
«េន គេនះ េយងនឹងចត់វិញញ ណរបស់េយង េទេលទងំពួកទ ទស ីែដរ» 
ជូលី បី៊ េប៊ក  

បធនសមគមសេ ងគ ះទូេទ 

 

 កលពីឆន ំមុន ខញុំបនជួបនឹង កម សីៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយ ប់ពន់នក់េន បេទសជេ ចន។ 

បញជ ីអំពីឧបសគគែដល សីទំងេនះបនជួប បទះ គឺមនយ៉ងែវងអនយ េហយគួរឲយ ណិត សូរ។ មន

បញ គ រ បញេសដកិចច ភពច ចល ឧបបទទវេហតុ និងជមងឺ។ មនកររខំនជេ ចន េហយគម ន

េសចកីសុខ ន និងកីអំណរ គប់ គន់េទ។ េនកនុង រលិខិតផ ពផ យដ៏មន បជ បិយភពមួយ គឺថ 

គម ននរ មន ក់មន គប់ គន់ ត គប់ គន់ ឬឆត គប់ គន់ េដមបីេជ សេចញពីបញលំបកកនុងជីវតិ

រែមង ប់េនះបនេឡយ។ 
 

សំណួរទំង យ ែដល សីមន គឺមនហមត់ចត់ និង ជលេ ជ។ ពួកេគបងញពីភពដ៏លំបកអំពី

អនគត ករទុកខ ពយចំេពះភពមិនពិត បកដ ភពអល់ែអក និង រមមណ៍បនទ បតៃមផទ ល់ខួន។ ពួកេគក៏

បងញអំពីបំណង បថន ដ៏ ជលេ ជ េដមបីេធអីែដល តឹម តវផងែដរ។ 
 

ខញុំបនរកីចំេរ នយ៉ងខំងនូវទីបនទ ល់អំពីតៃមៃនបុ តីរបស់ ពះ។ មនេរ ងេ ចន ស់ ែដលពឹង ស័យ

េទេលពួកេគ។ េនកនុងករេទសួរសុខទុកខបងបូន សីរបស់ខញុំ ខញុំមន រមមណ៍ថ គម នត មវករ មួយធំ

ជងត មវករខងករបេងកនេសចកីជំេន  និងេសចកីសុចរតិផទ ល់ខួនេឡយ។ គម នត មវករ មួយខំង

ជងត មវករេដមបីមន គ រ និងេគហ នដ៏រងឹមំេនះេទ។ គម នអីែដល តវេធេ ចនជងករជួយដល់

អនកែដលខះខតេនះេទ។ េតមនុស មន ក់ ចបេងកនេសចកីជំេន  ព ងឹងដល់ កម គ រ និងផល់ជំនួយ

េ យរេប ប ?1េត សីេនកនុងជំនន់របស់េយង ចែសងរកចេមយចំេពះសំណួរផទ ល់ខួនរបស់នង 

េហយឈររងឹមំ និងខជ ប់ខជួន បឆំងនឹងករផទុយ និងករលំបកដ៏ហួសវស័ិយេ យរេប ប ? 
 

វវិរណៈផទ ល់ខួន 
 

 សីលដឹងថ នងគម នកមំង េពលេវ  ឬឱកស គប់ គន់ េដមបីេមលែថមនុស ទំងអស់ ឬេធ

នូវេរ ងសកិសមទំង យែដលដួងចិតរបស់នងចង់េធេនះេទ។ ជីវតិគឺគម នភពសងប់ ង ត់ស មប់ សី

ភគេ ចន េហយជេរ ង ល់ៃថង ក់បីដូចជមនត មវករ េដមបីសេ មចនូវេរ ង ប់ នជំពូក ែដល

េរ ងភគេ ចន គឺជេរ ងសំខន់។ សីល តវែត តទល់នឹងករលបួង និង រលិខិតេបកបេញឆ តជប់

ជនិចចមកពី បភពេផ ងៗែដល បប់នងថ នងមនសិទធិេដមបីមនេពលេ ចនមិនេធនូវករទទួលខុស

តវរបស់ខួន េហយថនងសមនឹងទទួលបននូវជីវតិែដលងយ សល និងឯក ជយជងេនះ។ បុ៉ែន េ យ

មនវវិរណៈផទ ល់ខួន នង ច ក់ ទិភពបន តឹម តវ េហយកច់ចងកូតន ជីវតិ េនះ េ យមនទំនុក

ចិត។ 
 



សមតថភពេដមបីមនគុណសមបតិេនកនុងករទទួល និងេធសកមមភព មវវិរណៈផទ ល់ខួន គឺជជំនញដ៏

សំខន់បំផុតែតមួយគត់ ែដល ចទទួលបនេនកនុងជីវតិេនះ។ េដមបីមនគុណសមបតិទទួល ពះវញិញ ណ

របស់ ពះអមច ស់ គឺចប់េផមជមួយនឹងបំណង បថន ចង់បន ពះវញិញ ណ និង តវករកំរតិៃនភពសកិសម

ជក់ ក់មួយ។ កររក ពះបញញតិ ករែ បចិត និងកររឭំកេសចកីសញញ ទំង យែដលបនេធេន

ពិធីបុណយ ជមុជទឹក នឹងដឹកនំេទរកពរជ័យ ៃនករមន ពះវញិញ ណរបស់ ពះអមច ស់គង់េនជមួយេយង 

ជនិចច។ 2 ករចុះ និងរក េសចកីសញញ កនុង ពះវ ិ របរសុិទធ ក៏បែនថមកមំង និងអំ ចខងវញិញ ណដល់

ជីវតិរបស់ សីមន ក់ផងែដរ។ ចេមយចំេពះសំណួរលំបកៗជេ ចន គឺរកបន មរយៈករ ន ពះគមពីរ 

េ យ រ ពះគមពីរគឺជជំនួយេដមបីមនវវិរណៈ។ 3 ករយល់ដឹងែដលរកបនេនកនុង ពះគមពីរបេងកនេឡង

ល់េពល ដូេចនះ មន រៈសំខន់ ស់េដមបីចំ យេពលខះ សិក ពះគមពីរជេរ ង ល់ៃថង។ ករ-

អធិ នជ បចំ គឺមន រៈសំខន់ផងែដរ េដមបីមន ពះវញិញ ណរបស់ ពះអមច ស់គង់េនជមួយេយង។ 

4 អនកទំង យ  ែដលែសងរកជំនួយេ យអស់ពីចិត មរយៈករអធិ ន និងករសិក ពះគមពីរ 

ជេរ យៗគឺមន ក ស និងេខម ៃដ េនជិតខួន េដមបីសរេសរសំណួរ និងកត់ អំពីចំ ប់ រមមណ៍ និង

គំនិតទំង យ។ 

 

 វវិរណៈ ចេកតមនពីមួយេម៉ងេទមួយេម៉ង ពីមួយេពលេទមួយេពល េនេពលេយងេធេរ ង តឹម

តវ។ េនេពល សីចិញច ឹមបីបច់ ដូចជ ពះ គីសទបនេធ េនះអំ ច និងេសចកីសុខ ន ចេកតមន

េឡងេដមបីដឹកនំេនេពល តវករជំនួយ។ ឧទរហណ៍ មយ ចទទួល រមមណ៍ជំនួយមកពី ពះវញិញ ណ 

េទះជេពលមនភពេន យហត់ មនសេមងឡូ របស់កូនែ សកចង់បនករយកចិតទុក ក់ បុ៉ែន

ពួកេគ ចេនឆង យពី ពះវញិញ ណ េបសិនជពួកេគទប់កំហឹងមិនបនជមួយនឹងកូនៗ។ ករេនកែនង

តឹម តវ អនុញញ តឲយេយងទទួលបនករែណនំ។ ត មវឲយមនករខិតខំ បកបេ យមនសិក េដមបី

កត់បនថយកររខំន បុ៉ែនករមន ពះវញិញ ណៃនវវិរណៈ ចយកឈនះេលករផទុយបន េហយេនខជ ប់ខជួន

កនុងេសចកីជំេន  ឆងកត់ៃថងលំបក និងកិចចករសំខន់ជេរ ង ល់ៃថង។ វវិរណៈផទ ល់ខួន ផល់ដល់េយងនូវ

ករយល់ដឹងអំពីអីែដល តវេធជេរ ង ល់ៃថង េដមបីបេងកតេសចកីជំេន  និងេសចកីសុចរតិផទ ល់ខួន ព ងឹង

ដល់ កម គ រ និងេគហ ន េហយែសងរកអនកទំង យ  ែដល តវករជំនួយរបស់េយង។ េ យ

រែតវវិរណៈផទ ល់ខួន គឺជ បភព ៃនកមំងែដល ចបនមនជ បចំ េនះ ចឲយទទួល រមមណ៍ហុ៊

ព័ទធេទេ យជំនួយ អំឡុង គវកឹវរបន។ 

 

េយង តវបន បប់ឲយ ក់ទីទុកចិតរបស់េយងេទេល ពះវញិញ ណែដលនំឲយេយង «េធេ យយុតិធម៌ឲយ

េដរេ យទប ប រ ឲយវនិិចឆ័យេ យសុចរតិ»។ 5 េយង តវបន បប់ផងែដរថ ពះវញិញ ណេនះនឹងបំភឺ

គំនិតរបស់េយង បំេពញ ពលឹងេយងេ យកីអំណរ េហយជួយេយងឲយដឹងនូវអីៗទំងអស់ ែដលេយងគួរ

េធ។ 6 វវិរណៈផទ ល់ខួន ែដលបនសនយេនះ េកតមនេនេពលេយងទូលសំុេ យេរ បចំខួនេដមបីទទួល 

េហយេឆព ះេទមុខេ យេសចកីជំេន  េ យ ទុកចិតថ វវិរណៈេនះនឹង បទនមកេលេយង។ 



 

សមគមសេ ងគ ះ--- ករបេ ង ន ករបំផុសគំនិត និងករព ងឹង 
 

បែនថមពីេលេនះេទ ត សប ម ពះ បជញ ញណរបស់ ទង់ ពះអមច ស់  ទង់បនបេងកតសមគម

សេ ងគ ះ េដមបីជួយដល់បុ តីរបស់ ទង់េនៃថងចុងេ កយេនះ។ េនេពលសមគមសេ ងគ ះមនដំេណ រករ

េ យ រេប បដ៏បំផុសគំនិត េនះ នឹងេលកដំេកងដល់ សីទំង យ េហយនំពួកេគេចញពីពិភពេ ក

ដ៏ច ចល េហយ មរេប បៃនកររស់េនមួយ ែដលេរ បចំពួកេគស មប់ ពរជ័យៃនជីវតិដ៏អស់កលប

ជនិចច។ សងគមេនះមនករទទួលខុស តវជចំបង េដមបីជួយដល់ សីបេងកនេសចកីជំេន  និងេសចកី

សុចរតិផទ ល់ខួន ព ងឹងដល់ កម គ រ និងេគហ ន េហយែសងរក និងជួយអនកដៃទែដលខះខត។ 

មរយៈសមគមសេ ងគ ះ សីទំង យ ចទទួលចេមយចំេពះសំណួររបស់ពួកេគ និង តវបន បទន

ពរេ យអំ ចខង វញិញ ណែដលបន បមូលផំុរបស់ សីទំងអស់គន ។ សមគមសេ ងគ ះបញជ ក់េសចកី

ពិត និងលកខណៈៃនបុ តីរបស់ ពះដ៏អស់កលបជនិចច។ គឺជករទុកចិតដ៏ពិសិដមួយ ជពនឺដឹកនំ និង

បព័នធេមលែថមួយែដលបេ ង ន និងបំផុសគំនិត សីទំង យឲយរងឹមំ និងខជ ប់ខជួន។ ពកយេ ករបស់

សីគឺ «េសចកីសបបុរសមិនផុតរលត់េឡយ»7 តវបនតំ ងឲយ សីល គប់របូ។ 

 

េនេពលយុវនរមីន ក់ឈនចូលកនុងសមគមសេ ងគ ះ ឬេនេពល សីមន ក់ តវបនទទួលបុណយ ជមុជទឹក 

ចូលកនុង សនច ក េនះគត់កយេទជែផនកមួយៃនភពជ សីែដលព ងឹងដល់គត់ េនកនុងករេរ បចំ

ខួនស មប់ជីវតិអស់កលបជនិចច។ ករចូលេទកនុងសមគមសេ ងគ ះមនន័យថ សី ច តវបនទុកចិត 

និងពឹង ស័យបន េដមបីេធករបរចិច គដ៏សំខន់មួយេនកនុង សនច ក។ គត់បនកររកីចំេរ នជ

បុគគលមន ក់ៗេ យគម នទទួលបនករសរេសរ ឬ ផល់កិតិយសជ ធរណៈេ ចនេនះេទ។ បធន

សមគមសេ ងគ ះទូេទទីពីរ េឈម ះេអលីហ  អ័រ សនូ គត់បនមន ប សន៍អំពីេរ ងេនះេទកន់ សីទំង

យថ៖ 

 

«េយងចង់កយជ សីេន គប់សកមមភព មិនែមនេយងេទ មពកយ ដូចជពិភពេ កវនិិចឆ័យេនះេទ 

បុ៉ែនមន ភពសកិសមជៃដគូរបស់ ពះ និង ពះដ៏បរសុិទធ។ េនកនុងសមតថភពខងករេរ បចំមួយ េយង

ចជួយដល់គន េទវញិេទមក មិនែមន គន់ែតេធលបុ៉េ ះេនះេទ បុ៉ែនេនកនុងករេធឲយខួនេយងកន់

ែតលផងែដរ េហយមិនថមនែតពីរបីនក់ ឬេ ចននក់កី ក៏ តវេឆព ះេទមុខ េហយជួយេធកិចចករមហិម

េនះ េនះពួកេគនឹងកយជអនកទំង យ   ែដលបំេពញតំែណង កិតិយសេនកនុងនគររបស់ ពះ...។ 

សីទំង យគួរែតេធជ សី េហយមិនែមនជទរកែដល តវករករយកចិតទុក ក់ ឬករែកត មវ គប់

េពលេនះេទ។ ខញុំដឹងថ េយងចង់បនករែថងអំណរគុណ បុ៉ែនេបសិនជេយងមិនទទួលបនករែថង

អំណរគុណទំងអស់េនះ េត មនបញអីេទ? េយងដឹងថ ពះអមច ស់បនចត់ករទទួលខុស តវដ៏ខពស់

មកេលេយង េហយគម នករប៉ង បថន  ឬបំណង បថន មួយ ែដល ពះអមច ស់បន ក់បញចូ លេនកនុង



ដួងចិតរបស់េយងនូវេសចកីសុចរតិេទ បុ៉ែននឹង តវបនដឹងចបស់ េហយេសចកីលបំផុតែដលេយង ចេធ

េដមបីខួនេយង និងអនក ដៃទ គឺេដមបី ង និងបណុះខួនរបស់េយងេន គប់អីៗែដលល និងៃថថនូរេដមបី

មនភពសកិសមចំេពះ ករទទួលខុស តវទំងេនះ»។  8 

 

ករ ស់ែវងភពេជគជ័យ 

  

នរលីែតងែតមនបំណង បថន ចង់ដឹង េបពួកេគកំពុងមនេជគជ័យ។ េនកនុងពិភពេ កជ

កែនងមួយែដលករ ស់ែវងអំពីភពេជគជ័យ ជញឹកញប់ គឺ តវបនេធឲយមនភពមិនចបស់ ស់ គឺ

ជករសំខន់េដមបីចង់បនករែថងអំណរគុណ និងករបញជ ក់មកពី បភព តឹម តវ។ មនកថកណេន

កនុងេស វេភ បកសដំណឹងលរបស់េយង េយងកំពុងែតេធល េនេពលេយងអភិវឌ ចរតិលកខណៈដូចជ

ពះេយសូ៊វ គីសទ និងពយយមេគរព មដំណឹងលរបស់ ទង់ទំង សង។ េយងកំពុងែតេធល េនេពល

េយងពយយម ែកលំអរខួនរបស់េយង និងខិតខំឱយអស់ពីសមតថភព។ េយងកំពុងែតេធល េនេពលេយង

បេងកនេសចកីជំេន  និងេសចកីសុចរតិផទ ល់ខួន ព ងឹងដល់ កម គ រ និងេគហ ន េហយពយយម

ែសងរក និងជួយអនកដៃទែដលខះខត។ េយងដឹងថ េយងមនេជគជ័យ េបសិនជេយងរស់េន េដមបី

េយងមនភពសកិសមទទួលបន និងដឹងរេប បេដមបីេធ ម ពះវញិញ ណ។ «េនេពលេយងបនេធឲយ

អស់ពីសមតថភពរបស់េយង េហយេយង ចេនែតជួប បទះនឹងករបក់ទឹក ចិត បុ៉ែនេយងនឹងមិនមន

ករខកចិតកនុងខួនេយងេឡយ។  េយង ចទទួល រមមណ៍េជ ជក់ថ ពះអមច ស់សព ពះទ័យ េនេពល

េយងទទួល រមមណ៍ដឹងថ ពះវញិញ ណកំពុងេធករ មរយៈេយង»។ 9 េសចកីសុខ ន េសចកីអំណរ 

និងេសចកីសងឃឹម គឺេកតមនស មប់អនកទំង យ  ែដល ស់ែវងភពេជគជ័យេ យ តឹម តវ។ 

 

វវិរណៈេនកនុងគមពីរយូ៉ែអលបនែថងថ េនៃថងចុងេ កយបុ បុ តីរបស់ ពះនឹងពយករ េហយ ពះអមច ស់ 

នឹងចក់េ ច ពះវញិញ ណរបស់ ទង់មកេលអនកបំេរ  និងទ ទសីរបស់ ទង់។ 10 បធន េសពនេសុរ 

ដបុលយូ ឃឹមបឹល បនែថងជថមីពីករពយករណ៍េន៎ះ េនេពលគត់មន ប សន៍ថ៖ «កររកីចំេរ នភគ

េ ចនបំផុតែដលេកតមនេនកនុង សនច កនៃថងចុងេ កយនឹងេកតមកេ យ រែត សីលៗជេ ចន

ៃនេ កិយ (ែដលជេរ យៗ មនជីវភពខងវញិញ ណេនកនុងខួន) នឹងទក់ទញឲយមនុស ចំនួនដ៏េ ចន

មកកនុង សនច ក។ េរ ងេនះនឹងេកតមនេទដល់កំរតិ ែដល សីកនុង សនច កនឹងេធជគំរៃូន

េសចកីសុចរតិ និងបងញពីខួនពួកេគយ៉ងល េនកនុងជីវតិរស់េនរបស់ខួន េហយេទដល់កំរតិែដល សី

កនុង សនច ក តវបនេមលេឃញខុសែបក និងខុសគន ---ពី សីៃនេ កិយ---េនកនុងរេប បល...។ 

េហតុដូេចនះ គំររូបស់ សីៃន សនច ក នឹងជកមំងដ៏សំខន់មួយ ទំងកររកីចំេរ នៃនចំនួនមនុស  និង

ខងវញិញ ណកនុង សនច ក េនៃថងចុងេ កយ»។ 13  

 

ខញុំសូមែថងជ ក ីថ ដំណឹងលរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទពិត។ ពះអមច ស់ ស័យេលបុ តីរបស់ ទង់ 



េដមបីេធនូវចំែណក របស់ពួកេគេនកនុងព ងឹងដល់េគហ នៃនសីុយូ៉ន េហយ ថ បននគររបស់ ទង់េន

េលែផនដី។ េនេពលពួកេគែសងរក និងេធឲយពួកេគមនគុណសមបតិចំេពះវវិរណៈផទ ល់ខួន េនះ

ពះអមច ស់នឹងចក់េ ច ពះវញិញ ណរបស់ ទង់ មកេលទ ទសីទំង យរបស់ ទង់ េនកនុងៃថងចុង

េ កយ។ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 
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