
 
 

េ្រជើសេរ ើសជីវិតអស់កលប 
េ យ ែអលេឌើរ ៉ នឌល េខ ែប៊ននិត 
ៃនពួកចិតសិប 
 

េ្រចើនឆន ំមកេហើយ ខណៈេនឯមត់សមុ្រទជមួយ្រគួ រខញុំ េនះខញុំបនកត់សមគ ល់សញញ  និងទង់ ែដល្រពមនេយើងពីលំហូរចរន្តទឹកដ៏ខ្ល ំង
ែដលបក់ពីេឆនរេទកន់ទឹកគួចេនទីេ្រជ ។ ែភនកខញុំែដលមិនបនទទួលករហ្វឹកហ្វឺនគឺេមើលមិនដឹងេទ ែតស្រមប់ឆម ំសេ្រងគ ះែដលេនេលើប៉មយមជិត
េនះ គឺងយនឹងដឹងថ ចរន្តទឹកដ៏ខ្ល ំងេនះគឺេ្រគះថន ក់ដល់អនកទំងអស់  ែដលចកេចញពីកែន្លងសុវតថិភពេលើេឆនរ េហើយចូលកនុងទឹក ។ ខញុំចំបន
ពីករខំនិយយេលើកេហតុផលថ « ខញុំជអនកពូែកែហលទឹក ។ ករែហលទឹកជករ ត់្របណដ៏អ ច រយមួយ ។ ខញុំនឹងមនសុវតថិភពកនុងទឹក ក់ៗ
ហនឹង » ។ 
 
េ យមិនេអើេពើនឹងករ្រពមន េហើយេ យមន រមមណ៍េជឿជក់កនុងករវនិិចឆ័យរបស់ខញុំផទ ល់ េនះខញុំបនចុះែហលទឹក « យ៉ងរកី យ » ។ ពីរបីនទី
េ្រកយមក ខញុំបនសម្លឹងេទកែន្លងែដល្រគួ រខញុំេន ែកបរមត់សមុ្រទេនះ ែតមត់សមុ្រទមិនេនជិតេទៀតេទ ! ចរន្តទឹកបន្លំែភនកែដលេគ្រពមនេនះ 
បន្រតបក់ទញខញុំេទឆង យពី្រគួ រខញុំ ។ 
 
េ យមនទំនុកចិត្តពីដំបូង េហើយេ្រកមមកអស់សងឃឹម េនះខញុំបនពយយមែហលេទកន់េឆនរ ែតចរន្តទឹកដ៏ ្រកក់េនះ បនទញខញុំេទកនុងទឹកកន់
ែតេ្រជ េហើយកន់ែតេ្រគះថន ក់ ។ ខញុំអស់កម្ល ំងជខ្ល ំង េហើយចប់េផ្ដើមឈ្លក់ទឹក ។ ករលង់ទឹក្របកដជ ចេកើតេឡើងបន ។ ទីបំផុត េពលអស់
កម្ល ំង ខញុំបន្រត ប្រតដួសេ រកជំនួយ ។ 
 

ក់ដូចជអពភូតេហតុ ឆម ំសេ្រងគ ះមន ក់បនជួយខញុំភ្ល ម ។ ខញុំពំុបនដឹងថ គត់បន មេមើលេពលខញុំចុះកនុងទឹកេនះេទ ។ គត់បនែហលជំុវញិេដើមបី
េគចពីចរន្តទឹក េហើយបនេនពីេលើកែន្លងែដលខញុំឈ្លក់ទឹកេនះ េហើយបនរង់ចំយងអត់ធមត់េដើមបីឲយេ គត់ជួយ ។ ខញុំពំុមនកម្ល ំងែហលេទេឆនរែត
មន ក់ឯងបនេទ ខញុំមនអំណរគុណស្រមប់ករសេ្រងគ ះរបស់គត់ ។ េបើគម នជំនួយពីគត់ ខញុំមិន ច្រតឡប់មកជួប្រគួ រខញុំបនេទ ។ 
 
ៃថងេនះ ខញុំបនេ្រជើសខុស ែដល ចនឹងបេងកើតលទធផលដ៏ ្រកក់ស្រមប់ខញុំ និង្រគួ រខញុំ ។ កលែដលេយើងពិចរ ជមួយគន ឥឡូវេនះ ពីអំេ យ
ទនៃនសិទធិេ្រជើសេរ ើស េនះខញុំអធិ ្ឋ នថ ្រពះវញិញ ណនឹងជួយេយើងមន ក់ៗ យតៃម្លពីជេ្រមើសែដលេយើងកំពុងេ្រជើស ។ 
 
ពយករជីទី្រស ញ់របស់េយើង ្របធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន បនបេ្រង នថ ៖ « ខញុំមិន ចសងកត់ធងន់េពកេទថ ករសេ្រមចចិត្តកំណត់េជគ
សន ។ អនកមិន ចេធ្វើករសេ្រមចចិត្តដ៏អស់កលប េ យពំុទទួលលទធផលដ៏អស់កលបេឡើយ » ។1 

 
មនុស មន ក់ៗសុទធែតជបុ្រ  និងបុ្រតីខងវញិញ ណរបស់្រពះម បិ សួគ៌ ។ អនកមនចរតិ និងេគលេ ៃន្រពះ ។ អំឡុងជីវតិមុនែផនដីរបស់អនក អនក
បនេរៀន្រស ញ់េសចក្ដីពិត ។ អនកបនេ្រជើសជេ្រមើសអស់កលបដ៏្រតឹម្រតូវ ។ អនកបនដឹងថ េនទីេនះ កនុងភពរែមង ្ល ប់ នឹងមននូវទុកខេវទន និង
ករលំបក ទុកខ្រពួយ និងករឈឺចប់ ករ កលបងទំង យ េដើមបីជួយអនកលូត ស់ និងរកីចេ្រមើន ។ អនកបនដឹងផងែដរថ អនក ចបន្តេ្រជើស
ជេ្រមើស្រតឹម្រតូវ ែ្របចិត្តពីជេ្រមើសមិន្រតឹម្រតូវ េហើយ មរយៈដង្វ យធួនៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ េនះេយើងបន្រគងជីវតិអស់អលប ។ 
 
េតើពយករលីីៃហ បនបេ្រង នអ្វី ពីករេ្រជើសេរ ើស ? គត់បនទូនម នថ េយើងមន « សិទធិនឹងេរ ើសយកឥស រភព និងជីវតិដ៏េនអស់កលបជនិចច មរ
យៈ្រពះជអនកស្រងួបស្រងួម ដ៏ធំរបស់មនុស េ កទំងអស់ ឬក៏េរ ើសយកករជប់ឃំុឃំង និងករ ្ល ប់ ្រសប មករជប់ឃំុឃំង និងអំ ចរបស់

រក  » ។ បនទ ប់មក គត់បនែណនំថ « កូន ល់គន សម្លឹងេទ្រពះជអនកស្រងួបស្រងួមដ៏ធំេនះ េហើយ្របុង ្ដ ប់ ម្រពះបញញត្តិទំង យដ៏មហិម
របស់្រទង់ចុះ េហើយចូរមនចិត្តេ ម ះ្រតង់ចំេពះ្រពះបនទូលទំង យរបស់្រទង់ េហើយេរ ើសយកជីវតិដ៏េនអស់កលបជនិចច » ។2 េតើេយើងេ្រជើសេដើមបី
គិត មន រមមណ៍ និងេធ្វើអ្វី ? េតើអនក និងខញុំកំពុងេរ ើសយកជីវតិដ៏េនអស់កលបជនិចច ែមនេទ ? 

 
េចៗេយើង កំពុងេរៀនថ េពលពួកេគេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសមួយ េនះពួកេគក៏េ្រជើសលទធផល ផងែដរ ។ ថមីៗេនះ េច្រសី យុបួនឆន ំមន ក់របស់េយើង បន
បដិេសធមិនញំុ រេពល ង ច ។ ម្ដ យនងបនពនយល់ថ « ជិតដល់េពលចូលេគងេហើយ ។ េបើកូនេរ ើសយកករញំុ រេពល ង ច េនះកូន



 
 

េរ ើសយកកេរម៉ស្រមប់ជបែង្អម ។ េបើកូនេរ ើសយកករមិនញំុ រ េនះកូនេរ ើសយកករេទចូលេគងឥឡូវេនះ េ យពំុមនកេរម៉េទ » ។ េច្រសី
េយើងបនេឆ្លើយយ៉ងចបស់ថ « ខញុំចង់បនជេ្រមើសេនះ---េលង េហើយញំុកេរម៉ែតមួយមុខ េហើយមិនចូលេគងេទ » ។ 
 
េតើេយើង្របថន ថ ចេលង ញំុកេរមែតមួយមុខ មិនចូលេគង េហើយេចៀសផុតពីលទធផលទំង យ ដូចជ ករទទួល រមិន្រគប់្រគន់ េហើយ
អស់កម្ល ំងេនះឬ ? 
 
កនុងភពពិត េយើងមនជេ្រមើសអស់កលបែតពីរបុ៉េ ្ណ ះ ជេ្រមើសនីមួយៗមនលទធផលអស់កលបរបស់  ៖ េរ ើសេធ្វើ ម្រពះអងគសេ្រងគ ះៃនពិភពេ ក 
គឺេរ ើសជីវតិអស់កលបជមួយ្រពះ ឬេរ ើសេធ្វើ មពិភពេ ក គឺេរ ើសេដើមបីបំែបកខ្លួនេយើងេចញពី្រពះអស់កលបជនិចច ។ 
 
េយើងមិន ចេរ ើសេ យេជគជ័យ ទំងសុតថិភពៃនភពសុចរតិ និងទំងេ្រគះថន ក់ៃនភពខងេ កិយេនះបនេទ ។ ករេដើរឆ្លងកត់ភពខង
េ កិយ ចេមើលេទដូចជគម នេ្រគះថន ក់ ែតដូចជករែហលទឹក « ដ៏រកី យ » របស់ខញុំអញច ឹង ! 
 
ដូចជចរន្តទឹកែដល ចផ្ល ស់ប្ដូរដំេណើ រជីវតិ្រគួ រខញុំែដរ ចរន្តៃនភពខងេ កិយសព្វៃថងេនះ ទស នៈវជិជ ែដលបំភន់ ករបេ្រង នខុសឆគង និងភព
អសីលធម៌ដ៏សេមបើម ពយយមទញេយើងឲយឆង យ េហើយបំែបកេយើងអស់កលបជនិចច ពី្រគួ រ និង្រពះវរបិ សួគ៌េយើង ។ 
 
ពយករ ីអនកេមើលឆុត និងអនកទទួលវវិរណៈេនរស់របស់េយើង ទំងេមើលេឃើញ និងពយយម្រពមនេយើងពីចរន្តខងេ កិយដ៏បិុន្របសព្វ ែតេ្រគះ
ថន ក់ ែដលយយីេយើង ។ ពួកេ កអេញច ើញ េលើកទឹកចិត្ត បេ្រង ន រឮំក និង្រពមនេយើង េ យក្ដី្រស ញ់ ។ ពួកេ កដឹងថ សុតថិភពេយើងែផ្អក
េលើករេរ ើសេដើមបីេធ្វើ ម (1) ករយល់ដឹងមកពីករសិក ្រពះគមពីរ និងករអធិ ្ឋ ន្របចំៃថងរបស់េយើង (2) ករែណនំៃន្រពះវញិញ ណបរសុិទធ និង (3) 
ដំបូនម នដ៏ពយកររបស់ពួកេ ក ។ ពួកេ កដឹងថ សុវតថិភព និងអំណរដ៏មិនេចះចប់ មនែតកនុង និង មរយៈ្រពះអងគសេ្រងគ ះេយើង គឺ្រពះេយសូ៊វ្រគី
សទ និងកររស់េន មដំណឹងល្អ្រទង់បុ៉េ ្ណ ះ ។ ្រទង់បន្របកសថ « ខញុំជផ្លូវ ជេសចក្ដីពិត េហើយជជីវតិ េបើមិន មខញុំ េនះគម នអនក េទឯ្រពះ
វរបិ បនេឡើយ » ។3 

 
អំទបុងមនករលំបក និងទុកខេវទន បនទ ប់ពីស្រងគ មេនរសុ ី តូលី និងេស្វត  េរេ៉ឆតនីកូវ បនេរ ើសេសចក្តីសុចរតិជជងេសចក្ដីខង
េ កិយ ។ បនទ ប់ពីចូលរមួកនុង សនច្រក ពួកេគ្រតូវបនេគេបៀតេបៀន គត់្រតូវបនដកេចញពីមុខតំែណងេនកែន្លងេធ្វើករ ។ ែតេ យជំេនឿពួក
គត់បនគិតថ « ឥទបូវេនះ េយើងមនេពល្រគប់្រគន់កនុងករបេ្រមើ្រពះ » ។ ជេ្រចើនដង ពួកគត់ទទួលករគំ មកំែហង ែតពួកគត់បនេរ ើសយកករ
រស់េនកនុងដំណឹងល្អជចំណុចក ្ត លកនុងជីវតិពួកគត់ ។ េរេ៉ឆតនីកូវ  ្រតូវបនេ ជពួកចិតសិប ជតិរសុ ីដំបូងបង្អស់ ។ មរយៈជេ្រមើសរបស់
ពួកគត់ េរេ៉ឆតនីកូវ  បន្តេរ ើសយកជីវតិអស់កលប ។ 
 
េយើងទំងអស់គន ្របឈមនឹងទុកខលំបក ។ េយើងទំងអស់គន មនករលបួង ។ េយើងទំងអស់គន មនកំហុស ។ មិនែដលពិបកេពក ឬយឺតេពលេពក 
េដើមបីេធ្វើករេ្រជើសេរ ើស្រតូវេនះេទ ។ ករែ្របចិត្ត ជជេ្រមើស្រតឹម្រតូវដ៏សំខន់មួយ ។ 
 
្របធន េឌៀេថើរ េអស្វ អុជដូហ្វ បនបេ្រង នថ ៖ « កំហុសតូច ច និងករែបរេចញបន្តិចបន្តួចពីេគលលទធិៃនដំណឹងល្អៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ចនំ
មកនូវលទធផលដ៏េ កេ ដល់ជីវតិេយើង ។ េហតុេនះេហើយ សំខន់ៃ្រកែលងថ េយើង្រតូវ ក់វន័ិយផទ ល់ខ្លួនឲយបន្រគប់្រគន់ េដើមបីេធ្វើករែក
ត្រមូវដ៏មឺុងម៉ត់ និងភ្ល មៗ េដើមបី្រតឡប់មកផ្លូវ្រតូវវញិ េហើយកំុរង់ចំ ឬសងឃឹមថ កំហុសនឹងែកត្រមូវខ្លួន េនះ ។ េយើងកន់ែតពនយេពលករែកត្រមូវ
យូរបុ៉ ្ណ  ត្រមូវករៃនករផ្ល ស់ប្ដូរក៏ធំបុ៉េ ្ណ ះែដរ េហើយ ក៏្រតូវករេពលកន់ែតយូរេដើមបីែកត្រមូវែដរ---រហូតទល់ែតដល់ចំណុចែដល ចេកើតមន
មហន្ត យ » ។4 
 
្រពះពហុដ៏េម ្ត របស់្រពះអងគសេ្រងគ ះ តសនធឹងមកេយើងមន ក់ៗជនិចច ។5 េពលេយើងែ្របចិត្តេ យេ ម ះសម័្រគ និងេពញេលញ េនះេយើង ចបន
ករអភ័យេទសទំង្រសុង ពីកំហុសេយើង េហើយ្រពះអងគសេ្រងគ ះនឹងមិនចងចំអំេពើបបេយើងេទៀតេទ ។6 

 
កនុងករ យតៃម្លជេ្រមើសរបស់អនក និងលទធផលរបស់  េនះអនក ចសួរខ្លួនឯងថ ៖ 
 



 
 

• េតើខញុំកំពុងែស្វងរកករែណនំដ៏េទវភព មរយៈករសិក  និងករអធិ ្ឋ ន្របចំៃថងរបស់ខញុំេទ ឬខញុំបនេរ ើស េដើមបីរវល់េពក ឬមិនចប់ រមមណ៍ 
េហើយខញុំមិនបនយកេពលសិក ្រពះបនទូលៃន្រពះ្រគីសទ និងសនទនជមួយ្រពះបិ សួគ៌របស់ខញុំេនះ ? 
 
• េតើខញុំកំពុងេរ ើសេដើមបីេដើរ មដំបូនម នពយករេីនរស់ៃន្រពះ ឬខញុំកំពុងេដើរ មផ្លូវៃនេ កិយ និងគំនិតអនកដៃទែដលផទុយពីករពយករណ៍ ? 
 
• េតើខញុំកំពុងែស្វងរកករែណនំពី្រពះវញិញ ណបរសុិទធ ល់ៃថង កនុងអ្វីែដលខញុំេរ ើស េដើមបីគិត មន រមមណ៍ និងេធ្វើ ឬេទ ? 
 
• េតើខញុំេឈងៃដេទជួយ បេ្រមើ ឬ សេ្រងគ ះដល់អនកដៃទេ យខជ ប់ខជួនឬេទ? 
 
បងប្អូន្របុស្រសីជទី្រស ញ់របស់ខញុំ េជគ សនអស់កលបរបស់អនក នឹងមិនែមនជលទធផលេ យៃចដនយេនះេទ ែតេ យជេ្រមើស ។ មិនែដល
យឺតេពលេពក េដើមបីចប់េផ្ដើមេរ ើសយកជីវតិអស់កលបេនះេទ ! 
 
ខញុំែថ្លងទីបនទ ល់ខញុំថ េ យេ្រពះែផនករសុភមងគលដ៏មហិមរបស់្រពះវរបិ សួគ៌ េយើង មន ក់ៗ ច្រតូវបនឥតេខច ះ មរយៈដង្វ យធួនៃន្រពះេយសូ៊វ
្រគីសទ ។ េយើង ចរស់េនជមួយ្រពះវរបិ សួគ៌េយើងអស់កលបជនិចច ជមួយ្រគួ រេយើង េហើយទទួលអំណរដ៏េពញេលញ ។ ខញុំែថ្លងទីបនទ ល់ទំង
េនះ កនុង្រពះនមដ៏ពិសិដ្ឋៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ែម៉ន ។ 
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