួយរយៈដពលដ៏ខែី។ ារសាតាំងទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ ខ្ុំ
នឹងម្របគល់អ្ំណាច ម្រពរទំងដភាគម្រទ្ពសយរបស់នគរទំងដនាះឱសយដលាក ដសបិត្អ្វីៗ
ទំងអ្ស់ជាសរសបត្តិរបស់ខ្ុំ ខ្ុំអាចម្របគល់ឱសយអ្នកណាក៏បានដម្រសចខ្ត្នឹងចិត្តខ្ុំ។ 
ដូដចនះ ម្របសិនដបើដលាកម្រកាបថាវសយបងគំខ្ុំ សរសបត្តិទំងដនាះនឹងបានជារបស់ដលាក
ដហើយ ។

ដយើងអាចដឃើញដៅទ្ីដនះថា អ្ោំបានម្របគល់ការម្រគប់ម្រគងម្រសបចសាប់នន
ដលាកិយដនះដល់ារសាតាំង។ ដោយសារបញ្ហសដនះ ម្រពះជាាចសស់រិនអាចដ្វើអ្វីតារខ្ត្ម្រពះ
ហឫទ្័យម្រទ្ង់ចំដ ះរនុសសសដលាកដៅដលើខ្ផនដីដនះដទ្។ ក៏ប ុខ្នត ម្របសិនដបើម្រទ្ង់អាចរក
ដឃើញរនុសសសម្របុស ឬម្រសីតណាខ្ដលដជឿដលើម្រទ្ង់ និងចុះចូលទំងម្រសុងដលើសិទ្ធិអ្ំណាចពី
សាថសនសួគ៌ ដនាះម្រទ្ង់អាចដម្របើសិទ្ធិអ្ំណាចរបស់ម្រទ្ង់តាររយៈបុគគលា្សក់ដនះ។ ដនះជារដបៀប
ដូចគ្្សខ្ដលារសាតាំងបានចូលរកខ្ផនដីដនះពីដំបូង តាររយៈរនុសសសា្សក់ខ្ដលានសិទ្ធិ
កាន់កាប់ម្រសបចសាប់ដលើខ្ផនដីដនះ គឺអ្ោំ។ ដពលខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបាត្់បង់អ្ោំ ម្រទ្ង់
ម្រត្ូវរកម្រចកចូលរួយដទ្ៀត្រកកាន់ខ្ផនដីដដើរសបីឱសយគដម្រាងការននការសដស្រង្គសះរបស់ម្រទ្ង់អាច
ដកើត្ដ ើងបាន ដហើយម្រទ្ង់បានរកដឃើញដលាកអាប់រ សរ។

ម្រពះអ្ាចសស់ានម្រពះបនទូលរកកាន់ដលាកអាប់រ សរថា៖ ចូរចាកដចញពីម្រសុករបស់
អ្នក ចាកដចញពីញាត្ិសនាដសន និងចាកដចញពីម្រកុរម្រគួសារឪពុករបស់អ្នក ត្ម្ររង់



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដឆ្សះដៅម្រសុកខ្ដលដយើងនឹងបង្ហសញអ្នក។ ដយើងនឹងឱសយម្របជាជាត្ិរួយដ៏្ំដកើត្
ដចញពីអ្នក ដហើយដយើងនឹងឱសយពរអ្នក។ ដយើងនឹងដ្វើឱសយអ្នកានដោ្សះលសបី។ ដូដចនះ 
ចូរដ្វើជាអ្នកផដល់ពរដល់អ្នកដនទ្ចុះ!។ ដយើងនឹងឱសយពរដល់ជនទំងឡាយណា
ខ្ដលឱសយពរអ្នក ដយើងក៏នឹងោក់បណាដសសាដល់ជនទំងឡាយណាខ្ដលោក់
បណាដសសាអ្នកខ្ដរ ម្រកុរម្រគួសារទំងអ្ស់ដៅដលើខ្ផនដីនឹងបានទ្ទ្ួលពរដោយសារ
អ្នក ។

ដលាកុបសបត្តិ ១២ ១ ៣

ដលាកអាប់រ សរ ឬអ្ម្របាហ្ំ គឺជាទវសរខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានដម្របើ ដដើរសបីអាចម្រត្លប់ចូល
ខ្ផនដីវិញ ដហើយនាំខ្ផនការននការសដស្រង្គសះរបស់ម្រទ្ង់រកកាន់រនុសសសជាត្ិ។ ម្រពះជាាចសស់
បានចងសរពនធដរម្រត្ីជារួយដលាកអ្ម្របាហ្ំ និងកូនដៅរបស់គ្ត្់ ដហើយតាររយៈសរពនធ
ដរម្រត្ីម្រសបចសាប់រួយដនះ ម្រទ្ង់អាចនាំម្រពះដយស ូម្រគិសតចូលកនុងខ្ផនដី ប ុខ្នតអាចចូលបានខ្ត្
តាររយៈពូជពងសសរបស់ដលាកអ្ម្របាហ្ំខ្ត្ប ុដណា្សះ។ ដនះជារូលដហត្ុខ្ដលម្រពះដយស ូម្រត្ូវខ្ត្
ជាកូនដៅរបស់ដលាកអ្ម្របាហ្ំ និងរូលដហត្ុខ្ដលជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លរិនម្រត្ូវអ្នុញ្ញសត្ឱសយ
ដរៀបការជារួយម្របដទ្សជិត្ខង។ ដហើយវាក៏ដហត្ុផលខ្ដលដសៀវដៅដំបូងននគរពីរសរពនធ
ដរម្រត្ីលែីរិនខ្ចងអ្វីដផសសងដម្រៅពីពងសាវតារ។ តារពិត្ដនះជាភសតុតាងបញ្ជសក់ថា ម្រពះដយស ូពិត្
ជាកូនដៅរបស់អ្ម្របាហ្ំម្រត្ឹរម្រត្ូវតារចសាប់ ដហើយដូដចនះវាក៏បង្ហសញដល់ារសាតាំងថា វាជា
ការម្រសបចសាប់ខ្ដលម្រពះដយស ូយងរក និងបង់នលែសម្រាប់អ្ំដពើបាប។

ដោយសាររនុសសសម្របុស និងស្រសតីដៅខ្ត្ានសិទ្ធិម្រគប់ម្រគងដលើខ្ផនដីម្រសបចសាប់ 
សូរកុំម្រច ំជារួយការម្រគប់ម្រគងខងវិញ្ញសណ ម្រពះជាាចសស់ និងារសាតាំងម្រត្ូវខ្ត្ដម្របើរនុសសស
ដដើរសបីសដម្ររចកិចចការដផសសងៗ។ ដបើនិយយយ សងសារញ្ញ ានខ្ត្រនុសសសម្របុស និងស្រសតីដទ្
ខ្ដលជាបុគគលម្រសបចសាប់ដៅដលើខ្ផនដីដនះ។ ប ុខ្នត ដូចខ្ដលារសាតាំងបានានសិទ្ធិចូល
រកកនុងខ្ផនដីតាររយៈអ្ោំ និងដអ្វា ស ដោយបានដជឿដលើអ្វីខ្ដលវានិយយ ដូដចនះម្រពះជាាចសស់
ម្រត្ូវរករនុសសសខ្ដលដជឿដលើអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់ានម្រពះបនទូល ដដើរសបីឱសយម្រទ្ង់អាចានសិទ្ធិលូកនដ
កនុងដរឿងដៅដលើខ្ផនដីដនះបាន។ ដៅដពលខ្ដលរនុសសសម្របុស ឬស្រសតីចុះចូលដចញពីចិត្ត ដោយ
ដជឿជាក់ដលើអ្វីខ្ដលសាថសនសួគ៌និយយ ជាជាងអ្វីខ្ដលដលាកិយរបស់ារសាតាំងនិយយ 
ខ្ដលដគដៅថាជាជំដនឿ ដនាះវាផតល់យុតាតស្ិការម្រសបចសាប់ដល់សាថសនសួគ៌កនុងការដ្វើសករែ
ភាពកនុងបុគគលរូបដនាះខ្ដលដៅដលើខ្ផនដី ដហើយនាំម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះម្របឆំងនឹង



ទ្ពះរាជ្យននទ្ពះ 
ដលាកិយរបស់ារសាតាំង។ ានដរឿងជាដម្រចើនដទ្ៀត្ខ្ដលម្រត្ូវនិយយ ប ុខ្នតខ្ុំបាននិយយ
ដរឿងដនះយ សងលអិត្លអន់ដៅកនុងដសៀវដៅពីរកសាលដំបូងរបស់ខ្ុំរួចដហើយ។ 

គនែឹះសំខន់ដនាះគឺ ដោយសារារសាតាំងានវត្តានដលើខ្ផនដីដនះ វាខ្ត្ងខ្ត្
ការ រនគររបស់វា ដហើយវាពសាយរយកឈនះដលើគដម្រាងការរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ដោយ
សារដហត្ុផលដនះ ម្រពះជាាចសស់ម្រត្ូវដ្វើការសាងសត្់ ដដើរសបីសដម្ររចខ្ផនការ និងយុទ្ធសាស្រសត
របស់ម្រទ្ង់ដៅដលើខ្ផនដីដនះ។ ដពលខ្ដលអ្នកដឹងអ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះជាាចសស់ដ្វើការសាងសត្់ 
អ្នកនឹងរកដឃើញគនែឹះដ៏អ្សាចសរសយបំផុត្ សម្រាប់ភាពដជាគជ័យ និងជ័យជរនះដៅកនុងជីវិត្។ ខ្ុំ
ដៅវាថា អ្ំណាចននយុទ្ធសាស្រសត

  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 

 



សញប់ស្សញង 

ជំពូក្ ៣ 
សញប់ស្សញង 

ខ្ុំទ្ទ្ួលបានទ្ូរស័ពទពីបុរសា្សក់ខ្ដលខ្ុំរិនធាលសប់សាគសល់ពីរុនរក។ គ្ត្់បាន
ខ្ណនាំខែួនគ្ត្់ ដហើយម្របាប់ខ្ុំថា គ្ត្់ និងបុរសពីរបីនាក់ដទ្ៀត្ពិត្ជាដពញចិត្តដសៀវដៅ
ម្របាញ់ជំដនឿរបស់ខ្ុំ និងការបដម្រងៀនអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ តារពិត្ គ្ត្់ក៏បាន
សួរថា ដត្ើខ្ុំចាប់អាររែណ៍ចង់ដៅរដឋរ ុនតាណា និងបដម្រងៀនម្រកុរបុរសរួយម្រកុរ ានគ្្ស
ម្របខ្ហល៧០នាក់ ដៅលាងសចនលងសុម្រក និងម្រពឹកនលងដៅរ៍ខ្ដរឬដទ្។ រុនដពលខ្ុំដឆែើយត្បដៅ
កាន់គ្ត្់វិញ គ្ត្់បាននិយយថា «បនាទសប់ពីដលាកម្រគូបដម្រងៀនដៅម្រពឹកនលងដៅរ៍ដហើយ ពួក
ដយើងចង់នាំដលាកម្រគូដៅបរបាញ់សត្វរាំង ដម្រ ះដពលដនះជារដូវកាលបរបាញ់វា។» ខ្រន
ដហើយ ខ្ុំរិនម្រត្ូវការដពលយូរ ដដើរសបីដឆែើយសំណួរដនះដទ្។ គ្ត្់បាននិយយថា កូនម្របុស
របស់ខ្ុំក៏ម្រត្ូវបានអ្ដញ្ជើញឱសយចូលរួរផងខ្ដរ ម្របសិនដបើពួកដគចាប់អាររែណ៍។ បនាទសប់រក កនុង
អ្ំ ុងដពលខ្ខននរដូវដៅតស ពួកដគបានជួយខ្ុំឱសយទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិម្រត្ឹរម្រត្ូវសម្រាប់ការបរបាញ់ 
ខ្ដលនឹងរកដល់ដៅរដូវសែឹកដឈើម្រជុះខងរុខដនះ។ កូនម្របុសរបស់ខ្ុំ ្ីរ ក៏បានសដម្ររច
ចិត្តចូលរួរការបរបាញ់ដនះខ្ដរ ដហើយគ្ត្់ក៏ទ្ទ្ួលបានអាជាញសបណណរបស់គ្ត្់ខ្ដរ។

ខ្ុំក៏បានដឹងថា ម្រកុរដនះជាម្រកុររួយននចលនា រកសាការសនសា (  
ដហើយពួកដគចាប់អាររែណ៍យ សងខលសំងជារួយនឹងដរឿងបរបាញ់ខ្ដលខ្ុំបានម្របាប់កនុងការ
បដម្រងៀនរបស់ខ្ុំ និងរដបៀបខ្ដលខ្ុំទ្ទ្ួលបានសត្វកាតសន់ដោយជំដនឿ។ ពូកដគចង់ដឹងខ្លរ
ដទ្ៀត្អ្ំពីរដបៀបខ្ដលខ្ុំបាញ់បានសត្វកាតសន់ កនុងរយៈដពលខ្ត្៣០ ឬ៤០នាទ្ី និងរដបៀបខ្ដល
ម្រពះជាាចសស់បានបដម្រងៀនខ្ុំឱសយចសាស់លាស់អ្ំពីម្របដភទ្សត្វខ្ដលខ្ុំចង់បាន ដូចជាដភទ្ និង
ទ្ំហំននខ្សនងរបស់វាជាដដើរ។ ខ្ុំយល់ម្រសបថា ដរឿងខ្ដលបានដកើត្ដ ើងដសទើរខ្ត្រិនគួរឱសយដជឿ
ដទ្ ដហើយម្របសិនដបើខ្ុំរិនបានដឃើញវាដកើត្ដ ើងដោយផ្ទសល់ខ្ភនកខ្ុំដទ្ ដនាះខ្ុំក៏ម្របខ្ហលជា
ឆងល់ដូចពួកដគខ្ដរ។   

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ទ្ីបំផុត្ក៏ដល់សបាតសហ៍ខ្ដលដយើងម្រត្ូវដៅរដឋរ ុនតាណា។ ្ីរ និងខ្ុំបានដ្វើដំដណើរ
តារយនតដហ្ះ ដហើយបានជួបជារួយអ្នកដឹកនាំននម្រកុរបុរសដនាះរួយចំនួន ពួកដគជា
បុរសអ្សាចសរសយខ្ដលពិត្ជាម្រសលាញ់ម្រពះជាាចសស់។ ពួកដគបាននាំដយើងដៅសទូចម្រត្ី ដៅកខ្នែង
បរបាញ់ដដើរសបីដរើលកាំដភែើងខ្ដលពួកដគបានដរៀបចំសម្រាប់ពួកដយើង។ ដោយបាន្ំដពញវ័
យដ ើងដៅរដឋអ្ូនហយ ូ ខ្ុំរិនានទ្ាលសប់បាញ់កាំដភែើងពីចាងសយឆងសយដទ្។ ចសាប់ដៅរដឋរបស់
ដយើងអ្នុញ្ញសត្ខ្ត្កាំដភែើងខែីសម្រាប់បាញ់សត្វកាតសន់ខ្ត្ប ុដណា្សះ ដហើយបាញ់បានម្រត្ឹរចាងសយ
ត្ិចជាង៩០ខ្រ ម្រត្ ភាគដម្រចើនអាចត្ិចជាង៤៥ខ្រ ម្រត្ដៅដទ្ៀត្ក៏ាន។ ដូដចនះ ដៅដពលខ្ដល
ពួកដគកំណត្់ដគ្លដៅ ដៅចាងសយ១៨០ខ្រ ម្រត្ ខ្ុំម្រត្ូវខ្កសម្ររួលរដបៀបខ្ដលខ្ុំបាញ់។ ប ុខ្នត 
បនាទសប់ពីបានអ្នុវត្តបានបនតិចរក ខ្ុំក៏បាញ់ម្រត្ូវថាសខ្ដក ដហើយដគក៏បានម្របកាសថា ខ្ុំ
ដម្រត្ៀរខែួនរួចរល់សម្រាប់ការបរបាញ់ដហើយ។

ដៅលាងសចដនាះ ខ្ុំបានបដម្រងៀនបុរសទំងដនាះដៅសាលម្របជុំរបស់សាលាដរៀនរួយ
កនុងត្ំបន់ ដហើយម្រពឹកបនាទសប់ក៏បានបដម្រងៀនពួកដគដៅទ្ីដនាះផងខ្ដរ។ បុរសទំងដនាះចង់សាតស
ប់ និងចង់ដឹងពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ជាពិដសសរដបៀបខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបដម្រងៀនខ្ុំ
អ្ំពីចសាប់ននម្រពះរជសយននម្រពះតាររយៈការម្របាញ់។ បនាទសប់ពីទ្ទ្ួលទនអាហ្រនលងម្រត្ង់រួចរល់
ដហើយ ពួកដគបាននិយយថា «ដតាះដយើង ដៅបាញ់សត្វរាំង»។ ខ្ុំរិនខ្ដលធាលសប់បាញ់សត្វ
រាំងពីរុនរកដទ្ ដហើយក៏រិនយល់ថាវាានខ្បបបទ្ខ្បបណាខ្ដរ។ តារបទ្ពិដសា្ននការ
ម្របាញ់របស់ខ្ុំ ដយើងដៅគ្្សដម្រចើនបំផុត្ខ្ត្ពីរ ឬបីនាក់ប ុដណា្សះ។ ប ុខ្នត ពួកដគបាននាំគ្្សដៅ
ពីរបីឡាន។ ខ្ុំដៅចាំបានយប់រុននលងដៅបរបាញ់ ្ីរបានសួរខ្ុំថា «បា ស ដត្ើបា សានអាររែណ៍
ភ័យដទ្? បា សនឹងបដម្រងៀនពួកដគអ្ំពីម្រពះរជសយននម្រពះ ដហើយម្របកាសដោយភាពដជឿជាក់ថា ម្រពះ
រជសយននម្រពះានដំដណើរការម្រគប់ដពលដវលា ប ុខ្នត ចុះវានឹងដៅជាយ សងណា ម្របសិនដបើបា សបាញ់
សត្វរាំងរិនបាន ដហើយពួកដគដរើលដឃើញទំងអ្ស់គ្្ស?»។ ខ្ុំបានម្របាប់គ្ត្់វិញថា ខ្ុំរិន
ខលសចបាញ់សត្វរាំងរិនបានដទ្។ ម្ររិនោ និងខ្ុំបានោំម្រគ្ប់ពូជរបស់ដយើងរួចរល់ដហើយ 
ដហើយបានម្រពរដម្រពៀងគ្្សថា នឹងទ្ទ្ួលបានសត្វរាំងរួយ។ វានឹងដៅទ្ីដនាះ។ 

ដៅដពលខ្ដលដយើងដបើកឡានដៅកាន់កខ្នែងបរបាញ់សត្វ ខ្ដលពួកដគទ្ទ្ួលបាន
ការអ្នុញ្ញសត្ឱសយបរបាញ់ ពួកដគបានពនសយល់ម្របាប់ខ្ុំថា សត្វរាំងជាសត្វខ្ដលរត្់ដលឿនបំផុត្
ដៅអាដររិកខងដជើង ដហើយជាសត្វរត្់ដលឿនបំផុត្ដលខពីរដៅដលើខ្ផនដីដនះ ានខ្ត្សត្វខលស
រខិនដទ្ដទ្ើបអាចចាប់វាបាន។ ពួកដគបានពនសយល់ម្របាប់ថា សត្វរាំងានខ្ភនកនវខលសំងណាស់ 



សញប់ស្សញង 
ដហើយរដបៀបការ រខែួនរបស់វាគឺការរត្់ ដូដចនះ ម្របសិនដបើវាដឃើញអ្នក វានឹងបាត្់ខែួនភាលសរកនុង
ដពលរួយវិនាទ្ី។ ខ្ុំានសាលសកអ្នុញ្ញសត្ឱសយបាញ់រាំងដោ្សល ដហើយ្ីរ រាំងញី។

ខ្ផនការរបស់ដយើងគឺ ដបើកឡានដៅកខ្នែងបរបាញ់សត្វ ដបើកដៅទ្ីខពស់ ដហើយ
បនាទសប់រកដដើរដ ើងដៅដលើកំពូលភនំ និងម្រកដ កដរើលរកម្រជលងទបៗ ដដើរសបីរកដរើលសត្វ។ 
ដៅដពលខ្ដលដយើងកំពុងដ ើងដលើកំពូលភនំ ដយើងបានដឃើញសត្វរាំងរួយហវូងពីចាងសយ។ 
ដោយសារសាថសនភាពភូរិសាស្រសត ដយើងានអាររែណ៍ថា ដយើងអាចចូលដៅជិត្លែរដដើរសបី
បាញ់វា ដោយម្រគ្ន់ខ្ត្ដៅតារម្រជលងទបៗ ដពលខ្ដលដយើងចូលដៅជិត្ពួកវា។ ដយើងនឹង
ម្រត្ូវដ ើងដលើភនំចុងដម្រកាយដោយម្របុងម្របយ័ត្ន ដហើយបនាទសប់រកដយើងម្រត្ូវដ ើងយឺត្ៗដលើ
កំពូលភនំដនាះដដើរសបីបាញ់សត្វរាំង ម្របសិនដបើពួកវាដៅខ្ត្ដៅទ្ីដនាះ ដៅដពលដយើងដ ើងដៅ
ដល់។ ដៅដពលដៅដល់ទ្ីដនាះ ដយើងអាចបាញ់វាបាន ម្របសិនដបើវាានចាងសយពី១៨០ ដៅ
២៣០ខ្រ ម្រត្ ពីពួកដយើង។

្ីរ និងខ្ុំម្រត្ូវលូនយឺត្ៗរួយសនទុះដដើរសបីដៅដល់ខ្គរចំដហៀងភនំ ខ្ដលអាចដរើល
ដឃើញសត្វរាំងទំសងដនាះ។ ដយើងានគដម្រាងថា បនាទសប់ពីខ្ុំបាញ់បានសត្វរាំងរបស់ខ្ុំ
ដហើយ ្ីរនឹងបាញ់រាំងញីរបស់គ្ត្់។ ខ្ុំបានលូនយឺត្ៗដៅដល់ខ្គរ ដហើយម្រកដ ក
ដរើលដៅហវូងរាំងដនាះ។ ម្របាកដណាស់ ខ្ផនការរបស់ដយើងបានានដំដណើរការដហើយ 
រាំងរួយហវូងត្ូចដនាះរិនដឃើញពួកដយើងដទ្។ ខ្ុំដលើកកាំដភែើងដ ើង ដហើយក៏បានខ្សវង
យល់ថាវាពិបាកកាន់កាំដភែើងឱសយនឹង ដោយសារចាងសយ និងការហត្់ពីការដដងហើរដោយការ
លូន។ ប ុខ្នតទ្ីបំផុត្ ដៅដពលខ្ុំគិត្ថា ខ្ុំត្ម្ររង់ចំរាំងរួយដហើយ ខ្ុំក៏បានដកះនកកាំដភែើង។ ខ្ុំ
បាញ់ខុស។ ហវូងរាំងហ្ក់ដូចជាម្រចបូកម្រចបល់ដៅដពលខ្ុំដកះនកកាំដភែើងដលើកទ្ីពីរ។ ខ្ុំ
បាញ់ខុសរតងដទ្ៀត្។ ឥ ូវដនះហវូងរាំងចាប់ដផតើររត្់ ដៅដពលខ្ុំបាញ់ដលើកទ្ីបី និងទ្ីបួន 
ខ្ដលខុសទំងអ្ស់។ ដៅដពលខ្ុំដកះនកកាំដភែើងដលើកទ្ីម្របាំ អ្វីខ្ដលខ្ុំបានឮគឺ ម្រកិប។ កាំដភែើង
ខ្ុំអ្ស់ម្រគ្ប់ដហើយ។

ដៅកនុងភាពម្រចបូកម្រចបល់ ខ្ុំរិនបានកត្់សាគសល់ដទ្ ប ុខ្នតហវូងសត្វទំងរូលបាន
រត្់ខ្បកខ្ខ្កជួរពីគ្្ស។ សត្វទំងអ្ស់ ដលើកខ្លងខ្ត្សត្វរាំងខ្ដលខ្ុំត្ម្ររង់បាញ់ វាបានឈរ
ដៅទ្ីតាំងដ៏លអឥត្ដខចសះ ចាងសយពីរបីខ្រ ម្រត្ពីកខ្នែងខ្ដលខ្ុំបានបាញ់វាដលើកដំបូង។ ខ្ុំសុំ
កាំដភែើងពី្ីរយ សងម្រត្ដហបម្រត្ហប។ ខ្ុំបានដម្រកាកឈរដ ើង ត្ម្ររង់ដៅសត្វរាំងដនាះ បាន
ដកះនកកាំដភែើង ដហើយវាក៏ដួលចុះ។ ខ្ុំានអាររែណ៍រំដភើប និង្ូរចិត្តកនុងដពលខ្ត្រួយ។ រាំង



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដោ្សលដនះជារបស់ខ្ុំដហើយដពលដនះ។ ដពលខ្ដលខ្ុំ
ង្កដៅដម្រកាយសា្សរបស់ខ្ុំ ខ្ុំានអាររែណ៍រំដភើប
ដោយបានដឃើញម្រកុរបុរសទំងអ្ស់ខ្ម្រសកដហ្ សអ្ប
អ្រសាទ្រដល់ខ្ុំ។ ានអ្នកខែះកាន់ទ្ូរស័ពទដៅនឹងនដ 
ដហើយា្សក់បាននិយយថា «ម្រត្ូវដហើយ វាដូចជាដៅ
កនុងដសៀវដៅម្របាញ់ជំដនឿអ្ ៊ីចឹង រយៈដពលខ្ត្៤០
នាទ្ីដទ្ រាំងដោ្សលរួយឈរម្រត្ឹងដសងៀរ ដូចដៅកនុង

ដសៀវដៅខ្ដរ»។ ពួកដគទំងអ្ស់គ្្សបានដរើលដឃើញម្រពះរជសយននម្រពះានដំដណើរការ។ យ សង
ណារិញ ខ្ុំបានបដម្រងៀនដល់ពួកដគជាដម្រចើនដា សង ដហើយពួកដគចង់ដឃើញដំដណើរការរបស់
វា។ ខ្រនដហើយ ដទះបីជាការម្របាញ់របស់ខ្ុំរិនលអក៏ដោយ វាដៅខ្ត្ានដំដណើរការ ដហើយ
បានបខ្នថរភាពដជឿជាក់ដលើអ្វីខ្ដលខ្ុំបានបដម្រងៀន។ ដៅរដសៀលដនាះ ្ីរក៏បាញ់បានរាំង
ញីរួយកសាលផងខ្ដរ គ្ត្់បានបាញ់ចំរាំងរួយខ្ដលកំពុងខ្ត្រត្់។ ដយើងទំងពីរនាក់រំដភើប
ខលសំងណាស់! រដឋរ ុនតាណាពិត្ជាម្រសស់សាអសត្ខលសំងណាស់ ដហើយ្ីរ និងខ្ុំក៏ានបទ្
ពិដសា្នូវម្រពះរជសយននម្រពះយ សងអ្សាចសរសយផងខ្ដរ។ ខ្ុំបានតាំងកសាលសត្វរាំងកនុងបនទប់
ការិយល័យរបស់ខ្ុំ ដដើរសបីរំលឹកអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ និងភាពដសា្សះម្រត្ង់របស់ 
ម្រទ្ង់។

 ដហត្ុអ្វីបានជាខ្ុំម្របាប់អ្នកអ្ំពីដរឿងបរបាញ់ដៅកនុងដសៀវដៅដនះ? ពីដម្រ ះម្រពះជា
ាចសស់សពវម្រពះឫទ្័យដម្របើអ្នក ដដើរសបីបង្ហសញម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ដល់រិត្តភកតិ អ្នកជិត្ខង និង
ម្រកុរម្រគួសាររបស់អ្នក។ ពួកដគទំងអ្ស់គ្្សចង់ដឃើញពីរដបៀបវាានដំដណើរការ។ ពិភពដលាក
ដនះដម្រសកឃ្លសនចង់ដឃើញដរឿងពិត្ ដហើយម្រពះជាាចសស់ក៏សពវម្រពះហឫទ្័យដ្វើឱសយពួកដគភាញសក់
ដផអើលផងខ្ដរ។ ដដើរសបីដ្វើឱសយពួកដគភាញសក់ដផអើល អ្នកម្រត្ូវដរៀនពីរដបៀបខ្ដលម្រពះរជសយននម្រពះាន
ដំដណើរការ និងរដបៀបខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធនាំយកនូវចដរែើយ និងឱកាសខ្ដលអ្នកម្រត្ូវ
ការ ដដើរសបីដ្វើឱសយរនុសសសម្រគប់គ្្សភាញសក់ដផអើល សូរសបីខ្ត្អ្នក។ ដម្រកាយរកខ្ុំបានដឹងថា បុរសពីរបី
នាក់ខ្ដលដឹកនាំម្រកុរបុរសរួយម្រកុរដនាះ បាននាំខ្ុំរកជួបពួកដគគឺកនុងដគ្លបំណង
បង្ហសញម្រពះរជសយននម្រពះដៅកាន់បុរសទំងដនាះ ដោយសារពួកដគជាប់គ្ំងកនុងលកខណៈសាស
នា។ ដម្រកាយរកខ្ុំក៏បានដឹងថា ានរនុសសសជាដម្រចើនដទ្ៀត្បានថាវសយដួងចិត្តឱសយម្រពះដឹកនាំ 
តាររយៈការបដម្រងៀនរបស់ខ្ុំ។ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកដរៀបចំខ្ផនការដនះ ដហើយម្រទ្ង់នឹង
ជួយអ្នកជារួយខ្ផនការដជាគជ័យរបស់អ្នកផងខ្ដរ។

រិភរសោកសនះសព្សកឃ្លាន
ចង់ស ើញសរឿងរិរ ស ើយព្រះ
ជាម្ចាស់ក៏សរវព្រះ ឫរ័យសធវើ
ឱាយរួកសេភ្ញាក់សផ្អើលផ្ងដដរ។ 



សញប់ស្សញង 
 ខ្ុំសូរម្របាប់អ្នកដរឿងរួយបខ្នថរដទ្ៀត្ ប ុខ្នតដរឿងដនះដកម្រសង់ដចញពីម្រពះគរពីរ 
ដហើយជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដរឿងដនះនឹងបង្ហសញអ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះជាាចសស់សពវម្រពះហឫទ្័យដ្វើឱសយ
អ្នកភាញសក់ដផអើល ដោយសារខ្ផនការ និងយុទ្ធសាស្រសតដ៏អ្សាចសរសយ ខ្ដលនឹងនាំរកនូវភសតុតាងនន
ភាពពិត្របស់ម្រទ្ង់ និងដសចកតីម្រសលាញ់ដល់អ្ស់អ្នកខ្ដលដៅជុំវិញអ្នក។ 

នលងរួយ ម្រពះដយស ូគង់ដៅាត្់បឹងដគដនសាខ្រ៉ៃត្ ានបណាដសជនជាដម្រចើនម្របដម្រជៀត្
គ្្សដៅជុំវិញម្រពះអ្ងគ ដដើរសបីសាដសប់ ម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ម្រពះអ្ងគទ្ត្ដឃើញ
ទ្ូកពីរចត្ដៅាត្់ម្រចាំង រីឯអ្នកដនសាទ្នាំគ្្សចុះដៅលាងអ្ួន របស់ដគ។ ម្រពះដយស ូ
យងចុះដៅកនុងទ្ូករបស់ដលាកសុីរ ូន រួចម្រទ្ង់សុំឱសយគ្ត្់ដចញទ្ូក ដៅឆងសយពី
ម្រចាំងបនតិច។ ម្រពះអ្ងគគង់បដម្រងៀនបណាដសជនពីកនុងទ្ូកដនាះ។

លុះម្រពះអ្ងគបដម្រងៀនដគចប់ដហើយ ម្រទ្ង់ានម្រពះបនទូលដៅកាន់ដលាកសុីរ ូនថា៖  
ចូរបងហួសទ្ូកដៅទ្ឹកដម្រៅ រួចនាំគ្្សទ្ាលសក់អ្ួនចុះ ។ 

ដលាកសុីរ ូនត្បដៅម្រពះដយស ូវិញថា៖ ដលាកម្រគូ! ដយើងខ្ុំបានអ្ូសអ្ួនដពញរួយ
យប់ដហើយ អ្ត្់បានម្រត្ីដសាះ ប ុខ្នត ដបើដលាកម្រគូានម្របសាសន៍ដូដចនះ ខ្ុំនឹងទ្ាលសក់
អ្ួនតារ កសយរបស់ដលាកម្រគូ

ដគក៏ទ្ាលសក់អ្ួនដៅកនុងទ្ឹក ជាប់ម្រត្ីយ សងដម្រចើនដសទើរខ្ត្ធាលសយអ្ួន។ ដគបក់នដដៅរិត្ត
ភកដិខ្ដលដៅកនុងទ្ូករួយដទ្ៀត្ឱសយរកជួយ។ ពួកដនាះរកដល់ ជួយចាប់ម្រត្ីោក់
ដពញទ្ូកទំងពីរ ដសទើរខ្ត្នឹងលិច។

ដពលដលាកសុីរ ូន-ដពម្រត្ុសដឃើញដូដចា្សះ គ្ត្់ម្រកាបដទ្ៀបម្រពះបាទម្រពះដយស ូ ទ្ូល
ម្រពះអ្ងគថា៖ ម្រពះអ្ាចសស់ដអ្ើយ សូរយងឱសយឆងសយពីទ្ូលបងគំដៅ ដម្រ ះទ្ូលបងគំជា
រនុសសសបាប ។ ដលាកសុីរ ូននិយយដូដចនះ ដម្រ ះគ្ត្់ និងអ្ស់អ្នកខ្ដលដៅ
ជារួយភ័យស្ប់ខ្ស្ងជាខលសំង ដៅដពលបានដឃើញម្រត្ីដម្រចើនយ សងដនះ។  រីឯដលាក
យ សកុប និងដលាកយ ូហ្នជាកូនដលាកដសដបដដ ខ្ដលដនសាទ្រួរជារួយដលាក
សុីរ ូន ក៏ានចិត្តដូដចា្សះខ្ដរ។

លូកា ៥ ១ ១០

ដពម្រត្ុស យ សកុប និងយ ូហ្ន បានដនសាទ្ម្រត្ីដពញរួយយប់ ខ្ត្រិនបានអ្វី
ទល់ខ្ត្ដសាះ។ ពួកដគជាអ្នកដនសាទ្ខ្ដលានបទ្ពិដសា្ ខ្ដលបាន្ំធាត្់ដ ើងដៅដលើ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

បឹង ដហើយដឹងចសាស់ពីរដបៀបដនសាទ្ម្រត្ី ប ុខ្នតពួកដគចាប់ម្រត្ីរិនបានដសាះ។ ជាការពិត្
ណាស់ ដរឿងដនះរិនបានបញ្ចប់ដៅទ្ីដនះដទ្។ ម្រពះដយស ូបានខចីទ្ូកដលាកដពម្រត្ុស ដដើរសបី
បដម្រងៀនរហ្ជនពីដលើទ្ូក បនាទសប់រកម្រទ្ង់បានម្របាប់គ្ត្់ឱសយទ្ាលសក់អ្ួនកនុងទ្ឹកដម្រៅ ដដើរសបី
ចាប់ម្រត្ី។ ដលាកដពម្រត្ុស ដោយានអាររែណ៍ភាញសក់ដផអើលបនតិច បាននិយយថា ពួកដគបាន
ដនសាទ្ម្រត្ីដពញរួយយប់ដហើយ ប ុខ្នតចាប់ម្រត្ីរិនបានសូរសបីរួយកសាល ប ុខ្នត ដោយសារម្រពះ
ដយស ូបានានម្រពះបនទូលដូដចនះ គ្ត្់នឹងដ្វើតារ។ ដៅដពលដលាកដពម្រត្ុសបានទ្ាលសក់អ្ួន 
ម្រពះគរពីរបានខ្ចងថា គ្ត្់ចាប់ម្រត្ីបានដម្រចើនសនធឹកសនាធសប់រហូត្ដសទើរខ្ត្ធាលសយអ្ួនរបស់គ្ត្់ 
ដូដចនះគ្ត្់បានដៅរិត្តភកតិរបស់គ្ត្់ឱសយរកជួយ។ អ្ត្ថបទ្គរពីរបនតខ្ចងថា អ្ួនរបស់រិត្តភកតិ
គ្ត្់ក៏ដសទើរខ្ត្ធាលសយផងខ្ដរ ដហើយទ្ូកទំងពីរានម្រត្ីដពញហូរដហៀរដសទើរខ្ត្លិចទ្ូក។ ម្រពះ
គរពីរខ្ចងថា អ្នកដនសាទ្ខ្ដលានបទ្ពិដសា្ទំងដនះ បានស្ប់ខ្ស្ងជាខលសំង ដៅដពល
ខ្ដលបានចាប់ម្រត្ីដៅនលងដនាះ ខ្ដលដ្វើឱសយពួកដគឈប់ដនសាទ្ម្រត្ី ដហើយដដើរតារម្រពះដយស ូ 
វិញ។

ដនះជាដរឿងរួយកនុងចំដណារដរឿងជាដម្រចើនកនុងម្រពះគរពីរខ្ដលខ្ុំចូលចិត្តបំផុត្ ដម្រ ះ
វាបង្ហសញយ សងចសាស់អ្ំពីរូបភាពននភាពខុសគ្្សរវាងនគរទំងពីរ គឺនគរននភាពងងឹត្ និង
ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ នគរននភាពងងឹត្ខ្ដលជាការម្រគប់ម្រគងរបស់ារសាតាំង ជា
ម្របព័នធខ្ដលដខទចខទសំ ខវះខត្ ដនសាទ្ដពញរួយយប់ខ្ត្ចាប់ម្រត្ីរួយកសាលរិនបាន ដ រ
ដពញដៅដោយការឈឺចាប់ និងរកសុីចិញ្ចឹរជីវិត្ទំងបងហូរដញើស។ ខ្ុំដៅវាថា ម្របព័នធខ្ផនដី
ម្រត្ូវបណាដសសា ដកើត្ដ ើងដោយសារការបះដបាររបស់អ្ោំ ដបើដម្របៀបដ្ៀបនឹងរូបភាពដ៏រុងដរឿង
ននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ និងអ្វីខ្ដលម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់ផលិត្។ សូរម្រកដ កដរើលចុង
ាខសងៗននម្រជុងទំងពីរ ដហើយសូរម្រជាបថាម្រពះជាាចសស់ម្របទនទវសរទ្ីពីរឱសយអ្នក គឺម្រពះរជសយនន
ម្រពះ។

ឥ ូវដនះ ម្រគិសតបរិស័ទ្ម្រគប់រូបនឹងខ្ម្រសកដហ្ ស ទ្ះនដ ដហើយនិយយថា «ខ្រន
ដហើយ ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស់ ដូចជាការដនសាទ្ម្រត្ីដនះ
អ្ ៊ីចឹង!»។ ប ុខ្នតានរនុសសសត្ិចណាស់ខ្ដលនឹងសួរអ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះដយស ូបានដ្វើដូដចនះ 
ដហើយរនុសសសភាគដម្រចើនរិនបានដឹងថាពួកដគម្រត្ូវបានផតល់សិទ្ធិអ្ំណាច និងសរត្ថភាព 
ដដើរសបីរីករយជារួយនឹងការផគត្់ផគង់ ដូចខ្ដលដលាកដពម្រត្ុស យ សកុប និងយ ូហ្នបាន
ទ្ទ្ួលដៅនលងដនាះផងខ្ដរដនាះដទ្។ ចដរែើយជាសតង់ោទក់ទ្ងនឹងការពនសយល់អ្ំពីរដបៀបខ្ដល
ម្រពះដយស ូបានដ្វើអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់បានដ្វើដៅដពលដនាះគឺ ម្រពះដយស ូអាចដ្វើដូដចនះបានដោយ



សញប់ស្សញង 
សារម្រទ្ង់ជាម្រពះដយស ូ។ ប ុខ្នតសូរចាំសបនតិចសិន ដយើងបានដឃើញរួចដហើយថា ម្រពះដយស ូរិន
អាចពសាបាលរនុសសសម្រគប់គ្្សដៅ ា សកុសជំពូក៦ដទ្ ដម្រ ះសាថសនសួគ៌គ្្សនយុតាតស្ិការដៅទ្ី
ដនាះ។ អ្ត្់ដទ្ ានចសាប់ខងវិញ្ញសណននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលកំពុងានដំដណើរ
ការដៅនលងដនាះ ខ្ដលជួយសម្ររួល និងផលិត្ម្រត្ីខ្ដលចាប់បាន។  

ប ុខ្នត ដនះគឺជាបញ្ហស។ ម្រគិសតបរិស័ទ្ភាគដម្រចើនខ្ដលខ្ុំបានជួប រិនខ្ដលធាលសប់គិត្ថា 
ការខ្ដលដ្វើអ្វីដូចម្រពះដយស ូបានដ្វើអាចដៅរួច ដហើយម្របសិនដបើដគគិត្ថាអាចដៅរួច ដគរិន
បានដឹងថា ម្រពះដយស ូបានដ្វើវាដោយរដបៀបណាដទ្។ ខ្ុំានឃ្លសរួយខ្ដលខ្ុំដម្របើកនុងស
ននិបាត្របស់ខ្ុំ ខ្ដលនិយយថា ម្របសិនដបើអ្នករិនអាចបដម្រងៀនវាបានដទ្ អ្នកក៏រិនអាចរស់
ដៅតារវាបានខ្ដរ។ ខ្ុំចង់ានន័យថា ម្របសិនដបើអ្នករិនអាចកំណត្់អ្ំពីរដបៀបខ្ដលការ
ចាប់ម្រត្ីដនាះដកើត្ដ ើងដោយរដបៀបណាដទ្ ដនាះអ្នកក៏រិនអាចដ្វើឱសយវាដកើត្ដ ើងរតងដទ្ៀត្
បានខ្ដរ។ ដូដចនះ ដត្ើការចាប់ម្រត្ីបានយ សងសនធឹកសនាធសប់ដកើត្ដ ើងដោយរដបៀបណា? ដត្ើអ្នក
អាចកំណត្់វាបានខ្ដរឬដទ្? ម្របសិនដបើអ្នកចង់បានដជាគជ័យខ្បបដនាះខ្ដរ អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ខ្សវង
យល់អ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រត្ីទំងដនាះបង្ហសញខែួន។ យ សងណារិញ រនុសសសភាគដម្រចើនភាញសក់ដផអើល 
ដពលខ្ដលខ្ុំចាប់ដផតើរនិយយខ្បបដនះ។ ប ុខ្នត ដត្ើម្រពះដយស ូបានានបនទូលយ សងដូចដរតច?

ខ្ុំសុំម្របាប់ឱសយអ្នករល់គ្្សដឹងចសាស់ថា អ្នកណាដជឿដលើខ្ុំ អ្នកដនាះនឹងដ្វើកិចចការ
ខ្ដលខ្ុំដ្វើខ្ដរ ដហើយនឹងដ្វើកិចចការ្ំជាងដនះដៅដទ្ៀត្ ពីដម្រ ះខ្ុំដៅឯម្រពះបិតា។

លូកា ១៤ ១២

ដៅដពលខ្ដលម្រពះដយស ូានបនទូលថា ដយើងអាចដ្វើកិចចការដូចខ្ដលម្រទ្ង់កំពុង
ដ្វើ ដម្រ ះម្រទ្ង់នឹងយងដៅឯម្រពះវរបិតា ម្រទ្ង់បានសំដៅដលើម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដលនឹង
យងរកបនាទសប់ពីការសុគត្ និងការរស់ដ ើងវិញរបស់ម្រទ្ង់។ ដនះគឺជាម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធខ្ត្
រួយ ខ្ដលបានយងរកដលើម្រទ្ង់ដៅឯទ្ដនែយ័រោន់ ខ្ដលអ្នុញ្ញសត្ឱសយម្រទ្ង់អាចដ្វើកិចចការដ៏
អ្សាចសរសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលដយើងដឃើញដៅដពលដយើងដ្វើតារការម្រតាស់ដៅរបស់ម្រទ្ង់។ 
ដយើងដឹងថាអ្ំណាចដនះម្រត្ូវបានររំងដៅកនុងា សកុស៦ ដោយសារខ្ត្ការរិនដជឿរបស់
រនុសសស ក៏ប ុខ្នត អ្ំណាចដនះរិនម្រត្ូវបានររំងដៅកនុងលូកាជំពូក៥ ខ្ដលទក់ទ្ងនឹងការចាប់
ម្រត្ីដទ្។ ដយើងម្រត្ូវសិកសាចសាប់ននម្រពះរជសយននម្រពះ ដដើរសបីដយើងអាចកំណត្់បានថា អ្វីខ្ដលររំង 
ឬអ្វីខ្ដលជួយសម្ររួលដល់លំហូរដសរីននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដៅកនុងសាថសនភាពណាក៏ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដោយ។ ដូដចនះសូរម្រកដ កដរើលដរឿងដនះ ដហើយដរើលថា ដត្ើដយើងអាចដឃើញចសាប់ និង
ដគ្លការណ៍ននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលដយើងអាចកំណត្់ និងដរៀនបានខ្ដរឬដទ្។

ឥ ូវដនះ ម្របសិនដបើអ្នកបានអានដសៀវដៅដំបូងរបស់ខ្ុំ អ្នកដឹងថាានអ្វីដកើត្
ដ ើងខងវិញ្ញសណ ដៅដពលដលាកដពម្រត្ុសបានឱសយម្រពះដយស ូដម្របើទ្ូករបស់គ្ត្់។ ទ្ូករបស់
ដលាកដពម្រត្ុស និងជំនួញដនសាទ្ទំងរូលរបស់គ្ត្់ បានផ្លសស់បតូរនគរ ឬយុតាតស្ិការ! ម្រត្ូវ
ដហើយ ដៅដពលខ្ដលម្រពះដយស ូយកទ្ូកដលាកដពម្រត្ុសដម្របើកនុងព័នធកិចចរបស់ម្រទ្ង់ ទ្ូករបស់
ដលាកដពម្រត្ុសសថិត្ដៅដម្រការយុតាតស្ិការននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ដៅដពលខ្ដលទ្ូក
ដនាះសថិត្ដៅដម្រការយុតាតស្ិការននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធានយុតាតស្ិ
ការម្រសបចសាប់ ដដើរសបីបញ្ជូន កសយននចំដណះដឹងដល់ម្រពះដយស ូ ដូចជាទ្ីតាំងននហវូងម្រត្ីកនុង
ទ្ឹកដម្រៅជាដដើរ។ ការចាប់ម្រត្ីបានដ៏ដម្រចើនសនធឹកសនាធសប់គឺជាលទ្ធផលននខ្ផនការ និងយុទ្ធ
សាស្រសតដ៏អ្សាចសរសយរបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដលផតល់ឱសយដលាកដពម្រត្ុសតាររយៈម្រពះដយស ូ។ 
ខ្ុំដៅវាថា ចំដណះដឹងលាក់កំបាំង ដហើយដោយសារខ្ត្វា ដលាកដពម្រត្ុស យ សកុប និងយ ូ
ហ្នបានដឃើញការចាប់ម្រត្ីដ៏ដម្រចើនសនធឹកសនាធសប់បំផុត្ខ្ដលពួកដគរិនធាលសប់ដឃើញពីរុន 
រក។ តារពិត្ ម្រពះគរពីរខ្ចងថា អ្នកដនសាទ្ខ្ដលានបទ្ពិដសា្ទំងដនះានចិត្តស្ប់
ខ្ស្ងយ សងខលសំង។

ខ្ុំដជឿថាម្រពះដយស ូសពវម្រពះហឫទ្័យឱសយអ្នករស់ដៅកនុងជីវិត្ខ្ដលដ រដពញដៅ
ដោយការអ្សាចសរសយផងខ្ដរ ជាជីវិត្ខ្ដលបង្ហសញពីម្រពះរជសយននម្រពះ ដដើរសបីឱសយរនុសសសដៅជុំវិញអ្នក
ានចិត្តស្ប់ខ្ស្ង ដោយបានដឃើញការអ្សាចសរសយកនុងជីវិត្អ្នក ដហើយពួកដគនឹងសាគសល់ម្រពះ
ដយស ូផងខ្ដរ។ ខ្ុំដជឿថា ទ្ូកដនសាទ្ ទ្ដទ្ននសាសនានឹងរិនទក់ទញរនុសសសរករកម្រពះ
ជាាចសស់ដ ើយ។ ម្រពះជាាចសស់សពវម្រពះហឫទ្័យឱសយរនុសសសដឃើញភាពលអននម្រពះរជសយរបស់
ម្រទ្ង់ ដដើរសបីឱសយរនុសសសម្រគប់គ្្សបានដឃើញ និងដជឿថាម្រទ្ង់ជាម្រពះលអ និងទ្ទ្ួលយកអ្ស់អ្នក
ខ្ដលរករកម្រទ្ង់។ ពសាការីដអ្សាយបាននិយយអ្ំពីដរឿងដនះ ដៅដពលគ្ត្់ម្របកាស កសយ
ទ្ំនាយខងដម្រការ ខ្ដលសំដៅដលើម្រកុរជំនុំ។

«ដគនឹងម្របដូចអ្នកម្រកុងដយរូសា ឹរ ដៅនឹងដដើរដឈើសកាកសរៈននម្រពះដ៏សុចរិត្ ជា
សួនឧទ្សានរបស់ម្រពះអ្ាចសស ់ដដើរសបីបង្ហសញភាពលកុំដលកើងរបស់ម្រពះអ្ងគ។» (ដអ្សាយ ៦១៣)



សញប់ស្សញង 
ដូដចនះ ដត្ើសារអ្វីខ្ដលខ្ុំចង់ម្របាប់អ្នក ដចញពីដរឿងដនសាទ្ម្រត្ីដៅលូកា ជំពូក៥? 

បាទ្ ានចសាប់ខងវិញ្ញសណជាដម្រចើន ខ្ដលអ្នកអាចទញដចញពីដរឿងដនះ ប ុខ្នត ម្របសិនដបើអ្នក
អាចម្រគ្ន់ខ្ត្ដដើរដចញជារួយគំនិត្រួយដនះ វានឹងផ្លសស់បតូរជីវិត្អ្នក។

អ្នកណាកអ៏ាចចាបម់្រត្បីានខ្ដរ ម្របសនិដបើម្រពះដយស មូ្របាបដ់គយ សងចសាស់ពកីខ្នែង
ខ្ដលម្រត្វូទ្ាលសកអ់្នួ!! ឬអ្នញុ្ញសត្ឱសយខ្ុនំយិយតាររដបៀបដនះ៖ អ្នកណាកអ៏ាចចាបម់្រត្បីាន
ខ្ដរ ម្របសនិដបើម្រពះដយស មូ្របាបដ់គពកីខ្នែងខ្ដលានម្រត្ ីនងិរដបៀបដដើរសបចីាប់វា!

ានរនុសសសម្របាប់ខ្ុំថា «ខ្រនដហើយ ដលាកម្រគូហ្កសរី វាពិត្ជាលអខ្រន ប ុខ្នត ម្រពះដយស ូ
រិនដៅទ្ីដនះដទ្ៀត្ដទ្»។ អ្ត្់ដទ្! ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធខ្ដលបានម្របាប់ម្រទ្ង់ពីទ្ីកខ្នែងខ្ដល
ានម្រត្ី ម្រទ្ង់ានវត្តានដៅទ្ីដនះ ដហើយគង់កនុងអ្នក ម្របសិនដបើអ្នកជាអ្នកដជឿ។ សូរសាតសប់អ្វី
ខ្ដលម្រពះដយស ូបានម្របាប់ដល់ពួកសិសសសរបស់ម្រទ្ង់ ដៅដពលខ្ដលម្រទ្ង់ដរៀបចំចាកដចញពី
ពួកដគ។

ខ្ុំបានម្របាប់ដសចកដីទំងដនះឱសយអ្នករល់គ្្សដឹងកនុងដពលខ្ដលខ្ុំសថិត្ដៅជារួយ
អ្នករល់គ្្សដៅដ ើយ ប ុខ្នត ម្រពះដ៏ជួយការ រ គឺម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដលម្រពះបិតា
ចាត្់ឱសយរកកនុងនារខ្ុំនឹងបដម្រងៀនដសចកដីទំងអ្ស់ដល់អ្នករល់គ្្ស ម្រពរទំងរំលឹក
អ្វីៗខ្ដលខ្ុំបានម្របាប់អ្នករល់គ្្សផង។ ខ្ុំទ្ុកដសចកដីសុខសានតឱសយអ្នករល់គ្្ស ខ្ុំ
ផដល់ដសចកដីសុខសានតរបស់ខ្ុំឱសយអ្នករល់គ្្ស។ ដសចកដីសុខសានតខ្ដលខ្ុំផដល់ឱសយដនះ 
រិនដូចដសចកដីសុខសានតខ្ដលរនុសសសដលាកឱសយដទ្។ ចូរកុំរនធត្់ចិត្ត កុំភ័យខលសចឱសយ
ដសាះ។

យ ូហ្ន ១៤ ២៥ ២៧

ដត្ើដសចកតីសុខសានតខ្ដលម្រពះដយស ូផតល់ឱសយជាអ្វី? គឺជាម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដល
បានម្របាប់ម្រទ្ង់ពីរដបៀបដោះម្រសាយម្រគប់សាថសនការណ៍ ខ្ដលម្រទ្ង់បានជួបម្របទ្ះ។ ម្រពះដយស ូ
បានដៅម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធថា ជាម្រពះដ៏ជួយការ រ។ រិត្តដអ្ើយ ម្រពះដ៏ជួយការ ររស់ដៅ
កនុងអ្នក ដហើយនឹងរិនខ្ដលចាកដចញពីអ្នកដទ្។ ដត្ើអ្នកសាតសប់ម្រទ្ង់ខ្ដរឬដទ្? អ្នកអាចយល់
ម្រសបថា ម្រពះជាាចសស់ម្របខ្ហលជាានចដរែើយសម្រាប់សាថសនភាពណារួយខ្ដលអ្នកជួបម្រប
ទ្ះ។ ម្រពះដយស ូានបនទូលថា ម្រពះដ៏ជួយការ រដនះ អាចបដម្រងៀនអ្នក ឬផតល់ឱវាទ្អ្ំពីម្រគប់
ដរឿងទំងអ្ស់ដល់អ្នក។ ដយងតារដសៀវដៅ   

 កសយជាភាសាម្រកិចខ្ដលបានបកខ្ម្របថា ម្រពះដ៏ជួយការ រ ានន័យថា ៖ ា្សក់ខ្ដល



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ម្រត្ូវបានដកាះដៅ ឬម្រតាស់ដៅដដើរសបីគ្ំម្រទ្ ជាពិដសស
ម្រត្ូវបានម្រតាស់ដៅដដើរសបីជួយនរណាា្សក់។ វាក៏ាន
ន័យថា អ្នកអ្ងវរជំនួសឱសយា្សក់ដទ្ៀត្ដៅពីរុខដៅម្រករ
ដរធាវីការ រកតី អ្នកជំនួយការខ្ផនកចសាប់ ឬអ្នកត្ស ូ 
រត្ិ។ កនុងន័យទ្ូលំទ្ូលាយបំផុត្  កសយដនះានន័យថា 
អ្នកជំនួយ អ្នកនាំជំនួយ ឬអ្នកជំនួយការ។

ខ្ុំរិនដឹងអ្ំពីអ្នកដទ្ ប ុខ្នតសម្រាប់ខ្ុំវិញ ខ្ុំ
អាចដម្របើជំនួយការា្សក់ខ្បបដនះបាន។ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធគឺជាចដរែើយរបស់ដលាកដពម្រត្ុស ដៅដពលខ្ដលពួកដគបានដនសាទ្ដពញរួយយប់ ខ្ត្
រិនបានអ្វីដសាះ។ ដហើយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធគឺជាចដរែើយរបស់ខ្ុំ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំរិនដឹងថា 
រកលុយរកពីណាដដើរសបីសងបំណុលដគ។ បនាទសប់ពីបានដ្វើឱសយម្រគួសារខ្ុំានបញ្ហសហិរញ្ញវត្ថុ
អ្ស់រយៈដពលជាដម្រចើនឆ្សំ ដហើយដពលខ្ដលខ្ុំខ្សវងរកជំនួយពីម្រពះជាាចសស់ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធបានបង្ហសញខ្ុំតាររយៈសុបិនរួយ ឱសយខ្ុំចាកដចញពីម្រកុរហ ុនខ្ដលខ្ុំកំពុងដ្វើការ 
ដហើយចាប់ដផតើរម្រកុរហ ុនរួយដោយខែួនឯងពីបាត្នដទ្ដទ្សាអសត្។

ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានម្របាប់ខ្ុំអ្ំពីដបសកករែរបស់ម្រកុរហ ុនលែីរបស់ខ្ុំ គឺដដើរសបី
ម្របកាសពីភាពលអរបស់ម្រពះជាាចសស់ និងជួយរនុសសសឱសយានដសរីភាពពីបំណុល ខ្ដលដៅ
ដពលដនាះខ្ុំធាលសប់គិត្ថា វាជាគំនិត្ដ៏ឆគួត្លីលាបំផុត្។ ខ្ុំហនឹងជាអ្នកជួយដគឱសយានដសរីភាព
ពីបំណុល? ខ្ុំគួរជាគំរូននការខ្ដលរនុសសសរិនគួរដ្វើជារួយលុយ។ ជីវិត្របស់ខ្ុំដម្របៀបដូចជា
សុបិនអាម្រកក់ខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ ក៏ប ុខ្នត ដនះជាអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់ម្របាប់ឱសយខ្ុំដ្វើ ដូដចនះដោយដសចកតី
ជំដនឿ ម្ររិនោ និងខ្ុំបានដបាះជំហ្នដៅរុខ ដហើយបាននិយយដូចអ្វីខ្ដលដលាកដពម្រត្ុស
បាននិយយ។ «ម្រពះអ្ាចសស់ដអ្ើយ! វារិនសរដហត្ុផលដទ្ ក៏ប ុខ្នត ដោយសារម្រទ្ង់ាន
បនទូលដូដចនះ ដយើងនឹងដ្វើតារ»។ ដោយដ្វើតារឱវាទ្របស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ម្រកុរហ ុនលែី
ដនាះបានបនតរីកចដម្ររើន ដហើយបានផតល់ម្របាក់ខ្ដលអាចឱសយ ម្ររិនោ និងខ្ុំបានរួចពីបំណុល
ទំងម្រសុង។ ម្រកុរហ ុនដនាះដៅខ្ត្ានដំដណើរការដពលបចចុបសបននដនះ ឥ ូវដនះានរយៈដពល
៣០ឆ្សំដហើយ ដហើយវាដៅខ្ត្ផតល់ម្របាក់ចំដណញរប់រយ ន់ដុលាលសរកនុងរួយឆ្សំ។

ខ្ន! ខ្ុំរិនខ្រនជារនុសសសឆលសត្ដទ្ ដហើយអ្នកក៏រិនឆលសត្ខ្ដរ ក៏ប ុខ្នតម្រពះជាាចសស់បាន
ម្របទនម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដដើរសបីជួយអ្នកជារួយនឹងចដរែើយខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការកនុងជីវិត្។ 

ព្រះសយស ូ នសៅព្រះ
វិញ្ញាណដ៏វិសុរធថា ជាព្រះដ៏
ជួយក្រពារ។ មរិតសអើយ ព្រះ
ដ៏ជួយក្រពាររស់សៅកនញងអនក 
ស ើយនឹងមនិដដលចាកសចញ
រីអនកសរ។ 



សញប់ស្សញង 
ប ុខ្នតដូចខ្ដលដយើងនឹងដរៀនកនុងដសៀវដៅដនះ ដយើងានខ្ផនករបស់ដយើងខ្ដលម្រត្ូវដ្វើ ដោយ
ដ្វើការរួរគ្្សជារួយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដដើរសបីឱសយម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះបានសដម្ររច។

ជាអ្កុសល តាររយៈបទ្ពិដសា្របស់ខ្ុំជារួយរនុសសសជាដម្រចើន វាហ្ក់ដូចជា
ានម្រគិសតបរិស័ទ្ជាដម្រចើនរិនានចដរែើយសម្រាប់បញ្ហស ខ្ដលពួកដគជួបម្របទ្ះកនុងជីវិត្ដទ្។ 
ពួកដគហ្ក់ដូចជាម្រគ្ន់ខ្ត្ដនសាទ្ម្រត្ីដៅតារសរត្ថភាពរបស់ពួកដគ ដហើយបនាទសប់ពីបាន
ដនសាទ្ដពញរួយយប់ ពួកដគរិនទ្ទ្ួលបានអ្វីដសាះ ឬសឹងរិនបានទ្ទ្ួលអ្វីដសាះ។ ពួកដគ
រិនធាលសប់ខ្ដលឮថា ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធានវត្តានដៅទ្ីដនះ ដដើរសបីជួយពួកដគកនុងសាថសនភាព
នីរួយៗរបស់ពួកដគដនាះដទ្។ ដបើដទះបីជាានម្រគិសតបរិស័ទ្ភាគដម្រចើននិយយថា «ម្រពះជា
ាចសស់នឹងជួយខ្ុំ ដ្វើកិចចការដនះ ឬដ្វើកិចចការដនាះ» ពួកដគរិនបានយល់ថាម្រទ្ង់ជួយពួកដគ
ដោយរដបៀបណា ឬរិនបានដឹងពីរដបៀបឮចដរែើយខ្ដលពួកដគម្រត្ូវការដទ្។ ដូដចនះ រនុសសសជា
ដម្រចើនរិនបានដឹងថាពួកដគម្រត្ូវខ្ត្ដ្វើការជារួយម្រពះជាាចសស់ ដដើរសបីសដម្ររចបាននូវចដរែើយ
ខ្ដលពួកដគម្រត្ូវការ ដហើយពួកដគដៅខ្ត្រងចាំម្រពះដ្វើអ្វីរួយទក់ទ្ងនឹងបញ្ហសរបស់ពួកដគ 
ដៅដពលចដរែើយានម្រសាប់រួចដៅដហើយ គឺដៅកនុងពួកដគ។

ឧទហរណ៍ទក់ទ្ងនឹងដរឿងលុយ រនុសសសនិយយថាម្រពះជាាចសស់នឹងចម្ររុង
ចដម្ររើនខ្ុំ។ ខ្ុំនិយយថា «អ្សាចសរសយណាស់! ដត្ើម្រពះជាាចសស់នឹងឱសយលុយអ្នកដោយរដបៀប
ណា?» ដំបូងពួកដគដរៀងអាក់អ្ន់ចិត្តនឹងខ្ុំ ខ្ដលសួរសំណួរខ្បបដនះដល់ពួកដគ វាហ្ក់ដូច
ជាខ្ុំកំពុងខ្ត្សួរដដញដោលជំដនឿរបស់ពួកដគ។ ប ុខ្នត ខ្ុំដៅខ្ត្ទ្ទ្ូចសួរ។ «ដត្ើនឹងបានលុយ
រកពីណា? ដត្ើម្រពះជាាចសស់នឹងនាំវារកឱសយអ្នកដោយរដបៀបណា?» ដៅដពលខ្ុំចុចរកចដរែើយ
ពីពួកដគ ពួកដគរិនដឹងចដរែើយដទ្។ វារិនអ្ីដទ្ ដបើអ្នករិនដឹងចដរែើយកនុងរយៈដពលខែី ប ុខ្នត
ដៅទ្ីបំផុត្ អ្នកម្រត្ូវដឹងចដរែើយ។ អ្នករិនអាចម្របរូលផលពីអ្វីខ្ដលអ្នកដរើលរិនដឃើញដនាះ
ដទ្។ សូរចាំថា ម្រពះដយស ូានភាពជាក់លាក់ណាស់ ដៅដពលខ្ដលម្រទ្ង់ានបនទូលដៅកាន់
ដលាកដពម្រត្ុសថាម្រត្ីដៅទ្ីណា ដហើយម្រទ្ង់ខ្លរទំងម្របាប់គ្ត្់ពីរដបៀបខ្ដលចាប់វាផងខ្ដរ៖ «
ចូរទ្ាលសក់អ្ួនរបស់អ្នក»។ ដៅទ្ីបំផុត្ អ្នកនឹងម្រត្ូវដឹងពីកខ្នែងខ្ដលម្រត្ូវទ្ាលសក់អ្ួន ម្របសិនដបើ
អ្នកចាប់ម្រត្ី។

ដោយសារ្រែតារនុសសសានផនត្់គំនិត្ ខ្ដលខ្ុំដៅវាថាជាផនត្់គំនិត្ម្របអ្ប់
សំបុម្រត្ ពួកដគម្រគ្ន់ខ្ត្គិត្ថា ម្រពះជាាចសស់នឹងដ្វើកិចចការដនះឱសយខ្ុំ ដនាះជីវិត្ខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ពួកដគដៅខ្ត្ានភាពរអាក់រអ្ួល ដទះបី១០ ឬ២០ឆ្សំក៏ដោយ អ្វីៗដៅខ្ត្ដខ្ដល គ្្សន



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ការផ្លសស់បតូរដទ្។ វាគួរឱសយដម្រកៀរម្រកំណាស់។ ដត្ើអ្នកចង់ដឹងថា ដហត្ុអ្វីបានជាពួកដគដៅខ្ត្
ដខ្ដលដទ្? គឺដោយសារខ្ត្ពួកដគរិនខ្ដលដរៀនអ្ំពីរដបៀបដនសាទ្ម្រត្ីតារខ្បបម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ ជារដបៀបននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ពួកដគរិនបានដឹងពីរដបៀបខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណ
ដ៏វិសុទ្ធានម្របត្ិបត្តិការដៅដលើខ្ផនដី ដដើរសបីជួយពួកដគឱសយទ្ទ្ួលបានដជាគជ័យដទ្។ ពួកដគ
រិនបានដឹងខ្ផនកខ្ដលពួកដគម្រត្ូវដ្វើ និងខ្ផនកខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធម្រត្ូវដ្វើ ដដើរសបីសដម្ររច
បាននូវដជាគជ័យខ្ដលពួកដគពិត្ជាម្រត្ូវការយ សងខលសំងដនាះដ ើយ។

វាដូចជាបុរសា្សក់ខ្ដលខ្ុំបានដឃើញដពលអាហ្រនលងម្រត្ង់នលងដនះ។ គ្ត្់ានារ្ំ
ណាស់ ម្របខ្ហល១៧០គី ូ។ ដជើងាខសងរបស់គ្ត្់រុំប ង់សុីរ ង់ និងានដឈើម្រចត្់ពីរជារួយគ្
ត្់។ គ្ត្់កដម្ររើកដសទើររិនបាន។ បនាទសប់ពីគ្ត្់បានញា សំឈីសប ៊ឺហគឺររបស់គ្ត្់ដហើយ គ្ត្់បាន
ករែង់នំផ្យសខ្ណតកដី។ ខ្ុំអ្ងគុយទំងសែុត្ចិត្ត ដពលឮគ្ត្់ករែង់នំដនាះ។ ខ្ុំរិនដឹងថា
គ្ត្់កំពុងខ្ត្គិត្អ្វីដទ្ ប ុខ្នតគ្ត្់គួរខ្ត្បានញា សំនំដនាះម្រគប់ម្រគ្ន់ដហើយ។ វាចសាស់ណាស់ថា អ្វី
ខ្ដលគ្ត្់ញា សំកំពុងខ្ត្សាលសប់គ្ត្់។ គ្ត្់ខំម្របឹងដម្រកាកពីត្ុយ សងលំបាក ដហើយបានដចញពី
ដភាជនីយោឋសនដៅយ សងយឺត្ៗ។ ដនះជារដបៀបខ្ដលខ្ុំដឃើញម្រគិសតបរិស័ទ្រស់ដៅសពវនលងដនះ 
បានឮពីការសនសា ប ុខ្នតដៅបនតបរិដភាគថា្សំពុល 

ដហើយឆងល់ថា ដហត្ុអ្វីបានជាអ្វីៗរិនានដំដណើរការយ សងដូដចនះ។   

រិត្តដអ្ើយ អ្នកានចដរែើយ! ម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ ខ្ដលជាម្រពះជាាចសស់ គង់ដៅកនុងអ្នក ដដើរសបីផតល់
ចដរែើយខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការ។ រនុសសសសួរខ្ុំថា 

ដត្ើពួកដគគួរដរៀបការជារួយអ្នកណា ស ូសាន ឬសាលី? 
ដត្ើដគគួរដ្វើការង្រដនះ ឬការង្រដនាះ? ដត្ើដគគួរផ្លសស់ទ្ី
លំដៅ ឬដៅកខ្នែងដខ្ដល? គួរលក់ ឬទ្ិញភាគហ ុន

របស់ពួកដគ? ម្រពះវិញ្ញសនដ៏វិសុទ្ធខ្ដលគង់កនុងអ្នកានចដរែើយ។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដនះគឺជា
ដគ្លបំណងននដសៀវដៅដនះ គឺដដើរសបីដរៀនអ្ំពីរដបៀបម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធជួយដយើង និង
រដបៀបម្រពះរជសយននម្រពះានម្របត្ិបត្តិការ ទក់ទ្ងនឹងការឮម្រពះសូរដសៀងម្រពះជាាចសស់។ 

 ដូដចនះខ្ុំសូររំលឹកដ ើងវិញ។

ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុរធ ដដលជា
ព្រះជាម្ចាស់ េង់សៅកនញងអនក 
សដើមាបីផ្តល់ចសមលើយដដលអនក
ព្រូវក្រ។ 



ទ្ពះរាជ្យននទ្ពះគឺជាចសមលើ របស់អ្នក្ 
 អ្នកណាកអ៏ាចចាបម់្រត្បីានខ្ដរ ម្របសនិដបើម្រពះដយស មូ្របាប់ពកួដគពទី្កីខ្នែងរបស់
ម្រត្ ីនងិរដបៀបចាបម់្រត្ ីសរូសបខី្ត្អ្នក!

ខ្ឃរ៉ៃូលពនសយល់ដៅកនុងអ្ ៊ីខ្រលដនះ អ្ំពីរដបៀបខ្ដលជីវិត្របស់គ្ត្់បានផ្លសស់ 
បតូរ។

ដៅនលងដនះកាលពីឆ្សំរុន ខ្ុំបានទ្ិញអ្ំដណាយបុណសយណូខ្អ្លដោយដម្របើកាត្ឥណ
ទន រហូត្ដល់កម្ររិត្កំណត្់ ដម្រ ះខ្ុំរិនានលុយជាសាច់ម្របាក់ ដដើរសបីទ្ិញ
អ្ំដណាយសម្រាប់កូនម្រសីរបស់ខ្ុំ ខ្ដលដៅខ្ត្ដជឿដលើតាសាន់តាកែូសដទ្។ ខ្ុំរស់
ដៅកនុងកតីលប់បាររភ និងទ្ុកខម្រពួយឥត្ឈប់ឈរ ដហើយខ្ុំបានសរដសរដៅកាន់
ដលាកម្រគូគង្វសលហ្កសរីថា ដរឿងខ្ដលសាបដម្រ ះដនាះរិនានដំដណើរការដទ្ គ្្សនអ្វី
បានដកើត្ដ ើងដ ើយ។ គ្ត្់បានដឆែើយត្បយ សងអ្ត្់្ែត្់ ឱសយខ្ុំរង់ចាំ គ្ត្់ម្របាប់ថា
ការម្រចូត្កាត្់ម្រត្ូវការដពលដវលា ដហើយជា្រែតារិនដកើត្ដ ើងដៅនលងបនាទសប់ដទ្។

ឥ ូវនលងដនះ រួយឆ្សំដម្រកាយរក ខ្ុំអាចទ្ិញអ្ំដណាយសម្រាប់ម្រគួសារខ្ុំដោយដម្របើ
សាច់ម្របាក់។ ខ្ុំទ្ិញអ្ំដណាយខ្ដលានត្នរែ ៣០០ ឬ៤០០ដុលាលសរ ដដើរសបីផតល់កិ
ត្ិតយសដល់រនុសសសរួយចំនួនខ្ដលបានជួយខ្ុំកនុងម្រគ្លំបាក។ កាលពីឆ្សំរុន ខ្ុំ
រស់ដៅបនទប់ជាន់ដម្រការដី ខ្ដលរិត្តភកតិរួយចំនួនបានអ្នុញ្ញសត្ឱសយខ្ុំសា្សក់ដៅរ
យៈដពលពីរបីខ្ខ។ ខ្ុំរិនានលុយសម្រាប់ទ្ិញអាហ្រ ឬចាក់សាំងដទ្។ ប ុខ្នត
ដពលដនះ ខ្ុំរស់ដៅកនុងអ្ផ្ត្រិនដ៏ម្រសស់សាអសត្ យ សងម្របណិត្រួយ ដហើយទ្ូទ្ឹក
កករបស់ខ្ុំដពញដៅដោយអាហ្រ។

នលងទ្ី៣ ខ្ខ្នូ ជានលងខួបកំដណើត្កូនម្រសីរបស់ខ្ុំ ដហើយដយើងបាននាំគ្ត្់ដៅឧទ្សាន
ហឺសសុី កនុងរដឋផិនសុីលដវញា ស។ ដយើងបានអ្ដញ្ជើញរិត្តភកតិលអបំផុត្របស់គ្ត្់ដៅ
ជារួយដយើងខ្ដរ ពួកដយើងបានសា្សក់ដៅសណាឋសគ្រហឺសសុី ដហើយដយើងបាន
ដចញនលែចំណាយទំងអ្ស់ជាសាច់ម្របាក់។ ឆ្សំដនះខ្ុំអាចទ្ិញអ្ំដណាយដ៏លអអ្សាចស
រសយសម្រាប់គ្ត្់ ខ្ដលានត្នរែជាង៤០០ដុលាលសរ ឆ្សំរុនានរនុសសសា្សក់ដ្វើឱសយខ្ុំ
អាា សស់រុខ ដោយឱសយលុយខ្ុំ៣០ដុលាលសរ ដដើរសបីអ្បអ្រនលងកំដណើត្របស់កូនម្រសីខ្ុំ។  

ខ្ុំរិនអាចសរដសរដរៀបរប់ដោយរិនយំបានដទ្។ ខ្ុំពិត្ជាានចិត្តដឹងគុណ
ចំដ ះដលាកម្រគូគង្វសលហ្កសរី និងភរិយរបស់គ្ត្់ ម្ររិនោ។ ឆ្សំដនះគឺជាឆ្សំដ៏លអ
បំផុត្ននជីវិត្របស់ខ្ុំ។ អ្វីៗខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានដ្វើកនុងជីវិត្របស់ខ្ុំ ពិត្ជាអ្សាចសរសយ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ខលសំងណាស់។ ខ្ុំអាចសរដសរដសៀវដៅរួយកសាល ដរៀបរប់ដរឿងរ សវទំងអ្ស់របស់
ខ្ុំ។ អ្រគុណខ្ដលបានបដម្រងៀនខ្ុំ ឱសយខ្ុំរស់ដៅសាថសនសួគ៌ដៅដលើខ្ផនដីដនះ។ 

អ្ ៊ីខ្រលខងដម្រការគឺជាដរឿងរួយកនុងចំដណារដរឿងដ៏អ្សាចសរសយបំផុត្ជាដម្រចើន ននម្រពះ
រជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ខ្ដលខ្ុំធាលសប់ឮ។ វារកពីសារ៉ៃុន ដៅរដឋរីឈីខ្ហគន។

ដលាកម្រគូគង្វសលហ្កសរី ខ្ុំសរដសរដរឿងដនះកនុងនារសាវសរីរបស់ខ្ុំ និងខ្ុំផ្ទសល់។ ខ្ុំម្រគ្ន់
ខ្ត្ចង់ខ្លែងអ្ំណរគុណចំដ ះដលាកម្រគូ ពីដម្រ ះដលាកម្រគូ និងភរិយរបស់ដលាកម្រគូ 
ពិត្ជាបានជម្ររុញទ្ឹកចិត្តពួកដយើងខលសំងខ្រនខ្ទ្ន។ ពួកដយើងបានឮពីដលាកម្រគូ
តាររយៈករែវិ្ីសុីដរ័ត្ន ម្របខ្ហលបីឬបួនឆ្សំរុន។ ដយើងកំពុងខ្ត្ឆែងកាត្់ម្រគ្ដ៏
លំបាករួយ។ សាវសរីរបស់ខ្ុំម្រត្ូវបានដគបញ្សឈប់ពីការង្ររបស់គ្ត្់បនាទសប់ពីបានដ្វើ
ការរយៈដពល១៨ឆ្សំ ដហើយដយើងដទ្ើបខ្ត្សាងសង់ផទះត្នរែ២៨រុឺនដុលាលសរ ដពល
ដរឿងដនះដកើត្ដ ើង។ ដយើងជំ ក់បំណុលដគវ័នករ និងានការតានត្ឹងចិត្តជា 
ខលសំង។

ដយើងបានករែង់ទ្ិញសុីរីរបស់ដលាកម្រគូ ដហើយវាបានជួយដយើងឆែងកាត្់ការ
លំបាករួយដនះ។ ដយើងបានដរៀនពីរដបៀបខ្ដលបំណុលអាចដ្វើឱសយខូច និងប ះ ល់
ដល់សុខភាព និងជីវិត្របស់រនុសសសយ សងខលសំង។ ដយើងដរើលរិនដឃើញផែូវដចញ
ដទ្។ ដទះបីជាដយើងរិនអាចបង់លុយសម្រាប់ផទះលែីរបស់ដយើង ដយើងដៅខ្ត្អាច
រស់ដៅកនុងផទះដនាះរយៈដពលពីរឆ្សំរុនដពលដយើងម្រត្ូវដរីដចញ។ វាជាម្រពះពររួយ
របស់ដយើង។

ប ុខ្នត ដដើរសបីសដងខបដរឿងរបស់ដយើងឱសយខែី សាវសរីរបស់ខ្ុំបានទ្ទ្ួលការង្ររបស់គ្ត្់
ម្រត្លប់រកវិញ បនាទសប់ពីរយៈដពល៤ឆ្សំ ដម្រ ះគ្ត្់ដៅរកសាជំដនឿ ដហើយដជឿដលើការ
សនសារបស់ម្រពះជាាចសស់ ម្រពរទំងជំនួយពីដលាកម្រគូ និងភរិយរបស់ដលាកម្រគូ 
តាររយៈការសាតសប់សុីរីរបស់ដលាកម្រគូ។ សាវសរីរបស់ខ្ុំទ្ទ្ួលបានការង្រចាស់របស់
គ្ត្់ម្រត្លប់រកវិញ ម្រពរទំងទ្ទ្ួលបានម្របាក់ឈនូលសម្រាប់រយៈដពល៤ឆ្សំដនាះ
ផងខ្ដរ! រិនាន ក់ព័នធជារួយដរធាវី ឬផែូវចសាប់អ្ីដនាះដទ្។ គ្ត្់ក៏ទ្ទ្ួលបាន
ដពលវិសសសរកាលរយៈដពល៤ឆ្សំរបស់គ្ត្់ទំងអ្ស់រកវិញផងខ្ដរ។ តារពិត្ដៅ 
ដពលពួកដគជួលគ្ត្់ម្រត្លប់ដៅដ្វើការវិញ ដរឿងដំបូងខ្ដលពួកដគឱសយគ្ត្់ដ្វើ គឺម្រត្ូវ
ដៅវិសសសរកាល! វាម្របដសើរខលសំងណាស់ ដយើងអាចបង់លុយជាសាច់ម្របាក់ សម្រាប់



ទ្ពះរាជ្យននទ្ពះគឺជាចសមលើ របស់អ្នក្ 
ផទះលែីខ្ដលលអម្របដសើរជាងផទះរុន ខ្ដលដយើងបានបាត្់បង់ដៅដទ្ៀត្ តាររយៈលុយ
សំណងរបស់ម្រកុរហ ុនគ្ត្់។ សូរអ្រគុណសម្រាប់អ្វីខ្ដលដលាកម្រគូបានដ្វើ។

ដអ្នម្ររូ រកពីរដឋរីស ូរី

កាលពីពីរឆ្សំរុនដៅខ្ខឧសភា ខ្ុំសថិត្កនុងសាថសនភាពដ៏លំបាករួយ។ ខ្ុំរិនដពញ
ចិត្តនឹងការង្រពីរុនរបស់ខ្ុំដទ្ ដហើយបានទ្ទ្ួលយករុខត្ំខ្ណងលែីកនុងខ្ផនកលក់
ដៅខងដម្រៅ។  អ្នកទ្ូរទត្់វិក័យប័ម្រត្បានទ្ូរស័ពទរកខ្ុំ ខ្ុំដសទើរខ្ត្រិនានម្របាក់
ម្រគប់ម្រគ្ន់សម្រាប់ចាក់សាំង និងទ្ិញអាហ្រ ចុងបញ្ចប់ននខ្ខក៏ជិត្រកដល់ 
ដហើយក៏ម្រត្ូវបង់នលែជួលផទះផងខ្ដរ។ អ្វីខ្ដលខ្ុំានដៅដពលដនាះគឺសុីរីរួយឈុត្
របស់ដលាកម្រគូហ្កសរី ដស រីបដិវត្ត ២.០។ នលងរួយខ្ុំកំពុងអ្ងគុយកនុងដវនថាវសយបងគំរួយ 
ដហើយានចិត្តចង់សាបដម្រ ះ ប ុខ្នតខ្ុំានលុយខ្ត្២៣ដុលាលសរខ្ត្ប ុដណា្សះ ដហើយ
ានសាំងដសទើរខ្ត្រិនម្រគប់ម្រគ្ន់សម្រាប់ឆែងកាត្់សបាតសហ៍ដនាះ។ ការង្រក៏ាន
ដំដណើរការរិនសូវលអ ខ្ុំបានម្របាប់ម្រទ្ង់ថា ខ្ុំចង់សាបដម្រ ះ ប ុខ្នតខ្ុំរិនានលុយ
ដទ្។ ខ្ុំបានឮសដរែងរួយដចញពីកនុងខែួនខ្ុំថា ដយើង (ម្រពះជាាចសស់) អាចដ្វើអ្វីដម្រចើន
ជាងឯង ជារួយម្របាក់២៣ដុលាលសរខ្ដលឯងាន។ ម្រពះអ្ងគបានដោះម្រសាយជារួយ
ខ្ុំ ដហើយខ្ុំបានសាបដម្រ ះ២០ដុលាលសរ ដោយដជឿជាក់ថានឹងទ្ទ្ួលបានផលលអ
ម្រត្លប់រកវិញ។

នលងម្រពហសសបត្ិ៍សបាតសហ៍ដនាះ ខ្ុំបានជួយការង្ររបស់បុគគលិកា្សក់ ខ្ដលកំពុងខ្ត្
បដម្ររើដសវាករែរបស់ដយើង។ ខ្ុំសុខចិត្តជួយ ដទះបីខ្ុំរិនទ្ទ្ួលបានអ្វីដម្រចើនម្រត្លប់
រកវិញ ដពលខ្ដលដយើងលក់បានផលិត្ផលអ្វីក៏ដោយ។ ដៅចុងបញ្ចប់នននលងដនាះ 
អ្នកម្រគប់ម្រគងរបស់ខ្ុំបាននិយយថា គ្ត្់ដកាត្សរដសើរចំដ ះការជួយរបស់ខ្ុំ 
ដហើយថាខ្ុំអាចទ្ទ្ួលបានកនម្ររពីការលក់ទំងអ្ស់ដៅនលងដនាះ (ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ចង់
បញ្ជសក់ថា វារិនម្រគ្ន់ម្រត្ឹរខ្ត្កនម្ររដជើងសារពីការលក់ដនាះដទ្)។  ដត្ើអ្នកដឹងដទ្? 
ម្របាក់ចំដណញសរុបខ្ដលខ្ុំទ្ទ្ួលបានគឺ... ២០០០ដុលាលសរ!!! ខ្ុំទ្ទ្ួលបាន១០០
ដងម្រត្លប់រកវិញ កនុងរយៈដពលត្ិចជាងរួយសបាតសហ៍!

ម្រពះជាាចសស់ពិត្ជាដសា្សះម្រត្ង់ ដហើយអ្វីខ្ដលត្ិចកាលសយដៅជាដម្រចើនដៅដពលម្រទ្ង់គង់
កនុងការដនាះ។ ចាប់តាំងពីដពលដនាះរក ខ្ុំឧសសាហ៍ពសាយរ កនុងការថាវសយដង្វសយ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

រួយភាគដប់ និងដង្វសយដនទ្ដទ្ៀត្ ដោយចិត្តរីករយ និងរំពឹងថានឹងានភាព
ចម្ររុងចដម្ររើន។

ពីរបីខ្ខបនាទសប់ពីដរឿងដនះបានដកើត្ដ ើង ខ្ុំទ្ទ្ួលបានម្រពះពរដោយទ្ទ្ួលបានរុខ
ត្ំខ្ណងលែី ដូចអ្វីខ្ដលខ្ុំសាបដម្រ ះចង់បាន។ ម្របាក់ចំណូលរបស់ខ្ុំបានដកើនដ ើង
៤ដង កនុងរយៈដពលខ្ត្ពីរឆ្សំប ុដណា្សះ។ សូរសរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់ ដហើយម្រទ្ង់
សាកសរនឹងទ្ទ្ួលបានដសរីលអទំងអ្ស់។ ទ្ីបនាទសល់ត្ូចរួយដទ្ៀត្៖ ្នាគ្រ
ខ្លងជាាចសស់ឡានរបស់ខ្ុំដហើយ ដហើយខ្ុំកំពុងខ្ត្ដបើករលយនតលែីម្រសឡាងរួយ
ដម្រគឿង ខ្ដលបានបង់នលែរួចរល់ដហើយ!!! 

ដនះគឺជាទ្ីបនាទសល់ពីម្របដទ្សកូដរ៉ៃ៖

 ជូនចំដ ះដលាកម្រគូគង្វសលហ្កសរី

ខ្ុំធាលសប់រស់កនុងជីវិត្ខ្ដលគ្្សនដគ្លបំណង និងរិនអាចទ្ិញអ្វីបានដោយខែួនឯង
ដទ្។ ខ្ុំធាលសប់រស់ដៅដោយការទ្ទ្ួលអ្ំដណាយ ដហើយដៅដពលខ្ដលរនុសសស្ុញ
ម្រទន់កនុងការជួយដល់ខ្ុំ អ្វីខ្ដលខ្ុំសងសឃឹរទ្ទ្ួលបាន គឺនំរួយកញ្ចប់ និងទ្ឹកម្រកូច
កូការួយដបខ្ត្ប ុដណា្សះ។ ដនះជាអ្វីខ្ដលខ្ុំអាចានលទ្ធភាពផតល់ឱសយខែួនឯង និង
កូនត្ូចៗពីរនាក់ដទ្ៀត្។ ខ្ុំរិនានលទ្ធភាពបង់នលែជួលផទះ ឬវិក័យប័ម្រត្របស់
ដយើងដទ្។ ខ្ុំដៅខ្ត្អាចចាំបាន ដពលដំបូងខ្ដលខ្ុំបានដរើលការផសាយបនតផ្ទសល់
ដវនថាវសយបងគំរបស់ម្រកុរជំនុំជីវិត្ននដសចកតីជំដនឿ។ ខ្ុំបានពនសយល់ដលាកម្រគូគង្វសល
តារអ្នឡាញរបស់ដលាកម្រគូ អ្ំពីសាថសនភាពដ៏លំបាករបស់ខ្ុំ ដហើយអ្វីខ្ដលគ្ត្់
បាននិយយគឺ ខ្ុំម្រត្ូវសុំម្រពះជាាចសស់ឱសយបង្ហសញខ្ុំអ្ំពីរដបៀប និងកខ្នែងខ្ដលម្រត្ូវ
ចាប់ម្រត្ី ដូចខ្ដលម្រទ្ង់បានបង្ហសញដលាកដពម្រត្ុស ដៅដពលខ្ដលគ្ត្់ម្រត្ូវបង់ពនធ។ 
ដដើរសបីសដងខបដរឿងដនះឱសយខែី ដពលដនះខ្ុំជាាចសស់ដភាជនីយោឋសនអាស្រហវិករួយ និង
ហ្ងកាត្់សក់រួយ ដោយសារបានសាតសប់ការបដម្រងៀនរបស់ដលាកម្រគូគង្វសលហ្កសរី។ 
សូរសរដសើរត្ដរកើងដល់ម្រពះជាាចសស់!

ទំងដនះគឺជាទ្ីបនាទសល់ដ៏អ្សាចសរសយ! ប ុខ្នតអ្នកអាចនិយយថា «វាពិត្ជាអ្សាចសរសយណាស់ 
ដលាកម្រគូហ្កសរី។ ពិត្ណាស់ អ្វីៗានដំដណើរការលអសម្រាប់រនុសសសដនទ្ ខ្ត្វារិនានដំដណើរ
ការលអសម្រាប់ខ្ុំដទ្»។ បាទ្ ដរឿងរបស់អ្នករិនចប់ម្រត្ឹរខ្ត្ប ុណណឹងដទ្! ខ្ុំសូរសួរអ្នករួយសំ
ណួរ។ ដពលខ្ដលអ្នកកំពុងខ្ត្អ្ងគុយអានដសៀវដៅដនះជំពូកដនះ ដត្ើអ្នកកំពុងខ្ត្ដតាងដៅអ្ី



ទ្ពះរាជ្យននទ្ពះគឺជាចសមលើ របស់អ្នក្ 
អ្នកយ សងខលសំង ដោយភ័យខលសចថាអ្នកនឹងអ្ខ្ណតត្ម្រត្ខ្សត្ដៅឆងសយដទ្? អ្ត្់ដទ្ រិនអ្ ៊ីចឹង
ដទ្។ ដហត្ុអ្វី? ដោយសារអ្នកយល់អ្ំពីចសាប់ទ្ំនាញខ្ផនដី ដហើយអ្នកដឹងថា វាានម្របសិទ្ធ
ភាពដូចគ្្ស សម្រាប់រនុសសសម្រគប់គ្្ស។ ខ្រនដហើយ ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ានដំដណើរការ
ដូចគ្្ស។ អ្នកអាចដរៀនចសាប់ទំងដនះបាន។ អ្នកអាចដរៀនសាតសប់យុទ្ធសាស្រសតលអឯក ខ្ដលនឹងដ្វើ
ឱសយជីវិត្របស់អ្នកកាលសយជាទ្ីបនាទសល់ននអ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ដយើងបានបញ្ជសក់រួច
ដហើយថា ជាការយល់ដឹង និងជំនួយពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដលនាំឱសយការអ្សាចសរសយទំងដនះ
ដកើត្ានដ ើង។ ដូដចនះ សូរចាប់ដផតើរដំដណើររបស់ដយើងជារួយនឹងការរំលឹកដ ើងវិញអ្ំពី
រូលោឋសនម្រគឹះននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ បនាទសប់រកដយើងនឹងខ្សវងយល់លរអិត្អ្ំពីការឮយុទ្ធសា
ស្រសតខ្ដលដយើងម្រត្ូវការ។ 

  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

  

 



មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 

ជំពូក្ ៤ 
មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះ

ទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 
ម្របសិនដបើអ្នកចង់ដឹកនាំជីវិត្ម្របកបដោយយុទ្ធសាស្រសតននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ និង

ការខ្ណនាំពីម្រពះវិញ្ញសណដៅរកភាពដជាគជ័យ ជាដំបូងអ្នកម្រត្ូវខ្ត្ដកើត្ជាលែី បនាទសប់រកអ្នក
ម្រត្ូវម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ ពិត្ណាស់ កិចចការទំងពីរដនះជាកិចចការពីរដផសសងគ្្ស ខ្ត្
កនុងម្រពះវិញ្ញសណខ្ត្រួយ។ ម្របសិនដបើអ្នកយល់ថា ដរឿងដនះជាដរឿងចខ្រែកចំដ ះអ្នក វារិនអ្ី
ដទ្។ ខ្ុំនឹងពនសយល់ម្របាប់អ្នក។ ប ុខ្នតខ្ុំចង់និយយឱសយម្រត្ង់ថា ម្រពះដយស ូបានានបនទូលថា វា
ជាការសំខន់ខលសំងណាស់ កនុងការទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដលម្រទ្ង់បាន
បញ្ជសក់ថា កុំទន់ដៅណាឆងសយ ម្របសិនដបើរិនទន់បានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធដទ្ដនាះ! ម្រទ្ង់ានបនទូលយ សងដូដចនះកនុងដសៀវដៅ កិចចការ ១ ៤ ៥។ 

ម្រទ្ង់ហ្រដគរិនឱសយដចញដៅណាឆងសយពីម្រកុងដយរូសា ឹរដ ើយ គឺម្រត្ូវរង់ចាំ
ទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណ តារម្រពះបនទូលសនសារបស់ម្រពះបិតា ដូចខ្ុំបានម្របាប់អ្នករល់គ្្ស
រួចរកដហើយថា ដលាកយ ូហ្នបានដ្វើពិ្ីម្រជរុជឱសយដគកនុងទ្ឹក ប ុខ្នត ដៅប ុនា្សននលង
ដទ្ៀត្ អ្នករល់គ្្សនឹងទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធវិញ ។

កិចចការ ១ ៤ ៥
ប ុខ្នត អ្នករល់គ្្សនឹងទ្ទ្ួលឫទធសនុភាពរួយ គឺឫទធសនុភាពននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
រកសណឋិត្ដលើអ្នករល់គ្្ស។ អ្នករល់គ្្សនឹងដ្វើជាបនាទសល់របស់ខ្ុំ ដៅកនុងម្រកុងដយរូ
សា ឹរ កនុងម្រសុកយូោទំងរូល កនុងម្រសុកសាា សរី និងរហូត្ដល់ម្រសុកោច់
ម្រសយលននខ្ផនដី ។

កិចចការ ១ ៨

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ចូរកត្់សាគសល់ ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលថា «កុំទន់ដចញដៅណាឆងសយ ម្របសិនដបើ
រិនទន់បានទ្ទ្ួលការម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដទ្ដនាះ។ ការម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធពិត្ជាចាំបាច់ខលសំងណាស់!» ជាទ្ូដៅ ម្រទ្ង់ចង់ានបនទូលថា «អ្នកម្រត្ូវការអ្ំណាចរបស់
ម្រទ្ង់ ដដើរសបីដ្វើកិចចការរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដ្វើជាបនាទសល់របស់ម្រពះរជសយននម្រពះ។» រហូត្រកដល់
សពវនលងដនះ ានម្រគិសតបរិស័ទ្ជាដម្រចើនខ្ដលរិនទន់បានឮ ឬធាលសប់ទ្ទ្ួលបទ្ពិដសា្ននពិ្ី
ម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដនះដទ្។ ដហើយក៏ានម្រគិសតបរិស័ទ្ជាដម្រចើនដទ្ៀត្ខ្ដលបាន្ំ
ដ ើងដៅកនុងម្រកុរជំនុំ ប ុខ្នតដៅខ្ត្រិនទន់បានឮអ្ំពីត្ម្ររូវការននការម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ។ ឬពួកដគ្ំដ ើងដៅកនុងម្រកុរជំនុំ ដហើយម្រត្ូវបានដគម្របាប់ថា ពិ្ីម្រជរុជដនះរិនខ្រន
សម្រាប់អ្នកដជឿដពលបចចុបសបននដទ្ ដហើយការអ្សាចសរសយបានកនែងផុត្ដហើយ។ 

 ខ្ុំបាន្ំដ ើងដៅកនុងម្រកុរជំនុំខ្បបដនះ ដហើយរិនខ្ដលធាលសប់ឮអ្ំពីពិ្ីម្រជរុជកនុង
ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដទ្។ ខ្ុំក៏ទ្ទ្ួលបានអ្ ៊ីខ្រលជាដម្រចើនពីរនុសសសដៅទ្ូទំងពិភពដលាក 
ខ្ដលរិនទន់បានឮអ្ំពីដសចកតីពិត្ដ៏ានឥទ្ធិពលដនះដទ្។ ពួកដគបានសួរអ្ំពីសុពលភាព
ននឫទ្ធិអ្ំណាចដនះកនុងដពលបចចុបសបនន ដហើយដនះជារូលដហត្ុខ្ដលខ្ុំបានដឆែៀត្ដពល ដដើរសបី
សរដសរអ្ំពីដសចកតីពិត្ទក់ទ្ងនឹងពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ 

 ខ្ុំដជឿថាម្រពះគរពីរបានខ្ចងយ សងចសាស់ទក់ទ្ងនឹងដរឿងដនះ ដហើយខ្ុំទ្ុកឱសយម្រពះ
គរពីរបញ្ជសក់ដោយខែួនឯង។ ម្រពះគរពីរនឹងដឆែើយសំណួរទំងអ្ស់របស់អ្នក។ ប ុខ្នត ជាដំបូងខ្ុំ
ចង់ម្របាប់អ្នកអ្ំពីម្របវត្តិខ្ដលខ្ុំបានរកដឃើញដសចកតីពិត្អ្ំពីពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធដនះសិន។

 កាលពីវ័យដកែង ខ្ុំដម្រសកឃ្លសនម្រពះជាាចសស់ (ខ្ុំដៅខ្ត្ដម្រសកឃ្លសនម្រទ្ង់ដខ្ដលដទ្ 
ម្រគ្ន់ខ្ត្ដពលដនះខ្ុំដកើនវ័យដម្រចើនជាងរុន) ដហើយខ្ុំបានចូលរួរម្រកុរជំនុំរួយ។ ដយើងបាន
ដ្វើតារទ្ាលសប់សាសនាជា្រែតាដរៀងរល់ម្រពឹកនលងអាទ្ិត្សយ។ ម្របខ្ហលអ្នកក៏ធាលសប់ដ្វើដូដចនះខ្ដរ។ 
ខ្ុំដៅចាំបទ្ចដម្ររៀងពីរបីបទ្ ខ្ដលអ្រដោយការសងប់សាងសត្់រួយខ្ភែត្ បនាទសប់រកដយើង
អ្្ិសាឋសនតារការអ្្ិសាឋសនរបស់ម្រពះដយស ូ ដហើយបនាទសប់រកម្រគូគង្វសលអ្្ិបសាយ ដហើយ
ដយើងដម្រចៀងបទ្ចដម្ររៀងចុងដម្រកាយ និងបញ្ចប់ដោយការអ្្ិសាឋសនម្របសិទ្ធិពរ។ ម្រគប់ដវន
ថាវសយបងគំទំងអ្ស់ានលំនាំខ្បបដនះដូចគ្្ស។ 

 រនុសសសដៅម្រកុរជំនុំជារនុសសសលអ ដហើយពួកដគពិត្ជាម្រសលាញ់ម្រពះជាាចសស់ខលសំង
ណាស់។ ប ុខ្នត ខ្ុំពិត្ជារិនខ្ដលបានដឃើញដសចកតីពិត្ននដំណឹងលអដទ្។ ខ្ុំរិនធាលសប់បាន



មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 
ដឃើញរនុសសសទ្ទ្ួលការផ្លសស់ខ្ម្របយ សងខលសំង ឬទ្ទ្ួលបានការពសាបាលដោយអ្ំណាចរបស់
ម្រទ្ង់ដទ្។ ខ្ុំគិត្ថា ខ្ុំអាចនិយយបានថា ខ្ុំរិនធាលសប់បានដឃើញការបង្ហសញជាដម្រចើនអ្ំពីលកខ
ណៈរបស់ម្រពះរជសយម្រពះជាាចសស់ដទ្។  

 កាលដនាះ ខ្ុំានអាយុម្របាណ១៨ឆ្សំ ខ្ុំដម្រសកឃ្លសនម្រពះជាាចសស់ជាខលសំង ដហើយខ្ុំ
ដរើលការខុសម្រត្ូវដលើហ្ងភីហសារបស់ឳពុកខ្ុំ។ ដៅយប់រួយានបុរសា្សក់បានចូលកនុង
ហ្ងភីហសារបស់ដយើង ដហើយបានអ្ដញ្ជើញខ្ុំឱសយចូលរួរករែវិ្ីម្រគិសតបរិស័ទ្រួយ។ ដគដ្វើករែ
វិ្ីដនាះដៅម្រកុរជំនុំដរត្ូរីសទដ៏ត្ូចរួយដៅកនុងភូរិរបស់ខ្ុំ ដហើយវាគែិនននករែវិ្ីដនាះ គឺជា
អ្នកផសាយដំណឹងលអខ្ដលបាននិយយអ្ំពីកិចចការខ្ដលម្រពះដយស ូកំពុងដ្វើនាដពលបចចុបសបនន
ដនះ ដូចកិចចការខ្ដលម្រទ្ង់ធាលសប់ដ្វើដៅកនុងម្រពះគរពីរខ្ដរ។ 

 ដពលខ្ុំបានឮដូដចា្សះ ខ្ុំបានចាប់អាររែណ៍ជាខលសំង ដោយសារខ្ុំចង់ដឃើញការទំង
អ្ស់ដនាះដកើត្ដ ើង។ ានរិត្តភកតិពីរបីនាក់របស់ខ្ុំចូលរួរម្រកុរជំនុំដនះ ដូដចនះដទ្ើបខ្ុំសដម្ររច
ចិត្តរកចូលរួរករែវិ្ីដនះ។ ដទះបីខ្ុំរិនបានឮអ្ំពីពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដៅ
យប់ដនាះក៏ដោយ ខ្ត្ខ្ុំបានទ្ទ្ួលអាររែណ៍យ សងខលសំងអ្ំពីម្រពះវត្តានរបស់ម្រពះជាាចសស់កនុង
ដពលថាវសយបងគំយប់ដនាះ។ រិត្តភកតិរបស់ខ្ុំខ្ដលចូលរួរម្រកុរជំនុំដនាះ បានដលើកទ្ឹកចិត្តខ្ុំឱសយ
ម្រត្លប់រកចូលរួរដវនថាវសយបងគំនលងអាទ្ិត្សយដទ្ៀត្ ដហើយខ្ុំក៏បានរកចូលរួរ។ ខ្ុំបាក់ចិត្ត
ម្រសលាញ់ម្រកុរជំនុំដនាះ ដហើយក៏សដម្ររចចិត្តយកម្រកុរជំនុំដនាះជាម្រកុរជំនុំលែីរបស់ខ្ុំ។

 ពីរបីសបាតសហ៍បនាទសប់ពីករែវិ្ីដនាះរក ខ្ុំបានជួបម្រកុរស្រសតីរួយម្រកុរខ្ដលចូលរួរ
ម្រកុរជំនុំដនាះខ្ដរ ដហើយពួកដគានម្រកុរការសិកសាម្រពះគរពីររួយជាដរៀងរល់សបាតសហ៍។ ពួកដគ
កំពុងខ្ត្និយយអ្ំពីពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ម្រពះអ្ំដណាយទនខងវិញ្ញសណ និង
ដរឿងរ សវដផសសងៗដទ្ៀត្ខ្ដលខ្ុំរិនធាលសប់បានឮពីរុនរក។ ខ្ុំពិត្ជាចង់ដឹងអ្ំពីឫទធសនុភាពននម្រពះ
វិញ្ញសណខ្ដលពួកដគបាននិយយ ដហើយខ្ុំបានសុំពួកដគចូលរួរការសិកសាម្រពះគរពីរជារួយ
ពួកដគខ្ដរ។ ពួកដគជួបជុំសិកសាម្រពះគរពីរដៅដពលម្រពឹក ដហើយដោយសារខ្ុំដ្វើការដៅហ្ងភី
ហសាដពលយប់ ដូដចនះខ្ុំក៏អាចចូលរួរការសិកសាម្រពះគរពីរជារួយពួកដគបាន។ 

 ដៅដពលខ្ុំដៅដល់ទ្ីដនាះ ខ្ុំបានដឃើញថា ខ្ុំពិត្ជាបុរសខ្ត្ា្សក់ដៅទ្ីដនាះ ដហើយ
ក៏ានខ្ត្ខ្ុំា្សក់គត្់ខ្ដលានអាយុ១៨ឆ្សំ ខ្ត្វារិនសំខន់ចំដ ះខ្ុំដទ្។ ខ្ុំបានចូលរួរម្រកុរ
សិកសាម្រពះគរពីរដនាះ ដោយសារខ្ុំដម្រសកឃ្លសនម្រពះជាាចសស់ ដហើយខ្ុំបានសួរសំណួរជាដម្រចើន។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ស្រសតីទំងដនាះបានអ្ត្់្ែត្់ជារួយខ្ុំ ដហើយបានចំណាយដពលពនសយល់ខ្ុំតារបទ្
គរពីរ និងបានបង្ហសញខ្ុំដៅកនុងម្រពះគរពីររបស់ខ្ុំថា ពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធគឺដៅ
ានកនុងដពលបចចុបសបននដនះ ដហើយឫទ្ធិអ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់ក៏ដៅខ្ត្ានដពលបចចុបសប
ននដនះ ដូចជាដពលខ្ដលម្រពះដយស ូធាលសប់រស់ដៅដលើខ្ផនដីដនះផងខ្ដរ។ ខ្ផនកដ៏លអបំផុត្ខ្ដល
ពួកដគបានម្របាប់ខ្ុំគឺ អ្នកដជឿទំងអ្ស់អាចទ្ទ្ួលពី្ីដនះ ដហើយពិ្ីដនះគឺសម្រាប់អ្ស់អ្នក
ខ្ដលចង់បានវា។

 បនាទសប់ពីខ្ុំបានចូលរួរការសិកសាម្រពះគរពីរពីរបីសបាតសហ៍ដម្រកាយរក ពួកដគបាន
ម្របាប់ខ្ុំថាព័នធកិចចរួយខ្ដលានដោ្សះថា ស្រសតីខ្ចងចាំង បានដរៀបចំការម្របជុំទ្ូទំងទ្ីម្រកុងរួ
យ។ ព័នធកិចចស្រសតីខ្ចងចាំងដនះធាលសប់ជា និងដៅខ្ត្ជាអ្ងគការរួយខ្ដលបដម្រងៀនអ្ំពីពិ្ីម្រជរុជ
កនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ ស្រសតីកនុងម្រកុរការសិកសាម្រពះគរពីររបស់ខ្ុំានគដម្រាងចូលរួរការម្របជុំ
ដនះ ដហើយពួកដគបានអ្ដញ្ជើញខ្ុំឱសយចូលរួរជារួយពួកដគខ្ដរ។ កាលសរ័យដនាះ រនុសសស
រកពីម្រគប់និកាយទំងអ្ស់បានជួបជុំគ្្សដដើរសបីសាតសប់ និងរីករយជារួយនឹងពិ្ីដនះ ដហើយ
រហូត្រកដល់ដពលដនាះ គឺានខ្ត្ម្រកុរជំនុំដផន្ឺខស់ដទ្ខ្ដលនិយយអ្ំពីពិ្ីដនះ។ វាជា
សរ័យខ្ដលរនុសសសជាដម្រចើនដៅពិ្ីដនះថា ការបំដពញជាលែីដោយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដល
ម្រគប់និកាយទំងអ្ស់យល់ម្រសបអ្ំពីការបដម្រងៀនអ្ំពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។

 ដៅដពលខ្ុំចូលរួរការម្របជុំរបស់ព័នធកិចចស្រសតីខ្ចងចាំងដនាះ ខ្ុំបានដឃើញស្រសតីរប់
រយនាក់បានរកជួបជុំគ្្ស។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ខ្ុំគឺជាបុរសខ្ត្ា្សក់គត្់ខ្ដលបានចូលរួរការម្របជុំ
ដនាះ ដហើយខ្ុំក៏ានអាររែណ៍ដឹងអ្ំពីម្រពះវត្តានរបស់ម្រពះជាាចសស់ដៅកនុងបនទប់ម្របជុំដនាះ។    

 ខ្ុំានអាររែណ៍ខ្បែកអ្សាចសរសយ ដពលខ្ដលដឃើញរនុសសសទ្ទ្ួលបានការពសាបាលពី
ម្រពះជាាចសស់ និងបានដួលដៅដលើដីបនាទសប់ពីដគអ្្ិសាឋសនឱសយ។ ខ្ុំរិនធាលសប់បានដឃើញការដូដចនះ
ពីរុនរកដទ្ ខ្ុំានអាររែណ៍ឆងល់ និងម្រចបូកម្រចបល់បនតិចបនតួចផងខ្ដរ។ ខ្ុំខ្សវងយល់ថា ដគ
ដៅការដនះថា ការបំដពញដោយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ ដទះបីតារ្រែជាត្ិ វាដរៀងចខ្រែក
បនតិចសម្រាប់ខ្ុំ ខ្ត្រនុសសសខ្ដលបានទ្ទ្ួលបទ្ពិដសា្ដនះហ្ក់ដូចជារីករយ និងទ្ទ្ួល
បានការប ះ ល់ពីម្រពះជាាចសស់។ ដម្រកាយរកស្រសតីកនុងម្រកុរការសិកសាម្រពះគរពីររបស់ខ្ុំបានម្របាប់
ខ្ុំថា សាច់ោររបស់រនុសសសដយើងរិនអាចឃ្ត្់អ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់បានដទ្ ដហើយ
អាចានអាររែណ៍ដលើសលប់(សនធប់)ដោយសារ «ការចាក់ដម្របងតាំង»។



មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 
 ពួកដគបានបង្ហសញខ្ុំពីកខ្នែងខ្ដលការដនះបានដកើត្ដ ើងដៅកនុងកិចចបដម្ររើរបស់
ម្រពះដយស ូ។ ដៅកនុង យ ូហ្ន ១៨ ៤ ៦ ដៅដពលខ្ដលទហ្នបានរករកម្រពះដយស ូ ដដើរសបី
ចាប់ម្រទ្ង់ ដហើយម្រទ្ង់បានសួរពួកដគថា៖

អ្នករល់គ្្សរករកនរណា ។ ដគទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ រកដោ្សះដយស ូជាអ្នកភូរិណា
សាខ្រ៉ៃត្ ។ ម្រពះអ្ងគានម្រពះបនទូលដៅដគថា៖ គឺខ្ុំហនឹងដហើយ ។ រីឯយូោសជាអ្នក
កសបត្់ម្រពះអ្ងគក៏ដៅជារួយពួកដគខ្ដរ។ កាលម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលដៅដគថា “គឺ
ខ្ុំហនឹងដហើយ” ដូដចនះដគលយដម្រកាយ ដហើយដួលោច់ផ្ងសរទំងអ្ស់គ្្ស។ 

 អ្ំ ុងដពលថាវសយបងគំ ស្រសតីដៅជុំវិញខ្ុំទំងអ្ស់គ្្សានអាររែណ៍រំដភើបជាខលសំង 
ដហើយខ្ុំបានឮស្រសតីជាដម្រចើននិយយ និងសរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់ដោយដម្របើភាសាដនទ្។ 
ដនះជាបទ្ពិដសា្លែីទំងម្រសុងសម្រាប់ខ្ុំ ដហើយភាគដម្រចើនខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ឈរដោយការស្ប់ខ្ស្
ង។ ដទះបីទ្ិដឋភាពជាដម្រចើនននការម្របជុំដនះ ហ្ក់ដូចជាចខ្រែកសម្រាប់ខ្ុំបនតិចក៏ដោយ ប ុខ្នត
ខ្ុំរិនអាចបដិដស្ម្រពះវត្តានរបស់ម្រពះជាាចសស់បានដទ្។ ខ្ុំពិត្ជារំដភើបខលសំងណាស់ខ្ដល
បានដឹងអ្ំពីការពិត្ននដំណឹងលអ និងអ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលដៅខ្ត្ានដំដណើរការ
ដៅដលើខ្ផនដីដនះ ដូចសរ័យម្រពះគរពីរខ្ដរ។

 ដៅនលងដនាះ ដៅចុងបញ្ចប់ននការម្របជុំ អ្នកអ្្ិបសាយបានសុំឱសយអ្ស់អ្នកខ្ដលចង់
ទ្ទ្ួលម្រពះអ្ំដណាយទនននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ឱសយដដើររកខងរុខ ដដើរសបីទ្ទ្ួលការអ្្ិសាឋស
ន។ ដូដចនះ ខ្ុំបានដដើរដៅខងរុខ ដដើរសបីទ្ទ្ួលការអ្្ិសាឋសន។ ដៅដពលខ្ដលដគអ្្ិសាឋសនឱសយខ្ុំ 
ខ្ុំទ្ទ្ួលអាររែណ៍ដឹងអ្ំពីម្រពះវត្តានរបស់ម្រពះជាាចសស់កាន់ខ្ត្ខលសំងដ ើងៗ។ ដៅដពលខ្ុំបនទន់
តារម្រពះវត្តានរបស់ម្រទ្ង់ ខ្ុំភាញសក់ដផអើលជាខលសំងខ្ដលបានឮខែួនឯងចាប់ដផតើរអ្្ិសាឋសនដៅកនុង
វិញ្ញសណ ដហើយនិយយភាសាខ្ដលខ្ុំរិនធាលសប់និយយពីរុនរក។ ខ្ុំបានអ្្ិសាឋសនជាភាសា
ដនទ្ដៅយប់ដនាះ។ ខ្ុំពិត្ជារំដភើបចិត្តជាខលសំងដោយសារបទ្ពិដសា្ដនះ ខ្ដលដ្វើឱសយខ្ុំចង់
ម្របាប់រនុសសសម្រគប់គ្្សខ្ដលខ្ុំបានជួប អ្ំពីអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើងចំដ ះខ្ុំ! ប ុខ្នត ដពលខ្ដលខ្ុំ
បានខ្ចករំខ្លកដរឿងដនះជារួយរិត្តភកតិរបស់ខ្ុំដៅម្រកុរជំនុំ ពួកដគរិនសូវជារំដភើបណាស់
ណាដទ្។ ភាគដម្រចើនពួកដគនិយយថា ភាសាដនទ្រកពីអារកសស ឬវាបានកនែងហួសដហើយ។ 
ពួកដគបានោស់ដត្ឿនខ្ុំ ឱសយដៅឱសយឆងសយពីអ្នកខ្ដលនិយយភាសាដនទ្ទំងដនះ!

 រុនដពលម្រពឹត្តការណ៍ននការម្របជុំរបស់ព័នធកិចចស្រសតីខ្ចងចាំងដនះដកើត្ដ ើង ខ្ុំម្រត្ូវ
បានដគចាត្់តាំងឱសយដរើលការខុសម្រត្ូវដលើម្រកុរយុវជនកនុងម្រកុរជំនុំដរត្ូរីសទដនាះ។ ខ្ុំរិន



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ត្ម្ររូវឱសយដ្វើអ្វីដម្រចើនដទ្ គឺានខ្ត្ការម្របជុំយុវជនជាដរៀងរល់នលងអាទ្ិត្សយដពលយប់ ដៅបនទប់
ដម្រការដីរបស់ម្រកុរជំនុំប ុដណា្សះ។ ជា្រែតាដយើងដលងខ្លសបងកំសានតជារួយគ្្ស បនាទសប់រក
ម្របកបអាហ្រសម្ររន់ និងបញ្ចប់ដោយការសិកសាម្រពះគរពីរយ សងសដងខបជារួយគ្្ស។ ខ្ុំក៏ជា
យុវជនា្សក់ខ្ដរ ក៏ប ុខ្នតខ្ុំានចិត្តខនះខ្ខនងចំដ ះកិចចការរបស់ម្រពះ និងានចិត្តចង់ជួយ។ 

 ជា្រែតា ានយុវជនចំនួនម្របខ្ហល១៥នាក់ដៅកនុងម្រកុរដនាះ ដហើយបនាទសប់ពីបទ្
ពិដសា្របស់ខ្ុំដៅការម្របជុំរបស់ព័នធកិចចស្រសតីខ្ចងចាំងដនាះរក ខ្ុំចង់ម្របាប់ពួកដគអ្ំពីពិ្ី
ម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធខ្ដលខ្ុំបានទ្ទ្ួល។ ខ្ុំដឹងថា ដូចជាខ្ុំខ្ដរ ពួកដគភាគដម្រចើន
រិនធាលសប់ឮអ្ំពីបទ្ពិដសា្ដនះដទ្ ដហើយខ្ុំក៏ដឹងថាពួកដគនឹងរិនឮអ្ំពីពិ្ីដនះ កនុងដវន
ថាវសយបងគំម្រពឹកនលងអាទ្ិត្សយកនុងម្រកុរជំនុំរបស់ដយើងដនាះខ្ដរ។

 រុនដពលខ្ុំម្របាប់អ្នកអ្ំពីអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើងបនាទសប់ដទ្ៀត្ ខ្ុំគិត្ថាខ្ុំគួរខ្ត្ម្របាប់
អ្នកអ្ំពីផនត្់គំនិត្របស់ខ្ុំដៅដពលដនាះជារុនសិន។ ខ្ុំរិនបានសុំការអ្នុញ្ញសត្ពីម្រគូគង្វសល 
ដដើរសបីខ្ចករំខ្លកដរឿងដនះជារួយម្រកុរយុវជនដទ្។ (ដពលដនះខ្ុំដឹងថាខ្ុំគួរខ្ត្សុំការអ្នុញ្ញសត្
ជារុនសិន) ដហើយខ្ុំក៏រិនបានម្របាប់ដរឿងដនាះដល់គ្ត្់ខ្ដរ។

 ខ្ុំរិនបានពសាយរបះដបារម្របឆំងនឹងម្រកុរជំនុំរបស់ខ្ុំដទ្ ដហើយខ្ុំក៏រិនពសាយរ
ដ្វើអ្វីរំលងម្រគូគង្វសលរបស់ខ្ុំខ្ដរ។ ដពលដនាះខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្រំដភើបដពក។ ដហើយខ្ុំក៏រិនបានដឹង
អ្ំពីភាពចម្ររូងចម្រាសដលើម្របធានបទ្ដនះ ដហើយខ្ុំពិត្ជារិនបានគិត្ថា ម្រគូគង្វសលរបស់ខ្ុំ
ម្របឆំងនឹងវាដនាះដទ្។

 ដៅយប់នលងអាទ្ិត្សយបនាទសប់ពីខ្ុំបានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដហើយ 
ខ្ុំានគដម្រាងម្របាប់ម្រកុរយុវជនអ្ំពីអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើងចំដ ះខ្ុំ និងបង្ហសញពួកដគខគរពីរ
រួយចំនួនខ្ដលបាននិយយអ្ំពីដរឿងដនះដៅកនុងដសៀវដៅកិចចការ។ ដយើងដៅកនុងបនទប់
ដម្រការដីរបស់ម្រកុរជំនុំ កំពុងខ្ត្អ្ងគុយជារងវង់ ដពលខ្ដលខ្ុំបានខ្ចករំខ្លកអ្ំពីបទ្ពិដសា្
របស់ខ្ុំជារួយពួកដគ និងដរើលខគរពីររួយចំនួនជារួយគ្្សខ្ដលបញ្ជសក់អ្ំពីបទ្ពិដសា្
ដនាះ។ 

 ដៅលាងសចដនាះ ម្រគូគង្វសលបានរកចូលរួរការម្របជុំជារួយពួកដយើងខ្ដរ ដហើយគ្ត្់
អ្ងគុយដៅខងដឆវងនដរបស់ខ្ុំ ដពលខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ចករំខ្លក។ ខ្ុំរិនបាររភអ្ំពីវត្តានរបស់
ម្រគូគង្វសលរបស់ខ្ុំដៅទ្ីដនាះជារួយពួកដយើងដទ្។ កនុងនារជាម្រគូគង្វសល ខ្ុំគិត្ថា គ្ត្់បាន
ដឹងអ្ំពីអ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលខ្ុំនឹងខ្ចករំខ្លកដហើយ។



មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 
 ដូដចនះខ្ុំក៏បានខ្ចករំខ្លកជារួយពួកដគអ្ំពីការម្របជុំខ្ដលខ្ុំបានចូលរួរ និងអ្វី
ខ្ដលខ្ុំបានដឃើញ។ ខ្ុំរិនបាននិយយលរអិត្អ្ំពីការនិយយភាសាដនទ្ដទ្។ ផទុយដៅវិញ 
ខ្ុំបានផចង់ការយកចិត្តទ្ុកោក់របស់ខ្ុំដលើ កិចចការ ១ ៨ ខ្ដលខគរពីរដនះបានខ្ចងថា ដយើង
នឹងទ្ទ្ួលឫទធសនុភាពដៅដពលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធយងរកសណឋិត្ដលើដយើង ដដើរសបីដ្វើជា
បនាទសល់របស់ម្រពះជាាចសស់។ ដៅចុងបញ្ចប់ននការម្របជុំ ខ្ុំពិត្ជារិនដឹងថាម្រត្ូវបញ្ចប់ដរដរៀន
របស់ខ្ុំដោយរដបៀបណាដទ្ ដូដចនះ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្សុំឱសយយុវជនខ្ដលចង់ទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដលើកនដដ ើង។

 ខ្ុំរិនដឹងថាម្រត្ូវដ្វើអ្វីដទ្ៀត្ដទ្ដៅដពលដនាះ ខ្ុំរិនខ្ដលធាលសប់ដឃើញនរណាា្សក់
អ្្ិសាឋសនឱសយនរណាា្សក់ដទ្ៀត្ដៅកនុងពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដលើកខ្លងខ្ត្អ្វីខ្ដល
ខ្ុំបានដឃើញដៅកនុងការម្របជុំរបស់ព័នធកិចចស្រសតីខ្ចងចាំងដនាះខ្ត្ប ុដណា្សះ។ ខ្ុំគិត្ថាខ្ុំម្របខ្ហល
ជាសាគសល់ខគរពីរខ្ត្ពីរឬបីដទ្ខ្ដលនិយយអ្ំពីដរឿងដនះដៅដពលដនាះ។

 ដូដចនះ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្និយយថា «ម្របសិនដបើអ្នកចង់ទ្ទ្ួលអ្ំដណាយទនននម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ សូរម្រគ្ន់ខ្ត្ដលើកនដដ ើង ឱនកសាលចុះ ដហើយអ្្ិសាឋសន។» ដនះជាអ្វីខ្ដលខ្ុំ
បាននិយយ។ ខ្ុំរិនបានប ះពួកដគ ឬបដម្រងៀនពួកដគអ្ំពីរដបៀបទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
ដទ្។ ដយើងបានឱនកសាលចុះ ដហើយអ្្ិសាឋសន។ ពិត្ដហើយ ដយើងក៏បានបិទ្ខ្ភនកដៅដពល
អ្្ិសាឋសន ដូចម្រគិសតបរិស័ទ្«លអ»ពីនិកាយដផសសងៗទំងអ្ស់បានដ្វើ។

 ដពលខ្ដលខ្ុំដៅអ្ងគុយដៅទ្ីដនាះដៅដ ើយ ដហើយបនាទសប់ពីបាននិយយថា «អា
ខ្រន» ខ្ុំបានឮសំដ ងរំដជើបរំជួលដចញពីចំដណារយុវជនទំងដនាះ។ ខ្ុំបានដបើកខ្ភនកដ ើង 
ដហើយបានដឃើញយុវជនខែះយំ ខែះដទ្ៀត្ញ័រខែួន និងយុវជនដនទ្ដទ្ៀត្ចាប់ដផតើរនិយយ
ភាសាដនទ្។ ដៅដពលពួកដគនិយយភាសាដនទ្ ខ្ុំក៏បានដឃើញពនែឺភែឺខ្ចងចាំងដលើនផទរុខ
របស់ពួកដគ។ ពួកដគភែឺដូចជាអ្ំពូលដភែើងអ្ ៊ីចឹង! ខ្ុំានអាររែណ៍ភាញសក់ដផអើលជាខលសំង!

 ម្រគូគង្វសលរបស់ខ្ុំខ្ដលរិនបាននិយយអ្វីទំងអ្ស់ រហូត្ដល់ដពលដនាះ បានទ្ះ
សា្សរបស់ខ្ុំ ដហើយសុំជួបនិយយជារួយខ្ុំភាលសរៗ។ ដយើងបានដដើរដៅបនទប់ជាប់ដនាះ ដហើយ
គ្ត្់បានសរែឹងដរើលរកខ្កវខ្ភនករបស់ខ្ុំ ដហើយនិយយថា «ដនះជាកិចចការរបស់អារកសស។ 
អ្នករិនអាចដ្វើជាអ្នកដឹកនាំយុវជនដៅទ្ីដនះដទ្ៀត្ដទ្។ ដយើងនឹងរិនអ្នុញ្ញសឱសយការដនះដកើត្
ដ ើងដទ្ៀត្ដទ្។»



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ខ្ុំបានគិត្កនុងចិត្តថា ដត្ើដលាកម្រគូនិយយថាវាជាកិចចការរបស់អារកសសយ សងដូច
ដរតច? ខ្ុំចង់បានន័យថា សូរដរើលពួកយុវជនទំងដនះចុះ! ពួកដគានពនែឺភែឺខ្ចងចាំង! 
ដលាកម្រគូអាចដឃើញការចាក់ដម្របងតាំងដៅដលើរងកាយរបស់ពួកដគ។ ពិត្ណាស់ ខ្ុំរិនទន់
យល់អ្ំពីអ្ត្ថន័យននការចាក់ដម្របងតាំងដៅដពលដនាះដទ្។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ដឃើញពួកដគានពនែឺភែឺ 
ដហើយខ្ុំរិនបានប ះពួកដគ ឬម្របាប់ពួកដគឱសយដ្វើសករែភាពអ្ីដទ្។ ខ្ុំានអាររែណ៍បាក់ទ្ឹក
ចិត្ត និងម្រចបូកម្រចបល់ ដពលខ្ដលម្រគូគង្វសលរបស់ខ្ុំបានសតីបដនាទសសឱសយខ្ុំដូដចា្សះ ដហើយខ្ុំក៏
រិនដឹងថាម្រត្ូវដ្វើអ្វីខ្ដរ។

 នលងអាទ្ិត្សយបនាទសប់ ខ្ុំបានដៅចូលរួរការថាវសយបងគំដៅម្រកុរជំនុំជា្រែតា ប ុខ្នតខ្ុំរិន
បានអ្ងគុយដៅជួរខងរុខដូចខ្ុំធាលសប់អ្ងគុយដទ្ ខ្ុំដៅអ្ងគុយដៅជួរខងដម្រកាយ។ ខ្ុំដឹងថាខ្ុំ 
និងម្រគូគង្វសលរបស់ខ្ុំរិនទន់ម្រត្ូវគ្្សដទ្បនាទសប់ពីការម្របជុំយុវជនដៅយប់ដនាះរក ដហើយខ្ុំ
គិត្ថា ខ្ុំគួរបនាទសបខែួនបនតិចកនុងដពលកំពុងគិត្រកដំដណាះម្រសាយ។

 កនុងអ្ំ ុងដពលថាវសយបងគំនាម្រពឹកនលងអាទ្ិត្សយ ជា្រែតាដយើងានដពលសងប់ដសងៀរ
ដដើរសបីផចង់ការគិត្របស់ដយើងដៅម្រពះជាាចសស់។ ដនះជាដពលសម្រាប់ការអ្្ិសាឋសនដ៏ដសងៀរ
សាងសត្់ និងគួរឱសយដគ្រពដៅម្រកុរជំនុំរបស់ដយើង។ ម្រគប់គ្្សឱនកសាលចុះ ដហើយគ្្សនសំដ ងអ្វី
សូរសបីខ្ត្បនតិចដៅដពលដនាះ។ ម្របសិនដបើានអ្វីរួយកដម្ររើក អ្នកអាចឮសំដ ងវាបាន។ 
ម្រសាប់ខ្ត្ដពលដនាះខ្ុំានអាររែណ៍ថា ាននរណាា្សក់បានប ះសា្សរបស់ខ្ុំ។ ខ្ុំឈរដៅជួរ
ដម្រកាយដគបងអស់ ដហើយម្របាកដណាស់ បុគគលា្សក់ដនាះកំពុងឈរដៅខ្កសបរខ្ុំ ដហើយបានទ្ះ
សា្សរបស់ខ្ុំ។ 

 ដំបូងខ្ុំភាញសក់ដផអើល ដោយសារានរនុសសសដដើរកនុងដពលអ្្ិសាឋសនដ៏ដសងៀរសាងសត្់ខ្បប
ដនះ។ ដពលខ្ដលខ្ុំដងើបរុខដ ើង ខ្ុំបានដឃើញយុវជនា្សក់ខ្ដលបានចូលរួរការម្របជុំយុវ
ជនកាលពីសបាតសហ៍រុន។ ខ្ុំក៏បានដឹងថា គ្ត្់ជាយុវជនា្សក់កនុងចំដណារយុវជនម្របាំពីរ
នាក់ដទ្ៀត្ខ្ដលបានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធកាលពីយប់ដនាះ។ គ្ត្់សរែឹង
ដរើលរុខខ្ុំ រួចនិយយថា «ដតាះដយើងដៅ!» ខ្ុំគិត្កនុងចិត្តថា ដតាះដៅ? ដៅណា?

 គ្ត្់ដៅខ្ត្ានពនែឺភែឺយ សងអ្សាចសរសយ ដូចដពលយប់ខ្ដលគ្ត្់បានទ្ទ្ួលម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដហើយខ្ុំដឹងថាម្រពះជាាចសស់កំពុងខ្ត្ដ្វើអ្វីរួយដហើយ។ ប ុខ្នត ខ្ុំរិនម្របាកដថា 
ដនះជាដពល ឬជាកខ្នែងខ្ដលម្រត្ូវដ្វើអ្វីដនាះដទ្ ដម្រ ះខ្ុំដទ្ើបខ្ត្ានបញ្ហសជារួយម្រគូគង្វសល
របស់ខ្ុំ។ ដហើយខ្ុំក៏ដឹងខ្ដរថា ដយើងរិនអាចដ្វើអ្វីតារខ្ត្ចិត្តដយើងចង់ដ្វើ ដៅដវនថាវសយបងគំ



មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 
ដពលម្រពឹកនលងអាទ្ិត្សយរបស់ម្រកុរជំនុំដទ្។ បនាទសប់រកគ្ត្់បាននិយយថា «ខ្ុំនឹងដៅអ្្ិសាឋសន
ឱសយាតសយខ្ុំ»។

 ឥ ូវដនះខ្ុំចាប់ដផតើរយល់អ្ំពីអ្វីខ្ដលកំពុងខ្ត្ដកើត្ដ ើងដហើយ។ ខ្ុំសាគសល់ាតសយ
របស់គ្ត្់។ គ្ត្់ជាស្រសតីា្សក់ខ្ដលានារត្ូចដសតើង ដហើយានជំងឺយូរឆ្សំដហើយ។ ាតសយ
គ្ត្់ានឆអឹងកងខនងចំនួនម្របាំខ្ដលកំពុងខ្ត្ពុក ដហើយកតីសងសឃឹរចុងដម្រកាយរបស់ដវជជបណឌិត្
គឺ ភាជសប់ឆអឹងទំងដនះបញ្ចូលគ្្ស។ ដនះជាការវះកាត្់កម្ររិត្្ងន់ ដហើយយុវជនដនះជាកូនម្របុស
ខ្ត្ា្សក់គត្់របស់គ្ត្់។

 បនាទសប់ពីបានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធរក គ្ត្់ានអាររែណ៍ដជឿ
ជាក់ថាម្រពះដយស ូអាចពសាបាលាតសយគ្ត្់បាន។ ដូដចនះដពលខ្ដលគ្ត្់និយយថា «ដតាះ
ដយើងដៅ!» ខ្ុំគិត្ថាគ្ត្់នឹងដៅខងរុខ ោក់នដដលើាតសយគ្ត្់ ដហើយអ្្ិសាឋសនឱសយគ្ត្់
យ សងដសងៀរសាងសត្់។ ខ្ត្ដនាះរិនខ្រនជាអ្វីខ្ដលគ្ត្់បានដ្វើដទ្។ គ្ត្់បានដៅរកាតសយគ្ត្់ 
បានម្រគ្ាតសយគ្ត្់ដ ើង ដហើយនាំគ្ត្់ដៅរុខម្រកុរជំនុំ។

 គ្ត្់បានោក់ាតសយគ្ត្់ឱសយអ្ងគុយចុះ ដហើយចាប់ដផតើរអ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្យ សង
ឮៗឱសយាតសយគ្ត្់។ សូរចាំថា ការដនះដកើត្ដ ើងអ្ំ ុងដពលននការអ្្ិសាឋសន «ដសងៀរសាងសត្់» 
និងការផចង់ការគិត្ដលើម្រពះជាាចសស់ ខ្ត្វាខ្លងជាដពលសងប់សាងសត្់ដទ្ៀត្ដហើយដៅនលងដនាះ។ ខ្ុំ
ភាញសក់ដផអើលជាខលសំង! បនាទសប់រកគ្ត្់បានង្ករករកខ្ុំ ដហើយនិយយថា «សូរអ្នកពនសយល់អ្ំពី
អ្វីខ្ដលកំពុងខ្ត្ដកើត្ដ ើង។»

 ឥ ូវដនះខ្ុំបានយល់ពីរូលដហត្ុខ្ដលគ្ត្់បានដៅខ្ុំឱសយរកជារួយគ្ត្់ដហើយ។ 
គ្ត្់គិត្ថា ខ្ុំជាា្សក់ខ្ដលបានម្របាប់គ្ត្់អ្ំពីការម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដូដចនះ ខ្ុំអាច
ម្របាប់ម្រកុរជំនុំអ្ំពីពិ្ីដនះ បនាទសប់ពីពួកដគបានឮគ្ត្់អ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្ឱសយាតសយគ្ត្់។

 ដូដចនះខ្ុំក៏បានឈរដៅចំដ ះរុខម្រកុរជំនុំ កនុងនារជាអ្នកនាំ កសយរបស់គ្ត្់ ដហើយ
គ្ត្់កំពុងខ្ត្អ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្ឱសយាតសយគ្ត្់។ ខ្ុំពិត្ជារិនដឹងថាម្រត្ូវនិយយអ្ំពីអ្វីដទ្ 
ជាពិដសសដពលខ្ដលខ្ុំបានដឃើញម្រគូគង្វសលរបស់ខ្ុំកំពុងខ្ត្អ្ងគុយដៅទ្ីដនាះ ដហើយសរែឹង
ដរើលរុខខ្ុំ។ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ម្របាប់ម្រកុរជំនុំថា ាតសយរបស់គ្ត្់ឈឺយូរដហើយ ដហើយគ្ត្់កំពុងខ្ត្
អ្្ិសាឋសនឱសយាតសយគ្ត្់ជាភាសាដនទ្ខ្ដលានខ្ចងដៅកនុងម្រពះគរពីរ។ ប ុខ្នត ដត្ើអ្នកដឹងថាាន
ដរឿងអ្វីដកើត្ដ ើងដទ្? ាតសយគ្ត្់បានជាពីជំងឺដនាះភាលសរៗដៅម្រពឹកដនាះខ្ត្រតង!



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ដនះគឺជាជំដនឿរបស់កូនម្របុសា្សក់ខ្ដលរិនបានខវល់ខវសយអ្ំពីការគិត្របស់អ្នក
ដនទ្ទក់ទ្ងនឹងការអ្្ិសាឋសនរបស់គ្ត្់។ គ្ត្់ដជឿជាក់ថា ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធានម្រពះជនែ
រស់ ដហើយអាចពសាបាលាតសយរបស់គ្ត្់បាន។

 ដទះបីជាាតសយគ្ត្់បានជាសះដសសបើយភាលសរៗដៅដពលដនាះក៏ដោយ ក៏ម្រកុរជំនុំរិន
អាចទ្ទ្ួលយកការដនាះបានខ្ដរ។ តារពិត្ ានរនុសសសជាដម្រចើនបានរកជួបខ្ុំ ដហើយបាន
និយយថា «ខ្ុំរិនម្របកាន់ពីការខ្ដលគ្ត្់បានអ្្ិសាឋសនឱសយាតសយគ្ត្់ដទ្ ប ុខ្នតខ្ុំរិនអាច
ទ្ទ្ួលយកបានដទ្ ការខ្ដលគ្ត្់អ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្។» ខ្ុំធានាថា អារកសសក៏សអប់ភាសា
ដនទ្ខ្ដរ ដហើយខ្ុំសងសឃឹរថានឹងជួយអ្នកឱសយយល់ពីរូលដហត្ុខ្ដលវាសអប់ភាសាដនទ្ រុន
ដពលចប់ដសៀវដៅដនះ។

ម្របខ្ហលជាអ្នក្ំដ ើងដៅកនុងម្រកុរជំនុំខ្ដលរិនដម្របើភាសាដនទ្ និងអ្ំដណាយទន
ននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ ឬម្របខ្ហលជាអ្នក្ំដ ើងដោយបានទ្ទ្ួលការបដម្រងៀនថា ភាសា
ដនទ្គឺរិនសម្រាប់ដពលដនះដទ្ ដហើយវាបានកនែងហួសដៅដហើយ។ សំណួរខ្ដលទក់ទ្ង
នឹងម្របធានបទ្ដនះរិនពិបាកដឆែើយដទ្ ដម្រ ះម្រពះគរពីរបានពនសយល់យ សងចសាស់។ ដូដចនះ ដយើង
នឹងដរើលម្រពះបនទូលទំងអ្ស់គ្្ស ដហើយខ្សវងរកដសចកតីពិត្អ្ំពីពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ។ ដយើងនឹងម្រត្លប់ដៅដរើលខគរពីរខ្ដលដយើងបានអាន ដៅដពលចាប់ដផតើរជំពូកដនះ។

ម្រទ្ង់ហ្រដគរិនឱសយដចញដៅណាឆងសយពីម្រកុងដយរូសា ឹរដ ើយ គឺម្រត្ូវរង់ចាំ
ទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណ តារម្រពះបនទូលសនសារបស់ម្រពះបិតា ដូចខ្ុំបានម្របាប់អ្នករល់គ្្ស
រួចរកដហើយថា ដលាកយ ូហ្នបានដ្វើពិ្ីម្រជរុជឱសយដគកនុងទ្ឹក ប ុខ្នត ដៅប ុនា្សននលង
ដទ្ៀត្ អ្នករល់គ្្សនឹងទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធវិញ ។

កិចចការ ១ ៤ ៥

ានចំណុចសំខន់ៗជាដម្រចើនខ្ដលដយើងអាចដឃើញ
ដៅកនុងខគរពីរដនះ៖
១. ពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធខុសគ្្សពីពិ្ី
ម្រជរុជទ្ឹក។
២. ម្រពះដយស ូានបនទូលថាពិ្ីដនះសំខន់ខលសំងណា
ស់។ តារពិត្ ម្រទ្ង់បានបញ្ជសក់យ សងចសាស់ថា ដយើង
រិនអាចដ្វើអ្វីបាន ដោយគ្្សនវាដនាះដទ្។

«សសចកដីដដលខ្ញុំនិយយព្ ប់
អនករាល់គានា មិនដមនសចញមករី
ខ្ញុំផ្ទាល់សរ េឺព្រះបិតាដដល
សថិរសៅជាប់នងឹខ្ញុំ ព្រង់បុំសរញ
កិចចក្ររបស់ព្រះអងគ។» 
           យ ូហាន ១៤:១០ 



មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 
 សូរចាំថា ម្រពះដយស ូដទ្ើបខ្ត្ម្របាប់ពួកសិសសសឱសយដៅផសាយដំណឹងលអដល់ម្រគប់ជាត្ិ
សាសន៍ទំងអ្ស់ ប ុខ្នតពួកដគរិនអាចបង្ហសញ ឬបញ្ជសក់អ្ំពីនរគសាថសនសួគ៌ដោយគ្្សនពិ្ី
ម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដនះដទ្។ ដូដចនះ ម្រទ្ង់ានបនទូលថា «កុំដចញដៅណាឆងសយ 
រហូត្ទល់ខ្ត្អ្នកទ្ទ្ួលបានឫទធសនុភាពដនះសិន។» 

ប ុខ្នត អ្នករល់គ្្សនឹងទ្ទ្ួលឫទធសនុភាពរួយ គឺឫទធសនុភាពននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
រកសណឋិត្ដលើអ្នករល់គ្្ស។ អ្នករល់គ្្សនឹងដ្វើជាបនាទសល់របស់ខ្ុំ ដៅកនុងម្រកុងដយរូ
សា ឹរ កនុងម្រសុកយូោទំងរូល កនុងម្រសុកសាា សរី និងរហូត្ដល់ម្រសុកោច់
ម្រសយលននខ្ផនដី ។

កិចចការ ១ ៨

 ឫទធសនុភាព!  កសយឫទធសនុភាពជាភាសាម្រកិចដៅទ្ីដនះគឺ រូណារីស ដហើយដយើង
បាន កសយរីណារិករកពី កសយដនះឯង។ ដូដចនះ ដយើងដឃើញថាឫទធសនុភាពរបស់ម្រពះជាាចសស់
យងរកសណឋិត្ដលើដយើង ដដើរសបីឱសយដយើងអាចដ្វើកិចចការរបស់ម្រទ្ង់។ រុនដនះបនតិចកនុងកិចច
បដម្ររើរបស់ម្រពះដយស ូ ម្រទ្ង់បានានបនទូលថា ម្រទ្ង់បានទ្ទ្ួលឫទធសនុភាព ឬការចាក់ដម្របង
តាំងរកពីម្រពះបិតា។

«ដសចកដីខ្ដលខ្ុំនិយយម្របាប់អ្នករល់គ្្ស រិនខ្រនដចញរកពីខ្ុំផ្ទសល់ដទ្ គឺម្រពះ
បិតាខ្ដលសថិត្ដៅជាប់នឹងខ្ុំ ម្រទ្ង់បំដពញកិចចការរបស់ម្រពះអ្ងគ។»

យ ូហ្ន ១៤ ១០

ខ្ុំសុំម្របាប់ឱសយអ្នករល់គ្្សដឹងចសាស់ថា ម្រពះបុម្រតាពុំអាចដ្វើអ្វីដោយម្រពះអ្ងគផ្ទសល់
បានដ ើយ គឺម្រពះបុម្រតាដ្វើខ្ត្កិចចការណា ខ្ដលម្រទ្ង់បានដឃើញម្រពះបិតាដ្វើ
ប ុដណា្សះ។ (យ ូហ្ន ៥ ១៩)

 អ្នកដឃើញដទ្ ម្រពះដយស ូក៏ម្រត្ូវការឫទធសនុភាពរបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធសម្រាប់ម្រទ្ង់
ផ្ទសល់ខែួនផងខ្ដរ។  កសយចាក់ដម្របងតាំង ានន័យថា «លាបដលើ»។ ម្រពះដយស ូបានទ្ទ្ួលការ
ចាក់ដម្របងតាំង ដៅទ្ដនែយ័រោន់ពីម្រពះបិតា ដៅដពលខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានយងរក
សណឋិត្ដលើម្រទ្ង់ជារូបសត្វម្រ ប។

 បនាទសប់ពីម្រពះដយស ូបានទ្ទ្ួលការចាក់ដម្របងតាំងដហើយ ដទ្ើបម្រទ្ង់ដ្វើកិចចការននម្រពះ
រជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ម្របសិនដបើម្រពះដយស ូម្រត្ូវការការចាក់ដម្របងតាំង ដយើងក៏ម្រត្ូវការការ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ចាក់ដម្របងតាំងផងខ្ដរ! ឫទធសនុភាពដនះនឹងផតល់សកខីភាព (ឬដ្វើជាបនាទសល់) តាររយៈការ
បង្ហសញដល់អ្នកខ្ដលរិនទន់សាគសល់ម្រទ្ង់ថា ពិត្ជាានម្រពះជាាចសស់ពិត្ខ្រន។

 ម្រពះគរពីរខ្ចងថា អ្នកនឹងទ្ទ្ួលឫទធសនុភាព ដពលខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធយង

រកសណឋរិសលើអនក រិនខ្រនដពលខ្ដលម្រទ្ង់យងគង់កនុងអ្នក ដពលខ្ដលអ្នកដកើត្ជា
លែីដនាះដទ្។  

 រនុសសសជាដម្រចើនភាន់ម្រច ំដៅដពលដយើងនិយយអ្ំពីពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ ដោយគិត្ថាពួកដគបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធរួចដហើយ ដពលខ្ដលពួកដគទ្ទ្ួល
ដជឿដលើម្រពះដយស ូម្រគិសត។ ដហើយការពិត្គឺថា ពួកដគរិនទន់បានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
ដពញដលញដៅដ ើយដទ្ ដពលពួកដគទ្ទ្ួលដជឿដលើម្រពះដយស ូម្រគិសត។ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
បានដ្វើឱសយវិញ្ញសណរបស់ពួកដគានជីវិត្រស់ចំដ ះម្រពះជាាចសស់ និងរួរខ្ត្រួយជារួយម្រទ្ង់។

 ដយើងានជីវិត្រស់កនុងម្រពះអ្ាចសស់ ដោយសារឫទធសនុភាពននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
ខ្ដលគង់ដៅកនុងដយើង ដៅដពលដយើងដកើត្ជាលែី។ ប ុខ្នតសូរកត្់សាគសល់អ្វីខ្ដលខគរពីរដនះ
បានខ្ចង ដៅដពលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធយងរកសណឋិត្ដលើអ្នក។ ដនះជាការពិត្ដ៏សំខន់
រួយ ខ្ដលដយើងនឹងពិនិត្សយដរើលដៅដពលដម្រកាយកនុងដសៀវដៅដនះ ៖ ការដកើត្ជាលែី និងការ
ទ្ទ្ួលការចាក់ដម្របងតាំង ឬការម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ គឺជាម្រពឹត្តការណ៍ពីរដផសសងគ្្ស។ 
ដយើងអាចយល់កាន់ខ្ត្ចសាស់អ្ំពីដរឿងដនះ ម្របសិនដបើដយើងដរើលខគរពីរ យ ូហ្ន ២០ ២១
២២។ 

ម្រពះដយស ូានម្រពះបនទូលដៅដគសាជាលែីថា៖ សូរឱសយអ្នករល់គ្្សបានម្របកបដោយ
ដសចកដីសុខសានត! ដូចម្រពះបិតាបានចាត្់ខ្ុំឱសយរកយ សងណា ខ្ុំចាត្់អ្នករល់គ្្សឱសយ
ដៅយ សងដនាះខ្ដរ ។ បនាទសប់ពីានម្រពះបនទូលដហើយ ម្រពះអ្ងគផែុំដលើពួកដគ ទំងាន
ម្រពះបនទូលថា៖ ចូរទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណ!។

 ដយើងដឃើញថា បនាទសប់ពីម្រពះដយស ូានម្រពះជនែរស់ដ ើងវិញ ម្រទ្ង់បានដៅជួបពួក
សិសសស និយយជារួយពួកដគ និងផែុំដលើពួកដគ ដោយម្របាប់ពួកដគឱសយទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ។ ដនះគឺជាដពលខ្ដលពួកដគបានដកើត្ជាលែី ដហើយវិញ្ញសណរបស់ពួកដគានជីវិត្រស់
ដ ើងវិញចំដ ះម្រពះជាាចសស់។ ខ្ត្ម្រពះដយស ូដៅខ្ត្ានបនទូលឱសយពួកដគរង់ចាំពិ្ីម្រជរុជកនុង
ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដលនឹងយងរកសណឋិត្ដលើពួកដគដៅដពលដម្រកាយដទ្ៀត្។ 



មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 
 ម្របសិនដបើពួកដគបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធទំងអ្ស់ដៅដពលខ្ដលម្រពះដយស ូ
បានផែុំដលើពួកដគ ដហត្ុអ្វីម្រទ្ង់ចាំបាច់ម្របាប់ពួកដគឱសយចាំដៅម្រកុងដយរូសា ឹរ រហូត្ទល់ខ្ត្
ពួកដគបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដលបានសនសាថានឹងយងរកសណឋិត្ដលើពួកដគ? 
ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ទំងដនះជាម្រពឹត្តការណ៍ពីរដផសសងគ្្ស និងានរុខង្រពីរខុសគ្្ស ប ុខ្នតកនុងម្រពះ
វិញ្ញសណខ្ត្រួយ។ ដូចគ្្សដនះផងខ្ដរ ខ្ុំចង់បញ្ជសក់រតងដទ្ៀត្ថា ម្រពះដយស ូម្រត្ូវខ្ត្ទ្ទ្ួលពិ្ី
ម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដដើរសបីដ្វើ និងបំដពញកិចចបដម្ររើរបស់ម្រទ្ង់យ សងានម្របសិទ្ធភា
ព។ រុនដពលម្រទ្ង់ទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ រិនានកំណត្់ម្រតាននកិចចការអ្
សាចសរសយខ្ដលម្រទ្ង់បានដ្វើដនាះដទ្។ ដត្ើម្រពះដយស ូបានដ្វើឱសយចំនួននំបុ័ងពហុគុណដ ើងដៅដពល
ម្រទ្ង់កំពុង្ំដពញវ័យ? ដត្ើម្រទ្ង់បានដ្វើការអ្សាចសរសយដៅដពលម្រទ្ង់ដៅជាទរក? ដត្ើម្រទ្ង់បានដ្វើ
ឱសយអាហ្រទរករបស់ម្រទ្ង់ពហុគុណដ ើង ដៅដពលអ្ស់អាហ្រ ដហើយម្រទ្ង់ដៅខ្ត្ឃ្លសន? អ្ត្់
ដទ្! ម្រទ្ង់រិនបានដ្វើការទំងអ្ស់ដនាះដទ្។ ដហត្ុអ្វីម្រទ្ង់រិនបានដ្វើ? ចដរែើយដ៏សារញ្ញ និង
ដស្ាសះម្រត្ង់គឺ៖ ម្រទ្ង់រិនអាចដ្វើវាបានដទ្។

 ម្រទ្ង់រិនទន់អាចដ្វើការអ្សាចសរសយបាន រហូត្ទល់ខ្ត្បានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
ដៅឯទ្ដនែយ័រោន់ជារុនសិន ដទ្ើបម្រទ្ង់អាចចាប់ដផតើរដ្វើការអ្សាចសរសយបាន។ អ្នកដឹងដហើយថា 
ម្រពះដយស ូបានដកើត្រកជារនុសសសា្សក់។ ម្រទ្ង់រិនបានយងរក ជាម្រពះរជបុម្រតាននម្រពះ 
ម្របកបដៅដោយឫទ្ធិអ្ំណាច និងដសរីលអរបស់ម្រពះជាាចសស់ដ ើយ។ កនុងនារជារនុសសសា្សក់ 
ម្រទ្ង់ានខ្ដនកំណត្់ ដូចរនុសសសទំងអ្ស់គ្្សានខ្ដនកំណត្់ផងខ្ដរ។ ម្រទ្ង់រិនអាច
ពសាបាល ឬដ្វើការអ្សាចសរសយ ដូចជាអ្នក និងខ្ុំ ដយើងរិនអាចដ្វើការអ្សាចសរសយណារួយ ដោយខែួន
ឯងបានដទ្។   

 ដទះជាយ សងដនះក៏ដោយ ម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះដយស ូរិនសាលសប់ចំដ ះម្រពះជាាចសស់ 
ដូចជាវិញ្ញសណរបស់ដយើងដទ្ ដៅដពលម្រទ្ង់បានចាប់កំដណើត្ជាទរក។ វិញ្ញសណរបស់ម្រទ្ង់
ខ្ត្ងខ្ត្រស់ចំដ ះម្រពះជាាចសស់។ ម្រទ្ង់រិនចាំបាច់ដកើត្ជាលែីដូចជាពួកដយើងដទ្។ ដទះបី
វិញ្ញសណរបស់ម្រទ្ង់ដៅរស់ចំដ ះម្រពះជាាចសស់កនុងនារជាម្រពះបុម្រតា ម្រទ្ង់ដៅខ្ត្ម្រត្ូវទ្ទ្ួលពិ្ី
ម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ រុនដពលម្រទ្ង់អាចចាប់ដផតើរកិចចបដម្ររើរបស់ម្រទ្ង់ ដូចគ្្ស
ជារួយពួកដយើងផងខ្ដរ។

ដពលម្រពះដយស ូទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជទ្ឹករួចដហើយ ម្រទ្ង់យងដ ើងពីទ្ឹក ម្រសាប់ខ្ត្នផទ
ដរឃដបើកចំហ ម្រពះអ្ងគទ្ត្ដឃើញម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាាចសស់យងចុះដូចសត្វ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ម្រ ប រកសណឋិត្ដលើម្រពះអ្ងគ។ ដពលដនាះ ានម្រពះសូរដសៀងពីដលើដរឃរកថា៖ 
ដនះជាបុម្រត្ដ៏ជាទ្ីម្រសឡាញ់របស់ដយើង ដយើងគ្ប់ចិត្តនឹងម្រពះអ្ងគណាស់! ។

ា សថាយ ៣ ១៦ ១៧

សូរចាំថា ដយើងគិត្អ្ំពីម្រពះដយស ូ ជាដសតចដលើសអ្ស់ទំងដសតច និងម្រពះអ្ាចសស់
ដលើសអ្ស់ទំងអ្ាចសស់ ប ុខ្នតដនះរិនខ្រនជាទ្ីកខ្នែងននការចាប់ដផតើរកិចចបដម្ររើរបស់ម្រទ្ង់ដទ្។ 
បនាទសប់ពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានយងរកសណឋិត្ដលើម្រទ្ង់ដៅឯទ្ដនែយ័រោន់ ដទ្ើបការអ្សាចស
រសយចាប់ដផតើរដកើត្ដ ើង។

 កិចចបដម្ររើរបស់អ្នក (ដម្រ ះអ្នកដជឿា្សក់ៗម្រត្ូវបានម្រតាស់ដៅឱសយដ្វើកិចចការរបស់ម្រពះ
ដយស ូ) រិនទន់អាចចាប់ដផតើរបានដទ្ ទល់ខ្ត្អ្នកទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
ជារុនសិន អ្នកម្រត្ូវការឫទធសនុភាពននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដដើរសបីបំដពញតារកិចចបដម្ររើរបស់អ្ន
ក។ ដហើយអ្នកក៏ម្រត្ូវការសរត្ថភាពកនុងការអ្្ិសាឋសនកនុងម្រពះវិញ្ញសណ ដដើរសបីដឹងអ្ំពីរដបៀបដ្វើ
កិចចការដនះផងខ្ដរ ខ្ដលដយើងនឹងពិភាកសាអ្ំពីវាដៅដពលដម្រកាយ។

 ជាការពិត្ណាស់ អ្នកអាចខ្ចករំខ្លកបទ្ពិដសា្ននការដកើត្ជាលែីជារួយរនុសសស
ដនទ្ ដោយម្របាប់ពួកដគអ្ំពីអ្វីខ្ដលម្រពះគរពីរបានខ្ចងទក់ទ្ងនឹងការសដស្រង្គសះ។ ានម្រគិសត
បរិស័ទ្ជាដម្រចើនខ្ដលរិនទន់បានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ត្អាចខ្ចក
រំខ្លកដំណឹងលអបានយ សងានម្របសិទ្ធភាព ប ុខ្នតពួកដគរិនានឫទធសនុភាព ដដើរសបីបង្ហសញ
ម្រពះរជរបស់ម្រពះ ដូចម្រពះដយស ូបានដ្វើដទ្។ ការដនះដ្វើឱសយការអ្្ិបសាយរបស់ពួកដគានលកខ
ណៈដខសាយ។

 ដៅដពលខ្ដលម្រពះដយស ូម្របឈររុខនឹងពួកផ្រិសុីទក់ទ្ងនឹងការរិនដជឿរបស់
ពួកដគ ម្រទ្ង់បានបញ្ជសក់អ្ំពីការអ្សាចសរសយខ្ដលម្រទ្ង់បានដ្វើ។ ម្រទ្ង់ានបនទូលថា៖

 ដពលខ្ុំនិយយថា ខ្ុំដៅកនុងម្រពះបិតា ដហើយម្រពះបិតាដៅកនុងខ្ុំ ចូរដជឿខ្ុំចុះ ដបើរិន
ដជឿដសចកដីខ្ដលខ្ុំនិយយដនះដទ្ ចូរដជឿដោយដឃើញកិចចការទំងដនាះដៅ។ (យ ូហ្ន ១៤
១១)

ម្រពះដយស ូចង់ានម្រពះបនទូលថា ការបង្ហសញអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះអាចបញ្សឈប់រល់
ការជខ្ជកខ្វកខ្ញកទំងអ្ស់។ បញ្ហសម្រត្ូវបានដោះម្រសាយ។ ជាការពិត្ណាស់ អ្នកដជឿម្រគប់រូប
ានសិទ្ធិម្រសបចសាប់ដពញដលញ ទ្ទ្ួលបានអ្វីៗខ្ដលម្រពះដយស ូបានបង់នលែរួចរល់ដហើយ 



មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 
រួរបញ្ចូលទំងការពសាបាល។ អ្នកដជឿម្រគប់រូបទ្ទ្ួលបានរល់ការសនសារបស់ម្រពះជាាចសស់ 
ដោយដសចកតីជំដនឿ (ដោយយល់ម្រសបជារួយឋានសួគ៌) ដហើយពួកដគរិនចាំបាច់ទ្ទ្ួលពិ្ី
ម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដដើរសបីទ្ទ្ួលវាពីម្រពះជាាចសស់ដទ្។ 

 ប ុខ្នត ដដើរសបីឱសយឫទធសនុភាពដនាះអាចហូរពីអ្នកដៅអ្នកដនទ្ និងដដើរសបីឱសយអ្នកអាចរស់
កនុងលំហូរននម្រពះអ្ំដណាយទនននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដហើយរីករយជារួយអ្ត្ថម្របដយជន៍
ននការដដើរកនុងអាល៌កំបាំងឋានសួគ៌ តាររយៈការអ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្ អ្នកម្រត្ូវខ្ត្ាន
ឫទធសនុភាពននការចាក់ដម្របងតាំង! ខ្ុំដឹងថា អ្នកម្របខ្ហលជារិនទន់យល់អ្ំពីអ្វីខ្ដលខ្ុំចង់
និយយ ដៅដពលខ្ុំនិយយថា ការអ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្ដទ្។ សូរកុំឱសយវាបំភ័យអ្នក។ ខ្ុំ
នឹងពនសយល់យ សងដពញដលញដៅដពលដម្រកាយ។ 

 កូនម្រសីរបស់ខ្ុំ ដអ្រី ដឹកនាំដវនថាវសយបងគំដៅម្រកុរជំនុំរបស់ដយើង គឺម្រកុរជំនុំ 
 កនុងម្រកុងញូអាល់បានី រដឋអ្ូនហយ ូ។ អ្ស់រយៈដពលពីរបីឆ្សំនាងានជំងឺរួយ

ខ្ដលដ្វើឱសយដយើងម្រគប់គ្្សដងឿងឆងល់ ដ ះរបស់នាងចាប់ដផតើររីក្ំដ ើងបនតិចរតង និងកាន់ខ្ត្
្ំជាងរុន។ ដទះបីដយើងបានដៅជួបម្រគូដពទ្សយជាដម្រចើនក៏ដោយ ក៏គ្្សននរណាា្សក់អាចរកពី
រូលដហត្ុននជំងឺរបស់គ្ត្់ខ្ដរ។ ពួកដគម្រគ្ន់ខ្ត្និយយថា វាជាលកខណៈរងកាយរបស់ 
នាង។ 

 ដហើយដ ះរបស់នាងកាន់ខ្ត្បនតរីក្ំជាងរុន រហូត្ដរើលដៅនាងហ្ក់ដូចជា
ាននផទដ ះ៦ខ្ខអ្ ៊ីចឹង។ ដៅដពលដនាះដអ្រីបានលត្កាំរសែីអ្ ៊ិច ដហើយរូបលត្កាំរសែីអ្ ៊ិចបាន
បង្ហសញយ សងចសាស់ថា នាងានដុំសាច់រួយយ សង្ំដៅកនុងដ ះរបស់នាង។ តាររយៈកាំរសែី
អ្ ៊ិចដនះ ដអ្រីដឹងយ សងចសាស់ថាជំហ្នបនាទសប់ននការពសាបាលជំងឺរបស់នាងជាអ្វី គឺនាងម្រត្ូវ
ដ្វើការវះកាត្់។ ដោយសារខ្ត្នាងដទ្ើបខ្ត្ដរៀបការដហើយ នាងដឹងថាការវះកាត្់ម្របដភទ្ដនះ
អាចររំង ឬអាចដ្វើឱសយនាងរិនអាចានកូនបាន។ ដនះរិនខ្រនជាជដម្ររើសរបស់ដអ្រីដទ្។ 
នាងានចិត្តប ងម្របាថា្សចង់កាលសយជាាតសយដគ។ តាររយៈរូបកាំរសែីអ្ ៊ិចដនះ ដយើងក៏ដរើល
ដឃើញថា ដុំសាច់ដនាះបានដ្វើឱសយសរីរងគដនទ្ដទ្ៀត្របស់នាងផ្លសស់បតូរទ្ីកខ្នែង ដហើយវាបាន
ដ្វើឱសយដអ្រីានបញ្ហសជារួយការរំលាយអាហ្រ ម្រពរទំងបញ្ហសត្ម្ររងដនារ្ងន់្ងរផងខ្ដរ។ 
នាងបានសដម្ររចចិត្តយកចិត្តទ្ុកោក់សិកសាម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះ និងចំណាយដពលដផ្តសត្
អាររែណ៍ទំងម្រសុងរបស់នាងដលើម្រពះបនទូលទក់ទ្ងនឹងការពសាបាល។ កនុងអ្ំ ុងសបាតសហ៍
ទំងដនាះ ខ្ុំកំពុងខ្ត្បដម្រងៀនដរដរៀនជាដស រីអ្ំពីការពសាបាលដៅម្រកុរជំនុំរបស់ដយើង។ ដៅចុង



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

បញ្ចប់ននដរដរៀនជាដស រីដនាះ ដអ្រីបានសុំឱសយម្រកុរអ្នកចាស់ទ្ុំោក់នដដលើនាង និងអ្្ិសាឋសន
សម្រាប់ការពសាបាល ដយងតារខគរពីរ យ សកុប ៥ ១៤ ១៥ ដហើយពួកដយើងបានអ្្ិសាឋសន
ឱសយនាង។

កនុងចំដណារបងបអូន ដបើនរណាានជំងឺ ម្រត្ូវអ្ដញ្ជើញម្រពឹទធសចារសយរបស់ម្រកុរជំនុំរក 
ដដើរសបីឱសយដលាកទំងដនាះអ្្ិសាឋសនឱសយគ្ត្់ និងលាបដម្របងឱសយកនុងម្រពះនារម្រពះអ្ាចស
ស់។  កសយអ្្ិសាឋសនខ្ដលផុសដចញរកពីជំដនឿ នឹងសដស្រង្គសះអ្នកជំងឺដនាះ ដហើយ
ម្រពះអ្ាចសស់នឹងដម្របាសគ្ត្់ឱសយដម្រកាកដ ើងវិញ ម្របសិនដបើគ្ត្់បានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើបាប 
ម្រពះអ្ងគនឹងដលើកខ្លងដទសឱសយ។

យ សកុប ៥ ១៤ ១៥

 ដអ្រីានជំដនឿដលើម្រពះបនទូលម្រពះ នាងបានម្របកាសទ្ទ្ួលយកការពសាបាលពីម្រទ្ង់ 
ដៅដពលពួកដយើងោក់នដអ្្ិសាឋសនឱសយនាង។ ដទះបីរូបកាយរបស់នាងរិនបានបង្ហសញអ្ំពី
ការជាសះដសសបើយដៅដពលដយើងអ្្ិសាឋសនឱសយនាងក៏ដោយ នាងដជឿជាក់ថានាងបានជាសះ
ដសសបើយដហើយ។ 

 ពីរសបាតសហ៍ដម្រកាយរក ដពលខ្ដលនាងចូលដគង នាងរិនបានដឃើញអ្វីខ្ម្របម្របួល
ដៅដលើរូបរងកាយរបស់នាង ខ្ដលបញ្ជសក់ថានាងបានជាសះដសសបើយដទ្ ប ុខ្នតដពលខ្ដល
នាងភាញសក់ពីដំដណកវិញដៅដពលម្រពឹកនលងបនាទសប់ នាងភាញសក់ដផអើលជាខលសំង! នាងម្រសកទ្ំងន់អ្ស់
ម្របខ្ហល៦គី ូ ដហើយចដងកះរបស់នាងរួរត្ូចម្របខ្ហល២៣សង់ទ្ីខ្រ ម្រត្ កនុងរយៈដពលខ្ត្១
យប់ប ុដណា្សះ។ ខនងរបស់នាងខ្ដលបានដកាង ឥ ូវដនះបានម្រត្លប់រករកភាព្រែតាវិញ។ 
នាងបានជាសះដសសបើយភាលសរៗ! 

    



មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 
 

រូបភាពទំងពីរដនះបង្ហសញអ្ំពីការពសាបាលដ៏អ្សាចសរសយ។ រូបភាពខងដឆវងនដ ជារូបភាពដពល
ដអ្រីចូលដគង។ រីឯរូបភាពដៅខងសាតសំនដ ជារូបភាពដពលដអ្រីបានភាញសក់ដ ើង។

 

ដពលរនុ ដពលដម្រកាយ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 អ្នកអាចដឃើញរូបកាំរសែីអ្ ៊ិចដៅទ្ីដនះ ដៅខងដឆវងនដ ជារូបរុនដពលដអ្រីបានជា
សះដសសបើយ ដហើយដៅខងសាតសំនដ ជារូបខ្ដលនាងបានលត្១សបាតសហ៍បនាទសប់ពីនាងបានជាសះ
ដសសបើយ។ សូរកត្់សាគសល់ការផ្លសស់បតូរយ សងខលសំងននឆអឹងខនងរបស់នាង!

 ដៅដពលដនាះដអ្រីគឺជាអ្នកដឹកនាំថាវសយបងគំរបស់ដយើង ដហើយនាងក៏ដៅខ្ត្ជាអ្នក
ដឹកនាំថាវសយបងគំដៅម្រកុរជំនុំរបស់ដយើងដខ្ដលដទ្។ ខ្រនដហើយ អ្នកអាចនឹកម្រសនរថាាន
ដរឿងអ្វីដកើត្ដ ើង ដពលខ្ដលនាងដៅម្រកុរជំនុំដៅម្រពឹកនលងអាទ្ិត្សយបនាទសប់ពីនាងបានជាសះ
ដសសបើយ រនុសសសដៅម្រកុរជំនុំបានសរែឹងដរើលរកនាងម្រគប់គ្្ស! ពួកដគបានឈប់ដៅបនទប់រង់
ចាំដភ្ៀវ ទំងានអាររែណ៍ភាញសក់ដផអើលជាខលសំង ដហើយបាននិយយថា «ដត្ើានដរឿងអ្វីដកើត្
ដ ើងចំដ ះអ្នក? ដត្ើអ្នកបានបតូររងកាយលែីឬ?»។ រនុសសសដៅម្រកុរជំនុំទំងអ្ស់គ្្សាន
អាររែណ៍ភាញសក់ដផអើលជាខលសំង ដៅដពលខ្ដលដអ្រីដឹកនាំការថាវសយបងគំដៅម្រពឹកនលងអាទ្ិត្សយដនាះ 
ដហើយការអ្សាចសរសយដនះបាននាំរនុសសសជាដម្រចើនឱសយចូលដៅជិត្ម្រទ្ង់ និងបានពសាបាលរនុសសសជា
ដម្រចើននាក់ដទ្ៀត្ផងខ្ដរ។ 

 អ្នកគួរខ្ត្ម្រពរទ្ទ្ួលសាគសល់ថា រនុសសសចង់ដឃើញដំដណើរការននម្រពះរជរបស់ម្រពះជា
ាចសស់។ ដៅកនុង កិចចការ ១ ១៨ ដយើងដឃើញថាការចាក់ដម្របងតាំង ឬការម្រជរុជកនុងម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធពិត្ជាសំខន់ខលសំងណាស់! 

«ប ុខ្នត អ្នករល់គ្្សនឹងទ្ទ្ួលឫទធសនុភាពរួយ គឺឫទធសនុភាពននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
រកសណឋិត្ដលើអ្នករល់គ្្ស។ អ្នករល់គ្្សនឹងដ្វើជាបនាទសល់របស់ខ្ុំ ដៅកនុងម្រកុងដយរូ
សា ឹរ កនុងម្រសុកយូោទំងរូល កនុងម្រសុកសាា សរី និងរហូត្ដល់ម្រសុកោច់
ម្រសយលននខ្ផនដី ។

កិចចការ ១ ៨

ដយងតារការយកចិត្តទ្ុកោក់ និងម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះដយស ូ វាជាការចាំបាច់
កនុងការបង្ហសញអ្ំពីម្រពះរជរបស់ម្រពះ។

«អ្ស់អ្នកខ្ដលដជឿនឹងដ្វើទ្ីសាគសល់ទំងដនះ គឺដគនឹងដដញអារកសសកនុងនារខ្ុំ ដគ
និយយភាសាលែី។ ម្របសិនដបើដគកាន់ពស់ ឬផឹកអ្វីខ្ដលានជាត្ិពុល ក៏ដគពុំាន
ដម្រគ្ះថា្សក់អ្វីខ្ដរ។ ម្របសិនដបើដគោក់នដដលើអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺនឹងបានជាសះដសសបើយ ។

ា សកុស ១៦ ១៦ ១៧



មូលដ្ឋ្នទ្គរះ៖ ក្ ំទាន់សចញពី្ទះឱ្យស ះទ្បសិនសបើអ្នក្គ្ម្នវាសទ្ 
ការកាន់សត្វពស់ និងផឹកអ្វីខ្ដលានជាត្ិពុល គឺសំដៅដៅដលើនគររបស់ារ

សាតាំង ដហើយវាទក់ទ្ងដៅនឹងដសចកតីភ័យខលសច។ នគររបស់ារសាតាំងបានបរជ័យដហើ
យ។ ម្រពះដយស ូរិនដលើកទ្ឹកចិត្តឱសយដយើងចាប់កាន់សត្វពស់ខ្ដលានពិស ឬផឹកជាត្ិពុល 
ពិត្ខ្រនដនាះដទ្ ប ុខ្នតម្រទ្ង់បានដម្របើឃ្លសដនះ ជាឧទហរណ៍ននឫទធសនុភាពខ្ដលដយើងបាន
ទ្ទ្ួល ខ្ដលានអ្ំណាចដលើារសម្រត្ូវ។ ដយើងម្រត្ូវយកសិទ្ធិអ្ំណាច និងឫទធសនុភាពរបស់
ម្រពះជាាចសស់ ចូលកនុងខ្ដនម្រគប់ម្រគងរបស់ារសាតាំង និងរំដោះរនុសសសឱសយានដសរីភាព!

 សូរកត្់សាគសល់ ម្រពះដយស ូានបនទូលថា អ្នកដជឿនឹងដ្វើ «ទ្ីសាគសលទ់ងំដនះ»។ 
ដៅដពលរនុសសសដឃើញទ្ីសាគសល់ (ការបង្ហសញ) ននម្រពះរជរបស់ម្រពះ ពួកដគនឹងសួរថា ការដនះ
ដកើត្ដ ើងដោយរដបៀបណា។ ទ្ីសាគសល់បង្ហសញអ្ំពីអ្វីរួយ។ ទ្ីសាគសល់រិនខ្រនជាចដរែើយដទ្ 
ប ុខ្នតវាចងអុលបង្ហសញដៅម្រពះដយស ូ វាបង្ហសញថាម្រទ្ង់ជាអ្នកណា!

 ទ្ីសាគសល់ទំងដនះបញ្សឈប់រល់ការជខ្ជកខ្វកខ្ញក ថាដត្ើម្រពះដយស ូជាម្រពះអ្ាចសស់
ខ្រន ឬរិនខ្រន? ម្រទ្ង់ពិត្ជាម្រពះអ្ាចសស់ពិត្ខ្រន! ដៅដពលខ្ដលរនុសសសដឹងថាម្រទ្ង់ជា
នរណា ពួកដគនឹងខ្កខ្ម្របចិត្តគំនិត្ ដហើយខ្បរករកម្រពះជាាចសស់វិញ។ ដនះជារូលដហត្ុខ្ដល
អ្នក និងខ្ុំម្រត្ូវការពិ្ីម្រជរុជកនុងវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដហើយដយើងរិនអាចដ្វើកិចចការអ្វីដោយាន
ម្របសិទ្ធភាព ដោយគ្្សនវាបានដទ្! 

ដូដចនះ ដពលដនះដយើងបានកសាងរូលោឋសនម្រគឹះ អ្ំពីរូលដហត្ុខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការពិ្ី
ម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដហើយដយើងនឹងពិនិត្សយដរើលបទ្គរពីរ ខ្ដលទក់ទ្ងនឹងពិ្ី
ម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ឬការចាក់ដម្របងតាំងដៅជំពូកដម្រកាយ។

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 

 



ភសតុតាងពីបទ្គមពីរ 

ជំពូក្ ៥ 
ភសតុតាងពីបទ្គមពីរ 

រដបៀបដ៏លអបំផុត្រួយដដើរសបីខ្សវងយល់អ្ំពីពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ គឺពិនិ
ត្សយដរើលអ្នកខ្ដលបានទ្ទ្ួលវាដៅបុណសយនលងទ្ីហ្សិប ខ្ដលបានខ្ចងទ្ុកកនុងដសៀវដៅកិចច 
ការ។ ដៅដពលដយើងពិនិត្សយដរើលខគរពីរនីរួយៗ ជំដនឿ និងទ្ំនុកចិត្តរបស់អ្នកនឹងកាន់ខ្ត្
ដកើនដ ើង អ្នកនឹងកាន់ខ្ត្ដជឿជាក់ថាពិ្ីដនះក៏សម្រាប់អ្នកផងខ្ដរ។

ដៅបុណសយនលងទ្ីហ្សិប ពួកសិសសសបានរួរម្របជុំទំងអ្ស់គ្្ស ដៅកខ្នែងខ្ត្រួយ។ 
រំដពចដនាះ ម្រសាប់ខ្ត្ានឮសនូរសនធឹកពីដលើដរឃ ដូចខសយល់បក់ដបាកយ សងខលសំង
ដពញកនុងផទះខ្ដលដគដៅ។ ពួកសិសសសបានដឃើញហ្ក់ដូចជា ានអ្ណាដសត្ដភែើង
ខ្បកដចញពីគ្្ស ចុះរកសណឋិត្ដលើពួកដគា្សក់ៗ។ អ្នកទំងដនាះបានដ រដពញ
ដោយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដហើយចាប់ដផដើរនិយយភាសាដផសសងៗពីគ្្ស តារម្រពះ
វិញ្ញសណដម្របាសម្របទនឱសយ។

ដពលដនាះ ានជនជាត្ិយូោ ជាអ្នកដគ្រពម្របណិប័ត្ន៍ម្រពះជាាចសស់ រកពីម្របដទ្ស
នានា កនុងពិភពដលាកទំងរូល សា្សក់ដៅម្រកុងដយរូសា ឹរខ្ដរ។ ដពលសនូរសនធឹក
លាន់ឮយ សងខលសំងដូដចា្សះ រហ្ជននាំគ្្សរត្់រកដរើល ដហើយភាញសក់ដផអើលនម្រកខ្លង 
ដម្រ ះា្សក់ៗបានឮពួកសិសសសនិយយភាសារបស់ខែួន។

អ្នកទំងដនាះដងឿងឆងល់ខលសំងណាស់ ដគដសងើចសរដសើរទំងដ លថា៖ អ្នកខ្ដល
កំពុងនិយយដនះ សុទ្ធខ្ត្ជាអ្នកម្រសុកកាលីដ ដទ្ដត្ើ។ ចុះដហត្ុដូចដរដចបានជា
ដយើងឮដគនិយយភាសារបស់ដយើងដរៀងៗខែួនដៅវិញដូដចនះ  គឺទំងអ្នកម្រសុកផ្លុ
ស ម្រសុកដររី ម្រសុកដអ្ឡាំ ទំងអ្នកម្រសុកដរសូប ូតាា ម្រសុកយូោ ម្រសុកកាបា សដូគ្ 
ម្រសុកប ុនត្ុស ម្រសុកអាសុី ម្រសុកម្រពីគ្ ម្រសុកបា សរភីលា ម្រសុកដអ្សុីប ម្រសុកលីប ៊ី
ខ្ដលដៅខ្កសបរម្រសុកគីដរន និងអ្ស់អ្នករកពីម្រកុងរ៉ៃូរ ទំងជនជាត្ិយូោ ទំងអ្នក

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ចូលសាសនាយូោ ទំងអ្នករកពីដកាះខ្ម្រកត្ ទំងជនជាត្ិអារ សប់ ដយើងបានឮដគ
ខ្លែងអ្ំពីសា្សម្រពះហសដដ៏អ្សាចសរសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ជាភាសាដយើងទំងអ្ស់គ្្ស
ផ្ទសល់! ។

អ្នកទំងដនាះដងឿងឆងល់ខលសំងណាស់ រិនដឹងគិត្យ សងណា ដគសួរគ្្សដៅវិញដៅរក
ថា៖ ដត្ើដហត្ុការណ៍ដនះ ានន័យដូចដរដច ។ ប ុខ្នត ានអ្នកខែះដទ្ៀត្ខ្បរជា
និយយចំអ្កថា៖ ពួកអ្ស់ហនឹងសុទ្ធខ្ត្ម្រសវឹងម្រសាដទ្ដត្ើ! ។

កិចចការ ២ ១ ១៣

ដរឿងទ្ីរួយខ្ដលខ្ុំចង់ឱសយអ្នកដឃើញគឺ ម្រពះគរពីរខ្ចងថាពកួដគទងំអ្ស់គ្្សបាន
បំដពញដោយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ! ដរឿងទ្ីពីរ គឺពួកដគទំងអ្ស់គ្្សបាននិយយជាភាសាដ
នទ្។ ម្របខ្ហលជាអ្នកធាលសប់បានឮរនុសសសពណ៌នាអ្ំពីបុណសយនលងទ្ីហ្សិប និងពនសយល់អ្ំពីរូល
ដហត្ុខ្ដលពួកដគនិយយជាភាសាដនទ្។ អ្នកខែះទ្ទ្ូចថា ម្រកុរជំនុំានបទ្ពិដសា្ដនាះខ្ត្
រតងហនឹងដទ្ ដោយសារានរនុសសសជាដម្រចើនរកពីម្រគប់ជាត្ិសាសន៍បានរកជួបជុំគ្្ស ដូដចនះវា
ជាការចាំបាច់ម្រត្ូវខ្ត្ានភាសាដនទ្ ដដើរសបីផសាយដំណឹងលអដល់រនុសសសទំងអ្ស់ខ្ដល
និយយភាសាដផសសងៗគ្្ស។

 ប ុខ្នត ម្របសិនដបើអ្នកពិនិត្សយដរើលម្រពះគរពីរ អ្នកនឹងដឃើញថា រនុសសស១២០នាក់ខ្ដល
ដៅបនទប់ខងដលើដនាះ កំពុងខ្ត្និយយអ្ំពីកិចចការដ៏អ្សាចសរសយរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ពួកដគរិន
បានផសាយដំណឹងលអដទ្។ ពួកដគម្រគ្ន់ខ្ត្សរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់ខ្ត្ប ុដណា្សះ!

«ដយើងបានឮដគខ្លែងអ្ំពីសា្សម្រពះហសដដ៏អ្សាចសរសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ជាភាសាដយើង
ទំងអ្ស់គ្្សផ្ទសល់! ។ អ្នកទំងដនាះដងឿងឆងល់ខលសំងណាស់ រិនដឹងគិត្យ សងណា ដគ
សួរគ្្សដៅវិញដៅរកថា៖ ដត្ើដហត្ុការណ៍ដនះ ានន័យដូចដរដច ។

  កិចចការ ២ ១១ ១២ 

 រនុសសសខ្ដលបានឈរដៅទ្ីដនាះ និងបានឮពួកដគសរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់ ជា
ភាសាកំដណើត្របស់ពួកដគផ្ទសល់ បានភាញសក់ដផអើល និងដងឿងឆងល់ជាខលសំង។ បនាទសប់រក ដលាកដព
ម្រត្ុសបានដម្រកាកឈរដ ើង និងបានម្របកាសសារននដសចកតីសដស្រង្គសះ ដហើយានរនុសសសចំនួន 
៣,០០០នាក់ បានបខ្នថរដៅកនុងម្រកុរជំនុំដៅនលងដនាះ។ ម្របសិនដបើពួកសាវ័កកំពុងខ្ត្ម្របកាស
ម្រពះបនទូលជាភាសាដនទ្ ដនាះដលាកដពម្រត្ុសនឹងរិនចាំបាច់ដម្រកាកឈរដ ើង ដហើយម្របកាស



ភសតុតាងពីបទ្គមពីរ 
ម្រពះបនទូលដទ្។ ប ុខ្នត ទល់ខ្ត្ដលាកដពម្រត្ុសដម្រកាកឈរដដើរសបីម្របកាសម្រពះបនទូល ដទ្ើបពួកដគ
យល់អ្ំពីអ្ត្ថន័យននអ្វីខ្ដលពួកដគបានឮ។ ភាសាដនទ្រិនម្រត្ូវបានដម្របើដដើរសបីផសាយដំណឹង
លអដៅដពលដនាះដទ្ ដហើយវាក៏រិនម្រត្ូវបានដម្របើដដើរសបីផសាយដំណឹងលអដៅដពលបចចុបសបននដនះ 
ខ្ដរ។ ដយើងនឹងដរើលអ្ត្ថម្របដយជន៍ននភាសាដនទ្ដៅជំពូកដម្រកាយ ប ុខ្នតសម្រាប់ជំពូកដនះ ខ្ុំ
នឹងនិយយអ្ំពីការជខ្ជកខ្វកខ្ញករកដហត្ុផលជាទ្ូដៅខ្ដលខ្ុំធាលសប់ឮទក់ទ្ងនឹងភាសាដ
នទ្។

ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ខ្ុំចង់បញ្ជសក់អ្ំពីអ្វីខ្ដលម្រពះគរពីរខ្ចង ពួកដគទំងអ្ស់គ្្សបាន
ទ្ទ្ួល និងបាននិយយជាភាសាដនទ្ទំងអ្ស់គ្្ស។ ម្របសិនដបើម្រពះគរពីរបាននិយយអ្ំពីការ
និយយជាភាសាដនទ្ខ្ត្រតងដនាះដទ្ ដយើងអាចានការសងសស័យថាការនិយយជាភាសា
ដនទ្ពិត្ជាសម្រាប់ម្រកុរជំនុំទំងរូលខ្រន ឬរិនខ្រន។ ប ុខ្នត ម្រពះគរពីររិនបាននិយយអ្ំពី
ភាសាដនទ្ខ្ត្រតងដនាះដទ្។ ផទុយដៅវិញ ដយើងដឃើញដហត្ុអ្សាចសរសយដនះដៅខ្ត្បនតដកើត្ដ ើង
ចំដ ះរនុសសសម្រគប់គ្្សខ្ដលទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ បនាទសប់ពីបុណសយនលងទ្ី
ហ្សិបរក។

ខ្ុំចង់ម្របាប់អ្នកអ្ំពីបុរសា្សក់ខ្ដលានវត្តានដៅបុណសយនលងទ្ីហ្សិបដនាះខ្ដរ 
គ្ត្់ដោ្សះភីលីព។

ពួកសិសសសខ្ដលខ្បកខ្ខ្កគ្្សដនាះ បានដ្វើដំដណើរពីកខ្នែងរួយដៅកខ្នែងរួយ ទំង
ផសសពវផសាយដំណឹងលអអ្ំពីម្រពះបនទូល។ ដលាកភីលីពបានដ្វើដំដណើរដៅម្រកុងរួយដៅ
ម្រសុកសាា សរី ដហើយម្របកាសម្របាប់អ្នកម្រកុងអ្ំពីម្រពះម្រគិសដ។ រហ្ជនរួរចិត្តគំនិត្គ្្ស
ដពញចិត្តនឹង កសយសរដីរបស់ដលាកភីលីព ដម្រ ះដគបានឮដលាកានម្របសាសន៍ 
និងបានដឃើញទ្ីសាគសល់ដ៏អ្សាចសរសយ ខ្ដលដលាកបានដ្វើ។

កិចចការ ៨ ៤ ៦

ដៅទ្ីដនះ ដយើងដឃើញដលាកភីលីពកំពុងខ្ត្បង្ហសញទ្ីសាគសល់អ្ំពីម្រពះរជរបស់ម្រពះ
ជាាចសស់ ដហើយរនុសសសកំពុងខ្ត្សាតសប់គ្ត្់និយយ។ ដនះជាអ្វីខ្ដលគួរខ្ត្ដកើត្ដ ើងនាដពលប
ចចុបសបននដនះ! ដៅដពលរនុសសសដឃើញទ្ីសាគសល់ ដៅដពលពួកដគដឃើញភសតុតាងននម្រពះរជ
របស់ម្រពះ ពួកដគនឹងយកចិត្តទ្ុកោក់សាតសប់អ្វីខ្ដលអ្នកកំពុងខ្ត្និយយដៅកាន់ពួកដគ។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

គឺានវិញ្ញសណអាម្រកក់ដចញពីរនុសសសជាដម្រចើន ទំងខ្ម្រសកខលសំងៗ និងានរនុសសស
ខវិន រនុសសសសាលសប់នដដជើងជាដម្រចើនបានជា។ ម្របជាជនដៅម្រកុងដនាះ ានអ្ំណរ
សបសាយដ៏ដលើសលប់។

កិចចការ ៨ ៧ ៨

សូរកត្់សាគសល់ថា ដលាកភីលីពកំពុងខ្ត្បង្ហសញឫទធសនុភាពខ្ដលគ្ត្់ដទ្ើបខ្ត្
បានទ្ទ្ួលដៅម្រកុងដយរូសា ឹរ។ គ្ត្់បានដ្វើទ្ីសាគសល់ ដោយសារឫទធសនុភាពរបស់ម្រពះជា
ាចសស់ ខ្ដលរនុសសសម្រគប់គ្្សបានដឃើញ។ គ្ត្់បានទ្ទ្ួលរូណារីស ( កសយជាភាសាម្រកិ
ចសម្រាប់ ឫទធសនុភាព) រកពីម្រពះជាាចសស់។ ដូដចនះ គ្ត្់អាចដ្វើជាបនាទសល់របស់ម្រពះរជរបស់
ម្រពះជាាចសស់បាន។

ម្រកុរសាវ័កដៅម្រកុងដយរូសា ឹរបានឮដំណឹងថា អ្នកម្រសុកសាា សរីនាំគ្្សទ្ទ្ួលម្រពះ
បនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់ ក៏ចាត្់ដលាកដពម្រត្ុស និងដលាកយ ូហ្នឱសយដៅជួបអ្នក
ទំងដនាះ។ លុះដៅដល់ម្រសុកសាា សរី សាវ័កទំងពីរក៏ទ្ូលអ្ងវរម្រពះជាាចសស់ សុំឱសយ
ពួកអ្នកដជឿបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដសបិត្ម្រពះវិញ្ញសណពុំទន់យងចុះរក
សណឋិត្ដលើអ្នកណាា្សក់ កនុងចំដណារពួកដគដៅដ ើយដទ្ គឺដគម្រគ្ន់ខ្ត្បានទ្ទ្ួល
ពិ្ីម្រជរុជទ្ឹក កនុងម្រពះនារម្រពះអ្ាចសស់ដយស ូប ុដណា្សះ។ ដពលដនាះ ដលាកដពម្រត្ុស 
និងដលាកយ ូហ្នបានោក់នដដលើដគ ដហើយដគក៏បានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។

កិចចការ ៨ ១៤ ១៧

 ដៅដពលខ្ដលពួកសាវ័កដៅម្រកុងដយរូសា ឹរបានឮថា អ្នកម្រសុកសាា សរីបាន
ទ្ទ្ួលដជឿដលើម្រពះជាាចសស់ ពួកដគបានឱសយដលាកដពម្រត្ុស និងដលាកយ ូហ្ន ដៅជួបពួកដគ។ 
ដៅដពលពួកដគដៅដល់ ពួកដគបានអ្្ិសាឋសនឱសយអ្នកម្រសុកសាា សរី ដដើរសបីឱសយពួកដគទ្ទ្ួលបាន
ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដម្រ ះម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធរិនទន់យងចុះរកសណឋិត្ដលើអ្នកណាា្សក់
ដៅដ ើយដទ្។ ខ្ត្ម្រពះគរពីរដទ្ើបខ្ត្បានម្របាប់ថា ានវិញ្ញសណអាម្រកក់ដចញពីរនុសសស ាន
រនុសសសជាដម្រចើនបានជា ានកិចចការដ៏អ្សាចសរសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ដទ្ើបខ្ត្បានដកើត្ដ ើង ដហើយ
រនុសសសជាដម្រចើនបានទ្ទ្ួលដជឿដលើម្រពះដយស ូ និងបានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជទ្ឹក។ ខ្ត្ម្រពះគរពីរក៏
បានម្របាប់ផងខ្ដរថា ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធរិនទន់យងចុះរកសណឋិត្ដលើអ្នកណាា្សក់
ដៅដទ្សបើយដទ្! 



ភសតុតាងពីបទ្គមពីរ 
 អ្នកដឃើញដទ្ ដលាកភីលីពបានអ្្ិបសាយអ្ំពីដសចកតីសដស្រង្គសះ ដហើយពួកដគបាន
ទ្ទ្ួលដជឿ ប ុខ្នតពួកដគរិនទន់ទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដៅដ ើយដទ្។ ពួកដគ
បានដកើត្ជាលែីដហើយ ប ុខ្នតរិនទន់បានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដៅដ ើយដទ្ សូរដរើលការ
ដម្របើម្របាស់ កសយដៅទ្ីដនះ៖ ម្រពះវិញ្ញសណពុំទន់«យងចះុរកសណឋតិ្ដលើអ្នកណា
ា្សក់» កនុងចំដណារពួកដគដៅដ ើយដទ្។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ានភាពខុសគ្្សរវាង ការខ្ដលម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធគង់កនុងដយើង (ដកើត្ជាលែី) និងការខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធយងរកសណឋិត្
ដលើដយើង ជារួយនឹងឫទធសនុភាពរបស់ម្រពះជាាចសស់។

ម្រពះគរពីររិនបាននិយយអ្ំពីរូលដហត្ុខ្ដលដលាកភីលីពរិនបានអ្្ិបសាយអ្ំពី
ពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដទ្។ វាអាចដៅរួចខ្ដលថា គ្ត្់បានចាកដចញពីម្រកុងដយរូ
សា ឹរភាលសរៗ បនាទសប់ពីបានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធរួចដហើយ ដហើយដៅ
ដពលដនាះគ្ត្់រិនបានដឹងថា ពិ្ីដនះសម្រាប់អ្នកដជឿម្រគប់គ្្សដទ្។ ដទះបីជាានរូលដហត្ុអ្វី
ក៏ដោយ វាជាក់ខ្សតងខលសំងណាស់ខ្ដលរនុសសសជាដម្រចើនបានទ្ទ្ួលដជឿដំណឹងលអ និងបាន
ទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជទ្ឹក ដូដចនះពួកដគបានដកើត្ជាលែីដហើយ។ ក៏ប ុខ្នត សូរកត្់សាគសល់ថា វាាន
សារៈសំខន់ប ុណា្សចំដ ះពួកសាវ័ក ខ្ដលអ្នកម្រសុកសាា សរីម្រត្ូវទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដលពួកដគម្រត្ូវទ្ទ្ួលវាភាលសរៗ។

 កិចចការដំបូងខ្ដលពួកសាវ័កបានម្របាប់ឱសយពួកដគដ្វើ គឺរិនខ្រនអ្ំពីរដបៀបខ្ដលពួក
ដគម្រត្ូវដសែៀក ក់ដទ្។ ពួកសាវ័ករិនបាននិយយថា «ដយើងនឹងម្របាប់ពួកដគអ្ំពីរដបៀប
ដសែៀក ក់យ សងសុចរិត្ ឬរដបៀបខ្ដលពួកដគម្រត្ូវជួបជុំគ្្សដៅម្រកុរជំនុំ»។ ពួកសាវ័ករិនបាន
ខវល់ខវសយអ្ំពីចសាប់ននដគ្លលទ្ធិដទ្។ ដត្ើកិចចការដំបូងបងអស់ខ្ដលពួកសាវ័កបានយកចិត្ត
ទ្ុកោក់គឺជាអ្វី? គឺពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ! ដូដចនះ ពួកដគបានពសាយរដៅដល់
ម្រសុកសាា សរីភាលសរៗ ដហើយម្របាប់ពួកដគអ្ំពីពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។

 បនាទសប់រកដលាកដពម្រត្ុស និងដលាកយ ូហ្នបានោក់នដដលើពួកដគ ដហើយពួកដគ
បានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ គឺពួកដគបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដៅដពលដនាះដៅ
កខ្នែងដនាះខ្ត្រតង។ ដត្ើានភសតុតាងអ្វីបញ្ជសក់អ្ំពីការដនះ? ខ្ុំដជឿថាវាក៏ដូចជាអ្នកដនទ្ដទ្ៀត្
ផងខ្ដរ គឺពួកដគបានអ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

កាលដលាកសុីរ ូនដឃើញថា ម្រពះជាាចសស់ម្របទនម្រពះវិញ្ញសណរកអ្នកដជឿ ដោយសា
វ័កោក់នដដលើដូដចា្សះ គ្ត្់ក៏យកម្របាក់រកជូនសាវ័កទំងពីរ ដហើយដ លថា៖ 
សូរដលាកម្របគល់ឱសយខ្ុំានអ្ំណាចដនះផង ដដើរសបីឱសយខ្ុំោក់នដដលើអ្នកណា អ្នក
ដនាះនឹងបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធខ្ដរ ។

ដលាកដពម្រត្ុសត្បដៅគ្ត្់វិញថា៖ ចូរឱសយម្របាក់របស់អ្នកវិនាសអ្នតរយជារួយ
អ្នកដៅ អ្នកនឹកសា្សនថា អាចយកម្របាក់រកទ្ិញម្រពះអ្ំដណាយទនរបស់ម្រពះជា
ាចសស់បាន! អ្នកគ្្សនចំខ្ណក គ្្សនសិទ្ធិអ្វីកនុងកិចចការដនះដ ើយ ដសបិត្ចិត្តរបស់អ្នក
រិនដទ្ៀងម្រត្ង់ចំដ ះម្រពះជាាចសស់ទល់ខ្ត្ដសាះ។ ចូរលះបង់ចិត្តគំនិត្អាម្រកក់ដចាល
ដៅ ដហើយទ្ូលអ្ងវរម្រពះអ្ាចសស់ ខ្ម្រកងដលាម្រពះអ្ងគដលើកខ្លងដទសឱសយអ្នកខ្ដល
ានចិត្តខ្បបដនះ ដសបិត្ខ្ុំដឃើញថាអ្នកានចិត្តដ្្ស ដហើយក៏ដៅជាប់ចំណងអ្ំដពើ
ទ្ុចចរិត្ខ្ដរ ។ 

ដលាកសុីរ ូនត្បដៅវិញថា៖ សូរដលាកទ្ូលអ្ងវរម្រពះអ្ាចសស់ឱសយខ្ុំផង ដដើរសបីកុំឱសយ
ានដហត្ុអាម្រកក់ណារួយដកើត្ដ ើងចំដ ះរូបខ្ុំ ដូចដលាកានម្របសាសន៍ដនាះ
ដ ើយ ។

កិចចការ ៨ ១៨ ២៤

 ដៅដពលខ្ដលដលាកសុីរ ូនបានដឃើញថា ម្រពះជាាចសស់ម្របទនម្រពះវិញ្ញសណដល់អ្នក
ដជឿដោយការោក់នដ គ្ត្់បានម្របគល់ម្របាក់ឱសយពួកសាវ័ក ដដើរសបីឱសយគ្ត្់អាចានអ្ំណាចដូច
ពួកដគខ្ដរ។ ដលាកសុីរ ូនចសាស់ជាបានដឃើញអ្វីរួយ ខ្ដលពិត្ជាជាក់ខ្សតង ខ្ដលបានដកើត្
ដ ើងដៅដពលពួកដគបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ គ្ត្់ក៏ចង់បានអ្ំណាចដនាះខ្ដរ។

 ម្រពះគរពីររិនបានម្របាប់ថាពួកដគបាននិយយជាភាសាដនទ្ ដៅដពលដនាះភាលសរៗ
ដទ្ ប ុខ្នតចសាស់ជាានអ្វីរួយខ្ដលបានដកើត្ដ ើង ខ្ដលជាក់ខ្សតង ខ្ដលពួកដគអាចដរើល
ដឃើញនឹងខ្ភនក។ ដលាកសុីរ ូនពិត្ជាបានដឃើញអ្វីរួយ ខ្ដលានអ្ំណាចខលសំងកាលស ខ្ដលបាន
ដ្វើឱសយគ្ត្់ចង់ានសរត្ថភាពអាចដ្វើដូដចនះខ្ដរ។ តាររយៈ កសយសរដីរបស់គ្ត្់ ខ្ុំដជឿថា ពួក
ដគបានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដូចរនុសសសដនទ្ផងខ្ដរ ដហើយចាប់ដផតើរ
និយយជាភាសាដនទ្។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ខ្ុំចង់បញ្ជសក់ថា ពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
ពិត្ជាសំខន់ខលសំងណាស់ចំដ ះម្រកុរជំនុំដៅម្រកុងដយរូសា ឹរ!



ភសតុតាងពីបទ្គមពីរ 
 ដៅដពលខ្ដលដលាកសូលបានខ្ម្របចិត្តគំនិត្ដជឿដលើម្រពះដយស ូ ដៅតារផែូវដៅទ្ី
ម្រកុងោា សស ម្រពះជាាចសស់បានបញ្ជូនដលាកអាណាណាសឱសយដៅអ្្ិសាឋសនឱសយគ្ត្់។ 

ដលាកអាណាណាសក៏ដចញដៅ។ លុះដៅដល់ផទះដនាះដហើយ គ្ត្់ោក់នដដលើ
ដលាកសូល ដហើយានម្របសាសន៍ថា៖ បងសូលដអ្ើយ! ម្រពះអ្ាចសស់ដយស ូខ្ដល
បងបានដឃើញ ដៅតារផែូវបងដ្វើដំដណើររកដនាះ ម្រទ្ង់បានចាត្់ខ្ុំរក ដដើរសបីឱសយបង
អាចដរើលដឃើញដ ើងវិញ និងឱសយបងបានដ រដពញដោយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ។

កិចចការ ៩ ១៧

 ម្រពះគរពីររិនបានម្របាប់ថា ដលាកប ូលបាននិយយជាភាសាដនទ្ដៅដពលគ្ត្់
បានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដទ្ ក៏ប ុខ្នត ដយើងដឹងថាគ្ត្់ពិត្ជាដចះនិយយ
ភាសាដនទ្ ដហើយខ្ុំក៏ដជឿថា គ្ត្់បានទ្ទ្ួលវាដូចអ្នកដនទ្ដទ្ៀត្បានទ្ទ្ួលផងខ្ដរ។ អ្នក
អាចសួរខ្ុំថា ដហត្ុអ្វីបានជាខ្ុំដជឿដូដចា្សះ។ វាង្យម្រសួលបំផុត្។ គឺដោយសារខ្ត្អ្វីខ្ដល
ដលាកប ូលបានសរដសរដៅ ១ កូរិនលូស ១៤ ១៨។

«ខ្ុំសូរអ្រម្រពះគុណម្រពះជាាចសស់ ដម្រ ះខ្ុំដចះនិយយភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយដលើស
បងបអូនទំងអ្ស់គ្្សដៅដទ្ៀត្» (១ កូរិនលូស ១៤ ១៨)

ដូដចនះ ដយើងអាចសននិោឋសនបានថា ដលាកប ូលបាននិយយភាសាដនទ្ (ភាសា
ចខ្រែកអ្សាចសរសយ) ដៅដពលគ្ត្់បានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ ដៅដពលខ្ដល
អ្នកអានជំពូកដផសសងៗកនុងដសៀវដៅកិចចការ អ្នកនឹងដឃើញថាពិ្ីម្រជរុជដនះបនតដកើត្ដ ើងពី
រួយនលងដៅរួយនលងដទ្ៀត្ទ្ូទំងម្រកុរជំនុំ។ វារិនម្រគ្ន់ខ្ត្ដកើត្ដ ើងដៅបុណសយនលងទ្ីហ្សិបខ្ត្
រតងដនាះដទ្។ 

ដម្រកាយរក ដៅកនុងកិចចការជំពូក១០ ម្រពះជាាចសស់បានបញ្ជូនដលាកដពម្រត្ុសឱសយដៅ
ផទះរបស់សាសន៍ដនទ្ ដហើយបនាទសប់រកគ្ត្់បានផសាយដំណឹងលអដល់ពួកដគ។ សូរចាំថា 
ការដនះពិត្ជារិន្រែតាដទ្សម្រាប់ដលាកដពម្រត្ុស ខ្ដលជាសាសន៍យូោ ដហើយដៅផទះ
សាសន៍ដនទ្។ គ្ត្់បានដ្វើដូដចនះដោយសារគ្ត្់បានទ្ទ្ួលនិរិត្តរកពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ 

ដលាកដពម្រត្ុសកំពុងានម្របសាសន៍ដៅដ ើយ ម្រសាប់ខ្ត្ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ
យងចុះរកសណឋិត្ដលើអ្ស់អ្នកខ្ដលសាដសប់ម្រពះបនទូល។ ពួកអ្នកដជឿជាសាសន៍យូ
ោ ខ្ដលរកជារួយដលាកដពម្រត្ុស ដងឿងឆងល់ណាស់ ដោយម្រពះជាាចសស់បានចាក់



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

បងហូរម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធម្របទនឱសយសាសន៍ដនទ្ខ្ដរ ដម្រ ះដគបានឮសាសន៍ដនទ្
ទំងដនាះនិយយភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយ ម្រពរទំងដលើកត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់ផង។

ដពលដនាះ ដលាកដពម្រត្ុសានម្របសាសន៍ថា៖ គ្្សននរណាអាចឃ្ត្់ដយើង រិនឱសយ
ដ្វើពិ្ីម្រជរុជទ្ឹកជូនអ្ស់អ្នកខ្ដលបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដូចជាដយើង
បានទ្ទ្ួលខ្ដរដនាះដទ្! ។ ដលាកក៏បញ្ជសឱសយដគដ្វើពិ្ីម្រជរុជទ្ឹកជូនអ្នកទំងដនាះ 
កនុងម្រពះនារម្រពះដយស ូម្រគិសដ។ បនាទសប់រក ពួកដគសុំឱសយដលាកសា្សក់ដៅជារួយដគ 
បានយូរនលងបនតិចដទ្ៀត្។

កិចចការ ១០ ៤៤ ៤៨

ដៅដពលខ្ដលដលាកដពម្រត្ុសកំពុងខ្ត្ផសាយដំណឹងលអអ្ំពីម្រពះម្រគិសតដៅផទះរបស់
សាសន៍ដនទ្ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានយងចុះរកសណឋិត្ដលើអ្ស់អ្នកខ្ដលកំពុងខ្ត្សាតសប់
សាររបស់គ្ត្់។ អ្នករិនអាចដរើលដឃើញវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាាចសស់ដទ្ ដបើអ្ីញ្ចឹងដត្ើពួកដគ
អាចដឹងថាម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានយងរកសណឋិត្ដលើពួកដគដោយរដបៀបណា? អ្ត្ថបទ្
គរពីរដនាះបានម្របាប់ថា អ្នកដជឿកាត្់ខ្សសបកខ្ដលបានរកជារួយដលាកដពម្រត្ុស ដងឿងឆងល់ជា
ខលសំង ខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានចាក់បងហូរម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធម្របទនឱសយសាសន៍ដនទ្ខ្ដរ ដម្រ ះដគ
បានឮសាសន៍ដនទ្ទំងដនាះនិយយភាសាដនទ្ ម្រពរទំងដលើកត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់។  

 ដត្ើានភសតុតាងអ្វីបញ្ជសក់ថាម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធគង់ដៅទ្ីដនាះ? ដលាកដពម្រត្ុស
ចសាស់ជាសាគសល់អ្វីខ្ដលជាភសតុតាងបញ្ជសក់ថាម្រពះជាាចសស់បានទ្ទ្ួលយកពួកដគ។ ភាពជាក់
ខ្សតងខ្ដលគ្ត្់បានដឃើញពួកដគនិយយជាភាសាដនទ្ ដៅដពលខ្ដលគ្ត្់រិនទន់ទំង
បានអ្្ិសាឋសនឱសយពួកដគទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធផងដនាះ គឺជាភសតុតាងម្រគប់
ម្រគ្ន់សម្រាប់គ្ត្់ដហើយ។ ដលាកដពម្រត្ុសបានដឹងថា ពួកដគបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ 
ដោយសារពួកដគបានទ្ទ្ួលដូចគ្ត្់បានទ្ទ្ួលខ្ដរ គឺពួកដគបានអ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្។ 

 អ្នកនឹងដឃើញភាពខុសគ្្សយ សងខលសំង រវាងអ្វីខ្ដលម្រកុរជំនុំដពលបចចុបសបននចាត្់ទ្ុក
ថាជាការសំខន់ និងអ្វីខ្ដលម្រកុរជំនុំជំនាន់ម្រពះគរពីរចាត្់ទ្ុកថាជាការសំខន់។ ខគរពីររួយ
ខ្ដលខ្ុំចូលចិត្តបំផុត្ ខ្ដលបង្ហសញយ សងចសាស់ថា អ្នកដជឿម្រគប់គ្្សគួរខ្ត្ទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុង
ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ និងបញ្ជសក់ដោយគ្្សនការសងសស័យថា វាជាកិចចការរបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធដូចការដកើត្ជាលែីខ្ដរ គឺដៅកិចចការ ១៩ ១ ២។



ភសតុតាងពីបទ្គមពីរ 
ដពលខ្ដលដលាកអ្ប ូ ូសដៅម្រកុងកូរិនលូស ដលាកប ូលបានឆែងកាត្់ត្ំបន់ខពង់រប 
ដ្វើដំដណើររកដល់ម្រកុងដអ្ដភសូ។ ដលាកបានជួបសិសសសខែះ ដហើយសួរថា៖ កាល
បងបអូនចាប់ដផដើរដជឿដនាះ ដត្ើបងបអូនទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដហើយឬដៅ ។ ដគ
ត្បរកដលាកវិញថា៖ ដយើងខ្ុំរិនខ្ដលទំងឮថា ានម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធផង! ។

 កិចចការ ១៩ ១ ២

ដៅដពលដលាកប ូលចូលដៅទ្ីម្រកុងដអ្ដភសូ គ្ត្់បានជួបជារួយសិសសសរួយចំនួន 
ដហើយគ្ត្់បានសួរពួកដគថា «ដត្ើអ្នកបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដហើយឬដៅ តាំងពី
ដពលអ្នកបានដជឿរក?» ដនះគឺជាការយកចិត្តទ្ុកោក់ដំបូងបងអស់ខ្ដលដលាកប ូលាន 
ដពលខ្ដលគ្ត្់បានជួបពួកដគ។

 ដលាកប ូលបានដឹងអ្ំពីភាពខុសគ្្សរវាងការដកើត្ជាលែី និងការម្រជរុជកនុងម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដោយានការនិយយជាភាសាដនទ្ជាភសតុតាង។

 ដហត្ុអ្វីបានជាដរឿងដំបូងបងអស់ខ្ដលគ្ត្់បាននិយយជារួយពួកដគគឺជាដរឿង
ដនះ? ពីដម្រ ះថា វាក៏ដូចគ្្សនឹងអ្វីខ្ដលម្រពះដយស ូបាននិយយដៅកនុងកិចចការ ១ ៤ផងខ្ដរ! 
ម្រទ្ង់ចង់ានបនទូលថា «កុំទន់ដៅណាឆងសយពីម្រកុងដយរូសា ឹរឱសយដសាះ ដបើរិនទន់បាន
ទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដទ្ដនាះ!» ដត្ើពួកសាវ័កបានដ្វើអ្វីដៅម្រកុងដយរូសា ឹរ ដៅដពល
ពួកដគបានឮដំណឹងថាអ្នកម្រសុកសាា សរីបានទ្ទ្ួលដជឿដលើម្រពះដយស ូ? ពួកដគបាននិយយ
ថា «បងបអូនដអ្ើយ ចូរដយើងដចញដៅម្រសុកដនាះឥ ូវដនះ។ ដយើងម្រត្ូវខ្ត្ម្របាកដថា ពួកដគក៏
បានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធខ្ដរ។» ដៅដពលខ្ដលដលាកប ូលបានដ្វើដំដណើរកាត្់ម្រកុងដអ្
ដភសូ គ្ត្់បានជួបពួកសិសសសរួយចំនួនដៅទ្ីដនាះ ដហើយសំណួរដំបូងខ្ដលគ្ត្់បានសួរ
ពួកដគគឺ «ដត្ើអ្នកបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដហើយឬដៅ តាំងពីដពលអ្នកបានដជឿរក?»

 ដៅដពលពួកដគបានត្បរកវិញថា «ដទ្ ពួកដយើងរិនទន់បានទ្ទ្ួលដទ្។ ពួក
ដយើងរិនខ្ដលទំងឮថាានម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធផង។» ដលាកប ូលបានសួរពួកដគអ្ំពីពិ្ី
ម្រជរុជទ្ឹកខ្ដលពួកដគបានទ្ទ្ួល។ ពួកដគបានដឆែើយថា «ពិ្ីម្រជរុជទ្ឹករបស់ដលាកយ ូហ្
ន។» ដលាកប ូលបានម្របាប់ពួកដគថា ពិ្ីម្រជរុជទ្ឹករបស់ដលាកយ ូហ្ន ជាពិ្ីម្រជរុជទ្ឹកនន
ការខ្កខ្ម្របចិត្តគំនិត្ និងបានម្របាប់ពួកដគឱសយទ្ទ្ួលដជឿដលើម្រពះអ្ងគាចសស់ខ្ដលនឹងយងរក
បនាទសប់ពីដលាកយ ូហ្ន។ គឺទ្ទ្ួលដជឿដលើម្រពះដយស ូ។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដពលបានឮដូដចនះ ពួកដគបានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះនារម្រពះអ្ងគាចសស់ម្រពះ
ដយស ូម្រគិសត (ពិ្ីម្រជរុជទ្ឹក)។ បនាទសប់រក ដៅដពលខ្ដលដលាកប ូលបានោក់នដដលើពួកដគ 
ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានយងចុះរកសណឋិត្ដលើពួក
ដគ ដហើយពួកដគបាននិយយជាភាសាដនទ្។ សូរ
កត្់សាគសល់ថា ដៅដពលដលាកប ូលបានសួរសំណួរ
ពួកដគ គ្ត្់បានសនែត្ថា ពួកដគបានដជឿដលើម្រពះដយ
ស ូ។ ដហត្ុដនះដហើយដទ្ើបគ្ត្់បានសួរពួកដគថា «ដត្ើ
អ្នកបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដហើយឬដៅ តាំង
ពីដពលអ្នកបានដជឿរក?» គ្ត្់បានដឹងចសាស់ថា 
ពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខុសគ្្សពីការដកើត្
ជាលែី។

ខ្ុំដជឿថា ដរឿងដនះជាម្របធានបទ្ដ៏ចម្ររូងចម្រាសរួយដៅកនុងម្រកុរជំនុំជាដម្រចើន រិន
ខ្រនដោយសារខ្ត្វារិនខ្ចងដៅកនុងម្រពះគរពីរដទ្ ខ្ត្ដោយសារារសាតាំងសអប់វាយ សងខលសំង។

ដម្រ ះថា ម្របសិនដបើអ្ំណាចដនះ ម្របសិនដបើវាជាទវសរខ្ដលនាំដៅរកការផ្លសស់ខ្ម្របនន
ជីវិត្រនុសសស និងជាទ្ីបនាទសល់ដៅកាន់ពិភពដលាកដនះ ដនាះដយើងនឹងម្រត្ូវត្យុទ្ធម្របឆំងនឹង
ម្រពះននដលាកិយដនះ ដហើយដយើងដឹងថាគំនិត្របស់ម្រពះននដលាកិយដនះានលកខណៈខ្បប
ណា។ ពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធផតល់ឱសយដយើងនូវឫទធសនុភាពរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដដើរសបី
ឱសយដយើងអាចបំដពញកិចចការរបស់ម្រពះដយស ូ ដដើរសបីសរដសើរត្ដរកើងសិរីរុងដរឿងម្រពះជាាចសស់!  

  

ខ្ញុំសជឿថា សរឿងសនះជាព្បធាន
បរដច៏ព្មូងចព្ម្សមួយសៅ
កនញងព្កុមជុំនុុំជាសព្ចើន មិនដមន
សោយ រដរវាមិនដចងសៅកនញង
ព្រះេមពីរសរ ដរសោយ រម្រ
 តាុំងសអប់វាយ ាងខលាុំង។ 



សតើទ្គប់គ្ន្ស ទ្ធស្តអ្្ិ ឋ្នជាភា ដនទ្ឬ? 

ជំពូក្ ៦ 
សតើទ្គប់គ្ន្ស ទ្ធស្តអ្្ិ ឋ្នជាភា ដនទ្ឬ? 

ម្របខ្ហលជាអ្នកធាលសប់បានឮនរណាា្សក់និយយថា ពួកដគរិននិយយជាភាសា
ដនទ្ដទ្ ដហើយពួកដគក៏រិនដជឿថាអ្នកដជឿម្រគប់គ្្សអាចនិយយ ឬគួរខ្ត្និយយភាសាដនទ្ 
ខ្ដរ។ បនាទសប់រកពួកដគដលើកខគរពីរ ១ កូរិនលូស ១២ ២៧ ៣០ សម្រាប់ជាដហត្ុផលខ្ដល
ពួកដគដជឿដូដចា្សះ។ ពួកដគនិយយថា ដលាកប ូលក៏បាននិយយថា ម្រគប់គ្្សរិនសុទ្ធខ្ត្
និយយជាភាសាដនទ្ដទ្។ ដតាះដយើងពិនិត្សយដរើលអ្ត្ថបទ្គរពីរដនះជារួយគ្្ស ដហើយដរើលថា 
ដត្ើដលាកប ូលពិត្ជានិយយយ សងដូដចនះខ្រនឬយ សងណា។

បងបអូនជាម្រពះកាយរបស់ម្រពះម្រគិសដ ដហើយា្សក់ៗជាសរីរងគននម្រពះកាយដនះ តារ
ចំខ្ណកដរៀងៗខែួន។ កនុងម្រកុរជំនុំរុនដំបូងបងអស់ ម្រពះជាាចសស់បានខ្ត្ងតាំងឱសយ
ានសាវ័ក បនាទសប់រក ម្រពះអ្ងគខ្ត្ងតាំងអ្នកខ្លែងម្រពះបនទូល បនាទសប់រកដទ្ៀត្ ម្រពះ
អ្ងគខ្ត្ងតាំងអ្នកបដម្រងៀន។ បនាទសប់ពីដនាះ ានម្រពះអ្ំដណាយទនខងដ្វើការ 
អ្សាចសរសយ ម្រពះអ្ំដណាយទនខងដម្របាសអ្នកជំងឺឱសយជា ម្រពះអ្ំដណាយទនខងជួយ
អ្នកដនទ្ ម្រពះអ្ំដណាយទនខងខ្ណនាំម្រពះអ្ំដណាយទនខងនិយយភាសា
ចខ្រែកអ្សាចសរសយ។ ដត្ើម្រគប់គ្្សសុទ្ធខ្ត្ជាសាវ័កឬ ម្រគប់គ្្សសុទ្ធខ្ត្ជាអ្នកខ្លែងម្រពះបនទូល
ឬ ម្រគប់គ្្សសុទ្ធខ្ត្ជាអ្នកបដម្រងៀនឬ ម្រគប់គ្្សសុទ្ធខ្ត្ដ្វើការអ្សាចសរសយឬ ដត្ើម្រគប់គ្្ស
សុទ្ធខ្ត្ទ្ទ្ួលម្រពះអ្ំដណាយទនខងដម្របាសអ្នកជំងឺឱសយជាឬ ម្រគប់គ្្សសុទ្ធខ្ត្ាន
ម្រពះអ្ំដណាយទនខងនិយយភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយឬ ម្រគប់គ្្សសុទ្ធខ្ត្ានម្រពះ
អ្ំដណាយទនខងបកខ្ម្របភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយឬ

១ កូរិនលូស ១២ ២៧ ៣០

ដៅកនុងសំបុម្រត្ដនះ ដលាកប ូលកំពុងខ្ត្ម្របាប់ម្រកុរជំនុំដៅទ្ីម្រកុងកូរិនលូស អ្ំពី
រដបៀបខ្ដលម្រកុរជំនុំគួរជួបជុំគ្្សដោយានរដបៀបដរៀបរយ ដដើរសបីអាចបដម្ររើរនុសសសទំងអ្ស់

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ខ្ដលបានរកជួបជុំគ្្ស។ ដៅដពលដនាះពួកដគទំងអ្ស់គ្្សពសាយរម្របខ្ជងគ្្សដៅវិញដៅរក
ជារួយម្រពះអ្ំដណាយទន និងម្រគូអ្្ិបសាយខ្ដលពួកដគចូលចិត្ត។ ដលាកប ូលកំពុងខ្ត្
ខ្ណនាំពួកដគឱសយដចះដ្វើការរួរគ្្ស ដម្របៀបដូចជាសរីរងគននរូបកាយខ្ត្រួយ ដោយដសចកតីម្រស
លាញ់។ ឥ ូវដនះ ដយើងនឹងពិនិត្សយដរើលឱសយកាន់ខ្ត្ចសាស់ខ្លរដទ្ៀត្ដៅកនុង ១កូរិនលូស ១២
២៧ ២៨៖ 

បងបអូនជាម្រពះកាយរបស់ម្រពះម្រគិសដ ដហើយា្សក់ៗជាសរីរងគននម្រពះកាយដនះ តារ
ចំខ្ណកដរៀងៗខែួន។កនុងម្រកុរជំនុំ ខ្ុំសូរខ្ណនាំឱសយអ្នកគូសបនាទសត្់ពីដម្រការឃ្លសដនះ  
រុនដំបូងបងអស់ ម្រពះជាាចសស់បានខ្ត្ងតាំងឱសយានសាវ័ក បនាទសប់រក ម្រពះអ្ងគ
ខ្ត្ងតាំងអ្នកខ្លែងម្រពះបនទូល បនាទសប់រកដទ្ៀត្ ម្រពះអ្ងគខ្ត្ងតាំងអ្នកបដម្រងៀន។ 
បនាទសប់ពីដនាះ ានម្រពះអ្ំដណាយទនខងដ្វើការអ្សាចសរសយ ម្រពះអ្ំដណាយទនខង
ដម្របាសអ្នកជំងឺឱសយជា ម្រពះអ្ំដណាយទនខងជួយអ្នកដនទ្ ម្រពះអ្ំដណាយទនខង
ខ្ណនាំម្រពះអ្ំដណាយទនខងនិយយភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយ។

 ដលាកប ូលដៅបនតនិយយខ្លរដទ្ៀត្ ប ុខ្នតខ្ុំសូរឈប់ទ្ីដនះសិន ពីដម្រ ះខ្ុំចង់
និយយអ្ំពីឃ្លសដនះ «កនុងម្រកុរជនំុំ»។ គ្ត្់កំពុងខ្ត្និយយអ្ំពីការជួបជុំកនុងម្រកុរជំនុំ ឬកនុង
ដវនថាវសយបងគំ។ ដយើងអាចដផទៀងផ្ទសត្់ដៅកនុងខគរពីររួយដទ្ៀត្ គឺដៅកនុង ១ កូរិនលូស ១៤
១៨ ១៩ ខ្ដលដលាកប ូលបានដម្របើឃ្លសដនះដូចគ្្ស៖

 ខ្ុំសូរអ្រម្រពះគុណម្រពះជាាចសស់ ដម្រ ះខ្ុំដចះនិយយភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយដលើសបង
បអូនទំងអ្ស់គ្្សដៅដទ្ៀត្ ក៏ប ុខ្នត ដៅកនុងម្រកុរជំនុំ ខ្ុំចូលចិត្តនិយយខ្ត្ កសយម្របាំា សត្់ខ្ដល
ដគយល់ ដដើរសបីទ្ូនា្សនអ្នកឯដទ្ៀត្ៗជាជាងនិយយភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយរួយរុឺនា សត្់ ខ្ដល
គ្្សននរណាសាដសប់បាន។

១ កូរិនលូស ១៤ ១៨ ១៩

 ដលាកប ូលនិយយថា «ខ្ុំសូរអ្រម្រពះគុណម្រពះជាាចសស់ ដម្រ ះខ្ុំដចះនិយយភាសា
ចខ្រែកអ្សាចសរសយដលើសបងបអូនទំងអ្ស់គ្្សដៅដទ្ៀត្ «ក៏ប ុខ្នត ដៅកនងុម្រករុជនំុំ...»  ានឃ្លសដនះ
រតងដទ្ៀត្ដហើយ ដហើយដពលដនះវាចសាស់ណាស់ ខ្ដលដលាកប ូលកំពុងខ្ត្និយយអ្ំពីការ
ជួបជុំកនុងម្រកុរជំនុំ រិនខ្រនម្រកុរជំនុំសកលខ្ដលជាម្រពះកាយទំងរូលរបស់ម្រពះម្រគិសតដទ្។ 
ដយើងទំងអ្ស់គ្្សយល់ម្រសបថា ដលាកប ូលគឺជាខ្ផនករួយននម្រពះកាយរបស់ម្រពះម្រគិសតខ្ដល
ជា «ម្រកុរជំនុំ»។ ពិត្ណាស់ គ្ត្់ពិត្ជាខ្ផនករួយននម្រពះកាយរបស់ម្រពះម្រគិសត ពិត្ខ្រន។ 



សតើទ្គប់គ្ន្ស ទ្ធស្តអ្្ិ ឋ្នជាភា ដនទ្ឬ? 
ដហើយគ្ត្់និយយថា គ្ត្់ដម្រត្កអ្រណាស់ខ្ដលគ្ត្់និយយភាសាដនទ្ ដម្រចើនជាងអ្នកដជឿ
ទំងអ្ស់ដៅទ្ីម្រកុងកូរិនលូសដៅដទ្ៀត្។ គ្ត្់និយយខ្បបដនះ ដោយសារខ្ត្ម្រកុរជំនុំដៅទ្ី
ដនាះានភាពដម្រត្កអ្រចំដ ះសរត្ថភាពលែីរបស់ពួកដគ កនុងការនិយយជាភាសាដនទ្ ដហើយ
ពួកដគដៅជាគ្្សនសណាដសប់ធា្សប់ និងបងកឱសយានភាពម្រចបូកម្រចបល់។ 

 គ្ត្់ចង់និយយថា «អ្នកទំងអ្ស់គ្្ស ខ្ុំនិយយភាសាដនទ្ដម្រចើនជាងអ្នកទំង
អ្ស់គ្្សដៅដទ្ៀត្ ប ុខ្នតានរដបៀបកនុងការដម្របើអ្ំដណាយទនដនះ«ដៅកនុងម្រកុរជំនុំ» ខ្ដលរិន
បងកឱសយានភាពម្រចបូកម្រចបល់។» គ្ត្់បានបនតនិយយថា ដៅកនុងម្រកុរជំនុំ (ការជួបជុំអ្នក
ដជឿ) គ្ត្់ចង់និយយភាសាខ្ដលរនុសសសអាចយល់បាន (ជាភាសាសារញ្ញ្រែតារបស់ពួក
ដគ) ដដើរសបីឱសយអ្នកដនទ្អាចទ្ទ្ួលការសាអសងដ ើង។

 ដៅកនុងការជួបជុំកនុងម្រកុរជំនុំ ានរនុសសសខែះបដម្ររើដោយដម្របើភាសាដនទ្ និង
រនុសសសខែះដទ្ៀត្បដម្ររើដោយដម្របើការបកខ្ម្របភាសាដនទ្ ដូចបានខ្ចងដៅកនុង ១ កូរិនលូស ១២ 
ប ុខ្នត ម្រគប់គ្្សនឹងរិនដម្របើ ឬរិនគួរដម្របើខ្ត្ម្រពះអ្ំដណាយទនដនះ ដដើរសបីសាអសងម្រពះកាយទំងរូ
ល។ ដលាកប ូលខ្លរទំងនិយយអ្ំពីការកំណត្់ចំនួនរនុសសសខ្ដលគួរបដម្ររើដោយការ
និយយជាភាសាដនទ្ និងបកខ្ម្របភាសាដនទ្ដៅកនុងការជួបជុំកនុងម្រកុរជំនុំ ថាដម្រចើនបំផុត្គឺ
ានគ្្សម្រត្ឹរបីនាក់ប ុដណា្សះ។

 ដបើបងបអូននិយយភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយ ម្រត្ូវឱសយពីរ ឬបីនាក់យ សងដម្រចើននិយយ 
ដហើយនិយយា្សក់រដងៗ ដោយានអ្នកបកខ្ម្របផងខ្ដរ។ (១ កូរិនលូស ១៤ ២៧)

 ដូដចនះដៅដពលខ្ដលដលាកប ូលនិយយថា ម្រគប់គ្្សរិនម្រត្ូវនិយយជាភាសាដនទ្
ដទ្ គ្ត្់ចង់សំដៅដលើ «ដៅកនុងម្រកុរជំនុំ» ឬការជួបជុំដៅកនុងម្រកុរជំនុំ។ 

 អ្នកម្រត្ូវយល់ថា អ្នកដជឿទំងអ្ស់គ្្សនឹងានសរត្ថភាពកនុងការនិយយជាភាសា
ដនទ្ ប ុខ្នតរិនខ្រនម្រគប់គ្្សនឹងានការចាក់ដម្របងតាំងដដើរសបីបដម្ររើ ដោយដម្របើការនិយយជា
ភាសាដនទ្ និងការបកខ្ម្របភាសាដនទ្ដៅកនុងការជួបជុំកនុងម្រកុរជំនុំដទ្។ ម្របសិនដបើអ្នកាន
ការចាក់ដម្របងតាំង ដដើរសបីបដម្ររើដោយដម្របើអ្ំដណាយទនដនះដៅដពលជួបជុំកនុងម្រកុរជំនុំ ម្រពះ
គរពីរខ្ចងថា អ្នកគួរខ្ត្អ្្ិសាឋសនសុំឱសយដចះបកខ្ម្របផងខ្ដរ។ 

 «ដហត្ុដនះ អ្នកខ្ដលនិយយភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយម្រត្ូវអ្្ិសាឋសនសុំឱសយដចះបកខ្ម្រប
ន័យផង។» (១ កូរិនលូស ១៤ ១៣)



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ខ្ុំដជឿថាអ្នកខ្ដលានអ្ំដណាយទននិយយជាភាសាដនទ្ដៅកនុងការជួបជុំកនុង
ម្រកុរជំនុំ គឺជាអ្នកខ្ដលទ្ំនងបំផុត្ខ្ដលម្រត្ូវបកខ្ម្របន័យផងខ្ដរ ដោយសារពួកដគកំពុងខ្ត្
ទ្ទ្ួលសារដនះពីម្រពះវិញ្ញសណ។ 

 ដហត្ុអ្វីអ្នកគួរអ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្? អ្នកដឹងដទ្ ារសាតាំងសអប់អ្នកដជឿខ្ដល
ដចះអ្្ិសាឋសនដោយដម្របើវិញ្ញសណ (ជាភាសាដនទ្) ដហើយខ្ុំចង់ម្របាកដថា អ្នកដឹងថាដោយសារ
រូលដហត្ុអ្វី។ 

 ដៅដពលខ្ដលដលាកប ូលនិយយថា គ្ត្់ដម្រត្កអ្រណាស់ខ្ដលគ្ត្់អ្្ិសាឋសនជា
ភាសាដនទ្ដម្រចើនជាងអ្នកដជឿដនទ្ដទ្ៀត្ ម្របាកដជាានដហត្ុផលខ្ដលគ្ត្់ានអាររែណ៍
ខ្បបដនះ។ ដលាកប ូលបានបដញ្ចញរត្ិដយបល់ដៅកនុង ១ កូរិនលូស ១៤ ខ្ដលដយើងគួរអាន 
ដដើរសបីខ្សវងយល់បខ្នថរដទ្ៀត្។

 «អ្នកណានិយយភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយ អ្នកដនាះកសាងខ្ត្ខែួនឯងប ុដណា្សះ រីឯអ្នក
ខ្លែងម្រពះបនទូលវិញ កសាងម្រកុរជនំុំ។» (១ កូរិនលូស ១៤ ៤)

ដយើងនឹងពិនិត្សយដរើលឱសយកាន់ខ្ត្សុីជដម្រ ជាងដនះបនតិចដទ្ៀត្។ ដត្ើការកសាងដៅ
កនុងខគរពីរដនះ ានន័យយ សងដូចដរតច?  កសយកសាងានន័យថា «ខ្ណនាំ ឬផតល់ផល
ម្របដយជន៍ ជាពិដសសខងសីល្រ៌ ឬខងវិញ្ញសណ។ វាក៏ានន័យថា ដលើកសទួយផង 
ខ្ដរ។»

អ្នកអាចយល់ម្រសបថា ជាដម្រចើនដលើកអ្នកម្រត្ូវការការខ្ណនាំ ដដើរសបីដឹងថាម្រត្ូវដៅផែូវ
ណា ដដើរសបីយល់អ្ំពីសាថសនភាពរួយ ឬដដើរសបីដ្វើការសដម្ររចចិត្តម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ ដហើយការអ្្ិសាឋសន
ជាភាសាដនទ្ អាចជួយដល់អ្នកបាន៖ ដដើរសបីកសាងអ្នក ឬផតល់ការខ្ណនាំដល់ជីវិត្អ្នក។ 
ដលាកប ូលបានបញ្ជសក់អ្ំពីចំណុចដនះយ សងចសាស់ដៅកនុង រ៉ៃូរ ៨ ២៦ ២៧៖

យ សងណារិញ ម្រពះវិញ្ញសណក៏យងរកជួយដយើងខ្ដលទ្ន់ដខសាយដនះខ្ដរ ដសបិត្
ដយើងពុំដឹងអ្្ិសាឋសនដូចដរដច ដដើរសបីឱសយបានសរដនាះដ ើយ ខ្ត្ម្រពះវិញ្ញសណផ្ទសល់ ម្រទ្ង់ទ្ូល
អ្ងវរឱសយដយើង ដោយម្រពះសូរដសៀងខ្ដលគ្្សននរណាអាចខ្លែងបាន។ រីឯម្រពះជាាចសស់ខ្ដល
ដឈវងយល់ចិត្តរនុសសស ម្រទ្ង់ម្រជាបម្រពះបំណងរបស់ម្រពះវិញ្ញសណ ដម្រ ះម្រពះវិញ្ញសណទ្ូលអ្ងវរ
ឱសយម្របជាជនដ៏វិសុទ្ធ ម្រសបតារម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់។



សតើទ្គប់គ្ន្ស ទ្ធស្តអ្្ិ ឋ្នជាភា ដនទ្ឬ? 
ដលាកប ូលម្របាប់ពួកដយើងថា ដយើងានបញ្ហស និងានភាពដខសាយ៖ «ដយើងពុំដឹង

អ្្ិសាឋសនដូចដរដច។» អ្នកអាចសួរថា «ដហត្ុអ្វីបានជាវាជាចំណុចដខសាយ?» ដយើងអាចដឹង
ថាវាជាចំណុចដខសាយ ដោយសារខគរពីររួយដទ្ៀត្
ដៅ ១ យ ូហ្ន ៥ ១៤ ១៥។ 

ដហត្ុដនះដហើយបានជាដយើងានចិត្តរឹងបុឹងដៅ
ចំដ ះម្រពះភស្រកតម្រពះអ្ងគ គឺថា ម្របសិនដបើដយើងទ្ូល
សូរអ្វី ម្រសបតារម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះអ្ងគ ដនាះ
ម្រទ្ង់នឹងម្រពះសណាដសប់ដយើងជារិនខន។ ដបើដយើង
ដឹងថា ម្រពះអ្ងគម្រទ្ង់ម្រពះសណាដសប់ដយើង ដទះបីដយើង

ទ្ូលសូរអ្វីពីម្រពះអ្ងគក៏ដោយ ដយើងដឹងថា ដយើងបានទ្ទ្ួលអ្វីៗខ្ដលដយើងទ្ូល
សូរដនាះរួចដហើយ។

 ម្របសិនដបើដយើងរិនដឹងអ្ំពីម្រពះហឫទ្័យម្រពះ ឬរិនានទ្ំនុកចិត្តថាអ្វីខ្ដលដយើង
ទ្ូលសូរម្រពះជាាចសស់ វាម្រសបតារម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រទ្ង់ ឬរិនម្រសប ដនាះដយើងនឹងរិន
អាចទ្ូលសូរដោយជំដនឿ (យល់ម្រសបជារួយម្រពះជាាចសស់) បានដទ្ ដហើយម្របសិនដបើដយើង
រិនអាចទ្ូលសូរម្រទ្ង់ដោយជំដនឿដទ្ ដនាះដយើងកំពុងខ្ត្សថិត្កនុងសភាពទ្ន់ដខសាយដហើយ 
ដម្រ ះថាដយើងរិនអាចចូលកនុងម្រពះគុណ ឬអ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដោយគ្្សនជំដនឿបាន
ដទ្។ ដូដចនះ ដលាកប ូលនិយយថា ដៅដពលដយើងពុំដឹងថាម្រត្ូវអ្្ិសាឋសនដូចដរដច ដយើងកំពុង
ខ្ត្ដខសាយដហើយ ដហើយការអ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្ អាចជួយដយើងបាន។ ដយើងនឹងអានខ
គរពីរដនះរតងដទ្ៀត្។   

យ សងណារិញ ម្រពះវិញ្ញសណក៏យងរកជួយដយើងខ្ដលទ្ន់ដខសាយដនះខ្ដរ ដសបិត្
ដយើងពុំដឹងអ្្ិសាឋសនដូចដរដច ដដើរសបីឱសយបានសរដនាះដ ើយ។

រ៉ៃូរ ៨ ២៦

ចំណុចដខសាយរបស់ដយើងគឺ ដយើងរិនដឹងថាម្រត្ូវអ្្ិសាឋសនដូចដរតច! ម្រពះគរពីររិន
បានម្របាប់ដយើងថា ដយើងគួរខ្ត្ដរៀបការជារួយអ្នកណា គួរខ្ត្រស់ដៅកខ្នែងណា ឬគួរខ្ត្ដ្វើ
ការអ្វីដទ្។ ម្របសិនដបើដយើងរិនដឹងអ្ំពីម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដនាះដយើងរិនអាចដឹង 
និងដជឿជាក់ថាដយើងទ្ទ្ួលបានអ្វីខ្ដលដយើងទ្ូលសូរពីម្រពះជាាចសស់ដទ្។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដនះ
ជាចំណុចដខសាយដ៏្ំរួយ! ដយើងគ្្សនទ្ំនុកចិត្តដពលដយើងអ្្ិសាឋសន ដៅដពលដយើងរិនដឹង

«យ ាងោមិញ ព្រះវិញ្ញាណក៏
យងមកជយួសយើងដដលរន់
សខាោយសនះដដរ ដាបិរសយើងរុុំដឹង
អធិ ឋានដចូសមដច» 
                    រ ូម ៨:២៦ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

អ្ំពីម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះ។ ប ុខ្នត ានរដបៀបខ្ដលដយើងអាចដឹងអ្ំពីម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះ 
កនុងម្រគប់សាថសនភាពរបស់ដយើង។ ានរដបៀបរួយខ្ដលដយើងអាចដឹងម្របាកដអ្ំពីម្រពះ
ហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដដើរសបីឱសយដយើងអាចអ្្ិសាឋសនដោយានជំដនឿ និងទ្ំនុកចិត្ត។

 ដនះដហើយជាអ្វីខ្ដលដលាកប ូលចង់និយយ។ ការកសាងខ្ដលគ្ត្់កំពុងខ្ត្
និយយ គឺានន័យថា ដយើងអាចទ្ទ្ួលបាននូវចំដណះដឹងរួយម្របដភទ្ ជាចំដណះដឹងខ្ដល
ទ្ទ្ួលបានរកពីម្រពះជាាចសស់។ ដហើយដយើងអាចទ្ទ្ួលចំដណះដឹងដនះបាន ដោយសាតសប់តារ
ការខ្ណនាំរបស់ម្រពះវិញ្ញសណ តាររយៈការអ្្ិសាឋសនដោយដម្របើវិញ្ញសណ ឬការអ្្ិសាឋសនជា
ភាសាដនទ្។ ដយើងអាចអានខគរពីររួយដទ្ៀត្ដៅកនុង រ៉ៃូរ ៨ ២៦ ២៧ ដដើរសបីខ្សវងយល់
បខ្នថរអ្ំពីការខ្ណនាំរបស់ដលាកប ូល៖  

ខ្ត្ម្រពះវិញ្ញសណផ្ទសល់ ម្រទ្ង់ទ្ូលអ្ងវរឱសយដយើង ដោយម្រពះសូរដសៀងខ្ដលគ្្សននរណា
អាចខ្លែងបាន។ រីឯម្រពះជាាចសស់ខ្ដលដឈវងយល់ចិត្តរនុសសស ម្រទ្ង់ម្រជាបម្រពះបំណង
របស់ម្រពះវិញ្ញសណ ដម្រ ះម្រពះវិញ្ញសណទ្ូលអ្ងវរឱសយម្របជាជនដ៏វិសុទ្ធ ម្រសបតារម្រពះ
ហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់។

 ដលាកប ូលនិយយថា ម្រពះវិញ្ញសណទ្ូលអ្ងវរឱសយដយើង ដោយម្រពះសូរដសៀងខ្ដល
គ្្សននរណាអាចខ្លែងបាន សូរដរើលខគរពីរខ្ដលបានខ្ចងរុនដនះ ដដើរសបីកាន់ខ្ត្យល់អ្ំពីអ្វី
ខ្ដលគ្ត្់កំពុងខ្ត្និយយ។

ដយើងដឹងដហើយថា រកទ្ល់នលងដនះ ពិភពដលាកទំងរូលកំពុងខ្ត្ខ្ម្រសកលងូរ និងឈឺ
ចុកចាប់ដូចជាស្រសតីខ្ដលដហៀបនឹងសំរលកូន។ រិនម្រត្ឹរខ្ត្ពិភពដលាកប ុដណា្សះដទ្ 
សូរសបីខ្ត្ដយើង ខ្ដលបានទ្ទ្ួលម្រពះអ្ំដណាយទនដំបូងរបស់ម្រពះវិញ្ញសណ ក៏លងូរកនុង
ចិត្ត ទំងទ្នទឹងរង់ចាំម្រពះជាាចសស់ដម្របាសដយើងឱសយដៅជាបុម្រត្របស់ម្រពះអ្ងគ និងដលាះ
រូបកាយដយើងទំងម្រសុងខ្ដរ ដសបិត្ដយើងបានទ្ទ្ួលការសដស្រង្គសះខ្ត្កនុងដសចកដី
សងសឃឹរប ុដណា្សះ។ ម្របសិនដបើដយើងបានអ្វីខ្ដលដយើងសងសឃឹរចង់បានដនាះ រិនខ្រន
ដៅថាសងសឃឹរដទ្ៀត្ដទ្ ដម្រ ះអ្វីៗខ្ដលដយើងបានដហើយ ដត្ើដយើងសងសឃឹរចង់បាន
ដូចដរដចដទ្ៀត្!។ ផទុយដៅវិញ ម្របសិនដបើដយើងសងសឃឹរដៅដលើអ្វីៗ ខ្ដលដយើងរិន
ទន់ាន ដនាះដយើងទ្នទឹងរង់ចាំដោយចិត្តពសាយរ។

យ សងណារិញ ម្រពះវិញ្ញសណក៏យងរកជួយដយើងខ្ដលទ្ន់ដខសាយដនះខ្ដរ ដសបិត្
ដយើងពុំដឹងអ្្ិសាឋសនដូចដរដច ដដើរសបីឱសយបានសរដនាះដ ើយ ខ្ត្ម្រពះវិញ្ញសណផ្ទសល់ 



សតើទ្គប់គ្ន្ស ទ្ធស្តអ្្ិ ឋ្នជាភា ដនទ្ឬ? 
ម្រទ្ង់ទ្ូលអ្ងវរឱសយដយើង ដោយម្រពះសូរដសៀងខ្ដលគ្្សននរណាអាចខ្លែងបាន។ រីឯ
ម្រពះជាាចសស់ខ្ដលដឈវងយល់ចិត្តរនុសសស ម្រទ្ង់ម្រជាបម្រពះបំណងរបស់ម្រពះវិញ្ញសណ 
ដម្រ ះម្រពះវិញ្ញសណទ្ូលអ្ងវរឱសយម្របជាជនដ៏វិសុទ្ធ ម្រសបតារម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជា
ាចសស់។

រ៉ៃូរ ៨៖២២-២៧ 

 ដលាកប ូលដម្របើ កសយខ្ម្រសកលងូរដៅទ្ីដនះ ជាឧទហរណ៍ ឬជាការដម្របៀបដ្ៀបអ្ំពីអ្វី
ខ្ដលកំពុងខ្ត្ដកើត្ដ ើងដៅកនុងខែួនដយើង។ ដយើងខ្ម្រសកលងូរពីខងកនុង ដម្របៀបដូចជាស្រសតីខ្ដល
ដហៀបនឹងសម្រាលកូន។ វាដម្របៀបដូចជា ដយើងកំពុងខ្ត្ផតល់កំដណើត្ដល់អ្វីរួយពីម្រពះ
វិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាាចសស់ខ្ដលដៅខងកនុងដយើង ដយើងនឹងទ្ទ្ួលបានអ្វីខ្ដលលែី អ្វីខ្ដល
ដយើងរិនធាលសប់ានពីរុនរក។ ឬដយើងអាចនិយយបានថា ដយើងទ្ទ្ួលបានអ្វីខ្ដលរិន
បានដោយសារសរត្ថភាពផ្ទសល់របស់ដយើងដទ្។ ដូដចនះ ដយើង «ផតល់កំដណើត្»ដល់ចំដណះ
ដឹងខ្ដលដយើងរិនធាលសប់ដឹង ឬអ្វីខ្ដលលែី ខ្ដលដចញពីវិញ្ញសណរបស់ដយើង តាររយៈការ
អ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្។ ម្រពះគរពីរម្របាប់ដយើងថា ម្រពះវិញ្ញសណទ្ូលអ្ងវរឱសយដយើង ម្រសបតារ
ម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់ តាររយៈវិញ្ញសណរបស់ដយើង។ ម្រពះគរពីរម្របាប់ដយើងថា ម្រពះជា
ាចសស់ផ្ទសល់ ម្រទ្ង់អ្្ិសាឋសនឱសយដយើង តាររយៈវិញ្ញសណរបស់ដយើង ដោយម្រពះសូរដសៀងខ្ដល
គ្្សននរណាអាចខ្លែងបាន (ខ្ដលរិនអាចបង្ហសញតារ កសយសរដីខ្ដលដយើងអាចយល់បាន)។ 

 ដូដចនះ តាររយៈខគរពីរដនះ ដយើងខ្សវងយល់ថា ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធនឹងទ្ូលអ្ងវរ
ឱសយដយើង ដោយការខ្ម្រសកលងូរ (ផតល់កំដណើត្) ដោយដម្របើ កសយខ្ដលគ្្សននរណាអាចខ្លែងបាន 
 កសយខ្ដលដយើងរិនអាចយល់បាន  (ឬភាសាដនទ្)។ រីឯម្រពះជាាចសស់ខ្ដលដឈវងយល់ចិត្ត
រនុសសស ម្រទ្ង់ម្រជាបម្រពះបំណងរបស់ម្រពះវិញ្ញសណ ដម្រ ះម្រពះវិញ្ញសណ (ម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជា
ាចសស់)ទ្ូលអ្ងវរឱសយម្របជាជនដ៏វិសុទ្ធ ម្រសបតារម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ម្រពះវិញ្ញសណ
របស់ម្រពះជាាចសស់ទ្ូលអ្ងវរឱសយអ្នក សម្រាប់សាថសនភាពនីរួយៗ ម្រសបតារម្រពះហឫទ្័យរបស់
ម្រពះជាាចសស់ តាររយៈវញិ្ញសណរបសអ់្នក ដៅដពលអ្នកអ្្សិាឋសនជាភាសាដនទ្។  

 ដូដចនះ ដយើងសថិត្កនុងសភាពទ្ន់ដខសាយ ដៅដពលខ្ដលដយើងរិនដឹងអ្ំពីម្រពះ
ហឫទ្័យម្រពះជាាចសស់។ ដយើងពិបាកអ្្ិសាឋសនដោយានជំដនឿ លុះម្រតាខ្ត្ដយើងដឹងអ្ំពីម្រពះ
ហឫទ្័យរបស់ម្រទ្ង់។ ដលាកប ូលចង់និយយថា ម្របសិនដបើដយើងអ្្ិសាឋសនកនុងវិញ្ញសណ ដនាះ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាាចសស់ផ្ទសល់នឹងទ្ូលអ្ងវរឱសយដយើង សម្រាប់សាថសនភាពជាក់លាក់ណា
រួយ ម្រសបតារម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់។

 ដៅដពលខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះ អ្្ិសាឋសនតាររយៈវិញ្ញសណរបស់ដយើង ជា
ភាសាដនទ្ ដត្ើដយើងទ្ទ្ួលបានការកសាងបានយ សងដូចដរតច ដបើដយើងរិនទំងដឹងថាដយើង
កំពុងខ្ត្និយយអ្ំពីអ្វីផងដនាះ? ចដរែើយដៅកាន់សំណួរដនះ ានដៅកនុងសំបុម្រត្រួយដទ្ៀត្
ខ្ដលដលាកប ូលបានសរដសរ។

អ្វីៗខ្ដលខ្ភនកដរើលរិនដឃើញ អ្វីៗខ្ដលម្រត្ដចៀកសាដសប់រិនឮ និងអ្វីៗខ្ដលចិត្ត
រនុសសសនឹករិនដល់ដនាះ ម្រពះជាាចសស់បានដរៀបចំទ្ុកសំរប់អ្ស់អ្នកខ្ដលម្រសឡាញ់
ម្រពះអ្ងគ ។

ម្រពះជាាចសស់បានសំខ្ដងឱសយដយើងដឹងអ្ំពីគំដរងការដ៏លាក់កំបាំងដនាះ តាររយៈ
ម្រពះវិញ្ញសណ ដសបិត្ម្រពះវិញ្ញសណដឈវងយល់អ្វីៗទំងអ្ស់ សូរសបីខ្ត្ជំដៅម្រពះហឫទ្័យ
របស់ម្រពះជាាចសស់ក៏ម្រទ្ង់ដឈវងយល់ខ្ដរ។ ចំដ ះរនុសសសដលាក គ្្សននរណាយល់
អ្ំពីរនុសសសបាន ដម្រៅពីវិញ្ញសណខ្ដលដៅកនុងខែួនដគដនាះដទ្។ រីឯម្រពះជាាចសស់ក៏
ដូដចា្សះខ្ដរ គ្្សននរណាា្សក់យល់អ្ំពីម្រពះអ្ងគបាន ដម្រៅពីម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជា
ាចសស់ដនាះដ ើយ។ ចំដ ះដយើង ដយើងពុំបានទ្ទ្ួលវិញ្ញសណដលាកិយដទ្ គឺដយើង
បានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណខ្ដលរកពីម្រពះជាាចសស់ ដដើរសបីឱសយសាគសល់អ្វីៗខ្ដលម្រពះអ្ងគ
ដម្របាសម្របទនរកដយើង។ ដយើងនិយយដសចកដីទំងដនះ ដោយរិនដម្របើ កសយ
ដពចន៍ខ្ដលម្របាជាញសរបស់រនុសសសបដម្រងៀនដនាះដ ើយ គឺដយើងដម្របើខ្ត្ កសយណាខ្ដល
ម្រពះវិញ្ញសណបដម្រងៀន ដដើរសបីពនសយល់ដសចកដីពិត្ខងវិញ្ញសណដល់រនុសសសខ្ដលបាន
ទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណ។

 ១ កូរិនលូស ២ ៩ ១៣

ដំបូងបងអស់ ដលាកប ូលនិយយថា ដយើងអាចឮអ្វីៗខ្ដលម្រត្ដចៀករិនធាលសប់ឮ អាច
ដរើលដឃើញអ្វីៗខ្ដលខ្ភនករិនធាលសប់ដឃើញ ដហើយអាចដឹងអ្វីៗខ្ដលចិត្តរនុសសសនឹករិនដល់ 
ដូចខ្ដលខ្ុំបានខ្ចករំខ្លកជារួយអ្នករួចរកដហើយ។ ប ុខ្នត គ្ត្់បានបនត ដហើយម្របាប់ដយើង
អ្ំពីរដបៀបខ្ដលការអ្ស់ទំងដនះដកើត្ដ ើង៖  



សតើទ្គប់គ្ន្ស ទ្ធស្តអ្្ិ ឋ្នជាភា ដនទ្ឬ? 
ចំដ ះរនុសសសដលាក គ្្សននរណាយល់អ្ំពីរនុសសសបាន ដម្រៅពីវិញ្ញសណខ្ដលដៅកនុង
ខែួនដគដនាះដទ្។ រីឯម្រពះជាាចសស់ក៏ដូដចា្សះខ្ដរ គ្្សននរណាា្សក់យល់អ្ំពីម្រពះអ្ងគបាន 
ដម្រៅពីម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាាចសស់ដនាះដ ើយ។

១ កូរិនលូស ២ ១១

 រុនដពលខ្ុំពនសយល់អ្ំពីទ្ិដឋភាពននខគរពីរដនះ ជាដំបូងដយើងម្រត្ូវដឹងអ្ំពីដរដរៀនរូល
ោឋសនននធាត្ុផសសំរបស់រនុសសសដយើងជារុនសិន។ ដយងតារ ១ ដលសសា ូនិក ៥ ២៣រនុសសស
ដយើងានបីខ្ផនក៖ វិញ្ញសណ ម្រពលឹង និងរូបកាយ។ 

សូរម្រពះជាាចសស់ ជាម្របភពននដសចកដីសុខសានតដម្របាសបងបអូនឱសយបានវិសុទ្ធទំង
ម្រសុង។ សូរម្រពះអ្ងគខ្លរកសាខែួនបងបអូនទំងរូល ទំងវិញ្ញសណ ទំងម្រពលឹង ទំងរូប
កាយឱសយបានសាអសត្ឥត្ដៅហែង ដៅនលងម្រពះដយស ូម្រគិសដជាអ្ាចសស់ននដយើងយង 
រក។ 

១ ដលសសា ូនិក ៥ ២៣

 វិញ្ញសណរបស់ដយើង គឺជាខ្ផនកខ្ដលម្រពះជាាចសស់អាចានទ្ំនាក់ទ្ំនងជារួយ 
ដយើង។ ម្រពលឹងរបស់ដយើង គឺជាខ្ផនកខ្ដលានគំនិត្ ឆនទៈ និងអាររែណ៍របស់ដយើង។ ដហើយ
រូបកាយរបស់ដយើង គឺជារូបកាយខ្ដលដយើងដរើលដឃើញនឹងខ្ភនក។ ដលាកប ូលចង់និយយ
ថា ម្រពលឹងរបស់ដយើង (គំនិត្ ឆនទៈ និងអាររែណ៍) និងវិញ្ញសណរបស់ដយើងានទ្ំនាក់ទ្ំនង
យ សងជិត្សនិទ្ធជារួយគ្្ស ខ្ដលវិញ្ញសណរបស់ដយើងអាចដឹងអ្ំពីគំនិត្របស់ដយើងបាន។ 

 ដហើយការបស្រញ្ចសសម្រត្លប់រកវិញក៏ជាការពិត្ផងខ្ដរ។ គំនិត្ដៅកនុងម្រពលឹងដយើង 
អាចដឹងអ្ំពីគំនិត្ខ្ដលរកពីវិញ្ញសណរបស់ដយើងខ្ដរ។ ដលាកប ូលនិយយថា វិញ្ញសណរបស់
ម្រពះដឹងអ្ំពីគំនិត្របស់ម្រពះជាាចសស់ ដហើយដោយសារដយើងបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះ 
ដយើងក៏អាចដងឹអ្ំពីអ្វីៗខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានដម្របាសម្របទនឱសយដយើង ដោយឥត្គិត្នលែ។  

ចំដ ះដយើង ដយើងពុំបានទ្ទ្ួលវិញ្ញសណដលាកិយដទ្ គឺដយើងបានទ្ទ្ួលម្រពះ
វិញ្ញសណខ្ដលរកពីម្រពះជាាចសស់ ដដើរសបីឱសយសាគសល់អ្វីៗខ្ដលម្រពះអ្ងគដម្របាសម្របទនរក
ដយើង។ ដយើងនិយយដសចកដីទំងដនះ ដោយរិនដម្របើ កសយដពចន៍ខ្ដលម្របាជាញសរបស់
រនុសសសបដម្រងៀនដនាះដ ើយ គឺដយើងដម្របើខ្ត្ កសយណាខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណបដម្រងៀន 
ដដើរសបីពនសយល់ដសចកដីពិត្ខងវិញ្ញសណដល់រនុសសសខ្ដលបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណ។

១ កូរិនលូស ២ ១២ ១៣



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ដលាកប ូលបនតនិយយដទ្ៀត្ថា ចំដណះដឹងដ៏លាក់កំបាំង ជាចំដណះដឹងខ្ដល
ដយើងរិនធាលសប់បានដឹងពីរុនរក ខ្ត្ម្រត្ូវបានសំខ្ដងឱសយដយើងដឹង តាររយៈម្រពះវិញ្ញសណរបស់
ម្រពះជាាចសស់ គឺជាអ្វីខ្ដលដយើងនិយយ ដោយដម្របើ កសយខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណបដម្រងៀន រិនខ្រន
ជា កសយខ្ដលបានរកពីម្របាជាញសរបស់រនុសសសដ ើយ ប ុខ្នតជា កសយខ្ដលបានរកពីម្រពះវិញ្ញសណ
របស់ម្រពះជាាចសស់វិញ។ ដយើងដឹងថា ដលាកប ូលកំពុងខ្ត្និយយអ្ំពីការអ្្ិសាឋសនជាភាសា
ដនទ្ ដៅដពលខ្ដលគ្ត្់និយយអ្ំពីការអ្្ិសាឋសនដោយដម្របើវិញ្ញសណ ពីដម្រ ះគ្ត្់បានដម្របើ
និយរន័យដូចគ្្ស ដដើរសបីពិពណ៌នាអ្ំពីការនិយយជាភាសាដនទ្ ដៅកនុង ១ កូរិនលូស ១៤
១៤ ១៥៖  

ម្របសិនដបើខ្ុំអ្្ិសាឋសនជាភាសាចខ្រែក វិញ្ញសណខ្ុំដៅអ្្ិសាឋសនពិត្ខ្រន ប ុខ្នត ម្របាជាញស
របស់ខ្ុំដៅដសងៀរ ឥត្រិះគិត្អ្វីដទ្។ ដូដចនះ ដត្ើខ្ុំម្រត្ូវដ្វើដូចដរដច ខ្ុំនឹងអ្្ិសាឋសន
ដោយដម្របើវិញ្ញសណរបស់ខ្ុំ ដហើយខ្ុំក៏នឹងអ្្ិសាឋសន ដោយដម្របើម្របាជាញសរបស់ខ្ុំផង 
ខ្ដរ។ ខ្ុំនឹងដម្រចៀង ដោយដម្របើវិញ្ញសណរបស់ខ្ុំ ដហើយខ្ុំក៏នឹងដម្រចៀងដោយដម្របើម្របាជាញស
របស់ខ្ុំផងខ្ដរ។

 ដលាកប ូលកំពុងខ្ត្ដម្របើឃ្លស «អ្្ិសាឋសនដោយដម្របើវិញ្ញសណ» ខ្ដលវាសំដៅដលើការ
និយយជាភាសាដនទ្។ ដយើងអាចសនែត្ថា ដលាកប ូលក៏ចង់សំដៅដលើការនិយយភាសា
ដនទ្ដូចគ្្ស ដៅដពលគ្ត្់និយយថាដយើងនិយយដោយដម្របើ កសយខ្ដលខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណប
ដម្រងៀន។

អ្នកណានិយយភាសាចខ្រែកអ្សាចសរសយ អ្នកដនាះនិយយដៅកាន់ម្រពះជាាចសស់ រិន
ខ្រននិយយដៅកាន់រនុសសសដទ្ ដសបិត្គ្្សននរណាយល់ន័យ ដម្រ ះម្រពះវិញ្ញសណនាំ
ចិត្តអ្នកដនាះឱសយខ្លែងពីដសចកដីដ៏លាក់កំបាំង។

១ កូរិនលូស ១៤ ២

ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដលាកប ូលនិយយថាវិញ្ញសណរបស់ដយើងានសរត្ថភាពអាច
និយយដចញ នូវអ្វីខ្ដលដយើងរិនធាលសប់បានដឹងពីរុនរក ឬានចំដណះដឹងពីរុនរក ឬដូច
ដលាកប ូលនិយយ «ដសចកតីដ៏លាក់កំបាំង»។ សូរកត្់សាគសល់ផងខ្ដរថា ដលាកប ូល



សតើទ្គប់គ្ន្ស ទ្ធស្តអ្្ិ ឋ្នជាភា ដនទ្ឬ? 
និយយថា ដយើងអ្្ិសាឋសនពីដសចកតីលាក់កំបាំងដនះ 
ដោយដម្របើវិញ្ញសណរបស់ដយើង រិនខ្រនវិញ្ញសណរបស់
ម្រពះជាាចសស់ដទ្។ ដត្ើអ្វីខ្ដលដយើងរិនធាលសប់បានដឹង 
អាចានដៅកនុងវិញ្ញសណរបស់ដយើងដោយរដបៀប
ណា? ង្យយល់ណាស់! ដោយសារម្រពះវិញ្ញសណ
របស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលឥ ូវដនះរួរគ្្សខ្ត្រួយ
ជារួយវិញ្ញសណរបស់
ដយើង។

ចំដ ះរនុសសសដលាក គ្្សននរណាយល់អ្ំពីរនុសសសបាន ដម្រៅពីវិញ្ញសណខ្ដលដៅកនុង
ខែួនដគដនាះដទ្។ រីឯម្រពះជាាចសស់ក៏ដូដចា្សះខ្ដរ គ្្សននរណាា្សក់យល់អ្ំពីម្រពះអ្ងគបាន 
ដម្រៅពីម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាាចសស់ដនាះដ ើយ។

១ កូរិនលូស ២ ១១

 ដៅដពលខ្ដលវិញ្ញសណរបស់ដយើងទ្ទ្ួលបានគំនិត្ពីម្រពះជាាចសស់ គំនិត្របស់
ដយើងក៏ទ្ទ្ួលបានគំនិត្របស់ម្រពះជាាចសស់ផងខ្ដរ។ ដៅដពលខ្ដលគំនិត្របស់ដយើងទ្ទ្ួល
បានគំនិត្របស់ម្រពះជាាចសស់ ដយើងដៅការដនះថា ទ្ទ្ួលបាន «ការដបើកបង្ហសញ» ឬទ្ទ្ួល
បាន «ការបំភែឺ» ឬដូចខ្ដលដលាកប ូលនិយយថា ទ្ទ្ួលបាន «ការកសាង»។ ឥ ូវដនះ អ្នក
បានដឹងអ្ំពីរូលដហត្ុខ្ដលដលាកប ូលបាននិយយថា គ្ត្់ានចិត្តដម្រត្កអ្រណាស់ខ្ដល
គ្ត្់និយយភាសាដនទ្ដម្រចើនជាងអ្នកដនទ្ដទ្ៀត្។ គ្ត្់ទ្ទ្ួលបានម្របដយជន៍ពីការនិយយ
ជាភាសាដនទ្ គឺគ្ត្់អាចដឹងអ្ំពីម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់ កនុងម្រគប់សាថសនភាពទំង 
អ្ស់។

 ដៅកនុង ១ កូរិនលូស ២ ១៥ ១៦ បញ្ជសក់អ្ំពីអ្វីខ្ដលដលាកប ូលចង់សំដៅដលើ៖ 

រីឯអ្នកខ្ដលបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណ វិនិចឆ័យបានទំងអ្ស់ ដហើយគ្្សនអ្នកណាវិនិចឆ័
យអ្នកដនាះបានដ ើយ ដសបិត្កនុងគរពីរានខ្ចងថា៖ ដត្ើអ្នកណាសាគសល់គំនិត្របស់
ម្រពះអ្ាចសស់  ដត្ើអ្នកណាអាចថាវសយដយបល់ម្រពះអ្ងគបាន ។ រីឯដយើងវិញ ដយើង
ានគំនិត្របស់ម្រពះម្រគិសដដហើយ។

ខ្ញុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ព្រង់
ស ្ាះព្រង់នឹងព្រះបនទូល
សនាារបស់ព្រង់ ស ើយខ្ញុំក៏
ដឹងថា ខ្ញុំព្រូវស ះជុំហាន
សោយជុំសនឿ សោយសជឿជាក់ថា
ព្រង់នឹងបង្ហាញផ្លូវ។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ការវិនិចឆ័យរបស់ដយើងរិនម្រត្ូវបានកំណត្់ដោយការវិនិចឆ័យដ៏សារញ្ញរបស់
រនុសសសដទ្ ប ុខ្នតដយើងអាចដ្វើការវិនិចឆ័យអ្ំពីអ្វីៗទំងអ្ស់ ដោយានជំនួយពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ។ ដនះជាដំណឹងលអ! ដយើងអាចានសរត្ថភាពដនះ ដោយសារការអ្្ិសាឋសនដោយដម្របើ
វិញ្ញសណ(ជាភាសាដនទ្) ដដើរសបីទ្ទ្ួលបានការដបើកបង្ហសញឱសយដឹងអ្ំពីអ្វីខ្ដលលាក់កំបាំង ឬ
អ្វីៗខ្ដលដយើងរិនធាលសប់បានដឹងពីរុនរក។ ដហើយដោយសារចំដណះដឹងដនះ ដយើងអាចដ្វើ
ការវិនិចឆ័យ ឬដ្វើការសដម្ររចចិត្តបានម្រត្ឹរម្រត្ូវ កនុងម្រគប់សាថសនភាពទំងអ្ស់!

 ពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ គឺជាអាវុ្សាងសត្់របស់ម្រពះជាាចសស់! ម្រទ្ង់អាច
ដ្វើឱសយម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រទ្ង់បានសដម្ររចដៅដលើខ្ផនដីដនះ ដោយរិនឱសយារសាតាំងដឹងថា
ានអ្វីកំពុងខ្ត្ដកើត្ដ ើង។ តារពិត្ ការអ្្ិសាឋសនដោយដម្របើវិញ្ញសណ គឺជាខ្ផនករួយននដម្រគឿង
សឹកខងវិញ្ញសណរបស់ដយើង ដូចបានខ្ចងដៅកនុង ដអ្ដភសូ ៦ ១៨៖

ចូរអ្្ិសាឋសនម្រគប់ដពលដវលា តារការខ្ណនាំរបស់ម្រពះវិញ្ញសណ ដោយដម្របើទំង កសយ
អ្្ិសាឋសន ទំង កសយអ្ងវរម្រគប់យ សង។

 ការអ្្ិសាឋសនដោយដម្របើវិញ្ញសណ ជួយដយើងទ្ទ្ួលបានយុទ្ធសាស្រសត ខ្ដលអាចឱសយ
ដយើងជាសផុត្ពីារសម្រត្ូវ ឬទ្ទ្ួលបានយុទ្ធសាស្រសតខ្ដលលអឯក និងរិន្រែតា។ 

 អ្ត្ថម្របដយជន៍រួយខ្ដលបានបងកប់ដៅកនុងដនាះ គឺដយើងអាចដ្វើការសដម្ររចចិត្ត
ម្រត្ឹរម្រត្ូវដៅកនុងជីវិត្របស់ដយើង ដោយម្រសបតារចិត្តគំនិត្របស់ម្រពះម្រគិសត។ ខ្ុំគិត្ថា អ្នកក៏
យល់ម្រសបថា ការដនះជាការសំខន់! សម្រាប់ខ្ុំ ខ្ុំយល់ថាការដនះសំខន់ខលសំងណាស់!

 ជាឧទហរណ៍ ខ្ុំអាចចាំបានពីដពលរួយខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវដ្វើការសដម្ររចចិត្តដ៏សំខន់
រួយ ទក់ទ្ងនឹងអាជីវករែរបស់ខ្ុំ។ អ្នកលក់ា្សក់ខ្ដលខ្ុំបានដ្វើការជារួយ ខ្ដលជា
ត្ំណាងអ្នកលក់ឱសយម្រកុរហ ុនរួយខ្ដលខ្ុំដ្វើជំនួញជារួយ បានគំររកំខ្ហងបតឹងម្រកុរហ ុន
របស់ខ្ុំដៅត្ុលាការ ដោយសារខ្ុំរិនម្រពរតារគ្ត្់ដៅម្រកុរហ ុនលែីរបស់គ្ត្់។ គ្ត្់ចង់ឱសយខ្ុំ
បនតដ្វើការជារួយគ្ត្់ដទ្ៀត្ ដោយសារគ្ត្់បានឈប់ដ្វើការជារួយម្រកុរហ ុនខ្ដលខ្ុំខ្ត្ង
ខ្ត្ដ្វើជំនួញជារួយ។ ខ្ុំចូលចិត្តត្ំណាងអ្នកលក់ដនាះ ប ុខ្នតខ្ុំានអាររែណ៍ថា ភាពដសា្សះ
ម្រត្ង់របស់ខ្ុំគឺានជារួយម្រកុរហ ុនខ្ដលគ្ត្់បានដ្វើការឱសយ រិនខ្រនជារួយគ្ត្់ដទ្។ 
ដទះបីម្រកុរហ ុនរបស់គ្ត្់បានម្របាប់គ្ត្់ថា អ្ត្ិលិជនទំងអ្ស់របស់គ្ត្់អាចដផទរដៅម្រកុរ
ហ ុនលែីរបស់គ្ត្់បានក៏ដោយ ដូដចនះ ខ្ុំនឹងរិនដ្វើអ្វីខុស ម្របសិនដបើខ្ុំដ្វើជំនួញជារួយម្រកុរ
ហ ុនលែីរបស់គ្ត្់ ក៏ប ុខ្នត ខ្ុំរិនានអាររែណ៍លអ ដៅដពលខ្ដលទ្ទ្ួលបានការបងខិត្បងខំឱសយ



សតើទ្គប់គ្ន្ស ទ្ធស្តអ្្ិ ឋ្នជាភា ដនទ្ឬ? 
ដៅដ្វើការជារួយម្រកុរហ ុនលែីរបស់គ្ត្់។ ម្រកុរហ ុនខ្ដលគ្ត្់ធាលសប់ដ្វើការឱសយ ខ្ត្ងខ្ត្ផតល់ភាព
យុត្តិ្រ៌ដល់ខ្ុំ។ 

 គ្ត្់បានគំររកំខ្ហងថានឹងបតឹងខ្ុំ ដម្រ ះពីរបីខ្ខរុនដនះ គ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំថា គ្ត្់
នឹងដៅដ្វើការជារួយម្រកុរហ ុនលែី ដហើយគ្ត្់បានសុំខ្ុំឱសយបនតដ្វើការជារួយគ្ត្់ដៅម្រកុរហ ុន
លែីរបស់គ្ត្់។ ដោយសារខ្ុំរិនទន់បានគិត្គូរខ្វងឆងសយ ខ្ុំក៏បានយល់ម្រពរជារួយគ្ត្់។ 
គ្ត្់បាននិយយថា គ្ត្់ពឹងខ្ផអកដលើម្រកុរហ ុនរបស់ខ្ុំ ដៅដពលគ្ត្់ដ្វើការសដម្ររចចិត្ត 
ផ្លសស់បតូរដៅម្រកុរហ ុនលែី។ ប ុខ្នត ដៅដពលជិត្ដល់នលងខ្ដលគ្ត្់ម្រត្ូវចាកដចញពីម្រកុរហ ុនចាស់
របស់គ្ត្់ ខ្ុំម្រសាប់ខ្ត្ានអាររែណ៍រិនសូវម្រសួល។ ដូដចនះ ខ្ុំបានអ្្ិសាឋសនដោយដម្របើវិញ្ញសណ
ជាដម្រចើននលង។ ក៏ប ុខ្នត ខ្ុំដៅខ្ត្រិនបានឮចដរែើយខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវការ។ 

 ម្ររិនោ និងខ្ុំចូលចិត្តនាំកូនៗរបស់ដយើងដៅដលងឧទ្សានករសានដរួយខ្ដលាន
ចំង្យពីរបីដា សងពីផទះរបស់ដយើង ឧទ្សានដនាះានដោ្សះថា សុីោភ័ញ។ ដៅឧទ្សានដនាះ 
ានរ៉ៃូដលើខូសសទ័រ (រដទ្ះដភែើងករសានដដលើអាកាស) ខ្ដល្ំជាងដគបងអស់ដៅសហរដឋអាដររិក 
ដហើយជា្រែតា ដយើងដៅទ្ីដនាះពីរបីដងកនុងរួយឆ្សំ។ ដពលដនាះវាជាលាងសចនលងសុម្រកដហើយ 
ដហើយខ្ុំម្រត្ូវផតល់ចដរែើយដៅម្រពឹកនលងច័នទ។ ខ្ុំបានគិត្ថា វាជាការលអខ្ដលខ្ុំគួរដ្វើអ្វីខ្ដល
លំខ្ហរចិត្តគំនិត្របស់ខ្ុំបនតិចសិន ដហើយខ្ុំក៏បានសដម្ររចចិត្តនាំម្ររិនោដៅឧទ្សានដនាះដៅ
លាងសចនលងសុម្រកដនាះ។ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្ឈរត្ម្ររង់ជួរ ដោយរិនបានគិត្អ្ំពីការ
សដម្ររចចិត្តខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវដ្វើដៅម្រពឹកនលងច័នទ ម្រសាប់ខ្ត្ភាលសរៗដនាះខ្ុំបានដឹងថាម្រត្ូវដ្វើអ្វី។ វា
ចសាស់ដូចជានលងអ្ីញ្ចឹង។ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានានបនទូលរកកាន់ខ្ុំ ដហើយខ្ុំបានសដម្ររច
ចិត្តបនតដ្វើជំនួញជារួយម្រកុរហ ុនចាស់របស់គ្ត្់។ ដត្ើអ្នកដឹងដទ្? ម្រកុរហ ុនលែីរបស់ត្ំណាង
អ្នកលក់ដនាះ បានដួលរំលំខ្ត្កនុងរយៈដពលពីរបីខ្ខខ្ត្ប ុដណា្សះ។ 

 ដូដចនះ ដនះគឺជាគនែឹះយ សងសំខន់សម្រាប់ភាពដជាគជ័យ គឺការអ្្ិសាឋសន! ដហើយ
ការអ្្ិសាឋសនដោយដម្របើវិញ្ញសណ ជាញឹកញាប់វាជួយឱសយអ្វីៗានដំដណើរការលអម្របដសើរ ដហើយ
អ្នកក៏អាចដ្វើការសដម្ររចចិត្តម្រត្ឹរម្រត្ូវ ម្រពរទំងទ្ទ្ួលបានយុទ្ធសាស្រសតដ៏លាក់កំបាំង ខ្ដល
អ្នកម្រត្ូវការដដើរសបីទ្ទ្ួលបានភាពដជាគជ័យ។

«ចូរអ្្ិសាឋសនឥត្ឈប់ឈរ» (១ ដលសសា ូនិក ៥ ១៧) 

  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 

 

 
 
 

 

 



ក្ំណប់ទ្ទ្ពយ្

ជំពូក្ ៧ 
ក្ំណប់ទ្ទ្ព្យ 

ខ្ុំដៅចាំនលងខ្ដលខ្ុំបានជួបខ្រនជាដលើកដំបូង។ គ្ត្់បានឈរដៅជួរដម្រកាយបងអស់
កនុងម្រកុរជំនុំ ជារួយបងបអូនជីដូនរួយរបស់ខ្ុំដោ្សះ ដជននីហវឺ។ ដម្រកាយរកខ្ុំបានដឹងថា 
ពួកដគកំពុងខ្ត្ខ្សវងយល់ចិត្តដលែើរគ្្ស។ តាររយៈការបង្ហសញអាកបសបកិរិយរបស់ខ្រន ខ្ុំដឹង
ថាគ្ត្់ានអាររែណ៍រិនម្រសណុកកនុងចិត្តដទ្។ តារការពិត្ គ្ត្់ានអាររែណ៍ដលើសពីរិន
ម្រសណុកកនុងចិត្តដៅដទ្ៀត្។ ដម្រកាយរកខ្ុំបានដឹងថា ម្រកុរជំនុំរបស់ដយើងខុសខ្បែកពីម្រកុរ
ជំនុំខ្ដលគ្ត្់បានចូលរួរ។ ប ុខ្នត ដៅដពលគ្ត្់ចាប់ដផតើរឮអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ គ្ត្់ចាប់
ដផតើរានអាររែណ៍្ូរបនតិច ដហើយដៅទ្ីបំផុត្គ្ត្់ក៏បានដរៀបការជារួយបងបអូនជីដូនរួយ
របស់ខ្ុំ។

ដៅដពលដនាះខ្រនានចាកសរម្របខ្ហល១,៤០០ហិកតា ដៅកណាដសលរដឋអ្ូនហយ ូ 
ដហើយវាកំពុងខ្ត្រិនានដំដណើរការលអដនាះដទ្។ តារពិត្ គ្ត្់រិនអាចរកម្របាក់ចំណូលបាន
ពីវា ដហើយគ្ត្់ានការម្រពួយបាររភយ សងខលសំង។ ប ុខ្នតដៅដពលគ្ត្់បនតឮអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់
ម្រពះ និងរដបៀបខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធអាចជួយដល់អ្នកដជឿបាន គ្ត្់បានជួបដជននីហវ ឺ
ដហើយបាននិយយថា «បងចង់ថាវសយត្ង្វសយដទ្វដង»។ ដជននីហវឺភាញសក់ដផអើលយ សងខលសំង ប ុខ្នត
ក៏រំដភើបផងខ្ដរ។ ដហើយពួកដគបានដ្វើដូដចនះ។

ដៅឆ្សំដនាះ ទ្ិននផលរបស់ពួកដគដៅដលើនផទដី១,៤០០ហិកតាដខ្ដល បានទ្ទ្ួល
ផល១២៨%ដលើសពីឆ្សំរុន។ តារពិត្ ពួកដគទ្ទ្ួលបានទ្ិននផលខពស់ខលសំង រហូត្ដល់ពួកដគ
អាចទ្ិញឡានលែី និងកសិោឋសនរួយដទ្ៀត្ដោយដម្របើសាច់ម្របាក់សុទ្ធ ានន័យថាគ្ត្់ាននផទ
ដី្ំជាងរុន ដដើរសបីោំដំណាំដៅឆ្សំដម្រកាយ។ ខ្រនរំដភើបខលសំងណាស់! គ្ត្់បាននិយយថា 
ឪពុករបស់គ្ត្់ម្រត្ូវចំណាយដពល១០ឆ្សំ ដដើរសបីទ្ិញកសិោឋសនលែីដនាះ ដហើយគ្ត្់វិញអាច

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ទ្ិញវាដោយសាច់ម្របាក់សុទ្ធ។ ដូដចនះ ខ្ុំក៏បានសួរខ្រនថា ដរឿងដនះវាដកើត្ដ ើងយ សងដូចដរតច 
ដហើយសុំគ្ត្់ម្របាប់ដរឿងដនះដល់ខ្ុំ។

វាហ្ក់ដូចជា បនាទសប់ពីខ្រននិងដជននីហវឺចាប់ដផតើរថាវសយត្ង្វសយដទ្វដងរក ពួកដគ
ក៏បានអ្្ិសាឋសនសុំម្រពះឱសយបង្ហសញពួកដគអ្ំពីអ្វីខ្ដលពួកដគម្រត្ូវដ្វើ។ ខ្រនបាននិយយថា នលង
រួយដៅដពលខ្ដលគ្ត្់កំពុងខ្ត្ដរើលគំនរសំបុម្រត្ខ្ដលគ្ត្់ខ្ត្ងខ្ត្ទ្ទ្ួលបានជាដរៀងរល់
នលង ដហើយភាគដម្រចើនវាជាការផសាយ ណិជជករែដល់កសិករ គ្ត្់បានដបាះកាត្ត្ូចរួយចូល
កនុង្ុងសំររ ដហើយគ្ត្់ម្រសាប់ខ្ត្ានអាររែណ៍ថា គួរខ្ត្ដរីសកាត្ដនាះរកវិញ។ កាត្ដនាះ
រិនានអ្វីពិដសសដទ្ វាជាការផសាយ ណិជជករែរួយដទ្ៀត្អ្ំពីឧបករណ៍កសិករែ។ កាត្
ដនាះអ្ដញ្ជើញកសិករឱសយចូលរួរការម្របជុំរួយ ដដើរសបីពិភាកសាអ្ំពីឧបករណ៍លែីដនាះ។

ខ្រនានអាររែណ៍ជំរុញយ សងចខ្រែកឱសយចូលរួរការម្របជុំដនាះ ដហើយបនាទសប់ពីគ្ត្់
បានដៅចូលរួរដហើយ គ្ត្់បានទ្ិញឧបករណ៍ខ្ដលដគបានផសាយ ណិជជករែដនាះ។ 
ឧបករណ៍ដនាះគឺជាផលិត្ផលលែីរួយដៅដលើទ្ីផសារខ្ដលជាឧបករណ៍ជំនួយដល់ការោំដុះ 
ខ្ដលទក់ទ្ងនឹងការោំម្រគ្ប់ពូជ និងការដរៀបចំដី។ ខ្រនបានពសាយរពនសយល់ខ្ុំ អ្ំពីដហត្ុ
ផលវិទ្សាសាស្រសតខ្ដលវាានម្របសិទ្ធភាពកនុងការបដងកើនទ្ិននផលដំណាំ ប ុខ្នតខ្ុំតារគ្ត្់ខ្លង
ទន់បនាទសប់ពីគ្ត្់បានពនសយល់ខ្ុំបាន ក់កណាដសលរក។ ប ុខ្នតគ្ត្់យល់អ្ំពីវាចសាស់ ដហើយ
ការដនះជាការសំខន់។ ខ្រនបានម្របាប់ខ្ុំថា គ្ត្់ជាកសិករទ្ីពីរខ្ដលបានទ្ិញឧបករណ៍លែី
ដនះដៅរដឋអ្ូនហយ ូដៅដពលដនាះ។ ខ្រនដហើយ ឧបករណ៍លែីដនាះបានជួយដល់ខ្រន ជាលទ្ធ
ផលគ្ត្់ទ្ទ្ួលបានទ្ិននផល១២៨%ដម្រចើនជាងឆ្សំរុន។ ខ្រនបនតទ្ិញដីបខ្នថរដទ្ៀត្ ដហើយ
សពវនលងដនះគ្ត្់ានចាកសររប់ ន់ហិកតា។ ឥ ូវដនះ គ្ត្់ានទ្ីបនាទសល់ជាដម្រចើនអ្ំពីរដបៀប
ខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានជួយដល់គ្ត្់ កនុងការសដម្ររចចិត្តខ្ដលជួយជំរុញគ្ត្់ដលឿន
ជាងអ្វីខ្ដលគ្ត្់បាននឹកសា្សន។

ដូដចនះ ដត្ើខ្រនបានផ្លសស់ខ្ម្របចាកសរខ្ដលរិនផតល់ម្របាក់កនម្ររ ដៅជាចាកសរខ្ដលផតល់
ម្របាក់ចំដណញដម្រចើនដោយរដបៀបណា? គ្ត្់បានដ្វើតារការខ្ណនាំរបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ។ អ្វីខ្ដលគួរឱសយដសាកសាតសយដនាះគឺថា ានម្រគិសតបរិស័ទ្ជាដម្រចើនខ្ដលបានឮដរឿងដនះ
ដហើយ ដហើយពួកដគដៅខ្ត្រិនបានដឹងថា ដរឿងដនះវាបានដកើត្ដ ើងដោយរដបៀបណា ដហើយ
ដនះជារូលដហត្ុខ្ដលខ្ុំគិត្ថា វាជាការសំខន់ខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវសរដសរដសៀវដៅដនះ។ ម្រគិសត
បរិស័ទ្ភាគដម្រចើននឹងអ្បអ្រថា ម្រពះជាាចសស់ពិត្ជាអ្សាចសរសយខលសំងណាស់ ពួកដគទ្ទ្ួលសាគសល់ថា 



ក្ំណប់ទ្ទ្ពយ្
ដរឿងដនះបានដកើត្ដ ើងដោយសារម្រទ្ង់ ប ុខ្នតរិនបានដឹងថា ម្រត្ូវដ្វើវាឱសយដកើត្ដ ើងរតងដទ្ៀត្
ដោយរដបៀបណាដទ្។ ដហើយក៏ានម្រគិសតបរិស័ទ្រួយចំនួនដទ្ៀត្ខ្ដលបានយល់ខុសអ្ំពី
ម្រពះជាាចសស់ ដហើយបានបដនាទសសម្រទ្ង់សម្រាប់បញ្ហសរបស់ពួកដគ។ ខ្ុំបានឮពួកដគដម្រចើនខ្ត្
និយយថា «ដត្ើម្រពះដៅឯណា? ខ្ុំរិនដឹងថា ដហត្ុអ្វីបានជាម្រទ្ង់រិនជួយខ្ុំដនាះដទ្។»

ខ្ុំសងសឃឹរថា រកដល់ដពលដនះអ្នកបានដឹងអ្ំពីរដបៀបរួចដហើយ ប ុខ្នតម្រត្ូវចាំផងខ្ដរ
ថា ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះានដំដណើរការដោយសារចសាប់ រិនខ្រនដោយសារការដម្របាសម្របណី
ដទ្។ ម្រពះជាាចសស់រិនបានដម្រជើសដរីសថា អ្នកណាម្រទ្ង់នឹងម្របទនពរ ដហើយអ្នកណាម្រទ្ង់នឹង
រិនម្របទនពរដនាះដទ្។ ខ្រនរិនខ្រនជាា្សក់កនុងចំដណាររនុសសសដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដលម្រពះជា
ាចសស់បានដម្រជើសដរីស ដហើយគ្ត្់ក៏រិនលអពិដសសដលើសជាងអ្នកដនាះខ្ដរ។ អ្នកានសិទ្ធិ
ម្រសបចសាប់ដូចជាខ្រនផងខ្ដរ ដៅកនុងម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ។ ដូចខ្ដលអ្នកណាក៏ានសិទ្ធិសាប
ដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជ និងោំដំណាំ ដៅតារចសាប់ននការសាបដម្រ ះ និងោំដុះ ដៅកនុងម្រពះរជសយរបស់
ម្រពះ អ្នកដជឿខ្ដលដឹងអ្ំពីរដបៀបដម្របើម្របាស់ចសាប់ននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ ក៏ទ្ទ្ួលបានម្របដយជន៍
ពីចសាប់ដនះផងខ្ដរ។ អ្នកគឺជាសាជិកា្សក់ននម្រគួសាររបស់ម្រពះ និងជាពលរដឋា្សក់ននម្រពះ
រជសយរបស់ម្រពះ ដហើយអ្នកានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានអ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលម្រទ្ង់ាន។ 

ដដូចនះ ទ្កុឱសយខ្ុមំ្របាបអ់្នកអ្ពំរីលូដហត្ខុ្ដលម្របជារស្រសតជាដម្រចើនរបសម់្រពះ ទ្ទ្លួ
បានភាពបរជយ័កនងុជីវតិ្របសព់កួដគ។ ពកួដគរនិបានដងឹអ្ពំរីដបៀបម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ
ានដដំណើរការដទ្ ដហើយពកួដគករ៏និបានដងឹអ្ពំីរដបៀបសាតសបម់្រពះសរូដសៀងរបសម់្រពះផង 
ខ្ដរ។

ម្រពះអ្ាចសស់ជាម្រពះដ៏វិសុទ្ធរបស់ជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្ល ខ្ដលបានដលាះអ្នកានម្រពះ
បនទូលថា: ដយើងដនះដហើយជាម្រពះអ្ាចសស់ជាម្រពះរបសអ់្នក ដយើងដម្របៀនម្របដៅអ្នក
អ្ពំអី្វខី្ដលានម្របដយជន៍ដល់អ្នក ដយើងខ្ណនាំអ្នកឱសយដដើរកនុងាគ្ សខ្ដលអ្នក
កំពុងខ្ត្ដដើរ។

ដអ្សាយ ៤៨ ១៧

ដជាគជ័យរបស់ខ្រនរិនខ្រនបានរកពីការគិត្របស់គ្ត្់ដទ្។ វាបានរកពីយុទ្ធ
សាស្រសតលអឯករបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដម្រ ះខ្រនបានោនជំហ្នអ្នុវត្តតារចសាប់ននម្រពះ
រជសយរបស់ម្រពះ ដហើយគ្ត្់ និងភរិយរបស់គ្ត្់បានពសាយរចាំសាតសប់ការខ្ណនាំរបស់ម្រពះ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ និងការជួយរបស់ម្រទ្ង់ទក់ទ្ងនឹងគដម្រាងការ។ ខ្ុំចង់ឱសយអ្នកសរដសរចូល
កនុងដសៀវដៅកំណត្់ម្រតារបស់អ្នកដូចខងដម្រការ៖

 ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសរុធម្នេសព្ម្ងក្រ! 
 គ្្សនអ្វខី្ដលខលសងំជាងការានគដម្រាងការខ្ដលបានរកពមី្រពះវិញ្ញសណដ៏វសិទុ្ធដទ្។ 
ដបើគ្្សនគដម្រាងការដទ្ សុបនិដៅខ្ត្ជាសបុនិ ប ខុ្នតដបើានគដម្រាងការ ដយើងអាចកសាង
សបុនិឱសយដលចជារបូរងដ ើងបាន។

 ម្រគួសាររួយអាចម្រសនរថា ពួកដគានផទះដ៏លអម្របណិត្រួយ ខ្ដលានបនទប់ដគង
ដម្រចើន ានទ្ីធាលសរស់ដៅ្ំទ្ូលាយ ានផទះបាយដ៏្ំទ្ំដនើបរួយ នងិានការត្ុបខ្ត្ងដ៏ម្រសស់
សាអសត្។ ប ុខ្នត ដពលដនាះវាម្រគ្ន់ខ្ត្ជាការម្រសនរ ឬជារូបភាពរួយខ្ត្ប ុដណា្សះ។ រូបភាពដនាះម្រត្ូវ
ខ្ត្បានគូររចនាដ ើងឱសយដៅជាបែង់ ឬជាគដម្រាងរួយ។ ដៅដពលអ្នកសាងសង់ានបែង់
ដហើយ គ្ត្់អាចសាងសង់ផទះដនាះបាន។ ដោយសារដហត្ុផលណារួយ ម្រគិសតបរិស័ទ្ភាគ
ដម្រចើនានចិត្តគំនិត្ដូចម្របអ្ប់សំបុម្រត្។ ដៅដពលខ្ដលពួកដគអ្្ិសាឋសន និងសុំលុយខ្ដល
ពួកដគម្រត្ូវការពីម្រពះជាាចសស់ ដូចត្ម្ររូវការរបស់ខ្រនផងខ្ដរ ពួកដគម្រគ្ន់ខ្ត្រំពឹងថា លុយ
ខ្ដលពួកដគម្រត្ូវការដនាះនឹងដលចដ ើងដៅកនុងម្របអ្ប់សំបុម្រត្របស់ពួកដគ ឬកាន់ខ្ត្យ សប់
ជាងដនះដៅដទ្ៀត្ដនាះ ពួកដគម្រគ្ន់ខ្ត្រំពឹងថា នឹងាននរណាា្សក់ឱសយលុយដល់ពួកដគ។ ពួក
ដគរិនបានដឹងអ្ំពីដំដណើរការខ្ដលដ្វើឱសយពួកដគទ្ទ្ួលបានអ្វីខ្ដលពួកដគម្រត្ូវការដនាះដទ្។

 ខ្រនដហើយ ដំបូងដយើងម្រត្ូវានរូបភាព។ ក៏ប ុខ្នត ានដំដណើរការខ្ដលដ្វើឱសយរូបភាព
ដនាះអាចកាលសយជាការពិត្ ខ្ដលអ្នកពិត្ជាអាចរីករយជារួយវាបាន។ ដដើរសបីឱសយវាអាចដកើត្
ដ ើងបាន គឺម្រត្ូវានគដម្រាងការ ឬយុទ្ធសាស្រសត។ ទ្ុកឱសយខ្ុំម្របាប់អ្នកឧទហរណ៍រួយ។ 
ម្របសិនដបើខ្ុំម្របាប់អ្នកថា ខ្ុំអាចជួយអ្នកដោះម្រសាយបញ្ហសហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបានយ សងឆប់
រហ័ស និងឱសយអ្នកយកម្រកោស និងប ៊ិករបស់អ្នក ដដើរសបីដម្រត្ៀរសរដសរអ្វីខ្ដលអ្នកម្រត្ូវដ្វើ ដនាះ
អ្នកនឹងយកម្រកោស និងប ៊ិករបស់អ្នកដចញរក ដហើយដម្រត្ៀរចាំសាតសប់ និងកត្់អ្វីខ្ដលខ្ុំនឹង
ម្របាប់អ្នក។ ខ្ុំចង់និយយបនតដទ្ៀត្ថា សម្រាប់រនុសសសភាគដម្រចើនខ្ដលកំពុងខ្ត្អានដសៀវដៅ
ដនះ អ្វីខ្ដលខ្ុំនឹងម្របាប់អ្នក នឹងអាចបនធូរភាពតានត្ឹងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ម្រពរទំងអាច
ជួយអ្នកឱសយានដសរីភាពពីបំណុលរុនបំណាច់ឆ្សំដនះ។ ឥ ូវដនះ អ្នកអាចកាន់ប ៊ិកកាន់ខ្ត្



ក្ំណប់ទ្ទ្ពយ្
ខ្ណនជាងរុន និងកាន់ខ្ត្យកចិត្តទ្ុកោក់សាតសប់ជាងរុន ដដើរសបីកុំឱសយរំលងអ្វីខ្ដលខ្ុំនឹង
ម្របាប់អ្នក។

ចដរែើយពិត្ជាសារញ្ញខលសំងណាស់ ចាំខ្ុំពនសយល់។ ម្រគ្ន់ខ្ត្រកម្របាក់ចំដណញសុទ្ធ
កនុងឆ្សំដនះឱសយបាន១០លានដុលាលសរ។ អ្នករុខជាសរែឹងដរើលរុខខ្ុំរួយសនទុះ ដហើយចាប់ដផតើរ
ដសើចត្ិចៗ។ បនាទសប់រកខ្ុំសនែត្ថា ការខ្ដលអ្នកដសើចត្ិចៗបានន័យថា ១០លានដុលាលសរវា
រិនម្រគ្ន់ដទ្ ដូដចនះខ្ុំក៏និយយបខ្នថរថា «ខ្រនដហើយ ដបើ១០លានដុលាលសររិនម្រគ្ន់ដទ្ អ្ីញ្ចឹ
ងរកឱសយបាន២៥លានដុលាលសរដៅ»។ រកដល់ចំណុចដនះ អ្នករិនម្រត្ឹរខ្ត្ដសើចត្ិចៗដទ្ គឺអ្នក
ដសើចយ សងឮៗខ្ត្រតង។ ដហត្ុអ្ីវ? ទ្ុកឱសយខ្ុំពនសយល់។ សម្រាប់រនុសសសភាគដម្រចើន ១០លាន
ដុលាលសរពិត្ជាអាចជួយពួកដគឱសយានដសរីភាពពីបំណុលបាន ប ុខ្នតពួកដគដសើចត្ិចៗ ពីដម្រ ះ
ពួកដគរិនធាលសប់នឹកម្រសនរថា ពួកដគអាចរកបាន១០លានដុលាលសរកនុងរយៈដពលខ្ត្១ឆ្សំដទ្។ 
ដពលឮចំនួនដល់ដៅ២៥លានដុលាលសរ វាដ្វើឱសយពួកដគអ្ស់សំដណើច ដោយសារខ្ត្ចំនួនដនះ
កាន់ខ្ត្ឆងសយដលើសពីអ្វីខ្ដលពួកដគគិត្ថា ពួកដគអាចានលទ្ធភាពដ្វើបាន។

 ប ុខ្នត សូរម្រសនរដរើលថា ខ្ុំានម្រកុរហ ុននាំដចញរួយ ដហើយខ្ុំផតល់ម្របាក់១,០០០
ដុលាលសរដល់អ្នក សម្រាប់ការដវចខចប់បាល់ោក់កនុងម្របអ្ប់ ដដើរសបីនាំដចញដៅដម្រៅម្របដទ្ស។ 
ឧបាថា អ្នកអាចដវចខចប់បាល់៥០០ម្របអ្ប់កនុងរួយនលង ដហើយខ្ុំចុះកិចចសនសាជារួយអ្នក
១២ខ្ខ ដោយផតល់កនម្ររដខ្ដល។ ឧទហរណ៍រួយដនះ ដរៀងបំដផែើសពីការពិត្បនតិចដហើយ ក៏
ប ុខ្នតវានឹងជួយឱសយអ្នកយល់។

 ឥ ូវដនះ សនែត្ថា អ្នកពិត្ជាានកិចចសនសាដនះពិត្ខ្រន ដហើយខ្ុំដៅខ្ត្និយយ
ដខ្ដលដូចខ្ដលខ្ុំបាននិយយដលើកដំបូង គឺថាអ្នកម្រត្ូវរកម្របាក់ចំណូលសុទ្ធឱសយបាន១០
លានដុលាលសររហូត្ដល់ឆ្សំដម្រកាយ ដត្ើអ្នកនឹងដឆែើយត្ប
យ សងដរ ចវិញ? ឥ ូវដនះ ម្របខ្ហលជាអ្នករិនដសើចត្ិចៗ
ដទ្ៀត្ដទ្។ ផទុយដៅវិញ អ្នកនឹងខ្ម្រសកដោយអ្ំណរ និង
ការរំដភើបជំនួសវិញ។ ដហត្ុអ្វី? ពីដម្រ ះអ្នកអាចរកម្របាក់
ចំនួន១០លានដុលាលសរយ សងង្យម្រសួល ជារួយកិចច
សនសាខ្បបដនាះ។ ការពិត្ ការរកម្របាក់ឱសយបាន២៥លាន
ដុលាលសរក៏អាចជាការង្យម្រសួល ដហើយការរកម្របាក់ឱសយ
បាន១០០លានដុលាលសរក៏អាចដៅរួចបានខ្ដរ។ ដត្ើអ្វីបានផ្លសស់បតូរ? អ្វីខ្ត្រួយគត្់ខ្ដលផ្លសស់ 

ខ្ញុំចងន់ិយយមតងសរៀរ ខ្ញុំ
េិរថាអនកព្រូវដរឮវាជាថ្មី
មតងសរៀរ៖ ព្រះជាម្ចាស់
ម្នដផ្នក្រសព្ម្បអ់នក! 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

បតូរគឺ អ្នកានគដម្រាង។ ដូចអ្វីខ្ដលខ្ុំធាលសប់បាននិយយរួចរកដហើយ អ្នកណាក៏អាចចាប់ម្រត្ី
បានខ្ដរ ឱសយខ្ត្ម្រពះដយស ូបង្ហសញទ្ីកខ្នែង និងរដបៀបខ្ដលម្រត្ូវរកម្រត្ី។ ឥ ូវដនះ ដល់ដវនអ្នក
វិញរតង។ ដពលណាអ្នកានគដម្រាង ជាគដម្រាងខ្ដលជួយអ្នក ឱសយអាចដឃើញខែួនឯងដ្វើអ្វី
រួយបាន ដនាះអ្នកអាចដោះម្រសាយបញ្ហសរបស់អ្នកបានដហើយ។

 ដយើងសាគសល់ចសាស់នូវគដម្រាងការខ្ដលដយើងបានដម្រគ្ងទ្ុក សំរប់អ្នករល់គ្្ស ជា
គដម្រាងការខ្ដលផដល់ដសចកដីសុខសានតដល់អ្នករល់គ្្ស គឺរិនខ្រនឱសយអ្នករល់គ្្សម្រត្ូវដវទ្នា
ដទ្។ ដយើងនឹងផដល់ដសចកដីសងសឃឹរ និងអ្នាគត្លអឱសយអ្នករល់គ្្ស - ដនះជាម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះ
អ្ាចសស់ (ដយដរា ២៩ ១១)។

 ខ្ុំចង់និយយរតងដទ្ៀត្ ខ្ុំគិត្ថាអ្នកម្រត្ូវខ្ត្ឮវាជាលែីរតងដទ្ៀត្ ៖ ម្រពះជាាចសស់ាន
ខ្ផនការសម្រាប់អ្នក!

 ពីរបីខ្ខរុនដនះ ខ្ុំបានានឯកសិទ្ធិជួបជារួយនដគូរបស់ខ្ុំា្សក់ ដៅម្រកុរជំនុំរបស់
ដយើង ដពលខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្បដម្រងៀន។ ពួកដគបានរកជួបខ្ុំដៅដពលចប់ដវនថាវសយបងគំ ដហើយ
បានសួរសំណួរខ្ុំរួយ ឬខ្ុំគួរខ្ត្និយយថាជាការខ្លែងរួយ។ «វារិនានម្របសិទ្ធភាពដទ្។ ខ្ុំ
បានសាបដម្រ ះម្រគ្ប់ពូជរបស់ខ្ុំ ដហើយបានម្រពរដម្រពៀងគ្្សជារួយសាវសរីខ្ុំ ថាដយើងនឹង
ទ្ទ្ួលបានសត្វដម្របើសដោ្សលរួយកសាល ខ្ត្ខ្ុំរិនបានទ្ទ្ួលវាដទ្។» គ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំអ្ំពី
រដបៀបខ្ដលគ្ត្់បានសាបដម្រ ះ ដដើរសបីបានសត្វដម្របើសរួយកសាល ជាដម្របើសដោ្សល និងជា
ដម្របើសខ្ដលង្យម្រសួលបាញ់។ ដូដចនះ ខ្ុំក៏សួរសំណួរបខ្នថរ ដហើយចុងដម្រកាយបានសួរគ្ត្់
ថា ដត្ើគ្ត្់បានដឃើញដម្របើសដនាះ រុននលងខ្ដលគ្ត្់បានដៅបរបាញ់ខ្ដរឬដទ្។ គ្ត្់បាន
ដឆែើយថា ៖ «ចាស ានសត្វដម្របើសរួយដូចសត្វដម្របើសខ្ដលខ្ុំបានសាបដម្រ ះចង់បាន បាន
រកឈរដៅចំដ ះរុខរបស់ខ្ុំ កនុងចាងសយខ្ដលខ្ុំអាចបាញ់វាបាន។» 

 បនាទសប់ពីបានឮដូដចនះ ខ្ុំានការភាញសក់ដផអើលបនតិច ដហើយខ្ុំបានសួរគ្ត្់ថាានដរឿង
អ្វីដកើត្ដ ើងបនាទសប់រកដទ្ៀត្។ គ្ត្់បាននិយយថា គ្ត្់បានត្ម្ររង់ចំសត្វដម្របើសដនាះដហើយ 
ប ុខ្នតគ្ត្់បានសុំឱសយរិត្តរបស់គ្ត្់ជួយដសដរ៉ៃកាំដភែើងបាញ់សត្វរបស់គ្ត្់ ដោយគ្ត្់បាន
សនែត្ថារិត្តគ្ត្់បានដសដរ៉ៃវារួចដហើយ គ្ត្់រិនបានពិនិត្សយដរើលវារតងដទ្ៀត្ដទ្ ដហើយគ្ត្់ក៏
បានបាញ់ខុស។ ដពលបានឮដូដចនះ ខ្ុំយល់ថាវាចសាស់ណាស់ វាពិត្ជាានម្របសិទ្ធភាព ប ុខ្នត
សម្រាប់គ្ត្់ វារិនដូដចា្សះដទ្។



ក្ំណប់ទ្ទ្ពយ្
 ខ្ុំគិត្ថាានអ្នកដជឿជាដម្រចើនបានរកដល់កខ្នែងដនះ។ ដោយសារដហត្ុផលណា
រួយ ពួកដគរិនបានយល់ចសាស់អ្ំពីដំដណើរការ ជាខ្ផនកខ្ដលពួកដគម្រត្ូវដ្វើ កនុងដពលម្របរូល
ផល។ ខ្ុំបានពនសយល់គ្ត្់ថា ម្រពះជាាចសស់បានដ្វើខ្ផនករបស់ម្រទ្ង់រួចដហើយ ប ុខ្នត គ្ត្់បានដ្វើ
ខុសខ្ផនករបស់គ្ត្់។ អ្នកដឃើញដទ្ ម្រពះជាាចសស់អាចម្របទនគដម្រាងការរកឱសយអ្នក ប ុខ្នតអ្នក
ម្រត្ូវដ្វើខ្ផនករបស់អ្នក ដដើរសបីឱសយគដម្រាងការដនាះបានសដម្ររច។ វាជាកិចចការរួរគ្្សរវាងម្រពះជា
ាចសស់ និងអ្នក!

ម្រពះរជសយននសាថសនបររសុខដម្របៀបបីដូចជាកំណប់ខ្ដលដគកបទ់្កុដៅកនុងខ្ម្រសរួ
យ។ ានបុរសា្សក់រកកំណប់ដនាះដឃើញ ដហើយកប់ទ្ុកវិញ។ គ្ត្់ានចិត្តដម្រត្ក
អ្រជាខលសំង ក៏ដចញដៅលក់ម្រទ្ពសយសរសបត្តិទំងប ុនា្សនខ្ដលគ្ត្់ាន យកម្របាក់ទ្ិញ
ដីខ្ម្រសដនាះ។

ា សថាយ១៣៤៤

ានដសចកតីពិត្ជាដម្រចើនអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះដៅកនុងខគរពីរដនះ! ជាដំបូង ដយើង
កំណត្់និយរន័យនន កសយកំណប់ជារុនសិន។ ដយងតារវចនានុម្រករ កំណប់គឺជាម្រទ្ពសយដ៏
ានត្នរែម្រគប់ម្របដភទ្។ ដូដចនះកំណប់រិនខ្រនសុទ្ធខ្ត្ជាាសដនាះដទ្។ វាអាចជាអ្វីខ្ដលអ្នក
ម្រត្ូវការដៅដពលដនះ។ ដូដចនះ ខគរពីរដនះចង់និយយថា ម្រពះរជសយននសាថសនបររសុខដម្របៀប
បីដូចជាកំណប់ ឬអ្នកអាចនិយយថា អ្វីៗម្រគប់យ សងខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការសម្រាប់ជីវិត្ គឺាន
ដៅកនុងម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ។ ដត្ើម្រពះរជសយរបស់ម្រពះដៅឯណា? ដៅកនុងខគរពីរដនះ ម្រពះដយស ូ
ានបនទូលថា ដគកប់ទ្ុកដៅកនុងខ្ម្រសរួយ។ ដវា សវ! ដត្ើអ្នករិនចង់ដឹងថាខ្ម្រសដនាះដៅឯណាដទ្
ឬ? ខ្រនដហើយ ដំណឹងលអគឺថា ម្រពះដយស ូបានម្របាប់ដយើងថាខ្ម្រសដនាះដៅឯណា និងរដបៀបរក
កំណប់ខ្ដលបានកប់ទ្ុកដៅកនុងខ្ម្រសដនាះ។

 ម្របសិនដបើដយើងដៅដរើលដរឿងម្របថា្សអ្ំពីម្រគ្ប់ពូជ ដៅា សកុស ៤ ដយើងដឃើញថា ម្រពះ
ដយស ូបដម្រងៀនអ្ំពីរដបៀបខ្ដលជំដនឿដុះដ ើងដៅកនុងចិត្តរបស់រនុសសស។ ម្រទ្ង់បានដម្របៀបដ្ៀប
ចិត្តរបស់រនុសសសដៅនឹងដី ដហើយម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះដៅនឹងម្រគ្ប់ពូជខ្ដលបានសាបដម្រ ះ
ដៅកនុងដី។ ដោយដម្របើការដម្របៀបដ្ៀបដូចគ្្ស ខ្ុំអាចសនែត្ថា ដីដៅកនុងា សថាយ ១៣ ាន
អ្ត្ថន័យដូចគ្្ស គឺត្ំណាងឱសយចិត្តរបស់រនុសសស។ ខ្ុំចង់ចំណាយដពលរួយខ្ភែត្ ដដើរសបីរំលឹក
អ្នកអ្ំពីដរដរៀនខ្ដលដយើងបានដរៀនដៅជំពូកទ្ី៦ ដយើងទំងអ្ស់គ្្សបានដកើត្ជាលែីខង
ឯវិញ្ញសណ វិញ្ញសណរនុសសសរបស់ដយើងបានកាលសយជាខ្ត្រួយជារួយម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

អ្នុញ្ញសត្ឱសយដយើងអាចយល់ពីគំនិត្របស់ម្រពះជាាចសស់បាន។ ដូដចនះ ដយើងអាចទ្ទ្ួលបាន
កំណប់ខ្ដលបានកប់ទ្ុកដៅកនុងខ្ម្រស ដហើយវាក៏រួរបញ្ចូលអ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលម្រពះជាាចសស់
ានផងខ្ដរ ដូចខ្ដលដយើងបានរួរគ្្សខ្ត្រួយជារួយម្រទ្ង់កនុងវិញ្ញសណ។ 

អ្វីៗខ្ដលខ្ភនកដរើលរិនដឃើញ អ្វីៗខ្ដលម្រត្ដចៀកសាដសប់រិនឮ និងអ្វីៗខ្ដលចិត្ត
រនុសសសនឹករិនដល់ដនាះ ម្រពះជាាចសស់បានដរៀបចំទ្ុកសំរប់អ្ស់អ្នកខ្ដលម្រសឡាញ់
ម្រពះអ្ងគ ។ ម្រពះជាាចសស់បានសំខ្ដងឱសយដយើងដឹងអ្ំពីគដម្រាងការដ៏លាក់កំបាំងដនាះ 
តាររយៈម្រពះវិញ្ញសណ ដសបិត្ម្រពះវិញ្ញសណដឈវងយល់អ្វីៗទំងអ្ស់ សូរសបីខ្ត្ជំដៅម្រពះ
ហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់ក៏ម្រទ្ង់ដឈវងយល់ខ្ដរ។ ចំដ ះរនុសសសដលាក គ្្សន
នរណាយល់អ្ំពីរនុសសសបាន ដម្រៅពីវិញ្ញសណខ្ដលដៅកនុងខែួនដគដនាះដទ្។ រីឯម្រពះជា
ាចសស់ក៏ដូដចា្សះខ្ដរ គ្្សននរណាា្សក់យល់អ្ំពីម្រពះអ្ងគបាន ដម្រៅពីម្រពះវិញ្ញសណរបស់
ម្រពះជាាចសស់ដនាះដ ើយ។ ចំដ ះដយើង ដយើងពុំបានទ្ទ្ួលវិញ្ញសណដលាកីយ៍ដទ្ គឺ
ដយើងបានទ្ទ្ួលម្រពះវិញ្ញសណខ្ដលរកពីម្រពះជាាចសស់ ដដើរសបីឱសយសាគសល់អ្វីៗខ្ដលម្រពះ
អ្ងគដម្របាសម្របទនរកដយើង។ 

១ កូរិនលូស ២ ៩ ១២

 បនាទសប់រកដៅ ១ កូរិនលូស ២ ១៦ បានបខ្នថរថា ដយើងានចិត្តគំនិត្របស់ម្រពះ
ម្រគិសត! ម្រពះដយស ូបានបញ្ជសក់ថា កំណប់ដនះដៅកខ្នែងណា ដៅកនុង លូកា ១៧២០ ២១។

ម្រពះរជសយម្រពះជាាចសស់រិនខ្រនរក តារខ្បបខ្ដលរនុសសសអាចដរើលដឃើញនឹងខ្ភនក
បានដ ើយ...ចូរដឹងថា ម្រពះរជសយម្រពះជាាចសស់សថិត្ដៅកណាដសលចំដណារអ្នករល់គ្្ស
ដហើយ។ 

លូកា ១៧២០ ២១

បងបអូនរិនម្រជាបដទ្ឬថា រូបកាយរបស់បងបអូន ជាម្រពះវិហ្ររបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធខ្ដលគង់ដៅកនុងបងបអូន ជាម្រពះវិញ្ញសណខ្ដលបងបអូនបានទ្ទ្ួលពីម្រពះជាាចស
ស់។ បងបអូនរិនខ្រនជាាចសស់ដលើខែួនឯងដទ្ៀត្ដទ្ ដសបិត្ម្រពះអ្ងគបានបង់នលែយ សង
ដម្រចើនដលើសលប់ ដដើរសបីដលាះបងបអូន។ ដហត្ុដនះចូរដម្របើរូបកាយរបស់បងបអូន ដដើរសបី
ដលើកត្ដរកើងសិរីរុងដរឿងរបស់ម្រពះជាាចសស់។

១ កូរិនលូស ៦ ១៩ ២០



ក្ំណប់ទ្ទ្ពយ្
ដូដចនះ ខ្ុំសូរសដងខបនូវអ្វីខ្ដលខ្ុំចង់និយយ៖

ម្នកុំណប់សៅកនញងអនក! 
ដត្ើានកំណប់ដម្រចើនប ុណា្សដៅ? ានកំណប់ដម្រចើនដលើសហួសពីកតីសុបិនដ៏រហិា

របស់អ្នកដៅដទ្ៀត្! ានកំណប់ដម្រចើនរប់រិនអ្ស់!

ម្រពះជាាចសស់អាចដ្វើអ្វីៗទំងអ្ស់ ហួសពីដសចកដីសុំ និងហួសពីអ្វីៗខ្ដលដយើងនឹក
គិត្ ដោយសារឫទធសនុភាពរបស់ម្រពះអ្ងគខ្ដលបំដពញសករែភាពដៅកនុងដយើង។

ដអ្ដភសូ ៣ ២០

     ឥ ូវដនះ ដយើងម្រត្ូវបដម្រងៀនខែួនឯងឱសយដ្វើអ្វីខុស
ខ្បែកពីរុន។ កំណប់ម្រទ្ពសយដនះដលើសពីអ្វីខ្ដលដយើង
អាចនឹកសា្សនដល់! ជា្រែតា ដៅដពលដយើងម្រត្ូវការ
អ្វីរួយ ឬម្រត្ូវការជំនួយ ដយើងបានបដម្រងៀនខែួនឯងឱសយ
ដៅរកវាដៅខងដម្រៅខែួនដយើង។ ប ុខ្នត ឥ ូវដនះ ម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដលជាម្រពះជាាចសស់ ម្រទ្ង់គង់ដៅកនុង
ដយើង ដហើយម្រទ្ង់ជាជំនួយរបស់ដយើង។ ដយើងបាន
ពិភាកសារួចដហើយ អ្ំពីរដបៀបខ្ដលដយើងអាចទ្ទ្ួល
បានការខ្ណនាំ និងការលាក់កំបាំង តាររយៈការ
អ្្ិសាឋសនដោយដម្របើវិញ្ញសណ ឬការអ្្ិសាឋសនជាភាសា

ដនទ្។ ប ុខ្នតានរនុសសសជាដម្រចើនពិបាកយល់អ្ំពីសារៈសំខន់ននជំនួយខ្ដលរិនអាចកាត្់នលែ
បានរួយដនះ ឬពិបាកយល់ថាម្រពះជាាចសស់ពិត្ជាចង់កាលសយជាចដរែើយដៅកនុងម្រគប់ខ្ផនកនន
ជីវិត្របស់ពួកដគខ្រនឬ។

 ប ុខ្នតដៅដពលអ្នកដកើត្ជាលែី អ្នកបានកាលសយដៅជាសាជិកននម្រគួសាររបស់ម្រពះជា
ាចសស់ និងកាលសយជាម្របជារស្រសតននម្រពះរជសយរបស់ម្រទ្ង់។ ម្រទ្ង់បានម្របទនអ្វីៗម្រគប់យ សងខ្ដល
ម្រទ្ង់ានឱសយអ្នករួចដហើយ! តារការពិត្ ដៅលូកា ១២៣២ និយយថា គ្្សនដហត្ុផលអ្វី
ខ្ដលអ្នកម្រត្ូវភ័យខលសច ឬភិត្ភ័យដទ្ ដម្រ ះម្រពះវរបិតារបស់អ្នកសពវម្រពះហឫទ្័យម្របទនម្រពះ
រជសយរកឱសយអ្នករល់គ្្សដហើយ។ ម្រពះរជសយអ្វីដៅ? គឺម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់!

មិរតសម្លាញ់សអើយ កុំណប់
ទុំងសនះជារបស់អនកស ើយ េឺ
ព្រះរាជាយរបស់ព្រះទុំងមូល! 
ព្រះជាម្ចាស់មិនបដនថមអវីសរៀរ 
សៅសលើអវីដដលព្រង់ ន
ព្បទនដលអ់នករួចស ើយសរ។ 
អនកម្នវាទុំងអស់រួចស ើយ! 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 កុំខលសចអ្ី ម្រកុរដ៏ត្ូចរបស់ខ្ុំដអ្ើយ! ម្រពះបិតារបស់អ្នករល់គ្្ស សពវម្រពះហឫទ្័យ
ម្របទនម្រពះរជសយរកឱសយអ្នករល់គ្្សដហើយ។» (លូកា ១២៣២)

 រិត្តសាលសញ់ដអ្ើយ កំណប់ទំងដនះជារបស់អ្នកដហើយ គឺម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ
ទំងរូល! ម្រពះជាាចសស់រិនបខ្នថរអ្វីដទ្ៀត្ ដៅដលើអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់បានម្របទនដល់អ្នករួចដហើយ
ដទ្។ អ្នកានអ្វីៗទំងអ្ស់រួចដហើយ! ានរនុសសសជាដម្រចើនដ្វើហ្ក់ដូចជាពួកដគរំខនម្រពះជា
ាចសស់ណាស់ ម្របសិនដបើពួកដគឱសយម្រទ្ង់ ក់ព័នធជារួយជីវិត្ម្របចាំនលងរបស់ពួកដគ។ ប ុខ្នត ដនះ
ជាភាពលងង់ដ្លស។ ម្របសិនដបើខ្ុំម្របាប់អ្នកថា អ្នកជាពលរដឋអាដររិក ដហើយអ្នកនិយយថា «អ្ ូ
ខ្ុំអ្ត្់ដឹងផង។ ដបើខ្ុំដបើកហ្ងរួយដៅកខ្នែងដនះ ខ្ុំខលសចរំខនដល់ដគ ខ្ុំខលសចទយយក
ម្របដយជន៍ម្រសបចសាប់កនុងនារជាពលរដឋា្សក់ ខ្ដលអ្នុញ្ញសត្ឱសយខ្ុំដបើកហ្ងរួយដៅទ្ី
ដនះ។» កនុងនារជាពលរដឋា្សក់ អ្នកានសិទ្ធិម្រសបចសាប់ និងឯកសិទ្ធិទំងអ្ស់ខ្ដលម្របដទ្ស
ទំងរូលផតល់ឱសយអ្នក។ ទំងអ្ស់គឺជារបស់អ្នក! ចូរកុំរខ្រក។ ចូរទ្ទ្ួលយកម្របដយជន៍ម្រសប
ចសាប់ទំងអ្ស់ខ្ដលជារបស់អ្នក!

 ដហត្អុ្វីបានជាម្រពះរជសយរបស់ម្រពះដម្របៀបម្របដចូដៅនងឹកណំប់?

 ដម្រ ះម្របសិនដបើអ្នកទ្ទ្ួលបានចំដណះដឹងពីសាថសនសួគ៌ អ្នកអាចដឹងថាម្រត្ូវដ្វើអ្វីកនុង
ម្រគប់សាថសនភាពទំងអ្ស់ ដោយទ្ទ្ួលបានយុទ្ធសាស្រសតលអឯក និងរិន្រែតាពីម្រទ្ង់។ ខ្ុំនឹង
ម្របាប់ឧទហរណ៍រួយដទ្ៀត្ខ្ដលបង្ហសញអ្ំពីរដបៀបខ្ដលវាានដំដណើរការ។

 ដៅដពលម្ររិនោ និងខ្ុំចាប់ដផតើរដរៀនអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ ជីវិត្របស់ដយើងបាន
ផ្លសស់ខ្ម្របយ សងខលសំង។ ការទ្ទ្ួលបានដសរីភាពពីបំណុល ដម្របៀបដូចជាបានទ្ទ្ួលខសយល់
អាកាសបរិសុទ្ធ ដហើយជីវិត្របស់ដយើងបានបំដពញដោយកែិនម្រកអ្ូបលែីទំងម្រសុង។ ការទ្ិញ
ដីខ្ដលានទ្ំហំ៥៥ហិចតាដោយសាច់ម្របាក់សុទ្ធ ហ្ក់ដូចជាការយល់សបតិរួយ វាពិត្ជា
អ្សាចសរសយខ្រនខ្ទ្ន ប ុខ្នតដយើងដៅខ្ត្ម្រត្ូវការផទះរួយខនងដៅដលើដីដនាះ ដហើយដយើងពិត្ជារិន
ដឹងថាម្រត្ូវចាប់ដផតើរពីណាដៅដទ្។ ប ុខ្នត ដយើងបានចាប់ដផតើរអ្្ិសាឋសន និងខ្សវងរករដបៀប
ខ្ដលដយើងអាចានផទះដៅដលើដីដនាះ។ ដយើងដជឿជាក់ថាម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធនឹងជួយដយើង។ 

 ដោយរិនចង់ជំ ក់បំណុលដគទំងម្រសុង ដយើងចាប់ដផតើរខ្សវងយល់អ្ំពីរដបៀប
ដផសសងៗដដើរសបីសាងសង់ផទះ។ រដបៀបរួយកនុងចំដណាររដបៀបជាដម្រចើនដទ្ៀត្ខ្ដលដយើងអាច
ានផទះដ៏លអរួយ ដោយានត្នរែដថាកជាង គឺការទ្ិញផទះរ ូរុលពីដរងចម្រក។ ផទះរ ូរុលរិន
ខ្រនជាផទះខ្ដលអាចចល័ត្បានដទ្ វាជាផទះសាងសង់ដ ើងតារខ្ផនកដផសសងៗដៅដរងចម្រក 



ក្ំណប់ទ្ទ្ពយ្
បនាទសប់រកដគយកខ្ផនកទំងដនាះផគុំចូលគ្្សដៅដលើដីរបស់ដយើង។ ផទះទំងដនះានគុណភាព
លអដូចផទះខ្ដលសាងសង់តាររដបៀប្រែតា ប ុខ្នតវាានត្នរែដថាកជាង ដោយសារវិ្ីសាស្រសត
សាងសង់ម្របកបដោយម្របសិទ្ធភាពខ្ដលដគដម្របើដៅដរងចម្រក។ ដូដចនះ ដយើងបានដម្រជើសដរីស
ម្រកុរហ ុនសាងសង់ផទះរ ូរុលពីរបីម្រកុរហ ុន និងដរើលរ ូត្ផទះរ ូរុលខ្ដលពួកដគាន។ បនាទសប់
ពីការម្រសាវម្រជាវ និងបានដរើលផទះរ ូរុលរួយចំនួនរក ដយើងានអាររែណ៍ថាដយើងនឹងទ្ិញ
ផទះរ ូរុលរួយ ដហើយបានដម្រជើសដរីសម្រកុរហ ុន និងរ ូត្ផទះខ្ដលដយើងចង់បាន ខ្ដលដយើង
គិត្ថាវាលអដៅដលើដីរបស់ដយើង។ ដយើងបានដម្រត្ៀរខែួនរួចរល់ដដើរសបីចុះហត្ថដលខ បនាទសប់ពី
ដយើងម្រត្លប់រកផទះវិញ ដម្រកាយពីបានអ្្ិបសាយដៅសននិបាត្ការបដម្រងៀនកូនដៅផទះដៅរដឋវឺ
ជីដនៀ។ ដយើងបានយកគដម្រាងទ្ិញផទះដនាះដៅជារួយដយើង ដម្រ ះដយើងគិត្ថាដយើងអាច
ពិភាកសាកខ្នែងលរអិត្ណារួយខ្ដលដយើងអាចរំលង ដហើយដដើរសបីម្របាកដថាដយើងពិត្ជាទ្ិញ
ផទះដនាះពិត្ខ្រន រុនដពលដយើងចុះហត្ថដលខដលើកិចចសនសាដនាះ។

 ខ្ុំរិនបានចាំថាដគបានអ្ដញ្ជើញដយើងឱសយដៅអ្្ិបសាយដៅសននិបាត្ដៅរដឋវឺជីដនៀ
ដនាះដោយរដបៀបណាដទ្ ប ុខ្នតខ្ុំចាំថាដគបានអ្ដញ្ជើញដយើងឱសយសា្សក់ដៅជារួយម្រគួសាររួយ
ខ្ដលបដម្រងៀនកូនដៅផទះ ដៅដពលដយើងដៅទ្ីដនាះ។ ដពលដយើងដៅដល់ផទះដ៏លអម្របណិត្
របស់ពួកដគ និងបានជួបពួកដគជាដលើកដំបូង ដយើងបានសរដសើរផទះរបស់ពួកដគ។ ដពល
ដយើងជខ្ជកដលងជារួយពួកដគ ខ្ុំបានដឹងថាពួកដគបានសាងសង់ផទះដនះដោយខែួនឯង។ 
ដំបូង ខ្ុំភាញសក់ដផអើលជាខលសំង។ ខ្ុំបានសួរពួកដគថា «ដត្ើអ្នកជាអ្នកដ  សការសាងសង់ផទះឬ?»។ 
ពួកដគដឆែើយថា «អ្ត្់ដទ្»។ បុរសជាបតីបានម្របាប់ដយើងថាគ្ត្់ជាគណដនយសយករដៅម្រកុរហ ុន
ដ៏្ំរួយដៅកនុងម្រសុក។ ខ្ុំបានសួរគ្ត្់ថា «ដត្ើអ្នកដឹងអ្ំពីរដបៀបសាងសង់ផទះដោយខែួនឯង
ដោយរដបៀបណា?»។

 ពួកដគចាប់ដផតើរម្របាប់ដយើងដរឿងរ សវដផសសងៗ ដហើយដៅកនុងការសនទនារបស់ដយើង ខ្ុំ
បានម្របាប់ពួកដគថាដយើងក៏កំពុងខ្ត្សាងសង់ផទះរបស់ដយើងផងខ្ដរ ដហើយដយើងនឹងចុះហត្ថ
ដលខដលើកិចចសនសាបនាទសប់ពីដយើងម្រត្លប់ដៅផទះវិញ។ ពួកដគរំដភើបដពលបានឮដូដចា្សះ ដហើយ
ចាប់ដផតើរសួរដយើងអ្ំពីផទះលែីរបស់ពួកដយើង។ ដយើងចាប់ដផតើរម្របាប់ពួកដគអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់
ម្រពះ និងការផ្លសស់ខ្ម្របននជីវិត្របស់ដយើង។ ដយើងបានខ្ចករំខ្លកអ្ំពីការខ្ដលដយើងបានទ្ិញ
ដី៥៥ហិកតាដោយសាច់ម្របាក់សុទ្ធ និងចិត្តរំដភើបរបស់ដយើងជារួយនឹងផទះលែីដៅដលើដីដនាះ។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ដយើងបានម្របាប់ពួកគថា ដយើងបានយកគដម្រាងផទះលែីដនាះរកជារួយដយើងខ្ដរ 
ដហើយពួកដគបានសុំដយើងដរើលគដម្រាងផទះលែីដនាះ។ ដយើងានចិត្តរីករយកនុងការបង្ហសញវា 
និងសាតសប់រត្ិដយបល់របស់ពួកដគទក់ទ្ងនឹងគដម្រាងផទះលែីរបស់ដយើង។ ដូដចនះ ដយើងបាន
ដៅយកគដម្រាងដនាះ លាវាោក់ដលើត្ុផទះបាយ និងអ្ងគុយដរើលវាទំងអ្ស់គ្្សដៅទ្ីដនាះ។ 
រិនយូរប ុនា្សន ភរិយរបស់គ្ត្់បាននិយយថា «ដទ្ កខ្នែងដនះត្ូចដពកដហើយ។» «អ្នកម្រត្ូវ
ការផទះបាយ្ំជាងដនះ» «ដត្ើអ្នកានបានគិត្អ្ំពីផទះដនះ ដពលកូនៗរបស់អ្នក្ំដ ើងខ្ដរ
ឬដទ្? កនុងនារជាម្រគូគង្វសល អ្នកម្រត្ូវការទ្ីកខ្នែងករសានត្ំជាងដនះ»។ ជាទ្ូដៅអ្វីខ្ដល
សំខន់ដនាះគឺ ពួកដគបានបង្ហសញដយើងថាផទះដនះរិនខ្រនជាផទះខ្ដលដយើងម្រត្ូវសាងសង់ដទ្ 
ដហើយដយើងយល់ម្រសបជារួយម្រគប់ចំណុចខ្ដលពួកដគបានដលើកដ ើង។ «អ្ីញ្ចឹង ដត្ើដយើង
អាចសាងសង់ផទះខ្ដល្ំជាងដនះជារួយទ្ឹកម្របាក់ខ្ដលដយើងាន បានយ សងដូចដរតច
ដៅ?» ពួកដគបាននិយយថា «វាង្យម្រសួលដទ្»។ «សាងសង់វាដោយខែួនឯង!» ដពលខ្ុំ
បានឮដូដចា្សះ ខ្ុំចង់ខ្ត្ដសើច។ «ខ្ុំសាងសង់ផទះដោយខែួនឯង?» ខ្ុំបាននិយយដូដចា្សះ ដម្រ ះ
ខ្ុំដឹងថាខ្ុំគ្្សនបទ្ពិដសា្អ្វីទក់ទ្ងនឹងការសាងសង់ផទះដទ្! ប ុខ្នត ពួកដគចាប់ដផតើរដលើក
ទ្ឹកចិត្តពួកដយើង ដោយម្របាប់ពួកដយើងថា វារិនពិបាកដពកដទ្។ ពួកដគបានម្របាប់ដយើងអ្ំពី
ដសៀវដៅរួយកសាលខ្ដលានចំណងដជើងថា សនសសំម្របាក់បានរហូត្ដល់៥០,០០០ដុលាលសរ ឬ
ដម្រចើនជាងដនះ ដោយដ្វើជាអ្នកដ  សការទ្ូដៅរបស់អ្នកផ្ទសល់៖ រដបៀបដរៀបចំគដម្រាង ដ  សការបនត 
និងសាងសង់ផទះកនុងកតីសុបិនរបស់អ្នក ដោយ វ៉ៃរិន វី ដជហគឺ។

 ដូដចនះ ដៅដពលដយើងម្រត្លប់រកដល់ផទះវិញ ដយើងបានសដម្ររចចិត្តរិនចុះហត្ថ
ដលខដលើកិចចសនសាសាងសង់ផទះរ ូរុលដនាះ។ ដយើងបានករែង់ទ្ិញដសៀវដៅដនាះ និងបាន
អានវា ដោយគិត្អ្ំពីជំពូកនីរួយៗខ្ដលដយើងបានអាន។ ដយើងក៏ចាប់ដផតើរដរើលគដម្រាងផទះ
ផ្ទសល់ខែួនផងខ្ដរ។ ទ្ីបំផុត្ដយើងបានរកដឃើញគដម្រាងផទះខ្ដលដយើងម្រសលាញ់ ដហើយបាន
ចាប់ដផតើរខ្បងខ្ចកវាឱសយដៅជាខ្ផនការរួយជំហ្នរតងៗ។ ដយើងក៏បាននិយយជារួយរិត្ត
ភកតិ និងរនុសសសដនទ្ដទ្ៀត្ខ្ដលធាលសប់សាងសង់ផទះផងខ្ដរ។ ដៅទ្ីបំផុត្ ដយើងបានសដម្ររច
ចិត្តថា ដយើងអាចដ្វើវាបាន! ដយើងបានដរើលគដម្រាងសាងសង់ផទះ ដហើយសួរខែួនឯងថា «ដត្ើ
ដយើងអាចដ្វើអ្វីដោយខែួនឯង ដដើរសបីអាចសាងសង់ផទះដនះតារគដម្រាងលវិការបស់ដយើង?»។ 
រិនគួរឱសយដជឿ ខ្ុំបានសដម្ររចចិត្តថា ខ្ុំអាចត្ដភែើងកនុងផទះទំងរូលបាន សូរសបីខ្ត្ខ្ុំរិនខ្ដល
ធាលសប់ត្ដភែើងពីរុនរកដសាះ។ រិត្តរបស់ខ្ុំា្សក់ខ្ដលដចះត្ដភែើង បានម្របាប់ខ្ុំថា វាង្យម្រសួល
ដទ្ ដហើយគ្ត្់នឹងបង្ហសញខ្ុំអ្ំពីរដបៀបត្ដភែើង។



ក្ំណប់ទ្ទ្ពយ្
 ដោយសារខ្ុំជាប់រវល់ជារួយរុខជំនួញរបស់ខ្ុំ ម្ររិនោបានសដម្ររចចិត្តថាគ្ត្់
នឹងដ្វើជាអ្នកដ  សការទ្ូដៅ ដ្វើការជារួយអ្នកដ  សការបនតរបស់ដយើង។ ដយើងបានជួលអ្នកដ  ស
ការបនត សាងសង់ដម្រគ្ងផទះរបស់ដយើង ដហើយអ្វីខ្ដលដៅដសសសល់គឺដម្រសចដលើដយើង។ អ្វី
ខ្ដលបានដកើត្ដ ើងបនាទសប់ដទ្ៀត្ គឺជាដពលដវលាដ៏តានត្ឹងបំផុត្ ដហើយក៏រំដភើបបំផុត្ដៅកនុង
ជីវិត្របស់ដយើងផងខ្ដរ។ សដងខបឱសយខែីរក ដយើងបានសាងសង់ផទះរួយខ្ដលានទ្ំហំដទ្វដង
ដលើសពីផទះរ ូរុល។ ដយើងានទវសរដ្វើអ្ំពីដឈើ កម្រាលឥដឋដ្វើអ្ំពីដឈើ ទ្ូោក់ចានដ៏ម្រសស់
សាអសត្ដ្វើអ្ំពីដឈើដៅកនុងផទះបាយ ម្រពរទំងានឧបករណ៍ផទះបាយលែីៗខ្ដលដ្វើពីខ្ដកអ្ ៊ីណុ
ក។ ដយើងបានដ្វើការបា សន់ម្របាណចំនួនទ្ឹកម្របាក់ខ្ដលដយើងបានសនសសំ ដោយការសាង
សង់ផទះដោយខែួនឯង ខ្ដលានចំនួនជាង ២០០,០០០ដុលាលសរ!

 នលងដនះខ្ុំសបសាយចិត្តណាស់ ខ្ដលដយើង
បានសុំជំនួយពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធទក់ទ្ងនឹង

គដម្រាងសង់ផទះដនះ។ លទ្ធផលខ្ដលដយើងទ្ទ្ួល
បាន គឺដលើសពីអ្វីខ្ដលដយើងអាចម្រសនរថាដយើងអាច
ដ្វើបានដោយខែួនឯង។ ខ្ុំដៅខ្ត្ានអាររែណ៍ស្ប់
ខ្ស្ង អ្ំពីរដបៀបខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានដរៀបចំដំដណើរ
របស់ដយើងដៅរដឋវឺជីដនៀ និងឱសយដយើងជួបបតីម្របពនធ
ខ្ដលដទ្ើបខ្ត្សាងសង់ផទះរបស់ពួកដគរួច។ ខ្ុំដជឿ
ជាក់ថា ដបើរិនានការដនះដកើត្ដ ើងដទ្ ដយើង
ម្របខ្ហលជាបានសាងសង់ផទះរ ូរុលជារិនខនដទ្។ 

ខ្ុំរិនចង់និយយថាផទះរ ូរុលដនាះរិនលអដទ្ ក៏ប ុខ្នតរិនយូរប ុនា្សនវានឹងត្ូចដពកសម្រាប់ដយើ
ង។ ផទះខ្ដលដយើងបានសាងសង់ដៅខ្ត្ជាទ្ីបនាទសប់ខ្ដលខ្ុំដម្របើ ដដើរសបីបង្ហសញអ្ំពីរដបៀបខ្ដល
ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធនឹងជួយដល់អ្នក កនុងម្រគប់សាថសនភាព ផតល់ឱសយអ្នកនូវគដម្រាងការ និងការ
ខ្ណនាំខ្ដលដលើសពីការរំពឹងទ្ុករបស់អ្នក!

 ដូដចនះ ខ្ុំសូរនិយយរតងដទ្ៀត្...

 ម្រពះជាាចសសា់នគដម្រាងការសម្រាបអ់្នក!

 ប ុខ្នត អ្នកអាចនិយយថា «ដលាកម្រគូហ្កសរី ដរឿងដនះពិត្ជាលអទំងអ្ស់ ប ុខ្នតដៅា ស
ថាយ ១៣៤៤ ខ្ចងថា គដម្រាងដនះម្រត្ូវបានលាក់ទ្ុក!» បាទ្ ម្រត្ឹរម្រត្ូវដហើយ ដហើយវាបាន

ខ្ញុំដរងដរនិយយថា ក្រោក់
កុំ ុំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់  ន
ោក់រុកសព្ម្បអ់នក មិនដមន
ោក់ ុំងរអីនកស ះសរ! ម្រ
 តាុំងរស់សៅកនញងរងីងឹរ វា
មិន នដឹងអុំរីេសព្ម្ងក្រ
របស់ព្រះជាម្ចាស់សរ! 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

លាក់ទ្ុក ដដើរសបីជាម្របដយជន៍ដល់អ្នក។ សូរដរើលអ្វីខ្ដលម្រពះដយស ូានបនទូល ដៅា សថាយ 
១៣១០ ១១។

ដពលដនាះ ពួកសិសសសនាំគ្្សចូលរកជិត្ម្រពះអ្ងគទ្ូលសួរថា៖ ដហត្ុដូចដរដចបានជា
ម្រពះម្រគូានម្រពះបនទូលដៅកាន់បណាដសជន ដោយដម្របើ កសយម្របសា្សដូដចនះ ។ ម្រពះអ្ងគ
ត្បដៅដគវិញថា៖ រកពីម្រពះជាាចសស់បានដម្របាសម្របទនឱសយអ្នករល់គ្្សយល ់
គដម្រាងការដ៏លាក់កំបាំងរបស់ម្រពះរជសយ ននសាថសនបររសុខ រីឯអ្នកដនទ្វិញ ម្រពះអ្ងគ
រិនម្របទនឱសយយល់ដ ើយ។

ា សថាយ ១៣១០ ១១

ចំដណះដឹងដ៏លាក់កំបាំងដនះ គឺសម្រាប់អ្នក វារិនខ្រនសម្រាប់ារសាតាំង ឬ
សម្រាប់រនុសសសអាម្រកក់ខ្ដលដម្របើវាខុស ឬររំងគដម្រាងការរបស់ម្រពះជាាចសស់ដនាះ
ដ ើយ។ ម្រពះគរពីរនិយយថា ារសាតាំងនឹងផ្លសស់បតូរយុទ្ធសាស្រសតរបស់វា ម្របសិនដបើវាបាន
ដឹងអ្ំពីអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់កំពុងខ្ត្ដ្វើ។

ដយើងដម្របៀនម្របដៅអ្ំពីម្របាជាញសរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលម្រពះអ្ងគបងកប់ន័យទ្ុកតារ
គដម្រាងការដ៏លាក់កំបាំងរបស់ម្រពះអ្ងគ តាំងពីរុនកំដណើត្ពិភពដលាករកដរ ែះ គឺ
ម្រពះអ្ងគបានដម្រគ្ងទ្ុកថានឹងម្របទនសិរីរុងដរឿងរកដយើង។ គ្្សននរណាា្សក់កនុង
ចំដណារអ្នកម្រគប់ម្រគងរនុសសសដលាកដនះបានសាគសល់ម្របាជាញសរបស់ម្រពះអ្ងគដទ្។ 
ម្របសិនដបើដគពិត្ជាបានសាគសល់ខ្រន ដគរិនឆកសងម្រពះអ្ាចសស់ម្របកបដោយសិរីរុងដរឿង
ដនាះដ ើយ។

១ កូរិនលូស ២ ៧ ៨

ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្និយយថា ការលាក់កំបាំងរបស់ម្រពះជាាចសស់ បានលាក់ទ្ុកសម្រាប់អ្នក 
រិនខ្រនលាក់បាំងពីអ្នកដនាះដទ្! ារសាតាំងរស់ដៅកនុងទ្ីងងឹត្ វារិនបានដឹងអ្ំពីគដម្រាង
ការរបស់ម្រពះជាាចសស់ដទ្! វាម្រគ្ន់ខ្ត្អាចានម្របត្ិករែចំដ ះកិចចការខ្ដលម្រពះកំពុងដ្វើខ្ត្
ប ុដណា្សះ។ ដៅដពលវាបានដឹងថាានអ្វីកំពុងខ្ត្ដកើត្ដ ើង វាយឺត្ដពលបាត្់ដៅដហើយ! ដូដចនះ 
ដពលដម្រកាយ ដពលខ្ដលអ្នកានអាររែណ៍ម្រពួយបាររភ ដោយសារជិត្ដល់អ្ម្រធាម្រត្ដៅដហើយ 
ដហើយអ្នកដៅខ្ត្រិនទន់ទ្ទ្ួលបានចដរែើយខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការដទ្ៀត្ សូរចាំថា ម្រពះជាាចសស់



ក្ំណប់ទ្ទ្ពយ្
រិនខ្ដលយឺត្ដពលដទ្ ដហើយអ្វីខ្ដលអ្នកយល់ថា ជាការពនសាដពល គឺដដើរសបីជាម្របដយជន៍
ដល់អ្នក ចដរែើយដនាះនឹងរកសាទ្ុក រហូត្ដល់ដពលខ្ដលម្រត្ូវបង្ហសញឱសយអ្នកដឹង។

ម្រពះរជសយននសាថសនបររសុខ ដម្របៀបបីដូចជាកំណប់ខ្ដលដគកបទ់្កុដៅកនុងខ្ម្រសរួ
យ។ ានបុរសា្សក់រកកំណប់ដនាះដឃើញ ដហើយកបទ់្កុវញិ។ គ្ត្់ានចិត្តដម្រត្ក
អ្រជាខលសំង ក៏ដចញដៅលក់ម្រទ្ពសយសរសបត្តិទំងប ុនា្សនខ្ដលគ្ត្់ាន យកម្របាក់ទ្ិញ
ដីខ្ម្រសដនាះ។

  ា សថាយ ១៣ ៤៤

 ដយើងបានពិភាកសាអ្ំពីអ្វីជាខ្ម្រស ដហើយវាដៅកខ្នែងណា និងដហត្ុអ្វីបានជាកំណប់
ម្រត្ូវលាក់ទ្ុកដៅទ្ីដនាះ។ ដយើងក៏បានពិភាកសាអ្ំពីរដបៀបដយើងអាចសាតសប់ឮការអាល៌កំបាំងនន
ម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ តាររយៈការអ្្ិសាឋសនដោយដម្របើវិញ្ញសណ ឬការអ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្ និង
ការសាតសប់ម្រពះសូរដសៀងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ ប ុខ្នត ដៅានដគ្លការណ៍សំខន់រួយដទ្ៀត្
ខ្ដលអ្នកម្រត្ូវដឹង ខ្ដលានដៅកនុងម្រពះគរពីរ។ ការរិនដ្វើតារដគ្លការណ៍ដនះ បណាដសលឱសយ
គដម្រាងការដ៏លអ និងនលែលនូជាដម្រចើនរិនអាចដកើត្ដ ើង ដហើយអាចបណាដសលឱសយានការបំផែិច
បំផ្លសញយ សង្ងន់្ងរដល់ជីវិត្របស់រនុសសសជាដម្រចើនផងខ្ដរ។ ម្របសិនដបើអ្នកកត្់សាគសល់ដៅ
កនុងខគរពីរដនះ អ្នកដឃើញថា ដៅដពលបុរសដនាះឮអ្ំពីកំណប់ដនាះ ឬគំនិត្ដនាះ ឬការខ្ណនាំ
ដនាះ ឬគដម្រាងការរកពីម្រពះ គ្ត្់បានកប់វាទ្ុកវិញ។ គ្ត្់រិនបានដ្វើសករែភាពភាលសរៗដទ្! 
គ្ត្់រិនបានចាប់ដផតើរម្របាប់រិត្តភកតិ និងអ្នកជិត្ខងរបស់គ្ត្់ អ្ំពីអ្វីខ្ដលគ្ត្់បានឮពីម្រពះ
ជាាចសស់ ឬអ្ំពីគដម្រាងការលែីដ៏គួរឱសយរំដភើបរបស់គ្ត្់ភាលសរៗដទ្។ ម្រពះគរពីរម្របាប់ថា គ្ត្់បាន
កប់វាទ្ុកវិញ ដហើយដចញដៅ និងលក់អ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលគ្ត្់ាន ដហើយបនាទសប់រកទ្ិញ
ដីខ្ម្រសដនាះ។ ដបើនិយយយ សងសារញ្ញ គ្ត្់រិនចង់បង្ហសញទ្ីតាំងននកំណប់ដល់អ្នកដនទ្
ដ ើយ រហូត្ទល់ខ្ត្គ្ត្់បានកាលសយជាាចសស់ពិត្ននកំណប់ដនាះសិន។ តាររយៈការរង់ចាំ
រហូត្ទល់ខ្ត្គ្ត្់កាលសយជាាចសស់របស់វាសិន គ្ត្់ចង់ធានាថាគ្្សននរណាា្សក់លួចវាពី 
គ្ត្់។

 ម្រពះគរពីរក៏បង្ហសញថា ដៅដពលខ្ដលគ្ត្់រកដឃើញកំណប់ដនាះពីដំបូង គ្ត្់រិន
ទន់ានលទ្ធភាពម្រគប់ម្រគ្ន់ ដដើរសបីទ្ិញដីខ្ដលានកំណប់ដនាះដទ្ ដហើយគ្ត្់ម្រត្ូវឆែងកាត្់
ដំដណើរការរួយខ្ដលដរៀបចំគ្ត្់ឱសយរួចរល់ ដដើរសបីគ្ត្់អាចទ្ិញដីខ្ម្រសដនាះបាន។ ដគ្ល
ការណ៍រួយដនះ ដលើសពីលុយកាក់ និងការម្រគ្ន់ខ្ត្ទ្ិញអ្វីរួយ។ វាបដម្រងៀនដយើងពីដគ្ល



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ការណ៍ជីវិត្ដ៏សំខន់រួយ និងរដបៀបខ្ដលអ្នកម្រត្ូវដឆែើយត្បចំដ ះអ្វីខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធបង្ហសញដល់អ្នក ម្របសិនដបើអ្នកចង់ទ្ទ្ួលបានដជាគជ័យ។

 ម្រពះគរពីរម្របាប់ថា ដៅដពលអ្នកបានឮគំនិត្រួយ ឬការខ្ណនាំរួយ អ្នករិនម្រត្ូវបនត
ដ្វើដំដណើរដៅរុខដទ្ រហូត្ទល់ខ្ត្អ្នកានសរត្ថភាពកាន់កាប់វាសិន។ ខ្ុំគិត្ថា វាង្យ
ម្រសួលយល់អ្ំពីដគ្លការណ៍ដនះ ជារួយលុយកាក់។ ម្របសិនដបើអ្នករិនទន់ានលុយម្រគប់
ម្រគ្ន់ដដើរសបីទ្ិញដីខ្ដលានកំណប់ដទ្ អ្នករុខជារិនម្របាប់នរណាា្សក់ថាដីដនាះានកំណប់
ដទ្។ ម្របសិនដបើដំណឹងដនះដលចឮដៅដម្រៅ ដនាះនឹងានអ្នកដនទ្ទ្ិញដីដនាះរុនអ្នកជារិនខ
ន។ ផទុយដៅវិញ អ្នកនឹងដចញដៅ ដហើយដ្វើអ្វីខ្ដលអ្នកអាចដ្វើបាន ដដើរសបីបានលុយម្រគប់
ម្រគ្ន់ទ្ិញដីដនាះ ដោយរកសាការសាងសត្់អ្ំពីកំណប់ដនាះ។

 ដគ្លការណ៍ដនះអាចដម្របើបានជារួយដគ្លដៅ ឬការខ្ណនាំខ្ដលម្រពះជាាចសស់
បានម្របទនដល់អ្នក។ ជាដម្រចើនដលើក ម្រគិសតបរិស័ទ្រំលងដគ្លការណ៍ដនះតាំងពីដពលចាប់ដផតើ
រ។ ជាដម្រចើនដលើក ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបង្ហសញគំនិត្រួយដល់ដយើង រិនខ្រនដដើរសបីឱសយដយើងដ្វើ
សករែភាពភាលសរៗដទ្ ក៏ប ុខ្នត ដដើរសបីឱសយដយើងដម្រត្ៀរខែួនទ្ុកជារុន ដូដចនះដៅដពលឱកាសដនាះ
រកដល់ ដយើងពិត្ជាអាចចាប់យកឱកាសដនាះបាន។ ដំណាក់កាលននការដរៀបចំគឺជា
ដំដណើរការដ៏សំខន់បំផុត្ ននដំដណើរការទំងរូល។ ដៅកនុងកីឡា ការម្របកួត្ឈនះ ឬចាញ ់
អាម្រស័យដលើរដបៀបខ្ដលម្រកុរទំងរូលដ្វើការហវឹកហ្ត្់រុនដពលចូលម្របកួត្ ដៅដពលខ្ដល
រិនទន់ាននរណាា្សក់ដរើលពួកដគដៅដ ើយ។ ប ុខ្នត អ្នកយល់ម្រសបថា ការហវឹកហ្ត្់រិន
សបសាយដទ្។ វាគួរឱសយហត្់ដនឿយ និងអ្ស់កាលសំងខលសំងណាស់។ យ សងណារុិញ រនុសសសម្រគប់
គ្្សចូលចិត្តភាពរំដភើបរីករយននការម្របកួត្ ានហវូងរនុសសស្ំ ានពនែឺដភែើងភែឺ និងានភាព
រំដភើបននជ័យជំនះ។

 ជាអ្កុសល កតីសុបិនទំងដនាះខ្ម្របកាលសយជាការឈឺចាប់ និងទ្ុកខម្រពួយ ដៅដពលរិន
បានយកចិត្តទ្ុកោក់ចំដ ះការដរៀបចំ។ ខ្ុំរិនអាចម្របាប់អ្នកអ្ស់ពីរនុសសសខ្ដលខ្ុំបាន
ដឃើញ ខ្ដលជីវិត្របស់ពួកដគបានលិចលង់ ដោយសាររិនបានដឹងអ្ំពីដគ្លការណ៍រួយ
ដនះ។ ខ្ុំធាលសប់ដឃើញរនុសសសខ្ដលពិត្ជាទ្ទ្ួលបានការម្រតាស់ដៅពីម្រពះជាាចសស់ រនុសសសខ្ដល
ទ្ទ្ួលបានការចាក់ដម្របងតាំង ដចញដៅ និងចាប់ដផតើរម្រកុរជំនុំ ដៅដពលខ្ដលពួកដគរិនទន់
បានដម្រត្ៀរខែួនរួចរល់ខ្ផនកអាររែណ៍ ឬខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបញ្ចប់ដោយដម្រគ្ះរហនតរយ
ជំនួសឱសយភាពដជាគជ័យននសុបិននិរិត្តខ្ដលពួកដគាន។ ខ្ុំធាលសប់ដឃើញរនុសសសខ្ដលទ្ទ្ួល



ក្ំណប់ទ្ទ្ពយ្
បានគំនិត្អ្ំពីជំនួញពីម្រពះជាាចសស់ ដហើយដជឿជាក់ថាពួកដគនឹងទ្ទ្ួលបានដជាគជ័យ បាន
ចាកដចញពីការង្រដពញដពលរបស់ពួកដគ ដោយរិនដ្វើតារជំហ្នម្រត្ឹរម្រត្ូវ ឬការដរៀបចំ
ខែួនឱសយបានម្រត្ឹរម្រត្ូវ ដហើយទ្ីបំផុត្ ពួកដគបញ្ចប់ដោយការកសស័យ្ន។ ខ្ផនកដ៏ដម្រកៀរម្រកំនន
ដរឿងអ្ស់ទំងដនះ គឺថាពួកដគបានបដនាទសសម្រពះជាាចសស់ ដហើយរនុសសសខ្ដល ក់ព័នធ ពួកដគ
បានយល់ខុសរិនម្រត្ឹរខ្ត្ចំដ ះខែួនឯងដទ្ ក៏បានយល់ខុសចំដ ះម្រពះជាាចសស់ផងខ្ដរ។ ខ្ុំ
រិនដឹងថា ដហត្ុអ្វីបានជារនុសសសជាដម្រចើនគិត្ថា ដជាគជ័យអាចដកើត្ដ ើងកនុងរយៈដពលខ្ត្
រួយម្រពម្រពិចខ្ភនក។ ប ុខ្នត រនុសសសដយើងម្រត្ូវខ្ត្ទ្ទ្ួលការបដម្រងៀនអ្ំពីដំដណើរការននភាព
ដជាគជ័យ ខ្ដលានដៅកនុងខគរពីរដ៏សារញ្ញរួយដនះ។

ានរនុសសសបានរកជួបខ្ុំ ដហើយនិយយថា «ដលាកម្រគូ ម្រពះជាាចសស់បានម្របាប់ខ្ុំ
ថា ម្រកុរជំនុំដនះជាម្រកុរជំនុំរបស់ខ្ុំ»។ បនាទសប់រកដយើងខ្លងដឃើញគ្ត្់រកម្រកុរជំនុំដទ្ៀត្។ 
«ដលាកម្រគូ ម្រពះជាាចសស់បានម្របទនគំនិត្អាជីវករែដ៏លអរួយដល់ខ្ុំ»។ បនាទសប់រកដយើងបាន
ឮថាផទះរបស់ពួកដគបានចុះកនុងបញ្ជី ផទះលក់របស់ត្ំរួត្កនុងត្ំបន់ ដហើយឡានរបស់ពួកដគម្រត្ូវ
បានម្រកុរហ ុនរឹបអ្ូសយកវិញ។ ម្រពះជាាចសស់រិនសពវម្រពះហឫទ្័យឱសយដរឿងទំងដនះដកើត្ដ ើង
ចំដ ះអ្នកដទ្។

 ដៅដពលខ្ដលដយើងបានឮគំនិត្រួយពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ វារិនានន័យថា 
ដយើងម្រត្ូវដ្វើសករែភាពតារភាលសរៗដនាះដទ្។ ភាគដម្រចើន ដយើងម្រត្ូវលាក់ទ្ុកកតីសុបិនដនាះសិន 
ដហើយម្រត្ូវដម្រត្ៀរខែួន ដដើរសបីអាចកាន់កាប់កតីសុបិនដនាះបាន។ តារ្រែតា ដយើងរិនទន់ាន
ម្រគប់អ្វីទំងអ្ស់ខ្ដលដយើងម្រត្ូវការ ដដើរសបីដ្វើឱសយកតីសុបិនដនាះកាលយជាការពិត្ដទ្។ ការដរៀបចំ
អាចម្រត្ូវការដពលដវលារួយសបាតសហ៍ ឬរប់ឆ្សំ វាអាម្រស័យដលើអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានបង្ហសញ
អ្នកឱសយដ្វើ។ អ្នកម្រត្ូវខ្ត្យល់ថា ការដរៀបចំ និងដពលដវលាានសារៈសំខន់ដូច ឬានសារៈ
សំខន់ជាងគំនិត្ខ្ដលអ្នកទ្ទ្ួលបានពីម្រពះជាាចសស់ដៅដទ្ៀត្!

 សម្រាប់ខ្ុំផ្ទសល់ ខ្ុំទ្ទ្ួលការម្រតាស់ដៅឱសយម្របកាសដំណឹងលអតាំងពីអាយុ១៩ឆ្សំ។ 
ខ្ុំនិរិត្តដឃើញរូបភាពរួយខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្កាន់ម្រពះគរពីរ ដហើយម្រពះអ្ងគាចសស់ានបនទូលរក
កាន់ខ្ុំថា «ដយើងម្រតាស់ដៅឯង ឱសយម្របកាសម្រពះបនទូលរបស់ដយើង» ចំនួនបីដង។ វាជាបទ្
ពិដសា្ដ៏ពិត្សម្រាប់ខ្ុំ ដហើយវាានឥទ្ធិពលខលសំងណាស់។ ប ុខ្នត ម្រពះជាាចសស់រិនបានម្របាប់
ខ្ុំឱសយដៅចាប់ដផតើរម្របកាសម្រពះបនទូលដៅដពលដនាះភាលសរៗដទ្។ ផទុយដៅវិញ ម្រទ្ង់បានម្របាប់ខ្ុំ
ឱសយបនតការសិកសាដៅរហ្វិទ្សាល័យ។ អ្នកដឹងដទ្ ខ្ុំបានដចញពីវិទ្សាល័យដោយានរ្សយរ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ភាគ១.៣។ ខ្ុំជារនុសសសា្សក់ខ្ដលខ្សស់ដអ្ៀនខលសំង ដហើយជាសវាងដៅខ្កសបររនុសសសដម្រចើន។ ខ្ុំ
ចង់បញ្ជសក់ឱសយចសាស់ថា ខ្ុំរិនទន់ានភាពចាស់ទ្ុំម្រគប់ម្រគ្ន់ ដដើរសបីដរើលខ្លរកសារនុសសសដទ្! 
ដូដចនះ ខ្ុំបានចូលដរៀនបនតដៅរហ្វិទ្សាល័យ ដហើយវាពិបាក ពិត្ជាពិបាកខលសំង ប ុខ្នតខ្ុំបាន
ត្ស ូ ដហើយបានបញ្ចប់ការសិកសារយៈដពល៤ឆ្សំរបស់ខ្ុំ។

 ដៅដពលដចញពីរហ្វិទ្សាល័យ ខ្ុំឆងល់ថា ដត្ើវាដល់ដពលខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវម្របកាសម្រពះ
បនទូលដហើយឬដៅ។ ប ុខ្នត ម្រពះអ្ងគាចសស់បានម្របាប់ខ្ុំថា ម្រទ្ង់ចង់ឱសយខ្ុំដ្វើការជារួយម្រកុរហ ុន
ហិរញ្ញវត្ថុកនុងម្រសុករួយ ខ្ដលលក់ការធានារប់រង និងសនតិសុខ។ ដទះបីជាខ្ុំរិនសូវយល់ក៏
ដោយ ខ្ុំដឹងថាវាជាសដរែងរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដហើយខ្ុំក៏ម្រពរដ្វើការដៅទ្ីដនាះ។ ការង្រដនាះ
ពិបាកជាងការសិកសាដៅរហ្វិទ្សាល័យដៅដទ្ៀត្។ ខ្ុំម្រត្ូវទ្ូរស័ពទដៅអ្ត្ិលិជនជាដរៀងរល់
នលង ដហើយដរៀនយកឈនះភាពភ័យខលសចរបស់ខ្ុំចំដ ះរនុសសស។ ការរស់ដៅដោយពឹងខ្ផអកដលើ
កនម្ររដជើងសារពិត្ជាពិបាកខលសំងណាស់ ដបើនិយយឱសយម្រត្ង់ដៅ ខ្ុំចង់លាឈប់ពីការង្រដនាះ
សឹងខ្ត្រល់នលង ប ុខ្នត ខ្ុំដឹងថា ខ្ុំរិនម្រត្ូវលាឈប់ដទ្។ ទ្ីបំផុត្ បនាទសប់ពីពីរបីឆ្សំដម្រកាយរក ខ្ុំ
ពូខ្កដ្វើការង្រដនាះណាស់។ តារពិត្ ម្ររិនោ និងខ្ុំបានបដងកើត្ការិយល័យរួយខ្ដល
ទ្ទ្ួលបានចំណាត្់ថា្សក់ដលខរួយ កនុងចំដណារការិយល័យ៥,០០០ទ្ូទំងម្របដទ្ស 
ជារួយម្រកុរហ ុនខ្ដលដយើងបានដ្វើការជារួយ។
 ដៅដពលដនាះដហើយខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានម្របាប់ខ្ុំថា វាដល់ដពលខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវចាប់
ដផតើរដឹកនាំម្រកុរជំនុំដហើយ។ ដពលដនាះ ខ្ុំានអាយុ៤០ឆ្សំ។ វាម្រត្ូវការដពល២១ឆ្សំ ដដើរសបីឱសយ
ម្រពះជាាចសស់ដរៀបចំខ្ុំឱសយរួចរល់ ដដើរសបីបំដពញតារសុបិននិរិត្តខ្ដលខ្ុំបានទ្ទ្ួលកាលពី
អាយុ១៩ឆ្សំ។ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំចាប់ដផតើរដឹកនាំម្រកុរជំនុំ ដទ្ើបខ្ុំដឹងថា ដហត្ុអ្វីបានជាចាំបាច់
ម្រត្ូវានការដរៀបចចំដម្រចើនដរែ ះ។ ការដ្វើជាម្រគូគង្វសល ពិបាកជាងអ្វីខ្ដលខ្ុំធាលសប់គិត្ដៅដទ្ៀត្។ 
ប ុខ្នត ដោយសារខ្ុំបានទ្ទ្ួលការហវឹកហវឺនកនុងការដ្វើការជារួយរនុសសស និងការដោះម្រសាយ
ជារួយការបដិដស្ដៅកនុងអាជីវករែរបស់ខ្ុំ ខ្ុំអាចបនតដសា្សះម្រត្ង់ចំដ ះការម្រតាស់ដៅរបស់
ម្រពះជាាចសស់កនុងជីវិត្របស់ខ្ុំបាន។ រិនខ្រនម្រគប់កិចចការទំងអ្ស់ម្រត្ូវការដពលដវលា២១ឆ្សំ 
ដដើរសបីដរៀបចំខែួនឱសយរួចរល់ដដើរសបីអាចដ្វើវាដនាះដទ្ ប ុខ្នត ដគ្លការណ៍ននការដរៀបចំគឺដូចគ្្ស។ 
 ដោយសារដគ្លការណ៍ននការដរៀបចំ ខ្ុំចូលចិត្តសម្រាយខគរពីរដៅ ា សថាយ ១៣
៤៤ ដូចខងដម្រការ៖

ម្រពះរជសយននសាថសនបររសុខខ្ដលដៅកនុងអ្នក ផតល់ឱសយអ្នកនូវចំដណះដឹង ឬឱសយអ្នកអាច
ទ្ទ្ួលបានចំដណះដឹងដ៏អាល៌កំបាំង ឬអ្វីខ្ដលលាក់កំបាំងខ្ដលម្រពះជាាចសស់ម្រទ្ង់



ក្ំណប់ទ្ទ្ពយ្
ម្រជាបដឹង។ អ្នកអាចទ្ទ្ួលបានចំដណះដឹងដនះ តាររយៈម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្ដល
ជាម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលគង់ដៅកនុងអ្នក។ ដៅដពលបុរសា្សក់រកដឃើញ ឬឮអ្ំពីចំដណះ
ដឹងដ៏អាល៌កំបាំងដនះ វាដម្របៀបដូចជាកំណប់ម្រទ្ពសយសម្រាប់គ្ត្់ ឬជាចដរែើយខ្ដល
គ្ត្់ម្រត្ូវការ គ្ត្់កប់វាទ្ុកវិញដៅកនុងចិត្ត និងគំនិត្របស់គ្ត្់។ ដហើយបនាទសប់រក 
ដោយានចិត្តដម្រត្កអ្រជាខលសំង គ្ត្់ក៏ដចញដៅដោយានកាលសំងខលសំងកាលស ជារួយ
ការដរៀបចំដ៏ម្របយ័ត្នម្របខ្យង ដដើរសបីបនតខ្សវងរកទ្ិសដៅ និងការខ្ណនាំខ្ដលដបើក
បង្ហសញឱសយគ្ត្់ដឹង ដូដចនះគ្ត្់អាចកាន់ និងចាប់យកចដរែើយខ្ដលគ្ត្់ម្រត្ូវការ 
បាន។

  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

  

 



ក្ស្នលងដ៏ពិបាក្ននការដំស ើងតំស្ណង

ជំពូក្ ៨ 
ក្ស្នលងដ៏ពិបាក្ននការដំស ើងតំស្ណង 
រិត្តរបស់ខ្ុំា្សក់ដោ្សះ ដលាកម្រគូភីត្្ឺ និងភរិយរបស់គ្ត្់ដោ្សះ បិវ ខ្ដលជាម្រគូ

គង្វសលដៅម្រកុរជំនុំដ៏្ំរួយដៅម្របដទ្សនូខ្វលដហសស ង់ បានរកដលងសហរដឋអាដររិករយៈ
ដពលខែី។ ដពលដនាះគឺចំរដូវបុណសយណូខ្អ្ល ដហើយពួកគានគដម្រាងឈប់សម្រាកដៅរដឋខូ
 ូរ សដូស្រសពីង ដៅសណាឋសគ្រម្រប ដរួរ ដដើរសបីលំខ្ហកាយ និងរីករយជារួយដទ្សភាពណូខ្អ្ល
ដៅទ្ីដនាះ។ ម្របសិនដបើអ្នករិនធាលសប់បានដៅសណាឋសគ្រម្រប ដរួរដទ្ វាគឺជាររណីយោឋសនដ៏លអ
ម្របណិត្រួយដៅសហរដឋអាដររិក ខ្ដលដៅទ្ល់រុខដនាះានភនំលែជាដម្រចើន ដហើយដៅទ្ីដនាះ
ពួកដគលសបីខងការត្ុបខ្ត្ងសម្រាប់បុណសយណូខ្អ្ល។ ដលាកម្រគូភីត្្ឺបានទ្ូរស័ពទរកពួក
ដយើង និងម្របាប់ពួកដយើងថាពួកគ្ត្់នឹងដៅទ្ីដនាះ ដហើយបានសួរពួកដយើងថាដត្ើដយើងចង់
ចូលរួរជារួយពួកគ្ត្់ខ្ដរឬដទ្។ ដយើងបានឆក់យកឱកាសដនះ ដហើយបានចំណាយដពល
បីនលងយ សងរីករយដៅទ្ីដនាះជារួយពួកគ្ត្់។

ដៅដពលខ្ុំដៅជារួយដលាកម្រគូភីត្្ឺ ភាគដម្រចើនដយើងចំណាយដពលជាដម្រចើន
និយយអ្ំពីព័នធកិចចរបស់ដយើង ដោយសារគ្ត្់ជាា្សក់ដៅកនុងម្រកុរម្របឹកសាភិបាលរបស់
ដយើង ដហើយដនះក៏ជាដគ្លបំណងរួយននដំដណើររបស់គ្ត្់ដលើកដនះផងខ្ដរ។ ដយើងទំងពីរ
បាននិយយអ្ំពីគដម្រាងសម្រាប់ឆ្សំខងរុខ ដហើយម្រគ្ន់ខ្ត្ខ្ចករំខ្លកគំនិត្ដផសសងៗជារួយ
គ្្ស។ ដៅទ្ីបំផុត្ ដល់ដពលខ្ដលដយើងម្រត្ូវលាគ្្ស វាជាដពលដ៏ដម្រកៀរម្រកំសម្រាប់ដយើង 
ដោយសារដយើងជារិត្តលអនឹងគ្្ស។ ជា្រែតា ម្ររិនោ និងខ្ុំដៅដលងពួកគ្ត្់ដៅម្របដទ្សនូខ្វ
លដហសស ង់រួយឆ្សំរតង ឬយ សងដហ្ចណាស់ពីរឆ្សំរតង ក៏ប ុខ្នត ឆ្សំដនះខ្ុំរវល់ខលសំងខ្រនខ្ទ្ន 
ដហើយរិនបានានគដម្រាងដៅដលងពួកគ្ត្់ដទ្។

ដូដចនះ ដយើងបានម្រត្លប់រកផទះវិញ ដោយានកតីរំពឹងទ្ុកដ៏លអអ្សាចសរសយសម្រាប់ឆ្សំ
លែី។ គួរឱសយចាប់អាររែណ៍ ដៅនលងទ្ី៩ ខ្ខរករ ខ្ុំទ្ទ្ួលបានសុបិននិរិត្តរួយ ដហើយដៅកនុង

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

សុបិនដនាះ ដគម្របាប់ខ្ុំថាដលាកម្រគូភីត្្ឺនឹងអ្ដញ្ជើញខ្ុំឱសយដៅអ្្ិបសាយដៅម្រកុរជំនុំរបស់
គ្ត្់កនុងខ្ខគុរភៈដនះ។ ខ្ុំចាំថា ខ្ុំធាលសប់គិត្ថាវារិនអាចដៅរួចដទ្ ដម្រ ះខ្ុំដទ្ើបខ្ត្បានចំណាយ
ដពលបីនលងជារួយគ្ត្់ ដហើយគ្ត្់រិនបាននិយយម្របាប់ខ្ុំអ្ំពីដរឿងដនះដទ្ ដហើយដៅសល់
ខ្ត្ប ុនា្សនសបាតសហ៍ដទ្ៀត្ប ុដណា្សះដល់ខ្ខគុរភៈដហើយ។ ខ្ុំបានម្របាប់ម្ររិនោអ្ំពីដរឿងដនះ ដពល
ខ្ដលខ្ុំដដើរដៅផទះបាយ ដដើរសបីញា សំអាហ្រដពលម្រពឹក។ 

កំពសយូទ្័ររបស់ខ្ុំដៅដលើត្ុផទះបាយ ដហើយខ្ុំបានដបើកវាដោយនចដនសយ។ ដៅដពល
ខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្ផឹកកាដហវ ខ្ុំក៏ទ្ទ្ួលបានអ្ ៊ីខ្រលរួយពីដលាកម្រគូភីត្្ឺ។ ដៅដពលខ្ុំដបើកអ្ ៊ី
ខ្រលដនាះ ខ្ុំក៏ភាញសក់ដផអើល ដោយសារដលាកម្រគូភីត្្ឺអ្ដញ្ជើញខ្ុំឱសយដៅអ្្ិបសាយដៅកនុងស
ននិបាត្ហិរញ្ញវត្ថុម្របចាំឆ្សំរបស់គ្ត្់ ខ្ដលនឹងដកើត្ដ ើងកនុងរយៈដពលបីសបាតសហ៍ខងរុខដនះ។ 
ពិត្ណាស់ ខ្ុំពិត្ជាភាញសក់ដផអើល ខ្ត្រិនភាញសក់ដផអើលខលសំងដពកដទ្ ដោយសារខ្ុំបានទ្ទ្ួលសុបិន
និរិត្ត ដហើយបានដឹងអ្ំពីការដនះរួចដហើយ។ ខ្ុំបានម្រកដ កដរើលកាលវិភាគរបស់ខ្ុំ ដដើរសបី
ដរើលថាវាអាចដៅរួចខ្ដរឬដទ្ ដោយសារខ្ុំានគដម្រាងដ្វើដំដណើរដៅដម្រចើនកខ្នែង ដៅអ្ំ ុង
ដពលខ្ដលដលាកម្រគូភីត្្ឺអ្ដញ្ជើញខ្ុំដៅម្របដទ្សនូខ្វលដហសស ង់។ ម្ររិនោ និងខ្ុំានគដម្រាង
នឹងដៅទ្ីម្រកុងប ុយនូសខ្ហសសរី ម្របដទ្សអាហសសង់ទ្ីនពីរបីនលង រុនដពលខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវដៅដល់ទ្ី
ម្រកុងអ្ូក ិន ម្របដទ្សនូខ្វលដហសស ង់។ វិ្ីខ្ត្រួយគត្់ខ្ដលខ្ុំអាចដៅដល់ទ្ីដនាះទន់ដពល
គឺ ម្រត្ូវចាកដចញពីសននិបាត្ដៅទ្ីម្រកុងប ុយនូសខ្ហសសរីភាលសរៗ ដហើយដ្វើដំដណើរដៅទ្ីម្រកុងសុី
ដនី ម្របដទ្សអ្ូស្រសាតសលី បនាទសប់រកដ្វើដំដណើរដៅទ្ីម្រកុងអ្ូក ិនខ្ត្រតង។ ខ្ុំរិនខ្ដលដរៀបចំ
ដំដណើរខ្បបដនះដទ្ ប ុខ្នត ដោយសារម្រពះអ្ងគាចសស់បានានបនទូលរកកាន់ខ្ុំ ខ្ុំដឹងថាខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្
ដ្វើដូដចនះ។

ការដ្វើដំដណើររបស់ដយើងដៅម្របដទ្សអាហសសង់ទ្ីន គឺជាដំដណើរសាជីវករែរបស់ម្រកុរ
ហ ុនខ្ដលឧបត្ថរភដោយអ្នកលក់ា្សក់ខ្ដលម្រកុរហ ុនរបស់ដយើងដ្វើអាជីវករែជារួយ។ វាជា
ដំដណើរដ៏លអ និងជាដំដណើរដ៏រីករយជារួយរិត្តភកតិខ្ដលពួកដយើងជា្រែតាជួបជុំគ្្សរតង
រួយឆ្សំ។ ដៅដពលដនាះម្របដទ្សអាហសសង់ទ្ីនកំពុងខ្ត្ដោះម្រសាយជារួយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏
្ងន់្ងរគួរសររួយ ដហើយក៏ានកុបករែខែះដកើត្ដ ើងដៅទ្ីដនាះ ប ុខ្នត សរុបដសចកតីដៅវាជា
ដំដណើរដ៏លអរួយ ដោយសារខ្ុំរិនធាលសប់បានដៅទ្ីដនាះពីរុនរកដទ្។ ការដ្វើដំដណើររបស់
ដយើងដៅទ្ីម្រកុងសុីដនីានរយៈដពល១៦ដា សង ដៅដលើអាកាស វាជាការដ្វើដំដណើរដ៏យូរ
បំផុត្ខ្ដលខ្ុំធាលសប់ដ្វើ។ យនតដហ្ះដនាះដហ្ះឆែងកាត្់ប ូលខងត្សបូងខ្ដលខ្ុំគិត្ថាវាពិត្ជាអ្
សាចសរសយ ដោយសារខ្ុំចង់ដឃើញខ្ផនកដនះននពិភពដលាកដនះពីដលើអាកាស។



ក្ស្នលងដ៏ពិបាក្ននការដំស ើងតំស្ណង
កនុងអ្ំ ុងដពលននការដហ្ះដហើររបស់ដយើង ខ្ុំបានសំ ឹងដរើលដម្រៅបងអួច ខ្ុំគ្្សន

ដឃើញអ្វីដម្រៅពីទ្ឹកកក និងម្រពិលដទ្ដៅខងដម្រការខ្ុំ។ ខ្ុំក៏ភាញសក់ខែួនថា ខ្ុំកំពុងខ្ត្ដ្វើដំដណើរ
តារយនតដហ្ះរបស់ម្របដទ្សអាហសសង់ទ្ីន ជាម្រកុរហ ុនអាកាសចរណ៍រួយខ្ដលកំពុងខ្ត្ាន
បញ្ហសហិរញ្ញវត្ថុ ដៅកនុងម្របដទ្សរួយខ្ដលកំពុងជួបវិបត្តិដសដឋកិចច។ ម្រសាប់ខ្ត្ានគំនិត្រួយ
ចូលកនុងការគិត្របស់ខ្ុំ ចុះម្របសិនដបើម្រកុរហ ុនដនះរិនបានខ្លរកសាយនតដហ្ះរបស់ពួកដគឱសយ
បានលអ ដហើយដយើងម្រត្ូវចុះចត្ដៅខ្ផនករួយដនះននពិភពដលាក ដនាះវាពិត្ជារិនម្រសួលដនាះ
ដទ្។ ប ុខ្នត ខ្ុំក៏ដឹងថាខ្ុំកំពុងសថិត្កនុងម្រពះហសដដ៏ានសុវត្ថិភាពរបស់ម្រពះអ្ងគាចសស់ ដម្រ ះម្រទ្ង់
ផ្ទសល់បានខ្ណនាំខ្ុំឱសយដ្វើដំដណើររួយដនះ។

ដពលរកដល់ទ្ីម្រកុងសុីដនី ដយើងបានទ្ូរស័ពទដៅដលាកម្រគូភីត្្ឺ និងបិវ ដហើយ
ដយើងរនធត្់ខ្រនខ្ទ្ន ដោយបានឮថា ដលាកម្រគូភីត្្ឺ 
កំពុងខ្ត្ដៅកនុងរនទីរដពទ្សយ ដម្រ ះគ្ត្់ដទ្ើបខ្ត្គ្ំងដបះ
ដូង។ គ្ត្់រិនអាចអ្្ិបសាយដៅកនុងសននិបាត្ហិរញ្ញ
វត្ថុរបស់គ្ត្់ដពលចុងសបាតសហ៍ដនះបានដទ្ ដហើយគ្ត្់
បានសុំខ្ុំឱសយបដម្រងៀនកនុងសននិបាត្ដនះទំងរូល។ 
ឥ ូវដនះ ខ្ុំបានដឹងអ្ំពីរូលដហត្ុខ្ដលម្រពះជាាចសស់
បានបង្គសប់ខ្ុំ ឱសយរកម្របដទ្សនូខ្វលដហសស ង់ដនះ
ដហើយ ដហើយខ្ុំពិត្ជាដកាត្សរដសើរចំដ ះរដបៀប
ខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដឹកនាំជំហ្នរបស់ដយើង។ ដនះជាការរំលឹកដ៏លអអ្សាចសរសយ ខ្ដលបាន
ខ្ចងដៅកនុង រ៉ៃូរ ៨ ១៤។

 «ដសបិត្អ្ស់អ្នកខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាាចសស់ខ្ណនាំ សុទ្ធខ្ត្ជាបុម្រត្របស់ម្រពះ
ជាាចសស់។» (រ៉ៃូរ ៨ ១៤)

 ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដយើងកំពុងខ្ត្និយយអ្ំពីសរត្ថភាពកនុងការសាតសប់តារការខ្ណនាំ 
គំនិត្ និងរដបៀបគិត្ រកពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ ដៅកនុងម្រពះគរពីរ គ្្សនដរឿងណាខ្ដលបង្ហសញ
អ្ំពីរដបៀបកនុងការសាតសប់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដដើរសបីបានចដរែើយខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការ លអជាងដរឿង
របស់ដលាកោនីខ្យ លដទ្។ សូរតានោនដរឿងរបស់ដលាកោនីខ្យ ល ដោយចាប់ដផតើរពីោ
នីខ្យ ល ២ ១ ៦។

«ដាបិរអសអ់នកដដលព្រះ
វិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ដណ ុំ សុរធដរជាបុព្ររបស់
ព្រះជាម្ចាស់។» 

រ ូម ៨:១៤ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដៅឆ្សំទ្ីពីរ ននរជជកាលម្រពះដៅដនប ូដកនសា ម្រទ្ង់បានយល់សុបិននិរិត្ត ខ្ដលដ្វើឱសយ
ម្រទ្ង់ខវល់ម្រពះហឫទ្័យរិនអាចផទំលក់ដទ្ៀត្បានដ ើយ។ ម្រពះរហ្កសសម្រត្បានដកាះ
ដៅពួកម្រគូរនតអាគរ ដហ្រ ម្រគូ្ែប់ និងម្រគូទយរក ដដើរសបីកាត្់ម្រសាយសុបិន
ថាវសយម្រពះរជា ដគក៏នាំគ្្សចូលរកគ្ល់ដសដច។ ម្រពះរហ្កសសម្រត្ានរជឱង្កសរថា៖ 
ដយើងបានសុបិននិរិត្ត ដហើយខវល់ខវសយកនុងចិត្តណាស់ ដម្រ ះដយើងចង់ដឹងថា 
បានសុបិនដឃើញអ្វី ។

ពួកម្រគូទយទ្ូលដសដចវិញជាភាសាអារ សរថា៖ បពិម្រត្ម្រពះរជាសូរម្រទ្ង់ានម្រពះ
ជនែគង់ដៅជាយូរអ្ខ្ងវងត្ដរៀងដៅ! សូរម្រពះករុណាានរជឱង្កសរឱសយដយើងខ្ុំដឹង
ផងថា ម្រពះករុណាម្រទ្ង់សុបិនយ សងណា ដយើងខ្ុំនឹងកាត្់ម្រសាយអ្ត្ថន័យថាវសយ ។

ម្រពះរហ្កសសម្រត្ានរជឱង្កសរដៅកាន់ម្រគូទយទំងដនាះវិញថា៖ ដយើងបានសំដរច
ចិត្តដូចត្ដៅ: ម្របសិនដបើអ្នករល់គ្្សរិនម្របាប់ឱសយដយើងដឹងអ្ំពីសុបិន ម្រពរទំង
កាត្់ម្រសាយអ្ត្ថន័យដទ្ដនាះ ដយើងនឹងកាប់ចិស្រញ្ចសំអ្នករល់គ្្ស ដហើយដុត្ផទះអ្នក
រល់គ្្សឱសយដៅជាដផះដទ្ៀត្ផង។ ផទុយដៅវិញ ម្របសិនដបើអ្នករល់គ្្សម្របាប់ឱសយដយើង
ដឹងអ្ំពីសុបិន ម្រពរទំងកាត្់ម្រសាយន័យ ដយើងនឹងឱសយរង្វសន់ដ៏ានត្នរែ និងយស
ស័កដិដ៏ខពង់ខពស់ដល់អ្នករល់គ្្សដទ្ៀត្ផង។ ដូដចនះ អ្នករល់គ្្សម្រត្ូវខ្ត្ម្របាប់ឱសយដយើង
ដឹងអ្ំពីសុបិន និងអ្ត្ថន័យរបស់វា ។ 

ោនីខ្យ ល ២ ១ ៦

ម្រគូទយទំងដនាះទ្ូលម្រពះរហ្កសសម្រត្ថា៖ បពិម្រត្ម្រពះរជា ដៅដលើខ្ផនដីពុំាន
នរណាា្សក់អាចដ្វើតារបញ្ជសរបស់ម្រពះករុណាបានដ ើយ។ គ្្សនដសដចណារួយ 
ដទះបីជាដសដចដ៏្ំឧត្ដុងគឧត្ដរ និងានឫទ្ធិអ្ំណាចយ សងណាកដី ធាលសប់បងខំម្រគូរនតអាគរ 
ដហ្រ និងម្រគូទយឱសយដ្វើការអ្វីដូចម្រពះករុណាបានបង្គសប់ដនះដទ្។ ម្រពះករុណាបញ្ជស
ដូដចនះហួសពីសរត្ថភាពខ្ដលរនុសសសអាចដ្វើបាន ដម្រៅពីម្រពះខ្ដលរិនសថិត្ដៅកនុង
ចំដណារសត្វដលាកដនះគ្្សននរណាា្សក់អាចដ្វើតារបញ្ជសរបស់ម្រពះករុណាបានដទ្ ។
ដពលឮដូដចនះម្រពះរជាដម្រកវដម្រកា្យ សងខលសំងឥត្ឧបា ម្រទ្ង់ក៏ដចញបញ្ជសឱសយដគម្របហ្រ
ជីវិត្អ្នកម្របាជ្ទំងប ុនា្សនដៅម្រសុកបាប ៊ី ូន។ ដគបានម្របកាសផសាយរជបញ្ជស ដហើយ
ពួកអ្នកម្របាជ្ម្រត្ូវដគនាំយកដៅ បម្ររុងនឹងម្របហ្រជីវិត្។ ដគក៏រកចាប់ដលាកោនីខ្យ ល 
និងរិត្តភកដិរបស់ដលាក យកដៅសាលសប់ខ្ដរ។



ក្ស្នលងដ៏ពិបាក្ននការដំស ើងតំស្ណង
ោនីខ្យ ល ២ ១ ៦

បនាទសប់រក ដលាកដៅផទះវិញ ជំរបដលាកហ្ណានា ដលាករីសាខ្អ្ល និងដលាកអ្
សារជារិត្តភកដិឱសយបានម្រជាបពីដហត្ុការណ៍ដនះ ដហើយបបួលគ្្សទ្ូលអ្ងវរម្រពះជាាចសស់
ននសាថសនបររសុខ សូរម្រទ្ង់អាណិត្ដរតាតសបំភែឺដលាកឱសយយល់អាល៌កំបាំងដនះ កុំឱសយដគ
ម្របហ្រជីវិត្ដលាក និងរិត្តភកដិ ម្រពរទំងអ្នកម្របាជ្ឯដទ្ៀត្ៗដៅម្រសុកបាប ៊ី ូនដ ើយ។ 
ដពលដនាះ ម្រពះជាាចសស់បានបំភែឺដលាកោនីខ្យ លឱសយដឹងការអាល៌កំបាំងដនះ តាររយៈ
និរិត្តដហត្ុដ៏អ្សាចសរសយដៅដពលយប់។ ដលាកោនីខ្យ លក៏ដលើកត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់នន
សាថសនបររសុខ។ ដលាកដ លថា៖ សូរដលើកត្ដរកើងម្រពះនារម្រពះជាាចសស់ អ្ស់កលសប
ជាអ្ខ្ងវងត្ដរៀងដៅ! ម្រពះអ្ងគម្របកបដោយម្រពះម្របាជាញសញាណ និងម្រពះដចសាដស ម្រពះអ្ងគដ្វើ
ឱសយដពលដវលា និងរដូវកាល ផ្លសស់បដូរជាបនតបនាទសប់គ្្ស ម្រពះអ្ងគទ្ាលសក់ដសដចនានាពីរជប
លែ័ងក ម្រពះអ្ងគដលើកដសដចនានាឱសយដ ើងម្រគងរជសយ ម្រពះអ្ងគម្របទនម្របាជាញសដល់ពួកអ្នក
ម្របាជ្ និងម្របទនចំដណះដល់អ្នកខ្ដលដចះពិចារណា ម្រពះអ្ងគសខ្រដងឱសយសាគសលអ់្វីៗ  
ខ្ដលានអ្ត្ថនយ័ដម្រៅម្រជះ នងិលាកក់បំាំងម្រពះអ្ងគដឈវងយលអ់្វីៗ ខ្ដលសថតិ្ដៅកនងុ
ភាពងងតឹ្ ដសបិត្ានពនែសឺថតិ្ដៅជារយួម្រពះអ្ងគ។

ោនីខ្យ ល ២ ១៧ ២២

ោនីខ្យ លកំពុងសថិត្កនុងសាថសនភាពដម្រគ្ះថា្សក់ខលសំង អាចរស់ ឬសាលសប់។ ប ុខ្នត ដនះជា
គនែឹះដ៏សំខន់សម្រាប់ការដំដ ើងត្ំខ្ណងរបស់អ្នក។ ម្រពះជាាចសស់បានដម្របើឱកាសដនះ ដដើរសបី
ដរៀបចំការដំដ ើងត្ំខ្ណងឱសយគ្ត្់ រិនខ្រនដ្វើឱសយគ្ត្់ធាលសក់ចុះដនាះដទ្។ ោនីខ្យ លអាចម្របាប់
អ្ំពីកតីសុបិន និងការបកម្រសាយននសុបិនដនាះដល់ដសតចដនប ូដកនសា ដោយសារចំដណះដឹងដ៏
លាក់កំបាំងរបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ ម្រពះរហ្កសសម្រត្ានដសចកតីដម្រត្កអ្រ ដូចដយើងដឃើញ
ដៅកនុងអ្ត្ថបទ្គរពីរខងដម្រការ៖

ដពលដនាះ ម្រពះដៅដនប ូដកនសាម្រកាបចុះ ដអានម្រពះភស្រកតដល់ដី ថាវសយបងគំដលាកោនី
ខ្យ ល ដហើយបញ្ជសឱសយដគដ្វើយញ្ញបូជា និងដុត្ដម្រគឿងម្រកអ្ូបដដើរសបីដគ្រពដលាក។ 
ម្រពះរជាានរជឱង្កសររកដលាកោនីខ្យ លថា៖ ម្រពះរបស់អ្ស់ដលាកពិត្ជាម្រពះ
ដលើម្រពះនានា និងជាម្រពះអ្ាចសស់ដលើម្រពះអ្ាចសស់នានាខ្រន! ានខ្ត្ម្រពះអ្ងគដទ្ខ្ដល
សខ្រដងគដម្រាងការដ៏លាក់កំបាំងទំងឡាយ ដហត្ុដនះដហើយបានជាដលាករក
ដឃើញគដម្រាងការដ៏លាក់កំបាំងដនះ ។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

បនាទសបរ់ក ម្រពះរជាបានដលើកត្ដរកើងដលាកោនខី្យ ល ម្រពរទងំម្របទនរង្វសនដ់៏
ានត្នរែយ សងដម្រចើនដលដ់លាក។ ដសដចកម៏្របទនឱសយដលាកម្រត្តួ្ម្រតាដលើអាណាដខត្ត
បាប ៊ី នូទងំរលូ នងិឱសយដលាកដ្វើជាម្របរខុដលើពកួអ្នកម្របាជទ្ងំអ្សដ់ៅម្រសកុបា
ប ៊ី នូ។ ដលាកោនីខ្យ លទ្ូលអ្ងវរដសដច សូរម្រទ្ង់ម្របទនឱសយដលាកសាម្រោក់ 
ដលាកខ្រសាក់ និងដលាកអ្ដបរ-ដនដកា ម្រគប់ម្រគងដលើអាណាដខត្តបាប ៊ី ូន ដហើយ
ខែួនដលាកផ្ទសល់ដៅបដម្ររើម្រពះរហ្កសសម្រត្កនុងម្រពះបរររជវាំង។

ោនីខ្យ ល ២ ៤៦ ៤៩

 ដត្ើអ្វីជាលទ្ធផលននការខ្ដលោនីខ្យ លអាចសាតសប់ឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជា
ាចសស់? ការដំដ ើងត្ំខ្ណង និងម្រទ្ពសយសរសបត្តិ!

 ដយើងអាចដឃើញលទ្ធផលដូចគ្្ស ដៅកនុងដរឿងរួយដទ្ៀត្កនុងម្រពះគរពីរផងខ្ដរ គឺ
ដរឿងរបស់ដលាកយ ូខ្សប។ ដលាកយ ូខ្សបបានម្របឈរនឹងសាថសនភាពម្រសដដៀងគ្្សដូចដលាក
ោនីខ្យ លខ្ដរ គឺគ្ត្់បានានឱកាសកនុងការបកម្រសាយសុបិនរបស់ដសតចផ្ដរ សន។ បនាទសប់
ពីបានបកម្រសាយសុបិនយ សងដជាគជ័យរក ដគក៏ឱសយគ្ត្់ដរៀបចំខ្ផនការខ្ផនករដឋបាល ដដើរសបី
ជួយសដស្រង្គសះម្របដទ្សដអ្ហសស ៊ីបពីដម្រគ្ះរំងសងួត្ខ្ដលបានបង្ហសញដៅកនុងកតីសុបិន។ ដយើងអាច
ដឃើញការដឆែើយត្បរបស់ដសតចផ្ដរ សនដៅកនុង ដលាកកុបសបត្តិ ៤១ ៣៩ ៤០៖

ម្រពះដៅផ្ដរ សនានរជឱង្កសររកកាន់ដលាកយ ូខ្សបថា៖ ម្រពះជាាចសស់បានបង្ហសញ
ឱសយដលាកដឹងដហត្ុការណ៍ទំងដនះដហើយ គឺគ្្សននរណាា្សក់ានម្របាជាញសវាងនវដូច
ដលាកដទ្។ ដូដចនះ ដយើងសុំខ្ត្ងតាំងដលាកឱសយម្រគប់ម្រគងដលើម្រសុកដអ្សុីប ដហើយ
ម្របជារស្រសតរបស់ដយើងទំងរូលនឹងសថិត្ដៅដម្រការបញ្ជសរបស់ដលាក។ ានខ្ត្ម្រពះ
រជបលែ័ងករួយប ុដណា្សះ ខ្ដលដ្វើឱសយដយើងានឋានៈខពស់ជាងដលាក ។

ដលាកកុបសបត្តិ ៤១ ៣៩ ៤០

 ដៅកនុងដរឿងទំងពីរដនះ ពិត្ជាានានភាពអ្ស់សងសឃឹរដពលចាប់ដផតើរដំបូង ប ុខ្នត
លទ្ធផលខ្ដលពួកដគទ្ទ្ួលបានគឺ ការដំដ ើងត្ំខ្ណង និងម្រទ្ពសយសរសបត្តិ។ ដបើនិយយឱសយ
សារញ្ញដៅ ពិភពដលាកដនះនឹងផតល់ម្របាក់ជាដម្រចើនដល់រនុសសសខ្ដលដចះដោះម្រសាយបញ្ហស
្ំៗ។ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដៅកនុងអ្នក ចូលចិត្តោក់អ្នកដៅកនុងសាថសនភាពខ្ដលានបញ្ហស្ំៗ! 
សូរកុំភ័យខលសចដៅដពលការដនះដកើត្ដ ើងចំដ ះអ្នក ប ុខ្នតផទុយដៅវិញ សូរចាប់ដផតើរ
សរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់ ដម្រ ះថាម្រទ្ង់នឹងជួយអ្នក ដូចខ្ដលម្រទ្ង់បានជួយោនីខ្យ ល 



ក្ស្នលងដ៏ពិបាក្ននការដំស ើងតំស្ណង
និងយ ូខ្សបខ្ដរ! ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្និយយថា ម្រពះជាាចសស់ទ្ទ្ួលបានសិរីលអ ដហើយខ្ុំវិញទ្ទ្ួលបាន
ម្របាក់ឈនួល! ខ្ុំចូលចិត្តអ្វីខ្ដលដលាកោនីខ្យ លបាននិយយអ្ំពីម្រពះជាាចសស់៖ «ម្រពះអ្ងគ
សខ្រដងឱសយសាគសលអ់្វីៗ  ខ្ដលានអ្ត្ថនយ័ដម្រៅម្រជះ នងិលាកក់បំាងំម្រពះអ្ងគដឈវងយលអ់្វីៗ
ខ្ដលសថតិ្ដៅកនងុភាពងងតឹ្ ដសបតិ្ានពនែឺសថតិ្ដៅជារយួម្រពះអ្ងគ»។ ដលាកោនីខ្យ ល
និយយថា ានពនែឺសថិត្ដៅជារួយម្រទ្ង់។ ការដនះានន័យថា ដពលខ្ដលអ្នកដដើរដៅទ្ី
ងងឹត្ អ្នកដបើកដភែើងដ ើង ដដើរសបីឱសយអ្នកអាចដរើលដឃើញផែូវ! ពនែឺឈនះដសចកតីភ័យខលសច 
ដោយសារអ្នកដឹងថាអ្នកគួរដដើរតារផែូវណា។ ដលាកប ូលបញ្ជសក់ដៅកនុងខគរពីរខងដម្រការថា 
ម្រពះជាាចសស់ានម្រពះបនទូលរកកាន់ដយើង ម្រពរទំងជួយដយើងកនុងម្រគ្លំបាក។

 «បងបអូនម្រជាបម្រសាប់ដហើយថា កាលបងបអូនរិនទន់សាគសល់ម្រពះអ្ងគដៅដ ើយបង
បអូនបានបដណាដសយខែួនដៅដគ្រពម្រពះខ្កែងកាលសយខ្ដលរិនដចះនិយយ។ »
 ១ កូរិនលូស ១២២)

 ដលាកប ូលនិយយថា រូបម្រពះរិនដចះនិយយដទ្ ខ្ត្ម្រពះជាាចសស់របស់ដយើងវិញ 
ម្រទ្ង់ានម្រពះបនទូលរកកាន់ដយើង!

 ឥ ូវដនះអ្នកម្របខ្ហលជាឆងល់ដហើយ ថាដហត្ុអ្វីបានជាខ្ុំោក់ចំណងដជើងជំពូក
ដនះ «កខ្នែងដ៏ពិបាកននការដំដ ើងត្ំខ្ណង»។ ចដរែើយគឺដោយសារខ្ត្ដៅកខ្នែងដ៏ពិបាក 
ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធខ្ដលគង់ដៅកនុងអ្នកានចដរែើយសម្រាប់អ្នក។ ដោយសារខ្ត្កខ្នែងដ៏
ពិបាកដនះដហើយ ខ្ដលអ្នកានឱកាសដ៏លអឥត្ដខចសះ កនុងការនាំយកដំដណាះម្រសាយ។ កខ្នែង
ដ៏ពិបាកគឺជាការដរៀបចំដ៏លអឥត្ដខចសះ សម្រាប់ការដំដ ើងត្ំខ្ណងរបស់អ្នក! ជាអ្កុសល ាន
អ្នកដជឿជាដម្រចើននាក់ដចៀសវាងពីកខ្នែងដ៏ពិបាក។ តារពិត្ ពួកដគគិត្ថា ម្របសិនដបើពួកដគ
ដៅកខ្នែងដ៏ពិបាក ពួកដគម្របខ្ហលជាបានដ្វើអ្វីរួយរំលងម្រពះជាាចសស់ដហើយ។

 ខ្ុំចាំបានថា ដៅដពលដយើងចាប់ដផតើរដ្វើករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ជាដលើកដំបូង ដយើងម្រត្ូវ
បង់នលែម្របខ្ហល៩,០០០ដុលាលសរកនុងរួយខ្ខ។ ខ្ុំគិត្ថានលែចំណាយដនះវាដម្រចើនណាស់ បនាទសប់
រកនលែចំណាយរបស់ដយើងបានដ ើងដល់២០,០០០ដុលាលសរកនុងរួយខ្ខ ដហើយបនាទសប់រក
ដទ្ៀត្វាបានដ ើងដល់៥០,០០០ដុលាលសរកនុងរួយខ្ខ។ នលងរួយដៅដពលខ្ដលដយើងកំពុងខ្ត្
អ្្ិសាឋសន ដអ្រីកូនម្រសីរបស់ខ្ុំ ចាប់ដផតើរខ្លែង កសយទ្ំនាយ៖

 «ការម្របរូលផលវាដម្រចើនសនធឹកសនាធសប់ដពកសម្រាប់អ្នក។ ដយើងកំពុងខ្ត្ពម្រងីក
ជំដនឿរបស់អ្នក។ អ្នកអាចយល់អ្ំពីអ្វីខ្ដលនឹងដកើត្ដ ើង ដោយសារខ្ត្ម្រពះវិញ្ញសណរបស់



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដយើងខ្ត្ប ុដណា្សះ! ដត្ើអ្នកម្រពរដបាះជំហ្នដចញដម្រៅខ្ដរឬដទ្? ដត្ើអ្នកម្រពរឱសយដយើងនាំអ្នកដៅ
ដល់កខ្នែងដ៏ពិបាកៗ ខ្ដលហួសពីការយល់ដឹងរបស់អ្នក ជាដរឿងខ្ដលអ្នកគិត្ថារិនអាច
ដៅរួចខ្ដរឬដទ្?»

 រុនដពលខ្ដលខ្ុំខ្ចករំខ្លកដរឿងដនះជារួយអ្នក តាររយៈអ្វីខ្ដលអ្នកបានដឹង
រហូត្រកដល់ដពលបចចុបសបននដនះ ដត្ើអ្នកអាចម្របាប់ខ្ុំបានដទ្អ្ំពីរដបៀបខ្ដលដយើងម្រត្ូវបក
ម្រសាយអ្ំពីដរឿងដនះ? ដរឿងខ្ដលទក់ទ្ងនឹងការដំដ ើងត្ំខ្ណង! ខ្ុំចូលចិត្ត ដពលខ្ដលម្រពះជា
ាចសស់ឱសយជដម្ររើសរួយដល់ខ្ុំ។ ម្រទ្ង់សួរខ្ុំជារុនថាខ្ុំសុខចិត្តដបាះជំហ្នឆងសយជាងរុន
ជារួយម្រទ្ង់ខ្ដរឬដទ្? ម្រទ្ង់ចង់បានការយល់ម្រសបពីខ្ុំ។ ម្របសិនដបើខ្ុំនិយយថា «ដទ្» ដនាះ
ម្រទ្ង់នឹងដៅរកអ្នកដផសសងដទ្ៀត្ជារិនខនដទ្។ ប ុខ្នត ខ្ុំចង់បានការដំដ ើងត្ំខ្ណងដនាះ
សម្រាប់ខែួនខ្ុំផ្ទសល់ ជាជាងឱសយវាដៅអ្នកដនទ្ រិនថាអ្ ៊ីចឹង?

 ពិត្ដហើយ ខ្ុំបានដឆែើយត្បដៅកាន់ម្រទ្ង់វិញថា «បាទ្! ម្រពះអ្ងគាចសស់ ម្រទ្ង់ម្រជាបដឹង
ថា ខ្ុំនឹងយល់ម្រពរ»។ ពីរបីសបាតសហ៍បនាទសប់ពីដពលដនាះរក សាថសនីយ៍ទ្ូរទ្សសសន៍ដដសាតសបានផត
ល់ចដនាលសះដា សងចាក់ផសាយករែវិ្ីរបស់ដយើងជាដរៀងរល់នលង ខ្ដលដៅដពលដនាះដយើងចាក់
ផសាយករែវិ្ីរបស់ដយើងជាដរៀងរល់សបាតសហ៍ខ្ត្ប ុដណា្សះ។ ម្របសិនដបើដយើងម្រពរយកចដនាលសះ
ដា សងខ្ដលដគផតល់ឱសយដនាះ ដនាះនលែចំណាយការផសាយតារទ្ូរទ្សសសន៍របស់ដយើងនឹងដ ើង
ដល់២០០,០០០ដុលាលសរកនុងរួយខ្ខ។ ខ្រនដហើយ ដោយសារខ្ត្ កសយទ្ំនាយ និងការទ្ទ្ួល
ដម្របងតាំងពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដៅខងកនុង ខ្ុំក៏យល់ម្រពរ។ ម្រគប់គ្្សបានម្របាប់ខ្ុំថា ពីរបីខ្ខ
ដំបូងខ្ុំអាចបង់នលែចំណាយយឺត្ដពល រហូត្ទល់ខ្ត្រនុសសសដរើលករែវិ្ីរបស់ដយើងជាប់លា
ប់។ វាបានដកើត្ដ ើងដូដចនះខ្រន ដហើយខ្លរទំង្ងន់្ងរជាងការរំពឹងទ្ុករបស់ដយើងដៅដទ្ៀ
ត្។ កនុងរយៈដពល៥ខ្ខដំបូង ខ្ុំបានបង់នលែចំណាយយឺត្ ខ្ដលានចំនួនទ្ឹកម្របាក់
៥០០,០០០ដុលាលសរ។ តារពិត្ អ្នកទ្ិញដា សងផសាយករែវិ្ីរបស់ដយើង បានដផ្ើអ្ ៊ីខ្រលរកខ្ុំថា 
ដរធាវីរបស់គ្ត្់ានការម្រពួយបាររភអ្ំពីការទ្ូទត្់យឺត្យ សវរបស់ដយើង។

 ខ្ុំបានចាប់ដផតើរត្យុទ្ធជារួយនឹងម្រពះជាាចសស់អ្ំពីដរឿងដនះ ដោយសារដោ្សះនន
ការផសាយករែវិ្ីរបស់ដយើងគឺ ដោះម្រសាយដរឿងលុយកាក់! ខ្ុំចាប់ដផតើរបាក់ទ្ឹកចិត្ត ដហើយ
និយយដៅកាន់ម្ររិនោថា ខ្ុំម្របខ្ហលម្រត្ូវកាត្់បនថយការផសាយករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍ដហើយ។ 
ប ុខ្នត គ្ត្់បានដឆែើយត្បរកខ្ុំវិញថា «ដត្ើម្រពះជាាចសស់បានានម្រពះបនទូលយ សងដូចដរ តច? 
ម្រទ្ង់បាននិយយថា ម្រទ្ង់នឹងដចញនលែចំណាយសម្រាប់ករែវិ្ីដនះ ដត្ើម្រត្ូវដទ្បង?» ពីរបីនលង



ក្ស្នលងដ៏ពិបាក្ននការដំស ើងតំស្ណង
ជាប់គ្្ស ដពលខ្ដលខ្ុំនិយយដរឿងដនះជារួយគ្ត្់ គ្ត្់ខ្ត្ងខ្ត្ដឆែើយត្បខ្បបដនះរកកាន់ខ្ុំវិ
ញ។ ពិត្ដហើយ ដយើងបានអ្្ិសាឋសន ដហើយដបើដទះបីជាខ្ុំរិនទន់បានឮចដរែើយដៅដពល
ដនាះក៏ដោយ ខ្ុំដៅខ្ត្ានអាររែណ៍សនតិភាពពីម្រពះជាាចសស់ដៅកនុងចិត្ត។ ដៅសបាតសហ៍ដនាះ ខ្ុំ
ទ្ទ្ួលបានសុបិននិរិត្តរួយ ខ្ុំបានដឃើញរូលបសបទនប័ម្រត្រួយជង់។ ដហើយអ្វីខ្ដលចខ្រែក
ជាងដនះដៅដទ្ៀត្ដនាះ គឺខ្ុំរិនម្រត្ឹរខ្ត្បានដឃើញរូលបសបទនប័ម្រត្ខ្ត្រួយជង់ដនាះដទ្ ខ្ុំខ្លរ
ទំងបានដឃើញចំនួនទ្ឹកម្របាក់ដៅដលើរូលបសបទនប័ម្រត្ទំងដនាះ ម្រពរទំងអ្នកខ្ដលបានសរ
ដសរដៅដលើវាផងខ្ដរ។ ដពលខ្ដលខ្ុំភាញសក់ដ ើង ខ្ុំដឹងម្របាកដថានលែចំណាយសម្រាប់ករែវិ្ី
ទ្ូរទ្សសសន៍ដនាះបានបង់រួចរល់ដហើយ ដហើយខ្ុំានសនតិភាពដៅកនុងចិត្ត។ ខ្រនដហើយ ដៅ
ចុងសបាតសហ៍ដនាះ ខ្ដលជាចុងសបាតសហ៍្រែតា ទ្ឹកម្របាក់ចំនួន៥០០,០០០ដុលាលសរបានរកដល់ 
ដូចដៅកនុងសុបិននិរិត្តខ្ដលខ្ុំបានទ្ទ្ួលអ្ ៊ីចឹង។ ទំងចំនួនទ្ឹកម្របាក់ និងអ្នកខ្ដលបានសរ
ដសររូលបសបទនប័ម្រត្ទំងដនាះ គឺដូចគ្្សទំងអ្ស់។

 អ្នកដឃើញដទ្ កខ្នែងដ៏ពិបាកៗរិនខ្រនជាដរឿងអាម្រកក់ដទ្! វាជាកខ្នែងសម្រាប់ការ
ដំដ ើងត្ំខ្ណង។ ានរនុសសសម្របាប់ខ្ុំថា ពួកដគខលសច រិនហ្នដបាះជំហ្នចូលកខ្នែងដ៏
ពិបាកដទ្ ដម្រ ះពួកដគខលសចដ្វើខុស។ ប ុខ្នត ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធអាចម្រពានអ្នកពីកំហុសខ្ដល
អាចដកើត្ាន ម្របសិនដបើអ្នកដចះសាតសប់ម្រទ្ង់។

ខ្ុំចាំបានថា ដៅដពលខ្ដលខ្ុំដបើកម្រកុរហ ុនម្របាក់ករចីទ្ិញផទះកាលពីប ុនា្សនឆ្សំរុន
ដនះ ានអ្ត្ិលិជនា្សក់ចង់ខចីដដើរទ្ុនដចញពីផទះរបស់គ្ត្់ ដដើរសបីវិនិដយគជារួយម្រកុរហ ុន
រួយខ្ដលខ្ុំរិនសូវានអាររែណ៍លអជារួយ។ ខ្ុំចាំបានថា ខ្ុំកំពុងខ្ត្ដ ើងជដណតើរដៅកនុង
ការិយល័យរបស់ដយើង ដហើយអ្នកត្ំណាងា្សក់របស់ខ្ុំបាននិយយជារួយខ្ុំអ្ំពីដរឿង
ដនះ។ ភាលសរៗដនាះ ខ្ុំានអាររែណ៍អ្ំពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ម្របាប់ខ្ុំនូវអ្វីខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវដ្វើទក់ទ្ង
នឹងករណីរួយដនះ។ ខ្ុំបានម្របាប់អ្នកត្ំណាងរបស់ខ្ុំថា «អ្នកអាចដ្វើកិចចម្រពរដម្រពៀងជារួយ
គ្ត្់បាន ប ុខ្នតសូរឱសយអ្ត្ិលិជនចុះហត្ថដលខដលើ
លិខិត្រួយខ្ដលជារួយខ្ផនកននកញ្ចប់ម្របាក់ករចីដនះ 
ដោយបញ្ជសក់ថាដយើងរិនខ្រនជាខ្ផនករួយននម្រកុរ
ហ ុនវិនិដយគដនះដទ្ ប ុខ្នតម្រគ្ន់ខ្ត្ផតល់ម្របាក់ករចីតារ
សំដណើររបស់អ្ត្ិលិជនប ុដណា្សះ។» ដយើងបានបញ្ជសក់
បខ្នថរថា ដយើងរិនទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវចំដ ះសុវត្ថិភាព ឬដំដណើរការននការវិនិដយគដនះដទ្ 
ដហើយក៏រិនបានខ្ណនាំអ្ត្ិលិជនឱសយវិនិដយគកនុងម្រកុរហ ុនដនះខ្ដរ។ ខ្រនដហើយ ម្របាំរួយខ្ខ

អនកអាចរុកចិរតព្រះវិញ្ញាណដ៏
វិសុរធ សដើមាបីជួយ និងដឹក ុំ
អនកឆ្លងក្រ់ព្េប់ ថានភ្រ។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដម្រកាយរក ដរឿងទំងរូលបានផទុះដ ើង។ ម្រកុរហ ុនវិនិដយគដនាះបានដ្វើឱសយម្របាក់របស់អ្ត្ិលិ
ជនា្សក់ដនាះបាត្់បង់ទំងអ្ស់។ ាន កសយបណតឹងរួយបានបតឹងម្រកុរហ ុនវិនិដយគដនាះ និង
ម្រកុរហ ុនរបស់ដយើងផងខ្ដរ។ យ សងណារិញ ដៅដពលខ្ដលដរធាវីរបស់ពួកដគបានដឃើញ
លិខិត្ខ្ដលានហត្ថដលខរបស់អ្ត្ិលិជន ដគក៏ដកដោ្សះម្រកុរហ ុនដយើងពី កសយបណតឹង។

 គឺជាម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធខ្ដលជាអ្នកម្របាប់ខ្ុំ ឱសយម្របាប់អ្នកត្ំណាងម្រកុរហ ុនរបស់
ដយើងនូវអ្វីខ្ដលដយើងម្រត្ូវដ្វើជារួយអ្ត្ិលិជនា្សក់ដនាះ។ អ្នកអាចទ្ុកចិត្តម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ 
ដដើរសបីជួយ និងដឹកនាំអ្នកឆែងកាត្់ម្រគប់សាថសនភាពរបស់អ្នក។ ដូចខ្ដលម្រពះដយស ូបានាន
ម្រពះបនទូលថា «ចូរកុំខលសចអ្វីដសាះដ ើយ»។

 ខ្ុំធាលសប់ម្របាប់ដរឿងដនះដៅដសៀវដៅដផសសងដទ្ៀត្របស់ខ្ុំ ប ុខ្នតខ្ុំម្រត្ូវដលើកវារកនិយយ
រតងដទ្ៀត្ កនុងការពិភាកសារួយដនះ។ នលងរួយម្រគួសាររបស់ខ្ុំម្រត្ូវដ្វើដំដណើរដៅដម្រៅពីរបីនលងដៅ
ចុងសបាតសហ៍រួយ។ ម្រគប់គ្្សបានចូលកនុងឡានខ្វនរបស់ដយើងរួចដហើយ ដហើយដៅដពលខ្ដល
ខ្ុំចាប់ដផតើរបដញ្ឆះា សសុីនឡាន ភាលសរៗដនាះម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានម្របាប់ខ្ុំ ឱសយយកឡានត្ូច
របស់ដយើងដចញពីផែូវ។ ដយើងានឡានត្ូចរួយដទ្ៀត្ខ្ដលចត្ដៅខ្កសបរឡានខ្វនរបស់ 
ដយើង។ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានម្របាប់ខ្ុំឱសយចត្ឡានត្ូចដនាះដៅដលើវាលដៅ្សវិញ។ ខ្ុំាន
អាររែណ៍ថាវាចខ្រែក។ ខ្ុំបានគិត្កនុងចិត្តថា «ដហត្ុអ្វីបានជាម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធម្របាប់ខ្ុំ ឱសយ
ចត្ឡានត្ូចរបស់ដយើងដៅដលើដៅ្សដៅវិញ?» ខ្ុំរិនយល់ដទ្។ ប ុខ្នតខ្ុំានអាររែណ៍ខលសំង
ខ្រនខ្ទ្ន! ដូដចនះ ខ្ុំបានម្របាប់ម្ររិនោអ្ំពីអ្វីខ្ដលខ្ុំនឹងដ្វើ ដហើយក៏បានដបើកឡានត្ូចរបស់
ដយើងដៅចត្ដៅដលើដៅ្ស។ បនាទសប់ពីដនាះរក ខ្ុំរិនបានគិត្អ្វីដម្រចើនអ្ំពីការដនះដទ្ រហូត្
ទល់ខ្ត្ដយើងបានម្រត្លប់រកដល់ផទះវិញដៅយប់នលងអាទ្ិត្សយ។ កខ្នែងខ្ដលដយើងបានចត្
ឡានត្ូចរបស់ដយើងពីរុនដនាះ ានដដើរដរ ផលដ៏្ំរួយបានរលំចំកខ្នែងដនាះខ្ត្រតង។ ឯ
ឡានត្ូចរបស់ដយើងវិញឥ ូវដនះដៅដលើវាលដៅ្ស ដហើយដដើរដឈើដនាះបានរលំរិនចំឡាន
របស់ដយើងដទ្។ ដបើដយើងរិនបានផ្លសស់បតូរកខ្នែងចត្វាដទ្ វារុខជាដខទចរិនខន។

 ជាការពិត្ ម្ររិនោ និងខ្ុំធាលសប់ជាគំរូរិនលអទក់ទ្ងនឹងដរឿងលុយកាក់។ ប ុខ្នត អ្វី
ខ្ដលដយើងម្រត្ូវការគឺយុទ្ធសាស្រសតដ៏អាល៌កំបាំងរួយចំនួន និងម្របាជាញសដ៏លាក់កំបាំង ដដើរសបីជួយ
ដយើងឱសយដៅខពស់ជាងកាលៈដទ្សៈរបស់ដយើង។ ឥ ូវដនះ ខ្ុំានសា្សរញញឹរដៅដលើនផទរុខ 
ដោយសាររនុសសសទ្ូទំងពិភពដលាកអាចដរើលករែវិ្ីទ្ូរទ្សសសន៍របស់ដយើង ខ្ដលានដោ្សះ
ថា ដោះម្រសាយដរឿងលុយកាក់!  



ក្ស្នលងដ៏ពិបាក្ននការដំស ើងតំស្ណង
 ឱរិត្តសាលសញ់ដអ្ើយ ដជាគវាសនារបស់អ្នកគឺដៅនលងដនះឯង។

 «ានកាលសំងដ ើងវិញដៅដពលធាលសក់ខែួនឈឺ ខលសំងពូខ្កដៅដពលចសាំង ដ្វើឱសយខ្សំង
សម្រត្ូវបាក់ទ្័ព។» (ដហម្របឺ ១១៣៤)

កខ្នែងខ្ដលអ្នកគិត្ថា វាពិបាក និងរិនអាចដៅរួច កាលសយជាកខ្នែងខ្ដលរិនពិបាក 
និងអាចដៅរួច ដៅដពលអ្នកដឹងចដរែើយ! 

  



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 

 

 

  

 



សំស ងតូចឆ្ម្រ

ជំពូក្ ៩ 
សំស ងតូចឆ្ម្រ 

ដៅដពលខ្ុំចាប់ដផតើរបដម្រងៀនអ្ំពីម្រពះសូរដសៀងននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ានរនុសសស
ជាដម្រចើនបានម្របាប់ខ្ុំថា ពួកដគរិនធាលសប់បានឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់ពីរុនរកដទ្។ 
ប ុខ្នត ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ម្របាប់ពួកដគវិញថា «បាទ្! អ្នកធាលសប់ឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រទ្ង់!» ម្របសិនដបើអ្នក
ានអាររែណ៍ដូចរនុសសសភាគដម្រចើនខ្ដរ គឺរិនខ្ដលធាលសប់បានឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជា
ាចសស់ដទ្ សូរដរើលដៅកនុងខគរពីរ ១ ពងសាវតារកសសម្រត្ ១៩ ១១ ១២។

ម្រពះអ្ងគានម្រពះបនទូលថា៖ ចូរដចញដៅដម្រៅ ដហើយឈរដលើភនំ ដៅចំដ ះម្រពះភស្រកត
ម្រពះអ្ាចសស់ ។ 

ម្រពះអ្ងគយងកាត្់តារដនាះានខសយល់បក់ដបាកយ សងខលសំង ដ្វើឱសយកដម្រកើកភនំ បំខ្បកលែ 
ដៅចំដ ះម្រពះភស្រកតម្រពះអ្ាចសស់ ប ុខ្នត ម្រពះអ្ាចសស់រិនគង់ដៅកនុងខសយល់ដនាះដទ្។ 
បនាទសប់ពីខសយល់ ានរញ្ជួយដី ប ុខ្នត ម្រពះអ្ាចសស់រិនគង់ដៅកនុងដីខ្ដលរញ្ជួយដនាះ
ដទ្។ ដម្រកាយពីរញ្ជួយដី ានដភែើង ប ុខ្នត ម្រពះអ្ាចសស់រិនគង់ដៅកនុងដភែើងដនាះដទ្។ 
បនាទសប់ពីដភែើងានឮសូរសំដ ងម្រសាលៗយ សងម្រសទ្ន់។

១ ពងសាវតារកសសម្រត្ ១៩ ១១ ១២

 ដទះបីជាខ្ុំបានឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដៅតារកម្ររិត្សំដ ង
ខុសខ្បែកពីគ្្ស ប ុខ្នតជា្រែតាសំដ ងរបស់ម្រទ្ង់គឺជាសំដ ងខសសឹបដ៏ម្រសទ្ន់។ វាជាសំដ ងត្ូច
ឆ្សរ។ ដូចខ្ដលខ្ុំធាលសប់បាននិយយពីរុនរកដហើយ ជា្រែតាសំដ ងរបស់ម្រពះជាាចសស់ សាតស
ប់ដៅហ្ក់ដូចជាគំនិត្រួយខ្ដលានសូរកងួរខុសខ្បែកពីសំដ ង្រែតា។ ដូចខ្ដលអ្នកអាច
សាគសល់សំដ ងកូនរបស់អ្នកដៅកនុងហវូងរនុសសស អ្នកក៏អាចចាប់ដផតើរសាគសល់ម្រពះសូរដសៀង
របស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធកាន់ខ្ត្ចសាស់ និងកាន់ខ្ត្សាគសល់សំដ ងរបស់ម្រទ្ង់ដៅដពលម្រទ្ង់

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ានម្រពះបនទូលផងខ្ដរ។ ប ុខ្នត ដៅកនុងជំពូកដនះ ខ្ុំចង់និយយជារួយអ្នកអ្ំពីម្រពះសូរដសៀង
របស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលគ្្សននរណាា្សក់ធាលសប់គិត្ដល់ ប ុខ្នតដយើងទំងអ្ស់គ្្សធាលសប់ឮ។

 ដៅដពលខ្ដលខ្ុំកំពុងសិកសាដៅសាកលវិទ្សាល័យអ្ូរ សល់រ៉ៃូប ៊ឺត្ ខ្ុំបានសិកសាវគគដទ្វ
វិទ្សាជាដម្រចើន ដោយសាររុខវិជាជសខ្ដលខ្ុំដម្រជើសដរីសគឺសរពនធដរម្រត្ីចាស់។ ានព័ត្៌ានជា
ដម្រចើនខ្ដលខ្ុំរិនធាលសប់បានដឹងពីរុនរក។ តារពិត្ សឹងខ្ត្ទំងអ្ស់ខ្ុំរិនធាលសប់បានដរៀនពី
រុនរកដទ្។ ដោយសារកងវះទ្ាលសប់លអកនុងការសិកសាតាំងពីដៅវិទ្សាល័យ ខ្ុំានសា្ស្យ សង
ខលសំងដដើរសបីដរៀនឱសយទន់ដគ ជាពិដសសដៅសបាតសហ៍ចុងដម្រកាយ។ ដៅកនុងថា្សក់រួយដនាះ ខ្ុំម្រត្ូវ
សរដសរកិចចការជាផែូវការរួយដលើម្របធានបទ្រួយពីគរពីរសរពនធដរម្រត្ីចាស់ ខ្ដលខ្ុំចាំរិន
បានអ្ំពីម្របធានបទ្ដនាះជាអ្វីដទ្ដពលដនះ។ ប ុខ្នត ការសរដសរកិចចការជាផែូវការដ្វើឱសយខ្ុំភ័យខលស
ច។ តារពិត្ដៅ កនុងឆ្សំទ្ីរួយដៅសាកលវិទ្សាល័យ ខ្ុំម្រត្ូវសរដសរកិចចការជាផែូវការដលើក
ដំបូង ដហើយដៅដពលខ្ដលខ្ុំទ្ទ្ួលបានវាម្រត្លប់រកវិញ ខ្ុំបានដឃើញអ្កសសរ « » ពណ៌
ម្រកហរយ សង្ំដៅពីដលើវា ដហើយានចារអ្កសសរពណ៌ម្រកហរដៅខងដម្រការអ្កសសរ « » ដនាះ
ថា «ដត្ើអ្នកពិត្ជាបានចូលដរៀនដៅវិទ្សាល័យខ្រនឬ?»។ ភាសាអ្ង់ដគែស និងដវយសាករណ៍
របស់ខ្ុំពិត្ជាអ្ន់ខលសំងណាស់ ខ្ដលដ្វើឱសយម្រគូភាញសក់ដផអើលយ សងខលសំងខ្ដលខ្ុំអាចចូលដរៀនដៅ
សាកលវិទ្សាល័យដនាះបាន ដហើយខ្ុំម្រត្ូវដរៀនភាសាអ្ង់ដគែសបខ្នថរដៅឆ្សំដំបូងដនាះ។

 ឥ ូវដនះ ដល់សបាតសហ៍ចុងដម្រកាយ ខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវម្របគល់កិចចការរបស់ខ្ុំឱសយម្រគូ។ អ្ូហ៎ 
ខ្ុំពិត្ជាភ័យខលសំងណាស់។ ខ្ុំបានអ្ងគុយចុះ ដហើយចាប់ដផតើរសរដសរ ប ុខ្នតខ្ុំរិនធាលសប់បាន
ដរៀនអ្ំពីរដបៀបសរដសរកិចចការជាផែូវការដទ្។ ដូដចនះ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ដរើលឯកសារពីម្របភពដផសសងៗ 
ដហើយចរែង កសយចូលដោយម្រគ្ន់ខ្ត្ខ្កសម្ររួលបនតិចបនតួចប ុដណា្សះ ដដើរសបីកុំឱសយដគដឹងថាខ្ុំ
បានចរែងពីឯកសារទំងដនាះ។ ចំខ្ណកឯដួងចិត្តរបស់ខ្ុំវិញ ខ្ុំយល់ដឃើញថាខ្ុំរិនបានដ្វើ
អ្វីខុសដទ្ ដហើយខ្ុំពិត្ជាបានសរដសរដ ើងវិញនូវអ្វីខ្ដលខ្ុំបានអាន ដោយដម្របើ កសយរបស់ខ្ុំ
ពិត្ខ្រន។ ប ុខ្នតការពិត្ននបញ្ហសរបស់ខ្ុំ គឺខ្ុំពិត្ជារិនដចះរដបៀបសរដសរជាផែូវការដទ្។

 ខ្រនដហើយ ដពលដនាះខ្ុំគ្្សនដពលដទ្ៀត្ដទ្។ ខ្ុំបានដឃើញរិត្តរបស់ខ្ុំា្សក់ខ្ដល
បានដរៀនវគគដូចគ្្ស ខ្ត្ដា សងខុសគ្្ស ដៅសាលខងដម្រការ ។ ម្រគប់គ្្សម្រត្ូវសរដសរអ្ំពីម្របធាន
បទ្ខ្ត្រួយដូចគ្្ស ដូដចនះ ខ្ុំក៏បានសុំរិត្តខ្ុំដរើលរដបៀបគ្ត្់សរដសរកិចចការរបស់គ្ត្់ ដហើយ
គ្ត្់ក៏បានឱសយខ្ុំដរើល។ ដពលខ្ដលខ្ុំបានដឃើញកិចចការរបស់គ្ត្់ ខ្ុំដឹងថាខ្ុំរិនអាចសរ
ដសរឱសយបានលអដូចគ្ត្់ដទ្ ដហើយខ្ុំក៏សដម្ររចចិត្តចរែងកិចចការរបស់គ្ត្់។ ខ្ុំដឹងថា អ្នក



សំស ងតូចឆ្ម្រ
រុខជាភាញសក់ដផអើលដពលខ្ដលខ្ុំម្របាប់អ្នកអ្ំពីដរឿងដនះ។ ប ុខ្នត សូរចាំថា ដពលដនាះខ្ុំដៅជា
ទរកកនុងដសចកតីជំដនឿដៅដ ើយដទ្។ ខ្ុំរិនបានចរែងកិចចការរបស់គ្ត្់ទំងម្រសុងដទ្ ប ុខ្នតខ្ុំ
បានចរែងវាម្របខ្ហល ក់កណាដសលចូលកនុងកិចចការរបស់ខ្ុំ។ ដៅចុងបញ្ចប់ននសបាតសហ៍ចុង
ដម្រកាយដនាះ ខ្ុំបានម្របគល់កិចចការឱសយដៅសាស្រសាតសចារសយរបស់ខ្ុំ ដោយានអាររែណ៍្ូរដសសបើយ
ខ្ដលកិចចការដនាះបានចប់។ ប ុខ្នតអ្វីខ្ដលដកើត្ដ ើងបនាទសប់ពីដនះបានបដម្រងៀនខ្ុំនូវដរដរៀនរួយ
ដ៏ានត្នរែអ្ំពីការសាតសប់ម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់។

 ដៅដពលខ្ដលខ្ុំចូលដគងដៅយប់ដនាះ ខ្ុំដគងរិនលក់ដទ្។ រនសិការរបស់ខ្ុំបាន
និយយរកកាន់ខ្ុំយ សងខលសំងៗ ខ្ដលដ្វើឱសយខ្ុំរិនអាចដគងលក់បាន។ ខ្ុំដឹងខែួនថា អ្វីខ្ដលខ្ុំ
បានដ្វើគឺខុស ខ្ុំបានលួចចរែង បនាទសប់រកដទ្ៀត្ខ្ុំបានកុហកដគ។ ខ្ុំរិនបានផតល់ការដគ្រព
ដល់រិត្តរបស់ខ្ុំ ដហើយបានដ្វើឱសយខូចដករត៍ដោ្សះរបស់គ្ត្់។ ខ្ុំានអាររែណ៍ពិបាកខលសំងខ្រន
ខ្ទ្ន! ដៅដា សង៣ដទ្ៀបភែឺ ខ្ុំបានចុះដៅសាលខងដម្រការ ដៅបនទប់រិត្តរបស់ខ្ុំ ដហើយបាន
ោស់គ្ត្់ឱសយភាញសក់ដ ើង បានម្របាប់គ្ត្់នូវអ្វីខ្ដលខ្ុំបានដ្វើ ដហើយបានសុំដទសគ្ត្់។ គ្ត្់
ដរើលរកកាន់ខ្ុំទំងងងុយដគង ដហើយនិយយថា «ដៅដដកវិញដៅ ហ្កសរី»។ បនាទសប់រកគ្ត្់
ម្រគ្ន់ខ្ត្ម្រត្លប់ខែួន ដហើយបានដគងលក់វិញ។

 ដៅនលងបនាទសប់ ខ្ុំបានដៅជួបសាស្រសាតសចារសយរបស់ខ្ុំ ដហើយបានសារភាពកំហុសរបស់
ខ្ុំ។ ពិត្ណាស់ គ្ត្់ម្រត្ូវោក់ពិនទុ « » ដលើកិចចការរបស់ខ្ុំ ប ុខ្នតគ្ត្់បានញញឹរោក់ខ្ុំ ដហើយ
និយយថា គ្ត្់ដកាត្សរដសើរខ្ុំខ្ដលខ្ុំបានម្របាប់គ្ត្់អ្ំពីដរឿងដនះ។ បនាទសប់រកគ្ត្់បាន
និយយថា ដោយសារខ្ុំបានរកជួបគ្ត្់ ដហើយម្របាប់គ្ត្់អ្ំពីដរឿងដនះ គ្ត្់ដៅខ្ត្ឱសយពិនទុ 
« »ដល់ខ្ុំសម្រាប់រុខវិជាជសរបស់គ្ត្់ដៅឆ្សំដនាះ។ ខ្ុំានអាររែណ៍្ូរដសសបើយខលសំងខ្រនខ្ទ្ន 
ដហើយកាន់ខ្ត្ម្របដសើរជាងដនះដៅដទ្ៀត្ដនាះ សំដ ងននការដថាកសលដទសបានសងប់សាងសត្់ដៅ
វិញ ដហើយខ្ុំានអាររែណ៍អ្ំពីដសរីភាព និងសនតិភាពដៅកនុងចិត្ត។

 ដូដចនះ ខ្ុំសូរសួរសំណួររួយដល់អ្នក «ដហត្ុអ្វីបានជារិត្តរបស់ខ្ុំអាចម្រត្លប់ខែួន 
ដហើយដគងលក់វិញ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្ានអាររែណ៍តានត្ឹងកនុងខែួនខលសំងខ្បបដនះ? 
ដហត្ុអ្វីបានជាគ្ត្់រិនានអាររែណ៍តានត្ឹងកនុងខែួនដូចខ្ុំ? ដហត្ុអ្វីបានជាខ្ុំរិនអាចដគង
លក់ ដហើយានអាររែណ៍ពិបាកដវទ្នាខ្បបដនះ?»។ ានសំដ ងរួយនិយយរកកាន់ខ្ុំ 
ដៅដពលខ្ដលខ្ុំបានពសាយរដគង។ សំដ ងដនាះបានផតនាទសដទសខ្ុំ វាជាសំដ ងនន



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

រនសិការរបស់ខ្ុំ!  កសយរនសិការានន័យថា៖ ការដឹងដោយសភាវគត្ិ អ្ំពីអ្វីខ្ដលម្រត្ូវ 
និងអ្វីខ្ដលខុស។  កសយដនះានន័យថា «ដឹងអ្ំពី» ឬ «ានចំដណះដឹងអ្ំពី»។

 ដម្របៀបដូចជាដទ្ៀន ពនែឺរបស់រនសិការចាំង ដដើរសបីបង្ហសញពីភាពងងឹត្។ រនសិការ
រកសានូវកំណត្់ម្រតាដ៏លអឥត្ដខចសះ ននគំនិត្ និងទ្ដងវើខ្ដលអ្នកបានដ្វើ។ ដម្របៀបដូចជាសាកសសីដៅ
កនុងបនទប់សវនាការ រនសិការជាសកខីភាពអ្ំពីអ្វីខ្ដលលាក់កំបាំងបំផុត្។ វានិយយ និង
រំលឹកអ្នកឱសយដ្វើអ្វីខ្ដលម្រត្ឹរម្រត្ូវ និងឱសយអ្នកជាសវាងអ្វីខ្ដលរិនម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ រនសិការគឺជា
សំដ ងពីខងកនុងរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលានដៅកនុងរនុសសសា្សក់ៗ។ រនសិការត្ម្ររូវ
ឱសយបុរស និងស្រសតីា្សក់ៗ ទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវចំដ ះសករែភាពទំងអ្ស់របស់ពួកដគ។ ដូចដៅកនុង
បនទប់សវនាការ រនសិការដកាះដៅរនុសសសា្សក់ៗ ឱសយម្របាប់អ្ំពីដំដណើរដរឿងរបស់ពួកដគដៅ
ចំដ ះម្រពះជាាចសស់។ ដម្របៀបដូចជាសាកសសីា្សក់ខ្ដលម្រត្ូវផតល់ភសតុតាង រនសិការរបស់ដយើង
និយយជំនួសដយើង (ការ រ) ឬដថាកសលដទស (ដចាទ្ម្របកាន់) ដយើង។

 ការសិកសាខ្ដលដចញដោយការបង្ហសញខងដវជជសាស្រសតបានបញ្ជសក់អ្ំពីការពិត្
ទំងដនះ៖

 «ម្រទ្ឹសតីខ្ដលកំពុងខ្ត្រីករលោលដពលបចចុបសបននដនះ សតីអ្ំពីការអ្ភិវរសឍរបស់
រនុសសស គឺថារនុសសសដយើងចាប់ដផតើរជីវិត្របស់ខែួន ដោយ«សាថសនភាពសីល្រ៌ទ្ដទ្រសាអសត្» 
ក៏ប ុខ្នត ការម្រសាវម្រជាវលែីបានបង្ហសញទ្សសសនៈផទុយពីដនះ។ អ្នកម្រសាវម្រជាវបានរកដឃើញថា ទរក
ខ្ដលានអាយុម្រត្ឹរខ្ត្៦ខ្ខបានដ្វើការវិនិចឆ័យខងសីល្រ៌រួចដៅដហើយ ដហើយពួកដគគិត្
ថារនុសសសដយើងអាចដកើត្រកជារួយម្រករសីល្រ៌ខ្ដលានជាប់ដៅកនុងខួរកសាលរបស់ដយើ
ង។»

ម្រត្ង់ហនឹងដហើយខ្ដលដយើងដឹងថា ដយើងដកើត្រកពីដសចកដីពិត្ ដហើយចិត្តដយើង
រិនភ័យខលសចដៅចំដ ះម្រពះភស្រកតម្រពះអ្ងគដទ្។ ដហត្ុដនះ ម្របសិនដបើចិត្តគំនិត្របស់ដយើងោក់
ដទសដយើង ដនាះម្រពះជាាចសស់ខ្ដល្ំជាងចិត្តរបស់ដយើង ម្រទ្ង់ដឈវងយល់ទំងអ្ស់។ កូន
ដៅជាទ្ីម្រសឡាញ់ដអ្ើយ ម្របសិនដបើចិត្តគំនិត្របស់ដយើងរិនោក់ដទសដយើងដទ្ ដនាះដយើង
នឹងានចិត្តរឹងបុឹងដៅចំដ ះម្រពះភស្រកតម្រពះអ្ងគ។ អ្វីៗក៏ដោយឱសយខ្ត្ដយើងទ្ូលសូរ ដយើង
រុខជាទ្ទ្ួលពីម្រពះអ្ងគរិនខន ដម្រ ះដយើងកាន់តារបទ្បញ្ជសរបស់ម្រពះអ្ងគ និងម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើ
ណាខ្ដលគ្ប់ម្រពះហឫទ្័យម្រពះអ្ងគ។

១ យ ូហ្ន ៣ ១៩ ២២



សំស ងតូចឆ្ម្រ
 រនសិការគឺជាម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដៅ
កនុងរនុសសសម្របុស និងរនុសសសស្រសតីម្រគប់ៗគ្្ស វាគឺជាការ
ដបាះពុរភរបស់ម្រពះអាទ្ិករ និងជាត្ម្ររូវការរបស់ម្រទ្ង់ 
ដដើរសបីឱសយរនុសសសអាចរស់រនានជីវិត្ ដៅតារម្រពះ
ហឫទ្័យរបស់ម្រទ្ង់។ គ្្សននរណាា្សក់អាចដគចផុត្
ពីរនសិការរបស់ពួកដគបានដ ើយ។ ខ្ុំធាលសប់ភាញសក់
ដផអើលយ សងខលសំង ដៅដពលរនុសសសា្សក់ខ្ដលបាន
សាលសប់រនុសសសា្សក់ដទ្ៀត្ ឬបានបែន់្នាគ្រ ដហើយ
បានដគចខែួនបាត្់ ប ុខ្នតដម្រកាយរកបានរកសារភាព
កំហុសរបស់ខែួន។ ប ុខ្នត ឥ ូវដនះខ្ុំដឹងដហើយថា 
គ្្សនការដ្វើទរុណករែណា្ងន់្ងរជាង ការដ្វើ

ទរុណករែរបស់រនសិការខ្ដលកំពុងខ្ត្ដចាទ្ម្របកាន់បុគគលដនាះថា គ្ត្់ជាជនានដទស! 
ដលាកប ូលបាននិយយដៅកនុង ២ កូរិនលូស ១ ១២ ថា រនសកិាររបស់ដយើងបញ្ជសក់ម្របាប់
ដយើង បានន័យថារនសិការដចះនិយយ។

សត្ិសរសបជញ្ញៈរបស់ដយើងបានបញ្ជសក់ម្របាប់ដយើងថា ឥរិយបលខ្ដលដយើង
ម្របកាន់យកកនុងដលាកដនះពិត្ជាម្រត្ូវខ្រន ជាពិដសស រដបៀបខ្ដលដយើងម្របម្រពឹត្ត
ចំដ ះបងបអូនដោយចិត្តដសា្សះសរ និងដោយសុទ្ធចិត្តដចញរកពីម្រពះជាាចសស់។ 
ដយើងរិនបានដ្វើតារម្របាជាញសរបស់ដលាកីយ៍ដទ្ខ្ត្ដ្វើតារម្រពះគុណរបស់ម្រពះជា
ាចសស់វិញ ម្រត្ង់ដនះដហើយខ្ដលដ្វើឱសយដយើងបានខពស់រុខ។

២ កូរិនលូស ១ ១២ 

 អ្នកអាចសួរថា «ដត្ើរនសិការានសិទ្ធិអ្ំណាចអ្វី? ដហត្ុអ្វីបានជាសកខីភាពរបស់
វាានដៅកនុងត្ុលាការខងវិញ្ញសណ?»។ ចដរែើយគឺ៖ រនសិការជាម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជា
ាចសស់។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ដលាកប ូលបានម្របាប់ដយើងដៅកនុង រ៉ៃូរ ២ ១៤ ១៥ ថា រនសិការ
និយយជារួយដយើងយ សងសករែ។ 

(ដពលសាសន៍ដនទ្ខ្ដលពុំសាគសល់ម្រកឹត្សយវិន័យ នាំគ្្សម្របត្ិបត្តិតារដសចកដីខ្ដលម្រកឹត្សយ
វិន័យខ្ចងទ្ុកដោយរិនដឹងខែួន គឺខែួនដគដនាះដហើយជាម្រកឹត្សយវិន័យ ដទះបីដគរិន
សាគសល់ម្រកឹត្សយវិន័យក៏ដោយ។ ម្រត្ង់ដនះដគបង្ហសញឱសយដឃើញថា កិចចការខ្ដលគរពីរវិ

មនសិក្រេឺជាព្រះសូរសសៀង
របស់ព្រះជាម្ចាស់ សៅកនញង
មនុសាសព្បុស នងិមនុសាសស្តសតី
ព្េប់ៗគានា វាេឺជាក្រស ះរមុភ
របស់ព្រះអារិករ និងជារព្មូវ
ក្ររបស់ព្រង់ សដើមាបីឱាយមនុសាស
អាចរស់រានម្នជីវិរ សៅតាម
ព្រះ ឫរ័យរបស់ព្រង់។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ន័យខ្ចងទ្ុកឱសយដ្វើដនាះ ានចារឹកដៅកនុងដួងចិត្តរបស់ដគម្រសាប់ដហើយ។ 
រនសិការរបស់ដគ ម្រពរទំងការរិះគិត្របស់ដគ ខ្ដលនាំឱសយានការដចាទ្ម្របកាន់
ខែួន ឬដោះសាខែួន ក៏ផដល់សកខីភាពអ្ំពីការដនះខ្ដរ។)

រ៉ៃូរ ២ ១៤ ១៥

 រនុសសសម្រគប់រូបានរនសិការ។ អ្នកម្របខ្ហលជារិនយល់ម្រសបដទ្។ អ្នកម្របខ្ហល
ជាសាគសល់នរណាា្សក់ខ្ដលគ្ត្់ហ្ក់ដូចជាគ្្សនអាររែណ៍ ឬគ្្សនរនសិការ។ ប ុខ្នត ខ្ុំសូរ
ធានាថា ពួកដគរិនបានចាប់ដផតើរដ ើងដោយានលកខណៈខ្បបដនះដទ្។ ម្របសិនដបើនរណា
ា្សក់បនតម្របឆំងនឹងសំដ ងននរនសិការរបស់ពួកដគ សំដ ងដនាះនឹងកាន់ខ្ត្សាងសត្់ជាងរុន
បនតិចរតងៗ រហូត្ដល់ដពលរួយគ្ត្់ហ្ក់ដូចជាគ្្សនរនសិការខ្ត្រតង។

 «ដគចាញ់ដបាកពុត្ត្សបុត្របស់ដរដបាកម្របាស់។ រនសិការរបស់អ្នកទំងដនាះជាប់ជា
ខ្ុំបំដរីរបស់អារកសស។» (១ ្ីរ ូដល ៤ ២)

 ដលាកប ូលនិយយថា រនុសសសទំងដនះបានដ្វើឱសយរនសិការរបស់ពួកដគខូច ឬដ្វើ
ឱសយខែួនឯងរិនអាចានអាររែណ៍ដឹង ឬឮរនសិការរបស់ខែួន ដោយសារពួកដគានចិត្ត
រឹងរូសម្របឆំងនឹងវា។ សូរគិត្អ្ំពីខ្សសបករបស់អ្នក។ ម្របសិនដបើអ្នកដ្វើឱសយវារលាក (ដបើអ្នកដុត្
វា) ដនាះវារិនទន់អាចានអាររែណ៍បានភាលសរៗដទ្ រហូត្ទល់ខ្ត្ខ្សសបកលែីលូត្លាស់ដ ើង 
ដហើយខ្សសបកចាស់ខ្ដលរឹងម្រជុះដចញសិន។ រីឯរនសិការរបស់រនុសសសដយើងវិញក៏ដូចគ្្សផង
ខ្ដរ។ រនសិការរិនអាចបងខំអ្នកឱសយដ្វើអ្វីបានដទ្ វាម្រគ្ន់ខ្ត្និយយរកកាន់អ្នក។ អ្នកអាច
រិនដអ្ើដពើនឹងវា ឬម្របឆំងនឹងវា។ ប ុខ្នត ដលាកប ូលបានម្រពានថា ម្របសិនដបើអ្នករិនដអ្ើដពើនឹង
រនសិការរបស់អ្នកដទ្ អ្នកអាចានបញ្ហស្ំ ឬដូចគ្ត្់បាននិយយថា អ្នកអាចដ្វើឱសយជីវិត្
អ្នកលិចលង់បាន។

្ីរ ូដល កូនសាលសញ់ដអ្ើយ ខ្ុំសូរផ្ដសំដផ្ើរកអ្នកម្រសបតារម្រពះបនទូលខ្ដលដគខ្លែង
ទ្ុកអ្ំពីអ្នកម្រសាប់។ ចូរពឹងខ្ផអកដលើម្រពះបនទូលដនះ ដដើរសបីពុះ រត្យុទ្ធឱសយបានលអ
ម្របដសើរ ដោយានជំដនឿ និងានរនសិការលអ។ អ្នកខែះខ្លងានរនសិការលអ
ខ្បបដនះ បណាដសលឱសយជំដនឿរបស់ដគលិចលង់។

១ ្ីរ ូដល ១ ១៨ ១៩



សំស ងតូចឆ្ម្រ
ជាទ្ូដៅរនុសសសខ្ដលានចិត្តរឹងរូស ខ្ដលម្របឆំងនឹងសំដ ងននរនសិការរបស់

ពួកដគ បានបាត្់បង់សរត្ថភាព កនុងការដឹកនាំជីវិត្របស់ពួកដគ។ ម្រត្ីវិស័យរបស់ពួកដគបាន
ខូច ដហើយរិនានដំដណើរការដូចម្របម្រកត្ីដទ្។ ពួកដគរិនអាចម្របាប់បានថាពួកដគកំពុងខ្ត្
ដៅទ្ិសដៅណាដទ្។ ដលាកប ូលនិយយថា ដយើងម្រត្ូវម្របកាន់ខជសប់នូវរនសិការលអ ជា
រនសិការខ្ដលសាអសត្សអំ ដដើរសបីម្របាកដថាដយើងកំពុងខ្ត្ដ្វើដំដណើរតារផែូវម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ ពីដម្រ ះ
ដោយសារដយើងអាចានចិត្តរឹងរូស និងអាចដ្វើឱសយសរត្ថភាពននការដឹងខុសម្រត្ូវរបស់ដយើង
ខូច ដលាកប ូលនិយយថា វាជាការសំខន់ខ្ដលដយើងម្រត្ូវដ្វើតារចសាប់ និងដ្វើអ្វីខ្ដលម្រត្ឹរ
ម្រត្ូវ។

 «ដូដចនះ ម្រត្ូវសាដសប់បង្គសប់អាជាញស្រ រិនខ្រនដោយខលសចទ្ទ្ួលទ្ណឌករែប ុដណា្សះដទ្ គឺ
ដ្វើដោយានរនសិការផង។» (រ៉ៃូរ ១៣ ៥)

 ម្របសិនដបើអ្នកដ្វើខុសចសាប់ រនសិការរបស់អ្នកនឹងដថាកសលដទសអ្នក។ ដូដចនះ ដលាក
ប ូលម្របាប់ថា ម្រត្ូវដគ្រពចសាប់ និងដ្វើអ្វីខ្ដលម្រត្ឹរម្រត្ូវ ដដើរសបីឱសយរនសិការរបស់អ្នកដៅខ្ត្សាអសត្
សអំ ដហើយអាចានដំដណើរការម្របម្រកត្ីដូចម្រពះជាាចសស់សពវម្រពះហឫទ្័យឱសយវាានដំដណើរការ 
ដដើរសបីការ រអ្នកពីដម្រគ្ះថា្សក់ដផសសងៗ។

 ទក់ទ្ងនឹងរនសិការ ខ្ុំនឹកចាំដរឿងដ៏ដឆត្លងង់រួយខ្ដលខ្ុំបានដ្វើ ខ្ដលវា
បង្ហសញពីដគ្លការណ៍រួយដនះ។ ដរឿងដនះបានដកើត្ដ ើងរុនដពលខ្ុំដ្វើជាម្រគូគង្វសល។ បនាទសប់
ពីអ្នកបានដឹងដរឿងដនះដហើយ អ្នកនឹងដឹងអ្ំពីរូលដហត្ុខ្ដលម្រពះជាាចសស់រិនទន់ឱសយខ្ុំ
ដឹកនាំម្រកុរជំនុំភាលសរៗ។ ដរឿងដនះទក់ទ្ងនឹងឡានចាស់របស់ខ្ុំ។ ឡានដនាះា សកពូហសសូ៥០៥ 
ជាឡានខ្ដលខ្ុំម្រសលាញ់ខលសំងបំផុត្។ នលងរួយ ានបុរសា្សក់បានម្រជុលរកបុកឡានខ្ុំដពល
ដភែើងម្រកហរ។ ឃែប់ឡានខងរុខរបស់ខ្ុំដខទចអ្ស់ ស ុរឡានដ ើងដកាង ដហើយក៏ានការ
ខូចខត្ដល់ត្ួរឡានផងខ្ដរ។ ភា្សក់ង្រធានារ សប់រងរបស់បុរសខ្ដលបានបុកឡានខ្ុំ បាន
រកដរើលឡានខ្ុំដៅផទះរបស់ខ្ុំ ដដើរសបីផតល់ការបា សន់សា្សននលែខូចខត្ដល់ខ្ុំ។

 រុនដពលខ្ុំម្របាប់អ្នកអ្ំពីអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើងដៅដពលគ្ត្់រកពិនិត្សយឡានខ្ុំដៅ
ផទះរបស់ខ្ុំ ខ្ុំម្រត្ូវម្របាប់អ្នកជារុនសិនថា ពីរបីសបាតសហ៍រុនដពលានដម្រគ្ះថា្សក់ដនះដកើត្ដ ើង
បំពង់សុីាំងឡានខ្ុំបានបាក់ ដហើយរ ូទ្័រសម្រាប់ដបើកដំបូលឡានខ្ដលដៅកនុងឃែុបឡាន
ខងរុខក៏បានខូចខ្ដរ។ ដៅដពលភា្សក់ង្រធានារ សប់រងបានរកម្រត្ួត្ពិនិត្សយរលយនតរបស់ខ្ុំ 
គ្ត្់បានសួរខ្ុំថា បំពង់សុីាំងឡានខ្ដលគ្ត្់បានដឃើញដៅដលើដីខ្កសបរឡានខ្ុំ (ខ្ុំបានោក់



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

វាដៅទ្ីដនាះ ដដើរសបីឱសយគ្ត្់ដឃើញ) បានបាក់ដោយសារដម្រគ្ះថា្សក់ដនះឬ? ខ្ុំបានដឆែើយត្បថា «
បាទ្! ដលាក» ទំងានអាររែណ៍ថាបានដ្វើខុស។ បនាទសប់រកគ្ត្់បានសួរខ្ុំថា រ ូរទ្័រសម្រាប់
ដបើកដំបូលឡានបានខូចដោយសារដម្រគ្ះថា្សក់ដនះខ្ដរឬយ សងណា។ រតងដទ្ៀត្ ខ្ុំបានដឆែើយ
ថា «បាទ្»។

 ដៅកនុងវិញ្ញសណរបស់ខ្ុំ ខ្ុំបានឮរនសិការរបស់ខ្ុំខ្ម្រសកោក់ខ្ុំថា «ហ្កសរី ដត្ើឯង
កំពុងដ្វើអ្ីហនឹង? ឯងកំពុងខ្ត្និយយកុហក!»។ ឥ ូវដនះ សូរសាតសប់អ្ំពីរដបៀបខ្ដលខ្ុំបាន
បដញ្ឆសត្ខែួនឯង។ ខ្ុំពិត្ជាដៅចាំបានថា ខ្ុំបានគិត្រកកាន់ខែួនឯងថា ដបើខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្រិន
ដអ្ើដពើនឹងសំដ ងដនាះ ដនាះវានឹងបាត្់ដៅវិញដោយខែួនឯង។ នលងដនះ ខ្ុំសឹងខ្ត្រិនដជឿថា ខ្ុំ
ពិត្ជាបានគិត្ដូដចា្សះខ្រនដៅដពលដនាះ។ ដវា សវ ដត្ើអ្នករិនរីករយដទ្ឬអ្ី ខ្ដលខ្ុំរិនទន់
ដឹកនាំម្រកុរជំនុំដៅដពលដនាះ? ខ្ុំដជឿថា ម្រពះជាាចសស់ពិត្ជារីករយ!

 ដទះយ សងណាក៏ដោយ ដគបានយកឡានខ្ុំដៅជួសជុល ដហើយពីរបីសបាតសហ៍
ដម្រកាយរក ដគបានដៅខ្ុំឱសយដៅយកឡានវិញ។ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំបានដឃើញឡានរបស់ខ្ុំ
ដៅហ្ងជួសជុលឡាន ខ្ុំពិត្ជាសបសាយចិត្តខ្រនខ្ទ្ន។ វាដរើលដៅសាអសត្លអឥត្ដខចសះ! ខ្ុំ
បានដបើកវាម្រត្លប់ដៅផទះវិញ ដោយានចិត្តរីករយខ្ដលដគបានជួសជុលវាទំងអ្ស់។ 
រួយសបាតសហ៍ដម្រកាយរក ដៅដពលបាយនលងម្រត្ង់ ខ្ុំបានសដម្ររចចិត្តដៅផទះដដើរសបីញា សំបាយ
ជារួយម្ររិនោ និងកូនៗ។ ផទះរបស់ដយើងានចំង្យម្រត្ឹរខ្ត្បីគី ូខ្រ ម្រត្ជាងពី
ការិយល័យខ្ដលខ្ុំបានជួលសម្រាប់ម្រកុរហ ុនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ដយើង។ ខ្ុំបានចត្ឡានខ្កសបរ
ទវសរផទះខងរុខ បានចូលកនុងផទះ ដហើយបានបរិដភាគបាយនលងម្រត្ង់យ សងរីករយ។

 ដៅដពលខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្ដចញពីផទះ និងដដើរដឆ្សះដៅទវសរខងរុខផទះរបស់ដយើង ខ្ុំ
សដងកត្ដឃើញថាឡានរបស់ខ្ុំរិនដៅរុខផទះដទ្។ ខ្ុំានអាររែណ៍ឆងល់។ ដត្ើឡានរបស់ខ្ុំដៅ
ណាហនឹង? ខ្ុំបានសំ ឹងរកដរើលវា ដហើយក៏បានដឃើញវា។ ផទះរបស់ដយើងដៅដលើកំពូលភនំ 
ដហើយម្របខ្ហលជាខ្ុំដភែចោក់ស្រហ្វសំងដហើយដរើលដៅ ដទ្ើបវារាលដៅដម្រការភនំវិញ។ ដទះបីខ្ុំ
រិនខ្ដលដភែចដ្វើដូដចនះពីរុនរកក៏ដោយ ក៏ប ុខ្នត ដលើកដនះខ្ុំរុខជាបានដភែចពិត្ខ្រនដហើយ 
ដហើយឡានរបស់ខ្ុំបានបុកដដើរដឈើរួយដដើរដៅខងដម្រការភនំ។ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំដដើរចុះដៅ
ដរើលឡានរបស់ខ្ុំ ខ្ុំភាញសក់ដផអើលយ សងខលសំង។ ឃែុបឡានខងរុខកំពិត្ដខទចអ្ស់ ដហើយការខូច
ខត្គឺដូចគ្្សនឹងការខូចខត្ដពលខ្ដលានដម្រគ្ះថា្សក់ចរចរណ៍ខ្ដរ។ ស ុរឡានដ ើងដកាង
ដូចដពលរុន បំពង់សុីាំងបានបាក់ ដហើយរ ូរទ្័រសម្រាប់ដបើកដំបូលឡានក៏ខូចផងខ្ដរ។ 



សំស ងតូចឆ្ម្រ
អ្វីៗម្រគប់យ សងគឺានសភាពដូចរុនដពលយកឡានដនាះដៅហ្ងជួសជុលបនាទសប់ពីដម្រគ្ះ
ថា្សក់ចរចរណ៍អ្ីញ្ចឹងខ្ដរ។

 ដៅដពលខ្ុំឈរដៅទ្ីដនាះ ភាលសរៗដនាះខ្ុំក៏យល់ ដហើយក៏ចាប់ដផតើរដសើច។ ម្រពះជា
ាចសសក់ំពុងខ្ត្បដម្រងៀនដរដរៀនរួយដល់ខ្ុំ ជាដរដរៀនខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវដរៀនរុនដពលដឹកនាំម្រកុរជំ
នុំ។ ខ្ុំរិនបានយកឡានខ្ុំដៅជួសជុលរតងដទ្ៀត្ដទ្ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្លក់វាដូចដម្រគឿងបនាលសស់។ ខ្ុំ
អាចចាំបានខ្ត្ដពលរួយដផសសងដទ្ៀត្ ដៅកនុងជីវិត្របស់ខ្ុំខ្ដលរនសិការរបស់ខ្ុំបានខ្ម្រសក
ម្របាប់ខ្ុំឱសយឈប់យ សងខលសំង។ ខ្ុំដៅដរឿងខ្ដលបានដកើត្ដ ើងថា ដរឿងកង់។

 ខ្ុំសងសឃឹរថា ការខ្ចករំខ្លកដរឿងទំងដនះបានជួយដល់អ្នក។ ខ្ុំដឹងថា អ្នករិន
ខ្ដលធាលសប់គិត្ថា ខ្ុំធាលសប់ធាលសក់ខែួនដ្វើដរឿងខ្បបដនះដទ្ ប ុខ្នតអ្នកគិត្ខុសដហើយ។ ខ្ុំពិត្ជា
សបសាយចិត្តខ្ដលខ្ុំបានទ្ទ្ួលការសដស្រង្គសះ ដម្រ ះខ្ុំានអាររែណ៍ថាជីវិត្របស់ខ្ុំនឹងាន
សភាពខុសខ្បែកពីដពលដនះ ម្របសិនដបើខ្ុំរិនបានទ្ទ្ួលការសដស្រង្គសះដទ្ដនាះ។

 ដរឿងកង់បានដកើត្ដ ើងពីរបីឆ្សំដម្រកាយរកដទ្ៀត្ ដហើយដពលដនាះខ្ុំបានចាប់ដផតើរ
ដឹកនាំម្រកុរជំនុំដ៏លែីម្រសឡាងរួយរួចដហើយ។ ដៅរដសៀលនលងដៅរ៍រួយ ខ្ុំបានដបើកឡានដៅ
ដលងផទះឳពុកខ្ុំ ដហើយដពលដនាះខ្ុំកំពុងខ្ត្ចាកដចញពីផទះរបស់គ្ត្់ កំពុងខ្ត្លយឡានរុ
ចខរ សខ្វនពណ៌ទ្ឹកម្របាក់របស់ដយើងដៅដលើផែូវជាត្ិវិញ។ ផទះរបស់ឳពុកខ្ុំដៅដម្រការភនំ ដៅ
ជាប់ផែូវជាត្ិ។ ដោយសារដហត្ុផលណារួយ ខ្ុំរិនបានដឃើញអ្នកជិះកង់ា្សក់ខ្ដលកំពុងខ្ត្
ជិះកង់ចុះពីដលើភនំដទ្។ ខ្ុំលយឡានយឺត្ៗ ដហើយគ្ត្់រិនបានដៅពីដម្រកាយឡានរបស់ខ្ុំដទ្ 
ប ុខ្នតដោយសារគ្ត្់ជិះកង់ចុះពីដលើភនំ គ្ត្់អាចានដលសបឿនដលឿន ដូដចនះគ្ត្់បានរកដល់
ដពលខ្ដលឡានខ្ុំដហៀបនឹងដបើកដៅរុខដៅដលើផែូវជាត្ិ។

 ម្រគប់ដពលទំងដនះខ្ុំរិនបានដឹងអ្ំពីវត្តានរបស់គ្ត្់ដទ្ ប ុខ្នត រំដពចភាលសរៗដនាះ ខ្ុំ
បានឮសំដ ងដគទ្ះឡានរបស់ខ្ុំ ទំង ទំង ទំង។ ខ្ុំបានដរើលតារកញ្ចក់ដរើលដម្រកាយ 
ដហើយខ្ុំបានដឃើញអ្នកជិះកង់ា្សក់ដៅពីដម្រកាយឡានខ្ុំ គ្ត្់ដលើកនដទំងពីររបស់គ្ត្់ដ ើង 
បង្ហសញម្រារនដជាសញ្ញសដជរដល់ខ្ុំ និងបានដជរខ្ុំយ សងខលសំងៗ។ ខ្ុំានអាររែណ៍ភាញសក់ដផអើល
យ សងខលសំង ម្រពរទំងទ្ទ្ួលបានការម្របាលទំងម្រសុងពីបុរសជិះកង់ា្សក់ដនាះខ្ដលបានដ្វើ
សករែភាពខ្បបដនះោក់ខ្ុំ។ ខ្ុំដឹងថាគ្ត្់អាចបនថយដលសបឿនបានយ សងង្យម្រសួលដពល
គ្ត្់ចុះពីដលើភនំ ដហើយបានដឃើញខ្ុំកំពុងខ្ត្លយឡាន។ ដហើយខ្ុំក៏ដឹងផងខ្ដរថា ម្របសិនដបើ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

គ្ត្់ចង់ គ្ត្់ក៏អាចម្រគ្ន់ខ្ត្ជិះកង់របស់គ្ត្់ម្រកខ្វលខ្កសបរឡានរបស់ខ្ុំជារួយដលសបឿនខ្ដល
គ្ត្់កំពុងខ្ត្ជិះចុះពីដលើភនំរក។ ប ុខ្នតផទុយដៅវិញ គ្ត្់ខ្បរជាដ្វើសករែភាពខ្បបដនះដៅវិញ។

 ខ្ុំពិត្ជាភាញសក់ដផអើលខលសំងខ្ដលគ្ត្់គិត្ថា គ្ត្់អាចខ្ជងជារួយរលយនតបាន។ អ្ីញ្ចឹ
ងដហើយ ខ្ុំក៏គិត្ថាម្រត្ូវខ្ត្ាននរណាា្សក់បដម្រងៀនដរដរៀនរួយដល់គ្ត្់ ដូដចនះ ខ្ុំក៏បនថយ
ដលសបឿនឡានរបស់ខ្ុំ ដដើរសបីឱសយគ្ត្់អាចតារទន់ឡានរបស់ខ្ុំ បនាទសប់រកខ្ុំបានជាន់ស្រហ្វសំងភាលស
រៗ។ ខ្ុំានអាររែណ៍សបសាយចិត្ត ដៅដពលដឃើញគ្ត្់ពសាយរចាប់ស្រហ្វសំងភាលសរៗ ដដើរសបីកុំ
ឱសយកង់គ្ត្់បុកគូទ្ឡានរបស់ខ្ុំ។ ខ្រនដហើយ វាដ្វើឱសយគ្ត្់កាន់ខ្ត្ខឹងខលសំងជាងរុន និង
កាន់ខ្ត្ដជរញាប់ាត្់ជាងរុនដៅដទ្ៀត្ ខ្ដលខ្ុំរិនធាលសប់បានដឃើញ និងបានឮពីរុនរកដទ្។

 ខ្ុំបានដបើកឡានយឺត្ៗ ដហើយខ្បរទ្ិសដៅដៅរកអ្នកជិះកង់វិញ។ ដពលខ្ដលគ្ត្់
បានដឃើញខ្ុំដៅរង់ចាំគ្ត្់ ត្ម្ររង់ឡានខ្វនរបស់ខ្ុំដៅចំពីរុខគ្ត្់ ម្រសាប់ខ្ត្គ្ត្់ម្រត្លប់ដៅ
ជាសាងសត្់ដសងៀរ។ ខ្ុំគិត្ថា ទ្ីបំផុត្គ្ត្់បានយល់ដហើយថាគ្ត្់កំពុងខ្ត្ជិះកង់ ដហើយរល
យនត្ំជាងកង់គ្ត្់ឆងសយណាស់។ ខ្ុំបានចុចកញ្ចក់បងអួចឡានចុះ ដហើយរង់ចាំគ្ត្់ឱសយរក
ជិត្ឡានរបស់ខ្ុំ។ ដៅដពលខ្ដលគ្ត្់រកជិត្ដល់ឡានខ្ុំ ខ្ុំបានខ្ម្រសកម្របាប់គ្ត្់ថា ដបើខ្ុំ
បានដឃើញគ្ត្់ដៅដលើផែូវដនះរតងដទ្ៀត្ ខ្ុំនឹងដបើកឡានបុកគ្ត្់ជារិនខនដទ្។ និយយរួច
ដហើយ ខ្ុំក៏ដបើកឡានដៅរុខត្ម្ររង់ដៅរកគ្ត្់ខ្ដលានចំង្យម្របខ្ហលម្របាំខ្រ ម្រត្។ ខ្ុំាន
អាររែណ៍ថាឡានខ្វនរបស់ខ្ុំបានដកាសកង់របស់គ្ត្់បនតិច ដោយសារខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ចង់ម្រពាន
ដល់គ្ត្់ខ្ត្ប ុដណា្សះ។ ខ្ុំក៏ានអាររែណ៍ថាខ្ុំរិនបានដ្វើខុសដទ្។ ខ្ុំបានគិត្ថា ខ្ុំបាន
បដម្រងៀនដរដរៀនរួយដល់គ្ត្់ ប ុខ្នតរិនបានយូរប ុនា្សនដទ្។

 ដចញពីចិត្តរបស់ខ្ុំ ខ្ុំបានឮម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធានបនទូលរកកាន់ខ្ុំដោយ
សំដ ងយ សងានអ្ំណាចថា «ហ្កសរី ដត្ើឯងកំពុងខ្ត្ដ្វើអ្ីហនឹង?»។ ម្រគ្ន់ខ្ត្ឮ កសយទំងដនះ
ភាលសរ ខ្ុំានអាររែណ៍ថា ខ្ុំដហៀបនឹងបានសាលសប់បុរសា្សក់ដនាះ។ ខ្ុំបានសំ ឹងដរើលតារ
កញ្ចក់ដរើលដម្រកាយ ខ្ុំដឃើញគ្ត្់ដៅទ្ីដនាះ កំពុងដ្វើចលនាយឺត្ៗ ឱនរុខចុះ ដហើយដរើល
ដៅរិនានរបួសអ្ីដទ្ ឬហ្ក់ដូចជាម្រគ្ន់ខ្ត្ភាញសក់ដផអើលខ្ដលគ្ត្់ដៅរស់រនានជីវិត្ដៅ
ដ ើយ។ ខ្ុំរិនចសាស់ដទ្។ ខ្ុំបនតដបើកឡានតារផែូវ ប ុខ្នតរនសិការរបស់ខ្ុំរិនទ្ុកឱសយខ្ុំដៅខ្ត្
ា្សក់ឯងទ្។ កនុងនារជាម្រគូគង្វសលលែីដថា្សង ខ្ុំដឹងថាអាចានដរឿងអ្វីដកើត្ដ ើង។ ខ្ុំអាចដឃើញ
កាខ្សត្ដចញផសាយថា «ម្រគូគង្វសលដៅម្រកុរជំនុំជីវិត្ននជំដនឿបានដបើកឡានបុកអ្នកជិះកង់
ា្សក់ ដោយសារឧបសបត្តិដហត្ុននការផទុះកំហឹងដៅតារផែូវ»។ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានរំលឹកខ្ុំ



សំស ងតូចឆ្ម្រ
ថា ដោយសារខ្ត្រនុសសសខ្ដលានលកខណៈដូចជាបុរសដនះដហើយ ដទ្ើបម្រទ្ង់បានម្រតាស់ដៅ
ខ្ុំ ឱសយចាប់ដផតើរម្រកុរជំនុំដៅសហគរន៍ដនះ។ ខ្ុំពិត្ជាភាញសក់ដផអើលចំដ ះសករែភាពខ្ដលខ្ុំ
បានដ្វើ ដហើយខ្ុំបានខ្កខ្ម្របចិត្តគំនិត្ដៅចំដ ះរុខម្រពះជាាចសស់ទំងទ្ឹកខ្ភនក។

 ដូដចនះ សូរអ្នកយល់ម្រសបជារួយខ្ុំដៅថា អ្នកពិត្ជាធាលសប់បានឮម្រពះសូរដសៀង
របស់ម្រពះជាាចសស់។ ក៏ប ុខ្នត អ្នកចង់រកសារនសិការរបស់អ្នកឱសយដៅខ្ត្ទ្ន់ និងរិនអ្នុញ្ញសត្ឱសយ
វាកាលសយដៅជារឹង ដដើរសបីឱសយអ្នកដៅខ្ត្អាចឮពីម្រពះជាាចសស់បាន។ ម្រពះគរពីរបានខ្ចងថា ម្របជា
ជនអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លបានានចិត្តរឹងរូសម្របឆំងនឹងម្រពះជាាចសស់ ដហើយរិនអាចចូលកនុងទ្ឹកដីស
នសាបានដ ើយ។ អ្នកនិពនធដសៀវដៅដហម្របឺបានម្រពានដយើងខ្ដលជាអ្នកដជឿកនុងសរពនធដរម្រត្ី
លែី កុំឱសយដយើងយកត្ម្រាប់តារពួកដគ។

ដហត្ុដនះដូចម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធានម្រពះបនទូលថា៖ នលងដនះម្របសិនដបើអ្នករល់គ្្ស
ឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះអ្ងគ រិនម្រត្ូវានចិត្តរឹងរូសដូចដៅម្រគ្បះដបារ កនុងនលង
ខ្ដលដគលសបងលម្រពះអ្ងគដៅវាលរដហ្សាថសនដនាះដ ើយ។»

ដហម្របឺ ៣ ៧ ៨

 ានការម្រពានដូចគ្្សដនះ យ សងដហ្ចណាស់បីដង ដៅកនុងជំពូកទ្ីបី និងទ្ី
បួន។ ដហត្ុអ្វីបានជាានការម្រពានខ្បបដនះ? ពីដម្រ ះម្រពះជាាចសស់ចង់ម្របទនពរដល់អ្នក 
និងចង់ឱសយអ្នកានអ្វីៗទំងអ្ស់ខ្ដលម្រពះដយស ូបានបង់នលែរួចរល់ដហើយសម្រាប់អ្នក។

 និយយអ្ំពីការានចិត្តរឹងរូស ដ្វើឱសយខ្ុំនឹក
ដឃើញកូនដសះរបស់ខ្ុំខ្ដលខ្ុំធាលសប់ចិញ្ចឹរកាលពីដៅ
ដកែង។ កូនដសះដនាះកាចខលសំងណាស់ ដហើយក៏ឆលសត្
ផងខ្ដរ។ ានខ្ត្ខ្ុំា្សក់គត្់ខ្ដលអាចជិះវាបាន ឬគួរ
ខ្ត្និយយថា ានខ្ត្ខ្ុំដទ្ខ្ដលហ្នជិះវា។ ខ្ុំចាំ
បានថា ាននលងរួយដនាះានរិត្តា្សក់បានរកដលង
ខ្ុំ ដហើយគ្ត្់បានអ្ះអាងថា គ្ត្់ម្រសលាញ់សត្វដសះ 
ដហើយអាចម្រគប់ម្រគងសត្វដសះណាក៏បាន។ គ្ត្់ទ្ទ្ូច
ចង់ជិះអាត្ូនី (ជាដោ្សះកូនដសះរបស់ខ្ុំ)។ រួយសនទុះ
ដម្រកាយរក គ្ត្់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ុំបាន ដហើយខ្ុំ
បានយល់ម្រពរ និងបានោក់ខ្កបដសះដលើអាត្ូនី។ រិត្តរបស់ខ្ុំដោ្សះដជកគី ដហើយខ្ុំចាំរិន

«នថ្ៃសនះព្បសិនសបើអនករាលគ់ានា
ឮព្រះសូរសសៀងរបស់ព្រះអងគ 
មិនព្រូវម្នចិរតរឹងរូសដចូសៅ
ព្គាបះស រ កនញងនថ្ៃដដលសេ
លាបងលព្រះអងគសៅវាលរសហា
 ថានស ះស ើយ។» 

ស ព្បឺ ៣:៧-៨ 
 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដភែចនូវអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើងដៅដពលខ្ដលដជកគីជិះដលើអាត្ូនី។ ដៅដពលខ្ដលដជកគីបាន
ោក់គូទ្អ្ងគុយដលើអាត្ូនី ភាលសរៗដនាះអាត្ូនីបានរត្់យ សងដលឿន។ វាដបាះពួយយ សងដលឿន
សំដៅដៅម្រសះទ្ឹកខ្ដលានចំង្យម្របខ្ហល៤៦ខ្រ ម្រត្ពីផទះរបស់ខ្ុំ។ ដជកគីពសាយរទញ
បដងហៀរដសះ និងខ្ម្រសកយ សងខលសំង ឱសយអាត្ូនីឈប់ ប ុខ្នតវារិនយកចិត្តទ្ុកោក់នឹងដជកគីដទ្។ 
ផទុយដៅ វារត្់ដពញរួយទ្ំហឹងសំដៅដៅរកម្រសះទ្ឹកដនាះ ដហើយរួយរំដពចដនាះម្រសាប់ខ្ត្វា
ឈប់ភាលសរៗ ដោយឱនកសាលវាទបដៅនឹងាត្់ទ្ឹក។ ពិត្ដហើយ ដជកគីបានដហ្ះរំលងអាត្ូ
នី ដហើយបានធាលសក់ចូលកនុងម្រសះទ្ឹក។ បនាទសប់រកអាត្ូនីម្រគ្ន់ខ្ត្ខ្បរខែួន ដហើយចាប់ដផតើរសុី
ដៅ្សដ្វើម្រពដងើយ ហ្ក់ដូចជាគ្្សនដរឿងអ្វីបានដកើត្ដ ើង។

អ្នកដឃើញដទ្ ដទះបីដជកគីបានទញបដងហៀរដសះជាប់ាត្់អាត្ូនីខលសំងយ សងណាក៏
ដោយ ក៏វាដៅខ្ត្រិនយកចិត្តទ្ុកោក់សាតសប់ដជកគីខ្ដរ។ វារឹងរូសខលសំងណាស់ ដហើយក៏រិន
យកចិត្តទ្ុកោក់នឹងការឈឺចាប់ខ្ដរ។ អាត្ូនីជាកូនដសះខ្ដលគ្្សនម្របដយជន៍អ្វីដល់អ្នក
ណាដផសសងដទ្ៀត្ដម្រៅពីខ្ុំដទ្។ ដហត្ុអ្ីវដៅ? ពីដម្រ ះដូចខ្ដលខ្ុំបាននិយយរួចដហើយថា អាត្ូ
នីវាឆលសត្។ ខ្ុំគឺជាអ្នកចិញ្ចឹរវា។ ខ្ុំបានបដម្រងៀនវា រដបៀបខ្ត្រួយគត្់ខ្ដលវាអាចដចញពី
ដម្រកាលដសះដៅម្រសូបយកខសយល់អាកាសដៅខងដម្រៅ និងដៅវាលដៅ្សពណ៌នបត្ងខចីខ្ដលវា
ចូលចិត្តសុី គឺវាម្រត្ូវឱសយខ្ុំជិះ។ ក៏ប ុខ្នត ខ្ុំម្រត្ូវខ្ត្តារោនវា។ វាដដើរដោយដផអៀងកសាលបនតិច 
ដដើរសបីវាអាចដរើលដឃើញខ្ុំដពលខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្ជិះដលើវា។ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំខ្បររុខដចញដៅ
ទ្ិសផទុយពីវា វាង្កដៅដម្រកាយដហើយខំចសបិចៗដៅដលើដជើងខ្ុំ។ ដពលវាខំខ្ុំរតងៗ វាពិត្ជា
ឈឺខលសំងណាស់ ដូដចនះខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ម្របយ័ត្នម្របខ្យង។ ប ុខ្នត ដបើនិយយពីការានម្របដយជន៍ វា
រិនានម្របដយជន៍អ្ីដទ្។

 ម្របសិនដបើដយើងបដណាដសយឱសយចិត្តរបស់ដយើងដៅជារឹងរូស ដយើងនឹងរិនាន
ម្របដយជន៍អ្ីវចំដ ះម្រពះជាាចសស់ ដូចអាត្ូនីអ្ីញ្ចឹង។ នលងរួយ ដយើងបានចងអាត្ូនីដៅខង
ដម្រៅដោយខ្ខសសម្រចវា សក់។ ឳពុកខ្ុំកំពុងខ្ត្ចាក់ទ្ឹកកនុង្ុងឱសយអាត្ូនី។ ដៅដពលខ្ដលឳពុកខ្ុំ
ង្កដដើរដចញ អាត្ូនីបានខំគ្ត្់ពីដម្រកាយខនង។ ឳពុកខ្ុំរិនទន់ទ្ទ្ួលការសដស្រង្គសះដទ្ 
ដហើយគ្ត្់ឆប់ខឹង។ ដៅខ្កសបរ្ុងទ្ឹក ានដុំអ្ំបិលរួយដុំ្ំ ដហើយគ្ត្់បានដលើកដុំអ្ំបិល
ដនាះ គប់ដៅអាត្ូនី។ អាត្ូនីរិនសាលសប់ដទ្។ ដត្ើខ្ុំទ្ុកចិត្តវាដទ្? អ្ត្់ដទ្!

 ដហើយដនះជារដបៀបខ្ដលចិត្តរឹងរូសអាចរីកចដម្ររើនដ ើងដៅកនុងជីវិត្រនុសសសដយើង។ 
រនុសសសអាចគិត្ថា ពួកដគនឹងម្រគ្ន់ខ្ត្រិនសាតសប់តាររនសិការរបស់ពួកដគខ្ត្រតងប ុដណា្សះ 



សំស ងតូចឆ្ម្រ
ប ុខ្នត អ្វីខ្ដលពួកដគរិនបានដឹងគឺថា ម្រគប់ដពលខ្ដលពួកដគរិនសាតសប់តាររនសិការរបស់
ពួកដគ ពួកដគកំពុងខ្ត្ដ្វើឱសយចិត្តរបស់ពួកដគរឹងបនតិចរតងៗ។ ដហើយនលងណារួយពួកដគនឹង
ានចិត្តរឹងរូសខលសំងដូចអាត្ូនី ដហើយរិនានអាររែណ៍ឈឺចាប់ ឬវិបសបដិសារី ម្របសិនដបើពួក
ដគដម្រជើសដរីសរិនសាតសប់បង្គសប់ម្រពះជាាចសស់ ឬរិនដ្វើតារអ្វីខ្ដលម្រទ្ង់ានបនទូលឱសយពួកដគដ្វើ។ 
រដ្សាបាយដោះម្រសាយគឺ ម្រត្ូវឆប់ខ្កខ្ម្របចិត្តគំនិត្ ដៅដពលអ្នកដឹងថា អ្នកបានដ្វើអ្វីផទុយពី
រនសិការរបស់អ្នក។

 ដសតចោវីរបានសរដសរទ្ំនុកត្ដរកើង ៥១ បនាទសប់ពីគ្ត្់បានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើបាប
ជារួយនាងបាត្ដសបា។ វាជាទ្ំនុកត្ដរកើងននការខ្កខ្ម្របចិត្តគំនិត្។

ឱម្រពះជាាចសស់ដអ្ើយ! សូរម្របណីសដនាដសសទ្ូលបងគំផង ដសបិត្ម្រពះអ្ងគានម្រពះ
ហឫទ្័យដរតាតសករុណាដ៏ដលើសលប់ សូរដលើកខ្លងដទសឱសយទ្ូលបងគំផង ដសបិត្ម្រពះ
អ្ងគានម្រពះហឫទ្័យអាណិត្ដរតាតសដ៏ទ្ូលំទ្ូលាយ។ សូរលុបលាងកំហុសទ្ូល
បងគំឱសយបានសាអសត្ទំងម្រសុង សូរជម្ររះទ្ូលបងគំឱសយបានបរិសុទ្ធ រួចពីបាប!ទ្ូលបងគំ
ទ្ទ្ួលសារភាពថា ទ្ូលបងគំបានដ្វើខុសដហើយ អ្ំដពើបាបរបស់ទ្ូលបងគំដិត្ជាប់ដៅ
កនុងអាររែណ៍ទ្ូលបងគំជានិចច។ ទ្ូលបងគំបានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើបាបទស់នឹងម្រពះ
ហឫទ្័យម្រពះអ្ងគ គឺទស់នឹងម្រពះអ្ងគខ្ត្រួយគត្់ ដសបិត្ទ្ូលបងគំបានម្របម្រពឹត្តអ្ំដពើ
រួយខ្ដលម្រពះអ្ងគចាត្់ទ្ុកថាជាអ្ំដពើអាម្រកក់។ ដទះបីម្រពះអ្ងគកាត្់ដទសទ្ូលបងគំ
យ សងណាកដី ក៏ម្រពះអ្ងគដៅខ្ត្សុចរិត្ ដហើយដទះបីម្រពះអ្ងគដ្វើដទសទ្ូលបងគំយ សង
ណាកដី ក៏ម្រពះអ្ងគដៅខ្ត្ឥត្កំហុសដខ្ដល។ ទ្ូលបងគំានកំហុសតាំងពីកំដណើត្
រក ដហើយទ្ូលបងគំានបាបតាំងពីដៅកនុងនផទាដសយរកដរ ែះ! ក៏ប ុខ្នត ម្រពះអ្ងគសពវ
ម្រពះហឫទ្័យនឹងដសចកដីពិត្ដៅកនុងជំដៅចិត្តរនុសសស។ សូរដម្របាសម្របទនឱសយទ្ូល
បងគំានម្របាជាញសដៅកនុងជំដៅដួងចិត្តផង សូរជម្ររះទ្ូលបងគំ ដោយសែឹកហុីសុប ដនាះ
ទ្ូលបងគំនឹងបានបរិសុទ្ធ សូរលាងសំអាត្ទ្ូលបងគំ ដនាះទ្ូលបងគំនឹងបានសជាង
សំ ីដៅដទ្ៀត្។ សូរម្របាប់ឱសយទ្ូលបងគំដឹងថា ម្រពះអ្ងគអ្ត្់ដទសទ្ូលបងគំដហើយ 
ដនាះទ្ូលបងគំានអ្ំណរសបសាយ ដហើយចិត្តដសាកសដម្រងងរបស់ទ្ូលបងគំនឹងបាន
រីករយដ ើងវិញ។ ម្រពះអ្ងគដអ្ើយ សូរកុំទ្ត្ដរើល អ្ំដពើបាបរបស់ទ្ូលបងគំដ ើយ 
ខ្ត្សូរលុបបំបាត្់កំហុសទំងប ុនា្សនរបស់ទ្ូលបងគំដៅ។ ឱម្រពះជាាចសស់ដអ្ើយ!សូរ
ដម្របាសម្របទនឱសយទ្លូបងគំានចតិ្តបរសិទុ្ធ សូរម្របទនចិត្តគំនិត្លែីដ៏រឹងបុឹងរក
ទ្ូលបងគំផង។ សូរកុំដបាះបង់ទ្ូលបងគំឱសយដៅឆងសយពីម្រពះអ្ងគ សូរកុំដកម្រពះ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធរបស់ម្រពះអ្ងគដចញពីទ្ូលបងគំដ ើយសូរដម្របាសម្របទនឱសយទ្ូលបងគំ
ានអ្ំណរ ដម្រ ះខ្ត្ម្រពះអ្ងគសដស្រង្គសះទ្ូលបងគំសូរគ្ំម្រទ្ទ្ូលបងគំ ដោយម្របទនឱសយ
ទ្ូលបងគំានចិត្តទ្ូលាយរកពីម្រពះវិញ្ញសណ។

ទ្ំនុកត្ដរកើង ៥១ ១ ១២

ម្រពះអ្ងគរិនសពវម្រពះហឫទ្័យឱសយទ្ូលបងគំថាវសយយញ្ញបូជាដទ្ ដទះបីត្ង្វសយដុត្
ទំងរូល ក៏រិនគ្ប់ម្រពះហឫទ្័យម្រពះអ្ងគខ្ដរ។យញ្ញបូជាខ្ដលម្រពះអ្ងគសពវម្រពះ
ហឫទ្័យឱសយទ្ូលបងគំថាវសយ គឺចិត្តដសាកសាដសយ ម្រពះអ្ងគខ្ត្ងខ្ត្ទ្ទ្ួលចិត្តដសាក
សាដសយ និងចិត្តខ្លងានអ្ំនួត្។

ទ្ំនុកត្ដរកើង ៥១ ១៦ ១៧

ដសតចោវីរកំពុងខ្ត្អ្ងវររកម្រពះជាាចសស់ ដដើរសបីឱសយម្រទ្ង់ដម្របាសម្របទនឱសយគ្ត្់ាន
ចិត្តបរិសុទ្ធ វិញ្ញសណខ្ដលដខទចខទសំ និងដួងចិត្តខ្ដលខ្កខ្ម្របចិត្តគំនិត្។ ជាទ្ូដៅ ដសតចោវីរចង់
និយយថា គ្ត្់ចង់ានចិត្តខ្ដលអាចដឹងខុសម្រត្ូវរតងដទ្ៀត្។ ប ុខ្នតដសតចោវីរនឹងរិនបាន
ជួបបញ្ហសខ្ដលគ្ត្់កំពុងខ្ត្ជួបម្របទ្ះដទ្ ម្របសិនដបើគ្ត្់បានសាតសប់តាររនសិការរបស់គ្
ត្់។ ដូដចនះ សូរចាំថា ម្របសិនដបើអ្នកដ្វើអ្វីខ្ដលរំលងរនសិការរបស់អ្នក អ្នកនឹងដ្វើឱសយចិត្ត
របស់អ្នករឹងរូស ដហើយវានឹងកាន់ខ្ត្ង្យម្រសួលឱសយអ្នកដ្វើខុសរតងដទ្ៀត្ដៅដពលដម្រកាយ 
ដហើយដពលដម្រកាយរួយដទ្ៀត្ និងដពលដម្រកាយបនាទសប់រកដទ្ៀត្ រហូត្ទល់ខ្ត្អ្នកខ្លងឮ
ម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់ខ្ត្រតង។

រនសិការគឺម្រគ្ន់ខ្ត្ជារដបៀបរួយខ្ដលអ្នកអាចឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់
បាន។ ពិត្ណាស់ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធានបនទូលរកកាន់ដយើងដោយផ្ទសល់ ជារួយការ
ខ្ណនាំ និងទ្ិសដៅខ្ដលដយើងម្រត្ូវដៅ។ ដហើយដូចខ្ដលខ្ុំធាលសប់ម្របាប់អ្នករួចរកដហើយថា ខ្ុំ
បានឮម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ខ្កត្ម្ររូវខ្ុំដោយសំដ ងខ្ដលានអ្ំណាច និងឮខលសំង ដហើយខ្ុំក៏
បានឮសំដ ងម្រទ្ង់ខ្ដលានសំដនៀងត្ូចឆ្សរ។ ខ្ុំក៏ធាលសប់ឮម្រទ្ង់ានបនទូលតាររយៈសុបិន 
និងនិរិត្តផងខ្ដរ ខ្ដលខ្ុំនឹងដរៀបរប់ដៅជំពូកបនាទសប់។ ប ុខ្នត ដៅកនុងជំពូកដនះ ដយើងបាន
ដរៀនថា ម្របសិនដបើដយើងចង់ឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដយើងម្រត្ូវរកសារនសិការរបស់
ដយើងឱសយសាអសត្សអំពីការដចាទ្ម្របកាន់ដផសសងៗ ដហើយឆប់ខ្កខ្ម្របចិត្តគំនិត្ ដដើរសបីរកសាវាឱសយដៅខ្ត្
ទ្ន់ ដូដចនះដយើងអាចដៅខ្ត្ឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់! 



និមិតត និងស បិននិមតិត 

ជំពូក្ ១០ 
និមិតត និងស បនិនិមិតត 

ខ្ុំបានភាញសក់ពីដំដណកភាលសរៗ និងបានម្របាប់ម្ររិនោថា «អ្ូនាននផទដ ះដហើយ កូន
ដនាះជាកូនម្រសី!»។

កនុងចំដណារកូនទំងម្របាំនាក់របស់ដយើង ានខ្ត្កូនា្សក់គត្់ខ្ដលម្រពះជាាចសស់
បានម្របាប់ពួកដយើងជារុនអ្ំពីដភទ្របស់គ្ត្់ គឺជាកូនទ្ីបួនខ្ដលានដោ្សះថា ប ូលី។ ខ្ុំដជឿ
ថា ម្រពះជាាចសស់បានម្របាប់ដយើងឱសយដឹងជារុន ដោយសារម្រទ្ង់ចង់បញ្ជសក់ម្របាប់ដយើងថា
ដយើងនឹងាននាង ដោយសារម្រគួសាររបស់ដយើងបានជួបដម្រគ្ះថា្សក់ចរចរណ៍រួយ ដៅដពល
ម្ររិនោកំពុងពដ ះប ូលីបានម្របខ្ហលបាន៦ខ្ខ។ ដពលដនាះ ដយើងកំពុងខ្ត្ដបើកបរកនុង
ដលសបឿនម្របខ្ហល៩០គី ូខ្រ ម្រត្កនុងរួយដា សង ដៅដលើផែូវរួយខ្ដលានរលយនតដៅរក 
ម្រសាប់ខ្ត្ានយុវជនា្សក់បានដបើកឡានរបស់គ្ត្់លយដចញរកដម្រៅដៅចំពីរុខដយើង។ 
ដយើងគ្្សនដពលម្រគប់ម្រគ្ន់ដដើរសបីបញ្សឈប់ឡានរបស់ដយើងដទ្ ដហើយក៏បានបុកឡានរបស់គ្ត្់
ដពញរួយទ្ំហឹង។ គ្្សននរណាា្សក់ានរបួស្ងន់្ងរដទ្ ប ុខ្នតដយើងទំងអ្ស់គ្្សបានដៅរនទីរ
ដពទ្សយ។ ខ្ខសសម្រកវា សត្់សុវត្ថិភាពបានដ្វើឱសយម្ររិនោានរបួស និងប ះ ល់ដល់ដ ះរបស់នាង។ 
គ្ត្់ម្រពួយបាររភពីប ូលី។ ខ្ត្ដោយសារខ្ត្ម្រពះជាាចសស់បានានបនទូលរកកាន់ដយើងអ្ំពីប ូលី 
ដយើងានអាររែណ៍សនតិភាព និងដឹងថាប ូលីរិនអ្ីដទ្ ដហើយនាងពិត្ជារិនអ្ីខ្រន។

និយយអ្ំពីប ូលីវិញ ខ្ុំដៅចាំបានដពលខ្ដលនាងបានដរៀបការរួចដហើយ ដហើយ
កំពុងខ្ត្ពដ ះកូនដំបូងរបស់នាង។ ម្ររិនោ និងខ្ុំម្រត្ូវដ្វើដំដណើរដៅដម្រៅម្របដទ្ស ដដើរសបីអាជីវ
ករែរបស់ដយើង។ ជាអ្កុសល កាលបរិដចឆទ្ននការសម្រាលកូនរបស់ប ូលី គឺដៅចំដពលដ្វើ
ដំដណើរអាជីវករែរបស់ដយើង។ ម្របសិនដបើអ្នកសាគសល់ភរិយរបស់ខ្ុំចសាស់ អ្នករុខជាដឹងថា
គ្ត្់នឹងរិនឱសយខកខនការសម្រាលកូនរបស់កូនម្រសីគ្ត្់ដ ើយ។ ដូដចនះ ដយើងកំពុងខ្ត្គិត្

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ថា ដយើងគួរខ្ត្លុបដចាលការដ្វើដំដណើររបស់ដយើងឬយ សងណា។ ខ្ុំបានចំណាយដពល
អ្្ិសាឋសនអ្ំពីដរឿងដនះ ដហើយម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធានបនទូលរកកាន់ខ្ុំថា កាលបរិដចឆទ្ននការ
សម្រាលកូនដនះរិនម្រត្ឹរម្រត្ូវដទ្ ដហើយកូនដនាះនឹងដកើត្រក បនាទសប់ពីដយើងបានម្រត្លប់រកពី
ដំដណើរអាជីវករែរបស់ដយើងវិញ។ ខ្ុំបានម្របាប់ម្ររិនោអ្ំពីអ្វីខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់បានានបនទូល
រកកាន់ខ្ុំទក់ទ្ងនឹងកាលបរិដចឆទ្ដនាះ ដហើយដយើងបានសដម្ររចចិត្តដៅខ្ត្ដ្វើដំដណើរ។ 
បនាទសប់ពីដយើងបានម្រត្លប់រកដល់ផទះវិញ ប ូលីបានសម្រាលកូនតារដពលកំណត្់ ដូចខ្ដល
ម្រពះអ្ាចសស់បានានបនទូលពិត្ខ្រន។ អាយវីរី ខ្ដលជាដៅម្រសីរបស់ខ្ុំ បានដកើត្រកដៅតារ
ដពលដវលាដនាះ។

ដរឿងទំងដនះគឺជាឧទហរណ៍ននរដបៀបខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធានបនទូលរក
កាន់ដយើងអ្ំពីបញ្ហសដផសសងៗននជីវិត្ ដោយ កសយរបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដចញពីវិញ្ញសណ
របស់ដយើងផ្ទសល់។ ប ុខ្នត ក៏ានរដបៀបដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធានបនទូលរក
កាន់ដយើង ខ្ដលដយើងម្រត្ូវដឹងផងខ្ដរ។

ម្រពះអ្ាចសស់ានម្រពះបនទូលថា : ដម្រកាយរកដទ្ៀត្ ដយើងនឹងចាក់បងហូរម្រពះវិញ្ញសណ
របស់ដយើងរកដលើរនុសសសដលាកទំងអ្ស់។ កូនម្របុសកូនម្រសីរបស់អ្នករល់គ្្សនឹង
ខ្លែងម្រពះបនទូល ពួកចាស់ទ្ុំរបស់អ្នករល់គ្្សនឹងយល់សុបិននិរិត្ត ដហើយពួកយុវ
ជននឹងនិរិត្តដឃើញការអ្សាចសរសយ។ ដម្រកាយរកសូរសបីខ្ត្អ្នកបដម្ររើម្របុសម្រសីក៏ដយើង
នឹងចាក់បងហូរម្រពះវិញ្ញសណរបស់ដយើងដៅដលើពួកដគខ្ដរ។

យ ូខ្អ្ល ២ ២៨ ២៩

ពសាការីយ ូខ្អ្លបានខ្លែងម្រពះបនទូលថា នលងណារួយនឹងរកដល់ ជាដពលខ្ដលម្រពះ
ជាាចសស់នឹងចាក់បងហូរម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រទ្ង់រកដលើរនុសសសដលាកទំងអ្ស់។ ឥ ូវដនះ ដយើង
កំពុងខ្ត្រស់ដៅកនុងដពលដនាះដហើយ។ ដៅបុណសយនលងទ្ី៥០ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានយងរក
សណឋិត្ដលើអ្ស់អ្នកខ្ដលកំពុងរង់ចាំម្រទ្ង់ដៅបនទប់ខងដលើ។ បណាដសជនខ្ដលបានដឃើញ
អ្ស់អ្នកខ្ដលដៅបនទប់ខងដលើនិយយជាភាសាដនទ្ និងសរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់ បាន
គិត្ថាពួកដគម្របខ្ហលជាម្រសវឹងម្រសា ដហើយបានសួរថា «ដត្ើានដរឿងអ្វីដកើត្ដ ើងហនឹង?»។ 
ដលាកដពម្រត្ុសបានដម្រកាកឈរដ ើង ដហើយបាននិយយដៅកាន់បណាដសជនទំងដនាះ។

ដលាកដពម្រត្ុសក៏ដម្រកាកឈរដ ើងជារួយសាវ័កដប់រួយរូបដទ្ៀត្ ដហើយាន
ម្របសាសន៍ដៅកាន់បណាដសជនថា៖ បងបអូនយូោ និងបងបអូនទំងអ្ស់ខ្ដលសា្សក់



និមិតត និងស បិននិមតិត 
ដៅម្រកុងដយរូសា ឹរដអ្ើយ! សូរបងបអូនម្រជាប ដហើយដផទៀងម្រត្ដចៀកសាដសប់ កសយ
របស់ខ្ុំ។ អ្នកទំងដនះរិនខ្រនម្រសវឹងម្រសាដូចបងបអូនសា្សនដនាះដទ្ ដម្រ ះដទ្ើបខ្ត្
ដា សងម្របាំបួនម្រពឹកប ុដណា្សះ!។ ដហត្ុការណ៍ដនះដកើត្ាន ម្រសបតារដសចកដីខ្ដលពសា
ការីយ ូខ្អ្លបានខ្លែងទ្ុករកថា៖ «ម្រពះជាាចសស់ានម្រពះបនទូលថា ដៅម្រគ្ចុង
ដម្រកាយបងអស់ ដយើងនឹងយកវិញ្ញសណដយើងរកចាក់បងហូរដលើរនុសសសដលាកផងទំង
ពួង។ កូនម្របុសកូនម្រសីរបស់អ្នករល់គ្្សនឹងខ្លែងម្រពះបនទូល ពួកយុវជននឹងនិរិត្ត
ដឃើញការអ្សាចសរសយ ដហើយពួកចាស់ទ្ុំរបស់អ្នករល់គ្្សនឹងយល់សុបិននិរិត្ត។ ដៅ
ម្រគ្ដនាះ ដយើងពិត្ជាយកវិញ្ញសណដយើងរកចាក់បងហូរដលើអ្នកបដម្ររើទំងម្របុសទំង
ម្រសីរបស់ដយើង ដហើយដគនឹងខ្លែងម្រពះបនទូល។

កិចចការ២ ១៤ ១៨

 និរិត្ត និងសុបិននិរិត្ត គឺជាខ្ផនកដ៏្ំរួយននរដបៀបខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធាន
បនទូលរកកាន់ដយើង។ ខ្ុំក៏រិនម្របាកដអ្ំពីរូលដហត្ុខ្ដលដពលខែះម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធាន
បនទូលដោយសំដ ងត្ូចឆ្សរ ដហើយដពលខែះដទ្ៀត្ម្រទ្ង់ានបនទូលតាររយៈសុបិនដនាះខ្ដរ។ 
ខ្ុំគិត្ថា អាចដោយសារពួកដយើងទំងអ្ស់គ្្សរវល់ខលសំង ដហើយដៅដពលខ្ដលដយើងសាងសត្់
ដសងៀរ ម្រទ្ង់អាចទញចំណាប់អាររែណ៍របស់ដយើងបាន ឬអាចរកពីដយើងសថិត្កនុងសាថសន
ភាពម្រចបូកម្រចបល់ ឬសថិត្កនុងកាលៈដទ្សៈខ្ដលពិបាកសាតសប់សំដ ងត្ូចឆ្សរ ដទ្ើបម្រទ្ង់ាន
បនទូលរកកាន់ដយើងតាររយៈនិរិត្ត និងសុបិននិរិត្ត។ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធម្រគ្ន់ខ្ត្ដ្វើយ សង
ណាឱសយម្របាកដថា ដយើងពិត្ជាបានទ្ទ្ួលសារពីម្រទ្ង់។ យ សងណារិញ រូបភាពរួយអាច
បង្ហសញរប់ ន់ កសយសំដី។ ដទះបីជាានដហត្ុផលអ្វីក៏ដោយ ខ្ុំអ្រម្រពះគុណម្រពះជាាចសស់
សម្រាប់និរិត្ត និងសុបិននិរិត្ត។ និរិត្ត និងសុបិននិរិត្តានលកខណៈម្រសដដៀងគ្្ស។ ទំងពីរ
គឺជារូបភាពខ្ដលដយើងអាចដរើលដឃើញ ដយើងដឃើញនិរិត្តដៅដពលដយើងភាញសក់ដឹងខែួន្រែ
តា ដហើយដយើងដឃើញសុបិននិរិត្តដៅដពលដយើងដគងលក់។

 ទក់ទ្ងនឹងនិរិត្ត ខ្ុំធាលសប់ទ្ទ្ួលបាននិរិត្តពីរបីដង ខ្ដលខ្ុំដៅវាថានិរិត្តដបើកចំ
ហ។ វាជានិរិត្តខ្ដលអ្នកដឃើញរូបភាពដៅដពលអ្នកភាញសក់ដឹងខែួន្រែតា និងដឃើញវាដូចជា
ការពិត្ជាក់ខ្សតង។ និរិត្តដ៏សំខន់បំផុត្សម្រាប់ខ្ុំ គឺដពលខ្ដលខ្ុំទ្ទ្ួលបានការម្រតាស់ដៅ
ឱសយម្របកាសម្រពះបនទូលម្រពះ ដៅដពលខ្ុំានអាយុ១៩ឆ្សំ។ ខ្ុំទ្ទ្ួលបាននិរិត្តដនះ បនាទសប់ពីខ្ុំ
បានទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធម្របខ្ហលបានរួយខ្ខ ឬរួយខ្ខជាង។ ពិត្



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ណាស់ ទំងអ្ស់ដនះគឺលែីសម្រាប់ខ្ុំ ដោយសារម្រកុរជំនុំខ្ដលខ្ុំចូលរួររិនបានបដម្រងៀនដម្រចើន
អ្ំពីម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធដទ្។

 ដពលដនាះចំនលងខួបកំដណើត្របស់ខ្ុំ ដគបានអ្ដញ្ជើញខ្ុំឱសយញា សំអាហ្រដពលលាងសច
យ សងសបសាយរីករយជារួយរិត្តភកតិដនទ្ដទ្ៀត្របស់ខ្ុំ។ ដៅដពលខ្ដលដយើងអ្ងគុយចុះ
ដដើរសបីញា សំអាហ្រ និងបនាទសប់ពីបានអ្្ិសាឋសនអ្រម្រពះគុណម្រពះសម្រាប់អាហ្រទំងដនាះរក ខ្ុំ
ានអាររែណ៍អ្ំពីម្រពះវត្តានរបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធសណឋិត្ដលើខ្ុំយ សងខលសំង។ ជាលែីរតង
ដទ្ៀត្ ដរឿងទំងដនះលែីសម្រាប់ខ្ុំ ប ុខ្នតខ្ុំអាចដឹងថាវាានអាររែណ៍ខ្បបណាដៅដពលម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធសណឋិត្ដលើខ្ុំ តាររយៈបទ្ពិដសា្ពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធខ្ដលខ្ុំ
បានទ្ទ្ួល។ ដពលដនាះខ្ុំរិនដឹងថាម្រត្ូវដ្វើយ សងដូចដរតចដទ្ ដូដចនះ ខ្ុំក៏បានសុំអ្នុដម្រគ្ះពីអ្នក
ខ្ដលកំពុងខ្ត្អ្ងគុយដៅត្ុអាហ្រ ដដើរសបីដចញដៅដម្រៅតារទវសររួយខ្ដលដៅពីដម្រកាយខនងខ្ុំ។

 ដៅដពលខ្ុំដចញដៅដម្រៅ ខ្ុំានអាររែណ៍អ្ំពីម្រពះវត្តានរបស់ម្រពះជាាចសស់កាន់ខ្ត្
ខលសំងជាងរុន ដហើយខ្ុំបានដឃើញនិរិត្តដបើកចំហរួយ ខ្ដលខ្ុំចង់បានន័យថា ខ្ុំពិត្ជាបាន
ដឃើញវាដោយផ្ទសល់ខ្ភនករបស់ខ្ុំ ដូចខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្សរែឹងដរើលអ្វីរួយដៅដពលដនះ តារ
លកខណៈ្រែជាត្ិផងខ្ដរ។ ខ្ុំបានដឃើញខែួនឯង កំពុងខ្ត្ឈរដៅពីដម្រកាយដជើងសម្រាប់ោក់
ម្រទ្សាភសរៈម្រគូអ្្ិបសាយ និងកំពុងខ្ត្និយយដៅកាន់រនុសសសរួយម្រកុរខ្ដលកំពុងខ្ត្អ្ងគុយ
ដៅកនុងបនទប់ម្របជុំរួយ។ បនទប់ម្របជុំដនាះានរនុសសសម្របខ្ហលពី៣៥ ដៅ៤០នាក់ ខ្ដលកំពុង
ខ្ត្អ្ងគុយដលើដៅអ្ីបត្់។ ខ្ុំអាចម្របាប់ថា ដពលដនាះគឺជាដពលយប់ ដោយសារខ្ុំដឃើញដៅ
ខងដម្រៅបងអួចបនទប់ដនាះគឺដ្្សទំងអ្ស់។ ានសំដ ងរួយបាននិយយរកកាន់ខ្ុំថា «
ដយើងម្រតាស់ដៅអ្នក ឱសយម្របកាសម្រពះបនទូលរបស់ដយើង»។ ខ្ុំបានឮសំដ ងដនាះនិយយដខ្ដ
លៗចំនួនបីដង បនាទសប់រករូបភាពដនាះក៏បាត្់ដៅវិញ ដហើយការចាក់ដម្របងតាំងក៏រសាយដៅ
វិញផងខ្ដរ។ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំដដើរចូលខងកនុងវិញ រិត្តរបស់ខ្ុំបានសួរខ្ុំថាានដរឿងអ្ីវដកើត្
ដ ើង ដហើយខ្ុំបានដឆែើយត្បវិញថា «ខ្ុំគិត្ថា ខ្ុំដទ្ើបខ្ត្បានទ្ទ្ួលការម្រតាស់ដៅឱសយ
អ្្ិបសាយម្រពះបនទូលម្រពះ!»។

 ខ្ុំចាំបានថា ដពលខ្ុំម្រត្លប់ដៅផទះវិញដពលយប់ដនាះ ខ្ុំបានម្របាប់ឪពុករបស់ខ្ុំ
អ្ំពីអ្វីខ្ដលបានដកើត្ដ ើង។ គ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំវិញថា ដ្វើជាម្រគូគង្វសលរិនសូវរកលុយបាន
ដម្រចើនដទ្។ គ្ត្់ម្រគ្ន់ខ្ត្និយយខ្ត្ប ុណណឹងឯង។ ដៅដពលដនាះ គ្ត្់រិនទន់ជាម្រគិសតបរិស័ទ្



និមិតត និងស បិននិមតិត 
ដៅដ ើយដទ្ ប ុខ្នតអ្រម្រពះគុណម្រពះ គ្ត្់បានទ្ទ្ួលម្រទ្ង់ដពលគ្ត្់ានអាយុ៨០ឆ្សំ ដហើយ
ឥ ូវដនះគ្ត្់បានដៅដៅជារួយម្រទ្ង់វិញដៅសាថសនសួគ៌។

 ដៅកនុងករណីដនះ ខ្ុំដជឿថាម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធានបនទូលរកកាន់ខ្ុំតាររយៈនិរិត្ត
ដបើកចំហ ដោយសារខ្ត្ខ្ុំដៅដកែង។ ម្រទ្ង់ដឹងថាខ្ុំនឹងម្រត្ូវម្របឈរនឹងការដបៀត្ដបៀនជាដម្រចើន
ដៅកនុងម្រគួសាររបស់ខ្ុំ ដោយសារការបដម្ររើម្រទ្ង់ ដហើយខ្ុំម្រត្ូវការនិរិត្តដនះជាយុថាកស ដដើរសបី
អាចដ្វើដំដណើរដៅរុខបាន។ ដហើយនិរិត្តដនះពិត្ជាជួយជំរុញទ្ឹកចិត្តខ្ុំអ្ស់រយៈដពលជា
ដម្រចើនឆ្សំ។

 និរិត្តដបើកចំហរួយដទ្ៀត្ខ្ដលខ្ុំបានទ្ទ្ួល គឺដៅផទះចាកសរចាស់របស់ដយើង។ 
ដយើងបានរស់ដៅផទះចាកសរដ៏ចាស់បាក់ខ្បករួយអ្ស់រយៈដពលជិត្៩ឆ្សំ ភាគដម្រចើនដយើងរស់
កនុងភាពម្រកីម្រក។ ប ុខ្នត ដៅដពលខ្ដលដយើងចាប់ដផតើរដរៀនអ្ំពីរដបៀបម្រពះរជសយរបស់ម្រពះាន
ដំដណើរការ ដយើងក៏ចាប់ដផតើររីកចដម្ររើន ដហើយបានរួចផុត្ពីបំណុល។

 ដៅកនុងកំ ុងដពលដនាះដហើយ ខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានដ្វើឱសយនិរិត្តខ្ដលខ្ុំបាន
ទ្ទ្ួលដពលខ្ុំអាយុ១៩ឆ្សំ បានសដម្ររច។ វាានរយៈដពល២១ឆ្សំបនាទសប់ពីខ្ុំបានទ្ទ្ួល
និរិត្ត ខ្ដលម្រទ្ង់បានម្រតាស់ដៅខ្ុំឱសយម្របកាសម្រពះបនទូលរបស់ម្រទ្ង់ ដទ្ើបម្រទ្ង់បានម្របាប់ខ្ុំឱសយ
ចាប់ដផតើរដឹកនាំម្រកុរជំនុំ។ រុនដពលខ្ុំចាប់ដផតើរដឹកនាំម្រកុរជំនុំ ខ្ុំបានចូលដរៀនដៅរហ្វិទ្សា
ល័យ បានដ្វើការដៅកនុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអ្ស់រយៈដពល២១ឆ្សំ។ ដៅដពលខ្ុំានវ័យ៤០ឆ្សំ 
ម្រពះជាាចសស់បានានបនទូលរកកាន់ខ្ុំ ឱសយខ្ុំចាប់ដផតើរដឹកនាំម្រកុរជំនុំ។

 ដយើងបានចាប់ដផតើរម្រកុរជំនុំរបស់ដយើងដៅកនុងបនទប់ដម្រការដីរបស់សាថសនីយ៍វិទ្សយុ
ម្រគិសតបរិស័ទ្រួយ ដហើយដៅយប់ដំបូងខ្ដលដយើងបានជួបជុំគ្្ស គឺដូចគ្្សនឹងនិរិត្តខ្ដលខ្ុំ
បានទ្ទ្ួលពីម្រពះជាាចសស់កាលពី២១ឆ្សំរុនអ្ីញ្ចឹងខ្ដរ។ ដៅដវនថាវសយបងគំនាយប់ដំបូងដនាះ 
ខ្ុំបានដឃើញរនុសសសអ្ងគុយដលើដៅអ្ីបត្់ និងបានដឃើញបងអួចខ្ដលដរើលដៅខងដម្រៅ
ដឃើញភាពងងឹត្ ដោយសារខ្ត្វាជាដពលយប់។ ខ្ុំក៏បានដឃើញដវទ្ិកាត្ូចដូចគ្្សផងខ្ដរ។

 ម្ររិនោ និងខ្ុំបានចាប់ដផតើរម្រកុរជំនុំរបស់ដយើង ដហើយដយើងានចិត្តរំដភើបខលសំង
ណាស់អ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ ខ្ដលដយើងរិនសូវខវល់ខវសយអ្ំពីកខ្នែងខ្ដលដយើង
កំពុងខ្ត្រស់ដៅប ុនា្សនដទ្។ ដយើងដឹងថា ដយើងនឹងម្រត្ូវចាកដចញពីផទះចាកសររបស់ដយើង 
ដោយសារម្រគួសាររបស់ដយើងកាន់ខ្ត្រីក្ំដ ើង ដយើងានកូនរហូត្ដល់ម្របាំនាក់ ដហើយរិន
ានបនទប់ម្រគប់ម្រគ្ន់សម្រាប់កូនៗរបស់ដយើងដទ្។ យ សងណារិញ ដយើងរវល់ខលសំងណាស់



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ជារួយអាជីវករែដ៏រីកចដម្ររើនរបស់ដយើង ម្រពរទំងម្រកុរជំនុំខ្ដលដយើងានចិត្តរីករយកនុង
ការដឹកនាំ។

 ប ុខ្នតាននលងរួយដនាះ ដពលខ្ដលខ្ុំម្រត្លប់រកពីម្រកុរជំនុំវិញ ខ្ុំបានដដើរចូលបនទប់
ទ្ទ្ួលដភ្ៀវរបស់ដយើង ដហើយអ្ងគុយដៅដលើសា ុង។ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំអ្ងគុយចុះ ម្រសាប់ខ្ត្ខ្ុំ
បានដឃើញបនទប់ដៅជុំវិញខ្ុំរលាយបាត្់ ដហើយបានដឃើញបនទប់ដខ្ដលដនាះដ ើងវិញ ប ុខ្នត
គ្្សនដម្រគឿងសង្ហសរិរដទ្។ ទវសរខ្ដលខ្ុំដទ្ើបបានដដើរចូលអ្រសាញ់រិញដនះ ដបើកដ ើងចូលដល់
បនទប់បរិដភាគអាហ្រ ដហើយសា ុងខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្អ្ងគុយដលើ ខ្បររុខចំទវសរដនាះ។ ខ្ុំអាច
ដរើលដឃើញបនទប់បរិដភាគអាហ្រ ពីបនទប់ទ្ទ្ួលដភ្ៀវខ្ដលជាកខ្នែងខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្អ្ងគុយ។ 
ដូដចនះទំងបនទប់បរិដភាគអាហ្រ និងបនទប់ទ្ទ្ួលដភ្ៀវ គឺទ្ដទ្សាអសត្ទំងម្រសុង។ ខ្ុំដឃើញនិរិត្ត
ដនាះរយៈដពលម្របខ្ហល៥វិនាទ្ី ដហើយដៅដពលខ្ដលខ្ុំសរែឹងដរើលវា ខ្ុំបានដឹងថា វាដល់
ដពលខ្ដលដយើងម្រត្ូវចាកដចញពីផទះចាកសររបស់ដយើងដហើយ។

 ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ខ្ុំដជឿជាក់ថា កនុងករណីដនះ ខ្ុំទ្ទ្ួលបាននិរិត្តដនះពីម្រពះជាាចសស់ គឺ
ដដើរសបីឱសយខ្ុំដឹងចសាស់អ្ំពីគដម្រាងការរបស់ម្រទ្ង់។ ដយើងរវល់ខលសំងណាស់ ដហើយវាង្យម្រសួល
ឱសយដយើងចង់ពនសាដពល។ ប ុខ្នត និរិត្តដនះចង់ម្របាប់ខ្ុំអ្ំពីភាពបនាទសន់របស់វា «ដល់ដពលខ្ដល
ម្រត្ូវចាកដចញដហើយ!!!»។ ដពលដម្រកាយរកដទ្ើបខ្ុំដឹងថាដហត្ុអ្វីបានជាវាបនាទសន់យ សងដនះ។ 
ដយើងបានជួលផទះចាកសរដនាះរយៈដពលជិត្៩ឆ្សំរកដហើយ ដហើយដយើងដឹងថា ដយើងនឹងម្រត្ូវ
ចាកដចញដពលខ្ដលដគចាប់ដផតើរអ្នុវត្តគដម្រាងអ្ភិវរសឍលំដៅោឋសនដៅទ្ីដនាះ ប ុខ្នតគ្្សន
នរណាដឹងថាដគនឹងចាប់ដផតើរវាដៅដពលណាដទ្។

 ដូដចនះ ដដើរសបីសដងខបដរឿងដនះ ម្រពះជាាចសស់បាននាំដយើងឱសយទ្ិញដីដ៏្ំសាអសត្រួយ
កខ្នែង ខ្ដលដយើងកំពុងសាងសង់ផទះរបស់ដយើងដៅទ្ីដនាះ។ គដម្រាងរបស់ដយើងគឺសង់ផទះ
ដនាះជាបដណតើរៗ ដហើយដដើរសបីដយើងអាចានដពលដវលាដដើរសបីសាងសង់វា ដយើងម្របខ្ហលម្រត្ូវ
ចំណាយដពលពីរួយឆ្សំ ដៅពីរឆ្សំ។ យ សងណារិញ បនាទសប់ពីដយើងបានសាងសង់ផទះដនាះ
បាន៦ខ្ខរក ាចសស់ផទះចាកសររបស់ដយើងបានទ្ូរស័ពទម្របាប់ដយើងថា ដយើងម្រត្ូវចាកដចញពីផទះ
របស់គ្ត្់កនុងរយៈដពល១ខ្ខ។ ដយើងបានម្របាប់គ្ត្់វិញថា ដយើងកំពុងខ្ត្សាងសង់ផទះលែី
របស់ដយើង ដហើយបានសុំគ្ត្់ឱសយពនសារដពលការចាកដចញពីផទះគ្ត្់រយៈដពលពីរបីខ្ខសិន
បានដទ្ គ្ត្់បានយល់ម្រពរ ប ុខ្នត គ្ត្់ក៏បាននិយយថា គ្្សនការអ្នុដម្រគ្ះបនាទសប់ពីដនាះដទ្។



និមិតត និងស បិននិមតិត 
 ខ្រនដហើយ ដយើងបានម្របញាប់ម្របញាល់សាងសង់ផទះរបស់ដយើងឱសយរួចរល់ ដហើយ
បានដរីចូលផទះលែីរបស់ដយើងទន់ដពលខ្ដលដគបានអ្នុដម្រគ្ះឱសយ។ ម្របសិនដបើម្រពះជាាចសស់រិន
បានម្របាប់ដយើងឱសយចាកដចញ ដពលខ្ដលដយើងម្រត្ូវចាកដចញដទ្ ដយើងរុខជាម្រត្ូវដរីផទះពីរបីដ
ងអ្ំ ុងដពលដនាះ។ ដោយសារដយើងកំពុងខ្ត្រវល់ផង ដហើយម្រត្ូវដរីផទះពីរបីដងដទ្ៀត្ ដយើង
រុខជាានបញ្ហសជារិនខនដទ្។

 ពិត្ណាស់ ដរឿងអ្័ពទពណ៌ដខៀងខ្ដលខ្ុំបានម្របាប់ដៅដដើរដំបូងននដសៀវដៅដនះ ក៏
ជានិរិត្តដបើកចំហផងខ្ដរ វាជាម្រពឹត្តការណ៍ខ្ដលផ្លសស់ខ្ម្របជីវិត្។ និរិត្តដនាះានលកខណៈខុស
ខ្បែកគ្្សបនតិច ដៅកនុងនិរិត្តដនាះខ្ុំរិនបានដឃើញរូបភាពននអ្នាគត្របស់ខ្ុំដទ្ ប ុខ្នត ខ្ុំបាន
អ្ងគុយដៅកនុងអ្័ពទពណ៌ដខៀវដនាះ ដហើយបានឮម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធយ សង
ចសាស់ ម្រតាស់ដៅខ្ុំឱសយដយងចាប់ម្របជាជាត្ិនានា។

 ខ្ុំម្របាកដថា ខ្ុំបានទ្ទ្ួលនិរិត្តដបើកចំហពីរបីដផសសងដទ្ៀត្ផងខ្ដរ ប ុខ្នត ខ្ុំទ្ទ្ួល
បានសុបិននិរិត្តដម្រចើនជាង។ រួយសបាតសហ៍រុនដពលខ្ុំដៅម្របដទ្សអាល់បានី ខ្ុំបានទ្ទ្ួល
សុបិននិរិត្តទក់ទ្ងនឹងការដ្វើដំដណើរដនាះ។ ដៅដពលដនាះ ខ្ុំរិនធាលសប់ដ្វើដំដណើរដៅម្របដទ្ស
ណាដផសសង ដូចខ្ុំដ្វើដំដណើរដៅដូចដពលបចចុបសបននដនះដទ្។ រុនដពលម្រពះជាាចសស់បានាន
បនទូលរកកាន់ខ្ុំដៅនលងដនាះ ខ្ុំរិនធាលសប់ចាប់អាររែណ៍កនុងការដ្វើដំដណើរដៅម្របដទ្សណាដផសសង
ដទ្។

 ខ្ុំបានទ្ទ្ួលសុបិននិរិត្តដនះ រួយសបាតសហ៍រុនដពលខ្ុំដ្វើដំដណើរដៅម្របដទ្សដនាះ។ 
ដៅកនុងសុបិនដនាះ ខ្ុំកំពុងខ្ត្ដៅកនុងបនទប់ម្រគូដពទ្សយ កំពុងខ្ត្ដដកដលើខ្ម្រគពិនិត្សយសុខភាព ខ្ុំ
បានដឃើញគិលានុបោឋសយិកាា្សក់បានចូលកនុងបនទប់ដនាះ ដហើយម្របាប់ខ្ុំថា គ្ត្់ម្រត្ូវការបូរ
ោរខ្ុំ ដដើរសបីយកដៅពិនិត្សយ។ ដូដចនះ នាងបានកាន់នដខ្ុំ ដហើយបានបូរោរពីម្រារនដក
ណាដសលរបស់ខ្ុំ ខ្ដលខ្ុំគិត្ថាវាហ្ក់ដូចជាចខ្រែក។ ប ុខ្នតអ្នកអាចដឹងដហើយថា ដៅកនុង
សុបិនអាចានលកខណៈចខ្រែកៗខ្បបដនះឯង។

ដហើយដៅកនុងសុបិនដនាះ ខ្ុំម្រគ្ន់ខ្ត្ដឹងថា រុនដពលខ្ុំចាកដចញពីភពខ្ផនដីដនះ 
ដគម្រត្ូវជួសោរពីម្រគប់ម្រារនដរបស់ខ្ុំ។ សុបិនដនះានអ្ត្ថន័យចំដ ះខ្ុំ ដោយសារដៅ
សាលាម្រពះគរពីរ ដយើងបានដរៀនថាដយើងអាចដម្របើនដ ដដើរសបីរំលឹកអ្ំពីរុខង្រទំង៥របស់ម្រកុរ
ជំនុំ៖ ដរនដជាសាវ័ក ចងអុលនដជាពសាការី នដកណាដសលជាអ្នកផសាយដំណឹងលអ ម្រារនដ ក់
ចិដញ្ចៀនជាម្រគូគង្វសល ដហើយកូននដជាអ្នកបដម្រងៀន ខ្ដលដ្វើការជិត្សនិទ្ធជារួយម្រគូគង្វសល។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ដូដចនះ ខ្ុំអាចយល់អ្ំពីអ្វីខ្ដលគិលានុបោឋសយិកាកនុងកតីសុបិនចង់ម្របាប់ខ្ុំ។ ខ្ុំដឹងថា
កនុងអ្ំ ុងដពលននជីវិត្របស់ខ្ុំ យ សងដហ្ចណាស់ដៅចំណុចណារួយននជីវិត្ខ្ុំ ខ្ុំនឹងដម្របើ
ម្រគប់រុខង្រទំងអ្ស់ននម្រកុរជំនុំ។ ពិត្ណាស់ ខ្ុំគឺជាម្រគូគង្វសល និងជាអ្នកដឹកនាំ ប ុខ្នតខ្ុំក៏
ានម្រពះអ្ំដណាយទនននការខ្លែង កសយទ្ំនាយសម្រាប់ម្រកុរជំនុំ ទក់ទ្ងនឹងម្រពះរជសយរបស់
ម្រពះ និងហិរញ្ញវត្ថុផងខ្ដរ។ ដនះជាអ្វីខ្ដលម្រពះដយស ូសពវម្រពះហឫទ្័យឱសយខ្ុំដ្វើ សម្រាប់ការដ្វើ
ដំដណើរដៅម្របដទ្សអាល់បានី។ ដៅកនុងសុបិនដនាះ គិលានុបោឋសយិកាបានជួសោរពីម្រារ
នដកណាដសលរបស់ខ្ុំ ដូដចនះខ្ុំដឹងថាម្រទ្ង់បញ្ជូនខ្ុំដៅម្របដទ្សអាល់បានី កនុងនារជាអ្នកផសាយ
ដំណឹងលអរបស់ម្រទ្ង់។ ដៅដពលដនាះ ខ្ុំដទ្ើបខ្ត្ចាប់ដផតើរដំដណើរការ និងដទ្ើបខ្ត្ដបាះជំហ្ន
ចូលរុខង្រជាសាវ័កដៅកនុងដំដណើរជីវិត្ម្រគិសតបរិស័ទ្របស់ខ្ុំ។

 យ សងណារិញ ដៅកនុងសុបិនដនាះ បនាទសប់ពីនាងបានជួសោរពីម្រារនដកណាដស
លរបស់ខ្ុំដហើយ នាងបានយកនដទំងពីររបស់នាងោក់ចូលគ្្ស ដូចដកែងដៅដពលពួកដគ
អ្្ិសាឋសនអ្ីញ្ចឹង ដហើយបានដម្របើាត្់និយយ កសយអ្្ិសាឋសន។ នាងរិនបាននិយយ កសយ
អ្្ិសាឋសនដនះឱសយឮៗដទ្ នាងម្រគ្ន់ខ្ត្ដម្របើាត្់និយយ កសយដនះ ដូចដពលខ្ដលអ្នកសថិត្កនុង
សាថសនភាពរួយខ្ដលរិនអាចនិយយបាន។ តាររយៈសុបិនដនះ ខ្ុំយល់ថា ខ្ុំម្រត្ូវបានដគ
បញ្ជូនជាអ្នកផសាយដំណឹងលអដៅកាន់ម្របដទ្សអាល់បានី ដហើយខ្ុំគួរខ្ត្អ្្ិសាឋសនសម្រាប់
ការដ្វើដំដណើររួយដនះ។

 ខ្ុំបានទ្ទ្ួលសុបិននិរិត្តដម្រចើន ដម្រចើនដពកដសទើរខ្ត្រប់រិនអ្ស់ ឬរិនអាចម្របាប់អ្នក
អ្ស់ដៅទ្ីដនះបាន ប ុខ្នត ខ្ុំចង់បញ្ជសក់ថា សុបិននិរិត្តគឺជាម្រពះសូរដសៀងននម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ។ ខ្ុំធាលសប់បានជួបរនុសសសខ្ដលានសុបិនជាដរៀងរល់យប់ ដហើយសាតសប់ដៅហ្ក់ដូចជា
អ្វីៗទំងអ្ស់សុទ្ធខ្ត្ទក់ទ្ងនឹង«វិញ្ញសណ»។ ជាការពិត្ណាស់ ខ្ុំដជឿថាអ្នកម្រត្ូវដចះលែឹងខ្លែង
សុបិនខ្ដលអ្នកាន ដហើយរនុសសសខែះខ្ដលចង់ឱសយដគដឃើញខែួនថា ជារនុសសសខងវិញ្ញសណ 
បានបដណាដសយឱសយខែួនដគានដាទ្នភាពខងវិញ្ញសណ ម្រជុលហួសដហត្ុ និងដរើលដឃើញអ្វីៗ
ខ្ដលរិនខ្រនរកពីម្រពះជាាចសស់។ យ សងណារិញ ខ្ុំរិនទ្ទ្ួលបានសុបិននិរិត្តញឹកញាប់
ដពកដទ្។ កនុងរួយឆ្សំ ខ្ុំទ្ទ្ួលបានសុបិននិរិត្តពី៤ដៅ១២ ខ្ដលខ្ុំដឹងថាវារកពីម្រពះជា
ាចសស់ ដហើយម្រទ្ង់ចង់ម្របាប់ខ្ុំអ្ំពីអ្វីខ្ដលសំខន់។ ពិត្ណាស់ ឆ្សំខែះខ្ុំទ្ទ្ួលបានសុបិននិរិត្ត
ត្ិចជាងដនះ ដហើយឆ្សំខែះដទ្ៀត្ខ្ុំទ្ទ្ួលបានដម្រចើនជាងដនះ។ ខ្ុំរិនគិត្ថាចំនួនសុបិននិរិត្ត
ខ្ដលអ្នកបានទ្ទ្ួលជាការសំខន់ដនាះដទ្ ខ្ត្អ្វីខ្ដលពិត្ជាសំខន់ដនាះ គឺការខ្ដលអ្នកដរៀន
បានពីសុបិននិរិត្តទំងដនះ។



និមិតត និងស បិននិមតិត 
 ខ្ុំទ្ទ្ួលបានសុបិននិរិត្តរួយខ្ដលបានផ្លសស់ខ្ម្របជីវិត្ខ្ុំ ដៅដពលខ្ដលម្រពះជា
ាចសស់បានម្របាប់ខ្ុំ ឱសយចាកដចញពីម្រកុរហ ុនហិរញ្ញវត្ថុរួយខ្ដលខ្ុំធាលសប់ដ្វើការដៅទ្ីដនាះអ្ស់រ
យៈដពល៨ឆ្សំ ដហើយចាប់ដផតើរម្រកុរហ ុនខែួនឯង ដដើរសបីជួយរនុសសសដនទ្ដទ្ៀត្ឱសយរួចពីបំណុ
ល។ សុបិននិរិត្តរួយដនាះពិត្ជាសំខន់ខលសំងណាស់។

 បនាទសប់រកក៏ានសុបិននិរិត្តខ្ដលជាការម្រពាន។ ខ្ុំអាចចាំសុបិនរួយយ សង
ចខ្រែកខ្ដលជាការម្រពាន។ វាដកើត្ដ ើងដៅដពលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ព័នធកិចចដយើងានកម្ររិត្
ទប និងដពលខ្ដលានសា្ស្ខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ ដៅកនុងសុបិនដនាះ ខ្ុំកំពុងខ្ត្ដដកដៅដលើ
ខ្ម្រគ ដហៀបនឹងដដកលក់ដៅដហើយ។ ទវសរបនទប់របស់ខ្ុំដបើកចំហ ខ្ុំបានឮសំដ ងត្ិចត្ួចដៅ
ខងដម្រៅបនទប់ខ្ុំ (កនុងសុបិនរបស់ខ្ុំ) ដហើយខ្ុំបានសរែឹងដរើលដៅដម្រៅទវសរ។ បនាទសប់រកខ្ុំ
បានដឃើញអារកសសត្ូចរួយខ្ដលានករពស់ម្របខ្ហលរួយខ្រ ម្រត្ កំពុងខ្ត្អ្ូសលង់ម្រកណាត្់
រួយខ្ដលានលុយដៅពីដម្រកាយវា។ លង់ម្រកណាត្់ដនាះដរើលដៅដូចជាលង់ម្រកណាត្់ខ្ដលតា
ណូខ្អ្លដម្របើអ្ីញ្ចឹង។ អារកសសត្ូចដនាះកំពុងខ្ត្អ្ូសលង់ម្រកណាត្់ដនាះពីដម្រកាយវា ដហើយលង់ម្រក
ណាត្់ដនាះដពញសុទ្ធខ្ត្លុយ ដូដចនះអារកសសត្ូចដនាះម្រត្ូវអ្ូសលង់ម្រកណាត្់ដនាះដៅដលើដី។ វា
រិនដចញដៅខងដម្រៅផទះដទ្ ប ុខ្នតខ្ុំបានឮវាបត្់ដៅកាច់ម្រជុង ដហើយដ ើងដៅជាន់ទ្ីបីននផទះ
របស់ដយើង។ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំភាញសក់ដ ើង ដហើយគិត្អ្ំពីសុបិនដនាះ ខ្ុំយល់ថាម្រពះជាាចសស់
កំពុងខ្ត្បង្ហសញខ្ុំថា ានដគកំពុងខ្ត្លួចលុយ ឬដយើងកំពុងខ្ត្ខត្បង់លុយ។

 វាគួរឱសយចាប់អាររែណ៍ខលសំងណាស់ខ្ដលដៅកនុងសុបិនដនាះ ខ្ុំដឹងអ្ំពីចំនួនលុយ
ខ្ដលដៅកនុងលង់ម្រកណាត្់ដនាះ។ ខ្ុំចាំបានថា ដៅកនុងសុបិនដនាះខ្ុំគិត្ថាវាានចំនួន
២៥,០០០ដុលាលសរ។ ខ្ុំក៏ានអាររែណ៍ដឹងថា ដោយសារអារកសសដនាះវារិនដចញដៅដម្រៅផទះ 
ប ុខ្នតម្រគ្ន់ខ្ត្យកលុយដៅជាន់ខងដលើ ដនាះជន ឬពួកអ្នកខ្ដលកំពុងខ្ត្លួចលុយ ឬកំពុង
ខ្ត្ដម្របើម្របាស់លុយខុស គឺជាសាជិកដៅកនុងផទះ ដហើយផទះដនាះគឺជាព័នធកិចចរបស់ដយើង។ ពិត្
ដហើយ កិចចការដំបូងខ្ដលខ្ុំបានដ្វើដៅនលងបនាទសប់គឺ ទ្ូរស័ពទដៅម្រកុរអ្ភិបាលជាន់ខពស់របស់
ដយើង ដហើយម្របាប់គ្ត្់ឱសយពិនិត្សយដរើលដសៀវដៅបញ្ជីដៅកនុងខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ តាររយៈការពិនិ
ត្សយដរើលដសៀវដៅបញ្ជីដនាះ ដយើងបានដឃើញថា ានការចំណាយខ្ដលរិនចាំបាច់ជាដម្រចើន 
ខ្ដលដគបានដរើលរំលង។ ដៅដពលខ្ដលដយើងបានបូកសរុបការចំណាយរិនចាំបាច់អ្ស់
ទំងដនះ ដយើងដឃើញថាចំនួនសរុបរបស់វា គឺជិត្២៥,០០០ដុលាលសរកនុងរួយខ្ខ។ ដយើងបាន
កំណត្់ថា គ្្សននរណាា្សក់ពិត្ជាលួចលុយដនាះដទ្ ប ុខ្នតវាជាការដ្វសម្របខ្ហស ខ្ដលដ្វើឱសយ
ខជះខជសយចំនួនលុយទំងដនាះ ឬដយើងអាចកាត្់បនថយការចំណាយអ្ស់ទំងដនាះ ដដើរសបីឱសយ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដយើងអាចានលុយដម្របើម្របាស់កខ្នែងខ្ដលចាំបាច់វិញ។ ដយើងពិត្ជាម្រត្ូវការលុយកនុងរដូវ
កាលដនាះ ដម្រ ះថាវាជារដូវកាលត្ឹងខ្ត្ងខលសំង។

 ម្រពះជាាចសស់អាចដម្របើសុបិននិរិត្ត ដដើរសបីបង្ហសញអ្នកនូវយុទ្ធសាស្រសតខ្ដលអ្នកម្រត្ូវការ
ផងខ្ដរ។ កាលពីឆ្សំរុន ដៅឆ្សំ២០១៨ ខ្ុំទ្ទ្ួលបានសុបិននិរិត្តដ៏សារញ្ញរួយ ខ្ដលខ្ុំ
បានឮខ្ត្ កសយថា «ដកាះដៅកបា សល់រក» ដៅកនុងសុបិនដនាះ។ ខ្ុំបានសរដសរវាទ្ុក ប ុខ្នតរិន
ទន់យល់អ្ំពីអ្ត្ថន័យរបស់វាដទ្។ ខ្ុំបនតសួរម្រពះជាាចសស់អ្ំពីកតីសុបិនដនាះ ដហើយរិនបាន
ម្របាប់នរណាា្សក់ដផសសងដទ្ៀត្ដម្រៅពីម្ររិនោដទ្។ ដៅ
កនុងកិចចម្របជុំបុរសរបស់ដយើងកនុងខ្ខរករ ខ្ុំកំពុងខ្ត្
ដរៀបចំអាណត្តិរបស់ខ្ុំសម្រាប់ឆ្សំដនាះ។ ខ្ុំបានគិត្
អ្ំពីគដម្រាងម្រកុរត្ូចទ្ូទំងម្របដទ្សរយៈដពលពីរបី
ឆ្សំរកដហើយ ដហើយឆ្សំដនះខ្ុំគិត្ថាជាឆ្សំខ្ដលដយើង
គួរខ្ត្ដ្វើវា។ បនាទសប់ពីចប់ម្របជុំ ានបុរសា្សក់បានដដើរ
រករកខ្ុំ ដហើយបានម្របាប់ខ្ុំថា គ្ត្់ានអាររែណ៍ថា 
វាហ្ក់ដូចជាចខ្រែកខ្ដលម្រត្ូវម្របាប់ខ្ុំ នូវអ្វីខ្ដលគ្ត្់ានអាររែណ៍ថាម្រត្ូវនិយយម្របាប់ខ្ុំ រួច
គ្ត្់ក៏និយយថា «ម្រពះអ្ាចសស់ានបនទូលថា អ្នកដូចជាម្រពះនាងដហដ នននទ្ីម្រកុងម្រត្យអ្ី
ញ្ចឹង»។ ខ្ុំរិនបានយល់អ្ំពីអ្វីខ្ដលគ្ត្់កំពុងខ្ត្និយយដទ្ ដូដចនះគ្ត្់បានចាប់ដផតើរ
ពនសយល់ខ្ុំអ្ំពីអ្វីខ្ដលគ្ត្់ចង់ានន័យ។ ខ្ុំបានសុំគ្ត្់ឱសយដផ្ើអ្ ៊ីខ្រលរកខ្ុំ ដរៀបរប់ដ ើងវិញ
អ្ំពីអ្វីខ្ដលគ្ត្់បានពនសយល់ម្របាប់ខ្ុំ។ ដហើយខងដម្រការដនះជាអ្ ៊ីខ្រលរបស់គ្ត្់។

ដសតចដរ ដណឡាស ដសតចរបស់រដឋសសា សតា បានបញ្ជសកបា សល់ចំនួន១,០០០ដម្រគឿង ឱសយ
ដបើកដចញដៅ ដដើរសបីជួយសដស្រង្គសះភរិយរបស់ម្រទ្ង់ ម្រពះនាងដហដ នពីរនុសសសដៅ
ទ្ីម្រកុងម្រត្យ។ «ម្រពះភ័ម្រកខ្ដលបណាដសលឱសយកបា សល់រួយ ន់ដម្រគឿងដចញដំដណើរ
ដៅ» គឺជាត្ួអ្ងគសនទកថាដ៏លសបី និងចង់សំដៅដលើម្រពះនាងដហដ នននទ្ីម្រកុង 
ម្រត្យ។

នលងពុ្ ទ្ី៣០ ខ្ខរករ ឆ្សំ២០១៩ ដៅដពលដលាកម្រគូគង្វសលកំពុងខ្ត្និយយដៅ
កិចចម្របជុំបុរសដអ្ភិច ម្រពះអ្ាចសស់បានានបនទូលថា គ្ត្់ដូចជាម្រពះនាងដហដ ន
ននទ្ីម្រកុងម្រត្យ ម្រពះរហ្កសសម្រត្បានបញ្ជសឱសយកបា សល់ចំនួន១,០០០ដម្រគឿង ដ្វើដំដណើរ

ព្រះជាម្ចាស់អាចសព្បើសុបនិ
និមិរត សដើមាបីបង្ហាញអនកនូវ
យុរធ ស្តសតដដលអនកព្រូវក្រ
ផ្ងដដរ។ 



និមិតត និងស បិននិមតិត 
ដចញដៅ ដដើរសបីជួយសដស្រង្គសះរនុសសសខ្ដលបាត្់បង់ បាត្់បង់ជំដនឿ បាត្់បង់ម្រគួសារ 
និងបាត្់បង់ហិរញ្ញវត្ថុ។

ពីខ្ុំ កនុងនារជាអ្នកបដម្ររើរបស់ម្រទ្ង់

ដអ្ើរ៉ៃុន

ដៅនលងបនាទសប់ គ្ត្់បានដផ្ើអ្ ៊ីខ្រលរួយដទ្ៀត្រកខ្ុំ។

 ដលាកម្រគូ!

ខ្ុំចង់ខ្ចករំខ្លកទ្សសសនៈខ្ផនកដយធា ខ្ដលទក់ទ្ងនឹងម្រពះនាងដហដ នននទ្ីម្រកុង
ម្រត្យ។ សម្រាប់រនុសសសភាគដម្រចើន ពួកដគយល់ថា វាជាដរឿងរបស់ដសតចរួយអ្ងគ
ខ្ដលបានបញ្ជសឱសយកបា សល់១,០០០ដម្រគឿងដចញដៅ ដដើរសបីជួយសដស្រង្គសះភរិយរបស់
ម្រទ្ង់ពីរនុសសសដៅទ្ីម្រកុងម្រត្យ។ ប ុខ្នត សម្រាប់រនុសសសខ្ដលានការគិត្ខ្បប
ដយធា ដរឿងដនះគឺជាការដម្រត្ៀរម្របយុទ្ធដោយការពម្រង្យទ្័ពខ្ដលានដោ្សះថា 
ម្របត្ិបត្តិការជួយសដស្រង្គសះម្រពះនាងដហដ នពីទ្ីម្រកុងម្រត្យ។ រល់ការដម្រត្ៀរម្របយុទ្ធ
ដោយការពម្រង្យទ្័ព ម្រត្ូវខ្ត្ានដោ្សះសម្រាប់ម្របត្ិបត្តិការដនាះ។ ឧទហរណ៍៖ 
ការដម្រត្ៀរម្របយុទ្ធដោយការពម្រង្យទ្័ព ដៅដពលម្រកុរ បានវាយ
ឆែក់បរិដវណអ្ូសាា សប ៊ីនឡាដិន ដគោក់ដោ្សះវាថា ម្របត្ិបត្តិការលំខ្ពងណិបទ្ូន។ 
ខ្ុំធាលសប់ចូលរួរម្របត្ិបត្តិការខ្ដលានដោ្សះចម្ររុះពណ៌ ដូចជា៖ ម្របត្ិបត្តិការហវដវី
ដនរ  ម្របត្ិបត្តិការអ្ិលវីសា សសល ម្របត្ិបត្ិតការតាណូខ្អ្ល។

ដគម្រត្ូវោក់ដោ្សះឱសយម្របត្ិបត្តិការទំងដនះ ដដើរសបីកុំឱសយអ្នកដនទ្អាចកំណត្់អ្ត្ត
សញ្ញសណរបស់វាបាន ឬដដើរសបីបញ្ជសក់អ្ំពីម្របដភទ្ននម្របត្ិបត្តិការដនះ ដហើយអ្នក
ណាដគជាអ្នកទ្ទ្ួលដ្វើ ឬអ្នុវត្តម្របត្ិបត្តិការដនះ។ ដៅដពលម្រពះអ្ាចសស់ានបនទូល
ថា ដលាកម្រគូដូចជាម្រពះនាងដហដ នននទ្ីម្រកុងម្រត្យ តារគំនិត្ដយធារបស់ខ្ុំ ខ្ុំ
យល់ដឃើញថា ដលាកម្រគូហ្កសរីកំពុងខ្ត្អ្នុវត្តម្របត្ិបត្តិការម្រពះនាងដហដ នននទ្ី
ម្រកុងម្រត្យ ជាដបសករែខ្ដលបញ្ជសឱសយកបា សល់១,០០០ដម្រគឿងដចញដំដណើរដៅ ដដើរសបី
ជួយសដស្រង្គសះរនុសសសខ្ដលបាត្់បង់ បាត្់បង់ជំដនឿ បាត្់បង់ម្រគួសារ និងបាត្់បង់
ហិរញ្ញវត្ថុ។



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

បខ្នថរពីដនះដៅដទ្ៀត្ ដៅដពលខ្ដលខ្ុំឮអ្ំពីការោក់ពម្រង្យកបា សល់ចំនួន
១,០០០ដម្រគឿង ខ្ុំក៏គិត្អ្ំពីចំនួនអ្នកចរសាំង បុគគលិកខ្ដលគ្ំម្រទ្ វគគបណត ះបណាដស
ល ការចំណាយដផសសងៗ និងដំដណើរការរដឋបាល ដដើរសបីោក់ពម្រង្យកបា សល់នីរួយៗ
ផងខ្ដរ។ គ្្សននរណាា្សក់ដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដលានសរត្ថភាពអាចបញ្ជសកាលសំងដនះ 
និងោក់ពម្រង្យកងទ្័ព ដដើរសបីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ជាងដលាកម្រគូដទ្។ ដលាក
ម្រគូបានចំណាយដពលជាដម្រចើនឆ្សំ ដដើរសបីបណត ះបណាដសលពួកដយើងសម្រាប់ដពល
ដនះ។ ម្រកុរម្រគួសាររបស់ខ្ុំ ដហើយខ្ុំក៏ម្របាកដថាអ្នកដនទ្ដទ្ៀត្ខ្ដលជាម្រពះកាយ
របស់ម្រពះម្រគិសត ានចិត្តរីករយកនុងការចូលរួរម្របត្ិបត្តិការដនះ។

ពីខ្ុំ កនុងនារជាអ្នកបដម្ររើរបស់ម្រទ្ង់

ដអ្ើរ៉ៃុន

ដអ្ើរ៉ៃុនគឺជាដរបញ្ជសការកងទ្័ពដជើងទ្ឹក គ្ត្់ធាលសប់ចូលរួរការដម្រត្ៀរម្របយុទ្ធដោយ
ការពម្រង្យទ្័ពចំនួន៩ដង ដៅដពលគ្ត្់បដម្ររើការកនុងជួរដយធារយៈដពល២១ឆ្សំ។ គ្ត្់
ានទ្ីបនាទសល់ដ៏អ្សាចសរសយននការផ្លសស់ខ្ម្របយ សងខលសំង ដោយសារអ្ំណាចដឈើឆកសង។ គ្ត្់រិន
បានដឹងអ្ំពីសុបិននិរិត្តរបស់ខ្ុំ ខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់បានានបនទូល ឱសយខ្ុំដកាះដៅកបា សល់ដទ្។ 
ប ុខ្នត « កសយននការដចះដឹង» របស់គ្ត្់បានបញ្ជសក់ម្របាប់ខ្ុំថា ខ្ុំពិត្ជាបានឮម្រត្ឹរម្រត្ូវពិត្
ខ្រនដហើយ ដហើយបានជួយខ្ុំឱសយដដើរដលើផែូវខ្ដលម្រពះជាាចសស់សពវម្រពះហឫទ្័យឱសយខ្ុំដដើរ។ 
ដគ្លដៅរបស់ដយើង គឺបដងកើត្ម្រកុរត្ូចទ្ូទំងម្របដទ្សឱសយបានចំនួន១,០០០ម្រកុរត្ូច ដដើរសបី
ផសសពវផសាយដំណឹងលអននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះ។ ម្របសិនដបើអ្នកចង់កាលសយជាខ្ផនករួយននម្រកុរដនះ 
សូរទក់ទ្ងរកខ្ុំតាររយៈដគហទ្ំព័ររបស់ខ្ុំ ។

ខ្ុំគិត្ថា ដពលដនះអ្នកបានយល់ដហើយ។ សុបិននិរិត្តគឺជារដបៀបដ៏ានឥទ្ធិពល
រួយខ្ដលម្រពះជាាចសស់អាចានបនទូលដៅកាន់ម្របជារស្រសតរបស់ម្រទ្ង់ ដដើរសបីជួយបង្ហសញទ្ិស
ដៅ យុទ្ធសាស្រសត ការម្រពាន និងការលួងដលារ។

រុនដពលបញ្ចប់ជំពូកដនះ ខ្ុំសូរបខ្នថរវិ្ីសាស្រសតរួយដទ្ៀត្ខ្ដលម្រពះជាាចសស់ដម្របើ 
ដដើរសបីជួយបង្ហសញយុទ្ធសាស្រសត ដហើយវិ្ីសាស្រសតដនះគឺ អ្ំដណាយទនននការខ្លែង កសយទ្ំនា
យ។ ដអ្ើរ៉ៃុនទ្ទ្ួលបាន កសយននការដចះដឹង ទក់ទ្ងនឹងគដម្រាងការរបស់ខ្ុំ កនុងការបដងកើត្
គំនិត្ផតួចដផតើរលែីរួយ។  កសយននការដចះដឹង គឺដូចជាអ្វីខ្ដលដយើងអានវាអ្ីញ្ចឹង វាជា កសយនន
ការដចះដឹង។ វាជាចំដណះដឹងខ្ដលអ្នកទ្ទ្ួលបានពីម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះ វាជាអ្វីខ្ដលអ្នក



និមិតត និងស បិននិមតិត 
រិនអាចដឹងដោយខែួនឯងបានដទ្។  កសយននការដចះដឹងដនះ ានដៅកនុងគរពីរ ១ កូរិនលូស 
១២ ខ្ដលជាអ្ំដណាយទនរួយ កនុងចំដណាយអ្ំដណាយទនទំង៩ននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ។ 
ដគ្លបំណងរបស់ខ្ុំគឺរិនបដម្រងៀនម្រគប់អ្ំដណាយទនទំងអ្ស់កនុងដសៀវដៅដនះដទ្ ប ុខ្នតខ្ុំ
ពិត្ជាចង់និយយអ្ំពីអ្ំដណាយទនរួយកនុងចំដណារអ្ំដណាយទនទំងដនះ គឺ កសយនន
ការខ្លែង កសយទ្ំនាយ។

ានរនុសសសជាដម្រចើនដ្វើឱសយជីវិត្របស់ពួកដគរដញ 
រនញ  ដោយសារការយល់ម្រច ំអ្ំពីអ្ំដណាយទនដនះ 
ខ្ដលខ្ុំគិត្ថា ខ្ុំគួរខ្ត្និយយអ្ំពីវា។ ដៅដពលនិយយ
អ្ំពីការខ្លែង កសយទ្ំនាយ ពួកដគគិត្អ្ំពីពសាការីា្សក់ខ្ដល
ដៅពួកដគឱសយដចញរកដម្រៅ ចងអុលម្រារនដចំរុខពួកដគ 
ដហើយនិយយរកកាន់ពួកដគថា «អ្នកម្រត្ូវដៅម្របដទ្សអា
ស្រហវិក» ឬ «អ្នកម្រត្ូវបានម្រតាស់ដៅឱសយដ្វើជាម្រគូគង្វសល»។ 
ការខ្លែងទំងពីរដនះអាចត្ំណាងឱសយការខ្លែង កសយទ្ំនាយ
ដ៏ម្រត្ឹរម្រត្ូវ ប ុខ្នត វាក៏អាចខុសទំងម្រសុងផងខ្ដរ។ វា

អាម្រស័យដលើរដបៀបខ្ដលអ្នកទ្ទ្ួលយកវា។ ម្របសិនដបើអ្នកទ្ទ្ួលយកវា ទ្ុកដូចជាទ្ិសដៅ 
វាអាចខុស ប ុខ្នត ម្របសិនដបើអ្នកទ្ទ្ួលយកវា ជាការបញ្ជសក់ វាអាចម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ ដលាកប ូលបាន
ពនសយល់ពីដគ្លបំណងននការខ្លែង កសយទ្ំនាយ។

 «ផទុយដៅវិញ អ្នកណាខ្លែងម្រពះបនទូល អ្នកដនាះនិយយដៅកាន់រនុសសស ដដើរសបីជួយ
កសាង ោស់ដត្ឿន និងដលើកទ្ឹកចិត្តដគ។» (១ កូរិនលូស ១៤៣)

 ដូចបានខ្ចងដៅទ្ីដនះម្រសាប់ គ្្សន កសយណាដៅកនុងខគរពីរដនះខ្ដលបង្ហសញថាអ្នក
គួរខ្ត្រកទ្ិសដៅ តាររយៈការខ្លែង កសយទ្ំនាយដទ្ ប ុខ្នត ដនះជារដបៀបខ្ដលរនុសសសភាគដម្រចើន
យល់ដឃើញអ្ំពីការខ្លែង កសយទ្ំនាយ។ ប ុខ្នត ដយងតារម្របសាសន៍របស់ដលាកប ូល ការ
ខ្លែង កសយទ្ំនាយគឺម្រគ្ន់ខ្ត្បញ្ជសក់អ្ំពីទ្ិសដៅ រិនខ្រនផតល់ទ្ិសដៅដនាះដទ្។ អ្នកយល់ដទ្ 
ដៅដពលខ្ដលអ្នកដកើត្ជាលែីខងវិញ្ញសណ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធខ្ដលគង់ដៅកនុងអ្នក នឹងកាលសយ
ជាអ្នកខ្ដលម្របាប់អ្នកអ្ំពីអ្វីខ្ដលអ្នកម្រត្ូវដ្វើ។ រិនចាំបាច់ានបុរស ឬស្រសតីណាដផសសងដទ្ៀត្ រក
ម្របាប់អ្នកអ្ំពីការម្រតាស់ដៅរបស់អ្នក ឱសយអ្នកដ្វើអ្វីរួយសម្រាប់ម្រពះដយស ូដនាះដទ្។ ប ុខ្នត 
 កសយននការខ្លែង កសយទ្ំនាយអាចបញ្ជសក់អ្ំពីអ្វីខ្ដលអ្នកបានដឹងរួចរកដហើយ។

«ផ្ទញយសៅវិញ អនកោដថ្លង
ព្រះបនទូល អនកស ះនិយយ
សៅក្ន់មនុសាស សដើមាបីជួយ
ក ង ោស់សរឿន និងសលើក
រឹកចរិតសេ។» 

១ កូរិនថ្ូស ១៤:៣ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

 ដូដចនះ ដូចឧទហរណ៍ខងដលើ  កសយខ្លែងខ្ដលនិយយថា «អ្នកម្រត្ូវដៅម្របដទ្សអា
ស្រហវិក» អាចជា កសយននការខ្លែង កសយទ្ំនាយ ម្របសិនដបើម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានម្របាប់អ្នករួច
ដហើយអ្ំពីការដនះ ដហើយម្រទ្ង់ចង់បញ្ជសក់វាតាររយៈ កសយននការខ្លែង កសយទ្ំនាយ។ ប ុខ្នត 
ម្របសិនដបើការដៅម្របដទ្សអាស្រហវិករិនធាលសប់ានកនុងគំនិត្របស់អ្នកពីរុនរកដទ្ ដហើយវាជា
ដលើកដំបូងខ្ដលអ្នកបានឮអ្ំពីវា ដនាះវារិនខ្រនជាឧទហរណ៍ដ៏ពិត្ សម្រាប់ កសយននការ
ខ្លែង កសយទ្ំនាយដៅកនុងម្រកុរជំនុំសរពនធដរម្រត្ីលែីដទ្។

វាពិត្ជាភែីដភែើខលសំងណាស់ ខ្ដលឮរនុសសសនិយយខ្បបដនះ។ ានម្រគិសតបរិស័ទ្ដដើរ
រករកខ្ុំ ដហើយនិយយម្របាប់ខ្ុំថា «ម្រពះជាាចសស់ានបនទូលរកកាន់ខ្ុំដៅដពលម្របជុំថា ខ្ុំ
នឹងបានចម្ររុងចដម្ររើន»។ បាទ្ ម្រត្ូវដហើយ ដហើយអ្នករិនចាំបាច់ម្រត្ូវការឱសយនរណាា្សក់រក
ម្របាប់អ្នកថា អ្នកនឹងចម្ររុងចដម្ររើនដទ្ ដម្រ ះថាម្រពះគរពីរបានម្របាប់ដយើងដូដចនះរួចដហើយ។ ខ្ុំក៏
បានដឃើញម្រគិសតបរិស័ទ្ ដដើរសួរអ្នកដជឿដនទ្ដទ្ៀត្ ថាដត្ើពួកដគាន កសយអ្វីសម្រាប់ពួកដគ
ខ្ដរឬដទ្? អ្នករិនចាំបាច់ម្រត្ូវការឱសយនរណាា្សក់ម្របាប់អ្នកនូវ កសយណារួយដទ្! ម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធខ្ដលគង់ដៅកនុងអ្នក នឹងានបនទូលរកកាន់អ្នក ដហើយពិត្ដហើយ ម្រពះជាាចសស់អាច
បញ្ជូន កសយននការខ្លែង កសយទ្ំនាយ ដដើរសបីដលើកទ្ឹកចិត្តអ្នក ខ្ត្រិនខ្រនដដើរសបីដឹកនាំអ្នកដទ្។

ឧទហរណ៍ដ៏គួរឱសយភាញសក់ដផអើលបំផុត្ខ្ដលបានដកើត្ដ ើងដៅកនុងជីវិត្របស់ខ្ុំ គឺ
ដពលខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្ខ្សវងយល់ចិត្តគ្្សដៅវិញដៅរកជារួយម្ររិនោ។ ដៅដពលដនាះខ្ុំបាន
ដៅរដឋចចចារ ដដើរសបីសុំនាងដរៀបការជារួយខ្ុំ។ ដពលខ្ុំដៅទ្ីដនាះ ខ្ុំបានដៅដលងម្រកុរជំនុំ
របស់នាងជារួយនាង។ ដៅដពលដនាះផងខ្ដរ ដគដទ្ើបខ្ត្ផតល់ការង្ររួយឱសយខ្ុំដៅកនុង
ឧសសាហករែដសវាករែហិរញ្ញវត្ថុ ខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្ត្យុទ្ធជារួយ។ ខ្ុំម្រត្ូវបានម្រតាស់ដៅឱសយ
ម្របកាសម្រពះបនទូលម្រពះដពលខ្ុំអាយុ១៩ឆ្សំ ដហើយខ្ុំដទ្ើបខ្ត្បញ្ចប់ការសិកសាពីរហ្វិទ្សាល័
យ ជារួយសញ្ញសបម្រត្ម្រពះគរពីរសរពនធដរម្រត្ីចាស់ ប ុខ្នត ខ្ុំក៏ានអាររែណ៍ថាម្រត្ូវចាប់យក
ការង្រខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុដនះផងខ្ដរ។ ខ្ុំានអាររែណ៍ម្រចបូកម្រចបល់រិនដឹងថាម្រត្ូវដ្វើអ្វីឱសយ
ម្របាកដដទ្។

បនាទសប់ពីចប់ដវនថាវសយបងគំដពលម្រពឹកនលងអាទ្ិត្សយដៅម្រកុរជំនុំរបស់ម្ររិនោ ានស្រសតី
ា្សក់ខ្ដលខ្ុំរិនធាលសប់សាគសល់ ប ុខ្នត ម្ររិនោសាគសល់គ្ត្់ បានដដើររករកខ្ុំ ដហើយម្របាប់ខ្ុំថា គ្ត្់
ាន កសយរួយសម្រាប់ខ្ុំ។ គ្ត្់បាននិយយថា «អ្នកកំពុងខ្ត្គិត្អ្ំពីការង្រខ្ដលដគផតល់
ឱសយអ្នក។ ការង្រដនាះានលកខណៈ១០យ សងដូចខងដម្រការ» ដហើយគ្ត្់បានដរៀបរប់អ្វីម្រគប់



និមិតត និងស បិននិមតិត 
យ សងខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវដ្វើដៅកខ្នែងការង្រដនាះយ សងលអឥត្ដខចសះ។ ដហើយគ្ត្់បាននិយយថា «
អ្នកម្រត្ូវទ្ទ្ួលការង្រដនះ ដហើយម្រពះអ្ាចសស់គង់ដៅជារួយអ្នកកនុងការង្ររួយដនះ»។ ដៅ
កនុងករណីដនះ ខ្ុំានអាររែណ៍ចង់ទ្ទ្ួលយកការង្រដនះរួចដហើយ ប ុខ្នត ខ្ុំក៏ានអាររែណ៍
ម្រចបូកម្រចបល់ ដោយរិនដឹងថាដហត្ុអ្វីបានជាខ្ុំានអាររែណ៍ខ្បបដនះ។  កសយននការខ្លែង
 កសយទ្ំនាយរបស់គ្ត្់ ដ្វើឱសយខ្ុំានអាររែណ៍្ូរដសសបើយកនុងចិត្ត និងដលើកទ្ឹកចិត្តខ្ុំ ម្រពរ
ទំងបានបញ្ជសក់អ្ំពីទ្ិសដៅខ្ដលខ្ុំគួរខ្ត្ដៅ។ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធគង់ដៅ
កនុងអ្នក នឹងដឹកនាំអ្នក ដហើយនឹងកាលសយជាម្រពះដ៏ជាជំនួយដល់អ្នក។ 
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ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ ត្ប់សៅដូចជាសៅហ្វ្ ខញុំ 

ជំពូក្ទ្ី១១ 
ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ ត្ប់សៅដចូជា

សៅហ្វ្ ខញុំ 

កាលពីដពលខ្ដលម្រកុរជំនុំរបស់ខ្ុំដៅត្ូចដៅដ ើយ ានម្រកុរម្រគួសាររួយខ្ដល
ម្រត្ូវការការង្រដ្វើ។ ពួកដគជាម្រកុរម្រគួសាររួយដ៏គួរឱសយរប់អាន ដហើយខ្ត្ងខ្ត្ចង់ជួយដល់
ម្រកុរជំនុំ។ ក៏ប ុខ្នត ខ្ត្ងខ្ត្ានបញ្ហសលុយកាក់។ ឪពុករិនានការង្រដ្វើដទ្ៀត្ដហើយ ដហើយ
ខ្ុំបានសដម្ររចចិត្តជួយពួកដគ។ ដៅដពលដនាះខ្ុំកំពុងខ្ត្សាងសង់ផទះរបស់ខ្ុំ ដហើយខ្ុំបាន
ត្ដភែើងដៅកនុងផទះដោយខែួនឯង។ ខ្ុំបានដឹងថា ឪពុកដនាះដចះត្ដភែើងខែះខ្ដរ ដហើយខ្ុំបានផត
ល់ឱកាសឱសយគ្ត្់ដ្វើការដម្រៅដា សងឱសយខ្ុំ ដម្រ ះថាម្រគួសាររបស់ពួកដគដហៀបនឹងអ្ស់អាហ្រដហើ
យ។ ដូដចនះ គ្ត្់បានជួយត្ដភែើងឱសយខ្ុំបានលអសរររសយ។

ខ្ុំរិនបានគិត្អ្ីដម្រចើនអ្ំពីដរឿងដនះដទ្ ប ុខ្នតម្របខ្ហលរួយខ្ខដម្រកាយរកខ្ុំទ្ទ្ួល
បានទ្ូរស័ពទពីគ្ត្់។ គ្ត្់បាននិយយថាានអ្នកដៅម្រកុរជំនុំពីរបីនាក់ជួបជុំគ្្សអ្្ិសាឋសនឱសយ
ខ្ុំ។ ខ្ុំបានសួរគ្ត្់ថា «ដត្ើអ្្ិសាឋសនអ្ំពីអ្វីខ្ដរ?» គ្ត្់បាននិយយថាានកិចចការរួយចំនួន
ខ្ដលម្រត្ូវផ្លសស់បដូរដៅម្រកុរជំនុំ ដហើយគ្ត្់បនតនិយយថា គ្ត្់ានបញ្ជី១០ចំណុចខ្ដលពួក
ដគកំពុងខ្ត្ពិភាកសាគ្្ស។ ចំណុចទ្ី១កនុងបញ្ជីដនាះ គឺផទះរបស់ខ្ុំ្ំដពកដហើយ។ ដហើយគ្ត្់
បានសួរខ្ុំម្រត្ង់ៗថា ដត្ើម្រកុរជំនុំឱសយម្របាក់ខ្ខខ្ុំប ុនា្សនខ្ដរ ដដើរសបីអាចដ្វើផទះទ្ំហំ្ំខ្បបដនះដនាះ? 
ខ្ុំម្របាប់គ្ត្់យ សងរហ័សថា ខ្ុំរិនបានទ្ទ្ួលម្របាក់ខ្ខពីម្រកុរជំនុំដទ្ សូរសបីខ្ត្រួយកាក់រួយ
ដសន។ បនាទសប់ពីខ្ុំបាននិយយដូដចនះដហើយ ក៏ានភាពសាងសត្់ដសងៀររួយរយៈ។ បនាទសប់រក
គ្ត្់បាននិយយថា «ម្រកុរជំនុំរិនដបើកម្របាក់ខ្ខឱសយដលាកម្រគូដទ្ឬ?» «បាទ្ ម្រត្ឹរម្រត្ូវដហើយ» 
ខ្ុំបានដឆែើយ។ ក៏ានភាពសាងសត្់ដសងៀរជាលែីរតងដទ្ៀត្ រហូត្ទ្ីបំផុត្គ្ត្់បាននិយយថា «

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

អ្ ៊ីចឹង ម្រកុរជំនុំគួរខ្ត្ផតល់ម្របាក់ខ្ខដល់ដលាកម្រគូ» ដហើយវាជាចុងបញ្ចប់ននការសនទនារបស់
ដយើងដៅនលងដនាះ។ 

ដម្រកាយរក ម្របខ្ហលបានរួយសបាតសហ៍ ខ្ុំបានឮអ្ំពីឱកាសការង្រដៅម្រកុរហ ុន
រួយខ្ដលខ្ុំគិត្ថា វាដៅកនុងវិស័យខ្ដលគ្ត្់ចាប់អាររែណ៍ ដូដចនះខ្ុំក៏បានម្របាប់គ្ត្់អ្ំពីឱ
កាសការង្ររួយដនាះ។ គ្ត្់បានដៅ និងបានោក់ កសយសុំដ្វើការ ដហើយក៏បានទ្ទ្ួល
ការង្រដនាះ។ ដពលដនាះម្រគួសាររបស់គ្ត្់ដហៀបនឹងបានម្រត្ូវដគបដណតញដចញពីផទះដហើយ។ 
ដៅកនុងសបាតសហ៍ខ្ដលគ្ត្់បានទ្ទ្ួលការង្រលែីដនាះ គ្ត្់បានរកម្រកុរជំនុំ ដហើយបានម្របាប់
ខ្ុំថា គ្ត្់បានសុំដគឈប់ដ្វើការដហើយ។ ខ្ុំានការភាញសក់ដផអើលជាខលសំង ដហើយបាននិយយថា 
«អ្នកឈប់ដ្វើការដហើយ? ដត្ើដហត្ុអ្វីដៅ?» គ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំវិញថា ដៅរដសៀលនលងសុម្រក ពួក
ដគរវល់បញ្ចប់ការង្រសម្រាប់សបាតសហ៍ដនាះ ដហើយបានសុំខ្ុំឱសយដបាសសាអសត្កម្រាលឥដឋ។ 
គ្ត្់បានម្របាប់ខ្ុំថា ដៅដពលគ្ត្់សុំដគឈប់ គ្ត្់ក៏បានម្របាប់ពួកដគថា គ្ត្់រិនបានោក់
 កសយសុំដ្វើការង្រជាអ្នកសាអសត្កម្រាលឥដឋដទ្។ ខ្ុំដសទើរខ្ត្រិនដជឿអ្ំពីអ្វីខ្ដលខ្ុំបានឮ។ ខ្ុំ
ដឹងថាបុរសវ័យដកែងា្សក់ដនះ ម្រត្ូវទ្ទ្ួលការបណត ះបណាដសលឱសយបានដម្រចើនជាងដនះ ម្របសិនដបើ
គ្ត្់ចង់ទ្ទ្ួលបានដជាគជ័យដៅកនុងជីវិត្គ្ត្់។ ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ានអាររែណ៍អាណិត្ម្របពនធគ្
ត្់។ ពួកដគក៏បានចាកដចញពីម្រកុរជំនុំបនតិចដម្រកាយរកដទ្ៀត្ផងខ្ដរ ដហើយខ្ុំរិនបានឮ
ដំណឹងអ្វីពីពួកដគបនាទសប់ពីដពលដនាះរកដទ្។ យ សងណារិញ ខ្ុំម្របខ្ហលអាចដ្វើការទ្សសស
ទយបានយ សងលអសរររសយ។ ដោយខ្ផអកដលើឥរិយបទ្ម្រកអ្ឺត្ម្រកទ្រ និងការរិនចង់ដ្វើកិចច
ការត្ូចតាចរបស់គ្ត្់ ខ្ុំអាចសនែត្បានថា កនុងម្របវត្តិរូបសដងខបអ្ំពីការង្ររបស់គ្ត្់ 
ម្របខ្ហលជាានបទ្ពិដសា្ការង្រត្ិចត្ួច និងដ្វើការបានខ្ត្កនុងរយៈដពលខែីដទ្។ គ្ត្់សថិត្
កនុងកម្ររិត្ជីវភាព បានម្រត្ឹរខ្ត្អាចរស់រនានជីវិត្ខ្ត្ប ុដណា្សះ។ សូរកុំយល់ម្រច ំចំដ ះ
ខ្ុំ។ ខ្ុំដជឿថារនុសសសដយើងអាចផ្លសស់ខ្ម្របបាន ដហើយខ្ុំពិត្ជាសងសឃឹរថាគ្ត្់ពិត្ជាផ្លសស់ខ្ម្រប 
ដដើរសបីឱសយជីវិត្គ្ត្់បានម្របដសើរជាងដនះ។ ប ុខ្នត ខ្ុំដឹងម្របាកដថា ដពលខ្ដលខ្ុំបានសាគសល់គ្ត្់ 
គ្ត្់កំពុងខ្ត្ដដើរកនុងទ្ិសដៅខុស។ អ្នកដឹងដទ្ថា គ្ត្់រិនបានដអ្ើដពើនឹងម្រពះសូរដសៀងរបស់
ម្រពះជាាចសស់ដទ្។

អ្នកម្របខ្ហលជាអាចសួរខ្ុំថា «ដត្ើអ្នកកំពុងខ្ត្និយយអ្ំពីម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះ
ជាាចសស់សអដីគខ្ដរ?»។ ខ្ុំក៏ដជឿថា គ្ត្់រុខខ្ត្សួរសំណួរដនះដូចគ្្ស ដម្រ ះដពលដនាះគ្ត្់រិន
បានដឹងអ្ំពីដរឿងដនះ។ ប ុខ្នតគ្ត្់រិនបានដអ្ើដពើនឹងវិ្ីសាស្រសតចរសបងរួយខ្ដលម្រពះជាាចសស់
ដម្របើ ដដើរសបីបណត ះបណាដសល និងដរៀបចំរនុសសសសម្រាប់ដជាគវាសនារបស់ពួកដគដទ្ គឺការដរៀន



ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ ត្ប់សៅដូចជាសៅហ្វ្ ខញុំ 
ដចះចុះចូលនឹងសិទ្ធិអ្ំណាច។ ខ្ុំដឹងថាចំណងដជើងជំពូកដនះ អាចដ្វើឱសយអ្នកយល់ម្រច ំ។ ដត្ើ
ដៅហ្វសយរបស់ខ្ុំានអ្ី ក់ព័នធជារួយនឹងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ? អ្នកនឹងដរៀនបានពីជំពូក
ដនះថា ដៅហ្វសយរបស់អ្នក ក់ព័នធដម្រចើនជារួយសរត្ថភាពរបស់អ្នកកនុងការសាតសប់ម្រពះ
វិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ!

ខ្ុំចង់ចាប់ដផតើរការសិកសាអ្ំពីម្របធានបទ្ដ៏សំខន់រួយដនះ ជារួយខគរពីររួយដៅ
កនុង ា សថាយ ៨ ៥ ១០។

ដៅដពលម្រពះដយស ូយងចូលម្រកុងកាដពើណិរ ាននាយទហ្នរ៉ៃូាុសំងា្សក់ ចូល
រកគ្ល់ម្រពះអ្ងគ ទ្ូលអ្ងវរថា៖ ដលាកាចសស់ដអ្ើយ! អ្នកបដម្ររើរបស់ខ្ុំម្របបាទ្ដដក
សដូកសដឹងដៅឯផទះ ទំងឈឺចុកចាប់យ សងខលសំង ។

ម្រពះអ្ងគានម្រពះបនទូលដៅគ្ត្់ថា៖ ខ្ុំនឹងដៅដរើលគ្ត្់ឱសយបានជា ។

នាយទហ្នទ្ូលម្រពះអ្ងគថា៖ ដលាកាចសស់ ខ្ុំម្របបាទ្ានឋានៈទ្ន់ទបណាស់ 
រិនសរនឹងដលាកអ្ដញ្ជើញចូលកនុងផទះខ្ុំម្របបាទ្ដទ្ សូរដលាកានម្របសាសន៍ខ្ត្
រួយា សត្់ប ុដណា្សះ អ្នកបដម្ររើរបស់ខ្ុំម្របបាទ្នឹងជាសះដសសបើយរិនខន។ ខ្ុំម្របបាទ្
ជាអ្នកដៅដម្រការបញ្ជសដគ ដហើយានកូនទហ្នដៅដម្រការបញ្ជសខ្ុំម្របបាទ្ខ្ដរ ដបើ
ខ្ុំម្របបាទ្បញ្ជសអ្នកណាា្សក់ឱសយដៅ ដគនឹងដៅ ដបើម្របាប់ា្សក់ដទ្ៀត្ឱសយរក ដគនឹងរ
ក។ ដពលខ្ុំម្របបាទ្ម្របាប់អ្នកបដម្ររើឱសយដ្វើការអ្វីរួយ ដគនឹងដ្វើតារ ។
កាលម្រពះដយស ូម្រទ្ង់ម្រពះសណាដសប់ដូដចនះដហើយ ម្រពះអ្ងគដសងើចសរដសើរណាស់ក៏ាន
ម្រពះបនទូលដៅកាន់អ្ស់អ្នកខ្ដលដដើរតារម្រពះអ្ងគថា៖ ខ្ុំសុំម្របាប់ឱសយអ្នករល់គ្្សដឹង
ចសាស់ថា ខ្ុំរិនខ្ដលដឃើញនរណាានជំដនឿខ្បបដនះ ដៅម្រសុកអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្ល 
ដ ើយ។

ា សថាយ ៨ ៥ ១០

ដហត្ុអ្វីបានជាបុរសា្សក់ដនះង្យកនុងការដជឿថាម្រពះដយស ូអាចដម្របាសអ្នកបដម្ររើ
គ្ត្់ឱសយជាបាន? គ្ត្់បានដឆែើយសំណួរដនះដោយខែួនឯង។ គ្ត្់បាននិយយថា «ខ្ុំម្របបាទ្
ជាអ្នកដៅដម្រការបញ្ជសដគ ដហើយានកូនទហ្នដៅដម្រការបញ្ជសខ្ុំម្របបាទ្ខ្ដរ ដបើខ្ុំម្របបាទ្
បញ្ជសអ្នកណាា្សក់ឱសយដៅ ដគនឹងដៅ ដបើម្របាប់ា្សក់ដទ្ៀត្ឱសយរក ដគនឹងរក។ ដពលខ្ុំម្របបាទ្
ម្របាប់អ្នកបដម្ររើឱសយដ្វើការអ្វីរួយ ដគនឹងដ្វើតារ ។ ដោយសារគ្ត្់បានដឹងអ្ំពីរដំដណើរការនន
សិទ្ធិអ្ំណាច។ ដូចខ្ដលគ្ត្់ដៅដម្រការបញ្ជសដគ គ្ត្់ក៏ានកូនទហ្នខ្ដលដៅដម្រការបញ្ជស



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

គ្ត្់ផងខ្ដរ។ គ្ត្់ដឹងថា កសយបញ្ជសពីដៅហ្វសយគ្ត្់ ដូចជា កសយបញ្ជសពីដសសារអ្ ៊ីចឹង 
ខ្ដរ។ តារពិត្ ដបើគ្ត្់បានដឹងពីការពិត្ សំដ ងរបស់ដៅហ្វសយគ្ត្់ គឺជាសំដ ងរបស់ដស
សារ។ គ្ត្់ក៏យល់ខ្ដរថា សំដ ងរបស់គ្ត្់ដៅកាន់កូនដៅគ្ត្់ ដម្របៀបដូចជាសំដ ងរបស់
ដសសារដៅកាន់ពួកដគផងខ្ដរ។ ដនះជាដំដណើរការននសិទ្ធិអ្ំណាច។ ដូដចនះ ដោយសារគ្ត្់
បានយល់អ្ំពីអ្ត្ថន័យននការសថិត្ដៅដម្រការបញ្ជសដគ គ្ត្់ក៏ង្យម្រសួលយល់អ្ំពីរដបៀប
ខ្ដលម្រពះដយស ូអាចដម្របើសិទ្ធិអ្ំណាចរបស់ម្រទ្ង់ដលើសាថសនភាពដនះ ដោយម្រគ្ន់ខ្ត្ានបនទូ
ល។ ដនះជាអ្វីខ្ដលគ្ត្់ដ្វើជារួយអ្នកបដម្ររើរបស់គ្ត្់ផងខ្ដរ។ ម្របសិនដបើគ្ត្់ដម្របើអ្នកបដម្ររើ
គ្ត្់ឱសយដ្វើអ្វីរួយ ពួកដគដ្វើតារបញ្ជសគ្ត្់។ វាគឺសារញ្ញដូដចនះឯង។ ដនះជាការពិត្ខ្ដលអ្នក
ម្រត្ូវដរៀន៖

 អនកអាចម្នសិរធិអុំោច ន លុះព្តាដរអនកសចះចុះចូលចុំសពាះសិរធិអុំោច! 

 ម្របសិនដបើារសាតាំងអាចដកការដគ្រពចុះចូលចំដ ះសិទ្ធិអ្ំណាចបាន ដហើយ
បញ្ចុះបញ្ចូលរនុសសសម្រគប់គ្្សថា ពួកដគអាចដ្វើអ្វីដៅតារចិត្តចង់ និងដៅតារដពលខ្ដលពួក
ដគចង់បាន ដនាះពិភពដលាកដនះនឹងដួលរលំដៅកនុងភាពម្រចបូកម្រចបល់ និងភាពវិនាសជា
រិនខនដទ្។ ដហើយដនះជាអ្វីខ្ដលវាបានត្វា សជារួយដអ្វា សដៅសួនឧទ្សាន៖ «ដត្ើម្រពះជាាចសស់
ពិត្ជាានបនទូលថា...»។ សូរសាតសប់ រនុសសសម្រគប់គ្្សដៅដលើខ្ផនដីដនះ គឺសថិត្ដៅដម្រការសិទ្ធិ
អ្ំណាច ឬដៅដម្រការសិទ្ធិអ្ំណាចដម្រចើនម្របដភទ្។ ការទ្ទ្ួលសាគសល់ថា អ្នកសថិត្ដៅដម្រការសិទ្ធិ
អ្ំណាចរបស់អ្នកណាា្សក់ នឹងជួយអ្នកឱសយដឹងថាអ្នកណាខ្ដលអ្នកម្រត្ូវសាតសប់តារ ដហើយអ្នក
ណាអ្នករិនម្រត្ូវសាតសប់តារ។ ប ុខ្នត សពវនលងដនះ ម្រគប់គ្្សចង់ានសិទ្ធិអ្ំណាច ខ្ត្រិនចង់ដៅ
ដម្រការសិទ្ធិអ្ំណាចដទ្ ដហើយការដនះវារិនអាចដៅរួចដទ្។

លែីៗដនះខ្ុំបាននិយយជារួយអ្នកដ  សការា្សក់ ខ្ដលបានម្របាប់ខ្ុំថាគ្ត្់ដបើកម្របាក់
ខ្ខជាសាច់ម្របាក់ឱសយអ្នកខ្ដលដ្វើការជារួយគ្ត្់ ដដើរសបីឱសយពួកដគអាចជាសវាងការបង់ពនធ
បុគគលិក និងម្របាក់កនម្ររឈនួលរបស់ករែករ។ ប ុខ្នត ខ្ុំបានដឹងរួចដៅដហើយថា ដរឿងដនះវានឹង
កាលសយដៅជាយ សងណា។ នលងណារួយ ដពលខ្ដលនាដយជិកា្សក់ដនាះរងរបួស ដហើយបាន
ោក់ កសយទរទរសំណងពីការរងរបួសដនាះ រួចដម្រកាយរកខ្សវងយល់ថាដៅហ្វសយរិន
ខ្ដលបង់នលែសម្រាប់ករែវិ្ីសំណងករែករដទ្ ដនាះគ្ត្់នឹងបតឹងអ្នកដ  សការជារិនខនដទ្ 
ដម្រ ះថាចសាប់ត្ម្ររូវឱសយានការបង់នលែសម្រាប់សំណងករែករ។ ដរឿងដនះបានដកើត្ដ ើងចំដ ះ
អ្នកដ  សការពីរបីនាក់ដៅម្រកុរជំនុំរបស់ដយើង។



ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ ត្ប់សៅដូចជាសៅហ្វ្ ខញុំ 
 សបាតសហ៍រុនដនះ ខ្ុំបានជួបស្រសតីា្សក់ខ្ដលនិយយថា គ្ត្់រិនម្រត្ូវការម្រគូគង្វសលដទ្ 
ម្រគ្ន់ខ្ត្ានគ្ត្់ និងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ វាម្រគប់ម្រគ្ន់ដហើយ។ ខ្រនក៏អ្ី? ដបើខ្រនដនាះ គ្ត្់
គួរខ្ត្ដៅនិយយជារួយម្រពះដយស ូអ្ំពីដរឿងដនះ ដម្រ ះថាម្រទ្ង់គឺជាអ្នកខ្ដលបានខ្ត្ងតាំងម្រគូ
គង្វសល និងបដងកើត្ម្រកុរជំនុំខ្ដលបានខ្ចងកនុងដសៀវដៅដអ្ដភសូ ជំពូកទ្ី៤។ ម្របសិនដបើគ្ត្់
ពិត្ជាដដើរតារម្រពះដយស ូពិត្ខ្រន គ្ត្់នឹងដ្វើតារសិទ្ធិអ្ំណាចខ្ដលម្រពះដយស ូបានបដងកើត្
ដ ើង។ តារការពិត្ គ្ត្់រិនបានចុះចូលនឹងម្រពះដយស ូដទ្ ដហើយគ្ត្់ចង់ដ្វើអ្វីដៅតារចិត្ត
របស់គ្ត្់។ គ្ត្់នឹងធាលសក់ចូលកនុងការដបាកបដញ្ឆសត្ ដហើយជួបការលំបាកដោយសារខ្ត្វា។

 រិនយូរប ុនា្សន ខ្ុំបាននិយយជារួយអ្នកលក់ា្សក់ខ្ដលកំពុងខ្ត្ចាប់ដផតើរដបើក
ម្រកុរហ ុនលក់ផ្ទសល់ខែួន គ្ត្់បានយកអ្ត្ិលិជនពីម្រកុរហ ុនខ្ដលគ្ត្់បានដ្វើការឱសយដគ ដៅ
ជារួយម្រកុរហ ុនលែីរបស់គ្ត្់ ដទះបីជាគ្ត្់បានចុះហត្ថដលខ រិនម្របកួត្ម្របខ្ជងខ្ដល
បញ្ជសក់ថាគ្ត្់រិនដ្វើដូដចនះក៏ដោយ។ ដហើយគ្ត្់គិត្ថា គ្ត្់នឹងចម្ររុងចដម្ររើនដោយដ្វើ
ដូដចនះឬ? វាដម្របៀបដូចជាការលួចដគអ្ ៊ីចឹង!

 ខ្ុំដឹងថា អ្នកម្របខ្ហលជារិនសូវចូលចិត្តជំពូកដនះ ដូចជំពូកដផសសងដទ្ៀត្ខ្ដលខ្ុំ
បានដរៀបរប់ដរឿងរ សវននការអ្សាចសរសយ ខ្ដលម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធបានដ្វើដនាះដទ្ ក៏ប ុខ្នតម្របសិនដបើ
អ្នករិនដ្វើឱសយបានម្រត្ឹរម្រត្ូវដទ្ ការអ្សាចសរសយទំងដនាះនឹងរិនអាចដកើត្ដ ើងបានដទ្ ដម្រ ះថាម្រពះ
ជាាចសស់ដលើកករពស់ឱសយដ្វើអ្វីខ្ដលម្រត្ឹរម្រត្ូវ។

 ខ្ុំចាំបានានដពលរួយ ានស្រសតីា្សក់រករកខ្ុំដៅការម្របជុំការអ្្ិសាឋសនរួយ ទំង
ម្រសក់ទ្ឹកខ្ភនក ដហើយគ្ត្់បានសួរខ្ុំថា ដហត្ុអ្វីបានជាខ្ុំរិនដៅគ្ត្់ឱសយរកអ្្ិសាឋសនផង។ 
ខ្ុំភាញសក់ដផអើលខលសំងខ្រនខ្ទ្ន! ដហត្ុអ្វីបានជាដរឿងត្ូចតាចរួយដនះ កាលសយជាដរឿង្ំសម្រាប់
គ្ត្់? ដលើកខ្លងខ្ត្អ្ត្តសញ្ញសណរបស់គ្ត្់ខ្ផអកដៅ
ដលើការទ្ទ្ួលសាគសល់ពីរនុសសស?

 ដហើយតារពិត្ដៅ ខ្ុំអាចម្របាប់គ្ត្់តារ
ម្រត្ង់អ្ំពីរូលដហត្ុខ្ដលខ្ុំរិនបានដៅគ្ត្់ឱសយចូល
រួរការម្របជុំអ្្ិសាឋសនដនាះ ម្របសិនដបើគ្ត្់ដចះសាតសប់អ្នក
ដនទ្។ ស្រសតីា្សក់ដនះរិនដគ្រពបតីរបស់គ្ត្់ដទ្ ដហើយ
ខ្ត្ងខ្ត្និយយដដើរបតីអ្ំពីភាពដខសាយខងវិញ្ញសណ
របស់គ្ត្់។ ដនះជារូលដហត្ុខ្ដលខ្ុំរិនបានដៅ

ក្រររួល គាល់ថា អនកសថិរ
សៅសព្ក្មសិរធិអុំោចរបស់
អនកោម្នាក់ នងឹជួយអនកឱាយ
ដឹងថាអនកោដដលអនកព្រូវ
 តាប់តាម ស ើយអនកោ
ដដលអនកមនិព្រូវ តាប់តាម។ 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

គ្ត្់ឱសយរកចូលរួរការម្របជុំអ្្ិសាឋសនរួយដនះ។ ការខ្ដលគ្ត្់ម្រសក់ទ្ឹកខ្ភនក គឺដោយសារខ្ត្
ដគរិនបានដឃើញគ្ត្់ថាជាស្រសតីរឹងាំខងវិញ្ញសណ ដូចខ្ដលគ្ត្់ធាលសប់គិត្អ្ំពីខែួនឯង រុន
ដពលម្រកុរទំងរូលលាត្ម្រត្ោងថាគ្ត្់រិនបានដគ្រពចុះចូលនឹងសិទ្ធិអ្ំណាច ដហើយដូដចនះ 
គ្ត្់គឺជាស្រសតីដ៏ដម្រគ្ះថា្សក់ា្សក់។

 ដូដចនះ ខ្ុំសូរសួរសំណួរអ្នករួយ។ ដត្ើអ្នកានសរត្ថភាពម្រគប់ម្រគ្ន់ ដដើរសបីដៅ
កខ្នែងខ្ដលអ្នកចង់ដៅ ជាកខ្នែងននកតីសុបិនរបស់អ្នកខ្ដរឬដទ្? ម្របសិនដបើខ្ុំសួរម្រគូគង្វសល
របស់អ្នក ឬដៅហ្វសយរបស់អ្នក ដត្ើអ្វីជាគំនិត្ដសា្សះម្រត្ង់របស់ពួកដគអ្ំពីអ្នក? ដត្ើពួកដគនឹង
និយយអ្វី? អ្នកដឃើញដទ្ អ្នករិនអាចានសិទ្ធិអ្ំណាចបានដ ើយ លុះម្រតាខ្ត្អ្នកឆែងកាត្់
ការដ្វើដត្សតននការចុះចូលនឹងសិទ្ធិអ្ំណាចជារុនសិន។ ដនះរិនខ្រនជា កសយសរដីរបស់ខ្ុំដទ្ 
វាជា កសយរបស់ម្រពះដយស ូ។

អ្នកណាដសា្សះម្រត្ង់កនុងកិចចការដ៏ត្ូច អ្នកដនាះក៏ដសា្សះម្រត្ង់កនុងកិចចការ្ំដុំខ្ដរ។ អ្នក
ណាដបាកបដញ្ឆសត្កនុងកិចចការដ៏ត្ូច អ្នកដនាះក៏ខ្ត្ងដបាកបដញ្ឆសត្កនុងកិចចការ្ំដុំ
ខ្ដរ។ ម្របសិនដបើអ្នករល់គ្្សរិនដសា្សះម្រត្ង់កនុងរដបៀបដម្របើម្របាស់ម្រទ្ពសយសរសបត្ត
ដលាកិយខ្ដលបដញ្ឆសត្ចិត្តដនះដទ្ ម្រពះជាាចសស់ក៏ពុំអាចម្របគល់ម្រទ្ពសយសរសបត្តិដ៏ពិត្
ម្របាកដរកអ្នករល់គ្្សបានខ្ដរ។ ម្របសិនដបើអ្នករល់គ្្សរិនដសា្សះម្រត្ង់នឹងម្រទ្ពសយ
សរសបត្តិអ្នកដនទ្ផង ដ្វើដរដចឱសយម្រពះជាាចសស់ម្របទនម្រទ្ពសយសរសបត្តិខ្ដលម្រពះអ្ងគ
បម្ររុងទ្ុកសម្រាប់អ្នករល់គ្្ស រកអ្នករល់គ្្សបាន!

លូកា ១៦ ១០ ១២

ដត្ើអ្នកជារនុសសសខ្ដលគរួឱសយទ្កុចតិ្តបាន ខ្ដលដគអាចម្របគលស់ទិ្ធអិ្ំណាចឱសយអ្នក? 
ភសតតុាងគឺសថតិ្ដលើការចះុចលូរបសអ់្នក។

 ដយើងនឹងដរើលដរឿងរួយកនុងម្រពះគរពីរខ្ដលានឥទ្ធិពលខលសំងដលើភាពដជាគជ័យ
ខ្ដលអ្នកានកនុងជីវិត្អ្នក។

ជនជាត្ិភីលីសទីនម្របរូលទ្័ពដចញរកចសាំងត្ទ្ល់នឹងជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្ល។ ពួកដគ
ានរដទ្ះចំបាំងចំនួនបីរុឺនដម្រគឿង ានទ្័ពដសះម្របាំរួយ ន់ និងានពលទហ្ន
ដម្រចើនកុះករ ដូចខសាច់ដៅដឆនរសរុម្រទ្។ ពួកដគបានដលើកទ្័ពរកដបាះជំរំដៅរីកា សស់ 
ខងដកើត្ដបត្អាដវន។ កាលម្របជាជនអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លដឃើញថាខែួនសថិត្កនុងភាពអាសនន 



ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ ត្ប់សៅដូចជាសៅហ្វ្ ខញុំ 
ដម្រ ះទ្័ពអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លម្រត្ូវខ្សំងដឡារព័ទ្ធជិត្ដូដចនះ ពួកដគក៏នាំគ្្សរត្់ដៅពួនដៅតារ
រអាងភនំ តារគុហ្ តារម្រកខ្ហងលែ តាររូងភនំ និងដៅតារដម្រជាះ។ ានជនជាត្ិដហម្របឺ
ខែះឆែងទ្ដនែយ័រោន់រត្់ដៅម្រសុកកាដ និងម្រសុកកាឡាដ។ 

រីឯម្រពះបាទ្សូលវិញ ម្រទ្ង់គង់ដៅគីលកាល់ដៅដ ើយ ដហើយកងទ្័ពទំងប ុនា្សនខ្ដល
ដៅជារួយដសដច ញ័ររនធត្់យ សងខលសំង។ ម្រពះបាទ្សូលរង់ចាំជួបដលាកសាំយូខ្អ្ល អ្ស់
រយៈដពលម្របាំពីរនលង ខ្ត្រិនដឃើញដលាកអ្ដញ្ជើញរកគីលកាល់ ដូចបានកំណត្់ដទ្។ 
ពួកទហ្នក៏នាំគ្្សរត្់ដគចខែួន ដចញឆងសយពីដសដច។ ម្រពះបាទ្សូលានរជឱង្កសរថា៖ 
ចូរយកត្ង្វសយដុត្ទំងរូល និងយញ្ញបូជាដរម្រត្ីភាព រកឱសយខ្ុំ ។ ដសដចក៏ថាវសយ
ត្ង្វសយដុត្ទំងរូលដនាះដៅ។

១ សាំយ ូខ្អ្ល ១៣ ៥ ៩

ដលាកសាំយូខ្អ្លទ្ូលម្រពះបាទ្សូលថា៖ ម្រពះករុណាបានម្របម្រពឹត្ត ដោយឥត្
ពិចារណា! គឺម្រពះករុណារិនដ្វើតារបទ្បញ្ជសខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់ជាម្រពះរបស់ម្រពះករុណា 
បានបង្គសប់រកដទ្។ ដបើម្រពះករុណាដ្វើតារដនាះ ដរ ែះសរម្រពះអ្ាចសស់ពម្រងឹងរជសយរបស់
ម្រពះករុណា ឱសយដៅសថិត្ដសថរដលើជនជាត្ិអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លរិនខន។ ឥ ូវដនះ រជសយរបស់ម្រពះ
ករុណារិនអាចគង់វងសសដ ើយ ម្រពះអ្ាចសសខ់្សវងរករនសុសសា្សក់ខ្ដលគ្ប់ម្រពះហឫទ្យ័
ម្រពះអ្ងគ រចួខ្ត្ងតាងំឱសយដ្វើជាដរដកឹនាដំលើម្របជារស្រសតរបសម់្រពះអ្ងគ ដម្រ ះម្រពះករុណា
រិនបានដ្វើតារបទ្បញ្ជស ខ្ដលម្រពះអ្ាចសស់បានបង្គសប់រកដទ្ ។

១ សាំយ ូខ្អ្ល ១៣ ១៣ ១៤

 ដសតចសូលម្រត្ូវបានដកសិទ្ធិអ្ំណាច ដោយសារម្រទ្ង់រិនបានចុះចូលនឹងសិទ្ធិ
អ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ដូដចនះ រតងដទ្ៀត្ដហើយ ដយើងដឃើញថា ម្របសិនដបើអ្នករិនអាចចុះ
ចូលនឹងសិទ្ធិអ្ំណាចដទ្ ដនាះអ្នកក៏រិនអាចានសិទ្ធិអ្ំណាចបានខ្ដរ។ ខ្ុំចង់បញ្ជសក់ចំណុច
សំខន់រួយដៅទ្ីដនះ។ ម្រពះជាាចសស់ខ្សវងរករនុសសសខ្ដលគ្ប់ម្រពះហឫទ្័យម្រពះអ្ងគ។ ដត្ើ «
ការគ្ប់ម្រពះហឫទ្័យម្រពះអ្ងគ» ានន័យយ សងដូចដរតច?

ដម្រកាយពីបានដករជសយពីម្រពះបាទ្សូល ម្រពះជាាចសស់ម្របទនឱសយម្រពះបាទ្ោវីរដ ើង
ម្រគងរជសយ។ ម្រពះអ្ងគម្របទនសកខីភាពអ្ំពីម្រពះបាទ្ោវីរដនះថាៈ ដយើងរកបាន



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

រនុសសសា្សក់ ជាទ្ីគ្ប់ចិត្តដយើងណាស់ គឺោវីរជាបុម្រត្របស់អ្ ៊ីសាយ ដសបតិ្ោវរី
នងឹបដំពញតារបណំងទងំប នុា្សនរបស់ដយើង”។

កិចចការ ១៣២២

ដត្ើម្រពះជាាចសស់កំណត្់ថា រនុសសសា្សក់ជាទ្ីគ្ប់ចិត្តរបស់ម្រទ្ង់យ សងដូចដរតច? ជា
ទ្ូដៅ ពួកដគជារនុសសសខ្ដលសអប់អ្វីខ្ដលម្រទ្ង់សអប់ ដហើយម្រសលាញ់អ្វីខ្ដលម្រទ្ង់ម្រសលាញ់ 
ជារនុសសសខ្ដលនឹងដ្វើអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់ម្រទ្ង់នឹងដ្វើ ម្របសិនដបើម្រទ្ង់គង់ដៅទ្ីដនាះ។ អាច
និយយរសា សងដទ្ៀត្ថា ម្របសិនដបើម្រពះជាាចសស់សអប់អ្ំដពើបាប ពួកដគក៏សអប់អ្ំដពើបាបខ្ដរ។ 
ម្របសិនដបើម្រពះជាាចសស់ចង់សដម្ររចកិចចការអ្វីរួយ ពួកដគក៏ចង់សដម្ររចកិចចការដនាះផងខ្ដរ។ 
ដៅកនុងពិភពដលាកដនះ ដយើងគិត្ថារនុសសសជាទ្ីគ្ប់ម្រពះហឫទ្័យម្រពះ គឺជារនុសសសខ្ដល
ានអ្ំដណាយទនខងវិញ្ញសណដម្រចើនបំផុត្។ ដយើងគិត្ថា ខងវិញ្ញសណ គឺជាត្ស្រនតីថាវសយបងគំ
ម្រពះយ សងទ្ន់ភែន់។ ក៏ប ុខ្នត ម្រពះជាាចសស់បានានបនទូលយ សងចសាស់ថា ការសាតសប់បង្គសប់គឺជា
ការថាវសយបងគំខងវិញ្ញសណ។

ដលាកសាំយូខ្អ្លានម្របសាសន៍ថា៖ ដត្ើម្រពះអ្ាចសស់សពវម្រពះហឫទ្័យនឹង
ត្ង្វសយដុត្ទំងរូល ម្រពរទំងយញ្ញបូជា ខលសំងជាងការសាដសប់បង្គសប់ម្រពះអ្ងគឬ ដទ្! 
ការសាដសប់បង្គសប់ម្របដសើរជាងថាវសយយញ្ញបូជាដៅដទ្ៀត្ ការយកចិត្តទ្ុកោក់សាដសប់ក៏
ម្របដសើរជាងការថាវសយខលសញ់ដចៀរដោ្សលខ្ដរ។ រីឯការបះដបារអាម្រកក់ដូចការរកម្រគូ
ទយ ដហើយចិត្តរឹងរូសក៏អាម្រកក់ដូចការដគ្រពម្រពះខ្កែងកាលសយខ្ដរ។ ម្រពះករុណា
ដបាះបង់ដចាលម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះអ្ាចសស់ ដូដចនះ ម្រពះអ្ងគក៏ដបាះបង់ដចាលម្រពះ
ករុណាខ្លងឱសយដ្វើជាដសដចដទ្ៀត្ដហើយ ។

១ សាំយ ូខ្អ្ល ១៥ ២២ ២៣

 ដូដចនះ ជាលែីរតងដទ្ៀត្ ខ្ុំសូរនិយយថា សំដ ងរបស់ម្រពះជាាចសស់សាតសប់ដៅហ្ក់
ដូចជាសំដ ងដៅហ្វសយរបស់អ្នក! ម្រពះជាាចសស់
អ្នុញ្ញសត្ឱសយអ្នកដឆែើយត្បដៅកាន់សិទ្ធិអ្ំណាច ដៅ
ដពលខ្ដលរិនទន់ាននរណាា្សក់សាគសល់ដោ្សះអ្នក
ដៅដ ើយ។ រនុសសសភាគដម្រចើនរិនយល់អ្ំពីដំដណើរការ
ដនះដទ្។ ពួកដគរិនចាត្់ទ្ុកថា ការង្រដម្រៅដា សងរបស់
ពួកដគសំខន់ដទ្។ ពួកដគនិយយថា វាគ្្សនអ្វីសំខន់

ដូសចនះ ជាថ្មមីតងសរៀរ ខ្ញុំសូម
និយយថា សុំស ងរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ តាប់សៅហាក់ដូចជា
សុំស ងសៅហាវាយរបស់អនក! 



ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ ត្ប់សៅដូចជាសៅហ្វ្ ខញុំ 
ដទ្។ ប ុខ្នត អ្វីខ្ដលពួកដគរិនបានដឹង គឺថាពួកដគកំពុងខ្ត្បណត ះបណាដសលខែួនឯងឱសយចុះចូល
នឹងសិទ្ធិអ្ំណាច ដោយវិនិចឆ័យដៅតារសតង់ោផ្ទសល់ខែួនរបស់ពួកដគ ថាដត្ើវាស័កដិសរឱសយ
ពួកដគចុះចូលខ្ដរឬដទ្ ដោយខ្ផអកដលើអ្វីខ្ដលពួកដគចង់បាន និងដគ្លដៅរបស់ពួកដគ។ 
ពួកដគរិនធាលសប់បានដរៀនថា ដៅដពលខ្ដលពួកដគយល់ម្រពរទ្ទ្ួលដ្វើកិចចការអ្វីរួយ 
ដទះបីជាការង្រដម្រៅដា សងដ៏ត្ូចតាចរួយក៏ដោយ ពួកដគបានយល់ម្រពរដ្វើកិចចការដនាះ ដូច
ជាអាជីវករែរបស់ពួកដគផ្ទសល់។ រនុសសសភាគដម្រចើនរិនយល់ដឃើញដូដចនះដទ្។ ពួកដគត្ម្ររង់
ដឆ្សះដៅរកដគ្លដៅខ្ដល្ំជាងដនះ។ យ សងណារិញ វាម្រគ្ន់ខ្ត្ជាការង្រដម្រៅដា សង 
សម្រាប់ម្របាក់បខ្នថរខ្ត្ប ុដណា្សះ វារិនខ្រនជាកិចចការ្ំដុំអ្ីដទ្។ យល់ខុសដហើយ!!!

 គ្្សនការង្រអ្វីខ្ដលជាការង្ររិនសំខន់ដទ្។ រិនានកិចចការណាខ្ដលជាកិចចការ
ត្ូចតាចដទ្។ ោវីរានការង្រត្ូចតាច និងរិនសូវសំខន់រួយ គឺគ្ត្់ម្រត្ូវដរើលខ្លសត្វដចៀ
រ។ ប ុខ្នត ម្របសិនដបើវារិនសំខន់ចំដ ះគ្ត្់ដទ្ ដនាះគ្ត្់ក៏រិនបានម្របលុយជីវិត្របស់គ្ត្់
យ សងដហ្ចណាស់ពីរដង ដដើរសបីការ រដចៀរទំងដនាះខ្ដរ។ អាចនិយយបានរសា សងដទ្ៀត្ថា 
គ្ត្់បានយកចិត្តទ្ុកោក់ចំដ ះកិចចការខ្ដលដគបានទ្ុកចិត្តឱសយគ្ត្់ដ្វើ គ្ត្់បានចាត្់ទ្ុកវា
ជាការង្រសំខន់ចំដ ះគ្ត្់។ ដទះបីរិនាននរណាា្សក់ដផសសងដទ្ៀត្សាគសល់គ្ត្់ក៏ដោយ ខ្ត្
ម្រពះជាាចសស់បានសាគសល់គ្ត្់! ដហើយម្រពះអ្ងគដឹងយ សងចសាស់ថាគ្ត្់ដៅកខ្នែងណាម្រគប់ដពល
ដវលា។

 ម្រពះជាាចសស់ដឹងថាអ្នកដៅកខ្នែងណា ដហើយម្រទ្ង់ក៏ម្រជាបដឹងអ្ំពីដួងចិត្តរបស់អ្នក
ចំដ ះសិទ្ធិអ្ំណាចផងខ្ដរ។ ចំណុចសំខន់គឺថា ម្របសិនដបើអ្នករិនអាចចុះចូលចំដ ះ
រនុសសសខ្ដលអ្នកដរើលដឃើញដទ្ អ្នកក៏រិនអាចចុះចូលជារួយម្រពះជាាចសស់ខ្ដលអ្នករិនអាច
ដរើលដឃើញខ្ដរ។ ខ្ុំធាលសប់បានដឃើញរនុសសសជាដម្រចើនខ្ដលានផនត្់គំនិត្ ជាផនត្់គំនិត្របស់
ជនរងដម្រគ្ះ ខ្ដលពួកដគយល់ដឃើញថា វាខ្ត្ងខ្ត្ជាកំហុសរបស់អ្នកដនទ្។ ពួកដគខ្ត្ងខ្ត្
និយយថា វាជាកំហុសរបស់ដៅហ្វសយពួកដគ ឬជាកំហុសរបស់រោឋសភិបាល ដូដចនះ ពួកដគ
ម្រគ្ន់ខ្ត្ដ្វើយ សងណាឱសយការង្ររបស់ពួកដគចប់រួចរល់ ពួកដគដ្វើការដៅដពលានដគបងខំ។ 
ជាទ្ូដៅ ពួកដគានដំដណើរការផែូវចិត្ត ខ្ដលចាំបាច់ម្រត្ូវានអ្នកដនទ្ម្របាប់ពួកដគអ្ំពីអ្វីខ្ដល
ម្រត្ូវដ្វើ ជាជាងគិត្ថាម្រត្ូវដ្វើអ្វីដោយខែួនឯង។ ដូចជាករណីរបស់កូនដៅអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្លផងខ្ដរ 
ខ្ដលពួគដគបានចាកដចញពីទសភាពដហើយ ប ុខ្នតដៅខ្ត្បនតគិត្ដូចជាទសករដខ្ដល។ 
គំនិត្ទសភាពរបស់ពួកដគរិនអាចជួយពួកដគបានដទ្ ដៅដពលពួកដគម្របឈររុខនឹងយ
កសសននទ្ឹកដីសនសា។ ម្រពះជាាចសស់ម្រត្ូវបង្ហសត្់បដម្រងៀនពួកដគឱសយអាចទ្ទ្ួលដជាគជ័យរុនដពល



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដៅដល់ទ្ឹកដីដនាះ។ ម្រទ្ង់ក៏ម្រត្ូវបង្ហសត្់បដម្រងៀនអ្នករុនដពលអ្នកចូលដល់ទ្ឹកដីសនសារបស់
អ្នកផងខ្ដរ។ ទ្ឹកដីសនសាខ្ដលខ្ុំកំពុងខ្ត្និយយដៅដពលដនះ គឺសំដៅដលើដជាគវាសនា
របស់អ្នក។ ដូដចនះ ដត្ើម្រទ្ង់ពិត្ជាបានបង្ហសត្់បដម្រងៀនពួកដគខ្រនឬ?

ម្រពះអ្ងគបានឱសយអ្នកជួបទ្ុកខលំបាក និងការអ្ត្់ឃ្លសន ម្រពះអ្ងគម្របទននំា សណាឱសយ
អ្នកបរិដភាគ គឺជាអាហ្រខ្ដលអ្នក និងដូនតារបស់អ្នក ពុំធាលសប់សាគសល់។ ដ្វើដូដចនះ 
ម្រពះអ្ងគដម្របៀនម្របដៅឱសយអ្នកដឹងថា រនុសសសរិនខ្រនរស់ដោយអាហ្រប ុដណា្សះដទ្ ខ្ត្
រនុសសសរស់ដោយសារម្រពះបនទូលទំងប ុនា្សន ខ្ដលដចញរកពីម្រពះឱសឋរបស់ម្រពះអ្
ាចសស។់

ទ្ុត្ិយកថា ៨៣

ម្រពះអ្ងគម្របទននំា សណាឱសយអ្នកបរិដភាគ ជាអាហ្រខ្ដលដូនតារបស់អ្នកពុំធាលសប់សាគស
ល់។ ម្រពះអ្ងគដ្វើឱសយអ្នកជបួទ្ុកខលបំាក នងិលសបងលអ្នកដដូចនះ ដដើរសបមី្របទនពរអ្នក
ដៅដពលដម្រកាយ។

ទ្ុត្ិយកថា ៨ ១៦

 ម្រពះអ្ងគដ្វើឱសយពួកដគជួបទ្ុកខលំបាក បានដសចកតីថាម្រទ្ង់ចង់បដម្រងៀនពួកដគថា ពួក
ដគរិនអាចដ្វើអ្វីដោយសរត្ថភាពផ្ទសល់ខែួនរបស់ពួកដគបានដទ្ ពួកដគម្រត្ូវការជំនួយ។ ពួក
ដគម្រត្ូវដរៀនរស់ដោយពឹងខ្ផអកដលើម្រទ្ង់ រិនខ្រនពឹងខ្ផអកដលើសរត្ថភាពខែួនឯងដនាះដទ្។ ពួក
ដគនឹងម្របឈររុខជារួយការម្របយុទ្ធខ្ដល្ំជាងដនះ រិនម្រគ្ន់ខ្ត្ខ្សវងរកអាហ្រ ដដើរសបី
បរិដភាគដនាះដទ្។ ពួកដគនឹងជួបជារួយយកសស ម្រពរទំងទ្ីម្រកុងខ្ដលានកំខ្ផងព័ទ្ធជុំវិញ 
ខ្ដលនឹងដ្វើឱសយពួកដគង្យានអាររែណ័ភ័យខលសច លុះម្រតាខ្ត្ពួកដគដរើលដឃើញម្រពះជាាចសស់
្ំជាងបញ្ហសរបស់ពួកដគ។

 ដរដរៀនទ្ីពីរខ្ដលពួកដគម្រត្ូវដរៀនគឺ ម្រត្ូវដ្វើការសដម្ររចចិត្តឱសយបានម្រត្ឹរម្រត្ូវដោយ
ខែួនឯង ដោយរិនានការបងខិត្បងខំឱសយដ្វើដូដចនះដ ើយ។ សពវនលងដនះ ខ្ុំដឃើញឪពុកាតសយ
ានកំហុសរួយ ដោយពសាយរបដម្រងៀនកូនៗរបស់ពួកដគឱសយម្របម្រពឹត្តដៅតារគនែងរួយ
ខ្ដលពួកដគចង់បាន ជាជាងបដម្រងៀនពួកដគឱសយដ្វើតារដួងចិត្តរបស់ពួកដគផ្ទសល់។ ដកែងា្សក់
ម្រត្ូវបានដគម្របាប់ឱសយសាអសត្បនទប់របស់ខែួន ដហើយបនាទសប់រកម្រត្ូវបិទ្ទវសរដៅតារអ្កបសបកិរិយ
ខ្ដលពួកដគម្រត្ូវដ្វើតារ ប ុខ្នត ពួកដគបានដ្វើកិចចការដនាះដោយានដួងចិត្តបះដបារ រិនខ្រន



ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ ត្ប់សៅដូចជាសៅហ្វ្ ខញុំ 
ដោយដួងចិត្តននការចុះចូលដទ្។ ឪពុកាតសយខ្ដលចង់ដ្វើជារិត្តរបស់កូនៗពួកដគ នឹងចូល
រកដរើលបនទប់ខ្ដលពួកដគបានសាអសត្រួចដហើយ ដហើយសរដសើរកិចចការខ្ដលកូនពួកដគបាន
ដ្វើ។ យល់ខុសដហើយ។ ដកែងៗដ្វើតារខ្ត្ពីខងដម្រៅប ុដណា្សះ ខ្ត្ខងកនុងជដម្រ ចិត្តរបស់ពួក
ដគវិញ វារិនដូដចា្សះដទ្។ ការចុះចូលគឺដ្វើដចញពីជដម្រ ដួងចិត្ត។ នលងណារួយ ឪពុកាតសយនឹង
រិនអាចដៅជារួយកូនៗរបស់ខែួន ដដើរសបីជំរុញឱសយពួកដគដម្រជើសដរីសជដម្ររើសម្រត្ឹរម្រត្ូវដនាះដទ្។ 
ដល់ដពលខ្ដលឪពុកាតសយខ្លងានសិទ្ធិកនុងការម្រគប់ម្រគងដលើកូនៗរបស់ពួកដគ កូនៗពួក
ដគនឹងានដសរីភាពកនុងការដ្វើអ្វីដៅតារចិត្តខ្ដលពួកដគចង់ដ្វើ។ អ្វីខ្ដលានដៅកនុងជដម្រ 
ដួងចិត្តរបស់ពួកដគនឹងម្រត្ូវបានលាត្ម្រត្ោងដៅដពលដនះឯង។ ដល់ដំណាក់កាលដនះ ដទ្ើប
ឪពុកាតសយជាដម្រចើនបានដឃើញកូនៗរបស់ពួកដគានបញ្ហស ដហើយចាប់ដផតើរានអាររែណ៍
ឆងល់ ដោយនិយយថា កូនរបស់ពួកដគគឺជាដកែងដ៏លអា្សក់កាលពីដៅដកែង ដហើយដពលដនះ
ពួកដគភាញសក់ដផអើលយ សងខលសំងចំដ ះអ្កបសបកិរិយរបស់កូនពួកដគ ដៅដពលខ្ដលកូនពួកដគ
បានចូលដរៀនដៅរហ្វិទ្សាល័យ ឬបនាទសប់ពីដពលពួកដគបានដរីដចញពីផទះដៅរស់ដៅដោយ
ខែួនឯង។

 ម្រពះគរពីរបានខ្ចងថា ម្រពះជាាចសស់បានលសបងលម្របជាជនអ្ ៊ីម្រសាខ្អ្ល ដដើរសបីម្របទន
ពរពួកដគដៅដពលដម្រកាយ។ ដនះជាអ្វីខ្ដលដយើងកំពុងខ្ត្និយយ។ រិនដូចជាឪពុកាតសយ
រួយចំនួនខ្ដលខវល់ខវសយខ្ត្ដ្វើយ សងណាឱសយកូនពួកដគចូលចិត្តពួកដគ រីឯម្រពះជាាចសស់វិញ 
ម្រទ្ង់យកចិត្តទ្ុកោក់ចំដ ះសុខាលភាពកូនៗពួកដគរយៈដពលខ្វងឆងសយ។ ម្រទ្ង់នឹងខ្ក
ត្ម្ររង់ឥរិយបទ្ត្ូចតាចននដួងចិត្តរបស់ពួកដគ រុនដពលវាកាលសយជាការម្របម្រពឹត្តរិនម្រត្ឹរម្រត្ូវរ
យៈដពលយូរ។ ដនះគឺជាអ្ត្ថន័យ ដៅដពលខ្ដលម្រពះគរពីរបានខ្ចងថា ម្រពះជាាចសស់នឹងលសបង
លពួកដគ។ ម្រទ្ង់អាចនឹងខ្កត្ម្ររូវពួកដគ ដៅដពលខ្ដលពួកដគបង្ហសញឥរិយបទ្ននដួងចិត្ត
រិនម្រត្ឹរម្រត្ូវ ដពលខ្ដលពួកដគម្រត្ូវចុះចូលនឹងសិទ្ធិអ្ំណាច។

 រនុសសសម្រគប់រូបម្រត្ូវឆែងកាត្់ការលសបងលននការចុះចូលនឹងសិទ្ធិអ្ំណាចដនះ! ដូដចនះ 
សពវនលងដនះដត្ើម្រពះជាាចសស់បង្ហសត្់បដម្រងៀនពួកដយើងដៅកខ្នែងណា ដបើគ្្សនវាលខសាច់ដដើរសបីម្រត្ូវ
ឆែងកាត្់ផងដនាះ? ដត្ើដយើងអាចឮសំដ ងម្រទ្ង់ដៅទ្ីណាបាន ដដើរសបីដយើងអាចដរៀនពីការចុះ
ចូលនឹងសិទ្ធិអ្ំណាច ដដើរសបីឱសយដយើងអាចានលកខណៈលអម្រគប់ម្រគ្ន់សម្រាប់ការដំដ ើង
ត្ំខ្ណងបនាទសប់របស់ដយើង? ដត្ើអ្នកដៅចាំបានអ្ំពីអ្វីខ្ដលម្រពះជាាចសស់បានានបនទូលអ្ំពីដសត
ចសូលដទ្? ការសាដសប់បង្គសប់ម្របដសើរជាងការថាវសយយញ្ញបូជាដៅដទ្ៀត្។ ការដគ្រពម្របត្ិបត្តិ
ខងដម្រៅរបស់អ្នកដៅម្រកុរជំនុំ រិនខ្រនជារូលោឋសនននការដំដ ើងត្ំខ្ណងបនាទសប់របស់អ្នក



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដទ្។ ដត្ើម្រពះជាាចសស់អាចទ្ុកចិត្តអ្នក ដោយម្របទនសិទ្ធិអ្ំណាចឱសយអ្នកបានខ្ដរឬដទ្? ដត្ើវា
ចាប់ដផតើរដៅកខ្នែងណា? វាម្រត្ូវចាប់ដផតើរពីផទះដៅ។

កុារកុារីដអ្ើយ ចូរសាដសប់បង្គសប់ាតាបិតា ដោយយល់ដល់ម្រពះអ្ាចសស់ ដ្វើដូដចនះ
ដទ្ើបម្រត្ឹរម្រត្ូវ។ ចូរដគ្រពាតាបិតា ដនះជាបទ្បញ្ជសទ្ីរួយ ខ្ដលានទំងម្រពះ
បនទូលសនសាជាប់រកជារួយផង ដដើរសបីឱសយបានដសចកដីសុខ និងានអាយុខ្វងដៅ
ដលើខ្ផនដីដនះ

ដអ្ដភសូ ៦ ១ ៣

ដហត្ុអ្វីបានជាការសាតសប់បង្គសប់ឪពុកាតសយ ដ្វើឱសយអ្នកានអាយុខ្វង និងទ្ទ្ួល
ដជាគជ័យកនុងជីវិត្? ដត្ើម្រពះជាាចសស់ោក់ពិនទុឱសយអ្នក ដពលអ្នកសាតសប់បង្គសប់ឬ? អ្ត្់ដទ្ ក៏ប ុខ្នត 
ម្របសិនដបើអ្នកដរៀនដគ្រព និងផតល់កិត្តិយសដល់ឪពុកាតសយអ្នក ខ្ដលានសិទ្ធិអ្ំណាចដលើ
ជីវិត្អ្នក បនាទសប់រកអ្នកនឹងផតល់កិត្តិយស និងការដគ្រពដល់ម្រពះជាាចសស់។ ម្របសិនដបើអ្នក
ដគ្រពសិទ្ធិអ្ំណាចរបស់ម្រពះជាាចសស់ដៅកនុងជីវិត្អ្នក ដនាះអ្នកនឹងសាតសប់បង្គសប់ម្រទ្ង់ ដដើរសបីឱសយ
អ្នកបានដសចកតីសុខ។ ដូដចនះ ខ្ុំអាចនិយយបានថា ម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់សាតសប់
ដៅដូចជាសំដ ងរបស់ឪពុកាតសយអ្នក ដៅដពលអ្នកដៅដកែង និងសថិត្ដៅដម្រការការដរើលខ្ល
របស់ពួកគ្ត្់។

 កខ្នែងទ្ីពីរខ្ដលម្រពះជាាចសស់នឹងបង្ហសត្់បដម្រងៀនអ្នកឱសយចុះចូលជារួយសិទ្ធិអ្ំណាច 
គឺតាររយៈការោក់អ្នកដៅដម្រការសិទ្ធិអ្ំណាចរបស់រនុសសស។ ដៅហ្វសយរបស់អ្នក ម្រគូគង្វសល
របស់អ្នក រស្រនតីប ូលីស និងរោឋសភិបាល គឺជាឧទហរណ៍ននសិទ្ធិអ្ំណាចខ្ដលម្រពះជាាចសស់
បង្គសប់ដយើងឱសយចុះចូល។

 ខ្ុំចាំបានថា ានម្រគួសាររួយកនុងម្រកុរជំនុំរបស់ខ្ុំ ខ្ដលហ្ក់ដូចជាខ្ត្ងខ្ត្
ត្អូញខ្ត្អរ និងនិយយអ្ំពីបញ្ហសរបស់ពួកដគ។ ពួកដគដហៀបនឹងបាត្់បង់ផទះរបស់ពួកដគ 
ដហើយម្រត្ូវការម្របាក់ចំនួន១០,០០០ដុលាលសរ ដដើរសបីរកសាផទះដនាះ និងជាសវាងការរឹបអ្ូសយកម្រទ្
ពសយ។ ពួកដគចសាស់ជាបានម្របាប់រនុសសសរប់សិបអ្នកដៅម្រកុរជំនុំអ្ំពីដរឿងរ សវរបស់ពួកដគ។ ដៅ
ទ្ីបំផុត្ានម្រគួសាររួយបានសដម្ររចចិត្តជួយពួកដគ ដោយផតល់ម្របាក់ចំនួន១០,០០០ដុលាលសរ
ដល់ពួកដគ។ ប ុខ្នត រយៈដពលពីរបីខ្ខដម្រកាយរក ពួកដគបានធាលសក់កនុងសាថសនភាពដដើរ ដហើយ
បានបាត្់បង់ផទះរបស់ពួកដគ។ ខ្ុំបានជខ្ជកជារួយបតីម្របពនធទំងពីរនាក់ខ្ដលគ្្សនការង្រដ្វើ
ទំងពីរនាក់ដនាះ អ្ំពីសាថសនភាពរបស់ពួកដគ។ ខ្ុំបានខ្ណនាំពួកដគថា យ សងដហ្ចណាស់ពួក



ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ ត្ប់សៅដូចជាសៅហ្វ្ ខញុំ 
ដគគួរខ្ត្ដ្វើកិចចការអ្វីរួយខ្ដលពួកដគអាចដ្វើបាន ដៅដពលពួកដគកំពុងខ្ត្រង់ចាំការង្រ
ខ្ដលម្រត្ឹរម្រត្ូវរកដល់។ ពួកដគអាចដ្វើការបដណាដសះអាសននដៅដភាជនីយោឋសនណារួយដៅ
កនុងម្រកុង ក៏ប ុខ្នត ពួកដគបាននិយយថាការង្រទំងដនះរិនខ្រនសម្រាប់ពួកដគដទ្។ ខ្ុំគិត្ថា 
វាចសាស់ណាស់ខ្ដលបញ្ហសរបស់ពួកដគគឺរិនខ្រនជាបញ្ហសខ្ផនកហិរញ្ញវត្ថុដទ្ ខ្ត្ជាបញ្ហសននការ
យល់ដឹងអ្ំពីសិទ្ធិអ្ំណាច និងការទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវ។ ដោយសារដហត្ុផលណារួយ ពួកដគ
រិនបានដឃើញថា ពួកដគានទ្ំនួលខុសម្រត្ូវផ្ទសល់ខែួន កនុងការានសិទ្ធិអ្ំណាចដលើជីវិត្
របស់ពួកដគ និងដ្វើអ្វីខ្ដលពួកដគម្រត្ូវដ្វើ ដដើរសបីដោះម្រសាយបញ្ហសដទ្។

 ដលាក រិក រិនដនើ ខ្ដលជារិត្តភកតិរបស់ខ្ុំ និយយថារុនដពលគ្ត្់ជួលបុគគលិក 
គ្ត្់សុំដរើលឡានរបស់ពួកដគជារុនសិន ឬានដពលខែះដទ្ៀត្ គ្ត្់ដៅផទះរបស់ពួកដគ 
ដោយរិនបានម្របាប់ឱសយដឹងរុន។ គ្ត្់យល់ដឃើញថា ម្របសិនដបើនរណាា្សក់រិនទ្ទ្ួលខុស
ម្រត្ូវចំដ ះឡានផ្ទសល់ខែួនរបស់ពួកដគដទ្ ដនាះពួកដគក៏រិនទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវចំដ ះរបស់ម្រទ្ពសយ
របស់គ្ត្់ផងខ្ដរ។ គ្ត្់និយយថាយូរឬឆប់ ការិយល័យរបស់គ្ត្់នឹងដរើលដៅដូចជា
ឡានរបស់ពួកដគអ្ ៊ីចឹងខ្ដរ។

ខ្ុំបានឆែងកាត្់ការហវឹកហ្ត្់ដៅទ្ីរដហ្សាថសន។ ដហើយខ្ុំានចិត្តរីករយណាស់
ខ្ដលម្រពះជាាចសស់រិនអ្នុញ្ញសត្ឱសយខ្ុំានឥរិយបទ្ម្រពដងើយកដនតើយចំដ ះសិទ្ធិអ្ំណាច។ 
ម្រទ្ង់បានបង្ហសត្់បដម្រងៀនខ្ុំឱសយដចះបនាទសបខែួន និងបានលសបងលខ្ុំ ដដើរសបីម្រទ្ង់អាចដរៀបចំខ្ុំ
សម្រាប់កិចចការបនាទសប់របស់ខ្ុំ។

 ខ្ុំដៅចាំបាន ដពលខ្ដលដយើងតានត្ឹងខលសំងខ្ផនកលវិកា ដៅដពលខ្ដលដយើងរស់ដៅ
ផទះចាកសររបស់ដយើងដៅដ ើយ។ អ្រគុណណាស់ខ្ដលខ្ុំបានឈប់ដ្វើការវិនិដយគដ៏្ំរួយ 
ខ្ដលខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្បង់នលែវិកកយបម្រត្យឺត្យ សវ។ ខ្ុំចាំបានថា ដយើងរិនបានទ្ទ្ួលម្របាក់តាររូល
បសបទនបម្រត្ទន់ដពលដទ្ ដូដចនះខ្ុំក៏ានគំនិត្ដ៏អ្សាចសរសយរួយ៖ ខ្ុំនឹងដបើកគណនីលែីរួយដៅ
្នាគ្រលែី ដហើយសរដសររូលលសបទនបម្រត្ខ្ដលរិនានទ្ឹកម្របាក់ពី្នាគ្រលែីដនះដៅ
គណនី្នាគ្រចរសបងរបស់ខ្ុំ ដោយសងសឃឹរថានឹងទ្ទ្ួលបានរូលលសបទនបម្រត្ខ្ដលាន
ទ្ឹកម្របាក់រកវិញដៅនលងបនាទសប់ ដហើយអាចោក់ម្របាក់ចូលកនុង្នាគ្រលែីវិញ ដដើរសបីម្រគបបាំង
រូលលសបទនបម្រត្ខ្ដលរិនានទ្ឹកម្របាក់ខ្ដលខ្ុំបានដចញវា។ ប ុខ្នតជាអ្កុសល រូលលសប
ទនបម្រត្ដនាះរិនបានរកដល់នលងបនាទសប់ដទ្ រហូត្ដល់ពីរសបាតសហ៍ដម្រកាយដទ្ើបវារកដល់! 
ដូដចនះ ជាដរៀងរល់នលងខ្ុំម្រត្ូវសរដសររូលលសបទនបម្រត្រិនានទ្ឹកម្របាក់រួយដៅ្នាគ្ររួយ



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដទ្ៀត្របស់ខ្ុំ រុនដពលរូលលសបទនបម្រត្ខ្ដលានទ្ឹកម្របាក់បានរកដល់។ ខ្ុំបានដ្វើដូដចនះ 
រហូត្បានពីរសបាតសហ៍ ដហើយរូលលសបទនបម្រត្ខ្ដលរិនានទ្ឹកម្របាក់បានដកើនដ ើងដលើសពី
២,០០០ដុលាលសរ ដោយសារខ្ុំម្រត្ូវចំណាយដលើនលែទ្ិញរហូបអាហ្រ។ ដៅអ្ំ ុងដពលដនាះចំនួន
ទ្ឹកម្របាក់កាន់ខ្ត្ដកើន
ដ ើង។

 ប ុខ្នតអ្វីៗទំងអ្ស់ម្រត្ូវបានបញ្ចប់ដៅដពលអ្នកម្រគប់ម្រគង្នាគ្របានទ្ូរស័ពទរកខ្ុំ
នាដពលម្រពឹករួយ ដហើយ កសយដំបូងបងអស់ខ្ដលដចញពីាត្់របស់គ្ត្់គឺ៖ «ដលាកឃីសុី ខ្ុំ
បានដឹងថាដលាកកំពុងខ្ត្ដ្វើអ្វីដហើយ ដហើយខ្ុំបានបិទ្គណនីរបស់ដលាកដហើយ។ ដលាក
ម្រត្ូវយកម្របាក់រកសង្នាគ្រដយើងវិញ ដហើយដលាកនឹងរិនអាចដបើកគណនីដៅ្នាគ្រ
ដនះរតងដទ្ៀត្ដទ្»។ ដគតារខ្ុំទន់ដហើយ! អ្វីខ្ដលពិត្ជាអាម្រកក់ខ្ដលទក់ទ្ងនឹងសាថសនភាព
ដនះ គឺខ្ុំបានដម្របើរូលលសបទនបម្រត្ខ្ដលានខគរពីរដៅដលើដនាះ បានន័យថាខ្ុំជាទ្ីបនាទសល់
រិនលអដល់អ្នកម្រគប់ម្រគង្នាគ្រអ្ំពីភាពអ្សាចសរសយរបស់ម្រពះ។ អ្រម្រពះគុណម្រពះជាាចសស់ ខ្ដល
រូលលសបទនបម្រត្ខ្ដលានទ្ឹកម្របាក់បានរកដល់នលងដនាះ ដហើយខ្ុំអាចយកម្របាក់ដៅោក់
កនុង្នាគ្រដនាះ ដដើរសបីសងបំណុលដគវិញ។ ក៏ប ុខ្នតខ្ុំម្រត្ូវដដើរចូលកនុងការិយល័យអ្នកម្រគប់
ម្រគង្នាគ្រដនាះ ខ្កខ្ម្របចិត្តគំនិត្ដៅចំដ ះរុខគ្ត្់ ដហើយបានម្របាប់គ្ត្់ថា សូរកុំ
បដនាទសសម្រពះជាាចសស់ ដម្រ ះវាជាទ្ដងវើរបស់ខ្ុំដទ្ ដហើយវាជាភាពលងង់ដ្លសរបស់ខ្ុំ។

 បនាទសប់រកានម្រគ្រួយដទ្ៀត្ដៅឆ្សំដំបូងៗននអាជីវករែរបស់ខ្ុំ ខ្ដលខ្ុំម្រត្ូវបានប
ណត ះបណាដសលដោយអ្នុម្របធានម្របចាំត្ំបន់របស់ខ្ុំ។ ដពលខ្ដលគ្ត្់កំពុងខ្ត្ពិនិត្សយដរើលការ
លក់របស់ខ្ុំ គ្ត្់បានកត្់សាគសល់ដឃើញថា ខ្ុំបានដភែចឱសយអ្ត្ិលិជនចុះហត្ថដលខកនុងចដនាលសះ
រួយដលើឯកសាររបស់អ្ត្ិលិជនដនាះ។ គ្ត្់បាននិយយថា «គ្្សនបញ្ហសអ្ីដទ្ អ្នកម្រគ្ន់ខ្ត្
ដលើកឯកសារដនាះ ោក់ឱសយម្រត្ូវពនែឺ ដហើយគូសតារហត្ថដលខរបស់គ្ត្់ ដៅកខ្នែងខ្ដល
គ្ត្់រិនទន់បានចុះហត្ថដលខដនាះបានដហើយ។ ដម្រ ះថា អ្ត្ិលិជនដនាះពិត្ជាចង់បាន
ផលិត្ផល ដហើយបានចុះហត្ថដលខដលើកខ្នែងដផសសងៗដទ្ៀត្រួចដហើយ»។ ដូដចនះ ខ្ុំក៏ដ្វើតារ
គ្ត្់។ ម្របខ្ហលរួយខ្ខដម្រកាយរក ខ្ុំបានទ្ទ្ួលទ្ូរស័ពទពីដរធាវីរបស់អ្ត្ិលិជនខ្ុំ ដោយ
គ្ត្់បានបញ្ជសក់ម្របាប់ខ្ុំថា អ្ត្ិលិជនរបស់ខ្ុំបានបតឹងខ្ុំឱសយសងសំណងម្របាក់ចំនួន១០,០០០
ដុលាលសរ ពីបទ្ខ្កែងបនែំហត្ថដលខរបស់គ្ត្់ដៅដលើទ្ម្ររង់ខ្បបបទ្ននការដកម្របាក់ពី្នាគ្រ។ 
ចំនួនទ្ឹកម្របាក់ខ្ដលម្រត្ូវសងអ្ត្ិលិជនរបស់ខ្ុំម្រត្ូវបានកាត្់បនថយរកម្រត្ឹរ៥,០០០ដុលាលសរ 



ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ ត្ប់សៅដូចជាសៅហ្វ្ ខញុំ 
ដោយសារអ្នុម្របធានម្របចាំត្ំបន់របស់ខ្ុំានទ្ំនួលខុសម្រត្ូវដលើវាខែះខ្ដរ ដហើយគ្ត្់ម្រត្ូវ
បានដគបញ្សឈប់ពីការង្រ។

 ប ុខ្នត ខ្ុំម្រត្ូវដរៀនដរដរៀនពីកំហុសដលើកដនះ! អ្នកត្ំណាងលែីា្សក់របស់ខ្ុំម្រត្ូវដ្វើដត្សត
ធានារ សប់រង ដហើយគ្ត្់រិនានលុយទ្ិញឯកសារដដើរសបីសិកសាដទ្ ដូដចនះ ខ្ុំបានលត្ចរែងពី
ឯកសារចសាប់ដដើរទ្ុកឱសយគ្ត្់។ គ្ត្់បានដភែចឯកសារដនាះដៅកខ្នែងដ្វើដត្សត ដហើយខ្ុំក៏
បានទ្ទ្ួលទ្ូរស័ពទរួយដទ្ៀត្ពីដរធាវីា្សក់ ខ្ដលកំពុងខ្ត្ោក់ កសយបតឹងខ្ុំពីបទ្រំដលាភករែ
សិទ្ធិបញ្ញស។ ដៅសរ័យដនាះ ខ្ុំសាគសល់ផែូវដៅការិយល័យពនធោរ  ចសាស់ដូចខនងនដរបស់
ខ្ុំអ្ ៊ីចឹង។ ខ្ុំខ្ត្ងខ្ត្ម្រត្ូវដោះម្រសាយជារួយវិកកយបម្រត្ពនធយឺត្យ សវ និងការផ្កពិន័យដផសស
ងៗ។ ឥ ូវដនះ ដពលខ្ុំសរែឹងម្រត្លប់ដៅដម្រកាយវិញ ខ្ុំានអាររែណ៍លាយ ំចូលគ្្ស។ ម្រពះ
ជាាចសស់បានបង្ហសត្់បដម្រងៀនខ្ុំឱសយដចះទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវ។ ម្រទ្ង់ដឹងថានលងណារួយ ខ្ុំនឹងាន
ទ្ំនួលខុសម្រត្ូវចំដ ះលុយរប់លានដុលាលសរ ដហើយម្រទ្ង់រិនឱសយខ្ុំរួចខែួនពីទ្ដងវើខ្ដលខ្ុំបានដ្វើ
រិនម្រត្ឹរម្រត្ូវដទ្។ អ្រម្រពះគុណម្រពះសម្រាប់ការអ្ស់ទំងដនះ!

 ខ្ុំម្រត្ូវដរៀនថា ម្រពះជាាចសស់ជាអ្នកដំដ ើងត្ំខ្ណងឱសយខ្ុំ ដហើយម្រទ្ង់រិនដំដ ើង
ត្ំខ្ណងដោយខ្ផអកដលើការម្របត្ិបត្តិខ្ត្រសា សងដនាះដទ្។ ភាពដសា្សះម្រត្ង់របស់ខ្ុំក៏ម្រត្ូវបានលសបង
លផងខ្ដរ។ ដហត្ុដនះដហើយ ដទ្ើបខ្ុំនិយយថា ម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់ សាតសប់ដៅ
ហ្ក់ដូចជាសំដ ងរបស់ដៅហ្វសយអ្នកអ្ ៊ីចឹងខ្ដរ។ ដៅហ្វសយរបស់អ្នកគឺជាឧបករណ៍រួយ 
ខ្ដលម្រពះជាាចសស់ដម្របើ ដដើរសបីបណត ះបណាដសលអ្នក សម្រាប់កិចចការបនាទសប់របស់អ្នក និងដដើរសបី
បដម្រងៀនអ្នកឱសយដចះចុះចូលនឹងសិទ្ធិអ្ំណាច។ ដត្ើអ្នកនឹងម្របលងជាប់ដទ្?               

ដសបិត្អ្នកខ្ដលវិនិចឆ័យដទសរិនខ្រនរកពីខងដកើត្ ឬខងលិច ដហើយក៏រិនខ្រន
រកពីខងត្សបូង ឬខងដជើងខ្ដរ គឺម្រពះជាាចសស់ដទ្ដត្ើ ខ្ដលជាដៅម្រករវិនិចឆ័យដទស 
ម្រពះអ្ងគោក់ដទសអ្នកដនះដហើយដលើកខ្លងដទសអ្នកដនាះ។

ទ្ំនុកត្ដរកើង ៧៥ ៦ ៧

ការវាយម្របដៅខ្ត្ងខ្ត្ដ្វើឱសយានទ្ុកខម្រពួយភាលសរៗ រិនខ្រនដ្វើឱសយសបសាយដទ្។ 
ដម្រកាយរក ដទ្ើបការវាយម្របដៅផដល់ឱសយអ្ស់អ្នកខ្ដលបានទ្ទ្ួលការអ្ប់រំតារ
រដបៀបដនះានដសចកដីសុខសានត និងដសចកដីសុចរិត្ទ្ុកជាផល។

ដហម្របឺ ១២ ១១
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បងបអូនជាខ្ុំបដម្ររើដអ្ើយ ចូរសាដសប់បង្គសប់ាចសស់របស់ខែួនកនុងដលាកដនះ ដោយដគ្រព
ដកាត្ខលសចញាប់ញ័រ និងដោយចិត្តដសា្សះសរដូចសាដសប់បង្គសប់ម្រពះម្រគិសដខ្ដរ រិនម្រត្ូវ
ដ្វើដូដចនះ ដដើរសបីម្រគ្ន់ខ្ត្ឱសយាចសស់ទំងដនាះដឃើញថា បងបអូនចង់ផ្គសប់ចិត្តរនុសសស
ដ ើយ គឺម្រត្ូវដ្វើដូចជាខ្ុំបដម្ររើម្រពះម្រគិសដ ខ្ដលយកចិត្តទ្ុកោក់ ដ្វើតារម្រពះ
ហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ម្រត្ូវបដម្ររើាចសស់ដោយសែ័ម្រគចិត្ត ដូចបដម្ររើម្រពះអ្ាចសស់ 
ពុំខ្រនបដម្ររើរនុសសសដទ្ ដោយដឹងថារនុសសសា្សក់ៗ ដទះជាអ្នកង្រ ឬអ្នកជាកដីនឹង
ទ្ទ្ួលរង្វសន់ពីម្រពះអ្ាចសស់ តារអ្ំដពើលអខ្ដលខែួនបានម្របម្រពឹត្ត។ រីឯបងបអូនខ្ដលជា
ាចសស់វិញ ចូរម្របម្រពឹត្តចំដ ះអ្នកបដម្ររើរបស់បងបអូនខ្បបដនាះខ្ដរ គឺរិនម្រត្ូវគំររ
កំខ្ហងដគដ ើយ។ ដតាងដឹងថា ទំងពួកដគ ទំងបងបអូនានាចសស់ខ្ត្រួយដៅ
សាថសនបររសុខ ដហើយម្រពះអ្ងគរិនដរីសរុខនរណាដសាះដ ើយ។

ដអ្ដភសូ ៦ ៥ ៩

ម្រត្ូវសាតសប់បង្គសប់ ដោយានចិត្តដគ្រព និងចិត្តដកាត្ខលសច! ដនះគឺជាឥរិយបទ្ខ្ដល
អ្នកម្រត្ូវានចំដ ះដៅហ្វសយរបស់អ្នក។ ដលាកប ូលចាត្់ទ្ុក ការសាតសប់បង្គសប់ដៅហ្វសយរបស់
អ្នក គឺជាការដ្វើតារម្រពះហឫទ្័យរបស់ម្រពះជាាចសស់។ ដត្ើអ្នកភាញសក់ដផអើលខ្ដរឬដទ្? ខ្ុំវិញ ខ្ុំពិត្
ជាភាញសក់ដផអើល! ដត្ើម្រពះសូរដសៀងរបស់ម្រពះជាាចសស់សាតសប់ដៅដូចសំដ ងអ្នកដគ? ដូចសំដ ង
ដៅហ្វសយអ្នក!

វាេឺជាក្រលាបងល! 
ដពលខ្ដលខ្ុំដ្វើការបញ្ចប់ការសិកសាអ្ំពីម្របធានបទ្រួយដនះ ខ្ុំដជឿជាក់ថា អ្នក

ទ្ទ្ួលបានការបំផុសគំនិត្ និងការដលើកទ្ឹកចិត្ត។ ម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធពិត្ជានដគូដ៏អ្សាចសរសយ
សម្រាប់ជីវិត្អ្នក ម្រទ្ង់បានសនសាថា ម្រទ្ង់នឹងរិនចាកដចញពីអ្នក ឬដបាះបង់អ្នកដចាលដ ើ
យ។ វាជាកិត្តិយសដ៏្ំរួយខ្ដលខ្ុំអាចខ្ចករំខ្លកដសចកតីពិត្ខ្ដលានត្នរែដ៏ដលើសលប់
រួយដនះជារួយអ្នក។ 

ហ្កសរី ឃីសុី

  



ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ ត្ប់សៅដូចជាសៅហ្វ្ ខញុំ 
សម្រាប់ព័ត្៌ានបខ្នថរអ្ំពីការចាកដចញពីបំណុល និងការវិនិដយគម្របកបដោយសុវត្ថិភាព 
សូរទក់ទ្ងរកម្រកុរហ ុនរបស់ខ្ុំ៖ ហវដវីដ ហ្វសយណាន់ ម្រគុប ទ្ូរស័ពទ៖ ១ (៨០០) ៨១៥
០៨១៨។

សម្រាប់ព័ត្៌ានបខ្នថរអ្ំពីម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ សូរចូលដៅដគហទ្ំព័រ៖ 

សម្រាប់ព័ត្៌ានទក់ទ្ងនឹងម្រកុរជំនុំជំដនឿជីវិត្ សូរចូលដៅដគហទ្ំព័រ 
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រសបៀបអ្្ ិឋ្ន និងទ្ទ្ួលពិ្ីទ្ជម ជក្នុងទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ 

ជំពូក្ទ្ី១២ 
រសបៀបអ្្ិ ឋ្ន និងទ្ទ្ួលពិ្ីទ្ជម ជក្នុង

ទ្ពះវិញ្ញ្ណដ៏វិស ទ្ធ 

ដយើងទ្ទ្ួលបានអ្វីៗពីម្រពះជាាចសស់តាររយៈជំដនឿ ដូចម្រទ្ង់បានម្របាប់ដយើងដៅកនុង
ម្រពះបនទូលរបស់ម្រទ្ង់ ដហើយការទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធក៏រិនខុសគ្្សខ្ដរ។ 
រុនដពលអ្នកអ្្ិសាឋសនដដើរសបីទ្ទ្ួលពិ្ីដនះ សូរម្របាកដថា អ្នកបានសិកសាខរពីរខ្ដលបានដក
ម្រសង់កនុងដសៀវដៅដនះរួចរល់ដហើយ ដហើយអ្នកដជឿជាក់ថាម្រពះជាាចសស់សពវម្រពះហឫទ្័យឱសយ
អ្នកទ្ទ្ួលពិ្ីដនះ ម្រពរទំងបានទ្ទ្ួលចដរែើយសម្រាប់សំណួរខ្ដលអ្នកានទក់ទ្ងនឹង
ម្របធានបទ្ដនះដហើយផងខ្ដរ។ បនាទសប់ពីអ្នកានទ្ំនុកចិត្តថា ពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធគឺសម្រាប់អ្នក អ្នកម្រគ្ន់ខ្ត្អ្្ិសាឋសនតារលំនាំននការអ្្ិសាឋសនដូចខងដម្រការ៖

«ឱម្រពះវរបិតាដអ្ើយ ទ្លូបងគសំុទំ្ទ្លួពិ្ មី្រជរជុកនងុម្រពះវញិ្ញសណដ៏វសិទុ្ធដា៏នម្រពះ
ដចសាតសពមី្រពះអ្ងគកនងុនលងដនះ។ ទ្លូបងគទំ្ទ្លួវាឥ វូដនះ ដចូម្រពះបនទលូរបសម់្រទ្ង់
បានខ្ចង ជារយួានសរត្ថភាពកនងុការនយិយជាភាសាដនទ្។ ទ្លូបងគសំុំកនងុ
ម្រពះនារម្រពះអ្ងគាចសសម់្រពះដយស មូ្រគសិត នងិសម្រាបស់រិលីអរបសម់្រទ្ង់! អាខ្រ ន។»

អ្នករិនខ្រនកំពុងខ្ត្ខ្សវងរកបទ្ពិដសា្ ឬអាររែណ៍ដ៏ជាក់លាក់ណារួយដទ្ ប ុខ្នត 
អ្នកម្របកាន់ខជសប់នូវម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះជាាចសស់ ដោយដជឿជាក់ថាអ្នកទ្ទ្ួលបានអ្វីខ្ដលអ្នក
បានអ្្ិសាឋសនសុំ។ បនាទសប់ពីបានទ្ទ្ួលដហើយ សូរចាប់ដផតើរសរដសើរត្ដរកើងម្រពះជាាចសស់ និង
អ្រម្រពះគុណម្រទ្ង់ ខ្ដលម្រទ្ង់បានចាក់ដម្របងតាំងននម្រពះវិញ្ញសណដ៏វិសុទ្ធ ដូចម្រទ្ង់បានសនសា។

 



បដិវតតន៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អ្នក្៖ អ្ណំាចននយុទ្ធសាស្រសត

ដៅដពលអ្នកអ្្ិសាឋសន សូរម្របាកដថា អ្នកដឹងថាអ្នកបានទ្ទ្ួលដពលខ្ដលអ្នកសុំ 
រិនខ្រនដពលខ្ដលអ្នកដឃើញភសតុតាងបញ្ជសក់ថាអ្នកបានទ្ទ្ួលដទ្។ ភសតុតាងគឺម្រពះបនទូល
ម្រពះ។

ដហត្ុដនះដហើយបានជាខ្ុំសុំម្របាប់អ្នករល់គ្្សថា អ្វីក៏ដោយ ឱសយខ្ត្អ្នករល់គ្្ស
អ្្ិសាឋសនសុំ ចូរដជឿថាអ្នករល់គ្្សបានទ្ទ្ួលដហើយ ដនាះម្រពះជាាចសស់នឹងម្របទនឱសយអ្នករល់
គ្្សជាពុំខន។ (ា សកុស ១១ ២៤)

សូរម្របាកដថា អ្នកបានចំណាយដពលថាវសយបងគំម្រពះអ្ងគ ដហើយដៅដពលអ្នក
អ្្ិសាឋសន សូរានជំដនឿថាម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាាចសស់ានដសរីភាពកនុងការបង្ហសញអ្ងគ
ម្រទ្ង់កនុងភាសាអ្្ិសាឋសនរបស់អ្នក។ ម្រពះជាាចសស់នឹងរិនដ្វើឱសយបបូរាត្់អ្នកដ្វើចលនាដទ្! អ្នក
ម្រត្ូវដម្របើាត្់អ្នក អ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្។ ជា្រែតា រនុសសសានអាររែណ៍រឹង ឬត្ឹងកនុងដ ះ
របស់ពួកដគ ដៅដពលពួកដគអ្្ិសាឋសន ឬានអាររែណ៍អ្ំពីវត្តានរបស់ម្រពះជាាចសស់។

ដៅដពលអ្នកបនតថាវសយបងគំ សូរចុះចូលចំដ ះម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាាចសស់។ អ្នក
នឹងចាប់ដផតើរានអាររែណ៍ថា ានសំដ ង ឬពសាងគខ្ដលខុសខ្បែកពី្រែតាដចញពីវិញ្ញសណ
របស់អ្នក។ អ្នកម្រត្ូវបនទន់តារសំដ ងទំងដនាះដោយជំដនឿ។ ដៅដពលអ្នកដ្វើដូដចនះ លំហូរ 
និងការម្រសាយននម្រពះវិញ្ញសណរបស់ម្រពះជាាចសស់នឹងកាន់ខ្ត្ដកើនដ ើង។

ម្របសិនដបើដោយសាររូលដហត្ុណារួយ អ្នករិនទន់អ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្ភាលស
រៗដទ្ សូរកុំម្រពួយបាររភអ្ី។ អ្នកបានទ្ទ្ួលដោយជំដនឿ ដូដចនះ សូរម្រគ្ន់ខ្ត្បនតអ្រម្រពះគុណ
ម្រពះជាាចសស់ សម្រាប់ការចាក់ដម្របងតាំងរបស់ម្រទ្ង់។ ខ្ុំធាលសប់ដឃើញរនុសសសម្រត្លប់ដៅផទះវិញ
បនាទសប់ពីការជួបជុំដៅម្រកុរជំនុំ និងបានអ្្ិសាឋសន ដដើរសបីទ្ទ្ួលពិ្ីម្រជរុជកនុងម្រពះវិញ្ញសណដ៏
វិសុទ្ធ ដហើយដទ្ើបខ្ត្ចាប់ដផតើរអ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្ដៅតារផែូវដៅផទះវិញ ឬដពលពួកដគ
កំពុងខ្ត្ងូត្ទ្ឹកដៅម្រពឹកបនាទសប់ ឬដពលកំពុងខ្ត្កាត្់ដៅ្សពីរបីនលងដម្រកាយរក។ ចំណុចសំខន់
គឺម្រត្ូវទ្ទ្ួលដោយជំដនឿ រិនខ្រនដោយសារអាររែណ៍ដនាះដទ្។

សូរដ្វើឱសយការអ្្ិសាឋសនជាភាសាដនទ្ដៅជាខ្ផនករួយននជីវិត្ម្របចាំនលងរបស់អ្នក និង
អ្ភិវរសឍជីវិត្ននការអ្្ិសាឋសនរបស់អ្នកឱសយរឹងាំ។ ម្រពះជាាចសស់នឹងានបនទូលរកកាន់អ្នក និង
ដឹកនាំអ្នក ដោយផតល់ចដរែើយទក់ទ្ងនឹងដរឿងសពវម្រគប់ខ្បបយ សង! ខ្ុំដជឿជាក់ថា អ្នកនឹង
ចំណាយដពលដដើរសបីអ្្ិសាឋសនកនុងវិញ្ញសណ ម្រពរទំងរីករយជារួយអ្ត្ថម្របដយជន៍ទំងអ្ស់
ននម្រពះរជសយរបស់ម្រពះជាាចសស់ខ្ដលអ្នកានរួចដហើយដៅកនុងអ្នក! 



 

ក្ំណត់សមាគ្ល់ 
 ចារិដ ោបែីន «អ្នកគ្ំម្រទ្ខ្ដលជាប់ពនធនាគ្រ ដោយសារបានបតឹង  ទរ
សំណង៨៨ ន់លានដុលាលសរ ទក់ទ្ងនឹងការចាប់បាល់រិនបានរបស់ ដិស 
ម្របាយអ្ិន ដពលម្របកួត្ជារួយម្រកុរដផកឃឺរ» នលងទ្ី២៣ ខ្ខរករ ឆ្សំ២០១៥៖ 

 

 លីន ដអ្ដវឺដស៍ «អ្នកចិត្តសាស្រសតនិយយថា ទរកអាចដឹងខុសម្រត្ូវតាំងពីវ័យ៦
ខ្ខ» នលងទ្ី១០ ខ្ខឧសភា ឆ្សំ២០១០៖ 

 

http://www/
http://www.dictionary.reference.com/browse/Edified?s=t.


 

 

 


