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ករ កលបងទំងេនះគឺពំុែមន្រគន់ែតេដើមបីពិេ ធន៍េយើងេនះេទ ។ មន រៈសំខន់ចំេពះដំេណើ រករៃនករ ក់បែនថមនូវនិស ័យៃន្រពះ ។ 
 

ជីវតិេលើែផនដីរមួមននូវករ កលបង ទុកខេវទន និងករ កលបងមួយចំនួនែដលជួយកនុងជីវតិ ចជេរឿងដ៏ឈឺចប់ ។ មិនថ ជជំងឺ ករ
កបត់ ករលបួង ករបត់បង់មនុស ជទី្រស ញ់ េ្រគះធមមជតិ ឬេរឿង ្រកក់មួយចំនួនេផ ងេទៀតក្ដី កររងទុកខគឺជែផនកៃនជីវតិរែមង ្ល ប់េយើង ។មន
មនុស ជេ្រចើនឆងល់ថ េហតុអ្វីេយើង្រតូវជួបឧបសគគដ៏លំបកទំងេនះ ។ េយើងដឹងថេហតុផលមួយគឺ កលបងដល់ក្ដីជំេនឿេយើង េដើមបីេឃើញថ េយើង
នឹងេធ្វើ ល់កិចចករែដល្រពះអមច ស់បន ក់បញជ ែដរឬអត់ ។1េ យសំ ងល្អ ជីវតិេលើែផនដីេនះគឺជកែន្លងដ៏ល្អបំផុតេដើមបីជួប ---េហើយឈនះ...នូវករ
ពិេ ធន៍ទំងេនះ ។2 
 
ែតករ កលបងទំងេនះគឺពំុែមន្រគន់ែតេដើមបីពិេ ធន៍េយើងេនះេទ ។ មន រៈសំខន់ចំេពះដំេណើ រករៃនករ ក់បែនថមនូវនិស ័យៃន្រពះ ។3 េបើ
េយើង្រទំ្រទករលំបកទំងេនះបន្រតឹម្រតូវ នឹងក្ល យេទជរង្វ ន់ស្រមប់េយើងវញិ ។4 
 
ែអលេឌើរ  អ័រសិន េអហ្វ វតីនី បននិយយថ « គម នករឈឺចប់ ឬករ កលបង មួយែដលេយើងជួបគឺជេរឿងឥត្របេយជន៍េឡើយ ... ។ ល់អ្វីៗ
ែដលេយើងបនរងទុកខ និងបនសូ៊្រទំ ជពិេសសេពលេយើងសូ៊្រទំ េ យអត់ធមត់ េនះ នឹងព្រងឹងគុណសមបត្តិេយើង េធ្វើឲយចិត្តេយើងបរសុិទធ ព្រងីក
្រពលឹងេយើង និងេធ្វើឲយេយើងទន់ភ្លន់និងមនក្ដីសបបុរសជងមុន ...េហើយ មរយៈភពេ កេ  និងកររងទុកខ ករលំបក និងទុកខេវទនេនះេហើយ េទើប
េយើងទទួលចំេណះដឹងថេយើងមកកនុងជីវតិេនះេដើមបីទទួល  » ។5 
 
ថមីៗេនះ មនេកមង្របុស យុ្របំបួនឆន ំមន ក់ជួបនឹងជំងឺម រកីឆ្អឹងែដលក្រមេឃើញ ។ ្រគូេពទយបនពនយល់ពីករវនិិចឆយេ គ និងករពយបល ែដលរមួ
បញចូ លនូវវធីិពយបលេ យេ្របើគីមីជេ្រចើនែខ និងករវះកត់ធំ ។គត់និយយថ គឺជេពលដ៏លំបកស្រមប់េកមង្របុសេនះ និង្រគួ រេគ ែតគត់បន
បែនថមថ « មនមនុស បនសួរខញុំថ ‹ បនទ ប់ពីេនះេទេតើខញុំនឹងេនដូចេដើមែមនេទ ? › ខញុំ្របប់េគថ ‹ េទ អនកនឹងមិនដូចេដើមេឡើយ ។ អនកនឹងមនកម្ល ំង
ជងមុន ។ អនកនឹងមនភពរងឹមំ ! › » 
 
េពលខ្លះ ករ កលបងរបស់េយើង ក់ដូចជ្រតូវបនេផ្ដ តេលើែផនកៃនជីវតិ និង្រពលឹងេយើងជមួយនឹងអ្វីែដលេយើង ក់ដូចជខ្វះលទធភពនឹងសូ៊
្រទំ ។េ យ រកររកីចេ្រមើនផទ ល់ខ្លួនគឺជលទធផលមួយៃនឧបសគគទំងេនះ ពំុគូរជេរឿងគួរឲយភញ ក់េផ្អើលេឡើយ ថករ កលបងទំងេនះជេរឿងផទ ល់
ខ្លួន ---គឺ ក់ដូចជពក់ព័នធនឹងក្ដី្រតូវករ ឬភពទន់េខ យជក់ ក់របស់េយើង ។ េហើយគម ននរ មន ក់ ចេគចផុតេឡើយ សូមបីែតពួកបរសុិទធែដល
ខំពយយមេធ្វើករល្អក្ដី ។ មនពួកបរសុិទធដ៏្រតឹម្រតូវមួយចំនួនបនសួរថ « េហតុអ្វីបនជខញុំេទវញិ ? ខញុំខំពយយមេធ្វើល្អ ! េហតុអ្វី្រពះអមច ស់បេ ្ដ យឲយ
េរឿងេនះេកើតេឡើង ? » ឡកេម្ដ ៃនករលំបក6 ជួយេធ្វើឲយបរសុិទធ សូមបីែតពួកបរសុិទធដ៏ល្អបំផុតក្ដី េ យជួយេយើងដកយកភពមិនបរសុិទធកនុងជីវតិេយើង
េចញ េហើយេធ្វើឲយេយើងបរសុិទធជងមុន ។  
 
សូមបីែតែរដ៏៉មនតៃម្លបំផុតក៏្រតូវច្រមញ់យកភពមិនបរសុិទធេចញែដរ ។ ករេធ្វើល្អមិន្រគប់្រគន់េទ ។ េយើងចង់ែ្របក្ល យដូចជ្រពះអងគសេ្រងគ ះ  ជអងគ
ែដលបនេរៀនកនុងេពល្រទង់រងករឈឺចប់ និងករលំបក និងករលបួង្រគប់យ៉ង ។7 
 
ផ្លូវលំ ្រគីមសិនេន្រជលងភនំ លូហគិន គឺជកែន្លងមួយែដលខញុំចូលចិត្ត ។ ែផនកដ៏សំខន់ៃនផ្លូវលំេនះគឺមនខយល់បក់េន មកំពូលថមេចទខពស់ េហើយ ច
មនេឃើញេទសភពដ៏ ្អ តៃន្រជលងេ្រជះ និង្រជលងភនំខងេ្រកម ។ ែតករេឡើងេទកំពូលថមេចទពំុែមនេរឿងងយេឡើយ ។ ផ្លូវលំេនះមនផ្លូវេឡើង
មួយ េហើយពីមុនេឡើងដល់កំពូល េនះអនកេឡើងភនំនឹងជួបនូវែផនកដ៏េចតបំផុតៃនផ្លូវលំេនះ េហើយេទសភពៃន្រជលងេ្រជះ្រតូវបនបិទបំងេ យថមេចទ
ទំងេនះ ។ ករខិតខំេនចុងបញច ប់គឺមនតៃម្ល ស់ ពីេ្រពះេពលេទដល់កំពូលគឺបនេឃើញនូវេទសភពដ៏អ ច រយ ។ វធីិែតមួយគត់េដើមបីេឃើញ
េទសភពេនះគឺ្រតូវេ ងេឡើង មភនំ ។ 
 



គន្លងមួយកនុងបទគមពីរនិងកនុងជីវតិបង្ហ ញថ ភគេ្រចើន ករពិេ ធន៍ដ៏េ្រគះថន ក់ និងងងឹតបំផុត បនបេងកើតជ្រពឹត្តិករណ៍ និងកររកីចេ្រមើនដ៏អ ច រយភ្ល
មៗ ។ « បនទ ប់ពីករេវទនដ៏េ្រចើន េនះេទើបបន្រពះពរ » ។8 កូនេចអីុ្រ ែអល្រតូវបន ងំេ យទេន្ល្រកហមពីមុន ្រតូវបនែញកេចញជពីរ ។9 នី
ៃហ្វបនជួបនឹងេ្រគះថន ក់ ្រតូវបនបង្របុសខឹង និងជួបករប ជ័យជេ្រចើនពីមុនគត់ ចយកបនផទ ំងលង្ហិន ។10 យូ៉ែសប សមុីធ ្រតូវបន្រគបសងកត់
េ យអំ ច ្រកក់យ៉ងអ ច រយ ែដលេមើលេទ ក់ដូចជគត់បនសថិតកនុងករបំផ្លិចបំផ្ល ញទំង្រសុង ។  
 
េពលគត់េរៀបនឹងលិចលង់កនុងករអស់សងឃឹម គត់បនខំអស់ពីសមតថភពេដើមបីអំពវនវដល់្រពះ េហើយខណៈេពលេនះគត់បនេឃើញ្រពះវរបិ  និង
្រពះ ជបុ្រ  ។ 11 ជេរឿយៗ ពូកអនកេរៀនថមីជួបនឹងេរឿងជំទស់ និងករលំបក េពលេគជិតេធ្វើបុណយ្រជមុជទឹក ។ ម្ដ យ្រគប់របូដឹងថ ករលំបកកនុងករ
បេងកើតកូននំមកនូវអពភូតេហតុៃនករចប់កំេណើ ត ។ ម្ដងេហើយម្ដងេទៀត េយើងេឃើញពីពរជ័យដ៏អ ច រយែដលេកើតមន មេ្រកយៃនករ កលបងធំៗ
ទំង យ ។ 
 
កលពីជីដូនខញុំេន យុ19 ឆន ំ គត់បនេកើតជំងឺមួយែដលេធ្វើឲយគត់ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺជទមងន់ ។ េ្រកយមកគត់បននិយយថ « យយេដើរមិនរចួ ។ េជើងេឆ្វង
យយមនភពទន់េខ យេ្រកយពីស្រមកេនេលើែ្រគជេ្រចើនែខ ។ ឆ្អឹងទំងអស់ទន់ដូចជេអបុ៉ង េហើយេពលយយ ក់េជើងយយប៉ះនឹងឥដ្ឋ មន

រមមណ៍ដូចជេភ្លើងឆក់អញច ឹង» ។12  ខណៈែដលគត់្រតូវស្រមកេនេលើែ្រគ េហើយកររងទុកខរបស់គត់កន់ែតខ្ល ំងេឡើយ គត់បនទទួល និងបនសិក
ពីកូនេសៀវេភ សនច្រកៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយ ។ គត់្រតូវបនផ្ល ស់ែ្របចិត្តេជឿ េហើយេ្រកយមកបន្រជមុជទឹក ។ ភគេ្រចើន 
ឧបសគគដ៏ជក់ ក់មួយជួយេរៀបចំេយើងស្រមប់អ្វីមួយែដលសំខន់បំផុត ។ 
 
ករហុ៊មព័ទធេ យបញ្ហ នន ពិបកនឹងេមើលេឃើញនូវពរជ័យដ៏ធំែដលនឹងេកើតមនេលើសពីករឈឺចប់ ភព ម៉ស់ ឬករខូចចិត្តែដលេយើង ចជួប
េនេពលេនះ ស់ ។ « កល េយើង្រតូវេសចក្ដីផច ញ់ផច ល េនះេមើលេទដូចជ្រពួយ ស់ មិនែមនសបបយេទ ែតេ្រកយមក េនះេទើបបេងកើតផល
ដ៏សុខ ន្តៃនេសចក្ដីសុចរតិដល់អស់អនក ែដល្រតូវរង្រទំេនះវញិ » ។ 13 វកបុ៉លបនបេ្រង នថ « តបិតេសចក្ដីទុកខលំបកយ៉ង្រ លរបស់េយើង
ែដលេនែតមួយែភ្លតេនះ េនះបេងកើតឲយេយើងមនសិរលី្អយ៉ងធងន់េលើសលប់ដ៏េនអស់កលបជនិចចវញិ » ។ 14 គួរឲយចប់ រមមណ៍ ស់ែដលបុ៉លបន
េ្របើពកយ « ទុកខលំបកយ៉ង្រ ល » េនះ ។ ពកយេនះមកពីមនុស មន ក់ែដល្រតូវបនេគ យ េគេចលនឹងដំុថម ចប់ចង ឃំុឃំង និងបនពិេ ធន៍នូវករ

កលបងេ្រចើនេផ ងេទៀត ។ 15 ខញុំេជឿថ េយើង្រគប់គន នឹងមិនគិតថទុកខលំបកេយើងជេរឿង្រ លេនះេទ ។ ែតេបើេ្រប បេធៀបនឹងពរជ័យ និងកររកី
ចេ្រមើនែដលេយើងនឹងទទួល ទំងកនុងជីវតិេនះនិងកនុងភពអស់កលប ទុកខលំបកេយើងគឺពិតជ្រ លែមន ។ 
 
េយើងមិនចង់បននូវករពិេ ធន៍ ករ កលបង និងទុកខេវទនេឡើយ ។ ដំេណើ ររបស់េយើងកនុងជីវតិេនះនឹងនូវចំនួនដ៏្រតឹម្រតូវមួយស្រមប់ត្រមូវករ
េយើង ។ ករ កលបងជេ្រចើនគឺជែផនកខងធមមជតិមួយៃនជីវតិរែមង ្ល ប់េយើង ែត េដើរតួយ៉ងសំខន់េនកនុងកររកីចេ្រមើនរបស់េយើង ។ 
 
េពលករបេ្រមើរបស់្រពះអងគសេ្រងគ ះកនុងជីវតិរែមង ្ល ប់មុននឹងបញច ប់ ្រទង់បនពិេ ធន៍នូវករ កលបងដ៏លំបកបំផុត ---ជកររងទុកខដ៏មហិមកនុងសួន
ចបរេគត ម៉នី និងេនេលើភនំគល់កូថ ។ ករណ៍េនះបននំមកនូវកររស់េឡើងវញិដ៏រងុេរឿង និងករសនយថ ល់កររងទុកខរបស់េយើង នឹង្រតូវបន
បញច ប់េនៃថង មួយ ។ កររងទុកខ្រទង់គឺជករចំបច់ចំេពះផនូរទេទ ្អ តេន្រពឹកបុណយអីុេសទើរេនះ និងចំេពះជីវតិអមត និងអស់កលបនអនគតរបស់
េយើង ។ 
 
េពលខ្លះ េយើងចង់រកីចេ្រមើនេ យពំុមនជួបឧបសគគ េហើយចង់អភិវឌ ភពរងឹមំេ យគម នជួបនូវបញ្ហ  ។ ែតកររកីចេ្រមើនមិន ចេកើតេឡើងេ យង
យៗបនេឡើយ ។េយើងយល់យ៉ងចបស់ថ កី ករមន ក់ែដល ចសូ៊្រទំនឹងករហ្វឹក ត់ដ៏លំបកបន នឹងមិនក្ល យជកី ករលំ ប់ថន ក់ពិភពេ ក
េឡើយ ។ េយើង្រតូវែត្របុង្របយ័តនថ េយើងមិនអន់ចិត្តនឹងេរឿងទំង យែដលជួយេយើងឲយមននូវនិស ័យៃន្រពះ ។ 
 
គម នករ កលបង និងទុកខេវទន មួយែដលេយើងជួប គឺហួសពីសមតថភពេយើងេឡើយ ពីេ្រពះេយើងមនជំនួយពី្រពះអមច ស់ ។ េយើង ចេធ្វើេរឿង្រគប់
យ៉ង មរយៈ្រពះ្រគីសទ ជអងគែដលព្រងឹងដល់េយើង ។16 
 
បនទ ប់ពីជសះេសបើយពីបញ្ហ សុខភពដ៏ធងន់ ែអលេឌើរ  រ ៉បឺូត ឌី ែហល បនែចកចយនូវពកយេពចន៍ដូចតេទេនះកនុងសននិសីទទូេទ ៖ « មនេពលខ្លះ ខញុំ
បនទូល្របប់្រពះអមច ស់ថ ខញុំពិតជបនេរៀនេមេរៀនែដលបនបេ្រង នេហើយ េហើយថមិនចំបច់ឲយខញុំ្រតូវសូ៊្រទំនឹងកររងទុកខេ្រចើនេទៀតេឡើយ ។ 



សំេណើ ែបបេនះ ក់ដូចជគម នបនលទធផលេ ះ េ្រពះខញុំបនដឹងយ៉ងចបស់ថ ដំេណើ រករៃនករពិេ ធន៍េនះ្រតូវែតេធ្វើេឡើង្រសបេទ មេពល
េវ  និង មវធីិរបស់្រពះអមច ស់ ។ ខញុំ ...បនេរៀនថ ខញុំនឹងមិន្រតូវបនទុកេចលឲយ្របឈមមុខនឹងករ កលបង និងទុកខេវទនេនះែតមន ក់ឯងេឡើយ ែត
ពួកេទវ នឹងជួយដល់ខញុំ ។ មនមនុស មួយចំនួន ចេ្រប បនឹងពួកេទវ ែដលសថិតេនកនុងទ្រមង់ជ្រគូេពទយ ជគិ នុប ្ឋ យិក និងេលើសពីេនះេទ
េទៀត គឺ ម៉រ ីែដលជភរយិដ៏ទន់ភ្លន់របស់ខញុំ ។ េហើយេពល្រពះអមច ស់សព្វ្រពះទ័យ ខញុំ្រតូវបនលួងេ មេ យករយងមកៃនពួកេទវ សួគ៌ែដលនំមក
នូវករលួងេ ម និងករអះ ងដ៏អស់កលបកនុង្រគដ៏ចំបច់របស់ខញុំ » ។17 
 

្រពះវរបិ សួគ៌េយើង្រស ញ់េយើង េហើយេយើងដឹង « នរ ែដល ក់ទីទុកចិត្តរបស់ខ្លួនេទេលើ្រពះ អនកេនះេហើយ ែដលនឹងបនគំ្រទេនកនុងករ
ពិេ ធន៍របស់េគ និងវបិត្តិរបស់េគ និងកររងទុកខេវទនរបស់េគ េហើយនឹង្រតូវបនេលើកេឡើងេនៃថងចុងេ្រកយបង្អស់ » ។18 េនៃថង មួយេពលេយើង
ចកេចញពីជីវតិេនះេទ េយើងចង់បនេលើសពីអ្វីែដលមនុស មន ក់នឹង្របប់ដល់េយើងថ « អនកបនចប់េហើយ » ។ ែតេយើងចង់ឲយ្រពះអមច ស់មនបនទូលថ 
« ្របៃពេហើយ បវល្អេ ម ះ្រតង់េអើយ » ។19 
 

ខញុំចូលចិត្តពកយរបស់បុ៉លថ ៖ « េតើអនក នឹងព្រងត់េយើងេចញពីេសចក្ដី្រស ញ់របស់ផង្រពះ្រគីសទបន ? េតើេសចក្ដីទុកខលំបក ឬេសចក្ដីេវទន 
េសចក្ដីេបៀតេបៀន េសចក្ដីអត់ឃ្ល ន េសចក្ដី ្រកត េសចក្ដីអន្ត យ ឬ វឬអី ? ... 
 

« េទ គឺកនុងេសចក្ដីទំងេនះ េយើងខញុំវេិសសេលើសជងអនកែដលមនជ័យ 
ជំនះេទេទៀត េ យ រ្រពះអងគែដល្រទង់្រស ញ់េយើង » ។ 20 
 
ខញុំដឹងថ ្រពះ និង្រពះ ជបុ្រ របស់្រទង់ ្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ មន្រពះជនមរស់ ។ ខញុំក៏ដឹងថ មរយៈជំនួយរបស់្រទង់ទំងពីរអងគ េយើង ច « វេិសសជងអនក
ែដលមនជ័យជំនះេទេទៀត » េនកនុងទុកខេវទនែដលេយើងជួបកនុងជីវតិេនះ ។ េយើង ចែ្របក្ល យដូចជ្រទង់ទំងពីរអងគ ។ កនុង្រពះនមៃន្រពះេយសូ៊វ្រគី
សទ ែម៉ន ។ 
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