
ការដ ើរដោយដេចក្ដជីំដ ឿ 

 

ដ េះគឺជាដេចក្ដីអធិប្បាយ ដ លដចក្ចាយដោយដោក្គ្គូគង្វា ល Richard Caldwell ដៅ

ថ្ងៃពុធ ទ២ី៤ ដែក្ញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ ដៅគ្ក្មុជំ ំុ Founders Baptist Church។ 

 

២កូ្រ ិងូេ ជំពូក្ ៥ គជឺាក្ដ ែងដ លដយើង ឹងេិក្ាគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ ដៅដេោោៃ ចដ េះ។ ២ក្ូរិ ងូេ 

ជំពូក្ទី៥ េមូអា ែ៦-៨។ យប្បដ់ េះដយើង ឹងដដដ តេំខា ់ដលើែ៧ ប្ប ុដ ដេូមដយើងចាប្បដ់្ដើមអា ពី៦មក្។ 

 ូដចនេះ ដយើងែុ្ំមា ចិតតដជឿជាក្់ជា រាប្ប ដ ើយ ងឹថា ដ លដយើងែុ្ដំៅក្នុងរូប្បកាយដ េះ ដ េះដយើងែុ្ំដៅ

ឃ្លែ តពីគ្ពេះអមាា េ់ ៧  បតិដយើងែុ្ំដ ើរដោយជំដ ឿ មិ ដម ដោយដមើលដ ើញដទ ៨  ូដចនេះ ដយើងែុ្ំមា 

ចិតតដជឿជាក្់ ដ ើយក្៏េុែចិតតេ ូដចញពរីូប្បកាយដ េះ ដៅដៅជាមួយ ឹងគ្ពេះអមាា េ់ជាជាង។  

ែ៧ដចងថា  បិតដយើងែុ្ំដ ើរដោយជំដ ឿ មិ ដម ដោយដមើលដ ើញដទ។  

 

េូមដយើងបា េូមគ្ពេះពររប្បេគ់្ពេះថ្ ដយើងចំដ េះគ្ពេះប្ប ទូលដ លគ្តូេអធិប្បាយដៅដេោយប្បដ់ េះ។ 

ឱគ្ពេះេប្បិតាថ្ ដយើងែុ្ំដ លគង់ដៅស្ថា  េួគ៌ដអើយ ទូលប្បងគំដយើងែុ្មំា ដេចក្ដីអំណរដៅក្នុងចិតត ដៅែ

ណៈដពលដ លទូលប្បងគំដយើងែុ្បំា ជួប្បជុំគ្នន ដៅដេោោៃ ចដ េះ។ ជាការ ៏ណាេ់ដ លបា ជួប្បជុំជាមួយរា

ស្ដេដ រប្បេ់គ្ទង់់។ ជាការ ៏លអដ លបា ដគ្ចៀងចំដរៀងេរដេើរគ្ទង់។ ជាការ ៏លអដ លបា ប្បង្វា ញ ូេការអរ

គ្ពេះគុណ  ិងប្បង្វា ញ ូេដេចក្ដីអំណរ ជាដេចក្ដីអំណរដ លទូលប្បងគំដយើងបា ស្ថគ លគ់្ពេះរាជបុ្បគ្តារប្បេ់

គ្ទង។់ ដៅយប្បដ់ េះ ឱគ្ពេះអមាា េដ់អើយ ទូលប្បងគំដយើងែុ្ំបា មក្ដ ើមបីស្ថដ ប្បព់ីគ្ទង។់ គ្ទងប់ា មា ប្ប ទូល

ដ ើយ។ អាដី លក្ូ ដទើប្បដតបា អា ដ េះគឺជាគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ទង់។ដ ើយទូលប្បងគំេូមគ្ពេះអងគបា ចដគ្មើ 

ក្ំោំងទូលប្បងគំដយើងែុ្ំដ ើមបី ឹងអាចទទួលបា  អាចយល់បា  ដ ើយប្បំដែ េ់ប្បំដគ្ប្បចិតតទូលប្បងគំដយើងែុ្ំ

ដោយគ្ពេះប្ប ទូលដ េះ្ងដ រ។ គ្ពេះអមាា េ់ដអើយ បំ្បដែ េ់ជីេិតរប្បេទ់ូលប្បងគំដយើងែុ្ំដោយអាីដ លទលូប្បងគំ

ដយើងែុ្ំ ឹងឮដៅយប្ប់ដ េះ។ េូមប្បង្វា ញឥទធិឫទធិរប្បេគ់្ទងដ់ៅដពលប្ប ដិចដទៀតដ េះ។ េូមប្បង្វា ញឥទធិឫទធិ

រប្បេគ់្ទងដ់ៅក្ដ ែងដ េះក្នុងចំដណាមប្បងប្បអ ូទំងអេ់គ្នន ដ េះ ដ ើយដធាើការមួយដៅក្នុងជីេិតដ លមា ដត

គ្ពេះអងគ ម៏ា គ្ពេះជ មគងដ់ៅប្ប ុដណាណ េះដទើប្បអាចព យលប់ា ។ គ្គប់្បការទំងអេ់ដ េះទូលប្បងគំដយើងទូលេូម

ដោយដៅក្នុងគ្ពេះ មគ្ពេះដយេ ូេ។ អាដម  ។ 

 

មិ មា  ក្យឥតគ្ប្បដោជ ណ៍ាដៅក្នុងប្បទគមពីរដ ើយ។ គ្គប្បទំ់ងគ្ពេះប្ប ទូលេុទធដតគ្តូេបា ដធាើដតេដ រួចជា 

ដគ្េច។ គ្គប់្បទំងគ្ពេះប្ប ទូលេុទធដតគ្តូេបា េំរងដ់ ើង មា  ័យថាគ្គប្ប់ទំងគ្ពេះប្ប ទូលេុទធដតប្បរិេុទធ។ 

គ្គប្ប់ទំងគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះេុទធដតមា ក្ំណប្ប់គ្ទពយ ៏ ួេគ្ប្បមាណ។ ដតើប្បងប្បអ ូបា ឈប្បប់្ប ដិចដ ើយជី

ក្រក្ក្ំណប្បគ់្ទពយដ េះដៅក្នុងគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះដ រឬដទ? ដ េះគឺជាអាីដ លប្បងប្បអ ូក្ំពុងដតកា ដ់ៅក្នុងថ្ 



ដ េះដ ើយ ដម ដទ? គជឺាគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ? ែំុ្ដជឿជាក្់ថា គ្ប្បេិ ដប្បើប្បងប្បអ ូជីក្រក្អាីមួយដៅខាង

ដគ្កាយ្ទេះរប្បេ់ប្បងប្បអ ូដៅថ្ងៃដេអ ក្ដ េះ ដ ើយគ្ស្ថប់្បដតប្បងប្បអ ូជីក្បា អាីមួយដ ល George 

Washington បា េរដេរ ដ េះប្បងប្បអ ូ ឹងឲ្យតថ្មែវាជាមិ ខា ។ ប្បងប្បអ ូ ឹង ិោយថា “អូ! ដ េះគឺឯក្

ស្ថរមួយដ ល George Washington បា េរដេរ"។  

 

ដតអាីដ លប្បងប្បអ ូមា ដៅក្នុងថ្ យប្បដ់ េះគឺជាគ្ពេះប្ប ទូលដ លគ្ទងប់្បណាដ លឲ្យេរដេរ។ ដ េះគឺជាគ្ពេះ

ប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះអាទិក្រ។  ូដចនេះចូរដយើងជីក្ក្កាយគ្ពេះប្ប ទូលដ េះចុេះ។ 

 

គ្ពេះគមពីរេុភាេិត 30:5 ដចងថា "គ្គប់្បទំងគ្ពេះប្ប ទូលថ្ គ្ពេះ េុទធដតប្បរិេុទធ គ្ទងជ់ាដែល  លអ់េ់អនក្

ដ លពឹងគ្ជក្ក្នុងគ្ទង"់។ ដតើប្បងប្បអ ូមិ គ្េឡាញ់ទំ ក្់ទំ ងដប្បប្បដ េះដទឬ? គ្គប្ប់ទំងគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ

េុទធដតពិតគ្តង់ ឬគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ទងេ់ុទធដតគ្តូេបា េំរងដ់ ើងឬគ្តូេបា ដធាើដតេត រួចជាដគ្េច។ គ្ទងជ់ា

ដែល ល់អេ់អនក្ណាពឹងគ្ជក្ក្នុងគ្ទង់។ គ្ពេះេិញ្ញា ណប្បរិេុទធក្ំពុងដតមា ប្ប ទូលមក្កា ់ដយើងរាលគ់្នន ថា 

“អនក្រាលគ់្នន ដតងដតមា េុេតាិភាពជា ិចាក្នុងការដ លអនក្រាលគ់្នន ដជឿដលើគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ”។ អេអ់នក្

ដ លពឹងគ្ជក្ក្នុងគ្ទង ់អេ់អនក្ដ លដជឿ ល់គ្ពេះប្ប ទូលគ្ទង ់អនក្ទំងដ េះ ងឹមា េុេតាិភាព។  

  

គ្នម  អាីដ លដចញមក្ពគី្ពេះឱេឋ រប្បេគ់្ពេះដ លថាមិ េំខា ់ ិងមុឹងមា ត់ដ េះដទ ទំងអេ់េុទធដតពិតគ្តង់ 

គ្គប្ប់លក្ខណ៍ តគ្មូេឲ្យស្ថដ ប្បប់្បង្វគ ប្ប់តាម គួរទុក្ចិតតទំងគ្េុងដ ើយេំខា ់ប្បំ្ុត។ មិ មា ការ ិោយជា

ឥតគ្ប្បដោជ ៍ណាមួយដៅក្នុងប្បទគមពីរដទ។ ដ េះជាមូលដ តដុ លែុ្ចំាប្ប់អារមមណ៍ោ ងខាែ ំងដៅដពល

ដ លែុ្មំក្ឯគ្ពេះប្ប ទូល ៏េុីជំដៅទំងឡាយណាដ លពុំេូេេំខា ់ក្នុងប្បទគមពីរ។ អនក្ ិព ធ អនក្េរដេរ

បា ែដំធាើក្ិចាការដ េះ ដ ើយប្បដងកើតជាក្រណីមួយដ ើង ដ ើយគ្នត់ក្ំពុងដតប្បង្វា ញពីការដេក្ដញក្មួយ គ្នត់

ក្ំពុងដត ំដយើងឆ្ែងកាត ់ឹងរដប្បៀប្បថ្ ការគិតមួយ ដ ើយប្ប ទ ប់្បមក្ហាក្់ប្ប ីូចជាគ្នត់ ិោយប្បង្វគ ប្បម់ក្

ដយើងរាល់គ្នន ឲ្យដធាើតាមថា “ដ េះជាគំ ិតមួយ ដ េះជាដគ្នលការណម៍ួយេំរាប់្បការរេ់ដៅ"។ ដ ើយគ្នត់បា 

 ិោយប្បញ្ាូល ក្យដ េះដៅក្ណាដ លការដេក្ដញក្រប្បេគ់្នត់។ វាគួរឲ្យចាប្បអ់ារមមណ៍ដម ដទ ចំដ េះែុ្ំ 

ដ ើយដ េះជាអាីដ លដយើងមា ដៅក្នុងែ៧។ វាជាគំ ិតមួយដៅចំក្ណាដ លថ្ គ្ប្បដោគពីរ។ ែ៦ “ដយើងែុ្ំ

មា ចិតតដជឿជាក្់ជា រាប្ប”។ ែ៨ “ ូដចនេះ ដយើងែុ្ំមា ចិតតដជឿជាក្់”។ ដ ើយដៅែ៧ដ លជាែក្ណាត លថ្ ការ

ដេក្ដញក្ដ េះ គ្នតប់ា  ិោយថា “ បិតដយើងែុ្ំដ ើរដោយជំដ ឿ មិ ដម ដោយដមើលដ ើញដទ”។  

 

ពិតជាេំខា ់ណាេ់ដ លដយើងយល់ថាេំ ីទំងអេ់ដ េះមិ ដម ជាដេចក្ដីប្បដ ាមដ លមិ មា ស្ថរៈ

េំខា ់ដ េះដទ ពដីគ្ េះេ ំីទំងដ េះមិ មា  ័យថា មិ េូេេំខា ់ដ េះដទ។ ជាញឹក្ញាប្ប់  ក្យទំងអេ់

ដ េះហាក្់ ូចជាមិ េូេេំខា ់ពីដគ្ េះថា អនក្ណាៗក្៏ស្ថគ ល់ចាេ់ពី ក្យទំងដ េះ។ ដគ្នលការណ៍ដ ល

គ្តូេបា ោក្់ប្បញ្ាូលដ េះ ជាមា  ិេស័យជាមួលោឋ  គ្គឹេះ។ ដ ើយដគ្នលការណ៍ដ េះដតងដត ក្់ព័ ធជា ិចា



ជាមួយអាីដ លគ្នត់ក្ំពុងដតពិភាក្ា។ ដគ្នលការណដ៍ េះមា  ិេស័យជាមូលោឋ   ៏េំខា  ់ដ ើយគ្ប្បដ ល

ជាអាីមយ ងដ លគ្នត់បា  ិោយដគ្ចើ  ងដៅកា ់ប្បណាដ ជ ទំងអេ់ដ េះ។ ជាអាីមយ ងដ លគ្នត់បា 

ប្បដគ្ងៀ ជាញឹក្ញាប្បព់ីមុ រួចមក្ដ ើយ ដ ើយគ្នត់គ្គ្ន ដ់តរំលឹក្ ល់ពួក្ដគអំពកីារដ េះប្ប ុដណាណ េះ។ ហាក្់ ូច

ជាគ្នតក់្ំពុងដត ិោយថា “ដយើងទំងអេ់គ្នន ចងចំាពីការទំងអេ់ដ េះដ ើយ ដម ដទ? អនក្ទំងអេគ់្នន

បា ដរៀ ពីការដ េះដ ើយ ដម ដទ? ការទំងអេដ់ លដយើងក្ំពុងដត ិោយ ដតើមិ ប្បង្វា ញពីដេចក្ដីពិត 

ដគ្នលការណ ៍ដ លដយើងដ ើរដោយជំដ ឿ មិ ដម ដោយការដមើលដ ើញដទ ដម ដទ?” 

េំ ីដ េះជារប្បេគ់្ប្បធា ប្បទេំខា ់។ គ្ប្បធា ប្បទេំខា ់ដ េះវាប្ប ដរ ូត ល់ជំពូក្៤ ែ១ ដ ើយវាជាគ្ប្បធា 

ប្បទដ លតថ្មែណាេ់។  

ដៅក្នុងែ១ថ្ ជំពូក្៤ ចូរគ្ក្ដលក្ដមើលងយដគ្កាយដៅទីដ េះ។ ស្ថេក្ ប្ប លុ េរដេរថា “ ូដចនេះ ដ លមា 

ការង្វរដ េះ ដ េះដយើងែុ្ំមិ ណាយចិតតដ ើយ តាមខាន តថ្ ដេចក្តីដមតាត ក្រុណា ដ លដយើងែុ្ំទទួលមក្”។ 

គ្នត់ ិោយថា ដយើងមិ ណាយចិតតដទ។ ដ តអុា ីដៅ ប្ប ុល? ដ តុអា ីបា ជាដយើងមិ ណាយចិតត? ដ តអុា ី

បា ជាអនក្រាល់គ្នន មិ ណាយចិតត? គ្នតប់ា គ្បាប្បដ់យើងដៅែ១-៦ ថា ពដីគ្ េះគ្នត់ចូលរួម ឹងព័ ធក្ិចាថ្ 

ដេចក្ដីដមតាត ក្រុណា។ ដយើងទំងអេ់គ្នន ដទ ល់គឺជាឧប្បក្រណថ៍្ ដេចក្ដីដមតាត ក្រុណាដ លគ្ប្បក្ប្បដោយ

អំណាច ិង ំឲ្យបា ដេចក្ដីេដស្ដង្វគ េះរប្បេគ់្ពេះ ដ ើយឥ ូេដ េះដយើងក្ំពុងដតចូលរួមដៅក្នុងព័ ធក្ិចាថ្ 

 ំណឹងលអ ដយើងក្ំពុងចូលរួមដៅក្នុងការគ្គប្ប់គ្គងគ្គប្ប់ក្ិចាការដ លពឹងទំងគ្េុងដលើប្បំណងគ្ពេះ ឫទ័យ

ថ្ គ្ពេះ ដ៏ រដពញដៅដោយដេចក្ដីដមតាត ក្រុណាមួយអងគ។ ដយើងបា ទទួលដេចក្ដីេដស្ដង្វគ េះ ិងព័ ធក្ចិាដ េះ

ដោយស្ថរដតដេចក្ដីដមតាត ក្រុណារប្បេគ់្ពេះជាមាា េ់។ ដ ើយដោយដេចក្ដីដមតាត ក្រុណាដ េះដទៀត ដយើង

ដ ើញមា លទធ្លដៅក្នុងព័ ធក្ិចាដ េះ។  ូដចនេះដយើងមិ មា ការបាក់្ទឹក្ចិតតដទដៅដពលដយើងកំ្ពុងដត

គ្ប្បកាេពីគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេ់គ្ពេះ។ ជួ កាលដៅដពលដ លដយើងមិ ដ ើញម ុេសដឆ្ែើយតប្បក្នុងដេចក្ដីជំដ ឿ

ចំដ េះអាីដ លដយើងបា គ្ប្បកាេ ដយើង ឹងមិ ធាែ ក្់ទឹក្ចិតតដទ ពីដគ្ េះដយើងបា យលថ់ា ដេចក្ដទំីងអេ់

ដ េះពឹងដលើដេចក្ដីដមតាត ក្រុណា  ិងការគ្គប្ប់គ្គងរប្បេគ់្ពេះជាមាា េ់។ 

 

ប្ប ទ ប្បម់ក្ដៅក្នុងែ៧ ប្ប ុលបា  ិោយថា ដៅក្នុងជំពូក្៤ ដ ល "ដយើងមា គ្ទពយេមបតតិដ េះដៅក្នុងភាជ

 ៈ ។ី ដយើងមា គ្ទពយេមបតតិដ េះដៅក្នុងភាជ ៈ ី។ ដ តុអាបីា ជាគ្ពេះជាមាា េ់ដធាើដប្បប្បដ េះ ប្ប ុល? ប្បងប្បអ ូ

ដ ើញដ ើយ គ្ទងប់ា ដគ្ប្បើម ុេសទ ់ដែាយដ ើមបីប្បង្វា ញថា អំណាចជារប្បេ់្ ងគ្ពេះជាមាា េ់ មិ ដម ជា

រប្បេដ់យើងដទ។ ដ េះគឺជាអាីដ លគ្នតព់ យលដ់ៅក្នុងែ៧ លែ់១៥។ ដៅក្នុងពួក្បាេប្បំដរើថ្ គ្ពេះប្ប ទូល ប្បង

ប្បអ ូដ ើញដេចក្ដីទ ់ដែាយ។ ដៅក្នុងពួក្បាេប្បំដរើថ្ គ្ពេះប្ប ទូល ប្បងប្បអ ូដ ើញពីដេចក្ដីស្ថែ ប្ប់។ ប្ប ុដ តដៅ

ក្នុងលទធ្លថ្ គ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ ប្បងប្បអ ូដ ើញម ុេសមក្ឯជីេិត េិញ។  ដូចនេះដៅដពលដ លដេចក្ដី

ដមតាត ក្រុណាថ្ គ្ពេះក្ំពុងដធាើការដៅក្នុងការគ្ប្បកាេគ្ពេះប្ប ទូល គ្ពេះជាមាា េប់ា េំដរចឲ្យដក្ើតដ ើងដៅក្នុង

រដប្បៀប្បមួយរួចដគ្េចដៅដ ើយ គគឺ្ទងប់ា ដគ្ប្បើដយើងរាលគ់្នន ដៅក្នុងរដប្បៀប្បមួយដ លដេចក្ដីក្ំដស្ថយ



រប្បេដ់យើងោក្់តាំងប្បង្វា ញពអីំណាចគ្ពេះដចស្ថដ រប្បេគ់្ពេះជាមាា េ់។ ដ េះជាមូលដ តុដ លដយើងមិ 

ណាយចិតត។ 

 

ប្ប ទ ប្បម់ក្េូមប្ប តដៅដគ្កាមដទៀត ដៅែ១៦ថ្ ជំពូក្៤។ ដតើគ្នត់បា  ិោយមដងដទៀតថាោ ង ូចដមដច? 

គ្នត់ ិោយថា  ូដចនេះដយើងែុ្មំិ ណាយចិតតដ ើយ។" ដ តអុា ីដៅប្ប ុល? ដ តុអា ីបា ជាដោក្មិ ណាយ

ចិតត? គពឺីដគ្ េះ ប្បងប្បអ ូដ ើញដ ើយថា អាដី លក្ំពុងដធាើការដៅក្ដ ែងដ លប្បងប្បអ ូដ ើញដ េះមិ ដម ជា

ចុងប្បញ្ាប្ប់ដ េះដទ។ ដយើងមិ ណាយចិតតពីដគ្ េះដយើងបា យល់អាីមយ ងថា មា  

 ិេសយ័មួយ ៏ស្ថម  មិ  ល់ដ លគ្ពេះបា តាងំដ ើងេំរាប់្បជីេិតដ លដយើងក្ំពុងរេ់ដៅជាអនក្ដជឿដៅ

េម័យដ េះ។ ពិតដម ដ ើយ ដ េះជាការពិត លព់ួក្ស្ថេក្្ងដ រដៅដពលពួក្ដគប្បំដរើ ល់គ្ពេះប្ប ទូលថ្ ព្

រេះ។ ពួក្ដយើងជា ិេស័យ ៏ស្ថម  មិ  ល់ដ លមា ជីេិតមួយ  ូចជាកាលពីេម័យមុ ដ រ។ ឧទ រណ៍អំពី

ដេចក្ដីទុក្ខលំបាក្។ េមូដមើលដៅែ១៦។ ដ តដុ េះដយើងែុ្ំមិ ណាយ ចិតតដ ើយ ប្ប ុដ ត ដទេះដប្បើម ុេស

ខាងដគ្ៅរប្បេដ់យើងែុ្ំ ក្ពំុងដតពុក្រលួយដៅក្ព៏ិតដម  ដតដៅខាងក្នុងក្ំពុងដតដក្ដគ្ប្បជាងមីដ ើងរាល់ថ្ងៃជា

 ិចា េញិ ១៧  បិតដេចក្តទីុក្ខ លំបាក្ោ ងគ្ស្ថលរប្បេដ់យើងែុ្ំ ដ លដៅដតមួយដលែតដ េះ ដ េះប្បដងកើតឲ្យ

ដយើងែុ្ំមា េិរើលអោ ងធៃ ់ដលើេលប្ប ់ ដ៏ៅអេ់ក្លបជា ិចា េញិ ។  

ែុ្ំចង ់ិោយថា វាដមើលដៅហាក្ ់ូចជាដេចក្ដីទុក្ខលំបាក្ដៅដពលប្បចាុប្បប នដ េះ។ វាជាដេចក្ដីទុក្ខលំបាក្ 

ប្ប ុដ តដយើងមិ អាចយល់ពវីាបា ។ ប្ប ដុ តវាគ្ស្ថលដ ើយដៅដតមួយដលែតប្ប ុដណាណ េះ ដ ើយេិរើលអដលើេលប្ប់

ជាងអាីដ លដយើងរងទុក្ខ។ 

 

ប្ប ទ ប្បម់ក្គ្នត់ ិោយដៅែ១៨ថា ដោយដយើងែុ្ំមិ រាប់្បអា  រប្បេដ់ លដមើលដ ើញដ ើយ គរឺាប់្បអា 

ដតរប្បេដ់ លដមើលមិ ដ ើញ េញិ  បិតរប្បេដ់ លដមើលដ ើញ ដ េះេា ិតដេា រមិ យូរប្ប ុ ម  ដទ ដតឯរប្បេ់

ដ លដមើលមិ ដ ើញ ដ េះដៅេា ិតដេា រអេ់ក្លបជា ិចា េញិ។ 

ដ េះជាមូលដ តដុ លដយើងមិ ណាយចិតតពីដគ្ េះអាីដ លដយើងដមើលដ ើញដ េះមិ ដម ជាទីប្បញ្ាប្បដ់ េះ

ដទ។ ដ េះមិ គ្គ្ន ់ដតជាការពិតអំពដីេចក្ដីទុក្ខលំបាក្ប្ប ុដណាណ េះដទ វាក្៏ពិតអំពី្ ទេះរប្បេដ់យើងដៅដពលប្បចាុប្បប ន

ដ េះ ិងក្ដ ែងដ លដយើងរេដ់ៅរ ូតអេ់ក្លប្ងដ រ។ 

 

2 ក្ូរិ ងូេ 5:1-5, ពីដគ្ េះដយើងែុ្ំ ងឹថា ដប្បើគ្តស្ថលដ លជាទីលំដៅរប្បេដ់យើងែុ្ំ ដៅដ្  ដី េះ គ្តូេ

ប្បំដែ ញដេោណា ដ េះដយើងែុ្មំា  េមិា ១ ដ លមក្ពគី្ពេះ មិ ដម ដធាើ ឹងថ្ ដទ គដឺៅដលើស្ថា  េួគ៌ េញិ ជា

 េមិា ដៅជាប្ប់អេ់ក្លបជា ិចា  បិតដៅក្នុងគ្តស្ថល ដ េះ ដយើងែុ្ដំតងដតងៃរូ ដោយេង្វា ត ឹងចងគ់្ប្បោប្ប់

ែែួ  ដោយទីលំដៅរប្បេ់ដយើងែុ្ំ ជាទីលំដៅដ លមក្ពសី្ថា  េួគ៌ណាេ់ ឲ្យដតដយើងែុ្ំបា គ្ប្បោប្បែ់ែួ ចុេះ 

ដ ើមបីក្ុឲំ្យមា ដ ើញដយើងែុ្ដំៅអាគ្កាតដ ើយ។ គ្នត់ប្ប តពិពណ៌ អំពីដេចក្ដីេ យ ៏មា ដ រដពញ

ដោយេិរើលអដ េះថា ដេចក្ដីដ លដតងដតស្ថែ ប្បគ់្តូេបា ដលប្បដោយដេចក្ដីដ លមិ ដចេះស្ថែ ប្ប ់េិញ។ គ្ពេះជា



មាា េ់បា គ្ប្បទ រប្បេប់្បញ្ញា ំចិតតដ េះដៅក្នុងែ៥។  បិតដយើងែុ្ំដ លដៅ ក្នុងគ្តស្ថលដ េះ ដយើងងៃរូដម  

ដោយមា ប្ប ទុក្ោ ងធៃ ់ ពីដគ្ េះដយើងមិ ចងដ់ោេះេំដលៀក្ប្បំ ក្់ដ េះដចញដទ គចឺងដ់តដេែ ៀក្ ក្ ់េញិ 

ដ ើមបីឲ្យជីេតិបា ដលប្បរប្បេ់ ដ លដតងដតស្ថែ ប្ប់ ឲ្យបាត់ដៅដ េះ   រើឯអនក្ដ លបា ប្បដងកើតដយើងែុ្ំេំរាប់្ប

ការដ េះឯង ជាគ្ពេះដ លគ្ទងក់្៏គ្ប្បទ គ្ពេះេញិ្ញា ណ មក្ប្បញ្ញា ំចិតតដយើងែុ្ំដ រ។  

 ូដចនេះដតើគ្នតប់ា  ិោយអាីដៅក្នុងែ៦?   ូដចនេះ ដយើងែុ្មំា ចិតតដជឿជាក្់ជា រាប្ប។ ដតើប្បងប្បអ ូដ ើញពី

ទំ ក្់ទំ ងដ េះដទ? ជំពូក្៤ ែ១ ដយើងែុ្ំមិ ណាយចិតតដ ើយ។ ជំពូក្៤ ែ១៦ ដយើងែុ្ំមិ ណាយចិតតដ ើ

យ។ ជំពូក្៥ ែ៦  ូដចនេះ ដយើងែុ្មំា ចិតតដជឿជាក្់ជា រាប្ប។ ដ េះគ្គ្ន ់ដតជាគឺជារដប្បៀប្បមួយដទៀតក្នុងការ

 ិោយថា ដយើងែុ្មំិ ណាយចិតត ប្ប ុដណាណ េះ។  

ជំពូក្៥ ែ៨ បា ចាប្បដ់្ដើមោ ង ូដចនេះថា  ូដចនេះ ដយើងែុ្មំា ចិតតដជឿជាក្់ ។ ដ េះឯងជាគ្ប្បធា ប្បទអំពីដ្នក្

ដ េះទំងមូល។ ដយើងមិ ណាយចិតតកាលដ លដយើងក្ំពុងដៅក្ណាដ លដេចក្ដីទុក្ខលំបាក្ទំងអេដ់ េះដទ។ 

ប្បងប្បអ ូ ឹងថាគំ ិតប្បដ ាមដ លដៅចំក្ណាដ លែ៦ ិងែ៨មា អតា ័យគ្ជាលដគ្ៅណាេ់គឺថា  បិតដយើងែុ្ំ

ដ ើរដោយជំដ ឿ មិ ដម ដោយដមើលដ ើញដទ។ 

ការដ េះដគ្ប្បើគ្បាេ់ការដេក្ដញក្ដ េះទំងគ្េុង ដម ដទ? ការដ េះដគ្ប្បើគ្បាេអ់ាីៗដ លដយើងដទើប្បដតបា 

ដ ើញដៅែ១ ល់ែ១៨ថ្ ជំពូក្៤ ិងក្នុងជំពូក្៥រ ូត ល់ែរប្បេដ់យើង ិងែដៅមុែដទៀត្ងដ រ។ អាី

ដ លដយើងអាចតភាា ប្បក់ារទំងអេដ់ េះរួមគ្នន មក្គំ ិត ដយើងបា គំ ិតមួយគឺ “ដយើងមិ ដ ើរដោយដមើល

ដ ើញដទ ដយើងដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ េិញ”។  ូដចនេះចូរដយើងគិតអំពីការដ េះដៅដពលយប្បដ់ េះជាមួយគ្នន ។  

 

ែុ្ំចងេ់ួរ ដ ើយចងឲ់្យប្បងប្បអ ូដឆ្ែើយ៥េំ ួរអំពីអតាប្បទរប្បេដ់យើងដៅក្នុងែ៧។ ទមីួយគឺ ដតើវា ័យថា

ដម ច? ដតើស្ថេក្ ប្ប ុលចងម់ា  ័យថាដម ច ដៅដពលដ លគ្នត់ ិោយថា  បិតដយើងដ ើរដោយជំដ ឿ មិ 

ដម ដោយការដមើលដ ើញដទ? ចូរដយើងចាប្ប់ដ្ដើមជាមួយអាីដ លដៅចំក្ណាដ លថ្ អតាប្បទដ េះ គ្តង ់ក្យ

ថា ដយើងដ ើរ។ ដយើងដ ើរ ដ ើយគ្នត់គ្បាប្ប់ដយើងពីរដប្បៀប្បដ លដយើងដ ើរដ ើយគ្នត់បា គ្បាប្ប់ដយើងពីរអា ី

ដ លមិ ដម រដប្បៀប្បថ្ ការដ ើររប្បេ់ដយើង។ ប្ប ុដ តទីមួយ ដយើងគ្តូេយលព់ី ក្យដ លគ្នត់ថា ដយើងដ ើរ 

មា  ័យោ ង ូចដមដច? អនក្ណាដ ើរ ប្ប ុល? ពិតដម ដ ើយគ្នត់ចង ់ិោយរួមទំងែែួ រប្បេគ់្នត់ ិងពួក្

ស្ថេក្ ថ្ទដៅក្នុងអតាប្បទដ េះ ប្ប ដុ តក្៏រួមទំងអនក្អា ្ងដ រ ពីដគ្ េះអាីដ លគ្នត់ក្ំពុង ិោយដៅទីដ េះ

េំដៅរួមទំងអនក្អា  ិងរូប្បគ្នត់្ ងដ រ។ ដ េះគឺជាអតាប្បទអំពអីនក្ដជឿទំងអេ់។ គ្នម  អាីដគ្ៅពីជីេិតថ្ 

ដេចក្ដីជំដ ឿដ េះដទ។ ដយើងទំងអេគ់្នន ដ លជាអនក្ដជឿ ដយើងដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម ដោយការ

ដមើលដ ើញដទ។ គ្នតប់ា េរដេរដៅខាងដ ើមជំពូក្៤រួចមក្ដ ើយអំពជីីេិតរប្បេគ់្នត់ ព័ ធក្ិចារប្បេគ់្នត់ 

ក្ំោំងជំរុញរប្បេគ់្នត់ ដ ើយ ិងគ្នត់ពិតជាចងឲ់្យពួក្ជំ ុគំ្ក្ុងក្ូរិ ងូេទំងមូល ឹងថា គ្នត ់ិងពួក្ស្ថេក្

ឯដទៀត ជាស្ថេក្ដ លពិតគ្បាក្  ម ិដម ជាពួក្គ្គូដក្ែងកាែ យដទ។ គ្នតច់ងឲ់្យពួក្ដគ ឹងថា ដ េះគឺជារដប្បៀប្ប

ដ លដយើងគ្តូេទុក្ចិតត ដ ើយជារដប្បៀប្បថ្ ជីេិតដ លដយើងគ្េឡាញ់ ដ ើយជារដប្បៀប្បជីេិតដ លដយើងគ្តូេ

យក្តំរាប់្បតាម។  ូដចនេះអា ីដ លគ្នត់ ិោយអំពីែែួ គ្នត់ គេឺំដៅរួមទំងគ្គសី្ថទ  ទំងអេ់្ងដ រ។ 



 

េូមឲ្យែុ្ំឈប្បគ់្តឹមដ េះដ ើយេួរប្បងប្បអ ូថា ដតើការដ េះ ិោយេំដៅរួមទំងប្បងប្បអ ូដ រឬដទ? ដៅដពល

យប្បដ់ េះ ដតើប្បងប្បអ ូអាច ិោយថា “ែុ្ំដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម ដោយដមើលដ ើញដទ”? ែំុ្ដ ើរ

ដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម ដោយការដមើលដ ើញដទ។ ពិតដម ដ ើយ ការប្បង្វា ញថា ប្បងប្បអ ូជាបា 

ទទួលដេចក្ដីេដស្ដង្វគ េះ ប្ប ដុ តដយើង ិង ិោយដងមដទៀតដៅដពលប្ប តិចដទៀតដ េះ។ ដ េះគឺជាអាីដ លប្បងប្បអ ូ

គ្តូេដគ្ជើេដរើេរាលថ់្ងៃ។ គ្ពេះគមពីរដ ដគ្ពើរ 11:6 ដចងោ ង ូដចនេះថា ដតដប្បើឥតមា ដេចក្តីជំដ ឿដទ ដ េះ

មិ អាច ឹងគ្នប្ប ់ល់គ្ពេះ ឫទ័យគ្ពេះបា ដ ើយ  បិតអនក្ណាដ លចូលដៅឯគ្ពេះ ដ េះគ្តូេដតដជឿថា មា 

គ្ពេះដម  ដ ើយថា គ្ទង់គ្ប្បទ រង្វា  ់  ល់អេ់អនក្ដ លដេាងរក្គ្ទង់។ គជឺាគ្ទង់ ប្បងប្បអ ូដ ើញដទ? គឺ

គ្ទង់ ដ ើយគ្ទង់គ្ប្បទ រង្វា  ់ ល់អេអ់នក្ដ លដេាងរក្គ្ទង។់  ូដចនេះដពលដ លអនក្ ិោយ “ដយើងដ ើរ” 

ដតើ  ក្យ“ដយើង”េំដៅដៅអនក្ណា? គដឺយើងរាលគ់្នន  នឹងឯង។ ជាអនក្ដជឿ។ ដតើមា  ័យោ ង ូចដមដច ដៅ

ដពលដ លគ្នត់ ិោយថា “ដយើងដ ើរ”? ពិតដម ដ ើយគ្នតច់ង់មា  ័យថា ដ េះគឺជារដប្បៀប្បដ លដយើង

រេ់ដៅ។ ការដ ើរ្ដល់រូប្បភាពថ្ ការដធាើចល ដៅមុែ ឈា ដៅមុែ ការរេ់ដៅ ការដគ្ជើេដរើេ។  ដូចនេះ

ដៅក្នុងដពលប្បចាុប្បប នដ េះដ ើយក្ំពុងរង់ចំាអាីដ លមិ ទ ់មក្ ល់ គ្នតក់្ំពុងដត ិោយថា ដ េះគឺជារដប្បៀប្ប

ដ លដយើងគ្តូេដ ើរប្ប តដទៀត។ 

 

ែុ្ំ ឹងេរុប្ប ូេអា ីដ លគ្នតប់ា  ិោយដៅក្នុងជំពូក្៤ ិងក្នុងជំពូក្៥។  ូដចនេះម ុេសខាងដគ្ៅរប្បេ់ដយើង

ក្ំពុងដតែូចដៅ ដ េះគជឺារដប្បៀប្បដ លដយើងដ ើរប្ប ត។  គ្តូេដតប្ប ដ ដទេះជាែណៈដពលដ លដក្រ ដិ៍ដឈាម េះរប្បេ់

ដយើងដៅដលើដ្  ីដ េះ ដ ើយ ិងការគ្ពឹតតិរប្បេដ់យើងមិ គ្តូេបា ដគឲ្យតថ្មែឲ្យ ូចជាគ្ពេះបា ឲ្យតថ្មែ ល់

ដយើងក្៏ដោយ។ ដ ើយគំ ិតរប្បេគ់្ទង់ដ លចងឲ់្យដយើងប្បំដរើ ដទេះជាដៅក្នុងែណៈដពលដ លដោក្ិយដធាើ

បាប្បដយើងក្៏ដោយ។  ដ េះដ ើយជារដប្បៀប្បដ លដយើងគ្តូេដ ើរដៅមុែ។ ដៅដពលមា ម ុេសមិ ដស្ថម េះគ្តង់

ចំដ េះគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ ដៅជំពូក្៤ ែ២ ិង៣ ដយើងដៅព័ ធជំុេិញដោយគ្គូដក្ែងកាែ យ  ិងរដប្បៀប្បដក្ែង

កាែ យចំដ េះព័ ធក្ិចា ដ ើយដយើងដប្បដជ្ាដៅក្នុងចិតតថា គ្តូេរេ់ដៅដ ើមបី ិោយ ូេអាីដ លគ្ពេះមា ប្ប ទូល

ប្ប ុដណាណ េះ ដៅជំពូក្៤ ែ១៣ ដ េះជារដប្បៀប្បដ លដយើងដ ើរដៅមុែ។ដៅដពលដយើងដេចក្ដីទុក្ខលំបាក្ដ ល

ហាក្់ ូចជាមិ គ្ស្ថល ិងហាក្ ់ូចជាមិ ដៅដតមួយដលែត ជួ កាលដយើងមា អារមមណ៍ថា  ូចជាដេចក្ដី

ទុក្ខលំបាក្ដ េះដចេះដតមា ប្ប តជាដរៀងរ ូត  ដ េះជារដប្បៀប្បដ លដយើងដ ើរដៅមុែ។  

ដៅដពលដយើងពិចារណាពីដេចក្ដីស្ថែ ប្បដ់ៅដលើដ្  ី ិងជីេិតអេ់ក្លបជា ចិា ដ េះដ ើយជារដប្បៀប្បដ ល

ដយើងដ ើរប្ប ត។ ប្ប ុលក្ំពុងដត ិោយពីរដប្បៀប្បដ លដយើងរេ់ដៅ។ ដ េះជារដប្បៀប្បដ លដយើងរេ់ដៅក្នុង

ជីេិតរប្បេដ់យើងជាអនក្ដជឿ។  ូដចនេះដតើដយើងដ ើរប្ប តដោយរដប្បៀប្បណា? “ដយើងដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ”។ 

គ្ប្បេិ ដប្បើប្បងប្បអ ូអា ដ្នក្ដ េះទំងមូល ប្ប ុលប្បង្វា ញោ ងចាេ់ ូេអា ីដ លគ្នត់ចងម់ា  ័យ ដៅដពល

ដ លគ្នត ់ិោយអំពជីីេិតថ្ ដេចក្ដីជំដ ឿមួយ។ ដ េះជាជីេិតថ្ ការដជឿ ល់គ្ពេះ។ ជាជីេិតថ្ ការដជឿ ល់



ដេចក្ដីេ យរប្បេគ់្ពេះ។ ជាជីេិតថ្ ការដជឿ ល់គ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ។ ដតើដយើងដជឿគ្ពេះប្ប ទូលគ្ពេះដទ? ដ េះ

ឯងជាជីេិតថ្ ដេចក្ដីជំដ ឿដពញដលញមួយដ លមិ ប្បំដប្បែងគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ។ 

 

ដតើប្បងប្បអ ូបា ដ ើញដៅក្នុងជំពូក្៤ែ២ដទ? “ដយើងែុ្លំេះដចាលអេទំ់ង ការោក្ក់្ំបំាងដ លគួរខាម េ 

ឥតគ្ប្បគ្ពឹតតដោយឧបាយក្ល ឬប្បំដប្បែងគ្ពេះប្ប ទូលដ ើយ”។ ដ ើញដទ? ដយើងដធាើដតការមួយប្ប ុដណាណ េះជាមួយ

គ្ពេះប្ប ទូល គគឺ្ប្បកាេពីគ្ពេះប្ប ទូល។ “គដឺយើងែុ្ំ្ទុក្ដត ក្់ែែួ   ិងប្បញ្ញា ចិតតរប្បេម់ ុេសទំងអេ់ ដៅចំដ េះ

គ្ពេះ ដោយេំដ ងដេចក្តីពិត េញិ”។ ដ ើយប្ប តដៅែ១៣ ដ ើយដ លមា ចិតតដជឿ ូចគ្នន  គ្តូេ ឹងដេចក្តី

ដ លដចងទុក្មក្ថា ែុ្បំា ដជឿ បា ជាែុ្ំ ិោយ» ដ េះដយើងែុ្ំក្៏ដជឿដ រ បា ជាដយើងែុ្ំ ិោយ”។ អាី

ដ លគ្ពេះជាមាា េ់មា ប្ប ទូល ដយើងដជឿ។ អាីដ លគ្ពេះជាមាា េម់ា ប្ប ទូល ដយើង ិោយ។ អាដី លគ្ពេះជា

មាា េម់ា ប្ប ទូល ដយើងការទុក្ចិតត។ ប្ប ទ ប្បម់ក្ដៅែ១៤ “ដោយ ងឹថា គ្ពេះអងគ ដ លដគ្បាេគ្ពេះអមាា េ់

ដយេ ូេ ឲ្យមា គ្ពេះជ មរេដ់ ើង េញិ គ្ទង ់ឹងដគ្បាេឲ្យដយើងែុ្ំរេ់ដ ើងដ រ ដោយស្ថរគ្ពេះដយេ ូេ 

ដ ើយ ិង ំដយើងែុ្ំដៅដៅចំដ េះគ្ទងជ់ាមួយ ឹងអនក្រាលគ់្នន ដ រ”។ ដយើង ឹងថាជាការពិតពីដគ្ េះ ប្បងប្បអ ូ

ដ ើញដទ? ដ េះគឺលជាអាីដ លគ្ពេះជាមាា េ់មា គ្ពេះប្ប ទូល។ ដ េះគឺជាជីេិតថ្ ដេចក្ដីជំដ ឿ។ ជាជីេិតថ្ ការ

ដជឿ ល់គ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ។ វាជាជីេតិថ្ ការប្បំដរើ ល់អនក្ ថ្ទដោយការគ្ប្បកាេពីគ្ពេះដយេ ូេ។ ែ៥ 

“ដយើងែុ្ំមិ គ្ប្បកាេគ្បាប់្ប ពែីែួ ដយើងែុ្ដំទ គឺពីគ្ពេះគ្គីេទ ដយេ ូេ ជាគ្ពេះអមាា េ់ េញិ”។ វាជាជីេិតថ្ ការ

ស្ថគ ល់ការគ្បាក្ ចាេ់ គជឺាការគ្បាក្ ចាេថ់្ ដ្ ការរប្បេគ់្ពេះជាមាា េ់ ដ ើយ ិងជាជីេិតដ លមា 

ដេចក្ដីអំណរដៅក្នុងរប្បេប់្បញ្ញា ំចិតតរប្បេគ់្ទង់។ ពមីុ ដ េះដយើងបា អា ែ៥ក្នុងជំពូក្៥ថា “ រើឯអនក្ដ ល

បា ប្បដងកើតដយើងែុ្េំំរាប់្បការដ េះឯង ជាគ្ពេះដ លគ្ទងក់្៏គ្ប្បទ គ្ពេះេញិ្ញា ណ មក្ប្បញ្ញា ំចិតតដយើងែុ្ដំ រ”។  

 ូដចនេះស្ថេក្ ប្ប ុល  ិោយថា “ដ េះជារដប្បៀប្បដ លដយើងគ្តូេដ ើរក្នុង មជាអនក្ដជឿ។ អនក្រាលគ់្នន គ្តូេដ ើរ

ដោយគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ។ អនក្រាលគ់្នន ដ ើរដោយដេចក្ដីេ យរប្បេគ់្ពេះ។ អនក្រាល់គ្នន គ្តូេដ ើរដោយការ

ទុក្ចិតតដៅចរិតលក្ខណៈថ្ គ្ពេះដ លគ្ទង់ប្បដគ្ងៀ ឲ្យអនក្រាលគ់្នន អំពីអងគគ្ទង់ដទ ល់ដៅក្នុងគ្ពេះប្ប ទូលទំង

អេ់ដ េះ”។ ប្បងប្បអ ូរាលគ់្នន គ្តូេទុក្ចិតតគ្ទង់។ ដ េះឯងជាជីេិតគ្គីស្ថទ  ។ ដយើងដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ។ ឬក្៏

ប្បងប្បអ ូអាច ិោយជាឃ្លែ ប្ប ិដេធ េិញ ូចជាគ្នត់បា  ិោយដៅក្នុងែដ េះក្៏បា ដ រថា មិ ដោយការ

ដមើលដ ើញដទ។ មិ ដម ដោយការដមើលដ ើញដទ។ ដ េះគឺជាជំដរើេដ លដតងដៅចំដ េះមុែដយើងជា ិចា។ 

ដយើងអាចដជឿ ូេអា ីដ លគ្ពេះបា មា ប្ប ទូលដៅដពលដ លការទំងដ េះមិ ទ ់មក្ ល់ ឬក្ដ៏យើងអាចដជឿ

 ូេអា ីដ លដយើងដ ើញដៅដពលឥ ូេដ េះ។ ដយើងអាចោក្់ជី េិតរប្បេដ់យើង ដយើងអាចោក្់ជីេិតរប្បេ់

ដយើង ិងភាពអេ់ក្លបរប្បេដ់យើងដ្អក្ដលើគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ ដ េះជាចរិតលក្ខណៈថ្ គ្ពេះដ លបា ឲ្យ

ដយើង ឹងដៅក្នុងគ្ពេះប្ប ទូលទំងដ េះថា ដយើងអាចោក្់ជីេិតរប្បេដ់យើងដ្អក្ដលើគ្ពេះ ិងគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេ់

គ្ទង់ ឬក្៏ដយើងអាចដ ើរ ដយើងអាចដធាើការេំដរចចិតត ដយើងអាចដគ្ជើេដរើេ ដយើងអាចប្បដងកើតដ្ ការ

រប្បេដ់យើងដោយពឹងដលើគំ ិតដទ ល់ែែួ រប្បេដ់យើងក្៏បា ។ ការពឹងដ្អក្ដលើព័ត៌មា ដ លដយើងទទួលពី

ដោក្ិយដ លគ្នម  ជំដ ឿ។ ការពឹងដ្អក្ដលើស្ថា  ភាពដ លដយើងគ្ប្បឈមមុែក្នុងជីេិតរប្បេដ់យើង។ ដ េះគឺ



ជាជំដរើេដ លដតងដតដៅចំដ េះមុែជា ិចា។ ដ េះគឺជាជំដរើេដ លដតងដតដៅចំដ េះមុែជា ិចា។ ដតើែុ្ំ ឹង

ដជឿដលើគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះដ ើយដធាើការេំដរចចិតតដោយពឹងដ្អក្ដលើគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ រេដ់ៅជាជីេិត

ដ លពឹងដលើគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ ឬមួយក្៏ែុ្ំរេ់ដៅក្នុងព ែឺថ្ អាីដ លែុ្ដំ ើញដៅដពលប្បចាុប្បប នដ េះ? ដតើែុ្ំ

 ឹងរេ់ដៅក្នុងព ែឺថ្ ដពលអ គត អា គត ៏យូរអដងាងមួយដ លជាគំ ិតរប្បេគ់្ពេះប្ប ទូល ឬមួយក្៏ែុ្ំ ឹង

រេ់ដៅដៅតាមព ែឺថ្ ដពលប្បចាុប្បប នដ លជាការដដដ តដលើដតដោក្ិយដ េះ េិញ? ដោយការដដដ តដលើការ

ប្បដណាដ េះអាេ នដ លគ្នម  ការ ក្់ព័ ធ ឹងភាពអេ់ក្លបជា ិចាដស្ថេះ េិញ? ដតើែុ្ំ ឹងដធាើអា ី? 

 

គ្ប្បេិ ដប្បើដយើងរេ់ដៅដោយដេចក្ដីជំដ ឿ ដ េះមា  ័យថា ដយើងមិ រេ់ដៅដោយការដមើលដ ើញដទ។ 

ដយើងបា អា មុ ដ េះដ ើយដៅែ១៨ ជំពូក្៤ថា “ដោយដយើងែុ្ំមិ រាប់្បអា រប្បេដ់ លដមើលដ ើញ

ដ ើយ គឺរាប់្បអា ដតរប្បេដ់ លដមើលមិ ដ ើញ េញិ  បិតរប្បេដ់ លដមើលដ ើញ ដ េះេា ិតដេា រមិ យូរ

ប្ប ុ ម  ដទ ដតឯរប្បេដ់ លដមើលមិ ដ ើញ ដ េះដៅេា ិតដេា រអេ់ក្លបជា ិចា េញិ”។ ការដ េះ ឹងបាត់ដៅ 

ប្បងប្បអ ូដអើយ វាគ្គ្ន ់ដតជាការប្បដណាដ េះអាេ នប្ប ុដណាណ េះ។ ដ តុដ េះបា ជាដយើង ិោយពដីេចក្ដីឈឺចាប្ប់ 

គ្ទងដ់ៅវាថាគ្ស្ថលដ ើយមា រយៈដពលដតមួយដលែតប្ប ុដណាណ េះគ្ប្បេិ ដប្បើដគ្ប្បៀប្បដធៀប្ប ឹងភាពអេ់ក្លបជា

 ិចា ភាពអេ់ក្លប ៏មា តថ្មែដ លដយើងក្ំពុងដតដ ើរតំរងដ់ៅ។  បិតរប្បេដ់ លដមើលដ ើញ ដ េះេា ិតេ្

ដងរមិ យូរប្ប ុ ម  ដទ ដតឯរប្បេដ់ លដមើលមិ ដ ើញ ដ េះដៅេា ិតដេា រអេ់ក្លបជា ិចា េញិ។  គ្ពេះគមពីរ

ដ ដគ្ពើរ១១:១ ដចងថា   រើឯដេចក្តីជំដ ឿ ដ េះគឺជាចិតតដ ល ងឹជាក្់ថា ឹងបា  ូចេងឃឹម ជាេំគ្នល់ពី

ការដ លដមើលមិ ដ ើញ។ ចិតតរប្បេែុ្់ំ ឹងគ្បាក្ ចាេ ់ពីអា ីដ លគ្ពេះបា េ យ ប្ប ុដ ដែុ្ំមិ អាចដមើល

ដ ើញបា ដទ។ ែុ្ដំជឿជាក្់។ ែុ្ ំឹងចាេ់។ ែុ្ ំឹងគ្បាក្ ថាអាីដ លគ្ពេះមា ប្ប ទូលគឺជាការពិត។ ដ េះឯងជា

ដេចក្ដីជំដ ឿ។ ដ ើយែុ្ំក្៏រេដ់ៅតាមជំដ ឿដ េះឯង គដឺៅតាមអាីដ លគ្ទងម់ា ប្ប ទូល។ គ្ពេះគមពីររ ូម ៨:២៤ 

ដចងថា  បិតដយើងបា េដស្ដង្វគ េះរួច ដោយដេចក្តីេងឃឹម ដតដេចក្តីេងឃឹមដ លដមើលដ ើញ ដ េះមិ 

ដឈាម េះថាជាដេចក្តីេងឃឹមដទ  បិតរប្បេអ់ាីដ លអនក្ណាដមើលដ ើញដ ើយ ដ េះ ឹងេងឃឹមចងប់ា ដធាើអា ី

ដទៀត។  ិេសយ័ថ្ ជីេិតរប្បេដ់យើងដៅដពលប្បចាុប្បប នដ េះ ដៅក្នុងេម័យដ េះ គជឺាជីេិតមួយថ្ ការគ្ប្បដ ញ

តាម ូេអាីដ លដយើងមិ ទ ់ដ ើញ ការដជឿ ូេអា ីដ លដយើងមិ ទ ់ដ ើញ ការេំដរចចិតតដៅតាមអាីដ ល

ដយើងមិ ទ ់ដ ើញ។ វាជាជីេិតថ្ ដេចក្ដីេងឃឹមដ ើយដេចក្ដីេងឃឹមដ េះគឺជាដេចក្ដីេ យរប្បេគ់្ពេះ 

ចរិតលក្ខណៈរប្បេគ់្ពេះ គ្ពេះប្ប ទូលរប្បេ់គ្ពេះ។ 

 

 ូដចនេះ ដ េះគជឺាអាីដ លប្ប ុលចងម់ា  ័យ ដពលដ លគ្នត់ ិោយថា ដយើងដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម 

ដោយការដមើលដ ើញដទ។ ដយើងក្ំពុងដតរេ់ដៅរាលថ់្ងៃ ក្ំពុងដតដធាើការេំដរចចិតត ក្ំពុងដ ើរដៅមុែ មិ 

ដម ដោយពឹងដលើអាីដ លដៅក្នុងប្បចាុប្បប នដ លដយើងអាចដមើលដ ើញដ េះដ េះដទ ប្ប ុដ តពឹងដលើអាីដ លគ្ពេះ

បា មា ប្ប ទូល េិញដទេះជាគ្ពេះប្ប ទូលដ េះមិ ទ ប់ា េំដរចដៅដ ើយក្៏ដោយ។ ដ េះជារដប្បៀប្បដ ល

ដយើងរេ់ដៅ។ េំ ួរទីពីរ៖ ដ តុអាបីា ជាការដ េះពិបាក្? ស្ថេក្ ប្ប ុលទទួលស្ថគ ល់ថាការដ េះពិបាក្ដោយ



ដគ្ េះគ្នត់ចំណាយដពល ៏ដេង  ិងការពិពណ៌  ៏យូរដ ើមបីដរៀប្បរាប្ប់ពីមូលដ តុដ លដយើងមិ គ្តូេណាយ

ចិតត។ គ្នត ់ិោយអំពីដរឿងដ េះមដងដ ើយមដងដទៀត ដម ដទ? ដយើងមិ គ្តូេណាយចិតត។ ដយើងមិ គ្តូេ

ណាយចិតត។ ដយើងមា ការដជឿជាក្់ ដយើងមា ការដជឿជាក្់ជា រាប្ប។  

ដ តអុា ីបា ជាអនក្ ិោយដប្បប្បដ េះមក្កា ់ដយើងរាល់គ្នន  ប្ប លុ? គ្បាក្ ណាេ់ពដីគ្ េះគ្នត់ ឹងថា ពីគំ ិត

រប្បេម់ ុេស  ឹងមា ដពលដ លមា ការណាយចិតត។ គ្នត់ ឹងថាអនក្ដជឿ ឹងគ្ប្បឈមមុែ ឹងដេចក្ដីលបួង

ឲ្យធាែ ក្់ដៅក្នុងការណាយចិតតជាពិតគ្បាក្ ណាេដ់ៅក្នុងដោក្ិយដ េះ។ គ្នត ់ឹងថា ដយើង ឹងចាំងជាមួយ

 ឹងេមរលូមិ ៏ធំមួយ គឺការមិ ដជឿ ដម ដទ? ដតើអា ីដៅជាភាពដ្សងគ្នន រវាងដេចក្ដីជំដ ឿ ិងអាីដ លដយើង

អាចដមើលដ ើញ? ដតើដ េះគឺជាអាី? គឺជាការមិ ដជឿ។ វាគឺជាអាីមួយដ លគ្ពេះជាមាា េប់ា មា ប្ប ទូល្ទុយពី

អា ីដ លែុ្អំាចដ ើញ។ ដតើប្បងប្បអ ូ ឹងថាេមរលូមិ ធ៏ំប្បំ្ុតដ លប្បងប្បអ ូមា ជាដរៀងរាលថ់្ងៃដៅក្នុងជីេិត

រប្បេប់្បងប្បអ ូ គជឺាេមរលូមិថ្ ដេចក្ដីមិ ដជឿដទ? ប្បងប្បអ ូអាច ឹងគិតថា ប្ប ដុ តគ្ប្បេិ ដប្បើអនក្គិតពិចារណា

អំពីការដ េះ អនក្ ឹងយលអ់ំពកីារដ េះមិ ខា ។ ដ េះឯងជាេមរលូមិ ៏ធំប្បំ្ុតដ លប្បងប្បអ ូមា ជាដរៀងរាល់

ថ្ងៃ។ ដតើែុ្ំអាចដជឿ ូេអា ីដ លគ្ពេះជាមាា េ់មា គ្ពេះប្ប ទូលដទ? ដតើវាពិតគ្បាក្ ឬដទ? ដតើែុ្ំអាចដធាើការេំដរច

ចិតតបា ដ រឬដទ? ែុ្ចំង ់ិោយអដញ្ាេះ ចូរគិតការ ៏ស្ថមញ្ាប្បំ្ុត។ មា មាន ក្់ដធាើបាប្បប្បងប្បអ ូ ដ ើយប្បង

ប្បអ ូចងដ់ធាើការដ េះគ្ត ប្ប់ដៅ េិញ។ បាទ ដ តុអាបីា ជាប្បងប្បអ ូមិ គ្តូេតប្បតគ្ត ប្បដ់ៅ េិញ? គពឺីដគ្ េះដត

គ្ពេះជាមាា េគ់្ទងប់ា មា ប្ប ទូល។ ឥ ូេ ដតើែុ្ំអាចដជឿគ្ទងអ់ំពកីារដ េះបា ដទ? ឬមួយក្៏ែុ្ំគ្តូេេងេឹក្

ដោយថ្ រប្បេែុ្់ំ េិញ។ 

ដ តុ្ លដ លការដ េះអាច ឹងពិបាក្ដោយដគ្ េះដតដេចក្ដីខាងដោក្យិទំងដ េះ ដោយដគ្ េះដតដេចក្ដី

ប្បដណាដ េះអាេ នទំងដ េះ ដ លវាហាក្់ ូចជា្ទុយដៅ ឹងអាីដ លគ្ទងប់ា មា ប្ប ទូលេ យអំពអី គត

រប្បេដ់យើង ការទំងអេដ់ េះជាការពិតដម ។ ែុ្គំិតថា ការដ េះមា ស្ថរៈេំខា ់ក្នុងការដ លគ្តូេគ្ប្បកា ់ខាា

ប្ប់។ ជំដ ឿគ្គសី្ថទ  ែុេពីអា ីមយ ង ូចជាការអ ុេតតដេចក្ដីជំដ ឿរប្បេព់ួក្ប្បូ ណ៍ ដម ដទ? ែុេពីទេស ៈេិជាា

ដ លប្បណាដ លដោយអារក្សស្ថតាំងដ ល ិោយថា “ដ េះជារដប្បៀប្បដ លអនក្គ្តូេរេដ់ៅក្នុងជីេិតរប្បេអ់ន

ក្។ ចូរអនក្រេ់ដៅដធាើ ូចជាគ្នម  អាីដក្ើតដ ើងដៅដពលដ េះដៅបា ដ ើយ។ អនក្គ្គ្ន ់ដតោក្់ចិតតគំ ិតរប្បេ់

អនក្ចូលដៅក្នុងស្ថា  ភាពមួយដ លអនក្ក្ំពុងដតដោេះគ្ស្ថយថា មិ ដៅទីដ េះដទ។ វាមិ ពិតដទ។ អនក្ ឹង

មិ ទទួលការឈឺចាប្បជ់ាពិតគ្បាក្ ។ អនក្ ឹងមិ មា ជំងឺដទ។ ពលិពដោក្ដ េះមិ ដម ជាអាី ូចដ លអនក្

បា ដ ើញដ េះដទ។ អនក្គ្គ្ន ់ដតរេដ់ៅ ូចជាគ្នម  អាីដក្ើតដ ើងដៅបា ដ ើយ”។ ដ េះមិ ដម ជាដេចក្ដី

ជំដ ឿរប្បេគ់្គីស្ថទ  ដ ើយ។ ជាការពិតណាេ់ ដប្បើដមើលដៅជំពូក្៤ ែ ១៨ ែុ្ំគិតថា ដ េះេំខា ់ណាេ់។ គ្នត់

 ិោយថា “ដយើងែុ្ំមិ រាប់្បអា រប្បេដ់ លដមើលដ ើញដ ើយ គរឺាប់្បអា ដតរប្បេដ់ លដមើលមិ ដ ើញ

 េញិ  បិតរប្បេដ់ លដមើលដ ើញ” ម ិពិតដទ។ ដតើដ េះជាអាីដ លគ្នត់ ិោយឬ? គ្នតម់ិ បា  ិោយអ

ញ្ា ឹងដទ ដម ដទ? គ្នត ់ិោយថា ដ េះេា ិតដេា រមិ យូរប្ប ុ ម  ដទ មា  ័យថា ដ េះគ្គ្ន ់ដតប្បដណាដ េះអាេ ន

ប្ប ុដណាណ េះ។ 

 



អូ វាជាការពិតប្ប ុដ តវាគ្គ្ន ់ដតប្បដណាត េះអាេ នប្ប ុដណាណ េះ ដ ើយ"ការដ លដមើលមិ ដ ើញ" គឺជាការដ លគ្ពេះ

ជាមាា េប់ា មា ប្ប ទូលគ្បាប់្បដយើងដៅ“ក្នុងគ្ពេះប្ប ទូលគ្ទង់ ទំងដ េះក្៏ជាការពិតដ រ។ ភាពដ្សងគ្នន គឺថា 

ការដ លដមើលមិ ដ ើញដ េះ "េា ិតដេា រដៅអេ់ក្លបជា ិចាេញិ"។ មួយមា រយៈដពលប្បដណាដ េះអាេ ន រើ

ឯមួយដទៀតេា ិតដេា រដៅអេ់ក្លប។  

 

 ូដចនេះគ្ពេះរាជស្ថរថ្ ប្បទគមពីរគឺោ ងដ េះ៖ ដយើងក្ំពុងរេ់ដៅក្នុងដោក្ិយមួយដ លមា ្ទុក្ដៅដោយ

គ្គប្ប់ទំងការដស្ថក្េដគ្ងងថ្ ការធាែ ក្់ក្នុងអំដពើបាប្ប។ ែុ្ចំង ់ិោយថា វាប្បង្វា ញ ល់ដយើងជាដរៀងរាលថ់្ងៃ

ថា ការធាែ ក្់ក្នុងអំដពើបាប្បគឺជាការពិត។ ដៅជុ ំេិញដយើងមា  ូចជា៖ ការឈឺចាប្ប់ ការបាត់ប្បង់ ការដស្ថក្

េដគ្ងង ជំង ឺឃ្លតក្មម អាតាម  ិយម ការក្ុ ក្់។ ការទំងអេដ់ េះ។ ការមិ ដស្ថម េះគ្តងដ់ លជារប្បេជី់េិត

ដៅក្នុងដោក្ិយដ លធាែ ក្់ក្នុងអំដពើបាប្បមួយ។ វាជាការពិតគ្បាក្ ណាេ់។ ដតើការទំងអេ់ដ េះដក្ើតមក្

ដោយរដប្បៀប្បណា? ដៅដពលដ លម ុេសបា ដជឿ លដ់េចក្ដីេ យ ៏ក្ុ ក្់រប្បេអ់ារក្សស្ថតាំងជាជាង

ការពឹង ល់គ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះជាមាា េ់។ ប្បទគមពីរគ្បាប្ប់ដយើងថា ការពិតថ្ ដេចក្ដីដស្ថក្េដគ្ងងទំង

អេ់ដ េះ ឹងដក្ើតមា ដ ើងេំរាប់្បដពលមួយ ប្ប ុដ តដយើងឈប្ប់ដជឿការក្ុ ក្់ដបាក្ប្បដញ្ញោ តរប្បេអ់ារក្សដទៀត 

ដ ើយដយើងដជឿ ល់ដេចក្ដីេ យរប្បេគ់្ពេះជាមាា េ់ដៅក្នុងគ្ពេះគ្គីេទ  េិញ ដ ើយដយើងោក្់ដេចក្ដីជំដ ឿ

ដៅក្នុងគ្ពេះរាជបុ្បគ្តារប្បេគ់្ពេះ ដ ើយប្ប ទ ប្ប់មក្ដយើងដ ើរតាមគ្ពេះ ៏មា គ្ពេះជ មរេ់ដៅក្នុងគ្ពេះគ្គីេទ ។ អ 

គតរ់ប្បេដ់យើង អ គត ់៏អេ់ក្លបរប្បេ់ដយើង ឹងកាែ យជាអាី ូចជាដ លគ្ពេះបា មា ប្ប ទូលគ្បាប្បដ់យើង។ 

ដ េះជារដប្បៀប្បដ លប្បងប្បអ ូរេដ់ៅ ដពលប្បចាុប្បប នដ េះ។ ប្បងប្បអ ូរេ់ដៅក្នុងដពលប្បចាុប្បប នដ េះមិ ដម េំ

រាប់្បអាីដ លប្បងប្បអ ូអាចដ ើញ ដពលប្បចាុប្បប នដ េះដ េះដទ។ ប្បងប្បអ ូរេ់ដៅក្នុងដពលប្បចាុប្បប នដ េះក្នុងព ែឺ

ថ្ អាីដ លគ្ពេះបា េ យចំដ េះប្បងប្បអ ូអំពីដពលប្បចាុប្បប នដ េះ ិងអំពដីពលអ គត់អេក់្លប េិញ។ 

 

ប្ប ុដ តវាពិបាក្ពីដគ្ េះការទំងអេដ់ េះជាការដ លពិតគ្បាក្ ។ ដយើងមិ ប្ប ិដេធ ឹងការពិតទំងអេដ់ េះ 

ដ េះដទ។ ដយើងគ្ប្បឈមមុែ ឹងការពិតទំងអេដ់ េះ។ ដយើងគ្ប្បឈមមុែ ឹងការពិតជាមួយ ឹងដេចក្ដី

េ យរប្បេ់គ្ពេះជាមាា េ់។ ដៅដពលម ុេសមិ ដឆ្ែើយតមដោយដេចក្ដីជំដ ឿចំដ េះគ្ពេះប្ប ទូលដ លដយើង

គ្ប្បកាេ ដ េះគឺជាអាីដ លគ្នត់ក្ំពុងដោេះគ្ស្ថយជាមួយ ឹងដ្នក្ ំប្បូងថ្ ជំពូក្៤។ ដ េះគឺជាការពិតគ្បាក្ 

ដម  ដ ើយដ េះជាការដ លពិបាក្ពីដគ្ េះវាមិ ដម ជាទីប្បញ្ាប្បដ់ៅដ ើយដទ។ វាមិ ដម ជា ក្យចុង

ដគ្កាយដទ។ ដៅដពលដគដប្បៀតដប្បៀ ដយើង មួលប្បងខុេពីដយើងដោយដគ្ េះដេចក្ដីជំដ ឿដ លដជឿ ល់គ្ពេះគ្គី

េទ រប្បេដ់យើង។ ដ េះគជឺាការពិតគ្បាក្ ដម ដ ើយពិបាក្ វាមិ ដម ជាចុងប្បញ្ាប្បដ់ទ។ ដៅដពលដ លរូប្ប

កាយដ េះក្ំពុងដតែូចដៅ ដ ើយដយើងមា អារមមណ៍ ឹងពដីេចក្ដីស្ថែ ប្បដ់ៅក្នុងដោក្ិយដ េះ។ ដ េះជាការ

ពិតគ្បាក្  ដ ើយពិបាក្ ប្ប ុដ តវាមិ ដម ជាចុងប្បញ្ាប្បដ់ទ។ អាកី្៏ដោយដ លចាំងជាមួយ ឹងអនក្ដៅថ្ងៃដ េះ 

អាីក្៏ដោយដ លក្ំពុងដធាើឲ្យពិបាក្ លក់ារទុក្ចិតតរប្បេប់្បងប្បអ ូ ល់គ្ពេះអមាា េ់ អាកី្៏ដោយដ លពិបាក្

ដ ើយមា ការឈឺចាប្បដ់ៅក្នុងជីេិតរប្បេប់្បងប្បអ ូ ែុ្ំមិ អាចគ្បាប្ប់ប្បងប្បអ ូថា វាមិ ពិតដ េះដទ ដ ើយែុ្ំក្៏



មិ អាចគ្បាប់្បប្បងប្បអ ូថាវាមិ ពិបាក្ដ េះដ រ។ ែំុ្គ្បាប្ប់ប្បងប្បអ ូថា ចូរដជឿថាគ្ពេះជាមាា េ់គង់ដៅក្ដ ែងដ ល

មា ដេចក្ដីលំបាក្ទំងដ េះ។ ចូរទុក្ចិតត ល់គ្ទង។់ ចូរដជឿ លគ់្ទង់។ ចូរស្ថដ ប្បប់្បង្វគ ប្ប់គ្ទង់។ 

េំ ួរទីប្បី៖ ដតើការដ េះអាចដៅរួចដោយរដប្បៀប្បណា? ដ ើមបមីិ គ្តូេោក្គ់្ក្ដេរដលនក្រប្បេ់ដមើលពីអា ីដ ល

អាចដមើលដ ើញ ប្ប ុដ តដយើងគ្តូេោក្់គ្ក្ដេដលនក្ គ្ក្ដេដលនក្ខាងគ្ពលឹង េិញ្ញា ណរប្បេដ់យើងចំដ េះអាីដ ល

មិ អាចដមើលដ ើញេិញ។ 

 

ដតើជីេិតដ េះអាចដក្ើតដ ើងដោយរដប្បៀប្បណា? វាអាចដក្ើតដ ើងបា  ពីដគ្ េះគ្ពេះជាមាា េប់ា ដគ្បាេឲ្យ

ដយើងមា ដេចក្ដីជំដ ឿ។ ប្បងប្បអ ូដ ើញដទ? គ្ពេះជាមាា េម់ិ គ្តាេ់ដៅឲ្យប្បងប្បអ ូរាលគ់្នន មក្អ ុេតត ូេអា ី

ដ លគ្ទងម់ិ បា គ្ប្បទ មក្ប្បងប្បអ ូដ េះដទ។ ដេចក្ដីជំដ ឿ ជាលទធ្លថ្ ដក្ើតជាងមី ជាលទធ្លថ្ ក្ំដណើត

ងមី គ្ពេះជាមាា េ់បា ដគ្បាេគ្ប្បទ ឲ្យដយើងមា ជីេិត ិងព ែឺ។ ស្ថេក្ ប្ប ុលបា  ិោយអំពដីរឿងដ េះដៅ

ក្នុងដ្នក្ដ េះ។ ចូរដយើងដមើលជំពូក្៤ ែ៦  បិតគឺជាគ្ពេះ ដ លមា គ្ពេះប្ប ទូលប្បង្វគ ប្ប់ ឲ្យមា ព ែឺលែឺដចញពីដេ

ចក្តីងងតឹ គ្ទង់បា ប្បំលែឺមក្ក្នុងចិតតដយើងែុ្ ំឲ្យដយើងែុ្ំមា រេម ីព ែឺថ្  ំដណើរស្ថគ ល់េិរើលអរប្បេគ់្ពេះ ។ 

ប្បងប្បអ ូដ ើញដទ?គ្ទង់បា គ្ប្បទ  ល់ដយើង ូេអា ីមយ ងគឺ “ព ែឺថ្ ការស្ថគ ល់” ។ គ្ទងប់ា ឲ្យដយើង ូេ

ចំដណេះ ឹងជាក្់ោក្ម់ួយថ្ េិរើលអរប្បេគ់្ទង់គឺ “អំពីេិរើលអថ្ គ្ពេះដៅក្នុងគ្ពេះលគ្ក្គ័្ពេះដយេ ូេគ្គីេទ ”។ គ្ទង់

បា ដគ្បាេឲ្យដយើងមា ការដមើលដ ើញខាងគ្ពលងឹ េិញ្ញា ណ  ូដចនេះ ដៅដពលដ េះ អាដី លគ្ពេះជាមាា េ់

ក្ំពុងដតគ្តាេ់ដៅដយើងឲ្យដធាើ គជឺាការអ ុេតត ូេអា ីដ លដយើងមា ។ ឥ ូេដ េះដយើងមា េមតាភាពក្នុងការ

ដជឿគ្ទង់ ដម ដទ? ដយើង ឹងថាគ្ពេះប្ប ទូលគ្ទងជ់ាការពិត។ គ្ទងគ់្ប្បទ ការដមើលដ ើញដ េះ ដ ើមបឲី្យដ ើញ

ថា គ្ពេះជាមាា េ់ពិតគ្តង់ ដស្ថម េះគ្តង ់គួរទុក្ចិតតបា  គរួថាា យប្បងគំ ដទេះប្បជីាមា អាីដក្ើតដ ើងដៅក្នុងជីេិត

រប្បេដ់យើងក្៏ដោយ។ គ្ពេះជាមាា េប់ា ដគ្បាេគ្ប្បទ ឲ្យដយើងមា តំរិេះដ េះ ដ ើយឥ ូេដ េះគ្ទងក់្ំពុងដត

មា ប្ប ទូលមក្ដយើងថា ដ េះជារដប្បៀប្បដ លដយើងគ្តូេដ ើរ។ ដយើងគ្តូេដ ើរដោយការដមើលដប្បប្បោ ងដ េះ។ 

ដយើងគ្តូេដ ើរជាមួយការយល់ ឹងដ លគ្ទងគ់្ប្បទ  ល់ដយើងដ េះ។ ដយើងប្បងប្បអ ូក្ំពុងដតដគ្ប្បើរដប្បៀប្បដមើល

ដ លគ្ពេះជាមាា េ់បា គ្ប្បទ  ល់ប្បងប្បអ ូដទ? ដតើប្បងប្បអ ូក្ំពុងដតគ្ក្ដលក្ដមើលការដ្សងៗតាមរយៈគ្ពេះ

ដ គ្តថ្ គ្ពេះជាមាា េដ់ រឬដទ ពីដគ្ េះឥ ូេដ េះដៅក្នុងគ្ពេះដយេ ូេគ្គីេទ  ប្បងប្បអ ូអាច ដ ើយប្បងប្បអ ូ ឹងថា 

ប្បងប្បអ ូគ្តូេដតដធាើ។ ដតើប្បងប្បអ ូក្ំពុងដតដធាើការដ េះដ ើយឬ? 

 

ដ េះ ឹង ំដយើងដៅកា ់េំ ួរទី៤គឺ៖ ដពលណាដយើង ឹងរេដ់ៅតាមរដប្បៀប្បដ េះ? គ្នត ់ិោយថា “ដយើង

ដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម ដោយដមើលដ ើញដទ”។ ដតើការដ លគ្តូេដ ើរដោយជំដ ឿ មិ ដម ដោយ

ការដមើលដ ើញ ជាការពិតដៅដពលណាដៅជីេិតរប្បេ់ប្បងប្បអ ូ? ែុ្ំគិតថា ដ េះជាេំ ួរ ៏េំខា ់ដម ដទ ។ 

ដយើងដ លជាអនក្ដ លបា ដរៀ ពអីំណាចគ្គប្ប់គ្គងទំងអេ់រប្បេគ់្ពេះ ែុ្គំិតថាជួ កាលដយើងដគ្ប្បើភាស្ថ 

"អំណាចគ្គប្ប់គ្គងទំងអេ់" ដោយង្វយៗ ប្ប ុដ តដយើងមិ ដគ្ប្បើដោយទំ ួលែុេគ្តូេដោយង្វយៗដ េះដទ។ 

ែុ្ំចង ់ិោយដៅកា ប់្បងប្បអ ូគ្បុ្បេគ្េីជាទីគ្េឡាញដ់ៅយប្បដ់ េះថា ការដ េះ ឹងប្បង្វា ញពីលក្ខណៈជាអនក្



ដជឿ ការដ េះជាការគ្បាក្ ចាេម់ួយអំពគីំរូមួយក្នុងជីេិតរប្បេអ់នក្ដ លបា ទទួលដេចក្ដីេដស្ដង្វគ េះ ពីដគ្ េះ

គ្ពេះជាមាា េ់បា គ្ប្បទ ការដមើលដ ើញមក្។ ដយើងមា  ិេស័យងមីគ្បាក្ ដម ។ ដយើងមា គ្ពេះ េិញ្ញា ណ

ប្បរិេុទធដ លគង់ដៅខាងក្នុងគ្បាក្ ដម  ែ៥។ ការទំងអេដ់ េះេុទធដតជាការពិត។  ូដចនេះដៅក្នុងគំ ិតមួយ 

ដ េះជាគរំូដ លធា មួយដៅក្នុងជីេិតរប្បេដ់យើង។ ប្ប ុដ ត ចូរស្ថដ ប្ប់ ដយើងគ្តូេដតដគ្ជើេដរើេវា។ ដយើងគ្តេូដត

ដគ្ជើេដរើេក្នុងការដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម ដោយការដមើលដ ើញដទ។ ដតងដតមា ជំដរើេេំរាប់្ប

ឲ្យដយើងដគ្ជើេដរើេជាដរៀងរាល់ថ្ងៃ។ គ្គប់្បកាលៈដទេៈ គ្គប្បស់្ថា  ភាព។ វាដៅចំដ េះមុែដយើងមដងដទៀត

ដ ើយមដងដទៀតជាដរៀងរាល់ថ្ងៃ គ្គប្បដ់ពល។ ដតើែុ្ំ ឹងដគ្ជើេដរើេដេចក្ដីជំដ ឿឬការដមើលដ ើញ? ដតើែុ្ំ ឹង

ដជឿ ល់គ្ពេះឬដធាើការេដគ្មចចិតតតាមគំ ិតរប្បេដ់ោក្ិយដ លក្ំពុងដតដគ្េក្ការទូ ម  រប្បេវ់ាមក្ឯែុ្ំដៅ

ក្នុងក្ណាដ លស្ថា  ភាពដ លែុ្ំេា ិតដៅ?  ិោយឲ្យគ្េួលស្ថដ ប្បដ់ៅ អាដី លែុ្ំចង ់ិោយដៅកា ់ប្បងប្បអ ូគឺ

ោ ងដ េះ េមូស្ថដ ប្ប់ ប្បងប្បអ ូមិ ដម ក្ំពុងរេ់ដៅដប្បប្បដ េះដោយគ្គ្ន ់ដត ឹងអំពីវាដ េះដទ ដ ើយក្៏ប្បង

ប្បអ ូមិ ដម រេ់ដៅដោយគ្គ្ន ់ដតេូគ្តវាមដងដ ើយមដងដទៀតដ េះដ រ។ ម ិមា ឃ្លែ ម ដអាគមគ្នថាដៅ

ក្នុងជីេិតគ្គសី្ថទ  ដទ។ ម ិមា ការចាប្បជ់ាតិដ ើង េិញដ លដគអាចគ្គ្ន ់ដត ិោយ។ ដគ ិោយថា 

គ្ប្បេិ ដប្បើដយើងគ្គ្ន ់ដត ិោយវា វាក្៏ដក្ើតដ ើងដប្បប្បដ េះ។ ដទ ដ េះគឺជាអាីមយ ងដ លប្បងប្បអ ូគ្តូេដគ្ជើេ

ដរើេ ដ ើយដ េះក្៏ជាជំដរើេ ៏ពិបាក្ដទៀត្ង។ ប្បងប្បអ ូគ្តូេដតដគ្ជើេដរើេដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដោយ

ការដមើលដ ើញ។  ូដចនេះមា គ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះដៅឯមាខ ង ដ ើយដោក្យិដៅឯមាខ ងដទៀត។ ដតើែុ្ ំឹង

ដគ្ជើេដរើេមួយណា? ែុ្មំា ដេចក្ដីប្ប ទ ល់រប្បេដ់លនក្ែុ្ដំៅឯមាខ ង ដ ើយែុ្ំមា ដេចក្ដីប្ប ទ ល់ថ្ ប្បទគមពីរ

ដៅមាខ ងដទៀត។ ដតើមួយណា ឹងជាមូលោឋ  េំរាប់្បឲ្យែុ្ំដធាើការេំដរចចិតតប្ប ទ ប្ប់មក្ដទៀត? គ្ពេះប្ប ទូលរប្បេ់

គ្ពេះជាមាា េ ់ឬក្៏អា ីដ លែុ្ំអាចដមើលដ ើញ? ដយើងក្ំពុងរេ់ដៅដប្បប្បដ េះដៅដពលដយើងក្ំពុងរេ់ដៅដប្បប្ប

ដ េះ។ គ្ប្បេ ិដប្បើេួរថាដៅដពលណាដយើង ឹងរេ់ដៅដប្បប្បដ េះ? ដយើងក្ំពុងរេ់ដៅដប្បប្បដ េះ ដៅដពល

ដយើងក្ំពុងរេ់ដៅដប្បប្បដ េះ មិ ដម ដៅដពលដយើង ឹងអំពវីាដ េះដទ ដ ើយក្៏មិ ដម ដៅដពលដយើង

 ិោយអំពីវាដ េះដ រ ប្ប ុដ តដៅដពលដយើងរេ់ដៅដប្បប្បដ េះ េិញ។ 

ដយើងគ្តូេដតដគ្ជើេដរើេការដ េះជាដរៀងរាលថ់្ងៃ ដ ើយគ្គប្ប់ស្ថា  ភាព។ េំណួរចុងដគ្កាយរប្បេែុ្់ំគឺ ដតើការ

ដ េះ ឹងមា លក្ខណៈោ ង ូចដមដច? ដតើការដ េះ ឹងមា លក្ខណៈោ ង ូចដមដច ដៅដពលដយើងក្ំពុងដត

ដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម ដោយការដមើលដ ើញ? វាមា លក្ខណៈ ូចជាដ្នក្ដ េះទំងមូលដៅក្នុង

ភាពេិជាមា ។  ិោយឲ្យគ្េួលស្ថដ ប្បដ់ៅ វាមា លក្ខណៈ មិ ណាយចិតត។ ដតើប្បងប្បអ ូធាែ ប្បធ់ាែ ក្់ទឹក្ចិតតដ រឬ

ដទ? ដតើប្បងប្បអ ូធាែ ប្បអ់េេ់ងឃឹមដ រឬដទ? ដតើែុ្ជំាម ុេសដតមាន ក្់ដ លដៅក្នុងប្ប ទប្ប ់ដ លមា ប្បញ្ញា ែក្ចិតត

ដ លគ្តូេដោេះគ្ស្ថយ? ឬក្៏ែុ្ំមា អនក្ ថ្ទដទៀតមា ប្បញ្ញា  ូចជាែុ្ំដ រ? ដតើែុ្ំមា អនក្ ថ្ទដទៀតដ ល ូចជា

ែុ្ំដទ ដៅយប្បដ់ េះ?  ូដចនេះដៅដពលដ លដយើងដគ្ជើេដរើេដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម ដោយការដមើល

ដ ើញ ដយើង ឹងមិ អេ់េងឃឹមដទ ពីដគ្ េះអាីដ លដយើងដមើលដ ើញមិ ដម ជាចុងប្បញ្ាប្បដ់ ើយ ដម 

ដទ? ដតើវាមា លក្ខណៈោ ង ូដមដច? វាមា លក្ខណៈ ូចជា ការយល់ ឹងពីតួ ទីរប្បេប់្បងប្បអ ូដៅក្នុងក្ិចា

ការដេចក្ដីដមតាត ក្រុណារប្បេគ់្ពេះអញ្ា ឹង។ ប្បងប្បអ ូយល់ដទ? ដយើងទំងអេ់គ្នន ជាអនក្ ំស្ថរថ្ គ្ពេះដយេ ូេ



គ្គីេទ ដៅក្នុងដោក្ិយដ េះ។ ដយើងទំងអេ់គ្នន ជាបាេប្បំដរើថ្ ការ្សេះ្ារ ជាអនក្គ្ប្បកាេ ណំឹងលអថ្ គ្ពេះ

ដយេ ូេគ្គីេទ  ដ ើយអាីដទៀត ទយដមើល? ដយើងគ្គ្ន ់ដតជាភាជ ៈ ីប្ប ុដណាណ េះ។ មា  ័យថា ដ េះឯងជាតួ

 ទីរប្បេដ់យើង។ គ្ប្បេ ិដប្បើប្បងប្បអ ូឆ្ៃល ់ែ១ “ដយើងែុ្មំិ ណាយចិតតដ ើយ”។ ែ១៦ “ដយើងែុ្មំិ ណាយ

ចិតតដ ើយ”។ ដ តុអី? ែ៧ ដយើងមា គ្ទពយេមបតតដិ េះដៅក្នុងភាជ ៈ ី គ្នត់ ិោយប្ប ដអំពឥីទធិឫទធិថ្ គ្ពេះ

ក្ំពុងដតគ្តូេបា ោក្់តាំងប្បង្វា ញ? ដ តុអា ីបា ជាគ្នត់ ិោយពីការទំងដ េះ? គ្នតប់ា  ិោយប្ប ដដទៀត

ដៅែ១១ “ បិតដយើងរាលគ់្នន ដ លរេ់ដៅ ដ េះដយើងគ្តូេគ្ប្បគល់ ល់ដេចក្តីស្ថែ ប្បជ់ា រាប្ប ដោយដគ្ េះ

គ្ពេះដយេ ូេ ដ ើមបីឲ្យគ្ពេះជ មថ្ គ្ទងប់ា េំដ ងមក្ ក្នុងរូប្បស្ថច់ដយើង ដ លដតងដតស្ថែ ប្បដ់ េះ។ ដ តដុ េះ

បា ជាដេចក្តីស្ថែ ប្បក់្ំពុងដតចំដរើ ដ ើងក្នុងដយើងែុ្ ំដតជីេតិចំដរើ ក្នុងអនក្រាលគ់្នន  េញិ”។ ដ តុអាបីា ដោក្

 ិោយរួម ឹងការដ េះដ រ ប្ប ុល? ពិតដម ដ ើយ ពដីគ្ េះគ្នត់ ិោយថា “ដមើល អនក្មិ ណាយចិតតដ ើយ 

ដៅដពលណាអនក្បា យល់ពតីួ ទីរប្បេែ់ែួ ជាអាី”។ ដយើងទំងអេ់គ្នន មា ឯក្េិទធិ ៏អស្ថា រយក្នុងការដ ល

ដយើងគ្គ្ន ់ដតដធាើជាេមប្ប ទ ល់ថ្ គ្ពេះពិត គ្ពេះរាជប្បុគ្តាពិតរប្បេគ់្ទង់ ដ ើយ ិងដេចក្ដីេដស្ដង្វគ េះពិត។ ដ េះ

ឯងជាតួរ ទីរប្បេដ់យើងដៅក្នុងពិលពដោក្ដ េះ។ ប្បងប្បអ ូដ ើញដទ? អាដី លជួ កាលដធាើឲ្យដយើងបាក្់ទឹក្

ចិតតគឺថា ដយើងគិតពីែែួ ឯងែពេដ់ពក្ ដ ើយដយើងមា  ិមិតត ៏ធំដពក្ក្នុងការដ លចងឲ់្យែែួ កាែ យជាអាី 

ដ ើយដជាគជ័យអាីដ លដយើងចងទ់ទួល  ិងការជាដគ្ចើ ដ លគ្េដ ៀងគ្នន ដ េះ។ ែុ្ំចង ់ិោយថា ចិតត

រប្បេដ់យើង ឹងបា េៃប្ប់ ដ ើយចិតតរប្បេដ់យើង ឹងបា ដេចក្ដីេុែស្ថ ដ គ្ប្បេិ ដប្បើដយើងដអាប្បតួ ទី

រប្បេដ់យើងឲ្យជាប្ប់ ដ ើយដ េះគឺ “ែុ្ជំាភាជ ៈ ីឥ ឋដ លដក្ើតមក្ដ ើមបីថាា យេិរើលអដ ើយគ្បាប្ប់ដគអំពីគ្ទង់

 ិងគ្ពេះរាជបុ្បគ្តារប្បេគ់្ទង់។ មូលដ តុដ េះដ ើយបា ជាែុ្ំដៅទីដ េះ។  ូដចនេះដ ើយ គ្ពេះអមាា េ់ដ ើយ 

គ្ប្បេិ ដប្បើគ្ទងេ់ពាគ្ពេះ ឫទ័យដប្បប្បដ េះដៅក្នុងជីេិតរប្បេទ់ូលប្បងគំតាមរយៈការរងទុក្ខលំបាក្រប្បេទ់ូល

ប្បងគំ ទូលប្បងគដំៅដតអាចដធាើបា ។ គ្ប្បេិ ដប្បើគ្ទងេ់ពាគ្ពេះ ឫទ័យដប្បប្បដ េះដៅក្នុងជីេិតរប្បេទ់ូលប្បងគំដៅ

ដពលដ លង្វយគ្េួលជាង ដ េះក្៏ដៅដតជាដគ្នលប្បំណងរប្បេទ់ូលប្បងគំ។ ទូលប្បងគំដក្ើតមក្ដ ើមបីការដ េះ។ 

ដ តុដ េះដ ើយបា ជាទលូប្បងគំដៅទីដ េះ”។ 

េូមដមើលដៅជំពូក្៥ ែ៩ ប្ប ទ ប្បម់ក្ដៅែ៨ “ ូដចនេះ ដយើងែុ្ំមា ចិតតដជឿជាក្់ ដ ើយក្៏េុែចិតតេ ូដចញពីរូប្ប

កាយដ េះ ដៅដៅជាមួយ ឹងគ្ពេះអមាា េ់ជាជាង។  ដ តដុ េះបា ជាដយើងែុ្ំេង្វា ត ឲ្យបា គ្នប្ប ់ល់គ្ពេះ

 ឫទ័យគ្ទង់ ដទេះដៅក្នុងរូប្បកាយ ឬឃ្លែ តពីរូប្បកាយក្តី”។  ែុ្ចំង់មា  ័យថា ដប្បើេិ ដប្បើែុ្ំដៅដលើដ្  ី

ដ េះ ឬថ្ងៃមួយែុ្ំក្ំពុងឈរដៅចំដ េះគ្ពេះដយេ ូេ ដតើអា ីជាដគ្នលប្បំណងរប្បេែុ្់ំ? ែុ្គំ្គ្ន ់ដតចង ់ឹងថា ែុ្បំា 

គ្នប្ប ់ល់គ្ពេះ ឫទ័យគ្ទង់។  ូដចនេះែុ្ំគ្គ្ន ់ដតជាភាជ ៈ ីឥ ឋ 

ប្ប ុដណាណ េះ។ ែុ្ជំាម ុេសទ ់ដែាយមាន ក្់ដ លបា ទទួលដេចក្ដីេដស្ដង្វគ េះដោយស្ថរគ្ពេះគុណថ្ គ្ពេះ ែំុ្ជាក្មម

ប្បទមួយថ្ ដេចក្ដីដមតាត ក្រុណារប្បេគ់្ពេះ ដ ើយែុ្ំដក្ើតមក្ដ ើមបីដ តុ្លមួយប្ប ុដណាណ េះគឺដ ើមបីដគ ប្ប ់ល់គ្ពេះ

 ឫទ័យគ្ទង់។ ែុ្អំាចដធាើការដ េះបា ដទេះជាមា ស្ថា  ភាពអាីក្៏ដោយ គ្ប្បេិ ដប្បើែុ្ំដ ើរដោយជំដ ឿមិ 

ដម ដោយការដមើលដ ើញ។ វាដមើលដៅ ូចជាដេចក្ដីដស្ថម េះគ្តង់ចំដ េះគ្ពេះរាជស្ថរ ំណឹងលអ ដេចក្ដី

ដស្ថម េះគ្តងច់ំដ េះមដធយបាយ ំណឹងលអ។ ដ េះជាអាដី លបា ដចងដៅក្នុងែ២ ិងែ៣។ ដយើង ឹងមិ ប្បំដ្ែង



គ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះដទ។ ដយើង ឹងមិ  ក្់ព័ ធ ឹងលបិចក្លណាដ ើយ។ ដយើង ឹងថាគ្ពេះជាមាា េេ់ដស្ដង្វគ េះ

ម ុេសមា បាប្ប។ គ្ទងេ់ដស្ដង្វគ េះម ុេសមា បាប្ប គ្នម  ការេំរុេះេំរួលដ ើយ។ ដ េះមា លក្ខណៈជាដេចក្ដី

ជំដ ឿ មិ ដម ជាការដមើលដ ើញដទ។ ដតើប្បងប្បអ ូ ឹងដទដៅដ លម ុេសមាន ក្់ ូចជាប្ប ុល ប្បចាប្បប នដ េះ ដៅ

ដពលប្បងប្បអ ូក្ំពុងដធាើព័ ធក្ិចា គ្ប្បដ លជាព័ ធក្ិចាដៅកា គ់្គួស្ថររប្បេប់្បងប្បអ ូ ដៅដពលដ លគ្ពេះប្ប ទូល

រប្បេគ់្ពេះដ ើយ ិង េិធីស្ថស្ដេដ រប្បេគ់្ពេះហាក្់ ូចជាមិ បា ទទួលលទធ្លអាី ដតើប្បងប្បអ ូ ឹងដជឿអាី? គ្ពេះ

ប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះឬក្៏ដលនក្រប្បេប់្បងប្បអ ូ? ប្បងប្បអ ូ ឹងអាចដស្ថម េះគ្តង់ចំដ េះ ំណឹងលអបា ដទ គ្ប្បេិ ដប្បើប្បង

ប្បអ ូមិ ដជឿ ល់គ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះជាមាា េ់។ វា ឹងដមើលដៅ ូចជាដេចក្ដីេងឃឹម។ ជាជីេិតដ លបា រេ់

ដៅក្នុងព ែឺថ្ ថ្ងៃអ គតមួយ។ ដយើងរាលគ់្នន ក្ំពុងដតរេ់ដៅក្នុងព ែឺថ្ ភាពអេ់ក្លប។ វា ឹងដមើលដៅ ូច

ជាដេចក្ដីកាែ ហា ដ លមិ អាចព យល់បា ដោយស្ថា  ភាព។ ដតើដពលណាជាដពលចុងដគ្កាយដ លប្បង

ប្បអ ូប្បង្វា ញដេចក្ដីកាែ ហា ប្បរិេុទធមួយដ លមិ អាចព យល់ដោយស្ថា  ភាពរប្បេប់្បងប្បអ ូបា ? ែុ្ំចង់មា 

 ័យថា ម ុេសគ្គប្ប់គ្នន ជំុេិញប្បងប្បអ ូ ិោយថា “ែុ្មិំ  ឹង។ ែុ្ំមិ  ឹងពីរដប្បៀប្បដ លអនក្មា ដេចក្ដីេុែ

េប្បាយោ ងដ េះដទ”។ ដ ើយមូលដ តុដ លប្បងប្បអ ូអាច ិោយពីរដប្បៀប្បដ លប្បងប្បអ ូបា េុែ

េប្បាយគឺពីដគ្ េះប្បងប្បអ ូក្ំពុងដតដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម ដោយការដមើលដ ើញដទ។ “ែុ្ដំជឿដលើ

គំ ិតរប្បេគ់្ពេះជាមាា េច់ំដ េះស្ថា  ភាពដ េះ”។ វា ឹងដមើលដៅ ូចជាដេចក្ដីអត់ធមត់។ វាដមើលដៅ ូចជាការ

តេ ូខាា ប់្បែាួ ។ ដម ដទ? ដយើងមិ ណាយចិតតដទ។ ដយើងដតងមា ដេចក្ដីកាែ ហា ជា ិចា។ ដយើងដតងមា 

ដេចក្ដីកាែ ហា ជា ិចា ដ េះមា  ័យថា ដ េះជាការអត់ធមត់ ដ េះជាការតេ ូខាា ប់្បែាួ ពីដគ្ េះដយើងដជឿ ល់

គ្ពេះជាមាា េ។់ ែុ្ ំឹងគ្បាប់្ប ល់ប្បងប្បអូ  ូេការមួយដ្សងដទៀត ដ ើយែុ្េំងឃឹមថាការដ េះ ឹងដលើក្ទឹក្ចិតត

 ល់ប្បងប្បអ ូ។ វា ឹង ូចជាមាន ក្ដ់ លអាចដស្ថម េះគ្តង់ ិងពិតគ្តង់អំពីការឈឺចាប្បរ់ប្បេព់ួក្ដគ ប្ប ុដ តដៅដពល

 ំណាលគ្នន ដ េះ ដោយដេចក្ដីដស្ថម េះគ្តង់  ិងភាពដស្ថម េះគ្តង ់ពកួ្ដគអរគ្ពេះគណុ ល់គ្ពេះដ ើយរាប់្បការដ េះ

ថាជាគ្ពេះពរ េិញ។ ដ េះជាអាីដ លប្បងប្បអ ូដ ើញដៅក្នុងជំពូក្៤ ចាប្ប់ដ្ដើមពីែ៨។ េូមដមើលពីែ៧មក្ ដយើង

មា គ្ទពយេមបតតិដ េះដៅក្នុងភាជ ៈ  ីដ ើមបឲី្យឥទធឫិទធិដលើេលប្បប់ា មក្ពីគ្ពេះ មិ ដម ពីដយើងែុ្ំដទ ដ ល

ដយើងែុ្ំគ្តូេដគេងកត់េងក ិគ្គប្ប់ជំពូក្”។ ដ េះជាការពិតដម ដទ? ដយើងគ្តូេបា ដគេងកតេ់ងកិ ។ ប្ប ុដ ដដតើ

ប្បងប្បអ ូ ឹងដទ? ដយើង”មិ ទ័ល្ែេូដ ើយ មា ដេចក្តី េលិេល់ ដតមិ ទ័លគំ ិតដទ”។ ដតើដៅដពលណាជា

ដពលចុងដគ្កាយ ដ លប្បងប្បអ ូរាលគ់្នន ស្ថរភាពថា ប្បងប្បអ ូមា ដេចក្តី េលិេល់ ដតមិ ទ័លគំ ិត? “ែុ្មំិ 

យល់ពីដរឿងដ េះ។ ដ េះជា ំដណើរការ ៏ពិបាក្េំរាប់្បែុ្ំណាេ់”។ ដៅទីដ េះស្ថេក្ ប្ប ុល ិោយថា “ជួ កាល

ែុ្ំមា ដេចក្ដី េិលេល់។ ប្ប ុដ តការដ េះមិ ដធាើឲ្យមា ការអេ់េងឃឹមដ េះដទ។ ដ តុអា ី? ពីដគ្ េះគ្ពេះប្ប ទូល

រប្បេគ់្ពេះពិតគ្តង់។ “គ្តូេបា ដប្បៀតដប្បៀ ” ដ េះជាការពិត។ ប្បចាុប្បប នដ េះ ដយើងមា ប្បងប្បអ ូគ្បុ្បេគ្េីរប្បេ់

ដយើងដៅគ្ប្បដទេអុីរា ក្់ ិងក្ដ ែង ថ្ទដទៀតដ លដទើប្បដតទទួលការដប្បៀតដប្បៀ ោ ងខាែ ំង។ ប្ប ុដ តប្បងប្បអូ  ឹង

ដទ? គ្ពេះជាមាា េ់”មិ ដ លដបាេះប្បងដ់ចាលពួក្ដគដ ើយ”។ ពួក្ដគមិ ដ លគ្តូេទទួលបា ការដបាេះប្បង់

ដ ើយពួក្ដគ ឹងមិ រេដ់ៅដោយដមើលពីស្ថា  ភាព  ដ លដក្ើតដ ើង។ ពួក្ដគមិ រេ់ដៅដោយេំ ឹង

ដមើលស្ថា  ភាពដទ។ ពួក្ដគគ្តូេេំ ឹងដមើលដៅឯគ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ពេះ។  



“ប្បំដែ ញ”។ ដតើប្បងប្បអ ូធាែ ប្បគ់្តូេបា ដគេងកត់េងកិ ដទ? ដតើងមីៗដ េះ ប្បងប្បអ ូគ្តូេបា ដគេងកត់េងកិ ឬដទ? 

េូមស្ថដ ប្ប់។ “មិ ដម គ្តូេបា ប្បំដែ ញដទ ដតងដតដៅជាប្ប ់ឹងរូប្បកាយ ការេុគតថ្ គ្ពេះគ្គីេទ  ដ ើមបឲី្យជីេិត

ថ្ គ្ពេះគ្គីេទ គ្តូេបា ប្បង្វា ញដៅក្នុងជីេិតរប្បេដ់យើង ដៅក្នុងរូប្បកាយរប្បេដ់យើង េិញ។  បិតដយើងដតងដតង

រេ់ដៅដលើេដេចក្ដីស្ថែ ប្បដ់ោយយល់ ល់គ្ពេះដយេ ូេ ដ ើមបីឲ្យជីេិតថ្ គ្ពេះដយេ ូេដ េះអាចប្បង្វា ញឲ្យ

ដ ើញដៅក្នុងស្ថច់ឈាមដ លដចេះស្ថែ ប្បរ់ប្បេដ់យើង”។ គ្ពេះជាមាា េប់ា ោក្់ដយើងដៅក្នុងស្ថា  ភាព  

ដ ើមបីប្បង្វា ញពីអងគគ្ទង់។ គ្ពេះជាមាា េប់ា ោក្ដ់យើងដៅក្នុងស្ថា  ភាព  ដ ើមបីប្បង្វា ញពអីងគគ្ទង់។ 

ដេចក្ដីស្ថែ ប្ប់រប្បេដ់យើងមា  ័យថា ការប្បង្វា ញថ្ ជីេិតរប្បេគ់្ទង់។ ដ េះឯងជាដ តុ្លដ លគ្តូេរេ់ដៅ

។ ដ េះឯងជាដ តុ្លដ លគ្តូេមា ដេចក្ដីអំណរ។ ដទេះប្បជីាប្បងប្បអ ូឆ្ែងកាតអ់ា ីោ ងណាក្៏ដោយ។  ូដចនេះ

ដៅក្នុងក្ណាដ លដ្នក្ ៏មា តំថ្លអស្ថា រយដ េះ ប្បងប្បអ ូមា គំ ិតមួយដ លដៅចដ ែ េះដ េះ។ មិ មា 

គ្ប្បដោគឥតគ្ប្បដោជ ៍ណាដៅក្នុងប្បទគមពីរដ ើយ “ បិតដយើងដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម ដោយការ

ដមើលដ ើញដ ើយ”។  

 

េូមអធិស្ថឋ  ។  

គ្ពេះេរប្បិតាដ លគង់ដៅស្ថា  េួគ៌ ទលូប្បងគំដយើងែុ្ំេូមអរគ្ពេះគុណគ្ទងដ់ លគ្ទងប់ា គ្ប្បទ ឲ្យក្ូ ទំង

អេ់គ្នន មា ដេចក្ដីជំដ ឿដៅក្នុងគ្ពេះរាជបុ្បគ្តារប្បេគ់្ទង់។ គ្ទងប់ា គ្ប្បទ មក្ឯទូលប្បងគំដយើងែុ្ំដោយក្ិចា

ការដៅក្នុង េញិ្ញា ណរប្បេគ់្ទង់ គជឺាដលនក្ដ ើមបីឲ្យបា ដ ើញ។ ដលនក្ដ លអាចដមើលដ ើញការពិតថ្ ដេចក្ដី

ដោក្ិយដ េះដៅក្នុងព ែឺរប្បេវ់ា ដ ើយ ិងដលនក្ដ ើមបីឲ្យបា ដ ើញពអី គត ៏អេក់្លបដ លទូលប្បងគំ

ដយើងែុ្ំមិ ទ ់ដមើលដ ើញដៅដ ើយ ប្ប ុដ តអាចដ ើញការទំងអេ់ដ េះដោយដេចក្ដីជំដ ឿ េញិ ដ ើយ

 ិងដ ើមបរីេ់ដៅក្នុងព ែឺថ្ ដេចក្ដីទំងដ េះរ ូតទល់ដតទូលប្បងគំដយើងែុ្ំជួប្បដេចក្ដីទំងដ េះមុែទល់ ឹង

មុែ េញិ។  ូដចនេះទូលប្បងគំេូមអធិស្ថឋ  េំរាប់្បទូលប្បងគំ ិងប្បងប្បអូ គ្ប្បេុគ្េដីៅដេោយប្បដ់ េះ ទូលប្បងគំ

អធិស្ថឋ  េូមឲ្យទូលប្បងគំដយើងែុ្ំដគ្ជើេដរើេជីេតិដ េះដ លប្បង្វា ញពីលក្ខណៈរប្បេទ់ូលប្បងគំដយើងែុ្ំដៅទី

ប្បញ្ាប្ប់ េញិ ដ ើយថាដយើងែុ្ ំឹងដគ្ជើេដរើេជីេតិដ េះដោយការដ ើរ ការដ ើរដោយដេចក្ដីជំដ ឿ មិ ដម 

ដោយការដមើលដ ើញដទ។ េូមគ្ទងច់ំដរើ ក្ំោំងប្បងប្បអូ រប្បេទ់ូលប្បងគំដ ើមបីឲ្យបា ដជឿ ល់គ្ពេះប្ប ទូល

រប្បេគ់្ទងដ់ ើយ ិងក្ដ ែងណាដ លគ្តូេដធាើការេំដរចចិតត ក្ដ ែងណាដ លមា ការដ លគ្តូេដធាើ ក្ដ ែងណា

ដ លមា ឥរិោប្បងដ លគ្តូេេំដ ង ឱគ្ពេះអមាា េដ់អើយ េូមចំដរើ ក្ំោំង លរ់ាស្ដេដ រប្បេគ់្ទង់ដ ើមបឲី្យ

បា  ងឹថា គ្ពេះប្ប ទូលរប្បេគ់្ទងគ់ពឺិតគ្តង់ ដ ើមបដីធាើការេំដរចចិតត ដ ើមបី ិោយ ដ ើមបបី្បង្វា ញឥរិោប្បង

ដៅក្នុងព ែឺថ្ អាីគ្ទងម់ា ប្ប ទូល មិ ដម ដោយដមើលដ ើញដ ើយ។  គ្ពេះអមាា េ់ដអើយ ទូលប្បងគំដយើងែុ្ំ

មិ អាចដធាើការដ េះបា ដទ ដប្បើគ្នម  គ្ទង់។ ទូលប្បងគេំំ ឹងដៅឯគ្ទងដ់ ើយេូមគ្ទងេ់ំរាប់្បការទំងអេ់ដ េះ

ដៅក្នុងគ្ពេះ មថ្ គ្ពេះដ លបា េដស្ដង្វគ េះទូលប្បងគំដយើងែុ្ំ ដៅក្នុងគ្ពេះ មថ្ គ្ពេះអងគេដស្ដង្វគ េះ ដេដច  ិង

អនក្គង្វា លរប្បេទ់ូលប្បងគំដយើងែុ្ំ គឺដៅក្នុងគ្ពេះ មគ្ពេះដយេ េូ។ អាដម  ។ 

 


