
 
 

ចេ្រម ងែដលពួកេគមិន ចេ្រច ង 
េ យ ែអលេឌើរ ឃ្វីនធិន អិល ឃុក 
ៃនកូរ ៉មុៃនពួក វកដប់ពីរនក់ 
 

មនុស ជេ្រចើន្របឈមនឹងបញ្ហ ធំៗ ឬរហូតដល់ជេ កនដកមម កនុងជីវតិរែមង ្ល ប់េនះ ។ េយើងេឃើញពីគំរៃូនករលំបក និងទុកខេវទន 
េនទូទំងពិភពេ ក ។1 េយើងរជួំលចិត្តយ៉ងខ្ល ំងេ យរបូភពេលើទូរទស ន៍ ពីករ ្ល ប់ កររងទុកខធងន់ធងរ និងករអស់សងឃឹម ។ េយើងេឃើញជនជតិ
ជបុ៉នលំបកយ៉ងខ្ល ំងកនុងករតទល់នឹងករបំផ្លិចបំផ្ល ញេ យ រកររញជួ យដី និងរលកយក សូ៊ មិ ។ របូភពែដលេនមៃមកនុង រមមណ៍ ពីវនិស
កមមៃនអគរមជឈមណ្ឌ លពណិជចកមមពិភពេ ក ែដលេយើងបនរឮំកថមីៗេនះ គឺគួរឲយឈឺចប់ ស់នឹងទទួល រមមណ៍េនះម្ដងេទៀត ។ មនអ្វីមួយេធ្វើ
ឲយេយើងរជួំលចិត្ត េពលេយើងដឹងពីេ កនដកមមែបបេនះ ជពិេសសេពលែដលជនឥតេទសជអនករងទុកខ ។ 
 
ជួនកល េ កនដកមមទំងេនះជេរឿងផទ ល់ខ្លួន ស់ ។ កូន្របុស ឬកូន្រសី ្ល ប់ទំងេនេកមង ឬក្ល យជជនរងេ្រគះេ យជំងឺដ៏ វមួយ ។ 
ជីវតិរបស់ឪពុកម្ដ យជទី្រស ញ់្រតូវឆក់បត់េទ េ យទេង្វើដ៏េធ្វស្របែហស ឬេ យេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ។ េពល ក៏េ យែដលេ កនដកមម
េកើតេឡើង េយើងទួញយំ និងពុះពរេដើមបីស្រមលបនទុកគន េទវញិេទមក ។2 េយើងទួញេ កចំេពះេរឿងែដលនឹងមិនបនសេ្រមច និងេ្រពះចេ្រម ង
ែដលនឹងមិន្រតូវបនេគេ្រច ង ។ 
 
កនុងចំេ មសំណួរែដលអនកដឹកនំ សន្រចក្រតូវបនសួរញឹកញប់បំផុតេនះគឺ ៖ « េហតុអ្វី្រពះដ៏យុត្តិធម៌អនុញញ តិឲយករណ៍ ្រកក់េកើតេឡើង ជ
ពិេសសេលើមនុស ល្អ ? » « េហតុអ្វីអនកទំង យែដលសុចរតិ និងបេ្រមើ្រពះ មិនបនសេ្រងគ ះពីេ កនដកមមែបបេនះ ? » 
 
ថ្វីេបើេយើងមិនដឹង្រគប់ចេម្លើយទំងអស់ ែតេយើងពិតជដឹងពីេគលករណ៍សំខន់ៗ ែដលជួយេយើងឲយ្របឈមនឹងេ កនដកមមទំង យ េ យ
ជំេនឿ និងទំនុកចិត្ត ថមនអនគតដ៏ែចងចំងមួយ ែដល្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់េយើងមន ក់ៗ ។ េគលករណ៍សំខន់បំផុតមួយចំនួនគឺ ៖ 
 
ទីមួយ េយើងមន្រពះវរបិ េន ថ នសួគ៌ ែដល គ ល់ និង្រស ញ់េយើងផទ ល់ េហើយ្រជបដឹងឥតេខច ះ ពីកររងទុកខរបស់េយើង ។ 
 
ទីពីរ ្រពះ ជបុ្រ ្រទង់ គឺ្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ជអងគសេ្រងគ ះ និងអងគេ្របសេ ះរបស់េយើង ែដលដង្វ យធួនរបស់្រទង់ មិន្រតឹមែតផ្ដល់នូវេសចក្ដី 
សេ្រងគ ះ និងករេលើកតេមកើងបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតនឹងសងដល់ភពអយុត្តិធម៌ទំងអស់កនុងជីវតិផងែដរ ។ 
 
ទីបី ែផនករៃនសុភមងគលរបស់្រពះវរបិ  ស្រមប់កូនេច្រទង់ មិន្រតឹមែតមនជីវតិមុនែផនដី និងជិវតិរែមង ្ល ប់បុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទំងជីវតិអស់
កលបផងែដរ ែដលរមួមនករជួបជំុគន វញិដ៏អ ច រយ និងេ យសិររីងុេរឿង ជមួយអនកែដលបន ្ល ប់េទេហើយ ។ ្រគប់ទំងកំហុសនឹង្រតូវបនែកត្រមូវ 
េហើយេយើងនឹងេឃើញេ យភពជក់ចបស់ឥតេខច ះ និងេ យទស នវស័ិយ និងករយល់ដឹងែដលឥតខុសឆគងេ ះ ។ 
 
ពីទស នវស័ិយែដលមនក្រមិត របស់ពួកអនកែដលពំុមនករេចះដឹង ករយល់ដឹង ឬជំេនឿេលើែផនករ្រពះវរបិ ---ជអនកែដល្រគន់ែតេមើលពិភព
េ កេ យទស នវស័ិយៃនភពរែមង ្ល ប់ ជមួយនឹងស្រងគ ម ភពហឹង  ជំងឺ និងេសចក្ដី ្រកក់របស់ ---េនះជិវតិេនះ ក់ដូចជេ្រក ម្រកំ វកឹវរ 
អយុត្តិធម៌ និងគម នន័យ ។ អនកដឹកនំ សនច្រកបនេ្រប បេធៀបទស នវស័ិយេនះ េទនឹងមនុស មន ក់ ែដលកំពុងេដើរេទកនុងករសែម្ដងមួយែដល
មនបីឆក ។3 អនកទំង យែដលគម នករេចះដឹងពីែផនករៃន្រពះវរបិ  ពំុយល់ពីអ្វីែដលបនេកើតេឡើងេនឆកទីមួយេទ េពលគឺជីវតិមុនែផនដី 
និងេគលបំណងែដលមនេនទីេនះេទ េហើយេគក៏ពំុយល់ពីភពចបស់ ស់ និងេសចក្ដីសេ្រមចកនុងឆកទីបី ែដលជករបំេពញដ៏រងុេរឿងៃនែផនករ
ៃន្រពះវរបិ េនះេទ ។ 
 

មនមនុស ជេ្រចើនពំុេពញចិត្តែដលថ េ្រកមែផនករដ៏ជទី្រស ញ់ និងទូលំទូ យរបស់្រទង់ េនះពួកអនកែដលមនករលំបក េ យមិនែមន
មកពីកំហុសរបស់េគ គឺមិន្រតូវបន ក់ទណ្ឌ កមមេនចុងបំផុតេនះេទ ។4 

 

្របំមួយែខេទៀត នឹងជខួប 100 ឆន ំ ំងពីេ កនដកមមៃនករលិចកប៉ល់ទី នីក ។ ថ នភពដ៏ ្រកក់ជំុវញិ្រពឹត្តិករណ៏ដ៏គួរឲយខ្ល ចេនះ បនប៉ះ
ទងគិចយ៉ងខ្ល ំងដល់មនុស  អស់ជេ្រចើនឆន ំ ំងពី េកើតេឡើងមក ។ អនកផ ព្វផ យពីកប៉ល់ថមីដ៏្របណិត ែដលមនកំពស់ 11 ជន់ និង្របែវងជិតេសមើ



 
 

នឹង ងបល់ទត់បីេនះ5 បន្របកសហួសេហតុ និងមិន្រតឹម្រតូវអំពីសុវតថិភពរបស់កប៉ល់ ទី នីក េនកនុងម សមុ្រទែដលេពញេ យផទ ំងទឹក
កកេនះ ។ កប៉ល់េនះមិនសមនឹងលិចេទ ែតេពល បនលិចេទេ្រកមៃផទៃនផទ ំងទឹកកកកនុងម សមុ្រទ ត្លង់ទិច េនះ មនមនុស ជង 1,500 
នក់ បន ្ល ប់ ។6 
 

ករលិចកប៉ល់ ទី នីក  ជករេ្រប បេធៀបមួយ ស្រមប់ជីវតិ និងេគលករណ៍ជេ្រចើនៃនដំណឹងល្អ េនកនុងរេបៀបជេ្រចើន ។ ជគំរឥូតេខច ះមួយពី
ករលំបកៃនករ្រគន់ែតេមើលេ យទស នវស័ិយៃនជីវតិរែមង ្ល ប់េនះ ។ ករបត់បង់ជីវតិ លទធផលរបស់ គឺជភពមហន្ត យ ែត ជលកខណៈៃច
ដនយមួយ ។ ជមួយនឹងករ ្ល ប់ដ៏េ្រចើនកនុងស្រងគ មេ កពីរដង និងករ ្ល ប់មកពីករបំផ្ល ញអគរមជឈមណ្ឌ លពណិជចកមមពិភពេ ក ែដលេទើប
បនបញច ប់ខួបទី 10 េនះ េយើងបនេឃើញកនុងជំនន់េយើង ពីភពតក់ស្លុត ករឈឺចប់ និងបញ្ហ សីលធម៌ ជំុវញិេហតុករណ៏ែដលជផលៃនករេ្របើសិទធ
េ្រជើសេរ ើសខុស ។ េ យពំុគិតពីមូលេហតុ េនះមនផលពិបកយ៉ងខ្ល ំងដល់ ្រគួ រ មិត្តភ័ក្តិ និង្របជជតិទំង យ េ យ រលទធផលៃនេ ក
នដកមមទំងេនះ ។ 
 

ទក់ទងនឹងកប៉ល់ ទី នីក  េយើងបនេរៀនេមេរៀនជេ្រចើន អំពីភយន្ត យៃនភពេឆមើងៃឆម និងករេធ្វើដំេណើ រេលើទឹកដ៏មនេ្រគះថន ក់ និង « ថ្រពះមិន
េរ ើសមុខអនក េទ » ។7 អនកទំង យែដលពក់ព័នធគឺមកពីមនុស ្រគប់ជំពូក ។ អនកខ្លះជអនកមន និងលបីលបញ ដូចជ ចន យ៉កុប ស្ត័រ ែតក៏
មនពួកកមមករ ជនអេន្ត ្របេវសន្ត ្រស្តី កុមរ និង្រកុមករងរផងែដរ ។8 
យ៉ងេ ច ស់មនទំនក់ទំនងពីរករណីពីពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយ េទនឹងកប៉ល់ ទី នីក  ។ ទំនក់ទំនងទំងពីរេនះ បង្ហ ញពីករពិបករបស់
េយើងកនុងករយល់ពី ករ កលបង ទុកខេវទន និងេ កនដកមមទំង យ និងផ្ដល់ករយល់ដឹងថ េយើង ចជំនះករលំបកទំងេនះយ៉ង  ។ 
ទីមួយគឺគំរៃូនករដឹងគុណចំេពះពរជ័យែដលេយើងទទួល និងឧបសគគែដលេយើងេជៀសផុត ។ រមួមន លម៉ សូេណ ែដលេ្រកយមកបនបេ្រមើជ
អនកមនសិទធអំ ចទូេទមួយរបូ ។9 គត់ជ្របធនេស្ដករបស់ខញុំ េពលខញុំេកើតេនឡូហគិន រដ្ឋយូថហ៍ ។ ខញុំបនមនករសមភ សន៍ស្រមប់េបសកកមមខញុំ
ជមួយែអលេឌើរ សូេណ ។ េនេពលេនះ េបកខជនអនកផ ព្វផ យទំងអស់ ្រតូវសមភ សជមួយអនកមនសិទធអំ ចទូេទមួយរបូ ។ គត់ជឥទធិពលដ៏ 
អ ច រយមួយកនុងជីវតិខញុំ ។ 
 
េពល លម៉ ជយុវជនមន ក់ គត់មនមិត្តមន ក់ែដលមិនសូវសកមមកនុង សនច្រក េឈម ះ េ្រហ្វដ ។ ពួកគត់បនពិភក គន ជេ្រចើនពីករេចញ
េបសកកមម េហើយទីបំផុត លម៉ សូេណ បនលួងេ មេ្រហ្វដ ឲយេរៀបចំ និងបេ្រមើ ។ ពួកគត់ទំងពីរនក់្រតូវបនេ េទេបសកកមមអង់េគ្លស ។ 
េនចុងបញច ប់ៃនេបសកកមមរបស់ពួកគត់ែអលេឌើរ សូេណ ែដលជេលខេបសកកមម បនេរៀបចំករេធ្វើដំេណើ រ្រតឡប់េទសហរដ្ឋវញិ ។ គត់បនកក់
សំបុ្រតកប៉ល់ ទី នីក  ស្រមប់ខ្លួនគត់ េ្រហ្វដ និងអនកផ ព្វផ យបួននក់េទៀត ែដលបញច ប់េបសកកមមផងែដរ ។10 ដល់េពល្រតូវេធ្វើដំេណើ រ េ យ
េហតុផល មួយេនះ េ្រហ្វដ្រតូវពនយេពល ។ ែអលេឌើរ សូេណ បនលប់េចលសំបុ្រតទំង្របំមួយរបស់កប៉ល់ថមីដ៏្របណិតែដលេទើបេធ្វើដំេណើ រ
េជើងទីមួយរបស់ េនះ េហើយបនកក់សំបុ្រតកប៉ល់មួយេទៀត ែដលេចញេនៃថងបនទ ប់ ។11  

 
អនកផ ព្វផ យបួននក់េទៀត ែដលរេំភើបនឹងជិះកប៉ល់ ទី នីក  េនះបនបង្ហ ញករខកចិត្តរបស់េគ ។ ចេម្លើយរបស់ែអលេឌើរ សូេណ ្រសេដៀងគន េទ
នឹងដំេណើ រេរឿងរបស់យូ៉ែសប និងបង្របុសគត់េន្រសុកេអសីុប ែដលមនកត់្រ កនុងគមពីរ េ កុបបត្តិ ៖ « េតើេយើង្រតឡប់េទឯ្រគួ រេយើងយ៉ងេម៉ច 
េបើកេម្ល ះេនះមិនេទជមួយេយើងេនះ ? »12 គត់បនពនយល់ៃដគូគត់ថ ពួកេគមកអង់េគ្លសជមួយគន  េហើយគួរ្រតឡប់េទវញិជមួយគន ែដរ ។  
 
េ្រកយមក ែអលេឌើរ សូេណ បនដឹងពីករលិចកប៉ល់ ទី នីក  េហើយបននិយយេ យដឹងគុណេទ េ្រហ្វដ ែដលជមិត្តគត់ថ « អនកបនសេ្រងគ ះ
ជីវតិខញុំ » ។ េ្រហ្វដ បនេឆ្លើយថ « េទ េ យករបបួលខញុំឲយមកបេ្រមើេបសកកមមេនះ គឺឯងបនសេ្រងគ ះជីវតិខញុំវញិ » ។13 អនកផ ព្វផ យទំងអស់បនអរ
្រពះគុណ្រពះ ែដលបនករពរពួកេគ ។14 
 
ជួនកល ដូចករណី ែអលេឌើរ សូេណ និងមិត្តអនកផ ព្វផ យគត់ែដរ ពរជ័យអ ច រយមនដល់អនកទំង យែដលេ ម ះ្រតង់ ។ េយើងគបបីមនអំណរ
គុណស្រមប់ក្ដីេម ្ត ដ៏ទន់ភ្លន់ែដលមនកនុងជីវតិេយើង ។15 េយើងពំុបនដឹងពីពរជ័យជេ្រចើន ែដលេយើងទទួលពីមួយៃថងេទមួយៃថងេនះេទ ។ សំខន់
ៃ្រកែលងថ េយើង្រតូវមនវញិញ ណៃនករដឹងគុណកនុងចិត្តេយើង ។16 
 
្រពះគមពីរ្របប់ចបស់ ស់ថ អនកទំង យ ែដលសុចរតិ េដើរ ម្រពះអងគសេ្រងគ ះ និងរក បទបញញត្តិ្រទង់ នឹងបនចេ្រមើនេឡើងកនុងែដនដី ។ ធតុ
ដ៏ចំបច់មួយៃនករចេ្រមើនេឡើងគឺ្រតូវមន្រពះវញិញ ណកនុងជីវតិេយើង ។17 



 
 

េទះយ៉ង  ក៏ភពសុចរតិ ករអធិ ្ឋ ន និងភពេ ម ះ្រតង់ នឹងមិនផ្ដល់លទធផលរកី យជនិចចេនះេទ កនុងជីវតិរែមង ្ល ប់េនះ ។ មនុស ជេ្រចើន
នឹងជួបនូវករ កលបងយ៉ងខ្ល ំង ។ េពលករណ៍េនះេកើតេឡើង េនះករមនជំេនឿ និងែស្វងរកពរជ័យបព្វជិតភពគឺ្រតូវបន្របទនពី្រពះ ។ ្រពះ
អមច ស់បន្របកសថ « ពួកែអលេឌើរ...នឹង្រតូវបនេ  េហើយ្រតូវអធិ ្ឋ នឲយ េហើយ ក់ៃដេលើពួកេគ េ យនូវ្រពះនមរបស់េយើង េហើយេបើសិនជ
ពួកេគ ្ល ប់ េនះពួកេគនឹង ្ល ប់េដើមបីេយើង េហើយេបើសិនជពួកេគរស់ េនះពួកេគនឹងរស់េដើមបីេយើងែដរ » ។18 
 
មនព័ត៌មនជេ្រចើនអំពីពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយទីពីរ ែដលពក់ព័នធនឹងកប៉ល់ ទី នីក ថពំុបនមនទីបញច ប់ៃនជីវតិរែមង ្ល ប់េ យរកី យេនះ
េទ ។19 យេរន៉ ខ័រេប៊ត មន យុ 30 ឆន ំ ។ គត់ជភរយិ និងម្ដ យវយ័េកមងមកពីទី្រកុង្របូវ ៉ ូរដ្ឋយូថហ៍ ។ គត់មនេទពេកសលយល្ៗអ  ជជងគំនូរ 
និងអនកត្រន្តី គត់ក៏ជ្រគូបេ្រង ន និងជគ នុប ្ឋ យិកមន ក់ផងែដរ ។ េ យករ្រតូវករអនកជំនញែផនកេពទយបនទ ន់េនទី្រកុង ្របូវ ៉ ូេនះគត់បន
ចូលេរៀនវគគសិក ជំនញឆមប ្របំមួយែខ េនទី្រកុង ឡុងដុង ។ គត់មនបំណងជខ្ល ំង េដើមបីេធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្ដូរកនុងពិភពេ កេនះ ។ គត់មន
ករ្របុង្របយ័តន េចះគិតគូរ និងក្ល ន ។ មូលេហតុមួយែដលគត់បនេ្រជើសេរ ើសកប៉ល់ ទី នីក  េដើមបី្រតឡប់មកសហរដ្ឋវញិ គឺេ យ រគត់
បនគិតថអនកផ ព្វផ យនឹងេធ្វើដំេណើ រជមួយគត់ េនះនឹងរតិែតមនសុវតថិភពែថមេទៀត ។  
 

យេរន៉ ជ្រស្តីមន ក់កនុងចំេ ម្រស្តីមួយចំនួនតូច ែដលមិនបនរស់ នពីេ កនដកមមដ៏ ្រកក់េនះ ។ ្រស្តី និងកុមរភគេ្រចើន ្រតូវបនេគ ក់កនុង
ទូកសេ្រងគ ះ េហើយបនសេ្រងគ ះេនទីបំផុត ។ ពំុមនទូកសេ្រងគ ះេ្រចើន្រគប់្រគន់ស្រមប់្រគប់គន េនះេទ ។ ែតេគេជឿថ គត់មិនបនចុះេទកនុងទូក 
សេ្រងគ ះេទ េ យេ្រពះគត់បនេ្របើជំនញពិេសសរបស់គត់ ចូលរមួជួយអនកដំេណើ រជេ្រចើនេទៀតែដលមនរបួសេ យករប៉ះទងគិចនឹងផទ ំងទឹកកក
េនះ ។ 
 
មនករលំបកជេ្រចើន្របេភទ ។ ខ្លះផ្ដល់បទពិេ ធន៍ដ៏ចំបច់ដល់េយើង ។ លទធផលអវជិជមនកនុងជីវតិរែមង ្ល ប់េនះ មិនែមនជភស្ដុ ងៃនករខ្វះ
ក្ដីជំេនឿ ឬភពមិនឥតេខច ះកនុងែផនកររបស់្រពះវរបិ េន ថ នសួគ៌របស់េយើងេនះេទ ។ េភ្លើងរបស់ជងសំរង គឺជេភ្លើងពិត េហើយគុណភពៃនចរតិ
លកខណៈ និងភពសុចរតិ ែដលបនអភិវឌ មរយៈករឆ្លងកត់ទុកខេវទន ែដលេធ្វើឲយេយើងបនឥតេខច ះ េហើយបរសុិទធ និងេរៀបចំេយើងេដើមបីជួប
្រពះ ។ 
 
េពលពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ ជប់កនុងគុក លីបឺធី ្រពះអមច ស់បនមនបនទូលេទេ កថ េ្រគះធមមជតិជេ្រចើន ចេកើតមនដល់្របជជន ។ ្រពះ
អមច ស់បនមនបនទូលជែផនកៗថ « េបើសិនជ អនកេបះេទកនុងជំេ  េបើសិនជទឹករលកេបកបចទស់នឹងអនក េបើសិនជខយល់កួច្រតឡប់ជខម ំង
ស្រតូវដល់អនក ... េហើយអស់ទំងធនធតុ្របមូលគន ងំផ្លូវ ... ្រគប់ករណ៍ទំងេនះនឹងផ្ដល់ករពិេ ធន៍ដល់អនក េហើយនឹងេទជករល្អដល់អនកេទ
វញិ » ។20 ្រពះអងគសេ្រងគ ះបនបញច ប់ករែណនំរបស់្រទង់ថ ៖ « ៃថងរបស់អនក្រតូវបន ប់ទុក េហើយឆន ំរបស់អនកមិន្រតូវបន ប់ទុកជតិចេឡើយ េហតុ
ដូេចនះេហើយ ចូរកំុខ្ល ច ... តបិត្រពះ្រទង់នឹងគង់េនជមួយអនក ជេរៀងដ បតេទ » ។21 
 
ករលំបកខ្លះេកើតមកពីសិទធិេ្រជើសេរ ើសរបស់អនកដៃទ ។ សិទធិេ្រជើសេរ ើសគឺចំបច់ស្រមប់កររកីចេ្រមើន និងករអភិវឌ ន៍ខងវញិញ ណរបស់បុគគលមន
ក់ៗ ។ ចរយិ ្រកក់ជធតុៃនសិទធិេ្រជើសេរ ើស ។ េមទ័ព មរ ៉ៃូណ បនពនយល់េគលលទធិដ៏សំខន់េនះថ ៖ « ្រពះអមច ស់្រទង់្រទំ ពួកសុចរតិ្រតូវ ្ល ប់
បង់ េដើមបីេសចក្ដីយុត្តិធម៌របស់្រទង់ និងេសចក្ដីជំនំុជំរះរបស់្រទង់ ចធ្ល ក់មកេលើពួកទុចចរតិ » ។ គត់បននិយយយ៉ងចបស់ថ ពួកសុចរតិមិនបត់
បង់េឡើយ ែត « បនចូលេទកនុងទីស្រមកៃន្រពះអមច ស់ ជ្រពះរបស់ពួកេគ » ។22 ពួកទុចចរតិនឹង្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះករណ៍ ្រកក់ែដលេគេធ្វើ ។
23 
 
ករលំបកខ្លះេកើតមកពីករមិនេគរព មចបប់របស់្រពះ ។ បញ្ហ សុខភពែដលេកើតមកពីករជក់ េ្រគ ង្រសវងឹ និងថន ំេញ ន គឺគួរឲយតក់ស្លុត ។ ករ
ជប់កនុងគុក ែដលមកពីបទឧ្រកិដ្ឋែដលទក់ទងនឹងេ្រគ ង្រសវងឹ និងថន ំេញ ន ក៍មនេ្រចើនផងែដរ ។24 
 
ករេកើតមនជញឹកញប់ៃនករែលងលះគន េ យ រែតករផិតកបត់ ក៏មនេ្រចើនផងែដរ ។ ករ កលបង និងទុកខេវទនជេ្រចើន ចេជៀស ងបន 
េ យករេគរព មចបប់របស់្រពះ ។25 
 
សី  ) បនសំុេយើង ែដលជអនកផ ព្វផ យ ឲយទេនទញេសចក្ដីែថ្លងមួយ េដើមបីយកឈនះេលើករលំបកកនុងជីវតិរែមង ្ល ប់េនះ ។ « ពំុមនឱកស គម ន
ផលកមម គម នេជគ សន ែដល ចបេញច ស ឬ ងំ ឬ្រគប់្រគងករពលិកមមដ៏មុតមំៃនមនុស ែដលេពញេ យករ ំងចិត្តេឡើយ » ។26 
 



 
 

គត់បនទទួល គ ល់ថ េសចក្ដីែថ្លងេនះ មិន្រតឹមែតអនុវត្តបនចំេពះករលំបកទំងអស់ ែដលេយើងជួបេនះេទ ែត ពិតកនុងេរឿងខងវញិញ ណ ។ ខញុំ
មនអំណរគុណចំេពះដំបូនម នគត់ កនុងជីវតិខញុំ ។ មូលេហតុមួយអំពីករបត់បង់ជីវតិដ៏េ កេ  េនេលើកប៉ល់ ទី នីក  គឺមិនមនទូកសេ្រងគ ះ្រគប់
្រគន់ ។ ថ្វីេបើ េយើង្របឈមនឹងករ កលបងកនុងជីវតិេនះ ែតដង្វ យធួនរបស់្រពះអងគសេ្រងគ ះ ផ្ដល់នូវទូកសេ្រងគ ះស្រមប់មនុស ្រគប់គន  ។ ស្រមប់
ពួកអនកែដលគិតថ ករ កលបងែដលេគ្របឈម មិនយុត្តិធម៌ េនះដង្វ យធួនសងចំេពះ្រគប់ភពអយុត្តិធម៌កនុងជីវតិ ។27 
 
ករលំបកេ យែឡកមួយ ស្រមប់ពួកអនកែដលបនបត់បង់អនកជទី្រស ញ់ គឺេដើមបីេចៀស ងករគិតេ្រចើនេទេលើឱកសៃនករបត់បង់ទំង

យកនុងជីវតិេនះ ។ ជញឹកញប់ពួកអនកែដល ្ល ប់ ំងពីេកមង បនបង្ហ ញនូវសមតថភព អតថ្របេយជន៍ និងេទពេកសលយ ។ ជមួយនឹងករយល់
ដឹងមនក្រមិតរបស់េយើង េនះេយើងទួញេ ក េ្រពះេរឿងែដលនឹងមិនបនសេ្រមច និងេ្រពះចេ្រម ងែដលនឹងមិន្រតូវបនេគេ្រច ង ។ ករណ៍េនះ
្រតូវបនពណ៌ន ជករ ្ល ប់េទជមួយចេ្រម ងែដលេនែតេនកនុងខ្លួនអនក ។  
 
ចេ្រម ងកនុងករណីេនះ គឺជពកយេ្រប បស្រមប់សក្ដ នុពល ក៏េ យែដលមិនបនបំេពញ ។ មនុស ខ្លះបនេរៀបចំ្រគប់្រគន់ ែតពំុបនមនឱកស
េដើមបីបំេពញអ្វីែដលេគបនេរៀបចំ េនកនុងភពរែមង ្ល ប់ ។28 កំ ពយលបីមួយែដល្រតូវបនេគដក្រសង់េ្រចើនបំផុត គឺកំ ពយទួញេ ក ែដល្រតូវ
បនសរេសរ េ យ ថូម៉ស េ្រគ កនុងទីធ្ល ្រពះវ ិ រេនជនបទមួយ ឆ្លុះបញច ំងពីឱកសែដលបត់បង់ែបបេនះ ៖ 
 
បុបផ ជេ្រចើនរកីសគុសស គ យ ែតគម នអនកេឃើញ 
េហើយេចលស្រមស់កនុងេវេយៃន លខ ច់ ។29 
 
ឱកសែដលបត់បង់ ចទក់ទងេទនឹង្រគួ រ ករងរ េទពយេកសល បទពិេ ធន៍ ឬអ្វីេផ ងៗេទៀត ។ ឱកសទំងអស់េនះ្រតូវបនកត់ខ្លី ដូចកនុង
ករណីបង្រសី ខ័រេប៊ត អញច ឹង ។ មនចេ្រម ងែដលគត់មិនបនេ្រច ង និងសក្ត នុពលែដលគត់មិនបនបំេពញកនុងជីវតិរែមង ្ល ប់េនះ ។ ែតេ យករ
េមើល មរយៈទស នៈវស័ិយដ៏ទូលំទូ យ និងចបស់ ស់ៃនដំណឹងល្អ ជំនួសឲយទស នៈវស័ិយដ៏មនក្រមិតៃនជីវតិរែមង ្ល ប់េនះ េយើង គ ល់ពី
រង្វ ន់ដ៏អស់កលបដ៏អ ច រយ ែដលបនសនយេ យ្រពះវរបិ ជទី្រស ញ់ កនុងែផនករ្រទង់ ។  
 
ដូចែដល វក បុ៉ល បនបេ្រង នថ « េសចក្ដីែដលែភនកេមើលមិនេឃើញ ្រតេចៀកមិនែដលឮ េហើយចិត្តនឹកមិនែដលដល់ គឺេសចក្ដីេនះឯងែដល្រពះ
បនេរៀបចំទុក ស្រមប់ពួកអនកែដល្រស ញ់្រទង់ » ។30 ឃ្ល មួយពីទំនុកតេមកើងដ៏ពិេ ះរបស់េយើង ផ្ដល់នូវករកំ ន្តចិត្ត ករលួងេ ម និងទស នៈ 
វស័ិយដ៏ចបស់ ស់ថ  ៖ « េហើយ្រពះេយសូ៊វ ចឮចេ្រម ង ែដលខញុំមិន ចេ្រច ង » ។31 
 
្រពះអងគសេ្រងគ ះមនបនទូលថ ៖ « េហតុដូេចនះេហើយ ចូរឲយចិត្តអនកបនក ន្ត ... ។ ចូរបង្អង់សិន ឲយបនដឹងថ េយើងជ្រពះ » ។32 េយើងមនករសនយ
្រទង់ ែដលេយើង នឹងេ្រច ងជមួយកូនេចេយើងេ យ « ចេ្រម ងទំង យអំពីេសចក្ដីអំណរដ៏អស់កលបអស់កលជនិចច » ។33  
 
កនុង្រពះនមៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ែម៉ន ។ 
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