អាារម្ភភកថាា
ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មាានមនុុស្សសតិិចណាាស់់ដែ�ល
យល់់អំំពីីអត្ថថន័័យនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
ស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ធ្លាា�ប់់ដឹឹងធ្លាា�ប់់ឮ
អំំពីីពាាក្យយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» និិង «កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» ក៏៏ដោ�ោយ។ ដូូច្នេះ�ះ� គ្មាា�នអ្វីី�
ដែ�លត្រូ�ូវឆ្ងងល់់ឡើ�ើយថាា អស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រា�ាកដជាាមាានជំំនឿ�ឿបែ�ប
ច្រ�បូូកច្រ�បល់់អំំពីីទ្រ�ង់់ជាាមិិនខាាន។ មនុុស្សសមិិនមាានជំំនឿ�ឿហ្មមត់់ចត់់លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ ហើ�ើយនេះ�ះដោ�ោយសាារតែ�កាារមាានជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចជាារឿ�ឿងចម្លែ�ែកពេ�ក
ឬជាារឿ�ឿងដែ�លពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់់បាានដឹឹងពីីមុុនមក។ នេះ�ះជាាហេ�តុុផលដែ�លនាំំ�ឲ្យយពួួកគេ�
មិិនអាាចបំំពេ�ញតាាមកាារទាាមទាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត បើ�ើ
មនុុស្សសមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិន
សក្ដិិ�សមនឹឹងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចបំំពេ�ញ
តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ដដែ�ល។ «ជំំនឿ�ឿជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» គឺឺជាាកាារជឿ�ឿ
ថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលគំំនិិតដ៏៏សាាមញ្ញញបំំផុុតដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងកាារ
ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កាារជឿ�ឿថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនដូូចជាាកាារ
ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាជាាប្រ�ភេ�ទនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
ដ៏៏សាាមញ្ញញមួួយដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងជំំនឿ�ឿសាាសនាាដ៏៏ខ្លាំំ��ង។ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿពិិតប្រា�ាកដលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានន័័យដូូចខាាងក្រោ��ោម៖ ឈរលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កាារជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជាាព្រះ�ះដែ�លគង់់ជាាអធិិបតេ�យ្យយភាាពលើ�ើអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដកពិិសោ�ោធន៍៍នូូវ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ កម្ចាា�ត់់ចោ�ោលនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់គេ� បំំពេ�ញ
តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមកស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�ដំំណើ�ើរផ្លូូ�វ
បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបហៅ�ៅថាាជាា «សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់»។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ជាារឿ�ឿយៗមនុុស្សស
មើ�ើលឃើ�ើ ញ កាារមាានជំំ នឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាារឿ�ឿងដ៏៏ សាាមញ្ញញ និិ ង ឥតបាានកាារ។
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មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ បាានបាាត់់បង់់នូូវអត្ថថន័័យនៃ�កាារជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីពួួកគេ�អាាចបន្តតជឿ�ឿរហូូតដល់់ទីីចុុងបញ្ចចប់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
ពួួកគេ�នឹឹងមិិនដែ�លទទួួលបាានកាារយល់់ព្រ�មពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដោ�ោយសាារតែ�
ពួួកគេ�ដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វខុុស។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�មាានមនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ស្រ�បតាាមន័័យពាាក្យយ និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�ឥតខ្លឹឹ�មសាារក្នុុ�ងទៀ�ៀត។ ពួួកគេ�មិិនដឹឹងថាា ពួួកគេ�
ខ្វះះ�នូូវសាារជាាតិិនៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនអាាចទទួួលបាាន
នូូវកាារយល់់ព្រ�មពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�អធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានព្រះ�ះពរនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាាព និិងព្រះ�ះគុុណដ៏៏គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទៀ�ៀត។ ឥឡូូវនេះ�ះ
ចូូរយើ�ើងឈប់់បន្តិិ�ចសិិន ធ្វើ�ើ�ចិិត្តតឲ្យយស្ងងប់់ ហើ�ើយសួួរខ្លួួ�នឯងថាា៖ តើ�ើវាាអាាចទេ�ថាា កាារជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមពិិតទៅ�ៅជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ងាាយស្រួ�ួលបំំផុុតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី? តើ�ើវាាអាាច
ទេ�ថាា កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្មាា�នន័័យអ្វីី�សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅពីីកាារទទួួលយកព្រះ�ះគុុណឲ្យយបាាន
ច្រើ�ើ�នពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់?់ តើ�ើមនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាំំ�ងមិិនស្គាា�ល់ទ្រ�ង់
់
់ ឬមិិនជឿ�ឿ
លើ�ើទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ ពិិតជាាអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យឬ?
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សស មិិនអាាចត្រូ�ូវបាាននិិយាាយនៅ�ៅកម្រិ�ិតស្មើ�ើ�គ្នាា�ឡើ�ើយ។
សាារជាាតិិ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ជាាអ្វីី�មួួយដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់ និិងយល់់បាាន
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងមាានបន្ទូូ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោករបស់់មនុុស្សសទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនអាាចយល់់អំំពីីព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�យ
ើ ។ ដូូច្នេះ�ះ�សូូម្បីី�តែ�អ្ននកដែ�លបាានដាាក់់ជីវិី ត
ិ របស់់គេ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏នឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាានកាារយល់់ព្រ�មពីីទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារទេ� ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសធ្វើ�ើ�កាារបាានល្អអយ៉ាា�ងណាា ក៏៏វាានៅ�ៅតែ�
គ្មាា�នតម្លៃ�ៃអ្វីី�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងតែ�ងតែ�ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាង
គំំនិិតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ងតែ�លើ�ើសហួួសពីី
កាារយល់់ដឹឹងរបស់់មនុុស្សសជាានិិច្ចច។ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយបាានជាាខ្ញុំំ��និិយាាយថាា អស់់អ្ននកដែ�ល
អះះអាាងថាា «ខ្លួួ�នយល់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង» អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ តាាមពិិតទៅ�ៅជាា
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មនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�វិិញទេ�។ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា� សុុទ្ធធតែ�ជាាមនុុស្សសដែ�លគិិតតែ�ពីីខ្លួួ�នឯង និិង
ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�។ មនុុស្សសមិិនគួួរកំំណត់់និិយមន័័យ អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។
មួួយវិិញទៀ�ៀត មនុុស្សសមិិនអាាចកំំណត់់និិយមន័័យអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឡើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសគ្មាា�នតម្លៃ�ៃដូច
ូ ជាាសត្វវស្រ�មោ�ោចដែ�រ។
តើ�ើមនុុស្សសអាាចវាាស់់ស្ទទង់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? អស់់អ្ននក
ដែ�លចូូលចិិត្តតនិិយាាយប៉៉ប៉ាា�ច់់ប៉៉ប៉ោ�ោ�ចថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�កាារបែ�បនេះ�ះ ឬបែ�បនោះ�ះ�»
ឬ «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានលក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះ ឬបែ�បនោះ�ះ�» តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នកំំពុុងនិិយាាយ
ទាំំ�ងអួួតក្អេ�េងក្អាា�ងទេ�ឬអីី? យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�គួួរតែ�ដឹឹងថាា មនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ៅខាាង
សាាច់់ឈាាមបែ�បនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានអាារក្សសសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ។ និិស្ស័័�យ
ដើ�ើមរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសជាាតិិមិិនអាាចមាាន
ឋាានៈៈស្មើ�ើ�នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសជាាតិិក៏៏គ្មាា�នថ្ងៃ�ៃសង្ឃឹឹ�មចង់់ផ្ដដល់់ដំំបូូន្មាា�ន
ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ ទាាក់់ទងនឹឹងរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដឹឹកនាំំ�
មនុុស្សស នោះ�ះ�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់។ វាាជាារឿ�ឿងសក្ដិិ�សមដែ�លមនុុស្សស
គួួរតែ�ចុះះ�ចូូលធ្វើ�ើ�តាាម ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់ហាាមាាត់់និិយាាយអំំពីីទស្សសនៈៈបែ�បនេះ�ះ ឬបែ�ប
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តមនុុស្សសគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីជាាធូូលីីដីីឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារនេះ�ះជាាចេ�តនាា
របស់់យើ�ើងក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងមិិនគួួរដាាក់់សញ្ញាា�ណរបស់់យើ�ើង
ពីីលើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកទៅ�ៅពិិចាារណាាឡើ�ើយ ហើ�ើយជាាង
នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត យើ�ើងមិិនគួួរប្រើ�ើ�និិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់យើ�ើងទាំំ�ងអស់់ មកប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះមិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងក្លាា�យជាាពួួកទទឹឹង
នឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះអាាចជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?
ដោ�ោយសាារតែ�យើ�ើងជឿ�ឿថាា មាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�យើ�ើងចង់់បំំពេ�ញតាាម
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងចង់់ឃើ�ើញទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងគួួរតែ�ស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត
និិងស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វ ដើ�ើម្បីី�ស្រ�បគ្នាា�ជាាមួួយទ្រ�ង់់វិិញ។ យើ�ើងមិិនគួួរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ ដោ�ោយចិិត្តត
រឹឹងចចេ�សឡើ�ើយ។ តើ�ើទង្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះអាាចនាំំ�ឲ្យយមាានផលល្អអអ្វីី�ទៅ�ៅ?
5
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សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�។ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាមិិនទទួួលយកពាាក្យយ
ទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ ក៏៏ប្រ�ហែ�លជាាចម្លែ�ែកសម្រា�ាប់់អ្ននកផងដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��
សូូមដាាស់់តឿ�ឿនថាា អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបង្ហាា�ញសាារជាាតិិដើ�ើមរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាមាានតែ�
អស់់អ្ននកដែ�លពិិតជាាស្រេ��កឃ្លាា�ន និិងចង់់បាានសេ�ចក្តីី�សុុចរិិតនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយមាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លពិិតជាាប្ដូូ�រផ្ដាា�ច់់
ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចទទួួលបាានកាារបំំភ្លឺឺ� និិងកាារដឹឹកនាំំ�ពីីទ្រ�ង់់។ លទ្ធធផល
ទទួួលបាានតាាមរយៈៈកាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិិត ដោ�ោយចិិត្តតស្ងងប់់សុុខ មិិនមែ�នដោ�ោយកាារ
ឈ្លោះ�ះ��ប្រ�កែ�ក និិងកាារទាាស់់ទែ�ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា «សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�» ខ្ញុំំ��កំំពុុងតែ�សំំដៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយាាងត្រ�ឡប់់
មកជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�ហែ�លពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកខ្វវល់់ចិិត្តត
ឡើ�ើយ។ ប្រ�ហែ�លអ្ននកស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ ឬមួួយក៏៏វាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកចាាប់់អាារម្មមណ៍៍យ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ង។ មិិនថាាក្នុុ�ងករណីីណាាមួួយឡើ�ើយ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា អស់់អ្ននកណាាដែ�លពិិតជាាចង់់ឲ្យយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ចមក គឺឺអាាចទទួួលយកកាារពិិតនេះ�ះ ហើ�ើយពិិចាារណាាយ៉ាា�ងល្អិិ�តល្អអន់់
អំំពីីពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ ជាាជាាងឆាាប់់ធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�ន។ នេះ�ះហើ�ើយជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសមាាន
ប្រា�ាជ្ញាា�គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�។
វាាមិិនពិិបាាកឡើ�ើយក្នុុ�ងកាារសួួរនាំំ�រកចម្លើ�ើ�យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាតម្រូ�ូវឲ្យយយើ�ើងម្នាា�ក់់ៗដឹឹងអំំពីី
សេ�ចក្តីី�ពិិតមួួយនេះ�ះសិិន៖ ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស នឹឹងមាានសាារជាាតិិរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

នឹឹងមាានកាារសម្ដែ�ែងរបស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់នឹឹង
សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់ធ្វើ�ើ�

ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានត្រ�លប់់

ជាាសាាច់់ឈាាម ដូូច្នេះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងសម្ដែ�ែងអំំពីីលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងអាាចនាំំ�
សេ�ចក្តីី�ពិិតទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សស ប្រ�ទាានជីីវិិតដល់់គេ� និិងដឹឹកនាំំ�ផ្លូូ�វគេ�។ សាាច់់ឈាាមដែ�ល
គ្មាា�នសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ច្បាាស់់ណាាស់់ថាាមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស។ ដូូច្នេះ�ះ� វាាគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវសង្ស័័�យឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមាានបំំណង
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ចង់់សួួរនាំំ�ថាា តើ�ើវាាជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬ
យ៉ាា�ងណាា នោះ�ះ�គេ�ត្រូ�ូវតែ�បញ្ជាា�ក់់អះះអាាងកាារនេះ�ះ ដោ�ោយចេ�ញពីីនិិស្ស័័�យដែ�លទ្រ�ង់់
បង្ហាា�ញចេ�ញ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល។ អាាចនិិយាាយបាានថាា ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់
អះះអាាងថាា តើ�ើវាាជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងថាា
តើ�ើវាាជាាផ្លូូ�វដ៏៏ពិិតឬអត់់ នោះ�ះ�គេ�ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�កាារវែែកញែ�កវាា ដោ�ោយឈរលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�
សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់។ ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាា តើ�ើវាាជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឬយ៉ាា�ងណាា

ចំំណុុចគន្លឹះះ��ស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើសាារជាាតិិរបស់់

ទ្រ�ង់់ (កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងទិិដ្ឋឋភាាពជាាច្រើ�ើ�ន
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត) ជាាជាាងផ្អែ�ែកលើ�ើរូូបរាាងពីីខាាងក្រៅ��ៅ។ បើ�ើមនុុស្សសពិិនិិត្យយពិិច័័យទៅ�ៅលើ�ើតែ�
រូូបរាាងខាាងក្រៅ��ៅរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយបែ�រជាាមើ�ើលរំំលងសាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�វាាបង្ហាា�ញថាា
មនុុស្សសពិិតជាាងងឹឹតងងល់់ និិងល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ហើ�ើយ។ រូូបរាាងខាាងក្រៅ��ៅ មិិនអាាចកំំណត់់ពីី
សាារជាាតិិបាានឡើ�ើយ។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចស្រ�បតាាម
សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសបាានទេ�។

តើ�ើរូូបរាាងខាាងក្រៅ��ៅរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

មិិនផ្ទុុ�យពីី

សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសទេ�ឬអីី? តើ�ើទឹឹកមុុខ និិងសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់របស់់ទ្រ�ង់់មិិនអាាចផ្ដដល់់
ជាាតម្រុ�ុយអំំពីីអត្តតសញ្ញាា�ណដ៏៏ពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើពួួកផាារីីស៊ីី�នៅ�ៅគ្រា�ាដំំបូូងមិិនបាាន
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�មើ�ើលទៅ�ៅកាាន់់រូប
ូ រាាងខាាងក្រៅ��ៅរបស់់
ទ្រ�ង់់ និិងមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី?
ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីម្នាា�ក់់ៗដែ�លស្វែ�ែងរកកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹង
មិិនដើ�ើរជាាន់់ដាានប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ ដែ�លពេ�ញដោ�ោយសោ�ោកនាាដកម្មមនេះ�ះឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិន
ត្រូ�ូវក្លាា�យជាាពួួកផាារីីស៊ីី�សម័័យទំំនើ�ើប ហើ�ើយដំំដែ�កគោ�ោលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង
ម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ អ្ននកគួួរតែ�ពិិចាារណាាយ៉ាា�ងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់អំំពីីរបៀ�ៀបស្វាា�គមន៍៍កាារ
យាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកគួួរតែ�មាានគំំនិិតជ្រះ�ះថ្លាា�ទាាក់់ទងនឹឹង
របៀ�ៀបក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លចុះះ�ចូូលចំពោះ�
ំ ះ�សេ�ចក្តីី�ពិតវិ
ិ ញ
ិ ។ នេះ�ះជាាទំំនួល
ួ ខុុសត្រូ�វូ
របស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� ដែ�លកំំពុុងរង់់ចាំំ�កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅលើ�ើ
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ពពក។ យើ�ើងគួួរតែ�ញីីភ្នែ�ែកខាាងវិិញ្ញាា�ណរបស់់យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមើ�ើលឃើ�ើញច្បាាស់់ ហើ�ើយ
មិិនផុុងជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងពាាក្យយនិិយាាយបំំផ្លើ�ើ�សបែ�បរវើើ�រវាាយ។ យើ�ើងគួួរតែ�គិិតអំំពីីកិិច្ចចកាារ
ជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមើ�ើលទៅ�ៅកាាន់់ទិិដ្ឋឋភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
វិិញ។ ចូូរកុំំ�បណ្ដោ�ោ�យខ្លួួ�នឲ្យយអណ្ដែ�ែតអណ្ដូូ�ង ឬវង្វេ�េងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាាររវើើ�រវាាយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចូូរ
ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ជាានិិច្ចច នូូវថ្ងៃ�ៃដែ�លព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងនៅ�ៅលើ�ើពពក ចុះះ�មកភ្លាា�មៗ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយនាំំ�យកអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់ស្គាា�ល់់ ឬធ្លាា�ប់់ឃើ�ើញ
ទ្រ�ង់់ និិងអស់់អ្ននកដែ�លមិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀបធ្វើ�ើ�តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារគិិត
អំំពីីកិិច្ចចកាារជាាក់់ស្ដែ�ែង គឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លប្រ�សើ�ើរជាាង!
អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាបើ�ើកសៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ សម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារសិិក្សាាស្រា�ាវជ្រា�ាវ
ឬក្នុុ�ងចេ�តនាាចង់់ទទួួលយក។ មិិនថាាអ្ននកមាានអាាកប្បបកិិរិិយាាបែ�បណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ ខ្ញុំំ��
សង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននកនឹឹងអាានវាាដល់់ចប់់ ហើ�ើយនឹឹងមិិនឆាាប់់ទុុកសៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះចោ�ោលឡើ�ើយ។
ប្រ�ហែ�លជាាក្រោ��ោយពេ�លអាានពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយ អាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់អ្ននកនឹឹងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារនេះ�ះអាាស្រ័�័យលើ�ើកាារជំំរុុញចិិត្តត និិងកម្រិ�ិតនៃ�កាារយល់់ដឹឹងរបស់់អ្ននកផងដែ�រ។
យ៉ាា�ងណាាមិិញ មាានរឿ�ឿងមួួយដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងគឺឺ៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិន
អាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយក្លាា�យជាាពាាក្យយរបស់់មនុុស្សសបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយពាាក្យយរបស់់មនុុស្សស ក៏៏មិិនអាាច
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយក្លាា�យជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រើ�ើ�

មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ

ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល

យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ក៏៏មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ដែ�រ។ នៅ�ៅត្រ�ង់់
ចំំណុុចនេះ�ះ វាាមាាននូូវភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏៏សំំខាាន់់មួួយ។ ប្រ�ហែ�លជាាក្រោ��ោយពេ�លអាានពាាក្យយ
ទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយ អ្ននកមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះថាា ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដូូចជាាកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដែ�លមនុុស្សសបាានទទួួលនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើបែ�បនេះ�ះ អ្ននកពិិតជាា
ខ្វាា�ក់់ភ្នែ�ែក ដោ�ោយភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ហើ�ើយ។ តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចដូូចជាាកាារ
ស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដែ�លមនុុស្សសបាានទទួួលដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ? ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
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ទាំំ�ងអស់់ បើ�ើកសម្ដែ�ែងសេ�ចក្តីី�លាាក់់កំំបាំំ�ង និិងបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសនូូវទិិសដៅ�ៅដែ�លគេ�
ត្រូ�ូវដើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�នេះ�ះ។ កាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដែ�លមនុុស្សសទទួួលបាាន គ្មាា�នអ្វីី�
ក្រៅ��ៅពីី សេ�ចក្តីី�ណែ� នាំំ�ដ៏៏ សាាមញ្ញញ សម្រា�ាប់់ កាារប្រ�តិិ បត្តិិ� ឬទុុ ក ជាាចំំ ណេះ�ះដឹឹ ង នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ វាាមិិនអាាចដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ឲ្យយចូូលក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី� ឬបើ�ើកសម្ដែ�ែង
អំំពីីសេ�ចក្តីី�លាាក់់កំំបាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់បាានឡើ�ើយ។ សរុុបមក បើ�ើពិិចាារណាា
ឱ្យយគ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��ោយទៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សស គឺឺជាាមនុុស្សស។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានសាារជាាតិិជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសមាានសាារជាាតិិជាាមនុុស្សស។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសចាាត់់ទុុកពាាក្យយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�ល ថាាជាាកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដ៏៏
សាាមញ្ញញដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយយកពាាក្យយរបស់់ពួួកសាាវ័័ក និិងពួួកហោ�ោរាា ជាា
ពាាក្យយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ នោះ�ះ�វាាជាាកំំហុុសរបស់់មនុុស្សសហើ�ើយ។
ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាា អ្ននកមិិនគួួរច្រ�បល់់បញ្ចូូ�លគ្នាា�នូូវអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវ និិងអ្វីី�ដែ�លខុុស ឬយក
ខ្ពពស់់ជាាទាាប ឬយករាាក់់ទៅ�ៅជាាជ្រៅ��ៅឡើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ អ្ននកមិិនគួួរបដិិសេ�ធនូូវ
អ្វីី�ដែ�លអ្ននកដឹឹងថាាជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតឡើ�ើយ។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លជឿ�ឿថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គួួរតែ�សួួរនាំំ�រកបញ្ហាា� ដោ�ោយចេ�ញពីីទស្សសនៈៈដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី� និិង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយចេ�ញពីីទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�ត
មក បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផាាត់់ចោ�ោលជាាមិិនខាាន។
ក្រោ��ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មិិនត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត
ដាាច់់ដោ�ោយឡែ�កឡើ�ើយ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបាានសង់់ពីីលើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។

វាាជាា

កិិច្ចចកាារសម្រា�ាប់់យុុគសម័័យថ្មីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ� ក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់់
យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។ ដូូចគ្នាា�ផងដែ�រ ក្រោ��ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបញ្ចចប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់យុុគសម័័យថ្មីី� ព្រោះ��ះ�ថាា កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងតែ�វិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចច។ ពេ�លដែ�លយុុគសម័័យចាាស់់
កន្លលងផុុតទៅ�ៅ វាានឹឹងត្រូ�ូវជំំនួួសដោ�ោយយុុគសម័័យមួួយថ្មីី� ហើ�ើយពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារចាាស់់
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ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ វាានឹឹងមាានកិិច្ចចកាារថ្មីី�ដែ�លត្រូ�ូវបន្តតកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះ គឺឺជាាកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីរី របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លកើ�ើតឡើ�ង
ើ តាាមក្រោ��ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ។ ពិិតមែ�នហើ�ើយ កាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសនេះ�ះ មិិនមែ�នកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយឯករាាជ្យយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាដំំណាាក់់កាាលទីីបីីនៃ�
កិិច្ចចកាារ ក្រោ��ោយយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ គ្រ�ប់់ពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មដំំណាាក់់កាាលថ្មីី�នៃ�កិិច្ចចកាារ

គឺឺត្រូ�ូវតែ�មាានទីីចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មថ្មីី�

ជាានិិច្ចច ហើ�ើយវាាត្រូ�ូវតែ�នាំំ�មកនូូវយុុគសម័័យថ្មីី�ផងដែ�រ។ ហើ�ើយវាាក៏៏មាាននូូវកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ស្រ�បគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងឥរិិយាាបថនៃ�កាារធ្វើ�ើ�កាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីតាំំ�ងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។ នេះ�ះហើ�ើយ
ជាាហេ�តុុផលដែ�លមនុុស្សសមាានកាារពិិបាាកក្នុុ�ងកាារទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មិិនថាាមនុុស្សសប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខ
ជាានិិច្ចច។ ពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងចូូលក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោករបស់់មនុុស្សស ទ្រ�ង់់បាាននាំំ�មក
នូូវយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិងបាានបញ្ចចប់់យុគសម័
ុ
យ
័ នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល
នៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយជាាមួួយកាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះ ទ្រ�ង់់បាានបិិទបញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយបាាន
នាំំ�មកនូូវយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះវិិញ។ អស់់អ្ននកដែ�លអាាចទទួួលយកកាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នឹឹងត្រូ�ូវបាាននាំំ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�

នគរព្រះ�ះ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត គេ�នឹឹងអាាចទទួួលយកកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�បញ្ចចប់់នូូវកិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយ
បាានក្លាា�យជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបរបស់់មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

ទ្រ�ង់់មិិនបាានដកចោ�ោលនូូវ

និិស្ស័័�យពុុករលួួយទាំំ�ងអស់់ចេ�ញពីីមនុុស្សសឡើ�ើយ។ កាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសយ៉ាា�ងពេ�ញ
លេ�ញចេ�ញពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង មិិនគ្រា�ាន់់តែ�តម្រូ�ូវឲ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក្លាា�យជាា
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តង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប និិងទទួួលយកអំំពើ�ើបាាបរបស់់មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាក៏៏តម្រូ�ូវឲ្យយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ដើ�ើម្បីី�ដកចោ�ោលនិិស្ស័័�យពុុករលួួយបែ�បសាាតាំំ�ង
ទាំំ�ងអស់់ចេ�ញពីីមនុុស្សសផងដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ឥឡូូវនេះ�ះមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសពីីអំពើំ �ើបាាប
របស់់ខ្លួួ�ន ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យថ្មីី� ហើ�ើយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារនៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះបាាននាំំ�មនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមួួយកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់។ អស់់អ្ននកដែ�លចុះះ�ចូូលក្រោ��ោម
ដែ�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងរីីករាាយចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ពិិតកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ ហើ�ើយទទួួលព្រះ�ះពរ
កាាន់់តែ�ធំំ។ ពួួកគេ�នឹឹងរស់់នៅ�ៅយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដនៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ� ហើ�ើយគេ�នឹឹងទទួួលបាាន
សេ�ចក្តីី�ពិិត ផ្លូូ�វ និិងជីីវិិត។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សស បន្តតជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងមិិន
អាាចត្រូ�ូវបាានដកចោ�ោលនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់គេ�បាានឡើ�ើយ

ដូូច្នេះ�ះ�ពួួកគេ�គ្មាា�នថ្ងៃ�ៃ

នឹឹងស្គាា�ល់់និិស្ស័័�យខាាងក្នុុ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសតែ�ងតែ�រស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគុុណដ៏៏ពេ�ញបរិិបូូណ៌៌ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមាានផ្លូូ�វនៃ�ជីីវិិត ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងមិិនដែ�ល
ទទួួលបាានទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដនៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�លើ�ើទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ជំំនឿ�ឿប្រ�ភេ�ទ
នេះ�ះ ពិិតជាាគួួរឲ្យយអាាណិិតណាាស់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបាានអាានចប់់សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបាានដកពិិសោ�ោធន៍៍ជំំហាាននីីមួួយៗ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍
ថាាបំំណងប្រា�ាថ្នាា�ដែ�លអ្ននកមាានជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់បាានក្លាា�យជាាកាារពិិត
ហើ�ើយ។ អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា មាានតែ�ពេ�លនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មុុខទល់់នឹឹងមុុខ។ មាានតែ�ពេ�លនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញទឹឹកព្រះ�ះ
ភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ បាានឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់ បាានទទួួលប្រា�ាជ្ញាា�អំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ និិងពិិតជាាមាានអាារម្មមណ៍៍យ៉ាា�ងអស្ចាា�រ្យយអំំពីព្រះី �ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់។
់ អ្ននកនឹឹងមាាន
អាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននកបាានទទួួលនូូវរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមនុុស្សសនៅ�ៅសម័័យមុុនមិិនបាានឃើ�ើញ
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ក៏៏មិិនធ្លាា�ប់់មាានផងដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងដឹឹងយ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីអត្ថថន័័យនៃ�កាារជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអត្ថថន័័យនៃ�កាារធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ពិិតប្រា�ាកដណាាស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នឹឹងទស្សសនៈៈអតីីតកាាល ហើ�ើយបដិិសេ�ធ
ឬជំំទាាស់់នឹឹងកាារពិិតនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�
អ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�ចាាប់់ខ្យយល់់ មិិនទទួួលបាានអ្វីី�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយចុុងបញ្ចចប់់ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�កាាសថាា មាានទោ�ោសប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់។ អស់់អ្ននកដែ�លអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
តាាមសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវបាានអះះអាាងថាា
ខ្លួួ� នស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមព្រះ�ះនាាមនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លយកកំំ ណើ�ើត ជាាមនុុ ស្សសលើ�ើកទីី ពីី រ
ដែ�លជាាព្រះ�ះដ៏៏ពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�។ ពួួកគេ�នឹឹងអាាចទទួួលយកកាារដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�ពិិតកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន និិងកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ ក៏៏ដូូចជាា
ជីីវិិតដ៏៏ពិិតផងដែ�រ។ ពួួកគេ�នឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញនិិមិិត្តត ដែ�លមនុុស្សសពីីអតីីតកាាលមិិនបាាន
មើ�ើលឃើ�ើញ៖ «រួួចខ្ញុំំ�ក៏៏បែ�រទៅ�ៅរកសំំឡេ�ង ដែ�លបាាននិិយាាយជាាមួួយខ្ញុំំ��។ ហើ�ើយកាាល
ខ្ញុំំ�� កំំពុុងបែ�រនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញជើ�ើងទៀ�ៀនមាាសប្រាំ�ំ�ពីីរដើ�ើម ហើ�ើយចំំកណ្ដាា�លជើ�ើងទៀ�ៀនទាំំ�ង
ប្រាំ�ំ�ពីីរនោះ�ះ� មាានមួួយអង្គគដូូចជាាកូូនមនុុស្សសគ្រ�ងព្រះ�ះពស្តតវែែងដល់់ព្រះ�ះបាាទ ក៏៏មាានគ្រ�ង
ខ្សែ�ែមាាសនៅ�ៅនឹឹងដើ�ើមទ្រូ�ូង។ ព្រះ�ះសិិរសាា និិងព្រះ�ះកេ�សាាទ្រ�ង់់ សដូូចជាារោ�ោមចៀ�ៀម គឺឺស
ដូូចព្រិ�ិល ហើ�ើយព្រះ�ះនេ�ត្រ�ទ្រ�ង់់ប្រៀ��ៀបដូូចអណ្ដាា�តភ្លើ�ើ�ង ព្រះ�ះបាាទទ្រ�ង់់ដូូចលង្ហិិ�នរលីីង
ដែ�លត្រូ�ូវស្លលនៅ�ៅក្នុុ�ងឡ។ ចំំណែ�កព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងទ្រ�ង់់ ប្រៀ��ៀបដូូចជាាទឹឹកដ៏៏សន្ធឹឹ�ក។ ទ្រ�ង់់
កាាន់់ផ្កាា�យទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតស្ដាំំ�� ហើ�ើយមាានដាាវមុុខពីីរយ៉ាា�ងមុុត ចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋ
ទ្រ�ង់់ ចំំណែ�កព្រះ�ះភក្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ ភ្លឺឺ�ដូូចព្រះ�ះអាាទិិត្យយរះ�ពេ�ញកម្ដៅ�ៅ�» (វិិវរណៈៈ ១:១២១៦)។ និិមិិត្តតនេះ�ះគឺឺជាាកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញនៃ�និិស្ស័័�យទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ
កាារសម្ដែ�ែងចេ�ញនៃ�និិស្ស័័�យទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ជាាកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារកាាត់់ទោ�ោស

និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

និិស្ស័័�យខាាងក្នុុ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់តាាមរយៈៈកាារមាានបន្ទូូ�ល
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បុុត្រ�មនុុស្សសសម្ដែ�ែងចេ�ញ

កាារអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�ល

អាារម្ភភកថាា

ទទួួលយកកាារកាាត់់ទោ�ោសនិិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ មើ�ើលឃើ�ើញពីីព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រពិិតរបស់់
បុុត្រ�មនុុស្សស ដែ�លជាាសេ�ចក្តីី�ពណ៌៌នាាដ៏៏ស្មោះ�ះ�� អំំពីីព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់បុុត្រ�មនុុស្សស ដែ�ល
យ៉ូូ�ហាានបាានមើ�ើលឃើ�ើញ។ (ពិិតប្រា�ាកដណាាស់់ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លមិិនទទួួលយក
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ នឹឹងមើ�ើលមិិនឃើ�ើញរឿ�ឿង
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះឡើ�ើយ)។ ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានបរិិយាាយ
យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ ដោ�ោយប្រើ�ើ�ភាាសាាមនុុស្សសឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�មធ្យោ�ោ�បាាយ
មួួយដែ�លទ្រ�ង់់អាាចសម្ដែ�ែងពីីនិិស្ស័័�យខាាងក្នុុ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រដ៏៏ពិិត
របស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សស។ អាាចនិិយាាយបាានថាា អស់់អ្ននកដែ�លបាានយល់់អំំពីីនិិស្ស័័�យ
ខាាងក្នុុ�ងនៃ�បុុត្រ�មនុុស្សស បាានឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រដ៏៏ពិិតរបស់់បុុត្រ�មនុុស្សស ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានឋាានៈៈធំំពេ�ក ហើ�ើយមិិនអាាចបរិិយាាយយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ ដោ�ោយប្រើ�ើ�ភាាសាាមនុុស្សស
បាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសបាានដកពិិសោ�ោធន៍៍ជំំហាាននីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះរួួចហើ�ើយ នោះ�ះ�គេ�នឹឹងដឹឹងអំំពីីអត្ថថន័័យដ៏៏
ពិិតនៃ�ប្រ�សាាសន៍៍របស់់យ៉ូូ�ហាាន នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់មាានប្រ�សាាសន៍៍អំំពីីបុុត្រ�មនុុស្សស
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជើ�ើងចង្កៀ�ៀ�ងថាា៖ «ព្រះ�ះសិិរសាា និិងព្រះ�ះកេ�សាាទ្រ�ង់់ សដូូចជាារោ�ោមចៀ�ៀម
គឺឺសដូូចព្រិ�ិល ហើ�ើយព្រះ�ះនេ�ត្រ�ទ្រ�ង់់ប្រៀ��ៀបដូូចអណ្ដាា�តភ្លើ�ើ�ង ព្រះ�ះបាាទទ្រ�ង់់ដូូចលង្ហិិ�ន
រលីីង ដែ�លត្រូ�ូវស្លលនៅ�ៅក្នុុ�ងឡ។ ចំំណែ�កព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងទ្រ�ង់់ ប្រៀ��ៀបដូូចជាាទឹឹកដ៏៏សន្ធឹឹ�ក។
ទ្រ�ង់់កាាន់់ផ្កាា�យទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតស្ដាំំ�� ហើ�ើយមាានដាាវមុុខពីីរយ៉ាា�ងមុុត ចេ�ញពីីព្រះ�ះ
ឱស្ឋឋទ្រ�ង់់ ចំំណែ�កព្រះ�ះភក្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ ភ្លឺឺ�ដូូចព្រះ�ះអាាទិិត្យយរះ�ពេ�ញកម្ដៅ�ៅ�»។ នៅ�ៅពេ�ល
នោះ�ះ� អ្ននកនឹឹងដឹឹងយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ដោ�ោយមិិនអាាចប្រ�កែ�កបាានថាា សាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញ
ដែ�លបាានមាានបន្ទូូ�លយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ននេះ�ះ គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីរី ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននកនឹឹងយល់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដថាា អ្ននកពិិតជាាមាានពរណាាស់់ និិង
មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននកជាាមនុុស្សសមាានសំំណាាងបំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ងលោ�ោក។ តើ�ើអ្ននកមិិនព្រ�ម
ទទួួលយកព្រះ�ះពរនេះ�ះទេ�ឬអីី?
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តាារាាងមាាតិិកាា
១. ជំំពូកទី
ូ ី ១៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ម
ើ ដំំបូង
ូ ........................ 1
២. ជំំពូកទី
ូ ី ២៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ម
ើ ដំំបូង
ូ ....................... 3
៣. ជំំពូកទី
ូ ី ៣៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ម
ើ ដំំបូង
ូ ....................... 6
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ជំំពូក
ូ ទីី ១៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ
កាាលពីីដើ�ើមដំបូ
ំ ង
ូ

កាារសរសើ�ើរបាានមកដល់់ភ្នំំ�ស៊ីី�យ៉ូូ�ន ហើ�ើយព្រះ�ះដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានលេ
់
�ច
មកដែ�រ។ ព្រះ�ះនាាមដ៏៏បរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ ពេធ �ញដោ�ោយសិិរីល្អ
ី អ ដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់លើ�ើកសរសើ�ើរនោះ�ះ�
រីីកសាាយភាាយ។ ឱព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�អើ�ើយ! ព្រះ�ះសិិរសាានៃ�ចក្រ�វាាឡ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៃ�
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះអាាទិិត្យយដ៏៏ចាំំ�ងចែ�ង ដែ�លបាានរះ�ឡើ�ង
ើ នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ស៊ីី�យ៉ូូ�ន ដែ�ល
លេ�ចត្រ�ដែ�តឡើ�ើងដោ�ោយឫទ្ធាា�នុុភាាព និិងអំំណាាចដ៏៏ថ្កុំំ�ថ្កើ� �ង
�ើ ទៅ�ៅលើ�ើចក្រ�វាាឡទាំំ�ងមូូល ...
ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�អើ�ើយ! ពួួកយើ�ើងអំំពាាវនាាវរកទ្រ�ង់់ក្នុុង
� សេ�ចក្តីី�រីក
ី រាាយយ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ង ហើ�ើយពួួកយើ�ើងរាំំ�ច្រៀ��ៀង។ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះប្រោ��ោសលោះ�ះ�ដ៏៏ពិិតរបស់់ពួួកយើ�ើង ជាាស្ដេ�េច
ដ៏៏ធំំធេ�ងនៃ�ចក្រ�វាាឡ! ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តអ្ននកមាានជ័័យជម្នះះ�មួួយក្រុ�ុម ហើ�ើយបាានសម្រេ�េច
ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងចូូលហូូរហែ�ទៅ�ៅរកភ្នំំ�នេះ�ះ។
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងលុុតជង្គគង់់នៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កក! ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដ៏៏ពិិតតែ�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់សក្ដិិ�សមទទួួលសិិរីីល្អអ និិងកាារលើ�ើកតម្កើ�ើ�ង។ សូូមថ្វាា�យគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសិិរីីល្អអ កាារ
សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាចដល់់បល្ល័័�ង្កកនៃ�ទ្រ�ង់់! ប្រ�ភពទឹឹកនៃ�ជីីវិិតហូូរចេ�ញមកពីី
បល្ល័័�ង្កកទ្រ�ង់់ ស្រោ��ោចស្រ�ព និិងចម្អែ�ែតដល់់ប្រ�ជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�ក
សន្ធាា�ប់់។ ជីីវិិតផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយពន្លឺឺ�និិងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងថ្មីី�តាាមពីីក្រោ��ោយ
ពួួកយើ�ើង ដែ�លតែ�ងតែ�ផ្ដដល់់ដល់់ឱ្យយពួួកយើ�ើងនូូវគតិិជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះថ្មីី�ៗ អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធផ្សេ�េងៗ ពួួកយើ�ើងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានភាាពច្បាាស់់លាាស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង អំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញជាានិិច្ចចនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
សុុចរិិត។ ពួួកយើ�ើងពិិតជាាមាានពរខ្លាំំ��ងណាាស់់! ដោ�ោយជួួបជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មុុខ
ទល់់នឹឹងមុុខរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
ហើ�ើយផ្ដដល់់ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នូូវអធិិបតេ�យ្យយភាាពលើ�ើអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់។ ពួួកយើ�ើងសញ្ជឹឹ�ងគិិត
លើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកយើ�ើងសម្រា�ាកយ៉ាា�ង
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ស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកយើ�ើងក៏៏មកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្រ្ដ�ដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�រ ជាាកន្លែ�ែងដែ�លយើ�ើងទទួួលបាានពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់។ រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត ទង្វើ�ើ� ពាាក្យយ
សម្ដីី� គំំនិិត និិងយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើង យើ�ើងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយស្គាា�ល់់ខុុស ស្គាា�ល់់ត្រូ�ូវគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដឹឹកនាំំ�
ផ្លូូ�វនៃ�ជីីវិិត ហើ�ើយដោ�ោយមិិនបាានរំំពឹឹងទុុក រឿ�ឿងលាាក់់កំំបាំំ�ងខាាងក្នុុ�ងចិិត្តតយើ�ើង ត្រូ�ូវបាាន
លេ�ចចេ�ញមកនៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�ម្ដដងមួួយៗ។ កាារប្រ�កបគ្នាា�ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ដោ�ោយគ្មាា�នកាារពន្យាារពេ�លឡើ�ើយ ហើ�ើយរាាល់់គំំនិិត និិងយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបាាន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លាាតត្រ�ដាាងឲ្យយឃើ�ើញទាំំ�ងអស់់។ យើ�ើងកំំពុុងតែ�រស់់នៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កករបស់់
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា ដ្បិិ�តនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ជាាកន្លែ�ែងដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវទទួួលកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។
សាាតាំំ�ងនៅ�ៅបន្ដដកាាន់់កាាប់់គ្រ�ប់់កន្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបកាាយរបស់់យើ�ើង។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ស្តាា�រ
អធិិបតេ�យ្យយភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើងវិិញ ព្រះ�ះវិិហាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�លាាងជម្រះ�ះឲ្យយ
ស្អាា�តសិិន។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់កាាប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារប្រ�យុុទ្ធធស្លាា�ប់់រស់់មួួយនេះ�ះ។ មាានតែ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លជីីវិិតចាាស់់របស់់ពួួកយើ�ើង ត្រូ�ូវ
បាានជាាប់់ឆ្កាា�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបជីីវិិតដែ�លរស់់ឡើ�ើងវិិញរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ អាាចសោ�ោយរាាជ្យយ
ដល់់កម្រិ�ិតខ្ពពស់់បំំផុុតបាាន។
ឥឡូូវនេះ�ះ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធកំំពុុងតែ�ចាាត់់ចែ�ងគ្រ�ប់់គ្រ�ង លើ�ើគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកនៃ�ជីីវិិត
របស់់យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមប្រ�យុុទ្ធធសម្រា�ាប់់កាារស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញរបស់់យើ�ើង! ដរាាបណាាយើ�ើង
ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នជាាស្រេ��ច ដើ�ើម្បីី�បដិិសេ�ធខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយព្រ�មសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រា�ាកដជាាបំំភ្លឺឺ� និិងបន្សុុ�ទ្ធធចិិត្តតរបស់់យើ�ើងគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា ហើ�ើយ
ទាាមទាារមកវិិញនូូវអ្វីី�ដែ�លសាាតាំំ�ងបាានកាាន់់កាាប់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយយើ�ើងអាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយ
ពេ�ញខ្នាា�ត ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ឆាាប់់តាាមដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន។ ចូូរកុំំ�ខ្ជះះ�ខ្ជាា�យ
ពេ�លវេេលាាឡើ�ើយ។ ចូូររស់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់វិនាាទី
ិ
នៅី �ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ចូូរស្អាា�ង
ឡើ�ើងជាាមួួយពួួកបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាាននាំំ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះ ព្រ�មទាំំ�ងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
សិិរីីល្អអជាារួួមជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
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ជំំពូូកទីី ២៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង

ជំំពូក
ូ ទីី ២៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ
កាាលពីីដើ�ើមដំបូ
ំ ង
ូ

ពួួកជំំនុំំ�នៅ�ៅក្រុ�ុងភីីឡាាដិិលភាា បាានកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយនិិង
សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងតែ�ម្ដដង។ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កើ�ើនឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកបរិិសុុទ្ធធដ៏៏ច្រើ�ើ�នអនេ�ក ដែ�លមិិនរាារែែក
ចិិត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរផ្លូូ�វខាាងវិិញ្ញាា�ណរបស់់គេ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�បាានប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹង
ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�ដែ�លជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះដ៏៏ពិិតតែ�មួួយអង្គគបាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ជឿ�ឿថាា
ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះសិិរសាានៃ�ចក្រ�វាាឡ ដែ�លបញ្ជាា�លើ�ើរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ៖ ជំំនឿ�ឿនេះ�ះត្រូ�ូវបាាន
បញ្ជាា�ក់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ជាាជំំនឿ�ឿមួួយដ៏៏រឹឹងមាំំ�ដែ�លមិិនអាាចរើើ�បាានដូូចជាាភ្នំំ�
អ៊ីី�ចឹឹង។ ហើ�ើយវាានឹឹងមិិនដែ�លផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រឡើ�ើយ!
ឱព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�អើ�ើយ! នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាាទ្រ�ង់់ហើ�ើយដែ�លបាានបើ�ើកភ្នែ�ែក
ខាាងវិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកយើ�ើង ដែ�លជួួយឲ្យយមនុុស្សសខ្វាា�ក់់មើ�ើលឃើ�ើញ ជួួយឲ្យយមនុុស្សសខ្វិិ�ន
ដើ�ើរបាាន និិងជួួយឲ្យយមនុុស្សសឃ្លលង់់បាានជាាស្អាា�ត។ គឺឺជាាទ្រ�ង់់ហើ�ើយដែ�លបាានបើ�ើកទ្វាា�រនៃ�
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយយើ�ើងយល់់ពីសេ�ចក្តី
ី
ី�លាាក់កំ
់ បាំំ�
ំ ងនៃ�ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ។ ដោ�ោយ
ត្រូ�ូវបាានជ្រួ�ួតជ្រា�ាបដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏បរិិសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងត្រូ�ូវបាានសង្រ្គោះ��ះ��ពីីភាាពជាា
មនុុស្សសរបស់់ពួួកយើ�ើង ដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឱ្យយពុុករលួួយ ពោ�ោលគឺឺទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
ជាាកិិច្ចចកាារ និិងសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាដ៏៏ធំំធេ�ងលើ�ើសលប់់របស់់ទ្រ�ង់់។ ពួួកយើ�ើងគឺឺជាា
ស្មមរបន្ទាា�ល់់របស់់ទ្រ�ង់់!
ទ្រ�ង់់បាានលាាក់់អង្គគទ្រ�ង់់ជាាយូូរណាាស់់មកហើ�ើយ ដោ�ោយបន្ទាា�បព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់ និិង
ដោ�ោយស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់។ ទ្រ�ង់់បាានឆ្លលងកាាត់់កាាររស់់ពីីសុុគតឡើ�ើងវិិញ បាានរងទុុក្ខខដោ�ោយ
កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង បាានឆ្លលងកាាត់់អំំណរ និិងទុុក្ខខព្រួ�ួយនៃ�ជីីវិិតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយបាានជួួបនូូវ
កាារបៀ�ៀតបៀ�ៀន និិងទុុក្ខខវេេទនាាជាាច្រើ�ើ�ន ទ្រ�ង់់បាានដកពិិសោ�ោធន៍៍ និិងស្គាា�ល់់រសជាាតិិនៃ�
កាារឈឺឺចាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោករបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានមនុុស្សសជំំនាាន់់នេះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល។ ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។
សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់បាានសង្គ្រោះ��ះ��
ពួួកយើ�ើងពីីគំន
ំ រលាាមកសត្វវ កាាន់់ពួកយើ�ើ
ួ
ងដោ�ោយព្រះ�ះហស្ដដស្ដាំំ��របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយប្រ�ទាាន
ព្រះ�ះគុុណរបស់់ទ្រ�ង់់ដល់់យើ�ើងដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។ ដោ�ោយទទួួលយករាាល់់កាារឈឺឺចាាប់់
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ទ្រ�ង់់បាានលះះបង់់ព្រះ�ះជន្មមទ្រ�ង់់ឲ្យយយើ�ើង ហើ�ើយតម្លៃ�ៃដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង់់ដោ�ោយ
ព្រះ�ះលោ�ោហិិត ញើ�ើស និិងទឹឹកព្រះ�ះនេ�ត្រ�ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញយ៉ាា�ងច្បាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួក
បរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ ពួួកយើ�ើងគឺឺជាាលទ្ធធផលចេ�ញពីី[ក] កិិច្ចចខិតខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងដ៏៏ប្រុ�ង
ុ ប្រ�យ័័ត្ននរបស់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយពួួកយើ�ើងគឺឺជាាតម្លៃ�ៃដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង់់។
ឱ ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�អើ�ើយ! គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះទ័័យសប្បុុ�រសដែ�លពេ�ញ
ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ និិងសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ទ្រ�ង់់ សេ�ចក្តីី�សុចរិ
ុ ត
ិ និិងឫទ្ធាា�នុុភាាព
របស់់ទ្រ�ង់់ ភាាពបរិិសុទ្ធ
ុ ធ និិងកាារបន្ទាា�បព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់របស់់ទ្រ�ង់នេះ�ះហើ�ើ
់
យ ដែ�លនាំំ�ឲ្យយមនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់លុតជង្គគង់
ុ
នៅ់ �ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្រ្ដ�ដទ្រ�ង់់ និិងថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់អស់កល្បប
់
ជាានិិច្ចចនោះ�ះ�។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកជំំនុំំ�ទាំំ�ងអស់់ពេ�ញខ្នាា�ត ដូូចជាា ពួួកជំំនុំំ�នៃ�ក្រុ�ុងភីីឡាា
ដិិលភាា ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានសម្រេ�េចផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ��របស់់ទ្រ�ង់់។
ពួួកបរិិសុុទ្ធធអាាចចុះះ�ចូូលដោ�ោយបន្ទាា�បខ្លួួ�ននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ផ្សាារភ្ជាា�ប់់ខាាងវិិញ្ញាា�ណ និិងកាារ
ដើ�ើរតាាមនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ដោ�ោយចូូលរួួមទៅ�ៅនឹឹងប្រ�ភពទឹឹក។ ទឹឹកដ៏៏រស់់នៃ�ជីីវិិត
ហូូរឥតឈប់់ ដោ�ោយលាាងជម្រះ�ះ និិងកម្ចាា�ត់ចោ់ �ោលរាាល់់ភក់ជ្រាំ�ំ�
់
និិងទឹឹកស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកដែ�ល
មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ� ដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធព្រះ�ះវិិហាាររបស់់ទ្រ�ង់់ម្ដដងទៀ�ៀត។ យើ�ើងបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះ
ដ៏៏ពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង បាានដើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ បាានទទួួលស្គាា�ល់់មុុខងាារ និិង
ភាារកិិច្ចចរបស់់យើ�ើង ហើ�ើយបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លយើ�ើងអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ដើ�ើម្បីី�លះះបង់់
ខ្លួួ�នឯងសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ពួួកជំំនុំំ�។ ដោ�ោយនៅ�ៅស្ងងប់់ស្ងៀ�ៀ�មចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ យើ�ើង

លេ�ខយោ�ោង៖

ក. អត្ថថបទដើ�ើមមិិនមាានឃ្លាា� «លទ្ធធផលចេ�ញពីី»។
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ជំំពូូកទីី ២៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង

ត្រូ�ូវតែ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់មើ�ើលកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានរាំំ�ងស្ទះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយើ�ើង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅក្រុ�ុងនោះ�ះ�
ពួួកគេ�មាាននូូវសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�គ្នាា� ហើ�ើយចំំណុុចខ្លាំំ��ងរបស់់អ្ននកខ្លះះ� នឹឹងជួួយ
បំំពេ�ញបន្ថែ�ែមដល់់ចំំណុុចខ្វះះ�ខាាតរបស់់អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ពួួកគេ�អាាចដើ�ើរដោ�ោយវិិញ្ញាា�ណ
គ្រ�ប់់ពេ�ល ដោ�ោយទទួួលបាានកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ� និិងកាារពន្យយល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។
ពួួកគេ�អនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតភ្លាា�មៗ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�យល់់។ ពួួកគេ�បន្តតដើ�ើរតាាម
ឲ្យយទាាន់់ពន្លឺឺ�ថ្មីី� និិងដើ�ើរតាាមជំំហាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ចូូរសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងសកម្មម ហើ�ើយកាារអនុុញ្ញាា�តឲ្យយទ្រ�ង់់ត្រួ�ួតត្រា�ា
គឺឺជាាកាារដើ�ើរជាាមួួយទ្រ�ង់់។ គ្រ�ប់់ទាំំ�ងគំំនិិត សញ្ញាា�ណ យោ�ោបល់់ និិងកាារជាាប់់ជំំពាាក់់ខាាង
លោ�ោកីីយ៍៍ ត្រូ�ូវរលាាយបាាត់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងខ្យយល់់ដូូចជាាផ្សែ�ែង។ យើ�ើងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សោ�ោយរាាជ្យយដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិញ្ញាា�ណរបស់់យើ�ើង ដើ�ើរជាាមួួយទ្រ�ង់់ និិងទទួួលបាានភាាព
ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ យកឈ្នះះ�លើ�ើលោ�ោកីីយ៍៍ ហើ�ើយវិិញ្ញាា�ណរបស់់យើ�ើងមាានសេ�រីីភាាពហោះ�ះ�ហើ�ើរ
ដោ�ោយសេ�រីី និិងទទួួលបាានកាារដោះ�ះ�លែ�ង៖ នេះ�ះគឺឺជាាលទ្ធធផលនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះដ៏៏មាាន
គ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ក្លាា�យជាាស្ដេ�េច។ តើ�ើយើ�ើងអាាចមិិនរាំំ�ច្រៀ��ៀងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង
ដោ�ោយថ្វាា�យកាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងរបស់់យើ�ើង និិងច្រៀ��ៀងបទទំំនុុកថ្មីី�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?
មាានផ្លូូ�វដ៏៏ពិិតជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�សរសើ�ើរព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់៖ កាារអំំពាាវនាាវរកព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់
កាារចូូលទៅ�ៅជិិតទ្រ�ង់់ កាារគិិតអំំពីីទ្រ�ង់់ កាារអាានសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន កាារចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារប្រ�កបគ្នាា� កាារសញ្ជឹឹ�ងគិិត កាារអធិិស្ឋាា�ន និិងបទចម្រៀ��ៀងនៃ�កាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង។
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទនៃ�កាារសរសើ�ើរទាំំ�ងនេះ�ះ មាាននូូវសេ�ចក្តីី�រីីករាាយ និិងមាាននូូវកាារចាាក់់
ប្រេ�េងតាំំ�ង ហើ�ើយមាានអំំណាាចនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង ហើ�ើយក៏៏មាាននូូវបន្ទុុ�កមួួយ
ដែ�រ។ មាាននូូវសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង ហើ�ើយក៏៏មាានគតិិជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះថ្មីី�ដែ�រ។
ចូូរសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ ា�ងសកម្មម ហើ�ើយសម្រ�បសម្រួ�ួលនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�
និិងមាានចិិត្តតតែ�មួួយ ចូូរសម្រេ�េចបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ចូូរ
ប្រ�ញាាប់់ក្លាា�យជាារូូបកាាយខាាងវិិញ្ញាា�ណដ៏៏បរិិសុុទ្ធធមួួយ ចូូរយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង ហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បញ្ចចប់់នូូវវាាសនាារបស់់សាាតាំំ�ង។ ពួួកជំំនុំំ�ភីីឡាាដិិលភាា ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងទៅ�ៅលើ�ើ
ពពកចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញចេ�ញយ៉ាា�ងច្បាាស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់។

ជំំពូក
ូ ទីី ៣៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ
កាាលពីីដើ�ើមដំបូ
ំ ង
ូ

ស្ដេ�េចដ៏៏មាានជ័័យ គង់់នៅ�ៅលើ�ើបល្ល័័�ង្កកដ៏៏ពេ�ញដោ�ោយសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់បាាន
សម្រេ�េចនូូវកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� និិងបាានដឹឹកនាំំ�ប្រ�ជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងអស់់ ឲ្យយលេ�ច
មកនៅ�ៅក្នុុ�ងសិិរីីល្អអ។ ទ្រ�ង់់ក្ដាា�ប់់ចក្រ�វាាឡទាំំ�ងមូូលនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
ជាាមួួយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងឫទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់បាានសង់់ និិងបាានបង្កើ�ើ�ត
ទីីក្រុ�ុងស៊ីី�យ៉ូូ�នដ៏៏រឹឹងមាំំ�។ ដោ�ោយឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះពិិភពលោ�ោក
ដែ�លពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយបាាប។ ទ្រ�ង់់បាានទម្លាា�ក់់កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមកលើ�ើប្រ�ជាាជាាតិិនាានាា និិង
មនុុស្សសគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ ផែ�នដីី និិងសមុុទ្រ� ព្រ�មទាំំ�ងគ្រ�ប់់ភាាវៈ�មាានជីីវិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ�
ក៏៏ដូូចជាាអស់់អ្ននកដែ�លងប់់ងល់់នឹឹងកាាមគុុណថោ�ោកទាាបដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្បាាស់់ជាា
នឹឹងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះពួួកគេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រា�ាកដជាានឹឹងក្រោ��ោធចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ� ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល
ឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែង ហើ�ើយកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹង
ត្រូ�ូវធ្វើ�ឡើើ� �ង
ើ ភ្លាា�មៗ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារពន្យាារពេ�លឡើ�យ
ើ ។ ភ្លើ�ង
ើ� នៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ទ្រ�ង់់
ប្រា�ាកដជាានឹឹងដុុតរំលាា
ំ យអំំពើ�ើដ៏៏សាាហាាវយង់់ឃ្ននងរបស់់ពួកគេ
ួ � ហើ�ើយទុុក្ខលំ
ខ បាាកនឹ
ំ
ង
ឹ ធ្លាា�ក់់
លើ�ើពួួកគេ�គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា។ ពួួកគេ�នឹឹងមិិនស្គាា�ល់់ផ្លូូ�វដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានរួួចខ្លួួ�ន ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ន
កន្លែ�ែងដើ�ើម្បីី�លាាក់់ខ្លួួ�នដែ�រ។ ពួួកគេ�នឹឹងយំំ ព្រ�មទាំំ�ងសង្កៀ�ៀ�តធ្មេ�េញ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងនាំំ�
សេ�ចក្តីី�វិិនាាសមកដាាក់់លើ�ើខ្លួួ�នឯង។
ពួួកកូូនប្រុ�ុសដ៏៏មាានជ័័យ និិងជាាស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រា�ាកដជាានឹឹងស្នាា�ក់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងក្រុ�ុងស៊ីី�យ៉ូូ�ន ហើ�ើយមិិនដែ�លចាាកចេ�ញពីីទីីក្រុ�ុងនេះ�ះឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដ៏៏ច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�ក
6
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សន្ធាា�ប់់ នឹឹងស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ពួួកគេ�នឹឹងមើ�ើល
សកម្មមភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ហើ�ើយសំំឡេ�ងនៃ�កាារសរសើ�ើររបស់់គេ�
នឹឹងមិិនដែ�លឈប់់សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះដ៏៏ពិិតតែ�មួួយអង្គគបាានលេ�ចមកហើ�ើយ! យើ�ើងនឹឹង
ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ច្បាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងប្រ�កៀ�ៀកប្រ�កិិត។ យើ�ើងនឹឹង
ប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅមុុខដោ�ោយអស់់ពីីកម្លាំំ��ងរបស់់យើ�ើង និិងលែ�ងស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រ
ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ពិិភពលោ�ោកកំំពុុងតែ�លាាតត្រ�ដាាងនៅ�ៅមុុខយើ�ើង ហើ�ើយជីីវិិត
ពួួកជំំនុំំ�ដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ក៏៏ដូូចជាាមនុុស្សស កិិច្ចចកាារ និិងរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងជុំំ�វិិញយើ�ើង ក៏៏
កំំពុុងតែ�បង្កើ�ើ�នកម្ដៅ�ៅ�កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងដល់់កាារហ្វឹឹ�កហាាត់់របស់់យើ�ើងដែ�រ។ ចូូរយើ�ើងប្រ�ញាាប់់
យកដួួងចិិត្តតរបស់់យើ�ើងដែ�លស្រ�ឡាាញ់់លោ�ោកីីយ៍នោះ�
៍ ះ� ត្រ�ឡប់់មកវិិញ! ចូូរយើ�ើងប្រ�ញាាប់់
យកនិិមិិត្តតរបស់់យើ�ើងដែ�លស្រ�អាាប់់ខ្លាំំ��ងនោះ�ះ� ត្រ�ឡប់់មកវិិញ! ចូូរយើ�ើងបន្តតនៅ�ៅជាាប់់នឹឹង
ជំំហាានរបស់់យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយយើ�ើងដើ�ើរហួួសព្រំ�ំដែ�ន។ ចូូរយើ�ើងទប់់មាាត់់របស់់យើ�ើង
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយយើ�ើងអាាចដើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលែ�ងទាាស់់ទែ�ងគ្នាា�
អំំពីីរឿ�ឿងផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ និិងកាារខាាតបង់់របស់់យើ�ើងតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ចូូរលះះបង់់ចោ�ោលចុះះ�
នូូវភាាពលោ�ោភលន់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�លោ�ោកីីយ៍៍ និិងកាារស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�! ចូូរឲ្យយខ្លួួ�ន
អ្ននកមាានសេ�រីីភាាពពីីចំំណងដែ�លនៅ�ៅស្អិិ�តជាាប់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ស្វាា�មីី និិងកូូនប្រុ�ុសស្រី�ី
របស់់អ្ននក! ចូូរបែ�រខ្ននងទៅ�ៅកាាន់់ទស្សសនៈៈ និិងបុុរេេវិិនិិឆ្ឆ័័�យរបស់់អ្ននកចុះះ�! ចូូរភ្ញាា�ក់់ខ្លួួ�នឡើ�ើង
ដ្បិិ�តពេ�លវេេលាាខ្លីី�ណាាស់់! ចូូរសម្លឹឹ�ងទៅ�ៅលើ�ើចុះះ� ចូូរសម្លឹឹ�ងទៅ�ៅលើ�ើដោ�ោយចេ�ញពីីវិិញ្ញាា�ណ
ហើ�ើយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងចុះះ�។ មិិនថាាមាានអ្វីី�ៗកើ�ើតឡើ�ើងឡើ�ើយ ចូូរកុំំ�
ធ្វើ�ើ�ដូូចជាាភរិិយាារបស់់ឡុុតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ វាាពិិតជាាគួួរឲ្យយអាាណិិតណាាស់់ ដែ�លត្រូ�ូវគេ�
បោះ�ះ�ចោ�ោលទៅ�ៅម្ខាា�ង! វាាពិិតជាាគួួរឲ្យយអាាណិិតណាាស់់! ចូូរភ្ញាា�ក់់ខ្លួួ�នឡើ�ើង!
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ជំំពូក
ូ ទីី ៥៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ
កាាលពីីដើ�ើមដំបូ
ំ ង
ូ

ភ្នំំ� និិងទន្លេ�េផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ ទឹឹកហូូរទៅ�ៅតាាមចរន្តតរបស់់វាា ហើ�ើយជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសមិិនអាាច
ឋិិតថេ�រដូូចផែ�នដីី និិងផ្ទៃ�ៃមេ�ឃនោះ�ះ�ទេ�។ មាានតែ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លមាានព្រះ�ះជន្មមអស់់កល្បបជាានិិច្ចច និិងមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ ដែ�លបន្តតពីីជំំនាាន់់
មួួយទៅ�ៅជំំនាាន់់មួួយជាារៀ�ៀងរហូូត! របស់់សព្វវសាារពើ�ើ និិងហេ�តុុកាារណ៍៍ទាំំ�ងអស់់ស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយសាាតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមព្រះ�ះបាាទទ្រ�ង់់។
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សតាាមកាារកំំណត់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបទ្រ�ង់់
រំំដោះ�ះ�យើ�ើងចេ�ញពីីក្រ�ញាំំ�របស់់សាាតាំំ�ង។ ទ្រ�ង់់ពិិតជាាព្រះ�ះដ៏៏ប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់យើ�ើង
ប្រា�ាកដមែ�ន។ ព្រះ�ះជន្មមដែ�លបាានរស់់ឡើ�ើងវិិញ និិងអស់់កល្បបជាានិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
ពិិតជាាបាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយើ�ើង

ដោ�ោយកំំណត់់ឲ្យយយើ�ើងមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយនឹឹង

ព្រះ�ះជន្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លយើ�ើងអាាចមកជួួបផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយទ្រ�ង់់ ហូូបទ្រ�ង់់ ផឹឹក
ទ្រ�ង់់ និិងរីីករាាយនឹឹងទ្រ�ង់់។ នេះ�ះគឺឺជាាតង្វាា�យដោ�ោយមិិនគិិតពីីប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាាន ដោ�ោយថ្លៃ�ៃលោ�ោហិិតបេះ�ះដូូងរបស់់ទ្រ�ង់់។
រដូូវកាាលនាានាាចូូលមកហើ�ើយទៅ�ៅវិិញ ដោ�ោយឆ្លលងកាាត់់ខ្យយល់់ និិងសន្សើ�ើ�ម ជួួបនឹឹង
កាារឈឺឺចាាប់់ កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ និិងកាាររងទុុក្ខខជាាច្រើ�ើ�នរបស់់ជីីវិិត ជួួបនឹឹងកាារមិិន
ទទួួលស្គាា�ល់់ និិងកាារបង្កាា�ច់់បង្ខូូ�ចជាាច្រើ�ើ�នរបស់់លោ�ោកីីយ៍៍ ជួួបនឹឹងកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់
ក្លែ�ែងក្លាា�យជាាច្រើ�ើ�នរបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាល ប៉ុុ�ន្តែ�ែសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារ
ប្តេ�េជ្ញាា�របស់់ទ្រ�ង់់ មិិនថមថយសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច។ ទ្រ�ង់់ទុុកព្រះ�ះជន្មមផ្ទាា�ល់់របស់់ទ្រ�ង់់មួួយ
ឡែ�ក ដោ�ោយលះះបង់់ចំំពោះ�ះ�បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចំំពោះ�ះ�ផែ�នកាារ
ព្រ�មទាំំ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនោះ�ះ�អាាចសម្រេ�េចបាាន។
ទ្រ�ង់់មិិនសំំចៃ�ចំំពោះ�ះ�កាារឈឺឺចាាប់់នោះ�ះ�ទេ� ដើ�ើម្បីី�រាាស្ត្រ�រជាាច្រើ�ើ�នរបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយកាារ
ចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាាច់់ និិងស្រោ��ោចស្រ�ពពួួកគេ�យ៉ាា�ងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់។ មិិនថាាយើ�ើងងងឹឹតងងល់់
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ជំំពូូកទីី ៥៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង

យ៉ាា�ងណាា ឬលំំបាាកយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជន្មម
រស់់ឡើ�ើងវិិញរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ នឹឹងផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រធម្មមជាាតិិចាាស់់របស់់យើ�ើង...។ ដើ�ើម្បីី�ពួួក
កូូនប្រុ�ុសច្បបងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយមិិននឿ�ឿយហត់់ ដោ�ោយមិិនសោ�ោយអាាហាារ
និិងមិិនសម្រា�ាក។ ជាាច្រើ�ើ�នថ្ងៃ�ៃ និិងច្រើ�ើ�នយប់់ ដែ�លទ្រ�ង់់ទតមើ�ើលស៊ីី�យ៉ូូ�នដោ�ោយអស់់ពីី
ព្រះ�ះទ័័យ តាាមរយៈៈកម្តៅ�ៅ�ដ៏៏ក្តៅ�ៅ�ហែ�ង និិងភាាពត្រ�ជាាក់់ស្ទើ�ើ�រកក។
លោ�ោកីីយ៍៍ ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង កិិច្ចចកាារ និិងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងបាានកន្លលងផុុតទៅ�ៅទាំំ�ងស្រុ�ុងយ៉ាា�ង
រីីករាាយ និិងស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ហើ�ើយកាារសប្បាាយតាាមបែ�បលោ�ោកីីយ៍៍ មិិនជាាប់់ទាាក់់ទងនឹឹងទ្រ�ង់់
ឡើ�ើយ...។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់ វាាយលុុកចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយើ�ើង
ដោ�ោយបើ�ើកបង្ហាា�ញអ្វីី�ៗដែ�លលាាក់់ទុុកយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់យើ�ើង។ តើ�ើយើ�ើងអាាច
មិិនជឿ�ឿដូូចម្តេ�េចកើ�ើត? ប្រ�យោ�ោគនីីមួួយៗដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់ អាាចក្លាា�យជាា
កាារពិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងយើ�ើងគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា។ អ្វីី�ក៏ដោ៏ �ោយដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ� ទោះ�ះ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ក្តីី�
ឬលាាក់់បាំំ�ងពីីទ្រ�ង់់ក្តីី� គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់មិិនជ្រា�ាបនោះ�ះ�ទេ� គ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់មិិនយល់់
ឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនឹឹងបើ�ើកសម្តែ�ែងនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ មិិនថាាផែ�នកាារ
និិងកាាររៀ�ៀបចំំផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកយើ�ើងនោះ�ះ�ទេ�។
កាារអង្គុុ�យនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ប្រ�កបដោ�ោយភាាពស្រា�ាកស្រា�ាន្តត និិងស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់ ដោ�ោយមាាន
អាារម្មមណ៍៍រីីករាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិញ្ញាា�ណរបស់់យើ�ើង ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាារម្មមណ៍៍តែ�ងតែ�ទទេ�សូូន្យយ ហើ�ើយ
ពិិតជាាជាាប់់ជំំពាាក់់ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់៖ នេះ�ះគឺឺជាាកាារអស្ចាា�រ្យយមួួយដែ�លមិិនអាាចគិិតដល់់
និិងមិិនអាាចសម្រេ�េចបាាន។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធល្មមមគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាារអះះអាាងថាា ព្រះ�ះ
ដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិតមួួយអង្គគ! វាាគឺឺជាាអំំណះះអំំណាាងដែ�លមិិន
អាាចប្រ�កែ�កបាាន! យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមនេះ�ះពិិតជាាមាានព្រះ�ះពរមិិនអាាច
ពណ៌៌នាាបាាន! ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយសាារព្រះ�ះគុុណ និិងសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�យើ�ើងមាានតែ�អាាចត្រូ�ូវវិិនាាស និិងដើ�ើរតាាមសាាតាំំ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
មាានតែ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចសង្គ្រោះ��ះ��យើ�ើងបាាន!
ឱ! ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងអើ�ើយ! គឺឺទ្រ�ង់់ហើ�ើយដែ�លបាានបើ�ើក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ភ្នែ�ែកខាាងវិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកយើ�ើង ដោ�ោយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកយើ�ើងយល់់ អំំពីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ង
នៃ�ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ។ ទិិដ្ឋឋភាាពនៃ�នគរព្រះ�ះគ្មាា�នព្រំ�ំដែ�នកំំណត់់នោះ�ះ�ទេ�។ ចូូរយើ�ើង
ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននខណៈៈដែ�លយើ�ើងកំំពង់់រង់់ចាំំ�។ ពេ�លវេេលាាជិិតមកដល់់ហើ�ើយ។
អណ្តាា�តភ្លើ�ើ�ងនៃ�សង្គ្រា�ា�មកួួចឡើ�ើង ផ្សែ�ែងកាំំ�ភ្លើ�ើ�ងធំំពេ�ញផ្ទៃ�ៃអាាកាាស ធាាតុុអាាកាាស
ប្រែ�ែជាាក្តៅ�ៅ�ឧណ្ហហៗ អាាកាាសធាាតុុផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ គ្រោះ��ះ�ចង្រៃ�ៃនឹឹងលាាតសន្ធឹឹ�ង ហើ�ើយមនុុស្សសមិិន
អាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�បាានក្រៅ��ៅពីីស្លាា�ប់់ដោ�ោយគ្មាា�នសង្ឃឹឹ�មរស់់រាានមាានជីីវិិតនោះ�ះ�ទ។
ឱ! ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងអើ�ើយ! គឺឺទ្រ�ង់់ហើ�ើយដែ�លជាាបន្ទាា�យ
ដ៏៏រឹឹងមាំំ�របស់់ពួួកយើ�ើង។ ទ្រ�ង់់គឺឺជាាទីីជម្រ�ករបស់់ពួួកយើ�ើង។ ពួួកយើ�ើងប្រ�មូូលផ្តុំំ��គ្នាា�នៅ�ៅ
ក្រោ��ោមស្លាា�បរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគ្រោះ��ះ�ភ័័យមិិនអាាចប៉ះះ�ពាាល់់យើ�ើងបាានទេ�។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារ
កាារពាារ និិងកាារថែ�រក្សាានៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់។
ពួួកយើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា� បន្លឺឺ�សម្លេ�េងឡើ�ើងជាាបទចម្រៀ��ៀង។ ពួួកយើ�ើងច្រៀ��ៀងដោ�ោយ
កាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង ហើ�ើយសម្លេ�េងនៃ�កាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងរបស់់ពួួកយើ�ើង បន្លឺឺ�ទូូទាំំ�ងក្រុ�ុង
ស៊ីី�យ៉ូូ�ន! ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង បាានរៀ�ៀបចំំទិិសដៅ�ៅដ៏៏រុុងរឿ�ឿង
នោះ�ះ�សម្រា�ាប់់ពួួកយើ�ើង។ ចូូរប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន អូូ! ចូូរប្រ�យ័័ត្ននប្រ�យែ�ង! មកដល់់ពេ�លនេះ�ះ
ពេ�លវេេលាាមិិនទាាន់់ហួួសនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។

ជំំពូក
ូ ទីី ១៥៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ
កាាលពីីដើ�ើមដំបូ
ំ ង
ូ

កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានកើ�ើតឡើ�ង
ើ នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទាំំ�ងអស់់រួចហើ�ើ
ួ
យ។
គឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លមាានបន្ទូូ�ល ហើ�ើយទ្រ�ង់់គឺឺជាាភ្លើ�ើ�ងដ៏៏សន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ� មាានឫទ្ធាា�នុុភាាព
និិងកំំពុង
ុ ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាបុុត្រ�មនុុស្សស ទ្រ�ង់់គ្រ�ងព្រះ�ះពស្ដ្រ�រវែែងដល់់ព្រះ�ះបាាទាា ហើ�ើយ
មាានខ្សែ�ែមាាសរឹឹតតឹង
ឹ ព្រះ�ះឧរាា។ ព្រះ�ះសិិរសាា និិងព្រះ�ះកេ�សាារបស់់ទ្រ�ង់សដូ
់
ច
ូ ជាារោ�ោមចៀ�ៀម
ហើ�ើយព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ទ្រ�ង់់ដូូចជាាអណ្តាា�តភ្លើ�ើ�ង។ ព្រះ�ះបាាទរបស់់ទ្រ�ង់់ដូូចជាាលង្ហិិ�នរលីីង
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ជំំពូូកទីី ១៥៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង

ដែ�លភ្លឺឺ�ផ្លេ�េកៗដូូចជាាគេ�ដុុតក្នុុ�ងគុុកភ្លើ�ើ�ង ហើ�ើយព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់ដូូចជាាសូូរនៃ�
ទឹឹកជាាច្រើ�ើ�ន។ នៅ�ៅព្រះ�ះហស្ដដស្តាំំ��ទ្រ�ង់់កាាន់់ផ្កាា�យប្រាំ�ំ�ពីីរ ក៏៏មាានដាាវមុុខពីីរដ៏៏មុុត ចេ�ញពីី
ព្រះ�ះឱស្ឋឋទ្រ�ង់់មក ហើ�ើយព្រះ�ះភក្ដ្រ�របញ្ចេ�េញពន្លឺឺ�ដូូចជាាថ្ងៃ�ៃភ្លឺឺ�ពេ�ញអំំណាាច!
បុុត្រ�មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានគេ�មើ�ើលឃើ�ើញ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ត្រូ�ូវបាានបើ�ើក
សម្ដែ�ែងយ៉ាា�ងបើ�ើកចំំហ។ សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានសាាយភាាយទៅ�ៅ ដោ�ោយបញ្ចេ�េញ
ពន្លឺឺ�ដូូចជាាថ្ងៃ�ៃភ្លឺឺ�ពេ�ញអំំណាាច! ព្រះ�ះភក្ដ្រ�រដ៏៏មាានសិរីិ ល្អ
ី រអ បស់់ទ្រ�ង់់ ភ្លឺឺ�ត្រ�ចះះត្រ�ចង់់ដោ�ោយពន្លឺឺ�
ផ្លេ�េកៗ។ តើ�ើភ្នែ�ែករបស់់អ្ននកណាា ដែ�លហ៊ាា�នសម្លឹឹ�ងទ្រ�ង់់ដោ�ោយកាារទាាស់់ទទឹឹងនោះ�ះ�? កាារ
ទាាស់់ទទឹឹងនាំំ�ទៅ�ៅរកសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់! គ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាបន្ដិិ�ចឡើ�ើយ ចំំពោះ�ះ�អ្វីី�មួួយ
ដែ�លអ្ននកគិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត ចំំពោះ�ះ�ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ណាាមួួយដែ�លអ្ននកនិិយាាយ ឬចំំពោះ�ះ�អ្វីី�មួួយ
ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងយល់់ ហើ�ើយមើ�ើលឃើ�ើញអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួល គឺឺ
គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះឡើ�ើយ! តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបាានទេ� នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� តែ�បែ�រជាារំំខាានយ៉ាា�ង
បំំពាាន ហើ�ើយបំំផ្លាា�ញកាារកសាាងរបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�? ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតយ៉ាា�ងទន់់ភ្លលន់់ចំំពោះ�ះ�
បុុគ្គគលប្រ�ភេ�ទនេះ�ះទេ�! ប្រ�សិិនបើ�ើឥរិិយាាបថរបស់់អ្ននកកាាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរទៅ�ៅ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវ
បាានលេ�បត្រ�បាាក់់ដោ�ោយអណ្ដាា�តភ្លើ�ើ�ង! ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�បើ�ើកបង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ង
រូូបកាាយខាាងវិិញ្ញាា�ណមួួយ ដោ�ោយគ្មាា�នសាាច់់ឈាាម ឬកាារតភ្ជាា�ប់់ពីីក្បាាលដល់់ចុុងជើ�ើង
សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ចឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់យាាងឆ្លលងកាាត់់ពិិភពសាាកលលោ�ោក ដោ�ោយគង់់លើ�ើបល្ល័័�ង្កកដ៏៏
រុុងរឿ�ឿងនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌ជា
៌ ាន់់ទីបី
ី ី ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�។
ើ សាាកលលោ�ោក និិង
របស់់សព្វវសាារពើ�ើស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ។
� ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូលបែ�ប
�
ណាា នោះ�ះ�
វាានឹឹងក្លាា�យជាាបែ�បនោះ�ះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��បង្គាា�ប់់បែ�បណាា នោះ�ះ�វាានឹឹងទៅ�ៅជាាបែ�បនោះ�ះ�។
សាាតាំំ�ងនៅ�ៅក្រោ��ោមព្រះ�ះបាាទរបស់់ខ្ញុំំ� វាានៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កដ៏៏ធំំ! នៅ�ៅពេ�លដែ�លសម្លេ�េងរបស់់ខ្ញុំំ�
បន្លឺឺ�ឡើ�ើង នោះ�ះ�ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីីនឹឹងកន្លលងបាាត់់ទៅ�ៅ ហើ�ើយក្លាា�យជាាទទេ�សូូន្យយ! របស់់
សព្វវសាារពើ�ើនឹឹងត្រូ�ូវបាានស្អាា�ងឲ្យយថ្មីី�ឡើ�ើងវិិញ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លមិិនអាាចផ្លាា�ស់់
ប្តូូ�របាាន និិងពិិតជាាត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ខ្ញុំំ��បាានយកឈ្នះះ�ពិិភពលោ�ោក ក៏៏ដូូចជាាសភាាវៈ�អាាក្រ�ក់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទាំំ�ងអស់់។ ខ្ញុំំ��គង់់នៅ�ៅទីីនេះ�ះ ដោ�ោយកាារនិិយាាយទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយអស់់អ្ននក
ណាាដែ�លមាានត្រ�ចៀ�ៀក គួួរតែ�ស្ដាា�ប់់ ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លកំំពុុងតែ�រស់់នៅ�ៅគួួរតែ�
ទទួួលយក។
ពេ�លវេេលាានឹឹងចូូលមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ របស់់សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះនឹឹង
ក្លាា�យជាាទទេ�សូូន្យយ ហើ�ើយរបស់់សព្វវសាារពើ�ើនឹឹងត្រូ�ូវបាានកើ�ើតជាាថ្មីី�។ ចូូរចាំំ�ពីីសេ�ចក្តីី�នេះ�ះ!
ចូូរកុំំ�ភ្លេ�េចឲ្យយសោះ�ះ�! អាាចមិិនមាានភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលឡើ�ើយ! ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីីនឹឹង
កន្លលងបាាត់់ទៅ�ៅ តែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លបាាត់់ឡើ�ើយ! ខ្ញុំំ��សូូមដាាស់់តឿ�ឿនអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ម្ដដងទៀ�ៀត៖ ចូូរកុំំ�រត់់ដោ�ោយអសាារឥតកាារ! ចូូរក្រោ��ោកឡើ�ើង! ចូូរប្រែ�ែចិិត្តត កាារសង្គ្រោះ��ះ��នៅ�ៅ
ជិិតបង្កើ�ើយ
� ! ខ្ញុំំ��បាានលេ�ចមករួួចហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង
របស់់ខ្ញុំំ��បាានបន្លឺឺ�ឡើ�ើង។ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ��បាានបន្លឺឺ�ឡើ�ើងនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ជាា
រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងនេះ�ះនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននកដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយរាាល់់ថ្ងៃ�ៃគឺឺជាាថ្ងៃ�ៃ
ដែ�លស្រ�ស់់ស្រា�ាយ ហើ�ើយថ្មីី�ជាានិិច្ចច។ អ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញខ្ញុំំ�� ហើ�ើយខ្ញុំំ��មើ�ើលឃើ�ើញអ្ននក។
ខ្ញុំំ��និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកជាានិិច្ចច ហើ�ើយខ្ញុំំ��នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននក។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាា អ្ននក
បដិិសេ�ធខ្ញុំំ� ហើ�ើយមិិនស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ទេ�។ ចៀ�ៀមខ្ញុំំ��ទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�នវាាស្ដាា�ប់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រទៅ�ៅវិិញ! អ្ននកស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រ! ចិិត្តតរបស់់អ្ននកបាានត្រ�ឡប់់ជាាស្ពឹឹ�ក ភ្នែ�ែករបស់់អ្ននកបាាន
ខ្វាា�ក់់ដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ង ហើ�ើយអ្ននកមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញផ្ទៃ�ៃមុុខដ៏៏មាានសិិរីីរុុងល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�
បាានឡើ�ើយ អ្ននកគួួរឲ្យយអាាណិិតណាាស់់! គួួរឲ្យយអាាណិិតមែ�ន!
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ នៅ�ៅខាាងមុុខបល្ល័័�ង្កករបស់់ខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវបាានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅគ្រ�ប់់ច្រ�កល្ហហក
នៃ�ផែ�នដីី ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងបញ្ជូូ�នអ្ននកនាំំ�សាាររបស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�។ ខ្ញុំំ��
សុុចរិិត និិងស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្នែ�ែកដ៏៏ជ្រៅ��ៅបំំផុុតនៃ�ចិិត្តតរបស់់
មនុុស្សស។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណមាានបន្ទូូ�លដល់់ពួួកជំំនុំំ�ទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�ន ហើ�ើយនោះ�ះ�ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លបន្លឺឺ�ចេ�ញពីីខាាងក្នុុ�ងបុុត្រា�ារបស់់ខ្ញុំំ�។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមាានត្រ�ចៀ�ៀកគួួរតែ�
ស្ដាា�ប់់! អស់់អ្ននកណាាដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�ៅ គួួរតែ�ទទួួលយក! ចូូរហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយចូូរកុំំ�សង្ស័័�យឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លចុះះ�ចូូល ហើ�ើយយកចិិត្តត
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ជំំពូូកទីី ១៥៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង

ទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� នឹឹងទទួួលបាានព្រះ�ះពរដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ! អស់់អ្ននកណាាដែ�ល
ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះភ័័ក្រ្ដ�ដខ្ញុំំ��ដោ�ោយអស់់ពីចិ
ី ត្តត
ិ នឹឹងពិិតជាាមាានពន្លឺឺ�ថ្មីី� កាារបំំភ្លឺឺ�ថ្មីី� និិងកាារយល់់ដឹង
ឹ ថ្មីី�។
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនឹឹងស្រ�ស់់ ហើ�ើយថ្មីី�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��នឹឹងលេ�ចមកដល់់វិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញរាាល់់អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងឡាាយ ហើ�ើយ
មើ�ើលឃើ�ើញថាា នគរព្រះ�ះគឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស។ ចូូរចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទីីជម្រ�ក ហើ�ើយ
ព្រះ�ះគុុណ និិងព្រះ�ះពរទាំំ�ងអស់់នឹឹងកើ�ើតមាានដល់់អ្ននក។ គ្រោះ��ះ�ទុុរភិិក្សស និិងគ្រោះ��ះ�កាាច នឹឹង
មិិនអាាចប៉ះះ�ពាាល់់អ្ននកបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយចចក ពស់់ ខ្លាា� និិងខ្លាា�ដំំបង នឹឹងមិិនអាាចបង្កក
គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដល់់អ្ននកបាានឡើ�ើយ។ អ្ននកនឹឹងទៅ�ៅជាាមួួយខ្ញុំំ�� ដើ�ើរជាាមួួយខ្ញុំំ�� ហើ�ើយចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
សិិរីីល្អអជាាមួួយខ្ញុំំ��។
ឱព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�អើ�ើយ! រូូបអង្គគដ៏រុ៏ ង
ុ រឿ�ឿងរបស់់ទ្រ�ង់់ លេ�ចឡើ�ង
ើ ដោ�ោយចំំហ
រូូបអង្គគនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ លេធ �ចឡើ�ើង ហើ�ើយទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�ល
ពេ�ញលេ�ញ! លោ�ោកីីយ៍៍ និិងសាាច់់ឈាាមបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទាំំ�ងពីីរ ហើ�ើយកាារផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែរបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ� គឺឺជាារូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទ្រ�ង់់ពាាក់់មកុុដមាាសនៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះសិិរសាា
របស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះពស្ដ្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់សដូ
់
ចរោ�ោ
ូ
មចៀ�ៀម នៅ�ៅជុំំ�វិិញព្រះ�ះឱរាាមាានខ្សែ�ែមាាសព័័ទ្ធជុំំ�វិ
ធ ញ
ិ
ហើ�ើយលោ�ោកីីយ៍៍ និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ គឺឺជាាទ្រ�នាាប់់ព្រះ�ះបាាទរបស់់ទ្រ�ង់។
់ ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់
ទ្រ�ង់់ដូូចជាាអណ្តាា�តភ្លើ�ើ�ង មាានដាាវមុុខពីីរដ៏៏មុុត ចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋទ្រ�ង់់មក ហើ�ើយនៅ�ៅ
ព្រះ�ះហស្ដដស្តាំំ��ទ្រ�ង់់កាាន់់ផ្កាា�យប្រាំ�ំ�ពីីរ។ ផ្លូូ�វទៅ�ៅកាាន់់នគរព្រះ�ះគឺឺភ្លឺឺ�ចែ�ងចាំំ�ងគ្មាា�នដែ�នកំំណត់់
ហើ�ើយសិិរីរុី ង
ុ រឿ�ឿងរបស់់ទ្រ�ង់លេ់ �ចឡើ�ើង ព្រ�មទាំំ�ងបញ្ចេ�េញពន្លឺឺ�។ ភ្នំំ�ទាំំ�ងឡាាយមាានអំំណរ
ហើ�ើយទឹឹកសើ�ើចសប្បាាយ ហើ�ើយព្រះ�ះអាាទិិត្យយ ព្រះ�ះច័័ន្ទទ និិងដួួងតាារាាទាំំ�ងឡាាយវិិលត្រ�ឡប់់
ទៅ�ៅរកកាាររៀ�ៀបចំំដ៏៏មាានសណ្ដាា�ប់់ធ្នាា�ប់់របស់់ពួួកវាា ដោ�ោយទទួួលស្វាា�គមន៍៍ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏
ពិិតតែ�មួយ
ួ អង្គគគត់់ ដែ�លកាារយាាងត្រ�ឡប់់មកប្រ�កបដោ�ោយជ័័យជម្នះះ�របស់់ទ្រ�ង់់ ប្រ�កាាស
អំំពីីកាារបញ្ចចប់់នៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ទ្រ�ង់់។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
លោ�ោតកញ្ឆេ�េង និិងរាំំ�ដោ�ោយក្តីី�អំំណរ! ចូូរអបអរសាាទរ! ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�
គង់់នៅ�ៅលើ�ើបល្ល័័�ង្កកដ៏៏រុុងរឿ�ឿងរបស់់ទ្រ�ង់់! ចូូរច្រៀ��ៀង! ទង់់ជ័័យនៃ�ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ ត្រូ�ូវ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ស៊ីី�យ៉ូូ�នដ៏៏ប្រ�សើ�ើរ និិងប្រ�កបដោ�ោយឫទ្ធាា�នុុភាាព! ជាាតិិសាាសន៍៍
ទាំំ�ងអស់់កំំពុុងតែ�អបអរសាាទរ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់កំំពុុងតែ�ច្រៀ��ៀង ភ្នំំ�ស៊ីី�យ៉ូូ�នកំំពុុងតែ�សើ�ើច
យ៉ាា�ងក្អាា�កក្អាា�យ ហើ�ើយសិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកើ�ើតឡើ�ើង! ខ្ញុំំ��មិិនធ្លាា�ប់់ស្រ�មៃ�ថាា ខ្ញុំំ��
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភក្ដ្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��បាានឃើ�ើញហើ�ើយ។
ដោ�ោយនៅ�ៅផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយទ្រ�ង់់ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បាានប្រ�គល់់ចិិត្តតទាំំ�ងមូូលដល់់ទ្រ�ង់់។
ទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានអាាហាារ និិងភេ�សជ្ជៈៈ�យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នក្រៃ�ៃលែ�ង។ ពន្លឺឺ�ដ៏៏រុង
ុ រឿ�ឿងរបស់់ទ្រ�ង់បំ
់ ភ្លឺឺ�គ្រ
ំ �ប់់
ទាំំ�ងជីីវិត
ិ ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ សកម្មមភាាព គំំនិត
ិ យោ�ោបល់់។ ទ្រ�ង់់ដឹក
ឹ នាំំ�រាាល់់ជំហា
ំ ាននីីមួយ
ួ ៗនៃ�
វិិធីី ហើ�ើយកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់កើ�ើតឡើ�ើងភ្លាា�មៗចំំពោះ�ះ�ចិិត្តតដ៏៏បះះបោ�ោរ។
កាារទទួួលទាាន កាារស្នាា�ក់់នៅ�ៅជាាមួួយគ្នាា� និិងកាាររស់់នៅ�ៅជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារ
នៅ�ៅរួួមគ្នាា�ជាាមួួយទ្រ�ង់់ ដើ�ើរជាាមួួយគ្នាា� រីីករាាយជាាមួួយគ្នាា� ទទួួលបាានសិិរីីល្អអ និិងព្រះ�ះពរ
ជាាមួួយគ្នាា� ចែ�ករំំលែ�កភាាពជាាស្ដេ�េចជាាមួួយទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមាានវត្តតមាានជាាមួួយគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ង
នគរព្រះ�ះ ឱ! ពិិតជាារីីករាាយម្ល៉េះ�ះ��ទេ�! ឱ! ពិិតជាាផ្អែ�ែមល្ហែ�ែមម៉្លេះ�ះ��ទេ�! យើ�ើងនៅ�ៅផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយ
ទ្រ�ង់់មុខទល់
ុ
នឹ
់ ង
ឹ មុុខជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ និិយាាយជាាមួួយទ្រ�ង់់ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយជជែ�កគ្នាា�
ជាានិិច្ចច ព្រ�មទាំំ�ងទទួួលបាានកាារបំំភ្លឺឺ�ថ្មីី� និិងគំំនិិតថ្មីី�ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។ ភ្នែ�ែកខាាងវិិញ្ញាា�ណ
របស់់យើ�ើងបាានបើ�ើក ហើ�ើយយើ�ើងមើ�ើលឃើ�ើញអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង។ គ្រ�ប់់អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងទាំំ�ង
អស់់នៃ�វិិញ្ញាា�ណត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងដល់់យើ�ើង។ ជីីវិិតដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ គឺឺពិិតជាាគ្មាា�នសេ�ចក្តីី�
ខ្វវល់់ខ្វាា�យឡើ�ើយ។ ចូូររត់់យ៉ាា�ងលឿ�ឿន និិងកុំំ�ឈប់់ឲ្យយសោះ�ះ� ព្រ�មទាំំ�ងបោះ�ះ�ជំំហាានទៅ�ៅមុុខ
ឥតឈប់់ ព្រោះ��ះ�មាានជីីវិតដ៏
ិ អស្ចា
៏
ា�រ្យយជាាងនេះ�ះនៅ�ៅខាាងមុុខ។ ចូូរកុំំ�ពេ�ញចិិត្តតត្រឹ�ម
ឹ តែ�រសជាាតិិ
ផ្អែ�ែមឲ្យយសោះ�ះ� ចូូរស្វែ�ែងរកឥតឈប់់ឈរដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទ្រ�ង់់គឺឺជាា
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លបរិិបូរូ ណ៍៍ និិងច្រើ�ើ�នក្រៃ�ៃលែ�ង ហើ�ើយទ្រ�ង់់មាានអ្វីៗ
ី� គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទដែ�លយើ�ើង
ខ្វះះ�ខាាត។ ចូូរសហកាារយ៉ាា�ងសកម្មម និិងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីដែី� �លនឹឹងដូូចពីមុ
ី ន
ុ
ម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�យ
ើ ។ ជីីវិត
ិ របស់់យើ�ើង នឹឹងវិិសេ�សវិសា
ិ ាល ហើ�ើយគ្មាា�នបុគ្គគល
ុ
ណាា បញ្ហាា�ណាា
ឬអ្វីី�មួួយអាាចនឹឹងរំំខាានយើ�ើងបាានឡើ�ើយ។
ភាាពវិិសេ�សវិិសាាល! ភាាពវិិសាាល! ភាាពវិិសេ�សវិិសាាលដ៏៏ពិិត! ជីីវិិតដែ�លវិិសេ�ស
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ជំំពូូកទីី ៨៨៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង

វិិសាាលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ង ហើ�ើយរបស់់សព្វវសាារពើ�ើបាានស្រា�ាកស្រា�ាន្ដដ
យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ! យើ�ើងវិិសេ�សលើ�ើសពិិភពលោ�ោក និិងវត្ថុុ�នៃ�លោ�ោកីីយ៍៍ ដោ�ោយគ្មាា�ន
អាារម្មមណ៍៍ជាាប់់ជំំពាាក់់ជាាមួួយស្វាា�មីី ឬកូូនៗឡើ�ើយ។ យើ�ើងវិិសេ�ស លើ�ើសកាារត្រួ�ួតត្រា�ា
នៃ�ជំំងឺឺ និិងបរិិស្ថាា�នទាំំ�ងឡាាយ។ សាាតាំំ�ងមិិនហ៊ាា�នរំំខាានយើ�ើងឡើ�ើយ។ យើ�ើងពិិតជាា
វិិសេ�ស លើ�ើសគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយទាំំ�ងស្រុ�ុង។ កាារនេះ�ះកំំពុុងតែ�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
កាាន់់កាាប់់ភាាពជាាស្ដេ�េច! យើ�ើងជាាន់់ឈ្លីី�សាាតាំំ�ងនៅ�ៅក្រោ��ោមព្រះ�ះបាាទ ឈរជាាទីីបន្ទាា�ល់់
សម្រា�ាប់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ហើ�ើយបើ�ើកបង្ហាា�ញយ៉ាា�ងលម្អិិ�តអំំពីីមុុខមាាត់់ដ៏៏អាាក្រ�ក់់របស់់សាាតាំំ�ង។
កាារកសាាងក្រុ�ុមជំំនុំំ� គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយរូូបកាាយដ៏៏រុុងរឿ�ឿងបាានលេ�ចចេ�ញ
មកនេះ�ះ គឺឺជាាកាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារលើ�ើកឡើ�ើង!

ជំំពូក
ូ ទីី ៨៨៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ
កាាលពីីដើ�ើមដំបូ
ំ ង
ូ

មនុុស្សសពិិតជាាមិិនអាាចស្រ�មៃ�គិិត ដល់់កម្រិ�ិតដែ�លល្បឿ�ឿ�នរបស់់ខ្ញុំំ��បាានពន្លឿ�ឿ�ន
នោះ�ះ�ទេ�៖ នេះ�ះគឺឺជាាកាារអស្ចាា�រ្យយមួួយដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើង ដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចវាាស់់
ស្ទទង់់បាាន។ ល្បឿ�ឿ�នរបស់់ខ្ញុំំ��បាានបន្តតទៅ�ៅមុុខ ចាាប់់តាំំ�ងពីីកាារបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកមកម៉្លេះ�ះ��
ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� មិិនដែ�លបញ្ឈឈប់់ឡើ�ើយ។ សាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រពីី
មួួ យ ថ្ងៃ�ៃទៅ�ៅមួួ យថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយមនុុ ស្សសក៏៏ផ្លាា�ស់់ ប្តូូ� រ ជាានិិច្ចច ដែ�រ។ ទាំំ�ងអស់់ នេះ�ះគឺឺ ជាាផ្នែ�ែក
នាានាានៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ទាំំ�ងអស់់គឺឺជាាផ្នែ�ែកនាានាានៃ�ផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកវាាជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�នៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយគ្មាា�នមនុុស្សសណាាដឹឹង ឬយល់់
រឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងនេះ�ះទេ�។ មាានតែ�ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ផ្ទាា�ល់់ និិយាាយប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
មាានតែ�ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ទាាក់់ទងជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដឹឹងបាានបន្តិិ�ច។ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� ពិិតជាាគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចមាានយោ�ោបល់់អំំពីីតម្រុ�ុយ
ណាាមួួយ ចំំពោះ�ះ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ខ្ញុំំ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត នេះ�ះគឺឺជាាសកម្មមភាាពដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ខ្ញុំំ�។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ៗ
ដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របាានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
ក៏៏ចេ�ញទៅ�ៅ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះមិិនអាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដោ�ោយងាាយៗឡើ�ើយ។ សញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សសមិិនមាានផ្ទុុ�កនូូវចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីខ្ញុំំ��សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីសម្តីី�ដែ�លមិិនបាានកាារនោះ�ះ�ទេ�! ចូូរកុំំ�គិិតថាា អ្ននកមាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ឬគិិតថាា
អ្ននកស្កកប់់ស្កកល់់ឲ្យយសោះ�ះ�! ខ្ញុំំ��និិយាាយប្រា�ាប់់អ្ននកដូូច្នេះ�ះ�ថាា៖ អ្ននកនៅ�ៅមាានផ្លូូ�វវែែងឆ្ងាា�យទៀ�ៀត
ដែ�លត្រូ�ូវទៅ�ៅ! អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងតែ�បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� អំំពីីផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមូូល
របស់់ខ្ញុំំ� ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ស្តាា�ប់់អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�នូូវអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយដែ�លខ្ញុំំ��
និិយាាយប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយធ្វើ�ើ�។ ចូូរធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពឲ្យយស្រ�បទៅ�ៅតាាមបំំណង របស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងអ្វីីៗ
� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ហើ�ើយអ្ននកប្រា�ាកដជាានឹឹងមាានពររបស់់ខ្ញុំំជា
� ាមិិនខាាន។ នរណាាក៏៏ដោ�ោយ
ដែ�លជឿ�ឿ នឹឹងត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញចំំពោះ�ះ�អ្វីីដែ� �លពួួកគេ�បាានគិិតថាា «ទទេ�»។ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�
សុុចរិត
ិ របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វាាគឺឺជាាឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ� សេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�
និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនឲ្យយនរណាាម្នាា�ក់់យកគំំនិិត ឬសកម្មមភាាពសូូម្បីី�តែ�
មួួយចេ�ញទៅ�ៅបាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ដោ�ោយបាានស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាានាារបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នក៏៏ភ័័យខ្លាា�ច និិង
ញាាប់់ញ័័រ ផ្ទៃ�ៃមុុខរបស់់ពួួកគេ�ជ្រី�ីវជ្រួ�ួញដោ�ោយកាារចងចញ្ចើ�ើ�មប្រ�កបដោ�ោយក្តីី�ទុុក្ខខព្រួ�ួយ។
តើ�ើខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកមាានកំំហុុសឬ? តើ�ើអាាចទៅ�ៅរួួចទេ� ដែ�លអ្ននកមិិនមែ�នជាាកូូនរបស់់នាាគ
ដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមនោះ�ះ�? អ្ននកថែ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�ពុុតជាាមនុុស្សសល្អអទៀ�ៀតផង! អ្ននកថែ�មទាំំ�ង
ធ្វើ�ពុ
ើ� ត
ុ ជាាកូូនប្រុ�សច្បប
ុ
ងរបស់់ខ្ញុំំ��ទៀ�ៀតផង! តើ�ើអ្ននកគិិតថាាខ្ញុំំ��ខ្វាា�ក់ឬ
់ ? តើ�ើអ្ននកគិិតថាាខ្ញុំំ��មិន
ិ អាាច
ញែ�កមនុុស្សសបាានឬ? ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លស្រា�ាវជ្រា�ាវដល់់ចិិត្តតដ៏៏ជ្រៅ��ៅរបស់់មនុុស្សស៖
នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��និយាា
ិ យប្រា�ាប់់ពួកកូ
ួ នប្រុ�
ូ
ស
ុ របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយក៏៏ជាាអ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��និយាា
ិ យប្រា�ាប់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លជាាកូូនៗរបស់់នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមដែ�រ។ ខ្ញុំំ��មើ�ើលឃើ�ើញអ្វីី�ៗ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងយ៉ាា�ងច្បាាស់់ ដោ�ោយពុំំ�មាានកាារយល់់ច្រ�ឡំំសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច។ តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចមិិនដឹឹង
ពីីអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ខ្ញុំំ��ជ្រា�ាបច្បាាស់់អំំពីីអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�! ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��
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និិយាាយថាា ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ជាាព្រះ�ះអាាទិិករនៃ�សាាកលលោ�ោក និិងរបស់់
សព្វវសាារពើ�ើ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��និិយាាយថាា ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លត្រួ�ួតពិិនិិត្យយចិិត្តត
ខាាងក្នុុ�ងបំំផុុតរបស់់មនុុស្សស? ខ្ញុំំ��ជ្រា�ាបយ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីស្ថាា�នភាាពរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ។
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា ខ្ញុំំ��មិិនជ្រា�ាបពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ឬអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវនិិយាាយឬ? នេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាក្ដីី�កង្វវល់់របស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ ចូូរប្រ�យ័័ត្ននដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយត្រូ�ូវស្លាា�ប់ដោ់ �ោយសាារព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ�
ព្រោះ��ះ�អ្ននកនឹឹងទទួួលរងកាារបាាត់់បង់់តាាមវិិធីីនោះ�ះ�។ បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺមិិនអត់់ឱន
ឲ្យយឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកយល់់ទេ�? ទាំំ�ងអស់់ខាាងលើ�ើនេះ�ះ គឺឺជាាផ្នែ�ែកនាានាានៃ�បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាល
របស់់ខ្ញុំំ�។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយប្រា�ាប់់បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលទាំំ�ងនេះ�ះទៅ�ៅអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើរំំលងបន្ថែ�ែមណាាមួួយ នោះ�ះ�នឹឹងមាានទោ�ោសទណ្ឌឌ ពីីព្រោះ��ះ�ពីីមុន
ុ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាានយល់់ឡើ�ើយ។
ពេ�លនេះ�ះខ្ញុំំ��ប្រ�កាាសឲ្យយប្រើ�ើ� បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� (ដែ�លមាាន
ប្រ�សិិទ្ធធភាាពចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃនៃ�កាារប្រ�កាាសឲ្យយប្រើ�ើ� ដោ�ោយកាារចាាត់់ចែ�ងកាារវាាយផ្ចាា�លផ្សេ�េងៗ
ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសខុុសៗគ្នាា�)៖
ខ្ញុំំ��រក្សាាសេ�ចក្តីី�សន្យាារបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ�៖
នរណាាក៏៏ដោ�ោយដែ�លមាានមន្ទិិ�លសង្ស័័�យនឹឹងត្រូ�ូវបាានសម្លាា�ប់់ជាាក់់ជាាមិិនខាាន។ គ្មាា�ន
កន្លែ�ែងត្រូ�ូវពិិចាារណាាឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យវិិនាាសមួយ
ួ រំំពេ�ច ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះទ័័យរបស់់
ខ្ញុំំ��ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ស្អអប់់។ (សូូមបញ្ជាា�ក់់ថាា ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ នរណាាក៏៏ដោ�ោយ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្លាា�ប់់ ច្បាាស់់ជាាមិិនមែ�នសមាាជិិកនៃ�នគររបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�ត្រូ�ូវតែ�
ជាាកូូនចៅ�ៅរបស់់សាាតាំំ�ង។)
ក្នុុ�ងនាាមជាាពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបង អ្ននកគួួរតែ�រក្សាាតួួនាាទីីរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយបំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
របស់់ខ្លួួ�ន ព្រ�មទាំំ�ងមិិនត្រូ�ូវចង់់ដឹឹងចង់់ឮរឿ�ឿងរបស់់អ្ននកដទៃ�ឡើ�ើយ។ អ្ននកគួួរតែ�ថ្វាា�យខ្លួួ�ន
ចំំពោះ�ះ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយគ្រ�ប់់ទីកន្លែ�ែ
ី
ងដែ�លអ្ននកទៅ�ៅ អ្ននកគួួរតែ�ធ្វើ�ជា
ើ� ាបន្ទាា�ល់់
ដ៏៏ល្អអអំំពីីខ្ញុំំ� និិងសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ�។ មិិនត្រូ�ូវប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតសកម្មមភាាពដ៏៏អាាម៉ាា�ស់់
ឡើ�ើយ។ ចូូរធ្វើ�ើ�ជាាគម្រូ�ូសម្រា�ាប់់ពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ� និិងរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់។ មិិន
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ត្រូ�ូវប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរំំលងប្រ�ពៃ�ណីី សូូម្បីី�តែ�មួួយភ្លែ�ែតក៏៏ដោ�ោយ៖ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានវត្តតមាានជាានិិច្ចច
នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ ដោ�ោយកាារនាំំ�យកនូូវអត្តតសញ្ញាា�ណនៃ�ពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបង
មិិនមែ�នជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននកគួួរតែ�បោះ�ះ�ជំំហាានទៅ�ៅមុុខដោ�ោយងើ�ើប
ក្បាាលខ្ពពស់ឡើ់ �ង
ើ ។ ខ្ញុំំ��កំពុ
ំ ង
ុ តែ�ស្នើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនមែ�ន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ� អាាប់់ឱននោះ�ះ�ទេ�។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លជាាពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបង គឺឺ
ម្នាា�ក់់ៗមាានតួួនាាទីីផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងឡើ�ើយ។ នេះ�ះ
គឺឺជាាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្តតល់់ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយអ្ននកមិិនត្រូ�ូវគេ�ចពីីទំំនួួល
ខុុសត្រូ�ូវឡើ�ើយ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�លះះបង់់ខ្លួួ�នអ្ននកដោ�ោយអស់់ពីីចិិត្តត អស់់ពីីគំំនិិត និិងអស់់ពីី
កម្លាំំ��ង ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្តតល់់ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។
ចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃនេះ�ះតទៅ�ៅ ភាារកិិច្ចចនៃ�កាារឃ្វាា�លពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ� និិងរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�
ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅទូូទាំំ�ងពិិភពសាាកលលោ�ោក នឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រ�គល់់ឲ្យយពួួកកូនប្រុ�
ូ
សច្បប
ុ
ងរបស់់ខ្ញុំំ�
បំំពេ�ញ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងវាាយផ្ចាា�លនរណាាដែ�លមិិនអាាចថ្វាា�យចិិត្តត និិងគំំនិិតទាំំ�ងមូូលរបស់់
ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចនោះ�ះ�។ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�សុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនប្រ�ណីី
ហើ�ើយក៏៏មិិនធូូររលុុង សូូម្បីី�តែ�ចំំពោះ�ះ�ពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមាាននរណាាម្នាា�ក់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ� ឬក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
រាាស្ដ្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លចំំអក និិងជេ�រប្រ�មាាថពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ�ណាាម្នាា�ក់់ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
នឹឹងដាាក់់ទោ�ោសពួួកគេ�យ៉ាា�ងសាាហាាវ ព្រោះ��ះ�ថាាពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ��តំំណាាងឲ្យយខ្ញុំំ��
ផ្ទាា�ល់់។ អ្វីី�ដែ�លនរណាាម្នាា�ក់់ធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ� ក៏៏ធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ
បំំផុុតនៃ�បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ�។ ដោ�ោយអាាស្រ័�័យលើ�ើបំំណងប្រា�ាថ្នាា�របស់់ពួួកគេ� នោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ� គ្រ�ប់់គ្រ�ងសេ�ចក្តីី�សុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ��ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
ពួួកកូូនប្រុ�ុស ព្រ�មទាំំ�ងរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លបំំពាានលើ�ើបញ្ញញត្តិិ�នេះ�ះ។
ខ្ញុំំ��នឹឹងបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលបន្តិិ�ចម្ដដងៗនូូវអ្ននកណាាដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងឡេះ�ះឡោះ�ះ�
និិងផ្តោ�ោ�តតែ�ទៅ�ៅលើ�ើអាាហាារ សំំលៀ�ៀកបំំពាាក់់ និិងដំំណេ�ករបស់់ខ្ញុំំ� ចូូលរួួមតែ�ក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាារខាាងក្រៅ��ៅរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយមិិនមាានកាារពិិចាារណាាចំំពោះ�ះ�បន្ទុុ�ករបស់់ខ្ញុំំ� ព្រ�មទាំំ�ង
18
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មិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ចំំពោះ�ះ�កាារបំំពេ�ញតួួនាាទីីផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�ឲ្យយបាានសមរម្យយ។
កាារនេះ�ះ សំំដៅ�ៅលើ�ើអស់់អ្ននកណាាដែ�លមាានត្រ�ចៀ�ៀក។
នរណាាក៏៏ដោ�ោយដែ�លបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារបម្រើ�ើ�សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវតែ�ដកខ្លួួ�នចេ�ញទាំំ�ងស្ដាា�ប់់
បង្គាា�ប់់ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារឈ្លោះ�ះ��ប្រ�កែ�កឡើ�ើយ។ ចូូរប្រ�យ័័ត្នន បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� ខ្ញុំំ��នឹឹងជម្រុះ�ះ�
អ្ននកចេ�ញ។ (នេះ�ះគឺឺជាាបញ្ញញត្តិិ�បន្ថែ�ែមមួួយ។)
ពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវតែ�ចាាប់់កាាន់់ព្រ�នង់់ដែ�កចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ ហើ�ើយ
ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មប្រ�តិិបត្តិិ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ខ្ញុំំ��ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងជាាតិិសាាសន៍៍ និិងប្រ�ជាាជនទាំំ�ង
អស់់ ដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ និិងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ និិងដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ សេ�ចក្តីី�សុុចរិិត និិងឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ និិង
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់។ ពួួកកូូនប្រុ�ុស និិងរាាស្ដ្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�កោ�ោតខ្លាា�ចខ្ញុំំ� សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង
ខ្ញុំំ�� អបអរខ្ញុំំ�� និិងថ្វាា�យសិិរីីល្អអដល់់ខ្ញុំំ�ឥតឈប់់ឈរ ពីីព្រោះ��ះ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ
បាានសម្រេ�េច ហើ�ើយពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ�អាាចសោ�ោយរាាជ្យយជាាមួួយខ្ញុំំ��។
នេះ�ះគឺឺជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ�។ បន្ទាា�ប់់ពីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងនិិយាាយប្រា�ាប់់អ្ននក
រាាល់់គ្នាា�នូូវបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលទាំំ�ងនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារដំំណើ�ើរកាារទៅ�ៅមុុខ។ ចេ�ញពីី
បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលខាាងលើ�ើ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ មើ�ើលឃើ�ើញអំំពីជំ
ី ហា
ំ ានដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ខ្ញុំំ�
ក៏៏ដូូចជាាជំំហាានណាាមួួយដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��បាានទៅ�ៅដល់់។ នេះ�ះគួួរតែ�ជាាកាារបញ្ជាា�ក់់
មួួយ។
ខ្ញុំំ��បាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសាាតាំំ�ងរួួចហើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�បំំណង របស់់ខ្ញុំំ��មិិនអាាចរាារាំំ�ង
បាាន ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ពួួកកូនប្រុ�
ូ
សច្បប
ុ
ងរបស់់ខ្ញុំំ��បាានទទួលសិ
ួ
រីិ ល្អ
ី ជា
អ ាមួួយនឹឹងខ្ញុំំ�� នោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��បាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សេ�ចក្តីី�សុុចរិិត និិងឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ��រួួចហើ�ើយ ចំំពោះ�ះ�ពិិភពលោ�ោក
និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ង។ ខ្ញុំំ��មិិនលើ�ើកម្រា�ាមដៃ� ឬយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�សាាតាំំ�ងទាាល់់តែ�សោះ�ះ� (ពីីព្រោះ��ះ�វាាមិិនសមនឹឹងសន្ទទនាាជាាមួួយខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ)។
ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់តែ�បន្តតធ្វើ
់
�ើនូ
� ូវអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់ធ្វើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ដំំណើ�ើរកាារទៅ�ៅមុុខយ៉ាា�ង
រលូូន មួួយជំំហាានម្ដដងៗ ហើ�ើយបំំណងរបស់់ខ្ញុំំ��មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានរាារាំំ�ងឡើ�ើយនៅ�ៅទូូទាំំ�ង
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ផែ�នដីីទាំំ�ងមូូល។ កាារនេះ�ះបាានបំំបាាក់មុ
់ ខ
ុ សាាតាំំ�ងក្នុុ�ងកម្រិ�ិតមួយ
ួ ហើ�ើយសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាាន
បំំផ្លាា�ញទាំំ�ងស្រុ�ុង ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារនេះ�ះមិិនបាានបំំពេ�ញបំំណងរបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ក៏៏អនុុញ្ញាា�តឲ្យយ
ពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ� អនុុវត្តតបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�ដែ�រ។ មួួយផ្នែ�ែក អ្វីី�
ដែ�លខ្ញុំំ��ឲ្យយសាាតាំំ�ងមើ�ើលឃើ�ើញ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�វាា។ មួួយផ្នែ�ែកទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��
ឲ្យយសាាតាំំ�ងមើ�ើលឃើ�ើញសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� (មើ�ើលឃើ�ើញថាា ពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ��គឺឺជាា
ទីីបន្ទាា�ល់់ដែ�លខ្ទទរខ្ទាា�របំំផុុតចំំពោះ�ះ�ភាាពអាាម៉ាា�ស់់របស់់សាាតាំំ�ង)។ ខ្ញុំំ��មិិនដាាក់់ទោ�ោសវាា
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��ឲ្យយពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ��អនុុវត្តតសេ�ចក្តីី�សុុចរិិត
និិងឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�។ ដោ�ោយសាារតែ�សាាតាំំ�ងធ្លាា�ប់់រំំលោ�ោភបំំពាានពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ�
ធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ� និិងសង្កកត់់សង្កិិ�នពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយនៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ បន្ទាា�ប់់ពីីកាារបម្រើ�ើ�របស់់វាាត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយកូូនប្រុ�ុសច្បបង
ដែ�លធំំដឹឹងក្តីី�របស់់ខ្ញុំំ� ជម្រុះ�ះ�វាាចេ�ញ។ សាាតាំំ�ងមិិនមាានអំំណាាចទប់់ទល់់កាារដួួលរលំំ
ឡើ�ើយ។ កាារជាាប់់គាំំ�ងរបស់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក គឺឺជាាទីីបន្ទាា�ល់់
ដ៏៏ល្អអបំំផុុត។ មនុុស្សសប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា� ហើ�ើយប្រ�ទេ�សនាានាាស្ថិិ�តក្នុុ�ងសង្គ្រា�ា�ម គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញ
ឲ្យយឃើ�ើញនូូវកាារដួួលរលំំនៃ�នគររបស់់សាាតាំំ�ង។ មូូលហេ�តុុដែ�លខ្ញុំំ��មិិនបាានបង្ហាា�ញទីី
សម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយណាាមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងអតីីតកាាល គឺឺដើ�ើម្បីី�នាំំ�យកភាាពអាាម៉ាា�ស់់មក
ឲ្យយសាាតាំំ�ង និិងដើ�ើម្បីី�លើ�ើកតម្កើ�ើ�ងឈ្មោះ�ះ��របស់់ខ្ញុំំ��មួួយជំំហាានម្ដដងៗ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានវិិនាាសទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មបង្ហាា�ញព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ខ្ញុំំ�៖ អ្វីី�ដែ�ល
ខ្ញុំំ��និិយាាយ គឺឺកើ�ើតមាានឡើ�ើង ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�នាានាាដែ�លមាានលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិ ដែ�ល
មិិនស្រ�បនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស នឹឹងត្រូ�ូវសម្រេ�េច (ទាំំ�ងនេះ�ះ សំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះពរ
ដែ�លនឹឹងមកក្នុុ�ងពេ�លដ៏៏ឆាាប់ខា
់ ាងមុុខ)។ ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
ដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយខ្ញុំំ��គ្មាា�ននូូវក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លអាាស្រ័�័យលើ�ើ
កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� ដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានមាានបន្ទូូ�លកាាលពីី
អតីីតកាាល គឺឺមិិនអាាចប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បាានសម្រា�ាប់់ច្ចុុ�ប្បបន្ននឡើ�ើយ។ ចូូរកុំំ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹង
សញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ! ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ដោ�ោយ
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ជំំពូូកទីី ១០៣៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង

ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ឡើ�ើយ។ ជាាមួួយខ្ញុំំ�� អ្វីីៗ
� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងគឺឺសេ�រីី សំំខាាន់់ និិងរួួចពីចំ
ី ណ
ំ ងទាំំ�ងស្រុ�ុង។
ប្រ�ហែ�លជាាអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាាននិិយាាយកាាលពីីម្សិិ�លមិិញ អាាចហួួសសម័័យក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ឬ
ប្រ�ហែ�លជាាវាាអាាចត្រូ�ូវបាានបំំភ្លេ�េចនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ (ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាា បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាល
របស់់ខ្ញុំំ� ចាាប់់តាំំ�ងពីីត្រូ�ូវបាានប្រ�កាាសឲ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់មក នឹឹងមិិនដែ�លផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រឡើ�ើយ)។
ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាជំំហាាននាានាានៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�។ ចូូរកុំំ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅ
នឹឹងបទបញ្ញញត្តិិ�នាានាាឡើ�ើយ។ ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ មាានពន្លឺឺ�ថ្មីី�មួួយ និិងមាានកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង
ថ្មីី�មួួយ ហើ�ើយនោះ�ះ�គឺឺជាាផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ពន្លឺឺ�របស់់ខ្ញុំំ��នឹឹងត្រូ�ូវបាានបើ�ើក
សម្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ហើ�ើយព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� នឹឹងត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់ពិិភព
សាាកលលោ�ោក។ តើ�ើអ្ននកយល់់ទេ�? នេះ�ះគឺឺជាាភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននក ជាាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវដែ�ល
បាានប្រ�គល់់ដល់អ្ននក
់ ។ អ្ននកមិិនត្រូ�វូ ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សចំំពោះ�ះ�វាាឡើ�យ
ើ សូូម្បីី�តែ�មួួយភ្លែ�ែត។ ខ្ញុំំ��
នឹឹងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់មនុុស្សសដែ�លខ្ញុំំ��ព្រ�មទទួួលរហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ហើ�ើយកាារនេះ�ះនឹឹងមិិនដែ�ល
ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ជ្រា�ាបអំំពីប្រ�ភេ
ី �ទ
មនុុស្សសដែ�លគួួរធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយ ក៏៏ដូូចជាាប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាា
សព្វាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�។

ជំំពូក
ូ ទីី ១០៣៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ
កាាលពីីដើ�ើមដំបូ
ំ ង
ូ

សម្លេ�េងដូូចផ្គគរលាាន់់បាានបន្លឺឺ�ឡើ�ើង ដោ�ោយអង្រួ�ួនសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ វាាឮខ្លាំំ��ង
ណាាស់់ រហូូតមនុុស្សសមិិនអាាចរត់់គេ�ចទាាន់់ពេ�លវេេលាានោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសខ្លះះ�ត្រូ�ូវបាាន
សម្លាា�ប់់ មនុុស្សសខ្លះះ�ត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញ ហើ�ើយមនុុស្សសខ្លះះ�ទៀ�ៀតត្រូ�ូវបាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ វាាពិិតជាា
ទស្សសនីីយភាាពមួួយ ដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញឡើ�ើយ។ ចូូរស្តាា�ប់់ដោ�ោយ
យកចិិត្តតទុុកដាាក់់៖ សម្លេ�េងនៃ�ផ្គគរលាាន់់អមទៅ�ៅដោ�ោយសម្លេ�េងយំំ ហើ�ើយសម្លេ�េងនេះ�ះចេ�ញ
មកពីីស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹងមនុុស្សសស្លាា�ប់់ វាាចេ�ញមកពីីឋាាននរក។ វាាជាាសម្លេ�េងដ៏៏ល្វីី�ងជូូរចត់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់កូូនប្រុ�ុសរបស់់អ្ននកបះះបោ�ោរទាំំ�ងនោះ�ះ�

ដែ�លខ្ញុំំ��បាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។

អស់់អ្ននកណាា

ដែ�លមិិនបាានស្ដាា�ប់់អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�ល ហើ�ើយដែ�លមិិនបាានយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
ទៅ�ៅអនុុវត្តត ត្រូ�ូវបាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ហើ�ើយទទួួលបណ្តាា�សាានៃ�សេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធ
របស់់ខ្ញុំំ�។ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងសេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធ។ ខ្ញុំំ��មិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ចំំពោះ�ះ�នរណាាម្នាា�ក់់ដោ�ោយទន់់ភ្លលន់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនបង្ហាា�ញសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាដល់់នរណាា
ម្នាា�ក់់ដែ�រ ព្រោះ��ះ�ថាាខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�លសុុចរិិត ហើ�ើយខ្ញុំំ��មាានសេ�ចក្តីី�
ក្រោ��ោធ ខ្ញុំំ��មាានចំំហេះ�ះភ្លើ�ើ�ង ខ្ញុំំ��មាានកាារបន្សុុ�ទ្ធធ ហើ�ើយខ្ញុំំ��មាានកាារបំំផ្លាា�ញ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្ញុំំ�� គ្មាា�នអ្វីី�
ដែ�លលាាក់់បាំំ�ង ឬប្រ�កបដោ�ោយមនោ�ោសញ្ចេ�េតនាាឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
គឺឺបើ�ើកចំំហរ សុុចរិិត និិងមិិនលម្អៀ�ៀ�ង។ ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅលើ�ើ
បល្ល័័�ង្កកជាាមួួយខ្ញុំំ��រួចហើ�ើ
ួ
យ ដោ�ោយត្រួ�ួតត្រា�ាលើ�ជា
ើ ាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់ និិងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
នោះ�ះ�វត្ថុុ� និិងមនុុស្សសដែ�លមិិនស្អាា�តស្អំំ� ហើ�ើយមិិនសុុចរិិតទាំំ�ងនោះ�ះ� ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មទទួួលកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតម្នាា�ក់់ម្តតងៗ ដោ�ោយមិិនរំំលងអ្វីី�មួួយ
ឡើ�ើយ ហើ�ើយបើ�ើកឱ្យយដឹឹងពីីពួួកគេ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ដោ�ោយសាារតែ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ
បាានបើ�ើកសម្តែ�ែងទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងបើ�ើកបង្ហាា�ញយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិនបាានរក្សាាទុុក
អ្វីី�ឡើ�ើយ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងបោះ�ះ�ចោ�ោលអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមិិនស្រ�បនឹឹងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយបណ្តោ�ោ�យឲ្យយវាាវិិនាាសអស់កល្បប
់
ជាានិិច្ចចនៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កធំ។
ំ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយវាាឆេះ�ះអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�សុចរិ
ុ ត
ិ របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយនេះ�ះជាាភាាព
ទៀ�ៀងត្រ�ង់់របស់់ខ្ញុំំ�។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រសេ�ចក្តីី�នេះ�ះបាានទេ� ហើ�ើយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ត្រូ�ូវតែ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារបញ្ជាា�របស់់ខ្ញុំំ�។
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន ព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយគិិតថាាព្រះ�ះ
បន្ទូូ�លគ្រា�ាន់់តែ�ជាាពាាក្យយពេ�ចន៍៍ ហើ�ើយថាាកាារពិិត ត្រឹ�ឹមតែ�ជាាកាារពិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�
ងងឹឹតងងល់់! តើ�ើពួួកគេ�មិិនដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
ឬ? ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកាារពិិតរបស់់ខ្ញុំំ��កើ�ើតឡើ�ើងតំំណាាលគ្នាា�។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាករណីី
ពិិតដ៏៏ពិិសេ�សទេ�ឬ? មនុុស្សស គ្រា�ាន់់តែ�មិិនយល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមាាន
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ជំំពូូកទីី ១០៣៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង

តែ�អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានបំំភ្លឺឺ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចយល់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ នេះ�ះជាា
កាារពិិត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ពួួកគេ�ភ័័យខ្លាា�ចលោះ�ះ�
ព្រ�លឹឹង ហើ�ើយរត់់យ៉ាា�ងប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ទៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងដើ�ើម្បីី�លាាក់់ពួួន។ ករណីីនេះ�ះ
កើ�ើតឡើ�ើងកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ�មកដល់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បំំផ្លាា�ញពិិភពលោ�ោក ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងពេ�ញខ្នាា�ត គឺឺរឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច
ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លមួួយម៉ាា�ត់់ចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ខ្ញុំំ�។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ�ផ្ទាា�ល់់ គឺឺជាាសិិទ្ធិិ�អំំណាាច វាាគឺឺជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ អាាចនិិយាាយបាានថាា ខ្ញុំំ��គឺឺជាា
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងជាាឫទ្ធាា�នុុភាាព នេះ�ះគឺឺជាាកាារពិិតដែ�លមិិនអាាចកែ�ប្រែ�ែបាាន។ នេះ�ះគឺឺជាា
ទិិដ្ឋឋភាាពមួួយនៃ�បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ� នេះ�ះគឺឺជាាមធ្យោ�ោ�បាាយតែ�មួួយដែ�លខ្ញុំំ��ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
មនុុស្សស។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ� អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង រួួមទាំំ�ងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់ និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ� និិងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ�។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�មួួយហ៊ាា�នប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតយ៉ាា�ងគគ្លើ�ើ�ន ឬ
ដោ�ោយចេ�តនាាឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវតែ�បាានសម្រេ�េច ទៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
ខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែងចេ�ញមក។ ម្នាា�ក់់ៗជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ចេ�ញពីីសញ្ញាា�ណមនុុស្សសដែ�ល
នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ��បញ្ចេ�េញព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង នោះ�ះ�ម្នាា�ក់់ៗ
មាានមន្ទិិ�លសង្ស័័�យ។ មនុុស្សសគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីសព្វាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ� សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច
ហើ�ើយពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ងចោ�ោទប្រ�កាាន់់ ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��ថែ�មទៀ�ៀតផង។ ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននកឥឡូូវ
នេះ�ះ អ្ននកណាាដែ�លមាានមន្ទិិ�លសង្ស័័�យចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយអ្ននកណាាដែ�ល
មើ�ើលងាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺអ្ននកទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញ។ ពួួកគេ�
គឺឺជាាពួួកកូូនប្រុ�ុសនៃ�សេ�ចក្តីី�វិិនាាសដែ�លគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់។ ចេ�ញពីីចំំណុុចនេះ�ះ យើ�ើងអាាច
មើ�ើលឃើ�ើញថាា មាានមនុុស្សសតិិចណាាស់់ដែ�លជាាពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបង ព្រោះ��ះ�ថាា នេះ�ះជាាវិិធីី
ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារ។ ដូូចដែ�លខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយពីីមុុនមក ខ្ញុំំ��សម្រេ�េចអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដោ�ោយ
មិិនកម្រើ�ើ�កម្រា�ាមព្រះ�ះហស្ដដមួួយផង ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
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បន្ទាា�ប់់មក នេះ�ះគឺឺជាាទីីកន្លែ�ែងដែ�លសព្វាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ��ស្ថិិ�តនៅ�ៅ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចស្វែ�ែងរកប្រ�ភព និិងគោ�ោលបំំណងនៃ�អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
និិយាាយនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសមិិនអាាចសម្រេ�េចបាានកិិច្ចចកាារនេះ�ះទេ� ហើ�ើយពួួកគេ�អាាចធ្វើ�ើ�
សកម្មមភាាព ខណៈៈពេ�លដែ�លដើ�ើរតាាមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗទៅ�ៅតាាម
បំំណង របស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើសេ�ចក្តីី�សុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លបណ្តាា�លឲ្យយគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�
មាានសេ�ចក្តីី�សុុចរិិត និិងសេ�ចក្តីី�ស្ងងប់់សុុខ បណ្តាា�លឲ្យយគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�រស់់នៅ�ៅជាារៀ�ៀង
រហូូត និិងបណ្តាា�លឲ្យយគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ��រឹឹងមាំំ� ព្រ�មទាំំ�ងមិិនរង្គោះ�ះ��រង្គើ�ើ�ជាានិិច្ចចនិិរន្តតរ៍៍។
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ�ធ្លាា�ក់់មកកាាន់់មនុុស្សសរាាល់់គ្នាា� បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ះះ�ពាាល់់
មនុុស្សសរាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងអង្គគរបស់់ខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្តែ�ែងដល់់មនុុស្សស
គ្រ�ប់់គ្នាា�។ នេះ�ះគឺឺជាាពេ�លវេេលាាសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ� (នៅ�ៅ
ពេ�លនេះ�ះ អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងទទួួលបាានព្រះ�ះពរ និិងអស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងទទួួលរងនូូវ
ជោ�ោគវាាសនាាអាាក្រ�ក់់ ត្រូ�ូវបាានញែ�កចេ�ញពីីគ្នាា�)។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
បញ្ចេ�េញមក នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បាានញែ�កអស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងទទួួលបាានព្រះ�ះពរ ក៏៏ដូូចជាាអស់់អ្ននក
ដែ�លនឹឹងទទួួលរងនូូវជោ�ោគវាាសនាាអាាក្រ�ក់់ហើ�ើយ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺភ្លឺឺ�ច្បាាស់់ដូូចត្បូូ�ង
ហើ�ើយខ្ញុំំ��អាាចមើ�ើលឃើ�ើញវាាទាំំ�ងអស់់ ក្នុុ�ងមួួយប៉៉ប្រិ�ិចភ្នែ�ែក។ (ខ្ញុំំ��កំំពុុងបញ្ចេ�េញបន្ទូូ�ល
បែ�បនេះ�ះទាាក់់ទងនឹឹងភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះមិិនផ្ទុុ�យ
ពីីកាារកំំណត់់ទុុកជាាមុុន និិងកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សរបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។) ខ្ញុំំ��ដើ�ើរឆ្លលងកាាត់់ភ្នំំ� និិង
ទន្លេ�េ ហើ�ើយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរបស់់សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅទូូទាំំ�ងលំំហនៃ�សាាកលលោ�ោក ដោ�ោយ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងបន្សុុ�ទ្ធធទីីកន្លែ�ែងនីីមួួយៗ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទីីកន្លែ�ែងដែ�លមិិនស្អាា�ត និិងដែ�នដីី
ដែ�លច្រ�បូូកច្រ�បល់់ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�លែ�ងមាានវត្តតមាានតទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានដុុតឲ្យយ
វិិនាាសបាាត់់ទៅ�ៅដោ�ោយសាារព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងគឺឺងាាយស្រួ�ួល
ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើពេ�លនេះ�ះ គឺឺជាាពេ�លវេេលាាដែ�លខ្ញុំំ��បាានកំំណត់់សម្រា�ាប់់កាារបំំផ្លាា�ញ
ពិិភពលោ�ោក

នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��អាាចលេ�បវាាដោ�ោយបន្ទូូ�លតែ�មួួយម៉ាា�ត់់។

ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាា

ឥឡូូវនេះ�ះមិិនទាាន់់ដល់់ពេ�លនោះ�ះ�ទេ�។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវតែ�រួួចរាាល់់មុុនពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�
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ជំំពូូកទីី ១០៣៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង

កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយផែ�នកាារ និិងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានរំំខាាន។ ខ្ញុំំ��ជ្រា�ាបដឹឹងពីី
វិិធីីដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះយ៉ាា�ងសមហេ�តុុផល៖ ខ្ញុំំ��មាាន ប្រា�ាជ្ញាា� របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��មាានកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទាា�ល់់របស់់ខ្ញុំំ�។ មនុុស្សសមិិនត្រូ�ូវកម្រើ�ើ�កម្រា�ាមដៃ�មួួយឡើ�ើយ ចូូរប្រ�យ័័ត្ននកុំំ�ឲ្យយ
ស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ�។ ចំំណុុចនេះ�ះបាានប៉ះះ�ពាាល់់បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ�
រួួចហើ�ើយ។ តាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ បុុគ្គគលម្នាា�ក់់អាាចមើ�ើលឃើ�ើញភាាពសាាហាាវ នៃ�បញ្ញញត្តិិ�
រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ� ក៏៏ដូូចជាាគោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយបញ្ញញត្តិិ�ទាំំ�ងនេះ�ះ ដែ�លមាានពីីរ
ផ្នែ�ែក៖ មួួយផ្នែ�ែក គឺឺខ្ញុំំ��សម្លាា�ប់់អស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្រ�បនឹឹងបំំណងរបស់់ខ្ញុំំ� និិងអ្ននកដែ�ល
បំំពាាននឹឹងបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ�។ មួួយផ្នែ�ែកទៀ�ៀត ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ��ដាាក់់
បណ្តាា�សាាអស់់អ្ននកដែ�លបំំពាានបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ�។ ទិិដ្ឋឋភាាពទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ គឺឺមិិន
អាាចជៀ�ៀសវាាងបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ប្រ�តិិបត្តិិ�នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាល
របស់់ខ្ញុំំ�។ មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយទៅ�ៅតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ ដោ�ោយ
គ្មាា�នមនោ�ោសញ្ចេ�េតនាាឡើ�យ
ើ មិិនថាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់មាានភក្តី
់
ភា
�ី ាពយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ�។ សេ�ចក្តីី�
នេះ�ះ គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីសេ�ចក្តីី�សុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ� ឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ� និិងសេ�ចក្តីី�
ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លនឹឹងដុុតបំំផ្លាា�ញវត្ថុុ�នៃ�ផែ�នដីីទាំំ�ងអស់់ វត្ថុុ�នៃ�លោ�ោកិិយទាំំ�ងអស់់ និិង
របស់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�លមិិនស្រ�បទៅ�ៅតាាមបំំណងរបស់់ខ្ញុំំ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
មាានអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លនៅ�ៅតែ�លាាក់់បាំំ�ងនៅ�ៅឡើ�ើយ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ក៏៏
មាានអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្តែ�ែងដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ដោ�ោយផ្អែ�ែកតាាមសញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សស និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺមិន
ិ អាាចយល់់បាានជាារៀ�ៀង
រហូូត ហើ�ើយដួួងព្រះ�ះទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��គឺមិ
ឺ ន
ិ អាាចវាាស់់ស្ទទង់បាាន
់
ជាារៀ�ៀងរហូូត។ មាានន័័យថាា ខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវតែ�យកមនុុស្សសចេ�ញពីីសញ្ញាា�ណ និិងកាារគិិតរបស់់ពួួកគេ�។ នេះ�ះគឺឺជាាចំំណុុចសំំខាាន់់
បំំផុុតនៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�វាាតាាមវិិធីីនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានពួួក
កូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ� និិងដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចអ្វីី�ៗដែ�លខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ធ្វើ�ើ�។
គ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយរបស់់ពិិភពលោ�ោក មាានកំំណើ�ើនកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗពីីមួួយថ្ងៃ�ៃទៅ�ៅ
មួួយថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ� គ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយដ៏៏ចង្រៃ�ៃមាានកំំណើ�ើនកាាន់់តែ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ខ្លាំំ��ងក្លាា�ជាាងមុុន។ មនុុស្សសពិិតជាាគ្មាា�នកន្លែ�ែងដើ�ើម្បីី�លាាក់់ពួួន គ្មាា�នកន្លែ�ែងដើ�ើម្បីី�លាាក់់ខ្លួួ�ន
ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូរ� ដែ�លកំំពុង
ុ តែ�កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ នោះ�ះ�មនុុស្សសមិិន
ស្គាា�ល់់ទីីកន្លែ�ែង ដែ�លពួួកគេ�នឹឹងឈាានជំំហាានបន្ទាា�ប់់របស់់គេ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុកាារណ៍៍នេះ�ះ
នឹឹងក្លាា�យជាាកាារពិិតក្រោ��ោយពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចូូរចាំំ�ទុុកចុះះ�! ទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះគឺឺជាាជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយវាាគឺឺជាាវិិធីដែី �លខ្ញុំំ��ធ្វើ�កា
ើ� ារ។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ កម្សាាន្តតចិិត្តតពួក
ួ
កូូនប្រុ�សច្បប
ុ
ងរបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់ម្នាា�ក់ម្តត
់ ងៗ ហើ�ើយលើ�ើកពួួកគេ�ឡើ�ង
ើ មួួយជំំហាានទៀ�ៀតក្នុុ�ង
ពេ�លតែ�មួួយ។ ចំំពោះ�ះ�អ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�លវិិញ ខ្ញុំំ��នឹឹងផាាត់់ចោ�ោល និិងបោះ�ះ�បង់់ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់
ម្តតងម្នាា�ក់់ៗ។ នេះ�ះគឺឺជាាផ្នែ�ែកមួួយ នៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�។ បន្ទាា�ប់់ពីីអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល
ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកឱ្យយដឹឹង នោះ�ះ�ពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ� ក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវបាានបើ�ើកឱ្យយដឹឹង
ដែ�រ។ (ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� កិិច្ចចកាារនេះ�ះពិិតជាាងាាយស្រួ�ួលខ្លាំំ��ងណាាស់់។ បន្ទាា�ប់់ពីីពួួកគេ�ស្តាា�ប់់ឮ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�អ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�លទាំំ�ងអស់់នឹឹងដកចេ�ញពីីមុុខកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ�
និិងកាារគម្រា�ាមកំំហែ�ងនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយមាានតែ�ពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅ។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាអ្វីី�មួួយដែ�លជាាកាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ឬជាាអ្វីី�មួួយដែ�ល
បំំណងរបស់់មនុុស្សសអាាចផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� បាាននោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ វាាជាាវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំដែ� �ល
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស។) នេះ�ះមិិនមែ�នជាាហេ�តុុកាារណ៍៍ដែ�លនៅ�ៅឆ្ងាា�យនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយ
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតណាាមួួយ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�អាាចដឹឹងចេ�ញពីីដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
នេះ�ះ និិងចេ�ញពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ�� និិយាាយច្រើ�ើ�នម៉្លេះ�ះ�� ខណៈៈពេ�ល
ដែ�លធម្មមជាាតិិដែ�លមិិនអាាចប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណបាាននៃ�សម្លេ�េងរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់បាាន
់
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស។ ខ្ញុំំ��និយាា
ិ យទៅ�ៅកាាន់់ពួកកូ
ួ នប្រុ�
ូ
សច្បប
ុ
ងរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយសំំឡេ�ងលួួងលោ�ោម
សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ (ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�បំំភ្លឺឺ�មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ
ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនចាាកចេ�ញពីីពួួកគេ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��បាានកំំណត់់ពួួកគេ� ទុុកជាាមុុនរួួច
ហើ�ើយ) ខណៈៈពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សសក្រៅ��ៅពីីពួកកូ
ួ នប្រុ�
ូ
សច្បប
ុ
ងរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយ
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដោ�ោយកាារគម្រា�ាមកំំហែ�ង និិងដោ�ោយកាារសម្លុុ�ត ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�
មាានអាារម្មមណ៍៍ភ័័យខ្លាា�ចជាានិិច្ចច ដល់់ចំំណុុចដែ�លសរសៃ�ប្រ�សាាទរបស់់ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�កាារ
26

ជំំពូូកទីី ១០៣៖ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង

ឥតឈប់់ឈរ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លស្ថាា�នភាាពបាានវិិវឌ្ឍឍន៍៍ទៅ�ៅដល់់កម្រិ�ិតជាាក់់លាាក់់មួួយ
នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងរត់់គេ�ចពីីសភាាពនេះ�ះ (នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បំំផ្លាា�ញពិិភពលោ�ោក មនុុស្សស
ទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹងនៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កធំំ) ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�នឹឹងមិិនដែ�លរត់់គេ�ចផុុតពីីដៃ�នៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
របស់់ខ្ញុំំ� ឬរួួចផុុតពីីស្ថាា�នភាាពនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ដូូចនេះ�ះ នេះ�ះគឺឺជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់
ពួួកគេ� នេះ�ះគឺឺជាាកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ពួួកគេ�។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�លសាាសន៍៍ដទៃ�មកដល់់ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
នឹឹងបើ�ើកសម្តែ�ែងមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះម្នាា�ក់់ម្តតងៗ។ ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។
ពេ�លនេះ�ះ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ពីីគោ�ោលបំំណងនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងខាាងដើ�ើមនៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងនោះ�ះ�ឬទេ�? តាាមគំំនិិតរបស់់ខ្ញុំំ� អ្វីី�មួួយដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញ
សម្រេ�េច គឺឺជាាអ្វីី�មួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញសម្រេ�េច ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�មួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញ
សម្រេ�េច មិិនចាំំ�បាាច់់តែ�ជាាអ្វីី�មួួយដែ�លសម្រេ�េចបាាននោះ�ះ�ទេ�។ នេះ�ះដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��
មាានប្រា�ាជ្ញាា� និិងវិិធីីធ្វើ�ើ�កាាររបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លមនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�មិិនយល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��សម្រេ�េចបាានលទ្ធធផលជាាមួួយនឹឹងជំំហាាននេះ�ះ (នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានបើ�ើកឱ្យយ
ដឹឹងពីីមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់ ដែ�លទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងខ្ញុំំ��) នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជំំហាាន
បន្ទាា�ប់់ ព្រោះ��ះ�ថាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��មិិនត្រូ�ូវបាានរាារាំំ�ង និិងគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
ហ៊ាា�នរំំខាានផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�

ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�ហ៊ាា�នបង្កកឧបស័័គ្គគណាាមួួយបាាន

ឡើ�ើយ ពួួកវាាទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវតែ�បើ�ើកផ្លូូ�វ! ឱកូូនៗរបស់់នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមអើ�ើយ ចូូរ
ស្តាា�ប់់ខ្ញុំំ�! ខ្ញុំំ��ដើ�ើរមកពីីស៊ីី�យ៉ូូ�ន ហើ�ើយបាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក ដើ�ើម្បីី�
ទទួួលយកពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយឪពុុករបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាម៉ាា�ស់់មុុខ
(ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ សំំដៅ�ៅចំំពោះ�ះ�កូូនចៅ�ៅរបស់់នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម) ដើ�ើម្បីី�
គាំំ�ទ្រ�ពួួកកូនប្រុ�
ូ
សច្បប
ុ
ងរបស់់ខ្ញុំំ� និិងដើ�ើម្បីី�កែ�តម្រូ�ូវកំំហុសឆ្គគ
ុ
ងដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ង
ើ ចំំពោះ�ះ�
ពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មិិនត្រូ�ូវសាាហាាវម្តតងទៀ�ៀតឡើ�ើយ ខ្ញុំំ��នឹឹងឲ្យយពួួក
កូូនប្រុ�សច្បប
ុ
ងរបស់់ខ្ញុំំ��ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ កាាលពីីអតីត
ី កាាល ពួួកកូនប្រុ�
ូ
ស
ុ
របស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បាានគេ�ចំំអក និិងជិះះ�ជាាន់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះវរបិិតាាកាាន់់កាាប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�
ជំំនួួសពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�វិិលត្រ�ឡប់់មករកកាារ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឱបក្រ�សោ�ោបដ៏៏គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ខ្ញុំំ� លែ�ងត្រូ�ូវបាានគេ�ចំំអក និិងលែ�ងត្រូ�ូវបាានគេ�
ជិះះ�ជាាន់់ តទៅ�ៅទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��សុុចរិិត ដែ�លនេះ�ះបង្ហាា�ញអំំពីីភាាពសុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយ
សេ�ចក្តីី�សុចរិ
ុ តនេះ�ះពិ
ិ
ត
ិ ជាា «កំំពុង
ុ តែ�ស្រ�ឡាាញ់់អស់អ្ននក
់ ដែ�លខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាាញ់់ ហើ�ើយកំំពុង
ុ តែ�
ស្អអប់់អស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��ស្អអប់់។» ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនិិយាាយថាា ខ្ញុំំ��មិិនសុុចរិិត នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គួួរតែ�ប្រ�ញាាប់់ ហើ�ើយចាាកចេ�ញទៅ�ៅ។ មិិនត្រូ�ូវឥតអៀ�ៀនខ្មាា�ស ហើ�ើយចាំំ�តែ�ជំំហមនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ អ្ននកគួួរតែ�វិិលត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់អ្ននកជាាប្រ�ញាាប់់ ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយខ្ញុំំ��
ឃើ�ើញមុុខអ្ននកតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ជង្ហុុ�កដ៏៏ធំំ គឺឺជាាទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយជាាកន្លែ�ែង
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងសម្រា�ាក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�ន
ទីីកន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាសត្វវតិិរច្ឆាា�ននៃ�បន្ទុុ�ក អ្ននក
គឺឺជាាឧបករណ៍៍ដែ�លខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��លែ�ងត្រូ�ូវកាារប្រើ�ើ�អ្ននកតទៅ�ៅទៀ�ៀត
នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វ តែ�បោះ�ះ�អ្ននករាាល់់ គ្នាា�ទៅ�ៅក្នុុ� ង ភ្លើ�ើ� ង ដើ�ើម្បីី�ដុុ តបញ្ឆេះ�ះ�អ្ននក។

នេះ�ះគឺឺ ជាាបញ្ញញ ត្តិិ�

រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�របៀ�ៀបនេះ�ះ ហើ�ើយមាានតែ�តាាមវិិធីីនេះ�ះទេ� ដែ�លបង្ហាា�ញអំំពីី
វិិធីីដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារ និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីភាាពសុុចរិិត និិងឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�។ សំំខាាន់់ជាាង
នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត មាានតែ�តាាមវិិធីីនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ខ្ញុំំ��នឹឹងត្រូ�ូវបាាន
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយសោ�ោយរាាជ្យយដោ�ោយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ជាាមួួយខ្ញុំំ��។

ជំំពូក
ូ ទីី ៤៖ ព្រះ�ះបន្ទូូល
� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅកាាន់់
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

រាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់ដែ�លបម្រើ�ើ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� គួួរតែ�គិិតត្រ�ឡប់់ក្រោ��ោយវិិញអំំពីី
អតីីតកាាល៖ តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយខូូចដោ�ោយសាារភាាព
មិិនបរិិសុុទ្ធធដែ�រឬទេ�? តើ�ើភក្ដីី�ភាាពរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បរិិសុុទ្ធធ និិងអស់់ពីីចិិត្តតដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកអំំពីីខ្ញុំំ��ពិិតប្រា�ាកដដែ�រឬទេ�? តើ�ើខ្ញុំំ��បាានកាាន់់កាាប់់កន្លែ�ែងធំំប៉ុុ�នណាា
នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�? តើ�ើខ្ញុំំ��បាានបំំពេ�ញដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រឬទេ�?
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ជំំពូូកទីី ៤៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទទួលជោ�ោគជ័
ួ
យ
័ ប៉ុុ�នណាា នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�? កុំំ�ស្មាា�នថាាខ្ញុំំ��ភ្លីី�ភ្លើ�ើ�
ឲ្យយសោះ�ះ�! រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះខ្ញុំំ��ដឹឹងច្បាាស់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់! សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ពេ�លព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងអំំពីី
សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានបន្លឺឺ�ឡើ�ើង តើ�ើមាានកាារកើ�ើនឡើ�ើងនូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ខ្លះះ�ដែ�រឬទេ�? តើ�ើចំំណែ�កនៃ�ភក្ដីី�ភាាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
ក្លាា�យជាាបរិិសុទ្ធ
ុ ដែធ �រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្គាា�ល់ខ្ញុំំ
់ ��បាានស៊ីី�ជម្រៅ��ៅហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើកាារលើ�ើក
សរសើ�ើរដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងអតីីតកាាល បាានចាាក់់គ្រឹះ�ះ�យ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�សម្រា�ាប់់កាារស្គាា�ល់់របស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដែ�រឬទេ�? តើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ� កាាន់់កាាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
បាានប៉ុុ�ន្មាា�ន? តើ�ើរូូបអង្គគរបស់់ខ្ញុំំ�កាាន់់កាាប់់កន្លែ�ែងធំំប៉ុុ�នណាានៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�?
តើ�ើព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ភ្ញាា�ក់់ខ្លួួ�នដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាមាាន
អាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នកន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់លាាក់់បាំំ�ងភាាពអាាម៉ាា�ស់់របស់់ខ្លួួ�នដែ�រឬទេ�?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាជឿ�ឿថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ជាា
រាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនចាាប់់ភ្លឹឹ�កសោះ�ះ�ចំំពោះ�ះ�សំំណួួរខាាងលើ�ើ
នេះ�ះទេ� នោះ�ះ�វាាបង្ហាា�ញថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងនេ�សាាទក្នុុ�ងទឹឹកដ៏៏កខ្វវក់់ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានវត្តតមាានគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នតួួលេ�ខ លុះះ�ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុនបាាន
មកដល់់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រា�ាកដជាានឹឹងត្រូ�ូវបាានផាាត់់ចោ�ោល និិងបោះ�ះ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កធំំ
ជាាលើ�ើកទីីពីីរ។ ទាំំ�ងនេះ�ះជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រ�មាានរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយអ្ននកណាាមើ�ើលស្រា�ាល
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវបាានដាាក់់ទោ�ោសធ្ងងន់់ធ្ងងរដោ�ោយកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លបាានកំំណត់់នោះ�ះ�មកដល់់ ពួួកគេ�នឹឹងជួួបគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយ។ តើ�ើវាាមិិន
ដូូច្នោះ�ះ��ទេ�ឬ? តើ�ើខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវផ្ដដល់់ឧទាាហរណ៍៍ផ្សេ�េងៗ ដើ�ើម្បីី�ពន្យយល់់បង្ហាា�ញពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ
ទៀ�ៀតដែ�រឬទេ�? តើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លឲ្យយច្បាាស់់ជាាងមុុន ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់ជាាឧទាាហរណ៍៍
គំំរូូដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀតដែ�រឬទេ�? ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លបង្កើ�ើ�ត មករហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នមិិនបាានស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ម្ល៉ោះ�ះ���ហើ�ើយពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាាន
បណ្ដេ�េញ និិងផាាត់់ចោ�ោលពីីអូូរនៃ�កាារស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបំំផុុត រូូបកាាយ
របស់់ពួួកគេ�ក៏៏វិិនាាស ឯវិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ

ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ទទួួលរងកាារដាាក់់ទោ�ោសយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរផង

ដែ�រ។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នបាានធ្វើ�ើ�តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�បាានប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារ
បំំភ្លឺឺ� និិងកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�របស់់ខ្ញុំំ� ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពួួកគេ�ក៏៏ត្រូ�ូវបាានខ្ញុំំ��ទាាត់់ចោ�ោលផង
ដែ�រ ហើ�ើយក៏៏ធ្លាា�ក់់ក្រោ��ោមដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង និិងក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
ខ្ញុំំ��។ (សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អស់់អ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តែ�សេ�ចក្ដីី�រាាក់់
កំំផែ�លនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទម្ងងន់់នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
ទេ�។) ក៏៏មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នផងដែ�រ ដែ�លពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាាន
ថ្លែ�ែងកាាលពីីម្សិិ�លមិិញ និិងពួួកអ្ននកដែ�លបាានរក្សាាទុុក «សំំណល់់ឥតបាានកាារ» ពីីអតីីត
កាាល ហើ�ើយមិិនឲ្យយតម្លៃ�ៃ «ផល» នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាល។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះមិិនត្រឹ�ម
ឹ តែ�ត្រូ�ូវបាាន
សាាតាំំ�ងចាាប់់ឃុំំ�ខ្លួួ�នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ថែ�មទាំំ�ងបាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសមាានបាាបអស់់កល្បប
ជាានិិច្ចច និិងក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ��ទៀ�ៀតផង ហើ�ើយពួួកគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� តាាមទំំហំំនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�
ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ខ្វាា�ក់់ នៅ�ៅតែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងគុុកងងឹឹតដដែ�ល (និិយាាយឲ្យយចំំ
គឺឺថាា មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគឺឺជាាសាាកសពដែ�លរលួួយលែ�ងដឹឹងអ្វីី� ដែ�លត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ដោ�ោយសាាតាំំ�ង ពីីព្រោះ��ះ�ភ្នែ�ែករបស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានខ្ញុំំ��គ្រ�បហើ�ើយ ខ្ញុំំ��ចង់់មាានន័័យថាា ពួួកគេ�
ខ្វាា�ក់់ភ្នែ�ែក)។ វាាជាាកាារល្អអក្នុុ�ងកាារផ្ដដល់់ឧទាាហរណ៍៍ធ្វើ�ើ�ជាាសេ�ចក្ដីី�សំំអាាងដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�រៀ�ៀនពីីវាា៖
តាាមកាារលើ�ើកឡើ�ើងរបស់់ប៉ូូ�ល អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងគិិតអំំពីីប្រ�វត្តិិ�របស់់គាាត់់ និិងរឿ�ឿងរ៉ាា�វ
មួួយចំំនួួនអំំពីីគាាត់់ ដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងមិិនសមស្រ�បជាាមួួយកាារពិិត។ គាាត់់ត្រូ�ូវ
បាានឪពុុកម្ដាា�យបង្រៀ��ៀនតាំំ�ងតែ�ពីីតូូច និិងទទួួលបាានជីីវិិតរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយដោ�ោយសាារ
កាារកំំណត់់ទុុកជាាមុុនរបស់់ខ្ញុំំ� គាាត់់មាានគុុណសម្បបត្តិិ�ដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវកាារ។ នៅ�ៅអាាយុុ ១៩
ឆ្នាំំ�� គាាត់់បាានអាានសៀ�ៀវភៅ�ៅជាាច្រើ�ើ�នអំំពីីជីីវិិត ម្ល៉ោះ�ះ���ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិនចាំំ�បាាច់់រៀ�ៀបរាាប់់លម្អិិ�ត
អំំពីីរបៀ�ៀបអ្វីី�មួួយឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�គាាត់់មាានគុុណសម្បបត្តិិ�រួួចហើ�ើយ ឯខ្ញុំំ��ក៏៏បាានបំំភ្លឺឺ� និិង
ពន្យយល់់ហើ�ើយដែ�រ គាាត់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�អាាចនិិយាាយ ដោ�ោយមាានពន្លឹឹ�ខាាងក្នុុ�ងមួួយចំំនួួន
30

ជំំពូូកទីី ៤៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

អំំពីីបញ្ហាា�ខាាងវិិញ្ញាា�ណប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�គាាត់់ថែ�មទាំំ�ងអាាចយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ខ្ញុំំ��ទៀ�ៀតផង។ ពិិតមែ�នហើ�ើយ នេះ�ះមិិនទាាន់់ដកចេ�ញនូូវកត្តាា�ខាាងក្នុុ�ង និិងខាាង
ក្រៅ��ៅនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។

ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ

គាាត់់មាានភាាពមិិនគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍មួួយ

គឺឺថាា ដោ�ោយសាារតែ�ទេ�ពកោ�ោសល្យយរបស់់គាាត់់ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយគាាត់់ប្រ�សប់់និិយាាយ និិងប្រ�សប់់
អួួត។ ជាាលទ្ធធផល ដោ�ោយសាារតែ�កាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់គាាត់់ ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ�មាាន
ដូូចជាាកាារធ្វើ�ើ�ជាាតំំណាាង ឲ្យយមហាាទេ�វតាាដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ជាាដើ�ើម នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��ត្រ�លប់់ជាា
សាាច់់ឈាាមជាាលើ�ើកដំំបូូង គាាត់់បាានប្រឹ�ឹងធ្វើ�ើ�សព្វវបែ�បយ៉ាា�ងដើ�ើម្បីី�ផ្គើ�ើ�នប្រ�ឆាំំ�ងខ្ញុំំ��។ គាាត់់
ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកអ្ននកដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយកន្លែ�ែង
របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់់បាានបាាត់់អស់់ហើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹងភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ និិងត្រូ�ូវបាានខ្ញុំំ��វាាយទម្លាា�ក់់ ហើ�ើយនៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ គេ�
មាានតែ�ឱនក្បាាល និិងសាារភាាពពីីបាាបរបស់់ពួួកគេ�។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ បន្ទាា�ប់់ពីីខ្ញុំំ�
បាានប្រើ�ើ�ចំំណុុចខ្លាំំ��ងរបស់់គាាត់់ហើ�ើយ (និិយាាយឲ្យយចំំគឺឺថាា ក្រោ��ោយពេ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�កាារ
ថ្វាា�យខ្ញុំំ��មួយ
ួ រយៈៈមក) គាាត់់ធ្លា�ក់
ា ចូ
់ លក្នុុ
ូ
ង
� មាាគ៌ាា�ចាាស់់របស់់គាាត់ម្ដដ
់ ងទៀ�ៀត ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាា
គាាត់់មិិនបាានស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ក្ដីី� តែ�គាាត់់មិិនបាានស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
កាារណែ�នាំំ� និិងកាារបំំភ្លឺឺ�ពីីខាាងក្នុុ�ងរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ម្ល៉ោះ�ះ���ហើ�ើយអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�
ក្នុុ�ងអតីីតកាាលគឺឺឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ ឬនិិយាាយម៉្យាា�ងទៀ�ៀតថាា មកុុដនៃ�សិិរីីល្អអដែ�លគាាត់់បាាន
និិយាាយនោះ�ះ� បាានក្លាា�យជាាពាាក្យយឥតខ្លឹឹ�មសាារ ដែ�លជាាផលនៃ�កាារស្រ�មើ�ើលស្រ�មៃ�របស់់
គាាត់់ផ្ទាា�ល់់ ដ្បិិ�តសូូម្បីី�តែ�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គាាត់់នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវទទួួលរងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយ
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាាពជាាប់់ឃុំំ�ដោ�ោយចំំណងរបស់់ខ្ញុំំ�។
តាាមរយៈៈឧទាាហរណ៍៍ខាាងលើ�ើនេះ�ះ គេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ថាា អស់់អ្ននកណាាដែ�លប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹងខ្ញុំំ�� (ដោ�ោយមិិនមែ�នត្រឹ�ឹមតែ�ជាាកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងភាាពជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតនោះ�ះ�គឺឺ កាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� និិង
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ� និិយាាយឱ្យយចំំគឺឺថាា ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ�) ពួួកគេ�ត្រូ�ូវរងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
របស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ� ពេ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ��ចាាកចេ�ញពីីអ្ននក ជាា
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ពេ�លដែ�លអ្ននកធ្លាា�ក់់ចុះះ�ភ្លាា�មទៅ�ៅក្រោ��ោម ដោ�ោយធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹងដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់។ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាារូូបកាាយខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននកនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីក៏ដោ៏ �ោយ ក៏៏អ្ននក
ដូូចជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លរងទុុក្ខខដោ�ោយសាារជំំងឺឺផ្លូូ�វចិិត្តតដែ�រ៖ អ្ននកបាានបាាត់់បង់់ហេ�តុុផល
របស់់អ្ននក ហើ�ើយភ្លាា�មៗនោះ�ះ�មាានអាារម្មមណ៍៍ប្រៀ��ៀបដូូចជាាសាាកសពអ៊ីី�ចឹឹង រហូូតដល់់
ថ្នាា�ក់់អ្ននកអង្វវរខ្ញុំំ��ឲ្យយបញ្ចចប់់សាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននកដោ�ោយមិិនបាាច់់បង្អអង់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�ល
មាានវិិញ្ញាា�ណ ភាាគច្រើ�ើ�នឲ្យយតម្លៃ�ៃខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�កាាលៈៈទេ�សៈៈទាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិនចាំំ�បាាច់់
រៀ�ៀបរាាប់់លម្អិិ�តបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតទេ�។ កាាលពីីមុន
ុ ពេ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា
មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នបាានវាាស់់ស្ទទង់់ខ្លួួ�នគេ�ធៀ�ៀបនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ និិងឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�
រួួចហើ�ើយ ព្រ�មទាំំ�ងបាានដឹឹងបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចរួួចហើ�ើយអំំពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងនិិស្ស័័�យ
របស់់ខ្ញុំំ�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងភាាពជាា
ព្រះ�ះ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួួនដែ�លនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ និិងកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែករបស់់ពួួកគេ� ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កិិច្ចចកាារចម្បបងនៃ�ផ្នែ�ែក
ទីីពីីរក្នុុ�ងយុុគនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ គឺឺធ្វើ�ើ�ឱ្យយរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់ដឹឹងពីីអំំពើ�ើរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយធ្វើ�ឱ្យ
ើ� យអ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�មើ�ើលឃើ�ើញនិិស្ស័័�យរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់។ តែ�ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បាានព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�មើ�ើលពីីចំណុ
ំ ចខ្សោ�ោ
ុ
�យ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនចាាត់់ទុុកវិិញ្ញាា�ណ ព្រ�លឹឹង និិងរូូបកាាយ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាាជាារបស់់លេ�ងនោះ�ះ�ទេ� ដោ�ោយខ្វះះ�កាារពិិចាារណាាលះះបង់់ពួួកវាាទៅ�ៅឲ្យយ
សាាតាំំ�ងឡើ�យ
ើ ។ វាាកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរក្នុុ�ងកាារឲ្យយតម្លៃ�ៃខ្លាំំ��ងដល់់អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាាន ហើ�ើយកុំំ�ចាាត់់ទុុកវាាដូូចជាាល្បែ�ែង ដ្បិិ�តរបស់់ទាំំ�ងនេះ�ះវាាទាាក់់ទងដល់់វាាសនាារបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាអាាចយល់់ពីីអត្ថថន័័យពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ឬទេ�?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារយល់់ពីីអាារម្មមណ៍៍ពិិតរបស់់ខ្ញុំំ�ឬទេ�?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់បាានព្រះ�ះពររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដែ�លស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងព្រះ�ះពរនៅ�ៅ
លើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់ស្វែ�ែងរកនូូវកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីខ្ញុំំ� ដែ�លជាាកាារ
រីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� និិងកាារស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ថាាជាារបស់់ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃ និិងមាានន័័យ
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បំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាអាាចចុះះ�ចូូលនឹឹងខ្ញុំំ��
យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ ដោ�ោយមិិនគិិតពីីក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិត
ិ ជាាអាាចឱ្យយខ្លួួ�នឯងរងកាារសម្លាា�ប់ដោ់ �ោយខ្ញុំំ�� និិងនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ខ្ញុំំ�
ដូូចចៀ�ៀមដែ�រឬទេ�? តើ�ើមាាននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លមាានសមត្ថថភាាព
សម្រេ�េចបាានរបស់់ទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រឬទេ�? តើ�ើវាាអាាចទៅ�ៅរួួចទេ�ដែ�លថាា អស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��
ព្រ�មទទួួលយក ហើ�ើយទទួួលបាានកាារសន្យាារបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាអ្ននកដែ�លទទួួលនូូវព្រះ�ះពរ
របស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានយល់់ដឹឹងពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយឬនៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�
ល្បបងលអ្ននករាាល់់គ្នាា� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាអាាចដាាក់់ខ្លួួ�នឯងឲ្យយស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងស្ថិិ�តក្នុុ�ងកាារល្បបងលទាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយស្វែ�ែងរកបំំណងហឫទ័័យ
របស់់ខ្ញុំំ� ព្រ�មទាំំ�ងស្គាា�ល់់ពីីដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រឬទេ�? ខ្ញុំំ��មិិនប្រា�ាថ្នាា�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
អាាចនិិយាាយនូូវពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយរំំជួួលចិិត្តតច្រើ�ើ�នទេ�

ឬក៏៏និិទាានរឿ�ឿងដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

រំំភើ�ើបច្រើ�ើ�នឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញខ្ញុំំ��បង្គាា�ប់់ឲ្យយអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ល្អអៗអំំពីីខ្ញុំំ� និិងឲ្យយអ្ននក
អាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិតឲ្យយបាានពេ�ញលេ�ញ និិងស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនបាានមាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទេ� តើ�ើអ្ននកអាាចលះះបង់់ចោ�ោលរាាល់់អ្វីី�ៗដែ�លនៅ�ៅជុំំ�វិិញអ្ននក និិងឱ្យយ
ខ្លួួ�នអ្ននកបម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ��បាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារពិិតដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ កាារទេ�ឬ? តើ�ើអ្ននកណាា
អាាចយល់់ពីីអត្ថថន័័យនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��បាាន? ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��សុំំ�ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឈប់់ព្រួ�ួយ
បាារម្ភភពីីសេ�ចក្ដីី�សង្ស័័�យ និិងសុំំ�ឱ្យយមាានបុុរេេសកម្មម នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារចូូលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហើ�ើយយល់់ពីីសាារជាាតិិនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ កាារនេះ�ះនឹឹងកាារពាារអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនឱ្យយ
យល់់ច្រ�ឡំំព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� និិងមិិនឱ្យយមាានភាាពមិិនច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីអត្ថថន័័យរបស់់ខ្ញុំំ�
ព្រ�មទាំំ�ងកាារបំំពាានលើ�ើបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ។
� ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹម
� ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ពីបំ
ី ណ
ំ ង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ ចូូរកុំំ�គិិតពីីក្ដីី�សង្ឃឹឹ�ម
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នតទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយចូូរធ្វើ�ើ�ដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានតាំំ�ងចិិត្តតនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រខ្ញុំំ��
ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ចូូលក្រោ��ោមកាារចាាត់់ចែ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លើ�ើរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ។ អស់់អ្ននក
ដែ�លឈរក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ� គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នតាាមដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន ហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្ននកគួួរតែ�ផ្ដដល់់នូូវអ្វីី�ដែ�លល្អអបំំផុុតអំំពីីខ្លួួ�នឯង ទៅ�ៅឲ្យយផ្នែ�ែកចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ តើ�ើអ្ននកពិិតជាាចង់់អនុុវត្តតកាារទាំំ�ងនេះ�ះមែ�នឬទេ�?
ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៩២

ជំំពូក
ូ ទីី ៥៖ ព្រះ�ះបន្ទូូល
� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅកាាន់់
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញពីីនិិស្ស័័�យទាំំ�ងមូូលរបស់់ខ្ញុំំ�។
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ឬទេ�? កាារមិិនយល់់ច្បាាស់់អំំពីីចំំណុុចនេះ�ះ គឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងកាាររឹឹងទទឹឹងនឹឹង
ខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាបាានឃើ�ើញសាារៈ�សំំខាាន់់ ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងនេះ�ះ
ឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��ខិិតខំំខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាា និិងចំំណាាយថាាមពលច្រើ�ើ�នយ៉ាា�ង
ណាាទៅ�ៅលើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ពិិតជាាហ៊ាា�នលាាតត្រ�ដាាងអ្វីី�ៗដែ�លអ្ននក
រាាល់់គ្នាា�បាានធ្វើ�ើ� និិងបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខឬទេ�? ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ថ្លើ�ើ�មធំំហ៊ាា�ន
ហៅ�ៅខ្លួួ�នឯងថាា ជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខខ្ញុំំ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនទាំំ�ងចេះ�ះខ្មាា�សអៀ�ៀន
ផង កុំំ�ថាាឡើ�ើយដល់់ទៅ�ៅមាានញាាណអ្វីី�នោះ�ះ�! មិិនយូូរមិិនឆាាប់់ មនុុស្សសដូូចអ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងត្រូ�ូវបណ្ដេ�េញចេ�ញពីីព្រះ�ះដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ�! ចូូរកុំំ�ប្រើ�ើ�ល្បិិ�ចទាាហាានចាាស់់ជាាមួួយខ្ញុំំ��
ដោ�ោយស្មាា�នថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវទីីបន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�! តើ�ើនេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសជាាតិិមាានសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�បាានឬ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�មាានបំំណង និិងគោ�ោលដៅ�ៅ
របស់់ខ្លួួ�ន នោះ�ះ�អ្ននកបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មថ្មីី�លើ�ើផ្លូូ�វផ្សេ�េងទៀ�ៀតតាំំ�ងពីីយូូរមកហើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននក
គិិតថាា ខ្ញុំំ��មិិនដឹឹងពីីចំំនួួនដែ�លដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសអាាចផ្ទុុ�កបាានឬ? ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះ
តទៅ�ៅ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាក់់ស្តែ�ែងនៃ�កាារអនុុវត្តត
បើ�ើគ្រា�ាន់់តែ�និិយាាយខ្ជិិ�លៗដូូចដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�កាាលពីីមុុន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងលែ�ងទៅ�ៅរួួច
ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ កាាលពីីមុុន អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�នបាានលៃ�លកកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចចក្រោ��ោមដំំបូូល
របស់់ខ្ញុំំ� ឯកាារពិិតដែ�លថាាអ្ននកអាាចឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ដោ�ោយសាារភាាព
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ខ្លាំំ��ងនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់។ តើ�ើអ្ននកគិិតថាា ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លដោ�ោយចៃ�ដន្យយ
ដោ�ោយគ្មាា�នគោ�ោលបំណ
ំ ងឬ? មិិនអាាចទៅ�ៅរួួចទេ�! ខ្ញុំំ��ទតមកក្រោ��ោមឃើ�ើញរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
ពីីស្ថាា�នលើ�ើមក ហើ�ើយធ្វើ�កា
ើ� ារត្រួ�ួតត្រា�ាលើ�រើ បស់់សព្វវសាារពើ�ើពីីស្ថាា�នលើ�ម
ើ ក។ តាាមរបៀ�ៀប
ដូូចគ្នាា�នេះ�ះ ខ្ញុំំ��បាានដាាក់់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីយ៉ាា�ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ មិិនដែ�ល
មាានពេ�លណាាមួួយដែ�លខ្ញុំំ��មិិនឃ្លាំំ��មើ�ើលពីីកន្លែ�ែងដ៏៏សម្ងាា�ត់់របស់់ខ្ញុំំ��នូូវរាាល់់ចលនាារបស់់
មនុុស្សស និិងរាាល់់អ្វីី�ៗដែ�លពួួកគេ�និិយាាយ និិងធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��ស្គាា�ល់់មនុុស្សសដូូចជាាកាារ
បើ�ើកសៀ�ៀវភៅ�ៅមើ�ើលអ៊ីី�ចឹឹង៖ ខ្ញុំំ��ឃើ�ើញ និិងស្គាា�ល់់ពួួកគេ�គ្រ�ប់់ៗគ្នាា�។ កន្លែ�ែងសម្ងាា�ត់់គឺឺជាា
ទីីលំំនៅ�ៅរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយផ្ទៃ�ៃនៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌ទាំំ�ងមូូល គឺឺជាាក្រ�ឡាាបន្ទំំ�របស់់ខ្ញុំំ�។ កម្លាំំ��ង
របស់់សាាតាំំ�ងមិិនអាាចទៅ�ៅដល់់ខ្ញុំំ��បាានទេ� ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��មាានហូូរហៀ�ៀរទៅ�ៅដោ�ោយឫទ្ធាា�នុុភាាព
សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិត និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លហួួសនឹឹងថ្លែ�ែងបាាន ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងមាានបន្ទូូ�ល អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក្លាា�យជាាសត្វវស្លាា�បដែ�ល
ទើ�ើបតែ�ត្រូ�ូវបាានគេ�បោះ�ះ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹក និិងត្រូ�ូវបាានសន្ធធប់់ដោ�ោយភាាពច្រ�បូូកច្រ�បល់់
ឬជាាទាារកដែ�លទើ�ើបតែ�រងកាារភ័័យរន្ធធត់់ ដែ�លហាាក់់ដូូចជាាមិិនដឹឹងអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ ព្រោះ��ះ�
វិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� បាានធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងសភាាពភាំំ�ងស្មាា�រតីី។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��
មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា កន្លែ�ែងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងគឺឺជាាទីីលំំនៅ�ៅរបស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើអ្ននកដឹឹងពីីអត្ថថន័័យដ៏៏
ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ឬទេ�? តើ�ើមាានមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ មាានសមត្ថថភាាពស្គាា�ល់់
ខ្ញុំំ�ឬ
� ទេ�? តើ�ើមាានអ្ននកណាាមាានសមត្ថថភាាពស្គាា�ល់ខ្ញុំំ
់ � ដូូចដែ�លគេ�ស្គាា�ល់ឪ
់ ពុុកម្ដាា�យរបស់់គេ�
ឬទេ�? ខ្ញុំំ��សម្រា�ាកក្នុុ�ងទីីលំំនៅ�ៅរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយឃ្លាំំ��មើ�ើលយ៉ាា�ងដិិតដល់់៖ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីញាាប់់ដៃ�ញាាប់់ជើ�ើង «ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោក» និិងប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់
ទៅ�ៅមក សុុទ្ធធតែ�សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ជោ�ោគវាាសនាា និិងអនាាគតរបស់់ពួួកគេ�។
តែ�ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងនេះ�ះក្ដីី� គ្មាា�នឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�មួួយនាាក់់ដែ�លមាានថាាមពលអាាចប្រើ�ើ�បាាន
សម្រា�ាប់់កសាាងនគររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�កាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងក្នុុ�ងកាារដកដង្ហើ�ើ�មក៏៏មិិនមាាន
ស្មើ�ើ�ដែ�រ។ ខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើត
� មនុុស្សស ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានរំដោះំ �ះ�ពួួកគេ�ពីីកាាររងទុុក្ខខ្លាំំ��
ខ ងជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើក
ច្រើ�ើ�នសាា តែ�ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះសុុទ្ធធតែ�អកតញ្ញូូ�៖ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ
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ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ដែ�លអាាចរៀ�ៀបរាាប់់បាានអស់់នូូវឧទាាហរណ៍៍ អំំពីីសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
របស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ វាាមាានរយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� រហូូតដល់់ច្រើ�ើ�នសតវត្សសរ៍៍ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�ល
បង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តកាារអស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�ន និិងបាាន
បង្ហាា�ញព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ខ្ញុំំ�ជាាច្រើ�ើ�នដងមកហើ�ើយ។ តែ�ទោះ�ះ�ជាាដូូច្នេះ�ះ�ក្ដីី� មនុុស្សស
ហាាក់់ប្រែ�ែជាាឆ្កួួ�ត និិងស្ពឹឹ�កដូូចមាានរោ�ោគចិិត្តត ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងពេ�លខ្លះះ�ដូូចសត្វវព្រៃ�ៃដែ�ល
បោ�ោលចុះះ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ ដោ�ោយមិិនចាាប់់អាារម្មមណ៍៍យកចិិត្តតទុុកដាាក់់បន្តិិ�ចសោះ�ះ�ចំំពោះ�ះ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ ជាាច្រើ�ើ�នដងមកហើ�ើយ ខ្ញុំំ��បាានកាាត់់ទោ�ោសប្រ�ហាារជីីវិិតមនុុស្សស និិងបាាន
ផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសពួួកគេ�ដល់់ស្លាា�ប់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនមាាននរណាាម្នាា�ក់់អាាច
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របាានឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតរបស់់ខ្ញុំំ� មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�បន្តត
បង្ហាា�ញនូូវរឿ�ឿងចាាស់់ដែ�លពួួកគេ�បាានប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់។ ព្រោះ��ះ�តែ�ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
ខ្ញុំំ��បាានរំំដោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្ដដងទៀ�ៀត ដែ�លជាាអ្ននកបាានកើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារដ៏៏ធំំមួួយដែ�ល
អាាក្រ�ក់់ គ្មាា�នសីីលធម៌៌ ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងថោ�ោកទាាប។
កិិច្ចចកាារដែ�លបាានគ្រោ��ោងទុុករបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅតែ�បន្តតទៅ�ៅមុុខដោ�ោយគ្មាា�នឈប់់មួួយខណៈៈ
ណាាឡើ�ើយ។ ដោ�ោយបាានផ្លាា�ស់ចូ
់ លទៅ
ូ �ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�នគរព្រះ�ះ និិងដោ�ោយបាានដឹឹកនាំំ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគររបស់់ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងមាានកាារទាាមទាារ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺថាា ខ្ញុំំ��នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មប្រ�កាាសនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយប្រើ�ើ�ធម្មមនុុញ្ញញដែ�លខ្ញុំំ��នឹឹងយកមកគ្រ�ប់់គ្រ�ងយុុគសម័័យនេះ�ះ៖
ដោ�ោយហេ�តុុថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�
អាាចលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ��បាាន ពោ�ោលគឺឺ ត្រូ�ូវប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវទីីបន្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
កណ្ដាា�លសមុុទ្រ�ទុុក្ខខ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ប៉ុុ�នប៉៉ងបញ្ជោ�ោ�រខ្ញុំំ�� និិងលាាក់់បាំំ�ងកាារពិិត
ពីីខ្ញុំំ� ឬចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបង្ខូូ�ចព្រះ�ះកិិត្តិិ�នាាមពីីក្រោ��ោយខ្ននងខ្ញុំំ�� មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះនឹឹង
ត្រូ�ូវបាានដេ�ញចេ�ញ និិងយកចេ�ញពីីផ្ទះះ�របស់់ខ្ញុំំ� ឲ្យយទៅ�ៅរង់់ចាំំ�ខ្ញុំំ��ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយ
ពួួកគេ�។ អស់់អ្ននកដែ�លផិិតក្បបត់់ និិងគ្មាា�នលក្ខខណៈៈជាាកូូនខ្ញុំំ�កាាលពីីមុុន និិងអ្ននកដែ�ល
ក្រោ��ោកឡើ�ើងជាាថ្មីី�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដើ�ើម្បីី�វិិនិិច្ឆ័័�យខ្ញុំំ��ជាាចំំហ ពួួកគេ�ក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវដេ�ញចេ�ញពីីផ្ទះះ�
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របស់់ខ្ញុំំ�ផងដែ�រ។ អស់់អ្ននកដែ�លជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវតែ�បង្ហាា�ញជាានិិច្ចចនូូវកាារចេះ�ះគិិតគូូរ
ចំំពោះ�ះ�បន្ទុុ�ករបស់់ខ្ញុំំ� ព្រ�មទាំំ�ងប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ មាានតែ�មនុុស្សស
ដូូចនេះ�ះទេ� ទើ�ើបខ្ញុំំ��នឹឹងបំំភ្លឺឺ�ពួួកគេ� ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារណែ�នាំំ� និិងកាារ
បំំភ្លឺឺ�របស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយមិិនជួួបកាារវាាយផ្ចាា�លសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនបាានបង្ហាា�ញ
នូូវកាារចេះ�ះគិិតគូូរចំំពោះ�ះ�បន្ទុុ�ករបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារធ្វើ�ើ�ផែ�នកាារសម្រា�ាប់់អនាាគត
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នពួួកគេ� (ពោ�ោលគឺឺ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនបាានតម្រ�ង់់សកម្មមភាាពរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាសម្លឹឹ�ងរកអំំណោ�ោយទៅ�ៅវិិញ) សត្វវដូូច
អ្ននកសុំំ�ទាានទាំំ�ងនេះ�ះ ខ្ញុំំ��បដិិសេ�ធមិិនប្រើ�ើ�ជាាដាាច់់ខាាត ព្រោះ��ះ�តាំំ�ងពីីពេ�លពួួកគេ�កើ�ើតមក
ពួួកគេ�គ្មាា�នដឹឹងអ្វីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�អំំពីីអត្ថថន័័យក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញនូូវកាារចេះ�ះគិិតគូូរចំំពោះ�ះ�បន្ទុុ�ក
របស់់ខ្ញុំំ�។ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លខ្វះះ�ញាាណធម្មមតាា មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះរងផលប៉ះះ�ពាាល់់
ពីី «កង្វះះ�អាាហាារូូបត្ថថម្ភភ» ដល់់ខួួរក្បាាល ហើ�ើយត្រូ�ូវកាារទៅ�ៅផ្ទះះ�រក «អាាហាាររូូបត្ថថម្ភភ»
បន្ថែ�ែមខ្លះះ�ទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��មិិនប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ�។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�
មនុុ ស្សសគ្រ�ប់់ គ្នាា�នឹឹ ង ត្រូ�ូ វ តម្រូ�ូ វ ឲ្យយចាាត់់ ទុុ ក កាារស្គាា�ល់់ ខ្ញុំំ� ថាាជាាភាារកិិ ច្ចច ខាានមិិ នបាាន ដែ�ល
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ឃើ�ើញរហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ឲ្យយដូូចកាារបរិិភោ�ោគ កាារស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ និិងកាារ
ដេ�ក ដែ�លគ្រ�ប់់គ្នាា�មិិនដែ�លភ្លេ�េចមួួយពេ�លណាាសោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ កាារ
ស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��នឹឹងក្លាា�យជាាស៊ាំំ��ដូូចជាាកាារបរិិភោ�ោគអ៊ីី�ចឹឹងដែ�រ ដែ�លធ្វើ�ើ�បាានដោ�ោយមិិនបាាច់់ប្រឹ�ឹង
ប្រ�កបដោ�ោយភាាពស្ទាា�ត់់ជំំនាាញ។ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��បញ្ចេ�េញ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�
ទទួួលយកដោ�ោយមាានជំំនឿ�ឿបំំផុុត និិងជ្រួ�ួតជ្រា�ាបបាានពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយវាាអាាចមិិន
មាានសកម្មមភាាពពាាក់់កណ្ដាា�លទីីបែ�បបង្គ្រ�រប់់កិិច្ចចនោះ�ះ�ទេ�។ អ្ននកណាាដែ�លមិិនយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់នឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� នឹឹងត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាា រឹឹងទទឹឹងនឹឹងខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ រីីឯ
អ្ននកណាាដែ�លមិិនពិិសាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ឬមិិនប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� នឹឹង
ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាា មិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវបោ�ោសចេ�ញពីីមាាត់់ទ្វាា�រ
នៃ�ដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ដូូចដែ�លខ្ញុំំ��បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល កាាលពីីមុុនអ៊ីី�ចឹឹង
នេះ�ះដោ�ោយសាារតែ�អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់បាាន មិិនមែ�នជាាចំំនួួនមនុុស្សសដ៏៏ច្រើ�ើ�ននោះ�ះ�ទេ� តែ�ជាា
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ឧត្តតមភាាព។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសមួួយរយនាាក់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានតែ�មនុុស្សសម្នាា�ក់់គត់់ដែ�ល
អាាចស្គាា�ល់ខ្ញុំំ
់ តា
� ាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��បាាន នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យគ្រ�វែែងចោ�ោល
អ្ននកផ្សេ�េងទាំំ�ងអស់់ដើ�ើម្បីី�ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារបំំភ្លឺឺ� និិងកាារពន្យយល់់ដល់់មនុុស្សសតែ�ម្នាា�ក់់នេះ�ះគត់់។
តាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចឃើ�ើញថាា វាាមិិនពិិតទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ទេ�ដែ�លថាា ចំំនួួន
ច្រើ�ើ�នតែ�អ្ននកអាាចបង្ហាា�ញច្បាាស់់អំំពីីខ្ញុំំ� និិងសម្ដែ�ែងអំំពីីខ្ញុំំ��បាាននោះ�ះ�។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់បាាន
គឺឺស្រូ�ូវសាាលីី (ទោះ�ះ�បីីជាាវាាអាាចនឹឹងគ្មាា�នសាាច់់គ្រា�ាប់់ពេ�ញក៏៏ដោ�ោយ) មិិនមែ�នស្រ�ងែ�ទេ�
(សូូម្បីី�តែ�ពេ�លវាាមាានសាាច់់គ្រា�ាប់់ពេ�ញលេ�ញគួួរឲ្យយកោ�ោតសរសើ�ើរក៏៏ដោ�ោយ)។ ចំំណែ�កឯ
ពួួកអ្ននកដែ�លមិិនខ្វវល់់ពីីកាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរក តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញបែ�រជាាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបែ�បខ្ជីី�ខ្ជាា� ពួួកគេ�
គួួរតែ�ចាាកចេ�ញដោ�ោយខ្លួួ�នឯង ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��មិិនចង់់ឃើ�ើញពួួកគេ�ទៀ�ៀតនោះ�ះ�ទេ� ក្រែ�ែងលោ�ោ
ពួួកគេ�បន្តតធ្វើ�ើឲ្យ
� យខូូចកិត្តិិ�នាា
ិ
មរបស់់ខ្ញុំំ។
� អំំពីអ្វី
ី ៗ
ី� ដែ�លខ្ញុំំ��ទាាមទាារពីីរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ឈប់់
ត្រឹ�ឹមខប្រ�តិិបត្តិិ�ទាំំ�ងនេះ�ះសម្រា�ាប់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងរង់់ចាំំ�ធ្វើ�ើ�កាារដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មម
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត អាាស្រ័�័យលើ�ើកាារប្រែ�ែប្រួ�ួលកាាលៈៈទេ�សៈៈ។
កាាលពីីថ្ងៃ�ៃមុុន មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នលើ�ើសលុុបគិិតថាា ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
ដែ�លប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ហើ�ើយថាាខ្ញុំំ��ចំជា
ំ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លមើ�ើលឃើ�ើញជ្រៅ��ៅ
ទៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតមនុុស្សស។ តែ�ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារនិិយាាយដ៏៏រាាក់់កំំផែ�ល។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសពិិតជាាបាានស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��មែ�ន ពួួកគេ�នឹឹងមិិនសន្មមតទុុកមុុនដើ�ើម្បីី�ផ្លោះ�ះ��ទៅ�ៅ
ដល់់កាារសន្និិ�ដ្ឋាា�ននោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�នឹឹងនៅ�ៅតែ�ព្យាាយាាមស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ�តាាមរយៈៈ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ មាានតែ�នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�បាានឈាានទៅ�ៅដល់់ដំំណាាក់់កាាលមួួយ
ដែ�លពួួកគេ�ពិិតជាាបាានឃើ�ើញទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ��មែ�ន ទើ�ើបពួួកគេ�មាានតម្លៃ�ៃសមនឹឹងនិិយាាយ
ថាា ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងអស្ចាា�រ្យយ។ ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មាាន
លក្ខខណៈៈរាាក់់កំផែ�លខ្លាំំ��
ំ
ងណាាស់់។ ឆ្លលងកាាត់់យុគសម័
ុ
យ
័ នាានាា មនុុស្សសច្រើ�ើ�នខ្លាំំ��ងណាាស់់
បាានបម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ��អស់់រយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��ណាាស់់មកហើ�ើយ ដោ�ោយបាានឃើ�ើញទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ�
ក៏៏បាានបែ�រមកស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដខ្លះះ�ដែ�រ។ ដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ ពួួកគេ�ធ្លាា�ប់់
មាានដួួងចិិត្តតចុះះ�ចូូលនឹឹងខ្ញុំំ��ជាានិិច្ចច ដោ�ោយមិិនហ៊ាា�នលាាក់់ពួួនបំំណងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��បន្តិិ�ច
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ជំំពូូកទីី ៥៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

សោះ�ះ�ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�ជាាវាាពិិបាាកក្នុុង
� កាារស្វែ�ែងរកស្នាា�មព្រះ�ះបាាទរបស់់ខ្ញុំំយ៉ា
� ា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើកាារណែ�នាំំ�របស់់ខ្ញុំំ� មិិនមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�
នឹឹងមិិនហ៊ាា�នប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាំំ�ងប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ បន្ទាា�ប់់ពីីរស់់នៅ�ៅ
ឆ្លលងកាាត់់បទពិិសោ�ោធជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មក នៅ�ៅទីីបំំផុុត ពួួកគេ�បាានសរុុបចំំណេះ�ះដឹឹងមួួយ
ផ្នែ�ែកអំំពីីខ្ញុំំ� ដោ�ោយនិិយាាយថាា ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ អស្ចាា�រ្យយ និិងជាាអ្ននកប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ
ហើ�ើយថាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ដូូចដាាវមុុខពីីរ ព្រ�មទាំំ�ងថាាទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ��ល្អអណាាស់់ ហួួស
និិស្ស័័�យ និិងល្អអវិិសេ�ស ថែ�មទាំំ�ងថាាខ្ញុំំ��ស្អិិ�តស្អាា�ងដោ�ោយឫទ្ធាា�នុុភាាព ហើ�ើយនិិងថាាព្រះ�ះ
ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ខ្ញុំំ� ខ្ពពស់់ជាាងមេ�ឃាា និិងមាានកាារយល់់ដឹឹងជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះដទៃ�ទៀ�ៀត។
ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�ផ្អែ�ែកលើ�ើគ្រឹះ�ះ�ដែ�លពួួកគេ�បាាន
និិយាាយតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�នលើ�ើសលុុប ពោ�ោលគឺឺដូូចសេ�កអ៊ីី�ចឹឹង
គ្រា�ាន់់តែ�ត្រា�ាប់តា
់ ាមពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លពួួកគេ�បាាននិិយាាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពោ�ោលគឺឺដោ�ោយសាារតែ�
ខ្ញុំំ��ព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�ដល់់កម្រិ�ត
ិ រាាក់់កំផែ�ល
ំ
នៃ�របៀ�ៀបដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្គាា�ល់ខ្ញុំំ
់ � និិងកម្រិ�ិតអន់ថ
់ យ
នៃ� «កាារអប់់រំំ» របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ទើ�ើបខ្ញុំំ��បាានលើ�ើកលែ�ងកាារវាាយផ្ចាា�លច្រើ�ើ�នណាាស់់ដល់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក្ដីី� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�នលើ�ើសលុុបនៅ�ៅតែ�មិិនស្គាា�ល់់
ខ្លួួ�នឯង ឬគិិតថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់បំ
់ ពេំ �ញបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំយ៉ា
� ា�ងខ្លាំំ��ង តាាមរយៈៈ
អំំពើ�ើរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�រួួចហើ�ើយ ដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយអ្ននកក៏៏បាានរួួចផុុតពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
ឬក៏៏គិិតថាា បន្ទាា�ប់់ពីីខ្ញុំំ��បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមហើ�ើយ ខ្ញុំំ��បាានបាាត់់បង់់កាារតាាមដាាន
កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងស្រុ�ុងអស់់ហើ�ើយ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយអ្ននកក៏៏បាានរួួចផុុត
ពីីកាារវាាយផ្ចាា�លផងដែ�រ ឬក៏៏ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអ្ននកជឿ�ឿ មិិនមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហរដ៏៏ធំំ
ល្វឹឹ�ងល្វើ�ើ�យនៃ�សាាកលលោ�ោកនេះ�ះទេ�

ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកបាានចាាត់់ទុុកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាកិិច្ចចកាារកំំប៉ិិ�ចកំំប៉ុុ�កដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅពេ�លទំំនេ�រ

មិិនមែ�នជាាកាារសំំខាាន់់ដែ�លត្រូ�ូវ

ទុុកក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក ជាាភាារកិិច្ចចដែ�លត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញនោះ�ះ�ទេ� ដោ�ោយប្រើ�ើ�ជំំនឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាវិិធីីមួួយក្នុុ�ងកាារកេ�ងចំំណេ�ញពេ�លវេេលាា ដែ�លបើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ�នឹឹងត្រូ�ូវ
ចំំណាាយពេ�លចោ�ោលឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនបាានយោ�ោគយល់់ដល់់កាារខ្វះះ�
39
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លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ� ហេ�តុុផល និិងកាារយល់់ដឹឹងជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� នោះ�ះ�អ្ននក
ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�នឹឹងវិិនាាសនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយត្រូ�ូវលប់់ចេ�ញពីីអត្ថិិ�ភាាព
បាាត់់អស់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��នឹឹងនៅ�ៅតែ�អត់់ឱនដល់់មនុុស្សសជាាតិិ
រហូូតដល់ពេ់ �លកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីត្រូ�វូ បាានបញ្ចចប់់។ នេះ�ះជាាអ្វីីដែ� �លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងទាំំ�ងអស់់គ្នាា� និិងឈប់់ភាាន់់ច្រ�ឡំំរវាាងកាារល្អអ និិងកាារអាាក្រ�ក់់។
ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៩២

ជំំពូក
ូ ទីី ៦៖ ព្រះ�ះបន្ទូូល
� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅកាាន់់
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

ចូូរឆាាប់់យល់់ដឹឹងចំំពោះ�ះ�បញ្ហាា�ខាាងវិិញ្ញាា�ណ ចូូរយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយចូូរមាានសមត្ថថភាាពពិិតប្រា�ាកដ ក្នុុ�ងកាារគោ�ោរពព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ� និិង
លក្ខខណៈៈរបស់់ខ្ញុំំ� ក៏៏ដូច
ូ ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ខ្ញុំំ� ជាាលក្ខខណៈៈទាំំ�ងមូូល
ដែ�លមិិនអាាចញែ�កចេ�ញពីីគ្នាា�បាាន ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ អាាចបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��បាាន។ ខ្ញុំំ��បាានដាាក់់ព្រះ�ះបាាទលើ�ើរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
ដែ�លមាាន ខ្ញុំំ��បាានឃ្លាំំ��មើ�ើលទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោកដ៏៏ធំំល្វឹឹ�ងល្វើ�ើ�យនេះ�ះ ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាាន
យាាត្រា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ដោ�ោយបាានភ្លលក់់រសជាាតិិទាំំ�ងផ្អែ�ែម និិងល្វីី�ង
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ បាានស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ
ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ចាាប់់អាារម្មមណ៍៍នឹឹងខ្ញុំំ�� ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដែ�រ។ ព្រោះ��ះ�
ខ្ញុំំ��ស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់ និិងមិិនដែ�លសម្ដែ�ែងឫទ្ធិិ�អធិិធម្មមជាាតិិ ម្ល៉ោះ�ះ���ហើ�ើយគ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់
បាានឃើ�ើញខ្ញុំំ��ពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះមិិនដូូចអតីីតកាាលទេ�៖ ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�រឿ�ឿង
ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់ឃើ�ើញតាំំ�ងពីីពេ�លបង្កើ�ើ�តមក ខ្ញុំំ��នឹឹងសម្ដែ�ែងនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់
ឮនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនាានាា ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��សុំំ�ឱ្យយ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បែ�រមកស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ង
ភាាពជាាសាាច់់ឈាាម។ ទាំំ�ងនេះ�ះជាាជំំហាាននៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសគ្មាា�ន
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គំំនិិតសង្ស័័�យអ្វីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�ទេ�។ ថ្វីី�បើ�ើខ្ញុំំ��បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លយ៉ាា�ងច្បាាស់់លាាស់់ក្ដីី� ក៏៏
មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�ច្រ�ឡំំ ព្រោះ��ះ�វាាពិិបាាកក្នុុ�ងកាារទាាក់់ទងទៅ�ៅពួួកគេ�បាាន។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាភាាពតូូចទាាបរបស់់មនុុស្សសទេ�ឬ? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាអ្វីី�ពិិតប្រា�ាកដដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់ព្យាាបាាល
ទេ�ឬ? ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ ខ្ញុំំ��មិិនបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��
មកហើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាមាានទំំនាាក់់ទំំនងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ជាាមួួយសាាច់់ឈាាមរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់ឮសំំឡេ�ងដែ�លចេ�ញពីីភាាពជាា
ព្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសខ្វះះ�នូូវកាារស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយជៀ�ៀសមិិនរួួច តែ�
ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា រឿ�ឿងនេះ�ះមិិនបាានជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�
ខ្ញុំំ�� ដែ�លឆ្លលងកាាត់់ច្រើ�ើ�នយុុគសម័័យមកហើ�ើយនោះ�ះ�ទេ�។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��
បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវកិិច្ចចកាារដ៏៏មហស្ចាា�រ្យយ ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់
បាាន និិងគ្មាា�នព្រំ�ំដែ�ន ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែងនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នមកហើ�ើយ។ ហើ�ើយទោះ�ះ�
យ៉ាា�ងណាា ក្រោ��ោមស្ថាា�នភាាពបែ�បនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លរឹឹងទទឹឹងនឹឹងខ្ញុំំ��
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រខ្ញុំំ��។ ឥឡូូវនេះ�ះ ខ្ញុំំ��សូូមលើ�ើកឧទាាហរណ៍៍ពីីរបីីប្រា�ាប់់អ្ននក
ឱ្យយដឹឹងចុះះ�។
រាាល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកអធិិស្ឋាា�នដល់ព្រះ់ �ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល ដោ�ោយព្យាាយាាមយល់់ពីបំ
ី ណ
ំ ង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� និិងចង់់បាានកាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីជី
ី វិី ត
ិ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លប្រ�ឈមមុុខនឹង
ឹ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� អ្ននកយល់់ឃើ�ើញបែ�បផ្សេ�េងទៅ�ៅវិិញ អ្ននកគោ�ោរពព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្ញុំំ� និិង
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ��រួួមជាាមួួយគ្នាា� តែ�ទាាត់់ចោ�ោលលក្ខខណៈៈរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយជឿ�ឿលើ�ើបុុគ្គគល
ដែ�លជាាមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិន
ិ អាាចបញ្ចេ�េញព្រះ�ះបន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវ
បាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ�។ តើ�ើអ្ននកស្គាា�ល់់អ្វីី�ទៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពបែ�បនេះ�ះ?
អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ដល់់ចំំណុុចមួួយដែ�លមិិនទាាន់់មាានសញ្ញាា�ណអំំពីីភាាព
ខ្លាំំ��ងខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ចំពោះ�
ំ ះ�សាាច់់ឈាាមដែ�លអង្គគខ្ញុំំ��សណ្ឋិិ�តនៅ�ៅ។ អ្ននកចំំណាាយពេ�លរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ
សិិក្សាាពីីបន្ទូូ�លនោះ�ះ� ហើ�ើយនិិយាាយថាា «ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗតាាមរបៀ�ៀបនោះ�ះ�?
តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ពិិតជាាមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�នឬទេ�? មិិនអាាចទៅ�ៅរួួចទេ�! ទ្រ�ង់់មិិន
41

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ខុុសពីខ្ញុំំ
ី ��ប៉ុុ�ន្មាា�នទេ� ទ្រ�ង់់ក៏ជា
៏ ាមនុុស្សសធម្មមតាាផងដែ�រ។» តើ�ើគេ�អាាចពន្យយល់់ពីស្ថាា�ន
ី
ភាាពបែ�ប
នេះ�ះយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច?
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� តើ�ើនរណាាទៅ�ៅដែ�លគ្មាា�នលក្ខណៈ
ខ ៈខាាងលើ�ើនេះ�ះ? តើ�ើនរណាា
ទៅ�ៅដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានកាាន់់កាាប់់ដោ�ោយលក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះ? ពួួកវាាហាាក់់ដូូចជាាអ្វីី�ៗដែ�ល
អ្ននករក្សាាទុុកដូូចរបស់់ទ្រ�ព្យយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

ដោ�ោយមិិនដែ�លចង់់ឱ្យយពួួកវាាបាាត់់ទៅ�ៅឡើ�ើយ។

កុំំ�ថាាឡើ�ើយដល់់ទៅ�ៅថាាអ្ននកដេ�ញតាាមកាារខិិតខំំតាាមគំំនិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
អ្ននករង់់ចាំំ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�វាាដោ�ោយអង្គគខ្ញុំំ��។

កាារពិិតនឹឹងត្រូ�ូវបង្ហាា�ញ

គ្មាា�នបុុគ្គគលណាាម្នាា�ក់់ដែ�ល

មិិនប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង ទៅ�ៅជាាស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយងាាយនោះ�ះ�ទេ�។ ទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ឥតបាានកាារដែ�លខ្ញុំំ��បង្រៀ��ៀនដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��អាាចផ្ដដល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវឧទាាហរណ៍៍
មួួយទៀ�ៀត ចេ�ញពីីទស្សសនៈៈផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ាប់់ជាាសេ�ចក្ដីី�សំំអាាងរបស់់អ្ននក។
ពេ�លនិិយាាយដល់់ពេ�ត្រុ�ុស មនុុស្សសមាានរឿ�ឿងល្អអមិិនចេះ�ះអស់់និិយាាយអំំពីីគាាត់់។
ពួួកគេ�នឹឹកឃើ�ើញឡើ�ើងវិិញនូូវកាារដែ�លគាាត់់មិិនទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំនួួនបីីដង
នឹឹកឃើ�ើញពីីកាារដែ�លគាាត់់សាាកល្បបងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរយៈៈកាារបម្រើ�ើ�សាាតាំំ�ង

និិង

ចុុងក្រោ��ោយគាាត់់ត្រូ�ូវបាានគេ�ឆ្កាា�ងក្បាាលចុះះ�ក្រោ��ោមថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ។ល។ ឥឡូូវនេះ�ះ
ខ្ញុំំ��នឹឹងផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារពិិពណ៌៌នាាឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លពេ�ត្រុ�ុសស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� និិងពីី
លទ្ធធផលចុុងក្រោ��ោយរបស់់គាាត់់។ ពេ�ត្រុ�ុសមាានគុុណសម្បបត្តិិ�ល្អអ ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្ថាា�នភាាពរបស់់
គាាត់់មិិនដូូចប៉ុុ�លទេ�៖ ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់គាាត់់បាានធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញខ្ញុំំ�� ពួួកគេ�ជាាអាារក្សស
ដែ�លត្រូ�ូវបាានកាាន់់កាាប់់ដោ�ោយសាាតាំំ�ង ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពួួកគេ�មិិនបាានបង្រៀ��ៀន
ពេ�ត្រុ�ុសអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់សោះ�
់ ះ�ឡើ�ើយ។ ពេ�ត្រុ�ុសឆ្លាា�តវៃៃ មាានទេ�ពកោ�ោសល្យយ និិងត្រូ�ូវបាាន
ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់គាាត់់ស្រ�ឡាាញ់់ក្រៃ�ៃលែ�ងតាំំ�ងតែ�ពីីតូូចមកម៉្លេះ�ះ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លពេ�ញវ័័យ
គាាត់់ក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ� ព្រោះ��ះ�គាាត់់មិិនដែ�លឈប់់តាាមរកកាារស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយ
ក្រោ��ោយមកក៏៏បែ�រខ្ននងដាាក់់ពួួកគេ�វិិញ។ សំំខាាន់់ជាាងអ្វីី�ផ្សេ�េងទាំំ�ងអស់់ នេះ�ះដោ�ោយសាារតែ�
គាាត់់ជឿ�ឿថាា ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ គឺឺស្ថិិ�តក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតនៃ�
ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� ហើ�ើយរឿ�ឿងវិិជ្ជជមាានទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធតែ�មកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ង
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ជំំពូូកទីី ៦៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

ត្រូ�ូវបាានចេ�ញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីទ្រ�ង់់ ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានកែ�ច្នៃ�ៃដោ�ោយសាាតាំំ�ងឡើ�ើយ។ កាារ
ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់ នឹឹ ង ឪពុុ កម្ដាា� យរបស់់ ពេ�ត្រុ�ុ ស បាានធ្វើ�ើ� ឱ្យយគាាត់់ ដឹឹ ង កាាន់់ តែ�ច្រើ�ើ� ន អំំ ពីី ក្ដីី�
អាាណិិតស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ខ្ញុំំ� ម្ល៉ោះ�ះ���ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឱ្យយគាាត់់កើ�ើនឡើ�ើង
នូូវសេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកខ្ញុំំ��។ គាាត់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�បាានផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារហូូប និិងផឹឹក
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ថែ�មទាំំ�ងផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ខ្ញុំំ�ផងដែ�រ

ហើ�ើយមាានកាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននជាានិិច្ចចនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់់។

ជាា

លទ្ធធផល គាាត់់តែ�ងតែ�ឆាាប់់ញាាប់់ញ័័រនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិញ្ញាា�ណរបស់់គាាត់់ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះហើ�ើយ
គាាត់់បាានធ្វើ�ើ�តាាមដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្វីី�ៗដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�។ គាាត់់បាាន
រក្សាាកាារផ្ដោ�ោ�តអាារម្មមណ៍៍ ជាាប្រ�ចាំំ�ទៅ�ៅលើ�ើ កាារបរាាជ័័ យ របស់់ ម នុុ ស្សសនាាពេ�លកន្លលងមក
ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញខ្លួួ�នគាាត់់ឡើ�ើង ដោ�ោយភ័័យខ្លាា�ចថាាក្លាា�យជាាជាាប់់អន្ទាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពបរាាជ័័យ
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏បាានផ្ចចង់់អាារម្មមណ៍៍ទៅ�ៅលើ�ើកាារបញ្ជ្រា�ា�បជំំនឿ�ឿ និិងសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អស់់អ្ននកដែ�លបាានស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឆ្លលងកាាត់់យុុគសម័័យនាានាា។
តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ពោ�ោលគឺឺមិិនមាានតែ�ទស្សសនៈៈអវិិជ្ជជមាានប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសំំខាាន់់ជាាង
នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតគឺឺទស្សសនៈៈវិិជ្ជជមាាន គាាត់់បាានរីីកចម្រើ�ើ�នយ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គាាត់់បាានក្លាា�យជាាចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏អស្ចាា�រ្យយបំំផុុតនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រខ្ញុំំ��។
ពេ�លនោះ�ះ� វាាមិិនពិិបាាកក្នុុ�ងកាារស្រ�មៃ�ទេ� អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លគាាត់់ដាាក់់អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
គាាត់់មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតរបស់់ខ្ញុំំ� របៀ�ៀបដែ�លគាាត់់បាានលះះបង់់សូូម្បីី�តែ�កាារសម្រេ�េច
ចិិត្តតអំំពីីម្ហូូ�បអាាហាារ សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ កាារដេ�ក និិងកន្លែ�ែងដែ�លគាាត់់រស់់នៅ�ៅ ហើ�ើយបែ�រមក
រីីករាាយនឹឹងភោ�ោគទ្រ�ព្យយរបស់់ខ្ញុំំ� អាាស្រ័�័យតាាមកាារសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងរបស់់
សព្វវសាារពើ�ើ។ ខ្ញុំំ��បាានដាាក់់គាាត់់ឱ្យយស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារល្បបងលជាាច្រើ�ើ�នរាាប់់មិិនអស់់ ពោ�ោល
គឺឺជាាកាារល្បបងលដែ�លជាាធម្មមតាាធ្វើ�ើ�ឱ្យយគាាត់់ស្ទើ�ើ�រតែ�ស្លាា�ប់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកាារល្បបងល
ជាាច្រើ�ើ�នរយនេះ�ះ គាាត់់មិិនដែ�លបាាត់់បង់់ជំំនឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�� ឬមាានអាារម្មមណ៍៍ខកចិិត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
ម្ដដងណាាឡើ�ើយ។ សូូម្បីី�តែ�ពេ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាាខ្ញុំំ��បាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលគាាត់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
គាាត់់នៅ�ៅតែ�មិិនធ្លាា�ក់់ទឹឹកចិិត្តត ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�បន្តតស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ�តាាមរបៀ�ៀបជាាក់់ស្ដែ�ែង និិង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្រ�បតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍អនុុវត្តតពីីមុន
ុ ។ ខ្ញុំំ��បាានប្រា�ាប់់គាាត់ថា
់ ា ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិនលើ�ើកសរសើ�ើរគាាត់់
ទេ� ទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់ស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ�ក៏៏ដោ�ោយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងបោះ�ះ�គាាត់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកណ្ដាា�ប់់ដៃ�
របស់់សាាតាំំ�ង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោមកាារល្បបងលទាំំ�ងនេះ�ះ ដែ�លជាាកាារល្បបងលដែ�លមិិនបាាន
មកលើ�ើសាាច់់ឈាាមរបស់់គាាត់់ទេ� តែ�ជាាពាាក្យយសម្ដីី�ក្ដីី� គាាត់់នៅ�ៅតែ�អធិិស្ឋាា�នដល់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយ
និិយាាយថាា «ឱព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងរបស់់
សព្វវសាារពើ�ើ តើ�ើមាានមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ ភាាវៈ�ណាាមួួយ ឬវត្ថុុ�អ្វីី�មួួយដែ�លមិិនស្ថិិ�តក្នុុ�ង
ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះអង្គគទេ� ឱព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�អើ�ើយ? នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះអង្គគពេ�ញដោ�ោយ
សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាចំំពោះ�ះ�ទូូលបង្គំំ�

ដួួងចិិត្តតរបស់់ទូូលបង្គំំ�ត្រេ�េកអរពន់់ពេ�កណាាស់់

ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទូូលបង្គំំ� ថ្វីី�បើ�ើ
ទូូលបង្គំំ�អាាចនឹឹងគ្មាា�នតម្លៃ�ៃក្ដីី� ក៏៏ទូូលបង្គំំ�ដឹឹងកាាន់់តែ�ច្បាាស់់ ពីីកាារមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់
បាាននៃ�អំំពើ�ើរបស់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះអង្គគពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយសិិទ្ធិិ�អំំណាាច និិង
ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ។ ថ្វីី�បើ�ើសាាច់់ឈាាមរបស់់ទូូលបង្គំំ�រងកាារលំំបាាកក្ដីី� ក៏៏វិិញ្ញាា�ណរបស់់
ទូូលបង្គំំ�ធូូរស្បើ�ើ�យដែ�រ។ តើ�ើធ្វើ�ើ�ដូូចម្ដេ�េចឱ្យយទូូលបង្គំំ�អាាចនឹឹងមិិនលើ�ើកសរសើ�ើរដល់់ព្រះ�ះ
ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងអំំពើ�ើរបស់់ព្រះ�ះអង្គគបាានទៅ�ៅ? ទោះ�ះ�បីីជាាទូូលបង្គំំ�ត្រូ�ូវស្លាា�ប់់បន្ទាា�ប់់ពីី
បាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើធ្វើ�ើ�ដូូចម្ដេ�េចទូលបង្គំំ�
ូ
អាាចនឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ��ដោ�ោយរីីករាាយ
និិងសប្បាាយបាានទៅ�ៅ? ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�តែ�មួួយអង្គគគត់់អើ�ើយ! តើ�ើព្រះ�ះអង្គគពិិតជាា
មិិនសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យឱ្យយទូូលបង្គំំ�ឃើ�ើញព្រះ�ះអង្គគទេ�ឬ? តើ�ើទូូលបង្គំំ�ពិិតជាាមិិនសមនឹឹង
ទទួួលកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះអង្គគទេ�ឬ? តើ�ើវាាអាាចមាានអ្វីី�មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នទូូលបង្គំំ�ដែ�ល
ព្រះ�ះអង្គគមិិនចង់់ឃើ�ើញមែ�នទេ�?» ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លល្បបងលបែ�បនេះ�ះ សូូម្បីី�តែ�ពេ�ត្រុ�ុសក៏៏
មិិនអាាចយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��បាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�រ នេះ�ះបាានបញ្ជាា�ក់់ច្បាាស់់
ថាា គាាត់់មាានមោ�ោទនភាាព និិងកិិត្តិិ�យសសមនឹឹងត្រូ�ូវបាានខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ (ទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់
បាានទទួួលកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សសជាាតិិអាាចមើ�ើលឃើ�ើញឫទ្ធាា�នុុភាាព
និិងសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏ដោ�ោយ) ព្រ�មទាំំ�ងបញ្ជាា�ក់់ច្បាាស់់ថាា គាាត់់មិិនបាានឈឺឺចាាប់់
ដោ�ោយសាារទុុក្ខខលំំបាាកទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ភក្ដីី�ភាាពរបស់់គាាត់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
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ជំំពូូកទីី ៦៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

ព្រះ�ះភក្ត្រ�រខ្ញុំំ�� និិងដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះពររបស់់ខ្ញុំំ��ដល់់គាាត់់ គាាត់់បាានធ្វើ�ើ�ជាាឧទាាហរណ៍៍ និិង
ជាាគំំរូូដល់់មនុុស្សសអស់់ពេ�លច្រើ�ើ�នពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាអ្វីី�ពិិតប្រា�ាកដ
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរត្រា�ាប់់តាាមទេ�ឬ? ចូូរគិិតឱ្យយបាានវែែងឆ្ងាា�យអំំពីីមូូលហេ�តុុដែ�លខ្ញុំំ��បាាន
ប្រា�ាប់់ពីរឿ�
ី ឿងរ៉ាា�វដ៏៏វែែងអន្លាា�យបែ�បនេះ�ះអំំពីពេី �ត្រុ�ុស។ ទាំំ�ងនេះ�ះគួួរតែ�ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�តាាម។
ទោះ�ះ�បីីជាាមាានមនុុស្សសតិិចតួចស្គា
ួ
ា�ល់ខ្ញុំំ
់ ក៏
� ដោ៏ �ោយ ក៏៏ខ្ញុំំ��មិនបញ្ចេ�េ
ិ
ញសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�
ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសដែ�រ ព្រោះ��ះ�មនុុស្សសខ្វះះ�ខាាតខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយវាាពិិបាាកសម្រា�ាប់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ង
កាារទទួួលបាានកម្រិ�ិតដែ�លខ្ញុំំ��ទាាមទាារពីីពួួកគេ�។ ម្ល៉ោះ�ះ���ហើ�ើយ ខ្ញុំំ��បាានត្រា�ាប្រ�ណីីដល់់
មនុុស្សសអស់់រយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ តាំំ�ងពីីដើ�ើមរហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��
សង្ឃឹឹ�មថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនបន្ធូូ�របន្ថថយឱ្យយខ្លួួ�នឯង ព្រោះ��ះ�តែ�សេ�ចក្ដីី�ត្រា�ាប្រ�ណីីរបស់់ខ្ញុំំ�
ទេ�។ តាាមរយៈៈពេ�ត្រុ�ុស អ្ននកគួួរតែ�បែ�រមកស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� និិងប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងធ្វើ�ើ�តាាមខ្ញុំំ�� ហើ�ើយ
តាាមរយៈៈកាារផ្សសងព្រេ�េងទាំំ�ងអស់់របស់់គាាត់់ អ្ននកគួួរតែ�ទទួួលបាានកាារបំំភ្លឺឺ�ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់
មាានពីីមុន
ុ មក ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងទទួួលបាានពិភព
ិ ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់មាាន
់
មនុុស្សសទៅ�ៅដល់់។ នៅ�ៅ
ទូូទាំំ�ងចក្រ�វាាល និិងមេ�ឃាា ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
របស់់សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌ថ្វាា�យកាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
របស់់ពួកគេ
ួ � ដល់់ដំណា
ំ ាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ។
� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រា�ាកដជាា
មិិនចង់់ធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកទស្សសនាា ដែ�លទទួួលបញ្ជាា�ទាំំ�ងបង្ខំំ�ពីីសាាតាំំ�ងមែ�នឬទេ�? សាាតាំំ�ងធ្លាា�ប់់
បង្ហាា�ញពីីកាារបំំផ្លាា�ញកាារស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស ដោ�ោយសង្កៀ�ៀ�តធ្មេ�េញ និិង
បញ្ចេ�េញក្រ�ញាំំ�របស់់វាា នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសម្លាា�ប់់ដ៏៏ឈឺឺផ្សាាចុុងក្រោ��ោយរបស់់វាា។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ចង់់រងគ្រោះ��ះ� ដោ�ោយសាារគ្រោ��ោងកាារណ៍៍បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់វាានៅ�ៅពេ�លនេះ�ះមែ�នឬទេ�?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់បំំផ្លាា�ញជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�នឯង នៅ�ៅពេ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់
នៅ�ៅទីីបំំផុុតមែ�នឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� កំំពុុងរង់់ចាំំ�ខ្ញុំំ��បង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�ត្រា�ាប្រ�ណីីរបស់់ខ្ញុំំ�
ម្ដដងទៀ�ៀតមែ�នឬទេ�? កាារតាាមរកកាារស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��គឺឺជាាគន្លឹះះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារអនុុវត្តតគឺឺ
មិិនអាាចខ្វះះ�បាាន។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចធ្វើ�ើ�តាាមកាារណែ�នាំំ�របស់់ខ្ញុំំ� និិងលែ�ងមាានផែ�នកាារ
និិងមហិិច្ឆឆតាាសម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នឯងទៀ�ៀត។
ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៩២

ជំំពូក
ូ ទីី ៨៖ ព្រះ�ះបន្ទូូល
� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅកាាន់់
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

នៅ�ៅពេ�លកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងរបស់់ខ្ញុំំឈា
� ានដល់់កម្រិ�តកំ
ិ ពូ
ំ ល
ូ និិងនៅ�ៅពេ�លកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
របស់់ខ្ញុំំ�ឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់ វាានឹឹងដល់់ពេ�លដែ�លរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានបើ�ើក
សម្ដែ�ែង និិងប្រ�ទាានឲ្យយពេ�ញខ្នាា�ត។ ខ្ញុំំ��យាាត្រា�ាទៅ�ៅគ្រ�ប់់ជ្រុ�ង
ុ ជ្រោ��ោយនៃ�សកលលោ�ោកដើ�ើម្បីី�
ស្វែ�ែងរកម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតនូូវអស់់អ្ននកដែ�លសម្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ�
ហើ�ើយសមនឹឹងឱ្យយខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។ តើ�ើអ្ននកណាាអាាចក្រោ��ោកឡើ�ើង និិងសហកាារជាាមួួយ
ខ្ញុំំ��បាាន? សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� គឺឺតូូចពេ�កក្រៃ�ៃ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
របស់់ពួួកគេ�លើ�ើខ្ញុំំ�ក៏៏តូូចបំំផុុតផងដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនបាានតម្រ�ង់់ទម្ងងន់់នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅរកភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យរបស់់មនុុស្សសទេ� ពួួកគេ�នឹឹងមាានអំំនួួត ហើ�ើយបំំផ្លើ�ើ�ស
ដោ�ោយបូូរបាាច់់ និិងលើ�ើកឡើ�ើងនូូវទ្រឹ�ឹស្ដីី�បំំប៉ោ�ោ�ង ហាាក់់ដូូចជាាពួួកគេ�ចេះ�ះដឹឹងសព្វវគ្រ�ប់់
និិងដឹឹងរឿ�ឿងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងអំំពីីបញ្ហាា�នៅ�ៅផែ�នដីី។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�ល «មាានភក្ដីី�ភាាព»
ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��កាាលពីីមុុន និិងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ «ឈរយ៉ាា�ងជាាប់់មាំំ�» នៅ�ៅ
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រខ្ញុំំ�� តើ�ើអ្ននកណាានៅ�ៅតែ�ហ៊ាា�ននិិយាាយពេ�ញដោ�ោយអំំនួួតទៀ�ៀត? តើ�ើអ្ននកណាា
ដែ�លមិិនរីីករាាយជាាសម្ងាា�ត់់ ចំំពោះ�ះ�ក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�? នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��មិិនបាាន
បើ�ើកបង្ហាា�ញឲ្យយមនុុស្សសយល់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទេ� ពួួកគេ�គ្មាា�នកន្លែ�ែងលាាក់់បាំំ�ង ហើ�ើយត្រូ�ូវរង
ទាារុុណកម្មមដោ�ោយភាាពអាាម៉ាា�ស់់។ បើ�ើខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមលក្ខខណៈៈផ្សេ�េង តើ�ើនឹឹងមាាន
ដូូច្នោះ�ះ��ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�ន្មាា�នទៀ�ៀត? មនុុស្សសនឹឹងមាានញាាណដឹឹងបាានកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ អំំពីីភាាព
ជាាប់់បំំណុុល ដោ�ោយជឿ�ឿថាាគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លអាាចព្យាាបាាលពួួកគេ�បាានទេ� ហើ�ើយសុុទ្ធធតែ�
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ជំំពូូកទីី ៨៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

នឹឹងត្រូ�ូវបាានចងរឹឹតយ៉ាា�ងតឹឹងណែ�ន ដោ�ោយភាាពអកម្មមរបស់់ពួួកគេ�។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សស
អស់់សង្ឃឹឹ�ម កាារគំំនាាប់់របស់់នគរព្រះ�ះបន្លឺឺ�សំំឡេ�ងជាាផ្លូូ�វកាារ ពោ�ោលគឺឺដូូចដែ�លមនុុស្សស
និិយាាយថាា «ជាាពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដ៏៏មាានកម្លាំំ��ងខ្លាំំ��ងឡើ�ើងប្រាំ�ំ�ពីីរដង ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ។» និិយាាយម៉្យាា�ងទៀ�ៀតគឺឺថាា នេះ�ះជាាពេ�លដែ�លជីីវិិតរបស់់នគរព្រះ�ះចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ជាាផ្លូូ�វកាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី វាាជាាពេ�លដែ�លភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� ចេ�ញមកធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ (ដោ�ោយគ្មាា�ន «ដំំណើ�ើរកាារ» ផ្លូូ�វចិិត្តតឡើ�ើយ)។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់
យ៉ាា�ងមមាាញឹឹក ប្រៀ��ៀបដូូចជាាពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយរស់់ឡើ�ើងវិិញ ឬដាាស់់ឲ្យយភ្ញាា�ក់់ពីីសុុបិិន
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លភ្ញាា�ក់់ដឹឹងខ្លួួ�ន ពួួកគេ�ភ្ញាា�ក់់ផ្អើ�ើ�លដោ�ោយឃើ�ើញខ្លួួ�នឯងស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាព
បែ�បនេះ�ះ។ កាាលពីីមុុន ខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នអំំពីីកាារកសាាងក្រុ�ុមជំំនុំំ� ខ្ញុំំ��បាាន
បើ�ើកឲ្យយដឹឹងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងជាាច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ឈាានដល់់កម្រិ�ិតកំំពូូល វាា
បាានឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់យ៉ាា�ងទាាន់់ហន់់។ តែ�ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា កាារកសាាងនគរព្រះ�ះគឺឺ
មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�។

មាានតែ�ដល់់ពេ�លដែ�លសង្គ្រា�ា�មនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ

ឈាានដល់់ដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយរបស់់វាាទេ� ទើ�ើបខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ជាាថ្មីី�នៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីី។ និិយាាយឲ្យយចំំគឺឺថាា ទាាល់់តែ�ដល់់ពេ�លដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើ
ព្រំ�ដែំ �ននៃ�កាារដកថយ ទើ�ើបខ្ញុំំ��ចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� និិងលើ�ើកឡើ�ើងកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ខ្ញុំំជា
� ាផ្លូូ�វកាារ។ ភាាព
ខុុសគ្នាា�រវាាងកាារកសាាងនគរព្រះ�ះ និិងកាារកសាាងក្រុ�ុមជំំនុំំ�គឺឺថាា ក្នុុ�ងកាារកសាាងក្រុ�ុមជំំនុំំ� ខ្ញុំំ��
បាានធ្វើ�ើកា
� ារតាាមរយៈៈភាាពជាាមនុុស្សសដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយភាាពជាាព្រះ�ះ ខ្ញុំំ��បាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយធម្មមជាាតិិដើ�ើមរបស់់មនុុស្សស ដោ�ោយបើ�ើកឲ្យយដឹឹងពីីខ្លួួ�នដ៏៏អាាក្រ�ក់់របស់់
ពួួកគេ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ និិងបើ�ើកបង្ហាា�ញពីីលក្ខខណៈៈរបស់់ពួួកគេ�។ ជាាលទ្ធធផល ពួួកគេ�
បាានបែ�រមកស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯងនៅ�ៅលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយពួួកគេ�មាានភាាពជឿ�ឿជាាក់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងពាាក្យយសម្ដីី�របស់់ពួួកគេ�។ ឯកាារកសាាងនគរ
ព្រះ�ះវិិញ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់តាាមរយៈៈភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់ស្គាា�ល់់ពីីកម្មមសិិទ្ធិិ� និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�កាារចេះ�ះដឹឹងរបស់់ពួួកគេ�
ស្ដីី�ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ អនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�ស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ដូូចសាាច់់ឈាាម
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ ម្ល៉ោះ�ះ���ហើ�ើយ វាាបញ្ចចប់់បាាននូូវកាារតាាមរកព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ច
ស្រ�ពិិលរបស់់មនុុស្សស ម្ល៉ោះ�ះ���ហើ�ើយទើ�ើបពួួកគេ�ឈប់់ទុកកន្លែ�ែ
ុ
ងនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួកគេ
ួ �
ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌ ពោ�ោលគឺឺ ខ្ញុំំ��ចង់ឲ្យ
់ យមនុុស្សសជាាតិិដឹង
ឹ ពីីទង្វើ�ើដែ� �លខ្ញុំំ��ធ្វើ�នៅើ� �ៅ
ខណៈៈពេ�លខ្ញុំំ��ជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងបញ្ចចប់់
ពេ�លវេេលាារបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។
កាារកសាាងនគរព្រះ�ះនេះ�ះ គឺឺសំំដៅ�ៅដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅរកពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ។ ពោ�ោល
គឺឺ សភាាពនៃ�កាារតយុុទ្ធធនៃ�ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយច្បាាស់់លាាស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយនេះ�ះវាាគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញថាា មិិនមែ�ន
មាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏មាានច្រើ�ើ�នណាាស់់ដែ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�
នគរព្រះ�ះ មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបមាានកាារតយុុទ្ធធឥតឈប់់ឈរ។ ទោះ�ះ�ជាាពួួកគេ�មាានរូូបកាាយ
យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណត្រូ�ូវបាានបើ�ើកឲ្យយដឹឹងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដែ�រ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�មកទាាក់់ទងជាាមួួយជីីវិិតនៃ�ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ។ ម្ល៉ោះ�ះ���ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�រៀ�ៀបចំំខ្លួួ�នឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវសម្រា�ាប់់ផ្នែ�ែកបន្ទាា�ប់់
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�បញ្ឈឈប់់បំំណងក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ខ្លួួ�នឲ្យយអស់់ មាានតែ�
បែ�បនោះ�ះ�ទេ� ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចបំំពេ�ញដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��បាាន។ ខ្ញុំំ��មិិនខ្វវល់់
ពីីអ្វីី�ៗដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�កាាលពីីមុុននោះ�ះ�ទេ� ឯសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ង
សម័័យកាាលនៃ�នគរព្រះ�ះ។ តាំំ�ងតែ�ពីីដើ�ើមរៀ�ៀងមក សាាតាំំ�ងបាាននិិងកំំពុុងឈ្លលបចាាប់់ពីី
ក្រោ��ោយជំំហាាននីីមួួយៗនៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយវាាជាាគ្រឿ��ឿងបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�នៃ�ព្រះ�ះ
ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ខ្ញុំំ� វាាតែ�ងតែ�ព្យាាយាាមរកផ្លូូ�វ និិងមធ្យោ�ោ�បាាយដើ�ើម្បីី�បង្អាា�ក់់ផែ�នកាារ
ដើ�ើមរបស់់ខ្ញុំំ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចបង្អោ�ោ�នទៅ�ៅតាាមគ្រោ��ោងកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់វាាបាាន
ឬទេ�? អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីសុុទ្ធធតែ�បម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ� តើ�ើគ្រោ��ោងកាារ
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់សាាតាំំ�ងអាាចខុុសគ្នាា�ដែ�រឬទេ�? នេះ�ះច្បាាស់់ជាាកន្លែ�ែងដែ�លព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�
ញាាណរបស់់ខ្ញុំំ��ប្រ�សព្វវគ្នាា� វាាច្បាាស់់ណាាស់់ថាា វាាជាាអ្វីី�ដែ�លល្អអអស្ចាា�រ្យយអំំពីីអំំពើ�ើរបស់់ខ្ញុំំ�
ហើ�ើយវាាជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ប្រ�តិិបត្តិិ�សម្រា�ាប់់ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមូូលរបស់់ខ្ញុំំ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
48

ជំំពូូកទីី ៨៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

យុុគនៃ�កាារកសាាងនគរព្រះ�ះនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�មិិនគេ�ច ពីីគ្រោ��ោងកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់
សាាតាំំ�ង ហើ�ើយខ្ញុំំ��បន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដដែ�ល។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសកលលោ�ោក និិង
របស់់សព្វវសាារពើ�ើ ខ្ញុំំ��បាានចាាត់់ទុុកអំំពើ�ើរបស់់សាាតាំំ�ងថាាជាាគ្រឿ��ឿងបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�របស់់ខ្ញុំំ�។
តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារបង្ហាា�ញច្បាាស់់ អំំពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ�ឬ? តើ�ើនេះ�ះមិិន
ច្បាាស់់ថាា ជាាអ្វីី�ដែ�លល្អអអស្ចាា�រ្យយអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ទេ�ឬ? ក្នុុ�ងឱកាាសនៃ�កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ របស់់សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីត្រូ�ូវបាាន
ផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�កាារអបអរ និិងត្រេ�េកអរជាាខ្លាំំ��ង។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនដូូចនេះ�ះទេ�ឬ? តើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនមាានភាាពផ្អែ�ែមនៃ�ទឹឹកឃ្មុំំ�? តើ�ើ
អ្ននកណាាមិិនត្រេ�េកត្រ�អាាលចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�អំំណរ? តើ�ើអ្ននកណាាមិិនរាំំ�ដោ�ោយក្ដីី�រីីករាាយ? តើ�ើ
អ្ននកណាាមិិននិិយាាយពាាក្យយលើ�ើកសរសើ�ើរ?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ពីបំ
ី ណ
ំ ងនិិងដើ�ម
ើ កំំណើ�ើតនៃ�អ្វីីៗ
� ទាំំ�ងអស់់ដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ង
ែ ប្រា�ាប់់
និិងពិិភាាក្សាាខាាងលើ�ើនេះ�ះឬក៏៏អត់់ទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនបាានសួួរបែ�បនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សស
ភាាគច្រើ�ើ�ននឹឹងជឿ�ឿថាា ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�កំំពុុងមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លឥតបាានកាារ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងមិិន
អាាចវាាស់់ស្ទទង់់ប្រ�ភពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��បាានទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិចាារណាា
សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងដឹឹងពីីសាារៈ�សំំខាាន់់របស់់
ពួួកវាា។ យកល្អអ អ្ននកគួួរតែ�អាានសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ឲ្យយបាានដិិតដល់់៖ តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
មួួយណាាដែ�លមិិនមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់អ្ននក? តើ�ើមួួយណាាដែ�លគ្មាា�នន័័យក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ជីីវិិតរបស់់អ្ននករីីកចម្រើ�ើ�ន? តើ�ើមួួយណាាដែ�លមិិនថ្លែ�ែងអំំពីីកាារពិិតនៃ�ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ?
មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� គ្មាា�នហេ�តុផ
ុ លជាាក់់ច្បាាស់់ និិងថាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ��ខ្វះះ�នូូវកាារពន្យយល់់ និិងកាារបកស្រា�ាយ។ តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ពិិតជាាអរូូបីី និិងមិិន
អាាចពន្យយល់់បាានដូូច្នោះ�ះ��មែ�នឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
មែ�នឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាព្រ�មទទួួលព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��មែ�នឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនចាាត់់ទុុកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ជាារបស់់លេ�ងទេ�ឬ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ� ធ្វើ�ជា
ើ� ាគ្រឿ��ឿងបិិទបាំំ�ងរូូបរាាងដ៏៏អាាក្រ�ក់់របស់់ខ្លួួនទេ�
�
ឬ? នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកដ៏៏ធំធេំ �ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នេះ�ះ តើ�ើអ្ននកណាាខ្លះះ�ត្រូ�ូវបាានខ្ញុំំ��ពិិនិិត្យយមើ�ើលដោ�ោយផ្ទាា�ល់់? តើ�ើអ្ននកណាាខ្លះះ�បាានឮព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់? មនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់រាាវរក និិងស្វែ�ែងរកនៅ�ៅក្នុុ�ង
ភាាពងងឹឹត មនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់អធិិស្ឋាា�ននៅ�ៅពេ�លមាានគ្រោះ��ះ�កាាច មនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់
អត់់ឃ្លា�ន
ា
រងាារ និិងរង់់ចាំំ�ក្នុុ�ងក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម ហើ�ើយមនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់បាានជាាប់់ចំំណង
របស់់សាាតាំំ�ង ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ មនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់មិិនដឹឹងថាាត្រូ�ូវបត់់ទៅ�ៅណាាទេ� មនុុស្សស
ច្រើ�ើ�នណាាស់់ក្បបត់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងពេ�លពួួកគេ�មាានសុុភមង្គគល មនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់រមិិលគុុណ
ហើ�ើយមនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់ មាានភក្ដីី�ភាាពនឹឹងគ្រោ��ោងកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់សាាតាំំ�ង។
តើ�ើក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� អ្ននកណាាជាាយ៉ូូ�ប? តើ�ើអ្ននកណាាជាាពេ�ត្រុ�ុស? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
ខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែងម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតអំំពីីយ៉ូូ�ប? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��លើ�ើកឡើ�ើងអំំពីីពេ�ត្រុ�ុសច្រើ�ើ�នដង
ខ្លាំំ��ងម្ល៉េះ�ះ��? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់់សម្គាា�ល់់ឃើ�ើញក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មរបស់់ខ្ញុំំ� សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឬទេ�?
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ចំំណាាយពេ�លពិិចាារណាារឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។
ពេ�ត្រុ�ុសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងខ្ញុំំ��អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� តែ�គាាត់់មិិនដែ�លរអ៊ូូ�រទាំំ� ឬ
ត្អូូ�ញត្អែ�ែរអ្វីី�ឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�យ៉ូូ�បក៏៏មិិនស្មើ�ើ�គាាត់់ដែ�រ ហើ�ើយឆ្លលងកាាត់់ច្រើ�ើ�នយុុគសម័័យ
មកហើ�ើយ ពួួកបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងអស់់អន់់ជាាងពេ�ត្រុ�ុសឆ្ងាា�យណាាស់់។ គាាត់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�បាាន
ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់ថែ�មទាំំ�ងបាានបែ�រមកស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងពេ�លដែ�ល
សាាតាំំ�ងកំំពុុងអនុុម័័តគ្រោ��ោងកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តផងដែ�រ។ នេះ�ះបាាននាំំ�ឲ្យយពេ�ត្រុ�ុសបម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ�
អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� ដោ�ោយតែ�ងតែ�ស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយ
ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ គាាត់់មិិនដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចចបាានឡើ�ើយ។ ពេ�ត្រុ�ុសបាាន
ទាាញយកមេ�រៀ�ៀនពីីសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់យ៉ូូ�ប ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏បាានដឹឹងច្បាាស់់អំំពីីគុុណវិិបត្តិិ�របស់់
យ៉ូូ�បផងដែ�រ។ ថ្វីី�ដ្បិិ�តយ៉ូូ�បមាានជំំនឿ�ឿដ៏៏មុុតមាំំ�ក្ដីី� តែ�គាាត់់ខ្វះះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីបញ្ហាា�ក្នុុ�ង
ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ ដូូច្នេះ�ះ�គាាត់់បាាននិិយាាយពាាក្យយសម្ដីី�ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនត្រូ�ូវនឹឹងកាារពិិត
នេះ�ះបង្ហាា�ញថាាចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់យ៉ូូ�បគឺឺរាាក់់សេ�ចក្ដីី�

និិងមិិនអាាចគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍បាាន។

ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពេ�ត្រុ�ុសបាានផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារមាានញាាណដឹឹងអំំពីីវិិញ្ញាា�ណជាានិិច្ចច ហើ�ើយ
តែ�ងតែ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ក្នុុ�ងកាារសង្កេ�េតមើ�ើលកម្លាំំ��ងចលនាានៃ�ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ។ ជាា
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ជំំពូូកទីី ៨៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

លទ្ធធផល គាាត់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�អាាចសម្គាា�ល់់ឃើ�ើញអ្វីី�ម្យ៉ាា��ងនៃ�បំំណងប្រា�ាថ្នាា�របស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់ថែ�មទាំំ�ងបាានចំំណេះ�ះដឹឹងបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច អំំពីីគ្រោ��ោងកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់
សាាតាំំ�ងទៀ�ៀតផង។ ដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ គាាត់់ស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��បាានកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងជាាងអ្ននក
ដទៃ�ឆ្លលងកាាត់់ច្រើ�ើ�នយុុគសម័័យមកហើ�ើយ។
តាាមបទពិិសោ�ោធរបស់់ពេ�ត្រុ�ុសបង្ហាា�ញថាា វាាមិិនពិិបាាកទេ�ក្នុុ�ងកាារមើ�ើលឃើ�ើញបែ�ប
នោះ�ះ�ឲ្យយតែ�មនុុស្សសចង់់ស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��មែ�ន ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារពិិចាារណាាយ៉ាា�ងយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ�។ ខ្ញុំំ��មិិនសុំំ�ឲ្យយអ្ននក «ថ្វាា�យ» តង្វាា�យមួួយចំំនួួនដល់់
ខ្ញុំំ��ក្រៅ��ៅខ្លួួ�ននោះ�ះ�ទេ� នេះ�ះជាាបញ្ហាា�បន្ទាា�ប់់បន្សំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ទេ�
នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងភក្ដីី�ភាាពទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកនិិយាាយ គ្រា�ាន់់តែ�
ជាាកាារបំំភាាន់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� វាាជាាកាារនិិយាាយផ្ដេ�េសផ្ដាា�ស ហើ�ើយអ្ននកប្រា�ាកដជាាក្លាា�យជាាមនុុស្សស
ដែ�លពូូកែ�អួួតនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រខ្ញុំំ�� តែ�មិិនស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង។ ដូូចនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងជាាប់់អន្ទាា�ក់់
របស់់សាាតាំំ�ងម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយអ្ននកមិិនអាាចដោះ�ះ�លែ�ងខ្លួួ�នឯងចេ�ញបាានទេ� អ្ននកនឹឹង
ក្លាា�យជាាកូូននៃ�សេ�ចក្ដីី�វិិនាាស និិងជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារបំំផ្លាា�ញ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកសោះ�ះ�អង្គើ�ើ�យ និិងមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�អ្ននកមុុខជាា
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��ដោ�ោយឥតសង្ស័័�យ។ នេះ�ះជាាកាារពិិត ហើ�ើយយកល្អអ អ្ននកគួួរតែ�ក្រ�ឡេ�ក
មើ�ើលវិិញ្ញាា�ណដែ�លខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លត្រូ�ូវបាានខ្ញុំំ�វា� ាយផ្ចាា�លតាាមច្រ�កទ្វាា�រនៃ�ពិិភព
ខាាងវិិញ្ញាា�ណ។ តើ�ើវិិញ្ញាា�ណមួួយណាា ដែ�លប្រ�ឈមមុុខនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លមិិន
អកម្មម ដែ�លមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ និិងដែ�លមិិនព្រ�មទទួួលយក? តើ�ើវិិញ្ញាា�ណមួួយណាា
ដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញតែ�ចំំណុុចអាាក្រ�ក់់អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើវិិញ្ញាា�ណមួួយណាាដែ�ល
មិិនបាានព្យាាយាាមចាាប់់កំំហុុសនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើវិិញ្ញាា�ណមួួយណាាដែ�លមិិនបាាន
ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាា «អាាវុុធទប់់ទល់់» ដើ�ើម្បីី� «កាារពាារ» ខ្លួួ�នពួួកគេ�? ពួួកគេ�
មិិនបាានប្រើ�ើ�ខ្លឹឹ�មសាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាផ្លូូ�វដើ�ើម្បីី�ស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែធ្វើ�ើ�ត្រឹ�ឹមតែ�ជាា
របស់់លេ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បែ�បនេះ�ះ តើ�ើពួួកគេ�មិិនកំំពុុងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទេ�ឬ? តើ�ើ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ជាានរណាា? តើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ�ជាានរណាា? ខ្ញុំំ��បាានសួួរអ្ននករាាល់់គ្នាា�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នូូវសំំណួរួ បែ�បនេះ�ះច្រើ�ើ�នដងណាាស់់មកហើ�ើយ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់ទទួ
់ លបាាន
ួ
កាារ
យល់់ដឹឹងជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះច្បាាស់់លាាស់់ជាាងមុុនអំំពីីសំំណួួរទាំំ�ងនេះ�ះឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់់
បាានឆ្លលងកាាត់់បទពិិសោ�ោធអំំពីីពួួកវាាឬទេ�? ខ្ញុំំ��រំំលឹឹកអ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្ដដងទៀ�ៀតថាា៖ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនព្រ�មទទួួលព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ថែ�មទាំំ�ងមិិន
អនុុវត្តតព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងក្លាា�យជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ�
ដោ�ោយចៀ�ៀសមិិនរួួច! អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រា�ាកដជាានឹឹងក្លាា�យជាាជនរងគ្រោះ��ះ�របស់់សាាតាំំ�ង!
ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��១៩៩២

ជំំពូក
ូ ទីី ១០៖ ព្រះ�ះបន្ទូូល
� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅកាាន់់
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

យុុគសម័យ
័ នៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺខុសគ្នាា�ពី
ុ
សម័
ី
យ
័ មុុនៗទាំំ�ងអស់់។ មិិនខ្វវល់ថា
់ ាតើ�ើមនុុស្សស
មាានសកម្មមភាាពយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��បាានយាាងចុះះ�មកលើ�ើផែ�នដីីដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តត
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ដោ� �ោយផ្ទាា�ល់់ ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសជាាតិិអាាចមិិននឹឹកគិិតដល់់ ហើ�ើយក៏៏
មិិនសម្រេ�េចបាាន។ អស់់រយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��ណាាស់់មកហើ�ើយ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លបង្កើ�ើ�ត
ពិិភពលោ�ោកមក កិិច្ចចកាារនេះ�ះមាានត្រឹ�ឹមតែ�កាារកសាាងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ � ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�មិិនដែ�ល
ឮអំំពីកា
ី ារកសាាងនគរព្រះ�ះទេ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លអំំពីរឿ�
ី ឿងនេះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះ
ឱស្ឋឋខ្ញុំំ��ក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើមាាននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លដឹឹងពីីលក្ខខណៈៈរបស់់វាាឬទេ�? ខ្ញុំំ��ធ្លា�ប់
ា ់យាាងចុះះ�
មកក្នុុ�ងពិិភពមនុុស្សស ហើ�ើយបាានមាានបទពិិសោ�ោធ និិងបាានសង្កេ�េតមើ�ើលកាាររងទុុក្ខរខ បស់់
ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ដូ
�ើ ច្នោះូ ��ះ �ដោ�ោយមិិនបាានបំពេំ �ញគោ�ោលបំំណងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ�ទេ�
� ។ នៅ�ៅពេ�លកាារកសាាងនៃ�នគរព្រះ�ះបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម នោះ�ះ�សាាច់់ឈាាម
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ� ក៏៏បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ខ្ញុំំ�ជាា
ផ្លូូ�វកាារ ពោ�ោលគឺឺ ស្ដេ�េចនៃ�នគរព្រះ�ះបាានឡើ�ង
ើ កាាន់់អំណា
ំ ាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់ជា
់ ាផ្លូូ�វកាារ។
តាាមរយៈៈសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះ វាាបញ្ជាា�ក់ច្បា
់ ាស់់ថាា កាារចុះះ�មកនៃ�នគរព្រះ�ះចូូលមកក្នុុ�ងពិិភពមនុុស្សស
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ជំំពូូកទីី ១០៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

ខុុសឆ្ងាា�យពីីកាារគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញដែ�លគ្មាា�នខ្លឹឹ�មសាារ គឺឺជាាកាារពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង
មួួយ នេះ�ះជាាចំំណុចមួ
ុ យ
ួ នៃ�អត្ថថន័យ
័ នៃ� «ភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងនៃ�កាារអនុុវត្តត។» មនុុស្សសមិិនដែ�ល
បាានឃើ�ើញទង្វើ�ើ�ណាាមួួយរបស់់ខ្ញុំំ�ឡើ� �យ
ើ ហើ�ើយក៏៏មិន
ិ ដែ�លបាានឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងណាាមួួយ
របស់់ខ្ញុំំផ
� ងដែ�រ។ ទោះ�ះ�ជាាពួួកគេ�បាានឃើ�ញ
ើ ទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ�ក្ដីី�
� តើ�ើពួួកគេ�នឹឹងរកឃើ�ើញអ្វីី�ខ្លះះ�?
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�បាានឮខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល តើ�ើពួួកគេ�នឹឹងបាានយល់់អ្វី�ខ្លះះ
ី �? នៅ�ៅ
ពាាសពេ�ញពិិភពលោ�ោក មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្ដីី�
សន្ដោ�ោ�សប្រ�ណីីរបស់់ខ្ញុំំ� តែ�ទោះ�ះ�ដូូច្នោះ��ះ �ក្ដីី� មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធតែ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោម
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� និិងដាាក់់ឲ្យយស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារល្បបងលរបស់់ខ្ញុំំផ
� ងដែ�រ។ ខ្ញុំំ��ពោ�ោរពេ�ញ
ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា

និិងកាារស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស

ទាំំ�ងអស់់បាានក្លា�ា យជាាពុុករលួួយដល់់កម្រិ�ិតណាាក៏៏ដោ�ោយ។

សូូម្បីី�តែ�ពេ�លពួួកគេ�

ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កាារវាាយផ្ចាា�ល

ពួួកគេ� សូូម្បីី�តែ�ពេ�លពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់ បាានចុះះ�ចូូលនៅ�ៅពីីមុខ
ុ រាាជបល្ល័័�ង្កករបស់់ខ្ញុំំក៏
� ដោ៏ �ោយ។
ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើមាានមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនស្ថិិ�តក្នុុ�ងកាាររងទុុក្ខខ និិងកាារ
បន្សុុ�ទ្ធធដែ�លខ្ញុំំ��បាានដាាក់់ចេ�ញឬទេ�? មនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់ កំំពុុងរាាវរកពន្លឺឺ�ឆ្លលងកាាត់់ភាាព
ងងឹឹត ហើ�ើយមនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់កំពុ
ំ ង
ុ តស៊ូូយ៉ា
� ា�ងល្វីីង
� ជូូចត់់ ឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងលរបស់់
ពួួកគេ�។ យ៉ូូ�បមាានជំំនឿ�ឿ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើគាាត់់មិិនបាានស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វចេ�ញសម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នគាាត់់ទេ�ឬ?
ទោះ�ះ�បីីជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំអា
� ាចឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�ក្នុុ�ងកាារប្រ�ឈមមុុខនឹង
ឹ កាារល្បបងលក៏៏ដោ�ោយ
តើ�ើមាានអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមិិននិិយាាយរឿ�ឿងនេះ�ះឮៗ បែ�រជាាមាានជំំនឿ�ឿក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តតដែ�រ
ឬទេ�? តើ�ើវាាមិិនសមទេ�ឬដែ�លថាា មនុុស្សសនិិយាាយពីីជំនឿ�
ំ ឿរបស់់ខ្លួួន
� ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លពួួកគេ�
កំំពុង
ុ តែ�លាាក់់ទុក
ុ កាារសង្ស័័�យនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ខ្លួួននោះ�
�
ះ�? មិិនមាានមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់
ដែ�លបាានឈរយ៉ាា�ងជាាប់់មាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារល្បបងល ឬដែ�លចុះះ�ចូូលពិិតប្រា�ាកដនៅ�ៅពេ�ល
ទទួួលកាារល្បបងលនោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�មិ
� នបាានបាំំ�
ិ
ងព្រះ�ះភក្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�ដើ� �ើម្បីី�គេ�ចពីីកាារ
ក្រ�ឡេ�កមើ�ើលពិិភពលោ�ោកនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលនឹង
ឹ ដួួលរលំំនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារ
សម្លឹឹ�ងមើ�ើលទាំំ�ងក្ដៅ�ៅ�ក្រ�ហាាយរបស់់ខ្ញុំំ� ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��មិនសុំំ�អ្វី
ិ
�ពី
ី ីមនុុស្សសឡើ�ើយ។
នៅ�ៅពេ�លកាារគំំនាាប់់ចំំពោះ�ះ�នគរព្រះ�ះបន្លឺឺ�សំំឡេ�ងឡើ�ើង ពោ�ោលគឺឺក៏៏ជាាពេ�លដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ផ្គគរលាាន់់ទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរបញ្ចេ�េញសូូរសព្ទទ សំំឡេ�ងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយញ័័រញាាក់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីី
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយរញ្ជួួ�យអស់់សួួគ៌ាា�លៃ� និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូប ញាាប់់ញ័័រ។
ចម្រៀ��ៀងថ្វាា�យនគរព្រះ�ះក៏៏ធ្វើ�ើ�កាារប្រ�គំំឡើ�ើងតាាមពិិធីីកាារ នៅ�ៅលើ�ើទឹឹកដីីនាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រ
ក្រ�ហម ដោ�ោយបញ្ជាា�ក់់ថាា ខ្ញុំំ��បាានបំំផ្លាា�ញប្រ�ទេ�សនោះ�ះ� ហើ�ើយបាានបង្កើ�ើ�តព្រះ�ះនគររបស់់
ខ្ញុំំ��។ សំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតនោះ�ះ�គឺឺ នគររបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។
នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� បញ្ជូូ�នទេ�វតាារបស់់ខ្ញុំំ� ទៅ�ៅគ្រ�ប់់ប្រ�ទេ�សក្នុុង
� ពិិភពលោ�ោកដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
ពួួកគេ�អាាចឃ្វាា�លពួួកកូនប្រុ�
ូ
ស
ុ របស់់ខ្ញុំំ� និិងរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� នេះ�ះក៏៏ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាាមសេ�ចក្ដីី�
តម្រូ�ូវនៃ�ជំំហាានបន្ទាា�ប់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��ផ្ទាា�ល់់ក៏៏យាាងមក
កន្លែ�ែងដែ�លនាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមដេ�កពេ�ន ហើ�ើយប្រ�កួួតជាាមួួយវាា។ នៅ�ៅពេ�ល
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់បែ�រមកស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងភាាពជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
ទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងភាាពជាាសាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�ជម្រ�ករបស់់នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមនឹឹង
ក្លាា�យទៅ�ៅជាាផេះ�ះ ហើ�ើយបាាត់់គ្មាា�នសល់់ដាាន។ ដ្បិិ�តអ្ននកស្អអប់់នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម
រហូូតដល់់ឆ្អឹឹ�ង ក្នុុ�ងនាាមជាារាាស្ត្រ�រនៃ�នគររបស់់ខ្ញុំំ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញតាាមដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយប្រើ�ើ�សកម្មមភាាពរបស់់អ្ននក ហើ�ើយតាាមរយៈៈវិិធីីនេះ�ះ អ្ននកនាំំ�ភាាពអាាម៉ាា�ស់់
ដល់់នាាគនេះ�ះ។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាដឹឹងថាា នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមគួួរឲ្យយស្អអប់់
ឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា វាាជាាសត្រូ�ូវរបស់់ស្ដេ�េចនៃ�នគរព្រះ�ះឬទេ�?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាមាានជំំនឿ�ឿថាា អ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយឲ្យយខ្ញុំំ��បាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាជឿ�ឿជាាក់់ថាា អ្ននកអាាចយកឈ្នះះ�នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមឬទេ�? នេះ�ះ
ហើ�ើយជាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��សុំំ�ពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវកាារ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
អាាចឈាានដល់់ជំហា
ំ ាននេះ�ះ។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ អាាចធ្វើ�ើកា
� ារនេះ�ះបាានឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានជំំនឿ�ឿថាា អ្ននកអាាចសម្រេ�េចកាារនេះ�ះបាានឬទេ�? តើ�ើមនុុស្សសមាានសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�អ្វីី�បាាន
ឲ្យយពិិតប្រា�ាកដទៅ�ៅ? តើ�ើវាាមិិនសមទេ�ឬដែ�លថាា ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�វាាដោ�ោយអង្គគឯង? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា ខ្ញុំំ��យាាងចុះះ�មកដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅទីីតាំំ�ងដែ�លមាានចម្បាំំ�ង? អ្វីី�ដែ�ល
ខ្ញុំំ��ចង់់បាាន គឺឺជាាជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមែ�នជាាអំំពើ�ើរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�។ មនុុស្សស
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ទាំំ�ងអស់់ សុុទ្ធធតែ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយត្រ�ង់់នោះ�ះ�
ទេ� ហើ�ើយផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គឺឺបាានត្រឹ�ឹមតែ�អាាចក្រ�ឡេ�កមើ�ើលមួួយភ្លែ�ែតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើកាារនេះ�ះ
បាានជួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា� ឲ្យយសម្រេ�េចគោ�ោលដៅ�ៅរបស់់ខ្លួួ�នដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បែ�រមក
ស្គាា�ល់ខ្ញុំំ
់ តា
� ាមរបៀ�ៀបនេះ�ះឬ? តាាមពិិត ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់មាានសមត្ថថភាាពមើ�ើលចំំព្រះ�ះភក្ត្រ�រខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចទទួួលបាាន
អត្ថថន័័យដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ និិងអត្ថថន័័យដើ�ើមនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ខ្ញុំំ��
បាានដាាក់់ឲ្យយដំំណើ�ើរកាារនូូវគម្រោ��ោងដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មាាននៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីពីីមុុនមក ដើ�ើម្បីី�
សម្រេ�េចគោ�ោលដៅ�ៅរបស់់ខ្ញុំំ� និិងបង្កើ�ើ�តរូូបអង្គគរបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស។
តាាមវិិធីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងបញ្ចចប់់នូូវយុុគសម័័យដែ�លសញ្ញាា�ណមាានអំំណាាចខ្លាំំ��ងលើ�ើមនុុស្សស។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នត្រឹ�ឹមតែ�យាាងចុះះ�មកលើ�ើប្រ�ទេ�សរបស់់នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រ
ក្រ�ហមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ខ្ញុំំ��ក៏៏កំំពុុងងាាកទៅ�ៅប្រ�ឈមមុុខនឹឹងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលផងដែ�រ
ដែ�លធ្វើ�ើឲ្យ
� យសួួគ៌ាា�លៃ�ទាំំ�ងមូូលរញ្ជួួ�យញាាប់់ញ័រ័ ។ តើ�ើមាានកន្លែ�ែងណាាមួួយដែ�លមិិនទទួល
ួ
រងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំឬ
� ទេ�? តើ�ើមាានកន្លែ�ែងណាាមួួយដែ�លមិិននៅ�ៅក្រោ��ោមភាាពអន្ដដរាាយដ៏៏
ធំំដែ�លខ្ញុំំ��ស្រោ��ោចពីីលើ�វាើ ាដែ�រឬទេ�? គ្រ�ប់់ទីកន្លែ�ែ
ី
ងដែ�លខ្ញុំំ��យាាងទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��បាានបាាច «គ្រា�ាប់់ពូជ
ូ
នៃ�គ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយ» គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ។ នេះ�ះជាាវិិធីីធ្វើ�ើ�កាារមួួយបែ�បរបស់់ខ្ញុំំ� និិងដោ�ោយគ្មាា�ន
កាារសង្ស័័�យ ក៏៏ជាាទង្វើ�ើ�នៃ�កាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិផងដែ�រ ហើ�ើយអ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��ពង្រី�កទៅ
ី �ៅដល់់
ពួួកគេ� នៅ�ៅតែ�ជាាប្រ�ភេ�ទនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់។ ខ្ញុំំ��ចង់ឲ្យ
់ យមនុុស្សសកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នបាានស្គាា�ល់់
ខ្ញុំំ�� និិងអាាចមើ�ើលឃើ�ើញខ្ញុំំ�� ហើ�ើយតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ពួួកគេ�បែ�រមកគោ�ោរពព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
ពួួកគេ�មិិនបាានមើ�ើលឃើ�ើញ អស់់រយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដែ�លពេ�លនេះ�ះ
ពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះអង្គគមាានពិិតប្រា�ាកដមែ�ន។ តើ�ើខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក
ដោ�ោយសាារមូូលហេ�តុុអ្វីី�? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��មិិនកម្ទេ�េចមនុុស្សសចោ�ោលឲ្យយអស់់រលីីងទៅ�ៅ
ក្រោ��ោយពេ�លពួួកគេ�បាានក្លាា�យជាាពុុករលួួយហើ�ើយ? តើ�ើមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលរស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយដោ�ោយសាារមូូលហេ�តុុអ្វីី�? តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាគោ�ោលបំំណងរបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងកាារ
សណ្ឋិិ�តក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម? នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� មនុុស្សសភ្លលក់់រសជាាតិិទាំំ�ង
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ល្វីី�ងជូូរចត់់ផង និិងផ្អែ�ែមល្ហែ�ែមផង។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក
តើ�ើអ្ននកណាាទៅ�ៅដែ�លមិិនរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគុុណរបស់់ខ្ញុំំ�? ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនបាានប្រ�ទាានឲ្យយ
មនុុស្សសនូូវព្រះ�ះពរផ្នែ�ែកសម្ភាា�រៈ�ទេ� តើ�ើនៅ�ៅលើ�ើលោ�ោកនេះ�ះ អ្ននកណាាទៅ�ៅដែ�លនឹឹងអាាចមាាន
ភាាពសម្បូូ�រសប្បាាយបាាន? តើ�ើវាាអាាចទៅ�ៅរួួចទេ�ដែ�លថាា កាារអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានឋាានៈៈជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាព្រះ�ះពរ? បើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមែ�នជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញជាាអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះពររបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ
មែ�នទេ�? ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្មាា�នម្នាា�ក់់ណាាឡើ�ើយដែ�លមាានសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារ
វាាស់់ស្ទទង់់ពីីដើ�ើមកំំណើ�ើតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ មនុុស្សសជាាតិិ នៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីកាារមាានតម្លៃ�ៃ
ស្មើ�ើ�ងាារដែ�លខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានឲ្យយពួួកគេ� ព្រោះ��ះ�តែ�ងាារជាា «អ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល» ពួួកគេ�ច្រើ�ើ�ននាាក់់
ណាាស់់រក្សាាកាារថ្នាំំ��ងថ្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយព្រោះ��ះ�តែ�ងាារជាា «រាាស្ត្រ�រ
របស់់ខ្ញុំំ�» ពួួកគេ�ច្រើ�ើ�ននាាក់់ណាាស់់ បង្កើ�ើ�តសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តត
របស់់ពួួកគេ�។ ពួួកគេ�មិិនគួួរព្យាាយាាមបន្លំំ�ខ្ញុំំ��ទេ� ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ��មើ�ើលឃើ�ើញគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង!
តើ�ើក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� នរណាាទទួួលយកដោ�ោយស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ហើ�ើយតើ�ើក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
អ្ននករាាល់់គ្នាា� នរណាាធ្វើ�ើ�កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង? បើ�ើសិិនជាាកាារគំំនាាប់់ចំំពោះ�ះ�នគរព្រះ�ះ
មិិនបាានបន្លឺឺ�សំំឡេ�ងឡើ�ើងទេ� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងពិិតជាាអាាចចុះះ�ចូូលដល់់ទីីបញ្ចចប់់ឬទេ�?
អ្វីី�ៗដែ�លមនុុស្សសមាានសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ� និិងគិិតបាាន ព្រ�មទាំំ�ងចម្ងាា�យដែ�លពួួកគេ�អាាចទៅ�ៅ
បាាន សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានខ្ញុំំ��កំំណត់់ទុុកជាាមុុនតាំំ�ងពីីយូូរយាារណាាស់់មកហើ�ើយ។
មនុុស្សសដ៏៏ច្រើ�ើ�នលើ�ើសលុុប ទទួួលយកកាារឆេះ�ះឆួួលរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�នៃ�ទឹឹកព្រះ�ះ
ភក្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�។ មនុុស្សសដ៏៏ច្រើ�ើ�នលើ�ើសលុុប ដែ�លត្រូ�ូវបាានជំំរុុញដោ�ោយកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
របស់់ខ្ញុំំ� ភ្ញាា�ក់ឡើ់ �ើងឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខស្វះះ�ស្វែ�ែងរក។ នៅ�ៅពេ�លកម្លាំំ��ងរបស់់សាាតាំំ�ងវាាយប្រ�ហាារ
រាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ��នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�រាារាំំ�ងពួួកសាាតាំំ�ង នៅ�ៅពេ�លផែ�នកាារសម្ងាា�ត់់របស់់
សាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអន្តតរាាយដល់់ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ឲ្យយវាារត់់ត្រ�បាាញ់់ជើ�ើងទៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វមួួយ
ទៅ�ៅបាាត់់លែ�ងវិិលមកវិិញតែ�ម្ដដង។ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ៗគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង
តែ�ងតែ�ក្រ�វែែលលបៗរកកន្លែ�ែងសម្រា�ាក និិងកំំពុុងស្វែ�ែងរកសាាកសពមនុុស្សសដែ�លអាាច
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ស៊ីី�បាានឥតឈប់់ឈរ។ រាាស្ត្រ�រខ្ញុំំ��អើ�ើយ! អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារថែ�ទាំំ� និិងកាារកាារពាារ
របស់់ខ្ញុំំ�ជាានិិច្ចច។ ចូូរកុំំ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសគន្លលងឡើ�ើយ! កុំំ�ប្រ�កាាន់់ឫកពាាព្រ�ហើ�ើន! អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គួួរតែ�ថ្វាា�យភក្ដីី�ភាាពរបស់់ខ្លួួ�នទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយមាានតែ�ភក្ដីី�ភាាព
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចធ្វើ�ើ�កាារវាាយលុុកតបប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងឧបាាយកលរបស់់អាារក្សស
បាាន។ ទោះ�ះ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈណាាក៏៏ដោ�ោយ មិិនគួួរអ្ននកប្រ�កាាន់់ឫកពាាដូូចដែ�លអ្ននក
បាានធ្វើ�ើ�កាាលពីីមុុនឡើ�ើយ ដោ�ោយធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងមួួយនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រខ្ញុំំ�� ហើ�ើយមួួយទៀ�ៀតនៅ�ៅ
ពីីក្រោ��ោយខ្ននងខ្ញុំំ�� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ តើ�ើ
ខ្ញុំំ��មិិនបាានថ្លែ�ែងនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ លើ�ើសពីីគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទេ�ឬ? វាាច្បាាស់់ណាាស់់ ពីីព្រោះ��ះ�
និិស្ស័័�យចាាស់់របស់់មនុុស្សសមិិនអាាចកែ�បាានទេ� រហូូតដល់ថ្នាា�ក់
់
ខ្ញុំំ
់ ��ត្រូ�វូ តែ�ធ្វើ�ើកា
� ារក្រើ�ើ�នរំលឹ
ំ ក
ឹ
មនុុស្សសម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត។ កុំំ�ធុុញធ្វើ�អ្វី
ើ� !ី� អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល គឺឺសម្រា�ាប់់
ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារធាានាាវាាសនាារបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�! កន្លែ�ែងស្អុុ�យ និិងស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ជាា
អ្វីី�ដែ�លសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវកាារយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ បើ�ើអ្ននកកាាន់់តែ�អស់់សង្ឃឹឹ�ម ក្នុុ�ងកាារកែ�លម្អអ
ឡើ�ើងវិិញបាាន នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏កាាន់់តែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសគន្លលង ដោ�ោយបដិិសេ�ធមិិនចុះះ�ចូូលនឹឹងកាារ
អត់់ធ្មមត់់ បន្ទាា�ប់់មក ពួួកវិិញ្ញាា�ណមិិនស្អាា�តទាំំ�ងនោះ�ះ�កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ននឹឹងរកប្រ�យោ�ោជន៍៍ឲ្យយ
ខ្លួួ�នពួួកវាាពីីឱកាាសជ្រៀ��ៀតចូូលក្នុុ�ងខ្លួួ�នឯង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានដល់់ចំំណុុចនេះ�ះ នោះ�ះ�
ភក្ដីី�ភាាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ពីីកាារនិិយាាយលេ�ងឥតបាានកាារ ដោ�ោយ
គ្មាា�នកាារពិិតអ្វីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ� ហើ�ើយពួួកវិិញ្ញាា�ណមិិនស្អាា�ត នឹឹងលេ�បសេ�ចក្ដីី�តាំំ�ងចិិត្តតរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយប្រែ�ែក្លាា�យវាាទៅ�ៅជាាកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងទៅ�ៅជាាផែ�នកាារសម្ងាា�ត់់
បែ�បសាាតាំំ�ងដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�រំំខាានដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ មកដល់់ចំំណុុចនេះ�ះ
អ្ននកអាាចត្រូ�ូវបាានខ្ញុំំ��ផ្ចាា�ញ់់ពេ�លណាាក៏៏បាាន។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់យល់់ពីីទម្ងងន់់នៃ�ស្ថាា�នភាាព
នេះ�ះទេ� មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានត្រឹ�ឹមតែ�ធ្វើ�ើ�គធ្វើ�ើ�ថ្លលង់់ចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ៗដែ�លពួួកគេ�ឮ និិងគ្មាា�នកាារ
ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននអ្វីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ចាំំ�ថាា គ្មាា�នអ្វីី�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�កាាលពីីមុុនទេ� តើ�ើអ្ននក
ពិិតជាានៅ�ៅតែ�កំំពុុងរង់់ចាំំ�ឲ្យយខ្ញុំំ��អត់់ឱនដល់់អ្ននកដោ�ោយ «កាារបំំភ្លេ�េចចោ�ោល» ម្តតងទៀ�ៀតឬ?
ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសបាានប្រ�ឆាំំ�ងខ្ញុំំ��ក្ដីី� ក៏៏ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កាារប្រ�ឆាំំ�ងតបពួួកគេ�វិិញដែ�រ ដ្បិិ�ត
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ពួួកគេ�មាានឋាានៈៈតូូចពេ�ក ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបខ្ញុំំ��មិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារទាាមទាារខ្ពពស់់ហួួសហេ�តុុពីី
ពួួកគេ�នោះ�ះ�ទេ�។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��ទាាមទាារ គឺឺឲ្យយពួួកគេ�ឈប់់ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសគន្លលង និិង
ឲ្យយពួួកគេ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់កាារទប់់ស្កាា�ត់់។ ប្រា�ាកដណាាស់់ថាា វាាមិិនហួួសពីីសមត្ថថភាាពរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញតាាមលក្ខខខណ្ឌឌពិិសេ�សមួួយនេះ�ះនោះ�ះ�ទេ� មែ�នទេ�? មនុុស្សស
ភាាគច្រើ�ើ�ន កំំពុុងតែ�រង់់ចាំំ�ឲ្យយខ្ញុំំ��បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងឲ្យយច្រើ�ើ�នថែ�មទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
ពួួកគេ�បាានសប្បាាយភ្នែ�ែកមើ�ើល។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ថ្វីី�បើ�ើអ្ននកបាានងាាកមកយល់់
ពីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងទាំំ�ងអស់់នៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌ក៏៏ដោ�ោយ តែ�ជាាក់់ស្ដែ�ែង តើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�បាានជាាមួួយ
ចំំណេះ�ះដឹឹងទាំំ�ងនោះ�ះ�? តើ�ើវាានឹឹងបង្កើ�ើ�នក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បាានទេ�? តើ�ើវាានឹឹង
ដាាស់់អាារម្មមណ៍៍ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដែ�រឬទេ�? ខ្ញុំំ��មិិនមើ�ើលងាាយមនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏
មិិនវិិនិិច្ឆ័័�យវអំំពីីពួួកគេ�ដោ�ោយងាាយៗដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នជាាស្ថាា�នភាាព
ជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់មនុុស្សសទេ� ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនពាាក់់លើ�ើក្បាាលពួួកគេ�នូូវស្លាា�កបែ�បនេះ�ះយ៉ាា�ងគាាប់់
ជួួនដូច្នេះ�
ូ ះ�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ចូូរគិិតពីអតី
ី ត
ី កាាលឡើ�ង
ើ វិិញ៖ តើ�ើខ្ញុំំ�ធ្លា
� �ប់
ា មួ
់ លបង្កា
ួ
ា�ច់អ្ននក
់ រាាល់់គ្នាា�
ប៉ុុ�ន្មាា�នដងហើ�ើយ? តើ�ើខ្ញុំំ�ធ្លា
� ា�ប់បាានមើ�ើល
់
ងាាយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ន្មាា�នដងហើ�ើយ? តើ�ើខ្ញុំំ�ធ្លា
� ា�ប់បាាន
់
មើ�ើលមកអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយមិិនគិិតពីីស្ថាា�នភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ន្មាា�នដង
ហើ�ើយ? តើ�ើព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ��បាានបរាាជ័័យក្នុុ�ងកាារយកឈ្នះះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងអស់់ពីី
ចិិត្តតប៉ុុ�ន្មាា�នដងហើ�ើយ? តើ�ើខ្ញុំំ��បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លដោ�ោយគ្មាា�នកាារបង្កើ�ើ�តសំំឡេ�ងត្រូ�ូវគ្នាា�
ដែ�លខ្ទទរយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឬទេ�? តើ�ើក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� អ្ននកណាា
ទៅ�ៅដែ�លបាានអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយគ្មាា�នកាារកោ�ោតខ្លាា�ច និិងញាាប់់ញ័័រ ដោ�ោយ
ភ័័យខ្លាា�ចយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងថាា ខ្ញុំំ��នឹឹងវាាយទម្លាា�ក់់ពួួកអ្ននកចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កធំំ? តើ�ើអ្ននកណាាទៅ�ៅ
ដែ�លមិិនស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារល្បបងលមកពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�? សិិទ្ធិិ�អំំណាាច មាាននៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនេះ�ះមិិនមែ�នសម្រា�ាប់កា
់ ាត់់សេ�ចក្ដីី�តាាមធម្មមតាាលើ�ើមនុុស្សសនោះ�ះ�
ទេ� ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ដោ�ោយគិិតដល់ស្ថាា�ន
់
ភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ពួកគេ
ួ � ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�បង្ហាា�ញច្បាាស់់
ដល់់ពួួកគេ� អំំពីីអត្ថថន័័យដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ តាាមពិិតទៅ�ៅ តើ�ើមាាន
អ្ននកណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមាានសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដ៏៏មាានសព្វាា�នុុភាាព នៅ�ៅក្នុុ�ង
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ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំឬ
� ទេ�? តើ�ើមាានអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ដែ�លអាាចទទួួលបាានមាាសសុទ្ធ
ុ បំ
ធ ផុ
ំ ត
ុ ដែ�ល
កើ�ើតពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ឬទេ�? តើ�ើខ្ញុំំ��បាានសម្ដែ�ែងត្រឹ�ឹមតែ�ប៉ុុ�ន្មាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ�ឬ? តើ�ើមាាន
អ្ននកណាាម្នាា�ក់់ដែ�លធ្លាា�ប់់រក្សាាទុុកនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ជាាកំំណប់់ទ្រ�ព្យយឬទេ�?
ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��១៩៩២

ចម្រៀ��ៀងជ័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ
បណ្ដាា�ជនសាាទរខ្ញុំំ�� ហើ�ើយសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងខ្ញុំំ�� គ្រ�ប់់មាាត់់ទាំំ�ងអស់់ថ្លែ�ែងពីីព្រះ�ះដ៏៏ពិិតតែ�
មួួយ ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�បើ�ើកភ្នែ�ែកងើ�ើយមើ�ើលស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ខ្ញុំំ�។ នគរព្រះ�ះចុះះ�
មកលើ�ើពិិភពមនុុស្សស ហើ�ើយអង្គគរបស់់ខ្ញុំំ��សម្បូូ�រភោ�ោគទ្រ�ព្យយ និិងភាាពសម្បូូ�រហូូរហៀ�ៀរ។
តើ�ើ នរណាាដែ�លមិិនត្រេ�េកអរចំំពោះ�ះ�កាារនេះ�ះ? តើ�ើនរណាាដែ�លមិិនរាំំ�ដោ�ោយអំំណរ?
ឱស៊ីី�យ៉ូូ�នអើ�ើយ! ចូូរលើ�ើកទង់់ជ័័យរបស់់អ្ននកឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�អបអរខ្ញុំំ��! ចូូរច្រៀ��ៀងចម្រៀ��ៀង
ជ័័យឃោ�ោសរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ផ្សាាយព្រះ�ះនាាមដ៏៏បរិិសុុទ្ធធរបស់់ខ្ញុំំ�! ឱស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដទាំំ�ងអស់់
រហូូតដល់់ចុុងបំំផុុតនៃ�ផែ�នដីីអើ�ើយ! ចូូររួួសរាាន់់សម្អាា�តខ្លួួ�នឯងឲ្យយបាានស្អាា�ត ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
អ្ននកអាាចធ្វើ�ើជា
� ាតង្វាា�យដល់់ខ្ញុំំ!� ឱហ្វូូ�ងផ្កាា�យនៅ�ៅលើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌អើ�ើ
៌ យ! ចូូររួួសរាាន់់ត្រ�ឡប់ទៅ់ �ៅ
កន្លែ�ែងរបស់់អ្ននកវិិញចុះះ� ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដ៏៏មាានអនុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហរ
អាាកាាស! ខ្ញុំំ��ផ្ទៀ�ៀ�ងព្រះ�ះកាាណ៌៌របស់់ខ្ញុំំ� ស្ដាា�ប់់សម្លេ�េងមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺមនុុស្សស
ដែ�លបង្ហូូ�រក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ និិងកាារគោ�ោរពគ្មាា�នព្រំ�ំដែ�នចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��តាាមរយៈៈបទចម្រៀ��ៀង! នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�លស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដទាំំ�ងអស់់មាានជីីវិិតឡើ�ើងវិិញ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ក៏៏យាាងចុះះ�មក
ក្នុុ�ងពិិភពមនុុស្សស។ នៅ�ៅខណៈៈពេ�លនេះ�ះ គឺឺនៅ�ៅខណៈៈពេ�លដ៏៏រីីករាាយនេះ�ះ ផ្កាា�ទាំំ�ងអស់់ក៏៏
រីីកស្គុុ�សស្គាា�យ ហើ�ើយបក្សាាបក្សីី�ទាំំ�ងអស់់ក៏៏ស្រែ��កច្រៀ��ៀងត្រ�សង អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់កក្រើ�ើ�ក
ដោ�ោយអំំណរ! នគររបស់់សាាតាំំ�ងក៏៏ដួួលរលំំដោ�ោយសាារសម្លេ�េងគំំនាាប់់នៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺត្រូ�ូវ
បំំផ្លាា�ញដោ�ោយសម្លេ�េងផ្គគរលាាន់់នៃ�ចម្រៀ��ៀងជ័័យរបស់់នគរព្រះ�ះ ហើ�ើយមិិនអាាចងើ�ើបឡើ�ើង
វិិញបាានទៀ�ៀតឡើ�ើយ!
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នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី តើ�ើនរណាាហ៊ាា�នក្រោ��ោកឡើ�ើង ហើ�ើយតតាំំ�ង? នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��យាាងចុះះ�មក
ផែ�នដីី ខ្ញុំំ�នាំ
� ំ�យកភ្លើ�ង
ើ� យកសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ និិងយកគ្រោះ��ះ�ហមន្ដដរាាយគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ងមក។
ឥលូូវនេះ�ះ នគរនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺជាានគររបស់់ខ្ញុំំ�! នៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ ពពកវិិលចុះះ�វិិលឡើ�ើង
ហើ�ើយនៅ�ៅក្រោ��ោមមេ�ឃ បឹឹងបួួរ និិងទន្លេ�េក៏៏កញ្ជ្រោ��ោ�លឡើ�ង
ើ ជាាបទភ្លេ�េងដ៏៏ពីរោះ��ះ
ី រណ្ដំំ�។ សត្វវ
ទាំំ�ងពួួងដែ�លកំំពុង
ុ សម្រា�ាក ក៏៏ស្ទុះះ��ងើ�ើបចេ�ញពីីរូង
ូ របស់់ខ្លួួន
� មក មនុុស្សសម្នាា�ទាំំ�ងពួួងក៏៏ងើ�ើប
ពីីភាាពលង់់លក់រ់ បស់់ខ្លួួនដោ
� �ោយសាារខ្ញុំំ�។
� ទីីបំផុ
ំ ត
ុ ថ្ងៃ�ដែៃ �លមនុុស្សសដ៏៏ច្រើ�ើ�នលើ�ើសលប់់បាាន
ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ� ក៏៏មកដល់់! ពួួកគេ�ក៏៏ច្រៀ��ៀងបទចម្រៀ��ៀងដ៏៏ពីីរោះ��ះបំំផុុតថ្វាា�យដល់់ខ្ញុំំ�!
នៅ�ៅវេេលាាដ៏៏ស្រ�ស់់ត្រ�កាាលនេះ�ះ គឺឺនៅ�ៅវេេលាាដ៏៏រំំភើ�ើបរីីករាាយនេះ�ះ
កាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងក៏៏បន្លឺឺ�ឡើ�ើងនៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង ទាំំ�ងនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ខាាងលើ�ើ និិង
ផែ�នដីីខាាងក្រោ��ោម។ តើ�ើនរណាាដែ�លមិិនរំំភើ�ើបចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះ?
តើ�ើដួួងចិិត្តតរបស់់នរណាាដែ�លមិិនធូូរស្រា�ាល? តើ�ើនរណាាដែ�លមិិនសម្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែក
ពេ�លឃើ�ើញនូូវ ទិិដ្ឋឋភាាពនេះ�ះ?
ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃមិិនមែ�នជាាផ្ទៃ�ៃមេ�ឃចាាស់់ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែឥលូូវនេះ�ះ គឺឺជាាផ្ទៃ�ៃមេ�ឃនៃ�នគរព្រះ�ះវិិញ។
ផែ�នដីីលែ�ងជាាផែ�នដីីកាាលពីីមុនទៀ�
ុ
ៀតហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែឥលូូវនេះ�ះ គឺឺជាាទឹឹកដីដ៏
ី បរិ
៏ សុ
ិ ទ្ធ
ុ វិធ ញ
ិ ។
ក្រោ��ោយភ្លៀ�ៀ�ងមួួយមេ�ធំំបាានកន្លលងទៅ�ៅ ពិិភពលោ�ោកចាាស់់ដ៏ស្មោ�ោ�កគ្រោ
៏
��ោកក៏៏បាានត្រ�លប់់
ជាាពិិភពលោ�ោកថ្មីី�ទាំំ�ងស្រុ�ុង។
ភ្នំំ�នាានាាកំំពុុងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ... ទឹឹកក៏៏កំំពុុងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ...
មនុុស្សសក៏៏កំំពុុងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�រ ... គឺឺអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់កំំពុុងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ...។
ឱភ្នំំ�ដ៏៏ស្ងាា�ត់់ជ្រ�ងំំអើ�ើយ! ចូូរក្រោ��ោកឡើ�ើង ហើ�ើយរាំំ�ថ្វាា�យខ្ញុំំ��!
ឱទឹឹកដ៏៏នឹឹងថ្កកល់់អើ�ើយ! ចូូរបន្ដដហូូរដោ�ោយសេ�រីីចុះះ�!
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមនុុស្សសដែ�លកំំពុុងសុុបិិនអើ�ើយ! ចូូរក្រោ��ោកឡើ�ើង ហើ�ើយដេ�ញតាាមក្ដីី�
សុុបិិនទាំំ�ងនោះ�ះ�ចុះះ�!
ខ្ញុំំ��យាាងមកហើ�ើយ ... ខ្ញុំំ��គឺឺជាាមហាាក្សសត្រ�...។
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់នឹង
ឹ ឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្រ្ដ�ដរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយភ្នែ�ែករបស់់ពួកគេ
ួ �ផ្ទាា�ល់់ ពួួកគេ�
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នឹឹងស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយត្រ�ចៀ�ៀករបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់
ហើ�ើយនឹឹងរស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតនៃ�នគរព្រះ�ះ សម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នឯង...។
ពិិតជាាផ្អែ�ែមល្ហែ�ែមណាាស់់ ... ពិិតជាាស្រ�ស់់ស្អាា�តណាាស់់...។
បំំភ្លេ�េចមិិនបាានទេ� ... មិិនអាាចបំំភ្លេ�េចបាានទេ�...។
ក្នុុ�ងកំំសួួលនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ� នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមជាាប់់គាំំ�ង។
អាារក្សសក៏៏បង្ហាា�ញរូូបពិិតរបស់់វាានៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏មាានឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�។
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មាានអាារម្មមណ៍៍ខ្មាា�ស ពេ�លឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏ប្រឹ�ឹតប្រៀ��ៀនរបស់់ខ្ញុំំ� និិង
គ្មាា�នកន្លែ�ែងណាាលាាក់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ។
ពួួកគេ�នឹឹកឃើ�ើញអតីីតកាាល នឹឹកឃើ�ើញពីីរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�បាានចំំអក និិងបាាន
មើ�ើលងាាយខ្ញុំំ��។
គ្មាា�នពេ�លណាាដែ�លពួួកគេ�មិិនបាានសម្ញែ�ែងខ្លួួ�នឯងឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្មាា�នពេ�លណាា
ដែ�លពួួកគេ�មិិនបាានបំំពាានលើ�ើខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តើ�ើនរណាាមិិនស្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែក? តើ�ើនរណាាមិិនមាានអាារម្មមណ៍៍ស្ដាា�យក្រោ��ោយ?
ពិិភពចក្រ�វាាឡទាំំ�ងមូូលពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយទំំនួួញសោ�ោក ...
ពេ�ញដោ�ោយសម្លេ�េងត្រេ�េកអរ ... និិងសម្លេ�េងសើ�ើចក្អាា�កក្អាា�យ...។
ឱក្ដីី�អំំណរដែ�លគ្មាា�នអ្វីី�ប្រៀ��ៀបបាាន ... ឱក្ដីី�អំំណរដែ�លគ្មាា�នអ្វីី�ប្រៀ��ៀបស្មើ�ើ�...។
ភ្លៀ�ៀ�ងកំំពុុងរលឹឹមតិិចៗ ... ព្រិ�ិលក៏៏កំំពុុងធ្លាា�ក់់មកទាំំ�ងដុំំ�ៗយ៉ាា�ងក្រា�ាស់់...។
នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស ទុុក្ខខព្រួ�ួយ និិងអំំណរ កំំពុុងលាាយឡំំគ្នាា� ... អ្ននកខ្លះះ�កំំពុុងសើ�ើច
ក្អាា�កក្អាា�យ ...
អ្ននកខ្លះះ�កំំពុុងយំំខ្សឹឹ�កខ្សួួ�ល ... ហើ�ើយអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតកំំពុុងអបអរ...។
មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ហាាក់់ដូច
ូ ជាាភ្លេ�េចហើ�ើយថាា ... នេះ�ះគឺឺជាារដូូវផ្កាា�រីក
ី ដែ�លសម្បូូ�រទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង
និិងពពក
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ជាារដូូវក្ដៅ�ៅ�ដែ�លសម្បូូ�រផ្កាា�រីីក ជាាសរទរដូូវដែ�លប្រ�មូូលផលបាានច្រើ�ើ�ន
ឬជាារដូូវលំំហើ�ើយដែ�លត្រ�ជាាក់់ដូូចជាាកំំណកសន្សើ�ើ�ម និិងទឹឹកកក គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
ដឹឹងឡើ�ើយ...។
នៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ ពពកកំំពុុងរសាាត់់ ហើ�ើយនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មហាាសមុុទ្រ�ឡើ�ើងកករ។
ពួួកកូូនប្រុ�ុសគ្រ�វីីដៃ�របស់់ពួួកគេ� ... បណ្ដាា�ជនក៏៏កម្រើ�ើ�កជើ�ើងរបស់់ខ្លួួ�នរាំំ�...។
ទេ�វតាាកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ ... ទេ�វតាាកំំពុុងឃ្វាា�លចៀ�ៀម...។
មនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីទាំំ�ងអស់់ញាាប់់ដៃ�ញាាប់់ជើ�ើង ហើ�ើយអ្វីីៗ
� ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
ក៏៏ពហុុគុុណឡើ�ើងដែ�រ។

ជំំពូក
ូ ទីី ១២៖ ព្រះ�ះបន្ទូូល
� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅកាាន់់
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

នៅ�ៅពេ�លដែ�លពន្លឺឺ�ចេ�ញពីីទិិសខាាងកើ�ើត ក៏៏ជាាពេ�លវេេលាាដ៏៏ប្រា�ាកដដែ�លខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម
បញ្ចចញព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ�ផងដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�របញ្ចេ�េញពន្លឺឺ� នោះ�ះ�
សាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលនឹឹងត្រូ�ូវបំំភ្លឺឺ� ហើ�ើយកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់តាារាានិិករ
ទាំំ�ងអស់់។ ពូូជសាាសន៍៍មនុុស្សសទាំំ�ងមូូល ប្រៀ��ៀបដូូចជាាត្រូ�ូវបាានរើើ�សចេ�ញអ៊ីី�ចឹឹង។
នៅ�ៅក្រោ��ោមរស្មីី�ដែ�លរះ�មកពីីទិិសខាាងកើ�ើត មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្តែ�ែង
នៅ�ៅក្នុុ�ងសណ្ឋាា�នដើ�ើមរបស់់ពួួកគេ� ភ្នែ�ែករបស់់ពួួកគេ�ស្រ�វាំំ�ងមិិនដឹឹងថាាត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី�នោះ�ះ�ទេ�
ហើ�ើយក៏៏មិិនដឹឹងវិិធីី ដើ�ើម្បីី�លាាក់់បាំំ�ងសណ្ឋាា�នដ៏៏កខ្វវក់់របស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ�ដែ�រ។ ពួួកគេ�ក៏៏
ដូូចទៅ�ៅនឹឹងសត្វវដែ�លរួួចពីីពន្លឺឺ�របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយជ្រ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងល្អាា�ងភ្នំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� អាាចលាាក់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ខ្ញុំំ��បាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
វង្វេ�េងស្មាា�រតីី ដោ�ោយគ្រ�ប់់គ្នាា�កំំពុុងរង់់ចាំំ� គ្រ�ប់់គ្នាា�កំំពុុងសម្លឹឹ�ងមើ�ើល។ ជាាមួួយនឹឹងកាារ
មកដល់់នៃ�ពន្លឺឺ�របស់់ខ្ញុំំ� គ្រ�ប់់គ្នាា�រីីករាាយនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃកំំណើ�ើតរបស់់ពួួកគេ� ព្រ�មជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ
គ្រ�ប់់គ្នាា�ក៏៏ដាាក់់បណ្តាា�សាាចំំពោះ�ះ�ថ្ងៃ�ៃកំំណើ�ើតរបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។ អាារម្មមណ៍៍ច្រ�បូូកច្រ�បល់់
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គឺឺមិិនអាាចបញ្ចេ�េញបាានទេ�។ ទឹឹកភ្នែ�ែកនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ទណ្ឌឌកម្មមខ្លួួ�ន បាានបង្កើ�ើ�តទៅ�ៅជាាទន្លេ�េ
ហើ�ើយបាានហូូរទៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងដែ�លកំំពុុងធ្លាា�ក់់ដោ�ោយបាាត់់ខ្លួួ�នមួួយរំំពេ�ច គ្មាា�នស្នាា�ម
ដាាននោះ�ះ�ទេ�។ ជាាថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀត ថ្ងៃ�ៃរបស់់ខ្ញុំំ�កាាន់់តែ�ចូូលមកកៀ�ៀកនឹឹងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ដោ�ោយដាាស់់ពូូជសាាសន៍៍មនុុស្សសម្តតងទៀ�ៀត ហើ�ើយប្រ�ទាានកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មថ្មីី�មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដល់់មនុុស្សសជាាតិិ។ បេះ�ះដូូងរបស់់ខ្ញុំំ��លោ�ោត ហើ�ើយភ្នំំ�ទាំំ�ងឡាាយលោ�ោតកញ្ឆេ�េង ទឹឹករាំំ�ដោ�ោយ
រីីករាាយ ហើ�ើយរលកទឹឹកបក់ផ្ទទប់
់ នឹ
់ ង
ឹ ផ្ទាំំ��ងថ្មម ទៅ�ៅតាាមចង្វាា�ក់់បេះ�ះដូង
ូ របស់់ខ្ញុំំ។
� វាាពិិបាាកនឹង
ឹ
ថ្លែ�ែងពីីអ្វីី�ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ�ណាាស់់។ ខ្ញុំំ��ចង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយរបស់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លកខ្វវក់់ ឆេះ�ះទៅ�ៅជាាផេះ�ះដោ�ោយកាារសម្លឹឹ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��ចង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយបុុត្រ�នៃ�កាារមិិនស្តាា�ប់់
បង្គាា�ប់់វិិនាាសចេ�ញពីីមុុខព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយមិិនឲ្យយមាាននៅ�ៅតទៅ�ៅទៀ�ៀតទេ�។ ខ្ញុំំ��
មិិនត្រឹ�ឹមតែ�បង្កើ�ើ�តកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មថ្មីី�មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងកន្លែ�ែងដែ�លនាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម
រស់់នៅ�ៅនោះ�ះ�ទេ� ខ្ញុំំ��ថែ�មទាំំ�ងចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាារថ្មីី�នៅ�ៅលើ�ើសាាកលលោ�ោកផងដែ�រ។ មិិនយូូរ
នោះ�ះ�ទេ� នគរនាានាានៃ�ផែ�នដីីនេះ�ះនឹឹងក្លាា�យជាានគររបស់់ខ្ញុំំ�។ មិិនយូូរនោះ�ះ�ទេ� នរគរនាានាា
នៃ�ផែ�នដីីនេះ�ះនឹឹងបាាត់់បង់់ជាារៀ�ៀងរហូូតព្រោះ��ះ�តែ�នគររបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��បាានទទួួល
ជ័័យជម្នះះ�រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��បាានត្រ�ឡប់់មកវិិញដោ�ោយជ័័យជម្នះះ�។
នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម ហត់់នឿ�ឿយក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�មធ្យោ�ោ�បាាយបោ�ោកប្រា�ាស់់ដើ�ើម្បីី�រំំខាាន
ដល់់ផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយរំំពឹឹងថាានឹឹងលុុបបំំបាាត់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចបាាក់់ទឹឹកចិិត្តតដោ�ោយសាារតែ�យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�របោ�ោកប្រា�ាស់់របស់់វាាឬទេ�? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាច
ភ័័យខ្លាា�ច រហូូតដល់់បាាត់់បង់់ភាាពជឿ�ឿជាាក់់ដោ�ោយសាារតែ�កាារគំំរាាមកំំហែ�ងរបស់់វាាឬទេ�?
មិិនដែ�លមាានភាាវៈ�ណាាមួួយទាំំ�ងនៅ�ៅលើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌៌ ទាំំ�ងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដែ�លខ្ញុំំ��មិិនបាាន
ក្តាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងបាាតព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ តើ�ើពិិតប៉ុុ�នណាាទៅ�ៅ ដែ�លនាាគដ៏៏ធំមាានសម្បុុ
ំ
រ�
ក្រ�ហមប្រើ�ើ�ស្នៀ�ៀ�តនេះ�ះដើ�ើម្បីី�គ្រឿ��ឿងបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាវត្ថុុ�មួួយដែ�ល
ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ខ្ញុំំ��គ្រ�ប់់គ្រ�ងទេ�ឬអីី?
អំំឡុុងពេ�ល នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមនុុស្សស ក្រោ��ោម
កាារដឹឹកនាំំ�របស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិបាានមកដល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដោ�ោយមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន ហើ�ើយបាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សម្រា�ាប់់វិិធីីដែ�លត្រូ�ូវដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លនៅ�ៅខាាងមុុខ
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់មាានតម្រុ�ុយ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដឹឹង ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់មាានសញ្ញាា�ដែ�លអាាចប្រា�ាប់់ពីីទិិសដៅ�ៅដែ�លពួួកគេ�ដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វនោះ�ះ�ទេ�។
មាានតែ�តាាមរយៈៈព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្តាា�ដែ�លកំំពុុងឃ្លាំំ��មើ�ើលពួួកគេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
មនុុស្សសម្នាា�ក់់អាាចដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វរហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់បាាន។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារដឹឹកនាំំ�
របស់់ផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�រនៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបមនុុស្សសនឹឹងអាាចឆ្លលងកាាត់់ទ្វាា�រដែ�លនាំំ�
ទៅ�ៅរកនគររបស់់ខ្ញុំំ��បាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដែ�លបាានឃើ�ើញផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�រនៅ�ៅ
ទិិសខាាងកើ�ើត មិិនដែ�លមាាននរណាាម្នាា�ក់់បាានឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើអ្ននក
ដែ�លបាានឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងចេ�ញពីីបល្ល័័�ង្កករបស់់ខ្ញុំំ�តិិចប៉ុុ�នណាា? តាាមពិិត តាំំ�ងពីីសម័័យ
បុុរាាណ គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់បាានចូូលមកទាាក់់ទងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយរាាងកាាយរបស់់
ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ មាានតែ�បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ពេ�លនេះ�ះ ដែ�លខ្ញុំំ��បាានយាាងមកក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក
ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសមាានឱកាាសបាានឃើ�ើញខ្ញុំំ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទោះ�ះ�បីីជាាពេ�លនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ មនុុស្សស
នៅ�ៅតែ�មិិនស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� គេ�បាានត្រឹ�ឹមតែ�សម្លឹឹ�ងមើ�ើលព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ឮ
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�មិិនយល់់ពីីអត្ថថន័័យរបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់គឺបែ�បនេះ�ះ
ឺ
។ ក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិន
ិ
មាានមោ�ោទនភាាពខ្លាំំ��ងទេ�ឬ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�? ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកមិិន
មាានអាារម្មមណ៍៍អៀ�ៀនខ្មាា�ស ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកមិិនស្គាា�ល់ខ្ញុំំ
់ ��ទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ��យាាងនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សស ហើ�ើយខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម
ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានយាាងចុះះ�មកពិិភពរបស់់មនុុស្សស។ គោ�ោលបំំណងរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចមើ�ើលសាាច់់ឈាាមរបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ� សំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សស
ស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ�។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត តាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹង
កាាត់់ទោ�ោសមនុុស្សសដោ�ោយសាារបាាបរបស់់ពួួកគេ�។

តាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សស

របស់់ខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ��នឹឹងយកឈ្នះះ�នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម ហើ�ើយបំំផ្លាា�ញជម្រ�ករបស់់វាាឲ្យយ
វិិនាាសសាាបសូូន្យយ។
64

ជំំពូូកទីី ១២៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មាានចំំនួួនច្រើ�ើ�នដូូចជាាផ្កាា�យក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��
ស្គាា�ល់់ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់ច្បាាស់់ដូូចបាាតដៃ�របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសដែ�ល
«ស្រ�ឡាាញ់់» ខ្ញុំំ�� ច្រើ�ើ�នដូូចជាាខ្សាាច់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសមុុទ្រ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មាានតែ�មួួយចំំនួួនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លខ្ញុំំ��ជ្រើ�ើ�សរើើស
� ៖ មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លតាាមរកពន្លឺឺ�ដ៏៏ភ្លឺឺ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដោ�ោយមិិនរាាប់់បញ្ចូូល
�
នឹឹងអស់់អ្ននកដែ�ល «ស្រ�ឡាាញ់់» ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��មិិនប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណមនុុស្សសលើ�ើស ហើ�ើយ
ខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណមនុុស្សសមិិនដល់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��ទាាមទាារពីីមនុុស្សស
ដោ�ោយផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើបុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈពីីធម្មមជាាតិិរបស់់គេ� ដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវកាារគឺឺ
ប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរកខ្ញុំំ��ដោ�ោយស្មោះ�ះ��អស់់ពីីចិិត្តត ដែ�លខ្ញុំំ��អាាចសម្រេ�េចគោ�ោលដៅ�ៅ
របស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សសបាាន។ មាានសត្វវព្រៃ�ៃដ៏៏សាាហាាវជាាច្រើ�ើ�នរាាប់់មិិនអស់់
នៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្ដ្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��ពួួកវាាទាំំ�ងអស់់ស្លូូ�តដូូចសត្វវចៀ�ៀម។ មាាន
អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងរាាប់់មិិនអស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមរលកទឹឹក ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកវាាបង្ហាា�ញខ្លួួ�នរបស់់វាាដល់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ង
ច្បាាស់់ ដូូចរបស់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�លមាាននៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីដែ�រ។ នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ខាាងលើ�ើ គឺឺជាា
នគរដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចទៅ�ៅដល់់បាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��យាាងនៅ�ៅលើ�ើនគរដែ�លមិិនអាាចចូូល
ទៅ�ៅដល់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�បាានដោ�ោយសេ�រីី។ មនុុស្សសមិិនដែ�លស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
គេ�ត្រឹ�ឹមតែ�មើ�ើលឃើ�ើញខ្ញុំំ��នៅ�ៅពិិភពនៃ�ភាាពងងឹឹតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពដូូចនេះ�ះទេ�ឬ? វាាគឺឺជាាពេ�លដែ�លកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់នាាគដ៏៏ធំំមាាន
សម្បុុ�រក្រ�ហមកំំពុុងមាានកម្រោ��ោលខ្លាំំ��ងបំំផុុត ដែ�លខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សាាច់់ឈាាមដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លនាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមបង្ហាា�ញសណ្ឋាា�នពិិតរបស់់
វាាជាាលើ�ើកដំំបូូង នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នាំំ�ទីីបន្ទាា�ល់់ទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាាន
យាាងនៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វរបស់់មនុុស្សស គ្មាា�នភាាវៈ�ណាាមួួយ ឬមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់បាានភ្ញាា�ក់់ដឹឹងខ្លួួ�ន
នោះ�ះ�ទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��យាាងមកយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភព
មនុុស្សស នោះ�ះ�គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដឹឹងនោះ�ះ�ទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ� មនុុស្សសដឹឹងខ្លួួ�ន ហើ�ើយភ្ញាា�ក់់ពីីកាារយល់់
សប្តិិ�របស់់ពួួកគេ� ដោ�ោយព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងដែ�លឮដូូចផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�ររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយចាាប់់ពីី
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពេ�លនេះ�ះ ពួួកគេ�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ខ្ញុំំ�។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
រាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ��បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាារថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀត។ តាាមរយៈៈកាារនិិយាាយថាា កិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីមិិនទាាន់់បញ្ចចប់់ គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញថាា រាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�ល
ខ្ញុំំ��បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាមួួយ មិិនមែ�នជាាអស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ� ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ជ្រើ�ើ�សរើើ�សមួួយចំំនួួនចេ�ញពីី
ពួួកគេ�។ ដោ�ោយសាារភស្តុុ�តាាងនេះ�ះ វាាបញ្ជាា�ក់់យ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា ខ្ញុំំ��មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយរាាស្ត្រ�រ
របស់់ខ្ញុំំ��ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ� ខ្ញុំំ��ថែ�មទាំំ�ងលាាងជម្រះ�ះ
ពួួកគេ�ថែ�មទៀ�ៀតផង។ ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពតឹឹងរឹឹងនៃ�បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ� ទើ�ើបមនុុស្សស
ច្រើ�ើ�នណាាស់់ នៅ�ៅតែ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ� ងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ នៃ�កាារដែ�លកំំ ពុុ ងត្រូ�ូ វបាានខ្ញុំំ��ផាាត់់ចោ�ោល។
លុះះ�ត្រា�ាតែ�អ្ននកព្យាាយាាមប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�ជាាមួួយខ្លួួ�នឯង និិងយកឈ្នះះ�
ខ្លួួ�នឯង។ លុះះ�ត្រា�ាតែ�អ្ននកធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� អ្ននកនឹឹងប្រា�ាកដជាាក្លាា�យជាាវត្ថុុ�មួួយ
ដែ�លខ្ញុំំ��ស្អអប់់ និិងបដិិសេ�ធ ដោ�ោយត្រូ�ូវបោះ�ះ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�ននរក ដែ�លជាាកន្លែ�ែងមិិន
អាាចរត់់គេ�ចបាាន ដូូចជាាប៉ុុ�លបាានទទួួលកាារវាាយផ្ចាា�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះហស្តតរបស់់ខ្ញុំំ�
អ៊ីី�ចឹឹង។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�រើើ�សបាានអ្វីី�ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ឬទេ�? ដូូចពីីមុុនអ៊ីី�ចឹឹង វាាគឺឺជាា
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��ដើ�ើម្បីី�លាាងសម្អាា�តក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដើ�ើម្បីី�បន្តតធ្វើ�ើ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សស
ដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវកាារ ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លស្អាា�ត និិងបរិិសុុទ្ធធគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង។ ខ្ញុំំ��
នឹឹងធ្វើ�ើ�វិិហាាររបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ភ្លឺឺ�ផ្លេ�េកៗដោ�ោយពណ៌៌ឥន្ទទធនូូនោះ�ះ�ទេ� ថែ�មទាំំ�ង
នៅ�ៅផ្នែ�ែកខាាងក្នុុ�ងស្អាា�តគ្មាា�នស្នាា�មបន្តិិ�ចឡើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយស៊ីី�នឹឹងផ្នែ�ែកខាាងក្រៅ��ៅ។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
វត្តតមាានរបស់់ខ្ញុំំ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទាំំ�ងអស់់ គួួរតែ�គិិតឡើ�ើងវិិញអំំពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
អតីីតកាាល ហើ�ើយសម្រេ�េចចិិត្តតថាាតើ�ើសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកអាាចសម្រេ�េចចិិត្តតថ្វាា�យសេ�ចក្តីី�
ពេ�ញចិិត្តតដ៏៏ល្អអឥតខ្ចោះ�ះ��នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��បាានដែ�រឬទេ�?
មនុុស្សសមិិនគ្រា�ាន់់តែ�មិិនស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ� លើ�ើសពីីនេះ�ះ
គេ�បរាាជ័័យក្នុុ�ងកាារយល់់ខ្លួួ�នឯង ដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរាាងកាាយបែ�បសាាច់់ឈាាម។ អស់់
រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� មនស្សសបាាននិិងកំំពុុងបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តខ្ញុំំ�� ដោ�ោយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
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ជំំពូូកទីី ១២៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

ដូូចជាាភ្ញៀ�ៀ�វម្នាា�ក់់មកពីីក្រៅ��ៅ។ ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាារណាាស់់ ពួួកគេ�បាានបិិទទ្វាា�រដោ�ោយ
ទុុកខ្ញុំំ��នៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅ «ទ្វាា�រចូូលទៅ�ៅកាាន់់ផ្ទះះ�របស់់គេ�»។ ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាារណាាស់់
ដោ�ោយឈរនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� ពួួកគេ�មិិនបាានគោ�ោរពខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើក
ច្រើ�ើ�នសាារណាាស់់ ពួួកគេ�បាានបដិិសេ�ធមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដទៃ�
ទៀ�ៀត។ ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាារណាាស់់ ពួួកគេ�បាានបដិិសេ�ធខ្ញុំំ��នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអាារក្សស
ហើ�ើយជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាារណាាស់់ ពួួកគេ�វាាយប្រ�ហាារខ្ញុំំ�� ដោ�ោយមាាត់់ដ៏៏បេះ�ះបួួយ
របស់់ពួួកគេ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាា ខ្ញុំំ��មិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យរបស់់
មនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនសួួរដេ�ញដោ�ោល ដោ�ោយសាារតែ�កាារមិិនស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់
គេ�នោះ�ះ�ដែ�រ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ� គឺឺប្រើ�ើ�ថ្នាំំ��ចំំពោះ�ះ�ជំំងឺឺរបស់់គេ� ដើ�ើម្បីី�ព្យាាបាាល
ជំំងឺឺរបស់់គេ�ដែ�លមិិនអាាចព្យាាបាាលបាាន ដោ�ោយហេ�តុុនោះ�ះ� ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ទទួួល
បាានសុុខភាាពឡើ�ើងវិិញ ហើ�ើយទើ�ើបគេ�អាាចស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��បាាន។ តើ�ើគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�
មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាាររស់់រាានមាានជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស និិងមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�
ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាារប្រ�ទាានឱកាាសមួួយក្នុុ�ងជីីវិិត ដល់់មនុុស្សស ទេ�ឬអីី? ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើក
ច្រើ�ើ�នសាារ ដែ�លខ្ញុំំ��បាានយាាងមកកាាន់់ពិិភពរបស់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��បាាន
មកក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ទើ�ើបមនុុស្សសមិិនបាានយកចិិត្តតទុុកដាាក់់
ណាាមួួយចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ម្នាា�ក់់ៗបាានធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ដែ�លគេ�
គិិតថាាសមគួួរ ហើ�ើយស្វែ�ែងរកច្រ�កចេ�ញសម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នឯង។ ពួួកគេ�ដឹឹងតិិចតួួច ថាាគ្រ�ប់់ផ្លូូ�វ
នីីមួួយៗនៅ�ៅខាាងក្រោ��ោមស្ថាា�នសួួគ៌៌ គឺឺត្រូ�ូវស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ខ្ញុំំ�! តើ�ើនរណាា
ម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហ៊ាា�នទទួួលយកកាារមិិនសប្បាាយចិិត្តតដាាក់់ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់
ពួួកគេ�នោះ�ះ�? តើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកហ៊ាា�នតែ�បន្តិិ�ច ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឈាានដល់់កិិច្ចច
ព្រ�មព្រៀ��ៀងមួួយនោះ�ះ�? ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�បាាននិិងកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងស្ងាា�ត់់ស្ងៀ�ៀ�ម
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺតែ�ប៉ុុ�ណ្ណឹឹ�ងទេ�។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ�

ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនបាានអាាណិិតអាាសូូរចំំពោះ�ះ�ភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យរបស់់

មនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងភ័័យខ្លាា�ចលោះ�ះ�ព្រ�លឹឹង ដោ�ោយសាារតែ�កាារ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ� តែ�មួួយមុុខប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ជាាលទ្ធធផល គេ�ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹង។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��បាានបន្ទាា�បខ្លួួ�ន ហើ�ើយបាានលាាក់់ខ្លួួ�នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
មនុុស្សសបាានរត់់គេ�ចចេ�ញពីីមហន្តតរាាយ បាានជួួបកាារសង្គ្រោះ��ះ��ពីីកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ�
ហើ�ើយដោ�ោយវិិធីីនេះ�ះ ទើ�ើបមនុុស្សសបាានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ដោ�ោយពិិចាារណាា
ដល់់កាារលំំបាាកទម្រាំ�ំ�តែ�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនគួួរស្រ�ឡាាញ់់
របស់់ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែកដែ�លនៅ�ៅតែ�មកទៀ�ៀត បាានយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច?
ថ្ងៃ�ៃទីី០៨ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��១៩៩២

ចូូរអរសប្បាាយ ម្នាា�លជនទាំំ�ងឡាាយអើ�ើយ!
នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ខ្ញុំំ� មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញពន្លឺឺ�ម្តតងទៀ�ៀត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
មនុុស្សសស្វែ�ែងរកអ្វីីៗ
� ដែ�លពួួកគេ�រីីករាាយ។ ខ្ញុំំ��បាានយាាងមកពីីទិស
ិ ខាាងកើ�ើត ខ្ញុំំ��ចេ�ញមក
ពីីទិិសខាាងកើ�ើត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�បញ្ចេ�េ
�
ញពន្លឺឺ�ឡើ�ើង នោះ�ះ�ជាាតិិសាាសន៍៍
ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានបំំភ្លឺឺ� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវបាាននាំំ�មកនៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ� មិិនមែ�នអ្វី�មួ
ី ួយនៅ�ៅក្នុុ�ង
ភាាពងងឹឹតឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះ ជីីវិិតដែ�លរាាស្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រស់់នៅ�ៅជាាមួួយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមាានសេ�ចក្តី�សុ
ី ុខមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់បាាន។ ទឹឹករាំំ�ដោ�ោយអំំណរក្នុុ�ងជីីវិិត
ដ៏៏មាានព្រះ�ះពររបស់់មនុុស្សស ភ្នំំ�រីីករាាយជាាមួួយមនុុស្សសដែ�លជាាភាាពបរិិបូូរណ៍៍របស់់ខ្ញុំំ�។
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់តស៊ូ�ូ ធ្វើ�កា
�ើ ារយ៉ាា�ងប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង ដោ�ោយបង្ហាា�ញភក្តីីភា
� ាពរបស់់ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅក្នុុ�ង
នគររបស់់ខ្ញុំំ។
� នៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះ កាារបះះបោ�ោរលែ�ងមាានតទៅ�ៅទៀ�ៀតហើ�ើយ កាារទាាស់់ទទឹង
ឹ ក៏៏
លែ�ងមាានទៀ�ៀតដែ�រ។ ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីីពឹង
ឹ អាាស្រ័�័យគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ខ្ញុំំ��និង
ិ មនុុស្សស
ចូូលមកជិិតគ្នាា�ដោ�ោយអាារម្មមណ៍៍ដ៏ជ្រា�ាលជ្រៅ
៏
��ៅ ដោ�ោយផ្អែ�ែកខ្ននងដាាក់់គ្នាា� តាាមរយៈៈសុុភមង្គគល
ដ៏៏ផ្អែ�ែមល្ហែ�ែមរបស់់ជីីវិិត...។ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជីីវិិតរបស់់ខ្ញុំំ�នៅ� �ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ជាា
ផ្លូូ�វកាារ។ កាាររំំខាានរបស់់សាាតាំំ�ងលែ�ងមាានតទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយមនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទីី
សម្រា�ាក។ ទូូទាំំ�ងសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល រាាស្ត្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសិិរីីល្អអ
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ចូូរអរសប្បាាយ ម្នាា�លជនទាំំ�ងឡាាយអើ�ើយ!

របស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយទទួួលព្រះ�ះពរមិិនអាាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបបាាន មិិនដូូចជាាមនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាមនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ៅជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់បាានឆ្លលងកាាត់់សេ�ចក្តី�ពុ
ី ុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយបាានផឹឹកភាាពល្វីី�ងជូូរចត់់
និិងភាាពផ្អែ�ែមល្ហែ�ែមនៃ�ជីីវិិតរហូូតទាាល់់តែ�អស់់។ ពេ�លនេះ�ះ តើ�ើបុុគ្គគលម្នាា�ក់់អាាចមិិនអរ
សប្បាាយក្នុុ�ងកាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ខ្ញុំំ� បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើបុុគ្គគលម្នាា�ក់់អាាច
រំំលងពេ�លវេេលាាដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយបណ្តោ�ោ�យឲ្យយវាាកន្លលងទៅ�ៅបាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច
កើ�ើត? ម្នាា�លបណ្ដាា�ជនទាំំ�ងឡាាយអើ�ើយ! ចូូរច្រៀ��ៀងចម្រៀ��ៀងនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយរាំំ�
ដោ�ោយក្តីីអំ
� ណ
ំ រដើ�ើម្បីី�ខ្ញុំំ!� ចូូរលើ�ើកចិិត្តតដ៏ស្មោះ�ះ�
៏
�ស្ម័័�គ្រ�របស់់អ្ននកឡើ�ង
ើ ហើ�ើយថ្វាា�យវាាមកខ្ញុំំ�!� ចូូរ
ទូូងស្គគររបស់់អ្ននក ហើ�ើយលេ�ងយ៉ាា�ងរីីករាាយដើ�ើម្បីី�ខ្ញុំំ!� ខ្ញុំំ��បញ្ចេ�េញសេ�ចក្តីីអំ
� ណ
ំ ររបស់់ខ្ញុំំ�ទៅ� �ៅ
ទូូទាំំ�ងសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល! ខ្ញុំំ��បើ�ើកសម្តែ�ែងព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រដ៏រុ៏ ង
ុ រឿ�ឿងរបស់់ខ្ញុំំ�ចំ
� ពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សស! ខ្ញុំំ��
នឹឹងស្រែ��កដោ�ោយសម្លេ�េងយ៉ាា�ងឮ! ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ទៅ�ៅហួួសពីសា
ី ាកលលោ�ោក! ខ្ញុំំ��សោ�ោយរាាជ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ង
មនុុស្សសរួួចហើ�ើយ! ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បាានមនុុស្សសលើ�ើកតម្កើ�ើ�ង! ខ្ញុំំ�រ� សាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទៃ�ៃមេ�ឃពណ៌៌ខៀ�ៀវនៅ�ៅ
ខាាងលើ�ើ ហើ�ើយមនុុស្សសដើ�រើ ជាាមួួយខ្ញុំំ�។
� ខ្ញុំំ��យាាងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ហើ�ើយរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�
នៅ�ៅជុំំ�វិិញខ្ញុំំ�!� ចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសសប្បាាយរីីករាាយ ចម្រៀ��ៀងរបស់់ពួកគេ
ួ �អង្រួ�ួនសាាកលលោ�ោក
ដោ�ោយបន្ទទរស្ថាា�នសួួគ៌៌! សាាកលលោ�ោកលែ�ងគ្រ�បដណ្តតប់់ដោ�ោយអ័័ព្ទទតទៅ�ៅទៀ�ៀតហើ�ើយ
លែ�ងមាានភក់់ជ្រាំ�ំ�តទៅ�ៅទៀ�ៀត និិងលែ�ងមាានគំំនរសំំរាាមតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ឱមនុុស្សសបរិិសុុទ្ធធ
នៃ�សាាកលលោ�ោកអើ�ើយ! នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យរបស់់ខ្ញុំំ� អ្ននកបង្ហាា�ញទឹឹកមុខពិ
ុ ត
ិ របស់់
អ្ននក។ អ្ននកមិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លគ្រ�ប់់ដណ្តតប់់ដោ�ោយភាាពកខ្វវក់់នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាពួួក
បរិិសុទ្ធ
ុ ដែធ �លបរិិសុទ្ធ
ុ ដូ
ធ ចកែ�
ូ
វចរណៃ� អ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ជាាមនុុស្សសជាាទីីស្រ�ឡាាញ់់របស់់ខ្ញុំំ� អ្ននក
ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ជាាក្តីីអំ
� ណ
ំ ររបស់់ខ្ញុំំ!� របស់់សព្វវសាារពើ�ើបាានត្រ�ឡប់់ជាាមាានជីីវិត
ិ ! ពួួកបរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ ធ
ទាំំ�ងអស់់បាានត្រ�ឡប់់មកបម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ�នៅ� �ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដោ�ោយចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារឱបក្រ�សោ�ោបដ៏៏
កក់់ក្តៅ�ៅ�របស់់ខ្ញុំំ� លែ�ងយំំ លែ�ងព្រួ�ួយបាារម្ភភតទៅ�ៅទៀ�ៀតហើ�ើយ ដោ�ោយថ្វាា�យខ្លួួ�នចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
ត្រ�ឡប់់មកដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកំណើ�ើត
ំ
របស់់ពួកគេ
ួ � ពួួកគេ�នឹឹងស្រ�ឡាាញ់់
ខ្ញុំំ��ដោ�ោយគ្មាា�នទីបញ្ចចប់
ី
!់ ភាាពអស់់កល្បបទាំំ�ងអស់់មិន
ិ ដែ�លផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� ឡើ�ើយ! ឯណាាទៅ�ៅក្តីី�ទុក្ខ
ុ ខ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រួ�យ
ួ ! ឯណាាទៅ�ៅទឹឹកភ្នែ�ែក! ឯណាាទៅ�ៅសាាច់់ឈាាម! ផែ�នដីីកន្លលងផុុតទៅ�ៅ ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្ថាា�នសួួគ៌៌
ស្ថិិ�តនៅ�ៅអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ ខ្ញុំំ��លេ�ចមកចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងខ្ញុំំ�។
� ជីីវិតនេះ�ះ
ិ
ភាាពស្រ�ស់់បំព្រំ �ងនេះ�ះ ចាាប់់ពីពេី �លដែ�លមិិនអាាចបំំភ្លេ�េចបាាន
នេះ�ះ រហូូតដល់ចុ
់ ង
ុ បញ្ចចប់់ នឹឹងមិិនផ្លា�ស់
ា ប្តូូ
់ រ� ឡើ�យ
ើ ។ នេះ�ះគឺឺជាាជីីវិត
ិ នៃ�នគរព្រះ�ះ។

ជំំពូក
ូ ទីី ២៦៖ ព្រះ�ះបន្ទូូល
� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅកាាន់់
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

តើ�ើនរណាាបាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើនរណាាបាានក្រោ��ោកឈរឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�
ខ្ញុំំ��? តើ�ើនរណាាបាានរងទុុក្ខខជំំនួួសខ្ញុំំ�? តើ�ើនរណាាបាានសន្យាាដោ�ោយសម្ដីី�របស់់គេ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��? តើ�ើនរណាាបាានដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��មកទល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�មិិនទាាន់់មាានចិិត្តតអើ�ើពើ�ើ?
ហេ�តុុអ្វីក៏
ី� ម
៏ នុុស្សសទាំំ�ងអស់់សោះ�ះ�កក្រោះ��ះ� និិងគ្មាា�នមេ�ត្តាា�បែ�បនេះ�ះ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សស
លោ�ោកបោះ�ះ�បង់់ខ្ញុំំ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សសលោ�ោកធុុញទ្រា�ាន់់នឹឹងខ្ញុំំ��? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគ្មាា�ន
ភាាពកក់់ក្ដៅ�ៅ�នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមនុុស្សសដូូច្នេះ�ះ�? កាាលនៅ�ៅក្រុ�ុងស៊ីី�យ៉ូូ�ន ខ្ញុំំ��បាានភ្លលក់់ភាាពកក់់ក្ដៅ�ៅ�
ដែ�លនៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយកាាលនៅ�ៅស៊ីី�យ៉ូូ�ន ខ្ញុំំ��បាានរីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះពរដែ�លនៅ�ៅឯ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌។ ខ្ញុំំ��បាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោកម្ដដងទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��បាានភ្លលក់់ភាាពល្វីី�ង
ជូូរចត់់នៃ�ពិិភពលោ�ោក

ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានឃើ�ើញសភាាពខុុសៗគ្នាា�ដែ�លមាានក្នុុ�ងចំំណោ�ោម

មនុុស្សសលោ�ោក ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ�។ មនុុស្សសបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន
ដូូចខ្ញុំំ��បាាន «ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ» ដែ�រ ហើ�ើយមាានតែ�តាាមវិិធីីនេះ�ះទេ� ទើ�ើបគេ�បាានឈាានមកដល់់
បច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ខ្ញុំំ��មិិនតម្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ខ្ញុំំ��ទេ� ហើ�ើយ
ខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនទាាមទាារឲ្យយគេ�បង្កើ�ើ�នអ្វីី�មួួយសម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�ចង់់ឲ្យយគេ�អាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
តាាមផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� មិិនមែ�នមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ខ្ញុំំ� ឬធ្វើ�ើ�ជាាសញ្ញាា�សម្គាា�ល់់នៃ�ភាាពអាាម៉ាា�ស់់
ដល់់ខ្ញុំំ��ទេ� តែ�ធ្វើ�ើ�ជាាបន្ទាា�ល់់ខ្ទទរខ្ទាា�រឲ្យយខ្ញុំំ��វិិញ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក ធ្លាា�ប់់មាាន
មនុុស្សសដែ�លបាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ� និិងបាានថ្វាា�យសិិរីីរុុងរឿ�ឿងដល់់ព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
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ជំំពូូកទីី ២៦៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

តើ�ើកាារអនុុវត្តត ឬ ចរិិតមាារយាាទរបស់់មនុុស្សស អាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយចិិត្តតខ្ញុំំ��ស្កកប់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើ
គេ�អាាចសម្រ�បនឹឹងចិិត្តតរបស់់ខ្ញុំំ� ឬផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ទាំំ�ងភ្នំំ� និិង
ប្រ�ភពទឹឹកនាានាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងផ្កាា� ស្មៅ�ៅ� និិងដើ�ើមឈើ�ើនាានាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�បង្ហាា�ញពីីស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ខ្ញុំំ� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងមាានវត្តតមាានសម្រា�ាប់់
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏មនុុស្សសមិិនអាាចសម្រេ�េចនូូវបទដ្ឋាា�ននៃ�សេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់់
របស់់ខ្ញុំំ��បាាន? តើ�ើនេះ�ះអាាចមកពីីភាាពតូូចតាាចដ៏៏តោ�ោកយ៉ាា�ករបស់់គេ�ដែ�រឬទេ�? អាាចមកពីី
កាារដែ�លខ្ញុំំ��លើ�ើកតម្កើ�ើ�ងគេ�ដែ�រឬទេ�? អាាចមកពីីខ្ញុំំ��ឃោ�ោរឃៅ�ៅដាាក់់គេ�ឬទេ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
មនុុស្សសតែ�ងតែ�ភ័័យខ្លាា�ចសេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់់របស់់ខ្ញុំំ�? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបណ្ដាា�ជន
ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកស្ដាា�ប់់តែ�សូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� តែ�មិិនចង់់ឃើ�ើញ
ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�? អ្ននកសម្លឹឹ�ងរកតែ�បន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយមិិនផ្គូូ�ផ្គគងបន្ទូូ�លនោះ�ះ�ទៅ�ៅនឹឹង
វិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ�? ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏អ្ននកញែ�កខ្ញុំំ��ទុុកនៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ខាាងលើ�ើ និិងនៅ�ៅផែ�នដីី
ខាាងក្រោ��ោមដូូច្នេះ�ះ�? អាាចមកពីីកាាលដែ�លខ្ញុំំ��នៅ�ៅផែ�នដីី មិិនដូូចដែ�លខ្ញុំំ��នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ឬ?
អាាចមកពីីកាាលនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ខ្ញុំំ��មិិនអាាចយាាងចុះះ�មកផែ�នដីីឬ? អាាចមកពីីកាាលនៅ�ៅ
ផែ�នដីី ខ្ញុំំ��មិិនសមនឹឹងលើ�ើកឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ឬ? កាាលនៅ�ៅផែ�នដីី ខ្ញុំំ��ដូូចជាាសត្តតនិិករ
ដ៏៏តូូចទាាប

កាាលនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

ខ្ញុំំ��ប្រៀ��ៀបដូូចជាាសភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានលើ�ើកតម្កើ�ើ�ង

ហើ�ើយហាាក់់ដូូចជាាមាានអន្លលង់់ជ្រៅ��ៅមួួយនៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីី ដែ�លមិិនអាាច
ឆ្លលងកាាត់់បាាន។ ដោ�ោយឡែ�ក នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមនុុស្សស ពួួកគេ�ហាាក់់មិិនដឹឹងអំំពីីប្រ�ភពដើ�ើម
នៃ�រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�តែ�ងតែ�រត់់ទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ��វិិញ បន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ហាាក់់មាានតែ�
សូូរសៀ�ៀង ហើ�ើយគ្មាា�នន័័យអ្វីី�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ចំំណាាយកាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់
គេ�លើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយដាាក់់កាារសង្កេ�េតរបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់លើ�ើអាាកាារៈ�ខាាងក្រៅ��ៅ
របស់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ពើ�ើបប្រ�ទះះនឹឹងបរាាជ័័យ កាារខិិតខំំរបស់់គេ�គ្មាា�នផលផ្លែ�ែ
សោះ�ះ� ហើ�ើយផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវវាាយឲ្យយដួួលដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយមិិន
ហ៊ាា�នក្រោ��ោកឡើ�ើងវិិញម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។
ពេ�លខ្ញុំំ��ល្បបងលសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពិិតទេ� គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចថ្វាា�យគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លគេ�មាានទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ មនុុស្សស
នៅ�ៅបន្តតលាាក់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយបដិិសេ�ធមិិនព្រ�មបើ�ើកចំំហខ្លួួ�នគេ� ធ្វើ�ើ�ហាាក់់ដូូចជាាខ្ញុំំ��ហៀ�ៀបនឹឹង
បំំពាានចិិត្តតរបស់់គេ�អ៊ីី�ចឹឹង។ សូូម្បីី�តែ�យ៉ូូ�ប ក៏៏មិិនធ្លាា�ប់់ឈរមាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារល្បបងលរបស់់
លោ�ោកដែ�រ ក៏៏មិិនបាានបញ្ចេ�េញនូូវភាាពផ្អែ�ែមល្ហែ�ែម នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លកំំពុុងរងទុុក្ខខលំំបាាក
ដែ�រ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បង្កើ�ើ�តគន្លឹះះ��កម្សោ�ោ�យនៃ�ពណ៌៌បៃ�តង នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពកក់់ក្ដៅ�ៅ�នៃ�
និិទាាឃរដូូវ ពួួកគេ�មិិនដែ�លនៅ�ៅរក្សាាពណ៌៌បៃ�តងនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្យយល់់ត្រ�ជាាក់់នៃ�រដូូវរងាាទេ�។
មនុុស្សសមិិនអាាចសម្រេ�េចចេ�តនាារបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយប្រើ�ើ�កម្ពពស់់ដែ�លមាានស្បែ�ែកដណ្ដដប់់ឆ្អឹឹ�ង
របស់់គេ�បាានទេ�។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចធ្វើ�ើ�ជាាគំំរូូដល់់
អ្ននកដទៃ�បាានឡើ�ើយ ដ្បិិ�តមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ជាាទូូទៅ�ៅគឺឺសុុទ្ធធតែ�ដូូចគ្នាា� និិងមិិនខុុសគ្នាា�នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ពួួកគេ�មាានលក្ខខណៈៈខុុសពីគ្នាា�
ី តិិចតួច
ួ ណាាស់់។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�មូូលហេ�តុនេះ�ះ
ុ
សូូម្បីី�
មនុុស្សសសព្វវថ្ងៃ�ៃក៏៏នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់ដែ�រ។ លុះះ�ត្រា�ាតែ�ពេ�ល
ដែ�លកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ�ធ្លាា�ក់់មកលើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន ទើ�ើបពួួកគេ�
ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ� បន្ទាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយ
គ្មាា�នទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ� ឬបង្ខំំ�នរណាាម្នាា�ក់់សោះ�ះ�។ នេះ�ះជាាផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� វាាជាាចំំណុុចមួួយ
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺសម្ដែ�ែងចេ�ញមកឲ្យយច្បាាស់់ ហើ�ើយវាាជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ដឹឹង។
នៅ�ៅក្នុុ�ងនគរនេះ�ះ របស់់សព្វវសាារពើ�ើជាាច្រើ�ើ�ននៃ�សត្តតនិិករ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានជីីវិិតឡើ�ើងវិិញ
និិងទទួួលបាានអនុុភាាពជីីវិិតរបស់់គេ�មកវិិញដែ�រ។ ដោ�ោយសាារតែ�កាារប្រែ�ែប្រួ�ួលសភាាព
នៃ�ផែ�នដីី ព្រំ�ំដែ�នរវាាងទឹឹកដីីមួួយ និិងទឹឹកដីីមួួយទៀ�ៀត ក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ។ ខ្ញុំំ��បាាន
ថ្លែ�ែងទំំនាាយទុុកថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�នដីីផ្ដាា�ច់់ចេ�ញពីីដែ�នដីី ហើ�ើយដែ�នដីីរួួមគ្នាា�ជាាដែ�នដីី
នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងវាាយកម្ទេ�េចជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់ឲ្យយខ្ទេ�េចខ្ទីី�។ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹង
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ បាានជាាថ្មីី�ឡើ�ើងវិិញ ហើ�ើយបែ�ងចែ�កសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល
ម្ដដងទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ឲ្យយសកលលោ�ោកនេះ�ះមាានសណ្ដាា�ប់់ធ្នាា�ប់់ និិងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រអ្វីី�ៗ
ដែ�លចាាស់់ឲ្យយក្លាា�យជាាថ្មីី�វិិញ នេះ�ះគឺឺជាាផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លជាាតិិសាាសន៍៍ និិងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់លើ�ើផែ�នដីី ត្រ�ឡប់់មកនៅ�ៅ
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ចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កករបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងយកភាាពសម្បូូ�រសប្បាាយនៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយយកមក
ដាាក់់នៅ�ៅលើ�ើពិិភពរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អរព្រះ�ះគុុណដល់់ខ្ញុំំ� ដែ�លពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ
បាានពេ�ញដោ�ោយភាាពសម្បូូ�រសប្បាាយគ្មាា�នគូូរប្រៀ��ៀប។ តែ�ដរាាបណាាពិិភពលោ�ោកចាាស់់
នេះ�ះនៅ�ៅតែ�បន្តតមាានវត្តតមាាន នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងជះះសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ� មកលើ�ើជាាតិិសាាសន៍៍
ទាំំ�ងអម្បាាលម៉ាា�ន ខ្ញុំំ��នឹឹងចេ�ញបញ្ញញត្ដិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ�ពាាសពេ�ញសកលលោ�ោក ព្រ�មទាំំ�ង
ធ្វើ�ើ�កាារវាាយផ្ចាា�លដល់់មនុុស្សសណាា ដែ�លល្មើ�ើ�សនឹឹងបញ្ញញត្ដិិ�រដ្ឋឋបាាលទាំំ�ងនេះ�ះ៖
ពេ�លខ្ញុំំ��បែ�រព្រះ�ះភក្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោក ដើ�ើម្បីី�ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់ស្ដាា�ប់ឮ
់ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយពេ�លនោះ�ះ�គេ�មើ�ើលឃើ�ញ
ើ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់
ដែ�លខ្ញុំំ��បាានសាាងនៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក។ អស់់អ្ននកដែ�លបាានតាំំ�ងខ្លួួ�នទាាស់់ទទឹឹង
នឹឹងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� ពោ�ោលគឺឺ មនុុស្សសដែ�លទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងខ្ញុំំ��ដោ�ោយទង្វើ�ើ�
របស់់មនុុស្សស នឹឹងត្រូ�ូវនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��នឹឹងយកផ្កាា�យជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅ
លើ�ើមេ�ឃ រួួចធ្វើ�ើ�វាាឲ្យយថ្មីី�វិិញ ចូូរអរព្រះ�ះគុុណខ្ញុំំ�� ដ្បិិ�តព្រះ�ះអាាទិិត្យយនិិងព្រះ�ះចន្ទទ នឹឹងត្រូ�ូវបាាន
ស្អាា�ងឲ្យយថ្មីី�ឡើ�ើង ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃលែ�ងចាាស់់ដូូចពីីមុុន ហើ�ើយរបស់់សព្វវសាារពើ�ើជាាច្រើ�ើ�នអនេ�ក
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នឹឹងត្រូ�ូវបាានស្អាា�ងជាាថ្មីី�ឡើ�ើងវិិញដែ�រ។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនឹឹងបាានសម្រេ�េច
តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ ជាាតិិសាាសន៍៍ជាាច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោកនឹឹងត្រូ�ូវ
បែ�ងចែ�កជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយជំំនួួសដោ�ោយនគររបស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយប្រ�ជាាជាាតិិនាានាាលើ�ើ
ផែ�នដីីរលាាយបាាត់់ទៅ�ៅរហូូត ហើ�ើយជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់នឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាានគរមួួយ
ដែ�លថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ�� ប្រ�ជាាជាាតិិទាំំ�ងអស់់លើ�ើផែ�នដីីនឹឹងត្រូ�ូវវិិនាាស ហើ�ើយលែ�ងមាានវត្តតមាាន
ជាារៀ�ៀងរហូូត។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោក មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�
របស់់អាារក្សសនឹឹងត្រូ�ូវវិិនាាសសាាបសូូន្យយ នឹឹងត្រូ�ូវពិិកាារដោ�ោយភ្លើ�ើ�ងដ៏៏សន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ�របស់់ខ្ញុំំ�
ពោ�ោលគឺឺ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវក្លាា�យទៅ�ៅជាាផេះ�ះ លើ�ើកលែ�ងតែ�មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហូូរ
នេះ�ះតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពេ�លខ្ញុំំ��ដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នតាាមកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ខុុសៗគ្នាា�នោះ�ះ�
មនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកកាាន់់សាាសនាា នឹឹងត្រ�ឡប់់មកឯនគររបស់់ខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវបាាន
បង្ក្រា�ា�បដោ�ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ដ្បិិ�តពួួកគេ�នឹឹងបាានឃើ�ើញកាារមកដល់់របស់់ព្រះ�ះដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ
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ដោ�ោយយាាងគង់់លើ�ើដុំំ�ពពកស។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� នឹឹងត្រូ�ូវញែ�កទៅ�ៅតាាមជំំពូូករបស់់គេ�
ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយគេ�នឹឹងទទួួលកាារវាាយផ្ចាា�លសមទៅ�ៅនឹឹងទង្វើ�ើ�របស់់គេ�។ អស់់អ្ននកដែ�លបាាន
ក្រោ��ោកឡើ�ើងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� គេ�នឹឹងវិិនាាស ចំំណែ�កមនុុស្សសដែ�លពុំំ�មាានសកម្មមភាាពពាាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងខ្ញុំំ�� នោះ�ះ�គេ�នឹឹងបន្តតមាានវត្តតមាាននៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ពួួកកូូនប្រុ�ុស
និិងរាាស្ត្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�របៀ�ៀបដែ�លគេ�បំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន។ ខ្ញុំំ��នឹឹង
បើ�ើកសម្ដែ�ែងព្រះ�ះកាាយរបស់់ខ្ញុំំ�ឲ្យយមនុុស្សស និិងជាាតិិសាាសន៍៍ជាាច្រើ�ើ�នបាានឃើ�ើញ រួួចខ្ញុំំ��នឹឹង
បន្លឺឺ�ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងផ្ទាា�ល់់របស់់ខ្ញុំំ��លើ�ើផែ�នដីី ទាំំ�ងប្រ�កាាសពីីកាារសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ
របស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់បាានឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែករបស់់គេ�។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ��លេ�ចជ្រៅ��ៅទៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ពលភាាព ខ្ញុំំ��ក៏៏សង្កេ�េតមើ�ើល
សភាាពនៃ�សកលលោ�ោក។ សត្តតនិិករជាាច្រើ�ើ�នអនេ�ក ក៏៏ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តជាាថ្មីី� តាាមរយៈៈ
បន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ រីីឯផែ�នដីីក៏៏ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�រ។ មនុុស្សសក៏៏សម្ដែ�ែងចេ�ញនូូវ
សណ្ឋាា�នដើ�ើមរបស់់ខ្លួួ�នសន្សឹឹ�មៗ រួួចមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗត្រូ�ូវបាានញែ�កទៅ�ៅតាាមជំំពូូករបស់់គេ�
ហើ�ើយរកឃើ�ើញផ្លូូ�វត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងគ្រួ�ួសាាររបស់់គេ�វិិញដោ�ោយមិិនដឹឹង
ខ្លួួ�ន។ កាារនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��គាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យជាាខ្លាំំ��ង។ ខ្ញុំំ��មាានសេ�រីីភាាពពីីកាាររំំខាាន ចំំណែ�ក
កិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ខ្ញុំំ��វិិញ ក៏៏បាានសម្រេ�េចដោ�ោយមិិនដឹឹងខ្លួួ�នគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងក្នុុ�ងសត្តតនិិករ
ទាំំ�ងអស់់ក៏ត្រូ�
៏ វូ បាានបំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែដែ�រ។ ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បង្កើ�ើតពិ
� ភពលោ
ិ
�ោកនេះ�ះមក ខ្ញុំំ��បង្កើ�ើត
�
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់វាា ដោ�ោយដាាក់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទៅ�ៅតាាមសណ្ឋាា�នព្រ�មគ្នាា�នឹឹងប្រ�ភេ�ទ
របស់់វាា។ នៅ�ៅពេ�លចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� កាាន់់តែ�ខិត
ិ មកជិិត ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ស្ដាា�រ
សណ្ឋាា�នដើ�ើមនៃ�កាារបង្កើ�ើ�ត ខ្ញុំំ��នឹឹងស្ដាា�រគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងឱ្យយដូូចដើ�ើម ដោ�ោយផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ទាំំ�ងស្រុ�ុង ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ��វិិញ។ ពេ�លវេេលាា
ដល់់ហើ�ើយ! ដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�ផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ជិិតនឹឹងសម្រេ�េចហើ�ើយ។ ឱ
ពិិភពលោ�ោកដ៏៏ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ចាាស់់គំំរិិលអើ�ើយ! អ្ននកនឹឹងធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្រោ��ោមបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�!
អ្ននកប្រា�ាកដជាាក្លាា�យជាាភាាពទទេ� ដោ�ោយសាារផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ�! អ្ននកគ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងទទួួល
បាាននូូវជីីវិិតថ្មីី�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� អ្ននកនឹឹងមាានព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដ៏៏មាានអធិិបតេ�យ្យយ
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ភាាព! ឱពិិភពលោ�ោកថ្មីី�ដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ និិងឥតសៅ�ៅហ្មមងអើ�ើយ! អ្ននកនឹឹងបាានរស់់ឡើ�ើងវិិញជាា
ប្រា�ាកដនៅ�ៅក្នុុ�ងសិិរីីរុុងរឿ�ឿងរបស់់ខ្ញុំំ�! ឱភ្នំំ�ស៊ីី�យ៉ូូ�នអើ�ើយ! ចូូរកុំំ�ស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់ទៀ�ៀតអីី ខ្ញុំំ��បាាន
ត្រ�ឡប់់មកវិិញដោ�ោយជ័័យជម្នះះ�! ខ្ញុំំ��បាានពិិនិិត្យយពិិច័័យផែ�នដីីទាំំ�ងមូូល ពីីក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់។ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មនុុស្សសលោ�ោកបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជីីវិិតថ្មីី�មួួយ ហើ�ើយបាាន
ទទួួលសេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មថ្មីី�។ ឱរាាស្ត្រ�រខ្ញុំំ��អើ�ើយ! ម្ដេ�េចក៏៏អ្ននកមិិនត្រ�ឡប់់មកឯជីីវិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�
របស់់ខ្ញុំំ�? ម្ដេ�េចក៏៏អ្ននកមិិនលោ�ោតដោ�ោយអំំណរ ក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ខ្ញុំំ�? ដែ�នដីីកំំពុុងតែ�
ស្រែ��កហ៊ោ�ោ�ដោ�ោយភាាពរីីករាាយ ទឹឹកខ្ជោ�ោ�លឡើ�ើងដោ�ោយសំំណើ�ើចដ៏៏រីីករាាយ! ឱអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
ដែ�លបាានរស់់ឡើ�ង
ើ វិិញអើ�ើយ! ម្ដេ�េចក៏៏អ្ននកមិន
ិ អាាចមាានអំំនួតចំ
ួ ពោះ�
ំ ះ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វនៃ�កាារកំំណត់់
ទុុកជាាមុុនរបស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើនរណាាយំំសោ�ោក? តើ�ើនរណាាទ្រ�ហោ�ោរយំំ? អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លចាាស់់
លែ�ងមាានទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃក៏៏បាានក្រោ��ោកឡើ�ើង លេ�ចឡើ�ើង ហើ�ើយ
ត្រ�ដែ�តឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក និិងបាានឈរឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ផង។ អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ច្បាាស់់ជាាទទួួលបាាននូូវប្រ�ភពនៃ�អត្ថិិ�ភាាពតាាមរយៈៈរាាស្ត្រ�រ
របស់់ខ្ញុំំ�! ឱអេ�ស៊ីី�ព្ទទដ៏៏គួួរឱ្យយស្អអប់់អើ�ើយ! អ្ននកច្បាាស់់ជាាមិិននៅ�ៅក្រោ��ោកឈរទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ��ទេ�
មែ�នទេ�? ម្ដេ�េចក៏៏អ្ននកអាាចកេ�ងចំំណេ�ញពីីព្រះ�ះគុុណរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយព្យាាយាាមគេ�ចចេ�ញពីី
កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ��ដូូច្នេះ�ះ�? ម្ដេ�េចក៏៏អ្ននកមិិនអាាចមាានវត្តតមាាន នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវាាយផ្ចាា�ល
របស់់ខ្ញុំំ��ដូូច្នេះ�ះ�? អស់់អ្ននកណាាដែ�លខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាាញ់់ នឹឹងរស់់នៅ�ៅអស់់កល្បបជាានិិច្ចចជាាប្រា�ាកដ
អស់់អ្ននកណាាដែ�លឈរទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ��នឹឹងត្រូ�ូវខ្ញុំំ��វាាយផ្ចាា�លអស់់កល្បបជាានិិច្ចចយ៉ាា�ងប្រា�ាកដ។
ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�លប្រ�ចណ្ឌឌ ហើ�ើយដោ�ោយព្រោះ��ះ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមនុុស្សសបាានធ្វើ�ើ� នោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនលើ�ើកលែ�ងឱ្យយគេ�ស្រួ�ួលៗឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងឃ្លាំំ��មើ�ើលផែ�នដីីទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយខ្ញុំំ��
នឹឹងបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីអង្គគខ្ញុំំ��ដល់ម
់ នុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន ដោ�ោយលេ�ចមកនៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើតនៃ�ផែ�នដីី
ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�សុុចរិិត ឫទ្ធាា�នុុភាាព សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល!
ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��១៩៩២
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ជំំពូក
ូ ទីី ២៩៖ ព្រះ�ះបន្ទូូល
� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅកាាន់់
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ ដែ�លរបស់់សព្វវសាារពើ�ើត្រូ�ូវបាានរស់់ឡើ�ើងវិិញ ខ្ញុំំ��បាានយាាងមកនៅ�ៅក្នុុ�ង
ចំំណោ�ោមមនុុស្សស ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានចំំណាាយពេ�លទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃទាំំ�ងយប់់ដ៏៏វិិសេ�សវិិសាាលជាាមួួយ
គេ�។ មាានតែ�ត្រ�ង់់ចំំណុុចនេះ�ះទេ� ដែ�លមនុុស្សសអាាចដឹឹងតិិចតួួចអំំពីីកាារដែ�លអាាចចូូល
មកកាាន់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារប្រ�កបទាាក់់ទងរបស់់គេ�ជាាមួួយខ្ញុំំ��កាាន់់តែ�ញឹឹកញាាប់់
នោះ�ះ�គេ�នឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញខ្លះះ�ៗអំំពីីកម្មមសិិទ្ធិិ� និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល គេ�
ទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹងខ្លះះ�ពីីខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��ងើ�ើបព្រះ�ះសិិរសាារបស់់ខ្ញុំំ� ទតមើ�ើលទៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញខ្ញុំំ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លមាានគ្រោះ��ះ�
មហន្តតរាាយកើ�ើតឡើ�ើងដល់់ពិិភពលោ�ោក ពួួកគេ�មាានកាារថប់់បាារម្ភភមួួយរំំពេ�ច ហើ�ើយ
រូូបអង្គគរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏រសាាត់់បាាត់់ចេ�ញពីីចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�។ ដោ�ោយកាារភ័័យស្លលន់់ស្លោ�ោ�ចំំពោះ�ះ�
កាារមកដល់់នៃ�គ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយនេះ�ះ ពួួកគេ�មិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�កាារដាាស់់តឿ�ឿន
របស់់ខ្ញុំំ��ទេ�។ ខ្ញុំំ��បាានចូូលទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�នៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹង
ហើ�ើយមិិនដែ�លស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��សោះ�ះ�។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់គេ�ដោ�ោយព្រះ�ះឱស្ឋឋខ្ញុំំ��ផ្ទាា�ល់់
ហើ�ើយខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ដើ�ើម្បីី�ទទួួលអ្វីី�មួួយពីីខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�
នៅ�ៅតែ�រក្សាាគម្លាា�តឆ្ងាា�យពីីខ្ញុំំ��ដដែ�ល ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ទេ�។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លជំំហាានបាាទាារបស់់ខ្ញុំំ�ជាាន់់លើ�ើសកលលោ�ោក និិងដល់់ចុុងបំំផុុតនៃ�ផែ�នដីី មនុុស្សស
នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងអំំពីីខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងចូូលមករកខ្ញុំំ�� និិងក្រា�ាប
ចុះះ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះនឹឹងក្លាា�យជាាថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��ទទួួលបាានសិិរីីល្អអ
ជាាថ្ងៃ�ៃយាាងត្រ�លប់់មកវិិញរបស់់ខ្ញុំំ� និិងជាាថ្ងៃ�ៃចាាកចេ�ញរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ឥឡូូវនេះ�ះ ខ្ញុំំ��បាាន
ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយបាានចេ�ញដំំណើ�ើរជាា
ផ្លូូ�វកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល នៅ�ៅពេ�លចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ។
�
ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ អ្ននកណាាដែ�លមិិនប្រ�យ័័ត្ននប្រ�យែ�ង នឹឹងត្រូ�ូវទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�
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ជំំពូូកទីី ២៩៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

កាារធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវាាយផ្ចាា�លដោ�ោយគ្មាា�នមេ�ត្តាា� ហើ�ើយកាារនេះ�ះអាាចកើ�ើតឡើ�ើងគ្រ�ប់់
ពេ�លវេេលាា។ នេះ�ះមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��គ្មាា�នព្រះ�ះហឫទ័័យនោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាា
គឺឺជាាជំំហាាននៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�។ អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវតែ�បន្តតទៅ�ៅតាាមជំំហាាននៃ�
ផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ជាាផ្លូូ�វកាារ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ធ្វើ�ើ�ចលនាានៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��
ធ្វើ�ចលនាា
ើ�
មនុុស្សសនៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�បោះ�ះ�ជំំហាានទៅ�ៅជាាមួួយខ្ញុំំ�� នោះ�ះ�
នឹឹងមាាន «ភាាពសប្បាាយរីីករាាយ» នៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវជំំរុុញ
ទៅ�ៅមុុខដោ�ោយខ្ញុំំ��។ ជាាលទ្ធធផល នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមនឹឹងត្រូ�ូវវាាយឲ្យយវង្វេ�េងស្មាា�រតីី
និិងវល់់គំំនិិតដោ�ោយសាារខ្ញុំំ�� ហើ�ើយវាាបម្រើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាវាាមិិនមាាន
ឆន្ទៈៈ�ធ្វើ�ើ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វាាមិិនអាាចធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់វាាបាានដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាគ្មាា�នសល់់
ជម្រើ�ើ�សអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីកាារចុះះ�ចូូលក្រោ��ោមគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ផែ�នកាារទាំំ�ងអស់់
របស់់ខ្ញុំំ� នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមគឺឺជាាគ្រឿ��ឿងបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�របស់់ខ្ញុំំ� ជាាសត្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ� និិង
ជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ ដូូច្នោះ�ះ��ហើ�ើយបាានជាាខ្ញុំំ��មិិនដែ�លបន្ធូូ�របន្ថថយ «សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ»
របស់់ខ្ញុំំ��ពីីវាាទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ អំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញរួួចហើ�ើយ គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�សម្បែ�ែងរបស់់វាាតែ�ម្ដដង។
តាាមវិិធីីនេះ�ះ នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម អាាចបម្រើ�ើ�ដល់់ខ្ញុំំ��បាានកាាន់់តែ�សមរម្យយ ដែ�ល
តាាមរយៈៈកាារនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��នឹឹងយកឈ្នះះ�លើ�ើវាា ហើ�ើយបញ្ចចប់់ផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារ ទេ�វតាាទាំំ�ងអស់់ធ្វើ�ើ�សង្គ្រា�ា�មដ៏៏ម៉ឺឺ�ងម៉ាា�ត់់រួួមជាាមួួយខ្ញុំំ�� ហើ�ើយតាំំ�ងចិិត្តតដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
បំំណងប្រា�ាថ្នាា�របស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីក្រា�ាប
ចុះះ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដូូចពួួកទេ�វតាា និិងមិិនមាានបំំណងចិិត្តតទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ�� ហើ�ើយមិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដអ្វីី�
ដែ�លបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��ទេ�។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាថាាមពលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅទូូទាំំ�ង
សកលលោ�ោក។
គោ�ោលបំំណង និិងសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយាាងមកដល់់របស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
គឺឺដើ�ើម្បីី�ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ នាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ឲ្យយវិិលត្រ�ឡប់់មកដំំណាាក់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់ខ្ញុំំ��វិិញ ដើ�ើម្បីី�បង្រួ�ួបបង្រួ�ួមស្ថាា�នសួួគ៌៌ជាាមួួយនឹឹងផែ�នដីី និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសដឹឹងពីី
«ទីីសម្គាា�ល់់» រវាាងស្ថាា�នសួួគ៌៌និិងផែ�នដីី ដែ�លនេះ�ះគឺឺជាាមុុខងាារដែ�លមាានស្រា�ាប់់របស់់
មនុុស្សស។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិមក ខ្ញុំំ��បាានរៀ�ៀបចំំរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
រួួចជាាស្រេ��ចសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��បាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិ
ទទួួលទៅ�ៅតាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ�

ដែ�លជាាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្តតល់់ឲ្យយគេ�។

ដូូច្នេះ�ះ� ទើ�ើបខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ខ្ញុំំ��នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លមនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់បាានឈាានមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ហើ�ើយនេះ�ះ គឺឺជាាផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់។
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូប

មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នរាាប់់មិិនអស់់

រស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារ

កាារពាារនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយមាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នរាាប់់មិិនអស់់ រស់់នៅ�ៅ
ក្រោ��ោមកាារវាាយផ្ចាា�លនៃ�សេ�ចក្ដីី�សម្អអប់់របស់់ខ្ញុំំ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អធិិស្ឋាា�ន
ដល់់ខ្ញុំំ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកាាលៈៈទេ�សៈៈបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ពួួកគេ�បាាន
ឡើ�ើយ។ កាាលណាាពួួកគេ�អស់់សង្ឃឹឹ�មពួួកគេ� គ្រា�ាន់់តែ�ទុុកឲ្យយវាាកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយឯកឯង
ហើ�ើយលែ�ងស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ខ្ញុំំ��តទៅ�ៅទៀ�ៀត ដ្បិិ�តអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នេះ�ះអាាចសម្រេ�េចបាានតាាមរយៈៈ
មនុុស្សស។ នៅ�ៅពេ�លនិិយាាយអំំពីីសណ្ឋាា�ននៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស គឺឺមនុុស្សសមិិនទាាន់់រក
ឃើ�ើញនូូវជីីវិិតដ៏៏ពិិតនៅ�ៅឡើ�ើយទេ� គេ�នៅ�ៅតែ�មិិនទាាន់់ប្រ�ទះះឃើ�ើញនូូវភាាពអយុុត្តិិ�ធម៌៌ កាារ
បំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញ និិងស្ថាា�នភាាពដ៏៏លំំបាាកនៃ�ពិិភពលោ�ោកនៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ តើ�ើវាា
មិិនមែ�នជាាកាារចូូលមកដល់់នៃ�គ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយទេ�ឬអីី ដោ�ោយមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ននៅ�ៅតែ�
ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ចំំពោះ�ះ�ធម្មមជាាតិិ និិងនៅ�ៅតែ�ទាាញចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍ខ្លួួ�នឯងទៅ�ៅលើ�ើរសជាាតិិ
នៃ� «ជីីវិិត» នៅ�ៅឡើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតរបស់់ពិិភពលោ�ោកទេ�ឬ? តើ�ើនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាសំំឡេ�ងនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ដែ�លខ្ញុំំ��បាានមាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសទេ�ឬ?
ហេ�តុុអ្វីី�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ មិិនមាានអ្ននកណាាធ្លាា�ប់់ស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ?
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ��តែ�នៅ�ៅពេ�លមាានកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងជួួបទុុក្ខខលំំបាាក
ចុះះ�ពេ�លកំំពុុងស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារកាារពាាររបស់់ខ្ញុំំ� ម្ដេ�េចក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ��សោះ�ះ�
អ៊ីី�ចឹឹង? ខ្ញុំំ��បាានដាាក់់កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ�ជាាច្រើ�ើ�នដងមកលើ�ើមនុុស្សស។ ពួួកគេ�ក្រ�ឡេ�ក
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ជំំពូូកទីី ២៩៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

មើ�ើលវាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមកពួួកគេ�ព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យនឹឹងវាា ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនបាានសិិក្សាា និិង
សញ្ជឹឹ�ងគិិតពីីវាានៅ�ៅពេ�លនេះ�ះទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើមនុុស្សស
គឺឺជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយគ្មាា�នមេ�ត្តាា�។ នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាវិិធីីសាាស្រ្ត�តមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� តែ�វាានៅ�ៅតែ�ជាាវិិធីីសាាស្រ្ត�តដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមនុុស្សស និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ស្រ�លាាញ់់ខ្ញុំំ�។
ខ្ញុំំ��គ្រ�ងរាាជ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��សោ�ោយរាាជ្យយនៅ�ៅទូូទាំំ�ង
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ ខ្ញុំំ�ជា
� ាស្ដេ�េចនៃ�នគរព្រះ�ះ និិងជាាប្រ�មុុខនៃ�សកលលោ�ោក។ ចាាប់់ពីី
ពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��នឹឹងប្រ�មូូលអស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��មិិនបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ហើ�ើយនឹឹងចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ប្រ�កាាសនូូវបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ខ្ញុំំ�
ដល់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយខ្ញុំំ��ឈាានទៅ�ៅជំំហាានបន្ទាា�ប់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��
នឹឹងប្រើ�ើ�កាារវាាយផ្ចាា�ល ដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វវផ្សាាយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ� ដែ�ល
មាានន័័យថាា ខ្ញុំំ��នឹឹងប្រើ�ើ�កម្លាំំ��ងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងអស់់អ្ននកដែ�លជាាសាាសន៍៍ដទៃ�។ ជាាធម្មមតាា
កិិច្ចចកាារនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅពេ�លដំំណាាលគ្នាា�នឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
អ្ននករើើ�សតាំំ�ង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លប្រ�ជាារាាស្ដ្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ��គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកាាន់់អំំណាាចនៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី នោះ�ះ�ក៏៏នឹឹងជាាថ្ងៃ�ៃដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� ហើ�ើយ
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត វាានឹឹងជាាពេ�លវេេលាាដែ�លខ្ញុំំ��សម្រា�ាក ហើ�ើយមាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ�
ដែ�លខ្ញុំំ��នឹឹងលេ�ចមកចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�។ ខ្ញុំំ��លេ�ចមកចំំពោះ�ះ�នគរ
ដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយលាាក់់ព្រះ�ះកាាយខ្ញុំំ��ពីីទឹឹកដីីដ៏៏ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក។ អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាាន
យកឈ្នះះ� ហើ�ើយស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� គឺឺអាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្រ្ដ�ដរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែក ហើ�ើយអាាចស្តាា�ប់់សំំឡេ�ងខ្ញុំំ��ដោ�ោយត្រ�ចៀ�ៀករបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់។ នេះ�ះគឺឺជាា
ព្រះ�ះពរ ដល់់អស់់អ្ននកដែ�លបាានកើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ គឺឺជាា
ព្រះ�ះពរដែ�លខ្ញុំំ��បាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុន ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមិិនអាាចកែ�ប្រែ�ែបាានដោ�ោយ
មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
កិិច្ចចកាារនាាពេ�លអនាាគត។ រាាល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺមាានទំំនាាក់់ទំំនងគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក
នៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ�មាានកាារអំំពាាវនាាវ និិងកាារឆ្លើ�ើ�យតប៖ មិិនដែ�លមាានជំំហាានណាាមួួយត្រូ�ូវ
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បញ្ឈឈប់់ភ្លាា�មៗ ហើ�ើយក៏៏មិិនដែ�លមាានជំំហាានណាាមួួយត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយឯករាាជ្យយពីី
ជំំហាានផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ តើ�ើមិិនមែ�នដូូច្នេះ�ះ�ទេ�ឬ? តើ�ើកិិច្ចចកាារពីីអតីីតកាាលមិិនមែ�នជាា
គ្រឹះ�ះ�នៃ�កិិច្ចចកាារសព្វវថ្ងៃ�ៃទេ�ឬ? តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លពីីអតីីតកាាល មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លពីីមុុន
ដែ�លសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃទេ�ឬអីី? តើ�ើជំំហាាននៃ�អតីីតកាាល មិិនមែ�នជាាដើ�ើម
កំំណើ�ើតនៃ�ជំំហាាននៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�ឬ? នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បើ�ើកក្រាំ�ំ�ងជាាផ្លូូ�វកាារ នោះ�ះ�
គឺឺជាាពេ�លដែ�លមនុុស្សសទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោកត្រូ�ូវទទួួលកាារវាាយផ្ចាា�ល នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
មនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើពិិភពលោ�ោកត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងល ហើ�ើយវាាជាាចំំណុចកំ
ុ ពូ
ំ ល
ូ នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ�។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីដែ�លគ្មាា�នពន្លឺឺ� ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
រស់់នៅ�ៅដោ�ោយមាានកាារគំំរាាមកំំហែ�ងពីីបរិិស្ថាា�នរបស់់ពួួកគេ�។ អាាចនិិយាាយម៉្យាា�ងទៀ�ៀត
បាានថាា វាាជាាជីីវិិតដែ�លមនុុស្សសមិិនធ្លាា�ប់់ជួួបប្រ�ទះះ ចាាប់់តាំំ�ងពីីសម័័យកាាលនៃ�កាារបង្កើ�ើ�ត
រហូូតមកដល់់បច្ចុុប្បបន្នន
�
ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុង
� មួួយជីីវិតគេ
ិ � ធ្លាា�ប់បាាន
់
«រីីករាាយ» នឹឹង
ជីីវិិតបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ បាានជាាខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លមិិន
មាានអ្ននកណាាធ្លាា�ប់់បាានធ្វើ�ើ�ពីីមុុនមកឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាសណ្ឋាា�នដ៏៏ពិិតនៃ�កិិច្ចចកាារ ហើ�ើយ
នេះ�ះគឺឺជាាអត្ថថន័័យនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងចិិត្តត។ ដោ�ោយសាារតែ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់ខ្ញុំំ��ខិិតជិិតមកដល់់ សម្រា�ាប់់
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�វាាមិិនលេ�ចមកនៅ�ៅចម្ងាា�យឆ្ងាា�យទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺ
នៅ�ៅចំំពីីមុុខភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សសតែ�ម្ដដង ជាាលទ្ធធផល តើ�ើអ្ននកណាាមិិនមាានកាារខ្លាា�ចរអាាទៅ�ៅ?
ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកណាាមិិនអាាចរីីករាាយខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះទៅ�ៅ? ទីីបំំផុុត ទីីក្រុ�ុងបាាប៊ីី�ឡូូនដ៏៏
ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកបាានឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់ហើ�ើយ។ មនុុស្សសបាានជួួបនឹឹងពិិភពដ៏៏ថ្មីី�ស្រ�ឡាាង
ម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយផ្ទៃ�ៃមេ�ឃនិិងផែ�នដីីត្រូ�ូវបាានផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ និិងបង្កើ�ើ�តជាាថ្មីី�។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��លេ�ចមកឯគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ និិងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ពពកពណ៌៌ស
បក់់បោ�ោកនៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ ហើ�ើយគ្រ�បដណ្ដដប់់លើ�ើខ្ញុំំ��។ ដូូច្នេះ�ះ� សត្វវស្លាា�បនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
នឹឹងច្រៀ��ៀង ហើ�ើយរាំំ�ដោ�ោយអំំណរថ្វាា�យដល់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយរំំលេ�ចឲ្យយឃើ�ើញបរិិយាាកាាសនៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយជាាហេ�តុុធ្វើ�ើ�ឲ្យយរបស់់សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មាានជីីវិិតរស់់រវើើ�ក
លែ�ងមាានកាារ «រសាាត់់ចុះះ�ក្រោ��ោមបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ» ទៀ�ៀតឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជំំនួួសមកវិិញដោ�ោយ
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ជំំពូូកទីី ២៩៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល

កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិយាាកាាសមួួយដែ�លប្រ�កបដោ�ោយថាាមពល។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងពពក នោះ�ះ�មនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភក្រ្ដ�ដ និិងព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងច្បាាស់់
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ គេ�មាានអាារម្មមណ៍៍ភ័យ
័ ខ្លាា�ចបន្តិិ�ច។ កាាលពីីមុន
ុ គេ�បាានឮកំំណត់់ត្រា�ា
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តអំំពីីខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងរឿ�ឿងព្រេ�េង ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល គេ�មាានជំំនឿ�ឿតែ�ពាាក់់កណ្តាា�ល
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមាានកាារសង្ស័័�យចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ពាាក់់កណ្ដាា�ល។ គេ�មិិនដឹឹងថាាខ្ញុំំ��នៅ�ៅឯណាា ឬ
ព្រះ�ះភក្រ្ត�តរបស់់ខ្ញុំំ��ធំំប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ� តើ�ើព្រះ�ះភក្រ្ត�តរបស់់ខ្ញុំំ��មិិនធំំទូូលាាយដូូចសមុុទ្រ� ឬធំំ
ទូូលាាយគ្មាា�នព្រំ�ំដែ�នដូូចវាាលស្មៅ�ៅ�បៃ�តងទេ�ឬអីី? គ្មាា�នអ្ននកណាាដឹឹងរឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះទេ�។
មាានតែ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសបាានឃើ�ើញព្រះ�ះភក្រ្ត�តរបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅលើ�ើពពកនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ខ្ញុំំ��ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងរឿ�ឿងព្រេ�េងនោះ�ះ� គឺឺមាានពិតប្រា
ិ �ាកដ
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ គេ�ក៏៏ក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លគាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យដល់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយគឺឺដោ�ោយសាារតែ�
ទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបធ្វើ�ើ�ឲ្យយកាារកោ�ោតសរសើ�ើររបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់ជាាធំំជាាង
នេះ�ះបន្តិិ�ច។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយគេ�ឃើ�ើញតែ�ផ្នែ�ែកមួួយរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ង
ពពកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បន្ទាា�ប់់មក ខ្ញុំំ�ក៏
� លាាតព្រះ
៏
�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយបង្ហាា�ញឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញ។
មនុុស្សសមាានកាារងឿ�ឿងឆ្ងងល់់ និិងដាាក់់ដៃ�នៅ�ៅលើ�ើមាាត់់របស់់គេ� ដោ�ោយភ័័យខ្លាា�ចយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងថាា
នឹឹងត្រូ�ូវវាាយផ្ដួួ�លដោ�ោយព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ គេ�ក៏៏បន្ថែ�ែមកាារគោ�ោរពបន្ដិិ�ចបន្ដួួ�ច
ពីីលើ�ើកាារកោ�ោតសរសើ�ើររបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ មនុុស្សសសម្លឹឹ�ងមើ�ើលគ្រ�ប់់សកម្មមភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�
ដោ�ោយភ័័យខ្លាា�ចជាាខ្លាំំ��ងថាា គេ�នឹឹងត្រូ�ូវវាាយផ្ដួួ�លដោ�ោយសាារខ្ញុំំ�� នៅ�ៅពេ�លដែ�លគេ�មិិន
យកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មិន
ិ ត្រូ�ូវបាានដាាក់់កម្រិ�តដោ
ិ �ោយសាារតែ�កាារឃ្លាំំ��មើ�ើលរបស់់មនុុស្សស
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�បន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដោ�ោយព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ�។ មាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងទង្វើ�ើ�
ទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ� ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសមាានកាារពេ�ញចិិត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បាានខ្លះះ�
ម៉្លោះ�ះ���ហើ�ើយ គេ�ក៏៏ចូូលមកបន្តិិ�ចម្តតងៗនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមជាាមួួយខ្ញុំំ��។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញអំំពីីលក្ខខណៈៈទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ខ្ញុំំ�

នោះ�ះ�

មនុុស្សសនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភក្រ្ត�តរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�ទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនលាាក់់ព្រះ�ះ
ភក្រ្ដ�ដ ឬលាាក់់បាំំ�ងព្រះ�ះកាាយរបស់់ខ្ញុំំ��ពីីមនុុស្សសទៀ�ៀតទេ�។ នៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក ខ្ញុំំ��នឹឹង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

លេ�ចមកជាាសាាធាារណៈៈនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅជាាប់់សាាច់់
និិងឈាាម នឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ�។ អស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅជាាប់់នឹឹងវិិញ្ញាា�ណ
នឹឹងរស់់នៅ�ៅដោ�ោយសុុខសាាន្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយនឹឹងរីីករាាយចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះពរដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ជាាមួួយខ្ញុំំ��។ អស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��ថែ�រក្សាា ប្រា�ាកដជាានឹឹងគេ�ចផុុតពីីកាារ
វាាយផ្ចាា�ល ហើ�ើយច្បាាស់់ជាានឹឹងចៀ�ៀសផុុតពីីកាារឈឺឺចាាប់់ខាាងវិិញ្ញាា�ណ និិងកាារឈឺឺចាាប់់
ខាាងសាាច់់ឈាាម។ ខ្ញុំំ��នឹឹងលេ�ចមកជាាសាាធាារណៈៈនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយ
គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងប្រើ�ើ�អំំណាាចដើ�ើម្បីី�ឲ្យយក្លិិ�នរបស់់សាាកសពលែ�ងមាាននៅ�ៅលើ�ើសកលលោ�ោក
ទៀ�ៀតផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ក្លិិ�នក្រ�អូូបឈ្ងុុយ
� ឈ្ងងប់រ់ បស់់ខ្ញុំំ� នឹឹងសាាយភាាយពាាសពេ�ញពិិភពលោ�ោក
ទាំំ�ងមូូល ព្រោះ��ះ�ថ្ងៃ�ៃកំំណត់់របស់់ខ្ញុំំ��ជិិតមកដល់់ហើ�ើយ មនុុស្សសនឹឹងដឹឹងខ្លួួ�ន អ្វីី�ៗនៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីីនឹឹងមាានរបៀ�ៀបរៀ�ៀបរយ ហើ�ើយថ្ងៃ�ៃនៃ�កាាររស់់រាានមាានជីីវិិតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនឹឹងមិិន
មាានទៀ�ៀតទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��បាានយាាងមកដល់់ហើ�ើយ!
ថ្ងៃ�ៃទីី០៦ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��១៩៩២

តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿ គួួរប្រ�កាាន់់យកទស្សសនៈៈអ្វីី�
តើ�ើមនុុស្សសបាានទទួួលអ្វី�ចាាប់
ី
តាំំ�
់ ងពីីពួកគេ
ួ �ចាាប់់ផ្តើ�ើម
� ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាលើ�ើកដំំបូូង?
តើ�ើអ្ននកបាានដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? ដោ�ោយសាារជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើ
អ្ននកបាានផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រយ៉ាា�ងណាាខ្លះះ�? ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងថាា ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសលើ�ើព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នសម្រា�ាប់់តែ�កាារសង្រ្គោះ��ះ��ព្រ�លឹឹង

និិងសុុខុុមាាលភាាពនៃ�សាាច់់ឈាាម

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ហើ�ើយវាាក៏៏មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�មាានភាាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងតាាម
រយៈៈកាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ។ល។ នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពបច្ចុុ�ប្បបន្នន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សុុខុុមាាលភាាពនៃ�សាាច់់ឈាាម ឬកាារ
សប្បាាយមួួយភ្លែ�ែត ដូូច្នេះ�ះ� បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាានៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឈាានដល់់ចំំណុុចខ្ពពស់់បំំផុុត ហើ�ើយអ្ននកមិិនសុំំ�អ្វីី�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
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តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿ គួួរប្រ�កាាន់់យកទស្សសនៈៈអ្វីី�

សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លអ្ននកស្វែ�ែងរកនេះ�ះ

នៅ�ៅតែ�ជាាសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់មួួយដែ�លមាាន

ភាាពសៅ�ៅហ្មមង និិងមិិនសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ អ្ននកដែ�លប្រើ�ើ�សេ�ចក្តីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយជីីវិិតដ៏៏ស្រ�ពោ�ោនរបស់់ពួួកគេ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង
និិងដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកន្លែ�ែងទទេ�ស្អាា�តនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� គឺឺជាាប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសដែ�ល
លោ�ោភលន់់ចង់់បាានជីីវិិតមួួយងាាយស្រួ�ួល មិិនមែ�នជាាអ្ននកដែ�លស្វែ�ែងរកកាារស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដោ�ោយបង្ខំំ� វាាគឺឺជាាកាារស្វែ�ែងរក
កាារស្កកប់់ស្កកល់់ចិិត្តត ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនត្រូ�ូវកាារវាាឡើ�ើយ។ បើ�ើដូូច្នោះ�ះ��មែ�ន តើ�ើសេ�ចក្តីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ប្រ�ភេ�ទអ្វីី�ជាារបស់់អ្ននក? តើ�ើអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�អ្វីី�? តើ�ើឥឡូូវនេះ�ះ
នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកមាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតប្រា�ាកដប៉ុុ�នណាាចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់?

សេ�ចក្តីី�

ស្រ�ឡាាញ់់ រ បស់់ អ្ននក រាាល់់ គ្នាា� ភាាគច្រើ�ើ� នគឺឺ ដូូ ច ជាាប្រ�ភេ�ទដែ�លបាានរៀ�ៀបរាាប់់ ខាាងលើ�ើ ។
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់បែ�បនេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�អាាចរក្សាាស្ថាា�នភាាពបច្ចុុ�ប្បបន្ននប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ វាាមិិនអាាច
សម្រេ�េចបាានភាាពមិិនចេះ�ះប្រែ�ែប្រួ�ួលនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយវាាក៏៏មិិនអាាចចាាក់់ឫសនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស
បាានដែ�រ។ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះគឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ដូូចផ្កាា�ដែ�លរីីក និិងស្រ�ពោ�ោនដោ�ោយ
គ្មាា�នផ្លែ�ែប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា ក្រោ��ោយពីីអ្ននកធ្លាា�ប់់បាានស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះហើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�អ្ននកទៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ
ដែ�លនៅ�ៅខាាងមុុខ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងដួួលមិិនខាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�អាាចស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តែ�ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់

ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមកនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននក

នៅ�ៅតែ�មិិនផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចគេ�ចខ្លួួ�នចេ�ញពីីស្បៃ�ៃឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ភាាព
ងងឹឹត ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចគេ�ចខ្លួួ�នចេ�ញពីីចំំណងរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង និិង
ឧបាាយកលរបស់់វាាបាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចទទួួលយកមនុុស្សស ដែ�លមាាន
លក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញទេ�។ នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ វិិញ្ញាា�ណ ព្រ�លឹឹង និិងរាាងកាាយ
របស់់ពួួកគេ�នឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ងដដែ�ល។ រឿ�ឿងនេះ�ះមិិនមាានអ្វីី�គួួរ
ឱ្យយសង្ស័័�យឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចទទួួលយកយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ
នឹឹងត្រ�លប់់ទៅ�ៅកាាន់់កន្លែ�ែងដើ�ើមរបស់់ពួួកគេ�វិិញ គឺឺមាានន័័យថាា ត្រ�លប់់ទៅ�ៅកាាន់់អាារក្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សាាតាំំ�ង ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងចុះះ�ទៅ�ៅកាាន់់បឹឹងភ្លើ�ើ�ង និិងស្ពាា�ន់់ធ័័រ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលយកដំំណាាក់់
កាាលបន្ទាា�ប់់នៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោសពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អស់់អ្ននកដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយក
គឺឺអស់់អ្ននកដែ�លបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលអាារក្សសសាាតាំំ�ង ហើ�ើយគេ�ចខ្លួួ�នចេ�ញពីីតំំបន់់ត្រួ�ួតត្រា�ា
របស់់វាា។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានដាាក់់លេ�ខរៀ�ៀងជាាផ្លូូ�វកាារ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសនៃ�នគរ
នេះ�ះ។ មនុុស្សសរបស់់នគរនេះ�ះ នឹឹងក្លាា�យជាាបែ�បនេះ�ះ។ តើ�ើអ្ននកសុុខចិិត្តតក្លាា�យជាាមនុុស្សស
ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះឬទេ�? តើ�ើអ្ននកសុុខចិិត្តតឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយកអ្ននកឬទេ�? តើ�ើអ្ននកសុុខចិិត្តត
គេ�ចខ្លួួ�នចេ�ញពីីតំំបន់់ត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង ហើ�ើយត្រ�លប់់ទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
វិិញឬទេ�? តើ�ើពេ�លនេះ�ះអ្ននកជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង ឬត្រូ�ូវបាានដាាក់់លេ�ខរៀ�ៀង
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសរបស់់នគរព្រះ�ះ? រឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគួួរតែ�ច្បាាស់់លាាស់់រួួចហើ�ើយ
និិងមិិនត្រូ�ូវកាារកាារពន្យយល់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតទេ�។
កាាលពីីមុុន មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នស្វែ�ែងរក ដោ�ោយមហិិច្ឆឆតាាខ្លាំំ��ងក្លាា� និិងគំំនិិតគ្មាា�ន
មូូលដ្ឋាា�ន

ពួួកគេ�ស្វែ�ែងរកទុុកជាាលទ្ធធផលនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�។

សូូមយើ�ើងទុុកបញ្ហាា�បែ�បនេះ�ះដោ�ោយឡែ�កមួួយភ្លែ�ែតសិិន។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់នាាពេ�លនេះ�ះ
គឺឺត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកវិិធីីនៃ�កាារប្រ�តិិបត្តិិ�ដែ�លនឹឹងអាាចឱ្យយម្នាា�ក់់ៗក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� រក្សាា
លក្ខខខណ្ឌស
ឌ មស្រ�បមួួយនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយផ្តាា�ច់់ខ្លួួនបន្តិិ�ចម្តត
�
ងៗចេ�ញពីីខ្នោះ�ះ��
នៃ�ឥទ្ធិិ�ពលរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អា
់ ាចទទួួលយកអ្ននក និិងរស់់នៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីីតាាមអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ឱ្យយអ្ននករស់់នៅ�ៅ។ មាានតែ�តាាមវិិធីី
នេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអ្ននកអាាចបំំពេ�ញតាាមបំំណងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ មាានមនុុស្សសជាា
ច្រើ�ើ�នជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនដឹឹងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់បាានអ្វីី� ឬ
អាារក្សសសាាតាំំ�ងចង់់បាានអ្វីី�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�មាានជំំនឿ�ឿតាាមរបៀ�ៀបច្រ�បូូកច្រ�បល់់ ដោ�ោយ
គ្រា�ាន់់តែ�បណ្ដោ�ោ�យខ្លួួ�នទៅ�ៅតាាមវាាសនាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយបាានជាាពួួកគេ�មិិនមាាន
ជីីវិិតជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិស័័ទត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ពួួកគេ�មិិនមាានទំំនាាក់់ទំំនងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងរឹឹតតែ�មិិនមាានទំំនាាក់់ទំំនងដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ យោ�ោង
តាាមសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះ យើ�ើងអាាចឃើ�ើញថាា ភាាពលំំបាាក និិងគុុណវិិបត្តិិ�របស់់មនុុស្សស និិង
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តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿ គួួរប្រ�កាាន់់យកទស្សសនៈៈអ្វីី�

កត្តាា�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអាាចរាារាំំ�ងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមាានច្រើ�ើ�ន។
សេ�ចក្ដីី�នេះ�ះគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់ថាា មនុុស្សសមិិនទាាន់់បាានដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�
ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធ
ពិិតប្រា�ាកដនៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើកាារដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�ជំំនឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានន័័យដូូចម្តេ�េច? កាារដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវមាានន័័យថាា អ្ននកអាាច
ធ្វើ�ើ�ឱ្យយចិិត្តតរបស់់អ្ននកស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានគ្រ�ប់់ពេ�ល និិងអរសប្បាាយ
ចំំពោះ�ះ�ទំំនាាក់់ទំំនងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងដឹឹងពីីអ្វីី�ដែ�លខ្វះះ�ខាាត
នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសបន្តិិ�ចម្តតងៗ និិងទទួួលបាានកាារយល់់ដឹឹងដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយយឺឺតៗ។ តាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ វិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកទទួួលបាានកាារយល់់ដឹឹងថ្មីី� និិងកាារ
បំំភ្លឺឺ�ថ្មីី�ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។ អ្ននកចង់់រីីកចម្រើ�ើ�នឡើ�ើង ដោ�ោយអ្ននកស្វះះ�ស្វែ�ែងដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ មាានពន្លឺឺ�ថ្មីី� និិងកាារយល់់ដឹឹងថ្មីី�។ តាាមរយៈៈផ្លូូ�វនេះ�ះ
អ្ននកផ្តាា�ច់់ខ្លួួ�នបន្តិិ�ចម្តតងៗចេ�ញពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង និិងរីីកលូូតលាាស់់ក្នុុ�ងជីីវិិត
របស់់អ្ននក។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះបាានចូូលទៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវហើ�ើយ។ ត្រូ�ូវវាាយតម្លៃ�ៃពីីបទ
ពិិសោ�ោធពិិតប្រា�ាកដផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក និិងពិិនិិត្យយមើ�ើលផ្លូូ�វដែ�លអ្ននកបាានប្រ�កាាន់់យក
នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក៖ ពេ�លដែ�លអ្ននកប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ផ្លូូ�វទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ធៀ�ៀបនឹឹងអ្វីី�ដែ�ល
បាានរៀ�ៀបរាាប់់ខាាងលើ�ើ តើ�ើអ្ននករកឃើ�ើញថាា អ្ននកកំំពុុងស្ថិិ�តលើ�ើផ្លូូ�វត្រូ�ូវដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកបាាន
ផ្តាា�ច់់ខ្លួួ�នពីីខ្នោះ�ះ��របស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង និិងឥទ្ធិិ�ពលរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ងដោ�ោយបញ្ហាា�អ្វីី�?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅមិិនទាាន់់ស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ៅឡើ�ើយ នោះ�ះ�ចំំណងរបស់់អ្ននកជាា
មួួយអាារក្សសសាាតាំំ�ង នៅ�ៅមិិនទាាន់់បាានកាាត់់ផ្តាា�ច់់នោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ តើ�ើកាារ
ស្វះះ�ស្វែ�ែងដើ�ើម្បីី�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់អ្ននក នាំំ�អ្ននកទៅ�ៅកាាន់់សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់មួួយ
ដែ�លពិិតប្រា�ាកដ មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល និិងបរិិសុុទ្ធធឬទេ�? អ្ននកនិិយាាយថាាសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់
អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនងាាករេេ និិងស្មោះ�ះ��អស់់ពីីដួួងចិិត្តត ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនបាានផ្តាា�ច់់ខ្លួួ�ន
ពីីខ្នោះ�ះ��របស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ងទេ�។ តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នកំពុ
ំ ង
ុ ព្យាាយាាមបោ�ោកប្រា�ាស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ�ឬ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់សម្រេ�េចបាានស្ថាា�នភាាពមួួយដែ�លសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននក
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ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្មាា�នភាាពសៅ�ៅហ្មមង ហើ�ើយអ្ននកចង់់ឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយកអ្ននក
ពេ�ញលេ�ញ និិងត្រូ�ូវបាានដាាក់់លេ�ខរៀ�ៀងនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមនុុស្សសរបស់់នគរនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននក
ត្រូ�ូវដាាក់់ខ្លួួ�នឯងនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាមុុនសិិន។

មនុុស្សសពុុករលួួយ

គ្មាា�នសមត្ថភា
ថ ាពតំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មនុុស្សសធ្លាា�ប់់រស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�បបាំំ�ងដោ�ោយឥទ្ធិិ�ពលនៃ�សេ�ចក្ដីី�ងងឹឹត ជាាប់់ចំំណង
នៃ�ឥទ្ធិិ�ពលរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង មិិនអាាចគេ�ចបាាន ហើ�ើយនិិស្ស័័�យរបស់់គេ� ដែ�លកំំពុុង
ត្រូ�ូវបាានត្រួ�ួតត្រា�ាដោ�ោយអាារក្សសសាាតាំំ�ងនោះ�ះ� ក៏៏រឹតតែ�ពុ
ឹ
ក
ុ រលួួយទៅ�ៅៗ។ អាាចនិិយាាយបាាន
ថាា មនុុស្សសតែ�ងតែ�រស់់ក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង និិងគ្មាា�នសមត្ថថភាាព
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដបាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសចង់់
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គេ�ត្រូ�ូវតែ�លះះបង់់នូូវកាាររាាប់់ខ្លួួ�នឯងជាាសុុចរិិត កាាររាាប់់ខ្លួួ�នឯងជាា
សំំខាាន់់ ភាាពក្រ�អឺឺតក្រ�ទម ភាាពអួួតអាាង និិងនិិស្ស័័�យគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លដូូចគ្នាា�នឹឹងនិិស្ស័័�យ
របស់់សាាតាំំ�ង។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គេ� គ្រា�ាន់់តែ�ជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ដ៏៏ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ជាាក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់បែ�បសាាតាំំ�ង និិងជាាក្ដីី�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លមិិនអាាច
ទទួួលបាានកាារអនុុម័័តពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាច់់ខាាត។ ពុំំ�មាាននរណាាម្នាា�ក់់ អាាចស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ ា�ងពិិតប្រា�ាកដ ដោ�ោយមិិនឆ្លលងកាាត់់នូវូ កាារធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ ប្រ�ដៅ�ៅតម្រ�ង់់
កាារលួួសកាាត់់ កាារទូូន្មាា�ន កាារវាាយផ្ចាា�ល កាារបន្សុុ�ទ្ធធសម្អាា�ត និិងកាារប្រោ��ោសឱ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនិិយាាយថាា
ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�និិស្ស័័�យរបស់់អ្ននក តំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកពិិតជាាអាាចស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ នោះ�ះ�អ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លមាានសម្ដីី�អួួតអាាង
ហើ�ើយល្ងីី�ល្ងើ�ើ�។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ជាាមហាាទេ�វតាាហើ�ើយ! ធម្មមជាាតិិពីីកំំណើ�ើតរបស់់
មនុុស្សស គឺឺគ្មាា�នសមត្ថថភាាពនឹឹងតំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ គេ�ត្រូ�ូវតែ�លះះបង់់នូូវ
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ធម្មមជាាតិិកំំណើ�ើតរបស់់ខ្លួួ�ន តាាមរយៈៈភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានតែ�
តាាមរយៈៈកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់លើ�ើបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារបំំពេ�ញ
តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់ និិងឆ្លលងកាាត់់នូូវកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
និិស្ស័័�យដែ�លស្ដែ�ែងចេ�ញពីីជីីវិិតគេ� ទទួួលបាានកាារអនុុម័័តពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកដែ�ល
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម គ្មាា�ននរណាាអាាចតំំណាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់បាានឡើ�ើយ
លុះះ�ត្រា�ាតែ�គេ�ជាាមនុុស្សស ដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ទោះ�ះ�បីី
គេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លមាានលក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះក្ដីី� ក៏៏មិិនអាាចនិិយាាយបាានថាា និិស្ស័័�យរបស់់
គេ� និិងលក្ខខណៈៈដែ�លស្ដែ�ែងចេ�ញពីីជីីវិិតរបស់់គេ� តំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង
បាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ អាាចនិិយាាយបាានត្រឹ�ឹមថាា ជីីវិិតរស់់នៅ�ៅរបស់់គេ� ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ� ដោ�ោយ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ និិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនអាាចតំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ�។
ទោះ�ះ�បីីជាានិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានតាំំ�ងឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មែ�ន
់
តែ�វាាត្រូ�ូវ
បាានត្រួ�ួតត្រា�ាដោ�ោយសាាតាំំ�ង ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងមូូល គឺឺជាានិិស្ស័័�យ
របស់់សាាតាំំ�ង នេះ�ះជាាកាារពិិតមិិនអាាចប្រ�កែ�កបាាន ហើ�ើយក៏៏អាាចចាាត់់ទុុកជាារឿ�ឿងវិិជ្ជជមាាន
ដែ�រ។ មនុុស្សសខ្លះះ�និិយាាយថាា និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺកាារធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដោ�ោយត្រ�ង់់ៗ ហើ�ើយ
និិយាាយទៀ�ៀតថាា និិស្ស័័�យនេះ�ះក៏៏ស្ដែ�ែងឱ្យយឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ� ដ្បិិ�តចរិិតរបស់់ពួួកគេ�ក៏៏
មាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�ដែ�រ ហេ�តុុនេះ�ះទើ�ើបពួួកគេ�និិយាាយថាា និិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ�អាាច
តំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ តើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសបែ�បណាា? តើ�ើនិិស្ស័័�យ
ពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ង អាាចតំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានទេ�
់
? អ្ននកណាាដែ�លប្រ�កាាសថាា
និិស្ស័័�យរបស់់ពួកគេ
ួ �ជាាអ្ននកតំំណាាងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកនោះ�ះ�ប្រ�មាាថដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយ ក៏៏ប្រ�មាាថដល់ព្រះ់ �ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ទៀ�
ធ ៀតផង! វិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
ធ្វើ�ើ�កាារ បង្ហាា�ញថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺជាាកិិច្ចចកាារតែ�មួួយគត់់ដែ�ល
មាានជ័័យជម្នះះ�។ ហេ�តុុនេះ�ះ និិស្ស័័�យសាាតាំំ�ងពុុករលួួយជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមនុុស្សសមាាន ត្រូ�ូវតែ�
លាាងសម្អាា�ត ឯលក្ខខណៈៈដែ�លស្ដែ�ែងចេ�ញពីីជីីវិិតគេ� ក៏៏នៅ�ៅតែ�ជាារូូបភាាពរបស់់អាារក្សស
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សាាតាំំ�ងដែ�រ។ មនុុស្សសជឿ�ឿថាា វាាគឺឺជាានិិស្ស័័�យល្អអ ហើ�ើយវាាតំំណាាងឱ្យយកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដខាាង
សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស។ កាាន់់តែ�ច្បាាស់់ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត គឺឺវាាតំំណាាងឱ្យយអាារក្សសសាាតាំំ�ង
ហើ�ើយប្រា�ាកដជាាមិិនអាាចតំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�ជាាមាាននរណាា
ម្នាា�ក់់ បាានស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់គេ�អាាចរីីករាាយនឹឹងជីីវិិតស្ថាា�នសួួគ៌៌
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ បាានឈាានដល់់ពិិភពដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត ហើ�ើយអាាចប្រ�កាាសថាា៖ «ឱ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងណាា ក៏៏មិិនល្មមមដែ�រ» ក៏៏នៅ�ៅតែ�មិិនអាាច
និិយាាយបាានថាា ពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅដូូចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬជាាតំំណាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ដ្បិិ�ត
សាារជាាតិិពិិតរបស់់មនុុស្សស មិិនដូូចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនអាាចរស់់នៅ�ៅស្ដែ�ែង
ចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនអាាចក្លាា�យជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសឱ្យយរស់់តាាម គឺឺឱ្យយរស់់នៅ�ៅស្រ�បទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ៗដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់តម្រូ�ូវពីីមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
សកម្មមភាាព និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដទាំំ�ងអស់់របស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងឱ្យយឃើ�ើញ
នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ សកម្មមភាាព និិងទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងអស់់របស់់មនុុស្សស គឺឺជាាកាារ
បង្ហាា�ញពីីសាាតាំំ�ង ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពួួកគេ�មិិនអាាចតំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ�។
មនុុស្សសជាាសភាាវៈ�តំំណាាងឱ្យយសាាតាំំ�ង ចំំណែ�កនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសមិិនអាាចតំំណាាង
ឱ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ�។ មនុុស្សសខ្លះះ�មាានចរិិតល្អអ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចធ្វើ�ើ�កាារ
ខ្លះះ�តាាមរយៈៈចរិិតរបស់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� គឺឺត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�
ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ និិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ� មិិនអាាចតំំណាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានទេ�។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�លើ�ើពួួកគេ� គឺឺគ្មា�នអ្វី
ា
ី�ក្រៅ��ៅពីីសហកាារ និិងពង្រី�ីក
អ្វីី�ដែ�លមាានស្រា�ាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតគេ�នោះ�ះ�ទេ�។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចតំំណាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដូូចហោ�ោរាានៅ�ៅជំំនាាន់់មុុន ឬដូូចមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រើ�ើ�នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ទាាល់់តែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពលំំបាាក ទើ�ើបមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
មិិនមាាននរណាាម្នាា�ក់់ខិិតខំំសហកាារ ដោ�ោយឆន្ទៈៈ�របស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្វីី�ខ្លះះ�ជាាកត្តាា�
វិិជ្ជជមាាន? អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដែ�លមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ សុុទ្ធធតែ�វិិជ្ជជមាាន។ តែ�
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និិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានត្រួ�ួតត្រា�ាដោ�ោយអាារក្សសសាាតាំំ�ង និិងមិិនអាាចតំំណាាង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ មាានតែ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងកាាររងទុុក្ខខ សេ�ចក្តីី�សុុចរិិត
កាារចុះះ�ចូូល និិងកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�ន ព្រ�មទាំំ�ងកាារលាាក់់កំំបាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាាន
មកយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
បាាន។ មូូលហេ�តុុគឺឺ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានយាាងមក គឺឺទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដោ�ោយគ្មាា�ន
និិស្ស័័�យបាាប ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ពុំំ�មាានកាារត្រួ�ួតត្រា�ាដោ�ោយអាារក្សស
សាាតាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គ្រា�ាន់់តែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងសភាាពដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងសាាច់់ឈាាមដែ�ល
ពេ�ញដោ�ោយបាាបប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� តែ�ទ្រ�ង់់មិិនតំំណាាងអំំពើ�ើបាាបទេ� ហេ�តុុនេះ�ះ កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដ ទង្វើ�ើ�
និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ រហូូតដល់់គ្រា�ាមួួយ មុុនពេ�លកាារសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
តាាមរយៈៈកាារសុុគតលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង (រួួមទាំំ�ងគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ង) សុុទ្ធធតែ�តំំណាាង
ឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់។ គំំរូូរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់នឹឹងបញ្ជាា�ក់់ថាា មនុុស្សសណាាដែ�ល
មាាននិិស្ស័័�យបាាប មិិនអាាចតំំណាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានទេ�
់
ហើ�ើយបញ្ជាា�ក់ទៀ�
់ ៀតថាា អំំពើ�ើបាាប
របស់់អ្ននកនោះ�ះ�តំំណាាងឱ្យយអាារក្សសសាាតាំំ�ងវិិញ។ ដូូច្នេះ�ះ� អាាចនិិយាាយបាានថាា អំំពើ�ើបាាប
មិិនតំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏គ្មាា�នបាាបដែ�រ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធសម្រេ�េចបាាននៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតមនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានរាាប់់ថាាជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មិិនអាាចនិិយាាយបាាន
ថាា កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ�ជំំនួួសឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។
ដោ�ោយឡែ�ក តាាមអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគិិត ទាំំ�ងអំំពើ�ើបាាប និិងនិិស្ស័័�យរបស់់គេ� មិិនតំំណាាង
ឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញផលផ្លែ�ែនៃ�ជីីវិិត ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីី
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�គេ� តាាមរយៈៈកាារសម្លឹឹ�ងមើ�ើលកិិច្ចចកាារ
ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅលើ�ើគេ� តាំំ�ងពីីអតីីតកាាលរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ។ មាានមនុុស្សសតិិចតួួចណាាស់់ ដែ�លអាាចរស់់ស្តែ�ែងចេ�ញនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត បន្ទាា�ប់់ពីី
ត្រូ�ូវបាានប្រ�ដៅ�ៅតម្រ�ង់់ និិងលត់់ដំំដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ មាានន័័យថាា ចំំណែ�កនៃ�
កាារសហកាាររបស់់មនុុស្សសគ្មាា�នវត្តតមាានទេ� មាានតែ�វត្តតមាានរបស់់កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បរិិសុុទ្ធធតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើពេ�លនេះ�ះ អ្ននកយល់់ច្បាាស់់ទេ�? ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកនឹឹងសហកាារ
ជាាមួួយទ្រ�ង់់ដល់់ទីីបំំផុុត ព្រ�មទាំំ�ងបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នដូូចម្ដេ�េច នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ?

កាារបម្រើ�ើ�សាាសនាា ដាាច់់ខាាតត្រូ�ូវតែ�លុុបបំំបាាត់់
តាំំ�ងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបង្កើ�ើ�តសាាកលលោ�ោកមក

ទ្រ�ង់់ដៅ�ៅមនុុស្សសជាា

ច្រើ�ើ�នទុុកជាាមុុន ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ រាាប់់ទាំំ�ងមនុុស្សសដែ�លមកពីីគ្រ�ប់់សណ្ឋាា�ននៃ�ជីីវិិត
ផង។ គោ�ោលបំំណងរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិង
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី បាានសម្រេ�េចយ៉ាា�ងរលូូន។ នេះ�ះហើ�ើយ
ជាាគោ�ោលបំំណងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សសឲ្យយបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សស
គ្រ�ប់់រូូបដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវតែ�យល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងសព្វាា�នុុភាាព
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្បាាស់់ ព្រ�មទាំំ�ងគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី។ តាាមពិិត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមកកាាន់់ផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ដើ�ើម្បីី�ភ្ជាា�ប់់ទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចស្គាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
កាាន់់តែ�ច្បាាស់់។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា� (ក្រុ�ុមមនុុស្សសនេះ�ះ) មាានសំំណាាងណាាស់់ ដែ�ល
បាានបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង។ នេះ�ះជាាព្រះ�ះពរដ៏៏ច្រើ�ើ�នឥតគណនាា សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរើើ�សតាំំ�ងអ្ននកឡើ�ើង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ងតែ�មាានគោ�ោលកាារណ៍៍
របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សសឲ្យយបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់។ កាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនដូូច
អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ថាា ជាារឿ�ឿងដ៏៏រំំភើ�ើបនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មើ�ើលឃើ�ើញថាា មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ដែ�លបម្រើ�ើ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� ដោ�ោយ
ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�មាានកាារណែ�នាំំ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានកិិច្ចចកាារពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិង
ដោ�ោយសាារគេ�ជាាមនុុស្សស ដែ�លស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះជាាលក្ខខខណ្ឌឌតិិចតួួច
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កាារបម្រើ�ើ�សាាសនាា ដាាច់់ខាាតត្រូ�ូវតែ�លុុបបំំបាាត់់

បំំផុុតសម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
កាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារសាាមញ្ញញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�ល
មាាននិិស្ស័័�យពុុករលួួយ និិងមិិនផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែ មិិនអាាចបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានវិិនិិច្ឆ័័�យ និិងវាាយប្រ�ដៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�និិស្ស័័�យរបស់់អ្ននក នៅ�ៅតែ�តំំណាាងឲ្យយសាាតាំំ�ងនៅ�ៅឡើ�ើយ ហើ�ើយ
នេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ថាា អ្ននកបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយចេ�ញពីីចេ�តនាាល្អអរបស់់អ្ននក និិងបញ្ជាា�ក់់
ថាា កាារបម្រើ�ើ�របស់់អ្ននក ផ្អែ�ែកតាាមនិិស្ស័័�យដែ�លមកពីីសាាតាំំ�ងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកបម្រើ�ើ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយអត្តតចរិិតពីីកំំណើ�ើតរបស់់អ្ននក និិងអាាស្រ័�័យតាាមចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តត
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត អ្ននកតែ�ងតែ�គិិតថាា អ្វីី�ដែ�លអ្ននកព្រ�មធ្វើ�ើ� គឺឺជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លគាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លអ្ននកមិិនចង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង អាាស្រ័�័យទៅ�ៅតាាម
ចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកទេ�។ តើ�ើកាារធ្វើ�ើ�ដូូចនេះ�ះ អាាចរាាប់់ថាាជាាកាារបម្រើ�ើ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�? នៅ�ៅទីីបំំផុុត និិស្ស័័�យរបស់់អ្ននកនឹឹងមិិនមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ
បន្តិិ�ចណាាសោះ�ះ�ឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កាារបម្រើ�ើ�របស់់អ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកមាានចិិត្តតរឹឹងរូូស
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ដូូច្នេះ�ះ� កាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់អ្ននកបែ�បនេះ�ះ នឹឹងបង្កើ�ើ�ត
ឲ្យយមាានច្បាាប់់ អំំពីីកាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លពឹឹងផ្អែ�ែកជាាចម្បបងលើ�ើចរិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
អ្ននក និិងអាាងលើ�ើបទពិិសោ�ោធដែ�លត្រូ�ូវបាានដកចេ�ញពីីកាារបម្រើ�ើ�របស់់អ្ននក ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើ
និិស្ស័័�យផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក។ ទាំំ�ងនេះ�ះជាាបទពិិសោ�ោធ និិងជាាមេ�រៀ�ៀនរបស់់មនុុស្សស។ វាា
ជាាទស្សសនៈៈវិិជ្ជាា�នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើពិិភពលោ�ោក។ មនុុស្សសដែ�លចូូលចិិត្តត
បែ�បនេះ�ះ អាាចត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ជាាពួួកផាារីីស៊ីី� និិងជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�សាាសនាា។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ពួួកគេ�មិិនភ្ញាា�ក់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយប្រែ�ែចិិត្តតទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងប្រែ�ែក្លាា�យជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យ
និិងពួួកទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�លបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តមនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយមិិនខាាន។
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យ និិងពួួកទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�លគេ�និិយាាយនោះ�ះ� នឹឹងលេ�ចចេ�ញ
ពីីចំំណោ�ោមមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអស់់អ្ននកដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�តាាម
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អត្តតចរិិតផ្ទាា�ល់់របស់់គេ� និិងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាមឆន្ទៈៈ�របស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់ អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�នឹឹងប្រ�ឈម
នឹឹងកាារបណ្ដេ�េញចេ�ញ នៅ�ៅពេ�លណាាមួួយជាាមិិនខាាន។ អស់់អ្ននកដែ�លប្រើ�ើ�បទពិិសោ�ោធ
ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� ដែ�លខ្លួួ�នទទួួលបាានពីីកាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�ចិិត្តតមនុុស្សស
ដើ�ើម្បីី�បង្រៀ��ៀន និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានខ្ពពស់់មុុខខ្ពពស់់មាាត់់ តែ�មិិនដែ�ល
កែ�ប្រែ�ែចិិត្តត មិិនដែ�លលន់់តួួបាាប និិងមិិនដែ�លលះះបង់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីមុុខតំំណែ�ងរបស់់
ខ្លួួ�ន មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវលុុតជង្គគង់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនខាាន។ ដូូចជាាប៉ុុ�ល
ដែ�រ ពួួកគេ�ចូូលចិិត្តតអួួតអាាង អំំពីីឋាានៈៈ បុុណ្យយសក្តិិ�ដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់របស់់ខ្លួួ�ន និិងសម្ញែ�ែងពីី
គុុណសម្បបត្តិិ�របស់់ពួកគេ
ួ �។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ មិិនធ្វើ�ើឲ្យ
� យមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍
ឡើ�ើយ។ កាារបម្រើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ រំំខាានដល់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់វិ់ ញ
ិ ទេ�។ មនុុស្សសតែ�ងតែ�
ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងរបៀ�ៀបចាាស់់ៗ។ ពួួកគេ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងគំំនិិតចាាស់់ ទៅ�ៅនឹឹងអ្វីី�ៗ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លកន្លលងហួួសទៅ�ៅ។ នេះ�ះហើ�ើយជាាឧបសគ្គគដ៏៏ធំចំ
ំ ពោះ�
ំ ះ�កាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
របស់់ពួួកគេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចបោះ�ះ�វាាចោ�ោលបាានទេ� របៀ�ៀបចាាស់់ៗទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹង
រួួបរឹតជី
ឹ វិី ត
ិ របស់់អ្ននកទាំំ�ងមូូលមិន
ិ ខាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ មិិនសរសើ�ើរអ្ននកឡើ�យ
ើ សូូម្បីី�តែ�
បន្តិិ�ច ទោះ�ះ�ជាាអ្ននកបាាក់់ជើ�ើងពេ�លកំំពុុងរត់់ ឬឈឺឺខ្ននង ពេ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ ឬទោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាាន
ស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារតែ�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់មិិនសរសើ�ើរដែ�រ។
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់នឹឹងមាានបន្ទូូ�លថាា អ្ននកជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់។
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទៅ�ៅ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ជាាផ្លូូ�វកាារ ចំំពោះ�ះ�
អស់់អ្ននកដែ�លគ្មាា�នគំំនិិតបែ�បសាាសនាា

អស់់អ្ននកដែ�លព្រ�មទុុកជីីវិិតចាាស់់របស់់ខ្លួួ�ន

ដោ�ោយឡែ�ក និិងអស់់អ្ននកដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចិិត្តតទៀ�ៀងត្រ�ង់់។ ព្រះ�ះអង្គគ
នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លស្រេ��កឃ្លាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�គួួរតែ�ក្រោ��ោកឈរឡើ�ើង ហើ�ើយបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ មាានភាាពពេ�ញបរិិបូូរគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់ និិងមាានព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ដែ�លគ្មាា�នដែ�ន
កំំណត់់។ មនុុស្សសកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗ កំំពុុងតែ�ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ចង់់បាានកិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ
និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយចិិត្តតរីីករាាយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ អស់់អ្ននកដែ�ល
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មាានគំំនិិតសាាសនាា អស់់អ្ននកដែ�លអួួតអាាងពីីឋាានៈៈ និិងអស់់អ្ននកដែ�លមិិនអាាចទុុកខ្លួួ�ន
ពួួកគេ�នៅ�ៅដោ�ោយឡែ�ក នឹឹងមាានកាារពិិបាាកក្នុុ�ងកាារទទួួលយកនូូវរបៀ�ៀបថ្មីី�ៗទាំំ�ងនេះ�ះ។
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធគ្មាា�នឱកាាសធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ មិិនបាានតាំំ�ងចិិត្តតក្នុុ�ងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ហើ�ើយមិិនស្រេ��កឃ្លាា�ន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�គ្មាា�នផ្លូូ�វនឹឹងទទួួលយករបៀ�ៀបថ្មីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ
ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសបះះបោ�ោរកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង កាាន់់តែ�មាានកលល្បិិ�ច ហើ�ើយ
ចុុងបញ្ចចប់់ ពួួកគេ�នឹឹងដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វខុុស។ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ពេ�លនេះ�ះ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងរើើ�សមនុុស្សសថែ�មទៀ�ៀត ជាាអ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ពិិត និិងអាាចទទួួល
ពន្លឺឺ�ថ្មីី� ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងកាាត់់បន្ថថយទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវអ្ននកដឹឹកនាំំ�សាាសនាាណាា ដែ�លអួួតអាាង
ពីីឋាានៈៈរបស់់ខ្លួួ�ន។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសណាាដែ�លក្បាាលរឹឹង មិិនចង់់ផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែ គឺឺទ្រ�ង់់មិិន
ត្រូ�ូវកាារពួួកគេ�សោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ សូូម្បីី�តែ�ម្នាា�ក់់ក៏ទ្រ�ង់
៏
មិ
់ នចង់
ិ
បាាន
់
ផង។ តើ�ើអ្ននកចង់់ក្លាា�យដូូចជាា
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយចេ�ញពីីចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តត
របស់់អ្ននក ឬក៏៏តាាមអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវដែ�រឬទេ�? នេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដឹឹង
ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។ តើ�ើអ្ននកជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�សាាសនាា ឬក៏៏ជាាទាារកកើ�ើតជាាថ្មីី� ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ?៍ តើ�ើមាានកាារបម្រើ�ើ�របស់់នរណាាខ្លះះ� ដែ�លទទួួលបាានកាារសរសើ�ើរ
ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ? តើ�ើមាានកាារបម្រើ�ើ�របស់់នរណាាខ្លះះ�ទៀ�ៀត ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
នឹឹកចាំំ�? តាាមរយៈៈកាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ តើ�ើវាាបាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ
ជីីវិិតរបស់់អ្ននកយ៉ាា�ងសម្បើ�ើ�មយ៉ាា�ងណាាទៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកយល់់ច្បាាស់់ហើ�ើយឬនៅ�ៅ អំំពីីកាារ
ទាំំ�ងអស់់? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿពិិតប្រា�ាកដមែ�ន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងបោះ�ះ�ចោ�ោល
គំំនិិតសាាសនាាចាាស់់ៗរបស់់អ្ននកកាាលពីីមុុន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង តាាមរបៀ�ៀបមួួយថ្មីី�មិិនខាាន។ ឥឡូូវនេះ�ះ ក្រោ��ោកឈរក៏៏មិិនទាាន់់ហួួសពេ�ល
ដែ�រ។ គំំនិត
ិ សាាសនាាចាាស់់ៗ អាាចធ្វើ�ើឲ្យ
� យជីីវិតទាំំ�
ិ
ងមូូលរបស់់មនុុស្ស្មមម្នាា�ក់
�
់ បាាត់់បង់បាាន
់
។
បទពិិសោ�ោធដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់ទទួលបាាន
ួ
អាាចធ្វើ�ើឲ្យ
� យគេ�ឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
ធ្វើ�ើ�អ្វីី�តាាមតែ�អំំពើ�ើចិិត្តតរបស់់គេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនបោះ�ះ�កាារទាំំ�ងនេះ�ះចោ�ោលទេ� នោះ�ះ�វាា
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នឹឹងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅជាាថ្មមជំំពប់់ដល់់កាាររីីកចម្រើ�ើ�នក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននកមិិនខាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយមិិនងាាយបោះ�ះ�បង់់
ពួួកគេ�ចោ�ោលឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាទទួួលយកកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល
ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចបោះ�ះ�ចោ�ោលកាារអនុុវត្តត និិងច្បាាប់់
សាាសនាាចាាស់់ៗរបស់់អ្ននក ហើ�ើយឈប់់ប្រើ�ើ�គំំនិិតសាាសនាាចាាស់់គំំរិិល មកប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប
នឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានអនាាគតជាាក់់ជាាមិិនខាាន។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកកាាន់់ខ្ជាា�ប់តា
់ ាមរបៀ�ៀបចាាស់់ៗ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ឱ្យយតម្លៃ�ៃវាាខ្លាំំ��ង នោះ�ះ�
អ្ននកគ្មាា�នផ្លូូវ� ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�យ
ើ ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ ន
ិ ឲ្យយតម្លៃ�ៃមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាចង់់ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវ
តែ�សម្រេ�េចចិិត្តតបោះ�ះ�ចោ�ោលអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់កាាលពីីមុុន។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្វីី� ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�
កាាលពីីមុុនត្រូ�ូវ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីវាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បោះ�ះ�
វាាចោ�ោល និិងឈប់់ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមវាាដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីវាាបាានស្ដែ�ែងច្បាាស់់ថាា ជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�ផ្ទាា�ល់់ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បោះ�ះ�វាាចោ�ោល។ ដាាច់់ខាាត អ្ននកមិិនត្រូ�ូវពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើវាាទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាអ្វីី�
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាាមទាារ។ អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់ យ៉ាា�ងត្រូ�ូវតែ�ផ្លាា�ស់់ជាាថ្មីី�វិិញ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារ និិង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់មិិនមាានបន្ទូូ�លអំំពីីរបៀ�ៀបចាាស់់ៗ ដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�
កាាលពីីមុុន ហើ�ើយក៏៏ទ្រ�ង់់មិិនជីីកកកាាយពីីទិិវាាប្រ�វត្តិិ�ចាាស់់ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះ
ដែ�លតែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច មិិនដែ�លចាាស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ សូូម្បីី�ទៅ�ៅនឹឹង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លផ្ទាា�ល់់របស់់ ទ្រ�ង់់ពីីអតីីតកាាល។ កាារនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនគោ�ោរព
តាាមច្បាាប់់ណាាមួួយឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកតែ�ងតែ�
ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់ទៅ់ �ៅនឹឹងអ្វីីដែ� �លនៅ�ៅអតីីតកាាល ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិនព្រ
ិ �មប្រ�លែ�ងវាាចេ�ញ ហើ�ើយ
អនុុវត្តតវាាយ៉ាា�ងតឹឹងរឹឹងទៅ�ៅតាាមក្បួួ�នច្បាាប់់ ខណៈៈដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លែ�ងធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយប្រើ�ើ�
មធ្យោ�ោ�បាាយដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ពីីមុុនទៀ�ៀត ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើពាាក្យយសម្ដីី� និិងសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននក
មិិនមាានកាាររំំខាានទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬ? តើ�ើអ្ននកព្រ�ម
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អនុុញ្ញាា�តឲ្យយជីីវិិតទាំំ�ងមូូលរបស់់អ្ននកប្រែ�ែជាាក្រ�ឡាាប់់ចក្រ� និិងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញ ដោ�ោយសាារតែ�
របៀ�ៀបចាាស់់ៗទាំំ�ងនេះ�ះឬអីី? របៀ�ៀបចាាស់់ៗទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកក្លាា�យទៅ�ៅជាា
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លរាារាំំ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកចង់់ធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ
ឬ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាមិិនចង់់ក្លាា�យជាាមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះទេ� ចូូរប្រ�ញាាប់់បញ្ឈឈប់់អ្វីី�
ដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�នេះ�ះ ហើ�ើយបកក្រោ��ោយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជីីវិិតសាាជាាថ្មីី�វិិញ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិន
នឹឹកចាំំ�កាារបម្រើ�ើ�របស់់អ្ននកពីីអតីីតកាាលឡើ�ើយ។

អ្ននកគួួរតែ�ស្ដាា�ប់ប
់ ង្គាា�ប់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿដែ�លអ្ននកជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ន ត្រូ�ូវស្រ�ឡាំំ�ងកាំំ�ង
ដោ�ោយសាារតែ�សំំណួួរនេះ�ះ។ ពួួកគេ�តែ�ងតែ�មាានទស្សសនៈៈពីីរផ្ទុុ�យគ្នាា�ស្រ�ឡះះអំំពីីព្រះ�ះដ៏៏
ជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយកាារនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា ពួួកគេ�ជឿ�ឿ
ទៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានផល
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ណាាមួួយ ឬដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានរួួចខ្លួួ�នពីីទុុក្ខខវេេទនាា ដែ�លកើ�ើតពីីគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយ
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទាាល់់តែ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបពួួកគេ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ខ្លះះ�។ កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់
គេ�មាានលក្ខខខណ្ឌឌ ហើ�ើយគេ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយបង្ខំំ�ចិិត្តត ទាំំ�ងគិិតដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់គេ�។
បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿដើ�ើម្បីី�តែ�ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍
និិងដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចជោ�ោគវាាសនាារបស់់ខ្លួួ�ន នោះ�ះ�កុំំ�ជឿ�ឿព្រះ�ះអង្គគល្អអជាាង។ សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាកាារបញ្ឆោ�ោ�តខ្លួួ�នឯង ជាាកាារធាានាាដល់់ខ្លួួ�នឯង និិងជាាកាារកោ�ោតសរសើ�ើរ
ដល់់ខ្លួួ�នឯង។ ប្រ�សិិនបើ�ើសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក មិិនត្រូ�ូវបាានសង់់ឡើ�ើងពីីលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�
កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នៅ�ៅទីីបំំផុុត អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោសចំំពោះ�ះ�កាារទាាស់់
ទទឹឹងនឹឹងទ្រ�ង់់វិិញមិិនខាាន។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនព្យាាយាាមស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ� គឺឺទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងទ្រ�ង់់ហើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្គាា�ប់់ឲ្យយ
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មនុុស្សសស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ឲ្យយគេ�ស្រេ��កឃ្លាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ឲ្យយគេ�ហូូប និិងផឹឹកពីី
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ ហើ�ើយប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អាាចសម្រេ�េចបាាននូូវ
កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាចេ�តនាាដ៏៏ពិិតរបស់់
អ្ននក នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ ច្បាាស់់ជាាលើ�ើកអ្ននកឡើ�ើង ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹង
ឹ សម្ដែ�ែងព្រះ�ះគុុណរបស់់
ទ្រ�ង់់ដល់់អ្ននកជាាប្រា�ាកដ។ កាារនេះ�ះគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវសង្ស័័�យ និិងប្រែ�ែប្រួ�ួលបាានឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាា�នចេ�តនាាស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកមាានគោ�ោលបំំណងផ្សេ�េង
ដូូច្នេះ�ះ� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកនិិយាាយនិិងធ្វើ�ើ� គឺឺទាំំ�ងពាាក្យយអធិិស្ឋាា�នរបស់់អ្ននកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងគ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននក នឹឹងក្លាា�យជាាកាារទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងទ្រ�ង់់ជាាក់់ជាា
មិិនខាាន។ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លនិិយាាយស្ដីី�ទន់់ភ្លលន់់ និិងមាានចរិិតស្លូូ�តបូូត
គ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ�និិងកាាយវិិកាាររបស់់អ្ននកអាាចមើ�ើលទៅ�ៅមាានភាាពរម្យយទម ហើ�ើយអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�ន
ដូូចជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លដែ�លនិិយាាយដល់់ចេ�តនាា និិងទស្សសនៈៈ
របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� សុុទ្ធធតែ�ទាាស់់
ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� សុុទ្ធធតែ�អាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់។ មនុុស្សសដែ�ល
មើ�ើលទៅ�ៅស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ដូូចជាាសត្វវចៀ�ៀម ប៉ុុ�ន្តែ�ែដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�ពេ�ញដោ�ោយចេ�តនាាអាាក្រ�ក់់
គឺឺប្រៀ��ៀបដូូចជាាសត្វវចចកដែ�លពាាក់់ស្បែ�ែកចៀ�ៀមដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ។ ពួួកគេ�ប្រ�មាាថព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគនឹឹងមិិនត្រា�ាប្រ�ណីីដល់់ពួួកគេ�ណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធនឹឹងបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីពួួកគេ�ម្ដដងម្នាា�ក់់ៗ ហើ�ើយបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ឲ្យយឃើ�ើញ
ថាា ពួួកមនុុស្សសកំំពុុត ច្បាាស់់ជាាត្រូ�ូវព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម និិងបដិិសេ�ធជាាមិិន
ខាាន។ ចូូរកុំំ�បាារម្ភភឡើ�ើយ៖ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងគិិតបញ្ជីី� ហើ�ើយចាាត់់កាារជាាមួួយនឹឹងពួួកគេ�
ម្នាា�ក់់ៗវិិញមិិនខាាន។
បើ�ើអ្ននកមិិនអាាចទទួួលយកពន្លឺឺ�ថ្មីី�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់និ
់ ង
ិ មិិនអាាចយល់់ ហើ�ើយមិិនព្យាាយាាម
ស្វែ�ែងយល់់គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ អ្ននកប្រា�ាកដជាាដាាក់់កាាររិះ��គន់់
ឬពិិនិិត្យយពិិច័័យ ហើ�ើយវិិភាាគទៅ�ៅលើ�ើសេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ជាាមិិនខាាន ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ�អ្ននកច្បាាស់់ជាា
សង្ស័័�យ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកគ្មាា�នគំំនិិតចង់់ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពន្លឺឺ�
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អ្ននកគួួរតែ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿដែ�លអ្ននកជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់

បច្ចុុ�ប្បបន្ននលេ�ចចេ�ញមក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ឲ្យយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើពន្លឺឺ�ពីីអតីីតកាាល ហើ�ើយ
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកជាាមនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើហើ�ើ
� យ ដ្បិិ�តអ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដែ�លមាានចេ�តនាាទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គន្លឹះះ��ក្នុុ�ងកាារ
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺកាារឲ្យយតម្លៃ�ៃពន្លឺឺ�ថ្មីី� ហើ�ើយអាាចទទួួលយក និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមពន្លឺឺ�
ថ្មីី�នោះ�ះ�ផងដែ�រ។ នេះ�ះហើ�ើយ គឺឺជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ដ៏
់ ពិ
៏ ត
ិ ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនមាានចិត្តត
ិ
ស្រេ��កឃ្លាា�នចង់បាានព្រះ
់
�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺគ្មាា�នបំណ
ំ ងចង់់ចុះះ�ចូូលនឹង
ឹ ទ្រ�ង់់ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយដោ�ោយ
សាារតែ�លទ្ធធផលស្កកប់់ចិិត្តតជាាមួួយស្ថាា�នភាាពបច្ចុុ�ប្ប្នន�ន្ននរបស់់ខ្លួួ�ននេះ�ះ

បាានបណ្ដាា�លឲ្យយ

ពួួកគេ�ទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានឡើ�ើយ ដោ�ោយសាារតែ�គេ�បាានងប់់ងល់់ជាាមួួយទិិដ្ឋឋភាាពពីីអតីត
ី កាាល។ ទិិដ្ឋឋភាាពពីីអតីី
តកាាលទាំំ�ងនេះ�ះ បាានផ្ដដល់់ឲ្យយមនុុស្សសនូូវកាារយល់់ឃើ�ើញ និិងកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទាំំ�ងនេះ�ះបាានក្លាា�យជាារូូបភាាពរបស់់ព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់គេ�។
ដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ជឿ�ឿ គឺឺជាាសញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយក្លាា�យជាាបទដ្ឋាា�ន
នៃ�កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់ពួួកគេ�។ បើ�ើអ្ននកប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ជាាក់់ស្ដែ�ែងនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះនៃ�កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់អ្ននក នោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�
ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចេ�ញមកពីីអាារក្សសសាាតាំំ�ង ហើ�ើយវាាត្រូ�ូវបង្ខូូ�ច ដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�លម្អៀ�ៀ�ង
របស់់អ្ននក។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនចង់់បាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះទេ� មិិនថាា គុុណសម្បបត្តិិ�និិង
កាារតាំំ�ងចិិត្តតរបស់់គេ�ខ្ពពស់ប៉ុុ�ន
់ ណាា ហើ�ើយទោះ�ះ�ជាាពួួកគេ�បាានប្ដូូ�រផ្ដាា�ច់់ប្រឹ�ង
ឹ ប្រែ�ែងពេ�ញមួួយ
ជីីវិិតចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានស្លាា�ប់់ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ខ្លួួ�ន
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនសរសើ�ើរមនុុស្សស ដែ�លមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។
ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ប្រ�ទាានព្រះ�ះគុុណបន្ដិិ�ចបន្ដួួ�ចដល់់ពួួកគេ� ហើ�ើយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�រីីករាាយ
នឹឹងព្រះ�ះគុុណនោះ�ះ�តែ�មួួយដងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគ្មាា�នសមត្ថថភាាពប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម
សេ�ចក្តីី�ពិិតឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ទេ� ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងផាាត់់ពួួកគេ�ម្ដដងម្នាា�ក់់ៗចោ�ោលមិិនខាាន។ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ� និិងមាានចេ�តនាាអាាក្រ�ក់់ មិិនថាាអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ក្មេ�េង ឬ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចាាស់់ឡើ�ើយ ពួួកគេ�សុុទ្ធធតែ�ទាាស់់ទទឹឹង និិងបង្អាា�ក់់ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផាាត់់ចោ�ោល ដោ�ោយគ្មាា�នអ្វីី�សង្ស័័�យឡើ�ើយ។ មនុុស្សស
ដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច មនុុស្សសដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ទទួួលស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមាានកាារយល់់ដឹឹងខ្លះះ�អំំពីីព្រះ�ះហឫទ័័យដ៏៏សប្បុុ�រស និិងព្រះ�ះទ័័យ
ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើរមិិនទាាន់់លំំអាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ

បរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងមិិនស្ដាា�ប់់តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមព្រះ�ះគុុណនៃ�ព្រះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�
នឹឹងមិិនត្រូ�ូវបាានទ្រ�ង់់ទទួួលយក ឬប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�ទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសទៅ�ៅជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ តាាមរយៈៈកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់គេ� តាាមរយៈៈកាារ
ហូូប កាារផឹឹក និិងកាាររីីករាាយជាាមួួយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងតាាមរយៈៈកាារ
រងទុុក្ខខ និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គេ�។ មាានតែ�តាាមរយៈៈសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះ
ទេ� ទើ�ើបនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែ ហើ�ើយពួួកគេ�អាាចមាានចំំណេះ�ះ
ដឹឹងដ៏៏ពិិតអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កាារមិិនស្កកប់់ចិិត្តត ជាាមួួយកាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគុុណនៃ�ព្រះ�ះ
កាារខំំស្វែ�ែងរក និិងកាារស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានសេ�ចក្តីី�ពិិតយ៉ាា�ងខ្នះះ�ខ្នែ�ែង និិងកាារព្យាាយាាម
ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយក នេះ�ះហើ�ើយជាាអត្ថថន័័យនៃ�កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយបញ្ញាា�ចិិត្តត និិងជាាប្រ�ភេ�ទនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំនឿ�
ំ ឿដែ�លព្រះ�ះអង្គគចង់់បាាន។ មនុុស្សសដែ�លមិិន
ធ្វើ�ើ�អ្វីី�សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅពីីរីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះគុុណនៃ�ព្រះ�ះ មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ឬត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែបាានឡើ�ើយ។ រីីឯកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ កាារគោ�ោរពប្រ�តិិបត្តិិ�ដល់ព្រះ់ �ះ សេ�ចក្តីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ និិងចិិត្តតអត់់ធ្មមត់់របស់់ពួួកគេ� សុុទ្ធធតែ�ជាាទង្វើ�ើ�លំំៗទាំំ�ងអស់់។ មនុុស្សសដែ�ល
គ្រា�ាន់់តែ�រីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះគុុណនៃ�ព្រះ�ះមិិនអាាចស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ
ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�នៅ�ៅមាាន
កម្រិ�ិតលំៗ
ំ ហើ�ើយគេ�និិយាាយសេ�ចក្តីី�មួយ
ួ ចំំនួនដូ
ួ ច
ូ ជាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ស្រ�
់ ឡាាញ់់មនុុស្សស»
ឬ «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានព្រះ�ះហឫទ័័យអាាណិិតមេ�ត្តាា�ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស»។ កត្តាា�នេះ�ះមិិន
តំំណាាងឲ្យយជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏មិិនបង្ហាា�ញថាា មនុុស្សសពិិតជាាស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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អ្ននកគួួរតែ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿដែ�លអ្ននកជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់

នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចបន្សុុ�ទ្ធធពួួកគេ� ហើ�ើយកាាលណាាសេ�ចក្តីី�ល្បបងលរបស់់ទ្រ�ង់់មកដល់់
ពួួកគេ�ក៏៏មិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ បើ�ើពួួកគេ�មាានចិិត្តតសង្ស័័�យ
និិងជំំពប់់ដួួល នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិនមាានកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់សោះ�ះ�ឡើ�ើយ មាានក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម និិង
សេ�ចក្ដីី�រឹឹតត្បិិ�តជាាច្រើ�ើ�ន ទាាក់់ទងនឹឹងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�
ដូូចជាា បទពិិសោ�ោធចាាស់់ៗដែ�លជាាលទ្ធធផលចេ�ញពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�ន
ឆ្នាំំ�� ឬពីីគោ�ោលច្បាាប់់វិិន័័យផ្សេ�េងៗដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះអាាច
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�? មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយនិិស្ស័័�យជាា
មនុុស្សស។ តើ�ើពួួកគេ�អាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? «កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់»
របស់់គេ�

គឺឺស្រ�បតាាមចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន។

ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់បែ�បនេះ�ះដែ�រឬទេ�?

តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់បាានកាារ

នេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាកាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមច្បាាប់់វិិន័័យនាានាា ជាាកាារបំំពេ�ញចិិត្តត និិងជាាកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយចិិត្តត
របស់់ពួួកគេ�បាានស្ងងប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនិិយាាយថាា នេះ�ះជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ដល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកមិិនប្រ�មាាថទ្រ�ង់់ទៅ�ៅហើ�ើយទេ�ឬអីី? អ្ននកជាាព្រះ�ះចៅ�ៅផាារ៉ោ�ោ�ន ស្ដេ�េច
ស្រុ�ុកអេ�ស៊ីី�ព្ទទ។ អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ និិងបាានចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារទាាស់់ទទឹឹងនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើនេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់ឲ្យយអ្ននកបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់មែ�នទេ�? អ្ននកគួួរតែ�
ឆាាប់់ប្រែ�ែចិិត្តត ហើ�ើយព្យាាយាាមស្គាា�ល់ខ្លួួ
់ ន
� ឯងឲ្យយបាានច្បាាស់់ជាាងនេះ�ះវិិញ។ បើ�ើមិិនដូច្នោះូ �ះ��ទេ�
អ្ននកគួួរតែ�ត្រ�លប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញទៅ�ៅវាាល្អអជាាង ដ្បិិ�តកាារត្រ�លប់់ទៅ�ៅវិិញនឹឹងផ្ដដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍ល្អអ
ដល់់អ្ននក ជាាងកាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រឹ�ឹមតែ�បបូូរមាាត់់។ អ្ននកមុុខជាាមិិនបង្អាា�ក់់ និិងរំំខាាន
ដល់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ឡើ់ �យ
ើ ។ អ្ននកនឹឹងស្គាា�ល់ឋា
់ ានៈៈរបស់់ខ្លួួន
� ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅយ៉ាា�ងស្រួ�ួល
ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើកាារធ្វើ�បែ�បនេះ�ះនឹ
ើ�
ឹងមិិនប្រ�សើ�ើរជាាងទេ�ឬអីី? ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោស
ចំំពោះ�ះ�កាារទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ!
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សេ�ចក្តីី�សន្យាាចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�ល

ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាផ្លូូ�វ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសក្លាា�យជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍? តើ�ើ
រាាប់់បញ្ចូូ�លកត្តាា�អ្វីី�ខ្លះះ�? តើ�ើអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសអ្ននកឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកព្រ�មទទួួលយកកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារដាាក់់ទោ�ោសពីីទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីសំំណួួរទាំំ�ងនេះ�ះ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងថាា និិយាាយដូូចម្តេ�េចទេ�
នេះ�ះគឺឺជាាភស្ដុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់ថាា អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនស្គាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បញ្ជាា�ក់់
ថាា អ្ននកមិិនបាានទទួួលកាារបំំភ្លឺឺ� ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះមិិនអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍បាានទេ�។ ពួួកគេ�នឹឹងត្រឹ�ឹមតែ�ទទួួលបាាន
នូូវព្រះ�ះគុុណតិិចតួួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដើ�ើម្បីី�រីីករាាយក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី� ហើ�ើយនឹឹងមិិនឋិិតថេ�រ
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមិិនអាាចទទួួលភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�រីីករាាយ នឹឹងព្រះ�ះគុុណរបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�។ អ្ននកខ្លះះ�ពេ�ញចិិត្តត នៅ�ៅពេ�ល
សាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ�បាានសុុខសាាន្តត និិងភាាពរីីករីីករាាយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លជីីវិិតរបស់់
ពួួកគេ�មាានភាាពងាាយស្រួ�ួល និិងគ្មាា�នទុុក្ខខលំំបាាក ឬសំំណាាងអាាក្រ�ក់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារទាំំ�ងមូូលរស់់នៅ�ៅដោ�ោយសុុខដុុម គ្មាា�នកាារទាាស់់ទែ�ងគ្នាា� មិិនមាានជម្លោះ�ះ��
ហើ�ើយពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ងជឿ�ឿថាា នេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះពរមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទៀ�
់ ៀតផង។ តាាមពិិតនេះ�ះ
គ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនត្រូ�ូវស្កកប់់ចិិត្តត ដោ�ោយ
គ្រា�ាន់់តែ�រីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារគិិតបែ�បនេះ�ះគឺឺពិិតជាា
អន់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ និិងអធិិស្ឋាា�ន
រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយវិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍រីីករាាយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយមាានភាាព
សុុខសាាន្ដដជាាពិិសេ�ស ប្រ�សិិនបើ�ើនៅ�ៅទីីបំំផុុត អ្ននកមិិនមាានអ្វីី�ត្រូ�ូវនិិយាាយអំំពីីចំំណេះ�ះដឹឹង
របស់់ខ្លួួនទាាក់
�
ទ
់ ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមិិនធ្លាា�ប់មាានបទពិ
់
សោ�ោធ
ិ
អ្វីី�សោះ�ះ� ហើ�ើយមិិនខ្វវល់់ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្រើ�ើ�ន
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ប៉ុុ�នណាាឡើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគិិតតែ�ពីីភាាពសុុខសាាន្តត និិងភាាពរីីករាាយខាាងវិិញ្ញាា�ណ
ហើ�ើយគិិតថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្អែ�ែមល្ហែ�ែមគ្មាា�នអ្វីី�ប្រ�ដូូចបាាន បើ�ើទោះ�ះ�ជាា
អ្ននកទទួួលទាានយ៉ាា�ងណាាក៏៏មិិនគ្រ�ប់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនមាានបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្តែ�ែងអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់
ទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�នតថភាាពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់សោះ�ះ�
ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកអាាចទទួួលបាានអ្វីី�ខ្លះះ�ពីីជំំនឿ�ឿចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បែ�បនេះ�ះ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
មិិនអាាចរស់់នៅ�ៅស្រ�បតាាមសាារជាាតិិនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ នោះ�ះ�កាារហូូប និិង
ផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ព្រ�មទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នរបស់់អ្ននក គឺឺគ្មា�នអ្វី
ា
ី�ខុុសពីីជំំនឿ�ឿបែ�ប
សាាសនាាទេ�។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ នឹឹងមិិនអាាចឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កែ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងមិិន
អាាចឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយកបាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចទទួួលយក
បាាន គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លដេ�ញតាាមសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ។ អ្វីីដែ� �លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ ល
ួ យក មិិនមែ�ន
ជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសទេ� ក៏៏មិនមែ�ន
ិ
ជាារបស់់ដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់អ្ននកនោះ�ះ�ដែ�រ តែ�
គឺឺជាាចំំណែ�កកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកនោះ�ះ�។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ព្រះ�ះអង្គគមិិនមែ�នប្រោ��ោសសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ�ឱ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទេ� តែ�ប្រោ��ោសចិិត្តតរបស់់ពួួកឱ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍គេ�វិិញ ដោ�ោយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយចិិត្តត
របស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានទ្រ�ង់់ទទួួលយក និិយាាយឲ្យយងាាយយល់់ស្រួ�ួលស្ដាា�ប់់ កាារដែ�លព្រះ�ះ
ប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ គឹឹទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសចិិត្តតពួួកគេ�ឱ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
ចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�អាាចបែ�រទៅ�ៅរកទ្រ�ង់់វិិញ ហើ�ើយអាាចស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ផង។
សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស គឺឺជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លស្លាា�ប់់។ សាាច់់ឈាាមនេះ�ះមិិនបម្រើ�ើ�
គោ�ោលបំំណងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទទួួលបាានសាាច់់ឈាាមមនុុស្សសទេ�

ពីីព្រោះ��ះ�

សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយដែ�លជៀ�ៀសមិិនរួួច ហើ�ើយមិិនអាាច
ទទួួលមរតក ឬព្រះ�ះពរពីីទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលសាាច់់ឈាាម
របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយមាានតែ�សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តត
នេះ�ះ នោះ�ះ�ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតនោះ�ះ� ក៏៏ចិិត្តតរបស់់គេ�គង់់ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់
សាាតាំំ�ងដែ�រ។ ករណីីនេះ�ះ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មនុុស្សសមិិនអាាចក្លាា�យជាាកាារសម្ដែ�ែងកាារអស្ចាា�រ្យយ
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របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�គង់់ក្លាា�យជាាបន្ទុុ�ករបស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ ហើ�ើយ
កាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងក្លាា�យជាារឿ�ឿងគ្មាា�នន័័យ។ អស់់អ្ននកដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានព្រះ�ះទ័័យចង់់បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែឲ្យយបាានគ្រ�ប់់ល្ខខណ៍៍នឹឹងទទួួលបាានព្រះ�ះពរ
និិងមរតករបស់់ទ្រ�ង់់។ មាានន័័យថាា ពួួកគេ�ទទួួលយកកម្មមសិិទ្ធិិ� និិងលក្ខខណៈៈរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងពីីរក៏៏ក្លាា�យជាាលក្ខខណៈៈដែ�លពួួកគេ�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិតគេ
ិ �។
ពួួកគេ�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�កា
ើ� ារនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួកគេ
ួ �។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
អាាចទទួួលយកលក្ខខណៈៈទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់តា
់ ាមសណ្ឋាា�នពិិតនៃ�លក្ខខណៈៈនោះ�ះ�
ទោះ�ះ�ជាាលក្ខខណៈៈអ្វីីក៏
� ដោ៏ �ោយ ហើ�ើយហេ�តុុនេះ�ះ ទើ�ើបអ្ននករស់់នៅ�ៅតាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិតបាាន។ នេះ�ះ
គឺឺជាាជំំពូូកមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងទទួួលយក។
មាានតែ�មនុុស្សសជំំពូូកនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចទទួួលព្រះ�ះពរដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានឲ្យយបាាន៖
១. កាារទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
២. កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក្នុុ
់ ង
� គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់។
៣. ទទួួលបាានកាារណែ�នាំំ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
ទទួួលបាានកាារ បំំភ្លឺឺ�ពីីព្រះ�ះអង្គគ។
៤. រស់់នៅ�ៅជាារូូបភាាពដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្រ�ឡាាញ់់លើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ដោ�ោយស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រា់ �ាកដ ដូូចពេ�ត្រុ�ុសដែ�រ ទាំំ�ងត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ងដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស័័ក្ដិិ�សមនឹឹង
ស្លាា�ប់់ ដើ�ើម្បីី�តបស្ននងនឹឹងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានសិិរីីរុុងរឿ�ឿងដូូច
ពេ�ត្រុ�ុសដែ�រ។
៥. ទទួួលបាានកាារស្រ�ឡាាញ់់ កាារគោ�ោរព និិងកាារកោ�ោតសសើ�ើរពីីមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ។
៦. កាារជម្នះះ�គ្រ�ប់់កត្តាា�ទាំំ�ងអស់់ក្នុុ�ងចំំណងនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់ និិងស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹង
ដោ�ោយមិិនផ្តតល់់ឱកាាសឲ្យយដល់់សាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្លួួ�នបាាន ដោ�ោយឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សណ្ឋិិ�ត និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិញ្ញាា�ណមួួយដ៏៏ស្រ�ស់ថ្លា
់ ា� និិងរស់់រវើើ�កហើ�ើយមិិនដែ�លនឿ�ឿយហត់់
ឡើ�ើយ។
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៧. កាារមាានចិិត្តតត្រេ�េកអរ និិងរីីករាាយរកបរិិយាាយមិិនបាាន គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាាពេ�ញ
មួួយជីីវិិត ដូូចជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លបាានមើ�ើលឃើ�ើញថ្ងៃ�ៃនៃ�សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
មកដល់់។
៨. កាារទទួួលបាានសិិរីីរុុងរឿ�ឿងរួួមគ្នាា�ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមាានទឹឹកមុុខដូូចគ្នាា�នឹឹង
ពួួកបរិិសុុទ្ធធស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
៩. កាារក្លាា�យខ្លួួ�នជាាកូូនស្ងួួ�នភ្ងាា�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ស្រ�ឡាាញ់់នៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ។
១០. កាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� សណ្ឋាា�ន និិងកាារឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌ជា
៌ ាន់់ទីបី
ី ជា
ី ាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងកាារទៅ�ៅហួួសពីីដែ�នកំំណត់់នៃ�សាាច់់ឈាាម។
មាានតែ�មនុុស្សសដែ�លអាាចគ្រ�ងព្រះ�ះពរនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាមរតកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបត្រូ�ូវបាាន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងត្រូ�ូវបាានទ្រ�ង់់ទទួួលយក។ តើ�ើអ្ននកទទួួល
បាានអ្វីី�ខ្លះះ� នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានកែ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
កម្រិ�ិតណាា? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែមនុុស្សសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយចៃ�ដន្យយ
នោះ�ះ�ទេ� ព្រះ�ះអង្គគផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែមនុុស្សសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយមាានលក្ខខខណ្ឌឌ ហើ�ើយមាាន
លទ្ធធផលច្បាាស់់លាាស់់ ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញបាាន។ វាាមិិនមែ�នដូូចអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សស
ស្រ�មៃ�គិិតថាា ដរាាបណាាគាាត់់មាានជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គាាត់់អាាចទទួួលកាារប្រោ��ោស
ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានទទួួលយកដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគាាត់់អាាច
ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ និិងមរតករបស់់ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីឡើ�ើយ។ កាារមិិននិិយាាយអ្វីី�
សោះ�ះ�អំំពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺពិិតជាាពិិបាាកហួួសប្រ�មាាណ។
នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ស្វែ�ែងរកមុុនគេ� គឺឺកាារទុុកឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រោ��ោសអ្ននករាាល់់គ្នាា� ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ និិងឲ្យយព្រះ�ះអង្គគ
ប្រោ��ោសអ្ននកឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍តាាមរយៈៈមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ បញ្ហាា�ទាំំ�ងអស់់ និិងអ្វីី�ៗ
ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជួួបប្រ�ទះះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
ជីីវិិតអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើង។ ដំំបូូងអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលមរតករបស់់
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ទាាល់់តែ�ដល់់ពេ�លនោះ�ះ� ទើ�ើបអ្ននកមាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលព្រះ�ះពរពីី
ព្រះ�ះអង្គគកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗបាាន។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរស្វែ�ែងរក ហើ�ើយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរស្វែ�ែងយល់់មុុនអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់។ កាាលណាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�រឹឹតតែ�ព្យាាយាាមឲ្យយ
បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏
រឹឹតតែ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ ជាាលទ្ធធផល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ព្យាាយាាមចូូលក្នុុង
� វត្តតមាាននៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
តថភាាពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈទស្សសនៈៈផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា� នៅ�ៅក្នុុ�ងបញ្ហាា�ផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា�។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចស្កកប់់ចិិត្តតជាាមួួយនឹឹងស្ថាា�នភាាពអសកម្មម ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�មិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
អំំពើ�ើបាាប ឬគ្មាា�នគំំនិិតគិិតស្រ�មៃ� គ្មាា�នទស្សសនវិិជ្ជាា�សម្រា�ាប់់កាាររស់់នៅ�ៅ និិងគ្មាា�នឆន្ទៈៈ�ជាា
មនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍តាាមរបៀ�ៀបជាាច្រើ�ើ�ន។
ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់បញ្ហាា�ទាំំ�ងអស់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�មាានលទ្ធធភាាព នៃ�កាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�អាាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈវិិជ្ជជមាានប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងក្នុុ�ងន័័យអវិិជ្ជជមាានផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលបាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។
រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ឱកាាសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ដោ៍ �ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងឱកាាស
ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយក គឺឺនៅ�ៅតែ�មាាន។ បន្ទាា�ប់់ពីីបាានឆ្លលងកាាត់់បទពិិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះ
មួួយរយៈៈ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងយល់់ពីីរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�នដែ�លអ្ននក
មិិនធ្លាា�ប់ដឹ
់ ង
ឹ ពីីមុន
ុ ។ មិិនចាំំ�បាាច់មាាន
់
កាារណែ�នាំំ�ពីីអ្ននកដទៃ�ទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ បំំភ្លឺឺ�ដល់់
អ្ននក ទាំំ�ងមិិនឲ្យយអ្ននកដឹឹងខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកទទួួលបាានកាារយល់់ដឹឹងក្នុុ�ងគ្រ�ប់់រឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់
ហើ�ើយបញ្ចូូ�លបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកឱ្យយលម្អិិ�ត។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រា�ាកដជាាដឹឹកនាំំ�អ្ននកដើ�ើម្បីី�
កុំំ�ឲ្យយអ្ននកងាាកទៅ�ៅឆ្វេ�េង ឬទៅ�ៅស្តាំំ��ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងដើ�ើរលើ�ើមាាគ៌ាា�ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារ
ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយទ្រ�ង់់។
កាារដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចកំំណត់់
ត្រឹ�ឹមភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដែ�លបាានមកពីីកាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ។ កាារឆ្លលងកាាត់់នូូវបទពិិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះ អាាចនឹឹងលម្អៀ�ៀ�ងជ្រុ�ុល វាាអាាចរួួមបញ្ចូូ�ល
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តិិចតួួចពេ�ក ហើ�ើយអាាចដាាក់់កំំហិិតមនុុស្សស ឲ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពតូូចតាាចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសនឹឹងខ្វះះ�ខាាតកាារចិិញ្ចឹឹ�មបំំប៉៉នខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ចង់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ត្រូ�ូវតែ�រៀ�ៀនអំំពីីរបៀ�ៀបពិិសោ�ោធក្នុុ�ងគ្រ�ប់់បញ្ហាា�ទាំំ�ងអស់់ និិងអាាចទទួួលបាានកាារយល់់ដឹឹង
ក្នុុ�ងអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ទោះ�ះ�ជាារឿ�ឿងនោះ�ះ�ល្អអ ឬអាាក្រ�ក់់
ក៏៏ដោ�ោយ វាាគួួរតែ�នាំំ�មកនូូវផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់អ្ននក ហើ�ើយវាានឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកទៅ�ៅជាា
អវិិជ្ជជមាានឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ អ្ននកគួួរតែ�អាាចពិិចាារណាាខណៈៈដែ�លអ្ននក
កំំពុុងឈរនៅ�ៅខាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនវិិភាាគ ឬសិិក្សាារឿ�ឿងនេះ�ះ តាាមទស្សសនៈៈរបស់់
មនុុស្សសទេ� (កាារនេះ�ះនឹឹងជាាគម្លាា�តមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក)។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
ឆ្លលងកាាត់់បទពិិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះនោះ�ះ�ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកនឹឹងបាានពេ�ញដោ�ោយបន្ទុុ�កនៃ�ជីីវិិត
របស់់អ្ននក។ អ្ននកនឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�នៃ�ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាារៀ�ៀងរហូូត ដោ�ោយ
មិិនងាាយនឹឹងបែ�រចេ�ញពីីទ្រ�ង់់ងាាយៗក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
មាានអនាាគតភ្លឺឺ�ស្វាា�ងនៅ�ៅពីីមុុខពួួកគេ�។ ឱកាាសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានច្រើ�ើ�នណាាស់់។ វាាអាាស្រ័�័យត្រ�ង់់ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺជាាមនុុស្សស
ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតមែ�ន ឬមិិនមែ�ន ហើ�ើយអាាស្រ័�័យត្រ�ង់់ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាាន ឬគ្មាា�នកាារតាំំ�ងចិិត្តត ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងត្រូ�ូវបាាន
ទទួួលយកដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើម្បីី�ទទួួលព្រះ�ះពរ និិងមរតករបស់់ទ្រ�ង់់។ ត្រឹ�ឹម
កាារតាំំ�ងចិិត្តត គឺឺមិិនទាាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទេ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹងច្រើ�ើ�ន បើ�ើមិិន
ដូូច្នេះ�ះ�ទេ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងតែ�ងតែ�ងាាកចេ�ញពីីកាារអនុុវត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមិិនខាាន។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ជាាក់់ស្តែ�ែង
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នបាានទទួួលកិិច្ចចកាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អស់់រយៈៈពេ�ល
យូូរយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�បាានកំំណត់់ខ្លួួ�នឯងត្រឹ�ឹមរស់់នៅ�ៅដោ�ោយពឹឹងផ្អែ�ែកតែ�នឹឹង
ព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយព្រ�មឱ្យយព្រះ�ះអង្គគកម្សាាន្តតសាាច់់ឈាាមបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនព្រ�មទទួួលកាារបើ�ើកសម្តែ�ែងបន្ថែ�ែម និិងលើ�ើសពីីនេះ�ះទេ�។ កាារនេះ�ះសរ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បញ្ជាា�ក់់ឲ្យយឃើ�ើញថាា ចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�គិិតពីីរឿ�ឿងក្រៅ��ៅខ្លួួ�នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីី
កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស កាារបម្រើ�ើ�របស់់គេ� និិងដួួងចិិត្តតនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានភាាពសៅ�ៅហ្មមងតិិចតួួចក៏៏ដោ�ោយ បើ�ើយោ�ោងទៅ�ៅតាាមលក្ខខណៈៈពិិតក្នុុ�ងចិិត្តត
របស់់គេ� និិងកាារគិិតថយក្រោ��ោយរបស់់គេ� មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�ស្វែ�ែងរកភាាពសុុខសាាន្តត និិង
កាាររីីករាាយខាាងសាាច់់ឈាាមជាានិិច្ចច ហើ�ើយមិិនខ្វវល់់ពីីលក្ខខខណ្ឌឌ និិងគោ�ោលបំំណងព្រះ�ះ
ហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារប្រោ��ោសពួួកគេ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នឹឹងទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ង
ណាានោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សសថោ�ោកទាាប
និិងអាាប់់ឱនដដែ�ល។ ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�មិិនបាានផ្លាា�ស់់ប្តូូ�របន្តិិ�ចបន្តួួ�ចឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�
មិិនចាាត់់ទុុកជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាារឿ�ឿងសំំខាាន់់នោះ�ះ�ទេ� វាាហាាក់់ដូូចជាាពួួកគេ�មាាន
ជំំនឿ�ឿសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្ននកដទៃ� ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�បំំពេ�ញកិិច្ចច និិងព្យាាយាាមសម្រេ�េច
អ្វីី�មួួយដោ�ោយធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស រសាាត់់អណ្តែ�ែតក្នុុ�ងជីីវិិតដែ�លគ្មាា�នគោ�ោលបំំណង។ មនុុស្សស
ដែ�លអាាចព្យាាយាាមចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ ទាំំ�ង
ទទួួលបាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗ ហើ�ើយមាានទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ក្នុុ�ងដំំណាាក់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ និិងទទួួលបាានព្រះ�ះពរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថែ�មទៀ�ៀតផងនោះ�ះ� មាាន
តិិចណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ព្យាាយាាមឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រោ់ ��ោសអ្ននករាាល់់គ្នាា� ឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយអាាចទទួួលបាាននូូវអ្វីី�ៗដែ�លទ្រ�ង់់សន្យាានៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ព្យាាយាាមឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំភ្លឺឺ�គំំនិិតអ្ននកក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារ
ទាំំ�ងអស់់ និិងមិិនបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយពេ�លវេេលាា កន្លលងទៅ�ៅឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ នោះ�ះ�ហើ�ើយជាាផ្លូូ�វ
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវសម្រា�ាប់់ចូូលទៅ�ៅយ៉ាា�ងសកម្មម។ ដូូច្នេះ�ះ�ទើ�ើបអ្ននកមាានតម្លៃ�ៃ និិងមាានសិិទ្ធិិ�ទទួួល
បាាននូូវភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើអ្ននកពិិតជាាមនុុស្សសដែ�លព្យាាយាាមឲ្យយព្រះ�ះ
ប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់បំំផុុត
ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់មែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននកមាានដួួងចិិត្តតស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចពេ�ត្រុ�ុស
ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកមាានឆន្ទៈៈ�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រឬទេ�? អ្ននកជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ� វ អស់់ រ យៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��ហើ�ើ យ
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តើ�ើអ្ននកបាានឃើ�ើ ញ ថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ� វ

សេ�ចក្តីី�សន្យាាចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍

ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងណាាទេ�? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ�? អ្ននកជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះដ៏៏សកម្មមនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។ តើ�ើអ្ននកបាានឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះដ៏៏សកម្មមក្នុុ�ងរូូបកាាយ
សាាច់់ឈាាមនេះ�ះ ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាាទេ�?
អ្ននកមាានជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ដោ�ោយសាារកាារជាាប់់ឆ្កាា�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�
សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក និិងកាារអស្ចាា�រ្យយដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� គឺឺជាាហេ�តុុកាារណ៍៍ដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ទទួួលយកដោ�ោយទូូទៅ�ៅ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសមិិនមែ�នកើ�ើតចេ�ញពីីកាារស្គាា�ល់់ និិង
កាារយល់់ដឹឹងពិិតអំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទទេ�។ អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� តែ�
អ្ននកមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់ទេ�
់ ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននកមិិនយកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
ថា
់ ា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ�
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ�។ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាា
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿឆោ�ោតពេ�ក។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកមិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀបស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ តើ�ើកាារនេះ�ះមិិនធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននក
ក្លាា�យជាាមនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�បំំផុុតក្នុុ�ងលោ�ោកទេ�ឬអីី? នេះ�ះជាាភស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់ថាាអស់់រយៈៈ
ពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ

ដែ�លអ្ននកបាានបរិិភោ�ោគអាាហាាររបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ

គ្រី�ីស្ទទដោ�ោយឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍។ ខ្ញុំំ��មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនចូូលចិិត្តតមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� តែ�ខ្ញុំំ��ថែ�ម
ទាំំ�ងជឿ�ឿជាាក់់ថាា ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គោ�ោរពបំំផុុតនោះ�ះ� ក៏៏នឹឹងមិិន
ចូូលចិិត្តតពួួកគេ�ដែ�រ។ តើ�ើមនុុស្សសជំំពូូកនេះ�ះអាាចទទួួលភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ បាានដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនមាាន
ិ
ភាាពអាាម៉ាា�ស់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនមាាន
ិ
អាារម្មមណ៍៍
ខ្មាា�សអៀ�ៀនទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ក្លាា�ហាានប្រ�ឈមមុុខនឹឹងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទរបស់់
អ្ននកដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ពីីខ្លឹឹ�មសាារនៃ�សម្ដីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយទេ�?
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ពួួកទុុច្ចចរិតនឹ
ិ ង
ឹ ត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ
ចូូរសម្លឹឹ�ងមើ�ើលខ្លួួ�នឯង ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយដឹឹងថាាតើ�ើអ្ននកអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�សុុចរិិតនៅ�ៅគ្រ�ប់់
កិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ហើ�ើយឬនៅ�ៅ ហើ�ើយថាាតើ�ើគ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននក ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឃ្លាំំ��មើ�ើលដែ�រឬទេ�៖ នេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ
របស់់ពួួកគេ�។

អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវហៅ�ៅថាាជាាសុុចរិិត ដោ�ោយព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយព្រះ�ះ

ជាាម្ចាា�ស់សព្វវព្រះ
់
�ះហឫទ័័យបាាន និិងដោ�ោយព្រោះ��ះ�អ្ននកទទួួលយកកាារថែ�ទាំំ� និិងកាារកាារពាារ
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អស់់អ្ននកដែ�លទទួួលយកកាារថែ�ទាំំ�
កាារកាារពាារ និិងភាាពល្អអឥតខ្ចោះ�ះ�� និិងអស់់អ្ននកដែ�លទ្រ�ង់់បាានទទួួលយក គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាា
មនុុស្សសសុុចរិិត ហើ�ើយទ្រ�ង់់ចាាត់់ទុុកពួួកគេ�រាាល់់គ្នាា�ថាាមាានតម្លៃ�ៃ។ កាាលណាាអ្ននកទទួួល
យកព្រះ�ះបន្ទូូ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងកាាន់់តែ�អាាចទទួួល
បាាន និិងយល់់ដឹឹងអំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ
ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងកាាន់់តែ�អាាចរស់់នៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបំំពេ�ញតាាម
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សម្រា�ាប់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�សម្រេ�េចឱ្យយបាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកប្រើ�ើ�ចិត្តតគំ
ិ និ
ំ ត
ិ របស់់ខ្លួួនដើ
� �ើម្បីី�វាាស់់វែែង និិងកំំណត់់ព្រំ�ដែំ �នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រៀ��ៀបដូូចជាារូូបចម្លាា�ក់់ដីីឥដ្ឋឋដែ�លមិិនចេះ�ះប្រែ�ែប្រួ�ួល ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�ន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្នាា�តរង្វាា�ស់់នៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងដាាក់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទំំហំំកិិច្ចចកាារដែ�លមាាន
ដែ�នកំំណត់់ ទង្វើ�ើ�នេះ�ះសបញ្ជាា�ក់់ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានដាាក់់ទោ�ោសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយ។ ដ្បិិ�តពួួកសាាសន៍៍យូូដាានៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យសញ្ញាា�ចាាស់់ ចាាត់់ទុុកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាា
រូូបបដិិមាាករដែ�លមាានរូូបរាាងមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល ដែ�លពួួកគេ�អាាចចាំំ�ទុុកក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�
បាាន ហាាក់់បីីដូូចជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចហៅ�ៅបាានត្រឹ�ឹមតែ�ជាាព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�� ហើ�ើយមាានតែ�ទ្រ�ង់់
ដែ�លគេ�ហៅ�ៅថាាព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ហើ�ើយដោ�ោយព្រោះ��ះ�
មនុុស្សសបាានបម្រើ�ើ� និិងបាានថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទុុកទ្រ�ង់ដូ
់ ច
ូ ជាារូូបចម្លា�ក់
ា ដី
់ ឥ
ី ដ្ឋឋ (ដែ�ល
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គ្មាា�នជីវិី ិត) ទើ�ើបបាានជាាពួួកគេ�បោះ�ះ�ដែ�កគោ�ោលឆ្កាា�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លនោះ�ះ� ដោ�ោយ
កាាត់់ទោ�ោសប្រ�ហាារជីីវិិតទ្រ�ង់់ ពោ�ោលគឺឺព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លគ្មាា�នកំំហុុសសោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានគេ�
កាាត់់ទោ�ោសដល់់ស្លាា�ប់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពុំំ�មាានទោ�ោសអ្វីី�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ តែ�មនុុស្សសមិិនព្រ�ម
ទុុកជីីវិិតឱ្យយទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទទូូចកាាត់់ទោ�ោសប្រ�ហាារជីីវិិតទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏ត្រូ�ូវបាាន
គេ�ឆ្កាា�ងទៅ�ៅ។ មនុុស្សសតែ�ងជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពុំំ�ប្រែ�ែប្រួ�ួល ហើ�ើយកំំណត់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅតាាម
មូូលដ្ឋាា�ននៃ�សៀ�ៀវភៅ�ៅមួួយក្បាាល គឺឺព្រះ�ះគម្ពីី�រ ហាាក់់បីដូ
ី ច
ូ ជាាមនុុស្សសមាានកាារយល់់ដឹង
ឹ ឥត
ខ្ចោះ�ះ��អំំពីកា
ី ារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងហាាក់់បីដូ
ី ច
ូ ជាាមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្រ�ងអ្វីីៗ
� ទាំំ�ងអស់់
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ទ្រ�ង់់ដូូច្នេះ�ះ�ដែ�រ។ មនុុស្សសល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង
ក្រ�អឺឺតក្រ�ទមយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយពួួកគេ�ពូូកែ�ខាាងកាារនិិយាាយបំំផ្លើ�ើ�ស។ មិិនថាាអ្ននកមាាន
ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ� ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�មាានបន្ទូូ�លថាា អ្ននកពុំំ�ស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ នៅ�ៅតែ�ថាាអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្លាំំ��ង
បំំផុុត និិងនៅ�ៅតែ�ថាាអ្ននកបាានដាាក់់ទោ�ោសព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តអ្ននកគ្មាា�នសមត្ថថភាាពអនុុវត្តត
តាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនអាាចដើ�ើរក្នុុ�ងផ្លូូ�វដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយគ្រ�ប់់
លក្ខខណ៍៍បាានឡើ�ើយ។ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យនឹឹង
ទង្វើ�ើ�របស់់មនុុស្សស? គឺឺដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសពុំំ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សស
មាានសញ្ញាា�ណច្រើ�ើ�នហួួសហេ�តុុពេ�ក

និិងដោ�ោយសាារតែ�ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់ពួួកគេ�អំំពីី

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្តីី�ពិិត តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ និិយាាយពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វតែ�មួួយ
ដដែ�លៗដោ�ោយគ្មាា�នអ្វីី�ប្លែ�ែកសោះ�ះ� ព្រ�មទាំំ�ងប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្រ្ត�តដូូចៗគ្នាា�នៅ�ៅគ្រ�ប់់ស្ថាា�នកាារណ៍៍
ទាំំ�ងអស់់។ ហេ�តុុដូចនេះ�ះ
ូ
កាារយាាងមកកាាន់់ផែ�នដីនាាពេ
ី �លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�វូ
បាានមនុុស្សសដំំដែ�កគោ�ោលភ្ជាា�ប់ទៅ់ �ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត។ មនុុស្សសពិិតជាាឃោ�ោរឃៅ�ៅ
ណាាស់់! កាាររួួមគំំនិតគ្នាា�
ិ
និិងល្បិិ�ចកលទុុច្ចចរិត
ិ កាារលួួចឆក់់ និិងកាាររឹឹបអូសពី
ូ
អ្ននកដទៃ�
ី
កាារ
ដណ្ដើ�ើ�មកិិត្តិិ�យស និិងលាាភសក្កាា�រៈ� កាារកាាប់់សម្លាា�ប់គ្នាា�ទៅ
់ �ៅវិិញទៅ�ៅមក តើ�ើដល់់ពេ�លណាា
ទើ�ើបអាាចនឹឹងបញ្ចចប់់បាាន? មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានបន្ទូូ
់
លច្រើ
� �ើ�នរាាប់់សិប
ិ ពាាន់់ម៉ាា�ត់ក៏
់ ដោ៏ �ោយ
ក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ភ្ញាា�ក់់ស្មាា�រតីីវិិញឡើ�ើយ។ មនុុស្សសធ្វើ�ើ�កាារដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ក្រុ�ុម
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រួ�ួសាារ និិងកូូនប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់ពួួកគេ� ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មុុខរបរ ភាាពជោ�ោគជ័័យទៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃអនាាគត តួួនាាទីី អំំនួួតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន និិងប្រា�ាក់់កាាសរបស់់ពួួកគេ� ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ខាាង
ចំំណីីអាាហាារ សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ និិងខាាងសាាច់់ឈាាម។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើមាាននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�ល
បាានធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដ? ទោះ�ះ�បីីជាាក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
អស់់អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មាានមនុុស្សស
តិិចតួួចណាាស់់ ដែ�លបាានស្គាា�ល់់់�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើមាានមនុុស្សសប៉ុុ�ន្មាា�ននាាក់់ដែ�លមិិន
ធ្វើ�ើ�កាារដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ�? តើ�ើមាានមនុុស្សសប៉ុុ�ន្មាា�ននាាក់់ដែ�ល
មិិនជិះះ�ជាាន់់ ឬបណ្តេ�េញអ្ននកដទៃ�ចេ�ញដើ�ើម្បីី�កាារពាារតំំណែ�ងរបស់់ពួួកគេ�? ដូូចនេះ�ះ ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវគេ�បង្ខំំ�កាាត់់ទោ�ោសប្រ�ហាារជីីវិិតជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាារ ហើ�ើយចៅ�ៅក្រ�ម
ឃោ�ោរឃៅ�ៅច្រើ�ើ�នរាាប់់មិិនអស់់បាានដាាក់់ទោ�ោសព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបាានដំំដែ�កគោ�ោលឆ្កាា�ង
ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ងជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត។ តើ�ើមាានមនុុស្សសប៉ុុ�ន្មាា�ននាាក់់ដែ�លអាាចត្រូ�ូវបាាន
ហៅ�ៅថាាសុុចរិិតបាាន ដោ�ោយសាារពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�កាារដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ង
ពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ�?
តើ�ើកាារដែ�លត្រូ�ូវប្រោ��ោសឱ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងនាាមជាាពួួក
បរិិសុុទ្ធធ ឬបុុគ្គគលសុុចរិិតនោះ�ះ� ងាាយស្រួ�ួលដែ�រឬទេ�? នេះ�ះគឺឺជាាឃ្លាា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�លថាា «ពុំំ�
មាានសេ�ចក្តីី�សុុចរិិតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះឡើ�ើយ សេ�ចក្តីី�សុុចរិិតមិិនមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងលោ�ោកិិយ
នេះ�ះទេ�។» នៅ�ៅពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចូូរគិិតអំំពីីសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពាាក់់ ចូូរគិិតពីីគ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ� និិងពាាក្យយសម្ដីី�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ចូូរគិិតពីីគំំនិិត
និិងយោ�ោបល់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងគិិតសូូម្បីី�តែ�កាារយល់់សប្តិិ�ដែ�លអ្ននកសុុបិិនឃើ�ើញ
រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោយគ្រ�ប់់ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសម្រា�ាប់់តែ�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងពិិតទេ�ឬអីី? «សេ�ចក្តីី�សុុចរិិត» ពុំំ�មាានន័័យថាាជាាកាារ
ដាាក់់ទាានដល់់អ្ននកដទៃ�នោះ�ះ�ទេ� ក៏៏ពុំំ�មាានន័័យថាាជាាកាារស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកជិិតខាាងរបស់់អ្ននក
ឱ្យយដូូចជាាខ្លួួ�នឯងដែ�រ ហើ�ើយក៏៏ពុំំ�មាានន័័យថាាជាាកាារជៀ�ៀសវាាងកាារឈ្លោះ�ះ��ប្រ�កែ�ក និិងកាារ
ឈ្លោះ�ះ��ទាាស់់ទែ�ងគ្នាា� ឬពីីកាារលួួចឆក់់ប្លលន់់ដែ�រ។ សេ�ចក្តីី�សុុចរិិតមាានន័័យថាាជាាកាារអនុុវត្តត
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ពួួកទុុច្ចចរិិតនឹឹងត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ

បញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននក និិងគោ�ោរពតាាមកាារចាាត់់ចែ�ង
និិងកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចាាត់់ទុុកដូូចជាារបរចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតដែ�លស្ថាា�នសួួគ៌៌ប្រ�ទាាន
ដល់់អ្ននក ដោ�ោយមិិនគិិតពីីពេ�លវេេលាា ឬទីីកន្លែ�ែងឡើ�ើយ គឺឺដូូចជាាគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់
ដែ�លព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�រួួចរាាល់់មកហើ�ើយដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�សុុចរិិតដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាានបន្ទូូ�ល។ ឡុុតអាាចត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅថាាសុុចរិិតបាាន គឺឺដោ�ោយសាារគាាត់់
បាានសង្គ្រោះ��ះ��ជីីវិិតទេ�វតាាពីីរអង្គគដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបញ្ជូូ�នមក

ដោ�ោយពុំំ�បាានគិិត

ពីីប្រ�យោ�ោជន៍៍ ឬកាារខាាតបង់់របស់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ។ គេ�អាាចត្រឹ�ឹមនិិយាាយថាា អ្វីី�ដែ�លគាាត់់
បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គឺឺអាាចហៅ�ៅថាាសុុចរិិតបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិិនអាាចឱ្យយគេ�ហៅ�ៅថាាជាា
មនុុស្សសសុុចរិិតបាានទេ�។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ឡុុតបាានឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏បាាន
ប្រ�គល់់កូូនស្រី�ីពីីរនាាក់់របស់់គាាត់់ដើ�ើម្បីី�ដូូរនឹឹងទេ�វតាាពីីរអង្គគ ដែ�លអាាចហៅ�ៅថាាជាាទង្វើ�ើ�
សុុចរិិតបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែឥរិិយាាបថទាំំ�ងអស់់របស់់គាាត់់កាាលពីីមុុន មិិនសុុទ្ធធតែ�តំំណាាងឱ្យយ
សេ�ចក្តីី�សុុចរិិតនោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា «ពុំំ�មាានមនុុស្សសសុុចរិិតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
នេះ�ះឡើ�ើយ»។ សូូម្បីី�តែ�អស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិកាាយ ដំំណើ�ើរនៃ�កាារជាាសះះស្បើ�ើ�យ
(Stream of Recovery) ក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចហៅ�ៅថាាសុុចរិិតបាានដែ�រ។ មិិនថាាទង្វើ�ើ�
របស់់អ្ននកល្អអយ៉ាា�ងណាា មិិនថាាអ្ននកចេ�ញមកសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
យ៉ាា�ងណាា មិិនថាាអ្ននកមិិនដែ�លវាាយតប់់ និិងដាាក់់បណ្ដាា�សាាអ្ននកដទៃ� មិិនថាាអ្ននកមិិន
លួួចឆក់់ប្លលន់់ពីីអ្ននកដទៃ�នោះ�ះ�ទេ� ក៏៏អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចហៅ�ៅថាាសុុចរិិតបាានដែ�រ ដ្បិិ�តទង្វើ�ើ�
នេះ�ះ គឺឺមនុុស្សសធម្មមតាាសុុទ្ធធតែ�អាាចធ្វើ�ើ�បាាន។ ចំំណុុចសំំខាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះគឺឺថាា អ្ននក
ពុំំ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គេ�អាាចត្រឹ�ឹមនិិយាាយបាានថាា នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ អ្ននកមាាន
ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាាតែ�បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នធាាតុុនៃ�សេ�ចក្តីី�សុចរិ
ុ ិតដែ�លព្រះ�ះ
ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ គ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�អាាចបញ្ជាា�ក់់បាានថាាអ្ននកស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។
កាាលគ្រា�ាមុុន នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ មនុុស្សសលោ�ោកបាានធ្វើ�ើ�
ទង្វើ�ើ�ក្នុុ�ងរបៀ�ៀបមួួយដែ�លបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាាន និិងកំំពុុងគង់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ ពោ�ោលគឺឺគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បាានដឹឹងថាា
អស់់រយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ខ្លួួ�ន មនុុស្សស
នៅ�ៅតែ�បន្តតរបៀ�ៀបរបស់់ពួួកគេ� និិងព្យាាយាាមបញ្ឆោ�ោ�តទ្រ�ង់់។ តើ�ើកាារគិិតរបស់់មនុុស្សសមិិន
អន់់ថយពេ�កទេ�ឬអីី? គឺឺវាាដូូចគ្នាា�នឹឹងយូូដាាសដែ�រ៖ នៅ�ៅមុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងមក
យូូដាាសនិិយាាយកុុហក ដើ�ើម្បីី�បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងមកហើ�ើយក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅតែ�មិិនព្រ�មកែ�ប្រែ�ែដែ�រ។ គាាត់់
មិិនបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច ហើ�ើយចុុងក្រោ��ោយក៏៏ក្បបត់់នឹឹងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ តើ�ើ
នេះ�ះមិិនមែ�នមកពីីគាាត់មិ
់ នស្គា
ិ
ា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ឬអីី? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
នៅ�ៅមិិនទាាន់់ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អាាចថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងក្លាា�យជាាយូូដាាសម្នាា�ក់ទៀ�
់ ៀត
សោ�ោកនាាដកម្មមនៃ�កាារឆ្កាា�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណកាាលពីីពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ��មុុន
នឹឹងកើ�ើតមាានឡើ�ើងសាារជាាថ្មីី�។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនជឿ�ឿលើ�ើរឿ�ឿងនេះ�ះទេ�ឬ? នេះ�ះគឺឺជាា
កាារពិិត! បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នសុុទ្ធធតែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពមួួយស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�
ហើ�ើយមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះកំំពុុងដើ�ើរតួួជាាយូូដាាសគ្រ�ប់់ៗគ្នាា�។ ខ្ញុំំ��ប្រ�ហែ�លជាាមាានបន្ទូូ�ល
ដូូច្នេះ�ះ�ឆាាប់់បន្តិិ�ចពេ�កហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែខ្ញុំំ��មិិនមែ�នមាានបន្ទូូ�លអត់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍នោះ�ះ�ទេ� តែ�គឺឺ
សំំអាាងទៅ�ៅលើ�ើកាារពិិត ហើ�ើយអ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីត្រូ�ូវជឿ�ឿលើ�ើរឿ�ឿងនេះ�ះឡើ�ើយ។ បើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នបាានធ្វើ�ើ�ពុុតជាាដាាក់់ខ្លួួ�នក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�គ្មាា�នអ្វីី�
ក្រៅ��ៅតែ�ពីីស្រះ�ះទឹឹកមរណៈៈ ដែ�លជាារណ្ដៅ�ៅ�ទឹឹកស្អុុ�យនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាាន
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះច្រើ�ើ�នណាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា ខ្ញុំំ��ពុំំ�បាានដឹឹង
អំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ� សម្រេ�េចចិិត្តតជំំនួួសខ្ញុំំ� និិង
ធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
ជំ
់ នួ
ំ សខ្ញុំំ
ួ
។
� តើ�ើអ្ននកគិិតថាាខ្ញុំំ��មិនដឹ
ិ ង
ឹ អ្វីី�សោះ�ះ�មែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននកគិិតថាា ខ្ញុំំ��មិនដឹ
ិ ង
ឹ អំំពីី
គំំនិិតវៀ�ៀចវេេរនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទុុកនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត
មែ�នទេ�? តើ�ើកាារយល់់ដឹឹងឱ្យយបាានច្រើ�ើ�នអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ងាាយស្រួ�ួលដល់់ម្ល៉េះ�ះ��មែ�នទេ�?
តើ�ើអ្ននកគិិតថាា អ្ននកអាាចចាាត់់ទុុកទ្រ�ង់់បែ�បណាាក៏៏បាានស្រេ��ចតែ�ចិិត្តតមែ�នទេ�? កាាលពីីមុុន
ខ្ញុំំ��មាានកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភក្រែ�ែងអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានអាារម្មមណ៍៍ដូូចជាាប់់ឃុំំ� ដូូចនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ក៏៏បាានបន្តត
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ពួួកទុុច្ចចរិិតនឹឹងត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ

ផ្តតល់់សេ�រីីភាាពដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសមិិនអាាចប្រា�ាប់់បាានថាាខ្ញុំំ��កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�ល្អអដាាក់់
ពួួកគេ�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានឱ្យយគេ�ត្រឹ�ឹមមួួយតឹឹក ពួួកគេ�បែ�រជាាយក
ដល់់ទៅ�ៅមួួយម៉ែ�ែត្រ�។ ចូូរសួួរមនុុស្សសជុំំ�វិិញខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�មើ�ើល៖ ខ្ញុំំ��ស្ទើ�ើ�រតែ�មិិនដែ�លមាាន
បន្ទូូ�លជាាមួួយនរណាាម្នាា�ក់់ និិងសឹឹងតែ�មិិនដែ�លព្រ�មាាននរណាាម្នាា�ក់់សូូម្បីី�បន្តិិ�ច ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ជ្រា�ាបយ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីកាារជំំរុុញទឹឹកចិិត្តត និិងចិិត្តតគំំនិិតរបស់់មនុុស្សស។ តើ�ើអ្ននក
គិិតថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះអង្គគនោះ�ះ� តើ�ើទ្រ�ង់់ល្ងីី�ល្ងើ�ើ�ឬ?
ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា អ្ននកពិិតជាាខ្វាា�ក់់ពេ�កហើ�ើយ! ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនលាាតត្រ�ដាាងអំំពើ�ើ
របស់់អ្ននកឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចូូរចាំំ�មើ�ើលចុះះ� ថាាតើ�ើអ្ននកនឹឹងអាាចក្លាា�យជាាពុុករលួួយយ៉់ាា��ងណាា។
ចូូរចាំំ�មើ�ើលចុះះ� ថាាតើ�ើកលល្បិិ�ចឆ្លាា�តវៃៃបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចរបស់់អ្ននកនេះ�ះ អាាចរក្សាាជីីវិិតរបស់់អ្ននក
បាាន ឬក៏៏កាារព្យាាយាាមអស់់ពីីចិិត្តតរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចរក្សាាជីីវិិត
របស់់អ្ននកបាានទេ�។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មិិនដាាក់់ទោ�ោសអ្ននកឡើ�ើយ។ ចូូរចាំំ�រហូូតដល់់វេេលាារបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលថាាតើ�ើទ្រ�ង់់ដាាក់់ទោ�ោសអ្ននកដោ�ោយបែ�បណាា។ ក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��
គ្មាា�នពេ�លជជែ�កលេ�ង ឥតបាានកាារជាាមួួយអ្ននកឡើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិនអាាចពន្យាារពេ�ល
កិិច្ចចកាារដ៏៏មហិិមាារបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយសាារតែ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់អ្ននកនោះ�ះ�ទេ�។ សត្វវដង្កូូ�វដូូចជាារូូប
អ្ននក គ្មាា�នតម្លៃ�ៃអ្វីី�ឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំណាាយពេ�លមកមាានបន្ទូូ�លជាាមួួយនោះ�ះ�ទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ចូូរ
ចាំំ�មើ�ើលថាា តើ�ើអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវរលាាយសាាបសូូន្យយទៅ�ៅដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
មិិនបន្តតស្វែ�ែងរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�ឡើ�ើយ ពួួកគេ�ក៏៏មិិនមាាន
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់សូូម្បីី�បន្តិិ�ច ហើ�ើយពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ចង់់ឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហៅ�ៅ
ពួួកគេ�ថាាជាាសុុចរិិត តើ�ើនេះ�ះមិិនគួួរឱ្យយចង់់សើ�ើចទេ�ឬអីី? ដោ�ោយសាារតែ�មាានមនុុស្សស
តិិចតួួចដែ�លមាានសេ�ចក្តីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងផ្ដោ�ោ�តតែ�ទៅ�ៅលើ�ើកាារ
បន្តតផ្តតល់់ជីីវិិតដល់់មនុុស្សសលោ�ោកតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឱ្យយ
ចប់់សព្វវគ្រ�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លអនាាគត ខ្ញុំំ��នឹឹងដាាក់់ទោ�ោសចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស
ម្នាា�ក់់ៗទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ�។ ខ្ញុំំ��បាានមាានបន្ទូូ�លអំំពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវនិិយាាយ ដ្បិិ�ត
នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ពិតប្រា
ិ �ាកដដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ ធ្វើ�។
ើ� ខ្ញុំំ��ធ្វើ�តែ�កិ
ើ�
ច្ចច
ិ កាារណាាដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ ធ្វើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ើ�
ះ��
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាដែ�លខ្ញុំំ��មិិនគប្បីី�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើយ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ចំំណាាយពេ�លឱ្យយបាានច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងអំំពីីចំំណុុចនេះ�ះ៖ តើ�ើចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់
អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានពិិតប្រា�ាកដដល់់កម្រិ�ិតណាា? តើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
ដំំដែ�កគោ�ោលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងម្តតងទៀ�ៀតមែ�នទេ�? ពាាក្យយចុុងក្រោ��ោយរបស់់ខ្ញុំំ�
គឺឺ៖ សេ�ចក្តីី�វេេទនាានឹឹងមាានដល់់អស់់អ្ននកដែ�លឆ្កាា�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

របៀ�ៀបបម្រើ�ើ� ស្រ�បគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹង

បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តើ�ើគេ�គួួរបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា

ឱ្យយពិិតប្រា�ាកដទៅ�ៅ? តើ�ើមាានលក្ខខខណ្ឌឌអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបំំពេ�ញ ហើ�ើយមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតអ្វីី�ខ្លះះ�
ដែ�លអ្ននកដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរយល់់? ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកអាាចវង្វេ�េងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�
របស់់អ្ននកនៅ�ៅត្រ�ង់់កន្លែ�ែងណាាខ្លះះ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ដឹឹងពីីចម្លើ�ើ�យនៃ�រឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។
បញ្ហាា�ទាំំ�ងនេះ�ះ ប៉ះះ�ពាាល់់ដល់រ់ បៀ�ៀបដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងរបៀ�ៀបដែ�ល
អ្ននកដើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយចុះះ�ចូូលនឹឹងកាារចាាត់់ចែ�ង
យ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ ដែ�លអាាចឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់
គ្រ�ប់់ជំហា
ំ ាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកឈាានដល់់
ចំំណុុចនោះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងពេ�ញចិិត្តតចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លជាាសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពេ�ញចិិត្តត នឹឹងរបៀ�ៀបជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយពេ�ញចិិត្តតនឹឹងអ្វីី�ដែ�ល
អ្ននកគួួរធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឲ្យយត្រូ�ូវតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កាារនេះ�ះ
នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ និិង
ពេ�ញទំំហឹឹង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនមាានកាារត្អូូ�ញត្អែ�ែរ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនវិិនិិច្ឆ័័�យ ឬវិិភាាគអ្វីី�
សោះ�ះ� និិងរឹឹតតែ�មិិនសិិក្សាាស្រា�ាវជ្រា�ាវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ហេ�តុុនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រហូូតដល់់ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយទុុកឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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ដឹឹកនាំំ�អ្ននក និិងដកយកជីីវិត
ិ របស់់អ្ននកដូច
ូ ជាាសត្វវចៀ�ៀម ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចក្លាា�យជាា
ពេ�ត្រុ�ុសនៃ�ទសវត្សសឆ្នាំំ��១៩៩០ ហើ�ើយអាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ខ្លាំំ��
់ ងបំំផុត
ុ ដល់់ថ្នាា�ក់់
ហ៊ាា�នជាាប់់ឆ្កាា�ងដោ�ោយគ្មាា�នកាារត្អូូ�ញត្អែ�ែរសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច។ មាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ� ទើ�ើបអ្ននក
នឹឹងអាាចរស់់នៅ�ៅដូូចជាាពេ�ត្រុ�ុសនៃ�ទសវត្សសឆ្នាំំ��១៩៩០បាាន។
មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបដែ�លមាានកាារតាំំ�ងចិិត្តត អាាចបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានតែ�
អ្ននកដែ�លយកចិិត្តតទុុកដាាក់់បំំផុុត ចំំពោះ�ះ�បំំណងព្រះ�ះទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងយល់់
ពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ និិង
មាានសិិទ្ធិិ�បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ខ្ញុំំ��បាានរកឃើ�ើញចំំណុុចមួួយនេះ�ះ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
អ្ននករាាល់់ គ្នាា�គឺឺ ៖ មនុុ ស្សសជាាច្រើ�ើ� នជឿ�ឿថាា ដរាាបណាាពួួ កគេ�ខ្នះះ� ខ្នែ�ែងផ្សាាយដំំ ណឹឹ ង ល្អអ
សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�រើ ប្រា�ាប់់គេ�អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្វាា�យខ្លួួ�ន និិងលះះបង់់អ្វីៗ
�ី ទាំំ�ងអស់់
សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ។ល។ នេះ�ះហើ�ើយ គឺឺជាាកាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សូូម្បីី�តែ�អ្ននក
កាាន់់សាាសនាាជាាច្រើ�ើ�នបាានជឿ�ឿថាា កាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារដើ�ើរកាាន់់ព្រះ�ះគម្ពីី�រ
ក្នុុ�ងដៃ� ដោ�ោយផ្សសព្វវផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអអំំពីីនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស ដោ�ោយឱ្យយ
ពួួកគេ�ប្រែ�ែចិិត្តត និិងលន់់តួួបាាប។ ក៏៏មាានអ្ននកដឹឹកនាំំ�សាាសនាាជាាច្រើ�ើ�នគិិតថាា កាារបម្រើ�ើ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានដូ
់
ច
ូ ជាា កាារអធិិប្បាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិហាារ បន្ទាា�ប់់ពីបាានទទួ
ី
ល
ួ កាារសិិក្សាា និិង
កាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាលាាព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងកាារបង្រៀ��ៀនមនុុស្សសតាាមរយៈៈ
កាារអាានអត្ថថបទគម្ពីី�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ មាានមនុុស្សសនៅ�ៅតំំបន់ក្រី�
់ ក្រ�
ី ដែ�លជឿ�ឿថាា កាារបម្រើ�ើ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារប្រោ��ោសជំំងឺឺ និិងដេ�ញអាារក្សសចេ�ញពីីបងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
រី បស់់ពួកគេ
ួ �
ឬជាាកាារអធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់ពួួកគេ� ឬបម្រើ�ើ�ពួួកគេ�។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� មាាន
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លជឿ�ឿថាា កាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អធិិស្ឋា�នទៅ
ា �ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ក៏៏ដូច
ូ ជាាកាារទៅ�ៅសួួរសុុខទុក្ខ
ុ ខ
និិងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅតាាមក្រុ�ុមជំំនុំំ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង។ មាានបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�ល
ជឿ�ឿថាា កាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារដែ�លមិិនរៀ�ៀបអាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍ ឬចិិញ្ចឹឹ�មគ្រួ�ួសាារ
ហើ�ើយថ្វាា�យខ្លួួ�នទាំំ�ងស្រុ�ុងទៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានមនុុស្សសតិិចណាាស់់ ដែ�លដឹឹង
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ថាា កាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមកាារពិិតគឺឺជាាអ្វីី�នោះ�ះ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាមាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រៀ��ៀបដូូចជាាផ្កាា�យនៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ចំំនួួនអ្ននកដែ�ល
អាាចបម្រើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ និិងចំំនួួនអ្ននកដែ�លអាាចបម្រើ�ើ�ស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមាានចំំនួួនតិិចតួួចបំំផុុត។ ហេ�តុុអ្វីី�ខ្ញុំំ��និិយាាយដូូច្នេះ�ះ�? ខ្ញុំំ��និិយាាយ
ដូូច្នេះ�ះ�ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់ពីីសាារជាាតិិនៃ�ឃ្លាា�ដែ�លថាា «កាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់»
ហើ�ើយអ្ននកយល់់តិិចតួួចបំំផុុតអំំពីីរបៀ�ៀបបម្រើ�ើ� ស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាមាាននូូវតម្រូ�ូវកាារបន្ទាា�ន់់ ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយមនុុស្សសយល់់ដឹឹងឱ្យយប្រា�ាកដ
ពីីប្រ�ភេ�ទនៃ�កាារបម្រើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�កបដោ�ោយសុុខុុដុុមរមនាានឹឹងបំំណងព្រះ�ះ
ហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់បម្រើ�ើ� ស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជាាដំំបូង
ូ អ្ននកត្រូ�ូវយល់់ពីជំ
ី ពូ
ំ ក
ូ មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គាាប់
់
ព្រះ់ �ះហឫទ័័យ ជំំពូក
ូ មនុុស្សស
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនសព្វវព្រះ�ះទ័័យ ជំំពូូកមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឱ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ និិងមនុុស្សសដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់
យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួរួ តែ�មាានចំំណេះ�ះដឹង
ឹ នេះ�ះ។ ម៉្យាា�ងវិិញទៀ�ៀត អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គួួរតែ�ដឹឹងពីីគោ�ោលបំណ
ំ ងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ
ធ្វើ�នៅ�ើ �ៅទីីនេះ�ះ និិងឥឡូូវនេះ�ះ។ បន្ទាា�ប់់ពីបាាន
ី
យល់់អំពី
ំ ចំ
ី ណុ
ំ ចនេះ�ះ
ុ
និិងតាាមរយៈៈកាារដឹឹកនាំំ�
នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាដំំបូង
ូ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួរួ តែ�បាានចូូលទៅ�ៅឯទ្រ�ង់់ និិងបាាន
ទទួួលបញ្ជា�បេ�សកកម្មម
ា
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាមុុនសិិន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ពិិតជាាបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកពិិតជាាស្គាា�ល់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ មាានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់។ ហើ�ើយកាាលណាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�បម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបើ�ើកភ្នែ�ែកខាាងឯ
ព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង និិងមើ�ើលឃើ�ើញកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�កាាន់់តែ�ច្បាាស់់ជាាងមុុន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននក
ចូូលទៅ�ៅកាាន់់ភាាពពិិតនេះ�ះ បទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកនឹង
ឹ កាាន់់តែ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ និិងពិិតប្រា�ាកដ
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ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លមាានបទពិិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះ នឹឹងអាាចដើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�នាានាា និិង
ផ្តតល់់កាារផ្គគត់់ផ្គគង់ដល់
់
ប
់ ងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
រី បស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចជួួយចម្រើ�ើ�នកម្លាំំ��ង
គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញនូូវភាាពខ្វះះ�ខាាតរបស់់ខ្លួួន
� ផ្ទាា�ល់់ និិងទទួួលបាានចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ លុះះ�ត្រា�ាតែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�សម្រេ�េចបាាន
លទ្ធធផលនេះ�ះ ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចបម្រើ�ើ�ស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រោ់ ��ោសឱ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះរបស់់អ្ននក។
អស់់អ្ននកដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គួួរតែ�ជាាអ្ននកជិិតស្និិ�ទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�
គួួរតែ�ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់បំំផុុតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់។ មិិនថាាអ្ននកធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពជាាឯកជន ឬនៅ�ៅទីីសាាធាារណៈៈ អ្ននកអាាចទទួួលបាាន
សេ�ចក្តីី�អំំណររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្ននកអាាចឈរមាំំ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសដទៃ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនឹង
ឹ អ្ននកយ៉ាា�ងណាា ក៏៏អ្ននកតែ�ងតែ�ដើ�ើរតាាម
ផ្លូូ�វដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ដើ�ើរជាានិិច្ចច ហើ�ើយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ដល់់បន្ទុ�ក
ុ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ង
ល្អិិ�តល្អអន់់។ មាានតែ�មនុុស្សសជំំពូូកនេះ�ះទេ� ទើ�ើបជាាមិិត្តតសម្លាា�ញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មិិត្តត
សម្លាា�ញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� អាាចបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�
ត្រូ�ូវបាានប្រ�គល់់នូូវបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ និិងបន្ទុុ�ករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�អាាច
យកព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដាាក់
់
នៅ់ �ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួកគេ
ួ � ហើ�ើយយក បន្ទុុក
�
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ជាាបន្ទុុ�ករបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនគិិតពីីអនាាគតរបស់់
ពួួកគេ�ឡើ�ើយ៖ សូូម្បីី�តែ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�មិិនមាានកាាររំំពឹឹងទុុក ហើ�ើយពួួកគេ�ឈរមាំំ�
ទាំំ�ងមិិនបាានទទួួលអ្វីី�សោះ�ះ� ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចិិត្តតស្រ�ទ្បាាញ់់។
ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសជំំពូូកនេះ�ះគឺឺជាាមិិត្តតសម្លាា�ញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មិិត្តតសម្លាា�ញ់់របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ជាាអ្ននកជិិតស្និិ�ទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ មាានតែ�អ្ននកជិិតស្និិ�ទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចចែ�ករំំលែ�កនូូវភាាពល្វើ�ើយ
� របស់់ទ្រ�ង់់ និិងព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
ទោះ�ះ�បីីសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ�ឈឺឺចាាប់់ និិងខ្សោ�ោ�យក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�អាាចស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹង
កាារឈឺឺចាាប់់ និិងលះះបង់់អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ចូូលចិិត្តត ដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់បន្ទុុ�កកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដល់់មនុុស្សសជំំពូូកនេះ�ះ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ ត្រូ�ូវបាានស្តែ�ែងចេ�ញ តាាមរយៈៈទីីបន្ទាា�ល់់របស់់មនុុស្សសជំំពូូកនេះ�ះ។
ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះគាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លដើ�ើរតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានតែ�មនុុស្សស
ជំំពូូកនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចគ្រ�ងរាាជ្យយជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននក
បាានក្លាា�យជាាមិិត្តតសម្លាា�ញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតប្រា�ាកដណាាស់់ ជាាពេ�លដែ�លអ្ននកនឹឹង
គ្រ�ងរាាជ្យយជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអាាចបំំពេ�ញបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់

ពីីព្រោះ��ះ�ទ្រ�ង់់បាានយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�បំំណងព្រះ�ះ

ហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយមិិនចាំំ�បាាច់មាានផែ�ន
់
កាារ ឬកាាររៀ�ៀបចំំណាាមួួយ សម្រា�ាប់់
អង្គគទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ��ះ ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាមិិត្តតសម្លា�ញ់
ា រ់ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគ ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ច្បាាស់់។ (តាាមពិិត ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ខ្ញុំំ��និិយាាយអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះនៅ�ៅ
ទីីនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�អង្គគហេ�តុពី
ុ ព្រះី �ះយេ�ស៊ូូវ� មកបង្ហាា�ញពីីបញ្ហា�នេះ�ះ
ា
។) ទ្រ�ង់់អាាចដាាក់់ផែ�នកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅកណ្តាា�ល ហើ�ើយទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�អធិិស្ឋា�នដល់
ា
់ព្រះ�ះវរបិិតាា
ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងបាានស្វែ�ែងរកបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា ដែ�ល
គង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។ ទ្រ�ង់់បាានអធិិស្ឋា�ន
ា
និិងមាានបន្ទូូ�លថាា៖ «ឱព្រះ�ះដ៏៏ជាាព្រះ�ះវរបិិតាា!
សូូមសម្រេ�េចទៅ�ៅតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់ចុះះ
់ � កុំំ�តាាមចិិត្តតទូលបង្គំំ�ឡើ
ូ
�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
សូូមសម្រេ�េចតាាមផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ។ មនុុស្សសអាាចនឹឹងខ្សោ�ោ�យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែហេ�តុុអ្វី�ទ្រ�ង់
ី
់
យកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់នឹ
់ ង
ឹ គេ�? តើ�ើមនុុស្សសដែ�លប្រៀ��ៀបដូូចជាាស្រ�មោ�ោច នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដ
របស់់ទ្រ�ង់់ មាានតម្លៃ�ៃអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់? នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតទូូលបង្គំំ�
ទូូលបង្គំំ�គ្រា�ាន់់តែ�ចង់់សម្រេ�េចតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�ចង់់
ឲ្យយទ្រ�ង់់ធ្វើ��ើអ្វី�ីដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់ធ្វើ��ើនៅ�ៅក្នុុ�ងទូូលបង្គំំ� តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។»
តាាមផ្លូូ�វទៅ�ៅក្រុ�ុងយេ�រូូសាាឡិិម ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានព្រះ�ះទ័័យក្រៀ��ៀមក្រំ�ំជាាខ្លាំំ��ង ដូូចជាាកាំំ�បិិត
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កំំពុុងចាាក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបេះ�ះដូូងរបស់់ទ្រ�ង់់ តែ�ទ្រ�ង់់មិិនមាានបំំណងងាាកបែ�រពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់់សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច ពោ�ោលគឺឺតែ�ងតែ�មាានកម្លាំំ��ងដ៏៏មាានអាានុុភាាព ដែ�លបង្ខំំ�ឲ្យយទ្រ�ង់់
ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ង។ នៅ�ៅទីីបំំផុុត ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគេ�ដំំដែ�កគោ�ោល
ជាាប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ហើ�ើយត្រ�ឡប់់ដូូចជាាសាាច់់ឈាាមមាានបាាបដែ�លបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៃ�
កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់មនុុស្សស។ ទ្រ�ង់់បាានផ្ដាា�ច់់ច្រ�វាាក់់នៃ�សេ�ចក្តីី�ស្លា�ប់
ា ់ និិងស្ថាា�នឃុំំ�
ព្រ�លឹឹង។ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ សេ�ចក្តីី�ស្លា�ប់
ា ់ ស្ថាា�ននរក និិងស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹង បាានបាាត់់បង់់
អំំណាាចរបស់់វាា ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ�រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់បាានរស់់នៅ�ៅអស់់
រយៈៈពេ�លសាាមសិិបបីីឆ្នាំំ�� ជាារយៈៈពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�ខិិតខំអស់
ំ
ពី
់ ស
ី មត្ថថភាាព ដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ស្រ�បតាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ទាំំ�ងមិិនដែ�លគិិតពីផ
ី លប្រ�យោ�ោជន៍៍ ឬកាារខាាតបង់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួនឡើ
� �យ
ើ ហើ�ើយ
តែ�ងតែ�គិិតពីបំ
ី ណ
ំ ងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា។ ដូូច្នេះ��ះ បន្ទាា�ប់់ពីទ្រ�ង់
ី
បាានទទួ
់
លពិ
ួ
ធី
ិ ី
ជ្រ�មុុជទឹក
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក៏
់ មាានបន្ទូូ
៏
ល
� ថាា៖ «នេះ�ះគឺឺជាាបុុត្រ�ស្ងួួនភ្ងាា�
�
របស់់ខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះទ័័យ
នឹឹងទ្រ�ង់់ណាាស់់។» ដោ�ោយសាារតែ�កាារបម្រើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ស្រ�បនឹឹង
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបបាានជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដាាក់
់
បន្ទុ
់ កដ៏
�ុ ធ្ង
៏ ន់
ង នៃ់ �កាារ
ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់លើ�ើស្មាា�របស់់ទ្រ�ង់់ និិងធ្វើ��ើឲ្យយទ្រ�ង់់សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�
បាាន ហើ�ើយទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ និិងមាានសិិទ្ធិិ�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដ៏៏សំំខាាន់់
នេះ�ះ។ ពេ�ញមួួយជីីវិត
ិ របស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់បាានស៊ូ�ទ្រាំូ �ំ�នឹឹងកាាររងទុុក្ខដែខ �លមិិនអាាចវាាស់់បាាន
សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងល្បួួ�ងជាាច្រើ�ើ�នដងរាាប់់មិិនអស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លខូូចព្រះ�ះទ័័យឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�គល់់កិិច្ចចកាារដ៏៏ធំំសម្បើ�ើ�មដល់់
ទ្រ�ង់់ ពីីព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានទុ
់
កចិ
ុ ត្តតលើ
ិ �ើទ្រ�ង់់ ហើ�ើយស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ��ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានមាានបន្ទូូ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ថាា «នេះ�ះគឺឺជាាបុុត្រ�ស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះទ័័យនឹឹងទ្រ�ង់់
ណាាស់់។» នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� មាានតែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ� ដែ�លអាាចសម្រេ�េចបញ្ជាា�បេ�សកកម្មម
នេះ�ះបាាន ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាទិិដ្ឋឋភាាពជាាក់់ស្តែ�ែងមួួយ នៃ�កាារបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�
មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចផ្តោ�ោ�តកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�បន្ទុុ�ករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដូូចជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងប្រ�គល់់កិិច្ចចកាារសំំខាាន់់ៗដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងបំំពេ�ញទៅ�ៅតាាម
លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈបែ�បនេះ�ះទេ�
ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចនិិយាាយបាានថាា

អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ

របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបំំពេ�ញបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�
ទេ� ទើ�ើបអ្ននកហ៊ាា�ននិិយាាយថាា អ្ននកពិិតជាាកំំពុុងបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប
នឹឹងគំំរូូរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�ននិិយាាយទេ�ថាា អ្ននកគឺឺជាាមិិត្តតសម្លាា�ញ់់របស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់?

តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�ននិិយាាយទេ�ថាា

អ្ននកកំំពុុងធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�ននិិយាាយទេ�ថាា អ្ននកពិិតជាាកំំពុុងបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ អ្ននកមិិនយល់់ពីីរបៀ�ៀបបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្បើ�ើ�យ។ តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�ននិិយាាយទេ�ថាា អ្ននក
គឺឺជាាមិិត្តតសម្លាា�ញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? បើ�ើអ្ននកនិិយាាយថាា អ្ននកបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននក
មិិនប្រ�មាាថដល់់ទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី? សូូមគិិតមើ�ើលថាា៖ តើ�ើអ្ននកកំំពុុងបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬកំំពុុង
បម្រើ�ើ�ខ្លួួ�នឯង? អ្ននកបម្រើ�ើ�សាាតាំំ�ង តែ�អ្ននកនិិយាាយដោ�ោយចចេ�សថាា អ្ននកកំំពុុងបម្រើ�ើ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកមិិនប្រ�មាាថព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន
លោ�ោភលន់់ចង់់បាានផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ ជាាបុុណ្យយសក្តិិ�នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយខ្ននងរបស់់ខ្ញុំំ� ពួួកគេ�
ល្មោ�ោ�ភស៊ីី� ពួួកគេ�ល្មោ�ោ�ភដេ�ក និិងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�សាាច់់ឈាាម គេ�តែ�ងតែ�បាារម្ភភ
ខ្លាា�ចគ្មាា�នវិិធីីបំំប៉៉នសាាច់់ឈាាម។ ពួួកគេ� មិិនបំំពេ�ញតាាមតួួនាាទីីត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទេ� តែ�ពួួកគេ�ទទួួលប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីក្រុ�ុមជំំនុំំ� ពុំំ�នោះ�ះ�សោ�ោត ពួួកគេ�ក៏៏យក
បន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅដាាស់់តឿ�ឿនបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ី ដោ�ោយតាំំ�ងខ្លួួ�នជាាចៅ�ៅហ្វាា�យលើ�ើអ្ននកដទៃ�
តាាមរយៈៈសិិទ្ធិិ�អំំណាាចជាាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ មនុុស្សសជំំពូូកនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�និិយាាយថាា ពួួកគេ�
កំំពុុងធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងតែ�ងតែ�និិយាាយថាា ពួួកគេ�ជាា
មិិត្តតសម្លាា�ញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើនេះ�ះមិិនចម្លែ�ែកទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានបំំណងដ៏៏
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចបម្រើ�ើ�តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�នោះ�
់
ះ� អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាា
120

របៀ�ៀបបម្រើ�ើ� ស្រ�បគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើបំំណងរបស់់អ្ននកមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយអ្ននកនៅ�ៅតែ�និិយាាយ
ថាា អ្ននកជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយអ្ននកសមនឹឹងទទួួលទណ្ឌឌកម្មមពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់! ខ្ញុំំ��គ្មាា�នកាារអាាណិិតអាាសូូរចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ�!

នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពួួកគេ�តែ�ងតែ�ជំំហម

លោ�ោភលន់់ចង់បាាន
់
ភាាពស្រ�ណុុកខាាងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយមិិនគិតពី
ិ ផ
ី លប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�តែ�ងតែ�ស្វែ�ែងរកអ្វីី�ដែ�លល្អអសម្រា�ាប់់ពួួកគេ� ហើ�ើយពួួកគេ�
មិិនបាានយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�
មិិនទទួួលយកកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�
ធ្វើ�ទ្បើ�ើ
ើ� យ
� ។ ពួួកគេ�តែ�ងតែ�ប្រើ�ើ�កលល្បិិ�ច និិងបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តបងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
រី បស់់ពួកគេ
ួ �
និិងធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសមុុខពីីរ ដូូចជាាកញ្ជ្រោ��ោ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងចម្កាា�រទំំពាំំ�ងបាាយជូូរដែ�លតែ�ងតែ�លួួច
យកផ្លែ�ែទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ ហើ�ើយជាាន់់កម្ទេ�េចដើ�ើមនៅ�ៅក្នុុ�ងចម្កាា�រ។ តើ�ើមនុុស្សសជំំពូូកនេះ�ះអាាច
ជាាមិិត្តតសម្លាា�ញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកសមនឹឹងទទួួលព្រះ�ះពរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�រឬទេ�? អ្ននកមិិនមាានបន្ទុុ�កសម្រា�ាប់់ជីីវិិតរបស់់អ្ននក និិងក្រុ�ុមជំំនុំំ�សោះ�ះ� តើ�ើអ្ននកសមនឹឹង
ទទួួលបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើនរណាានឹឹងហ៊ាា�នទុុកចិិត្តតមនុុស្សស
ដូូចជាាអ្ននក? នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចនេះ�ះ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចនឹឹងហ៊ាា�ន
ប្រ�គល់់កិិច្ចចកាារសំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះដល់់អ្ននកដែ�រឬទេ�?

តើ�ើនេះ�ះនឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាារមាាន

ភាាពយឺឺតយ៉ាា�វទេ�ឬអីី?
ខ្ញុំំ��និិយាាយដូូច្នេះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងអំំពីីលក្ខខខណ្ឌឌដែ�លត្រូ�ូវបំំពេ�ញដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�
ស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនប្រ�គល់់
ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនផ្តោ�ោ�តកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូចជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ�នោះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
អាាចជឿ�ឿជាាក់់លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទ្បើ�ើ�យ ហើ�ើយនឹឹងបញ្ចចប់់ដោ�ោយត្រូ�ូវជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�ហែ�លជាាសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកតែ�ងតែ�មាានចេ�តនាាបញ្ឆោ�ោ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់

ហើ�ើយតែ�ងតែ�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយព្រះ�ះអង្គគ

ក្នុុ�ងឥរិិយាាបថដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាក់់ច្បាាស់់។ សរុុបសេ�ចក្ដីី�មក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
ដ៏៏ឥតមេ�ត្តាា�នឹឹងធ្លាា�ក់់មកលើ�ើអ្ននក ដោ�ោយមិិនគិិតពីីអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គួួរតែ�ទាាញយកប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដើ�ើម្បីី�ប្រ�គល់់ដួួងចិិត្តតដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាមុុន ដោ�ោយមាានភក្ដីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តែ�មួួយគត់់។ មិិនថាាអ្ននកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬនៅ�ៅមុុខមនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀត ដួួងចិិត្តត
របស់់អ្ននកគួួរតែ�ផ្តោ�ោ�តទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានិិច្ចច ហើ�ើយអ្ននកគួួរតែ�តាំំ�ងចិិត្តតស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ដូូចព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ។ តាាមវិិធីីនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រោ��ោសឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់
លក្ខខណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកក្លាា�យជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សព្វវព្រះ
់
�ះហឫទ័័យ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកពិិតជាាចង់់ឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឱ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍មែ�ន ហើ�ើយឲ្យយកិិច្ចចកាារបម្រើ�ើ�របស់់
អ្ននកស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�អ្ននកគួួរតែ�ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទស្សសនៈៈពីីមុុន
របស់់អ្ននក ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងផ្លាា�ស់់ប្តូូ�ររបៀ�ៀបចាាស់់របស់់អ្ននកដែ�ល
អ្ននកបាានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបអ្ននកកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឱ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ តាាមវិិធីីនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលអ្ននកឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននក
នឹឹងនាំំ�មុុខនៃ�អស់់អ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូចជាាពេ�ត្រុ�ុស។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
នៅ�ៅតែ�មិិនប្រែ�ែចិិត្តត នោះ�ះ�ចុុងក្រោ��ោយ អ្ននកនឹឹងជួួបរឿ�ឿងដូូចជាាយូូដាាស។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�
ដែ�លជឿ�ឿដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គួួរតែ�យល់់អំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ។

អំំពីកា
ី ារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រើ�ើ�មនុ
់
ស្ស
ុ ស
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់មាានសមត្ថថភាាពរស់់នៅ�ៅដោ�ោយឯករាាជ្យយបាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ លើ�ើកលែ�ង
តែ�អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានផ្តតល់់ទិិសដៅ�ៅ និិងកាារដឹឹកនាំំ�ដ៏៏ពិិសេ�សពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារកាារធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចច និិងកាារឃ្វាា�លពីីអស់់អ្ននកដែ�លព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។ ដូូច្នេះ�ះ�ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លើ�ើកមនុុស្សស
ផ្សេ�េងៗដែ�លរួួសរាាន់់ មមាាញឹឹកឃ្វាា�លពួួកជំំនុំំ� ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាារទ្រ�ង់់។
122

អំំពីីកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�មនុុស្សស

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាមរយៈៈមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់គាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យ
និិងសរសើ�ើរ ពោ�ោលគឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ឥរិិយាាបទខាាងក្នុុ�ងរបស់់ពួួកគេ�
ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃសមនឹឹងប្រើ�ើ�កាារ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹង
ត្រូ�ូវច្នៃ�ៃតម្រូ�ូវឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�តាាមរយៈៈកាារប្រោ��ោសឱ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសគ្មាា�នសមត្ថថភាាពយល់់ដឹង
ឹ សោះ�ះ� បាានជាាគេ�ត្រូ�ូវឃ្វាា�លដោ�ោយ
មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ� ពោ�ោលគឺឺវាាដូូចគ្នាា� នឹឹងកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�លោ�ោក
ម៉ូូ�សេ� ជាាមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់យល់់ថាាស័័ក្តិិ�សមប្រើ�ើ�នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ហើ�ើយជាាមនុុស្សសដែ�ល
ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ឱ្យយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនោះ�ះ�។ ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
នេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�មនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏ទាាញយកប្រ�យោ�ោជន៍៍ខ្លះះ�ពីីចំំណែ�ករបស់់គេ�ដែ�ល
អាាចប្រើ�ើ�កាារបាាន ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារ ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក៏៏
ដឹឹកនាំំ� និិងកែ�ប្រែ�ែនូូវចំំណែ�កសេ�សសល់់ គឺឺជាាចំំណែ�កដែ�លមិិនអាាចប្រើ�ើ�កាារបាាន ឱ្យយ
បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ព្រ�មគ្នាា�តែ�ម្ដដង។
កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ� គឺឺធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�
សហកាារជាាមួួយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ឬព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លើ�ើក
មនុុស្សសនេះ�ះឡើ�ើង នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀត គេ�នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏លើ�ើកគេ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
ើ� ិច្ចចកាារ
ទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់មនុុស្សស។ ដោ�ោយមាានមនុុស្សសដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�កាារទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយ
មនុុស្សស នៅ�ៅជាាមួួយបែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវពីីមនុុស្សស និិង
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស

អាាចនឹឹងសម្រេ�េច

បាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ដោ�ោយសាារបុុគ្គគលម្នាា�ក់់នេះ�ះ។ និិយាាយមួួយបែ�បទៀ�ៀតគឺឺថាា បំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�មនុុស្សស គឺឺដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ ហើ�ើយ
អាាចសម្រេ�េចបាាន នូូវសេ�ចក្ដីី�ដែ�លទ្រ�ង់់តម្រូ�ូវបាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។ ដោ�ោយសាារមនុុស្សស
គ្មាា�នសមត្ថថភាាពយល់់ដឹឹងពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
123

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានលើ�ើកមនុុស្សសម្នាា�ក់់ឡើ�ើងមកប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�
អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ។ មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រើ់ �ើ�នេះ�ះ ក៏៏អាាចចាាត់់ទុក
ុ ថាាជាាមនុុស្សស
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�សម្រា�ាប់់ណែ�នាំំ�មនុុស្សសដូូចគ្នាា� និិងជាា «អ្ននកបកប្រែ�ែ» សម្រា�ាប់់
សម្រ�បសម្រួ�ួលកាារទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសផងដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សស
ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះមិិនដូូចមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឬសាាវ័័កទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដូូចជាាពួួកគាាត់់ គេ�អាាចចាាត់់ទុុកជាាអ្ននកដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លឹឹ�មសាារកាារងាាររបស់់គាាត់់ និិងប្រ�វត្តិិ�នៃ�កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រើ់ �ើ�គាាត់់
គឺឺគាាត់់ខុុសពីីអ្ននកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារផ្សេ�េង និិងសាាវ័័កដទៃ�ទៀ�ៀតឆ្ងាា�យណាាស់់។ ចំំពោះ�ះ�ខ្លឹឹ�មសាារ
កាារងាារ និិងប្រ�វត្តិិ�នៃ�កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់គាាត់់ មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រើ�ើ�

គឺឺទ្រ�ង់់ជាាអ្ននកលើ�ើកគាាត់់ឡើ�ើង

ក៏៏បម្រុ�ុងគាាត់់ទុុកសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ

ហើ�ើយគេ�សហកាារក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាច
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ជំំនួួសគាាត់់បាានឡើ�ើយ នេះ�ះគឺឺជាាកាារសហកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�ល
សំំខាាន់់ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ។ ជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ កិិច្ចចកាារដែ�លអនុុវត្តតដោ�ោយអ្ននកបម្រើ�ើ�
កាារ ឬសាាវ័័កដទៃ�ៗទៀ�ៀតគឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារផ្ទេ�េរ និិងអនុុវត្តតចំំណុុចជាាច្រើ�ើ�ននៃ�កាាររៀ�ៀបចំំ
សម្រា�ាប់់ពួួកជំំនុំំ�ក្នុុ�ងសម័័យកាាលនីីមួួយៗ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារផ្ដដល់់ជីីវិិតយ៉ាា�ងសាាមញ្ញញដើ�ើម្បីី�រក្សាាជីីវិិតពួួកជំំនុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកបម្រើ�ើ�កាារ និិងពួួក
សាាវ័័កទាំំ�ងនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានចាាក់់ប្រេ�េងតាំំ�ងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ រឹឹតតែ�មិិនអាាច
ហៅ�ៅពួួកគេ�ថាាជាាមនុុស្សស ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាាន
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សចេ�ញពីីក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកជំំនុំំ� ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់ពីីពួួកគេ�ទទួួលបាានកាារអប់់រំំ និិង
បណ្តុះះ��បណ្តាា�លក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លណាាមួួយហើ�ើយ មនុុស្សសដែ�លស័័ក្តិិ�សមនឹឹងត្រូ�ូវរក្សាាទុុក
រីីឯមនុុស្សសដែ�លមិិនស័ក្តិិ�ស
័
មនឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចូូ�នត្រ�ឡប់ទៅ់ �ៅវិិញ។ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សចេ�ញពីីពួួកជំំនុំំ� អ្ននកខ្លះះ�បាានបង្ហាា�ញធាាតុុពិិតរបស់់ខ្លួួ�ន ក្រោ��ោយពីី
កា្លល�យជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ� ហើ�ើយអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតថែ�មទាំំ�ងបាានធ្វើ�ើ�កាារអាាក្រ�ក់់ៗជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយ
ចុុងក្រោ��ោយក៏៏ត្រូ�ូវបាានបណ្តេ�េញចេ�ញ។
124

ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត

មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បញ្ញញត្តិិ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�

ប្រើ�ើ� គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រៀ�ៀបចំំ ហើ�ើយជាាមនុុស្សសដែ�លមាានគុុណសម្បបត្តិិ�
ជាាក់់លាាក់់ និិងមាានភាាពជាាមនុុស្សស។ គាាត់់ត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំ និិងប្រោ��ោសឱ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ជាាមុុន ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ ជាាពិិសេ�ស នៅ�ៅពេ�លកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់មកដល់់ គាាត់់ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ� និិងបង្គាា�ប់់
ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ជាាលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ នៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វនៃ�កាារដឹឹកនាំំ�របស់់
មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស គ្មាា�នកាារងាាករេេបែ�រចេ�ញឡើ�ើយ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទ្រ�ង់់ពិិតជាាទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា។

បញ្ញញត្តិិ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ថ្មីី�
ចំំពោះ�ះ�កាារមាានបទពិិសោ�ោធពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�អាាន

ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ និិងប្រ�ដាាប់់ខ្លួួ�នដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ អ្វីីដែ� �លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់ធ្វើ់ �ើ� ឬរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកចង់់ធ្វើ�វាើ� ា មិិនចាំំ�បាាច់មាានសេ�ចក្ដីី�
់
អធិិស្ឋាា�នដ៏៏អស់់ពីីចិិត្តត ឬកាារអង្វវរសុំំ�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយតាាមពិិតទៅ�ៅកាារទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺគ្មា�ន
ា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ បញ្ហាា�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�កំពុ
ំ ង
ុ តែ�ប្រ�ឈមមុុខ
គឺឺថាាអ្ននកមិិនដឹង
ឹ ពីីរបៀ�ៀបដកបទពិិសោ�ោធពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះ ហើ�ើយថាានៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក គឺឺមាាន
នូូវលក្ខខណៈៈអកម្មមជាាច្រើ�ើ�ន។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្គាា�ល់់នូូវគោ�ោលលទ្ធិិ�ជាាច្រើ�ើ�ន តែ�អ្ននកមិិនមាាន
ភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងច្រើ�ើ�ននោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាសញ្ញាា� នៃ�ភាាពក្លែ�ែងក្លាា�យទេ�ឬ? មាាន
ភាាពក្លែ�ែងក្លាា�យច្រើ�ើ�នអាាចត្រូ�ូវបាានមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លជាាមនុុស្សសមួួយ
ក្រុ�ុមនេះ�ះ។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពុំំ�អាាចមាានលទ្ធធភាាពសម្រេ�េចបាាននូូវកាារល្បបងល ដូូចជាា
«អ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�លទាំំ�ងឡាាយ» បាានទេ� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏ពុំំ�អាាចមាានលទ្ធធភាាពស្រ�មៃ� ឬសម្រេ�េច
កាារល្បបងលផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវចំំណុុចជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

យកទៅ�ៅអនុុវត្តត។ នេះ�ះមាានន័័យថាា មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវកាាតព្វវកិិច្ចចជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លពួួកគេ�គួួរតែ�បំំពេ�ញ។ នេះ�ះហើ�ើយជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ ហើ�ើយ
នេះ�ះក៏៏ជាាអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ដែ�រ។ ចូូរអនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ធ្វើ�ើ�អ្វីី�
ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ� មនុុស្សសមិិនអាាចជួួយអ្វីី�បាានឡើ�ើយ នៅ�ៅក្នុុ�ងរឿ�ឿង
នេះ�ះ។ មនុុស្សសគួួរប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ដោ�ោយមិិនជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ វាាគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីអ្វីី�ដែ�លគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយមនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ�
ហើ�ើយវាាក៏៏គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ជាាបញ្ញញត្តិិ� ដូូចទៅ�ៅនឹឹងកាារធ្វើ�ើ�តាាមច្បាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគម្ពីី�រ
សញ្ញាា�ចាាស់់ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាឥឡូូវនេះ�ះមិិនមែ�នជាាយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅតែ�
មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ ដូូចទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
បាានថ្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�រ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាាន
អនុុវត្តត ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�ពឹឹងអាាងលើ�ើកាារប៉ះះ�ពាាល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាអ្វីីដែ� �លមនុុស្សសគួួរតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់។
់ ឧទាាហរណ៍៍ អ្ននក
មិិនត្រូ�វូ ដាាក់់កាារវិិនិច្ឆ័
ិ យ
័� ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនត្រូ�វូ ប្រ�ឆាំំ�ង
ទាាស់់នឹឹងមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់បញ្ជាា�ក់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្រ្ត�ត
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវស្គាា�ល់់ឋាានៈៈរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវអសីីលធម៌៌ឡើ�ើយ។ អ្ននកគួួរតែ�
ចេះ�ះប្រ�មាាណខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាារនិិយាាយស្តីី� ហើ�ើយពាាក្យយសម្ដីី� និិងសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននក ត្រូ�ូវតែ�
ធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅតាាមរបៀ�ៀបរៀ�ៀបចំំរបស់់មនុុស្សស ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
អ្ននកគួួរតែ�គោ�ោរពទីីបន្ទាា�ល់នៃ់ �ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ អ្ននកមិិនត្រូ�វូ ធ្វើ�ជា
ើ� ាមិិនដឹង
ឹ មិិនឮចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយនិិងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

ដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។

អ្ននកមិិនត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ត្រា�ាប់់តាាមសំំឡេ�ង និិងចង់់ត្រា�ាប់់តាាមព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ។ល។ ទាំំ�ងនេះ�ះ ជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗគួួរតែ�
ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បញ្ជាា�ក់់ពីីក្បួួ�នច្បាាប់់ជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ដោ�ោយមនុុស្សស។ តាាមរយៈៈ
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បញ្ញញត្តិិ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�

កាារនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ដាាក់់រឹឹតបន្តឹឹ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស និិងរកឃើ�ើញពីីភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់
គេ�។ ឧទាាហរណ៍៍ ចូូរពិិចាារណាាអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លថាា៖ «ចូូរគោ�ោរពប្រ�ណិិប័័តន៍៍ដល់់
ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់អ្ននក» នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនបាាន
យកមកអនុុវត្តតនៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ� នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� គេ�គ្រា�ាន់់តែ�រឹឹតបន្តឹឹ�ងនិិស្ស័័�យខាាងក្រៅ��ៅ
របស់់មនុុស្សសមួួយចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់
មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងក៏៏ជាាសញ្ញាា�សម្គាា�ល់់មួួយរបស់់អស់់អ្ននកដែ�លបាានជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាឥឡូូវនេះ�ះជាាយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏នៅ�ៅតែ�មាាន
ក្រឹ�ឹក្យយវិិន័័យជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�កាាន់់តាាមដែ�រ។ ច្បាាប់់វិិន័័យពីីអតីីតកាាល មិិន
ត្រូ�ូវបាានយកមកអនុុវត្តតនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាានកាារអនុុវត្តតសមស្រ�បជាាច្រើ�ើ�ន
ថែ�មទៀ�ៀតសម្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសប្រ�តិិបត្តិិ� និិងកាារអនុុវត្តតដែ�លជាាកាារចាំំ�បាាច់់។ ច្បាាប់់វិិន័័យ
ទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនទាាក់់ទងនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ� ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�ូវបាាន
អនុុវត្តតដោ�ោយមនុុស្សស។
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ កាារអនុុវត្តតជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយ
វិិន័័យ ត្រូ�ូវបាានគេ�បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ដោ�ោយសាារតែ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទាំំ�ងនេះ�ះគ្មាា�នប្រ�សិិទ្ធធភាាព
ជាាពិិសេ�ស សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�។ ក្រោ��ោយពីីក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាាន
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល កាារអនុុវត្តតជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានដាាក់់ចេ�ញដែ�លសមស្រ�បសម្រា�ាប់់សម័័យ
នោះ�ះ� ហើ�ើយបាានក្លាា�យទៅ�ៅជាាច្បាាប់់វិិន័័យជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាលបាានយាាងមក ច្បាាប់់វិិន័័យទាំំ�ងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានចែ�កចាាយ
ហើ�ើយវាាលែ�ងត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវឲ្យយកាាន់់តាាមទៀ�ៀតហើ�ើយ រីីឯកាារអនុុវត្តតជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាាន
ដាាក់់ចេ�ញដែ�លសមស្រ�បសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កាារអនុុវត្តត
ទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នជាាច្បាាប់់វិិន័័យនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គឺឺដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចឲ្យយបាាន
ប្រ�សិិទ្ធធភាាព។ កាារអនុុវត្តតទាំំ�ងនេះ�ះសមស្រ�បសម្រា�ាប់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ហើ�ើយថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក ប្រ�ហែ�ល
ពួួកវាានឹឹងក្លាា�យជាាច្បាាប់់វិិន័័យ។ សរុុបសេ�ចក្ដីី�មក អ្ននកគួួរតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវអ្វីី�ដែ�លជាា
ផ្លែ�ែផ្កាា�សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ កុំំ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់នឹឹងថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក៖ អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ប្រ�ហែ�លជាានៅ�ៅពេ�លដែ�លថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក
មកដល់់ នឹឹងមាានកាារអនុុវត្តតប្រ�សើ�ើរជាាងមុុន ដែ�លអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវឲ្យយអនុុវត្តតតាាម
ប៉ុុ�ន្តែ�ែកុំំ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់នឹឹងកាារនោះ�ះ�ខ្លាំំ��ងពេ�ក។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ត្រូ�ូវប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវអ្វីី�ដែ�ល
គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានកាាន់់តាាមនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងកាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គ្មាា�នអ្វីដែី� �លសំំខាាន់់សម្រា�ាប់ម
់ នុុស្សសក្នុុ�ងកាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ ជាាងអ្វីី�ដូចតទៅ
ូ
�ៅនេះ�ះ
ឡើ�យ
ើ ៖ អ្ននកដាាច់់ខាាតមិិនត្រូ�វូ ព្យាាយាាមបញ្ចើ�ើ�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លឈរនៅ�ៅនឹឹងភ្នែ�ែកអ្ននក ឬ
បិិទបាំំ�ងអ្វីី�ពីីទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវពោ�ោលពាាក្យយស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ឬនិិយាាយក្រ�អឺឺតក្រ�ទម
នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននកឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លនៅ�ៅពីីមុុខភ្នែ�ែករបស់់អ្ននក ដោ�ោយពាាក្យយសម្ដីី�ផ្អែ�ែមល្ហែ�ែម និិងដោ�ោយសម្ដីី�
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារជឿ�ឿទុុកចិិត្តតពីីទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ដោ�ោយ
គ្មាា�នកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាម
សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងអស់់ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមិិន
ត្រូ�ូវរឹឹងទទឹឹង ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់ ឬប្រ�កែ�កតវ៉ាា�នឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិន
ត្រូ�ូវបកស្រា�ាយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់

តាាមដែ�លអ្ននកឃើ�ើញថាាសមនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននកគួួរតែ�ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននចំំពោះ�ះ�អណ្ដាា�តរបស់់
អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងកុំំ�ឲ្យយវាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកធ្លាា�ក់់ខ្លួួ�នក្លាា�យជាាចំំណីីឧបាាយកលបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត
របស់់ពួួកកំំណាាច។ អ្ននកគួួរតែ�កាារពាារជំំហាានរបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងកាារបំំពាាន
ដែ�នកំំណត់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកំំណត់់ឲ្យយអ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបំំពាាន នោះ�ះ�វាានឹឹង
បណ្តាា�លឲ្យយអ្ននកឈរនៅ�ៅទីីតាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងនិិយាាយពាាក្យយសម្ដីី�ក្រ�អឺឺតក្រ�ទម
និិងអួួតបំំប៉ោ�ោ�ង ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាទីីសម្អអប់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវផ្សាាយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សឡើ�ើយ ក្រែ�ែង
អ្ននកដទៃ�សើ�ើចចំំអកមើ�ើលងាាយអ្ននក ហើ�ើយពួួកអាារក្សសធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកទៅ�ៅជាាល្ងីី�ល្ងើ�ើ�។ អ្ននកត្រូ�ូវ
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាល។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននក
មិិនយល់់ពីីវាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកមិិនត្រូ�ូវរិះ��គន់់លើ�ើវាាដែ�រ អ្វីី�ដែ�លអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បាាន គឺឺគ្មា�នអ្វី
ា
ី�
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បញ្ញញត្តិិ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�

ក្រៅ��ៅតែ�ពីីកាារស្វែ�ែងរក និិងកាារប្រ�កបគ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបំំពាានកន្លែ�ែង
ដើ�ើមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�បាាន ក្រៅ��ៅតែ�ពីីបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាលក្នុុ�ងឋាានៈៈជាាមនុុស្សសទេ�។ អ្ននកមិិនអាាចបង្រៀ��ៀនព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្នន
កាាលក្នុុ�ងឋាានៈៈជាាមនុុស្សសបាានទេ� ព្រោះ��ះ�កាារដែ�លធ្វើ�ើដូ
� ច្នេះ�
ូ ះ� ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាមាានកំំហុស
ុ ។
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចឈរជំំនួួសមនុុស្សស ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ អ្ននក
ឈរក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសទាំំ�ងខាាងពាាក្យយសម្ដីី� កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ� និិងគំំនិិតដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅបំំផុុត
របស់់អ្ននក។ ត្រូ�ូវគោ�ោរពតាាមកាារនេះ�ះ ព្រោះ��ះ�វាាជាាទំំនួួសខុុសត្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយគ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់អាាចកែ�ប្រែ�ែវាាដោ�ោយប៉ុុ�នប៉៉ងបំំពាានលើ�ើបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលបាានឡើ�ើយ។ ចំំណុុច
នេះ�ះគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានចងចាំំ�ដោ�ោយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�។
រយៈៈកាាលដ៏៏យូូរអង្វែ�ែងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចំំណាាយពេ�លមាានបន្ទូូ�ល និិងបន្លឺឺ�
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង បាានបណ្ដាា�លឲ្យយមនុុស្សសចាាត់់ទុុកកាារអាាន និិងកាារចងចាំំ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាកាាតព្វវកិិច្ចចចម្បបងរបស់់គេ�។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់យកចិិត្តតទុុកលើ�ើ
កាារអនុុវត្តតទេ� ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�អ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�គោ�ោរពតាាម ក៏៏អ្ននកមិិនធ្វើ�ើ�ដែ�រ។ ទង្វើ�ើ�
បែ�បនេះ�ះបាាននាំំ�មកនូូវកាារលំំបាាក និិងបញ្ហាា�ជាាច្រើ�ើ�ន ដល់់កាារបម្រើ�ើ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។
ប្រ�សិិនបើ�ើមុុនពេ�លនៃ�កាារអនុុវត្តតនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកមិិនបាានប្រ�កាាន់់
ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹង អ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�កាាន់់តាាម នោះ�ះ�អ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
ដែ�លត្រូ�ូវបាានស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម និិងបដិិសេ�ធដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ។ ក្នុុ�ងកាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់
នូូវកាារអនុុវត្តតទាំំ�ងនេះ�ះ អ្ននកគួួរតែ�មាានភាាពហ្មមត់់ចត់់ និិងស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់។ អ្ននកមិិនគួួរចាាត់់ទុុក
កាារអនុុវត្តតទាំំ�ងនេះ�ះ ជាាខ្នោះ�ះ��ច្រ�វ៉ាា�ក់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគួួរតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ដូូចជាាបទបញ្ញញត្តិិ�វិិញ។
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកមិិនគួួរតែ�ខ្វវល់់ខ្វាា�យនឹឹងខ្លួួ�នឯងថាា តើ�ើលទ្ធធផលអ្វីី�ខ្លះះ� ដែ�លត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េច
នោះ�ះ�ទេ�។

សរុុបសេ�ចក្ដីី�មក

នេះ�ះហើ�ើយជាារបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារ

ហើ�ើយអ្ននកណាាដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបំំពាាន ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលទោ�ោស។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនមាាន
មនោ�ោសញ្ចេ�េតនាា និិងកាារយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�កាារយល់់ដឹឹងបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់អ្ននក
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសនឹឹងទ្រ�ង់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងដាាក់់ទោ�ោសអ្ននក។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសនឹឹងទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដែ�ននៃ�អធិិបតេ�យ្យយភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់
នឹឹងមិិនលើ�ើកលែ�ងឲ្យយអ្ននកឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មិិនខ្វវល់់ថាា អ្ននកម៉ឺឺ�ងម៉ាា�ត់់យ៉ាា�ងណាានៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ
ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់រ់ បស់់អ្ននកចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបំពា
ំ ាន
បញ្ញញត្តិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាល ទ្រ�ង់់នឹឹងដាាក់់ទោ�ោសអ្ននក ហើ�ើយផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោស
អ្ននកដល់់ស្លាា�ប់់។ តើ�ើអាាចឲ្យយអ្ននកទទួួលយកវាាបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
មិិនប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទាំំ�ងនេះ�ះ? អ្ននកត្រូ�ូវតែ�កាាន់់តាាម បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាវាាមាានកាារ
រងទុុក្ខខឈឺឺចាាប់់បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចក៏៏ដោ�ោយ! មិិនថាាជាាសាាសនាា វិិស័័យ ជាាតិិសាាសន៍៍ ឬនិិកាាយអ្វីី�
នោះ�ះ�ទេ� នាាពេ�លអនាាគត ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមកាារអនុុវត្តតនេះ�ះទាំំ�ងអស់់។ គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកលែ�ង ហើ�ើយក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាាម្នាា�ក់់នឹឹងត្រូ�ូវបាានសំំចៃ�ដែ�រ! ដ្បិិ�ត
កាារអនុុវត្តតទាំំ�ងនេះ�ះ ជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនឹឹងធ្វើ�ើ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់អាាចបំំពាានវាាបាានឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ដែ�លអស្ចាា�រ្យយ
ក្ដីី� ក៏៏មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�តាាមកាារអនុុវត្តតទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រ ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាបញ្ញញត្តិិ�ដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឲ្យយ ជាាព្រះ�ះដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយរស់់ឡើ�ើងវិិញ និិងយាាងឡើ�ើងទៅ�ៅកាាន់់
ឋាានសួួគ៌៌ បាានកំំណត់់ឲ្យយមនុុស្សស។ តើ�ើ «ផ្លូូ�វ ... (៧)» មិិននិិយាាយទេ�ឬថាា និិយមន័័យ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺ អ្ននកជាាមនុុស្សសសុុចរិិត ឬមាានបាាប គឺឺអាាស្រ័�័យទៅ�ៅលើ�ើអាាកប្បបកិិរិិយាា
របស់់អ្ននក ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ? គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចមើ�ើលរំំលងចំំណុុច
នេះ�ះបាានទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ពួួកផាារិិស៊ីី�ពីីជំំនាាន់់មួួយទៅ�ៅជំំនាាន់់
មួួយ បាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�កាារមកដល់់របស់់យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
ពួួកគេ�មិិនបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ� ហើ�ើយបាានប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ថែ�មទៀ�ៀតផង។
ដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ� គឺឺសុុទ្ធធតែ�គ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍ និិងឥតបាានកាារ
ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានទទួួលយកកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�របស់់ពួួកគេ�ទេ�។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក

អាាចមើ�ើលធ្លុះះ��ពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនងាាយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាបឡើ�ើយ។ មនុុស្សសជាា
ច្រើ�ើ�នប្រ�ហែ�លជាាបាានប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបខ្លួួ�នឯងទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើកាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានរសជាាតិិដូូចម្តេ�េច? តើ�ើវាាជូូរចត់់ ឬផ្អែ�ែម? អ្ននកគួួរតែ�យល់់អំំពីីរឿ�ឿង
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បញ្ញញត្តិិ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�

នេះ�ះ កុំំ�ធ្វើ�ើ�ពើ�ើថាា អ្ននកមិិនដឹឹងឲ្យយសោះ�ះ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសមួួយចំំនួួនប្រ�ហែ�លជាា
ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មិិនទុុកចិិត្តត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ខ្ញុំំ��សូូមណែ�នាំំ�អ្ននកឲ្យយសាាកល្បបងវាា ហើ�ើយមើ�ើលថាា វាា
មាានរសជាាតិិបែ�បណាា។ បែ�បនេះ�ះ នឹឹងកាារពាារមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នពីីកាារដែ�លតែ�ងតែ�មាាន
មន្ទិិ�លសង្ស័័�យអំំពីីវាា។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ឆាំំ�ង
ទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ដោ�ោយសម្ងាា�ត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�។ បន្ទាា�ប់់ពីីប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់
បែ�បនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកមិិនមាានអាារម្មមណ៍៍ដូូចមាានកាំំ�បិិតមួួយចាាក់់ដោ�ោតនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននកទេ�
ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាភាាពមិិនស៊ីី�ចង្វាា�ក់់គ្នាា�ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារទេ� វាាក៏៏ជាាភាាពមិិនស្រួ�ួល
ខាាងរាាងកាាយ ឬកាារឈឺឺចាាប់ដល់
់
កូ
់ នប្រុ�
ូ
ស
ុ និិងកូូនស្រី�ដែី �រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់
អ្ននក ត្រូ�ូវបាានរួួចផុុតពីីសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់ ក៏៏ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លចាាកចេ�ញពីី
អ្ននកឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកគិិតថាា វាាអាាចងាាយស្រួ�ួលបែ�បនោះ�ះ�ឬ? ជាាពិិសេ�ស វាារឹឹតតែ�ចាំំ�បាាច់់
ថែ�មទៀ�ៀតសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លនៅ�ៅជិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារផ្ដោ�ោ�តកាារយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់លើ�ើកាារនេះ�ះ។ ពេ�លវេេលាាកន្លលងផុុតទៅ�ៅ អ្ននកនឹឹងភ្លេ�េចវាាទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន អ្ននកនឹឹង
ត្រូ�ូវធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ល្បួួ�ង រួួចធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សនឹឹងអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ហើ�ើយកាារនេះ�ះនឹឹង
បាានជាាដើ�ើមចមនៃ�អំំពើ�ើបាាបរបស់់អ្ននក។ តើ�ើនេះ�ះហាាក់់ដូច
ូ ជាារឿ�ឿងតូូចតាាចសម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�រ
ទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�កាារនេះ�ះបាានល្អអ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានឱកាាសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ចូូលមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្រ្ត�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទទួួលសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ�ពីី
ព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស នោះ�ះ�បញ្ហាា�នឹឹងកើ�ើតមាានដល់់
អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងជាាទីីរឹង
ឹ ទទឹឹងដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពាាក្យយសម្តីី� និិងសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននកនឹង
ឹ
ប្រែ�ែខុុសគន្លលងធម៌៌ ហើ�ើយមិិនយូូរមិិនឆាាប់់ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបោ�ោកបក់់ទៅ�ៅតាាមខ្យយល់់ដ៏៏ខ្លាំំ��ង និិង
ព្យុះ�ះ�រលកដ៏៏ធំសម្បើ�ើ
ំ
ម
� ។ ម្នាា�ក់់ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននក គួួរតែ�កត់់ចំណាំំ�ពី
ំ
ប
ី ញ្ញញត្តិិ�ទាំំ�ងនេះ�ះ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបំំពាានទៅ�ៅលើ�ើវាានោះ�ះ� បើ�ើទោះ�ះ�ជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើទី
� ីបន្ទាា�ល់់ដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នថ្កោ�ោ�លទោ
ិ
�ោសអ្ននកក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ មាានកិិច្ចចកាារ
មិិនទាាន់់បញ្ចចប់់ជាាមួួយអ្ននក ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនសំំចៃ�អ្ននកឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នឹឹង
ផលវិិបាាកនៃ�កាារបំំពាានរបស់់អ្ននកបាានដែ�រឬទេ�? ដូូចនេះ�ះ មិិនថាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�ទេ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�ប្រ�កាាន់់
ខ្ជាា�ប់់តាាមគ្រ�ប់់មធ្យោ�ោ�បាាយណាាដែ�លអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បាាន។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងសាាមញ្ញញទេ�!

រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��បាានមកដល់់ហើ�យ
ើ
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញកិិច្ចចកាារអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ង
ក្រុ�ុមមនុុស្សសនេះ�ះទេ�? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាានបន្ទូូ�លថាា ទោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងរាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសត្រូ�ូវបន្តតដើ�ើរតាាមព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាដរាាបតទៅ�ៅ ហើ�ើយ
នៅ�ៅពេ�លអនាាគត ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងនៅ�ៅតែ�ដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតមនុុស្សសដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីដ៏៏មាានជីីជាាតិិនៃ�ស្រុ�ុកកាាណាានដដែ�ល។ នៅ�ៅពេ�លម៉ូូ�សេ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅទីី
រហោ�ោស្ថាា�ន ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានណែ�នាំំ� និិងមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់គាាត់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានអាាហាារ ទឹឹក និិងនំំម៉ាា�ណាាមកពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ឱ្យយមនុុស្សសបាាន
បរិិភោ�ោគ ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ក៏៏នៅ�ៅតែ�បែ�បនេះ�ះដដែ�ល៖ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានគ្រឿ��ឿង
បរិិភោ�ោគ និិងភេ�សជ្ជៈៈ�ដល់់មនុុស្សសឱ្យយបាានទទួួលទាាន ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានដាាក់់បណ្ដាា�សាា
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដើ�ើម្បីី�វាាយផ្ចាា�លមនុុស្សស។ ហេ�តុុនេះ�ះ គ្រ�ប់់ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាអ្ននកបំំពេ�ញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសស្វែ�ែងរកហេ�តុុកាារណ៍៍
ដដែ�លៗ ពួួកគេ�ស្វែ�ែងរកទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទំំនងជាា
នឹឹងត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ជាាក់់ស្ដែ�ែងឡើ�ើងៗ។
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បាានដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងចុះះ�មកពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�ក៏៏ពុំំ�បាានដឹឹងថាា

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានអាាហាារ

និិងថ្នាំំ��ប៉ូូ�វពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�រ។

តែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានពិិ តប្រា�ាកដ ហើ�ើយទិិ ដ្ឋឋ ភាាពដ៏៏ រំំ ភើ�ើបនៃ�រាាជ្យយមួួ យ ពាាន់់ ឆ្នាំំ�� ដែ�ល
មនុុស្សសស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�នោះ�ះ� ក៏៏ជាាព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាា
កាារពិិត ហើ�ើយមាានតែ�កាារពិិតនេះ�ះទេ� ដែ�លត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាកាារសោ�ោយរាាជ្យយជាាមួួយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ កាារសោ�ោយរាាជ្យយជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី សំំដៅ�ៅ
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រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��បាានមកដល់់ហើ�ើយ

ទៅ�ៅលើ�ើសាាច់់ឈាាម។ សាាច់់ឈាាមនោះ�ះ� គឺឺមិិនមែ�នជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លគ្មាា�នវត្តតមាាននៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីទេ� ហើ�ើយហេ�តុុនេះ�ះអស់់អ្ននកដែ�លគិិតតែ�ចង់់ទៅ�ៅឋាានសួួគ៌៌ជាាន់់ទីីបីីនោះ�ះ� ក៏៏
ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះជាាអសាារឥតកាារ។ ថ្ងៃ�ៃមួួយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលត្រ�ឡប់់
ទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ កិិច្ចចកាារស្នូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចក្រ�វាាឡនេះ�ះ នឹឹងដើ�ើរតាាមព្រះ�ះ
សូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅទីីកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀត អ្ននកខ្លះះ�នឹឹងប្រើ�ើ�ទូូរសព្ទទ អ្ននកខ្លះះ�នឹឹងជិះះ�
យន្តតហោះ�ះ� អ្ននកខ្លះះ�នឹឹងជិះះ�ទូូកឆ្លលងសមុុទ្រ� ហើ�ើយអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតនឹឹងប្រើ�ើ�កាំំ�រស្មីី�ឡាាស៊ែ�ែរ
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងគោ�ោរពសរសើ�ើរ
និិងស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានទ្រ�ង់់ ពួួកគេ�គ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងមកជិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រួួចប្រ�មូូលផ្ដុំំ��គ្នាា�ទៅ�ៅ
រកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះនឹឹងក្លាា�យជាា
ស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ចូូរចងចាំំ�រឿ�ឿងនេះ�ះ! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្បាាស់់ជាានឹឹងមិិន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាថ្មីី�នៅ�ៅទីីកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងសម្រេ�េចកាារពិិតនេះ�ះ៖
ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ នៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោកនេះ�ះមកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ និិង
ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅទីីកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀត
នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ឈឈប់់ ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបាានបង្ខំំ�ឱ្យយស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វពិិត។ រឿ�ឿងនេះ�ះនឹឹងដូូចជាា
យ៉ូូ�សែ�បដែ�រ៖ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�បាានមករកគាាត់់ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានអាាហាារ ហើ�ើយឱនក្បាាល
គោ�ោរពគាាត់់ ដ្បិិ�តគាាត់់មាានគ្រឿ��ឿងបរិិភោ�ោគ។ ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាាងពីីកាារអត់់ឃ្លាា�ន មនុុស្សសនឹឹង
ត្រូ�ូវបង្ខំំ�ចិិត្តតមកស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វពិិត។ សហគមន៍៍សាាសនាាទាំំ�ងមូូល នឹឹងរងទុុក្ខខដោ�ោយសាារ
គ្រោះ��ះ�អត់់ឃ្លាា�នយ៉ាា�ងធ្ងងន់ធ្ង
់ រង ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក្នុុ
់ ង
� ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ជាា
ប្រ�ភពទឹឹករស់់ ដែ�លមាានប្រ�ភពទឹឹកមិិនចេះ�ះរីីងស្ងួួ�ត ដែ�លផ្តតល់់ឱ្យយមនុុស្សសបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ទទួួលទាាន ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹងមករក[ទ្រ�ង់់] និិងពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើទ្រ�ង់់។ ពេ�លនោះ�ះ�នឹឹង
ក្លាា�យជាាពេ�លវេេលាាដែ�លស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ើញ
ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលបាានសិិរីីរុុងរឿ�ឿង។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក
ទាំំ�ងមូូល នឹឹងថ្វាា�យបង្គំំ� «មនុុស្សស» សាាមញ្ញញនេះ�ះ។ តើ�ើនេះ�ះនឹឹងមិិនមែ�នជាាថ្ងៃ�ៃនៃ�សិិរីីល្អអ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ឬ? ថ្ងៃ�ៃមួួយ គ្រូ�គង្វាា�លចាាស់
ូ
ៗ
់ នឹឹងផ្ញើ�ើ�ទូរូ សាារមកសុំំ�ទឹឹកពីប្រ�ភពទឹ
ី
ក
ឹ
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រស់់។ ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាចាាស់់ជរាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�នឹឹងមកថ្វាា�យបង្គំំ�បុុគ្គគលរូបនេះ�ះ
ូ
ជាាមនុុស្សស
ដែ�លពួួកគេ�មើ�ើលងាាយ។ ពួួកគេ�នឹឹងទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយមាាត់់របស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយ
ពួួកគេ�នឹឹងជឿ�ឿទ្រ�ង់់អស់់ពីីដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារ
អស្ចាា�រ្យយទេ�ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លដែ�លនគរទាំំ�ងមូូលត្រេ�េកអរសប្បាាយ នោះ�ះ�គឺឺជាាថ្ងៃ�ៃនៃ�សិិរីីល្អអ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លមករកអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយទទួួលបាានដំំណឹឹងល្អអ
នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងទទួួលបាានព្រះ�ះពរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយប្រ�ទេ�ស និិងប្រ�ជាាជនដែ�ល
ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ នឹឹងទទួួលបាានព្រះ�ះពរ និិងព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទិិសដៅ�ៅ
ទៅ�ៅអនាាគតនឹឹងមាានលក្ខខណៈៈដូូចនេះ�ះ៖ អស់់អ្ននកដែ�លទទួួលបាានព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងពីីព្រះ�ះ
ឱស្ឋឋរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមាានផ្លូូ�វដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយមិិនថាាពួួកគេ�ជាាអ្ននកជំំនួួញ
ឬអ្ននកវិិទ្យាាសាាស្រ្ត�ត ឬអ្ននកអប់់រំំ ឬឧស្សាាហករទេ� អ្ននកដែ�លមិិនទទួួលបាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងជួួបកាារលំំបាាកក្នុុ�ងដំំណើ�ើរ សូូម្បីី�តែ�មួួយជំំហាានក៏៏ដោ�ោយ ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវ
បង្ខំំ�ឱ្យយស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វពិិត។ នេះ�ះគឺឺជាាអត្ថថន័័យដែ�លថាា «បើ�ើមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត អ្ននកនឹឹងដើ�ើរបាាន
ពេ�ញពិិភពលោ�ោក បើ�ើគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិត អ្ននកនឹឹងទៅ�ៅណាាមិិនបាានឡើ�ើយ»។ សេ�ចក្តីី�ពិិត
គឺឺបែ�បនេះ�ះ៖ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រើ�ើ�ផ្លូូ�វ (សំំដៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់) ដើ�ើម្បីី�
បង្គាា�ប់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង ព្រ�មទាំំ�ងយកឈ្នះះ�មនុុស្សស។ មនុុស្សស
តែ�ងតែ�សង្ឃឹឹ�មទទួួលបាាននូូវប្រ�យោ�ោជន៍៍យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បំំពេ�ញ។ និិយាាយឱ្យយងាាយយល់់ គឺឺតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើមនុុស្សស ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តាាមអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននក
មិិនចង់់ក៏៏ដោ�ោយ។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារពិិតឥតលម្អៀ�ៀ�ង ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�ូវគោ�ោរពតាាម
ហើ�ើយក៏៏ជាាកាារពិិតឥតប្រែ�ែប្រួ�ួល ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ក៏៏ត្រូ�ូវដឹឹងដែ�រ។
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រ�ទាានអាារម្មមណ៍៍ដល់់មនុុស្សស។ បន្ទាា�ប់់ពីីអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស ពួួកគេ�មាានអាារម្មមណ៍៍ខ្ជាា�ប់ខ្ជួួ
់ ន
� និិងស្ងងប់សុ
់ ខ
ុ ហើ�ើយ
អស់់អ្ននកដែ�លមិិនទទួួលបាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានអាារម្មមណ៍៍ទទេ�សូូន្យយ។
នេះ�ះគឺឺជាាឫទ្ធាា�នុុភាាពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ មនុុស្សសត្រូ�ូវអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយ
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បន្ទាា�ប់់ពីីអាានរួួច ពួួកគេ�នឹឹងធំំធាាត់់ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនអាាចអត់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លបាានទេ�។ នេះ�ះគឺឺ
ដូូចជាាពេ�លដែ�លមនុុស្សសជក់់អាាភៀ�ៀនដែ�រ៖ វាាជួួយឱ្យយពួួកគេ�មាានកម្លាំំ��ង ហើ�ើយពេ�លគ្មាា�ន
វាា ទើ�ើបពួួកគេ�ដឹឹងថាា កម្លាំំ��ងអូូសទាាញរបស់់វាាខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយគេ�គ្មាា�នកម្លាំំ��ងកំំហែ�ង
តតាំំ�ងឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាទំំនោ�ោររបស់់ហ្វូូ�ងមនុុស្សសបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។ កាារអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសមាានកម្លាំំ��ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ពុំំ�អាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ�
ពួួកគេ�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា គ្មាា�នកម្លាំំ��ងកំំហែ�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែបន្ទាា�ប់់ពីបាាន
ី
អាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរួច
ួ ពួួកគេ�ក៏៏
ក្រោ��ោកចេ�ញពីី «គ្រែ�ែសម្រា�ាប់់អ្ននកជំងឺ
ំ »ឺ ភ្លាា�មៗ។ នេះ�ះជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�ល
មាានអំំណាាចលើ�ើផែ�នដីី និិងជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ មនុុស្សស
ខ្លះះ�ចង់់ចាាកចេ�ញ ឬមាានអាារម្មមណ៍៍ហត់់នឿ�ឿយនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទោះ�ះ�បីី
បែ�បនេះ�ះក្តីី� ពួួកគេ�មិិនអាាចផ្ដាា�ច់់ខ្លួួ�នចេ�ញពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។
មិិនថាាពួួកគេ�ខ្សោ�ោ�យកម្រិ�ិតណាានោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�អាាចរស់់បាាន ហើ�ើយមិិនថាាពួួកគេ�រឹឹងទទឹឹងប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�
នៅ�ៅតែ�មិិនហ៊ាា�នបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល នូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញឥទ្ធិិ�ឫទ្ធិិ�ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដហើ�ើយ គឺឺជាាពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ឫទ្ធាា�នុុភាាព។ នេះ�ះគឺឺជាារបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់បំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារ។ ចុុងក្រោ��ោយទៅ�ៅ នេះ�ះគឺឺជាាមធ្យោ�ោ�បាាយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
ហើ�ើយគ្មាា�នអ្ននកណាាអាាចចាាកចេ�ញបាានទេ�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងផ្សាាយ
ទៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមផ្ទះះ�ជាាច្រើ�ើ�នរាាប់់មិិនអស់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនឹឹងត្រូ�ូវអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹង ដល់់ពេ�ល
នោះ�ះ� ទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវផ្សាាយទៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក។ អាាចនិិយាាយបាានថាា
ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវផ្សាាយទៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក នោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ត្រូ�ូវផ្សាាយទៅ�ៅដែ�រ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនៃ�សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងបង្ហាា�ញឬទ្ធាា�នុុភាាព និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាច។ គ្រ�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់តាំំ�
់ ងពីី
ដើ�ើមរហូូតរៀ�ៀងមក នឹឹងត្រូ�ូវសម្រេ�េចបាាន ហើ�ើយនឹឹងកើ�ើតមាានឡើ�ើងដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ។
ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈនេះ�ះ សិិរីីល្អអនឹឹងត្រូ�ូវមកដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដែ�លអាាចនិិយាាយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់នឹ
់ ង
ឹ គ្រ�ងគ្រ�ងលើ�ើផែ�នដីី។ ពួួកមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ នឹឹងត្រូ�ូវវាាយផ្ចាា�ល
ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកអស់់ដែ�លសុុចរិិត នឹឹងត្រូ�ូវ
ទទួួលបាានព្រះ�ះពរពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ត្រូ�ូវ
ស្អាា�ងចិិត្តតឡើ�ើងជាាថ្មីី� និិងបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់
ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនបញ្ចេ�េញនូូវទីីសម្គាា�ល់់ ឬកាារអស្ចាា�រ្យយអ្វីី�ឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់នឹឹង
ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងបង្កើ�ើ�តជាា
កាារពិិត។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នឹឹងអបអរចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនថាាពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសចាាស់់ ឬក្មេ�េង ជាាប្រុ�ុស ស្រី�ី ចាាស់់ ឬក្មេ�េងឡើ�ើយ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នឹង
ឹ
ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ចឡើ�ើង
ខាាងសាាច់់ឈាាម ដែ�លអាាចឱ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី បាានរស់់
រវើើ�ក និិងដូូចមាានជីីវិិតពិិតៗ។ នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាអត្ថថន័័យដែ�លថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្លា�ា យជាា
សាាច់់ឈាាម។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងចុះះ�មកផែ�នដីី ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងចម្បបង ដើ�ើម្បីី�
សម្រេ�េចកាារពិិតថាា «ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្លា�ា យជាាសាាច់់ឈាាម» ដែ�លចង់់បាានន័យ
័ ថាា ទ្រ�ង់់បាាន
យាាងចុះះ�មក ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់អា
់ ាចចេ�ញពីីខាាងសាាច់់ឈាាម (មិិនដូចជំ
ូ នាាន់
ំ
់
ម៉ូូ�សេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ឡើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ចេ�ញមកពីីលើ�ើមេ�ឃ)។ បន្ទាា�ប់់ពីីគ្រា�ានោះ�ះ�មក ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវ
សម្រេ�េច ក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនឹង
ឹ ក្លាា�យជាាកាារពិិតដែ�លអាាច
មើ�ើលឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹងមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដោ�ោយភ្នែ�ែក
ផ្ទាា�ល់់របស់់ពួកគេ
ួ � ដោ�ោយពុំំ�មាានភាាពខុុសគ្នាា� សូូម្បីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ នេះ�ះគឺឺជាាអត្ថថន័យ
័
ដ៏៏ឧត្តតមនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ នេះ�ះមាានន័័យថាា កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ គឺឺសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានតាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាម និិងតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។
នេះ�ះគឺឺអត្ថន័
ថ យ
័ ពិិតប្រា�ាកដនៃ� «ព្រះ�ះបន្ទូូ�លបាានត្រ�ឡប់ជា
់ ាសាាច់់ឈាាម» និិង «កាារលេ�ចមក
ជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល»។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
�ះ � ដែ�លអាាចមាានបន្ទូូ�ល
អំំពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាាន
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ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��បាានមកដល់់ហើ�ើយ

សាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��

ដែ�លអាាចមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លជំំនួួសឱ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាាន។

ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�
គឺឺងាាយយល់់ ហើ�ើយអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត ទទួួលបាានកាារណែ�នាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ។
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់គេ�ចផុុតនោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទំំហំំនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ មាានតែ�
តាាមព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងទាំំ�ងនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លមនុុស្សសអាាចដឹឹងបាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអស់់អ្ននក
ដែ�លគិិតថាាមិិនអាាចទទួួលបាានព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយគិិតថាាពួួកគេ�អាាច
ទទួួលបាានព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌វិិញ នោះ�ះ�ពួួកគេ�កំំពុុងស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ហើ�ើយ។ នេះ�ះ
គឺឺជាាសិិទ្ធិិ�អំំណាាចដែ�លបង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកកំំណើ�ើតក្នុុង
� សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លនាំំ�ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿស៊៊ប់់។ សូូម្បីី�តែ�អ្ននកជំំនាាញ និិងអ្ននកដឹឹកនាំំ�សាាសនាាដ៏៏គួួរឱ្យយ
គោ�ោរព ក៏៏មិិនអាាចនិិយាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះបាានដែ�រ។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ
បន្ទូូ�ល ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាថ្មីី�បាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រើ�ើ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�បង្ក្រា�ា�បសាាកលលោ�ោកនេះ�ះ។ ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ��បែ�បនេះ�ះ
ើ
មិិនមែ�នតាាមកាារ
យកកំំណើ�ើតខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់នោះ�
់ ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមរយៈៈកាារប្រើ�ើ�ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងពីី
ព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលនេះ�ះ។ នេះ�ះទើ�ើបជាាកាារដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លបាានត្រ�ឡប់់ជាា
សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយកាារដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម ក៏៏មាានតែ�មួយ
ួ នេះ�ះដែ�រ។
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ប្រ�ហែ�លជាាវាាហាាក់់ដូច
ូ ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបាានធ្វើ
ិ
�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារអ្វីី�ច្រើ�ើ�ននោះ�ះ�ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់បាានបន្លឺឺ�នូ
់
ូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវគេ�
ជឿ�ឿ និិងកោ�ោតស្ញញប់់ស្ញែ�ែង។ បើ�ើគ្មាា�នកាារពិិតទាំំ�ងនេះ�ះទេ� មនុុស្សសនឹឹងស្រែ��កទ្រ�ហោ�ោយំំ។ បើ�ើ
មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�នឹឹងនៅ�ៅស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រា់ �ាកដជាានឹឹង
សម្រេ�េចបាាននូូវសេ�ចក្តីី�ពិិតនេះ�ះ ដ្បិិ�តនេះ�ះ គឺឺជាាផែ�នកាារដែ�លព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�តជាាយូូរមក
ហើ�ើយ ពោ�ោលគឺឺសម្រេ�េចបាាននូូវសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ នៃ�កាារមកដល់់នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។
តាាមពិិត ពុំំ�មាានកាារចាំំ�បាាច់់ឱ្យយខ្ញុំំ��ពន្យយល់់នោះ�ះ�ទេ� កាារមកដល់់នៃ�រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី គឺឺជាាកាារមកដល់់នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ កាារចុះះ�មក
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នៃ�ទីីក្រុ�ុងយេ�រូូសាាឡឹឹមថ្មីី�ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ គឺឺជាាកាារមកដល់់នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដើ�ើម្បីី�មកគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�មករួួមប្រ�កបជាាមួួយមនុុស្សស ធ្វើ�រា�ើ ាល់់កិច្ចច
ិ កាារ
សព្វវគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅរបស់់គេ�។ នេះ�ះក៏៏ជាាកាារពិិតដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងសម្រេ�េចបាានដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាសម្រ�ស់់ដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ង នៃ�រាាជ្យយមួួយពាាន់់
ឆ្នាំំ��។ នេះ�ះគឺឺជាាផែ�នកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានកំ
់
ណ
ំ ត់់៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់នឹ
់ ង
ឹ លេ�ចមក
លើ�ើផែ�នដីីមួយ
ួ ពាាន់់ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹងបើ�ើកសម្ដែ�ែងឱ្យយឃើ�ើញនូូវស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដ
របស់់ទ្រ�ង់់ និិងបញ្ចចប់់ទៅ�ៅនូូវរាាល់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីី ដែ�លក្រោ��ោយពីីនេះ�ះមក
ដំំណាាក់់កាាលរបស់់មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវចូូលដល់ទី
់ បញ្ចចប់
ី
។
់

អ្ននកគួួរដឹឹងថាា ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តើ�ើអ្ននកគួួរស្គាា�ល់់អ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង? ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណព្រះ�ះក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សស និិង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ផ្សំំ�ឡើ�ើងបាានជាាព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយនេះ�ះជាាអត្ថថន័យ
័ ពិិតប្រា�ាកដរបស់់
ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្គាា�ល់់តែ�ព្រះ�ះក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សស ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្គាា�ល់់
តែ�ទម្លាា�ប់់ និិងបុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ តែ�មិិនស្គាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ឬមិិនដឹង
ឹ ពីីអ្វីដែី� �លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានធ្វើ�ើនៅ� �ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់តែ�
់
ចាាប់់អាារម្មមណ៍៍លើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយគ្រា�ាន់់តែ�អធិិស្ឋាា�ននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណ តែ�មិិនបាានស្គាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះដ៏៏
ជាាក់់ស្ដែ�ែង នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�នេះ�ះបាានបង្ហាា�ញថាា អ្ននកមិិនបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងឡើ�ើយ។
ចំំណេះ�ះដឹឹងស្ដីី�ពីីព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង រាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារស្គាា�ល់់ និិងកាារមាានបទពិិសោ�ោធ
ជាាមួួយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងកាារចាាប់់យកច្បាាប់់វិិន័័យ និិងគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយនិិងរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ វាាក៏៏រាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារដឹឹងថាា គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសកម្មមភាាពរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម គឺឺមាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណជាាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
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ដែ�លព្រះ�ះអង្គគថ្លែ�ែងមក ជាាកាារបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ ដូូចនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង វាាជាាកាារប្រ�សើ�ើរខ្លាំំ��ងណាាស់់ ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស និិងក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះ ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល វាា
ទាាក់់ទិិននឹឹងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ចូូលរួួម។
តើ�ើកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ មាានលក្ខខណៈៈដូូចម្ដេ�េចខ្លះះ�? ជួួនកាាលព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ� ក៏៏ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
ចំំពោះ�ះ�ករណីីទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ គឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធជាាអ្ននកបញ្ជាា�។ មិិនថាាវិិញ្ញាា�ណនៅ�ៅក្នុុ�ង
មនុុស្សស ជាាអ្វីី�ឡើ�យ
ើ នោះ�ះ�ជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីលក្ខណៈ
ខ ៈខាាងក្រៅ��ៅរបស់់គេ�។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ធ្វើ�ើ�កាារជាាធម្មមតាា ប៉ុុ�ន្ដែ�ែកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណមាានពីីរផ្នែ�ែកគឺឺ៖ មួួយផ្នែ�ែក
ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស ហើ�ើយមួួយផ្នែ�ែកទៀ�ៀត គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់តាាមរយៈៈភាាពជាាព្រះ�ះ។ អ្ននកគួួរដឹឹងអំំពីីកាារនេះ�ះឲ្យយបាានច្បាាស់់។ កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណមាានលក្ខខណៈៈផ្សេ�េងៗគ្នាា�ទៅ�ៅតាាមកាាលៈៈទេ�សៈៈផ្សេ�េងៗ៖ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
តម្រូ�ូវឲ្យយមាានកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក៏៏បាានដឹឹកនាំំ�
កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈមនុុស្សសនេះ�ះ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយមាានកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងភាាពជាា
ព្រះ�ះ នោះ�ះ�ភាាពជាាព្រះ�ះក៏៏លេ�ចមកដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម និិងលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម ព្រះ�ះអង្គគធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសផង
និិងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះផង។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈ
ជាាមនុុស្សស ហើ�ើយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់បំំពេ�ញតម្រូ�ូវកាារមនុុស្សសខាាង
ផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�សម្រួ�ួលដល់់កាារចូូលរួួមជាាមួួយទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�
មើ�ើលឃើ�ើញនូូវលក្ខខណៈៈពិិត និិងលក្ខខណៈៈធម្មមតាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយ
ពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម
ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស រស់់នៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សស និិងផ្សាារភ្ជាា�ប់ជា
់ ាមួួយមនុុស្សសផង។
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស និិង
ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសក្នុុ�ងគ្រ�ប់់អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ ចាាប់់ពីីចំំណុុចវិិជ្ជជមាាន កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យ
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មនុុស្សស និិងកាារអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�បាានឃើ�ើញយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ អំំពីីកាារលេ�ចឡើ�ើង
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ អ្វីីដែ� �លសំំខាាន់់នោះ�ះ� គឺឺកាាររីីកចម្រើ�ើ�នលូតលាាស់
ូ
់
នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ របស់់មនុុស្សស សម្រេ�េចបាានដោ�ោយផ្ទាា�ល់់តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះ។ មាានតែ�មនុុស្សសទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបពួួកគេ�អាាចសម្រេ�េចកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� និិស្ស័័�យរបស់់ខ្លួួន
� ហើ�ើយទាាល់់តែ�បែ�បនេះ�ះ
ទើ�ើបពួួកគេ�អាាចត្រូ�ូវបាានចាាក់់បំំពេ�ញឱ្យយពេ�ញលេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ�បាាន។
លើ�ើសពីីនេះ�ះ មាានតែ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស ដូូចជាា កាារឃ្វាា�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
កាារគាំំ�ទ្រ� និិងកាារទំំនុុកបម្រុ�ុងក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចសម្រេ�េចបាានយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ។ ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង គឺឺជាាព្រះ�ះ
ដែ�លមាានបន្ទូូ�លអំំពីីកិិច្ចចកាារថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ទាំំ�ងក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស និិងក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះ។
តាាមរយៈៈកាារលេ�ចមកនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង កិិច្ចចកាារ និិងជីីវិិតជាាមនុុស្សសធម្មមតាារបស់់
ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ក៏៏បាានសម្រេ�េច។
លក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស និិងភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ បាានរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�មកតែ�មួួយ ហើ�ើយ
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ ក៏៏សម្រេ�េចបាានតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មិិនថាាក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស
ឬជាាព្រះ�ះឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់ក៏៏ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈ
ជាាមនុុស្សស ព្រះ�ះអង្គគមាានបន្ទូូ�លជាាភាាសាាមនុុស្សស ដូូចនេះ�ះមនុុស្សសអាាចចូូលរួួម និិង
ស្វែ�ែងយល់់បាាន។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងមកដោ�ោយច្បាាស់់លាាស់់ និិងងាាយ
យល់់ទៀ�ៀតផង ដូូចនេះ�ះ ទើ�ើបមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អាាចទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះបាាន
មិិនថាាមនុុស្សសមាានចំំណេះ�ះដឹឹងខ្ពពស់់ ឬជាាមនុុស្សសមិិនសូូវមាានកាារអប់់រំំខ្ពពស់់ឡើ�ើយ ពួួកគេ�
គ្រ�ប់់គ្នាា�អាាចទទួួលយកនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះ ក៏៏បាានសម្ដែ�ែងចេ�ញមកតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�រ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែវាាពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយ
កាារទំំនុុកបម្រុ�ុង ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយជីីវិិត ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនបាានសៅ�ៅហ្មមងដោ�ោយគំំនិិត
របស់់មនុុស្សសឡើ�យ
ើ វាាមិិនជាាប់់ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កាារពេ�ញចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសឡើ�យ
ើ ហើ�ើយវាាមិិន
ស្ថិិ�តក្រោ��ោមដែ�នកំំណត់់របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ វាាស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រៅ��ៅដែ�នកំំណត់់នៃ�លក្ខខណៈៈជាា
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មនុុស្សសធម្មមតាា វាាត្រូ�ូវបាានយកមកអនុុវត្ដដនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ប៉ុុ�ន្ដែ�ែវាាជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង
ឲ្យយឃើ�ើញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�ទទួួលស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស នោះ�ះ�គេ�នឹឹងកំំណត់់ដែ�នរបស់់ខ្លួួ�ន ត្រឹ�ឹម
វិិសាាលភាាពជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយ ហើ�ើយនឹឹងតម្រូ�ូវឲ្យយមាានដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
យូូរអង្វែ�ែង កាារកាាត់់ចេ�ញ និិងវិិន័យ
័ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមាានកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� បន្ដិិ�ចបន្ដួួចនៅ
� �ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�។
បើ�ើគ្មាា�នកិិច្ចចកាារ ឬព្រះ�ះវត្ដដមាាននៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�នោះ�ះ� ពួួកគេ�នឹឹងងាាកទៅ�ៅរកផ្លូូ�វ
ចាាស់់របស់់គេ�វិិញជាាក់់ជាាមិិនខាាន ហើ�ើយមាានតែ�តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបកាារវក់់វីី និិងកង្វះះ�ខាាតទាំំ�ងនេះ�ះអាាចនឹឹងត្រូ�ូវបាានកែ�តម្រូ�ូវ ហើ�ើយមាានតែ�
ពេ�លនោះ�ះ�ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចមាានភាាពពេ�ញលេ�ញឡើ�ើង។ ជំំនួួសឲ្យយដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយ
និិងកាារកាាត់់ចេ�ញឥតឈប់់ឈរ អ្វីី�ដែ�លចាំំ�បាាច់់នោះ�ះ�គឺឺ កាារផ្គគត់់ផ្គគង់់បែ�បវិិជ្ចចមាាន កាារប្រើ�ើ�
ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាាពខ្វះះ�ចន្លោះ�ះ��ទាំំ�ងអស់់ កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�
បើ�ើកសម្ដែ�ែងគ្រ�ប់់សភាាពទាំំ�ងអស់់របស់់មនុុស្សស កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�
ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� ពាាក្យយសម្ដីី�គ្រ�ប់់ម៉ាា�ត់់របស់់ពួួកគេ� និិងសកម្មមភាាពនីីមួួយៗរបស់់ពួួកគេ�
ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញនូូវចេ�តនាា និិងកាារជម្រុ�ុញទឹឹកចិិត្ដដរបស់់ពួួកគេ�។ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារពិិតប្រា�ាកដ
របស់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង។ ដូូចនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងអាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង
ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�លក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយលើ�ើស
ពីីនេះ�ះ អ្ននកត្រូ�ូវទទួួលយក និិងគោ�ោរពដល់់កិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះ
របស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ កាារលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានន័័យថាា គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាមរយៈៈ
លក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសធម្មមតាារបស់់ព្រះ�ះអង្គគ និិងតាាមរយៈៈកាារយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាម
របស់់ទ្រ�ង់។
់ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានដឹ
់
ក
ឹ នាំំ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈ
ជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងអនុុវត្ដដកិិច្ចចកាារនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈសាាច់់ឈាាម
ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ

ទាំំ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសផង និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
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ទាំំ�ងស្រុ�ុងក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះផង។ នេះ�ះជាាសាារៈ�សំំខាាន់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ នៃ�កាារលេ�ច
មកជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះ
យ៉ាា�ងច្បាាស់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចដាាក់់ផ្នែ�ែកផ្សេ�េងៗគ្នាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បញ្ជូូ�លគ្នាា�តែ�មួួយ
បាាន អ្ននកនឹឹងឈប់់យកចិិត្ដដទុុកដាាក់់លើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះទៀ�ៀត
ជាាមិិនខាាន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងឈប់់ចាាត់ទុ
់ កកិ
ុ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ក្នុុ
់ ង
� លក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសដោ�ោយ
កាារបដិិសេ�ធហួួសហេ�តុុពេ�កឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនសម្លឹឹ�ងមើ�ើលហួួសប្រ�មាាណ ឬមិិន
ដើ�រើ លើ�ើផ្លូូ�វផ្សេ�េងឡើ�ើយ។ សរុុបមក អត្ថថន័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�លក្ខខណៈៈ
ជាាមនុុស្សស និិងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ដោ�ោយមាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ� ដែ�ល
កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងតាាមរយៈៈផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សស
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះអង្គគច្បាាស់់លាាស់់ និិងមាានភាាពរស់់រវើើ�ក ដោ�ោយមាានលក្ខខណៈៈ
ជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងពិិតប្រា�ាកដផង។
កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសកំំពុុងស្ថិិ�តក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់កាាលអន្ដដរកាាល។ ព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់អាាចទទួួល
នូូវកាារណែ�នាំំ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដោ�ោយកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ
មាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់ពីីនេះ�ះ លក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏អាាចផ្គគត់់
ផ្ដដង់់ និិងឃ្វាា�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�បាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារធម្មមតាារបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូចនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញច្បាាស់់ អំំពីីគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស នោះ�ះ�អ្ននកទំំនងជាាមិិនអាាចបង្ហាា�ញ
នូូវគំំនិិតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ។ ទាាក់់ទិិននឹឹង
អ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនោះ�ះ� គឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ខុុសឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះអង្គគ
សុុចរិិត និិងមិិនដែ�លធ្វើ�ើ�ខុុសឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដអ្វីី�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវឡើ�ើយ។
កិិច្ចចកាារដែ�លមកពីីព្រះ�ះ គឺឺជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារជ្រែ�ែតជ្រែ�ែកពីីលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
កើ�ើតឡើ�ើងពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ គឺឺវាាមិិនបាានឆ្លលងកាាត់់នូូវភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។
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អ្ននកគួួរដឹឹងថាា ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក្ដីី� ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងដែ�លថាាទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះនោះ�ះ� គឺឺ
មិិនស្ថិិ�តលើ�ើលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិតិិចបំំផុុតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាហាាក់់ដូូចជាាត្រូ�ូវបាាន
អនុុវត្ដដដោ�ោយបុុគ្គគលធម្មមតាា។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងចុះះ�ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌មកផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�បើ�ើក
សម្ដែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈរបៀ�ៀបនៃ�សាាច់់ឈាាម។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ចំំណេះ�ះដឹឹងមនុុស្សសស្ដីី�ពីីព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង មាានតែ�កាារយល់់ឃើ�ើញមួួយ
ផ្នែ�ែកតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយកាារយល់់ដឹឹងរបស់់ពួួកគេ�អំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស ក៏៏នៅ�ៅតែ�មាានស្ដួួ�ចស្ដើ�ើ�ងនៅ�ៅឡើ�ើយ។ តាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញថាាព្រះ�ះអង្គគមាានភាាពពេ�ញបរិិបូូរណ៍៍តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរួួមបញ្ចូូ�លយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
មិិនថាាយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់៖ ជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាសាាច់់ឈាាម ជាាគោ�ោល
កាារណ៍៍ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ ជាាអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស
និិងជាាអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះ។ មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�មាានកាារយល់់ដឹឹង
អំំពីីសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកអាាចថ្វាា�យបង្គំំ�បុុគ្គគលនេះ�ះបាាន ខណៈៈពេ�លដែ�ល
អ្ននកកំំពុុងថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយនេះ�ះជាាចំំនួួនស្ដួួ�ចស្ដើ�ើ�ងបំំផុុត ដែ�លមនុុស្សសគួួរ
ទទួួលបាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណេះ�ះដឹឹងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស៖ កាារស្គាា�ល់់
ពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាម កាារស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាា
ព្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ដោ�ោយទទួួលយកនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងពាាក្យយថ្លែ�ែងមកទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណ ព្រ�មទាំំ�ងមើ�ើលឃើ�ើញពីីរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដឹឹកនាំំ�ផ្នែ�ែក
សាាច់់ឈាាម និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ នេះ�ះអាាច
និិយាាយបាានថាា មនុុស្សសស្គាា�ល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌តាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាម កាារ
លេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដែ�លបាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បណ្ដេ�េញព្រះ�ះដែ�លឥតជាាក់់លាាក់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងគំំនិត
ិ របស់់មនុុស្សស។ កាារថ្វាា�យបង្គំំ�របស់់មនុុស្សស
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងផ្ទាា�ល់់ បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានកាារកើ�ើនឡើ�ើង ហើ�ើយតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះចំំពោះ�ះ�ផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាម និិងកិិច្ចចកាារ
ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម

មនុុស្សសទទួួលបាានកាារបើ�ើក

សម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញ និិងត្រូ�ូវបាានបាានឃ្វាា�ល ហើ�ើយនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស ក៏៏មាានកាារ
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�រ។ នេះ�ះជាាអត្ថថន័័យពិិតប្រា�ាកដ នៃ�កាារយាាងមកដល់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម គោ�ោលបំំណងចម្បបងដែ�លមនុុស្សសអាាចផ្សាារភ្ជាា�ប់ជា
់ ាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ជាាបឋម តើ�ើមនុុស្សសគួួរមាានអាាកប្បបកិិរិិយាាអ្វីី�ខ្លះះ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង? តើ�ើអ្ននកបាាន
ស្គាា�ល់់អ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស កាារលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
កាារលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង? តើ�ើមាាន
ប្រ�ធាានបទអ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់ជាាងគេ� សម្រា�ាប់់យកមកពិិភាាក្សាានៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ? នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស កាារមកដល់់របស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងកាារលេ�ចមក
ជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាបញ្ហាា�ដែ�លត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើកា
� ារស្វែ�ែងយល់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ត្រូ�ូវតែ�មកធ្វើ�ើ�កាារស្វែ�ែងយល់់នូូវបញ្ហាា�ទាំំ�ងនេះ�ះជាាបន្ដដបន្ទាា�ប់់ និិងត្រូ�ូវមាានចំំណេះ�ះដឹឹង
ច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីបញ្ហាា�ទាំំ�ងនេះ�ះ

នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធជីីវិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�

ដោ�ោយ

អាាស្រ័�័យលើ�ើជំំហរ និិងអាាស្រ័�័យលើ�ើយុុគសម័័យរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ដំំណើ�ើរកាារដែ�ល
មនុុស្សសមាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដូូចនឹឹងដំំណើ�ើរកាារដែ�ល
ពួួកគេ�ស្គាា�ល់ពី
់ កា
ី ារលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាមនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ កាាលណាា
មនុុស្សសមាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង នោះ�ះ�គេ�ក៏៏បាាន
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ តាាមរយៈៈកាារមាានបទពិិសោ�ោធ
អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសក៏៏មាានកាារយល់់ដឹឹងពីីគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ និិងបាានស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ តាាមពិិតទៅ�ៅ នៅ�ៅពេ�ល
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អ្ននកគួួរដឹឹងថាា ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងទទួួលបាានពួួកគេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�ស្គាា�ល់់ពីទង្វើ�ើ
ី
នៃ� �ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង។ ព្រះ�ះអង្គគកំំពុង
ុ ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កិច្ចច
ិ កាារនៃ�
ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញមនុុស្សសពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�
បង្ហាា�ញពួួកគេ�ថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានលេ�ចមកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខមនុុស្សស
យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ ល
ួ យកមនុុស្សស និិងប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សស
បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នោះ�ះ�កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង បាានយកឈ្នះះ�លើ�ើពួួកគេ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រពួួកគេ� ហើ�ើយជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះអង្គគផ្ទាា�ល់់ បាាន
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ� ដោ�ោយចាាក់់បំំពេ�ញពួួកគេ�ជាាមួួយនឹឹងលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ (មិិនថាា
ជាាលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះអង្គគក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សស ឬលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះនោះ�ះ�
ទេ�) ធ្វើ�ើ�កាារចាាក់់បំំពេ�ញពួួកគេ�ជាាមួួយនឹឹងធាាតុុផ្សំំ�នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ង
កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួល
បាានមនុុស្សសមក ព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារមុុនគេ�ដោ�ោយកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកាារ
ថ្លែ�ែងអំំពីីព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង ដែ�លជាារបៀ�ៀបមួួយដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយនឹឹងភាាពខ្វះះ�ខាាត
របស់់មនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងនូូវនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ�ដែ�លចូូល
ចិិត្ដដប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ ដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យយពួួកគេ�ទទួួលបាានអ្វីី�ដែ�លខ្លួួ�នត្រូ�ូវកាារ និិង
បង្ហាា�ញប្រា�ាប់់ពួួកគេ�ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ហើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�ល
សំំខាាន់់ជាាងគេ� ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងបាានធ្វើ�ើ�នោះ�ះ� គឺឺកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសម្នាា�
ក់់ៗចេ�ញពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង ដោ�ោយយកពួួកគេ�ចេ�ញពីីទឹឹកដីីដែ�លខូូចកខ្វវក់់ និិង
បណ្ដេ�េញចោ�ោលនូូវនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់ពួួកគេ�។ សាារៈ�សំំខាាន់់ដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅបំំផុុត
ដែ�លព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងទទួួលបាាន គឺឺកាារអាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាាជាាមួួយនឹឹង
ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង ដែ�លធ្វើ�ើជា
� ាឧទាាហរណ៍៍ និិងជាាគំំរូូ និិងជាាកាារដែ�លអាាចអនុុវត្ដដស្រ�បតាាម
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិង សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង ដោ�ោយគ្មាា�នគម្លាា�តសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច ឬ
កាារចាាកចេ�ញ ជាាកាារអនុុវត្ដដតាាមរបៀ�ៀបគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះអង្គគមាានបន្ទូូ�ល ព្រ�មទាំំ�ងកាារ
អាាចសម្រេ�េចបាាននូូវអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះអង្គគបង្គាា�ប់។
់ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទទួួលបាានអ្ននក។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ លបាានអ្ននក
ួ
នោះ�ះ�អ្ននកមិិនត្រឹ�ម
ឹ តែ�មាាននូូវ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ទេ�
ធ បើ�ើតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ គឺឺអ្ននកអាាចរស់់នៅ�ៅតាាមសេ�ចក្ដីី�
តម្រូ�ូវនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងទៀ�ៀតផង។ កាារមាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មិិនមែ�ន
មាានន័័យថាាអ្ននកមាានជីីវិិតទេ�។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់បំំផុុតនោះ�ះ� គឺឺអ្ននកអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដស្រ�បតាាម
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង ដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់ឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ� ដែ�លកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ
ទាាក់់ទងនឹឹងកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អា
់ ាចទទួួលបាានអ្ននក។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាអត្ថថន័យ
័ ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ
បំំផុុតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈសាាច់់ឈាាម។ នេះ�ះអាាចនិិយាាយ
បាានថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលបាានមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមតាាមរយៈៈកាារលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម
យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ និិងជាាក់់លាាក់់ ហើ�ើយមាានភាាពច្បាាស់់លាាស់់ និិងរស់់រវើើ�ក កាារឲ្យយ
មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ កាារធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងកាារធ្វើ�ើ�ជាា
ឧទាាហរណ៍៍សម្រា�ាប់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ កាារមកដល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាា
សាាច់់ឈាាម គឺឺដើ�ើម្បីី�ជួួយមនុុស្សសឲ្យយមើ�ើលឃើ�ើញទង្វើ�ើ�ពិតប្រា
ិ �ាកដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�
ផ្ដដល់់ជាារូូបរាាងនៃ�សាាច់់ឈាាមទៅ�ៅដល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លគ្មាា�នរូូបរាាង និិងដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�ត
ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ និិងបាានប៉ះះ�ពាាល់់ទ្រ�ង់់ផង។ តាាមរយៈៈសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះ អស់់អ្ននកណាា
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានចាាក់់បំំពេ�ញ នឹឹងរស់់នៅ�ៅបង្ហាា�ញទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់នឹឹងទទួួលបាានពួួកគេ� ហើ�ើយ
គេ�នឹឹងដើ�ើរតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លតែ�
ក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយមិិនបាានយាាងមកផែ�នដីីពិិតប្រា�ាកដទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនអាាច
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ

ពួួកគេ�នឹឹងបាានត្រឹ�ឹមតែ�អាាចអធិិប្បាាយពីីកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដរបស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រឹ�ឹស្ដីី�ទទេ�សូូន្យយ និិងមិិនអាាចមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ កាារសំំខាាន់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមកផែ�នដីីនេះ�ះ
គឺឺ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាាឧទាាហរណ៍៍ និិងជាាគំំរូូសម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកដែ�លទ្រ�ង់់ទទួួលបាាន។ មាានតែ�
បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានពិិតប្រា�ាកដ ប៉់ះះ��ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
និិងមើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចទទួួលបាានពួួកគេ�
យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។
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កាារដឹឹងអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នា
់ ាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ
សម្រា�ាប់់ផ្នែ�ែកភាាគច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ
គឺឺជាាកាារត្រូ�ូវដឹឹងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លជាាព័័ន្ធធកិិច្ចចដ៏៏សំំខាាន់់ របស់់ព្រះ�ះយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ និិងអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានយាាងមកធ្វើ�ើ�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ខ្ញុំំ��បាានលើ�ើកឡើ�ើង
រួួចហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំថា
� ា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានយាា
់
ងមកកាាន់់ផែ�នដីី (ក្នុុ�ងអំំឡុុង
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ) ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាាគំំរូូ មុុនពេ�លទ្រ�ង់់ចាាកចេ�ញទៅ�ៅ។ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ជាាគំំរូូ
នេះ�ះដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ជាាគំំរូូតាាមរយៈៈកាារមាានបន្ទូូ�ល និិងតាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�កាារ
និិងកាារប្រ�កាាសព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�ស។ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ង
អំំឡុុងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយផែ�នដីីក្លាា�យជាាពិិភពលោ�ោកនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ទ្រ�ង់់
គ្រា�ាន់់តែ�មាានបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ទទួួលបាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�
ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងដាាស់់វិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសឲ្យយភ្ញាា�ក់់ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
គេ�ទទួួលបាានភាាពច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីនិិមិិត្តត។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាានយាាងមកកាាន់់ផែ�នដីី ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងជាាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�
ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក ទ្រ�ង់់បាានផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ
អំំពីនគ
ី រស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�នៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង។ ទ្រ�ង់់
បាាននាំំ�មកនូូវកាារបញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយលុុបបំំបាាត់់រាាល់់អ្វីី�ៗដែ�ល
ចាាស់់។ កាារយាាងមកដល់់របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិង
បាាននាំំ�មកនូូវយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយកាារយាាងមករបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ បាានបញ្ចចប់់នូូវយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ទ្រ�ង់់បាានយាាង
មក ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងជាាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�ថ្លែ�ែងបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសក្លាា�យជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�បំំភ្លឺឺ� និិងស្រា�ាយពន្យយល់់ដល់់មនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�ដក
ចោ�ោលនូូ វ កន្លែ�ែងនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិ ល ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ� ង ដួួ ង ចិិ ត្តត របស់់ ម នុុ ស្សស។
នេះ�ះមិិនមែ�នជាាដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានយាាងមកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កាារ
អស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�ន ទ្រ�ង់់បាានប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញពួួកអាារក្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់
បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�នៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង។ ជាាលទ្ធធផល នៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សស ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា នេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរតែ�ក្លាា�យជាា។ ដ្បិិ�តពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារកម្ចាា�ត់់ចោ�ោលនូូវរូូបអង្គគអំំពីីព្រះ�ះ
ដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលចេ�ញពីីដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានយាាង
មក ទ្រ�ង់់បាានជាាប់់ឆ្កាា�ង ទ្រ�ង់់បាានប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញអាារក្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់
បាានផ្សាាយដំំណឹង
ឹ ល្អអអំពី
ំ នគ
ី រស្ថាា�នសួួគ៌។
៌ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ង កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងអំំឡុុងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ កម្ចាា�ត់់ចោ�ោលកន្លែ�ែងដែ�លមាានផ្ទុុ�កនូូវព្រះ�ះដ៏៏
ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលនៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ� វាានឹឹងលែ�ងគ្មាា�នរូូបអង្គគអំំពីីព្រះ�ះ
ដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសទៀ�ៀតហើ�ើយ។ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិង
កិិច្ចចកាារដ៏៏ពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ ចលនាារបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅទូូទាំំ�ងទឹឹកដីី និិងកិិច្ចចកាារដ៏៏ពិិតអស្ចាា�រ្យយ និិង
ធម្មមតាា ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ពីីកាារពិិតរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកម្ចាា�ត់់ចោ�ោលកន្លែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ង
ដួួងចិិត្តតមនុុស្សស។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លថ្លែ�ែងចេ�ញពីី
សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានពេ�ញខ្នាា�ត និិងសម្រេ�េចគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់។ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងសម្រេ�េច ក្នុុ�ងអំំឡុុងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។
អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវដឹឹង៖
១. កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងអធិិធម្មមជាាតិិឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកមិិនគួួរ
មាានសញ្ញាា�ណអំំពីីវាាឡើ�ើយ។
២. អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�យល់់អំំពីីកិិច្ចចកាារចម្បបងដែ�លព្រះ�ះយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាាន
យាាងមកធ្វើ�ើ�នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ។
ទ្រ�ង់់មិិនបាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា បណ្ដេ�េញអាារក្សស ឬធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយ
ឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនបាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�ផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអអំំពីីកាារប្រែ�ែចិិត្តត ឬប្រ�ទាាន
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កាារដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ

ឲ្យយមនុុស្សសនូូវកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�ដែ�រ។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងនេះ�ះរួួចហើ�ើយ

ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។

សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�បិិទបញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិង
កម្ចាា�ត់់ចោ�ោលរាាល់់កាារអនុុវត្តតទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�ន អំំពីីយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដ៏៏សកម្មមបាានយាាងមក ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងចម្បបងដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញថាា ទ្រ�ង់់ពិិតប្រា�ាកដ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក ទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ�លតិិចតួួចណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាចម្បបង ដោ�ោយទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយ សម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិង
ឫទ្ធិិ�បាារមីី ហើ�ើយប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញអាារក្សស បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� ទ្រ�ង់់បាាន
ថ្លែ�ែងទំំនាាយ ដើ�ើម្បីី�បញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លឲ្យយមនុុស្សសជឿ�ឿ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញថាា ទ្រ�ង់់ជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដែ�លគ្មាា�នព្រះ�ះទ័័យក្ដួួ�លអាាណិិត។ ចុុងបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់បាាន
បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃមិិនសម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិង
ឫទ្ធិិ�បាារមីីឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញអាារក្សសដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� តំំណាាងឲ្យយផ្នែ�ែកមួួយរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែលើ�ើកនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានរំំពឹឹងទុុក ព្រោះ��ះ�ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដដែ�លម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។
ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដែ�លតែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច និិងមិិនដែ�លចាាស់់ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
អ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ពិិត។
ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ បាានយាាងមកក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណង
ចម្បបង ដើ�ើម្បីី�ថ្លែ�ែងនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ពន្យយល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
ចាំំ�បាាច់់ចំំពោះ�ះ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញថាាមនុុស្សសណាាគួួរតែ�ចូូលទៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�
បង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សស

អំំពីីទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសអំំពីី

ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ សព្វាា�នុុភាាព និិងភាាពអស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តាាមរយៈៈរបៀ�ៀប
ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�ល មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញអំំពីីភាាពខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ និិងភាាព
មហិិមាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�ក៏៏មើ�ើលឃើ�ើញពីីកាារ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បន្ទាា�បខ្លួួ�ន និិងកាារលាាក់់កំំបាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផងដែ�រ។ មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានឋាានៈៈខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ឃើ�ើញដែ�រថាា ទ្រ�ង់់បន្ទាា�បខ្លួួ�ន និិងលាាក់់កំំបាំំ�ង
ហើ�ើយទ្រ�ង់់អាាចក្លាា�យជាាបុុគ្គគលទន់់ទាាបបំំផុុតផងដែ�រ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្លះះ�របស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវ
បាានថ្លែ�ែងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ចេ�ញពីីកាារយល់់ឃើ�ើញនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ខ្លះះ�ទៀ�ៀតថ្លែ�ែងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
ចេ�ញពីីកាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយខ្លះះ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពបុុគ្គគលទីីបីី។
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារនេះ�ះ វាាអាាចត្រូ�ូវបាានមើ�ើលឃើ�ើញថាា ឥរិិយាាបថនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានលក្ខខ ណៈៈខុុ សគ្នាា� យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង

ហើ�ើយភាាពខុុ សគ្នាា�នោះ�ះ�គឺឺ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ� ល

ដែ�ល ទ្រ�ង់់អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងអំំឡុុង
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺមាានទាំំ�ងភាាពសាាមញ្ញញផង និិងភាាពពិិតផង ដូូច្នេះ�ះ� ក្រុ�ុមមនុុស្សសនៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ត្រូ�ូវទទួួលសេ�ចក្តីី�ល្បបងលដ៏៏ធំំបំំផុុតគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង។ ដោ�ោយសាារតែ�ភាាព
សាាមញ្ញញ និិងភាាពពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�
ល្បបងលបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយកាារដែ�លមនុុស្សសបាានធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ល្បបងលរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ភាាពសាាមញ្ញញ និិងភាាពពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្នុុ�ង
អំំឡុុងយុុគសម័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គ្មាា�ននូូវសញ្ញាា�ណ ឬសេ�ចក្តីី�ល្បបងលឡើ�ើយ។
ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� ស្រ�បជាាមួួយសញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សស មនុុស្សសដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ហើ�ើយពួួកគេ�គ្មាា�នសញ្ញាា�ណអំំពីីទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ សេ�ចក្តីី�
ល្បបងលនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ល្បបងលដ៏៏ខ្លាំំ��ងបំំផុុតដែ�លមនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវជួួប
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លគេ�និិយាាយថាា មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះបាានចេ�ញពីីទុុក្ខខវេេទនាាដ៏៏ធំំ នេះ�ះជាា
ទុុក្ខវេេទនាា
ខ
ដែ�លគេ�ចង់់សំំដៅ�ៅលើ�ើកាារនោះ�ះ�ហើ�ើយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានបន្ទូូ
់
ល
�
ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តឲ្យយមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ កាារទទួួលយកទុុក្ខខវេេទនាា និិងកាារ
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងចេ�ញពីីព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងមកដោ�ោយស្រ�បតាាមសាារជាាតិិ
នៃ�និិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស ឥរិិយាាបថរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយនោះ�ះ�ជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់មាានទាំំ�ងសាាមញ្ញញផង និិងភាាព
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កាារដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ

ពិិតផង៖ ទ្រ�ង់់មិិនមាានបន្ទូូ�លពីីថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនមើ�ើលពីីថ្ងៃ�ៃម្សិិ�លមិិញដែ�រ។
ព្រះ�ះអង្គគមាានបន្ទូូ�លតែ�អ្វីី�ដែ�លគួួរចូូលទៅ�ៅរក អ្វីី�ដែ�លគួួរអនុុវត្ដដ និិងអ្វីី�ដែ�លគួួរស្វែ�ែងយល់់
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានកាារលេ�ចឡើ�ើងនូូវ
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លអាាចសម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី បណ្ដេ�េញអាារក្សស ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺ
ឲ្យយជាា និិងធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលនោះ�ះ�អះះអាាងថាា
ខ្លួួ�នជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លបាានយាាងមក នោះ�ះ�វាាជាាកាារក្លែ�ែងបន្លំំ� ដែ�លពួួកវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់
បាានធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ក្លែ�ែងខ្លួួ�នជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វហើ�ើយ។ សូូមចងចាំំ�អំំពីីកាារនេះ�ះ! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់
មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដដែ�លម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាាន
បញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងរួួចហើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�
ម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខុុសស្រ�ឡះះ ពីីសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស។
ឧទាាហរណ៍៍ ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់បាានថ្លែ�ែងទំំនាាយទស្សសន៍៍ទាាយអំំពីីកាារយាាងមករបស់់
ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�� ហើ�ើយលទ្ធធផលនៃ�សេ�ចក្តីី�ទំំនាាយនេះ�ះ គឺឺជាាកាារយាាងមករបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។
កាារនេះ�ះបាានកើ�ើតឡើ�ើងរួួចហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� វាាជាារឿ�ឿងខុុសឆ្គគងដែ�លមាានព្រះ�ះមេ�ស៊ីី�មួួយទៀ�ៀត
បាានយាាងមកម្ដដងទៀ�ៀត។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមករួួចហើ�ើយ ហើ�ើយវាាជាារឿ�ឿងខុុសឆ្គគង
ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវយាាងមកម្ដដងទៀ�ៀតនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ មាានព្រះ�ះនាាមសម្រា�ាប់់
គ្រ�ប់់យុុគសម័័យ ហើ�ើយព្រះ�ះនាាមនីីមួួយៗ មាានផ្ទុុ�កនូូវចរិិតលក្ខខណៈៈនៃ�យុុគសម័័យ
នោះ�ះ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�សម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិង
ឫទ្ធិិ�បាារមីីជាានិិច្ចច ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញអាារក្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់
ត្រូ�ូវតែ�ដូូចជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាានិិច្ចច។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ លើ�ើកនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដូូចជាាពេ�លនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�បង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់
និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�បណ្ដេ�េញអាារក្សស និិងប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់
បាានធ្វើ�ើ�ដូូចដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដដែ�លម្ដដងទៀ�ៀត
ហើ�ើយ បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ ឬសំំខាាន់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អនុុវត្តតដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារមួួយនៅ�ៅគ្រ�ប់់យុុគសម័័យ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
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ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�ពួួកវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់
នឹឹងយកតម្រា�ាប់់តាាមភ្លាា�មៗមិិនខាាន ហើ�ើយក្រោ��ោយពេ�លអាារក្សសសាាតាំំ�ងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចម្លលង
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទៅ�ៅប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់វិិធីីសាាស្ត្រ�រផ្សេ�េង
វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបញ្ចចប់់ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ពួួក
វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ក៏៏ចម្លលងតាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ប្រា�ាកដច្បាាស់់ពីីរឿ�ឿង
នេះ�ះ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ខុុសប្លែ�ែកអំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃមិិនសម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់
និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី មិិនបណ្ដេ�េញអាារក្សស និិងប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា? ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាកិិច្ចចកាារដែ�លបាានធ្វើ�ើ�រួួចហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណបាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់
អាាចបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងបាានដែ�រឬទេ�? ដូូចនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
ដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ និិងកាាន់់តាាមថ្ងៃ�ៃសប្ប័័�ទ នោះ�ះ�វាា
នឹឹងគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បៀ�ៀតបៀ�ៀនទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងស្វាា�គមន៍៍ទទួួលយក
ទ្រ�ង់់មិិនខាាន។ បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចត្រូ�ូវបាានគេ�ឆ្កាា�ងដែ�រឬទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចបញ្ចចប់់
កិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�បាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្វីី�ជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ចម្បបងទៅ�ៅ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ បាានសម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី ដូូចជាា
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�? លុះះ�ត្រា�ាតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ផ្នែ�ែកមួួយទៀ�ៀតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ក្នុុ�ងអំំឡុុងនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ជាាផ្នែ�ែកមួួយដែ�លតំំណាាងឲ្យយផ្នែ�ែកនៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ទ្រ�ង់់ ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹងកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
មាានតែ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់។
ក្នុុ�ងអំំឡុុងនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមក ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងចម្បបង
ដើ�ើម្បីី�មាានបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល ចេ�ញពីីកាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់ទិិដ្ឋឋភាាព
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ កាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់មនុុស្សស និិងកាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់បុុគ្គគលទីីបីី។ ទ្រ�ង់់
មាានបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀបផ្សេ�េងៗគ្នាា� ដោ�ោយប្រើ�ើ�របៀ�ៀបមួួយសម្រា�ាប់់អំំឡុុងពេ�លមួួយ
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ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្ត្រ�រនៃ�កាារមាានបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស និិង
កម្ចាា�ត់់ចោ�ោលរូូបអង្គគ នៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលចេ�ញពីីដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស។ នេះ�ះជាា
កិិច្ចចកាារដ៏៏ចម្បបងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�។ ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
យាាងមក ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា បណ្ដេ�េញអាារក្សស ធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយ និិងប្រ�ទាានព្រះ�ះពរ
ផ្នែ�ែកសម្ភាា�រៈ�ដល់់មនុុស្សស នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អនុុវត្តតដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដែ�ល
ជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារកាាត់់ទោ�ោស និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដើ�ើម្បីី�កម្ចាា�ត់់ចោ�ោលអ្វីី�ៗទាំំ�ងនេះ�ះចេ�ញពីី
សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សសអាាចដឹឹងអំំពីីកាារពិិត និិងភាាពសាាមញ្ញញរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយរូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវបាានកម្ចាា�ត់់ចោ�ោលចេ�ញពីីដួួងចិិត្តត
របស់់គេ� ហើ�ើយជំំនួួសមកវិិញដោ�ោយរូូបអង្គគថ្មីី�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពេ�លណាាដែ�លរូូបអង្គគ
អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសក្លាា�យជាាចាាស់់ នោះ�ះ�វាាក្លាា�យជាារូូបព្រះ�ះ
ហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានយាាងមក ហើ�ើយអនុុវត្តតដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារ
នោះ�ះ� ទ្រ�ង់់មិិនតំំណាាងឲ្យយផ្នែ�ែកទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ទីី
សម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីីខ្លះះ� បាានមាានបន្ទូូ�លខ្លះះ� ហើ�ើយចុុងបញ្ចចប់់ ត្រូ�ូវបាានជាាប់់ឆ្កាា�ង។ ទ្រ�ង់់
បាានតំំណាាងឲ្យយផ្នែ�ែកមួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ទ្រ�ង់់មិន
ិ អាាចតំំណាាងឲ្យយអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
មកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់បាានតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ
ធ្វើ�ើ�ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធំំមហិិមាា
និិងសែ�នអស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់បាាន និិងដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់យុុគសម័័យ។

គោ�ោលបំំណង

ចម្បបងនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅជំំនាាន់់នេះ�ះគឺឺ ដើ�ើម្បីី�ផ្គគត់់ផ្គគង់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លសម្រា�ាប់់
ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�លាាតត្រ�ដាាងនូូវធម្មមជាាតិិ និិងសាារជាាតិិរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយនិិង
និិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់គេ� និិងកាារផាាត់់ចោ�ោលសញ្ញាា�ណសាាសនាា គំំនិិតសក្ដិិ�ភូូមិិ
និិងគំំនិិតចាាស់់គំំរឹឹល ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងវប្បបធម៌៌របស់់មនុុស្សស ដែ�លត្រូ�ូវតែ�លាាងជម្រះ�ះឲ្យយ
ស្អាា�ត តាាមរយៈៈកាារនៅ�ៅជាាប់់ជាាមួួយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មិិនមែ�នទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីីឡើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�លាាតត្រ�ដាាងមនុុស្សស
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស កាាត់់ទោ�ោសមនុុស្សស និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់បាានលក្ខខណ៍៍ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមើ�ើលឃើ�ើញពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងភាាព
គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់ដឹឹងពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញពីីទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានដឹឹកនាំំ�ម៉ូូ�សេ�ចេ�ញពីីស្រុ�ុក
អេ�ស៊ីី�ព្ទទ ជាាមួួយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមាានបន្ទូូ�លមួួយចំំនួួនទៅ�ៅកាាន់់សាាសន៍៍
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ នាាពេ�លនោះ�ះ� ផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�ទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានសម្ដែ�ែងឲ្យយ
ឃើ�ើញច្បាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�គុុណសម្បបត្តិិ�របស់់មនុុស្សសនៅ�ៅមាានកម្រិ�ិត ហើ�ើយ
គ្មាា�នអ្វីី�មួួយអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�បាានពេ�ញខ្នាា�ត ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�
បន្តតមាានបន្ទូូ�ល និិងបន្តតធ្វើ�ើ�កាារ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ មនុុស្សសបាានឃើ�ើញ
ផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�ទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអាាចបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់
និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញអាារក្សស និិងជាាប់់ឆ្កាា�ង បីីថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយមក
ទ្រ�ង់់បាានមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ ហើ�ើយបាានបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ
នៅ�ៅក្នុុ�ងសណ្ឋាា�នជាាសាាច់់ឈាាម។ មនុុស្សសគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះឡើ�ើយ អំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសដឹឹងតែ�អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញឲ្យយគេ�ឃើ�ើញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបង្ហាា�ញអ្វីី�ផ្សេ�េងទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសមាានចំំណេះ�ះ
ដឹឹងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណឹឹ�ងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បន្តតធ្វើ�ើ�កាារ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយចំំណេះ�ះដឹឹង
របស់់មនុុស្សសស្ដីី�ពីីទ្រ�ង់់មាានកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់បន្ដិិ�ចម្ដដងៗ
អំំពីីសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសក្លាា�យជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ និិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបាាន
លាាតត្រ�ដាាងចេ�ញ ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះ ហើ�ើយសញ្ញាា�ណខាាងសាាសនាារបស់់
អ្ននក ក៏៏ត្រូ�ូវបាានជំំនួួសដោ�ោយកាារពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបាានយាាងមកក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងចម្បបង ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចតាាម
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កាារដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ

ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចែ�ងថាា «ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ព្រះ�ះបន្ទូូ�លយាាងមកនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លលេ�ចចេ�ញមកនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម»។ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមិិនមាានចំំណេះ�ះដឹឹងយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់អំំពីីកាារនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចឈររឹឹងមាំំ�
បាានឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានគោ�ោលបំំណងជាាចម្បបង
ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លលេ�ចចេ�ញមកក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
ហើ�ើយនេះ�ះជាាផ្នែ�ែកមួួយ នៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ត្រូ�ូវតែ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹងឲ្យយបាានច្បាាស់់លាាស់់។ មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារតាាមរបៀ�ៀប
ណាាទេ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសមកដាាក់់កម្រិ�ិតលើ�ើទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបាានធ្វើ
ិ
�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារនេះ�ះ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយទេ� នោះ�ះ�
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសអំំពីីទ្រ�ង់់មិិនអាាចទៅ�ៅណាាបាានឆ្ងាា�យឡើ�ើយ។ អ្ននកនឹឹងគ្រា�ាន់់តែ�
ដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចជាាប់់ឆ្កាា�ង និិងដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចបំំផ្លាា�ញក្រុ�ុងសូូដុុម និិង
ដឹឹងទៀ�ៀតថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអាាចមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ពីីសុុគតឡើ�ើងវិិញ ហើ�ើយបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់
ឲ្យយពេ�ត្រុ�ុសបាានឃើ�ើញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��...។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកនឹឹងមិិនដែ�លនិិយាាយថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចសម្រេ�េចកាារទាំំ�ងអស់់ និិងអាាចយកឈ្នះះ�មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មាានតែ�
តាាមរយៈៈកាារដកពិិសោ�ោធន៍៍ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអ្ននកអាាចនិិយាាយ
ចេ�ញនូូវចំំណេះ�ះដឹឹងបែ�បនេះ�ះ

ហើ�ើយបើ�ើអ្ននកដកពិិសោ�ោធន៍៍អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះបាាន

កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�ហ្មមត់់ចត់់។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះ
ទេ� ទើ�ើបអ្ននកនឹឹងឈប់់ដាាក់់កម្រិ�ិតលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចេ�ញពីីសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់។
មនុុស្សសស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈកាារដកពិិសោ�ោធន៍៍នូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយវាា
គ្មាា�នផ្លូូ�វណាាផ្សេ�េងដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវក្នុុ�ងកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មាាន
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី�សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅពីីអង្គុុ�យរង់់ចាំំ�មើ�ើលទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី
និិងពេ�លនៃ�គ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយដ៏៏ធំំមកដល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬក៏៏
អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយដ៏៏ធំំ? នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយដ៏៏ធំំមកដល់់ នោះ�ះ�វាា
នឹឹងយឺឺតពេ�លហើ�ើយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបញ្ជូូ�នគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយដ៏៏ធំំចុះះ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មកទេ� តើ�ើទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី
ឬក៏៏អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់? ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានសម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី
នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសសើ�ើចចំំអកដាាក់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី ឬក៏៏ជឿ�ឿលើ�ើសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឬទេ�? ទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សសអំំពីីជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺខុុសហើ�ើយ! ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
បាានមាានបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�ន ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសូូម្បីី�តែ�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លមួួយចំំនួួននៅ�ៅមិិនទាាន់់បាានសម្រេ�េចនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយថាា
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី?
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួរួ តែ�យល់់ច្បាាស់់ហើ�ើយថាា នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ វាាជាាកាារពិិតដែ�ល
«ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម» គឺឺត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តាាមរយៈៈ
កិិច្ចចកាារដ៏៏ពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ មាានទំំនាាក់់ទំំនង
ជាាមួួយទ្រ�ង់់ និិងមើ�ើលឃើ�ើញពីីទង្វើ�ើ�ដ៏៏ពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ
យ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា ទ្រ�ង់់អាាចសម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ នងឫទ្ធិិ�បាារមីី និិងឃើ�ើញថាា វាាក៏៏មាានពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះផងដែ�រ ហើ�ើយវាាអាាស្រ័�័យទៅ�ៅលើ�ើយុុគសម័័យប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
សម្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�នេះ�ះ អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នគ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ង
កាារសម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីីឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�ររបៀ�ៀបនៃ�កាារ
ធ្វើ�ើ�កាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឲ្យយស្រ�បតាាមកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េច និិងស្រ�បតាាមសម័័យកាាលវិិញ
ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�កិិច្ចចកាារ ទ្រ�ង់់មិិនបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី
ឡើ�ើយ ហើ�ើយកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីីខ្លះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនោះ�ះ� ខុុសប្លែ�ែក
ពីីសម័័យនេះ�ះ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននឡើ�ើយ ហើ�ើយ
មនុុស្សសខ្លះះ�ជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់គ្មា�នស
ា
មត្ថថភាាពសម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី ឬមួួយពួួកគេ�
គិិតថាា ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់មិិនសម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីីទេ� ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាជំំនឿ�ឿខុុសឆ្គគងទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចសម្ដែ�ែង
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ទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីីបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យមួួយផ្សេ�េង
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាាទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបែ�បនោះ�ះ�។ ដោ�ោយសាារតែ�នេះ�ះជាាយុុគសម័័យ
មួួយផ្សេ�េង ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�នេះ�ះជាាដំំណាាក់់កាាលផ្សេ�េងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដូូច្នេះ�ះ� ទង្វើ�ើ�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ក៏៏មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ផងដែ�រ។ ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សស
ទៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នជាាជំំនឿ�ឿលើ�ើទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី ក៏៏មិិនមែ�នជាាជំំនឿ�ឿ
លើ�ើកាារអស្ចាា�រ្យយដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាជំំនឿ�ឿលើ�ើកិិច្ចចកាារដ៏៏ពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យ
ថ្មីី�។ មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈឥរិិយាាបថដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ
ហើ�ើយចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសឲ្យយមាានជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លអាាចនិិយាាយ
បាានថាា ជាាជំំនឿ�ឿលើ�ើកិិច្ចចកាារ និិងទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លជាាចម្បបង។ កុំំ�រង់់ចាំំ�ចង់់ឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�
បាារមីីនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាអ្ននកនឹឹងមើ�ើលលែ�ងឃើ�ើញទៀ�ៀតហើ�ើយ! នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�
អ្ននកមិិនបាានកើ�ើតមក ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាាន
កើ�ើតមកក្នុុ�ងគ្រា�ានោះ�ះ� នោះ�ះ�អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកបាាន
កើ�ើតមកក្នុុ�ងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញតែ�កាារពិិត និិងភាាពសាាមញ្ញញ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ��។ កុំំ�រំំពឹង
ឹ ចង់់ឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�លពេ�ញដោ�ោយអធិិធម្មមជាាតិិ
នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញតែ�ព្រះ�ះដ៏៏សកម្មមដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដែ�លគ្មាា�នលក្ខខណៈៈអ្វីី�ខុុសប្លែ�ែកពីីមនុុស្សសសាាមញ្ញញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយឃើ�ើញជាាក់់ច្បាាស់់អំំពីីទង្វើ�ើ�
ខុុសៗគ្នាា�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយឃើ�ើញច្បាាស់់អំំពីីផ្នែ�ែកនៃ�
ទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យនីីមួួយៗតំំណាាងឲ្យយផ្នែ�ែកមួួយនៃ�
និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទង្វើ�ើ�ដែ�លទ្រ�ង់់
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយឃើ�ើញច្បាាស់់ មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ទៅ�ៅតាាមយុុគសម័័យដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
វាាផ្ដដល់់ឲ្យយមនុុស្សសនូូវចំំណេះ�ះដឹឹងកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះ
កាាន់់តែ�ពិិតប្រា�ាកដ និិងកាាន់់តែ�ជាាក់់ច្បាាស់់។ មនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�
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គ្រ�ប់់ទង្វើ�ើរ� បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដ៏៏សែ�នអស្ចាា�រ្យយ ធំំមហិិមាា ពេ�ញដោ�ោយ
ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់បាាន
់
។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�
ទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី និិងអាាចប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញអាារក្សស
នោះ�ះ�ទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននកគឺឺខុុសហើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសខ្លះះ�នឹឹងនិិយាាយទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកថាា «តើ�ើ
ពួួកវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់មិិនចេះ�ះធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រទេ�ឬអីី?» តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាធាាតុុផ្សំំ�
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយរូូបអង្គគនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ច្រ�ឡំំជាាមួួយរូូបភាាពរបស់់សាាតាំំ�ងទេ�ឬអីី? សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ទង្វើ�ើ�ជាាច្រើ�ើ�នរបស់់ទ្រ�ង់់ និិង
ចំំនួួនដ៏៏ច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�កសន្ធាា�ប់់នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� និិងរបៀ�ៀបជាាច្រើ�ើ�នដែ�លទ្រ�ង់់មាាន
បន្ទូូ�ល។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�មនុុស្សស និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសក្លាា�យជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ មនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�ទង្វើ�ើ�ជាាច្រើ�ើ�ន
របស់់ទ្រ�ង់់ មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់អាាចបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីីនោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីទង្វើ�ើ�របស់់
ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារដឹឹងអំំពីីទង្វើ�ើ�ដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ របៀ�ៀបដែ�ល
ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ វិិធីីសាាស្ត្រ�រដែ�លប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះបញ្ញាា�ញាាណដែ�លទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ� របៀ�ៀបដែ�ល
ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល និិងរបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសក្លាា�យជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ គឺឺមាានតែ�ដឹឹង
អំំពីីទិិដ្ឋឋភាាពទាំំ�ងនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអ្ននកអាាចយល់់អំំពីីកាារពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
យល់់អំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ ដឹឹងនូូវអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ចូូលចិិត្តត អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ស្អអប់់ និិងរបៀ�ៀប
ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សស។ តាាមរយៈៈកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវ
ព្រះ�ះហឫទ័័យ និិងមិិនសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ អ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�កាារវែែកញែ�ករវាាងអ្វីី�ដែ�លវិិជ្ជជមាាន
និិងអ្វីី�ដែ�លអវិិជ្ជជមាាន ហើ�ើយតាាមរយៈៈចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ជីីវិិត
របស់់អ្ននកនឹឹងមាានវឌ្ឍឍនភាាពជាាមិិនខាាន។ សរុុបមក អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹង
អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវតែ�កែ�តម្រូ�ូវទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននក អំំពីីកាារ
ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
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តើ�ើកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សាាមញ្ញញដូច
ូ មនុុស្សសគិិតដែ�រឬទេ�?
ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ម្នាា�ក់់ៗក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គួួរតែ�លើ�ើក
សរសើ�ើរ អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួលកាារលើ�ើកតម្កើ�ើ�ង និិងកាារសង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយបំំផុុត តាាមរយៈៈកាារទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
និិងកិិច្ចចកាារនៃ�ផែ�នកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះ ផ្ដោ�ោ�តតែ�ទៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅទូូទាំំ�ងសាាកល
លោ�ោក។ ទ្រ�ង់់បាានលះះបង់់ព្រះ�ះលោ�ោហិិតទាំំ�ងអស់់ នៃ�ដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់
សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានទាាមទាារមកវិិញ និិងបាានប្រ�ទាានកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នៅ�ៅទូូទាំំ�ងសាាកលលោ�ោក។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺជាា
មនុុស្សសដែ�លមាានសំំណាាង។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់បាានបង្វែ�ែរសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់
ពីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដែ�លជាារាាស្ដ្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ទៅ�ៅឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�
ឱ្យយគោ�ោលបំំណងនៃ�ផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ស្ដែ�ែងចេ�ញឱ្យយឃើ�ើញយ៉ាា�ងជាាក់់ច្បាាស់់តាាមរយៈៈ
មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមនុុស្សសដែ�លនឹឹងទទួួលបាានមរតករបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននកគឺឺជាាទាាយាាទនៃ�សិិរីល្អ
ី រអ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់
ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹកចាំំ�អំំពីីពាាក្យយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះហើ�ើយថាា៖ «ដ្បិិ�តទុុក្ខខលំំបាាកដ៏៏
ស្រា�ាលរបស់់យើ�ើង គឺឺតែ�មួួយភ្លែ�ែតទេ� តែ�វាានឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងមាានសិិរីីរុុងរឿ�ឿងយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន
លើ�ើសលុុប អស់់កល្បបជាានិិច្ចច។» អ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់់ស្ដាា�ប់់ឮពាាក្យយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះពីីមុុន
មកហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់យល់់ពីីអត្ថថន័័យពិិតប្រា�ាកដ
នៃ�ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះទេ�។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងយ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់់ពិិតប្រា�ាកដ
នៃ�ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយ។ ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹងបាានសម្រេ�េចដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយវាានឹឹងបាានសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងអស់់អ្ននកដែ�លទទួួលរងកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀន
យ៉ាា�ងឃោ�ោរឃៅ�ៅពីីសំំណាាក់់នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីដែ�លវាាបាានរុំំ�ព័័ទ្ធធ
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ជុំំ�ជិិត។ នាាគដ៏៏ធំមាានសម្បុុ
ំ
រ� ក្រ�ហមនេះ�ះ បៀ�ៀតបៀ�ៀនព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាានៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីនេះ�ះ អ្ននកណាាដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រូ�ូវរងកាារអាាម៉ាា�ស់់ និិងកាារជិះះ�ជាាន់់ ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹងសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ង
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លជាាមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវជួួប
ឧបសគ្គគធំំៗជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយកាារសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏
ត្រូ�ូវចំំណាាយពេ�លវេេលាាយ៉ាា�ងយូូរ ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីី
មួួយដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធដោ�ោយសាារផលនៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាាររងទុុក្ខខផងដែ�រ។ វាាពិិតជាាពិិបាាក
ខ្លាំំ��ងណាាស់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីរបស់់
នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម ប៉ុុ�ន្ដែ�ែគឺឺតាាមរយៈៈកាារលំំបាាកនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាានមួួយដំំណាាក់់កាាល ដោ�ោយបង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ើញច្បាាស់់នូូវ
ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ឱកាាស
នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះបាានពេ�ញលេ�ញ។ គឺឺតាាមរយៈៈកាាររងទុុក្ខខរបស់់
មនុុស្សស តាាមរយៈៈគុុណសម្បបត្តិិ�របស់់ពួួកគេ� និិងតាាមរយៈៈនិិស្ស័័�យជាាសាាតាំំ�ងរបស់់
មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីដ៏៏គួួរឱ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបន្សុុ�ទ្ធធ
និិងកាារយកឈ្នះះ�របស់់ទ្រ�ង់់

ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឱ្យយទ្រ�ង់់បាានទទួួលសិិរីីល្អអតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារ

នេះ�ះ និិងដើ�ើម្បីី�ឱ្យយទ្រ�ង់់អាាចទទួួលបាានអស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតរបស់់
ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះគឺឺជាាចំំណុុចសំំខាាន់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�កាារលះះបង់់ទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានធ្វើ�ើ�សម្រា�ាប់់មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះ។ ពោ�ោលគឺឺតាាមរយៈៈ អ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់
ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ហើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �កា
ើ� ារយកឈ្នះះ� ហើ�ើយមាានតែ�តាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអំំណាាចចេ�ស្ដាា�ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្ហា
់
ា�ញឱ្យយឃើ�ើញច្បាាស់់។
អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា

មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីដ៏៏ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក

នេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លសមនឹឹងទទួួលបាានសិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទុុកជាាមរតក ហើ�ើយ
មាានតែ�កាារនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចរំំលេ�ចឱ្យយឃើ�ើញនូូវអំំណាាចចេ�ស្ដាា�ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់
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តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សាាមញ្ញញដូូចមនុុស្សសគិិតដែ�រឬទេ�?

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ បាានជាាតាាមរយៈៈទឹឹកដីីដ៏៏កខ្វវក់់ និិងតាាមរយៈៈអស់់អ្ននក
ដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីដ៏៏កខ្វវក់់នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទទួួលសិិរីីល្អអ។ នេះ�ះ
ហើ�ើយជាាបំំ ណ ងព្រះ�ះហឫទ័័ យ របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ។

ដំំ ណាាក់់ កាាលនៃ�កិិ ច្ចច កាាររបស់់

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ក៏៏ដូូចគ្នាា�ដែ�រ៖ ទ្រ�ង់់អាាចត្រឹ�ឹមតែ�ទទួួលបាានសិិរីីល្អអ តែ�ពីីក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកផាា
រិិស៊ីី�ដែ�លបាានបៀ�ៀតបៀ�ៀនទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយសាារកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀន
របស់់ពួួកផាារិិស៊ីី�

និិងកាារក្បបត់់របស់់យូូដាាសទេ�

ម្ល៉េះ�ះ��ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងមិិនត្រូ�ូវគេ�ចំំអក

ឬក៏៏ និិយាាយបង្ខូូ�ចបង្កាា�ច់់ ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ង និិងមិិនអាាចទទួួលបាានសិិរីីល្អអដែ�រ។
កន្លែ�ែងណាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងសម័័យកាាលនីីមួួយៗ និិងកន្លែ�ែងណាាដែ�លទ្រ�ង់់
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ខាាងសាាច់់ឈាាម គឺឺជាាកន្លែ�ែងដែ�លទ្រ�ង់់ទទួួលបាានសិិរីីល្អអ និិងជាា
កន្លែ�ែងដែ�លទ្រ�ង់់ទទួលបាានអស់
ួ
អ្ននក
់ ដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ទទួល
ួ ។ នេះ�ះហើ�ើយ
ជាាផែ�នកាារនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាាររាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានកិិច្ចចកាារពីីរផ្នែ�ែកដែ�លបាានសម្រេ�េច
តាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាម៖ ទីីមួួយ គឺឺកិិច្ចចកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ដែ�លទ្រ�ង់់បាានទទួួលសិិរីីល្អអ ហើ�ើយ
មួួយទៀ�ៀតគឺឺកិច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� និិងភាាពគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ នៅ៍ �ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ដែ�លទ្រ�ង់់
ទទួួលសិិរីីល្អអ។ នេះ�ះហើ�ើយជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ចូូរកុំំ�ចាាត់់ទុុកថាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬក៏៏បញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គឺឺជាារឿ�ឿងធម្មមតាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាទាាយាាទដែ�លត្រូ�ូវទទួួលបាានសិិរីីល្អអដ៏៏
លើ�ើសលប់់ និិងជាាសិិរីីល្អអដ៏៏នៅ�ៅអស់់កល្បបជាានិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយឋាានៈៈត្រូ�ូវបាាន
តែ�ងតាំំ�ងជាាពិិសេ�សដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមផ្នែ�ែកទាំំ�ងពីីរនៃ�សិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់
គឺឺទីមួ
ី យ
ួ បាានបង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ញ
ើ យ៉ាា�ងច្បាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយភាាពពេ�ញលេ�ញនៃ�
ផ្នែ�ែកទីីមួួយនៃ�សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះ បាានប្រ�ទាានមកអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទុុកជាាមរតក។
នេះ�ះជាាកាារលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននក ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាផែ�នកាារដែ�លទ្រ�ង់់
បាានកំំណត់់ទុុកជាាយូូរមកហើ�ើយដែ�រ។ តាាមភាាពអស្ចាា�រ្យយនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីដែ�លនាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមរស់់នៅ�ៅ គឺឺច្បាាស់់ជាាបាានទទួួល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ផ្លែ�ែផ្កាា�ជាាយូូរមកហើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏បាានត្រៀ��ៀមជាាស្រេ��ចដើ�ើម្បីី�នឹឹងទទួួលយកដែ�រ
ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�នៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េង។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
កិិ ច្ចច កាារនេះ�ះនឹឹ ង កាាន់់ តែ� ងាាយទទួួ ល យកសម្រា�ាប់់ បុុ ព្វវជិិ តទាំំ� ងអស់់ នៅ�ៅភាាគខាាងលិិ ច
ដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រោះ��ះ�ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដើ�ើរតួួជាាគំំរូូ
មួួយ។ នេះ�ះហើ�ើយជាាមូូលហេ�តុដែុ �លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ ន
ិ អាាចសម្រេ�េចបាាននូូវដំំណាាក់់កាាល
នៃ�កាារទទួួលសិរីិ ល្អ
ី នៅអ �ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដ្បិិ�តសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ ន
ិ អាាចនៅ�ៅទ្រឹ�ឹង
នៅ�ៅពេ�លកិិច្ចចកាារនេះ�ះមាានកាារគាំំ�ទ្រ�ពីីមនុុស្សស និិងត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ពីីជាាតិិសាាសន៍៍
នាានាានោះ�ះ�ទេ�។ ប្រា�ាកដណាាស់់ នេះ�ះហើ�ើយជាាចំំណុុចដ៏៏សំំខាាន់់បំំផុុត ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយ
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ នៅ�ៅទ្រឹ�ឹងក្នុុ�ងទឹឹកដីីនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានកាារពាារដោ�ោយសាារក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននកមាាន
តែ�ត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោសចោ�ោទប្រ�កាាន់់ ដោ�ោយសាារតែ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។ អ្វីី�ដែ�លកាាន់់តែ�ជាាបញ្ហាា�
នោះ�ះ�គឺឺ មនុុស្សសមិិនយល់់ពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�៖ សូូម្បីី�តែ�សាាច់់ញាាតិិ ឪពុុកម្ដាា�យ មិិត្តតភក្ដិិ� ឬក៏៏
សហកាារីីរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�

ក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់យល់់ពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ។

នៅ�ៅពេ�ល

ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ «បាានបោះ�ះ�បង់់» អ្ននករាាល់់គ្នាា� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចបន្ដដរស់់នៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីបាានទៀ�ៀតឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែទោះ�ះ�បីីជាាបែ�បនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសមិិនអាាចទ្រាំ�ំ�នៅ�ៅ
ឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ ដែ�លនេះ�ះហើ�ើយជាាចំំណុុចសំំខាាន់់នៃ�កាារយកឈ្នះះ�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់លើ់ �ម
ើ នុុស្សស និិងជាាសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ អ្វីីដែ� �លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួល
ួ
ជាាមរតកនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ លើ�ើសពីីអ្វីដែី� �លពួួកសាាវ័័ក និិងពួួកហោ�ោរាានៅ�ៅគ្រ�ប់់សម័យ
័ កាាលបាាន
ទទួួលទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយក៏៏អស្ចាា�រ្យយជាាងអ្វីីដែ� �លម៉ូូ�សេ� និិងពេ�ត្រុ�ុសបាានទទួល
ួ ដែ�រ។ ព្រះ�ះពរ
មិិនអាាចទទួួលបាានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតែ�មួួយថ្ងៃ�ៃ ឬក៏៏ពីីរថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�ទេ� គឺឺត្រូ�ូវតែ�ទទួួលតាាមរយៈៈ
កាារលះះបង់់ដ៏៏ធំំធេ�ង។ អាាចនិិយាាយបាានថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�មាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់
មួួយដែ�លបាានឆ្លលងកាាត់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿយ៉ាា�ងមាំំ� ហើ�ើយអ្ននក
ត្រូ�ូវមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននកមាាន។ លើ�ើសពីីនោះ�ះ�
ទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បែ�រទៅ�ៅរកសេ�ចក្ដីី�យុុត្តិិ�ធម៌៌ ដោ�ោយមិិនត្រូ�ូវភ័័យខ្លាា�ច ឬក៏៏គេ�ចវេេស
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តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សាាមញ្ញញដូូចមនុុស្សសគិិតដែ�រឬទេ�?

ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លខ្ជាា�ប់ខ្ជួួ
់ �នរហូូត
អស់់ជីីវិិត។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានកាារតាំំ�ងចិិត្តត ហើ�ើយកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រត្រូ�ូវតែ�កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ង
និិស្ស័័�យជីីវិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ភាាពពុុករលួួយរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�សះះស្បើ�ើ�យ អ្ននក
ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកកាាររៀ�ៀបចំំទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយគ្មាា�នកាារត្អូូ�ញត្អែ�ែរ ហើ�ើយ
អ្ននកត្រូ�ូវស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់រហូូតដល់់ទីីមរណាា។ នេះ�ះហើ�ើយជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវ
ទទួួល នេះ�ះហើ�ើយជាាគោ�ោលដៅ�ៅចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាអ្វីី�ដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាាមទាារពីីមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះ។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�ទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ប្រា�ាកដជាាទាារសំំណងពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រា�ាកដជាានឹឹងទាាមទាារនូូវ
អ្វីី�ដែ�លស័័ក្ដិិ�សមពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមិិនខាាន។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�ើ� សុុទ្ធធតែ�មាានហេ�តុុផល ដែ�លបង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ើញម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លមាានបទដ្ឋាា�នខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ និិងសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវតឹឹងតែ�ង។ ដោ�ោយសាារចំំណុុច
នេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សរុុប
មក កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សុុទ្ធធតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងទទួួលមរតករបស់់ទ្រ�ង់់។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
មិិនមែ�នសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សិិរីីល្អអផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� តែ�សម្រា�ាប់់ជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមដែ�ល
បាានរងទុុក្ខខវេេទនាាយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីដ៏៏ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកនេះ�ះ បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍វិិញ។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�យល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ខ្ញុំំ��សូូម
ដាាស់់តឿ�ឿនដល់់មនុុស្សសល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លគ្មាា�នកាារយល់់ដឹឹង ឬគ្មាា�នបញ្ញាា�ញាាណ
ថាា៖ ចូូរកុំំ�ល្បបងលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏កុំំ�តតាំំ�ងតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឆ្លលងកាាត់់កាាររងទុុក្ខខវេេទនាា ដែ�លគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានទ្រាំ�ំ�ទ្រ�ចំំពោះ�ះ�កាារអាាម៉ាា�ស់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងជំំនួួសមនុុស្សសជាាយូូរមកហើ�ើយដែ�រ។
តើ�ើមាានអ្វីី�ទៀ�ៀតទៅ�ៅដែ�លអ្ននកមិិនអាាចបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលបាាន? តើ�ើមាានអ្វីី�ទៀ�ៀតទៅ�ៅដែ�ល
សំំខាាន់់ជាាងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅដែ�លអាាចឧត្ដុុ�ង្គគឧត្ដដម
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ជាាងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទៀ�
់ ៀតនោះ�ះ�? វាាពិិបាាកណាាស់់ទៅ�ៅហើ�ើយសម្រា�ាប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លត្រូ�ូវបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីដ៏
ី ស្មោ�ោ�កគ្រោ
៏
��ោកនេះ�ះ។ បន្ថែ�ែម
លើ�ើនេះ�ះទៀ�ៀត មនុុស្សសបាានបំំពាានទាំំ�ងដឹឹងច្បាាស់់ និិងដោ�ោយចេ�តនាា ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ឱ្យយកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវអូូសបន្លាា�យពេ�លវេេលាាជាាយូូរ។ សរុុបមក នេះ�ះមិិនមែ�នជាាឧត្តតម
ប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់អ្ននកណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ ក៏៏មិិនផ្ដដល់់ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ដល់់អ្ននកណាាដែ�រ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនជាាប់់ក្នុុ�ងចំំណងពេ�លវេេលាាទេ� កិិច្ចចកាារ និិងសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាា
អាាទិិភាាពចម្បបង។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទោះ�ះ�ថ្លៃ�ៃយ៉ាា�ងណាា
ក៏៏ទ្រ�ង់់ហ៊ាា�នចំំណាាយ មិិនថាាត្រូ�ូវចំំណាាយពេ�លយូូរប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ�។ នេះ�ះហើ�ើយជាា
និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់៖ ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនសម្រា�ាកឡើ�ើយ រហូូតទាាល់់តែ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់បាានសម្រេ�េច។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងបញ្ចចប់់នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ទទួួលបាានផ្នែ�ែក
ទីីពីីរនៃ�សិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
បញ្ចចប់់ផ្នែ�ែកទីីពីីរនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារទទួួលបាានសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� ថ្ងៃ�ៃរបស់់ទ្រ�ង់់គ្មាា�នផ្លូូ�វ
មកដល់់ទេ� ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនចាាកចោ�ោលរាាស្រ្ដ�ដរើើ�សតាំំ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ សិិរីីល្អអ
របស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏នឹឹងមិិនធ្លាា�ក់់ចុះះ�មកលើ�ើអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនបញ្ចចប់់
ដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
គួួរតែ�មើ�ើលឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នងាាយ ដូូចជាាកាារបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ
និិងផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើឡើ�ើយ។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារសព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ គឺឺជាាកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែអស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយពុុករលួួយ អ្ននកដែ�លស្ពឹឹ�កស្រ�ពន់់
ដល់់កម្រិ�ិតអតិិបរមាា ជាាកិិច្ចចកាារបន្សុុ�ទ្ធធអស់់អ្ននកដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមក ប៉ុុ�ន្ដែ�ែត្រូ�ូវ
ចាាញ់់បញ្ឆោ�ោ�តសាាតាំំ�ង។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារបង្កើ�ើ�តអ័ដាា
័ ម ឬក៏៏នាាងអេ�វ៉ាា�ទេ� ក៏៏មិនមែ�ន
ិ
ជាា
កាារបង្កើ�ើ�តពន្លឺឺ� ឬក៏៏បង្កើ�ើតរុ
� ក្ខ
ុ ជា
ខ ាតិិ និិងសត្វវទាំំ�ងពួួងដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �ឱ្យ
ើ� យអ្វីីៗ
� ទាំំ�ងអស់់
ដែ�លត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឱ្យយពុុករលួួយ ឱ្យយទៅ�ៅជាាបរិិសុុទ្ធធវិិញ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងទទួួលយករបស់់
ទាំំ�ងអស់់សាាជាាថ្មីី� របស់់ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�នឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាកម្មមសិិទ្ធិិ� និិងជាាសិិរីីល្អអរបស់់
ទ្រ�ង់់។ រឿ�ឿងនេះ�ះមិិនដូូចជាាកាារស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សសទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នងាាយស្រួ�ួល
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ដូូចជាាកាារបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងអ្វីី�ៗនៅ�ៅក្រោ��ោមមេ�ឃលើ�ើដីីនេះ�ះ ឬក៏៏ងាាយ
ដូូចកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាាអាារក្សសសាាតាំំ�ងឱ្យយធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កជ្រៅ��ៅនោះ�ះ�ដែ�រ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាា
ជាាកិិច្ចចកាារបំំផ្លាា�ស់់បំប្រែំ �ែមនុុស្សស ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� អ្វីីៗ
� ដែ�លអវិិជ្ជជមាាន និិងមិិនមែ�នជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�ទ្រ�ង់់
ឱ្យយត្រ�លប់់ជាាវិិជ្ជជមាាន និិងជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�ទ្រ�ង់់វិិញ។ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�យល់់ពីីបញ្ហាា�នេះ�ះ
ហើ�ើយជៀ�ៀសវាាងពីីគំំនិិតដែ�លគិិតថាា រឿ�ឿងនេះ�ះងាាយស្រួ�ួលណាាស់់។ កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនដូូចជាាកិិច្ចចកាារធម្មមតាានោះ�ះ�ទេ�។ ភាាពអស្ចាា�រ្យយ និិងប្រា�ាជ្ញាា�នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
លើ�ើសពីីគំនិ
ំ ត
ិ របស់់មនុុស្សសឆ្ងាា�យណាាស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបង្កើ�ើ
ិ
ត
� របស់់សព្វវសាារពើ�ើរក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះទេ� តែ�ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនបំំផ្លាា�ញវាាដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់បំំផ្លាា�ស់់
បំំប្រែ�ែសព្វវសាារពើ�ើដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�ត ហើ�ើយបន្សុុ�ទ្ធធសព្វវសាារពើ�ើដែ�លសាាតាំំ�ងបាាន
បង្ខូូ�ចវិិញ។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មគម្រោ��ោងមួួយដ៏៏មហិិមាា ដែ�លជាាសាារៈ�សំំខាាន់់
ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញតាាមរយៈៈពាាក្យយសម្ដីី�នេះ�ះថាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាសាាមញ្ញញណាាស់់មែ�នទេ�?

អ្ននកត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់សេ�ចក្តីី�ពិត
ិ
ដ្បិិ�តអ្ននកជឿ�ឿដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បញ្ហាា�ទូទៅូ �ៅដែ�លមាានក្នុុ�ងជីីវិត
ិ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�គឺថា
ឺ ា ពួួកគេ�យល់់អំពី
ំ សេ�ចក្តី
ី
ី�ពិតហើ�ើ
ិ
យ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនបាានយកសេ�ចក្ដីី�ពិិតនេះ�ះទៅ�ៅអនុុវត្តតទេ�។ ម៉្យាា�ង ដោ�ោយសាារពួួកគេ�មិិនចង់់
លះះបង់់អ្វីី�សោះ�ះ� ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតដោ�ោយសាារតែ�កាារយល់់ដឹឹងរបស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅស្ទើ�ើ�រ ពួួកគេ�មិិន
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញលក្ខខណៈៈពិិតនៃ�ភាាពលំំបាាកប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនចេះ�ះពីីវិិធីីអនុុវត្តត
សេ�ចក្តីី�ពិតនេះ�ះ
ិ
ឱ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�បទពិិសោ�ោធរបស់់ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅ
ស្ទើ�ើ�រ លក្ខខណសម្បបត្តិិ�របស់់គេ�ក៏៏ខ្សោ�ោ�យ ហើ�ើយកម្រិ�ិតនៃ�កាារយល់់ដឹឹងរបស់់គេ�ក៏៏តិិចដែ�រ
នោះ�ះ� ទើ�ើបពួួកគេ�គ្មាា�នវិិធីីណាាសម្រា�ាប់់ដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�លំំបាាក ដែ�លខ្លួួ�នជួួបប្រ�ទះះក្នុុ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ជឿ�ឿព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�បបូូរមាាត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចយាាង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ម
់ កគង់់ក្នុុង
� ជីីវិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ
ិ
�រៃ បស់់ខ្លួួននោះ�
�
ះ�ឡើ�យ
ើ ។ មាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ ឺ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឯជីីវិិតគឺឺជីីវិិត ហាាក់់បីីដូូចថាា មនុុស្សសគ្មាា�នសម្ពពន្ធធភាាពជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�គិិត។ ពិិត
ណាាស់់ កាារជឿ�ឿព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បែ�បនេះ�ះ
់
ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ មិិនទទួល
ួ យក និិងប្រោ��ោសឱ្យយមនុុស្សសបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។ ជាាក់់ស្តែ�ែង មិិនមែ�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមាានកាារបើ�ើក
សម្តែ�ែងពេ�ញលេ�ញនោះ�ះ�ទេ� តែ�មនុុស្សសវិិញទេ� ដែ�លពុំំ�មាានសមត្ថថភាាពគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�
ទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�។ អាាចនិិយាាយបាានថាា ស្ទើ�ើ�រតែ�ពុំំ�មាាននរណាាម្នាា�ក់់ធ្វើ�ើ�តាាម
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យដើ�ើមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់
ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�តា
ើ� ាមតែ�ចេ�តនាាផ្ទាា�ល់់របស់់គេ� ស្រ�បនឹឹងសញ្ញាា�ណ សាាសនាា
ដែ�លគេ�គោ�ោរពនាាពេ�លកន្លលងមក និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅតាាមវិិធីីផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�វិិញ។
មាានមនុុស្សសតិិចតួួចដែ�លឆ្លលងកាាត់់កាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ តាាមរយៈៈកាារទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រួួចចាាប់់ផ្តើ�ើ�មប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាមបំំណងព្រះ�ះទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�តស៊ូូ� ក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿខុុសឆ្គគងរបស់់គេ�ដដែ�ល។ ពេ�លមនុុស្សសចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជឿ�ឿ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ជឿ�ឿដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មពីីបុុរាាណខាាងសាាសនាា ហើ�ើយពួួកគេ�
រស់់នៅ�ៅ និិងប្រា�ាស្រ័�័យជាាមួួយអ្ននកដទៃ� ដោ�ោយផ្អែ�ែកទាំំ�ងស្រុ�ុងលើ�ើទស្សសនវិិជ្ជាា�សម្រា�ាប់់
កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ពួកគេ
ួ �ផ្ទាា�ល់់។ អាាចនិិយាាយបាានថាា ករណីីនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ង
ើ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស
ប្រាំ�ំ�បួួននាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរាាល់់មនុុស្សសដប់់នាាក់់។ មាានមនុុស្សសតិិចតួួចណាាស់់ដែ�ល
ច្នៃ�ៃចេ�ញជាាផែ�នកាារថ្មីី� រួួចដុះះ�ពន្លលកចេ�ញជាាត្រួ�ួយថ្មីី� បន្ទាា�ប់់ពីីចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជឿ�ឿព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
មនុុស្សសលោ�ោកមិិនបាានទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទុុកជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត ឬក៏៏
ចាាត់់ទុុកជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះឡើ�ើយ។
ជាាឧទាាហរណ៍៍ ចូូរមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ទោះ�ះ�បីីជាានរណាាម្នាា�ក់់ទើ�ើប
ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជឿ�ឿ ឬក៏៏បាានទទួួលជឿ�ឿយូូរមកហើ�ើយក្តីី� ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� គ្រា�ាន់់តែ�ប្រើ�ើ�
ទេ�ពកោ�ោសល្យយ និិងជំំនាាញដែ�លពួួកគេ�មាានតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�បាានបន្ថែ�ែម
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អ្ននកត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់សេ�ចក្តីី�ពិិត ដ្បិិ�តអ្ននកជឿ�ឿដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពាាក្យយប៉ុុ�ន្មាា�នម៉ាា�ត់់ថាា «សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» ទៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់
ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនបាានផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់ខ្លួួ�នសោះ�ះ� ហើ�ើយសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់គេ� ក៏៏មិិនបាានលូូតលាាស់់សូូម្បីី�បន្តិិ�ច។ កាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
របស់់ពួួកគេ� គឺឺក្ដៅ�ៅ�មិិនក្តៅ�ៅ� ត្រ�ជាាក់់ក៏៏មិិនត្រ�ជាាក់់។ ពួួកគេ�មិិនបាាននិិយាាយថាា ពួួកគេ�នឹឹង
បោះ�ះ�បង់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ខ្លួួ�ននោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ក៏៏មិិនថ្វាា�យគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដល់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ពួួកគេ�មិិនដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឱ្យយពិិតប្រា�ាកដ ឬស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់
សោះ�ះ�។ សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់ពួួកគេ� គឺឺជាាកាារបញ្ចូូ�លគ្នាា�រវាាងភាាពពិិត និិង
ភាាពក្លែ�ែងក្លាា�យ ដោ�ោយពួួកគេ�ចូូលទៅ�ៅកាាន់់សេ�ចក្ដីី�នេះ�ះដោ�ោយបើ�ើកភ្នែ�ែកម្ខាា�ង ហើ�ើយបិិទ
ភ្នែ�ែកម្ខាា�ង និិងគ្មាា�នមាានចិិត្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។
ពួួកគេ�បន្តតរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពវង្វេ�េង ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ ពួួកគេ�ក៏៏ស្លាា�ប់់ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាព
វង្វេ�េងនេះ�ះ។ តើ�ើទាំំ�ងអស់់នេះ�ះមាានន័័យអ្វីី�? ពេ�លនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏
ជាាក់់ស្ដែ�ែង អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដើ�ើរតាាមវិិថីីត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកមិិន
ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកព្រះ�ះពរតែ�មួួយមុុខនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង។ តាាមរយៈៈកាារបំំភ្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់ និិងកាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់ អ្ននកអាាច
ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ អាាចបង្កើ�ើ�តកាារយល់់ដឹង
ឹ ច្បាាស់់លាាស់អំ
់ ពី
ំ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់
ព្រ�មទាំំ�ងមាានក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយចេ�ញពីីចិិត្តតរបស់់ខ្លួួ�ន។ ពោ�ោល
គឺឺនៅ�ៅពេ�លក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតប្រា�ាកដ
បំំផុុត គ្មាា�ននរណាាអាាចបំំផ្លាា�ញ និិងរាារាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគបាាន
ឡើ�ើយ ពេ�លនេះ�ះហើ�ើយ អ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើវិិថីត្រឹ�
ី ម
ឹ ត្រូ�ូវខាាងឯជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ហើ�ើ
់ យ។
កាារនេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ថាា អ្ននកក្លាា�យជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តព្រះ�ះអង្គគទទួួលបាាននូូវ
ចិិត្តតរបស់់អ្ននក ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ ក៏៏គ្មា�នអ្វី
ា
ី�មួួយអាាចយកអ្ននកធ្វើ�ើ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�
បាានដែ�រ។ តាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធ និិងកាារលះះបង់់របស់់អ្ននក និិងតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកអាាចបង្កើ�ើ�តបាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ឥតព្រៀ��ៀងនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយពេ�លអ្ននកមាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់នេះ�ះ អ្ននកនឹឹងរួួចពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចូូលមករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ។ ទាាល់់តែ�អ្ននកបាានរួួច
ចេ�ញពីីឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ភាាពងងឹឹត ទើ�ើបអាាចនិិយាាយបាានថាា អ្ននកបាានទទួួលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយ។ តាាមសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿដែ�លអ្ននកមាានក្នុុ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ព្យាាយាាមស្វែ�ែងរក
គោ�ោលដៅ�ៅនេះ�ះ។ នេះ�ះជាាភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់ៗ។ អ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�មិិនត្រូ�ូវ
ស្កកប់់ស្កកល់់ជាាមួួយស្ថាា�នភាាពបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ�។ អ្ននកមិិនអាាចមាានចិិត្តតពីីរ ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនអាាចមើ�ើលស្រា�ាលលើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានដែ�រ។
អ្ននកគួួរតែ�គិិតពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ក្នុុ
់ ង
� គ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាារ និិងគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាាទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយធ្វើ�រាើ� ាល់់
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់សម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់។ ហើ�ើយរាាល់់ពេ�លដែ�លអ្ននកនិិយាាយ ឬប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត អ្ននកគួួរតែ�
គិិតដល់់ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�ដំំណាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាមុុនសិិន។ ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបអ្ននកអាាច
ក្លាា�យជាាទីីគាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។
កំំហុុសដ៏៏ធំំបំំផុុតរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ
ពួួកគេ�ជឿ�ឿត្រឹ�ឹមតែ�ពាាក្យយសំំដីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� តែ�មែ�នទែ�នទៅ�ៅ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្មាា�នវត្តតមាានក្នុុ�ងជីីវិិត
ប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់ពួួកគេ�ទេ�។ ពិិតណាាស់់ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ជឿ�ឿថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមាានចំំណែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ មាាត់់មនុុស្សស
លើ�ើកសេ�ចក្តីី�អធិិស្ថាា�នជាាច្រើ�ើ�នទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងចិិត្តតគេ� មាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តិិចតួួចណាាស់់ ហេ�តុុនេះ�ះ ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានល្បបងលគេ�ម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀត។ នេះ�ះ
ដោ�ោយសាារពួួកគេ�មាានចិិត្តតមិិនស្អាា�ត

ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមាានជម្រើ�ើ�សផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីី

ល្បបងលគេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�ខ្មាា�ស ហើ�ើយដឹឹងខ្លួួ�នតាាមរយៈៈកាារល្បបងលទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។
ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� មនុុស្សសលោ�ោកនឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាកូូនចៅ�ៅរបស់់ពួួកមហាាទេ�វតាា ហើ�ើយរឹឹតតែ�
អាាក្រ�ក់់ឡើ�ើងៗ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរវិិវឌ្ឍឍនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗលះះបង់់ចេ�តនាា និិងគោ�ោលបំំណងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់គេ� ក្រោ��ោមកាារសម្អាា�ត
ដោ�ោយឥតឈប់់ឈររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្មាា�នវិិធីីណាាមកប្រើ�ើ�
មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ ក៏៏គ្មាា�នវិិធីីណាាមកអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ដែ�រ។
ដំំបូូងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្អាា�តមនុុស្សសជាាមុុនសិិន ហើ�ើយតាាមដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះ អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�
168

អ្ននកត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់សេ�ចក្តីី�ពិិត ដ្បិិ�តអ្ននកជឿ�ឿដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អាាចស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង រួួចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏អាាចបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែពួួកគេ�បាាន។ បន្ទាា�ប់់មក ទើ�ើប
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់ព្រះ�ះជន្មមទ្រ�ង់់ឲ្យយគង់់ក្នុុ�ងពួួកគេ� ទាាល់់តែ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបពួួកគេ�ប្រែ�ែចិិត្តត
ទាំំ�ងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទើ�ើបខ្ញុំំ��និិយាាយថាា កាារជឿ�ឿព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនមែ�នងាាយស្រួ�ួលដូូចគេ�និិយាាយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានតែ�ចំំណេះ�ះដឹឹង
មួួយមុុខ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាជីីវិិត ដូូចដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទតឃើ�ើញ ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើចំំណេះ�ះរបស់់អ្ននក មាានកម្រិ�ិតទៅ�ៅតាាមសមត្ថថភាាពរបស់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាច
អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត ឬរស់់នៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន នេះ�ះសបញ្ជាា�ក់់ថាា
អ្ននកមិិនទាាន់់មាានចិិត្តតស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ហើ�ើយបង្ហាា�ញថាា ចិិត្តតរបស់់
អ្ននកមិិនមែ�នជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តាាមរយៈៈកាារទទួួលជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់៖ នេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលដៅ�ៅចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយជាាគោ�ោលដៅ�ៅ
ដែ�លមនុុស្សសស្វះះ�ស្វែ�ែងរក។

អ្ននកត្រូ�ូវខិិតខំំរស់់នៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�បង្កើ�ើ�តផលផ្លែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតរបស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាាន
តែ�ចំំណេះ�ះដឹឹងខាាងគោ�ោលលទ្ធិិ� នោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ពុំំ�
មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ដែ�រ។ លុះះ�ត្រា�ាតែ�អ្ននកអនុុវត្តត ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបាានរាាប់់ថាាបាានពេ�ញខ្នាា�ត និិងស្រ�បតាាម
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅលើ�ើវិិថីីនេះ�ះ មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នអាាច
និិយាាយពីីចំំណេះ�ះដឹឹងបាានយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លដែ�លសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់មកដល់់ គេ�ស្រ�ក់់
ទឹឹកភ្នែ�ែក ហើ�ើយស្អអប់ខ្លួួ
់ ន
� ឯងដែ�លខ្ជះះ�ខ្ជាា�យជីីវិត
ិ និិងរស់់យ៉ាា�ងយូូរដោ�ោយឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍។
ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�យល់់ពីីគោ�ោលលទ្ធិិ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចអនុុវត្តតសេ�ចក្តីី�ពិិត ឬធ្វើ�ើ�ជាា
ទីីបន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គេ�រវល់់ទៅ�ៅនេះ�ះទៅ�ៅនោះ�ះ� ដូូចសត្វវឃ្មុំំ�
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់ជិ
់ ត
ិ មកដល់់ ទីីបំផុ
ំ តទើ�ើបពួ
ុ
កគេ
ួ �យល់់ថាា ពួួកគេ�ខ្វះះ�ទីីបន្ទាា�ល់់
ពិិតប្រា�ាកដ ដោ�ោយពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ តើ�ើរឿ�ឿងនេះ�ះមិិនយឺឺត
ពេ�លទៅ�ៅហើ�ើយទេ�ឬ? ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏អ្ននកមិិនឆក់់ឱកាាស ហើ�ើយដេ�ញតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�ល
អ្ននកស្រ�ឡាាញ់់? ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏រង់់ចាំំ�ដល់់ថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក? ប្រ�សិិននៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត អ្ននកមិិនទទួួលរងនូូវ
169

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទុុក្ខលំ
ខ បាាកដើ
ំ
�ើម្បីី�សេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ឬស្វែ�ែងរក និិងទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�ពិតនេះ�ះ
ិ
តើ�ើអ្ននកអាាចថាាមក
ពីីអ្ននកចង់មាានវិ
់
ប្បបដិ
ិ
សា
ិ ារីី ពេ�លដែ�លអ្ននកជិិតស្លាា�ប់មែ�នទេ�
់
? ប្រ�សិិនបើ�ើដូច្នេះ�
ូ ះ�មែ�ន ហេ�តុុអ្វីី�
ត្រូ�ូវជឿ�ឿព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? តាាមកាារពិិត មាានកត្តាា�ជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លមនុុស្សសអាាចយកសេ�ចក្ដីី�ពិិត
មកអនុុវត្តត និិងអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ព្យាាយាាមតែ�បន្តិិ�ច
បន្តួួ�ច។ តែ�ដោ�ោយសាារចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់សណ្ឋិិ�ត រហូូតពួួកគេ�មិិន
អាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�សម្រា�ាប់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ហើ�ើយគេ�រវល់់ជាានិិច្ចចចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿង
សាាច់់ឈាាម ដោ�ោយនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ មិិនបាានសម្រេ�េចអ្វីី�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មនុុស្សស
តែ�ងទទួួលរងនូូវបញ្ហាា� និិងកាារលំំបាាកជាាច្រើ�ើ�ន។ តើ�ើទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារធ្វើ�ទុ
ើ� ក្ខ
ុ រខ បស់់
សាាតាំំ�ងទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាភាាពពុុករលួួយនៃ�និិស្ស័័�យសាាច់់ឈាាមទេ�ឬអីី? អ្ននក
មិិនត្រូ�ូវបន្លំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយបបូូរមាាត់់បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់អ្ននកនោះ�ះ�ទេ�? ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកត្រូ�ូវ
មាានសកម្មមភាាពជាាក់់ស្តែ�ែង។ ចូូរកុំំ�បញ្ឆោ�ោ�តខ្លួួ�នឯងឱ្យយសោះ�ះ� តើ�ើមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�? តើ�ើ
អ្ននកអាាចទទួួលបាានផលអ្វីី�ខ្លះះ� តាាមរយៈៈកាាររស់់នៅ�ៅដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ោជន៍៍សាាច់់ឈាាម និិង
កាារខំំប្រឹ�ឹងលំំបាាក ដើ�ើម្បីី�រិះ��រកឲ្យយបាាននូូវប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ និិងកិិត្តិិ�នាាមនោះ�ះ�?

សំំឡេ�ងផ្គគរលាាន់់ទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ៖ ថ្លែ�ង
ែ ទំំនាាយថាា

ដំំណឹង
ឹ ល្អអនៃ�នគរព្រះ�ះ នឹឹងផ្សាាយទៅ�ៅពាាសពេ�ញ
ទាំំ�ងសាាកលលោ�ោក

ខ្ញុំំ��កំំពុុងពង្រី�ីកកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�។ សិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� ចាំំ�ង
ចែ�ងពេ�ញទាំំ�ងសកលលោ�ោក។ មនុុស្សសផ្កាា�យ-ផ្កាា�យ-ចំំណុុច-ចំំណុុចទាំំ�ងអស់់ ស្ពាា�យ
នូូវបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅជាាប់់នឹឹងខ្លួួ�ន

ហើ�ើយពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ

ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ� និិងត្រៀ��ៀមធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��បាានចាាត់់ចែ�ងឲ្យយ។ ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះ
ទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��បាានចូូលទៅ�ៅយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ ដោ�ោយនាំំ�យកមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពថ្មីី�
មួួយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��យាាងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅ «ទឹឹកដីីកំំណើ�ើត» របស់់ខ្ញុំំ��វិិញ ខ្ញុំំ��បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម
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សំំឡេ�ងផ្គគរលាាន់់ទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ៖ ថ្លែ�ែងទំំនាាយថាា
ដំំណឹឹងល្អអនៃ�នគរព្រះ�ះ នឹឹងផ្សាាយទៅ�ៅពាាសពេ�ញទាំំ�ងសាាកលលោ�ោក

ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារមួួយចំំណែ�កទៀ�ៀត នៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារដើ�ើមរបស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ�
កាាន់់ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅជាាងមុុន។ ខ្ញុំំ��យកព្រះ�ះហឫទ័័យទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល
នេះ�ះណាាស់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��យល់់ឃើ�ើញថាា[ក] វាាជាាឱកាាសមួួយដ៏៏ល្អអ សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
ហេ�តុុនេះ�ះបាានជាាខ្ញុំំ��ប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់យាាងទៅ�ៅមកចុះះ�ឡើ�ើង ដោ�ោយបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារថ្មីី�
របស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស។ ទីីបំំផុុត នេះ�ះគឺឺជាាយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាាននាំំ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�
មក ដើ�ើម្បីី�នាំំ�យកមនុុស្សសថ្មីី�ៗបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតទៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យថ្មីី�នេះ�ះ ហើ�ើយទុុកមនុុស្សសដែ�ល
ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�កម្ចាា�ត់់ចោ�ោលមួួយឡែ�កសិិន។ ខ្ញុំំ��បាានអនុុវត្តតដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�ល
មនុុស្សសពុំំ�អាាចយល់់បាាននៅ�ៅក្នុុ�ងជាាតិិសាាសន៍៍នៃ�នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម ដោ�ោយធ្វើ�ើ�
ឲ្យយពួួកគេ�យោ�ោលយោ�ោគទៅ�ៅមកនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្យយល់់ ហើ�ើយក្រោ��ោយមក មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវ
រសាាត់់បាាត់់ទៅ�ៅយ៉ាា�ងស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់ ដោ�ោយសាារខ្យយល់់បក់់។ ពិិតណាាស់់ នេះ�ះគឺឺជាា «លាាន
បោ�ោកស្រូ�ូវ» ដែ�លខ្ញុំំ��នឹឹងត្រូ�ូវជម្រះ�ះឲ្យយស្អាា�ត។ វាាជាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ទន្ទឹឹ�ងជាាខ្លាំំ��ង ហើ�ើយជាា
ផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ផងដែ�រ។ ដ្បិិ�តមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ជាាច្រើ�ើ�នបាានលបលួួចចូូលមក ពេ�លខ្ញុំំ��
កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មិិនប្រ�ញាាប់់បណ្ដេ�េញពួួកគេ�ឲ្យយចេ�ញនោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��នឹឹង
កម្ចាា�ត់់ពួួកគេ�ចោ�ោលនៅ�ៅពេ�លមាានឱកាាសល្អអ។ ទាាល់់តែ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះរួួចរាាល់់ ទើ�ើបខ្ញុំំ��នឹឹង
ក្លាា�យជាារន្ធធទឹឹកនៃ�ជីីវិិត ដែ�លអាាចឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ��ពិិតប្រា�ាកដ មកទទួួល
ផ្លែ�ែល្វាា� និិងគន្ធាា�ក្រ�អូូបសាាយនៃ�ផ្កាា�កំំភ្លឹឹ�ងបាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីដែ�លសាាតាំំ�ងស្នាា�ក់់នៅ�ៅ
គឺឺជាាទឹឹកដីីដែ�លមាានសុុទ្ធធតែ�ធូូលីី នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�គ្មាា�នសល់់មាាសសុុទ្ធធទេ� សល់់តែ�ដីីខ្សាាច់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ�ក៏
� បំ
៏ ពេំ �ញនូូវកិិច្ចចកាារមួួយដំំណាាក់់កាាល តម្រូ�ូវទៅ�ៅតាាមកាាលៈៈទេ�សៈៈ
ទាំំ�ងនេះ�ះសិិន។ អ្ននកគប្បីី�ដឹឹងថាា អ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��ទទួលបាានគឺ
ួ
មាាសសុ
ឺ
ទ្ធ
ុ ធ ជាាមាាសដែ�លបន្សុុ�ទ្ធរួធ ច
ួ
មិិនមែ�នជាាខ្សាាច់់ទេ�។ តើ�ើមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់អាាចស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ��បាានដោ�ោយវិិធីី
ណាា? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពពួួកសត្វវកញ្ជ្រោ��ោ�ង ក្លាា�យជាាបញ្ញើ�ើ�ក្អែ�ែកនៅ�ៅក្នុុ�ងឋាានសួួគ៌៌ខ្ញុំំ�

លេ�ខយោ�ោង៖

ក. អត្ថថបទដើ�ើមមិិនមាានឃ្លាា� «ឃើ�ើញថាា»។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានដោ�ោយវិិធីីណាា? ខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្រ្ត�តទាំំ�ងអស់់ដែ�លអាាចគិិតដល់់ ដើ�ើម្បីី�បណ្ដេ�េញរបស់់
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះចេ�ញ។ មុុនពេ�លដែ�លបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបញ្ចេ�េញប្រា�ាប់់ឲ្យយ
គេ�បាានដឹឹង គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដឹឹងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ហៀ�ៀបនឹឹងធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��ក៏៏នឹឹងចាាប់់យក
ឱកាាសនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បណ្ដេ�េញមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ចេ�ញ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបង្ខំំ�ឲ្យយចេ�ញពីីព្រះ�ះវ
ត្តតមាានរបស់់ខ្ញុំំ។
� នេះ�ះជាាអ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ចំ
ើ� ពោះ�
ំ ះ�ពួួកមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគង់់មាានថ្ងៃ�ៃមួួយដែ�ល
ពួួកគេ�អាាចបម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ��បាាន។ ចំំណង់់ដែ�លមនុុស្សសចង់់បាានកាារប្រ�ទាានពរ គឺឺខ្លាំំ��ងក្លាា�ណាាស់់។
ហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងបង្វែ�ែរព្រះ�ះកាាយខ្ញុំំ�� ហើ�ើយបង្ហាា�ញព្រះ�ះភក្ត្រ�រប្រ�កបដោ�ោយសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�
ទៅ�ៅដល់់សាាសន៍៍ដទៃ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ អាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកមួួយជាាកម្មម
សិិទ្ធធផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន និិងវិិនិិច្ឆ័័�យខ្លួួ�នឯងបាាន ចំំណែ�កឯខ្ញុំំ��វិិញ ខ្ញុំំ��នឹឹងនៅ�ៅតែ�បន្តតថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��គួួរថ្លែ�ែង ហើ�ើយផ្គគត់់ផ្គគង់់ឲ្យយមនុុស្សសនូូវអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារ។ ទម្រាំ�ំ�មនុុស្សសបាាន
ភ្ញាា�ក់់ដឹឹងខ្លួួ�នវិិញ គឺឺខ្ញុំំ��បាានបន្សាាយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��រួួចជាាយូូរមកហើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់មក ខ្ញុំំ��
នឹឹងបញ្ជាា�ក់់អំំពីីបំំណងរបស់់ខ្ញុំំ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានដឹឹង និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចំំណែ�កទីីពីីរនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ដោ�ោយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងប្រ�កៀ�ៀក
ដើ�ើម្បីី�សម្រួ�ួលកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងអាាចឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�អ្វី
ើ� ី� តាាមសមត្ថថភាាពរបស់់ពួកគេ
ួ � ដើ�ើម្បីី�
រួួមគ្នាា�ជាាមួួយខ្ញុំំ��បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�។
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ជឿ�ឿថាា ពួួកគេ�នឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិន
បង្ខិិ�តបង្ខំំ�ពួួកគេ�ឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��នឹឹងដកយកសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��ចេ�ញពីីក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សសជាាតិិ និិងនាំំ�យកសិិរីីល្អអនោះ�ះ�ទៅ�ៅកាាន់់ពិិភពមួួយទៀ�ៀត។ ពេ�លមនុុស្សសប្រែ�ែចិិត្តត
សាាជាាថ្មីី� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងយកសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� ទៅ�ៅបង្ហាា�ញដល់់អ្ននកដែ�លមាានជំំនឿ�ឿវិិញ។ នេះ�ះ
គឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ ដែ�លខ្ញុំំ��អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ។ ដ្បិិ�តមាានពេ�លមួួយដែ�លសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ��បាាត់់
ចេ�ញពីីស្រុ�ុកកាាណាាន ហើ�ើយក៏៏មាានពេ�លមួួយដែ�លសិិរីីល្អអខ្ញុំំ��នឹឹងចាាកចេ�ញពីីមនុុស្សស
ដែ�លខ្ញុំំ��បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សផងដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត មាានពេ�លមួួយដែ�លសិិរីីល្អអ
របស់់ខ្ញុំំ��ចាាកចេ�ញពីីផែ�នដីីទាំំ�ងមូូល ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយវាាប្រែ�ែជាាងងឹឹត ហើ�ើយធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងភាាពអន្ធិិ�កាារ។ សូូម្បីី�ទឹឹកដីីស្រុ�ុកកាាណាាន ក៏៏នឹឹងមើ�ើលមិិនឃើ�ើញពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាាទិិត្យយ
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សំំឡេ�ងផ្គគរលាាន់់ទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ៖ ថ្លែ�ែងទំំនាាយថាា
ដំំណឹឹងល្អអនៃ�នគរព្រះ�ះ នឹឹងផ្សាាយទៅ�ៅពាាសពេ�ញទាំំ�ងសាាកលលោ�ោក

ដែ�រ។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងបាាត់់បង់់ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចទ្រាំ�ំ�
ចាាកចេ�ញពីីគន្ធាា�ក្រ�អូូបសាាយនៃ�ទឹឹកដីីកាាណាានបាានឡើ�ើយ។ ទាាល់់តែ�ខ្ញុំំ��បាានឆ្លលងទៅ�ៅ
កាាន់់ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីីថ្មីី� ទើ�ើបខ្ញុំំ��អាាចយកចំំណែ�កផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្នុុ�ងសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��បាាន
និិងសម្ដែ�ែងសិិរីីល្អអនោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកកាាណាានសិិន ដែ�លនាំំ�ឲ្យយមាានពន្លឺឺ�ព្រឹ�ឹមៗចាំំ�ង
ឡើ�ើងលើ�ើផែ�នដីីទាំំ�ងមូូល ដែ�លលិិចចូូលក្នុុ�ងភាាពងងឹឹតស្លុុ�ងនៃ�រាាត្រី�ីកាាល ដែ�លផែ�នដីី
ទាំំ�ងមូូលអាាចត្រ�ឡប់់មកជាាមាានពន្លឺឺ�វិិញ ដោ�ោយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី អាាច
មកស្រូ�ូបយកកម្លាំំ��ងពីីអាានុុភាាពពន្លឺឺ�នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��កើ�ើនកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន និិង
លេ�ចឡើ�ើងជាាថ្មីី�ដល់់គ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ ហើ�ើយដោ�ោយឱ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អាាចដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��
បាានមកកាាន់់ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះជាាយូូរមកហើ�ើយ រួួចខ្ញុំំ��បាាននាំំ�សិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��ពីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
ទៅ�ៅឯទិិសខាាងកើ�ើតទៀ�ៀត ដ្បិិ�តសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��រះ�ចាំំ�ងចែ�ងពីីទិិសខាាងកើ�ើត ហើ�ើយសិិរីីល្អអ
នេះ�ះត្រូ�ូវបាាននាំំ�ចេ�ញមកពីីយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺជាាអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ជាាទីីដែ�ល
ខ្ញុំំ��បាានចាាកចេ�ញមក ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏មកដល់់ទិិសខាាងកើ�ើត។ ទាាល់់តែ�ពន្លឺឺ�នៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើត
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើងសបន្តិិ�ចម្ដដងៗ ទើ�ើបភាាពអន្ធិិ�កាានៅ�ៅទូូទាំំ�ងផែ�នដីីនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មត្រ�ឡប់់ជាា
មាានពន្លឺឺ�វិិ ញ ដល់់ ពេ�លនោះ�ះ�ទើ�ើបមនុុ ស្សសដឹឹ ង ថាា ខ្ញុំំ��បាានចាាកចេ� ញពីី អ៊ីី� ស្រា�ាអែ�ល
ជាាយូូរមកហើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��កំំពុុងតែ�រះ�ឡើ�ើងជាាថ្មីី�នៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើត។ ខ្ញុំំ��មិិនអាាចមក
យកកំំណើ�ើតជាាថ្មីី�ក្នុុ�ងសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លបាានទេ� ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��បាានយាាងចុះះ�មកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
ម្ដដងរួួចហើ�ើយ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ក៏៏បាានចាាកចេ�ញពីីទីីនោះ�ះ� ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺដឹឹកនាំំ�
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល រួួចលើ�ើសពីីនេះ�ះ ផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�រនឹឹងជះះពន្លឺឺ�ត្រ�ង់់ពីីទិិសខាាងកើ�ើតទៅ�ៅ
ទិិសខាាងលិិច។ ដែ�លខ្ញុំំ��បាានចុះះ�មកទិិសខាាងកើ�ើត រួួចយកស្រុ�ុកកាាណាានមកឲ្យយមនុុស្សស
នៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើត គឺឺដោ�ោយព្រោះ��ះ�ហេ�តុុផលនេះ�ះហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ នាំំ�យកមនុុស្សសមកពីីជុំំ�វិញ
ិ
ផែ�នដីីនេះ�ះទៅ�ៅកាាន់់ទឹឹកដីីកាាណាាន ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��បន្តតបញ្ចេ�េញនូូវព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងនៅ�ៅស្រុ�ុកកាា
ណាាន ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ ពេ�លនេះ�ះ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី កន្លែ�ែងណាា
ក៏៏គ្មាា�នពន្លឺឺ�ដែ�រ ក្រៅ��ៅតែ�ពីីស្រុ�ុកកាាណាាន ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងរងគ្រោះ��ះ�ដោ�ោយសាារ
កាារស្រេ��កឃ្លាា�ន

និិងរងាាត្រ�ជាាក់់។

ខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានសិិរីីល្អអដល់់សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ក៏៏នាំំ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទៅ�ៅឯទិិសខាាងកើ�ើត និិងឲ្យយដល់់មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើតដែ�រ។ ខ្ញុំំ��បាាននាំំ�ពួួកគេ�គ្រ�ប់់គ្នាា�ទៅ�ៅរកពន្លឺឺ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�
អាាចរួួបរួួមគ្នាា�ជាាថ្មីី�នឹឹងពន្លឺឺ�នោះ�ះ� ហើ�ើយភពប្រ�សព្វវជាាមួួយគ្នាា� និិងមិិនចាំំ�បាាច់់ស្វែ�ែងរកពន្លឺឺ�
នោះ�ះ�ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងឲ្យយមនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរកពន្លឺឺ�នោះ�ះ� បាានមើ�ើលឃើ�ើញពន្លឺឺ�នោះ�ះ�
ម្ដដងទៀ�ៀត និិងមើ�ើលឃើ�ញ
ើ សិិរីល្អ
ី ដែអ �លខ្ញុំំ��មាាននៅ�ៅស្រុ�ុកអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ផង។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ឲ្យយពួួកគេ�
ឃើ�ញ
ើ ថាា ខ្ញុំំ��បាានចុះះ�មកនៅ�ៅលើ�ើដុំំ�ពពកស នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិជាាយូូរមកហើ�ើយ
ឲ្យយពួួកគេ�ឃើ�ើញដុំំ�ពពកស និិងផ្លែ�ែឈើ�ើជាាចង្កោ�ោ�មច្រើ�ើ�នរាាប់់មិិនអស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនោះ�ះ�
គឺឺឲ្យយពួួកគេ�ឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� គឺឺជាាព្រះ�ះនៃ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ ខ្ញុំំ��នឹឹងឲ្យយពួួកគេ�សម្លឹឹ�ង
ទៅ�ៅឯចៅ�ៅហ្វាា�យសាាសន៍៍យូដាា
ូ ជាាព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�ដែ� �លគេ�ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ជាាយូូរ និិងកាារលេ�ចមក
ដ៏៏ពេ�ញលេ�ញរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លត្រូ�ូវស្ដេ�េចជាាច្រើ�ើ�នអង្គគធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញក្នុុ�ងគ្រ�ប់់យុុគសម័័យ
ទាំំ�ងអស់់។ ខ្ញុំំ��នឹឹងសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ដើ�ើម្បីី�សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹង
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារអស្ចាា�រ្យយ ដោ�ោយបង្ហាា�ញសិិរីល្អ
ី ទាំំ�
អ ងអស់់ ព្រ�មទាំំ�ងស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ��ដល់់
មនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងបង្ហាា�ញព្រះ�ះភក្ត្រ�រ ដែ�លប្រ�កបដោ�ោយសិិរីីល្អអររបស់់ខ្ញុំំ�
ទាំំ�ងស្រុ�ុង នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខមនុុស្សសដែ�លបាានរង់់ចាំំ�ខ្ញុំំ��អស់ជា
់ ាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� គឺឺដល់អស់
់
អ្ននក
់ ដែ�ល
ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ខ្ញុំំ��យាាងមកលើ�ើដុំំ�ពពក ដល់់សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�លបាានទន្ទឹឹ�ងចាំំ�ខ្ញុំំ��យាាង
មកជាាថ្មីី� និិងដល់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់ៗគ្នាា�ដែ�លបៀ�ៀតបៀ�ៀនខ្ញុំំ�� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ដឹឹង
ថាា ខ្ញុំំ��បាានដកសិរីិ ល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំជា
� ាយូូរមកហើ�ើយ និិងបាាននាំំ�យកវាាត្រ�ឡប់់មកទិិសខាាងកើ�ើត
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយសិិរីីល្អអនោះ�ះ�លែ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅស្រុ�ុកយូូដាាទៀ�ៀត។

ដ្បិិ�តគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបាានចូូល

មកដល់់ហើ�ើយ!
ខ្ញុំំ��កំំពុុងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយនៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើត
ក៏៏មាានសូូរផ្គគរលាាន់់គ្រាំ�ំ�ងៗឥតដាាច់់ បណ្ដាា�លឲ្យយជាាតិិសាាសន៍៍ ហើ�ើយនិិងគណៈៈនិិកាាយ
ទាំំ�ងអស់់ញាាប់់ញ័័រ។ គឺឺសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ��នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លបាានដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
មកក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ត្រូ�ូវយកឈ្នះះ� ដោ�ោយព្រោះ��ះ�
សូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� ឲ្យយគេ�ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វទឹឹកហូូរ រួួចចុះះ�ចូូលនឹឹងខ្ញុំំ�� ពីីព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��បាានយក
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សំំឡេ�ងផ្គគរលាាន់់ទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ៖ ថ្លែ�ែងទំំនាាយថាា
ដំំណឹឹងល្អអនៃ�នគរព្រះ�ះ នឹឹងផ្សាាយទៅ�ៅពាាសពេ�ញទាំំ�ងសាាកលលោ�ោក

សិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��ពីីផែ�នដីីមកវិិញជាាយូូរមកហើ�ើយ និិងបាានបញ្ចេ�េញសិិរីីល្អអជាាថ្មីី� នៅ�ៅឯ
ទិិសខាាងកើ�ើត។ តើ�ើនរណាាខ្លះះ�មិិនចង់់ឃើ�ើញសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើនរណាាខ្លះះ�មិិនរង់់ចាំំ�
កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយអន្ទះះ�សាា? តើ�ើនរណាាខ្លះះ�មិិនស្រេ��កឃ្លាា�នចង់ឃើ់ �ញ
ើ
កាារលេ�ចមករបស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើនរណាាខ្លះះ� មិិនប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើន
រណាាខ្លះះ�មិិនអាាចមករកពន្លឺឺ�បាាន? តើ�ើនរណាាខ្លះះ�មើ�ើលមិិនឃើ�ើញភាាពសម្បូូ�រសប្បាាយនៃ�
ទឹឹកដីីកាាណាាន? តើ�ើនរណាាខ្លះះ�មិិនទន្ទឹឹ�ងចាំំ�កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញ នៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ប្រោ��ោស
លោះ�ះ�? តើ�ើនរណាាខ្លះះ�មិិនដែ�លមិិនស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�លមាានព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ?
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� នឹឹងត្រូ�ូវផ្សាាយទៅ�ៅពេ�ញទាំំ�ងផែ�នដីី។ ខ្ញុំំ��បែ�រព្រះ�ះភ័័ក្ដ្រ�ររបស់់ខ្ញុំំ�
ទៅ�ៅរាាស្ត្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយមាានបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតទៅ�ៅកាាន់់ពួួកគេ�។ ខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោក និិងមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល ដូូចផ្គគរលាាន់់សូូរ
សន្ធឹឹ�ក ដែ�លអង្រួ�ួនទាំំ�ងភ្នំំ� និិងទន្លេ�េ។ អំំណឹះះ�តទៅ�ៅ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ខ្ញុំំ�
បាានក្លាា�យជាាកំំណប់់ទ្រ�ព្យយរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ក៏៏ត្រេ�េកអរសប្បាាយនឹឹង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�រ ជះះពន្លឺឺ�ពីីទិិសខាាងកើ�ើតទៅ�ៅដល់់ទិិសខាាងលិិច។
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លមនុុស្សសរាារែែកមិិនចង់់បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ហើ�ើយ
ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា� គេ�ក៏៏រកយល់់មិិនបាានដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�ត្រេ�េកអរសប្បាាយនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
កាាន់់ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗ។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់ៗគ្នាា� ត្រេ�េកអរសប្បាាយ ហើ�ើយសាាទរចំំពោះ�ះ�កាារយាាង
មកដល់់របស់់ខ្ញុំំ� គឺឺប្រៀ��ៀបដូូចជាាទាារកដែ�លទើ�ើបនឹឹងកើ�ើត។ តាាមរយៈៈព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង
របស់់ខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ��នឹឹងនាំំ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�មកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ ហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សសជាាផ្លូូ�វកាារ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��។ ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាាឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់ៗគ្នាា�
មកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្រ្ត�តខ្ញុំំ�� និិងមើ�ើលឃើ�ើញផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�រជះះពន្លឺឺ�ពីីទិិសខាាងកើ�ើត ហើ�ើយ
ឃើ�ញ
ើ ខ្ញុំំ��យាាងចុះះ�មកលើ�ើ «ភ្នំំ�ដើ�ើមអូូលីវី » ដែ�លនៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើត ដោ�ោយសិិរីរុី ង
ុ រឿ�ឿងដែ�ល
ខ្ញុំំ��បាានបញ្ចេ�េញ និិងដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ខ្ញុំំ�។ ពួួកគេ�នឹឹងឃើ�ើញថាា ខ្ញុំំ��
បាានមកដល់់ផែ�នដីីជាាយូូរមកហើ�ើយ ក៏៏មិិនមែ�នជាាកូូនសាាសន៍៍យូូដាាទៀ�ៀតដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាា
ផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�រនៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើត។ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយរស់់ឡើ�ើងវិិញ និិងបាានចាាកចេ�ញ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពីីក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិជាាយូូរមកហើ�ើយ ហើ�ើយក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��ក៏៏លេ�ចមកជាាថ្មីី�
ជាាមួួយនឹឹងសិិរីីល្អអ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស។ ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះដែ�លទទួួលបាានកាារថ្វាា�យបង្គំំ�
ច្រើ�ើ�នសម័័យកាាលរាាប់់មិិនអស់់តាំំ�ងពីីមុុនមក

ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏ជាាទាារកដែ�លពួួកសាាសន៍៍

អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លបាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលជាាច្រើ�ើ�នសម័័យកាាលរាាប់់មិិនអស់់តាំំ�ងពីីមុុនមកដែ�រ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្តាា� ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយសិិរីីល្អអក្នុុ�ងសម័័យ
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ! ចូូរឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ចូល
ូ មកចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កករបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយមើ�ើលឃើ�ើញ
ព្រះ�ះភក្រ្ត�តដ៏៏មាានសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� ស្តាា�ប់់ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� និិងសម្លឹឹ�ងមើ�ើលទៅ�ៅឯស្នាា�
ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ�។ នេះ�ះគឺឺជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ខ្ញុំំ� វាាជាាទីីបញ្ចចប់់ និិង
ជាាចំំណុុចកំំពូូលនៃ�ផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយក៏៏ជាាគោ�ោលបំំណងនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ�� ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់ភាាសាាទទួួលស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ឲ្យយ
មនុុស្សសគ្រ�ប់់ៗគ្នាា�ដាាក់់សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�មកលើ�ើខ្ញុំំ�� ហើ�ើយឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់ៗគ្នាា�ស្ថិិ�ត
ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�!

ភាាពខុុសគ្នា�ដ៏
ា សំ
៏ ខា
ំ ាន់់

រវាាងព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ត
ើ ជាាមនុុស្សស

និិងមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រា�
់ ាស់់បង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណរបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានកំំ ពុុ ង តែ�ស្វែ�ែងរកអស់់ រ យៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ� នឆ្នាំំ��
កាាលដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏បាានប្រើ�ើ�មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នផង
ដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់យុុគសម័័យកាាល។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សម្រា�ាប់់អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ានេះ�ះវិិញ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានរកឃើ�ើញកន្លែ�ែងសម្រា�ាក
ដ៏៏សមគួួរមួួយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ជាាហេ�តុុនាំំ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់ ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រមនុុស្សសផ្សេ�េងៗ
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ សរុុបមក កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចតាាមរយៈៈមនុុស្សស។ អាាចនិិយាាយបាានថាា សម្រា�ាប់់ប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��មកនោះ�ះ�
176

ភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏៏សំំខាាន់់រវាាងព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
និិងមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រា�ាស់់បង្គាា�ប់់

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លឈប់់សោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាាន
អនុុវត្តតបន្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស រហូូតមកដល់់ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាាន
បន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�ន និិងបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់
ដដែ�ល ហើ�ើយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ឲ្យយ
មនុុស្សសបាានឃើ�ើញ ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់គ្មា�នទម្រ�ង់
ា
់មួួយដែ�លពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងផង
ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារនៃ�
កាារនាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ឲ្យយស្គាា�ល់់ពីីភាាពសំំខាាន់់ជាាក់់ស្ដែ�ែងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិត។ ដើ�ើម្បីី�
សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាាន ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�បើ�ើកសម្ដែ�ែងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ភាាពជាាមនុុស្សសពិិតៗ និិងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមពួួកគេ�។ មាានតែ�
ពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកទម្រ�ង់់ជាាមនុុស្សស ដោ�ោយពាាក់់សាាច់់ និិង
ឆ្អឹឹ�ង ហើ�ើយដើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស រួួមដំំណើ�ើរជាាមួួយពួួកគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គេ�
ពេ�លខ្លះះ�បង្ហាា�ញខ្លួួ�ន ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ�ទៀ�ៀតព្រះ�ះអង្គគធ្វើ�ើ�កាារលាាក់់អង្គគទ្រ�ង់់ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សស
អាាចមាានកាារយល់់ដឹឹងកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅអំំពីីទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បន្តតនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអាាចសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។
ក្រោ��ោយពេ�លធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមអស់់ពេ�លមួួយរយៈៈ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចដែ�លត្រូ�ូវ
សម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរួួច ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងត្រូ�ូវចាាកចេ�ញពីីសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយ
ធ្វើ�កា
ើ� ារនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណក្នុុ�ងរូូបភាាពនៃ�សាាច់់ឈាាម ដូូចដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានធ្វើ�ើ�
ក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�កា
ើ� ារមួួយរយៈៈនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយបាានបញ្ចចប់់
គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវសម្រេ�េច។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ហែ�លចងចាំំ�អំំពីីបទគម្ពីី�រនេះ�ះដែ�ល
ដកស្រ�ង់់ចេ�ញពីី «ផ្លូូ�វ ... (៥)»៖ «ទូូលបង្គំំ�នឹឹកចាំំ�អំំពីីព្រះ�ះវរបិិតាានៃ�ទូូលបង្គំំ�ដែ�លមាាន
បន្ទូូ�លមកទូូលបង្គំំ�ថាា 'នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ចូូរស្វះះ�ស្វែ�ែងធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់អ្ននក និិងបំំពេ�ញបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅ។ គ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវខ្វវល់់នោះ�ះ�ទេ�។'» តើ�ើអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញអ្វីី�ខ្លះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងបទគម្ពីី�រនេះ�ះ? នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមកកាាន់់ផែ�នដីី ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�តែ�កិិច្ចចកាារណាាដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងមក ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់តែ�ប្រ�
់
កាាសព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
នៅ�ៅទូូទាំំ�ងទឹឹកដីី ដើ�ើម្បីី�ថ្លែ�ែងព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយផ្សេ�េងៗ និិង
ចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពផ្សេ�េងៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់យកកាារផ្គគត់់ផ្គគត់់តម្រូ�ូវកាាររបស់់មនុុស្សស និិងកាារ
បង្រៀ��ៀនមនុុស្សសជាាគោ�ោលដៅ�ៅ និិងជាាគោ�ោលកាារណ៍៍កាារងាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិន
ខ្វវល់់ជាាមួួយកិិច្ចចកាារផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដូូចជាាទំំនាាក់់ទំំនងអន្តតរបុុគ្គគល ឬសេ�ចក្តីី�លម្អិិ�តនៃ�ជីីវិិត
របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ព័័ន្ធធកិិច្ចចចម្បបងរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាកាារប្រ�កាាសព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ជំំនួួសឲ្យយ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�បំំពេ�ញដល់់តម្រូ�ូវកាារនៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស និិងប្រ�កាាសនូូវ
សេ�ចក្តីី�ពិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានពាាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ គឺឺអាាច
និិយាាយបាានថាា ទ្រ�ង់់មិិនចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសទេ�ទេ�។ មនុុស្សសមិិន
អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនពាាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស។
ប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��ដោ�ោយចាាប់់តាំំ�ងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមកផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�នូូវកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគតែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�វាាតាាមរយៈៈមនុុស្សស។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះមិិនអាាច
ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកដូូចជាាព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សស
ដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រា�ាស់់បង្គាា�ប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅគ្រា�ាដដែ�លនោះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន អាាចមាានបន្ទូូ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះ ដោ�ោយ
ប្រ�កាាសអំំពីីព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង

និិងកាារធ្វើ�ើ�កាារជំំនួួសឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រា�ាស់់បង្គាា�ប់់នៅ�ៅទូូទាំំ�ងយុុគសម័័យកាាល

អស់់អ្ននកដែ�ល

គឺឺដូូចជាាឧទាាហរណ៍៍នៃ�

ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបកាាយខាាងសាាច់់ឈាាម
ដូូច្នេះ�ះ�ដែ�រ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពួួកគេ�មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅ? ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នាាពេ�លបច្ចុុ� ប្បបន្នន ក៏៏ ជាាព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណរបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លកំំ ពុុ ង ធ្វើ�ើ� កាារ
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមផងដែ�រ ហើ�ើយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមផងដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងពីីរក៏៏ត្រូ�ូវ
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ភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏៏សំំខាាន់់រវាាងព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
និិងមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រា�ាស់់បង្គាា�ប់់

បាានហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផងដែ�រ។ តើ�ើវាាមាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ?
មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រា�ាស់់បង្គាា�ប់់នៅ�ៅទូូទាំំ�ងយុុគសម័័យកាាល សុុទ្ធធតែ�មាាន
សមត្ថថភាាពចេះ�ះគិិត និិងត្រិះ�ះ�រិះ��ពិិចាារណាាតាាមធម្មមតាា។ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�បាានយល់់អំំពីី
គោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់មនុុស្សស។ ពួួកគេ�មាានគំំនិត
ិ ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយក៏៏
មាានអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមនុុស្សសសាាមញ្ញញគួួរតែ�មាានផងដែ�រ។ ពួួកគេ�ភាាគច្រើ�ើ�នមាាន
នូូវទេ�ពកោ�ោសល្យយ និិងបញ្ញាា�វាាងវៃៃអស្ចាា�រ្យយ។ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់នូូវទេ�ពកោ�ោសល្យយរបស់់គេ� ដែ�លជាាព្រះ�ះ
អំំណោ�ោយទាានដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានឲ្យយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ទេ�ពកោ�ោសល្យយរបស់់គេ� ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ចំំណុុចខ្លាំំ��ងរបស់់គេ� ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នមាាននូ
ិ
វូ គំំនិត
ិ ឬយោ�ោបល់់នោះ�ះ�ទេ� ដោ�ោយមិិនមាានលាាយឡំំ
នូូវចេ�តនាារបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងខ្វះះ�នូូវអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសសាាមញ្ញញមាានទៀ�ៀតផង។
គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា ទ្រ�ង់់មិិនធ្លាា�ប់់ស្គាា�ល់់គោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�របស់់មនុុស្សស
ឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននយាាង
មកកាាន់់ផែ�នដីី។ កិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនមាានលាាយឡំំជាាមួួយចេ�តនាា ឬ
គំំនិត
ិ របស់់មនុុស្សសទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាកាារស្ដែ�ែងចេ�ញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់អំពី
ំ ចេ�តនាា
ី
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ជំំនួួសឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះមាានន័័យថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
មាានបន្ទូូ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ និិងមាានន័័យថាា ភាាពជាាព្រះ�ះធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយគ្មាា�ន
លាាយឡំំជាាមួួយចេ�តនាារបស់់មនុុស្សស សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ចនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសតំំណាាងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នូវូ ភាាពជាាព្រះ�ះ ដោ�ោយគ្មាា�នគំនិ
ំ ត
ិ ឬយោ�ោបល់់
របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មា�ន
ា កាារយល់់ដឹឹងអំំពីីគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់
មនុុស្សសផងដែ�រ។ បើ�ើសិិនជាាមាានតែ�ភាាពជាាព្រះ�ះជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ (មាានន័័យថាា បើ�ើសិិនជាា
មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ) នោះ�ះ�វាានឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាង
មកកាាន់់ផែ�នដីី ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�មាានមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមតូូចដែ�លទ្រ�ង់់អាាចត្រា�ាស់់បង្គាា�ប់់ ដើ�ើម្បីី�
179

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សស ទន្ទឹឹ�មជាាមួួយកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាា
ព្រះ�ះ។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ដល់់កិិច្ចចកាារជាាព្រះ�ះ
របស់់ទ្រ�ង់់។ បើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� វាានឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់បាានឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាលក្ខខណៈៈនៃ�កាារធ្វើ�ើ�កាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងពួួកសិិស្សសរបស់់
ទ្រ�ង់់។ ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់គង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានលុុបបំំបាាត់់ចោ�ោល
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ចាាស់់ៗ ហើ�ើយបង្កើ�ើ�តនូវូ បទបញ្ញញត្តិិ�ថ្មីី�ៗ។ ទ្រ�ង់់ក៏មាានបន្ទូូ
៏
ល
� ជាាច្រើ�ើ�នផងដែ�រ។
គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះ។ ឯមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដូូចជាា ពេ�ត្រុ�ុស ប៉ុុ�ល និិងយ៉ូូ�ហាាន សុុទ្ធធតែ�សង់់កិិច្ចចកាារជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់របស់់ពួួកគេ�ពីីលើ�ើ
គ្រឹះ�ះ�នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនោះ�ះ� ដោ�ោយបង្ហាា�ញនូូវទីីចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
នៃ�យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ទ្រ�ង់់បាាននាំំ�មកនូូវយុុគសម័័យមួួយថ្មីី� លុុបបំំបាាត់់អ្វីី�
ដែ�លចាាស់់ ហើ�ើយក៏៏សម្រេ�េចតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចែ�ងថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាដើ�ើមដំំបូូង
និិងជាាទីីបញ្ចចប់់»។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅពីីលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�
កិិច្ចចកាារដែ�លមកពីីព្រះ�ះ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានបន្ទូូ�លគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវមាានបន្ទូូ�ល និិងបាានបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីរួួចហើ�ើយ ទ្រ�ង់់
ក៏៏បាានចាាកចេ�ញពីីមនុុស្សស។ ក្រោ��ោយមក មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ធ្វើ�កា
ើ� ារស្រ�បតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍
ដែ�លបាានបង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងបាានអនុុវត្តតស្រ�បទៅ�ៅតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិត
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ�ល។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះបាានធ្វើ�ើ�កាារសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។
ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វធ្វើ�ើ�កាារនេះ�ះតែ�អង្គគទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ទោះ�ះ�បីីទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា
ក៏៏មនុុស្សសគ្មាា�នផ្លូូ�វនឹឹងយល់់អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ដែ�រ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះ ហើ�ើយអាាចមាានបន្ទូូ�លនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយទ្រ�ង់់
មិិនអាាចពន្យយល់់ដល់់ចំំណុុចមួួយដែ�លមនុុស្សសសាាមញ្ញញអាាចយល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
បាានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាាទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវមាានពួួកសាាវ័័ក និិងពួួកហោ�ោរាា ដែ�លបាាន
មកតាាមក្រោ��ោយទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ជួួយបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះជាាគោ�ោល
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កាារណ៍៍អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយ
ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�មាានបន្ទូូ�ល និិងធ្វើ�ើ�កាារឲ្យយសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនៃ�
ភាាពជាាព្រះ�ះ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់មនុុស្សសពីីរបីីនាាក់់ ឬប្រ�ហែ�លច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដែ�ល
ជាាមនុុ ស្សសដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័ យ របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�បំំ ពេ�ញបន្ថែ�ែមដល់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់។
់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រា�ាស់
់
បង្គា
់ ា�ប់ម
់ នុុស្សសដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគង្វាា�ល និិងកាារផ្ដដល់់ទឹឹកនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួក
ជ្រើ�ើ�សតាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចយល់់អំំពីីតថភាាពនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានយាាងមកក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�
តែ�កិិច្ចចកាារនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះ ហើ�ើយគ្មាា�នមនុុស្សសដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់
ធ្វើ�ើ�កាាររួួមជាាមួួយទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពយល់់អំំពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬផ្សាារភ្ជាា�ប់់ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�
ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់មនុុស្សសសាាមញ្ញញ
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កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដែ�លជាាមើ�ើលថែ� និិងឃ្វាា�លដល់់ពួួកជំំនុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកម្រិ�ិតនៃ�កាារយល់់
ដឹឹងរបស់់មនុុស្សសអាាចស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ឃើ�ើញ ហើ�ើយខួួរក្បាាលរបស់់គេ�អាាចយល់់បាាន។
នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមតូូច ដែ�លស្រ�បតាាម
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី� «បកស្រា�ាយ» កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះ
របស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចយល់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែភាាសាា
របស់់ព្រះ�ះឲ្យយក្លាា�យជាាភាាសាារបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចស្វែ�ែងយល់់ និិងយល់់ដឹឹង
ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាាន។ បើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
យល់់ភាាសាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះ គឺឺជាាចំំនួួនមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមតូូច ហើ�ើយសមត្ថថភាាពរបស់់មនុុស្សសក្នុុ�ងកាារយល់់
ភាាសាារបស់់ព្រះ�ះ ក៏៏នៅ�ៅខ្សោ�ោ�យទៀ�ៀត។ នោះ�ះ�ជាាហេ�តុុផលដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
វិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�កា
ើ� ារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បើ�ើ
មាានតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះ នោះ�ះ�វាានឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសអាាចដឹឹង ឬផ្សាារភ្ជាា�ប់់ជាាមួួយនឹឹង
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�យ
ើ ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសមិិនយល់់ភាាសាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �យ
ើ ។
មនុុស្សសអាាចយល់់ភាាសាានេះ�ះបាាន លុះះ�ត្រា�ាតែ�តាាមរយៈៈភ្នាា�ក់់ងាារនៃ�មនុុស្សសដែ�លស្រ�បតាាម
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លធ្វើ�ើកា
� ារបកស្រា�ាយបញ្ជាា�ក់ពី
់ ព្រះី �ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់។
់
យ៉ាា�ងណាាមិិញ បើ�ើមាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សស វាាអាាចបន្តត
នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ សាាមញ្ញញរបស់់មនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមិិនអាាចបំំផ្លា�ស់
ា បំ
់ ប្រែំ �ែនិិស្ស័័�យរបស់់
មនុុស្សសបាានឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចមាានទីីចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ថ្មីី�ទេ� ហើ�ើយវាានឹឹង
មាានតែ�របៀ�ៀបចាាស់់ៗដដែ�លៗ គួួរឲ្យយធុុញទ្រា�ាន់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ �។ មាានតែ�តាាមរយៈៈភ្នាា�ក់់ងាារនៃ�
ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដែ�លមាានបន្ទូូ�លនូវូ អ្វីីៗ
� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លត្រូ�ូវថ្លែ�ង
ែ និិងធ្វើ��ើ
អ្វីីៗ
� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ��ើ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
ក្រោ��ោយមក មនុុស្សសធ្វើ�កា
�ើ ារ និិងដកពិិសោ�ោធន៍៍ ស្រ�បតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
�ះ � ទើ�ើប
និិស្ស័័�យរបស់់ពួកគេ
ួ �នឹឹងអាាចផ្លាា�ស់ប្រែ់ �ែ និិងអាាចហូូរទៅ�ៅតាាមពេ�លវេេលាា។ ព្រះ�ះអង្គគដែ�ល
ធ្វើ��កា
ើ ារនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះ តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចំំណែ�កឯអ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
ភាាពជាាមនុុស្សស គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រា�ាស់
់
បង្គា
់ �ប់
ា ។
់ គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា ព្រះ�ះ
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងពីីមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានត្រា�ាស់់បង្គា�ប់
ា ។
់ ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះ ខណៈៈ
មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រា�ាស់់បង្គា�ប់
ា ់ មិិនអាាចធ្វើ��ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។
នៅ�ៅដើ�ើមដំំបូង
ូ នៃ�យុុគសម័យ
័ នីីមួយ
ួ ៗ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានបន្ទូូ
់
លដោ
� �ោយ
ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើងនូូវយុុគសម័យ
័ ថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�នាំំ�មនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទីីចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� មួួយថ្មីី�។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូលចប់
�
ហើ�ើ
់ យ កាារនេះ�ះជាាសញ្ញាា�បញ្ជាា�ក់ថា
់ ា កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះក៏៏ត្រូ�វូ បាានបញ្ចចប់់ផងដែ�រ។ ក្រោ��ោយមក មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ដែ�លដើ�រើ តាាមបុុគ្គគលដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានប្រើ
់
�ើ�ប្រា�ាស់់ ក៏៏ទទួលបាានបទពិ
ួ
សោ�ោធជី
ិ
វិី ត
ិ របស់់
គេ�ផងដែ�រ។ ដូូចគ្នាា�ផងដែ�រ កាារនេះ�ះក៏៏ជាាដំំណាាក់់កាាលមួួយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នាំ
់ ំ�មនុុស្សស
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ថ្មីី� និិងប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសនូូវទីីចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ថ្មីី�ផងដែ�រ ដ្បិិ�តនេះ�ះជាាពេ�ល
មួួយដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមត្រូ�ូវបាានបិិទបញ្ចចប់។
់
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ភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏៏សំំខាាន់់រវាាងព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនយាាងមកផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់
ទៅ�ៅជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនោះ�ះ�
ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់យាាងមក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លចេ�ញពីីភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ មិិនដូូចជាា
អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសស្រ�មៃ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបាានដាាក់់និិយមន័័យពាាក្យយ «ភាាពជាាមនុុស្សស
សាាមញ្ញញ» ថាាជាាកាារមាានប្រ�ពន្ធធ ឬប្ដីី� និិងមាានកូូនប្រុ�ុសកូូនស្រី�ី។ នេះ�ះគឺឺជាាភស្តុុ�តាាង
ដែ�លបង្ហាា�ញថាា មនុុស្សសម្នាា�ក់់ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
ទតឃើ�ើញបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ទតឃើ�ើញភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ជាាកាារមាានគំំនិិត
ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ជាាកាារមាានជីីវិិតជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយនិិងជាាកាារកើ�ើតចេ�ញពីី
មនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ភាាពសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនរួួមបញ្ចូូ�លកាារមាានប្រ�ពន្ធធ ឬប្ដីី� និិង
កាារមាានកូូន ដោ�ោយស្រ�បទៅ�ៅតាាមរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសនិិយាាយអំំពីីភាាពសាាមញ្ញញនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លអំំពីីភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនេះ�ះ
គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសចាាត់់ទុុកថាានៅ�ៅខ្វះះ�ភាាពជាាមនុុស្សសនៅ�ៅឡើ�ើយ សឹឹងតែ�ខ្វះះ�នូូវអាារម្មមណ៍៍
និិងហាាក់់ដូូចជាាគ្មាា�នតម្រូ�ូវកាារខាាងសាាច់់ឈាាម ដូូចជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លមាានសំំបកក្រៅ��ៅ
ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិងយករូូបរាាងជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងសាារជាាតិិទ្រ�ង់់វិិញ
គ្មាា�នសោះ�ះ�ឡើ�ើយនូូវអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសសាាមញ្ញញគួួរតែ�មាាន។ ចេ�ញពីីទស្សសនៈៈនេះ�ះ មនុុស្សស
មើ�ើលឃើ�ើញថាា សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមិិនមាានភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុង
នៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្រា�ាន់់តែ�មាាននូូវផ្នែ�ែកមួួយនៃ�អ្វីី�ៗដែ�លមនុុស្សស
គួួរតែ�មាានប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ដល់់ជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់មនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិងទ្រ�ទ្រ�ង់់
ដល់់អំំណាាចនៃ�កាារត្រិះ�ះ�រិះ��ពិិចាារណាារបស់់មនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះ
គ្មាា�នពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសចាាត់់ទុុកជាាភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ វាា
ជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសគួួរតែ�មាាន។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�
បន្តតនិិយាាយថាា ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសអាាចមាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញបាាន
លុះះ�ត្រា�ាតែ�ទ្រ�ង់់មាានប្រ�ពន្ធធ មាានកូូនប្រុ�ុសស្រី�ី និិងមាានក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ ហើ�ើយបើ�ើទ្រ�ង់់គ្មា�ន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្វីី�ៗទាំំ�ងនេះ�ះទេ� ពួួកគេ�និិយាាយថាា ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ចង់់សួួរ
អ្ននកថាា «តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានប្រ�ពន្ធធទេ�? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចមាានប្ដីី�ទេ�? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អាាចមាានកូូនដែ�រឬទេ�?» តើ�ើទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នជាាជំំនឿ�ឿខុុសឆ្គគងទេ�ឬអីី? ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមិិនអាាចយាាងចេ�ញពីីក្រ�ហែ�ងថ្មម ឬធ្លាា�ក់់ចុះះ�ពីីលើ�ើមេ�ឃទេ�។ ទ្រ�ង់់
អាាចប្រ�សូូតមក ចូូលក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារមនុុស្សសសាាមញ្ញញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នោះ�ះ�ជាាហេ�តុុផលដែ�ល
ទ្រ�ង់់មាានឪពុុកម្ដាា�យ និិងប្អូូ�នស្រី�ីៗ។ នេះ�ះជាាចំំណុុចដែ�លភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់
ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសគួួរតែ�មាាន។ ហើ�ើយនេះ�ះ ជាាករណីីរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់មាានឪពុុកម្ដាា�យ ប្អូូ�នស្រី�ី និិងប្អូូ�នប្រុ�ុស ហើ�ើយអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាភាាព
សាាមញ្ញញ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ បើ�ើទ្រ�ង់់មាានប្រ�ពន្ធធ និិងកូូនប្រុ�ុសស្រី�ី នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនមាានភាាពជាា
មនុុស្សសសាាមញ្ញញដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានគោ�ោលបំំណងសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស ឲ្យយមាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើបែ�បនេះ�ះមែ�ន នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារជំំនួួសឲ្យយ
ភាាពជាាព្រះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ជាាក់់ស្ដែ�ែង ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់គ្មាា�នប្រ�ពន្ធធ ឬកូូន ហើ�ើយ
កើ�ើតចេ�ញពីីមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ចូូលក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារសាាមញ្ញញ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�
ភាាពជាាព្រះ�ះបាាន។ ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់កា
់ ារនេះ�ះឲ្យយកាាន់់តែ�ច្បាាស់់ អ្វីីដែ� �លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចាាត់
់
ទុ
់ ក
ុ ជាា
មនុុស្សសសាាមញ្ញញ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លកើ�ើតចូូលក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារសាាមញ្ញញមួួយ។ មាានតែ�មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមាានគុុណសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យ
ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត បើ�ើមនុុស្សសមាានប្រ�ពន្ធធ កូូន ឬប្ដីី� មនុុស្សសនោះ�ះ�នឹឹងមិិនអាាចធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារនៃ�ព្រះ�ះបាាន
ឡើ�យ
ើ ព្រោះ��ះ�ថាាពួួកគេ�នឹឹងមាានតែ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញដែ�លមនុុស្សសទាាមទាារ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមែ�ន
មែ�នជាាភាាពជាានៃ�មនុុស្សសសាាមញ្ញញដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាាមទាារនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារនោះ�ះ�ត្រូ�ូវ
បាានតម្រូ�ូវទុុកដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្វីីដែ� �លមនុុស្សសយល់់ ជាារឿ�ឿយៗ គឺឺមាានលក្ខណៈ
ខ ៈ
ខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះ មាាននូូវរឿ�ឿង
ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លផ្ទុុ�យ និិងខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងពីីសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស។ អាាចនិិយាាយបាាន
ថាា ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះ ផ្សំំ�ឡើ�ើងទាំំ�ងស្រុ�ុងចេ�ញពីីភាាពជាា
ព្រះ�ះកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយមាានភាាពជាាមនុុស្សសដើ�ើរតួួជំំនួួយ។ ដោ�ោយសាារតែ�
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ភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏៏សំំខាាន់់រវាាងព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
និិងមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រា�ាស់់បង្គាា�ប់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យាា
់ ងមកផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់ ជាាជាាងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយ
មនុុស្សសលូូកដៃ�ធ្វើ�ើ�វាា នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
(នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសសាាមញ្ញញមិិនពេ�ញលេ�ញ) ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសជាាតិិនូូវយុុគសម័័យមួួយ
ថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�ប្រា�ាប់់ដល់់មនុុស្សសជាាតិិអំំពីីជំំហាានបន្ទាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�
សុំំ�ឲ្យយមនុុស្សសអនុុវត្តតតាាមមាាគ៌ាា�ដែ�លបាានពណ៌៌នាានៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ជាារួួម
មក នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ទ្រ�ង់់រៀ�ៀបនឹឹងចាាកចេ�ញពីី
មនុុស្សសជាាតិិ លែ�ងគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញទៀ�ៀតហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់ចាាកចេ�ញពីីមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មផ្នែ�ែកមួួយទៀ�ៀតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់។ បន្ទាា�ប់់មក ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់មនុុស្សស ដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បន្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ង
ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់គេ�។
ព្រះ�ះដែ�លយកកំំ ណើ�ើត ជាាមនុុ ស្សសមិិ ន អាាចបន្តតនៅ�ៅជាាមួួ យ មនុុ ស្សសជាារៀ�ៀងរហូូ ត
ឡើ�ើយ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�។ ទ្រ�ង់់មិិន
អាាចជាាប់់ជំំពាាក់់ជាាមួួយសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�លះះបង់់សាាច់់ឈាាមចោ�ោល
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�

ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបភាាព

ជាាសាាច់់ឈាាមក៏៏ដោ�ោយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមកផែ�នដីី ទ្រ�ង់់មិិនរង់់ចាំំ�
រហូូតដល់់ទ្រ�ង់់បាានដល់់ទម្រ�ង់់មួួយដែ�លមនុុស្សសសាាមញ្ញញគួួរតែ�មាានមុុនពេ�លកាារសុុគត
និិងកាារចាាកចេ�ញពីីមនុុស្សសជាាតិិនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មិិនថាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់មាានវ័័យ
ប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�
យាាងចាាកចេ�ញពីីមនុុស្សស។ សម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់ វាាគ្មាា�នឡើ�ើយកាារមាានវ័័យចាាស់់នោះ�ះ� ទ្រ�ង់់
មិិនបាានរាាប់់ចំំនួួនថ្ងៃ�ៃរបស់់ទ្រ�ង់់ ស្រ�បតាាមអាាយុុកាាលរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
ទ្រ�ង់់បញ្ចចប់់ព្រះ�ះជន្មមរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ស្រ�បតាាមជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់។ ប្រ�ហែ�លមាានមនុុស្សសខ្លះះ�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា កាារដែ�លយាាងចូូលក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បែ�បនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�មាានព្រះ�ះជន្មមដល់់កម្រិ�ិតមួួយ ត្រូ�ូវតែ�ធំំធាាត់់ឡើ�ើងរហូូតដល់់
ពេ�ញវ័័យ ចូូលដល់់វ័័យចំំណាាស់់ ហើ�ើយចាាកចេ�ញទៅ�ៅនៅ�ៅពេ�លដែ�លរូូបកាាយនោះ�ះ�
លែ�ងដំំណើ�ើរកាារប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះជាាកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនធ្វើ�ើ�កាារបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់យាាងចូូលក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់
គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនរស់់នៅ�ៅតាាមបែ�បជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ដែ�លកើ�ើតមក
មាានឪពុុកម្ដាា�យ ធំំធាាត់់ឡើ�ើង បង្កើ�ើ�តជាាគ្រួ�ួសាារ និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារ មាានកូូន និិង
ចិិញ្ចឹឹ�មកូូន ឬមាានបទពិិសោ�ោធនូូវកាារឡើ�ើងចុះះ�នៃ�ជីីវិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាា
សកម្មមភាាពរបស់់មនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមកផែ�នដីី នេះ�ះ
ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លពាាក់់រូូបកាាយជាាសាាច់់ឈាាម

យាាងចូូលក្នុុ�ង

សាាច់់ឈាាម ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនរស់់នៅ�ៅជីីវិិតតាាមបែ�បមនុុស្សសសាាមញ្ញញឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់
គ្រា�ាន់់តែ�យាាងមក ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចផ្នែ�ែកមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ��។
បន្ទាា�ប់់ពីីនេះ�ះ ទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវចាាកចេ�ញពីីមនុុស្សសជាាតិិ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងចូូលទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
ខាាងសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ� បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ នៅ�ៅពេ�លកំំណត់់មួួយ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានតម្រូ�ូវទុុកជាាមុុន ភាាពជាាព្រះ�ះត្រូ�ូវបន្តតធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់វិិញ។
ក្រោ��ោយពេ�លធ្វើ�ើគ្រ� �ប់់កិច្ចច
ិ កាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ� និិងបញ្ចចប់់ព័ន្ធ
័ កិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់បាានទាំំ�
់
ងស្រុ�ុង
ហើ�ើយ ទើ�ើបកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះត្រូ�ូវបាាន
បញ្ចចប់់ ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាចំំណុុចដែ�លព្រះ�ះជន្មមរបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ត្រូ�ូវ
បាានបញ្ចចប់់ផងដែ�រ មិិនថាារូូបកាាយខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់បាានរស់់នៅ�ៅដល់់អាាយុុ
កាាលយូូរប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា មិិនថាារូូបកាាយខាាងសាាច់់ឈាាម
ចូូលដល់ដំ
់ ណា
ំ ាក់់កាាលអ្វីីនៃ� �ជីីវិត
ិ មិិនថាាវាារស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីបាានយូរូ ប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចព្រះ�ះទ័័យ ដោ�ោយកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ វាាគ្មាា�ន
ទាាក់់ទងជាាមួួយនឹឹងអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសចាាត់់ទុុកថាាជាាភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ចូូរយកព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាឧទាាហរណ៍៍ទៅ�ៅចុះះ�។ ទ្រ�ង់់បាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរយៈៈពេ�ល
186

ភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏៏សំំខាាន់់រវាាងព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
និិងមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រា�ាស់់បង្គាា�ប់់

សាាមសិិបបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ�។ ទាាក់់ទងនឹឹងអាាយុុកាាលនៃ�រូូបកាាយជាាមនុុស្សស ទ្រ�ង់់មិិនគួួរសុុគត
នៅ�ៅវ័័យនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនគួួរលាាចាាកលោ�ោកទៅ�ៅបែ�បនេះ�ះនោះ�ះ�ដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារ
នេះ�ះមិិនប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ត្រូ�
់ វូ បាាន
បញ្ចចប់់ នៅ�ៅចំំណុុចដែ�លរូូបកាាយត្រូ�ូវបាានដកបាាត់់ទៅ�ៅ គឺឺបាាត់់រួួមជាាមួួយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
តែ�ម្ដដង។ នេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ បើ�ើ
និិយាាយឲ្យយចំំ ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិនមាានភាាព
សំំខាាន់់ជាាចម្បបងឡើ�ើយ។ សូូមបញ្ជាា�ក់់ម្ដដងទៀ�ៀតថាា ទ្រ�ង់់យាាងមកផែ�នដីី មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�
រស់់នៅ�ៅជីីវិិតជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ជាាដំំបូូង ទ្រ�ង់់មិិនបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជីីវិិត
ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�សូូតចូូលក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារមនុុស្សសសាាមញ្ញញភ្លាា�ម ទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបាាន
ភ្លាា�ម ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះនេះ�ះ ជាាកិិច្ចចកាារមួួយដែ�លមិិនប្រ�ឡាាក់់ប្រ�ឡូូកជាាមួួយចេ�តនាា
របស់់មនុុស្សស មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារខាាងសាាច់់ឈាាម មិិនស្រ�បតាាមផ្លូូ�វនៃ�សង្គគម ឬមិិន
ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគំំនិិត ឬសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វាា
មិិនពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងទស្សសនវិិជ្ជាា�នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
ដែ�លព្រះ�ះយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមាានគោ�ោលបំំណងចង់់ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាភាាពសំំខាាន់់
ជាាក់់ស្ដែ�ែងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងចូូល
ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមជាាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េចនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់ឆ្លលងកាាត់់ដំំណើ�ើរកាារមិិនសំំខាាន់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយ
សម្រា�ាប់់បទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សសសាាមញ្ញញ ទ្រ�ង់់មិិនមាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�ល
ព្រះ�ះយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�

មិិនរួួមបញ្ចូូ�លបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សសសាាមញ្ញញ

នោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងចូូលក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាារ
សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀត
គ្មាា�នពាាក់់ព័ន្ធ
័ ជា
ធ ាមួួយទ្រ�ង់់ឡើ�យ
ើ ។ ទ្រ�ង់់មិនចាំំ�បាាច់
ិ
ឆ្លល
់ ងកាាត់់ដំណើ�ើ
ំ
រកាារជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិន
សំំខាាន់់នោះ�ះ�ទេ�។ ពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�ភាាពសំំខាាន់់នៃ�កាារ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ផងដែ�រ។ កាារបញ្ចចប់់ដំំណាាក់់កាាល
នេះ�ះ មាានន័័យថាា កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមបាានបិិទបញ្ចចប់់ ហើ�ើយ
ព័័ន្ធធកិិច្ចចនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានបញ្ចចប់់ផងដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់មិិនអាាចបន្តតធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមជាារៀ�ៀងរហូូតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�បន្តតទៅ�ៅកាាន់់កន្លែ�ែងមួួយទៀ�ៀត
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារ ជាាកន្លែ�ែងមួួយនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅសាាច់់ឈាាម។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់អាាចត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ និិងរីីកចម្រើ�ើ�នបាានលទ្ធធផលកាាន់់តែ�
ខ្លាំំ��ង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារស្រ�បតាាមផែ�នកាារដើ�ើមរបស់់ទ្រ�ង់់។ កិិច្ចចកាារអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ� និិងកិិច្ចចកាារអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបដឹឹងយ៉ាា�ងច្បាាស់់តែ�ម្ដដង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗឲ្យយដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វមួួយដែ�លទ្រ�ង់់បាានតម្រូ�ូវទុុករួួចជាាស្រេ��ច។ គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ អាាចរួួចផុុតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គឺឺមាានតែ�មនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាមកាារដឹឹកនាំំ�នៃ�
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ�� ទើ�ើបគេ�អាាចចូូលសម្រា�ាកបាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារ
បន្ទាា�ប់់ វាាអាាចនឹឹងគ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមាានបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�
មនុុស្សសទៀ�ៀតឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាាចជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៅ�ៅក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាាក់់ស្ដែ�ែង ធ្វើ�កា
ើ� ារដឹឹកនាំំ�ជីីវិត
ិ
របស់់មនុុស្សសវិិញម្ដដង។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចប៉ះះ�ពាាល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ង
ច្បាាស់់ សម្លឹឹ�ងទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងយល់់កាាន់់តែ�ច្បាាស់់អំពី
ំ កា
ី ារពិិតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តម្រូ�ូវទុុក ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិត។ នេះ�ះគឺឺជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានគោ�ោលបំំណងចង់់សម្រេ�េច និិងជាាអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានគ្រោ��ោង
ទុុកជាាយូូរឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។ ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�មើ�ើលឃើ�ើញផ្លូូ�វដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ដើ�ើរហើ�ើយ!
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មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
ពោ�ោលគឺឺកាារប្រ�ណិិប័័តន៍៍តាាមពិិធីីសាាសនាា មិិនមែ�នជាាជំំនឿ�ឿទេ�

មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង

នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ ពោ�ោលគឺឺកាារប្រ�ណិិប័តន៍
័ តា
៍ ាម
ពិិធីសា
ី ាសនាា មិិនមែ�នជាាជំំនឿ�ឿទេ�

តើ�ើអ្ននកប្រ�ណិិប័័តន៍៍តាាមទំំនៀ�ៀមសាាសនាាចំំនួួនប៉ុុ�ន្មាា�ន? តើ�ើប៉ុុ�ន្មាា�នលើ�ើកហើ�ើយ ដែ�ល
អ្ននកបាានបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វរបស់់ខ្លួួ�ន
ឯង? តើ�ើប៉ុុ�ន្មាា�នលើ�ើកមកហើ�ើយ ដែ�លអ្ននកអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយ
ព្រោះ��ះ�តែ�អ្ននកពិិតជាាគិិតពិិចាារណាាពីីបន្ទុុ�ករបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយព្យាាយាាមបំំពេ�ញតាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះអង្គគ? អ្ននកគួួរយល់់នូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្មាា�ស់់ ហើ�ើយអនុុវត្តតទៅ�ៅ
តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ចូូរមាានគោ�ោលកាារណ៍៍ចំំពោះ�ះ�គ្រ�ប់់សកម្មមភាាព និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់
អ្ននក ទោះ�ះ�គោ�ោលកាារណ៍៍នេះ�ះមិិនមែ�នសំំដៅ�ៅលើ�ើកាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមច្បាាប់់ទម្លាា�ប់់ ឬធ្វើ�ើ�អ្វីី�
មួួយដោ�ោយទើ�ើសទាាល់់ ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញឲ្យយគេ�ឃើ�ើញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាសំំដៅ�ៅលើ�ើ
កាារអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងរស់់នៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�
កាារអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ សកម្មមភាាព
ទាំំ�ងឡាាយណ ដែ�លផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនមែ�នជាាច្បាាប់់ទម្លាា�ប់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ជាាកាារអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនចូូលចិិត្តតទាាក់់ទាាញចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍
មកលើ�ើខ្លួួ�នឯង។ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់ខ្លួួ�ន ពួួកគេ�ប្រ�ហែ�លជាានិិយាាយ
ថាាខ្លួួ�នជំំពាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្រោ��ោយខ្ននងអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ� ពួួកគេ�មិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�
ពិិតទេ� ហើ�ើយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះ។ តើ�ើកាារទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នជាាពួួកផាារិិស៊ីី� ដែ�ល
កាាន់់សាាសនាាទេ�មែ�នទេ�? មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លពិិតជាាស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�ន ហើ�ើយ
មាាននូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត គេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបញ្ចេ�េញឫក
ពាារបែ�បនេះ�ះទេ�។ បុុគ្គគលបែ�បនេះ�ះសុុខចិិត្តតអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិត នៅ�ៅពេ�លមាានស្ថាា�នកាារណ៍៍
កើ�ើតឡើ�ើង ហើ�ើយមិិនស្រ�ដីី ឬប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទង្វើ�ើ�ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមនសិិកាាររបស់់គេ�ឡើ�ើយ។
បុុគ្គគលបែ�បនេះ�ះបង្ហាា�ញនូូវប្រា�ាជ្ញាា� នៅ�ៅពេ�លដែ�លបញ្ហាា�កើ�ើតមាានឡើ�ើង ហើ�ើយមាានគោ�ោល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាារណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ខ្លួួន
� មិិនថាាមាានស្ថាា�នកាារណ៍៍អ្វីក៏
ី� ដោ៏ �ោយ។ បុុគ្គគលបែ�បនេះ�ះ
អាាចផ្ដដល់់នូូវកាារបម្រើ�ើ�យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ ជាាញឹឹកញាាប់់ មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួួននិិយាាយ
បាានត្រឹ�ឹមតែ�បបូូរមាាត់់ អំំពីីកាារដែ�លគេ�ជំំពាាក់់គុុណព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ចំំណាាយពេ�ល
ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គេ�ដោ�ោយបង្ហាា�ញទឹឹកមុុខខ្វវល់់ខ្វាា�យ បង្ហាា�ញឥរិិយាាបថថាា ខ្លួួ�នដូូចជាារងកាារ
ប៉ះះ�ពាាល់់ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ពុុតគួួរឲ្យយអាាណិិត។ ពិិតជាាគួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មណាាស់់! ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
សួួរគេ�ថាា «តើ�ើអ្ននកអាាចប្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��បាានទេ�ថាា អ្ននកជំំពាាក់់គុុណព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងណាាដែ�រ?»
នោះ�ះ�គេ�នឹឹងគាំំ�ងសម្ដីី� និិយាាយអ្វីី�មិិនចេ�ញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មែ�ន ចូូរកុំំ�ដើ�ើរនិិយាាយពីីកាារនេះ�ះ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ចូូរបង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់អ្ននក
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយវិិធីីអនុុវត្តតជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយអធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅកាាន់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយ
ដួួងចិិត្តតពិិតប្រា�ាកដវិិញ។ អស់់អ្ននកដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រឹ�ឹមតែ�
បបូូរមាាត់់ និិងគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�បង្គ្រ�រប់់កិិច្ចច គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាមនុុស្សសពុុតត្បុុ�ត! មាានមនុុស្សស
មួួយចំំនួននិ
ួ យាា
ិ យពីីកាារជំំពាាក់់គុណ
ុ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅរាាល់់លើ�ើកដែ�លគេ�អធិិស្ឋាា�ន ហើ�ើយ
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយំំនៅ�ៅរាាល់់លើ�ើកដែ�លគេ�អធិិស្ឋាា�ន ទោះ�ះ�បីីជាាមិិនទទួួលបាានកាារប៉ះះ�ពាាល់់ចិិត្តតពីី
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក្ដីី�។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយទំំនៀ�ៀម និិងសញ្ញាា�ណ
ផ្នែ�ែកសាាសនាា ពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅដោ�ោយទំំនៀ�ៀម និិងសញ្ញាា�ណសាាសនាា ពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅកាាន់់
តាាមទំំនៀ�ៀម និិងសញ្ញាា�ណបែ�បនេះ�ះ ដោ�ោយជឿ�ឿជាាក់់ជាានិិច្ចចថាា សកម្មមភាាពទាំំ�ងនោះ�ះ�
គាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះ ហើ�ើយជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យនឹឹងកាារគោ�ោរពប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម
ព្រះ�ះបែ�បលំំៗ ឬទឹឹកភ្នែ�ែកសោ�ោកសៅ�ៅ។ តើ�ើមាានអ្វីី�ល្អអចេ�ញពីីមនុុស្សសមិិនសមហេ�តុុផល
បែ�បនេះ�ះ? ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញនូូវកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�ន មនុុស្សសមួួយចំំនួួនធ្វើ�ើ�ពុុតជាាប្រ�កបដោ�ោយ
ព្រះ�ះគុុណ នៅ�ៅពេ�លខ្លួួ�ននិិយាាយចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននកដទៃ�។ អ្ននកខ្លះះ�ក្រា�ាបលូូនដោ�ោយចេ�តនាា
នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននកដទៃ� ធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នដូូចជាាកូូនចៀ�ៀមដែ�លគ្មាា�នកម្លាំំ��ងកំំហែ�ងបន្តិិ�ចសោះ�ះ�។
តើ�ើនេះ�ះឬជាាឫកពាារដ៏៏សក្ដិិ�សមរបស់់ប្រ�ជាារាាស្តតនៃ�នគរព្រះ�ះ? ប្រ�ជាារាាស្ដ្រ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងនគរ
ព្រះ�ះគួួរតែ�រស់់រវើើ�ក និិងមាានសេ�រីីភាាព គ្មាា�នទោ�ោស និិងបើ�ើកចំំហ ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងគួួរឲ្យយ
ស្រ�លាាញ់់ ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពមួួយប្រ�កបដោ�ោយសេ�រីីភាាព។ ពួួកគេ�គួួរមាាន
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មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
ពោ�ោលគឺឺកាារប្រ�ណិិប័័តន៍៍តាាមពិិធីីសាាសនាា មិិនមែ�នជាាជំំនឿ�ឿទេ�

សច្ចចភាាព និិងភាាពថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ ហើ�ើយអាាចឈរជាាស្មមរបន្ទាា�ល់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងដែ�លគេ�ទៅ�ៅ
ទាំំ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាំំ�ងមនុុស្សសផងទាំំ�ងពួួង សុុទ្ធធតែ�ស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ។ មនុុស្សស
ក្មេ�េងខ្ចីី�ខាាងឯសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ មាានកាារអនុុវត្តតខាាងក្រៅ��ៅច្រើ�ើ�នពេ�ក ពួួកគេ�ត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់រយៈៈ
ពេ�លដែ�លត្រូ�ូវលាាងជម្រះ�ះ និិងបំំបាាក់់បំំបកជាាមុុនសិិន។ មនុុស្សសដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�
ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ គឺឺមិិនអាាចសម្គាា�ល់់ខុុសពីីអ្ននកដទៃ�ដោ�ោយមើ�ើល
ពីីសំំបកក្រៅ��ៅទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសកម្មមភាាពនិិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់គេ�គឺឺគួួរឲ្យយសរសើ�ើរវិិញ។ មាានតែ�
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចរាាប់់ទុក
ុ ថាារស់់នៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�ខិិតខំំនាំំ�គេ�ចូូល
មកកាាន់់កាារសង្គ្រោះ��ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ អ្ននកនៅ�ៅតែ�រស់់នៅ�ៅតាាមច្បាាប់់ទម្លាា�ប់់ និិងគោ�ោល
លទ្ធិិ�ផ្សេ�េងៗ នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចថ្វាា�យសិិរីីល្អអដល់់ព្រះ�ះបាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាា
អ្ននកកាាន់់សាាសនាា ហើ�ើយក៏៏ជាាមនុុស្សសកំំពុុតដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកកាាន់់សាាសនាា
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ជួួបជុំំ�គ្នាា� ពួួកគេ�ប្រ�ហែ�លជាាសួួរថាា «បងស្រី�ី បងសុុខសប្បាាយឬទេ�សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ?» នាាងប្រ�ហែ�លជាាតបថាា «ខ្ញុំំ��មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ខ្ញុំំ��ជំំពាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
ខ្ញុំំ��គិិតថាា ខ្ញុំំ��មិិនអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់ទេ�»។ ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតក៏៏ប្រ�ហែ�លជាានិិយាាយ
ថាា «ខ្ញុំំ��ក៏៏មាានអាារម្មមណ៍៍ជំំពាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិនអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យ
ទ្រ�ង់់ទេ�»។ ត្រឹ�ឹមតែ�ប្រ�យោ�ោគ និិងពាាក្យយសម្ដីី�មួួយចំំនួួននេះ�ះ គឺឺវាា បញ្ជាា�ក់់ពីីសេ�ចក្ដីី�គួួរ
ខ្ពើ�ើ�មក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តតគេ�ស្រេ��ចហើ�ើយ ពាាក្យយសម្ដីី�បែ�បនេះ�ះគឺឺគួួរឲ្យយស្អអប់់ និិងគួួរឲ្យយខ្ពើ�ើ�មជាា
ពន់់ពេ�ក។ និិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគឺឺប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសដែ�ល
ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារពិិត អ្វីី�ៗដែ�លមាានក្នុុ�ងចិិត្តតគំំនិិតរបស់់គេ� គឺឺគេ�និិយាាយចេ�ញអស់់ ហើ�ើយ
បើ�ើកចិិត្តតរបស់់គេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារប្រ�កបគ្នាា�។ ពួួកគេ�មិិនចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតខុុសឆ្គគង
ណាាមួួយ ហើ�ើយក៏៏មិិនបង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�គួួរសម ឬភាាពរីីករាាយដែ�លគ្មាា�នន័័យបែ�បនេះ�ះ
ទេ�។ ពួួកគេ�តែ�ងនិិយាាយត្រ�ង់់ៗ ហើ�ើយមិិនអនុុវត្តតច្បាាប់់របស់់លោ�ោកិិយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
មនុុស្សសមួួយចំំនួួនចូូលចិិត្តតកាារសម្ដែ�ែងអកាារៈ�ខាាងក្រៅ��ៅ រហូូតដល់់លែ�ងគិិតពិិចាារណាា
អ្វីី�សោះ�ះ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លនរណាាម្នាា�ក់់ច្រៀ��ៀង ពួួកគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មរាំំ� មិិនទាំំ�ងដឹឹងផងថាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��ងរបស់់គេ�ខ្លោ�ោ�ច។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនគោ�ោរពដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏មិិន
សមនឹឹងទទួួលកិិត្តិិ�យស និិងរឹឹតតែ�ផ្ដេ�េសផ្ដាា�សទៅ�ៅទៀ�ៀត។ សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�ននេះ�ះ គឺឺជាា
កាារស្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញអំំពីីកង្វះះ�ភាាពជាាកស្ដែ�ែង។ ពេ�លដែ�លមនុុស្សសមួួយចំំនួួ ប្រ�កបគ្នាា�អំំពីី
បញ្ហាា�ជីីវិិតខាាងវិិញ្ញាា�ណ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�មិិននិិយាាយអំំពីីកាារជំំពាាក់់អ្វីី�នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�រក្សាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដសម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តតគេ�
ដែ�រ។ អាារម្មមណ៍៍ដែ�លអ្ននកគិិតថាាជំំពាាក់់គុុណព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអ្ននកដទៃ�ទេ�
អ្ននកជំំពាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នមនុុស្សសលោ�ោកទាាងអស់់ទេ�។ បើ�ើអ្ននកចេះ�ះតែ�និិយាាយ
ពីីកាារនេះ�ះប្រា�ាប់់អ្ននកដទៃ� តើ�ើមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ដល់់អ្ននក? អ្ននកត្រូ�ូវឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើកាារចូូល
ទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង មិិនមែ�នលើ�ើភាាពមោះ�ះ�មុុត ឬកាារសម្ដែ�ែងអកាារៈ�ខាាងក្រៅ��ៅនោះ�ះ�
ទេ�។ តើ�ើទង្វើ�ើ�ល្អអដ៏៏រាាក់់កំំផែ�លរបស់់មនុុស្សស តំំណាាងឲ្យយអ្វីី�? កាារទាំំ�ងនោះ�ះ�តំំណាាងឲ្យយ
សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�កាារអនុុវត្តតខាាងក្រៅ��ៅដ៏៏ល្អអបំំផុុត ក៏៏មិិនតំំណាាងឲ្យយជីីវិិតដែ�រ
កាារទាំំ�ងនោះ�ះ�អាាចគ្រា�ាន់់តែ�បង្ហាា�ញពីីលក្ខខណៈៈជាាបុុគ្គគលផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
កាារអនុុវត្តតពីីខាាងក្រៅ��ៅរបស់់មនុុស្សស គឺឺមិន
ិ អាាចបំំពេ�ញបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់បាានរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ�។ អ្ននកនិិយាាយអំំពីីកាារជំំពាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាប់់ជាានិិច្ចច ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិន
អាាចផ្គគត់់ផ្គគង់់ជីីវិិតរបស់់អ្ននកដទៃ� ឬលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតពួួកគេ�ឲ្យយស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាា សកម្មមភាាពនាានាាដែ�លអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនោះ�ះ� នឹឹងផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? អ្ននកគិិតថាា ទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននកសមស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
ព្រះ�ះ ហើ�ើយសកម្មមភាាពទាំំ�ងនោះ�ះ�កើ�ើតចេ�ញពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមកាារពិិត គំំនិិតនេះ�ះ
សុុទ្ធធតែ�ជាាគំំនិិតលេ�លាា! អ្ននកជឿ�ឿថាា អ្វីី�ដែ�លគាាប់់ចិិត្តតអ្ននក និិងអ្វីី�ដែ�លអ្ននកសុុខចិិត្តតធ្វើ�ើ� គឺឺ
ច្បាាស់់ជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ។ តើ�ើអ្វីី�ដែ�លអ្ននកចូូលចិិត្តត អាាចតំំណាាង
ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ�? តើ�ើអត្តតចរិិតរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានទេ�? ច្បាាស់់ណាាស់់ អ្វីី�ដែ�លគាាប់់ចិិត្តតអ្ននក គឺឺជាាអ្វីីដែ� �លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ហើ�ើយ
ទម្លាា�ប់់របស់់អ្ននក គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះមិិនគាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យ ហើ�ើយបដិិសេ�ធ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ជំំពាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចូូរទៅ�ៅអធិិស្ឋាា�ននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចុះះ� មិិន
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មាានតែ�អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ�
ដែ�លអាាចបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

ចាំំ�បាាច់់និិយាាយពីីរឿ�ឿងនេះ�ះប្រា�ាប់់អ្ននកដទៃ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអធិិស្ឋាា�ននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ហើ�ើយផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននកចេះ�ះតែ�បង្វែ�ែរចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍មកលើ�ើខ្លួួ�នឯង
នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននកដទៃ� តើ�ើទង្វើ�ើ�នេះ�ះអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�?
ប្រ�សិិនបើ�ើសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននក មាានតែ�ក្នុុ�ងអកាារៈ�សម្ដែ�ែងខាាងក្រៅ��ៅ នោះ�ះ�មាានន័័យថាា
អ្ននកទៅ�ៅជាាឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�ទង្វើ�ើ�ជ្រុ�លនិ
ុ
យ
ិ មនេះ�ះហើ�ើយ។ តើ�ើចរិិតបែ�បណាាខ្លះះ�
ជាាចរិិតមនុុស្សស ដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើល្អអបែ�បរាាក់់កំំផែ�ល ហើ�ើយគ្មាា�នកាារពិិត?
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាពួួកផាារិិស៊ីី�ដ៏៏កំំពុុត និិងជាាអ្ននកកាាន់់សាាសនាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��!
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលនូូវកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតែ�សំំបកក្រៅ��ៅរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយ
មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របាានទេ� នោះ�ះ�ចរិិតពុុតត្បុុ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងចម្រើ�ើ�នឡើ�ើង
ថែ�មទៀ�ៀត។ បើ�ើចរិិតពុុតត្បុុ�តរបស់់អ្ននកកាាន់់តែ�ធំំ នោះ�ះ�កាារទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏
មាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ។ នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលជាាប្រា�ាកដ!

មាានតែ�អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារ

របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ�
ដែ�លអាាចបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ថ្វាា�យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយនាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម
អាាម៉ាា�ស់់មុុខ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានគោ�ោលកាារណ៍៍ ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញទៅ�ៅតាាមលក្ខខខណ្ឌឌ
មួួយ៖ អ្ននកត្រូ�ូវស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយចូូលមករកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក មិិនចូូលមករកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វណាាដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយសាាតាំំ�ងអាាម៉ាា�ស់់មុុខបាានឡើ�ើយ។ តាាមរយៈៈកាារ
លូូតលាាស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក អ្ននកបោះ�ះ�បង់់នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហមនោះ�ះ� ហើ�ើយធ្វើ�ើ�
ឱ្យយវាាអាាម៉ាា�ស់់មុុខពេ�កក្រៃ�ៃ។ មាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ�ដែ�លនាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម ត្រូ�ូវ
អាាម៉ាា�ស់់មុខដោ
ុ �ោយពិិតប្រា�ាកដ។ កាាលណាាអ្ននកអាាចអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឱ្យ
់ យ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ពេ�លនោះ�ះ�ភស្តុុ�ងតាាងដែ�លអ្ននកស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម
នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម ក៏៏កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ។ កាាលណាាអ្ននកធ្វើ�ើ�តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ពេ�លនោះ�ះ�ភស្តុុ�តាាងដែ�លអ្ននកស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាាន
សេ�ចក្តីី�ពិិតក៏៏កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ។ មនុុស្សសដែ�លមិិនស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សសគ្មាា�នជីីវិិត។ មនុុស្សសរបៀ�ៀបនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រៅ��ៅ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាសនាា។ មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ មាានចំំណេះ�ះដឹឹងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តាាមរយៈៈកាារហូូប និិងកាារផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្រេ��កឃ្លាា�ន
ចង់់បាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ�នោះ�ះ� អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នមធ្យោ�ោ�បាាយណាាដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ថ្វាា�យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬគាាប់់
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ គួួរស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូច
ម្តេ�េច? គេ�គួួរស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដោ�ោយគ្មាា�នងាាករេេ ឬដោ�ោយគ្មាា�នជំំនឿ�ឿខុុសឆ្គគងឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�ត្រូ�ូវ
ស្គាា�ល់់ កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មុុ ននឹឹ ង ស្គាា�ល់់ កិិ ច្ចច កាារដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទាំំ�ងអស់់ ។
នេះ�ះគឺឺជាាមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៃ�កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ជំំនឿ�ឿខុុសឆ្គគងទាំំ�ងអស់់ដែ�លខ្វះះ�
កាារទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចិិត្តតស្មោះ�ះ�� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសញ្ញាា�ណ
សាាសនាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាកាារទទួួលយកដោ�ោយខុុសឆ្គគង និិងមិិន
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ជំំនាាញដ៏៏ពូូកែ�របស់់អ្ននកកាាន់់សាាសនាា គឺឺយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លគេ�ទទួួលយកនាាពេ�លអតីីតកាាល ទៅ�ៅផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើក្នុុ�ងពេ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះម្ចាា�ស់់នាា
ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ

អ្ននកប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ជាាមួួយរឿ�ឿងរ៉ាា�វនៃ�កាារបើ�ើកសម្តែ�ែងដោ�ោយកាារបំំភ្លឺឺ�

របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លកន្លលងមក នោះ�ះ�កាារបម្រើ�ើ�របស់់អ្ននកនឹឹងបង្កកឱ្យយមាានកាារ
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មាានតែ�អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ�
ដែ�លអាាចបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

រំំខាាន ហើ�ើយកាារអនុុវត្តតរបស់់អ្ននកនឹឹងហួួសសម័័យ ហើ�ើយក៏៏មិិនខុុសអ្វីី�ពីីពិិធីីសាាសនាា
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាា អស់់អ្ននកណាាដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបន្ទាា�បខ្លួួ�ន ត្រូ�ូវ
មាានភាាពអត់់ធ្មមត់់ និិងត្រូ�ូវមាានអ្វីី�ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀតតែ�សំំបកក្រៅ��ៅនោះ�ះ� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
យកចំំណេះ�ះដឹឹងបែ�បនេះ�ះទៅ�ៅអនុុវត្តតនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងបែ�បនេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�
ជាាសញ្ញាា�ណសាាសនាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយកាារអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះបាានក្លាា�យទៅ�ៅជាាកាារប្រ�តិិបត្តិិ�
ដោ�ោយពុុតត្បុុ�ត។ ពាាក្យយថាា «សញ្ញាា�ណសាាសនាា» សំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើអ្វីី�ៗដែ�លហួួសសម័័យ
និិងចាាស់់គំំរឹឹល (រួួមទាំំ�ងកាារទទួួលយកនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងឡាាយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានបន្ទូូ�លពីីមុុនៗមក និិងពន្លឺឺ�ដែ�លបើ�ើកសម្តែ�ែងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ដែ�រ) ប្រ�សិិនបើ�ើយកសញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះទៅ�ៅអនុុវត្តតនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន នោះ�ះ�វាានឹឹងរំំខាាន
ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនផ្តតល់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ដល់់មនុុស្សសសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាចដកចេ�ញនូូវសញ្ញាា�ណពីីក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ� ដែ�លជាាសញ្ញាា�ណ
សាាសនាានេះ�ះទេ� នោះ�ះ�សញ្ញាា�ណទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នឹឹងក្លាា�យជាាឧបសគ្គគយ៉ាា�ងធំំសម្រា�ាប់់
មនុុស្សសក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសដែ�លមាានសញ្ញាា�ណសាាសនាា មិិនមាានវិិធីី
ណាាដើ�ើម្បីី�ដើ�ើ រ តាាមឲ្យយទាាន់់ ជំំ ហាាននៃ�កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណបរិិ សុុ ទ្ធធ បាានឡើ�ើ យ ។
ពួួកគេ�ដើ�ើរយឺឺតជាាងមួួយជំំហាាន បន្ទាា�ប់់មកពីីរជំំហាាន ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�
សញ្ញាា�ណសាាសនាាទាំំ�ងនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសរាាប់់ខ្លួួ�នឯងជាាសុុចរិិត និិងក្រ�អឺឺតក្រ�ទម
ហួួសហេ�តុុ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមាានព្រះ�ះហឫទ័័យអាាឡោះ�ះ�អាាល័័យ ចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់
បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងបាានធ្វើ�ើ�កន្លលងមកឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារនោះ�ះ�ហួួសសម័័យ
ទៅ�ៅហើ�ើយ ទ្រ�ង់់នឹឹងលុុបវាាចោ�ោល។ ពិិតណាាស់់ តើ�ើអ្ននកអាាចបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលសញ្ញាា�ណ
របស់់អ្ននកបាានដែ�រទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លកាាលពីីអតីីតកាាល តើ�ើនេះ�ះអាាចបញ្ជាា�ក់់ថាាអ្ននកស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចទទួួលយកពន្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះបាានទេ� ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ បែ�រជាាប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់ទៅ់ �ៅនឹឹងពន្លឺឺ�ពីីអតីត
ី កាាល តើ�ើ
នេះ�ះអាាចបញ្ជាា�ក់់ថាា អ្ននកដើ�ើរតាាមលំំអាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនទាាន់អា
់ ាចបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលសញ្ញាា�ណសាាសនាាបាានមែ�នទេ�? បើ�ើដូូច្នេះ�ះ�មែ�ន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹង
ក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាមិិនខាាន។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសអាាចលះះបង់់នូូវសញ្ញាា�ណសាាសនាាបាាន នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិនចាំំ�បាាច់់
ប្រើ�ើ�គំំនិិតរបស់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅវាាស់់ស្ទទង់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�នឹឹងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ដោ�ោយត្រ�ង់់តែ�ម្ដដង។
ទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លអតីីតកាាលក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកអាាចលះះបង់់នូូវទស្សសនពីីអតីីតកាាល
ចោ�ោលបាានដែ�រ

ហើ�ើយស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

នេះ�ះដោ�ោយត្រ�ង់់តែ�ម្ដដង។ មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងណាាកាាលពីីអតីីតកាាល
នោះ�ះ�ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចយល់់ពីីកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�បាាន អ្ននកត្រូ�ូវផ្ដដល់់តម្លៃ�ៃអាាទិិភាាពដល់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដែ�លបាានលះះបង់់សញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួ�ន ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាាន ព្រ�មទាំំ�ងដើ�ើរតាាមលំំអាានរបស់់ទ្រ�ង់់ទៀ�ៀតផង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈនេះ�ះ អ្ននកនឹឹង
ក្លាា�យទៅ�ៅជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដ។ អ្ននកនឹឹងមិិន
វិិភាាគ ឬពិិនិិត្យយពិិច័័យកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ កាារនេះ�ះហាាក់់បីីដូូចជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំភ្លេ�េចកិិច្ចចកាារពីីមុុនរបស់់ទ្រ�ង់់ចោ�ោល ហើ�ើយអ្ននកក៏៏បាានបំំភ្លេ�េចកិិច្ចចកាារ
នេះ�ះដែ�រ។ បច្ចុុ�ប្បបន្ននគឺឺបច្ចុុ�ប្បបន្នន អតីីតកាាលគឺឺអតីីតកាាល ហើ�ើយដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឈប់់អើ�ើពើ�ើនឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញកាាលពីីអតីីតកាាលទៅ�ៅហើ�ើយ អ្ននកក៏៏មិិនគួួរ
គិិតគូូរដល់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនោះ�ះ�ទៀ�ៀតដែ�រ។ លុះះ�ត្រា�ាតែ�អ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះបាាន ទើ�ើបអ្ននក
នឹឹងអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងអាាច
លះះបង់់នូូវសញ្ញាា�ណសាាសនាាបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង។
ពីីព្រោះ��ះ�ជាានិិច្ចចកាាល មាានកាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ថ្មីី�ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ�
មាានកិិច្ចចកាារថ្មីី� ហើ�ើយក៏៏មាានកិច្ចច
ិ កាារដែ�លចាាស់់ហួសសម័
ួ
យ
័ ដែ�រ។ ប្រ�ភេ�ទកិិច្ចចកាារផ្សេ�េងៗ
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មាានតែ�អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ�
ដែ�លអាាចបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

គ្នាា�នេះ�ះ ទាំំ�ងថ្មីី� ទាំំ�ងចាាស់់ មិិនប្រ�ឆាំំ�ងគ្នាា�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមឱ្យយគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ព្រោះ��ះ�
ជំំហាាននីីមួយ
ួ ៗបន្តតគ្នាា�ពីីជំហា
ំ ានមុុនៗមក។ ជាាកាារពិិតណាាស់់ ដោ�ោយសាារមាានកិិច្ចចកាារថ្មីី�
ដូូច្នេះ�ះ�កិិច្ចចកាារចាាស់់ត្រូ�ូវតែ�ផាាត់់ចោ�ោល។ ឧទាាហរណ៍៍ កាារអនុុវត្តត និិងពាាក្យយទំំនៀ�ៀមដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាាយូូរមកហើ�ើយ គួួបផ្សំំ�នឹឹងបទពិិសោ�ោធ និិងកាារបង្រៀ��ៀនជាាច្រើ�ើ�ន
ឆ្នាំំ��របស់់មនុុស្សស

បាានបង្កើ�ើ�តជាាសញ្ញាា�ណគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្វីី�ដែ�លកាាន់់តែ�ផ្តតល់់ផលល្អអដល់់កាារបង្កើ�ើ�តសញ្ញាា�ណ ដែ�លមនុុស្សសបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
ហើ�ើយរួួមផ្សំំ�នឹឹងកាារផ្សសព្វវផ្សាាយទ្រឹ�ឹស្តីី�ប្រ�ពៃ�ណីីពីីបុុរាាណក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��នេះ�ះ
គឺឺដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនទាាន់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងព្រះ�ះភ័័ក្រ្ត�ត និិងនិិស្ស័័�យពិិតប្រា�ាកដរបស់់
ទ្រ�ង់់ឲ្យយមនុុស្សសបាានឃើ�ើញពេ�ញលេ�ញនៅ�ៅឡើ�ើយ។ អាាចនិិយាាយបាានថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុង
ពេ�លនៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�សញ្ញាា�ណនាានាា បាាននាំំ�
ឱ្យយមាានកាារបង្កើ�ើ�ត និិងវិិវឌ្ឍឍន៍៍ ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់នូូវចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សស ដែ�លពួួកគេ�
មាានសញ្ញាា�ណគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកកាាន់់សាាសនាាជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានក្លាា�យទៅ�ៅជាាសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅវិិញ។ ដូូច្នេះ�ះ� កាាលណាា
មនុុស្សសមាានសញ្ញាា�ណសាាសនាាកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ពេ�លនោះ�ះ�ពួួកគេ�កាាន់់តែ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើង
ដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច មិិនដែ�លចាាស់់សោះ�ះ�ឡើ�ើយ កិិច្ចចកាារ
នោះ�ះ�មិិនដែ�លក្លាា�យជាាគោ�ោលលទ្ធិិ�ទេ� ហើ�ើយផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
និិងផ្លាា�ស់់ថ្មីី�ជាានិិច្ចច មាានតិិចមាានច្រើ�ើ�ន។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ជាាកាារបើ�ើកសម្តែ�ែងនូូវនិិស្ស័័�យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ វាាក៏៏ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ ជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធទៅ�ៅនឹឹងកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ និិងជាាមធ្យោ�ោ�បាាយមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមធ្យោ�ោ�បាាយនាានាា ដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រេ�េចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារតាាមវិិធីនេះ�ះទេ�
ី
មនុុស្សសនឹឹងមិិនផ្លាា�ស់ប្រែ់ �ែ ឬមិិនអាាចស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�ើយ
ហើ�ើយសាាតាំំ�ងក៏៏នឹឹងមិិនអាាចបង្រ្កា�ា�បបាានដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
តែ�ងមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ដែ�លមើ�ើលទៅ�ៅដូូចជាាមិិនស្ថិិ�តស្ថេ�េរ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមពិិតទៅ�ៅ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កើ�ើតមាានតាាមពេ�លវេេលាាកំំណត់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរបៀ�ៀបផ្សេ�េងៗ
ពីីគ្នាា�។ មនុុស្សសប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងគោ�ោលលទ្ធិិ� និិងប្រ�ព័័ន្ធធចាាស់់ដែ�លគេ�ធ្លាា�ប់់ស្គាា�ល់់
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លគោ�ោលលទ្ធិិ� និិងប្រ�ព័័ន្ធធនោះ�ះ�កាាន់់តែ�យូូរកាាលទៅ�ៅ មនុុស្សសកាាន់់តែ�ងាាយ
នឹឹងទទួួលយកវាា។ តើ�ើគំំនិិតដ៏៏ល្ងីី�ល្ងើ�ើ�របស់់មនុុស្សស ដែ�លចចេ�សរឹឹងរូូសដូូចជាាដុំំ�ថ្មម អាាច
ទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�

និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់បាាន

ដូូចម្តេ�េចទៅ�ៅ? មនុុស្សសស្អអប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈថ្មីី�ជាានិិច្ចច និិងមិិនដែ�លចាាស់់
សោះ�ះ�នោះ�ះ�។ មនុុស្សសចូូលចិិត្តតតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចាាស់់បុុរាាណ មាានព្រះ�ះទន្ដដវែែង មាានសក់់
ស្កូូ�វ នៅ�ៅនឹឹងថ្កកល់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសមាានចំំណូូលចិិត្តតរៀ�ៀងៗ
ខ្លួួ�ន ទើ�ើបមនុុស្សសក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ភាាពផ្ទុុ�យគ្នាា�ជាាច្រើ�ើ�ននេះ�ះ នៅ�ៅតែ�
កើ�ើតមាាននាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះដដែ�ល គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
អស់់ពេ�លជិិតប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��កន្លលងមកហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ពួួកគេ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�គ្មាា�នអ្វីី�អាាច
ជួួយបាានទេ�។ ប្រ�ហែ�លនេះ�ះមកពីីភាាពចចេ�សរឹឹងរូូសរបស់់មនុុស្សស ឬមកពីីភាាពដែ�ល
មនុុស្សសមិិនអាាចបំំពាានបាានលើ�ើបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបុុព្វវជិិតប្រុ�ុសស្រី�ី
ទាំំ�ងនោះ�ះ� នៅ�ៅតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងក្រ�ដាាសសៀ�ៀវភៅ�ៅចាាស់់ៗដុះះ�ផ្សិិ�តដដែ�ល នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បន្តតកិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដែ�លមិិនទាាន់់ចប់់សព្វវគ្រ�ប់់របស់់ទ្រ�ង់់
ហាាក់់ដូូចជាាគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់នៅ�ៅខាាងទ្រ�ង់់សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាភាាពផ្ទុុ�យគ្នាា�នេះ�ះ
ធ្វើ�ឱ្យ
ើ� យមនុុស្សស និិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក្លា
់ ា�យជាាសត្រូ�ូវនឹឹងគ្នាា� និិងមិិនអាាចផ្សះ�ះផ្សាាគ្នាា�បាានក៏៏ដោ�ោយ
ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនបាានយកព្រះ�ះហឫទ័័យទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ភាាពផ្ទុុ�យគ្នាា�ទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើយ
ហាាក់់ដូច
ូ ជាាមាាន ឬគ្មាា�នភាាពផ្ទុុយ
� គ្នាា�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក្តីី� មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�
ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់នូ
់ វូ ជំំនឿ�ឿ និិងសញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួន
� និិងមិិនដែ�លលះះបង់់វាាចោ�ោលឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
រឿ�ឿងមួួយដែ�លបង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ើញដោ�ោយខ្លួួ�នឯងនោះ�ះ�គឺឺថាា ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសមិិនងាាកចេ�ញពីី
ជំំហររបស់់ខ្លួួ�នក្តីី� ក៏៏ព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�បោះ�ះ�ជំំហាានទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចច ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�ផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� ជំំហររបស់់ទ្រ�ង់ទៅ់ �ៅតាាមមជ្ឈឈដ្ឋាា�នជុំំ�វិញ
ិ ។ នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ គឺឺមនុុស្សសទេ�
ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវចុះះ�ចាាញ់់ ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់ច្បាំំ�ង។ ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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មាានតែ�អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ�
ដែ�លអាាចបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

គឺឺជាាសត្រូ�ូវដ៏៏ធំំជាាងគេ�បំំផុុត របស់់សត្រូ�ូវទាំំ�ងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្រ្កា�ា�ប ហើ�ើយក៏៏ជាា
ជើ�ើងឯកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្ក្រា�ា�ប និិងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�លមិិនទាាន់់
បាានបង្ក្រា�ា�បដែ�រ។ តើ�ើនរណាាអាាចប្រ�កួួតជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទទួួលបាានជោ�ោគជ័យ
័
នោះ�ះ�? សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសហាាក់់ដូច
ូ ជាាមកអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តសញ្ញាា�ណភាាគច្រើ�ើ�ន
បាានកើ�ើតចេ�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអត់់ទោ�ោសឱ្យយមនុុស្សស
ដោ�ោយព្រោះ��ះ�កាារនេះ�ះទេ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនសរសើ�ើរមនុុស្សសដែ�លបង្កើ�ើ�ត
ផលិិតផលមួួយហើ�ើយមួួយទៀ�ៀត «សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» ដែ�លខុុសពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្រោ��ោយពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បញ្ចចប់់ហើ�ើយដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់
ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស និិងជំំនឿ�ឿស៊៊ប់់ ព្រ�មទាំំ�ងចាាស់់គំំរឹឹល
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ ក៏៏ មិិ នមាានបំំ ណ ងព្រះ�ះហឫទ័័ យ ទទួួ លស្គាា�ល់់ សូូ ម្បីី�តែ�ថ្ងៃ�ៃ ដែ�លសញ្ញាា�ណ
ទាំំ�ងនោះ�ះ�លេ�ចឡើ�ើងជាាលើ�ើកដំំបូូងដែ�រ។ ទ្រ�ង់់មិិនទទួួលយកសោះ�ះ�ឡើ�ើយថាាសញ្ញាា�ណ
ទាំំ�ងនេះ�ះកើ�ើតចេ�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដ្បិិ�តសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានផ្សាាយ
ដោ�ោយមនុុស្សស។ ប្រ�ភពនៃ�សញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺចិិត្តត និិងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សស និិងមិិនមែ�ន
មកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� គឺឺមកពីីសាាតាំំ�ង។ ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ
ចង់់ឱ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្លាា�យជាាថ្មីី� និិងរស់់រវើើ�ក មិិនមែ�នចាាស់់ និិងគ្មាា�នជីីវិិតនោះ�ះ�
ទេ� ហើ�ើយតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសប្រ�កាាន់់យ៉ាា�ងខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�នទៅ�ៅនឹឹងភាាព
ខុុសគ្នាា�ទៅ�ៅតាាមសម័័យកាាល និិងពេ�លវេេលាា មិិនស្ថិិ�តស្ថេ�េរ និិងអាាចប្រែ�ែប្រួ�ួលបាាន។
នោះ�ះ�ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសមាានជីីវិិត និិងក្លាា�យជាាមនុុស្សស
ថ្មីី� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អាារក្សសធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសស្លាា�ប់់ និិងក្លាា�យជាាមនុុស្សសចាាស់់។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
នៅ�ៅតែ�មិិនយល់់ទៀ�ៀតឬអីី? អ្ននកមាានសញ្ញាា�ណអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនអាាចលះះបង់់
សញ្ញាា�ណទាំំ�ងនោះ�ះ�បាានទេ� ដ្បិិ�តអ្ននកមិិនព្រ�មបើ�ើកចិិត្តត។ វាាមិិនមែ�នដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានអត្ថថន័័យតិិចតួួចពេ�ក ឬដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
ស្រ�បតាាមបំំណងប្រា�ាថ្នាា�របស់់មនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តែ�ងតែ�ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សក្នុុ�ងភាារកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ កាារដែ�លអ្ននកមិិនអាាចលះះបង់់
199
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ចោ�ោលនូូវសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកបាាន គឺឺដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកខ្វះះ�កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ហើ�ើយដោ�ោយ
សាារតែ�អ្ននកមិិ នមាានលក្ខខ ណៈៈដូូ ច ជាាសត្តតនិិ ក ររបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សូូ ម្បីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ វាាមិិនមែ�នដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាានកាារលំំបាាកដល់់អ្ននកនោះ�ះ�ទេ�។
គ្រ�ប់់អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នេះ�ះកើ�ើតចេ�ញពីីអ្ននក ហើ�ើយគ្មាា�នជាាប់់ទាាក់់ទងជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ រាាល់់ទុុក្ខខវេេទនាា និិងសំំណាាងអាាក្រ�ក់់ គឺឺបង្កកឡើ�ើងដោ�ោយមនុុស្សស។ ព្រះ�ះ
ហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺល្អអជាានិិច្ចច។ ទ្រ�ង់់គ្មាា�នបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ឱ្យយអ្ននក
បង្កើ�ើ�តសញ្ញាា�ណណាាមួួយនោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ឱ្យយអ្ននកផ្លាា�ស់់
ប្រែ�ែ និិងប្តូូ�រយុុគសម័័យដែ�លកន្លលងផុុតទៅ�ៅ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកមិិនអាាចប្រា�ាប់់ពីីភាាពខុុសគ្នាា�រវាាង
វត្ថុុ�ពីីរបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយតែ�ងតែ�ពិិនិិត្យយពិិច័័យ ឬក៏៏វិិភាាគលើ�ើវត្ថុុ�នោះ�ះ�ជាានិិច្ចច។ មិិនមែ�ន
ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយរឿ�ឿងលំំបាាកសម្រា�ាប់់អ្ននកនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺដោ�ោយសាារអ្ននក
មិិនមាានកាារគោ�ោរពព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់អ្ននកនោះ�ះ� គឺឺច្រើ�ើ�នលើ�ើស
លប់់ណាាស់់។ សត្តតនិិករដ៏៏តូូច ដែ�លហ៊ាា�នយកចំំណែ�កបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានប្រ�ទាាននាាពេ�លកន្លលងមក ហើ�ើយបែ�រជាាងាាកមកវាាយប្រ�ហាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ តើ�ើ
នេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សសទេ�ឬអីី? អាាចនិិយាាយដោ�ោយត្រ�ង់់បាាន
ថាា មនុុស្សសមិិនមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាារបញ្ចេ�េញទស្សសនៈៈរបស់់គេ� នៅ�ៅ
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្តតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�កាាន់់តែ�គ្មាា�នលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់
ក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ថ្លែ�ែងចេ�ញនូូវភាាសាារោ�ោយរាាយ ដែ�លឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ ធំំក្លិិ�នស្អុុ�យ
គគ្រុ�ុក និិងស្អុុ�យរលួួយ តាាមតែ�ចិិត្តតប្រា�ាថ្នាា� ពោ�ោកគឺឺដើ�ើម្បីី�និិយាាយតែ�អំំពីីសញ្ញាា�ណដែ�ល
ដុះះ�ផ្សិិ�តនោះ�ះ�។ តើ�ើពួួកគេ�មិិនរឹឹតតែ�ឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ទេ�ឬអីី?
អ្ននកដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លធ្វើ�ើ�តាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាអ្ននកស័័ក្តិិ�សមឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ� និិងជាាអ្ននកដែ�ល
អាាចលះះបង់់នូូវសញ្ញាា�ណសាាសនាារបស់់ពួួកគេ�បាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ហូូប និិងផឹឹក
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយទទួួលបាានផលផ្លែ�ែនោះ�ះ� ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�លះះបង់់
សញ្ញាា�ណសាាសនាារបស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានបំំណងចង់់បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�
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មាានតែ�អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ�
ដែ�លអាាចបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

វាារឹឹតតែ�ចាំំ�បាាច់់ក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�បង់់សញ្ញាា�ណសាាសនាាជាាមុុនសិិន ហើ�ើយស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�។ នេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�ល
អ្ននកបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរមាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្វះះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះ នោះ�ះ�នៅ�ៅពេ�លអ្ននក
បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកនឹឹងបង្កកកាាររំំខាាន និិងភាាពវឹឹកវរ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅប្រ�កាាន់់
ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកទៀ�ៀត នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងចៀ�ៀសមិិនផុុតពីីត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
វាាយផ្ដួួ�ល និិងមិិនអាាចក្រោ��ោកឈរឡើ�ើងវិិញបាានឡើ�ើយ។ ចូូរយកពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
ធ្វើ�ើ�ជាាឧទាាហរណ៍៍ស្រា�ាប់់។ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង និិងកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននជាាច្រើ�ើ�ន មិិនស៊ីី�គ្នាា�ទៅ�ៅ
នឹឹងព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំពេ�ញនាាពេ�លកន្លលងមកទេ� ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនចង់់ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកអាាចនឹឹងដួួលគ្រ�ប់់ពេ�លទាំំ�ងអស់់បាាន។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់បម្រើ�ើ�ឱ្យយស្រ�បទៅ�ៅតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវ
លះះបង់់សញ្ញាា�ណសាាសនាារបស់់អ្ននក ហើ�ើយកែ�តម្រូ�ូវទស្សសនផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកជាាមុុន
សិិន។ ភាាគច្រើ�ើ�ន អ្វីី�ដែ�លគេ�និិយាាយនាាពេ�លអនាាគត នឹឹងមិិនដូូចគ្នាា�នឹឹងអ្វីី�ដែ�លគេ�បាាន
និិយាាយកាាលពីីពេ�លអតីីតកាាលឡើ�ើយ ហើ�ើយបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្វះះ�ឆន្ទះះ�ក្នុុ�ង
កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចដើ�ើរលើ�ើមាាគ៌ាា�នៅ�ៅខាាងមុុខបាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើវិិធីី
សាាស្រ្ត�តបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារណាាមួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានចាាក់់ឫសក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក ហើ�ើយអ្ននក
មិិនដែ�លបោះ�ះ�បង់់វិធី
ិ សា
ី ាស្រ្ត�តនោះ�ះ�ចោ�ោលទេ� ដូូច្នេះ�ះ� វិិធីសា
ី ាស្រ្ត�តនោះ�ះ�នឹឹងក្លាា�យជាាសញ្ញាា�ណ
សាាសនាារបស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានចាាក់់ឫសនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�ន
អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកបាានទទួួលសេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងសេ�ចក្តីី�ពិិតរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចក្លាា�យជាាជីីវិិតរបស់់អ្ននកបាាន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងលែ�ងមាានសញ្ញាា�ណអំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ អ្ននកដែ�លមាានចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតប្រា�ាកដអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹង
គ្មាា�នសញ្ញាា�ណអ្វីី�ឡើ�ើយ ហើ�ើយនឹឹងមិិនកាាន់់តាាមគោ�ោលលទ្ធិិ�ណាាមួួយដែ�រ។
ចូូរដាាស់់ខ្លួួ�នអ្ននកឱ្យយភ្ញាា�ក់់ឡើ�ើង ដោ�ោយសួួរសំំណួួរខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ៖
១. តើ�ើចំំណេះ�ះដឹឹងនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននករំំខាានដល់់កាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�?
២. នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ
ិ
�រៃ បស់់អ្ននក តើ�ើអ្ននកគោ�ោរពប្រ�តិិបត្តិិ�សាាសនាាប៉ុុ�ន្មាា�នដែ�រ? ប្រ�សិិន
201

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បើ�ើអ្ននកបង្ហាា�ញកាារគោ�ោរពសាាសនាាតែ�សម្បបកខាាងក្រៅ��ៅ តើ�ើនេះ�ះមាានន័័យថាា ជីីវិត
ិ របស់់អ្ននក
លូូតលាាស់់ធំំធាាត់់ និិងចាាស់់ទុំំ�ហើ�ើយឬនៅ�ៅ?
៣. នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកអាាចលះះបង់់
សញ្ញាា�ណសាាសនាារបស់់អ្ននកបាានដែ�រឬទេ�?
៤. នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអធិិដ្ឋាា�ន តើ�ើអ្ននកអាាចលះះបង់់ចោ�ោលពិិធីីសាាសនាាបាានដែ�រឬទេ�?
៥. តើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស័័ក្តិិ�សមឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ដែ�រឬទេ�?
៦. តើ�ើចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់អ្ននកអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានសញ្ញាា�ណសាាសនាាច្រើ�ើ�នកម្រិ�ត
ិ ណាា?

ស្គាា�ល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារថ្មីី�បំំផុត
ុ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះអង្គគ
ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកឲ្យយបាានក្លាា�យជាារាាស្ដ្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
ត្រូ�ូវចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាារាាស្ដ្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានន័័យថាា គឺឺជាាកាារចូូលក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចូូល
ទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�ននៃ�នគរព្រះ�ះជាាផ្លូូ�វកាារ ហើ�ើយជីីវិិតរបស់់អ្ននកនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគតត្រូ�ូវតែ�
ឈប់់ខ្ជីី�ខ្ជាា� និិងធ្វេ�េសប្រ�ហែ�លដូូចកាាលពីីមុុនទៀ�ៀត។ កាាររស់់នៅ�ៅរបៀ�ៀបនេះ�ះ មិិនអាាច
ទទួួលបាាននូូវបទដ្ឋាា�ន ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមាាន
អាារម្មមណ៍៍ថាាជាារឿ�ឿងបន្ទាា�ន់់ខ្លាំំ��ងទេ� នោះ�ះ�វាាបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា អ្ននកគ្មាា�នបំណ
ំ ងចិិត្ដដចង់ឲ្យ
់ យ
ខ្លួួ�នឯងរីីកចម្រើ�ើ�នឡើ�ើងទេ� ហើ�ើយថាាកាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកគឺឺឥតបាានកាារ និិងភាាន់់ច្រ�ឡំំ
ហើ�ើយអ្ននកមិិ ន អាាចបំំ ពេ�ញតាាមបំំ ណ ងព្រះ�ះហឫទ័័ យ របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានឡើ�ើ យ ។
កាារចូូលក្នុុ�ងកាារបង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�ននៃ�នគរព្រះ�ះមាានន័័យថាា ជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជីីវិិតជាារាាស្ដ្រ�ររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកសុុខចិត្ដដទទួ
ិ
ល
ួ យកកាារបង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�ននេះ�ះដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកសុុខចិត្ដដស្ថិិ�ត
ិ
ក្រោ��ោមកាារបង្គាា�ប់បញ្ជា
់
ា�ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកសុុខចិិត្ដដរស់់នៅ�ៅ ក្រោ��ោមកាារវាាយផ្ចាា�លពីព្រះី �ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកសុុខចិិត្ដដរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ
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ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារថ្មីី�បំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះអង្គគ

ឬទេ�? នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចាាក់់បង្ហូូ�រលើ�ើអ្ននក និិងល្បបងលអ្ននក តើ�ើអ្ននក
នឹឹងប្រ�តិិបត្ដិិ�បែ�បណាាដែ�រ? ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកប្រ�ឈមមុុខនឹឹងកាារពិិតគ្រ�ប់់បែ�ប
គ្រ�ប់់សណ្ឋាា�ន តើ�ើអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�អ្វីី�? កាាលពីីដើ�ើមឡើ�ើយ អ្ននកមិិនបាានផ្ចចង់់ចិិត្ដដលើ�ើជីីវិិតឡើ�ើយ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះអ្ននកត្រូ�ូវចូូលក្នុុ�ងភាាពពិិតប្រា�ាកដនៃ�ជីីវិិត

ហើ�ើយស្វែ�ែងរកកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ង

និិស្ស័័�យនៃ�ជីីវិត
ិ របស់់អ្ននក។ នេះ�ះជាាអ្វីីដែ� �លរាាស្ដ្រ�រនៃ�នគរព្រះ�ះត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបាាន។ អស់់អ្ននក
ណាាដែ�លជាារាាស្ដ្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវតែ�មាាននូូវជីីវិិត ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកកាារ
បង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�ននៃ�នគរព្រះ�ះ ហើ�ើយស្វែ�ែងរកនូូវកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យនៃ�ជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�ន។ នេះ�ះ
ជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវសម្រា�ាប់់រាាស្ដ្រ�រនៃ�នគរព្រះ�ះ។
សេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់រាាស្ដ្រ�រនៃ�នគរព្រះ�ះមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖
១. ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកនូូវបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គឺឺមាានន័័យថាា
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់ ដែ�លបាានថ្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។
២. ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ចូូលទៅ�ៅកាាន់់កាារបង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�ននៃ�នគរព្រះ�ះ។
៣. ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ស្វែ�ែងរកនូូវដួួងចិិត្តតរបស់់គេ� ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប៉ះះ�ពាាល់់។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកបែ�រទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយអ្ននកមាានជីីវិិត
ខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណមួួយដែ�លធម្មមតាា នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអាាណាាចក្រ�ដែ�លមាាន
សេ�រីីភាាព មាានន័័យថាា អ្ននកនឹឹងរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារថែ�រក្សាា និិងកាារកាារពាារនៃ�ក្តីី�ស្រ�លាាញ់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�ពេ�លដែ�លអ្ននករស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារថែ�រក្សាា និិងកាារកាារពាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ទើ�ើបអ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ទ្រ�ង់់។
៤. ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយក។
៥. ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ក្លាា�យជាាកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញនូូវសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីី។
ចំំណុុចទាំំ�ង៥នេះ�ះ គឺឺជាាបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ខ្ញុំំ��សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែងមកចំំពោះ�ះ�រាាស្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយប្រ�សិិនជាាអ្ននក មិិនចង់់ទទួួល
យកបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមទាំំ�ងនេះ�ះទេ� ខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនបង្ខំំ�អ្ននកដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួួលយក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បញ្ជាា�បេ�សកកម្មមទាំំ�ងនេះ�ះ ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះ
ហឫទ័័ យ របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់ គ្នាា�ចាាប់់ផ្តើ�ើ� មទទួួ ល យកបញ្ជាា�
បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយចង់់ឲ្យយក្លាា�យខ្លួួ�នជាារាាស្ត្រ�រនៃ�នគរព្រះ�ះ និិងទទួួល
បាាននូូវបទដ្ឋាា�ន ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយក្លាា�យជាារាាស្ត្រ�រនៃ�នគរព្រះ�ះ។ ជាាជំំហាានដំំបូូងនៃ�កាារ
ចូូលទៅ�ៅរកកាារបង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�ន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ចង់់ធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយបាានពេ�ញលេ�ញ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមទាំំ�ងប្រាំ�ំ�
នេះ�ះ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក អាាចសម្រេ�េចបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមទាំំ�ងនេះ�ះបាាន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹង
បាានថ្វាា�យដួួងចិិត្តតទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រា�ាកដជាានឹឹងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់អ្ននក
យ៉ាា�ងល្អអបំំផុុត។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាាកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�ន
នៃ�នគរព្រះ�ះ។ កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�ននៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺពាាក់់ព័័ន្ធធទៅ�ៅនឹឹងជីីវិិតផ្នែ�ែក
ព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ។ កាាលពីីមុន
ុ មិិនមាានកាារនិិយាាយអំំពីជី
ី វិី តផ្នែ�ែកព្រ
ិ
�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកចាាប់់ផ្តើ�ើម
� ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�ននៃ�នគរព្រះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននក
បាានចូូលក្នុុ�ងជីីវិិតផ្នែ�ែកព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណជាាផ្លូូ�វកាារហើ�ើយ។
តើ�ើជីីវិតផ្នែ�ែកព្រ
ិ
�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ គឺឺជាាជីីវិតបែ�ប
ិ
ណាា? ជីីវិតផ្នែ�ែកព្រ
ិ
�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ គឺឺជាាជីីវិត
ិ
ដែ�លដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកបាានបែ�រទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងអាាចយកចិិត្តតទុុកដាាក់់
ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាជាាជីីវិិតដែ�លអ្ននករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយចិិត្តតរបស់់អ្ននកគ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ អ្ននកអាាចយល់់ដឹឹងពីី
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ និិងជាាជីីវិិតដែ�លដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ
ពន្លឺឺ�នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននក។ ជីីវិិត
រវាាងមនុុស្សសនិិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាជីីវិិតផ្នែ�ែកព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាច
ដើ�ើរតាាមពន្លឺឺ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�ទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់អ្ននកជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាាននូូវ
គំំលាាតមួយ
ួ កើ�ើតឡើ�ើង វាាថែ�មទាំំ�ងអាាចមាានលក្ខខណៈៈធ្ងងន់ធ្ង
់ រង ហើ�ើយអ្ននកមិិនមាានជីវិី តផ្នែ�ែក
ិ
ព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណទេ�។ ទំំនាាក់់ទំំនងធម្មមតាាជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានសង់់ឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើ
គ្រឹះ�ះ�នៃ�កាារទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ តើ�ើអ្ននកមាានជីីវិិត
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ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារថ្មីី�បំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះអង្គគ

ធម្មមតាាផ្នែ�ែកព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកមាានទំំនាាក់់ទំំនងធម្មមតាាជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�តាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ
ឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក អាាចដើ�ើរតាាមពន្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
ហើ�ើយអាាចយល់់ដឹឹងពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងចូូលក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ� នោះ�ះ�អ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លដើ�ើរតាាមចរ
ន្ដដនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដើ�ើរតាាមចរន្ដដនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�
នោះ�ះ�ប្រា�ាកដណាាស់់ថាាអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិិត។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិ សុុ ទ្ធធ មិិ នមាាន ឱកាាសធ្វើ�ើ� កាារនៅ�ៅក្នុុ� ង អស់់ អ្ននក ដែ�លគ្មាា�នបំំ ណ ងចិិ ត្តតចង់់ ឲ្យយខ្លួួ� ន ឯង
រីីកចម្រើ�ើ�ននោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនអាាចប្រ�មូូលកម្លាំំ��ងរបស់់ខ្លួួ�ន
ទេ� ហើ�ើយតែ�ងតែ�អកម្មមជាានិិច្ចច។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកដើ�ើរតាាមចរន្ដដនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ
ឬទេ�? តើ�ើអ្ននកស្ថិិ�តក្នុុ�ងចរន្ដដនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកបាានចេ�ញពីីសភាាវ
អកម្មមហើ�ើយ ឬនៅ�ៅ? អស់់អ្ននកដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកដែ�លយក
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ជាាគ្រឹះ�ះ� និិងដើ�ើរតាាមពន្លឺឺ�នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន ពួួកគេ�សុុទ្ធធតែ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្ដដនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាា
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានលក្ខខណៈៈពិិតប្រា�ាកដ និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវយ៉ាា�ងច្បាាស់់លាាស់់
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនថាាទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លពីីអ្វីី�
នោះ�ះ�អ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្វែ�ែងរកកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
តាាមរយៈៈវិិធីីនេះ�ះ អ្ននកបាានបំំពេ�ញបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ។
ដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្ដដនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានទំំនាាក់់ទំំនងធម្មមតាា
ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវកំំចាាត់់ចោ�ោលនូូវសភាាវៈ�អកម្មមរបស់់អ្ននក ជាាមុុន
សិិន។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនតែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�តាាមហ្វូូ�ងមនុុស្សស ហើ�ើយដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�វង្វេ�េងចេ�ញ
ឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គ្មាា�នបំំណងចិិត្តតធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្លួួ�នឯងបាានរីីកចម្រើ�ើ�ន
ទេ� ហើ�ើយបទដ្ឋាា�ន ដែ�លពួួ កគេ�ស្វែ�ែងរកក៏៏ ស្ថិិ�តក្នុុ� ង កម្រិ�ិ តទាាបពេ�កដែ�រ។ មាានតែ�
កាារស្វែ�ែងរកកាារស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារទទួួលបាានដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទើ�ើបជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។ មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់តែ�
មនសិិកាាររបស់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�តបស្ននងសេ�ចក្តីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារនេះ�ះ
មិិនអាាចឈាានទៅ�ៅដល់់ បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះអង្គគឡើ�ើយ។ កាាលណាាអ្ននក
ស្វែ�ែងរកបទដ្ឋាា�នកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានភាាពរីីករាាយនឹឹងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង។ ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់មាានភាាពធម្មមតាា និិងជាាអ្ននក
ស្វែ�ែងរកកាារស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរាាស្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអនាាគតពិិតប្រា�ាកដរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងជាា
ជីីវិិតមួួយដែ�លមាានតម្លៃ�ៃខ្ពពស់់បំំផុុត និិងមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ ហើ�ើយគ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់មាាន
ពរជាាងអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះ? ដ្បិិ�តអស់់អ្ននកដែ�ល
មិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់តែ�សាាច់់ឈាាម និិងរស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់សាាតាំំ�ង
ប៉ុុ�ន្តែ�ែសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�រស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងរស់់នៅ�ៅធ្វើ�ើ�តាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ហេ�តុុនេះ�ះទើ�ើបខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា ជីីវិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានសាារៈ�សំំខាាន់់បំផុ
ំ ត
ុ ។ មាានតែ�មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជ្រើ់ �ើ�សរើើស
�
នេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតដែ�លមាានសាារៈ�សំំខាាន់់បំំផុុតបាាន៖ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី អាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតមួួយដែ�លមាានតម្លៃ�ៃ និិងមាានន័័យបែ�ប
នេះ�ះឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�សអ្ននក និិងលើ�ើកអ្ននកឲ្យយខ្ពពស់់ឡើ�ើង
ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននក
ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានកាារយល់់ដឹឹងពីីជីីវិិតពិិត និិងស្គាា�ល់់ពីីរបៀ�ៀបរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតមួួយ
ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃបំំផុុត។ នេះ�ះមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ល្អអនោះ�ះ�
ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ។ គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាអ្ននកដែ�ល
បើ�ើកភ្នែ�ែកនៃ�ព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយគឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�លបាាន
ប៉ះះ�ពាាល់់ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លបាានប្រ�ទាាននូូវជោ�ោគវាាសនាាល្អអដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដើ�ើម្បីី�ចូូលមកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្រ្ដ�ដរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានបំំភ្លឺឺ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញពីីអ្វីី�
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ដែ�លគួួរឲ្យយស្រ�លាាញ់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវាាក៏៏មិិនអាាចឲ្យយអ្ននកស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានដែ�រ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ប៉ះះ�ពាាល់់ដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយដួួងចិិត្តតរបស់់គេ� បែ�រមករកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយជួួ ន កាាលនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកកំំ ពុុ ង តែ�រីី ក រាាយនឹឹ ង ព្រះ�ះបន្ទូូ� ល របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក៏៏មាានកាារប៉ះះ�ពាាល់់វិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននកគ្មាា�នជម្រើ�ើ�ស
អ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ពោ�ោលគឺឺមាានកម្លាំំ��ងដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក
ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�មួួយដែ�លអ្ននកមិិនអាាចទុុកមួួយឡែ�កសិិនបាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍បែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវបាានប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ហើ�ើ
់ យ ហើ�ើយដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកបាានបែ�រទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទាំំ�
់ ងស្រុ�ុង ហើ�ើយ
អ្ននកនឹឹងអធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រួួចពោ�ោលថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ព្រះ�ះអង្គគបាាន
កំំណត់់ និិងជ្រើ�ើ�សរើើ�សពួួកយើ�ើងទុុកជាាមុុន។ សិិរីីរុុងរឿ�ឿងរបស់់ព្រះ�ះអង្គគផ្តតល់់ឲ្យយទូូលបង្គំំ�
មាានអំំនួួត ហើ�ើយវាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយទូូលបង្គំំ�មាានអាារម្មមណ៍៍បរិិបូូរណ៍៍ក្នុុ�ងកាារក្លាា�យជាារាាស្ត្រ�រម្នាា�ក់់
របស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ទូូលបង្គំំ�នឹឹងចំំណាាយ ព្រ�មទាំំ�ងថ្វាា�យគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�តាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយនិិងថ្វាា�យនូូវពេ�លវេេលាារបស់់ទូូលបង្គំំ�ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��
ព្រ�មទាំំ�ងខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង ពេ�ញមួួយជីីវិិតសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះអង្គគ។» នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអធិិស្ឋាា�ន
បែ�បនេះ�ះ នឹឹងមាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�លាាញ់់ឥតឈប់់ឈរ និិងកាារស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ពិិតប្រា�ាកដ
នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើអ្ននកធ្លាា�ប់់មាានបទពិិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះដែ�រ
ឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធតែ�ងតែ�ប៉ះះ�ពាាល់់មនុុស្សស នោះ�ះ�ពួួកគេ�ចង់់ថ្វាា�យខ្លួួ�ន
ទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នថាា៖ «ឱព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�ចង់់
ឃើ�ញ
ើ ថ្ងៃ�នៃៃ �សិិរីល្អ
ី រអ បស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�ចង់រ់ ស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះអង្គគ គ្មាា�នអ្វីី�មាានតម្លៃ�ៃ
ឬមាានន័័យជាាងកាាររស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះអង្គគទេ� ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�គ្មាា�នចិិត្តតចង់់រស់់សម្រា�ាប់់
សាាតាំំ�ង និិងសាាច់់ឈាាមបន្តិិ�ចសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ សូូមព្រះ�ះអង្គគលើ�ើកទូូលបង្គំំ�ឡើ�ើងដោ�ោយ
កាារជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�អាាចរស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះអង្គគនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។» នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននក
បាានអធិិស្ឋាា�នរបៀ�ៀបនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននកគ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីថ្វាា�យដួួងចិិត្តត
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របស់់អ្ននកទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ដោ�ោយអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
អ្ននកមិិនចង់់បាាត់់បង់់ជីីវិិតដោ�ោយមិិនទទួួលបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លអ្ននកនៅ�ៅរស់់
នោះ�ះ�ទេ�។ កាារបាាននិិយាាយបែ�បនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន អ្ននកនឹឹងមាានកម្លាំំ��ងដែ�ល
មិិនចេះ�ះរីីងស្ងួួ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�ន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនដឹឹងថាាកម្លាំំ��ងនេះ�ះចេ�ញមកពីីណាាឡើ�ើយ
ក៏៏នឹឹងមាាននូូវអំំណាាចឥតដែ�នកំំណត់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងដឹឹងថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរឲ្យយស្រ�លាាញ់់ណាាស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគស័័ក្តិិ�សមនឹឹងឲ្យយយើ�ើងស្រ�លាាញ់់។
កាារណ៍៍នេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ះះ�ពាាល់់អ្ននក។ អស់់អ្ននកដែ�លមាានបទ
ពិិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកដែ�លតែ�ងតែ�
ត្រូ�ូវបាានប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� នោះ�ះ�
គេ�អាាចធ្វើ�ើកា
� ារតាំំ�ងចិិត្តត និិងសុុខចិត្តតទទួ
ិ
ល
ួ យកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទាំំ�
់ ងស្រុ�ុង សេ�ចក្តីី�ស្រ�លាាញ់់
សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�មាានកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង ហើ�ើយដួួងចិិត្តតរបស់់
គេ�បាានបែ�រទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទាំំ�
់ ងស្រុ�ុង ពួួកគេ�មិិនខ្វវល់ពី
់ គ្រួី �សា
ួ ារ លោ�ោកិិយ មិិនមាានកាារ
ពាាក់់ព័័ន្ធធ ឬមិិនខ្វវល់់ខ្វាា�យពីីអនាាគតឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�សុុខចិិត្តតលះះបង់់កាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
អស់់មួួយជីីវិិតថ្វាា�យទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងជាាអ្ននក
ដែ�លមាានក្តីី�សង្ឃឹឹ�មថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានឲ្យយគេ�បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។
តើ�ើអ្ននកបាានបែ�រចិិត្តតទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប៉ះះ�ពាាល់់ចិិត្តតរបស់់អ្ននកឬនៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដែ�លមាានបទពិិសោ�ោធ
បែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដែ�លអធិិស្ឋាា�នបែ�បនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�កាារនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ដឹឹកនាំំ� ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប៉ះះ�ពាាល់់ មាាន
នូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លបង្ហាា�ញថាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចាាក់់ឫសនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនពោ�ោលថាា៖ «ទូូលបង្គំំ�មិិន
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ដូូចនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នរបស់់ទូូលបង្គំំ� ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�ក៏៏មិិនសូូវមាានកាារ
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ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារថ្មីី�បំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះអង្គគ

ប៉ះះ�ពាាល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ជួួនកាាល នៅ�ៅពេ�លដែ�លទូូលបង្គំំ�សញ្ជឹឹ�ងគិិត ហើ�ើយ
អធិិស្ឋាា�ន ទូូលបង្គំំ�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរឲ្យយស្រ�លាាញ់់ ហើ�ើយដួួងចិិត្តត
របស់់ទូូលបង្គំំ�ក៏៏ទទួួលបាានកាារប៉ះះ�ពាាល់់ពីីព្រះ�ះអង្គគ។» គ្មាា�នអ្វីី�សំំខាាន់់ជាាងដួួងចិិត្តតរបស់់
មនុុស្សសឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកបែ�រទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�លក្ខខណៈៈរបស់់
អ្ននកទាំំ�ងមូូលនឹង
ឹ បែ�រទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់វិ់ ញ
ិ ហើ�ើយនៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកនឹង
ឹ ត្រូ�ូវ
បាានប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�នទទួួលបាាន
បទពិិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ជម្រៅ��ៅនៃ�បទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកមិិនដូូចគ្នាា�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
មនុុស្សសមួួយចំំនួួនពោ�ោលថាា៖ «ទូូលបង្គំំ�មិិននិិយាាយច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅក្នុុ�ងពាាក្យយអធិិស្ឋាា�នទេ�
ទូូលបង្គំំ�គ្រា�ាន់់តែ�ស្តាា�ប់់អំំពីីកាាររួួបរួួមរបស់់អ្ននកដទៃ� និិងកម្លាំំ��ងដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ង
ទូូលបង្គំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។» កាារនេះ�ះបង្ហាា�ញថាាអ្ននកមាានកាារប៉ះះ�ពាាល់់ផ្នែ�ែកខាាងក្នុុ�ងដោ�ោយព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប៉ះះ�ពាាល់់មនុុស្សសនៅ�ៅផ្នែ�ែកខាាងក្នុុ�ង ដោ�ោយពួួកគេ�មាានកាារ
ជំំរុុញចិិត្តតនៅ�ៅពេ�លបាានឮអំំពីីកាាររួួបរួួមរបស់់អ្ននកដទៃ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស
ម្នាា�ក់់នៅ�ៅដដែ�លឥតកម្រើ�ើ�កនៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�បាានឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លជំំរុុញទឹឹកចិិត្តត នោះ�ះ�
បញ្ជាា�ក់់ថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�ន
របស់់ពួកគេ
ួ �គឺឺមិនចង់
ិ
បាានអ្វី
់
ី�ឡើ�យ
ើ វាាបញ្ជាា�ក់ថា
់ ាពួួកគេ�គ្មាា�នកាារតាំំ�ងចិិត្តតទេ� ហើ�ើយដូូចនេះ�ះ
ពួួកគេ�មិិនមាានកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ឡើធ �ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់មាានកាារ
ប៉ះះ�ពាាល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�នឹឹងមាានប្រ�តិិកម្មមនៅ�ៅពេ�លដែ�លបាានឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិនមាានកាារប៉ះះ�ពាាល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិន
មាានកាារផ្សាារភ្ជាា�ប់់ជាាមួួយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពួួកគេ�មិិនមាានទំំនាាក់់ទំំនង

ជាាមួួយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនអាាចទទួួលកាារបំំភ្លឺឺ�ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�ល
បាានឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�នប្រ�តិិកម្មមអ្វីី�សោះ�ះ� គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមិិន
មាានកាារប៉ះះ�ពាាល់់ពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនមាានកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ។ អស់់អ្ននកដែ�លអាាចទទួួលយកនូូវកាារបំំភ្លឺឺ�ថ្មីី�មាាននូូវកាារប៉ះះ�ពាាល់់ ព្រ�មទាំំ�ងមាាន
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅជាាមួួយផង។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាារវាាស់់វែែងខ្លួួ�នឯង៖
១. តើ�ើអ្ននកកំំពុង
ុ ស្ថិិ�តនៅ�ៅចំំកណ្តាា�លនៃ�កិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ឬ
ធ ទេ�?
២. តើ�ើដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកបាានបែ�រទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកមាានកាារ
ប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយឬនៅ�ៅ?
៣. តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចាាក់់ឫសនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកហើ�ើយឬនៅ�ៅ?
៤. តើ�ើកាារអនុុវត្តតរបស់់អ្ននក ធ្វើ�ឡើើ� �ើងដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�សេ�ចក្តីី�តម្រូ�វូ របស់់ព្រះ�ះ ជាា
ម្ចាា�ស់់ឬទេ�?
៥. តើ�ើអ្ននករស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារណែ�នាំំ�នៃ�ពន្លឺឺ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ដែ�រឬទេ�?
៦. តើ�ើដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក ត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយកាារយល់់ឃើ�ើញ ចាាស់់គំំរឹឹល ឬក៏៏
គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ?
តាាមរយៈៈកាារស្តាា�ប់់ឮអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានប្រ�តិិកម្មមអ្វីី�ខ្លះះ�?
តាាមជំំនឿ�ឿដែ�លអ្ននកបាានជឿ�ឿប៉ុុ�ន្មាា�នឆាំ្នន��នេះ�ះ តើ�ើអ្ននកមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននកដែ�រឬទេ�? តើ�ើមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់
អ្ននកកាាលពីីមុុនដែ�រ ឬទេ�? ស្រ�បតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន តើ�ើ
អ្ននកដឹឹងថាាកាារមាានជីីវិិតគឺឺជាាអ្វីី�? ហើ�ើយកាារមិិនមាានជីីវិិតគឺឺជាាអ្វីី�? តើ�ើកាារនេះ�ះច្បាាស់់លាាស់់
សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រឬទេ�? ទាាក់់ទិននឹ
ិ ង
ឹ ភាាពសំំខាាន់់បំផុ
ំ តក្នុុ
ុ ង
� កាារដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង គួួរតែ�អាាស្រ័�័យលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន៖ មិិនថាា
អ្ននកកំំពុុងស្វែ�ែងរកកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត ឬកាារបំំពេ�ញតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង គួួរតែ�នៅ�ៅចំំណុុចកណ្តាា�លរង្វវង់់នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីី�ដែ�លអ្ននកទំំនាាក់់ទំំនង និិងស្វែ�ែងរកមិិន
ស្ថិិ�តនៅ�ៅកណ្ដាា�លរង្វវង់់នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននទេ� នោះ�ះ�អ្ននកជាា
មនុុស្សសចម្លែ�ែកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�នសេ�សសល់នូ
់ វូ កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់បាានគឺឺ
មនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ មិិនថាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននកបាានយល់់ដឹឹង
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ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារថ្មីី�បំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះអង្គគ

ពីីមុុនមាានលក្ខខណៈៈអស្ចាា�រ្យយ ឬបរិិសុុទ្ធធប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនចង់់បាានឡើ�ើយ
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចដករបស់់អស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�ចេ�ញទេ� នោះ�ះ�របស់់អស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�
នឹឹងក្លាា�យជាាឧបសគ្គគយ៉ាា�ងធំំចំំពោះ�ះ�កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងអនាាគត។ មាានពរហើ�ើយអស់់អ្ននក
ណាាដែ�លអាាចដើ�ើរតាាមពន្លឺឺ�នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ មនុុស្សសដែ�ល
មាានអាាយុុច្រើ�ើ�នមកហើ�ើយក៏៏បាានដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
ពួួកគេ�មិិនអាាចដើ�ើរតាាមព្រះ�ះអង្គគរហូូតមកដល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ� នេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះពររបស់់មនុុស្សស
នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ អស់់អ្ននកដែ�លបាានដើ�ើរតាាមកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ និិងអស់់អ្ននកណាាដែ�លអាាចដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺពួួកគេ�
ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងដែ�លព្រះ�ះអង្គគដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ទៅ�ៅ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះជាាអ្ននកដែ�លព្រះ�ះអង្គគប្រ�ទាានពរ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនដើ�ើរតាាមកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មិិនបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ មិិនថាាពួួកគេ�ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងប៉ុុ�នណាា ឬមិិនថាាពួួកគេ�រងទុុក្ខខប៉ុុ�នណាា ឬពួួកគេ�ប្រឹ�ឹង
រត់់ទៅ�ៅមុុខយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�មួួយដែ�លមាានន័័យសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ
ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគនឹឹងមិិនស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អស់់អ្ននកណាាដែ�លដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លបច្ចុុប្បបន្នន
�
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្ដដនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ អស់់អ្ននក
ណាាដែ�លជាាជនចម្លែ�ែកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�បន្នន គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្រៅ��ៅចរន្ដដនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ មិិនមាានកាារស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ កាារបម្រើ�ើ�ដែ�លមាានកាារបែ�កចេ�ញពីីព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាកាារបម្រើ�ើ�នៃ�សាាច់់ឈាាម និិងសញ្ញាា�ណ ហើ�ើយវាាមិិនអាាចស្រ�ប
នឹឹងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណ
សាាសនាា នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិនអាាចធ្វើ�ើអ្វី
� ដែី� �លសមនឹឹងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក្ដីី�
់ ក៏៏ពួកគេ
ួ �បម្រើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�
និិងសញ្ញាា�ណដែ�រ ហើ�ើយមិិនមាានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�ស្រ�បតាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនអាាចដើ�ើរតាាមកិិច្ចចកាាររបស់់
211

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មិិនយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏មិិនអាាចបម្រើ�ើ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់បាានកាារបម្រើ�ើ� ដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះអង្គគ

ទ្រ�ង់់មិិនចង់់បាានកាារបម្រើ�ើ�ដែ�លចេ�ញពីីសញ្ញាា�ណ

និិងសាាច់់ឈាាម

ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាចដើ�ើរតាាមជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណហើ�ើយ។ កាារបម្រើ�ើ�របស់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះកាាត់់ផ្ដាា�ច់់
និិងមាានកាាររំំខាាន ហើ�ើយកាារបម្រើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយផ្ទុុ�យនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ដូូចនេះ�ះ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនអាាចដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិន
អាាចបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ� ហើ�ើយអស់់អ្ននក ដែ�លមិិនអាាចដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ភាាគច្រើ�ើ�នប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនអាាចស្រ�បនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ «កាារដើ�ើរតាាមកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ» មាានន័័យថាា ជាាកាារ
ស្វែ�ែងយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ជាាកាារដែ�លអាាច
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដស្រ�បនឹឹងតម្រូ�ូវកាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាកាារដែ�លអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិង
ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងជាាកាារចូូលទៅ�ៅដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង
ថ្មីី�បំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះទើ�ើបជាាមនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្ដដនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺមិិនត្រឹ�ឹមតែ�អាាច
ទទួួលនូូវកាារសរសើ�ើរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ថែ�មទាំំ�ងអាាចស្គាា�ល់់នូូវនិិស្ស័័�យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ និិងអាាចស្គាា�ល់់
នូូវសញ្ញាា�ណ និិងកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សស ព្រ�មទាំំ�ងធម្មមជាាតិិរបស់់មនុុស្សស និិង
លក្ខខណៈៈផ្សំំ�របស់់គេ�ផង តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយបំំផុត
ុ របស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�អាាចសម្រេ�េចបាាននូូវកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� និិស្ស័័�យរបស់់ពួកគេ
ួ �បន្ដិិ�ចម្ដដងៗនៅ�ៅក្នុុ�ង
អំំឡុុងពេ�លដែ�លគេ�បម្រើ�ើ�ដល់ទ្រ�ង់
់
។
់ មាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបជាាអ្ននកដែ�ល
អាាចទទួួលបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាអ្ននកដែ�លបាានរកឃើ�ើញផ្លូូ�វដ៏៏ពិិតយ៉ាា�ងប្រា�ាកដ។
អស់់អ្ននកណាាដែ�លត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលដោ�ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាមនុុស្សស
212

ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារថ្មីី�បំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះអង្គគ

ដែ�លមិិនអាាចដើ�ើរតាាមកិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាអ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ង
ទាាស់់នឹឹងកិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយរបស់់ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយបើ�ើកចំំហរ ពីីព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារថ្មីី� ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�រូូបអង្គគនៃ�
ព្រះ�ះមិិនដូូចជាាសញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ� ជាាលទ្ធធផល ពួួកគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយបើ�ើកចំំហរ និិងបាានយកកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមកទម្លាា�ក់់លើ�ើព្រះ�ះអង្គគ

ដែ�លនាំំ�ឲ្យយព្រះ�ះ

ជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម និិងបដិិសេ�ធពួួកគេ�។ កាារមាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយ
បំំផុត
ុ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នមែ�ន
ិ
ជាារឿ�ឿងងាាយស្រួ�ួលទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមាានគំំនិត
ិ
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងមាានឱកាាសមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះអង្គគ
ហើ�ើយនិិ ង មាានឱកាាសទទួួ លបាាន កាារដឹឹ ក នាំំ�ថ្មីី�បំំ ផុុ ត របស់់ ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណបរិិ សុុ ទ្ធធ ផ ង។
អស់់អ្ននកណាាដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចេ�តនាា មិិនអាាចទទួួល
បាានកាារបំំភ្លឺឺ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ឬកាារណែ�នាំំ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ដូូចនេះ�ះ មិិនថាា
មនុុស្សសអាាចទទួួលនូវូ កិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬអត់់នោះ�ះ�ទេ� គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើ
ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវាាគឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើកាារស្វែ�ែងរករបស់់ពួួកគេ� ព្រ�មទាំំ�ង
អាាស្រ័�័យលើ�ើចេ�តនាារបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។
មាានពរហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
នៃ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ មិិនថាាពួួកគេ�ធ្លាា�ប់់ធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាា ឬមួួយថាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធធ្លា�ប់
ា ់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�បែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� អស់់អ្ននកដែ�លទទួួលបាានកិិច្ចចកាារ
ចុុងក្រោ��ោយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអ្ននកដែ�លទទួួលបាានព្រះ�ះពរខ្លាំំ��ងបំំផុុតហើ�ើយ ហើ�ើយ
អស់់អ្ននក ដែ�លមិិនអាាចដើ�ើរតាាមកិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននទេ� គឺឺត្រូ�ូវបាាន
ផាាត់់ចោ�ោល។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចង់់បាានអស់់អ្ននកដែ�លអាាចទទួួលបាាននូូវពន្លឺឺ�ថ្មីី� ហើ�ើយ
ព្រះ�ះអង្គគចង់់បាានអ្ននកដែ�លទទួួលយក និិងស្គាា�ល់់នូូវកិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយបំំផុុត របស់់
ព្រះ�ះអង្គគ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពោ�ោលថាា អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ជាាក្រ�មុំំ�ព្រ�ហ្មមចាារីី? ក្រ�មុំំ�ព្រ�ហ្មមចាារីី
អាាចស្វែ�ែងរកនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្វែ�ែងយល់់នូូវអ្វីី�ដែ�លថ្មីី� ហើ�ើយលើ�ើស
ពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គេ�អាាចដកចេ�ញនូូវសញ្ញាា�ណចាាស់់ៗ និិងគោ�ោរពតាាមកិិច្ចចកាាររបស់់
213

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ក្រុ�ុមមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លទទួួល
នូូវកិិច្ចចកាារថ្មីី�បំំផុុតនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺជាាអ្ននកដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុន
តាំំ�ងពីីមុុនយុុគសម័័យនាានាាទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លមាានពរបំំផុុត។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្ដាា�ប់់ឮនូូវព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូចនេះ�ះ នៅ�ៅទូូទាំំ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌
និិងផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងនៅ�ៅគ្រ�ប់់ជំំនាាន់់ទាំំ�ងអស់់ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់មាានពរជាាងអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដែ�លជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះឡើ�ើយ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�កាារកំំណត់់ទុក
ុ ជាាមុុន និិងកាារជ្រើ�ើ�សរើើស
� របស់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ង
ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានមាានបន្ទូូ�ល
និិងថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លចេ�ញមកទេ� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានស្ថិិ�តក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌដូូចសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
ដែ�រឬទេ�? ដូូច្នេះ�ះ� សូូមឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលបាានសិិរីីល្អអ និិងកាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង ដ្បិិ�ត
កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានលើ�ើកអ្ននកឡើ�ើង។ ដោ�ោយមាាន
ចំំណុុចទាំំ�ងអស់់នេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់អ្ននក តើ�ើអ្ននកអាាចនៅ�ៅតែ�អកម្មមទៀ�ៀតទេ�? តើ�ើកម្លាំំ��ង
របស់់អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចកើ�ើនឡើ�ើងមែ�នឬ?
ដែ�លអ្ននកអាាចទទួួលយកនូូវកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ កាារវាាយផ្ចាា�ល កាារវាាយផ្ដួួ�ល និិងកាារ
បន្សុុ�ទ្ធធនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អាាចទទួួលយក
នូូវបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុនតាំំ�ងពីី
មុុនយុុគសម័័យនាានាាទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយដូូចនេះ�ះ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវមាានទុុក្ខខព្រួ�ួយពេ�កនៅ�ៅពេ�ល
អ្ននកត្រូ�ូវវាាយផ្ចាា�លឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចដកយកចេ�ញ នូូវកិិច្ចចកាារដែ�លបាាន
ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងព្រះ�ះពរដែ�លបាានចាាក់់បង្ហូូ�រមកលើ�ើអ្ននកឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ អាាចដកយកចេ�ញនូូ វ អ្វីី�ទាំំ� ងអស់់ ដែ�លបាានប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននករាាល់់ គ្នាា� ដែ�រ។
មនុុ ស្សសដែ�លកាាន់់ សាាសនាាមិិ ន អាាចអត់់ ទ្រាំ�ំ�កាារមិិ នប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹ ង អ្ននករាាល់់ គ្នាា�បាាន
ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមាានជំំនាាញអស្ចាា�រ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនបាាន
ទទួួលកាារបំំពាាក់់បំំប៉៉ននូូវទ្រឹ�ឹស្ដីី�ផ្នែ�ែកសាាសនាាដែ�រ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលបាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន គឺឺច្រើ�ើ�នជាាងនរណាា
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ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារថ្មីី�បំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះអង្គគ

ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់សម័័យកាាល ហើ�ើយនេះ�ះជាាព្រះ�ះពរដ៏៏អស្ចាា�រ្យយបំំផុុតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។
ដោ�ោយសាារតែ�កាារនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�មាានកាារលះះបង់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�
ខ្លាំំ��ង ព្រ�មទាំំ�ងមាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងជាាងនេះ�ះដែ�រ។ ដ្បិិ�ត
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានលើ�ើកអ្ននកឡើ�ើង អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ជំំរុុញកាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយត្រូ�ូវ
ត្រៀ��ៀមលក្ខខណៈៈដើ�ើម្បីី�ទទូូលយកនូូវបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
ឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�នៅ�ៅទីីកន្លែ�ែងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននក ស្វែ�ែងរកកាារក្លាា�យជាា
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាារាាស្រ្ដ�ដរបស់់ទ្រ�ង់់ ទទួួលយកកាារបង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�នអំំពីីនគរ
ព្រះ�ះ ត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយក និិងត្រូ�ូវក្លាា�យជាាទីីបន្ទាា�ល់់ដែ�លពេ�ញដោ�ោយសិិរីីល្អអ
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើអ្ននកមាាននូូវកាារតាំំ�ងចិិត្តតទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាាន
កាារតាំំ�ងចិិត្តតទាំំ�ងនេះ�ះ នោះ�ះ�ប្រា�ាកដថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយកអ្ននកជាាមិិនខាាន ព្រ�មទាំំ�ង
ក្លាា�យជាាបន្ទាា�ល់់ដែ�លពេ�ញដោ�ោយសិិរីីល្អអសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង។ អ្ននកគួួរតែ�យល់់ថាា
បញ្ជាា�បេ�សកកម្មមដ៏៏ សំំ ខាាន់់ នេះ�ះកំំ ពុុ ង ត្រូ�ូ វ បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទទួួ ល យក និិ ង ក្លាា� យជាា
បន្ទាា�ល់់ដែ�លពេ�ញដោ�ោយសេ�រីីល្អអចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

នេះ�ះជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ

របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺជាាថាាមវន្ដដនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងកាារបំំភ្លឺឺ� ជាាបន្ដដបន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ គឺឺជាាទំំនោ�ោរនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ហើ�ើយតើ�ើអ្វីី�ដែ�ល
ជាាទំំនោ�ោរនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន? វាាគឺឺជាាកាារដឹឹកនាំំ�
មនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងជិិវិិត
ធម្មមតាាផ្នែ�ែកព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ។ មាានជំំហ៊ាា�នមួួយចំំនួួនដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតធម្មមតាាផ្នែ�ែក
ព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ៖
១. ទីីមួួយ អ្ននកត្រូ�ូវចាាក់់បង្ហូូ�រដួួងចិិត្ដដរបស់់អ្ននក ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអតីីតកាាល ហើ�ើយ
មិិនត្រូ�វូ សិិក្សាាពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ� ហើ�ើយក៏៏មិិនត្រូ�ូវប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប ទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាាពេ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បច្ចុុ�ប្បបន្ននដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននកត្រូ�ូវចាាក់់បង្ហូូ�រនូូវដួួងចិិត្ដដរបស់់អ្ននកទាំំ�ងស្រុ�ុងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានមនុុស្សសដែ�លចង់់អាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សៀ�ៀវភៅ�ៅផ្នែ�ែកព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ ឬអ្វីី�ដែ�លជាាកាារបង្រៀ��ៀននៅ�ៅក្នុុ�ង
អតីីតកាាល ហើ�ើយនរណាាដែ�លមិិនដើ�ើរតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ នាាពេ
ធ �ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន នោះ�ះ�ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសល្ងងង់់បំំផុុតហើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
ណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ទទួួលយកនូូវពន្លឺឺ�នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
នោះ�ះ�ចូូរចាាក់់បង្ហូូ�រដួួងចិិត្ដដរបស់់អ្ននកទាំំ�ងស្រុ�ុង ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ នេះ�ះជាារឿ�ឿងទីីមួួយដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាាន។
២. អ្ននកត្រូ�ូវតែ�អធិិស្ឋាា�នដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានបន្ទូូ�លនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងទំំនាាក់់ទំំនង
ជាាមួួយព្រះ�ះអង្គគ ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�កាារតាំំ�ងចិិត្ដដនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បង្កើ�ើ�តនូូវបទដ្ឋាា�នដែ�ល
អ្ននកចង់់ស្វែ�ែងរកកាារសម្រេ�េចបាាននូូវកាារតាំំ�ងចិិត្ដដនោះ�ះ�។
៣. អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្វែ�ែងរកកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិតយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅនៅ�ៅលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ចូូរកុំំ�ប្រ�កាាន់់យកព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង
និិងទ្រឹ�ឹស្ដីី�ពីីអតីីតកាាល។
៤. អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្វែ�ែងរកកាារប៉ះះ�ពាាល់់មកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ និិងចូូលក្នុុង
� ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
៥. អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្វែ�ែងរកកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងមាាគ៌ាា�ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្ននបាានយាាងកាាត់់។
តើ�ើអ្ននកស្វែ�ែងរកកាារប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? រឿ�ឿង
សំំខាាន់់បំំផុុត គឺឺត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
អធិិស្ឋាា�នដោ�ោយផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើ មូូលដ្ឋាា�ននៃ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តាាមរយៈៈ
កាារអធិិស្ឋាា�នដោ�ោយរបៀ�ៀបនេះ�ះ នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រា�ាកដជាានឹឹងប៉ះះ�ពាាល់់អ្ននក។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្វែ�ែងរកមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែងទេ� នោះ�ះ�
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កាារនេះ�ះគ្មាា�នផលផ្លែ�ែអ្វីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននកគួួរអធិិស្ឋាា�នដោ�ោយពោ�ោលថាា៖ «ឱ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រ�អង្គគ ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�ជំំពាាក់់ព្រះ�ះអង្គគច្រើ�ើ�នណាាស់់។ ទូូលបង្គំំ�
ពិិតជាាមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់មែ�ន ហើ�ើយមិិនអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះអង្គគឡើ�ើយ។ ឱ
ព្រះ�ះអង្គគអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ឲ្យយព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��ទូូលបង្គំំ� ទូូលបង្គំំ�ចង់់បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះអង្គគរហូូត
ដល់់ថ្ងៃ�ៃចុុងក្រោ��ោយ ទូូលបង្គំំ�ចង់់លះះបង់់ជិិវិិតសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ព្រះ�ះអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិង
វាាយផ្ចាា�លទូូលបង្គំំ� ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�សមតែ�ស្លាា�ប់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អាាចប្រ�កាាន់់
ខ្ជាា�ប់់នូូវនិិស្ស័័�យសុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ដោ�ោយតាាមរយៈៈកាារស្លាា�ប់់របស់់ទូូលបង្គំំ�។» នៅ�ៅ
ពេ�លដែ�លអ្ននកអធិិស្ឋាា�នតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះចេ�ញពីីចិិត្តតរបស់់អ្ននក

នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង

ស្ដាា�ប់់ឮអ្ននក ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងដឹឹកនាំំ�អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអធិិស្ឋាា�នដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើ
មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននទេ� នោះ�ះ�មិិនមាាននូូវ
កាារប៉ះះ�ពាាល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមកលើ�ើអ្ននកឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអធិិស្ឋាា�នផ្អែ�ែក
តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្រ�បតាាមអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវ
ព្រះ�ះហឫទ័័យនឹឹងធ្វើ�ើ�នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកពោ�ោលថាា «ឱព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�
ចង់់ទទួួលយកបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�សុុខចិិត្ដដបូូជាាជីីវិិតរបស់់
ទូូលបង្គំំ�ទាំំ�ងមូូលសម្រា�ាប់់សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លទូូលបង្គំំ�បាាន
ធ្វើ�ើ�អាាចឈាានទៅ�ៅដល់់បទដ្ឋាា�ននៃ�ប្រ�ជាារាាស្ដ្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សូូមឲ្យយព្រះ�ះអង្គគបាាន
ប៉ះះ�ពាាល់់ដួួងចិិត្ដដរបស់់ទូូលបង្គំំ�។ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ បាានបំំភ្លឺឺ�
ទូូលបង្គំំ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លទូូលបង្គំំ�ធ្វើ�ើ�បាាន នាំំ�នូូវភាាពអាាម៉ាា�ស់់មកទម្លាា�ក់់
លើ�ើសាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយនៅ�ៅទីីបំំផុុត ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងទទួួលយកទូូលបង្គំំ�។» ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
អធិិស្ឋាា�នរបៀ�ៀបនេះ�ះ អធិិស្ឋាា�នក្នុុ�ងរបៀ�ៀបមួួយដែ�លផ្ដោ�ោ�តជុំំ�វិិញបំំណងព្រះ�ះឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នឹឹងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកដោ�ោយចៀ�ៀសមិិនផុុត
ឡើ�ើយ។ អ្វីីដែ� �លសំំខាាន់់នោះ�ះ�មិិនអាាស្រ័�័យលើ�ើថាា តើ�ើអ្ននកអធិិស្ឋាា�នបាានប៉ុុ�ន្មាា�នពាាក្យយទេ� អ្វីី�
ដែ�លសំំខាាន់់នោះ�ះ�គឺឺថាា តើ�ើអ្ននកយល់់ពីបំ
ី ណ
ំ ងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ
ឬអត់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ហែ�លជាាសុុទ្ធធតែ�មាាននូូវបទពិិសោ�ោធដូូចខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះហើ�ើយ៖
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ជួួនកាាល ក្នុុ�ងពេ�លអធិិស្ឋាា�ននៅ�ៅពេ�លជួួបជុំំ�គ្នាា� សក្ដាា�នុុពលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ ក៏
ធ ឈា
៏ ានដល់់ចំណុ
ំ ចខ្ព
ុ ស់
ព បំ
់ ផុ
ំ ត
ុ ដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យយកម្លាំំ��ងរបស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�បាាន
កើ�ើនឡើ�ើង។ មនុុស្សសមួួយចំំំ�នួនយំ
ួ
ដោំ �ោយជូូរចត់់ និិងបង្ហូូ�រទឹឹកភ្នែ�ែកក្នុុ�ងពេ�លអធិិស្ឋាា�ននោះ�ះ�
ពួួកគេ�យកឈ្នះះ�លើ�ើវិិប្បបដិិសាារីីនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសមួួយចំំនួួនទៀ�ៀត
បង្ហាា�ញនូូវកាារតាំំ�ងចិិត្ដដ និិងធ្វើ�ើ�កាារស្បបថ។ នេះ�ះគឺឺជាាឥទ្ធិិ�ពលដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធសម្រេ�េចបាាន។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ វាាជាាកាារសំំខាាន់់ដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ចាាក់់បង្ហូូ�រដួួងចិិត្ដដ
របស់់គេ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ចូូរកុំំ�ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លបាានថ្លែ�ែងពីីមុុន ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវអ្វីី�ដែ�លចែ�ងមកពីីមុុន
នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញថាា តើ�ើ
កាារនេះ�ះសំំខាាន់់ប៉ុុ�នណាាដែ�រឬទេ�?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្គាា�ល់់មាាគ៌ាា�ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននបាានយាាងលើ�ើ
ដែ�រឬទេ�? ចំំណុុចមួួយចំំនួួនខាាងលើ�ើ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
និិងអនាាគតត្រូ�ូវសម្រេ�េច។ ចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាមាាគ៌ាា�ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាាន
ជ្រើ�ើ�សយក ហើ�ើយច្រ�កចូូលទៅ�ៅរកផ្លូូ�វនោះ�ះ�ត្រូ�ូវតែ�ឲ្យយមនុុស្សសស្វែ�ែងរក។ ចំំពោះ�ះ�ច្រ�កចូូល
ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់អ្ននកត្រូ�ូវចាាក់់បង្ហូូ�រដួួងចិិត្ដដរបស់់អ្ននកចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអាាចទទួួលយកនូូវកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយវាាយ
ផ្ចាា�លនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយដួួងចិិត្ដដរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាាន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្វែ�ែងរកកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិតដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ ព្រ�មទាំំ�ង
គោ�ោលបំំណងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមាាននូូវកម្លាំំ��ងនេះ�ះ នោះ�ះ�វាា
បង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប៉ះះ�ពាាល់់អ្ននក ហើ�ើយដួួងចិិត្ដដរបស់់អ្ននកបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបែ�រទៅ�ៅ
រកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ។
ជំំហាានដំំបូូងនៃ�ច្រ�កចូូលទៅ�ៅកាាន់់ជីីវិិត គឺឺត្រូ�ូវចាាក់់បង្ហូូ�រដួួងចិិត្ដដរបស់់អ្ននកទាំំ�ងស្រុ�ុង
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជំំហាានទីីពីីរគឺឺត្រូ�ូវទទួួលកាារប៉ះះ�ពាាល់់
ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ តើ�ើអ្វីី�ខ្លះះ�ជាាឥទ្ធិិ�ពលដែ�លទទួួលបាានដោ�ោយកាារទទួួលយកកាារ
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ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារថ្មីី�បំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើរតាាមដាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះអង្គគ

ប៉ះះ�ពាាល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ? វាាជាាកាារដែ�លអាាចប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាាន ចង់់ស្វែ�ែងរកនិិង
រុុករកនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតមួួយដែ�លកាាន់់តែ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ និិងអាាចសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងឥរិិរយាាបថវិិជ្ជជមាាន។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កាារសហកាាររបស់់អ្ននកជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអាាច
និិយាាយបាានថាាមាានគោ�ោលបំំណងមួួយចំំពោះ�ះ�កាារដេ�ញតាាមរបស់់អ្ននក ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�
អធិិស្ឋាា�នរបស់់អ្ននក និិងចំំពោះ�ះ�កាារប្រ�កបរបស់់អ្ននកជាាមួួយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយអ្ននកបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននក ស្រ�បតាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�ល
កាារនេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាកាារសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�និិយាាយ
ថាាអនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែខ្លួួ�នឯងមិិនបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� សូូម្បីី�តែ�
កាារអធិិស្ឋាា�ន ឬកាារស្វែ�ែងរកក៏៏មិិនធ្វើ�ើ�ផង នោះ�ះ�តើ�ើកាារនេះ�ះអាាចហៅ�ៅថាាជាាកាារសហកាារ
ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមាានដាាននៃ�កាារសហកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកទេ� ហើ�ើយមិិនមាានកាារ
បង្វឹឹ�កបង្វឺឺ�ន

សម្រា�ាប់់កាារចូូលទៅ�ៅដែ�លមាាននូូវគោ�ោលបំំណងទេ�

នោះ�ះ�អ្ននកមិិនមែ�ន

កំំពុុងសហកាារឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនពោ�ោលថាា៖ «អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើ
កាារកំំណត់់ទុុកជាាមុុនរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសុុទ្ធធតែ�ព្រះ�ះអង្គគជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�ដោ�ោយ

ផ្ទាា�ល់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�វាាទេ� នោះ�ះ�តើ�ើឲ្យយមនុុស្សស អាាចនឹឹងធ្វើ�ើ�ដូូចម្ដេ�េច
កើ�ើតទៅ�ៅ?» កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺធម្មមតាា និិងមិិនមាានលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិបន្ដិិ�ច
សោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារតែ�តាាមរយៈៈកាារស្វែ�ែងរកដ៏៏សកម្មមរបស់់
អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានបង្ខំំ�មនុុស្សសឡើ�ើយ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ផ្ដដល់់ឱកាាសដល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយធ្វើ�ើ�កាារ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្វែ�ែងរក ឬចូូលទៅ�ៅទេ� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
ចិិត្ដដអ្ននកមិិនចង់់បាានសូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមាានឱកាាសធ្វើ�ើ�កាារឡើ�ើយ។
តើ�ើអ្ននកអាាចស្វែ�ែងរកកាារប៉ះះ�ពាាល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមផ្លូូ�វណាា? គឺឺតាាមរយៈៈកាារអធិិស្ឋាា�ន
និិងកាារចូូលមកជិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែសំំខាាន់់បំំផុុតនោះ�ះ�គឺឺ ចូូរចាំំ�ថាា វាាគឺឺត្រូ�ូវស្ថិិ�ត
លើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមាានកាារ
ប៉ះះ�ពាាល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាញឹឹកញាាប់់ នោះ�ះ�អ្ននកមិិននៅ�ៅជាាប់់ជាាទាាសករនៃ�សាាច់់ឈាាម
ទៀ�ៀតទេ�៖ ស្វាា�មីី ភរិិយាា កូូន និិងប្រា�ាក់់ សុុទ្ធធតែ�មិិនអាាចបង្អាា�ក់់អ្ននកបាានទេ� ហើ�ើយអ្ននក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់តែ�ស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងរស់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពេ�លនេះ�ះ
អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពនៃ�សេ�រីីភាាព។

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រោ��ោសមនុ
់
ស្ស
ុ សណាា

ដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ឥឡូូវនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សព្វវព្រះ
់
�ះទ័័យនឹឹងប្រ�មូូលមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុម ដែ�លផ្ដុំំ��ដោ�ោយមនុុស្សស
ខិិតខំរួំ បរួ
ួ ម
ួ ជាាមួួយនឹឹងទ្រ�ង់់ មនុុស្សសដែ�លអាាចស្ដាា�ប់់តាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មនុុស្សសដែ�ល
ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ង
ែ ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លពិត
ិ និិងជាាមនុុស្សសដែ�លអាាចយកសេ�ចក្ដីី�
តម្រូ�ូវនាានាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទៅ់ �ៅអនុុវត្តត ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមាានកាារយល់់ដឹង
ឹ ច្បាាស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តត ជាាមនុុស្សសដែ�លអាាចត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ ហើ�ើយពួួកគេ�គង់់នឹង
ឹ អាាច
ដើ�រើ នៅ�ៅលើ�ើមាាគ៌ាា� នៃ�ភាាពគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ បាានមិ
៍
ន
ិ ខាានឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លពុំំ�អាាច
ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លពុំំ�មាានកាារយល់់ដឹង
ឹ ពិិតប្រា�ាកដអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាមនុុស្សសដែ�លពុំំ�ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសដែ�លពុំំ�
យកចិិត្តតទុុកដាាក់់លើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងជាាមនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�។ អស់់អ្ននកដែ�លមាានចិិត្តតសង្ស័័�យចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដែ�លតែ�ងមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាាចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគ មិិនដែ�លមាាន
ភាាពហ្មមត់់ចត់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយតែ�ងតែ�ក្បបត់់ទ្រ�ង់់ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�ល
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ង។ គ្មាា�នមធ្យោ�ោ�បាាយណាាដែ�លអាាច
ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យមនុុស្សសជំំពូកទាំំ�
ូ
ងនេះ�ះ អាាចគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ បាានឡើ
៍
�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រា�ាថ្នាា�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ� ដំំបូូងអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យអ្ននកសិិន ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ និិង
ស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ស្រ�បនឹឹងព្រះ�ះ
ហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានដួួងចិិត្តតមួួយដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមកិិច្ចចកាារ
220

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសមនុុស្សសណាាដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍

របស់់ទ្រ�ង់់

អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត

ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយក

កាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ លើ�ើគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់។ តើ�ើរាាល់់ទង្វើ�ើ�ដែ�ល
អ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត បាានឆ្លលងកាាត់់កាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ
ឬនៅ�ៅ? តើ�ើចេ�តនាារបស់់អ្ននក ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវហើ�ើយឬនៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើចេ�តនាារបស់់អ្ននកត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ហើ�ើយ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងសរសើ�ើរអ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើចេ�តនាារបស់់អ្ននកមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
វិិញ នោះ�ះ�បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា អ្វីី�ដែ�លអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ពេ�ញចិិត្តត គឺឺសាាច់់ឈាាម និិង
សាាតាំំ�ង

មិិនមែ�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�។

ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ

អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ប្រើ�ើ�នូូវសេ�ចក្ដីី�

អធិិស្ឋាា�ន ទុុកជាាវិិធីីទទួួលយកកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំ��មិិនមែ�នកំំពុុងឈរនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�អ្ននកផ្ទាា�ល់់ក៏៏ដោ�ោយ នៅ�ៅពេ�ល
អ្ននកអធិិស្ឋាា�ន ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធគង់់ជាាមួួយអ្ននក ហើ�ើយទាំំ�ងខ្ញុំំ�� និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សុុទ្ធធសឹឹងជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអ្ននកកំំពុុងអធិិស្ឋាា�នរក។ តើ�ើអ្ននកនឹឹងជឿ�ឿលើ�ើ
មនុុស្សសនេះ�ះឬទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់ពុំំ�មាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅជាាមួួយទេ�
នោះ�ះ�? នៅ�ៅពេ�លអ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ជឿ�ឿលើ�ើមនុុស្សសនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�កោ�ោតខ្លាា�ចមនុុស្សសនេះ�ះ អ្ននកក៏៏កោ�ោតខា្លល�ច
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាា
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់នេះ�ះ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់នេះ�ះ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�
ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអធិិស្ឋាា�ន អ្ននកទទួួលអាារម្មមណ៍៍
ថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណគង់់ជាាមួួយ ហើ�ើយមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននក
ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្ននកក៏៏អធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទ្រ�ង់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សស
ភាាគច្រើ�ើ�នភ័យ
័ ខ្លាា�ចក្នុុង
� កាារនាំំ�យកទង្វើ�ើ�របស់់ខ្លួួន
� មកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពេ់ �ក ដ្បិិ�តខណៈៈ
ពេ�លដែ�លអ្ននកបំំភាាន់់សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចបំំភាាន់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់
ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់បញ្ហាា�ដែ�លមិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នឹឹងកាារពិិនិត្យ
ិ យពិិច័យ
័ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានទេ� នោះ�ះ�ទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយក៏៏គួួរតែ�ត្រូ�ូវបោះ�ះ�ចោ�ោលទៅ�ៅម្ខាា�ងដែ�រ ទង្វើ�ើ�
ផ្ទុុ�យពីីនេះ�ះ គឺឺជាាអំំពើ�ើបាាបទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ថ្វាា�យដួួងចិិត្តត
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់អ្ននកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្រ�ប់់ពេ�លទាំំ�ងអស់់ ទាំំ�ងពេ�លអធិិស្ឋាា�ន ពេ�លនិិយាាយ
ស្ដីី� និិងពេ�លប្រ�កបគ្នាា�ជាាមួួយបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននក និិងពេ�លអ្ននកបំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
និិងប្រ�កបរបរចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតរបស់់អ្ននក។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបំំពេ�ញតួួនាាទីីរបស់់ខ្លួួ�ន នោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅជាាមួួយអ្ននក ហើ�ើយដរាាបណាាចេ�តនាារបស់់អ្ននកត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងជាា
ចេ�តនាាសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងទទួួលយករាាល់់
កិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� អ្ននកគួួរតែ�លះះបង់់ខ្លួួ�នដោ�ោយចិិត្តតស្មោះ�ះ��ស ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញមុុខងាាររបស់់
ខ្លួួ�ន។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអធិិស្ឋាា�ន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត ហើ�ើយស្វែ�ែងរកកាារថែ�រក្សាា កាារកាារពាារ និិងកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាាចេ�តនាារបស់់អ្ននក នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នរបស់់អ្ននក
ច្បាាស់់ជាាមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអធិិស្ឋាា�ននៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�នាានាា
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបើ�ើកដួួងចិិត្តត រួួចអធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទូូលទ្រ�ង់់នូូវអ្វីី�
ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតដោ�ោយមិិនពោ�ោលពាាក្យយកុុហក នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នរបស់់អ្ននកនឹឹង
មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានដួួងចិិត្តតស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះ ដោ�ោយ
ស្មោះ�ះ��អស់់ពីីចិិត្តត នោះ�ះ�ចូូរស្បបថចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចនេះ�ះថាា៖ «ឱព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
គង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងលើ�ើផែ�នដីី និិងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសព្វវសាារពើ�ើអើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�សូម
ូ ស្បបថ
នឹឹងទ្រ�ង់់ថាា៖ សូូមឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ពិិនិិត្យយពិិច័័យអស់់ទាំំ�ងទង្វើ�ើ�ដែ�លទូូលបង្គំំ�
ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយកាារពាារ និិងថែ�រក្សាាទូូលបង្គំំ�គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់ដែ�លទូូលបង្គំំ�ធ្វើ�ើ� អាាចស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងវត្តតមាានរបស់់ទ្រ�ង់់ផង។ ប្រ�សិិនបើ�ើដួួងចិិត្តត
ទូូលបង្គំំ�ឈប់់ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ ឬក្បបត់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�សូូមដាាក់់ទោ�ោស និិងដាាក់់បណ្ដាា�សាា
យ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរចំំពោះ�ះ�ទូូលបង្គំំ�ចុះះ�។ សូូមកុំំ�អត់់ទោ�ោសឲ្យយទូូលបង្គំំ�ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�ក្នុុ�ងជីីវិិតនេះ�ះ
និិងនៅ�ៅបរលោ�ោកក្ដីី�!» តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�នស្បបថដូូចនេះ�ះដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�មិិន
ហ៊ាា�នទេ� នោះ�ះ�បង្ហាា�ញថាាអ្ននកជាាមនុុស្សសកំំសាាក ហើ�ើយអ្ននកនៅ�ៅតែ�ស្រ�ឡាាញ់់ខ្លួួ�នឯង។ តើ�ើ
អ្ននកមាានកាារតាំំ�ងចិិត្តតបែ�បនេះ�ះដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើនេះ�ះគឺពិ
ឺ ត
ិ ជាាកាារតាំំ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននកមែ�ន
អ្ននកគួួរតែ�ស្បបថបែ�បនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានកាារតាំំ�ងចិិត្តតស្បបថបែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសមនុុស្សសណាាដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍

នឹឹងសម្រេ�េចកាារតាំំ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននក។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ស្បបថចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ព្រះ�ះសណ្ដាា�ប់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំណត់់ថាា តើ�ើអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសមាានបាាប ឬមនុុស្សស
សុុចរិិត តាាមរយៈៈកាារវាាស់់ស្ទទង់់សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់អ្ននក។ ឥឡូូវនេះ�ះ
គឺឺជាាដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាមាាន
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើកាារប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍មែ�ន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងនាំំ�យកទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងអស់់
ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� មកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទទួួលយកកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ដ្បិិ�ត
បើ�ើអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកាារបះះបោ�ោរទាំំ�ងងងើ�ើល ឬប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកក្បបត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹង
ឲ្យយសម្បបថរបស់់អ្ននកកើ�ើតផល ដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក ទោះ�ះ�ជាាក្ដីី�
វិិនាាសអន្តតរាាយឬកាារវាាយផ្ចាា�ល នោះ�ះ�ជាាទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់ទេ�។ អ្ននកបាានស្បបថហើ�ើយ
ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកគួួរតែ�ប្រ�កាាន់់តាាមសម្បបថនេះ�ះឲ្យយជាាប់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្បបថហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន
ប្រ�កាាន់់តាាមទេ� អ្ននកនឹឹងរងនូូវក្ដីី�វិិនាាសអន្តតរាាយ។ ដោ�ោយសាារសម្បបថនោះ�ះ�ជាាសម្បបថ
របស់់អ្ននក នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងឲ្យយផលដល់់សម្បបថនោះ�ះ�។ មនុុស្សសខ្លះះ�ភ័័យខ្លាា�ចបន្ទាា�ប់់ពីី
បាានអធិិស្ឋាា�ន និិងទួួញសោ�ោកថាា «ចប់់អស់់ហើ�ើយ! ឱកាាសប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរឿ�ឿងឧបាាយមុុខ
របស់់ខ្ញុំំ��ចប់់ហើ�ើយ។ ឱកាាសប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនូូវកាារអាាក្រ�ក់់របស់់ខ្ញុំំ��ចប់់ហើ�ើយ។ ឱកាាសផ្ដេ�េកផ្ដួួ�ល
តាាមចំំណង់់ខាាងលោ�ោកិិយរបស់់ខ្ញុំំ��ចប់់ហើ�ើយ!» មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នៅ�ៅតែ�ស្រ�ឡាាញ់់
លោ�ោកិិយ និិងអំំពើ�ើបាាប ហើ�ើយរងនូូវក្ដីី�វិិនាាសអន្តតរាាយប្រា�ាកដណាាស់់។
ដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានន័័យថាា រាាល់់អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�
ត្រូ�ូវតែ�នាំំ�មកចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយឆ្លលងកាាត់់កាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីី�
ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� អាាចយកមកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មិិនអាាចយកមកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�រូូបកាាយសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�វាាបង្ហាា�ញ
ឲ្យយឃើ�ើញថាា អ្ននកមិិនទាាន់់បាានឆ្លលងកាាត់់កាារពិិនិិត្យយពិិច័័យដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ តើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាានរណាា? តើ�ើបុុគ្គគលដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីគេ�នោះ�ះ� គឺឺជាានរណាា? តើ�ើទ្រ�ង់់ទាំំ�ងពីីរអង្គគនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តែ�មួួយ ហើ�ើយដូូចគ្នាា�ទេ�ឬអីី? មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នចាាត់់ទុុកទ្រ�ង់់ទាំំ�ងពីីរថាាជាាអង្គគពីីរ
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ផ្សេ�េងគ្នាា� ដោ�ោយជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយបុុគ្គគល ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីគេ�នោះ�ះ� គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសលោ�ោកម្នាា�ក់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នគិិតខុុសទេ�ឬអីី? តើ�ើបុុគ្គគលម្នាា�ក់់នេះ�ះ ធ្វើ�ើ�កាារជួួសមុុខឲ្យយ
អ្ននកណាា? មនុុស្សសណាាដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស អ្ននក
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ពុំំ�មាានកាារយល់់ដឹឹងខាាងវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
កាារត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាអង្គគតែ�មួួយ ព្រោះ��ះ�វិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលម្នាា�ក់់នេះ�ះពុំំ�មាានចិិត្តតសណ្ដោ�ោ�សចំំពោះ�ះ�
អ្ននកទេ� តើ�ើវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមាានសេ�ចក្ដីី�សន្ដោ�ោ�សដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកមិិន
ច្រ�ឡំំទេ�ឬអីី? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសណាាដែ�លពុំំ�អាាចទទួួលយកកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពុំំ�អាាចទទួួលបាានកាារយល់់ព្រ�មពីីទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសណាា
ដែ�លពុំំ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទេ� នោះ�ះ�ពុំំ�អាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោស
ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍បាានឡើ�ើយ។ ចូូរមើ�ើលទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ចុះះ� ក្រែ�ែងអាាចយក
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ� មកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពុំំ�អាាចនាំំ�យក
ទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�មកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� កាារនោះ�ះ�បង្ហាា�ញថាា
អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ហើ�ើយ។ តើ�ើមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់អាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ដែ�រឬទេ�? រាាល់់ទង្វើ�ើ�ដែ�លអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត រាាល់់សកម្មមភាាព រាាល់់ចេ�តនាា និិងរាាល់់ប្រ�តិិកម្មម
ទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននក គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានយកមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សូូម្បីី�តែ�ជីីវិិត
ខាាងវិិញ្ញាា�ណប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់អ្ននក រួួមមាានកាារអធិិស្ឋាា�នរបស់់អ្ននក ភាាពជិិតស្និិ�ទ្ធធរបស់់អ្ននក
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ របៀ�ៀបដែ�លអ្ននកហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារប្រ�កបគ្នាា�
របស់់អ្ននកជាាមួួយបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននក និិងជីីវិិតរបស់់អ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ� រួួមទាំំ�ង
កាារបម្រើ�ើ�ជាាដៃ�គូូរបស់់អ្ននក ក៏៏អាាចត្រូ�ូវបាានយកមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�កាារពិិនិិត្យយពិិច័័យផងដែ�រ។ កាារអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះហើ�ើយដែ�លនឹឹងជួួយអ្ននកឲ្យយសម្រេ�េច
បាានភាាពរីីកចម្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត។ ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារទទួួលយកកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធ។ កាាលណាាអ្ននកទទួួលយកកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យ
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របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធ ហើ�ើយអ្ននកកាាន់់តែ�ស្រ�បតាាម
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�យោ�ោជន៍៍កុំំ�ឲ្យយអ្ននកត្រូ�ូវនាំំ�ទៅ�ៅរកឧបាាយមុុខ ហើ�ើយ
ឲ្យយដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់ទ្រ�ង់់។ កាាលណាាអ្ននកទទួួលយក
កាារពិិនិិត្យយពិិច័័យ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�សាាតាំំ�ងក៏៏អាាប់់មុុខកាាន់់តែ�
ខ្លាំំ��ង ហើ�ើយសមត្ថថភាាពរបស់់អ្ននកក្នុុ�ងកាារបង់់បោះ�ះ�ចោ�ោលសាាច់់ឈាាម ក៏៏កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ
ឡើ�ើងដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារទទួួលយកកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមាាគ៌ាា�មួួយ
នៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដែ�លមនុុស្សសលោ�ោកគួួរតែ�ដើ�ើរតាាម។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
អ្ននកអាាចនាំំ�យកកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់អ្ននកមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយស្វែ�ែងរក
កាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងព្យាាយាាមធ្វើ�ើ�តាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ សូូម្បីី�តែ�ពេ�ល
ដែ�លអ្ននកប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងជាាមួួយបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននកក្ដីី� ដ្បិិ�តកាារនេះ�ះនឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
កាារអនុុវត្តតរបស់់អ្ននកកាាន់់តែ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារនាំំ�យករាាល់់ទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននក
មកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទទួួលយកកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ� ទើ�ើបអ្ននកអាាចក្លាា�យទៅ�ៅជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លអាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។
មនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�នថ្ងៃ�ៃអាាចស្ដាា�ប់់តាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញឡើ�ើយ។ មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ គឺឺជាាកូូននៃ�សេ�ចក្ដីី�រឹឹងចចេ�ស។
ពួួកគេ�មាានមហិិច្ឆឆតាាខ្លាំំ��ងជ្រុ�ុល ថែ�មទាំំ�ងមាាន សេ�ចក្ដីី�បះះបោ�ោរខ្លាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�
ដូូ ច្នេះ�ះ� ហើ�ើយ ពួួ កគេ�ធ្វើ�ើ� ឲ្យយខ្លួួ� នគេ�ឃ្លាា�តឆ្ងាា� យពីី ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�នឆន្ទៈៈ�នឹឹ ង
ទទួួលយកកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនងាាយនឹឹងត្រូ�ូវបាាន
ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសខ្លះះ�ទំំរើើ�សក្នុុ�ងកាារដែ�លពួួកគេ�ហូូប និិងផឹឹក
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ពួួកគេ�ទទួួលយក
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ន្មាា�នចំំណែ�កដែ�លត្រូ�ូវទៅ�ៅនឹឹងកាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់
ពួួកគេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយបដិិសេ�ធព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លមិិនត្រូ�ូវទៅ�ៅនឹឹងកាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់
ពួួកគេ�ទៅ�ៅវិិញ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារបះះបោ�ោរ និិងកាារជំំទាាស់់យ៉ាា�ងកំំរោ�ោល ចំំពោះ�ះ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អស់់ច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��ហើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបាានបង្កើ�ើ�នកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីទ្រ�ង់់សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាអ្ននកជឿ�ឿ
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសណាាដែ�លមាានឆន្ទៈៈ�ទទួួលយកកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លព្យាាយាាមយល់់ដឹឹងអំំពីីទ្រ�ង់់

ជាាមនុុស្សសដែ�លមាានឆន្ទៈៈ�ទទួួលយក

កាារងាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លនឹឹងទទួួលបាានកេ�រមរតក និិងព្រះ�ះពរពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាមនុុស្សសដែ�លមាានពរច្រើ�ើ�នជាាងគេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់បណ្ដាា�សាា
ដល់់មនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់វាាយផ្ចាា�ល និិងបោះ�ះ�បង់់
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះចោ�ោល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹង
បោះ�ះ�បង់់អ្ននកចោ�ោល ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ពុំំ�ស្ដាា�ប់់តាាមអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែងនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
សន្យាាថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះនឹឹងបោះ�ះ�បង់់អ្ននកចោ�ោល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនជឿ�ឿទេ� នោះ�ះ�
អ្ននកអាាចសាាកល្បបងបាាន។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��សូូមបញ្ជាា�ក់់ប្រា�ាប់់អ្ននកអំំពីីមាាគ៌ាា�នៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
មួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកអនុុវត្តតតាាម ឬអត់់នោះ�ះ� គឺឺអាាស្រ័�័យទៅ�ៅលើ�ើអ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនជឿ�ឿ
ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអនុុវត្តតតាាមទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញដោ�ោយខ្លួួ�នឯងថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយអ្ននក ឬអត់់! ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនព្យាាយាាមយល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�
នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយអ្ននកឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
មនុុស្សសដែ�លស្វះះ�ស្វែ�ែង ហើ�ើយឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ដរាាបណាាអ្ននកឲ្យយតម្លៃ�ៃ
លើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
អ្ននក។ កាាលណាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ឲ្យយតម្លៃ�ៃព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង នោះ�ះ�
ឱកាាសដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ក៏៏កាាន់់តែ�កើ�ើនឡើ�ើង
ដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសមនុុស្សសដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ពិិតឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសមនុុស្សសដែ�លមាានចិិត្តតស្ងងប់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
តម្លៃ�ៃលើ�ើរាាល់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ លើ�ើកាារបំំភ្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ លើ�ើ
ព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ លើ�ើព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់និិងកាារថែ�រក្សាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
លើ�ើរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យទៅ�ៅជាាតថភាាពរបស់់អ្ននក និិងផ្គគត់់ផ្គគង់់
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសមនុុស្សសណាាដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍

ដល់់ជីីវិិតអ្ននក គឺឺសុុទ្ធធតែ�ស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានន័័យថាា
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើរាាល់់
កិិ ច្ចច កាារទាំំ�ងអស់់ ដែ�លទ្រ�ង់់ បាានធ្វើ�ើ� ម កលើ�ើអ្ននក នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ នឹឹ ង ប្រ�ទាានពរដល់់ អ្ននក
ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លជាារបស់់អ្ននក ចម្រើ�ើ�នឡើ�ើង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពុំំ�ឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ទ្រ�ង់់នឹឹងពុំំ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់នឹឹងប្រ�ទាាន
ព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់តែ�បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� សម្រា�ាប់់ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក ឬប្រ�ទាានពរជាាទ្រ�ព្យយធន
ស្ដួួ�ចស្ដើ�ើ�ងឲ្យយអ្ននក និិងប្រ�ទាាននូូវសុុវត្ថិិ�ភាាពតែ�បន្តិិ�ចដល់់គ្រួ�ួសាារអ្ននកវិិញ។ អ្ននកគួួរតែ�
ខិិតខំំធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យជាាតថភាាពរបស់់អ្ននក និិងអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយទ្រ�ង់់
គាាប់់ព្រះ�ះទ័័យ ហើ�ើយស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ អ្ននកពុំំ�គួួរព្យាាយាាមអាាស្រ័�័យតែ�
ផលនៃ�ព្រះ�ះគុុណរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ សម្រា�ាប់់ពួួកអ្ននកជឿ�ឿ គ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់ជាាងកាារ
ទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារទទួួលបាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយក្លាា�យជាា
មនុុស្សសដែ�លធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។

កាារនេះ�ះគួួរតែ�

ជាាគោ�ោលដៅ�ៅដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកឲ្យយបាាន។
អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លមនុុស្សសស្វះះ�ស្វែ�ែងរកក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ គឺឺហួួសសម័័យ
ទៅ�ៅហើ�ើយ ព្រោះ��ះ�បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ កាារស្វះះ�ស្វែ�ែងមាានបទដ្ឋាា�នមួួយខ្ពពស់់ជាាងមុុន អ្វីី�ដែ�លគេ�
ស្វះះ�ស្វែ�ែងនោះ�ះ� មាានទាំំ�ងភាាពឧត្តុុ�ង្គគឧត្តតមជាាងមុុន និិងជាាក់់ស្ដែ�ែងជាាងមុុន អ្វីី�ដែ�លគេ�
ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកនោះ�ះ� អាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសលោ�ោកចង់់បាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងស្កកប់់ចិិត្តត។ កាាល
ពីីសម័័យមុុនៗ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពុំំ�បាានធ្វើ�ើ�កាារទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសលោ�ោក ដូូចជាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�នាាពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ� ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ពុំំ�បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់ពួួកគេ�ច្រើ�ើ�ន ដូូចសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
ទេ� រីីឯសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនខ្ពពស់់ ដូូចជាាសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដែ�រ។
កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសលោ�ោកនាាពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានចេ�តនាាដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ផ្ដោ�ោ�តសំំខាាន់់ទៅ�ៅលើ�ើ
អ្ននក គឺឺទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ពិិតជាាប្រា�ាថ្នាា�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រោ��ោសឱ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍មែ�ន នោះ�ះ�ចូូរព្យាាយាាមឲ្យយបាានកាារនេះ�ះទុុកជាាគោ�ោលដៅ�ៅសំំខាាន់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់អ្ននកចុះះ�។ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចគោ�ោលដៅ�ៅទាំំ�ងនេះ�ះបាាន ទោះ�ះ�ជាាអ្ននករត់់ចុះះ�ឡើ�ើងដោ�ោយ
ចំំណាាយកម្លាំំ��ងរបស់់ខ្លួួ�ន ដោ�ោយបម្រើ�ើ�តួួនាាទីីមួួយ ឬទោះ�ះ�ជាាអ្ននកបាានទទួួលបញ្ជាា�
បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គោ�ោលបំំណងសំំខាាន់់ នៅ�ៅតែ�ជាាកាារដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងផ្គាា�ប់់តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាានិិច្ចច
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមាាននរណាាម្នាា�ក់់និិយាាយថាា គេ�ពុំំ�ព្យាាយាាមឲ្យយបាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាព្យាាយាាមឲ្យយបាានភាាព
សុុខសាាន្តត

និិងអំំណរខាាងសាាច់់ឈាាមទៅ�ៅវិិញនោះ�ះ�

គេ�គឺឺជាាមនុុស្សសងងឹឹតងងល់់។

មនុុស្សសដែ�លពុំំ�ព្យាាយាាមឲ្យយបាានតថភាាពនៃ�ជីីវិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាព្យាាយាាមឲ្យយបាានជីីវិិតអស់់
កល្បបនៅ�ៅឯបរលោ�ោកនាាយ និិងព្យាាយាាមឲ្យយបាានសុុវត្ថិិ�ភាាពនៅ�ៅលោ�ោកិិយនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សស
ងងឹឹតងងល់់ខ្លាំំ��ងបំំផុុត។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ង
គោ�ោលបំំណងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងឲ្យយទ្រ�ង់់ទទួួលយក។
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះធ្វើ�ើនៅ� �ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសលោ�ោក គឺឺដើ�ើម្បីី�ផ្គគត់់ផ្គគង់ពួ
់ កគេ
ួ � ស្រ�បទៅ�ៅតាាមតម្រូ�ូវ
កាារផ្សេ�េងៗរបស់់ពួួកគេ�។ បើ�ើជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់មាានតម្រូ�ូវកាារកាាន់់តែ�ធំំ នោះ�ះ�ពួួកគេ�
ទាាមទាារកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន និិងព្យាាយាាមឲ្យយបាានកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
នេះ�ះ អ្ននកមិិនព្យាាយាាមឲ្យយបាានទេ� នោះ�ះ�បង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានបោះ�ះ�បង់់អ្ននក
ចោ�ោលហើ�ើយ។ មនុុស្សសណាាដែ�លស្វះះ�ស្វែ�ែងរកជីីវិិត នឹឹងមិិនត្រូ�ូវព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលឡើ�ើយ ដ្បិិ�តមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះរមែ�ងព្យាាយាាមខ្នះះ�ខ្នែ�ែង និិងមាានបំំណង
ប្រា�ាថ្នាា�ខ្ពពស់់ក្នុុ�ងចិិត្តតជាានិិច្ចច។ មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះមិិនដែ�លរីីករាាយនឹឹងអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�មាាន
ក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះឡើ�ើយ។ ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមាាន
គោ�ោលបំំណងសម្រេ�េចបាានប្រ�ពលភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបង្កើ�ើ�នក្ដីី�កង្វវល់់
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក លែ�ងមាានសេ�ចក្ដីី�ត្រូ�ូវកាារតទៅ�ៅទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកលែ�ងទទួួលយក
កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធតទៅ�ៅទៀ�ៀត នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងបោះ�ះ�បង់់អ្ននកចោ�ោល។ មនុុស្សស
ត្រូ�ូវកាារកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់
ដ៏៏បរិិបូូរ ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។ តើ�ើមនុុស្សសអាាចរស់់ដោ�ោយមិិនហូូប និិងផឹឹក
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយដួួងចិិត្តតពិត
ិ នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ ល
ួ យក ជាាប្រា�ាកដ

ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃបាានដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់មាាន
អាារម្មមណ៍៍ថាា គេ�មិិនអាាចហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
គេ�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយស្រេ��កឃ្លាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាានិិច្ចច នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
នឹឹងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ជាានិិច្ចច។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់កាាន់់តែ�ចង់់បាាន នោះ�ះ�លទ្ធធផល
ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីកាារប្រ�កបគ្នាា�របស់់គេ� គឺឺកាាន់់តែ�ជាាក់់ស្ដែ�ែង។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិតកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង នោះ�ះ�ពួួកគេ�សម្រេ�េចបាានភាាពរីីកចម្រើ�ើ�នក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់
ខ្លួួ�នកាាន់់តែ�ឆាាប់់ ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�សម្បូូ�រទាំំ�ងបទពិិសោ�ោធ ហើ�ើយមាានទ្រ�ព្យយធនកាាន់់តែ�
ច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�ក នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្ដាា�ប់ប
់ ង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ�ោ
់ យដួួងចិិត្តតពិត
ិ

នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ ល
ួ យក ជាាប្រា�ាកដ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រពីីមួួយថ្ងៃ�ៃទៅ�ៅមួួយថ្ងៃ�ៃ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
កាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ឡើ�ើងៗរាាល់់ជំំហាាន កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែកខ្ពពស់់ជាាងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ដោ�ោយឡើ�ើងខ្ពពស់់ទៅ�ៅៗពីីមួួយជំំហាានទៅ�ៅមួួយជំំហាាន។ កាារងាារនោះ�ះ�គឺឺជាា
កាារងាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាច
ដើ�ើរឲ្យយទាាន់់ទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបណ្ដេ�េញចេ�ញគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�
គ្មាា�នចិិត្តតស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទេ� ពួួកគេ�នឹឹងមិិនអាាចដើ�ើរតាាមរហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់បាានឡើ�ើយ។
យុុគសម័័យមុុនបាានកន្លលងផុុតទៅ�ៅហើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាយុុគសម័័យថ្មីី�។ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ង
សម័័យថ្មីី� កិិច្ចចកាារថ្មីី�ក៏៏ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង។ ជាាពិិសេ�ស នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយ
ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារកាាន់់តែ�ថ្មីី�
កាាន់់តែ�ឆាាប់់ ដូូច្នេះ�ះ� បើ�ើក្នុុ�ងចិិត្តតពួួកគេ�គ្មាា�នកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទេ� មនុុស្សសនឹឹងពិិបាាកដើ�ើរតាាម
លំំអាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពុំំ�គោ�ោរពតាាមខ្នាា�តតម្រា�ាណាាមួួយឡើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនចាាត់់ទុុកដំំណាាក់់កាាលណាាមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ថាាមិិនមាានកាារ
ប្រែ�ែប្រួ�ួលដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ� គឺឺកាាន់់តែ�ថ្មីី�ឡើ�ើង និិងកាាន់់តែ�
ខ្ពពស់់ឡើ�ើងរហូូត។ ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�ជាាក់់ស្ដែ�ែង និិង
កាាន់់តែ�ស្រ�បគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងតម្រូ�ូវកាារជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក។ មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�ល
ដែ�លមនុុស្សសជួួបប្រ�ទះះកិិច្ចចកាារបែ�បនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបពួួកគេ� អាាចសម្រេ�េចបាាននូូវ
កាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ�ជាាចុុងក្រោ��ោយបាាន។ ចំំណេះ�ះដឹឹងស្ដីី�ពីីជីីវិិតរបស់់
មនុុស្សសឈាានដល់់កម្រិ�ិតកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ឡើ�ើងៗ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏
ឈាានដល់់កម្រិ�ិតកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ជាាងមុុនដូូចគ្នាា�។ មាានតែ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍បាាន និិងស័័ក្ដិិ�សមឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�។ ព្រះ�ះហស្ដដម្ខាា�ង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារដោ�ោយបែ�បនេះ�ះដើ�ើម្បីី�តទល់់និង
ិ ផ្លាា�ស់ប្រែ់ �ែសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយព្រះ�ះហស្ដដ
ម្ខាា�ងទៀ�ៀតទ្រ�ង់់ដឹក
ឹ នាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ស្ថាា�នភាាពរឹឹតតែ�ជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងខ្ពពស់ជា
់ ាងមុុន គឺឺចូល
ូ
ទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុតនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យនៃ�
ព្រះ�ះអាាចសម្រេ�េចបាាននៅ�ៅទីីបំំផុុត។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមាានចរិិតមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ដែ�ល
មាានចេ�តនាាប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ នឹឹងត្រូ�ូវបណ្ដេ�េញចេ�ញនៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារ
ជឿ�ឿនលឿ�ឿនទៅ�ៅមុុខដ៏៏ឆាាប់់រហ័័ស និិងពេ�ញទំំហឹឹងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�អស់់អ្ននក
ណាាដែ�លព្រ�មស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងអ្ននកដែ�លបន្ទាា�បខ្លួួ�នពួួកគេ�ដោ�ោយអរសប្បាាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លអាាចរីីកចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅមុុខរហូូតដល់ចុ
់ ង
ុ បញ្ចចប់់នៃ�ផ្លូូ�វបាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�រៀ�ៀនពីីវិិធីីចុះះ�ចូូល និិងវិិធីីទុុកដាាក់់សញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួ�នមួួយឡែ�ក។ អ្ននក
គប្បីី�មាានកាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នននៅ�ៅគ្រ�ប់់ជំំហាានដែ�លអ្ននកដើ�ើរ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស
អ្ននកប្រា�ាកដជាានឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លត្រូ�ូវព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល
ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លរំំខាានដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅមុុនពេ�លឆ្លលងកាាត់់
ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ខ្នាា�តតម្រា�ា និិងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ របស់់មនុុស្សសពីីមុន
ុ មាានច្រើ�ើ�នខ្លាំំ��ង
រហូូតដល់ម
់ នុុស្សសអរសប្បាាយនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ជ្រុ�ល
ុ ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល មនុុស្សសត្រូ�ូវ
គេ�បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត និិងភ្លេ�េចថាា ខ្លួួ�នជាានរណាា។ ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាឧបសគ្គគដែ�លរាារាំំ�ងមិិនឲ្យយ
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយដួួងចិិត្តតពិត
ិ នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ ល
ួ យក ជាាប្រា�ាកដ

មនុុស្សសទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ឧបសគ្គគទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាសត្រូ�ូវនៃ�
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លមិិន
មាានកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួកគេ
ួ � និិងមិិនមាានកាារស្រេ��កឃ្លាា�នចង់បាានសេ�ចក្តី
់
ី�
ពិិត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចុះះ�ចូូលតែ�ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លងាាយៗរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយមិិនអាាចយល់់សេ�ចក្ដីី�ដែ�លស៊ីី�ជម្រៅ��ៅជាាងនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�ល
ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងវិិធីីចាាស់់ៗ និិងមិិនអាាចដើ�ើរឲ្យយទាាន់់ នូូវកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធបាានឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ� ខុុសគ្នាា�ពីីពេ�លមួួយទៅ�ៅពេ�លមួួយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានល្អអនៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលមួួយ
តែ�កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់រ់ បស់់អ្ននកចំពោះ�
ំ ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់បែ�
់ រជាាមិិនបាានល្អនៅអ �ៅដំំណាាក់់កាាល
មួួយទៀ�ៀត ឬក៏៏អ្ននកមិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់បាាន នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបោះ�ះ�បង់់អ្ននកចោ�ោល។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដើ�ើរទាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់បោះ�ះ�ជំំហាាននេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវបន្តត
ដើ�ើរឲ្យយទាាន់់នៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់បោះ�ះ�ជំំហាានបន្ទាា�ប់់ទៀ�ៀត។ គឺឺមាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ� ទើ�ើបអ្ននក
នឹឹងអាាចក្លាា�យទៅ�ៅជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ព្រះ់ �ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ ដោ�ោយសាារតែ�
អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវរក្សាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់អ្ននកឲ្យយបាានឋិិតថេ�រ។ អ្ននកមិិន
អាាចគ្រា�ាន់់តែ�ស្ដាា�ប់បង្គា
់ ា�ប់នៅ់ �ៅពេ�លអ្ននកសប្បាាយចិិត្តត ហើ�ើយមិិនស្ដាា�ប់បង្គា
់ ា�ប់នៅ់ �ៅពេ�លអ្ននក
មិិនសប្បាាយចិិត្តតនោះ�ះ�ទេ�។ កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់បែ�បនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនសរសើ�ើរឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចដើ�ើរតាាមជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានរៀ�ៀបចំំ និិងបន្តតប្រ�កាាន់់
ខ្ជាា�ប់់តាាមសុុភាាសិិតចាាស់់ពីីមុុនមកទេ�នោះ�ះ� តើ�ើអាាចមាានកាាររីីកចម្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់
អ្ននកដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ទំំនុុកបម្រុ�ុងដល់់អ្ននកតាាមរយៈៈ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នឯងជាាប្រា�ាកដ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារដូូចគ្នាា�បេះ�ះបិិទនឹឹងអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�ល។ ចូូរធ្វើ�ើ�ដូូចអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានមាានបន្ទូូ�លចុះះ�
នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននកជាាប្រា�ាកដ។ ខ្ញុំំ��បាានបញ្ចេ�េញនូូវពន្លឺឺ�
ថ្មីី�មួួយសម្រា�ាប់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញ ដោ�ោយនាំំ�យកអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�បច្ចុុ�ប្បបន្នន
231

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកដើ�ើរទៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�នេះ�ះ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្នន
កភ្លាា�មៗ។ មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួួនដែ�លចចេ�សរឹឹងរូូស និិយាាយថាា «ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�តាាម
អ្វីី�ដែ�លអ្ននកនិិយាាយឡើ�ើយ»។ នៅ�ៅក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននកចុះះ�ថាា អ្ននកបាានមកដល់់
ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ផ្លូូ�វហើ�ើយ។ អ្ននកត្រូ�ូវក្រៀ��ៀមស្វិិ�ត និិងគ្មាា�នជីីវិិតទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ
នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធនៃ�កាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននក គ្មាា�នអ្វីី�សំំខាាន់់ជាាងកាាររក្សាា
ជំំហាានឲ្យយទាាន់់នឹឹងពន្លឺឺ�បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ង
ខ្លួួ�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�កាារនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ�
ផងដែ�រ។ ទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�បាាន។ ទ្រ�ង់់អាាចនឹឹងកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ង
ខ្លួួ�នអ្ននកក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងបាានស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុង
ពេ�លបន្ទាា�ប់់ទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់អាាចនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ប្រ�ញាាប់់ដើ�ើរតាាម។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកដើ�ើរតាាមពន្លឺឺ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាន់់តែ�កៀ�ៀក នោះ�ះ�
ជីីវិិតរបស់់អ្ននកនឹឹងកាាន់់តែ�រីីកចម្រើ�ើ�នឡើ�ើង។ មិិនថាាចរិិតលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់
បែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងពួួកគេ� នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
ដើ�ើរតាាម។ ចូូរថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ែងបទពិិសោ�ោធរបស់់ពួួកគេ� តាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងទទួួលបាានអ្វីី�កាាន់់តែ�ខ្ពពស់់។ កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងរីីកចម្រើ�ើ�នកាាន់់តែ�
ឆាាប់់។ នេះ�ះគឺឺជាាផ្លូូ�វនៃ�ភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍សម្រា�ាប់់មនុុស្សស និិងជាាមធ្យោ�ោ�បាាយ ដែ�លជីីវិិត
បាានរីីកចម្រើ�ើ�នធំំធាាត់់។ ផ្លូូ�វដែ�លនាំំ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍គឺឺអាាចសម្រេ�េចបាាន តាាមរយៈៈ
កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់អ្ននក ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ អ្ននកពុំំ�ដឹឹងថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍តាាមរយៈៈមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទណាានោះ�ះ�ទេ� ក៏៏
មិិនដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់អនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកទទួួលបាាន ឬមើ�ើលឃើ�ើញអស់់ទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�តាាមរយៈៈ
មនុុស្សស តាាមព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ឬតាាមវត្ថុុ�អ្វីី�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចដាាក់់ជើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើគន្លលង
ផ្លូូ�វដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ នោះ�ះ�អាាចបង្ហាា�ញថាា អ្ននកមាានក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មដ៏៏ធំំធេ�ងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានទេ� នោះ�ះ�បង្ហាា�ញថាាអនាាគតរបស់់អ្ននក
ងងឹឹតសូូន្យយឈឹឹង គ្មាា�នពន្លឺឺ�អ្វីី�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វត្រូ�ូវ អ្ននកនឹឹង
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយដួួងចិិត្តតពិត
ិ នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ ល
ួ យក ជាាប្រា�ាកដ

ទទួួលកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់។ មិិនថាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបើ�ើកសម្ដែ�ែង
អ្វីី�ខ្លះះ�ចំំពោះ�ះ�អ្ននកដទៃ�នោះ�ះ�ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបន្តតឋិិតនៅ�ៅលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់
ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធលើ�ើអ្វីី�ៗដោ�ោយខ្លួួ�នឯង នោះ�ះ�បទពិិសោ�ោធនេះ�ះ នឹឹង
ក្លាា�យជាាចំំណែ�កមួួយនៃ�ជីីវិិតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងអាាចផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់អ្ននកដទៃ�បាាន
តាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធនេះ�ះ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លផ្គគត់់ផ្គគង់់អ្ននកដទៃ� ដោ�ោយពាាក្យយសម្ដីី�ដូូចជាា
សត្វវសេ�ក ជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនធ្លាា�ប់មាានបទពិ
់
សោ�ោធអ្វី
ិ
ី�សោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ អ្ននកត្រូ�ូវស្វែ�ែងយល់់
ដើ�ើម្បីីរ� កវិិធីអ
ី នុុវត្តតមួួយ នៅ�ៅមុុនពេ�លដែ�លអ្ននកអាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� និិយាាយអំំពីបទពិ
ី
សោ�ោធ
ិ
និិង
ចំំណេះ�ះដឹឹងជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់អ្ននក តាាមរយៈៈកាារបំំភ្លឺឺ� និិងកាារបង្ហាា�ញរបស់់អ្ននកដទៃ�។ កាារ
នេះ�ះនឹឹងមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នសម្រា�ាប់់ជីីវិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក។ អ្ននកគប្បីី�ឆ្លលងកាាត់់
បទពិិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះ ដោ�ោយស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមគ្រ�ប់់អ្វីី�ដែ�លមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកគប្បីី�
ព្យាាយាាមស្វែ�ែងយល់់ ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់
និិងរៀ�ៀនសូូត្រ�មេ�រៀ�ៀននាានាាក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយជីីវិិតរបស់់អ្ននកចម្រើ�ើ�នឡើ�ើង។
កាារអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះ ជួួយឲ្យយមាានកាាររីីកចម្រើ�ើ�នយ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស។
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ បំំភ្លឺឺ�ដល់់អ្ននកតាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននក
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍តាាមរយៈៈសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក។ តើ�ើអ្ននកពិិតជាាសុុខចិិត្តតឲ្យយខ្លួួ�នបាានគ្រ�ប់់
លក្ខខណ៍៍ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នោះ�ះ�អ្ននក
នឹឹងមាានសេ�ចក្តីី�ក្លាា�ហាានក្នុុ�ងកាារលះះបង់់ខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននក អ្ននកនឹឹងអាាចប្រ�តិិបត្តិិ�
តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនអសកម្មម ឬទន់់ខ្សោ�ោ�យឡើ�ើយ។
អ្ននកនឹឹងអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមគ្រ�ប់់អ្វីី�ៗដែ�លមកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្រ�ប់់សកម្មមភាាព
របស់់អ្ននក មិិនថាាសកម្មមភាាពដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ជាាសាាធាារណៈៈ ឬដោ�ោយឯកជននោះ�ះ�ទេ�
គឺឺនឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទតឃើ�ើញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ហើ�ើយអនុុវត្តត
តាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ មនុុស្សស
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តដែ�លធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះនៅ�ៅមុុខមនុុស្សសម្នាា� ហើ�ើយធ្វើ�ើ�បែ�បផ្សេ�េងនៅ�ៅក្រោ��ោយខ្ននង
ពួួកគេ�ទាំំ�ងនោះ�ះ� មិិនស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតឱ្យយខ្លួួ�នត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ជាាកូូន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៃ�សេ�ចក្ដីី�បាាក់់បែ�ក និិងជាាកូូននៃ�សេ�ចក្ដីី�វិិនាាស។ ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ តែ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ង។ ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�សនោះ�ះ�ឡើ�ើយ! ប្រ�សិិនបើ�ើទង្វើ�ើ� និិងឥរិិយាាបថរបស់់អ្ននកមិិនបាាន
បង្ហាា�ញនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬមិិនបាានទតមើ�ើលដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ� នេះ�ះគឺឺជាាភស្ដុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់ថា
់ ា អ្ននកមាានអ្វីី�មិនត្រឹ�
ិ
ម
ឹ ត្រូ�ូវហើ�ើយ។ ទាាល់់តែ�អ្ននកទទួល
ួ យក
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារដាាក់់ទោ�ោសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយយកចិិត្តតទុុកដល់់កាារបំំផ្លាា�ស់់
បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអ្ននកអាាចបោះ�ះ�ជំំហាាននៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់
លក្ខខណ៍៍។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ពិិតជាាចង់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចង់់
ធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�ន នោះ�ះ�អ្ននកគប្បីី� ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាម
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយពុំំ�មាានកាាររអ៊ូូរ� ទាំំ�សូូម្បីី�តែ�មួួយម៉ាា�ត់់ ដោ�ោយគ្មាា�ន
កាារសន្និិ�ដ្ឋាា�ន វាាយតម្លៃ�ៃ ឬក៏៏វិិនិិច្ឆ័័�យកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះជាា
លក្ខខខណ្ឌឌបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច សម្រា�ាប់់ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ លក្ខខខណ្ឌឌ
ចាំំ�បាាច់់សម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លចង់់បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺបែ�បនេះ�ះ៖
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដោ�ោយចិិត្តតស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់។ តើ�ើកាារធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ដោ�ោយចិិត្តតស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានន័័យដូូចម្តេ�េច? មាានន័័យថាា គ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ� និិងអាាកប្បប
កិិរិិយាាទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននក អាាចបង្ហាា�ញនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ហើ�ើយដោ�ោយសាារ
អ្ននកមាានបំំណងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ មិិនថាាទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននកត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬក៏៏ខុុសនោះ�ះ�ទេ� អ្ននកមិិនខ្លាា�ចនឹឹង
បង្ហាា�ញទង្វើ�ើ�នោះ�ះ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ
ហើ�ើយអ្ននកក៏៏ហ៊ាា�នស្បបថនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ អ្ននកត្រូ�ូវបង្ហាា�ញគ្រ�ប់់ចេ�តនាា គំំនិិត
និិងទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននក នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់ពិិនិិត្យយពិិច័័យ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកប្រ�តិិបត្តិិ� និិងចូូលទៅ�ៅរកទ្រ�ង់់ដោ�ោយវិិធីីនេះ�ះ នោះ�ះ�កាាររីីកចម្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក
ប្រា�ាកដជាាឆាាប់់រហ័័សមិិនខាាន។
ដោ�ោយសាារអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវដាាក់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់។ មាានន័័យថាា
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយដួួងចិិត្តតពិត
ិ នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ ល
ួ យក ជាាប្រា�ាកដ

ដោ�ោយសាារអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ទ្រ�ង់
់
។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិន
ិ អាាច
ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះបាានទេ� មិិនថាាអ្ននកជឿ�ឿ ឬក៏៏មិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� គឺឺគ្មាា�នបាានកាារ
អ្វីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មក
ហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមិិនទទួួលយកលក្ខខណៈៈពេ�ញលេ�ញនៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ បែ�រជាាសុំំ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចុះះ�ចូូលនឹឹងអ្ននក
និិងធ្វើ�ើ�តាាមគំំនិិតរបស់់អ្ននក ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកជាាមនុុស្សសបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ខ្លាំំ��ងជាាងគេ�
បំំផុុត អ្ននកជាាមនុុស្សសមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមិិនស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សស

ដូូចម្ដេ�េចបាាន? មនុុស្សសដែ�លមិិនគោ�ោរព ហើ�ើយទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចេ�តនាា
អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ហើ�ើយជាាមនុុស្សសដែ�លបះះបោ�ោរខ្លាំំ��ងជាាងគេ�បំំផុុត។ ពួួកគេ�ជាាសត្រូ�ូវរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាពួួកទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�តែ�ងប្រ�ទូូសទាាស់់នឹឹង
កិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�មិិនដែ�លមាានទំំនោ�ោរចិិត្តតចង់់ចុះះ�ចូូលឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�ក៏៏មិិនធ្លាា�ប់់បាានចុះះ�ចូូលដោ�ោយអរសប្បាាយ ឬក៏៏បន្ទាា�បខ្លួួ�នពួួកគេ�ដែ�រ។ ពួួកគេ�
លើ�ើកតម្កើ�ើ�ងពីីខ្លួួ�នឯងនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននកដទៃ� និិងមិិនដែ�លចុះះ�ចូូលនឹឹងនរណាាម្នាា�ក់់
ឡើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅមុុខព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ចាាត់់ទុកខ្លួួ
ុ ន
� ឯងជាាមនុុស្សសពូូកែ�អធិប្បា
ិ ាយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
និិងជាាមនុុស្សសដែ�លមាានជំំនាាញជាាងគេ�ក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារកែ�ប្រែ�ែអ្ននកដទៃ�។ ពួួកគេ�
មិិនដែ�លលះះបង់់ចោ�ោល «រតនសម្បបត្តិិ�» ដែ�លពួួកគេ�មាាននោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែចាាត់់ទុុកវាាជាាម
រតកគ្រួ�ួសាារសម្រា�ាប់់ថ្វាា�យបង្គំំ� សម្រា�ាប់់អធិិប្បាាយប្រា�ាប់់អ្ននកដទៃ� ហើ�ើយពួួកគេ�ប្រើ�ើ�វាា
ដើ�ើម្បីី�ប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅដល់់ពួួកល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� ដែ�លគោ�ោរពស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ព្យយទាំំ�ងនោះ�ះ�ទុុកជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ជាាកាារពិិត នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ�មាានមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះច្រើ�ើ�នណាាស់់។ អាាច
និិយាាយបាានថាា ពួួកគេ�ជាា «វីីរជនដែ�លគ្មាា�ននរណាាអាាចយកឈ្នះះ�បាាន» ដែ�លស្នាា�ក់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីីមួួយជំំនាាន់់ទៅ�ៅមួួយជំំនាាន់់។ ពួួកគេ�យកកាារអធិិប្បាាយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល (គោ�ោលលទ្ធិិ�) ទុុកជាាកាាតព្វវកិិច្ចចដ៏៏ឧត្ដុុ�ង្គគឧត្ដដមរបស់់ពួួកគេ�។ ពីីមួួយឆ្នាំំ��ទៅ�ៅ
មួួយឆ្នាំំ�� ពីីមួយ
ួ ជំំនាាន់ទៅ់ �ៅមួួយជំំនាាន់់ ពួួកគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� អនុុវត្តតភាារកិិច្ចច «ពិិសិដ្ឋឋ
ិ និិងមិិនអាាច
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បំំពាានបាាន» យ៉ាា�ងស្វាា�ហាាប់់។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ហ៊ាា�នប៉ះះ�ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ គ្មាា�នមនុុស្សស
ណាាម្នាា�ក់់ហ៊ាា�នស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សពួួកគេ� ដោ�ោយបើ�ើកចំំហឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ក្លាា�យជាា «ស្ដេ�េច»
នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ឃោ�ោរឃៅ�ៅ នៅ�ៅពេ�ល
ពួួកគេ�សង្កកត់់សង្កិិ�នអ្ននកដទៃ�ពីីមួួយជំំនាាន់់ទៅ�ៅមួួយជំំនាាន់់។ ពួួកវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងនេះ�ះ
ចង់់ពួួតដៃ�គ្នាា� និិងបំំផ្លាា�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចឲ្យយពួួកអាារក្សសមាានជីីវិិតទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
កើ�ើតមាាននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ��ដូូចម្ដេ�េចបាាន? សូូម្បីី�តែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
តែ�ពាាក់់កណ្ដាា�ល ក៏៏មិិនអាាចបន្តតរហូូតដល់់ចុុងបញ្ចចប់់បាានដែ�រ ហើ�ើយស្ដេ�េចផ្ដាា�ច់់កាារ
ដែ�លមិិនមាានកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ចនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�រឹឹតតែ�មិិនអាាច
បន្តតទៅ�ៅដល់់ចុុងបញ្ចចប់់បាាន!

មនុុស្សសមិិនងាាយនឹឹងយល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានឡើ�ើយ។ សូូម្បីី�តែ�មួួយចំំណែ�កតូូចនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លចុុងក្រោ��ោយធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ទៅ�ៅជាា
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ក៏៏មនុុស្សសមិិនអាាចទទួួលយកបាានដែ�រ ទោះ�ះ�បីីជាាគេ�ប្រើ�ើ�អស់់ទាំំ�ងកម្លាំំ��ង
ដែ�លពួួកគេ�មាានក៏៏ដោ�ោយ។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើកូូនចៅ�ៅនៃ�មហាាទេ�វតាាដែ�លព្យាាយាាមចង់់បំំផ្លាា�ញ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ជាាអ្វីី�? តើ�ើពួួកគេ�មិិនមាានក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
ទទួួលយកសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ចឬ? គោ�ោលបំំណងរបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងកាារយកឈ្នះះ� គឺឺមិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�
យកឈ្នះះ�ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយតែ�ឈ្នះះ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺឈ្នះះ�ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីសេ�ចក្តីី�សុុចរិិត
និិងសេ�ចក្តីី�ទុុច្ចចរិិត ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានភស្តុុ�តាាងសម្រា�ាប់់កាារដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�
ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ គឺឺឈ្នះះ�ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារ
កែ�ប្រែ�ែអស់់អ្ននកដែ�លព្រ�មស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ នៅ�ៅចុុងបំំផុុត មនុុស្សសនឹឹង
ត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កទៅ�ៅតាាមជំំពូូក ហើ�ើយមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ គឺឺជាាមនុុស្សស
ដែ�លមាានចិិត្តតគំំនិិតពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវ
សម្រេ�េចឲ្យយបាាននៅ�ៅទីីបំំផុុត។ ហើ�ើយខណៈៈនោះ�ះ� អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ�របស់់គេ�
មាានលក្ខខណៈៈបះះបោ�ោរ នឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោស រួួចបញ្ជូូ�នទៅ�ៅដុុតនៅ�ៅក្នុុ�ងភ្លើ�ើ�ង ពួួកគេ�ជាារបស់់
ដែ�លត្រូ�ូវបណ្តាា�សាាអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�មកដល់់ «វីីរជនដ៏៏អស្ចាា�រ្យយដែ�ល
គ្មាា�នរណាាអាាចយកឈ្នះះ�បាាន» នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យអតីីតកាាល នឹឹងក្លាា�យជាា «មនុុស្សសកំំសាាក
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយដួួងចិិត្តតពិត
ិ នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ ល
ួ យក ជាាប្រា�ាកដ

ទន់់ខ្សោ�ោ�យ និិងគ្មាា�នអំំណាាច» ដែ�លទាាបបំំផុុត និិងត្រូ�ូវគេ�គេ�ចចេ�ញ។ មាានតែ� ចំំណុុច
នេះ�ះទេ� ដែ�លបង្ហាា�ញពីីគ្រ�ប់់ទិិដ្ឋឋភាាពនៃ�សេ�ចក្តីី�សុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ហើ�ើយ
និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនអាាចឲ្យយមនុុស្សសប្រ�មាាថបាានឡើ�ើយ

ហើ�ើយមាានតែ�ចំំណុុចនេះ�ះ

ទេ� ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយសេ�ចក្តីី�សម្អអប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតខ្ញុំំ��បាានស្ងងប់់ទៅ�ៅវិិញ។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិន
យល់់ស្រ�បទេ�ឬអីីថាា កិិច្ចចកាារនេះ�ះសមហេ�តុុផលទាំំ�ងស្រុ�ុង?
មិិនមែ�នមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ
ហើ�ើយមនុុស្សសដែ�លកំំពុុងបម្រើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចច គឺឺសុុទ្ធធតែ�អាាចទទួួលបាានជីីវិិតនោះ�ះ�ដែ�រ។ ជីីវិិត
គឺឺមិិនមែ�នជាារបស់់ទ្រ�ព្យយរួួមដែ�លមនុុស្សសជាាតិិចែ�ករំំលែ�កគ្នាា�ឡើ�ើយ ហើ�ើយកាារបំំផ្លាា�ស់់
បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យ មិិនងាាយឲ្យយមនុុស្សសសម្រេ�េចបាានទេ�។ កាារចុះះ�ចូូលនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវតែ�ពិិត និិងជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយត្រូ�ូវស្ដែ�ែងចេ�ញតាាមកាាររស់់នៅ�ៅ។ កាារ
ចុះះ�ចូូលបែ�បលំៗ
ំ តែ�មួួយមុុខ មិិនអាាចទទួួលបាានកាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ
ហើ�ើយកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ កត្តាា�មិិនសំំខាាន់់នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារ
ព្យាាយាាមផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ នោះ�ះ�ក៏៏មិិនត្រូ�ូវនឹឹងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាារឿ�ឿងតែ�មួួយ និិងដូូចគ្នាា�។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ចុះះ�ចូូលនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�មិិនចុះះ�ចូូលនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនអាាចចាាត់់ទុុកថាា ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកដែ�លមិិនចុះះ�ចូូលដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ តែ�គ្រា�ាន់់តែ�បញ្ចើ�ើ�ចបញ្ចើ�ើ�តែ�
ពីីខាាងក្រៅ��ៅ កាាន់់តែ�មិិនអាាចចាាត់់ទុុកថាា ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់បាានដែ�រ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�ល
ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ

សុុទ្ធធតែ�អាាចទទួួលបាានផលពីីកិិច្ចចកាាររបស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសម្រេ�េចនូូវកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាាន។ មាានតែ�មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះទេ�ទើ�ើបអាាចចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះអាាចទទួួលបាានចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ ថ្មីី� និិងធ្វើ�កា
ើ� ារបំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែជាាថ្មីី�ពីីកិច្ចច
ិ កាារថ្មីី�។ មាានតែ�
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លើ�ើកសរសើ�ើរ មាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ដែ�ល
ត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ ហើ�ើយមាានតែ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទេ�ដែ�លជាាអ្ននកដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អាាចឲ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់ពួកគេ
ួ �បំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែបាាន។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ស
់ រសើ�ើរ
តម្កើ�ើ�ង គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយអរសប្បាាយ និិងចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ មាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ដែ�លជាាមនុុស្សសត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
មាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ដែ�លចង់់បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយ
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់។ សម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�និិយាាយអំំពីីជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រឹ�ឹមតែ�បបូូរមាាត់់របស់់ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមពិិតទៅ�ៅ គេ�បែ�ជាាជេ�រដាាក់់បណ្ដាា�សាា
ទ្រ�ង់់ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លពាាក់់ក្បាំំ�ងមុុខ ជាាមនុុស្សសដែ�លមាានពិិសដូចសត្វវពស់
ូ
់ ពួួកគេ�
ជាាមនុុស្សសបោ�ោកប្រា�ាស់់ខ្លាំំ��ងជាាងគេ�បំំផុុត។ មិិនយូូរមិិនឆាាប់់ទេ� ពួួកមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់
ទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវគេ�ដោះ�ះ�ក្បាំំ�ងមុុខដ៏៏អប្រិ�ិយនេះ�ះចេ�ញ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�ល
កំំពុុងធ្វើ�ើ� ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននទេ�ឬអីី? មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតនឹឹងនៅ�ៅតែ�ទុុច្ចចរិិតជាានិិច្ចច ហើ�ើយនឹឹង
មិិនអាាចគេ�ចចេ�ញពីីកាារដាាក់់ទោ�ោសបាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសល្អអនឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សសល្អអជាា
និិច្ចច ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង នៅ�ៅពេ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះចូូលដល់់ទីីបញ្ចចប់់។
គ្មាា�នមនុុស្សសទុុច្ចចរិិតណាាម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកជាាសុុចរិិតបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្មាា�នមនុុស្សស
សុុចរិិតណាាម្នាា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកថាាទុុច្ចចរិិត ឡើ�ើយ។ តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចឲ្យយមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ រង
កាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដូូចម្ដេ�េចបាាន?
នៅ�ៅពេ�លជីីវិិតរបស់់អ្ននករីីកចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅមុុខ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានច្រ�កចូូលថ្មីី� និិងគំំនិិត
ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅថ្មីី� និិងខ្ពពស់់ជាាងមុុន ដែ�លកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅនៅ�ៅគ្រ�ប់់ជំំហាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសជាាតិិគប្បីី�ត្រា�ាប់់តាាម។ តាាមរយៈៈកាារទំំនាាក់ទំ
់ ន
ំ ងកាារស្ដាា�ប់់បទអធិប្បា
ិ ាយ កាារអាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�មួួយចំំនួួន អ្ននកនឹឹងទទួួលបាានកាារ
យល់់ដឹឹងស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ និិងកាារបំំភ្លឺឺ�ថ្មីី� ហើ�ើយនឹឹងមិិនរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងតម្រា�ាពីីបុុរាាណ និិងសម័័យ
បុុរណាានោះ�ះ�ទេ�។ អ្ននកតែ�ងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច ហើ�ើយនឹឹងមិិនឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាអត្ថថន័យ
័ នៃ�កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� កាារដើ�រើ នៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
ពីីមួួយថ្ងៃ�ៃទៅ�ៅមួួយថ្ងៃ�ៃ កាារចំំណាាយតម្លៃ�ៃមួួយសម្រា�ាប់់កម្រិ�ិតសើ�ើៗ នឹឹងមិិនជោ�ោគជ័័យ
ឡើ�ើយ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឈាានចូូលក្នុុ�ងពិិភពកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ជាាងមុុន ហើ�ើយអ្វីី�
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយដួួងចិិត្តតពិត
ិ នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ ល
ួ យក ជាាប្រា�ាកដ

ថ្មីី�ៗកើ�ើតមាានជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏ត្រូ�វូ ទទួួលយកនូូវអ្វីី�ថ្មីី�ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃដូូចគ្នាា�
ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាំំ�ផលផ្លែ�ែដល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែង ដូូចទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចដើ�ើរទាាន់់ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវថយទៅ�ៅនៅ�ៅពីីខាាងក្រោ��ោយ។
អ្ននកត្រូ�ូវអធិិដ្ឋាា�នឲ្យយបាានស៊ីី�ជម្រៅ��ៅជាាងមុុន។ កាារហូូប និិងកាារផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចអាាក់់ខាានបាានឡើ�ើយ។ ចូូរធ្វើ�ើ�ឲ្យយកាារបំំភ្លឺឺ� និិងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងដែ�ល
អ្ននកទទួួលបាានកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅជាាងមុុន ហើ�ើយឲ្យយគំំនិិត និិងកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់អ្ននក
រសាាយបាាត់់ទៅ�ៅបន្តិិ�ចម្ដដងៗ។ អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវពង្រឹ�ឹងកាារវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្វីី�ៗដែ�លអ្ននក
ជួួបប្រ�ទះះ អ្ននកត្រូ�ូវមាានគំំនិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយត្រូ�ូវមាានទស្សសនៈៈផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។ តាាមរយៈៈកាារយល់់ដឹង
ឹ រឿ�ឿងរ៉ាា�វខ្លះះ�ៗខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ អ្ននកត្រូ�ូវមាានកាារ
យល់់ដឹង
ឹ ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅអំំពីអ្វី
ី ដែី� �លមាាននៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅ ហើ�ើយស្វែ�ែងយល់់អំពី
ំ សា
ី ារជាាតិិស្នូូល
� នៃ�
បញ្ហាា�នោះ�ះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិនប្រ�ដាាប់
ិ
កា
់ ាយដោ�ោយចំំណុចទាំំ�
ុ
ងនេះ�ះទេ� តើ�ើអ្ននកអាាចដឹឹកនាំំ�
ពួួកជំំនុំំ�បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�និិយាាយអំំពីីន័័យពាាក្យយ និិង
គោ�ោលលទ្ធិិ�ដោ�ោយគ្មាា�នកាារពិិត និិងដោ�ោយគ្មាា�នវិិធីី អនុុវត្តត អ្ននកអាាចត្រឹ�ឹមដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�
មួួយពេ�លខ្លីី�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពេ�លនិិយាាយចំំពោះ�ះ�អ្ននកជឿ�ឿថ្មីី� កាារនេះ�ះអាាចទទួួលយកបាានខ្លះះ�
ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមក នៅ�ៅពេ�លអ្ននកជឿ�ឿថ្មីី�មាានបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្ដែ�ែងខ្លះះ� អ្ននកនឹឹងលែ�ងអាាច
ទំំនុុកបម្រុ�ុងដល់់ពួួកគេ�បាានទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកស័័ក្តិិ�សមនឹឹងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រើ�ើ�បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ដោ�ោយគ្មាា�នកាារបំំភ្លឺឺ�ថ្មីី�ៗ អ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារបាានឡើ�ើយ។
អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្មាា�នកាារបំំភ្លឺឺ�ថ្មីី� គឺឺជាាអស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនដឹឹងថាាត្រូ�ូវដកបទពិិសោ�ោធ
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា ហើ�ើយមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹង ឬបទពិិសោ�ោធថ្មីី�ៗ
ឡើ�យ
ើ ។ ហើ�ើយក្នុុ�ងបញ្ហាា�នៃ�កាារផ្ដដល់់ជីវិី ត
ិ ពួួកគេ�មិិនអាាចបំំពេ�ញមុុខងាាររបស់់ពួកគេ
ួ �បាាន
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនស័័ក្តិិ�សមឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ដែ�រ។ មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ
គឺឺល្អអតែ�ខាាងឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសឥតបាានកាារប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាារពិិត មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះមិិនអាាចបំំពេ�ញមុុខងាាររបស់់ខ្លួួននៅ
� �ៅក្នុុ�ងកាារងាាររបស់់ពួកគេ
ួ � ពួួកគេ�សុុទ្ធតែ�
ធ គ្មាា�ន
បាានកាារអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ�។ ពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនអាាចបំំពេ�ញមុុខងាាររបស់់ខ្លួួ�នបាានទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តាាមពិិតទៅ�ៅ ពួួកគេ�បាានដាាក់់សម្ពាា�ធដែ�លមិិនចាំំ�បាាច់យ៉ា
់ ា�ងច្រើ�ើ�នទៅ�ៅលើ�ើពួួកជំនុំំ�
ំ ។ ខ្ញុំំ��សូម
ូ
ដាាស់់តឿ�ឿន «មនុុស្សសចាាស់់គួួរឲ្យយគោ�ោរព» ទាំំ�ងអស់់ នេះ�ះ ចូូរប្រ�ញាាប់់ចាាកចេ�ញពីីពួួកជំំនុំំ�
ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយមនុុស្សសឯទៀ�ៀតស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរដល់់អ្ននក។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគ្មាា�នកាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីី
កិិច្ចចកាារថ្មីី�ឡើ�ើយ និិងសម្បូូ�រទៅ�ៅដោ�ោយសញ្ញាា�ណមិិនចេះ�ះចប់់មិិនចេះ�ះហើ�ើយ។ ពួួកគេ�មិិន
បំំពេ�ញមុុខងាារអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំនុំំ�
ំ ។ តែ�ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�និិយាាយបំំបាាក់ទឹ
់ កចិ
ឹ ត្តត
ិ
អ្ននកដទៃ� និិងផ្សាាយអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង ដល់់ថ្នាា�ក់់ហ៊ាា�នចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ខុុស និិងចូូលរួួមក្នុុ�ងកាាររំំខាានគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ងដល់់ពួួកជំំនុំំ�ដោ�ោយរុុញច្រា�ាន អ្ននកដែ�ល
គ្មាា�នកាារបែ�ងចែ�កត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារភ័័ន្តតច្រ�ឡំំ និិងភាាពច្រ�បូូកច្រ�បល់់។ ពួួកអាារក្សស
ដែ�លមាានជីីវិិតទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ពួួកវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវចាាកចេ�ញពីីពួួកជំំនុំំ�
ឲ្យយបាានឆាាប់់ មិិនត្រូ�ូវឲ្យយពួួកជំំនុំំ�វិិនាាសហិិនហោ�ោចដោ�ោយសាាររឿ�ឿងរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ អ្ននក
ប្រ�ហែ�លជាាមិិនខ្លាា�ចកិច្ចច
ិ កាារបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកមិិនខ្លាា�ចកាារដាាក់់ទោ�ោសដ៏៏សុចរិ
ុ ត
ិ
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែកទេ�ឬអីី? មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួនធំ
ួ នៅំ �ៅក្នុុ�ងពួួកជំនុំំ�
ំ ជាាមនុុស្សសកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចចហើ�ើយ
មាានឆ្កែ�ែចចកជាាច្រើ�ើ�នដែ�លព្យាាយាាមរំំខាានដល់់កិិច្ចចកាារជាាប្រ�ក្រ�តីីរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺជា
ឺ ាអាារក្សសដែ�លបញ្ជូូ�នមកដោ�ោយស្ដេ�េចអាារក្សស ជាាសត្វវចចកកំំណាាច
ដែ�លព្យាាយាាមចង់់ស៊ីី�កូូនចៀ�ៀមដែ�លមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវ
គេ�បណ្ដេ�េញចេ�ញទេ� ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាបញ្ញើ�ើ�ក្អែ�ែកនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ� ជាាសត្វវក្មូូ�តដែ�លស៊ីី�
តង្វាា�យ។ មិិនយូូរមិិនឆាាប់់ទេ� ថ្ងៃ�ៃមួួយនឹឹងមកដល់់ នៅ�ៅពេ�លសត្វវដង្កូូ�វគួួរឲ្យយខ្ពើ�ើ�ម រអើ�ើម
ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� ទាាបថោ�ោក និិងគួួរឲ្យយស្អអប់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោស។

យុុគសម័យ
័ នៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូល
�
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�នគរព្រះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រើ់ �ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�ររបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ និិងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យ
ទាំំ�ងមូូល។ នេះ�ះហើ�ើយជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�
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យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ទ្រ�ង់់បាានត្រ�ឡប់ជា
់ ាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�មាានបន្ទូូ�លចេ�ញពីីទិដ្ឋឋ
ិ ភាាពខុុសៗគ្នាា�
ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ ា�ងពិិតប្រា�ាកដ ដែ�លជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លកំពុ
ំ ង
ុ តែ�
លេ�ចមកនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងអាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងភាាពអស្ចាា�រ្យយ
របស់់ទ្រ�ង់់។ កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកាាន់់តែ�មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ង
កាារសម្រេ�េចគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កាារយកឈ្នះះ�មនុុស្សស កាារប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិង
កាារផាាត់់មនុុស្សសចោ�ោល ដែ�លជាាអត្ថថន័័យដ៏៏ពិិតនៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដឹឹង
អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ លក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សស និិងអ្វីី�
ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង។ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់ធ្វើ�ើ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល បាានបង្កើ�ើ�តផលផ្លែ�ែទាំំ�ងអស់់។ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនេះ�ះ មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាង ផាាត់់ចោ�ោល និិងសាាកល្បបង។ មនុុស្សសបាានឃើ�ើញ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ និិងបាានទទួួលស្គាា�ល់ពី
់ អត្ថិិ�
ី ភាាព
នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ។ ជាាលទ្ធធផល ពួួកគេ�បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជឿ�ឿលើ�ើអត្ថិិ�ភាាពរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ជឿ�ឿលើ�ើសព្វាា�នុុភាាព និិងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ដូូចជាាជឿ�ឿលើ�ើ
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សស និិងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់ក្នុុង
� កាារ
សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស។ ពាាក្យយថាា «ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល» អាាចមាានលក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញ និិងធម្មមតាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអង្រួ�ួន
ដល់់ចក្រ�វាាឡ បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែសញ្ញាា�ណ និិងនិិស្ស័័�យ
ចាាស់់របស់់គេ� ព្រ�មទាំំ�ងបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែរបៀ�ៀបដែ�លពិិភពលោ�ោកទាំំ�ងមូូលធ្លាា�ប់់សម្ដែ�ែង
ចេ�ញ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនាានាា មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននទេ� ដែ�លបាាន
ធ្វើ�ើ�កាារតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ និិងមាានតែ�ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លមាានបន្ទូូ�ល ហើ�ើយយាាងមក
សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស។ ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ មនុុស្សសរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារចង្អុុ�លបង្ហាា�ញនៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានឃ្វាា�ល និិងផ្គគត់់ផ្គគង់់ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។
មនុុស្សសរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបណ្ដាា�សាា និិង
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ព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានមនុុស្សសកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នថែ�មទៀ�ៀត
ដែ�លចូូលមករស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ និិងកិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់
មនុុស្សស សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិ ង សម្រា�ាប់់ ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ ដល់់ កាារបំំ ផ្លាា�ស់់ បំំ ប្រែ�ែរូូ ប រាាងដើ�ើ ម នៃ�ពិិ ភពលោ�ោកចាាស់់ ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក ដោ�ោយប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសនៅ�ៅ
ទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក ដោ�ោយប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ� និិងសង្រ្គោះ��ះ��ពួួកគេ�
ដោ�ោយប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�នាំំ�ពិិភពលោ�ោក
ចាាស់់មកដល់់ទីបញ្ចចប់
ី
់ ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងសម្រេ�េចផែ�នកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់របស់់
ទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ទាំំ�ងមូូលនៃ�នគរព្រះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រើ់ �ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ� និិង
សម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់មិិនសម្ដែ�ែងឫទ្ធិិ�បាារមីី ឬកាារអស្ចាា�រ្យយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់
គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនេះ�ះ មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាាច់់និិងផ្គគត់់ផ្គគង់់ ព្រ�មទាំំ�ងទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹង
និិងបទពិិសោ�ោធដ៏៏ពិិតផងដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មនុុស្សសបាានទទួួល
ព្រះ�ះពរយ៉ាា�ងពិិសេ�ស។ គេ�លែ�ងរងកាារឈឺឺចាាប់់ខាាងរូូបកាាយទៀ�ៀតហើ�ើយ គឺឺគេ�គ្រា�ាន់់តែ�
រីីករាាយនឹឹងកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់ដ៏៏ហូូរហៀ�ៀរនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដោ�ោយមិិន
ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវចេ�ញទៅ�ៅស្វែ�ែងរក ឬធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់ និិងលែ�ងមាានទុុក្ខខវេេទនាា
គេ�មើ�ើលឃើ�ើញកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ស្ដាា�ប់់ឮទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋ
របស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ទទួួលយកអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ផ្គគត់់ផ្គគង់់ និិងមើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ ដោ�ោយ
អង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់តែ�ម្ដដង។ ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសកាាលពីីអតីីតកាាលមិិនអាាច
រីីករាាយបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាជាាព្រះ�ះពរដែ�លពួួកគេ�មិិនដែ�លធ្លាា�ប់់បាានទទួួល។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានតាំំ�ងព្រះ�ះទ័័យប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយមិិនថាាទ្រ�ង់់
មាានបន្ទូូ�លចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពបែ�បណាាឡើ�ើយ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល នោះ�ះ�គឺឺ
សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
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ដែ�លចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ មនុុស្សសពិិបាាកយល់់ណាាស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏គ្មា�ន
ា
ផ្លូូ�វក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតតាាមដែ�រ ដោ�ោយសាារតែ�សមត្ថថភាាពយល់់ដឹឹងរបស់់គេ�នៅ�ៅមាានកម្រិ�ិត។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រេ�េចបាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពខុុសៗគ្នាា� ហើ�ើយក៏៏ជួួយទៅ�ៅសម្រេ�េច
ជំំហាាននីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់មាានសម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងរបស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វាាពិិតជាាសំំខាាន់់ណាាស់់ ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវមាានបន្ទូូ�លចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋ
ភាាពខុុសៗគ្នាា� ព្រោះ��ះ�ថាាមាានតែ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាចប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ បើ�ើទ្រ�ង់់បន្លឺឺ�ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់ចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
តែ�មួួយ នោះ�ះ�វាានឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះ
ឡើ�ើយ។ ចេ�ញពីីតុុងសំំឡេ�ងដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញអំំពីីកាារតាំំ�ង
ព្រះ�ះហឫទ័័ យ របស់់ ទ្រ�ង់់ ក្នុុ� ង កាារប្រោ��ោសមនុុ ស្សសមួួ យ ក្រុ�ុ ម នេះ�ះឲ្យយបាានគ្រ�ប់់ លក្ខខ ណ៍៍ ។
ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅគួួរតែ�ជាាជំំហាានដំំបូូងសម្រា�ាប់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ ដែ�លចង់់ឲ្យយទ្រ�ង់់ប្រោ��ោស
ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍? អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់បំំផុុតនោះ�ះ� គឺឺថាាអ្ននកត្រូ�ូវដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្ត្រ�រមួួយថ្មីី� នៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយសាារតែ�យុុគសម័័យបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ដូូច្នេះ�ះ� របៀ�ៀបដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �កា
ើ� ារក៏៏ត្រូ�វូ ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ហើ�ើយវិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូល
� ក៏៏មាានលក្ខណៈ
ខ ៈ
ខុុសពីមុ
ី ន
ុ ផងដែ�រ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនត្រឹ�ម
ឹ តែ�វិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ បាានផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែយុុគសម័័យក៏៏បាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រផងដែ�រ។ ឥឡូូវនេះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�
នគរព្រះ�ះ ហើ�ើយវាាក៏៏ ជាាយុុ គសម័័ យ របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ៏៏ ជាាសេ�ចក្តីី�ស្រ� ឡាាញ់់ ផ ង
ដែ�រ។ វាាជាាគំំរូនៃូ �យុុគសម័យ
័ រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� ដែ�លជាាយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅតាាមមធ្យោ�ោ�បាាយជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�
ប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មាានបន្ទូូ�ល ចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពខុុសៗគ្នាា�
ដើ�ើម្បីី�ផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់មនុុស្សសផងដែ�រ។ ពេ�លចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ អនុុញ្ញាា�ត
ឲ្យយមនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងតថភាាពជីីវិិត និិងដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសឲ្យយដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ តាាម
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

រយៈៈកាារដកពិិសោ�ោធន៍៍ ចេ�ញពីីជំំហាានជាាច្រើ�ើ�ននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សស
បាានមើ�ើលឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិននៅ�ៅតែ�ដដែ�លនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាា
កំំពុុងតែ�វិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខ និិងកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ ឥតស្រា�ាកស្រា�ាន្តតឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយពេ�ល
មនុុស្សសបាានដកពិិសោ�ោធន៍អស់
៍
ពេ់ �លយ៉ាា�ងយូូរមក កិិច្ចចកាារបាានផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� វិិលវល់់ដដែ�លៗ
ម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត។ ទោះ�ះ�បីីផ្លា�ស់
ា ប្ដូូ
់ រ� ជាាច្រើ�ើ�នយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វាាមិិនដែ�លឃ្លាា�ត
ចេ�ញពីីគោ�ោលបំណ
ំ ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារនាំំ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសជាាតិិ
ដែ�រ។ ទោះ�ះ�ត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�ររាាប់់ម៉ឺឺ�នដងក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វាាមិិនដែ�លបែ�រចេ�ញពីី
គោ�ោលបំំណងដើ�ើមរបស់់វាាដែ�រ។ មិិនថាាវិិធីីសាាស្ត្រ�រនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្លា�ស់
ា ់ប្ដូូ�រ
យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កិច្ចច
ិ កាារនេះ�ះមិិនដែ�លចាាកចេ�ញ ពីីសេ�ចក្តី�ពិ
ី ត
ិ ឬពីីជីវិី តនោះ�
ិ
ះ�ដែ�រ។
កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិធីីសាាស្ត្រ�រនៃ�កាារសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ង
ទម្រ�ង់់នៃ�កិិច្ចចកាារ និិងទិិដ្ឋឋភាាពដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានបន្ទូូ
់
លប៉ុុ�ណ្ណោះ�
�
�ះ �។ វាាគ្មាា�នកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងកម្មមវត្ថុុ�ស្នូូ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងតុុងនៃ�
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងវិិធីីសាាស្ត្រ�រនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ��ើឡើ�ើង
ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចផលឲ្យយកាាន់់តែ�មាានប្រ�សិទ្ធ
ិ ភា
ធ ាព។ កាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� នៅ�ៅក្នុុ�ងតុុងនៃ�ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង
មិិនមាានន័យ
័ ជាាកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� នៅ�ៅក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណង ឬគោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយកិិច្ចចកាារ
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកជីីវិិត។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនស្វែ�ែងរកជីីវិិត ឬដេ�ញតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិត ឬចំំណេះ�ះដឹឹង
អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ នោះ�ះ�វាាមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�ជំនឿ�
ំ ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �យ
ើ ! ហើ�ើយតើ�ើកាារ
បន្តតព្យាាយាាមចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគរមួួយ ដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាស្ដេ�េច ជាារឿ�ឿងដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដដែ�រឬទេ�?
កាារទទួួលបាានសេ�ចក្តី�ស្រ�
ី ឡាាញ់់ដ៏៏ពិិតសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរយៈៈកាារស្វែ�ែងរកជីីវិិត
គឺឺជាាកាារពិិត ហើ�ើយកាារដេ�ញតាាម និិងកាារប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ពោ�ោលគឺឺទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺ
កាារពិិត។ តាាមរយៈៈកាារអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារដកពិិសោ�ោធន៍ជា
៍ ាមួួយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
បទពិិសោ�ោធពិត
ិ ៗ ហើ�ើយនេះ�ះជាាអត្ថថន័យ
័ នៃ�កាារដេ�ញតាាមដ៏៏ពិត
ិ ។
244

យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

ឥឡូូវនេះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័យ
័ នៃ�នគរព្រះ�ះ។ កាារដែ�លអ្ននកបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័
ថ្មីី�នេះ�ះ គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើថាា តើ�ើអ្ននកបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឬថាាតើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ បាានក្លាា�យជាាតថភាាពជីីវិិតរបស់់អ្ននកហើ�ើយឬនៅ�ៅ។ មនុុស្សស
គ្រ�ប់់គ្នាា�បាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រួួចហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ បំំភ្លឺឺ� ហើ�ើយបកស្រា�ាយដល់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗចេ�ញពីីខាាងក្នុុ�ងចិិត្តត។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល
នេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ក្នុុ�ងកាារអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
មិិនចាាប់អា
់ ារម្មមណ៍៍លើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់ទេ�
់ នោះ�ះ�វាាបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា អ្ននកមាានសភាាព
ខុុសហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចចូូលក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លបាានទេ� នោះ�ះ�
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានចូូលក្នុុ�ង
យុុគសម័យ
័ នេះ�ះ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់។
់ នៅ�ៅដើ�ើមយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
តើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ� ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារដូូចខាាងក្រោ��ោមនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នេះ�ះ និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�៖
មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងរស់់នៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គេ�នឹឹងយកសេ�ចក្តីី�ពិិតទៅ�ៅ
អនុុវត្តត ហើ�ើយគេ�នឹឹងស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងអស់់ពីីចិិត្តត។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងប្រើ�ើ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ន និិងជាាកាារពិិតរបស់់គេ� ហើ�ើយគេ�នឹឹងមាាន
ដួួងចិិត្តតដែ�លគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសនឹឹងកាាន់់អំំណាាចជាាព្រះ�ះមហាាក្សសត្រ�រួួមជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវសម្រេ�េច។ តើ�ើអ្ននកអាាចរស់់នៅ�ៅដោ�ោយគ្មាា�នកាារអាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមាាន
អាារម្មមណ៍៍ថាា ពួួកគេ�មិិនអាាចរស់់នៅ�ៅបាាន សូូម្បីី�តែ�មួួយថ្ងៃ�ៃ ឬពីីរថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោយមិិនបាានអាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�អាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ជាា
រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើពេ�លវេេលាាមិិនអំំណោ�ោយផលសម្រា�ាប់់កាារអាាន ពួួកគេ�
នឹឹងស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជំំនួួសវិិញ។ នេះ�ះជាាអាារម្មមណ៍៍ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
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បរិិសុុទ្ធធប្រ�ទាានដល់់មនុុស្សស
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នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ផងដែ�រ។ ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាច
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បន្ទាា�ប់់ពីីខកខាានមិិនបាានហូូប
និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយថ្ងៃ�ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍អាាប់់អួួរ
ស្រេ��កទឹឹក និិងមិិនអាាចឈរបាាន នេះ�ះបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា អ្ននកបាានទទួួលកាារប៉ះះ�ពាាល់់
ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងបង្ហាា�ញទៀ�ៀតថាា ទ្រ�ង់់មិិនបាានបែ�រចេ�ញពីីអ្ននកឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�
អ្ននកជាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតនេះ�ះហើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ក្រោ��ោយពេ�ល
មួួយ ឬពីីរថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោយមិិនហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិន
មាានអាារម្មមណ៍៍ឃ្លាា�នស្រេ��កទឹឹក ឬទទួួលកាារប៉ះះ�ពាាល់់អ្វីី�ទេ� នោះ�ះ�វាាបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានបែ�រចេ�ញពីីអ្ននកហើ�ើយ។ កាារនេះ�ះមាានន័័យថាា វាាមាានបញ្ហាា�
អ្វីី�មួយ
ួ ជាាមួួយសភាាពនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងរបស់់អ្ននកហើ�ើយ។ អ្ននកមិិនបាានចូលក្នុុ
ូ
ង
� យុុគសម័យ
័ នៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយអ្ននកជាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លបាាន
បរាាជ័័យ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រើ់ �ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើមនុុស្សស។ អ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ល្អអ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកហូូបនិិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនបាាន
ធ្វើ�ើ�ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វដើ�ើរឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្លាា�យជាាអាាហាារ
របស់់មនុុស្សស និិងជាាកម្លាំំ��ងជំំរុុញចិិត្តតពួួកគេ�។ ព្រះ�ះគម្ពីី�រចែ�ងថាា៖ «មនុុស្សសមិិនមែ�នរស់់
ដោ�ោយសាារតែ�នំំប៉័័�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែរស់់ដោ�ោយសាារគ្រ�ប់់ទាំំ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញពីី
ព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ»។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងសម្រេ�េចកាារពិិតនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ តើ�ើមនុុស្សសកាាលពីីអតីីតកាាល
អាាចរស់់នៅ�ៅបាានជាាច្រើ�ើ�នថ្ងៃ�ៃយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច ដោ�ោយមិិនអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�អាាចបរិិ ភោ�ោគ និិ ង ធ្វើ�ើ� កាារបាានធម្មមតាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែនេះ�ះមិិ នមែ�ន ជាាករណីី នៅ�ៅ
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�? នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាចម្បបង
ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់។ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសត្រូ�ូវ
ទទួួលកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ បន្ទាា�ប់់មក ពួួកគេ�បាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
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នគរព្រះ�ះនាាពេ�លចុុងបញ្ចចប់់។ មាានតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�ល
អាាចប្រ�ទាានជីីវិិតដល់់មនុុស្សស ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយគត់់
ដែ�លអាាចប្រ�ទាានដល់់មនុុស្សសនូូវពន្លឺឺ� និិងផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់កាារអនុុវត្តត ជាាពិិសេ�សនៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ។ ដរាាបណាា អ្ននកមិិនបែ�រចេ�ញពីីកាារពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយហូូបនិិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងអាាចប្រោ��ោសអ្ននកឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ជាាក់់ជាាមិិនខាាន។
កាារដេ�ញតាាមជីីវិិត មិិនមែ�នជាាអ្វីី�មួួយដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ទាំំ�ងប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ កាាររីីកចម្រើ�ើ�ននៃ�ជីីវិិត មិិនអាាចកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយថ្ងៃ�ៃឬពីីរថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសាាមញ្ញញនិិងជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយវាាមាានដំំណើ�ើរ
កាារមួួយដែ�លចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់។ វាាត្រូ�ូវកាារឲ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស ចំំណាាយពេ�លសាាមសិិបបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ� ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង
របស់់ទ្រ�ង់់ បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសក្លាា�យជាាបរិិសុុទ្ធធ និិងកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែជីីវិិត
របស់់គេ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លពិិបាាកបំំផុុតឬ? វាាមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ងាាយស្រួ�ួល ដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសសាាមញ្ញញក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លស្ដែ�ែងចេ�ញអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ជាាពិិសេ�ស គឺឺសម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លកើ�ើតមកនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ជាាជាាតិិនៃ�នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រ
ក្រ�ហម ជាាអ្ននកដែ�លមាានគុុណសម្បបត្តិិ�ទន់់ខ្សោ�ោ�យ ដូូច្នេះ�ះ� វាាតម្រូ�ូវឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�
រយៈៈពេ�លយូូរ ដើ�ើម្បីី�មាានបន្ទូូ�ល និិងធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់។
់ ដូូច្នេះ�ះ� មិិនត្រូ�វូ ខ្វះះ�ចិិត្តតអត់ធ្មមត់
់ ់
ក្នុុ�ងកាារនៅ�ៅចាំំ�មើ�ើលពីីលទ្ធផ
ធ លឡើ�យ
ើ ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ប្រុ�ុងប្រៀ��ៀបខ្លួួ�នជាាស្រេ��ច ក្នុុ�ងកាារហូូប
និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយដាាក់់កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ចូូល
ទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ចប់់
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ចេះ�ះយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ទៅ�ៅអនុុវត្តតជាាក់់ស្ដែ�ែង ដោ�ោយរីីកចម្រើ�ើ�នឡើ�ើង
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណេះ�ះដឹឹង កាារយល់់ដឹឹងជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះ កាារដឹឹងខុុសត្រូ�ូវ និិងប្រា�ាជ្ញាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តាាមរយៈៈដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះ ជីីវិិតរបស់់អ្ននកនឹឹងទទួួលនូូវកាារផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែ
ទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�នមិិនខាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចយកកាារហូូប និិងកាារផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល កាារដកពិិសោ�ោធន៍៍ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
និិងកាារអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មកធ្វើ�ើ�ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ប្រ�ចាំំ�ជីីវិិតរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹង
មាានភាាពចាាស់់ទុំំ� ដោ�ោយមិិនដឹឹងខ្លួួ�នមិិនខាាន។ មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួួននិិយាាយថាា ពួួកគេ�
មិិនអាាចយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មកអនុុវត្តតបាានឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីក្រោ��ោយពេ�ល
ដែ�លពួួកគេ�បាានអាានរួួចក៏៏ដោ�ោយ។ តើ�ើអ្ននកប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននក
ឡើ�ើងទៅ�ៅដល់់កម្រិ�ិតមួួយ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅអនុុវត្តតបាាន
មិិនខាាន។ តើ�ើក្មេ�េងអាាយុុបួន
ួ ឬប្រាំ�ំ�ឆ្នាំំ��នឹឹងនិិយាាយថាា ពួួកគេ�មិិនអាាចជួួយ ឬផ្ដដល់់កិត្តិិ�
ិ យស
ដល់់ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់គេ�ដែ�រឬទេ�? អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងអំំពីីកម្រិ�ិតសមត្ថថភាាពរបស់់អ្ននកនាាពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ចូូរអនុុវត្តតនូូវអ្វីីដែ� �លអ្ននកអាាចអនុុវត្តតបាាន ហើ�ើយចៀ�ៀសវាាងក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដែ�លបង្អាា�ក់់ដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ចូូរគ្រា�ាន់់តែ�ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចុះះ
់ � ហើ�ើយយកវាាជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ប្រ�ចាំំ�ជីវិី ត
ិ របស់់អ្ននក ចាាប់់ពីពេី �លនេះ�ះ
តទៅ�ៅ។ ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ចូូរកុំំ�បាារម្ភភឡើ�ើយថាា តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចប្រោ��ោសឲ្យយអ្ននកបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ឬយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�។ ចូូរកុំំ�ទាាន់់ជីីកឫស ជីីកគល់់ឡើ�ើយ។ សូូមគ្រា�ាន់់តែ�
ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�មករ
កអ្ននក នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រា�ាកដជាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានពេ�ញខ្នាា�តមិិនខាាន។ ទោះ�ះ�បីីជាា
យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ មាានគោ�ោលកាារណ៍៍មួួយដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
អ្ននកត្រូ�ូវហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ចូូរកុំំ�ធ្វើ�ើ�វាាទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមន័័យម្យ៉ាា��ង ចូូរស្វែ�ែងរកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ដឹឹង ហើ�ើយនោះ�ះ�ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងនិិមិិត្តត ហើ�ើយតាាមន័័យ
ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ចូូរស្វែ�ែងរករបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកគួួរតែ�យកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយនោះ�ះ�ជាា
អ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង។ មួួយផ្នែ�ែកពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងចំំណេះ�ះដឹឹង ហើ�ើយមួួយផ្នែ�ែកទៀ�ៀត
ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកយល់់អំពី
ំ ផ្នែ�ែកទាំំ�
ី
ងពីីរនេះ�ះ ហើ�ើយយល់់
អំំពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ដឹឹង និិងអ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�អនុុវត្តត នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងដឹឹងពីីរបៀ�ៀបត្រូ�ូវហូូប
និិងផឹឹកពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាក់់ជាាមិិនខាាន។
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យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

បន្តតទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀត កាារនិិយាាយអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គួួរតែ�ជាាគោ�ោល
កាារណ៍៍មួួយដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវនិិយាាយ។ តាាមធម្មមតាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជួួបជុំំ�គ្នាា� អ្ននក
គួួរតែ�ប្រ�កបគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជាាខ្លឹឹ�មសាារនៃ�អន្តតរកម្មមរបស់់អ្ននក និិយាាយអំំពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននកដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ
របៀ�ៀបដែ�លអ្ននកយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�ៅអនុុវត្តត និិងរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារ។
ដរាាបណាាអ្ននករួួមប្រ�កបនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
នឹឹងស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដល់់អ្ននកមិិនខាាន។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពិិភពលោ�ោក ទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាតម្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សសមាានកិិច្ចចសហកាារជាាមួួយគ្នាា�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិនចូ
ិ លក្នុុ
ូ
ង
�
កាារនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វអាាចធ្វើ�ើ�កាារនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបន្តត
បិិទមាាត់់របស់់អ្ននក ហើ�ើយមិិននិិយាាយអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វ
ស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដល់់អ្ននកឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លអ្ននកមិិនរវល់់ក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ឬនិិយាាយអំំពីី
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ចូូរកុំំ�ចូូលរួម
ួ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជជែ�កគ្នាា�លេ�ងដែ�លឥតបាានកាារ
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ! ចូូរឲ្យយជីីវិត
ិ របស់់អ្ននកពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចុះះ
់ � ហើ�ើយ
ពេ�លនោះ�ះ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាអ្ននកជឿ�ឿយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដមិិនខាាន។ វាាមិិនសំំខាាន់់ឡើ�ើយ
បើ�ើកាាររួួមប្រ�កបរបស់់អ្ននកមាានកម្រិ�ិតសើ�ើៗនោះ�ះ�។ បើ�ើគ្មាា�នទឹឹករាាក់់ នោះ�ះ�ក៏៏គ្មាា�នទឹឹកជ្រៅ��ៅ
ដែ�រ។ វាាជាាដំំណើ�ើរកាារមួួយ។ តាាមរយៈៈកាារបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លរបស់់អ្ននក អ្ននកនឹឹងយល់់
អំំពីីកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�លមាានចំំពោះ�ះ�អ្ននក និិងរបៀ�ៀបហូូប និិង
ផឹឹកកាាន់់តែ�មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បន្ទាា�ប់់ពីីរយៈៈពេ�លនៃ�
កាារស្វែ�ែងយល់់នេះ�ះចប់់ទៅ�ៅ អ្ននកនឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនខាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានកាារតាំំ�ងចិិត្តតចង់់សហកាារ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចទទួួលបាាន
កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនខាាន។
ចេ�ញពីីគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានគោ�ោល
កាារណ៍៍មួួយទាាក់់ទងនឹឹងចំំណេះ�ះដឹឹង ហើ�ើយគោ�ោលកាារណ៍៍មួួយទៀ�ៀត ទាាក់់ទងនឹឹងកាារ
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង។ តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លណាាខ្លះះ�ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ដឹឹង? អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
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ដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងនិិមិិត្តត (ដូូចជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាាក់់ទងនឹឹងយុុគសម័័យណាាដែ�លកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចូូលរួួចហើ�ើយ អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់សម្រេ�េចឥឡូូវ និិងអ្វីី�ជាា
កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសជាាដើ�ើម ហើ�ើយកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយ
និិមិត្តត
ិ )។ តើ�ើផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង មាានន័័យដូូចម្ដេ�េច? កាារនេះ�ះសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�អនុុវត្តត និិងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង។ ខាាងលើ�ើ គឺឺជាា
ទិិដ្ឋឋភាាពចំំនួួនពីីរនៃ�កាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះ
តទៅ�ៅ ចូូរហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះចុះះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមាានកាារយល់់ដឹឹងច្បាាស់់លាាស់់ អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ទាាក់់ទងនឹឹងនិិមិិត្តត នោះ�ះ�
មិិនចាំំ�បាាច់់បន្តតអាានគ្រ�ប់់ពេ�លនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដ៏៏សំំខាាន់់ គឺឺត្រូ�ូវហូូប និិងផឹឹក
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លអំំពីីកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង ដូូចជាារបៀ�ៀបបែ�រចិិត្តតរបស់់អ្ននកបែ�រទៅ�ៅរក
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ របៀ�ៀបធ្វើ�ើ�ឲ្យយចិិត្តតរបស់់អ្ននកនៅ�ៅស្ងងប់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងរបៀ�ៀបលះះបង់់
ចោ�ោលសាាច់់ឈាាម។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននកគួួរតែ�យកទៅ�ៅអនុុវត្តត។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
មិិនដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀបហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�កាារប្រ�កបដ៏៏ពិិតនឹឹង
មិិនអាាចទៅ�ៅរួួចឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀបហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងយល់់អំំពីីចំំណុុចគន្លឹះះ��ហើ�ើយ នោះ�ះ�កាារប្រ�កបនឹឹងដំំណើ�ើរកាារយ៉ាា�ងរលូូន
ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាមាានបញ្ហាា�អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកនឹឹងអាាចប្រ�កប និិងយល់់ពីីកាារពិិតដដែ�ល។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លប្រ�កបនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាា�នកាារពិិត
ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកមិិនបាានយល់់អំំពីីចំំណុុចគន្លឹះះ��ឡើ�ើយ ហើ�ើយនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា អ្ននកមិិនបាាន
ដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀបហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសខ្លះះ�យល់់ថាា
កាារអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាារឿ�ឿងគួួរឲ្យយធុុញទ្រា�ាន់់ ហើ�ើយនេះ�ះមិិនមែ�នជាាស
ភាាពធម្មមតាាឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លធម្មមតាាគឺឺជាាកាារមិិនចេះ�ះនឿ�ឿយហត់់ក្នុុ�ងកាារអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ងតែ�ស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតែ�ងតែ�មើ�ើលឃើ�ើញ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថាាជាាកាារល្អអជាានិិច្ចច។ នេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសចូូលទៅ�ៅ
ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមាាន
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យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

អាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងច្បាាស់់ៗ និិងជាាអ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសគួួរតែ�ចូូលទៅ�ៅកាាន់់ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ ជា
ឺ ាជំំនួយ
ួ និិងមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ហើ�ើយថាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លគឺជា
ឺ ា
កាារផ្គគត់់ផ្គគង់ដល់
់
ជី
់ វិី ត
ិ របស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ទេ�
ធ ដែ�លប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននកនូូវ
អាារម្មមណ៍៍បែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយក៏៏ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ផ
ធ ងដែ�រ ដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ចិត្តត
ិ របស់់អ្ននក។
កាារនេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអ្ននក និិងបញ្ជាា�ក់់ទៀ�ៀត
ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានបែ�រចេ�ញពីីអ្ននកឡើ�ើយ។ ដោ�ោយមើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តែ�ងតែ�មាានបន្ទូូ�លជាានិិច្ចចនោះ�ះ�មនុុស្សសមួួយចំំនួួន បែ�រជាាធុុញទ្រា�ាន់់នឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅវិិញ ហើ�ើយគេ�បែ�រជាាគិិតថាា ទោះ�ះ�បីីគេ�អាាន ឬមិិនអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
វាាគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ដែ�រ ហើ�ើយកាារមាានគំំនិិតបែ�បនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាសភាាពធម្មមតាា
ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ខ្វះះ�នូូវដួួងចិិត្តតដែ�លស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិត ហើ�ើយមនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះមិិនដែ�លស្រេ��កឃ្លាា�ន ឬក៏៏ឲ្យយតម្លៃ�ៃសំំខាាន់់ទៅ�ៅលើ�ើកាារប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លអ្ននករកឃើ�ើញថាា អ្ននកមិិនស្រេ��កឃ្លាា�ននូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នេះ�ះបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា អ្ននកមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងសភាាពធម្មមតាាឡើ�ើយ។ កាាលពីី
អតីីតកាាល ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាាតើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបែ�រចេ�ញ ឬមិិនបាានបែ�រចេ�ញពីីអ្ននក គឺឺ
ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ឡើ�ើងដោ�ោយមើ�ើលថាាតើ�ើអ្ននកមាានសន្តិិ�ភាាពផ្លូូ�វចិិត្តតឬក៏៏អត់់ ហើ�ើយថាាតើ�ើ
អ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍រីីករាាយឬយ៉ាា�ងណាា។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ គន្លឹះះ��នៃ�កាារកំំណត់់គឺឺថាាតើ�ើអ្ននក
ស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថាាតើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ក្លាា�យជាា
កាារពិិតរបស់់អ្ននក ថាាតើ�ើអ្ននកស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងថាាតើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�គ្រើ� �ប់់កិច្ចច
ិ កាារដែ�លអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�
បាានសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឬយ៉ាា�ងណាា។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត មនុុស្សសត្រូ�ូវទទួួលកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដោ�ោយកាារពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង្អុុ�លបង្ហាា�ញ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតអាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងបំំភ្លឺឺ�ដល់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់
នឹឹងមិិនបំំភ្លឺឺ�ឡើ�ើយ។

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�

ដល់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្រេ��កឃ្លាា�ន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចង់់បាានសេ�ចក្តីី�សុុចរិិត ហើ�ើយទ្រ�ង់់ស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដល់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្វែ�ែងរកទ្រ�ង់់។
មនុុស្សសមួួយចំំនួួននិិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដល់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីី
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លពួួកគេ�អាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននកបាានអាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាខ្លះះ�ទៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀបមួួយដែ�លមាានកាារយល់់ដឹឹងសើ�ើរៗ ហើ�ើយមិិនឲ្យយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើកាារពិិត តើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដល់់អ្ននកបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ? តើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
មិិនឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចឲ្យយទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសគេ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិន
ិ ឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�
អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នសេ�ចក្តីី�ពិិត ឬកាារពិិតឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចយកសេ�ចក្តីី�ពិិតនោះ�ះ�ទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើប
អ្ននកនឹឹងមាានកាារពិិត។ នេះ�ះហើ�ើយជាាហេ�តុុផលដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា មិិនថាាអ្ននករវល់់ ឬមិិនរវល់់ មិិនថាាកាាលៈៈទេ�សៈៈរបស់់អ្ននក
អំំណោ�ោយផល ឬមិិនអំំណោ�ោយផល និិងមិិនថាាអ្ននកកំំពុុងត្រូ�ូវបាានល្បបងល ឬអត់់នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ សរុុបមក ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ននៃ�វត្តតមាានរបស់់
មនុុស្សស។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ អាាចបែ�រចេ�ញពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ តែ�ត្រូ�ូវ
បរិិភោ�ោគព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ ដូូចជាាគេ�បរិិភោ�ោគអាាហាារបីីពេ�លក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃយ៉ាា�ងនោះ�ះ�ដែ�រ។
តើ�ើកាារប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងកាារត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះទទួួលយក អាាចជាារឿ�ឿងងាាយស្រួ�ួល
ឬទេ�? មិិនថាាអ្ននកយល់់ ឬមិិនយល់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយមិិនថាាអ្ននកមាានកាារយល់់ដឹឹង
ជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នតាាមតែ�អាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារចូូលនៅ�ៅក្នុុ�ង
របៀ�ៀបប្រុ�ុងប្រៀ��ៀបខ្លួួ�នជាាមុុន។ ក្រោ��ោយពេ�លអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ
ចូូរប្រ�ញាាប់់អនុុវត្តតតាាមអ្វីី�ដែ�លអ្ននកអាាចយល់់ ហើ�ើយទុុកអ្វីី�ដែ�លអ្ននកមិិនទាាន់់យល់់នៅ�ៅ
ម្ដុំំ��សិិន។ ប្រ�ហែ�លមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លអ្ននកមិិនទាាន់់យល់់
ពីីពេ�លដំំបូូងនៅ�ៅឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយពេ�លពីីរបីីខែ� ឬក៏៏មួួយឆ្នាំំ��មក អ្ននកនឹឹងអាាចយល់់
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យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

មិិនខាាន។ តើ�ើកាារនេះ�ះអាាចកើ�ើតឡើ�ើងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? វាាដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនអាាចប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ក្នុុ�ងពេ�លមួួយថ្ងៃ�ៃ ឬក៏៏ពីីរថ្ងៃ�ៃបាានឡើ�ើយ។
ភាាគច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាមិិនយល់់
ក្នុុ�ងពេ�លភ្លាា�មៗឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ហាាក់់ដូូចជាាគ្មាា�នន័័យ
អ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីអត្ថថបទធម្មមតាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកច្បាាស់់ជាាមាានបទពិិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះ មុុនពេ�ល
ដែ�លអ្ននកអាាចយល់់អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាានបន្ទូូ�លយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន
ហើ�ើយអ្ននកគួួរតែ�ខំំប្រឹ�ឹងហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ យ៉ាា�ងនោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងយល់់ដោ�ោយ
មិិនដឹឹងខ្លួួ�ន ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនឹឹងស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ឲ្យយអ្ននកយល់់មិិនខាាន។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដល់់មនុុស្សស ជាារឿ�ឿយៗទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយមនុុស្សស
មិិនបាានដឹង
ឹ ឡើ�យ
ើ ។ ទ្រ�ង់់ស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ� និិងដឹឹកនាំំ�អ្ននក នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកស្រេ��កឃ្លាា�ន និិង
ស្វែ�ែងរក។ គោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារ គឺឺផ្តោ�ោ�តសំំខាាន់់ជុំំ�វិិញកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លអ្ននកហូូប និិងផឹឹក។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនឲ្យយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយតែ�ងតែ�មាានអាាកប្បបកិិរិិយាាផ្សេ�េងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់់ មិិនមាានកាារពិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាានៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតអល់់អែ�ករបស់់គេ� ពួួកគេ�
ជឿ�ឿថាា វាាជាារឿ�ឿងមិិនសំំខាាន់់អ្វីី�ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីគេ�អាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ឬមិិនបាានអាាន
ក៏៏ដោ�ោយ។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ឬកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�
របស់់ទ្រ�ង់់ មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ
គឺឺជាាអ្ននកមាានពុុត ដែ�លធ្វើ�ើ�ពើ�ើដូូចជាាខ្លួួ�នខំំប្រឹ�ឹងណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមពិិតគ្មាា�នគុុណសម្បបត្តិិ�
ពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ គឺឺដូូចជាាប្រ�ស្នាា�របស់់[ក] ណាានគូូ យ៉ាា�ងនោះ�ះ�ដែ�រ។
បើ�ើគ្មាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាកាារពិិតរបស់់អ្ននកទេ� នោះ�ះ�អ្ននកគ្មាា�នសមត្ថថភាាព
ពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លវេេលាានត្រូ�ូវល្បបងលមកដល់់ អ្ននកប្រា�ាកដជាានឹឹងត្រូ�ូវ

លេ�ខយោ�ោង៖

ក. អត្ថថបទដើ�ើមមិិនមាានឃ្លាា� «ប្រ�ស្នាា�របស់់»។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដួួលហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក សមត្ថថភាាពដ៏៏ពិត
ិ របស់់អ្ននកនឹង
ឹ ត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ញ
ើ មិិនខាាន។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអស់់អ្ននកណាាដែ�លបន្តតស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិត នោះ�ះ�ប្រា�ាកដជាានឹឹងយល់់
ពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនខាាន នៅ�ៅពេ�លដែ�លគេ�ហ៊ុុ�មព័័ទ្ធធដោ�ោយ
សេ�ចក្តីី�ល្បបងល។ មនុុស្សសដែ�លមាានមនសិិកាារ និិងស្រេ��កឃ្លាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គួួរតែ�
ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង ដើ�ើម្បីី�សងគុុណដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
របស់់ទ្រ�ង់។
់ អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្មាា�នភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង មិិនអាាចឈរមាំំ�បាានឡើ�ើយ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លគេ�ជួួបសូូម្បីី�តែ�បញ្ហាា�ដ៏៏កំំប៉ិិ�កកំំប៉ុុ�ក។ នេះ�ះហើ�ើយជាាភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងមនុុស្សសដែ�ល
មាានសមត្ថថភាាពពិិត និិងអ្ននកដែ�លគ្មាា�នសមត្ថថភាាពពិិត។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរប្រ�ភេ�ទ
នេះ�ះហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកខ្លះះ�
អាាចឈរមាំំ�នឹឹងសេ�ចក្តីី�ល្បបងល ឯអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតបែ�រជាារត់់គេ�ចខ្លួួ�នដូូច្នេះ�ះ�? ភាាពខុុសគ្នាា�
យ៉ាា�ងជាាក់់ស្ដែ�ែងគឺឺថាា អ្ននកខ្លះះ�ខ្វះះ�នូូវសមត្ថថភាាពពិិតប្រា�ាកដ។ ពួួកគេ�មិិនមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ជាាកាារពិិតរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនបាាន
ចាាក់់ឫសជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ជួួបសេ�ចក្តីី�ល្បបងលភ្លាា�ម ពួួកគេ�ក៏៏
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មទ័័លច្រ�ក។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សសមួួយចំំនួួនអាាចឈរមាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ល្បបង
ល? នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�យល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងមាាននិិមិិត្តត ហើ�ើយពួួកគេ�យល់់
អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ
បាានជាាពួួកគេ� អាាចឈរយ៉ាា�ងមាំំ�ឆ្លលងផុុតសេ�ចក្តីី�ល្បបងលបាាន។ នេះ�ះជាាសមត្ថថភាាព
ពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយនេះ�ះក៏៏ជាាជីីវិិតផងដែ�រ។ អ្ននកខ្លះះ�ក៏៏អាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនបាានយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នភាាពហ្មមត់់ចត់់
ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�រ។ មនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នភាាពហ្មមត់់ចត់់នឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មិិនឲ្យយតម្លៃ�ៃ
ទៅ�ៅលើ�ើកាារអនុុវត្តតឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លមិិនមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បម្រើ�ើ�ជាា
ភាាពជាាក់់ស្ដេ�េងរបស់់គេ� គឺឺគ្មា�នស
ា
មត្ថថភាាពពិិតឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះនឹឹងមិិន
អាាចឈរមាំំ� ដើ�ើម្បីី�ឆ្លលងផុុតសេ�ចក្តីី�ល្បបងលនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានមក នោះ�ះ�អ្ននកគួួរតែ�ទទួួលយក
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យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

ភ្លាា�មៗ ព្រ�មទាំំ�ងហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�។ មិិនថាាអ្ននកមាានកាារយល់់ដឹឹងកម្រិ�ិត
ណាាឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានទស្សសនៈៈមួួយ ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ គឺឺត្រូ�វូ ហូូបនិង
ិ ផឹឹក ដឹឹង និិង
អនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់។
់ នេះ�ះជាាអ្វីី�មួយ
ួ ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�អាាចធ្វើ�ើបាាន
�
។ ចូូរកុំំ�ខ្វវល់់
ឡើ�ើយថាាតើ�ើអ្ននកមាានសមត្ថថភាាពខ្ពពស់់ប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�។ ចូូរគ្រា�ាន់់តែ�ផ្តោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើកាារហូូប
និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅបាានហើ�ើយ។ នេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�សហកាារ។
ជីីវិិតខាាងវិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក គឺឺជាាកាារព្យាាយាាមចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិតនៃ�កាារហូូប និិងផឹឹក
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�ៅអនុុវត្តតតាាម។ វាាមិិនមែ�នជាា
ភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ ក្នុុ�ងកាារផ្តោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើអ្វីី�ផ្សេ�េងនោះ�ះ�។ អ្ននកដឹឹកនាំំ�ពួួកជំំនុំំ� គួួរតែ�
អាាចដឹឹកនាំំ�បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�នរបស់់គេ�

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�ដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀបហូូប

និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះជាាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់អ្ននកដឹឹកនាំំ�ពួួកជំំនុំំ�
ម្នាា�ក់់ៗ។ មិិនថាាគេ�ក្មេ�េង ឬចាាស់់ឡើ�ើយ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�គួួរតែ�ចាាត់់ទុុកកាារហូូប និិងផឹឹក
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏សំំខាាន់់បំំផុុត និិងគួួរតែ�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�។ កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងនេះ�ះ មាានន័័យថាាជាាកាារ
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា
ពួួកគេ�មិិនអាាចរស់់នៅ�ៅដោ�ោយគ្មាា�នកាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឡើ�ើយ និិងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺនៅ�ៅថ្មីី�ៗ មិិនថាាវាាស្ថិិ�តនៅ�ៅពេ�លណាា
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារនេះ�ះមាានន័័យថាា ពួួកគេ�កំំពុុងតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ហើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�ផ្គគត់់ផ្គគង់់
ដល់់មនុុស្សស។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ស្រេ��កឃ្លាា�ន ចង់់បាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនខាាន។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាានបន្ទូូ�លយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន។ តើ�ើអ្ននកបាានយល់់ដឹឹងប៉ុុ�នណាាហើ�ើយ? តើ�ើ
អ្ននកបាានចូូលទៅ�ៅដល់់កម្រិ�ិតណាាហើ�ើយ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដឹឹកនាំំ�ពួួកជំំនុំំ�មិិនបាានដឹឹកនាំំ�
បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់ពួួកគេ�ឲ្យយចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�
នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវដកសិិទ្ធិិ�ជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភាារកិិច្ចចរបស់់គេ�មិិនខាាន ហើ�ើយពួួកគេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នឹឹងមិិនបាានបំំពេ�ញតាាមទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ! មិិនថាាអ្ននកមាានកាារយល់់ដឹឹង
ជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះ ឬរាាក់់កំំផែ�លឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកមាានកាាររយល់់ដឹឹងកម្រិ�ិតណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀបហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់
ខ្លាំំ��ងទៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយស្វែ�ែងយល់់អំពី
ំ សា
ី ារៈ�សំំខាាន់់ និិងភាាពចាំំ�បាាច់់នៃ�
កាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានកំ
់
ពុ
ំ ង
ុ តែ�មាានបន្ទូូ�លយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន
ណាាស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ឬមិិនព្យាាយាាមស្វែ�ែងរក ឬ
អនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ�

នោះ�ះ�មិិនអាាចរាាប់់ថាាជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ដកពិិសោ�ោធន៍៍ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅ
តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ មាានតែ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចរាាប់់ថាាជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់! ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនិិយាាយថាា អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចេ�ញពីីមាាត់់របស់់អ្ននក
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ណាាមួួយទៅ�ៅអនុុវត្តត ឬបង្កើ�ើ�តឲ្យយចេ�ញជាាកាារពិិតទេ�
នោះ�ះ�វាាមិិនអាាចនិិយាាយថាា ជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាជាា
«កាារស្វែ�ែងរកនំំប៉័័�ង ដើ�ើម្បីី�ចម្អែ�ែតអ្ននកស្រេ��កឃ្លាា�ន» ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយនិិយាាយតែ�ទីីបន្ទាា�ល់់
ធម្មមតាាៗ និិយាាយតែ�រឿ�ឿងគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍ និិងកិិច្ចចកាាររាាក់់កំំផែ�ល ដោ�ោយគ្មាា�នកាារពិិត
សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច៖ ទាំំ�ងនេះ�ះគ្មាា�ននូូវធាាតុុផ្សំំ�អំំពីីជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននក
មិិនបាានយល់់អំំពីីផ្លូូ�វដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ�។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននក
ត្រូ�ូវហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឲ្យ
់ យបាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នកាាន់់តែ�ល្អ?អ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមិិនហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្វែ�ែងរកតែ�កាារឡើ�ើងស្ថាា�នសួួគ៌៌ តើ�ើនេះ�ះ
ជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឬទេ�? តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាជំំហាានដំំបូូងដែ�លអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសមនុុស្សសម្នាា�ក់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍តាាមរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ?
តើ�ើអ្ននកអាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកអាាចត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុក
ុ ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់នៃ�នគរព្រះ�ះ
ដោ�ោយគ្មាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ជាាកាារពិិតរបស់់អ្ននកបាានដែ�រឬអីី?
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យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

តើ�ើសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានន័័យដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ អ្ននកជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរតែ�មាានឥរិិយាាបថល្អអនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់បំំផុុតគឺឺ គេ�
ត្រូ�ូវមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ អ្ននកមិិនអាាចគេ�ច
ចេ�ញពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារបំំពេ�ញតាាម
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ អាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាាន មាានតែ�តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លអនាាគត គ្រ�ប់់ប្រ�ជាាជាាតិិ គ្រ�ប់់និិកាាយ គ្រ�ប់់សាាសនាា និិងគ្រ�ប់់
វិិស័័យ នឹឹងត្រូ�ូវយកឈ្នះះ� តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
មាានបន្ទូូ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងកាាន់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងដៃ�របស់់គេ� ហើ�ើយតាាមមធ្យោ�ោ�បាាយបែ�បនេះ�ះ មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ទាំំ�ងខាាងក្នុុ�ងនិិងខាាងក្រៅ��ៅ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងជ្រួ�ួតជ្រា�ាប
ចូូលទាំំ�ងអស់់៖ មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងនិិយាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចេ�ញពីីមាាត់់របស់់
គេ� អនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងរក្សាាទុុកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងចិិត្តតគេ� ហើ�ើយជ្រួ�ួតជ្រា�ាបពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាំំ�ងខាាងក្នុុ�ង
និិងខាាងក្រៅ��ៅ។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសជាាតិិនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់
លក្ខខណ៍៍។ អស់់អ្ននកដែ�លបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអាាចធ្វើ�ើ�
បន្ទាា�ល់់ពីីទ្រ�ង់់បាាន អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺជាាអ្ននកដែ�លមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាា
កាារពិិតរបស់់គេ�។
កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ឬយុុគសម័័យនៃ�រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� គឺឺជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លកំំពុុងតែ�ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ ចូូរ
អនុុវត្តតកាាររួួមប្រ�កបនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចុះះ�។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារ
ហូូបនិិងផឹឹក ព្រ�មទាំំ�ងកាារដកពិិសោ�ោធន៍៍ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ទើ�ើបអ្ននក
អាាចនឹឹងរស់់នៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បង្កើ�ើ�តឲ្យយមាានបទ
ពិិសោ�ោធជាាក់់ស្ដែ�ែងមួួយចំំនួួន ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកដទៃ�ជឿ�ឿ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចរស់់នៅ�ៅ
តាាមភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់នឹឹងជឿ�ឿ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឡើ�ើយ! មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ សុុទ្ធធតែ�អាាចរស់់នៅ�ៅតាាម
ភាាព ជាាក់់ស្ដែ�ែងនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចបង្កើ�ើ�តកាារពិិត
នេះ�ះ និិងធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�វាាបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
មិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអ្ននកឡើ�ើយ និិងបង្ហាា�ញទៀ�ៀតថាា អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោស
ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�ទេ�។ នេះ�ះជាាសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើ
អ្ននកមាានដួួងចិិត្តតដែ�លស្រេ��កឃ្លាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? មនុុស្សសដែ�ល
ស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានសេ�ចក្តីី�ពិិតផង
ដែ�រ ហើ�ើយមាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានពរ។ នៅ�ៅពេ�លអនាាគត
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមាានបន្ទូូ�លកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នថែ�មទៀ�ៀតទៅ�ៅកាាន់់គ្រ�ប់់សាាសនាា

និិងគ្រ�ប់់

និិកាាយ។ ជាាដំំបូូងទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល និិងបន្លឺឺ�ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននក
រាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយបាានពេ�ញខ្នាា�ត មុុនពេ�លទ្រ�ង់់បន្តតទៅ�ៅមាានបន្ទូូ�ល
និិងបន្លឺឺ�ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ� ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើពួួកគេ�។
តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងជឿ�ឿយ៉ាា�ងស្មោះ�ះ��អស់់ពីីចិិត្តតតែ�ម្ដដង។
តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងរបស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយនិិស្ស័័�យ
ដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសរសាាយបាាត់់ទៅ�ៅបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ គេ�ទទួួលបាានរូូបរាាងជាាមនុុស្សស
ហើ�ើយនិិស្ស័័�យបះះបោ�ោររបស់់គេ�ប្រែ�ែជាាចុះះ�ខ្សោ�ោ�យ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លធ្វើ�ើ�កាារទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សស
ដោ�ោយសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ហើ�ើយយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសដោ�ោយពន្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កិិច្ចចកាារ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នន

ក៏៏ដូូចជាាចំំណុុចកំំពូូលនៃ�កិិច្ចចកាារ

របស់់ទ្រ�ង់់ អាាចត្រូ�ូវបាានរកឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនយល់់អ្វីី�ឡើ�ើយ។ តាាមរយៈៈកាារដែ�លអ្ននកហូូប
និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងតាាមរយៈៈកាារចូូលរួួមប្រ�កបជាាមួួយបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ី
របស់់អ្ននក និិងជាាមួួយបទពិិសោ�ោធពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងទទួួលបាាន
ចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏ពេ�ញលេ�ញអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនខាាន។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះ
ទេ� ទើ�ើបអ្ននកអាាចរស់់នៅ�ៅតាាមកាារពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។
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គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសម្រេ�េចបាានដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រ�ប់់យ៉ា�ា ងសម្រេ�េចបាានដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូល
�ូ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ស្រ�បទៅ�ៅតាាម
យុុគសម័័យខុុសៗគ្នាា� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លខុុសៗគ្នាា� នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យផ្សេ�េងៗ
គ្នាា�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មណាាមួួយ ក៏៏មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដដែ�លៗ
ឬមាានព្រះ�ះហឫទ័័យអាាឡោះ�ះ�អាាល័័យចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វពីីអតីីតកាាលនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ជាា
ព្រះ�ះដែ�លតែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច និិងមិិនដែ�លចាាស់់គំរិំ លឡើ
ិ �ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ថ្លែ�ង
ែ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លថ្មីី�ៗ
រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។ អ្ននកគួួរតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ តាាមអ្វីី�ដែ�លគួួរប្រ�កាាន់់ឲ្យយខ្ជាា�ប់់នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។
នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងជាាភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស។ កាារអនុុវត្តតដែ�លផ្ដោ�ោ�ត
សំំខាាន់់ទៅ�ៅលើ�ើពន្លឺឺ� និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺពិិតជាាសំំខាាន់់
ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់អាាច
ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមទស្សសនៈៈផ្សេ�េៗគ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ស្ដែ�ែងពីីប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងសព្វាា�នុុភាាព
របស់់ទ្រ�ង់់ឲ្យយបាានច្បាាស់់។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមទស្សសនៈៈព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ឬទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សស
ឬបុុគ្គគលទីីបីីក្ដីី� ក៏៏មិិនជាាបញ្ហាា�ដែ�រ ហើ�ើយអ្ននកមិិនអាាចនិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដោ�ោយសាារ
ទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមទស្សសនៈៈផ្សេ�េងៗគ្នាា� ទើ�ើបបាានជាាមាានកាារយល់់ឃើ�ើញជាាច្រើ�ើ�នបាាន
ផុុសឡើ�ើងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសមួួយចំំនួួន។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លពីី
ទស្សសនៈៈតែ�មួួយ តើ�ើមនុុស្សសព្រ�មបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម ដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ�? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយមនុុស្សសប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទង្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ�? បើ�ើទោះ�ះ�បីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមទស្សសនៈៈណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះអង្គគមាានគោ�ោលបំំណង
ចំំពោះ�ះ�កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមទស្សសនៈៈ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរហូូត តើ�ើអ្ននកអាាចផ្សាារភ្ជាា�ប់់ទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយទ្រ�ង់់បាានដែ�រទេ�? ហេ�តុុនេះ�ះ
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បាានជាាពេ�លខ្លះះ�ទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមរយៈៈបុុគ្គគលទីីបីី ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ទាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ដល់អ្ននក
់
ហើ�ើយដឹឹកនាំំ�អ្ននកចូូលក្នុុង
� តថភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�សុ
�ើ ទ្ធ
ុ តែ�ត្រឹ�
ធ
ម
ឹ ត្រូ�ូវ។ និិយាាយឲ្យយខ្លីី� កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាអ្ននកធ្វើ�ទាំំ�
�ើ ងអស់់
ហើ�ើយអ្ននកមិិនគួួរសង្ស័័�យចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះអង្គគគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ��ះ
ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមទស្សសនៈៈបែ�បណាា ក៏៏ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដដែ�ល។ នេះ�ះជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតមួយ
ួ ដែ�លមិិនអាាចផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� បាានឡើ�យ
ើ ។ ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់ធ្វើ��ើ
កិិច្ចចកាារតាាមវិិធីណា
ី ា ក៏៏ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលក្ខខណៈៈពិិតរបស់់ទ្រ�ង់នឹ
់ ង
ឹ មិិន
ប្រែ�ែប្រួ�ួលឡើ�ើយ! ពេ�ត្រុ�ុសស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ណា
់ ាស់់ ហើ�ើយគាាត់់ក៏ធ្លា
៏ �ប់
ា ជា
់ ាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សព្វវព្រះ
់
�ះហឫទ័័យដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបាានធ្វើ
ិ
�បន្ទាា�ល់
�ើ
បញ្ជា
់
�ក់
ា ថា
់ ា
គាាត់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ឬជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ ដ្បិិ�តសភាាវៈ�បែ�បណាា គឺឺមាានលក្ខខណៈៈពិិត
យ៉ាា�ងនោះ�ះ�អ្ននក និិងមិិនអាាចផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� បាានឡើ�យ
ើ ។ ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់មិន
ិ
ប្រ�កាាន់់ខ្ជា�ប់
ា តា
់ ាមក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�វិធី
ិ សា
ី ាស្ត្រ�រផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់មាានប្រ�សិ
់
ទ្ធ
ិ ភា
ធ ាព និិងធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យមនុុស្សសស្គាា�ល់ទ្រ�ង់
់
កា
់ ាន់់តែ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ។ គ្រ�ប់់
វិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រនៃ�កាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ សុុទ្ធតែ�ជួ
ធ
យ
ួ ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះអង្គគ ហើ�ើយក៏៏
ដើ�ើម្បីី�កែ�ប្រែ�ែមនុុស្សសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះអង្គគប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់វិិធីីសាាស្ត្រ�រ
មួួយណាាដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារក៏៏ដោ�ោយ

ក៏៏វិិធីីសាាស្ត្រ�រនីីមួួយៗសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង

ដើ�ើម្បីី�ស្អាា�ងមនុុស្សស និិងធ្វើ��ឲ្យ
ើ យមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដែ�រ។ ថ្វីី�បើ�ើវិិធីីសាាស្ត្រ�រណាាមួួយ
របស់់ទ្រ�ង់អា
់ ាចនឹឹងអូូសបន្លា�ា យរយៈៈពេ�លយូូរក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វិធី
ិ សា
ី ាស្ត្រ�រនេះ�ះត្រ�វបាានធ្វើ�ើឡើ� �ើង
ដើ�ើម្បីី�សម្រួ�ួលដល់សេ�ចក្ដីី�ជំ
់
នឿ�
ំ ឿដែ�លមនុុស្សសមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះ គប្បីី�កុំំ�
ឲ្យយមាានក្ដីី�មន្ទិិ�លសង្ស័័�យនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុទ្ធ
ុ តែ�
ធ ជាាជំំហាាន
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�វូ តែ�ស្ដាា�ប់់តាាមជំំហាានទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។
អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ជាាច្រ�កចូូលទៅ�ៅកាាន់់តថភាាព មិិនមែ�នកាារ
ឡើ�ើងស្ថាា�នសួួគ៌៌ ឬកាារគ្រ�ងរាាជ្យយជាាស្ដេ�េចនោះ�ះ�ទេ� អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើង
គឺឺជាាកាារស្វែ�ែងរកច្រ�កចូូលទៅ�ៅកាាន់់តថភាាព។ ពុំំ�មាានកាារស្វែ�ែងរកណាាដែ�លជាាក់់ស្ដែ�ែង
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គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសម្រេ�េចបាានដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាងនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយកាារជជែ�កអំំពីីកាារគ្រ�ងរាាជ្យយជាាស្ដេ�េច ក៏៏មិិនជាាក់់ស្ដែ�ែងដែ�រ។
មនុុស្សសមាានចម្ងងល់់ច្រើ�ើ�នណាាស់់ ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គេ�ក៏៏នៅ�ៅតែ�វាាស់់ស្ទទង់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយកាារយល់់ដឹឹងខាាងសាាសនាារបស់់ពួួកគេ�ដដែ�លដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាា
មនុុស្សសបាានស្គាា�ល់់វិិធីីសាាស្ត្រ�រអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្រើ�ើ�នហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ តែ�
មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅតែ�ស្វែ�ែងរកទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ
ហើ�ើយក៏៏នៅ�ៅតែ�រកមើ�ើលថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានសម្រេ�េចហើ�ើយឬនៅ�ៅ
ដែ�រ។ តើ�ើនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាាភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ដ៏៏សម្បើ�ើ�មទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នផលសម្រេ�េច
នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� តើ�ើនឹឹងជឿ�ឿថាាទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�? សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�មាានមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះជាាច្រើ�ើ�ន កំំពុុងតែ�រង់់ចាំំ�មើ�ើលទីីសម្គាា�ល់់ និិង
កាារអស្ចាា�រ្យយ។ ពួួកគេ�ពោ�ោលថាា ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានសម្រេ�េច
នោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគ គឺឺ ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើ យ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ� ល របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនទាាន់់បាានសម្រេ�េច នោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�ផលសម្រេ�េចនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ឬដោ�ោយសាារព្រះ�ះអង្គគ
ផ្ទាា�ល់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? ទស្សសនៈៈនៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺត្រូ�ូវតែ�
មាានលក្ខខណៈៈត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ! កាាលណាាអ្ននកយល់់ឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនទាាន់់បាានសម្រេ�េច ហើ�ើយអ្ននកក៏៏ប្រ�ញ៉ាា�ប់់រត់់គេ�ច តើ�ើនេះ�ះជាាជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ
ឬទេ�? កាាលណាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�លះះបង់់អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
បាានសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់
របស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លច្រើ�ើ�នណាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់
តើ�ើមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លណាាមួួយ ដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់នឹង
ឹ ភ្នែ�ែករបស់់អ្ននកថាាបាានសម្រេ�េច
ហើ�ើយ? តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះពិិត ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននក
មិិនបាានឃើ�ើញកាារនោះ�ះ�ឬ? ទោះ�ះ�បីីជាាមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ហែ�លជាាបាានសម្រេ�េច
ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញកាារនោះ�ះ�បាានច្បាាស់់ដែ�រ ព្រោះ��ះ�មនុុស្សសមិិន
មាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងមិិនយល់់អ្វីី�សោះ�ះ�។ មនុុស្សសខ្លះះ�ចង់់រត់់គេ�ច នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនទាាន់់បាានសម្រេ�េច។ អ្ននកណាាដែ�ល
ចង់់ទៅ�ៅ គួួរទៅ�ៅឲ្យយហើ�ើយ គ្មាា�ននរណាាឃាាត់់គេ�ឡើ�ើយ! សាាកមើ�ើលទៅ�ៅ ក្រែ�ែងលោ�ោអ្ននកអាាច
គេ�ចរួួច។ ទោះ�ះ�បីីជាាគេ�ចរួួច ក៏៏អ្ននកគង់់តែ�នឹឹងវិិលមកវិិញដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងអ្ននក
ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចាាកចេ�ញពីីក្រុ�ុមជំំនុំំ� និិងពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏អ្ននកគង់់តែ�គ្មាា�នផ្លូូ�វរស់់បន្តតទៅ�ៅទៀ�ៀតដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនជឿ�ឿ
រឿ�ឿងនេះ�ះទេ� សាាកមើ�ើលខ្លួួ�នឯងក៏៏បាាន តើ�ើអ្ននកគិិតថាា អ្ននកអាាចចាាកចេ�ញទៅ�ៅស្រួ�ួលៗ
មែ�នទេ�? ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្រ�ប់់គ្រ�ងអ្ននក។ អ្ននកមិិនអាាចចាាកចេ�ញបាានទេ�។
នេះ�ះជាាបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់! ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសណាាចង់់សាាកមើ�ើល ពួួកគេ�
អាាចសាាកបាាន! អ្ននកពោ�ោលថាា បុុគ្គគលម្នាា�ក់់នេះ�ះមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ដូូច្នេះ�ះ� ចូូរ
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបាាបទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ចុះះ� ហើ�ើយចាំំ�មើ�ើលទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ�។ រូូបកាាយសាាច់់ឈាាម
របស់់អ្ននកអាាចនឹឹងមិិនស្លាា�ប់់ទេ� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏នៅ�ៅតែ�អាាចចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត និិងស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ឲ្យយ
ខ្លួួ�នឯងបាានដដែ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងចិិត្តតវិិញ អ្ននកមិិនអាាចទ្រាំ�ំ�បាានទេ�។ អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍
តាានតឹឹង និិងអាារម្មមណ៍៍រងទាារុុណ ព្រោះ��ះ�គ្មាា�នអ្វីី�ឈឺឺចាាប់់ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀតទេ�។ មនុុស្សសមិិន
អាាចស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�រងទាារុុណ និិងភាាពអន្តតរាាយខាាងផ្លូូ�វចិិត្តតបាានឡើ�ើយ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាអាាច
ធន់់ទ្រាំ�ំ�នឹឹងទុុក្ខខលំំបាាកនៃ�សាាច់់ឈាាមបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកច្បាាស់់ជាាមិិនអាាចស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�ជាាមួួយនឹឹង
ភាាពតាានតឹឹង និិងទុុក្ខខទាារុុណខាាងផ្លូូ�វចិិត្តតដ៏៏យូូរអង្វែ�ែងបាានឡើ�ើយ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននក
មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយទេ� តែ�ក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាាម្នាា�ក់់ហ៊ាា�នរត់់គេ�ច
ឡើ�ើយ មិិនថាាពួួកគេ�មាានភាាពអវិិជ្ជជមាានយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង
មនុុស្សសដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាគ្មាា�នកាារមកដល់់នៃ�កាារពិិតក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចគេ�ចរួួចបាានដែ�រ។ តើ�ើទាំំ�ងអស់់នេះ�ះមិិនមែ�នជាាសកម្មមភាាពរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមកផែ�នដីីហើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ទាាន
ជីីវិិតដល់់មនុុស្សស។ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នប្រ�លោ�ោមលួួងលោ�ោមអ្ននកដោ�ោយបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិង
កាារអស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�ធាានាាឲ្យយបាាននូូវសម្ពពន្ធធភាាពដ៏៏សុុខសាាន្តតរវាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងមនុុស្សស ដូូចដែ�លមនុុស្សសស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសណាាដែ�លមិិនផ្ដោ�ោ�ត
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កាារយកចិិ ត្តតទុុ កដាាក់់ លើ�ើជីី វិិ ត ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាផ្ដោ�ោ�តកាារយកចិិ ត្តតទុុ កដាាក់់ លើ�ើ កាារធ្វើ�ើ� ឲ្យយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញនូូវទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺជាាពួួកផាារិិស៊ីី�! គឺឺពួួក
ផាារិិស៊ីី�នេះ�ះហើ�ើយដែ�លបោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វភ្ជាា�ប់់លើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកវាាស់់ស្ទទង់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយយោ�ោងតាាមទស្សសនៈៈនៃ�ជំំនឿ�ឿខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាំំ�ង
ជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់បាានសម្រេ�េច ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងមាានមន្ទិិ�ល និិង
ប្រ�មាាថដល់់ទ្រ�ង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនបាានសម្រេ�េច ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកមិិន
បោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វភ្ជាា�ប់់លើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ងទេ�ឬអីី? មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគឺឺជាាមនុុស្សសប្រ�ហែ�សនឹឹង
កាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយរីីករាាយនឹឹងភាាពស្រ�ណុុកសុុខស្រួ�ួលទាំំ�ងចិិត្តតលោ�ោភលន់់!
ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត បញ្ហាា�ដ៏៏ធំំបំំផុុតរបស់់មនុុស្សសគឺឺ

គេ�មិិនស្គាា�ល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាា

ម្ចាា�ស់។
់ ទោះ�ះ�បីីជាាឥរិិយាាបថរបស់់មនុុស្សស មិិនមែ�នជាាឥរិិយាាបថមាានះះរឹង
ឹ រូូសក៏៏ដោ�ោយ តែ�
វាាជាាឥរិិយាាបថមន្ទិិ�លសង្ស័័�យ។ គេ�មិិនបដិសេ�ធមែ�ន
ិ
តែ�គេ�ក៏៏មិនទទួ
ិ
លស្គា
ួ
ា�ល់ទាំំ�
់ ងស្រុ�ុង
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្បាាស់់ ពួួកគេ�នឹឹងមិិនរត់់គេ�ច
ទេ�។ បញ្ហាា�មួួយទៀ�ៀតរបស់់មនុុស្សស គឺឺគេ�មិិនស្គាា�ល់់តថភាាព។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ
សុុទ្ធធតែ�បាានផ្សាារភ្ជាា�ប់់ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រា�ាកដណាាស់់ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ
អនាាគត អ្ននកមិិនគួួរគិិតពីីកាារមើ�ើលឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយទេ�។ ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននក
តាាមត្រ�ង់់ចុះះ�៖ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នន គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ គឺឺ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគ្មាា�នកាារពិិតក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ជីីវិិតរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�អាាចចាាក់់ជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសដែ�រ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
ដ៏៏សំំខាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចគិិតយល់់ពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងទៅ�ៅជាាខ្សោ�ោ�យ ហើ�ើយរលំំដួួលជាាមិិនខាាន។ អ្ននកនឹឹងធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�
វេេទនាា ហើ�ើយជាាប់់ចំណ
ំ ងរបស់់សាាតាំំ�ងធ្ងងន់ធ្ង
់ រង ជាាងមុុនមិន
ិ ខាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានយាា
់
ង
មកផែ�នដីីនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីីម
� កថ្លែ�ង
ែ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់ជា
់ ាពិិសេ�ស។ អ្វីីដែ� �លអ្ននកផ្សាារភ្ជាា�ប់ជា
់ ាមួួយ
គឺឺព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្វីីដែ� �លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញគឺឺព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្វីី�
ដែ�លអ្ននកស្គាា�ល់់គឺឺព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នេះ�ះ
់
ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាពិិសេ�ស ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍
ព្រះ�ះអង្គគមិិនបង្ហាា�ញនូូវទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយទេ� ហើ�ើយជាាពិិសេ�ស ព្រះ�ះអង្គគក៏៏មិិន
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�ពីីអតីីតកាាលដែ�រ។ ថ្វីី�បើ�ើទាំំ�ងពីីរអង្គគនេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះ
ហើ�ើយក៏៏ជាាសាាច់់ឈាាមក៏៏ពិិតមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនដូូចគ្នាា�ទេ�។ នៅ�ៅគ្រា�ាដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមកផែ�នដីី ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មួួយចំំណែ�ក
ហើ�ើយថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្លះះ�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្វីី�ជាាកិិច្ចចកាារចម្បបងដែ�លទ្រ�ង់់សម្រេ�េចបាាន?
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់សម្រេ�េចបាានជាាចម្បបង គឺឺកិិច្ចចកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង។ ព្រះ�ះអង្គគបាានត្រ�លប់់ជាា
មាានលក្ខខណៈៈដូូចជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លមាានបាាប ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ហើ�ើយ
ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�អំំពើ�ើបាាបរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងអស់់ ទើ�ើបទ្រ�ង់់បំំពេ�ញតួួនាាទីីជាាតង្វាា�យធួួននឹឹងបាាប។ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារចម្បបង ដែ�ល
ទ្រ�ង់់សម្រេ�េចបាាន។ ជាាចុុងក្រោ��ោយ ទ្រ�ង់់ក៏បាានប្រ�ទាានផ្លូូ
៏
វ� នៃ�ឈើ�ើឆ្កាា�ង ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស
ណាាដែ�លមកតាាមពីីក្រោ��ោយ។ កាាលព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងមក គោ�ោលដៅ�ៅចម្បបងគឺឺដើ�ើម្បីី�
សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ ទ្រ�ង់់បាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ព្រ�មទាំំ�ង
បាាននាំំ�យកដំំណឹង
ឹ ល្អអអំពី
ំ នគ
ី រស្ថាា�នសួួគ៌៌ មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត
ទ្រ�ង់់បាាននាំំ�យកផ្លូូ�វទៅ�ៅឯនគរស្ថាា�នសួួគ៌ទៅ៌ �ៅកាាន់់មនុុស្សសផងដែ�រ។ ជាាលទ្ធធផល អស់់អ្ននក
ណាាមកតាាមក្រោ��ោយក៏៏ពោ�ោលថាា «យើ�ើងគួួរដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វនៃ�ឈើ�ើឆ្កាា�ង ហើ�ើយលះះបង់់ខ្លួួន
� ឯង
ដើ�ើម្បីី�ឈើ�ើឆ្កាា�ង»។ ពិិតណាាស់់ កាាលដើ�ម
ើ ដំំបូង
ូ ឡើ�យ
ើ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ក៏៏បាានធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារផ្សេ�េង
ខ្លះះ�ទៀ�ៀត និិងបាានថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្លះះ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសប្រែ�ែចិិត្តត និិងលន់់តួួបាាបរបស់់
ខ្លួួ�នដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាកាារជាាប់់ឆ្កាា�ងដដែ�ល ហើ�ើយរយៈៈពេ�ល
បីីឆ្នាំំ��កន្លះះ� ដែ�លទ្រ�ង់់បាានចំំណាាយក្នុុ�ងកាារប្រ�កាាសអំំពីីផ្លូូ�វនេះ�ះ គឺឺជាាកាាររៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់់
កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងដែ�លមកដល់់តាាមក្រោ��ោយ។ ច្រើ�ើ�នលើ�ើកដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានអធិិស្ឋាា�ន
ក៏៏ដើ�ើម្បីី�តែ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងនេះ�ះដែ�រ។ ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ ដែ�លទ្រ�ង់់បាានដឹឹកនាំំ�
និិងរយៈៈពេ�ល៣៣ឆ្នាំំ��កន្លះះ�ដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងជាាចម្បបង។ ចុះះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសសព្វវថ្ងៃ�ៃ នឹឹង
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គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសម្រេ�េចបាានដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារអ្វីី�វិិញ? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�
សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារជាាពិិសេ�សមួួយគឺឺ «ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម» ដើ�ើម្បីី�
ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទទួួលយកនូូវកាារ
ប្រ�ឈមនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកទទួួលបាានកាារ
ផ្គគត់់ផ្គគង់់ និិងទទួួលបាានជីីវិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់។ អ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញកិិច្ចចកាារ និិងស្នាា�
ព្រះ�ះហស្តតទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�វាាយ
ផ្ចាា�ល និិងបន្សុុ�ទ្ធអ្ននក
ធ
ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករងទុុក្ខលំ
ខ បាាក
ំ
នោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយសាារព្រះ�ះ
បន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយ
ប្រើ�ើ�កាារពិិតឡើ�ើង គឺឺដោ�ោយប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លវិិញ។ ទាាល់់តែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់បាានយាាងមក
សណ្ឋិិ�តលើ�ើអ្ននក ទើ�ើបព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធអាាចធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករង
នូូវកាារឈឺឺចាាប់់ ឬស្គាា�ល់់ភាាពផ្អែ�ែមល្ហែ�ែមបាាន។ មាានតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�
ទើ�ើបអាាចនាំំ�អ្ននកមកក្នុុ�ងតថភាាព ហើ�ើយក៏៏មាានតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ទើ�ើប
អាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ដូូច្នេះ�ះ� យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់ដូូច្នេះ�ះ�ថាា
កិិច្ចចកាារដ៏៏ពិិសេ�សដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យបុុគ្គគលគ្រ�ប់់គ្នាា�បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺសុុទ្ធធតែ�តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ព្រះ�ះអង្គគមិិនប្រើ�ើ�កាារពិិតមកវាាយ
ផ្ចាា�លអ្ននកទេ�។ ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាារ ដែ�លមនុុស្សសខ្លះះ�ទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកកើ�ើតទុុក្ខខខ្លាំំ��ងពេ�កទេ� សាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានដាាក់់
ទោ�ោសទេ� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនត្រូ�ូវរងទុុក្ខខលំំបាាកដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាាលណាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់មក
សណ្ឋិិ�តលើ�ើអ្ននក ហើ�ើយបន្សុុ�ទ្ធធអ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចទ្រាំ�ំ�បាានឡើ�ើយ។ តើ�ើវាាមិិនមែ�ន
ដូូច្នេះ�ះ�ទេ�ឬអីី? នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងសម័័យពួួកអ្ននកបម្រើ�ើ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាានបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់
នឹឹងបោះ�ះ�មនុុស្សសទៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កធំំ។ តើ�ើមនុុស្សសពិិតជាាទៅ�ៅដល់់បាាតជង្ហុុ�កធំំនេះ�ះដែ�រឬទេ�?
គ្រា�ាន់់តែ�តាាមរយៈៈកាារប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សស នោះ�ះ�មនុុស្សសបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
ជង្ហុុ�កធំំបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ កាាលណាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�លប់់
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ជាាសាាច់់ឈាាម ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយ
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ស្ដែ�ែងចេ�ញយ៉ាា�ងច្បាាស់់។ មាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
ទេ� ទើ�ើបអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ មាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
ទេ� ទើ�ើបអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាអង្គគព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ពិិតមែ�ន។ កាាលណាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យាាងមកយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ ក្រៅ��ៅតែ�ពីីថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដូូច្នេះ�ះ� មិិនចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវកាារកាារពិិតអ្វីី�ទេ� ត្រឹ�ឹម
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លគឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ហើ�ើយ។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់បាានយាាងមកជាាពិិសេ�សដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�កិ
ើ� ិច្ចចកាារនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងឧត្តតមភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញថាា ទ្រ�ង់់លាាក់់ព្រះ�ះកាាយដោ�ោយបន្ទាា�បព្រះ�ះអង្គគ
ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងណាានៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ភាាពបរិិបូូររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ កម្មមសិិទ្ធិិ� និិងលក្ខខណៈៈទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះអង្គគ
សុុទ្ធធតែ�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងភាាពមហស្ចាា�រ្យយរបស់់ទ្រ�ង់់
សុុទ្ធតែ�មាាននៅ
ធ
�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់។
់ ដោ�ោយសាារព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះ អ្ននកត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត
មកឲ្យយមើ�ើលឃើ�ើញវិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រនាានាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រើ់ �ើ�ប្រា�ាស់់ សម្រា�ាប់់ថ្លែ�ង
ែ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទ្រ�ង់់។ កិិច្ចចកាារភាាគច្រើ�ើ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ គឺឺជាាកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់ កាារ
បើ�ើកសម្ដែ�ែង និិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយមនុុស្សស។ ទ្រ�ង់់មិិនដាាក់់បណ្ដាា�សាារលេ�ងៗនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�ពេ�លទ្រ�ង់់ដាាក់់បណ្ដាា�សាា ក៏៏ទ្រ�ង់់ដាាក់់បណ្ដាា�សាាដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ក្នុុ�ងយុុគសម័័យដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ
ចូូរកុំំ�ព្យាាយាាមមើ�ើលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសជំំងឺឺ និិងបណ្ដេ�េញវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ទៀ�ៀត ហើ�ើយ
ឈប់់តាាមរកទីីសម្គាា�ល់់ទៀ�ៀតទៅ�ៅ គ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍ទេ�! ទីីសម្គាា�ល់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិនអាាច
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទេ�! និិយាាយឲ្យយត្រ�ង់់ទៅ�ៅ៖ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះដ៏៏ពិិតផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគដែ�លមាានរូូបកាាយសាាច់់ឈាាម ទ្រ�ង់់មិនធ្វើ
ិ �ើសកម្មម
�
ភាាពទេ� ទ្រ�ង់់ថ្លែ�ង
ែ តែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះជាាសេ�ក្ដីី�ពិិត! ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ ហើ�ើយ
ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�ប្រ�ទាាននូូវអាាហាារ និិងផ្ដដល់់ទឹឹកដល់់អ្ននក។ ទ្រ�ង់់ក៏៏ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
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ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិ្ចច�ចកាារ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិត ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកស្គាា�ល់់ពីីភាាព
ជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចគិិតយល់់ពីីលក្ខខណៈៈនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មួួយនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�ក៏៏ពិិបាាកនឹឹងមាានគំំនិិតអវិិជ្ជជមាានដែ�រ អ្ននកគួួរផ្ដោ�ោ�តតែ�លើ�ើអ្វីី�
ដែ�លវិិជ្ជជមាាន ពោ�ោលគឺឺទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបាានសម្រេ
ិ
�េចក៏៏ដោ�ោយ ឬ
ទោះ�ះ�បីីជាាគ្មាា�នកាារមកដល់់នៃ�កាារពិិតក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសទទួួលបាាននូវូ
ជីីវិិតពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ដែ�រ ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាទីីសម្គាា�ល់់ដ៏៏ធំំបំំផុុត ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លមិិនអាាចប្រ�កែ�កបាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាភ័័ស្តុុតា
� ាងដ៏៏ល្អបំ
អ ផុ
ំ ត
ុ ដែ�លនាំំ�ឲ្យយ
បាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាទីីសម្គាា�ល់់ដ៏៏ធំំជាាងទីីសម្គាា�ល់់ណាាទាំំ�ងអស់់។ មាានតែ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។
កាាលណាាយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មហើ�ើយ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ចាាប់់
ផ្ដើ�ើ�មបញ្ចេ�េញព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ នាាថ្ងៃ�ៃអនាាគត ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះនឹឹង
បាានសម្រេ�េចបន្តិិ�ចម្ដដងៗ លុះះ�ដល់់ពេ�លនោះ�ះ� ជីីវិត
ិ មនុុស្សសនឹឹងបាានចម្រើ�ើ�នឡើ�ង
ើ ។ កាារប្រើ�ើ�
ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�សម្ដែ�ែងពីីនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសគឺឺ
រឹឹតតែ�ជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងរឹឹតតែ�ចាំំ�បាាច់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនប្រើ�ើ�អ្វីី�ផ្សេ�េងឡើ�ើយក្រៅ��ៅតែ�ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
មកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ដ្បិិ�តសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយយុុគសម័័យនេះ�ះទាាមទាារនូូវសេ�ចក្ដីី�
ជំំនឿ�ឿ កាារតាំំ�ងចិិត្តត និិងកាារសហកាាររបស់់មនុុស្សស។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�
និិងផ្គគត់់ផ្គគង់់មនុុស្សស។ ទាាល់់តែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមបញ្ចចប់់នូូវ
កាារថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ ទើ�ើបព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសម្រេ�េច។ កាាលព្រះ�ះអង្គគ
កំំពុុងថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់មិិនបាានសម្រេ�េចឡើ�ើយ ដ្បិិ�តព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
មិិនអាាចសម្រេ�េច ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ស្ថិិ�តក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅឡើ�ើយ នោះ�ះ�
ទេ�។ នេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាសាាច់់ឈាាម មិិនមែ�ន
ជាាវិិញ្ញាា�ណទេ� ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញនូូវភាាពជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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បាានដោ�ោយភ្នែ�ែករបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ចប់់សព្វវគ្រ�ប់់ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវថ្លែ�ែងបាានថ្លែ�ែងរួួចហើ�ើយ នោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសម្រេ�េច។ ពេ�លនេះ�ះ មិិនមែ�នយុុគសម័័យនៃ�កាារសម្រេ�េចព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់មិិនទាាន់់បញ្ចចប់់កាារថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�
កាាលណាាអ្ននកឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅកំំពុុងថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
នៅ�ៅឡើ�ើយ ចូូរកុំំ�ទន្ទឹឹ�ងផលសម្រេ�េចនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់អីី។ កាាលណាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឈប់់
ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ ហើ�ើយកាាលណាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីបាានសម្រេ�េច
នោះ�ះ�ទើ�ើបជាាពេ�លដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសម្រេ�េច។ ក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង
កាាលៈៈទេ�សៈៈខ្លះះ�ក៏៏មាានកាារប្រ�ទាានជីីវិិត ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈខ្លះះ�ទៀ�ៀតក៏៏មាានជាា
សេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយដែ�រ ជាាសេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយអំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លនឹឹងមកដល់់ កិិច្ចចកាារដែ�លនឹឹង
ត្រូ�ូវសម្រេ�េច និិងកិិច្ចចកាារដែ�លពុំំ�ទាាន់់បាានសម្រេ�េច។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ក៏៏ធ្លា�ប់
ា ់មាានសេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយដែ�រ។ ក្នុុ�ងន័័យមួួយ គឺឺទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាាននូូវជីីវិិត និិងក្នុុ�ងន័័យ
មួួយទៀ�ៀត គឺឺទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លជាាសេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ពុំំ�មាានកាារជជែ�កអំំពីី
កាារអនុុវត្តតព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកាារពិិតក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�ទៀ�ៀតទេ� ពីីព្រោះ��ះ�ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាង
កត្តាា�ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញដោ�ោយភ្នែ�ែកមនុុស្សសផ្ទាា�ល់់ និិងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺធំំធេ�ងខ្លាំំ��ងណាាស់់។ អាាចនិិយាាយបាានតែ�ម្យ៉ាា��ងគត់់ថាា កាាលណាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានសម្រេ�េចហើ�ើយ នោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានសម្រេ�េច
ដែ�រ ចំំណែ�កកាារពិិតនឹឹងកើ�ើតតាាមក្រោ��ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លវិិញ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះ
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសក៏៏ធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីដែ�រ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទ្រ�ង់់មិិនខ្វវល់់អំំពីីបញ្ហាា�
ដទៃ�ទៀ�ៀតទេ�។ កាាលណាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រែ�ែប្រួ�ួល នោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់
នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចេ�ញជាាផលសម្រេ�េច។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់មុុនគេ�
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ កាាលណាាព្រះ�ះអង្គគទទួួលបាានសិិរីីរុុងរឿ�ឿងនៅ�ៅទូូទាំំ�ង
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏នឹឹងចប់់សព្វវគ្រ�ប់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លគួួរ
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ថ្លែ�ែងនឹឹងត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែង រួួចព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នឹឹងក្លាា�យជាាកាារពិិត។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
យាាងមកផែ�នដីីនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ព័
ើ� ័ន្ធធកិិច្ចចនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិ
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិអាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់
និិងសកម្មមភាាពដ៏៏មហស្ចាា�រ្យយទាំំ�ងអស់់ដែ�លកើ�ើតពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់។
់ ក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័
នៃ�នគរព្រះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រើ់ �ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាចម្បបង ដើ�ើម្បីីយ
� កឈ្នះះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។
នាាថ្ងៃ�ៃអនាាគត ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងមកសណ្ឋិិ�តលើ�ើគ្រ�ប់់សាាសនាា គ្រ�ប់់វិិស័័យ
គ្រ�ប់់ប្រ�ជាាជាាតិិ និិងគ្រ�ប់់និិកាាយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់មាានទាំំ�ងសិិទ្ធិិ�អំំណាាច
និិងឫទ្ធាា�នុុភាាព ដូូច្នេះ�ះ�បាានជាាសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មើ�ើលឃើ�ើញតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនេះ�ះ ខុុសគ្នាា�ពីព្រះី �ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ង
យុុ គសម័័ យ ទាំំ�ងពីី រ នេះ�ះ ក៏៏ ខុុ សពីី ព្រះ�ះបន្ទូូ� ល ដែ�លត្រូ�ូ វ បាានថ្លែ�ែ ង ក្នុុ� ង យុុ គសម័័ យ នៃ�
ព្រះ�ះគុុណដែ�រ។ ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ថ្លែ�ែងអំំពីីកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។
ព្រះ�ះគម្ពីី�រគ្រា�ាន់់តែ�រៀ�ៀបរាាប់់ពីីមូូលហេ�តុុ ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវបាានគេ�ឆ្កាា�ង ហើ�ើយភាាព
វេេទនាាដែ�លទ្រ�ង់់បាានទទួលនៅ
ួ �ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង ព្រ�មទាំំ�ងរៀ�ៀបរាាប់់ពីរី បៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសគួួរ
ត្រូ�ូវជាាប់់ឆ្កាា�ងសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនោះ�ះ� កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើដោ� �ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺផ្ដោ�ោ�តជាាសំំខាាន់់លើ�ើកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័
នៃ�នគរព្រះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�យក
ឈ្នះះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះហើ�ើយជាា «ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លកំំពុុងលេ�ច
មកជាាសាាច់់ឈាាម»។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានយាា
់
ងមកនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារ
នេះ�ះ ពោ�ោលគឺឺទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចនូូវសាារៈ�សំំខាាន់់ពិិត នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
កំំពុុងលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម។ ព្រះ�ះអង្គគគ្រា�ាន់់តែ�ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយកាារ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មកដល់់នៃ�កាារពិិតក៏៏កម្រ�មាានដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាលក្ខខណៈៈពិិតបំំផុុតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដែ�ល
កំំពុុងលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម រួួចកាាលណាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើត ថ្លែ�ែង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ នេះ�ះគឺឺជាាកាារលេ�ចមកនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងជាា
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លយាាងមកសណ្ឋិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ «ដើ�ើមឡើ�ើយ មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក៏៏គង់់នៅ�ៅជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ក៏៏បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម»។ កាារនេះ�ះ (កិិច្ចចកាារនៃ�កាារលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម) ជាា
កិិច្ចចកាារ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងសម្រេ�េចឲ្យយបាាននៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយក៏៏ជាាជំំពូូក
ចុុងក្រោ��ោយនៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងមូូលដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រូ�ូវតែ�យាាងមកផែ�នដីី ហើ�ើយសម្ដែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ កិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយរួួចនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កិិច្ចចកាារដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយរួួចនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគត កិិច្ចចកាារដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងត្រូ�ូវសម្រេ�េចឲ្យយបាាន ទិិសដៅ�ៅចុុងក្រោ��ោយរបស់់មនុុស្សស មនុុស្សសដែ�ល
នឹឹងត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� មនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញ ។ល។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លគួួរតែ�
ត្រូ�ូវសម្រេ�េចឲ្យយបាាននៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ គឺឺត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងបញ្ជាា�ក់់យ៉ាា�ងច្បាាស់់អស់់ហើ�ើយ ហើ�ើយ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងក៏៏ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចឲ្យយបាាននូូវសាារៈ�សំំខាាន់់ពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លកំំពុុងលេ�ច
មកជាាសាាច់់ឈាាមដែ�រ។ បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាល និិងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�លត្រូ�ូវបាានបញ្ចេ�េញកាាលពីី
គ្រា�ាមុុន មនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញ មនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវចូូលទៅ�ៅសម្រា�ាក គឺឺព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េច។

នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េចឲ្យយបាានជាាពិិសេ�ស

ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ព្រះ�ះអង្គគធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសដឹឹងថាា អស់់អ្ននកដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុននៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា ហើ�ើយ
មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុននៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា ដឹឹងពីីវិិធីីបែ�ងចែ�ក
រាាស្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងពួួកកូូនប្រុ�ុសទាំំ�ងឡាាយរបស់់ទ្រ�ង់់តាាមប្រ�ភេ�ទ ដឹឹងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លនឹឹង
ត្រូ�ូវកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងដឹឹងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�
ស្រុ�ុកអេ�ស៊ីី�ព្ទទ ពោ�ោលគឺឺព្រះ�ះបន្ទូូ�លគ្រ�ប់់ម៉ាា�ត់់នឹឹងត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចនាាថ្ងៃ�ៃអនាាគត។ ល្បឿ�ឿ�ន
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងតែ�ស្ទុះះ��ឡើ�ើង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
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គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសម្រេ�េចបាានដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាមធ្យោ�ោ�បាាយសម្រា�ាប់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងប្រា�ាប់់មនុុស្សសអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយរួួចនៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនីីមួួយៗ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
សាាច់់ឈាាម និិងព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�ដើ
ធ �ើម្បីី�
សម្រេ�េចឲ្យយបាាននូូវសាារៈ�សំំខាាន់់ពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លកំំពុុងលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម។
ខ្ញុំំ��បាានមាានបន្ទូូ�លពីីខាាងដើ�ើមរួួចហើ�ើយថាា «អស់់អ្ននកណាាដែ�លផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារមើ�ើល
ឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយនឹឹងត្រូ�ូវបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល។ ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សស
ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ»។ ខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លច្រើ�ើ�នណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មនុុស្សសមិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះសូូម្បីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ� ហើ�ើយមកដល់់ពេ�លនេះ�ះហើ�ើយ មនុុស្សស
ទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅតែ�ទូូលសុំំ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយដដែ�ល។ តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីចង់់បាានទីសម្គា
ី
ា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ ឬមួួយដើ�ើម្បីី�
ទទួួលបាានជីីវិិត? ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានមាានបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្លះះ� គឺឺ
នៅ�ៅមិិនទាាន់់សម្រេ�េចនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនមែ�នជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់បញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
ហើ�ើយជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាដ៏៏ជាាទីីស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើអ្ននកអាាចបដិិសេ�ធរឿ�ឿង
នេះ�ះទេ�? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថ្លែ�ែងតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងរឿ�ឿង
នេះ�ះឲ្យយពិិស្ដាា�រទេ� គឺឺអ្ននកមិិនអាាចឈរជាាប់់បាានឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ ដោ�ោយសាារ
ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬក៏៏អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកាារសម្រេ�េច ឬមិិនសម្រេ�េច
តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ? តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ ឬមួួយអ្ននកជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយទេ� តើ�ើព្រះ�ះអង្គគ
ពិិតជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែង មិិនត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច
តើ�ើព្រះ�ះអង្គគពិិតជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើលក្ខខណៈៈពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាាន
កំំណត់់ដោ�ោយកាារសម្រេ�េច ឬមិិនសម្រេ�េចតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ង
ែ មែ�នទេ�? ហេ�តុុអ្វីី�
ក៏៏មនុុស្សសមួួយចំំនួួនតែ�ងតែ�រង់់ចាំំ�នូូវផលសម្រេ�េចនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មុុន
ពេ�លដែ�លគេ�ជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់ដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័័យថាា ពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់
271
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ទេ�ឬអីី? មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាានកាារយល់់ដឹឹងបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លបដិិសេ�ធ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ គេ�ប្រើ�ើ�កាារយល់់ដឹង
ឹ មកវាាស់់ស្ទទង់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានសម្រេ
់
�េច គេ�ក៏៏ជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយប្រ�សិិនមិនបាានសម្រេ
ិ
�េចវិិញ គេ�ក៏៏មិន
ិ
ជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយពួួកគេ�រមែ�ងដេ�ញតាាមទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ។ តើ�ើអ្ននកទាំំ�ងនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាពួួកផាារិស៊ីី�សម័
ិ
យ
័ ទំំនើ�ើបទេ�ឬអីី? អ្ននកអាាចឈរមាំំ�ឬមិិនមាំំ� គឺឺអាាស្រ័�័យត្រ�ង់់ថាា
អ្ននកស្គាា�ល់់ឬមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះពិិត ពោ�ោលគឺឺ កត្តាា�នេះ�ះពិិតជាាសំំខាាន់់ណាាស់់! តថភាាព
នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ� លរឹឹ តតែ�វិិ សេ�សវិិ សាាលនៅ�ៅក្នុុ� ង អ្ននក

នោះ�ះ�កាារដែ�លអ្ននកស្គាា�ល់់ ពីី តថ ភាាព

របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏រឹឹតតែ�អស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏រឹឹតតែ�អាាចឈរមាំំ�ពេ�លត្រូ�ូវល្បបងល។
កាាលណាាអ្ននករឹឹតតែ�ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ នោះ�ះ�អ្ននករឹឹតតែ�មិិនអាាចឈរមាំំ�
បាាន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងដួួលចុះះ�ពេ�លត្រូ�ូវល្បបងល។ ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយមិិនមែ�នជាា
គ្រឹះ�ះ�ទេ� មាានតែ�តថភាាពនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ទើ�ើបជាាជីីវិិត។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនមិិនដឹឹងពីី
លទ្ធធផលដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចដោ�ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង។ ពួួកគេ�ចំំណាាយ
ជីីវិិតរបស់់គេ�ក្នុុ�ងភាាពវង្វេ�េងវង្វាា�ន់់ មិិនមែ�នព្យាាយាាមស្គាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារដេ�ញតាាមរបស់់គេ� នោះ�ះ�គឺឺគ្រា�ាន់តែ�ធ្វើ
់ �ើឲ្យ
� យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បំំពេ�ញនូូវសេ�ចក្ដីី�ប៉៉ងប្រា�ាថ្នាា�របស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�និិយាាយថាា ពួួកគេ�នឹឹងតាាមរក
ជីីវិិត ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទ្រ�ង់់មិិនបាានសម្រេ�េចទេ� នោះ�ះ�លទ្ធធភាាពនៃ�កាារតាាមរកជីីវិិតក៏៏គ្មា�ន
ា ដែ�រ។ មនុុស្សសគិិតថាា
ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារតាាមរក កាារមើ�ើលឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ និិង
កាារដេ�ញតាាមកាារឡើ�ង
ើ ទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌និ
៌ ង
ិ ស្ថាា�នសួួគ៌ជា
៌ ាន់់ទីបី
ី ។
ី ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ពោ�ោលថាា ជំំនឿ�ឿគឺឺជាាកាារតាាមរកច្រ�កចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងតថភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង កាារតាាម
រកជីីវិិត និិងកាារតាាមរកកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយកទេ�។ តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាតម្លៃ�ៃ
នៃ�កាារតាាមរកបែ�បនេះ�ះ? មនុុស្សសដែ�លមិិនតាាមរកចំំណេះ�ះដឹង
ឹ អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសេ�ចក្ដីី�
គាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�មាាថព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង!
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ពេ�លនេះ�ះ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ហើ�ើយឬនៅ�ៅថាា ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាអ្វីី�? តើ�ើ
ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាកាារមើ�ើលឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយមែ�នទេ�? តើ�ើជំំនឿ�ឿ
នេះ�ះគឺឺជាាកាារឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌មែ�នទេ�? កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នងាាយស្រួ�ួល
បន្តិិ�ចណាាឡើ�ើយ។ ទម្លាា�ប់់សាាសនាាទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�គួួរតែ�បោះ�ះ�ចោ�ោលទៅ�ៅ កាារដេ�ញតាាម
កាារប្រោ��ោសជំំងឺឺ និិងកាារបណ្ដេ�េញវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ កាារផ្ដោ�ោ�តសំំខាាន់់លើ�ើទីីសម្គាា�ល់់ និិង
កាារអស្ចាា�រ្យយ កាារលោ�ោភចង់់បាានព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ភាាពសុុខសាាន្តត និិងក្ដីី�អំំណរ
ថែ�មទៀ�ៀត កាារដេ�ញតាាមក្ដីី�រំំពឹឹងសម្រា�ាប់់អនាាគត និិងសេ�ចក្ដីី�សុុខខាាងសាាច់់ឈាាម
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាទម្លាា�ប់់សាាសនាា ហើ�ើយទម្លាា�ប់់សាាសនាាទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាា
ជំំនឿ�ឿស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តើ�ើអ្វីី�គឺឺជាាជំំនឿ�ឿពិិតលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? នោះ�ះ�គឺឺជាា
ទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ជាាតថភាាពនៃ�ជីីវិិតរបស់់អ្ននក និិងកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចឲ្យយបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិត
របស់់ទ្រ�ង់់។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកាាន់់តែ�ច្បាាស់់៖ ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ទ្រ�ង់់ ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ និិងបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចដែ�លគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញដោ�ោយសត្តតនិិករ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាគោ�ោលបំំណងនៃ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននក
ត្រូ�ូវសម្រេ�េចឲ្យយបាាននូូវចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីី ភាាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទំំហំំនៃ�
ភាាពស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងទទួួលនូូវកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ស្គាា�ល់់អំំពីីរបៀ�ៀប
ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ង
សត្ដដនិិករដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�ត។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់
អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សំំខាាន់់បំំផុុត គឺឺជាាកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រពីីជីីវិិត
ខាាងសាាច់់ឈាាម ទៅ�ៅកាាន់់ជីីវិិតដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពីីកាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�
ពុុករលួួយ ទៅ�ៅកាាន់់កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាគឺឺជាាកាារ
ចាាកចេ�ញពីីអំណា
ំ ាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយមករស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារថែ�រក្សាា និិងកាារ
កាារពាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ។ វាាជាាលទ្ធធភាាពដែ�លអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
មិិនមែ�នជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់សាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ទេ�។ វាាជាាកាារទុុកឱកាាសឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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ទទួួលបាានដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកទាំំ�ងមូូល ទុុកឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
និិងរំំដោះ�ះ�អ្ននកឲ្យយរួួចពីនិ
ី ស្ស័័�
ិ យពុុករលួួយបែ�បសាាតាំំ�ង។ ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺច្រើ�ើ�នតែ�
បែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងសិិរីីរុុងរឿ�ឿងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចនឹឹងត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែង
នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
សម្រេ�េចផែ�នកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខ
សាាតាំំ�ង។ ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនគួួរផ្ដោ�ោ�តសំំខាាន់់លើ�ើចិិត្តតប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់
និិងកាារអស្ចាា�រ្យយឡើ�ើយ ក៏៏មិិនគួួរផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�សាាច់់ឈាាមផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក
ដែ�រ។ ជំំនឿ�ឿគួួរតែ�ជាាកាារដេ�ញតាាមឲ្យយបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាកាារដែ�លអាាច
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់រហូូតដល់់អស់់ជីីវិិត ដូូចជាាពេ�ត្រុ�ុស។ ទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ គឺឺជាាគោ�ោលបំំណងសំំខាាន់់ៗនៃ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសហូូប និិងផឹឹក
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ និិងផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់។ កាារ
ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគកាាន់់តែ�ច្បាាស់់ ហើ�ើយ
ទាាល់់តែ�អាាចបាានស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ច្បាាស់់ ទើ�ើបអ្ននកអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់បាាន។ ទាាល់់តែ�អ្ននក
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបអ្ននកអាាចស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់បាាន ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលដៅ�ៅដែ�ល
មនុុស្សសគួួរមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ព្យាាយាាម
រកមើ�ើលទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទស្សសនៈៈ
នៃ�ជំំនឿ�ឿចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បែ�បនេះ�ះ គឺឺពិិតជាាខុុសហើ�ើយ។ ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ដោ�ោ�ត
សំំខាាន់់លើ�ើកាារទទួួលព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �ជា
ើ� ាតថភាាពនៃ�ជិិវិត
ិ ។ គោ�ោលបំំណង
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចនឹឹងត្រូ�ូវគេ�ទទួួលបាានតាាមរយៈៈកាារអនុុវត្តតព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដែ�ល
ចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយយកមកអនុុវត្តត នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសគួួរព្យាាយាាមទុុកឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កែ�ច្នៃ�ៃគេ�ឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ឲ្យយគេ�អាាចចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើម្បីី�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយគ្មាា�នកាាររអ៊ូូ�រទាំំ� ចូូរ
ប្រ�យ័័ត្ននចំំពោះ�ះ�បំំណងប្រ�ថ្នាា�របស់់់�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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ចូូរសម្រេ�េចឲ្យយបាាននូូវកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ដូូច

គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសម្រេ�េចបាានដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពេ�ត្រុ�ុស ហើ�ើយទទួួលបាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លសរសើ�ើរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចពេ�ត្រុ�ុសផង ដល់់ពេ�ល
នោះ�ះ�ទើ�ើបអ្ននកសម្រេ�េចបាានជោ�ោគជ័័យនៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿ ដែ�លអ្ននកមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយជំំនឿ�ឿនេះ�ះនឹឹងប្រា�ាប់់ឲ្យយដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលបាានអ្ននកហើ�ើយ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ មនុុស្សស
ណាាដែ�លជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់ គឺឺត្រូ�ូវតែ�ទទួួលព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ ហើ�ើយហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់់។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយកតាាមរយៈៈកាារមើ�ើលឃើ�ើញ
ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្ហាា�ញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់
យុុគសម័័យទាំំ�ងអស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងតែ�ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ហេ�តុុនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនគប្បីី�ដាាក់់កាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង
ទៅ�ៅលើ�ើទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគួួរព្យាាយាាមឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វិិ ញ ។ នៅ�ៅក្នុុ� ង យុុ គសម័័ យ នៃ�ក្រឹ�ឹ ត្យយវិិ ន័័ យ របស់់ ព្រះ�ះគម្ពីី�រ
សញ្ញាា�ចាាស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្លះះ� ហើ�ើយក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ។ បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានថ្លែ�ែងនូូវ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នរួួចហើ�ើយ នោះ�ះ�ពួួកសិិស្សស និិងពួួកសាាវ័័កក៏៏បាាននាំំ�មនុុស្សសអនុុវត្តតតាាម
បញ្ញញត្តិិ�ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានប្រ�ទាានឲ្យយ ហើ�ើយមាានបទពិិសោ�ោធស្រ�បតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិង
គោ�ោលកាារណ៍៍នាានាាដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានថ្លែ�ែងប្រា�ាប់់។ នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ព្រះ�ះអង្គគមិិន
ប្រើ�ើ�ទីសម្គា
ី
ា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយដើ�ើម្បីី�សង្កកត់់សង្កិិ�ន ឬមួួយបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លឲ្យយមនុុស្សសជឿ�ឿនោះ�ះ�
ទេ� ទង្វើ�ើ�នេះ�ះមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ នោះ�ះ�ក៏៏មិិនអាាចស្ដែ�ែងឲ្យយគេ�ស្គាា�ល់់ពីី
តថភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ព្រ�មទាំំ�ងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍បាានដែ�រ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយសាារទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ
ឡើ�ើយ តែ�ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ស្រោ��ោចស្រ�ព និិងឃ្វាា�លមនុុស្សស បន្ទាា�ប់់មកទ្រ�ង់់ក៏៏
ទទួួលបាាននូូវកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សស និិងឲ្យយគេ�បាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ នេះ�ះគឺឺជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�

និិងជាាគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែង។

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្ត្រ�រនៃ�កាារបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ តែ�ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្ត្រ�រអនុុវត្តតខុុសៗ
គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមទស្សសនៈៈ
ផ្សេ�េងៗគ្នាា�ជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងដើ�ើម្បីី�ប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សស
ស្គាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាារ ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតដ៏៏មហស្ចាា�រ្យយរបស់់ទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�
ច្បាាស់់ មិិនថាាតាាមរយៈៈកាារបន្សុុ�ទ្ធធ កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ កាារលួួសកាាត់់ ឬកាារប្រ�ទាាននូូវ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសបាានពេ�ញខ្នាា�តនៅ�ៅចំំពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នោះ�ះ�គេ�នឹឹងមាានគ្រ�ប់់លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដើ�ើម្បីី�
គិិតដល់់ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ។ កាាលណាាអ្ននកស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអាាច
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងលែ�ង
មាានសញ្ញាា�ណអំំពីីទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ។
ក្នុុ�ងខណៈៈពេ�លនេះ�ះ អ្ននកពុុករលួួយ និិងមិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពេ�ញលេ�ញ
ឡើ�ើយ តើ�ើអ្ននកគិិតថាា អ្ននកមាានគ្រ�ប់់លក្ខខណៈៈសម្បបតិិនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារ
អស្ចាា�រ្យយហើ�ើយឬនៅ�ៅ ក្នុុ�ងសភាាពបែ�បនេះ�ះ? កាាលណាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់
និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ ពេ�លនោះ�ះ� គឺឺជាាពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏
ជាាពេ�លផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រយុុគសម័័យដែ�រ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត គឺឺជាាពេ�លវេេលាាដែ�លត្រូ�ូវ
បញ្ចចប់់យុុគសម័័យនេះ�ះ។ កាាលណាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កំំពុុងត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត
ជាាធម្មមតាា ទ្រ�ង់់មិិនបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយទេ�។ កាារបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិង
កាារអស្ចាា�រ្យយ

គឺឺជាារឿ�ឿងងាាយបំំផុុតហើ�ើយសម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់

កាារណ៍៍នៃ�កាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាាគោ�ោល

ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នជាាគោ�ោលបំំណងនៃ�

កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសបាានឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិង
កាារអស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះកាាយខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាាន
លេ�ចមកឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញហើ�ើយ នោះ�ះ�ពួួកគេ�គ្រ�ប់់គ្នាា�មុុខជាាលែ�ងជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសម្រេ�េចបាានដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយមែ�នទេ�? ខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយពីីខាាងដើ�ើមរួួចហើ�ើយថាា អ្ននកមាានជ័័យជម្នះះ�មួួយក្រុ�ុម
ត្រូ�ូវបាានទទួួលពីីទិិសខាាងកើ�ើតមក គេ�គឺឺជាាអ្ននកមាានជ័័យជម្នះះ�ដែ�លកើ�ើតចេ�ញមកពីី
គ្រា�ាមហាាវេេទនាា។ តើ�ើពាាក្យយទាំំ�ងអស់់ នេះ�ះមាានន័័ យ ដូូ ចម្ដេ�េច ? ពាាក្យយទាំំ�ងអស់់ នេះ�ះ
មាានន័័យថាា មនុុស្សសដែ�លទើ�ើបតែ�ទទួួលបាាន ទាាល់់តែ�គេ�បាានឆ្លលងកាាត់់កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល កាារប្រ�ឈមដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងកាារកាាត់់ចេ�ញ ហើ�ើយនិិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ទើ�ើបគេ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ពិិតប្រា�ាកដ។ ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះមិិនមែ�ន
ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងអរូូបីីទេ� តែ�ជាាជំំនឿ�ឿពិិត។ ពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់់ឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិង
កាារអស្ចាា�រ្យយ ឬកាារឫទ្ធិិ�បាារមីីអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ ពួួកគេ�ក៏៏មិិននិិយាាយអំំពីីន័័យពាាក្យយ និិងសេ�ចក្ដីី�
បង្រៀ��ៀនដែ�លពិិបាាកយល់់ ឬគំំនិិតជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅអ្វីី�ដែ�រ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�មាានតថ
ភាាព និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពិិតជាាស្គាា�ល់់តថភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពិិតប្រា�ាកដមែ�ន។ តើ�ើក្រុ�ុមមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គ្មាា�នសមត្ថថភាាពពន្យយល់់ពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយងាាយជាាងនេះ�ះទេ�មែ�នទេ�? កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
ជាាកិិច្ចចកាារពិិត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ព្រះ�ះអង្គគមិិនបាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់យាាងមកប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សស ហេ�តុុនេះ�ះ
ហើ�ើយទើ�ើបទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញនូូវកាារអស្ចាា�រ្យយមួួយចំំនួួន

ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់។

ដ្បិិ�តព្រះ�ះអង្គគយាាងមកជាាពិិសេ�ស ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ចំំណែ�កឯកាារ
បង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ មិិនមែ�នជាាចំំណែ�កព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារ
អស្ចាា�រ្យយគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព ហើ�ើយ
ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារបន្ថែ�ែម ហើ�ើយមិិនមែ�នតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូល
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏
បង្ហាា�ញនូូវទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�នាាពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារពិិត ហើ�ើយទ្រ�ង់់ច្បាាស់់ជាាមិិនបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយនាា
ពេ�លនេះ�ះទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល លែ�ងមាានលំំដាាប់់លំំដោ�ោយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មុុខជាាមិិនអាាចធ្វើ�ើ�
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នូូវកិិច្ចចកាារដទៃ�ទៀ�ៀតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះអង្គគក៏៏បង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារ
អស្ចាា�រ្យយ នោះ�ះ�តើ�ើអាាចពន្យយល់់បាានទេ�ថាា មនុុស្សសជឿ�ឿដល់់ព្រះ�ះអង្គគប្រា�ាកដមែ�ន ឬមិិនមែ�ន?
ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នធ្វើ
ិ �ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារបែ�បនេះ�ះទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសមាានគំំនិត
ិ
សាាសនាាច្រើ�ើ�នណាាស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យាា
់ ងមកនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺដើ�ើម្បីី�បណ្ដេ�េញ
គំំនិិតសាាសនាា និិងជំំនឿ�ឿហួួសវិិស័័យធម្មមជាាតិិក្នុុ�ងជីីវិិតមនុុស្សសចេ�ញ រួួចធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ស្គាា�ល់់
នូូវតថភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�លុុបរូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ ហើ�ើយពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយភាាពរវើើ�រវាាយ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតនោះ�ះ�គឺឺជាារូូបអង្គគ
នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លពុំំ�មាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅនេះ�ះចោ�ោល។ ហេ�តុុនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ សេ�ចក្ដីី�
ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃបំំផុុតចំំពោះ�ះ�អ្ននកនោះ�ះ� គឺឺជាាកាារស្គាា�ល់់តថភាាព! សេ�ចក្ដីី�ពិិត គ្រ�បបាំំ�ងអ្វីី�ៗ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា? តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ពិិតទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រឬទេ�? វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ក៏អា
៏ ាច
បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយដែ�រ តើ�ើវិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�រ
ឬទេ�? នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿដែ�លមនុុស្សសមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្វីីដែ� �លមនុុស្សសស្វែ�ែងរកនៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងអ្វីី�ៗដែ�លគេ�ចង់់បាានគឺឺជីីវិិត មិិនមែ�នទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយទេ�។ នេះ�ះ
គួួរតែ�ជាាគោ�ោលដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធ

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យក
សេ�ចក្តីី�ពិិតទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយបំំពេ�ញគ្រ�ប់់ទាំំ�ងកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់អ្ននក។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់ពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លអ្ននកគួួរមាានបទពិិសោ�ោធ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�មាាន
បទពិិសោ�ោធក្នុុង
� កាារដែ�លអ្ននកកំំពុង
ុ ត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយ កំំពុង
ុ ត្រូ�ូវបាានប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ និិង
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កំំពុុងត្រូ�ូវបាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�អាាចរីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅតែ�
មិិនអាាចទទួួលបាាននូូវអាារម្មមណ៍៍នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅអ្ននក ឬដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
ជាាមួួយនឹឹងអ្ននក កាារនេះ�ះ គឺឺមិិនអាាចទទួួលយកបាាននោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�ហែ�លជាានៅ�ៅក្នុុ�ង
ឧទាាហរណ៍៍នៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធនេះ�ះ អ្ននកអាាចឈរជើ�ើងនៅ�ៅកន្លែ�ែងរបស់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារនេះ�ះនៅ�ៅតែ�
មិិនទាាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ អ្ននកនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវដើ�ើរទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចច។ មេ�រៀ�ៀននៃ�កាារ
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លចប់់ ហើ�ើយគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសយល់់ឃើ�ើញ
ថាា កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាអ្វីី�ដែ�លសាាមញ្ញញបំំផុុត ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ទទួួល
បាានបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្តែ�ែង នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងដឹឹងថាាជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនសាាមញ្ញញ
ដូូចអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសស្រ�មៃ�គិិតនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សស នោះ�ះ�គឺឺមនុុស្សសរងទុុក្ខខ។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសទទួួលកាារបន្សុុ�ទ្ធធកាាន់់តែ�
ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង ហើ�ើយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងដល់់ពួួកគេ�កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ បើ�ើ
មនុុស្សសទទួួលកាារបន្សុុ�ទ្ធធតិិចតួួច នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងមាានកាារលូូតលាាស់់កាាន់់តែ�តិិចទៅ�ៅៗ ហើ�ើយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លនឹឹង
ត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងដល់់ពួួកគេ� ក៏៏កាាន់់តែ�តិិចដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លកាារបន្សុុ�ទ្ធធ និិងកាាររងទុុក្ខខរបស់់
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗ ហើ�ើយកាាររងទាារុុណកម្មមដែ�លពួួកគេ�ជួួបប្រ�ទះះ
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងកាាន់់តែ�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង ជំំនឿ�ឿ
ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដរបស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង ហើ�ើយចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏
ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅរបស់់ពួួកគេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធ
របស់់អ្ននក អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញមនុុស្សសដែ�លរងទុុក្ខខយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�ទទួួលនូូវកាារ
បន្សុុ�ទ្ធធ ជាាអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងត្រូ�ូវបាានប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយអ្ននក
នឹឹងឃើ�ើញថាា ទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺជាាអស់់អ្ននកដែ�លមាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះ និិងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅជាាង
មុុន។ អ្ននកដែ�លមិិនមាានបទពិសោ�ោធក្នុុ
ិ
ង
� កាារទទួួលបាានកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ នឹឹងមាានចំំណេះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដឹឹង ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមាានសើ�ើៗ ហើ�ើយពួួកគេ�អាាចនិិយាាយថាា៖ «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ល្អអណាាស់់ ទ្រ�ង់់ផ្ដដល់់
នូូវព្រះ�ះគុុណដល់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចរីីករាាយនឹឹងទ្រ�ង់់»។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សស
បាានឆ្លលងកាាត់់បទពិិសោ�ោធក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងត្រូ�ូវបាានប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ
នោះ�ះ�ពួួកគេ�អាាចនិិយាាយអំំពីចំ
ី ណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ ដ៏៏ពិត
ិ អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ដូូច្នេះ�ះ�បើ�ើកិិច្ចចកាារដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស នោះ�ះ�តម្លៃ�ៃ និិងភាាពសំំខាាន់់
ក៏៏កាាន់់តែ�មាានច្រើ�ើ�ន។ បើ�ើមាានកាារពិិបាាកក្នុុ�ងកាារចូូលទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយ
ភាាពមិិនស៊ីី�គ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គឺឺអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននក ទទួួលយកអ្ននក និិងប្រោ��ោសឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ភាាព
សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាាន
់
កាារអស្ចាា�រ្យយខ្លាំំ��ងណាាស់់! ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនបាានបន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សសតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារទៅ�ៅតាាមវិិធីី
សាាស្រ្ត�តនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងគ្មាា�នប្រ�សិិទ្ធធភាាព ហើ�ើយគ្មាា�នភាាពសំំខាាន់់អ្វីី�
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លកន្លលងមក ធ្លាា�ប់់មាានកាារនិិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
ហើ�ើយទទួួលបាានក្រុ�ុមនេះ�ះ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសឲ្យយពួួកគេ�បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នៅ�ៅគ្រា�ា
ចុុងក្រោ��ោយ។ ត្រ�ង់់ចំំណុុចនេះ�ះ គឺឺមាានភាាពសំំខាាន់់ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ។ បើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់
អនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺកាាន់់តែ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ និិងបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើង។ បើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន មនុុស្សសកាាន់់តែ�អាាចយល់់ពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
ហើ�ើយចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសអំំពីីទ្រ�ង់់ ក៏៏កាាន់់តែ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅទៅ�ៅទៀ�ៀត។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ
ចុុងក្រោ��ោយ ផែ�នកាារប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង នឹឹងត្រូ�ូវ
បញ្ចចប់់។ តើ�ើវាាពិិតជាាអាាចបញ្ចចប់់ដោ�ោយងាាយទេ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ�មនុុស្សស
តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ឬ? តើ�ើវាាសាាមញ្ញញអ៊ីី�ចឹឹងពេ�កទេ�? មនុុស្សសពិិតជាាស្រ�មៃ�
គិិតថាា វាាសាាមញ្ញញដូូចនេះ�ះមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ� គឺឺមិិនសាាមញ្ញញអ៊ីី�ចឹឹងទេ�។
មិិនថាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ណាាមួួយនោះ�ះ�ទេ� គឺឺមនុុស្សសមិិនអាាចយល់់បាានឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចយល់់ពីីវាាបាាន នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងគ្មាា�នភាាពសំំខាាន់់ ឬ
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អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធ

គ្មាា�នតម្លៃ�ៃអ្វីី�ទេ�។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ� គឺឺមនុុស្សសមិិនអាាចយល់់បាានឡើ�ើយ។
វាាផ្ទុុ�យពីីសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយបើ�ើកាារដែ�លមិិនអាាចត្រូ�ូវគ្នាា�ជាាមួួយនឹឹង
សញ្ញាា�ណរបស់់ អ្ននកមាាន កាាន់់ តែ�ច្រើ�ើ� ន នោះ�ះ�បង្ហាា� ញថាា កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពិិតជាាមាានន័័យមែ�ន។ ប្រ�សិិនបើ�ើវាាត្រូ�ូវគ្នាា�នឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�វាានឹឹងគ្មាា�នន័័យ
ទេ�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ថាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាអស្ចាា�រ្យយណាាស់់
ហើ�ើយបើ�ើអ្ននកកាាន់់តែ�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាាវាាកាាន់់តែ�អស្ចាា�រ្យយ នោះ�ះ�អ្ននកកាាន់់តែ�មាានអាារម្មមណ៍៍
ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះដែ�លយើ�ើងមិិនអាាចយល់់បាាន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងឃើ�ើញថាាកាារប្រ�
ព្រឹ�ឹត្ដិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អស្ចាា�រ្យយយ៉ាា�ងណាា។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�កាារសើ�ើៗអោ�ោយ
តែ�រួួចដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស ហើ�ើយក្រោ��ោយមកទៀ�ៀតមិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី�សោះ�ះ� មនុុស្សសនឹឹង
មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញពីីភាាពសំំខាាន់់ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ថ្វីី�បើ�ើ
ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកកំំពុុងទទួួលនូូវកាារបន្សុុ�ទ្ធធបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចក្ដីី� តែ�វាាមាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ដ៏៏ច្រើ�ើ�ន
ចំំពោះ�ះ�កាាររីីកលូូតលាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក។ ដូូច្នេះ�ះ�វាាគឺឺជាាតម្រូ�ូវកាារចាំំ�បាាច់់បំំផុុត
សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់កាារលំំបាាកបែ�បនេះ�ះ។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកទទួួលបាានកាារ
បន្សុុ�ទ្ធធបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយ អ្ននកនឹឹងអាាចមើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដអំំពីី
កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទីីបំំផុុតអ្ននកនឹឹងនិិយាាយថាា៖ «កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដិិ�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺអស្ចាា�រ្យយខ្លាំំ��ងណាាស់់!» ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននក។
ដោ�ោយមាានបទពិិសោ�ោធនៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធ ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មួួយរយៈៈ (ទុុក្ខខលំំបាាករបស់់អ្ននក
ដែ�លបម្រើ�ើ� និិងពេ�លវេេលាានៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល) ទីីបំំផុុត មនុុស្សសមួួយចំំនួួនបាាននិិយាាយថាា
«កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឹឹពិិតជាាពិិបាាកខ្លាំំ��ងណាាស់់!» កាារដែ�លពួួកគេ�បាានប្រើ�ើ�ពាាក្យយ
ថាា «ពិិតជាាពិិបាាកខ្លាំំ��ងណាាស់់» បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិន
ិ
អាាចយល់់បាានឡើ�ើយ ដោ�ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានភាាពសំំខាាន់់ និិងមាានគុុណ
តម្លៃ�ៃយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺសក្តិិ�សមនឹឹងទទួួលបាានកាារឲ្យយតម្លៃ�ៃយ៉ាា�ង
ខ្ពពស់់ពីីមនុុស្សស។ បន្ទាា�ប់់ពីីខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមាានចំំណេះ�ះ
ដឹឹងបន្ដិិ�ចសោះ�ះ� ពេ�លនោះ�ះ�តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នឹឹងនៅ�ៅតែ�មាានតម្លៃ�ៃដែ�រឬទេ�? វាានឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្ននកនិិយាាយថាា៖ «កាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺពិិតជាាពិិបាាកខ្លាំំ��ងណាាស់់ កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺអស្ចាា�រ្យយណាាស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាមាានព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ
មែ�ន! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ណាាស់់!» បន្ទាា�ប់់ពីីឆ្លលងកាាត់់បទពិិសោ�ោធមួួយរយៈៈ
មក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយពាាក្យយបែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�កាារនេះ�ះសរបញ្ជាា�ក់់ថាាអ្ននកទទួួល
បាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកហើ�ើយ។ ថ្ងៃ�ៃមួួយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកកំំពុុង
ផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអនៅ�ៅបរទេ�ស ហើ�ើយមាានគេ�សួួរអ្ននកថាា៖ តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងណាាហើ�ើយ? អ្ននកនឹឹងអាាចនិិយាាយថាា «សកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់គឺឺគួួរឲ្យយស្ញញប់់ស្ញែ�ែង!» ពួួកគេ�នឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ពាាក្យយរបស់់អ្ននក និិយាាយពីីបទ
ពិិសោ�ោធជាាក់់ស្តែ�ែង។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ដ៏៏ពិិត។ អ្ននកនឹឹងនិិយាាយថាា កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយប្រា�ាជ្ញាា� ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ង
អ្ននក ពិិតជាាបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកជឿ�ឿជាាក់់ ហើ�ើយយកឈ្នះះ�លើ�ើដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកបាាន។ អ្ននកនឹឹង
ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់ជា
់ ានិិច្ចច ពីីព្រោះ��ះ�ទ្រ�ង់់វិសេ�ស
ិ
ជាាងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់មនុុស្សសទៅ�ៅទៀ�ៀត!
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយរឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះបាាន នោះ�ះ�អ្ននកអាាចផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែចិិត្តតមនុុស្សសបាាន
ហើ�ើយ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាកាារធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
ដោ់ �ោយសូូររំំពង
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសស្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែក នោះ�ះ�បង្ហាា�ញថាាអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លពិិតជាាស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តអ្ននកអាាចថ្លែ�ែងទីីបន្ទាា�ល់់ថាាស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយតាាមរយៈៈអ្ននក
សកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចយកជាាធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់បាាន។ តាាមរយៈៈទីីបន្ទាា�ល់់របស់់
អ្ននក អ្ននកដទៃ�ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បាានបទពិិសោ�ោធពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងទោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិស្ថាា�នណាាក៏៏ដោ�ោយ
ដែ�លពួួកគេ�ភប់់ប្រ�សព្វវ ពួួកគេ�នឹឹងអាាចឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�បាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាមធ្យោ�ោ�បាាយ
ដ៏៏ពិិតតែ�មួួយគត់់នៃ�កាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ ហើ�ើយនេះ�ះប្រា�ាកដណាាស់់ថាាជាាអ្វីី�ដែ�លជាាសេ�ចក្ដីី�
តម្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�អ្ននកឥឡូូវនេះ�ះ។ អ្ននកគប្បីី�ឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានតម្លៃ�ៃខ្លាំំ��ង
ណាាស់់ ហើ�ើយសក្តិិ�សមនឹឹងទទួួលបាានកាារឲ្យយតម្លៃ�ៃយ៉ាា�ងខ្ពពស់់ពីីមនុុស្សសថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានតម្លៃ�ៃខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយមាានបរិិបូូរក្រៃ�ៃលែ�ង។ ទ្រ�ង់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�អាាចមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
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នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស បន្សុុ�ទ្ធធចិិត្តតពួួកគេ� នាំំ�ឲ្យយពួួកគេ�រីីករាាយ ទទួួល
បាានពួួកគេ� ឈ្នះះ�ពួួកគេ� និិងប្រោ��ោសឲ្យយពួួកគេ�បាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ តាាមបទពិិសោ�ោធរបស់់
អ្ននក អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាាឥឡូូវនេះ�ះ? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាអាាចនិិយាាយរឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះចេ�ញពីី
បេះ�ះដូូងអ្ននកបាានទេ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកអាាចបង្ហាា�ញនូូវពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ ចេ�ញពីីជម្រៅ��ៅចិិត្តត
អ្ននក ពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចធ្វើ�ើបន្ទាា�ល់
�
បាាន
់
។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកឈាាន
ដល់់កម្រិ�ិតនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងអាាចមាានសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
អ្ននកនឹឹងមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកមិិនឈាាន
ដល់់កម្រិ�ិតនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងនៅ�ៅកាាន់់តែ�ឆ្ងាា�យ។ វាាជាារឿ�ឿងធម្មមតាាទេ�ដែ�លមនុុស្សស
បើ�ើកបង្ហាា�ញពីីភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លដំំណើ�ើរកាារបន្សុុ�ទ្ធធ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបន្ទាា�ប់់ពីកា
ី ារបន្សុុ�ទ្ធធ
រួួចរាាល់់ហើ�ើយ អ្ននកគប្បីី�អាាចនិិយាាយបាានថាា៖ «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាឈ្លាា�សវៃៃណាាស់់ក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់!» ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាអាាចទទួួលបាាននូូវកាារយល់់ដឹឹងជាាក់់ស្តែ�ែងនៃ�
ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ នោះ�ះ�វាានឹឹងត្រ�ឡប់់ជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ខ្លាំំ��ងបំំផុុត ហើ�ើយបទពិិសោ�ោធ
របស់់អ្ននកនឹឹងមាានតម្លៃ�ៃ។
តើ�ើអ្ននកគួួរស្វែ�ែងរកអ្វីី�ឥឡូូវនេះ�ះ? ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកអាាចមាានសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់
ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ឬអត់់ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកអាាចធ្វើ�ើអោ�ោ
� យមាានជាាទីីបន្ទាា�ល់់
និិងកាារជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឬ
់ អត់់ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�ជាាអ្ននកសមនឹឹងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ដោ�ោយ
ទ្រ�ង់់ឬអត់់ក៏៏ដោ�ោយ ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននកគប្បីី�ស្វែ�ែងរក។ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាបាាន
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាានៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក? តើ�ើអ្ននកបាានឃើ�ើញប៉ុុ�ន្មាា�ន? តើ�ើអ្ននកបាានប៉ះះ�ប៉ុុ�ន្មាា�ន?
តើ�ើអ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធ និិងភ្លលក្សសរសជាាតិិបាានប៉ុុ�ន្មាា�នហើ�ើយ? មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ល្បបងលអ្ននក ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយអ្ននក ឬប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅអ្ននកនោះ�ះ�ទេ� សកម្មមភាាព និិងកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់អ្ននក។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានឆន្ទៈៈ�ចង់់ស្វែ�ែងរកឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់ តើ�ើអ្ននក
អាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្តែ�ែង
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របស់់អ្ននកឬទេ�? តើ�ើអ្ននកអាាចរស់់នៅ�ៅស្រ�បតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈ
បទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់អ្ននកឬទេ�? តើ�ើអ្ននកអាាចផ្តតល់់ឲ្យយអ្ននកដទៃ�តាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធ
ជាាក់់ស្តែ�ែងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក ហើ�ើយលះះបង់់ពេ�លពេ�ញមួួយជីីវិិតរបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�
បន្ទាា�ល់់ ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើបទពិិសោ�ោធ ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងតម្លៃ�ៃដែ�លអ្ននកបាាន
បង់់។ មាានតែ�ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ទើ�ើបអ្ននកអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។
តើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឬទេ�? តើ�ើអ្ននកមាាន
សេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�នេះ�ះទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�ើបន្ទាា�ល់
�
អំ
់ ពី
ំ ព្រះី �ះនាាមទ្រ�ង់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចរស់់នៅ�ៅតាាមរូូបភាាព
ដែ�លទ្រ�ង់់តម្រូ�ូវពីីរាាស្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�អ្ននកគឺឺជាាស្មមរបន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើ
អ្ននកពិិតជាាធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? អ្ននកធ្វើ�ើ�វាាដោ�ោយស្វែ�ែងរក និិងចង់់
រស់់នៅ�ៅស្រ�បតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយដោ�ោយធើ្វ�វ� បន្ទាា�ល់់ជាាមួួយនឹឹងពាាក្យយ
របស់់អ្ននក នោះ�ះ�គឺឺអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសដឹឹងពីីកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងមើ�ើលឃើ�ើញសកម្មមភាាព
របស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាស្វែ�ែងរករបស់់ទាំំ�ងនេះ�ះមែ�ន នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
ប្រោ��ោសឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកស្វែ�ែងរក គឹឹដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
បាានកាារប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទទួួលបាានព្រះ�ះពរនៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់
នោះ�ះ�ទស្សសនៈៈនៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនសុុទ្ធធទេ�។ អ្ននកគប្បីី�ស្វែ�ែង
រកវិិធីីដើ�ើម្បីី�មើ�ើលឃើ�ើញ កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតពិិត របៀ�ៀបក្នុុ�ងកាារ
ផ្គាា�ប់់ ព្រះ�ះហឫទ័័ យ ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ បើ�ើកសម្ដែ�ែ ងពីី បំំ ណ ងព្រះ�ះហឫទ័័ យ របស់់
ទ្រ�ង់់មកកាាន់់អ្ននក និិងស្វែ�ែងរកវិិធីីដែ�លអ្ននកគួួរធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីភាាពអស្ចាា�រ្យយ និិងអំំពីីព្រះ�ះ
ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនិិងរបៀ�ៀបធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីកាារដែ�លទ្រ�ង់់ប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ និិង
ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយអ្ននក។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លអ្ននកគប្បីី�ពិិចាារណាា។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសម្រា�ាប់តែ�
់ កាារដែ�លអ្ននកអាាចចែ�កចាាយ
នូូវសិិរីីរុុងរឿ�ឿងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បន្ទាា�ប់់ពីីទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នោះ�ះ�វាា
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នៅ�ៅតែ�មិិនទាាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ហើ�ើយមិិនអាាចបំំពេ�ញតាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�អាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បំំពេ�ញតាាម
កាារទាាមទាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងទទួួលយកបទពិិសោ�ោធអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សស តាាមរបៀ�ៀបជាាក់់ស្តែ�ែង។ មិិនថាាកាារឈឺឺចាាប់់ កាារស្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែក ឬកាារសោ�ោកសៅ�ៅ
ទេ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទទួួលនូូវបទពិិសោ�ោធនៃ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតរបស់់
អ្ននក។ រឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នឹឹងនាំំ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លធ្វើ�ើ�
បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើឥឡូូវនេះ�ះ ជាាអ្វីី�ឱ្យយប្រា�ាកដដែ�លបង្ខំំ�អ្ននកឲ្យយរងទុុក្ខខ ហើ�ើយ
ស្វែ�ែងរកភាាពគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ នោះ�
៍ ះ�? តើ�ើកាាររងទុុក្ខបច្ចុុ
ខ ប្បបន្នន
�
របស់់អ្ននក ពិិតជាាដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ោជន៍៍
ក្នុុ�ងកាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់មែ�នទេ�? ឬក៏៏សម្រា�ាប់់ជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�ព្រះ�ះពរខាាងសាាច់់ឈាាម សម្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹឹ�ម និិងវាាសនាាអនាាគត
របស់់អ្ននក? គ្រ�ប់់ទាំំ�ងចេ�តនាា កាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត និិងគោ�ោលដៅ�ៅទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននក ដែ�ល
អ្ននកខំំស្វែ�ែងរក ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបាានកាារកែ�តម្រូ�ូវ ហើ�ើយមិិនអាាចដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយឆន្ទៈៈ�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
�
របស់់អ្ននកបាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ស្វែ�ែងរកភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បាានព្រះ�ះពរ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងអំំណាាច ខណៈៈមនុុស្សសម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតស្វែ�ែងរកភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ជាាក់់ស្តែ�ែងចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�កាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរកមួួយណាា ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមធ្យោ�ោ�បាាយ
ទាំំ�ងពីីរ ដែ�លអ្ននកនឹឹងជ្រើ�ើ�សយក? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជ្រើ�ើ�សយកទីីមួយ
ួ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងនៅ�ៅឆ្ងាា�យ
ខ្លាំំ��ងណាាស់់ពីីបទដ្ឋាា�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា សកម្មមភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�
នឹឹងត្រូ�ូវបាានគេ�ដឹឹងជាាចំំហនៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹង
ឹ សោ�ោយរាាជ្យយជាាស្តេ�េចក្នុុ�ង
សកលលោ�ោក។ ម៉្យាា�ងវិិញទៀ�ៀត អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាានប្រ�គល់់សេ�ចក្ដីី�ទុុកចិិត្តតឲ្យយ
ធ្វើ�ើ� នោះ�ះ�គឺឺត្រូ�ូវចេ�ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាា
ស្តេ�េច ហើ�ើយលេ�ចមុុខនៅ�ៅលើ�ើសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលនោះ�ះ�ទេ�។ ចូូរឲ្យយកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំពេ�ញលោ�ោកធាាតុុ និិងលំំហអាាកាាស។ ចូូរឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�បាាន
ឃើ�ើញកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាំំ�ងនោះ�ះ� ហើ�ើយទទួួលស្គាា�ល់់កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាំំ�ងនោះ�ះ�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
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ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគប្បីី�ធ្វើ�ើ� គឺឺធ្វើ�ើ�
បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប៉ុុ�នណាាហើ�ើយ?
តើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប៉ុុ�នណាា? តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាគោ�ោលបំំណងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសមាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍? នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកយល់់
អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកគប្បីី�បង្ហាា�ញពីីកាារពិិចាារណាាចំំពោះ�ះ�
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានឆន្ទៈៈ�ទទួួលបាានកាារ
ប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរយៈៈអ្វីី�
ដែ�លអ្ននករស់់នៅ�ៅ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានកំំលាំំ�ងជំំរុុញនេះ�ះ នោះ�ះ�គ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លពិិបាាកខ្លាំំ��ងនោះ�ះ�
ទេ�។ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវកាារនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ គឺឺសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានកំំលាំំ�ង
ជំំរុុញនេះ�ះ នោះ�ះ�វាានឹឹងមាានភាាពងាាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលនូូវភាាពអវិិជ្ជជមាាន ភាាព
អកម្មម ភាាពខ្ជិិ�លច្រ�អូូស និិងសញ្ញាា�ណនៃ�សាាច់់ឈាាម ទស្សសនវិិជ្ជាា�នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅ និិស្ស័័�យ
បះះបោ�ោរ អាារម្មមណ៍៍ និិងអ្វីី�ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
នៅ�ៅពេ�លឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងល វាាជាារឿ�ឿងធម្មមតាាទេ�ដែ�លមនុុស្សសនឹឹងទន់់ខ្សោ�ោ�យ ឬ
មាានភាាពអវិិជ្ជជមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ� ឬខ្វះះ�ភាាពច្បាាស់់លាាស់់ ទាាក់់ទងនឹឹងបំំណងព្រះ�ះ
ហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬខ្វះះ�ផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់កាារអនុុវត្តតរបស់់ពួួកគេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងករណីី
ណាាក៏៏ដោ�ោយ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិន
ត្រូ�ូវបដិិសេ�ធព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ គឺឺដូូចជាាយ៉ូូ�បដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ូូ�បខ្សោ�ោ�យ ហើ�ើយ
ពោ�ោលពាាក្យយប្រ�ទេ�ចផ្តាា�សាា ដល់់ថ្ងៃ�ៃកំំណើ�ើតរបស់់ខ្លួួ�នក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គាាត់់មិិនបាានប្រ�កែ�ក
ទេ�ថាា គ្រ�ប់់អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតមនុុស្សស គឹឹត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានអោ�ោយដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ហើ�ើយថាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ក៏៏ជាាអ្ននកដែ�លយករបស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�ចេ�ញទៅ�ៅវិិញដែ�រ។ មិិនថាា
គាាត់់ត្រូ�ូវបាានល្បបងលយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គាាត់់នៅ�ៅតែ�រក្សាាជំំនឿ�ឿនេះ�ះដដែ�ល។
នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក មិិនថាាកាារបន្សុុ�ទ្ធធអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយដែ�លអ្ននកឆ្លលងកាាត់់ តាាមរយៈៈ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវពីីមនុុស្សស ទាាក់់ទងនឹឹងជំំនឿ�ឿ
នោះ�ះ�គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ� និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់។ អ្វីី�
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ដែ�លទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសឲ្យយមាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ គឺឺជំំនឿ�ឿ
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់មនុុស្សស។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�ភាាព
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដល់់មនុុស្សស ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញអំំពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ និិងមិិន
អាាចមាានអាារម្មមណ៍៍អំំពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះទេ�។ ក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈបែ�បនេះ�ះ អ្ននកត្រូ�ូវតម្រូ�ូវឲ្យយមាាន
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ។ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវទុុក នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្វីី�មួួយមិិន
អាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ដោ�ោយភ្នែ�ែកទទេ�បាាន ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវតម្រូ�ូវឲ្យយមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លអ្ននកមិិនអាាចបំំបាាត់់ចោ�ោលនូូវសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកបាាន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
អ្ននកមិិនមាានភាាពច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� គឺឺត្រូ�ូវ
មាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ និិងប្រ�កាាន់់ជំំហររឹឹងមាំំ� និិងធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយ៉ូូ�បឈាាន
ដល់់ចំំណុុចនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានលេ�ចមកចំំពោះ�ះ�គាាត់់ ហើ�ើយបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទៅ�ៅកាាន់់គាាត់់។ នោះ�ះ�គឺឺមាានតែ�ចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអ្ននកនឹឹងអាាច
ឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លអ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រោ��ោស
ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ បើ�ើគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿទេ� ទ្រ�ង់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារនេះ�ះបាានទេ�។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រ�ទាានដល់់អ្ននក នូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននកសង្ឃឹឹ�មថាានឹឹងទទួួលបាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមិិនមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿទេ� នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចទទួួលបាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទេ� ហើ�ើយ
អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញពីីសកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងមិិន
អាាចឃើ�ើញ នូូវព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតផង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�
ជំំ នឿ�ឿថាាអ្ននកនឹឹ ង ឃើ�ើ ញ សកម្មមភាាពរបស់់ ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ� ង បទពិិ សោ�ោធ ជាាក់់ ស្តែ�ែ ងរបស់់ អ្ននក
ពេ�លនោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងលេ�ចមកចំំពោះ�ះ�អ្ននក ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងបំំភ្លឺឺ� និិងដឹឹកនាំំ�អ្ននកពីីក្នុុ�ង
ជម្រៅ��ៅចិិត្តត។ បើ�ើគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿនោះ�ះ�ទេ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារនោះ�ះ�បាាន
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាាត់់បង់់សេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកនឹឹងមាានបទ
ពិិសោ�ោធក្ននងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់យ៉ា
់ ា�ងដូូចម្តេ�េចបាាន? ដូូច្នេះ�ះ� មាានតែ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមាាន
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ ហើ�ើយអ្ននកមិិនមាានកាារមន្ទិិ�លសង្ស័័�យចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានតែ�នៅ�ៅពេ�ល
អ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿពិិតលើ�ើទ្រ�ង់់ មិិនថាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងបំំភ្លឺឺ� និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
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អ្ននកយល់់ជាាក់់ តាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក ហើ�ើយមាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ� ដែ�លអ្ននក
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញសកម្មមភាាពរបស់់ទ្រ�ង់។
់ រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចគ្រ�ប់់ទាំំ�ងអស់់
តាាមរយៈៈសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ។ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿកើ�ើតឡើ�ើងតែ�តាាមរយៈៈកាារបន្សុុ�ទ្ធប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ធ
�ះ � ហើ�ើយ
ក្នុុ�ងករណីីដែ�លគ្មាា�នកាារបន្សុុ�ទ្ធធ នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿមិិនអាាចរីីកលូូតលាាស់់បាានទេ�។ តើ�ើ
ពាាក្យយថាា «សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ» សំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើអ្វីី?� សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ គឺឺជាាកាារជឿ�ឿដ៏៏ពិតប្រា
ិ �ាកដ និិង
ចិិត្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ដែ�លមនុុស្សសគប្បីី�មាាន នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ ឬប៉ះះ�
អ្វីី�មួួយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនស្រ�បនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស
នៅ�ៅពេ�លដែ�លវាាហួួសពីីសមត្ថថភាាពរបស់់មនុុស្សស។ នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដែ�ល
ខ្ញុំំ��បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�។ មនុុស្សសត្រូ�ូវកាារនូូវសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមាានកាារ
លំំបាាក និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ គឺឺជាាអ្វីី�មួួយដែ�លត្រូ�ូវនៅ�ៅជាាប់់តាាមដោ�ោយ
កាារបន្សុុ�ទ្ធ។
ធ កាារបន្សុុ�ទ្ធធ និិងសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ មិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីីគ្នាា�បាានឡើ�ើយ។ មិិនថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ��ើកិិច្ចចកាារយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច និិងមិិនថាាបរិិយាាកាាសរបស់់អ្ននកយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�
ទេ� អ្ននកអាាចស្វែ�ែងរកជីីវិត
ិ និិងស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ហើ�ើយស្វែ�ែងរកចំំណេះ�ះដឹង
ឹ អំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងមាានកាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីសកម្មម
ី
ភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននកអាាច
ធ្វើ�ទៅ�ើ �ៅតាាមសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ។ កាារធ្វើ�ដូ
�ើ ច្នេះ�
ូ �ះ គឺឺជាាអ្វីីដែ� �លត្រូ�ូវមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដ៏៏ពិត
ិ ហើ�ើយកាារ
ធ្វើ�ដូ
�ើ ច្នេះ�
ូ �ះ បង្ហាា�ញថាា អ្ននកមិិនបាានបាាត់បង់
់ សេ�ចក្ដីី�ជំ
់
នឿ�
ំ ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ។ អ្ននកអាាចមាាន
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដ៏៏ពិិតលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចតស៊ូូ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�
ពិិតតាាមរយៈៈកាារបន្សុុ�ទ្ធធ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក អាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ
ហើ�ើយមិិនមាានកាារសង្ស័័�យអំំពីីទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់ធ្វើ��អ្វី
ើ �ក៏
ី ៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកនៅ�ៅតែ�
អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិតដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននកអាាចស្វែ�ែងរកនូូវជម្រៅ��ៅនៃ�
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងគិិតពិចាា
ិ រណាា អំំពីបំ
ី ណ
ំ ងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់។
់
កាាលពីីមុន
ុ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានព្រះ
់
�ះបន្ទូូ�លថាា អ្ននកនឹឹងសោ�ោយរាាជ្យយជាាស្តេ�េច
អ្ននកបាានស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ បង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននក
ដោ�ោយចំំហ អ្ននកបាានស្វែ�ែងរកទ្រ�ង់់។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែឥឡូូវនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានលាាក់
់
បាំំ�
់ ងអ្ននកមិិនឲ្យយ
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អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធ

មើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់បាាន ហើ�ើយបញ្ហាា�បាានកើ�ើតមាានដល់អ្ននក
់
តើ�ើពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងបាាត់់បង់នូ
់ វូ
សេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឬ
់ ទេ�? ដូូច្នេះ��ះ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្វែ�ែងរកជីីវិត
ិ ហើ�ើយព្យាាយាាមផ្គាា�ប់់
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គ្រ់ �ប់់ពេ�លវេេលាា។ នេះ�ះហៅ�ៅថាាសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដ៏៏ពិតប្រា
ិ �ាកដ
ហើ�ើយនេះ�ះជាាប្រ�ភេ�ទនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏ពិ
៏ ត
ិ និិងស្រ�ស់់ស្អាា�តបំផុ
ំ ត
ុ ។
កាាលពីីអតីីតកាាល មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មករកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដរបស់់
ពួួកគេ� ហើ�ើយពួួកគេ�និិយាាយថាា៖ «ទោះ�ះ�បីីគ្មាា�នអ្ននកណាាផ្សេ�េងស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទូូលបង្គំំ�ត្រូ�ូវតែ�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ»។ តែ�ឥឡូូវនេះ�ះ កាារបន្សុុ�ទ្ធធកើ�ើតឡើ�ើង
លើ�ើអ្ននក ហើ�ើយដោ�ោយសាារកាារនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏បាាត់់បង់់
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់នេះ�ះពិិតឬអត់់? អ្ននកបាានអាាន
ជាាច្រើ�ើ�នដងហើ�ើយអំំពីីកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�របស់់យ៉ូូ�ប តើ�ើអ្ននកបាានភ្លេ�េចអំំពីីកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�
ទេ�ឬ? សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតអាាចលេ�ចចេ�ញជាារូូបរាាងបាានពីីសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ។ អ្ននកបណ្ដុះះ��
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ពិិតសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈកាារបន្សុុ�ទ្ធធដែ�លអ្ននកបាានឆ្លលងកាាត់់
ហើ�ើយតាាមរយៈៈជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក អ្ននកអាាចគិិតពិិចាារណាាដល់់បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់អ្ននក

ហើ�ើយវាាក៏៏តាាមរយៈៈសេ�ចក្ដីី�

ជំំនឿ�ឿ ដែ�លអ្ននកបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយស្វែ�ែងរកជីីវិិត។ នេះ�ះ
គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគប្បីី�ធ្វើ�ើ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារនេះ�ះ ពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចឃើ�ើញ
សកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្វះះ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនអាាច
មើ�ើលឃើ�ើញពីីសកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬទទួួលបទពិិសោ�ោធពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ� និិងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដូូចជាា៖ ឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងកាាររងទុុក្ខខ សេ�ចក្ដីី�
ជំំនឿ�ឿ កាារស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ� កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារទទួួលពិិសោ�ោធកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យល់់ពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ពិិចាារណាាពីីទុុក្ខខព្រួ�ួយរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាដើ�ើម។
កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ គឺឺមិិនងាាយស្រួ�ួលនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយរាាល់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធ
នីីមួួយៗដែ�លអ្ននកជួួបប្រ�ទះះ តម្រូ�ូវឲ្យយមាានជំំនឿ�ឿ និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចង់់ទទួលបាាន
ួ
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មុុខនឹឹងកាាររងទុុក្ខខ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�អាាចទុុកនូូវកង្វវល់់ខាាងសាាច់់ឈាាមមួួយឡែ�ក ហើ�ើយកុំំ�
ត្អូូ�ញត្អែ�ែរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លាាក់់អង្គគទ្រ�ង់់ពីីអ្ននក អ្ននក
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ទេ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ចូូលនឹឹងកាាររចនាារបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយត្រៀ��ៀមដាាក់់បណ្តាា�សាាសាាច់់ឈាាម
របស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់ ជាាជាាងកាារត្អូូ�ញត្អែ�ែរទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកប្រ�ឈម
នឹឹងកាារល្បបងល អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទោះ�ះ�បីីអ្ននកអាាចនឹឹងយំំយ៉ាា�ង
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អ្ននកអាាចសោ�ោកស្តាា�យខ្លួួ�នឯងបាាន។ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវខ្វះះ�ខាាតក្នុុ�ងកាារទាំំ�ងនោះ�ះ�ណាាមួួយទេ� វាា
គឺឺតាាមរយៈៈកាារទាំំ�ងនេះ�ះ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមិិនអាាចបំំពេ�ញតាាមលក្ខខខណ្ឌឌទាំំ�ងនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចទទួួលបាានភាាពគ្រ�ប់់
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អ្ននក មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធអ្ននក ឬដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករងទុុក្ខខនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�អ្ននកដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកដឹឹងពីីសកម្មមភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ ដឹឹងពីីភាាពសំំខាាន់់ដ៏៏ពិិតអំំពីី
ជីីវិិតមនុុស្សស ហើ�ើយជាាពិិសេ�ស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចដឹឹងថាាកាារបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�ន
ជាាកិិច្ចចកាារងាាយស្រួ�ួលទេ�។ កាារទទួួលពិិសោ�ោធន៍៍អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�ន
ដើ�ើម្បីី�រីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះគុុណទេ� តែ�ជាាកាាររងទុុក្ខខចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�
ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�អ្ននករីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវរីីករាាយនឹឹង
កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។
អ្ននកអាាចទទួួលបាាននូូវបទពិិសោ�ោធអំំពីីកាារបំំភ្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ហើ�ើយ
អ្ននកក៏៏អាាចមាានបទពិិសោ�ោធពីីរបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយអ្ននក និិងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
អ្ននកផងដែ�រ។ តាាមវិិធីីនេះ�ះ បទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកនឹឹងមាានលក្ខខណៈៈទូូលំំទូូលាាយ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានអនុុវត្តតនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់អំំពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល់់មក
លើ�ើអ្ននក។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយអ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនត្រឹ�ឹមតែ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក៏៏បាានបំំភ្លឺឺ� និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកយល់់ច្បាាស់់ផងដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
អ្ននកមាានភាាពអវិិជ្ជជមាាន និិងខ្សោ�ោ�យ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាារម្ភភពីីអ្ននក។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកដឹឹងថាាអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់អំំពីីមនុុស្សស គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារដែ�លព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់បាានរៀ�ៀបចំំ។ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាគិិតថាា កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាាររងទុុក្ខខ
ឬកាារធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់។ អ្ននកអាាចគិិតថាា គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្ដដ ឬដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្វីី�ៗ
នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននកដំំណើ�ើរកាារទៅ�ៅដោ�ោយរលូូន ឬដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកមាានផាាសុុកភាាព និិង
មាានភាាពងាាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងគ្រ�ប់់រឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ គោ�ោលបំំណង
ទាំំ�ងនេះ�ះ គ្មាា�នគោ�ោលបំំណងណាាដែ�លមនុុស្សសគប្បីី�ភ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�លើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើគោ�ោលបំំណងទាំំ�ងនេះ�ះ នោះ�ះ�ទស្សសនៈៈ
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របស់់អ្ននកមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ� ហើ�ើយវាាមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចទេ�ដែ�លអ្ននកអាាចទទួួលបាាននូូវភាាព
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�។ សកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិស្ស័័�យដ៏៏សុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រា�ាជ្ញាា�របស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងភាាពអស្ចាា�រ្យយរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងភាាពដែ�លមិិន
អាាចវាាស់់ស្ទទង់់បាានរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�យល់់។ ដោ�ោយយល់់
ពីីកាារនេះ�ះហើ�ើយ អ្ននកគប្បីី�ប្រើ�ើ�វាាដើ�ើម្បីី�ឲ្យយចិិត្តតអ្ននកផ្ដាា�ច់់ចេ�ញពីីកាារទាាមទាារ ពីីក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម
និិងពីីសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នទាំំ�ងអស់់។ មាានតែ�កាារផាាត់់ចោ�ោលនូូវកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទេ�
ទើ�ើបអ្ននកអាាចបំំពេ�ញទៅ�ៅតាាមលក្ខខខណ្ឌឌដែ�លតម្រូ�ូវដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានតែ�
កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ� ដែ�លអ្ននកអាាចមាានជីីវិិត និិងផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។
គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យដល់់ទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�
រស់់នៅ�ៅស្រ�បទៅ�ៅតាាមនិិស្ស័័�យដែ�លទ្រ�ង់់តម្រូ�ូវ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយសកម្មមភាាព និិងសិិរីីល្អអរបស់់
ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានសម្តែ�ែងចេ�ញតាាមរយៈៈក្រុ�ុមមនុុស្សសមិិនសក្តិិ�សមនឹឹងទទួួលនេះ�ះ។ នេះ�ះ
គឺឺជាាទស្សសនវិិស័័យដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ចំំពោះ�ះ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនេះ�ះក៏៏ជាាគោ�ោល
ដៅ�ៅដែ�លអ្ននកគប្បីី�ស្វែ�ែងរកផងដែ�រ។ អ្ននកគប្បីី�មាានទស្សសនៈៈត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវអំំពីីកាារជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកគប្បីី�ស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ អ្ននក
ត្រូ�ូវតែ�ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវតែ�អាាចរស់់នៅ�ៅទៅ�ៅតាាម
សេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយជាាពិិសេ�ស អ្ននកត្រូ�ូវតែ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញកាារជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់ទ្រ�ង់់ កាារ
ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅពាាសពេ�ញសកលលោ�ោក ក៏៏ដូច
ូ ជាាកិិច្ចចកាារជាាក់់ស្តែ�ែងដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាសាាច់់ឈាាម។ តាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់ពួួកគេ� មនុុស្សសអាាច
កោ�ោតសរសើ�ើរចំំពោះ�ះ�របៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ� និិងអ្វីី�
ដែ�លជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�។ គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ផាាត់់ចោ�ោលនូូវនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសដែ�លពុុករលួួយបែ�បសាាតាំំ�ង។ ដោ�ោយ
បាានបោះ�ះ�ចោ�ោលនូូវភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងអំំពើ�ើទុុច្ចចរិិតទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�ននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអ្ននក ហើ�ើយ
បោះ�ះ�ចោ�ោលចេ�តនាាដែ�លមិិនត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវរបស់់អ្ននក និិងបាានលូូតលាាស់នូ
់ វូ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដ៏៏ពិត
ិ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានតែ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដ៏៏ពិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ិ
ះ�� ទើ�ើបអ្ននកអាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធ

ដ៏៏ពិតប្រា
ិ �ាកដបាាន។ អ្ននកអាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក
នៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់។ តើ�ើអ្ននកអាាចសម្រេ�េចបាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយមិិន
ជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ដែ�រទេ�? ដោ�ោយសាារអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកមិិនអាាចភ័័ន្ដដច្រ�លំំអំំពីីរឿ�ឿង
នេះ�ះបាានទេ�។ មនុុស្សសខ្លះះ�មាានកម្លាំំ��ងពេ�ញលេ�ញ នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�ឃើ�ើញថាាសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងនាំំ�មកនូូវព្រះ�ះពរដល់់ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបន្ទាា�ប់់មកពួួកគេ�បាាត់់បង់់ថាាមពល
ទាំំ�ងអស់់ នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�ឃើ�ើញថាាពួួកគេ�ត្រូ�ូវរងទុុក្ខខនូូវកាារបន្សុុ�ទ្ធធ។ តើ�ើនោះ�ះ�ជាាកាារជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�? នៅ�ៅទីីបំំផុុត អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបាានកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ពេ�ញលេ�ញ និិង
ទាំំ�ងស្រុ�ុង នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក។ អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននកនៅ�ៅតែ�មាានកាារទាាមទាារពីីទ្រ�ង់់ មាានសញ្ញាា�ណខាាងសាាសនាាជាាច្រើ�ើ�នដែ�លអ្ននកមិិន
អាាចផ្ដាា�ច់់ខ្លួួ�នចេ�ញ ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នដែ�លអ្ននកមិិនអាាចបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ហើ�ើយ
អ្ននកនៅ�ៅតែ�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះពរខាាងសាាច់់ឈាាម

ហើ�ើយចង់់ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��

សាាច់់ឈាាមអ្ននក ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��ព្រ�លឹឹងអ្ននក ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាឥរិិយាាបថរបស់់មនុុស្សសដែ�ល
មាានទស្សសនៈៈខុុសឆ្គគង។ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសដែ�លមាានជំំនឿ�ឿលើ�ើសាាសនាា មាានជំំនឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ពួួកគេ�មិិនស្វែ�ែងរកកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនូូវនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយមិិន
ស្វែ�ែងរកចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�ស្វែ�ែងរកតែ�ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍
ខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� មាាន
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដែ�លជាាផ្នែ�ែកនៃ�ជំំនឿ�ឿសាាសនាា។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដ៏៏ពិតចំ
ិ ពោះ�
ំ ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ�ទេ�។ ដើ�ើម្បីី�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�មាានដួួងចិិត្តតដែ�លត្រៀ��ៀម
រងទុុក្ខលំ
ខ បាាកសម្រា�ាប់
ំ
ទ្រ�ង់
់
់ និិងមាានឆន្ទៈៈ�លះះបង់់ខ្លួួន
� ឯង។ ដរាាបណាាមនុុស្សសមិិនបំពេំ �ញ
នូូវលក្ខខខណ្ឌទាំំ�
ឌ ងពីីរនេះ�ះ នោះ�ះ�ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួកគេ
ួ �លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមាានសុពល
ុ
ភាាពទេ�
ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងមិិនអាាចសម្រេ�េចបាានកាារផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� និិស្ស័័�យរបស់់ពួកគេ
ួ �ឡើ�យ
ើ ។ មាានតែ�
មនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិតដ៏
ិ ពិ
៏ តប្រា
ិ �ាកដ ស្វែ�ែងរកចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
ស្វែ�ែងរកជីីវិិតនោះ�ះ�ទេ� ទើ�ើបជាាអ្ននកដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិត។
នៅ�ៅពេ�លមាានកាារល្បបងលកើ�ើតឡើ�ង
ើ ចំំពោះ�ះ�អ្ននក តើ�ើអ្ននកនឹឹងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារចាាត់់ចែ�ងកាារល្បបងលទាំំ�ងនោះ�ះ�យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? តើ�ើអ្ននកនឹឹងមាានភាាពអវិិជ្ជជមាាន
ឬតើ�ើអ្ននកនឹឹងយល់់ពីកា
ី ារល្បបងល និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធរធ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អំ
់ ពី
ំ ម
ី នុុស្សស ដែ�លចេ�ញពីី
ភាាពវិិជ្ជជមាានឬទេ�? តើ�ើអ្ននកនឹឹងទទួួលបាានអ្វី�ខ្លះះ
ី � តាាមរយៈៈកាារល្បបងល និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធរធ បស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងរីីកលូូតលាាស់់ឬ
ទេ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវទទួួលកាារបន្សុុ�ទ្ធធ តើ�ើអ្ននកនឹឹងអាាចអនុុវត្តតកាារល្បបងលរបស់់
យ៉ូូ�ប ហើ�ើយចូូលរួួមដោ�ោយស្មោះ�ះ��អស់់ពីីចិិត្តត ជាាមួួយនឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ធ្វើ��នៅើ �ៅក្នុុ�ងអ្ននកដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញពីីរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សាាកល្បបង
មនុុស្សស តាាមរយៈៈកាារល្បបងលចំំពោះ�ះ�យ៉ូូ�បឬទេ�? តើ�ើកាារជម្រុ�ុញទឹឹកចិត្តតប្រ�ភេ
ិ
�ទណាា ដែ�ល
អាាចធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យកាារល្បបងលរបស់់យ៉ូូ�ប មាានចំំពោះ�ះ�អ្ននក? តើ�ើអ្ននកនឹឹងសុុខចិត្តត
ិ ឈរធ្វើ�បន្ទាា�ល់
�ើ
អំ
់ ពី
ំ ី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារកាារបន្សុុ�ទ្ធរធ បស់់អ្ននក ឬតើ�ើអ្ននកចង់់ផ្គា�ប់
ា ចិ
់ ត្តត
ិ ខាាងសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅក្នុុ�ង
បរិិយាាកាាសសុុខស្រួ�ល
ួ ឬ? តើ�ើទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននកលើ�ើជំំនឿ�ឿចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាអ្វីី?� តើ�ើវាា
ពិិតប្រា�ាកដសម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមិិនមែ�នសម្រា�ាប់សា
់ ាច់់ឈាាមទេ�ឬ? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាមាានទីីដៅ�ៅ
មួួយដែ�លអ្ននកស្វែ�ែងរក នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកឬទេ�? តើ�ើអ្ននកមាានបំំណងចង់់ឆ្លលងកាាត់់
កាារបន្សុុ�ទ្ធធ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកមាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ពី
៍ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬតើ�ើអ្ននកចង់់បាានកាារវាាយ
ផ្ចាា�ល និិងកាារដាាក់់បណ្តាា�សាាពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់?់ តើ�ើអ្វីីជា
� ាទស្សសនៈៈពិិតរបស់់អ្ននក ទាាក់់ទងនឹឹង
កាារធ្វើ�បន្ទាា�ល់
�ើ
អំ
់ ពី
ំ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់?់ តើ�ើមនុុស្សសគប្បីី�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអ្វី�ខ្លះះ
ី � នៅ�ៅក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាា�នជាាក់់លាាក់់
មួួយ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�បន្ទាា�ល់
�ើ
ដ៏
់ ពិ
៏ ត
ិ អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់?់ ចាាប់់តាំំ�ងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដ៏
់ ជា
៏ ាក់់ស្តែ�ែង បាានបើ�ើក
សម្ដែ�ែងយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងអ្ននក ហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាាអ្ននកតែ�ង
តែ�មាានគំំនិតចង់
ិ
ចាាកចេ�
់
ញ? តើ�ើជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសម្រា�ាប់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់
ឬទេ�? សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�ន ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក គឺឺជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាារគណនាា ដែ�ល
អ្ននកធ្វើ�ឡើ�ើ �ង
ើ ក្នុុ�ងនាាមខ្លួួ�នអ្ននក ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកនូូវផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននក។ មាាន
មនុុស្សសតិិចតួច
ួ ណាាស់់ដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាកាារបះះបោ�ោរទេ�ឬ?
គោ�ោលបំំណងចម្បបងចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធ គឺឺដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសឲ្យយសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
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របស់់មនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ អ្វីី�ដែ�លសម្រេ�េចបាាន គឺឺថាាអ្ននកចង់់
ចាាកចេ�ញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ អ្ននកមិិនអាាចទេ�។ មនុុស្សសខ្លះះ�នៅ�ៅតែ�អាាចមាាន
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ ទោះ�ះ�បីីនៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ឥតមាានសេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មសូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច។
ហើ�ើយមនុុស្សសលែ�ងមាានសង្ឃឹឹ�មទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ទាាក់់ទងនឹឹងលទ្ធធភាាពដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�បាាន
នៃ�អនាាគតរបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់។ មាានតែ�ពេ�លនេះ�ះទេ�ដែ�លកាារបន្សុុ�ទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់។ មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនទាាន់់ឈាានដល់់ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កាារវិិលវល់់ រវាាង
ជីីវិត
ិ និិងសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនបាានភ្លលក់សេ�ចក្តី
់
ី�ស្លាា�ប់ទេ�
់ ដូូច្នេះ�ះ�ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារ
បន្សុុ�ទ្ធធ មិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់នៅ�ៅឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងជំំហាាននៃ�
អ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�លក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មិិនត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធឲ្យយប្រ�សើ�ើរបំំផុុតដែ�រ។ យ៉ូូ�បបាានឆ្លលងកាាត់់កាារ
បន្សុុ�ទ្ធធដ៏៏ធំំធេ�ង ហើ�ើយគាាត់់មិិនមាានអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវពឹឹងផ្អែ�ែកនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់
កាារបន្សុុ�ទ្ធធ រហូូតដល់់ចំំណុុចមួួយដែ�លពួួកគេ�មិិនមាានសេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម និិងគ្មាា�នអ្វីី�ត្រូ�ូវ
ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ មាានតែ�កាារធើ្វ�វ�ដូូចនេះ�ះទេ� ទើ�ើបជាាកាារបន្សុុ�ទ្ធដ៏
ធ ពិ
៏ តប្រា
ិ �ាកដ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល
នៃ�អ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល ប្រ�សិិនបើ�ើចិិត្តតរបស់់អ្ននកតែ�ងតែ�ស្ងងប់់ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានិិច្ចច
ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�អ្វីី� និិងមិិនថាាជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�
អ្ននកយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ អ្ននកតែ�ងតែ�គោ�ោរពតាាមកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ទ្រ�ង់ជា
់ ានិិច្ចច ពេ�លនោះ�ះ� នៅ�ៅ
ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ផ្លូូ�វ អ្ននកនឹឹងយល់់អ្វីៗ
ី� ទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានធ្វើ
់
�ើ។
� អ្ននកបាានឆ្លលងកាាត់់
កាារល្បបងលរបស់់យ៉ូូ�ប ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដំំណាាលគ្នាា� អ្ននកត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងលរបស់់
ពេ�ត្រុ�ុស។ ពេ�លយ៉ូូ�បត្រូ�ូវល្បបងល គាាត់់បាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបំំផុុត ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងដល់់គាាត់់។ មាានតែ�បន្ទាា�ប់់ពីីគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� នោះ�ះ�ទើ�ើប
គាាត់់សមនឹឹងឃើ�ើញព្រះ�ះភក្រ្ត�តរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា៖ «ខ្ញុំំ��
លាាក់់ខ្លួួ�នពីីទឹឹកដីីដ៏៏ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក តែ�បង្ហាា�ញអង្គគខ្ញុំំ��ដល់់នគរដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ?» នោះ�ះ�មាានន័័យថាា
មាានតែ�ពេ�លដែ�លអ្ននកបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ហើ�ើយឈរធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
នោះ�
់ ះ�ទេ� ទើ�ើបអ្ននកអាាចមាានកិិត្តិិ�យស
ក្នុុ�ងកាារមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភក្រ្ក�ករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក មិិនអាាចឈរ
ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីទ្រ�ង់់បាានទេ� អ្ននកមិិនមាានកិិត្តិិ�យសក្នុុ�ងកាារមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភក្រ្ក�កទ្រ�ង់់
295

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដកថយ ឬតវ៉ាា�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធ
បរាាជ័័យក្នុុ�ងកាារឈរធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក្លាា�យជាាមនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�របស់់សាាតាំំ�ង
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាាននូូវកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកដូូចជាាយ៉ូូ�បដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងកាារល្បបងល ដោ�ោយបាានដាាក់់បណ្តាា�សាាចំំពោះ�ះ�សាាច់់ឈាាម
របស់់ខ្លួួ�នគាាត់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយមិិនបាានត្អូូ�ញត្អែ�ែរទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអាាច
ស្អអប់់សាាច់់ឈាាមរបស់់គាាត់់ផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយមិិនត្អូូ�ញត្អែ�ែរ ឬប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបាាបតាាមរយៈៈពាាក្យយសម្ដីី�
របស់់គាាត់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចឈរធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
បាាន
់
។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកឆ្លលងកាាត់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធ
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតមួួយ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�អាាចដូូចយ៉ូូ�ប ដោ�ោយស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដោ�ោយគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវផ្សេ�េងទៀ�ៀតពីីទ្រ�ង់់ ឬពីីសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
របស់់អ្ននកទេ� នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងលេ�ចមកឯអ្ននក។ ឥឡូូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនលេ�ចមករក
អ្ននកទេ� ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននកមាានទស្សសនៈៈផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នច្រើ�ើ�នមែ�នទែ�ន មាានកាាររើើ�សអើ�ើងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
មាានគំំនិិតអាាត្មាា�និិយម

មាានសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

និិងមាានផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ខាាង

សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយអ្ននកមិិនសមនឹឹងឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្រ្ត�តរបស់់ទ្រ�ង់ទេ�
់ ។ បើ�ើអ្ននកនឹឹងបាានឃើ�ញ
ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកនឹឹងវាាស់់ស្ទទង់់ទ្រ�ង់់តាាមសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក ហើ�ើយដោ�ោយកាារ
ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវឆ្កាា�ងនៅ�ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ងដោ�ោយអ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�ន
កើ�ើតឡើ�ើងមកលើ�ើអ្ននក ដែ�លមិិនត្រូ�ូវនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកអាាចដាាក់់ទុុកវាា
មួួយឡែ�ក និិងទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីសកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីីកាារទាំំ�ងនេះ�ះ
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើនៅ�ៅកណ្តាា�លកាារបន្សុុ�ទ្ធធ អ្ននកបង្ហាា�ញដួួងចិិត្តតនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់
អ្ននក ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�កាារនេះ�ះគឺឺជាាកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើផ្ទះះ�របស់់អ្ននកមាាន
សេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្ដដ អ្ននករីីករាាយនឹឹងភាាពសុុខដុុមខាាងសាាច់់ឈាាម គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
បៀ�ៀតបៀ�ៀនអ្ននក ហើ�ើយបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ�ស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់អ្ននក តើ�ើអ្ននក
អាាចបង្ហាា�ញនូូវចិិត្តតនៃ�ក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ�? តើ�ើស្ថាា�នភាាព
នេះ�ះអាាចបន្សុុ�ទ្ធធអ្ននកបាានទេ�? វាាគ្រា�ាន់់តែ�តាាមរយៈៈកាារបន្សុុ�ទ្ធធ ដែ�លសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញចេ�ញ ហើ�ើយមាានតែ�តាាមរយៈៈអ្វីី�ៗ
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អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធ

ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង ដែ�លមិិនត្រូ�ូវនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកទេ� ដែ�លអ្ននកអាាចទទួួលបាានភាាព
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ជាាមួួយនឹឹងកាារបម្រើ�ើ�នូូវអ្វីី�ដែ�លផ្ទុុ�យ និិងអវិិជ្ជជមាានជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយដោ�ោយ
ប្រើ�ើ�គ្រ�ប់់ទាំំ�ងប្រ�ភេ�ទនៃ�កាារបើ�ើកបង្ហាា�ញទាំំ�ងអស់់របស់់សាាតាំំ�ង ដែ�លជាាសកម្មមភាាពរបស់់
វាា កាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់របស់់វាា កាាររំំខាាន និិងកាារបំំភាាន់់របស់់វាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញចេ�ញ
ដល់់អ្ននកនូូវមុុខមាាត់់ដ៏៏អាាក្រ�ក់់របស់់សាាតាំំ�ងយ៉ាា�ងច្បាាស់់ ហើ�ើយដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
សមត្ថថភាាពរបស់់អ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដោ�ោយមើ�ើលឃើ�ើញសាាតាំំ�ងច្បាាស់់ ដែ�លអ្ននកអាាច
ស្អអប់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយបោះ�ះ�បង់់វាាចោ�ោល។
បទពិិ សោ�ោធ ជាាច្រើ�ើ� ន នៃ�កាារបរាាជ័័ យ

ភាាពខ្សោ�ោ�យ

ពេ�លវេេលាាអវិិ ជ្ជជមាាន របស់់

អ្ននក កាារទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�អាាចនិិយាាយបាានថាាជាាកាារល្បបងលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះ
គឺឺ ដោ�ោយសាារតែ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្វីី�ៗ និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ទាំំ�ងអស់់
ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតរបស់់ទ្រ�ង់់។ មិិនថាាអ្ននកបរាាជ័័យ ឬអ្ននកខ្សោ�ោ�យ ហើ�ើយអ្ននកជំំពប់់
ដួួល កាារទាំំ�ងអស់់អាាស្រ័�័យលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយល់់បាានរបស់់
ទ្រ�ង់់។ តាាមទស្សសនៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នេះ�ះគឺឺជាាកាារល្បបងលចំំពោះ�ះ�អ្ននក ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមិិនអាាចស្គាា�ល់់វាាបាាន វាានឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាកាារល្បួួ�ង។ មាានសណ្ឋាា�នពីីរប្រ�ភេ�ទដែ�ល
មនុុស្សសគប្បីី�ស្គាា�ល់់៖ មួួយមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយប្រ�ភពនៃ�សណ្ឋាា�នមួួយទៀ�ៀត
ទំំនងជាាមកពីីសាាតាំំ�ង។ សណ្ឋាា�នមួួយ គឺឺជាាសណ្ឋាា�នដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំភ្លឺឺ�អ្ននក
ហើ�ើយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកស្គាា�ល់ខ្លួួ
់ ន
� ឯង ស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� និិងមាានអាារម្មមណ៍៍សោ�ោកស្តាា�យចំំពោះ�ះ�ខ្លួួ�ន
ឯង និិងអាាចមាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ចិិត្តត
របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�កាារផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់។ សណ្ឋាា�នមួួយទៀ�ៀត គឺឺជាាសណ្ឋាា�នដែ�ល
អ្ននកស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមាានភាាពអវិិជ្ជជមាាន និិងខ្សោ�ោ�យ។ គេ�អាាចនិិយាាយបាានថាា
សណ្ឋាា�ននេះ�ះ គឺឺជាាកាារកាារបន្សុុ�ទ្ធរធ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាកាារល្បួួ�ងរបស់់សាាតាំំ�ង
ផងដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់កាារនោះ�ះ� នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�អ្ននក ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ថាាអ្ននកជាាប់់បំណុ
ំ ល
ុ របស់់ទ្រ�ង់់
យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នឥឡូូវនេះ�ះ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ អ្ននកព្យាាយាាមសងទៅ�ៅកាាន់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់វិិញ ហើ�ើយលែ�ងធ្លាា�ក់់ចូូលក្នុុ�ងភាាពគ្មាា�នគុុណធម៌៌បែ�បនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដាាក់់កាារ
ខិិតខំំរបស់់អ្ននកទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកតែ�ង
តែ�គិិតថាាខ្លួួ�នឯងខ្វះះ� ហើ�ើយមាានចិិត្តតចង់់បាាន កាារនេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាកាារល្បបងលរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បន្ទាា�ប់់ពីីកាាររងទុុក្ខខវេេទនាាបាានបញ្ចចប់់ ហើ�ើយអ្ននកកំំពុុងឈាានទៅ�ៅមុុខម្តតង
ទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�ដឹឹកនាំំ� ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយល់់ច្បាាស់់ បំំភ្លឺឺ� និិងចិិញ្ចឹឹ�មអ្ននក។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមិិនទទួួលស្គាា�ល់់វាា ហើ�ើយអ្ននកមាានភាាពអវិិជ្ជជមាាន ចូូរអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលនូូវ
ភាាពអស់់សង្ឃឹឹ�ម ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគិិតតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ នោះ�ះ�កាារល្បួួ�ងរបស់់សាាតាំំ�ងនឹឹង
កើ�ើតមាានដល់់អ្ននក។ ពេ�លយ៉ូូ�បបាានឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងល ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសាាតាំំ�ង
បាានភ្នាា�ល់់គ្នាា� ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខដល់់យ៉ូូ�ប។ ទោះ�ះ�បីីជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងល្បបងលយ៉ូូ�បក៏៏ដោ�ោយ តាាមពិិតវាាជាាសាាតាំំ�ងទេ� ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�មកលើ�ើ
គាាត់់។ ចំំពោះ�ះ�សាាតាំំ�ង វាាបាានល្បួួ�ងយ៉ូូ�ប ប៉ុុ�ន្តែ�ែយ៉ូូ�បនៅ�ៅខាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
មិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� នោះ�ះ�យ៉ូូ�បនឹឹងធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងកាារល្បួួ�ង។ ដរាាបណាាមនុុស្សសធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងកាារល្បួួ�ង
ពួួកគេ�នឹឹងជួួបគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់។ កាារឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារបន្សុុ�ទ្ធធ អាាចនិិយាាយបាានថាាជាាកាារល្បបង
លពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្ថិិ�តក្នុុ�ងសណ្ឋាា�នល្អអ វាាអាាចនិិយាាយបាានថាាជាា
កាារល្បួួ�ងពីីសាាតាំំ�ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនច្បាាស់់អំំពីីនិិមិិត្តត សាាតាំំ�ងនឹឹងចោ�ោទប្រ�កាាន់់អ្ននក
ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញមិិនច្បាាស់់ពីីទិិដ្ឋឋភាាពនៃ�និិមិិត្តត។ ទម្រាំ�ំ�តែ�អ្ននកដឹឹងអំំពីីវាា អ្ននក
នឹឹងធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងកាារល្បួួ�ងបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិនមាានបទពិ
ិ
សោ�ោធ
ិ
អំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�នោះ�
់
ះ� អ្ននកនឹឹងមិិន
អាាចទទួួលបាាននូវូ ភាាពគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ឡើ៍ �យ
ើ ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក អ្ននកក៏៏ត្រូ�វូ តែ�
ចូូលឲ្យយបាានស៊ីី�ជម្រៅ��ៅផងដែ�រ។ ឧទាាហរណ៍៍ តើ�ើមាានរឿ�ឿងអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លនាំំ�អ្ននកឲ្យយបង្កើ�ើ�ត
សញ្ញាា�ណ និិងចំំណង់់ដ៏៏លើ�ើសលប់់ ហើ�ើយតើ�ើកាារអនុុវត្តតបែ�បណាាដែ�លសមរម្យយ ដែ�ល
អ្ននកត្រូ�ូវដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�ទាំំ�ងនេះ�ះ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចមាានបទពិិសោ�ោធនូវូ កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នេះ�ះមាានន័័យថាាអ្ននកមាានកម្ពពស់់ហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�បង្ហាា�ញថាា
មាានភាាពរឹឹងមាំំ� នេះ�ះមិិនមែ�នជាាកម្ពពស់់ដ៏៏ពិិតទេ� ហើ�ើយអ្ននកប្រា�ាកដជាាមិិនអាាចឈររឹឹងមាំំ�
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អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធ

បាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
អ្ននកអាាចមាានបទពិិសោ�ោធ និិងពិិចាារណាាវាានៅ�ៅពេ�លណាាមួួយ និិងកន្លែ�ែងណាាមួួយដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចចាាកចេ�ញពីីពួួកគង្វាា�ល ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅឯករាាជ្យយ ដោ�ោយពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកអាាច មើ�ើលឃើ�ើញសកម្មមភាាពជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
មាានតែ�បែ�បនេះ�ះនោះ�ះ�ទេ� ដែ�លបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ បាានសម្រេ�េច។
ឥឡូូវនេះ�ះមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នមិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀបក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធ

ហើ�ើយ

នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�ជួួបប្រ�ទះះនូូវបញ្ហាា� ពួួកគេ�មិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀបថែ�រក្សាាវាាទេ�។ ពួួកគេ�មិិនមាាន
សមត្ថថភាាពទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ហើ�ើយពួួកគេ�មិិន
អាាចដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតខាាងឯវិិញ្ញាា�ណបាានដែ�រ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់អ្ននក។
ពេ�លខ្លះះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននកនូូវប្រ�ភេ�ទអាារម្មមណ៍៍មួួយ

ដែ�លជាាអាារម្មមណ៍៍

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាាត់់បង់់កាាររីីករាាយខាាងក្នុុ�ង និិងបាាត់់បង់់វត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចជាា
អ្ននកកំំពុុងធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងភាាពងងឹឹត។ នេះ�ះគឺឺជាាប្រ�ភេ�ទនៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធ។ រាាល់់ពេ�លដែ�លអ្ននក
ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗ វាាតែ�ងតែ�មាានភាាពរអាាក់់រអួួល ឬអ្ននកនឹឹងទាាល់់ច្រ�ក។ នេះ�ះជាាកាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ជួួនកាាល នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយដែ�លមិិនស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិង
បះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�ននរណាាទៀ�ៀតអាាចដឹឹងអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះបាានទេ� មាានតែ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ដែ�លជ្រា�ាបដឹឹង។ ទ្រ�ង់់នឹឹងដាាក់់ទោ�ោសអ្ននក ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ
អ្ននក។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺលម្អិិ�តខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ទ្រ�ង់់សង្កេ�េតដោ�ោយយក
ព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់បំ
់ ផុ
ំ តចំ
ុ ពោះ�
ំ ះ�រាាល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងសកម្មមភាាព រាាល់់អំពើំ �ើ និិងចលនាារបស់់
ពួួកគេ� ហើ�ើយរាាល់់កាារគិិត និិងគំំនិិតរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចទទួួលបាានកាារ
យល់់ដឹឹងខាាងក្នុុ�ងចិិត្តតអំំពីីរឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។ អ្ននកធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងមួួយម្តតង វាាចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មខុុស
អ្ននកធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងមួួយម្តតងទៀ�ៀត ហើ�ើយវាានៅ�ៅតែ�ខុុសដដែ�ល ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់ពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ។ ឆ្លលងកាាត់់កាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅជាាច្រើ�ើ�នដង
អ្ននកនឹឹងដឹឹងពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងអ្វីី�ដែ�លមិិនស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ អ្ននកនឹឹង
មាានកាារឆ្លើ�ើ�យតបដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ចំំពោះ�ះ�កាារណែ�នាំំ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធពីីក្នុុ�ងចិិត្តតអ្ននក។
ពេ�លខ្លះះ�អ្ននកនឹឹងបះះបោ�ោរ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងស្តីី�បន្ទោ�ោ�សអ្ននកពីីខាាងក្នុុ�ងចិិត្តត។ កាារ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មកពីីកាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមិិនឲ្យយ
តម្លៃ�ៃចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បន្តិិ�ច
បន្ដួួ�ច នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអើ�ើពើ�ើនឹឹងអ្ននកឡើ�ើយ។ បើ�ើអ្ននកយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឲ្យយប្រា�ាកដប្រ�ជាា នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងបំំភ្លឺឺ�អ្ននកកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។ ឥឡូូវនេះ�ះ មាានមនុុស្សសខ្លះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
ពួួកជំំនុំំ�ដែ�លមាានជំំនឿ�ឿច្រ�បូូកច្រ�បល់់ ហើ�ើយភាាន់់ច្រ�លំំ ហើ�ើយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងមិិន
សមរម្យយជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដដោ�ោយគ្មាា�នកាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពួួកគេ�មិិន
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញបាានច្បាាស់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�។ មនុុស្សសខ្លះះ�ទុុក
កាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�ចោ�ោល ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ក្នុុ�ងកាាររកប្រា�ាក់់ ចេ�ញទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជំំនួួញ
ដោ�ោយមិិនមាានកាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ។ មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនោះ�ះ� ស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាាពគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់កាាន់់តែ�
ខ្លាំំ��ង។ មិិនត្រឹ�ម
ឹ តែ�បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ពួួកគេ�មិិនមាានកិច្ចច
ិ កាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ធ
ះ��ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លអនាាគត ពួួកគេ�នឹឹងពិិបាាកក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ណាាស់់។
មាានមនុុ ស្សសជាាច្រើ�ើ� ន ដែ�លគេ�មិិ ន អាាចមើ�ើលឃើ�ើ ញ កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណបរិិ សុុ ទ្ធធ
ហើ�ើយគេ�មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញកាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�
គឺឺជាាអ្ននកដែ�លមិិនយល់់ច្បាាស់់ អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាា
អ្ននកដែ�លមិិនដឹឹងពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ អ្ននកដែ�លអាាចឈរនៅ�ៅមាំំ�បាាននៅ�ៅចំំណោ�ោមកាារ
បន្សុុ�ទ្ធធ អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ ន
ិ ថាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�អ្វី
ើ� ក៏
ី� ដោ៏ �ោយ ហើ�ើយយ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់
ក៏៏មិិនអាាចចាាកចេ�ញបាានដែ�រ ឬក៏៏សម្រេ�េចបាាន០.១% នៃ�អ្វីី�ដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានសម្រេ�េច
នោះ�ះ�គឺឺល្អអទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�គ្មាា�នតម្លៃ�ៃចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នយល់់អ្វីី�ៗបាានយ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស មាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ពិិត
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអាាចលើ�ើសពីីកម្រិ�ិតរបស់់ពេ�ត្រុ�ុស ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនៃ�ភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�។ កាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ និិងកាារបំំភ្លឺឺ� បាានទៅ�ៅដល់់
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អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធ

មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមាានអ្វីី�មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ដែ�លមិិនស្រ�បតាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�អាាចបណ្តេ�េញវាាចេ�ញភ្លាា�មៗ។ មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាមាាស ប្រា�ាក់់ និិងត្បូូ�ងមាានតម្លៃ�ៃ គុុណតម្លៃ�ៃរបស់់ពួួកគេ� គឺឺខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ខ្លាំំ��ង
ណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនៅ�ៅតែ�ដូូចជាា
ខ្សាាច់់ ឬថ្មម នោះ�ះ�អ្ននកគ្មាា�នតម្លៃ�ៃទេ�!
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនៃ�នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម គឺឺអស្ចាា�រ្យយ
និិងហួួសពីីកាារអាាចយល់់បាាន។ ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រោ��ោសមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ហើ�ើយផាាត់់ចោ�ោលក្រុ�ុមខ្លះះ�ទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�មាានមនុុស្សសគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ� មាានអ្ននក
ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់សេ�ចក្តីី�ពិត
ិ និិងអ្ននកដែ�លមិិនស្រ�លាាញ់សេ�ចក្ដីី�ពិ
់
ត
ិ ។ មាានអស់់អ្ននកដែ�ល
មាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកដែ�លមិិនមាានបទពិិសោ�ោធអំំពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានអ្ននកដែ�លបំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយអ្ននកដែ�ល
មិិនធ្វើ�ើ�តាាមកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន។ មាានអ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
អ្ននកដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមួួយផ្នែ�ែកនៃ�ពួួកគេ� គឺឺជាាអ្ននកមិិនជឿ�ឿ
និិងជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបាានផាាត់់ចោ�ោល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនបាាន
ដឹឹងច្បាាស់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានភាាពអវិិជ្ជជមាាន។ នេះ�ះគឺឺ
ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចត្រូ�ូវបាានគេ�មើ�ើលឃើ�ើញតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស
មួួយចំំនួួនតូូចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះវាានឹឹងកាាន់់តែ�ច្បាាស់់ថាា អ្ននកណាាដែ�លស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយអ្ននកណាាមិិនស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ។ អ្ននក
ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ មាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ រីីឯអ្ននក
ដែ�លមិិនស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ពិិតប្រា�ាកដ នឹឹងត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងតាាមរយៈៈជំំហាាននីីមួួយៗ
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាវត្ថុុ� នៃ�កាារផាាត់់ចោ�ោល។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ
នឹឹងត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយដឹឹងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� ហើ�ើយពួួកគេ�
គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនមាានតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងកាារទទួួលបាាននូូវភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
អស់់អ្ននកដែ�លទទួួលបាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ត្រូ�ូវបាានទទួួលដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយអាាចមាានសមត្ថថភាាពស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូចជាា
ពេ�ត្រុ�ុសបាានធ្វើ�ើ�អ៊ីី�ចឹឹង។ អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� គេ�មិិនមាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ដោ�ោយឯកឯងទេ� មាានតែ�សេ�ចក្តីី�ស្រ� ឡាាញ់់ ដែ�លអកម្មម ហើ�ើយពួួ កគេ�ត្រូ�ូ វ បង្ខំំ�ចិិ ត្តត
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដោ�ោយឯកឯង ត្រូ�ូវបាានលូូតលាាស់់ឡើ�ើង
តាាមរយៈៈកាារយល់់ដឹឹង ដែ�លទទួួលបាានតាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្តែ�ែង។ សេ�ចក្តីី�
ស្រ�ឡាាញ់់នេះ�ះ មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�លះះបង់់ដោ�ោយស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យជាាគ្រឹះ�ះ�របស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយ
ពួួកគេ�អាាចរងទុុក្ខខសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ជាាកាារពិិត ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លនរណាា
ម្នាា�ក់់មាាន ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
គ្រា�ាន់់តែ�ព្យាាយាាមដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�នោះ�ះ� អ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រា�ាន់់តែ�សម្រេ�េចបាាននូូវគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
តាាមរយៈៈកាារយកឈ្នះះ�មនុុស្សស

នោះ�ះ�ជំំហាាននៃ�អ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល

នឹឹងបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារ។

ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ កាារយកឈ្នះះ�មនុុស្សស មិិនមែ�នជាាគោ�ោលដៅ�ៅចុុងក្រោ��ោយរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ជាាជាាងកាារ
និិយាាយថាា ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� ជាាជាាងថាាវាាគឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងកាារផាាត់់ចោ�ោល មនុុស្សសមួួយចំំនួួនមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវ
យកឈ្នះះ�បាានពេ�ញលេ�ញនៅ�ៅឡើ�យ
ើ ទេ� ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ពួួកគេ�
ក្រុ�ុមមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរផ្នែ�ែកនេះ�ះ ត្រូ�ូវ
បាានអនុុវត្តតដោ�ោយឯកច្ឆឆន្ចច។ មនុុស្សសមិិនបាានចាាកចេ�ញ សូូម្បីី�តែ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដ៏៏យូូរនៃ�
កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយកាារនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា គោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច
នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៃ�កាារយកឈ្នះះ�បាាន។ កាារបន្សុុ�ទ្ធធមិិនមែ�នសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍
នៃ�កាារយកឈ្នះះ�បាានទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ បើ�ើគ្មាា�ន
កាារកាារបន្សុុ�ទ្ធធទេ� មនុុស្សសមិិនអាាចទទួួលបាានកាារគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�កាារកាារ
បន្សុុ�ទ្ធធពិិតជាាមាានតម្លៃ�ៃណាាស់់! សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមកំំពុុងត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាាន
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មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងលដ៏៏ឈឺឺចាាប់់ទេ�
ទើ�ើបអ្ននកអាាចដឹឹងអំំពីីភាាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ និិងទទួួលបាាន។ ព្រះ�ះពរទាំំ�ងដប់់ដែ�លបាានរៀ�ៀបរាាប់់ពីមុ
ី ន
ុ គឺឺសំដៅំ �ៅទៅ�ៅលើ�ើ
អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងអំំពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�ររូូបភាាព
របស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើអ្ននកដែ�លបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។
អ្ននកដែ�លមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឱ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ មិិនមាានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�
ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សន្យាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។

មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារឆ្លលងកាាត់់

កាារល្បបងលដ៏៏ឈឺចា
ឺ ាប់់ទេ� ទើ�ើបអ្ននកអាាចដឹឹងអំំពីី
ភាាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តើ�ើសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្លាំំ��ងកម្រិ�ិតណាាទៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកដឹឹងច្រើ�ើ�ន
កម្រិ�ិតណាាអំំពីីគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក? ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿង
ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�រៀ�ៀនសូូត្រ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមកដល់់ផែ�នដីី គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស និិងបាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសនឹឹងស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ កាារដែ�លមនុុស្សស
អាាចរងទុុក្ខខសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអាាចមកដល់់ឆ្ងាា�យកម្រិ�ិតនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពមួួយ
គឺឺដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពមួួយទៀ�ៀត គឺឺ
ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វាាក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារវាាយផ្ចាា�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាា�នកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារល្បបងលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�រងទុុក្ខខទេ� នោះ�ះ�និិយាាយឲ្យយចំំ
ទៅ�ៅ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ បើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសមាានកាាន់់តែ�ធំំ ហើ�ើយបើ�ើសិិនទុុក្ខខលំំបាាករបស់់មនុុស្សសមាាន
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង នោះ�ះ�វាាស្ដែ�ែងចេ�ញឲ្យយឃើ�ើញកាាន់់តែ�ច្បាាស់់ថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាាន់់តែ�មាានអត្ថថន័័យ ហើ�ើយដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសកាាន់់តែ�អាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ តើ�ើអ្ននករៀ�ៀនពីីរបៀ�ៀបស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? បើ�ើ
គ្មាា�នកាារដាាក់់ទោ�ោស និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធ បើ�ើគ្មាា�នកាារល្បបងលដ៏៏ឈឺឺចាាប់់ទេ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត បើ�ើគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានមកដល់់មនុុស្សសមាានត្រឹ�ឹមតែ�ជាា
ព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណ តើ�ើអ្ននកនឹឹងអាាចឡើ�ើងទៅ�ៅដល់់
កម្រិ�ិតមួួយ នៃ�កាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ?
នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ង ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារល្បបងលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្តីី�កម្សោ�ោ�យរបស់់ខ្លួួ�ន និិងមើ�ើលឃើ�ើញថាា គេ�ជាាមនុុស្សសមិិនសំំខាាន់់ គួួរឲ្យយ
ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម និិងទន់់ទាាប និិងមើ�ើលឃើ�ើញទៀ�ៀតថាា គេ�មិិនមាានអ្វីី� គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�សោះ�ះ�តែ�ម្ដដង។
នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារល្បបងលរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�ត
នូូវបរិិយាាកាាសខុុសៗគ្នាា�សម្រា�ាប់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�កាាន់់តែ�អាាចមាានបទពិិសោ�ោធ
អំំពីីភាាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាកាារឈឺឺចាាប់់មាានកម្រិ�ិតខ្លាំំ��ង
ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ� ពុំំ�អាាចជម្នះះ�បាាន ឬអាាចដល់់កម្រិ�ិតនៃ�ភាាពតាានតឹឹងចិិត្តតខ្លាំំ��ងចេ�ញពីី
កាារល្បបងលនោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញពីីភាាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសដែ�រ ហើ�ើយមាានតែ�តាាមរយៈៈកាារឈរលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នេះ�ះទេ� ទើ�ើប
មនុុស្សសកើ�ើតមាានចិិត្តតស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សស
មើ�ើលឃើ�ើញថាា ដោ�ោយមាានព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ម្យ៉ាា��ង គេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯងយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយក៏៏មិិន
អាាចស្គាា�ល់់ពីលក្ខ
ី
ណៈ
ខ ៈរបស់់មនុុស្សសដែ�រ។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារបន្សុុ�ទ្ធធ និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងស្ថិិ�តក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ដំំណើ�ើរកាារបន្ទុុ�ទ្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទេ�
ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្តីី�កម្សោ�ោ�យរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយដឹឹងទៀ�ៀតថាា គេ�គ្មាា�នអ្វីី�សោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានសង់់
ពីីលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធ និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�
រីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្រា�ាន់់តែ�មាានជីីវិិតគ្រួ�ួសាារដ៏៏សុុខសប្បាាយ ឬ
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មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងលដ៏៏ឈឺឺចាាប់់ទេ�
ទើ�ើបអ្ននកអាាចដឹឹងអំំពីីភាាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រា�ាន់់តែ�មាានព្រះ�ះពរខាាងសម្ភាា�រៈ� នោះ�ះ�អ្ននកមិិនទទួួលបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាាបាានជោ�ោគជ័័យនោះ�ះ�ដែ�រ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានអនុុវត្តតរួួចហើ�ើយនូូវដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារអំំពីីព្រះ�ះគុុណនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគក៏៏បាានប្រ�ទាានព្រះ�ះពរខាាងសម្ភាា�រៈ�ដល់់មនុុស្សសរួួចហើ�ើយដែ�រ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ជា
៍ ាមួួយព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
និិងសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាតែ�ម្យ៉ាា��ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស គេ�
មាានបទពិិសោ�ោធខ្លះះ� អំំពីីសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏មើ�ើលឃើ�ើញ
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយបាានមាាន
បទពិិសោ�ោធក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយ ដូូច្នេះ�ះ� គេ�មើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
និិងសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ មិិន
អាាចបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីសេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយដែ�លមាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងមនុុស្សស និិងមិិនអាាចជួួយ
ឲ្យយមនុុស្សសយកឈ្នះះ�លើ�ើនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់គេ� ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
និិងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះគុុណរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�អំំឡុុងពេ�លមួួយ ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនអាាចពឹឹងអាាងលើ�ើកាារ
រីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។
តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ តាាមមធ្យោ�ោ�បាាយណាាខ្លះះ�ទៅ�ៅ? វាា
អាាចសម្រេ�េចបាាន តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�និិស្ស័័�យដ៏៏សុុចរិិតរបស់់ទ្រ�ង់់។ និិស្ស័័�យ
ដ៏៏សុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាាននូូវធាាតុុផ្សំំ�ជាាចម្បបង ដូូចជាាសេ�ចក្តីី�សុុចរិិត សេ�ចក្តីី�
ក្រោ��ោធ ឫទ្ធាា�នុុភាាព កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាា ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសមនុុស្សស
ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ជាាចម្បបងតាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សស
មួួយចំំនួួនមិិនយល់់ បែ�រជាាសួួរអំំពីីហេ�តុុផល ដែ�លនាំំ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចប្រោ��ោស
មនុុស្សសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាា។ ពួួកគេ�និិយាាយ
ថាា «ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវដាាក់់បណ្ដាា�សាាមនុុស្សស តើ�ើមនុុស្សសនឹឹងមិិនស្លាា�ប់់ទេ�ឬអីី?
ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស នោះ�ះ�តើ�ើមនុុស្សសនឹឹងមិិនត្រូ�ូវមាានទោ�ោសទេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឬអីី? បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើគេ�អាាចនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត
ទៅ�ៅ?» ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាពាាក្យយរបស់់មនុុស្សសដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់បណ្ដាា�សាា គឺឺជាាកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សស
ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ គឺឺជាាបាាបរបស់់មនុុស្សស។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះអង្គគមាានបន្ទូូ�ល
គំំរោះ��ះគំរើើ
ំ យ
� និិងគ្មាា�នក្ដីី�មេ�ត្តាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់បើ�ើកសម្ដែ�ែ
់
ងនូូវអ្វីីៗ
� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមាាននៅ�ៅ
ក្នុុ�ងមនុុស្សស ដោ�ោយបើ�ើកសម្ដែ�ែងតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏ប្រិ�ិតប្រៀ��ៀនទាំំ�ងនេះ�ះ ដែ�លមាាន
សាារៈ�សំំខាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបែ�បនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានដល់់
មនុុស្សសនូូវចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅអំំពីីលក្ខខណៈៈនៃ�សាាច់់ឈាាម

ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល

មនុុស្សសក៏៏ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសគឺឺចេ�ញពីីអំំពើ�ើបាាប
និិងពីីសាាតាំំ�ង វាាជាាកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�កាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់គេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្រ្ត�ត
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធ ពោ�ោលគឺឺមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាច
មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព។
តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែង គេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ទ្រ�ង់់បាាន
ដាាក់់ទោ�ោសរួួចហើ�ើយ ដល់់សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស។ តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�កាារដាាក់់បណ្ដាា�សាាទេ�ឬ? ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែង បើ�ើក
សម្ដែ�ែងពីីពណ៌៌សម្បុុ�រដ៏៏ពិិតរបស់់មនុុស្សស

ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងបែ�បនេះ�ះ

មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លគេ�មើ�ើលឃើ�ើញថាា ខ្លួួ�នមិិនអាាចបំំពេ�ញ
តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន គេ�មាានអាារម្មមណ៍៍សោ�ោកសៅ�ៅ និិង
វិិប្បបដិិសាារីីនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា គេ�បាានជំំពាាក់់គុុណព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង
ហើ�ើយគេ�មិិនអាាចទទួួលបាាន បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មាាន
ពេ�លខ្លះះ�

ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅអ្ននកពីីខាាងក្នុុ�ង

ហើ�ើយកាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ

នេះ�ះចេ�ញមកពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានពេ�លខ្លះះ�ទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងលដ៏៏ឈឺឺចាាប់់ទេ�
ទើ�ើបអ្ននកអាាចដឹឹងអំំពីីភាាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សអ្ននក និិងលាាក់់ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ពីីអ្ននក នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់មិិនយកព្រះ�ះទ័័យ
ទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននក និិងមិិនធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក នោះ�ះ�ហើ�ើយ ជាាពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់វាាយផ្ចាា�ល
អ្ននកដោ�ោយស្ងាា�ត់់ៗ ដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធអ្ននក។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជាាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយគេ�មើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីនិិស្ស័័�យដ៏៏សុុចរិិតរបស់់
ទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅទីីបំផុ
ំ ត
ុ តើ�ើមនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
អ្វី
់ ី�ខ្លះះ�អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់?់ មនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
់
ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាព្រះ�ះដ៏៏សុចរិ
ុ ត
ិ ថាានិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់គឺ
់ ជា
ឺ ាសេ�ចក្តីី�សុចរិ
ុ ត
ិ សេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធ
កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
អំ
់ ពី
ំ និ
ី ស្ស័័�
ិ យដ៏៏សុចរិ
ុ ត
ិ របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសមនុុស្សស
ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ទ្រ�ង់់បាានស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សស ហើ�ើយបាានសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើ
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់មាានផ្ទុុ�កនូូវធាាតុុផ្សំំ�អ្វីី�ខ្លះះ�ទៅ�ៅ? សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់
មាាននូូវកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ឫទ្ធាា�នុុភាាព សេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធ និិងកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាា។ ទោះ�ះ�បីីជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដាាក់់បណ្ដាា�សាាមនុុស្សសកាាលពីីអតីីតកាាលក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់មិិនបាាន
បោះ�ះ�មនុុស្សសឲ្យយធ្លាា�ក់់ជង្ហុុ�កធំំទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់បាានប្រើ�ើ�មធ្យោ�ោ�បាាយ
នោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសវិិញទេ�។ ព្រះ�ះអង្គគមិិនបាានសម្លាា�ប់់មនុុស្សស
ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ លក្ខខណៈៈ
នៃ�សាាច់់ឈាាម គឺឺជាាសាារជាាតិិមួួយមកពីីសាាតាំំ�ង ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាមាានបន្ទូូ�ល
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារពិិតដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច
ស្រ�បតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះអង្គគដាាក់់បណ្ដាា�សាាអ្ននក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាច
ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចស្គាា�ល់់ពីីលក្ខខណៈៈនៃ�សាាច់់ឈាាម។ ព្រះ�ះអង្គគវាាយ
ផ្ចាា�លអ្ននក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចភ្ញាា�ក់់ខ្លួួ�ន ជួួយឲ្យយអ្ននកដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្តីី�កម្សោ�ោ�យដែ�លមាាន
ខាាងក្នុុ�ងអ្ននក និិងដឹឹងអំំពីីភាាពគ្មាា�នតម្លៃ�ៃទាាល់់តែ�សោះ�ះ�របស់់មនុុស្សស។ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ កាារ
ដាាក់់បណ្ដាា�សាា កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ឫទ្ធាា�នុុភាាព និិងសេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សុ
់ ទ្ធ
ុ តែ�ត្រូ�
ធ
វូ
បាានប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ប្រោ��ោសឱ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទេ�។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�ើ�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយនិិស្ស័័�យដ៏៏សុុចរិិតដែ�លទ្រ�ង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់
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យ៉ាា�ងច្បាាស់់នោះ�ះ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទេ�។ នេះ�ះហើ�ើយជាាសេ�ចក្តីី�
ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណបែ�បប្រ�ពៃ�ណីីរបស់់មនុុស្សស គេ�ជឿ�ឿថាា សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្តីី�អាាណិិតអាាសូូររបស់់ទ្រ�ង់់
ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�កម្សោ�ោ�យរបស់់មនុុស្សស។ ទោះ�ះ�បីីសេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះជាាសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏សេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះជាាជ្រុ�ុងមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយវាាមិិនមែ�ន
ជាាមធ្យោ�ោ�បាាយចម្បបងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយសាារតែ�ជំំងឺឺ។ ជំំងឺឺ
នេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់អ្ននក ព្រោះ��ះ�ថាាបើ�ើគ្មាា�នវាាទេ� នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏នឹឹង
មិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនបាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននក
ក៏៏នឹឹងមិិនបាានមកដល់់កម្រិ�ិតនេះ�ះដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� សូូម្បីី�តែ�ព្រះ�ះគុុណបែ�បនេះ�ះក៏៏ជាាសេ�ចក្តីី�
ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ានៃ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មនុុស្សសបាាន
ធ្វើ�ើ�នូូវកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�
ពួួកគេ�មិិនបាានយល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�ពិិត តែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្តីី�
មេ�ត្តាា�ករុុណាា ដោ�ោយបាាននាំំ�មនុុស្សសឲ្យយមកដល់់កម្រិ�ិតនេះ�ះ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សស
មិិនដឹឹងខ្យយល់់អ្វីី�សោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយគេ�ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ដែ�រ
ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់បាានដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសឲ្យយចូូលមកក្នុុ�ងគ្រា�ាសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ តើ�ើ
នេះ�ះមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬ? សេ�ចក្តីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបើ�ើក
បង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយនេះ�ះជាារឿ�ឿងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទាំំ�ងស្រុ�ុង! នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារសាាងសង់់ពួួកជំំនុំំ�បាានឡើ�ើង
ដល់់កម្រិ�ិតកំំពូូល ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល ហើ�ើយ
បាានបោះ�ះ�មនុុស្សសឲ្យយធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កធំំ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាាសម័័យរបស់់ពួួកអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល
សុុទ្ធធតែ�ជាាកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាា៖ កាារដាាក់់បណ្ដាា�សាាលើ�ើសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននក កាារ
ដាាក់់បណ្ដាា�សាាលើ�ើនិិស្ស័័�យបែ�បសាាតាំំ�ងដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់អ្ននក និិងកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាា
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លើ�ើអ្វីី�ៗអំំពីីអ្ននក ដែ�លមិិនបំំពេ�ញតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កិិច្ចចកាារ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំហាាននោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានសម្ដែ�ែងចេ�ញជាាឫទ្ធាា�នុុភាាព បន្តិិ�ច
ក្រោ��ោយពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានអនុុវត្តតជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាារវាាយផ្ចាា�ល ហើ�ើយនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ក៏៏
មកដល់់កាារល្បបងលនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ មនុុស្សសបាានឃើ�ើញ
សេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធ ឫទ្ធាា�នុុភាាព កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�
ក៏៏បាានឃើ�ើញព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�រ។ គ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានធ្វើ
់
�ើ� និិងគ្រ�ប់់សេ�ចក្ដីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្ដែ�ែងចេ�ញ
ជាានិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ហើ�ើយ
គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ� គឺឺសុុទ្ធធសឹឹងតែ�ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវកាាររបស់់
មនុុស្សស។ ព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយទ្រ�ង់់
បាានផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់មនុុស្សសស្រ�បតាាមកម្ពពស់់របស់់គេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�បែ�ប
នេះ�ះទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពចូូលមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្រ្ដ�ដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ
ហើ�ើយគេ�ក៏៏គ្មាា�នផ្លូូ�វស្គាា�ល់់ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�ល
ដែ�លមនុុស្សសបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាលើ�ើកដំំបូូង រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់មនុុស្សសបន្តិិ�ចម្ដដងៗស្រ�បតាាមកម្ពពស់់របស់់គេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
គេ�ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ពីីក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តតបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារបាានមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសទទួួលស្គាា�ល់់ថាា កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាអស្ចាា�រ្យយ។
ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល គឺឺជាាហេ�តុុកាារណ៍៍លើ�ើកដំំបូូង នៃ�កិិច្ចចកាារ
ដាាក់់បណ្ដាា�សាា ចាាប់់តាំំ�ងពីីកំំណើ�ើតពិិភពលោ�ោក រហូូតមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។
មនុុស្សសបាានត្រូ�ូវបណ្ដាា�សាាឲ្យយធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កធំំ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាាន
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ទេ� ម្ល៉េះ�ះ��សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏ពិិតអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ ហើ�ើយមាានតែ�តាាមរយៈៈកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សស
បាានជួួបជាាផ្លូូ�វកាារនូូវនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងតាាមរយៈៈកាារ
ល្បបងលរបស់់ពួួកអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល។ គេ�បាានឃើ�ើញថាា ចិិត្តតស្វាា�មីីភក្តិិ�របស់់គេ�មិិនត្រូ�ូវបាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទទួួលយក ឃើ�ើញថាាកម្ពពស់់របស់់គេ�នៅ�ៅទាាបពេ�ក ឃើ�ើញថាាគេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពបំំពេ�ញ
តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងឃើ�ើញទៀ�ៀតថាា កាារអះះអាាងរបស់់គេ�
អំំពីីកាារបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�លនោះ�ះ� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាា
សម្ដីី�ខ្យយល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដាាក់់បណ្ដាា�សាាមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងជំំហាាន
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�លក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�
ជាារឿ�ឿងអស្ចាា�រ្យយដដែ�ល នេះ�ះបើ�ើក្រ�ឡេ�កមើ�ើលក្រោ��ោយពីីពេ�លនេះ�ះ៖ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាាន
នាំំ�ឲ្យយមាានចំំណុុចបកក្រោ��ោយដ៏៏សំំខាាន់់មួួយសម្រា�ាប់់មនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏បាាននាំំ�ឲ្យយមាាន
កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដ៏៏ធំំមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យជីីវិិតរបស់់គេ�ដែ�រ។ មុុនសម័័យកាាលរបស់់ពួួក
អ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល មនុុស្សសមិិនបាានដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ�ឡើ�ើយអំំពីីកាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរកជីីវិិត អំំពីីអត្ថថន័័យ
នៃ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬអំំពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�ក៏៏មិិនបាានយល់់ថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចល្បបងលមនុុស្សស
បាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីសម័័យកាាលរបស់់ពួួកអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល រហូូតដល់់សម័័យកាាល
សព្វវថ្ងៃ�ៃ មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាអស្ចាា�រ្យយណាាស់់ ហើ�ើយ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទៀ�ៀតសោ�ោត មនុុស្សសមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់បាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមិិន
អាាចស្រ�មៃ�ឃើ�ើញអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ

ដោ�ោយប្រើ�ើ�ខួួរក្បាាលរបស់់ខ្លួួ�ន

ឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�មើ�ើលឃើ�ើញពីីកម្ពពស់់ដ៏៏តូូចទាាបរបស់់ខ្លួួ�ន ព្រ�មទាំំ�ងមើ�ើលឃើ�ើញទៀ�ៀត
ថាា ភាាគច្រើ�ើ�ននៃ�ជីីវិិតរបស់់គេ�គឺឺជាាកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានដាាក់់បណ្ដាា�សាាមនុុស្សស ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ចង់់សម្រេ�េចឲ្យយបាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព
ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនបាានកាាត់់ទោ�ោសប្រ�ហាារជីីវិិតមនុុស្សសឡើ�ើយ។

ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះអង្គគបាាន

ដាាក់់បណ្ដាា�សាាមនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយកាារ
ដាាក់់បណ្ដាា�សាារបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទៀ�ៀតសោ�ោត តាាមពិិតទៅ�ៅមិិនបាានធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សស
ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដាាក់់បណ្ដាា�សាានោះ�ះ� គឺឺជាាកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
របស់់មនុុស្សសទេ� ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�កាារដាាក់់បណ្ដាា�សាារបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងឡើ�ើង
ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដែ�រ។ មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស
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ឬក៏៏ដាាក់់បណ្ដាា�សាាមនុុស្សសឡើ�ើយ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោស
ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��៖ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសឲ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នូូវផ្នែ�ែកមិិនបរិិសុុទ្ធធដែ�លមាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងមនុុស្សស។ តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយ
នេះ�ះ មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លកំំពុុងតែ�ខ្វះះ�ខាាតនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស ត្រូ�ូវបាាន
ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ គ្រ�ប់់ជំំហាាននៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនថាាជាាកាារថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏គំំរោះ��ះគំំរើើ�យ មិិនថាាជាាកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ឬកាារវាាយផ្ចាា�លនោះ�ះ�ឡើ�ើយ សុុទ្ធតែ�ត្រូ�
ធ
វូ បាានធ្វើ�ើឡើ� �ើងក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងប្រោ��ោស
ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយនេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវបំំផុុត។ នៅ�ៅគ្រ�ប់់
យុុគសម័័យ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះពីីមុុនមកឡើ�ើយ គឺឺមាានតែ�ពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកយល់់
អំំពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកបាានរងកាារឈឺឺចាាប់់មួួយចំំនួួននៅ�ៅក្នុុ�ង
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកមាានភាាពខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន និិងមាានសន្ដិិ�ភាាពដែ�រ។ គឺឺ
ព្រះ�ះពររបស់់អ្ននកនេះ�ះហើ�ើយដែ�លអាាចរីីករាាយបាាននៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មួួយនេះ�ះ។ មិិនថាាអ្ននកអាាចទទួួលបាានបែ�បណាានៅ�ៅពេ�លអនាាគតឡើ�ើយ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�នាាពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនមាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�សកម្មមភាាព និិងសេ�ចក្តីី�ក្លៀ�ៀ�វក្លាា�របស់់
គេ�នឹឹងបន្តតនៅ�ៅកម្រិ�ិតសើ�ើៗជាានិិច្ចច ហើ�ើយនិិស្ស័័�យរបស់់គេ�ក៏៏នឹង
ឹ បន្តតមិិនផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ដដែ�ល។
តើ�ើកាារនេះ�ះរាាប់់ថាាត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយកដែ�រឬ? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ទោះ�ះ�បីីជាាមាាន
ភាាពក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងភាាពក្អេ�េងក្អាា�ងជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ
ក៏៏និិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស នៅ�ៅមាានស្ថិិ�រភាាពខ្លាំំ��ងជាាងពេ�លមុុនៗដែ�រ។ កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាមួួយអ្ននកត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�សង្រ្គោះ��ះ��ដល់់អ្ននក ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាា
ពេ�លខ្លះះ� អ្ននកអាាចមាានអាារម្មមណ៍៍ឈឺឺចាាប់់ខ្លះះ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ថ្ងៃ�ៃមួួយនឹឹងមកដល់់ដែ�រ ជាាថ្ងៃ�ៃ
ដែ�លមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននក។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� អ្ននកនឹឹងក្រ�ឡេ�ក
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ក្រោ��ោយ ហើ�ើយមើ�ើលឃើ�ើញពីីភាាពប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� អ្ននកនឹឹងអាាចយល់់អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួួនដែ�លនិិយាាយថាា
ពួួកគេ�យល់់អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
យល់់យ៉ាា�ងច្បាាស់់ឡើ�ើយ។ តាាមពិិតទៅ�ៅ ពួួកគេ�កំំពុុងតែ�និិយាាយអំំពីីសេ�ចក្តីី�ក្លែ�ែងក្លាា�យ
ទេ� ដោ�ោយសាារតែ�នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ពួួកគេ�មិិនទាាន់់បាានយល់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�ថាា បំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស ឬក៏៏ជាាកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាា
មនុុស្សស។ ប្រ�ហែ�លឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាា�ងច្បាាស់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែថ្ងៃ�ៃមួួយ
នឹឹងមកដល់់ ជាាថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញថាា ថ្ងៃ�ៃដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលបាានសិិរីីល្អអបាាន
មកដល់់ហើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញអំំពីអត្ថ
ី ន័
ថ យ
័ នៃ�កាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននក
នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ស្គាា�ល់ពី
់ ជី
ី វិី ត
ិ ជាាមនុុស្សស សាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននកនឹង
ឹ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនៃ�
កាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានរំំដោះ�ះ�ឲ្យយមាានសេ�រីីភាាព ជីីវិិត
របស់់អ្ននកនឹឹងពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�អំំណរ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងតែ�ងតែ�នៅ�ៅជិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
សម្លឹឹ�ងមើ�ើលទ្រ�ង់់ជាានិិច្ចច។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� អ្ននកនឹឹងដឹឹងថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាា
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃពិិតជាាមាានតម្លៃ�ៃខ្លាំំ��ងណាាស់់។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នមិិនមាានចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា
ទុុក្ខខវេេទនាាគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានលោ�ោកីីយ៍៍បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ជីីវិិតគ្រួ�ួសាាររបស់់ពួួកគេ�
ជួួបនូូវបញ្ហាា� ពួួកគេ�មិិនត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្រ�ឡាាញ់់ ហើ�ើយអនាាគតរបស់់ពួួកគេ�
មាានភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល។ ទុុក្ខខវេេទនាារបស់់មនុុស្សសមួួយចំំនួួនឡើ�ើងដល់់កម្រិ�ិតកំំពូូល
ហើ�ើយគំំនិិតរបស់់ពួួកគេ�បែ�រទៅ�ៅរកសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ដ៏៏ពិិតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគឺឺជាាមនុុស្សសកំំសាាកវិិញទេ� ព្រោះ��ះ�
ពួួកគេ�គ្មាា�នកាារតស៊ូូ�ពុះះ�ពាារ ទន់់ជ្រា�ាយ និិងគ្មាា�នកម្លាំំ��ងសោះ�ះ�! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានព្រះ�ះទ័័យ
ចង់់ឲ្យយមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបើ�ើមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង នោះ�ះ�មនុុស្សស
នឹឹងជួួបទុុក្ខខវេេទនាាកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង
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នោះ�ះ�

មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងលដ៏៏ឈឺឺចាាប់់ទេ�
ទើ�ើបអ្ននកអាាចដឹឹងអំំពីីភាាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សសនឹឹងជួួបកាារល្បបងលកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�
ទុុក្ខខវេេទនាាសព្វវបែ�បយ៉ាា�ងនឹឹងធ្លាា�ក់់មកលើ�ើអ្ននក ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្រ�ឡាាញ់់ទេ�
នោះ�ះ�អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនឹឹងប្រ�ហែ�លជាាដំំណើ�ើរកាារយ៉ាា�ងរលូូនសម្រា�ាប់់អ្ននក ហើ�ើយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លនៅ�ៅជុំំ�វិិញអ្ននកនឹឹងមាានសុុខសន្ដិិ�ភាាព។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា មាានរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅជុំំ�វិិញអ្ននកដែ�លអ្ននកមិិនអាាចយកឈ្នះះ�
បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�កម្ពពស់់របស់់អ្ននកនៅ�ៅទាាបពេ�ក ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវតែ�
ទទួួលកាារបន្សុុ�ទ្ធធ។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងតែ�ងតែ�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានភាាពខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ពេ�ក ដែ�លហួួសពីីកាារឈោ�ោងចាាប់់របស់់មនុុស្សស។
ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធ ដ្បិិ�តមាានសេ�ចក្តីី�កម្សោ�ោ�យ
យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអ្ននក ជាាសេ�ចក្តីី�កម្សោ�ោ�យដែ�លគ្មាា�នសមត្ថថភាាពបំំពេ�ញតាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធនៅ�ៅផ្នែ�ែកខាាងក្នុុ�ង។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�មើ�ើលឃើ�ើញឲ្យយច្បាាស់់ថាា កាារញែ�កជាាបរិិសុុទ្ធធនេះ�ះអាាចសម្រេ�េច
បាានតាាមរយៈៈកាារបន្សុុ�ទ្ធតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ធ
ះ��។ ដូូច្នេះ�ះ� ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយទាំំ�ងនេះ�ះ
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មិិនថាាទុុក្ខខវេេទនាារបស់់អ្ននកធំំធេ�ង
ប៉ុុ�នណាាឡើ�ើយ អ្ននកគួួរតែ�ដើ�ើររហូូតដល់់ទីីបំំផុុត ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាដល់់ដង្ហើ�ើ�មចុុងក្រោ��ោយ
របស់់ អ្ននកក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បន្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយចុះះ�ចូូល
ចំំពោះ�ះ�កាារចាាត់់ចែ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល ពោ�ោលគឺឺមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបជាាកាារ
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ ា�ងពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបជាាកាារធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
់
ដ៏៏រឹង
ឹ មាំំ� និិងលាាន់់កងរំំពង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងល្បួួ�ង អ្ននកគួួរតែ�និិយាាយ
ថាា៖ «ដួួងចិិត្តតរបស់់ខ្ញុំំ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទទួួលយក
ខ្ញុំំ��រួួចហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��មិិនអាាចបំំពេ�ញតាាមចិិត្តតរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ថ្វាា�យនូូវអ្វីី�ៗ
ទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ��ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់»។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
បំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
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ព្រះ�ះពរដល់់អ្ននកកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយកម្លាំំ��ងនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ក៏៏កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងដែ�រ។ ជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ អ្ននកនឹឹងមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ និិងកាារតាំំ�ងចិិត្តត
ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា គ្មាា�នអ្វីី�មួួយមាានតម្លៃ�ៃ ឬសំំខាាន់់ជាាងកាារលះះបង់់ជីីវិិត
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ គេ�អាាចនិិយាាយបាានថាា ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�គេ�នឹឹងគ្មាា�នភាាពសោ�ោកសៅ�ៅឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាពេ�លខ្លះះ�សាាច់់ឈាាម
របស់់អ្ននកមាានភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យ ហើ�ើយអ្ននកជួួបនូូវបញ្ហាា�ជាាក់់ស្ដែ�ែងជាាច្រើ�ើ�នក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លទាំំ�ងនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងពឹឹងអាាងលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដដែ�រ ហើ�ើយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក អ្ននកនឹឹងទទួួលបាានកាារលួួងលោ�ោម ព្រ�មទាំំ�ងមាានអាារម្មមណ៍៍
ជឿ�ឿជាាក់់ថាា អ្ននកមាានអ្វីី�មួួយជាាទីីពំំនាាក់់។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ើ
បរិិយាាកាាសជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយអ្ននកក៏៏នឹឹងមិិនរអ៊ូូ�រទាំំ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�កាារ
ថប់់បាារម្ភភដែ�លអ្ននកមាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ អ្ននកនឹឹងចង់់ស្រែ��កច្រៀ��ៀង រាំំ� និិងអធិិស្ឋាា�ន
ចង់់ជួួបជុំំ� និិងប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទង ចង់់ទូូលគំំនិិតរបស់់អ្ននកប្រា�ាប់់ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា មនុុស្សស រឿ�ឿងរ៉ាា�វ និិងអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើងជុំំ�វិិញ
អ្ននក ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរៀ�ៀបចំំទុុកទាំំ�ងអំំបាាលម៉ាា�ននេះ�ះ ពិិតជាាសក្ដិិ�សមមែ�ន។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកសម្លឹឹ�ងមើ�ើល
នឹឹងក្លាា�យជាារឿ�ឿងគួួរឲ្យយធុុញទ្រា�ាន់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននក ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�មួួយនឹឹងក្លាា�យជាាទីីគាាប់់ភ្នែ�ែក
របស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នសេ�រីីភាាពឡើ�ើយ គឺឺមាានតែ�
កាារសង្កកត់់សង្កិិ�នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកនឹឹងតែ�ងតែ�រអ៊ូូ�រទាំំ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
អ្ននកនឹឹងតែ�ងតែ�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននករងទាារុុណកម្មមច្រើ�ើ�នពេ�កហើ�ើយ ព្រ�មទាំំ�ងមាាន
អាារម្មមណ៍៍ទៀ�ៀតថាា នេះ�ះជាារឿ�ឿងអយុុត្តិិ�ធម៌៌ណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដេ�ញតាាមដើ�ើម្បីី�ជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឱ្យយបាានសេ�ចក្តីី�សុុខ ហើ�ើយបែ�រជាាស្វះះ�ស្វែ�ែងបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនឲ្យយសាាតាំំ�ងចោ�ោទប្រ�កាាន់់ នោះ�ះ�កាារស្វះះ�ស្វែ�ែងបែ�បនេះ�ះនឹឹងផ្ដដល់់ឲ្យយ
អ្ននកមាានកម្លាំំ��ងដ៏៏ខ្លាំំ��ងក្លាា�ក្នុុ�ងកាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនខាាន។ មនុុស្សសអាាចអនុុវត្តត
តាាមគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែង ហើ�ើយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ� គឺឺដើ�ើម្បីី�
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អាាចបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នេះ�ះហើ�ើយជាាអត្ថថន័័យនៃ�កាារមាានភាាព
ពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងនោះ�ះ�។ កាារស្វះះ�ស្វែ�ែងបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាា
កាារប្រើ�ើ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមិិនថាាក្នុុ�ងពេ�លណាាឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាពេ�លដែ�លអ្ននកដទៃ�គ្មាា�នកម្លាំំ��ងចង់់ធ្វើ�ើ�
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអ្ននកនៅ�ៅតែ�មាានដួួងចិិត្តតដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាដួួងចិិត្តត
មួួយដែ�លស្រេ��កឃ្លាា�នយ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅចង់់បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងនឹឹករឭកទ្រ�ង់់
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ នេះ�ះហើ�ើយជាាកម្ពពស់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ�។ កម្ពពស់់របស់់អ្ននកឡើ�ើងខ្ពពស់់បាាន គឺឺ
អាាស្រ័�័យលើ�ើទំំហំំនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកដែ�លមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាស្រ័�័យ
លើ�ថា
ើ ាតើ�ើអ្ននកអាាចបន្តតឈររឹឹងមាំំ�ឬអត់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លជួួបកាារល្បបងល អាាស្រ័�័យលើ�ថា
ើ ាតើ�ើ
អ្ននកទន់់ខ្សោ�ោ�យឬអត់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លជួួបបរិិយាាកាាសជាាក់់លាាក់់មួួយ និិងអាាស្រ័�័យលើ�ើថាា
តើ�ើអ្ននកអាាចប្រ�កាាន់់ជំហ
ំ ររឹឹងប៉ឹឹ�ងឬអត់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លបងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
រី បស់់អ្ននកបដិសេ�ធ
ិ
អ្ននក។ កាារពិិតនឹង
ឹ ស្ដែ�ែងចេ�ញឲ្យយឃើ�ញ
ើ ច្បាាស់់អំពី
ំ លក្ខ
ី
ណៈ
ខ ៈនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននក
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារភាាគច្រើ�ើ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ
បាានថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សស ទោះ�ះ�បីីជាាភ្នែ�ែកខាាងវិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស
មិិនទាាន់់បាានបើ�ើកចំំហទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយគេ�មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីកិិច្ចចកាារ
ភាាគច្រើ�ើ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងភាាពគួួរឲ្យយ
ស្រ�ឡាាញ់់ជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសមាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ពិិតតិិចតួួច
ពេ�កហើ�ើយចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកបាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពេ�ញមួួយជីីវិិត ហើ�ើយ
នៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកាាត់់ផ្ដាា�ច់់ផ្លូូ�វទាំំ�ងអស់់នៃ�កាាររត់់គេ�ច។ បើ�ើនិិយាាយឲ្យយ
ចំំ អ្ននកគ្មាា�នជម្រើ�ើ�សអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីដើ�ើរតាាមមាាគ៌ាា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ជាាមាាគ៌ាា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវ
បាានដឹឹកនាំំ�ឲ្យយដើ�ើរ តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏ឃោ�ោរឃៅ�ៅ និិងសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុត
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ�ឡើ�ើយ។ មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លជួួបទុក្ខ
ុ លំ
ខ បាាក
ំ
និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធ
ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់។ តាាមរយៈៈកាារមាានបទពិិសោ�ោធ
រហូូតដល់់ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គេ�អាាចនិិយាាយបាានថាា មនុុស្សសបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់អំំពីីផ្នែ�ែក
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ដ៏៏គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារនេះ�ះនៅ�ៅមិិនទាាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ឡើ�ើយ
ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសនៅ�ៅខ្វះះ�ចំំណុុចជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។ មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�មាានបទពិិសោ�ោធ
អំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងមាានបទពិិសោ�ោធជាាច្រើ�ើ�ន
ទៀ�ៀតអំំពីីគ្រ�ប់់ទាំំ�ងកាារបន្សុុ�ទ្ធធចេ�ញពីីទុុក្ខខវេេទនាា ដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រៀ�ៀបចំំទុុក។
មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបនិិស្ស័័�យជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ។

មាានតែ�កាារស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទើ�ើបជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ តប្រា�
ិ
ាកដ

សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ដោ�ោយសាារអ្ននករាាល់់គ្នាា�ព្យាាយាាមស្រ�លាាញ់់ និិងស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារលំំបាាក និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធតាាមផ្នែ�ែកមួួយ ហើ�ើយមួួយទៀ�ៀត
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�បង់់ថ្លៃ�ៃ។ គ្មាា�នមេ�រៀ�ៀនណាាដែ�លជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ ជាាងមេ�រៀ�ៀនអំំពីីកាារ
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអាាចនិិយាាយបាានថាា មេ�រៀ�ៀនដែ�លមនុុស្សសរៀ�ៀន
អំំពីីជំំនឿ�ឿក្នុុ�ងមួួយជីីវិិត គឺឺរៀ�ៀនអំំពីីរបៀ�ៀបស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះឯង។ និិយាាយឲ្យយចំំ
គឺឺថាា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ និិងមិិនបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
ហើ�ើយមិិ ន ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ ព្រះ�ះអង្គគដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ពិិ តប្រា�ាកដដែ�លចេ�ញពីី
ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននកទេ� នោះ�ះ�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននក គ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ស្រ� ឡាាញ់់ ចំំ ពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ� ង ជំំ នឿ�ឿរបស់់ អ្ននកលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�អ្ននករស់់នៅ�ៅដោ�ោយអសាារឥតកាារ ហើ�ើយជីីវិិតទាំំ�ងមូូលរបស់់អ្ននក
គឺឺទាាបបំំផុុតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជីីវិិតទាំំ�ងអស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើពេ�ញមួួយជីីវិិតរបស់់អ្ននក អ្ននក
មិិនដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ និិងបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័សព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សោះ�ះ� នោះ�ះ�តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់អ្ននក? ហើ�ើយតើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? តើ�ើនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាាកាារខ្ជះះ�ខ្ជាា�យនូូវកាារខិិតខំំទេ�ឬអីី? និិយាាយឲ្យយចំំគឺឺថាា
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មាានតែ�កាារស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទើ�ើបជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ

ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសជឿ�ឿ និិងស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�បង់់ថ្លៃ�ៃ។ ជាាជាាង
កាារព្យាាយាាមធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពតាាមរបៀ�ៀបមួួយចំំនួួននៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅ ពួួកគេ�គួួរតែ�ស្វះះ�ស្វែ�ែង
រកពន្លឺឺ�ពិិតប្រា�ាកដនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅនៃ�ដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសាាទរ

ចំំពោះ�ះ�កាារច្រៀ��ៀងរាំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នសមត្ថថភាាពអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយថាា
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? កាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តម្រូ�ូវឲ្យយ
មាានកាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរកបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ និិង
តម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកស្ទទង់់មើ�ើលជ្រៅ��ៅទៅ�ៅខាាងក្នុុ�ង នៅ�ៅពេ�លមាានរឿ�ឿងអ្វីី�មួួយកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក
កាារព្យាាយាាមយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារព្យាាយាាមដឹឹងនូូវ
អ្វីី�ៗ ដែ�លជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបជាាកិិច្ចចកាារដែ�ល
ទ្រ�ង់់ប្រា�ាប់់ឲ្យយអ្ននកសម្រេ�េចឲ្យយបាាន និិងជាារបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកគួួរតែ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់។
់ ឧទាាហរណ៍៍៖ មាានរឿ�ឿងអ្វីី�មួយ
ួ កើ�ើតឡើ�ើងដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយ
អ្ននកស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារលំំបាាក នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកគួួរតែ�យល់់អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកគួួរតែ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ចំំពោះ�ះ�បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ទ្រ�ង់់។ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបំំពេ�ញចិិត្តតខ្លួួ�នឯងទេ�៖ ជាាដំំបូូង ត្រូ�ូវទុុកចោ�ោលខ្លួួ�នឯងទៅ�ៅម្ខាា�ង
សិិន។ គ្មាា�នអ្វីដែី� �លអន់់ជាាងសាាច់់ឈាាមទៅ�ៅទៀ�ៀតនោះ�ះ�ទេ�។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងបំំពេ�ញ
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញករណីីយកិិច្ចចរបស់់អ្ននក។
ដោ�ោយមាានគំំនិតបែ�បនេះ�ះ
ិ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ នាំំ�មកឲ្យយអ្ននកនូូវកាារបំំភ្លឺឺ�យ៉ាា�ងពិិសេ�សនៅ�ៅក្នុុ�ង
រឿ�ឿងនេះ�ះ ហើ�ើយចិិត្តតរបស់់អ្ននកក៏៏នឹង
ឹ បាានសុុខស្រួ�ល
ួ ផងដែ�រ។ មិិនថាារឿ�ឿងធំំ ឬតូូចនោះ�ះ�ទេ�
នៅ�ៅពេ�លដែ�លវាាកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក ជាាដំំបូូង អ្ននកត្រូ�ូវទុុកចោ�ោលខ្លួួ�នឯងទៅ�ៅម្ខាា�ងសិិន
ហើ�ើយចាាត់់ ទុុ ក សាាច់់ ឈាាមថាាជាារបស់់ ដែ�លអន់់ បំំ ផុុ តក្នុុ� ង ចំំ ណោ�ោ មរបស់់ ទាំំ� ងអស់់ ។
កាាលណាាអ្ននកកាាន់់តែ�បំំពេ�ញចិិត្តតខាាងសាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�វាាកាាន់់តែ�យកសេ�រីីភាាពទៅ�ៅបាាត់់
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបំំពេ�ញចិិត្តតវាានៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ពេ�លក្រោ��ោយវាានឹឹងសុំំ�ច្រើ�ើ�ន
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ នៅ�ៅពេ�លរឿ�ឿងនេះ�ះចេះ�ះតែ�បន្តត មនុុស្សសនឹឹងបែ�រមកស្រ�ឡាាញ់់សាាច់់ឈាាម
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើងៗ។ សាាច់់ឈាាមតែ�ងតែ�មាានសេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�ហួួសហេ�តុុ ហើ�ើយវាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តែ�ងតែ�សុំំ�ឲ្យយអ្ននកបំំពេ�ញចិិត្តតវាា និិងឲ្យយអ្ននកចម្អែ�ែតវាា មិិនថាាវាាស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងរបស់់ដែ�ល
អ្ននកបរិិភោ�ោគ អ្វីី�ៗដែ�លអ្ននកស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ ឬនៅ�ៅក្នុុ�ងកំំហឹឹងរបស់់អ្ននក ឬកាារផ្គាា�ប់់ផ្គុុ�នចំំពោះ�ះ�
ភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យ និិងភាាពខ្ជិិ�លច្រ�អូូសរបស់់អ្ននកនោះ�ះ�ទេ�...។ កាាលណាាអ្ននកបំំពេ�ញចិិត្តត
សាាច់់ឈាាមកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់វាានឹឹងកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង ហើ�ើយ
សាាច់់ឈាាមក៏៏កាាន់់តែ�ពុុករលួួយខ្លាំំ��ងឡើ�ើងៗ រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស
លាាក់់ពួួនសូូម្បីី�តែ�សញ្ញាា�ណដែ�លកាាន់់តែ�ជ្រៅ��ៅទៅ�ៅៗ ហើ�ើយមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងខ្លួួ�នឯង ព្រ�មទាំំ�ងសង្ស័័�យអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កាាលណាា
អ្ននកបំំពេ�ញចិិត្តតសាាច់់ឈាាមកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�ភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យរបស់់សាាច់់ឈាាមនឹឹង
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង។ អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាណិិតអាាសូូរចំំពោះ�ះ�
ភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យរបស់់អ្ននកទេ� អ្ននកនឹឹងជឿ�ឿជាានិិច្ចចថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានទៅ
់
�ៅឆ្ងាា�យសែ�នឆ្ងាា�យ
ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងនិិយាាយថាា៖ «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អី
់ ក៏
ី គ្រោ៏ ��ោតគ្រា�ាតយ៉ាា�ងនេះ�ះ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់
មិិនឲ្យយមនុុស្សសឈប់់សម្រា�ាកខ្លះះ�ផងដូូច្នេះ�ះ�?» នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសបំំពេ�ញចិិត្តតសាាច់់ឈាាម
ហើ�ើយស្រ�លាាញ់់បីីបាាច់់វាាខ្លាំំ��ងពេ�ក នោះ�ះ�ពួួកគេ�បំំផ្លាា�ញខ្លួួ�នឯងហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
ពិិតជាាស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនបំំពេ�ញចិិត្តតសាាច់់ឈាាមមែ�ន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹង
ឃើ�ើញថាា គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ� គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងល្អអខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយ
ឃើ�ើញថាា កាារដាាក់់បណ្ដាា�សាារបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�កាារបះះបោ�ោររបស់់អ្ននក និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
របស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ភាាពទុុច្ចចរិិតរបស់់អ្ននកគឺឺជាារឿ�ឿងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ មាានពេ�លខ្លះះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងវាាយផ្ចាា�ល ហើ�ើយដាាក់់ពិិន័័យអ្ននក និិងបង្កើ�ើ�នបរិិយាាកាាសដើ�ើម្បីី�លត់់ដំំអ្ននក ដោ�ោយបង្ខំំ�
អ្ននកឲ្យយមករកទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ជាានិិច្ចចថាា អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងធ្វើ�ើ�
គឺឺអស្ចាា�រ្យយមែ�ន។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ហាាក់់ដូូចជាាគ្មាា�នកាារឈឺឺចាាប់់ខ្លាំំ��ងនោះ�ះ�
ទេ� ហើ�ើយយល់់ឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
ផ្គាា�ប់់ផ្គុុ�នដល់់ភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យខាាងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយនិិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅឆ្ងាា�យ
សែ�នឆ្ងាា�យ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ឈឺឺចាាប់់ជាានិិច្ចច ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងធ្លាា�ក់់ទឹឹកចិិត្តតជាា
និិច្ចច អ្ននកនឹឹងមិិនយល់់ច្បាាស់់អំំពីីកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាានឹឹង
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ហាាក់់ដូូចជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនចេះ�ះអាាណិិតអាាសូូរចំំពោះ�ះ�ភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យរបស់់មនុុស្សសអ្វីី�
បន្តិិ�ចសោះ�ះ� ថែ�មទាំំ�ងមិិនដឹឹងពីីកាារលំំបាាករបស់់មនុុស្សសទៀ�ៀតផង។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្ននក
នឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍កម្សសត់់ និិងឯកោ�ោជាានិិច្ចច ប្រៀ��ៀបដូូចជាាអ្ននកបាានរងនូូវភាាពអយុុត្តិិ�ធម៌៌
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះអ្ននកនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មត្អូូ�ញត្អែ�ែរ។ កាាលណាាអ្ននកផ្គាា�ប់់ផ្គុុ�នដល់់
ភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យខាាងសាាច់់ឈាាមកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នបែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍
ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅកាាន់់តែ�ឆ្ងាា�យទៅ�ៅៗ រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់អាាក្រ�ក់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ដោ�ោយអ្ននក
បដិិសេ�ធកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថែ�មទាំំ�ង
មិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងផង។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងសាាច់់ឈាាម
ហើ�ើយកុំំ�ផ្គាា�ប់់ផ្គុុ�នដល់់វាាទៀ�ៀត៖ «ប្តីី� (ប្រ�ពន្ធធ) កូូនៗ ក្ដីី�សង្ឃឹឹ�ម អាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍ គ្រួ�ួសាារ
របស់់ខ្ញុំំ� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់មាានបញ្ហាា�នោះ�ះ�ទេ�! ក្នុុ�ងចិិត្តតខ្ញុំំ��មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ហើ�ើយខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ព្យាាយាាមឲ្យយអស់់ពីីសមត្ថថភាាពដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញទៅ�ៅតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនបំំពេ�ញចិិត្តតសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ»។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានកាារតាំំ�ងចិិត្តត
បែ�បនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានកាារតាំំ�ងចិិត្តតបែ�បនេះ�ះជាាប់់ជាានិិច្ចច នោះ�ះ�នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអនុុវត្តត
នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយទុុកចោ�ោលខ្លួួ�នឯងទៅ�ៅម្ខាា�ង អ្ននកនឹឹងអាាចធ្វើ�ើ�បាានដូូច្នោះ�ះ��ដោ�ោយកាារ
ខិិតខំំដ៏៏តិិចតួួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គេ�និិយាាយថាា កាាលពីីមុុនមាានកសិិករម្នាា�ក់់បាានឃើ�ើញពស់់
មួួយកករឹឹងនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វ។ កសិិករនោះ�ះ�បាានយកវាាឡើ�ើង ហើ�ើយឱបវាាជាាប់់នឹឹងទ្រូ�ូងរបស់់
គាាត់់ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់ពីីពស់់នោះ�ះ�បាានរស់់ឡើ�ើងវិិញ វាាក៏៏បាានចឹឹកកសិិកររហូូតដល់់ស្លាា�ប់់។
សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសគឺឺដូូចជាាពស់់ដែ�រ៖ លក្ខខណៈៈរបស់់វាាគឺឺបង្កកអន្តតរាាយដល់់អាាយុុ
ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លវាាទទួួលបាានលក្ខខណៈៈផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់វាាពេ�ញលេ�ញ
នោះ�ះ�ជីីវិិតរបស់់អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវបាាត់់បង់់។ សាាច់់ឈាាមគឺឺជាារបស់់សាាតាំំ�ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់
ឈាាមនេះ�ះវគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�ដ៏៏ហួួសហេ�តុុ វាាគិិតតែ�អំំពីីខ្លួួ�នឯងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� វាាចង់់បាាន
ភាាពសុុខស្រួ�ួល ហើ�ើយរីីករាាយនឹឹងកាារកម្សាាន្តត ដោ�ោយលង់់ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ខ្ជិិ�លច្រ�អូូស និិង
ភាាពទំំនេ�រ ហើ�ើយពេ�លបំំពេ�ញចិិត្តតវាាដល់់ចំំណុុចមួួយ នោះ�ះ�នៅ�ៅទីីបំំផុុត អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវវាាស៊ីី�
អស់់រលីីង។ និិយាាយឲ្យយចំំគឺឺថាា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបំំពេ�ញចិិត្តតវាានៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ពេ�លក្រោ��ោយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

វាានឹឹងមកសុំំ�ច្រើ�ើ�នបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ វាាមាានសេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�ហួួសហេ�តុុ និិងតម្រូ�ូវកាារថ្មីី�ៗ
ជាានិិច្ចច ហើ�ើយកេ�ងចំំណេ�ញពីីកាារផ្គាា�ប់់ផ្គុុ�នរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�សាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននក
ស្រ�ឡាាញ់់បីីបាាច់់វាាកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពសុុខស្រួ�ួលរបស់់វាា ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនយកឈ្នះះ�វាាទេ� នោះ�ះ�នៅ�ៅទីីបំំផុុត អ្ននកនឹឹងបំំផ្លាា�ញខ្លួួ�នឯង។ មិិនថាាអ្ននក
អាាចទទួួលបាានជីីវិិតនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឬអត់់ ហើ�ើយទីីបញ្ចចប់់របស់់អ្ននកនឹឹងទៅ�ៅជាា
យ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារបះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងសាាច់់ឈាាម
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានសង្គ្រោះ��ះ��អ្ននក និិងជ្រើ�ើ�សរើើ�សអ្ននក ហើ�ើយបាាន
កំំណត់់អ្ននកទុុកជាាមុុន ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនសុុខចិិត្តតបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ទ្រ�ង់់ទេ� អ្ននកមិិនសុុខចិិត្តតអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ� ហើ�ើយអ្ននកមិិនសុុខចិិត្តតបះះបោ�ោរទាាស់់
នឹឹ ង សាាច់់ ឈាាមផ្ទាា�ល់់ រ បស់់ អ្ននកដោ�ោយប្រើ�ើ� ដួួ ង ចិិ ត្តត ដែ�លពិិ ត ជាាស្រ�ឡាាញ់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ� នោះ�ះ�នៅ�ៅទីីបំំផុុតអ្ននកនឹឹងបំំផ្លាា�ញខ្លួួ�នឯង ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�ចំំពោះ�ះ�
កាារឈឺឺចាាប់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងមហិិមាា។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាានិិច្ចចកាាលផ្គាា�ប់់ផ្គុុ�នដល់់សាាច់់ឈាាម
នោះ�ះ�សាាតាំំ�ងនឹឹងលេ�បអ្ននកបន្តិិ�ចម្តតងៗរហូូតដល់់អស់់ ហើ�ើយមិិនទុុកឲ្យយអ្ននកមាានជីីវិិត ឬ
ទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននកងងឹឹតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុង។
នៅ�ៅពេ�លអ្ននករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពងងឹឹត អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងចាាប់់ឃុំំ�ខ្លួួ�ន អ្ននកនឹឹងលែ�ងមាាន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននកទៀ�ៀតហើ�ើយ

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�

អ្ននកនឹឹងបដិិសេ�ធថាា

គ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� រួួចហើ�ើយអ្ននកនឹឹងចាាកចេ�ញពីីទ្រ�ង់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សស
ចង់់ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�បង់់ថ្លៃ�ៃនៃ�កាារឈឺឺចាាប់់ ហើ�ើយស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារ
លំំបាាក។ មិិនចាំំ�បាាច់់មាានជំំនឿ�ឿស៊៊ប់់ និិងកាារលំំបាាកពីីខាាងក្រៅ��ៅ ក៏៏ដូូចជាាកាារអាាន
ច្រើ�ើ�ន និិងកាាររវល់់ខ្លាំំ��ងច្រើ�ើ�ននោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញពួួកគេ�គួួរតែ�ទុុកចោ�ោលរបស់់ដែ�ល
នៅ�ៅជាាមួួយពួួកគេ�ទាំំ�ងនេះ�ះដូូចជាា៖ កាារគិិតហួួសប្រ�មាាណ ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
និិងកាារពិិចាារណាាផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន សញ្ញាា�ណ និិងបំំណងរបស់់ពួួកគេ�។ នេះ�ះហើ�ើយជាាបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�និិស្ស័័�យខាាងក្រៅ��ៅរបស់់មនុុស្សសក៏៏ជាាផ្នែ�ែក
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មាានតែ�កាារស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទើ�ើបជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ

មួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគផងដែ�រ ឧទាាហរណ៍៍ដូូចជាា កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយចំំពោះ�ះ�ភាាពជាា
មនុុស្សសដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវពីីខាាងក្រៅ��ៅរបស់់មនុុស្សស ឬក៏៏របៀ�ៀបរស់់នៅ�ៅ និិងទម្លាា�ប់់របស់់
ពួួកគេ� មធ្យោ�ោ�បាាយ និិងទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់របស់់ពួួកគេ� ក៏៏ដូូចជាាកាារអនុុវត្តតខាាងក្រៅ��ៅរបស់់
ពួួកគេ� និិងជំំនឿ�ឿមុុតមាំំ�របស់់ពួួកគេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់ប្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសអនុុវត្តតនូូវ
សេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ� នោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាចម្បបង
គឺឺ បំំណង និិងសញ្ញាា�ណនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�។ បើ�ើគ្រា�ាន់់តែ�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយចំំពោះ�ះ�និិស្ស័័�យ
ខាាងក្រៅ��ៅរបស់់អ្ននកនោះ�ះ� គឺឺមិិនពិិបាាកទេ� វាាប្រៀ��ៀបដូូចជាាកាារប្រា�ាប់់អ្ននកកុំំ�ឲ្យយបរិិភោ�ោគ
នូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននកចូូលចិិត្តតជាាដើ�ើម គឺឺស្រួ�ួលទេ�។ តែ�ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក្ដីី� ចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ៗដែ�ល
ប៉ះះ�ជាាប់់នឹឹងសញ្ញាា�ណខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នឯង គឺឺមិិនងាាយកម្ចាា�ត់់ចេ�ញនោះ�ះ�ទេ�។ វាាតម្រូ�ូវឲ្យយ
មនុុស្សសបះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយបង់់ថ្លៃ�ៃ និិងរងទុុក្ខខនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្រ្ដ�ដរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ជាាពិិសេ�ស វាាគឺឺដូច្នេះ�
ូ ះ�ឯងចំំពោះ�ះ�បំំណងរបស់់មនុុស្សស។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�ល
មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�បាានលាាក់់ពួួនបំំណងដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ជាាច្រើ�ើ�ន។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកមិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត អ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា បំំណងរបស់់
អ្ននកទាំំ�ងអស់់គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លមាានរឿ�ឿងអ្វីី�មួួយកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក

អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននកមាានបំំណងមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវជាាច្រើ�ើ�ន។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅពេ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ដឹឹងថាា មាានសញ្ញាា�ណ
ជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ� ដែ�លរាារាំំ�ងពួួកគេ�មិិនឲ្យយស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅពេ�ល
អ្ននកដឹឹងថាា បំំណងរបស់់អ្ននកសុុទ្ធធតែ�ខុុស ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចឈប់់អនុុវត្តតតាាម
សញ្ញាា�ណ និិងបំំណងរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់
នូូវជំំហររបស់់អ្ននកទោះ�ះ�មាានរឿ�ឿងអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននកក៏៏ដោ�ោយ នេះ�ះទើ�ើបបញ្ជាា�ក់់ថាា អ្ននក
បាានបះះបោ�ោរទាាស់់នឹង
ឹ សាាច់់ឈាាម។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកបះះបោ�ោរទាាស់់នឹង
ឹ សាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�នឹឹង
មាានកាារតយុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននកដោ�ោយចៀ�ៀសមិិនរួួចឡើ�ើយ។ សាាតាំំ�ងនឹឹងព្យាាយាាមធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសធ្វើ�ើ�តាាមវាា វាានឹឹងព្យាាយាាមធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�តាាមសញ្ញាា�ណខាាងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយ
ប្រ�កាាន់់យកផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ខាាងសាាច់់ឈាាម ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបំំភ្លឺឺ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយពន្យយល់់មនុុស្សសពីីខាាងក្នុុ�ង ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ វាាអាាស្រ័�័យលើ�ើអ្ននក ថាាតើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�
តាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬធ្វើ�ើ�តាាមសាាតាំំ�ង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សុំំ�ឲ្យយមនុុស្សសអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ជាាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយរឿ�ឿងរ៉ាា�វនាានាានៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
ជាាមួួយគំំនិិត និិងសញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ� ដែ�លមិិនស្រ�បទៅ�ៅតាាម ព្រះ�ះហឫទ័័យ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប៉ះះ�ពាាល់់ចិិត្តតមនុុស្សស ហើ�ើយបំំភ្លឺឺ� និិងពន្យយល់់ពួួកគេ�។
ដូូច្នេះ�ះ�កាារតយុុទ្ធធនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយរឿ�ឿងរ៉ាា�វគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង៖ នៅ�ៅរាាល់់ពេ�លដែ�ល
មនុុស្សសអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ឬអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាមាានកាារ
តយុុទ្ធធយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងក្លាា�មួួយ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងអាាចមើ�ើលទៅ�ៅហាាក់់ដូូចជាាល្អអជាា
មួួយសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏តាាមពិិតទៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� នឹឹង
មាានកាារតយុុទ្ធធស្លាា�ប់់រស់់មួួយកើ�ើតមាានជាាដរាាប ហើ�ើយមាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លកាារតយុុទ្ធធដ៏៏
ខ្លាំំ��ងក្លាា�នេះ�ះចប់់ និិងក្រោ��ោយពេ�លលទ្ធធផលដ៏៏ច្រើ�ើ�នមហិិមាាចេ�ញមកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាច
កំំណត់់កាារឈ្នះះ�ចាាញ់់បាាន។ គេ�មិិនដឹឹងថាាតើ�ើត្រូ�ូវសើ�ើច ឬយំំនោះ�ះ�ទេ�។ ព្រោះ��ះ�បំំណង
ជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សសគឺឺសុុទ្ធធតែ�ខុុសឆ្គគង ឬដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ភាាគច្រើ�ើ�នមាានលក្ខណៈ
ខ ៈផ្ទុុយ
� ពីីសញ្ញាា�ណរបស់់ពួកគេ
ួ � នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�
ពិិត កាារតយុុទ្ធធដ៏៏មហិិមាាមួួយបាានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយឆាាក។ ដោ�ោយបាានអនុុវត្តតនូូវ
សេ�ចក្ដីី�ពិិតនេះ�ះ នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយឆាាក មនុុស្សសនឹឹងស្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែកសោ�ោកសៅ�ៅយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន
រាាប់់មិិនអស់់ មុុនពេ�លដែ�លពួួកគេ�រៀ�ៀបចំំចិិត្តតរបស់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅទីីបំំផុុត។ ដោ�ោយសាារតែ�កាារតយុុទ្ធធនេះ�ះ មនុុស្សសត្រូ�ូវស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារ
រងទុុក្ខខ និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធ ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាកាាររងទុុក្ខខពិិតប្រា�ាកដ។ នៅ�ៅពេ�លកាារតយុុទ្ធធនេះ�ះ
កើ�ើតមាានមកលើ�ើអ្ននក ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាអាាចឈរនៅ�ៅខាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�ន
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ខណៈៈពេ�លកំំពុុង
អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត វាាចៀ�ៀសមិិនរួួចទេ�ថាា គេ�នឹឹងរងទុុក្ខខនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ង ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស សុុទ្ធធតែ�
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវមែ�ន នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងមិិនត្រូ�ូវកាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយពួួកគេ�គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
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មាានតែ�កាារស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទើ�ើបជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ

នោះ�ះ�ទេ� ឯកាារតយុុទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ មិិនមាានឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងមិិនរងទុុក្ខដែខ �រ។ ដោ�ោយសាារតែ�
មាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សសដែ�លមិិនសមស្រ�បនឹឹងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�កាារ
ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�មាាននិិស្ស័័�យបះះបោ�ោរយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នរបស់់សាាច់់ឈាាមបែ�បនេះ�ះ ទើ�ើប
មនុុស្សសត្រូ�ូវរៀ�ៀនមេ�រៀ�ៀនអំំពីីកាារបះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងសាាច់់ឈាាមឲ្យយបាានកាាន់់តែ�ជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះ។
នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហៅ�ៅថាា កាាររងទុុក្ខខ ដែ�លទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់មនុុស្សស
ឲ្យយទទួួ ល រងជាាមួួ យ ទ្រ�ង់់ ។ ពេ�លអ្ននកជួួ ប កាារលំំ បាាក សូូ ម ប្រ�ញាាប់់ អធិិ ស្ឋាា�នដល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថាា៖ «ឱ ព្រះ�ះអង្គគអើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�ចង់់បំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់
ទូូលបង្គំំ�ចង់់ស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារលំំបាាកចុុងក្រោ��ោយ

ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់

ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយមិិនខ្វវល់់ថាាទូូលបង្គំំ�ជួួបប្រ�ទះះឧបសគ្គគខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ទូូលបង្គំំ�
នៅ�ៅតែ�បំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ជាានិិច្ចច។ ទោះ�ះ�បីីជាាទូូលបង្គំំ�ត្រូ�ូវលះះបង់់ជីីវិិត
របស់់ទូូលបង្គំំ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងក្ដីី� ក៏៏កូូននៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ជាានិិច្ចច!»
ដោ�ោយមាានកាារតាំំ�ងចិិត្តតបែ�បនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអធិិស្ឋាា�នដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកនឹឹងអាាចប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់
នូូវទីីបន្ទាា�ល់់របស់់អ្ននក។ រាាល់់ពេ�លដែ�លពួួកគេ�អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត រាាល់់ពេ�លដែ�ល
ពួួកគេ�ទទួួលរងនូូវកាារបន្សុុ�ទ្ធធ រាាល់់ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានល្បបងល ហើ�ើយរាាល់់ពេ�ល
ដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មកដល់់ពួួកគេ� មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារឈឺឺចាាប់់
ដ៏៏សែ�នខ្លាំំ��ង។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាាកាារសាាកល្បបងសម្រា�ាប់់មនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាា
មាានកាារតយុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។ នេះ�ះគឺឺជាាតម្លៃ�ៃជាាក់់ស្តែ�ែងដែ�លពួួកគេ�
ត្រូ�ូវបង់់។ កាារអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លឲ្យយបាានច្រើ�ើ�ន និិងកាាររវល់់ខ្លាំំ��ងច្រើ�ើ�នគឺឺជាាចំំណែ�កមួួយ
នៃ�តម្លៃ�ៃនោះ�ះ�។ វាាជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ធ្វើ�ើ� វាាជាាករណីីយកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ� និិងជាា
កាារទទួួលខុុសត្រូ�វូ ដែ�លពួួកគេ�គួួរតែ�បំំពេ�ញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ទុុកចោ�ោលនូូវអ្វីីៗ
� នៅ�ៅក្នុុ�ង
ខ្លួួ�នពួួកគេ�ដែ�លចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវទុុកចោ�ោល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ� នោះ�ះ�ទោះ�ះ�ជាាអ្ននក
រងទុុក្ខខវេេទនាាខាាងក្រៅ��ៅខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ទោះ�ះ�ជាាអ្ននករវល់់ខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ
ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ឡើ�ើយ! និិយាាយឲ្យយចំំទៅ�ៅគឺឺថាា មាានតែ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននកតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទើ�ើបអាាចកំំណត់់ ថាាតើ�ើកាារលំំបាាកខាាងក្រៅ��ៅរបស់់អ្ននកមាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តម្លៃ�ៃឬអត់់។ នៅ�ៅពេ�លនិិស្ស័័�យខាាងក្នុុ�ងរបស់់អ្ននកបាានផ្លាា�ស់់ប្តូូ�ររួួចហើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននក
បាានអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត

នោះ�ះ�កាាររងទុុក្ខខខាាងក្រៅ��ៅរបស់់អ្ននកទាំំ�ងអស់់

នឹឹងទទួួល

បាានកាារអនុុម័័តពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ប្រ�សិិនបើ�ើនិិស្ស័័�យខាាងក្នុុ�ងរបស់់អ្ននកគ្មាា�នកាារផ្លាា�ស់់
ប្តូូ�រទេ� នោះ�ះ�ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាាររងទុុក្ខខយ៉ាា�ងណាា ឬទោះ�ះ�ជាាអ្ននករវល់់ខ្លាំំ��ងនៅ�ៅ
ខាាងក្រៅ��ៅយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏នឹឹងគ្មាា�នកាារអនុុម័័តពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយកាារ
លំំបាាកដែ�លគ្មាា�នកាារបញ្ជាា�ក់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍នោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� មិិនថាា
តម្លៃ�ៃដែ�លអ្ននកបាានបង់់ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អនុុម័័ត ឬអត់់ គឺឺវាាត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ដោ�ោយ
ថាាតើ�ើមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក ឬអត់់ និិងដោ�ោយថាាតើ�ើអ្ននកអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ហើ�ើយបះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងបំំណង និិងសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកឬអត់់ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
បាានតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងមាានភក្ដីី�ភាាព

ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មិិនថាាអ្ននករវល់់ខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដែ�ល
ចេះ�ះធ្វើ�ើ�កាារបះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងបំំណងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែចេះ�ះតែ�ធ្វើ�ើ�កាារស្វះះ�ស្វែ�ែង
រកសកម្មមភាាព និិងជំំនឿ�ឿមុុតមាំំ�ខាាងក្រៅ��ៅ ហើ�ើយមិិនដែ�លយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ជីីវិិត
របស់់អ្ននកទេ� នោះ�ះ�កាារលំំបាាករបស់់អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាព
មួួយចំំនួួន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានអ្វីី�មួួយចង់់និិយាាយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ក្នុុ�ងខ្លួួ�នថាា កាារ
និិយាាយនេះ�ះមិិនត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវ កាារនិិយាាយនេះ�ះមិិនផ្ដដល់ប្រ�យោ�ោជន៍
់
ដល់
៍
ប
់ ងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
រី បស់់
អ្ននកទេ� ហើ�ើយអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ឈឺឺចាាប់់ទៅ�ៅទៀ�ៀត ពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិននិិយាាយចេ�ញ
មកទេ� ដោ�ោយសុុខចិិត្តតឈឺឺចាាប់់នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងវិិញ ដ្បិិ�តពាាក្យយសម្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះមិិនអាាចបំំពេ�ញ
តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ នឹឹងមាានកាារតយុុទ្ធធមួួយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក តែ�អ្ននកនឹឹងសុុខចិិត្តតរងកាារឈឺឺចាាប់់ ហើ�ើយលះះបង់់នូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននកស្រ�លាាញ់់។
អ្ននកនឹឹងសុុខចិិត្តតស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�រងកាារលំំបាាកនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញនូូវព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកនឹឹងរងកាារឈឺឺចាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកនឹឹងមិិនផ្គាា�ប់់ផ្គុុ�នដល់់
សាាច់់ឈាាមដែ�រ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�បំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដ
់ ដែ�ល ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ
អ្ននកក៏៏នឹឹងទទួួលបាានភាាពសុុខស្រួ�ួលនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នវិិញផងដែ�រ។ នេះ�ះទើ�ើបពិិតជាាកាារបង់់ថ្លៃ�ៃ
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ហើ�ើយជាាតម្លៃ�ៃ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់បាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអនុុវត្តត
តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រា់ �ាកដជាាប្រ�ទាានពរដល់់អ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិន
ិ អាាចធ្វើ�ើបែ�ប
�
នេះ�ះបាានទេ� នោះ�ះ�មិិនថាាអ្ននកយល់់ដឹង
ឹ ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា ឬអ្ននកចេះ�ះនិិយាាយបាានល្អអប៉ុុ�នណាាទេ�
វាានឹឹងគ្មាា�នបាានកាារអ្វីី�ឡើ�ើយ! នៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកអាាចឈរនៅ�ៅខាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់ច្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង ហើ�ើយអ្ននកមិិន
ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅរកសាាតាំំ�ងវិិញទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងសម្រេ�េចបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងបាានប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ខ្លួួ�ន។
នៅ�ៅគ្រ�ប់់ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស ពីីខាាងក្រៅ��ៅ
ទំំនងជាាអន្តតរកម្មមរវាាងមនុុស្សស ដែ�លហាាក់់ដូូចជាាកើ�ើតចេ�ញពីីកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់មនុុស្សស
ឬពីីកាារជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែករបស់់មនុុស្សស។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយឆាាក គ្រ�ប់់ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាារ
និិងអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាកាារភ្នាា�ល់់ ដែ�លសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅ
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយទាាមទាារឲ្យយមនុុស្សសប្រ�កាាន់់ខ្ជា�ប់
ា ់នូូវទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ខ្លួួ�នអំំពីី

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ចូូរយករឿ�ឿងរបស់់យ៉ូូ�ប នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់ត្រូ�វូ បាានសាាកល្បបងមកធ្វើ�ើជា
� ា
ឧទាាហរណ៍៍៖ នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយឆាាក សាាតាំំ�ងកំំពុុងតែ�ភ្នាា�ល់់ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្វីី�
ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើងដល់់យ៉ូូ�បគឺជា
ឺ ាទង្វើ�ើ�របស់់មនុុស្សស និិងកាារជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែករបស់់មនុុស្សស។
នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយជំំហាាននីីមួយ
ួ ៗនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �នៅ�ើ �ៅក្នុុ�ងអ្ននក អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺជា
ឺ ា
កាារភ្នាា�ល់់របស់់សាាតាំំ�ងជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិយាាយរួួម នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង គឺឺជាា
ចម្បាំំ�ងមួួយ។ ឧទាាហរណ៍៍ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករើើ�សអើ�ើងចំំពោះ�ះ�បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់
អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងបញ្ចេ�េញពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លអ្ននកចង់់និិយាាយ ជាាពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លអ្ននកមាាន
អាារម្មមណ៍៍ថាា អាាចនឹឹងមិិនគាាប់ព្រះ់ �ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិននិ
ិ យាា
ិ យ
ចេ�ញមកទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍មិនស្រួ�
ិ
លចិ
ួ
ត្តត
ិ ហើ�ើយនៅ�ៅខណៈៈនោះ�ះ� កាារតយុុទ្ធធ
មួួយនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក៖ «តើ�ើខ្ញុំំ��និយាា
ិ យ ឬអត់់?» នេះ�ះហើ�ើយជាាចម្បាំំ�ង។ ដូូច្នេះ��ះ
វាាមាានកាារតយុុទ្ធនៅធ �ៅក្នុុ�ងអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកជួួបប្រ�ទះះ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លមាានកាារតយុុទ្ធធ
នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកសហកាារពិិតប្រា�ាកដ និិងរងទុុក្ខខពិិតប្រា�ាកដ នោះ�ះ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ��កា
ើ ារនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នឯង។ នៅ�ៅទីីបំំផុុត អ្ននកអាាចទុុកចោ�ោលបញ្ហាា�នេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ង
ខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយកំំហឹង
ឹ ក៏៏រលត់់បាាត់ជា
់ ាធម្មមតាា។ នេះ�ះជាាឥទ្ធិិ�ពលនៃ�កាារសហកាាររបស់់អ្ននកជាា
មួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមនុុស្សសធ្វើ��ើ តម្រូ�ូវឲ្យយពួួកគេ�បង់់ថ្លៃ�ៃជាាក់់លាាក់់មួួយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ពួួកគេ�។ បើ�ើគ្មាា�នកាារលំំបាាកពិិតប្រា�ាកដទេ� ពួួកគេ�មិិន
អាាចបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�ើយ ពួួកគេ�សូូម្បីី�តែ�ឈាានជិិតដល់កម្រិ�
់
ត
ិ
នៃ�កាារបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក៏
់ អត់
៏ ដែ់ �រ ហើ�ើយពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�កំពុ
ំ ង
ុ ព្រោ��ោកប្រា�ាជ្ញញ
ពីីពាាក្យយស្លោ�ោ�កឥតខ្លឹឹ�មសាារតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��! តើ�ើពាាក្យយស្លោ�ោ�កឥតខ្លឹឹ�មសាារទាំំ�ងនេះ�ះអាាចបំំពេ�ញ
ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ឬទេ�? នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសាាតាំំ�ង ច្បាំំ�ងគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ង
ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ តើ�ើអ្ននកគួួរតែ�បំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ ា�ងដូូចម្តេ�េច ហើ�ើយ
តើ�ើអ្ននកគួួរតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជា�ប់
ា នូ
់ វូ ទីីបន្ទាា�ល់រ់ បស់់ខ្លួួន
� អំំពីទ្រ�ង់
ី
យ៉ា
់ ា�ងដូូចម្តេ�េច? អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងថាា អ្វីី�
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក គឺឺជាាកាារល្បបងលដ៏៏ធំំ និិងជាាពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រូ�ូវកាារឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើនូ
� វូ បន្ទាា�ល់់។ ថ្វីី�បើ�ើមើ�ើលពីខា
ី ាងក្រៅ��ៅវាាហាាក់់ដូច
ូ ជាាមិិនសំខា
ំ ាន់់ក៏ដោ៏ �ោយ ក៏៏
នៅ�ៅពេ�លរឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង វាាបង្ហាា�ញឲ្យយដឹឹងថាាតើ�ើអ្ននកស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬ
អត់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�បាាន
�ើ
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចប្រ�កាាន់់ខ្ជា�ប់
ា នូ
់ វូ ទីីបន្ទាា�ល់រ់ បស់់ខ្លួួន
� អំំពីទ្រ�ង់
ី
់
បាាន ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិនបាានអ
ិ
នុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដល់ទ្រ�ង់
់
ទេ�
់ នេះ�ះបង្ហាា�ញ
ឲ្យយដឹឹងថាា អ្ននកមិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិតនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកគឺឺគ្មា�ន
ា
កាារពិិត និិងគ្មាា�នជីីវិិតដែ�រ អ្ននកគឺឺជាាអង្កាា�ម! អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស
គឺឺកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវកាារឲ្យយពួួកគេ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជា�ប់
ា ់នូូវទីីបន្ទាា�ល់់របស់់
ពួួកគេ�អំំពីីទ្រ�ង់់។ ថ្វីី�បើ�ើគ្មាា�នបញ្ហា�ធំ
ា ំដុំំ�កើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននកនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះក្ដីី� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏
មិិនធ្វើ�បន្ទាា�ល់
�ើ
ឲ្យ
់ យបាានអស្ចាា�រ្យយក្ដីី� ក៏៏រាាល់់សេ�ចក្ដីី�លម្អិិ�តនៃ�ជីីវិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ
ិ
�រៃ បស់់អ្ននកនៅ�ៅតែ�ជាា
បញ្ហាា�ក្នុុង
� កាារធ្វើ�បន្ទាា�ល់
�ើ
ពី
់ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ដ
់ ដែ�ល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចឈ្នះះ�កាារកោ�ោតសរសើ�ើរ
ពីីបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននក ពីីសមាាជិិកគ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននក និិងពីីមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ជុំំ�វិិញ
អ្ននក ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើថ្ងៃ�ៃណាាមួួយ អ្ននកមិិនជឿ�ឿមកកោ�ោតសរសើ�ើរនូូវអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
អ្ននកធ្វើ��ើ និិងឃើ�ើញថាាអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ��គឺ
ើ ឺអស្ចា�រ្យ
ា យ នោះ�ះ�មាានន័័យថាាអ្ននក
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បាានធ្វើ�ើបន្ទាា�ល់
�
ហើ�ើ
់ យ។ ទោះ�ះ�បីីអ្ននកគ្មាា�នពន្លឺឺ�ខាាងក្នុុ�ង និិងមាានគុុណសម្បបត្តិិ�អន់់ក៏ដោ៏ �ោយ
តាាមរយៈៈកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាម្ចាា�ស់ប្រោ់ ��ោសឱ្យយអ្ននកគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ នោះ�ះ�អ្ននកអាាចបំំពេ�ញ
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់
ដោ�ោយកាារបង្ហាា�ញអ្ននកដទៃ�អំំពីីកិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសដែ�ល
មាានគុុណសម្បបត្តិិ�អន់់បំំផុុត។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសភ្ញាា�ក់់ខ្លួួ�នស្គា�ល់
ា ់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ ហើ�ើយ
ក្លាា�យជាាអ្ននកមាានជ័័យជម្នះះ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខសាាតាំំ�ង និិងមាានភក្ដីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បំំផុុត នោះ�ះ�គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមាានបង្អែ�ែករឹឹងមាំំ�ជាាងក្រុ�ុមមនុុស្សសនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយ
នេះ�ះជាាទីីបន្ទាា�ល់់ដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យបំំផុុត។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកគ្មាា�នសមត្ថថភាាពធ្វើ��កិ
ើ ិច្ចចកាារអស្ចាា�រ្យយបាាន
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកអាាចបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ។ អ្ននកដទៃ�មិិនអាាច
ទុុកចោ�ោលសញ្ញាា�ណរបស់់ពួកគេ
ួ �បាានទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកអាាចធ្វើ�ើបាាន
�
អ្ននកដទៃ�មិិនអាាចធ្វើ�ើបន្ទាា�ល់
�
់
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក្នុុ
់ ង
� បទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្តែ�ែងរបស់់ពួកគេ
ួ �បាានទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកអាាចប្រើ�ើ�សកម្មមភាាព
និិងកម្ពពស់ជា
់ ាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�តបស្ននងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងធ្វើ��ើ
បន្ទាា�ល់់ពីទ្រ�ង់
ី
យ៉ា
់ ា�ងខ្ទទរខ្ទាា�រ។ នេះ�ះទើ�ើបរាាប់់ជាាកាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដមែ�ន។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាា�នសម្ថថភាាពនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�អ្ននកមិិនធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសមាាជិិក
គ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននក នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននក ឬនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខមនុុស្សស
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ប់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខសាាតាំំ�ងបាានទេ� សាាតាំំ�ងនឹឹង
សើ�ើចចំំអកដាាក់់អ្ននក វាានឹឹងចាាត់់ទុុកអ្ននកជាាមនុុស្សសឆ្កួួ�ត ជាារបស់់លេ�ង ហើ�ើយជាារឿ�ឿយៗ
វាានឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកវង្វេ�េងវង្វាា�ន់់ និិងនាំំ�ឲ្យយអ្ននកវិិកលចរិិត។ នាាពេ�លអនាាគត កាារល្បបងលដ៏៏
ធំំអាាចនឹឹងកើ�ើតមាានដល់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ បើ�ើសិិនជាាអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយ
ដួួងចិិត្តតពិិតមែ�ន ហើ�ើយដោ�ោយមិិនខ្វវល់់ថាាកាារល្បបងលនៅ�ៅខាាងមុុខធំំប៉ុុ�នណាា និិងដោ�ោយ
មិិនគិិតពីីអ្វីី�ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវទីីបន្ទាា�ល់់របស់់
ខ្លួួ�ន ហើ�ើយអាាចបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន នោះ�ះ�ចិិត្តតអ្ននកនឹឹងបាានសុុខស្រួ�ួល
ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនភ័័យខ្លាា�ចអ្វីី�ឡើ�ើយ មិិនថាាកាារល្បបងលដែ�លអ្ននកជួួបប្រ�ទះះ នាាពេ�ល
អនាាគតធំំប៉ុុ�នណាាក៏៏ដោ�ោយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញនូូវអ្វីី�ដែ�លនឹឹងកើ�ើតឡើ�ើង
327

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នាាពេ�លអនាាគតឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�អាាចបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពថ្ងៃ�ៃនេះ�ះបាាន។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយណាាមួួយ
ទេ� ហើ�ើយគួួរតែ�ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈកាារដកបទ
ពិិសោ�ោធព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតពិិត ហើ�ើយធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ដ៏៏រឹឹងមាំំ� និិងខ្ទទរខ្ទាា�រ ដែ�ល
ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យសាាតាំំ�ងអាាម៉ាា�ស់់មុខ
ុ ។ ទោះ�ះ�បីីជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននកនឹង
ឹ នៅ�ៅតែ�មិិនទាាន់ពេ់ �ញចិិត្តត
ហើ�ើយនឹឹងរងទុុក្ខខក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកនឹឹងបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
សាាតាំំ�ងអាាម៉ាា�ស់់មុខ
ុ ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអនុុវត្តតតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះជាានិិច្ចច នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងបើ�ើកផ្លូូ�វមួួយនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននក។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយ ពេ�លដែ�លកាារល្បបងលដ៏៏ធំំមកដល់់
អ្ននកដទៃ�នឹឹងធ្លាា�ក់់ចុះះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�អាាចឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�៖ ដោ�ោយសាារតែ�តម្លៃ�ៃដែ�ល
អ្ននកបាានបង់់នោះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងកាារពាារអ្ននក ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកអាាចឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ� និិងមិិន
ធ្លាា�ក់ចុះះ
់ �ឡើ�យ
ើ ។ បើ�ើជាាធម្មមតាាអ្ននកអាាចអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិតបាាន
ិ
និិងបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយដួួងចិិត្តតដែ�លពិិតជាាស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់មែ�ន
់
នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ កាារពាារ
អ្ននកជាាប្រា�ាកដក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លល្បបងលនាាពេ�លអនាាគត។ ថ្វីី�បើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសឆោ�ោតល្ងងង់់
មាានកម្ពពស់់តូូចទាាប និិងមាានគុុណសម្បបត្តិិ�អន់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនរើើ�សអើ�ើង
អ្ននកដែ�រ។ វាាអាាស្រ័�័យលើ�ើថាាតើ�ើបំំណងរបស់់អ្ននកត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬអត់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកអាាច
បំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយអ្ននកយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ តាំំ�ងពីីចំំណុុចតូូចល្អិិ�ត
បំំផុុត អ្ននកបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ អ្ននកមាានបេះ�ះដូូង
មួួយដែ�លពិិតជាាស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�ន អ្ននកថ្វាា�យបេះ�ះដូូងពិិតរបស់់អ្ននកដល់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាមាានរឿ�ឿងខ្លះះ� ដែ�លអ្ននកមិិនអាាចយល់់បាានក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននក
អាាចមកនៅ�ៅមុុខព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�កែ�តម្រ�ង់់បំំណងរបស់់អ្ននកបាានដែ�រ ហើ�ើយស្វះះ�ស្វែ�ែង
រកបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លត្រូ�ូវកាារដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�ហែ�លជាាបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននកនឹឹងបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល
អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�បំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹង
មិិនលោ�ោភលន់់ចង់់បាានកាារសប្បាាយខាាងសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអនុុវត្តត
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មាានតែ�កាារស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទើ�ើបជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ

តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះជាានិិច្ចច នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានកាារពាារនៅ�ៅពេ�លកាារល្បបងល ដ៏៏ធំំចូូល
មកដល់់អ្ននក។
តើ�ើកាារល្បបងលសំំដៅ�ៅទៅ�ៅរកស្ថាា�នភាាពខាាងក្នុុ�ងអ្វីី�ខ្លះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស? ពួួកវាាតម្រ�ង់់
ទៅ�ៅរកនិិ ស្ស័័� យបះះបោ�ោរនៅ�ៅក្នុុ� ង មនុុ ស្សសដែ�លគ្មាា�នស មត្ថថ ភាាពបំំ ពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័ យ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ មាានភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស ព្រ�មទាំំ�ងមាាន
កាារលាាក់់ពុុតយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នផងដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់មនុុស្សសឲ្យយស្ថិិ�តក្រោ��ោម
កាារល្បបងល ដើ�ើម្បីី�ញែ�កខ្លួួ�នពួួកគេ�ជាាបរិិសុុទ្ធធ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះអ្ននកអាាច
បំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន នោះ�ះ�កាារល្បបងលនាាពេ�លអនាាគតនឹឹងក្លាា�យជាា
ភាាពគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ សម្រា�ាប់
៍
អ្ននក
់ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះអ្ននកមិិនអាាចបំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ� នោះ�ះ�កាារល្បបងលនាាពេ�លអនាាគតនឹឹងល្បួួ�ងអ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹង
ធ្លាា�ក់់ចុះះ�ទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចជួួយខ្លួួ�នឯងបាានទេ� ដ្បិិ�ត
អ្ននកមិិនអាាចតាាមទាាន់់ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន និិងគ្មាា�នកម្ពពស់់ពិិតនោះ�ះ�ទេ�។
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ឲ្យយអាាចឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�នាាពេ�លអនាាគត ចង់់បំំពេ�ញ
ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយបាានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង និិងចង់់ធ្វើ�ើ�តាាមទ្រ�ង់់រហូូតដល់់ចុុងបំំផុុត
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�កសាាងគ្រឹះ�ះ�ឲ្យយរឹឹងមាំំ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តាាមរយៈៈកាារអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ និិងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�
បំំណងហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអនុុវត្តតតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះជាានិិច្ចច នោះ�ះ�នឹឹង
មាានគ្រឹះ�ះ�មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងជំំរុុញចិិត្តតដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងផ្តតល់់ទំំនុុកចិិត្តតដល់់អ្ននក។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយ ពេ�លដែ�លកាារល្បបងលកើ�ើ
តមាានដល់់អ្ននកពិតមែ�ន
ិ
នោះ�ះ�អ្ននកអាាចនឹឹងរងកាារឈឺឺចាាប់មួ
់ យ
ួ ចំំនួន
ួ ហើ�ើយមាានអាារម្មមណ៍៍
សោ�ោកសៅ�ៅដល់់កម្រិ�ត
ិ ជាាក់់លាាក់មួ
់ យ
ួ ព្រ�មទាំំ�ងរងនូូវទុុក្ខព្រួខ �យ
ួ យ៉ាា�ងធ្ងងន់ធ្ង
់ រង ប្រៀ��ៀបដូូចជាា
អ្ននកបាានស្លាា�ប់់ដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមិិន
ប្រែ�ែប្រួ�ួលឡើ�ើយ ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងកាាន់់តែ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅខ្លាំំ��ងឡើ�ើង។ នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាព្រះ�ះពរ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បើ�ើសិិនជាាអ្ននកអាាចទទួួលយកគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដែ�លជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មាានបន្ទូូ�ល និិងអំំពើ�ើរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដោ�ោយចិិត្តតព្រ�មស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ នោះ�ះ�អ្ននក
ប្រា�ាកដជាានឹឹងទទួួលបាានព្រះ�ះពរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សស
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានពរឲ្យយ

និិងទទួួលបាានកាារសន្យាារបស់់ទ្រ�ង់់។

បើ�ើសិិនជាា

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះអ្ននកមិិនអនុុវត្តតទេ� នៅ�ៅពេ�លកាារល្បបងលកើ�ើតមាានដល់់អ្ននកនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃណាាមួួយ នោះ�ះ�
អ្ននកនឹឹងមិិនមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ ឬចិិត្តតដែ�លស្រ�ឡាាញ់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�កាារ
ល្បបងលនឹឹងក្លាា�យជាាសេ�ចក្ដីី�ល្បួួ�ង។ អ្ននកនឹឹងធ្លាា�ក់់ចូូលក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ល្បួួ�ងរបស់់សាាតាំំ�ង
ហើ�ើយនឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វគេ�ចចេ�ញបាានឡើ�ើយ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាអាាចឈរយ៉ាា�ង
រឹឹងមាំំ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារល្បបងលតូូចមួួយកើ�ើតមាានដល់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយចៀ�ៀសមិិនរួួច
អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�បាានទៀ�ៀតទេ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារល្បបងលដ៏៏សម្បើ�ើ�មមួួយ
កើ�ើតមាានដល់់អ្ននកនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃណាាមួួយ។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនបញ្ឆោ�ោ�តខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយគិិតថាា
ពួួកគេ�ជិិតបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ។ បើ�ើសិិនជាាអ្ននកមិិនចូូលឲ្យយជ្រៅ��ៅជាាងនេះ�ះ
នៅ�ៅពេ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�ឥតខ្វវល់់ខ្វាា�យ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងស្ថិិ�តក្នុុ�ងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លល្បបងលធំំដុំំ�ជាាងនេះ�ះទេ� ហើ�ើយអ្វីី�គ្រ�ប់់
យ៉ាា�ងហាាក់់ដូូចជាាមិិនអីីនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ល្បបងលអ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹង
ឃើ�ើញថាា អ្ននកមាានកាារខ្វះះ�ខាាតច្រើ�ើ�នណាាស់់ កម្ពពស់់របស់់អ្ននកតូូចណាាស់់ ហើ�ើយអ្ននក
គ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារល្បបងលដ៏៏ធំំបាានឡើ�ើយ។ បើ�ើសិិនជាាអ្ននកនៅ�ៅតែ�
បែ�បនេះ�ះ និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងសភាាពនិិចល នោះ�ះ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារល្បបងលមកដល់់ អ្ននកនឹឹង
ដួួល។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ឧស្សាាហ៍៍មើ�ើលទៅ�ៅកម្ពពស់់របស់់អ្ននកថាាតើ�ើវាាតូូចប៉ុុ�នណាា មាានតែ�
វិិធីីនេះ�ះទេ�ទើ�ើបធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករីីកចម្រើ�ើ�នបាាន។ បើ�ើសិិនជាាទាាល់់តែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងពេ�លល្បបងល
ទើ�ើបអ្ននកឃើ�ើញថាា កម្ពពស់់របស់់អ្ននកតូូចទាាបខ្លាំំ��ង អំំណាាចចិិត្តតរបស់់អ្ននកខ្សោ�ោ�យណាាស់់
កាារពិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននកតិិចណាាស់់ ហើ�ើយឃើ�ើញថាា អ្ននកគ្មាា�នលក្ខណៈ
ខ ៈគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់សម្រា�ាប់
់
់
ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ បើ�ើសិិនជាាដល់់ពេ�លនោះ�ះ�ទើ�ើបអ្ននកដឹឹងរឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះ នោះ�ះ�វាា
នឹឹងយឺឺតពេ�លហើ�ើយ។
បើ�ើសិិនជាាអ្ននក មិិនដឹឹងពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងដួួលដោ�ោយ
330

មាានតែ�កាារស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទើ�ើបជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ

ចៀ�ៀសមិិនរួួចក្នុុ�ងពេ�លល្បបងល ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននកមិិនដឹឹងពីីវិិធីីដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយ
មនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងមធ្យោ�ោ�បាាយ ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លកាារល្បបងលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មកដល់់អ្ននក

ហើ�ើយពួួកវាាមិិនត្រូ�ូវនឹឹង

សញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�បាានទេ�។ សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ពិិតប្រា�ាកដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាានិិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនិិស្ស័័�យ
ទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់ត្រូ�
់ វូ បាានបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សស តើ�ើកាារនេះ�ះនាំំ�យកអ្វីី�ខ្លះះ�ដល់់សាាច់់ឈាាម
របស់់អ្ននក? នៅ�ៅពេ�លដែ�លនិិស្ស័័�យសុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញដល់់
មនុុស្សស សាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ�នឹឹងរងកាារឈឺឺចាាប់់ខ្លាំំ��ង ដោ�ោយចៀ�ៀសមិិនរួួចឡើ�ើយ។
បើ�ើសិិនជាាអ្ននកមិិនរងកាារឈឺឺចាាប់់នេះ�ះទេ� នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏នឹឹងមិិនអាាចបូូជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតប្រា�ាកដថ្វាា�យ
ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ។ បើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ទ្រ�ង់់ប្រា�ាកដជាា
នឹឹងបង្ហាា�ញនូូវនិិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ដល់់អ្ននកមិិនខាានឡើ�ើយ។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�ល
បង្កើ�ើ�តរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនដែ�លបង្ហាា�ញពីីនិិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់
របស់់ទ្រ�ង់់ដល់់មនុុស្សសទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងអំំឡុុងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ ទ្រ�ង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយដឹឹង
អំំពីីនិិស្ស័័�យទាំំ�ងនេះ�ះដល់់ក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស និិងកំំណត់់ទុុកជាាមុុន
ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍

ទ្រ�ង់់លាាតត្រ�ដាាងនិិស្ស័័�យ

របស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លតាាមរយៈៈនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមបាានពេ�ញខ្នាា�ត។ នេះ�ះហើ�ើយ
ជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតប្រា�ាកដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស។ កាារពិិសោ�ោធសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតប្រា�ាកដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាាមទាារឲ្យយមនុុស្សសបង់់ថ្លៃ�ៃខ្ពពស់់ ហើ�ើយស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�
នឹឹងកាារឈឺឺចាាប់់ដ៏៏សែ�នខ្លាំំ��ង។ មាានតែ�បន្ទាា�ប់់ពីីនេះ�ះទេ� ទើ�ើបពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទទួួលយក និិងអាាចថ្វាា�យសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតប្រា�ាកដរបស់់ពួួកគេ�ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
វិិញ ហើ�ើយមាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ�ទើ�ើបសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បើ�ើសិិនជាា
មនុុស្សសចង់់ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយបើ�ើសិិនជាាពួួកគេ�ចង់់ធ្វើ�ើ�តាាម
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងថ្វាា�យសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិតប្រា
ិ �ាកដយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ
331

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ពិិសោ�ោធនូវូ កាាររងទុុក្ខខ្លាំំ��
ខ ង និិងទាារុុណកម្មមយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន
ពីីស្ថាា�នភាាពរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�រងកាារឈឺឺចាាប់់ដែ�លអាាក្រ�ក់់ជាាងកាារស្លាា�ប់់ទៅ�ៅទៀ�ៀត។
នៅ�ៅទីីបំំផុុត ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបាានបង្ខំំ�ឲ្យយថ្វាា�យចិិត្តតពិិតប្រា�ាកដជូូនដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ។
មិិនថាាអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ ឬអត់់នោះ�ះ�ទេ� វាានឹឹងត្រូ�ូវបាានបើ�ើកឲ្យយដឹឹង
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារលំំបាាក និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ញែ�កសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
របស់់មនុុស្សសជាាបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយកាារនេះ�ះក៏៏សម្រេ�េចបាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លដែ�លមាានកាារ
លំំបាាក និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

កាារជជែ�កដោ�ោយសង្ខេ�េបអំំពីី

«រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��បាានមកដល់់ហើ�យ
ើ »
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�គិតអ្វី
ិ ី�ខ្លះះ�អំំពីនិ
ី មិ
ិ ត្តត
ិ នៃ�រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��? មនុុស្សសខ្លះះ�គិិតពីវាី ាខ្លាំំ��ងណាាស់់
ហើ�ើយពួួកគេ�និិយាាយថាា «រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នឹឹងគង់់វង្សសមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដូូច្នេះ�ះ�
បើ�ើសមាាជិិកចាាស់់ៗ របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដែ�លមិិនទាាន់់រៀ�ៀបកាារ តើ�ើពួួកគេ�ត្រូ�ូវរៀ�ៀបកាារឬ?
គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ��មិិនមាានប្រា�ាក់់ តើ�ើខ្ញុំំ��គួួរចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មរកប្រា�ាក់់ឬ? ...» អ្វីី�ទៅ�ៅជាារាាជ្យយមួួយពាាន់់
ឆ្នាំំ��? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងឬទេ�? មនុុស្សសមាានភាាពឆោ�ោតល្ងងង់់ ហើ�ើយរងនូូវកាារឈឺឺចាាប់់យ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ង។ កាារពិិតទៅ�ៅ រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� មិិនទាាន់់បាានមកដល់់ជាាផ្លូូ�វកាារនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។
អំំឡុុងពេ�លនៃ�ដំំណាាក់់កាាលដែ�លប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ រាាជ្យយមួួយពាាន់់
ឆ្នាំំ�� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកូូនបក្សីី�ទើ�ើបរៀ�ៀនហើ�ើរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយនៅ�ៅវេេលាាដែ�លរាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��
ត្រូ�ូវបាានប្រ�កាាសដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ ពីីមុន
ុ
មក មាានកាារលើ�ើកឡើ�ង
ើ ថាា មនុុស្សសនឹឹងបាានដូូចជាាពួួកបរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ ធ ហើ�ើយឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�ក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកស៊ីី�នីីម។ ទាាល់់តែ�ពេ�លដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ (ពេ�លដែ�ល
ពួួកគេ�បាានក្លាា�យជាាពួួកបរិិសុុទ្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រ�កាាសដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់) ទើ�ើបរាាជ្យយ
មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��មកដល់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
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កាារជជែ�កដោ�ោយសង្ខេ�េបអំំពីី «រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��បាានមកដល់់ហើ�ើយ»

ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�បាានបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយកាាលណាាពួួកគេ�បាានបរិិសុុទ្ធធប៉ុុ�នណាា នោះ�ះ�ពួួកគេ�
ក៏៏ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�រ។ ពេ�លភាាពមិិន
បរិិសុុទ្ធធ កាារបះះបោ�ោរ កាារប្រ�ឆាំំ�ង និិងរឿ�ឿងនាានាាខាាងសាាច់់ឈាាមក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ត្រូ�ូវបាានបណ្ដេ�េញចេ�ញអស់់ទៅ�ៅ ពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបរិិសុុទ្ធធហើ�ើយ នោះ�ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ (ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាា
ពួួកបរិិសុុទ្ធធ) នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយអ្ននកបាានបរិិសុុទ្ធធ និិងក្លាា�យជាាមនុុស្សស
បរិិសុុទ្ធធម្នាា�ក់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងបាានឋិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងរាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��។ ឥឡូូវនេះ�ះ ជាាយុុគសម័័យ
នៃ�នគរព្រះ�ះ។ ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� មនុុស្សសនឹឹងអាាស្រ័�័យលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�មាានជីីវិិតរស់់នៅ�ៅ ហើ�ើយសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់នឹឹងមកនៅ�ៅក្រោ��ោម
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងចូូលមកអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� មនុុស្សសខ្លះះ�នឹឹងទូូរស័័ព្ទទ ខ្លះះ�នឹឹងផ្ញើ�ើ�ទូូរសាារ... ពួួកគេ�នឹឹង
ប្រើ�ើ�មធ្យោ�ោ�បាាយគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ងដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏អ៊ីី�ចឹឹងដែ�រ នឹឹងមកក្រោ��ោមបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ជាាអ្វីី�
ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង បន្ទាា�ប់់ពីីមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ នៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ បន្សុុ�ទ្ធធ បំំភ្លឺឺ� និិងបង្ហាា�ញផ្លូូ�វតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
នេះ�ះជាាយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ ជាាដំំណាាក់់កាាលនៃ�មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយ
បរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយវាាមិិនជាាប់់ទាាក់់ទងនឹឹងសម័័យរាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��ទេ�។ កំំឡុុងពេ�លនៃ�រាាជ្យយ
មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍រួួចជាាស្រេ��ច ហើ�ើយនិិស្ស័័�យ
ពុុករលួួយនាានាានៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធ។ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងបង្ហាា�ញផ្លូូ�វមនុុស្សសមួួយជំំហាានម្ដដងៗ ហើ�ើយនឹឹងបើ�ើកឲ្យយ
ឃើ�ើញនូូវអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពីីគ្រា�ានៃ�កាារបង្កកបង្កើ�ើ�តរហូូតមកដល់់
សព្វវថ្ងៃ�ៃ

ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងឡាាយរបស់់ទ្រ�ង់់

នឹឹងប្រា�ាប់់មនុុស្សសពីីកិិច្ចចកាាររបស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់សម័័យនិិងរៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញផ្លូូ�វមនុុស្សស ពីី
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយនឹឹងប្រា�ាប់់ពួួកគេ�ពីីថាាមវន្តតនៃ�ពិិភព
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ខាាងឯវិិញ្ញាា�ណ។ ទាាល់់តែ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបវាានឹឹងក្លាា�យជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លពិិតៗ
ឥឡូូវនេះ�ះវាាត្រឹ�ឹមតែ�ឋិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងសភាាពជាាកូូនបក្សីី�ទើ�ើបរៀ�ៀនហើ�ើរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បើ�ើមនុុស្សសមិិន
ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងបរិិសុុទ្ធធទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វអាាចរស់់នៅ�ៅបាាន
មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីដែ�រ ហើ�ើយសាាច់់ឈាាមពួួកគេ�នឹឹងរលួួយទៅ�ៅដោ�ោយជៀ�ៀសមិិន
ផុុត តែ�បើ�ើមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធផ្នែ�ែកខាាងក្នុុ�ង ហើ�ើយពួួកគេ�លែ�ងជាារបស់់សាាតាំំ�ង និិង
របស់់សាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងបន្តតរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
នេះ�ះ អ្ននកនៅ�ៅតែ�ឆោ�ោតល្ងងង់់ ហើ�ើយរឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជួប
ួ នោះ�ះ�គឺឺកាារស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ពីីទ្រ�ង់់ នៅ�ៅរាាល់់ថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននករស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនោះ�ះ�។
«រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��បាានមកដល់់ហើ�ើយ» គឺឺជាាទំំនាាយមួួយ ហើ�ើយវាាស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�ៅ
នឹឹងកាារទាាយទុុកជាាមុុនរបស់់ហោ�ោរាា ជាាកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាាយទុុកមុុនពីីអ្វីី�ដែ�ល
នឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងនាាពេ�លអនាាគត។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាានាា ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លក្នុុ�ង
ពេ�លអនាាគត និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាានាាដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លនៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនដូូចគ្នាា�ទេ�៖
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងពេ�លអនាាគត នឹឹងបង្ហាា�ញផ្លូូ�វពីីយុុគសម័័យនោះ�ះ� ខណៈៈដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
នាានាាដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លនៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ បន្សុុ�ទ្ធធពួួកគេ�
និិងប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងនឹឹងពួួកគេ�។ យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងពេ�លអនាាគត មាាន
ភាាពខុុសគ្នាា�នឹឹងយុុគសម័័យព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ង
អស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (មិិនថាាតាាមវិិធីីណាាដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លនោះ�ះ�ទេ�) គឺឺសុុទ្ធធតែ�
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធនូូវអ្វីី�ដែ�លកខ្វវក់់ក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�បាានបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�បាានសុុចរិិត នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅពេ�លអនាាគត ជាារឿ�ឿងពីីរ
ផ្សេ�េងគ្នាា�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ
ហ្វឹឹ�កហាាត់់ទាំំ�ងឡាាយ ដើ�ើម្បីី�នាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់គន្លលងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវក្នុុ�ងរឿ�ឿងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដើ�ើម្បីី�
បណ្ដេ�េញនូូវអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លមិិនបរិិសុុទ្ធធក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ�។ នេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�
ក្នុុ�ងសម័័យនេះ�ះ។ ទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តមូូលដ្ឋាា�នមួួយនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងមនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូប
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កាារជជែ�កដោ�ោយសង្ខេ�េបអំំពីី «រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��បាានមកដល់់ហើ�ើយ»

ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់ក្លា
់ ា�យជាាជីីវិត
ិ នៃ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូប
ូ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�បំំភ្លឺឺ�និង
ិ បង្ហាា�ញផ្លូូ�វពីីខាាងក្នុុ�ងដល់់ពួកគេ
ួ �ជាាប់់ជាានិិច្ចច។ ហើ�ើយពេ�លដែ�លពួួកគេ�
មិិនខ្វាា�យខ្វវល់់នឹឹងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹង

នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ស្ដីី�បន្ទោ�ោ�ស និិងប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅពួួកគេ�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាានាា
នៅ�ៅពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គួួរតែ�ជាាជីីវិត
ិ របស់់មនុុស្សស ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ផ្ដដល់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នូវូ អ្វីីៗ
�
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវកាារ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកខ្វះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�ន ត្រូ�ូវបាានផ្ដដល់់មក
ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ទទួួលបាានកាារបំំភ្លឺឺ�ដោ�ោយ
កាារហូូប និិងផឹឹកបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាានាាក្នុុ�ងពេ�លអនាាគត បង្ហាា�ញផ្លូូ�វដល់់
មនុុស្សសទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោកនេះ�ះ ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃ ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាាននិិយាាយឡើ�ើង
តែ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយពួួកវាាមិិនតំំណាាងឲ្យយពាាក្យយទាំំ�ងឡាាយ ដែ�លត្រូ�ូវ
បាាននិិយាាយទៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោកនោះ�ះ�ទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់
សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល នៅ�ៅពេ�លដែ�លរាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��មកដល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចូូរដឹឹងថាា
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាានបន្ទូូ�លក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញតម្រូ�ូវកាាររបស់់មនុុស្សស មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកដឹឹងពីីរឿ�ឿងអាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងនាានាា
ឬពីីកាារអស្ចាា�រ្យយនាានាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ�។ កាារដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លតាាមរយៈៈ
មធ្យោ�ោ�បាាយជាាច្រើ�ើ�ននោះ�ះ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ផ្គគត់់ផ្គគង់់តាាមតម្រូ�ូវកាាររបស់់មនុុស្សស។ សម័័យរាាជ្យយ
មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� មិិនទាាន់់មកដល់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ� (រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� ដែ�លត្រូ�ូវបាាននិិយាាយ
មកនេះ�ះ ជាាថ្ងៃ�ៃនៃ�សិិរីល្អ
ី រអ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់)់ ។ បន្ទាា�ប់់ពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ក្នុុ�ងស្រុ�ុក
យូូដាាត្រូ�វូ បាានបញ្ចចប់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានផ្លា
់
ា�ស់ប្ដូូ
់ រ� កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ម
់ កកាាន់់ចិនដី
ិ គោ�ោកវិ
ី
ញ
ិ
ហើ�ើយបាានបង្កើ�ើ�តផែ�នកាារមួួយទៀ�ៀត។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារមួួយផ្នែ�ែកទៀ�ៀតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា� ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយប្រើ�ើ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាានាាដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទទួួលរងនូូវកាារឈឺឺចាាប់់
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ក៏៏ដូូចជាាទទួួលបាាននូូវព្រះ�ះគុុណយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កិិច្ចចកាារនេះ�ះ នឹឹងបង្កើ�ើ�តនូូវអ្ននកមាានជ័័យជម្នះះ�មួួយក្រុ�ុមនេះ�ះ ពួួកគេ�នឹឹងមាានលទ្ធធភាាពធ្វើ�ើ�
ទីីបន្ទាា�ល់់ពីីសកម្មមភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ ពួួកគេ�នឹឹងមាានលទ្ធធភាាពរស់់នៅ�ៅតាាមភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង
ហើ�ើយតាាមកាារពិិតទៅ�ៅ ពួួកគេ�នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ ហើ�ើយមាានភក្ដីី�ភាាព
ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់រហូូតដល់ស្លា
់ ា�ប់់ ហើ�ើយតាាមរយៈៈវិិធីនេះ�ះ
ី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ ទទួួលបាានសិរីិ ល្អ
ី ។
អ
ពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ លបាានសិ
ួ
រីិ ល្អ
ី អ ដែ�លមាានន័័យថាា ពេ�លទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសមួួយ
ក្រុ�ុមនេះ�ះបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ រួ៍ ចហើ�ើ
ួ
យ នោះ�ះ�នឹឹងដល់់យុគសម័
ុ
យ
័ រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��ហើ�ើយ។
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីអស់់រយៈៈពេ�លសាាមសិិបបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ� ទ្រ�ង់់បាាន
យាាងមកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ទទួួលនូូវសិិរីីល្អអមួួយចំំណែ�ករបស់់ទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់មក
ជាាសាាច់់ឈាាម ទ្រ�ង់់អាាចបន្ទាា�បព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់ និិងលាាក់់កំំបាំំ�ង ហើ�ើយអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នឹឹង
កាាររងទុុក្ខខយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ បើ�ើទោះ�ះ�ជាាទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�អត់់ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារ
សើ�ើចចំំអក និិងកាារប្រ�មាាថទាំំ�ងឡាាយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានអត់់ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារឈឺឺចាាប់់យ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ងក្លាា�ក្នុុ�ងកាារដែ�លត្រូ�ូវគេ�ដំំដោ�ោយដែ�កគោ�ោលភ្ជាា�ប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ បន្ទាា�ប់់ពីីដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ បើ�ើទោះ�ះ�ជាា
មនុុស្សសបាានឃើ�ើញថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានទទួួលនូូវសិិរីីល្អអដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ទ្រ�ង់់ រឿ�ឿងនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាសិិរីីល្អអទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� វាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសិិរីីល្អអមួួយចំំណែ�ករបស់់ទ្រ�ង់់
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានទទួួលពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បើ�ើទោះ�ះ�ជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នឹឹង
កាារលំំបាាកទាំំ�ងឡាាយ អាាចបន្ទាា�បព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់ និិងអាាចត្រូ�ូវបាានលាាក់់កំំបាំំ�ង អាាចត្រូ�ូវ
បាានគេ�ឆ្កាា�ងដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលបាានត្រឹ�ឹមសិិរីីល្អអមួួយផ្នែ�ែករបស់់
ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានទទួួលនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅមាានសិិរីល្អ
ី មួ
អ យ
ួ ផ្នែ�ែកផ្សេ�េងទៀ�ៀតគឺឺ៖ កាារយាាងមកផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារ
ជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ អំំឡុុងដំំណាាក់់កាាលនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងអធិិធម្មមជាាតិិមួួយចំំនួួន តែ�ដំំណាាក់់កាាលនៃ�
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ� មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�តែ�សម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយនោះ�ះ�ទេ�។ ជាាបឋម គឺឺ
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កាារជជែ�កដោ�ោយសង្ខេ�េបអំំពីី «រាាជ្យយមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��បាានមកដល់់ហើ�ើយ»

ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអាាចរងទុុក្ខខ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានឆ្កាា�ងដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�ល
បង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអាាចរងនូូវកាារឈឺឺចាាប់់យ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ព្រោះ��ះ�ទ្រ�ង់់បាានស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបង្ហាា�ញថាា បើ�ើទោះ�ះ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបោះ�ះ�បង់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�
ស្ម័័�គ្រ�លះះបង់់ព្រះ�ះជន្មមរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។
បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវបាានដំំនឹឹងដែ�កគោ�ោលភ្ជាា�ប់់ឈើ�ើឆ្កាា�ង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏បាានទទួួលសិិរីីល្អអ
ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខសាាតាំំ�ង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹង ហើ�ើយក៏៏
មិិ នបាានឃើ�ើ ញ ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានត្រ�លប់់ ជាាសាាច់់ ឈាាមក្នុុ� ង ប្រ�ទេ�សចិិ នដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទទួួលសិិរីីល្អអ
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ននៃ�កាារយកឈ្នះះ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ� ពេ�លនោះ�ះ�ដំំណាាក់់កាាលនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះ បាានជោ�ោគជ័័យហើ�ើយ ហើ�ើយនេះ�ះជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�សិិរីីល្អអ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មើ�ើលឃើ�ើញត្រឹ�ឹមរឿ�ឿងនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនទាាន់់
ថ្វាា�យដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកទាំំ�ងស្រុ�ុងទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនទាាន់់បាាន
ឃើ�ើញទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវសិិរីីល្អអនេះ�ះ អ្ននកត្រឹ�ឹមមើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយកឈ្នះះ�
ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឃើ�ើញថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចចាាកចេ�ញពីីទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនឹឹង
ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រហូូតដល់់ចុុងបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកនឹឹងមិិនផ្លាា�ស់់
ប្ដូូ�រ ហើ�ើយមើ�ើលឃើ�ើញថាា នេះ�ះជាាសិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�។ តើ�ើអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញ
សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្វីី�ខ្លះះ�? គឺឺក្នុុ�ងឥទ្ធិិ�ពលនាានាានៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ង
ខ្លួួ�នមនុុស្សស។ មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ពួួកគេ�
មាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតពួួកគេ� ហើ�ើយមិិនចង់់ចាាកចេ�ញពីីទ្រ�ង់់ទេ� ហើ�ើយនេះ�ះជាា
សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពេ�លភាាពរឹឹងមាំំ� នៃ�បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�នាានាា
កើ�ើតមាានឡើ�ើង ហើ�ើយពួួកគេ�អាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចេ�ញពីីដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ� ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដែ�ល
គ្មាា�នអ្វីី�ប្រៀ��ៀបបាាននៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ពេ�លពួួកគេ�បាានឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់មាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាច និិងថាាទ្រ�ង់់អាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងដែ�ល
ត្រូ�ូវគេ�បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិនដីីគោ�ោក បើ�ើទោះ�ះ�ជាាមនុុស្សសមាានភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យ
ពេ�លដួួងចិិត្តតពួួកគេ�ឳនក្រា�ាប ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ព្រ�ម
ទទួួលព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�ជាាពួួកគេ�ទន់់ខ្សោ�ោ�យ និិងគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ
ស័័ក្តិិ�សម ពេ�លពួួកគេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយមាានតម្លៃ�ៃស័័ក្តិិ�សមនឹឹងកាារថែ�រក្សាារបស់់ពួួកគេ� នោះ�ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះគឺឺជាា
សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ។ ពេ�លថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�មកដល់់ ជាាពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយអាាចចុះះ�ចូូលនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
អាាចស្ដាា�ប់់តាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង

និិងដាាក់់នូូវជោ�ោគវាាសនាារបស់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅក្នុុ�ង

ព្រះ�ះហស្ដដនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ផ្នែ�ែកទីីពីីរនៃ�សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងត្រូ�ូវទទួួលបាាន
មកយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ។ អាាចនិិយាាយបាានថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង
បាានបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងទឹឹកដីីចិិនដីីគោ�ោកនឹឹងដល់់ទីីបញ្ចចប់់។
ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ពេ�លអស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុន និិងត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍រួួចហើ�ើយ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបាានទទួួល
សិិរីីល្អអ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់បាាននាំំ�មកនូូវផ្នែ�ែកទីីពីីរនៃ�សិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់
មកកាាន់់ប៉ែ�ែកខាាងកើ�ើត

ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមិិនអាាចឲ្យយគេ�មើ�ើលឃើ�ើញដោ�ោយភ្នែ�ែកទទេ�បាានទេ�។

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាាននាំំ�យកកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មកប៉ែ�ែកខាាងកើ�ើត៖ ទ្រ�ង់់បាានមកដល់់
ខាាងកើ�ើតរួួចហើ�ើយ ហើ�ើយនេះ�ះជាាសិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ បើ�ើទោះ�ះ�ជាា
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ិ
បាានបញ្ចចប់
់
ក្ដីី�
់ ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានសម្រេ
់
�េចព្រះ�ះហឫទ័័យថាា
នឹឹងធ្វើ�វាើ� ា នោះ�ះ�វាានឹឹងប្រា�ាកដជាាបាានសម្រេ�េច។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានសម្រេ
់
�េចព្រះ�ះហឫទ័័យថាា
ទ្រ�ង់់នឹឹងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានតាំំ�ងចិិត្តតនឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
បាានពេ�ញខ្នាា�ត។ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់មិិនឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅណាារួួចទេ� គឺឺទ្រ�ង់់បាានយកឈ្នះះ�
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់ំំ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

ដួួងចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា�រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវបន្តតដំំណើ�ើរទៅ�ៅមុុខ មិិនថាាអ្ននកចង់់ ឬ
អត់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�រួួចហើ�ើយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក៏៏ទទួួលបាានសិិរីីល្អអ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនទាាន់់ទទួួលបាានសិិរីីល្អអពេ�ញលេ�ញ
នៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅឡើ�ើយ។
បើ�ើទោះ�ះ�ជាាដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកបាានត្រ�ឡប់់រកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅមាានភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យ
ជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននកដែ�រ ហើ�ើយអ្ននកមិិនមាានលទ្ធធភាាពធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យទេ� អ្ននកមិិនអាាចនឹឹកចាំំ�ពីបំ
ី ណ
ំ ងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
អ្ននកនៅ�ៅមាានរឿ�ឿងអវិិជ្ជជមាានជាាច្រើ�ើ�នដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវជម្រុះ�ះ�ចេ�ញពីីខ្លួួ�ន ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវ
ឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងល និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបនិិស្ស័័�យ
ជីីវិិតរបស់់អ្ននកអាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ហើ�ើយអ្ននកអាាចនឹឹងត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកឈ្នះះ�។

មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
��
ះ
ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់ំំ�អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់បា
់ ាន

វាាជាាកាារចាាត់់តាំំ�ងរបស់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងត្រូ�ូវទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�ោយផែ�នដីីក្នុុ�ងកាារជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ក្នុុ�ងអំំឡុុងសម័័យដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសកំំពុុងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ គឺឺ
ពេ�លវេេលាាដ៏៏ល្អអជាាពិិសេ�សក្នុុ�ងកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

កាារផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះ

ជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លអាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានដោ�ោយកាារកសាាងមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ� នៃ�កាារ
ស្វែ�ែងយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ពីីបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�វូ មាានចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ខ្លះះ�ៗអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់។
់
ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះ គឺឺជាានិិមិិត្តតដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�
មាាន។ វាាគឺឺជាាមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បើ�ើសិិនគ្មាា�ន
ចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះទេ� ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមាានដោ�ោយស្រ�ពេ�ច
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្រ�ពិិល នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមទ្រឹ�ឹស្ដីី�ទទេ�សូូន្យយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីវាាជាាកាារតាំំ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ពិិតមែ�ន ក៏៏ពួួកគេ�នឹឹងមិិនទទួួលបាានអ្វីី�សោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនទទួួលបាានអ្វីី�សោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងអូូរនេះ�ះ គឺឺជាាអ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវ
ផាាត់់ចោ�ោល ពោ�ោលគឺឺពួកគេ
ួ �គឺឺជាាមនុុស្សសកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចច។ មិិនថាាឯងមាានបទពិិសោ�ោធនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់កាាលណាាមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ�ទេ� អ្ននកគប្បីី�មាាននិិមិត្តតដ៏
ិ អស្ចា
៏
ា�រ្យយ
មួួយអមមកជាាមួួយ។ បើ�ើពុំំ�ដូូចនេះ�ះទេ� អ្ននកមុុខជាានឹឹងជួួបកាារលំំបាាកក្នុុ�ងកាារទទួួលយក
ជំំហាាននីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�នេះ�ះ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ លើ�ើសពីីសមត្ថថភាាព
របស់់មនុុស្សសដែ�លអាាចនឹឹងស្រ�មៃ�ដល់់ ហើ�ើយនៅ�ៅក្រៅ��ៅព្រំ�ំដែ�ននៃ�កាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់គេ�។
ដូូច្នេះ�ះ� បើ�ើគ្មាា�នអ្ននកគង្វាា�លដើ�ើម្បីី�មើ�ើលថែ�មនុុស្សស បើ�ើគ្មាា�នអ្ននកគង្វាា�លចូលរួ
ូ ម
ួ ក្នុុ�ងកាារប្រ�កប
អំំពីីនិិមិិត្តតទេ� មនុុស្សសមិិនអាាចទទួួលបាានកិិច្ចចកាារថ្មីី�នេះ�ះឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសពុំំ�អាាច
ទទួួលបាាននិិមិិត្តតទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិនអាាចទទួួលបាានកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�
មនុុស្សសនឹឹងមិិនអាាចយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ដូូចនេះ�ះ ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងក្លាា�យជាាគ្មាា�នបាានកាារអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់។ នៅ�ៅមុុន
ពេ�លមនុុស្សសអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

គេ�ត្រូ�ូវស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សិិន ពោ�ោលគឺឺគេ�ត្រូ�ូវយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានសុ
់
ក្រិ�
ុ តល្អ
ិ
អ និិង
ស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីីដែ� �លអ្ននកស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�
ពិិតគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�ូវមាាន ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាដំំណើ�ើរកាារដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ព្យាាយាាមចង់់ស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ ឆ្លលងកាាត់់ផងដែ�រ។ ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គឺឺជាាដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូចនេះ�ះកាារ
ស្គាា�ល់់និិមិិត្តត មិិនគ្រា�ាន់់តែ� សំំដៅ�ៅលើ�ើកាារស្គាា�ល់់សភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏រាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិង
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផងដែ�រ។ មនុុស្សសស្វែ�ែងយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់ំំ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ស្គាា�ល់់ពីីនិិស្ស័័�យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្គាា�ល់់ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានរណាាតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាជំំហាានដំំបូូងក្នុុ�ងកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដំំណើ�ើរកាារនៃ�
កាារវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខ ដោ�ោយចាាប់់ពីីជំំនឿ�ឿដំំបូូងលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រហូូតដល់់ជំំនឿ�ឿដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ
លើ�ើទ្រ�ង់់ គឺឺជាាដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារឆ្លលងកាាត់់បទ
ពិិសោ�ោធ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដើ�ើម្បីី�គ្រា�ាន់់តែ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�ពុំំ�
មាានសេ�ចក្តីី�ពិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ

ហើ�ើយសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក

មិិនអាាចក្លាា�យជាាបរិិសុុទ្ធធបាានឡើ�ើយ និិងគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវឆ្ងងល់់អំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។
ក្នុុ� ង អំំ ឡុុ ងពេ�លដែ�លមនុុ ស្សសឆ្លលងកាាត់់ បទពិិ សោ�ោធក្នុុ� ង កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់បន្តិិ�ចម្ដដ
់
ងៗ នោះ�ះ�និិស្ស័័�យរបស់់គេ�នឹឹងត្រូ�ូវផ្លាា�ស់ប្រែ់ �ែបន្តិិ�ច
ម្ដដងៗ ហើ�ើយជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�នឹឹងកាាន់់តែ�ពិិតឡើ�ើងៗ។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
មនុុស្សសសម្រេ�េចបាាននូូវជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គេ�នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ ល
ួ យក
ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ មូូលហេ�តុុដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចំំណាាយពេ�លយ៉ាា�ងយូូរដើ�ើម្បីី�ត្រ�លប់់ជាា
សាាច់់ឈាាមជាាលើ�ើកទីីពីីរដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សស
អាាចស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ និិងអាាចឃើ�ើញទ្រ�ង់់បាាន។ កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់[ក] គឺឺជាាលទ្ធធផល
ចុុងក្រោ��ោយដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េចឲ្យយបាាននៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាគឺឺជាា
លក្ខខខណ្ឌឌចុុងក្រោ��ោយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសលោ�ោក។ មូូលហេ�តុុដែ�ល
ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ចុុងក្រោ��ោយរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យទីីបំផុ
ំ ត
ុ មនុុស្សសអាាចត្រ�ឡប់់មករកទ្រ�ង់់វិញ
ិ ដោ�ោយពេ�ញលេ�ញ។ មនុុស្សសអាាចមក
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់វិ់ ញ
ិ បាានដោ�ោយសាារកាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ស្រ�ឡាាញ់់

លេ�ខយោ�ោង៖

ក. អត្ថថបទដើ�ើមសរសេ�រថាា «កិិច្ចចកាារនៃ�កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់»។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន គេ�ត្រូ�ូវស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មិិនថាាគេ�ស្វែ�ែងរកដោ�ោយបែ�បណាា ឬគេ�
ស្វែ�ែងរកចង់់បាានអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ� គេ�ត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េចបាាននូូវចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
មាានតែ�របៀ�ៀបនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។
មាានតែ�កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចឲ្យយមនុុស្សសមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿពិិត
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានតែ�កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចឲ្យយគេ�គោ�ោរព
កោ�ោតខ្លាា�ច និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ។ អស់់អ្ននកដែ�លពុំំ�ស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយពិិត
ប្រា�ាកដបាានឡើ�ើយ។ កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រួួមបញ្ចូូ�លនូូវកាារស្គាា�ល់់និិស្ស័័�យរបស់់
ទ្រ�ង់់ កាារយល់់ដឹឹងអំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងកាារស្គាា�ល់់ពីីលក្ខខណៈៈរបស់់
ទ្រ�ង់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មិិនថាានរណាាម្នាា�ក់់ស្គាា�ល់់អំំពីីទិិដ្ឋឋភាាពណាាមួួយនោះ�ះ�ទេ� គឺឺចំំណុុចនីីមួួយៗ
តម្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សសឲ្យយតម្លៃ�ៃខ្ពពស់់ និិងត្រូ�ូវមាានឆន្ទៈៈ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ បើ�ើគ្មាា�នចំំណុុចណាាមួួយ
ទេ� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបន្តតស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់បាានរហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនស្រ�បគ្នាា�ជាាមួួយនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ និិស្ស័័�យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ជាា គឺឺពិិបាាកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកដឹឹងបាានខ្លាំំ��ងណាាស់់
ហើ�ើយអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះមាានបន្ទូូ�ល និិងធ្វើ�ើ� គឺឺមិិនអាាចឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកយល់់បាាន
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសចង់់ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ទ្រ�ង់់បាាន ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសលោ�ោកមិិនទទួួលបាានអ្វីី�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គិិតចាាប់់ពីីកាារបង្កើ�ើ�ត
ពិិភពលោ�ោក រហូូតដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ដែ�ល
មនុុស្សសមិិនអាាចយល់់បាាន ហើ�ើយមនុុស្សសពិិបាាកនឹឹងទទួួលយកបាាន ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានមាានបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសពិិបាាកនឹឹងផ្សះ�ះផ្សាាបាាន។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លបញ្ឈឈប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយសាារមនុុស្សសមាានកាារលំំបាាកខ្លាំំ��ង
នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់បន្តតបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ និិងបន្តតមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយបើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាា «អ្ននកចម្បាំំ�ង» ជាាច្រើ�ើ�ន មិិនអាាចសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារបាាន ក៏៏ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�បន្តត
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដដែ�ល និិងបន្តតជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមហើ�ើយមួួយក្រុ�ុម
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ទៀ�ៀត ដែ�លសុុខចិិត្តតចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយគ្មាា�នពេ�លសម្រា�ាក។
ទ្រ�ង់់គ្មាា�នសេ�ចក្តីី�អាាណិិតអាាសូូរចំំពោះ�ះ� «វីីរៈ�ជន» ដែ�លបាាត់់បង់់អំំណាាចនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយ
ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់យកព្រះ�ះហឫទ័័យទុុកដាាក់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�អស់់អ្ននកដែ�លទទួួលយកកិិច្ចចកាារ និិង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើទ្រ�ង់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ ពីីមួួយ
ជំំហាានទៅ�ៅមួួយជំំហាានទៀ�ៀតរហូូតដល់ទី
់ បញ្ចចប់
ី
់ ដោ�ោយបែ�បណាា? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់
តែ�ងតែ�ជម្រុះ�ះ�ចោ�ោលមនុុស្សសខ្លះះ� និិងជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�ជ្រើ�ើ�សរើើ�សវិិធីីបែ�បនេះ�ះ? គោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចទទួួលយកគេ�បាាន។ គោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�គិិតគូូរដល់់អស់់អ្ននកដែ�លអាាចចុះះ�ចូូលនឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់កំំពុុងធ្វើ�ើ�
ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ និិងមិិនគិិតគូូរដល់់អស់់អ្ននកដែ�លចុះះ�ចូូលនឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លបាាន
ធ្វើ�ើ�រួួចរាាល់់កាាលពីីអតីីតកាាល ដោ�ោយប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បំំពេ�ញ ក្នុុ�ង
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះឡើ�ើយ។ ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ គឺឺជាាមូូលហេ�តុុដែ�លទ្រ�ង់់បាានជម្រុះ�ះ�ចោ�ោល
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់។
ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�មេ�រៀ�ៀនក្នុុ�ងកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានក្នុុ�ងពេ�ល
មួួយថ្ងៃ�ៃឬពីីរថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�ទេ�៖ មនុុស្សសត្រូ�ូវប្រ�មូូលយកបទពិិសោ�ោធ ឆ្លលងកាាត់់ទុុក្ខខវេេទនាា និិង
សម្រេ�េចនូូវកាារចុះះ�ចូូលដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ។ ដំំបូូងបង្អអស់់ ត្រូ�ូវចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីកិិច្ចចកាារ និិង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាជាាកាារចាំំ�បាាច់់ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវយល់់ដឹឹងថាា ចំំណេះ�ះដឹឹង
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវរួួមបញ្ចូូ�លអ្វីី�ខ្លះះ� ថាាតើ�ើត្រូ�ូវទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះដោ�ោយរបៀ�ៀប
ណាា និិងថាាតើ�ើត្រូ�ូវមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកដោ�ោយបែ�ប
ណាា។ នេះ�ះគឺឺអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�មិិនទាាន់់ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចយល់់ពីីកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ង
ពេ�លតែ�មួួយជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចសម្រេ�េចកាារយល់់ដឹឹងអំំពីី
លក្ខខណៈៈទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានក្នុុ�ងពេ�លដ៏៏ខ្លីី�ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងកាារទទួួលបាាន
បទពិិសោ�ោធនេះ�ះ មាានដំំណើ�ើរកាារចាំំ�បាាច់់មួយ
ួ បើ�ើគ្មាា�នដំណើ�ើ
ំ
រកាារនេះ�ះទេ� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
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អាាចស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់បាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាាលណាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ពេ�លនោះ�ះ�មនុុស្សសក៏៏ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
ដែ�រ។ កាាលណាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាាន់់តែ�ខុុសគ្នាា�ពីីសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស
ពេ�លនោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសអំំពីីទ្រ�ង់់ក៏៏កាាន់់តែ�ផ្លាា�ស់់ជាាថ្មីី� និិងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅជាាង
មុុនដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅតែ�ដដែ�លជាារៀ�ៀងរហូូត និិងគ្មាា�ន
កាារប្រែ�ែប្រួ�ួល នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ក៏៏នឹឹងមិិនមាានច្រើ�ើ�នដែ�រ។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�ត្រូ�ូវដឹឹងឲ្យយបាានច្បាាស់់អំំពីីនិិមិិត្តតទាំំ�ងនេះ�ះនៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ពេ�លនៃ�កាារបង្កើ�ើ�ត
និិងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងសម័័យក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់
បាានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងសម័័យព្រះ�ះគុុណ និិងអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ។ ឯងរាាល់់គ្នាា�
ត្រូ�ូវតែ�ស្គាា�ល់់នូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លពេ�ត្រុ�ុស បាានដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ទើ�ើបគាាត់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់បន្តិិ�ចម្ដដងៗអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាាន
ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ។ គាាត់់បាាននិិយាាយថាា៖ «កាារពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើបទពិិសោ�ោធ
មនុុស្សស មិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹងពេ�ញលេ�ញនោះ�ះ�ទេ�។ ត្រូ�ូវមាានអ្វីី�
ថ្មីី�ៗជាាច្រើ�ើ�នចេ�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយយើ�ើងស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់បាាន»។
កាាលពីីដំំបូូងឡើ�ើយ ពេ�ត្រុ�ុសបាានជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បញ្ជូូ�នមក ដូូចជាាសាាវ័័កម្នាា�ក់់ដែ�រ ហើ�ើយគាាត់់មិិនបាានគិិតថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
នោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ពេ�លគាាត់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាាន
មាានបន្ទូូ�លសួួរគាាត់់ថាា៖ «ស៊ីី�ម៉ូូ�ន កូូនយ៉ូូ�ណាាសអើ�ើយ តើ�ើអ្ននកនឹឹងដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��ដែ�រឬទេ�?»
ពេ�ត្រុ�ុសបាានទូូលតបថាា៖ «ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវដើ�ើរតាាមលោ�ោក ដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាានៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌បាាន
បញ្ជូូ�នមក។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវទទួួលស្គាា�ល់់លោ�ោក ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស។ ខ្ញុំំ��
នឹឹងដើ�ើរតាាមលោ�ោក»។ តាាមពាាក្យយសម្ដីី�របស់់គាាត់់ អាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ពេ�ត្រុ�ុសគ្មាា�ន
ចំំណេះ�ះដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ�អំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ គាាត់់ធ្លាា�ប់់មាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្លាា�ប់់ដោះ�ះ�ស្រា�ាយនឹឹងខ្លួួ�នឯង និិងធ្លាា�ប់់រងទុុក្ខខលំំបាាកដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ គាាត់់គ្មា�នចំ
ា
ំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់ពីីដកបទ
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ពិិសោ�ោធមួួយរយៈៈពេ�លមក ពេ�ត្រុ�ុសបាានឃើ�ើញ នូូវទង្វើ�ើ�ជាាច្រើ�ើ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គាាត់់បាានឃើ�ើញពីីសេ�ចក្តីី�គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
គាាត់់បាានឃើ�ើញអំំពីីលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ដូូចគ្នាា�
នេះ�ះដែ�រ គាាត់់ក៏៏បាានឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានបន្ទូូ�ល មិិនធ្លាា�ប់់មាាន
មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់និិយាាយពីីមុុនមកឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបំំពេ�ញ
មិិនធ្លាា�ប់់មាានមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ធ្វើ�ើ�ពីីមុុនមកឡើ�ើយ។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ តាាមរយៈៈបន្ទូូ�ល
និិងសកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ពេ�ត្រុ�ុសបាានមើ�ើលឃើ�ើញនូូវព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន និិងកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមាានលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបទ
ពិិសោ�ោធរបស់់គាាត់់ គាាត់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�បាានស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នគាាត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏បាានយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងលើ�ើគ្រ�ប់់សកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផងដែ�រ ដែ�លតាាមរយៈៈនោះ�ះ�
គាាត់់បាានរកឃើ�ើញនូូវលក្ខខណៈៈថ្មីី�ៗជាាច្រើ�ើ�នដូូចជាា កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងជាាច្រើ�ើ�នអំំពីីព្រះ�ះដ៏៏
ពិិតប្រា�ាកដនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�តាាមរយៈៈព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងឃើ�ើញថាា
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វខុុសពីីមនុុស្សសធម្មមតាាតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងមក និិងសកម្មមភាាព
ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� ក៏៏ដូច
ូ ជាាវិិធីដែី �លទ្រ�ង់់កាារពាារពួួកជំនុំំ�
ំ និិងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានបំពេំ �ញផង
ដែ�រ។ ដូូចនេះ�ះ ពេ�ត្រុ�ុសបាានរៀ�ៀនអំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនូូវមេ�រៀ�ៀនជាាច្រើ�ើ�នដែ�លគាាត់់គប្បីី�ត្រូ�ូវ
រៀ�ៀន ហើ�ើយទម្រាំ�ំ�ដល់់ពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវឆ្កាា�ងទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង គាាត់់បាានទទួួល
នូូវចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតប្រា�ាកដជាាច្រើ�ើ�នអំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ជាាចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លបាានក្លាា�យជាា
មូូលដ្ឋាា�ននៃ�សេ�ចក្តីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ពេ�ញមួួយជីីវិិតរបស់់គាាត់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងអំំពីីកាារ
ជាាប់់ឆ្កាា�ងជើ�ើងឡើ�ើងលើ�ើ ដែ�លគាាត់់បាានទទួួលរងដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់មាានសញ្ញាា�ណខ្លះះ� និិងពុំំ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹងច្បាាស់់លាាស់់
អំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�រពីីដំំបូូងក៏៏ពិិតមែ�ន ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាចំំណែ�កពុុករលួួយ
ដែ�លមិិនអាាចជៀ�ៀសផុុតបាានរបស់់មនុុស្សស។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជិិតចាាកចេ�ញ
ទ្រ�ង់់បាានប្រា�ាប់់ពេ�ត្រុ�ុសថាា កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវចុះះ�មក
បំំពេ�ញ៖ វាាជាាកាារចាំំ�បាាច់់ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលក្នុុ�ងយុុគសម័័យនេះ�ះ ហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធ និិងយុុគសម័័យចាាស់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវឆ្កាា�ងទ្រ�ង់់ទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង។ ទ្រ�ង់់បាាន
យាាងមកដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏នឹឹងដល់់ទីីបញ្ចចប់់ដែ�រ។ ដោ�ោយស្ដាា�ប់់ឮបែ�បនេះ�ះ ពេ�ត្រុ�ុស
កើ�ើតទុុក្ខខសោ�ោកសៅ�ៅ និិងកាាន់់តែ�ដក់់ជាាប់់នឹឹងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង។ នៅ�ៅពេ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវឆ្កាា�ងទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ពេ�ត្រុ�ុសសម្ងំំ�យំំតែ�ម្នាា�ក់់ឯង។ នៅ�ៅមុុនពេ�លនោះ�ះ�
គាាត់់បាានសួួរព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វថាា៖ «ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់! ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ង។
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងទៅ�ៅបាាត់់ តើ�ើយើ�ើងនឹឹងឃើ�ើញទ្រ�ង់់ម្ដដងទៀ�ៀត នៅ�ៅពេ�ល
ណាា?» តើ�ើគ្មាា�នធាាតុុផ្សំំ�នៃ�កាារផិិតក្បបត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លគាាត់់និិយាាយទេ�ឬអីី? តើ�ើ
គ្មាា�នសញ្ញាា�ណណាាមួួយនៅ�ៅលាាយឡំំក្នុុ�ងពាាក្យយសម្ដីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�ឬអីី? នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់
គាាត់់ គាាត់់ដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានក្លាា�យជាាផ្នែ�ែកពេ�ញលេ�ញនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចាាកចេ�ញទៅ�ៅបាាត់់ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនឹឹងសណ្ឋិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង
ខ្លួួ� នគាាត់់ ។

បើ�ើទោះ�ះ�បីី ជាាទ្រ�ង់់នឹឹ ង ត្រូ�ូ វ គេ�ឆ្កាា� ងទៅ�ៅនឹឹ ង ឈើ�ើឆ្កាា� ង

រួួ ចយាា ងឡើ�ើ ង ទៅ�ៅ

ស្ថាា�នសួួគ៌៌ក្ដីី� ក៏៏ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងសណ្ឋិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នគាាត់់ដដែ�ល។
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ពេ�ត្រុ�ុសមាានចំំណេះ�ះដឹឹងខ្លះះ�ៗអំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ៖ គាាត់់ដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បញ្ជូូ�នមក ដឹឹងថាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់
សណ្ឋិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់តែ�ម្ដដង និិងដឹឹងថាា
ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គាាត់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ហើ�ើយដោ�ោយសាារភាាពទន់់ខ្សោ�ោ�យក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសលោ�ោករបស់់គាាត់់ ទើ�ើបពេ�ត្រុ�ុស
ពោ�ោលពាាក្យយបែ�បនេះ�ះ។ នៅ�ៅគ្រ�ប់់ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាា
ម្នាា�ក់់អាាចប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម និិងដកពិិសោ�ោធន៍៍យ៉ាា�ងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ នោះ�ះ�មនុុស្សសម្នាា�ក់់នោះ�ះ�
នឹឹងអាាចរកឃើ�ើញនូូវភាាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បន្តិិ�ចម្ដដងៗ។ ហើ�ើយ តើ�ើ
ប៉ុុ�លបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�សម្រា�ាប់់និិមិិត្តតរបស់់គាាត់់? នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះហេ�ស៊ូូ�វយាាងមកជិិតគាាត់់ ប៉ុុ�ល
បាានទូូលឆ្លើ�ើ�យថាា៖ «ឱព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! តើ�ើទ្រ�ង់់គឺឺជាានរណាា?» ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វតបថាា
«ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ��យេ�ស៊ូូ�វ ជាាជនដែ�លអ្ននកបៀ�ៀតបៀ�ៀន»។ នេះ�ះគឺឺជាានិិមិិត្តតរបស់់ប៉ុុ�ល។ ពេ�ត្រុ�ុស
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ទទួួលយកនិិមិិត្តតរបស់់គាាត់់អំំពីីកាាររស់់ឡើ�ើងវិិញរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ កាារលេ�ចមករបស់់
ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងពេ�ល៤០ថ្ងៃ�ៃ និិងកាារបង្រៀ��ៀនអំំពីីពេ�លវេេលាាក្នុុ�ងឆាាកជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
រហូូតដល់់ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ដំំណើ�ើររបស់់ទ្រ�ង់់។
មនុុស្សសជួួបប្រ�ទះះបទពិិសោ�ោធក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង និិង
កម្ចាា�ត់់ចោ�ោលនូូវនិិស្ស័័�យពុុករលួួយ និិងស្វែ�ែងរកកាាររីីកចម្រើ�ើ�នធំំធាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត ដែ�ល
កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់តែ�ស្វែ�ែ
់
ងរកចង់់ស្គាា�ល់់
ខ្លួួ�នឯង និិងដើ�ើម្បីី�កម្ចាា�ត់់និិស្ស័័�យពុុករលួួយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីី
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�មកលើ�ើមនុុស្សស គ្មាា�នចំណេះ�ះដឹ
ំ
ឹងអំំពីីភាាពអស្ចាា�រ្យយនៃ�សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់ ឬថាាតើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវដកពិិសោ�ោធន៍៍ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
ធ្វើ�ជា
ើ� ាទីីបន្ទាា�ល់អំ
់ ពី
ំ ទង្វើ�ើ
ី
រ� បស់់ទ្រ�ង់ទេ�
់ ដូូច្នេះ�ះ� បទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក គឺឺភ្លីី�ភ្លើ�ើចោ� �ោលម្សៀ�ៀ�ត។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគិិតថាា ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់បាានទទួួលភាាពចាាស់់ទុំំ�ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�
មនុុស្សសម្នាា�ក់់អាាចដាាក់់បញ្ចូូ�លសេ�ចក្តីី�ពិិតទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតរបស់់ខ្លួួ�ន និិងធ្វើ�ើ�កាារតស៊ូូ�
នេះ�ះមាានន័័យថាា អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនទាាន់់ចាាប់់បាាននូូវខ្លឹឹ�មសាារពិិតរបស់់ជីីវិិត ឬគោ�ោលបំំណង
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយ ពេ�ល
ដែ�លអ្ននកស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកជំំនុំំ�សាាសនាា ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសមាាជិិកនៃ�ពួួកជំំនុំំ�នៃ�កាារ
កែ�ប្រែ�ែចិិត្តត ឬសមាាជិិកនៃ�ពួួកជំនុំំ�ជី
ំ វិី ត
ិ អ្ននកនឹឹងជួួបមនុុស្សសដែ�លប្ដូូ�រផ្ដាា�ច់់ ដែ�លកាារអធិិស្ឋាា�ន
របស់់ពួួកគេ� មាាន «និិមិិត្តត» នៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ� ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�
ពួួកគេ�មាានអាារម្មមណ៍៍ប៉ះះ�ពាាល់់ចិិត្តត និិងទទួួលបាានកាារណែ�នាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ បន្ថែ�ែម
លើ�ើនេះ�ះ ពួួកគេ�អាាចតស៊ូូ�ជម្នះះ�បញ្ហាា�ជាាច្រើ�ើ�ន និិងលះះបង់់ខ្លួួ�នឯងបាាន និិងមិិនត្រូ�ូវដឹឹកនាំំ�
ដោ�ោយសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចនិិយាាយពីីភាាពខុុសគ្នាា�បាាន
ឡើ�ើយ៖ អ្ននកនឹឹងជឿ�ឿថាា អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ គឺឺជាាកាារបើ�ើក
សម្ដែ�ែងពីីធម្មមជាាតិិនៃ�ជីីវិិត ហើ�ើយនោះ�ះ�គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�អាាណិិតអាាសូូរជាាពន់់ពេ�ក ដែ�ល
ពួួកគេ�ជឿ�ឿលើ�ើនាាមដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ តើ�ើទស្សសនៈៈបែ�បនេះ�ះ មិិនឆ្គួួ�តលីីលាាពេ�កទេ�ឬអីី?
តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគេ�និិយាាយថាា មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នពុំំ�មាានជីវិី ត
ិ ? ដោ�ោយសាារពួួកគេ�ពុំំ�ស្គាា�ល់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ គេ�និិយាាយថាាពួួកគេ�ពុំំ�មាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត និិង
គ្មាា�នជីីវិិតសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឈាាន
ដល់់ កម្រិ�ិ តមួួ យ ដែ�លអ្ននកអាាចយល់់ បាាន យ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅអំំ ពីី ទង្វើ�ើ� រ បស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សេ�ចក្តីី�ពិិតអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងគ្រ�ប់់ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�
មាានន័័យថាាអ្ននកកំំពុង
ុ មាានសេ�ចក្តីី�ពិតនៅ
ិ �ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�ន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិនស្គា
ិ
ា�ល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារ និិង
និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�មាានន័័យថាាអ្ននកនៅ�ៅតែ�មាានចំំណុុចខ្វះះ�ខាាតនៅ�ៅក្នុុ�ង
បទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកនៅ�ៅឡើ�ើយ។ របៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានអនុុវត្តតដំំណាាក់់កាាលនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ របៀ�ៀបដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ និិងរបៀ�ៀបដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យព្រះ�ះគុុណ កិិច្ចចកាារដែ�លកំំពុុង
ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងហ្មមត់់ចត់់អំំពីីចំំណុុចទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនមាានអាារម្មមណ៍៍ច្បាាស់់ក្នុុ�ងចិិត្តតនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនស្ងងប់់
ក្នុុ�ងចិិត្តតឡើ�ើយ។

បន្ទាា�ប់់ពីីបទពិិសោ�ោធមួួយរយៈៈមក

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចស្គាា�ល់់

កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំពេ�ញ និិងគ្រ�ប់់ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានទទួួលចំំណេះ�ះដឹឹងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅអំំពីីគោ�ោលបំំណងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងមូូលហេ�តុុដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នដែ�លទ្រ�ង់់
បាានថ្លែ�ែងនោះ�ះ�មិិនទាាន់់សម្រេ�េចបាាន នោះ�ះ�អ្ននកអាាចក្លាា�ហាាន និិងគ្មាា�នកាាររួួញរាាក្នុុ�ងកាារ
បន្តតដើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វខាាងមុុខ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភ និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�
មើ�ើលថាាតើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រេ�េចបាានកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នដោ�ោយមធ្យោ�ោ�បាាយ
បែ�បណាា។ ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ�ល ដោ�ោយបន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សស និិង
បំំ ផ្លាា�ស់់ បំំ ប្រែ�ែសញ្ញាា�ណរបស់់ គេ�ដោ�ោយមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ� ល ជាាច្រើ�ើ� នបែ�ប ខុុ ស ៗ
គ្នាា�។ រាាល់់ទុុក្ខខវេេទនាាដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ� រាាល់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធដែ�លអ្ននកបាានឆ្លលងកាាត់់
កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ ដែ�លអ្ននកបាានទទួួលយកនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក និិងកាារបំំភ្លឺឺ�ដែ�លអ្ននកបាាន
ឆ្លលងកាាត់់ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះអាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
មាានបន្ទូូ�ល។ តើ�ើមនុុស្សសដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយសាារមូូលហេ�តុុអ្វីី�? មនុុស្សសដើ�ើរតាាម
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់ំំ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

ដោ�ោយសាារព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់!់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមាានអាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ង
យ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅ ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងអាាចបណ្ដាា�លចិិត្តតមនុុស្សស បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លកប់់ជ្រៅ��ៅ
នៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ� ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យគេ�ដឹឹងពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ង
ើ ពីីអតីត
ី កាាល និិងអាាចឲ្យយគេ�យល់់
ធ្លុះះ��ទៅ�ៅក្នុុ�ងអនាាគតបាាន។ ដូូចនេះ�ះ មនុុស្សសបាានឆ្លលងកាាត់់ទុក្ខ
ុ វេេទនាា
ខ
ដោ�ោយសាារព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយសាារព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផងដែ�រ៖ មាានតែ�ពេ�លនេះ�ះទេ�ដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសគប្បីី�ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយមិិនថាាគេ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ឬស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារបន្សុុ�ទ្ធធនោះ�ះ�ទេ� ព្រះ�ះ
បន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកូូនសោ�ោ។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនេះ�ះ
គឺឺជាានិិមិិត្តតដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវដឹឹងក្នុុ�ងពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។
តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើនិិស្ស័័�យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�រ? តើ�ើមាានអ្វីី�ខ្លះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់? ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់
អំំពីីចំំណុុចនេះ�ះ៖ មនុុស្សសហៅ�ៅវាាថាាជាាកាារផ្សាាយព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សស
ហៅ�ៅវាាថាាជាាកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសហៅ�ៅវាាថាាជាាកាារអួួតសរសើ�ើរ
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ផ្អែ�ែកតាាមមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៃ�កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវ
បាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ នៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅពេ�លចុុងក្រោ��ោយ។ កាាលណាា
មនុុ ស្សសឆ្លលងកាាត់់ កាារប្រ�ឈមនឹឹ ង កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា� និិ ង កាារបន្សុុ� ទ្ធធ ពេ�លនោះ�ះ�
មនុុស្សសនឹឹងកាាន់់តែ�រឹឹងមាំំ�។ នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�មាាន
ច្រើ�ើ�នជំំហាានទៅ�ៅៗ ពេ�លនោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
ទៅ�ៅៗ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តាាមបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស គ្រ�ប់់ជំំហាាននីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាយប្រ�ហាារទៅ�ៅលើ�ើសញ្ញាា�ណរបស់់គេ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីប្រា�ាជ្ញាា�របស់់
មនុុស្សស និិងហួួសពីីកាាររំំពឹឹងទុុករបស់់គេ�ផង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
មនុុស្សសត្រូ�ូវកាារ និិងគ្រ�ប់់ទិិដ្ឋឋភាាពដែ�លមាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ជាាមួួយសញ្ញាា�ណនេះ�ះ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកចុះះ�ខ្សោ�ោ�យ។ មាានតែ�របៀ�ៀប
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នេះ�ះទេ�ដែ�លទ្រ�ង់់អាាចទំំនុកបម្រុ�
ុ
ង
ុ ជីីវិត
ិ របស់់អ្ននកបាាន។ តាាមរយៈៈកាារវាាយប្រ�ហាារលើ�ើស
ញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកទទួួលយកនូូវកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
មាានតែ�តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះទេ� ដែ�លអ្ននកអាាចឲ្យយខ្លួួ�នឯងចាាកផុុតពីសេ�ចក្តី
ី
ី�ពុក
ុ រលួួយរបស់់ខ្លួួន
�
បាាន។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពមួួយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះ ហើ�ើយក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពមួួយទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈ
ជាាមនុុស្សសធម្មមតាា។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកមិិនអាាចបដិិសេ�ធកិិច្ចចកាារណាាមួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអាាចចុះះ�ចូូលបាានមិន
ិ ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានបន្ទូូ
់
លពី
�
អ្វី
ី ី� ឬធ្វើ�អ្វី
ើ� ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈ
ជាាមនុុស្សសនៅ�ៅពេ�លអ្ននកអាាចចុះះ�ចូូល និិងអាាចយល់់បាាន មិិនថាាលក្ខខណៈៈធម្មមតាាបែ�ប
ណាាដែ�លទ្រ�ង់់មាានជាាក់់ស្ដែ�ែងនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបាានទទួួលបទពិិសោ�ោធ
ជាាក់់ស្ដែ�ែង នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចប្រា�ាកដថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពេ�លនោះ�ះ�អ្ននក
នឹឹងឈប់់បង្កើ�ើ�តសញ្ញាា�ណផ្សេ�េងៗ ហើ�ើយពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់រហូូតដល់់
ទីីបញ្ចចប់់បាាន។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមាានប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបថាា
មនុុ ស្សសអាាចប្រ�កាាន់់ បាានខ្ជាា�ប់់ ខ្ជួួ� នក្នុុ� ង កាារធ្វើ�ើ� បន្ទាា�ល់់ អំំ ពីីទ្រ�ង់់ បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា។
ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបថាាចំំណុុចខ្សោ�ោ�យរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅត្រ�ង់់ណាា ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែង
នោះ�ះ� នឹឹងវាាយប្រ�ហាារចំំចំំណុុចខ្សោ�ោ�យរបស់់គេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏ប្រើ�ើ�បន្ទូូ�លដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ និិង
ប្រ�កបដោ�ោយប្រា�ាជ្ញាា�របស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�រក្សាាជំំហរក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីទ្រ�ង់់។ ទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ គឺឺជាាកាារកាារអស្ចាា�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ� គឺឺហួួសពីី
ប្រា�ាជ្ញាា�របស់់មនុុស្សសអាាចនឹឹកស្រ�មៃ�ដល់់។ ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាសាាច់់ឈាាម អ្វីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសពុុករលួួយ និិងអ្វីី�ដែ�លបង្កករឲ្យយទៅ�ៅជាាលក្ខខណៈៈនៃ�មនុុស្សស អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវ
បើ�ើកសម្ដែ�ែងដោ�ោយកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមនុុស្សសគ្មាា�នកន្លែ�ែងណាាត្រូ�ូវ
លាាក់់បាំំ�ងពីីសេ�ចក្តីី�អាាម៉ាា�ស់់របស់់គេ�ឡើ�ើយ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារកាាត់់ទោ�ោស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចទទួួល
បាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ទ្រ�ង់់។ បើ�ើ
គ្មាា�នកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�និិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសទេ� មនុុស្សសអាាចនឹឹង
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់ំំ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

មិិនដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យសុុចរិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លមិិនលើ�ើកលែ�ងចំំពោះ�ះ�កាាររំំលងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ
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បាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�ត្រុ�ុសព្រ�មដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដោ�ោយសាារតែ�
ភាាពស្ញញប់់ស្ញែ�ែងដែ�លគាាត់់មាានចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់សុុទ្ធធសាាធ។ ដំំបូូងឡើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅគាាត់់នៅ�ៅឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�កាាលីីឡេ� ទ្រ�ង់់បាានសួួរថាា៖ «ស៊ីី�ម៉ូូ�ន កូូន
352

របៀ�ៀបដែ�លពេ�ត្រុ�ុសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

យ៉ូូ�ណាាសអើ�ើយ! តើ�ើអ្ននកនឹឹងដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��ឬទេ�?» ពេ�ត្រុ�ុសបាានតបវិិញថាា៖ «ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាាគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ចាាត់់ឲ្យយមក។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់»។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
ពេ�ត្រុ�ុសបាានឮអំំពីបុ
ី រុ សម្នាា�ក់់ដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��ថាា យេ�ស៊ូូវ� ដែ�លជាាហោ�ោរាាដ៏៏ខ្ពង់
ព ខ្ព
់ ស់
ព បំ
់ ផុ
ំ ត
ុ
និិងជាាបុុត្រា�ាសំំណព្វវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ហើ�ើយពេ�ត្រុ�ុសចេះ�ះតែ�សង្ឃឹឹ�មថាា
នឹឹងរកឃើ�ើញទ្រ�ង់់ ហើ�ើយសង្ឃឹឹ�មថាានឹឹងមាានឱកាាសមើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់ (ព្រោះ��ះ�ថាា នេះ�ះជាា
របៀ�ៀបដែ�លគាាត់់ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ)។ ទោះ�ះ�បីីពេ�ត្រុ�ុសមិិនធ្លាា�ប់់
បាានឃើ�ើញទ្រ�ង់់ និិងបាានឮតែ�ពាាក្យយចចាាមអាារ៉ាា�មអំំពីីទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារចង់់បាាន
និិងស្ញញប់់ស្ញែ�ែងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ក៏៏ដុះះ�ឡើ�ង
ើ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់បន្តិិ�ចម្ដដ
់
ងៗ ហើ�ើយ
ជាារឿ�ឿយៗ គាាត់់បាានទន្ទឹឹ�ងចង់់ឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយ។ តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានត្រា�ាស់់
ហៅ�ៅពេ�ត្រុ�ុសដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានឮអំំពីីបុុរសម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��ពេ�ត្រុ�ុសដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនមែ�នជាាអ្ននកណែ�នាំំ�ទ្រ�ង់់ថាា៖ «ចូូរយាាងទៅ�ៅសមុុទ្រ�កាាលីីឡេ� ជាា
កន្លែ�ែងដែ�លមាានបុុរសម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��ថាា ស៊ីី�ម៉ូូ�ន កូូនយ៉ូូ�ណាាស» នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បាានឮពីីមនុុស្សសម្នាា�ក់់និិយាាយថាា មាានបុុរសម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� ស៊ីី�ម៉ូូ�ន កូូនយ៉ូូ�ណាាស ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់ឮថាា មនុុស្សសបាានឮអំំពីមេ�រៀ�
ី
ៀនអធិិប្បាាយរបស់់គាាត់ឮ
់ ថាា គាាត់់ក៏បាានប្រ�
៏
កាាសដំំណឹង
ឹ
ល្អអអំពី
ំ នគ
ី រស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងឮថាា មនុុស្សសដែ�លបាានឮគាាត់់អធិប្បា
ិ ាយ សុុទ្ធតែ�មាាន
ធ
អាារម្មមណ៍៍
រំំជួួលចិិត្តតរហូូតស្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែក។ ក្រោ��ោយពេ�លបាានឮបែ�បនេះ�ះ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានដើ�ើរតាាម
បុុរសម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ទៅ�ៅកាាន់់សមុុទ្រ�កាាលីីឡេ� ហើ�ើយពេ�លដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានទទួួលកាារ
ត្រា�ាស់់ហៅ�ៅរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ នោះ�ះ�គាាត់់ក៏៏បាានដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់។
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដែ�លគាាត់់ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ពេ�ត្រុ�ុសបាានបង្កើ�ើតទ
� ស្សសនៈៈជាាច្រើ�ើ�ន
អំំពីីទ្រ�ង់់ ហើ�ើយតែ�ងតែ�វិិនិិច្ឆ័័�យទ្រ�ង់់តាាមទស្សសនៈៈរបស់់គាាត់់ផ្ទាា�ល់់។ ទោះ�ះ�បីីពេ�ត្រុ�ុស
មាានកម្រិ�ិតកាារយល់់ដឹឹងខ្លះះ�អំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កាារយល់់ដឹឹងរបស់់គាាត់់មិិនសូូវ
ជាាច្បាាស់់លាាស់់ឡើ�ើយ ដែ�លជាាហេ�តុុនាំំ�ឲ្យយគាាត់់និិយាាយថាា៖ «ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវដើ�ើរតាាមព្រះ�ះដែ�ល
ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ចាាត់់ឲ្យយមក។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ»។ គាាត់់មិិនបាានយល់់អំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� ហើ�ើយក៏៏ខ្វះះ�នូូវភាាពច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនោះ�ះ�ផងដែ�រ។
ក្រោ��ោយពេ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់បាានមួួយរយៈៈ ពេ�ត្រុ�ុសកាាន់់តែ�ចាាប់់អាារម្មមណ៍៍នឹឹងអ្វីី�ដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� និិងមាានបន្ទូូ�ល ហើ�ើយក៏៏ចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ខ្លាំំ��ងលើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផ្ទាា�ល់់ផងដែ�រ។
គាាត់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានបណ្ដាា�លឲ្យយមាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
និិងកាារគោ�ោរពបែ�បនេះ�ះ។ គាាត់់ចូូលចិិត្តតចំំណាាយពេ�លជាាមួួយទ្រ�ង់់ និិងនៅ�ៅជិិតទ្រ�ង់់
ហើ�ើយកាារស្ដាា�ប់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ� ល របស់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ� វ បាានផ្តតល់់ ជាាកាារគាំំ�ទ្រ� និិ ង ជំំ នួួ យ ដល់់
គាាត់់ទៀ�ៀតផង។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដែ�លគាាត់់ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ពេ�ត្រុ�ុសបាានសង្កេ�េត
និិងរៀ�ៀនសូូត្រ�នូូវអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងអំំពីីព្រះ�ះជន្មមរបស់់ទ្រ�ង់់ដូូចជាា សកម្មមភាាព ពាាក្យយសម្ដីី�
ចលនាា និិងកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញរបស់់ទ្រ�ង់់។ គាាត់់បាានទទួួលនូូវកាារយល់់ដឹឹងដ៏៏ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ
ថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនដូូចជាាបុុរសទូូទៅ�ៅនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីរូូបរាាងជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់
លើ�ើសពីីធម្មមតាាក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ចិិត្តតអាាណិិតអាាសូូរ
និិងកាារអត់់ឱនចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� ឬមាានបន្ទូូ�ល គឺឺជាា
ជំំនួួយដ៏៏ធំំចំំពោះ�ះ�អ្ននកដទៃ� ហើ�ើយពេ�ត្រុ�ុសបាានឃើ�ើញ និិងបាានទទួួលពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនូូវ
សេ�ចក្តីី�ដែ�លគាាត់់មិិនធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញ ឬធ្លាា�ប់់មាានកាាលពីីមុុនឡើ�ើយ។ គាាត់់បាានឃើ�ើញ
ថាា ទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនមាានឋាានៈៈខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ ឬគ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សសប្លែ�ែកពីីគេ�ក៏៏ដោ�ោយ
ក៏៏ទ្រ�ង់់ពិិតជាាមាានលក្ខខណសម្បបត្តិិ�ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ និិងខុុសប្លែ�ែកពីីធម្មមតាា។ ទោះ�ះ�បីីពេ�ត្រុ�ុស
មិិនអាាចពន្យយល់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងក្ដីី� ក៏៏គាាត់់អាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានកិិរិិយាា
ខុុសប្លែ�ែកពីីអ្ននកឯទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�ថាា កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� ខុុសប្លែ�ែកពីីកិិច្ចចកាារដែ�ល
មនុុស្សសធម្មមតាាធ្វើ�ើ�ប្រា�ាកដមែ�ន។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�ល ដែ�លគាាត់់មាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ពេ�ត្រុ�ុសក៏៏បាានឃើ�ើញដែ�រថាា អត្តតចរិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ខុុសប្លែ�ែកពីីអត្តតចរិិតរបស់់
មនុុស្សសទូូទៅ�ៅដែ�រ។ ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយចរិិតនឹឹងធឹឹង មិិនតក់់ក្រ�ហល់់ មិិននិិយាាយ
បំំផ្លើ�ើ�ស ឬមិិនមើ�ើលស្រា�ាលប្រ�ធាានបទអ្វីី�មួួយទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានបញ្ចេ�េញកិិរិិយាាមាាយាា
ទក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ តាាមរបៀ�ៀបមួួយដែ�លសម្ដែ�ែងពីីអត្តតចរិិតមួួយដែ�លសាាមញ្ញញផង និិង
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របៀ�ៀបដែ�លពេ�ត្រុ�ុសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

គួួរឲ្យយស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរផង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសន្ទទនាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានបន្ទូូ�លត្រ�ង់់ៗ និិង
ប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះគុុណ តែ�ងតែ�ប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងដោ�ោយឫកពាាររីីករាាយ តែ�ស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់
ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនដែ�លបាាត់់បង់់សេ�ចក្តីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ពេ�ត្រុ�ុសបាានឃើ�ើញថាា ពេ�លខ្លះះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនសូូវមាាត់់ក ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ពេ�លខ្លះះ�ទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លឥតឈប់់។ ពេ�លខ្លះះ� ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះទ័័យរីីករាាយយ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ង ដូូចជាាសត្វវព្រា�ាបដែ�លអរកញ្ឆេ�េង និិងប្រ�លែ�ងលេ�ង ហើ�ើយមាានពេ�លខ្លះះ�ទៀ�ៀត
ទ្រ�ង់់កើ�ើតទុុក្ខខយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងដោ�ោយមិិនមាានបន្ទូូ�លអ្វីី�សោះ�ះ� ហើ�ើយមើ�ើលទៅ�ៅដូូចជាា ទ្រ�ង់់មាាន
ពេ�ញដោ�ោយទុុក្ខខព្រួ�ួយ ដូូចជាាអ្ននកម្ដាា�យម្នាា�ក់់ដែ�លស្គគមស្គាំំ��ង និិងល្ហិិ�តល្ហៃ�ៃ។ ពេ�លខ្លះះ�
ទ្រ�ង់់ពេ�ញដោ�ោយកំំហឹឹង ដូូចជាាទាាហាានដ៏៏អង់់អាាចដែ�លសម្រុ�ុកទៅ�ៅសម្លាា�ប់់ខ្មាំំ��ង ហើ�ើយ
ពេ�លខ្លះះ�ទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ដូូចជាាសត្វវសិិង្ហហដែ�លកំំពុុងគ្រ�ហឹឹម។ ពេ�លខ្លះះ� ទ្រ�ង់់សើ�ើច ហើ�ើយ
ពេ�លខ្លះះ�ទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់បាានអធិិស្ឋាា�ន ហើ�ើយយំំសោ�ោកផង។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពេ�ត្រុ�ុសកាាន់់តែ�មាានចិិត្តតស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារគោ�ោរពចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់
ឥតដែ�នកំំណត់់។ សំំណើ�ើចរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគាាត់់ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�សុុខ
ទុុក្ខខសោ�ោករបស់់ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគាាត់់លិិចលង់់ក្នុុ�ងទុុក្ខខព្រួ�ួយ កំំហឹឹងទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគាាត់់
ខ្លាា�ច ខណៈៈពេ�លដែ�លព្រះ�ះទ័័យមេ�ត្តាា� កាារអត់់ទោ�ោស និិងកាារទាាមទាារដ៏៏តឹឹងរ៉ឹឹ�ងដែ�ល
ទ្រ�ង់់ចង់បាានពី
់
ម
ី នុុស្សស បាានធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យគាាត់់ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� និិងបង្កើ�ើ�តជាាកាារគោ�ោរព និិង
កាារស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ ពិិតណាាស់់ ក្រោ��ោយពេ�លពេ�ត្រុ�ុសបាាន
រស់់នៅ�ៅជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� ទើ�ើបគាាត់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មទទួួលស្គាា�ល់់
កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះបន្តិិ�ចម្ដដងៗ។
ពេ�ត្រុ�ុសគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានហេ�តុុផល ហើ�ើយគាាត់់កើ�ើតមក ដោ�ោយមាានភាាព
វៃៃឆ្លាា�តពីីកំំណើ�ើត ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារល្ងីី�ល្ងើ�ើ�ជាាច្រើ�ើ�ន ពេ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។
កាាលគ្រា�ាដំំបូូងៗ គាាត់់មាានសញ្ញាា�ណមួួយចំំនួួនអំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ គាាត់់បាានសួួរថាា៖
«បណ្ដាា�ជននិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់ជាាហោ�ោរាា ដូូច្នេះ�ះ� ពេ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្មមប្រាំ�ំ�បីីវស្សាា ហើ�ើយ
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដឹឹងក្ដីី� តើ�ើទ្រ�ង់់ដឹឹងទេ�ថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? តើ�ើទ្រ�ង់់បាានដឹឹងទេ�ថាា ទ្រ�ង់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចាាប់់បដិិសន្ធិិ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ?» ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានតបវិិញថាា៖ «អត់់ទេ� ខ្ញុំំ��
មិិនបាានដឹឹងឡើ�ើយ។ តើ�ើខ្ញុំំ��មើ�ើលទៅ�ៅមិិនដូូចជាាមនុុស្សសធម្មមតាាចំំពោះ�ះ�អ្ននកទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ��ជាា
មនុុស្សសដូូចអ្ននកឯទៀ�ៀតដែ�រ។ បុុគ្គគលដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាាចាាត់់ឲ្យយមកមក គឺឺជាាមនុុស្សសធម្មមតាា
ម្នាា�ក់់ មិិនមែ�នជាាបុុគ្គគលអស្ចាា�រ្យយឡើ�ើយ។ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� តំំណាាង
ឲ្យយព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏រូូបរាាងរបស់់ខ្ញុំំ� បុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈ
របស់់ខ្ញុំំ� និិងរូូបកាាយសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ មិិនអាាចតំំណាាងព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លគង់់នៅ�ៅ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌បាានពេ�ញលេ�ញឡើ�ើយ គឺឺបាានតែ�ផ្នែ�ែកមួួយរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីខ្ញុំំ�
កើ�ើតពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ ហើ�ើយព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��បាាន
ចាាត់់ខ្ញុំំ�ឲ្យយមកកាាន់់ផែ�នដីីនេះ�ះ ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ មិិនមែ�នជាាបុុគ្គគលអស្ចាា�រ្យយ
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ»។ ទាាល់់តែ�ពេ�ត្រុ�ុសបាានឮកាារនេះ�ះ ទើ�ើបគាាត់់ទទួួលបាានកាារយល់់ដឹឹងដ៏៏
តិិចតួួចអំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ទាាល់់តែ�គាាត់់បាានចំំណាាយពេ�លពេ�លរាាប់់ម៉ោ�ោ�ងសិិក្សាា ពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ សិិក្សាាសេ�ចក្តីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់ទ្រ�ង់់ សិិក្សាាពីីកាារមើ�ើលថែ�ហ្វូូ�ង
ចៀ�ៀមរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងសិិក្សាាពីីកាារធ្វើ�ើ�កាារសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់ទ្រ�ង់់ ទើ�ើបគាាត់់ទទួួលបាានកាារ
យល់់ដឹឹងកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅបែ�បនេះ�ះ។ ពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានព្រះ�ះជន្មម៣០ព្រះ�ះវស្សាា ទ្រ�ង់់
បាានប្រា�ាប់់ពេ�ត្រុ�ុសអំំពីីកាារជាាប់់ឆ្កាា�ងដែ�លហៀ�ៀបនឹឹងកើ�ើតឡើ�ើង និិងប្រា�ាប់់ទៀ�ៀតថាា ទ្រ�ង់់
បាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារមួួយដំំណាាក់់កាាល គឺឺកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោស
លោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានប្រា�ាប់់ដល់់ពេ�ត្រុ�ុសថាា បីីថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយ
ពីីកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង បុុត្រ�មនុុស្សសនឹឹងមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ ហើ�ើយប្រា�ាប់់ថាា បន្ទាា�ប់់ពីីមាាន
ព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ ទ្រ�ង់់នឹឹងបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ឲ្យយបណ្ដាា�ជនឃើ�ើញរយៈៈពេ�ល៤០ថ្ងៃ�ៃ។
ពេ�លបាានឮពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយ ពេ�ត្រុ�ុសមាានអាារម្មមណ៍៍សោ�ោកសៅ�ៅ និិងចងចាំំ�ពាាក្យយ
ទាំំ�ងនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត។ ចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក គាាត់់កាាន់់តែ�មាានទំំនាាក់់ទំំនងស្និិ�ទ្ធធស្នាា�ល
ជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ក្រោ��ោយពេ�លមាានបទពិិសោ�ោធបាានមួួយរយៈៈ ពេ�ត្រុ�ុសក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ទទួួលស្គាា�ល់់ថាា អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� គឺឺទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងឋាានៈៈជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មគិិតថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺពិិតជាាគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់
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របៀ�ៀបដែ�លពេ�ត្រុ�ុសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

ឥតឧបមាា។ ទាាល់់តែ�គាាត់់មាានកាារយល់់ដឹឹងបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដល់គាាត់
់
ចេ�
់ ញពីីខាាងក្នុុ�ងចិិត្តត។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅ
រកពួួកសិិស្សស និិងអ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយសួួរថាា៖ «យ៉ូូ�ហាាន តើ�ើអ្ននកគិិតថាា
ខ្ញុំំ��ជាានរណាា?» យ៉ូូ�ហាានបាានតបថាា៖ «ទ្រ�ង់់ជាាម៉ូូ�សេ�»។ បន្ទាា�ប់់មក ទ្រ�ង់់បាានបែ�រទៅ�ៅ
លូូកាា៖ «ចុះះ�អ្ននកវិិញ លូូកាា តើ�ើអ្ននកគិិតថាា ខ្ញុំំ��ជាានរណាា?» លូូកាាបាានតបថាា៖ «ទ្រ�ង់់
ជាាហោ�ោរាាដ៏៏អស្ចាា�រ្យយជាាងគេ�»។ បន្ទាា�ប់់មក ទ្រ�ង់់បាានសួួរប្អូូ�នស្រី�ីម្នាា�ក់់ ហើ�ើយនាាងបាាន
តបថាា៖ «ទ្រ�ង់់ជាាហោ�ោរាាម្នាា�ក់់ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយជាាងគេ� ដែ�លមាានបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�ន ពីីអស់់កល្បប
ជាានិិច្ចចដល់់អស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ គ្មាា�នទំំនាាយណាា ដែ�លអស្ចាា�រ្យយដូូចជាាសេ�ចក្តីី�ទំំនាាយ
របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នបុុគ្គគលណាាដែ�លមាានចំំណេះ�ះដឹឹងខ្ពពស់់ខ្ពពស់់លើ�ើសទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ដែ�រ
ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ជាាហោ�ោរាាម្នាា�ក់់»។ បន្ទាា�ប់់មក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបែ�រទៅ�ៅពេ�ត្រុ�ុស ហើ�ើយសួួរថាា៖
«ពេ�ត្រុ�ុស តើ�ើអ្ននកគិិតថាា ខ្ញុំំ��ជាានរណាា?» ពេ�ត្រុ�ុសបាានតបវិិញថាា៖ «ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ជាា
បុុត្រ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់។ ទ្រ�ង់់យាាងមកពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌។ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�ន
មកពីីផែ�នដីីឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មិិនដូូចសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ យើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី ហើ�ើយទ្រ�ង់់គង់់នៅ�ៅទីីនេះ�ះជាាមួួយយើ�ើង ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មកពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ មិិនមែ�នមក
ពីីលោ�ោកីីយ៍៍ឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនមែ�នមកពីីផែ�នដីីឡើ�ើយ»។ គឺឺតាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធ
របស់់គាាត់់នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដល់់គាាត់់ ទើ�ើបគាាត់់អាាច
មាានកាារយល់់ដឹឹងបែ�បនេះ�ះ។ ក្រោ��ោយកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�នេះ�ះ គាាត់់កាាន់់តែ�ស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរពីីអ្វីី�
ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ធ្វើ�ើ� កាាន់់តែ�នឹកគិ
ឹ ត
ិ ថាា ទ្រ�ង់់ជាាបុុគ្គគលដ៏គួ
៏ រួ ឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ និិង
មាានចិិត្តតស្ទាា�ក់ស្ទើ�ើ
់ រ� មិិនចង់នៅ់ �ៅឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ។ ដូូច្នេះ�ះ� ពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានសម្ដែ�ែង
អង្គគទ្រ�ង់់ជាាលើ�ើកដំំបូូងឲ្យយពេ�ត្រុ�ុសឃើ�ើញ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវជាាប់់ឆ្កាា�ង និិងរស់់
ឡើ�ើងវិិញ ពេ�ត្រុ�ុសបាានស្រែ��កដោ�ោយក្តីី�រីីករាាយឥតឧបមាាថាា៖ «ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ទ្រ�ង់់
មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញហើ�ើយ!» បន្ទាា�ប់់មក ពេ�ត្រុ�ុសចាាប់់បាានត្រី�ីដ៏៏ធំំមួួយក្បាាល រួួច
ចម្អិិ�នវាាទាំំ�ងយំំ ថ្វាា�យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសោ�ោយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏ញញឹឹម ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបាានមាាន
បន្ទូូ�លអ្វីី�ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីពេ�ត្រុ�ុសបាានដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គាាត់់មិិនបាានយល់់ អំំពីីសេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�ហេ�តុុកាារណ៍៍នេះ�ះឡើ�ើយ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់បាានថ្វាា�យត្រី�ីឲ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសោ�ោយ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានបដិិសេ�ធ
ទេ� តែ�ក៏៏ទ្រ�ង់់មិិនបាានមាានបន្ទូូ�ល ឬអង្គុុ�យសោ�ោយអាាហាារនោះ�ះ�ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់
បាានបាាត់់ព្រះ�ះកាាយមួួយរំំពេ�ច។ ហេ�តុុកាារណ៍៍នេះ�ះបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពេ�ត្រុ�ុសតក់់ស្លុុ�តយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង
ហើ�ើយទាាល់់តែ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបពេ�ត្រុ�ុសបាានយល់់ថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លបាានរស់់ឡើ�ើងវិិញ
ខុុសពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វកាាលពីីមុុន។ ពេ�លដែ�លពេ�ត្រុ�ុសយល់់អំំពីីកាារនេះ�ះហើ�ើយ គាាត់់
បាានទួួញសោ�ោក ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់ក៏៏ទទួួលបាានកាារកម្សាាន្តតចិិត្តតដោ�ោយដឹឹងថាា ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់បាាន
បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ហើ�ើយ។ គាាត់់ដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
រួួចហើ�ើយ ព្រ�មទាំំ�ងដឹឹងថាា ពេ�លវេេលាាដែ�លទ្រ�ង់់នៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សសលោ�ោកបាានមកដល់់
ទីីបញ្ចចប់់ និិងដឹឹងទៀ�ៀតថាា មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វរបស់់ខ្លួួ�ន ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ។
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វធ្លាា�ប់់ប្រា�ាប់់គាាត់់ថាា៖ «អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវផឹឹកពីីពែ�ងដ៏៏ល្វីី�ងជូូរចត់់ដែ�លខ្ញុំំ��បាានផឹឹកនេះ�ះ
ផងដែ�រ (នេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ�ល បន្ទាា�ប់់ពីីទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ)។
អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វដែ�លខ្ញុំំ��បាានដើ�ើរផងដែ�រ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�លះះបង់់ជីីវិិតរបស់់អ្ននកសម្រា�ាប់់
ខ្ញុំំ��»។ កិិច្ចចកាារនាាពេ�លនោះ�ះ� មិិនមាានទម្រ�ង់់ជាាកាារសន្ទទនាាមុុខទល់់នឹឹងមុុខឡើ�ើយ ខុុសពីី
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�។
ៃ ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ត្រូ�
ធ វូ
បាានលាាក់់កំបាំំ�
ំ ងជាាពិិសេ�ស ហើ�ើយពេ�ត្រុ�ុសបាានឆ្លលងកាាត់់ទុក្ខ
ុ លំ
ខ បាាក
ំ
ជាាច្រើ�ើ�ន។ ពេ�លខ្លះះ�
ពេ�ត្រុ�ុសដល់់ថ្នាា�ក់់ឧទាានថាា៖ «ឱព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�គ្មាា�នអ្វីី�សល់់ ក្រៅ��ៅពីីជីីវិិត
នេះ�ះឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីវាាគ្មាា�នតម្លៃ�ៃច្រើ�ើ�នចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទូូលបង្គំំ�ចង់់ថ្វាា�យជីីវិិតនេះ�ះ
ដល់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសមិិនសក្តិិ�សមនឹឹងស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
និិងដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�គ្មាា�នតម្លៃ�ៃសោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទូូលបង្គំំ�ជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបពីីបំំណងចិិត្តត
របស់់មនុុស្សស។ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីរូូបកាាយរបស់់មនុុស្សសមិិនសមឲ្យយទ្រ�ង់់ទទួួលយកក៏៏ដោ�ោយ
ក៏៏ទូូលបង្គំំ�ចង់់ឲ្យយទ្រ�ង់់ទទួួលយកដួួងចិិត្តតរបស់់ទូូលបង្គំំ�ចុះះ�»។ កាារបន្លឺឺ�សំំឡេ�ងអធិិស្ឋាា�ន
បែ�បនេះ�ះបាានផ្តតល់់ជាាកម្លាំំ��ងចិិត្តតដល់់គាាត់់ ជាាពិិសេ�ស នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់អធិិស្ឋាា�ន
ថាា៖ «ទូូលបង្គំំ�ព្រ�មថ្វាា�យដួួងចិិត្តតរបស់់ទូូលបង្គំំ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ។
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របៀ�ៀបដែ�លពេ�ត្រុ�ុសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

ទោះ�ះ�បីីទូូលបង្គំំ�មិន
ិ អាាចធ្វើ�ើអ្វី
� ី�សម្រា�ាប់ថ្វាា�
់ យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទូូលបង្គំំ�ព្រ�មបំំពេ�ញ
ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងស្ម័័�គ្រ�ស្មោះ�ះ�� និិងថ្វាា�យខ្លួួ�នរបស់់ទូូលបង្គំំ�ដល់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយ
អស់់ពីចិ
ី ត្តត
ិ ។ ទូូលបង្គំំ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ ទតមើ�ើលដួួងចិិត្តតរបស់់ទូលបង្គំំ�មិ
ូ
ន
ិ ខាាន»។
គាាត់់បាាននិិយាាយថាា៖ «នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ទូូលបង្គំំ� ទូូលបង្គំំ�មិិនសុំំ�អ្វីី�ឡើ�ើយ ក្រៅ��ៅពីីសុំំ�
ឲ្យយគំំនិិតដែ�លទូូលបង្គំំ�គិិតស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបំំណងចិិត្តតរបស់់ទូូលបង្គំំ� ត្រូ�ូវ
បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ព្រ�មទទួួលយក។ ទូូលបង្គំំ�បាាននៅ�ៅជាាមួួយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វអស់់
រយៈៈពេ�លយ៉ាា�ងយូូរ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទូូលបង្គំំ�មិិនដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយនេះ�ះជាាបំំណុុល
ដ៏៏ធំំបំំផុុតរបស់់ទូូលបង្គំំ�។ ទោះ�ះ�បីីទូូលបង្គំំ�បាាននៅ�ៅជាាមួួយទ្រ�ង់់ ក៏៏ទូូលបង្គំំ�មិិនបាាន
ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�ថែ�មទាំំ�ងនិិយាាយពាាក្យយសម្ដីី�មិិនសមរម្យយ នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយខ្ននង
របស់់ទ្រ�ង់់ទៀ�ៀតផង។ ពេ�លគិិតដល់់រឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ វាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយទូូលបង្គំំ�មាានអាារម្មមណ៍៍
កាាន់់តែ�ជំំពាាក់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ»។ គាាត់់តែ�ងតែ�អធិិស្ឋាា�ន ដោ�ោយឥរិិយាាបថបែ�បនេះ�ះ។
គាាត់់បាាននិិយាាយថាា៖ «ខ្ញុំំ��អន់់ជាាងធូូលីីដីីទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��មិិនអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�បាានសោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ក្រៅ��ៅតែ�ពីីថ្វាា�យដួួងចិិត្តតដ៏៏ស្ម័័�គ្រ�ស្មោះ�ះ��នេះ�ះដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់»។
បទពិិសោ�ោធរបស់់ពេ�ត្រុ�ុសបាានឡើ�ើងដល់់កម្រិ�តកំ
ិ ពូ
ំ ល
ូ នៅ�ៅពេ�លដែ�លរូូបកាាយរបស់់
គាាត់់សឹឹងតែ�ត្រូ�ូវបាានខ្ទេ�េចខ្ទាំំ��ទាំំ�ងស្រុ�ុង ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅតែ�ប្រ�ទាានកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
ដល់់គាាត់់ពីីក្នុុ�ងមកវិិញ។ ហើ�ើយមាានពេ�លមួួយនោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់
ឲ្យយពេ�ត្រុ�ុសឃើ�ើញ។ ពេ�លពេ�ត្រុ�ុសស្ថិិ�តក្នុុ�ងទុុក្ខខវេេទនាាយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង និិងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា
ដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់់បាានខ្ទេ�េចខ្ទាំំ�� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបង្គាា�ប់់គាាត់់ថាា៖ «អ្ននកបាាននៅ�ៅជាាមួួយខ្ញុំំ��
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាាននៅ�ៅទីីនេះ�ះជាាមួួយអ្ននក។ មែ�នហើ�ើយ ពីីមុុនយើ�ើងនៅ�ៅជាាមួួយ
គ្នាា�ឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ ពិិតណាាស់់ ស្ថាា�នសួួគ៌៌ជាាពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ ឥឡូូវនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅ
កាាន់់ពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណវិិញ ហើ�ើយអ្ននកនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នមកពីី
ផែ�នដីីនេះ�ះឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកក៏៏មិិនមកពីីផែ�នដីីដែ�រ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េចមុុខងាាររបស់់អ្ននក
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ក្នុុ�ងនាាមអ្ននកជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�ម្នាា�ក់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េចភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន»។
កាារឮថាា គាាត់់នឹឹងអាាចត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅនៅ�ៅក្បែ�ែរព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ បាានផ្ដដល់់នូូវកាារកម្សាាន្តតចិិត្តត
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដល់់ពេ�ត្រុ�ុស។ នាាគ្រា�ានោះ�ះ� ពេ�ត្រុ�ុសឈឺឺចាាប់់ខ្លាំំ��ង សឹឹងតែ�ដេ�កឈឺឺមួួយកន្លែ�ែងនៅ�ៅលើ�ើ
គ្រែ�ែ។ គាាត់់មាានវិិប្បបដិិសាារីីដល់់ថ្នាា�ក់់និិយាាយថាា៖ «ខ្ញុំំ��ពុក
ុ រលួួយខ្លាំំ��ងណាាស់់ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិន
ិ
អាាចផ្គាា�ប់ព្រះ់ �ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�ើយ»។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់
ឲ្យយគាាត់់បាានឃើ�ើញ ហើ�ើយមាានបន្ទូូ�លថាា៖ «ពេ�ត្រុ�ុសអើ�ើយ តើ�ើអាាចទេ�ថាា អ្ននកភ្លេ�េចកាារ
តាំំ�ងចិិត្តតដែ�លអ្ននកធ្លាា�ប់់មាានចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅហើ�ើយនោះ�ះ�? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាភ្លេ�េចអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយហើ�ើយឬ?» ដោ�ោយឃើ�ើញថាា នោះ�ះ�ជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ពេ�ត្រុ�ុសក៏៏បាាន
ក្រោ��ោកចេ�ញពីីគ្រែ�ែរបស់់គាាត់់ ហើ�ើយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានកម្សាាន្តតចិិត្តតគាាត់់ថាា៖ «ដូូចខ្ញុំំ��បាាន
ប្រា�ាប់់អ្ននករួួចហើ�ើយថាា ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នមកពីីផែ�នដីីនេះ�ះឡើ�ើយ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់អំំពីីកាារនេះ�ះ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកបាានភ្លេ�េចអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លខ្ញុំំ��បាានប្រា�ាប់់អ្ននកហើ�ើយឬ? 'អ្ននកក៏៏មិិនមែ�នមកពីី
ផែ�នដីី ឬលោ�ោកីីយ៍នេះ�ះ
៍ ដែ�រ។' ឥឡូូវនេះ�ះ មាានកិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ� អ្ននកមិិនអាាចទួួញ
សោ�ោកបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនអាាចរងទុុក្ខខបែ�បនេះ�ះទេ�។ មនុុស្សស និិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
អាាចរួួមរស់់នៅ�ៅជាាមួួយគ្នាា�ក្នុុ�ងពិិភពតែ�មួួយនោះ�ះ�ទេ� ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��មាានកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយ
អ្ននកក៏៏មាានកិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននកដែ�រ ហើ�ើយថ្ងៃ�ៃមួួយ ពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបាាន
បញ្ចចប់់ យើ�ើងនឹឹងជួួបជុំំ�គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពតែ�មួួយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងដឹឹកនាំំ�អ្ននកឲ្យយនៅ�ៅជាាមួួយខ្ញុំំ��ជាា
រៀ�ៀងរហូូត»។ ពេ�ត្រុ�ុសបាានទទួល
ួ កាារកម្សាាន្តតចិិត្តត និិងកាារធាានាាជាាថ្មីី� ក្រោ��ោយពេ�លឮពាាក្យយ
ទាំំ�ងនេះ�ះ។ គាាត់់បាានដឹង
ឹ ថាា ទុុក្ខវេេទនាានេះ�ះគឺ
ខ
ជា
ឺ ាអ្វីី�មួយ
ួ ដែ�លគាាត់់ត្រូ�វូ តែ�ស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ� និិងត្រូ�ូវជួួប
ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏បាានទទួួលកាារជំំរុុញចិិត្តត ចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបង្ហាា�ញ
អង្គគទ្រ�ង់់ឲ្យយគាាត់់ឃើ�ើញជាាពិិសេ�ស នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លវេេលាាមួួយដ៏៏សំំខាាន់់ ដោ�ោយប្រ�ទាានឲ្យយ
គាាត់់នូូវកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ� និិងកាារដឹឹកនាំំ�ជាាពិិសេ�ស ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន
ទៅ�ៅលើ�ើជីីវិិតរបស់់គាាត់់។ តើ�ើពេ�ត្រុ�ុសមាានវិិប្បបដិិសាារីីបំំផុុតចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ខ្លះះ�? ក្រោ��ោយពេ�ល
ពេ�ត្រុ�ុសបាាននិយាា
ិ យថាា៖ «ទ្រ�ង់់ជាាបុុត្រា�ារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដ៏
់ មាានព្រះ
៏
�ះជន្មមរស់់» មិិនបាាន
ប៉ុុ�ន្មាា�ន ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏សួួរសំំណួួរមួួយទៀ�ៀតដល់់ពេ�ត្រុ�ុស (ទោះ�ះ�បីីវាាមិិនត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ា
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ)។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានសួួរគាាត់់ថាា៖ «ពេ�ត្រុ�ុស
អើ�ើយ! តើ�ើអ្ននកធ្លាា�ប់់ស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ��ទេ�?» ពេ�ត្រុ�ុសបាានយល់់ពីីអត្ថថន័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
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របៀ�ៀបដែ�លពេ�ត្រុ�ុសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយបាាននិិយាាយថាា៖ «ឱ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�ធ្លាា�ប់់ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះវរបិិតាា
ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទូូលបង្គំំ�សូូមសាារភាាពថាា ទូូលបង្គំំ�មិិនដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់
ឡើ�ើយ»។ បន្ទាា�ប់់មក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានបន្ទូូ�លថាា៖ «បើ�ើមនុុស្សសមិិនស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះវរបិិតាា
ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ផង ធ្វើ�ើ�ម្ដេ�េចពួួកគេ�អាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាទ្រ�ង់់ដែ�លនៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះបាាន? ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាដែ�លព្រះ�ះដ៏៏ជាា
ព្រះ�ះវរបិិតាាចាាត់់មកផង ធ្វើ�ើ�ម្ដេ�េចពួួកគេ�អាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌
បាាន? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសពិិតជាាស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នោះ�ះ�
ពួួកគេ�ក៏៏ពិត
ិ ជាាស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌ដែ៌ �រ»។ ពេ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានឮ
ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ គាាត់់ក៏៏បាានដឹឹងពីីអ្វីី�ដែ�លគាាត់់គ្មាា�ន។ គាាត់់តែ�ងមាានវិិប្បបដិិសាារីី រហូូតដល់់
ស្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែក ស្ដាា�យពាាក្យយសម្ដីី� ដែ�លគាាត់់បាាននិិយាាយថាា៖ «ទូូលបង្គំំ�ធ្លាា�ប់់ស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

ប៉ុុ�ន្តែ�ែទូូលបង្គំំ�មិិនធ្លាា�ប់់ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ»។

ក្រោ��ោយពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ និិងក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់រយាាង
ឡើ�ើងស្ថាា�នសួួគ៌៌ គាាត់់កាាន់់តែ�មាានវិិប្បបដិិសាារីី និិងស្ដាា�យក្រោ��ោយចំំពោះ�ះ�ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ។
ដោ�ោយនឹឹកចាំំ�អំំពីីកិិច្ចចកាារពីីអតីីតកាាល និិងកម្ពពស់់បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់គាាត់់ ជាារឿ�ឿយៗ គាាត់់នឹឹង
ចូូលមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន ទាំំ�ងមាានអាារម្មមណ៍៍ស្ដាា�យក្រោ��ោយ
និិងជំំពាាក់់ទ្រ�ង់់រហូូត ដោ�ោយសាារតែ�គាាត់់ មិិនបាានបំំពេ�ញតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនបាានបំំពេ�ញតាាមបទដ្ឋាា�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះ
បាានក្លាា�យជាាបន្ទុុ�កដ៏៏ធំំបំំផុុតរបស់់គាាត់់។ គាាត់់បាាននិិយាាយថាា៖ «នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយ ទូូលបង្គំំ�
នឹឹងថ្វាា�យដល់់ទ្រ�ង់់នូូវអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទូូលបង្គំំ�មាាន និិងអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លជាាជីីវិិត
ទូូលបង្គំំ� ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�នឹឹងថ្វាា�យដល់់ទ្រ�ង់់នូូវរបស់់ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃបំំផុុត»។ គាាត់់បាាន
និិយាាយថាា៖ «ឱព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�មាានតែ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿមួួយ និិងសេ�ចក្តីី�
ស្រ�ឡាាញ់់មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ជីីវិិតរបស់់ទូូលបង្គំំ�គ្មាា�នតម្លៃ�ៃអ្វីី�ឡើ�ើយ ឯរូូបកាាយទូូលបង្គំំ�
ទៀ�ៀតសោ�ោត ក៏៏គ្មាា�នតម្លៃ�ៃដែ�រ។ ទូូលបង្គំំ�មាានតែ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿមួួយ និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់ទូូលបង្គំំ�មាានតែ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ចំំណែ�ក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្នុុ�ងចិិត្តតទូូលបង្គំំ� ក៏៏មាានតែ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ទូូលបង្គំំ�មាានតែ�របស់់
ពីីរនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លទូូលបង្គំំ�អាាចថ្វាា�យដល់់ទ្រ�ង់់ គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងឡើ�ើយ»។ ពេ�ត្រុ�ុស
បាានទទួួលកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ដោ�ោយសាារព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ព្រោះ��ះ�មុុនពេ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ង ទ្រ�ង់់បាានប្រា�ាប់់ពេ�ត្រុ�ុសថាា៖ «ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នមកពីីលោ�ោកីីយ៍៍នេះ�ះ
ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនមែ�នមកពីីលោ�ោកីីយ៍៍នេះ�ះដែ�រ»។ ក្រោ��ោយមក ពេ�លពេ�ត្រុ�ុស
មាានកាារឈឺឺចាាប់់ខ្លាំំ��ងពេ�ក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានរំំឭកដល់់គាាត់់ថាា៖ «ពេ�ត្រុ�ុសអើ�ើយ តើ�ើអ្ននក
បាានភ្លេ�េចហើ�ើយឬ? ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នមកពីីលោ�ោកីីយ៍៍នេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយដែ�លខ្ញុំំ��បាានចាាកចេ�ញ
មុុននេះ�ះ ក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ អ្ននកក៏៏មិិនមែ�នមកពីីលោ�ោកីីយ៍៍នេះ�ះដែ�រ
តើ�ើអ្ននកពិិតជាាភ្លេ�េចហើ�ើយមែ�នទេ�? ខ្ញុំំ��បាានប្រា�ាប់់អ្ននកពីីរដងហើ�ើយ តើ�ើអ្ននកមិិនចាំំ�ទេ�ឬអីី?»
ពេ�លឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ពេ�ត្រុ�ុសក៏៏បាានឆ្លើ�ើ�យថាា៖ «ទូូលបង្គំំ�មិិនបាានភ្លេ�េចនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ!» បន្ទាា�ប់់មក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា៖ «អ្ននកធ្លាា�ប់បាានចំ
់
ណា
ំ ាយពេ�លដ៏៏
រីីករាាយជាាមួួយខ្ញុំំ��នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងបាានចំំណាាយពេ�លមួួយរយៈៈនៅ�ៅក្បែ�ែរខ្ញុំំ��។ អ្ននកនឹឹកខ្ញុំំ�
ហើ�ើយខ្ញុំំ�ក៏
� នឹ
៏ កអ្ននក
ឹ
ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់គ្មា�នតម្លៃ�ៃនឹ
ា
ង
ឹ លើ�ើកយកមកនិិយាាយ
នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើខ្ញុំំ��មិិនអាាចស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សសស្លូូ�តត្រ�ង់់ និិងគួួរឲ្យយ
ស្រ�ឡាាញ់់ដូូចម្ដេ�េចបាាន? តើ�ើអ្ននកបាានភ្លេ�េចព្រះ�ះបន្ទូូ�លសន្យាារបស់់ខ្ញុំំ��ហើ�ើយឬ? អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
ទទួួលយកបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េចភាារកិិច្ចច
ដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្ទុុ�កផ្ដាា�ក់់ឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ�។ ថ្ងៃ�ៃមួួយ ខ្ញុំំ��ច្បាាស់់ជាាដឹឹកនាំំ�អ្ននកឲ្យយមកនៅ�ៅក្បែ�ែរខ្ញុំំ��វិិញ»។
ក្រោ��ោយពេ�លឮពាាក្យយនេះ�ះ ពេ�ត្រុ�ុសកាាន់់តែ�មាានទឹឹកចិិត្តត និិងទទួួលបាាននូូវកាារជំំរុុញចិិត្តត
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ដល់់ថ្នាា�ក់់ពេ�លដែ�លគាាត់់ជាាប់់នៅ�ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង គាាត់់អាាចនិិយាាយថាា៖ «ឱ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�មិិនអាាចស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់បាានសមល្មមមឡើ�ើយ! ទោះ�ះ�បីីជាា
ទ្រ�ង់់បង្គាា�ប់់ឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្លាា�ប់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទូូលបង្គំំ�នៅ�ៅតែ�មិិនស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ឲ្យយល្មមមដែ�រ។
ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់បញ្ជូូ�នព្រ�លឹឹងរបស់់ទូូលបង្គំំ�ទៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់មិិនបំំពេ�ញ
តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លសន្យាាពីីអតីីតកាាលរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�អ្វីី�នៅ�ៅពេ�ល
ខាាងមុុខនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ក៏៏ទូូលបង្គំំ�នៅ�ៅតែ�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ជាានិិច្ចច»។ អ្វីី�ដែ�លគាាត់់
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របៀ�ៀបដែ�លពេ�ត្រុ�ុសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

បាានប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ពិិតរបស់់គាាត់់។
នាាល្ងាា�ចមួួយ មាានពួួកសិិស្សសប៉ុុ�ន្មាា�ននាាក់់ រួួមទាំំ�ងពេ�ត្រុ�ុសផង កំំពុុងតែ�ជិះះ�ទូូក
នេ�សាាទជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយពេ�ត្រុ�ុស ក៏៏បាានសួួរទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រ�ង់់ៗ
ថាា៖ «ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់! ទូូលបង្គំំ�ចង់់សួួរទ្រ�ង់់សំំណួួរមួួយដែ�លទូូលបង្គំំ�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត
ជាាយូូរណាាស់់មកហើ�ើយ»។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានតបថាា៖ «សូូមអញ្ជើ�ើ�ញសួួរមកចុះះ�!»
ហើ�ើយពេ�ត្រុ�ុសបាានសួួរថាា៖ «តើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លបាានធ្វើ�ើ� ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លយុុគសម័័យ
នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ជាាទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់មែ�នទេ�?» ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានញញឹឹម ហាាក់់មាានបន្ទូូ�ល
ថាា៖ «ក្មេ�េងនេះ�ះ ពិិតជាានិិយាាយត្រ�ង់់មែ�ន!» បន្ទាា�ប់់មក ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លបន្តតប្រ�កបដោ�ោយ
គោ�ោលបំំណងថាា៖ «មិិនមែ�នជាាទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ វាាគឺឺជាាទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិង
ម៉ូូ�សេ�»។ ពេ�ត្រុ�ុសបាានឮដូូច្នេះ�ះ� ហើ�ើយក៏៏ឧទាានថាា៖ «អូូហ៍៍! ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�មិិនមែ�ន
ជាាទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ទេ�»។ ពេ�លពេ�ត្រុ�ុសបាាននិិយាាយពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
មិិនបាានមាានបន្ទូូលទៀ�
�
ៀតឡើ�ើយ។ ពេ�ត្រុ�ុសបាានគិតក្នុុ
ិ ង
� ចិិត្តតថាា៖ «មិិនមែ�នជាាទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ
ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់បាានយាាងមកបំំផ្លាា�ញក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ គ្មាា�នអ្វីី�ចម្លែ�ែកទេ�
ព្រោះ��ះ�វាាមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផងនោះ�ះ�»។ ដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់់បាានធូូរស្រា�ាល។
ក្រោ��ោយមក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានជ្រា�ាបថាា ពេ�ត្រុ�ុសនិិយាាយត្រ�ង់់ៗ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�
ពេ�លនោះ�ះ� គាាត់់គ្មាា�នកាារយល់់ដឹឹង ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានមាានបន្ទូូ�លអ្វីី�ផ្សេ�េង ឬក៏៏
ជំំទាាស់់គាាត់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ។ មាានម្ដដងនោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានអធិិប្បាាយនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាលាាប្រ�ជុំំ�មួួយដែ�លមាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នចូលរួ
ូ ម
ួ រួួមទាំំ�ងពេ�ត្រុ�ុសផងដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបទ
អធិិប្បាាយរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានបន្ទូូ�លថាា៖ «ឯព្រះ�ះដែ�លនឹឹងមកពីីភាាពអស់់
កល្បប ទៅ�ៅភាាពអស់់កល្បប ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យ
នៃ�ព្រះ�ះគុុណ ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់ពីីបាាប ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនត្រូ�ូវ
កំំហិិតដោ�ោយបទបញ្ញញត្តិិ�ណាាមួួយ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសចេ�ញពីីអំំពើ�ើបាាបឡើ�ើយ។
ទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងចេ�ញពីីក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយយាាងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។
ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់។ ទ្រ�ង់់នឹឹងបោះ�ះ�ជំំហាានទៅ�ៅមុុខ ចេ�ញពីី
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ចូូលទៅ�ៅកាាន់់យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ដែ�លយាាងមកពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លម៉ូូ�សេ�បាានធ្វើ�ើ�
ត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានមកពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយម៉ូូ�សេ�បាានព្រា�ាងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ដោ�ោយសាារតែ�
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានធ្វើ�ើ�»។ នៅ�ៅពេ�លមាានបន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះរួួចហើ�ើយ ទ្រ�ង់់បាាន
បន្តតទៀ�ៀតថាា៖ «អស់់អ្ននកដែ�លលុុបចោ�ោលបទបញ្ញញត្តិិ�នៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ក្នុុ�ង
អំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ នឹឹងជួួបសេ�ចក្ដីី�ភិិតភ័័យមិិនខាាន។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ឈរ
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ហើ�ើយទទួួលសេ�ចក្តីី�វិិនាាសពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រួួចភ្លើ�ើ�ងនឹឹងធ្លាា�ក់់មកលើ�ើ
ពួួកគេ�»។ កាារស្ដាា�ប់់ឮពាាក្យយទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�ននេះ�ះ បាានជះះឥទ្ធិិ�ពលខ្លះះ�ដល់់ពេ�ត្រុ�ុស ហើ�ើយ
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លទាំំ�ងអស់់ នៃ�បទពិិសោ�ោធរបស់់គាាត់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានមើ�ើលថែ� និិងជួួយកាារ
ពាារពេ�ត្រុ�ុស មាានបន្ទូូ�លជាាមួួយគាាត់់ដោ�ោយឥតលាាក់់កំបាំំ�
ំ ងទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យពេ�ត្រុ�ុស
មាានកាារយល់់ដឹឹងកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរថែ�មទៀ�ៀតអំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ពេ�លពេ�ត្រុ�ុសគិិតអំំពីីអ្វីី�
ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបង្រៀ��ៀននៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ� និិងសំំណួួរដែ�លគាាត់់បាានសួួរព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�នៅ�ៅលើ�ើទូូកនេ�សាាទ ចម្លើ�ើ�យដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រ�ទាាន ក៏៏ដូូច
ជាារបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់បាានញញឹឹម ទីីបំំផុុត ក៏៏បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពេ�ត្រុ�ុសមាានកាារយល់់ដឹឹងអំំពីី
រឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។ ក្រោ��ោយមក ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ឲ្យយពេ�ត្រុ�ុស
យល់់ ទាាល់់តែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទើ�ើបគាាត់់បាានដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ារបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់។ កាារយល់់ដឹឹងរបស់់ពេ�ត្រុ�ុសបាានមកពីីកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់គាាត់នេះ�ះឆ្លល
់
ងកាាត់់នូវូ ដំំណើ�ើរកាារមួួយ។
ដំំណើ�ើរកាារនោះ�ះ�គឺឺតាាមរយៈៈកាារសួួរសំំណួួរ កាារស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបង្រៀ��ៀន បន្ទាា�ប់់មកគឺឺ
តាាមរយៈៈកាារទទួួលបាានកាារប្រ�កបគ្នាា�យ៉ាា�ងពិិសេ�សរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងកាារគង្វាា�លដ៏៏
ពិិសេ�សរបស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �លនាំំ�ឲ្យយពេ�ត្រុ�ុសចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ទទួួលស្គាា�ល់ថា
់ ា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ជាាព្រះ�ះបុុត្រា�ា
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់។ កាារយល់់ដឹឹងនេះ�ះ មិិនមែ�នសម្រេ�េចបាានតែ�ក្នុុ�ង
ពេ�លមួួយយប់់ឡើ�ើយ វាាជាាដំំណើ�ើរកាារមួួយ ហើ�ើយកាារនេះ�ះបាានក្លាា�យជាាជំំនួួយមួួយ
ដល់់គាាត់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធក្រោ��ោយៗរបស់់គាាត់់។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិន
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របៀ�ៀបដែ�លពេ�ត្រុ�ុសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាា
ធ្វើ�ើ�តែ�ជាាមួួយនឹឹងពេ�ត្រុ�ុសម្នាា�ក់់ដូូច្នេះ�ះ�? នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារមាានតែ�ពេ�ត្រុ�ុសម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាព្រះ�ះបុុត្រា�ារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ ហើ�ើយអ្ននក
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិនបាានដឹង
ឹ អំំពីកា
ី ារនេះ�ះឡើ�ើយ។ ថ្វីី�បើ�ើមាានពួកសិ
ួ
ស្ស
ិ សជាាច្រើ�ើ�នបាានចេះ�ះដឹង
ឹ នូូវ
រឿ�ឿងយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លពួួកគេ�ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�ស្ទើ�ើ�រ
ណាាស់់។ នេះ�ះជាាហេ�តុុផលដែ�លពេ�ត្រុ�ុសត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ជាាបុុគ្គគលគំំរូូ
ម្នាា�ក់់នៃ�កាារដែ�លត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានបន្ទូូ�ល
ទៅ�ៅកាាន់់ពេ�ត្រុ�ុសនៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លមកកាាន់់មនុុស្សសនាាពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ដ្បិិ�តចំំណេះ�ះដឹឹង និិងកាារចូូលទៅ�ៅកាាន់់ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ឈាានឲ្យយ
កម្រិ�ិតដូូចជាាពេ�ត្រុ�ុស។ ទាាល់់តែ�ស្រ�បតាាមលក្ខខខណ្ឌឌ និិងផ្លូូ�វនេះ�ះ ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
ប្រោ��ោសមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សសសព្វវថ្ងៃ�ៃត្រូ�ូវបាាន
តម្រូ�ូវឲ្យយមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ពិិត? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ត្រូ�ូវដកពិិសោ�ោធន៍៍
នូូវអ្វីី�ដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានដកពិិសោ�ោធន៍៍ដែ�រ។

ផលផ្លែ�ែដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានទទួួលពីីបទ

ពិិសោ�ោធរបស់់គាាត់់ ក៏៏ត្រូ�ូវបង្ហាា�ញចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ត្រូ�ូវជួួប
កាារឈឺឺចាាប់់ដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានជួួបដែ�រ។ ផ្លូូ�វដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវដើ�ើរ គឺឺជាាផ្លូូ�វដូូចគ្នាា�
ដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានដើ�ើរ។ កាារឈឺឺចាាប់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាាន គឺឺជាាកាារឈឺឺចាាប់់ដែ�ល
ពេ�ត្រុ�ុសធ្លាា�ប់់មាាន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួលសិិរីីរុុងរឿ�ឿង ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវជីីវិតពិ
ិ តក្នុុ
ិ ង
� កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏ស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវ
រូូបភាាពរបស់់ពេ�ត្រុ�ុស នៅ�ៅក្នុុ�ងកាាររស់់នៅ�ៅរបស់់អ្ននកដែ�រ។ ផ្លូូ�វដែ�លត្រូ�ូវដើ�រើ គឺឺជាាផ្លូូ�វដូូចគ្នាា�
ហើ�ើយមនុុស្សសម្នាា�ក់់ត្រូ�វូ បាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ តាាមរយៈៈកាារដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វនោះ�ះ�ឯង។
យ៉ាា�ងណាាមិិញ គុុណសម្បបត្តិិ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺនៅ�ៅខ្វះះ�ខាាតខ្លះះ�ទៀ�ៀត បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប
ជាាមួួយពេ�ត្រុ�ុស ដោ�ោយសាារតែ�ពេ�លវេេលាាបាានផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ដូូច្នេះ��ះ កម្រិ�ិតនៃ�សេ�ចក្តីី�ពុក
ុ រលួួយ
របស់់មនុុស្សសក៏៏ផ្លា�ស់
ា ប្ដូូ
់ រ� ដែ�រ និិងដោ�ោយសាារតែ�ស្រុ�ុកយូដាា
ូ ជាានគរមួួយដែ�លមាានវត្តតមាាន
យូូរលង់់ និិងមាានវប្បបធម៌៌ដ៏៏ចំំណាាស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអគុុណសម្បបត្តិិ�របស់់អ្ននកឲ្យយបាានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។
ពេ�ត្រុ�ុសជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់មាានសុុភវិិនិិច្ឆ័័�យណាាស់់ មាានប្រា�ាជ្ញាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
ដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ� ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏ជាាមនុុស្សសទៀ�ៀងត្រ�ង់់បំំផុុតដែ�រ។ គាាត់់បាានជួួបនូូវ
ឧបសគ្គគជាាច្រើ�ើ�ន។ គាាត់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានទំំនាាក់់ទំំនងលើ�ើកដំំបូូងជាាមួួយសង្គគមនៅ�ៅវ័័យ
១៤ឆ្នាំំ�� ជាាពេ�លដែ�លគាាត់់បាានចូូលរៀ�ៀន និិងទៅ�ៅសាាលាាប្រ�ជុំំ�ផងដែ�រ។ គាាត់់មាាន
សេ�ចក្ដីី�សោ�ោមនស្សសរីីករាាយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយក៏៏ព្រ�មចូូលរួួមកាារប្រ�ជុំំ�គ្រ�ប់់ពេ�លផងដែ�រ។
នាាពេ�លនោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនទាាន់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ជាាផ្លូូ�វកាារនៅ�ៅឡើ�ើយ
ទេ� ហើ�ើយនេះ�ះ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពេ�ត្រុ�ុស
បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយអ្ននកដឹឹកនាំំ�សាាសនាាផ្សេ�េងៗ

ពេ�លដែ�លគាាត់់

មាានវ័័យ១៤ឆ្នាំំ��។ លុះះ�ដល់់ពេ�លគាាត់់មាានអាាយុុ១៨ឆ្នាំំ�� គាាត់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានទំំនាាក់់ទំំនង
ជាាមួួយថ្នាា�ក់់ដឹក
ឹ នាំំ�កំំពូល
ូ ៗខាាងសាាសនាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែបន្ទាា�ប់់ពីគាាត់
ី
បាានឃើ
់
�ញ
ើ ពីីភាាពចលាាចល
ដែ�លនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយរូូបភាាពសាាសនាាមក គាាត់់ក៏ដកថ
៏
យពីីកាារនោះ�ះ�វិិញ។ ដោ�ោយឃើ�ើញថាា
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះពេ�ញដោ�ោយឧបាាយកល ប៉ិិ�នប្រ�សប់់ប្រើ�ើ�ល្បិិ�ច និិងផែ�នកាារអាាក្រ�ក់់ គាាត់់
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានចិិត្តតស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង (នេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាាន
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយគាាត់់បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ទ្រ�ង់់បាានប៉ះះ�ពាាល់់ចិិត្តតគាាត់់
យ៉ាា�ងពិិសេ�ស ហើ�ើយបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏ពិិសេ�សទៅ�ៅលើ�ើគាាត់់) ជាាលទ្ធធផល គាាត់់ក៏៏បាាន
ដកខ្លួួ�នចេ�ញពីីសាាលាាប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងវ័័យ១៨ឆ្នាំំ��។ ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់គាាត់់បាានបៀ�ៀតបៀ�ៀន
គាាត់់ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងមិិនបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយគាាត់់ជឿ�ឿឡើ�ើយ (ពួួកគេ�ជាាអាារក្សស និិងអ្ននកមិិន
ជឿ�ឿ)។ ទីីបំំផុុត ពេ�ត្រុ�ុសក៏៏បាានចាាកចេ�ញពីីផ្ទះះ� ហើ�ើយបាានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅគ្រ�ប់់ទិិសទីី
ដើ�ើម្បីី�នេ�សាាទត្រី�ី និិងប្រ�កាាសអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះអស់់រយៈៈពេ�លពីីរឆ្នាំំ�� ហើ�ើយ
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនោះ�ះ� គាាត់់ក៏៏បាានដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសមួួយចំំនួួនផងដែ�រ។ ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកគួួរតែ�
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញផ្លូូ�វដ៏៏ហ្មមត់ចត់
់ ដែ់ �លពេ�ត្រុ�ុសបាានដើ�ើរ យ៉ាា�ងច្បាាស់់ហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញផ្លូូ�វរបស់់ពេ�ត្រុ�ុសច្បាាស់់ នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏នឹង
ឹ ដឹឹងច្បាាស់់អំពី
ំ កិ
ី ច្ចច
ិ កាារដែ�លកំំពុង
ុ
ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�សព្វវថ្ងៃ�ៃផងដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកនឹឹងមិិនរអ៊ូូ�រទាំំ� មិិនអសកម្មម ឬចង់់បាានអ្វីី�មួួយនោះ�ះ�
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របៀ�ៀបដែ�លពេ�ត្រុ�ុសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

ឡើ�យ
ើ ។ អ្ននកគួួរតែ�យល់់ពីអា
ី ារម្មមណ៍៍របស់់ពេ�ត្រុ�ុសនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ថាា៖ គាាត់់ស្រ�ឡាំំ�ងកាំំ�ង
ដោ�ោយសាារទុុក្ខខព្រួ�ួយ។ គាាត់់លែ�ងអធិិស្ឋាា�នសុំំ�អនាាគតល្អអ ឬព្រះ�ះពរទៀ�ៀតហើ�ើយ។ គាាត់់
មិិនបាានស្វែ�ែងរកប្រ�យោ�ោជន៍៍ សេ�ចក្តីី�សុុខ កិិត្តិិ�នាាមល្បីី�ល្បាាញ ឬទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
លោ�ោកីីយ៍៍នេះ�ះឡើ�ើយ។ គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ព្យាាយាាមរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតមួួយ ដែ�លមាានន័័យ
ខ្លឹឹ�មសាារបំំផុុត ជាាជីីវិិតមួួយដែ�លតបស្ននងចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយថ្វាា�យវត្ថុុ�ដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃបំំផុុតដែ�លគាាត់់មាានដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្រោ��ោយមក គាាត់់
ក៏៏មាានអាារម្មមណ៍៍ស្កកប់់ចិិត្តត។ ជាារឿ�ឿយៗ គាាត់់បាានអធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដោ�ោយ
ពាាក្យយថាា៖ «ឱព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�ធ្លាា�ប់់ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទូូលបង្គំំ�
មិិនដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីទូូលបង្គំំ� បាាននិិយាាយថាា
ទូូលបង្គំំ�មាានជំំនឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទូូលបង្គំំ�មិិនដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយដួួងចិិត្តត
ពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ ទូូលបង្គំំ�គ្រា�ាន់់តែ�សម្លឹឹ�ងទៅ�ៅកាាន់់ទ្រ�ង់់ កោ�ោតសរសើ�ើរទ្រ�ង់់ និិងនឹឹក
រឭកអំំពីីទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទូូលបង្គំំ�មិិនដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនដែ�លមាានជំំនឿ�ឿដ៏៏ពិិត
លើ�ើទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ដែ�រ»។ គាាត់់តែ�ងតែ�អធិិស្ឋាា�ន ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារតាំំ�ងចិិត្តតរបស់់គាាត់់ ហើ�ើយគាាត់់
តែ�ងតែ�ទទួួលកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងទាាញបាាននូូវកាារជំំរុុញ
ចិិត្តតចេ�ញពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�។ ក្រោ��ោយមក បន្ទាា�ប់់ពីីឆ្លលងកាាត់់បទពិិសោ�ោធមួួយរយៈៈ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានល្បបងលគាាត់់ ដោ�ោយជំំរុុញគាាត់់ឲ្យយកាាន់់តែ�ស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានទ្រ�ង់់
ថែ�មទៀ�ៀត។ គាាត់់បាាននិិយាាយថាា៖ «ឱព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទអើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�ពិិតជាា
នឹឹកទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទន្ទឹឹ�ងចង់់ឃើ�ើញទ្រ�ង់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ទូូលបង្គំំ�នៅ�ៅខ្វះះ�ចន្លោះ�ះ��ច្រើ�ើ�នណាាស់់
ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�មិិនសក្ដិិ�សមសម្រា�ាប់់សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ទូូលបង្គំំ�សូូម
អង្វវរឲ្យយទ្រ�ង់់យកទូូលបង្គំំ�ចេ�ញក្នុុ�ងពេ�លឆាាប់់ៗនេះ�ះទៅ�ៅ។ តើ�ើទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវកាារទូូលបង្គំំ�
នៅ�ៅពេ�លណាា? តើ�ើទ្រ�ង់់នឹឹងយកទូូលបង្គំំ�ទៅ�ៅនៅ�ៅពេ�លណាា? តើ�ើទូូលបង្គំំ�សម្លឹឹ�ង មើ�ើល
ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ម្ដដងទៀ�ៀតនៅ�ៅពេ�លណាា? ទូូលបង្គំំ�លែ�ងចង់់មាានជីីវិិតរស់់ក្នុុ�ងរូូបកាាយ
នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បន្តតនិិស្ស័័�យពុុករលួួយ ហើ�ើយក៏៏មិនចង់
ិ
បះះបោ
់ �ោរតទៅ�ៅទៀ�ៀតនោះ�ះ�ដែ�រ។ ទូូលបង្គំំ�
ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នជាាស្រេ��ច ដើ�ើម្បីី�ថ្វាា�យអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទូូលបង្គំំ�មាានដល់់ទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�ឆាាប់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តាាមតែ�ទូូលបង្គំំ�អាាចធ្វើ�ើ�បាាន ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�មិិនចង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយទ្រ�ង់់ព្រួ�ួយព្រះ�ះទ័័យតទៅ�ៅទៀ�ៀត
ឡើ�ើយ»។ នេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លគាាត់់បាានអធិិស្ឋាា�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គាាត់់មិិនបាានដឹឹង
អំំពីអ្វី
ី ដែី� �លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នឹឹងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ នៅ៍ �ៅក្នុុ�ងគាាត់់ឡើ�យ
ើ ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដែ�ល
គាាត់់ព្រួ�ួយចិិត្តត ដោ�ោយសាារតែ�កាារល្បបងលរបស់់គាាត់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ឲ្យយ
គាាត់់ឃើ�ើញម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយមាានបន្ទូូ�លថាា៖ «ពេ�ត្រុ�ុស ខ្ញុំំ��ចង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកក្លាា�យជាាផលផ្លែ�ែមួួយ ដែ�លស្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញ ពីីភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍របស់់ខ្ញុំំ�
តាាមរយៈៈអ្ននក ហើ�ើយជាាផលផ្លែ�ែដែ�លនាំំ�ឲ្យយខ្ញុំំ��មាានចិិត្តតរីីករាាយ។ តើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់
ពីីខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�តាាមអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានសុំំ�ឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ�ដែ�រឬទេ�?
តើ�ើអ្ននកបាានរស់់នៅ�ៅតាាមពាាក្យយដែ�លខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយហើ�ើយឬនៅ�ៅ? អ្ននកធ្លាា�ប់់ស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកបាានស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ� តើ�ើអ្ននកបាានរស់់នៅ�ៅតាាមពាាក្យយរបស់់ខ្ញុំំ��ហើ�ើយឬនៅ�ៅ?
តើ�ើអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ�សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�? អ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់ថាា អ្ននកមិិនសក្ដិិ�សមនឹឹងទទួួលសេ�ចក្តីី�
ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ�សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�?» ពេ�ត្រុ�ុសបាានឃើ�ើញថាា
គាាត់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�សោះ�ះ�សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយគាាត់់បាាននឹឹកចាំំ�អំំពីីពាាក្យយសម្បបថ
ដែ�លគាាត់់ស្បបថថ្វាា�យជីីវិិតរបស់់គាាត់់ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាលពីីមុុន។ ដូូច្នេះ�ះ� គាាត់់ក៏៏លែ�ង
រអ៊ូូ�រទាំំ� ហើ�ើយចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ពាាក្យយអធិិស្ឋាា�នរបស់់គាាត់់កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។
គាាត់់បាានអធិិស្ឋាា�នដោ�ោយពោ�ោលថាា៖ «ឱព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ! ទូូលបង្គំំ�ធ្លាា�ប់់
ចាាកចោ�ោលទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏ធ្លា
៏ ា�ប់ចាាកចោ
់
�ោលទូូលបង្គំំ�ម្ដដងផងដែ�រ។ យើ�ើងបាានចំំណាាយ
ទាំំ�ងពេ�លនៅ�ៅដាាច់់ពីីគ្នាា� និិងពេ�លនៅ�ៅជាាមួួយគ្នាា�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់ស្រ�ឡាាញ់់ទូូលបង្គំំ�ខ្លាំំ��ង
ជាាងអ្ននកណាាទាំំ�ងអស់់។ ទូូលបង្គំំ�បាានបះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ដដែ�លៗ និិងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ទ្រ�ង់់ព្រួ�ួយព្រះ�ះហឫទ័័យម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត។ តើ�ើទូូលបង្គំំ�អាាចបំំភ្លេ�េចរឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះបាាន
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ទូូលបង្គំំ�តែ�ងតែ�នឹឹកចាំំ�ជាានិិច្ចច ហើ�ើយមិិនភ្លេ�េចកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
ធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�ទូូលបង្គំំ� និិងអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានដល់់ទូូលបង្គំំ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទូូលបង្គំំ�
បាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទូូលបង្គំំ�អាាចធ្វើ�ើ�បាាន សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�
ទូូលបង្គំំ�។ ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបដឹឹងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លទូូលបង្គំំ�អាាចធ្វើ�ើ�បាាន ហើ�ើយទ្រ�ង់់ថែ�មទាំំ�ងជ្រា�ាប
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អំំពីីតួួនាាទីីដែ�លទូូលបង្គំំ�អាាចធ្វើ�ើ�បាានដែ�រ។ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�កាាររៀ�ៀបចំំរបស់់
ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�នឹឹងថ្វាា�យអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លទូូលបង្គំំ�មាានដល់់ទ្រ�ង់់។ មាានតែ�ទ្រ�ង់់
មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លជ្រា�ាបដឹឹងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លទូូលបង្គំំ�អាាចធ្វើ�ើ�សម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីអាារក្សស
សាាតាំំ�ងបាានបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តទូូលបង្គំំ�យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�បាានបះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹង
ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទូូលបង្គំំ�ជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់មិិននឹឹកនាាពីីសេ�ចក្តីី�រំំលងដែ�លទូូលបង្គំំ�បាានធ្វើ�ើ�
ទាំំ�ងនោះ�ះ� ហើ�ើយក៏៏ជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់មិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ទូូលបង្គំំ� ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើសេ�ចក្តីី�រំំលង
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ផងដែ�រ។ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ថ្វាា�យជីីវិិតរបស់់ទូូលបង្គំំ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងដល់់ទ្រ�ង់់។ ទូូលបង្គំំ�
មិិនសុំំ�អ្វីី�ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នសេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម ឬផែ�នកាារអ្វីី�ផ្សេ�េងនោះ�ះ�ដែ�រ។ ទូូលបង្គំំ�
គ្រា�ាន់់តែ�ចង់់ធ្វើ�ើ�តាាមបំំណង និិងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់តែ�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទូូលបង្គំំ�នឹឹង
ផឹឹកពីីពែ�ងដ៏៏ល្វីី�ងជូូរចត់់របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទូូលបង្គំំ�នឹឹងធ្វើ�ើ�តាាមបង្គាា�ប់់របស់់ទ្រ�ង់់ជាានិិច្ចច»។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ស្គាា�ល់់ឲ្យយច្បាាស់់ អំំពីីផ្លូូ�វដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវដើ�ើរ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងឲ្យយច្បាាស់់ អំំពីីផ្លូូ�វដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងដើ�ើរនៅ�ៅពេ�លអនាាគត ដឹឹងថាាអ្វីី�ទៅ�ៅ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងអ្វីី�ខ្លះះ�ទៅ�ៅ ដែ�លទ្រ�ង់់បាានផ្ទុុ�កផ្ដាា�ក់់ដល់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយ ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងជួួបកាារល្បបងល ហើ�ើយពេ�ល
ដែ�លគ្រា�ានោះ�ះ�មកដល់់ បើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចទាាញកាារជំំរុុញចិិត្តតចេ�ញពីីបទពិិសោ�ោធរបស់់
ពេ�ត្រុ�ុសបាាន នោះ�ះ�វាានឹឹងបង្ហាា�ញថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងតែ�ដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វរបស់់ពេ�ត្រុ�ុសយ៉ាា�ង
ពិិតប្រា�ាកដហើ�ើយ។ ពេ�ត្រុ�ុសបាានទទួួលកាារសរសើ�ើរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�សេ�ចក្តីី�
ជំំនឿ�ឿ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ពិិត និិងចិិត្តតភក្តីី�ភាាពដែ�លគាាត់់មាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ភាាពទៀ�ៀងត្រ�ង់់ និិងកាារចង់់បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់
គាាត់់នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លនាំំ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសគាាត់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�។ បើ�ើ
អ្ននកពិិតជាាមាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿដ៏៏ពិិត ដូូចជាាពេ�ត្រុ�ុសមែ�ន នោះ�ះ�
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប្រា�ាកដជាានឹឹងប្រោ��ោសឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ជាាក់់ជាាមិិនខាាន។
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់អ
់ ស់់កល្បបជាានិិច្ចច
ធាាតុុផ្សំំ�នៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាជំំនឿ�ឿ
បែ�បសាាសនាា៖ ពួួកគេ�មិិនអាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអាាចត្រឹ�ឹមតែ� ដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូចជាាមនុុស្សសយន្តត ពួួកគេ�មិិនអាាចចង់់បាាន ឬស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយ
ពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះអង្គគយ៉ាា�ងស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
មនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់ ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានមនុុស្សសតិិចណាាស់់ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ� «គោ�ោរព» ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តពួួកគេ�ខ្លាា�ចវិិនាាស ឬពុំំ�នោះ�ះ�
ទេ� ពួួកគេ� «ស្ញញប់់ស្ញែ�ែង» ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ឧត្ដុុ�ង្គគឧត្ដដម និិងមាានឫទ្ធាា�នុុភាាព ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគោ�ោរព និិងកាារស្ញញប់់ស្ញែ�ែងរបស់់គេ� ពុំំ�មាាននូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ហើ�ើយនិិង
កាារចង់់បាានដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់ពួួកគេ� ពួួកគេ�ស្វែ�ែងរក
តែ�រឿ�ឿងអសាារឥតកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� គឺឺស្វែ�ែងរកតែ� សេ�ចក្ដីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងមួួយ
ចំំនួួនដែ�លពុំំ�មាានសាារៈ�សំំខាាន់់។ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ន គ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើរតាាមដោ�ោយស្ទូូ�ចយក
ព្រះ�ះពរនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដែ�លល្អអក់់កករ ពួួកគេ�មិិនស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត ក៏៏មិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលព្រះ�ះពររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ជីីវិិតនៃ�ជំំនឿ�ឿ របស់់
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺគ្មាា�នន័័យអ្វីី�សោះ�ះ� គ្មាា�នទាំំ�ងតម្លៃ�ៃ និិងមាានតែ�
កាារគិិតគូូរ និិងកាារចង់់បាានរបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់។ ពួួកគេ�មិិនមែ�នជឿ�ឿព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ទេ� តែ�ដើ�ើម្បីី�បាានទទួួលព្រះ�ះពរវិិញ។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗទៅ�ៅតាាម
ទំំនើ�ើងចិិត្តត ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លខ្លួួ�នចង់់ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយមិិនដែ�លពិិចាារណាាដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬពិិចាារណាាថាា អ្វីី�ដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ស្រ�ប ឬពុំំ�ស្រ�បនឹឹងព្រះ�ះហឫទ័័យ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ សូូម្បីី�ត្រឹ�ឹមឲ្យយមាានជំំនឿ�ឿពិិត គេ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានផង
ទម្រាំ�ំ�ឲ្យយគេ�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀត គឺឺកាាន់់តែ�មិិនអាាចទៅ�ៅរួួច។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
លក្ខខណៈៈពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ឲ្យយមនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� គឺឺឲ្យយ
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់អស់់កល្បបជាានិិច្ចច

គេ�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គឺឺសុុទ្ធធតែ�អសមត្ថថភាាព រកមិិនឃើ�ើញ «អាាថ៌៌កំំបាំំ�ង» នេះ�ះ។ មនុុស្សសមិិនហ៊ាា�នស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនព្យាាយាាមស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ពួួកគេ�ពុំំ�ដែ�លធ្លាា�ប់់រកឃើ�ើញ
សោះ�ះ�ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានលក្ខខណៈៈគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ច្រើ�ើ�នណាាស់់។ ពួួកគេ�ពុំំ�ធ្លាា�ប់់រក
ឃើ�ើញសោះ�ះ�ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�លស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សស និិងជាាព្រះ�ះដ៏៏គង់់នៅ�ៅ
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់។ សោ�ោភ័័ណភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញមក
តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់៖ លុះះ�ត្រា�ាតែ� មនុុស្សសមាានបទពិិសោ�ោធពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ទើ�ើបពួួកគេ�អាាចរកឃើ�ើញសោ�ោភ័័ណភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់។ មាានតែ�តាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធ
ជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់គេ�ទេ� ទើ�ើបគេ�អាាចស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរពីី សោ�ោភ័័ណភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាាន ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមាានកាារកត់់សម្គាា�ល់់ពីីបទពិិសោ�ោធនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតពិិតទេ� ក៏៏
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចរកឃើ�ើញសោ�ោភណភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាាន
់
លក្ខខណៈៈគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ច្រើ�ើ�នណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នចំំណងទំំនាាក់់ទំំនងពិិតជាា
មួួយនឹឹងទ្រ�ង់់ទេ� មនុុស្សសក៏៏មិិនអាាចរកឃើ�ើញលក្ខខណៈៈដ៏៏គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រ។
មាានន័័យថាា ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមទេ� មនុុស្សសច្បាាស់់ជាា
មិិនអាាចមាានចំំណងទំំនាាក់់ទំំនងពិិតជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
ពួួកគេ�មិិនអាាចមាានចំំណងទំំនាាក់់ទំំនងពិិតជាាមួួយទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�ច្បាាស់់ជាាមិិន
អាាចស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគ ក៏៏
ច្បាាស់់ជាាត្រូ�ូវសៅ�ៅហ្មមង ដោ�ោយភាាពក្លែ�ែងក្លាា�យជាា និិងកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ជាាច្រើ�ើ�ន។ សេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ មិិនជាាក់់ស្ដែ�ែងដូូចជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅផែ�នដីីនេះ�ះទេ� ដ្បិិ�តកាារដែ�លមនុុស្សសស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�ល
គង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ គឺឺផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់គេ� មិិនមែ�នផ្អែ�ែកលើ�ើអ្វីី�ដែ�លគេ�
មើ�ើលឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែក និិងផ្អែ�ែកលើ�ើអ្វីី�ដែ�លគេ�បាានពិិសោ�ោធដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។ ពេ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមកផែ�នដីី មនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញសោ�ោភ័័ណភាាព និិងទង្វើ�ើ�របស់់
ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏អាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងនិិស្ស័័�យជាាក់់ស្ដែ�ែង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងនិិស្ស័័�យធម្មមតាារបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មាានលក្ខខណៈៈជាាក់់ស្ដែ�ែង
លើ�ើសពីីកាារដែ�លគេ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ រាាប់់ពាាន់់ដង។ បើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាា ក៏៏សេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់នេះ�ះគ្មាា�នអ្វីី�ជាាក់់ស្ដែ�ែងដែ�រ ហើ�ើយពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយគំំនិិតរបស់់មនុុស្សស។ បើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់មនុុស្សស ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ មាាន
តិិចតួួចស្តួួ�ចស្ដើ�ើ�ងម្ដេ�េចក្ដីី� ក៏៏សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់នេះ�ះ ជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ជាាក់់ស្ដែ�ែងដែ�រ
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមាានតិិចតួួចប៉ុុ�នណាាក្ដីី� ក៏៏សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់នេះ�ះ នៅ�ៅតែ�ជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ពិិត។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយទ្រ�ង់់
ទទួួលបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គេ� តាាមរយៈៈចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះហើ�ើយ។ គឺឺដូូចជាា
ពេ�ត្រុ�ុសដែ�រ៖ ប្រ�សិិនបើ�ើគាាត់់មិិនធ្លាា�ប់់រស់់នៅ�ៅ ជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ នោះ�ះ�គាាត់់មុុខជាាមិិន
អាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ភក្ដីី�ភាាពដែ�លគាាត់់មាាន ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ក៏៏ផ្អែ�ែកលើ�ើចំំណងទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់គាាត់់ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សស
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់បាានយាាងមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅ
ជាាមួួយពួួកគេ� ហើ�ើយអស់់ទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�ដែ�លព្រះ�ះអង្គគបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយមនុុស្សសបាានឃើ�ើញ
និិងមាានបទពិិសោ�ោធ សុុទ្ធធតែ�ជាាតថភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងដំំណើ�ើរមកដល់់នៃ�ហេ�តុុកាារណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោស
មនុុស្សសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សម្រេ�េចចំំណែ�កកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងកាារប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារដឹឹកនាំំ� និិង
កាារបើ�ើកផ្លូូ�វ។ មាានន័័យថាា អ្ននកត្រូ�ូវរកឃើ�ើញវីីធីីអនុុវត្តត និិងស្គាា�ល់់និិមិិត្តតទាំំ�ងនេះ�ះ ក្នុុ�ង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់។ មនុុស្សសនឹឹងមាានផ្លូូ�វ និិងនិិមិិត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់គេ�
តាាមរយៈៈកាារយល់់ដឹឹងសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយគេ�នឹឹងអាាចទទួួលបាាននូូវកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�
តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គេ�នឹឹងអាាចយល់់ដឹឹងថាា សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ មក
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអាាចយល់់ឃើ�ើញយ៉ាា�ងជាាក់់។ បន្ទាា�ប់់ពីីមាានកាារយល់់ដឹឹងហើ�ើយ
មនុុស្សសត្រូ�ូវចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងតថភាាពនេះ�ះភ្លាា�ម ហើ�ើយត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់អស់់កល្បបជាានិិច្ចច

ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់គេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងដឹឹកនាំំ�
អ្ននកក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ រួួចទ្រ�ង់់នឹឹងប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននកនូូវវិិធីីអនុុវត្តត ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកមាាន
អាារម្មមណ៍៍ថាា ទ្រ�ង់់គួរួ ឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់យ៉ាា�ងពិិសេ�ស ព្រ�មទាំំ�ងអនុុញ្ញាា�តិិឲ្យយអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញថាា
គ្រ�ប់់ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់
លក្ខខណ៍៍។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកចង់់ឃើ�ើញសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកចង់់ស្គាា�ល់់សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យ៉ាា�ង ពិិតប្រា�ាកដ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
ចូូលឲ្យយជ្រៅ��ៅក្នុុ�ងភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ចូូលជ្រៅ��ៅទៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតពិិត និិងមើ�ើលឃើ�ើញ
ថាា គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ� គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារសង្គ្រោះ��ះ��មើ�ើលឃើ�ើញ
ថាា គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចលះះបង់់រឿ�ឿងសៅ�ៅហ្មមង ហើ�ើយបន្សុុ�ទ្ធធ
លក្ខខណៈៈដែ�លមាានក្នុុ�ងមនុុស្សស ជាាសេ�ចក្ដីី�ដែ�លមិិនអាាចឲ្យយគេ�ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ផ្គគត់់ផ្គគង់់មនុុស្សសលោ�ោក ទ្រ�ង់់
ចាាត់់ចែ�ងស្ថាា�នកាារណ៍៍នៃ� ជីីវិិតពិតសម្រា�ាប់
ិ
់ឲ្យយមនុុស្សសមាានបទពិិសោ�ោធ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
មនុុស្សសហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�ពេ�លគេ�យកព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�ទៅ�ៅ
អនុុវត្តត នោះ�ះ�ពួួកគេ�ក៏៏អាាចដោះ�ះ�ស្រា�ាយកាារលំំបាាកទាំំ�ងអស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គេ� ដោ�ោយប្រើ�ើ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានន័័យថាា អ្ននកតែ�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដើ�ើម្បីី�ចូូលឲ្យយជ្រៅ��ៅក្នុុ�ងភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនហូូប

និិងផឺឺកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល

របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនមាាននូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនមាានមាាគ៌ាា�
ចូូលទៅ�ៅឯជីីវិិតឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដែ�លហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងទាាល់់ប្រា�ាជ្ញាា� នៅ�ៅពេ�លមាានរឿ�ឿងកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក។ អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ដឹឹង
ថាា ខ្លួួ�នគប្បីី�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនអាាចបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា� និិងគ្មាា�នវិិធីី
អនុុវត្តតសោះ�ះ�។ អ្ននកច្រ�បូូកច្រ�បល់់ និិងវង្វេ�េងវង្វាា�ន់់ ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ� អ្ននកថែ�មទាំំ�ងជឿ�ឿថាា
តាាមរយៈៈកាារបំំពេ�ញតាាមសាាច់់ឈាាម អ្ននកក៏៏ផ្គាា�ប់ព្រះ់ �ះទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
គឺឺជាាលទ្ធធផលនៃ�កាារមិិនហូូប និិងមិិនផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានន័័យថាា
ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកគ្មាា�នជំំនួួយមកពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយចេះ�ះតែ�រអ៊ូូ�រទាំំ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង នោះ�ះ�អ្ននកអសមត្ថថភាាពជាាមូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកវិិធីីអនុុវត្តត
ហើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនយល់់ពីីអត្ថថន័័យនៃ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ម្ដដង ហើ�ើយ
រឹឹតតែ�មិិនយល់់អំំពីីអត្ថថន័័យនៃ�កាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
ឧស្សាាហ៍៍អធិិស្ឋាា�ន ស្រា�ាវជ្រា�ាវ ហើ�ើយស្វែ�ែងរក ដោ�ោយប្រើ�ើ�កាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ� និិងកាារដឹឹកនាំំ�
ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងរកឃើ�ើញថាា អ្ននកគួួរយក
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លមកអនុុវត្តត គួួររិះ��រកឱកាាសសម្រា�ាប់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ សហកាារ
ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយអ្ននកលែ�ងច្រ�បូូកច្រ�បល់់ និិងវង្វេ�េងវង្វាា�ន់់ដែ�រ
បន្ទាា�ប់់មក អ្ននកនឹឹងមាានផ្លូូ�វមួួយក្នុុ�ងជីីវិិតពិិត ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយ៉ាា�ង
ពិិតប្រា�ាកដ។ ពេ�លដែ�លអ្ននកបាានផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ នោះ�ះ�នឹឹងមាានកាារ
ដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមាានកាារប្រ�ទាានព្រះ�ះពរ
ជាាពិិសេ�សពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះពរដែ�លនឹឹងផ្ដដល់់ឲ្យយអ្ននកមាានទឹឹកចិិត្តតរីីករាាយ៖ អ្ននក
នឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាាមាានកិិត្តតយសជាាពិិសេ�ស ដ្បិិ�តអ្ននកបាានផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកមាានអាាម្មមណ៍៍ស្រ�ស់់ស្រា�ាយពីីខាាងក្នុុ�ងជាាពិិសេ�ស ហើ�ើយក្នុុ�ងដួួងចិិត្តត
របស់់អ្ននក អ្ននកនឹឹងបាានជ្រះ�ះស្រ�ឡះះ ហើ�ើយស្ងងប់់សុុខផង។ សម្បបជញ្ញៈៈ�របស់់អ្ននកនឹឹង
បាានស្រា�ាកស្រា�ាន្តត ព្រ�មទាំំ�ងបាានរួួចពីីចោ�ោទប្រ�កាាន់់ទាំំ�ងអម្បាាលម៉ាា�ន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹង
មាានអាារម្មមណ៍៍រីីករាាយក្នុុ�ងចិិត្តត នៅ�ៅពេ�លជួួបបងប្អូូ�ន ប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់ខ្លួួ�ន។ នេះ�ះហើ�ើយ
ជាាអត្ថថន័័យនៃ�កាារត្រេ�េកអរ នឹឹងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានតែ�វិិធីី
នេះ�ះទេ� ទើ�ើបជាាកាារអរសប្បាាយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ ភាាពអរសប្បាាយ
របស់់មនុុស្សសនឹឹងក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចទទួួលបាានតាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធ
មួួយគឺឺ៖ តាាមរយៈៈកាារឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារលំំបាាក និិងបទពិិសោ�ោធនៃ�កាារយកសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ទៅ�ៅអនុុវត្តត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ពោ�ោលថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ ត
ិ ជាាស្រ�ឡាាញ់់អ្ននក ដោ�ោយ
ពោ�ោលថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង់
់
ថ្លៃ់ �ៃលោះ�ះ�ដ៏៏ធ្ងន់
ង ធ្ង
់ រង ដើ�ើម្បីី�មនុុស្សសលោ�ោក ដល់់ថ្នាា�ក់ទ្រ�ង់
់
ថ្លែ់ �ង
ែ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដោ�ោយអត់់ធ្មមត់់ និិងដោ�ោយសប្បុុ�រស ហើ�ើយតែ�ងសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក
រហូូត នោះ�ះ�កាារពោ�ោលពាាក្យយសម្ដីី�របស់់អ្ននក វាាបាានត្រឹ�ឹមតែ�ជាាកាារអរសប្បាាយតែ�ម្ខាា�ងរបស់់
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ កាារអរសប្បាាយដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យជាាងនេះ�ះ ដែ�លជាាកាារអរសប្បាាយពិិត
គឺឺពេ�លដែ�លមនុុស្សសយកសេ�ចក្ដីី�ពិិតទៅ�ៅអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតពិិតរបស់់ពួួកគេ� បន្ទាា�ប់់ពីី
ពួួកគេ�បាានជ្រះ�ះថ្លាា� និិងបាានសុុខសាាន្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតហើ�ើយ។ ពួួកគេ�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាាត្រូ�ូវ
បាានបណ្ដាា�លចិិត្តតជាាខ្លាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត និិងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គួ
់ រួ ឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់
បំំផុត
ុ ។ អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា តម្លៃ�ៃដែ�លអ្ននកបាានបង់់ គឺឺលើ�ើសពីីសមរម្យយទៅ�ៅហើ�ើយ។
ដោ�ោយបាានបង់់តម្លៃ�ៃដ៏លើ៏ �ើសលប់់ តាាមរយៈៈកាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង របស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងបាានភ្លឺឺ�
ថ្លាា�ក្នុុ�ងចិិត្តតជាាពិិសេ�ស៖ អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននកកំំពុុងតែ�រីីករាាយនឹឹងក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងយល់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានធ្វើ
់
�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសលោ�ោកយល់់ថាា កាារដែ�លទ្រ�ង់់រែែងមនុុស្សសលោ�ោក គឺឺដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធពួួកគេ�
ហើ�ើយយល់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ល្បបងលមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ពិិសោ�ោធមើ�ើលថាា ពួួកគេ�ស្រ�ឡាាញ់់
ពិិតប្រា�ាកដដែ�រឬទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកយកសេ�ចក្ដីី�ពិិតមកអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះរហូូត នោះ�ះ�អ្ននក
នឹឹងបង្កើ�ើ�តបាានកាារចេះ�ះដឹឹងដ៏៏ច្បាាស់់លាាស់អំ
់ ពី
ំ កិ
ី ច្ចច
ិ កាារជាាច្រើ�ើ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
ពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននក ច្បាាស់់
ដូូចថ្ងៃ�។
ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចយល់់ច្បាាស់់អំពី
ំ សេ�ចក្ដីី�ពិ
ី
ត
ិ ជាាច្រើ�ើ�ន អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា
គ្រ�ប់់សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធ តែ�ងាាយយកមកអនុុវត្តត ដែ�លនឹឹងប្រោ��ោសឲ្យយអ្ននកមាានសេ�រីីដ៏៏
ធំំធេ�ង និិងប្រោ��ោសអ្ននកឲ្យយរួួច រហូូតអ្ននកអាាចយកឈ្នះះ�បញ្ហាា� និិងកាារល្បួួ�ងនាានាា ហើ�ើយអ្ននក
នឹឹងឃើ�ើញថាា គ្មាា�នអ្វីជា
�ី ាបញ្ហាា� ចំំពោះ�ះ�អ្ននកឡើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកកំំពុង
ុ តែ�អរសប្បាាយ
នឹឹងក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិត
ិ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ មក
សណ្ឋិិ�តលើ�ើអ្ននកជាាមិិនខាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រ�ទាានព
់
រដល់់មនុុស្សសដែ�លមាាននិិមិត្តត
ិ មនុុស្សស
ដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត មាានចំំណេះ�ះដឹង
ឹ និិងស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សស
ចង់់មើ�ើលឃើ�ើញនូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�យកសេ�ចក្ដីី�ពិិត
មកអនុុវត្តតក្នុុ�ងជីីវិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ព្រ�មស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារឈឺឺចាាប់់ និិងបោះ�ះ�បង់់
អ្វីី�ៗដែ�លគេ�ស្រ�ឡាាញ់់ ដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្បាាស់់ជាា
ប្រ�ទាានពរដល់់អ្ននកតាាមវិិធីីនេះ�ះ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារលំំបាាកបែ�បនេះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាាន បន្ទាា�ប់់មក កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនឹឹងកើ�ើតមាានដល់់អ្ននក។ មនុុស្សសអាាច
មើ�ើលឃើ�ើញលក្ខខណៈៈគួួរឲ្យយស្រ�ទ្បាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈជីីវិិតជាាក់់ស្តែ�ែង និិង
បទពិិសោ�ោធព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទាាល់់តែ�គេ�បាានភ្លលក់់នូវូ សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបគេ�អាាចស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដបាាន។
កាាលណាាអ្ននកកាាន់់តែ�យកសេ�ចក្ដីី�ពិិតមកអនុុវត្តត អ្ននកក៏៏មាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
ដែ�រ។ កាាលណាាអ្ននកកាាន់់តែ�យកសេ�ចក្ដីី�ពិិតមកអនុុវត្តត អ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ ហើ�ើយកាាលណាាអ្ននកកាាន់់តែ�យកសេ�ចក្ដីី�ពិិតមកអនុុវត្តត
អ្ននកទទួួលបាានព្រះ�ះពរកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះ
បាានរហូូត នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានចំំពោះ�ះ�អ្ននក នឹឹងជួួយឲ្យយអ្ននក
មើ�ើលឃើ�ើញបន្តិិ�ចម្ដដងៗ ដូូចជាា ពេ�ត្រុ�ុសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់៖ លោ�ោកបាាន
និិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មាានប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ បង្កើ�ើ�តនូូវផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ ផែ�នដីី និិង
របស់់សព្វវសាារពើ�ើនោះ�ះ�ទេ� តែ�លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ក៏មាានប្រា
៏
�ាជ្ញាា�ញាាណ ក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តត
កិិច្ចចកាារជាាក់់ស្តែ�ែង ក្នុុ�ងមនុុស្សសផងដែ�រ។ ពេ�ត្រុ�ុសបាាននិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�
ស័័ក្ដិិ�សមឲ្យយមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�កាារដែ�លព្រះ�ះអង្គគបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ ផែ�នដីី
និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើនោះ�ះ�ទេ� តែ�លើ�ើសពីីនេះ�ះ គឺឺដោ�ោយព្រោះ��ះ�ភាាពវាាងវៃៃក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�ត
មនុុស្សសលោ�ោក សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក និិងប្រោ��ោសឲ្យយ មនុុស្សសលោ�ោកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
និិងដើ�ើម្បីី�បន្សសល់់ទុកសេ�ចក្ដីី�ស្រ�
ុ
ឡាាញ់់ឲ្យយពួួកគេ�។ ពេ�ត្រុ�ុសបាាននិយាា
ិ យទៀ�ៀតថាា នៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះអង្គគមាានលក្ខខណៈៈជាាច្រើ�ើ�នដែ�លស័័ក្ដិិ�សមឲ្យយ មនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់។ ពេ�ត្រុ�ុសទូូលទៅ�ៅ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វថាា «តើ�ើកាារបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ ផែ�នដីី និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ គឺឺជាាហេ�តុុផល
តែ�មួួយដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយទ្រ�ង់់ស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងទទួួលសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពីីមនុុស្សសលោ�ោកមែ�នទេ�?
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះអង្គគមាានលក្ខខណៈៈច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតដែ�លគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់។ ព្រះ�ះអង្គគធ្វើ�ើ�កាារ និិង
មាានចលនាាក្នុុ�ងជីីវិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ពាាល់់ទូូលបង្គំំ�ពីីខាាងក្នុុ�ង ទ្រ�ង់់
លត់់ដំំទូូលបង្គំំ� ទ្រ�ង់់ទិិតៀ�ៀនទូូលបង្គំំ� សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ រឹឹតតែ�សមឲ្យយទ្រ�ង់់ទទួួលនូូវ
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពីីមនុុស្សសលោ�ោកថែ�មទៀ�ៀតផង»។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ឃើ�ើញ និិងស្គាា�ល់់
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់អស់់កល្បបជាានិិច្ចច

សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិងស្វែ�ែងរកក្នុុ�ងជីីវិត
ិ ជាាក់់ស្ដែ�ែង
ហើ�ើយត្រូ�ូវព្រ�មលះះបង់់សាាច់់ឈាាមរបស់់ខ្លួួ�នដោ�ោយឡែ�ក។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�កាារតាំំ�ងចិិត្តត
បែ�បនេះ�ះ។ អ្ននកត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានកាារតាំំ�ងចិិត្តត ជាាមនុុស្សសដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់
ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ដោ�ោយមិិនខ្ជិិ�លច្រ�អូូស ឬលោ�ោភនឹឹងកាារ
អាាស្រ័�័យផលនៃ�សាាច់់ឈាាម ក៏៏មិិនរស់់ដើ�ើម្បីី�សាាច់់ឈាាម តែ�រស់់ដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក៏៏
មាានពេ�លខ្លះះ� អ្ននកក៏៏មិិនបាានផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ។ មូូលហេ�តុុមក
ពីីអ្ននកមិិនយល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ�ះ�ពេ�លក្រោ��ោយ អ្ននកត្រូ�ូវផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់
ឲ្យយបាាន មិិនត្រូ�ូវផ្គាា�ប់់សាាច់់ឈាាម ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាត្រូ�ូវខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងជាាងមុុនក៏៏ដោ�ោយ។
កាាលណាាអ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្ននកនឹឹងបាានស្គាា�ល់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននក
ត្រូ�ូវតែ�មើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ ផែ�នដីី និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
ឃើ�ើញថាា ទ្រ�ង់់បាានយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញ
ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមាានចំំណងទាាក់់ទងជាាមួួយទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ អ្ននកនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញថាា
ទ្រ�ង់់អាាចដើ�ើរក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក ហើ�ើយឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់អាាច
ប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង ដោ�ោយអនុុញាាតិិឲ្យយពួួកគេ�
មើ�ើលឃើ�ើញនូូវលក្ខខណៈៈគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់ និិងស្គាា�ល់់កាារលត់់ដំំ កាារវាាយផ្ចាា�ល
និិងស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះពររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានបទពិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះ
ិ
រហូូត នោះ�ះ�អ្ននក
នឹឹងមិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
ថ្ងៃ�ៃមួួយសម្ពពន្ធធភាាពរបស់់អ្ននកជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លែ�ងប្រ�ក្រ�តីី នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាចរង
នូូវកាារស្ដីី�បន្ទោ�ោ�ស និិងមាានវិិប្បបដិិសាារីី។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមាានសម្ពពន្ធធភាាពប្រ�ក្រ�តីីមួួយ
ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនចង់់ទៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
ថ្ងៃ�ៃមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងទៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីអ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងភ័័យខ្លាា�ច រួួច
និិយាាយថាា អ្ននកស៊ូូ�ស្លាា�ប់់ ប្រ�សើ�ើរជាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចេ�ញឆ្ងាា�យពីីអ្ននក។ កាាលណាា
អ្ននកមាាន អាារម្មមណ៍៍បែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកគិិតថាា អ្ននកមិិនអាាចចាាកចេ�ញឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ អ្ននកនឹឹងមាានមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�មួួយ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងត្រេ�េកអរសប្បាាយនឹឹងសេ�ចក្ដីី�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ តាាមវិិធីីនេះ�ះ។
មនុុស្សសនិិយាាយអំំពីកា
ី ារដែ�លគេ�យកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់់� ធ្វើ�ជា
ើ� ាជីីវិត
ិ របស់់គេ�ជាារឿ�ឿយៗ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
បទពិិសោ�ោធរបស់់គេ� គឺឺមិនទាាន់
ិ
ដល់
់
ចំ
់ ណុ
ំ ចនោះ�
ុ
ះ�នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�និយាា
ិ យថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាជីីវិិតអ្ននក អ្ននកនិិយាាយថាា ព្រះ�ះអង្គគដឹឹកនាំំ�អ្ននករាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោយអ្ននកហូូប និិង
ផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ហេ�តុុនេះ�ះ ទ្រ�ង់់បាានក្លាា�យទៅ�ៅជាាជីីវិិតរបស់់អ្ននកហើ�ើយ។
កាារចេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសដែ�លនិិយាាយដូូច្នេះ�ះ� រាាក់់កំំផែ�លណាាស់់។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន
គ្មាា�នមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នទេ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានដាាក់់ដាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�មិិនទាាន់់ដុះះ�ពន្លលកឡើ�ើងទេ� ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនទាាន់់កើ�ើតមាានជាាផល
ផ្លែ�ែផង។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ តើ�ើអ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធដល់់កម្រិ�ិតណាាហើ�ើយ? ទើ�ើបតែ�ពេ�លនេះ�ះ
គឺឺបន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានជំំរុុញអ្ននកមកដល់់កម្រិ�ិតនេះ�ះ ទើ�ើបអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននក
មិិនអាាចចាាកចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រួួច។ លុះះ�ថ្ងៃ�ៃមួួយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លបទពិិសោ�ោធរបស់់
អ្ននកបាានឈាានដល់់ចំំណុុចជាាក់់លាាក់់មួួយ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ខំំ�ឲ្យយអ្ននកចេ�ញទៅ�ៅ
ឆ្ងាា�យ អ្ននកច្បាាស់់ជាាមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានឡើ�ើយ។ អ្ននកនឹឹងគិិតជាានិិច្ចចថាា អ្ននកមិិនអាាចរស់់
ដោ�ោយគ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សណ្ឋិិ�តក្នុុ�ងអ្ននកឡើ�ើយ។ អ្ននកអាាចរស់់នៅ�ៅដោ�ោយគ្មាា�នប្ដីី� គ្មាា�ន
ប្រ�ពន្ធធ ឬកូូន គ្មាា�នគ្រួ�ួសាារ គ្មាា�នឪពុុក ឬម្ដាា�យ គ្មាា�នកាារអាាស្រ័�័យផលផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាម
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនអាាចរស់់ ដោ�ោយគ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ជីីវិិតរស់់នៅ�ៅដោ�ោយគ្មាា�ន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រៀ��ៀបបាានទៅ�ៅនឹឹងកាារបាាត់់បង់់ ជីីវិិតរបស់់អ្ននកដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ អ្ននកច្បាាស់់ជាាមិិន
អាាចរស់់ដោ�ោយគ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ កាាលណាាអ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធដល់់ចំំណុុច
នេះ�ះហើ�ើយ អ្ននកនឹឹងសម្រេ�េចគោ�ោលដៅ�ៅ នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
តាាមរយៈៈវិិធីីនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងក្លាា�យជាាជីីវិិតរបស់់អ្ននក គឺឺទ្រ�ង់់ក្លាា�យជាាគ្រឹះ�ះ�នៃ�វត្តតមាាន
ជីីវិិតរបស់់អ្ននក។ អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចចេ�ញទៅ�ៅឆ្ងាា�យ ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លអ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធដល់់កម្រិ�ិតនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងអរសប្បាាយនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយពេ�លដែ�លអ្ននកមាានសម្ពពន្ធធភាាពជិិតស្និិ�ទនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ហើ�ើយ ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងក្លាា�យជាាជីីវិិតរបស់់អ្ននក ជាាក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់
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អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់អស់់កល្បបជាានិិច្ចច

អ្ននក ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� អ្ននកនឹឹងអធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយទូូលថាា៖ «ឱព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អើ�ើយ! ទូូលបង្គំំ�មិិនអាាចចេ�ញឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះអង្គគឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ជាាជីីវិិតទូូលបង្គំំ�។ ទូូលបង្គំំ�
អាាចបន្តតរស់់ដោ�ោយគ្មាា�នអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់បាាន

ប៉ុុ�ន្តែ�ែទូូលបង្គំំ�មិិនអាាចបន្តតរស់់ដោ�ោយគ្មាា�ន

ព្រះ�ះអង្គគបាានឡើ�ើយ»។ នេះ�ះជាាស្ថាា�នកាារណ៍៍ពិិតរបស់់មនុុស្សស វាាគឺឺជាាជីីវិិតពិិតរបស់់គេ�។
មនុុ ស្សសខ្លះះ�ធ្លាា�ប់់ ត្រូ�ូ វ គេ�បង្ខំំ�ឲ្យយឈាានមកដល់់ ស្ថាា�ន កាារណ៍៍ ជីី វិិ ត ដែ�លគេ�មាានសព្វវថ្ងៃ�ៃ ៖
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបន្តតទៅ�ៅមុុខ បើ�ើទោះ�ះ�ជាាពួួកគេ�មិិនចង់់ក៏៏ដោ�ោយ ហើ�ើយពួួកគេ�តែ�មាានអាារម្មមណ៍៍
ថាា ពួួកគេ�ហាាក់់កំំពុុងនៅ�ៅជាាប់់នឹឹងកន្លៀ�ៀ�តថ្មម ឬកន្លែ�ែងដ៏៏លំំបាាកមួួយ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាាន
បទពិិសោ�ោធដែ�លថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាជីីវិិតរបស់់អ្ននក បទពិិសោ�ោធដែ�លថាា ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវដកចេ�ញពីីដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក កាារនេះ�ះវាាប្រៀ��ៀបបាានទៅ�ៅនឹឹងកាារបាាត់់បង់់
ជីីវិិតរបស់់អ្ននក។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�ជាាជីីវិិតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកច្បាាស់់ជាាមិិនអាាចចេ�ញ
ឆ្ងាា�យពីីទ្រ�ង់ឡើ់ �យ
ើ ។ តាាមរយៈៈវិិធីនេះ�ះ
ី
អ្ននកនឹឹងមាានបទពិិសោ�ោធពិតពី
ិ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ពេ�លដែ�លអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺអ្ននកនឹង
ឹ ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដ
ហើ�ើយក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់នោះ�ះ� ក៏៏ក្លាា�យជាាក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏បរិិសុុទ្ធធអស្ចាា�រ្យយ។ ថ្ងៃ�ៃមួួយ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកបង្ហាា�ញថាា ជីីវិិតរបស់់អ្ននកបាានឈាានដល់់ចំំណុុចជាាក់់លាាក់់
មួួយ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអធិិស្ឋាា�នដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រួួចហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចទុុកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចោ�ោលនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិន
អាាចបំំភ្លេ�េចទ្រ�ង់់បាានដែ�រ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកចង់់ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
ក្លាា�យជាាជីីវិិតរបស់់អ្ននក អ្ននកអាាចបំំភ្លេ�េចលោ�ោកិិយចោ�ោល អ្ននកអាាចបំំភ្លេ�េចភរិិយាា ស្វាា�មីី ឬ
កូូនៗរបស់់អ្ននកបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនឹឹងពិិបាាកបំំភ្លេ�េចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ណាាស់់ កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺ
ច្បាាស់់ជាាមិិនអាាចទៅ�ៅរួួច នេះ�ះជាាជីីវិិតពិិត និិងជាាក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតដែ�លអ្ននកមាានចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កាាលណាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លមនុុស្សសមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាាន
ឈាានដល់់ចំំណុុចមួួយជាាក់់លាាក់់ នោះ�ះ�ក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លគេ�មាានចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ៗដទៃ�ទៀ�ៀត
គឺឺមិិនអាាចប្រៀ��ៀបស្មើ�ើ�នឹឹងក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ដែ�លគេ�មាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអាាទិិភាាពទីីមួួយ។ តាាមរយៈៈវិិធីីនេះ�ះ អ្ននកអាាច
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

លះះបង់់ចោ�ោលអ្វីី�ៗផ្សេ�េងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ហើ�ើយក៏៏ព្រ�មទទួួលកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងកាារលួួស
កាាត់់ពីីសំំណាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង។ កាាលណាាអ្ននកសម្រេ�េចបាានក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ដែ�លល្អអ
លើ�ើសអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងរស់់ក្នុុ�ងតថភាាព និិងក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្លាា� យជាាជីី វិិ តនៅ�ៅក្នុុ� ង មនុុ ស្សសហើ�ើយ មនុុ ស្សសមិិ ន
អាាចចេ�ញឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�
ឬអីី? គ្មាា�នទីីបន្ទាា�ល់់ណាាអស្ចាា�រ្យយជាាងនេះ�ះទៀ�ៀតទេ�! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ ដល់់
ចំំណុុចជាាក់់លាាក់់មួួយហើ�ើយ ព្រះ�ះអង្គគបាានបង្គាា�ប់់ឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបម្រើ�ើ�ឲ្យយគេ�ត្រូ�ូវ
ទទួួលទោ�ោស ឬឲ្យយគេ�ស្លាា�ប់់ ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏មិិនបាានរាាថយដែ�រ នេះ�ះគឺឺបង្ហាា�ញថាា ពួួកគេ�
ត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកឈ្នះះ�ហើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធពិិត
របស់់គេ� គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លអាាចឈរមាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីបន្ទាា�ល់់របស់់គេ� អាាចឈរមាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
តួួនាាទីរី បស់់គេ� អាាចឈរនៅ�ៅខាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយមិិនរាាថយ ហើ�ើយគឺឺជាាមនុុស្សសដែ�ល
អាាចមាានសម្ពពន្ធធភាាពសាាមញ្ញញមួួយ ជាាមួួយនឹឹងមនុុស្សសដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាា
មនុុស្សសដែ�លអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ពេ�លដែ�លមាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វកើ�ើតឡើ�ើង
ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ� ហើ�ើយអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់រហូូតដល់់ទីីមរណាាផង។ កាារអនុុវត្តតរបស់់អ្ននក
និិងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង ក្នុុ�ងជីីវិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់អ្ននក គឺឺជាាទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាកាាររស់់ជាាទីីបន្ទាា�ល់់ និិងជាាបន្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនេះ�ះ
ជាាកាារអាាស្រ័�័យ ផលពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�ល អ្ននកបាាន
ដកពិិសោ�ោធន៍៍ដល់់ចំំណុុចនេះ�ះហើ�ើយ ផលដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវកើ�ើតមាាន នឹឹងសម្រេ�េចបាាន។
អ្ននកមាានជីីវិិតជាាទីីបន្ទាា�ល់់ពិិត ហើ�ើយគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននក នឹឹងត្រូ�ូវអ្ននកដទៃ�
មើ�ើលឃើ�ើញទាំំ�ងស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរ។ កាារស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ និិងកិិរិិយាាខាាងក្រៅ��ៅរបស់់អ្ននក គ្មាា�នអ្វីី�
គួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជីីវិិតរបស់់អ្ននកគឺឺជាាកាាររស់់ជាាទីីបន្ទាា�ល់់ពីីកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ច
ព្រះ�ះជាាទីីបំំផុុត ហើ�ើយពេ�លដែ�លអ្ននកផ្សាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវ
ដឹឹកនាំំ� និិងស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដោ�ោយព្រះ�ះអង្គគ។ អ្ននកអាាចថ្លែ�ែងពីីព្រះ�ះហឫទ័័យ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
380

អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់អស់់កល្បបជាានិិច្ចច

តាាមរយៈៈពាាក្យយសម្ដីី�របស់់អ្ននកអាាចផ្សាាយអំំពីី តថភាាព ហើ�ើយអ្ននកអាាចយល់់ច្រើ�ើ�ន
អំំពីីកាារបម្រើ�ើ�ខាាងឯវិិញ្ញាា�ណ។ អ្ននកអាាចនិិយាាយស្ដីី�ដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ អ្ននកជាាមនុុស្សស
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងទៀ�ៀងត្រ�ង់់ ចេះ�ះទុុកមុុខ ហើ�ើយថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ អ្ននកអាាចស្ដាា�ប់់តាាមកាារចាាត់់ចែ�ងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងឈរមាំំ�ក្នុុ�ងទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ខ្លួួ�ន នៅ�ៅពេ�លដែ�លមាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វកើ�ើតឡើ�ើង
ចំំពោះ�ះ�អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មាានភាាពនឹឹងធឹឹង និិងស្រ�គត់់ស្រ�គំំ ទោះ�ះ�បីីអ្ននកកំំពុុងដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
បញ្ហាា�អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ។ បុុគ្គគលបែ�បនេះ�ះ គឺឺពិិតជាាធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�ន។ មនុុស្សសខ្លះះ�នៅ�ៅវ័័យក្មេ�េង ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខ្លួួ�នដូូចជាាមនុុស្សសវ័័យ
កណ្ដាា�ល ពួួកគេ�មាានភាាពចាាស់់ទុំំ�គេ�មាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយមាានគេ�ស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរផង
ហើ�ើយអ្ននកទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ជាាមនុុស្សសដែ�លមាានទីីបន្ទាា�ល់់ និិងជាាទីីសម្គាា�ល់ពី
់ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់។
់
មាានន័័យថាា

ពេ�លដែ�លពួួកគេ�មាានបទពិិសោ�ោធដល់់ចំំណុុចមួួយជាាក់់លាាក់់

នោះ�ះ�

ពួួកគេ�នឹឹងមាានកាារយល់់ដឹឹងដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ� ហើ�ើយ
កិិរិិយាាខាាងក្រៅ��ៅរបស់់ពួួកគេ� នឹឹងបាាននឹឹងធឹឹងទៀ�ៀតផង។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន គេ�មិិនយក
សេ�ចក្ដីី�ពិិតទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយក៏៏មិន
ិ ឈរមាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីបន្ទាា�ល់រ់ បស់់គេ�ដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះ គ្មាា�នទេ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬបន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់ជាាទីីបំំផុុត។ ពួួកគេ�អាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងទីីជំំនុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាាតាំំ�ងទើ�ើបជាាទីីបន្ទាា�ល់់ជីីវិិតរបស់់គេ�វិិញ
ហើ�ើយនេះ�ះជាាកាារបន្ទាា�បបន្ថោ�ោ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាកាារបំំពាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាកាារប្រ�មាាថ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសជំំពូូកនេះ�ះ គ្មាា�នទេ�ទីីសម្គាា�ល់់នៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�គ្មាា�នកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ដូូច្នេះ�ះ� សម្ដីី�
និិងសកម្មមភាាពរបស់់មនុុស្សស សុុទ្ធធតែ�តំំណាាងឲ្យយសាាតាំំ�ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក
បាានមេ�ត្រី�ីជាានិិច្ចចនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភក្ត្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សស និិងរឿ�ឿងរ៉ាា�វ ព្រ�មទាំំ�ងហេ�តុុកាារណ៍៍ដែ�លកំំពុុងតែ�កើ�ើតឡើ�ើងជុំំ�វិិញខ្លួួ�នឯងជាាប់់
ជាានិិច្ចច ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចេះ�ះគិិតដល់់បន្ទុុ�ករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមាានចិិត្តតគោ�ោរព
កោ�ោតខ្លាា�ចដល់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ពីីក្នុុ�ងចិិត្តតអ្ននកជាារឿ�ឿយៗ។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពួួកជំំនុំំ� មាានមនុុស្សសដែ�លជាា «អ្ននកត្រួ�ួតត្រា�ា» ជាាច្រើ�ើ�ន៖ ពួួកគេ�ត្រៀ��ៀមឃ្លាំំ��មើ�ើលភាាព
កម្សោ�ោ�យរបស់់អ្ននកដទៃ� បន្ទាា�ប់់មកក៏៏ចម្លលង និិងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាមពួួកគេ�។ ពួួកគេ�អសមត្ថថភាាព
ក្នុុ�ងកាារបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា� ពួួកគេ�មិិនស្អអប់់អំំពើ�ើបាាប មិិនខ្ពើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ង
ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបំំផុុត ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ដួួងចិិត្តតរបស់់
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ជាាដួួងចិិត្តតដែ�លចេះ�ះគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ច នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ានិិច្ចច ពាាក្យយសម្ដីី�
និិងសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននក ក៏៏មិិនត្រូ�ូវស្ទើ�ើ�រក្ដៅ�ៅ�ស្ទើ�ើ�រត្រ�ជាាក់់ ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវមាានចិិត្តតចង់់
ប្រ�ឆាំំ�ង ទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬធ្វើ�ើ�ឲ្យយទ្រ�ង់់ព្រួ�ួយព្រះ�ះទ័័យឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនគប្បីី�ព្រ�មឲ្យយ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ក្លាា�យជាាអសាារឥតកាារ ឬបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយកាារលំំបាាក
ដែ�លអ្ននកបាានស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ� និិងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកយកមកអនុុវត្តត ទៅ�ៅជាាឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ព្រ�មធ្វើ�ើ�កាារឲ្យយខ្លាំំ��ងជាាងមុុន និិងស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាងមុុននៅ�ៅ
លើ�ើផ្លូូ�វខាាងមុុខ។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមាាននិិមិិត្តតទុុកជាា មូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�
របស់់ពួួកគេ�។ ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរកវឌ្ឍឍនភាាព។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានបទពិិសោ�ោធពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយដួួងចិិត្តតគោ�ោរពដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� និិងសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចនឹឹងឃើ�ើញមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ។ មនុុស្សស
ទាំំ�ងនេះ�ះអាាចធ្វើ��ើបន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ពួួកគេ�អាាចរស់់ជាាទីីបន្ទាា�ល់់ពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ពីីលក្ខខណៈៈ និិងនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសចង់់ស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�បាានភ្លលក់់ និិងមើ�ើលឃើ�ើញលក្ខខណៈៈដ៏៏គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់
ព្រះ�ះ។ ទាាល់់តែ�ដល់ពេ់ �លនោះ�ះ� ទើ�ើបដួួងចិិត្តតដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះ ដួួងចិិត្តតដែ�លជំំរុញ
ុ ចិិត្តត
អ្ននកដទៃ�ឲ្យយថ្វាា�យខ្លួួ�ន ដោ�ោយភក្ដីី�ភាាពដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចត្រូ�ូវបណ្ដុះះ��ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ង
ពួួកគេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបង្ខំំ�មនុុស្សសលោ�ោក ឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយពាាក្យយសម្ដីី� និិង
កាារសម្ដែ�ែងទឹឹកមុុខ ឬដោ�ោយកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគក៏៏មិិន
បង្ខំំ�ពួួកគេ�ឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់ទុុកឲ្យយគេ�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយ
ឆន្ទៈៈ�របស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ទុុកឲ្យយគេ�មើ�ើលឃើ�ើញពីីលក្ខខណៈៈគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់
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ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងទ្រ�ង់់វិញ
ិ បន្ទាា�ប់់មក ក៏៏មាានកាារនឹឹកចាំំ�ពីសេ�ចក្ដីី�
ី
ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�។ មាានតែ�តាាមវិិធីីនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាច
ធ្វើ��ជា
ើ ាបន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដបាាន។ មនុុស្សសមិិនស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកដទៃ�ជំំរុុញឲ្យយពួួក គេ�ធ្វើ��ដូ
ើ ូច្នេះ��ះ ហើ�ើយវាាក៏៏មិិនមែ�នជាាសន្ទុះះ��អាារម្មមណ៍៍
តែ�មួួយពេ�លនោះ�ះ�ដែ�រ។ ពួួកគេ�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារពួួកគេ�បាានឃើ�ើញ
ពីីលក្ខខណៈៈគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះអង្គគ ពួួកគេ�បាានឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះអង្គគមាានលក្ខខណៈៈ
ច្រើ�ើ�ន ស័័ក្ដិ�ស
ិ មនឹឹងឲ្យយមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់ ដោ�ោយសាារពួួកគេ�បាានឃើ�ញ
ើ កាារសង្គ្រោះ��ះ�� ព្រះ�ះ
ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល ពួួកគេ�ក៏៏
ស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរ និិងចង់់បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដ ហើ�ើយក៏៏កើ�ើតមាានចំណ
ំ ង់់ចិត្តត
ិ ដែ�ល
ធ្វើ��ើឲ្យយគេ�មិិនអាាចរស់់នៅ�ៅដោ�ោយគ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ហេ�តុុផលដែ�លមនុុស្សសដែ�ល
ធ្វើ��បន្ទាា�ល់
ើ
់ពិិតពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចធ្វើ��បន្ទាា�ល់
ើ
់ខ្ទទរខ្ទាា�រពីីទ្រ�ង់់បាាន គឺឺមកពីីទីីបន្ទាា�ល់់របស់់
ពួួកគេ�ចាាក់់គ្រឹះ��ះ នៅ�ៅលើ�ើកាារដឹឹងឮ និិងកាារចង់់បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ។ ទីីបន្ទាា�ល់់
បែ�បនេះ�ះ មិិនមែ�នត្រូ�វូ បាានប្រ�ទាានមកស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងសន្ទុះះ��ចិិត្តតឡើ�យ
ើ តែ�ស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងកាារ
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ។ ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�គិិតថាា ពួួកគេ�ប្រា�ាកដជាាត្រូ�ូវធ្វើ��បន្ទាា�ល់
ើ
់ពីីព្រះ�ះអង្គគ និិងត្រូ�ូវធ្វើ��ឲ្យ
ើ យពួួក
មនុុស្សសដែ�លចង់់បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវដឹឹងពីីលក្ខខណៈៈគួួរឲ្យយ
ស្រ�ឡាាញ់់ និិងភាាពជាាក់់លាាក់់របស់់ទ្រ�ង់់។ ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់គេ� កើ�ើតពីីឆន្ទៈៈ�ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
ដូូចគ្នាា�នឹឹងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លគេ�មាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ ទីីបន្ទាា�ល់នេះ�ះ
់
គឺឺជាា
ទីីបន្ទាា�ល់ពិ
់ ត
ិ ហើ�ើយមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ និិងតម្លៃ�ៃពិិត។ ទីីបន្ទាា�ល់នេះ�ះ
់
មិិនមែ�នជាាទីីបន្ទាា�ល់់
អសកម្មម ឬល្អអតែ�ខាាងក្រៅ��ៅ និិងគ្មាា�នន័័យនោះ�ះ�ទេ�។ ហេ�តុុផលមាានតម្លៃ�ៃ និិងមាានន័័យ
បំំផុត
ុ ដែ�លមាានតែ�មនុុស្សសដែ�លពិិតជាាស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិតគេ
ិ �
ក៏៏ជាាហេ�តុុផលដែ�ល ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យពួួកគេ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដ នោះ�ះ�គឺឺមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ
អាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអាាចរស់់នៅ�ៅដើ�ើម្បីី�កិិច្ចចកាារ និិងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ព្រះ�ះអង្គគបាាន។ ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ� មិិនរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ងងឹឹត
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ទើ�ើបពួួកគេ�មិិនរស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតឥតន័័យ តែ�រស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតដែ�លប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះពរដែ�លមក
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់វិ់ ញ
ិ ។ មាានតែ�មនុុស្សសដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើបន្ទាា�ល់
�
់
អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានតែ�ពួួកគេ�ទេ� ទើ�ើបជាាស្មមរបន្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានតែ�ពួួកគេ�
ទេ� ទើ�ើបអាាចទទួួលបាានព្រះ�ះពរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានតែ�ពួួកគេ�ទេ� ទើ�ើបអាាចទទួួលនូវូ
សេ�ចក្ដីី�សន្យាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ មនុុស្សសដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមិិត្តតសម្លា�ញ់
ា ់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះទ័័យ ហើ�ើយពួួកគេ�អាាច
អាាស្រ័�័យផលនៃ�ព្រះ�ះពរជាាមួួយគ្នាា�នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើប
រស់់នៅ�ៅអស់់កល្បបជាានិិច្ចច ហើ�ើយមាានតែ�ពួួកគេ�ទេ� ទើ�ើបអាាចរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារថែ�រក្សាា និិង
កាារកាារពាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះសម្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏ស័័ក្ដិ�ស
ិ ម នឹឹងឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ស្រ�ឡាាញ់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�
សុុទ្ធធតែ�អាាចស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់បាាននោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយមិិនមែ�នមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�អាាចធ្វើ�ើ�
បន្ទាា�ល់់ពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទទួួលព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ ពួួកមនុុស្សស
ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដ គេ�អាាចដើ�រើ គ្រ�ប់់ទីកន្លែ�ែ
ី
ងនៅ�ៅក្រោ��ោមមេ�ឃ ដោ�ោយ
គ្មាា�ននរណាាហ៊ាា�នប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងពួួកគេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ពួួកគេ�អាាចប្រើ�ើ�អនុុភាាព
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយគ្រ�ប់់គ្រ�ងរាាស្ត្រ�រទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារពួួកគេ�អាាច
ធ្វើ�បន្ទាា�ល់
�ើ
ពី
់ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអាាចថ្វាា�យកាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងទាំំ�ងអស់់របស់់គេ� សម្រា�ាប់់កិច្ចច
ិ កាារ
របស់់ព្រះ�ះអង្គគបាាន។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ មកជុំំ�គ្នាា�ពីីគ្រ�ប់់ទីកន្លែ�ែ
ី
ង ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក។ ពួួកគេ�
និិយាាយភាាសាាខុុសៗគ្នាា� ហើ�ើយមាានសម្បុុ�រស្បែ�ែកខុុសៗគ្នាា� តែ�វត្តតមាានជីីវិត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ �
មាានអត្ថថន័យ
័ ដូូចៗគ្នាា�។ ពួួកគេ�សុុទ្ធតែ�មាានដួ
ធ
ង
ួ ចិិត្តតដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�
មាានទីីបន្ទាា�ល់ដូ
់ ចគ្នាា�
ូ
និិងមាានកាារតាំំ�ងចិិត្តតដូចគ្នាា�
ូ
ហើ�ើយមាានសេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�ដូូចគ្នាា�ផង។
មនុុស្សសដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គេ�អាាចដើ�រើ ពេ�ញពិិភពលោ�ោកដោ�ោយសេ�រីី ចំំណែ�កឯ
មនុុស្សសដែ�លធ្វើ�បន្ទាា�ល់
�ើ
ពី
់ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចធ្វើ�ើដំ
� ណើ�ើ
ំ
រទៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោកទៀ�ៀតផង។
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សព្វវព្រះ
់
�ះហឫទ័័យ ពួួកគេ�ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់អស់
់
កល្បប
់
ជាានិិច្ចច។
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ង
តើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់យល់់ពីីសេ�ចក្ដីី�លម្អិិ�តខាាងឯវិិញ្ញាា�ណ បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារលើ�ើមនុុស្សសដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារលើ�ើមនុុស្សសដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារលើ�ើមនុុស្សសដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា? តើ�ើមាានកាារសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញអ្វីី�ខ្លះះ�? នៅ�ៅពេ�លមាានអ្វីី�មួួយកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�
អ្ននក តើ�ើវាាកើ�ើតចេ�ញពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមែ�នទេ� ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកគួួរស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាម ឬ
បដិិសេ�ធវាា? នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់មនុុស្សស រឿ�ឿងភាាគច្រើ�ើ�នកើ�ើតចេ�ញពីី
បំំណងរបស់់មនុុស្សស ដែ�លមនុុស្សសជៀ�ៀសមិិនផុុតពីីជឿ�ឿថាាវាាមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។
រឿ�ឿងខ្លះះ�កើ�ើតមកពីីវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�គិិតថាា រឿ�ឿងទាំំ�ងនោះ�ះ�កើ�ើតមក
អំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ� ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធជួួយណែ�នាំំ�មនុុស្សសពីី
ខាាងក្នុុ�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសមាានកាារភ័័យខ្លាា�ចថាា កាារណែ�នាំំ�នោះ�ះ�មកអំំពីីសាាតាំំ�ង ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�
ហើ�ើយ ក៏៏មិិនហ៊ាា�នស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាម នៅ�ៅពេ�លកាារពិិតនោះ�ះ�គឺឺ កាារណែ�នាំំ�នោះ�ះ�ជាាកាារបំំភ្លឺឺ�
ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ហេ�តុុនេះ�ះ បើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់មិិនអនុុវត្តតកាារបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�
ទេ� នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វណាាដើ�ើម្បីី�ដកពិិសោ�ោធន៍៍ពីីក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់មនុុស្សស
ឡើ�ើយ។ បើ�ើគ្មាា�នកាារបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�ទេ� គ្មាា�នផ្លូូ�វណាាដែ�លអាាចទទួួលបាានជីីវិិត
ឡើ�ើយ។ តើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់
ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើមាានអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លចេ�ញមកពីីបំំណងរបស់់មនុុស្សស? ហើ�ើយ
តើ�ើមាានអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីកាារណែ�នាំំ� និិងកាារបំំភ្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ?ធ ប្រ�សិិន
បើ�ើអ្ននកយល់់ពីីទម្រ�ង់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស នោះ�ះ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់អ្ននក និិងក្នុុ�ងអំំឡុុងបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់អ្ននក អ្ននក
នឹឹងអាាចពង្រី�ីកចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់ខ្លួួ�នបាាន និិងអាាចបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�បាាន។ អ្ននកនឹឹង
មកស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកនឹឹងអាាចយល់់ និិងដឹឹងអំំពីីសាាតាំំ�ង។ អ្ននកនឹឹងឈប់់ភ័័ន្តតច្រ�ឡំំ
ពីីកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ឬកាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកទៀ�ៀត ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
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មាានគំំនិិតច្បាាស់់លាាស់់ ជាាមនុុស្សសដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាទម្រ�ង់់មួួយនៃ�កាារណែ�នាំំ�យ៉ាា�ងសកម្មម និិង
ជាាកាារបំំភ្លឺឺ�បែ�បវិិជ្ជជមាាន។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ មិិនឲ្យយមនុុស្សសក្លាា�យជាាអកម្មមឡើ�ើយ។ វាានាំំ�មក
នូូវកាារស្រា�ាកស្រា�ាន្ដដដល់់ពួួកគេ� ផ្ដដល់់សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ និិងកាារតាំំ�ងចិិត្តតដល់់ពួួកគេ� និិងអាាច
ឲ្យយពួួកគេ�ស្វែ�ែងរក កាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ មនុុស្សសអាាចចូូលរួួមបាានដោ�ោយសកម្មម។ ពួួកគេ�
មិិនមែ�នអកម្មម ឬក៏៏ត្រូ�ូវបង្ខំំ�ឡើ�ើយ តែ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
ពួួកគេ�។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ មនុុស្សសមាានក្ដីី�ត្រេ�េកអរ និិង
សុុខចិិត្តតស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាម និិងរីីករាាយនឹឹងបន្ទាា�បខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�
មាានកាារឈឺឺចាាប់់ និិងប្រេះ��ះស្រាំ�ំ�ក្នុុ�ងចិិត្ដដក្ដីី� ក៏៏ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅតែ�មាានកាារតាំំ�ងចិិត្តតដើ�ើម្បីី�ពួួតដៃ�គ្នាា�
ដែ�រ។ ពួួកគេ�រងទុុក្ខខយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ពួួកគេ�អាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាម ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនជាាប់់
ប្រ�ឡាាក់់ទៅ�ៅដោ�ោយបំំណងរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ មិិនប្រ�ឡាាក់់ទៅ�ៅគំំនិត
ិ របស់់មនុុស្សសឡើ�យ
ើ
ហើ�ើយច្បាាស់់ណាាស់់ ពួួកគេ�មិិនជាាប់់ប្រ�ឡាាក់់ទៅ�ៅដោ�ោយចំំណង់់ និិងកាារជំំរុុញចិិត្តតរបស់់
មនុុស្សសឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសជួួបប្រ�ទះះបទពិិសោ�ោធនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ ពួួកគេ�មាានលក្ខខណៈៈបរិិសុុទ្ធធជាាពិិសេ�សពីីខាាងក្នុុ�ង។ អ្ននកណាាដែ�លមាានកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំពោះ�
ំ ះ�បងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
រី បស់់ពួកគេ
ួ �។ ពួួកគេ�មាានក្ដីី�រីីករាាយចំំពោះ�ះ�អ្វីីៗ
�
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សប្បាាយព្រះ�ះទ័័យ

និិងស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានបណ្ដាា�លចិិត្តតដោ�ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
មាានភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា ហើ�ើយពួួកគេ�នៅ�ៅបន្តតស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិតឥតឈប់់ និិងមាាននូូវ
ភាាពជាាមនុុស្សស។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ បំ
ធ ពេំ �ញកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស ស្ថាា�នភាាព
របស់់ពួួកគេ�កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងៗ ហើ�ើយភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ពួួកគេ� កាាន់់តែ�ធម្មមតាា
ទៅ�ៅៗ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាកាារពួួតដៃ�គ្នាា�របស់់ពួួកគេ�មួួយចំំនួួនអាាចល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ខ្លះះ�ក៏៏ពិិតមែ�ន ក៏៏
កាារជំំរុញ
ុ ចិិត្តតរបស់់ពួកគេ
ួ �ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ច្រ�កចូូលរបស់់ពួកគេ
ួ �វិិជ្ជជមាាន ពួួកគេ�មិិនបាានព្យាាយាាម
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ង

បង្កកកាារបង្អាា�ក់់អ្វីី�ឡើ�ើយ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ� គ្មាា�នកាារព្យាាបាាទអ្វីី�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺធម្មមតាា និិងពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារលើ�ើមនុុស្សស ស្រ�បទៅ�ៅតាាមក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មនៃ�ជីីវិិតមនុុស្សសធម្មមតាា ហើ�ើយទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកាារ
បំំភ្លឺឺ� និិងកាារណែ�នាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស ស្រ�បទៅ�ៅតាាមកាារស្វែ�ែងរកជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់មនុុស្សស
ធម្មមតាា។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារលើ�ើមនុុស្សស ទ្រ�ង់់ណែ�នាំំ� និិងបំំភ្លឺឺ�
ពួួកគេ�ស្រ�បទៅ�ៅតាាមតម្រូ�ូវកាាររបស់់មនុុស្សសធម្មមតាា។ ទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានដល់់ពួួកគេ� ស្រ�ប
ទៅ�ៅតាាមតម្រូ�ូវកាាររបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ណែ�នាំំ� និិងបំំភ្លឺឺ�ពួួកគេ�ដោ�ោយសកម្មម ស្រ�ប
ទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ខ្វះះ�ខាាត និិងស្រ�បទៅ�ៅតាាមភាាពខ្វះះ�ខាាតរបស់់ពួួកគេ�។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺដើ�ើម្បីី�បំំភ្លឺឺ� និិងណែ�នាំំ�មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង។
លុះះ�ត្រា�ាណាាតែ�ពួួកគេ�ជួួបប្រ�ទះះនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង
របស់់ពួួកគេ� ទើ�ើបពួួកគេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាាន។
នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរស់់នៅ�ៅប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់ពួួកគេ� ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពវិិជ្ជជមាាន
និិងមាានជីីវិត
ិ ខាាងវិិញ្ញាា�ណធម្មមតាា នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងមាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ
ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពបែ�បនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពួួកគេ�ក៏៏មាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ។ នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�អធិិស្ឋាា�ន ពួួកគេ�មាានកាារបណ្ដាា�លចិិត្តត។
នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�ក្រោ��ោកឡើ�ើងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងអ្វីី�មួួយ ពួួកគេ�មិិនអសកម្មមឡើ�ើយ។ ហើ�ើយ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លមាានអ្វីី�មួួយកើ�ើតឡើ�ើង ពួួកគេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញនូូវមេ�រៀ�ៀននាានាានៅ�ៅក្នុុ�ង
រឿ�ឿងទាំំ�ងនោះ�ះ�បាាន ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវឲ្យយពួួកគេ�រៀ�ៀនសូូត្រ�។ ពួួកគេ�មិិនមែ�ន
អសកម្មម ឬទន់់ខ្សោ�ោ�យឡើ�ើយ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�មាានកាារលំំបាាកជាាក់់ស្ដែ�ែងក្ដីី� ក៏៏
ពួួកគេ�នឹឹងអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមគ្រ�ប់់កាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដេ�រ។
តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ អាាចសម្រេ�េចបាានឥទ្ធិិ�ពលអ្វីី�ខ្លះះ�? អ្ននកអាាច
ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� ហើ�ើយអ្ននកអាាចខ្វះះ�កាារយល់់ដឹឹង ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺត្រូ�ូវបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
ឲ្យយខាានតែ�បាាន ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នឹឹងមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងតែ�ង
មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននកមិិនអាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ជាានិិច្ចច។ អ្ននកនឹឹង
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សុុខចិត្តតពួ
ិ តដៃ
ួ �គ្នាា� មិិនថាាមាានកាារលំំបាាកខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាានៅ�ៅខាាងមុុខនោះ�ះ�ទេ�។ នឹឹងកើ�ើតមាាន
រឿ�ឿងខ្លះះ�ចំំពោះ�ះ�អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនច្បាាស់់ថាា រឿ�ឿងណាាមកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬរឿ�ឿង
ណាាមកអំំពីសា
ី ាតាំំ�ងឡើ�យ
ើ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកអាាចរង់់ចាំំ�មើ�ើលបាាន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនអកម្មម ឬខ្ជីី�ខ្ជាា�
ឡើ�យ
ើ ។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារធម្មមតាារបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ ធ្វើធ �កា
�ើ ារនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�ជួួបប្រ�ទះះកាារលំំបាាកជាាក់់ស្ដែ�ែងដដែ�ល៖
ពេ�លខ្លះះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវយំំសោ�ោក ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ�នឹឹងមាានរឿ�ឿងមួួយចំំនួន
ួ ដែ�លអ្ននកមិិនអាាចយ
កឈ្នះះ�បាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែនេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារធម្មមតាារបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកមិិនបាានយកឈ្នះះ�លើ�កា
ើ ារលំំបាាកទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ក្ដីី� ហើ�ើយ
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាានៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� អ្ននកទន់់ខ្សោ�ោ�យ និិងពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយកាាររអ៊ូូរ� ទាំំ�ក្ដីី� ក៏៏ក្រោ��ោយមក
ទៀ�ៀត អ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�អាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿខ្លាំំ��ងក្លាា�ដដែ�ល។
ភាាពអកម្មមរបស់់អ្ននកមិិនអាាចរាារាំំ�ងអ្ននកពីីកាារមាានបទពិិសោ�ោធធម្មមតាាបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយ
មិិនថាាអ្ននកដទៃ�និិយាាយបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� មិិនថាាអ្ននកដទៃ�វាាយប្រ�ហាារអ្ននកបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ�
អ្ននកនៅ�ៅតែ�អាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានដ
់
ដែ�ល។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លអធិិស្ឋា�ន
ា អ្ននកតែ�ង
មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននកពិិតជាាជាាប់់ជំពា
ំ ាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ ា�ងខ្លាំំ��ងកាាលពីីអតីត
ី កាាល ហើ�ើយ
អ្ននកតាំំ�ងចិិត្តតគាាប់ព្រះ់ �ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបដិិសេ�ធខាាងសាាច់់ឈាាម នៅ�ៅពេ�លណាា
ដែ�លអ្ននកជួួបប្រ�ទះះនូវូ រឿ�ឿងបែ�បនោះ�ះ�ជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត។ កម្លាំំ��ងនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ គឺឺសណ្ឋិ�តនៅ
ិ �ៅខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក។ នេះ�ះគឺឺជាាលក្ខខណៈៈធម្មមតាានៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ
តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមកអំំពីីសាាតាំំ�ង? ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារ ដែ�លមកអំំពីីសាាតាំំ�ង
និិមិិត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស គឺឺពេ�ចស្រ�ពិិល។ មនុុស្សសគ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា កាារ
ជំំរុុញចិិត្តតពីីខាាងក្រោ��ោយទង្វើ�ើ�របស់់ពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ចង់់

ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏តែ�ងតែ�មាានកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នគេ�ជាានិិច្ចច ហើ�ើយ
កាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ និិងគំំនិិតទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� មាានកាារជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ�
ឥតឈប់់ ដោ�ោយរាារាំំ�ងកាារធំំធាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� និិងរាារាំំ�ងពួួកគេ�មិិនឲ្យយមករ
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កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពធម្មមតាា។ នេះ�ះចង់់និិយាាយថាា ឲ្យយតែ�មាានកិិច្ចចកាាររបស់់
សាាតាំំ�ងនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស ដួួងចិិត្តតរបស់់គេ� មិិនអាាចស្ងងប់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនដឹឹងថាាពួួកគេ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី�ចំំពោះ�ះ�ខ្លួួ�នគេ�ឡើ�ើយ គឺឺនៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លពួួកគេ�ឃើ�ើញមនុុស្សសប្រ�មូូលផ្ដុំំ��គ្នាា�ជុំំ�ៗ ពួួកគេ�ចង់់រត់់គេ�ចចេ�ញ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិន
អាាចបិិទភ្នែ�ែករបស់់ពួួកគេ�បាានទេ� នៅ�ៅពេ�លអ្ននកដទៃ�អធិិស្ឋាា�នបាាន។ កិិច្ចចកាាររបស់់
វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយទំំនាាក់់ទំំនងធម្មមតាារវាាងមនុុស្សសនិិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខូូចបង់់ និិង
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយនិិមិិត្តតពីីមុុនរបស់់មនុុស្សស ឬធ្វើ�ើ�ឲ្យយផ្លូូ�វនៃ�ច្រ�កចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតពីីមុុនរបស់់ពួួកគេ�
ប្រែ�ែជាាស្រ�អាាប់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ពួួកគេ�មិិនអាាចស្និិ�តនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឡើ�ើយ ហើ�ើយរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�នតែ�ងកើ�ើតមាានឡើ�ើង ដែ�លបង្កកកាាររំំខាានចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ� និិង
ដាាក់់ច្រ�វាាក់់ពួួកគេ�ជាាប់់។ ដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� មិិនអាាចស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ស្ងងប់់បាានឡើ�ើយ
ហើ�ើយពួួកគេ�គ្មាា�នសល់់កម្លាំំ��ងអ្វីី�ដើ�ើម្បីី�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយវិិញ្ញាា�ញរបស់់
ពួួកគេ�បាានលិិចចុះះ�ទៅ�ៅបាាត់់។ ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ង។
កាារបង្ហាា�ញនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ង មាានដូូចជាា៖ កាារមិិនអាាចឈរនៅ�ៅលើ�ើទីីតាំំ�ងរបស់់
អ្ននកបាាន និិងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់បាាន ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាាន
កំំហុុសនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាអ្ននកដែ�លគ្មាា�នភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ងជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែក អ្ននកនឹឹងបាាត់់បង់់នូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
និិងភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាាត់់បង់់ទំំនាាក់់ទំំនង
ធម្មមតាាជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកមិិនបន្តតស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬកាារកែ�លម្អអខ្លួួន
� ឯងឡើ�យ
ើ ។
អ្ននកដើ�ើរថយក្រោ��ោយ និិងក្លាា�យជាាអកម្មម អ្ននកផ្ដេ�េកផ្ដួួ�លទៅ�ៅតាាមខ្លួួ�នឯង អ្ននកបើ�ើកដៃ�ដល់់
កាារផ្សាាយអំំពើ�ើបាាប និិងមិិនស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មអំំពើ�ើបាាបឡើ�ើយ។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ កាារជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែក
របស់់សាាតាំំ�ង ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យអ្ននករលាាយសាាបសូូន្យយ។ វាាធ្វើ�ើឲ្យ
� យកាារប៉ះះ�ពាាល់់ពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ រលាាយ
បាាត់់បង់់ពីីក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករអ៊ូូ�រទាំំ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងទទឹឹងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់
ដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្ននកចោ�ោទសួួរដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ហើ�ើយក៏៏មាាននូូវលទ្ធធភាាពដែ�លអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវ
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផងដែ�រ។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនេះ�ះ មកអំំពីីសាាតាំំ�ង។
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នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់អ្ននក បើ�ើមាានអ្វីី�មួួយកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក តើ�ើអ្ននកគប្បីី�
បែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងថាាតើ�ើវាាមកអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ឬមកអំំពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ងដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? នៅ�ៅពេ�លដែ�ល ស្ថាា�នភាាពរបស់់មនុុស្សសគឺឺ
ធម្មមតាា នោះ�ះ�ជីីវិត
ិ ខាាងវិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួកគេ
ួ � និិងជីីវិត
ិ ខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួកគេ
ួ �ក៏៏ធម្មមតាា
ដែ�រ ហើ�ើយហេ�តុុផលរបស់់ពួួកគេ�ក៏៏ធម្មមតាា និិងមាានរបៀ�ៀបរៀ�ៀបរយល្អអដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លពួួកគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពបែ�បនេះ�ះ អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ជួួបប្រ�ទះះ និិងបាានស្គាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ខ្លួួ�នពួួកគេ� អាាចនិិយាាយបាានជាាទូូទៅ�ៅថាា មកអំំពីីកាារបណ្ដាា�លចិិត្តតដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ (មាានកាារយល់់ដឹឹងធ្លុះះ��ជ្រៅ��ៅ ឬមាានចំំណេះ�ះដឹឹងធម្មមតាានៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ហូូប
និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬមាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំពោះ�
ំ ះ�អ្វីី�មួួយ ឬចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿង
មួួយចំំនួួន មាានកម្លាំំ��ងស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មកអំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ)។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស គឺឺធម្មមតាាខ្លាំំ��ងណាាស់់។
មនុុស្សសមិិនអាាចដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺហាាក់់ដូូចជាាមក
តាាមរយៈៈមនុុស្សសខ្លួួ�នឯង បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាតាាមពិិតទៅ�ៅ វាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ ក្ដីី�
ធ ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ រស់់នៅ�ៅប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារទាំំ�ងធំំ ទាំំ�ង
តូូចជាាមួួយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លខុុសគ្នាា�នោះ�ះ� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាទំំហំំនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ល្អអ ហើ�ើយពួួកគេ�យល់់ដឹឹងពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វ
មួួយចំំនួួនបាានឆាាប់់រហ័័ស ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� កាារបំំភ្លឺឺ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
គឺឺអស្ចាា�រ្យយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ ចំំណែ�កឯមនុុស្សសមួួយចំំនួួនទៀ�ៀត មាានគុុណសម្បបត្តិិ�អន់់ខ្សោ�ោ�យ
ហើ�ើយពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារពេ�លយូូរ ដើ�ើម្បីី�យល់់ដឹឹងពីីរឿ�ឿងមួួយចំំនួួនបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធពាាល់់ពួួកគេ�ពីីខាាងក្នុុ�ង ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏អាាចសម្រេ�េចបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញដែ�រគឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននក
ទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
មនុុស្សសមិិនទទឹឹងទាាស់់ ឬបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងដែ�លមិិនស្រ�បគ្នាា�
នឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនត្រូ�វូ ជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនឹឹងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារច្រើ�ើ�ន ឬតិិចក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ម្នាា�ក់់ៗ។
ទ្រ�ង់់ពាាល់់ពួួកគេ� បំំភ្លឺឺ�ពួួកគេ� និិងប្រ�ទាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដល់់ពួួកគេ� ប្រ�ទាានកម្លាំំ��ងដល់់
ពួួកគេ� និិងផ្លាា�ស់់ពួួកគេ�ឲ្យយមាានភាាពសកម្មម លែ�ងខ្ជិិ�លច្រ�អូូស ឬលោ�ោភលន់់នឹឹងកាារ
អរសប្បាាយខាាងសាាច់់ឈាាម ដោ�ោយសុុខចិិត្តតអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងស្រេ��កឃ្លាា�ន
ចង់់បាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមក
អំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។
នៅ�ៅពេ�លស្ថាា�នភាាពរបស់់មនុុស្សសមិិនធម្មមតាា ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ពួួកគេ�ចូូលចិិត្តតរអ៊ូូ�រទាំំ� កាារជំំរុុញចិិត្តត
របស់់ពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ពួួកគេ�ខ្ជិិ�លច្រ�អូូស ពួួកគេ�ផ្ដេ�េកផ្ដួួ�លទៅ�ៅខាាងសាាច់់ឈាាម
ហើ�ើយដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�បះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនេះ�ះ គឺឺមកអំំពីី
សាាតាំំ�ង។ នៅ�ៅពេ�លស្ថាា�នភាាពរបស់់មនុុស្សសមិិនធម្មមតាា នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�មាានភាាពងងឹឹត
នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ង និិងបាានវង្វេ�េងក្នុុ�ងហេ�តុុផលផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដោ�ោយត្រូ�ូវព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល និិងមិិនអាាចដឹឹងថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ�
នេះ�ះគឺឺ ជាាពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ងកំំ ពុុ ង ធ្វើ�ើ� កាារ នៅ�ៅក្នុុ� ង ខ្លួួ� នពួួ កគេ�ហើ�ើយ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ
មនុុស្សសតែ�ងតែ�មាានកម្លាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ� និិងតែ�ងមាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាទូូទៅ�ៅ នៅ�ៅពេ�លរឿ�ឿងរ៉ាា�វកើ�ើតមាានចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ� រឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�មក
អំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ហើ�ើយនរណាាក៏៏ដោ�ោយដែ�លពួួកគេ�ជួួប នោះ�ះ�កាារជួួបគ្នាា�នោះ�ះ� គឺឺ
កើ�ើតចេ�ញពីីកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះចង់់បាានន័័យថាា នៅ�ៅពេ�លអ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពធម្មមតាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�មិិនអាាចឲ្យយសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកចុះះ�ខ្សោ�ោ�យបាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ន
នេះ�ះ អាាចនិិយាាយបាានថាា អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងមកអំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
អ្ននកមាានគំំនិិតមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវក្ដីី� ក៏៏អ្ននកអាាចបដិិសេ�ធគំំនិិតនោះ�ះ�បាាន ហើ�ើយអ្ននកមិិនដើ�ើរតាាម
គំំនិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនេះ�ះ មកអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ តើ�ើ
សាាតាំំ�ងជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពអ្វីី�ខ្លះះ�? សាាតាំំ�ងងាាយនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននក
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ណាាស់់ នៅ�ៅពេ�លស្ថាា�នភាាពរបស់់អ្ននកមិិនធម្មមតាា នៅ�ៅពេ�លអ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពាាល់់ និិងគ្មាា�នកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នៅ�ៅពេ�លខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននកស្ងួួ�តនិិង
សោះ�ះ�កក្រោះ��ះ� នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអធិិស្ឋាា�នចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនយល់់អ្វីី�សោះ�ះ� ហើ�ើយ
នៅ�ៅពេ�លអ្ននកហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនត្រូ�វូ បាានបំំភ្លឺឺ� និិងស្រា�ាយ
បំំភ្លឺឺ�។ និិយាាយមួួយបែ�បទៀ�ៀត នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបោះ�ះ�បង់់អ្ននកចោ�ោល
ហើ�ើយអ្ននកគ្មាា�នអាារម្មមណ៍៍ដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�រឿ�ឿងដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក មក
អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ល្បួួ�ងរបស់់សាាតាំំ�ង។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ សាាតាំំ�ង
ក៏៏កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ�ដែ�រ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធពាាល់់ពីីខាាងក្នុុ�ងនៃ�
មនុុស្សស ហើ�ើយពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ� សាាតាំំ�ងក៏៏ជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននកផង
ដែ�រ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ជាាកិិច្ចចកាារឈាានមុុខគេ� ហើ�ើយមនុុស្សស
ដែ�លមាានស្ថាា�នភាាពធម្មមតាា អាាចយកជ័័យជម្នះះ�បាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាជ័័យជម្នះះ�នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ លើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ បំ
ធ ពេំ �ញនូូវកិិច្ចចកាារ និិស្ស័័�យពុុករលួួយនៅ�ៅតែ�បន្តតកើ�ើតមាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស
ដដែ�ល។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ នេះ�ះ
ធ
មនុុស្សសងាាយនឹឹង
រកឃើ�ើញ និិងស្គាា�ល់នូ
់ វូ កាារបះះបោ�ោរ កាារជំំរុញ
ុ ចិិត្តត និិងសេ�ចក្ដីី�កំំផិត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ �ណាាស់់។
មាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបមនុុស្សសមាានអាារម្មមណ៍៍ស្ដាា�យក្រោ��ោយ និិងដុះះ�ចេ�ញ
នូូវចេ�តនាាក្នុុ�ងកាារប្រែ�ែចិិត្តត។ ដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ និិស្ស័័�យបះះបោ�ោរ និិងនិិស្ស័័�យពុុករលួួយ
របស់់ពួួកគេ� ចុុងក្រោ��ោយនឹឹងត្រូ�ូវបំំបាាត់់ចោ�ោលនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺធម្មមតាាខ្លាំំ��ងណាាស់់។ នៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
លើ�ើមនុុស្សស ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�បន្តតមាានបញ្ហាា�ដដែ�ល ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ទួួញសោ�ោក ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�
រងទុុក្ខខ ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ទន់់ខ្សោ�ោ�យ ហើ�ើយមាានរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�នដែ�លពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មិិនច្បាាស់់
ដដែ�ល ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពនេះ�ះ ពួួកគេ�អាាចបញ្ឈឈប់់ខ្លួួនពួ
� កគេ
ួ �ពីីកាារដើ�រើ ថយក្រោ��ោយ
បាាន ហើ�ើយពួួកគេ�អាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ទួួញសោ�ោក
និិងមាានទុុក្ខខព្រួ�ួយក្ដីី� ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�អាាចសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដដែ�ល។
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺធម្មមតាាណាាស់់ និិងមិិនហួួសពីីនិិស្ស័័�យធម្មមជាាតិិអ្វីី�
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នជឿ�ឿថាា ឲ្យយតែ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
នោះ�ះ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនឹឹងកើ�ើតមាានឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�ស្ថាា�នភាាពរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយរឿ�ឿងដែ�ល
សំំខាាន់់ចំពោះ�
ំ ះ�ពួួកគេ� នឹឹងត្រូ�ូវកម្ចាា�ត់ចេ�
់ ញ។ ជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាកាារបំំភាាន់់បោ�ោកប្រា�ាស់់។
នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារលើ�ើមនុុស្សស អ្វីី�ដែ�លជាាភាាពអសកម្មមរបស់់
មនុុស្សស នៅ�ៅតែ�មាានដដែ�ល ហើ�ើយកម្ពពស់រ់ បស់់ពួកគេ
ួ � នៅ�ៅដូូចដើ�ម
ើ ដដែ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�ទទួួល
បាានកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ� និិងកាារបំំភ្លឺឺ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ស្ថាា�នភាាពរបស់់
ពួួកគេ� ក្លាា�យជាាសកម្មមជាាងមុុន ស្ថាា�នភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ� ក្លាា�យជាាធម្មមតាា ហើ�ើយគេ�
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របន្តិិ�ចម្ដដងៗ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស ពួួកគេ�មាានបទពិិសោ�ោធសំំខាាន់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ឬកិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើពួកគេ
ួ �
មិិនអាាចយល់់អំំពីីស្ថាា�នភាាពទាំំ�ងអស់់នេះ�ះបាានទេ� និិងមិិនអាាចបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�នេះ�ះ
បាានទេ� នោះ�ះ�ច្រ�កចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ពួួកគេ� គឺឺហួួសពីីកាារអនុុវត្តត
បាាន ហើ�ើយមិិនចាំំ�បាាច់អ្វី
់ ី�ទៅ�ៅនិិយាាយដល់់កាារបំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែនិិស្ស័័�យរបស់់ពួកគេ
ួ �ឡើ�យ
ើ ។
ហេ�តុុនេះ�ះ គន្លឹះះ��ដើ�ើម្បីី�ដកបទពិិសោ�ោធពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺកាារដែ�លអាាចយល់់
បាានតាាមរយៈៈរឿ�ឿងរ៉ាា�វបែ�បនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈនេះ�ះ ពួួកគេ�នឹឹងកាាន់់តែ�ងាាយស្រួ�ួលដកបទ
ពិិសោ�ោធពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាកាារចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅមុុខដោ�ោយវិិជ្ជជមាាន ចំំណែ�ក
ឯកិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ង គឺឺជាាកាារថយក្រោ��ោយ ជាាភាាពអវិិជ្ជជមាាន ជាាកាារបះះបោ�ោរ ជាាកាារ
ទទឹឹងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាកាារបាាត់់សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាកាារមិិនអាាច
សូូម្បីី�តែ�ច្រៀ��ៀងទំំនុុកតម្កើ�ើ�ង និិងជាាកាារទន់់ខ្សោ�ោ�យខ្លាំំ��ងក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់
មនុុស្សសម្នាា�ក់់។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីកាារបំំភ្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺមាាន
កើ�ើតមកដោ�ោយឯកឯង គ្មាា�នកាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ចំំពោះ�ះ�អ្ននកឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអនុុវត្តតតាាម
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានសេ�ចក្ដីី�ស្ងងប់់សុុខ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអនុុវត្តតតាាមទេ� នោះ�ះ�
អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សនៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយ។ បើ�ើមាានកាារបំំភ្លឺឺ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�
393
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គ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� នឹឹងត្រូ�ូវជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែក ឬរឹឹតត្បិិ�តឡើ�ើយ។ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវដោះ�ះ�លែ�ងឲ្យយ
មាានសេ�រីីភាាព នឹឹងមាានផ្លូូ�វមួួយដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតនូូវទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនត្រូ�ូវស្ថិិ�ត
ក្រោ��ោមកាារចាាប់់ចងណាាមួួយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាាចធ្វើ�ើ�កាារបាានស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកនៅ�ៅក្នុុ�ងរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�ន។
វាាធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យអ្ននកមិិនអាាចអធិិស្ឋាា�នបាាន ខ្ជិិ�លច្រ�អូូសខ្លាំំ��ងក្នុុ�ងកាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនសូូវពេ�ញចិិត្តតនឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតជាាក្រុ�ុមជំំនុំំ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
អ្ននកឃ្លាា�តចេ�ញពីីជីីវិិតខាាងវិិញ្ញាា�ណ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ពុំំ�ប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់
ជីីវិិតរបស់់ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់អ្ននក និិងពុំំ�ប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់ជីីវិិតខាាងវិិញ្ញាា�ណធម្មមតាារបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។
អ្ននកមិិនអាាចយល់់ដឹឹងពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅពេ�លដែ�លវាាកើ�ើតឡើ�ើងភ្លាា�មៗនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ក្រោ��ោយពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នថ្ងៃ�ៃរួួចមក ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកនឹង
ឹ បាានភ្លឺឺ�ត្រ�ចះះត្រ�ចង់់ ហើ�ើយគំំនិត
ិ របស់់
អ្ននកនឹឹងច្បាាស់់ជាាងមុុន។ អ្ននកមកជាាមាានកាារញាាណដឹឹងអំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វខាាងវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយ
អ្ននកអាាចយល់់បាានបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ ថាាតើ�ើគំំនិិតនោះ�ះ�មកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬមកអំំពីីសាាតាំំ�ង។
រឿ�ឿងខ្លះះ�ច្បាាស់់ជាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកទទឹឹងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបះះបោ�ោរនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬ
រាារាំំ�ងអ្ននកឲ្យយអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�មកអំំពីី
សាាតាំំ�ង។ ពេ�លខ្លះះ� រឿ�ឿងមិិនច្បាាស់់ក្រ�ឡែ�តនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកមិិនអាាចប្រា�ាប់់បាានថាា
រឿ�ឿងនោះ�ះ�ជាារឿ�ឿងអ្វីី�ឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញនូូវកាារបង្ហាា�ញនៃ�រឿ�ឿង
នោះ�ះ� រួួចក៏៏គិិតឲ្យយយល់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចយល់់ដឹឹងបាានច្បាាស់់ថាាតើ�ើរឿ�ឿងណាាមកអំំពីី
សាាតាំំ�ង និិងថាាតើ�ើរឿ�ឿងណាាដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនងាាយនឹឹង
ត្រូ�ូវដឹឹកនាំំ�ក្នុុ�ងផ្លូូ�វខុុសតាាមបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ ពេ�លខ្លះះ� នៅ�ៅពេ�លស្ថាា�នភាាព
របស់់អ្ននកមិិនល្អអ នោះ�ះ�អ្ននកមាានគំំនិិតមួួយចំំនួួនដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្ននកចេ�ញពីីស្ថាា�នភាាពអសកម្មម
របស់់អ្ននកបាាន។ នេះ�ះបង្ហាា�ញថាា បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាស្ថាា�នភាាពរបស់់អ្ននក មិិនសមប្រ�កបក្ដីី� គំំនិត
ិ
របស់់អ្ននកខ្លះះ� នៅ�ៅតែ�អាាចមកអំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដដែ�ល។ វាាមិិនមែ�នជាាករណីី
ថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកអសកម្មម គំំនិិតទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននក ត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងបញ្ជូូ�នមកទេ�។
ប្រ�សិិនបើ�ើពិិតអ៊ីី�ចឹឹងមែ�ន ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកនឹឹងអាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពវិិជ្ជជមាានបាាន
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ដែ�រឬទេ�? កាារដែ�លអកម្មមក្នុុ�ងមួួយរយៈៈពេ�ល នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រ�ទាានឱកាាស
ដល់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ ទ្រ�ង់់ពាាល់់អ្ននក និិងនាំំ�អ្ននកចេ�ញពីីស្ថាា�នភាាព
អសកម្មមរបស់់អ្ននក។
បើ�ើដឹឹងថាាអ្វីី�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងអ្វីី�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ង នោះ�ះ�
អ្ននកអាាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានដោ�ោយខ្លួួ�នឯង ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�បទពិិសោ�ោធរបស់់
អ្ននក និិងតាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក ហើ�ើយក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះ នឹឹងមាាន
សេ�ចក្ដីី�ពិិតកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក។
បើ�ើអាាចយល់់ពីសេ�ចក្ដីី�ពិ
ី
ត
ិ នៃ�គោ�ោលកាារណ៍៍នេះ�ះបាាន អ្ននកនឹឹងអាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើស្ថាា�នភាាព
ជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់អ្ននកបាាន អ្ននកនឹឹងអាាចបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមមនុុស្សស និិងព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ
កាារណ៍៍បាាន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនលះះបង់អ្វី
់ ី�ច្រើ�ើ�នដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ ជាាកាារពិិតណាាស់់ នេះ�ះគឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើកាារជំំរុុញចិិត្តតរបស់់អ្ននកដែ�ល
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងអាាស្រ័�័យលើ�ើឆន្ទៈៈ�របស់់អ្ននកក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរក និិងអនុុវត្តត។ ភាាសាាបែ�បនេះ�ះ
(ភាាសាាដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគោ�ោលកាារណ៍៍) គប្បីី�បង្ហាា�ញពីីបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក។ បើ�ើគ្មាា�ន
ភាាសាានេះ�ះទេ� បទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក នឹឹងពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយកាារជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកពីីសាាតាំំ�ង
និិងពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ឆ្កួួ�តលីលាា
ី ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិន
ិ យល់់ថាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកមិិនយល់់ថាាតើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវចូូលទៅ�ៅ
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាឡើ�ើយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនយល់់ថាាតើ�ើសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយបែ�ប
ណាានោះ�ះ� នោះ�ះ�អ្ននកមិិនយល់់ថាាតើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នននៅ�ៅគ្រ�ប់់ជំំហាានដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដើ�ើរ
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាានោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសគប្បីី�យល់់ពីរី បៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ បំ
ធ ពេំ �ញ
កិិច្ចចកាារផង និិងយល់់អំពី
ំ រី បៀ�ៀបដែ�លសាាតាំំ�ងធ្វើ�កា
ើ� ារផង។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ គឺឺជាាផ្នែ�ែក
ដ៏៏សំំខាាន់់នៃ�បទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស។
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កាារព្រ�មាានដល់់អស់់អ្ននកដែ�លមិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ
អស់់ អ្ននកនៅ�ៅក្នុុ� ង ចំំ ណោ�ោ មបងប្អូូ� នប្រុ�ុសស្រី�ី ដែ�លតែ�ងតែ�បង្ហាា� ញនូូ វ ភាាពអវិិ ជ្ជជមាាន
របស់់ខ្លួួ�ន គឺឺជាាកញ្ជះះ�របស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយពួួកគេ�រំំខាានដល់់ពួួកជំំនុំំ�។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
នឹឹងត្រូ�ូវបណ្តេ�េញ និិងផាាត់់ចោ�ោលនៅ�ៅថ្ងៃ�ណា
ៃ ាមួួយជាាមិិនខាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់ពួកគេ
ួ �
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនមាានដួង
ួ ចិិត្តតគោ�ោរពចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ពួួកគេ�មិិនមាានដួួងចិិត្តតនៃ�កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិន
ត្រឹ�ឹមតែ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាមួួយសម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�នឹឹង
ក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លរំំខាានដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយជាាអ្ននកដែ�លបំំពាានលើ�ើទ្រ�ង់់។ កាារ
ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មិិនស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ឬគោ�ោរពចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយបែ�រជាាទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹងទ្រ�ង់់ទៅ�ៅវិិញ នោះ�ះ�គឺឺជាាកាារបង្ខូូ�ចព្រះ�ះកិិត្តិិ�នាាមយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�អ្ននកជឿ�ឿ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកជឿ�ឿទាំំ�ងឡាាយ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសធម្មមតាា និិងមិិនចេះ�ះទប់កា
់ ារនិិយាាយរបស់់ខ្លួួន
� ហើ�ើយ
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដដូច
ូ ជាាអ្ននកមិិនជឿ�ឿ នោះ�ះ�ពួួកគេ�គឺឺអាាក្រ�ក់់ជាាងអ្ននកមិិនជឿ�ឿទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ពួួកគេ�គឺឺជាា
អាារក្សសពីីបុរាុ ាណ។ អស់់អ្ននកដែ�លបញ្ចេ�េញសម្ដីី�ពិិសពុល
ុ និិងរប៉ិិ�លរប៉ូូ�ចនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ� ជាា
អ្ននកផ្សាាយពាាក្យយចចាាមអាារាាម បង្កកជាាភាាពមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងគ្នាា� និិងបង្កកជាាបក្សសពួួកមនុុស្សសខូូច
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
ី គឺឺពួកគេ
ួ �គួួរត្រូ�ូវបណ្តេ�េញចេ�ញពីីក្រុ�ម
ុ ជំំនុំំ�។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែដោ�ោយសាារ
ឥឡូូវនេះ�ះជាាយុុគសម័័យនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លខុុសពីីមុុន មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបាានដាាក់់កម្រិ�ិត ដ្បិិ�តពួួកគេ�ប្រ�ឈមមុុខនឹឹងកាារផាាត់់ចោ�ោលយ៉ាា�ងជាាក់់។ អស់់អ្ននក
ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យពុុករលួួយដោ�ោយសាាតាំំ�ង គឺឺមាាននិស្ស័័�
ិ យពុុករលួួយ។ អ្ននកខ្លះះ�មិិនមាាន
អ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីនិស្ស័័�
ិ យពុុករលួួយឡើ�ើយ ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតមាានភាាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�៖
ពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មាាននិិស្ស័័�យរបស់់សាាតាំំ�ងដែ�លពុុករលួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែធម្មមជាាតិិ
របស់់ពួួកគេ�ក៏៏មាានលក្ខខណៈៈព្យាាបាាទផងដែ�រ។ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ពាាក្យយសម្ដីី� និិងសកម្មមភាាព
របស់់ពួកគេ
ួ � បង្ហាា�ញពីីកាារពុុករលួួយ និិងនិិស្ស័័�យសាាតាំំ�ងរបស់់ពួកគេ
ួ �ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� លើ�ើស
ពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះជាាអាារក្សសសាាតាំំ�ងដ៏៏ពិតប្រា
ិ �ាកដ។ ឥរិិយាាបថរបស់់ពួកគេ
ួ �
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កាាត់់ផ្ដាា�ច់់ និិងរំំខាានដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាារាារាំំ�ងដល់់កាារចូូលរបស់់បងប្អូូ�ន
ប្រុ�ុសស្រី�ីទៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត ហើ�ើយវាាធ្វើ��ើឲ្យយខូូចខាាតដល់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់ពួួកជំំនុំំ�។ មិិនយូូរ
មិិនឆាាប់់ ចចកដែ�លពាាក់់រោ�ោមចៀ�ៀមទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវបាានកំំចាាត់ចោ់ �ោល។ អាាកប្បបកិិរិយាា
ិ
ដែ�លឥតមេ�ត្តាា� និិងអាាកប្បបកិិរិិយាាដែ�លបដិិសេ�ធ គួួរត្រូ�ូវបាានទទួួលយកដោ�ោយកញ្ជះះ�
របស់់សាាតាំំ�ងទាំំ�ងនេះ�ះ។ មាានតែ�កាារធ្វើ�ដូ
�ើ ច្នេះ�
ូ �ះ ទេ� ទើ�ើបអាាចឈរនៅ�ៅខាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លខកខាានមិិនបាានធ្វើ�ើដូ
� ចេ្នះ�
ូ �ះ គឺឺនឹង
ឹ ផុុងទៅ�ៅយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅជាាមួួយសាាតាំំ�ង។
មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដ៏
់ ពិ
៏ តប្រា
ិ �ាកដ តែ�ងតែ�មាានទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ខ្លួួន
�
ជាានិិច្ចច ហើ�ើយពួួកគេ�តែ�ងតែ�ផ្ទុុកនៅ
� �ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នគេ�នូូវដួួងចិិត្តតដែ�លគោ�ោរពដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
ដួួងចិិត្តតដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ដល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់។
់ អស់់អ្ននកដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គប្បីី�ធ្វើ�អ្វី
�ើ ៗ
�ី
ដោ�ោយប្រ�យ័័ត្ននប្រ�យែ�ង និិងដោ�ោយប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ហើ�ើយគ្រ�ប់់អ្វីដែ�ី �លពួួកគេ�ធ្វើ��ើ គប្បីី�ស្រ�បតាាម
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់បាាន។ ពួួកគេ�
មិិនគួួររឹឹងចចេ�ស និិងធ្វើ��ើអ្វី�ីដែ�លពួួកគេ�ពេ�ញចិិត្តត ដែ�លមិិនសមនឹឹងបែ�បបទរបស់់ពួួក
បរិិសុទ្ធ
ុ ឡើធ �ើយ។ មនុុស្សសមិិនត្រូ�វូ ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអ្វីដែ�ី �លមិិនសមរម្យយ លើ�ើកព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងដោ�ោយភាាពក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងបោ�ោកប្រា�ាស់់គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះ
គឺឺជាាប្រ�ភេ�ទនៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដិ�ដែិ �លបះះបោ�ោរខ្លាំំ��ងបំំផុុត។ គ្រួ�ួសាារមាានច្បាាប់់ទម្លា�ប់
ា ់របស់់ខ្លួួ�ន
ហើ�ើយប្រ�ជាាជាាតិិនាានាាមាានច្បាាប់់របស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយតើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនមាានច្បាាប់់ទម្លា�ប់
ា ់ច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះទេ�ឬអីី? តើ�ើបទដ្ឋាា�នទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិនតឹឹងរ៉ឹឹ�ងជាាងនេះ�ះទេ�
ឬអីី? តើ�ើមិិនមាានបញ្ញញត្ដិរ�ិ ដ្ឋឋបាាលច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះទេ�ឬអីី? មនុុស្សសមាានសេ�រីីភាាពធ្វើ�ើអ្វី
� ដែ�ី �ល
ពួួកគេ�ចង់់ធ្វើ��ើ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រតាាមតែ�ចិិត្តត
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ ជា
ឺ ាព្រះ�ះដែ�លមិិនអត់ឱ
់ នចំំពោះ�ះ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសរបស់់មនុុស្សស
ឡើ�យ
ើ ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លប្រ�ហាារជីីវិត
ិ មនុុស្សស។ តើ�ើមនុុស្សសពិិតជាាមិិនបាានដឹង
ឹ ពីី
រឿ�ឿងនេះ�ះហើ�ើយទេ�ឬ?
គ្រ�ប់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទាំំ�ងអស់់ សុុទ្ធធតែ�មាានមនុុស្សសដែ�លបង្កកបញ្ហាា�ដល់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ឬជ្រៀ��ៀត
ជ្រែ�ែកក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់ជាាសាាតាំំ�ង ដែ�លបាានបន្លំំ�ខ្លួួ�ន
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ជ្រៀ��ៀតចូូលក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ពូូកែ�សំំដែ�ងណាាស់់៖
ពួួកគេ�មកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដោ�ោយកាារគោ�ោរពដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ ដោ�ោយឱនក្រា�ាបថ្វាា�យបង្គំំ� រស់់នៅ�ៅ
ដូូចឆ្កែ�ែអង្គែ�ែស៊ីី� និិងលះះបង់់ «អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់» របស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចគោ�ោលបំំណង
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ី ពួួកគេ�បង្ហាា�ញផ្នែ�ែកអាាក្រ�ក់់
របស់់ពួួកគេ�។ នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�ឃើ�ើញមនុុស្សសដែ�លអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត ពួួកគេ�វាាយ
វាាយប្រ�ហាារមនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ� ហើ�ើយដាាក់់មនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�មួួយឡែ�ក។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លពួួកគេ�ឃើ�ើញមនុុស្សសដែ�លអស្ចាា�រ្យយជាាងខ្លួួ�ន ពួួកគេ�បញ្ចើ�ើ�ចបញ្ចើ�ើ� និិងលែ�បខាាយ
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�។ ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�តាាមចិិត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�។ អាាចនិិយាាយបាាន
ថាា «មនុុស្សសរករឿ�ឿងគេ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�» បែ�បនេះ�ះ និិង «មនុុស្សសចាំំ�តែ�ធ្វើ�ើ�តាាមគេ�ប្រា�ាប់់»
បែ�បនេះ�ះ មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ភាាគច្រើ�ើ�ន។ ពួួកគេ�ដើ�ើរចុះះ�ឡើ�ើងជាាមួួយគ្នាា� ព្រិ�ិចភ្នែ�ែក និិង
ឲ្យយសញ្ញាា�សម្ងាា�ត់់គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមពួួកគេ�អនុុវត្តតនូូវ
សេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ�។ អ្ននកណាាដែ�លពិិសពុុលខ្លាំំ��ងជាាងគេ� គឺឺជាា «មេ�អាារក្សស» ហើ�ើយអ្ននកណាា
មាានកិិត្យាានុុភាាពខ្ពពស់់បំំផុុតនឹឹងដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�

ដោ�ោយលើ�ើកទង់់របស់់គេ�ខ្ពពស់់ឡើ�ើង។

មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះទាាស់់ទែ�ងគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដោ�ោយផ្សាាយពីីភាាពអវិិជ្ជជមាានរបស់់ពួួកគេ�
បង្ហាា�ញពីីកាារស្លាា�ប់់ ធ្វើ�ើ�អ្វីី�តាាមដែ�លពួួកគេ�ពេ�ញចិិត្តត និិយាាយតាាមដែ�លពួួកគេ�ពេ�ញចិិត្តត
ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ហ៊ាា�នបញ្ឈឈប់់ពួួកគេ�ទេ�។ ពួួកគេ�ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយនិិស្ស័័�យ
របស់់សាាតាំំ�ង។ មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន ពួួកគេ�បណ្តាា�លឲ្យយមាានកាាររំំខាានជាាងខ្យយល់់នៃ�សេ�ចក្តីី�
ស្លាា�ប់់ចូូលក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ អស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដែ�លអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�
ពិិត ត្រូ�ូវបាានបណ្តេ�េញចេ�ញ មិិនអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�បាានទាំំ�ងអស់់ ខណៈៈអ្ននកដែ�លរំំខាានដល់់
ពួួកជំំនុំំ� ហើ�ើយលាាតត្រ�ដាាងពីីសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់ដោ�ោយភាាពក្រេ�េវក្រោ��ោធ ហើ�ើយមាានច្រើ�ើ�ន
ទៀ�ៀត បែ�រជាាមាានមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នដើ�រើ តាាមពួួកគេ�ទៅ�ៅវិិញ។ ជាាកាារពិិត ពួួកជំនុំំ�បែ�បនេះ�ះ
ំ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយសាាតាំំ�ង ហើ�ើយអាារក្សសគឺឺជាាស្តេ�េចរបស់់ពួួកគេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកជំំនុំំ�មិិន
ក្រោ��ោកឡើ�ើង ហើ�ើយបដិិសេ�ធនឹឹងមេ�អាារក្សសនោះ�ះ�ទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិនយូូរមិិនឆាាប់់នឹឹង
ត្រូ�ូវវិិនាាសអន្តតរាាយដែ�រ។ ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះទៅ�ៅ ចំំណាាត់់កាារត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ង
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នឹឹងពួួកជំំនុំំ�បែ�បនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអស់់អ្ននកដែ�លមាានសមត្ថថភាាព តែ�មិិនអនុុវត្តតស្វែ�ែងរក
នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចនោះ�ះ�ទេ� ពេ�លនោះ�ះ�ពួួកជំំនុំំ�នោះ�ះ�នឹឹងត្រូ�ូវបណ្តេ�េញចេ�ញ។
ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកជំំនុំំ�មិិនមាាននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមាានឆន្ទៈៈ�អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយគ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ� នោះ�ះ�ពួួកជំំនុំំ�នោះ�ះ�គប្បីី�
នៅ�ៅដាាច់់ឆ្ងាា�យពីីគេ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់ពួួកជំំនុំំ�នោះ�ះ�ជាាមួួយពួួកជំំនុំំ�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ត្រូ�ូវតែ�កាាត់់ផ្តាា�ច់់។ នេះ�ះគេ�ហៅ�ៅថាា «កាារបញ្ចុះះ��សព»។ នេះ�ះជាាអត្ថថន័័យនៃ�
កាារបណ្ដេ�េញអាារក្សសចេ�ញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកជំំនុំំ�មួួយ មាានក្រុ�ុមមនុុស្សសរករឿ�ឿងគេ�ច្រើ�ើ�ន
ហើ�ើយពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានដើ�ើរតាាមដោ�ោយ «ពួួកពលបរិិវាារ» ដែ�លខ្វះះ�នូូវយោ�ោបល់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើពួួកជំំនុំំ�ដែ�លសូូម្បីី�តែ�បន្ទាា�ប់់ពីីបាានឃើ�ើញនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតហើ�ើយ នៅ�ៅតែ�
មិិនអាាចបដិិសេ�ធបាានចំំពោះ�ះ�កាារចងភ្ជាា�ប់់ និិងឧបាាយកលនៃ�ក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លរករឿ�ឿង
ទាំំ�ងនេះ�ះបាានទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� នឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលនៅ�ៅទីីបំំផុុត។
ពួួកពលបរិិវាារទាំំ�ងនេះ�ះប្រ�ហែ�លជាាមិិនបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយដែ�លអាាក្រ�ក់់នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�
កាាន់់តែ�មាានភាាពបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត កាាន់់តែ�វង្វេ�េង ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រ�ប់់រូប
ូ ដែ�លបែ�បនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវ
ផាាត់់ចោ�ោល។ មិិនមាាននរណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយដែ�លនឹឹងនៅ�ៅសល់់! អស់់អ្ននកដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�
របស់់សាាតាំំ�ងនឹឹងត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅសាាតាំំ�ងវិិញ រីីឯអស់់អ្ននកដែ�លជាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រា�ាកដជាាស្វែ�ែងរកនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត។ កាារនេះ�ះ គឺឺសម្រេ�េចដោ�ោយធម្មមជាាតិិរបស់់ពួួកគេ�។
អស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមសាាតាំំ�ងទាំំ�ងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវវិិនាាស! គ្មាា�នកាារអាាណិិតអាាសូូរណាា
នឹឹងត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ ចូូរឲ្យយអ្ននកដែ�លស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិិត
នឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានឲ្យយ ហើ�ើយចូូរឲ្យយពួួកគេ�អាាចរីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតដែ�លស្កកប់់របស់់ពួួកគេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់សុុចរិិត។ ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនបង្ហាា�ញ
កាារសព្វវព្រះ�ះទ័័យដោ�ោយលំំអៀ�ៀង ចំំពោះ�ះ�នរណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាាអាារក្សស
នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតបាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
ស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត នោះ�ះ�វាាប្រា�ាកដច្បាាស់់ថាា អ្ននកនឹឹងមិិនត្រូ�ូវបាានចាាប់់ជាាឈ្លើ�ើ�យដោ�ោយ
សាាតាំំ�ងឡើ�ើយ។ កាារនេះ�ះគឺឺហួួសពីីកាារសង្ស័័�យទាំំ�ងអស់់។
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មនុុស្សសដែ�លមិិនខិតខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�មាានកាារលូូតលាាស់់ តែ�ងតែ�ប្រា�ាថ្នាា�ឲ្យយអ្ននកដទៃ�
មាានភាាពអវិិជ្ជជមាាន និិងសោះ�ះ�អង្គើ�ើ�យដូូចខ្លួួ�នឯងជាានិិច្ចច។ អ្ននកដែ�លមិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�
ពិិត គឺឺច្រ�ណែ�ននឹឹងអ្ននកដែ�លអនុុវត្តត ហើ�ើយតែ�ងតែ�ព្យាាយាាមបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តដល់់អស់់អ្ននក
ដែ�លល្ងីី�ល្ងើ�ើ� និិងខ្វះះ�នូូវយោ�ោបល់់។ អ្វីី�ៗដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយកើ�ើតមាាន អាាច
បណ្តាា�លឲ្យយអ្ននកទន់់ខ្សោ�ោ�យ ធ្លាា�ក់់ចុះះ� លូូតលាាស់់នូូវភាាពមិិនធម្មមតាា និិងពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅ
ដោ�ោយភាាពងងឹឹត។ វាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយស្រ�ឡាាញ់់សាាច់់ឈាាម
និិងបណ្ដោ�ោ�យខ្លួួ�នឯង។ មនុុស្សសដែ�លមិិនស្រ�ឡាាញ់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយតែ�ងតែ�គោ�ោរព
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺគ្មា�ន
ា កាារដឹឹងខ្លួួ�នដោ�ោយខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះ បាានទាាក់់ទាាញអ្ននកដទៃ�ឲ្យយប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដបាាប និិងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ពួួកគេ�មិិន
អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយក៏៏មិនអ
ិ នុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកដទៃ�អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រ។ ពួួកគេ�
ស្រ�ឡាាញ់់អំំពើ�ើបាាប ហើ�ើយមិិនស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មនឹឹងខ្លួួ�នឯងទេ�។ ពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់ពីីខ្លួួ�នឯង
ហើ�ើយពួួកគេ�បញ្ឈឈប់់អ្ននកដទៃ�មិិនឲ្យយស្គាា�ល់់ពីីខ្លួួ�នឯងផងដែ�រ។ ពួួកគេ�ក៏៏បញ្ឈឈប់់អ្ននកដទៃ�
ពីីកាារចង់់បាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រ។ អ្ននកដែ�លពួួកគេ�បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញពន្លឺឺ�
បាានទេ�។ ពួួកគេ�ធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងភាាពងងឹឹត មិិនស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង ពួួកគេ�មិិនច្បាាស់់អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ហើ�ើយកាាន់់តែ�ឃ្លាា�តឆ្ងាា�យទៅ�ៅៗពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�មិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយ
ពួួកគេ�បញ្ឈឈប់់អ្ននកដទៃ�មិិនឲ្យយអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត ដោ�ោយនាំំ�មនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�
មករកពួួកគេ�។ ជាាជាាងកាារនិិយាាយថាាពួួកគេ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាជាាកាារប្រ�សើ�ើរជាាង
ក្នុុ�ងកាារនិិយាាយថាា ពួួកគេ�ជឿ�ឿលើ�ើបុុព្វវបុុរសរបស់់ពួួកគេ� ឬថាាអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ជឿ�ឿ គឺឺជាា
រូូបព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�។ វាាជាាកាារល្អអបំំផុុតសម្រា�ាប់់មនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�ល
អះះអាាងថាាដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកភ្នែ�ែកពួួកគេ� ហើ�ើយមើ�ើលឲ្យយបាានជាាក់់ដើ�ើម្បីី�
ឃើ�ើញច្បាាស់់ថាានរណាាដែ�លពួួកគេ�គួួរជឿ�ឿ៖ តើ�ើពិិតជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬសាាតាំំ�ង ដែ�ល
អ្ននកជឿ�ឿ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដឹឹងថាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននកជឿ�ឿមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� តែ�ជាារូូបព្រះ�ះ
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�វាាជាាកាារល្អអបំំផុុតប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនបាានអះះអាាងថាាជាាអ្ននកជឿ�ឿ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាមិិនដឹឹងថាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើអ្ននកណាាទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ជាាថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀត វាាជាាកាារល្អអ
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កាារព្រ�មាានដល់់អស់់អ្ននកដែ�លមិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត

បំំផុុតប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនបាានអះះអាាងថាាជាាអ្ននកជឿ�ឿ។ កាារនិិយាាយអ៊ីី�ចឹឹងគឺឺជាាកាារប្រ�មាាថ!
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បង្ខំំ�អ្ននកឲ្យយជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ�។ កុំំ�និិយាាយថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿ
លើ�ើខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ហើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិនចង់់ឮវាាម្តតងទៀ�ៀត
ទេ� ពីីព្រោះ��ះ�អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿ គឺឺរូូបព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងពួួកអ្ននក
ដែ�លរករឿ�ឿងនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំនុំំ�
ំ របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ អស់់អ្ននកដែ�លគ្រ�វីីក្បាាលនៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�
ឮពីីសេ�ចក្តីី�ពិិត ដែ�លញញឹឹមពេ�លដែ�លពួួកគេ�ឮអំំពីីកាារជជែ�កពីីសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់ គឺឺជាា
អ្ននកដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីសាាតាំំ�ង ហើ�ើយពួួកគេ�គឺឺជាាអ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាានផាាត់់ចោ�ោល។
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ�គ្មាា�នយោ�ោបល់់ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លមាានអ្វីី�ដែ�លបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត
កើ�ើតឡើ�ើង ពួួកគេ�ស្រា�ាប់់តែ�ឈរនៅ�ៅខាាងសាាតាំំ�ង។ ពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ងអាាក់់អន់់ចិិត្តតចំំពោះ�ះ�
កាារដែ�លត្រូ�ូវហៅ�ៅថាាជាាកញ្ជះះ�របស់់សាាតាំំ�ង។ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសអាាចនិិយាាយថាាពួួកគេ�
គ្មាា�នយោ�ោបល់់ ពួួកគេ�តែ�ងតែ�ឈរនៅ�ៅម្ខាា�ងដោ�ោយគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិត ពួួកគេ�មិិនដែ�លឈរ
នៅ�ៅម្ខាា�ងនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត នៅ�ៅចំំពេ�លដែ�លសំំខាាន់់នោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�មិិនដែ�លក្រោ��ោកឈរ
និិងប្រ�កែ�កតវ៉ាា�ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតឡើ�ើយ។ តើ�ើពួួកគេ�ពិិតជាាខ្វះះ� នូូវយោ�ោបល់់មែ�នទេ�?
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពួួកគេ� ស្រា�ាប់់តែ�យកខាាងសាាតាំំ�ង? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពួួកគេ�មិិនដែ�ល
និិយាាយពាាក្យយមួួយម៉ាា�ត់់ដែ�លសមរម្យយ និិងសមហេ�តុុផល ក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ�សេ�ចក្តីី�ពិិត?
តើ�ើស្ថាា�នភាាពនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ដោ�ោយសាារតែ�កាារភាាន់់ច្រ�លំំមួួយពេ�ល
របស់់ពួួកគេ�ឬទេ�? មនុុស្សសដែ�លមាានយោ�ោបល់់កាាន់់តែ�តិិច នោះ�ះ�ពួួកគេ�កាាន់់តែ�មិិនអាាច
ឈរនៅ�ៅខាាងសេ�ចក្តីី�ពិិតបាាន។ តើ�ើនេះ�ះបង្ហាា�ញពីីអ្វីី�? តើ�ើវាាមិិនបង្ហាា�ញថាាមនុុស្សសដែ�ល
គ្មាា�នយោ�ោបល់់ គឺឺស្រ�លាាញ់់កាារអាាក្រ�ក់់ទេ�ឬ? តើ�ើវាាមិិនបាានបង្ហាា�ញថាាពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដ៏៏
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់សាាតាំំ�ងទេ�ឬ? ហេ�តុុអ្វីី�ពួួកគេ�អាាចឈរនៅ�ៅខាាងសាាតាំំ�ង ហើ�ើយនិិយាាយ
ភាាសាារបស់់វាា? រាាល់់ពាាក្យយសម្តីី� និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ពួួកគេ� កាារបង្ហាា�ញចេ�ញនៅ�ៅលើ�ើ
ផ្ទៃ�ៃមុុខរបស់់ពួួកគេ� គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់ថាា ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាអ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់
សេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ�។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លស្អអប់សេ�ចក្ដីី�ពិ
់
ត
ិ ។ កាារដែ�លពួួកគេ�
អាាចឈរនៅ�ៅខាាងសាាតាំំ�ង គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់ថាាសាាតាំំ�ងពិិតជាាស្រ�ឡាាញ់់អាារក្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តូូចៗទាំំ�ងនេះ�ះ ដែ�លបាានលះះបង់់ជីវិី ត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ �ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់សា
់ ាតាំំ�ង។ តើ�ើ
ហេ�តុុកាារណ៍៍ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះមិិនច្បាាស់់ពេ�ញលេ�ញទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាមនុុស្សស
ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់សេ�ចក្តីី�ពិិត ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននកដែ�ល
អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�តាាមអ្ននកដែ�លមិិនអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ភ្លាា�មៗដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើនេះ�ះជាាបញ្ហាា�ប្រ�ភេ�ទអ្វីី�? ខ្ញុំំ��មិិនខ្វវល់់ថាាអ្ននកមាានយោ�ោបល់់ឬអត់់។ ខ្ញុំំ��មិិន
ខ្វវល់់ថាាអ្ននកបាានបង់់ថ្លៃ�ៃប៉ុុ�ន្មាា�ននោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��មិិនខ្វវល់់ថាាតើ�ើកងកម្លាំំ��ងរបស់់អ្ននកធំំប៉ុុ�នណាា
ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិនខ្វវល់
ិ
ថា
់ ាអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លរករឿ�ឿងគេ�ក្នុុ�ងពួួកជំនុំំ�
ំ ឬជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ដែ�លកាាន់់
ទង់់នោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើកងកម្លាំំ��ងរបស់់អ្ននកគឺឺអស្ចាា�រ្យយ នោះ�ះ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាជំំនួួយពីីកម្លាំំ��ង
របស់់សាាតាំំ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិត្យាានុុភាាពរបស់់អ្ននកខ្ពពស់់ ដូូច្នេះ�ះ�នោះ�ះ�គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�
ដោ�ោយសាារតែ�មាានមនុុ ស្សសជាាច្រើ�ើ� ននៅ�ៅជុំំ�វិិ ញ ខ្លួួ� នអ្ននក ដែ�លមិិ នអ នុុ វ ត្តតនូូ វ សេ�ចក្ដីី�ពិិ ត
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានបណ្តេ�េញចេ�ញទេ� នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ពេ�លនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាពេ�លវេេលាាសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារបណ្តេ�េញចេ�ញ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញវាាដល់់ពេ�ល
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារផាាត់់ចោ�ោលហើ�ើយ។ មិិនមាានកាារប្រ�ញាាប់់ក្នុុ�ងកាារបណ្តេ�េញអ្ននកឥឡូូវនេះ�ះ
ទេ�។ ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�រង់់ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��នឹឹងដាាក់់ទោ�ោសអ្ននកបន្ទាា�ប់់ពីីអ្ននកត្រូ�ូវបាានផាាត់់ចោ�ោល។
អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត នឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល!
មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ គឺឺជាាអ្ននកដែ�លមាានឆន្ទៈៈ�អនុុវត្តតតាាម
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានឆន្ទៈៈ�អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត។ មនុុស្សសដែ�ល
ពិិតជាាអាាចឈររឹឹងមាំំ�ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់របស់់ពួួកគេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ជាាអ្ននកដែ�លមាាន
ឆន្ទៈៈ�អនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអាាចឈរយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដនៅ�ៅខាាងសេ�ចក្តីី�
ពិិតបាានដែ�រ។ មនុុស្សសដែ�លចូូលចិិត្តតប្រើ�ើ�កលល្បិិ�ច និិងភាាពអយុុត្តិិ�ធម៌៌ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់
នោះ�ះ�ខ្វះះ�នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់នាំំ�នូូវភាាពអាាម៉ាា�ស់់ទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
អ្ននកដែ�លបង្កកជម្លោះ�ះ��នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ� គឺឺជាាកញ្ជះះ�របស់់សាាតាំំ�ង ពួួកគេ�ជាាតំំណាាង
របស់់សាាតាំំ�ង។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគឺឺរប៉ិិ�លរប៉ូូ�ចណាាស់់។ អស់់អ្ននកដែ�លគ្មាា�នយោ�ោបល់់
ហើ�ើយមិិនអាាចឈរនៅ�ៅខាាងសេ�ចក្ដីី�ពិិត អ្ននកទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�មាានបំំណងអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយ
402
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ធ្វើ�ើ�ឲ្យយខូូចដល់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�គឺឺជាាអ្ននកតំំណាាងពីីបុុរាាណ
របស់់សាាតាំំ�ង។ ពួួកគេ�គឺឺលើ�ើសហួួសពីីកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល
ដោ�ោយធម្មមជាាតិិ។ គ្រួ�ួសាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លមិិនអនុុវត្តត
នូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត នៅ�ៅសល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយនៅ�ៅតែ�សល់់ អស់់អ្ននក
ដែ�លជាាអ្ននកដែ�លមាានចិិត្តតចង់់រុះ��រើើ�ពួួកជំំនុំំ�នោះ�ះ�ដែ�រ។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា ពេ�លនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាពេ�លវេេលាាដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបណ្តេ�េញចេ�ញនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបាាន
លាាតត្រ�ដាាង និិងផាាត់់ចោ�ោលនៅ�ៅទីីបំំផុុត។ គ្មាា�នកិិច្ចចកាារដែ�លគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍ទៀ�ៀត
ដែ�លត្រូ�ូវលះះបង់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះទេ�។ អស់់អ្ននកដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ង
មិិនអាាចឈរនៅ�ៅខាាងសេ�ចក្តីី�ពិិតបាានឡើ�ើយ រីីឯអស់់អ្ននកដែ�លស្វែ�ែងរកនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត គឺឺ
អាាចឈរនៅ�ៅខាាងសេ�ចក្ដីី�ពិិតបាាន។ មនុុស្សសដែ�លមិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ គឺឺមិនស
ិ
មនឹឹង
ស្តាា�ប់់ឮផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត និិងមិិនសក្តិិ�សមក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីសេ�ចក្តីី�ពិិតឡើ�ើយ។
សេ�ចក្ដីី�ពិិតគឺឺមិិនមែ�នសម្រា�ាប់់ត្រ�ចៀ�ៀករបស់់ពួួកគេ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់
ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅឯអ្ននកដែ�លអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ មុុនពេ�លចុុងបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូប
ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង អស់់អ្ននកដែ�លយាាយីីដល់់ពួួកជំំនុំំ� ហើ�ើយរំំខាានដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវទុុកចោ�ោលជាាមុុនសិិនសម្រា�ាប់់ពេ�លឥឡូូវនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
នៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបាាន
លាាតត្រ�ដាាង ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល។ សម្រា�ាប់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
ខណៈៈពេ�លដែ�លសេ�ចក្ដីី�ពិិតកំំពុុងត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានឲ្យយ សេ�ចក្ដីី�ពិិតនឹឹងត្រូ�ូវគេ�មិិនអើ�ើពើ�ើ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លសេ�ចក្តីី�ពិិតទាំំ�ងមូូលត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងដល់់មនុុស្សស មនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�
នឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល។ នោះ�ះ�គឺឺជាាពេ�លវេេលាាដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់
តាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់ពួួកគេ�។ ឧបាាយកលតូូចតាាចរបស់់អ្ននកដែ�លមិិនមាានយោ�ោបល់់ នឹឹង
នាំំ�ទៅ�ៅដល់់កាារបំំផ្លាា�ញពួួកគេ� ដោ�ោយដៃ�របស់់មនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវល្បួួ�ង
ដោ�ោយកាារទាំំ�ងនោះ�ះ� ដោ�ោយមិិនវិិលត្រ�ឡប់់មកវិិញឡើ�ើយ។ ហើ�ើយកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបែ�បនេះ�ះ
គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�សមនឹឹងទទួួល ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�មិិនស្រ�ឡាាញ់់សេ�ចក្តីី�ពិិត ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�
403

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនអាាចឈរនៅ�ៅខាាងនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិតបាាន ពីីព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�ដើ�ើរតាាមមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយ
ឈរនៅ�ៅខាាងមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ឃុុបឃិត
ិ ជាាមួួយមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់
និិងប្រ�ឆាំំ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ពួួកគេ�ដឹឹងយ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាាអ្វីីដែ� �លមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់បញ្ចេ�េញគឺឺជាា
អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មាានចិិត្តតរឹឹងរូូស ហើ�ើយបែ�រខ្ននងដាាក់់សេ�ចក្ដីី�ពិិតដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរតាាម
ពួួកគេ�វិិញ។ តើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះដែ�លមិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាអ្ននកដែ�លបំំផ្លា�ា ញ
និិងគួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម មិិនមែ�នសុុទ្ធធតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ទេ�ឬអីី? ទោះ�ះ�បីីមាានអ្ននកខ្លះះ�
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ដែ�លធ្វើ�ខ្លួួ
�ើ នគេ
� �ថាាជាាស្តេ�េច និិងជាាអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លដើ�រើ តាាមពួួកគេ�
ក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើធម្មមជាាតិិដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់រ់ បស់់ពួកគេ
ួ � មិិនដូចគ្នាា�ទាំំ�
ូ
ងអស់់ទេ�ឬ?
តើ�ើមាានលេ�សអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�អាាចអះះអាាងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនជួួយសង្រ្គោះ��ះ��ពួួកគេ�នោះ�ះ�?
តើ�ើមាានលេ�សអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�អាាចអះះអាាងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនសុុចរិិត? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាា
អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់របស់់ពួកគេ
ួ �ដែ�លកំំពុង
ុ តែ�បំំផ្លា�ា ញពួួកគេ�ទេ�ឬ? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាកាារបះះបោ�ោរ
របស់់ពួួកគេ�ដែ�លកំំពុុងទាាញពួួកគេ�ធ្លាា�ក់់ចូូលក្នុុ�ងនរកទេ�ឬ? នៅ�ៅទីីបំំផុុតមនុុស្សសដែ�ល
អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត នឹឹងត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� និិងធ្វើ��ឲ្យ
ើ យបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដោ�ោយសាារតែ�
សេ�ចក្ដីី�ពិិត។ នៅ�ៅទីីបំផុ
ំ ត
ុ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ នឹឹងនាំំ�សេ�ចក្តីី�អន្តតរាាយ
ដល់់ខ្លួួ�នគេ�ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្តីី�ពិិត។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាកាារបញ្ចចប់់ដែ�លរង់់ចាំំ�អ្ននកដែ�ល
អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងអ្ននកដែ�លមិិនអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ខ្ញុំំ��សូូមណែ�នាំំ�ដល់់អ្ននក
ដែ�លមិិនមាានគម្រោ��ោងអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ឲ្យយចាាកចេ�ញពីីពួកជំ
ួ នុំំ�
ំ ឲ្យយបាានឆាាប់់តាាមដែ�ល
អាាចធ្វើ�ើបាាន
�
ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាបកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពេ�លវេេលាា
មកដល់់ វាានឹឹងយឺឺតពេ�លសម្រា�ាប់់កាារសោ�ោកស្តាា�យ។ ជាាពិិសេ�សអ្ននកដែ�លបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុម
មនុុស្សសខូូច និិងបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមបក្សសពួួក និិងអ្ននកដែ�លរករឿ�ឿងក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ� ត្រូ�ូវតែ�ចាាកចេ�ញ
ឲ្យយបាានឆាាប់់។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ដែ�លមាានធម្មមជាាតិិនៃ�ចចកអាាក្រ�ក់់ គឺឺមិន
ិ អាាចផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ�
បាានទេ�។ វាាជាាកាារប្រ�សើ�ើរ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ចាាកចេ�ញពីីពួួកជំំនុំំ� ឲ្យយបាានកាាន់់តែ�ឆាាប់់
បំំផុត
ុ ដោ�ោយមិិនត្រ�ឡប់ម
់ កម្ដដងទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�រំំខាានដល់់ជីវិី តធម្មម
ិ
តាារបស់់បងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
ី
ហើ�ើយដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ ជៀ�ៀសវាាងកាារដាាក់់ទោ�ោសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ អស់់អ្ននកដែ�លបាាន
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តើ�ើអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លចូូលមកឯជីីវិិតឬ?

ទៅ�ៅជាាមួួយពួួកគេ� គប្បីី�ប្រើ�ើ�ឱកាាសនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ�� បញ្ចាំំ��ងពីីខ្លួួនអ្ននក
�
។ តើ�ើអ្ននកនឹឹងចាាកចេ�ញពីី
ពួួកជំនុំំ�ទៅ
ំ �ៅរួួមជាាមួួយមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ឬនៅ�ៅជាាប់់ ហើ�ើយដើ�រើ តាាមដោ�ោយស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ?់ អ្ននក
ត្រូ�ូវតែ�ពិិចាារណាាពីីបញ្ហា�នេះ�ះដោ
ា
�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់។ ខ្ញុំំ��ផ្តតល់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវឱកាាស
មួួយបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�ជ្រើ�ើ�សរើើស
� ហើ�ើយខ្ញុំំ�រ� ង់់ចាំំ�ចម្លើ�ើយ
� របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។

តើ�ើអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់ដែ់ �លចូូលមកឯជីីវិត
ិ ឬ?
ទាាល់់តែ�ពេ�លដែ�លអ្ននកយកនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់អ្ននកចេ�ញ និិងសម្រេ�េចបាាន
កាារស្ដែ�ែងចេ�ញភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ តាាមរយៈៈកាាររស់់នៅ�ៅប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអ្ននកនឹឹងអាាច
ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍បាាន។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកនឹឹងមិិនអាាចថ្លែ�ែងបទទំំនាាយ ឬ
និិយាាយពីីអាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងណាាមួួយក៏៏ដោ�ោយ អ្ននកនឹឹងរស់់នៅ�ៅ និិងបើ�ើកសម្តែ�ែងនូូវរូូបភាាពរបស់់
មនុុស្សស។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្កើ�ើ
់
ត
� មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមក មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យ
ពុុករលួួយ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបមនុុស្សសក្លាា�យជាា «មនុុស្សសស្លាា�ប់់»។ ដូូច្នេះ�ះ� បន្ទាា�ប់់ពីីអ្ននកបាាន
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ អ្ននកនឹឹងលែ�ងដូូច «មនុុស្សសស្លាា�ប់់» ទាំំ�ងនេះ�ះតទៅ�ៅទៀ�ៀតហើ�ើយ។ គឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នេះ�ះហើ�ើ
់
យ ដែ�លធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យវិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសបាានភ្លឺឺ�ឡើ�ើង និិងបណ្តាា�ល
ឲ្យយពួួកគេ�កើ�ើតសាាជាាថ្មីី� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លវិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសកើ�ើតសាាជាាថ្មីី� នោះ�ះ�
ពួួកគេ�នឹឹងមាានជីីវិិត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយអំំពីី «មនុុស្សសស្លាា�ប់់» ខ្ញុំំ��កំំពុុងសំំដៅ�ៅ
ទៅ�ៅលើ�ើ សាាកសពដែ�លគ្មាា�នវិិ ញ្ញាា�ណ សំំ ដៅ�ៅលើ�ើ ម នុុ ស្សសដែ�លវិិ ញ្ញាា�ណរបស់់ ពួួ កគេ�
បាានស្លាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�បាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លវិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសរស់់

ឡើ�ើងវិិញ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងបាានចូូលមកឯជីីវិត
ិ ។ ពួួកបរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ ដែធ �លត្រូ�ូវបាាននិិយាាយពីីមុន
ុ
សំំដៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសដែ�លចូូលមកឯជីីវិត
ិ គឺឺអស់អ្ននក
់ ដែ�លធ្លាា�ប់ស្ថិិ�តនៅ
់
�ៅក្រោ��ោមឥទ្ធិិ�ពលរបស់់
សាាតាំំ�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាានយកឈ្នះះ�សាាតាំំ�ង។ រាាស្ត្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ប្រ�ទេ�សចិន
ិ បាានអត់់ទ្រាំ�ំ�នឹឹង
កាារបៀ�ៀតបៀ�ៀន និិងល្បិិ�ចបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តដ៏៏សាាហាាវយង់់ឃ្ននងរបស់់នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រ
ក្រ�ហម ដែ�លបន្សសល់់ទុុកឲ្យយពួួកគេ�ត្រូ�ូវខ្ទេ�េចខ្ទាំំ��ខាាងផ្លូូ�វចិិត្តត និិងគ្មាា�នភាាពក្លាា�ហាានដើ�ើម្បីី�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

រស់់នៅ�ៅសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារភ្ញាា�ក់់រឭកនៃ�វិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ� ត្រូ�ូវតែ�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ដោ�ោយលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់របស់់ពួួកគេ�៖ នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់របស់់ពួួកគេ� វិិញ្ញាា�ណ
របស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�បាានដាាស់់ឲ្យយភ្ញាា�ក់់រឭកបន្តិិ�ចម្តតងៗ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយ ពេ�លដែ�លពួួកគេ�
ចូូលមកឯជីីវិិត នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នឧបសគ្គគតទៅ�ៅទៀ�ៀតទេ� ហើ�ើយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនឹឹងដំំណើ�ើរកាារ
យ៉ាា�ងរលូូន។ នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន រឿ�ឿងនេះ�ះនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចសម្រេ�េចបាានដដែ�ល។ មនុុស្សស
ភាាគច្រើ�ើ�នរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វដែ�លនាំំ�មកនូូវគំំនិិតគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ជាាច្រើ�ើ�ន ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប
ដណ្តតប់់ដោ�ោយអកាារៈ�នៃ�សេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ខ្វះះ�ខាាតច្រើ�ើ�នណាាស់់។ ពាាក្យយពេ�ចន៍៍
របស់់មនុុស្សសមួួយចំំនួួន បង្កកប់់ទៅ�ៅដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ សកម្មមភាាពរបស់់ពួួកគេ�បង្កកប់់ក៏៏
ទៅ�ៅដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ ហើ�ើយសឹឹងតែ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកគេ�នាំំ�យកមកនៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀប
ដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅ គឺឺសុុទ្ធធតែ�មាានសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសធ្វើ�ើ�
ទីីបន្ទាា�ល់់ថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាសាាធាារណៈៈ នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងបរាាជ័័យក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�មិិនទាាន់់មកឯជីីវិិតពេ�ញលេ�ញនៅ�ៅឡើ�ើយ ហើ�ើយមាានមនុុស្សសស្លាា�ប់់
ជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនសួួរមូូលហេ�តុុ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចផ្សសព្វវផ្សាាយ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាានយ៉ាា�ងលឿ�ឿននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�។ មនុុស្សសស្លាា�ប់់មិិន
អាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ� ដែ�លវាាគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមាានតែ�មនុុស្សស
មាានជីីវិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាា
«មនុុស្សសស្លាា�ប់់»។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នណាាស់់រស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�បដណ្តតប់់របស់់សេ�ចក្តីី�
ស្លាា�ប់់ នៅ�ៅក្រោ��ោមឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង និិងមិិនអាាចទទួួលបាានជ័័យជម្នះះ�។ ដូូច្នេះ�ះ� ធ្វើ�ើ�
ដូូចម្តេ�េចទើ�ើបពួកគេ
ួ �អាាចធ្វើ�ើទី
� បន្ទាា�ល់
ី
ថ្វាា�
់ យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
? ធ្វើ�ដូ
ើ� ចម្តេ�េចទើ�ើបពួ
ូ
កគេ
ួ �អាាច
ផ្សសព្វវផ្សាាយកិិច្ចចកាារនៃ�ដំំណឹឹងល្អអបាាន?
អស់់អ្ននកដែ�លរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ភាាពងងឹឹត គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ គឺឺជាាអស់់អ្ននកដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ង។ បើ�ើគ្មាា�នកាារសង្គ្រោះ��ះ��ពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជំ
់ នុំំ�ជម្រះ�ះ
ំ
ព្រ�មទាំំ�ងវាាយផ្ចាា�លនោះ�ះ�ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សស
406

តើ�ើអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លចូូលមកឯជីីវិិតឬ?

មិិនអាាចគេ�ចផុុតពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់បាានឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�មិិនអាាចក្លាា�យជាា
មនុុស្សសមាានជីីវិិតបាានទេ�។ «មនុុស្សសស្លាា�ប់់» ទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ថ្វាា�យព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់បាានទេ�
់
ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក៏
់ មិ
៏ ន
ិ អាាចប្រើ�ើ�ពួកគេ
ួ �ដែ�រ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�រឹឹតតែ�
មិិនអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះបាានទៀ�ៀតផង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់បាាន
ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់មនុុស្សសដែ�លចូូលមកឯជីីវិិត មិិនមែ�នមនុុស្សសស្លាា�ប់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់
ស្នើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសមាានជីីវិិតធ្វើ�ើ�កាារសម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់ មិិនមែ�នមនុុស្សសស្លាា�ប់់នោះ�ះ�ទេ�។ «មនុុស្សស
ស្លាា�ប់់» គឺឺអស់់អ្ននកដែ�លទាាស់់ទទឹឹង ហើ�ើយបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�
គឺឺជាាអស់់អ្ននកដែ�លស្ពឹឹ�កស្រ�ពន់់ខាាងវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយមិិនយល់់ដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�គឺឺជាាអស់់អ្ននកដែ�លមិិនយកសេ�ចក្តីី�ពិិតទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយមិិនមាាន
ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សូ
់ ម្បី
ូ ី�តែ�បន្តិិ�ច ហើ�ើយពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ៅ
ក្រោ��ោមកាារត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង និិងត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចច។ មនុុស្សសស្លាា�ប់់ស្ដែ�ែង
ពីីខ្លួួ�នរបស់់គេ�តាាមរយៈៈកាារក្រោ��ោកឈរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងសេ�ចក្តីី�ពិិត តាាមរយៈៈកាារបះះបោ�ោរ
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងតាាមរយៈៈភាាពតូូចទាាប ភាាពថោ�ោកទាាប ភាាពអាាក្រ�ក់់ ភាាព
សាាហាាវឃោ�ោរឃៅ�ៅ កាារបោ�ោកប្រា�ាស់់ និិងកលល្បិិ�ច។ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះបរិិភោ�ោគ
និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�មិិនអាាចស្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរយៈៈកាាររស់់នៅ�ៅបាានដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�មាានជីីវិិតក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាសាាកសពដែ�លដកដង្ហើ�ើ�ម និិងសាាកសពដែ�លដើ�ើរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សស
ស្លាា�ប់់ពិិតជាាមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យបាានឡើ�ើយ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
ពួួកគេ�ក៏៏កាាន់់តែ�មិិនស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដទៀ�ៀតផង។ ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�អាាច
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តទ្រ�ង់់ ប្រ�មាាថប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ និិងក្បបត់់ទ្រ�ង់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ�� ហើ�ើយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
ពួួកគេ�នាំំ�មកតាាមរយៈៈរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅ គឺឺសុុទ្ធធតែ�បើ�ើកសម្តែ�ែងពីីធម្មមជាាតិិរបស់់
សាាតាំំ�ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសចង់់ក្លាា�យជាាភាាវៈ�មាានជីីវិត
ិ និិងចង់់ធ្វើ�ទី
ើ� បន្ទាា�ល់
ី
ថ្វាា�
់ យព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកកាារសង្គ្រោះ��ះ��
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងរីីករាាយ ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកនូូវកាារលួួសកាាត់់ និិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយរីីករាាយដែ�រ។ ទាាល់់តែ�ពេ�លនោះ�ះ� ទើ�ើបពួួកគេ�នឹឹងអាាចយកសេ�ចក្តីី�
ពិិតទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានតម្រូ�ូវទៅ�ៅអនុុវត្តតបាាន ហើ�ើយទាាល់់តែ�ពេ�លនោះ�ះ�
ទើ�ើបពួួកគេ�នឹឹងទទួួលបាានកាារសង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក្លាា�យជាាភាាវៈ�មាានជីីវិិត
យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ មនុុស្សសមាានជីីវិិតត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវ
បាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងវាាយផ្ចាា�លដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ចង់់ថ្វាា�យខ្លួួ�ន និិងរីីករាាយក្នុុ�ង
កាារថ្វាា�យជីីវិិតរបស់់ពួួកសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងបូូជាាជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�
ទាំំ�ងមូូលថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងរីីករាាយ។ ទាាល់់តែ�ពេ�លដែ�លមនុុស្សសមាានជីីវិិតធ្វើ�ើ�
បន្ទាា�ល់់ថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវអាាម៉ាា�ស់់មុុខ។ ទាាល់់តែ�មនុុស្សសមាានជីីវិិត
ទើ�ើបអាាចផ្សសព្វវផ្សាាយកិិច្ចចកាារដំំណឹឹងល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ទាាល់់តែ�មនុុស្សសមាានជីីវិិត
ទើ�ើបត្រូ�ូវនឹឹងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទាាល់់តែ�មនុុស្សសមាានជីីវិិត ទើ�ើបជាា
មនុុស្សសពិិត។ ដំំបូូងឡើ�ើយ មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�ត គឺឺនៅ�ៅមាានជីីវិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ង នោះ�ះ�មនុុស្សសរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់
ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបមនុុស្សស
បាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសស្លាា�ប់់គ្មាា�នវិិញ្ញាា�ណ ពួួកគេ�បាានក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវដែ�លទាាស់់ទទឹឹងនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�បាានក្លាា�យជាាឧបករណ៍៍របស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយពួួកគេ�បាានក្លាា�យជាា
ចំំណាាប់់ខ្មាំំ��ងរបស់់សាាតាំំ�ងទៀ�ៀតផង។ មនុុស្សសមាានជីីវិតទាំំ�
ិ
ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
បង្កើ�ើ�ត បាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសស្លាា�ប់់ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបាាត់់បង់់ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានបាាត់់បង់់មនុុស្សសជាាតិិដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�ត និិងដែ�លជាាវត្ថុុ�តែ�មួួយគត់់
ដែ�លមាានខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងត្រូ�ូវយកទីីបន្ទាា�ល់់របស់់
ទ្រ�ង់់ត្រ�ឡប់់មកវិិញ ហើ�ើយយកអស់់អ្ននកដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តដោ�ោយព្រះ�ះហស្ដដរបស់់
ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងចាាប់់ជាាចំំណាាប់់ខ្មាំំ��ងត្រ�ឡប់់មកវិិញ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់
ត្រូ�ូវតែ�ប្រោ��ោសឲ្យយពួួកគេ�រស់់ឡើ�ើងវិិញ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�ក្លាា�យជាាភាាវៈ�មាានជីីវិិត ហើ�ើយទ្រ�ង់់
ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកពួួកគេ�មកវិិញ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សស
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តើ�ើអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លចូូលមកឯជីីវិិតឬ?

ស្លាា�ប់់ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នវិិញ្ញាា�ណ មនុុស្សសស្ពឹឹ�កស្រ�ពន់់បំំផុុត និិងជាាមនុុស្សសដែ�ល
ទាាស់់ទទឹង
ឹ នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ពួួកគេ�នៅ�ៅខាាងមុុខបង្អស់
អ ក្នុុ
់ ង
� ចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�លមិិនស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ គ្មាា�នបំំណងស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច
ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�មាានតែ�បះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ង
គ្មាា�នភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច។ មនុុស្សសមាានជីីវិិតជាាមនុុស្សស ដែ�លមាានវិិញ្ញាា�ណ
កើ�ើតជាាថ្មីី� ជាាមនុុស្សសដែ�លចេះ�ះស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាមនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�មាានសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងទីីបន្ទាា�ល់់ ហើ�ើយមាានតែ�មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះទេ�
ទើ�ើបគាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សង្គ្រោះ��ះ��
មនុុស្សសដែ�លអាាចមកឯជីីវិិត ជាាមនុុស្សសដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញកាារសង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ជាាមនុុស្សសដែ�លអាាចស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាមនុុស្សសសុុខចិិត្តត
ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទ្រ�ង់់សង្គ្រោះ��ះ��អស់់អ្ននកដែ�លជឿ�ឿ លើ�ើកាារយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជឿ�ឿលើ�ើកាារលេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនអាាច
ចូូលមកឯជីីវិត
ិ ហើ�ើយមនុុស្សសមួួយចំំនួនមិ
ួ ន
ិ អាាច។ រឿ�ឿងនេះ�ះអាាស្រ័�័យលើ�ថា
ើ ា តើ�ើធម្មមជាាតិិ
របស់់ពួួកគេ�អាាចត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� ឬអត់់។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នបាានឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនយល់់អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ
ហើ�ើយពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ� ទៅ�ៅអនុុវត្តតដដែ�ល។ មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះ មិិនអាាចស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិតណាាមួួយតាាមរយៈៈកាាររស់់នៅ�ៅ ហើ�ើយក៏៏
ជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចេ�តនាាដែ�រ។ ពួួកគេ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ណាាមួួយសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ពួួកគេ�មិិនអាាចថ្វាា�យអ្វីី�មួួយទៅ�ៅទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�ក៏៏ចំំណាាយលុុយរបស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ជាាសម្ងាា�ត់់ ព្រ�មទាំំ�ងទទួួលទាាននៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយមិិនបង់់ថ្លៃ�ៃផង។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសស្លាា�ប់់ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�នឹឹងមិិនត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សង្គ្រោះ��ះ��អស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានមនុុស្សសមួួយចំំនួួនដែ�លមិិនអាាចទទួួលបាានកាារសង្គ្រោះ��ះ��
របស់់ទ្រ�ង់់។ មាានតែ�មនុុស្សសមួួយចំំនួួនតូូចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចទទួួលបាានកាារសង្គ្រោះ��ះ��
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ន ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយពុុករលួួយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង
និិងបាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសស្លាា�ប់់ ហើ�ើយពួួកគេ�នៅ�ៅហួួសពីីកាារសង្គ្រោះ��ះ��។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាាន
កេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចចដោ�ោយសាាតាំំ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយធម្មមជាាតិិរបស់់ពួួកគេ�អាាក្រ�ក់់ខ្លាំំ��ងពេ�ក។
មនុុស្សសមួួយចំំនួួនតូូចនោះ�ះ� ក៏៏មិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញដែ�រ។
ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់បំំផុុតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាំំ�ងពីីដើ�ើមរៀ�ៀងមក
ឬជាាមនុុស្សសដែ�លមាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញបំំផុុតសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាំំ�ងពីីដំំបូូងនោះ�ះ�
ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ទើ�ើបពួួកគេ�បាាន
ស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ឧត្តុុ�ង្គគឧត្តតមរបស់់ទ្រ�ង់់ ទើ�ើប
ពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�និិស្ស័័�យសុុច្ចចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើប
ពួួកគេ�មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លជាាក់់ស្តែ�ែង និិងសាាមញ្ញញផង ទើ�ើបពួួកគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បើ�ើ
គ្មាា�នកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះទេ� នោះ�ះ�មិិនថាាមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះល្អអប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ�
ពួួកគេ�នឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ង ពួួកគេ�នឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សេ�ចក្តីី�
ស្លាា�ប់់ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងនៅ�ៅតែ�ស្លាា�ប់់ដដែ�ល។ កាារពិិតដែ�លថាា សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សស
ទាំំ�ងនេះ�ះអាាចទទួួលបាានកាារសង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ព្រ�ម
សហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបមនុុស្សសរស់់នឹឹង
ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយក និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�សន្យាារបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយដោ�ោយ
សាារតែ�កាារប្រ�ឆាំំ�ងជំំទាាស់់របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបមនុុស្សសស្លាា�ប់់នឹឹងត្រូ�ូវ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់ ព្រ�មទាំំ�ងបដិិសេ�ធ ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារដាាក់់ទោ�ោស និិងកាារដាាក់់
បណ្តាា�សាារបស់់ទ្រ�ង់។
់ នេះ�ះហើ�ើយជាានិិស្ស័័�យសុុចរិត
ិ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមនុុស្សសមិិន
អាាចផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� បាានទេ�។ ដោ�ោយសាារតែ�កាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរកផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់ពួកគេ
ួ � ទើ�ើបមនុុស្សស
ទទួួលបាានកាារអនុុញ្ញាា�តរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�។ ដោ�ោយសាារតែ�កាារ
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តប្រ�កបដោ�ោយល្បិិ�ចកលរបស់់ពួួកគេ� នោះ�ះ�ទើ�ើបមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាា
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តើ�ើអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លចូូលមកឯជីីវិិតឬ?

ម្ចាា�ស់់ដាាក់់បណ្ដាា�សាា ហើ�ើយធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារដាាក់់ទោ�ោស។ ដោ�ោយសាារតែ�ទង្វើ�ើ�
អាាក្រ�ក់់របស់់ពួួកគេ� ទើ�ើបមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់ទោ�ោស ហើ�ើយដោ�ោយសាារ
តែ�កាារចង់់បាាន និិងភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់ពួួកគេ� ទើ�ើបមនុុស្សសទទួួលបាានព្រះ�ះពររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទ្រ�ង់
់
សុ
់ ចរិ
ុ ត
ិ ៖ ទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានពរចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសមាានជីីវិត
ិ ហើ�ើយ
ដាាក់់បណ្ដាា�សាាមនុុស្សសស្លាា�ប់់ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបពួួកគេ�តែ�ងតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ ហើ�ើយ
មិិនដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងនាំំ�យកមនុុស្សសមាានជីីវិិត
ទៅ�ៅក្នុុ�ងនគររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះពររបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�នៅ�ៅជាាមួួយទ្រ�ង់់ជាារៀ�ៀង
រហូូត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ាប់់មនុុស្សសស្លាា�ប់់វិិញ ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រ�ហាារពួួកគេ� ហើ�ើយប្រ�គល់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់អស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ ពួួកគេ�គឺឺជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារបំំផ្លាា�ញរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
គេ�នឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ងជាានិិរន្តតន៍៍។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នប្រ�ព្រឹ
ិ
�ឹត្តតចំពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សស
ណាាម្នាា�ក់់ដោ�ោយអយុុត្តិិ�ធម៌៌ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�លពិិតជាាស្វះះ�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹង
នៅ�ៅតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងជាាក់់ច្បាាស់់

ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លមិិន

ស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងជាាមួួយទ្រ�ង់់ នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ
ដាាក់់ទោ�ោសរបស់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងជាាក់់ច្បាាស់់។ ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកមិិនប្រា�ាកដអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថ្ងៃ�ៃមួួយ សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិន
រៀ�ៀបចំំចាាត់់ចែ�ងទីីបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វិិញ្ញាា�ណរបស់់
ទ្រ�ង់់នឹឹងរៀ�ៀបចំំចាាត់់ចែ�ងទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� មនុុស្សសនឹឹងដឹឹងថាា
សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់គឺ
់ តែ�មួ
ឺ
យ
ួ ដឹឹងថាា សាាច់់ឈាាមរបស់់
ទ្រ�ង់់មិិនអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុុសបាាន ហើ�ើយដឹឹងថាា វិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�មិិនអាាចមាាន
កំំហុុសបាានទៀ�ៀតផង។ ចុុងបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់នឹឹងទទួួលយកអស់់អ្ននកដែ�លចូូលមកឯជីីវិិត
ទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះរាាជ្យយរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាប្រា�ាកដ មិិនឲ្យយលើ�ើស ហើ�ើយក៏៏មិិនឲ្យយខ្វះះ�ម្នាា�ក់់ណាាឡើ�ើយ។
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសស្លាា�ប់់វិិញ ដែ�លមិិនបាានចូូលមកឯជីីវិិត នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបោះ�ះ�ទៅ�ៅក្នុុ�ង
ទីីជម្រ�ករបស់់សាាតាំំ�ង។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាារមាាននិិស្ស័័�យដែ�លមិិនចេះ�ះផ្លាា�ស់់ប្ដូូរ�
គឺឺជាាកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្រោ��ោយពីីមាានកាារធ្លាា�ក់់ចូូលក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយជាាច្រើ�ើ�នពាាន់់ឆ្នាំំ��មក មនុុស្សសលោ�ោក
មាានភាាពស្ពឹឹ�កស្រ�ពន់់ និិ ង ល្ងិិ�តល្ងង ង់់ ដ្បិិ�តគេ�បាានក្លាា� យជាាអាារក្សសដែ�លបាានទាាស់់
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

រហូូតដល់់កាារបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវ

បាានចងក្រ�ងក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅប្រ�វត្ដិិ�សាាស្ដ្រ�រ ហើ�ើយមនុុស្សសលោ�ោកខ្លួួ�នឯងទៀ�ៀតសោ�ោត ក៏៏
មិិនអាាចរៀ�ៀបរាាប់់អស់់អំំពីីទង្វើ�ើ�បះះបោ�ោររបស់់ខ្លួួ�នបាានពេ�ញលេ�ញដែ�រ ដ្បិិ�តមនុុស្សសត្រូ�ូវ
បាានសាាតាំំ�ងបណ្ដាា�លឲ្យយក្លាា�យជាាពុុករលួួយអស់់ ហើ�ើយសាាតាំំ�ងក៏៏បាាននាំំ�ឲ្យយមនុុស្សស
វង្វេ�េង រហូូតដល់់មិិនដឹឹងថាា តើ�ើត្រូ�ូវងាាកមកវិិញនៅ�ៅត្រ�ង់់ណាាដែ�រ។ សូូម្បីី�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះក្ដីី�
មនុុស្សសលោ�ោកនៅ�ៅតែ�ក្បបត់់នឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដ
់ ដែ�ល ដ្បិិ�តនៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសបាានមើ�ើលឃើ�ញ
ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ ក៏៏គេ�នៅ�ៅតែ�ក្បបត់់នឹឹងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លគេ�មិិនអាាចឃើ�ើញ
ព្រះ�ះអង្គគ នោះ�ះ�ក៏៏គេ�នៅ�ៅតែ�ក្បបត់់នឹឹងព្រះ�ះអង្គគដដែ�ល។ ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត សូូម្បីី�តែ�អ្ននកដែ�ល
បាានធ្វើ�ើ�ជាាសក្ខីី�ភាាពនៃ�បណ្ដាា�សាា និិងសេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
នៅ�ៅតែ�ក្បបត់់នឹឹងព្រះ�ះអង្គគទៀ�ៀត។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��សូូមប្រា�ាប់់ថាា វិិចាារណញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសបាាន
បាាត់់បង់់មុុខងាារដើ�ើមហើ�ើយ រីីឯមនសិិកាាររបស់់មនុុស្សសក៏៏ដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ មនុុស្សសលោ�ោក
ដែ�លខ្ញុំំ��រៀ�ៀបរាាប់់នេះ�ះ គឺឺជាាសត្វវសាាហាាវនៅ�ៅក្នុុ�ងសណ្ឋាា�នជាាមនុុស្សស គេ�ជាាសត្វវពស់់ដែ�ល
មាានពិិស ហើ�ើយមិិនថាាគេ�ព្យាាយាាមសម្ដែ�ែងជាាគួួរឲ្យយអាាណិិតយ៉ាា�ងណាានៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខខ្ញុំំ�
ក៏៏ខ្ញុំំ�គ្មាា�នក្ដីី�អាាណិិតចំំពោះ�ះ�គេ�ដែ�រ ដ្បិិ�តមនុុស្សសលោ�ោកមិិនចេះ�ះបែ�ងចែ�កខ្មៅ�ៅ� និិងស មិិន
ចេះ�ះបែ�ងចែ�កសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងសេ�ចក្ដីី�មិិនពិិត។ វិិចាារណញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសមាានភាាព
ស្រ�ពន់់ណាាស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែគេ�នៅ�ៅតែ�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាានព្រះ�ះពរថែ�មទៀ�ៀត ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់
គេ�មាានភាាពអាាប់់ ឱនខ្លាំំ��ងណាាស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែគេ�ក៏៏ នៅ�ៅតែ�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ បាានអធិិ បតេ�យ្យយភាាព
របស់់អង្គគក្សសត្រា�ា។ តើ�ើមនុុស្សសដែ�លមាានកាារយល់់ឃើ�ើញបែ�បនេះ�ះ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាាស្ដេ�េចរបស់់
នរណាាទៅ�ៅ? តើ�ើមនុុស្សសដែ�លមាានសាារជាាតិិជាាមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ អាាចអង្គុុ�យលើ�ើបល័្លល�ង្កក
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កាារមាាននិិស្ស័័�យដែ�លមិិនចេះ�ះផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ គឺឺជាាកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? មនុុស្សសលោ�ោកពិិតជាាគ្មាា�នកាារអៀ�ៀនខ្មាា�សទាាល់់តែ�សោះ�ះ�! គេ�ជាា
មនុុស្សសមាានអំំនួួត! ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��សូូម
ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាា ដំំបូូង ត្រូ�ូវរកកញ្ចចក់់ឆ្លុះះ��ជាាមុុនសិិន រួួចក្រ�ឡេ�កមើ�ើលពីីភាាពអាាក្រ�ក់់
របស់់ខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយសួួរថាា តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានមុុខមាាត់់ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លអាាចទទួួល
បាានព្រះ�ះពរដែ�រឬទេ�? គឺឺអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមាានកាារផ្លាា�ស់់់�ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យបន្ដិិ�ចណាាសោះ�ះ� ហើ�ើយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏មិនទាាន់
ិ
បាាន
់
យកសេ�ចក្ដីី�ពិិតទៅ�ៅអនុុវត្ដដតាាមដែ�រ តែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�ប្រា�ាថ្នាា�
ចង់់បាានសេ�ចក្ដីី�អស្ចាា�រ្យយ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃបន្ទាា�ប់់ដដែ�ល។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងតែ�បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត
ខ្លួួ�នឯងហើ�ើយ! មនុុស្សសដែ�លកើ�ើតមកក្នុុ�ងទឹឹកដីីកខ្វវក់់បែ�បនេះ�ះ បាានរងកាារខូូចខាាត
ពីីសង្គគមយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង បាានរងឥទ្ធិិ�ពលពីីក្រ�មសីីលធម៌៌សក្ដិិ�ភូូមិិ ហើ�ើយក៏៏ទទួួលបាានកាារ
បង្រៀ��ៀននៅ�ៅ «វិិទ្យាាស្ថាា�នឧត្ដដមសិិក្សាា» ទៀ�ៀតផង។ កាារគិិតថយក្រោ��ោយ កាារអាាក្រ�ក់់
ខូូចផ្នែ�ែកសីីលធម៌៌ កាារយល់់ឃើ�ើញតូូចទាាបពីីជីីវិិត ទស្សសនៈៈវិិទ្យាាសម្រា�ាប់់កាាររស់់នៅ�ៅដ៏៏
គួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ជីីវិិតរស់់នៅ�ៅដែ�លគ្មាា�នតម្លៃ�ៃទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ព្រ�មទាំំ�ងរបៀ�ៀបរស់់នៅ�ៅ និិង
ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ដ៏៏ថោ�ោកទាាប

ដែ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះបាានឈ្លាា�នពាានដួួងចិិត្ដដរបស់់មនុុស្សស

យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងក្លាា� ព្រ�មទាំំ�ងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយចុះះ�ខ្សោ�ោ�យ និិងវាាយប្រ�ហាារមនសិិកាាររបស់់ពួួកគេ�ផង
ដែ�រ។ ជាាលទ្ធធផល មនុុស្សសលោ�ោកកាាន់់តែ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ខ្លាំំ��
់ ងណាាស់់ ហើ�ើយ
កាាន់់តែ�ទាាស់ប្រ�
់ ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ច្រើ់ �ើ�នទៀ�ៀតផង។ បន្តិិ�ចម្តតងៗ និិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស
ក៏៏កាាន់់តែ�សាាហាាវទៅ�ៅៗដែ�រ ហើ�ើយមិិនមាាននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លសុុខចិត្ដដបោះ
ិ �ះ�បង់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លនឹឹងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចេ�ញពីីចិិត្ដដ
ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតនោះ�ះ� ក៏៏គ្មាា�នបុុគ្គគលណាាម្នាា�ក់់ដែ�លនឹឹងស្វែ�ែងរកកាារបង្ហាា�ញ
ព្រះ�ះកាាយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អស់
់
ពី
់ ចិ
ី ត្ដដ
ិ ដែ�រ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ដោ�ោយស្ថិិ�តក្រោ��ោមដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ា
របស់់សាាតាំំ�ង មនុុស្សសលោ�ោកមិិនបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅពីីចង់់បាានកាារសប្បាាយ
ដោ�ោយយល់់ ព្រ�មឲ្យយភាាពពុុ ក រលួួ យ នៃ�សាាច់់ ឈាាមនៅ�ៅក្នុុ� ង ទឹឹ កដីី ដែ�លពេ�ញដោ�ោយ
ភក់់ជ្រាំ�ំ�នេះ�ះ។ សូូម្បីី�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�បាានឮអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតហើ�ើយក្ដីី� អស់់អ្ននកដែ�ល
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពងងឹឹតមិិនបាានគិិតដល់់កាារយកសេ�ចក្ដីី�ពិិតទៅ�ៅអនុុវត្ដដទេ� ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏
413

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនមាានទំំនោ�ោរក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�បាានឃើ�ើញកាារបង្ហាា�ញ
ព្រះ�ះកាាយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយក្ដីី�។ តើ�ើមនុុស្សសលោ�ោកដែ�លគួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មយ៉ាា�ងនេះ�ះ
អាាចមាានឱកាាសទទួួលបាានកាារសង្គ្រោះ��ះ��បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើមនុុស្សសលោ�ោកដែ�លអាាប់់
ឳនខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងនេះ�ះ អាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?
កាារផ្លាា�ស់់ ប្ដូូ� រ និិ ស្ស័័� យរបស់់ ម នុុ ស្សសចាាប់់ ផ្ដើ�ើ� ម ជាាមួួ យ នឹឹ ង កាារយល់់ ដឹឹ ង ពីី សាារជាាតិិ
គេ� និិងតាាមរយៈៈកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រកាារគិិត លក្ខខណៈៈធម្មមជាាតិិ និិងទស្សសនៈៈវិិស័័យផ្លូូ�វចិិត្ដដ និិង
តាាមរយៈៈកាារផ្ដាា�ស់់ប្ដូូ�រជាាមូូលដ្ឋាា�ន។ មាានតែ�តាាមរយៈៈរបៀ�ៀបនេះ�ះទេ� ទើ�ើបកាារផ្ដាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ពិិតប្រា�ាកដ អាាចសម្រេ�េចបាាននៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស។ និិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់
មនុុស្សស កើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ងបាានបំំពុុល និិងជាាន់់ឈ្លីី�ពួួកគេ� និិងដោ�ោយសាារតែ�
មហន្តតរាាយដ៏៏អាាក្រ�ក់់ ដែ�លសាាតាំំ�ងបាានធ្វើ�ើ�ដាាក់់មកលើ�ើកាារគិិត សីីលធម៌៌ កាារយល់់
ដឹឹង និិងវិិចាារណញ្ញាា�ណរបស់់គេ�។ វាាច្បាាស់់ណាាស់់ថាា គឺឺដោ�ោយសាារតែ�មូូលដ្ឋាា�ន
សំំខាាន់់របស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយអស់់ និិងខុុសគ្នាា�ទាំំ�ងស្រុ�ុងពីីអ្វីី�
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តពួួកវាា ពីីដំំបូូងមក ទើ�ើបធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនយល់់អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ដូូចនេះ�ះ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស
គួួរតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាមួួយនឹឹងកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកាារគិិត កាារយល់់ដឹឹង និិងវិិចាារណញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សស

ដែ�លនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រកាារយល់់ដឹឹងរបស់់គេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រ�មទាំំ�ង

កាារយល់់ដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លកើ�ើតមកនៅ�ៅលើ�ើទឹឹកដីី ដែ�លពេ�ញ
ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយបំំផុុតនោះ�ះ� រឹឹតតែ�មិិនដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬមិិនដឹឹង
ចំំពោះ�ះ�អត្ថថន័័យនៃ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសដែ�លកាាន់់តែ�ពុុករលួួយ
ពួួកគេ�កាាន់់តែ�មិិនសូូវដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានពិិតប្រា�ាកដមែ�ន ហើ�ើយវិិចាារណញ្ញាា�ណ
និិងកាារចេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ� ក៏៏កាាន់់តែ�ខ្សោ�ោ�យទៅ�ៅៗដែ�រ។ ប្រ�ភពនៃ�កាារជំំទាាស់់ និិងកាារ
បះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សសប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់គេ�ដែ�លបង្កក
ដោ�ោយសាាតាំំ�ង។ ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ង មនសិិកាាររបស់់មនុុស្សស
ក៏៏បាានក្លាា�យជាាស្ពឹឹ�កអស់់ ដ្បិិ�តគេ�គ្មាា�នសីីលធម៌៌ គំំនិិតរបស់់គេ�ចុះះ�ខ្សោ�ោ�យទៅ�ៅៗ ហើ�ើយ
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កាារមាាននិិស្ស័័�យដែ�លមិិនចេះ�ះផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ គឺឺជាាកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទស្សសនៈៈវិិស័័យផ្លូូ�វចិិត្ដដរបស់់គេ�ក៏៏ឈាានថយក្រោ��ោយដែ�រ។ មុុនពេ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវសាាតាំំ�ង
បណ្ដាា�លឲ្យយក្លាា�យជាាពុុករលួួយ មនុុស្សសបាានដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ បន្ទាា�ប់់ពីីបាានស្ដាា�ប់់ឮពួួកវាាដោ�ោយឯកឯង។ គេ�ជាាមនុុស្សសដែ�ល
មាានវិិចាារណញ្ញាា�ណ និិងមនសិិកាារល្អអ ហើ�ើយជាាមនុុស្សសជាាតិិធម្មមតាាម្នាា�ក់់។ ក្រោ��ោយពីី
សាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់មក វិិចាារណញ្ញាា�ណ មនសិិកាារ និិងភាាពជាា
មនុុស្សសរបស់់គេ�ក៏៏បាានក្លាា�យជាាអន់់ថយ

ហើ�ើយក៏៏ត្រូ�ូវខូូចអស់់ដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ង។

ដូូចនេះ�ះ គេ�ក៏៏បាានបាាត់់បង់់កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
វិិចាារណញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសបាានខុុសពីីធម្មមតាា និិស្ស័័�យរបស់់គេ�ក៏៏បាានក្លាា�យដូូចជាា
សត្វវ ហើ�ើយកាារបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់គេ�ក៏៏មាានកាាន់់តែ�ញឹឹកញាាប់់ និិង
កាាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមនុុស្សសលោ�ោកនៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹង និិងមិិនទទួួលស្គាា�ល់់រឿ�ឿងនេះ�ះ
ហើ�ើយក៏៏បាានជំំទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ង និិងបះះបោ�ោរទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់។ និិស្ស័័�យពិិតរបស់់មនុុស្សស
ត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាងឡើ�ើង នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញអំំពីីវិិចាារណញ្ញាា�ណ កាារយល់់ដឹឹង និិង
មនសិិកាាររបស់់គេ� ដ្បិិ�តវិិចាារណញ្ញាា�ណ និិងកាារយល់់ដឹឹងរបស់់គេ�មិិនសមហេ�តុុផល
ហើ�ើយមនសិិកាាររបស់់គេ�ក៏៏បាានក្លាា�យជាាស្រ�អាាប់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ដូូចនេះ�ះ និិស្ស័័�យរបស់់គេ�
មាានកាារបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើវិិចាារណញ្ញាា�ណ និិងកាារយល់់
ដឹឹងរបស់់មនុុស្សសមិិនអាាចផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ នោះ�ះ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់គេ� គឺឺមិិនអាាចទៅ�ៅរួួច
នោះ�ះ�ទេ� ដូូចជាាកាារគោ�ោរពតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
វិិចាារណញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ� នោះ�ះ�គេ�មិិនអាាចបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
មិិនសក្ដិិ�សមឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ឡើ�ើយ។ «វិិចាារណញាាណធម្មមតាា» សំំដៅ�ៅលើ�ើ
កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងកាារស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារចង់់បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាខ្លាំំ��ង
និិងកាារមិិនមាានចិិត្តតងាាករេេចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង។ វាាសំំដៅ�ៅលើ�ើកាារមាានចិិត្ដដមួួយថ្លើ�ើ�ម
មួួយ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងមិិនមាានបំំណងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។
កាារមាានវិិចាារណញ្ញាា�ខុុសពីីធម្មមតាា គឺឺមិិនដូូច្នេះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�សាាតាំំ�ងបាាន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទៅ�ៅជាាពុុករលួួយ មនុុស្សសក៏៏មាានសញ្ញាា�ណផ្សេ�េងៗអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គេ�គ្មាា�នភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ឬប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាានទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ គេ�ក៏៏មិិននិិយាាយអ្វីី�
ចេ�ញពីីមនសិិកាារ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមាានបំំណងទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបាានធ្វើ�ើ�កាារវិិនិិច្ឆ័័�យទ្រ�ង់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ថែ�មទាំំ�ងប្រ�មាាថ
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយខ្ននងព្រះ�ះអង្គគទៀ�ៀតផង។ មនុុស្សសបាានធ្វើ�ើ�កាារវិិនិិច្ឆ័័�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាំំ�ង
ដែ�លដឹឹងច្បាាស់់ថាាព្រះ�ះអង្គគ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តមនុុស្សសគ្មាា�នបំំណងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្រា�ាន់់តែ�ទាាមទាារនេះ�ះទាាមទាារនោះ�ះ�ពីីទ្រ�ង់់ ទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺមនុុស្សសដែ�លមាានវិិចាារណញ្ញាា�ណមិិនសមស្រ�ប មិិនអាាច
ស្គាា�ល់ពី
់ អា
ី ាកប្បបកិិរិយាាដ៏
ិ
គួ
៏ រួ ឲ្យយស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� របស់់ខ្លួួន
� ឬមាានកាារសោ�ោកស្ដាា�យអំំពីកា
ី ារបះះបោ�ោរ
របស់់ខ្លួួ�នទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់ពីីខ្លួួ�នឯងបាាន នោះ�ះ�ពួួកគេ�បាានទទួួលនូូវ
វិិចាារណញ្ញាា�ណបន្ដិិ�ចបន្ដួួ�ចរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើងវិិញហើ�ើយ ដ្បិិ�តនៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសដែ�លមិិន
អាាចស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង កាាន់់តែ�បះះបោ�ោរជំំទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�វិិចាារណញ្ញាា�ណរបស់់
ពួួកគេ� ក៏៏កាាន់់តែ�គ្មាា�នហេ�តុុផលដែ�រ។
កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង ឲ្យយឃើ�ើញអំំពីីនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សស គ្មាា�នប្រ�ភពមក
ពីីណាាក្រៅ��ៅពីីមនសិិកាារដែ�លអន់់ថយ សន្ដាា�នព្យាាបាាទ ព្រ�មទាំំ�ងវិិចាារណញ្ញាា�ណដែ�ល
មិិនសមរម្យយរបស់់គេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនសិិកាារ និិងវិិចាារណញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស អាាច
ប្រែ�ែក្លាា�យទៅ�ៅជាាធម្មមតាាម្ដដងទៀ�ៀតបាាន នោះ�ះ�គេ�នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លសក្ដិិ�សម
នឹឹងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្ដ្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាជាារឿ�ឿងធម្មមតាាទៅ�ៅហើ�ើយ ដោ�ោយសាារ
មនសិិកាាររបស់់មនុុស្សសតែ�ងតែ�ស្ពឹឹ�កស្រ�ពន់់ជាានិិច្ចច ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�វិិចាារណញ្ញាា�ណ
របស់់មនុុស្សស ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មាានភាាពសមរម្យយផងនោះ�ះ� ក៏៏កាាន់់តែ�អន់់ថយទៅ�ៅៗ ទើ�ើប
មនុុស្សសលោ�ោកបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង គេ�ថែ�មទាំំ�ងដល់់ថ្នាា�ក់់ឆ្កាា�ង
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង ព្រ�មទាំំ�ងបដិិសេ�ធចំំពោះ�ះ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយដែ�លទ្រ�ង់់យាាងចូូលក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយ
គេ�ក៏៏បាានថ្កោ�ោ�លទោ�ោសសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងមើ�ើលងាាយបន្ទាា�បបន្ថោ�ោ�ក

សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះអង្គគផង។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមាាននូូវភាាពជាាមនុុស្សសតែ�បន្ដិិ�ចនោះ�ះ�
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កាារមាាននិិស្ស័័�យដែ�លមិិនចេះ�ះផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ គឺឺជាាកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គេ�នឹឹងមិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដយ៉ាា�ងឃោ�ោរឃៅ�ៅ ចំំពោះ�ះ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាាន
ចាាប់់បដិិសន្ធិិ�មកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�មាានវិិចាារណញ្ញាា�ណតែ�បន្តិិ�ច នោះ�ះ�គេ�
នឹឹងមិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដយ៉ាា�ងព្រៃ�ៃផ្សៃ�ៃ ចំំពោះ�ះ�សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចាាប់់បដិិសន្ធិិ�
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�មាានមនិិសកាារតែ�បន្ដិិ�ច នោះ�ះ�គេ�នឹឹងមិិន «អរព្រះ�ះគុុណ»
ចំំ ពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លបាានចាាប់់ បដិិ សន្ធិិ� មក តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះឡើ�ើ យ ។ មនុុ ស្សស
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ គេ�មិិនអាាច
អរព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សម្រា�ាប់់កាារប្រ�ទាាននូូវឱកាាសល្អអដល់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ

ហើ�ើយ

ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គេ�ក៏៏បាានដាាក់់បណ្ដាា�សាាចំំពោះ�ះ�កាារយាាងមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬបាាន
ព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យ ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៃ�កាារកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយក៏៏ហាាក់់ដូូចជាាប្រ�ឆាំំ�ង និិងនឿ�ឿយណាាយ ចំំពោះ�ះ�កាារចាាប់់បដិិសន្ធិិ�
នេះ�ះផងដែ�រ។ សរុុបមក បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�កាារយាាងមកវិិញរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងតែ�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយ
អត់់ធ្មមត់់ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសមិិនបាានស្វាា�គមន៍៍ព្រះ�ះអង្គគសូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច និិងតែ�ងទូូលសុំំ�ពីី
ព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់ក្ដីី�។ និិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស បាានប្រែ�ែក្លាា�យទៅ�ៅជាាឃោ�ោឃៅ�ៅយ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ង វិិចាារណញ្ញាា�ណរបស់់គេ�ក៏៏កាាន់់តែ�ស្ពឹឹ�កស្រ�ពន់់ខ្លាំំ��ងដែ�រ ហើ�ើយមនសិិកាាររបស់់
គេ�ក៏៏ត្រូ�ូវបាានអាារក្សសជាាន់់ឈ្លីី�ទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយលែ�ងជាាមនសិិកាារដើ�ើមរបស់់មនុុស្សសជាា
យូូរមកហើ�ើយ។ មនុុស្សសមិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនដឹឹងគុុណដល់់ព្រះ�ះដែ�លក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម
ចំំពោះ�ះ�កាារដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�ទាាននូូវជីីវិិត និិងព្រះ�ះគុុណយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នដល់់មនុុស្សសជាាតិិទេ� តែ�
គេ�បែ�រជាាតូូចចិិត្ដដនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានប្រ�ទាាននូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតដល់់ខ្លួួ�នទៅ�ៅវិិញ នេះ�ះ
គឺឺដោ�ោយសាារមនុុស្សសមិិនមាានចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតសូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច ទើ�ើប
គេ�តូូចចិិត្ដដចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បែ�បនេះ�ះ។ មនុុស្សសមិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនអាាចលះះបង់់ជីីវិិតរបស់់
ខ្លួួ�ន សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�ថែ�មទាំំ�ង
បាានព្យាាយាាមទាាញយកព្រះ�ះហឫទ័័យអធ្យាាស្រ័�័យពីីទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទាាមទាារផលប្រ�យោ�ោជន៍៍
លើ�ើសពីីអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសបាានថ្វាា�យចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រាាប់់សិិបដងទៅ�ៅទៀ�ៀត។ មនុុស្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លមាានមនសិិកាារ និិងវិិចាារណញ្ញាា�ណបែ�បនេះ�ះ គិិតថាា នេះ�ះមិិនមែ�នជាាបញ្ហាា�ធំំដុំំ�
នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏នៅ�ៅតែ�ជឿ�ឿថាា ពួួកគេ�បាានលះះបង់់យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
គិិតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានពរដល់់ពួួកគេ�បន្ដិិ�ចបន្ដួួ�ចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មាានមនុុស្សសលាាដៃ�
ទាារឲ្យយខ្ញុំំ��សងទឹឹកដោះ�ះ�គោ�ោគេ�វិិញពីីរចាាន ដ្បិិ�តពួួកគេ�បាានឲ្យយទឹឹកខ្ញុំំ��មួួយចាាន ឬទាារឲ្យយខ្ញុំំ��
ចេ�ញថ្លៃ�ៃបន្ទទប់់សំំណាាក់់ឲ្យយគេ�បីីបួួនយប់់ ដោ�ោយសាារតែ�គេ�ចេ�ញថ្លៃ�ៃបន្ទទប់់សំំណាាក់់ ឲ្យយ
ខ្ញុំំ��មួួយយប់់។ តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ចង់់បាានជីីវិិត ទាំំ�ងមាានលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស និិងមនសិិកាារ
បែ�បនេះ�ះ ដូូចម្ដេ�េចបាាន? អ្ននកពិិតជាាមនុុស្សសទុុរគតគួួរឲ្យយមើ�ើលងាាយមែ�ន! លក្ខខណៈៈ
ជាាមនុុស្សស និិងមនសិិកាារបែ�បនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នគេ� គឺឺជាាដើ�ើមហេ�តុុដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លចាាប់់បដិិសន្ធិិ�ជាាមនុុស្សស យាាងមកត្រា�ាច់់ចរពេ�ញផែ�នដីី ដោ�ោយគ្មាា�ន
កន្លែ�ែងណាាធ្វើ�ើ�ជាាទីីជម្រ�កឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លមាានមនសិិកាារ និិងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស
ពិិតប្រា�ាកដ គួួរតែ�ថ្វាា�យបង្គំំ� និិងបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លបាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ដោ�ោយអស់់ពីីចិិត្ដដ មិិនមែ�នធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�ព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នឡើ�ើយ តែ�
ត្រូ�ូវបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះអង្គគ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារសោះ�ះ�ក្ដីី�។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយបុុគ្គគលដែ�លមាានវិិចាារណញ្ញាា�ណត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយវាាគឺឺជាាកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់
មនុុស្សស។ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នហ៊ាា�នទាំំ�ងនិិយាាយលក្ខខខណ្ឌឌជាាច្រើ�ើ�ន ចំំពោះ�ះ�កាារបម្រើ�ើ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតផង៖ ពួួកគេ�មិិនខ្វវល់់ទេ�ថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬជាាមនុុស្សស ហើ�ើយ
ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�និិយាាយអំំពីីលក្ខខខណ្ឌឌរបស់់ខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយគេ�ព្យាាយាាមសម្រេ�េចសេ�ចក្ដីី�
ប្រា�ាថ្នាា�របស់់ខ្លួួ�នតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

នៅ�ៅពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចម្អិិ�នអាាហាារឲ្យយខ្ញុំំ��

អ្ននករាាល់់គ្នាា�

ទាាមទាារថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លចុុងភៅ�ៅ នៅ�ៅពេ�លអ្ននករត់់ឲ្យយខ្ញុំំ�� អ្ននកក៏៏សុំំ�ថ្លៃ�ៃរត់់ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារឲ្យយខ្ញុំំ��
អ្ននកក៏៏ទាាមទាារថ្លៃ�ៃធ្វើ�កា
ើ� ារដែ�រ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកបោ�ោកគក់់សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់របស់់ខ្ញុំំ� អ្ននកទាាមទាារថ្លៃ�ៃ
បោ�ោកគក់់ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ� អ្ននកក៏៏ទាាមទាារសំំណងថ្លៃ�ៃចំំណាាយមកវិិញ
នៅ�ៅពេ�លអ្ននកអធិិប្បាាយ អ្ននកក៏៏ទាាមទាារថ្លៃ�ៃអធិិប្បាាយ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកចែ�កចាាយសៀ�ៀវភៅ�ៅ
អ្ននកក៏៏ទាាមទាារថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លចែ�កចាាយសៀ�ៀវភៅ�ៅនោះ�ះ� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកសរសេ�រ អ្ននក
ក៏៏ទាាមទាារថ្លៃ�ៃនិិពន្ធធដែ�រ។ អស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��បាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយរួួច ថែ�មទាំំ�ងបាានទាាមទាារ
418

កាារមាាននិិស្ស័័�យដែ�លមិិនចេះ�ះផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ គឺឺជាាកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាារតបស្ននងពីីខ្ញុំំ��ទៀ�ៀត រីីឯអស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅផ្ទះះ� ក៏៏ទាាមទាារនូូវសំំណង
សម្រា�ាប់់កាារខូូចខាាតកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��របស់់គេ� អស់់អ្ននកដែ�លមិិនទាាន់់បាានរៀ�ៀបកាារ ក៏៏ទាាមទាារ
ថ្លៃ�ៃបណ្ណាា�កាារ ឬកាារទូូទាាត់់សំំណងសម្រា�ាប់់កាារបាាត់់បង់់ភាាពជាាយុុវវ័័យរបស់់គេ� អស់់អ្ននក
ដែ�លបាានសម្លាា�ប់សត្វវមាាន់
់
់ ក៏៏បាានទាាមទាារថ្លៃ�ៃសម្លាា�ប់សត្វវ
់
អស់់អ្ននកដែ�លចៀ�ៀនអាាហាារ ក៏៏
ទាាមទាារថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លចៀ�ៀន ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លស្លលសម្លល ក៏៏ទាាមទាារថ្លៃ�ៃស្លលនោះ�ះ�ដែ�រ...។ នេះ�ះ
ហើ�ើយជាាលក្ខខណៈៈមនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ និិងអស្ចាា�រ្យយរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ� ហើ�ើយទង្វើ�ើ�
ទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយដែ�លមនសិិកាារដ៏៏កក់ក្ដៅ់ �ៅ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�យកតម្រា�ាប់់តាាម។ តើ�ើវិិចាារណ
ញាាណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅឯណាា? តើ�ើលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសរបស់់អ្ននកនៅ�ៅឯណាា? ខ្ញុំំ��
ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចុះះ�! ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�បន្ដដបែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងឈប់់ធ្វើ�ើ�កាារ
ក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមិិនខាាន។ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមហ្វូូ�ងសត្វវតិិរច្ឆាា�ន ដែ�លពាាក់់
ស្បែ�ែកជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនរងទុុក្ខខជំំនួួសក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លយកទឹឹកមុុខទន់់ភ្លលន់់
មកលាាក់់បាំំ�ងចិិត្ដដព្រៃ�ៃផ្សៃ�ៃឡើ�ើយ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�ជួួសហ្វូូ�ងសត្វវមួួយក្ដាា�ប់់ ដែ�លមិិនអាាច
ទទួួលបាានកាារសង្គ្រោះ��ះ�� សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��យាាងត្រ�លប់់មករក
អ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញ គឺឺជាាថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្លាា�ប់់ជាាមិិនខាាន វាាជាាថ្ងៃ�ៃដែ�លភាាពងងឹឹតចូូល
មកដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយជាាថ្ងៃ�ៃដែ�លពន្លឺឺ�បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលអ្ននករាាល់់គ្នាា�ផងដែ�រ។ ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចុះះ�! ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនដែ�លមាានចិិត្ដដសប្បុុ�រស ចំំពោះ�ះ�ក្រុ�ុមមនុុស្សសដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ជាាក្រុ�ុមមួួយដែ�លអន់់ជាាងសត្វវតិិរច្ឆាា�នទៅ�ៅទៀ�ៀតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ! ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងសកម្មមភាាព
របស់់ខ្ញុំំ��មាានដែ�នកំំណត់់ តាាមភាាពជាាមនុុស្សសជាាតិិ និិងមនសិិកាាររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កាារទៀ�ៀតឡើ�ើយ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្វះះ�ខាាតមនសិិកាារយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បណ្ដាា�លឲ្យយខ្ញុំំ��មាានកាារឈឺឺចាាប់់ក្រៃ�ៃលែ�ង ហើ�ើយឥរិិយាាបថដ៏៏គួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏ធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ខ្ពើ�ើ�មរអើ�ើមខ្លាំំ��ងណាាស់់ដែ�រ។ មនុុស្សសណាាដែ�លខ្វះះ�ខាាតនូូវ
ភាាពជាាមនុុស្សស និិងមនសិិកាារខ្លាំំ��ងពេ�ក នោះ�ះ�នឹឹងមិិនអាាចមាានឱកាាសទទួួលបាានកាារ
សង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នចិិត្ដដ និិងរមិិលគុុណឡើ�ើយ។ លុះះ�
វេេលាាកំំណត់់របស់់ខ្ញុំំ�មកដល់់ ខ្ញុំំ��នឹឹងបង្អុុ�រភ្លើ�ើ�ងដ៏៏សន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ�អស់់កល្បបជាានិិច្ចចមកលើ�ើ
419

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កូូនចៅ�ៅនៃ�សេ�ចក្ដីី�រឹឹងចចេ�ស ដែ�លធ្លាា�ប់់ពន្យុះ�ះ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ពិិរោ�ោធយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ខ្ញុំំ��នឹឹងដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មម
ជាាដរាាប ដល់់សត្វវលោ�ោកណាាដែ�លធ្លាា�ប់់គ្រ�វែែងខ្ញុំំ��ចោ�ោល ដោ�ោយគ្មាា�នសន្ដាា�នចិិត្ដដ និិង
បាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលខ្ញុំំ�� ខ្ញុំំ��នឹឹងយកភ្លើ�ើ�ងនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ� មកដុុតកូូននៃ�សេ�ចក្ដីី�រឹឹង
ចចេ�ស ដែ�លធ្លាា�ប់់បាានរួួមអាាហាារ និិងរស់់នៅ�ៅជាាមួួយខ្ញុំំ�� តែ�មិិនបាានជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� គឺឺមនុុស្សស
ដែ�លបាានជេ�រប្រ�មាាថ និិងក្បបត់់ខ្ញុំំ�។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លពន្យុះ�ះ�ឲ្យយខ្ញុំំ��មាានសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ ខ្ញុំំ��
នឹឹងដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មមអ្ននកនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��នឹឹងបង្អុុ�រសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ�មកលើ�ើពួួកតិិរិិច្ឆាា�
នដែ�លធ្លាា�ប់់ចង់់នៅ�ៅក្បែ�ែរខ្ញុំំ�� ចង់់បាានឋាានៈៈស្មើ�ើ�នឹឹងខ្ញុំំ�� តែ�មិិនបាានថ្វាា�យបង្គំំ� ឬស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ខ្ញុំំ��ទេ�។ រំំពាាត់់ដែ�លខ្ញុំំ��យកមកវាាយមនុុស្សស នឹឹងត្រូ�ូវធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅលើ�ើពពួួកសត្វវដែ�លធ្លាា�ប់់តែ�
រីីករាាយចំំពោះ�ះ�កាារមើ�ើលថែ�របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយធ្លាា�ប់់រីីករាាយនឹឹងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�ល
ប្រា�ាប់់ផង ព្រ�មទាំំ�ងអស់់អ្ននកណាាដែ�លធ្លាា�ប់់ព្យាាយាាមយកកាារសប្បាាយនឹឹងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
ដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានឲ្យយ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនអត់់ទោ�ោសចំំពោះ�ះ�នរណាាដែ�លព្យាាយាាមដណ្ដើ�ើ�មតំំណែ�ង
របស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនទុុកជីីវិិតឲ្យយនរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លព្យាាយាាមដណ្ដើ�ើ�មយកអាាហាារ និិង
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ពីីខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ ដ្បិិ�តពេ�លនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានគេ�ចផុុតពីីគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ និិង
បន្ដដទាាមទាារពីីខ្ញុំំ��ហួួសហេ�តុុ។

ពេ�លថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធមកដល់់

នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�

នឹឹងមិិនទាាមទាារអ្វីី�ពីីខ្ញុំំ��ទៀ�ៀតឡើ�ើយ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ខ្ញុំំ��នឹឹងឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� «រីីករាាយ» នឹឹង
ភាាពស្កកប់់ស្កកល់់នៃ�ដួួងចិិត្ដដរបស់់ខ្លួួ�នឯង ខ្ញុំំ��នឹឹងបង្ខំំ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ផ្កាា�ប់់មុុខទៅ�ៅនឹឹងដីី ហើ�ើយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនអាាចក្រោ��ោកឡើ�ើងម្ដដងទៀ�ៀតបាានឡើ�ើយ! មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន ខ្ញុំំ��នឹឹង «សង»
បំំណុុលនេះ�ះទៅ�ៅអ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញ

ហើ�ើយខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា

អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងរង់់ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�

មកដល់់ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�អត់់ធ្មមត់់។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសដែ�លគួួរឲ្យយមើ�ើលងាាយនេះ�ះ ពិិតជាាអាាចបោះ�ះ�បង់់បំំណងប្រា�ាថ្នាា�
ដ៏៏ហួួសហេ�តុុនេះ�ះចោ�ោលបាាន រួួចវិិលត្រ�លប់់ទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ នោះ�ះ�គេ�នៅ�ៅតែ�
មាានឱកាាសទទួួលបាានកាារសង្គ្រោះ��ះ��ដដែ�ល។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សស មាានដួួងចិិត្ដដដែ�ល
ពិិតជាាចង់់បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�ន នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនបោះ�ះ�បង់់គេ�ចោ�ោលឡើ�ើយ។
មនុុស្សសបរាាជ័័យមិិនបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រញ្ជួួ�យ
420

កាារមាាននិិស្ស័័�យដែ�លមិិនចេះ�ះផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ គឺឺជាាកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះទ័័យ

ឬដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមាានបំំណងឲ្យយមនុុស្សសទួួលបាានទ្រ�ង់់ដែ�រ

ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ មនុុស្សសទៅ�ៅវិិញទេ�ដែ�លមិិនចង់់បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសមិិន
ប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចដាាក់់បណ្ដាា�សាាមនុុស្សស
ណាាម្នាា�ក់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរកទ្រ�ង់់ពិិតប្រា�ាកដ ដូូចម្ដេ�េចបាាន? តើ�ើ
វិិចាារណញ្ញាា�ណដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងមនសិិកាារដែ�លប្រ�កបដោ�ោយវិិចាារណញាាណ ត្រូ�ូវ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់បណ្ដាា�សាាបាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លបាានថ្វាា�យបង្គំំ�
និិងបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ ត្រូ�ូវឆេះ�ះបន្សុុ�សដោ�ោយភ្លើ�ើ�ងនៃ�ព្រះ�ះពិិរោ�ោធរបស់់ទ្រ�ង់់
ដូូចម្ដេ�េចបាាន? តើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លរីីករាាយនឹឹងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបណ្ដេ�េញ
ចេ�ញពីីព្រះ�ះដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូចម្ដេ�េចបាាន? តើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនអាាច
ស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ស
់ មល្មមម អាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារដាាក់់ទោ�ោសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យ៉ាា�ង
ដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លរីីករាាយនឹឹងលះះបង់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវ
ទុុកចោ�ោលដោ�ោយគ្មាា�នអ្វីី�សោះ�ះ� យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? មនុុស្សសគ្មាា�នឆន្ទៈៈ�នឹឹងព្យាាយាាមឲ្យយបាាន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�នឆន្ទៈៈ�នឹឹងលះះបង់់ទ្រ�ព្យយរបស់់ខ្លួួ�នសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�នឆន្ទៈៈ�
នឹឹងលះះបង់់កាារខិិតខំក្នុុ
ំ ង
� មួួយជីីវិត
ិ របស់់ខ្លួួន
� ដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ គេ�ពោ�ោលថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជ្រុ�ុលពេ�ក ដោ�ោយលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ខុុសឆ្ងាា�យពីីកាារយល់់ឃើ�ើញ
របស់់មនុុស្សសខ្លាំំ��ងពេ�ក។ ដោ�ោយមាានភាាពជាាមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនកំំណត់់កាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ខ្លួួ�ន ក៏៏អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចទទួួលបាានកាារយល់់ព្រ�មពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយមិិនបាាច់់និិយាាយដល់់កាារពិិតដែ�លថាា អ្ននកមិិនស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផង។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងទេ�អីីឬថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាទំំនិិញខូូចគុុណភាាពរបស់់
មនុុស្សសលោ�ោក? តើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងទេ�ឬអីីថាា គ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សសណាា ដែ�លទាាបជាាងភាាពជាា
មនុុស្សសរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងពីីងាារដែ�លអ្ននកដទៃ�ហៅ�ៅអ្ននក ដើ�ើម្បីី�
ផ្ដដល់់កិិត្តិិ�យសដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬអីី? អស់់អ្ននកដែ�លស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ
ហៅ�ៅអ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាាជាាឪពុុកចចក ជាាម្ដាា�យចចក ជាាកូូនចចក និិងជាាចៅ�ៅចចក។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាពូូជពង្សសចចក ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ស្គាា�ល់់ពីីអត្ដដសញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួ�ន
421

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយមិិនត្រូ�វូ ភ្លេ�េចឡើ�ើយ។ ចូូរកុំំ�គិិតថាាខ្លួួ�នជាាបុុគ្គគលដ៏ខ្ព
៏ ង់
ព ខ្ព
់ ស់
ព នោះ�
់ ះ�ឡើ�យ
ើ ៖ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គឺឺជាាសត្វវតិិរិិច្ឆាា�នដ៏៏សាាហាាវនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងរឿ�ឿង
នេះ�ះសោះ�ះ�មែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��បាានប្រ�ថុុយគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាាទេ� ក្នុុ�ង
កាារមកធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�នេះ�ះ? ប្រ�សិិនបើ�ើវិិចាារណញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនអាាចដូូចធម្មមតាាឡើ�ើងវិិញបាាន ហើ�ើយមនសិិកាាររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនអាាចដំំណើ�ើរកាារ
ដូូចធម្មមតាាទេ�នោះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនអាាចបោះ�ះ�បង់់ងាារជាា «ចចក» នោះ�ះ�ចោ�ោលបាានទេ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនអាាចគេ�ចផុុតថ្ងៃ�ៃនៃ�បណ្ដាា�សាា

និិងថ្ងៃ�ៃនៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោសរបស់់អ្ននក

រាាល់់គ្នាា�ដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានកើ�ើតមកក្នុុ�ងឋាានៈៈតូូចទាាប ជាាជីីវិិតមួួយដែ�លគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ
ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ តាាមសន្ដាា�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពីកំ
ី ណើ�ើត
ំ
អ្ននកគឺឺចចកស្រេ��កឃ្លាា�នមួយ
ួ ហ្វូូ�ង ជាា
គំំនរកម្ទេ�េចកម្ទីី� និិងជាាគំំនរសំំរាាម ហើ�ើយខ្ញុំំ�ខុ
� សពី
ុ
អ្ននក
ី រាាល់់គ្នាា� គឺឺខ្ញុំំ��មិនធ្វើ
ិ �កា
ើ� ារក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារពេ�ញចិិត្ដដឡើ�ើយ តែ�ដោ�ោយសាារតែ�តម្រូ�ូវកាារកាារងាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបំំពេ�ញវិិញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅបន្ដដបះះបោ�ោររបៀ�ៀបនេះ�ះទៀ�ៀត នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
នឹឹងបញ្ឈឈប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយនឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត
ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��នឹឹងផ្ទេ�េរកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ទៅ�ៅឲ្យយមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�ល
ខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះទ័័យ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងចាាកចេ�ញពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�របៀ�ៀបនេះ�ះ ជាារៀ�ៀងរហូូត ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��មិិន
ចង់់លើ�ើកតម្កើ�ើ�ងអ្ននកណាាដែ�លជាាសត្រូ�ូវនឹឹងខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ ដូូចនេះ�ះ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�ចង់់
ចុះះ�សម្រុ�ុងជាាមួួយខ្ញុំំ�� ឬចង់់ធ្វើ�ើ�ជាាសត្រូ�ូវប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��?

មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នា�ដែ
ា �លមិិនស្គា�ល់
ា ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់

គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដើ�ើម្បីី�យល់់ពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យល់់ពីីឥទ្ធិិ�ពលដែ�ល
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មាានមកលើ�ើមនុុស្សស និិងយល់់ច្បាាស់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យដ៏៏ពិិត
ប្រា�ាកដរបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក៖ នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លដើ�ើរតាាម
422

មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គប្បីី�សម្រេ�េចឲ្យយបាាន។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កាារយល់់ដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសរាាល់់គ្នាា�ខ្វះះ�ខាាត។ ទង្វើ�ើ�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�មកលើ�ើ
មនុុស្សស កិិច្ចចកាារទាំំ�ងមូូលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក រាាប់់តាំំ�ងពីីកាារបង្កើ�ើ�តភពផែ�នដីីរហូូតដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺជា
ឺ ារឿ�ឿងដែ�លមនុុស្សសមិិនដឹង
ឹ និិងមិិនយល់់។ ភាាពខ្វះះ�ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះ មិិនមែ�ន
ត្រឹ�ឹមតែ�មើ�ើលមិិនឃើ�ើញ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកកាាន់់សាាសនាាទាំំ�ងមូូលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
សូូម្បីី�តែ� ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏គ្មាា�នដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លគ្រា�ានោះ�ះ�
មកដល់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកគិិត
យល់់ពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងអស់់ដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកដឹឹងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានរណាា និិងមាានអ្វីី�ខ្លះះ�
ពោ�ោលគឺឺជាាពេ�លដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ញ
ើ ព្រះ�ះទ័័យយល់់អធ្យាាស្រ័�័យ ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញ្ញាា�ណ ភាាព
អស្ចាា�រ្យយរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងគ្រ�ប់់អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�មកលើ�ើមនុុស្សស គឺឺពេ�លនោះ�ះ�
ហើ�ើយដែ�លអ្ននកនឹឹ ង សម្រេ�េចបាានជោ�ោគជ័័ យ នៅ�ៅក្នុុ� ង សេ�ចក្ដីី�ជំំ នឿ�ឿរបស់់ អ្ននកចំំ ពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅពេ�លគេ�និិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង និិងជាាព្រះ�ះដ៏៏
ពេ�ញបរិិបូូរណ៍៍ តើ�ើទ្រ�ង់់មាានអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងតាាមវិិធីីណាាឲ្យយប្រា�ាកដ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ពេ�ញ
បរិិបូូរណ៍៍តាាមវិិធីីណាាឲ្យយប្រា�ាកដ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់ពីីចំំណុុចនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�
អ្ននកមិិនអាាចចាាត់់ទុុកថាាមាានជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏ខ្ញុំំ��និិយាាយថាា
មនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកកាាន់់សាាសនាា មិិនមែ�នជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�
ជាាអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ ជាាជំំពូូកមនុុស្សសដូូចគ្នាា�នឹឹងមាារសាាតាំំ�ង? នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��និិយាាយថាា
ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�មិិនយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់។ គ្មាា�នពេ�លណាា
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដល់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសខ្វាា�ក់់
ពួួកគេ�មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ហើ�ើយពួួកគេ�ខ្វះះ�កាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ និិងកាារកាារពាារទាំំ�ងស្រុ�ុងពីី
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់និិយាាយដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ទេ�។
អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្មាា�នកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកនោះ�ះ�សុុទ្ធធតែ�ជាាអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់
និិងជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លខ្ញុំំ��
និិយាាយដល់់នេះ�ះ សំំដៅ�ៅលើ�ើអស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អស់់អ្ននកណាា
ដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រឹ�ឹមតែ�តាាមបបូូរមាាត់់របស់់ពួួកគេ� តែ�ពុំំ�បាានស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ពិិត
ប្រា�ាកដ អស់់អ្ននកណាាដែ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�មិិនស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ និិងអស់់អ្ននក
ណាាដែ�លអាាស្រ័�័យផលពីីព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�មិិនអាាចប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវទីី
បន្ទាា�ល់់របស់់ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់។ បើ�ើគ្មាា�នកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬគ្មាា�នកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក
ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសមិិនអាាចបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�ើយ ហើ�ើយក៏៏
មិិនអាាចប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់នូ
់ វូ ទីីបន្ទាា�ល់រ់ បស់់ខ្លួួនចំ
� ពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ដែ�រ។ មូូលហេ�តុដែុ �ល
មនុុស្សសប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺ

ទីីមួួយកើ�ើតចេ�ញពីីនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់

ពួួកគេ� និិងមួួយទៀ�ៀតកើ�ើតចេ�ញពីីភាាពល្ងងង់ខ្លៅ់ �ៅ�មិិនស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកង្វះះ�កាារយល់់
ដឹឹងអំំពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ និិងអំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស។ ទិិដ្ឋឋភាាពទាំំ�ងពីីរនេះ�ះរួួមគ្នាា�បង្កើ�ើ�តបាានជាាប្រ�វត្តិិ�នៃ�កាារប្រ�ឆាំំ�ង
ទាាស់់របស់់មនុុស្សស ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសដែ�លទើ�ើបតែ�ជឿ�ឿថ្មីី� ទាាស់់ទទឹឹងនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�កាារទាាស់់ទទឹឹងនេះ�ះ មាានក្នុុ�ងចរិិតពីីកំំណើ�ើតរបស់់គេ� រីីឯ
មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿយូូរហើ�ើយ គេ�ទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�ចរិិតព្រ�ងើ�ើយ
កន្តើ�ើ�យដែ�លគេ�មាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បន្ថែ�ែមលើ�ើនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់គេ�។ នៅ�ៅមុុន
ពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ខ្នាា�តរង្វាា�ស់់ថាាតើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ប្រ�ឆាំំ�ង
ទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬអត់់នោះ�ះ� គឺឺអាាស្រ័�័យថាា តើ�ើបុុគ្គគលនោះ�ះ�គោ�ោរពតាាមបញ្ញញត្តិិ�
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចែ�ង នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�រ ឬយ៉ាា�ងណាា។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ង
សម័័យក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ជនណាាដែ�លមិិនគោ�ោរពតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ត្រូ�ូវបាាន
គេ�ចាាត់់ទុុកជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ជនណាាដែ�លលួួចយក
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មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តង្វាា�យថ្វាា�យព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ឬជនដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងមនុុស្សស ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�គាាប់់
ព្រះ�ះហឫទ័័យ ត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវកាាត់់ទោ�ោស
ដោ�ោយគប់់សម្លាា�ប់់នឹឹងដុំំ�ថ្មម។ ជនណាាដែ�លមិិនគោ�ោរពឪពុុកម្តាា�យខ្លួួ�ន ជនណាាដែ�លបាាន
វាាយដំំ ឬដាាក់់បណ្តាា�សាាអ្ននកដទៃ� ត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនគោ�ោរពតាាម
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។ ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនកាាន់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ត្រូ�ូវ
ចាាត់់ទុុកជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់។ រឿ�ឿងនេះ�ះគ្មាា�នទៀ�ៀតទេ�ក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
នៃ�ព្រះ�ះគុុណ ពេ�លនោះ�ះ�ជនណាាដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកជាាអ្ននក
ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជនណាាដែ�លមិិនស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ត្រូ�ូវចាាត់់ទុក
ុ ជាាអ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ
លក្ខខណៈៈនៃ�កាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់កាាន់់តែ�សុុក្រឹ�ឹត និិង
ជាាក់់ស្តែ�ែងជាាងមុុន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនទាាន់់ក្លាា�យសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅឡើ�ើយ
ខ្នាា�តរង្វាា�ស់់ថាាតើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឬអត់់នោះ�ះ� គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើថាា
តើ�ើបុុគ្គគលនោះ�ះ�បាានថ្វាា�យបង្គំំ� និិងគោ�ោរពបូូជាាដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏មើ�ើលមិិនឃើ�ើញ ដែ�ល
គង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�រ ឬយ៉ាា�ងណាា។ លក្ខខណៈៈនៃ�កាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លបាានកំំណត់់នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� មិិនមែ�នសុុទ្ធធតែ�ជាាក់់ស្តែ�ែងទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ទេ� ដ្បិិ�តមនុុស្សស
មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនដឹឹងថាា រូូបអង្គគរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានលក្ខខណៈៈបែ�បណាាដែ�រ ឬថាា ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ និិងមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
អ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�រ។ មនុុស្សសគ្មាា�នសញ្ញាា�ណអ្វីី�សោះ�ះ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគេ�បាានជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល

ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនទាាន់់បាានបង្ហាា�ញខ្លួួ�នឲ្យយ

មនុុស្សសបាានឃើ�ើញនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� មិិនថាាមនុុស្សសបាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាម
កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់ពួួកគេ� ឬយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានថ្កោ�ោ�លទោ�ោស
មនុុស្សស ឬទាាមទាារអ្វីី�ច្រើ�ើ�នពេ�កពីីមនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ� ដ្បិិ�តមនុុស្សសមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម និិងមក
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសផងទាំំ�ងពួួង គ្រ�ប់់គ្នាា�មើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់ និិងស្តាា�ប់់ឮ
425

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគ្រ�ប់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញពីីទង្វើ�ើដែ� �លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �ើ� តាាមរូូបកាាយ
ខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ សញ្ញាា�ណទាំំ�ងអស់់របស់់មនុុស្សសក៏៏រលាាយ
បាាត់់។ ចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកណាាដែ�លបាានឃើ�ញ
ើ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់លេ់ �ចមកជាាសាាច់់ឈាាម ពួួកគេ�
នឹឹងមិិនត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសទេ�បើ�ើពួួកគេ�ព្រ�មស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ ចំំណែ�កអស់់អ្ននកណាាដែ�ល
មាានចេ�តនាាតតាំំ�ងជាាមួួយទ្រ�ង់់ នឹឹងត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាពួួកទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ជាាសត្រូ�ូវដែ�លមាានចេ�តនាាប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកដែ�លមាានសញ្ញាា�ណអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចាាក់់ឫសក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់គេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏នៅ�ៅតែ�ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នជាាស្រេ��ច ហើ�ើយព្រ�មស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ គេ�នឹឹងមិិនទទួួលបាានកាារ
ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ថ្កោ�ោ�លទោ
់
�ោសមនុុស្សស ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើបំំណង និិងទង្វើ�ើ�
របស់់ពួួកគេ� មិិនមែ�នថ្កោ�ោ�លទោ�ោស ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើគំំនិិត និិងយោ�ោបល់់របស់់ពួួកគេ�
ឡើ�ើយ។ បើ�ើទ្រ�ង់់ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសមនុុស្សស ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើគំំនិិត និិងយោ�ោបល់់របស់់ពួួកគេ�
នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ អាាចគេ�ចផុុតពីីព្រះ�ះហស្ដដនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមាានចេ�តនាាប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាម នឹឹងត្រូ�ូវទទួួលទណ្ឌកម្មមដោ
ឌ
�ោយសាារកាារមិិនស្តាា�ប់បង្គា
់ ា�ប់រ់ បស់់
ពួួកគេ�។ ទាាក់់ទងនឹឹងមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចេ�តនាាទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
កាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់របស់់ពួកគេ
ួ � កើ�ើតចេ�ញពីីកាារពិិតដែ�លថាាពួួកគេ�មាានសញ្ញាា�ណចាាក់់ឫស
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លនាំំ�ពួួកគេ�ផុុងខ្លួួ�នទៅ�ៅក្នុុ�ងសកម្មមភាាពដែ�លរំំខាានដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាបន្តតបន្ទាា�ប់់។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មាានចេ�តនាាតតាំំ�ង និិងបំំផ្លាា�ញកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មាានសញ្ញាា�ណអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ងបាានចូូលរួួមក្នុុ�ងសកម្មមភាាពនាានាា ដែ�លរំំខាានដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ទៀ�ៀតផង ហើ�ើយដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវថ្កោ�ោ�លទោ�ោស។ អ្ននកដែ�ល
គ្មាា�នចេ�តនាាធ្វើ�ើឱ្យ
� យរំំខាានដល់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមិិនទទួលនូ
ួ
វូ កាារថ្កោ�ោ�លទោ�ោស
ថាាជាាមនុុស្សសមាានបាាបនោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�អាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ដោ�ោយសុុទ្ធធចិិត្តត និិងមិិន
ចូូលរួួមក្នុុ�ងសកម្មមភាាពនាានាា ដែ�លបង្កកឱ្យយមាានកាាររំំខាាន និិងភាាពវឹឹកវរនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សស
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មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បែ�បនេះ�ះនឹឹងមិិនទទួលបាាន
ួ
កាារថ្កោ�ោ�លទោ�ោសឡើ�ើយ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសឆ្លលងកាាត់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�នៅ�ៅបន្តតមាាន
សញ្ញាា�ណចាាក់់ឫសអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចយល់់ដឹឹងពីីកិិច្ចចកាាររបស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�បន្តតមាាន
សញ្ញាា�ណអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនថាាពួួកគេ�បាានឆ្លលងកាាត់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ច្រើ់ �ើ�នឆ្នាំំ��ប៉ុុ�នណាា
ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់បាាន ដូូច្នេះ�ះ� ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�មិិនបាានចូូលរួួមក្នុុ�ង
សកម្មមភាាពរំំខាាននាានាាក្តីី� ក៏៏ចិត្តត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ �បាានដិិតដាាមទៅ�ៅដោ�ោយសញ្ញាា�ណយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាសញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះមិិនសម្តែ�ែងចេ�ញមកច្បាាស់់ក្តី�ី ក៏៏
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍អ្វី
៍ �ចំ
ី ពោះ�
ំ ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ ពួួកគេ�មិិនអាាច
ផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬប្រ�កាាន់់ខ្ជា�ប់
ា ់នូូវទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់
បាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នបាានកាារ និិងជាាមនុុស្សសល្ងងង់ខ្លៅ់ �ៅ�។
ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�មិិនស្គា�ល់
ា ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�មិិនអាាច
បោះ�ះ�ចោ�ោលសញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ�អំំពីីទ្រ�ង់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវទទួួលកាារ
ថ្កោ�ោ�លទោ�ោស។ គេ�អាាចនិិយាាយដូូចនេះ�ះថាា៖ ចំំពោះ�ះ�អ្ននកជឿ�ឿថ្មីី� រឿ�ឿងមាានសញ្ញាា�ណអំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬមិិនដឹង
ឹ អ្វីី�សោះ�ះ�អំំពីទ្រ�ង់
ី
់ វាាជាារឿ�ឿងធម្មមតាាទេ� តែ�ចំំពោះ�ះ�អ្ននកដែ�លបាានជឿ�ឿ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អស់
់
រ់ យៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយឆ្លលងកាាត់់បទពិសោ�ោធក្នុុ
ិ
ង
� កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នរបស់់
ទ្រ�ង់់ កាារដែ�លនៅ�ៅមាានសញ្ញាា�ណបែ�បនេះ�ះ វាាមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងធម្មមតាាទេ� រីីឯកាារដែ�លមិិ
នដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺកាាន់់តែ�មិិនធម្មមតាា ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទៀ�ៀតផង។
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវទទួួលកាារថ្កោ�ោ�លទោ�ោស ក៏៏មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�ស្ថាា�នភាាពធម្មមតាានេះ�ះដែ�រ។
មនុុស្សសមិិនធម្មមតាាទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�
ធ ជាាសំំរាាម។ ពួួកគេ�គឺឺជាាអ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្លាំំ��ងជាាងគេ� និិងជាាអ្ននកដែ�លទទួួលបាានព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ង
មិិនដឹង
ឹ គុុណ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលនៅ�ៅទីីចុង
ុ បំំផុត
ុ !
អ្ននកណាាដែ�លមិិនយល់់ ពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអ្ននក
ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននកដែ�លបាានយល់់ពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
427

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅតែ�មិិនខំំប្រឹ�ឹងផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកនោះ�ះ�កាាន់់តែ�ត្រូ�ូវ
បាានចាាត់់ទុុកថាាជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានអ្ននកដែ�លអាានព្រះ�ះគម្ពីី�រនៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះវិិហាារធំំៗ ហើ�ើយសូូត្រ�ខគម្ពីី�រពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
ពួួកគេ� យល់់ពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ក៏៏រឹតតែ�
ឹ
គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់អាាចធ្វើ�ើតា
� ាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់សុទ្ធ
ុ តែ�
ធ ជាា
មនុុស្សសអប្រិ�ិយ គ្មាា�នតម្លៃ�ៃ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ៗឈរនៅ�ៅទីីដ៏៏ខ្ពពស់់ដើ�ើម្បីី�បង្រៀ��ៀនព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ពួួកគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចេ�តនាា ទាំំ�ងដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងកាាន់់ទង់់របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ស៊ីី�សាាច់់ និិងហុុតឈាាមមនុុស្សស ខណៈៈដែ�លគេ�កំំពុង
ុ ប្រ�កាាស
អំំពីីជំំនឿ�ឿរបស់់ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ជាាអាារក្សសដែ�ល
លេ�បត្រ�បាាក់់ព្រ�លឹឹងមនុុស្សស ជាាវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ដែ�លមាានចេ�តនាាដើ�ើរចូូលក្នុុ�ងផ្លូូ�វរបស់់
អស់់អ្ននកណាាដែ�លព្យាាយាាមដើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វត្រូ�ូវ ហើ�ើយជាាថ្មមជំំពប់់ដែ�លបង្អាា�ក់់ដល់់អ្ននកដែ�ល
ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង។ ពួួកគេ�អាាចមាាននូូវ «អត្តតភាាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ» ប៉ុុ�ន្តែ�ែធ្វើ�ើ�ដូូចម្ដេ�េចឲ្យយ
អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមពួួកគេ�ដឹឹងថាា ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាពួួកទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�លដឹឹកនាំំ�
មនុុស្សសឲ្យយទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? តើ�ើធ្វើ�ើ�ម្ដេ�េចឲ្យយអ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមពួួកគេ�ដឹឹងថាា
ពួួកគេ�ជាាវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ដ៏៏មាានជីីវិិតដែ�លតាំំ�ងចិិត្តតលេ�បត្រ�បាាក់់ព្រ�លឹឹងមនុុស្សស? អ្ននក
ដែ�លលើ�ើកស្ទួួ�យខ្លួួ�នឯងឲ្យយខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�វត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សស
ទាាបថោ�ោកបំំផុុត ចំំណែ�កអ្ននកដែ�លគិិតថាាខ្លួួ�នឯងទាាបវិិញ គឺឺជាាអ្ននកដែ�លមាានកិិត្តិិ�យស
បំំផុុត។ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត អ្ននកដែ�លគិិតថាាពួួកគេ�ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងអ្ននកដែ�លមាានសមត្ថថភាាព ក្នុុ�ងកាារប្រ�កាាសប្រា�ាប់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដល់់
អ្ននកដទៃ� ដោ�ោយសំំឡេ�ងឮៗ ទាំំ�ងក្នុុ�ងខណៈៈដែ�លពួួកគេ�សម្លឹឹ�ងមើ�ើលទៅ�ៅទ្រ�ង់់ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ អ្ននកទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាមនុុស្សសល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�បំំផុុត។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គេ�គ្មាា�នទីីបន្ទាា�ល់់ពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� តែ�ក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយអំំនួួត។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លជឿ�ឿ
ថាា ពួួកគេ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹងតិិចតួួចអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទោះ�ះ�បីីជាាគេ�មាានបទពិិសោ�ោធ និិង
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មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចំំណេះ�ះដឹឹងជាាក់់ស្តែ�ែងអំំពីីទ្រ�ង់់ច្រើ�ើ�នក្តីី�

គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះទ័័យបំំផុុត។

មាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមាានទីីបន្ទាា�ល់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយពិិតជាាអាាចត្រូ�ូវ
បាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ពីីសំំណាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិន

យល់់អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�គឺឺជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ពុំំ�បាាន
អនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិត គឺឺជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អស់់អ្ននកណាាដែ�ល
ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងសាារជាាតិិនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមាាន
សញ្ញាា�ណអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយមាានគំំនិិតចូូលរួួម
ក្នុុ�ងកាារបះះបោ�ោរ គឺឺជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លតិិទៀ�ៀន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិន
អាាចស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ឬមិិនអាាចធ្វើ�ជា
ើ� ាទីីបន្ទាា�ល់សម្រា�ាប់
់
ទ្រ�ង់
់
បាាន
់
គឺឺជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ង
ទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��សុំំ�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា�៖ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ពិិតជាាមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វនេះ�ះបាាន ចូូរបន្តតដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វនេះ�ះ
ចុះះ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចហាាមខ្លួួ�នឯងមិិនឲ្យយប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានទេ� នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដើ�ើរចេ�ញឲ្យយឆ្ងាា�យ មុុនហួួសពេ�ល។ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� ឱកាាស
ដែ�លរឿ�ឿងអាាក្រ�ក់់ធ្លាា�ក់់មកលើ�ើអ្ននក គឺឺមាានខ្ពពស់់ណាាស់់ ពីីព្រោះ��ះ�ចរិិតពីីកំំណើ�ើតរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាពុុករលួួយខ្លាំំ��ងណាាស់់។ អ្ននកគ្មាា�នភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ឬកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ឬចិិត្តតដែ�លស្រេ��កឃ្លាា�នសេ�ចក្តីី�សុុចរិិត និិងសេ�ចក្តីី�ពិិត ឬសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�។ គេ�អាាចនិិយាាយបាានថាា ស្ថាា�នភាាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺពិិតជាាច្រ�បូូកច្រ�បល់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ អ្ននកមិិនអាាចគោ�ោរពតាាមអ្វីី�
ដែ�លអ្ននកគួួរគោ�ោរពតាាម និិងមិិនអាាចនិិយាាយអ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរនិិយាាយ។ អ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរ
យកទៅ�ៅអនុុវត្តត អ្ននកបែ�រជាាមិិនអាាចអនុុវត្តតបាាន។ ហើ�ើយមុុខងាារដែ�លអ្ននកគួួរតែ�បំំពេ�ញ
អ្ននកបែ�រជាាមិិនអាាចបំំពេ�ញបាាន។ អ្ននកគ្មាា�នភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ គ្មាា�នមនសិិកាារ គ្មាា�នកាារ
429

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ឬកាារសម្រេ�េចចិិត្តតដែ�លអ្ននកគួួរធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ទេ�។ អ្ននកមិិនបាានស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារ
រងទុុក្ខខដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយឱ្យយអ្ននកស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកគ្មាា�នសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿដែ�លអ្ននក
គួួរតែ�មាាន។ និិយាាយឲ្យយចំំទៅ�ៅ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នគុុណសម្បបត្តិិ�អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់៖ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនខ្មាា�សអៀ�ៀននឹឹងបន្តតរស់់នៅ�ៅទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ��សូូមបញ្ជាា�ក់់ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាា យកល្អអ
អ្ននកគួួ រ បិិ ទភ្នែ�ែករបស់់ អ្ននកគេ�ងឲ្យយលក់់ ជាារៀ�ៀងរហូូ តទៅ�ៅ

ធ្វើ�ើ� ដូូ ច្នេះ�ះ� កុំំ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់ព្រួ�ួយព្រះ�ះទ័័យពីីបញ្ហាា� និិងទុុក្ខខវេេទនាារបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�មិិនស្គាា�ល់់ពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�មិិនអាាចគោ�ោរពតាាមអ្វីី�
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់បាានពីីមនុុស្សសឡើ�ើយ។ អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�បែ�រជាាមិិន
ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននកបន្តតរស់់នៅ�ៅដោ�ោយគ្មាា�នគោ�ោលដៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�តស៊ូូ�សម្រេ�េចឲ្យយបាាន គ្មាា�ន
តម្លៃ�ៃ និិងគ្មាា�នន័យ
័ អ្វីី�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននករស់់នៅ�ៅជាាមនុុស្សស តែ�បែ�រជាាគ្មាា�នសតិិសម្បបជញ្ញៈៈ�
គ្មាា�នសុុចរិិតភាាព ឬគ្មាា�នភាាពគួួរឱ្យយជឿ�ឿជាាក់់សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅអាាចហៅ�ៅ
ខ្លួួ�នឯងថាាជាាមនុុស្សសបាានទៀ�ៀតឬអីី? អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�បែ�រជាាបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត
ទ្រ�ង់់។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននកយកប្រា�ាក់់កាាសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងតង្វាា�យដែ�លត្រូ�ូវ
បាានថ្វាា�យដល់់ទ្រ�ង់។
់ តែ�នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនបាានបង្ហាា�ញនូូវកាារគិិតពិចាា
ិ រណាាអំំពីី
ទឹឹកព្រះ�ះទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬមាានមនសិិកាារចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់សូូម្បីី�បន្តិិ�ច។ សូូម្បីី�តែ�កាារ
ចង់់បាានតិិចតួួចបំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏អ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានផង។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅ
អាាចហៅ�ៅខ្លួួ�នឯងថាាជាាមនុុស្សសទៀ�ៀតឬអីី? កាារបរិិភោ�ោគអាាហាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាាន
ដល់់អ្ននក និិងកាារស្រូ�ូបយកអុុកស៊ីី�ហ្សែ�ែនដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយ
ក្តីី�អំំណរ និិងព្រះ�ះគុុណរបស់់ទ្រ�ង់់ តែ�ចុុងក្រោ��ោយ សូូម្បីី�បន្តិិ�ចក៏៏អ្ននកមិិនស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ផង។
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននកបាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសឥតបាានកាារ ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
តើ�ើកាារនេះ�ះមិិនធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកក្លាា�យជាាសត្វវ ដែ�លទាាបថោ�ោកជាាងសត្វវឆ្កែ�ែទេ�ឬអីី? ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
សត្វវនាានាា តើ�ើមាានសត្វវណាាមួួយដែ�លសាាហាាវជាាងអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀតនោះ�ះ�?
គ្រូ�ូគង្វាា�ល និិងមនុុស្សសចាាស់់ទុំំ� ដែ�លឈរនៅ�ៅលើ�ើទីីអាាសនាាខ្ពពស់់ៗដើ�ើម្បីី�បង្រៀ��ៀន
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មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទៅ�ៅដល់់ អ្ននកដទៃ� គឺឺ ជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់ នឹឹ ង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិ ង ជាាសម្ព័័�ន្ធធ មិិ ត្តត របស់់
សាាតាំំ�ង។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លមិិនឈរនៅ�ៅលើ�ើទីីអាាសនាាខ្ពពស់់ៗ ដើ�ើម្បីី�បង្រៀ��ៀនដល់់
អ្ននកដទៃ� មិិនមែ�នជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ខ្លាំំ��
់ ងជាាងគេ�ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនរួម
ួ គំំនិត
ិ ជាាមួួយសាាតាំំ�ង ច្រើ�ើ�នជាាងពួួកគេ�ទេ�ឬអីី? អ្ននកដែ�លមិិនយល់់ពីគោ�ោលបំ
ី
ណ
ំ ង
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀបប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រា�ាកដណាាស់់ អ្ននកដែ�លយល់់ច្បាាស់់ពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ មិិនអាាចមិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀបប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�
ទេ�។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនដែ�លមាានកំំហុុសទេ� មាានតែ�សកម្មមភាាពរបស់់
មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លមាានកំំហុុស។ តើ�ើមនុុស្សសអគុុណធម៌៌ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចេ�តនាា ពួួកគេ�មិិនអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយសាាហាាវជាាងពួួកគ្រូ�ូគង្វាា�ល និិងពួួក
ចាាស់់ទុំំ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�ឬអីី? មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ក៏៏មាានវិធី
ិ ខុ
ី សគ្នាា�
ុ
ជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លពួួកគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផងដែ�រ។ ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកជឿ�ឿព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានគ្រ�ប់់សណ្ឋាា�ន ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកប្រ�ឆាំំ�ង
ទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏មាានគ្រ�ប់់សណ្ឋាា�នដែ�រ មនុុស្សសម្នាា�ក់់ខុុសពីីមនុុស្សសម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត។
មនុុស្សសដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ច្បាាស់់ពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់អាាចបាានសង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ។ កាាលពីីមុុន មិិនថាាមនុុស្សសធ្លាា�ប់់បាានប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់អំំពីីគោ�ោលបំំណង
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលះះបង់់កាារខិិតខំំរបស់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងលាាងសម្អាា�តបាាបរបស់់ពួួកគេ�ពីីមុុនមកទាំំ�ងអស់់។
ដរាាបណាាមនុុស្សសស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ និិងអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ពេ�លនោះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងមិិនចងចាំំ�អ្វីីដែ� �លពួួកគេ�បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់រា់ ាប់់
មនុុស្សសជាាសុុចរិិត ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កាារអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតរបស់់ពួួកគេ�។
នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�សុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មុុនពេ�លដែ�លមនុុស្សសបាានឃើ�ើញ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬឆ្លលងកាាត់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនថាាមនុុស្សសធ្វើ�ើ�បែ�បណាាចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទេ� ទ្រ�ង់់មិិនទុុកវាានៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះទ័័យទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ នៅ�ៅពេ�ល
មនុុស្សសបាានឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងឆ្លលងកាាត់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ពេ�លនោះ�ះ�រាាល់់ទង្វើ�ើ� និិង
សកម្មមភាាពរបស់់មនុុស្សស នឹឹងត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កត់់ត្រា�ាបញ្ចូូ�លទៅ�ៅក្នុុ�ង «ក្រាំ�ំ�ង» ដ្បិិ�ត
មនុុស្សសបាានឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសបាានឃើ�ើញច្បាាស់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានរណាា និិងមាានអ្វីី�ខ្លះះ�
នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�បាានឃើ�ើញភាាពឧត្តុុ�ង្គគឧត្ដដមរបស់់ទ្រ�ង់់

ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�ល

ពួួកគេ�បាានដឹឹងច្បាាស់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លនិិស្ស័័�យចាាស់់របស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល
ទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវនិិស្ស័័�យបះះបោ�ោររបស់់គេ�ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ អាាចនិិយាាយ
បាានថាា មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូប មាានពេ�លខ្លះះ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លខ្លះះ�
មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូប បាានបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាា ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមាានចេ�តនាាស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយផ្គាា�ប់់
ព្រះ�ះទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះទៅ�ៅ ដោ�ោយភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់អ្ននក ចូូរ
អនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លអ្ននកគួួរអនុុវត្តត បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរបំំពេ�ញ
និិងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាមបទបញ្ជាា�ដែ�លអ្ននកគួួរប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាម ពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
សុុខចិិត្តតលះះបង់់ចោ�ោលកាារបះះបោ�ោររបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍បាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ចចេ�សរឹឹ ង រូូ ស មិិ នព្រ�មមើ�ើលឃើ�ើ ញ កំំ ហុុ ស របស់់ ខ្លួួ� ន និិ ង គ្មាា�នបំំ ណ ងកែ�ប្រែ�ែខ្លួួ� ន
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ជម្នះះ� ចង់់បន្តតកាារបះះបោ�ោររបស់់អ្ននក ដោ�ោយគ្មាា�នបំំណងចង់់ប្រ�កប
ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងផ្គាា�ប់ព្រះ់ �ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សសដែ�លមាានចិិត្តតរឹង
ឹ ត្បឹឹ�ង
និិងមិិនចេះ�ះប្រែ�ែចិិត្តតដូច
ូ ជាាអ្ននក ពិិតជាានឹឹងត្រូ�ូវទទួួលទណ្ឌកម្មម
ឌ ជាាក់់ជាាមិិនខាាន ហើ�ើយក៏៏នឹង
ឹ
មិិនដែ�លក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�
អ្ននកគឺឺជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ហើ�ើយថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�បន្តតក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយ
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (១)

ទៀ�ៀតដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងក្លាា�យជាាអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់ និិងជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជាារៀ�ៀងរហូូត។ ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចលើ�ើកលែ�ងទោ�ោសដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដូូចម្តេ�េចបាាន? កាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាចរិិតរបស់់មនុុស្សសតាំំ�ងពីីកំំណើ�ើត
ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមនុុស្សសមិិនបាាច់់មាានចេ�តនាាស្វែ�ែងយល់់ពីី «អាាថ៌៌កំំបាំំ�ង» នៃ�កាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ដ្បិិ�តកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រចរិិតលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សស គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�ល
ពិិបាាកបំំផុុត។ ប្រ�សិិនបើ�ើដូូច្នោះ�ះ��មែ�ន នោះ�ះ�អ្ននកគួួរតែ�ដើ�ើរចេ�ញឱ្យយឆ្ងាា�យ មុុនហួួសពេ�ល
ក្រែ�ែងលោ�ោកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់អ្ននកនាាពេ�លអនាាគត កាាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ហើ�ើយក្រែ�ែងលោ�ោ
ចរិិតធម្មមជាាតិិដ៏៏កាាចសាាហាាវរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ផ្ទុះះ��ឡើ�ើង និិងមិិនអាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាាន រហូូត
រាាងកាាយខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននក ត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កម្ចាា�ត់់ចោ�ោលនៅ�ៅទីីចុុងបំំផុុតទៅ�ៅ។
អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើនៅ�ៅទីីបំំផុុត មាានតែ�
សំំណាាងអាាក្រ�ក់់ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក តើ�ើនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាាកាារអាាម៉ាា�ស់់ទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ��
សុំំ�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចុះះ� យកល្អអ អ្ននកត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារមួួយទៀ�ៀត។ អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ
ដែ�លអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បាាន មុុខជាាល្អអប្រ�សើ�ើរជាាងកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់៖ ប្រា�ាកដណាាស់់
ផ្លូូ�វមិិនមែ�នមាានតែ�មួួយនេះ�ះទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនបាានស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិិត តើ�ើអ្ននកអាាច
បន្តតរួួចជីីវិិតបាានទេ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូច្នេះ�ះ�?

និិមិត្តតអំ
ិ ពី
ំ កិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (១)
យ៉ូូ�ហាានបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ អស់់រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�ពីីរឆ្នាំំ�� និិងបាាន
រៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វរួួចរាាល់់ មុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមកដល់់។ មុុនកាារនេះ�ះ ដំំណឹឹងល្អអ
អំំពីីនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដែ�លយ៉ូូ�ហាានបាានប្រ�កាាសប្រា�ាប់់ ត្រូ�ូវបាានឮខ្ចចរខ្ចាា�យនៅ�ៅពេ�ញក្នុុ�ង
ស្រុ�ុក ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយដំំណឹឹងល្អអបាានផ្សសព្វវផ្សាាយពាាសពេ�ញស្រុ�ុកយូូដាា ហើ�ើយគ្រ�ប់់គ្នាា�
ហៅ�ៅគាាត់់ថាាជាាហោ�ោរាា។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ស្តេ�េចហេ�រ៉ូូ�ឌមាានបំំណងចង់់សម្លាា�ប់់យ៉ូូ�ហាាន
ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មិិនហ៊ាា�នទេ� ដ្បិិ�តមនុុស្សសគោ�ោរពយ៉ូូ�ហាានយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយស្ដេ�េចហេ�រ៉ូូ�ឌខ្លាា�ច
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ថាា បើ�ើទ្រ�ង់់សម្លាា�ប់់យ៉ូូ�ហាាន នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់។ កិិច្ចចកាារដែ�ល
បាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយយ៉ូូ�ហាាន គឺឺផ្ដើ�ើ�មចេ�ញពីីក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយគាាត់់បាាន
ផ្សសព្វវផ្សាាយឲ្យយមាានអ្ននកជឿ�ឿចេ�ញពីីជនជាាតិិយូូដាា។ អស់់រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�ពីីរឆ្នាំំ�� គាាត់់បាាន
រៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វថ្វាា�យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ រហូូតដល់់ពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចច
របស់់ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយសាារមូូលហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបយ៉ូូ�ហាានគឺឺជាាហោ�ោរាាដ៏៏អស្ចាា�រ្យយបំំផុុត
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមហោ�ោរាាទាំំ�ងអស់់។ ពេ�លនោះ�ះ� បន្ទាា�ប់់ពីីយ៉ូូ�ហាានត្រូ�ូវបាានគេ�ចាាប់់ដាាក់់គុុក
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាារជាាផ្លូូ�វកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ មុុនយ៉ូូ�ហាាន មិិនដែ�លមាាន
ហោ�ោរាាណាាម្នាា�ក់់ដែ�លបាានរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ពីីព្រោះ��ះ�មុុនព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាមពីីមុុនមកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
ហោ�ោរាាទាំំ�ងអស់់រហូូតដល់់យ៉ូូ�ហាាន គាាត់់គឺឺជាាមនុុស្សសតែ�ម្នាា�ក់់គត់់ដែ�លបាានរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ
ថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ យ៉ូូ�ហាាន
បាានក្លាា�យជាាហោ�ោរាាដ៏៏អស្ចាា�រ្យយបំំផុុតនៃ�គម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ និិងគម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី�។ យ៉ូូ�ហាាន
បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអអំំពីីនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�ពីីរឆ្នាំំ�� មុុនពេ�លកាារ
ធ្វើ�ើ�បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស កិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�
ហាាក់់ដូូចជាាខ្ពពស់់ជាាងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ប់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ
គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាាហោ�ោរាាម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គាាត់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ និិងនិិយាាយនៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះវិិហាារទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅតាាមទីីប្រ�ជុំំ�ជន និិងភូូមិិនាានាានៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅព្រះ�ះវិិហាារវិិញ។ ជាា
កាារពិិត គាាត់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លជាាជនជាាតិិយូូដាា ជាាពិិសេ�ស
អ្ននកដែ�លក្រី�ីក្រ�។ កម្រ�ណាាស់់ដែ�លយ៉ូូ�ហាានបាានទាាក់់ទងជាាមួួយនឹឹងមនុុស្សសមកពីីសង្គគម
ថ្នាា�ក់់ខ្ពពស់់ ហើ�ើយគាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសសាាមញ្ញញនៅ�ៅស្រុ�ុក
យូូដាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាារនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំឲ្យយត្រូ�ូវមនុុស្សស សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ និិង
រៀ�ៀបចំំកន្លែ�ែងសមរម្យយថ្វាា�យទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ។ តាាមរយៈៈហោ�ោរាាម្នាា�ក់់ដូូចជាាយ៉ូូ�ហាាន
ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វអាាចចេ�ញដំំណើ�ើរទៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វរបស់់ទ្រ�ង់់អំំពីីឈើ�ើឆ្កាា�ង
ភ្លាា�មៗបន្ទាា�ប់់ពីីទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដល់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�ឡប់់ជាា
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (១)

សាាច់់ឈាាមដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់មិិនចាំំ�បាាច់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សស
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនចាំំ�បាាច់់ស្វែ�ែងរកមនុុស្សស ឬទីីកន្លែ�ែងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�
ទេ�។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះទេ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានយាាងមក។ មនុុស្សស
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំរួួចជាាស្រេ��ចអស់់ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ថ្វាា�យទ្រ�ង់់ មុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់
បាានយាាងមកដល់់។

យ៉ូូ�ហាានបាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះរួួចហើ�ើយ

គឺឺមុុនពេ�លដែ�ល

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដ្បិិ�តនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាាន
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាានយាាងមកដល់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ
ដោ�ោយឥតបត់់បែ�នលើ�ើអស់់អ្ននកដែ�លបាានរង់់ចាំំ�ទ្រ�ង់់ជាាយូូរមកហើ�ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
មិិនបាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារកែ�តម្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ�។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�
យាាងមកដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញនូូវព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លត្រូ�ូវបំំពេ�ញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� អ្វីី�ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀត
មិិនទាាក់់ទងនឹឹងទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយ៉ូូ�ហាានបាានមក គាាត់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ក្រៅ��ៅពីី
កាារនាំំ�មនុុស្សសចេ�ញពីីព្រះ�ះវិិហាារ និិងមនុុស្សសក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជនជាាតិិយូូដាា ជាាមនុុស្សសមួួយ
ក្រុ�ុមដែ�លបាានទទួួលដំំណឹឹងល្អអអំំពីីនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចក្លាា�យជាាកម្មមវត្ថុុ�
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ។

យ៉ូូ�ហាានបាានធ្វើ�ើ�កាារអស់់រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�ពីីរឆ្នាំំ��

ដែ�លមាានន័័យថាាគាាត់់បាានផ្សសព្វវផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអអស់់រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�ពីីរឆ្នាំំ��។ ក្នុុ�ងកំំឡុុង
ពេ�លកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ យ៉ូូ�ហាានមិិនបាានសម្ដែ�ែងកាារឫទ្ធិិ�បាារមីីច្រើ�ើ�នទេ� ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារ
របស់់គាាត់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ។ កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់គឺឺជាាកិិច្ចចកាារត្រួ�ួសត្រា�ាយ។ កិិច្ចចកាារ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� វនឹឹងធ្វើ�ើ� គឺឺមិនទាាក់
ិ
ទ
់ ងនឹឹងគាាត់់ទេ�។ គាាត់់គ្រា�ាន់តែ�
់
ស្នើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសសាារភាាពនូូវអំំពើ�ើបាាបរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយប្រែ�ែចិិត្តត និិងធ្វើ�ើ�បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកឲ្យយ
មនុុស្យយ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�បាានសង្រ្គោះ��ះ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារថ្មីី� ហើ�ើយ
បាានបើ�ើកផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសមិិនធ្លាា�ប់់ដើ�ើរឆ្លលងកាាត់់ពីីមុុនក៏៏ដោ�ោយ

ក៏៏គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�រៀ�ៀបចំំ

ផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាាហោ�ោរាាម្នាា�ក់់ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�នូូវកិិច្ចចកាារ
ត្រួ�ួសត្រា�ាយ ហើ�ើយគាាត់់មិិនមាានសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ�។ ទោះ�ះ�បីីជាា
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនមែ�នជាាអ្ននកទីីមួួយដែ�លប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអអំំពីីនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ក៏៏ដោ�ោយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់បាានបន្តតតាាមផ្លូូ�វដែ�លយ៉ូូ�ហាានបាានដើ�ើរក៏៏ដោ�ោយ

ក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាា

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺខ្ពពស់់
ជាាងកិិច្ចចកាាររបស់់យ៉ូូ�ហាាន។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មិិនអាាចរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ�។
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ជំំនួួសឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ

មិិនថាាយ៉ូូ�ហាានបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��នោះ�ះ�ទេ� ក៏៏គាាត់់នៅ�ៅតែ�ជាាហោ�ោរាាម្នាា�ក់់ ហើ�ើយ
នៅ�ៅតែ�ជាាអ្ននកដែ�លត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វដដែ�ល។ កិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លបីីឆ្នាំំ��ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាាន
ធ្វើ�ើ� គឺឺលើ�ើសពីីរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�ពីីរឆ្នាំំ��នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់យ៉ូូ�ហាាន ដ្បិិ�តសាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់គឺឺមិិនដូូចគ្នាា�ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏
ជាាពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់យ៉ូូ�ហាានត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ដែ�រ យ៉ូូ�ហាានបាានរៀ�ៀបចំំមនុុស្សស និិង
កន្លែ�ែងគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វប្រើ�ើ� ហើ�ើយទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លបីីឆ្នាំំ��។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�ល
កិិច្ចចកាាររបស់់យ៉ូូ�ហាានត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ភ្លាា�ម ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាារ
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាផ្លូូ�វកាារ ហើ�ើយពាាក្យយដែ�លយ៉ូូ�ហាានបាាននិិយាាយចេ�ញ ក៏៏ត្រូ�ូវបាាន
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារដែ�លយ៉ូូ�ហាានបាានធ្វើ�ើ� គឺឺសម្រា�ាប់់តែ�ជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ក្នុុ�ងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ហើ�ើយពាាក្យយសំំដីីរបស់់គាាត់់មិិនមែ�នជាាពាាក្យយសម្រា�ាប់់ជីីវិិត
ដែ�លនាំំ�ឲ្យយមនុុស្សសឈាានទៅ�ៅរកកាារលូូតលាាស់់ថ្មីី�ទេ�។ ទីីបំំផុុត ពាាក្យយសំំដីីរបស់់គាាត់់
គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� មិិនមែ�នមាានលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិនោះ�ះ�ទេ�។ មាាន
ដំំណើ�ើរកាារមួួយចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានរីីកចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅតាាមក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម
ជាាធម្មមតាារបស់់វាាទាំំ�ងអស់់។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយខែ�ចុុងក្រោ��ោយនៃ�ជីីវិិតរបស់់ទ្រ�ង់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានជ្រា�ាបជាាក់់ច្បាាស់់ថាាទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
ើ� ិច្ចចកាារនេះ�ះ ហើ�ើយទ្រ�ង់់
បាានជ្រា�ាបថាា ទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�ត្រូ�ូវគេ�បោះ�ះ�ដែ�កគោ�ោលភ្ជាា�ប់់នៅ�ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង។
មុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ង ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានអធិិដ្ឋាា�នជាាប់់ជាានិិច្ចចទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាា
ព្រះ�ះវរបិិតាា ដូូចដែ�លទ្រ�ង់់បាានអធិិដ្ឋាា�នបីីដងនៅ�ៅក្នុុ�ងសួួនច្បាារគែ�តសេ�ម៉ាា�នីីអ៊ីី�ចឹឹង។
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (១)

បន្ទាា�ប់់ពីីទ្រ�ង់់បាានទទួួលពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់
រយៈៈពេ�លបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារជាាផ្លូូ�វកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មាានរយៈៈពេ�លពីីរឆ្នាំំ��កន្លះះ�។ ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ��ទីីមួួយ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងចោ�ោទប្រ�កាាន់់ ធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញដោ�ោយមនុុស្សស និិងស្ថិិ�ត
ក្រោ��ោមសេ�ចក្ដីី�ល្បួួ�ងរបស់់មនុុស្សស។ ទ្រ�ង់់បាានឈ្នះះ�លើ�ើកាារល្បួួ�ងជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយខែ�ចុុងក្រោ��ោយ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វហៀ�ៀបនឹឹងត្រូ�ូវគេ�យកទៅ�ៅឆ្កាា�ងក្នុុ�ងពេ�លឆាាប់់ៗ នោះ�ះ�ពេ�ត្រុ�ុសបាាននិិយាាយ
ពាាក្យយសំំដីីចេ�ញពីីមាាត់់របស់់គាាត់់ថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ានៃ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ ថាា
ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ហើ�ើយមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគេ�
ស្គាា�ល់់គ្រ�ប់់គ្នាា� ហើ�ើយមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ដែ�លអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានបើ�ើក
សម្ដែ�ែងជាាសាាធាារណៈៈ។ បន្ទាា�ប់់មក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់ពួួកសិិស្សសរបស់់
ទ្រ�ង់់ថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ងដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សស ហើ�ើយថាា បីីថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយមក
ទ្រ�ង់់នឹឹងមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ ថាាទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
ប្រោ��ោសលោះ�ះ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្រ្គោះ��ះ��។ ទាាល់់តែ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយខែ�ចុុង
ក្រោ��ោយ ទើ�ើបទ្រ�ង់់បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងនូូវអត្ដដសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់
មាានបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ធ្វើ�។
ើ� នេះ�ះក៏៏ជាាពេ�លវេេលាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ ហើ�ើយនេះ�ះ
ជាារបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ផ្នែ�ែកមួួយចំំនួួននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺស្រ�បទៅ�ៅតាាមគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ទៅ�ៅតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ម៉ូូ�សេ�ដែ�រ និិង
ទៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។ កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ផ្នែ�ែកនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់បាានប្រ�កាាសប្រា�ាប់់ដល់់
មនុុស្សស និិងបង្រៀ��ៀនពួួកគេ�ក្នុុ�ងសាាលាាប្រ�ជុំំ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានប្រើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយរបស់់ពួួក
ហោ�ោរាានៅ�ៅក្នុុ�ងគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ដើ�ើម្បីី�ស្តីី�បន្ទោ�ោ�សពួួកផាារិិស៊ីី�ដែ�លស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
បាានប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លចេ�ញពីីបទគម្ពីី�រ ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីកាារមិិនស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់ពួួកគេ�
និិងដើ�ើម្បីី�ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសពួួកគេ�។ ដ្បិិ�តពួួកគេ�បាានមើ�ើលងាាយចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បាានធ្វើ�ើ� ជាាពិិសេ�សកិិច្ចចកាារភាាគច្រើ�ើ�នរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅតាាម
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៅ�ៅក្នុុ�ងបទគម្ពីី�រ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្រៀ��ៀន គឺឺ
ខ្ពពស់់ជាាងពាាក្យយសំំដីីរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយខ្ពពស់់ជាាងអ្វីី�ដែ�លបាានទាាយដោ�ោយពួួកហោ�ោរាាក្នុុ�ង
បទគម្ពីី�រទៅ�ៅទៀ�ៀត។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺសម្រា�ាប់់តែ�ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារប្រោ��ោស
លោះ�ះ�របស់់មនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មិិនចាំំ�បាាច់ឲ្យ
់ យទ្រ�ង់់មាាន
បន្ទូូ�លថែ�មទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីីយ
� កឈ្នះះ�លើ�ម
ើ នុុស្សសណាាទេ�។ អ្វីីជា
� ាច្រើ�ើ�នដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្រៀ��ៀន
មនុុស្សស គឺឺត្រូ�ូវបាានដកស្រ�ង់់ចេ�ញពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងបទគម្ពីី�រ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់មិិនលើ�ើសពីីបទគម្ពីី�រក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�អាាចសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់
ឆ្កាា�ងបាានដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ� ក៏៏មិនមែ�នកិ
ិ
ច្ចច
ិ កាារ
ធ្វើ�សម្រា�ាប់
ើ�
ជា
់ ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់កា
់ ារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើឡើ� �ើង
ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សស។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើរតួួជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប
សម្រា�ាប់់មនុុស្សស ហើ�ើយមិិនបាានធ្វើ�ើជា
� ាប្រ�ភពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លសម្រា�ាប់ម
់ នុុស្សសនោះ�ះ�ទេ�។ ទ្រ�ង់់
មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់សាាសន៍៍ដទៃ� ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសនោះ�ះ�
ទេ� តែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�លជឿ�ឿថាា
មាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�បទគម្ពីី�រ
ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់បាានប្រើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លបាានថ្លែ�ែងទំំនាាយដោ�ោយពួួកហោ�ោរាាពីីបុុរាាណ ដើ�ើម្បីី�
ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសពួួកផាារិិស៊ីី�ក៏៏ដោ�ោយ នេះ�ះគឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់
ឆ្កាា�ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើគ្រឹះ�ះ�
នៃ�កាារថ្លែ�ែងទំំនាាយរបស់់ហោ�ោរាាពីីបុុរាាណនៅ�ៅក្នុុ�ងបទគម្ពីី�រ នោះ�ះ�វាាមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចទេ�ក្នុុ�ង
កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ� ដ្បិិ�តគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់មិិនមាានកំំណត់់ត្រា�ាអំំពីីកាារមិិន
ស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងអំំពើ�ើបាាបរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាជនជាាតិិចិិន ហើ�ើយនិិងប្រ�វត្តិិ�នៃ�អំំពើ�ើបាាប
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះនៅ�ៅតែ�ជាាប់់មាានក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ នោះ�ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ មិិនដែ�លបាានសម្រេ�េចផលនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ ព្រះ�ះគម្ពីី�រកត់់ទុកតែ�ប្រ�
ុ
វត្ដិិសា
� ាស្ដ្រ�រ
ដែ�លមាានកំំណត់់អំពី
ំ ជន
ី ជាាតិិអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ដែ�លជាាជនជាាតិិមួយ
ួ មិិនមាានសមត្ថថភាាពក្នុុ�ង
កាារបង្កើ�ើ�តឲ្យយមាានថាាតើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ឬល្អអ ឬនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
438

និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (១)

អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ សូូមស្រ�មៃ�គិិតថាា ខ្ញុំំ��នឹឹងត្រូ�ូវជំំនុំំ�ជម្រះ�ះអ្ននករាាល់់គ្នាា� យោ�ោងទៅ�ៅ
តាាមប្រ�វត្ដិិ�សាាស្ដ្រ�ររបស់់ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��ដូូចដែ�ល
អ្ននកធ្វើ�ើ�នៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងទេ�ថាា តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិបាាកប៉ុុ�នណាា?
ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លណាាមួួយត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងចេ�ញមកនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះទេ�
នោះ�ះ�វាាមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចទេ� ក្នុុ�ងកាារបញ្ចចប់់នូូវកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�។ ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��
មិិនបាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�បោះ�ះ�ដែ�កគោ�ោលភ្ជាា�ប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�
ថ្លែ�ែងពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លដាាច់់ដោ�ោយឡែ�កពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចត្រូ�ូវបាាន
យកឈ្នះះ�។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាដំំណាាក់់កាាលខ្ពពស់់ជាាងគម្ពីី�រ
សញ្ញាា�ចាាស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ វាាត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនូូវយុុគសម័័យមួួយ និិងដើ�ើម្បីី�
ដឹឹកនាំំ�យុុគសម័យ
័ នោះ�ះ�។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូល
� ថាា «ខ្ញុំំ��មិនបាានយាា
ិ
ងមកដើ�ើម្បីី�
បំំផ្លាា�ញក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ វិិញ?» ប៉ុុ�ន្ដែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
មាានកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នដែ�លខុុសប្លែ�ែកពីីក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�លបាានអនុុវត្តត និិងបទបញ្ញញត្តិិ� ដែ�ល
ជនជាាតិិអ៊ីីស្រា�ាអែ�លដើ
�
�រើ តាាមនៅ�ៅក្នុុ�ងគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់មិនបាានយាា
ិ
ងមកធ្វើ�តា
ើ� ាម
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញនូូវក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យវិិញ។ ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារបំំពេ�ញក្រឹ�ឹត្យយ
វិិន័័យ រួួមបញ្ចូូ�លនូូវកាារអនុុវត្តតជាាក់់ស្តែ�ែងជាាច្រើ�ើ�ន៖ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�មាានភាាព
ជាាក់់ស្តែ�ែង និិងពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វាាកាាន់់តែ�មាានជីីវិិត និិងមិិនមែ�ន
ធ្វើ�ើ�តាាមតែ�ច្បាាប់់ដោ�ោយងងឹឹតងងល់់នោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លមិិនបាានរក្សាាថ្ងៃ�ៃ
ឈប់់សម្រា�ាកទេ�ឬ? នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានយាាងមក នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់មិនស
ិ
មនឹឹងបាាន
ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ាកទេ� ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ�លថាា កូូនមនុុស្សសគឺឺជាាម្ចាា�ស់់នៃ�ថ្ងៃ�ៃឈប់់
សម្រា�ាក ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លម្ចាា�ស់់នៃ�ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ាកយាាងមកដល់់ គឺឺទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�
តាាមតែ�ទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យនឹឹងធ្វើ�ើ�។ ទ្រ�ង់់បាានមកដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៃ�គម្ពីី�រ
សញ្ញាា�ចាាស់់ ហើ�ើយផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ។ អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លបាានធ្វើ�ើនៅ� �ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើ
ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន តែ�វាានៅ�ៅតែ�ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគ
សម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដដែ�ល

ហើ�ើយវាាមិិនបំំពាានលើ�ើវិិសាាលភាាពនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឧទាាហរណ៍៍ដូច
ូ ជាា កាារប្រ�យ័័ត្ននប្រ�យែ�ងចំំពោះ�ះ�ពាាក្យយសំំដីរី បស់់អ្ននក ហើ�ើយមិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដអំំពើ�ើ
ផិិតក្បបត់់ជាាដើ�ើម តើ�ើទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នជាាក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៃ�គម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ទេ�ឬអីី? សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ អ្វីី�ដែ�លជាាកាារតម្រូ�ូវពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមែ�នកំំណត់់ត្រឹ�ឹមតែ�អ្វីី�ដែ�លមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ង
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដប់់ប្រ�កាារប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែរួួមមាានបទបញ្ញញត្តិិ� និិងច្បាាប់់ដែ�លមាានបទបញ្ជាា�
ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាងបទបញ្ញញត្តិិ�មុុនៗជាាច្រើ�ើ�ន។ តែ�នេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័័យថាា អ្វីី�ៗដែ�លបាាន
កើ�ើតឡើ�ើងពីីមុុនត្រូ�ូវបាានរំំលាាយចោ�ោលនោះ�ះ�ទេ� ដ្បិិ�តដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�ដំំណាាក់់កាាលមុុន។ ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារ
ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនាាពេ�លនោះ�ះ� ដូូចជាាកាារតម្រូ�ូវឲ្យយ
មនុុស្សសថ្វាា�យយញ្ញញបូូជាា គោ�ោរពឪពុុកម្តាា�យខ្លួួ�ន មិិនថ្វាា�យបង្គំំ�រូូបព្រះ�ះ មិិនធ្វើ�ើ�បាាប ឬ
ជេ�រប្រ�មាាថអ្ននកដទៃ� មិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដអំំពើ�ើផិិតក្បបត់់ មិិនជក់់បាារីី ឬផឹឹកសុុរាា និិងមិិនបរិិភោ�ោគ
របស់់ដែ�លស្លាា�ប់់ ឬផឹឹកឈាាម តើ�ើនេះ�ះមិិនជាាគ្រឹះ�ះ�សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អនុុវត្តតរហូូតដល់់
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�ឬអីី? គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�អតីីតកាាលនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវ
បាានអនុុវត្តតរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ទោះ�ះ�បីីជាាក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ពីីអតីត
ី កាាលលែ�ងត្រូ�ូវបាាន
លើ�ើកឡើ�ើង ហើ�ើយអ្ននកមាានកាារតម្រូ�ូវថ្មីី�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទាំំ�ងនេះ�ះ ដែ�លនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីី
កាារលុុបបំំបាាត់់ចោ�ោល ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងខ្ពពស់់ឡើ�ើងវិិញ។ ចំំពោះ�ះ�កាារនិិយាាយថាា
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យត្រូ�ូវបាានលុុបបំំបាាត់់ចោ�ោល មាានន័័យថាាយុុគសម័័យពីីមុុន គឺឺហួួសសម័័យ តែ�
មាានបញ្ញញត្តិិ�ខ្លះះ�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវគោ�ោរពជាារៀ�ៀងរហូូត។ បទបញ្ញញត្តិិ�ពីីអតីីតកាាលត្រូ�ូវបាានយក
មកអនុុវត្តត ហើ�ើយបាានក្លាា�យជាាកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ និិងមិិនចាំំ�បាាច់់ដាាក់់
កាារបញ្ជាា�ក់់ជាាពិិសេ�សទៅ�ៅលើ�ើបទបញ្ញញត្តិិ�ដូូចជាា «កុំំ�ជក់់បាារីី» និិង «កុំំ�ផឹឹកសុុរាា» ជាាដើ�ើម
នោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នេះ�ះ បទបញ្ញញត្តិិ�ថ្មីី�ត្រូ�ូវបាានដាាក់់ចេ�ញទៅ�ៅនោះ�ះ�ទេ�តាាមតម្រូ�ូវកាារ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ទៅ�ៅតាាមកម្ពពស់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយទៅ�ៅតាាម
កិិច្ចចកាារនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ កាារដាាក់់បទបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ាប់់យុុគសម័័យថ្មីី� មិិនមាានន័័យថាា
លុុបបំំបាាត់់បទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�យុុគសម័័យពីីមុុនទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាកាារលើ�ើកបទបញ្ញញត្តិិ�ខ្ពពស់់ឡើ�ើងនៅ�ៅ
លើ�ើគ្រឹះ�ះ�នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយសកម្មមភាាពរបស់់មនុុស្សសកាាន់់តែ�ពេ�ញលេ�ញ និិងស្រ�បទៅ�ៅតាាម
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (១)

កាារពិិតជាាក់់ស្តែ�ែង។ ប្រ�សិិនបើ�ើសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវអោ�ោយធ្វើ�ើ�តាាម
បទបញ្ញញត្តិិ� ហើ�ើយគោ�ោរពតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៃ�គម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងជនជាាតិិ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវឲ្យយទន្ទេ�េញចាំំ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�ល
បាានដាាក់់ចេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� នោះ�ះ�គ្មាា�នលទ្ធភា
ធ ាពណាាដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ�
បាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�តាាមបទបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លមាានកម្រិ�ិតមួួយ
ចំំនួួន ឬទន្ទេ�េញចាំំ�នូូវក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរាាប់់មិិនអស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ� នោះ�ះ�និិស្ស័័�យពីីមុុនរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងនៅ�ៅជាាប់់យ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ ហើ�ើយគ្មាា�នផ្លូូ�វណាា អាាចដកវាាចេ�ញបាាន
ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសគ្មាា�នគុុណធម៌៌កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ហើ�ើយគ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងក្លាា�យជាាអ្ននកស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់នោះ�ះ�ទេ�។ នេះ�ះគឺឺ
មាានន័័យថាាបទបញ្ញញត្តិិ�សាាមញ្ញញមួួយចំំនួួន ឬក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរាាប់់មិិនអស់់ គឺឺមិិនអាាចជួួយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឲ្យយដឹឹងអំំពីីទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដូូចជនជាាតិិ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ�៖ តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងទន្ទេ�េញចាំំ�បទបញ្ញញត្តិិ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�
ពួួកគេ�អាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយថ្វាា�យនូូវភក្ដីី�ភាាពរបស់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅ
ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់តែ�មួយ
ួ អង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិន
ិ អាាចសម្រេ�េចកាារនេះ�ះបាានទេ� ហើ�ើយ
បទបញ្ញញត្តិិ�មួួយចំំនួួននៃ�យុុគសម័័យគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់

មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននក

រាាល់់គ្នាា�ថ្វាា�យនូូវដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក ឬកាារពាារអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ នឹឹង
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធូូររលុុង ហើ�ើយនឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅនរក។ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាា
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� ហើ�ើយវាាផ្តោ�ោ�តលើ�ើកាារមិិនស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងនិិស្ស័័�យពីីមុុនរបស់់
អ្ននក។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏សប្បុុ
៏
រ� សរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នៅ�ៅតិិចជាាងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏
ធ្ងងន់ធ្ង
់ រង អំំពីកា
ី ារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�។ បើ�ើគ្មាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏ធ្ង
៏ ន់
ង ធ្ង
់ រង បែ�បនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�
មិិនអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លជាា «អ្ននកជំំនាាញ» ជាាអ្ននកដែ�លមិិនស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់
អស់់រយៈៈពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៃ�គម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ បាាន
បាាត់់ អំំ ណាាចរបស់់ ខ្លួួ� នលើ�ើអ្ននករាាល់់ គ្នាា�តាំំ� ងពីី យូូ រយាារណាាស់់ មកហើ�ើយ ហើ�ើយកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺគួួរអោ�ោយខ្លាា�ចជាាងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យចាាស់់ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ អ្វីី�ដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សមនឹឹងអ្ននកបំំផុុតនោះ�ះ� គឺឺកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ហើ�ើយមិិនដាាក់់កម្រិ�ិតចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងដែ�លមិិន
សំំខាាន់់អំំពីីក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យឡើ�ើយ ដ្បិិ�តអីីអ្ននកមិិនមែ�នជាាមនុុស្សសពីីដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាា
មនុុស្សសដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយអស់់រាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�
សម្រេ�េចបាាននៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ គឺឺស្រ�បតាាមសណ្ឋាា�នដ៏៏ពិិតរបស់់មនុុស្សសនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
តាាមរយៈៈកម្រិ�ិតគុុណភាាព និិងកម្ពពស់់ជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់មនុុស្សសបច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយវាាមិិន
តម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ�តាាមច្បាាប់់នេះ�ះទេ�។ កាារនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រអាាចត្រូ�ូវសម្រេ�េច
នៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យពីីមុុនរបស់់អ្ននក ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចបោះ�ះ�ចោ�ោលនូូវសញ្ញាា�ណរបស់់
អ្ននកចេ�ញ។ តើ�ើអ្ននកគិិតថាា បទបញ្ញញត្តិិ�ជាាច្បាាប់់ដែ�រឬទេ�? អាាចនិិយាាយបាានថាា វាាជាាសេ�ចក្ដីី�
តម្រូ�ូវជាាធម្មមតាាចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស។ ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ មិិនមែ�នជាាច្បាាប់់ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�តា
ើ� ាមនោះ�ះ�
ទេ� ឧទាាហរណ៍៍ដូូចជាាកាារហាាមជក់់បាារីី តើ�ើវាាជាាច្បាាប់់ឬ? វាាមិិនមែ�នជាាច្បាាប់់ទេ�! ប៉ុុ�ន្ដែ�ែវាា
ត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវពីីភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា វាាមិិនមែ�នជាាច្បាាប់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាអ្វីី�ដែ�លមាានចែ�ង
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាានបទបញ្ញញត្តិិ�ជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើង នោះ�ះ�ក៏៏មិិនមែ�នជាាច្បាាប់់ដែ�រ។ បទបញ្ញញត្តិិ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ ដើ�ើម្បីី�
សម្រេ�េចបាាននូូវភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា។ មនុុស្សសមិិនមាាន ឬដឹឹងអំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វបែ�បនេះ�ះពីី
អតីីតកាាលទេ� ដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវឲ្យយសម្រេ�េចវាាបាាននៅ�ៅពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
ហើ�ើយរឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិនចាាត់់ទុុកថាាជាាច្បាាប់់ទេ�។ ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ គឺឺមិិនដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹង
ច្បាាប់់ទេ�។ ច្បាាប់់ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�ល គឺឺយោ�ោងទៅ�ៅលើ�ើពិិធីី ភាាពផ្លូូ�វកាារ ឬកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ខុុសឆ្គគង និិងភាាពមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សស។ ពួួកវាាជាាបទបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លមិិនអាាចជួួយអ្វីី�
ដល់់មនុុស្សសបាានទេ� វាាមិិនមាានប្រ�យោ�ោជន៏៏ចំំពោះ�ះ�គេ�ទេ�។ ពួួកវាាបង្កើ�ើ�តផ្លូូ�វប្រ�តិិបត្តិិ�ដែ�ល
មិិនមាានន័័យអ្វីី�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាសេ�ចក្ដីី�សង្ខេ�េបនៃ�ច្បាាប់់ ហើ�ើយច្បាាប់់ទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ដ្បិិ�តច្បាាប់់ទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនបាានផ្តតល់់ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សសទេ�។
មាានតែ�អ្វីី�ដែ�លផ្តតល់់ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សសទេ� ទើ�ើបត្រូ�ូវយកទៅ�ៅអនុុវត្តត។
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (២)

និិមិត្តតអំ
ិ ពី
ំ កិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (២)
ដំំណឹឹងល្អអនៃ�កាារប្រែ�ែចិិត្តត ត្រូ�ូវបាានអធិិប្បាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយ
បើ�ើមនុុស្សសបាានជឿ�ឿ នោះ�ះ�គេ�នឹឹងត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ជំំនួស
ួ ឲ្យយសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
មាានតែ�កាារនិិយាាយអំំពីីកាារយកឈ្នះះ� និិងភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មិិនធ្លាា�ប់់
មាានកាារនិិយាាយថាា ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ជឿ�ឿ នោះ�ះ�គ្រួ�សា
ួ ាររបស់់ពួកគេ
ួ �ទាំំ�ងមូូលនឹង
ឹ ត្រូ�ូវ
ទទួួលបាានព្រះ�ះពរឡើ�ើយ ឬថាានៅ�ៅពេ�លត្រូ�ូវបាានសង្រ្គោះ��ះ��ហើ�ើយ គឺឺតែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបាាន
សង្គ្រោះ��ះ��ជាានិិច្ចចនោះ�ះ�ទេ�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់និយាា
ិ យពាាក្យយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទៀ�ៀត
ទេ� ហើ�ើយរឿ�ឿងបែ�បនេះ�ះហួួសសម័័យហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
គឺឺជាាកិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�គ្រ�ប់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ បាាបរបស់់អស់់អ្ននកដែ�លបាានជឿ�ឿ
លើ�ើទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសឲ្យយ។ ឲ្យយតែ�អ្ននកបាានជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រោ��ោសលោះ�ះ�
អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�អ្ននកលែ�ងមាានបាាបទៀ�ៀតហើ�ើយ អ្ននកត្រូ�ូវរួួចផុត
ុ
ពីីបាាបរបស់់អ្ននក។ នេះ�ះគឺឺជាាអត្ថថន័័យ នៃ�កាារដែ�លទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� និិង
កាារដែ�លត្រូ�ូវទទួួលបាានយុុត្តិិ�ធម៌៌តាាមរយៈៈសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងអស់់អ្ននកដែ�ល
បាានជឿ�ឿ នៅ�ៅតែ�មាានកាារបះះបោ�ោរ និិងបាានទទឹឹងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល ហើ�ើយ
សាារជាាតិិទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវដកចេ�ញបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ។ សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ពុំំ�មាានន័័យថាា មនុុស្សសត្រូ�ូវ
បាានព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទទួួលបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសលែ�ងមាានបាាបទៀ�ៀតហើ�ើយ
ពោ�ោលគឺឺមាានន័័យថាាអំំពើ�ើបាាបរបស់់គេ�ត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសឲ្យយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានជឿ�ឿ
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងលែ�ងមាានបាាបទៀ�ៀតហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នដែ�លសិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនអាាចយល់់បាាន និិងបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លមនុុស្សសពុំំ�យល់់សោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់មិនបាានប្រ�ទាាន
ិ
កាារពន្យយល់់ណាាមួួយឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��បន្ទាា�ប់់ពីីទ្រ�ង់់បាានយាាងចាាកចេ�ញ
ទៅ�ៅ ម៉ាា�ថាាយបាានបង្កើ�ើ�តពង្សាាវតាារមួួយសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយអ្ននកដទៃ�ក៏៏បាានធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នដែ�លចេ�ញពីីបំំណងរបស់់មនុុស្សស។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានមនុុស្សសឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារមួួយដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ពោ�ោលគឺឺកាារនាំំ�មកនូូវដំំណឹឹងល្អអអំំពីី
នគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងកាារបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ត្រូ�ូវបាានគេ�ឆ្កាា�ង នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់បាានចូ
់
លដល់
ូ
ទី
់ បញ្ចចប់
ី
។
់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� នោះ�ះ�ត្រូ�ូវតែ�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ជាាច្រើ�ើ�នថ្លែ�ង
ែ ចេ�ញមក ត្រូ�ូវធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន និិងត្រូ�ូវមាានដំំណាាក់់កាាលជាាច្រើ�ើ�ន។
ដូូច្នេះ�ះ� អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងជាាច្រើ�ើ�ននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវតែ�
បើ�ើកសម្ដែ�ែង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អាាចមាានកាារយល់់ដឹឹង និិងមាានភាាពច្បាាស់់លាាស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ� ដ្បិិ�តនេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
គឺឺជាាចុុងបញ្ចចប់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាពេ�លវេេលាានៃ�កាារបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។
ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះនឹឹងបំំភ្លឺឺ�ដល់់អ្ននកអំំពីីក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងកាារ
ប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចយល់់ពីី
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
លើ�ើកសរសើ�ើរអំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់់ និិងលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់នៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល
ប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នេះ�ះ ព្រ�មទាំំ�ងយល់់អំំពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបំំពេ�ញ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�
ជំំនឿ�ឿផ្កាា�ប់់មុុខរបស់់អ្ននក និិងកាារស្រ�ឡាាញ់់ពេ�ញចិិត្តតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រក៏៏ដោ�ោយ។ គ្រ�ប់់កាារ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកយល់់ដឹឹងបាានយ៉ាា�ងពិិស្ដាា�រ។ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវ
យល់់ដឹង
ឹ ទាំំ�ងអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានបំំពេ�ញ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក្នុុ
់ ង
�
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងយល់់ដឹឹង និិងបាានឃើ�ើញអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត អំំពីីជីីវិិត និិង
អំំពីផ្លូូ
ី វ� ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានបំំពេ�ញ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� យាាងចាាកចេ�ញដោ�ោយមិិនបាានបញ្ចចប់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារនេះ�ះ? ដោ�ោយសាារដំំណាាក់់កាាល
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារបញ្ចចប់់សម័័យកាាលឡើ�ើយ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ងទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏បាានដល់់ទីី
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (២)

បញ្ចចប់់ដែ�រ។ ក្រោ��ោយកាារឆ្កាា�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង។
ដំំណាាក់់កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ គឺឺមាានភាាពខុុសគ្នាា�៖ មាានតែ�បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លត្រូ�ូវបាាន
សម្ដែ�ែងដល់់ចុង
ុ បញ្ចចប់់នៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ�� ទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនទាាន់់បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ឬមិិនទាាន់់បាានបញ្ចេ�េញព្រះ�ះសូូរ
សៀ�ៀងដោ�ោយពេ�ញលេ�ញនៅ�ៅឡើ�ើយ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់
ចំំពោះ�ះ�អ្វីីដែ� �លទ្រ�ង់់បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងមិិនបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�ទេ� ដ្បិិ�តព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ
របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺមិិនមែ�នជាាព័័ន្ធធកិិច្ចចនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ក្រោ��ោយពីីទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគេ�
ឆ្កាា�ងទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានយាាងចាាកចេ�ញទៅ�ៅ។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�
សំំខាាន់់គឺដើឺ �ើម្បីីជា
� ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់កា
់ ារជាាប់់ឆ្កាា�ង និិងមិិនដូច
ូ ជាាដំំណាាក់់កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
ឡើ�ើយ។ ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍
ដល់់កាារបញ្ចចប់់ កាារសម្អាា�ត និិងកាារនាំំ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លមិិនបាានសម្ដែ�ែងរហូូតដល់់ចុុងបំំផុុតទេ� នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វណាាដែ�លអាាចបញ្ចចប់់
កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ ដ្បិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់
ត្រូ�ូវចូូលដល់់ទីីបញ្ចចប់់ និិងត្រូ�ូវសម្រេ�េចបាានដោ�ោយប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចយល់់បាាន។ ទ្រ�ង់់បាាន
យាាងចាាកចេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់ ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លមិិនយល់់ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លកាារយល់់ដឹឹងរបស់់ពួួកគេ�គឺឺជាាកាារខុុសឆ្គគង
ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ជឿ�ឿថាា វាាជាាកាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងមិិនដឹឹងថាា ពួួកគេ�ខុុសឆ្គគងនោះ�ះ�ទេ�។
ដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនឹឹងនាំំ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់ ហើ�ើយនឹឹង
សម្រេ�េចនូូវកាារបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងយល់់ និិងដឹឹងអំំពីីផែ�នកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សញ្ញាា�ណនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស បំំណងរបស់់គេ� កាារ
យល់់ដឹឹងខុុស និិងមិិនសមហេ�តុុផលរបស់់គេ� សញ្ញាា�ណរបស់់គេ�អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ទស្សសនៈៈរបស់់គេ�អំំពីីពួួកសាាសន៍៍ដទៃ� និិង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ភាាពវៀ�ៀចវេេរ និិងកំំហុុសដទៃ�ទៀ�ៀត នឹឹងត្រូ�ូវបាានកែ�តម្រូ�ូវ។ ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹងយល់់ពីី
មាាគ៌ាា�ជីីវិិតដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ� ព្រ�មទាំំ�ង
សេ�ចក្ដីី�ពិិតទាំំ�ងស្រុ�ុងផង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លរឿ�ឿងនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវចូូលដល់់ទីីបញ្ចចប់់។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� គឺឺជាាកាារបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក
នេះ�ះ ដែ�លវាាគឺឺជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំបូូង។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាចុុងបញ្ចចប់់នៃ�
កិិច្ចចកាារ ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាកាារបិិទបញ្ចចប់់ដែ�រ។ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរាាស្រ្ត�តរើើ�សតាំំ�ងនៃ�ស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយវាាគឺឺជាាកាារ
ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� នៃ�យុុគសម័យ
័ ថ្មីី�មួួយ នៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លបរិិសុទ្ធ
ុ បំ
ធ ផុ
ំ ត
ុ នៃ�គ្រ�ប់់ទីកន្លែ�ែ
ី
ង។ ដំំណាាក់់
កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចនេះ�ះ គឺឺត្រូ�វូ ធ្វើ�ឡើើ� �ង
ើ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លមិិនបរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ ជា
ធ ាងគេ�បំំផុត
ុ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ទេ�សទាំំ�ងអស់់ ដើ�ើម្បីី�ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះលោ�ោកិិយនេះ�ះ និិងនាំំ�យុុគសម័័យនេះ�ះ
ទៅ�ៅដល់់ទីីចុុងបញ្ចចប់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលដំំបូូង កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
ឡើ�ើងនៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លមាានពន្លឺឺ�ខ្លាំំ��ងបំំផុុត ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយត្រូ�ូវអនុុវត្តត
នៅ�ៅក្នុុ�ងកន្លែ�ែងងងឹឹតបំំផុុត ហើ�ើយភាាពងងឹឹតនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបណ្ដេ�េញចេ�ញ រួួចពន្លឺឺ�នឹឹងមក
ជំំនួួសវិិញ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសនៃ�
កន្លែ�ែងមិិនបរិិសុុទ្ធធ និិងងងឹឹតជាាងគេ�ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� ហើ�ើយប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់បាាន
ទទួួលស្គាា�ល់់ថាា មាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដមែ�ន ដឹឹងថាានរណាាជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏
ពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�បាានជឿ�ឿជាាក់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�កាារពិិតនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវប្រើ�ើ�
ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នៅ�ៅទូូទាំំ�ងសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ ដំំណាាក់់កាាល
នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាានិិមិត្តតស
ិ
ញ្ញាា�៖ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័នេះ�ះត្រូ�
័
វូ បាានបញ្ចចប់់
នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នេះ�ះនឹង
ឹ ត្រូ�ូវចូូលមកដល់់ទីបញ្ចចប់
ី
់
ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ នៅ�ៅពេ�លអស់់អ្ននកដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកន្លែ�ែងងងឹឹតជាាងគេ�បំំផុុត ត្រូ�ូវបាាន
យកឈ្នះះ� នោះ�ះ�ច្បាាស់់ណាាស់់ថាា គ្រ�ប់់កន្លែ�ែងដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�
ដែ�រ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� មាានតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�ល
មាាននិិមិត្តតស
ិ
ញ្ញាា�ដ៏៏មាានអត្ថន័
ថ យ
័ ខ្លឹឹ�មសាារ។ ប្រ�ទេ�សចិិនតំណា
ំ ាងឲ្យយគ្រ�ប់់កម្លាំំ��ងនៃ�សេ�ចក្ដីី�
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (២)

ងងឹឹតទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយប្រ�ជាាជនចិិនតំំណាាងឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់
សាាតាំំ�ង និិងខាាងសាាច់់ និិងឈាាម។ គឺឺជនជាាតិិចិននេះ�ះហើ�ើ
ិ
យដែ�លត្រូ�ូវបាាននាាគដ៏៏ធំមាាន
ំ
សម្បុុ�រក្រ�ហមធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ជាាអ្ននកដែ�លមាានកាារទទឹឹងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ខ្លាំំ��ងជាាងគេ�បំំផុុត ហើ�ើយភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ពួួកគេ� គឺឺថោ�ោកទាាប និិងមិិនបរិិសុុទ្ធធ
ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពួួកគេ�គឺឺជាាប្រ�ភេ�ទគំំរូូនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសដែ�លពុុករលួួយទាំំ�ងអស់់។
នេះ�ះមិិនមែ�នចង់់និិយាាយថាា ប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀតគ្មាា�នបញ្ហាា�អ្វីី�នោះ�ះ�ទេ�។ សញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សស គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�ដូ
ធ
ចគ្នាា�ទាំំ�
ូ
ងអស់់ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាប្រ�ជាាជននៃ�ប្រ�ទេ�សទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�
អាាចមាានគុុណសម្បបត្តិិ�ល្អអក្ដីី� ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�ច្បាាស់់ជាា
ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងទ្រ�ង់់ហើ�ើយ។ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាសាាសន៍៍យូូដាាក៏៏
ទាាស់់ទទឹឹង និិងបដិិសេ�ធព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រនោះ�ះ�? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពួួកផាារិិស៊ីី�ក៏៏ទទឹឹង
ទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ដែ�រនោះ�ះ�? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានយូូដាាសក្បបត់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ? នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
សិិស្សសជាាច្រើ�ើ�នមិិនបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវបាានគេ�ឆ្កាា�ង
និិងមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ តើ�ើមូូលហេ�តុុអ្វីី� បាានជាាមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់
ដដែ�ល? តើ�ើកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សស មិិនសុុទ្ធធតែ�ដូូចគ្នាា�ទេ�ឬអីី? គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ថាា
ប្រ�ជាាជនចិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ជាាឧទាាហរណ៍៍អំំពីីកាារយកឈ្នះះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាពុុម្ពព និិងជាាគំំរូូ ហើ�ើយនឹឹងក្លាា�យជាាទីីសម្អាា�ង
សម្រា�ាប់់អ្ននកដទៃ�។ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺជាា
មនុុស្សសបន្ទាា�ប់់បន្សំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� ? គឺឺប្រ�ជាាជនចិិននេះ�ះ
ហើ�ើយដែ�លបើ�ើកបង្ហាា�ញអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយ ភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធ ភាាពទុុច្ចចរិិត កាារទាាស់់
ទទឹឹង និិងកាារបះះបោ�ោរទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ខុុសៗគ្នាា�។
ចំំណុុចម្ខាា�ង ពួួកគេ�មាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�អន់់ខ្សោ�ោ�យ ហើ�ើយចំំណុុចម្ខាា�ងទៀ�ៀត ជីីវិិត និិង
ផ្ននត់់គំំនិិតរបស់់ពួួកគេ�គឺឺអន់់ខ្សោ�ោ�យ ហើ�ើយទម្លាា�ប់់ មជ្ឈឈដ្ឋាា�ន គ្រួ�ួសាារកំំណើ�ើតរបស់់ពួួកគេ�
គ្រ�ប់់សព្វវបែ�បយ៉ាា�ងទាំំ�ងអស់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�អន់់ខ្សោ�ោ�យខ្លាំំ��ងណាាស់់ និិងអន់់ថយជាាងគេ�
បំំផុុត។ ឋាានៈៈរបស់់ពួួកគេ�ក៏៏តូូចទាាបខ្លាំំ��ងណាាស់់ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកន្លែ�ែងនេះ�ះ គឺឺជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិមិិត្តតសញ្ញាា� ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់ពីីកាារសាាកល្បបងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�
កិិច្ចចកាារបន្ទាា�ប់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងកាាន់់តែ�ងាាយស្រួ�ួលជាាងនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើដំំណាាក់់
កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះអាាចបញ្ចចប់់ទៅ�ៅបាាន នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារបន្ទាា�ប់់ក៏៏នឹឹងអាាចបញ្ចចប់់ទៅ�ៅបាាន
ដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�ជោ�ោគជ័័យ
ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនឹឹងត្រូ�ូវសម្រេ�េចបាានដោ�ោយពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នៅ�ៅ
ទូូទាំំ�ងសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល នឹឹងឈាានចូូលដល់់ទីីបញ្ចចប់់។ តាាមពិិតទៅ�ៅ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�សម្រេ�េចបាានជោ�ោគជ័័យ នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺមិិន
ខុុសអ្វីី�ពីជោ�ោគជ័
ី
យ
័ នៅ�ៅទូូទាំំ�ងសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�
មូូលហេ�តុុដែ�លខ្ញុំំ��ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�ជាាពុុម្ពព និិងជាាគំំរូូ។ កាារបះះបោ�ោរ កាារទាាស់់ទទឹឹង ភាាព
មិិនបរិិសុុទ្ធធ សេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិត ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ� គឺឺសុុទ្ធធតែ�តំំណាាងឲ្យយកាារបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សសជាាតិិ។ ពួួកគេ�មាានអ្វីី�
ដែ�លអាាចប្រើ�ើ�កាារបាាន។ ហេ�តុុនេះ�ះ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកជាាគំំរូូល្អអបំំផុុតនៃ�កាារយក
ឈ្នះះ� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�រួួចហើ�ើយ ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាពុុម្ពព និិង
ជាាគំំ រូូ សម្រា�ាប់់ ម នុុ ស្សសដទៃ�ទៀ�ៀតដោ�ោយឯកឯង។

គ្មាា�នអ្វីី� ដែ�លជាានិិ មិិ ត្តតស ញ្ញាា�ជាាង

ដំំណាាក់់កាាលដំំបូូងដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លឡើ�ើយ។

ពួួកសាាសន៍៍

អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គឺឺជាាពួួកបរិិសុុទ្ធធជាាងគេ�បំំផុុត និិងជាាមនុុស្សសពុុករលួួចតិិចជាាងគេ�បំំផុុត
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៃ�យុុគសម័័យថ្មីី�នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីនេះ�ះ គឺឺមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ខ្លាំំ��ង
ជាាងគេ�បំំផុុត។ អាាចនិិយាាយបាានថាា បុុព្វវបុុរសរបស់់មនុុស្សសជាាតិិបាានចេ�ញមកពីីស្រុ�ុក
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គឺឺជាាទីីកន្លែ�ែងកំំណើ�ើតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់។
់ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូង
ូ ឡើ�ើយ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសបរិិសុទ្ធ
ុ ជា
ធ ាងគេ�បំំផុត
ុ
ហើ�ើយពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធតែ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ� គឺឺអាាចសម្រេ�េចផលផ្លែ�ែបាានយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នបំំផុុត។ ព្រះ�ះគម្ពីី�រទាំំ�ងមូូលកត់់ត្រា�ា
អំំពីីកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងសម័័យកាាលពីីរ៖ ទីីមួួយ គឺឺកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
ហើ�ើយមួួយទៀ�ៀត គឺឺកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (២)

កត់់ត្រា�ាពីព្រះី �ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទៅ�ៅកាាន់់ពួក
ួ សាាសន៍៍អ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
និិងកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី�កត់់ត្រា�ាពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅ
ស្រុ�ុកយូូដាា។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះគម្ពីី�រមិិនមាានឈ្មោះ�ះ��ចិិន? ដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីីរផ្នែ�ែកដំំបូូង ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដោ�ោយសាាររាាស្រ្ត�តនៃ�
ស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គឺឺជាារាាស្រ្ត�តរើើ�សតាំំ�ង នោះ�ះ�មាានន័័យថាា ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដំំបូូងដែ�ល
ត្រូ�ូវទទួួលស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លពុុករលួួយតិិចតួួច
បំំផុុតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយកាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ ពួួកគេ�មាានគំំនិិត
សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងគោ�ោរពទ្រ�ង់់។ ពួួកគេ�បាានស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះ
បន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយតែ�ងបម្រើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ និិងស្លៀ�ៀ�កសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់
ជាាពួួកសង្ឃឃ ឬពាាក់់មកុុដ។ ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដំំបូង
ូ គេ�បង្អអស់ដែ់ �លថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយជាាកម្មមវត្ថុុ�ដំំបូូងគេ�បំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាាពុុម្ពព
និិងជាាគំំរូូសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។ ពួួកគេ�គឺឺជាាពុុម្ពព និិងជាាគំំរូូនៃ�ភាាពបរិិសុុទ្ធធនៃ�
មនុុស្សសសុុចរិិត។ មនុុស្សសដូូចជាាយ៉ូូ�ប អ័័ប្រា�ាហាំំ� ឡុុត ឬពេ�ត្រុ�ុស និិងធីីម៉ូូ�ថេ� គឺឺសុុទ្ធធតែ�
ជាាពួួកសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ជាាពុុម្ពព និិងជាាគំំរូូនៃ�មនុុស្សសបរិិសុុទ្ធធជាាងគេ�បំំផុុត។ ក្នុុ�ង
ចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លគឺឺជាាប្រ�ទេ�សដំំបូូងគេ�បង្អអស់់ដែ�លថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសសុុចរិត
ិ ជាាច្រើ�ើ�នចេ�ញមកពីីទីនេះ�ះច្រើ
ី
�ើ�នជាាងកន្លែ�ែងដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សស
ជាាតិិបាានល្អអប្រ�សើ�ើរនៅ�ៅទូូទាំំ�ងដែ�នដីីទាំំ�ងមូូលនៅ�ៅពេ�លអនាាគត។ សមិិទ្ធធផល និិងទង្វើ�ើ�
សុុចរិិតរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងកាារថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ាទុុក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�
អាាចធ្វើ�ជា
ើ� ាពុុម្ពព និិងជាាគំំរូដល់
ូ
ម
់ នុុស្សសនៅ�ៅក្រៅ��ៅស្រុ�ុកអ៊ីីស្រា�ាអែ�លក្នុុ
�
ង
� អំំឡុុងយុុគសម័យ
័ នៃ�
ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយសកម្មមភាាពរបស់់ពួកគេ
ួ �ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��
រហូូតមកទល់់នឹឹងពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។
បន្ទាា�ប់់ពីកា
ី ារបង្កើ�ើ�តពិភពលោ
ិ
�ោកនេះ�ះ ដំំណាាក់់កាាលដំំបូង
ូ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្រៅ��ៅស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លគឺឺជាាទីីកន្លែ�ែង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កំំណើ�ើតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី និិងជាាមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ។ ទំំហំនៃំ �កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គ្រ�ប់់ដណ្ដដប់លើ់ �ើស្រុ�ុក
យូូដាាទាំំ�ងមូូល។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មាានមនុុស្សសតិិចតួួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៅ�ៅ
ស្រុ�ុកយូូដាាដែ�លបាានដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាមួួយក្រៅ��ៅ
ស្រុ�ុកយូូដាាឡើ�ើយ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាាននាំំ�យកទៅ�ៅកាាន់់
ប្រ�ទេ�សចិិន ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតទាំំ�ងស្រុ�ុង តែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងទំំហំំកិិច្ចចកាារនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ជំំហាាននេះ�ះ គ្មាា�នកិិច្ចចកាារណាាដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�សចិិន
ឡើ�ើយ។ កាារពង្រី�ីកកិិច្ចចកាារនេះ�ះនៅ�ៅក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�សចិិន គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
នៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយទៀ�ៀត។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺកើ�ើតមាានបន្ទាា�ប់ពី
់ ដំ
ី ណា
ំ ាក់់កាាល
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ហើ�ើយ
ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លកើ�ើតមាានបន្ទាា�ប់់ពីីកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
ប្រោ��ោសលោះ�ះ� ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ពុំំ�ត្រូ�ូវកាារឲ្យយមាានកាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ ដោ�ោយសាារដំំណាាក់់កាាលនៃ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺមិិនដូូចដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយឡើ�ើយ ហើ�ើយបន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ដោ�ោយសាារ
ប្រ�ទេ�សចិិន គឺឺមិិនដូូចគ្នាា�នឹឹងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
មួួយដំំណាាក់់កាាល ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ មនុុស្សសបាានមើ�ើលឃើ�ើញ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយមិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មផ្សាាយទៅ�ៅកាាន់់ពួួក
សាាសន៍៍ដទៃ�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅអាាមេ�រិិក
នៅ�ៅចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស និិងរុុស្ស៊ីី� ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមាានមនុុស្សស
តិិចតួួចដែ�លជឿ�ឿថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅប្រ�ទេ�សចិិន? ដោ�ោយសាារប្រ�ទេ�សចិិន គឺឺជាា
ជាាតិិសាាសន៍៍ដែ�លរឹឹតត្បិិ�តជាាងគេ�។ បែ�បនេះ�ះ ប្រ�ទេ�សចិិនគឺឺជាាប្រ�ទេ�សចុុងក្រោ��ោយគេ�
ដែ�លទទួួលយកផ្លូូ�វរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះក្ដីី� គឺឺមាានរយៈៈពេ�ល
តិិចជាាងមួួយរយឆ្នាំំ��ទៅ�ៅទៀ�ៀតរាាប់់ចាាប់់តាំំ�ងពីីប្រ�ទេ�សនេះ�ះជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះ គឺឺនៅ�ៅនៅ�ៅក្រោ��ោយ
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក និិងចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសឆ្ងាា�យណាាស់់។ ដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�
450

និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (២)

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីប្រ�ទេ�សចិិន ដើ�ើម្បីី�នាំំ�យកកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់ទៅ់ �ៅដល់់ទីបញ្ចចប់
ី
់ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់អា
់ ាចសម្រេ�េចជោ�ោគជ័័យបាាន។
ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល សុុទ្ធធតែ�ហៅ�ៅព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ថាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅពេ�ល
នោះ�ះ� ពួួកគេ�បាានចាាត់់ទុុកទ្រ�ង់់ថាាជាាមេ�គ្រួ�ួសាារ ហើ�ើយស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទាំំ�ងមូូល
បាានក្លាា�យជាាគ្រួ�ួសាារដ៏៏ធំំមួួយ

ដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ហូូវ៉ាា�។

ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� តែ�ងលេ�ចមកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខពួួកគេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានមាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងបញ្ចេ�េញព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅកាាន់់ពួួកគេ� និិងបាានប្រើ�ើ�បង្គោ�ោ�ល
ពពក និិងសំំឡេ�ងដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំ�ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាាន
ប្រ�ទាាននូូវកាារណែ�នាំំ�របស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅស្រុ�ុកអ៊ីីស្រា�ាអែ�លដោ
�
�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
និិងបញ្ចេ�េញព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់ទៅ់ �ៅកាាន់់មនុុស្សស ហើ�ើយពួួកគេ�បាានឃើ�ើញពពក និិង
បាានស្ដាា�ប់់ឮសំំឡេ�ងផ្គគរលាាន់់ ហើ�ើយតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ក៏បាានណែ�
៏
នាំំ�ជីីវិត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ �
អស់់ពេ�លជាាច្រើ�ើ�នពាាន់់ឆ្នាំំ��។ ហេ�តុុនេះ�ះ មាានតែ�រាាស្រ្ត�តនៃ�ស្រុ�ុកអ៊ីីស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�
�
ះ�� ដែ�ល
តែ�ងតែ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះយេ�ហ៉ូូ�វាាគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់រ់ បស់់ពួកគេ
ួ �
ហើ�ើយថាាទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់សាាសន៍៍ដទៃ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺគ្មាា�នអ្វីី�គួួរឲ្យយ
ភ្ញាា�ក់់ផ្អើ�ើ�លឡើ�ើយ៖ ក្រោ��ោយមក ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�
អស់់រយៈៈពេ�លជិិតបួួនពាាន់់ឆ្នាំំ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីនៃ�ប្រ�ទេ�សចិិននេះ�ះ ក្រោ��ោយពេ�លដេ�ក
លង់់លក់់ស្ដូូ�កស្ដឹឹ�ងអស់់រយៈៈពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មក មាានតែ�ពេ�លនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លពួួក
មនុុស្សសគ្មាា�នគុុណធម៌៌ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដឹឹងថាាស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
ទាំំ�ងអស់់ មិិនបាានកើ�ើតឡើ�ង
ើ ដោ�ោយឯកឯងឡើ�យ
ើ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវព្រះ�ះអាាទិិករជាាអ្ននកបង្កើ�ើ�តឡើ�ង
ើ
មក។ ដោ�ោយសាារដំំណឹឹងល្អអនេះ�ះចេ�ញមកពីីស្រុ�ុកក្រៅ��ៅ អស់់អ្ននកដែ�លមាានគំំនិិតសក្តិិ�ភូូមិិ
និិងប្រ�តិិកិិរិិយាា ជឿ�ឿថាាអស់់អ្ននកដែ�លទទួួលយកដំំណឹឹងល្អអនេះ�ះ គឺឺជាាពួួកក្បបត់់ ពួួកគេ�គឺឺជាា
សត្វវឆ្កែ�ែដែ�លបាានក្បបត់់ព្រះ�ះពុុទ្ធដែធ �លជាាដូូនតាារបស់់ពួកគេ
ួ �។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ពួួកអ្ននកដែ�ល
មាានគំំនិិតសក្ដិិ�ភូូមិិទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសួួរថាា៖ «តើ�ើប្រ�ជាាជនចិិនអាាចជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�
សាាសន៍៍បរទេ�សបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ? តើ�ើពួួកគេ�មិិនក្បបត់់នឹឹងដូូនតាារបស់់ពួួកគេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទេ�ឬអីី? តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នកំំពុុងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ទេ�ឬអីី?» សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសបាាន
ភ្លេ�េចថាាព្រះ�ះយេ�ហូូ វ៉ាា� ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រ បស់់ ពួួ កគេ�ជាាយូូ រ ណាាស់់ ម កហើ�ើយ។ ពួួ កគេ�
មិិនសូូវបាានគិិតគូូរដល់់ព្រះ�ះអាាទិិករជាាយូូរណាាស់់មកហើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�បែ�រជាាជឿ�ឿលើ�ើ
កាារវិិវឌ្ឍឍន៍៍ មាានន័័យថាា មនុុស្សសវិិវឌ្ឍឍន៍៍ចេ�ញពីីស្វាា�ឪ ហើ�ើយថាាពិិភពធម្មមជាាតិិកើ�ើតឡើ�ើង
មកដោ�ោយឯកឯង។ គ្រ�ប់់អាាហាារល្អអៗដែ�លមនុុស្សសបរិិភោ�ោគសុុទ្ធធតែ�បាានមកពីីធម្មមជាាតិិ
មនុុស្សសមាានកើ�ើត និិងមាានស្លាា�ប់់ ហើ�ើយគ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អង្គគណាាមួួយដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ង
លើ�ើរបស់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទេ�។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ មាានពួួកមិនជឿ
ិ �ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើសព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ គឺឺជាាអបិិយ
ជំំនឿ�ឿ និិងមិិនមែ�នជាាវិិទ្យាាសាាស្រ្ត�តឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើវិិទ្យាាសាាស្រ្ត�តអាាចជំំនួួសកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើវិិទ្យាាសាាស្រ្ត�ត អាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើមនុុស្សសបាានដែ�រឬទេ�?
កាារផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយពួួកមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ
មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងងាាយទេ� ហើ�ើយវាាមាានឧបសគ្គគជាាច្រើ�ើ�ន។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តើ�ើមិិនមាានមនុុស្សស
ច្រើ�ើ�នទេ�ឬដែ�លទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ?
នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមកបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មាានមនុុស្សសជាា
ច្រើ�ើ�នបាានប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ជាាមួួយនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិង
បាានឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិនដូូចគ្នាា�ទេ� រួួចពួួកគេ�ក៏៏ឆ្កាា�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទៅ�ៅនឹឹង
ឈើ�ើឆ្កាា�ង។ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី� បាានជាាពួួកគេ�រកមិិនឃើ�ើញនូូវភាាពដូូចគ្នាា� រវាាងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់?់
រឿ�ឿងខ្លះះ� គឺឺដោ�ោយសាារព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារថ្មីី� ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយសាារនៅ�ៅមុុនពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បាានសរសេ�រទុុក
ពង្សាាវតាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ វាាប្រា�ាកដជាាល្អអប្រ�សិិនបើ�ើមាាននរណាាម្នាា�ក់់បាានកត់់ត្រា�ា
ទុុកថាាតើ�ើនរណាានឹឹងត្រូ�ូវឆ្កាា�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងនោះ�ះ�? ប្រ�សិិនបើ�ើម៉ាា�ថាាយ
បាានសរសេ�រពង្សាាវតាាររបស់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ� វ ជាាច្រើ�ើ� នទ ស្សសវត្សសរ៍៍ មុុ ននោះ�ះ�

ប្រ�ហែ�លជាា

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងមិិនត្រូ�ូវរងទុុក្ខខវេេទនាាពីីកាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។
តើ�ើវាាមិិនមែ�នបែ�បនេះ�ះទេ�ឬអីី? ឲ្យយតែ�មនុុស្សសបាានអាានអំំពីីពង្សាាវតាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (២)

ដែ�លថាាទ្រ�ង់់គឺឺជាាកូូនរបស់់អ័័ប្រា�ាហាំំ� និិងជាាពូូជពង្សសរបស់់ស្ដេ�េចដាាវីីឌ នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹង
បញ្ឈឈប់់កាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញរបស់់ពួួកគេ�លើ�ើទ្រ�ង់់។ តើ�ើវាាមិិនគួួរឲ្យយអាាណិិតទេ�ឬដែ�ល
ពង្សាាវតាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានសរសេ�រយឺឺតពេ�លពេ�កនោះ�ះ�? ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លគួួរឲ្យយអាាណិិត
នោះ�ះ�គឺឺ ព្រះ�ះគម្ពីី�រគ្រា�ាន់់តែ�កត់់ត្រា�ាពីីដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំនួួនពីីរ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��៖ ដំំណាាក់់កាាលមួួយគឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ និិងជាាកិិច្ចចកាារនៃ�
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ដំំណាាក់់កាាលមួួយទៀ�ៀត គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិង
ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ តើ�ើវាានឹឹងប្រ�សើ�ើរយ៉ាា�ងណាា ប្រ�សិិនបើ�ើហោ�ោរាាអស្ចាា�រ្យយណាា
ម្នាា�ក់់បាានទស្សសន៍៍ទាាយពីីកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ នោះ�ះ�នឹឹងមាានផ្នែ�ែកបន្ថែ�ែម
នៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះគម្ពីី�រដែ�លមាានចំំណងជើ�ើងថាា «កិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ» តើ�ើនោះ�ះ�នឹឹងមិិន
ប្រ�សើ�ើរជាាងនេះ�ះទេ�ឬអីី? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សសត្រូ�ូវរងទុុក្ខខវេេទាាយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនៅ�ៅពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ? អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជួបប្រ�ទះះនឹ
ួ
ង
ឹ ពេ�លវេេលាាដ៏៏សែ�នលំបាាក
ំ
! ប្រ�សិិនបើ�ើរាាល់់គ្នាា�
ស័័ក្តិិ�សមនឹឹងឲ្យយគេ�ស្អអប់មែ�ន
់
នោះ�ះ�គឺឺមកពីីអេ�សាាយ និិងដាានីីយ៉ែ�ែល មិិនបាានទស្សសន៍៍ទាាយ
អំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�ូវទទួួលកាារស្ដីី�បន្ទោ�ោ�ស
មែ�ន នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារពួួកសាាវ័័កនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី�មិិនបាានកត់់ត្រា�ាពង្សាាវតាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ឲ្យយបាានមុុននេះ�ះ។ នេះ�ះពិិតជាាគួួរឲ្យយ
អាាម៉ាា�ស់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់! អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកភស្តុុ�តាាងទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
រកឃើ�ើញចំំណែ�កតិិចតួួចនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ក្ដីី� ក៏៏អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចនិិយាាយថាាតើ�ើ
អ្វីី�ដែ�លរកឃើ�ើញនោះ�ះ� ជាាភស្តុុ�តាាង ឬមិិនមែ�នដែ�រ។ ពិិតជាាគួួរឲ្យយខ្មាា�សគេ�ខ្លាំំ��ងណាាស់់!
តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាានៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងអ្វីី�ម៉្លេះ�ះ��? ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នមិិនទាាន់់បាានស្វែ�ែងរកភស្តុុ�តាាងដាាច់់ស្រេ��ចនៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ក៏៏
មិិនអាាចបដិិសេ�ធវាាបាានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើពួួកគេ�គប្បីី�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដូូចម្តេ�េច? ពួួកគេ�មិិនអាាច
តាំំ�ងចិិត្តតដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ក៏៏មិិនអាាចបោះ�ះ�ជំំហាានទៅ�ៅមុុខ
ទាំំ�ងមាានមន្ទិិ�លសង្ស័័�យបែ�បនេះ�ះបាានដែ�រ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ «បញ្ញាា�វន្តតឈ្លៀ�ៀ�សវៃៃ
និិងមាានអំំណោ�ោយទាាន» ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅតាាមអាាកប្បបកិិរិិយាាមួួយនៃ� «កាារសាាកល្បបង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយនិិងឃើ�ើញច្បាាស់់» នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះគឺឺជាាបញ្ហាា�
ច្រើ�ើ�នខ្លាំំ��ងណាាស់់! តើ�ើរឿ�ឿងរ៉ាា�វនឹឹងមិិនងាាយស្រួ�ួលទេ�ឬ ប្រ�សិិនបើ�ើម៉ាា�ថាាយ ម៉ាា�កុុស
លូូកាា និិងយ៉ូូ�ហាាន បាានធ្វើ�ើ�កាារទស្សសន៍៍ទាាយពីីអនាាគតនោះ�ះ�? វាានឹឹងកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរជាាង
នេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើយ៉ូូ�ហាានបាានឃើ�ើញសេ�ចក្ដីី�ពិិតដ៏ជ្រា�ាលជ្រៅ
៏
��ៅនៃ�ជីីវិតនៅ
ិ �ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
គួួរឲ្យយស្ដាា�យណាាស់់ដែ�លគាាត់់បាានឃើ�ើញត្រឹ�ឹមតែ�និិមិិត្តត និិងមិិនបាានឃើ�ើញពីីកិិច្ចចកាារនៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីដែ�លជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងពិិតប្រា�ាកដ។ វាាពិិតជាារឿ�ឿងគួួរឲ្យយអាាម៉ាា�ស់់ណាាស់់! តើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបញ្ហាា�អ្វីី�? ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ធ្វើ�ើ�បាានយ៉ាា�ងល្អអនៅ�ៅ
ស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពេ�លនេះ�ះទ្រ�ង់់យាាងទៅ�ៅប្រ�ទេ�សចិិនវិិញ ហើ�ើយ
តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងត្រូ�ូវបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
និិងត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សសខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ទ្រ�ង់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនបាានមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាមុុននោះ�ះ�ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់បាាននាំំ�យកកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់មកភ្លាា�មៗ។ វាាពិិតជាា
គ្មាា�នអត្ថន័
ថ យ
័ អ្វីី�ទាាល់តែ�សោះ�
់
ះ�! លើ�ើកដំំបូង
ូ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ទ្រ�ង់់បាានរងទុុក្ខខវេេទនាាយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងដោ�ោយសាារកាារមិិនបាានមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាមុុន
អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅទាំំ�ងអស់់។ ច្បាាស់់ណាាស់់ ទ្រ�ង់់មិិនអាាចបំំភ្លេ�េចកិិច្ចចកាារនេះ�ះ
បាានឡើ�យ
ើ ? ហេ�តុុដូច្នេះ�
ូ ះ� តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់នៅ�ៅមិិនបាានមាានបន្ទូូលប្រា
� �ាប់់មនុុស្សសអំំពីី
រឿ�ឿងនេះ�ះ? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ពិិតជាាសំំណាាងអាាក្រ�ក់់ណាាស់់ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រមាានកណ្ឌឌ
គម្ពីី�រត្រឹ�ឹមតែ�ហុុកសិិបប្រាំ�ំ�មួួយកណ្ឌឌប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារឲ្យយមាានកាារទស្សសន៍៍ទាាយ
បន្ថែ�ែមមួួយទៀ�ៀតអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��! តើ�ើអ្ននកមិិនគិិតអ៊ីី�ចឹឹងទេ�មែ�នទេ�?
សូូម្បីី�តែ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� អេ�សាាយ និិងស្ដេ�េចដាាវីីឌ ក៏៏ពុំំ�បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងនិិយាាយ
អំំពីីកិិច្ចចកាារសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដែ�រ។ ពួួកគេ�ក៏៏ត្រូ�ូវបាានគេ�ដកចេ�ញ ពីីពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះដែ�រ
ដោ�ោយបំំបែ�កចេ�ញពីីគ្នាា�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នជាាងបួួនពាាន់់ឆ្នាំំ��។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏មិិនបាាន
ទស្សសន៍៍ទាាយពីីកិច្ចច
ិ កាារសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះឲ្យយបាានពេ�ញលេ�ញដែ�រ ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�រកភស្តុុ�តាាងមិិនទាាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (២)

នៅ�ៅឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបកិិច្ចចកាារសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នឹឹងកិិច្ចចកាារកាាលពីីមុុន តើ�ើ
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះអាាចរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�នៅ�ៅស្រុ�ុកអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប
កិិច្ចចកាារនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះជាាមួួយនឹឹងកិិច្ចចកាារនោះ�ះ� នឹឹងមាានភាាពខុុសគ្នាា�កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះមិិនអាាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបគ្នាា�បាានឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនមែ�នជាារាាស្រ្ត�តនៃ�ស្រុ�ុក
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនមែ�នជាាសាាសន៍៍យូូដាាដែ�រ។ គុុណសម្បបត្តិិ�របស់់អ្ននក និិងអ្វីី�ៗ
គ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ងអំំពីីអ្ននក គឺឺនៅ�ៅខ្វះះ�ខាាតណាាស់់ តើ�ើអ្ននកអាាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបខ្លួួ�នឯងជាាមួួយនឹឹង
ពួួកគេ�បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ? តើ�ើវាាអាាចទៅ�ៅរួួចដែ�រឬទេ�? ត្រូ�ូវដឹឹងថាា កិិច្ចចកាារនាាពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ ហើ�ើយវាាគឺឺខុុសគ្នាា�ពីីយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
និិងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ក្នុុ�ងករណីីណាាក៏៏ដោ�ោយ មិិនត្រូ�វូ សាាកល្បបង និិងប្រើ�ើ�រូប
ូ មន្តត
ណាាមួួយឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចស្វែ�ែងរកឃើ�ើញតាាមរូូបមន្តតណាាមួួយឡើ�ើយ។
តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វរស់់នៅ�ៅរយៈៈពេ�ល ២៩ឆ្នាំំ�� ក្រោ��ោយកំំណើ�ើតរបស់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច?
ព្រះ�ះគម្ពីី�រគ្មាា�នកត់់ត្រា�ាអ្វីី�ពីីកុុមាារភាាព និិងយុុវភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកដឹឹងថាារឿ�ឿង
នោះ�ះ�បែ�បណាាដែ�រឬទេ�? តើ�ើវាាអាាចថាា ទ្រ�ង់់គ្មាា�នកុុមាារភាាព ឬយុុវភាាព ហើ�ើយថាានៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�សូូតមក ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្មម ៣០ឆ្នាំំ��រួួចទៅ�ៅហើ�ើយមែ�នទេ�? អ្ននកដឹឹង
តិិចតួួចខ្លាំំ��ងណាាស់់ ដូូច្នេះ�ះ� មិិនត្រូ�ូវធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សក្នុុ�ងកាារបញ្ចេ�េញទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននក
ឡើ�ើយ។ វាាគ្មាា�នអ្វីី�ល្អចំ
អ ពោះ�
ំ ះ�អ្ននកនោះ�ះ�ទេ�! ព្រះ�ះគម្ពីី�រកត់់ត្រា�ាត្រឹ�ម
ឹ ថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� មាានព្រះ�ះជន្មម
៣០ឆ្នាំំ�� ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានជ្រ�មុុជទឹឹក ហើ�ើយត្រូ�ូវដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទៅ�ៅក្នុុ�ងទីី
រហោ�ោស្ថាា�ន ដើ�ើម្បីី�ឆ្លលងកាាត់់កាារល្បួួ�ងរបស់់អាារក្សស។ ហើ�ើយដំំណឹឹងល្អអទាំំ�ងបួួន កត់់ត្រា�ា
អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់រយៈៈពេ�លបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គ្មាា�នកំំណត់់ត្រា�ាពីីកុុមាារភាាពនិិង
យុុវភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនេះ�ះពុំំ�បញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់គ្មាា�នកុុមាារភាាព និិងយុុវភាាពនោះ�ះ�
ទេ�។ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ថាា កាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាមួួយទេ� ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់គឺឺជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានរស់់នៅ�ៅ
អស់់រយៈៈពេ�ល ៣៣ឆ្នាំំ�� ដោ�ោយគ្មាា�នយុុវភាាព និិងកុុមាារភាាពបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់អាាចយាាងចូូលដល់់ព្រះ�ះជន្មម ៣៣ឆ្នាំំ��កន្លះះ� បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
សុុទ្ធធតែ�គិិតថាាទ្រ�ង់់មាានលក្ខខលណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិ និិងមិិនពិិតប្រា�ាកដ។ គ្មាា�នអ្វីី�ត្រូ�ូវឆ្ងងល់់
នោះ�ះ�ទេ�ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺមាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
និិងធម្មមតាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�វាាដោ�ោយ
ភាាពជាាមនុុស្សសមិិនពេ�ញខ្នាា�ត និិងក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះពេ�ញលេ�ញ។ គឺឺដោ�ោយសាារបញ្ហាា�នេះ�ះ
ហើ�ើយទើ�ើបមនុុស្សសមាានមន្ទិិ�លសង្ស័័�យអំំពីីកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ និិងសង្ស័័�យ
សូូម្បីី�តែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ខុុសគ្នាា�ពីី
សម័័យកាាលពីីរដែ�លទ្រ�ង់់បាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសក្ដីី� ក៏៏លក្ខខណៈៈសំំខាាន់់របស់់ទ្រ�ង់់
មិិនដូូច្នេះ�ះ�ដែ�រ។ ពិិតណាាស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាានកំំណត់់ត្រា�ានៃ�ដំំណឹឹងល្អអទាំំ�ងបួួន នោះ�ះ�
មាានភាាពខុុសគ្នាា�ច្រើ�ើ�នខ្លាំំ��ងណាាស់់។ តើ�ើអ្ននកអាាចត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកាាន់់ជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ក្នុុ�ងអំំឡុុងកុុមាារភាាព និិងយុុវភាាពរបស់់ទ្រ�ង់បាានដោ
់
�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើអ្ននកអាាចយល់់ដឹង
ឹ
ពីីភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាារបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកមាាន
កាារយល់់ដឹឹងខ្លាំំ��ង អំំពីីភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននក
គ្មាា�នយល់់ពីីភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកកាាន់់តែ�មិិនយល់់អំំពីីរឿ�ឿង
នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ប្រ�សិិនបើ�ើម៉ាា�ថាាយមិិនបាានកត់់ត្រា�ាទុុកទេ� អ្ននកក៏៏នឹឹងគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងអ្វីី�
អំំពីភា
ី ាពជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ។ ប្រ�ហែ�លជាានៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់សាាច់់រឿ�ឿង
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក្នុុ�ងអំំឡុុងជីីវិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងប្រា�ាប់់អ្ននកអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ
អំំពីីកុុមាារភាាព និិងយុុវភាាពរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ អ្ននកនឹឹងក្រ�វីីក្បាាល ហើ�ើយនិិយាាយថាា
«មិិនពិិតទេ�! ទ្រ�ង់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មិិនអាាចមាានចំំណុុចខ្សោ�ោ�យ
នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�គ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សសសោះ�ះ�ឡើ�ើយ!» អ្ននកនឹឹងស្រែ��កឮខ្លាំំ��ងៗ
ថែ�មទៀ�ៀត។ គឺឺដោ�ោយសាារអ្ននកមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ទើ�ើបអ្ននកគ្មាា�នសញ្ញាា�ណអំំពីីខ្ញុំំ�។
អ្ននកជឿ�ឿថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មាានលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះខ្លាំំ��ងពេ�ក គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ខាាងឯសាាច់់ឈាាមអំំពីី
ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កាារពិិតនៅ�ៅតែ�ជាាកាារពិិត។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ចង់់និិយាាយអ្វីី�ផ្ទុុ�យនឹឹង
សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៃ�សច្ចចភាាពនេះ�ះឡើ�ើយ ដ្បិិ�តនៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

សេ�ចក្ដីី�ពិិត គឺឺមិិនមែ�នជាាកាារប្រ�មើ�ើលមើ�ើល ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នជាាកាារព្យាាករនោះ�ះ�ដែ�រ។
ត្រូ�ូវដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អា
់ ាចយាាងឡើ�ើងទៅ�ៅទីីដ៏សែ�នខ្ព
៏
ស់
ព ់ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់
អាាចពួួននៅ�ៅក្នុុ�ងទីីដ៏សែ�នជ្រៅ
៏
��ៅ។ ព្រះ�ះអង្គគមិិនមែ�នជាាអ្វីី�មួយ
ួ ដែ�លអ្ននកចេះ�ះតែ�ប្រ�ឌិិតចេ�ញពីី
គំំនិិតរបស់់ខ្លួួ�នទេ� ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�គ្រ�ប់់សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ ពោ�ោលគឺឺមិិនមែ�នជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់បុុគ្គគលណាាមួួយឡើ�ើយ។

និិមិត្តតអំ
ិ ពី
ំ កិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)
លើ�ើកដំំបូូងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺតាាមរយៈៈកាារចាាប់់
កំំណើ�ើតដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយរឿ�ឿងនេះ�ះគឺឺមាានជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធទៅ�ៅនឹឹងកិិច្ចចកាារ
ដែ�លទ្រ�ង់់មាានសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ធ្វើ�។
ើ� យុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ដោ�ោយ
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់
ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ បាានចាាប់
ធ
ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ធ្វើ�ទី
ើ� បន្ទាា�ល់
ី
អំ
់ ពី
ំ ព្រះី �ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ហើ�ើយ
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� លែ�ងត្រូ�ូវបាានគេ�និិយាាយទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានបំំពេ�ញនូូវកិិច្ចចកាារថ្មីី�នេះ�ះ ដែ�លជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ក្រោ��ោមព្រះ�ះនាាម
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ កាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់អ្ននកដែ�លបាានជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ កើ�ើតចេ�ញពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
គ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ� ក៏៏ដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទដែ�រ។ កាារបិិទបញ្ចចប់់
យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ មាានន័័យថាាកិិច្ចចកាារដែ�លធ្វើ�ើ�
ឡើ�ើងជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ក្រោ��ោមព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� បាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ហើ�ើយ។
ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ លែ�ងហៅ�ៅថាាជាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទៀ�ៀតហើ�ើយ។
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយចាាប់់ពីីចំំណុុចនេះ�ះតទៅ�ៅ ព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធបាានចាាប់
ធ
ផ្ដើ�ើ
់ �មកិិច្ចចកាារជាាគោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅក្រោ��ោមព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។
ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដដែ�លនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�ធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទៅ�ៅតាាមកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដដែ�ល តើ�ើ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្ននកមិិនមែ�នកំំពុុងអនុុវត្តតតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នកំំពុុង
ជាាប់់គាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងអតីីតកាាលទេ�ឬ? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងថាា គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបាានចូូលមកដល់់
ហើ�ើយ។ តើ�ើវាាអាាចទេ�ថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងមក ទ្រ�ង់់នឹឹងនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវគេ�
ហៅ�ៅថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដដែ�ល? ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់រាាស្រ្ត�តអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លថាា
ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��នឹង
ឹ យាាងមក ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងមកនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់មិនត្រូ�
ិ
វូ គេ�ហៅ�ៅថាា
ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ វិិញ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា
ទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងមកម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយថាាទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងមក ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់បាានយាាង
ចាាកចេ�ញទៅ�ៅ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកឃើ�ើញផ្លូូ�វ
ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានយាាងចាាកចេ�ញទៅ�ៅដែ�រឬទេ�? ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានយាាងចាាកចេ�ញទៅ�ៅ
ដោ�ោយគង់់នៅ�ៅលើ�ើដុំំ�ពពកស ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអាាចថាាទ្រ�ង់់នឹង
ឹ យាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញនៅ�ៅលើ�ើដុំំ�ពពក
សដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើដូូច្នេះ�ះ�មែ�ន តើ�ើទ្រ�ង់់នឹឹង
មិិននៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដដែ�លទេ�ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� យាាងមក
ម្ដដងទៀ�ៀត យុុគសម័័យនេះ�ះ នឹឹងបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�ររួួចជាាស្រេ��ច ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�អាាចឲ្យយគេ�
ហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើអាាចថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវបាានស្គាា�ល់់
ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មែ�នទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចមិិនត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះនាាមថ្មីី�
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�នេះ�ះមែ�នទេ�? តើ�ើរូូបភាាពរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ និិងឈ្មោះ�ះ��ជាាក់់លាាក់់
ណាាមួួយ អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រឬទេ�? នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនីី
មួួយៗ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារថ្មីី� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះនាាមថ្មីី�មួួយ។ តើ�ើ
ទ្រ�ង់់អាាចបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារតែ�មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យផ្សេ�េងគ្នាា�ម្តេ�េចបាាន? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាច
ដិិតជាាប់់ទៅ�ៅនឹឹងរឿ�ឿងចាាស់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ត្រូ�ូវបាាន
ប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅ
ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមដដែ�ល នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយដែ�រ
ឬទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវនៅ�ៅបន្តតបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ នៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�ដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាថាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ទាំំ�ងពីីរ
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

ត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះនាាមខុុសគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យផ្សេ�េងគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញ? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�ន
ដោ�ោយសាារយុុគសម័័យនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ខុុសគ្នាា�ទេ�មែ�នទេ�? តើ�ើព្រះ�ះនាាមតែ�មួួយអាាច
តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រឬទេ�? បើ�ើបែ�បនេះ�ះមែ�ន ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវហៅ�ៅ
ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមខុុសគ្នាា�នៅ�ៅយុុគសម័យ
័ ផ្សេ�េងគ្នាា� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ តែ�ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះនាាមនេះ�ះដើ�ើម្បីី�
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រយុុគសម័័យនេះ�ះ និិងដើ�ើម្បីី�តំំណាាងយុុគសម័័យនេះ�ះ។ ដ្បិិ�តគ្មាា�នព្រះ�ះនាាម
ណាាមួួយដែ�លអាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគពេ�ញលេ�ញនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយ
ព្រះ�ះនាាមនីីមួួយៗ គឺឺអាាចត្រឹ�ឹមតែ�តំំណាាងឲ្យយទិិដ្ឋឋភាាពបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នននៃ�និិស្ស័័�យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យណាាមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះនាាមអាាចធ្វើ�ើ�បាាន គឺឺ
តំំណាាងដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ហេ�តុុនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចជ្រើ�ើ�សរើើ�សព្រះ�ះនាាម
ណាាមួួយក៏៏បាាន ដែ�លជាាអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�តំំណាាងដល់់
យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូល។ មិិនខ្វវល់់ថាាតើ�ើវាាគឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ឬជាាយុុគ
សម័័យនៃ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ� យុុគសម័័យនីីមួួយៗ គឺឺត្រូ�ូវមាានព្រះ�ះនាាមតំំណាាងមួួយ។ នៅ�ៅ
ចុុងបញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ យុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយបាានចូូលមកដល់់ ហើ�ើយ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ� វ

ក៏៏ បាានយាា ងមកដល់់ ហើ�ើ យដែ�រ។

តើ�ើទ្រ�ង់់ នៅ�ៅតែ�អាាចត្រូ�ូ វ គេ�ហៅ�ៅថាា

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�អាាចមាានទម្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�ល
គង់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដូូចម្ដេ�េចបាាន? តើ�ើអ្ននកបាានភ្លេ�េចថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េង
ក្រៅ��ៅពីីរូបអង្គគ
ូ
របស់់អ្ននកស្រុ�ក
ុ ណាាសាារ៉ែែ�តទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកបាានភ្លេ�េចថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គឺឺជាាព្រះ�ះ
ដ៏៏ប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់មនុុស្សសជាាតិិហើ�ើយមែ�នទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចទទួួលយកកិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
យកឈ្នះះ� និិងកាារប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ បាានដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា? ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងចាាកចេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយគង់់នៅ�ៅលើ�ើដុំំ�ពពកស (នេះ�ះគឺឺជាា
កាារពិិត) ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើទ្រ�ង់់អាាចយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញដោ�ោយគង់់នៅ�ៅលើ�ើដុំំ�ពពកសក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សស និិងនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវហៅ�ៅថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់ពិិតជាា
បាានយាាងមកនៅ�ៅលើ�ើដុំំ�ពពកមែ�ននោះ�ះ� តើ�ើមនុុស្សសអាាចមិិនស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀប
ណាា? តើ�ើមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើពិិភពលោ�ោកនេះ�ះមិិនសុុទ្ធធតែ�ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី? នៅ�ៅក្នុុ�ងករណីី
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នោះ�ះ� តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វតែ�មួួយអង្គគឯងមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? នៅ�ៅក្នុុ�ងករណីីនោះ�ះ�
រូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គួួរតែ�ជាារូូបរាាងនៃ�ជាាតិិសាាសន៍៍យូូដាាម្នាា�ក់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៀ�ៀត រូូបរាាងនេះ�ះនឹឹងនៅ�ៅដដែ�លជាារៀ�ៀងរហូូត។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់
នឹឹងយាាងមកដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់បាានយាាងចាាកចេ�ញទៅ�ៅ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកដឹឹងពីីអត្ថថន័័យពិិតនៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអាាចដោ�ោយសាារថាា ទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់ក្រុ�ុម
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នេះ�ះមែ�នទេ�? អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកដឹឹងគឺឺថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងមកដោ�ោយសាារ
ទ្រ�ង់់បាានយាាងចាាកចេ�ញទៅ�ៅ ដោ�ោយគង់់នៅ�ៅលើ�ើដុំំ�ពពក ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកដឹឹងច្បាាស់់ថាា ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិន
បើ�ើអ្ននកពិិតជាាអាាចមើ�ើលឃើ�ើញមែ�ន នោះ�ះ�តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានសម្ដែ�ែងមក
នោះ�ះ� អាាចពន្យយល់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ទ្រ�ង់់បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា៖ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
កូូនមនុុស្សសមកដល់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងមិិនជ្រា�ាបពីីកាារនេះ�ះទេ� ពួួក
ទេ�វតាានឹឹងមិិនដឹឹង អ្ននកនាំំ�សាារនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌នឹឹងមិិនដឹឹង ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ក៏៏នឹឹង
មិិនដឹឹងដែ�រ។ មាានតែ�ព្រះ�ះវរបិិតាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លនឹឹងជ្រា�ាបពីីកាារនេះ�ះ ពោ�ោលគឺឺមាានតែ�
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លនឹឹងជ្រា�ាបពីីកាារនេះ�ះ។ សូូម្បីី�តែ�បុុត្រ�មនុុស្សសផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគក៏៏មិន
ិ
ជ្រា�ាបដែ�រ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងអាាចដឹឹងបាានដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាច
ដឹឹងនិិងឃើ�ើញដោ�ោយភ្នែ�ែកផ្ទាា�ល់់របស់់អ្ននកបាាន តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាាន
សម្ដែ�ែងមកដោ�ោយអសាារឥតកាារទេ�ឬអីី? ហើ�ើយតើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លអ្វីី�ខ្លះះ�
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�? «ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ចំំពោះ�ះ�ថ្ងៃ�ៃ និិងពេ�លកំំណត់់នោះ�ះ� គឺឺគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ដឹឹង
ឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�ពួួកទេ�វតាានៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាក៏៏មិិនជ្រា�ាបផង គឺឺមាានតែ�
ព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ��មួយ
ួ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លជ្រា�ាប។ តែ�ដូូចសម័យ
័ របស់់លោ�ោកណូូអេ�យ៉ាា�ងណាា
បុុត្រ�មនុុស្សសក៏៏នឹឹងយាាងមកយ៉ាា�ងនោះ�ះ�ដែ�រ។ ... ចូូរឲ្យយអ្ននកបាានត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នជាាស្រេ��ច ដ្បិិ�ត
ក្នុុ�ងវេេលាាមួួយដែ�លអ្ននកគិិតមិិនដល់់ បុុត្រ�មនុុស្សសក៏៏យាាងមកដល់់»។ នៅ�ៅពេ�លថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�
មកដល់់ បុុត្រ�មនុុស្សសផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ក៏៏នឹឹងមិិនជ្រា�ាបដឹឹងដែ�រ។ បុុត្រ�មនុុស្សសសំំដៅ�ៅលើ�ើ
សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដែ�លជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិង
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

ធម្មមតាាម្នាា�ក់់។ សូូម្បីី�តែ�បុុត្រ�មនុុស្សសផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ក៏៏មិិនជ្រា�ាបដឹឹងដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកអាាច
ដឹឹងបាានរបៀ�ៀបណាា? ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងមកដោ�ោយសាារ
ទ្រ�ង់់បាានយាាងចាាកចេ�ញទៅ�ៅ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងមក សូូម្បីី�តែ�ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
ក៏៏មិិនជ្រា�ាបដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់ដល់់អ្ននកជាាមុុនបាានដោ�ោយរបៀ�ៀប
ណាា? តើ�ើអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញកាារយាាងមកដល់់របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាា
កាារកំំប្លែ�ែងទេ�ឬអីី? រៀ�ៀងរាាល់់ពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមកកាាន់់ផែ�នដីី ទ្រ�ង់់ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រភេ�ទរបស់់ទ្រ�ង់់ ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�ររូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដដែ�លៗនោះ�ះ�ទេ�។ ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ដែ�លតែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច និិងមិិនដែ�លចាាស់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងមក
កាាលពីីមុុន ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ តើ�ើទ្រ�ង់់ នៅ�ៅតែ�អាាចត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅថាាព្រះ�ះ
យេ�ស៊ូូ�វម្តតងទៀ�ៀតទេ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងមកម្ដដងទៀ�ៀតនោះ�ះ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់
បាានយាាងមកកាាលពីីលើ�ើកមុុន ទ្រ�ង់់គឺឺជាាមនុុស្សសប្រុ�ុស។ តើ�ើនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ទ្រ�ង់់អាាចជាា
មនុុស្សសប្រុ�ុសម្ដដងទៀ�ៀតដែ�រឬទេ�? កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានយាាងមកក្នុុ�ង
អំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�ឆ្កាា�ងទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ទ្រ�ង់់យាាងមកម្ដដងទៀ�ៀត តើ�ើទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�អាាចប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិឲ្យយរួួចពីីបាាបដែ�រ
ឬទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ងទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងម្ដដងទៀ�ៀតដែ�រឬទេ�? តើ�ើនោះ�ះ�នឹឹងមិិនមែ�ន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅជាាច្រំ�ំដែ�លទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺតែ�ងតែ�ថ្មីី�
ជាានិិច្ចច និិងមិិនដែ�លចាាស់់ទេ�ឬអីី? មាានអ្ននកខ្លះះ�និិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នប្រែ
ិ �ែប្រួ�ួលទេ�។
នោះ�ះ�គឺឺត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាសំំដៅ�ៅលើ�ើភាាពមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលនៃ�និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់របស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រព្រះ�ះនាាម និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
មិិនបាានបញ្ជាា�ក់់ថាា លក្ខខណៈៈសំំខាាន់់របស់់ទ្រ�ង់់បាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនោះ�ះ�ទេ�។ ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងតែ�ងតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានិិច្ចច ហើ�ើយចំំណុុចនេះ�ះនឹឹងមិិនដែ�លផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនិិយាាយថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល នោះ�ះ�តើ�ើ
ទ្រ�ង់់នឹឹងអាាចបញ្ចចប់់ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របៀ�ៀបណាា? អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលជាារៀ�ៀងរហូូត ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកដឹឹង
ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺតែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច និិងមិិនដែ�លចាាស់់ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់រហូូតមកទល់់នឹឹង
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះបាានដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ មិ
ឺ នប្រែ
ិ �ែប្រួ�ួល តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់
បាានបញ្ចចប់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ក្នុុ
់ ង
� យុុគសម័យ
័ ចំំនួនពី
ួ រី ? កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់មិ
់ ន
ិ ដែ�លឈប់់
បោះ�ះ�ជំំហាានទៅ�ៅមុុខឡើ�ើយ ដែ�លមាានន័័យថាា និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយ
មនុុស្សសបាានឃើ�ើញបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងនោះ�ះ� គឺឺនិិស្ស័័�យរបស់់
ទ្រ�ង់់។ កាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានលាាក់់បាំំ�ង មិិនឲ្យយ
មនុុស្សសដឹឹងទេ� ទ្រ�ង់់មិន
ិ ដែ�លបើ�ើកសម្ដែ�ែងនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់ឲ្យ
់ យមនុុស្សសបាានឃើ�ើញដោ�ោយ
បើ�ើកចំំហឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងអ្វីី�អំំពីីទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ�។ ដោ�ោយសាារចំំណុុច
នេះ�ះហើ�ើយទើ�ើបទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ដើ់ �ើម្បីី�បើ�ើកសម្ដែ�ែងនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់ឲ្យ
់ យមនុុស្សស
បាានឃើ�ើញបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ ពុំំ�មាានន័័យថាា និិស្ស័័�យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ នៅ�ៅគ្រ�ប់់យុុគសម័័យឡើ�ើយ។ មិិនមែ�នថាានិិស្ស័័�យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រែ�ែប្រួ�ួលឥតឈប់់ ដោ�ោយសាារបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ តែ�ងតែ�
ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ជាានិិច្ចចនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ គឺឺដោ�ោយសាារយុុគសម័យ
័ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ខុុសៗគ្នាា� ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់យកនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ឲ្យយបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង ដោ�ោយបើ�ើក
សម្ដែ�ែងឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញមួួយជំំហាានម្ដដងៗ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់បាាន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
នេះ�ះពុំំ�មែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�សម្អាា�ងដែ�លថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមាាននិិស្ស័័�យជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយ
ពីីដើ�ើមមកនោះ�ះ�ទេ�

ឬថាានិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់បាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របន្តិិ�ចម្ដដងៗនៅ�ៅពេ�លដែ�ល

យុុគសម័័យនីីមួួយៗបាានកន្លលងផុុតទៅ�ៅនោះ�ះ�ទេ� កាារយល់់ដឹឹងបែ�បនេះ�ះ នឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាា
កាារយល់់ដឹឹងដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងនិិស្ស័័�យដែ�លមាានតាំំ�ងពីី
ដើ�ើមមក និិងនិិស្ស័័�យជាាក់់លាាក់់របស់់ទ្រ�ង់់ឲ្យយមនុុស្សសបាានឃើ�ើញ (លក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់)
ស្រ�បទៅ�ៅតាាមយុុគសម័យ
័ នីីមួយ
ួ ៗដែ�លបាានកន្លលងផុុតទៅ�ៅ។ កិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័យ
័ មួួយ
មិិនអាាចសម្ដែ�ែងចេ�ញនូូវនិិស្ស័័�យទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�
462

និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

ហើ�ើយ ពាាក្យយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច និិងមិិនដែ�លចាាស់់» សំំដៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយពាាក្យយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នប្រែ
ិ �ែប្រួ�ួល» សំំដៅ�ៅលើ�ើកម្មមសិិទ្ធិិ� និិងលក្ខខណៈៈ
របស់់ទ្រ�ង់់។ បើ�ើមិិនគិិតបែ�បនេះ�ះទេ� អ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��
ភ្ជាា�ប់់គ្នាា�នឹឹងចំំណុុចតែ�មួួយបាានទេ� ឬវិិលវល់់ចុះះ�ឡើ�ើង ជាាមួួយព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លស្លាា�ប់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�របស់់មនុុស្សស។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺមិិនធម្មមតាាដូូចជាា
មនុុស្សសស្រ�មៃ�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនអាាចបង្អែ�ែរបង្អអង់់ក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
ណាាមួួយបាានឡើ�ើយ។ ឧទាាហរណ៍៍ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មិិនអាាចតែ�ងតែ�តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះនាាម
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏អាាចបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្រោ��ោម
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាទីីសម្គាា�ល់់ដែ�លថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ តែ�ងតែ�ចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចច។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺតែ�ងតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានិិច្ចច ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអាាចក្លាា�យទៅ�ៅជាា
សាាតាំំ�ងជាាដាាច់់ខាាត។ សាាតាំំ�ងនៅ�ៅតែ�ជាាសាាតាំំ�ង ហើ�ើយវាានឹឹងមិិនអាាចក្លាា�យជាាព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារអស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សេ�ចក្ដីី�សុុចរិត
ិ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ មិិនផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ឡើ�យ
ើ ។
សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងកម្មមសិិទ្ធិិ� ព្រ�មទាំំ�ងលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងមិិនដែ�លផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ឡើ�ើយ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ គឺឺវាាតែ�ងតែ�ចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចច តែ�ង
តែ�ចូូលជ្រៅ��ៅទៅ�ៅមុុខ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច និិងមិិនដែ�លចាាស់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនីីមួួយៗ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងយកព្រះ�ះនាាមថ្មីី�មួួយ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ
ទ្រ�ង់់បំពេំ �ញកិិច្ចចកាារថ្មីី�

ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ

ទ្រ�ង់់អនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្វីីដែ� �ល

ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមក មើ�ើលឃើ�ើញពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យថ្មីី� និិងនិិស្ស័័�យថ្មីី�របស់់ទ្រ�ង់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ថ្មីី� ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីនិ
ី ស្ស័័�
ិ យ
ថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ តើ�ើពួួកគេ�អាាចនឹឹងមិិនឆ្កាា�ងទ្រ�ង់់ទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងជាារៀ�ៀងរហូូតដែ�រ
ឬទេ�? ហើ�ើយកាារធ្វើ�បែ�បនេះ�ះ
ើ�
តើ�ើពួួកគេ�នឹឹងមិិនកំណ
ំ ត់់និយ
ិ មន័័យឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ឬអីី?
ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស តែ�ជាាបុុរស នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងកំំណត់់ថាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាបុុរស ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លជាាមនុុស្សសប្រុ�ុស ហើ�ើយនឹឹងមិិនដែ�លជឿ�ឿថាាទ្រ�ង់់
អាាចក្លាា�យជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លជាាមនុុស្សសស្រី�ីឡើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត មនុុស្សសនឹឹង
គិិតថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺមាានភេ�ទដូូចមុុន គឺឺជាាបុុរស ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាមេ�នៃ�មនុុស្សស
ប្រុ�ុស ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ចុះះ�ចំំណែ�កមនុុស្សសស្រី�ីវិិញ? រឿ�ឿងនេះ�ះគឺឺមិិនយុុត្តិិ�ធម៌៌ទេ�។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាា
កាារកំំណត់់តាាមកាារនិិយមចូូលចិត្តតទេ�
ិ
ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើនេះ�ះគឺជា
ឺ ាកាារពិិតមែ�ន នោះ�ះ�អស់់អ្ននក
ណាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានសង្គ្រោះ��ះ�� នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសប្រុ�ុសដូូចជាាទ្រ�ង់់ដែ�រ ហើ�ើយ
គ្មាា�នមនុុស្សសស្រី�ីណាាម្នាា�ក់់ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវសង្គ្រោះ��ះ��នោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិមក ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តអ័័ដាាម រួួចទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តអេ�វ៉ាា�។ ទ្រ�ង់់មិិន
ត្រឹ�ឹមតែ�បាានបង្កើ�ើ�តអ័័ដាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏បាានបង្កើ�ើ�តទាំំ�ងមនុុស្សសប្រុ�ុស និិង
មនុុស្សសស្រី�ីឲ្យយដូូចរូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់
មនុុស្សសប្រុ�ុសទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់មនុុស្សសស្រី�ីដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាង
ចូូលមកក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ទ្រ�ង់់នឹឹងបើ�ើកសម្ដែ�ែងនិិស្ស័័�យ
របស់់ទ្រ�ង់កា
់ ាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយនិិស្ស័័�យនោះ�ះ�នឹឹងមិិនមែ�នជាាចិិត្តតក្ដួួល
� អាាណិិត និិងសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ ដូូចនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់មាានកិិច្ចចកាារថ្មីី�
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ទ្រ�ង់់ កិិច្ចចកាារថ្មីី�នេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវមាានមកជាាមួួយនិិស្ស័័�យថ្មីី�ដែ�រ។
ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបំំពេ�ញ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាាន
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទេ� តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់តាាមរយៈៈសំំឡេ�ងផ្គគរលាាន់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសគ្មាា�នផ្លូូ�វណាាអាាចទាាក់់ទងជាាមួួយ
ទ្រ�ង់់បាាន តើ�ើមនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់ពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារតែ�មួួយព្រះ�ះអង្គគឯង នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វដែ�លអាាចស្គាា�ល់់ពីីនិិស្ស័័�យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសអាាចត្រឹ�ឹមតែ�ឃើ�ើញពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយភ្នែ�ែករបស់់ពួួកគេ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយទ្រ�ង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ង
ស្រុ�ុងតាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាារស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

ពិិតប្រា�ាកដមែ�ន។ ទ្រ�ង់់គឺឺរូូបីី មនុុស្សសអាាចបន្ស៊ីី��គ្នាា�ជាាមួួយនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ អាាចពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកម្មមសិិទ្ធិិ� និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់បាាន។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ�
ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ។

នៅ�ៅពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ�ដែ�រ

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏បាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារដែ�ល «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់មនុុស្សស
ប្រុ�ុស និិងជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់មនុុស្សសស្រី�ី» និិងបាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង
នៅ�ៅខាាងសាាច់់ឈាាមដែ�រ។ ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារជាាន់់គ្នាា� នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
ណាាមួួយឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបាានចូូលមកដល់់ហើ�ើយ ទ្រ�ង់់នឹឹងបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបំំពេ�ញនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ រួួចបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់
ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ និិយាាយពីីគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ គឺឺសំំដៅ�ៅលើ�ើយុុគសម័័យ
ខុុសគ្នាា� ពោ�ោលគឺឺជាាយុុគសម័យ
័ មួួយដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងជួួបគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយជាាប្រា�ាកដ និិងជួួបគ្រោះ��ះ�រញ្ជួួ�យដីី គ្រោះ��ះ�ទុុរភិិក្សស និិងរោ�ោគពិិស
ដែ�លទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹងបង្ហាា�ញថាា នេះ�ះគឺឺជាាយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ គឺឺលែ�ងជាាយុុគសម័័យនៃ�
ព្រះ�ះគុុណពីីមុនទៀ�
ុ
ៀតហើ�ើយ។ ឧបមាាដូូចជាាមនុុស្សសនិិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នប្រែ
ិ �ែប្រួ�ួល
ជាារៀ�ៀងរហូូត និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺតែ�ងតែ�មាានចិិត្តតក្ដួួ�លអាាណិិត និិងគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ ថាា
ទ្រ�ង់់ស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សសដូូចជាារូូបអង្គគទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដល់់មនុុស្សស
និិងមិិនដែ�លស្អអប់ម
់ នុុស្សសឡើ�ើយ តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នឹ
់ ង
ឹ អាាចចូូលដល់ទី
់ បញ្ចចប់
ី
បាាន
់
ដែ�រ
ឬទេ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក និិងត្រូ�ូវគេ�បោះ�ះ�ភ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង
ដោ�ោយបាានលះះបង់់អង្គគទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់អ្ននកមាានបាាបទាំំ�ងអស់់ និិងបូូជាាអង្គគទ្រ�ង់់ថ្វាា�យនៅ�ៅ
លើ�ើអាាសនាា នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�រួួចស្រេ��ចហើ�ើយ និិងបាាន
នាំំ�យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណទៅ�ៅរកទីីចុុងបញ្ចចប់់។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើកាារធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះម្ដដងទៀ�ៀត
នៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ នឹឹងមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�? តើ�ើកាារធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងដដែ�លៗ
មិិនមែ�នជាាកាារបដិិសេ�ធកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបាាន
ិ
បំំ ពេ�ញកិិ ច្ចច កាារនៃ�កាារជាាប់់ ឆ្កាា� ងនៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ យាា ងមកនៅ�ៅក្នុុ� ង ដំំ ណាាក់់ កាាល
នេះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាបន្តតស្រ�ឡាាញ់់ និិងមាានព្រះ�ះហឫទ័័យក្ដួួ�លអាាណិិត នោះ�ះ�តើ�ើទ្រ�ង់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អាាចនឹឹងនាំំ�យុុគសម័័យនោះ�ះ� ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ និិងមាានព្រះ�ះហឫទ័័យក្ដួួ�លអាាណិិត នឹឹងអាាចនាំំ�យុុគសម័័យនេះ�ះ
ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់បាានដែ�រឬទេ�? នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ នៃ�កិិច្ចចកាារបិិទបញ្ចចប់់យុុគសម័័យរបស់់
ទ្រ�ង់់ និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដែ�លទ្រ�ង់់បើ�ើក
សម្ដែ�ែងពីីគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លមិិនសុុចរិិត គឺឺដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ជាាសាាធាារណៈៈ និិងដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសអ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់ដែ់ �លមាានដួួងចិិត្តតស្មោះ�ះ��ឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ មាានតែ�និិស្ស័័�យបែ�បនេះ�ះទេ�ទើ�ើបអាាចនាំំ�យុុគសម័័យនេះ�ះទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់
បាាន។ គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបាានចូូលមកដល់់ហើ�ើយ។ របស់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�លបាានបង្កើ�ើ�ត
មក នឹឹងត្រូ�ូវញែ�កដាាច់់ពីីគ្នាា�ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់វាា ហើ�ើយត្រូ�ូវបែ�ងចែ�ងទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទ
ខុុសគ្នាា�ផ្អែ�ែកតាាមលក្ខខណៈៈរបស់់ពួួកគេ�។ នេះ�ះគឺឺជាាពេ�លវេេលាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បើ�ើក
សម្ដែ�ែងពីីលទ្ធធផលរបស់់មនុុស្សស និិងទិិសដៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនបាាន
ឆ្លលងកាាត់់កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទេ� នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វដែ�លអាាចសម្ដែ�ែងឲ្យយយល់់
ពីីកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងសេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិតរបស់់ពួួកគេ�បាានឡើ�ើយ។ មាានតែ�តាាមរយៈៈ
កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទើ�ើបលទ្ធធផលនៃ�របស់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�លបាាន
បង្កើ�ើ�តមក អាាចត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញបាាន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លត្រូ�ូវវាាយផ្ចាា�ល និិង
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ មនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�បង្ហាា�ញពីីពណ៌៌ពិិតប្រា�ាកដរបស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សស
អាាក្រ�ក់់ ត្រូ�ូវដាាក់់ជាាមួួយមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ មនុុស្សសល្អអត្រូ�ូវដាាក់់ជាាមួួយមនុុស្សសល្អអ ហើ�ើយ
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវញែ�កដាាច់់ចេ�ញពីីគ្នាា�ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់ពួួកគេ�។ តាាមរយៈៈកាារ
វាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ លទ្ធធផលនៃ�របស់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក នឹឹង
ត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់អាាចត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោស ហើ�ើយមនុុស្សសល្អអ
អាាចទទួួលបាានរង្វាា�ន់់ ហើ�ើយគ្រ�ប់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធតែ�ស្ថិិ�តក្រោ��ោមអំំណាាចត្រួ�ួតត្រា�ា
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េចឲ្យយបាានតាាមរយៈៈកាារ
វាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយសុុចរិិត។ ដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សស
បាានឈាានដល់់កម្រិ�តកំ
ិ ពូ
ំ ល
ូ ហើ�ើយកាារមិិនស្ដាា�ប់បង្គា
់ ា�ប់រ់ បស់់ពួកគេ
ួ �កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ង
ើ ៗ
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

នោះ�ះ�មាានតែ�និិស្ស័័�យសុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��

ដែ�លជាានិិស្ស័័�យមួួយ ដែ�ល

បូូកផ្សំំ�ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងជាានិិស្ស័័�យដែ�លត្រូ�ូវ
បើ�ើកបង្ហាា�ញក្នុុ�ងអំំឡុុងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សស
បាានពេ�ញខ្នាា�តទាំំ�ងស្រុ�ុង។ មាានតែ�និិស្ស័័�យបែ�បនេះ�ះទេ� ដែ�លអាាចសម្ដែ�ែងឲ្យយយល់់ពីី
អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ និិងដាាក់់ទោ�ោសយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរលើ�ើមនុុស្សសទុុច្ចចរិិតទាំំ�ងអស់់បាាន។ ហេ�តុុនេះ�ះ
និិស្ស័័�យបែ�បនេះ�ះជ្រួ�ួតជ្រា�ាបទៅ�ៅដោ�ោយខ្លឹឹ�មសាារសំំខាាន់់នៃ�យុុគសម័័យនេះ�ះ ហើ�ើយកាារ
បើ�ើកសម្ដែ�ែង និិងកាារបង្ហាា�ញពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�តែ�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�នីីមួួយៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបើ�ើកសម្ដែ�ែងនិិស្ស័័�យ
របស់់ទ្រ�ង់់តាាមតែ�អំំពើ�ើចិិត្តត និិងដោ�ោយគ្មាា�នខ្លឹឹ�មសាារនោះ�ះ�ទេ�។ ឧបមាាថាា ក្នុុ�ងកាារបើ�ើក
សម្ដែ�ែង ពីីលទ្ធធផលរបស់់មនុុស្សសក្នុុ�ងអំំឡុុងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវ
ប្រ�ទាានដល់់មនុុស្សសនូូវព្រះ�ះហឫទ័័យក្ដួួ�លអាាណិិត និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ឥតគណនាា
និិងបន្តតសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដល់់មនុុស្សស និិងមិិនឲ្យយមនុុស្សសស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយ
សុុចរិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាបង្ហាា�ញដល់់ពួួកគេ�នូូវកាារអត់់ឱន កាារអត់់ទ្រាំ�ំ� និិងកាារអត់់ទោ�ោស និិង
កាារលើ�ើកលែ�ងទោ�ោសដល់់មនុុស្សសទៅ�ៅវិិញ មិិនថាាពួួកគេ�មាានបាាបខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ�
គឺឺគ្មាា�នកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសុុចរិិតណាាមួួយឡើ�ើយ៖ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើពេ�លណាាដែ�លកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងអាាចចូូលដល់់ទីីបញ្ចចប់់បាានទៅ�ៅ? តើ�ើនៅ�ៅពេ�លណាាដែ�ល
និិស្ស័័�យបែ�បនេះ�ះ នឹឹងអាាចដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅរកទិិសដៅ�ៅសមស្រ�បរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ
បាាន? ឧទាាហរណ៍៍ ចៅ�ៅក្រ�មម្នាា�ក់់ដែ�លគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ ជាាចៅ�ៅក្រ�មដែ�លមាានទឹឹកមុុខ
សប្បុុ�រស និិងមាានសណ្ដាា�នចិិត្តតល្អអ។ គាាត់់ស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សស មិិនខ្វវល់់ថាាពួួកគេ�បាាន
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទោ�ោសកំំហុុសអ្វីី�ឡើ�ើយ ហើ�ើយគាាត់់ស្រ�ឡាាញ់់ និិងអត់់ឱនដល់់ពួួកគេ�មិិនថាា
ពួួកគេ�ជាានរណាានោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងករណីីនោះ�ះ� តើ�ើពេ�លណាាដែ�លគាាត់់អាាចកាាត់់ក្ដីី�
ដោ�ោយយុុត្តិិ�ធម៌៌បាានទៅ�ៅ? ក្នុុ�ងអំំឡុុងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ មាានតែ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយសុុចរិិត
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចញែ�កមនុុស្សសស្រ�បទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់ពួួកគេ�បាាន និិងនាំំ�មនុុស្សស
ទៅ�ៅកាាន់់ពិភពថ្មីី�មួ
ិ
យ
ួ ។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ យុុគសម័យ
័ ទាំំ�ងមូូល ត្រូ�ូវបាាននាំំ�ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់
467

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តាាមរយៈៈនិិស្ស័័�យសុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងមូូល គឺឺច្បាាស់់លាាស់់ខ្លាំំ��ង
ណាាស់់៖ យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
គឺឺជាាគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ មាានភាាពខុុសគ្នាា�ដាាច់់ស្រ�ឡះះរវាាងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ ដ្បិិ�ត
ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដែ�លជាាតំំណាាងឲ្យយយុុគសម័័យ
នោះ�ះ�។ សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយដែ�លត្រូ�ូវបំំពេ�ញ គឺឺត្រូ�ូវមាានកាារដុុតដោ�ោយ
ភ្លើ�ើ�ង កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ កាារវាាយផ្ចាា�ល សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ និិងកាារបំំផ្លាា�ញ ដើ�ើម្បីី�នាំំ�យុុគសម័័យ
នោះ�ះ�ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់។ គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយសំំដៅ�ៅលើ�ើយុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុង
យុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងនាំំ�យុុគសម័័យនោះ�ះ�ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់ដែ�រ
ឬទេ�? ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់យុុគសម័័យនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវនាំំ�កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
មកជាាមួួយទ្រ�ង់់។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចនាំំ�យុុគសម័័យនេះ�ះទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់
បាាន។ គោ�ោលបំំណងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចបន្តតជីីវិិតបាាន ដើ�ើម្បីី�បន្តត
រស់់នៅ�ៅ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អាាចមាានជីីវិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វដែ�លល្អអប្រ�សើ�ើរ។ ទ្រ�ង់់បាានសង្គ្រោះ��ះ��
មនុុស្សសឲ្យយរួួចពីីអំំពើ�ើបាាបដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អាាចឈប់់ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងអំំពើ�ើគ្មាា�នគុុណធម៌៌ និិងលែ�ង
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹង និិងស្ថាា�ននរក ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសពីីស្ថាា�ន
ឃុំំ�ព្រ�លឹឹង និិងស្ថាា�ននរកនេះ�ះ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយគេ�បន្តតរស់់នៅ�ៅតទៅ�ៅទៀ�ៀត។
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបាានចូូលមកដល់់ហើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សស
វិិនាាសហិិនហោ�ោច និិងបំំផ្លាា�ញពូូជមនុុស្សសទាំំ�ងស្រុ�ុង ពោ�ោលគឺឺទ្រ�ង់់នឹឹងបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ
កាារបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សសជាាតិិ។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�មូូលហេ�តុុនេះ�ះ និិងតាាមរយៈៈនិិស្ស័័�យនៃ�
ចិិត្តតក្ដួួ�លអាាណិិត និិងគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ពីីអតីីតកាាល វាានឹឹងមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចនោះ�ះ�ទេ� ដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ បញ្ចចប់់យុគសម័
ុ
យ
័ នេះ�ះ ឬនាំំ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��
របស់់ទ្រ�ង់ឲ្យ
់ យចេ�ញផលផ្លែ�ែ។ នៅ�ៅគ្រ�ប់់យុគសម័
ុ
យ
័ ទាំំ�ងអស់់ មាានកាារតំំណាាងជាាពិិសេ�ស
អំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្រ�ប់់យុុគសម័័យទាំំ�ងអស់់ សុុទ្ធធតែ�មាានកិិច្ចចកាារ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គប្បីី�ត្រូ�ូវបំំពេ�ញ។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគបាាន
468

និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

បំំពេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ មាានកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីនិិស្ស័័�យពិិតប្រា�ាកដរបស់់
ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយព្រះ�ះនាាមទាំំ�ងពីីររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បំំពេ�ញ បាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ជាាមួួយនឹឹងយុុគសម័័យនេះ�ះ ពោ�ោលគឺឺកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ថ្មីី�ទាំំ�ងអស់់។ ក្នុុ�ង
អំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅ
ក្រោ��ោមព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលដំំបូូងនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានរួួមបញ្ចូូ�លនូូវសាាងសង់់
ព្រះ�ះវិិហាារ និិងអាាសនាា និិងប្រើ�ើ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�រាាស្រ្ត�តអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ព្រ�មទាំំ�ង
ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�។ តាាមរយៈៈកាារដឹឹកនាំំ�រាាស្រ្ត�តអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ទ្រ�ង់់
បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ចេ�ញពីីមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�
នេះ�ះ ទ្រ�ង់់បាានពង្រី�ីកកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្រៅ��ៅស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដែ�លនេះ�ះចង់់និិយាាយ
ថាា ទ្រ�ង់់បាានពង្រី�ីកកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅក្រៅ��ៅចាាប់់ពីីស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
កូូនចៅ�ៅជំំនាាន់់ក្រោ��ោយបាានដឹឹងថាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ថាាជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ន្តិិ�ចម្ដដងៗ និិងដឹឹងថាាគឺឺ
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នេះ�ះហើ�ើយដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយគឺឺព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តគ្រ�ប់់សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់
មក។ ទ្រ�ង់់បាានពង្រី�ីកកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈរាាស្រ្ត�តអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទៅ�ៅដល់់រាាស្រ្ត�ត
ដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ដែ�នដីីស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គឺឺជាាកន្លែ�ែងបរិិសុុទ្ធធដំំបូូងគេ�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយគឺឺដែ�នដីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានយាាងទៅ�ៅបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ នោះ�ះ�គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ នៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
បាានសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស។ កម្មមសិិទ្ធិិ� និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះទ័័យក្ដួួ�លអាាណិិត កាារអត់់ទ្រាំ�ំ� កាារអត់់ធ្មមត់់ កាារបន្ទាា�បខ្លួួ�ន កាារយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់
និិងកាារអត់់ឱន ហើ�ើយកិិច្ចចកាារយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នដែ�លទ្រ�ង់់បាានបំពេំ �ញ គឺឺដើ�ើម្បីី�តែ�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍
ដល់់កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាានិិស្ស័័�យមួួយដែ�ល
មាានចិិត្តតក្ដួួ�លអាាណិិត និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះហឫទ័័យ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្ដួួ�លអាាណិិត និិងគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់នេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�បោះ�ះ�ភ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង
ជំំនួួសមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សសដូូចជាាអង្គគទ្រ�ង់់
ដែ�រ គឺឺស្រ�ឡាាញ់់ខ្លាំំ��ង រហូូតដល់់ទ្រ�ង់់បាានលះះបង់់អង្គគទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ក្នុុ�ងអំំឡុុង
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ នេះ�ះគឺឺចង់់បាានន័័យ
ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មួួយអង្គគដែ�លបាានសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់គឺឺជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមាានព្រះ�ះហឫទ័័យក្ដួួ�លអាាណិិត និិងគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គង់់នៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សស។

សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់

ព្រះ�ះហឫទ័័យក្ដួួ�លអាាណិិត

របស់់ទ្រ�ង់់ និិងសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់ បាានមកជាាមួួយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ទាំំ�ងអស់់។
មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារទទួួលយកព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់ទ្រ�ង់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចទទួួលបាានសន្ដិិ�ភាាព និិងអំំណរ ដើ�ើម្បីី�ទួួលបាានព្រះ�ះពររបស់់
ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះគុុណដ៏៏ធំំធេ�ង និិងច្រើ�ើ�នឥតគណនាារបស់់ទ្រ�ង់់ និិងសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់
បាាន។ តាាមរយៈៈកាារជាាប់់ឆ្កាា�ងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ អស់់អ្ននកដែ�លបាានដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ទទួួល
បាាននូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ហើ�ើយបាាបរបស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសឲ្យយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុង
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺជាាព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អាាចនិិយាាយ
ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា កិិច្ចចកាារនៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជាាគោ�ោលកាារណ៍៍
នៅ�ៅក្រោ��ោមព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវ
គេ�ហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�លើ�ើស
ពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់់ទៅ�ៅដោ�ោយកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង។
នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់។ ហេ�តុុនេះ�ះ ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�គឺឺជាាព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គឺឺបាានតំណា
ំ ាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺ ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� ដែ�លប្រើ�ើ�
ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស និិងទទួួលបាានមនុុស្សស
ហើ�ើយចុុងក្រោ��ោយ នាំំ�យុុគសម័យ
័ នោះ�ះ�ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់។
់ នៅ�ៅគ្រ�ប់់ដំណា
ំ ាក់់កាាលទាំំ�ងអស់់
470

និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

នៅ�ៅគ្រ�ប់់ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាភស្ដុុ�តាាង។
កាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ កាារដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ គឺឺដូូចជាាកាារដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតរបស់់កូូនម្នាា�ក់់ដែ�រ។ មនុុស្សសជាាតិិ
កាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ គឺឺជាាកូូនដែ�លទើ�ើបកើ�ើតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ពួួកគេ� គឺឺជាាពួួក
សាាសន៍៍អ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
។ ពួួកគេ�គ្មាា�នកាារយល់់ដឹង
ឹ ថាាតើ�ើត្រូ�ូវគោ�ោរពព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬថាាតើ�ើត្រូ�ូវ
រស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះដោ�ោយរបៀ�ៀបណាានោះ�ះ�ទេ�។ នេះ�ះចង់់មាានន័យ
័ ថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាាន
បង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិមក ពោ�ោលគឺឺទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តអ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មិិនបាាន
ប្រ�ទាានសមត្ថថភាាពដល់់ពួួកគេ�ឲ្យយយល់់ថាាតើ�ើត្រូ�ូវគោ�ោរពព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ឬដើ�ើរតាាមក្រឹ�ឹត្យយ
វិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាានោះ�ះ�ទេ�។ បើ�ើគ្មាា�នកាារ
ណែ�នាំំ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទេ� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ អាាចដឹឹងរឿ�ឿងនេះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
បាានទេ� ដ្បិិ�តកាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ មនុុស្សសមិិនមាានសមត្ថថភាាពបែ�បនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សស
គ្រា�ាន់់តែ�ដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែថាាតើ�ើត្រូ�ូវគោ�ោរពទ្រ�ង់់ដោ�ោយរបៀ�ៀប
ណាានោះ�ះ� ថាាកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបែ�បណាាជាាកាារគោ�ោរពទ្រ�ង់់នោះ�ះ� ថាាចិិត្តតបែ�បណាាដែ�លមនុុស្សស
ម្នាា�ក់់រាាប់់ថាាគោ�ោរពទ្រ�ង់់ ឬអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវលះះបង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគោ�ោរពទ្រ�ង់់នោះ�ះ� គឺឺមនុុស្សសគ្មាា�ន
ដឹឹងអ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ មនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�ដឹឹងថាា ត្រូ�ូវអរសប្បាាយនឹឹងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�តមកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើជីីវិិតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីបែ�បណាាដែ�ល
មាានតម្លៃ�ៃសម្រា�ាប់់សត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ� គឺឺមនុុស្សសគ្មាា�នដឹឹងអ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។
បើ�ើគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ណែ�នាំំ�ពួួកគេ�ទេ� បើ�ើគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដឹក
ឹ នាំំ�ផ្លូូ�វពួួកគេ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទេ�
មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងមិិនអាាចដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឲ្យយសមនឹឹងភាាពមនុុស្សសឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
គ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងចាាប់់ជាាចំំណាាប់់ខ្មាំំ��ង ដោ�ោយលាាក់់លៀ�ៀមតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះ
យេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិមក ពោ�ោលគឺឺទ្រ�ង់បាានបង្កើ�ើ
់
តដូ
� ន
ូ តាារបស់់មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺ
អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មិិនបាានប្រ�ទាានប្រា�ាជ្ញាា� និិងភាាពឈ្លៀ�ៀ�សវៃៃដល់់ពួួកគេ�បន្ថែ�ែម
ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ថ្វីី�បីីពួួកគេ�បាានរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះរួួចហើ�ើយក៏៏ពិិតមែ�ន ប៉ុុ�ន្ដែ�ែពួួកគេ�
មិិនបាានយល់់ដឹឹងអ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ក្នុុ�ង
471

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិ គឺឺបាានបញ្ចចប់់ត្រឹ�ឹមពាាក់់កណ្ដាា�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីទីី
បញ្ចចប់់នៅ�ៅឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់តែ�បាានសូ
់
នរូ
ូ ប
ូ មនុុស្សសចេ�ញពីីដីឥ
ី ដ្ឋឋ និិងបាានប្រ�ទាានខ្យយល់់
ដង្ហើ�ើ�មជីីវិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មិិនបាានប្រ�ទាានចេ�តនាាគោ�ោរពព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់នោះ�ះ�ទេ�។
កាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ មនុុស្សសគ្មាា�នគំំនិិតគោ�ោរពទ្រ�ង់់ ឬកោ�ោតខ្លាា�ចទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សស
ដឹឹងត្រឹ�ឹមថាាត្រូ�ូវស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�គ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងជាា
មូូលដ្ឋាា�នសម្រា�ាប់់ជីីវិិតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី

និិងច្បាាប់់ធម្មមតាានៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។

ហេ�តុុដូច្នេះ�
ូ ះ�ហើ�ើយ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសប្រុ�ុស និិងមនុុស្សសស្រី�ី និិង
បាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងពេ�លប្រាំ�ំ�ពីីរថ្ងៃ�ៃក្ដីី� ក៏៏ពុំំ�មាានន័័យថាា ទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�
កាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសដែ�រ ដ្បិិ�តមនុុស្សសមាានតែ�សំំបក និិងខ្វះះ�ខាាតភាាពពិិតនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ជាា
មនុុស្សស។ មនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�ដឹឹងថាា គឺឺព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នេះ�ះហើ�ើយដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិ
មក ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�មិិនដឹឹងថាាតើ�ើត្រូ�ូវគោ�ោរពតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ឬក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាានោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយក្រោ��ោយពីីមនុុស្សសជាាតិិមាានជីីវិិត កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីទីីបញ្ចចប់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិដោ�ោយ
ពេ�ញលេ�ញដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�មកចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចរស់់នៅ�ៅរួួមគ្នាា�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
និិងគោ�ោរពទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�ជីីវិិតជាាមនុុស្សស
ធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីតាាមរយៈៈកាារណែ�នាំំ�របស់់ទ្រ�ង់់។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ�ទើ�ើបកិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ឡើើ� �ង
ើ ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ក្រោ��ោមព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�អាាចបញ្ចចប់់ទៅ�ៅបាាន
ទាំំ�ងស្រុ�ុង ពោ�ោលគឺឺមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�ត
ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះបាានបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ បន្ទាា�ប់់ពីីបាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិ
មក ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតមនុុស្សសជាាតិិនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នពាាន់់ឆ្នាំំ��
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិអាាចគោ�ោរពតាាមបញ្ញញត្តិិ� និិងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់
សកម្មមភាាពទាំំ�ងអស់់នៃ�ជីីវិត
ិ ជាាមនុុស្សសធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ មាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ�ដែ�ល
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ក្រោ��ោយពេ�លបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិមក និិងបាានបន្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះរហូូតដល់់សម័័យយ៉ាា�កុុប
472

និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ បាានធ្វើ�ើ� ឲ្យយកូូ នប្រុ�ុ សទាំំ� ងដប់់ ពីី រ នាាក់់ រ បស់់ យ៉ាា�កុុ បក្លាា� យទៅ�ៅជាា
កុុលសម្ព័័�ន្ធធទាំំ�ងដប់់ពីីររបស់់អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ ចាាប់់ពីីនោះ�ះ�មក រាាស្រ្ត�តអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទាំំ�ងអស់់
សុុទ្ធធតែ�ក្លាា�យជាាពូូជមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវទ្រ�ង់់ដឹឹកនាំំ�ជាាផ្លូូ�វកាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយស្រុ�ុក
អ៊ីី� ស្រា�ាអែ�លបាានក្លាា� យជាាទីី តាំំ� ជាាក់់ លាាក់់ មួួ យ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដែ�លទ្រ�ង់់ បាានបំំ ពេ�ញ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះក្លាា�យជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដំំបូូង
គេ�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបំពេំ �ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ជា
់ ាផ្លូូ�វកាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹង
ឹ ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យ
ដែ�នដីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទាំំ�ងមូូលក្លាា�យជាាប្រ�ភពដើ�ើមសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយប្រើ�ើ�
ពួួកគេ�ជាាចំំណុុចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៃ�កិិច្ចចកាារកាាន់់តែ�ធំំ

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លកើ�ើត

ចេ�ញពីីទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នឹឹងដឹឹងថាាតើ�ើត្រូ�ូវគោ�ោរព និិងត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយទង្វើ�ើ�របស់់ពួួកសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល បាានក្លាា�យជាាឧទាាហរណ៍៍
សម្រា�ាប់់ឲ្យយរាាស្រ្ត�តនៃ�ជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�យកគំំរូូតាាមបាាន

ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លបាាន

សម្ដែ�ែងឡើ�ើងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរាាស្រ្ត�តអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល បាានក្លាា�យជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លត្រូ�ូវរាាស្រ្ត�ត
នៃ�ជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�ស្ដាា�ប់់តាាម។ ដ្បិិ�តពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដំំបូូងគេ� ដែ�លត្រូ�ូវទទួួល
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងបញ្ញញត្តិិ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏ជាាមនុុស្សសដំំបូូងគេ�ដែ�លដឹឹង
ថាាត្រូ�ូវគោ�ោរពផ្លូូ�វ របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា។ ពួួកគេ�គឺឺជាាដូូនតាារបស់់ពូូជ
មនុុស្សស ដែ�លបាានដឹឹងពីីផ្លូូ�វរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ក៏៏ជាាតំំណាាងរបស់់ពូូជមនុុស្សសរើើ�សតាំំ�ង
ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ បាានចូូលមកដល់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�លែ�ងដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសដោ�ោយបែ�បនេះ�ះទៀ�ៀតហើ�ើយ។ មនុុស្សសមាានអំំពើ�ើបាាប
ហើ�ើយបាានលះះបង់់ខ្លួួ�នគេ�ក្នុុ�ងអំំពើ�ើបាាប ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្រោ��ោចស្រ�ង់់
មនុុស្សសឲ្យយរួួចពីីអំំពើ�ើបាាប។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ទ្រ�ង់់បាានស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សមនុុស្សសរហូូតដល់់
មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានរំំដោះ�ះ�ពីីអំំពើ�ើបាាបទាំំ�ងស្រុ�ុង។ នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ មនុុស្សសបាានលេ�ច
ចូូលក្នុុង
� ភាាពគ្មាា�នសីលធម៌
ី
យ៉ា
៌ ា�ងខ្លាំំ��ង ដែ�លកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ អាាចអនុុវត្តត
បាានតាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ�ទើ�ើប
កិិច្ចចកាារនេះ�ះអាាចសម្រេ�េចជោ�ោគជ័័យបាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ជាាច្រើ�ើ�ន។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
និិងរូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខុុសៗគ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ញែ�កយុុគសម័័យមួួយចេ�ញពីីយុុគសម័័យ
មួួយទៀ�ៀត និិងធ្វើ�ើ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រវាាក្នុុ�ងយុុគសម័័យទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�។ ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាារទ្រ�ង់់ តំំណាាងឲ្យយយុុគសម័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់យុុគសម័័យទាំំ�ងអស់់។ ឧបមាាថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់
យុុគសម័័យនេះ�ះ គឺឺតែ�ងតែ�ដូូចគ្នាា� ហើ�ើយទ្រ�ង់់គឺឺតែ�ងតែ�ត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះនាាមដូូចគ្នាា�
តើ�ើមនុុស្សសអាាចនឹឹងស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅថាាព្រះ�ះ
យេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅថាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នោះ�ះ� នរណាាក៏៏ដោ�ោយ
ដែ�លត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅដោ�ោយឈ្មោះ�ះ��ទីីទៃ�ពីនេះ�ះ
ី
មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ។ ឬបើ�ើពុំំ�ដូូច្នោះ�ះ��
ទេ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អា
់ ាចត្រឹ�ឹមជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ហើ�ើយក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ទ្រ�ង់់មិន
ិ
អាាចមិិនត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅ

ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមដទៃ�ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ព្រះ�ះ

យេ�ហូូវ៉ាា� គឺឺមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ក៏៏មិិនមែ�នជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ មនុុស្សសជឿ�ឿថាា វាាពិិតប្រា�ាកដហើ�ើយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះ
ចេ�ស្តាា�នោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺគង់់នៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សស។ កាារគិិត
បែ�បនេះ�ះ គឺឺស្រ�បទៅ�ៅតាាមគោ�ោលលទ្ធិិ� និិងបាានកំំណត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតជាាក់់លាាក់់
មួួយ។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅគ្រ�ប់់ដំណា
ំ ាក់់កាាលទាំំ�ងអស់់ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បំ
់ ពេំ �ញ ព្រះ�ះនាាម
ដែ�លគេ�ហៅ�ៅទ្រ�ង់់ និិងរូូបអង្គគដែ�លទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ� កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បំំពេ�ញនៅ�ៅគ្រ�ប់់ដំំណាាក់់
កាាលតាំំ�ងពីីដើ�ម
ើ រហូូតដល់បច្ចុុ
់ ប្បបន្នន
�
គឺឺចំណុ
ំ ចទាំំ�
ុ
ងអស់់នេះ�ះមិនអ
ិ នុុវត្តតតាាមបញ្ញញត្តិិ�តែ�មួយ
ួ
និិងមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមដែ�នកំំណត់់ណាាមួួយឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏
ជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�រ ហើ�ើយក៏៏ជាាព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�� និិងជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់អាាចឆ្លលងកាាត់់កាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែបន្តិិ�ចម្ដដងៗ ដោ�ោយមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទៅ�ៅតាាម
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់់។ គ្មាា�នព្រះ�ះនាាមណាាមួួយដែ�លអាាចតំំណាាងដល់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយពេ�ញ
លេ�ញបាានឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្រ�ប់់ព្រះ�ះនាាមទាំំ�ងអស់់ដែ�លគេ�ហៅ�ៅទ្រ�ង់់ សុុទ្ធតែ�
ធ អាាចតំំណាាងឲ្យយ
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

ទ្រ�ង់់បាាន ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បំំពេ�ញនៅ�ៅគ្រ�ប់់ដំំណាាក់់កាាល សុុទ្ធធតែ�តំំណាាងឲ្យយ
និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់។
់ ឧបមាាថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយមកដល់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �ល
អ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញ គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដដែ�ល ហើ�ើយបន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ទ្រ�ង់់កំពុ
ំ ង
ុ គង់់លើ�ើដុំំ�
ពពកស ហើ�ើយទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�លេ�ចមកក្នុុ�ងរូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដដែ�ល ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែង គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដដែ�ល៖ «អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�
ស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកជិិតខាាងខ្លួួ�នឲ្យយដូូចជាាខ្លួួ�នអ្ននក

អ្ននកគប្បីី�ត្រូ�ូវតមអាាហាារ

និិងអធិិស្ឋា�ន
ា

ស្រ�ឡាាញ់់ ខ្មាំំ�� ងសត្រូ�ូ វ របស់់ អ្ននក ឲ្យយដូូ ច ជាាអ្ននកអរសប្បាាយនឹឹ ង ជីី វិិត ផ្ទាា�ល់់ ខ្លួួ�ន របស់់ អ្ននក
អត់់ទ្រាំ�ំ�ជាាមួួយអ្ននកដទៃ� និិងចេះ�ះអត់់ធ្មមត់់ ហើ�ើយបន្ទាា�បខ្លួួ�ន។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ��រឿ�
ើ ឿង
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះនៅ�ៅមុុនពេ�លដែ�លអ្ននកអាាចក្លាា�យជាាសិិស្សសរបស់់ខ្ញុំំ�។ ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារ
ធ្វើ�បែ�បនេះ�ះ
�ើ
ទើ�ើបអ្ននកអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគររបស់់ខ្ញុំំ�បាាន
�
»។ តើ�ើនេះ�ះនឹឹងក្លាា�យជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�នៃ�
កិិច្ចចកាារ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណមែ�នទេ�? តើ�ើអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លនឹឹង
មិិនមែ�នជាាផ្លូូ�វនៃ�យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍បែ�បណាា
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ? តើ�ើអ្ននកនឹឹងមិិនមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា
នេះ�ះនៅ�ៅតែ�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� មែ�នទេ�? តើ�ើនេះ�ះនឹឹងមិិនមែ�នជាាកាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
ជាាន់់គ្នាា�ទេ�មែ�នទេ�? តើ�ើមនុុស្សសអាាចស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�អរសប្បាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងនេះ�ះបាានដែ�រឬទេ�?
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចបន្តតទៅ�ៅបាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
ពេ�លនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងគ្មាា�នកាារចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅមុុខឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះចេ�ស្តាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង
ហើ�ើយគ្មាា�នកិិច្ចចកាារថ្មីី�ណាាត្រូ�ូវបំំពេ�ញនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានប្រើ�ើ�ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់
ដល់់កំំណត់់របស់់វាាហើ�ើយ។ ពីីរបាាន់់ឆ្នាំំ��មុុនពេ�លនេះ�ះ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
ហើ�ើយពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយ ទ្រ�ង់់គឺនៅឺ �ៅតែ�ប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅអំំពីផ្លូូ
ី វ� នៃ�យុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិង
នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវធ្វើ��ឲ្យ
ើ យមនុុស្សសមាានកាារប្រែ�ែចិិត្តតដដែ�ល។ មនុុស្សសនឹឹងនិិយាាយថាា៖ «ឱ ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់អើ�ើយ! ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ខ្លាំំ��ងដល់់ម្ល៉េះ�ះ�� ។ ទូូលបង្គំំ�ជឿ�ឿថាាទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�
ញាាណខ្លាំំ��ងណាាស់់ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់ជ្រា�ាបត្រឹ�
់
ម
ឹ កាារអត់់ទ្រាំ�ំ� និិងខ្វវល់់ខ្វាា�យត្រឹ�ឹមតែ�កាារអត់់ធ្មមត់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់តែ�ជ្រា�ាប
់
ថាាត្រូ�ូវស្រ�ឡាាញ់់សត្រូ�វូ របស់់ទ្រ�ង់ដោ់ �ោយបែ�បណាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិនជ្រា�ាបពី
ិ
អ្វី
ី �ផ្សេ�េ
ី ងទៀ�ៀតឡើ�យ
ើ »។ នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិត
ិ របស់់មនុុស្សស ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ
មាានលក្ខខណៈៈដូូចកាាលនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រ�គុុណជាារៀ�ៀងរហូូត ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹង
តែ�ងតែ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ គួ
ឺ រួ ឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ និិងមាានព្រះ�ះហឫទ័័យក្ដួួ�លអាាណិិត។ តើ�ើ
អ្ននកគិិតថាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងតែ�ងតែ�ច្រំ�ំដែ�លជាានិិច្ចចមែ�នទេ�? ដូូច្នេះ��ះ ហើ�ើយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ មិិនត្រូ�វូ គេ�ឆ្កាា�ងឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្រ�ប់់កាារ
ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឃើ�ើញ និិងប៉ះះ�ពាាល់់ នឹឹងមិិនដូូចជាាអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននក
រាាល់់គ្នាា�បាានស្រ�មៃ� ឬបាានស្ដាា�ប់់ឮគេ�និិយាាយនោះ�ះ�ទេ�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបាាន
ិ
ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ពួួកផាារីស៊ីី�ឡើ
ី �ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏មិ
៏ នបាាន
ិ
ឲ្យយពិិភពលោ�ោកដឹឹងដែ�រ ហើ�ើយអស់់អ្ននក
ដែ�លស្គាា�ល់ទ្រ�ង់
់
់ គឺឺជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់នេះ�ះហើ�ើយ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់នឹង
ឹ មិិនត្រូ�វូ គេ�
ឆ្កាា�ងជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានបង្រៀ��ៀន
ដោ�ោយបើ�ើកចំំហនៅ�ៅទូូទាំំ�ងដែ�នដីីទាំំ�ងមូូល ដើ�ើម្បីីជា
� ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារផ្សាាយដំំណឹង
ឹ
ល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់បាានពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងពួួកផាារីីស៊ីី�ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
ជាាប់់ឆ្កា�ា ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាានពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងពួួកផាារីីស៊ីី� និិងអ្ននកកាាន់់អំំណាាចដែ�ល
មិិនបាានស្គា�ល់
ា ទ្រ�ង់
់
ទេ�
់ តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចត្រូ�ូវបាានគេ�ថ្កោ�ោ�លទោ�ោស ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ត្រូ�ូវគេ�ក្បបត់់
និិងបោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ភ្ជា�ប់
ា ់ទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើតទៅ�ៅ? ដូូច្នេះ��ះ ហើ�ើយ ទ្រ�ង់់បាាន
ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ពួួកផាារីស៊ីី�
ី ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កា�ា ងនេះ�ះ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
ទ្រ�ង់់បំពេំ �ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ដោ់ �ោយសម្ងាា�ត់់ ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាាងពីីសេ�ចក្ដីី�ល្បួួង
� ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសចំំនួនពី
ួ រី ដងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កិិច្ចចកាារ និិងសាារៈ�សំំខាាន់់គឺខុ
ឺ សគ្នាា�
ុ
ហើ�ើយកាាលអាាកាាសក៏៏ខុុសគ្នាា�ដែ�រ ដូូច្នេះ��ះ តើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បំំពេ�ញអាាចដូូចគ្នាា�ទាំំ�ង
ស្រុ�ុងបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
តើ�ើព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លថាា «ព្រះ�ះអង្គគគង់់ជាាមួួយនឹឹងយើ�ើងខ្ញុំំ��» តំំណាាង
ឲ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងមែ�នទេ�? តើ�ើវាាអាាចបង្ហាា�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសនិិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចត្រឹ�ឹមហៅ�ៅថាាព្រះ�ះ
យេ�ស៊ូូ�វ និិងមិិនមាានព្រះ�ះនាាមអ្វីី�ផ្សេ�េង ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យ
476

និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

របស់់ទ្រ�ង់បាាន
់
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាកាារប្រ�មាាថដ៏៏ធ្ងន់
ង ធ្ង
់ រង ខ្លាំំ��ងណាាស់់! តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿ
ថាា ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គឺឺព្រះ�ះអង្គគគង់់ជាាមួួយនឹឹងយើ�ើងខ្ញុំំ�� តែ�មួួយមុុខនេះ�ះអាាចតំំណាាងឲ្យយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងបាានដែ�រឬទេ�? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះនាាម
ជាាច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងចំំណោ�ោមព្រះ�ះនាាមទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គ្មាា�នព្រះ�ះនាាមណាាមួួយដែ�លអាាចគេ�ច
ផុុតពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ គ្មាា�នព្រះ�ះនាាមណាាមួួយ អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយ
ពេ�ញលេ�ញនោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានព្រះ�ះនាាមជាាច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះនាាម
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនអាាចសម្ដែ�ែងចេ�ញពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយពេ�ញលេ�ញ
ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសម្បូូ�របែ�បលើ�ើសពីីសមត្ថថភាាពដែ�លមនុុស្សស
អាាចស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់បាាន។ កាារប្រើ�ើ�ភាាសាារបស់់មនុុស្សសជាាតិិ មិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយបាានពេ�ញលេ�ញនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសជាាតិិគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីពាាក្យយសម្ដីី�បន្តិិ�ច
បន្តួួ�ចដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ ដែ�លពួួកគេ�ដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ដូូចជាាពាាក្យយថាា៖ មហិិមាា កិិត្តិិ�យស អស្ចាា�រ្យយ មិិនអាាចយល់់បាាន ឧត្តុុ�ង្គគឧត្តតម
បរិិសុុទ្ធធ សុុចរិិត ឈ្លាា�សវៃៃ និិងពាាក្យយដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ មាានពាាក្យយជាាច្រើ�ើ�នខ្លាំំ��ងណាាស់់!
ពាាក្យយបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចនេះ�ះ មិិនអាាចរៀ�ៀបរាាប់់សូូម្បីី�តែ�និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមនុុស្សស
បាានដឹឹងដ៏៏តិចតួ
ិ ចក្ដីី�
ួ ។ ពេ�លកន្លលងមក អ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតបាានបន្ថែ�ែមពាាក្យយពេ�ចន៍៍ដែ�លពួួកគេ�
បាានគិិតថាា អាាចរៀ�ៀបរាាប់់បាានកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរអំំពីភា
ី ាពឆេះ�ះឆួួលដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់
ពួួកគេ�ដូូចជាាពាាក្យយដែ�លថាា៖ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មហិិមាាខ្លាំំ��ងណាាស់់! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បរិិសុុទ្ធធ
ខ្លាំំ��ងណាាស់់! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់! សព្វវថ្ងៃ�ៃ កាារនិិយាាយរបស់់
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះបាានដល់់កម្រិ�ិតកំំពូូលហើ�ើយ

ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចសម្ដែ�ែង

ពីីខ្លួួ�នអ្ននកឲ្យយបាានច្បាាស់់នៅ�ៅឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ សម្រា�ាប់់មនុុស្សស ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាាន
ព្រះ�ះនាាមជាាច្រើ�ើ�ន ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នមាានតែ�ព្រះ�ះនាាមមួួយទេ� នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសភាាវៈ�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសម្បូូ�របែ�បខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយភាាសាារបស់់មនុុស្សស គឺឺមិិនទាាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់
នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ ពាាក្យយមួួយម៉ាា�ត់់ ឬព្រះ�ះនាាមមួួយពុំំ�អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង
បាានទេ� ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកគិិតថាាព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់់អាាចមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលដែ�រទេ�? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មហិិមាា និិងបរិិសុុទ្ធធខ្លាំំ��ងណាាស់់ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកនឹឹងមិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយទ្រ�ង់់ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រព្រះ�ះនាាម
របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�ទេ�ឬ? ហេ�តុុនេះ�ះ នៅ�ៅគ្រ�ប់់យុុគសម័័យដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បំំពេ�ញនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ គឺឺទ្រ�ង់ប្រើ់ �ើ�ព្រះ�ះនាាមមួួយ ដែ�លស័័ក្តិិ�សម
នឹឹងយុុគសម័័យនោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ធ្វើ�ើ�។ ទ្រ�ង់់
ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះនាាមនេះ�ះ ជាាព្រះ�ះនាាមមួួយដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់បណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នន ដើ�ើម្បីី�
តំំណាាងឲ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនោះ�ះ�។ នេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
ប្រើ�ើ�ភាាសាាមនុុស្សសជាាតិិដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីនិិស្ស័័�យផ្ទាា�ល់់របស់់ទ្រ�ង់់។

បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា

ដូូច្នេះ�ះ�ក្ដីី� មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លធ្លាា�ប់់មាានបទពិិសោ�ោធខាាងវិិញ្ញាា�ណ និិងធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅតែ�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះនាាមមួួយនេះ�ះមិិនអាាចតំំណាាង
ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងទេ�។ វរហើ�ើយ! រឿ�ឿងនេះ�ះមិិនអាាចជួួយបាានទេ� ដូូច្នេះ�ះ�
មនុុស្សសលែ�ងហៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់់តទៅ�ៅទៀ�ៀតហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែហៅ�ៅ
ទ្រ�ង់់ត្រឹ�ឹមថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស ហាាក់់ដូូចជាាពោ�ោរពេ�ញ
ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏មាានជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារជំំទាាស់់ដែ�រ ដ្បិិ�តមនុុស្សសពុំំ�
បាានដឹឹងថាាតើ�ើត្រូ�ូវពន្យយល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាានោះ�ះ�ទេ�។ លក្ខខណៈៈរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សម្បូូ� រ បែ�បខ្លាំំ��ងរហូូ តដល់់ គ្មាា�នវិិ ធីី ណាាដែ�លអាាចរៀ�ៀបរាាប់់ បាានឡើ�ើ យ ។
គ្មាា�នព្រះ�ះនាាមណាាមួួយដែ�លអាាចសង្ខេ�េបពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ហើ�ើយគ្មាា�នព្រះ�ះនាាមណាាមួួយដែ�លអាាចរៀ�ៀបរាាប់់ពីីគ្រ�ប់់កម្មមសិិទ្ធិិ� និិងលក្ខខណៈៈរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់សួួរខ្ញុំំ��ថាា៖ «តើ�ើទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះនាាមអ្វីី�
ឲ្យយប្រា�ាកដ?» ខ្ញុំំ��នឹឹងនិិយាាយប្រា�ាប់់ពួួកគេ�ថាា៖ «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់!» តើ�ើ
នេះ�ះមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះនាាមដ៏៏ល្អអបំំផុុតសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារ
បង្ហាា�ញពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? រឿ�ឿងគឺឺបែ�បនេះ�ះហើ�ើយ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ខំំប្រឹ�ឹងស្វែ�ែងរកព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងនេះ�ះ? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�អ្ននកត្រូ�ូវ
ប្រើ�ើ�ខួរួ ក្បាាលរបស់់អ្ននក ដោ�ោយគ្មាា�នបាានហូបចុ
ូ ក
ុ និិងដេ�កពួួន ដើ�ើម្បីី�តែ�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
ព្រះ�ះនាាមមួួយបែ�បនេះ�ះ? ថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�នឹឹងចូូលមកដល់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លែ�ងត្រូ�ូវ
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

បាានគេ�ហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ឬព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��តទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅ
ត្រឹ�ឹមថាា ព្រះ�ះអាាទិិករ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គ្រ�ប់់ព្រះ�ះនាាមទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់បាានដាាក់់នៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី នឹឹងត្រូ�ូវចូូលដល់ទី
់ បញ្ចចប់
ី
់ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីីនឹង
ឹ ត្រូ�ូវចូូលដល់ទី
់ ី
បញ្ចចប់់ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់លែ់ �ងមាានទៀ�ៀត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ទាំំ�ងអស់់មកនៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាចត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់ព្រះ�ះអាាទិិករ តើ�ើចាំំ�បាាច់់អ្វីដែី� �លទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ កាារ
ព្រះ�ះនាាម សមស្រ�បតែ�មិិនពេ�ញលេ�ញបែ�បនេះ�ះធ្វើ�ើ�អ្វីី�? តើ�ើអ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�បន្តតស្វែ�ែងរក
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះទៀ�ៀតដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ហ៊ាា�ននិិយាាយថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� តែ�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទៀ�ៀតមែ�នទេ�? តើ�ើ
អ្ននកនៅ�ៅតែ�ហ៊ាា�ននិិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចត្រូ�ូវហៅ�ៅត្រឹ�ឹម ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ តែ�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
មែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននកអាាចទូូលរែែកបាាបនៃ�កាារប្រ�មាាថចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�? អ្ននក
គប្បីី�ដឹឹងថាា កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្មាា�នព្រះ�ះនាាមអ្វីី�ទេ�។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�មាាន
ព្រះ�ះនាាមមួួយ ឬពីីរ ឬច្រើ�ើ�ន ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់មាានកិិច្ចចកាារត្រូ�ូវបំំពេ�ញ និិងត្រូ�ូវគ្រ�ប់់គ្រ�ង
មនុុស្សសជាាតិិប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មិិនថាាគេ�ហៅ�ៅព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់បែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� តើ�ើទ្រ�ង់់មិិនជ្រើ�ើ�ស
យកព្រះ�ះនាាមនោះ�ះ� ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទេ�មែ�នទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវកាារឲ្យយអ្ននកដែ�លជាាសត្តត
និិករមួួយ ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមកនោះ�ះ� រៀ�ៀបរាាប់់អំំពីីព្រះ�ះនាាមនោះ�ះ�ដែ�រឬទេ�? ព្រះ�ះនាាម
ដែ�លគេ�ហៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះនាាមមួួយដែ�លស្រ�បនឹឹងអ្វីីដែ� �លមនុុស្សសអាាចយល់់ដឹង
ឹ
បាាន ស្រ�បតាាមភាាសាារបស់់មនុុស្សសជាាតិិ ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះនាាមនេះ�ះ គឺឺមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះនាាមដែ�ល
មនុុស្សសអាាចសង្ខេ�េបរួួមបាានទេ�។ អ្ននកអាាចនិិយាាយបាានត្រឹ�ឹមថាា មាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅ
លើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌៌ ថាាទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ គេ�ហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ថាាទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
ដែ�លមាានព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ខ្លាំំ��ងពូូកែ� ដែ�លមាានព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណអស្ចាា�រ្យយ ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ អស្ចាា�រ្យយ
និិងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង និិងមាានព្រះ�ះចេ�ស្តាា�អស្ចាា�រ្យយ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្ននកមិិនអាាច
និិយាាយអ្វីី�បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកទាំំ�ងគ្នាា�អាាចដឹឹងបាាន តែ�បន្ដិិ�ចបន្ដួួ�ចនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
រឿ�ឿងគឺឺបែ�បនេះ�ះហើ�ើយ តើ�ើព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
មែ�នទេ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយមកដល់់ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាអ្ននកដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅបន្តតបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្ដីី� ក៏៏ព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�រ ដ្បិិ�តវាាគឺឺជាា
យុុគសម័័យមួួយខុុសគ្នាា�។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអស្ចាា�រ្យយបំំផុុតនៅ�ៅទូូទាំំ�ងសាាកលលោ�ោក

និិងនៅ�ៅពិិភពខាាងលើ�ើ

តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចពន្យយល់់ពីីព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់ ដោ�ោយប្រើ�ើ�រូូបអង្គគខាាងសាាច់់ឈាាមបាានដែ�រឬទេ�?
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកសាាច់់ឈាាមមកគ្រ�ងពីីលើ�ើទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់
កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ គ្មាា�នសាារៈ�សំំខាាន់់ជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយ ចំំពោះ�ះ�រូូបអង្គគ
ខាាងឯសាាច់់ឈាាមនេះ�ះទេ� វាាគ្មាា�នទំំនាាក់់ទំំនងអ្វីី� ក្នុុ�ងកាារឆ្លលងកាាត់់យុុគសម័័យឡើ�ើយ
ហើ�ើយវាាក៏៏គ្មាា�នអ្វីី�ត្រូ�ូវពាាក់់ព័័ន្ធធ នឹឹងនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ អនុុញ្ញាា�តឲ្យយរូូបអង្គគទ្រ�ង់់នៅ�ៅរក្សាាដូូចដើ�ើម? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមិិនព្រ�មឲ្យយ
មនុុស្សសគូូរគំំនូូររូូបអង្គគទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយរូូបអង្គគនេះ�ះអាាចផ្សាាយបន្តតទៅ�ៅកាាន់់ជំំនាាន់់ក្រោ��ោយៗ
ទៀ�ៀត? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់មិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសទទួួលស្គាា�ល់់ថាា រូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់
គឺឺជាារូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់?់ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាារូូបកាាយរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ង
ើ ជាា
រូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើវាាអាាចទេ�ដែ�លឲ្យយរូូបកាាយខាាងក្រៅ��ៅរបស់់មនុុស្សសតំំណាាង
ឲ្យយរូូបអង្គគដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�យាាងចុះះ�ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ទៅ�ៅកើ�ើតជាាមនុុស្សសណាាមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គឺឺ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់នេះ�ះហើ�ើយដែ�លយាាងចុះះ�មកកើ�ើតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារ
យកកំំណើ�ើតនេះ�ះហើ�ើយដែ�លទ្រ�ង់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ គឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លបើ�ើកសម្ដែ�ែងនៅ�ៅខាាងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយគឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនេះ�ះហើ�ើយ
ដែ�លបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ខាាងឯសាាច់់ឈាាម។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ខាាងឯ
សាាច់់ឈាាមតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ� គឺឺសម្រា�ាប់់តែ�ជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនោះ�ះ�ពុំំ�មាានន័័យថាា រូូបអង្គគខាាងឯសាាច់់ឈាាម
ជំំនួួសរូូបអង្គគពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺមិិនមែ�នជាាគោ�ោល
បំំណង ឬជាាខ្លឹឹ�មសាារសំំខាាន់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ។
ទ្រ�ង់់បាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសតែ�ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណអាាចស្វែ�ែងរកកន្លែ�ែងមួួយដើ�ើម្បីី�
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

ស្នាា�ក់់នៅ�ៅ ដែ�លសមស្រ�បនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ�� ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ខាាងឯសាាច់់ឈាាមបាានកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់
យល់់ពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ ស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងស្គាា�ល់់ពីីកាារអស្ចាា�រ្យយនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់។
់ ព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់តំ
់ ណា
ំ ាងឲ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
តំំណាាងឲ្យយអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មិន
ិ ដែ�លបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា កាារលេ�ច
មករបស់់ទ្រ�ង់់ខាាងសាាច់់ឈាាមតំំណាាងឲ្យយរូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់ឡើ់ �ើយ។ នោះ�ះ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាស
ញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទិិដ្ឋឋភាាពសំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិស្ស័័�យរបស់់
ទ្រ�ង់់ និិងភេ�ទរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�តំំណាាងឲ្យយកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនេះ�ះ។ កាារលេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់់ខាាងឯសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ មិិន
ជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ

គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់

កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
មិិនអាាចនឹឹងមាានរូូបរាាងជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទ្រ�ង់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�សគ្រួ�ួសាារ
ដែ�លសមស្រ�បមួួយ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ពីរូី បអង្គគ
ូ
របស់់ទ្រ�ង់។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើរូប
ូ រាាងខាាងក្រៅ��ៅរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានសាារៈ�សំំខាាន់់ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ជាាតំំណាាងបាាន នោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�លមាាន
ទម្រ�ង់់មុុខស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងទ្រ�ង់់ ក៏៏នឹឹងអាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ។ តើ�ើនោះ�ះ�នឹឹង
មិិនក្លាា�យជាាកំំហុុសដ៏៏ធ្ងងន់់ទេ�ឬអីី? រូូបគំំនូូររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវបាានមនុុស្សសគូូរដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសអាាចថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់បាាន។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធគ្មាា�នកាារណែ�នាំំ�អ្វីី�
ពិិសេ�សទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មនុុស្សសបាានចែ�កចាាយរូូបគំំនូូរដែ�លគេ�ស្រ�មៃ� គូូរនោះ�ះ�បន្តតគ្នាា�
រហូូតមកទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ តាាមពិិតទៅ�ៅ តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មនុុស្សសមិិនគួួរធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ គឺឺសទ្ធាា�ដ៏៏មុុតមាំំ�របស់់មនុុស្សសនេះ�ះហើ�ើយដែ�លបង្កើ�ើ�ត
ជាារូូបគំំនូូររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឲ្យយនៅ�ៅសល់់រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាា
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនអាាចទាាញជាារួួមថាារូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់បែ�បណាានៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារវិិភាាគចុុងក្រោ��ោយនោះ�ះ�ទេ�។ រូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺអាាចតំំណាាងបាានត្រឹ�ឹមនិិស្ស័័�យរបស់់
481

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សម្រា�ាប់់ទម្រ�ង់នៃ់ �ព្រះ�ះនាាសាារបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះនេ�ត្រ�
របស់់ទ្រ�ង់់ និិងព្រះ�ះកេ�សាារបស់់ទ្រ�ង់់ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺមិិនអាាចឲ្យយអ្ននករៀ�ៀបរាាប់់បាាននោះ�ះ�
ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងបាានមកដល់់យូូហាាន គាាត់់បាានឃើ�ើញរូូបអង្គគនៃ�
បុុត្រ�មនុុស្សស៖ ចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺជាាដាាវមុុខពីីរ ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ទ្រ�ង់់គឺឺដូូចជាា
អណ្ដាា�តភ្លើ�ើ�ង ព្រះ�ះសិិរសាានិិងព្រះ�ះកេ�សាារបស់់ទ្រ�ង់់ពណ៌៌សដូូចជាារោ�ោមចៀ�ៀម ព្រះ�ះបាាទាា
របស់់ទ្រ�ង់់ដូូចជាាលង្ហិិ�នខាាត់់រលោ�ោងស្រិ�ិល ហើ�ើយនៅ�ៅឱរាារបស់់ទ្រ�ង់់ មាានក្រ�វាាត់់ឈៀ�ៀង
ពណ៌៌មាាស។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពាាក្យយរបស់់គាាត់់ច្បាាស់់ៗក្ដីី� ក៏៏រូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
គាាត់់បាានរៀ�ៀបរាាប់់ មិិនមែ�នជាារូូបអង្គគនៃ�សត្តតនិិករដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមកនោះ�ះ�ដែ�រ។ អ្វីី�
ដែ�លគាាត់់បាានឃើ�ើញ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាានិិមិិត្តតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងមិិនមែ�នជាារូូបអង្គគនៃ�មនុុស្សសមក
ពីីពិិភពពិិតនោះ�ះ�ទេ�។ យូូហាានបាានឃើ�ើញនិិមិិត្តតមួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិិនបាានឃើ�ើញរូូបរាាង
ខាាងក្រៅ��ៅពិិតប្រា�ាកដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ។ រូូបអង្គគនៃ�សាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លជាារូូបអង្គគនៃ�សត្តតនិិករដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក គឺឺមិន
ិ អាាច
តំំណាាងឲ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិមក ទ្រ�ង់់បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសឲ្យយ
ដូូចជាារូូបអង្គគទ្រ�ង់់ និិងបាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសប្រុ�ុស និិងមនុុស្សសស្រី�ីមក។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
ទ្រ�ង់់បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសប្រុ�ុស និិងមនុុស្សសស្រី�ីឲ្យយដូូចរូូបអង្គគ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាលក្ខខណៈៈរូូបរបស់់មនុុស្សសស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នឹឹងរូូបអង្គគរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្ដីី� ក៏៏នេះ�ះមិិនអាាចបកស្រា�ាយថាា រូូបរាាងខាាងក្រៅ��ៅរបស់់មនុុស្សស គឺឺជាារូូបអង្គគ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ។ អ្ននកក៏៏មិិនអាាចប្រើ�ើ�ភាាសាារបស់់មនុុស្សសជាាតិិដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាាគំំរូូ
ពេ�ញលេ�ញអំំពីីរូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ណាាស់់
មហិិមាាណាាស់់ អស្ចាា�រ្យយណាាស់់ និិងមិិនអាាចយល់់បាានឡើ�ើយ!
នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងមកបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ស្ថិិ�ត
នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារណែ�នាំំ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ ទ្រ�ង់់បាានបំពេំ �ញកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់
បំំពេ�ញ និិងមិិនមែ�នទៅ�ៅតាាមយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ឬទៅ�ៅ
482

និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

តាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងមក
បំំពេ�ញនោះ�ះ� គឺឺមិិនស្រ�បទៅ�ៅតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ឬបញ្ញញត្តិិ�របស់់ព្រះ�ះយេ�
ហូូវ៉ាា�ក្ដីី� ក៏៏ប្រ�ភពរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺតែ�មួួយ និិងដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�
តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយវាាតំំណាាងឲ្យយយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។
សម្រា�ាប់់កិច្ចច
ិ កាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បំំពេ�ញ គឺឺតំណា
ំ ាងឲ្យយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយវាាតំំណាាងឲ្យយ
យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ពីីរផ្សេ�េងគ្នាា�។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានបំំពេ�ញអាាចតំំណាាងត្រឹ�ឹម
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបំំពេ�ញ តំំណាាង
ត្រឹ�ឹមយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាាន
ណែ�នាំំ�ត្រឹ�ឹមរាាស្រ្ត�តអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងរាាស្រ្ត�តអេ�ហ្ស៊ីី��ប និិងគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្រៅ��ៅ
ស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
ក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី� គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានដឹឹកនាំំ�យុុគសម័័យនោះ�ះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនិិយាាយថាា កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផ្អែ�ែកលើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ថាាទ្រ�ង់់មិិនបាានបង្កើ�ើ�តកិិច្ចចកាារថ្មីី�
ណាាមួួយ ហើ�ើយថាាគ្រ�ប់់កាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញ គឺឺស្រ�បទៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូ វ៉ាា� និិ ង សេ�ចក្ដីី�ទំំ នាា យរបស់់ អេ� សាាយ នោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ� វ នឹឹ ង មិិ នមែ�ន ជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយបែ�បនេះ�ះមែ�ន ទ្រ�ង់់នឹឹងអាាចក្លាា�យត្រឹ�ឹមជាាសាាវ័័កមួួយរូូប ឬជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើដូូចជាាអ្ននកនិិយាាយមែ�ន នោះ�ះ�
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនអាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យមួួយបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនអាាចបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតបាានដែ�រ។ ដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ត្រូ�ូវបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ជា
់ ាគោ�ោលកាារណ៍៍តាាមរយៈៈព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ មិ
ធ ន
ិ
អាាចបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារថ្មីី�បាានឡើ�ើយលើ�ើកលែ�ងតែ�តាាមរយៈៈព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ វាាជាា
រឿ�ឿងខុុសសម្រា�ាប់ម
់ នុុស្សស ដែ�លយល់់ពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ថាាបែ�បនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
483

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សសជឿ�ឿថាា កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានធ្វើ�ើ�ស្រ�បទៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�
ហូូវ៉ាា� និិងតាាមសេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយរបស់់អេ�សាាយ នោះ�ះ�តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមែ�នទេ� ឬតើ�ើទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាហោ�ោរាាម្នាា�ក់់មែ�នទេ�? តាាមទស្សសនៈៈនេះ�ះ នឹឹង
គ្មាា�នយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណទេ� ហើ�ើយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងមិិនក្លាា�យជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញ មិិនអាាចតំំណាាងឲ្យយ
យុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណបាាន និិងអាាចតំំណាាងត្រឹ�ឹមតែ�យុុគសម័យ
័ នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អាាចនឹឹងមាាននូូវយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះ
យេ�ស៊ូូ�វយាាងមកបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ ដើ�ើម្បីី�ឆ្លលងកាាត់់កិិច្ចចកាារ
ដែ�លបាានបំំពេ�ញពីីមុុននៅ�ៅស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មិិនឲ្យយ
ស្រ�បទៅ�ៅតាាមកិិច្ចចកាារ ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ឬស្រ�បតាាម
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យចាាស់់របស់់ទ្រ�ង់់ ឬស្រ�បទៅ�ៅតាាមបទបញ្ញញត្តិិ�ណាាមួួយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
គឺឺដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារថ្មីី�ដែ�លទ្រ�ង់់គប្បីី�បំំពេ�ញ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគយាាងមក
ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកយុុគសម័័យនោះ�ះ� ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ក៏៏យាាងមកដើ�ើម្បីី�នាំំ�
យុុគសម័័យនោះ�ះ�ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់ដែ�រ។ មនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគ
សម័័យមួួយ និិងបញ្ចចប់់យុគសម័
ុ
យ
័ នោះ�ះ�បាានទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� មិិនបាាននាំំ�យក
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់ ក្រោ��ោយពីីទ្រ�ង់់បាានយាាងមកទេ� នោះ�ះ�នឹឹង
ក្លាា�យជាាភស្ដុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់ថា
់ ា ទ្រ�ង់់គឺគ្រា�ាន់
ឺ
តែ�
់ ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងមិិនអាាចតំំណាាង
ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�យ
ើ ។ ច្បាាស់់ណាាស់់ថាា ដោ�ោយសាារព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានយាាងមក និិង
បាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� បាានបន្តតកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងបន្តតកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះអង្គគផ្ទាា�ល់់ ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារថ្មីី�មួួយទៀ�ៀត នោះ�ះ�បញ្ជាា�ក់់ថាា នេះ�ះគឺឺជាាយុុគសម័័យថ្មីី�
មួួយ ហើ�ើយថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញនូូវកិិច្ចចកាារ
នៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលពីីរផ្សេ�េងគ្នាា�។ ដំំណាាក់់កាាលមួួយត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ហើ�ើយ
ដំំណាាក់់កាាលមួួយត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្រៅ��ៅព្រះ�ះវិិហាារ។ ដំំណាាក់់កាាលមួួយ ត្រូ�ូវដឹឹកនាំំ�
មនុុស្សសស្រ�បទៅ�ៅតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលមួួយទៀ�ៀត ត្រូ�ូវលះះបង់់ធ្វើ�ើ�ជាា
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និិមិិត្តតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (៣)

តង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ គឺឺមាានភាាពខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។
កាារនេះ�ះបែ�ងចែ�កយុុគសម័័យថ្មីី�ចេ�ញពីីយុុគសម័័យចាាស់់ ហើ�ើយវាាត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវណាាស់់ដែ�ល
និិយាាយថាា ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងពីីរ គឺឺជាាយុុគសម័័យពីីរផ្សេ�េងគ្នាា�។ ទីីតាំំ�ងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់គឺឺខុុសគ្នាា� ខ្លឹឹ�មសាារនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ខុុសគ្នាា� ហើ�ើយគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ខុុសគ្នាា�ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះអាាចបែ�ងចែ�កជាាពីីរយុុគ
សម័័យ៖ ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី� និិងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ យុុគសម័័យសញ្ញាា�ថ្មីី� និិងយុុគ
សម័័យសញ្ញាា�ចាាស់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក ទ្រ�ង់់មិិនបាានយាាងទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារទេ�ហើ�ើយនេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ថាា

យុុគសម័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបញ្ចចប់់រួួច

ហើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានយាាងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារទេ� ដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�
ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារបាានបញ្ចចប់់រួួចហើ�ើយ និិងមិិនចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវកាារធ្វើ�ើ�វាាម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ
ហើ�ើយបើ�ើធ្វើ�ើ�ម្ដដងទៀ�ៀតនឹឹងជាាន់់គ្នាា�មិិនខាាន។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារចាាកចេ�ញពីីព្រះ�ះវិិហាារ
កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារថ្មីី� និិងកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាាគ៌ាា�ថ្មីី�នៅ�ៅក្រៅ��ៅព្រះ�ះវិិហាារទេ� ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាចនាំំ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅដល់់ចំំណុុចកំំពូូលរបស់់វាាបាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាាន
ចាាកចេ�ញពីីព្រះ�ះវិិហាារដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងត្រូ�ូវជាាប់់គាំំ�ង នៅ�ៅលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៃ�ព្រះ�ះវិិហាារដដែ�ល ហើ�ើយនឹឹងមិិនមាានកាារ
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រថ្មីី�ណាាមួួយទេ�។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងមក ទ្រ�ង់់
មិិនបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារឡើ�ើយ និិងមិិនបាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះវិិហាារទេ�។ ទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្រៅ��ៅព្រះ�ះវិិហាារ និិងបាានដឹឹកនាំំ�ពួួក
សិិស្សស ព្រ�មទាំំ�ងបាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយសេ�រីី។ កាារយាាងចាាកចេ�ញរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីីព្រះ�ះវិិហាារដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាាន
ផែ�នកាារថ្មីី�មួួយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺត្រូ�វូ បំំពេ�ញនៅ�ៅក្រៅ��ៅព្រះ�ះវិិហាារ ហើ�ើយវាាគឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
ថ្មីី�ដែ�លមិិនជាាប់់ជំំពាាក់់ នឹឹងកាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈណាាមួួយឡើ�ើយ។ នៅ�ៅ
ពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមកដល់់ ទ្រ�ង់់បាាននាំំ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ក្នុុ�ង
អំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវហៅ�ៅ
485

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមពីីរផ្សេ�េងគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយដែ�រ ដែ�លបាានសម្រេ�េច
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លបាានធ្វើ�ើ�រួួចហើ�ើយ ក៏៏បាានបន្តត។
ដោ�ោយសាារព្រះ�ះនាាមខុុសគ្នាា� ហើ�ើយខ្លឹឹ�មសាារនៃ�កិិច្ចចកាារខុុសគ្នាា� យុុគសម័យ
័ នោះ�ះ�ក៏៏ខុសគ្នាា�
ុ
ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានយាាងមក នោះ�ះ�គឺឺជាាយុុគសម័យ
័ របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ទ្រ�ង់់បាានយាាងមក នោះ�ះ�គឺឺជាាយុុគសម័័យរបស់់ព្រះ�ះ
យេ�ស៊ូូ�វ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយាាងមកម្ដដងៗ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅដោ�ោយ
ព្រះ�ះនាាមមួួយ ទ្រ�ង់់ណែ�នាំំ�យុុគសម័័យមួួយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាាគ៌ាា�ថ្មីី�មួួយ ហើ�ើយនៅ�ៅ
លើ�ើមាាគ៌ាា�ថ្មីី�នីីមួួយៗ ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះនាាមថ្មីី�មួួយ ដែ�លបង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺតែ�ងតែ�ថ្មីី�
ជាានិិច្ចច និិងមិិនដែ�លចាាស់់ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយនោះ�ះ�គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លមិិនដែ�លឈប់់
ចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅមុុខឡើ�យ
ើ ។ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តតែ�ងរំំកិលទៅ
ិ �ៅមុុខ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក៏៏តែ�ងផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចចដែ�រ។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��
ឈាានចូូលដល់់ទីីបញ្ចចប់់បាាន វាាត្រូ�ូវតែ�បន្តតចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចច។ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារថ្មីី�ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយជាារៀ�ៀងរាាល់់ឆ្នាំំ�� ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញនូូវកិិច្ចចកាារថ្មីី�ជាានិិច្ចច។
ទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ តែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� មាាគ៌ាា�ថ្មីី�ៗ ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� សម័័យកាាលថ្មីី�ៗ ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� កិិច្ចចកាារថ្មីី� និិងកាាន់់តែ�
អស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ�ដែ�រ ត្រូ�ូវនាំំ�ព្រះ�ះនាាមថ្មីី� និិងកិិច្ចចកាារថ្មីី�មកជាាមួួយ។ ពីីពេ�ល
មួួយទៅ�ៅពេ�លមួួយ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារថ្មីី� ហើ�ើយ
មិិនដែ�លនៅ�ៅជាាប់់នឹឹងវិិធីីសាាស្ដ្រ�រចាាស់់ ឬច្បាាប់់ចាាស់់ឡើ�ើយ។ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏
មិិនដែ�លឈប់់ដែ�រ គឺឺឆ្លលងកាាត់់ពីពេី �លមួួយទៅ�ៅពេ�លមួួយឥតដាាច់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
និិយាាយថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ មិ
ធ នប្រែ
ិ �ែប្រួ�ួល តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
សុំំ�ពួួកសង្ឃឃឲ្យយបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វវិិញ បែ�រជាាមិិនបាានយាាង
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារនៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងមក បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសបាាននិិយាាយថាា
ទ្រ�ង់់គឺឺជាាសង្ឃឃមាានឋាានៈៈខ្ពពស់់ជាាងគេ� ហើ�ើយថាាទ្រ�ង់់ចេ�ញមកពីីដំំណាាក់់របស់់ដាាវីីដ
ហើ�ើយក៏៏ជាាសង្ឃឃខ្ពពស់់ជាាងគេ� និិងជាាក្សសត្រ�ដ៏៏ធំំជាាងគេ�? ហើ�ើយតើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានទ្រ�ង់់មិិន
ថ្វាា�យយញ្ញញបូូជាា? កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ឬកាារមិិនចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ តើ�ើកាារ
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ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទេ�ឬអីី? ដូូចដែ�ល
មនុុស្សសនឹឹកស្រ�មៃ� ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នឹឹងយាាងមកម្ដដងទៀ�ៀតនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយ
នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវហៅ�ៅថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងនៅ�ៅតែ�យាាងមកលើ�ើដុំំ�ពពកស ដោ�ោយយាាងចុះះ�មក
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាារូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ៖ តើ�ើនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដដែ�លៗ
របស់់ទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធអាាចនៅ�ៅជាាប់់នឹឹងរឿ�ឿងចាាស់់បាានទេ�? អ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសជឿ�ឿ គឺឺជាាសញ្ញាា�ណ ហើ�ើយអ្វីី�ៗដែ�លមនុុស្សសយល់់ គឺឺស្រ�បទៅ�ៅតាាមន័័យត្រ�ង់់
ហើ�ើយក៏៏ស្រ�បទៅ�ៅតាាមកាារស្រ�មៃ�របស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។ អ្វីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ� មិិនស្រ�បគ្នាា�ជាាមួួយនឹឹង
គោ�ោលកាារណ៍៍ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនស្រ�បទៅ�ៅតាាម
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយ
បែ�បនេះ�ះទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� និិងល្ងីី�ល្ងើ�ើ�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺ
មិិនធម្មមតាាដូូចជាាអ្ននកនឹឹកស្រ�មៃ�ឡើ�ើយ។ ផ្អែ�ែកតាាមគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមនុុស្សសនឹឹកស្រ�មៃ�
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងយាាងមកនៅ�ៅលើ�ើដុំំ�ពពក និិងយាាងចុះះ�មកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកអ្ននករាាល់់គ្នាា�។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ឃើ�ើញទ្រ�ង់់គង់នៅ់ �ៅលើ�ើដុំំ�ពពក ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹង
ឹ មាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏នឹឹងឃើ�ើញស្នាា�មដែ�កគោ�ោលនៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះហស្ដដ
របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនឹឹងស្គាា�ល់ទ្រ�ង់
់
ថា
់ ាជាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ។ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹង
ឹ សង្គ្រោះ��ះ��អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយនិិងធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ទ្រ�ង់់នឹឹងសង្គ្រោះ��ះ��
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ប្រ�ទាានឈ្មោះ�ះ��ថ្មីី�ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងប្រ�ទាានដុំំ�ថ្មមសដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់
មួួយដុំំ� ដែ�លបន្ទាា�ប់់ពីនោះ�
ី ះ�មក អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ត្រូ�ូវអនុុញ្ញាា�តឲ្យយចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌
ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវទទួួលយកទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។ តើ�ើជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាសញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សសទេ�ឬអីី? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារស្រ�បតាាមសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសមែ�នទេ�
ឬតើ�ើទ្រ�ង់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារទាាស់់នឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសមែ�នទេ�? តើ�ើសញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សសសុុទ្ធធតែ�មកអំំពីីសាាតាំំ�ងមែ�នទេ�? តើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មិិនសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវសាាតាំំ�ង
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារស្រ�បទៅ�ៅតាាម
សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស តើ�ើទ្រ�ង់់មិិនក្លាា�យជាាសាាតាំំ�ងទេ�មែ�នទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនមែ�នជាា
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ប្រ�ភេ�ទតែ�មួួយនឹឹងសត្តតនិិករ ដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តមកទេ�ឬអីី? ដោ�ោយសាារសព្វវសាារពើ�ើដែ�ល
ទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តមកត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះ ទើ�ើបមនុុស្សស
បាានក្លាា�យទៅ�ៅជាារូូបតំំណាាងរបស់់សាាតាំំ�ង ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារស្រ�បទៅ�ៅ
តាាមអ្វីី�ជាារបស់់សាាតាំំ�ង តើ�ើទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនឃុុបឃិិតគ្នាា�ជាាមួួយនឹឹងសាាតាំំ�ងទេ�ឬអីី? តើ�ើ
មនុុស្សសអាាចយល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កាារស្រ�បទៅ�ៅតាាមសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយនឹឹង
មិិនដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដូូចដែ�លអ្ននកនឹឹកស្រ�មៃ�នោះ�ះ�ទេ�។ មាានមនុុស្សសដែ�លនិិយាាយថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ យាាងមកនៅ�ៅលើ�ើដុំំ�ពពក។ តើ�ើ
វាាពិិតទេ�ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានមាានព្រះ
់
�ះបន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់នោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
តើ�ើអ្ននកមិិនដឹង
ឹ ថាា គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចយល់់ពីអា
ី ាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានទេ�
់
ឬ? តើ�ើអ្ននកមិិនដឹង
ឹ ទេ�ថាា គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចពន្យយល់់ពីព្រះី �ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាាន? ក្រៅ��ៅពីីស្រ�មោ�ោលនៃ�កាារសង្ស័័�យ តើ�ើអ្ននកច្បាាស់់ទេ�ថាា អ្ននកត្រូ�ូវបាានបំំភ្លឺឺ� និិងស្រា�ាយ
បំំភ្លឺឺ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�? ច្បាាស់់ណាាស់់ គឺឺមិិនមែ�នព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�
ដែ�លបាានបង្ហាា�ញអ្ននកតាាមរបៀ�ៀបមួួយដោ�ោយផ្ទាា�ល់់បែ�បនេះ�ះនោះ�ះ�? តើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
មែ�នទេ�ដែ�លបាានណែ�នាំំ�អ្ននក ឬជាាសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកបាានដឹឹកនាំំ�អ្ននកឲ្យយគិិតបែ�បនេះ�ះ?
អ្ននកនិិយាាយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទ្រ�ង់
់
មាានព្រះ
់
�ះបន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះ»។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ យើ�ើងមិិនអាាចប្រើ�ើ�ស
ញ្ញាា�ណ និិងគំំនិិតផ្ទាា�ល់់របស់់យើ�ើងដើ�ើម្បីី�វាាស់់ស្ទទង់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។
សម្រា�ាប់់ពាាក្យយដែ�លអេ�សាាយបាាននិិយាាយ តើ�ើអ្ននកអាាចពន្យយល់់ពាាក្យយរបស់់គាាត់់ឲ្យយបាាន
ច្បាាស់់លាាស់ដែ់ �រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�នពន្យយល់់ពាាក្យយរបស់់គាាត់ដែ់ �រឬទេ�? ដោ�ោយសាារអ្ននកមិិន
ហ៊ាា�នពន្យយល់់សម្ដីី�របស់់អេ�សាាយ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកហ៊ាា�នពន្យយល់់ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ? តើ�ើនរណាាខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាង ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ឬអេ�សាាយ? ដោ�ោយសាារចម្លើ�ើ�យ គឺឺ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាង តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកពន្យយល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាាន
ថ្លែ�ង
ែ មក? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ មាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់អ្ននកអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ជា
់ ាមុុនដែ�រឬទេ�?
គ្មាា�នសត្តតនិិករណាាមួួយដែ�លអាាចដឹឹងបាានទេ� គ្មាា�នអ្ននកនាំំ�សាារស្ថាា�នសួួគ៌៌ណាាមួួយដឹឹង
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយកូូនមនុុស្សសក៏៏មិន
ិ ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកអាាចដឹឹងបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? មនុុស្សស
នៅ�ៅមាានកាារខ្វះះ�ខាាតខ្លាំំ��ងណាាស់់។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះ គឺឺ
ត្រូ�ូវដឹឹងអំំពីីដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ទៅ�ៅដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទៅ�ៅដល់់ដំំណាាក់់កាាល
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនេះ�ះ គ្រ�បដណ្ដដប់់លើ�ើកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងសព្វវគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង
ទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីកាារបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកនេះ�ះមក ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ។ ទ្រ�ង់់គឺឺជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម និិងជាាទីីបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់គឺឺជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដំំបូូងគេ� និិងចុុងក្រោ��ោយគេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មួួយអង្គគដែ�ល
ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� យុុគសម័យ
័ មួួយ និិងជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លនាំំ�យុុគសម័យ
័ នោះ�ះ�ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់។
់
ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ខុុសគ្នាា� និិងទីីតាំំ�ងខុុសគ្នាា�
គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ។ អស់់អ្ននកដែ�លញែ�កដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនេះ�ះ
ពីីគ្នាា� នោះ�ះ�ឈរទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ វាាបញ្ជាា�ក់់អ្ននកឲ្យយយល់់ថាា
គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ គឺឺចាាប់់តាំំ�ងពីីដំំណាាក់់កាាលដំំបូូង រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយព្រះ�ះអង្គគ ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ។ គ្មាា�នអ្វីី�
ត្រូ�ូវឆ្ងងល់់ចំំពោះ�ះ�ចំំណុុចនេះ�ះទេ�។

អាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ត
ើ ជាាមនុុស្សស (១)
យ៉ូូ�ហាានបាានត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។
យ៉ូូ�ហាាន មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់បាានទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាានត្រឹ�ឹមតែ�អាាច
បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីយ៉ូូ�ហាាន គឺឺជាាអ្ននកដើ�ើរមុុនព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
ក៏៏គាាត់់មិិនអាាចតំំណាាងឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ។ គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានទទួួល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹករួួច ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក៏៏បាានយាាងចុះះ�មកសណ្ឋិិ�តលើ�ើទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងសណ្ឋាា�ន
ដូូចជាាសត្វវព្រា�ាប។ បន្ទាា�ប់់មក ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺទ្រ�ង់់បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ នោះ�ះ�ហើ�ើយ ជាាហេ�តុុផលដែ�លព្រះ�ះអង្គគ
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានអត្តតសញ្ញាា�ណជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់យាាងមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទោះ�ះ�បីី
កាាលពីីមុុន សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈបែ�បណាាក៏៏ដោ�ោយ អាាចថាា ពេ�លខ្លះះ�
ខ្សោ�ោ�យ ឬពេ�លខ្លះះ�រឹឹងមាំំ� ក៏៏សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� សុុទ្ធធតែ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�នៃ�ជីីវិិតដែ�ល
ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសធម្មមតាា មុុនពេ�លទ្រ�ង់់បំពេំ �ញព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់។
់ បន្ទាា�ប់់ពីទ្រ�ង់
ី
បាានទទួ
់
ល
ួ
ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក (គឺឺបន្ទាា�ប់់ពីីត្រូ�ូវបាានចាាក់់ប្រេ�េងតាំំ�ង) ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងសិិរីីរុុងរឿ�ឿងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏មកសណ្ឋិិ�តនឹឹងទ្រ�ង់់ភ្លាា�ម ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគក៏៏បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចច
របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ព្រះ�ះអង្គគអាាចធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ ទាំំ�ងសម្ដែ�ែងឫទ្ធិិ�បាារមីីនាានាា
ហើ�ើយទ្រ�ង់់មាានទាំំ�ងព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារជំំនួួសមុុខឲ្យយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់។ ព្រះ�ះអង្គគកំំពុង
ុ ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ជំ
ធ នួ
ំ សទ្រ�ង់
ួ
់
ព្រ�មទាំំ�ងបញ្ចេ�េញព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណផង។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះអង្គគគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ នេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លមិិនអាាចប្រ�កែ�កបាាន។ យ៉ូូ�ហាាន គឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ប្រើធ �ើ�ប្រា�ាស់់។ គាាត់់មិន
ិ អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានទេ�
់
ហើ�ើយកាារ
តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ជាារឿ�ឿងដែ�លមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចសម្រា�ាប់់គាាត់់ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
គាាត់់ចង់់ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ក៏៏មុុខជាាមិិនអនុុញ្ញាា�តដែ�រ ដ្បិិ�តគាាត់់មិិនអាាច
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ចង់់សម្រេ�េចបាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ ប្រ�ហែ�លជាា
នៅ�ៅក្នុុ�ងគាាត់់ មាាននូូវឆន្ទះះ�របស់់មនុុស្សសច្រើ�ើ�នពេ�ក ឬមាានអ្វីី�ម្យ៉ាា��ងដែ�លខុុសឆ្គគង។ ក្នុុ�ង
កាាលៈៈទេ�សៈៈណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គាាត់់មិិនអាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់បាាន
ដែ�រ។ កំំហុុស និិងភាាពឆ្គាំំ��ឆ្គគងរបស់់គាាត់់ តំំណាាងឲ្យយតែ�ខ្លួួ�នគាាត់់ផ្ទាា�ល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� តែ�
កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ គឺឺជាាតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ដោ�ោយឡែ�ក អ្ននកមិិនអាាច
និិយាាយថាា ជីីវិិតរបស់់គាាត់់ទាំំ�ងមូូល តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើគម្លាា�ត និិង
ភាាពឆ្គាំំ��ឆ្គគងរបស់់ទ្រ�ង់់ អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�? សេ�ចក្ដីី�ឆ្គាំំ��ឆ្គគងក្នុុ�ង
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

កាារតំំណាាងឲ្យយមនុុស្សស គឺឺជាារឿ�ឿងធម្មមតាាទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសខុុសឆ្គគងក្នុុ�ងកាារ
តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើនោះ�ះ�មិិនបន្ថោ�ោ�កដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើនោះ�ះ�មិិនមែ�ន
ជាាកាារប្រ�មាាថដល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយ
មនុុស្សសជំំនួួសតំំណែ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សឡើ�ើយ បើ�ើទោះ�ះ�បីីគេ�ត្រូ�ូវ
បាានអ្ននកដទៃ�លើ�ើកសរសើ�ើរក៏៏ដោ�ោយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ពុំំ�មែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គេ�មុុខជាាមិិន
អាាចឈរមាំំ�នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសតំំណាាង
ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ស្រេ��ចតែ�មនុុស្សសចង់់ធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ! ឧទាាហរណ៍៍ គឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ហើ�ើយដែ�លបាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីយ៉ូូ�ហាាន ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក៏៏ជាាអ្ននកបើ�ើកសម្ដែ�ែងថាា គាាត់់
គឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វថ្វាា�យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�គាាត់់ ត្រូ�ូវបាានវាាស់់ស្ទទង់់យ៉ាា�ងច្បាាស់់លាាស់់។ អស់់ទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�ដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានបង្គាា�ប់ពី
់ យ៉ូូ�
ី ហាាន គឺឺឲ្យយគាាត់់ធ្វើ�ជា
ើ� ាអ្ននកត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គឺឺដើ�ើម្បីី�
រៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វថ្វាា�យទ្រ�ង់់។ មាានន័័យថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរក្សាាតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ ក្នុុ�ង
កាារត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វ និិងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយគាាត់់ធ្វើ�ើ�តែ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺគាាត់់មិិនត្រូ�ូវបាាន
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារផ្សេ�េងពីីនេះ�ះឡើ�ើយ។ យ៉ូូ�ហាានតំំណាាងឲ្យយអេ�លីីយ៉ាា� ហើ�ើយគាាត់់
តំំណាាងឲ្យយហោ�ោរាាម្នាា�ក់់ដែ�លត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធបាាន
ធ
រក្សាាគាាត់់ទុកក្នុុ
ុ ង
�
រឿ�ឿងនេះ�ះ ដរាាបណាាកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ គឺឺជាាកាារត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វ នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
នឹឹងរក្សាាគាាត់់រហូូត។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើគាាត់់អះះអាាងថាា គាាត់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយនិិយាាយថាា គាាត់់មកនេះ�ះដើ�ើម្បីី�បង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�
នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មុុខជាាត្រូ�ូវដាាក់់វិិន័័យគាាត់់មិិនខាាន។ ទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចកាាររបស់់
យ៉ូូ�ហាានអស្ចាា�រ្យយយ៉ាា�ងណាា ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធរក្សាាទុុក ក៏៏កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ពុំំ�មែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�លគ្មាា�នព្រំ�ំដែ�នកំំណត់់នោះ�ះ�ដែ�រ។
ដោ�ោយសំំអាាងថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ពិិតជាារក្សាាកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់មែ�ន ក៏៏អំំណាាច
ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានឲ្យយគាាត់់នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គឺឺកំំណត់់ត្រឹ�ឹមតែ�កាារត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វរបស់់
គាាត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គាាត់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាផ្សេ�េងទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ដ្បិិ�តគាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

យ៉ូូ�ហាាន ដែ�លត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺពុំំ�មែ�នជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� ទីីបន្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាគន្លឹះះ��សំំខាាន់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធអនុុញ្ញាា�ត
ឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�ើ� គឺឺរឹឹតតែ�សំំខាាន់់ជាាងទៅ�ៅទៀ�ៀត។ តើ�ើយ៉ូូ�ហាានមិិនបាានទទួួលនូូវសក្ខីី�ភាាពដ៏៏
ល្បីី�រន្ទឺឺ�នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ទេ�ឬអីី? តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ មិិនអស្ចាា�រ្យយដែ�រទេ�ឬអីី? ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កិិច្ចចកាារ
ដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ� មិិនអាាចលើ�ើសកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ ដ្បិិ�តគាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាា
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ និិងមិិនអាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់បាានឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ កិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�ក៏៏មាានកម្រិ�ិត។ បន្ទាា�ប់់ពីី
គាាត់់បាានបញ្ចចប់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វរួួចហើ�ើយ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ លែធ �ងរក្សាាទីីបន្ទាា�ល់់
របស់់គាាត់់ទៀ�ៀតហើ�ើយ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត គាាត់់ក៏៏គ្មា�នកិ
ា
ិច្ចចកាារអ្វីី�ថ្មីី�ដែ�រ ហើ�ើយគាាត់់បាាន
ចាាកចេ�ញទៅ�ៅ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម។
មាានមនុុស្សសខ្លះះ�ត្រូ�ូវវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់សណ្ឋិិ�ត ហើ�ើយស្រែ��កយ៉ាា�ងកងរំំពងថាា «ខ្ញុំំ��គឺឺជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់!» ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ ពួួកគេ�ក៏៏ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកបង្ហាា�ញ ដ្បិិ�តពួួកគេ�ខុុសពីីអ្វីី�
ដែ�លគេ�តំំណាាង។ ពួួកគេ�តំំណាាងឲ្យយមាារសាាតាំំ�ង ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនយក
ព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់នឹ
់ ង
ឹ ពួួកគេ�ទេ�។ ទោះ�ះ�បីីអ្ននកលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងខ្លួួ�នឯងខ្ពពស់យ៉ា
់ ា�ងណាា ឬទោះ�ះ�បីី
អ្ននកស្រែ��កខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាា ក៏៏អ្ននកនៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សស ហើ�ើយជាាមនុុស្សសដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់
សាាតាំំ�ងផង។ ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លស្រែ��កថាា «ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាស្ងួួ�នភ្ងាា�
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់!» ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
តើ�ើខ្ញុំំ��ចាំំ�បាាច់់អីីត្រូ�ូវស្រែ��កដែ�រឬទេ�? មិិនចាំំ�បាាច់់មាានកាារលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ដោ�ោយអង្គគអ្ននក ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវកាារឲ្យយមនុុស្សសថ្វាា�យឋាានៈៈដល់់
ទ្រ�ង់់ ឬថ្វាា�យគោ�ោរមងាារជាាកិិត្តិិ�យសដល់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ៖ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញឲ្យយ
ឃើ�ើញពីីអត្តតសញ្ញាា�ណ និិងឋាានៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់។ មុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក តើ�ើ
ព្រះ�ះអង្គគមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទេ�ឬអីី? តើ�ើព្រះ�ះអង្គគមិិនមែ�នជាាសាាច់់ឈាាម
ជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? ប្រា�ាកដណាាស់់ មិិនអាាចនិិយាាយបាានថាា ទាាល់់តែ�
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានទទួលសក្ខីី�
ួ
ភាាព ទើ�ើបទ្រ�ង់់បាានក្លាា�យជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាតែ�មួយ
ួ
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ មែ�នទេ�? មុុនពេ�លដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះអង្គគជាាយូូរមកហើ�ើយនោះ�ះ� តើ�ើពុំំ�មាានមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��ថាា យេ�ស៊ូូ�វ
ស្រេ��ចទៅ�ៅហើ�ើយទេ�ឬអីី? អ្ននកមិិនអាាចនាំំ�មកនូូវផ្លូូ�វថ្មីី�

ឬបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ

បាានឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនអាាចបង្ហាា�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ឬព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់
ថ្លែ�ែងបាានឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយ
អ្ននកក៏៏មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ។ ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ កាារអស្ចាា�រ្យយ
និិងភាាពយល់់មិិនបាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងនិិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�មកវាាយផ្ចាា�លមនុុស្សស ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�លើ�ើសពីីសមត្ថថភាាពដែ�លអ្ននក
អាាចបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញបាាន។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារព្យាាយាាមអះះអាាងខ្លួួ�នឯងជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមុុខ
ជាាឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ទទេ�។ អ្ននកមាានតែ�ត្រឹ�ឹមឈ្មោះ�ះ�� ហើ�ើយចំំណែ�កឯលក្ខខណៈៈវិិញ គឺឺ
គ្មាា�នសោះ�ះ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគបាានយាាងមកហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
ទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគឡើ�ើយ ដោ�ោយឡែ�ក ទ្រ�ង់់បន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ក្នុុ�ងកាារសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកហៅ�ៅទ្រ�ង់់ថាា
មនុុស្សស ឬព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ឬព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ឬហៅ�ៅទ្រ�ង់់ថាា បងស្រី�ី ក៏៏គ្មាា�នបញ្ហាា�អ្វីី�
ដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងតំំណាាងឲ្យយ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ទ្រ�ង់់មិិនខ្វវល់់ពីីឈ្មោះ�ះ��ដែ�លមនុុស្សសហៅ�ៅទ្រ�ង់់
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើឈ្មោះ�ះ��នោះ�ះ�អាាចកំំណត់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកហៅ�ៅ
ទ្រ�ង់់តាាមព្រះ�ះនាាមអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ តាាមព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ជាាសាាច់់ឈាាមជាា
មនុុស្សសនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ
សម្រា�ាប់់យុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ ឬមិិនអាាចបញ្ចចប់់យុុគសម័័យចាាស់់ ឬមិិនអាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
យុុគសម័យ
័ ថ្មីី�មួួយ ឬមិិនអាាចធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារថ្មីី� នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចឲ្យយគេ�ហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានឡើ�ើយ!
សូូម្បីី�តែ�មនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ ក៏៏មិិនអាាច
តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់បាានដែ�រ។ នេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័័យត្រឹ�ឹមថាា មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនអាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� តែ�ក៏៏មាានន័័យដែ�រថាា កិិច្ចចកាារដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ� មិិន
អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់បាានឡើ�ើយ។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត បទពិិសោ�ោធរបស់់
មនុុស្សស មិិនអាាចដាាក់់ចូូលដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឡើ�ើយ ហើ�ើយបទពិិសោ�ោធនោះ�ះ� ក៏៏មិិនអាាចតំំណាាងឲ្យយកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់
ចង់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះអង្គគផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមាានចំំណែ�ក
ដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដ៏៏ធំំអស្ចាា�រ្យយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសបាានធ្វើ�ើ� បន្សំំ�ឡើ�ើងដោ�ោយកាារផ្ដដល់់
បទពិិសោ�ោធរបស់់ពួួកគេ�រៀ�ៀងខ្លួួ�ន។ វាាបន្សំំ�ឡើ�ើង ពីីកាាររកឃើ�ើញផ្លូូ�វនៃ�បទពិិសោ�ោធថ្មីី�
មួួយ ដែ�លលើ�ើសបទពិិសោ�ោធមនុុស្សសសម័័យមុុនធ្លាា�ប់់ឆ្លលងកាាត់់ និិងជាាផ្លូូ�វនៃ�កាារដឹឹកនាំំ�
បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់គេ� ទាំំ�ងកំំពុុងស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។
អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះផ្ដដល់់ឲ្យយ គឺឺជាាបទពិិសោ�ោធរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នរបស់់គេ� ឬជាាសំំណេ�រ
ខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ត្រូ�ូវ
បាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ� ក៏៏កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� មិិនមាានពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដ៏៏ធំំអស្ចាា�រ្យយ នៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��ដែ�រ។ ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាា
មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានបីីបាាច់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យកាាលផ្សេ�េងពីីគ្នាា�
ឲ្យយដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហូូររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ រហូូតទាាល់់តែ�មុុខងាារ
ដែ�លគេ�អាាចបំំពេ�ញ ឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ឬរហូូតទាាល់់តែ�ជីីវិិតរបស់់គេ�ត្រូ�ូវបញ្ចចប់់។
កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� គ្រា�ាន់់តែ�ជាារៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវមួួយ សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគ ឬបន្តតនូូវចំំណុុចជាាក់់លាាក់់មួួយនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លធំំជាាង
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះអង្គគបាានឡើ�ើយ ពួួកគេ�ក៏៏មិិនអាាចបើ�ើកបង្ហាា�ញពីីផ្លូូ�វថ្មីី�ៗ ហើ�ើយ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ក៏៏រឹឹតតែ�គ្មាា�ននរណាាអាាចបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តាំំ�ងពីីយុុគសម័័យដើ�ើមបាានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� តំំណាាងត្រឹ�ឹម
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លកំំពុុងបំំពេ�ញមុុខងាាររបស់់គេ� និិងមិិនអាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ដែ�លកំំពុុងបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�
កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�មិិនដូូចនឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគធ្វើ�ើ�ឡើ�ើយ។
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី� មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើ�ជំំនួួស
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះគ្មាា�ននរណាាអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ក្រៅ��ៅតែ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង បន្សំំ�ឡើ�ើងដោ�ោយកាារបំំពេ�ញ
កាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់គេ�ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សស និិងត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ពេ�លដែ�លគេ�ត្រូ�ូវបាាន
បណ្ដាា�លចិិត្តត ឬត្រូ�ូវបាានស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ កាារដឹឹកនាំំ�ដែ�ល
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះផ្ដដល់់ជូូន សុុទ្ធធតែ�បន្សំំ�ឡើ�ើងដោ�ោយកាារបង្ហាា�ញឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញផ្លូូ�វ
នៃ�កាារអនុុវត្តតក្នុុ�ងជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ និិងបង្ហាា�ញពីីវិិធីីដែ�លគេ�គួួរប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតស្រ�បទៅ�ៅតាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សុុទ្ធធសាាធ។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស ពុំំ�មាានពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�រ។
ឧទាាហរណ៍៍ កិិច្ចចកាាររបស់់ស្មមរបន្ទាា�ល់់ លីី និិង វ៉៉ចមែ�ន នីី គឺឺដើ�ើម្បីី�នាំំ�ផ្លូូ�វ។ ទោះ�ះ�ជាាផ្លូូ�វថ្មីី�
ឬផ្លូូ�វចាាស់់ ក៏៏កិិច្ចចកាារនេះ�ះសំំអាាងលើ�ើគោ�ោលកាារណ៍៍សេ�សសល់់ក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ ទោះ�ះ�បីី
កិិច្ចចកាាររបស់់គេ� ជាាកាារស្ដាា�រពួួកជំំនុំំ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ ឬជាាកាារកសាាងពួួកជំំនុំំ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ ក៏៏
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�មាានកាារពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារស្ថាា�បនាាពួួកជំំនុំំ�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� ត្រូ�ូវ
បាានអនុុវត្តតលើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនិិងពួួកសិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនទាាន់់បាានបង្ហើ�ើ�យ
ឬមិិនបាានវិវិ ឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀត នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ អ្វីីដែ� �លពួួកគេ�ធ្វើ�នៅើ� �ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាាររបស់់គេ� គឺឺស្ដាា�រនូូវអ្វីី� ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបង្គាា�ប់់ពីីមនុុស្សសជំំនាាន់់ក្រោ��ោយៗ
បន្ទាា�ប់់ពីីទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារដើ�ើមរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចជាា កាារគ្រ�បក្បាាលរបស់់គេ�ឲ្យយជាាប់់
កាារទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក កាារកាាច់់នំំប៉័័�ង ឬកាារផឹឹកស្រា�ាជាាដើ�ើម។ អាាចនិិយាាយបាានថាា
កិិច្ចចកាារដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ� គឺឺកាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងស្វះះ�ស្វែ�ែងរកមាាគ៌ាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ។
ពួួកគេ�មិិនបាានបង្កើ�ើ�តកាារវិិវឌ្ឍឍថ្មីី�អ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសម្នាា�ក់់អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
តែ�ត្រឹ�ឹមកាាររកឃើ�ើញផ្លូូ�វថ្មីី�ៗ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ក៏៏ដូូចជាាកាារអនុុវត្តតនាានាាដែ�លល្អអប្រ�សើ�ើរ
និិងមាានភាាពប្រា�ាកដប្រ�ជាាជាាងនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់គេ�។ តែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ខ្លួួ�ន មនុុស្សសម្នាា�ក់់មិិនអាាចរកឃើ�ើញបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឡើ�ើយ ហើ�ើយរឹឹតតែ�មិិនអាាចរកឃើ�ើញកិិច្ចចកាារថ្មីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
នេះ�ះ គ្រោ��ោងនឹឹងធ្វើ�ើ�បាានដែ�រ។ នេះ�ះមកពីីផ្លូូ�វដែ�លគេ�ដើ�ើរ នៅ�ៅតែ�ជាាផ្លូូ�វចាាស់់ គឺឺគ្មា�ន
ា កាារ
កែ�ប្រែ�ែថ្មីី� និិងគ្មាា�នកាារវិិវឌ្ឍឍអ្វីី�សោះ�ះ�។ ពួួកគេ�បន្តតប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវកាារពិិតអំំពីីកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដើ�ើម្បីី�រក្សាាទម្លាា�ប់់នៃ�កាារបង្គាា�ប់់ឲ្យយមនុុស្សសកែ�ប្រែ�ែចិិត្តត និិងលន់់តួួបាាប
របស់់គេ� ដើ�ើម្បីី�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវពំំនោ�ោលថាា អស់់អ្ននកដែ�លទ្រាំ�ំ�ទ្រ�ដល់់ទីីបញ្ចចប់់នឹឹងបាាន
សង្គ្រោះ��ះ�� និិងពំំនោ�ោលថាា បុុរសគឺឺជាាប្រ�មុុខរបស់់ស្ត្រី�ី� ហើ�ើយស្ត្រី�ី�ត្រូ�ូវតែ�ស្ដាា�ប់់តាាមស្វាា�មីី
របស់់នាាង និិងប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់រឹឹតតែ�ខ្លាំំ��ង តាាមសញ្ញាា�ណពីីបុុរាាណថាា បងប្អូូ�នស្រី�ីៗ មិិន
អាាចអធិិប្បាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លឡើ�ើយ

បាានត្រឹ�ឹមស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�

នៅ�ៅបន្តតប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ តាាមលក្ខខណៈៈនៃ�ភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�បែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធនឹឹងមិិនអាាចអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារថ្មីី� មិិនអាាចប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយរួួចពីីគោ�ោលលទ្ធិិ� ឬមិិន
អាាចដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមួួយដែ�លមាានតែ�សេ�រីីភាាព និិងសម្រ�ស់់ស្រ�ស់់ត្រ�កាាល
បាានឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ ដំំណាាក់់កាាលកិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាដំំណាាក់់កាាលដែ�លផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
យុុគសម័័យ ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង និិងត្រូ�ូវថ្លែ�ែងចេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ពុំំ�
នោះ�ះ�ទេ� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះជំំនួួសទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ រហូូតមកទល់់
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រៅ��ៅលំំហូូរនេះ�ះ
គឺឺនៅ�ៅទ្រឹ�ឹង ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ� ក៏៏បាានបាាត់់បង់់កាារស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�របស់់
ពួួកគេ�ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�
មិិនដូូចនឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ នោះ�ះ�អត្តតសញ្ញាា�ណ
របស់់គេ� និិងប្រ�ធាានបទដែ�លគេ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតជំំនួួសនោះ�ះ� ក៏៏ខុុសគ្នាា�ទៅ�ៅតាាមនោះ�ះ�ដែ�រ។ នេះ�ះ
គឺឺមកពីីកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណមាានបំំណងចង់់ធ្វើ�ើ� មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា� ហើ�ើយ
ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះ អស់់អ្ននកណាាដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដូូចគ្នាា� ត្រូ�ូវបាានសម្រ�បតាាមអត្តតសញ្ញាា�ណ
និិងឋាានៈៈផ្សេ�េងៗគ្នាា�របស់់ពួួកគេ�។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ក៏៏អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារខ្លះះ�ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារថ្មីី� និិងអាាចផាាត់់ចោ�ោលកិិច្ចចកាារខ្លះះ� ដែ�លត្រូ�ូវបាាន
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យចាាស់់ផងដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� មិិនអាាចបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញពីី
និិស្ស័័�យ និិងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�បាានឡើ�ើយ។
ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�កាារ ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យចាាស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារថ្មីី� ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់នូូវនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�លុុបបំំបាាត់នូ
់ ូវទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ហួួសសម័័យ
ច្រើ�ើ�នយ៉ាា�ងណាា ឬឧទ្ទេ�េសនាាមនូូវទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ថ្មីី�ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�តំំណាាង
ឲ្យយមនុុស្សស និិងសភាាវៈ�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�តមកដដែ�ល។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ កាាលណាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់មិិនប្រ�កាាសពីីកាារលុុបបំំបាាត់់ទំំនៀ�ៀម
ទម្លាា�ប់់នាានាាក្នុុ�ងយុុគសម័័យចាាស់់ ឬប្រ�កាាសពីីកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
នោះ�ះ�ទេ�។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រ�ង់់ៗ និិងចំំៗ។ ក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់
ចង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺទ្រ�ង់់ឥតលាាក់់លៀ�ៀមសោះ�ះ� ពោ�ោលគឺឺទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញចេ�ញមកត្រ�ង់់ៗនូូវកិិច្ចចកាារ
ដែ�លទ្រ�ង់់បាាននាំំ�មក ក៏៏ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ចំំៗ ដូូចដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់បាានកាាលពីីដើ�ើម
ទាំំ�ងបង្ហាា�ញនូូវអត្ថិិ�ភាាព និិងនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ផង។ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ខុុសគ្នាា�ពីីអ្វីី�ដែ�លមាានក្នុុ�ងយុុគសម័័យចាាស់់ដែ�រ ដូូចមនុុស្សសឃើ�ើញស្រា�ាប់់
ហើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ តាាមទស្សសនៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារ
បន្តត និិងជាាវិិវឌ្ឍឍន៍៍បន្ថែ�ែមនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាាលណាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ ទ្រ�ង់់ក៏៏បង្ហាា�ញព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងនាំំ�យកកិិច្ចចកាារថ្មីី�មកដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
តែ�ម្ដដង។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពេ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ�កាារ កិិច្ចចកាារថ្មីី�បាានមកតាាមរយៈៈកាារពិិភាាក្សាា និិង
កាារសិិក្សាា ឬវាាជាាកាារពង្រី�ីកចំំណេះ�ះដឹឹង និិងជាាកាាររៀ�ៀបចំំទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ជាាប្រ�ព័័ន្ធធ ដោ�ោយ
ចាាក់់គ្រឹះ�ះ�លើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននកដទៃ�។ មាានន័័យថាា សាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសបាាន
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង គឺឺអនុុវត្តតតាាមលំំដាាប់់លំំដោ�ោយដែ�លត្រូ�ូវបាានស្ថាា�បនាាឡើ�ើងជាាស្រេ��ច ហើ�ើយ
«ដើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វចាាស់់ ដោ�ោយពាាក់់ស្បែ�ែកជើ�ើងថ្មីី�»។ នេះ�ះមាានន័័យថាា សូូម្បីី�ផ្លូូ�វដែ�លដើ�ើរដោ�ោយ
មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ប្រើធ �ើ�ប្រា�ាស់់ ក៏៏ត្រូ�វូ បាានកសាាងលើ�ើគ្រឹះ�ះ�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ ជាាអ្ននកចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� កាាលណាាគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវបាានពោ�ោល និិងធ្វើ�ើ�រួួចហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សស គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សស ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល។
យ៉ូូ�ហាានបាានកើ�ើតមកតាាមសេ�ចក្ដីី�សន្យាា ដូូចគ្នាា�នឹឹងអ៊ីី�សាាក ដែ�លកើ�ើតមកជាាកូូន
អ័័ប្រា�ាហាំំ�ដែ�រ។ គាាត់់បាានត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វថ្វាា�យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន
ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិនមែ�ន
ិ
ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ គាាត់់គឺជា
ឺ ាម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមពួួកហោ�ោរាា
ដ្បិិ�តគាាត់់គ្រា�ាន់តែ�ត្រួ�
់
សត្រា�ា
ួ
យផ្លូូ�វថ្វាា�យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់ក៏
់ អស្ចា
៏
ា�រ្យយ
ដែ�រ ហើ�ើយទាាល់់តែ�ពេ�លដែ�លគាាត់់បាានត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វរួួច ទើ�ើបព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ជាាផ្លូូ�វកាារ។ ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ពលីីកម្លាំំ��ងថ្វាា�យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់ធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកាារបម្រើ�ើ�ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ បន្ទាា�ប់់ពីីគាាត់់
បាានបញ្ចចប់់កាារត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វរួួច ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ជាាកិិច្ចចកាារ
ដែ�លថ្មីី�ជាាង ច្បាាស់់លាាស់់ជាាង និិងពិិស្ដាា�រជាាង។ យ៉ូូ�ហាានបាានធ្វើ�ើ�តែ�ត្រឹ�ឹមចំំណែ�កនៃ�
កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� រីីឯចំំណែ�កដ៏៏ធំំនៃ�កិិច្ចចកាារថ្មីី� ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� វិិញ។ យ៉ូូ�ហាានក៏៏បាានធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារថ្មីី�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់គ្រា�ាន់តែ�
់ ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ យ៉ូូ�ហាានបាានកើ�ើតមកតាាមសេ�ចក្ដីី�សន្យាា
ហើ�ើយឈ្មោះ�ះ��របស់់គាាត់់ ក៏៏ទេ�វតាាជាាអ្ននកដាាក់់ឲ្យយដែ�រ។ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� មាានមនុុស្សសខ្លះះ�ចង់់
ដាាក់់ឈ្មោះ�ះ��គាាត់់តាាមឈ្មោះ�ះ��របស់់ឪពុុកគាាត់់ គឺឺសាាកាារីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែម្ដាា�យគាាត់់ក៏៏បន្លឺឺ�សំំឡេ�ង
ឡើ�ើង ដោ�ោយនិិយាាយថាា «កូូននេះ�ះមិន
ិ អាាចហៅ�ៅតាាមឈ្មោះ�ះ��របស់់ឪពុុកវាាឡើ�យ
ើ ។ គួួរហៅ�ៅ
វាាថាា យ៉ូូ�ហាាន វិិញ»។ កាារណ៍៍នេះ�ះគឺឺជាាកាារបង្គាា�ប់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធសុុទ្ធធសាាធ។
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏ត្រូ�ូវបាានថ្វាា�យព្រះ�ះនាាម តាាមកាារបង្គាា�ប់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ ទ្រ�ង់់
ប្រ�សូូតពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏ត្រូ�ូវបាានសន្យាាដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ដែ�រ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងជាាកូូនមនុុស្សស។ កិិច្ចចកាាររបស់់
យ៉ូូ�ហាាន ក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយដែ�រ ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគេ�មិិនហៅ�ៅគាាត់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់?
មែ�នទែ�នទៅ�ៅ តើ�ើអ្វីី�ជាាភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
និិងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយយ៉ូូ�ហាាន? ហេ�តុុផលតែ�មួួយគត់់នោះ�ះ� គឺឺមកពីី
យ៉ូូ�ហាានជាាអ្ននកដែ�លត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វថ្វាា�យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មែ�នទេ�? ឬមកពីីកាារណ៍៍នេះ�ះត្រូ�ូវ
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់កំ
់ ណ
ំ ត់់ទុក
ុ ? ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ូូ�ហាានធ្លាា�ប់និ
់ យាា
ិ យថាា «ចូូរអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រែ�ែចិិត្តត
ដ្បិិ�តនគរព្រះ�ះនៅ�ៅជិិតបង្កើ�ើ�យ» ហើ�ើយគាាត់់ធ្លាា�ប់់ផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអអំំពីីនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌
ដែ�រក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ មិិនវិិវឌ្ឍឍន៍៍បន្ថែ�ែម និិងគ្រា�ាន់់តែ�តាាក់់តែ�ងឲ្យយមាានកាារ
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី� និិងបាាន
បញ្ចចប់់យុុគសម័័យទៀ�ៀតផង តែ�ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានសម្រេ�េចក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យក្នុុ�ងគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ផង
ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លអស្ចាា�រ្យយជាាងកិិច្ចចកាាររបស់់យ៉ូូ�ហាាន ហើ�ើយ
សំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះ គឺឺទ្រ�ង់់យាាងមកប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ទ្រ�ង់់បាានសម្រេ�េច
ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�រួួចហើ�ើយ។ ចំំណែ�កយ៉ូូ�ហាានវិិញ គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�រៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ ជាាកិិច្ចចកាារអស្ចាា�រ្យយ ពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លគាាត់់បង្រៀ��ៀន
មាានច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយសិិស្សសដែ�លដើ�ើរតាាមគាាត់់ក៏៏មាានច្រើ�ើ�នដែ�រនោះ�ះ� ក៏៏កិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់
ធ្វើ�ើ�វាាមិិនលើ�ើសពីីកាារនាំំ�យកកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មថ្មីី�មួួយ មកឲ្យយមនុុស្សសដែ�រ។ មនុុស្សសពុំំ�ដែ�ល
ទទួួលបាានជីីវិិត ទទួួលបាានផ្លូូ�វ ឬទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតស៊ីី�ជម្រៅ��ៅជាាងមុុនពីីគាាត់់ដែ�រ
ហើ�ើយគេ�ក៏៏ មិិ នទទួួ លបាាននូូ វ កាារយល់់ ដឹឹ ង ពីី បំំ ណ ងព្រះ�ះហឫទ័័ យ របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយសាារគាាត់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ យ៉ូូ�ហាានគឺឺជាាហោ�ោរដ៏៏អស្ចាា�រ្យយម្នាា�ក់់ (អេ�លីីយ៉ាា�) ដែ�លបាានបើ�ើក
បង្ហាា�ញនូូវមូូលបទថ្មីី� សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងបាានរៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់់មនុុស្សស
ជ្រើ�ើ�សតាំំ�ង។ គាាត់់ជាាអ្ននកនាំំ�មុុខនៃ�យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ រឿ�ឿងរ៉ាា�វបែ�បនេះ�ះ មិិនអាាច
មើ�ើលដឹឹងដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�សង្កេ�េតមើ�ើលសំំបកកាាយជាាមនុុស្សសរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ រឿ�ឿង
នេះ�ះកាាន់់តែ�សមទាំំ�ងអស់់ ដ្បិិ�តយ៉ូូ�ហាានក៏៏បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារច្រើ�ើ�នគួួរសម ហើ�ើយជាាងនេះ�ះ
ទៀ�ៀត គាាត់់ក៏៏ត្រូ�ូវបាានសន្យាាដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ត្រូ�ូវ
បាានរក្សាាដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទៀ�ៀតផង។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ គឺឺមាានតែ�តាាមរយៈៈ
កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�នេះ�ះទេ� ទើ�ើបគេ�អាាចបែ�ងចែ�កអត្តតសញ្ញាា�ណរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន របស់់
ពួួកគេ�បាាន ដ្បិិ�តគ្មាា�នផ្លូូ�វអាាចឲ្យយមនុុស្សសប្រា�ាប់់ពីសា
ី ារជាាតិិរបស់់មនុុស្សស ដោ�ោយសំំអាាងលើ�ើ
រូូបរាាងខាាងក្រៅ��ៅរបស់់គេ�បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នផ្លូូ�វណាាអាាចឲ្យយមនុុស្សសប្រា�ាកដច្បាាស់់
ថាា ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាអ្វីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដោ�ោយយ៉ូូ�ហាាន និិងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺមិិនដូូចគ្នាា�ទេ� ហើ�ើយក៏៏
មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ដែ�រ។ គឺឺដោ�ោយសាារលក្ខខណៈៈនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចកំំណត់់
បាានថាា យ៉ូូ�ហាានគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬក៏៏មិិនមែ�ន។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
បន្តត បង្ហើ�ើ�យ និិងនាំំ�មកនូូវកាារបង្កើ�ើ�តផលផ្លែ�ែ។ ទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារជំំហាាននីីមួួយៗ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជំំហាានទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ខណៈៈដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់យ៉ូូ�ហាាន គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ពីី
កាារបង្កើ�ើ�តនូូវកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដំំបូូងឡើ�ើយ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ
និិងផ្សាាយប្រា�ាប់់ពីីផ្លូូ�វនៃ�កាារប្រែ�ែចិិត្តត រួួចបន្តតទៅ�ៅធ្វើ�ើ�បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកឲ្យយមនុុស្សស ប្រោ��ោស
មនុុស្សសឈឺឺ និិងបណ្ដេ�េញវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់។ ចុុងក្រោ��ោយ ទ្រ�ង់់ក៏ប្រោ៏ ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងអស់់ពីីអំំពើ�ើបាាប រួួចបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូល។ ទ្រ�ង់់
ក៏៏បាានយាាងទៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង ទាំំ�ងផ្សាាយប្រា�ាប់់មនុុស្សស និិងផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអអំំពីីនគរ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ទៀ�ៀតផង។ ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះ ព្រះ�ះអង្គគ និិងយ៉ូូ�ហាាន មាានដូូចគ្នាា� ចំំណែ�កភាាព
ខុុសគ្នាា�វិិញគឺឺ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ ហើ�ើយនាំំ�យកយុុគសម័័យ
នៃ�ព្រះ�ះគុុណមកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លស្ដីី�ពីីអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគួួរអនុុវត្តត និិងអ្វីី�
ដែ�លមនុុស្សសគួួរប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាម នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ក៏៏ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋ
របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់ក៏៏បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ យ៉ូូ�ហាាន
ពុំំ�ដែ�លធ្លាា�ប់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានសោះ�ះ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ទេ�ដែ�ល
បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគបាាន ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ព្រ�មទាំំ�ងតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ផង។ សញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សសពោ�ោលថាា អស់់អ្ននកណាាដែ�លកើ�ើតមកដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�សន្យាា កើ�ើតពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ថែ�រក្សាាដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងអស់់អ្ននកដែ�លបើ�ើកផ្លូូ�វថ្មីី�ៗ គឺឺជាាព្រះ�ះ។ យោ�ោងតាាម
កាារលើ�ើកហេ�តុុផលបែ�បនេះ�ះ

យ៉ូូ�ហាានគឺឺច្បាាស់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយម៉ូូ�សេ� អ័័ប្រា�ាហាំំ�

និិងដាាវីីឌ ... តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្រ�ប់់តែ�គ្នាា�ទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាារឿ�ឿង
កំំប្លែ�ែងទាំំ�ងស្រុ�ុងទេ�ឬអីី?
មុុនពេ�លបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់
500

អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

ដែ�លបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតស្រ�បតាាមអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាពេ�លនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់មិិនស្គាា�ល់់អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ក៏៏ទ្រ�ង់់ស្ដាា�ប់់តាាម
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មិិនដែ�លសម្ដែ�ែងប្រា�ាប់់
ពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ មុុនពេ�លដែ�លព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនោះ�ះ�ទេ�។ មាានតែ�
ក្រោ��ោយពេ�ល ដែ�លទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ទើ�ើបទ្រ�ង់់បាាន
លុុបបំំបាាត់់ច្បាាប់់ និិងក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� ហើ�ើយទាាល់់តែ�ដល់់ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាផ្លូូ�វកាារ ទើ�ើបព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់បាានជ្រួ�ួតជ្រា�ាប
ដោ�ោយសិិទ្ធិិ�អំំណាាច និិងព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�។ លុះះ�ក្រោ��ោយពេ�ល ដែ�លទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មព័័ន្ធធកិិច្ចច
របស់់ទ្រ�ង់់ ទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នាំ
់ ំ�យុុគសម័យ
័ ថ្មីី�មួួយឲ្យយចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ឡើ�ង
ើ ។ មុុនពេ�លនេះ�ះ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ បាាននៅ
ធ
�ៅលាាក់់កំបាំំ�
ំ ងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះអង្គគ អស់់រយៈៈពេ�ល២៩ឆ្នាំំ�� ជាាពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញតែ�មនុុស្សសម្នាា�ក់់ និិងគ្មាា�នអត្តតសញ្ញាា�ណជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ�។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាមួួយទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងពេ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ និិង
កំំពុង
ុ បំំពេ�ញព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់បាានចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារស្រ�បទៅ�ៅតាាមផែ�នកាារដែ�ល
មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះអង្គគ ដោ�ោយមិិនខ្វវល់់ថាា មនុុស្សសស្គាា�ល់់ពីីទ្រ�ង់់ប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� ក៏៏ជាាកាារបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ។
នៅ�ៅវេេលាានោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានសួួរទៅ�ៅមនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅជុំំ�វិិញព្រះ�ះអង្គគថាា «តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ថាា ខ្ញុំំ��ជាានរណាា?» ពួួកគេ�ទូូលតបថាា «ព្រះ�ះអង្គគជាាហោ�ោរាាដ៏៏ធំំឧត្ដដមជាាងគេ� ហើ�ើយជាា
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយដ៏៏ពូូកែ�របស់់យើ�ើងរាាល់់គ្នាា�»។ ហើ�ើយអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតតបថាា «ទ្រ�ង់់ជាាមហាាបូូជាា
ចាារ្យយរបស់់យើ�ើង» ។ល។ គេ�ក៏៏បាានផ្ដដល់់ចម្លើ�ើ�យគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ មាានអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតថែ�មទាំំ�ង
ពោ�ោលថាា ទ្រ�ង់់ជាាយ៉ូូ�ហាាន ជាាអេ�លីីយ៉ាា� ជាាដើ�ើម។ រួួចព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ក៏៏បែ�រទៅ�ៅស៊ីី�ម៉ូូ�នពេ�ត្រុ�ុស
ហើ�ើយសួួរថាា «តើ�ើអ្ននកថាា ខ្ញុំំ�ជា
� ានរណាា?» ពេ�ត្រុ�ុសក៏៏ទូលឆ្លើ�ើ
ូ
យ
� ថាា «ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ជាា
ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា នៃ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានព្រះ�ះជន្មមគង់់នៅ�ៅ»។ តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក មនុុស្សសក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពេ�លដែ�លអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានសម្ដែ�ែងឲ្យយ
គេ�ស្គាា�ល់់ គឺឺពេ�ត្រុ�ុសនេះ�ះហើ�ើយជាាអ្ននកដែ�លដឹឹងរឿ�ឿងនេះ�ះមុុនគេ� ហើ�ើយរឿ�ឿងនេះ�ះក៏៏ត្រូ�វូ បាាន
501

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ថ្លែ�ែងចេ�ញពីីមាាត់់របស់់គាាត់់ដែ�រ។ ក្រោ��ោយមក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏ថ្លែ�ែងថាា «អ្វីី�ដែ�លអ្ននកបាាន
ពោ�ោលនេះ�ះ មិិនមែ�នចេ�ញពីីសាាច់់ឈាាមទេ� តែ�ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ��ទេ�តើ�ើ»។
បន្ទាា�ប់់ពីីពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់ទ្រ�ង់់រួួច ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកដទៃ�មិិនដឹឹងរឿ�ឿងនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ជំ
ើ� នួ
ំ សមុ
ួ
ខ
ុ ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ ទ្រ�ង់់បាាន
យាាងមកដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�សម្ដែ�ែងពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់
ឡើ�ើយ។ លុះះ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាាននិិយាាយអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ ទើ�ើបអត្តតសញ្ញាា�ណ
របស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញឲ្យយគេ�ដឹឹងដោ�ោយបើ�ើកចំំហ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកមិិនដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់
គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ក៏៏ដោ�ោយ លុះះ�ដល់់ពេ�លកំំណត់់ ក៏៏ទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកមិិនដឹឹងពីីរឿ�ឿងនោះ�ះ� ក៏៏ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�បន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ដូូចពីីមុុនដែ�រ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកបដិិសេ�ធរឿ�ឿងនេះ�ះ ក៏៏ទ្រ�ង់់នឹឹងនៅ�ៅតែ�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនិិងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនោះ�ះ� តាាមពេ�លវេេលាាដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់បាាន
យាាងមកដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនមែ�នមកដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសស្គាា�ល់់សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ តែ�ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទទួួលកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
វិិញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបរាាជ័័យក្នុុ�ងកាារទទួួលស្គាា�ល់់ថាា កិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នន
នេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ នោះ�ះ�គឺឺមកពីីអ្ននកខ្វះះ�នូូវនិិមិិត្តត។ តែ�
យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ អ្ននកមិិនអាាចបដិិសេ�ធកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះបាានទេ� កាារ
ខកខាានរបស់់អ្ននក ក្នុុ�ងកាារទទួួលស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះ មិិនបញ្ជាា�ក់់ថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
មិិនមែ�នកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ ឬបញ្ជាា�ក់់ថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ជាាកិិច្ចចកាារខុុសឆ្គគងនោះ�ះ�ដែ�រ។ មាាន
អ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតថែ�មទាំំ�ងយកកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន ទៅ�ៅផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់នឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
នៅ�ៅក្នុុ� ង ព្រះ�ះគម្ពីី�រ ហើ�ើយប្រើ�ើ� ភាាពខុុ សប្រ�ក្រ�តីី ណាាមួួ យ មកបដិិ សេ�ធកិិ ច្ចច កាារក្នុុ� ង
ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះទៀ�ៀតផង។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាសកម្មមភាាពរបស់់មនុុស្សសមោ�ោហ៍៍បាំំ�ងទេ�
ឬអីី? សេ�ចក្ដីី�នាានាាដែ�លត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ាក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ មាានកម្រិ�ិត សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិន
អាាចបង្ហាា�ញពីីកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទាំំ�
់ ងស្រុ�ុងបាានឡើ�យ
ើ ។ ដំំណឹង
ឹ ល្អអទាំំ�ងបួួនរួម
ួ គ្នាា�
ទាំំ�ងអស់់ មាានមិិនដល់មួ
់ យ
ួ រយចំំពូក
ូ ផង ក្នុុ�ងនោះ�ះ�មាានសរសេ�រតែ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍មួយ
ួ ចំំនួន
ួ
502

អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

តូូចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដូូចជាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដាាក់់បណ្ដាា�សាាដើ�ើមឧទុុម្ពរព ពេ�ត្រុ�ុសបដិសេ�ធ
ិ
បីីដងថាាមិិន
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វលេ�ចមកឲ្យយពួួកសិិស្សសឃើ�ើញបន្ទាា�ប់់ពីីកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង និិង
កាាររស់់ឡើ�ើងវិិញរបស់់ទ្រ�ង់់ សេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនអំំពីីកាារតមអាាហាារ សេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនអំំពីីកាារ
អធិិដ្ឋាា�ន សេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនអំំពីីកាារលែ�ងលះះ កាារប្រ�សូូត និិងពង្សាាវតាារបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
កាារជ្រើ�ើ�សតាំំ�ងពួួកសិិស្សសរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ។ល។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ មនុុស្សសឲ្យយតម្លៃ�ៃ
សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះដូូចកំំណប់់ ថែ�មទាំំ�ងយកកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននទៅ�ៅប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងសេ�ចក្ដីី�
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ផង។ ពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ងជឿ�ឿទៀ�ៀតថាា កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាាន
ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់រស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺមាានតែ�ត្រឹ�ឹមប៉ុុ�ណ្ណឹឹ�ង ហាាក់់ដូូចជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�កាារត្រឹ�ឹមប៉ុុ�ណ្ណឹឹ�ង និិងគ្មាា�នអ្វីី�លើ�ើសពីីនេះ�ះទេ�។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាារឿ�ឿង
លេ�លាាទេ�ឬអីី?
ពេ�លវេេលាាដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាាននៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺសាាមសិិបបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ� ពោ�ោលគឺឺទ្រ�ង់់
មាានព្រះ�ះជន្មមគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី សាាមសិិបបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ�។ មាានតែ�ពេ�លវេេលាាបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លត្រូ�ូវបាានចំំណាាយក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ពេ�លវេេលាាដែ�លនៅ�ៅ
សេ�សសល់់ គឺឺទ្រ�ង់់រស់់នៅ�ៅជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដំំបូូងឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់ចូូលរួួម
កម្មមវិិធីនាានាានៅ
ី
�ៅក្នុុ�ងសាាលាាប្រ�ជុំំ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានស្ដាា�ប់កា
់ ារបកស្រា�ាយបទគម្ពីី�រពីីពួកបូ
ួ ជា
ូ ា
ចាារ្យយ និិងស្ដាា�ប់់សេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់មនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ ទ្រ�ង់់បាានទទួួល
ចំំណេះ�ះដឹឹងជាាច្រើ�ើ�នអំំពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រ៖ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នប្រ�សូូតមកទាំំ�ងមាានចំំណេះ�ះដឹឹងស្រា�ាប់់
មកជាាមួួយទេ� ទ្រ�ង់់បាានទទួួលចំំណេះ�ះដឹឹងនោះ�ះ� តាាមរយៈៈកាារអាាន និិងកាារស្ដាា�ប់់។ ក្នុុ�ង
ព្រះ�ះគម្ពីី�របាានកត់់ត្រា�ាយ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា

ទ្រ�ង់់បាានសួួរសំំណួួរដល់់គ្រូ�ូៗក្នុុ�ងសាាលាាប្រ�ជុំំ�

ពេ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្មមដប់់ពីីរឆ្នាំំ��ថាា៖ តើ�ើអ្វីី�ខ្លះះ�ជាាបទទំំនាាយរបស់់ពួួកហោ�ោរាាពីីបុុរាាណ?
តើ�ើក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ម៉ូូ�សេ�មាានអ្វីី�ខ្លះះ�? ចុះះ�គម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់? តើ�ើមនុុស្សសដែ�លកំំពុុងបម្រើ�ើ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយស្លៀ�ៀ�កសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ជាាបូូជាាចាារ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ មាានតួួនាាទីអ្វី
ី ?ី� ...
ទ្រ�ង់់បាានសួួរសំំណួួរជាាច្រើ�ើ�ន ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ក៏៏គ្មា�នចំ
ា
ំណេះ�ះ ឬកាារយល់់ដឹឹងពីីរឿ�ឿងអស់់ទាំំ�ង
នេះ�ះដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ បាានចាាប់់បដិសន្ធិិ�ដោ
ិ
�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ក៏៏ទ្រ�ង់ប្រ�សូ
់
ត
ូ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មកជាាមនុុស្សសធម្មមតាាសុុទ្ធធសាាធដែ�រ។ ថ្វីី�បើ�ើទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈពិិសេ�សខ្លះះ� ក៏៏ព្រះ�ះអង្គគ
នៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ដដែ�ល។ ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ លូូតលាាស់់ជាា
បន្តតបន្ទាា�ប់់ ស្រ�បទៅ�ៅតាាមកម្ពពស់់ និិងព្រះ�ះជន្មមរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏បាានឆ្លលងកាាត់់
ដំំណាាក់់នាានាានៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់
មនុុស្សស ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានឆ្លលងកាាត់់កុុមាារភាាព ឬវ័័យជំំទង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� រស់់ក្នុុង
� ជីីវិត
ិ ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានវ័័យសាាមសិិបបីីឆ្នាំំ�� ពេ�លទ្រ�ង់់ប្រ�សូត
ូ មក
ភ្លាា�មតែ�ម្ដដង ហើ�ើយទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ងពេ�លបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់មុុខជាាមិិនបាាន
ឆ្លលងកាាត់់ដំំណាាក់់កាាលនាានាាក្នុុ�ងជីីវិិតជាាមនុុស្សសធម្មមតាាឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនបាានបរិិភោ�ោគ
ឬសេ�ពគប់់ជាាមួួយនឹឹងមនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀត ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនងាាយនឹឹងជួួបទ្រ�ង់់ទេ� សូូម្បីី�
មួួយភ្លែ�ែតក៏៏ដោ�ោយ។ ទ្រ�ង់់មុខ
ុ ជាាមនុុស្សសខុុសប្រ�ក្រ�តីី ដែ�លបំំភិតបំ
ិ ភ័
ំ យ
័ អស់់អ្ននកណាាដែ�ល
បាានឃើ�ញ
ើ ទ្រ�ង់់ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ មនុុស្សសជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយាាងមក
ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ប្រា�ាកដជាាមិិនរស់់ដូូចមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ទេ�។ ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់
ស្អាា�តដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់ដុះះ�ធ្មេ�េញរបស់់ទ្រ�ង់់ ឬលុុបលាាងព្រះ�ះភក្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ដ្បិិ�ត
ទ្រ�ង់់គឺឺជាាបុុគ្គគលបរិិសុុទ្ធធ។ តើ�ើទាំំ�ងអស់់នេះ�ះមិិនមែ�នជាាសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសសុុទ្ធធសាាធ
ទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះគម្ពីី�រពុំំ�មាានកត់់ត្រា�ាពីីជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ក្នុុ�ងមាានជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ
មាានតែ�កត់់ត្រា�ាពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនេះ�ះក៏៏មិិនមែ�នបញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់គ្មាា�ន
ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា ឬបញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់មិិនបាានរស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ មុុន
ពេ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្មមសាាមសិិបឆ្នាំំ��នោះ�ះ�ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ជាា
ផ្លូូ�វកាារពេ�លគ្រ�ប់់ព្រះ�ះជន្មម២៩ឆ្នាំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនអាាចសរសេ�ររៀ�ៀបរាាប់់ពីជី
ី វិី ត
ិ ជាាមនុុស្សសរបស់់
ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងមូូលអស់់ មុុនវ័័យនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះគម្ពីី�រ គ្រា�ាន់់តែ�មិិនរៀ�ៀបរាាប់់ពីីគ្រា�ា
ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារកត់់ត្រា�ាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយសាារតែ�វេេលាាទាំំ�ងនោះ�ះ� គឺឺជាាគ្រា�ាដែ�ល
ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ជាាមនុុស្សសធម្មមតាា និិងពុំំ�មែ�នជាាគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងភាាពជាា
ព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ទើ�ើបវាាមិិនចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវកត់់ត្រា�ារឿ�ឿងនេះ�ះទុុក។ មុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទទួួល
បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទេ� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�រក្សាា
504

អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ របស់់ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ រហូូតដល់ថ្ងៃ់ �ៃកំំណត់់ដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីទ្រ�ង់់ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយក
កំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ក៏៏ទ្រ�ង់់ឆ្លលងកាាត់់ដំំណើ�ើរកាារនៃ�ភាាពចាាស់់ចិិត្តតចាាស់់គំំនិិត ដូូចមនុុស្សស
ធម្មមតាាម្នាា�ក់់ដែ�រ។ ដំំណើ�ើរកាារនៃ�ភាាពចាាស់់ចិិត្តតចាាស់់គំំនិិតនេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាានបញ្ចូូ�លក្នុុ�ង
ព្រះ�ះគម្ពីី�រឡើ�ើយ។ រឿ�ឿងនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានបញ្ចូូ�ល ដ្បិិ�តវាាមិិនជួួយផ្ដដល់់នូូវជំំនួួយអ្វីី�ធំំដុំំ�ដល់់
កាារលូូតលាាស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ វេេលាាមុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានទទួួល
បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក គឺឺជាាវេេលាាលាាក់់កំំបាំំ�ង ជាាវេេលាាដែ�លទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិង
កាារអស្ចាា�រ្យយអ្វីី�សោះ�ះ�។ លុះះ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ទើ�ើប
ទ្រ�ង់់កិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លសម្បូូ�រ និិងពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយ
ព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្ដីី�ពិិត សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា។ ប្រា�ាកដណាាស់់ កាារ
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ក៏៏ជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណដែ�រ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�
មូូលហេ�តុនេះ�ះ
ុ
ទើ�ើបកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានកត់់ទុក
ុ និិងផ្ទេ�េរបន្តតរហូូតដល់បច្ចុុ
់ ប្បបន្នន
�
។ កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�បើ�ើកច្រ�កចេ�ញ និិងនាំំ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ទៅ�ៅកាាន់់ផលសម្រេ�េច ឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�ល
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�ដើ�ើរលើ�ើមាាគ៌ាា�នៃ�យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
និិងមាាគ៌ាា�នៃ�ឈើ�ើឆ្កាា�ង។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសុុទ្ធធតែ�ជាាកាារពិិត ទោះ�ះ�បីីជាាវាាចេ�ញមកពីីកាារកត់់ត្រា�ា
ដែ�លសរសេ�រដោ�ោយមនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ លើ�ើកលែ�ងតែ�កំំហុុសតូូចតាាចមួួយចំំនួួន ដែ�លត្រូ�ូវ
បាានគេ�រកឃើ�ើញក្នុុ�ងកន្លែ�ែងខុុសៗគ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីជាាដូូច្នេះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ កំំណត់់ត្រា�ា
ទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនអាាចនិិយាាយបាានថាា មិិនពិតនោះ�
ិ
ះ�ទេ�។ រឿ�ឿងដែ�លត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ា គឺឺជាារឿ�ឿង
ពិិតសុុទ្ធសា
ធ ាធ ដែ�លមាានខុុសនោះ�ះ� គឺឺខុសត្រ�ង់
ុ
សំ
់ ំណេ�រដែ�លមនុុស្សសសរសេ�រប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
មាានមនុុស្សសខ្លះះ�នឹឹងនិិយាាយថាា ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាបុុគ្គគលដែ�លមាានភាាពជាាមនុុស្សស
ធម្មមតាា និិងសាាមញ្ញញ តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
រយៈៈពេ�លសែ�សិិបថ្ងៃ�ៃនៃ�កាារល្បួួ�ងដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានឆ្លលងកាាត់់

គឺឺជាាទីីសម្គាា�ល់់ដ៏៏

អស្ចាា�រ្យយ ជាាកាារណ៍៍មួួយដែ�លមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ មុុខជាាមិិនអាាចនឹឹងសម្រេ�េចបាាន។
រយៈៈពេ�លសែ�សិិបថ្ងៃ�ៃនៃ�កាារល្បួួ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ស្ថិិ�តក្នុុ�ងធម្មមជាាតិិនៃ�កាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ចុះះ�តើ�ើគេ�អាាចនិិយាាយថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់គ្មាា�នលក្ខខណៈៈអធិិ
ធម្មមជាាតិិបន្តិិ�ចសោះ�ះ�បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? សមត្ថថភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់
និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ មិិនបញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាមនុុស្សសមហស្ចាា�រ្យយម្នាា�ក់់ និិងពុំំ�មែ�នជាាមនុុស្សស
ធម្មមតាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គ្រា�ាន់់តែ�ថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់
ដូូចជាាទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបធ្វើ�ើ�ឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយ
ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀតផង។ មុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បំំពេ�ញព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់់ ឬតាាមព្រះ�ះគម្ពីី�របាាន
រ៉ាា�យរ៉ាា�ប់់ថាា មុុនពេ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធយាាងចុះះ�មកសណ្ឋិិ�តលើ�ើទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ និិងគ្មាា�នលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ យាាងចុះះ�មកសណ្ឋិិ�តលើ�ើទ្រ�ង់់ ពោ�ោលគឺឺពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានចាាប់់
ផ្ដើ�ើ�មបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានពេ�ញដោ�ោយលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិ។ ដោ�ោយ
សាារតែ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបមនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជឿ�ឿថាា សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គឺឺគ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាានោះ�ះ�ទេ�។ ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត គេ�ច្រ�ឡំំគិិតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មាានតែ�ភាាពជាាព្រះ�ះ គ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សសទេ�។ ប្រា�ាកដណាាស់់
កាាលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យាា ងមកផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ� កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ទ្រ�ង់់ មនុុ ស្សសទាំំ�ងអស់់
មើ�ើលឃើ�ើញព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ កាារណ៍៍អធិធម្មម
ិ ជាាតិិ។ អ្វីីដែ� �លពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ញ
ើ នឹឹងភ្នែ�ែករបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់
និិងអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ស្ដាា�ប់់ឮនឹឹងត្រ�ចៀ�ៀករបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់ សុុទ្ធធតែ�មាានលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិ
ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�មិិនអាាចយល់់បាាន និិងមិិនអាាច
ទទួួលយកបាានសម្រា�ាប់់ពួួកគេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានរបស់់អ្វីី�ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ ត្រូ�ូវបាានយកមក
ផែ�នដីី តើ�ើអាាចជាារបស់់អ្វីី�ផ្សេ�េង ក្រៅ��ៅតែ�ពីីរបស់់ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិបាានដែ�រ
ឬទេ�? ពេ�លដែ�លសេ�ចក្ដីី�អាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងនៃ�នគរស្ថាា�នសួួគ៌ត្រូ�
៌ វូ បាាននាំំ�យកមកផែ�នដីី សេ�ចក្ដីី�
អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លមនុុស្សសគិិតមិិនដល់់ ហើ�ើយយល់់មិិនបាាន ជាាអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លចម្លែ�ែក
ដល់់ចិត្តត
ិ និិងប្រ�កបដោ�ោយភាាពវាាងវៃៃ តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�សុុទ្ធតែ�មិ
ធ
នមែ�ន
ិ
ជាាអធិិធម្មមជាាតិិ
ទៀ�ៀតមែ�នទេ�? ដោ�ោយឡែ�ក អ្ននកគួួរដឹឹងថាា ទោះ�ះ�បីីជាាសេ�ចក្ដីី�នោះ�ះ�មាានលក្ខខណៈៈអធិិ
ធម្មមជាាតិិយ៉ាា�ងណាា ក៏៏គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា របស់់
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

ព្រះ�ះអង្គគដដែ�លដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មាានពេ�ញដោ�ោយភាាពជាា
មនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់ពុំំ�មាាន
់
ភាាពជាាមនុុស្សសទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់មុខ
ុ ជាាពុំំ�មែ�នជាាសាាច់់ឈាាម
ជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយធំំៗជាាច្រើ�ើ�ន កាាល
ទ្រ�ង់់គង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ អ្វីី�ដែ�លសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លបាានឃើ�ើញនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គឺឺ
ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយរឿ�ឿងរ៉ាា�វអធិិធម្មមជាាតិិ។ ពួួកគេ�បាានមើ�ើលឃើ�ើញទាំំ�ងទេ�វតាា និិងទេ�វទូូត
ហើ�ើយពួួកគេ�បាានស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទៀ�ៀតផង។ តើ�ើទាំំ�ងនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងអធិិធម្មមជាាតិិទេ�ឬអីី? ប្រា�ាកដណាាស់់ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាានវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ខ្លះះ�
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តមនុុស្សស ដោ�ោយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទង្វើ�ើ�អធិិធម្មមជាាតិិ ពោ�ោលគឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ពីីកាារ
យកតម្រា�ាប់់របស់់ពួួកវាា ដើ�ើម្បីី�បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តមនុុស្សស តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារដែ�លមិិនមែ�នត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នធ្វើ�ើ�កាារ
អស្ចាា�រ្យយ និិងប្រោ��ោសមនុុស្សសឈឺឺ ព្រ�មទាំំ�ងបណ្ដេ�េញអាារក្សសផង ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះមិិនជាាអ្វីី�
ទាំំ�ងអស់់ ក្រៅ��ៅតែ�ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ ដ្បិិ�តព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធលែ�ងធ្វើ�ើ�កាារ
បែ�បនេះ�ះនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លត្រា�ាប់់តាាមកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ តាំំ�ងពីីសម័័យនោះ�ះ�មក គឺឺជាាវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ប្រា�ាកដណាាស់់។
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លសម័័យនោះ�ះ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារមួួយ
ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិ ទោះ�ះ�បីីពេ�លនេះ�ះព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ង
លក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ហើ�ើយពេ�លនេះ�ះកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាតម្រា�ាប់់ និិងជាាកាារក្លែ�ែង
កាាយរបស់់សាាតាំំ�ង និិងជាាកាារបង្កកចលាាចលរបស់់វាាផង។ ដោ�ោយឡែ�ក អ្ននកមិិនអាាច
និិយាាយថាា គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមាានលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិ សុុទ្ធធតែ�មកពីីវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់
នោះ�ះ�ឡើ�ើ យ កាារនេះ�ះអាាស្រ័�័ យ លើ�ើយុុ គសម័័ យ នៃ�កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ។ ចូូ រ
ពិិចាារណាាអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុ ស្សសនាាពេ�លបច្ចុុ� ប្បបន្នន ៖ តើ�ើចំំ ណុុ ច ណាាខ្លះះ� ដែ�លគ្មាា�នលក្ខខ ណៈៈអធិិ ធម្មម ជាាតិិ ?
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺយល់់មិិនដល់់ និិងមិិនអាាចទទួួលយកបាានសម្រា�ាប់់អ្ននក ហើ�ើយ
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចធ្វើ�ើ�បាានឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់យល់់
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មនុុស្សសគ្មាា�នផ្លូូវ� យល់់បាានឡើ�យ
ើ ចំំណែ�កឯចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់ទ្រ�ង់វិ់ ញ
ិ មនុុស្សសក៏៏មិនដឹ
ិ ង
ឹ ជាា
មាានតាំំ�ងពីីពេ�លណាាមកដែ�រ។ មាានមនុុស្សសខ្លះះ�និិយាាយថាា «ទូូលបង្គំំ�ក៏៏ជាាមនុុស្សសធម្មមតាា
ដូូចទ្រ�ង់់ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចុះះ�ម្ដេ�េចបាានជាាទូូលបង្គំំ�មិិនដឹឹងអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ដឹឹងដូូច្នេះ�ះ�? ទូូលបង្គំំ�ចាាស់់
ជាាង និិងមាានបទពិិសោ�ោធច្រើ�ើ�នជាាង ប៉ុុ�ន្តែ�ែម្ដេ�េចបាានជាាទ្រ�ង់់ដឹឹងពីីអ្វីី�ដែ�លទូូលបង្គំំ�
មិិនដឹឹង?» តាាមទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សស អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លមនុុស្សសគ្មាា�នផ្លូូ�វ
នឹឹងទទួួលបាានឡើ�យ
ើ ។ ហេ�តុុនេះ�ះ មាានមនុុស្សសខ្លះះ�និិយាាយថាា «គ្មាា�ននរណាាដឹឹងពីីកិច្ចច
ិ កាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�អ្ននកបកស្រា�ាយព្រះ�ះគម្ពីី�រ
ក៏៏មិិនអាាចផ្ដដល់់នូូវកាារបកស្រា�ាយបាានដែ�រ ចុះះ�ម្ដេ�េចបាានជាាអ្ននកដឹឹង?» តើ�ើទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងអធិិធម្មមជាាតិិទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះអង្គគពុំំ�មាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីកាារអស្ចាា�រ្យយទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល និិងបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតយ៉ាា�ងងាាយ
ស្រួ�ួលបំំផុុត។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងអធិិធម្មមជាាតិិទៀ�ៀតមែ�នទេ�? កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
លើ�ើសលប់់ពេ�កនឹឹងឲ្យយមនុុស្សសអាាចទទួួលបាាន។ កិិច្ចចកាារនោះ�ះ� គំំនិិតរបស់់មនុុស្សសដែ�ល
មាានសាាច់់ឈាាម មិិនអាាចទទួួលបាានទេ� ហើ�ើយកាារលើ�ើកហេ�តុុផលនៃ�គំំនិត
ិ របស់់មនុុស្សស
ក៏៏មិន
ិ អាាចយល់់ពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារនេះ�ះបាានដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់មិន
ិ ធ្លាា�ប់បាាន
់
អាានព្រះ�ះគម្ពីី�រ ក៏៏ទ្រ�ង់់
យល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�រ។ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់
ឈរលើ�ើផែ�នដីី ពេ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ក៏៏ទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងពីីសេ�ចក្ដីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លនៅ�ៅឯ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ជាាន់់ទីីបីីដែ�រ។ កាាលណាាមនុុស្សសអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ អាារម្មមណ៍៍នេះ�ះនឹឹង
យកឈ្នះះ�លើ�ើគេ�៖ «តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាសម្ដីី�ពីីស្ថាា�នសួគ៌
ួ ៌ ជាាន់់ទីបី
ី ទេ�
ី ឬអីី? តើ�ើកាារទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ មិិនលើ�ើសពីីអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសធម្មមតាាអាាចសម្រេ�េចបាានទេ�ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� កាាល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ� វ ឆ្លលងកាាត់់ កាារតមអាាហាាររយៈៈពេ�លសែ�សិិ បថ្ងៃ�ៃ តើ�ើនោះ�ះ�មិិ នមែ�ន ជាារឿ�ឿង
អធិិធម្មមជាាតិិទៀ�ៀតមែ�នទេ�?» ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនិយាា
ិ យថាា កាារតមអាាហាាររយៈៈពេ�លសែ�សិិប
ថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាាករណីីអធិិធម្មមជាាតិិសុុទ្ធធសាាធ ជាាទង្វើ�ើ�របស់់វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ នោះ�ះ�តើ�ើអ្ននកមិិន
ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ទេ�ឬអីី? មុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បំំពេ�ញព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគ
មាានលក្ខខណៈៈដូូចមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់។ ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀនទៀ�ៀតផង តើ�ើទ្រ�ង់់បាានរៀ�ៀន
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

អាាន និិងរៀ�ៀនសរសេ�រ តាាមរបៀ�ៀបណាាទៀ�ៀត? កាាលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់
ឈាាម ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅលាាក់់កំំបាំំ�ងក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារធ្វើ�ើ�ជាា
មនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ ទ្រ�ង់់ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់ដំំណើ�ើរកាារលូូតលាាស់់ និិងភាាពចាាស់់ចិិត្តត
ចាាស់់គំំនិិត

ហើ�ើយមិិនមែ�នទាាល់់តែ�សមត្ថថភាាពវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់បាានចម្រើ�ើ�នឡើ�ើង

ហើ�ើយទ្រ�ង់់យល់់ដឹឹងកាារណ៍៍នាានាា ទើ�ើបអាាចរាាប់់ថាា ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ទេ�។
លុះះ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ បាានចាាស់់ចិត្តតចាាស់
ិ
គំ
់ និ
ំ ត
ិ ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាច
បំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់បាាន។ តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ខណៈៈដែ�ល
ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាារបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនទាាន់ចាាស់
់
ចិ
់ ត្តតចាាស់
ិ
គំ
់ និ
ំ ត
ិ ហើ�ើយកាារលើ�ើកហេ�តុុផល
របស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅមិិនទាាន់់ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវបាានដែ�រឬទេ�? ប្រា�ាកដណាាស់់ មិិនអាាចរំំពឹឹងឲ្យយទ្រ�ង់់
បំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ពេ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្មមប្រាំ�ំ�មួួយ ឬប្រាំ�ំ�ពីីរឆ្នាំំ��នោះ�ះ�ទេ�! ហេ�តុុអ្វីី�
បាានជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនសម្ដែ�ែងអង្គគទ្រ�ង់់ដោ�ោយបើ�ើកចំំហ ពេ�លទ្រ�ង់់បាានក្លាា�យជាា
សាាច់់ឈាាមភ្លាា�ម? នោះ�ះ�គឺឺមកពីីភាាពជាាមនុុស្សសនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅមិិនទាាន់់
ចាាស់់ចិិត្តតចាាស់់គំំនិិត ដំំណើ�ើរកាារវិិនិិច្ឆ័័�យនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាារបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ដូូចជាា
ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាានៃ�សាាច់់ឈាាមនេះ�ះ មិិនទាាន់ជា
់ ាកម្មមសិិទ្ធិិ�ដ៏ពេ៏ �ញលេ�ញរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ
នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�មូូលហេ�តុុនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវមាានភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា
និិងមាានសុុភវិិនិិច្ឆ័័�យជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ដាាច់់ខាាត រហូូតទាាល់់តែ�បាានប្រ�ដាាប់់កាាយ
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ក្នុុ�ងកាាររ៉ាា�ប់់រងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមបាាន គឺឺមុុនពេ�លទ្រ�ង់់
អាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់មិិនទាាន់់បាានស្មើ�ើ�នឹឹងភាារកិិច្ចចនេះ�ះ
ទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវបន្តតចម្រើ�ើ�នវ័័យ និិងចាាស់់ចិិត្តតចាាស់់គំំនិិតផង។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងវ័័យប្រាំ�ំ�ពីីរ ឬប្រាំ�ំ�បីីឆ្នាំំ�� តើ�ើមនុុស្សសមិិន
ចាាត់់ទុកទ្រ�ង់
ុ
ជា
់ ាមនុុស្សសអច្ឆឆរិិយទៅ�ៅហើ�ើយទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មិនគិ
ិ ត
ិ ថាា ព្រះ�ះអង្គគ
ជាាកុុមាារម្នាា�ក់់ទេ�មែ�នទេ�? តើ�ើមាាននរណាាខ្លះះ�យល់់ឃើ�ញ
ើ ថាា ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសគួួរឲ្យយទុុកចិត្តត
ិ ?
កុុមាារម្នាា�ក់់ដែ�លមាានវ័័យប្រាំ�ំ�ពីីរ ឬប្រាំ�ំ�បីីឆ្នាំំ�� មិិនខ្ពពស់់ជាាងវេេទិិកាាដែ�លគេ�ឈរពីីក្រោ��ោយ
នោះ�ះ�ទេ� តើ�ើគេ�សមនឹឹងអធិិប្បាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�រឬទេ�? មុុនពេ�លភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា
509

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់ទ្រ�ង់ចាាស់
់
ចិ
់ ត្តតចាាស់
ិ
គំ
់ និ
ំ ត
ិ ទ្រ�ង់់រ៉ាា�ប់់រងភាារកិិច្ចចនោះ�ះ�មិិនបាានទេ�។ មើ�ើលទៅ�ៅដរាាបណាា
ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅមិិនទាាន់់ចាាស់់ចិិត្តតចាាស់់គំំនិិត ចំំណែ�កជាាច្រើ�ើ�ននៃ�កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះ គឺឺមិិនអាាចទទួួលបាានតែ�ម្ដដង។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ក៏៏ត្រូ�វូ បាានត្រួ�ួតត្រា�ាដោ�ោយគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ផ្ទាា�ល់់ដែ�រ។ ទាាល់់តែ�
ដល់់ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ដាាប់កា
់ ាយដោ�ោយភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាចរ៉ាា�ប់់រង
កិិច្ចចកាារ និិងទទួួលបន្ទុក
ុ� កាារងាាររបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាបាាន។ លុះះ�ដល់់ពេ�លនោះ�ះ�ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាច
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាាន។ ក្នុុ�ងកុុមាារភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនអាាចយល់់
រឿ�ឿងរ៉ាា�វជាាច្រើ�ើ�នដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងសម័័យបុុរាាណនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
យល់់ ដោ�ោយសាារតែ�កាារសួួរសំំណួួរដល់់គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀននៅ�ៅតាាមសាាលាាប្រ�ជុំំ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់បាានចាាប់
់
ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ភ្លា
់ ា�ម ពេ�លទ្រ�ង់់ចេះ�ះនិយាា
ិ យ តើ�ើធ្វើ�ើម្ដេ�េច
�
អាាចឲ្យយទ្រ�ង់់មិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុុសបាាន? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនូូវកំំហុុសផ្ដេ�េសផ្ដាា�ស
ទៅ�ៅរួួចទេ�? ហេ�តុុនេះ�ះ លុះះ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�កាារបាាន ទើ�ើបទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារអ្វីី�សោះ�ះ� រហូូតទាាល់់តែ�ទ្រ�ង់់មាាន
សមត្ថថភាាពពេ�ញលេ�ញនឹឹងរ៉ាា�ប់់រងកាារងាារនេះ�ះបាាន។ ពេ�លចម្រើ�ើ�នវ័យ
័ ២៩ឆ្នាំំ�� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ�
បាានចាាស់់ចិិត្តតគំំនិិតច្រើ�ើ�នហើ�ើយ ហើ�ើយភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ល្មមមនឹឹងរ៉ាា�ប់់រ៉៉ង
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ដែ�រ។ លុះះ�ដល់់ពេ�លនោះ�ះ� ទើ�ើបព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ជាាផ្លូូ�វកាារ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� យ៉ូូ�ហាានបាានប្រុ�ុងប្រៀ��ៀបអស់់
រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�ពីីរឆ្នាំំ�� ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកផ្លូូ�វថ្វាា�យទ្រ�ង់់ ហើ�ើយពេ�លកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់បញ្ចចប់់ទៅ�ៅ
គាាត់់ត្រូ�វូ បាានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង។ អម្រែ�ែកនេះ�ះក៏៏ធ្លាា�ក់លើ់ �ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ទាំំ�ងស្រុ�ុង។
ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់រ៉ាា�ប់់រងកិិច្ចចកាារនេះ�ះក្នុុ�ងវ័័យ២១ឆ្នាំំ�� ឬ ២២ឆ្នាំំ�� ពេ�លនោះ�ះ�ជាាពេ�លដែ�ល
ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅខ្វះះ�ខាាតច្រើ�ើ�ន ជាាពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ទើ�ើបតែ�ឈាានចូូលក្នុុ�ង
យុុវភាាពក្មេ�េងខ្ចីី� ហើ�ើយមាានកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នដែ�លទ្រ�ង់់មិិនដឹឹង ហើ�ើយទ្រ�ង់់មុុខជាាមិិនអាាច
ទទួួលរ៉ាា�ប់់រងកាារងាារបាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� យ៉ូូ�ហាានបាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់
បាានខ្លះះ� មុុនពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយកាាលនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

ឈាានដល់់មជ្ឈិិ�មវ័័យទៅ�ៅហើ�ើយ។ ស្ថិិ�តក្នុុ�ងវ័័យនោះ�ះ� ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាារបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺ
ល្មមមនឹឹងរ៉ាា�ប់់រងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ហើ�ើ
ើ� យ។ ពេ�លនេះ�ះ ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ក៏៏មាានភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា ទោះ�ះ�បីីជាាភាាពជាាមនុុស្សសនេះ�ះ មាានភាាពចាាស់់ទុំំ�ខ្លាំំ��ងធៀ�ៀប
ទៅ�ៅនឹឹងមនុុស្សសវ័័យចំំណាាស់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏ភាាពជាាមនុុស្សសនេះ�ះល្មមមគ្រ�ប់់
គ្រា�ាន់់នឹឹងរ៉ាា�ប់់រងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ស្រេ��ចទៅ�ៅហើ�ើយ។

កាាលៈៈទេ�សៈៈដែ�លនៅ�ៅជុំំ�វិិញ

កិិច្ចចកាារសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺមិនដូ
ិ ចគ្នាា�ទាំំ�
ូ
ងស្រុ�ុងនឹឹងកាាលៈៈទេ�សៈៈក្នុុ�ងសម័័យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នោះ�ះ�ទេ�។
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជ្រើ�ើ�សរើើ�សសាាវ័័កដប់់ពីីរនាាក់់? នោះ�ះ�គឺឺដើ�ើម្បីី�ជ្រោ��ោមជ្រែ�ែងដល់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់សុុទ្ធធសាាធ និិងឲ្យយគេ�រួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ ក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ង គឺឺ
ដើ�ើម្បីី�ចាាក់់គ្រឹះ�ះ�សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅសម័័យនោះ�ះ� ក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត គឺឺដើ�ើម្បីី�
ចាាក់់គ្រឹះ�ះ�សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅសម័័យក្រោ��ោយៗមកទៀ�ៀត។ កាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សយក
សាាវ័័កទាំំ�ងដប់់ពីរី នាាក់់ គឺឺជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ស្រ�បទៅ�ៅតាាមកិិច្ចចកាារ
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ដ្បិិ�តនោះ�ះ�គឺឺជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់។ ទ្រ�ង់់ជឿ�ឿថាា
ទ្រ�ង់់គួួរជ្រើ�ើ�សរើើ�សសាាវ័័កដប់់ពីីរនាាក់់ រួួចហើ�ើយដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ឲ្យយផ្សាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លគ្រ�ប់់
ទីីកន្លែ�ែង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កាារនេះ�ះពុំំ�ចាំំ�បាាច់់មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ទេ�!
កាាលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម មាានគោ�ោល
កាារណ៍៍ជាាច្រើ�ើ�ន និិងមាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមនុុស្សសមិិនយល់់តែ�ម្ដដង។ មនុុស្សសរមែ�ង
ប្រើ�ើ�សញ្ញាា�ណរបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់មកវាាយតម្លៃ�ៃព្រះ�ះអង្គគ ឬមកធ្វើ�ើ�កាារទាាមទាារហួួសហេ�តុុពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមកទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នមិិនដឹឹងសោះ�ះ�ថាា ចំំណេះ�ះដឹឹង
របស់់ពួួកគេ� សុុទ្ធធតែ�ជាាកាារបន្សំំ�ឡើ�ើងពីីសញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់សុុទ្ធធសាាធ។ ទោះ�ះ�បីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសក្នុុ�ងយុុគសម័័យ ឬទីីកន្លែ�ែងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គោ�ោល
កាារណ៍៍សម្រា�ាប់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម នៅ�ៅតែ�មិិនផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ដដែ�ល។ ទ្រ�ង់់
មិិនអាាចក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយលើ�ើកសាាច់់ឈាាមឲ្យយខ្ពពស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ និិងរឹឹតតែ�មិិនអាាចក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយមិិនធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សស
ធម្មមតាានៃ�សាាច់់ឈាាមទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងរលាាយជាាអសាារឥតកាារ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លបាានត្រ�ឡប់់ជាា
សាាច់់ឈាាម នឹឹងក្លាា�យជាារឿ�ឿងឥតន័័យទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត មាានតែ�ព្រះ�ះវរបិិតាា
ដែ�លគង់់នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� (ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ) ជ្រា�ាបពីីកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាផ្សេ�េងដឹឹងឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ឬទេ�វទូូតពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ក្ដីី�។ ហេ�តុុនេះ�ះទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�រឹឹតតែ�ធម្មមតាា និិងរឹឹតតែ�ប្រ�សើ�ើរ ក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ពិិតជាាបាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាមមែ�ន ហើ�ើយសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ� គឺឺជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិង
ធម្មមតាាម្នាា�ក់់។
អ្ននកខ្លះះ�ប្រ�ហែ�លជាាឆ្ងងល់់ថាា «ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏យុុគសម័័យនេះ�ះ ត្រូ�ូវចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើងដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ? តើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ជំំនួួសទ្រ�ង់់បាានទេ�មែ�នទេ�?» អ្ននក
រាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម សម្រា�ាប់់កាារបើ�ើកបង្ហាា�ញ
នូូវគោ�ោលបំំណងដ៏៏ជាាក់់លាាក់់មួួយ ចាាប់់យុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ ហើ�ើយពិិតណាាស់់ ពេ�លទ្រ�ង់់
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី� ទ្រ�ង់់នឹឹងបញ្ចចប់់យុុគសម័័យចាាស់់ ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�តែ�ម្ដដង។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាទីីចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� និិងជាាទីីបញ្ចចប់។
់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ គឺឺជាាអ្ននកធ្វើ�ើឲ្យ
� យ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ចាាប់
់
ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ដំំណើ�ើរកាារ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្ននកដែ�លបញ្ចចប់់យុគសម័
ុ
យ
័ ចាាស់់ក៏៏
ត្រូ�ូវតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ។ នោះ�ះ�គឺឺជាាភ័័ស្តុុ�តាាងពីីកាារដែ�លទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ�
សាាតាំំ�ង និិងកាារដែ�លទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ�លោ�ោកីីយ៍៍។ រាាល់់ពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក នោះ�ះ�ហើ�ើយគឺឺជាាចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសង្គ្រា�ា�មមួួយថ្មីី�។ គ្មាា�ន
កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� កិិច្ចចកាារថ្មីី� តាាមធម្មមតាាក៏៏គ្មា�ន
ា កាារបញ្ចចប់់សង្គ្រា�ា�មចាាស់់ដែ�រ។ ហើ�ើយកាាលណាា
គ្មាា�នកាារបញ្ចចប់់សង្គ្រា�ា�មចាាស់់ នេះ�ះក៏៏ជាាភស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់ថាា សង្គ្រា�ា�មជាាមួួយសាាតាំំ�ង ក៏៏
មិិនទាាន់់ដល់់ទីីបញ្ចចប់់ដែ�រ។ លុះះ�ត្រា�ាតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រ�អង្គគយាាងមក ហើ�ើយអនុុវត្តត
កិិច្ចចកាារថ្មីី�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចរួួចខ្លួួ�នទាំំ�ងស្រុ�ុងពីីកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយទទួួលបាាននូូវជីីវិិតថ្មីី� និិងកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មថ្មីី�មួួយ។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� មនុុស្សស
នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យចាាស់់ជាានិិរន្តត ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមឥទ្ធិិ�ពលចាាស់់ របស់់
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (១)

សាាតាំំ�ងជាារៀ�ៀងរហូូត។ ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់យុុគសម័័យដែ�លត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មនុុស្សសបាានរួួចខ្លួួ�នមួួយចំំណែ�ក ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មនុុស្សសអាាចវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខព្រ�មជាាមួួយនឹឹង
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឈាានទៅ�ៅរកយុុគសម័យ
័ ថ្មីី�។ ជ័័យជម្នះះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ ជា
ឺ ា
ជ័័យជម្នះះ�របស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាាររត់់ប្រ�ណាំំ�ងរបស់់
មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានដាាក់់បន្ទុុ�កដោ�ោយសាារបញ្ចចប់់យុុគសម័័យ នោះ�ះ�ទោះ�ះ�បីីជាាតាាមទស្សសនៈៈ
របស់់មនុុស្សស ឬសាាតាំំ�ង ក៏៏កាាររត់់ប្រ�ណាំំ�ងនេះ�ះ គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ពីីទង្វើ�ើ�ទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ង ឬ
ក្បបត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសនឹឹងក្លាា�យជាាឧបករណ៍៍ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សម្រា�ាប់់សាាតាំំ�ងវិិញ។ ទាាល់់តែ�
មនុុស្សសស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងធ្វើ�ើ�តាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យដែ�លចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើង
ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ទើ�ើបសាាតាំំ�ងអាាចជឿ�ឿទាំំ�ងស្រុ�ុងបាាន ដ្បិិ�តនោះ�ះ�ហើ�ើយ
គឺឺជាាភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស។ ហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��និិយាាយថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�តាាម និិង
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��គឺឺបាានហើ�ើយ គ្មាា�នអ្វីី�តម្រូ�ូវពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀតទេ�។ នេះ�ះហើ�ើយ
គឺឺជាាអត្ថថន័័យថាាឲ្យយមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយឲ្យយម្នាា�ក់់ៗ
បំំពេ�ញមុុខងាាររបស់់ខ្លួួ�នឯងរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយ
មនុុស្សសពុំំ�ចាំំ�បាាច់់មកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជំំនួួសទ្រ�ង់់ទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារ
របស់់មនុុស្សសលោ�ោកដែ�រ។ មនុុស្សសបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់គេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ នេះ�ះទើ�ើបជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងជាាភស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់
ពីីភាាពបរាាជ័័យរបស់់សាាតាំំ�ង។ បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ បាានបញ្ចចប់់កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
យុុគសម័័យថ្មីី� ទ្រ�ង់់លែ�ងយាាងចុះះ�មកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ ដោ�ោយ
អង្គគអ្ននកទៀ�ៀតហើ�ើយ។ លុះះ�ត្រា�ាតែ�បែ�បនោះ�ះ� ទើ�ើបមនុុស្សសឈាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
ថ្មីី�ជាាផ្លូូ�វកាារ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់គេ� និិងអនុុវត្តតបេ�សកកម្មមរបស់់គេ� ក្នុុ�ងភាាពជាា
មនុុស្សសលោ�ោក។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ ជាាគោ�ោល
កាារណ៍៍ដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរំំលងបាាន។ ទាាល់់តែ�ធ្វើ�ើ�កាារតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ
ទើ�ើបមាានសុុភវិិនិិច្ឆ័័�យ និិងសមហេ�តុុផល។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ គឺឺព្រះ�ះអង្គគហើ�ើយដែ�លជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ដំំណើ�ើរកាារទៅ�ៅបាាន ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគក៏៏ជាាអ្ននកបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ព្រះ�ះអង្គគជាា
អ្ននករៀ�ៀបចំំផែ�នកាារអំំពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគក៏៏ជាាអ្ននកចាាត់់ចែ�ងកិិច្ចចកាារនេះ�ះដែ�រ ជាាង
នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ព្រះ�ះអង្គគក៏៏ជាាអ្ននកនាំំ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះឲ្យយឈាានទៅ�ៅរកផលសម្រេ�េចដែ�រ។ ដូូចមាាន
ចែ�ងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រថាា «ខ្ញុំំ��ជាាដើ�ើម ហើ�ើយជាាចុុង ខ្ញុំំ��ជាាអ្ននកព្រោះ��ះ�ពូូជ និិងជាាអ្ននកច្រូ�ូតផល»។
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់។ ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��
គ្មាា�ននរណាាអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ជំំនួួសទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាាអាាច
បិិទបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ ដ្បិិ�តគឺឺទ្រ�ង់់ហើ�ើយជាាអ្ននកក្ដោ�ោ�បក្ដាា�ប់់អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ក្នុុ�ង
ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ បន្ទាា�ប់់ពីីបាានបង្កើ�ើ�តលោ�ោកីីយ៍៍នេះ�ះរួួច ទ្រ�ង់់នឹឹងដឹឹកនាំំ�លោ�ោកីីយ៍៍
ទាំំ�ងមូូល ទៅ�ៅរស់់ក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងបញ្ចចប់់យុុគសម័័យនេះ�ះទាំំ�ងមូូល
ផងដែ�រ ដោ�ោយនាំំ�ផែ�នកាារទាំំ�ងមូូលរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ឈាានទៅ�ៅរកផលសម្រេ�េច!

អាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ត
ើ ជាាមនុុស្សស (២)
នៅ�ៅគ្រា�ាដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូូដាា ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ដោ�ោយ
បើ�ើកចំំហ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារ និិងមាានបន្ទូូ�លក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាសម្ងាា�ត់់
វិិញ។ អ្ននកជឿ�ឿជាាច្រើ�ើ�នសុុទ្ធធតែ�មិិនដឹឹងរឿ�ឿងនេះ�ះសោះ�ះ�។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺបិិទមិិនឲ្យយអ្ននកក្រៅ��ៅដឹឹងទេ�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ កាារវាាយផ្ចាា�ល និិង
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺឲ្យយដឹឹងត្រឹ�ឹមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងគ្មាា�ននរណាាផ្សេ�េងឡើ�ើយ។
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងប្រា�ាប់់
តែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកមិិនជឿ�ឿ គ្មាា�ននរណាាដឹឹងរឿ�ឿងនេះ�ះទេ� ដ្បិិ�ត
វេេលាាកំំណត់់ នៅ�ៅមិិនទាាន់់មកដល់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ មនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅទីីនេះ�ះទាំំ�ងអស់់
ហៀ�ៀបនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានពេ�ញខ្នាា�តហើ�ើយ បន្ទាា�ប់់ពីីបាានទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នឹឹងកាារវាាយ
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (២)

ផ្ចាា�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែអស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅវិិញ គេ�មិិនដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ�អំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ។ កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះលាាក់់កំំបាំំ�ងណាាស់់! ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម
បាានបំំពួួនព្រះ�ះកាាយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�អ្ននកដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងចង្កោ�ោ�មនេះ�ះវិិញ គេ�អាាចនិិយាាយបាាន
ថាា ទ្រ�ង់់បើ�ើកចំំហ។ ថ្វីី�បើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសុុទ្ធធតែ�បើ�ើកចំំហ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវ
បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង ហើ�ើយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ឲ្យយរួួច ក៏៏រឿ�ឿងនេះ�ះជាាកាារពិិត ចំំពោះ�ះ�តែ�
អស់់អ្ននកដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ចំំណែ�កអ្ននកដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់ គឺឺអ្ននកមិិនជឿ�ឿ
វិិញនោះ�ះ� គ្មាា�នអ្វីី�ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញឲ្យយគេ�ដឹឹងឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លកំំពុុងត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
សព្វវថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន គឺឺត្រូ�ូវបាានបិិទបាំំ�ងយ៉ាា�ង
តឹឹងរ៉ឹឹ�ង ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយពួួកគេ�ដឹឹង។ ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ដឹឹងពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ម្ល៉េះ�ះ��គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លគេ�
ធ្វើ�ើ� គឺឺជំំទាាស់់នឹឹងរឿ�ឿងនេះ�ះ ហើ�ើយដាាក់់វាាទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនជាាមិិនខាាន។ ពួួកគេ�មុុខ
ជាាមិិនជឿ�ឿរឿ�ឿងនេះ�ះទេ�។ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងជាាតិិសាាសន៍៍របស់់នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រ
ក្រ�ហម ដែ�លជាាកន្លែ�ែងអន់់ជាាងគេ�បង្អអស់់នេះ�ះ មិិនមែ�នជាាភាារកិិច្ចចងាាយស្រួ�ួលនោះ�ះ�
ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ត្រូ�ូវយកទៅ�ៅដាាក់់កណ្ដាា�លចំំណោ�ោមសាាធាារណជន នោះ�ះ�
វាាមុុខជាាមិិនអាាចបន្តតទៀ�ៀតបាានទេ�។ កិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ មិិនអាាចយកទៅ�ៅអនុុវត្តត
កណ្ដាា�លចំំណោ�ោមសាាធាារណជនបាានតែ�ម្ដដង។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិច្ចច
ិ កាារនេះ�ះត្រូ�ូវយកទៅ�ៅអនុុវត្តត
កណ្ដាា�លចំំណោ�ោមសាាធាារណជន តើ�ើពួួកគេ�អាាចអនុុញ្ញាា�តឲ្យយកិិច្ចចកាារនេះ�ះវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខ
បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើទង្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ មិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាារនេះ�ះមាានហាានិិភ័័យកាាន់់តែ�
ខ្លាំំ��ងទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវលាាក់់បំំបាំំ�ង តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត
ដូូចនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ លុះះ�កាាលទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសមនុុស្សសឈឺឺ និិងដេ�ញអាារក្សសយ៉ាា�ង
អស្ចាា�រ្យយ តើ�ើកាារនោះ�ះ�មិិនក្លាា�យជាា «រឹឹបអូូស» ដែ�លត្រូ�ូវវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ចាាប់់យកទៅ�ៅជាា
យូូរហើ�ើយទេ�ឬអីី? តើ�ើពួួកគេ�អាាចបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅបាានទេ�?
ប្រ�សិិនបើ�ើពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសាាលាាប្រ�ជុំំ� ដើ�ើម្បីី�ប្រ�កាាសព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងបង្រៀ��ៀន
មនុុស្សស នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិិនត្រូ�ូវគេ�វាាយដំំ ក្លាា�យទៅ�ៅជាាបំំណែ�កៗជាាយូូរហើ�ើយទេ�ឬអីី? ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើរឿ�ឿងនេះ�ះបាានកើ�ើតឡើ�ើង តើ�ើឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�អាាចបន្តតអនុុវត្តតទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀត
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ហេ�តុុផលដែ�លគ្មាា�នទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយត្រូ�ូវបាានសម្ដែ�ែង
ចេ�ញដោ�ោយបើ�ើកចំំហនោះ�ះ� គឺឺដើ�ើម្បីី�កាារលាាក់់បំបាំំ�
ំ ងនេះ�ះហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ចំំពោះ�ះ�អ្ននកមិិនជឿ�ឿ
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��មិន
ិ អាាចត្រូ�ូវបាានមើ�ើលឃើ�ើញ ស្គាា�ល់់ ឬរកឃើ�ើញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
កិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�នឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនអាាចនៅ�ៅជាាប់់លាាប់់ដូូចសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�។
ដូូច្នេះ�ះ� កាារធ្វើ�ើ�កាារជាាសម្ងាា�ត់់បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងដល់់កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងមូូល។ កាាលណាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ មកដល់់ទីីបញ្ចចប់់
ពោ�ោលគឺឺពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារសម្ងាា�ត់់នេះ�ះបញ្ចចប់់ទៅ�ៅ នោះ�ះ�ដំំណាាក់់កាាលកិិច្ចចកាារនេះ�ះនឹឹង
បែ�កធ្លាា�យដល់់សាាធាារណជនទូូទៅ�ៅ។ គ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងដឹឹងថាា មាានអ្ននកមាានជ័័យជម្នះះ�មួួយ
ក្រុ�ុមនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន។ គ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន និិងដឹឹងថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់ហើ�ើយ។ លុះះ�ដល់់
ពេ�លនោះ�ះ�ទើ�ើបមនុុសភ្ននកនឹឹកឃើ�ើញថាា៖ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាប្រ�ទេ�សចិិនពុំំ�ទាាន់់បង្ហាា�ញនូូវ
ឱនភាាព ឬកាារដួួលរលំំដូូច្នេះ�ះ�? វាាបញ្ជាា�ក់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន ហើ�ើយបាានប្រោ��ោសមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍
ក្លាា�យជាាអ្ននកមាានជ័័យជម្នះះ�។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ដល់់មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុម
ដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់

ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��

មិិនមែ�នដល់់សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�បង្ហើ�ើ�យ
ដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់

និិងមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញរូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់

ដល់់មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�យកទៅ�ៅ
អនុុវត្តតដោ�ោយអង្គគឯង ដូូច្នេះ�ះ�ទ្រ�ង់់ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ កាាលណាា
កិិច្ចចកាារនេះ�ះបញ្ចចប់់ទៅ�ៅ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងចាាកចេ�ញពីីពិិភពមនុុស្សស ទ្រ�ង់់មិិនអាាចគង់់នៅ�ៅយូូរ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិបាានឡើ�ើយ ខ្លាា�ចក្រែ�ែងមាានឧបសគ្គគរាំំ�ងស្ទះះ�ដល់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
កើ�ើតមាានឡើ�ើង។ អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់សម្ដែ�ែងដល់់ហ្វូូ�ងបណ្ដាា�ជន គ្រា�ាន់់តែ�ជាានិិស្ស័័�យសុុចរិិត
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (២)

របស់់ទ្រ�ង់់ និិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ពុំំ�មែ�នជាារូូបអង្គគពីីគ្រា�ាដែ�ល
ទ្រ�ង់់ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមទាំំ�ងពីីរលើ�ើកនោះ�ះ�ទេ� ដ្បិិ�តរូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាច
សម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញតែ�តាាមរយៈៈនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងមិិនអាាចជំំនួួសដោ�ោយ
រូូបអង្គគនៃ�សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ រូូបអង្គគនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់
ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកបង្ហាា�ញដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ចំំនួួនមនុុស្សស គឺឺមាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាម
ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ នេះ�ះហើ�ើយជាាហេ�តុុផលដែ�ល
កិិច្ចចកាារដែ�លកំំពុុងត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយសម្ងាា�ត់់។ ព្រះ�ះ
យេ�ស៊ូូ�វក៏៏បង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ដល់់តែ�សាាសន៍៍យូូដាា ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
តាាមរបៀ�ៀបដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ពុំំ�ដែ�លបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ជាាសាាធាារណៈៈ ដល់់
ជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� កាាលណាាទ្រ�ង់់បាានបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងចាាកចេ�ញពីីពិិភពរបស់់មនុុស្សសភ្លាា�ម មិិននៅ�ៅយូូរទេ�។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត
គឺឺមិិនមែ�នទ្រ�ង់់ (រូូបភាាពមនុុស្សសម្នាា�ក់់នេះ�ះ) ទេ� ដែ�លបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ដល់់មនុុស្សស តែ�គឺឺ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធវិិញ ដែ�លអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ កាាលណាាកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ទៅ�ៅទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹង
ចាាកចេ�ញពីីពិិភពមនុុស្សសដែ�លតែ�ងតែ�ស្លាា�ប់់នេះ�ះ ហើ�ើយមិិនយាាងត្រ�ឡប់់មកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ណាាមួួយ ដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាាលទ្រ�ង់់នៅ�ៅជាាសាាច់់ឈាាមម្ដដងទៀ�ៀត
ឡើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់ពីីនេះ�ះ កិិច្ចចកាារនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងទាំំ�ងអស់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ផ្ទាា�ល់់។ ក្នុុ�ងគ្រា�ានេះ�ះ មនុុស្សសកម្រ�នឹឹងអាាចមើ�ើលឃើ�ើញរូូបអង្គគនៃ�រូូបកាាយសាាច់់ឈាាម
របស់់ទ្រ�ង់់ណាាស់់ ទ្រ�ង់់មិិនបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ដល់់មនុុស្សសទាាល់់តែ�សោះ�ះ� តែ�ទ្រ�ង់់នៅ�ៅ
លាាក់់ព្រះ�ះកាាយជាានិិរន្តតវិិញ។ ពេ�លវេេលាាសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�ឡប់់
ជាាសាាច់់ឈាាមមាានកំំណត់់។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ កាាល
សម័័យ ជាាតិិសាាសន៍៍ និិងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមក្រុ�ុមមនុុស្សសជាាក់់លាាក់់។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះបង្ហាា�ញ
ឲ្យយឃើ�ើញតែ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងសម័័យកាាលនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាតំំណាាង
ឲ្យយយុុគសម័័យ ហើ�ើយវាាតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

យុុគសម័័យមួួយដោ�ោយឡែ�កប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមិិនមែ�នកិិច្ចចកាារទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ
ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� រូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម នឹឹងមិិនត្រូ�ូវបាាន
បង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញដល់់បណ្ដាា�ជន គឺឺភាាព
សុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងនិិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះអង្គគ មិិនមែ�នរូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់
ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមទាំំ�ងពីីរលើ�ើកនោះ�ះ�ទេ�។ រូូបអង្គគដែ�លបង្ហាា�ញឲ្យយ
មនុុស្សសឃើ�ើញនោះ�ះ� មិិនមែ�នជាារូូបអង្គគតែ�អង្គគឯង ក៏៏មិិនមែ�នជាារូូបអង្គគទាំំ�ងពីីរអង្គគរួួមគ្នាា�
ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� វាាជាារឿ�ឿងចាំំ�បាាច់់ ដែ�លសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវ
ចាាកចេ�ញពីីផែ�នដីីពេ�លបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់យាាងមកដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�តែ�
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរធ្វើ�ើ� និិងមិិនមែ�នមកបង្ហាា�ញរូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់ដល់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។
ទោះ�ះ�បីីជាាសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះ

ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចរួួចរាាល់់

ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាមដល់់ទៅ�ៅពីីរលើ�ើក ក៏៏ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនបង្ហាា�ញ
អង្គគទ្រ�ង់់ជាាចំំហ ដល់់ជាាតិិសាាសន៍៍ណាាផ្សេ�េងដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញទ្រ�ង់់ពីីមុុនសោះ�ះ�
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នឹឹងមិិនសម្ដែ�ែងអង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ជាាព្រះ�ះអាាទិិត្យយនៃ�សេ�ចក្ដីី�សុុចរិត
ិ
ដល់់សាាសន៍៍យូូដាាម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនឈរនៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ដើ�ើមអូូលីីវ ហើ�ើយលេ�ចមក
ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ឃើ�ើញដែ�រ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លសាាសន៍៍យូដាាបាានឃើ
ូ
�ើញ គឺឺរូបអង្គគ
ូ
របស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្មមគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូដាា
ូ ។ នេះ�ះគឺឺមកពីីកិច្ចច
ិ កាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ក្នុុ�ងកាារដែ�លទ្រ�ង់់យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស បាានបញ្ចចប់់ទៅ�ៅកាាលពីីពីីរ
ពាាន់់ឆ្នាំំ��មុន
ុ ។ ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ មិិនត្រ�ឡប់ម
់ កស្រុ�ុកយូដាា
ូ ក្នុុ�ងរូូបភាាពជាាសាាសន៍៍យូដាា
ូ ក៏៏រឹតតែ�មិ
ឹ
ន
ិ
បង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ក្នុុង
� រូូបភាាពជាាសាាសន៍៍យូដាា
ូ ដល់់ជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�ណាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�រ
ដ្បិិ�តរូូបអង្គគព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លបាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម គ្រា�ាន់់តែ�ជាារូូបភាាពជាាសាាសន៍៍
យូូដាាម្នាា�ក់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
�ះ � និិងមិិនមែ�នជាារូូបអង្គគជាាបុុត្រ�មនុុស្សសដែ�លយ៉ូូ�ហាានបាានឃើ�ើញនោះ�ះ�
ទេ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានសន្យាានឹឹងអ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងយាាង
ត្រ�ឡប់់មកវិិញ ក៏៏ទ្រ�ង់នឹ
់ ង
ឹ មិិនបង្ហា�ា ញអង្គគទ្រ�ង់់ក្នុុង
� រូូបភាាពជាាសាាសន៍៍យូដាា
ូ ដល់់មនុុស្សស
ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួរួ ដឹឹងថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (២)

ដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម គឺឺដើ�ើម្បីី�បើ�ើកយុុគសម័យ
័ មួួយ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់
តែ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីីរបីីឆ្នាំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ � ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិន
ិ អាាចអាាចបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូចដែ�លរូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក្នុុ�ងនាាមជាាសាាសន៍៍
យូូដាា អាាចតំំណាាងត្រឹ�ឹមតែ�រូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាាលទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូូដាា
ហើ�ើយទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�តែ�កិ
�ើ
ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កា�ា ងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គង់់
ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់មិន
ិ អាាចធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារបញ្ចចប់់យុគសម័
ុ
យ
័
ឬបំំផ្លា�ា ញ
មនុុស្សសជាាតិិបាានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ��ះ បន្ទាា�ប់់ពីទ្រ�ង់
ី
ត្រូ�
់ វូ គេ�ឆ្កាា�ង និិងបាានបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ក៏យាា
៏ ងឡើ�ង
ើ ទៅ�ៅស្ថាា�នខ្ពពស់់ ហើ�ើយបំំបាំំ�ងព្រះ�ះកាាយទ្រ�ង់់ពីម
ី នុុស្សសលោ�ោកទៅ�ៅ។
តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ពួួកអ្ននកជឿ�ឿដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ដែ�លមកពីីជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់យេ�ស៊ូ
់
វ�ូ ទេ� តែ�អាាចត្រឹ�ឹមមើ�ើលឃើ�ើញ
រូូបភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លពួួកគេ�បិិទភ្ជា�ប់
ា ទៅ់ �ៅនឹឹងជញ្ជាំំ��ងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ រូូបភាាពនេះ�ះ គ្រា�ាន់់តែ�
ជាារូូបភាាពដែ�លមនុុស្សសគូូរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នជាារូូបអង្គគនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូចដែ�លទ្រ�ង់់បើ�ើក
បង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ឲ្យយមនុុស្សសបាានឃើ�ញ
ើ នោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ មិិនបង្ហា�ា ញអង្គគទ្រ�ង់់
ដោ�ោយចំំហដល់់បណ្ដាា�ជនក្នុុ�ងរូូបភាាពកាាលពីីគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់ក្លា�ា យជាាសាាច់់ឈាាមទាំំ�ងពីីរ
លើ�ើកនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ក្នុុ
�ើ ង
� ចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ គឺឺដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយគេ�
យល់់ពីនិ
ី ស្ស័័�
ិ យរបស់់ទ្រ�ង់។
់ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សស ដោ�ោយមធ្យោ�ោ�បាាយ
នៃ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ខុុសៗគ្នាា� កាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចឡើ�ង
ើ តាាមរយៈៈនិិស្ស័័�យដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានសម្ដែ�ែងឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញ និិងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ��ើ មិិនមែ�នតាាមរយៈៈកាារបើ�ើក
សម្ដែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ឡើ�យ
ើ ។ មាានន័័យថាា រូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ បាានសម្ដែ�ែង
ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ មិិនមែ�នតាាមរយៈៈរូូបអង្គគនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះឡើ�ើយ តែ�គឺឺ
តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសដែ�លមាាន
ទាំំ�ងរូូបអង្គគ និិងសណ្ឋាា�នទាំំ�ងពីីរ ចំំណែ�ករូបអង្គគ
ូ
របស់់ទ្រ�ង់ក៏
់ ត្រូ�
៏ វូ បាានបង្ហាា�ញឲ្យយគេ�ឃើ�ើញ
ហើ�ើយនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់ក៏
់ ត្រូ�
៏ វូ បាានសម្ដែ�ែងឲ្យយគេ�ស្គាា�ល់់ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រ។
នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ចង់ធ្វើ់ �នៅ�ើ �ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។
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កាាលណាាកិិច្ចចកាាររបស់់សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទាំំ�
់ ងពីីរអង្គគ ឈាាន
ដល់់ទីីបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបង្ហាា�ញនិិស្ស័័�យសុុចរិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ ដល់់គ្រ�ប់់ជាាតិិ
សាាសន៍៍នៃ�អ្ននកមិិនជឿ�ឿទាំំ�ងអស់់ ដោ�ោយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកបណ្ដាា�ជនគ្រ�ប់់គ្នាា�មើ�ើលឃើ�ើញ
រូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់នឹឹងបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងបង្ហាា�ញ
យ៉ាា�ងច្បាាស់់ពីចុ
ី ង
ុ បញ្ចចប់់នៃ�ជំំពូក
ូ មនុុស្សសខុុសៗគ្នាា� តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនេះ�ះ ទាំំ�ងធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យ
យុុគសម័យ
័ ចាាស់់ ឈាានដល់់ទីបញ្ចចប់
ី
ទាំំ�
់ ងស្រុ�ុងផង។ ហេ�តុុផលដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម មិិនលាាតសន្ធឹឹ�ងកាាន់់តែ�ធំទូ
ំ លាា
ូ យ (ដូូចកាាលព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ធ្វើ�កា
�ើ ារតែ�ក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកយូដាា
ូ ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃខ្ញុំំ�ធ្វើ� �កា
�ើ ារតែ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�) គឺឺមកពីីកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមមាានដែ�នកំំណត់់ និិងមាានកំំហិត
ិ ។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់តែ�កំ
់
ពុ
ំ ង
ុ អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់មួួយរយៈៈពេ�លខ្លីី� ក្នុុ�ងរូូបភាាពសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិងធម្មមតាាម្នាា�ក់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នកំំពុុងប្រើ�ើ�សាាច់់ឈាាមនេះ�ះ មកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចច
ឬកិិច្ចចកាារនៃ�កាារបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ដល់បណ្ដាា
់
�ជន ក្នុុ�ងជាាតិិសាាសន៍៍អ្ននកមិនជឿ
ិ �ឿនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ អាាចកំំណត់់បាានត្រឹ�ម
ឹ វិិសាាលភាាព (ដូូចជាា កាារធ្វើ�កា
�ើ ារតែ�
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូដាា
ូ ឬក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�) ហើ�ើយតាាមមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវ
បាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងដែ�នកំំណត់់នេះ�ះ នោះ�ះ�វិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះអាាចលាាតសន្ធឹឹ�ង
ទៅ�ៅបាាន។ ពិិតណាាស់់ កិិច្ចចកាារលាាតសន្ធឹឹ�ងនេះ�ះ ត្រូ�ូវតែ�អនុុវត្តតផ្ទាា�ល់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ ធ និិងលែ�ងជាាកិិច្ចចកាាររបស់់សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់ទៀ�
់ ៀតហើ�ើយ។ ដោ�ោយ
ព្រោះ��ះ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ មាានដែ�នកំំណត់់ និិងមិិនលាាតសន្ធឹឹ�ងដល់់គ្រ�ប់់ទិសទី
ិ
ី
ទាំំ�ងអស់់ក្នុុ�ងសកលលោ�ោក កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនអាាចសម្រេ�េចបាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ អ
ធ នុុវត្តតកិិច្ចចកាារបន្តតបន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ។ ដូូច្នេះ��ះ
កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឡើ�ើ �ង
ើ ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមាានលក្ខខណៈៈនាំំ�មុុខ ជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងដែ�នកំំណត់់ជាាក់់លាាក់។
់ បន្ទាា�ប់់ពីនេះ�ះ
ី
គឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
របស់់ទ្រ�ង់ហើ�ើ
់ យដែ�លអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះបន្តតទៀ�ៀត ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ធ្វើ�កា
�ើ ារនេះ�ះ
ក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពដែ�លធំំជាាងមុុនផង។
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (២)

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យាា
់ ងមកដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ �ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�យុុគសម័យ
័ ។
ទ្រ�ង់់មាានន័័យថាាបើ�ើកយុុគសម័័យមួួយថ្មីី� និិងបញ្ចចប់់យុុគសម័័យចាាស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់
មិិនបាានយាាងមករស់់ជាាគំំរូពី
ូ ដំ
ី ណើ�ើ
ំ
រជីីវិត
ិ របស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មកឲ្យយព្រះ�ះអង្គគ
ផ្ទាា�ល់់បាានស្គាា�ល់់ពីីអំំណរ និិងទុុក្ខខនៃ�ជីីវិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក ឬមកប្រោ��ោស
បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ជាាក់់លាាក់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដោ�ោយព្រះ�ះហស្តតទ្រ�ង់់ ឬមកទតមើ�ើលបុុគ្គគល
ម្នាា�ក់់ជាាក់់លាាក់់ចម្រើ�ើ�នលូូតលាាស់់។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�មកចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី� និិងបញ្ចចប់់យុុគសម័័យចាាស់់។ ពោ�ោលគឺឺ
ទ្រ�ង់់នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យមួួយដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ បញ្ចចប់់យុុគសម័័យមួួយទៀ�ៀតដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ និិងយកឈ្នះះ�សាាតាំំ�ង តាាមរយៈៈកាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដែ�រ។
រាាល់់ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់ គឺឺប្រៀ��ៀបដូូចជាាទ្រ�ង់់ឈាានជើ�ង
ើ
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសមរភូូមិិ។ ដំំបូូង ទ្រ�ង់់ឈ្នះះ�លោ�ោកីីយ៍៍ រួួចហើ�ើយយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង ទាំំ�ង
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់យកសិិរីីរុុងរឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយបើ�ើកវាំំ�ងនននៃ�កិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ��នេះ�ះទាំំ�ងស្រុ�ុង ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់លើ�ើផែ�នដីី មាានផ្លូូ�វត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវមួួយសម្រា�ាប់់ដើ�ើរ និិងមាានជីីវិិតសុុខសាាន្តត
និិងរីីករាាយមួួយ សម្រា�ាប់់រស់់នៅ�ៅដែ�រ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចគង់់នៅ�ៅ
ជាាមួួយមនុុស្សសលោ�ោកលើ�ើផែ�នដីីបាានយូូរទេ� ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះ ហើ�ើយសំំខាាន់់
បំំផុត
ុ គឺឺទ្រ�ង់មិ
់ នដូ
ិ ចគ្នាា�នឹ
ូ
ង
ឹ មនុុស្សសលោ�ោកទេ�។ ទ្រ�ង់់មិន
ិ អាាចរស់់ក្នុុង
� អាាយុុកាាលនៃ�មនុុស្សស
ធម្មមតាាម្នាា�ក់់ ពោ�ោលគឺឺទ្រ�ង់់មិិនអាាចគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ដូូចមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លគ្មាា�នអ្វីី�
សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅពីីភាាពសាាមញ្ញញឡើ�ើយ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់មាានចំំណែ�កជាាមនុុស្សសធម្មមតាារបស់់បុុគ្គគល
ធម្មមតាាម្នាា�ក់់ តិិចតួួចណាាស់់ សម្រា�ាប់់រក្សាាជីីវិិតជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់។ ក្នុុ�ងន័័យមួួយទៀ�ៀត
គឺឺ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចបង្កើ�ើ�តគ្រួ�ួសាារ ចាាប់់អាាជីីពកាារងាារ និិងបីីបាាច់់កូូនចៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
នេះ�ះ ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាក្ដីី�អាាម៉ាា�ស់់ដល់់ទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី? ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវ
បាានផ្ដដល់់នូូវភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាានោះ�ះ� គឺឺសម្រា�ាប់់តែ�គោ�ោលបំំណងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារក្នុុ�ង
លក្ខខណៈៈធម្មមតាាមួួយ មិិនមែ�នឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចមាានគ្រួ�ួសាារ និិងអាាជីីពកាារងាារ ដូូចមនុុស្សស
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ធម្មមតាាម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ទេ�។ ញាាណធម្មមតាារបស់់ទ្រ�ង់់ គំំនិិតធម្មមតាារបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងកាារ
ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត និិងកាារស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ធម្មមតាានៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺល្មមមនឹឹងបញ្ជាា�ក់់ថាា
ទ្រ�ង់់មាានភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាាហើ�ើយ។ ពុំំ�ចាំំ�បាាច់់ឲ្យយទ្រ�ង់់មាានគ្រួ�ួសាារ ឬអាាជីីវកាារងាារ
ដើ�ើម្បីី�មកបញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់មាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ រឿ�ឿងនេះ�ះគឺឺមុុខជាា
មិិនចាំំ�បាាច់សោះ�
់ ះ�តែ�ម្ដដង! កាារយាាងមកផែ�នដីីរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លបាាន
ត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់តែ�អ
់
នុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសយល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិង
មើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ពោ�ោលគឺឺ ទ្រ�ង់់អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ញ
ើ កិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់។ ចេ�តនាារបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺមិិនមែ�នឲ្យយ
មនុុស្សសប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយវិិធីីពិិសេ�សអ្វី�ឡើី �ើយ តែ�ឲ្យយមនុុស្សស
ចេះ�ះស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ដល់់ទីីបញ្ចចប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ � ពោ�ោលគឺឺ ស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា គ្រ់ �ប់់ទាំំ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
ចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់ម
់ ក ហើ�ើយចុះះ�ចូូលនឹង
ឹ គ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�។
�ើ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់
តែ�ធ្វើ��ើកាារក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទ្រ�ង់់គ្មា�នចេ�តនាាបង្គា
ា
�ប់
ា ់ឲ្យយមនុុស្សសលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងភាាព
មហិិមាា និិងភាាពបរិិសុុទ្ធធនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់កំំពុុង
បង្ហាា�ញឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញប្រា�ាជ្ញាា�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាចទាំំ�ងអស់់ដែ�ល
ទ្រ�ង់់មាានវិញ
ិ ។ ដូូច្នេះ��ះ ហើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់មាានភាាពជាាមនុុស្សសដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យ ក៏៏ទ្រ�ង់មិ
់ នធ្វើ
ិ �ើ�
សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសដែ�រ ហើ�ើយផ្ដោ�ោ�តតែ�លើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួរួ ធ្វើ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
�ើ
�ះ �។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គប្បីី�ដឹឹងថាា ហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក្លា
់ �ា យជាាសាាច់់ឈាាម តែ�មិិនប្រ�កាាស ឬធ្វើ�បន្ទាា�ល់
�ើ
់
ពីីភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាារបស់់ទ្រ�ង់់ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់
ចង់់ធ្វើ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ើ
�ះ �។ ដូូច្នេះ��ះ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ តាាយរយៈៈព្រះ�ះ
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ នេះ�ះគឺឺមកពីីទ្រ�ង់់មិិនដែ�ល
ប្រ�កាាសពីីលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ ឲ្យយមនុុស្សសយកតម្រា�ាប់់តាាម។ លុះះ�ដល់់ពេ�ល
ដែ�លមនុុស្សសដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀត ទើ�ើបគេ�និិយាាយពីីលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារសរសើ�ើរ និិងកាារជឿ�ឿជាាក់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយទទួួលបាាននូវូ ភាាពជាា
អ្ននកដឹឹកនាំំ�ពីីមនុុស្សសដទៃ�ផង។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយកឈ្នះះ�មនុុស្សសលោ�ោក
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (២)

តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់តែ�ម្យ៉ាា�� ងគត់់ (ពោ�ោលគឺឺ ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសទទួួលមិិន
បាាន)។ វាាជាារឿ�ឿងមិិនសំំខាាន់់ មិិនថាាទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកសរសើ�ើរដោ�ោយមនុុស្សស ឬធ្វើ��ើ
ឱ្យយមនុុស្សសគោ�ោរពទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ�។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺដើ�ើម្បីី�បណ្ដុះះ��ទឹឹកចិិត្តតគោ�ោរព
កោ�ោតខ្លាា�ចចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវកាារ គឺឺឲ្យយអ្ននក
គោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ ផ្ទាា�ល់់នឹង
ឹ ភ្នែ�ែក។
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគផ្ទាា�ល់់ មិិនមាានមនុុស្សសណាាធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះជំំនួួសទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ក៏៏គ្មាា�នមនុុស្សសណាាអាាចទទួួលយកកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាាន
ដែ�រ។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ទេ� ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
យុុគសម័យ
័ មួួយថ្មីី� សម្រា�ាប់់ដឹក
ឹ នាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅក្នុុ�ងកាាររស់់នៅ�ៅបែ�បថ្មីី�។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់
ធ្វើ�ើ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានជីីវិិតថ្មីី�ជាាកម្មមសិិទ្ធធ និិងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
ថ្មីី�មួួយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់ ត្រូ�ូវបាានប្រ�គល់់ទៅ�ៅឲ្យយអស់់អ្ននកណាាដែ�លមាាន
ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា ដែ�លត្រូ�ូវបាានអ្ននកដទៃ�លើ�ើកសរសើ�ើរ។ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់បាានបង្ហើ�ើ�យ
កិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ�� តែ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ� ក្នុុ�ងថេ�រវេេលាាសាាមបីីឆ្នាំំ��ដែ�ល
ទ្រ�ង់់សណ្ឋិិ�តក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ កាាលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាង
មកដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�បង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ��
របស់់ទ្រ�ង់់ ឬកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យមួួយទាំំ�ងមូូលក្នុុ�ងថេ�រវេេលាាខ្លីី�បំំផុុត គឺឺពីីរបីីឆ្នាំំ��
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានបង្អអង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនពន្យាាពេ�លដែ�រ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�បង្រួ�ួម
កិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយវាាសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានតែ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីីរបីីឆ្នាំំ��យ៉ាា�ង
ខ្លីី�។ នេះ�ះគឺឺមកពីីកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារបើ�ើកច្រ�ក
ផ្លូូ�វថ្មីី�មួួយ និិងកាារដឹឹកនាំំ�យុុគសម័័យថ្មីី�មួួយទាំំ�ងស្រុ�ុង។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ត
ើ ជាាមនុុស្សស (៣)
នៅ�ៅគ្រា�ាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់យាាងមកមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ចូូល
រួួមក្នុុ�ងកាារស្ថាា�បនាា ឬចូូលរួួមក្នុុ�ងចលនាាណាាមួួយឡើ�ើយ តែ�មកសម្រេ�េចព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់
ទ្រ�ង់់វិញ
ិ ។ រាាល់់ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�គឺឺដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចដំំណាាក់់កាាល
កិិច្ចចកាារមួួយ និិងដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពេ�លនេះ�ះយុុគសម័័យ
នៃ�នគរព្រះ�ះបាានមកដល់់ហើ�ើយ ហើ�ើយកាារបង្ហាា�ត់់បង្រៀ��ៀននៃ�នគរព្រះ�ះ ក៏៏មកដល់់ដែ�រ។
កិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នសម្រា�ាប់់
កែ�ខៃ�មនុុស្សសឲ្យយឈាានទៅ�ៅដល់់កម្រិ�ត
ិ ជាាក់់លាាក់មួ
់ យ
ួ ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចចំំណែ�កមួយ
ួ
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស
ទេ� ក៏៏មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចនូូវលទ្ធធផលជាាក់់លាាក់់មួួយ ក្នុុ�ងកាារកែ�ខៃ�មនុុស្សស មុុនពេ�ល
គេ�ចាាកចេ�ញពីីផែ�នដីីនេះ�ះដែ�រ។ វាាជាាកាារសម្រេ�េចព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារ
ដែ�លទ្រ�ង់់គួរួ ធ្វើ�ើ� នោះ�ះ�គែ�ធ្វើ�កា
ើ� ាររៀ�ៀបចំំដ៏ត្រឹ�
៏ ម
ឹ ត្រូ�ូវសម្រា�ាប់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីី
និិងទទួួលបាាននូវូ សិិរីល្អ
ី ។
អ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺមិន
ិ
ដូូចនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�នោះ�ះ�ទេ�។ កាាលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
យាាងមកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះទ័័យខ្វវល់់ខ្វាា�យ ចំំពោះ�ះ�តែ�
កាារសម្រេ�េចព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមិិនពាាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺទ្រ�ង់សឹ
់ ង
ឹ តែ�មិិនចូលរួ
ូ ម
ួ សោះ�ះ� សូូម្បីី�តែ�យកព្រះ�ះនេ�ត្រ�មើ�ើល ក៏៏មិន
ិ
មើ�ើលផង។ ទ្រ�ង់់អនុុវត្តតតែ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួរួ ធ្វើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ើ�
ះ�� ទ្រ�ង់់មិនខ្វវល់
ិ
ខ្វាា�
់ យនឹឹងកិិច្ចចកាារ
ដែ�លមនុុស្សសគួួរធ្វើ�ើ� សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
យុុគសម័យ
័ ដែ�លទ្រ�ង់់គង់នៅ់ �ៅ ហើ�ើយពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ បំំពេ�ញសុុទ្ធសា
ធ ាធ
ហាាក់់ដូូចជាា រឿ�ឿងរ៉ាា�វដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រៅ��ៅវិិសាាលភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ។
ទ្រ�ង់់មិិនប្រ�ដាាប់់អង្គគទ្រ�ង់់ដោ�ោយចំំណេះ�ះដឹឹងមូូលដ្ឋាា�នបន្ថែ�ែម ស្ដីី�អំំពីីកាាររស់់នៅ�ៅជាាមនុុស្សស
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនរៀ�ៀនបំំនិិនសង្គគមបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ឬប្រ�ដាាប់់
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៣)

អង្គគទ្រ�ង់់ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ណាាផ្សេ�េងដែ�លមនុុស្សសយល់់ដឹឹងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
មនុុស្សសគួួរមាាន មិិនបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយទ្រ�ង់់ខ្វវល់់ខ្វាា�យអ្វីី�សោះ�ះ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�តែ�កិិច្ចចកាារណាា
ដែ�លជាាកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ តាាមកាារមើ�ើលឃើ�ើញរបស់់
មនុុស្សស ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មាានចំំណុុចខ្វះះ�ខាាតច្រើ�ើ�ន ដល់់ថ្នាា�ក់់
ទ្រ�ង់់មិិនទាំំ�ងអាាចយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់នឹឹងសេ�ចក្ដីី�ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមនុុសគួួរមាាន ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់ពុំំ�មាានកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីរឿ�ឿងទាំំ�ងនោះ�ះ�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ រឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� ដូូចជាា
ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ទូូទៅ�ៅអំំពីកា
ី ាររស់់នៅ�ៅ ក៏៏ដូច
ូ ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងកិិរិយាា
ិ របស់់បុគ្គគល
ុ
និិង
កាារធ្វើ�ើ�អន្តតរកម្មមជាាមួួយអ្ននកដទៃ� ហាាក់់ដូូចជាាគ្មាា�នកាារទាាក់់ទងនឹឹងទ្រ�ង់់ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកមិិនអាាចដឹឹងពីីគន្លឹះះ��នៃ�ភាាពមិិនប្រ�ក្រ�តីី តាាមរយៈៈព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�។ មាានន័័យថាា ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ រក្សាាតែ�
កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ និិងរក្សាាកាារលើ�ើកហេ�តុុផលនៃ�
ព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់ទ្រ�ង់់ ទាំំ�ងផ្ដដល់់ឲ្យយទ្រ�ង់់នូូវសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារបែ�ងចែ�កអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវ និិង
អ្វីី�ដែ�លខុុស។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ទ្រ�ង់់មិិនត្រូ�ូវបាានប្រ�ដាាប់់កាាយដោ�ោយអ្វីី�ផ្សេ�េងពីីនេះ�ះ ជាា
អ្វីី� ៗ គ្រ�ប់់ យ៉ាា�ងដែ�លមនុុ ស្សស (សភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូ វ បាានបង្កើ�ើ� ត មក) គួួ រ មាាននោះ�ះ�ទេ�។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានតម្រ�ង់់ទៅ�ៅរកយុុគសម័យ
័ មួួយទាំំ�ងមូូល មិិនមែ�នតម្រ�ង់ទៅ់ �ៅរកមនុុស្សស
ណាាម្នាា�ក់់ ឬទីីកន្លែ�ែងណាាមួួយឡើ�ើយ គឺឺតម្រ�ង់់ទៅ�ៅរកសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ នេះ�ះគឺឺជាា
ទិិសដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
អាាចបង្វែ�ែរទិិសដៅ�ៅនេះ�ះបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏គ្មាា�នផ្លូូវ� ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កិិច្ចចកាារនេះ�ះដែ�រ។
រាាល់់ពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ទ្រ�ង់់នាំំ�យកកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
នោះ�ះ� មកជាាមួួយនឹឹងទ្រ�ង់់ដែ�រ ហើ�ើយទ្រ�ង់់គ្មាា�នចេ�តនាារស់់នៅ�ៅជាាមួួយនឹឹងមនុុស្សសយូូរដល់់
ម្ភៃ�ៃឆ្នាំំ�� សាាមសិិបឆ្នាំំ�� សែ�សិិបឆ្នាំំ�� ចិិតសិិបឆ្នាំំ�� ឬប៉ែ�ែតសិិបឆ្នាំំ�� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចមាានកាារ
យល់់ដឹឹងកាាន់់តែ�ច្បាាស់់ និិងទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹងក្នុុ�ងទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
គ្មាា�នអ្វីី�ចាំំ�បាាច់់ដល់់ម្ល៉ឹឹ�ងទេ�! ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺគ្មាា�នផ្លូូ�វធ្វើ�ើ�ឲ្យយចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លមនុុស្សសមាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចំំពោះ�ះ�និិស្ស័័�យធម្មមជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មុុជជ្រៅ��ៅទៅ�ៅឆ្ងាា�យបាានឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
វាាមាានតែ�បន្ថែ�ែមនូូវសញ្ញាា�ណ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយសញ្ញាា�ណ និិងគំំនិិតរបស់់គេ� ទៅ�ៅជាារឹឹងដូូចថ្មម។
ដូូច្នេះ�ះ� កាារនេះ�ះវាាផ្ដដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានយល់់ច្បាាស់់ថាា អ្វីី�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ ប្រា�ាកដណាាស់់ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាាន
យល់់ពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�៖ «គឺឺមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�មាានពិិសោ�ោធន៍៍នូូវ
ភាាពជាាមនុុស្សសដែ�លខ្ញុំំ��មាាននេះ�ះទេ�មែ�នទេ�?» តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ភ្លេ�េចពាាក្យយថាា៖ «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
យាាងមកផែ�នដីី មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�មករស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់» ហើ�ើយមែ�នទេ�?
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់ពីីគោ�ោលបំំណងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម
នេះ�ះទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ដឹឹងពីីអត្ថថន័័យសំំណួួរថាា «តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចយាាងមកផែ�នដីី ក្នុុ�ង
ចេ�តនាាពិិសោ�ោធឲ្យយស្គាា�ល់់ជីីវិិតជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?» ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាង
មកផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�មកបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាារបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ នៅ�ៅមិិនបាានយូូរទេ�។ ទ្រ�ង់់យាាងមកផែ�នដីីនេះ�ះ មិិនមែ�នមកឲ្យយ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បង្រៀ��ៀនរូូបកាាយសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ ឲ្យយក្លាា�យជាា
មនុុស្សសមាានឋាានៈៈខ្ពពស់់ ជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ពួួកជំំនុំំ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាាលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាង
មកផែ�នដីី គឺឺព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម យ៉ាា�ងណាាមិិញ មនុុស្សសមិិនដឹឹងពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយដាាក់់បន្ទុុ�កកិិច្ចចកាារនាានាាលើ�ើទ្រ�ង់់ដោ�ោយបង្ខំំ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�
គួួរដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម មិិនមែ�នជាារូូបកាាយ
សាាច់់ឈាាមដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្រៀ��ៀនដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ សម្រា�ាប់់ទទួួលរ៉ាា�ប់់រងនូូវ
តួួនាាទីីរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សម្រា�ាប់់វេេលាានោះ�ះ�ទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ក៏៏មិិនមែ�នជាាផល
ដែ�លបាានមកពីីកាារបង្ហាា�ត់់បង្រៀ��ៀនដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម
ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ជាាផ្លូូ�វកាារ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ទាំំ�ងអស់់ផង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ដឹឹង និិងទទួួលស្គាា�ល់់ថាា កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតដ៏៏ប្រា�ាកដប្រ�ជាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�ដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដឹឹងពីីរឿ�ឿងនេះ�ះដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ។ ចាាប់់តាំំ�ងពីី កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើត
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៣)

ជាាមនុុស្សស រហូូតដល់់សាារៈ�សំំខាាន់់ និិងសាារជាាតិិរបស់់កាារយកកំំណើ�ើតរបស់់ទ្រ�ង់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចយល់់បាានតិិចតួួចណាាស់់ ហើ�ើយអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�អនុុវត្តតតាាមអ្ននកដទៃ� ដោ�ោយ
ទន្ទេ�េញពាាក្យយសម្ដីី�ដ៏៏ឆាាប់់រហ័័សតាាមកាារចងចាំំ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ជាាមនុុស្សសដូូចដែ�លអ្ននកស្រ�មៃ�មែ�នទេ�?
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�យុុគសម័័យនេះ�ះទាំំ�ងស្រុ�ុង និិង
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកិិច្ចចកាារថ្មីី�ដំំណើ�ើរកាារ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវតែ�យល់់ដឹឹងអំំពីីចំំណុុចនេះ�ះ។
មុុខងាារនេះ�ះខុុសគ្នាា�ខ្លាំំ��ងពីីមុុខងាាររបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយមុុខងាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ មិិនអាាច
លើ�ើកឡើ�ង
ើ ក្នុុ�ងខ្យយល់់ដង្ហើ�ើម
� ដូូចតែ�មួយ
ួ នោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសត្រូ�ូវទទួួលនូវូ កាារបង្ហាា�ត់បង្រៀ
់ ��ៀន
និិងប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ជាាយូូរ មុុនពេ�លដែ�លគេ�អាាចត្រូ�ូវយកទៅ�ៅប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ ហើ�ើយចំំពោះ�ះ�ភាាពជាាមនុុស្សសដែ�លគេ�ត្រូ�ូវកាារ គឺឺជាាចំំពូូកមនុុស្សស
ពិិសេ�សលំំដាាប់់ខ្ពពស់់។

មនុុស្សសមិិនត្រឹ�ឹមតែ�អាាចរក្សាាស្មាា�រតីីនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�ក៏៏ត្រូ�ូវតែ�យល់់ដឹឹងបន្ថែ�ែមអំំពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ និិងច្បាាប់់នាានាាជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លកំំពុុងគ្រ�ប់់គ្រ�ងកិិរិិយាារបស់់គេ� នៅ�ៅក្នុុ�ងទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយអ្ននកដទៃ� ហើ�ើយជាាង
នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គេ�ត្រូ�ូវតែ�តាំំ�ងចិិត្តតរៀ�ៀនសូូត្រ�បន្ថែ�ែមអំំពីីប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវតាាមសីីលធម៌៌របស់់មនុុស្សស។ នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សស គួួរប្រ�ដាាប់់ជាាប់់ខ្លួួ�ន។
ដោ�ោយឡែ�ក ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម គឺឺមិិនមែ�នដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ដ្បិិ�ត
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មិិនតំំណាាងឲ្យយមនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�រ
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះវត្ដដមាានរបស់់ទ្រ�ង់់ និិង
ជាាកាារអនុុវត្តតផ្ទាា�ល់់នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�។ (តាាមធម្មមតាា កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវ
បាានអនុុវត្តតក្នុុ�ងពេ�លវេេលាាមួួយដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ មិិនមែ�នធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងម្ដដងម្កាា�ល ឬធ្វើ�ើ�ដោ�ោយភាាព
ព្រា�ាវៗនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពេ�លវេេលាាកំំណត់់ក្នុុ�ងកាារសម្រេ�េច
ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់មកដល់់)។ ទ្រ�ង់់មិិនរួួមចំំណែ�ក នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក
ឬកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសលោ�ោកនោះ�ះ�ទេ� ពោ�ោលគឺឺ ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនត្រូ�ូវបាាន
ប្រ�ដាាប់់ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ណាាមួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះទេ� (ទោះ�ះ�បីីជាាសេ�ចក្ដីី�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នេះ�ះមិិនប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ)។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�បំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់
ទ្រ�ង់់ តាាមវេេលាាកំំណត់់សម្រា�ាប់់ឲ្យយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទោះ�ះ�ទ្រ�ង់់មាានឋាានៈៈ
អ្វីី�ក៏៏ទ្រ�ង់់បន្តតកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�តាាមធម្មមតាាដែ�រ។ គ្រ�ប់់អ្វីី�ៗដែ�លមនុុស្សសដឹឹងពីីទ្រ�ង់់ និិង
គ្រ�ប់់អ្វីី�ៗដែ�លគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសគិិតចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ មិិនប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។ ឧទាាហរណ៍៍ កាាលព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គ្មាា�ននរណាា
ដឹឹងទេ�ថាា ទ្រ�ង់់ជាានរណាាឲ្យយប្រា�ាកដ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏បន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់តាាមធម្មមតាា។
កត្តាា�នេះ�ះគ្មាា�នរាំំ�ងស្ទះះ�ដល់់កាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរធ្វើ�ើ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ជាាដំំបូូង
ទ្រ�ង់់មិិនបាានថ្លែ�ែង ឬប្រ�កាាសប្រា�ាប់់ពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់
គ្រា�ាន់់តែ�ឲ្យយមនុុស្សសដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តាាមធម្មមតាា រឿ�ឿងនេះ�ះមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាាកាារ
បន្ទាា�បខ្លួួ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� តែ�ក៏៏ជាាវិិធីីដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់បាានត្រឹ�ឹមតែ�ធ្វើ�ើ�តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដ្បិិ�តមនុុស្សសគ្មាា�នផ្លូូ�វមើ�ើលទ្រ�ង់់ស្គាា�ល់់
ដោ�ោយភ្នែ�ែកទទេ�របស់់គេ�ឡើ�ើយ។ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសបាានទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏
គេ�មុុខជាាមិិនអាាចជួួយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់មិិនបាានក្លាា�យជាា
សាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ ទ្រ�ង់់ក្លាា�យជាា
សាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�មកអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ និិងបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�
មូូលហេ�តុុនេះ�ះ ទ្រ�ង់់មិិនបាានផ្ដដល់់សាារៈ�សំំខាាន់់ដល់់កាារបង្ហាា�ញអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់
ជាាសាាធាារណៈៈនោះ�ះ�ទេ�។ កាាលទ្រ�ង់់បាានបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់គួួរធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�
ហើ�ើយ អត្តតសញ្ញាា�ណ និិងឋាានៈៈទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងបង្ហាា�ញឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញច្បាាស់់
ដោ�ោយឯកឯង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាមរក្សាានូូវភាាពស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់
និិងមិិនដែ�លធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់។ ទ្រ�ង់់មិិនអើ�ើពើ�ើចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ក៏៏មិិនអើ�ើពើ�ើ
ចំំពោះ�ះ�របៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសវិិវឌ្ឍឍយ៉ាា�ងណាានៅ�ៅក្នុុ�ងកាារដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ដែ�រ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់តែ�
់
បន្តតធ្វើ�ើ�កាារបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរធ្វើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់អាាចរាំំ�រាំំ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ លុះះ�ដល់់វេេលាាកំំណត់់ដែ�លទ្រ�ង់់
ត្រូ�ូវបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�នឹឹងត្រូ�ូវបង្ហើ�ើ�យ ព្រ�មទាំំ�ងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ទៅ�ៅជាាក់់ជាា
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៣)

មិិនខាាន ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបង្គាា�ប់់ផ្សេ�េងពីីនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ លុះះ�ក្រោ��ោយពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់ចាាកចេ�ញពីីមនុុស្សស ពេ�លទ្រ�ង់់បង្ហើ�ើយ
� កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់រួ់ ួច ទើ�ើបមនុុស្សសយល់់
ពីីកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� តែ�ក៏៏នៅ�ៅមិិនទាាន់់យល់់ច្បាាស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រ។ ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹង
ត្រូ�ូវកាារពេ�លវេេលាាយូូរ ដើ�ើម្បីី�យល់់ឲ្យយច្បាាស់់ពីីចេ�តនាាដែ�លទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ជាាលើ�ើកទីីមួួយ។ និិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតគឺឺ កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យរបស់់ព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កជាាពីីរផ្នែ�ែក។ ផ្នែ�ែកទីីមួួយបន្សំំ�ឡើ�ើងដោ�ោយ
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាមធ្វើ��ដោើ �ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ថ្លែ់ �ង
ែ ចេ�ញមក។ កាាលណាា
ព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ នៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់ត្រូ�
់ វូ សម្រេ�េចបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�ចំំណែ�កមួយ
ួ ទៀ�ៀតនៃ�
កិិច្ចចកាារដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់ នឹឹងត្រូ�ូវអនុុវត្តតដោ�ោយមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ប្រើធ �ើ�។
វេេលាានេះ�ះហើ�ើយជាាវេេលាាដែ�លមនុុស្សសគួួរបំំពេ�ញមុុខងាាររបស់់គេ� ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
បើ�ើកផ្លូូ�វរួួចជាាស្រេ��ចហើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវដើ�ើរដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។ មាានន័័យថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារមួួយចំំណែ�ក ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ នឹឹងធ្វើ��ើកិិច្ចចកាារ
នេះ�ះបន្តតទៀ�ៀត។ ដូូច្នេះ��ះ មនុុស្សសគួួរដឹឹងថាា កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតជាាចម្បបងដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាមក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ត្រូ�ូវតម្រូ�ូវឲ្យយមាានអ្វីី�ខ្លះះ�
ហើ�ើយគេ�ត្រូ�ូវយល់់ឲ្យយច្បាាស់់ពីីសាារៈ�សំំខាាន់់ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់
ឈាាម និិងពីីកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរធ្វើ��ើ ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវទាាមទាារពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមកាារ
ទាាមទាារពីីមនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងនេះ�ះមាានរៀ�ៀបរាាប់់ពីកំ
ី ហុ
ំ ស
ុ របស់់មនុុស្សស សញ្ញាា�ណ
របស់់គេ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតគឺឺ កាារមិិនស្ដាា�ប់បង្គា
់ �ប់
ា រ់ បស់់គេ�។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម គ្មាា�នចេ�តនាាឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់សាាច់់ឈាាម
របស់់ទ្រ�ង់់ ឬឲ្យយមនុុស្សសបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
ត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ក៏៏មិិនបណ្ដុះះ��សមត្ថថភាាពនៃ�កាារដឹឹងខុុសត្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយ
529

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់រឹឹតតែ�មិិនធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� ក្នុុ�ងចេ�តនាាឲ្យយមនុុស្សសថ្វាា�យបង្គំំ�សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារថ្វាា�យសិិរីីល្អអយ៉ាា�ងអស្ចាា�រ្យយនោះ�ះ�ដែ�រ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ គ្មាា�នអ្វីី�ជាាចេ�តនាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ
ទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏មិិនមែ�នក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសមនុុស្សស ឬបើ�ើក
សម្ដែ�ែងដល់់មនុុស្សសដោ�ោយចេ�តនាា និិងបង្កកនូូវកាារលំំបាាកដល់់គេ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ង
ចំំណោ�ោមសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ គ្មាា�នអ្វីី�ជាាចេ�តនាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារក្លាា�យជាាសាាច់់
ឈាាមនេះ�ះទេ�។ គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម គឺឺទម្រ�ង់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ហើ�ើយ ដែ�លជាារឿ�ឿងចៀ�ៀសមិិនរួួច។ ដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដូូចដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�នេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�
កិិច្ចចកាារដែ�លធំំជាាងនេះ�ះ និិងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លធំំជាាងនេះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងមិិនមែ�ន
សម្រា�ាប់់មូលហេ�តុ
ូ
ដែុ �លមនុុស្សសស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យាា
់ ងមកផែ�នដីី
ក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់តម្រូ�ូវ និិងតាាមភាាពចាំំ�បាាច់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�ន
យាាងមកផែ�នដីីនេះ�ះដោ�ោយចេ�តនាាទតសម្លឹឹ�ងមើ�ើលជុំំ�វិិញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�មកអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ
ដែ�លទ្រ�ង់់គួួរធ្វើ�ើ�វិិញ។ តើ�ើមាានហេ�តុុផលអ្វីី�ទៀ�ៀតបាានជាាទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវរ៉ាា�ប់់រងអម្រែ�ែកដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរ
បែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយទទួួលយកហាានិិភ័យ
័ ធំំៗបែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះ? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាមតែ�ពេ�លណាាដែ�លទ្រ�ង់់ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយទ្រ�ង់់តែ�ង
មាានសាារៈ�សំំខាាន់់ពិិសេ�សមកជាាមួួយជាានិិច្ចច។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�ត
ឲ្យយតែ�មនុុស្សសសម្លឹឹ�ងមើ�ើលមកទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�ពង្រី�ីកវិិសាាលភាាពនៃ�ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�
នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ប្រា�ាកដជាាមិិនយាាងមក ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដោ�ោយធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សជាាដាាច់់
ខាាត។ ទ្រ�ង់់យាាងមកផែ�នដីីនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ និិង
កិិច្ចចកាារដ៏៏ធំំជាាងមុុនរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់ អាាចទទួួលបាានមនុុស្សសជាាតិិ
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ ទ្រ�ង់់យាាងមកដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញពីីយុុគសម័័យនេះ�ះ ទ្រ�ង់់យាាងមក
ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�សាាតាំំ�ង ហើ�ើយទ្រ�ង់់គ្រ�ងអង្គគអ្ននកដោ�ោយសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�
សាាតាំំ�ង។ ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់យាាងមកដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងមូូល នៅ�ៅក្នុុ�ង
កាាររស់់នៅ�ៅតាាមបែ�បបទជីីវិិតរបស់់គេ�។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៣)

របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កិិច្ចចកាារនៃ�សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់
និិងដើ�ើម្បីី�បើ�ើកភ្នែ�ែកមនុុស្សស នោះ�ះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់មិនធ្វើ
ិ �ើដំ
� ណើ�ើ
ំ
រទៅ�ៅគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍?
តើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនក្លាា�យជាារឿ�ឿងងាាយស្រួ�ួលខ្លាំំ��ងពេ�កទេ�ឬអីី? ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ�
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកកន្លែ�ែងដ៏៏ស័័ក្ដិិ�សមមួួយ ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរធ្វើ�ើ�។ ត្រឹ�ឹមសាាច់់ឈាាមមួួយនេះ�ះ គឺឺសំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។
ទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ញ
ើ ពីីយុគសម័
ុ
យ
័ មួួយទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយក៏៏អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័យ
័
មួួយទាំំ�ងមូូលដែ�រ។ ទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់់យុុគសម័័យចាាស់់ ហើ�ើយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី�។
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ជាារឿ�ឿងសំំខាាន់់ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ជាាសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារមួួយដំំណាាក់់កាាល ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
យាាងមកផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តត។ កាាលព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� យាាងមកផែ�នដីី ទ្រ�ង់់ថ្លែ�ង
ែ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្លះះ�
និិងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារមួួយចំំនួួនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះអង្គគមិិនដាាក់់ព្រះ�ះកាាយទៅ�ៅខ្វវល់់នឹឹងជីីវិិត
របស់់មនុុស្សសលោ�ោកឡើ�ើយ រួួចទ្រ�ង់់ក៏៏ចាាកចេ�ញទៅ�ៅ ពេ�លទ្រ�ង់់បង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
រួួចហើ�ើយភ្លាា�ម។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កាាលណាាខ្ញុំំ��បញ្ចចប់់កាារថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងផ្ទេ�េរព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ��ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយកាាលណាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានយល់់អស់់ហើ�ើយ ជំំហាាននៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នេះ�ះ ក៏៏នឹឹងបញ្ចចប់់ទៅ�ៅដែ�រ ទោះ�ះ�បីីជាាជីីវិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ង
ណាាក៏៏ដោ�ោយ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគត នឹឹងមាានមនុុស្សសមកបន្តតជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយ
បន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ស្រ�បតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះទៀ�ៀតផង នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស និិងកាារស្ថាា�បនាារបស់់មនុុស្សសនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ បច្ចុុ�ប្បបន្នន
នេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�តែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉៉ណ្ណោះ�ះ�� ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ និិង
ដើ�ើម្បីី�បង្ហើ�ើ�យជំំហាានមួួយក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈមួួយ
ខុុសពីីមនុុស្សស។ មនុុស្សសចូូលចិិត្តតជំំនួួប និិងកាារប្រ�មូូលផ្ដុំំ�ជាាវេេទិិកាា ហើ�ើយផ្ដដល់់សាារៈ�
សំំខាាន់់ចំំពោះ�ះ�ពិិធីីអធិិកអធម ចំំណែ�កអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់បំំផុុតនោះ�ះ� គឺឺជំំនួួប និិង
កាារប្រ�មូូលផ្ដុំំ�របស់់មនុុស្សសនេះ�ះហើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សន្ទទនាា និិងជជែ�កជាាមួួយមនុុស្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈមិិនផ្លូូ�វកាារ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ដោះ�ះ�លែ�ងជាាពិិសេ�ស ហើ�ើយដោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយដែ�រ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ខ្ញុំំ��ស្អអប់់បំំផុុតកាារ
ជួួបជុំំ�ជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិនអាាចស៊ាំំ��នឹឹងជីីវិិតដ៏៏តឹឹងរ៉ឹឹ�ង ដូូចជាាជីីវិិតរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ស្អប់
អ ជា
់ ាងគេ�គឺឺក្រឹ�ត្យ
ឹ យក្រ�ម។ ក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មទាំំ�ងនេះ�ះដាាក់់កំហិ
ំ ិតឲ្យយ
មនុុស្សសដល់់ថ្នាា�ក់ធ្វើ់ �ឲ្យ
ើ� យគេ�ខ្លាា�ច លែ�ងហ៊ាា�នកម្រើ�ើ�ក លែ�ងហ៊ាា�ននិិយាាយស្ដីី� និិងលែ�ងហ៊ាា�ន
ច្រៀ��ៀង ភ្នែ�ែករបស់់គេ�សម្លឹឹ�ងមកចំំអ្ននកតែ�ម្ដដង។ ខ្ញុំំ��ស្អអប់់ណាាស់់ លក្ខខណៈៈនៃ�កាារជួួបជុំំ�របស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�

ហើ�ើយខ្ញុំំ��ស្អអប់់ណាាស់់កាារជួួបជុំំ�ធំំៗ។

ខ្ញុំំ��បដិិសេ�ធមិិនជួួបជុំំ�ជាាមួួយនឹឹង

អ្ននករាាល់់គ្នាា� តាាមវិិធីីបែ�បនេះ�ះតែ�ម្ដដង ដ្បិិ�តលក្ខខណៈៈនៃ�កាាររស់់នបែ�បនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សស
មាានអាារម្មមណ៍៍ដូូចជាាប់់ចំំណង ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមពិិធីីបុុណ្យយ និិងក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម
ច្រើ�ើ�នពេ�ក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយដឹឹកនាំំ� អ្ននកនឹឹងដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងគ្មាា�នផ្លូូវ� យកក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម
ទុុកមួួយឡែ�ក នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារដឹឹកនាំំ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ មជ្ឈឈដ្ឋាា�ន
សាាសនាានឹឹងរឹឹតតែ�មាានភាាពតឹឹងតែ�ងកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ហើ�ើយទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់របស់់មនុុស្សសនឹឹង
នៅ�ៅតែ�បន្តតកើ�ើនឡើ�ើងដែ�រ។ មនុុស្សសខ្លះះ�ក៏៏បន្តតប្រ�កាាស និិងថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ពេ�លដែ�ល
ពួួកគេ�ជួួបជុំំ�គ្នាា� ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនដែ�លមាានអាារម្មមណ៍៍ខ្វវល់ខ្វាា�
់ យទេ� ចំំណែ�កអ្ននកខ្លះះ�ក៏៏អាាច
បន្តតប្រ�កាាសព្រះ�ះបន្ទូូ�លបាានរាាប់់សិបថ្ងៃ
ិ �ៃ ដោ�ោយមិិនសម្រា�ាក។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះរាាប់់ជាាកាារជួួប
ជុំំ�ធំំៗ និិងជាាកាារជួួបជុំំ�របស់់មនុុស្សស។ ពិិធីីទាំំ�ងនេះ�ះគ្មាា�នអ្វីី�ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងរបៀ�ៀបរបបនៃ�កាារ
ហូូប និិងផឹឹក របៀ�ៀបរបបនៃ�អំំណរសប្បាាយ ឬរបៀ�ៀបរបបនៃ�កាារដែ�លវិិញ្ញាា�ណត្រូ�ូវបាាន
ប្រោ��ោសឲ្យយរួួចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�
ធ ជាាកាារជួួបជុំំ�! កាារប្រ�ជុំំ�សហកាារីីរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏ដូូចជាាកាារជួួបជុំំ�ពួួកជំំនុំំ� ទាំំ�ងតូូចទាំំ�ងធំំ សុុទ្ធធតែ�ជាាទីីស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
ហើ�ើយខ្ញុំំ�ក៏
� មិ
៏ ន
ិ ដែ�លចាាប់់អាារម្មមណ៍៍នឹង
ឹ ពិិធីទាំំ�
ី ងអស់់នេះ�ះទេ�។ នេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�ល
ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារ៖ ខ្ញុំំ��មិិនព្រ�មប្រ�កាាសព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ�ឡើ�ើយ ខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនចង់់ប្រ�កាាសអ្វីី�
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជំំនុំំ�សាាធាារណជនធំំៗដែ�រ ហើ�ើយខ្ញុំំ��រឹតតែ�មិ
ឹ
នចង់
ិ
ប្រ�ជុំំ�
់
ជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ពីីរបីីថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីសន្និិ�សី
ី
ទពិ
ី សេ�សមួ
ិ
យ
ួ ផង។ ខ្ញុំំ�យ
� ល់់ថាាមិិនពេ�ញចិិត្តតដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៣)

ត្រូ�ូវអង្គុុ�យ រៀ�ៀបឫករៀ�ៀបពាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារប្រ�ជុំំ�គ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ស្អប់
អ នឹ
់ ង
ឹ ឃើ�ើញអ្ននករាាល់់គ្នាា�
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកំំហិត
ិ នៃ�ពិិធីណា
ី ាមួួយ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��មិនព្រ
ិ �មរួួមចំំណែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ង
ពិិធីីណាាមួួយរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�កាាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងនេះ�ះ ខ្ញុំំ��រឹឹតតែ�យល់់ថាា វាា
គួួរឲ្យយស្អអប់់។ ខ្ញុំំ��គ្មាា�នចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍នឹឹងពិិធីី និិងក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នេះ�ះ សូូម្បីី�
បន្តិិ�ចសោះ�ះ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រា�ារព្ធធពិិធីីនេះ�ះបាានល្អអយ៉ាា�ងណាា ក៏៏ខ្ញុំំ�យល់់ថាា ពិិធីី
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�គួួរឲ្យយស្អអប់់។ មិិនមែ�នមកពីីកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនសម ឬ
មកពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�អន់ពេ់ �កនោះ�ះ�ទេ� គឺឺមកពីីខ្ញុំំ��ស្អប់
អ លក្ខ
់
ណៈ
ខ ៈនៃ�កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��មិិនអាាចស៊ាំំ��នឹឹងកាាររស់់នៅ�ៅបែ�បនេះ�ះ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់
កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ចង់ធ្វើ់ �សូ
ើ� ម្បី
ូ ី�បន្តិិ�ច។ កាាលព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់នាាសម័
់
យ
័ នោះ�ះ�
បន្ទាា�ប់់ពីីអធិិប្បាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅតាាមកន្លែ�ែងខ្លះះ�រួួច ទ្រ�ង់់នឹឹងដឹឹកនាំំ�ពួួកសិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់
ចេ�ញពីីក្រុ�ុង រួួចជជែ�កជាាមួួយពួួកគេ�ពីីរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ� ដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យយ
ពួួកគេ�យល់់។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះជាារឿ�ឿយៗ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ចំំណោ�ោមបណ្ដាា�ជន មាានតិិច និិងនៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ឆ្ងាា�យពីីគ្នាា�។ តាាមអ្វីីដែ� �លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទូលសុំំ�
ូ
ពីីទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម មិិនគួួរមាានជីីវិិតជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់
នោះ�ះ�ទេ�។ ទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ តែ�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់គង់់ ឈរ ឬយាាងដើ�ើរ
ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា ហើ�ើយមិិនអាាច
បញ្ឈឈប់់ «ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ» របស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� គឺឺទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�ធ្វេ�េសនឹឹង
កាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ហើ�ើយ។ តើ�ើកាារទាាមទាាររបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ សមទៅ�ៅនឹឹងញាាណ
ជាាមនុុស្សសដែ�រឬទេ�? ឯណាាទៅ�ៅសច្ចចភាាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនសុំំ�ច្រើ�ើ�ន
ពេ�កហើ�ើយមែ�នទេ�? តើ�ើខ្ញុំំ��ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកមកពិិនិិត្យយពិិច័័យខ្ញុំំ�� ពេ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារដែ�រមែ�ន
ទេ�? តើ�ើខ្ញុំំ��ចាំំ�បាាច់ត្រូ�
់ ូវឲ្យយអ្ននកកត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ពេ�លខ្ញុំំ��បំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រមែ�នទេ�? ខ្ញុំំ��
ដឹឹងច្បាាស់់ថាា កិិច្ចចកាារណាាដែ�លខ្ញុំំ��គួួរធ្វើ�ើ� ហើ�ើយគួួរធ្វើ�ើ�នៅ�ៅពេ�លណាា មិិនចាំំ�បាាច់់ឲ្យយ
អ្ននកដទៃ�មកលូូកដៃ�ទេ�។ ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញថាា ខ្ញុំំ��មិិនបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ច្រើ�ើ�នទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មកទល់់នឹឹងពេ�លនោះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ជិិតនឹឹងចប់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។ ចូូរយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណឹឹងល្អអទាំំ�ងបួួនមកធ្វើ�ើ�ជាាឧទាាហរណ៍៍៖ តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវ
បាានកំំហិិតដែ�រទេ�ឬអីី? នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� កាាលព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងចូូលសាាលាាប្រ�ជុំំ� និិង
បង្រៀ��ៀនព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ភាាគច្រើ�ើ�នគឺឺទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ចប់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតែ�ពីីរបីីនាាទីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយ
កាាលណាាទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លចប់់ ទ្រ�ង់់ក៏៏នាំំ�សិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅលើ�ើទូូក ហើ�ើយចាាកចេ�ញ
ទៅ�ៅដោ�ោយគ្មាា�នកាារបកស្រា�ាយអ្វីី�សោះ�ះ�។ ភាាគច្រើ�ើ�ន អស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាលាាប្រ�ជុំំ�
នោះ�ះ� ពិិភាាក្សាាតែ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមគ្នាា�គេ�នោះ�ះ�ទៅ�ៅ តែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនចូូលរួួមនឹឹងកាារពិិភាាក្សាា
នេះ�ះទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�តែ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរធ្វើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�លើ�ើស ឬ
គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះឡើ�ើយ។ ពេ�លនេះ�ះ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នចង់់ឲ្យយខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះ និិងមាានបន្ទូូ�លច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះ យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ក៏៏មួួយថ្ងៃ�ៃបីីបួួនម៉ោ�ោ�ង
ដែ�រ។ ដូូចអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឃើ�ើញហើ�ើយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លែ�ងក្លាា�យជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ
ទាាល់់តែ�ទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយមាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ� ទើ�ើបជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុទ្ធ
ុ តែ�
ធ ងងឹឹតងងល់់! ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�សុទ្ធ
ុ តែ�
ធ គ្មាា�នវិចាា
ិ រណញាាណ!
អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុទ្ធ
ុ តែ�
ធ ជាាសភាាវៈ�ល្ងងង់ខ្លៅ់ �ៅ� ហើ�ើយមិិនដឹង
ឹ អ្វីី�ឡើ�យ
ើ ! អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានសញ្ញាា�ណ
ច្រើ�ើ�នហួួសប្រ�មាាណ! អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទាាមទាារហួួសហេ�តុុ! អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នមនុុស្សសធម៌៌!
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនបន្តិិ�ចសោះ�
ិ
ះ�ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ ជា
ឺ ាអ្វីី!� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿថាា អ្ននកថ្លែ�ង
ែ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
និិងអ្ននកពូូកែ�អធិប្បា
ិ ាយ សុុទ្ធតែ�
ធ ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងយល់់ថាា មនុុស្សសណាាដែ�លព្រ�មផ្ដដល់់
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដល់អ្ននក
់ រាាល់់គ្នាា� អ្ននកនោះ�ះ�ហើ�ើយគឺឺជាាឪពុុករបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ចូូរប្រា�ាប់់ខ្ញុំំម
� ក
មើ�ើល តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅដឹឹងអំំពីលក្ខ
ី
ណៈ
ខ ៈដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងរូូបរាាងដែ�លមិិនធម្មមតាារបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បន្តិិ�ចដែ�រទេ�? ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកពិិតជាាស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះអាាទិិត្យយពីីស្ថាា�នសួគ៌
ួ !៌ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ម្នាា�ក់់ៗ ប្រៀ��ៀបដូូចជាាមន្ត្រី�ី�លោ�ោភលន់់ និិងពុុករលួួយ ដូូច្នេះ��ះ តើ�ើអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញញាាណ
ដោ�ោយវិិធីណា
ី ា? តើ�ើអ្ននកអាាចបែ�ងចែ�កត្រូ�ូវ និិងខុុសបាានទេ�? ខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ច្រើ�ើ�នណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� តើ�ើមាានមនុុស្សសប៉ុុ�ន្មាា�ននាាក់ឲ្យ
់ យតម្លៃ�ៃដល់់អ្វីដែ�ី �ល
ខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានឲ្យយ? តើ�ើនរណាាយកសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�ពេ�ញលេ�ញ? អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនដឹ
ិ ង
ឹ ថាា
នរណាាជាាអ្ននកបើ�ើកផ្លូូ�វដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើររហូូតដល់សព្វវថ្ងៃ
់
�ៃនេះ�ះទេ� ដូូច្នេះ��ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏
534

អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៣)

បន្តតធ្វើ�ើកា
� ារទាាមទាារពីីខ្ញុំំ� ដោ�ោយធ្វើ�កា
�ើ ារទាាមទាារដ៏៏គួរួ ឲ្យយអស់់សំណើ�ើច
ំ
ហើ�ើយលេ�លាាផង។
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដិិតដៅ�ៅដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�ខ្មាា�សទេ�ឬអីី? តើ�ើខ្ញុំំ��និិយាាយមិិនទាាន់់គ្រ�ប់់
ទៀ�ៀតមែ�នទេ�? តើ�ើខ្ញុំំ��ធ្វើ��ើមិិនទាាន់់គ្រ�ប់់ទៀ�ៀតមែ�នទេ�? ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� តើ�ើមាាន
នរណាាដែ�លអាាចចាាត់់ទុកព្រះ
ុ �ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ជាាកំំណប់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ? អ្ននកនិិយាាយ
អួួតពីីខ្ញុំំ�នៅ� �ៅនឹឹងមុុខខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនិិយាាយកុុហក និិងបោ�ោកប្រា�ាស់់នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយខ្ននងវិិញ!
សកម្មមភាាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរឲ្យយស្អអប់់ណាាស់់ ហើ�ើយវាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ក្ដៅ�ៅ�ក្រ�ហាាយ! ខ្ញុំំ��ដឹឹងថាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុំំ�ឲ្យយខ្ញុំំ��និយាា
ិ យ និិងមិិនឲ្យយខ្ញុំំ��ធ្វើ��កា
ើ ារសម្រា�ាប់់ហេ�តុុផលណាាផ្សេ�េង ក្រៅ��ៅតែ�ពីី
ចម្អែ�ែតក្រ�សែ�ភ្នែ�ែករបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងពង្រី�ីកវិិសាាលភាាពចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ផង មិិនមែ�នដើ�ើម្បីីជា
� ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់កា
់ ារបំំផ្លា�ស់
ា បំ
់ ប្រែំ �ែជីីវិត
ិ របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។
ខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយនឹឹងអ្ននករាាល់់គ្នាា�ច្រើ�ើ�នណាាស់់ហើ�ើយ។ ជីីវិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គួួរតែ�បាាន
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូរ� ជាាយូូរណាាស់់មកហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� នៅ�ៅតែ�ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅរក
សភាាពរបស់់ខ្លួួ�នឯង សូូម្បីី�តែ�ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើអាាចមកពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
ត្រូ�ូវគេ�ដណ្ដើ�ើ�មពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាានទទួួលព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ
មែ�នទេ�? និិយាាយតាាមត្រ�ង់់ទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��មិិនចង់់និិយាាយអ្វីី�លើ�ើសពីីនេះ�ះ ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសអន់់
ដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� និិយាាយទៅ�ៅ គឺឺឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ទទេ�! ខ្ញុំំ��មិិនចង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារឥត
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ច្រើ�ើ�នពេ�កទេ�! អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�ចង់ពង្រី�
់
កវិ
ី សា
ិ ាលភាាពនៃ�ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់
ខ្លួួ�ន ឬចម្អែ�ែតក្រ�សែ�ភ្នែ�ែករបស់់ខ្លួួ�ន និិងមិិនមែ�នឲ្យយបាានជីីវិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ! អ្ននករាាល់់គ្នាា�
សុុទ្ធតែ�កំ
ធ
ពុ
ំ ង
ុ បោ�ោកប្រា�ាស់់ខ្លួួន
� ឯង! ខ្ញុំំ��សួរួ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ�ថាា តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានយកអ្វីី�
ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មុុខទល់់នឹឹងមុុខ ទៅ�ៅអនុុវត្តតបាានច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា
ហើ�ើយ? គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ� គឺឺលេ�ងល្បិិ�ចបោ�ោកប្រា�ាស់់អ្ននកដទៃ�! ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ខ្ញុំំ��ស្អប់
អ ណា
់ ាស់់មនុុស្សសដែ�លរីីករាាយនឹឹងសម្លឹឹ�ងមើ�ើល ក្នុុ�ងនាាមជាាទស្សសនិិកជន
ហើ�ើយខ្ញុំំ�យ
� ល់់ថាា ចម្ងងល់រ់ បស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺពិត
ិ ជាាគួួរឲ្យយស្អអប់ខ្លាំំ��
់ ងណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមកទីីនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វពិិត ឬស្រេ��កឃ្លាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិត នោះ�ះ�អ្ននក
រាាល់់គ្នាា�គឺជា
ឺ ាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�សេ�ចក្ដីី�សម្អអប់រ់ បស់់ខ្ញុំំ�ហើ�ើ
� យ! ខ្ញុំំ��ដឹង
ឹ ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្ដាា�ប់ខ្ញុំំ
់ �និ
� យាា
ិ យ
535

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទាំំ�ងអស់់ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញចម្ងងល់រ់ បស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញចំំណង់់ចិត្តតដ៏
ិ លោ៏ �ោភលន់់
មួួយហើ�ើយមួួយទៀ�ៀតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនគិិតស្វែ�ែងរកវត្តតមាាននៃ�សេ�ចក្ដីី�
ពិិតឡើ�ើយ ក៏៏មិិនស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វត្រូ�ូវ សម្រា�ាប់់កាារចូូលទៅ�ៅឯជីីវិិតនោះ�ះ�ដែ�រ។ កាារទាាមទាារ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនមែ�នមាានស្រា�ាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ម្ដដងនោះ�ះ�ទេ�។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ��ើ គឺឺប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដូ
់ ច
ូ ជាារបស់់លេ�ង ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្រា�ាវជ្រា�ាវ
និិងសរសើ�ើរ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានបំណ
ំ ងចិិត្តតតិិចតួច
ួ ណាាស់់ក្នុុង
� កាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរកជីីវិត
ិ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មាានបំំណងចិិត្តតចង់ដឹ
់ ង
ឹ ចង់់ឮច្រើ�ើ�ន! កាារបកស្រា�ាយអំំពីផ្លូូ
ី វ� នៃ�ជីីវិត
ិ ដល់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺ
ប្រៀ��ៀបដូូចជាាចាាក់់ទឹកលើ
ឹ �ើក្បាាលទាា។ ខ្ញុំំ�ក៏
� ប្រ�ហែ�ល
៏
ជាាមិិននិយាា
ិ យអ្វីី�សោះ�ះ�តែ�ម្ដដង! ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ�៖ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្រា�ាន់់តែ�ព្យាាយាាមបំំពេ�ញចន្លោះ�ះ��ក្នុុ�ងដួួងចិិត្តត
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនបាានខំ
ិ
ប្រឹ�
ំ ង
ឹ មករកខ្ញុំំ��អស់ពី
់ លទ្ធ
ី
ភា
ធ ាពទេ�! អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គួួរតែ�ផ្ដដល់់សាារៈ�សំំខាាន់់ ចំំពោះ�ះ�កាារទទួួលបាាននូូវជីីវិិត! ចូូរកុំំ�បញ្ឆោ�ោ�តខ្លួួ�នឯងឡើ�ើយ!
អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនទាាន់់បាានយកកាារចង់់ដឹឹងចង់់ឮរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មកធ្វើ��ើជាាមូូលដ្ឋា�ន
ា
សម្រា�ាប់់កាារស្វះះ�ស្វែ�ែងឲ្យយបាានជីីវិត
ិ របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬប្រើ�ើ�វាាជាាលេ�ស សម្រា�ាប់់កាារសុំំ�ឲ្យយខ្ញុំំ��
និិយាាយមកកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុទ្ធ
ុ តែ�
ធ ជាាល្បិិ�ចដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ស្ទាា�ត់់ជំនាា
ំ ញខ្លាំំ��ងណាាស់់! ខ្ញុំំ��សុំំ�សួរួ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្ដដងទៀ�ៀតថាា៖ អ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូលប្រា
� �ាប់់
ឲ្យយអ្ននកចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ� តើ�ើអ្ននកប្រ�កាាន់់ខ្ជា�ប់
ា ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដបាានច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាហើ�ើយ? តើ�ើអ្ននក
យល់់ពីីអ្វី�ៗ
ី គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ព្យាាយាាមយកអ្វីី�ៗ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��និយាា
ិ យទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នេះ�ះ ទៅ�ៅអនុុវត្តតទេ�?
កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យុុគសម័័យទាំំ�ងអស់់ សុុទ្ធធតែ�ផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកគប្បីី�ដឹឹងថាា ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារតាាមវិិធីីណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់មិិន
មែ�នយាាងមកដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចលនាាមួួយ ឬធ្វើ�ើ�សន្និិ�សីីទពិិសេ�ស ឬបង្កើ�ើ�តស្ថាា�ប័័នណាា
មួួយ ជំំនួួសមុុខឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់យាាងមក ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារដែ�ល
ទ្រ�ង់់គួួរធ្វើ�ើ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនទទួួលរងនូូវកំំហិិតពីីមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់
ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ តាាមវិិធីីដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះទ័័យ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សស
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

គិិតអ្វីី� ឬដឹឹងអ្វីី�ពីីរឿ�ឿងនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់យកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់តែ�ពីីកាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីកំំណើ�ើតផែ�នដីីរហូូតមកទល់់នឹឹងបច្ចុុ�ប្បបន្នន មាានកិិច្ចចកាារ
បីីដំំណាាក់់កាាលហើ�ើយ ពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងពីីយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
ដល់់យុគសម័
ុ
យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពុំំ�
់ ដែ�លចូូលរួម
ួ ក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទពិសេ�ស
ិ
ណាាមួួយ
របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏មិ
៏ នបាានប្រ�មូ
ិ
លផ្ដុំំ
ូ
ម
� នុុស្សសទាំំ�ងអស់់ឲ្យយមូូលគ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
ចូូលរួួមក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទកាារងាារជាាសកលពិិសេ�សណាាមួួយ

ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងពង្រី�ីក

វិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើម
�
យុុគសម័័យមួួយទាំំ�ងមូូល ក្នុុ�ងពេ�លវេេលាាសមស្រ�បមួួយ និិងក្នុុ�ងទីីកន្លែ�ែងដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
មួួយ ពោ�ោលគឺឺកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យ និិងកាារដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសមនុុស្សសលោ�ោក ឲ្យយរស់់នៅ�ៅ
តាាមបែ�បផែ�ននៃ�ជីីវិិតរបស់់គេ�។ សន្និិ�សីីទពិិសេ�សៗ គឺឺជាាកាារជួួបជុំំ�របស់់មនុុស្សស កាារ
ប្រ�មូូលផ្ដុំំ�មនុុស្សសឲ្យយមូូលគ្នាា� ដើ�ើម្បីី�អបអរថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាកនាានាា គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនកាាន់់តាាមថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាកទេ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់យល់់ឃើ�ើញថាា ពិិធីី
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គួួរឲ្យយស្អអប់់ណាាស់់។ ទ្រ�ង់់មិិនចូូលរួួមក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទពិិសេ�សណាាឡើ�ើយ
ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ ទ្រ�ង់់យល់់ថាា សន្និិ�សីីទទាំំ�ងនេះ�ះគួួរឲ្យយស្អអប់់ណាាស់់។ ពេ�លនេះ�ះ
អ្ននកគួួរយល់់ច្បាាស់់ថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសហើ�ើយ!

អាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ត
ើ ជាាមនុុស្សស (៤)
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ដឹឹងអំំពីីសាាច់់រឿ�ឿងបង្កកប់់ពីីក្រោ��ោយព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងសាាច់់រឿ�ឿងនៃ�កាារ
បង្កើ�ើ�តព្រះ�ះគម្ពីី�ររួួចហើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លមិិនទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនមាានចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះឡើ�ើយ គឺឺពួួកគេ�មិិនដឹឹងទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវនិិយាាយត្រ�ង់់ៗ
អំំពីីចំំណេះ�ះដឹឹងទាំំ�ងនេះ�ះទៅ�ៅកាាន់់ពួួកគេ� នោះ�ះ�គេ�នឹឹងលែ�ងក្លាា�យជាាមនុុស្សសប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់
នឹឹងព្រះ�ះគម្ពីី�រជាាមួួយអ្ននកទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ជាានិិច្ចចកាាល ពួួកគេ�កំំពុុងតែ�សិិក្សាាស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទៅ�ៅលើ�ើសេ�ចក្តីំំ��ទំំនាាយដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែង៖ តើ�ើសេ�ចក្តីី�ទំំនាាយនេះ�ះបាានក្លាា�យជាាកាារពិិត
ហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើសេ�ចក្តីី�ទំំនាាយនោះ�ះ� បាានក្លាា�យជាាកាារពិិតហើ�ើយឬនៅ�ៅ? កាារទទួួល
ដំំណឹឹងល្អអរបស់់ពួួកគេ�គឺឺស្រ�បតាាមព្រះ�ះគម្ពីី�រ

ហើ�ើយពួួកគេ�ប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអដែ�ល

ស្រ�បតាាមព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពឹឹងអាាងលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លចេ�ញពីី
ព្រះ�ះគម្ពីី�រ ហើ�ើយបើ�ើគ្មាា�នព្រះ�ះគម្ពីី�រទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។
នេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅ គឺឺដោ�ោយពិិនិិត្យយពិិច័័យលើ�ើព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ពួួកគេ�សិិក្សាាព្រះ�ះគម្ពីី�រម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយសុំំ�ឲ្យយអ្ននកពន្យយល់់ អ្ននកនិិយាាយថាា៖ «ជាាដំំបូូង ចូូរ
យើ�ើងកុំំ�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ប្រ�យោ�ោគនីីមួួយៗឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ចូូរយើ�ើងមើ�ើលពីីរបៀ�ៀបដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារវិិញ។ ចូូរយើ�ើងដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វដែ�លយើ�ើងដើ�ើរ ហើ�ើយប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប
វាាជាាមួួយសេ�ចក្តីី�ពិិត ដើ�ើម្បីី�ចង់់ដឹឹងថាាតើ�ើផ្លូូ�វនេះ�ះពិិតជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឬ
អត់់ ហើ�ើយចូូរយើ�ើងប្រើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលថាាតើ�ើផ្លូូ�វមួួយ
នេះ�ះត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឬក៏៏អត់់។ ចំំពោះ�ះ�ថាាតើ�ើសេ�ចក្តីី�នេះ�ះ ឬសេ�ចក្តីី�នោះ�ះ�បាានក្លាា�យជាាកាារពិិតដូូច
បាានថ្លែ�ែងទុុកឬអត់់ ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សស យើ�ើងមិិនគួួរខ្វវល់់អំំពីីវាាឡើ�ើយ។ សម្រា�ាប់់យើ�ើង
វាាប្រ�សើ�ើរជាាងក្នុុ�ងកាារនិិយាាយអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងកិិច្ចចកាារថ្មីី�ៗបំំផុុត
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�»។ សេ�ចក្តីី�ទំំនាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ គឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានបញ្ជូូ�នមក តាាមរយៈៈពួួកហោ�ោរាានៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ហើ�ើយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លត្រូ�ូវបាានសរសេ�រឡើ�ើង ដោ�ោយមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ និិង
ទទួួលបាានកាារបណ្ដាា�លឲ្យយតាាក់់តែ�ងឡើ�ើង។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លអាាចពន្យយល់់អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ� មាានតែ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�ល
អាាចបកស្រា�ាយអត្ថថន័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ� ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះ
អង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចបកត្រា�ាទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ និិងបើ�ើកក្រាំ�ំ�ងបាាន។ អ្ននកនិិយាាយថាា៖ «អ្ននក
មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើនរណាា
ហ៊ាា�នពន្យយល់់អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�នពន្យយល់់អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ឬ? ទោះ�ះ�បីីជាាហោ�ោរាាយេ�រេេមាា យ៉ូូ�ហាាន និិងអេ�លីីយ៉ាា� មកក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

មិិនហ៊ាា�នពន្យយល់់ អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�រ ព្រោះ��ះ�ថាាពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាកូូនចៀ�ៀម
ឡើ�ើយ។ មាានតែ�កូូនចៀ�ៀមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចបកត្រា�ាទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ និិងបើ�ើកក្រាំ�ំ�ងបាាន
ហើ�ើយគ្មាា�នអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត អាាចពន្យយល់់អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��មិិន
ហ៊ាា�នដណ្ដើ�ើ�មព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ

ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នបំំណង

ចង់់ពន្យយល់់

អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ខ្ញុំំ��ចង់់ក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើអ្ននកជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឬ? គ្មាា�នសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ណាាម្នាា�ក់់ហ៊ាា�នបើ�ើកក្រាំ�ំ�ង ឬពន្យយល់់អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនហ៊ាា�ន
ពន្យយល់់ដែ�រ។ យកល្អអ អ្ននកមិិនគួួរព្យាាយាាមចង់់ពន្យយល់់ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
មិិនគួួរមាាននរណាាម្នាា�ក់់ ព្យាាយាាមពន្យយល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�។ ចូូរយើ�ើងនិិយាាយ
អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធវិិញ ព្រោះ��ះ�ថាានេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើ�បាាន។
ខ្ញុំំ��មាានចំំណេះ�ះដឹឹងតិិចតួួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏គ្មាា�នបទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នអំំពីីកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��អាាច
និិយាាយអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារនេះ�ះបាានតែ�បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចំំពោះ�ះ�អត្ថថន័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
អេ�សាាយ ឬព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានថ្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យរបស់់ពួួកគេ� ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនពន្យយល់់ឡើ�ើយ។
ខ្ញុំំ��មិិនសិិក្សាាព្រះ�ះគម្ពីី�រឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��ដើ�ើរតាាមកិិច្ចចកាារនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ជាាកាារពិិត អ្ននកចាាត់់ទុុកព្រះ�ះគម្ពីី�រជាាក្រាំ�ំ�ងតូូចមួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅមួួយ ដែ�លមាានតែ�កូូនចៀ�ៀមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចបើ�ើកបាានទេ�ឬអីី? ក្រៅ��ៅពីី
កូូនចៀ�ៀម តើ�ើនរណាាទៅ�ៅដែ�លអាាចបើ�ើកវាាបាាន? អ្ននកមិិនមែ�នជាាកូូនចៀ�ៀមឡើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��
ក៏៏មិនហ៊ាា�នតាំំ�
ិ
ងខ្លួួ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� ចូូរយើ�ើងកុំំ�វិិភាាគអំំពីព្រះី �ះគម្ពីី�រ
ឬពិិនិិត្យយពិិច័័យព្រះ�ះគម្ពីី�រឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លប្រ�សើ�ើរជាាងក្នុុ�ងកាារពិិភាាក្សាានោះ�ះ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ព្រោះ��ះ�ថាានេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ចូូរយើ�ើងមើ�ើលអំំពីីគោ�ោលកាារណ៍៍
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �កា
ើ� ារ និិងលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់វិ់ ញ
ិ ហើ�ើយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់មើ�ើលថាាតើ�ើផ្លូូ�វដែ�លយើ�ើងដើ�ើរនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាាផ្លូូ�វ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឬអត់់ ហើ�ើយដោ�ោយធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ វាានឹឹងជួួយឲ្យយយើ�ើងប្រា�ាកដច្បាាស់់អំំពីី
ផ្លូូ�វមួួយនោះ�ះ�»។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់ប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអ ជាាពិិសេ�សទៅ�ៅកាាន់់
មនុុស្សសដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពខាាងសាាសនាា អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់អំំពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងមាាន
សមត្ថថភាាពប៉ិិ�នប្រ�សប់់អំំពីីសាាច់់រឿ�ឿងខាាងក្នុុ�ងនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� អ្ននកគ្មាា�នផ្លូូ�វ
អាាចប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអបាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបាានយល់់អំំពីីរូូបភាាពធំំ ហើ�ើយ
ឈប់់ពិនិ
ិ ិត្យយពិិច័័យលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លគ្មាា�នជីីវិិតនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រតាាមរបៀ�ៀបមិិនសំំខាាន់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
បែ�រជាានិិយាាយតែ�អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសេ�ចក្តីី�ពិិតជីីវិិត នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងអាាច
ទទួួលបាានមនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរកចេ�ញពីីដួួងចិិត្តតដ៏៏ពិិតមិិនខាាន។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងគោ�ោលកាារណ៍៍
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានចង្អុុ�លបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងកាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ� មាាតិិកាានៃ�
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ភាាពសំំខាាន់់នៃ�កាារដែ�ល
ទ្រ�ង់់ដាាក់់ឲ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ភាាពសំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ

និិងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�

នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល

ចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ៖ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះហើ�ើយ គឺឺជាាចំំណុុចដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរយល់់ដឹឹង។
ដំំណាាក់់កាាលដំំបូូង គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។ ដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរ
គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលទីីបីី គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�យល់់ឲ្យយបាានច្បាាស់់ អំំពីីដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូង រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ទាំំ�ងអស់់មាាននូូវ
បីីដំំណាាក់់កាាល។ តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ?
តើ�ើនៅ�ៅក្នុុ� ង កិិ ច្ចច កាារនៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួ យ ពាាន់់ ឆ្នាំំ��មាានដំំ ណាាក់់ កាាល
ចំំនួួនប៉ុុ�ន្មាា�នដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តត? តើ�ើដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតតាាមរបៀ�ៀបនោះ�ះ�? ទាំំ�ងនេះ�ះសុុទ្ធធតែ�
ជាាសំំណួួរដ៏៏សំំខាាន់់។ កិិច្ចចកាារនៅ�ៅយុុគសម័័យនីីមួួយៗមាាននូូវគុុណតម្លៃ�ៃតំំណាាងរបស់់
វាា។ តើ�ើកិិច្ចចកាារអ្វីី�ទៅ�ៅ ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានអនុុវត្តត? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�វាាតាាម
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

របៀ�ៀបនោះ�ះ�? ហេ�តុុអ្វីី�ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�? ជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត តើ�ើកិិច្ចចកាារអ្វីី�
ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ? តើ�ើទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
នោះ�ះ�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើផ្នែ�ែកណាាខ្លះះ�នៃ�និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តំំណាាងឲ្យយ
ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារ និិងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ? តើ�ើផ្នែ�ែកណាាខ្លះះ�នៃ�និិស្ស័័�យ
របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ? តើ�ើមាានផ្នែ�ែក
ណាាខ្លះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ? តើ�ើមាានផ្នែ�ែកណាាខ្លះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យចុុង
ក្រោ��ោយ? ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាសំំណួួរដ៏៏សំំខាាន់់ ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវយល់់ឲ្យយបាានច្បាាស់់។
និិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរផ្លូូ�វនៃ�ផែ�នកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ង រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��។ និិស្ស័័�យទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង
តែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ឬតែ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល
នៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តតនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
តំំណាាងដោ�ោយកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវ
អនុុវត្តតនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ មិិនអាាចជំំនួួសឲ្យយកិិច្ចចកាារនៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ឬ
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណឡើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីដែ�លមាានភាាព
ជាាប់់ទាាក់់ទងគ្នាា�នេះ�ះ បង្កើ�ើ�តបាានជាាស្ថាា�ប័័នមួួយ ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�
ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយ។ តាាមធម្មមតាា កាារអនុុវត្តតនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាាន
បែ�ងចែ�កជាាយុុគសម័័យខុុសៗគ្នាា�។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនាំំ�មក
នូូវកាារបិិទបញ្ចចប់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�អ្វីីៗ
� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ហើ�ើយកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើនៅ� �ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ឯកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
នៃ�ព្រះ�ះគុុណ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ ចំំពោះ�ះ�និិមិត្តត
ិ អំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នេះ�ះ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចទទួួលបាានគតិិជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះ
ឬកាារយល់់ដឹឹងឡើ�ើយ ហើ�ើយនិិមិិត្តតទាំំ�ងនេះ�ះ នៅ�ៅបន្តតជាាពាាក្យយប្រ�ដៅ�ៅដដែ�ល។ នៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ មាានតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�នាំំ�ចូូល
ទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមិិនតំំណាាងឲ្យយយុុគសម័័យទាំំ�ងអស់់ឡើ�ើយ។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយគ្មាា�នអ្វីី�លើ�ើសពីីគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយទេ� ហើ�ើយហើ�ើយមិិនលើ�ើសពីីយុុគសម័័យ
នៃ�នគរព្រះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាមិិនតំំណាាងឲ្យយយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ឬយុុគសម័័យនៃ�
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ វាាគ្រា�ាន់់តែ�គ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាារទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ផែ�នកាាររយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងនូូវសេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ង។ សេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងប្រ�ភេ�ទ
នេះ�ះ គឺឺជាាអ្វីី�មួយ
ួ ដែ�លគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចបើ�ើកសម្ដែ�ែងបាានឡើ�យ
ើ ។ មិិនថាាមនុុស្សស
នោះ�ះ�មាានកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រអស្ចាា�រ្យយប៉ុុ�នណាាឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាានៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដ្បិិ�តមនុុស្សសមិិនយល់់អំពី
ំ លក្ខ
ី
ណៈ
ខ ៈសំំខាាន់់នៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រឡើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអាានព្រះ�ះគម្ពីី�រ
មនុុស្សសអាាចយល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�ពិិតខ្លះះ� គេ�អាាចពន្យយល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លបាានខ្លះះ� ឬពិិនិិត្យយពិិច័័យ
លើ�ើបទគម្ពីី�រ និិងជំំពូូកដ៏៏ល្បីី�ៗមួួយចំំនួួនបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែ គេ�នឹឹងមិិនអាាចចម្រា�ាញ់់យក
អត្ថថន័័យដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�បាានឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�ល
មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ គឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លស្លាា�ប់់ មិិនមែ�នជាាឈុុតឆាាកនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសគ្មាា�នផ្លូូ�វអាាចបកស្រា�ាយសេ�ចក្តីី�
អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� សេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងអំំពីីផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដ៏៏ធំំបំំផុុត ដ៏៏លាាក់់កំំបាំំ�ងបំំផុុត ហើ�ើយ
មនុុស្សសមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់បាានឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ អាាចយល់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់អំំពីី
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ លុះះ�ត្រា�ាតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
ពន្យយល់់ និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងកាារនោះ�ះ�ដល់់មនុុស្សស បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� សេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹង
នៅ�ៅតែ�ជាាពាាក្យយប្រ�ដៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាារៀ�ៀងរហូូត នៅ�ៅតែ�បន្តតជាាសេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងជាា
រៀ�ៀងរហូូត។ អ្ននកមិិនបាាច់់ខ្វវល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពខាាងសាាសនាាឡើ�ើយ ហើ�ើយនៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនយល់់អំំពីី
វាាឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នេះ�ះ គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�មួួយដែ�លមាានលក្ខខណៈៈ
អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងខ្លាំំ��ងជាាងសេ�ចក្តីី�ទំំនាាយទាំំ�ងអស់់របស់់ពួួកហោ�ោរាាទៅ�ៅទៀ�ៀត។ វាាជាាសេ�ចក្តីី�
អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដ៏៏ធំំបំំផុុត ចាាប់់តាំំ�ងពីីកំំណើ�ើតពិិភពលោ�ោក រហូូតមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

ហើ�ើយគ្មាា�នហោ�ោរាាណាាម្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ទាំំ�ងអស់់អាាចវាាស់់ស្ទទង់បាានឡើ
់
�ើយ ព្រោះ��ះ�
សេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ហើ�ើយវាាមិិនធ្លាា�ប់់ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងកាាលពីីមុុនឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាច
យល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចទទួួលយកវាាបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង
នោះ�ះ�គ្រ�ប់់បុគ្គគល
ុ
សាាសនាាទាំំ�ងអស់់នឹង
ឹ ត្រូ�ូវចាាញ់់ក្រោ��ោមសេ�ចក្តីីអា
� ាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងនេះ�ះមិិនខាាន។
មាានតែ�សេ�ចក្តីី�នេះ�ះទេ� ដែ�លជាានិិមិត្តតដ៏
ិ អស្ចា
៏
ា�រ្យយបំំផុត
ុ និិងជាាសេ�ចក្តីីដែ� �លមនុុស្សសចង់់យល់់
បំំផុុត ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាក៏៏ជាាអ្វីី�មួួយដែ�លគេ�មិិនយល់់ច្បាាស់់បំំផុុតដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ អ្ននកមិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារ ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ឬកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមិិនយល់់អំំពីី
ហេ�តុុផលដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�តក្រឹ�ត្យ
ឹ យវិិន័យ
័ ហេ�តុុផលដែ�លទ្រ�ង់់សុំំ�ឲ្យយបណ្ដាា�ជន
កាាន់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ឬហេ�តុុផលដែ�លព្រះ�ះវិិហាារត្រូ�ូវបាានសង់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនយល់់អំំពីី
ហេ�តុុផលដែ�លប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ចេ�ញពីីស្រុ�ុកអេ�ស៊ីី�ព្ទទ ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
វាាលរហោ�ោស្ថាា�ន បន្ទាា�ប់់មក ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីកាាណាានឡើ�ើយ។ សេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះនៅ�ៅ
មិិនទាាន់់បើ�ើកសម្ដែ�ែង រហូូតមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺជាាដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីី។
វាាជាាកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យថ្មីី�មួួយទៀ�ៀត ហើ�ើយវាាមិិនតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ង
អស់់ឡើ�ើយ។ ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កជាាបីី
ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារ។ គ្មាា�នដំំណាាក់់កាាលណាាមួួយ អាាចតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាារនៃ�
យុុគសម័័យទាំំ�ងបីីនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតំំណាាងតែ�ផ្នែ�ែកមួួយ នៃ�ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងមូូល
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� មិិនអាាចតំំណាាងឲ្យយនិិស្ស័័�យទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ កាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយ
វិិន័័យ មិិនបញ្ជាា�ក់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចក្លាា�យជាាព្រះ�ះនៅ�ៅក្រោ��ោមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�តក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យសម្រា�ាប់់មនុុស្សស ហើ�ើយបាានប្រ�ទាានបទ
បញ្ញញត្តិិ�ដល់ពួ
់ កគេ
ួ � ដោ�ោយសុំំ�ឲ្យយមនុុស្សសកសាាងព្រះ�ះវិិហាារ និិងអាាសនាា ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� តំំណាាងឲ្យយយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
ធ្វើ�ើ�នេះ�ះ មិិនបញ្ជាា�ក់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះមួួយអង្គគដែ�លសុំំ�ឲ្យយមនុុស្សសកាាន់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយ
វិិន័័យ ឬទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ឬទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅមុុខអាាសនាា
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ឡើ�ើយ។ កាារនិិយាាយបែ�បនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារពិិតឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�នៅើ� �ៅក្រោ��ោមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ អាាចតំំណាាងឲ្យយយុុគសម័យ
័ មួួយតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹង
កំំណត់់អត្ថថន័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទៅ�ៅតាាមនិិយមន័័យខាាងក្រោ��ោមថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះ
ដែ�លគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ជាា
សង្ឃឃ ហើ�ើយចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ»។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិច្ចច
ិ កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ
មិិនត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត ហើ�ើយយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យបាានបន្តត រហូូតមកដល់់ពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះ ដែ�លពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�
មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�រនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគ
សម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យមិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ� ហើ�ើយមាានតែ�កិិច្ចចកាារ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�
ព្រះ�ះគុុណ នោះ�ះ�អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមនុុស្សសនឹឹងដឹឹងគឺឺថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចប្រោ��ោសលោះ�ះ�
មនុុស្សស និិងអត់់ទោ�ោសដល់់បាាបរបស់់មនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសដឹឹងគឺឺ ទ្រ�ង់់
បរិិសុុទ្ធធ និិងស្លូូ�តត្រ�ង់់ និិងដឹឹងទៀ�ៀតថាា ទ្រ�ង់់អាាចលះះបង់់អង្គគទ្រ�ង់់ដោ�ោយកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង
ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សស។ មនុុស្សសនឹឹងដឹឹងតែ�រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�គ្មាា�ន
កាារយល់់ដឹឹងអំំពីីរឿ�ឿងផ្សេ�េងឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� យុុគសម័័យនីីមួួយៗតំំណាាងឲ្យយផ្នែ�ែកមួួយនៃ�
និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ចំំពោះ�ះ�ផ្នែ�ែកណាានៃ�និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លត្រូ�ូវ
បាានតំំណាាងនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ផ្នែ�ែកណាានៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះ
គុុណ និិងផ្នែ�ែកណាានៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ គឺឺមាានតែ�នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីី ត្រូ�ូវបាានដាាក់់បញ្ចូូ�លគ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបវាាអាាចបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីី
និិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដឹឹងអំំពីី
ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបគេ�អាាចយល់់អំំពីីវាាបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង។ គ្មាា�នដំំណាាក់់
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

កាាលណាាមួួយក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីអាាចត្រូ�ូវបាានលុុបចោ�ោលនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់
គ្នាា�នឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញបាាន គឺឺក្រោ��ោយពេ�ល
ដែ�លអ្ននកដឹឹង អំំពីីដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាារដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សម្រេ
់ �េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ មិិនបញ្ជាា�ក់ថា
់ ា
ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្រោ��ោមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ តែ�មួួយឡើ�យ
ើ ហើ�ើយកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់់
កិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏មិិនមែ�នមាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រោ��ោសលោះ�ះ�
មនុុស្សសជាាតិិជាារៀ�ៀងរហូូតនោះ�ះ�ដែ�រ។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាកាារធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នរបស់់មនុុស្សស
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណបាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកមិិនអាាច
និិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�ចំំពោះ�ះ�ឈើ�ើឆ្កាា�ងតែ�មួួយគត់់ ហើ�ើយនិិយាាយទៀ�ៀតថាា
ឈើ�ើឆ្កាា�ងតំំណាាងឲ្យយសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�កាារ
និិយាាយបែ�បនេះ�ះ នឹឹងដាាក់់ព្រំ�ំដែ�នកំំណត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនខាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់កំ
់ ពុ
ំ ង
ុ តែ�ផ្ដោ�ោ�តធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនអាាចនិិយាាយថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ ន
ិ ដែ�លមាានសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុណា
ុ ាចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ហើ�ើយនិិយាាយទៀ�ៀតថាា អ្វីី�
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់បាាននាំំ�មក គឺឺជាាកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ លាាតត្រ�ដាាងពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ព្រ�មទាំំ�ងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីីអា
� ាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងដែ�លមនុុស្សសមិិនបាានយល់់ ហើ�ើយក៏៏បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីី
ទិិសដៅ�ៅ និិងទីីចុុងបញ្ចចប់់នៃ�មនុុស្សសជាាតិិ និិងបិិទបញ្ចចប់់គ្រ�ប់់ទាំំ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�
សង្រ្គោះ��ះ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិដែ�រ។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
នេះ�ះ នាំំ�មកនូូវកាារបិិទបញ្ចចប់់ដល់់អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់។ គ្រ�ប់់សេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លមនុុស្សស
មិិនយល់់ ត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាង ដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយមនុុស្សសយល់់ដល់់ជម្រៅ��ៅចិិត្តតរបស់់គេ� និិង
មាានកាារយល់់ដឹឹងច្បាាស់់លាាស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ�
ទើ�ើបពូូជសាាសន៍៍មនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់គេ�។

មាានតែ�

ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទើ�ើបមនុុស្សសនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� យល់់អំំពីីនិស្ស័័�
ិ យទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តពេ�លនោះ�ះ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងបាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់។ ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានដកពិិសោ�ោធន៍៍
អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយរួួចហើ�ើយ តើ�ើនិិស្ស័័�យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាអ្វីី�ទៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�ននិិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�មាាន
បន្ទូូ�លតែ�ម្យ៉ាា��ងឬ? អ្ននកនឹឹងមិិនហ៊ាា�នធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ អ្ននកខ្លះះ�នឹឹង
និិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះដែ�លលាាតត្រ�ដាាងសេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ង ហើ�ើយនិិយាាយ
ទៀ�ៀតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាកូូនចៀ�ៀម និិងជាាព្រះ�ះដែ�លបកត្រា�ាទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ហ៊ាា�នធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតនឹឹងនិិយាាយថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នេះ�ះនៅ�ៅតែ�មិិនទាាន់់
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតអាាចនិិយាាយថាា ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសយាាងមក ដើ�ើម្បីី�មាានបន្ទូូ�លតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារ
អស្ចាា�រ្យយអ្វីី�ឡើ�ើយ។ កាារនិិយាាយបែ�បនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានត្រ�លប់់ជាា
សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយបាានធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�ន ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកនឹឹងមិិនហ៊ាា�ន
កំំណត់់អត្ថថន័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្រា�ាលៗបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នេះ�ះ ឥឡូូវបាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់
ហើ�ើយ។ មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយមនុុស្សស
បាានឃើ�ើញ និិងត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបមនុុស្សសជាាតិិ
នឹឹងដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដឹឹងពីីកម្មមសិិទ្ធិិ� និិងលក្ខខណៈៈរបស់់
ទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�គ្រ�ប់់
ទាំំ�ងសេ�ចក្តីីអា
� ាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងដែ�លមនុុស្សសមិិនយល់់ នឹឹងត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�
ពិិតដែ�លមិិនបាានយល់់កាាលពីីមុុន នឹឹងត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញឲ្យយយល់់ច្បាាស់់ ហើ�ើយពូូជ
សាាសន៍៍មនុុស្សសនឹឹងបាានដឹឹងអំំពីីផ្លូូ�វ និិងទិិសដៅ�ៅទៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគតរបស់់គេ�។ នេះ�ះគឺឺជាា
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ទោះ�ះ�បីីផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សស
ដើ�ើរនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ជាាផ្លូូ�វនៃ�ឈើ�ើឆ្កាា�ង និិងផ្លូូ�វនៃ�ទុុក្ខវេេទនាា
ខ
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្វីដែី� �លមនុុស្សសត្រូ�ូវ
អនុុវត្តត អ្វីី�ដែ�លគេ�ហូូប ផឹឹក និិងរីីករាាយនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងពីីអ្វីី�
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

ដែ�លមនុុស្សសបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្រោ��ោមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវ
បាានស្នើ�ើ�សុំំ�ពីីមនុុស្សសនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ខុុសពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានស្នើ�ើ�សុំំ�កាាលពីីអតីីតកាាល
ហើ�ើយក៏៏កាាន់់តែ�ខុុសពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានស្នើ�ើ�សុំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�រ។
ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅ ដែ�លត្រូ�ូវបាានស្នើ�ើ�សុំំ�ពីីមនុុស្សសនៅ�ៅក្រោ��ោមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល? វាាជាាកាារដែ�ល
មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�កាាន់់តាាមថ្ងៃ�ៃសប្ប័័�ទ និិងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃសប្ប័័�ទ ឬបំំពាានក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ វាាមិិននៅ�ៅបែ�បនេះ�ះទៀ�ៀតទេ�។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃសប្ប័័�ទ មនុុស្សសធ្វើ�ើ�កាារ ជួួបជុំំ�គ្នាា� និិង
អធិិស្ឋាា�នតាាមធម្មមតាា ហើ�ើយគ្មាា�នបម្រា�ាមណាាមួួយ ត្រូ�ូវបាានដាាក់់ទៅ�ៅលើ�ើពួួកគេ�ទេ�។
អស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណត្រូ�ូវទទួួលបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក ហើ�ើយពួួកគេ�
ក៏៏ត្រូ�វូ បាានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយតមអាាហាារ កាាច់់នំប៉័័�
ំ ង ផឹឹកស្រា�ាទំពាំំ�
ំ ងបាាយជូូរ គ្រ�បក្បាាល និិងលាាង
ជើ�ើងរបស់់អ្ននកដទៃ�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ច្បាាប់់ទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានលុុបបំំបាាត់់ចោ�ោល ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សស
ទទួួលបាានកាារទាាមទាារកាាន់់តែ�ធំំ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចម្រើ�ើ�នឡើ�ើងកាាន់់តែ�
ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ ហើ�ើយច្រ�កចូូលរបស់់មនុុស្សសក៏៏ឡើ�ើងកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ដែ�រ។ កាាលពីីអតីីតកាាល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានដាាក់់ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ទ្រ�ង់់លើ�ើមនុុស្សស ហើ�ើយអធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់ពួួកគេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែឥឡូូវនេះ�ះ ចំំពោះ�ះ�គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែង តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�
កាារអធិិស្ឋាា�នដាាក់ដៃ់ �ពីីលើ�ើ? គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លមួយ
ួ គត់់ ដែ�លអាាចសម្រេ�េចជាាលទ្ធធផល
បាាន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ បាានដាាក់់ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សស កាាលពីី
អតីីតកាាល វាាជាាកាារប្រ�ទាានពរដល់់មនុុស្សស ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាកាារប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយជាាពីីជំំងឺឺ
របស់់គេ�ដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាារបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ វាាមិិននៅ�ៅបែ�បនោះ�ះ�ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ឥឡូូវនេះ�ះ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារ និិងសម្រេ�េចជាាលទ្ធធផល។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែង
ចេ�ញយ៉ាា�ងច្បាាស់់ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយអ្ននកគួួរតែ�អនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លអ្ននកបាាន
ទទួួល។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទាំំ�ងនោះ�ះ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ធ្វើ�ើ�។ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ អ្ននកនឹឹងយល់់អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយចំំពោះ�ះ�កាារដែ�លទ្រ�ង់់សុំំ�ឲ្យយ
អ្ននកទទួួលបាាន អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�អនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅ ដោ�ោយមិិន
ចាំំ�បាាច់់មាានកាារដាាក់់ដៃ�ពីីលើ�ើនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ អ្ននកខ្លះះ�និិយាាយថាា៖ «សូូមទ្រ�ង់់ដាាក់ព្រះ់ �ះហស្តត
លើ�ើទូូលបង្គំំ�មក! សូូមទ្រ�ង់់ដាាក់់ព្រះ�ះហស្តតលើ�ើទូូលបង្គំំ�មក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទូូលបង្គំំ�អាាចទទួួល
បាានព្រះ�ះពររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យទូូលបង្គំំ�អាាចចូូលរួម
ួ ចំំណែ�កជាាមួួយទ្រ�ង់់»។ ទាំំ�ងនេះ�ះ
ជាាកាារអនុុវត្តតពីីអតីត
ី កាាលដែ�លហួួសសម័យ
័ ឥឡូូវនេះ�ះ វាាប្រើ�ើ�កាារលែ�ងបាានទៀ�ៀតហើ�ើយ
ព្រោះ��ះ�ថាាយុុគសម័័យបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រហើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារស្រ�បតាាមយុុគ
សម័័យ ដោ�ោយមិិនធ្វើ�ើ�កាារបែ�បព្រា�ាវៗ ឬស្រ�បតាាមក្បួួ�នច្បាាប់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ យុុគសម័័យ
បាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ហើ�ើយយុុគសម័័យថ្មីី�ក៏៏នាំំ�មកនូូវកិិច្ចចកាារថ្មីី�ដែ�រ។ នេះ�ះជាាកាារពិិតនៅ�ៅគ្រ�ប់់
ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លជាាន់់ដាានដដែ�លៗឡើ�ើយ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើកិ
� ិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នដូូចជាា កាារប្រោ��ោស
ជំំងឺឺឲ្យយជាា កាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស កាារដាាក់់ដៃ�អធិិស្ឋាា�នលើ�ើមនុុស្សស និិងកាារប្រ�ទាានពរដល់់
មនុុស្សស។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នន នឹឹងក្លាា�យជាារឿ�ឿង
គ្មាា�នន័័យឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�កាារតាាមរបៀ�ៀបនោះ�ះ�កាាលនៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ�
ដោ�ោយសាារតែ�វាាជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយវាាមាានព្រះ�ះគុុណគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់
មនុុស្សសដើ�ើម្បីី�រីីករាាយ។ មនុុស្សសមិិនត្រូ�វូ បាានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយបង់់ថ្លៃ�ៃអ្វីី�ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយដរាាបណាាគេ�
មាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ នោះ�ះ�គេ�នឹឹងទទួួលបាានព្រះ�ះគុុណមិិនខាាន។ អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវបាាន
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ដោ�ោយប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះគុុណ។ ឥឡូូវនេះ�ះ យុុគសម័័យបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏បាានវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខដែ�រ។ គឺឺមាានតែ�តាាមរយៈៈកាារវាាយ
ផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបកាារបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សស និិងអ្វីី�ៗដែ�លមិិនបរិិសុុទ្ធធ
នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស នឹឹងត្រូ�ូវជម្រះ�ះចោ�ោល។ នៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�នោះ�ះ� វាាជាា
រឿ�ឿងចាំំ�បាាច់់

ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារតាាមរបៀ�ៀបនោះ�ះ�

គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញព្រះ�ះគុុណ

គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសរីីករាាយ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�ពីីបាាប
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

ហើ�ើយតាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�ព្រះ�ះគុុណ បាាបរបស់់គេ�ត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសឲ្យយ។ ដំំណាាក់់
កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ គឺឺជាាកាារលាាតត្រ�ដាាងសេ�ចក្តីី�ទុុច្ចចរិិតដែ�លមាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងមនុុស្សស
តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារផ្ចាា�ញ់់ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ក៏៏ដូូចជាាកាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ និិងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិនៅ�ៅ
ជំំនាាន់ក្រោ់ ��ោយៗត្រូ�ូវបាានសង្រ្គោះ��ះ��។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារមួួយដែ�លស៊ីី�ជម្រៅ��ៅជាាងកាារប្រោ��ោស
លោះ�ះ�។ ព្រះ�ះគុុណនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់សម្រា�ាប់
់
កា
់ ាររីីករាាយរបស់់
មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែឥឡូូវនេះ�ះ មនុុស្សសបាានដកពិិសោ�ោធន៍ព្រះ៍ �ះគុុណនេះ�ះរួួចហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� គេ�លែ�ង
រីីករាាយនឹឹងវាាទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ឥឡូូវ កិិច្ចចកាារនេះ�ះក្លាា�យជាាអតីីតកាាល ហើ�ើយវាាលែ�ងត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ឥឡូូវនេះ�ះ មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានសង្រ្គោះ��ះ�� តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៃ�ព្រះ�ះ
បន្ទូូ�ល។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ត្រូ�ូវបាានវាាយផ្ចាា�ល និិងត្រូ�ូវបាាន
បន្សុុ�ទ្ធធ នោះ�ះ�និិស្ស័័�យរបស់់គេ�នឹឹងត្រូ�ូវបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ។ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែង
តើ�ើវាាមិិនទាាន់គ្រ់ �ប់់គ្រា�ាន់ទៀ�
់ ៀតឬ? ដំំណាាក់់កាាលនីីមួយ
ួ ៗត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើស្រ�ប
�
តាាមកាារវិិវឌ្ឍឍនៃ�
ពូូជសាាសន៍៍មនុុស្សសទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយក៏៏ស្រ�បតាាមយុុគសម័័យដែ�រ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់
សុុទ្ធធតែ�សំំខាាន់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�
សង្រ្គោះ��ះ��ចុុងក្រោ��ោយ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិអាាចមាានទិិសដៅ�ៅល្អអនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគត និិងដើ�ើម្បីី�
ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិអាាចត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ស្រ�បតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់គេ�នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់។
កិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺជាាកាារមាានបន្ទូូ�ល។ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រធំំៗអាាចត្រូ�ូវបាានកើ�ើត
ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនាានាានៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ឥឡូូវនេះ�ះ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ង
នេះ�ះ មាានកម្រិ�ិតខ្លាំំ��ងជាាងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស ក្រោ��ោយពេ�ល
ដែ�លពួួកគេ�ទទួួលបាាននូូវទីីសម្គាា�ល់់ព្រ�មទាំំ�ងកាារអស្ចាា�រ្យយនៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ព្រោះ��ះ�ថាានៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ អាារក្សសត្រូ�ូវបាានបណ្ដេ�េញចេ�ញពីី
មនុុស្សស ដោ�ោយកាារអធិិស្ឋាា�នដាាក់់ដៃ�ពីីលើ�ើមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយដែ�លមាាននៅ�ៅ
ក្នុុ�ងមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មាានដដែ�ល។ មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយជាាពីីជំំងឺឺរបស់់គេ� និិងត្រូ�ូវ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានអត់់ទោ�ោសពីីបាាបរបស់់គេ�មែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�របៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានលាាងជម្រះ�ះ
ពីីនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ងដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងគេ� កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ មនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្រ្គោះ��ះ�� និិងកាារអត់់ទោ�ោសពីីបាាប
របស់់ពួួកគេ�សម្រា�ាប់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនិិស្ស័័�យបាាបរបស់់មនុុស្សស មិិន
ត្រូ�ូវបាានរំំលើ�ើងចោ�ោលឡើ�ើយ ហើ�ើយនិិស្ស័័�យទាំំ�ងនោះ�ះ�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ដដែ�ល។ បាាប
របស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោស តាាមរយៈៈព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារនេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័័យថាា មនុុស្សសលែ�ងមាានបាាបនៅ�ៅក្នុុ�ងគេ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បាាប
របស់់មនុុស្សស អាាចត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសឲ្យយតាាមរយៈៈតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�
របៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសកុំំ�ឲ្យយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបាាបតទៅ�ៅទៀ�ៀត និិងរបៀ�ៀបដែ�ល
និិស្ស័័�យបាាបរបស់់គេ�អាាចត្រូ�ូវបាានរំំលើ�ង
ើ ចោ�ោលទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងបំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែនោះ�ះ� គេ�គ្មាា�ន
ផ្លូូ�វដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�នេះ�ះឡើ�ើយ។ បាាបរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសឲ្យយ ហើ�ើយនោះ�ះ�
គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសបាានបន្តតរស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យសាាតាំំ�ងដ៏៏ពុុករលួួយបែ�បចាាស់់របស់់គេ�តទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�
ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្រ្គោះ��ះ��ទាំំ�ងស្រុ�ុងពីីនិិស្ស័័�យសាាតាំំ�ងដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់គេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
និិស្ស័័�យបាាបរបស់់គេ�អាាចត្រូ�ូវបាានរំំលើ�ើងចោ�ោលទាំំ�ងស្រុ�ុង មិិនឲ្យយវិិវឌ្ឍឍម្ដដងទៀ�ៀត និិង
ឲ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ។ កាារនេះ�ះនឹឹងតម្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សសយល់់អំំពីី
ផ្លូូ�វនៃ�កាារលូូតលាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត យល់់អំំពីីមាាគ៌ាា�ជីីវិិត និិងយល់់អំំពីីផ្លូូ�វក្នុុ�ងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
និិស្ស័័�យរបស់់គេ�។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វាានឹឹងតម្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សសប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតស្រ�បតាាមផ្លូូ�វនេះ�ះ
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់គេ�អាាចទទួួលបាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របន្ដិិ�ចម្ដដងៗ ហើ�ើយគេ�អាាចរស់់នៅ�ៅ
ក្រោ��ោមកាារជះះពន្លឺឺ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ� អាាចស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អាាចកម្ចាា�ត់់ចោ�ោល និិស្ស័័�យសាាតាំំ�ងដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់គេ�
និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អាាចផ្ដាា�ច់់ខ្លួួ�នមាានសេ�រីីភាាព ពីីឥទ្ធិិ�ពលនៃ�សេ�ចក្តីី�ងងឹឹតរបស់់សាាតាំំ�ង
ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល ពួួកគេ�អាាចងើ�ើបខ្លួួ�នផុុតពីីបាាបបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះ
ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសនឹឹងទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសអំំពីីទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�មិិនច្បាាស់់លាាស់់
និិងនៅ�ៅស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល។ មនុុស្សសតែ�ងតែ�ជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់ជាាបុុត្រ�របស់់ព្រះ�ះបាាទដាាវីីឌ និិង
ប្រ�កាាសថាា ទ្រ�ង់់ជាាហោ�ោរាាដ៏៏ធំំ ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់ដ៏
់ មាានព្រះ
៏
�ះហឫទ័័យមេ�ត្តាា�ដែ�លបាានប្រោ��ោស
លោះ�ះ�បាាបរបស់់មនុុស្សស។ ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពរឹឹងមាំំ�នៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ� អ្ននកខ្លះះ�
ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយជាាតាាមរយៈៈកាារពាាល់់ជាាយព្រះ�ះពស្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមនុុស្សសខ្វាា�ក់់
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងសូូម្បីី�តែ�មនុុស្សសស្លាា�ប់់ក៏៏អាាចរស់់ឡើ�ើងវិិញដែ�រ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ
មនុុស្សសមិិនអាាចឈ្វេ�េងយល់់ពីីនិិស្ស័័�យសាាតាំំ�ងដ៏៏ពុុករលួួយដែ�លចាាក់់ឫសយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅ
នៅ�ៅក្នុុ�ងគេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�ក៏៏មិិនដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀបកម្ចាា�ត់់វាាចោ�ោលនោះ�ះ�ដែ�រ។ មនុុស្សសបាាន
ទទួួលព្រះ�ះគុុណយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នដូូចជាា សន្តិិ�ភាាព និិងសុុភមង្គគលខាាងសាាច់់ឈាាម សេ�ចក្ដីី�
ជំំនឿ�ឿរបស់់សមាាជិិកម្នាា�ក់់ នាំំ�មកនូូវព្រះ�ះពរដល់់សមាាជិិកគ្រួ�ួសាារទាំំ�ងមូូល និិងកាារ
ប្រោ��ោសជំំងឺឺឲ្យយជាាជាាដើ�ើម។ ផ្នែ�ែកផ្សេ�េងទៀ�ៀតគឺឺជាាអំំពើ�ើល្អអរបស់់មនុុស្សស និិងជាាកាារបង្ហាា�ញ
កិិរិិយាាគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះរបស់់គេ� ហើ�ើយបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់អាាចរស់់នៅ�ៅលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ន
ទាំំ�ងនេះ�ះ នោះ�ះ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកជាាអ្ននកជឿ�ឿដែ�លសមគួួរហើ�ើយ។ មាានតែ�អ្ននកជឿ�ឿ
បែ�បនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ក្រោ��ោយពេ�លស្លាា�ប់ទៅ់ �ៅ ហើ�ើយនេះ�ះមាានន័័យថាា
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានសង្រ្គោះ��ះ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះមិិនបាានយល់់
ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�អំំពីីមាាគ៌ាា�ជីីវិិត។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាប
ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក សាារភាាពពីីបាាបរបស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងវដ្ដដដដែ�លៗ ដោ�ោយគ្មាា�នមាាគ៌ាា�
ណាាមួួយដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាលក្ខខខណ្ឌឌរបស់់មនុុស្សស
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ តើ�ើមនុុស្សស បាានទទួួលសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ទាំំ�ងស្រុ�ុង
ហើ�ើយឬនៅ�ៅ? អត់់ទេ�! ដូូច្នេះ�ះ� ក្រោ��ោយដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�បាានបញ្ចចប់់ទៅ�ៅ នៅ�ៅ
មាានកិិច្ចចកាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លទៀ�ៀត។ ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសក្លាា�យជាាបរិិសុុទ្ធធ ដោ�ោយមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយក៏៏ផ្ដដល់់ឲ្យយគេ�មាាន
មាាគ៌ាា� ដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរតាាមដែ�រ។ ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះនឹឹងមិិនមាានផលផ្លែ�ែ ឬមាានន័័យឡើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើវាាបន្តតជាាមួួយកាារបណ្ដេ�េញអាារក្សសនោះ�ះ� ព្រោះ��ះ�វាានឹឹងមិិនអាាចរំំលើ�ើងនិិស្ស័័�យ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាាបរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹងនៅ�ៅជាាប់់គាំំ�ងត្រឹ�ឹមកាារអត់់ទោ�ោសអំំពើ�ើបាាបរបស់់
គេ�។ តាាមរយៈៈតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសពីីបាាបរបស់់គេ� ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងបាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង
រួួចហើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ និិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សស នៅ�ៅតែ�បន្តតមាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងគេ�
មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�អាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបាាប និិងប្រ�ឆាំំ�ងជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
ទទួួលបាានមនុុស្សសជាាតិិឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាហេ�តុុផលដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�លាាតត្រ�ដាាងនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់
មនុុស្សស ធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�អនុុវត្តតស្រ�បតាាមមាាគ៌ាា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះមាានអត្ថថន័័យខ្លាំំ��ង
ជាាងដំំណាាក់់កាាលមុុន ហើ�ើយក៏៏មាានផលផ្លែ�ែជាាងដែ�រ ព្រោះ��ះ�ថាាឥឡូូវនេះ�ះ គឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លផ្គគត់់ផ្គគង់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់ដល់ជី
់ វិី ត
ិ របស់់មនុុស្សស និិងជួួយបំំផ្លាា�ស់និ
់ ស្ស័័�
ិ យរបស់់មនុុស្សសជាា
ថ្មីី�ទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយវាាជាាដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារមួួយដែ�លមាានលក្ខខណៈៈហ្មមត់់ចត់ជា
់ ាង។
ដូូច្នេះ�ះ� កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបាានបំំពេ�ញនូូវភាាពសំំខាាន់់នៃ�
កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបាានសម្រេ�េចទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវផែ�នកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់មនុុស្សស។
កិិច្ចចកាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយ
ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់វិិធីីសាាស្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ និិងអត្តតសញ្ញាា�ណ របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ
ព្រោះ��ះ�ថាាមនុុស្សសមិិនអាាចប៉ះះ�ពាាល់់ ឬមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏
មិិនអាាចចូូលជិិតទ្រ�ង់់បាានដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់ព្យាាយាាមសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
ដោ�ោយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់វិិធីីសាាស្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ

នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាាន

សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនពាាក់់សំំបកខាាងក្រៅ��ៅជាា
មនុុស្សសទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��នេះ�ះឡើ�ើយ។ ព្រោះ��ះ�ថាា
មនុុស្សសគ្មាា�នផ្លូូ�វចូូលទៅ�ៅរកទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាាម្នាា�ក់់ អាាចចូូលជិិតពពករបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារក្លាា�យជាាមនុុស្សស ពោ�ោលគឺឺមាានតែ�
តាាមរយៈៈកាារយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដាាក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបកាាយ ដែ�លទ្រ�ង់់រៀ�ៀបនឹឹង
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើកា
� ារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងអស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចមើ�ើល
ឃើ�ើញ និិងស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់បាាន ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ គេ�អាាច
ចូូលកាាន់់កាាប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺមាានតែ�តាាមមធ្យោ�ោ�បាាយនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបគេ�អាាច
ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្រ្គោះ��ះ��យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនត្រ�លប់់ជាា
សាាច់់ឈាាមទេ� នោះ�ះ�គ្មាា�នសាាច់់ និិងឈាាមណាាមួួយនឹឹងអាាចទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��
ដ៏៏ធំំបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្រ្គោះ��ះ��នោះ�ះ�ដែ�រ។
ប្រ�សិិនព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
ជាាតិិ នោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវវាាយផ្ដួួ�លមិិនខាាន បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� ពួួកគេ�គ្មាា�ន
ផ្លូូ�វចូូលទៅ�ៅជិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវជាាប់់ជាាឈ្លើ�ើ�យសឹឹក
របស់់សាាតាំំ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងមិិនខាាន។ កាារយកកំំណើ�ើតលើ�ើកទីីមួួយ គឺឺជាាកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�
មនុុស្សសពីីបាាប ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សស តាាមរយៈៈរូូបកាាយជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះ
យេ�ស៊ូូ�វគឺឺថាា ទ្រ�ង់់បាានសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសពីីឈើ�ើឆ្កាា�ង ប៉ុុ�ន្ដែ�ែនិិស្ស័័�យសាាតាំំ�ងដ៏៏ពុុករលួួយ
នៅ�ៅតែ�បន្ដដមាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងមនុុស្សសដដែ�ល។ កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីរី លែ�ង
បម្រើ�ើ�ជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបទៀ�ៀតហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�សង្រ្គោះ��ះ��អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោស
លោះ�ះ�ពីីបាាបយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញវិិញ។ កាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវ
បាានអត់់ទោ�ោស អាាចទទួួលបាានកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�ពីីបាាបរបស់់ពួួកគេ� និិងត្រូ�ូវបាានញែ�ក
ជាាបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារមាាននិិស្ស័័�យដែ�លផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែ ពួួកគេ�អាាចរំំដោះ�ះ�
ខ្លួួ�នឲ្យយមាានសេ�រីីភាាពពីីឥទ្ធិិ�ពលនៃ�សេ�ចក្តីី�ងងឹឹតរបស់់សាាតាំំ�ង និិងត្រ�លប់់ទៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កក
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានញែ�កជាាបរិិសុុទ្ធធ
ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លយុុគសម័យ
័ នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ បាានបញ្ចចប់់ ហើ�ើយបន្តតជាាមួួយ
យុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានចាាប់
់
ផ្ដើ�ើ
់ ម
� កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ�� ដែ�លបន្តត
រហូូតមកដល់់គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ជាាពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងវាាយផ្ចាា�លដល់់ពូូជ
សាាសន៍៍មនុុស្សសសម្រា�ាប់់កាារបះះបោ�ោររបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងបន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្រុ�ុង។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារសង្រ្គោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយចូូលសម្រា�ាកបាាន។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាារ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមតែ�ពីីរដងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ចំំណោ�ោមមនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�មាានដំំណាាក់់កាាលតែ�មួួយ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាារ ដែ�លចង្អុុ�លបង្ហាា�ញមនុុស្សស
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�ន ខណៈៈពេ�លដែ�លដំំណាាក់់កាាលពីីរផ្សេ�េងទៀ�ៀត មាាននូូវ
កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចគង់់នៅ�ៅរួួមជាាមួួយមនុុស្សស ដកពិិសោ�ោធន៍៍កាារឈឺឺចាាប់់របស់់ពិិភពលោ�ោក
ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបកាាយខាាងសាាច់់ឈាាមដ៏៏សាាមញ្ញញ។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបទ្រ�ង់់
អាាចផ្គគត់់ផ្គគង់ដល់
់
ម
់ នុុស្សសនូូវផ្លូូ�វពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សស។ គឺឺ
តាាមរយៈៈកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លមនុុស្សសទទួួល
បាាននូូវសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ដ៏៏ពេ�ញលេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនជាាកាារឆ្លើ�ើ�យតបដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នរបស់់គេ�។ ព្រោះ��ះ�ថាាបើ�ើមនុុស្សសស្ថិិ�តក្នុុ�ងសាាច់់ និិង
ឈាាម គេ�គ្មាា�នផ្លូូ�វមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចចូូលទៅ�ៅ
ជិិតព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់បាានដែ�រ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមនុុស្សសអាាចមាានទំំនាាក់់ទំំនង
ជាាមួួយ គឺឺជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានតែ�
មធ្យោ�ោ�បាាយបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចយល់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងអំំពីីផ្លូូ�វ និិងសេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយ
ទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ។ កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីរ
នឹឹងមាានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�លាាងជម្រះ�ះបាាបរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយប្រោ��ោសឲ្យយគេ�
បាានបរិិសុុទ្ធធយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ។ ដូូច្នេះ�ះ� តាាមរយៈៈកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីរ
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម នឹឹងត្រូ�ូវនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារបិិទបញ្ចចប់់
ហើ�ើយភាាពសំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏បាានបញ្ចចប់់ដែ�រ។
ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម នឹឹងបាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ទាំំ�ង
ស្រុ�ុង។ ក្រោ��ោយកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីរី ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ មិិនត្រ�លប់ជា
់ ាសាាច់់ឈាាម
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

ជាាលើ�ើកទីីបីីសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ព្រោះ��ះ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់
នឹឹងបាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់។ កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នឹឹងទទួួល
បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវពួួករាាស្ត្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមនុុស្សសជាាតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
នឹឹងត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់ពួួកគេ�។ ទ្រ�ង់់នឹឹងលែ�ងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
សង្រ្គោះ��ះ�� ហើ�ើយក៏៏មិិនយាាងត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារណាាមួួយទៀ�ៀត
ដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លមាានអំំណាាចខ្លាំំ��ងជាាងកាារបង្ហាា�ញទីី
សម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយសិិទ្ធិិ�អំំណាាចនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ក៏៏ខ្ពពស់់លើ�ើសសិិទ្ធិិ�
អំំណាាចនៃ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយដែ�រ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លលាាតត្រ�ដាាងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងនិិស្ស័័�យដ៏៏
ពុុករលួួយដែ�លកប់់ជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស។ អ្ននកគ្មាា�នផ្លូូ�វណាា ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងអំំពីី
និិស្ស័័�យទាំំ�ងនោះ�ះ�ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងឡើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លនិិស្ស័័�យទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានលាាត
ត្រ�ដាាងនៅ�ៅមុុខអ្ននកតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងឈ្វេ�េងយល់់ពីីនិិស្ស័័�យទាំំ�ងនោះ�ះ�
ដោ�ោយឯកឯង អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចបដិិសេ�ធវាាបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងជឿ�ឿជាាក់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង
មិិនខាាន។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាសិិទ្ធិិ�អំំណាាចនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ�ឬ? នេះ�ះគឺឺជាាលទ្ធធផលដែ�ល
សម្រេ�េចបាាន តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ដូូច្នេះ�ះ� មិិនមែ�នតាាមរយៈៈ
កាារប្រោ��ោសជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងកាារបណ្ដេ�េញអាារក្សសនោះ�ះ�ទេ� ដែ�លនាំំ�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចបាាន
សង្រ្គោះ��ះ��យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញពីីបាាបរបស់់ខ្លួួន
� ហើ�ើយគេ�ក៏៏មិន
ិ អាាចបាានពេ�ញខ្នាា�ត ដោ�ោយកាារ
បង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយនោះ�ះ�ដែ�រ។ សិិទ្ធិិ�អំំណាាចក្នុុ�ងកាារប្រោ��ោសជំំងឺឺឲ្យយជាា និិង
កាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស ផ្ដដល់់ឲ្យយមនុុស្សសតែ�ព្រះ�ះគុុណប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស
នៅ�ៅតែ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ងដដែ�ល ហើ�ើយនិិស្ស័័�យសាាតាំំ�ងដ៏៏ពុុករលួួយ នៅ�ៅតែ�
មាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងមនុុស្សសដដែ�ល។ អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា អ្វីី�ដែ�លមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវ
បាានប្រោ��ោសឲ្យយបរិិសុុទ្ធធ នៅ�ៅតែ�ជាាប់់ទាាក់់ទងនឹឹងបាាប និិងសេ�ចក្តីី�ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកដដែ�ល។
មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លគេ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបរិិសុុទ្ធធតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចទទួួលបាានមនុុស្សស ហើ�ើយគេ�អាាចត្រូ�ូវបាានញែ�កជាាបរិិសុុទ្ធធ។ នៅ�ៅ
ពេ�លដែ�លអាារក្សសត្រូ�ូវបាានបណ្ដេ�េញចេ�ញពីីមនុុស្សស ហើ�ើយគេ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ� នេះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មាានន័័យថាា គេ�បាានរើើ�បម្រះ�ះចេ�ញពីីកណ្ដាា�ប់់ដៃ�របស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយត្រ�លប់់ទៅ�ៅរក
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ បើ�ើគ្មាា�នកាារប្រោ��ោសឲ្យយបរិិសុុទ្ធធ ឬកាារផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�គេ�នៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សសដ៏៏ពុុករលួួយដដែ�ល។ នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�
មាានសេ�ចក្តីី�ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក កាារប្រ�ឆាំំ�ង និិងកាារបះះបោ�ោរដដែ�ល ហើ�ើយមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�
ត្រ�លប់់ទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់តា
់ ាមរយៈៈកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�គ្មាា�នចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ
សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ចអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគេ�នៅ�ៅតែ�មាានសមត្ថថភាាពប្រ�ឆាំំ�ង និិងក្បបត់់ទ្រ�ង់់
ដដែ�ល។ មុុនពេ�លដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ� សាារជាាតិិពុុលជាាច្រើ�ើ�នរបស់់
សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានដាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគេ�រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ហើ�ើយក្រោ��ោយពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ងបាាន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុករលួួយអស់់រយៈៈពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��រួួចមក នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងមនុុស្សសមាាននូូវ
និិស្ស័័�យដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវ
បាានប្រោ��ោសលោះ�ះ� វាាជាាករណីីនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានទិិញនៅ�ៅក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃ
ដ៏៏ខ្ពពស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែធម្មមជាាតិិដែ�លមាានជាាតិិពុុលដែ�លមាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងគេ� មិិនត្រូ�ូវបាានផាាត់់
ចោ�ោលឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានកខ្វវក់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រមួួយ
សិិន មុុននឹង
ឹ ក្លាា�យជាាបុុគ្គគលដ៏សក្តិិ�ស
៏
ម ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយ
នៃ�កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លនេះ�ះ មនុុស្សសនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងពីី
សេ�ចក្តីី�ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់ដ៏៏ពុុករលួួយដែ�លមាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងគេ� ហើ�ើយ
គេ�នឹឹងអាាចផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� បាានទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងត្រ�លប់់ជាាបរិិសុទ្ធ
ុ ផ
ធ ង។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើប
មនុុស្សសអាាចសក្ដិិ�សមត្រ�លប់់ទៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�ល
បាានធ្វើ�ើ�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានសម្អាា�តឲ្យយស្អាា�ត និិងបាាន
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ក៏៏ដូូចជាា
តាាមរយៈៈកាារបន្សុុ�ទ្ធធ នោះ�ះ�មនុុស្សសអាាចលាាងជម្រះ�ះសេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយត្រូ�ូវ
បាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានបរិិសុុទ្ធធ។ ជាាជាាងគិិតថាាដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារនៃ�
សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ�� នោះ�ះ�វាាសមរម្យយជាាងដែ�លនិិយាាយថាា វាាជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសឲ្យយ
បរិិសុុទ្ធធ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ពិិត ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះគឺឺជាាដំំណាាក់់កាាលនៃ�កាារយកឈ្នះះ�
556

អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

ក៏៏ដូូចជាាដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ដែ�រ។ គឺឺតាាមរយៈៈកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលបាាន
មនុុស្សស ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធ ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងលាាត
ត្រ�ដាាងនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបគ្រ�ប់់ទាំំ�ងភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធ សញ្ញាា�ណ ចេ�តនាា និិងសេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស

ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងទាំំ�ងស្រុ�ុង។

សម្រា�ាប់់អ្វីៗ
ី� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ� និិងត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសឲ្យយ
ចំំពោះ�ះ�បាាបរបស់់ខ្លួួ�ន វាាអាាចត្រូ�ូវបាានគេ�ចាាត់់ទុុកថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិននឹឹកនាាពីីសេ�ចក្តីី�
រំំលងរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយមិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសស្រ�បតាាមសេ�ចក្តីី�រំំលងរបស់់គេ�។
យ៉ាា�ងណាាមិិញ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបរាាងកាាយនៃ�សាាច់់ឈាាម មិិនត្រូ�ូវ
បាានប្រោ��ោសឲ្យយមាានសេ�រីីភាាពពីីបាាប នោះ�ះ�គេ�នៅ�ៅតែ�បន្តតប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាប ហើ�ើយបើ�ើក
សម្ដែ�ែងពីីនិិស្ស័័�យសាាតាំំ�ងដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់គេ� គ្មាា�នថ្ងៃ�ៃបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាជីីវិិត
របស់់មនុុស្សស ដែ�លដើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងវដ្ដដនៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាប និិងកាារទទួួលបាានកាារ
អត់់ទោ�ោស ដោ�ោយគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់។ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាបនៅ�ៅពេ�លថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយ
លន់់តួួបាាបនៅ�ៅពេ�លយប់់។ ទោះ�ះ�បីីតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពជាារៀ�ៀងរហូូត
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ នឹឹងមិិនអាាចសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសពីីបាាបបាាន
ឡើ�ើយ។ មាានតែ�ពាាក់់កណ្ដាា�លនៃ�កិិច្ចចកាារសង្រ្គោះ��ះ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច
ព្រោះ��ះ�ថាាមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មាាននិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយ។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សស
បាានដឹឹងថាា ពួួកគេ�ជាាពូូជពង្សសចេ�ញពីីម៉ូូ�អាាប់់ ពួួកគេ�បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� រអ៊ូូរ� ទាំំ� ឈប់់ដេ�ញតាាម
ជីីវិិត ហើ�ើយក្លាា�យជាាមនុុស្សសអវិិជ្ជជមាានទាំំ�ងស្រុ�ុងតែ�ម្ដដង។ តើ�ើនេះ�ះមិិនបង្ហាា�ញថាា មនុុស្សស
នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចចុះះ�ចូូលទាំំ�ងស្រុ�ុងក្រោ��ោមកាារត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាានិិស្ស័័�យបែ�បសាាតាំំ�ងដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់ពួួកគេ�ទេ�ឬ? នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមិិន
ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�កាារវាាលផ្ចាា�ល នោះ�ះ�ដៃ�របស់់អ្ននកត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងខ្ពពស់់ជាាងដៃ�របស់់
អ្ននកឯទៀ�ៀត រួួមទាំំ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�រ។ ហើ�ើយអ្ននកបាានស្រែ��កខ្លាំំ��ងៗថាា៖ «ចូូរក្លាា�យជាាបុុត្រ�
ស្ងួួ�នភ្ញាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់! ចូូរក្លាា�យជាាមនុុស្សសជំំនិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់! យើ�ើងសុុខចិិត្តត
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្លាា�ប់់ ជាាជាាងក្រា�ាបថ្វាា�យបង្គំំ�សាាតាំំ�ង! ចូូរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងសាាតាំំ�ងដ៏៏កញ្ចាា�ស់់! ចូូរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម! សូូមឲ្យយនាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម ដួួលរលំំពីីអំំណាាច!
សូូមឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រោ់ ��ោសឲ្យយយើ�ើងបាានពេ�ញខ្នាា�ត!» សម្រែ�ែករបស់់អ្ននកលាាន់ឮ
់ ខ្លាំំ��ងជាាង
អ្ននកឯទៀ�ៀតៗ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារវាាយផ្ចាា�លមកដល់់ និិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់
មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបើ�ើកបង្ហាា�ញម្ដដងទៀ�ៀត។ បន្ទាា�ប់់មក សម្រែ�ែករបស់់គេ�ក៏៏បាានឈប់់ ហើ�ើយ
កាារតាំំ�ងចិិត្តតរបស់់គេ� ក៏៏បរាាជ័័យ។ នេះ�ះជាាសេ�ចក្តីី�ពុក
ុ រលួួយរបស់់មនុុស្សស ដែ�លស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ
ជាាងអំំពើ�ើបាាបទៅ�ៅទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�វាាជាាអ្វីី�មួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានដាំំ�ជាាប់់ដោ�ោយសាាតាំំ�ង និិងត្រូ�ូវ
បាានចាាក់់ឫសយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស។ មនុុស្សសមិិនងាាយដឹឹងពីីបាាបរបស់់គេ�ឡើ�ើយ។
គេ�គ្មាា�នផ្លូូ�វនឹឹងទទួួលស្គាា�ល់់និិស្ស័័�យដែ�លចាាក់់ឫសយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅរបស់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�
ត្រូ�ូវតែ�ពឹឹងអាាងលើ�ើកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចលទ្ធធផលនេះ�ះ។ មាានតែ�
បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របន្ដិិ�ចម្ដដងៗចាាប់់ពីីចំំណុុចនេះ�ះតទៅ�ៅ។
មនុុស្សសបាានស្រែ��កបែ�បនេះ�ះកាាលពីីអតីីតកាាល ដោ�ោយសាារតែ�គេ�គ្មាា�នកាារយល់់ដឹឹងអំំពីី
និិស្ស័័�យពីីកំំណើ�ើតដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់គេ�។ ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធដែ�លមាាននៅ�ៅ
ក្នុុ�ងមនុុស្សស។ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដ៏៏យូូរនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល មនុុស្សសបាាន
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិយាាកាាសដ៏៏តាានតឹឹងមួួយ។ តើ�ើកាារនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច តាាមរយៈៈ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ�ឬ? តើ�ើអ្ននកមិិនបាានស្រែ��កខ្លាំំ��ងដែ�រទេ�ឬ មុុនពេ�លដែ�លមាានកាារល្បបងល
ដល់់ពួកអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ
ួ
ល
� ? «ចូូរចូូលក្នុុង
� នគរព្រះ�ះ! អស់់អ្ននកដែ�លទទួួលយកព្រះ�ះនាាមនេះ�ះ នឹឹង
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះ! មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ នឹឹងចូូលរួួមទទួួលចំំណែ�កពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់!»
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារល្បបងលនៃ�ពួួកអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�លបាានមកដល់់ នោះ�ះ�អ្ននកលែ�ងស្រែ��កឡើ�ើង
ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានស្រែ��កឡើ�ើងថាា «ឱ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អើ�ើយ! នៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងដែ�លទ្រ�ង់់ដាាក់់ទូូលបង្គំំ� នោះ�ះ�ទូូលបង្គំំ�នឹឹងចុះះ�ចូូលឲ្យយទ្រ�ង់់
ដឹឹកនាំំ�»។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លបាានអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ «តើ�ើនរណាាខ្លះះ�នឹឹងក្លាា�យ
ដូូចជាាប៉ុុ�លរបស់់ខ្ញុំំ�?» មនុុស្សសបាាននិិយាាយថាា «ទូូលបង្គំំ�ព្រ�ម!» បន្ទាា�ប់់មក ពួួកគេ�
បាានឃើ�ើញឃ្លាា�ថាា «ចុះះ�ចំំណែ�កសេ�ចក្តីី�ជំនឿ�
ំ ឿរបស់់យ៉ូូ�ប?» និិងបាាននិិយាាយថាា «ទូូលបង្គំំ�
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

ព្រ�មមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់យ៉ូូ�ប។ ឱ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អើ�ើយ សូូមទ្រ�ង់់ល្បបងលទូូលបង្គំំ�មក
ចុះះ�!» នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារល្បបងលពួួកអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�លបាានមកដល់់ ពួួកគេ�បាានដួួលរលំំ
តែ�ម្ដដង ហើ�ើយមិិនអាាចក្រោ��ោកឈរបាានម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ភាាពមិិន
បរិិសុទ្ធ
ុ នៅធ �ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� រលាាយបាាត់់ទៅ�ៅបន្តិិ�ចម្ដដងៗ។ តើ�ើកាារនេះ�ះមិិនត្រូ�វូ
បាានសម្រេ�េច តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ�ឬ? ដូូច្នេះ�ះ� អ្វីីដែ� �លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានដកពិសោ�ោធន៍
ិ
នៅ៍ �ៅ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាាលទ្ធធផលដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយវាាមាានកម្រិ�ិត
ធំំធេ�ងជាាងលទ្ធធផលដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចតាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទៅ�ៅទៀ�ៀត។ សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញ ហើ�ើយសិិទ្ធិិ�
អំំណាាច របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ត្រូ�ូវបាាន
មើ�ើលឃើ�ើញតាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង កាារប្រោ��ោសជំំងឺឲ្យ
ឺ យជាា និិងកាារបណ្ដេ�េញ
អាារក្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ក៏៏តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ កាារនេះ�ះបង្ហាា�ញដល់់អ្ននកថាា សិិទ្ធិិ�អំំណាាច និិងព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនកើ�ើតឡើ�ើងតាាមរយៈៈតែ�កាារធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ កាារប្រោ��ោសជំំងឺឺឲ្យយជាា និិង
កាារបណ្ដេ�េញអាារក្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏បង្ហាា�ញថាា កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះចេ�ញពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�អាាចតំំណាាងឲ្យយសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីី
ភាាពពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។
អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសទទួួលបាានសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ដូូចជាា កម្ពពស់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន ចំំណេះ�ះដឹឹង សេ�ចក្តីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ ស្វាា�មីីភក្ដិិ� កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងគតិិជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះរបស់់គេ� ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាា
លទ្ធធផលដែ�លទទួួលបាានតាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ កាារដែ�លអ្ននកអាាច
មាានស្វាា�មីីភក្ដិិ� និិងបន្តតឈរមាំំ�រហូូតមកដល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺទទួួលបាានតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។
ឥឡូូវ មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ពិិតជាាអស្ចាា�រ្យយមែ�ន ហើ�ើយមាានរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដែ�លមនុុស្សស
មិិនអាាចទទួួលបាាន ដោ�ោយព្រោះ��ះ�វាាជាាសេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ង និិងភាាពអច្ឆឆរិិយៈៈ។ ដូូចនេះ�ះ
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នបាានចុះះ�ចូូល។ អ្ននកខ្លះះ�មិិនធ្លាា�ប់់ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តាំំ�ងពីីកើ�ើតមក ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ពួួកគេ�ក៏៏ព្រ�មចុះះ�ចូូលទាំំ�ងស្រុ�ុង ទាំំ�ងមិិនបាានចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ ហើ�ើយពួួកគេ�
មិិនហ៊ាា�នពិិនិិត្យយពិិច័័យ ឬនិិយាាយអ្វីី�ផ្សេ�េងឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបាានលុុតជង្គគង់់នៅ�ៅក្រោ��ោម
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានដួួល នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សស នោះ�ះ�
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់នឹឹងចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង ក្រា�ាបចុះះ� ដោ�ោយគ្មាា�នពាាក្យយនៃ�
កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងឡើ�ើយ គឺឺដូូចជាារបៀ�ៀបដែ�លប៉ុុ�លបាានធ្លាា�ក់់ដួួលទៅ�ៅលើ�ើដីី ដោ�ោយសាារតែ�
ពន្លឺឺ�ដ៏៏ចាំំ�ងនៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វទៅ�ៅកាាន់់ទីីក្រុ�ុងដាាម៉ាា�សអ៊ីី�ចឹឹងដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
បន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនអាាចស្គាា�ល់់ពីីនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយ
របស់់គេ�តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ឡើ�ើយ។
មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមទេ� ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចមាានបន្ទូូ�លដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅកាាន់់ត្រ�ចៀ�ៀករបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាានត្រ�ចៀ�ៀក
អាាចស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទទួួលយកកិិច្ចចកាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់
តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបលទ្ធធផលអាាចសម្រេ�េចបាានតាាមរយៈៈ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ជាាជាាងឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណស្ដែ�ែងចេ�ញ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសចុះះ�ចូូល
ទាំំ�ងភ័័យខ្លាា�ច។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង តែ�អស្ចាា�រ្យយនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
និិស្ស័័�យចាាស់់របស់់មនុុស្សសដែ�លកប់់យ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅអស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� អាាចត្រូ�ូវបាាន
លាាតត្រ�ដាាងយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់វាា និិងឲ្យយទ្រ�ង់់ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រវាា។
ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយ
មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារមាានបន្ទូូ�ល និិងកាារអនុុវត្តតកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាក់់ស្ដែ�ែង
នេះ�ះទេ� ទើ�ើបទ្រ�ង់់សម្រេ�េចបាានលទ្ធធផលនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសតាាមរយៈៈ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ នេះ�ះគឺឺជាាសិិទ្ធិិ�អំំណាាច របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
និិងភាាពសំំខាាន់់ នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបាានស្គាា�ល់់ ពីីសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយដឹឹងអំំពីីលទ្ធធផលដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយដឹឹងថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានយាាងមកនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយបង្ហាា�ញ
សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សសដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ទោះ�ះ�បីីជាា
សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់មាានទម្រ�ង់
់
ខា
់ ាងក្រៅ��ៅនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិងធម្មមតាាក៏៏ដោ�ោយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែលទ្ធធផលដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់សម្រេ�េចបាាននោះ�ះ� បង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសថាា ទ្រ�ង់់
ពេ�ញដោ�ោយសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ថាាទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ និិងថាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាកាារស្ដែ�ែងចេ�ញអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនេះ�ះ
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់បាានមើ�ើលឃើ�ើញថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ឃើ�ើញថាា
ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្កកដែ�លបាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដែ�លគ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់អាាចប្រ�មាាថទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ និិងមើ�ើលឃើ�ើញទៀ�ៀតថាា គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាច
ខ្ពពស់់ហួួសពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នកម្លាំំ��ងនៃ�សេ�ចក្តីី�
ងងឹឹតណាាមួួយអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ើសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់បាានដែ�រ។ មនុុស្សសចុះះ�ចូូល
ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដែ�លត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម
ដោ�ោយសាារតែ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដោ�ោយសាារតែ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាាននាំំ�មកដោ�ោយសាាច់់ឈាាម ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាសិិទ្ធិិ�អំំណាាចមួួយដែ�លទ្រ�ង់់មាាន។ ហេ�តុុផលដែ�លទ្រ�ង់់ត្រ�លប់់
ជាាសាាច់់ឈាាម គឺឺដោ�ោយសាារតែ�សាាច់់ឈាាមក៏៏អាាចមាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចដែ�រ ហើ�ើយទ្រ�ង់់អាាច
អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារតាាមរបៀ�ៀបជាាក់់ស្ដែ�ែងមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ គឺឺតាាមរបៀ�ៀបមួួយ
ដែ�លមនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងពាាល់់បាាន។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះមាានលក្ខខណៈៈប្រា�ាកដប្រ�ជាា
ជាាងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�ល
មាានគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ហើ�ើយលទ្ធធផលរបស់់វាាក៏៏ស្ដែ�ែងចេ�ញឲ្យយឃើ�ើញច្បាាស់់ដែ�រ។
នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�សាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាច
មាានបន្ទូូ�ល និិងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតាាមរបៀ�ៀបជាាក់់ស្ដែ�ែង។ ទម្រ�ង់់ខាាងក្រៅ��ៅនៃ�សាាច់់ឈាាម
របស់់ទ្រ�ង់់គ្មាា�នសិិទ្ធិិ�អំំណាាចអ្វីី�ឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសអាាចចូូលទៅ�ៅជិិតបាាន ខណៈៈដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

លក្ខខណៈៈសំំខាាន់់របស់់ទ្រ�ង់់មាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់ គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់អាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ឡើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូល
� និិងធ្វើ�កា
ើ� ារ មនុុស្សស
មិិនអាាចដឹឹងពីីអត្ថិិ�ភាាពនៃ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយកាារនេះ�ះជួួយឲ្យយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារចេ�ញពីីលក្ខខណៈៈជាាក់់ស្ដែ�ែង។ គ្រ�ប់់ទាំំ�ងកិិច្ចចកាារជាាក់់ស្ដែ�ែងនេះ�ះ អាាចសម្រេ�េចបាាន
លទ្ធធផល។ ទោះ�ះ�បីីជាាគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ដឹង
ឹ ថាា ទ្រ�ង់់មាានសិទ្ធិិ�
ិ អំំណាាច ឬមើ�ើលឃើ�ញ
ើ
ថាា ទ្រ�ង់់មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានប្រ�មាាថ ឬមើ�ើលឃើ�ើញពីីសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
ទ្រ�ង់់សម្រេ�េចបាានលទ្ធធផលគ្រោ��ោងទុុកនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់តាាមរយៈៈសិិទ្ធិិ�អំំណាាច
ដ៏៏លាាក់់កំំបាំំ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធដ៏៏លាាក់់កំំបាំំ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លដោ�ោយចំំហ។ អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា តាាមរយៈៈព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង
របស់់ទ្រ�ង់់ ភាាពប្រា�ាកដប្រ�ជាានៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ
ចេ�ញពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងជឿ�ឿទាំំ�ងស្រុ�ុងតែ�ម្ដដង។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ
មនុុស្សសចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដែ�ល
មើ�ើលទៅ�ៅហាាក់់ដូូចជាាគ្មាា�នសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាអាាចសម្រេ�េចបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសបាានទៅ�ៅវិិញ។ នេះ�ះគឺឺជាាទិិដ្ឋឋភាាពមួួយទៀ�ៀត
នៃ�ភាាពសំំខាាន់់អំំពីីកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាកាារមាានបន្ទូូ�លកាាន់់តែ�
ប្រា�ាកដប្រ�ជាា និិងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយតថភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់មាានឥទ្ធិិ�ពល
ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
ពី
់ ព្រះី �ះចេ�ស្ដាា�នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់
ដូូច្នេះ�ះ� បើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសទេ� នោះ�ះ�វាានឹឹងមិិនអាាចសម្រេ�េចបាានលទ្ធធផលអ្វីី�ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាានឹឹងមិិនអាាច
សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសដែ�លពេ�ញដោ�ោយអំំពើ�ើបាាបបាានយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នត្រ�លប់
ិ
ជា
់ ាសាាច់់ឈាាមទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ បន្តតជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លមនុុស្សស
មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងពាាល់់បាាន។ មនុុស្សសជាាសត្តតនិិករនៃ�សាាច់់ឈាាម ដូូច្នេះ�ះ� គេ�និិង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានពិិភពពីីរផ្សេ�េងគ្នាា� និិងមាានធម្មមជាាតិិខុុសគ្នាា�ដែ�រ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ ន
ិ អាាចចុះះ�សម្រុ�ុងជាាមួួយមនុុស្សស ដែ�លមកពីីសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាក៏៏
562

អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

គ្មាា�នផ្លូូវ� នៃ�កាារបង្កើ�ើ�តនូវូ ទំំនាាក់ទំ
់ ន
ំ ងរវាាងពួួកគេ�បាានដែ�រ បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសគ្មាា�នសមត្ថថភាាព
ទទួួលបាានកាារបំំផ្លាា�ស់ប្រែ់ �ែខាាងវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុផលនេះ�ះហើ�ើយបាាន
ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�ត្រ�លប់់ជាាមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដើ�ើមរបស់់
ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចយាាងឡើ�ើងទៅ�ៅទីីដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត និិងបន្ទាា�បអង្គគទ្រ�ង់់ត្រ�លប់់
ជាាមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ និិងរស់់នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោម
ពួួកគេ�បាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសមិិនអាាចឡើ�ើងទៅ�ៅកាាន់់ទីីដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុត និិងក្លាា�យជាាវិិញ្ញាា�ណ
បាានទេ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ គេ�ក៏៏មិិនអាាចចុះះ�ទៅ�ៅកាាន់់ទីីដ៏៏ទាាបបំំផុុតនោះ�ះ�ដែ�រ។ នេះ�ះ
ជាាហេ�តុុផលដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយសាារហេ�តុុផលដដែ�លនេះ�ះហើ�ើយ បាានជាាក្នុុ�ងអំំឡុុងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសលើ�ើកទីីមួួយ មាានតែ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសតាាមរយៈៈកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាគ្មាា�នផ្លូូ�វណាាដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានជាាប់់ឆ្កាា�ង ជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបសម្រា�ាប់់មនុុស្សស
ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�
បាាបសម្រា�ាប់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសមិិនអាាចឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
តង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរៀ�ៀបចំំទុុកសម្រា�ាប់់គេ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារ
ហេ�តុុផលនេះ�ះ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�បាាន គឺឺសុំំ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រត់់ចុះះ�ឡើ�ើងពីីរបីីដង
នៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ស្ថាា�នសួួគ៌៌និិងផែ�នដីី ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់ឲ្យយមនុុស្សសត្រូ�ូវឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលយកសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��នេះ�ះទេ� ព្រោះ��ះ�មនុុស្សសបាានធ្លាា�ក់ចុះះ
់ � ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត មនុុស្សសក៏៏មិិនអាាចឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌បាានដែ�រ ថែ�មទាំំ�ងមិិនអាាចទទួួលយក
តង្វាា�យលោះ�ះ�បាានទៀ�ៀតផង។ ដូូច្នេះ�ះ� វាាចាំំ�បាាច់់ណាាស់់ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវយាាងមក
កណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចសម្រេ�េចបាាន
ដោ�ោយព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់។ គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រ�លប់
់
ជា
់ ាសាាច់់ឈាាម គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�
ធ
ជាាពេ�លដ៏៏ចាំំ�បាាច់់បំំផុុត។ បើ�ើមាានដំំណាាក់់កាាលណាាមួួយ ដែ�លអាាចត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវចុះះ�ចូូល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

រហូូតដល់់រងភាាពអាាម៉ាា�ស់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាារ លទ្ធធផលត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចតាាមរយៈៈ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់ដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ង
ជាាច្រើ�ើ�ន និិងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�តាាមរយៈៈមនុុស្សសជំំនាាន់់មុុន។ តាាមរយៈៈ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មនុុស្សសបាានទទួួលកាារបំំភ្លឺឺ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ង

ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីី

មនុុស្សសជំំនាាន់់មុុន ក៏៏ដូូចជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកហោ�ោរាា និិងពួួកសាាវ័័កកាាលពីីគ្រា�ាមុុន និិង
គោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ�កាារដែ�រ។ តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មនុុស្សសក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
យល់់អំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ក៏៏ដូូចជាាយល់់អំំពីីកាារបះះបោ�ោរ និិង
កាារប្រ�ឆាំំ�ងរបស់់មនុុស្សស

ហើ�ើយគេ�ក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដឹឹងអំំពីីលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់របស់់គេ�ផង

ដែ�រ។ តាាមរយៈៈជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ និិងតាាមរយៈៈគ្រ�ប់់ទាំំ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លបាាន
ថ្លែ�ែងមក មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ កិិច្ចចកាាររបស់់សាាច់់ឈាាម
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ ក៏៏ដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យ
ទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រ។ ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់អ្ននកអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយ
ពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ទទួួលបាានតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�រ។ តើ�ើកាារបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល
នូូវចំំណេះ�ះដឹង
ឹ អំំពីស
ី ញ្ញាា�ណចាាស់់ និិងភាាពជោ�ោគជ័័យរបស់់អ្ននក ក៏៏មិនត្រូ�
ិ
វូ បាានទទួួលតាាម
រយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�រទេ�ឬអីី? នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលមុុន ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិង
កាារអស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ វាាគ្មាា�នទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ
ឡើ�ើយ។ តើ�ើកាារដែ�លអ្ននកទទួួលបាានកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីហេ�តុុផលដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
បើ�ើកសម្ដែ�ែងនូូវទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ ក៏៏មិិនបាានមកតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�រទេ�
ឬអីី? ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លបាានថ្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺខ្ពពស់់ហួួសពីីកិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយពួួកសាាវ័័ក និិងពួួកហោ�ោរាាកាាលពីីជំំនាាន់់មុុនទៅ�ៅទៀ�ៀត។ សូូម្បីី�តែ�
សេ�ចក្តីី�ទំំនាាយដែ�លពួួកហោ�ោរាាបាានថ្លែ�ែង ក៏៏មិិនអាាចសម្រេ�េចបាានលទ្ធធផលនេះ�ះដែ�រ។
ពួួកហោ�ោរាាបាានថ្លែ�ែងតែ�សេ�ចក្តីី�ទំំនាាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ពួួកគេ�បាាននិិយាាយអំំពីីអ្វីី�ដែ�លនឹឹងកើ�ើត
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

ឡើ�ើងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគត ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបាាននិិយាាយអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់ធ្វើ�ើ�នាាពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្ននឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ក៏៏មិិនបាានថ្លែ�ែង ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់
ពួួកគេ� ឬក៏៏ផ្ដដល់់នូូវសេ�ចក្តីី�ពិិតចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ ឬបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីសេ�ចក្តីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ង
ដល់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ រឹឹតតែ�មិិនបាានផ្ដដល់់នូូវជីីវិិតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ចេ�ញពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លបាាន
ថ្លែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ មាានសេ�ចក្តីី�ទំំនាាយ និិងសេ�ចក្តីី�ពិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនេះ�ះបម្រើ�ើ�ជាាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ទាានជីីវិិតដល់់មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនាាពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្ននខុុសពីីសេ�ចក្តីី�ទំំនាាយរបស់់ពួួកហោ�ោរាា។ នេះ�ះគឺឺជាាដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារមួួយ
សម្រា�ាប់់ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យនៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស និិងមិិនមែ�ន
សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាារថ្លែ�ែងទំំនាាយឡើ�ើយ។ ដំំណាាក់់កាាលទីីមួួយ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វមួួយសម្រា�ាប់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ថ្វាា�យបង្គំំ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ វាាជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ទីីចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកប្រ�ភពដើ�ើម
សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្រៀ��ៀនដល់់ប្រ�ជាាជន
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លឲ្យយកាាន់់តាាមថ្ងៃ�ៃសប្ប័័�ទ គោ�ោរពឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ខ្លួួ�ន និិងរស់់នៅ�ៅចុះះ�សម្រុ�ុង
គ្នាា�។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� មិិនបាានយល់់អំំពីីអ្វី�ដែី �លបាានរួួមផ្សំំ�ជាា
មនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏មិន
ិ យល់់ពីរី បៀ�ៀបរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទីីមួយ
ួ
នៃ�កិិច្ចចកាារ វាាចាំំ�បាាច់់ណាាស់់ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវចង្អុុ�លបង្ហា�ា ញមនុុស្សសជាាតិិឲ្យយចេះ�ះដឹឹកនាំំ�ជីីវិិត
របស់់ពួកគេ
ួ �។ រាាល់់សេ�ចក្តីដែ�ី �លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានមាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់ពួកគេ
ួ � មនុុស្សសជាាតិិ
មិិនធ្លាា�ប់ដឹ
់ ង
ឹ ឮ ឬមាានចំំណេះ�ះបែ�បនោះ�ះ�ពីីមុន
ុ មកឡើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
រើើ�សតាំំ�ងពួួកហោ�ោរាាជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដើ�ើម្បីី�ថ្លែ�ង
ែ ទំំនាាយ ហើ�ើយពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់បាានធ្វើ�ើ�កាារ
នេះ�ះ ក្រោ��ោមកាារចង្អុុ�លបង្ហា�ា ញរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ។ នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាចំំណុុចមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
�ះ �។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទីីមួយ
ួ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបាាន
ិ
ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ ដូូច្នេះ��ះ ទ្រ�ង់់បាានបង្គា�ប់
ា ដល់
់
គ្រ់ �ប់់ពូជ
ូ អំំបូរូ និិងគ្រ�ប់់ប្រ�ជាាជាាតិិ
តាាមរយៈៈពួួកហោ�ោរាា។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ��កា
ើ ារនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យរបស់់ទ្រ�ង់់
ទ្រ�ង់់មិនបាានមាានបន្ទូូ
ិ
ល
� ជាាច្រើ�ើ�ន ដូូចនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្ននឡើ�យ
ើ ។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ មិិនធ្លាា�ប់បាានធ្វើ
់
�ើនៅ� �ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័
និិងជំំនាាន់មុ
់ ន
ុ ៗឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីអេ�សាាយ ដាានីីយ៉ែ�ែល និិងយ៉ូូ�ហាានបាានថ្លែ�ែងនូូវសេ�ចក្តីី�
ទំំនាាយជាាច្រើ�ើ�នក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏សេ�ចក្តី�ទំ
ី នាា
ំ យរបស់់គេ�ខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះពីព្រះី �ះបន្ទូូ�លដែ�លត្រូ�ូវ
បាានថ្លែ�ែងនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�បាានមាានប្រ�សាាសន៍៍ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាា
សេ�ចក្តីី�ទំនាា
ំ យប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ង
ែ នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនមែ�ន
ជាាសេ�ចក្តីី�ទំនាា
ំ យឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�ប្រែ� �ែក្លាា�យគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីីដែ� �លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូលនាា
�
ពេ�លនេះ�ះឲ្យយក្លាា�យជាាសេ�ចក្តីី�ទំនាា
ំ យ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ អាាចយល់់ដែ�រឬទេ�? ឧបមាាថាា អ្វីី�
ដែ�លខ្ញុំំ��បាានមាានបន្ទូូ�លនោះ�ះ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនាានាាក្រោ��ោយពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានចេ�ញទៅ�ៅផុុត
តើ�ើអ្ននកអាាចទទួួលបាានកាារយល់់ដឹឹងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មិិនត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ��ើនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ឬនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យឡើ�ើយ។
ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកខ្លះះ�នឹឹងនិិយាាយថាា «តើ�ើព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា មិិនបាានមាានបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�កា
�ើ ារដែ�រទេ�ឬអីី? បន្ថែ�ែមពីីលើ�កា
ើ ារប្រោ��ោសជំំងឺឲ្យ
ឺ យជាា កាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស និិង
កាារធ្វើ��ទី
ើ ីសម្គា�ល់
ា ់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានមាានបន្ទូូ�លនៅ�ៅគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់
កំំពុុងតែ�ធ្វើ��កា
ើ ារដែ�រទេ�ឬអីី?» វាាមាានភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងរឿ�ឿងរ៉ាា�វនាានាាដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែង។
តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់ នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានថ្លែ�ែង? ទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�
ចង្អុុ�លបង្ហា�ា ញមនុុស្សសជាាតិិឲ្យយចេះ�ះដឹឹកនាំំ�ជីីវិត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយវាាមិិនបាាន
ប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតខាាងវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ។ ហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាាគេ�និិយាាយថាា
នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានមាានបន្ទូូ�ល ទ្រ�ង់់បាានបង្គា�ប់
ា ់ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសនៅ�ៅគ្រ�ប់់
ទីីកន្លែ�ែង? ពាាក្យយថាា «បង្គាា�ប់»់ មាានន័័យថាា ប្រា�ាប់់យ៉ាា�ងជាាក់់ច្បាាស់់ និិងបញ្ជាា�ដោ�ោយត្រ�ង់់។
ទ្រ�ង់់មិិនបាានប្រ�ទាានជីីវិិតដល់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�កាាន់់ដៃ�មនុុស្សស
ហើ�ើយបង្រៀ��ៀនពួួកគេ�ពីីរបៀ�ៀបគោ�ោរពស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយមិិនបាានផ្ដដល់ជា
់ ាប្រ�ស្នាា�ជាាច្រើ�ើ�ន
ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានធ្វើ�ើនៅ� �ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
គឺឺមិនទាាក់
ិ
ទ
់ ងនឹឹង
កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ កាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅមនុុស្សស ឬកាារប្រ�ទាានកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល
ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាកាារចង្អុុ�លបង្ហា�ា ញពួួកគេ�វិិញ។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានបញ្ជាា�ទៅ�ៅកាាន់់ម៉ូូ�សេ�ឲ្យយ
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អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (៤)

ប្រា�ាប់់ប្រ�ជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ ឲ្យយដើ�ើរប្រ�មូូលនំម៉ាា�
ំ ណាានៅ�ៅឯវាាលរហោ�ោស្ថាា�ន។ រៀ�ៀងរាាល់់ព្រឹ�ក
ឹ
មុុនពេ�លថ្ងៃ�ៃរះ� ពួួកគេ�ត្រូ�ូវចេ�ញទៅ�ៅប្រ�មូូលនំម៉ាា�
ំ ណាា គឺឺមួយ
ួ គ្រ�ប់់ល្មមមសម្រា�ាប់់ពួកគេ
ួ �ក្នុុ�ង
កាារបរិិភោ�ោគសម្រា�ាប់ថ្ងៃ់ �ៃនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នំំម៉ាា�ណាា មិិនអាាចរក្សាាទុុករហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក
បាានឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�វាានឹឹងដុះះ�ផ្សិិ�តមិិនខាាន។ ទ្រ�ង់់មិនបាានបង្រៀ
ិ
��ៀនមនុុស្សស ឬលាាតត្រ�ដាាងពីី
ធម្មមជាាតិិរបស់់ពួកគេ
ួ � ហើ�ើយក៏៏មិនបាានបង្ហា
ិ
�ា ញគំំនិត
ិ និិងយោ�ោបល់់របស់់ពួកគេ
ួ �ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់
មិិនបាានផ្លា�ស់
ា ប្ដុុ
់ រ� មនុុស្សសឡើ�ើយ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់បាានចង្អុុលបង្ហា
�
�ា ញដល់់ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារដឹឹកនាំំ�ជីីវិត
ិ របស់់ខ្លួួនវិ
� ញ
ិ ។ មនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ដូូចជាាកូូនក្មេ�េងអ៊ីី�ចឹង
ឹ ហើ�ើយពួួកគេ�
គ្មាា�នយល់់អ្វី�ឡើី �ើយ ក្រៅ��ៅពីីកាារដេ�កដើ�ើរឈរអង្គុុ�យ ដូូច្នេះ��ះ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា គ្រា�ាន់់តែ�ចេ�ញ
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ដើ�ើម្បីី�ចង្អុុ�លបង្ហា�ា ញដល់់បណ្ដាា�ជនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ដើ�ើម្បីី�ផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លស្វែ�ែងរកដោ�ោយដួួងចិិត្តតដ៏៏ពិិត អាាច
ទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹង អំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ និិងជឿ�ឿជាាក់់យ៉ាា�ង
មុុតមាំំ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានកាារយល់់ដឹឹងដ៏៏ច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីសាាច់់រឿ�ឿងនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ង យល់់អំំពីី
លក្ខខណៈៈសំំខាាន់់ និិងភាាពសំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារ

ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល

នីីមួួយៗ។ ដោ�ោយស្ដាា�ប់់ឮកាារប្រ�កបគ្នាា�របស់់អ្ននក អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតអាាចយល់់អំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

ហើ�ើយកាាន់់តែ�សំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត

នោះ�ះ� គឺឺគេ�អាាចយល់់អំំពីីគ្រ�ប់់ទាំំ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ក៏៏ដូូចជាា
ទំំនាាក់់ទំំនង និិងភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លពួួកគេ�បាានបញ្ចចប់់កាារស្ដាា�ប់់ហើ�ើយ អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញថាា
ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីមិិនបាានបង្អាា�ក់់ដល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមើ�ើលឃើ�ើញថាា ដំំណាាក់់កាាល
ទាំំ�ងអស់់គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកទ្រ�ង់់ ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យផ្សេ�េងគ្នាា� មាាតិិកាានៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកទ្រ�ង់់អនុុវត្តតខុុសគ្នាា� ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លពួួកទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លខុុសគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លពួួកទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺតែ�មួួយ
និិងដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាានិិមិិត្តតដ៏៏ធំំបំំផុុតដែ�លអ្ននកដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងអស់់
គួួរតែ�យល់់។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាារយកកំំណើ�ត
ើ ជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើក

បំំពេ�ញនូូវសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ត
ើ ជាាមនុុស្សស
ដំំណាាក់់កាាលនីីមួយ
ួ ៗនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានធ្វើ
់
�ើ� សុុទ្ធតែ�មាាន
ធ
សាារៈ�សំំខាាន់់
ជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់វាាផ្ទាា�ល់់។ កាាលពីីមុន
ុ គ្រា�ាដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានយាាងមក ទ្រ�ង់់បាានយាាង
មកក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាាភេ�ទបុុរស ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមកនាាពេ�លនេះ�ះ
ទម្រ�ង់់របស់់ទ្រ�ង់់ជាាភេ�ទស្ត្រី�ី�។ តាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា កាារបង្កើ�ើ�ត
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងបុុរស និិងស្ត្រី�ី� អាាចសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ គឺឺគ្មាា�នកាារបែ�ងចែ�កភេ�ទនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
របស់់ ទ្រ�ង់់ យាា ងមក ទ្រ�ង់់ អាាចយកទម្រ�ង់់ ជាាសាាច់់ ឈាាម ណាាក៏៏ បាាន តាាមតែ�ទ្រ�ង់់
សព្វវព្រះ�ះទ័័យ ហើ�ើយសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�អាាចតំំណាាងឲ្យយទ្រ�ង់់បាាន។ មិិនថាាសាាច់់ឈាាម
នោះ�ះ�ជាាបុុរស ឬស្ត្រី�ី�ឡើ�យ
ើ ដរាាបណាាវាាជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់
ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�វាាអាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានហើ�ើ
់
យ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានបង្ហាា�ញ
អង្គគទ្រ�ង់់ជាាស្ត្រី�ី� នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានយាាងមក ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់ជាាទាារិិកាា
ហើ�ើយមិិនមែ�នជាាទាារកដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាប់់កំំណើ�ើតដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដំំណាាក់់
កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ� ក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ដូូចគ្នាា�បាានផងដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើវាាបែ�បនេះ�ះ
នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នននឹឹងត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ដោ�ោយបុុរសភេ�ទវិិញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារ
នឹឹងត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ដូចគ្នាា�
ូ
។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនីីមួយ
ួ ៗ
មាានសាារៈ�សំំខាាន់់របស់់វាារៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលនោះ�ះ�នឹឹងមិិនកើ�ើតឡើ�ើង
ម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ

ហើ�ើយវាានឹឹងមិិនជាាន់់ជាាមួួយនឹឹងដំំណាាក់់កាាលផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។

នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� កាាលព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វកំំពុុងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គេ�ហៅ�ៅទ្រ�ង់់ថាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា
តែ�មួួយ ហើ�ើយ «ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា» នេះ�ះ គឺឺសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើបុុរសភេ�ទ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះ
រាាជបុុត្រា�ាតែ�មួួយ មិិនត្រូ�ូវបាានលើ�ើកមកនិិយាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នន? គឺឺ
ដោ�ោយសាារតែ�លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�កិិច្ចចកាារ ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រភេ�ទ ឲ្យយខុុសពីី
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កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើក បំំពេ�ញនូូវសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺគ្មាា�នភាាពខុុសគ្នាា�នៃ�ភេ�ទនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់តាាមតែ�ទ្រ�ង់់ចង់់ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់មិិន
ចំំណុះះ�នៅ�ៅក្រោ��ោមសេ�ចក្តីី�រឹឹតត្បិិ�តណាាមួួយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មាានសេ�រីីភាាពជាាពិិសេ�ស
តែ�ម្ដដង។ ដោ�ោយឡែ�ក គ្រ�ប់់ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ សុុទ្ធធតែ�មាានសាារៈ�សំំខាាន់់
ជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់វាា។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមចំំនួួនពីីរលើ�ើក ហើ�ើយកាារ
នេះ�ះជាាភ័័ស្តុុ�តាាងស្រា�ាប់់បញ្ជាា�ក់់ថាា

កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុង

ក្រោ��ោយ គឺឺជាាលើ�ើកចុុងក្រោ��ោយ។ ទ្រ�ង់់បាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកដឹឹងអំំពីី
គ្រ�ប់់ទាំំ�ងទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ទ្រ�ង់់មិិនបាានត្រ�លប់់ជាា
សាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែក នោះ�ះ�មនុុស្សស
នឹឹងប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ជាារៀ�ៀងរហូូត នូូវសញ្ញាា�ណដែ�លគិិតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាបុុរស
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសស្រី�ីនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មុុនពេ�លនេះ�ះ មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់
បាានជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អា
់ ាចក្លាា�យជាាបុុរសភេ�ទតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងជឿ�ឿទៀ�ៀតថាា នាារីីភេ�ទមិិន
អាាចត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ដ្បិិ�តមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់បាានចាាត់់ទុុក
បុុរសថាា មាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចខ្ពពស់់ជាាងស្ត្រី�ី�។ ពួួកគេ�បាានជឿ�ឿថាា គ្មាា�នស្ត្រី�ី�ណាាម្នាា�ក់់ដែ�ល
អាាច ប្រើ�ើ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចបាានឡើ�ើយ គឺឺមាានតែ�បុុរសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
ពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ងនិិយាាយថាា បុុរសជាាក្បាាលរបស់់ស្ត្រី�ី� និិងនិិយាាយថាាស្ត្រី�ី�ត្រូ�ូវតែ�ស្ដាា�ប់់
បង្គាា�ប់់បុុរស ហើ�ើយគេ�មិិនអាាចប្រ�សើ�ើរជាាងបុុរសបាានឡើ�ើយ។ កាាលពីីអតីីតកាាល ពេ�ល
គេ�និិយាាយថាា បុុរសគឺឺជាាក្បាាលរបស់់ស្ត្រី�ី� គេ�កំំពុង
ុ តែ�សំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើអ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា� ដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានចាាញ់់បញ្ឆោ�ោ�តសត្វវពស់់ មិិនមែ�នសំំដៅ�ៅលើ�ើបុុរស និិងស្ត្រី�ី� ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� កាាលពីីដើ�ើមដំំបូង
ូ ។ ពិិតប្រា�ាកដណាាស់់ ស្ត្រី�ី�ត្រូ�វូ តែ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
និិងស្រ�ឡាាញ់់ស្វាា�មីីរបស់់នាាង ហើ�ើយស្វាា�មីីត្រូ�ូវតែ�រៀ�ៀនចិិញ្ចឹឹ�ម និិងផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់ក្រុ�ុម
គ្រួ�ួសាាររបស់់គាាត់់។ ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាច្បាាប់់ និិងជាាក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មដែ�លត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុក
ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� សម្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិត្រូ�ូវប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គេ�នៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានមាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់ស្ត្រី�ថា
ី� ា «ចិិត្តតអ្ននកក៏៏ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាានប្ដីី� ហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គេ�នឹឹងត្រួ�ួតលើ�ើអ្ននក»។ ទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិ (ទាំំ�ងបុុរស
និិងស្ត្រី�ី�) អាាចរស់់នៅ�ៅជីីវិិតបែ�បសាាមញ្ញញ ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិង
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិមាានរចនាាសម្ព័័�ន្ធធ ហើ�ើយមិិនធ្វើ�ើ�ខុុសពីីសណ្ដាា�ប់់ធ្នាា�ប់់ដ៏៏
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�តនូូវច្បាាប់់ដ៏៏សមរម្យយស្ដីី�
អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លបុុរស និិងស្ត្រី�ី�គួួរតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ទោះ�ះ�បីីជាាកាារនេះ�ះពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយសត្តតនិិករ
ទាំំ�ងអស់់ដែ�លកំំពុុងតែ�រស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី

ហើ�ើយគ្មាា�នទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះដែ�ល

យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ។ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចមាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�
នឹឹងសត្តតនិិករដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវ
បាានថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់តែ�មនុុស្សសជាាតិិដែ�លជាាសត្តតនិិកររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយទ្រ�ង់់មាាន
បន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោករស់់នៅ�ៅជីីវិិតបែ�បសាាមញ្ញញ ស្រ�បតាាមច្បាាប់់ដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងសម្រា�ាប់់បុុរស និិងស្ត្រី�ី�។ កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិ ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសមកមាានពីីរប្រ�ភេ�ទ គឺឺបុុរស
និិងស្ត្រី�ី�។ ដូូច្នេះ�ះ� វាាត្រូ�ូវមាានផ្នែ�ែកជាាបុុរស និិងផ្នែ�ែកជាាស្ត្រី�ី� នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានសម្រេ�េចព្រះ�ះទ័័យធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�ឡើ�ើយ។ ទាំំ�ងពីីរ
លើ�ើកដែ�លទ្រ�ង់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ស្រ�បតាាមព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�
របស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសលោ�ោកជាាលើ�ើកដំំបូូង ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់បាាន
បញ្ចចប់់កិច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើករបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើបុុរស
និិងស្ត្រី�ី� មុុនពេ�លពួួកគេ�ក្លាា�យជាាពុុលរលួួយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសជាាតិិយកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា� ដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាញ់់បញ្ឆោ�ោ�តសត្វវ
ពស់់ ហើ�ើយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនត្រូ�ូវស្រ�ឡាាញ់់ភរិិយាារបស់់ទ្រ�ង់់តាាមកាារគួួរទេ�ឬអីី?
បើ�ើបែ�បនេះ�ះ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ នៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឬ
់ ? ហើ�ើយបើ�ើវាាដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�
អាាចសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើកាារដែ�លព្រះ�ះយកកំំណើ�ើត ជាា
570

កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើក បំំពេ�ញនូូវសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

មនុុស្សសស្រី�ី គឺឺជាារឿ�ឿងខុុស ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្កើ�ើ
់
ត
� ឲ្យយមាានស្ត្រី�ីម
� កនោះ�ះ�
វាាមិិនមែ�នជាាកំំហុុសដ៏៏ធំំបំំផុុតទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�ជឿ�ឿថាា កាារដែ�លព្រះ�ះ
យកកំំណើ�ើតជាាស្ត្រី�ី� គឺឺជាារឿ�ឿងខុុស ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�លមិិនបាានរៀ�ៀបកាារ ហើ�ើយ
មិិនអាាចស្រ�ឡាាញ់់ភរិិយាារបស់់ទ្រ�ង់់បាាននោះ�ះ� មិិនមាានកំំហុុសជាាច្រើ�ើ�ន ដូូចជាាកាារយក
កំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននដែ�រទេ�ឬអីី? ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់នាាងអេ�វ៉ាា� ដើ�ើម្បីី�វាាស់់ស្ទទង់់សេ�ចក្តីី�ពិិតនៃ�កាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទៅ�ៅកាាន់់អ័័ដាាម មកវិិនិិច្ឆ័័�យព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លបាានក្លាា�យជាាសាាច់់
ឈាាមនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណដែ�រ។ តើ�ើកាារទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នតែ�មួួយ និិងដូូចគ្នាា�
ទេ�ឬអីី? ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកយកខ្នាា�តរង្វាា�ស់់របស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់យេ�ស៊ូ
់
វូ� ស្រ�បតាាមបុុរសភេ�ទ
ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានចាាញ់់បញ្ឆោ�ោ�តដោ�ោយសត្វវពស់់ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកមិិនអាាចវិិនិិច្ឆ័័�យសេ�ចក្តីី�ពិិត
នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ស្រ�បតាាមស្ត្រី�ីដែ� �លត្រូ�ូវបាានចាាញ់់បញ្ឆោ�ោ�ត
សត្វវពស់់ឡើ�ើយ។ កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺវាាមិិនយុុត្តិិ�ធម៌៌ឡើ�ើយ! កាារវាាស់់ស្ទទង់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ឲ្យយឃើ�ើញថាា អ្ននកខ្វះះ�នូូវវិិចាារណញ្ញាា�ណហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមចំំនួួនពីីរដង ភេ�ទនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់
ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភេ�ទបុុរសនិិងភេ�ទស្រី�ី ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានចាាញ់់បញ្ឆោ�ោ�តសត្វវពស់់ ហើ�ើយវាា
ស្រ�បតាាមបុុរស និិងស្ត្រី�ី� ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានចាាញ់់បញ្ឆោ�ោ�តសត្វវពស់់ នាំំ�ឲ្យយទ្រ�ង់់បាាន
ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមចំំនួួនពីីរដង។ សូូមកុំំ�គិិតថាា ភេ�ទជាាបុុរសរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មាាន
លក្ខខណៈៈដូូចជាាបុុរសភេ�ទរបស់់អ័័ដាាម ដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាញ់់បញ្ឆោ�ោ�តសត្វវពស់់នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ អ្ននកទាំំ�ងពីីរមាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះ ព្រោះ��ះ�អ្ននកទាំំ�ងពីីរមាានបុុរសភេ�ទ
ចេ�ញពីីនិិស្ស័័�យពីីរខុុសគ្នាា�។ ច្បាាស់់ណាាស់់ បុុរសភេ�ទរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនអាាចបញ្ជាា�ក់់
បាានថាា ទ្រ�ង់់ជាាក្បាាលរបស់់ស្ត្រី�ី�ទាំំ�ងអស់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នជាាក្បាាលរបស់់បុុរស
ទាំំ�ងអស់់? តើ�ើទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាស្ដេ�េចរបស់់សាាសន៍៍យូូដាាគ្រ�ប់់រូូប (រួួមទាំំ�ងបុុរសនិិងស្ត្រី�ី�)
ទេ�ឬអីី? ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាាក្បាាលរបស់់ស្ត្រី�ី�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ជាា
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ក្បាាលរបស់់បុុរសផងដែ�រ។ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�គ្រ�ប់់សត្តតនិិករ និិងជាាក្បាាលនៃ�គ្រ�ប់់
សត្តតនិិករ។ តើ�ើអ្ននកអាាចកំំណត់់ភាាពជាាបុុរសរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ឲ្យយក្លាា�យជាានិិមិត្តតស
ិ
ញ្ញាា�នៃ�
ក្បាាលរបស់់ស្ត្រី�ី� បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើកាារនេះ�ះមិិនប្រ�មាាថព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី?
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាបុុរសម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានពុុករលួួយឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�ជាាបុុរស ដូូចអ័័ដាាមដែ�លត្រូ�ូវ
បាានពុុករលួួយដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាសាាច់់ឈាាម ដែ�លត្រូ�ូវបាានគ្រ�ង
ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដ៏៏បរិិសុុទ្ធធបំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់ជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លមាានភាាពជាាបុុរសរបស់់អ័័ដាាមបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?

នៅ�ៅក្នុុ�ង

ករណីីនេះ�ះ តើ�ើគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនក្លាា�យជាាខុុសទេ�ឬអីី? តើ�ើ
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានដាាក់់បញ្ចូូល
� ភាាពជាាបុុរសរបស់់អ័ដាា
័ ម ដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាញ់់បញ្ឆោ�ោ�តសត្វវ
ពស់់ មកក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
មិិនមែ�នជាាឧទាាហរណ៍៍មួួយទៀ�ៀតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស ដែ�លមាានភេ�ទខុុសគ្នាា�ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាាននិិស្ស័័�យដូូចទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននក
នៅ�ៅតែ�ហ៊ាា�ននិិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិនអាាចក្លាា�យជាាស្ត្រី�ី�
ដោ�ោយសាារតែ�ស្ត្រី�ី� គឺឺជាាមនុុស្សសដំំបូូងគេ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាញ់់បញ្ឆោ�ោ�តសត្វវពស់់ឬ? តើ�ើអ្ននក
នៅ�ៅតែ�ហ៊ាា�ននិិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមជាាស្ត្រី�ី� ដោ�ោយសាារតែ�
ស្ត្រី�ី�មាានភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកបំំផុុត និិងជាាប្រ�ភពនៃ�សេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសជាាតិិឬ?
តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ហ៊ាា�នទទូូចក្នុុង
� កាារនិិយាាយថាា «ស្ត្រី�ី�នឹង
ឹ ត្រូ�ូវស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់បុ
់ រុ សជាានិិច្ចច ហើ�ើយ
គេ�មិិនអាាចស្ដែ�ែងចេ�ញ ឬតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់» បាានទេ�ឬ? កាាលពីី
អតីីតកាាល អ្ននកមិិនបាានយល់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែឥឡូូវនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកអាាចបន្តតប្រ�មាាថកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាពិិសេ�សសាាច់់ឈាាម ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទៀ�ៀតឬ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅមិិនទាាន់់ច្បាាស់់អំំពីីកាារនេះ�ះ យកល្អអអ្ននកគួួរតែ�ប្រ�យ័័ត្ននអណ្ដាា�ត
របស់់អ្ននកទៅ�ៅ ក្រែ�ែងលោ�ោភាាពល្ងីី�ល្ងើ�ើ� និិងភាាពអវិិជ្ជាា�របស់់អ្ននកត្រូ�ូវបង្ហាា�ញចេ�ញមក ហើ�ើយ
ភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោករបស់់អ្ននកត្រូ�ូវលាាតត្រ�ដាាង។ សូូមកុំំ�គិិតថាា អ្ននកយល់់គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�
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កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើក បំំពេ�ញនូូវសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��សូូមប្រា�ាប់់អ្ននកថាា រាាល់់អ្វីី�ៗដែ�លអ្ននកបាានមើ�ើលឃើ�ើញ និិងបាានឆ្លលងកាាត់់
នៅ�ៅមិិនទាាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ឲ្យយអ្ននកយល់់បាានឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�មួួយភាាគមួួយពាាន់់នៃ�ផែ�នកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏មិិនបាានផង។ ដូូច្នេះ�ះ� ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នដូូចជាាក្រ�អឺឺតក្រ�ទម
ម្ល៉េះ�ះ��? ទេ�ពកោ�ោសល្យយដ៏៏ស្ដួួចស្ដើ�ើ
�
ង
� និិងចំំណេះ�ះដឹង
ឹ បន្តិិ�ចបន្ដួួ�ចដែ�លអ្ននកមាាននោះ�ះ� មិិនល្មមម
នឹឹងឲ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប្រើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�ក្នុុ�ងពេ�លមួួយវិិនាាទីី
ក៏៏មិិនបាានផង! តើ�ើអ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាទៅ�ៅ? អ្វីី�ដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញ និិង
គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លអ្ននកបាានស្ដាា�ប់់ឮនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក និិងអ្វីី�ដែ�លអ្ននកបាានស្រ�មើ�ើ
ស្រ�មៃ�មាានកម្រិ�ិតតិិចជាាងកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងពេ�លមួួយភ្លែ�ែតទៅ�ៅទៀ�ៀត! អ្ននកពូូកែ�តែ�
ខាាងរកមើ�ើល និិងពូូកែ�ខាាងចាាប់់កំហុ
ំ ស
ុ របស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកអាាចក្រ�អឺឺតក្រ�ទមតាាមតែ�
អ្ននកចង់់ធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅចុះះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកគ្មាា�នតម្លៃ�ៃអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីជាាសត្វវមួួយក្បាាលដែ�លមិិនស្មើ�ើ�នឹឹងសត្វវ
ស្រ�មោ�ោចមួួយផង! អ្វីី�ៗដែ�លអ្ននកមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងពោះ�ះ�របស់់អ្ននក គឺឺអន់់ជាាងអ្វីី�ដែ�លមាាននៅ�ៅ
ក្នុុ�ងពោះ�ះ�របស់់សត្វវស្រ�មោ�ោចទៅ�ៅទៀ�ៀត! កុំំ�ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកបាានទទួួលបទពិិសោ�ោធនិិង
អតីីតភាាពខ្លះះ� ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកគិិតថាា អ្ននកមាានសិិទ្ធិិ�ឆ្កាា�ដៃ�ឆ្កាា�ជើ�ើង ហើ�ើយនិិយាាយទាំំ�ងក្អេ�េងក្អាា�ង
នោះ�ះ�។ តើ�ើបទពិិសោ�ោធ និិងអតីីតភាាពរបស់់អ្ននក មិិនមែ�នជាាលទ្ធធផលកើ�ើតចេ�ញពីីព្រះ�ះ
បន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែងទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាា អ្ននកទទួួលបាានកាារទាំំ�ងនេះ�ះ ដោ�ោយចេ�ញពីី
កម្លាំំ��ង និិងសេ�ចក្តីី�ព្យាាយាាមរបស់់អ្ននកមែ�នទេ�? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញថាា ខ្ញុំំ��បាាន
ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយជាាលទ្ធធផលតាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកក៏៏កើ�ើតមាាននូូវ
គោ�ោលគំំនិិតដ៏៏ច្រើ�ើ�នហួួសប្រ�មាាណ ហើ�ើយមាានសញ្ញាា�ណមិិនចេះ�ះចប់់ឡើ�ើយ។ បើ�ើមិិន
មែ�នសម្រា�ាប់់កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� បើ�ើទោះ�ះ�ជាាអ្ននកមាានទេ�ពកោ�ោសល្យយដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកនឹង
ឹ គ្មាា�នគោ�ោលគំនិ
ំ តដ៏
ិ ច្រើ៏ �ើ�នបែ�បនេះ�ះដែ�រ។ តើ�ើសញ្ញាា�ណ
របស់់អ្ននកមិនមែ�នកើ�ើតចេ�
ិ
ញមកពីីទេ�ពកោ�ោសល្យយទាំំ�ងនេះ�ះទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ�
មិិនបាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមជាាលើ�ើកដំំបូូងទេ� តើ�ើអ្ននកនឹឹងដឹឹងអំំពីីកាារយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសដែ�រឬទេ�? តើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីមួួយបាាន
ផ្ដដល់់ឲ្យយអ្ននកមាានចំំណេះ�ះដឹឹងថាា អ្ននកព្យាាយាាមវិិនិិច្ឆ័័�យកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទីីពីរី របស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយឥតអៀ�ៀនខ្មាា�សទេ�ឬអីី? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកព្រ�មដាាក់់ខ្លួួនរៀ�
� ៀនសូូត្រ�
ពីីកាារនេះ�ះ តែ�មិិនព្រ�មធ្វើ�ខ្លួួ
ើ� ន
� ជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ម្នាា�ក់
់
ដូ
់ ច្នេះ�
ូ ះ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
អ្ននកបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតនេះ�ះ ហើ�ើយចូូលមកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
តើ�ើទ្រ�ង់់នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? អ្ននកអាាចស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីប្រ�វត្តិិ�
សាាស្ត្រ�រគ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននកបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកព្យាាយាាមស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីី «ប្រ�វត្តិិ�គ្រួ�ួសាារ»
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារសិិក្សាា
បែ�បនេះ�ះដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកមិិនខ្វាា�ក់ភ្នែ់ �ែកទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនយកកាារមាាក់់ងាាយមកដាាក់់ខ្លួួន
�
អ្ននកទេ�ឬអីី?
ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញ
បន្ថែ�ែម ដោ�ោយកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹង
ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ជាារៀ�ៀងរហូូតនូូវសញ្ញាា�ណថាា មាានតែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបជាា
ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាតែ�មួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពោ�ោលគឺឺ មនុុស្សសគិិតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាាន
ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាតែ�មួួយគត់់ និិងគិិតទៀ�ៀតថាា មនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមកតាាមក្រោ��ោយ
ដោ�ោយមាាននាាមផ្សេ�េងនឹឹងមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាតែ�មួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏រឹឹតតែ�
មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមាានសញ្ញាា�ណថាា អស់់អ្ននកណាា
ដើ�ើរតួួជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប ឬដែ�លមាានឫទ្ធាា�នុុភាាពជំំនួួសឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងប្រោ��ោស
លោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាតែ�មួួយគត់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាាន
អ្ននកខ្លះះ�ដែ�លជឿ�ឿថាា លុះះ�ត្រា�ាតែ�ព្រះ�ះដែ�លយាាងមកនោះ�ះ�ជាាបុុរស ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាចត្រូ�ូវ
បាានចាាត់់ទុុកជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាតែ�មួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាអ្ននកតំំណាាងរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសខ្លះះ�ទៀ�ៀតថែ�មទាំំ�ងនិិយាាយថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ារបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ជាាបុុត្រា�ាតែ�មួួយគត់់របស់់ទ្រ�ង់់ទៀ�ៀតផង។ តើ�ើសញ្ញាា�ណបែ�បនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាកាារបំំផ្លើ�ើ�សពេ�កទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច
នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលនឹឹងត្រូ�ូវគ្រ�បបាំំ�ងក្រោ��ោម
ស្រ�មោ�ោលអន្ធធកាារចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនខាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើវាាបែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�មនុុស្សស
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កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើក បំំពេ�ញនូូវសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

ប្រុ�ុសនឹឹងគិិតថាា ខ្លួួ�នមាានឋាានៈៈខ្ពពស់់ជាាងស្ត្រី�ី� ហើ�ើយស្ត្រី�ី�នឹឹងមិិនអាាចងើ�ើបក្បាាលឡើ�ើង
បាានឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� វាានឹឹងគ្មាា�នស្ត្រី�ី�ណាាម្នាា�ក់់អាាចទទួួលបាានកាារសង្រ្គោះ��ះ��នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
មនុុស្សសតែ�ងតែ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាបុុរស ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គេ�ជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់
តែ�ងតែ�ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មស្ត្រី�ី� ហើ�ើយមិិនប្រ�ទាានសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ដល់់នាាងឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
បែ�បនេះ�ះមែ�ន តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាកាារពិិតទេ�ឬអីីថាា គ្រ�ប់់ស្ត្រី�ី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត
មក ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងដែ�លត្រូ�ូវបាានពុុកខូូចផងនោះ�ះ� នឹឹងមិិនមាានឱកាាសទទួួល
បាាននូូវកាារសង្រ្គោះ��ះ��? បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�តស្ត្រី�ី�មក ពោ�ោលគឺឺ
បាានបង្កើ�ើ�តនាាងអេ�វ៉ាា�មក មិិនទៅ�ៅជាាឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ទេ�ឬអីី? ហើ�ើយតើ�ើស្ត្រី�ី�នឹឹងមិិនត្រូ�ូវ
វិិនាាសអស់់កល្បបជាានិិច្ចចទេ�ឬអីី? ព្រោះ��ះ�តែ�ហេ�តុុផលនេះ�ះ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺត្រូ�វូ ធ្វើ�ឡើើ� �ើងដើ�ើម្បីី�សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ គឺឺមិនមែ�នសម្រា�ាប់
ិ
តែ�
់
ស្ត្រី�ី�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់គិិតថាា បើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�យកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសជាាស្ត្រី�ី� ហើ�ើយកាារនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារសង្រ្គោះ��ះ��ស្ត្រី�ី�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� នោះ�ះ�បុុគ្គគលនោះ�ះ�នឹឹងប្រា�ាកដជាាមនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�មិិនខាាន!
កិិ ច្ចច កាារសព្វវថ្ងៃ�ៃបាានរុុ ញ ច្រា�ានកិិ ច្ចច កាារនាាយុុ គសម័័ យ នៃ�ព្រះ�ះគុុ ណ ឲ្យយឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុ ខ
មាានន័័យថាា កិិច្ចចកាារដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��
ទាំំ�ងមូូល ក៏៏បាានបន្តតទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណបាានបញ្ចចប់់
ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវឌ្ឍឍនភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏នៅ�ៅតែ�មាានដែ�រ។ ហេ�តុុអ្វីី�
បាានជាាខ្ញុំំ��និិយាាយម្ដដងទៀ�ៀតថាា ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ សង់់ឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើយុុគ
សម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ? នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនាា
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាាកាារបន្តតនូូវកិិច្ចចកាារដែ�លបាានធ្វើ�ើ�រួួចហើ�ើយ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះ
គុុណ និិងជាាវឌ្ឍឍនភាាពលើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លបាានធ្វើ�ើ�រួួច នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។
ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនេះ�ះ មាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមកយ៉ាា�ងស្អិិ�តរមួួត គឺឺ
ដូូចជាាតំំណមួួយៗនៅ�ៅក្នុុ�ងច្រ�វាាក់់ដែ�លប្រ�ទាាក់់គ្នាា�យ៉ាា�ងណែ�នដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាាន
ជាាខ្ញុំំ��និិយាាយថាា ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះសង់់ឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
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បាានធ្វើ�ើ�ដែ�រ? ឧបមាាថាា ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានសាាងលើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បាានធ្វើ�ើ� នោះ�ះ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងមួួយទៀ�ៀតនឹឹងត្រូ�ូវកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ហើ�ើយ
កិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�នៃ�ដំំណាាក់់កាាលមុុននឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងម្ដដងទៀ�ៀតមិិនខាាន។ កាារនេះ�ះ
នឹឹងទៅ�ៅជាាគ្មាា�នន័័យ។ ដូូច្នេះ�ះ� មិិនមែ�នថាា កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែយុុគសម័័យនោះ�ះ�បាានបន្តតទៅ�ៅមុុខ ហើ�ើយកម្រិ�ិតនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ� ក៏៏ត្រូ�ូវលើ�ើកឡើ�ើង
កាាន់់តែ�ខ្ពស់
ព ់ ជាាងពេ�លមុុនទៅ�ៅទៀ�ៀត។ អាាចនិិយាាយបាានថាា ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបាានសង់់ឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ននាាយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងលើ�ើថ្មមដាានៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានសាាងឡើ�ើង ពីីមួួយ
ដំំណាាក់់កាាលទៅ�ៅមួួយដំំណាាក់់កាាល ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ថ្មីី�
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មាានតែ�បន្សំំ�គ្នាា�នៃ�ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចត្រូ�ូវ
បាានចាាត់់ទុុកជាាផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��បាាន។ កិិច្ចចកាារនៃ�ដំំណាាក់់
កាាលនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងលើ�ើគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ននៃ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។
ប្រ�សិិនបើ�ើដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះមិិនទាាក់់ទងគ្នាា�ទេ� ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាកាារ
ជាាប់់ឆ្កាា�ង មិិនកើ�ើតឡើ�ើងម្ដដងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះទៅ�ៅ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��មិិន
ទទួួលយកបាាបរបស់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាយាាងមកជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាាត់់ទោ�ោសមនុុស្សស
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅវិិញ? ប្រ�សិិនបើ�ើកិច្ចច
ិ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងវាាយផ្ចាា�លមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនបាាន
ធ្វើ�ើ�តាាមកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ដោ�ោយរួួមជាាមួួយកាារយាាងមករបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន មិិនមែ�ន
ចាាប់់កំំណើ�ើតដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងគ្មាា�នគុុណសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងវាាយផ្ចាា�លមនុុស្សសឡើ�ើយ។ ប្រា�ាកដណាាស់់ ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��គឺជា
ឺ ាអង្គគតែ�មួួយ
ជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ទើ�ើបខ្ញុំំ��ចុះះ�មកដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដើ�ើម្បីី�វាាយផ្ចាា�ល និិងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស។
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះត្រូ�ូវបាានសាាងឡើ�ើងទាំំ�ងស្រុ�ុងពីីលើ�ើកិិច្ចចកាារនៅ�ៅដំំណាាក់់
កាាលមុុន។ នេះ�ះគឺឺជាាហេ�តុុផលដែ�លបញ្ជាា�ក់់ថាា មាានតែ�កិិច្ចចកាារប្រ�ភេ�ទនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លអាាចនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅរកសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ�� មួួយជំំហាានម្ដដងៗបាាន។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ហើ�ើយនិិងខ្ញុំំ�� ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ។ ទោះ�ះ�បីីយើ�ើងដាាច់់ឡែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់
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ឈាាមរបស់់យើ�ើងក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់យើ�ើងតែ�មួួយដដែ�ល។ ទោះ�ះ�បីីខ្លឹឹ�មសាារនៃ�
អ្វីី�ដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លយើ�ើងរ៉ាា�ប់់រង មិិនដូូចគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងមាាន
សាារជាាតិិដូូចគ្នាា�។ សាាច់់ឈាាមរបស់់យើ�ើងមាានទម្រ�ង់់ខុុសគ្នាា� នេះ�ះដោ�ោយសាារតែ�កាារ
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យកាាល និិងលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវខុុសគ្នាា�នៃ�កិិច្ចចកាារយើ�ើងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់យើ�ើងក៏៏មិនដូ
ិ ចគ្នាា�
ូ
ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ�កិិច្ចចកាារដែ�លយើ�ើងនាំំ�មក ហើ�ើយនិិស្ស័័�យដែ�ល
យើ�ើងបើ�ើកសម្ដែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសក៏៏ខុុសគ្នាា�ដែ�រ។ នោះ�ះ�ជាាហេ�តុុផលដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ និិងយល់់នៅ�ៅសម័័យនេះ�ះ មាានលក្ខខណៈៈខុុសពីីអតីីតកាាល គឺឺ
ដោ�ោយសាារតែ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនេះ�ះហើ�ើយ។ ដ្បិិ�តពួួកទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈ
ខុុសគ្នាា�ទាំំ�ងភេ�ទ និិងទម្រ�ង់់នៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់ ហើ�ើយពួួកទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនកើ�ើត
ចេ�ញពីីគ្រួ�ួសាារដូូចគ្នាា�ដែ�រ ចំំណែ�កឯអំំឡុុងពេ�លវិិញ ក៏៏ខុុសគ្នាា�ទៀ�ៀតនោះ�ះ� តែ�យ៉ាា�ងណាា
ក៏៏ពួួកទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់មិិនមាាន
ឈាាមជ័័រតែ�មួួយឬជាាសាាច់់ញាាតិិបងប្អូូ�នដូូចគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មិិនអាាចបដិិសេ�ធថាា ពួួកទ្រ�ង់់
មិិនមែ�នជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យ
កាាលពេ�លពីីរផ្សេ�េងគ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ កាារដែ�លពួួកទ្រ�ង់ជា
់ ាសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លមិិនអាាចប្រ�កែ�កបាាន។ យ៉់ាា��ងណាាក្ដីី�
ពួួកទ្រ�ង់់មិិនមាានពង្សាាវតាារដូូចគ្នាា� និិងមិិនមាានភាាសាាមនុុស្សសតែ�មួួយដូូចគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ
(ម្នាា�ក់់ជាាបុុរសដែ�លនិិយាាយភាាសាាសាាសន៍៍យូូដាា ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតជាាស្ត្រី�ី�ដែ�លនិិយាាយ
តែ�ភាាសាាចិិនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��)។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុផលទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបពួួកទ្រ�ង់់បាាន
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សខុុសគ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏សមគួួរដែ�លអង្គគនីីមួួយៗត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� និិង
នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យកាាលខុុសគ្នាា�ផងដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាកាារពិិត ពួួកទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
តែ�មួួយ ព្រ�មទាំំ�ងមាានសាារជាាតិិដូូចគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ភាាពដូូចគ្នាា�ទាំំ�ងស្រុ�ុងរវាាងសំំបកក្រៅ��ៅ
នៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ពួកទ្រ�ង់
ួ
់ គឺឺពុំំ�មាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកទ្រ�ង់ដូ
់ ចគ្នាា�
ូ
គឺឺជាា
ភាាពជាាមនុុស្សសដូូចគ្នាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបើ�ើនិិយាាយដល់់រូប
ូ រាាងខាាងក្រៅ��ៅនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ពួកទ្រ�ង់
ួ
់
និិងកាាលៈៈទេ�សៈៈ នៃ�កាារចាាប់់កំំណើ�ើតរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់វិិញ គឺឺមិិនដូូចគ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
577

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចំំណុចទាំំ�
ុ
ងនេះ�ះ គ្មាា�នឥទ្ធិិ�ពលអ្វីី�ទៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ពួកទ្រ�ង់
ួ
់ ឬទៅ�ៅលើ�ើចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ដែ�ល
មនុុស្សសមាានអំំពីពួ
ី កទ្រ�ង់
ួ
ឡើ់ �យ
ើ ដ្បិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវិិភាាគចុុងក្រោ��ោយ ពួួកទ្រ�ង់ជា
់ ាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ដូូចគ្នាា� ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបំំបែ�កពួកទ្រ�ង់
ួ
ចេ�
់ ញពីីគ្នាា�បាានឡើ�យ
ើ ។ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួក
ទ្រ�ង់់មិិនមាានឈាាមជ័័រដូូចគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អត្ថិិ�ភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់ គ្រ�ប់់គ្រ�ងព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់ ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លបែ�ងចែ�កកិិច្ចចកាារផ្សេ�េងៗទៅ�ៅកាាន់់ពួួកទ្រ�ង់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យកាាលខុុសគ្នាា� និិងសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់ក៏៏មាានទៅ�ៅតាាមពង្សាាវតាារនៃ�
ឈាាមជ័័រខុុសគ្នាា�ដែ�រ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� មិិនមែ�នជាាបិិតាានៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ក៏៏មិិនមែ�នជាាបុុត្រា�ារបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នោះ�ះ�ដែ�រ៖ ពួួកទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ និិងដូូចគ្នាា�។
ដូូចគ្នាា�ដែ�រ ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសសព្វវថ្ងៃ�ៃ និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មិិនមាានឈាាមជ័័រ
ដូូចគ្នាា�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកទ្រ�ង់់គឺឺតែ�មួួយ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់
តែ�មួួយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏
សប្បុុ�រស ក៏៏ដូច
ូ ជាាធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារកាាត់់ទោ�ោសដ៏៏សុចរិ
ុ តចំ
ិ ពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សស
និិងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារដាាក់់បណ្ដាា�សាាមនុុស្សស។ ហើ�ើយនៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
បំំផ្លាា�ញពិិភពលោ�ោក និិងកិិច្ចចកាារដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសទុុច្ចចរិត
ិ ផងដែ�រ។ តើ�ើទ្រ�ង់់មិនធ្វើ
ិ �ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះដោ�ោយអង្គគឯងទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានសព្វាា�នុុភាាពទេ�ឬអីី?
ទ្រ�ង់់អាាចប្រ�កាាសឲ្យយមនុុស្សសប្រើ�ើ�ច្បាាប់់ និិងចេ�ញជាាសេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់់ទៅ�ៅកាាន់់គេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់
ក៏៏អាាចដឹឹកនាំំ�អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជំំនាាន់់មុុន ឲ្យយរស់់នៅ�ៅជីីវិិតរបស់់គេ�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី និិងដឹឹកនាំំ�
ពួួកគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសាាងសង់់ព្រះ�ះវិិហាារ និិងទីីអាាសនាា ព្រ�មទាំំ�ងដាាក់់ពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
ទាំំ�ងអស់់ ឲ្យយនៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់ផ
់ ងដែ�រ។ ដោ�ោយសាារតែ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាច
របស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគបាានរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីជាាមួួយប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល អស់់រយៈៈពេ�ល
ពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ��។ ពួួកអ៊ីីស្រា�ាអែ�លមិ
�
នហ៊ាា�នបះះបោ
ិ
�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ គ្រ�ប់់គ្នាា�បាានគោ�ោរព
កោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងកាាន់់តាាមបទបញ្ញញត្តិិ�របស់់ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយគុុណធម៌៌នៃ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងសព្វាា�នុុភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់។
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បន្ទាា�ប់់មក ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោស
លោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិដែ�លធ្លាា�ក់់ចុះះ�ទាំំ�ងអស់់ (មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ� ប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�)។ ទ្រ�ង់់បាានបង្ហាា�ញសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏សប្បុុ�រស
ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សស។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លមនុុស្សសបាានឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
បាានពេ�ញដោ�ោយ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏សប្បុុ�រស និិងតែ�ងតែ�ស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សសជាានិិច្ចច
ព្រោះ��ះ�ថាាទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិឲ្យយរួួចពីបាាប
ី
។ ទ្រ�ង់់អាាចអត់់ទោ�ោស
មនុុស្សសឲ្យយរួួចពីីបាាបរបស់់គេ�បាាន លុះះ�ត្រា�ាតែ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ បាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�
មនុុស្សសជាាតិិពីីអំំពើ�ើបាាបទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្ហាា�ញអង្គគ
ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅមុុខមនុុស្សសជាាមួួយសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏សប្បុុ�រស
មាានន័័យថាា ទ្រ�ង់់បាានក្លាា�យជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបសម្រា�ាប់់មនុុស្សស និិងត្រូ�ូវបាានជាាប់់ឆ្កាា�ង
ដោ�ោយព្រោះ��ះ�អំំពើ�ើបាាបរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�ទទួួលបាានកាារអត់់ទោ�ោសជាារៀ�ៀង
រហូូត។ ទ្រ�ង់់ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា សេ�ចក្តីី�អាាណិិតអាាសូូរ ព្រះ�ះទ័័យអត់់ធ្មមត់់
និិងព្រះ�ះទ័័យស្រ�ឡាាញ់់។ ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាា ដែ�លបាានដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ក៏៏គួួរតែ�មាានចិិត្តតអត់់ធ្មមត់់ និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់ផងដែ�រ។ ពួួកគេ�មាានចិិត្តតអំំណត់់ ហើ�ើយមិិនដែ�លប្រ�យុុទ្ធធតបតវិិញឡើ�ើយ
ទោះ�ះ�បីីពេ�លត្រូ�ូវគេ�វាាយដំំ ជេ�រប្រ�មាាថ ឬគប់់ដុំំ�ថ្មមក៏៏ដោ�ោយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�
ដំំ ណាាក់់ កាាលចុុ ង ក្រោ��ោយ វាាលែ�ងមាានរឿ�ឿងបែ�បនេះ�ះទៀ�ៀតហើ�ើយ។ កិិ ច្ចច កាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� មិិនដូូចគ្នាា�ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ទេ� ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកទ្រ�ង់់មាាន
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយក៏៏ដោ�ោយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� មិិនបាាននាំំ�ឲ្យយយុុគសម័័យត្រូ�ូវ
បញ្ចចប់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់បាានដឹឹកនាំំ�យុុគសម័័យ នាំំ�ផ្លូូ�វជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសលោ�ោកនៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី ចំំណែ�កឯកិិច្ចចកាារសព្វវថ្ងៃ�ៃវិិញ គឺឺជាាកាារយកឈ្នះះ�មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ជាាជាាតិិនៃ�
សាាសន៍៍ដទៃ� ដែ�លត្រូ�ូវបាានពុុករលួួយយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅ ហើ�ើយមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ដឹឹកនាំំ�ពួួកអ្ននករើើ�ស
តាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដឹឹកនាំំ�ចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូល
និិងមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ផងដែ�រ។ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាមើ�ើលឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាារនេះ�ះកំំពុុងតែ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�តែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមពិិតទៅ�ៅ វាាបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មរីីកសាាយ
ទៅ�ៅក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�សចិិនរួួចស្រេ��ចទៅ�ៅហើ�ើយ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សសនៅ�ៅក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�សចិិន
ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វពិិតជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត? នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ធ្វើ�ើ�កាាររួួចហើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លថ្លែ�ែងចេ�ញនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ត្រូ�ូវបាានតម្រ�ង់់
ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសនៅ�ៅទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក។ ជាាមួួយកាារនេះ�ះ កិិច្ចចកាារពាាក់់កណ្ដាា�ល
បាានកំំពុុងតែ�ដំំណើ�ើរកាារហើ�ើយ។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីកំំណើ�ើតពិិភពលោ�ោក រហូូតមកដល់់ពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនេះ�ះ ដំំណើ�ើរកាារហើ�ើយ ហើ�ើយ
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារផ្សេ�េងៗនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យខុុសៗគ្នាា� និិង
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជាាតិិខុុសៗគ្នាា�ផងដែ�រ។ មនុុស្សសនៅ�ៅតាាមយុុគសម័័យនីីមួួយៗ
មើ�ើលឃើ�ើញពីីនិិស្ស័័�យខុុសគ្នាា�របស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងដោ�ោយឯកឯង តាាម
រយៈៈកិិច្ចចកាារខុុសគ្នាា�ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�។ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�
មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏សប្បុុ�រស។ ទ្រ�ង់់ជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបសម្រា�ាប់់
មនុុស្សស និិងជាាអ្ននកគង្វាា�លរបស់់មនុុស្សស។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ កាារវាាយផ្ចាា�ល
និិងជាាបណ្ដាា�សាារបស់់មនុុស្សសផងដែ�រ។ ទ្រ�ង់់អាាចនាំំ�មនុុស្សសឲ្យយរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីអស់់
រយៈៈពេ�លពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏អា
៏ ាចប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិដែ�លពុុករលួួយចេ�ញពីី
បាាបបាានផងដែ�រ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ក៏៏អាាចយកឈ្នះះ�មនុុស្សសជាាតិិដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយបង្រ្កា�ា�បពួួកគេ�ឲ្យយស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់នឹង
ឹ ចុះះ�ចូូលចំពោះ�
ំ ះ�ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងមិិនខាាន។ ចុុងបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ ដុុតចោ�ោលរាាល់់
អ្វីី�ៗដែ�លមិិនបរិិសុុទ្ធធ និិងមិិនសុុចរិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសទូូទាំំ�ងសកលលោ�ោក ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញ
ពួួកគេ�ថាា ទ្រ�ង់់មិនគ្រា�ាន់
ិ
តែ�
់ ជាាព្រះ�ះដ៏៏ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុណា
ុ ា និិងគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់
មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះនៃ�ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី និិងមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែលើ�ើសពីីនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាព្រះ�ះដែ�លជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សសផងដែ�រ។ ចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ ទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�ដុុត ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងដាាក់់ទោ�ោស
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍វិិញ ទ្រ�ង់់ជាាទុុក្ខខលំំបាាក ជាាកាារ
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បន្សុុ�ទ្ធធ និិងជាាសេ�ចក្តីី�ល្បបងល ក៏៏ដូូចជាាកាារកម្សាាន្តតចិិត្តត កាារជួួយទ្រ�ទ្រ�ង់់ កាារផ្គគត់់ផ្គគង់់នៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងកាារកាាត់់តម្រឹ�ឹមផងដែ�រ។ ហើ�ើយចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវ
បាានផាាត់់ចោ�ោល ទ្រ�ង់់ជាាកាារដាាក់់ទោ�ោស និិងកាារសងសឹឹក។ សូូមប្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��មើ�ើល៍៍ តើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះដ៏៏ពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ទេ�ឬអីី? ទ្រ�ង់់មាានសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�
គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ មិិនមែ�នត្រឹ�ឹមតែ�កិិច្ចចកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ដូូចដែ�លអ្ននកស្រ�មៃ�នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ អ្ននកគិិតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អន់់ដល់់ម្ល៉ឹឹ�ង! តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�បាានត្រឹ�ឹមកាារ
ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល តាាមរយៈៈកាារជាាប់់ឆ្កាា�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណឹឹ�ងមែ�នទេ�?
ហើ�ើយក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត អ្ននកនឹឹងដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដើ�ើម្បីី�បរិិភោ�ោគផលផ្លែ�ែ
ពីីដើ�ើមឈើ�ើនៃ�ជីីវិិត និិងផឹឹកទឹឹកពីីទន្លេ�េនៃ�ជីីវិិតមែ�នទេ�? ... តើ�ើវាាអាាចងាាយស្រួ�ួលម្ល៉ឹឹ�ងទេ�?
សូូមប្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��មើ�ើល៍៍ តើ�ើអ្ននកបាានសម្រេ�េចអ្វីី�ខ្លះះ�ហើ�ើយ? តើ�ើអ្ននកមាានជីីវិត
ិ របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�រ
ឬទេ�? ពិិតណាាស់់ អ្ននកត្រូ�ូវបាានទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទេ�។ តើ�ើអ្ននកបាានសម្រេ�េចភាារកិិច្ចចអ្វីី�ខ្លះះ�ហើ�ើយក្នុុ�ងនាាមជាា
មនុុស្សសលោ�ោក? អ្ននកគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះតែ�សំំបកក្រៅ��ៅប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនយល់់អំពី
ំ ផ្លូូ
ី វ�
របស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកស្ដែ�ែងឲ្យយគេ�ឃើ�ើញពីីទ្រ�ង់់មែ�នទេ�? ប្រ�សិិន
បើ�ើអ្ននកមិិនបាានទទួួលជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬមិិនបាានឃើ�ើញភាាពពេ�ញលេ�ញ នៃ�
និិស្ស័័�យសុុចរិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកមិិនអាាចអះះអាាងថាា ខ្លួួ�នជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
មាានជីីវិិតបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនសក្ដិិ�សមនឹឹងដើ�ើរឆ្លលងតាាមទ្វាា�រនៃ�នគរស្ថាា�នសួួគ៌៌
នោះ�ះ�ដែ�រ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ទ្រ�ង់់ក៏៏អាាចត្រ�លប់់ជាាសាាច់់
ឈាាមបាានដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ជាារូូបកាាយនៃ�សិិរីល្អ
ី មួ
អ យ
ួ ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ត្រូ�ូវ
បាានប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដែ�លជាាសាាសន៍៍យូូដាានាាសម័័យនោះ�ះ�ឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែក
របស់់គេ� ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ។ ជាាដំំបូូង ទ្រ�ង់់ជាា
រូូបកាាយខាាងសាាច់់ឈាាម ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់បាានជាាប់់ឆ្កាា�ង ទ្រ�ង់់បាានក្លាា�យជាា
រូូប កាាយនៃ�សិិរីីល្អអ។ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ដែ�លគង់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់ទិិសទីី ហើ�ើយអាាចធ្វើ�ើ�កាារ
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នៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងបាាន។ ទ្រ�ង់់អាាចជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� អាាចជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ឬក៏៏អាាចជាាព្រះ�ះ
មែ�ស្ស៊ីី��។ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់ក៏៏អាាចក្លាា�យជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�បាានផងដែ�រ។
ទ្រ�ង់់គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�សុុចរិិត ជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងជាាកាារវាាយផ្ចាា�ល។ ទ្រ�ង់់ជាាបណ្ដាា�សាា
និិងជាាព្រះ�ះពិិរោ�ោធ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា ហើ�ើយជាាសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏
សប្បុុ�រសផងដែ�រ។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� សុុទ្ធធតែ�អាាចតំំណាាងឲ្យយទ្រ�ង់់បាាន
ទាំំ�ងអស់់។ តើ�ើអ្ននកនិិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានឥរិិយាាបថបែ�បណាា? អ្ននកមិិនអាាច
ពន្យយល់់បាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចពន្យយល់់បាានផង អ្ននកមិិនគួួរសន្និិ�ដ្ឋាា�នអំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ចូូរកុំំ�សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះនៃ�សេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា
និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏សប្បុុ�រសជាារៀ�ៀងរងហូូត ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�
កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលមួួយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកអាាចប្រា�ាកដច្បាាស់់ទេ�
ថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដ៏៏ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់តែ�មួួយនោះ�ះ�?
ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះនៃ�សេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់នោះ�ះ� ចុះះ�
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់
នឹឹងបញ្ជូូ�នគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នបែ�បនេះ�ះ? យោ�ោងតាាមសញ្ញាា�ណ និិងគំំនិិតរបស់់
មនុុស្សស ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរតែ�មាានព្រះ�ះទ័័យមេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងព្រះ�ះទ័័យស្រ�ឡាាញ់់ដល់់ទីី
បញ្ចចប់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយសមាាជិិកចុុងក្រោ��ោយគ្រ�ប់់ៗរូូប របស់់មនុុស្សសជាាតិិ អាាចទទួួលបាានកាារ
សង្រ្គោះ��ះ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់បញ្ជូូ�នគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយ
ធំំៗ ដូូចជាា គ្រោះ��ះ�រញ្ជួួ�យដីី គ្រោះ��ះ�កាាចចង្រៃ�ៃ និិងគ្រោះ��ះ�ទុុរ្ភឹឹ�ក្សស មកបំំផ្លាា�ញមនុុស្សសជាាតិិ
ដ៏៏អាាក្រ�ក់់ ដែ�លចាាត់់ទុុកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាសត្រូ�ូវរបស់់គេ�ដូូច្នេះ�ះ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសរងគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយទាំំ�ងនេះ�ះ? ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាាន
ឥរិិយាាបថបែ�បណាានោះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ហ៊ាា�ននិិយាាយ
បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចពន្យយល់់បាានដែ�រ។ តើ�ើអ្ននកអាាចប្រា�ាកដច្បាាស់់
ទេ�ថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ? តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�ននិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាានរណាាឡើ�ើយ
ក្រៅ��ៅពីីជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនោះ�ះ�? ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកហ៊ាា�ននិិយាាយទេ�ថាា ទ្រ�ង់់
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តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?

គឹឹជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវជាាប់់ឆ្កាា�ងជាារៀ�ៀងរហូូត សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់
មនុុស្សសលោ�ោក?

តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?
បន្ទាា�ប់់ពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតអំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមបាានលេ�ចចេ�ញមក
មនុុស្សសក៏៏ជឿ�ឿថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌ មិិនមែ�នមាានតែ�ព្រះ�ះវរបិិតាាទេ� សូូម្បីី�តែ�ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា
ហើ�ើយនិិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក៏៏គង់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ដែ�រ។ នេះ�ះជាាសញ្ញាា�ណទូូទៅ�ៅមួួយដែ�ល
មនុុស្សសប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ថាា មាានព្រះ�ះមួួយអង្គគបែ�បនេះ�ះគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌៖ ជាាព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកអង្គគ
ដែ�លមាាន ព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធតែ�
មាានសញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះថាា៖ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះតែ�មួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានបីីអង្គគជាាជំំនឿ�ឿដែ�ល
អ្ននកទាំំ�ងអស់់ នោះ�ះ�ជឿ�ឿស៊៊ប់់ ក្នុុ� ងសញ្ញាា�ណទូូ ទៅ�ៅរបស់់ គេ� មាានដូូ ចជាា ព្រះ�ះវរបិិ តាា
ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ មាានតែ�បីីអង្គគនេះ�ះទេ� ទើ�ើបរួួបរួួមគ្នាា�មកជាាព្រះ�ះ
តែ�មួួយបាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នព្រះ�ះវរបិិតាាដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចពេ�ញជាាព្រះ�ះ
ដែ�រ។ ដូូចគ្នាា�ដែ�រ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មុុខជាាមិិនអាាចពេ�ញជាាព្រះ�ះទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នព្រះ�ះរាាជ
បុុត្រា�ា ឬព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណរបស់់គេ� ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះវរបិិតាាតែ�
អង្គគឯង ឬព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាតែ�អង្គគឯង មិិនអាាចរាាប់់ជាាព្រះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ទាាល់់តែ�ព្រះ�ះវរបិិតាា
ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរួួមគ្នាា� ទើ�ើបរាាប់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ ពេ�លនេះ�ះ
អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើសាាសនាាទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�ពួួកបរិិស័័ទនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
សុុទ្ធធតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ជំំនឿ�ឿនេះ�ះ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រ�ង់់ថាា ជំំនឿ�ឿនេះ�ះត្រូ�ូវ ឬមិិនត្រូ�ូវ គ្មាា�ននរណាាអាាច
ពន្យយល់់បាានឡើ�ើយ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ងតែ�មាានភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលយល់់ច្រ�ឡំំ ចំំពោះ�ះ�
រឿ�ឿងដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាស
ញ្ញាា�ណ ក៏៏អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងដែ�រថាា សេ�ចក្ដីី�នេះ�ះត្រូ�ូវ ឬខុុសឡើ�ើយ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�រងនូូវ
ឥទ្ធិិ�ពលពីីសញ្ញាា�ណសាាសនាាខ្លាំំ��ងពេ�ក។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួលសញ្ញាា�ណសាាសនាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទូូទៅ�ៅនេះ�ះជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅពេ�ក ហើ�ើយជាាតិិពុុលនេះ�ះបាានជ្រា�ាបចូូលក្នុុ�ងខ្លួួ�នឯងជ្រៅ��ៅពេ�ក។
ហេ�តុុនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏បាានចុះះ�ចូូលចំពោះ�
ំ ះ�ឥទ្ធិិ�ពលដ៏៏សាាហាាវ នៅ�ៅក្នុុ�ងបញ្ហាា�នេះ�ះដែ�រ ដ្បិិ�ត
ព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកអង្គគ គ្មាា�នវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅតែ�ម្ដដង។ ពោ�ោលគឺឺ ត្រៃ�ៃឯកភាាពនៃ�ព្រះ�ះវរបិិតាា
ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដ៏៏បរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ ធ គ្មាា�នវត្តតមាាន គង់់នៅ�ៅតែ�ម្ដដង។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាា
សញ្ញាា�ណទូូទៅ�ៅ ទាំំ�ងអស់់របស់់មនុុស្សស និិងជាាជំំនឿ�ឿក្លែ�ែងក្លាា�យរបស់់មនុុស្សសផង។
ជាាច្រើ�ើ�នសតវត្សសកន្លលងមកនេះ�ះ មនុុស្សសបាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯក ជំំនឿ�ឿនេះ�ះបាានរងនូូវ
ឥទ្ធិិ�ពលពីីសញ្ញាា�ណនៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សស ប្រ�ឌិិតឡើ�ើងដោ�ោយមនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏
មិិនធ្លាា�ប់់មាានមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញពីីមុុនមកដែ�រ។ ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��កន្លលងមកនេះ�ះ
មាានអ្ននកបកស្រា�ាយព្រះ�ះគម្ពីី�រជាាច្រើ�ើ�ន ធ្លាា�ប់បាានពន្យ
់
យល់់អំពី
ំ ី «អត្ថថន័យ
័ ពិិត» នៃ�ព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯក
ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារពន្យយល់់អំំពីី ព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកអង្គគថាាជាាព្រះ�ះបីីអង្គគខុុសគ្នាា�ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈដូូចៗគ្នាា�
មាានសភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងមិិនច្បាាស់់លាាស់់ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ក៏៏វង្វេ�េងដោ�ោយសាារ
«កាារកាាត់់ស្រា�ាយ» អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់។
់ គ្មាា�នមនុុស្សសអស្ចាា�រ្យយណាាម្នាា�ក់់អាាចផ្ដដល់់កាារពន្យយល់់
ក្បោះ��ះ�ក្បាាយមួួយបាានឡើ�ើយ។ កាារពន្យយល់់ភាាគច្រើ�ើ�នទទួួលយកបាាន ដោ�ោយព្រោះ��ះ�កាារ
លើ�ើកហេ�តុុផល និិងជាាសំំណេ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់មាានកាារយល់់ដឹង
ឹ ពេ�ញលេ�ញ
ច្បាាស់់លាាស់់ ពីីអត្ថថន័័យនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពន្យយល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មូូលហេ�តុុគឺឺមកពីីត្រៃ�ៃឯកដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយ ដែ�លមនុុស្សសជឿ�ឿក្នុុ�ងចិិត្តតនេះ�ះ គឺឺគ្មាា�នវត្តតមាានតែ�ម្ដដង។ ដ្បិិ�តពុំំ�មាាននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់
បាានឃើ�ើញព្រះ�ះភក្ត្រ�រពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ពុំំ�មាាននរណាាមាានភ័័ព្វវសំំណាាងបាានឡើ�ើង
ទៅ�ៅលេ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយថាា មាានវត្ថុុ�អ្វីី�ខ្លះះ�មាានវត្តតមាាននៅ�ៅកន្លែ�ែង
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយឲ្យយច្បាាស់់ថាា មាានមនុុស្សសប៉ុុ�ន្មាា�នម៉ឺឺ�ន ឬប៉ុុ�ន្មាា�នរយ
លាានជំំនាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ង «ដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» ឬដើ�ើម្បីី�សង្កេ�េតមើ�ើលថាា ទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានជាាយូូរមកហើ�ើយនោះ�ះ� ផ្គុំំ��ឡើ�ើងប៉ុុ�ន្មាា�នផ្នែ�ែកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�ល
ត្រូ�ូវយកមកពិិនិិត្យយ គឺឺដូូច្នេះ�ះ�៖ យុុគសម័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា និិងព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា ព្រ�មទាំំ�ង
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ កាារលេ�ចមករៀ�ៀងខ្លួួ�នរបស់់អង្គគព្រះ�ះនីីមួយ
ួ ៗ វិិធីជា
ី ាក់់ស្ដែ�ែងដែ�លទ្រ�ង់់
ទាំំ�ងបីីនៅ�ៅទីីទៃ�ពីីគ្នាា� និិងវិិធីីដែ�លទ្រ�ង់់ទាំំ�ងបីីរួួមគ្នាា�មកតែ�មួួយ។ គួួរឲ្យយស្ដាា�យ ក្នុុ�ងរយៈៈ
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តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?

ពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ ពុំំ�មាាននរណាាម្នាា�ក់់អាាចកំំណត់់នូវូ សេ�ចក្ដីី�ពិិត ទាាក់់ទងនឹឹងបញ្ហាា�
ទាំំ�ងនេះ�ះទេ�។ ពួួកគេ�បាានត្រឹ�ឹមតែ�ស្មាា�នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដ្បិិ�តពុំំ�មាាននរណាាម្នាា�ក់់ ធ្លាា�ប់់ឡើ�ើង
ទៅ�ៅលេ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌ រួួចត្រ�ឡប់់មកវិិញទាំំ�ងយក «របាាយកាារណ៍៍ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត» មកឲ្យយ
មនុុស្សសជាាតិិគ្រ�ប់់ៗគ្នាា� ដើ�ើម្បីី�រាាយកាារណ៍៍ពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតទាាក់់ទងនឹឹងបញ្ហាា�នេះ�ះ ប្រា�ាប់់ដល់់
ពួួកបរិស័
ិ ទ
័ ដែ�លឆេះ�ះឆួួល និិងជឿ�ឿស៊៊ប់់លើ�ើជំំនឿ�ឿព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកនេះ�ះ។ ពិិតណាាស់់ កាារបង្កើ�ើ�ត
ឲ្យយមាាននូូវសញ្ញាា�ណបែ�បនេះ�ះ បើ�ើដាាក់់កាារបន្ទោ�ោ�សមកលើ�ើមនុុស្សសក៏៏មិិនកើ�ើតដែ�រ ដ្បិិ�ត
ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដ៏៏ជាាព្រះ�ះវរបិិតាា ពុំំ�មាានព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ានៅ�ៅជាាមួួយ
ទ្រ�ង់់ ពេ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តមនុុស្សសលោ�ោក? កាាលដើ�ើមដំំបូូង ប្រ�សិិនបើ�ើគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងប្រើ�ើ�តែ�
ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� នោះ�ះ�គឺឺមុុខជាាល្អអជាាងនេះ�ះមិិនខាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�ូវបន្ទោ�ោ�សលើ�ើ
ពេ�លវេេលាាដ៏៏ ខ្លីី� ដែ�លកន្លលងផុុ ត របស់់ ព្រះ�ះយេ�ហូូ វ៉ាា� ដ៏៏ ជាាព្រះ�ះដែ�លទ្រ�ង់់ មិិ នបាានហៅ�ៅ
ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មកចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងគ្រា�ាបង្កើ�ើ�តសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះតែ�មួួយអង្គគឯង។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់ទាំំ�ងបីីអង្គគធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះព្រ�មគ្នាា�

តើ�ើទ្រ�ង់់ទាំំ�ងបីីព្រះ�ះអង្គគមិិនក្លាា�យជាាព្រះ�ះតែ�មួួយទេ�ឬអីី?

តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងរហូូតមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានតែ�ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយ
គ្មាា�នព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ពីីយុគសម័
ុ
យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ ឬប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់នៅ់ �ៅតែ�ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះនាាម
ថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនត្រូ�ូវមនុុស្សសទុុកជីីវិិត មិិនឲ្យយរងទុុក្ខខលំំបាាកពីីកាារបែ�ង
ចែ�កនេះ�ះទេ�ឬអីី? និិយាាយឲ្យយចំំទៅ�ៅ រឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់មិិនអាាចបន្ទោ�ោ�សព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានទេ�
ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�វូ បន្ទោ�ោ�ស គឺឺបន្ទោ�ោ�សព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ដ្បិិ�តរយៈៈពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ
ព្រះ�ះអង្គគបាានបន្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយប្រើ�ើ�ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ព្រ�មទាំំ�ងព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធផងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសវង្វេ�េង ហើ�ើយភ័័ន្តតច្រ�ឡំំ ដល់់ថ្នាា�ក់់
មិិនអាាចដឹឹងច្បាាស់់ថាា ព្រះ�ះអង្គគណាាមួួយជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
ផ្ទាា�ល់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដោ�ោយគ្មាា�នទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយ ឬរូូបអង្គគ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺដោ�ោយ
មិិនប្រើ�ើ�ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏មិិនអាាចពាាល់់ទ្រ�ង់់ ឬមើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់បាាន
ត្រឹ�ឹមតែ�ស្ដាា�ប់់ឮតែ�សំំឡេ�ងផ្គគរលាាន់់ តើ�ើកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះមិិនមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ច្រើ�ើ�នជាាងទេ�ឬអីី? ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើពេ�លនេះ�ះគួួរធ្វើ�ើ�អ្វីី�វិិញ? សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសបង្គគរឡើ�ើង
ខ្ពពស់់ដូូចភ្នំំ� ហើ�ើយល្ហហល្ហាា�ចដូូចផ្ទៃ�ៃសមុុទ្រ� ដល់់ថ្នាា�ក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននលែ�ង
អាាចទ្រាំ�ំ�នឹឹងសញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះបាាន ហើ�ើយមិិនដឹឹងជាាត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
កាាលពីីមុន
ុ ពេ�លដែ�លមាានតែ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ មនុុស្សស
មិិនដឹឹងជាាត្រូ�ូវប្រ�ឈមយ៉ាា�ងណាាទៅ�ៅហើ�ើយ ពេ�លនេះ�ះមាានព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�
ថែ�មមួួយទៀ�ៀត ដែ�លមាានបន្ទូូ�លថាាជាាអង្គគមួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ តើ�ើនរណាាដឹឹងថាា
ទ្រ�ង់់ជាានរណាា ហើ�ើយតើ�ើទ្រ�ង់់ជាាអង្គគណាាមួួយក្នុុ�ងព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯក ដែ�លទ្រ�ង់់គង់បង្កកប់
់
ជា
់ ាមួួយ
ឬលាាក់់ព្រះ�ះកាាយក្នុុ�ងអង្គគណាាមួួយ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ? តើ�ើមនុុស្សសអាាចទ្រាំ�ំ�
នឹឹងសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះបាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ត្រឹ�ឹមព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកអង្គគប៉ុុ�ណ្ណឹឹ�ង ល្មមមឲ្យយមនុុស្សសចំំណាាយ
ពេ�លមួួយជីីវិិតមកពន្យយល់់ទៅ�ៅហើ�ើយ តែ�ពេ�លនេះ�ះមាាន «ព្រះ�ះតែ�មួួយមាានបួួនអង្គគ»
ទៀ�ៀត។ តើ�ើគួួរពន្យយល់់រឿ�ឿងនេះ�ះដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើអ្ននកអាាចពន្យយល់់បាានទេ�? បងប្អូូ�ន
ប្រុ�ុសស្រី�ីអើ�ើយ! តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជឿ�ឿដល់់ព្រះ�ះបែ�បនេះ�ះ មកទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដែ�រឬទេ�?
ខ្ញុំំ��សូូមសរសើ�ើរអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ�។ ព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកអង្គគ គឺឺល្មមមនឹឹងទ្រាំ�ំ�ទ្រ�ស្រេ��ចទៅ�ៅហើ�ើយ
ចុះះ�ម្ដេ�េចក៏៏អ្ននករាាល់់គ្នាា�បន្តតមាានជំំនឿ�ឿឥតរង្គើ�ើ� លើ�ើព្រះ�ះមួួយដែ�លមាានដល់់ទៅ�ៅបួួនអង្គគទៀ�ៀត
នោះ�ះ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាានជំំរុុញឲ្យយចេ�ញទៅ�ៅ តែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�បដិិសេ�ធ។ ពិិតជាាស្មាា�ន
មិិនដល់មែ�ន
់
! អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិត
ិ ជាាហ៊ាា�នមែ�ន! មនុុស្សសម្នាា�ក់់ពិត
ិ ជាាអាាចដល់់ថ្នាា�ក់ជឿ់ �ឿលើ�ើព្រះ�ះ
ដល់់ទៅ�ៅបួួនអង្គគ ហើ�ើយមិិនរាាប់់ជំំនឿ�ឿនោះ�ះ�គឺឺជាាជំំនឿ�ឿសំំខាាន់់ទៀ�ៀត តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិន
គិិតថាា វាាជាារឿ�ឿងអស្ចាា�រ្យយទេ�ឬអីី? មើ�ើលទៅ�ៅអ្ននក គ្មាា�ននរណាាអាាចដឹឹងថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាច
ធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយបាានទេ�! ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ� តាាមពិិត ព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកអង្គគ គ្មាា�នវត្តតមាាន
នៅ�ៅទីីកន្លែ�ែងណាាមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោកនេះ�ះទេ�។ ព្រះ�ះពុំំ�មាានព្រះ�ះវរបិិតាា ក៏៏ពុំំ�មាាន
ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា ហើ�ើយរឹឹតតែ�គ្មាា�នគំនិ
ំ តគិ
ិ ត
ិ ថាា ព្រះ�ះវរបិិតាា និិងព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាសហកាារគ្នាា�ប្រើ�ើ�
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធជាាឧបករណ៍៍ដែ�រ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ជាាជំំនឿ�ឿខុុសឆ្គគងដ៏៏ធំំបំំផុុត
នៅ�ៅក្នុុ�ងលោ�ោកិិយនេះ�ះ ហើ�ើយគ្មាា�នវត្តតមាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ! ប៉ុុ�ន្តែ�ែបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាជំំនឿ�ឿខុុសឆ្គគងនេះ�ះ
មាានប្រ�ភពដើ�ើម ហើ�ើយប្រ�ភពដើ�ើមនោះ�ះ�មិិនមែ�នគ្មាា�នមូូលដ្ឋាា�នទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រ ដ្បិិ�តគំំនិិត
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តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?

របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមែ�នសាាមញ្ញញ ហើ�ើយតម្រិះ�ះ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ពុំំ�មែ�នឥតហេ�តុុផល
ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គំំនិិត និិងតម្រិះ�ះ�ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងប៉ិិ�នប្រ�សប់់
រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់សូូម្បីី�សាាតាំំ�ង ក៏៏មិិនអាាចដណ្ដើ�ើ�មបាានផង។ រឿ�ឿងគួួរឲ្យយអាាណិិតគឺឺ គំំនិិត
ទាំំ�ងនេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ជាាគំំនិិតខុុសឆ្គគង ហើ�ើយគ្មាា�នវត្តតមាានតែ�ម្ដដង! អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពុំំ�បាានឃើ�ើញ
សេ�ចក្ដីី�ពិិតដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�កាារស្មាា�ន និិងស្រ�មើ�ើ
ស្រ�មៃ� បន្ទាា�ប់់មកបញ្ចូូ�លគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដោ�ោយប្រ�ឌិិតចេ�ញជាារឿ�ឿងមួួយ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារ
ទុុកចិត្តត
ិ របស់់អ្ននកដទៃ�ដោ�ោយកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត និិងដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាននូវូ អំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ង
លើ�ើមនុុស្សសដែ�លល្ងីី�ល្ងើ�ើបំ
� ផុ
ំ ត
ុ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសឥតគំំនិត
ិ ឬហេ�តុុផល ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យពួួកគេ�
ជឿ�ឿលើ�ើ «សេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនដ៏៏ជំនាា
ំ ញ» ដែ�លអស្ចាា�រ្យយ និិងល្បីី�ល្បាាញរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�វិញ
ិ ។
តើ�ើនេះ�ះជាាកាារពិិតទេ�? តើ�ើនេះ�ះជាាផ្លូូ�វជីីវិិត ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ទទួួលមែ�នទេ�? សុុទ្ធធតែ�
ចោ�ោលម្សៀ�ៀ�តទាំំ�ងអស់់! សូូម្បីី�សម្ដីី�មួួយម៉ាា�ត់់ក៏៏មិិនត្រូ�ូវផង! ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��
មកនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ញែ�កចេ�ញមកបែ�បនេះ�ះ ដោ�ោយត្រូ�ូវញែ�កចេ�ញទៅ�ៅជាា
តូូចទៅ�ៅៗ ពីីមួួយជំំនាាន់់ទៅ�ៅមួួយជំំនាាន់់ រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់ព្រះ�ះមួួយអង្គគត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កជាាចំំហ
ឲ្យយទៅ�ៅជាាព្រះ�ះបីីអង្គគ។ ហើ�ើយពេ�លនេះ�ះ មនុុស្សសមិិនអាាចបង្រួ�ួមព្រះ�ះឲ្យយមកជាាព្រះ�ះតែ�មួួយ
វិិញបាានយ៉ាា�ងងាាយឡើ�ើយ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបែ�ងចែ�កទ្រ�ង់់ឲ្យយទៅ�ៅជាាតូូចពេ�កទៅ�ៅ
ហើ�ើយ! ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារដ៏៏រហ័័សរបស់់ខ្ញុំំ� មុុនពេ�លវាាយឺឺតពេ�ល
គឺឺពិបាាកនិ
ិ
យាា
ិ យថាា អ្ននកនឹឹងបន្តតនៅ�ៅតែ�បែ�បនេះ�ះ ដោ�ោយពុំំ�មាានភាាពខ្មាា�សអៀ�ៀនយូូរប៉ុុ�នណាា
ណាាស់់! បើ�ើនៅ�ៅតែ�បន្តតចែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បែ�បនេះ�ះ
់
តើ�ើទ្រ�ង់់នៅ�ៅអាាចធ្វើ�ើជា
� ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់រ់ បស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងនៅ�ៅតែ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងនៅ�ៅតែ�ស្វែ�ែងរកដើ�ើមកំំណើ�ើតរបស់់ខ្លួួ�នដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�
ទទួួលស្គាា�ល់់ថាា ទ្រ�ង់់ជាាឪពុុករបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅរកទ្រ�ង់់វិិញ ដូូចម្ដេ�េច
ទៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�មកដល់់យឺឺតជាាងនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកច្បាាស់់ជាាបញ្ជូូ�ន «ព្រះ�ះវរបិិតាា និិង
ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា» គឺឺព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឲ្យយត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លវិិញ ហើ�ើយ
ប្រ�កាាសថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ផ្ទាា�ល់់ក៏៏ជាាផ្នែ�ែកមួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាមិិនខាាន។ សំំណាាងល្អអ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយដែ�លគ្រា�ានេះ�ះជាាគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ទីីបំំផុុត ថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��ទន្ទឹឹ�ងជាាយូូរមកហើ�ើយនេះ�ះ
ក៏៏បាានមកដល់់ ហើ�ើយទាាល់់តែ�ខ្ញុំំ��បាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះឲ្យយហើ�ើយ ដោ�ោយ
ព្រះ�ះហស្តតខ្ញុំំ��ផ្ទាា�ល់់ទើ�ើបកាារបែ�ងចែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ពីីសំំណាាក់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ត្រូ�ូវបាាន
បញ្ឈឈប់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយព្រោះ��ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�មុុខជាាតម្កើ�ើ�ងខ្លួួ�នឯង
ថែ�មទាំំ�ងលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងពួួកសាាតាំំ�ងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដាាក់លើ់ �ើតុុរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� រួួច
ថ្វាា�យបង្គំំ�ផង។ នេះ�ះហើ�ើយជាាវិិធីីដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បែ�ងចែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់! តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងបន្តតធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ដល់់ពេ�លនេះ�ះមែ�នទេ�? ខ្ញុំំ��សួួរអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ�៖ តើ�ើមាានព្រះ�ះចំំនួួន
ប៉ុុ�ន្មាា�ន? តើ�ើព្រះ�ះណាាមួួយដែ�លនាំំ�យកសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��មកអ្ននករាាល់់គ្នាា�? តើ�ើព្រះ�ះដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ងតែ�អធិិស្ឋាា�នរក គឺឺជាាព្រះ�ះទីីមួួយ ទីីពីីរ ឬទីីបីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ងតែ�ជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះអង្គគណាា? ព្រះ�ះវរបិិតាា? ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា? ឬក៏៏ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ? ចូូរប្រា�ាប់់ខ្ញុំំម
� កថាា អ្ននកជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះណាាមួួយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកនិិយាាយពាាក្យយ គ្រ�ប់់ម៉ាា�ត់់ថាា អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះ តែ�អ្វីី�ដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿពិិតប្រា�ាកដ គឺឺខួួរក្បាាលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ផ្ទាា�ល់់! អ្ននកគ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ម្ដដង! ដោ�ោយឡែ�ក នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានព្រះ�ះ
ត្រៃ�ៃឯកបែ�បនេះ�ះច្រើ�ើ�នណាាស់់! តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់ស្រ�បទេ�ឬអីី?
ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល ត្រូ�ូវបាានវាាយតម្លៃ�ៃតាាមជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯក
នេះ�ះ នោះ�ះ�ត្រូ�ូវតែ�មាានព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគព្រោះ��ះ�កិិច្ចចកាារត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះនីីមួយ
ួ ៗគឺឺមិន
ិ
ដូូចគ្នាា�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�និិយាាយថាា ព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯក
ពិិតជាាមាានមែ�នជាាប្រា�ាកដមែ�ន នោះ�ះ�ចូូរពន្យយល់់ថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគទាំំ�ងបីីនេះ�ះ ព្រះ�ះណាាមួួយ
គឺឺជាាអ្វីី�ឲ្យយប្រា�ាកដ។ តើ�ើព្រះ�ះវរបិិតាាដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាអ្វីី�? តើ�ើព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា គឺឺជាាអ្វីី�? តើ�ើ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាអ្វីី�? តើ�ើព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� គឺឺជាាព្រះ�ះវរបិិតាាដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ? តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
គឺឺជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា? ចុះះ�ចំំណែ�កព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាអ្វីី�? តើ�ើព្រះ�ះវរបិិតាាមិិនមែ�នជាា
វិិញ្ញាា�ណទេ�ឬអីី? តើ�ើលក្ខខណៈៈពិិតរបស់់ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា គឺឺមិិនមែ�នជាាវិិញ្ញាា�ណដែ�រទេ�ឬអីី?
តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�ឬអីី? តើ�ើ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ នោះ�ះ�មិិន
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តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?

ដូូចជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ទេ�ឬអីី? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានវិ
់
ញ្ញា
ិ ា�ណប៉ុុ�ន្មាា�ន? យោ�ោងតាាម
កាារពន្យយល់់របស់់អ្ននក អង្គគទាំំ�ងបីីរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
គឺឺ តែ�មួួ យ បើ�ើដូូ ច្នេះ�ះ� មែ�ន គឺឺ មាានព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណបីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�មាាននូូ វ ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណបីី
មាានន័័យថាា ត្រូ�ូវតែ�មាានព្រះ�ះបីីអង្គគ។ ដូូច្នេះ�ះ�មាានន័័យថាា គ្មាា�ននូវូ ព្រះ�ះដ៏៏ពិតតែ�មួ
ិ
យ
ួ ទេ�។ ធ្វើ�ើ�
ម្ដេ�េចឲ្យយព្រះ�ះបែ�បនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�មាានលក្ខខណៈៈដើ�ើមជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួល
ួ
ស្គាា�ល់់ថាា មាានព្រះ�ះតែ�មួួយ នោះ�ះ�ធ្វើ�ើ�ម្ដេ�េចអាាចឲ្យយទ្រ�ង់់មាានបុុត្រា�ាម្នាា�ក់់ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ជាាឪពុុក
ម្នាា�ក់់បាាន? តើ�ើទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនមែ�នត្រឹ�ឹមតែ�ជាាសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬអីី? មាាន
ព្រះ�ះតែ�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនេះ�ះ មាានតែ�មួួយអង្គគ ហើ�ើយក៏៏មាានវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ
តែ�មួួយ ដូូចដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រថាា «មាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ តែ�មួ
ធ
យ
ួ ហើ�ើយមាាន
ព្រះ�ះតែ�មួួយគត់់»។ មិិនថាាព្រះ�ះវរបិិតាា ឬព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាដែ�លអ្ននកនិិយាាយនេះ�ះមាាន ឬគ្មាា�ន
ព្រះ�ះវត្ដដមាានក៏៏ដោ�ោយ ទីីបំផុ
ំ ត
ុ ក៏៏មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់តែ�មួ
់
យ
ួ គត់់ ហើ�ើយលក្ខខណៈៈពិិតរបស់់
ព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿនេះ�ះជាាលក្ខខណៈៈ
ពិិតរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ន័័យមួួយទៀ�ៀតគឺឺ ព្រះ�ះគឺឺជាាវិិញ្ញាា�ណ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏អាាច
ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក ព្រ�មទាំំ�ងខ្ពពស់់ឧត្ដដម
លើ�ើសអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ផង។ វិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏រួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយមាានវត្តតមាាន
គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ។ ទ្រ�ង់់អាាចជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយនៅ�ៅខ្ពពស់់ក្រៅ��ៅចក្រ�វាាឡ
នេះ�ះព្រ�មគ្នាា�ក៏៏បាាន។ ដ្បិិ�តមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់និិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះដ៏៏ពិិតតែ�
មួួយ រួួចមាានព្រះ�ះតែ�មួួយអង្គគ ហើ�ើយមាានតែ�មួួយអង្គគគត់់ ពុំំ�មាាននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបែ�ងចែ�ក
តាាមចិិត្តតបាានឡើ�ើយ! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ ហើ�ើយមាានតែ�មួួយអង្គគគត់់
ព្រ�មទាំំ�ងនិិយាាយថាា នោះ�ះ�គឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើដូូចអ្វីី�ដែ�លអ្ននកនិិយាាយ
មែ�ន ព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ តើ�ើទាំំ�ងបីីអង្គគនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះ
បីីអង្គគពីីគ្នាា�ទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាារឿ�ឿងមួួយ ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា គឺឺជាារឿ�ឿងមួួយ
ហើ�ើយព្រះ�ះវរបិិតាា គឺឺជាារឿ�ឿងមួួយដោ�ោយឡែ�ក។ អង្គគទាំំ�ងបីីអង្គគខុុសគ្នាា� ហើ�ើយលក្ខខណៈៈ
របស់់ព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគក៏៏ខុសគ្នាា�
ុ
ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគអាាចជាាចំំណែ�កនីមួ
ី យ
ួ ៗនៃ�ព្រះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តែ�មួួយបាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាវិិញ្ញាា�ណមួួយ ចំំណុុចនេះ�ះមនុុស្សស
ងាាយយល់់ ទេ� ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើដូូ ច្នេះ�ះ� មែ�ន នោះ�ះ�ព្រះ�ះវរបិិ តាា ក៏៏ រឹឹ តតែ� ជាាវិិ ញ្ញាា�ណមួួ យ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ទ្រ�ង់់មិិនធ្លាា�ប់់យាាងចុះះ�មកផែ�នដីី និិងមិិនធ្លាា�ប់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមផង
ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដ៏៏ជាាព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាវិិញ្ញាា�ណមួួយ
យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដដែ�រ។ ចុះះ�តើ�ើអ្វីី�ជាាសម្ពពន្ធធភាាពរវាាងព្រះ�ះអង្គគ និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ? តើ�ើ
នោះ�ះ�ជាាសម្ពពន្ធធភាាពរវាាងព្រះ�ះវរបិិតាា និិងព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា? ឬជាាសម្ពពន្ធធភាាពរវាាងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា? តើ�ើលក្ខខណៈៈពិិតនៃ�វិិញ្ញាា�ណនីីមួួយៗ ដូូចគ្នាា�
ដែ�រឬទេ�? ឬក៏៏ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ គឺឺជាាភាាជនៈៈរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា? តើ�ើរឿ�ឿងនេះ�ះត្រូ�ូវពន្យយល់់
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចវិញ
ិ ? ចុះះ�តើ�ើសម្ពពន្ធភា
ធ ាពរវាាងព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ គឺឺជាាអ្វីី?�
តើ�ើជាាសម្ពពន្ធធភាាពរវាាងវិិញ្ញាា�ណពីីរ ឬក៏៏ជាាសម្ពពន្ធធភាាពរវាាងមនុុស្សស និិងវិិញ្ញាា�ណ? ទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះគឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាបញ្ហាា�ដែ�លគ្មាា�នកាារបកស្រា�ាយ! ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគ សុុទ្ធធតែ�ជាា
វិិញ្ញាា�ណ នោះ�ះ�គ្មាា�នអ្វីី�ត្រូ�ូវជជែ�កអំំពីីព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគទៀ�ៀតទេ� ដ្បិិ�តទាំំ�ងបីីអង្គគសុុទ្ធធតែ�មាាន
វិិញ្ញាា�ណមួួយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើទាំំ�ងបីីអង្គគនេះ�ះ គឺឺជាាព្រះ�ះដោ�ោយឡែ�កពីីគ្នាា� នោះ�ះ�វិិញ្ញាា�ណរបស់់
ព្រះ�ះទាំំ�ងបីីមុខ
ុ ជាាមាានអាានុុភាាពខុុសគ្នាា� ហើ�ើយព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគ មិិនអាាចជាាវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ
បាានទេ�។ ជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះអំំពីីព្រះ�ះវរបិិតាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺលេ�លាា
បំំផុត
ុ ! កត្តាា�នេះ�ះញែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបែ�ងចែ�កទ្រ�ង់់ចេ�ញជាាបីីអង្គគ អង្គគនីីមួយ
ួ ៗមាានទាំំ�ង
ឋាានៈៈ និិងមាានទាំំ�ងវិិញ្ញាា�ណ តើ�ើទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�អាាចជាាវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ និិងជាាព្រះ�ះតែ�មួួយ
បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ចូូរប្រា�ាប់់ខ្ញុំំម
� កមើ�ើលថាា តើ�ើផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ ផែ�នដីី និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើត្រូ�ូវ
បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា ឬក៏៏ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដ៏៏បរិិសុុទ្ធធឬ? អ្ននកខ្លះះ�ក៏៏
និិយាាយថាា ព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគបាានបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ រួួមជាាមួួយគ្នាា�។ តើ�ើព្រះ�ះអង្គគណាា
ជាាអ្ននកសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ? ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា ឬព្រះ�ះវរបិិតាា? មាាន
អ្ននកខ្លះះ�ថាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�លបាានសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ។ ចុះះ� តើ�ើព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា
មាានលក្ខខណៈៈពិិតជាាព្រះ�ះបែ�បណាា? តើ�ើព្រះ�ះអង្គគមិិនមែ�នជាារូូបកាាយសាាច់់ឈាាមរបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះទេ�ឬអីី? សាាច់់ឈាាមដែ�លជាារូូបកាាយរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ ហៅ�ៅ
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តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមថាា ព្រះ�ះវរបិិតាា តាាមទស្សសនៈៈជាា
មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�ត។ តើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងទេ�ថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រ�សូូតមកដោ�ោយ
កាារចាាប់់បដិិសន្ធិិ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ? នៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ គឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ទោះ�ះ�បីី
ជាាអ្ននកនិិយាាយអ្វីី� ក៏៏ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅតែ�ជាាព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌
ដែ�រ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ជាារូូបកាាយសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ។ គំំនិិតគិិតបែ�បនេះ�ះ
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា គឺឺមិិនពិិតតែ�ម្ដដង។ គឺឺជាាវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ ដែ�លអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់ គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទេ� ទើ�ើបជាាវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះដែ�លអនុុវត្តត
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ តើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះនេះ�ះជាាអ្ននកណាា? តើ�ើពុំំ�មែ�នជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធទេ�ឬអីី? តើ�ើពុំំ�មែ�នជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�លធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ�ឬអីី?
ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ (ដែ�លជាាព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ) តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?
នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ� វ ហៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លនៅ�ៅស្ថាា�នសួួ គ៌៌ ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះវរបិិ តាា
នៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់អធិិដ្ឋាា�ន គឺឺទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ តាាមទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�ត
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហេ�តុុផលមួួយគត់់ គឺឺមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះគ្រ�ងរូូបកាាយសាាច់់ឈាាម
ធម្មមតាា ហើ�ើយមាានសម្បបកកាាយជាាភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាានៅ�ៅក្នុុ�ង
ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ សម្បបកកាាយរបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សសធម្មមតាា ពោ�ោលគឺឺ
ទ្រ�ង់់បាានក្លាា�យជាា «កូូនបុុត្រ�មនុុស្សស» ដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានលើ�ើកយកមកនិិយាាយ
រួួមទាំំ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផ្ទាា�ល់់ផង។ ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាា បុុត្រ�មនុុស្សស ព្រោះ��ះ�ទ្រ�ង់់ជាា
បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ (មិិនដឹឹងជាាបុុរស ឬស្ត្រី�ី�ទេ� តែ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ទ្រ�ង់់មាានសម្បបកកាាយជាាមនុុស្សស
ដែ�រ) ដែ�លកើ�ើតក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារធម្មមតាានៃ�មនុុស្សសទូូទៅ�ៅមួួយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វហៅ�ៅព្រះ�ះ
ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះវរបិិតាា គឺឺដូូចដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ហៅ�ៅទ្រ�ង់់ថាា
ព្រះ�ះវរបិិតាាពីីដំបូ
ំ ង
ូ ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�បែ�បនេះ�ះ
ើ�
តាាមទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សស។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅចាំំ�
សេ�ចក្ដីី�អធិិដ្ឋាា�ននៃ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានបង្រៀ��ៀនអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយទន្ទេ�េញទេ�?
«ព្រះ�ះវរបិិតាានៃ�យើ�ើងខ្ញុំំ�ដែ� �លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌.៌ ..។» ទ្រ�ង់់បាានបង្គាា�ប់ឲ្យ
់ យមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
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ហៅ�ៅព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមថាាព្រះ�ះវរបិិតាា។ ដ្បិិ�តព្រះ�ះអង្គគហៅ�ៅព្រះ�ះ
ដែ�លគង់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌ថាាព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�រ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� តាាមទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដែ�លមាានឋាានៈៈស្មើ�ើ�នឹឹងអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហៅ�ៅព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�រ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានរាាប់់អង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងឋាានៈៈ
ស្មើ�ើ�នឹឹងអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ឡត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជ្រើ�ើ�សរើើ�សនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
(ពោ�ោលគឺឺជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ានៃ�ព្រះ�ះ)។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ហៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ថា
់ ា ព្រះ�ះវរបិិតាា
តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នដោ�ោយសាារអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាមនុុស្សសទេ�ឬអីី? ទោះ�ះ�បីីជាាសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីធំំប៉ុុ�នណាាមុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវជាាប់់ឆ្កាា�ង ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាា
កូូនមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លឃុំំ�គ្រ�ងដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ (ពោ�ោលគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់)
ហើ�ើយជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�តនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដ្បិិ�ត
ព្រះ�ះអង្គគមិិនទាាន់់សម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារដែ�លទ្រ�ង់់ហៅ�ៅព្រះ�ះ
ដែ�លគង់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌ថាា ព្រះ�ះវរបិិតាា គឺឺជាាកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�ន និិងជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់ទ្រ�ង់់
ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ កាារដែ�លព្រះ�ះអង្គគហៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ
ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌) ដោ�ោយកិិរិិយាាបែ�បនេះ�ះមិិនបញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះបុុត្រា�ារបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌នោះ�
៌ ះ�ទេ�។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ នោះ�ះ�មកពីីទស្សសនៈៈរបស់់
ទ្រ�ង់់ខុុសគេ� មិិនមែ�នមកពីីទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសខុុសគេ�ទេ�។ វត្តតមាាននៃ�អង្គគខុុសគ្នាា�របស់់ព្រះ�ះ
ជាាជំំនឿ�ឿខុុសឆ្គគង! មុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ង ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកូូនមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដែ�លជាាប់់ចំំណងកំំហិិតនៃ�សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយទ្រ�ង់់គ្មាា�នសិិទ្ធិិ�អំំណាាចពេ�ញលេ�ញរបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាចស្វែ�ែងរកព្រះ�ះហឫទ័័យនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ជាា
ព្រះ�ះវរបិិតាា តាាមតែ�ត្រឹ�ឹមទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពេ�លព្រះ�ះអង្គគអធិិស្ឋាា�នលើ�ើកទីីបីី
នៅ�ៅសួួនកេ�តសេ�ម៉ាា�នីី ទ្រ�ង់់អធិិស្ឋាា�នថាា «សូូមកុំំ�តាាមចិិត្តតទូូលបង្គំំ�ឡើ�ើយ តែ�សូូមតាាម
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ»។ មុុនពេ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវជាាប់់ឆ្កាា�ង ទ្រ�ង់់ត្រឹ�ឹមតែ�ជាាស្ដេ�េច
នៃ�សាាសន៍៍យូូដាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ជាាបុុត្រ�មនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នជាារូូបកាាយ ដែ�ល
ពេ�ញដោ�ោយសិិរីីល្អអដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះ តាាមទស្សសនៈៈនៃ�ភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក ទ្រ�ង់់
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តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?

ហៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថាា ព្រះ�ះវរបិិតាា។ ពេ�លនេះ�ះ អ្ននកមិិនអាាចពោ�ោលថាា អ្ននកដែ�លហៅ�ៅព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ថាា ព្រះ�ះវរបិិតាាជាាព្រះ�ះបុុត្រា�ានោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើដូូច្នេះ�ះ�មែ�ន តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិន
ក្លាា�យទៅ�ៅជាាព្រះ�ះបុុត្រា�ា នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបង្រៀ��ៀនអ្ននករាាល់់គ្នាា� អំំពីីសេ�ចក្ដីី�
អធិិស្ឋាា�នរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ហើ�ើយទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�មិិនទាាន់់ជឿ�ឿ ចូូរ
ប្រា�ាប់់ខ្ញុំំម
� កមើ�ើលថាា តើ�ើអ្ននកដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះវរបិិតាា គឺឺជាាអ្ននកណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកសំំដៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ចុះះ�ព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាអ្ននកណាាចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�
វិិញ? ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងចេ�ញទៅ�ៅបាាត់់ គំំនិិតបែ�បនេះ�ះអំំពីីព្រះ�ះវរបិិតាា
និិងព្រះ�ះបុុត្រា�ា ក៏៏លែ�ងមាានតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ គំំនិិតបែ�បនេះ�ះ ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវតែ�ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាមតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� នៅ�ៅក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ហៅ�ៅព្រះ�ះថាាព្រះ�ះវរបិិតាា សម្ពពន្ធធភាាពនេះ�ះ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសម្ពពន្ធធភាាព
រវាាងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�សត្តតនិិករ និិងមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានបង្កើ�ើ�តតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពុំំ�មាាន
វេេលាាដែ�លគំំនិិតអំំពីីត្រៃ�ៃឯកភាាពនៃ�ព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
នេះ�ះអាាចឈរនៅ�ៅបាានឡើ�ើយ។ វាាជាាជំំនឿ�ឿខុុសឆ្គគងមួួយ ដែ�លកម្រ�មាានគេ�ឃើ�ើញក្នុុ�ង
យុុគសម័័យទាំំ�ងអស់់ណាាស់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនមាាននៅ�ៅផង!
កត្តាា�នេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ននឹឹកឃើ�ើញដល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីីក្នុុ�ង
គម្ពីី�រលោ�ោកុុប្បបត្តិិ�ថាា «ចូូរយើ�ើងបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសឲ្យយដូូចរូបយើ�ើ
ូ
ង ឲ្យយមាានលក្ខខណៈៈដូូចយើ�ើង»។
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះមាានបន្ទូូ�លថាា «ចូូរយើ�ើងធ្វើ�ើ�មនុុស្សសឲ្យយដូូចរូូបយើ�ើង» សំំដៅ�ៅលើ�ើអង្គគ
ព្រះ�ះពីីរអង្គគ ឬច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់បាានប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា «យើ�ើង» ដូូច្នេះ�ះ� មិិនមែ�ន
មាានព្រះ�ះតែ�មួួយអង្គគទេ�។ ដោ�ោយសាារតែ�កាារបង្ហាា�ញរបៀ�ៀបនេះ�ះ មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មគិិត
តាាមគំំនិតអរូ
ិ
បី
ូ រី បស់់អង្គគនៃ�ព្រះ�ះផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា� ហើ�ើយពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះផុុសចេ�ញពីីគំនិ
ំ តផ្ដោ�ោ�ត
ិ
លើ�ើព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ រួួចចុះះ�ព្រះ�ះវរបិិតាាមាានលក្ខខណៈៈ
ដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើព្រះ�ះបុុត្រា�ាមាានលក្ខណៈ
ខ ៈដូូចម្ដេ�េច? ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ មាានលក្ខខណៈៈ
ដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើអាាចទេ�ថាា មនុុស្សសសព្វវថ្ងៃ�ៃត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមកតាាមរូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះទាំំ�ងបីី
រួួមគ្នាា�? នោះ�ះ�តើ�ើរូូបកាាយរបស់់មនុុស្សសមាានលក្ខខណៈៈដូូចទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឬក៏៏ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ? តើ�ើមនុុស្សស មាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះអង្គគណាាមួួយ?
គំំនិិតរបស់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយចោ�ោលម្សៀ�ៀ�តទៀ�ៀតផង! វាាអាាចត្រឹ�ឹម
បែ�ងចែ�កព្រះ�ះមួួយអង្គគ ឲ្យយក្លាា�យជាាព្រះ�ះជាាច្រើ�ើ�នអង្គគតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លម៉ូូ�សេ�
សរសេ�របទគម្ពីី�រលោ�ោកុុប្បបត្តិិ� មនុុស្សសជាាតិិត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តនៅ�ៅក្រោ��ោយពេ�លដែ�លបង្កើ�ើ�ត
ភពផែ�នដីីនេះ�ះរួួច។ នៅ�ៅគ្រា�ាដំំបូូងបង្អអស់់ ពេ�លដែ�លផែ�នដីីនេះ�ះចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើង ម៉ូូ�សេ�
មិិនទាាន់់មាានវត្តតមាានទេ�។ ហើ�ើយម៉ូូ�សេ�ក៏៏បាានសរសេ�រកណ្ឌឌគម្ពីី�រនេះ�ះ ក្នុុ�ងគ្រា�ាក្រោ��ោយ
ពេ�លដែ�លកាារបង្កើ�ើ�តផែ�នដីីនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងយ៉ាា�ងយូូរ ដូូច្នេះ�ះ� ម្ដេ�េចបាានជាាគាាត់់អាាចដឹឹងពីី
អ្វីី� ដែ�លព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល? លោ�ោកពុំំ�មាានតឹឹកតាាងអ្វីី�បន្តិិ�ចអំំពីី
របៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�តលោ�ោកិិយនេះ�ះឡើ�ើងនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់
ពុំំ�មាាននិិយាាយអំំពីីព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទេ� គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះដ៏៏ពិិតតែ�
មួួយគឺឺ

ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដែ�លកំំពុុងតែ�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់

ក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល

តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា� ពេ�លយុុគសម័័យ
មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកត្តាា�នេះ�ះមិិនអាាចបញ្ជាា�ក់់ថាា ព្រះ�ះនាាមនីីមួួយៗសំំដៅ�ៅលើ�ើអង្គគព្រះ�ះ
ខុុសគ្នាា�នោះ�ះ�ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើដូូច្នោះ�ះ��មែ�ន នោះ�ះ�អង្គគព្រះ�ះដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
ច្រើ�ើ�នឥតគណនាាទៅ�ៅហើ�ើយទេ�ឬអីី? អ្វីី�ដែ�លមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ គឺឺជាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�

ជាាដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់

សម្រា�ាប់់កាារផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។ គឺឺកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះហើ�ើយ
ដែ�លនៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លនោះ�ះ�វាាក៏៏មាានឡើ�ើង ពេ�លទ្រ�ង់់បង្គាា�ប់់ នោះ�ះ�វាាក៏៏លេ�ច
មក។ ពុំំ�មាានគ្រា�ាណាាមួួយដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មាានបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�ល
យាាងមកអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនធ្លាា�ប់់ថ្លែ�ែងទំំនាាយថាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ានឹឹង
យាាងប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិដែ�រ។ នោះ�ះ�មកដល់់សម័័យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ក៏៏មាានតែ�ត្រឹ�ឹម
ពាាក្យយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ មិិនមាាន
ពាាក្យយថាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាត្រូ�ូវយាាងមកនោះ�ះ�ទេ�។ ដោ�ោយសាារយុុគសម័័យទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិន
ដូូចគ្នាា� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ក៏៏ខុុសគ្នាា� ទ្រ�ង់់ក៏៏ត្រូ�ូវអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់
594

តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?

ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភពខុុសគ្នាា�។ អត្តតសញ្ញាា�ណដែ�លទ្រ�ង់់តំំណាាង ក៏៏ខុុសគ្នាា�ទៅ�ៅតាាមរបៀ�ៀប
នេះ�ះដែ�រ។ មនុុស្សសជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�គឺឺជាាព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ តែ�តាាមពិិត
រឿ�ឿងនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទទួួលស្គាា�ល់់ទេ� ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា «យើ�ើងពុំំ�
ដែ�លត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កជាាព្រះ�ះវរបិិតាា និិងព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��និិងព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�ល
គង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ គឺឺតែ�មួួយ។ ព្រះ�ះវរបិិតាាគង់់ក្នុុ�ងខ្ញុំំ�� ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��
ដែ�រ។ កាាលណាាមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះបុុត្រា�ា ពួួកគេ�ក៏៏កំំពុុងមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះវរបិិតាា
ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�រ»។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែង ទោះ�ះ�ជាា
ព្រះ�ះវរបិិតាា ឬព្រះ�ះបុុត្រា�ាក៏៏ដោ�ោយ ព្រះ�ះទាំំ�ងពីីរអង្គគជាាវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ មិិនមែ�នព្រះ�ះដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�ង ក្លាា�យជាាអង្គគព្រះ�ះដោ�ោយឡែ�កពីីគ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សស
ព្យាាយាាមពន្យយល់់បញ្ហាា�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ក៏៏ចាាក់់ស្រេះ��ះជាាមួួយនឹឹងគំំនិិតថាាមាានព្រះ�ះជាាច្រើ�ើ�នអង្គគ
ហើ�ើយក៏៏មាានសម្ព័័�ន្ធធភាាពរវាាងព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ពេ�ល
មនុុស្សសនិិយាាយអំំពីីអង្គគព្រះ�ះដោ�ោយឡែ�កពីីគ្នាា� តើ�ើសម្ដីី�បែ�បនេះ�ះមិិនកំំណត់់រូូបរាាងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? មនុុស្សសថែ�មទាំំ�ងចាាត់់ថ្នាា�ក់់អង្គគទាំំ�ងបីីរបស់់ព្រះ�ះ ជាាព្រះ�ះទីីមួួយ ទីីពីីរ
និិងទីីបីីទៀ�ៀតផង។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ជាាកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស ពុំំ�សមយក
ធ្វើ�ជា
ើ� ាឯកសាារយោ�ោង និិងមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាាទាាល់់តែ�សោះ�ះ�! ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសួរួ បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត
ថាា «តើ�ើព្រះ�ះមាានប៉ុុ�ន្មាា�ន?» នោះ�ះ�គេ� ប្រា�ាកដជាាឆ្លើ�ើ�យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯក
រួួមមាានព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ជាាព្រះ�ះពិិតតែ�មួយ
ួ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកសួួរគេ�ម្ដដងទៀ�ៀតថាា «តើ�ើព្រះ�ះវរបិិតាាជាាអ្ននកណាា?» នោះ�ះ�គេ�នឹឹង ឆ្លើ�ើ�យថាា «ព្រះ�ះវរបិិតាា
គឺឺជាាវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌»៌ ។ «ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយក៏៏ជាា
ម្ចាា�ស់ឋា
់ ានសួួគ៌ទៀ�
៌ ៀតផង»។ «ចុះះ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� គឺឺជាាវិិញ្ញាា�ណដែ�រឬទេ�?» នោះ�ះ�គេ�នឹឹងឆ្លើ�ើ�យ
«មែ�នហើ�ើយ!» ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសួរួ គេ�ថាា «តើ�ើព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាគឺជា
ឺ ាអ្ននកណាា?» គេ�នឹឹងឆ្លើ�ើ�យថាា
ពិិតណាាស់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គឺឺជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា។ ចុះះ�តើ�ើអ្វីីជា
� ាដំំណើ�ើររឿ�ឿងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ? តើ�ើទ្រ�ង់់
យាាងមកពីីកន្លែ�ែងណាា? គេ�មុុខជាាឆ្លើ�ើ�យថាា «ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប្រ�សូូតពីីនាាងម៉ាា�រាា ដោ�ោយសាារ
កាារចាាប់់បដិិសន្ធិិ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ»។ ចុះះ�តើ�ើលក្ខខណៈៈពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនមែ�ន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាវិិញ្ញាា�ណដែ�រទេ�ឬអីី? តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មិិនតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិន
តំំណាាងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ជាាវិិញ្ញាា�ណ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ
លក្ខខណៈៈពិិតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏ជាាវិិញ្ញាា�ណដែ�រ។ គ្រា�ានេះ�ះគឺឺជាាគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នោះ�ះ�មិិន
ចាំំ�បាាច់់និិយាាយច្រើ�ើ�នទេ�ថាា ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ តើ�ើព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគ គឺឺជាាអង្គគព្រះ�ះ
ខុុសគ្នាា�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគគ្មាា�នអ្វីី�ខុុសគ្នាា�ទេ�។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវ
បាានចាាប់់បដិិសន្ធិិ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�គួួរឲ្យយសង្ស័័�យទេ�ថាា កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់គឺឺពិិតជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទីីមួួយ
នៃ� កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ទ្រ�ង់់បាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម
និិងមិិនបាានលេ�ចមកឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះ មនុុស្សសមិិនធ្លាា�ប់់ឃើ�ើញកាារ
លេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីទ្រ�ង់់អស្ចាា�រ្យយ និិងខ្ពពង់់ខ្ពពស់់យ៉ាា�ងណាា ក៏៏ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�
ជាាវិិញ្ញាា�ណដដែ�លដែ�រ ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ដែ�លជាាអ្ននកបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសមកនៅ�ៅដើ�ើម
ដំំបូូងបង្អអស់់។ មាានន័័យថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះអង្គគមាានបន្ទូូ�ល
មកកាាន់់មនុុស្សសពីីលើ�ើពពក ដែ�លត្រឹ�ឹមតែ�ជាាវិិញ្ញាា�ណមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់បាានឃើ�ើញកាារលេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មាានតែ�ក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ

នៅ�ៅពេ�លដែ�លវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះបាានត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម

ហើ�ើយបាានយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាមក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូូដាា ទើ�ើបមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញរូូបអង្គគ
ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសជាាលើ�ើកទីីមួយ
ួ ជាាសាាសន៍៍យូដាាម្នាា�ក់
ូ
។
់ គឺឺគ្មា�នឃើ
ា �ើញអ្វីី�
នៃ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ស្ដីី�ពីីទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ទ្រ�ង់់បាានចាាប់់បដិិសន្ធិិ�ដោ�ោយវិិញ្ញាា�ណ
នៃ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅតែ�ប្រ�សូូតក្នុុ�ងឋាានៈៈជាាតំំណាាងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ អ្វីីដែ� �លមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញដំំបូង
ូ គឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ យាា
ធ ងចុះះ�មក
សណ្ឋិិ�តលើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដូូចជាាសត្វវព្រា�ាប។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនេះ�ះមិិនមែ�នជាាវិិញ្ញាា�ណដែ�ល
រួួមក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ� តែ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធវិិញ។ ចុះះ�តើ�ើវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ដោ�ោយឡែ�កពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមែ�នទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាា
ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ តើ�ើព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងពីីរ
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តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?

ជាាព្រះ�ះតែ�មួួយយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ប្រ�សិិនបើ�ើដូូច្នេះ�ះ�មែ�ន កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនអាាចអនុុវត្តតបាាន
ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លនៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិង
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� គឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ និិងព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លគ្រ�ប់់ទាំំ�ងអស់់។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចអនុុវត្តតនូូវ
កិិច្ចចកាារច្រើ�ើ�នណាាស់់។ ទ្រ�ង់់អាាចបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏បំំផ្លាា�ញពិិភពលោ�ោក
នេះ�ះ ដោ�ោយបង្កកជំំនន់ពន្លិិ�ចផែ�នដី
់
នេះ�ះ
ី ក៏៏បាាន។ ទ្រ�ង់់អាាចប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយ
ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ក៏៏អាាចយកឈ្នះះ� និិងបំំផ្លាា�ញមនុុស្សសជាាតិិផងដែ�រ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយ
ភាាពជាាអង្គគព្រះ�ះណាាមួួយជំំនួសទ្រ�ង់
ួ
បាានឡើ
់
�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់អា
់ ាចត្រូ�ូវហៅ�ៅចំំ
ព្រះ�ះនាាមថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ក៏៏ដូូចជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�។ ព្រះ�ះអង្គគ
គឺឺជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ទ្រ�ង់់ក៏៏អាាចក្លាា�យជាាកូូនមនុុស្សសដែ�រ។ ទ្រ�ង់់គង់់នៅ�ៅ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយក៏៏គង់់លើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះផងដែ�រ ទ្រ�ង់់ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់លើ�ើសចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូល
និិងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបណ្ដាា�ជនផង។ ទ្រ�ង់់គឺឺជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយគត់់របស់់ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីី!
តាំំ�ងតែ�ពីីគ្រា�ាបង្កើ�ើ�តផែ�នដីី រហូូតមកទល់់ពេ�លនេះ�ះ កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ទាំំ�ងកិិច្ចចកាារនៅ�ៅស្ថាា�នសួួ គ៌៌ ឬក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារខាាង
សាាច់់ឈាាម សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់។ សត្តតនិិករ
ទាំំ�ងអស់់ ទោះ�ះ�បីីជាានៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ ឬនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី សុុទ្ធធតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកណ្ដាា�ប់់ព្រះ�ះហស្តត
ដ៏៏មាានឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាា អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះជំំនួួសទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ ទ្រ�ង់់
ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក ទ្រ�ង់់
គឺឺមនុុស្សសដែ�លមាានសាាច់់ឈាាម ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏នៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាា
ទ្រ�ង់់អាាចនឹឹងត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះនាាមរាាប់់ពាាន់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ក៏៏ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ ដែ�លជាាកាារបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយក៏៏ជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាារប្រ�កាាសប្រា�ាប់់ដល់់ជាាតិិសាាសន៍៍ និិងប្រ�ទេ�សទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយផងដែ�រ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងព្រះ�ះដ៏៏ពិិតតែ�មួួយ
ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លគ្រ�ប់់ទាំំ�ងអស់់ នោះ�ះ�ទើ�ើបជាាព្រះ�ះនាាមដែ�លអាាច
ហៅ�ៅបាានគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា។ អង្គគព្រះ�ះខុុសគ្នាា�នោះ�ះ� គឺឺគ្មាា�នទេ� ហើ�ើយរឹឹតតែ�គ្មាា�នជំំនឿ�ឿអំំពីី
ព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធផង។ នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីីនេះ�ះ គឺឺ
មាានព្រះ�ះតែ�មួួយគត់់!
ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់លាាតសន្ធឹឹ�
់
ងប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានបែ�ង
ចែ�ងជាាបីីយុុគសម័័យ ផ្អែ�ែកតាាមភាាពខុុសគ្នាា�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់៖ យុុគសម័័យទីីមួួយ
ជាាយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យក្នុុ�ងសញ្ញាា�ចាាស់់។ យុុគសម័័យទីីពីីរ គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�
ព្រះ�ះគុុណ។ ឯយុុគសម័័យទីីបីីជាាគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ពោ�ោលគឺឺយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ។
ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ អត្តតសញ្ញាា�ណប្លែ�ែកមួួយត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញចេ�ញមក។ នេះ�ះក៏៏
ព្រោះ��ះ�តែ�ភាាពខុុសគ្នាា�ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ពោ�ោលគឺឺ លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះ។ ដំំណាាក់់កាាលទីីមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរនៃ�កាារបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ត្រូ�ូវ
បាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូូដាា។ សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាាន
មក ប្រ�សូូតតាាមរយៈៈកាារចាាប់់បដិិសន្ធិិ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះបុុត្រា�ា
តែ�មួួយគត់់។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�មកពីីលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ នៅ�ៅគ្រា�ា
ចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់បន្សាាយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដល់់សាាសន៍៍ដទៃ� រួួចក៏៏យក
ឈ្នះះ�មនុុស្សសនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់ល្បីី�រន្ទឺឺ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�។ ទ្រ�ង់់ចង់់
ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស ទាំំ�ងក្នុុ�ងកាារយល់់ដឹឹង និិងកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិតគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង។
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់
ប្រ�ហែ�លជាាធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� តាាមទស្សសនៈៈខុុសគ្នាា� តែ�សណ្ឋាា�ន និិងគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះ គឺឺនៅ�ៅដូូចគ្នាា�ដដែ�ល។ កាាលណាាអ្ននកប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ និិងសណ្ឋាា�ន
កិិច្ចចកាារ ដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានអនុុវត្តត នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងដឹឹងថាា កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាាន
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តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?

ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ។ នៅ�ៅតែ�មាានមនុុស្សសខ្លះះ�និិយាាយថាា «ព្រះ�ះវរបិិតាាជាា
ព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបំំផុុត ទាំំ�ងបីីព្រះ�ះអង្គគនឹឹងរួួមគ្នាា�មកតែ�មួួយ»។ តើ�ើអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះទាំំ�ងបីី
អង្គគ រួួមគ្នាា�មកតែ�មួួយដោ�ោយវិិធីីណាា? តើ�ើព្រះ�ះវរបិិតាា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ រួួមគ្នាា�មក
តែ�មួួយដោ�ោយវិិធីីណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះទាំំ�ងពីីរអង្គគ គឺឺជាាព្រះ�ះពីីរអង្គគរហូូតមក ទោះ�ះ�បីីជាា
ព្រះ�ះទាំំ�ងពីីរអង្គគរួួមគ្នាា�យ៉ាា�ងណាា តើ�ើទ្រ�ង់់ទាំំ�ងពីីរ មិិននៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះពីីរអង្គគ ដោ�ោយឡែ�ក
ពីីគ្នាា�ទេ�ឬអីី? កាាលណាាអ្ននកនិិយាាយ អំំពីីកាារបង្រួ�ួមព្រះ�ះទាំំ�ងពីីរអង្គគមកតែ�មួួយ តើ�ើ
នោះ�ះ�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាាកាារបង្រួ�ួមចំំណែ�កពីីរ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយក្លាា�យជាាចំំណែ�កមួួយទាំំ�ងមូូលទេ�
ឬអីី? ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងពីីរពុំំ�មែ�នជាាចំំណែ�កពីីរ មុុនពេ�លរួួមគ្នាា�មកតែ�មួួយទេ�ឬអីី?
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនីីមួួយៗ ទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈពិិតខុុសគ្នាា�ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងពីីរ មិិនអាាច
បង្រួ�ួមគ្នាា�មកតែ�មួួយបាាននោះ�ះ�ទេ�។ វិិញ្ញាា�ណមិិនមែ�នជាាវត្ថុុ�ធាាតុុ ហើ�ើយក៏៏មិិនដូូចនឹឹងវត្ថុុ�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវរបិិតាា ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណមួួយ ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា
ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណមួួយ ចំំណែ�កព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងបីីរួួមគ្នាា� ដូូចជាាទឹឹកបីីកែ�វរួួមគ្នាា�មកតែ�មួួយទាំំ�ងមូូល។ តើ�ើនោះ�ះ� មិិនមែ�ន
ជាាព្រះ�ះបីីអង្គគរួួមគ្នាា�មកតែ�មួួយទេ�ឬអីី? នេះ�ះជាាពន្យយល់់ដែ�លខុុសសុុទ្ធធសាាធ និិងមិិនសម
ហេ�តុុផលទាំំ�ងស្រុ�ុង! តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារបែ�ងចែ�កព្រះ�ះទេ�ឬអីី? តើ�ើធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាាអាាច
ឲ្យយព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ បង្រួ�ួមគ្នាា�មកតែ�មួួយបាាន? តើ�ើព្រះ�ះ
ទាំំ�ងបីីអង្គគមិិនមែ�នជាាចំំណែ�កបីី ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ទេ�ឬអីី? នៅ�ៅតែ�មាានអ្ននក
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លនិិយាាយថាា «តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបាានបញ្ជា
ិ
ា�ក់យ៉ា
់ ា�ងច្បាាស់់ថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ�
ជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រ�ស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី?» ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

គឺឺជាាបុុត្រា�ាស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ព្រះ�ះ

ជាាម្ចាា�ស់់ ជាាបុុត្រ�ដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យណាាស់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះ គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ជាាអ្ននកថ្លែ�ែងមែ�ន។ គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីអង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ តែ�ធ្វើ�ើ�តាាម
ទស្សសនៈៈខុុសពីីគ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� នោះ�ះ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីរូូបកាាយ
សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺជាារូូបកាាយសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ ពុំំ�មែ�ន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាព្រះ�ះបុុត្រា�ារបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ទេ�។ តើ�ើអ្ននកយល់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វថាា «ខ្ញុំំ��សណ្ឋិិ�តក្នុុ�ងព្រះ�ះវរបិិតាា ហើ�ើយព្រះ�ះវរបិិតាាក៏៏សណ្ឋិិ�តក្នុុ�ងខ្ញុំំ��ដែ�រ»
មិិនបង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងបីី ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយទេ�ឬអីី? តើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�
កាារយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាមទេ�ឬអីី ដែ�លព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគត្រូ�ូវបាានញែ�កចេ�ញរវាាង
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីី? ក្នុុ�ងភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង ព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងបីី គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
តែ�មួួយ តែ�ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ នោះ�ះ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះ ដែ�លកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីអង្គគ
ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយសាារតែ�កាារប្រែ�ែប្រួ�ួលយុុគសម័័យ លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�
កិិច្ចចកាារ ហើ�ើយនិិងដំំណាាក់់កាាលខុុសៗគ្នាា�នៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះនាាមដែ�ល
មនុុស្សសហៅ�ៅទ្រ�ង់់ក៏៏ខុុសៗគ្នាា�ដែ�រ។ កាាលទ្រ�ង់់យាាងមកអនុុវត្តតដំំណាាក់់កាាលទីីមួួយនៃ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះនាាមថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដែ�លជាាអ្ននកគង្វាា�លនៃ�
សាាសន៍៍អ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទីីពីរី ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាម
ហៅ�ៅបាានត្រឹ�ឹមថាា ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ តែ�នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�ល
គង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ បាានប្រ�កាាសត្រឹ�ឹមថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយពុំំ�មាានកាារលើ�ើកឡើ�ើ ង អំំ ពីី អត្ថិិ� ភាាពរបស់់ ទ្រ�ង់់ ថាាជាាព្រះ�ះរាាជបុុ ត្រា�ាតែ�មួួ យ របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ រឿ�ឿងនេះ�ះមិិនអាាចកើ�ើតឡើ�ើងងាាយដូូច្នេះ�ះ�ទេ�។ ម្ដេ�េចបាានជាា
ព្រះ�ះមាានបុុត្រ�តែ�មួួយនោះ�ះ�? តើ�ើព្រះ�ះមិិនបាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសទេ�ឬអីី? ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់ជាា
រូូបកាាយសាាច់់ឈាាម ទើ�ើបទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយតាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក សម្ពពន្ធធភាាពរវាាងព្រះ�ះវរបិិតាា និិងព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
មាាន។ សម្ពពន្ធធភាាពនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង ដោ�ោយសាារកាារបែ�ងចែ�ករវាាងស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីី។
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានអធិិស្ឋាា�នតាាមទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាម។ ដោ�ោយសាារតែ�
ទ្រ�ង់់គ្រ�ងរូូបកាាយសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសសាាមញ្ញញៗ បែ�បនេះ�ះ ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លតាាម
ទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សសថាា «សម្បបកកាាយរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាសម្បបកកាាយមនុុស្សស។ ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��
គ្រ�ងរូូបកាាយផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�យាាងមកផែ�នដីីនេះ�ះ ពេ�លនេះ�ះខ្ញុំំ��នៅ�ៅ
ឆ្ងាា�យពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ណាាស់់»។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�ហេ�តុុនេះ�ះ ទើ�ើបទ្រ�ង់់បាានត្រឹ�ឹមតែ�អាាចអធិិដ្ឋាា�ន
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តើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកមាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?

ទៅ�ៅឯព្រះ�ះដ៏៏ជាាព្រះ�ះវរបិិតាា តាាមទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាម។ នេះ�ះគឺឺជាាកាាតព្វវកិិច្ចច
របស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយវាាជាាកាាតព្វវកិិច្ចចដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស គួួរផ្ដដល់់ជូូន។ មិិនអាាចនិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�
ទ្រ�ង់់បាានអធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅរកព្រះ�ះវរបិិតាា តាាមទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាម។ ទោះ�ះ�បីី
ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏នៅ�ៅតែ�ជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ដដែ�ល ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ជាារូូបកាាយសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយ
លក្ខខណៈៈពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាវិិញ្ញាា�ណ។ មនុុស្សសឆ្ងងល់់ពីីហេ�តុុផលដែ�លទ្រ�ង់់
អធិិស្ឋាា�ន ហាាក់់ដូូចទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់។ មូូលហេ�តុុមកពីីទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លកំំពុុងគង់់ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយមិិនមែ�ន
ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លនៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិង
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ សុុទ្ធធតែ�ជាាព្រះ�ះ។ ទាាល់់តែ�ព្រះ�ះទាំំ�ងបីីអង្គគ រួួមគ្នាា�មកតែ�មួួយ ទើ�ើប
អាាចរាាប់់ថាាជាាព្រះ�ះពិិតតែ�មួួយបាានហើ�ើយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏អស្ចាា�រ្យយខុុសពីីធម្មមតាា
ដោ�ោយសាារវិិធីីនេះ�ះដែ�រ។ មាានមនុុស្សសដែ�លនិិយាាយថាា គឺឺមាានតែ�វិិធីីនេះ�ះទេ�ទើ�ើបទ្រ�ង់់
អាាចធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរបាាន។ ពេ�លដែ�លព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាអធិិស្ឋាា�ន បន្ទាា�ប់់ពីី
ទ្រ�ង់់យាាងមកនោះ�ះ� ព្រះ�ះដែ�លទ្រ�ង់់អធិិស្ឋាា�នរក គឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង
ទ្រ�ង់់កំំពុុងអធិិស្ឋាា�នតាាមទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សស។ ទ្រ�ង់់មិិនពេ�ញលេ�ញ ដោ�ោយសាារតែ�សាាច់់
ឈាាមមិិនពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មាាននូូវសេ�ចក្ដីី�កម្សោ�ោ�យជាាច្រើ�ើ�ន ពេ�លដែ�លព្រះ�ះអង្គគ
យាាងមកក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយទ្រ�ង់់ជួួបនូូវបញ្ហាា�ជាាច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់អនុុវត្តត
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ហេ�តុុនេះ�ះបាានជាាទ្រ�ង់់អធិិស្ឋាា�នបីីដងទៅ�ៅកាាន់់
ព្រះ�ះវរបិិតាា មុុនពេ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ គេ�ឆ្កាា�ង និិងជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកទៀ�ៀត មុុនពេ�លទ្រ�ង់់ជាាប់់ឆ្កាា�ងផង
ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់បាានអធិស្ឋា
ិ ា�ននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកសិស្ស
ិ សទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់បាានអធិស្ឋា
ិ ា�នម្នាា�ក់អ្ននកនៅ
់
�ៅ
លើ�ើភ្នំំ� ទ្រ�ង់់ក៏បាានអធិ
៏
ិស្ឋាា�ននៅ�ៅលើ�ើទូូកនេ�សាាទ រួួចទ្រ�ង់់ក៏៏បាានអធិិស្ឋាា�ននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
បណ្ដាា�ជន ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានអធិិស្ឋាា�នទាំំ�ងពេ�លកំំពុុងកាាច់់នំំប៉័័�ង ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏អធិិស្ឋាា�នពេ�ល
កំំពុុងឲ្យយពរអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតផង។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�? ទ្រ�ង់់អធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅកាាន់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណព្រះ�ះអង្គគ កំំពុុងអធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ គឺឺទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះដែ�លនៅ�ៅឯ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ តាាមទស្សសនៈៈជាាមនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាម។ ដូូច្នេះ�ះ�តាាមទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សស
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានក្លាា�យជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនោះ�ះ�។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ
នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ព្រះ�ះអង្គគមិិនអធិិស្ឋាា�នទេ�។ ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏បែ�បនេះ�ះ? នេះ�ះគឺឺមកពីី
អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់នាំំ�យកនោះ�ះ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ព្រ�មទាំំ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារ
វាាយផ្ចាា�ល។ ទ្រ�ង់់មិិនត្រូ�ូវកាារនូូវកាារអធិិស្ឋាា�ន ហើ�ើយព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺត្រូ�ូវថ្លែ�ែង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ទ្រ�ង់់ពុំំ�មែ�នត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ង ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនត្រូ�ូវមនុុស្សសចាាប់់យកទៅ�ៅឲ្យយពួួក
អ្ននកមាានអំំណាាចដែ�រ។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅគ្រា�ាដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអធិិស្ឋាា�ន ទ្រ�ង់់កំំពុុងអធិិស្ឋាា�នទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាព្រះ�ះវរបិិតាា ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយនគរ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌មកដល់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះវរបិិតាាបាានសម្រេ�េច និិងសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារ
ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវមកដល់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ នគរស្ថាា�នសួួគ៌៌បាានចុះះ�មកដល់់
ហើ�ើយ តើ�ើទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវកាារអធិិស្ឋាា�នបែ�បនេះ�ះទៀ�ៀតមែ�នទេ�? កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺបញ្ចចប់់
យុុគសម័័យនេះ�ះ ហើ�ើយពុំំ�មាានយុុគសម័័យថ្មីី�ទៀ�ៀតទេ� ហេ�តុុនេះ�ះ ចាំំ�បាាច់់អ្វីី�ត្រូ�ូវអធិិស្ឋាា�ន
សម្រា�ាប់់ដំំណាាក់់កាាលបន្ទាា�ប់់ទៀ�ៀតនោះ�ះ�? ខ្ញុំំ��ខ្លាា�ចតែ�គ្មាា�នទេ�!
ក្នុុ�ងកាារបកស្រា�ាយរបស់់មនុុស្សស

គឺឺមាាននូូវសម្ដីី�ផ្ទុុ�យគ្នាា�ជាាច្រើ�ើ�ន។

ពិិតណាាស់់

ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះជាាសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មុុខជាាជឿ�ឿថាា កាារពន្យយល់់របស់់ពួួកគេ�សុុទ្ធធតែ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទាំំ�ងអស់់។ តើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងទេ�
ឬថាា គំំនិិតបែ�បនេះ�ះដែ�លថាា ព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯក គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីសញ្ញាា�ណនាានាារបស់់មនុុស្សសទេ�
ឬអីី? ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សស ពុំំ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹងណាាពេ�ញលេ�ញ ឬម៉៉ត់់ចត់់នោះ�ះ�ទេ�។
ភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកក៏៏ចេះ�ះតែ�មាាន ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏មាានគំំនិិតច្រើ�ើ�នដែ�រ។ នេះ�ះបង្ហាា�ញថាា
មនុុស្សសម្នាា�ក់់មិន
ិ អាាចត្រឹ�ឹមតែ�ពន្យយល់់អំពី
ំ កិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ��ទេ�។ មាានរឿ�ឿង
ច្រើ�ើ�នណាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ចេ�ញមកពីីហេ�តុុផល និិង
តម្រិះ�ះ�របស់់គេ� ដែ�លផ្ទុុ�យអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ តើ�ើហេ�តុុផលរបស់់អ្ននក អាាចកាាត់់ញែ�ក
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឲ្យយម៉៉ត់់ចត់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកអាាចទទួួលបាានតម្រិះ�ះ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ
602

សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)

ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដែ�រឬទេ�? ក្នុុ�ងឋាានៈៈជាាមនុុស្សស តើ�ើអ្ននកអាាច
មើ�ើលឃើ�ើញកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទេ� ឬក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ទើ�ើបអាាចមើ�ើលឃើ�ើញពីី
អស់់កល្បបជាានិិច្ចចដល់់អស់់កល្បបជាានិិច្ចចបាាន។ តើ�ើគឺឺអ្ននកមែ�នទេ� ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
អតីីតកាាលពីីអស់់កល្បបជាានិិច្ចច ដល់់អនាាគតកាាលដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចច ឬទាាល់់តែ�ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះបាាន? តើ�ើអ្ននកនិិយាាយអ្វីី�ខ្លះះ�? តើ�ើអ្ននកអាាចស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងពន្យយល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�? តើ�ើកាារពន្យយល់់របស់់អ្ននកផ្អែ�ែកលើ�ើអ្វីី�? តើ�ើអ្ននកគឺឺជាាព្រះ�ះមែ�នទេ�? ស្ថាា�នសួួគ៌៌
និិងផែ�នដីីព្រ�មទាំំ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់។ អ្ននក
ដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺមិិនមែ�នជាាអ្ននកទេ� ដូូច្នេះ�ះ� ហេ�តុុអ្វីី�ទើ�ើបអ្ននកផ្ដដល់់នូូវកាារពន្យយល់់មិិន
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវបែ�បនេះ�ះ? ពេ�លនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកបន្តតជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះត្រៃ�ៃឯកទៀ�ៀតដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកមិិន
គិិតទេ�ថាា វិិធីីនេះ�ះគឺឺជាាបន្ទុុ�កខ្លាំំ��ងពេ�កទេ�ឬអីី? ល្អអបំំផុុត គឺឺអ្ននកត្រូ�ូវជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះតែ�មួួយបាាន
ហើ�ើយ មិិនចាំំ�បាាច់់ជឿ�ឿព្រះ�ះបីីអង្គគទេ�។ ស្រា�ាលខ្លួួ�ន គឺឺជាារឿ�ឿងល្អអបំំផុុត ដ្បិិ�តបន្ទុុ�ករបស់់
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ស្រា�ាលទេ�។

សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)
មនុុស្សសជាាតិិ ដែ�លត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយជាាខ្លាំំ��ងនោះ�ះ� មិិនដឹឹងទេ�ថាា មាាន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មួួយអង្គគ ហើ�ើយបាានឈប់់ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង។ កាាលដើ�ើមដំំបូូង
ពេ�លដែ�លអ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក សិិរីីល្អអ និិងទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
គឺឺមាានវត្តតមាានជាាប់់មករហូូត។ តែ�បន្ទាា�ប់់ពីីត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយទៅ�ៅជាាពុុករលួួយ មនុុស្សសបាាន
បាាត់់បង់់សិិរីីល្អអ និិងទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តគ្រ�ប់់គ្នាា�បាានបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងលែ�ងកោ�ោតខ្លាា�ចទ្រ�ង់់ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នាាពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺដើ�ើម្បីី�ស្ដាា�រទីីបន្ទាា�ល់់ទាំំ�ងអស់់ និិងសិិរីីល្អអទាំំ�ងអស់់ឡើ�ើងវិិញ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឲ្យយមាានទីីបន្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
សត្តតនិិករ នេះ�ះហើ�ើយជាាកិិច្ចចកាារ ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ។ ពិិត
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ណាាស់់ តើ�ើមនុុស្សសជាាតិិត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ដោ�ោយកាារប្រើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសជឿ�ឿទាំំ�ងស្រុ�ុង តាាមរយៈៈកាារប្រើ�ើ�នូូវ
កាារលាាតត្រ�ដាាង កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាាឥតអាាសូូរ ដើ�ើម្បីី�
បញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លគេ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង តាាមរយៈៈកាារលាាតត្រ�ដាាងនូូវកាារបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សស និិង
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកាារតតាំំ�ងរបស់់គេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អាាចស្គាា�ល់ភា
់ ាពទុុច្ចចរិត
ិ និិងភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក
របស់់មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយប្រើ�ើ�នូវូ សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ ជាាគ្រឿ��ឿងបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�ចំពោះ�
ំ ះ�និិស្ស័័�យដ៏៏
សុុចរិត
ិ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� និិងត្រូ�ូវបាានជំំរុញ
ុ ឲ្យយជឿ�ឿទាំំ�ងស្រុ�ុង
ភាាគច្រើ�ើ�នគឺតា
ឺ ាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លគឺជា
ឺ ាមធ្យោ�ោ�បាាយនាំំ�ទៅ�ៅរក
កាារយកឈ្នះះ�មនុុស្សសជាាតិិចុុងក្រោ��ោយបំំផុុត ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លទទួួលយកកាារ
យកឈ្នះះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកកាារវាាយផ្ដួួ�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៃ�ព្រះ�ះ
បន្ទូូ�លរបសប់់ទ្រ�ង់។
់ ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារថ្លែ�ង
ែ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ពិិតប្រា�ាកដជាាដំំណើ�ើរ
កាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ច្បាាស់់ណាាស់់។ ចុះះ�មនុុស្សសគួួរសហកាារដោ�ោយវិិធីណា
ី ា? គឺឺតាាមរយៈៈ
កាារហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយសម្រេ�េចបាាននូូវកាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីព្រះី �ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។ ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងថាា មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�យ៉ាា�ងណាានោះ�ះ� នេះ�ះគឺឺរឿ�ឿង
ដែ�លពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានដោ�ោយខ្លួួ�នឯងឡើ�ើយ។ តាាមរយៈៈកាារហូូប និិងផឹឹក
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បាានគឺឺ ត្រូ�ូវចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ពីីសេ�ចក្ដីី�
ពុុករលួួយ និិងភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោករបស់់អ្ននក ស្គាា�ល់់កាារបះះបោ�ោរ និិងភាាពទុុច្ចចរិិតរបស់់
អ្ននក រួួចលុុតក្រា�ាបនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បន្ទាា�ប់់ពីីយល់់បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ហើ�ើ
់ យ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចយកកាារយល់់ដឹង
ឹ នេះ�ះទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមាាននិិមិត្តត
ិ និិងអាាចចុះះ�ចូូលទាំំ�ងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ព្រ�មទាំំ�ងមិិនធ្វើ�កា
�ើ ារ
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សណាាមួួយដោ�ោយខ្លួួ�នឯង នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ហើ�ើយ ហើ�ើយរឿ�ឿង
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះកើ�ើតឡើ�ង
ើ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។ ហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាាមនុុស្សស
បាាត់់បង់ទី
់ បន្ទាា�ល់
ី
នេះ�ះ
់ ? ពីីព្រោះ��ះ�គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់មាានជំនឿ�
ំ ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សោះ�
់ ះ� ដ្បិិ�ត
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្មា�នកន្លែ�ែ
ា
ងគង់់ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសទេ�។ កាារយកឈ្នះះ�មនុុស្សស គឺឺជាាកាារ
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)

ស្ដាា�រសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសជាាតិិឡើ�ើងវិិញ។ មនុុស្សសតែ�ងចង់់រត់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងលោ�ោកិិយដ៏៏
សាាមញ្ញញនេះ�ះទាំំ�ងឥតបាានគិិត ហើ�ើយពួួកគេ�បណ្ដុះះ��នូូវសេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មច្រើ�ើ�នជ្រុ�ុល ចង់់បាាន
ច្រើ�ើ�នពេ�កសម្រា�ាប់់អនាាគតរបស់់គេ� ហើ�ើយមាានកាារទាាមទាារច្រើ�ើ�នហួួសហេ�តុុ។ ពួួកគេ�
តែ�ងតែ�គិិតគូូរពីីសាាច់់ឈាាមជាាប់់ជាានិិច្ចច ទាំំ�ងត្រៀ��ៀមផែ�នកាារសម្រា�ាប់់សាាច់់ឈាាម និិង
គ្មាា�នចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍ ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វនៃ�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សោះ�ះ�។ ដួួងចិិត្តត
របស់់គេ�ត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងឆក់់យកបាាត់់ ពួួកគេ�បាានបាាត់់បង់កា
់ ារគោ�ោរពចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏ជាាប់់ជំំពាាក់់តែ�នឹឹងសាាតាំំ�ងដែ�រ។ តែ�មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�ត
មក។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសបាានបាាត់់បង់ទី
់ បន្ទាា�ល់
ី
នោះ�
់ ះ�ទៅ�ៅហើ�ើយ មាានន័័យថាា គេ�បាានបាាត់់បង់់
សិិរីល្អ
ី រអ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទៅ់ �ៅហើ�ើយ។ គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារយកឈ្នះះ�មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺដើ�ើម្បីី�
ទាាមទាារមកវិិញនូូវសិិរីីល្អអនៃ�កាារគោ�ោរពរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គេ�និិយាាយ
បែ�បនេះ�ះថាា៖ មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនព្យាាយាាមឲ្យយបាានជីីវិត
ិ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានមនុុស្សស
មួួយចំំនួួនដែ�លព្យាាយាាមឲ្យយបាានជីីវិិត ពួួកគេ�ក៏៏មាានតែ�ក្នុុ�ងចំំនួួនតិិចតួួចដែ�រ។ មនុុស្សស
អំំពល់់នឹឹងរឿ�ឿងអនាាគតរបស់់គេ� ហើ�ើយមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់នឹឹងជីីវិិតទេ�។ មនុុស្សសខ្លះះ�
បះះបោ�ោរនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វិិនិច្ឆ័
ិ យ
�័ ព្រះ�ះអង្គគពីីក្រោ��ោយខ្ននង ហើ�ើយមិិនអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ�។
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ។ ឥឡូូវនេះ�ះ ពុំំ�មាានកិិច្ចចកាារអ្វីី�ត្រូ�វូ
បាានធ្វើ�ើឡើ� �ើងចំំពោះ�ះ�ពួួកកូនប្រុ�
ូ
ស
ុ នៃ�សេ�ចក្ដីី�បះះបោ�ោរទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទេ� តែ�នៅ�ៅពេ�លអនាាគត
អ្ននកនឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ងងឹឹតទាំំ�ងយំំ

និិងសង្កៀ�ៀ�តធ្មេ�េញផង។

អ្ននកមិិនស្គា�ល់
ា ់ពីី

តម្លៃ�ៃនៃ�ពន្លឺឺ�នោះ�ះ�ទេ� ពេ�លដែ�លអ្ននកកំំពុុងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ� តែ�អ្ននកនឹឹងស្គាា�ល់់ពីីតម្លៃ�ៃនោះ�ះ�
ពេ�លដែ�លអ្ននកកំំពុុងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយប់់ងងឹឹត ហើ�ើយពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងស្ដាា�យក្រោ��ោយ។
ពេ�លនេះ�ះអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ធម្មមតាា តែ�គង់់មាានថ្ងៃ�ៃមួួយអ្ននកនឹឹងស្ដាា�យក្រោ��ោយ។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�មកដល់់ សេ�ចក្ដីី�ងងឹឹតនឹង
ឹ ចុះះ�មកដល់់ ហើ�ើយពន្លឺឺ�នឹឹងលែ�ងមាានតទៅ�ៅទៀ�ៀត
ពេ�លនោះ�ះ� ស្ដាា�យក្រោ��ោយក៏៏ហួសពេ
ួ �លទៅ�ៅហើ�ើយដែ�រ។ ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកមិិនយល់់អំពី
ំ ី
កិិច្ចចកាារសព្វវថ្ងៃ�ៃ ទើ�ើបអ្ននកមិិនអរសប្បាាយនឹឹងពេ�លវេេលាាដែ�លអ្ននកកំំពុុងមាានសព្វវថ្ងៃ�ៃ។
កាាលណាាកិិច្ចចកាារនៃ�សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលនេះ�ះចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម មាានន័័យថាា ពេ�លដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��កំពុ
ំ ង
ុ ថ្លែ�ង
ែ នេះ�ះក្លាា�យជាាកាារពិិត មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននឹង
ឹ ទូូលដៃ�ឡើ�ង
ើ ហើ�ើយ
ទ្រ�ហោ�ោរយំំដោ�ោយកាារឈឺឺចាាប់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងចិិត្តត។ ហើ�ើយតាាមរយៈៈទង្វើ�ើ�នេះ�ះ តើ�ើពួួកគេ�នឹឹងមិិន
ត្រូ�ូវធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ងងឹឹតទាំំ�ងយំំ និិងសង្កៀ�ៀ�តធ្មេ�េញទេ�ឬអីី? មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�ល
ព្យាាយមឲ្យយបាានជីីវិត
ិ និិងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានពេ�ញខ្នាា�ត អាាចនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ� ខណៈៈ
ដែ�លពួួកកូនប្រុ�
ូ
ស
ុ នៃ�សេ�ចក្ដីី�បះះបោ�ោរ ដែ�លមិិនសមនឹឹងយកទៅ�ៅប្រើ�ើ� នឹឹងត្រូ�ូវធ្លាា�ក់ទៅ់ �ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�ងងឹឹត។ ពួួកគេ�នឹឹងគ្មាា�នកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ និិងមិិនអាាចធ្វើ�ើអ្វី
� �មួ
ី យ
ួ ឲ្យយ
មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍បាានឡើ�យ
ើ ។ ដូូច្នេះ��ះ ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវទ្រុ�ុឌទ្រោ��ោមដោ�ោយសាារកាារទួួញសោ�ោក
ដ្បិិ�តគេ�ត្រូ�ូវធ្លាា�ក់ចូ
់ លទៅ
ូ �ៅក្នុុ�ងកាារដាាក់់ទោ�ោស។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានទទួល
ួ កាារបំំពាាក់់បំប៉៉ន
ំ
យ៉ាា�ងល្អអ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកបាានចម្រើ�ើ�នឡើ�ើងក្នុុ�ងជីីវិិត
របស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកស័័ក្ដិ�ស
ិ មនឹឹងយកទៅ�ៅប្រើ�ើ�ហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិនបាានទទួ
ិ
ល
ួ កាារ
បំំពាាក់់បំប៉៉ន
ំ យ៉ាា�ងល្អអទេ� ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅឲ្យយទៅ�ៅធ្វើ�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារដំំណាាក់់កាាលបន្ទាា�ប់់
ក៏៏អ្ននកមិនស័
ិ
ក្ដិ
័ �ស
ិ មនឹឹងប្រើ�ើ�កាារបាានដែ�រ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នឱកាាសម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកចង់់បំំពាាក់់បំំប៉៉នខ្លួួ�នឯងក៏៏ដោ�ោយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងចាាកចេ�ញទៅ�ៅបាាត់់
តើ�ើអ្ននកអាាចទៅ�ៅរកឱកាាសនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននកបែ�បនេះ�ះឯណាាទៀ�ៀតនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ? តើ�ើអ្ននក
អាាចទៅ�ៅទទួួលកាារហ្វឹឹ�កហាាត់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ជាាអ្ននកប្រ�ទាានឲ្យយនៅ�ៅឯណាាបាាន?
ពេ�លនោះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ឬបញ្ចេ�េញព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់
ផ្ទាា�ល់់ទៀ�ៀតទេ� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកនឹឹងអាាចធ្វើ��បាានគឺ
ើ
ឺ សង្កេ�េតមើ�ើលសេ�ចក្ដីី�ដែ�លកំំពុុង
ត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងចេ�ញមកនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ពេ�លនោះ�ះ� តើ�ើកាារយល់់ដឹឹងនឹឹងកើ�ើតមាានយ៉ាា�ង
ងាាយស្រួ�ួល ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើជីីវិិតនាាថ្ងៃ�ៃអនាាគត អាាចនឹឹងល្អអប្រ�សើ�ើរជាាងជីីវិិត
សព្វវថ្ងៃ�ៃកម្រិ�ិតណាា? នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� តើ�ើអ្ននកនឹឹងមិិនកំពុ
ំ ង
ុ ទទួួលរងនូូវសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់ទាំំ�
់ ងរស់់
ខណៈៈដែ�លអ្ននកយំំ និិងសង្កៀ�ៀ�តធ្មេ�ញ
េ របស់់អ្ននកទេ�ឬអីី? ពេ�លនេះ�ះ ព្រះ�ះពរកំំពុង
ុ ត្រូ�ូវបាាន
ប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននកស្រេ��ចហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនដឹង
ឹ ពីីរបៀ�ៀបអាាស្រ័�័យផលព្រះ�ះពរទាំំ�ងនេះ�ះទេ�។
អ្ននកកំំពុង
ុ តែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះពរស្រេ��ចហើ�ើយ តែ�អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនដឹង
ឹ ។ នេះ�ះបង្ហាា�ញថាា អ្ននក
ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ឲ្យយវិិនាាសរងទុុក្ខវេេទនាាហើ�ើ
ខ
យ! សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសខ្លះះ�តតាំំ�ង មនុុស្សសខ្លះះ�
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)

បះះបោ�ោរ មនុុស្សសខ្លះះ�ធ្វើ�នេះ�ះ
�ើ ឬធ្វើ�នោះ�
�ើ ះ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់តែ�ព្រ
់ �ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកុំំ�គិិតឲ្យយសោះ�ះ�
ថាា ខ្ញុំំ��មិិនដឹឹងថាាអ្ននកកំំពុុងធ្វើ��អ្វី
ើ �ី ឬគិិតអ្វី�។
ី តើ�ើខ្ញុំំ��មិិនយល់់ពីីសាារជាាតិិរបស់់អ្ននកមែ�នទេ�?
ហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាានៅ�ៅតែ�រករឿ�ឿងឈ្លោះ�ះ��នឹឹងខ្ញុំំ�?� តើ�ើអ្ននកមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ព្យាាយាាម
ឲ្យយបាានជីីវិតនិ
ិ ង
ិ ព្រះ�ះពរ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ោជន៍៍ខ្លួួន
� ឯងផ្ទាា�ល់់ទេ�ឬអីី? ដែ�លអ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
នោះ�ះ�តើ�ើមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់របស់់អ្ននកទេ�ឬអីី? នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ខ្ញុំំ��កំំពុុង
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ� តាាមរយៈៈកាារថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយកាាលណាាកិិច្ចចកាារនៃ�
កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�ទីីបញ្ចចប់់របស់់អ្ននកនឹឹងស្ដែ�ែងចេ�ញមកយ៉ាា�ង
ច្បាាស់់។ តើ�ើខ្ញុំំ��រ៉ាា�យរ៉ាា�ប់់ប្រា�ាប់់អ្ននកយ៉ាា�ងក្បោះ��ះ�ក្បាាយដែ�រឬទេ�?
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់ឲ្យយច្បាាស់់ថាា
ទីីបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សស នឹឹងទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងណាា។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមាានកាារលើ�ើកឡើ�ើងថាា
កាារវាាយផ្ចាា�លនិិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កក
សនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ? តើ�ើអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញកាារនេះ�ះទេ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
យកឈ្នះះ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ? តើ�ើកាារបង្ហាា�ញឲ្យយដឹឹងពីីប្រ�ភេ�ទទីី
បញ្ចចប់់ដែ�លជំំពូូកមនុុស្សសនីីមួួយៗនឹឹងត្រូ�ូវជួួប នៅ�ៅមិិនច្បាាស់់ទៀ�ៀតមែ�នទេ�? នៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ តើ�ើកាារនេះ�ះមិិន
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�បង្ហាា�ញពីីចរិិតពិិតរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ក៏៏ត្រូ�ូវបែ�ង
ចែ�ងទៅ�ៅតាាមជំំពូូក របស់់គេ�ទេ�ឬអីី? ជំំនួួសឲ្យយកាារនិិយាាយថាា នេះ�ះគឺឺជាាកាារយកឈ្នះះ�
មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយយកល្អអគួួរតែ�និិយាាយថាា នេះ�ះគឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញពីីប្រ�ភេ�ទទីីបញ្ចចប់់
ដែ�លនឹឹងមាានសម្រា�ាប់់ជំំពូូកមនុុស្សសនីីមួួយៗវិិញ។ កាារនេះ�ះ គឺឺជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបាាប
របស់់មនុុស្សស រួួចហើ�ើយក៏៏បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីជំំពូូកមនុុស្សសផ្សេ�េងៗ ហើ�ើយសម្រេ�េចថាា ពួួកគេ�
ជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ឬជាាមនុុស្សសសុុចរិិត។ បន្ទាា�ប់់ពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� កិិច្ចចកាារ
ប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ដល់់មនុុស្សសល្អអ និិងដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ក៏៏មកដល់់។ មនុុស្សសដែ�ល
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ពោ�ោលគឺឺមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង នឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំហាានបន្ទាា�ប់់នៃ�កាារផ្សសព្វវផ្សាាយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅដល់់សកលលោ�ោក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� នឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ងងឹឹត
ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវជួួបទុុក្ខខលំំបាាក។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កទៅ�ៅតាាមជំំពូូក គឺឺមនុុស្សស
ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ នឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ឲ្យយនៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ដោ�ោយគ្មាា�នពន្លឺឺ�
ព្រះ�ះអាាទិិត្យយម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសសុុចរិិតនឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ឲ្យយនៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សស
ល្អអ ឲ្យយបាានទទួួលពន្លឺឺ� និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�អស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ ទីីបញ្ចចប់់សម្រា�ាប់់របស់់
សព្វវសាារពើ�ើ ជិិតមកដល់់ហើ�ើយ។ ទីីបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញចេ�ញយ៉ាា�ង
ច្បាាស់់ផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែករបស់់គេ� ហើ�ើយរបស់់សព្វវសាារពើ�ើនឹឹងត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កទៅ�ៅតាាមជំំពូូករបស់់
គេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើមនុុស្សសអាាចគេ�ចពីីក្ដីី�បាារម្ភភរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ ដែ�លត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កតាាម
ជំំពូូករបស់់គេ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ទីីបញ្ចចប់់នៃ�ជំំពូូកនីីមួួយៗរបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញ
ចេ�ញនៅ�ៅពេ�លដែ�លទីីបញ្ចចប់់នៃ�របស់់សព្វវសាារពើ�ើជិិតចូូលមកដល់់ ហើ�ើយកាារនេះ�ះនឹឹង
ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ខណៈៈដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល កំំពុុង
ដំំណើ�ើរកាារ (បូូករួួមទាំំ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� ដោ�ោយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន)។
កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីទីីបញ្ចចប់់នៃ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កក
នៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ខណៈៈដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�
នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ កំំពុុងដំំណើ�ើរកាារ។ កាារបែ�ងចែ�កមនុុស្សសទៅ�ៅតាាមជំំពូូក មិិនមែ�នជាា
កាារដាាក់់មនុុស្សសឲ្យយត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅរកជំំពូូកដើ�ើមរបស់់គេ�នោះ�ះ�ទេ� ដ្បិិ�តកាាលដែ�លមនុុស្សស
ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លដែ�លបង្កើ�ើ�តផែ�នដីី គឺឺមាានមនុុស្សសតែ�មួួយជំំពូូកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
កាារបែ�ងចែ�កក៏៏មាានតែ�មួួយគត់់ដែ�រ គឺឺរវាាងមនុុស្សសប្រុ�ុស និិងមនុុស្សសស្រី�ី។ មិិនមាានជំំពូូក
មនុុស្សសខុុសគ្នាា�ច្រើ�ើ�ននោះ�ះ�ទេ�។ គឺឺក្រោ��ោយរយៈៈពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ�� នៃ�សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយ
ទើ�ើបមាានជំំពូូកមនុុស្សសខុុសៗគ្នាា�លេ�ចឡើ�ើងមក ដោ�ោយមាានអ្ននកខ្លះះ�ស្ថិិ�តក្រោ��ោមអំំណាាច
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់វិិញ្ញាា�ណស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក អ្ននកខ្លះះ�ស្ថិិ�តក្រោ��ោមអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់វិិញ្ញាា�ណ
ឃោ�ោរឃៅ�ៅ ឯអស់់អ្ននកដែ�លព្យាាយាាមឲ្យយបាានជីីវិត
ិ ស្ថិិ�តក្រោ��ោមអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះ
ដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�។ មាានតែ�តាាមវិិធីនេះ�ះទេ�
ី
ទើ�ើបកាារបែ�ងចែ�កជាាក្រុ�ុម កើ�ើតមាានឡើ�ើង
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ហើ�ើយមាានតែ�តាាមវិិធីនេះ�ះទេ�
ី
ទើ�ើបមនុុស្សសចែ�កគ្នាា�ជាាក្រុ�ុមៗ នៅ�ៅក្នុុ�ង
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)

គ្រួ�សា
ួ ារដ៏៏ធំរំ បស់់មនុុស្សសបាាន។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់កើ�ើតមកមាាន «ឪពុុក» ខុុសៗគ្នាា� ហើ�ើយ
វាាមិិនមែ�នជាាករណីីដែ�លថាា គ្រ�ប់់ៗគ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រុ�ុមអំំណាាចត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់ព្រះ�ះដ៏៏
មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�នោះ�ះ�ដែ�រ ដ្បិិ�តមនុុស្សសបះះបោ�ោរខ្លាំំ��ងពេ�ក។ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏សុុចរិិត
លាាតត្រ�ដាាងនូូវសភាាពអត្ថិិ�ភាាពពិិតនៃ�ជំំពូូកមនុុស្សសនីីមួួយៗ គ្មាា�ននៅ�ៅសល់់អ្វីី�បន្តិិ�ចត្រូ�ូវ
លាាក់់កំំបាំំ�ងឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់គ្នាា�បង្ហាា�ញមុុខមាាត់់ពិិតរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�។ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ
មនុុស្សសលែ�ងមាានសភាាពដូូចដើ�ើមទៀ�ៀតហើ�ើយ ភាាពដូូចគ្នាា�ពីីដើ�ើមនៃ�បុុព្វវបុុរសរបស់់គេ�
បាានរលាាយបាាត់់ជាាយូូរមកហើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះ�កូូនចៅ�ៅរបស់់អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�រាាប់់មិិនអស់់
ត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងចាាប់់យកជាាយូូរមកហើ�ើយ ក៏៏មិិនបាានស្គាា�ល់់ពន្លឺឺ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌ម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ
ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសមាានពេ�ញដោ�ោយចរិិតពិិសពុុលគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងរបស់់សាាតាំំ�ង
ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសមាានទិិសដៅ�ៅដ៏៏ត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួនហើ�ើ
�
យ។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�
ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កទៅ�ៅតាាមជំំពូូក ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើភាាពពិិសពុុលខុុសៗគ្នាា�របស់់ពួួកគេ�
មាានន័័យថាា ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កទៅ�ៅតាាមកម្រិ�ិត ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ទីីបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សសមិិនមែ�នកត្តាា�ដែ�លត្រូ�ូវកំំណត់់ទុុកជាាមុុនតាំំ�ងពីីគ្រា�ា
កំំណើ�ើតផែ�នដីីនោះ�ះ�ទេ�។ នោះ�ះ�គឺឺមកពីីកាាលដើ�ើមឡើ�ើយ មនុុស្សសមាានតែ�មួួយក្រុ�ុមគត់់
ដែ�លហៅ�ៅជាារួួមថាា «មនុុស្សសជាាតិិ» ហើ�ើយដំំបូូងឡើ�ើង មនុុស្សសក៏៏មិិនត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ពុុករលួួយដែ�រ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយគ្មាា�ន
សេ�ចក្ដីី�ងងឹឹត ធ្លាា�ក់់មកលើ�ើពួួកគេ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តែ�បន្ទាា�ប់់ពីីមនុុស្សសត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ពុុករលួួយ មនុុស្សសគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ គ្រ�ប់់ជំំពូូក ក៏៏ខ្ចាា�ត់់ខ្ចាា�យទៅ�ៅពេ�ញផែ�នដីី គឺឺមនុុស្សសគ្រ�ប់់
ប្រ�ភេ�ទ គ្រ�ប់់ជំំពូូក ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីគ្រួ�ួសាារមួួយដែ�លគេ�ហៅ�ៅជាារួួមថាា «មនុុស្សសជាាតិិ»
ដែ�លប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ដោ�ោយមនុុស្សសទាំំ�ងប្រុ�ុសទាំំ�ងស្រី�ី។ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានបុុព្វវបុុរស
របស់់គេ�ដឹឹកនាំំ�ឲ្យយវង្វេ�េងចេ�ញពីីបុុព្វវបុុរសដើ�ើមបង្អអស់់របស់់គេ� គឺឺមនុុស្សសជាាតិិដែ�លមាាន
មនុុស្សសប្រុ�ុស និិងមនុុស្សសស្រី�ី (ពោ�ោលគឺឺ អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�នៅ�ៅពេ�លដើ�ើមដំំបូូងបង្អអស់់ ដែ�ល
ជាាបុុព្វវបុុរសដ៏៏ចំំណាាស់់បំំផុុតរបស់់ពួួកគេ�)។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជាា
មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមគត់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដែ�លមាានជីីវិិតដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ មនុុស្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជំំនាាន់់ដើ�ើមទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យនឹឹងបញ្ហាា�នាានាាក្នុុ�ងពិិភពមនុុស្សសទាំំ�ងស្រុ�ុង
តែ�ក្រោ��ោយមកគេ�ក៏៏ដើ�ើរតាាមគន្លលងបុុព្វវបុុរសរបស់់គេ� ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដែ�នដីីដែ�លពួួកគេ�
ប្រ�កាាសថាាជាារបស់់ខ្លួួ�ន បន្តតរហូូតមកទល់់សម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ដូូច្នេះ�ះ� ពួួកគេ�ក៏៏នៅ�ៅតែ�
ព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យចំំពោះ�ះ�កាារដែ�លពួួកគេ�វង្វេ�េងចេ�ញពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងចំំពោះ�ះ�កាារដែ�ល
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយដោ�ោយវិិញ្ញាា�ណស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
រហូូតដល់សព្វវថ្ងៃ
់
�ៃនេះ�ះ។ អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យពុុករលួួយ និិងត្រូ�ូវបំំពុលខ្លាំំ��
ុ
ងរហូូត
មកទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺអស់អ្ននក
់ ដែ�លមិិនអាាចនឹឹងត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��នៅ�ៅចុុងបំំផុតនោះ�
ុ
ះ� នឹឹង
គ្មាា�នជម្រើ�ើ�សអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ពីីដើ�ើរទៅ�ៅជាាមួួយបុុព្វវបុុរសរបស់់គេ� គឺឺជាាវិិញ្ញាា�ណស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ពុុករលួួយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�លអាាចបាានសង្គ្រោះ��ះ��នៅ�ៅទីីបំំផុុត
នោះ�ះ� នឹឹងឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកទិិសដៅ�ៅដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ ជាាទីីបញ្ចចប់់ដែ�លត្រូ�ូវបាាន
រក្សាាទុុក សម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� និិងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនឹឹង
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��អស់់អ្ននកដែ�លអាាចត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ាប់់មនុុស្សស
ដែ�លគ្មាា�នស្មាា�រតីី និិងមិិនអាាចព្យាាបាាលបាាន ជម្រើ�ើ�សតែ�មួួយគត់់របស់់គេ� គឺឺត្រូ�ូវដើ�ើរតាាម
បុុព្វវបុរុ សរបស់់គេ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កធំនៃំ �កាារវាាយផ្ចាា�ល។ សូូមកុំំ�គិិតថាា ទីីបញ្ចចប់រ់ បស់់អ្ននកត្រូ�វូ
បាានកំំណត់់ទុុកតាំំ�ងតែ�ពីីដើ�ើមដំំបូូង ហើ�ើយពេ�លនេះ�ះទើ�ើបត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយដឹឹង
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគិិតដូូច្នេះ�ះ�មែ�ន តើ�ើអ្ននកភ្លេ�េចហើ�ើយមែ�នទេ�ថាា ក្នុុ�ងគ្រា�ាដំំបូូង
ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តមក ពុំំ�មាានក្រុ�ុមមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមកទេ�ឬអីី? តើ�ើ
អ្ននកភ្លេ�េចហើ�ើយមែ�នទេ�ថាា មាានតែ�មនុុស្សសជាាតិិមួួយក្រុ�ុមគត់់ដែ�លប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ឡើ�ើងដោ�ោយ
អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក (មាានន័័យថាា មាានតែ�មនុុស្សសប្រុ�ុស និិងមនុុស្សស
ស្រី�ីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង)? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគឺឺជាាពូូជរបស់់សាាតាំំ�ងតាំំ�ងពីីដើ�ើមមក
តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័័យថាា កាាលដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសមក ទ្រ�ង់់បាាន
បញ្ចូូ�លក្រុ�ុមមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសត្តតនិិកររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រមែ�នទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារដូូច្នេះ�ះ�ដែ�រឬទេ�? ព្រះ�ះអង្គគបាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសមកសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ទីី
បន្ទាា�ល់់របស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគបាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សិិរីីល្អអរបស់់
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)

ទ្រ�ង់់។ ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏ទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមកូូនចៅ�ៅរបស់់សាាតាំំ�ងដោ�ោយចេ�តនាាឲ្យយមកតតាំំ�ងនឹឹង
ទ្រ�ង់់ខ្លាំំ��ងដល់់ម្ល៉ឹឹ�ង? ម្ដេ�េចបាានជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ធ្វើ�ើ�ដល់់ម្ល៉ឹឹ�ង? ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�មែ�ន
តើ�ើនរណាានឹឹងនិិយាាយថាា ព្រះ�ះអង្គគគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏សុុចរិិត? ពេ�លនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ខ្ញុំំ��និិយាាយថាា នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ អ្ននកខ្លះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងទៅ�ៅជាាមួួយសាាតាំំ�ង
មិិនមែ�នមាានន័័យថាា អ្ននកនៅ�ៅជាាមួួយសាាតាំំ�ង តាំំ�ងតែ�ពីីដើ�ើមមកទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាា
មាានន័័យថាា អ្ននកបាានផុុងលង់់យ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅ ដល់់ថ្នាា�ក់់សូូម្បីី�តែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ព្យាាយាាម
សង្គ្រោះ��ះ��អ្ននក ក៏៏អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��នោះ�ះ�ដែ�រ។ គ្មាា�នជម្រើ�ើ�សអ្វីី�
ផ្សេ�េងឡើ�ើយ ក្រៅ��ៅតែ�ពីីដាាក់់អ្ននកឲ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមជាាមួួយសាាតាំំ�ង។ នេះ�ះគឺឺមកពីីអ្ននកនៅ�ៅ
ហួួសពីីសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� មិិនមែ�នមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទុុច្ចចរិិតចំំពោះ�ះ�អ្ននក និិងមាានចេ�តនាា
កំំណត់់វាាសនាារបស់់អ្ននកឲ្យយធ្វើ�ើ�ជាាតំំណាាងរបស់់សាាតាំំ�ង បន្ទាា�ប់់មកក៏៏ដាាក់់អ្ននកក្នុុ�ងក្រុ�ុម
ជាាមួួយសាាតាំំ�ង និិងមាានគោ�ោលបំំណងចង់់ឲ្យយអ្ននករងទុុក្ខខវេេទនាានោះ�ះ�ទេ�។ នោះ�ះ�មិិនមែ�ន
ជាារឿ�ឿងពិិតដ៏៏ពិិស្ដាា�រនៃ�កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើនោះ�ះ�គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននក
ជឿ�ឿ នោះ�ះ�កាារយល់់ដឹឹងរបស់់អ្ននកលម្អៀ�ៀ�ងជ្រុ�ុលពេ�កហើ�ើយ! ដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ
នៃ�កាារយកឈ្នះះ� ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីទីីបញ្ចចប់់របស់់គេ�
ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�លាាតត្រ�ដាាងពីីឱនភាាពរបស់់មនុុស្សស តាាមរយៈៈកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ប្រែ�ែចិិត្តត ឲ្យយគេ�ក្រោ��ោកឡើ�ើងនិិងឲ្យយគេ�ព្យាាយាាមឲ្យយបាានជីីវិិត និិង
ផ្លូូ�វត្រូ�ូវនៃ�ជីីវិិតមនុុស្សស។ កាារនេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�ដាាស់់ចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសស្ពឹឹ�កស្រ�ពន់់ និិងមនុុស្សស
ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� និិងដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញកាារបះះបោ�ោរក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តតរបស់់គេ� តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។
យ៉ាា�ងណាាមិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចប្រែ�ែចិិត្តត នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចព្យាាយាាមឲ្យយបាាន
ផ្លូូ�វនៃ�ជីីវិិតមនុុស្សស និិងមិិនអាាចបោះ�ះ�បង់់សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នោះ�ះ�ពួួកគេ�
អាាក្រ�ក់់ហួួសដែ�លអាាចបាានសង្គ្រោះ��ះ�� និិងត្រូ�ូវលេ�បត្រ�បាាក់់ដោ�ោយសាាតាំំ�ងជាាមិិនខាាន។
នេះ�ះហើ�ើយជាាសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកឈ្នះះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់៖ គឺឺដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស
និិងដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីទីីបញ្ចចប់់របស់់ពួួកគេ�។ ទីីបញ្ចចប់់ដ៏៏ល្អអ និិងទីីបញ្ចចប់់អាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�។ មិិនថាា
611

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� ឬក៏៏ត្រូ�ូវបណ្ដាា�សាានោះ�ះ�ទេ� គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង
ឱ្យយឃើ�ើញក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�។
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺជាាគ្រា�ាដែ�លរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ នឹឹងត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កជាាក្រុ�ុមតាាម
ប្រ�ភេ�ទ តាាមរយៈៈកាារយកឈ្នះះ�។ កាារយកឈ្នះះ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយ
អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបាាបរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ�� តើ�ើធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងទើ�ើបអាាចបែ�ងចែ�កមនុុស្សសជាាក្រុ�ុមបាាន?
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារបែ�ងចែ�កក្រុ�ុម ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាកាារ
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ បន្ទាា�ប់់ពីីនេះ�ះមក គ្រ�ប់់ទឹឹកដីីនិិង
គ្រ�ប់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ឲ្យយនៅ�ៅក្រោ��ោមកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ដែ�រ។ នេះ�ះ
មាានន័័យថាា មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�ត នឹឹងត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កជាាក្រុ�ុមតាាមប្រ�ភេ�ទ
ដោ�ោយចុះះ�ចូូលនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កកនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ គ្មាា�ន
មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ ឬមាានអ្វីី�មួួយអាាចគេ�ចផុុតពីីកាារទទួួលរងនូូវកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ក៏៏គ្មា�ន
ា មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ ឬគ្មាា�នអ្វីី�មួួយ ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កទៅ�ៅតាាម
ប្រ�ភេ�ទនោះ�ះ�ដែ�រ។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូប នឹឹងត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កជាាក្រុ�ុម ដ្បិិ�តទីីបញ្ចចប់់នៃ�របស់់
សព្វវសាារពើ�ើចូូលមកកាាន់់តែ�កៀ�ៀក ហើ�ើយស្ថាា�នសួួគ៌៌និិងផែ�នដីី បាានឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់
របស់់ខ្លួួ�នហើ�ើយ។ តើ�ើមនុុស្សសអាាចគេ�ចផុុតពីីគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នៃ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់មនុុស្សស
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ តើ�ើទង្វើ�ើ�រឹឹងចចេ�សរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� អាាចនៅ�ៅបន្តតបាានយូូរ
ប៉ុុ�នណាាទៀ�ៀត? តើ�ើអ្ននកមើ�ើលមិិនឃើ�ើញទេ�ថាា គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយរបស់់អ្ននកកំំពុុងខិិតមក
កាាន់់តែ�ជិិត? តើ�ើម្ដេ�េចបាានជាាមនុុស្សសដែ�លគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចង់់ឲ្យយ
ព្រះ�ះអង្គគលេ�ចមក មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញគ្រា�ាដែ�លសេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ច
មក? តើ�ើម្ដេ�េចបាានជាាពួួកគេ�មិិនអាាចទទួួលរង្វាា�ន់់ជាាចុុងក្រោ��ោយ សម្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�ល្អអបាាន?
តើ�ើអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើល្អអ ឬជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់? តើ�ើអ្ននកជាា
មនុុស្សសដែ�លទទួួលយកកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏សុុចរិិត រួួចស្ដាា�ប់់តាាមបង្គាា�ប់់ ឬក៏៏អ្ននកជាាមនុុស្សស
ដែ�លទទួួលយកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏សុ
៏ ចរិ
ុ ត
ិ រួួចហើ�ើយត្រូ�ូវបណ្ដាា�សាា? តើ�ើអ្ននករស់់នៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កក
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)

នៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្នុុង
� ពន្លឺឺ� ឬអ្ននករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹងមនុុស្សសស្លាា�ប់់ ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ងងឹឹត?
តើ�ើអ្ននកផ្ទាា�ល់់ មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លដឹឹងច្បាាស់់ជាាងគេ�ថាា ទីីបញ្ចចប់់របស់់អ្ននកជាា
ទីីបញ្ចចប់់នៃ�រង្វាា�ន់់ ឬទីីបញ្ចចប់់នៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោសទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដែ�លដឹឹង និិងយល់់ច្បាាស់់ជាាងគេ�បំំផុុត ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់សុុចរិិតទេ�ឬ អីី? ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើ
កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត និិងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក ប្រៀ��ៀបបាានទៅ�ៅនឹឹងអ្វីី�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��យកឈ្នះះ�អ្ននក
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកពិិតជាាត្រូ�ូវកាារឲ្យយខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននកទេ�ថាា ឥរិិយាាបថរបស់់អ្ននក ល្អអ ឬអាាក្រ�ក់់?
តើ�ើអ្ននកបាានលះះបង់់សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាហើ�ើយ? តើ�ើអ្ននកថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅកម្រិ�ិត
ណាា? តើ�ើអ្ននកផ្ទាា�ល់់មិិនដឹឹងច្បាាស់់ទេ�ថាា អ្ននកមាានអាាកប្បបកិិរិិយាាយ៉ាា�ងណាាចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��? អ្ននក
គួួរតែ�ដឹឹងច្បាាស់់ជាាងនរណាាទាំំ�ងអស់់ថាា ទីីបញ្ចចប់់ចុុងក្រោ��ោយបំំផុុតរបស់់អ្ននកនឹឹងទៅ�ៅជាា
យ៉ាា�ងណាា! ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននកជាាប្រា�ាកដថាា៖ ខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើតតែ�
�
មនុុស្សសមកទេ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើត
�
អ្ននកមក ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មិិនបាានប្រ�គល់់អ្ននកទៅ�ៅឲ្យយសាាតាំំ�ងទេ� ខ្ញុំំ��ក៏៏គ្មាា�នចេ�តនាាបង្ខំំ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ប្រ�ឆាំំ�ង ឬតតាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� ហើ�ើយឲ្យយអ្ននកត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសពីីខ្ញុំំ�ដែ�រ។ តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ទុុក្ខខលំំបាាក
និិងកាាររងទុុក្ខខវេេទនាាទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ� ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
រឹឹងរូូសពេ�ក ហើ�ើយកិិរិិយាាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គួួរឲ្យយស្អអប់់ពេ�កទេ�ឬអីី? ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើទីី
បញ្ចចប់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងជួួបប្រ�ទះះ មិិនត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ដោ�ោយខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�ផ្ទាា�ល់់ទេ�
ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងច្បាាស់់ក្នុុ�ងចិិត្តតខ្លួួ�នឯងជាាងនរណាាទាំំ�ងអស់់ទេ�ថាា ទីីបញ្ចចប់់
របស់់អ្ននកនឹឹងទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងណាា? ហេ�តុុផលដែ�លខ្ញុំំ��យកឈ្នះះ�មនុុស្សស គឺឺដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញឲ្យយ
គេ�ឃើ�ើញកាាន់់តែ�ច្បាាស់់ និិងនាំំ�យកសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��មកឲ្យយអ្ននក។ មិិនមែ�នមកបង្ខំំ�ឲ្យយ
អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកាារអាាក្រ�ក់់ ក៏៏មិិនមែ�នមាានចេ�តនាាបង្ខំំ�ឲ្យយអ្ននកដើ�ើរទៅ�ៅរកស្ថាា�ននរកនៃ�សេ�ចក្ដីី�
ហិិនវិិនាាសដែ�រ។ លុះះ�ដល់់វេេលាាកំំណត់់ ទុុក្ខខវេេទនាាដ៏៏ធំំធេ�ងរបស់់អ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា� កាារ
ទ្រ�ហោ�ោយំំ និិងកាារសង្កៀ�ៀ�តធ្មេ�េញរបស់់អ្ននក តើ�ើមិិនមែ�នសុុទ្ធធតែ�ដោ�ោយសាារបាាបរបស់់អ្ននក
ទេ�ឬអីី? ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�ល្អអ ឬសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់របស់់អ្ននកទេ�ឬអីី ដែ�លជាាកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏ប្រ�សើ�ើបំំផុុតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាភ័័ស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់យ៉ាា�ង
ច្បាាស់់អំំពីីទីីបញ្ចចប់់របស់់អ្ននកទេ�ឬអីី?
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរាាស្ត្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សចិិន ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីនិស្ស័័�
ិ យបះះបោ�ោរទាំំ�ងអស់់របស់់គេ� ព្រ�មទាំំ�ងបកអាាក្រា�ាត
ពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់របស់់គេ� ហើ�ើយកាារនេះ�ះផ្ដដល់់នូវូ បរិិបទសម្រា�ាប់កា
់ ារនិិយាាយអ្វីីៗ
�
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវនិិយាាយ។ បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត

នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��អនុុវត្តតជំំហាាន

បន្ទាា�ប់់នៃ�កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ�សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ប្រើ�ើ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ��ចំពោះ�
ំ ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា� មកជំំនុំំ�ជម្រះ�ះភាាពទុុច្ចចរិត
ិ របស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល
ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាតំំណាាងរបស់់ពួួកបះះបោ�ោរក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ។ អស់់អ្ននកដែ�ល
មិិនអាាចឈាានឡើ�ើងទៅ�ៅមុុខ នឹឹងបាានត្រឹ�ឹមក្លាា�យទៅ�ៅជាាគ្រឿ��ឿងបន្ទាា�ប់់បន្សំំ� និិងជាាវត្ថុុ�
សម្រា�ាប់់បម្រើ�ើ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ចំំណែ�កមនុុស្សសដែ�លអាាចឈាានឡើ�ើងទៅ�ៅមុុខ នឹឹងត្រូ�ូវយក
ទៅ�ៅប្រើ�ើ�កាារ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��និយាា
ិ យថាា មនុុស្សសដែ�លមិិនអាាចឈាានឡើ�ើងទៅ�ៅមុុខបាាន
ត្រឹ�ឹមដើ�ើរតួួជាាមនុុស្សសបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�? មកពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
សុុទ្ធតែ�តម្រ�ង់
ធ
ទៅ់ �ៅរកសាាវតាាររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងដោ�ោយសាារតែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានក្លាា�យជាា
តំំណាាង និិងជាាគំំរូូនៃ�ពួួកបះះបោ�ោរក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ ក្រោ��ោយមក ខ្ញុំំ��
នឹឹងយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លយកឈ្នះះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នេះ�ះ ទៅ�ៅកាាន់់បណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀត
ហើ�ើយប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�មនុុស្សសនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនឹឹងមិិនទទួួលបាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើកាារនេះ�ះមិិនបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកក្លាា�យជាាមនុុស្សសបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�ទេ�
ឬអីី? និិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ទង្វើ�ើ�បះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សស ព្រ�មទាំំ�ង
រូូបភាាព និិងទឹឹកមុុខដ៏៏អាាក្រ�ក់់របស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ានៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លបាានប្រើ�ើ�សម្រា�ាប់់យកឈ្នះះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ បន្ទាា�ប់់មក ខ្ញុំំ��
នឹឹងប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះ មកយកឈ្នះះ�មនុុស្សសពីីគ្រ�ប់់ប្រ�ជាាជាាតិិ និិងគ្រ�ប់់គណៈៈនិិកាាយ
ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺជាាគំំរូូ ជាាឧទាាហរណ៍៍ស្រា�ាប់់។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ខ្ញុំំ��មិិនបាានប្រ�កាាស
បោះ�ះ�បង់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយចេ�តនាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�មិិនបាានល្អអនៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារព្យាាយាាមឲ្យយបាានរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដូូច្នេះ�ះ� បញ្ជាា�ក់់ថាា អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមើ�ើល
មិិនជាាឡើ�ើយ តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នកំំពុុងដើ�ើរតួួជាាវត្ថុុ�បម្រើ�ើ� និិងជាាគ្រឿ��ឿងបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�ទេ�ឬអីី?
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)

ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់និិយាាយថាា ប្រា�ាជ្ញាា�របស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើគ្រោ��ោងកាារណ៍៍របស់់
សាាតាំំ�ង។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��និិយាាយដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតពីីក្រោ��ោយអ្វីី�
ដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងនិិយាាយ និិងកំំពុុងធ្វើ�ើ�ទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចឈាានឡើ�ើងទៅ�ៅមុុខ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ តែ�បែ�ជាាត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសវិិញ
នោះ�ះ� តើ�ើអ្ននកមិិនក្លាា�យជាាមនុុស្សសបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�ទេ�ឬអីី? ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកធ្លាា�ប់់បាានរងទុុក្ខខ
ច្រើ�ើ�នគួួរសមនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនយល់់អ្វីី�សោះ�ះ�អ្ននកនៅ�ៅតែ�កន្តើ�ើ�យ
នឹឹងរឿ�ឿងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងក្នុុ�ងជីីវិិត។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកធ្លាា�ប់់បាានវាាយផ្ចាា�ល និិងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ក៏៏អ្ននក
មិិនធ្លាា�ប់់បាានផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ហើ�ើយក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តតរបស់់អ្ននកគឺឺអ្ននកមិិនទទួួល
បាានជីីវិិតឡើ�ើយ។ លុះះ�ពេ�លវេេលាាដែ�លត្រូ�ូវល្បបងលកិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននកមកដល់់ អ្ននកនឹឹង
ឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារល្បបងលដ៏៏សន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ�ដូូចអណ្ដាា�តភ្លើ�ើ�ង និិងទុុក្ខខវេេទនាាដែ�លខ្លាំំ��ងក្លាា�
ជាាងមុុនទៅ�ៅទៀ�ៀត។ អណ្ដាា�តភ្លើ�ើ�ងនេះ�ះ នឹឹងឆេះ�ះបន្សុុ�សលក្ខខណៈៈទាំំ�ងមូូលរបស់់អ្ននកឲ្យយ
ក្លាា�យទៅ�ៅជាាផេះ�ះផង់់។ ពេ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លគ្មាា�នជីីវិិត មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លគ្មាា�នមាាស
សុុទ្ធធក្នុុ�ងខ្លួួ�នសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្អិិ�តជាាប់់នឹឹងនិិស្ស័័�យពុុករលួួយដ៏៏ចាាស់់
គំំរិិល និិងមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លសូូម្បីី�ត្រឹ�ឹមធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�ក៏៏មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានល្អអផង
នោះ�ះ� តើ�ើធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាាទើ�ើបមិិនអាាចឲ្យយអ្ននកត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល? តើ�ើកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�
មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ខ្លះះ� ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�លមាានតម្លៃ�ៃមិិនបាានមួួយកាាក់់មួួយសេ�ន គឺឺ
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លគ្មាា�នជីីវិិតផងនោះ�ះ�? លុះះ�វេេលាានោះ�ះ�មកដល់់ សម័័យកាាលដែ�លអ្ននក
រស់់នៅ�ៅ នឹឹងលំំបាាកជាាងសម័័យរបស់់ណូូអេ� និិងក្រុ�ុងសូូដុុមទៅ�ៅទៀ�ៀត! ពេ�លនោះ�ះ�កាារ
អធិិដ្ឋាា�ននឹឹងគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍សម្រា�ាប់់អ្ននកទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ តើ�ើធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាា ទើ�ើបអ្ននកអាាច
ត្រ�ឡប់់មកវិិញនៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយ ហើ�ើយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មប្រែ�ែចិិត្តតសាាជាាថ្មីី� នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារសង្គ្រោះ��ះ��បាានបញ្ចចប់់ទៅ�ៅហើ�ើយនោះ�ះ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នៃ�សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើរួ� ច
ួ នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នកិច្ចច
ិ កាារនេះ�ះទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវមាាន
គឺឺជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� កិិច្ចចកាារនៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោសអស់់អ្ននកដែ�លជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់វិញ
ិ ។ តើ�ើអ្ននក
មិិនមែ�នជាាគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោសដ៏៏ធ្ងន់
ង ធ្ង
់ រង ទេ�ឬអីី? ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��កំពុ
ំ ង
ុ ពន្យយល់់ប្រា�ាប់់អ្ននក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះយ៉ាា�ងល្អិិ�តល្អអន់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសម្រេ�េចចិិត្តតថាាមិិនស្ដាា�ប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
ទើ�ើបតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានអាារម្មមណ៍៍ស្ដាា�យក្រោ��ោយ និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជឿ�ឿ នៅ�ៅពេ�លដែ�លសេ�ចក្ដីី�
អន្តតរាាយធ្លាា�ក់់មកលើ�ើអ្ននកនៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយ តើ�ើវាាមិិនយឺឺតពេ�លទៅ�ៅហើ�ើយទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ��កំំពុុង
ផ្ដដល់់ឱកាាសមួួយឲ្យយអ្ននកបាានប្រែ�ែចិិត្តតនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនព្រ�មធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�សោះ�ះ�។ តើ�ើ
អ្ននកចង់់នៅ�ៅចាំំ�ដល់់កាាលណាាទៀ�ៀត? ចាំំ�រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃដាាក់់ទោ�ោសមែ�នទេ�? ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មិិន
នឹឹកចាំំ�អំំពីីសេ�ចក្ដីី�រំំលងរបស់់អ្ននកពីីអតីីតកាាលនោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��អត់់ទោ�ោសឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្ដដង
ហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត ទាំំ�ងបែ�រចេ�ញពីីចំំណុុចអវិិជ្ជជមាានរបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�សម្លឹឹ�ងមើ�ើលតែ�ភាាព
វិិជ្ជជមាានរបស់់អ្ននក ដ្បិិ�តព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��
អ្ននក ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏គ្មា�នចេ�តនាា
ា
អាាក្រ�ក់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននកដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកបដិិសេ�ធមិិនព្រ�មចូូល
សោះ�ះ� អ្ននកមិិនអាាចបែ�ងចែ�កកាារល្អអពីីកាារអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយមិិនដឹឹងថាាត្រូ�ូវឲ្យយតម្លៃ�ៃសេ�ចក្ដីី�
សប្បុុ�រសយ៉ាា�ងណាាផង។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនរង់់ចាំំ�តែ�កាារមកដល់់នៃ�ទណ្ឌឌកម្មម និិង
កាារដាាក់់ទោ�ោសដ៏៏សុុចរិិតទេ�ឬទីី?
នៅ�ៅពេ�លដែ�លម៉ូូ�សេ�វាាយថ្មម នោះ�ះ�ទឹឹកដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានប្រ�ទាានឲ្យយក៏៏ហូូរចេ�ញ
មក នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គាាត់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល ដាាវីីឌលេ�ងស៊ុុ�ងដើ�ើម្បីី�
សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងខ្ញុំំ�� ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដោ�ោយដួួងចិិត្តតគាាត់់ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�
អរសប្បាាយ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គាាត់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយ៉ូូ�បបាាត់់បង់់
សត្វវចិិញ្ចឹឹ�មរបស់់គាាត់់ដែ�លនៅ�ៅពេ�ញភ្នំំ� និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នសម្បើ�ើ�ម ហើ�ើយ
រាាងកាាយរបស់់គាាត់់ដែ�លពេ�ញដោ�ោយដំំបៅ�ៅខ្ទុះះ�� នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់
គាាត់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់អាាចស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិង
ឃើ�ើញសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គាាត់់។
កាារដែ�លពេ�ត្រុ�ុសអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ គឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់
គាាត់់។ កាារដែ�លគាាត់់អាាចឲ្យយគេ�ដំំដែ�កគោ�ោលទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ�នាាមខ្ញុំំ�� និិងធ្វើ�ើ�
ទីីបន្ទាា�ល់់ដែ�លមាានសិិរីីល្អអ គឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គាាត់់ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
យ៉ូូ�ហាាន បាានឃើ�ើញពីីរូូបអង្គគដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនៃ�កូូនមនុុស្សស នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)

របស់់គាាត់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់បាានឃើ�ើញពីីនិិមិិត្តតហេ�តុុនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់ នេះ�ះ
គឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គាាត់់។ មូូលហេ�តុុដែ�លពួួកហ្វូូ�ងមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
នៃ�ពួួកជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ� បាានទទួួលនូូវកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងរបស់់ខ្ញុំំ� និិងបាានដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��បាាន
ត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ក៏៏ដោ�ោយ
សាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លលត់់ដំំដោ�ោយសាារបន្ទូូ�លមិិន
ពិិរោះ��ះស្ដាា�ប់់របស់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបាានធូូរស្បើ�ើ�យចិិត្តត និិងបាានសង្គ្រោះ��ះ��ដោ�ោយបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�
តើ�ើពួួកគេ�មិិនបាានធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�ទេ�ឬអីី? មនុុស្សសបាាន
ទទួួលសេ�ចក្ដីី�ជាាច្រើ�ើ�ន ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាា
ព្រះ�ះពររហូូតទេ�។ ពួួកគេ�ប្រ�ហែ�លជាាមិិនបាានទទួួលនូូវប្រ�ភេ�ទសុុភមង្គគល និិងអំំណរ
ដែ�លដាាវីីឌបាានបន្សសល់់ទុុក ឬទទួួលបាានទឹឹកដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ប្រ�ទាានមក ដូូចម៉ូូ�សេ�
ឡើ�ើយ។ ឧទាាហរណ៍៍ យ៉ូូ�បត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ប្រ�ទាានពរ ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
របស់់គាាត់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�ោកក៏៏បាានទទួួលរងនូូវសេ�ចក្ដីី�អន្តតរាាយដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកត្រូ�ូវបាាន
ប្រ�ទាានពរ ឬទទួួលរងនូូវសេ�ចក្ដីី�អន្តតរាាយ ក៏៏ព្រឹ�ឹត្តតកាារណ៍៍ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ជាាព្រឹ�ឹត្តិិ�
កាារណ៍៍ប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះពរដែ�រ។ គ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចទទួួលកិិច្ចចកាារនៃ�
កាារយកឈ្នះះ�បាានឡើ�ើយ ក៏៏រឹឹតតែ�មើ�ើលមិិនឃើ�ើញស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញឲ្យយអ្ននកឃើ�ើញ ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះផង។ ទុុក្ខខទោ�ោសនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
ទុុក្ខភ័
ខ ័យនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទាំំ�ងអស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះមិិនបាានធ្លាា�ក់់
មកលើ�ើអ្ននកទេ� តើ�ើអ្ននកនឹឹងអាាចមើ�ើលឃើ�ើញពីីស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
ទេ�? ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿនេះ�ះហើ�ើយដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� ហើ�ើយ
គឺឺកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�នេះ�ះហើ�ើយដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្យយអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើគ្រ�ប់់ស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ គឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអ្ននកបាានទទួួលនូូវកាារ
វាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបែ�បនេះ�ះ។ តាាមរយៈៈកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនេះ�ះ
អ្ននកត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� និិងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ បើ�ើគ្មាា�នកាារដាាក់់ទោ�ោស និិង
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដែ�លអ្ននកកំំពុុងតែ�ទទួួលសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ� សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកនឹឹងទៅ�ៅជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អសាារឥតកាារ ដ្បិិ�តអ្ននកមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះអង្គគកម្រិ�ិត
ណាា ក៏៏សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកនៅ�ៅតែ�ជាាកាារសម្ដែ�ែងឥតន័័យ គ្មាា�នមូូលដ្ឋាា�នលើ�ើភាាព
ជាាក់់ស្ដែ�ែងដដែ�ល។ គឺឺទាាល់់តែ�អ្ននកទទួួលកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� កិិច្ចចកាារដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
អ្ននកស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ទើ�ើបសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកក្លាា�យជាាកាារពិិត និិងជឿ�ឿជាាក់់បាាន
ហើ�ើយដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកក៏៏បែ�រទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកទទួួលរងនូូវកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងបណ្ដាា�សាាដ៏៏ធំំដោ�ោយសាារតែ�ពាាក្យយថាា «សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ» នេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកមាាន
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿពិិត ហើ�ើយអ្ននកក៏៏ទទួលបាាន
ួ
របស់់ដ៏ពិ
៏ តបំ
ិ ផុ
ំ ត
ុ ជាាក់់ស្ដែ�ែងបំំផុត
ុ និិងមាានតម្លៃ�ៃ
បំំផុុតដែ�រ។ ឯមូូលហេ�តុុវិិញគឺឺមាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទេ� ទើ�ើបអ្ននកមើ�ើល
ឃើ�ើញទិិសដៅ�ៅចុុងក្រោ��ោយ នៃ�កាារបង្កើ�ើ�តរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ គឺឺតាាមរយៈៈកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះអាាទិិករជាាព្រះ�ះដែ�លត្រូ�ូវស្រ�ឡាាញ់់។
គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះហស្ដដរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបអ្ននកយល់់អំំពីី
ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងស្រុ�ុង។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះហើ�ើយទើ�ើប
អ្ននកទទួួលបាានមាាគ៌ាា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�ជីីវិិតមនុុស្សស និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់អំំពីីអត្ថថន័័យពិិតរបស់់
«មនុុស្សស» គឺឺតាាមរយៈៈកាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញនិិស្ស័័�យសុុចរិិត
របស់់ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងព្រះ�ះភក្ត្រ�រដ៏៏ស្រ�ស់់ស្អាា�ត និិងពេ�ញដោ�ោយសិិរីីល្អអរបស់់
ទ្រ�ង់់។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កាារយកឈ្នះះ�របស់់ទ្រ�ង់់នេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបអ្ននកដឹឹងអំំពីីប្រ�ភពដើ�ើម
របស់់មនុុស្សស និិងយល់់ពីី «ប្រ�វត្តិិ�អមតៈៈ» របស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�
កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបអ្ននកចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� យល់់ពីបុ
ី ព្វវបុ
ុ រុ សរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ និិងប្រ�ភព
ដើ�ើមនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួបរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កាារយកឈ្នេះ�ះ�នេះ�ះហើ�ើយ
ទើ�ើបអ្ននកទទួួលនូូវសេ�ចក្ដីី�អំំណរ និិងកាារកម្សាាន្តតចិិត្តត ក៏៏ដូូចជាាកាារវាាយផ្ចាា�ល កាារដាាក់់
វិិន័័យ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សឥតទីីបញ្ចចប់់ពីីព្រះ�ះអាាទិិករ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិដែ�លទ្រ�ង់់
បាានបង្កើ�ើ�ត។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបអ្ននកទទួួលនូវូ ព្រះ�ះពរ ក៏៏ដូច
ូ ជាា
ទុុក្ខខភ័័យដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវទទួួល...។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�មាាន
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)

សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿតិិចពេ�កទេ�ឬអីី? ហើ�ើយតើ�ើសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក មិិនចម្រើ�ើ�នឡើ�ើង បន្ទាា�ប់់ពីី
អ្ននកបាានទទួួលសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនទទួួលបាាននូូវចំំនួួនច្រើ�ើ�នលើ�ើស
លប់់ទេ�ឬអីី? អ្ននកមិិនត្រឹ�ឹមតែ�បាានឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបាានឃើ�ើញព្រះ�ះ
ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�

តែ�អ្ននកក៏៏បាានឆ្លលងកាាត់់ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដែ�រ។ ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកមុុខជាានិិយាាយថាា ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ

នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនទទួួលរងនូូវកាារវាាយផ្ចាា�លបែ�បនេះ�ះ

ឬកាារ

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបែ�បនេះ�ះទេ�។ ដោ�ោយឡែ�ក អ្ននកគប្បីី�ដឹឹងថាាគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ អ្ននកមិិនត្រឹ�ឹមតែ�
មិិនអាាចទទួួលនូូវកាារវិិនិិច្ឆ័័�យបែ�បនេះ�ះ ឬកាារថែ�រក្សាាបែ�បនេះ�ះពីីសំំណាាក់់ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់
ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ឡើ�ើយ តែ�អ្ននកក៏៏មុុខជាាត្រូ�ូវបាាត់់បង់់ឱកាាសជួួបនឹឹងព្រះ�ះអាាទិិករ អស់់កល្បប
ជាានិិច្ចចដែ�រ។ អ្ននកមុុខជាាមិិនធ្លាា�ប់់ដឹឹងពីីប្រ�ភពដើ�ើមរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ និិងមិិនធ្លាា�ប់់យល់់
ពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�ជីីវិិតមនុុស្សសដែ�រ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាារូូបកាាយរបស់់អ្ននកស្លា�ប់
ា ់បាាត់់ ហើ�ើយ
ព្រ�លឹឹងរបស់់អ្ននកចាាកចេ�ញពីីខ្លួួ�នបាាត់់ ក៏៏អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនយល់់ពីីស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតទាំំ�ងអស់់
របស់់ព្រះ�ះអាាទិិករ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏រឹឹតតែ�មិិនដឹឹងថាា ព្រះ�ះអាាទិិករបាានធ្វើ��កិ
ើ ិច្ចចកាារអស្ចាា�រ្យយដល់់
ម្ល៉ឹឹ�ង
� នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី បន្ទាា�ប់់ពីទ្រ�ង់
ី
បាានបង្កើ�ើ
់
ត
� មនុុស្សសជាាតិិរួច
ួ មកដែ�រ។ ក្នុុ�ងនាាមជាាសមាាជិិ
កម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើត
� មកនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកមិិនព្រ�មធ្លាា�ក់ទៅ់ �ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�ងងឹឹត និិងទទួួលរងនូូវកាារដាាក់់ទោ�ោសដ៏៏អស់កល្បប
់
ជាានិិច្ចច ទាំំ�ងមិិនដឹង
ឹ អីីបែ�បនេះ�ះ
ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្ដាា�ច់់ខ្លួួ�នពីីកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសព្វវថ្ងៃ�ៃ តើ�ើអ្ននកនឹឹង
ជួួបប្រ�ទះះអ្វី�ខ្លះះ
ី �? តើ�ើអ្ននកគិិតថាា កាាលណាាអ្ននកបាានផ្ដាា�ច់់ខ្លួួ�នពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
ហើ�ើយ អ្ននកនឹឹងអាាចគេ�ចផុុតពីីជីីវិិតដ៏៏លំំបាាកនេះ�ះដែ�រឬទេ�? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាកាារពិិតទេ�
មែ�នទេ�ដែ�លថាា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចាាកចេ�ញពីី «កន្លែ�ែងនេះ�ះ» អ្វីីដែ� �លអ្ននកនឹឹងពើ�ើបប្រ�ទះះ គឺឺ
ទណ្ឌឌកម្មមដ៏៏ឈឺឺចាាប់់ ឬកាារធ្វើ��ើទុុក្ខខដ៏៏សាាហាាវដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�ោយអាាកំំណាាច? តើ�ើអ្ននក
អាាចនឹឹងជួួបប្រ�ទះះ ពេ�លវេេលាាដែ�លមិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�បាានទាំំ�ងយប់់ទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
អ្ននកគិិតថាា ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកគេ�ចចេ�ញពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនេះ�ះនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកអាាចគេ�ចផុុត
ពីីទណ្ឌកម្មម
ឌ
នាាពេ�លអនាាគតដែ�រមែ�នទេ�? តើ�ើនឹឹងមាានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ង
ើ ចំំពោះ�ះ�អ្ននក? តើ�ើពិិតទេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លថាា វាាអាាចជាាស្ថាា�នសួួគ៌លើ៌ �ើផែ�នដីីដែ�លអ្ននកស្រ�មៃ�នោះ�ះ�? តើ�ើអ្ននកគិិតថាា អ្ននកគេ�ចផុុតពីី
កាារវាាយផ្ចាា�លនាាអនាាគតកាាល ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�រត់់ចេ�ញពីីភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង ដូូចដែ�លអ្ននកធ្វើ��ើ
ពេ�លនេះ�ះបាានមែ�នទេ�? បន្ទាា�ប់់ពីថ្ងៃី �ៃនេះ�ះទៅ�ៅ តើ�ើអ្ននកនឹឹងអាាចរកឃើ�ញ
ើ ឱកាាសបែ�បនេះ�ះ និិង
ព្រះ�ះពរបែ�បនេះ�ះម្ដដងទៀ�ៀតបាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកនឹឹងអាាចរកឃើ�ើញឱកាាស និិងព្រះ�ះពរនេះ�ះ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លក្ដីី�អន្តតរាាយកើ�ើតមាានដល់់អ្ននកដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកនឹឹងអាាចរកឃើ�ើញឱកាាស
និិងព្រះ�ះពរនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកដែ�រ
ឬទេ�? ជីីវិិតដ៏៏រីីករាាយរបស់់អ្ននកនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងគ្រួ�ួសាារសុុខដុុមដ៏៏តូូចមួួយរបស់់
អ្ននកនេះ�ះ តើ�ើអាាចជំំនួួសទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចចនាាពេ�លអនាាគតរបស់់អ្ននកបាានដែ�រ
ឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿពិិត ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានទទួួលនូូវសេ�ចក្ដីី�
ជាាច្រើ�ើ�ន ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ហើ�ើយ គឺឺជាាអ្វីីដែ� �លអ្ននកគួួរ
បាានទទួួល និិងជាាអ្វីីដែ� �លអ្ននកគួួរតែ�មាានតាំំ�ងតែ�ពីីដំបូ
ំ ង
ូ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ ជាាមនុុស្សស។ គ្មាា�នអ្វី�ី
មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់សេ�ចក្ដីី�ជំ
់
នឿ�
ំ ឿនិិងជីីវិត
ិ របស់់អ្ននកជាាងកាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះទៀ�ៀតឡើ�យ
ើ ។
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកត្រូ�ូវយល់់ពីីអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្គាា�ប់់ពីីមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�
យល់់ពីអា
ី ាកប្បបកិិរិយាា
ិ ដែ�លទ្រ�ង់់មាានចំពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍
និិងយល់់ ពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។ មាានរឿ�ឿងខ្លះះ� អ្ននក
ត្រូ�ូវយល់់ត្រឹ�ឹមតិិចតួួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកមិិនចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវពិិនិិត្យយពិិច័័យ ពាាក្យយអាាថ៌៌កំំបាំំ�ង
មួួយចំំនួួនឡើ�ើយ។ សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិនមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ច្រើ�ើ�នដល់់ជីីវិិតទេ� ហើ�ើយវាា
គ្រា�ាន់់តែ�តម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារសម្លឹឹ�ងមើ�ើលត្រួ�ួសៗតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកអាាចមើ�ើលដឹឹងសេ�ចក្ដីី�
អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនាានាាដូូចជាា អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងរបស់់អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�៖ អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទាាក់់ទងនឹឹង
អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�នាាសម័័យនោះ�ះ� និិងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ធ្វើ�ើ�
នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់ថាា ក្នុុ�ងកាារយកឈ្នះះ� និិងកាារប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ឲ្យយមនុុស្សសត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅរកសភាាពដើ�ើម
ដូូចអ័័ដាាមនិិងអេ�វ៉ាា�ដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននក អ្ននកគួួរតែ�មាានគំំនិិតល្អអមួួយស្ដីី�អំំពីីកម្រិ�ិត
នៃ�ភាាពគ្រ�ប់់ លក្ខខ ណ៍៍ ដែ�លត្រូ�ូ វ តែ�ទទួួ ល ឲ្យយបាានដើ�ើម្បីី�បំំ ពេ�ញទៅ�ៅតាាមខ្នាា�តគំំ រូូ រ បស់់
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (១)

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពេ�លនោះ�ះ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ព្យាាយាាមសម្រេ�េចកាារនេះ�ះឲ្យយបាាន។ កាារនេះ�ះ
ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារអនុុវត្តតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយនេះ�ះជាាសេ�ចក្ដីី�ដែ�លអ្ននកគួួរយល់់។ កាារព្យាាយាាម
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបញ្ហាា�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ស្រ�បតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺល្មមមសម្រា�ាប់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកអាានពាាក្យយមួួយឃ្លាា�ថាា «វាាបាានចំំណាាយពេ�ល
អស់់មួួយម៉ឺឺ�នឆ្នាំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ដ្រ�រសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ ដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅដល់់កន្លែ�ែងដែ�ល
បាានមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ» អ្ននកនឹឹងឆ្ងងល់់ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្ននកក៏៏ព្យាាយាាមស្វែ�ែងរកចម្លើ�ើ�យ
ជាាមួួយបងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
។
ី «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានបន្ទូូ
់
ល
� ថាា កាារវិិវត្តតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ សន្ធឹឹ�ង
ទៅ�ៅក្រោ��ោយប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� មែ�នទេ�? ចុះះ�មួួយម៉ឺឺ�នឆ្នាំំ��នេះ�ះជាាអ្វីី�ទៅ�ៅវិិញ?» តើ�ើកាារព្យាាយាាម
ស្វែ�ែងរកចម្លើ�ើ�យចំំពោះ�ះ�សំំណួួរនេះ�ះ មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�? ទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
ធ្វើ�ើ�កាារអស់់រយៈៈពេ�លរាាប់់ម៉ឺឺ�នឆ្នាំំ�� ឬរាាប់់រយលាានឆ្នាំំ�� តើ�ើព្រះ�ះអង្គគពិិតជាាត្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកដឹឹងពីី
រឿ�ឿងនេះ�ះដែ�រមែ�នទេ�? ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សស នេះ�ះមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដឹឹងឡើ�ើយ។
ចូូរអនុុញ្ញាា�តឲ្យយខ្លួួ�នអ្ននកពិិចាារណាាបន្តិិ�ចអំំពីីសម្ដីី�បែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយចូូរកុំំ�ព្យាាយាាមយល់់ពីី
សេ�ចក្ដីី�នេះ�ះ ដូូចទៅ�ៅនឹឹងនិិមិិត្តតមួួយឲ្យយសោះ�ះ�។ អ្ននកត្រូ�ូវដឹឹងពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
និិងយល់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ បន្ទាា�ប់់មក អ្ននកត្រូ�ូវមាានកាារយល់់ដឹឹងឲ្យយបាានច្បាាស់់អំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ។
ពេ�លនោះ�ះ�ទើ�ើបអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�។ បន្ទាា�ប់់ពីីអាានពាាក្យយខាាងលើ�ើនេះ�ះរួួច ក្នុុ�ង
ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកគួួរតែ�មាានតែ�ប្រ�តិិកម្មមធម្មមតាាមួួយគឺឺ៖ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងឆេះ�ះឆួួលដោ�ោយក្ដីី�
អន្ទះះ�សាា ទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់យកឈ្នះះ�យើ�ើងរាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយទទួួលបាានសិរីិ រុី ង
ុ រឿ�ឿង
និិងទីីបន្ទាា�ល់់ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើយើ�ើងគួួរសហកាារនឹឹងទ្រ�ង់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�អ្វី
ើ� ី�ខ្លះះ�
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ�បាានទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយក្លាា�យជាាទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ទ្រ�ង់់? តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចទទួួលបាានសិិរីីល្អអ? តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយខ្លួួ�ន
យើ�ើងអាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំណាាចត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនមែ�ននៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាច
ត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង? នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគួួរគិិតគូូរ។ គ្រ�ប់់ៗគ្នាា�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
អ្ននករាាល់់គ្នាា� គួួរដឹឹងច្បាាស់់អំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកឈ្នះះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះ
ហើ�ើយជាាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ទាាល់់តែ�ទទួួលបាានភាាពច្បាាស់់លាាស់់នេះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សិិន ទើ�ើបអ្ននកនឹឹងមាានច្រ�កចូូល ទើ�ើបអ្ននកស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ហើ�ើយ
ក្លាា�យជាាមនុុស្សសស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងបាាន។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនសម្រេ�េច
បាាននូូវកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ពិិតប្រា�ាកដទេ�។

សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៣)
លទ្ធធផលចង់់បាានអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� សំំខាាន់់គឺឺ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាម
របស់់មនុុស្សសឈប់់ធ្វើ�ើ�កាារបះះបោ�ោរ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឱ្យយគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសទទួួលបាាននូូវចំំណេះ�ះ
ដឹឹងថ្មីី�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយដួួងចិិត្ដដរបស់់គេ� បាានស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ង
ហ្មមត់់ចត់់ និិងដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សស មាានចិិត្ដដប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ធ្វើ�ើ�ថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសមិិន
បាានរាាប់់ថាាត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លចរិិតដើ�ើម ឬសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ�បាាន
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទេ� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារគិិត មនសិិកាារ និិងញាាណរបស់់មនុុស្សសផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ពោ�ោលគឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លអាាកប្បបកិិរិិយាាផ្នែ�ែកចិិត្ដដគំំនិិតរបស់់អ្ននកផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ នោះ�ះ�គឺឺជាាពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយកឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននកហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបាានតាំំ�ងចិិត្ដដស្ដាា�ប់់
បង្គាា�ប់់ និិងបាានទទួួលយកនូូវចិិត្ដដគំំនិិតថ្មីី� នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកលែ�ងនាំំ�យកនូូវសញ្ញាា�ណ
ឬចេ�តនាាផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តទៅ�ៅទៀ�ៀតហើ�ើយ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លខួួរក្បាាលរបស់់អ្ននកអាាចគិិតបាានជាាធម្មមតាា ពោ�ោលគឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកអាាច
ថ្វាា�យខ្លួួ�នឯងសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយស្មោះ�ះ��អស់់ពីីចិិត្ដដ នោះ�ះ�អ្ននកជាាប្រ�ភេ�ទមនុុស្សស
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយកឈ្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងហើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាសនាា មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន
រងទុុក្ខខយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងពេ�ញមួួយជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�៖ ពួួកគេ�លត់់ដំំរូូបកាាយរបស់់ខ្លួួ�ន និិងផ្ទុុ�ក
ឈើ�ើឆ្កាា�ងរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ងបន្ដដរងទុុក្ខខ ព្រ�មទាំំ�ងស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ពួួកគេ�ហៀ�ៀបនឹឹងស្លាា�ប់!់ មនុុស្សសមួួយចំំនួននៅ
ួ �ៅតែ�ធ្វើ�ើកា
� ារតមអាាហាារនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់
របស់់ខ្លួួ�នចូូលមកដល់់។ ពួួកគេ�បាានបដិិសេ�ធខ្លួួ�នឯងពេ�ញមួួយជីីវិិត គឺឺបដិិសេ�ធនូូវម្ហូូ�ប
អាាហាារឆ្ងាា�ញ់់ៗ និិងសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ល្អអៗ ដោ�ោយផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាាររងទុុក្ខខតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៣)

អាាចលត់់ដំំរូូបកាាយរបស់់ខ្លួួ�ន និិងបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលនូូវផ្នែ�ែកខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់គេ�។
ស្មាា�រតីីសម្រា�ាប់់កាារស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�របស់់ពួួកគេ� ពិិតជាាគួួរឱ្យយសរសើ�ើរ។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែកាារគិិត បំំណង និិង
ឥរិិយាាបថផ្នែ�ែកចិត្ដដគំ
ិ និ
ំ ត
ិ ព្រ�មទាំំ�ងធម្មមជាាតិិដើ�ើមរបស់់ពួកគេ
ួ �មិិនទាាន់ត្រូ�
់ វូ បាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ចនៅ�ៅឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ខ្វះះ�នូូវចំំណេះ�ះដឹឹង ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដអំំពីីខ្លួួ�នឯង។ រូូបភាាព
នៅ�ៅក្នុុ� ង ចិិ ត្តត របស់់ ពួួ កគេ�អំំ ពីី ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ ទ្រ�ង់់ ជាាព្រះ�ះពីី បុុ រាាណ ជាាព្រះ�ះដ៏៏ ស្រ�ពេ�ច
ស្រ�ពិិល។ កាារតាំំ�ងចិិត្ដដរបស់់គេ�ក្នុុ�ងកាាររងទុុក្ខខសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កើ�ើតចេ�ញពីីកាារ
ខ្នះះ�ខ្នែ�ែង និិងលក្ខខណៈៈវិិជ្ជជមាានរបស់់ពួួកគេ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្ដីី� ក៏៏
ពួួកគេ�មិិនយល់់ពីីទ្រ�ង់់ និិងមិិនស្គាា�ល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�
ខំំធ្វើ�កា
ើ� ារ ហើ�ើយនិិងរងទុុក្ខសម្រា�ាប់
ខ
ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ទាំំ�
់ ងងងឹឹតងងល់់។ ពួួកគេ�មិិនឱ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើ
អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ លើ�ើកាារយល់់ឃើ�ើញ ខ្វវល់់ខ្វាា�យបន្ដិិ�ចបន្ដួួ�ចអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លធាានាាឱ្យយបាានថាា
កាារបម្រើ�ើ�របស់់ពួួកគេ�ពិិតជាាបាានបំំពេ�ញបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�ក៏៏មិិនសូូវដឹឹងពីីរបៀ�ៀបទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លពួួកគេ�បម្រើ�ើ� មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបអង្គគពីីដើ�ើមរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែជាាព្រះ�ះ
ដែ�លពួួកគេ�បាានស្រ�មើ�ើស្រ�ម៉ៃ�ៃ ជាាព្រះ�ះដែ�លពួួកគេ�បាានត្រឹ�ឹមតែ�ឮ ឬត្រឹ�ឹមតែ�បាានអាាន
នៅ�ៅក្នុុ�ងសំំណេ�ររឿ�ឿងព្រេ�េងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បន្ទាា�ប់់មក ពួួកគេ�ក៏៏ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កាារស្រ�មើ�ើស្រ�ម៉ៃ�ៃ
ចេ�ញជាារូូបរាាង និិងជំំនឿ�ឿស៊៊ប់់ ដើ�ើម្បីី�រងទុុក្ខខសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងទទួួលយកកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សព្វវព្រះ
់
�ះហឫទ័័យចង់់ឱ្យយធ្វើ�។
ើ� កាារបម្រើ�ើ�របស់់ពួកគេ
ួ �
គឺឺមិនត្រឹ�
ិ
ឹមត្រូ�ូវឡើ�ើយ ជាាក់់ស្ដែ�ែង គឺឺគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ពិិតជាាអាាចបម្រើ�ើ�
ស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�យ
ើ ។ មិិនថាាពួួកគេ�រងទុុក្ខវេេទនាាដោ
ខ
�ោយ
អំំណរយ៉ាា�ងណាា កាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់ពួួកគេ�កាាលពីីមុុនចំំពោះ�ះ�កាារបម្រើ�ើ� និិងចិិត្ដដគំំនិិត
របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�លក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺនៅ�ៅតែ�ដដែ�ល ដ្បិិ�តពួួកគេ�មិិនបាាន
ឆ្លលងកាាត់់កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ កាារវាាយផ្ចាា�ល កាារបន្សុុ�ទ្ធធ និិងកាារប្រ�ទាានឱ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនមាាននរណាាបាានណែ�នាំំ�ពួួកគេ�ឱ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត
ដែ�រ។ សូូម្បីី�តែ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គ្រី�ស្ទទ
ី ជាាព្រះ�ះសង្គ្រោះ��ះ��ក៏៏គ្មាា�ននរណាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញព្រះ�ះសង្គ្រោះ��ះ��ដែ�រ។ ពួួកគេ�បាានត្រឹ�ឹមតែ�ស្គាា�ល់់
ទ្រ�ង់់តាាមរយៈៈកាារនិិទាានប្រា�ាប់់ និិងកាារឮតៗគ្នាា�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ជាាលទ្ធធផលកាារបម្រើ�ើ�
របស់់ពួួកគេ� មាានចំំនួួនមិិនលើ�ើសពីីកាារបម្រើ�ើ�ម្ដដងម្កាា�លដោ�ោយធ្វើ�ើ�ទាំំ�ងបិិទភ្នែ�ែក ដូូចជាា
មនុុស្សសខ្វាា�ក់់បម្រើ�ើ�ឪពុុកឡើ�ើយ។ តើ�ើកាារបម្រើ�ើ�បែ�បនេះ�ះអាាចទទួួលបាានអ្វីី�? ហើ�ើយតើ�ើន
រណាាយល់់ព្រ�មឱ្យយធ្វើ�ើ�វាា? ចាាប់់តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងរហូូតមកដល់់ចុុងបំំផុុត កាារបម្រើ�ើ�
របស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ដដែ�លជាារហូូតមក។ ពួួកគេ�ទទួួលតែ�មេ�រៀ�ៀនដែ�លមនុុស្សសបាាន
រៀ�ៀបចំំ ហើ�ើយយកកាារបម្រើ�ើ�របស់់ពួួកគេ�ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខណៈៈធម្មមជាាតិិរបស់់គេ� និិង
ធ្វើ�ើ�តាាមកាារពេ�ញចិិត្ដដរបស់់ខ្លួួ�នតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ អាាចនាំំ�ឱ្យយមាានរង្វាា�ន់់អ្វីី�
ដែ�រ? សូូម្បីី�តែ�ពេ�ត្រុ�ុសដែ�លជាាអ្ននកបាានឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ក៏៏មិិនបាានដឹឹងពីីរបៀ�ៀប
បម្រើ�ើ�ដែ�លស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ គឺឺលោ�ោកបាានដឹឹងអំំពីី
កាារនេះ�ះក្នុុ�ងពេ�លចុុងក្រោ��ោយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លលោ�ោកមាានវ័័យចំំណាាស់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។ តើ�ើ
សេ�ចក្ដីី�នេះ�ះបាាននិិយាាយអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីមនុុស្សសខ្វាា�ក់់ទាំំ�ងនោះ�ះ� ដែ�លមិិនមាានបទពិិសោ�ោធក្នុុ�ង
កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ ឬកាារទទួួលកាារលួួសកាាត់់សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច និិងអស់់អ្ននកដែ�លមិិនមាាន
នរណាាដឹឹកនាំំ�នោះ�ះ�? តើ�ើកាារបម្រើ�ើ�របស់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�នាាពេ�លនេះ�ះ
មិិនដូូចជាាមនុុស្សសខ្វាា�ក់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�ឬអីី? មនុុស្សសអស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�លមិិនបាានទទួួលកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ មិិនបាានទទួួលកាារលួួសកាាត់់ និិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងអស់់អ្ននកដែ�លមិិន
មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ តើ�ើពួួកគេ�មិិនត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងទេ�ឬ? តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�? ប្រ�សិិនបើ�ើកាារគិិតរបស់់អ្ននក ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកអំំពីីជីីវិិត និិង
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បង្ហាា�ញពីីកាារមិិនមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ហើ�ើយអ្ននកមិិន
ទទួួលបាានអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនទទួួលបាានអ្វីី�គួួរឱ្យយកត់់សម្គាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�
របស់់អ្ននកឡើ�ើយ! បើ�ើគ្មាា�ននិិមិិត្ដដ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងថ្មីី�អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�
អ្ននកនឹឹងមិិនទទួួលបាានកាារយកឈ្នះះ�ឡើ�ើយ។ វិិធីីរបស់់អ្ននកក្នុុ�ងកាារដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងដូូចជាាមនុុស្សសដែ�លរងទុុក្ខខ និិងតមអាាហាារ៖ គឺឺមាានតម្លៃ�ៃតិិចណាាស់់! វាាច្បាាស់់
ណាាស់់ ដ្បិិ�តមាានទីីបន្ទាា�ល់់តិិចតួួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្វីី�ដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ� បាានជាាខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�ល
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៣)

ថាាកាារបម្រើ�ើ�របស់់គេ� គឺឺឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍សោះ�ះ�ឡើ�ើយ! ពេ�ញមួួយជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� មនុុស្សស
ទាំំ�ងនោះ�ះ�រងទុុក្ខខលំំបាាក និិងចំំណាាយពេ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងមន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំ�ង។ ពួួកគេ�ប្រឹ�ឹងអត់់ទ្រាំ�ំ�
ជាានិិច្ចច ស្រ�លាាញ់់ជាានិិច្ចច ហើ�ើយពួួកគេ�ផ្ទុុ�កឈើ�ើឆ្កាា�ងជាានិិច្ចច ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានលោ�ោកិិយ
មើ�ើលងាាយ និិងបដិិសេ�ធ ពួួកគេ�ជួួបប្រ�ទះះកាារលំំបាាកគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាា
ពួួកគេ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មិិនត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ដែ�រ
ព្រ�មទាំំ�ងមិិនអាាចធ្វើ�ើទី
� បន្ទាា�ល់
ី
អំ
់ ពី
ំ កា
ី ារដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ឡើ�យ
ើ ។ ពួួកគេ�បាានរងទុុក្ខខ
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ប៉ុុ�ន្ដែ�ែនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងវិិញ ពួួកគេ�មិិនបាានស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ទាាល់
់
តែ�សោះ�
់
ះ�។ គ្មាា�ន
គំំនិិត សញ្ញាា�ណចាាស់់ៗ កាារអនុុវត្តតផ្នែ�ែកសាាសនាា ចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លមនុុស្សសបង្កើ�ើ�ត និិង
គំំនិិតជាាមនុុស្សសណាាមួួយរបស់់ពួួកគេ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គ្មាា�ន
តម្រុ�ុយអំំពីគំ
ី និ
ំ តថ្មីី�នៅ
ិ
�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ឡើ�យ
ើ សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច។ គ្មាា�នចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ ណាាមួួយរបស់់
ពួួកគេ�ស្ដីី�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លពិិត និិងសុុក្រឹ�តនោះ�
ឹ
ះ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�បាានយល់់ច្រ�ឡំចំ
ំ ពោះ�
ំ ះ�
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើកាារនេះ�ះបម្រើ�ើ�ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�?
មិិនថាាចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកកាាលពីីមុុន ស្ដីី�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះនៅ�ៅតែ�ដដែ�ល ហើ�ើយអ្ននកនៅ�ៅតែ�បន្ដដយកចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ជាាមូូលដ្ឋាា�ន តាាមសញ្ញាា�ណ និិងគំំនិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក ដោ�ោយមិិនខ្វវល់់ថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�នោះ�ះ� ពោ�ោលគឺឺ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមាានចំំណេះ�ះដឹឹងថ្មីី� និិងពិិតប្រា�ាកដ
ហើ�ើយបើ�ើសិិនជាាអ្ននកមិិនអាាចដឹឹងអំំពីីរូូបអង្គគ និិងនិិស្ស័័�យពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�នោះ�ះ�
ប្រ�សិិនបើ�ើចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�ទទួួលកាារដឹឹកមុុខពីីគំំនិិតបែ�ប
សក្ដិិ�ភូូមិិ និិងបែ�បអបិិយជំំនឿ�ឿ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�កើ�ើតឡើ�ើងពីីកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� និិងសញ្ញាា�ណ
របស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�អ្ននកមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់ទាំំ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកឥឡូូវនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននកដឹឹង មាានចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះដើ�ើម្បីី�
ដឹឹកនាំំ�អ្ននកទៅ�ៅកាាន់់ចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លថ្មីី�ជាាងមុុន និិងមាានភាាពសុុក្រឹ�ឹតផង។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនេះ�ះ ក៏៏មាានន័័យផងដែ�រដើ�ើម្បីី�លុុបបំំបាាត់់នូូវសញ្ញាា�ណចាាស់់ៗ និិងចំំណេះ�ះដឹឹង
ចាាស់់ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននកអាាចមាានចំំណេះ�ះដឹឹងថ្មីី�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកហូូប និិងផឹឹក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់អ្ននកនឹង
ឹ ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� គួួរឱ្យយកត់់សម្គាា�ល់។
់ ដរាាបណាា
ដែ�លអ្ននកហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយដួួងចិិត្ដដដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
នោះ�ះ�កាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់អ្ននក នឹឹងមាានលក្ខខណៈៈខុុសពីីមុុនស្រ�ឡះះ។ ដរាាបណាាអ្ននក
អាាចទទួួលយកនូូវកាារវាាយផ្ចាា�លម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតបាាន នោះ�ះ�ចិិត្ដដគំំនិិតចាាស់់របស់់អ្ននក
នឹឹងផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែជាាបន្ដដបន្ទាា�ប់់។ ដរាាបណាាចិិត្ដដគំំនិិរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបាានជំំនួួសដោ�ោយអ្វីី�ដែ�ល
ថ្មីី� នោះ�ះ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់អ្ននកក៏៏នឹឹងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រតាាមនោះ�ះ�ដែ�រ។ តាាមវិិធីីនេះ�ះ កាារបម្រើ�ើ�របស់់
អ្ននកនឹឹងកាាន់់តែ�ឆាាប់ដល់
់
គោ�ោលដៅ
់
�ៅ គឺឺកាាន់់តែ�អាាចបំំពេ�ញតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រជីីវិិតរបស់់អ្ននក ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកអំំពីីជីីវិិត
មនុុស្សស និិងសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�លក្ខខណៈៈធម្មមជាាតិិរបស់់អ្ននកក៏៏នឹឹង
ថមថយបន្ដិិ�ចម្ដដងៗដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាផលប៉ះះ�ពាាល់់នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកឈ្នះះ�
លើ�ើមនុុស្សស វាាជាាកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�ល
អ្ននកដឹឹងគឺឺជាាកាារលត់់ដំំរូូបកាាយ កាារស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ� និិងកាាររងទុុក្ខខ ហើ�ើយអ្ននកមិិនដឹឹងថាាតើ�ើវាា
ជាាកាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ រឹឹតតែ�មិិនដឹឹងថាាតើ�ើកាារនេះ�ះធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់
នរណាា នោះ�ះ�តើ�ើឱ្យយកាារអនុុវត្ដដន៍៍បែ�បនេះ�ះដឹឹកនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រម្ដេ�េចបាាន?
ត្រូ�ូ វ យល់់ ថាា អ្វីី� ដែ�លខ្ញុំំ��សុំំ�ពីី អ្ននក រាាល់់ គ្នាា� គឺឺ មិិ នមែ�នសម្រា�ាប់់ ឱ្យយអ្ននករាាល់់ គ្នាា�ច ង
សាាច់់ឈាាមរបស់់ខ្លួួ�នឱ្យយនៅ�ៅជាាប់់នឹឹងចំំណង ឬបញ្ឈឈប់់ខួួរក្បាាលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិន
ឱ្យយគិិតដល់់គំំនិិតផ្សេ�េងៗតាាមតែ�អំំពើ�ើចិិត្ដដនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�
កិិច្ចចកាារទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបង្ហើ�ើ�យនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះដែ�រ។ ពេ�លនេះ�ះ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងពីីចំំណុុចវិិជ្ជជមាាន ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននកអាាច
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រខ្លួួ�នឯងបាាន។ សកម្មមភាាពដែ�លចាំំ�បាាច់់បំំផុុតគឺឺថាា អ្ននកត្រូ�ូវបំំពាាក់់បំំប៉៉នខ្លួួ�នឯង
ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានន័័យថាា ត្រូ�ូវបំំពាាក់់បំប៉៉នខ្លួួ
ំ
ន
� ឯងជាាមួួយនឹឹង
សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងនិិមិត្នាា�ពេ
ិ �លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកត្រូ�ូវចេ�ញទៅ�ៅ និិងយកវាាទៅ�ៅអនុុវត្ដដ
ចុះះ�។ នេះ�ះជាាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ខ្ញុំំ��មិិនបាានសុំំ�ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្វែ�ែងរក និិង
626

សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៣)

ទទួួលបាានកាារបំំភ្លឺឺ�ច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះទេ�។ បច្ចុុ�ប្ន្នន�នេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមាានកម្ពពស់់សម្រា�ាប់់កាារ
នេះ�ះឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាាននោះ�ះ� គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងតាាមតែ�អាាចធ្វើ�ើ�
បាាន ដើ�ើម្បីី�ហូូប និិងផឹឹកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�វូ តែ�យល់់ពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្គាា�ល់់ពីីធម្មមជាាតិិរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� សាារជាាតិិរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិង
ស្គាា�ល់់ពីីជីីវិិតចាាស់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ផង។ ជាាពិិសេ�ស អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្គាា�ល់់នូូវកាារអនុុវត្ដដន៍៍
ដែ�លឆ្គាំំ��ឆ្គគង និិងមិិនសមហេ�តុុផលកាាលពីីមុុន និិងកាារព្រឹ�ឹត្តតរបស់់មនុុស្សសដែ�លអ្ននកបាាន
ចូូលរួួមជាាមួួយ។ ដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដោ�ោយកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រកាារគិិតរបស់់
អ្ននក។ ដំំបូូងឡើ�ើយ ចូូរជំំនួួសកាារគិិតចាាស់់គំំរិិលរបស់់អ្ននកដោ�ោយគំំនិិតថ្មីី� និិងអនុុញ្ញាា�ត
ឱ្យយគំំនិិតថ្មីី�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រ�ប់់គ្រ�ងពាាក្យយសម្ដីី� និិងសកម្មមភាាព ព្រ�មទាំំ�ងជីីវិិតរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ។ នេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ មិិនត្រូ�ូវអនុុវត្ដដ
ដោ�ោយងងឹឹតងងល់់ និិងដើ�ើរតាាមដោ�ោយងងឹឹតងងល់់ឡើ�ើយ។ អ្ននកគួួរមាានមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�
និិងគោ�ោលដៅ�ៅមួួយ។ មិិនត្រូ�វូ បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តខ្លួួ�នឯងទេ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�វូ ដឹឹងថាាតើ�ើសេ�ចក្ដីី�
ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�លើ�ើព្រះ�ះអង្គគគឺឺសម្រា�ាប់អ្វី
់ ី� តើ�ើគួួរទទួួលបាានអ្វីី�ខ្លះះ�ពីីសេ�ចក្ដីី�ជំនឿ�
ំ ឿនេះ�ះ
ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកគួួរចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងអ្វីី�ក្នុុ�ងពេ�លឥលូូវនេះ�ះ។ វាាជាាកាារចាំំ�បាាច់់ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដឹឹងពីី
កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។
អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននគឺឺ ជាាកាារលើ�ើកស្ទួួ�យជីីវិិតរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងកាារបង្កើ�ើ�ននូូវភាាពសុុក្រឹ�ឹតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� នូូវកាារយល់់ឃើ�ញ
ើ ចាាស់់គំរិំ ល
ិ របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�កាាលពីីមុន
ុ ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� កាារគិិតរបស់់
អ្ននក និិងផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� សញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក។ ជីីវិតទាំំ�
ិ
ងមូូលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�វូ កាារស្អាា�ងឱ្យយថ្មីី�
ឡើ�ង
ើ វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់អ្ននកស្ដីី�ពីទង្វើ�ើ
ី
រ� បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានផ្លា
់
ា�ស់ប្ដូូ
់ រ�
ហើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមាានកាារចេះ�ះដឹឹងជាាថ្មីី�អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៃ�អ្វីី�ៗដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកមាានកាារលើ�ើកស្ទួួ�យ
ឡើ�ើង នោះ�ះ�ជីីវិិតរបស់់អ្ននកនឹឹងត្រ�លប់់ទៅ�ៅជាាប្រ�សើ�ើរវិិញជាាមិិនខាាន។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
មនុុស្សសធ្វើ�ើ� និិងនិិយាាយចេ�ញមកនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ គឺឺជាាក់់ស្ដែ�ែងណាាស់់។ ទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�ន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាគោ�ោលលទ្ធិិ�ឡើ�ើយ តែ�ជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវកាារសម្រា�ាប់់ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយជាាអ្វីី�
ដែ�លខ្លួួ�នគួួរមាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�លកើ�ើតមកនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� ជាាកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ដែ�លគេ�គួួរឆ្លលងកាាត់់ ហើ�ើយវាាជាាលទ្ធធផលក្រោ��ោយ
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបាានផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� កាារគិិតរបស់់អ្ននក ដោ�ោយបាាន
ទទួួលយកនូូវអាាកប្បបកិិរិយាា
ិ នៃ�ចិិត្ដដគំនិ
ំ តថ្មីី�
ិ
បាានបដិិសេ�ធសញ្ញាា�ណ និិងចេ�តនាា ព្រ�មទាំំ�ង
កាារនិិយាាយហេ�តុុផលសមរម្យយពីីមុន
ុ របស់់ខ្លួួន
� ដោ�ោយអ្ននកបាានបោះ�ះ�ចោ�ោលនូូវអ្វីីដែ� �លបាាន
ចាាក់់ឫសយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ហើ�ើយទទួួលបាាននូូវចំំណេះ�ះដឹឹងថ្មីី�អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ទីីបន្ទាា�ល់់ដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�នឹឹងត្រូ�ូវបាានកើ�ើនឡើ�ើង ហើ�ើយលក្ខខណៈៈ
របស់់អ្ននកទាំំ�ងមូូល នឹឹងត្រូ�ូវបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ ចំំណុុចទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺពិិត
ជាាក់់ស្ដែ�ែងបំំផុុត មាានភាាពពិិតប្រា�ាកដបំំផុុត និិងជាាគ្រឹះ�ះ�សំំខាាន់់បំំផុុតនៃ�អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់
ពោ�ោលគឺឺអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចនឹឹងយល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអតីីតកាាល និិងជាាអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�មិិន
អាាចផ្សាារភ្ជាា�ប់់បាាន។ ទាំំ�ងនេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារពិិតប្រា�ាកដរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ តើ�ើអ្ននកយល់់
ច្បាាស់់ពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រ កាាលពីីអតីីតកាាលយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចដែ�រ? យករឿ�ឿងនេះ�ះមកប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងដឹឹង។ កាាលពីីមុន
ុ ចិិត្ដដគំនិ
ំ ត
ិ របស់់អ្ននកលើ�ើកស្ទួួ�យដល់់ ម៉ូូ�សេ� ពេ�ត្រុ�ុស និិង
ប៉ុុ�ល ឬជាាកាារថ្លែ�ង
ែ និិងទស្សសនៈៈនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� ព្រ�មទាំំ�ងបាានដាាក់់នៅ�ៅលើ�ើ
ជើ�ើងទម្រ�ផង។ ពេ�លនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�ូវតម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននកដាាក់់ព្រះ�ះគម្ពីី�រ នៅ�ៅលើ�ើជើ�ើងទម្រ� តើ�ើ
អ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�ទេ�? អ្ននកបាានឃើ�ើញហើ�ើយថាា ព្រះ�ះគម្ពីី�រមាានកាារកត់់ត្រា�ាច្រើ�ើ�នពេ�កហើ�ើយដែ�ល
សរសេ�រឡើ�ង
ើ ដោ�ោយមនុុស្សស ហើ�ើយថាាព្រះ�ះគម្ពីី�រ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកំំណត់់ហេ�តុរុ បស់់មនុុស្សស អំំពីី
កិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់កាាលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ��។ វាាជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅប្រ�វត្ដិិសា
� ាស្ដ្រ�រមួួយ។
តើ�ើវាាមិិនមែ�នមាានន័័យថាា ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកស្ដីី�ពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រនេះ�ះបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទេ�ឬ?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកក្រ�ឡេ�កមើ�ើលពីីពង្សាាវតាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងគម្ពីី�រ
ម៉ាា�ថាាយ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងពោ�ោលថាា «ពង្សាាវតាារ របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បែ�បហ្នឹឹ�ង? យ៉ាា�ប់់មែ�ន! នេះ�ះ
ជាាពូូជពង្សសរបស់់ យូូសែ�បទេ�តើ�ើ មិិនមែ�នព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ�។ រវាាងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិង យ៉ូូ�សែ�ប
គ្មាា�នទំំនាាក់់ទំំនងអ្វីី�នឹឹងគ្នាា�ឡើ�ើយ»។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកក្រ�ឡេ�កមើ�ើលព្រះ�ះគម្ពីី�រនៅ�ៅពេ�ល
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៣)

ឥលូូវនេះ�ះ នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកស្ដីី�ពីីចំំណុុចនេះ�ះមាានភាាពខុុសប្លែ�ែក គឺឺមាានន័័យថាា
ទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននកមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ហើ�ើយអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកកើ�ើនឡើ�ើង
បាានមួួយកម្រិ�ិតទៀ�ៀត គឺឺចេះ�ះជាាងពួួកអ្ននកប្រា�ាជ្ញញកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ខាាងសាាសនាាទៅ�ៅទៀ�ៀត។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លមាានបុុគ្គគលណាាម្នាា�ក់់ ពោ�ោលថាាមាានអ្វីី�មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងពង្សាាវតាារនេះ�ះ អ្ននកនឹឹង
ឆ្លើ�ើ�យតបថាា «តើ�ើមាានអ្វីី�ពាាក់់ព័័ន្ធធពីីណាាមក? ចូូរចេ�ញទៅ�ៅពន្យយល់់ចុះះ�។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិង
យ៉ូូ�សែ�បមិិនមាានអ្វីី�ពាាក់់ព័័ន្ធធគ្នាា�ឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងទេ�ឬ? តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអាាចមាាន
ពង្សាាវតាារដែ�រឬទេ�? តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអាាចមាានដូូនតាាបាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាច
ក្លាា�យជាាពូូជពង្សសរបស់់មនុុស្សសដូូចម្ដេ�េចបាាន? សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់បាានកើ�ើតចេ�ញពីី
នាាងម៉ាា�រីី វិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នជាាវិិញ្ញាា�ណ
មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ
តើ�ើព្រះ�ះអង្គគ អាាចមាានពង្សាាវតាារបាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់គង់់នៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាសមាាជិិកនៃ�មនុុស្សសជាាតិិទេ� ដូូចនេះ�ះ តើ�ើឱ្យយទ្រ�ង់់មាានពូូជពង្សស
បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ?» នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកវិិភាាគពីីពង្សាាវតាារ និិងពន្យយល់់ពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ខាាងក្នុុ�ងយ៉ាា�ងច្បាាស់់លាាស់់ ដោ�ោយចែ�កចាាយនូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននកបាានយល់់ បុុគ្គគលនោះ�ះ�
នឹឹងគាំំ�ងគំំនិិតនិិយាាយមិិនចេ�ញ។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួននឹឹងយកព្រះ�ះគម្ពីី�រធ្វើ�ើ�ជាាឯកសាារ
សំំអាាង ហើ�ើយសួួរអ្ននកថាា «ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានពង្សាាវតាារ។ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់អ្ននកនាា
ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន មាានពង្សាាវតាារដែ�រឬទេ�?» នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវប្រា�ាប់់គេ�តាាមកាារចេះ�ះដឹឹង
របស់់អ្ននក ដែ�លកាារចេះ�ះដឹឹងនេះ�ះគឺឺជាាកាារពិិតទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ចំំណេះ�ះដឹឹង
របស់់អ្ននកនឹឹងទទួួលបាាននូូវឥទ្ធិិ�ពលមួួយហើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិត ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិន
ជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងយ៉ូូ�សែ�បទេ� រឹឹតតែ�មិិនជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអ័័ប្រា�ាហាំំ�ទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�
ប្រ�សូូត្រ�នៅ�ៅស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ យ៉ាា�ងណាាក្ដីី� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នជាាជនជាាតិិ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ឬជាាសែ�ស្រ�ឡាាយរបស់់ពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ�។ កាារដែ�លបាានប្រ�សូូត្រ�
នៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល មិិនមែ�នមាានន័័យច្បាាស់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះរបស់់អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
តែ�មួួយនោះ�ះ�ទេ�។ កាារនេះ�ះគឺឺសម្រា�ាប់់តែ�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវអនុុវត្ដដ នូូវកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាា
ព្រះ�ះនៃ�របស់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមកនៅ�ៅលើ�ើចក្រ�វាាលនេះ�ះ។ ព្រះ�ះអង្គគគ្រា�ាន់់តែ�
អនុុវត្ដដនូូវដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីអីីស្រា�ាអែ�លមុុនគេ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� បន្ទាា�ប់់មក ទ្រ�ង់់ក៏បាានចាាប់
៏
ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ធ្វើ�កា
ើ� ារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�។
យ៉ាា�ងណាាក្ដីី� មនុុស្សសបាានចាាត់់ទុុកព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាព្រះ�ះរបស់់ពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយលើ�ើស
ពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�ក៏៏បាានទុុកព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិង
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពូូជពង្សសរបស់់ស្ដេ�េចដាាវីីឌដែ�រ។ ព្រះ�ះគម្ពីី�របាានចែ�ងថាា នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នឹឹងក្លាា�យជាានាាមដ៏៏អស្ចាា�រ្យយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ� គឺឺមាានន័យ
័ ថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ� ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។
កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅស្រុ�ុកយូូដាា មិិនមែ�នបង្ហាា�ញថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ស្រ�លាាញ់់តែ�ពួួកសាាសន៍៍យូូដាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�។ កាារនោះ�ះ�បាានកើ�ើតឡើ�ើង
ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចយក
កំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លតែ�មួួយនោះ�ះ�ទេ� (ដោ�ោយសាារតែ�
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជាារាាស្ដ្រ�រដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានជ្រើ�ើ�សតាំំ�ង)។ តើ�ើរាាស្ដ្រ�រដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានជ្រើ�ើ�សតាំំ�ងមិិនមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកសាាសន៍៍ដទៃ�ទេ�ឬ? គឺឺក្រោ��ោយពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានធ្វើ�ើកា
� ារនៅ�ៅស្រុ�ុកយូដាាចប់
ូ
់ កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ក៏៏បាានពង្រី�កដល់
ី
សា
់ ាសន៍៍ដទៃ�។
(ពួួកអ៊ីីស្រា�ាអែ�លហៅ
�
�ៅជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់ ក្រៅ��ៅពីីអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ថាាជាា «សាាសន៍៍ដទៃ�»)។
តាាមពិិតមាានមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានជ្រើ�ើ�សតាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាសន៍៍ដទៃ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�
ផងដែ�រ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ថាា នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ�មិិនទាាន់់មាានកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបំំពេ�ញនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�
នៅ�ៅឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបាានធ្វើ�ើ�កាារផ្ដោ�ោ�តសំំខាាន់់ទៅ�ៅលើ�ើអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ពីីព្រោះ��ះ�តែ�កិិច្ចចកាារពីីរ
ជំំហាានដំំបូូងបាានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ខណៈៈពេ�លដែ�លគ្មាា�នកិិច្ចចកាារ
ណាាសោះ�ះ�បាានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាសន៍៍ដទៃ�។ កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ� គឺឺ
ទើ�ើបតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយទើ�ើបមនុុស្សសពិិបាាកនឹឹង
ទទួួលយកវាា។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចយល់់ច្បាាស់់ពីីកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាច
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៣)

ជ្រួ�ួតជ្រា�ាប និិងចាាត់់ទុុកកាារនេះ�ះបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានចំំណេះ�ះដឹឹងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវអំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ និិងក្នុុ�ងពេ�លអតីីកាាល ហើ�ើយចំំណេះ�ះដឹឹងថ្មីី�នេះ�ះនឹឹង
មាានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ជាាងចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លពួួកបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្ដិិ�សាាស្ដ្រ�រ
មាានទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីកិិច្ចចកាារនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ និិងបាានស្ដាា�ប់់ឮ
ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមិិនមាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីី
លក្ខខណៈៈទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកនៅ�ៅតែ�ដូូចដើ�ើម
ជាានិិច្ចច ហើ�ើយមិិនបាានជំំនួួសនូូវអ្វីី�ដែ�លថ្មីី� ជាាពិិសេ�ស ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធពីី
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារកាារយកឈ្នះះ�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែបែ�រជាាមិិនមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រសោះ�ះ� នូូវអ្វីី�
ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក នោះ�ះ�តើ�ើជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកមិិនដូូចជាាមនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរកតែ�នំំប៉័័�ង
ដើ�ើម្បីី�ចម្អែ�ែតសេ�ចក្ដីី�ស្រេ��កឃ្លាា�នទេ�ឬ? ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� នឹឹងមិិន
មាានទទួួលបាាននូូវឥទ្ធិិ�ពលណាាសោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក។ នោះ�ះ�តើ�ើអ្ននកនឹឹងមិិនក្លាា�យជាាម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលទេ�ឬ?
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នៃ�កាារយកឈ្នះះ�បាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ហើ�ើយ វាាជាា
កាារសំំខាាន់់ណាាស់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឈ្វេ�េងយល់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាាព្រះ�ះ
របស់់អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះលើ�ើសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់។ ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�ត
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ មិិនត្រឹ�ម
ឹ តែ�ជនជាាតិិអ៊ីីស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�
�
ះ��ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពោ�ោល
ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះរបស់់សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លតែ�ម្នាា�ក់់ ឬថាា កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅសាាសន៍៍ណាាមួួយក្រៅ��ៅពីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជាាកាារដែ�លមិិនអាាច
ទៅ�ៅរួួច នោះ�ះ�អ្ននកមិិនទាាន់មាាន
់
កាារយល់់ដឹង
ឹ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ
់ កឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននកនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកមិិនទទួលស្គា
ួ
ា�ល់សូ
់ ម្បី
ូ ី�តែ�បន្ដិិ�ចដែ�ល
ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះរបស់់អ្ននក គឺឺអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ស្គាា�ល់់ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្ដូូ�រពីីប្រ�ទេ�ស
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទៅ�ៅប្រ�ទេ�សចិិន ហើ�ើយកំំពុុងតែ�ត្រូ�ូវបង្ខំំ�ឱ្យយធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះរបស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
កាារនេះ�ះនៅ�ៅតែ�ជាារបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកយល់់ឃើ�ើញអំំពីីអ្វីី�ៗ នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក
គ្មាា�នផលផ្លែ�ែឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកមិិនបាានយល់់អំំពីីអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានមាានបន្ទូូ�លសូូម្បីី�តែ�មួួយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចំំណុច
ុ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើចុង
ុ ក្រោ��ោយអ្ននកសរសេ�រពីីពង្សាាវតាារមួួយទៀ�ៀតសម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��ដូចអ្វី
ូ ដែី� �ល
ម៉ាា�ថាាយបាានធ្វើ�ើ� ដោ�ោយរកឃើ�ើញឰយុុកោ�ោមួួយដែ�លស័័ក្ដិិ�សមសម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយស្វែ�ែងរក
បុុរេេកថាាត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ� ដូូចជាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានពង្សា
់
ាវតាារពីីរសម្រា�ាប់់កាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើករបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ តើ�ើនោះ�ះ�នឹឹងមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងកំំប្លែ�ែងធំំបំំផុុតនៅ�ៅ
លើ�ើពិិភពលោ�ោកទេ�ឬ? តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នជាា «បុុគ្គគលដែ�លមាានបំំណងល្អអ» ដែ�លបាានរក
ពង្សាាវតាារមួួយឱ្យយខ្ញុំំ�� ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្ញុំំ��ក្លាា�យទៅ�ៅជាាម្នាា�ក់់ដែ�លបាានបែ�ងចែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាា
ពីីរទេ�ឬ? តើ�ើអ្ននកអាាចទទួួលយកបន្ទុុ�ក នៃ�បាាបនេះ�ះបាានដែ�រឬទេ�? បន្ទាា�ប់់ពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
យកឈ្នះះ�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៃ�របស់់សព្វវសាារពើ�ើទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�គិិតថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះនៃ�ជនជាាតិិ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លតែ�ម្នាា�ក់់ តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នជាាម្នាា�ក់់ដែ�លទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយបើ�ើកចំំហរ
ទេ�ឬ? គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននកនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់ថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះរបស់់អ្ននក និិងជាាព្រះ�ះរបស់់អ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់
ជាាងគេ�នោះ�ះ�គឺឺ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លស្រ�លាាញ់់ទ្រ�ង់់ និិងជាា
ព្រះ�ះនៃ�របស់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់។ ព្រះ�ះអង្គគជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៃ�ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
និិងជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�ប្រ�ជាាជនអេ�ស៊ីី�ព្ទទ។ ព្រះ�ះអង្គគជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស
និិងជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�ជនជាាតិិអាាមេ�រិិកផងដែ�រ។ ព្រះ�ះអង្គគមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាាព្រះ�ះរបស់់អ័័ដាាម
និិងនាាងអេ�វ៉ាា�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�ពូូជពង្សសទាំំ�ងអស់់របស់់ពួួកគេ�
ដែ�រ។ ព្រះ�ះអង្គគជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�អ្វីី�ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងអ្វីី�ៗនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ គ្រួ�ួសាារ
ទាំំ�ងអស់់ មិិនថាាពួួកគេ�ជាាសាាសន៍៍អ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ឬសាាសន៍៍ដទៃ�នោះ�ះ�ទេ� គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�ស្ថិិ�តនៅ
ធ
�ៅ
ក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយអង្គគ។ ព្រះ�ះអង្គគ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លអស់់ពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ�� និិងបាានប្រ�សូូត្រ�នៅ�ៅស្រុ�ុកយូូដាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
ពេ�លនេះ�ះ ព្រះ�ះអង្គគបាានយាាងចុះះ�មកប្រ�ទេ�សចិិន ដែ�លកន្លែ�ែងនេះ�ះជាាទីីដែ�លនាាគដ៏៏ធំំ
មាានសម្បុុ�រក្រ�ហមឆ្វាា�យរង្វេ�េល។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារដែ�លបាានប្រ�សូូត្រ�នៅ�ៅស្រុ�ុកយូូដាាធ្វើ�ើ�ឱ្យយ
ទ្រ�ង់់អាាចក្លាា�យជាាស្ដេ�េចនៃ�សាាសន៍៍យូដាា
ូ នោះ�ះ�តើ�ើកាារដែ�លទ្រ�ង់់យាាងចុះះ�មកក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៣)

អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មិិនមែ�នធ្វើ�ើ�ឱ្យយទ្រ�ង់់ក្លាា�យជាាព្រះ�ះរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�
ឬអីី? ព្រះ�ះអង្គគបាានដឹឹកនាំំ�ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងបាានប្រ�សូូត្រ�នៅ�ៅស្រុ�ុកយូូដាា ហើ�ើយ
ព្រះ�ះអង្គគក៏៏បាានប្រ�សូូត្រ�នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីនៃ�សាាសន៍៍ដទៃ�ដែ�រ។ តើ�ើកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់
ទ្រ�ង់់ មិិនមែ�នត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តទេ�ឬ? តើ�ើ
ព្រះ�ះអង្គគស្រ�លាាញ់់សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លមួួយរយដង ហើ�ើយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មសាាសន៍៍ដទៃ�មួួយ
ពាាន់់ដងឬ? តើ�ើនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាាសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកទេ�ឬ? មិិនមែ�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្លាា�ប់់
ធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គឺឺអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ដែ�លមិិនបាាន
ទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមិិនមែ�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនចង់់ធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�
ប៉ុុ�ន្ដែ�ែគឺឺគឺឺអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ដែ�លបដិិសេ�ធព្រះ�ះអង្គគ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានបង្កើ�ើ�តមក តើ�ើនរណាាដែ�លមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�?
ក្នុុ�ងកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ តើ�ើគោ�ោលដៅ�ៅគឺឺមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�
ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួលស្គាា�ល់់ថាា

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�ប្រ�កាាន់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះ
របស់់ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លតែ�ម្នាា�ក់់ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�ប្រ�កាាន់់ថាា ដំំណាាក់់របស់់ស្ដេ�េចដាាវីីឌ
ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គឺឺជាាកន្លែ�ែងកំំណើ�ើតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយថាា
គ្មាា�នជាាតិិសាាសន៍៍ណាាក្រៅ��ៅពីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្ដិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�
«បង្កើ�ើ�ត» ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រឹឹតតែ�ថាាគ្មាា�នគ្រួ�ួសាារសាាសន៍៍ដទៃ�ណាាមិិនអាាចទទួួលនូូវកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�គិិតរបៀ�ៀបនេះ�ះ នោះ�ះ�តើ�ើវាាមិិនធ្វើ�ើ�ឱ្យយ
អ្ននកមាានជំំហររឹឹងចចេ�សទេ�ឬ? មិិនត្រូ�ូវប្រ�កាាន់់ជំំហរតែ�អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លរហូូតពេ�កនោះ�ះ�ទេ�។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងនៅ�ៅទីីនេះ�ះក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ អ្ននកក៏៏មិិនគួួរ
សម្លឹឹ�ងមើ�ើលទៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃដែ�រ។ ចូូរឈប់់សន្មមតថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់អ្ននកនៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌
ទៅ�ៅ! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមកក្នុុ�ងកណ្ដាា�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ហើ�ើយ ដូូចនេះ�ះតើ�ើទ្រ�ង់់អាាច
គង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ដូូចម្ដេ�េចនឹឹងបាាន? អ្ននកមិិនបាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អស់់រយៈៈពេ�លជាា
យូូរណាាស់់មកហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែអ្ននកមាានសញ្ញាា�ណជាាច្រើ�ើ�នអំំពីីទ្រ�ង់់ រហូូតដល់់ចំំណុុចមួួយ
633

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លអ្ននកមិិនហ៊ាា�នគិិតជាាលើ�ើកទីីពីីររថាា

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនឹឹង

យាាងចុះះ�មកប្រ�ទាានព្រះ�ះគុុណដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយព្រះ�ះវត្ដដមាានរបស់់ទ្រ�ង់។
់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ថែ�មទាំំ�ងមិិនសូូវហ៊ាា�នគិិតអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ចមក
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយបង្ហាា�ញថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�កខ្វវក់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងដែ�លមិិនអាាចទទួួលយក
បាាន។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏មិិនដែ�លបាានគិិតពីីរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចយាាងចុះះ�មក
ក្នុុ�ងទឹឹកដីីនៃ�សាាសន៍៍ដទៃ�ដែ�រ។ ព្រះ�ះអង្គគគួួរតែ�ចុះះ�មកនៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ស៊ីី�ណៃ� ឬភ្នំំ�ដើ�ើមអូូលីីវ
និិងលេ�ចមកឯជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ តើ�ើពួួកសាាសន៍៍ដទៃ� (គឺឺមនុុស្សសដែ�លមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងទឹឹកដីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល) មិិនមែ�នសុុទ្ធធតែ�ជាារបស់់ដែ�លទ្រ�ង់់ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មទេ�ឬ? តើ�ើព្រះ�ះអង្គគ
អាាចធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដូូចម្ដេ�េចបាាន? ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាា
ប្រ�ជាាជាាតិិដែ�លបាានចាាក់់ឫសយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅ ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានវិិវត្ដដឡើ�ើងអស់់រយៈៈពេ�ល
ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��។ គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�បំំបែ�ក
គំំនិិតទាំំ�ងនេះ�ះរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ដូូចនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មើ�ើលឃើ�ើញកាារលេ�ចមកដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះនៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�ស៊ីី�ណៃ�
ឬភ្នំំ�ដើ�ើមអូូលីីវទេ� តែ�គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជន ដែ�លព្រះ�ះអង្គគមិិនដែ�លបាានដឹឹកនាំំ�
ពីីមុុនមក។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អនុុវត្ដដនូូវកិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់កាាលរបស់់
ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល នោះ�ះ�ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងអ្ននកដែ�លមាានគំំនិិត
ដូូចសាាសន៍៍ដទៃ�ទាំំ�ងអស់់ សុុទ្ធធតែ�មាានគំំនិិតថាា វាាជាាកាារពិិតណាាស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ

តែ�ទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ

ធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់

ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�សាាសន៍៍ដទៃ�ទេ�។ ជនជាាតិិ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជឿ�ឿដូូចនេះ�ះថាា៖ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចជាាព្រះ�ះរបស់់យើ�ើងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លជាាសាាសន៍៍ដទៃ�ទេ� ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនបាានគោ�ោរដល់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដូូចនេះ�ះព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដែ�លជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់យើ�ើង
ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ សាាសន៍៍យូូដាាទាំំ�ងនោះ�ះ�ក៏៏ជឿ�ឿដែ�រថាា៖ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វបាាន
យករូូបអង្គគដូូចជាាពួួកយើ�ើងដែ�លជាាសាាសន៍៍យូូដាា
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និិងជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមាាននូូវ

សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៣)

សញ្ញាា�សម្គាា�ល់់របស់់សាាសន៍៍យូូដាា។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមយើ�ើង។
រូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងរូូបភាាពរបស់់យើ�ើងគឺឺស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា� ហើ�ើយរូូបភាាពរបស់់យើ�ើង
គឺឺប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងរូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាា
ស្ដេ�េចរបស់់យើ�ើងរាាល់់គ្នាា�ដែ�លជាាសាាសន៍៍យូូដាា។ ពួួកសាាសន៍៍ដទៃ�មិិនមាានលក្ខខណៈៈ
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលយកនូូវកាារសង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាតង្វាា�យ
លោះ�ះ�បាាបសម្រា�ាប់់យើ�ើងដែ�លជាាសាាសន៍៍យូូដាា។ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កិិច្ចចកាារពីីរ
ដំំណាាក់់កាាលដែ�លសាាសន៍៍អ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
និិងសាាសន៍៍យូដាា
ូ បង្កើ�ើ�តនូវូ សញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�ទាាមទាារយកសិិទ្ធិិ�កាាន់់កាាប់់លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយមិិនបាានព្រ�មឱ្យយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះរបស់់សាាសន៍៍ដទៃ�ដែ�រឡើ�ើយ។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានក្លាា�យជាាចន្លោះ�ះ��ប្រ�ហោ�ោងនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្ដដរបស់់សាាសន៍៍ដទៃ�។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�
គ្រ�ប់់គ្នាា�បាានជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនសព្វវព្រះ�ះទ័័យធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះរបស់់សាាសន៍៍ដទៃ� និិងជឿ�ឿ
ថាា ព្រះ�ះអង្គគចូូលចិិត្ដដតែ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�លជាារាាស្ដ្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ព្រ�មទាំំ�ងសាាសន៍៍យូូដាា ជាាពិិសេ�សពួួកសាាវ័័កដែ�លបាានដើ�ើរតាាមព្រះ�ះអង្គគ។ តើ�ើអ្ននក
មិិនដឹឹងថាា កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� គឺឺសម្រា�ាប់់ឱ្យយមនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងអស់់មាានជីីវិិតទេ�ឬ? តើ�ើពេ�លនេះ�ះអ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់ឬទេ�ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លប្រ�សូូត្រ�នៅ�ៅក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល? តើ�ើពេ�លនេះ�ះព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅកណ្ដាា�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬ? នេះ�ះមិិនអាាចជាាកាារយល់់សប្ដិិ�ទេ� មែ�នឬ? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គេ�មិិនទទួួលយកកាារពិិតនេះ�ះទេ�ឬ? អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនហ៊ាា�នជឿ�ឿលើ�ើកាារពិិតនេះ�ះ
ឬគិិតអំំពីីកាារពិិតនេះ�ះឡើ�ើយ។ មិិនថាាអ្ននកយល់់ឃើ�ើញយ៉ាា�ងណាា អំំពីីកាារពិិតនេះ�ះនោះ�ះ�
ទេ� តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនគង់់នៅ�ៅទីីនេះ�ះក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬ? តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ខ្លាា�ច
មិិនហ៊ាា�នជឿ�ឿលើ�ើពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះទៀ�ៀតឬ? ចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទៅ�ៅ តើ�ើមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានយកឈ្នះះ� និិងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ក្លាា�យជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនមែ�នជាារាាស្ដ្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លជាាអ្ននកដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មិិនមែ�នជាារាាស្ដ្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅក្រៅ��ៅទឹឹកដីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ�ឬ? តើ�ើឋាានៈៈរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដូូចសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
ទេ�ឬ? តើ�ើកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរទទួួលស្គាា�ល់់ទេ�ឬ? តើ�ើនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬ? ដោ�ោយសាារអ្ននករាាល់់គ្នាា�
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ជាារៀ�ៀងរហូូត ចាាប់់តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមក និិងរហូូតតទៅ�ៅអនាាគត។ ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងមិិន
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ ដរាាបណាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�សុុខចិិត្ដដដើ�ើរតាាមព្រះ�ះអង្គគ
និិងនៅ�ៅតែ�បន្ដដធ្វើ�ើ�ជាាសត្ដដនិិកររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។
មិិនថាាមនុុស្សស មាានចិិត្តតស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ក៏៏ជាាទូូទៅ�ៅ
ពួួកគេ�បាានស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ក្នុុ�ងកាារដើ�ើរតាាមព្រះ�ះអង្គគរហូូតមកដល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដែ�រ។ មិិនមែ�ន
រហូូតដល់់ពេ�លចុុងក្រោ��ោយនោះ�ះ�ទេ� គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាាន
ចប់់ ទើ�ើបពួួកគេ�នឹឹងកែ�ប្រែ�ែចិិត្ដដដោ�ោយហ្មមត់់ចត់់។ នោះ�ះ�គឺឺជាាពេ�លដែ�លមនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវ
បាានយកឈ្នះះ�យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ ពេ�លនេះ�ះ ពួួកគេ�បាានត្រឹ�ឹមតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនៃ�
កាារកំំពុុងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�
ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�យ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស ប៉ុុ�ន្ដែ�ែនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាាបញ្ហាា�នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ
ទេ�! ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាានជំំរុុញចិិត្ដដក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏នោះ�ះ�មិិនមាានន័័យថាា ពួួកគេ�
ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�យ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់ដែ់ �រ។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មនុុស្សស
បាានឃើ�ើញតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងមិិនមែ�នជាាព្រឹ�ឹត្ដិកា
ិ� ារណ៍៍ពិតប្រា
ិ �ាកដ ហើ�ើយពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មិិន
ប្រា�ាកដប្រ�ជាា មិិនថាាពួួកគេ�ជឿ�ឿយ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយមាានតែ�
ព្រឹ�ត្ដិ
ឹ ិ�កាារណ៍៍ជាាក់់ស្ដែ�ែងចុុងក្រោ��ោយដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្លាា�យជាាកាារពិិតទេ� នោះ�ះ�ទើ�ើបមនុុស្សស
នឹឹងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ដោ�ោយហ្មមត់់ចត់់។ ពេ�លនេះ�ះ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�
ពីីព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�បាានស្ដាា�ប់់ឮរឿ�ឿងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់បាានឮពីីមុុនមក។
ប៉ុុ�ន្ដែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនីីមួួយៗនោះ�ះ� ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ស្វែ�ែងរក និិងរង់់ចាំំ�ព្រឹ�ឹត្ដិិ�កាារណ៍៍
ជាាក់់ស្ដែ�ែង ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្យយពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញគ្រ�ប់់ទាំំ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាានភាាពពិិតប្រា�ាកដដែ�រ។ មាានតែ�បែ�បនោះ�ះ�ទេ� ទើ�ើបគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបាាន
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៣)

ជំំរុញ
ុ ចិិត្ដដទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ទីីបំផុ
ំ ត
ុ មាានតែ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រ�ប់់គ្នាា�បាានឃើ�ញ
ើ នូូវកាារពិិតដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយកាារពិិតទាំំ�ងនេះ�ះបាានបណ្ដាា�លឱ្យយពួួកគេ�មាានអាារម្មមណ៍៍
ជឿ�ឿជាាក់់ទេ� ទើ�ើបពួួកគេ�បង្ហាា�ញនូូវកាារជឿ�ឿជាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ពាាក្យយសម្ដីី�
របស់់ពួួកគេ� និិងក្រ�សែ�ភ្នែ�ែករបស់់ពួួកគេ� ព្រ�មទាំំ�ងត្រូ�ូវបាានជំំរុុញចិិត្ដដចេ�ញពីីជម្រៅ��ៅ
បេះ�ះដូូងរបស់់ពួួកគេ�មក។ នេះ�ះហើ�ើយជាាធម្មមជាាតិិរបស់់មនុុស្សស៖ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មើ�ើលឃើ�ើញ
ថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លសុុទ្ធធតែ�ក្លាា�យជាាកាារពិិត អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មើ�ើលឃើ�ើញនូូវព្រឹ�ឹត្ដិិ�កាារណ៍៍ជាាក់់ស្ដែ�ែង
មួួយចំំនួន
ួ ដែ�លកំំពុង
ុ កើ�ើតឡើ�ង
ើ និិងមើ�ើលឃើ�ញ
ើ នូូវគ្រោះ��ះ�មហន្ដដរាាយដែ�លកំំពុង
ុ ធ្លាា�ក់ម
់ ក
លើ�ើមនុុស្សស ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ត្រូ�ូវបាានជំំរុញ
ុ ចិិត្ដដទាំំ�ងស្រុ�ុងចេ�ញពីីខាាងក្នុុ�ង
មកវិិញ។ ដូូចជាាសាាសន៍៍យូូដាាដែ�រ គឺឺអ្ននករាាល់់គ្នាា�អំំពល់់តែ�ចង់់មើ�ើលឃើ�ើញនូូវទីីសម្គាា�ល់់
និិងកាារឫទ្ធិិ�បាារមីី។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�មើ�ើលមិិនឃើ�ើញទៀ�ៀតថាា មាានទីីសម្គាា�ល់់ និិង
កាារឫទ្ធិិ�បាារមីីជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយថាាកាារពិិតទាំំ�ងនេះ�ះកំំពុុងតែ�កើ�ើតឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បើ�ើកភ្នែ�ែករបស់់
ឱ្យយមើ�ើលឃើ�ើញច្បាាស់់។ មិិនថាាវាាជាាកាារដែ�លមាាននរណាាម្នាា�ក់់ចុះះ�មកពីីលើ�ើមេ�ឃ ឬក៏៏មាាន
ដុំំ�ពពកនិិយាាយមកកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬកាារដែ�លខ្ញុំំ��បណ្ដេ�េញវិិញ្ញាា�ណអាារក្សសចេ�ញពីីម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ��លាាន់់ឮដូូចជាាផ្គគរលាាន់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ទេ� គឺឺអ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ងតែ�ចង់់បាាន ហើ�ើយតែ�ងតែ�ចង់់ឃើ�ើញព្រឹ�ឹត្ដិិ�កាារណ៍៍
បែ�បនេះ�ះណាាស់់។ មនុុស្សសម្នាា�ក់់អាាចពោ�ោលថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�
ធំំបំំផុុតរបស់់អ្ននកគឺឺចង់់ឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមក និិងបង្ហាា�ញនូូវទីីសម្គាា�ល់់មួួយដល់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមាានកាារស្គគប់់ស្កកល់់។ ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�
លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លជាាមនុុស្សស ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�សម្ដែ�ែងកិិច្ចចកាារប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងកាារបង្កើ�ើ�ត
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីីដែ�រ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ក៏៏នឹឹងបង្ហាា�ញអ្ននកពីីទីីសម្គាា�ល់់ខ្លះះ�ដែ�រ។
នោះ�ះ�ដួួងចិិត្ដដរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៤)
តើ�ើកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ មាានន័័យដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើកាារដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�មាានន័័យដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើត្រូ�ូវមាានលក្ខខណវិិនិិច្ឆ័័�យអ្វីី�ខ្លះះ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សស
ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�? ទាំំ�ងកាារយកឈ្នះះ� និិងកាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ គឺឺជាា
គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសមាាននូូវលក្ខខណៈៈពេ�ញលេ�ញ ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យគេ�អាាចត្រូ�ូវបាាន
ស្ដាា�រទៅ�ៅរកលក្ខខណៈៈដើ�ើមឡើ�ើងវិិញ និិងត្រូ�ូវបាានរំំដោះ�ះ�ឲ្យយរួួចចេ�ញ ពីីនិិស្ស័័�យពុុករលួួយ
របស់់គេ�បែ�បសាាតាំំ�ង និិងឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង។ កាារត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�នេះ�ះបាាន
កើ�ើតមកយ៉ាា�ងរួួសរាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារធ្វើ�ើ�កាារលើ�ើមនុុស្សស។ ពិិតណាាស់់ វាាជាា
ជំំហាានដំំបូង
ូ នៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ កាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ គឺឺជាាជំំហាានទីីពីរី ហើ�ើយ
វាាជាាកិិច្ចចកាារបង្ហើ�ើ�យ។ មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់នូវូ ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�នឹឹងមិិនមាានផ្លូូ�វបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�ក៏៏
នឹឹងមិិនដឹឹងថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅដែ�រ គឺឺមាានន័័យថាា ពួួកគេ�មិិនអាាចទទួួលស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�យ
ើ ។ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនទទួលស្គា
ួ
ា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាក៏៏មិន
ិ
អាាចឲ្យយពួួកគេ�ទទួួលបាានកាារប្រ�ទាានឲ្យយមាានលក្ខខណៈៈពេ�ញលេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ
ដ្បិិ�តអ្ននកមិិនបាានបំំពេ�ញតាាមលក្ខខណវិិនិិច្ឆ័័�យនៃ�កាារដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�បាានពេ�ញលេ�ញ
នេះ�ះទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិនទទួ
ិ
លស្គា
ួ
ា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ នោះ�ះ�តើ�ើអ្ននកអាាចស្គាា�ល់ទ្រ�ង់
់
ម្ដេ�េច
់
បាាន? តើ�ើអ្ននកអាាចស្វែ�ែងរកព្រះ�ះអង្គគបាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចធ្វើ�ើ� បន្ទាា�ល់់អំំពីី
ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនសូូវមាានជំំនឿ�ឿដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះអង្គគគាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យ
ដែ�រ។ ដូូចនេះ�ះ ចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�លចង់់ឲ្យយមាាន កាារប្រ�ទាានឲ្យយបាានពេ�ញលេ�ញ ជំំហាាន
ដំំបូូងត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ជាាមុុនសិិន។ នេះ�ះគឺឺជាាលក្ខខខណ្ឌឌទីីមួួយ។
ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ទាំំ�ងកាារយកឈ្នះះ� និិងកាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍មាានលំំដាាប់់លំំដោ�ោយ ដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រពួួកគេ� ហើ�ើយចំំណុុចនីីមួួយៗគឺឺជាាផ្នែ�ែកនៃ�
កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សស។ ជំំហាានទាំំ�ងពីីរនេះ�ះត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយនរណាាម្នាា�ក់់
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៤)

បាានពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយមិិនអាាចបដិិសេ�ធមួួយណាាបាានឡើ�ើយ។ វាាពិិតណាាស់់ថាា «កាារ
ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�» ស្ដាា�ប់់ទៅ�ៅដូូចជាាមិិនល្អអសោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែតាាមពិិត ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារ
យកឈ្នះះ�លើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់ គឺឺជាាដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រពួួកគេ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននក
ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� នោះ�ះ�និិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាមិិនត្រូ�ូវបាានលុុបបំំបាាត់់
ចោ�ោលទាំំ�ងស្រុ�ុងទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែអ្ននកនឹឹងបាានស្គាា�ល់់ពីវាី ា។ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះ
អ្ននកនឹឹងបាានស្គាា�ល់នូ
់ វូ ភាាពជាាមនុុស្សសដែ�លអន់់ថយរបស់់អ្ននក ព្រ�មទាំំ�ងភាាពរឹឹងទទឹឹងរបស់់
អ្ននកដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដ៏៏ខ្លីី�អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ឬផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនូូវ
ចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកនឹឹងបាានស្គាា�ល់់ពីីវាាដែ�រ ហើ�ើយកាារនេះ�ះនឹឹងធ្វើ�ើ�ជាាគ្រឹះ�ះ�
សម្រា�ាប់់ភាាពគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ រ៍ បស់់អ្ននក។ ដូូចនេះ�ះ ទាំំ�ងកាារយកឈ្នះះ� និិងកាារប្រោ��ោសឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាមលំំដាាប់់លំំដោ�ោយ ដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�កំំចាាត់់
ចោ�ោលនូូវនិិស្ស័័�យពុុករលួួយបែ�បសាាតាំំ�ងរបស់់គេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចថ្វាា�យខ្លួួ�នទាំំ�ង
ស្រុ�ុងទៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កាារត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាជំំហាានដំំបូូងនៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយក៏៏ជាាជំំហាានដំំបូូងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារដែ�ល
មនុុស្សសធ្វើ�ើ�កាារថ្វាា�យខ្លួួ�នទៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រ ហើ�ើយវាានៅ�ៅទាាបជាាងជំំហាាននៃ�
កាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�ទេ�។ និិស្ស័័�យនៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាាន
យកឈ្នះះ� មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រតិិចជាាងនិិស្ស័័�យនៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស ដែ�លត្រូ�ូវប្រោ��ោស
ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឆ្ងាា�យណាាស់់។ កាារដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� និិងកាារត្រូ�ូវប្រោ��ោស
ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍មាានកាារយល់់ឃើ�ើញខុុសពីីគ្នាា� ពីីព្រោះ��ះ�ចំំណុុចទាំំ�ងពីីរនេះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារខុុសគ្នាា� ហើ�ើយក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ�ចំំណុុចទាំំ�ងពីីរនេះ�ះបាាននាំំ�មនុុស្សស
ទៅ�ៅរកស្ដដង់់ដាារផ្សេ�េងគ្នាា�ដែ�រ។ កាារយកឈ្នះះ�បាាននាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅរកស្ដដង់់ដាារដែ�លទន់់ទាាប
ជាាងមុុន រីីឯកាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នាំំ�ឲ្យយមនុុស្សសឈាានទៅ�ៅរកស្តតង់់ដាារដែ�ល
ខ្ពពស់់ជាាងមុុន។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍គឺឺជាាមនុុស្សសសុុចរិិត គឺឺ
មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានឲ្យយបាានបរិិសុុទ្ធធ។ ពួួកវាាជាាកាារកែ�ច្នៃ�ៃនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សស
ឬជាាផលិិតផលសម្រេ�េច។ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ក្ដីី� ក៏៏ពួួកគេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាមនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរកកាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង ជីីវិិតដ៏៏មាានន័័យដែ�រ។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាាន
យកឈ្នះះ� ទទួួលស្គាា�ល់់អត្ថិិ�ភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយមាាត់់របស់់ពួួកគេ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ពួួកគេ�ទទួួលស្គាា�ល់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លបាាន
លេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមកលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល។ ពួួកគេ�ក៏៏ទទួួលស្គាា�ល់់ថាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិង
កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកាារវាាយប្រ�ដៅ�ៅ និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ
សុុទ្ធធតែ�មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សស។ ពួួកគេ� ទើ�ើបតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាាននូូវលក្ខខណៈៈដូូច
មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�មាាននូូវកាារយល់់ដឹឹងជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះអំំពីីជីីវិិត ប៉ុុ�ន្ដែ�ែពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មាាន
ភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលនៅ�ៅឡើ�ើយ។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ពួួកគេ�ទើ�ើបតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាាននូូវភាាពជាា
មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះជាាឥទ្ធិិ�ពលនៃ�កាារដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
មនុុស្សសបាានបោះ�ះ�ជំំហាាននៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិស្ស័័�យចាាស់់របស់់
ពួួកគេ� អាាចមាានលទ្ធធភាាពផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� បាាន។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ជីីវិត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅបន្ដដ
រីីកចម្រើ�ើ�ន ហើ�ើយជាាបន្ដដបន្ទាា�ប់់ ពួួកគេ�ក៏៏ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិតកាាន់់តែ�ជ្រៅ��ៅ។ ពួួកគេ�
អាាចស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មលោ�ោកិិយ និិងអស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ពួួកគេ�ស្អអប់់ខ្លួួ�នឯង
ជាាពិិសេ�ស ប៉ុុ�ន្ដែ�ែលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតនោះ�ះ� គឺឺពួកគេ
ួ �ស្គាា�ល់ខ្លួួ
់ ន
� ឯងយ៉ាា�ងច្បាាស់់។ ពួួកគេ�
សុុខចិិត្ដដរស់់នៅ�ៅដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងយកវាាធ្វើ�ើ�ជាាគោ�ោលដៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�
ពិិត។ ពួួកគេ�មិិនមាានបំំណងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិត ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយខួួរក្បាាលរបស់់
ពួួកគេ�ទេ� ហើ�ើយពួួកគេ�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាាស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មចំំពោះ�ះ�កាាររាាប់់ខ្លួួ�នឯងជាាសុុចរិិតរបស់់
មនុុស្សស ភាាពក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងអំំនួួត។ ពួួកគេ�និិយាាយដោ�ោយស្មាា�រតីីរឹឹងប៉ឹឹ�ង ដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
អ្វីី�ៗដោ�ោយវិិចាារណញ្ញាា�ណ និិងប្រ�កបដោ�ោយប្រា�ាជ្ញាា� និិងមាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ង
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ប្រ�ទះះនឹឹងករណីីនៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនអសកម្មម ឬខ្សោ�ោ�យឡើ�ើយ តែ�ថែ�មទាំំ�ងដឹឹងគុុណចំំពោះ�ះ�
កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតផង។ ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា ពួួកគេ�មិិន
អាាចគ្មាា�ននូូវកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ព្រោះ��ះ�កាារនេះ�ះអាាចជួួយ
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៤)

កាារពាារពួួកគេ�បាាន។ ពួួកគេ�មិិនស្វែ�ែករកសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿនៃ�សន្ដិិ�ភាាព និិងអំំណរ ព្រ�មទាំំ�ង
កាារស្វែ�ែងរកនូូវនំំប៉័័�ង ដើ�ើម្បីី�ចម្អែ�ែតសេ�ចក្ដីី�ស្រេ��កឃ្លាា�នដែ�រ។ ពួួកគេ�ក៏៏មិិនស្វែ�ែងរកកាារ
សប្បាាយផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាមដែ�រ។ នេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស ដែ�លត្រូ�ូវ
ប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ក្រោ��ោយពីីមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� ពួួកគេ�ទទួួលស្គាា�ល់់
ថាា ពិិតជាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មែ�ន
់
ប៉ុុ�ន្ដែ�ែកាារទទួួលស្គាា�ល់នោះ�
់ ះ� ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកបង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ង
ពួួកគេ�ក្នុុ�ងចំំនួួននៃ�របៀ�ៀបដែ�លមាានកំំណត់់។

តើ�ើពាាក្យយថាា

ព្រះ�ះបន្ទូូ�លលេ�ចមកជាា

សាាច់់ឈាាម មាានន័័យយ៉ាា�ងណាាឲ្យយពិិតប្រា�ាកដទៅ�ៅ? តើ�ើពាាក្យយថាាយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
មាានន័័យដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លបាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាានធ្វើ�ើអ្វី
� ី�ខ្លះះ�? តើ�ើអ្វីី�
ជាាគោ�ោលដៅ�ៅ និិងសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់?់ ក្រោ��ោយពីីបាានឆ្លលងកាាត់់បទពិសោ�ោធ
ិ
ពីីកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក្រោ��ោយពីីមាានបទពិិសោ�ោធពីីទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាមមក តើ�ើអ្ននកទទួួលបាានអ្វីី�ខ្លះះ�? មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លអ្ននកបាានយល់់ដឹឹង
អំំពីីកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានយក
ឈ្នះះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ពោ�ោលថាា ខ្លួួ�នទទួួលស្គាា�ល់់ថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
មិិនបាានលះះបង់់នូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរលះះបង់់ ហើ�ើយបរាាជ័័យក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលនូូវកាារ
សប្បាាយផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាមដែ�លអ្ននកគួួរបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ប៉ុុ�ន្ដែ�ែបែ�ជាានៅ�ៅបន្ដដលោ�ោភលន់់
ចង់់បាានភាាពសុុខស្រួ�លផ្នែ�ែក
ួ
សាាច់់ឈាាម ដូូចដែ�លអ្ននកតែ�ងតែ�មាាន ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
មិិនអាាចបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល នូូវកាាររើើ�សអើ�ើងបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននក និិងមិិនបង់់ថ្លៃ�ៃ
ណាាមួួយក្នុុ�ងកាារអនុុវត្ដដន៍៍នូូវកាារប្រ�តិិបត្តិិ�សាាមញ្ញញជាាច្រើ�ើ�នទេ�នោះ�ះ� នោះ�ះ�កាារនេះ�ះបញ្ជាា�ក់់
ថាា អ្ននកមិិនទាាន់ត្រូ�
់ វូ បាានយកឈ្នះះ�នៅ�ៅឡើ�យ
ើ ទេ�។ ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ ទោះ�ះ�បើ�ើសិិនជាាអ្ននកមាាន
កាារយល់់ដឹឹងច្រើ�ើ�នក្ដីី� ក៏៏វាាគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ដែ�រ។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�គឺឺជាា
អ្ននកដែ�លសម្រេ�េចបាាននូូវកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដំំបូូងៗមួួយចំំនួួន និិងច្រ�កចូូលដំំបូូង។ កាារមាាន
បទពិិសោ�ោធអំំពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ផ្ដដល់់នូូវចំំណេះ�ះដឹឹង
ដំំបូង
ូ អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារយល់់ដឹង
ឹ ដំំបូង
ូ អំំពីសេ�ចក្ដីី�ពិ
ី
តដល់
ិ
ម
់ នុុស្សស។ អ្ននកប្រ�ហែ�ល
ជាាមិិនអាាចចូូលទៅ�ៅដោ�ោយពេ�ញលេ�ញ

ក្នុុ�ងភាាពពិិតប្រា�ាកដកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ

និិង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លមាានលក្ខខណៈៈកាាន់់តែ�លម្អិិ�តឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតពិិតប្រា�ាកដរបស់់
អ្ននក អ្ននកអាាចអនុុវត្ដដន៍៍នូវូ សេ�ចក្ដីី�ពិិតជាាមូូលដ្ឋាា�នជាាច្រើ�ើ�នដូច
ូ ជាា អ្វីីៗ
� ដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងកាារ
សប្បាាយផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននក ឬឋាានៈៈផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកជាាដើ�ើម។ កាារទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ គឺឺជាាឥទ្ធិិ�ពលដែ�លទទួួលបាាននៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារដែ�ល
កំំពុុងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�។ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យ ក៏៏អាាចមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ដែ�រ ឧទាាហរណ៍៍ដូូចជាា របៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ និិងស្ដែ�ែងឲ្យយ
ឃើ�ើញពីីខ្លួួ�នឯង ព្រ�មទាំំ�ងរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅ ទាំំ�ងនេះ�ះសុុទ្ធធតែ�អាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ទាំំ�ងអស់់។ កាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់ពួកគេ
ួ �អំំពីជំ
ី នឿ�
ំ ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានផ្លា
់
�ស់
ា ប្ដូូ
់ រ� ពួួកគេ�
មាានភាាពច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយពួួកគេ�មាាននូូវ
កាារប្រា�ាថ្នាា�ខ្ពពស់ជា
់ ាងនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ� កាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ដែ�លស្រ�បគ្នាា�
ក៏៏កើ�ើតឡើ�ង
ើ នៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យជីីវិត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ �ដែ�រ។ កាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� នាានាាបាានកើ�ើតឡើ�ើង ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
កាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ទាំំ�ងនេះ�ះ រាាក់់កំភែំ �ល កើ�ើតឡើ�ង
ើ ដំំបូង
ូ ៗ ហើ�ើយទាាបជាាងកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� នៅ�ៅក្នុុ�ង
និិស្ស័័�យ និិងគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់អស់អ្ននក
់ ដែ�លត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍
ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លដែ�លកំំពុង
ុ ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� ប្រ�សិិនបើ�ើនិស្ស័័�
ិ យរបស់់មនុុស្សស
ម្នាា�ក់់មិិនផ្លា�ស់
ា ់ប្ដូូ�របន្ដិិ�ចណាាសោះ�ះ� ហើ�ើយគេ�មិិនទទួួបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតណាាមួួយ នោះ�ះ�
មនុុស្សសម្នាា�ក់់នេះ�ះគឺដូ
ឺ ច
ូ ជាាសម្រា�ាម និិងគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍សោះ�
៍ ះ�ឡើ�យ
ើ ! មនុុស្សសដែ�លមិិនត្រូ�វូ
បាានយកឈ្នះះ� មិិនអាាចត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ! ប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលម្នាា�ក់់
គ្រា�ាន់់តែ�ស្វែ�ែងរកនូូវកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� នោះ�ះ�គេ�មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានឲ្យយបាាន
ពេ�ញលេ�ញឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាានិិស្ស័័�យរបស់់គេ�បង្ហាា�ញពីីកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ជាាក់់លាាក់ក្នុុ
់ ង
� អំំឡុុង
ពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ�នោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ។ ពួួកគេ�ក៏៏នឹឹងបាាត់់បង់់ នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតពីីដំំបូូង
ដែ�លពួួកគេ�បាានទទួួលដែ�រ។ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាាន
យកឈ្នះះ� និិងមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ មាានភាាពខុុសគ្នាា�ច្រើ�ើ�ន
ណាាស់់។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�គឺឺជាាជំំហាានដំំបូង
ូ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ហើ�ើយវាា
គឺឺជាាមូូលដ្ឋា�នគ្រឹះ
ា �ះ�។ កាារខ្វះះ�នូូវកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ដំំបូង
ូ នេះ�ះ គឺឺបង្ហា�ា ញថាា បុុគ្គគលម្នាា�ក់មិ
់ នបាាន
ិ
642

សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៤)

ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ពីីព្រោះ��ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះ កើ�ើតចេ�ញពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
ហើ�ើយកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនេះ�ះ គឺឺជាាផ្នែ�ែកធំំមួយ
ួ នៃ�កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ�។ ដូូចនេះ�ះ អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវ
បាានប្រ�ទាានពរឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ ត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ជាាមុុនសិន
ិ បើ�ើមិិនដូច្នេះ�
ូ �ះ ទេ�
ពួួកគេ�គ្មាា�នផ្លូូវ� បាានទទួួលកាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ទេ�
៍ ។
អ្ននកពោ�ោលថាា អ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយ
អ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម ប៉ុុ�ន្ដែ�ែអ្ននកធ្វើ�ើ�នូូវរឿ�ឿងជាាក់់លាាក់់
មួួយចំំនួួននៅ�ៅពីីក្រោ��ោយអង្គគទ្រ�ង់់ គឺឺអ្ននកធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗដែ�លទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាាន
បង្គាា�ប់់ ហើ�ើយអ្ននកគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�កោ�ោតខ្លាា�ចចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្ដដរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ តើ�ើ
នេះ�ះជាាកាារទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? អ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់ អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះអង្គគមាាន
បន្ទូូ�លប៉ុុ�ន្ដែ�ែអ្ននកមិិនអនុុវត្ដដនូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិននៅ�ៅជាាប់់នឹឹង
មាាគ៌ាា�របស់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ។ តើ�ើនេះ�ះគឺឺជាាកាារទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? ហើ�ើយ
ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ក្ដីី� ក៏៏ចិិត្ដដគំំនិិតរបស់់អ្ននក គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺមិិនដែ�លគោ�ោរពឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានឃើ�ើញ និិង
ទទួួលស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដឹឹងថាាទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែអ្ននកនៅ�ៅតែ�ធ្វើ�ើ�ហៃ�អើ�ើ
ហើ�ើយគ្មាា�នកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�អ្ននកជាាប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសដែ�លមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាាន
យកឈ្នះះ�នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
ពួួកគេ�អាាចធ្វើ�ើ�បាាន ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�មិិនអាាចចូូលក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លខ្ពពស់់ជាាង
នេះ�ះ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតទាំំ�ងនេះ�ះអាាចនៅ�ៅមិិនដល់់ពួួកគេ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះចង់់ចូូលរួួមនឹឹងសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្ដដរបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�មាាន
នូូវដែ�នកំំណត់់ចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�អាាចទទួួលស្គាា�ល់់ថាា

អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�អាាចអនុុវត្ដដ

បាានគ្មាា�ននូូវចំំណង និិងដែ�នកំំណត់់ទេ�។ យ៉ាា�ងណាាក្ដីី� យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ពួួកគេ�
ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកគេ�អាាចធ្វើ�ើ�បាាន ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បាាន នោះ�ះ�
គឺឺជាាឥទ្ធិិ�ពលដែ�លសម្រេ�េចបាាន ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�។ ឧបមាាថាា
អ្ននកពោ�ោលថាា «ដូូចមាានចែ�ងថាា ទ្រ�ង់់អាាចដាាក់់ចេ�ញនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមនុុស្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� តើ�ើទ្រ�ង់់ជាានរណាា?» កាារគិិត
បែ�បនេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័័យថាាអ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួួល
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បង្ហាា�ញវាាចេ�ញមកតាាមរយៈៈសកម្មមភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់
អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដឹឹកនាំំ�ក្រុ�ុមជំំនុំំ� តែ�មិិនអនុុវត្ដដន៍៍សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិត ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រា�ាថ្នាា�
ចង់់បាានប្រា�ាក់់និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្ដិិ� ហើ�ើយតែ�ងតែ�យកប្រា�ាក់់មូូលនិិធិិក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដាាក់់ចូូល
ហោ�ោប៉ៅ�ៅ�ខ្លួួ�នឯង តើ�ើនេះ�ះជាាកាារទទួួលស្គាា�ល់ថា
់ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាាន
់
វត្ដដមាានគង់់នៅ�ៅដែ�រឬទេ�?
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគសាាកសមនឹឹងឲ្យយគោ�ោរព។ តើ�ើអ្ននក
អាាចមិិនភ័័យខ្លាា�ចបាានដូូចម្ដេ�េច ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាទទួួលស្គាា�ល់់ថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដសកម្មមភាាពដ៏៏គួរួ ឲ្យយស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� តើ�ើអ្ននកទទួួលស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះអង្គគយ៉ាា�ង
ពិិតប្រា�ាកដដូូចម្ដេ�េចបាាន? តើ�ើអ្ននកដែ�លអ្ននកជឿ�ឿនោះ�ះ� គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�នទេ�? អ្វីី�ដែ�ល
អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើនោះ�ះ� គឺឺជាាព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល ហេ�តុុនេះ�ះទើ�ើបអ្ននកមិិនភ័័យខ្លាា�ច! អស់់អ្ននក
ដែ�លទទួួលស្គាា�ល់់ និិងស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ ា�ងពិិតប្រា�ាកដសុុទ្ធតែ�កោ�ោតខ្លា
ធ
ា�ចទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�មិិនហាានធ្វើ�ើអ្វី
� ដែី� �លទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះអង្គគ ឬអ្វីីដែ� �លបំំពាានដល់់មនសិិកាាររបស់់
គេ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�មាានកាារភ័័យខ្លាា�ចជាាពិិសេ�ស ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយដែ�លពួួកគេ�ដឹឹងថាា
មាានកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ�ទើ�ើប
អាាចចាាត់់ទុក
ុ ថាាជាាកាារទទួួលស្គាា�ល់នូ
់ វូ ព្រះ�ះវត្ដដមាានគង់់នៅ�ៅរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ តើ�ើអ្ននកគួួរ
ធ្វើ�អ្វី
ើ� ី� នៅ�ៅពេ�លដែ�លឪពុុកម្ដាា�យរបស់់អ្ននកព្យាាយាាមបញ្ឈឈប់់អ្ននកពីកា
ី ារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់?់
តើ�ើអ្ននកគួួរស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាានៅ�ៅពេ�លដែ�លប្ដីី�របស់់អ្ននកដែ�លជាា
អ្ននកមិិនជឿ�ឿប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដល្អអដាាក់់អ្ននក? ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកគួួរស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយរបៀ�ៀប
ណាា នៅ�ៅពេ�លបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននកស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មអ្ននក? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់
ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដយ៉ាា�ងសមរម្យយ និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�បញ្ហាា�
ទាំំ�ងនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបរាាជ័័យក្នុុ�ងកាារឆ្លើ�ើ�យតបដោ�ោយរឹឹងមាំំ� តែ�បាានត្រឹ�ឹមតែ�ពោ�ោល
ថាា ខ្លួួ�នទទួលស្គា
ួ
ា�ល់នូ
់ វូ ព្រះ�ះវត្ដដមាានគង់់នៅ�ៅរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកជាាមនុុស្សសនិិយាាយ
បាានតែ�មាាត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��! អ្ននកពោ�ោលថាា អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទទួួលស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះអង្គគ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែតើ�ើ
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៤)

អ្ននកទទួួលស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះអង្គគតាាមរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះអង្គគតាាមរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើអ្ននក
កោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះអង្គគដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកគោ�ោរពទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះអង្គគអស់់ពីី
ជម្រៅ��ៅចិិត្ដដដែ�រឬទេ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមាានទុុក្ខខព្រួ�ួយ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ពឹឹងផ្អែ�ែក
នោះ�ះ�អ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ដឹឹងពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែក្រោ��ោយមក អ្ននកក៏៏
ភេ្ល�លចកាារនេះ�ះទាំំ�ងអស់់។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�ន
ជាាកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ!

តើ�ើអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចង់់ឲ្យយមនុុស្សសទទួួលបាាន

ជាាចុុងក្រោ��ោយ? គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានរៀ�ៀបរាាប់់ ដូូចជាាអាារម្មមណ៍៍ដែ�លមាានកាារ
ស្ញញប់់ស្ញែ�ែងខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�ភាាពសំំខាាន់់របស់់ខ្លួួ�នឯង កាារមាានអាារម្មមណ៍៍ថាាអ្ននកឆាាប់់ចាាប់់បាាន
និិងឆាាប់់យល់់នូូវអ្វីី�ដែ�លថ្មីី�ៗ កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងអ្ននកដទៃ� កាារមើ�ើលងាាយអ្ននកដទៃ�កាារវិិនិិច្ឆ័័�យ
មនុុស្សសតែ�សំំបកក្រៅ��ៅ កាារធ្វើ�ើ�បាាបមនុុស្សសដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ចង់់បាានយកប្រា�ាក់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�
និិងកាារជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។ គឺឺមាានតែ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លនិិស្ស័័�យពុុករលួួយបែ�បសាាតាំំ�ងទាំំ�ង
នេះ�ះត្រូ�ូវបាានដកចេ�ញពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាផ្នែ�ែកៗទេ� នោះ�ះ�ទើ�ើបកាារយកឈ្នះះ�របស់់អ្ននកនឹឹង
ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញមក។
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លជាាមនុុស្សសនេះ�ះ គឺឺមាាន
សាារៈ�សំំខាាន់់យ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅបំំផុុត៖ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណុុចមួួយ គោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ មាានន័័យថាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�បាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�បាានក្លាា�យជាាក្រុ�ុមអ្ននកឈ្នះះ�មួួយក្រុ�ុម ជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដំំបូូង
ដែ�លត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ មាានន័័យថាាពួួកគេ�ជាាផលផ្លែ�ែដំំបូូង។ ចំំណុុច
មួួយវិិញទៀ�ៀត កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយភាាវៈ�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះ
បាានបង្កើ�ើ�តមក រីីករាាយនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទទួួលបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏ពេ�ញលេ�ញ និិងអស្ចាា�រ្យយបំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសមិិនត្រឹ�ឹមតែ�
រីីករាាយនឹឹងសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្ដាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្ដីី�សប្បុុ�រសដ៏៏គួួរឲ្យយស្រ�លាាញ់់របស់់ព្រះ�ះអង្គគ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះនោះ�ះ� គឺឺកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។
ចាាប់់តាំំ�ងពីីថ្ងៃ�ៃបង្កើ�ើ�តផែ�នដីីរហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�គឺឺសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ ដោ�ោយមិិនមាានកាារស្អអប់់មនុុស្សស
ឡើ�ើយ។ សូូម្បីី�តែ�កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញនោះ�ះ� ក៏៏ជាា
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ដែ�រ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ដែ�លពិិតជាាង និិងមាានលក្ខខណៈៈប្រា�ាកដ
ជាាង ជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ដែ�លដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស ទៅ�ៅកាាន់់មាាគ៌ាា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ នៃ�ជីីវិិតរបស់់
មនុុស្សស។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណុុចមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតនោះ�ះ� វាាជាាកាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខ
សាាតាំំ�ង។ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណុុចមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត វាាជាាកាារធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�សង់់គ្រឹះ�ះ�សម្រា�ាប់់កាារ
ផ្សសព្វវផ្សាាយនៃ�កិិច្ចចកាារដំំណឹង
ឹ ល្អអនាាពេ�លអនាាគត។ គ្រ�ប់់ទាំំ�ងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់
បាានធ្វើ�ើ� គឺឺមាានគោ�ោលបំំណងដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងមាាគ៌ាា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�ជីីវិិតមនុុស្សស
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅជាាមនុុស្សសធម្មមតាា ប៉ុុ�ន្ដែ�ែសម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ពីីរបៀ�ៀ
បរស់់នៅ�ៅ និិងរស់់នៅ�ៅដោ�ោយគ្មាា�នកាារណែ�នាំំ�នេះ�ះ គឺឺអ្ននកនឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតដែ�លទទេ�
សូូន្យយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ពីីព្រោះ��ះ�ជីីវិិតរបស់់អ្ននកគ្មាា�នគុុណតម្លៃ�ៃ ឬអត្ថថន័័យសោះ�ះ� ហើ�ើយអ្ននកនឹឹង
មិិនអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសធម្មមតាាបាានឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាសាារៈ�សំំខាាន់់ យ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ
បំំផុុតនៃ�កាារយកជ័័យជម្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ជាាកូូនចៅ�ៅរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្ដដនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា� នោះ�ះ�គឺឺជាា
សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយបំំផុុត។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីនៃ�អំំពើ�ើបាាប និិងខុុសឆ្គគង
ហើ�ើយអ្ននកសុុទ្ធធតែ�ខុុសឆ្គគង និិងពេ�ញដោ�ោយបាាប។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�អាាច
ស្ញញប់់ស្ញែ�ែងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� តែ�អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួលនូូវកាារ
វាាយផ្ចាា�ស និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកបាានទទួួលនូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ
យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ គឺឺមាានន័័យថាា អ្ននកបាានទទួួលនូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយបំំផុុត
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�ដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ� គឺឺទ្រ�ង់់ពិិតជាាស្រ�លាាញ់់
អ្ននករាាល់់ គ្នាា� ជាាប្រា�ាកដណាាស់់ ។ ព្រះ�ះអង្គគមិិ នមាានចេ�តនាា អាាក្រ�ក់់ ណាាមួួ យ ឡើ�ើ យ ។
ព្រះ�ះអង្គគជំំនុំំ�ជម្រះ�ះអ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�បាាបរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ធ្វើ�ើ�កាារពិិនិិត្យយពិិច័័យពីីខ្លួួ�នឯង និិងទទួួលបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនេះ�ះ។ សេ�ចក្ដីី�
ទាំំ�ងអស់់ នេះ�ះ ត្រូ�ូ វ បាានធ្វើ�ើ� ដោ�ោយមាានបំំ ណ ងចង់់ ធ្វើ�ើ� ឲ្យយមនុុ ស្សសបាានពេ�ញលេ�ញ។
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សេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� (៤)

ចាាប់់តាំំ�ងពីីដើ�ើមមករហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងក្លាា�បំំផុុត
ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនមាានព្រះ�ះទ័័យចង់់បំំផ្លាា�ញមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
បង្កើ�ើ�តដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះហស្ដដព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ដែ�រ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះអង្គគបាាន
យាាងមកនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតទេ�ឬ? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះអង្គគស្អអប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�

តើ�ើព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏

ឧត្ដុុ�ងឧត្ដដមនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�អ្ននកដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ឬ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់រងទុុក្ខខយ៉ាា�ងនេះ�ះ?
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានស្អអប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬមាានព្រះ�ះទ័័យមិិនល្អអចំំពោះ�ះ�អ្ននកឡើ�ើយ។ អ្ននកត្រូ�ូវ
ដឹឹងថាា សេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដបំំផុុត។ នេះ�ះ
គឺឺដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ទើ�ើបព្រះ�ះអង្គគត្រូ�ូវសង្គ្រោះ��ះ��ពួួកគេ�តាាមរយៈៈកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ បើ�ើមិិនធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ� កាារសង្គ្រោះ��ះ��ពួួកគេ�នឹឹងមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀបរស់់នៅ�ៅ ហើ�ើយមិិនជ្រួ�ួតជ្រា�ាបពីីរបៀ�ៀបត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅ
ហើ�ើយដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីដែ�លខុុសឆ្គគង និិងពេ�ញដោ�ោយ
អំំពើ�ើបាាប ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាវិិញ្ញាា�ណ អាាក្រ�ក់់ដែ�លខុុសឆ្គគង និិងកខ្វវក់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់
មិិនអាាចទ្រាំ�ំ� ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក្លាា�យជាាមនុុស្សសថោ�ោកទាាបជាាងនេះ�ះ ទ្រ�ង់់មិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ទត
ឃើ�ើញអ្ននករាាល់់គ្នាា�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីកខ្វវក់់នេះ�ះ ដូូចដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�នាាពេ�លនេះ�ះដោ�ោយត្រូ�ូវ
បាានសាាតាំំ�ងជាាន់់ឈ្លីី�តាាមអំំពើ�ើចិិត្ដដនោះ�ះ�ទេ�

ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�

ធ្លាា�ក់់ចូូលក្នុុ�ងស្ថាា�ននរកនោះ�ះ�ដែ�រ។ ព្រះ�ះអង្គគគ្រា�ាន់់តែ�ចង់់យកបាានមនុុស្សសក្រុ�ុមនេះ�ះ និិង
សង្គ្រោះ��ះ��អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយហ្មមត់់ចត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលបំំណងចម្បបងនៃ�កាារធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ពោ�ោលគឺឺវាាគ្រា�ាន់់តែ�សម្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចឃើ�ើញថាា គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លបាានធ្វើ�ើ�លើ�ើអ្ននក គឺឺជាា
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ និិងសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគិិតថាា វាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាវិិធីីសាាស្រ្ដ�ដ
ជាារបៀ�ៀបមួួយដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមមនុុស្សស និិងជាាអ្វីី�មួួយដែ�លមិិនគួួរឲ្យយទុុកចិិត្ដដ នោះ�ះ�អ្ននក
ក៏៏ប្រ�ហែ�លជាាត្រ�លប់់ទៅ�ៅកាាន់់ពិិភពរបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�រងនូូវកាារឈឺឺចាាប់់ និិងភាាពលំំបាាក
វិិញ! ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសុុខចិិត្ដដនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្ដដនេះ�ះ និិងរីីករាាយចំំពោះ�ះ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនិិងសេ�ចក្ដីី�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏ធំំធេ�ងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�រីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះពរទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ជាាព្រះ�ះពរដែ�លមិិនមាាននៅ�ៅ
កន្លែ�ែងផ្សេ�េងនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពរបស់់មនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�រីីករាាយចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់នេះ�ះ
នោះ�ះ�ជាាកាារល្អអហើ�ើយ៖ ចូូរស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្ដដនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ទទួួលនូូវកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកអាាចរងនូូវកាារឈឺឺចាាប់់
បន្ដិិ�ចបន្តួួ�ច និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធ ដោ�ោយសាារតែ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែកាារដែ�ល
ត្រូ�ូវរងនូូវកាារឈឺឺចាាប់់នេះ�ះមាាននូូវគុុណតម្លៃ�ៃ និិងអត្ថថន័័យ។ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសត្រូ�ូវបាាន
បន្សុុ�ទ្ធធ និិងស្ដែ�ែងចេ�ញមកដោ�ោយគ្មាា�នសេ�សសល់់តាាមរយៈៈកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លជាាគោ�ោលបំំណងចង់់ដាាក់់ទោ�ោសដល់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�
បាាបរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ដាាក់់ទោ�ោសផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គ្មាា�នកាារងាារ
ណាាមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកាារងាារនេះ�ះមាានចេ�តនាាចង់់ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសផ្នែ�ែកសាាច់់ឈាាមរបស់់
ពួួកគេ�ឲ្យយខូូចខាាតឡើ�ើយ។ កាារលាាតត្រ�ដាាងយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល គឺឺសុុទ្ធធតែ�
មាានគោ�ោលបំំណងដឹឹកនាំំ�អ្ននកទៅ�ៅរកមាាគ៌ាា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានមាានបទពិិសោ�ោធ
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ជាាច្រើ�ើ�នពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ហើ�ើយវាាច្បាាស់់ណាាស់់ថាាមិិនបាាននាំំ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅ
រកមាាគ៌ាា�អាាក្រ�ក់់ឡើ�ើយ! ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សស
ធម្មមតាា

ហើ�ើយវាាមិិនអាាចសម្រេ�េចបាានតាាមរយៈៈភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាារបស់់អ្ននកបាាន

ឡើ�យ
ើ ។ ជំំហាាននីីមួយ
ួ ៗនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើតម្រូ�ូវកាាររបស់់អ្ននក
យោ�ោងទៅ�ៅតាាមភាាពកំំសោ�ោយ និិងកម្ពពស់់ជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់អ្ននក ហើ�ើយគ្មាា�នបន្ទុុ�កណាាមួួយ
ដែ�លហួួសពីីកាារទទួួលយកបាាន ដែ�លត្រូ�ូវបាានដាាក់់លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ កាារនេះ�ះ
មិិនច្បាាស់់លាាស់់សម្រា�ាប់់អ្ននកទេ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ហាាក់់ដូូចជាាខ្ញុំំ��កំំពុុង
តឹឹងតែ�ងជាាមួួយអ្ននកណាាស់់ ហើ�ើយតាាមពិិតទៅ�ៅ អ្ននកតែ�ងតែ�ជឿ�ឿថាា មូូលហេ�តុុដែ�លខ្ញុំំ��
វាាយផ្ចាា�ល ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សអ្ននកជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃគឺឺដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��ស្អអប់់អ្ននក។
ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ទោះ�ះ�បីីជាាកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដែ�លអ្ននកទទួួលរងនោះ�ះ�ជាាអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
តាាមពិិតទៅ�ៅនេះ�ះជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ចំពោះ�
ំ ះ�អ្ននក ហើ�ើយវាាជាាកាារកាារពាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយបំំផុត
ុ ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចចយល់់នូូវអត្ថថន័័យដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះទេ� វាានឹឹងមិិនអាាច
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តើ�ើអ្ននកគួួរបម្រើ�ើ�បេ�សកកម្មមនាាពេ�លអនាាគតរបស់់អ្ននកយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច?

ឲ្យយអ្ននកបន្ដដមាានបទពិិសោ�ោធពីីកាារនេះ�ះទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��នេះ�ះ គួួរតែ�នាំំ�ឲ្យយ
អ្ននកមាានកាារកម្សាាន្តតចិិត្ដដ។ មិិនត្រូ�ូវបដិិសេ�ធក្នុុ�ងកាារយកទៅ�ៅពិិចាារណាាឡើ�ើយ។ មកដល់់
ត្រឹ�ឹមនេះ�ះ សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ�គួួរតែ�មាានភាាពច្បាាស់់លាាស់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�អ្ននក ហើ�ើយ
អ្ននកគួួរតែ�ឈប់់មាានមន្ទិិ�លអំំពីីកាារនេះ�ះក្នុុ�ងរបៀ�ៀបណាាមួួយ ឬរបៀ�ៀបផ្សេ�េងទៀ�ៀតហើ�ើយ!

តើ�ើអ្ននកគួួរបម្រើ�ើ�បេ�សកកម្មម

នាាពេ�លអនាាគតរបស់់អ្ននកយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច?
តើ�ើអ្ននកអាាចប្រា�ាប់់ពីីនិិស្ស័័�យដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានសម្តែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យនីីមួួយៗ
ឱ្យយបាានច្បាាស់់លាាស់់ ដោ�ោយប្រើ�ើ�ភាាសាាដែ�លអាាចពន្យយល់់ពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�យុុគសម័័យ
នេះ�ះឱ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឬទេ�? តើ�ើអ្ននកដែ�លបាានឆ្លលងកាាត់់នូូវកិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចពិិពណ៌៌នាាពីីនិិស្ស័័�យសុុចរិិត របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានពិិស្តាា�រឬទេ�? តើ�ើ
អ្ននកអាាចផ្តតល់់សក្ខីី�ភាាពពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានច្បាាស់់ និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�រឬទេ�?
តើ�ើអ្ននកនឹឹងប្រា�ាប់់បន្តតនូូវអ្វីី�ដែ�លបាានឃើ�ើញ និិងបាានឆ្លលងកាាត់់ ទៅ�ៅដល់់អ្ននកកាាន់់សាាសនាា
គួួរឱ្យយសង្វេ�េគ គួួរឱ្យយអាាណិិត និិងស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ដែ�លស្រេ��កឃ្លាា�នសេ�ចក្តីី�សុុចរិិត និិងកំំពុុង
រង់់ចាំំ�ឱ្យយអ្ននកមកឃ្វាា�លពួួកគេ�យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? តើ�ើមនុុស្សសជំំពូូកណាា កំំពុុងរង់់ចាំំ�ឱ្យយអ្ននក
មកឃ្វាា�លពួួកគេ�? តើ�ើអ្ននកអាាចស្រ�មៃ�បាានទេ�? តើ�ើអ្ននកដឹឹងពីីបន្ទុុ�កនៅ�ៅលើ�ើស្មាា�របស់់អ្ននក
បញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់អ្ននក និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់អ្ននកដែ�រឬទេ�? តើ�ើស្មាា�រតីីយល់់ដឹឹង
អំំពីីបេ�សកកម្មមជាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររបស់់អ្ននកនៅ�ៅឯណាា? តើ�ើអ្ននកសមនឹឹងធ្វើ�ើ�ជាាចៅ�ៅហ្វាា�យនៅ�ៅ
យុុគសម័យ
័ ក្រោ��ោយបាានយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? តើ�ើអ្ននកមាានស្មាា�រតីីជាាចៅ�ៅហ្វាា�យខ្លាំំ��ងក្លាា�ដែ�រឬទេ�?
តើ�ើអ្ននកនឹឹងពន្យយល់់ពីីចៅ�ៅហ្វាា�យលើ�ើអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? តើ�ើវាាពិិតជាាចៅ�ៅហ្វាា�យលើ�ើ
បណ្តាា�សត្វវមាានជីីវិត
ិ និិងវត្ថុុ�ដែ�លមាានរូូបរាាងនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះមែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននកមាាន
ផែ�នកាារអ្វីី�ខ្លះះ� សម្រា�ាប់់វឌ្ឍឍនភាាពនៃ�ដំំណាាក់់កាាលបន្ទាា�ប់់នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ? តើ�ើមាានមនុុស្សស
ប៉ុុ�ន្មាា�នអ្ននក កំំពុង
ុ រង់់ចាំំ�ឱ្យយអ្ននកធ្វើ�ជា
ើ� ាអ្ននកគង្វាា�លរបស់់ពួកគេ
ួ �? តើ�ើវាាជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ធ្ងន់
ង ធ្ង
់ រង មួួយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សម្រា�ាប់់អ្ននកឬទេ�? ពួួកគេ�ក្រី�ីក្រ�គួរួ ឱ្យយសង្វេ�េគ ខ្វាា�ក់់ភ្នែ�ែក និិងវង្វេ�េងផ្លូូ�វ ទាំំ�ងកំំពុង
ុ ទ្រ�ហោ�ោយំំ
នៅ�ៅទីីងងឹឹត តើ�ើផ្លូូ�វនៅ�ៅឯណាា? ពួួកគេ�ចង់់បាានពន្លឺឺ� ដូូចជាាទេ�ពច្យុុ�តចុះះ�មកភ្លាា�មៗ ដើ�ើម្បីី�
បណ្តេ�េញអំំណាាចនៃ�ភាាពអន្ធធកាារ ដែ�លបាានសង្កកត់់សង្កិិ�នមនុុស្សសអស់់ពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��
មកហើ�ើយ។ តាាមដែ�លដឹឹងមក តើ�ើមាានអ្ននកណាាអាាចដឹឹងថាា ពួួកគេ�សង្ឃឹឹម
� យ៉ាា�ងអន្ទះះ�សាា
ហើ�ើយពួួកគេ�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាានកាារនេះ�ះទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃទាំំ�ងយប់់ខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាា? សូូម្បីី�នៅ�ៅពេ�លថ្ងៃ�ៃ
ដែ�លមាានពន្លឺឺ�ជះះទៅ�ៅផុុត ក៏៏មនុុស្សសកំំពុុងរងទុុក្ខខយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងទាំំ�ងនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�ជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
គុុកងងឹឹត ដោ�ោយគ្មាា�នសង្ឃឹឹ�មពីីកាារដោះ�ះ�លែ�ងឡើ�ើយ តើ�ើពួួកគេ�នឹឹងលែ�ងយំំតទៅ�ៅទៀ�ៀត
នៅ�ៅពេ�លណាា? គ្រោះ��ះ�អកុុសលរបស់់វិញ្ញា
ិ ា�ណផុុយស្រួ�ួយ ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់ទទួ
់ ល
ួ កាារសម្រា�ាក
ទាំំ�ងនេះ�ះ គួួរឱ្យយខ្លាា�ចណាាស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ត្រូ�ូវចងជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពនេះ�ះ ដោ�ោយចំំណង
គ្មាា�នមេ�ត្តាា�ធម៌៌ និិងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រមិិនចេះ�ះផ្លា�ស់
ា ់ប្តូូ�រនេះ�ះជាាយូូរមកហើ�ើយ។ ចុះះ�តើ�ើនរណាា
ធ្លាា�ប់់លឺឺសម្លេ�េងទ្រ�ហោ�ោយំំរបស់់ពួួកគេ�ទេ�? តើ�ើមាាននរណាាធ្លាា�ប់់បាានគិិតអំំពីីស្ថាា�នភាាព
វេេទនាារបស់់ពួកគេ
ួ �ទេ�? តើ�ើអ្ននកធ្លាា�ប់គិ
់ តទេ�
ិ
ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានព្រះ
់
�ះហឫទ័័យព្រួ�យ
ួ
និិង
សោ�ោកសង្រេ�េងប៉ុុ�នណាា? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចទ្រាំ�ំ�មើ�ើលមនុុស្សសឥតកំំហុស
ុ ជាាមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់
បាានបង្កើ�ើ�តដោ�ោយព្រះ�ះហស្តតព្រះ�ះអង្គគផ្ទាា�ល់់ រងទណ្ឌឌកម្មមបែ�បនេះ�ះដូចម្តេ�េចបាាន
ូ
? សរុុបមក
មនុុស្សសជាាជនរងគ្រោះ��ះ�ដែ�លត្រូ�ូវគេ�បំំពុល
ុ ។ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសជាាតិិអាាចនៅ�ៅរស់់
រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះបាានក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើមាាននរណាាដឹឹងថាាមនុុស្សសជាាតិិត្រូ�ូវអាាកំំណាាច
បំំពុល
ុ ជាាយូូរមកហើ�ើយទេ�? តើ�ើអ្ននកភ្លេ�េចហើ�ើយមែ�នទេ�ថាា អ្ននកក៏៏ជាាជនរងគ្រោះ��ះ�ម្នាា�ក់់ដែ�រ?
តើ�ើអ្ននកគ្មាា�នឆន្ទៈៈ�ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងជួួយសង្គ្រោះ��ះ��អ្ននកនៅ�ៅរស់់ទាំំ�ងនេះ�ះ ដោ�ោយទឹឹកចិិត្តតស្រ�ឡាាញ់់
របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬ? តើ�ើអ្ននកគ្មាា�នឆន្ទៈៈ�លះះបង់់កម្លាំំ��ងទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្លួួ�ន
ដើ�ើម្បីី�សងគុុណដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សសជាាតិិ ដូូចរូប
ូ កាាយសាាច់់ឈាាម
របស់់ទ្រ�ង់ផ្ទា
់ ា�ល់់ទេ�ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លមាានគេ�និិយាាយ និិងធ្វើ�រឿ�
�ើ ឿងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះហើ�ើយ តើ�ើ
អ្ននកនឹឹងបកស្រា�ាយកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់អ្ននកឱ្យយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតខុុសប្លែ�ែកពីី
ធម្មមតាាយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាមាានកាារតាំំ�ងចិិត្តត និិងជំំនឿ�ឿចិិត្តត ដើ�ើម្បីី�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ
ដ៏៏មាានន័យ
័ របស់់បុគ្គគល
ុ
ដែ�លគោ�ោរពស្រ�ឡាាញ់់ និិងបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មែ�ន
់
ដែ�រឬទេ�?
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តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានកាារយល់់ដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីព្រះ�ះពរ?

តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នា�ា មាានកាារយល់់ដឹង
ឹ អ្វីី�ខ្លះះ�អំពី
ំ ព្រះី �ះពរ?
ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសដែ�លកើ�ើតមកនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានពុុករលួួយដោ�ោយ
សាាតាំំ�ង និិងអាារក្សសអសោ�ោចក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏សេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយនេះ�ះបាាននាំំ�ពួួកគេ�ទៅ�ៅកាាន់់
សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុត ជាាសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��មួួយដែ�លធំំធេ�ងជាាងភ្នំំ� និិងវាាលទំំនាាប
របស់់ពពួកសត្វវនាានាា
ួ
និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដ៏៏មហាាសាាលរបស់់យ៉ូូ�បទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយក៏៏ធំធេំ �ង
ជាាងព្រះ�ះពរចេ�ញពីី កាារមើ�ើលឃើ�ើ ញ ព្រះ�ះយេ�ហូូ វ៉ាា� ដែ�លយ៉ូូ�បបាានទទួួ លក្រោ��ោយពេ�ល
គាាត់់បាានជួួបកាារល្បបងលដែ�រ។ មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លយ៉ូូ�បបាានឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបង
លនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបគាាត់់បាានឮព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មាានបន្ទូូ�ល ហើ�ើយស្ដាា�ប់់ឮ
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្យយល់់កួួច។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិិនបាានមើ�ើលឃើ�ើញ
ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ឡើ�ើយ ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏មិិនបាានស្គាា�ល់់និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�
ដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លយ៉ូូ�បទទួួលបាាន គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លផ្ដដល់់កាារសប្បាាយដល់់
រូូបកាាយ ព្រ�មទាំំ�ងកូូនៗដែ�លមាានរូូបឆោ�ោមដ៏៏ស្រ�ស់់ស្អាា�តបំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅតាាមបណ្ដាា�ក្រុ�ុងជុំំ�វិិញ

ក៏៏ដូូចជាាកាារកាារពាារពីីពពួួកទេ�វតាានៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គាាត់់មិិនដែ�លបាានឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ឡើ�ើយ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់ត្រូ�ូវបាាន
ហៅ�ៅថាាជាាមនុុស្សសសុុចរិត
ិ ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គាាត់មិ
់ ន
ិ ដែ�លបាានស្គាា�ល់និ
់ ស្ស័័�
ិ យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
នោះ�ះ�ដែ�រ។ គេ�អាាចនិិយាាយបាានថាា ទោះ�ះ�បីីជាាកាារសប្បាាយខាាងសម្ភាា�រៈ�របស់់មនុុស្សស
សព្វវថ្ងៃ�ៃមាានកម្រិ�ិតតិិចតួួចបណ្តោះ�ះ��អាាសន្នន ឬបរិិយាាកាាសនៃ�ពិិភពខាាងក្រៅ��ៅមាានភាាព
ប្រ�ឆាំំ�ងក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ខ្ញុំំ��បង្ហាា�ញនិិស្ស័័�យរបស់់ខ្ញុំំ� ជាានិិស្ស័័�យដែ�លខ្ញុំំ��មិន
ិ ធ្លាា�ប់បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែ
់
ង
ដល់់មនុុស្សសតាំំ�ងពីីបុុរាាណកាាលមក ហើ�ើយនិិស្ស័័�យនេះ�ះទៀ�ៀតសោ�ោត តែ�ងតែ�ជាារឿ�ឿង
លាាក់់កំបាំំ�
ំ ង ក៏៏ដូច
ូ ជាាសេ�ចក្តីីអា
� ាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងពីីអតីត
ី កាាលដ៏៏យូរូ លង់់ចំពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សសដ៏៏ទន់ទាាប
់
បំំផុុតដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ដ៏៏ធំំបំំផុុតរបស់់ខ្ញុំំ��ដល់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត នេះ�ះគឺឺជាាលើ�ើកដំំបូូងហើ�ើយ ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងសេ�ចក្តីី�
ទាំំ�ងនេះ�ះ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��មិន
ិ ធ្លាា�ប់បាានធ្វើ
់
�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារបែ�បនេះ�ះពីីមុន
ុ មកឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អន់់ជាាងយ៉ូូ�បឆ្ងាា�យយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលបាាន និិងអ្វីី�ដែ�លអ្ននក
បាានឃើ�ើញនោះ�ះ� មាានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់លើ�ើសលប់់ជាាងគាាត់់ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាន
ឆ្លលងកាាត់់ទុក្ខ
ុ លំ
ខ បាាកគ្រ
ំ
�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ហើ�ើយបាានជួួបទាារុណ
ុ កម្មមសព្វវបែ�បយ៉ាា�ងក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទុក្ខ
ុ ខ
លំំបាាកទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិនអាាចប្រៀ��ៀបស្មើ�ើ�នឹឹងកាារល្បបងលរបស់់យ៉ូូ�បឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាា
ជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លដែ�លមនុុស្សសទទួួល ដោ�ោយសាារតែ�កាារបះះបោ�ោររបស់់
គេ� ដោ�ោយសាារតែ�កាារប្រ�ឆាំំ�ងរបស់់គេ� និិងដោ�ោយសាារតែ�និិស្ស័័�យដ៏៏សុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ វាាជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាាដ៏៏សុុចរិិត។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ន័័យមួួយបែ�បទៀ�ៀត យ៉ូូ�បគឺឺជាាមនុុស្សសសុុចរិតនៅ
ិ �ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ដែ�លបាាន
ទទួួលសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្តីី�ថ្នាា�ក់់ថ្ននមដ៏៏អស្ចាា�រ្យយបំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ គាាត់់
មិិនបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ណាាមួួយ ហើ�ើយក៏៏មិិនបាានប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នោះ�ះ�
ដែ�រ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គាាត់់បាានស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់យ៉ាា�ងប្ដូូ�រផ្ដាា�ច់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ដោ�ោយសាារតែ�
សេ�ចក្តីី�សុចរិ
ុ ត
ិ របស់់គាាត់់ គាាត់់ត្រូ�វូ រងកាារល្បបងលហើ�ើយគាាត់់បាានឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងលដ៏៏
ក្ដៅ�ៅ�ខ្លាំំ��ង ដោ�ោយសាារតែ�គាាត់់ ជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�ដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ម្នាា�ក់់របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ មនុុស្សស
សព្វវថ្ងៃ�ៃត្រូ�ូវទទួួលកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារដាាក់់បណ្ដាា�សាារបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្តីី�
ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងសេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិតរបស់់ពួួកគេ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាទុុក្ខខវេេទនាារបស់់ពួួកគេ�មិិន
ដូូចជាាអ្វីីដែ� �លយ៉ូូ�បបាានឆ្លលងកាាត់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់បាានបាាត់បង់
់ ហ្វូូ
់ ង
� សត្វវ ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
អ្ននកបម្រើ�ើ� កូូនៗ ព្រ�មទាំំ�ងមនុុស្សសជាាទីីស្រ�ឡាាញ់់ទាំំ�ងអស់់របស់់គាាត់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្វីី�ដែ�ល
ពួួកគេ�រងទុុក្ខខនេះ�ះគឺឺជាាកាារបន្សុុ�ទ្ធធ និិងកាារដុុតដ៏៏ក្ដៅ�ៅ�ខ្លាំំ��ងដែ�រ។ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយវាា
កាាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរជាាងអ្វីី�ដែ�លយ៉ូូ�បបាានជួួបទៀ�ៀតនោះ�ះ�គឺឺថាា កាារល្បបងលបែ�បនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវ
បាានបន្ធូូ�របន្ថថយ ឬដកចេ�ញ ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសមាានភាាព ទន់់ខ្សោ�ោ�យនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កាារល្បបងលទាំំ�ងនេះ�ះនៅ�ៅស្ថិិ�តស្ថេ�េរជាានិិច្ចច ហើ�ើយបន្តតមាានរហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃ
ចុុងក្រោ��ោយនៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារដាាក់់ទោ�ោស កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារ
ដាាក់់បណ្ដាា�សាា ដែ�លកំំពុុងតែ�ឆេះ�ះយ៉ាា�ងឥតសំំចៃ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតគឺឺថាា វាាជាា
«កេ�រមរតក» ស្រ�បច្បាាប់់របស់់មនុុស្សសជាាតិិ។ វាាជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសសមនឹឹងទទួួល ហើ�ើយ
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តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានកាារយល់់ដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីព្រះ�ះពរ?

វាាជាាកន្លែ�ែងមួួយ ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញចេ�ញនូូវនិិស្ស័័�យដ៏៏សុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ�។ នេះ�ះជាាកាារពិិតមួួយ
ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដឹឹង។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសបាានទទួួលយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន
សន្ធឹឹ�កសន្ធាា�ប់់នោះ�ះ� មាានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ជាាងទុុក្ខខលំំបាាក ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវរងទុុក្ខខនាាពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ទុុក្ខខលំំបាាកដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវរងទុុក្ខខ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាឧបសគ្គគមួួយ
ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�របស់់អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ទទួួលបាាននោះ�ះ�គឺឺមាានចំំនួួនមួួយរយដង ច្រើ�ើ�នជាាងទុុក្ខខលំំបាាករបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅ
ទៀ�ៀត។ បើ�ើស្រ�បតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ចាាស់់ អស់់អ្ននកដែ�ល
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� អស់់អ្ននកដែ�លជំំនុំំ�ជម្រះ�ះខ្ញុំំ��ដោ�ោយចំំហនិិងអស់់អ្ននកដែ�លមិិនដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វ
របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយបែ�រជាាហ៊ាា�នថ្វាា�យយញ្ញញបូូជាាមិិនពិិសិិដ្ឋឋដល់់ខ្ញុំំ� អ្ននកនោះ�ះ�នឹឹងប្រា�ាកដជាា
ត្រូ�ូវវិិនាាសដោ�ោយភ្លើ�ើ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ឬត្រូ�ូវបាានពួួកអ្ននករើើ�សតាំំ�ងមួួយចំំនួួនគប់់ដុំំ�ថ្មម
សម្លាា�ប់់មិិនខាាន ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�ពូូជអំំបូូរ ព្រ�មទាំំ�ងសាាច់់ញាាតិិផ្ទាា�ល់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតរបស់់
ពួួកគេ�ក៏៏នឹង
ឹ ត្រូ�ូវរងបណ្ដាា�សាារបស់់ខ្ញុំំដែ� �រ។ នៅ�ៅជីីវិត
ិ ខាាងមុុខពួកគេ
ួ �នឹឹងមិិនមាានសេ�រីភា
ី ាព
ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាទាាសកររបស់់ទាាសករខ្ញុំំ�� ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងនិិរទេ�សពួួកគេ�ឲ្យយ
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ� ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងមិិនអាាចវិិលត្រ�លប់់ទៅ�ៅកាាន់់ទឹឹកដីី
កំំណើ�ើតរបស់់ពួួកគេ�វិិញបាានឡើ�ើយ។ ដោ�ោយអាាស្រ័�័យលើ�ើទង្វើ�ើ� និិងឥរិិយាាបថរបស់់
ពួួកគេ� ទុុក្ខខលំំបាាកដែ�លមនុុស្សសសព្វវថ្ងៃ�ៃជួួបប្រ�ទះះនេះ�ះនៅ�ៅមិិនទាាន់់ស្មើ�ើ�នឹឹងទាារុុណកម្មមដ៏៏
ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដែ�លពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លបាានជួួបនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារនិិយាាយថាា អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
កំំពុុងតែ�រងទុុក្ខខនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃគឺឺជាាកម្មមពៀ�ៀរ នេះ�ះមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងដែ�លគ្មាា�នហេ�តុុផល
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាបាានឆ្លលងកាាត់់បន្ទាា�ត់់ហាាមប្រា�ាមមែ�ន។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងបាានក្លាា�យជាាមនុុស្សស
បាាបដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចចមិិនខាាន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លហែ�កច្រៀ��ៀកជាា
បំំណែ�កៗ និិងត្រូ�ូវបាានឆេះ�ះដោ�ោយភ្លើ�ើ�ងពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
តាំំ�ងពីីយូូរណាាស់់មកហើ�ើយ។ តើ�ើសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលបាានអ្វីី�ខ្លះះ�ទៅ�ៅ? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួលអ្វីី�ខ្លះះ� ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានរីីករាាយនឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�ទៅ�ៅ? ខ្ញុំំ��បាានបើ�ើក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សម្ដែ�ែងអំំពីីនិិស្ស័័�យដ៏៏សុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់បំំផុុតនោះ�ះ�គឺឺថាា
ខ្ញុំំ��បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែ ងព្រះ�ះទ័័ យ អត់់ ធ្មមត់់ រ បស់់ ខ្ញុំំ��សម្រា�ាប់់ កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុ ស្សសជាាតិិ ។
គេ�អាាចនិិយាាយបាានថាា កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
អត់់ធ្មមត់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វាាត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សេ�ចក្តីី�
រីីករាាយរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ។
ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ូូ�បបាានឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងលរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�
ជាាមនុុស្សសសុុចរិិតម្នាា�ក់់ ដែ�លបាានថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីកំំពុុងតែ�
ឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងលទាំំ�ងនោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គាាត់់មិិនបាានរអ៊ូូ�រទាំំ� អំំពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដែ�រ
ហើ�ើយគាាត់់បាានឲ្យយតម្លៃ�ៃយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងទៅ�ៅលើ�ើជំំនួួបរបស់់គាាត់់ជាាមួួយទ្រ�ង់់។ មនុុស្សសសព្វវថ្ងៃ�ៃ
មិិនគ្រា�ាន់់តែ�មិិនសាាទរចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�

ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�

ថែ�មទាំំ�ងបដិិសេ�ធ ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម រអ៊ូូ�រទាំំ� និិងសើ�ើចចំំអកចំំពោះ�ះ�កាារលេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់់
ទៀ�ៀងផង។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនទទួួលបាានច្រើ�ើ�នទេ�ឬ? តើ�ើទុុក្ខខលំំបាាករបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ពិិតជាាធំំធេ�ងខ្លាំំ��ងមែ�នឬ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមាានសំំណាាងជាាងនាាងម៉ាា�រាា និិងយ៉ាា�កុុប
ទេ�ឬ? តើ�ើកាារប្រ�ឆាំំ�ងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាតិិចតូូចមែ�នឬ? តើ�ើវាាអាាចដោ�ោយសាារតែ�អ្វីី�
ដែ�លខ្ញុំំ��បាានទាាមទាារពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានសុំំ�ពីីអ្ននកនោះ�ះ� វាាធំំខ្លាំំ��ងពេ�ក និិង
ច្រើ�ើ�នពេ�កឬ?

សេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅលើ�ើពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�លបាាន

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅលើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្វីី�
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលបាាន គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏ឃោ�ោរឃៅ�ៅ និិងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង
របស់់ខ្ញុំំ� ក៏៏ដូូចជាាកាារបន្សុុ�ទ្ធធដ៏៏ក្ដៅ�ៅ�ខ្លាំំ��ងឥតឈប់់ឈរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីជាាបែ�បនេះ�ះ
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�បន្តតប្រ�ឆាំំ�ង និិងបដិិសេ�ធខ្ញុំំ��ដដែ�ល ហើ�ើយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ដោ�ោយគ្មាា�នកាារចុះះ�ចូូលសូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច។ មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួួនទៀ�ៀតដែ�លចង់់នៅ�ៅឲ្យយ
ឆ្ងាា�យពីីខ្ញុំំ� និិងបដិិសេ�ធខ្ញុំំ� ហើ�ើយមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគ្មាា�នអ្វីី�ប្រ�សើ�ើរជាាងបក្សសពួួករបស់់កូូរេេ
និិងដាាថាាន ដែ�លបាានប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងម៉ូូ�សេ�ឡើ�ើយ។ ដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសបាានរឹឹងចចេ�ស
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តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានកាារយល់់ដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីព្រះ�ះពរ?

ហើ�ើយធម្មមជាាតិិរបស់់ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសក្បាាលរឹឹង។ ពួួកគេ�មិិនដែ�លផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រចរិិតចាាស់់
របស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានបកអាាក្រា�ាតយ៉ាា�ងច្បាាស់់ក្រ�ឡែ�ត
គឺឺដូូចជាាស្ត្រី�ី�ពេ�ស្យាាដែ�លលក់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅពេ�លថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��មិិនពិិរោះ��ះស្ដាា�ប់់
ឡើ�ើយ រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ� «សង្កៀ�ៀ�រត្រ�ចៀ�ៀក» ដើ�ើម្បីី�លាាតត្រ�ដាាងពីីធម្មមជាាតិិ
របស់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ងក់់ក្បាាល សម្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែកពីីរបីីតំំណក់់ ហើ�ើយបង្ខំំ�ចិិត្តត
ឲ្យយមាានអាារម្មមណ៍៍សោ�ោកសៅ�ៅតែ�បន្ដិិ�ចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លវេេលាានេះ�ះបាានកន្លលងផុុត
ទៅ�ៅ ពួួកគេ�ក៏៏មាានចរិិតកាាចសាាហាាវដូូចស្ដេ�េចសត្វវព្រៃ�ៃនៅ�ៅតាាមតំំបន់់ភ្នំំ�វិិញ ហើ�ើយពួួកគេ�
គ្មាា�នកាារយល់់ដឹឹងសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើមនុុស្សសដែ�លមាាននិិស្ស័័�យបែ�បនេះ�ះ
អាាចដឹឹងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅថាា ពួួកគេ�មាានសំំណាាងជាាងយ៉ូូ�បមួួយរយដងនោះ�ះ�? តើ�ើ
ពួួកគេ�អាាចទទួួលស្គាា�ល់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅថាា អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�រីីករាាយនោះ�ះ�គឺឺជាាព្រះ�ះពរ
ដែ�លកម្រ�នឹឹងបាានឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យទាំំ�ងអស់់ និិងថាាគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់
បាានរីីករាាយពីីមុុនមក? តើ�ើត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនសិិកាាររបស់់មនុុស្សស
អាាចស្គាា�ល់់ពីីព្រះ�ះពរបែ�បនេះ�ះ ជាាព្រះ�ះពរដែ�លមាានផ្ទុុ�កនូូវកាារដាាក់់ទោ�ោស? បើ�ើនិិយាាយ
ឲ្យយចំំទៅ�ៅ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��ទាាមទាារពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចក្លាា�យជាា
មនុុស្សសគំំរូូសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ក្លាា�យជាាស្មមរបន្ទាា�ល់់ សម្រា�ាប់់និិស្ស័័�យទាំំ�ងស្រុ�ុង
របស់់ខ្ញុំំ� និិងសម្រា�ាប់់គ្រ�ប់់ទាំំ�ងទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ� ព្រ�មទាំំ�ងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចត្រូ�ូវបាាន
រួួចខ្លួួ�នពីីកាារធ្វើ�ើ�បាាបរបស់់សាាតាំំ�ង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មនុុស្សសតែ�ងតែ�ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
ហើ�ើយមាានបំំណងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកិិច្ចចកាារនេះ�ះជាានិិច្ចច។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះអាាចមិិនពន្យុះ�ះ�ឲ្យយ
ខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយទម្លាា�ក់់សេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធដែ�លខ្ញុំំ��បាានបញ្ចេ�េញ
ទៅ�ៅលើ�ើអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ទៅ�ៅលើ�ើពួួកគេ�យ៉ាា�ងម៉េ�េចកើ�ើតទៅ�ៅ? ទោះ�ះ�បីីជាាមាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�ល «ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងចុះះ�ចូូល» ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏នៅ�ៅ
មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតដែ�លដូូចជាាបក្សសពួួកកូូរេេដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានទទួួល
សិិរីីល្អអដ៏៏ពេ�ញលេ�ញរបស់់ខ្ញុំំ��រួួចហើ�ើយ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងប្រើ�ើ�ភ្លើ�ើ�ងពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដើ�ើម្បីី�ដុុតបំំផ្លាា�ញ
ពួួកគេ�ឲ្យយក្លាា�យជាាផេះ�ះមិិនខាាន។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��នឹឹងលែ�ងវាាយផ្ចាា�លមនុុស្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្ញុំំ��ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ មុុនពេ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ខ្ញុំំ��
នឹឹងដុុតរំំលាាយទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវ «បក្សសពួួកកូូរេេ» ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� ព្រ�មទាំំ�ងមនុុស្សសដែ�ល
ខ្ញុំំ��បាានផាាត់់ចោ�ោលតាំំ�ងពីីយូូរលង់់ណាាស់់មកហើ�ើយ។ មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងលែ�ងមាានឱកាាស
ដើ�ើម្បីី�រីីករាាយនឹឹងខ្ញុំំ��ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញ
នឹឹងក្លាា�យជាាសេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ� និិងអណ្តាា�តភ្លើ�ើ�ងដែ�លធ្លាា�ក់់ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌។ ខ្ញុំំ��នឹឹង
បើ�ើកសម្ដែ�ែងលទ្ធធផលផ្សេ�េងៗរបស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងបែ�ងចែ�កពួួកគេ�
ទាំំ�ងអស់់ទៅ�ៅតាាមផ្នែ�ែក។ ខ្ញុំំ��នឹឹងកត់់ត្រា�ាទុុកគ្រ�ប់់ទាំំ�ងទង្វើ�ើ�បះះបោ�ោររបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយ
បន្ទាា�ប់់មក បង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ដូូច្នេះ�ះ� លទ្ធធផលរបស់់មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុក
ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់ខ្ញុំំ� ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ក៏៏ដូូចជាា
តាាមរយៈៈអាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់ពួួកគេ�ដែ�លមាានចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រា�ានោះ�ះ�
មកដល់់ វាានឹឹងគ្មាា�នអ្វីី�មួយ
ួ អាាចផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� លទ្ធធផលរបស់់ពួកគេ
ួ �បាានឡើ�ើយ។ ចូូរឲ្យយមនុុស្សស
បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីលទ្ធធផលរបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅចុះះ�! បន្ទាា�ប់់មក ខ្ញុំំ��នឹឹងថ្វាា�យលទ្ធធផលរបស់់
មនុុស្សសដល់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។

តើ�ើអ្ននកមាានកាារយល់់ដឹង
ឹ យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់?់
មនុុស្សសបាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យូូរឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នមិិន

យល់់អំំពីីអត្ថថន័័យនៃ�ពាាក្យយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» ឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ទាំំ�ង
វង្វេ�េងវង្វាា�ន់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�មិិនដឹឹងថាា អ្វីី�ជាាមូូលហេ�តុុដែ�លនាំំ�ឲ្យយមនុុស្សសត្រូ�ូវជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬដឹឹងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាអ្វីី�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�ចេះ�ះ
ជឿ�ឿ និិងចេះ�ះដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនដឹឹងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាអ្វីី� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
ពួួកគេ�មិិនទាំំ�ងស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង នោះ�ះ�តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងកំំប្លែ�ែងពេ�កទេ�ឬអីី?
មកដល់់ពេ�លនេះ�ះទៅ�ៅហើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសបាានឃើ�ើញសេ�ចក្តីី�លាាក់់កំំបាំំ�ងជាាច្រើ�ើ�ន
នៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែក ហើ�ើយបាានឮអំំពីីចំំណេះ�ះដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ ដែ�លមនុុស្សស
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តើ�ើអ្ននកមាានកាារយល់់ដឹឹងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់?

មិិនធ្លាា�ប់់បាានយល់់ពីីមុុនក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅមិិនស្គាា�ល់់ សេ�ចក្តីី�ជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្តីី�ពិិតដ៏៏សាាមញ្ញញបំំផុុត ដែ�លមនុុស្សសកាាលពីីមុុនមិិនធ្លាា�ប់់គិិតស្រ�មៃ�។ អ្ននកខ្លះះ�អាាច
និិយាាយថាា «យើ�ើងបាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។ ម្ដេ�េចបាានជាាយើ�ើង
មិិនដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាអ្វីី�? តើ�ើសំំណួួរនេះ�ះមិិនមើ�ើលងាាយយើ�ើងពេ�កទេ�ឬអីី?» ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
តាាមកាារពិិត សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�មិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ��នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�សំំណួរួ ដ៏៏សាាមញ្ញញ និិងងាាយស្រួ�ួល
បំំផុុត ក៏៏គេ�មិិនយល់់ផង ចុះះ�ទម្រាំ�ំ�តែ�សំំណួួរស្មុុ�គស្មាា�ញខ្លាំំ��ងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�គេ�
កាាន់់តែ�មិិនអាាចយល់់ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ចូូរដឹឹងថាា សំំណួួរដែ�លអ្ននកមិិនខ្វវល់់ និិងមិិនស្គាា�ល់់
គឺឺជាាសំំណួួរសំំខាាន់់បំំផុុតសម្រា�ាប់់ឲ្យយអ្ននកយល់់ ព្រោះ��ះ�ថាាអ្ននកចេះ�ះតែ�ដើ�ើរតាាមបណ្ដាា�ជន
ដោ�ោយមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ និិងមិិនខ្វវល់់ខ្វាា�យចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�បំំពាាក់់បំំប៉៉នខ្លួួ�ន
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកពិិតជាាដឹឹងអំំពីីហេ�តុុផល ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�មាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាស្គាា�ល់់អ្វីី�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកពិិតជាា
ស្គាា�ល់់អ្វីី�ជាាមនុុស្សសដែ�រឬទេ�? ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនយល់់សំំណួួរទាំំ�ងនេះ�ះផង តើ�ើអ្ននកមិិនបាាត់់បង់់សេ�ចក្តីី�
ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះគឺឺ៖ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសយល់់អំំពីីសាារជាាតិិពិិតរបស់់គេ� យល់់គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� និិង
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះភក្ត្រ�រពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះជាាកាារបិិទបញ្ចចប់់ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�
ជាាដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ ហេ�តុុនេះ�ះ បាានជាាខ្ញុំំ��កំំពុុងតែ�ប្រា�ាប់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទុុកជាាមុុនអំំពីីគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�លាាក់់កំំបាំំ�ងនៃ�ជីីវិិត ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាច
ទទួួលយកសេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះពីីខ្ញុំំ�។ ដោ�ោយសាារនេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយ
ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នូូវគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ពិិតនៃ�ជីីវិិត ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនធ្លាា�ប់់បាានទទួួលពីីមុុនមក ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពនឹឹងយល់់ ឬទ្រាំ�ំ�ទ្រ�
សេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ� ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្តីី�ខ្វះះ�ចន្លោះ�ះ�� និិងកង្វះះ�គុុណសម្បបត្តិិ�ច្រើ�ើ�នពេ�ក
ក៏៏ដោ�ោយ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��នឹឹងសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��គួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយ
657

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវអស់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានដាាក់់បញ្ជាា�បេ�សកកម្មមដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឃ្លាា�តចេ�ញ ហើ�ើយធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាាររបស់់មេ�កំំណាាច ពេ�ល
ដែ�លសេ�ចក្តីី�ងងឹឹតចុះះ�មក។ មាានផ្លូូ�វជាាច្រើ�ើ�នដែ�លអ្ននកមិិនយល់់ មាានរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លអ្ននកមិិនដឹឹង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ពេ�កហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ស្គាា�ល់់យ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីី
និិស្ស័័�យ និិងសេ�ចក្តីី�ខ្វះះ�ចន្លោះ�ះ��របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ដូូច្នេះ�ះ� ទោះ�ះ�បីីមាានពាាក្យយពេ�ចន៍៍ជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចយល់់បាាន ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ព្រ�មប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អំំពីីសេ�ចក្តីី�ពិិត
ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកមិិនធ្លាា�ប់់បាានយល់់ពីីមុុនមកនេះ�ះ ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��ចេះ�ះតែ�បាារម្ភភក្រែ�ែង
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចឈររឹឹងមាំំ�ក្នុុ�ងកាារដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ� តាាមគោ�ោលជំំហរ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ខ្ញុំំ��គិិតបែ�បនេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័័យថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�អន់់
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាសត្វវសាាហាាវដែ�លមិិនទាាន់់បាានឆ្លលងកាាត់់បង្ហាា�ត់់បន្សាំំ�ង
តាាមក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��ពិិតជាាមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញទំំហំំសិិរីីល្អអ ដែ�លមាាននៅ�ៅ
ខាាងក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីខ្ញុំំ��ខំំចំំណាាយកម្លាំំ��ងច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាលើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏
ធាាតុុវិិជ្ជជមាាននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�ហាាក់់ដូូចជាាគ្មាា�នលេ�ចឡើ�ើងសោះ�ះ�ឡើ�ើយ ចំំណែ�ក
ឯធាាតុុអវិិជ្ជជមាានវិិញ បែ�រជាាមាានតិិចតួួច និិងទុុកសម្រា�ាប់់យកមកធ្វើ�ើ�ជាាបន្ទាា�ល់់ ដើ�ើម្បីី�នាំំ�
សេ�ចក្តីី�អាាម៉ាា�ស់់មកឱ្យយសាាតាំំ�ងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចំំណែ�កឯអ្វីី�ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក គឺឺជាា
ថ្នាំំ��បំំពុុលរបស់់សាាតាំំ�ង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មើ�ើលមកខ្ញុំំ�� ដូូចជាាអ្ននកមិិនអាាចទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�
សង្រ្គោះ��ះ��អ៊ីី�ចឹឹង។ ដោ�ោយសាារតែ�បែ�បនេះ�ះ ខ្ញុំំ��សម្លឹឹ�ងមើ�ើលសម្ដីី�សំំដៅ�ៅ និិងឫកពាាផ្សេ�េងៗ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយទីីបំំផុុត ខ្ញុំំ��ក៏៏ដឹឹងអំំពីីកម្ពពស់់ពិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ នេះ�ះជាាហេ�តុុ
ផលដែ�លខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�គិិតខ្វវល់់អំំពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាា៖ បើ�ើទុុកឲ្យយមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅដោ�ោយខ្លួួ�នឯង
តើ�ើជីីវិិតពួួកគេ�នឹឹងរស់់នៅ�ៅបាានប្រ�សើ�ើរជាាងនេះ�ះ ឬក៏៏ដូូចគ្នាា�នឹឹងជីីវិិតរបស់់គេ�សព្វវថ្ងៃ�ៃ? តើ�ើ
និិស្ស័័�យជាាកូូនក្មេ�េងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករសាាប់់រសល់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ពិិតជាាអាាចធ្វើ�ើ�ដូូចរាាស្ត្រ�ររើើ�សតាំំ�ងនៃ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�លស្មោះ�ះ��ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� គឺឺចំំពោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��តែ�ម្នាា�ក់់ជាារៀ�ៀងរហូូតបាានដែ�រឬទេ�? អ្វីី�ដែ�លស្ដែ�ែងចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមែ�ន
ជាាបំំណងប៉៉ងចង់់ធ្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់របស់់ក្មេ�េង
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ដែ�លនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីឪពុុកម្ដាា�យរបស់់គេ�ឡើ�ើយ

តើ�ើអ្ននកមាានកាារយល់់ដឹឹងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់?

ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាចរិិតតិិរច្ឆាា�នដែ�លផុុសចេ�ញពីីសត្វវសាាហាាវ ដែ�លនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីរំំពាាត់់របស់់ម្ចា�ស់
ា ់
វាា។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ស្គាា�ល់់និិស្ស័័�យខ្លួួ�នឯង ជាាសេ�ចក្តីី�កម្សោ�ោ�យដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានដូូចគ្នាា� វាាជាាជំំងឺឺទូូទៅ�ៅមួួយដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានគ្រ�ប់់គ្នាា�។ ដូូច្នេះ�ះ� ពាាក្យយដាាស់់តឿ�ឿន
របស់់ខ្ញុំំ��សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះគឺឺ ចូូរឈរមាំំ�ក្នុុ�ងបន្ទាា�ល់់ ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�
សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�។ ទោះ�ះ�ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាាលៈៈទេ�សៈៈណាាក៏៏ដោ�ោយ មិិនត្រូ�ូវបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយជំំងឺឺ
ចាាស់់ផ្ទុះះ��ឡើ�ើងម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ កាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏សំំខាាន់់បំំផុុត ព្រោះ��ះ�វាាជាា
បេះ�ះដូូងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ទទួួលយកពាាក្យយរបស់់ខ្ញុំំ� ដូូចជាានាាងម៉ាា�រាា
បាានទទួួលយកកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដែ�លបាានយាាងមករកនាាងនៅ�ៅក្នុុ�ង
សុុបិិន៖ ទាំំ�ងជឿ�ឿ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកក៏៏ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។ នេះ�ះហើ�ើយជាាគុុណសម្បបត្តិិ�របស់់
ស្រី�ីក្រ�មុំំ�ម្នាា�ក់់នេះ�ះ។ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមនុុស្សសដែ�លឮពាាក្យយរបស់់ខ្ញុំំ��ច្រើ�ើ�នជាាងគេ� ជាា
មនុុស្សសដែ�លទទួួលព្រះ�ះពរពីីខ្ញុំំ��ច្រើ�ើ�នជាាងគេ�។ ខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃ
ទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ��ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានស្ថាា�នភាាពខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះពីីប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គឺឺខុុសគ្នាា�ដូូចមេ�ឃ
និិងដីីតែ�ម្ដដង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងពួួកគេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួលច្រើ�ើ�នជាាង
ពួួកគេ�ឆ្ងាា�យណាាស់់។ ខណៈៈដែ�លពួួកគេ� រង់់ចាំំ�កាារលេ�ចមករបស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងអន្ទះះ�សាា
អំំពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំណាាយជីីវិិតជាាមួួយខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងរីីករាាយ ទាំំ�ងមាានចំំណែ�កទទួួលសេ�ចក្ដីី�
សប្បុុ�រសរបស់់ខ្ញុំំ�ផង។ ផ្អែ�ែកលើ�ើភាាពខុុសគ្នាា�នេះ�ះ តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅដែ�លផ្ដដល់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាាន
សិិទ្ធិិ�យំំយែ�ក និិងទាាស់់ទែ�ងជាាមួួយខ្ញុំំ�� ហើ�ើយទាាមទាារឲ្យយខ្ញុំំ��ចែ�កទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�របស់់ខ្ញុំំ�
ជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាានទទួួលច្រើ�ើ�នហើ�ើយទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ��បាាន
ប្រ�ទាានដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ច្រើ�ើ�នណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�តបស្ននងមកខ្ញុំំ��វិិញ គឺឺជាា
ភាាពសោ�ោកសៅ�ៅយ៉ាា�ងវេេទនាាចិិត្តត និិងសេ�ចក្តីី�ថប់់បាារម្ភភ សេ�ចក្តីី�ខកចិិត្តត និិងសេ�ចក្តីី�
ទោ�ោមនស្សសដែ�លមិិនអាាចទប់់បាាន។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរឲ្យយស្អអប់់ណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកក៏៏គួួរឲ្យយ
អាាណិិតដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ�គ្មា
� ា�នជម្រើ�ើ�សណាាផ្សេ�េង ក្រៅ��ៅពីីលេ�បយកសេ�ចក្តីី�ខកចិត្តតទាំំ�
ិ
ងប៉ុុ�ន្មាា�ន
របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយពោ�ោលពាាក្យយជំំទាាស់់របស់់ខ្ញុំំ��ដាាក់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារជាាងរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មិិនធ្លាា�ប់់ប្រ�កែ�កជាាមួួយមនុុស្សសលោ�ោកឡើ�ើយ
ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��បាានរកឃើ�ើញថាា ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរវិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់មនុុស្សសជាាតិិតាំំ�ងពីីដើ�ើមមក
ទល់់ពេ�លនេះ�ះ គឺឺមាានតែ� «សេ�ចក្តីី�បញ្ឆោ�ោ�ត» នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� ដែ�លបាាន
ក្លាា�យជាាចរិិតដ៏៏ពេ�ញនិិយមបំំផុុត ប្រៀ��ៀបបាាននឹឹងកេ�រមត៌៌កដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃ ដែ�លបុុព្វវបុុរសដ៏៏
ល្បីី�ល្បាាញនាាសម័័យបុុរាាណ បាានបន្សសល់់ទុុកដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ខ្ញុំំ��ពិិតជាាស្អអប់់មនុុស្សស
ដែ�លមាានចរិិតអន់់ជាាងសត្វវទាំំ�ងនោះ�ះ�ណាាស់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដូូចជាាគ្មាា�នមនសិិកាារសោះ�ះ�!
ចរិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� អន់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់! ឯដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�រឹង
ឹ ដូូចដុំំ�ថ្មម! ប្រ�សិិនបើ�ើ
ខ្ញុំំ�យ
� កពាាក្យយនេះ�ះទៅ�ៅប្រើ�ើ� និិងយកកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះទៅ�ៅធ្វើ�ើចំ
� ពោះ�
ំ ះ�ពួួកអ៊ីីស្រា�ាអែ�លវិ
�
ញ
ិ នោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��នឹឹងទទួួលបាានសិិរីីល្អអជាាយូូរឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺមិិន
អាាចទៅ�ៅរួួចឡើ�ើយ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានតែ�កាារព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យដ៏៏ព្រៃ�ៃផ្សៃ�ៃ
ចរិិតរើើ�សអើ�ើង និិងលេ�សដោះ�ះ�សាារបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នចិិត្តត
មេ�ត្តាា� និិងគ្មាា�នបាានកាារទាាល់់តែ�សោះ�ះ�!
អ្ននករាាល់់គ្នាា� គួួរតែ�ដាាក់់ចិិត្តតកាាយទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ អ្ននក
គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាដែ�លផ្ដដល់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��ព្រ�មពន្យយល់់ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នូូវអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកមិិនយល់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� អាាចទទួួលបាានពីីខ្ញុំំ��នូូវអ្វីី�ៗ
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្វះះ�។ ទោះ�ះ�បីីសេ�ចក្តីី�កម្សោ�ោ�យរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានច្រើ�ើ�នរាាប់់មិិនអស់់
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ខ្ញុំំ��ព្រ�មបន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយប្រ�ទាាន
ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាចុុងក្រោ��ោយរបស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាច
ទទួួលបាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីខ្ញុំំ� និិងទទួួលបាានសិិរីីល្អអ ដែ�លអវត្តតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហើ�ើយដែ�លលោ�ោកីីយ៍៍មិិនធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញពីីមុុនមក។ ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កាារ អស់់ពេ�លជាាច្រើ�ើ�ន
ឆ្នាំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នមនុុស្សសលោ�ោកណាាម្នាា�ក់់ បាានស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ចង់់ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អំំពីី
សេ�ចក្តីី�លាាក់់កំំបាំំ�ងដែ�លខ្ញុំំ��មិិនធ្លាា�ប់់ប្រា�ាប់់នរណាាផ្សេ�េងឡើ�ើយ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ដែ�លពួួកគេ�មិិនអាាចមើ�ើល
ឃើ�ើញ ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លពួួកគេ�មិិនអាាចផ្សាារភ្ជាា�ប់់ជាាមួួយ។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�ដំំណាាក់់
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តើ�ើអ្ននកមាានកាារយល់់ដឹឹងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់?

កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី (កាារបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�
និិងកាារបផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញ) ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��លេ�ចមកនៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមពួួកគេ�នៅ�ៅពេ�លខុុសៗគ្នាា�
(មិិនដែ�លជាាសាាធាារណៈៈ) ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមពួួកគេ�។ លើ�ើក
ទីី១ដែ�លខ្ញុំំ��បាានយាាងមកកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សស គឺឺក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�កាារ
ប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ ពិិតមែ�នហើ�ើយ ខ្ញុំំ��បាានកើ�ើតក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារសាាសន៍៍យូូដាា ហេ�តុុនេះ�ះបាានជាា
សាាសន៍៍យូូដាា គឺឺជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសទីី១ដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមកផែ�នដីី។
ហេ�តុុផល ដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបកាាយជាាមនុុស្សស គឺឺមកពីីខ្ញុំំ��ចង់់ប្រើ�ើ�
សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ខ្ញុំំ� ធ្វើ�ើ�ជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោស
លោះ�ះ�របស់់ខ្ញុំំ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ក្រុ�ុមមនុុស្សសទីី១ដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញខ្ញុំំ�� គឺឺជាាសាាសន៍៍យូូដាា នៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ នោះ�ះ�ជាាលើ�ើកដំំបូូងហើ�ើយ ដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះវិិញ កិិច្ចចកាារបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ� និិង
ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ�ក៏
� ធ្វើ៏ �កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារគង្វាា�លរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមសាារជាាថ្មីី�
ម្ដដងទៀ�ៀត។ នេះ�ះជាាលើ�ើកទីី២ ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
ពីី រ ចុុ ង ក្រោ��ោយនៃ�កិិ ច្ចច កាារនេះ�ះ អ្វីី� ដែ�លមនុុ ស្សសមាានទំំ នាាក់់ ទំំ ន ងជាាមួួ យ លែ�ងជាា
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណអរូូបិិយ ដែ�លមើ�ើលមិិនឃើ�ើញទៀ�ៀតហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដែ�លជាា
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណយកទម្រ�ង់់ជាាសាាច់់ឈាាម។ ហេ�តុុនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សសលោ�ោក ខ្ញុំំ��
ក្លាា�យជាាមនុុស្សសសាាជាាថ្មីី� ដែ�លគ្មាា�នរូប
ូ រាាង ហើ�ើយនិិងអាារម្មមណ៍៍របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �យ
ើ ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ មិិនគ្រា�ាន់តែ�
់ ជាាបុុរសម្នាា�ក់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ជាាស្ត្រី�ី�ម្នាា�ក់់ផងដែ�រ ហើ�ើយកាារនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�មាានកាារស្រ�ឡាំំ�ងកាំំ�ង
និិងភ្ញាា�ក់់ផ្អើ�ើ�ល។ ម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត កិិច្ចចកាារដ៏៏មហស្ចាា�រ្យយរបស់់ខ្ញុំំ��បាានកម្ចាា�ត់់ចោ�ោល
ជំំនឿ�ឿចាាស់់ ដែ�លមាានជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។ មនុុស្សសបាានស្រ�ឡាំំ�ងកាំំ�ង! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដ៏៏ខ្លាំំ��ងទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ ឬជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
នៃ�សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាមនុុស្សស ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់
ខុុសប្លែ�ែកពីីមនុុស្សសធម្មមតាាផងដែ�រ។ ព្រះ�ះអង្គគមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាបុុរស ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាស្ត្រី�ី�ផង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�រ។ បុុគ្គគលទាំំ�ងពីីរដូូចគ្នាា�ត្រ�ង់់ថាា ទាំំ�ងពីីរអង្គគបាានកើ�ើតមកជាាមនុុស្សសដូូចគ្នាា� ហើ�ើយ
ខុុសគ្នាា�ត្រ�ង់់ថាា ម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបាានចាាប់់កំំណើ�ើតដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត
កើ�ើតជាាមនុុស្សសលោ�ោក ប៉ុុ�ន្តែ�ែទាំំ�ងពីីរអង្គគសុុទ្ធធតែ�មាានកំំណើ�ើតដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។
អង្គគទាំំ�ងពីីរដូូចគ្នាា�ត្រ�ង់់ថាា ទាំំ�ងពីីរអង្គគសុុទ្ធធតែ�ជាាព្រះ�ះ ដែ�លមកយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់
ឈាាម មកអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ជាាព្រះ�ះវរបិិតាា ហើ�ើយខុុសគ្នាា�ត្រ�ង់់ថាា ម្នាា�ក់់បាាន
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�។ ទាំំ�ងពីីរ
សុុទ្ធធតែ�តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះវរបិិតាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះមួួយអង្គគជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ប្រោ��ោសលោះ�ះ� ដែ�ល
ពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះទ័័យសប្បុុ�រសដែ�លពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ និិងក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុណា
ុ ាឯ
មួួយអង្គគទៀ�ៀត គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�សេ�ចក្តីី�សុុចរិិត ដែ�លពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះពិិរោ�ោធ និិងកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ មួួយអង្គគជាាមេ�ទ័័ពកំំពូូលដែ�លបាានផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ឯមួួយ
អង្គគទៀ�ៀតជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏សុុចរិិតដែ�លសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�។ មួួយអង្គគជាា
ទីីចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ឯមួួយអង្គគទៀ�ៀតជាាទីីបញ្ចចប់់។ មួួយអង្គគជាារូូបកាាយសាាច់់ឈាាមដែ�លគ្មាា�ន
បាាប ឯមួួយអង្គគទៀ�ៀតជាារូូបកាាយសាាច់់ឈាាមដែ�លសម្រេ�េចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� បន្តតកិិច្ចចកាារ
ហើ�ើយមិិនដែ�លមាានបាាបសោះ�ះ�។ ទាំំ�ងពីីរអង្គគជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
រូូបកាាយសាាច់់ឈាាមខុុសគ្នាា� និិងប្រ�សូូតនៅ�ៅកន្លែ�ែងខុុសគ្នាា� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ បាានផ្ដាា�ច់់ឆ្ងាា�យ
ពីីគ្នាា�អស់់ពេ�លជាាច្រើ�ើ�នពាាន់់ឆ្នាំំ��។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកទ្រ�ង់់ គឺឺបំំពេ�ញ
ឲ្យយគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក គ្មាា�នវិិវាាទនឹឹងគ្នាា�ឡើ�ើយ ហើ�ើយអាាចថ្លែ�ែងចេ�ញក្នុុ�ងបរិិបទដូូចគ្នាា�។
ព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងពីីរជាាមនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែម្នាា�ក់់ជាាទាារក ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតជាាទាារិិកាា។ អស់់រយៈៈពេ�ល
ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ អ្វីីដែ� �លមនុុស្សសបាានឃើ�ញ
ើ គឺឺមិនគ្រា�ាន់
ិ
តែ�
់ ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ និិងមនុុស្សស
ប្រុ�ុសម្នាា�ក់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាារឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនស្រ�បតាាមគំំនិត
ិ របស់់មនុុស្សសលោ�ោក
ផងដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាាមនុុស្សសលោ�ោកមិិនអាាចយល់់ពីីខ្ញុំំ��បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ទេ�។
ពួួកគេ�ជឿ�ឿខ្លះះ� ហើ�ើយសង្ស័័�យខ្លះះ�ពីីខ្ញុំំ� ហាាក់់ដូចខ្ញុំំ
ូ ជា
� ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មែ�ន
់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏សង្ស័័�យថាា ខ្ញុំំ��
ជាាសុុបិនបំ
ិ ភា
ំ ាន់់ភ្នែ�ែកដែ�រ នេះ�ះជាាហេ�តុុផលដែ�លមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនស្គាា�ល់ថា
់ ា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គឺឺជាាអ្វីី� ដរាាបដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយសរុុបអំំពីីខ្ញុំំ� ដោ�ោយប្រើ�ើ�ប្រ�យោ�ោគមួួយដ៏៏
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តើ�ើអ្ននកមាានកាារយល់់ដឹឹងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់?

សាាមញ្ញញបាានទេ�? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាហ៊ាា�ននិិយាាយថាា «ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនមែ�នជាានរណាាផ្សេ�េង
ក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏មិិនមែ�នជាានរណាាផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ដែ�រឬទេ�?» តើ�ើអ្ននកពិិតជាាក្លាា�ហាាន ដោ�ោយហ៊ាា�ននិិយាាយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នជាា
នរណាាផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក៏៏មិិនមែ�នជាានរណាាផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�?» តើ�ើអ្ននកស្រ�ណុុកចិិត្តត ពេ�លនិិយាាយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រា�ាន់់តែ�
ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លពាាក់់រូូបកាាយសាាច់់ឈាាមដែ�រឬទេ�?» តើ�ើអ្ននកមាានចិិត្តតក្លាា�ហាាន
ហ៊ាា�នអះះអាាងថាា «រូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ជាារូូបអង្គគដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ
ឬទេ�?» តើ�ើអ្ននកអាាចប្រើ�ើ�វោ�ោហាាសព្ទទរបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�បរិិយាាយពីីនិិស្ស័័�យ និិងរូូបអង្គគរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយក្បោះ��ះ�ក្បាាយបាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាហ៊ាា�ននិិយាាយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានបង្កើ�ើ�តតែ�បុរុ ស មិិនមែ�នស្ត្រី�ី� ឲ្យយមាានរូូបអង្គគដូចទ្រ�ង់
ូ
ដែ់ �រឬទេ�?» បើ�ើអ្ននកហ៊ាា�ននិិយាាយ
បែ�បនេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ� ស្ត្រី�ី�នឹឹងមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកជ្រើ�ើ�សតាំំ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយស្ត្រី�ី�ក៏៏
ទំំនងជាាគ្មាា�នវណ្ណៈៈ�ជាាមនុុស្សសលោ�ោកដែ�រ។ ឥឡូូវនេះ�ះតើ�ើអ្ននកដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាអ្វីី�ឲ្យយ
ពិិតប្រា�ាកដហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាមនុុស្សសឬ? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ឬ? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាបុុរសម្នាា�ក់់ឬ? តើ�ើមាានព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វតែ�ម្នាា�ក់់ទេ�ឬ ដែ�លអាាចបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�? បើ�ើអ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកចំំណុុចតែ�មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមចំំណុុច
ខាាងលើ�ើ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នរួួមអំំពីីសាារជាាតិិពិិតរបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�អ្ននកជាាអ្ននកជឿ�ឿដ៏៏
ស្មោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែល្ងងង់ខ្លៅ់ �ៅ�បំំផុតម្នាា�ក់
ុ
ហើ�ើ
់ យ។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំធ្លា
� ា�ប់បាានធ្វើ
់
�ើកា
� ារ ដោ�ោយយកកំំណើ�ើត
ជាាសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយបាានធ្វើ�ើ�តែ�ម្ដដងគត់់ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�នខ្ញុំំ��មែ�នទេ�? តើ�ើ
អ្ននកអាាចយល់់យ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីខ្ញុំំ� ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�មើ�ើលតែ�មួួយភ្លែ�ែតបាានដែ�រទេ�? តើ�ើអ្ននក
អាាចធ្វើ�ើ�វិិនិិច្ឆ័័�យសរុុបគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងអំំពីីខ្ញុំំ� ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើអ្វីី�ដែ�លអ្ននកធ្លាា�ប់់មាានពិិសោ�ោធក្នុុ�ង
ជីីវិិតរបស់់អ្ននកមែ�នទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើករបស់់ខ្ញុំំ� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងយល់់ឃើ�ើញយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចដែ�រចំំពោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��? តើ�ើអ្ននកនឹឹងទុុកខ្ញុំំ��ចោ�ោល ឲ្យយជាាប់់ឆ្កាា�ងជាារៀ�ៀងរហូូតមែ�នទេ�? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចមាាន
លក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញ ដូូចដែ�លអ្ននកបាានអះះអាាងដែ�រឬទេ�?
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទោះ�ះ�បីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿដ៏៏ស្មោះ�ះ��ក៏៏ដោ�ោយ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននក

រាាល់់គ្នាា� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លអាាចរ៉ាា�យរាាប់់អំំពីីខ្ញុំំ��បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់

អាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពេ�ញលេ�ញអំំពីីគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញ

ដែ�រ។ ចូូរគិិតអំំពីីកាារនេះ�ះចុះះ�៖ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�នធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សនឹឹងភាារកិិច្ចច
របស់់ខ្លួួ�ន ដោ�ោយព្យាាយាាមដេ�ញតាាមសាាច់់ឈាាម ចម្អែ�ែតសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយរីីករាាយនឹឹង
សាាច់់ឈាាម ទាំំ�ងមាានចិិត្តតលោ�ោភផង។ អ្ននកមាានសេ�ចក្តីី�ពិិតតិិចតួួចណាាស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើ
អ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ អំំពីីរាាល់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាមាានទំំនុុកចិិត្តតដែ�រឬទេ�ថាា អ្ននកអាាចក្លាា�យជាាបន្ទាា�ល់់របស់់ខ្ញុំំ�? ប្រ�សិិន
បើ�ើថ្ងៃ�ៃមួួយមកដល់់ ពេ�លដែ�លអ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ ពីីគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លអ្ននក
បាានឃើ�ើញនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងបាាត់់បង់់មុុខងាារជាាមនុុស្សស ហើ�ើយកាារដែ�លអ្ននកមាាន
ជីីវិិតនេះ�ះ គឺឺគ្មា�នន័
ា
័យទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ អ្ននកនឹឹងមិិនសមអ្វីី�ធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ។ អាាច
និិយាាយបាានថាា អ្ននកនឹឹងមិិនមែ�នជាាមនុុស្សសតែ�ម្ដដង! ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏ច្រើ�ើ�ន សន្ធឹឹ�ក
សន្ធាា�ប់់សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែឥឡូូវនេះ�ះ ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�រៀ�ៀនមិិនបាានអ្វីី�
សោះ�ះ� គ្មាា�នដឹឹងអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយកាារលះះបង់់របស់់អ្ននកក៏៏គ្មាា�នប្រ�សិិទ្ធធភាាពទៀ�ៀត ដូូច្នេះ�ះ�
នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវពង្រី�ីកកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងបាានត្រឹ�ឹមជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�ល
ឈរមើ�ើល ទាំំ�ងបិិទមាាត់យ៉ា
់ ា�ងជិិត ហើ�ើយគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍អ្វី
៍ ី�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើកាារនេះ�ះ មិិន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកក្លាា�យជាាមនុុស្សសបាាបអស់់មួួយជីីវិិតទេ�ឬអីី? លុះះ�ដល់់វេេលាាកំំណត់់ តើ�ើអ្ននកនឹឹង
គ្មាា�នអាារម្មមណ៍៍ស្ដាា�យក្រោ��ោយខ្លាំំ��ងបំំផុុតទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកនឹឹងគ្មាា�នអាារម្មមណ៍៍សោ�ោកសង្រេ�េង
ទេ�ឬអីី? គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�នាាថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយភាាពខ្ជិិ�លច្រ�អូូស
និិងភាាពធុុញទ្រា�ាន់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�ចាាក់់គ្រឹះ�ះ�សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនាាពេ�លអនាាគតរបស់់ខ្ញុំំ�
វិិញ។ វាាមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��អស់់ផ្លូូ�វ ហើ�ើយត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តអ្វីី�មួួយថ្មីី�ឡើ�ើយ។ អ្ននកគួួរតែ�
យល់់ពីីកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� វាាមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េចឡើ�ើង ដោ�ោយកូូនក្មេ�េង
លេ�ងដីីនៅ�ៅតាាមចិិញ្ចើ�ើ�មថ្ននល់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ជាាតំំណាាង
ឲ្យយព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ដឹឹងថាា វាាមិិនមែ�នជាាខ្ញុំំ��ទេ� ដែ�លកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�
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តើ�ើអ្ននកមាានកាារយល់់ដឹឹងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់?

កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះតែ�ម្នាា�ក់់ឯង ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��វិិញទេ�។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
តួួនាាទីីរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺត្រូ�ូវដើ�ើរតាាម ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ និិងធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់យ៉ាា�ងតឹឹងរឹឹង
បំំផុុត។ អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�យល់់ គឺឺជាាហេ�តុុផលដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ជឿ�ឿ
លើ�ើខ្ញុំំ�។ នេះ�ះជាាសំំណួួរដ៏៏សំំខាាន់់បំំផុុតដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់ៗត្រូ�ូវយល់់។ ព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��
បាានដៅ�ៅអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទុុកជាាមុុនសម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ� តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក
មកម៉្លេះ�ះ�� សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សិិរីីល្អអទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះអង្គគបាានដៅ�ៅកំំណត់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ទុុកជាាមុុន សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សិិរីីល្អអរបស់់
ទ្រ�ង់់។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ� ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�
កាារកំំណត់់ទុុកជាាមុុនរបស់់ព្រះ�ះបិិតាាខ្ញុំំ�� ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��។ គ្មាា�នកាារណាាមួួយ
ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លកាាន់់តែ�សំំខាាន់់
ទៀ�ៀតនោះ�ះ�គឺឺថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��បាាន
ប្រ�ទាានដល់់ខ្ញុំំ� សម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ�។ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់បាាន
ប្រ�ទាានអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដល់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�នៅ�ៅជាាប់់ជាាមួួយផ្លូូ�វដែ�លខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាាន
ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏ដូូចជាាផ្លូូ�វ និិងពាាក្យយដែ�លខ្ញុំំ��បង្រៀ��ៀនដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ ព្រោះ��ះ�ថាាវាា
ជាាភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លត្រូ�ូវនៅ�ៅជាាប់់ក្នុុ�ងផ្លូូ�វរបស់់ខ្ញុំំ�។ នេះ�ះជាាគោ�ោលបំំណង
ដើ�ើមនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ�
ថាា៖ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានមកដល់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
នៅ�ៅជាាប់់ក្នុុ�ងផ្លូូ�វរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�ជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�� អ្ននក
មិិនមែ�នជាារបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមែ�នជាាក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននកជាាប្រ�ភេ�ទតែ�មួួយនៃ�សត្វវពស់់ពីីបុុរាាណវិិញ។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងតែ�ទាាមទាារ
ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ� គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថ្ងៃ�ៃនេះ�ះអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វ
របស់់ខ្ញុំំ�។ អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ទីីបន្ទាា�ល់់នាាពេ�លអនាាគត។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�កាារ ដូូចជាាមនុុស្សសដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ស្ដាា�ប់់តាាមផ្លូូ�វរបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�អ្ននក
នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ ហើ�ើយសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្ននករាាល់់គ្នាា�មកខ្ញុំំ�� នឹឹងត្រូ�ូវបាាត់់បង់់មិិនខាាន។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ទទូូចប្រា�ាប់់ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺថាា៖
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វរបស់់ខ្ញុំំ�។

តើ�ើក្លាា�យជាាមនុុស្សសពិិតប្រា�ាកដម្នាា�ក់មា
់ ានន័័យដូូចម្តេ�េច
វាាជាាភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លត្រូ�ូវគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សស។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ កាារយកឈ្នះះ�
លើ�ើមនុុស្សស គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានតែ�ងតាំំ�ង នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�ត ពិិភពលោ�ោក
នេះ�ះ។ មនុុស្សសប្រ�ហែ�លមិិនដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��នឹឹងយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសឲ្យយបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងនៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់នោះ�
់ ះ�ទេ� ឬមិិនដឹង
ឹ ថាា កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើពួួកបះះបោ�ោរនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សស គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�សម្អាា�ងនៃ�ជ័័យជម្នះះ�របស់់ខ្ញុំំ��លើ�ើសាាតាំំ�ងឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លសត្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ��បាានចូូលរួួមប្រ�យុុទ្ធធជាាមួួយខ្ញុំំ�� ខ្ញុំំ��បាានប្រា�ាប់់វាារួួចជាាស្រេ��ចហើ�ើយថាា
ខ្ញុំំ��នឹឹងយកឈ្នះះ�លើ�ើអស់់អ្ននកណាា ដែ�លសាាតាំំ�ងបាានចាាប់់ជាាឈ្លើ�ើ�យ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយទៅ�ៅជាា
កូូនចៅ�ៅរបស់់វាា ទៅ�ៅជាាបាាវបម្រើ�ើ�ដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ដែ�លនៅ�ៅចាំំ�កាារពាារផ្ទះះ�របស់់វាា។ អត្ថថន័័យ
ដើ�ើមនៃ�ពាាក្យយយកឈ្នះះ� គឺឺកាារយកឈ្នះះ� ធ្វើ�ើ�ឲ្យយរងកាារអាាម៉ាា�ស់់មុុខ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាសាានៃ�
ពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ពាាក្យយនេះ�ះមាានន័័យថាា យកឈ្នះះ�ឲ្យយខាានតែ�បាាន បំំផ្លាា�ញ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្មាា�ន
សមត្ថថភាាពអាាចតស៊ូូ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ខ្ញុំំ��តទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀតបាាន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� អត្ថថន័័យនៃ�ពាាក្យយនេះ�ះ គឺឺយកឈ្នះះ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�
ដឹឹងថាា ចិិត្តតរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺតែ�ងតែ�ចង់់កម្ចាា�ត់់ចោ�ោល និិងយកឈ្នះះ�ឲ្យយបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងលើ�ើមេ�
កំំណាាចរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយវាាអាាចបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��បាាន និិងគ្មាា�នសូូម្បីី�
ខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មដើ�ើម្បីី�រំំខាាន ឬធ្វើ�ើ�ឲ្យយវឹឹកវរដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ ហេ�តុុនេះ�ះ តាាមកាារយល់់ដឹឹង
របស់់មនុុស្សស ពាាក្យយនេះ�ះបាានក្លាា�យជាាមាានន័័យថាា កាារយកឈ្នះះ�។ មិិនថាាអត្ថថន័័យបង្កកប់់
នៃ�ពាាក្យយនេះ�ះមាានន័័យដូូចម្តេ�េចខ្លះះ�ទេ� កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��គឺឺបង្ក្រា�ា�បមនុុស្សសជាាតិិ។ មួួយរយៈៈ
មកនេះ�ះ វាាជាាកាារពិិតដែ�លមនុុស្សសជាាតិិ គឺឺជាារបស់់បន្ទាា�ប់់បន្សំំ�នៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�
និិយាាយឲ្យយកាាន់់តែ�ច្បាាស់់ទៅ�ៅ មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីសត្រូ�ូវ របស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។
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តើ�ើក្លាា�យជាាមនុុស្សសពិិតប្រា�ាកដម្នាា�ក់់មាានន័័យដូូចម្តេ�េច

មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់ និិងមិិនស្ដាា�ប់បង្គា
់ ា�ប់ខ្ញុំំ
់ ។
� មនុុស្សសជាាតិិ
គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីកូូនចៅ�ៅ នៃ�មេ�កំំណាាច ដែ�លខ្ញុំំ��ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មឡើ�ើយ។ មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�
ក្រៅ��ៅពីីពូូជពង្យយមហាាទេ�វតាា ដែ�លបាានក្បបត់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីី
កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ�មនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបោះ�ះ�បង់់ជាាយូូរមកហើ�ើយ និិងជាាសត្រូ�ូវ
ដែ�លមិិនអាាចផ្សះ�ះផ្សាារបាានជាាមួួយនឹឹងខ្ញុំំ��តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក។ ដ្បិិ�តមេ�ឃនៅ�ៅខាាងលើ�ើ
មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺខ្មៅ�ៅ� និិងងងឹឹតសូូន្យយសុុង គ្មាា�នពន្លឺឺ�មើ�ើលច្បាាស់់សូូម្បីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ហើ�ើយពិិភពមនុុស្សសបាានធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពងងឹឹតសូូន្យយសុុង ដូូចនេះ�ះ មនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងពិិភពនោះ�ះ� មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញដៃ�របស់់ខ្លួួ�នដែ�លលាាតសន្ធឹឹ�ងនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខខ្លួួ�ន ឬ
ឃើ�ើញព្រះ�ះអាាទិិត្យយ នៅ�ៅពេ�លគេ�ងើ�ើបក្បាាលឡើ�ើងលើ�ើឡើ�ើយ។ ផ្លូូ�វនៅ�ៅខាាងក្រោ��ោមជើ�ើង
របស់់គេ� ជាាដីីភក់់ និិងសម្បូូ�រទៅ�ៅដោ�ោយគ្រ�ហុុក ខ្វាា�ត់់ខ្វែ�ែង និិងក្រ�វិិចក្រ�វៀ�ៀន។ ដីីទាំំ�ងមូូល
ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយសាាកសព។ ជ្រុ�ុងដែ�លងងឹឹតៗ មាានពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយសាាកសពនៃ�
អ្ននកស្លាា�ប់់ ហើ�ើយនៅ�ៅជ្រុ�ុងដែ�លត្រ�ជាាក់់ និិងមាានស្រ�មោ�ោលបាំំ�ង ពួួកវិិញ្ញាា�ណកំំណាាច
ជាាច្រើ�ើ�នបាានយកធ្វើ�ើ�ជាាទីីលំំនៅ�ៅ។ ហើ�ើយនៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងទាំំ�ងអស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភព
មនុុស្សស វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់បាានចូូលមកទាំំ�ងក្រុ�ុមៗ។ កូូនសត្វវគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទទាំំ�ងអស់់ ដែ�ល
ប្រ�ឡាាក់់ទៅ�ៅដោ�ោយភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោគ ត្រូ�ូវជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គ្រា�ា�មឈ្លាា�នពាាន ដែ�លសំំឡេ�ង
នៃ�សង្គ្រា�ា�មនោះ�ះ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានកាារភ័័យតក់់ស្លុុ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ស្ថិិ�តក្នុុ�ងពិិភព
មួួយបែ�បនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ង «ស្ថាា�នសួួគ៌លោ៌ �ោកិិយ» មួួយបែ�បនេះ�ះ តើ�ើមនុុស្សសទៅ�ៅស្វែ�ែងរកកន្លែ�ែង
បរមសុុខនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិតនៅ
ិ �ៅទីីណាាបាាន? តើ�ើមនុុស្សសអាាចទៅ�ៅស្វែ�ែងរកទិិសដៅ�ៅជីីវិត
ិ របស់់ខ្លួួន
�
នៅ�ៅទីីណាាបាាន? ចាាប់់តាំំ�ងពីីត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងជាាន់់ឈ្លីី�នៅ�ៅក្រោ��ោមបាាទជើ�ើងមក ជាាលើ�ើកដំំបូូង
ហើ�ើយដែ�លមនុុ ស្សសជាាតិិ បាានក្លាា� យធ្វើ�ើ� ជាាតួួ អង្គគ ដែ�លយកតាាមរូូ ប កាាយរបស់់ សាាតាំំ�ង
លើ�ើសពីីនេះ�ះ មនុុស្សសជាាតិិគឺជា
ឺ ាតំំណាាងរបស់់សាាតាំំ�ង និិងធ្វើ�ជា
ើ� ាទីីសម្អាា�ងដែ�លធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
់
ឲ្យយសាាតាំំ�ង ដោ�ោយសំំឡេ�ងឮៗ និិងច្បាាស់់ៗ។ តើ�ើពូូជមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ក្រុ�ុមមនុុស្សស
ថោ�ោកទាាបគ្មាា�នគុុណធម៌៌បែ�បនេះ�ះ កូូនចៅ�ៅនៃ�អំំបូូរមនុុស្សសពុុករលួួយបែ�បនេះ�ះ អាាចធ្វើ�ើ�
ទីីបន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��ចូូលមកដល់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅពេ�លណាា? តើ�ើនៅ�ៅទីីណាាដែ�លមនុុស្សសអាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនិិយាាយអំំពីីទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ខ្ញុំំ�
បាាន? ដ្បិិ�តសត្រូ�ូវដែ�លឈរទទឹឹងទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ�� ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិពុុករលួួយ
បាានដណ្ដើ�ើ�មយកមនុុស្សសជាាតិិរួួចជាាស្រេ��ចទៅ�ៅហើ�ើយ ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ប្រ�ឡាាក់់
អស់់ជាាមនុុស្សសជាាតិិដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តតាំំ�ងពីីយូូរមកហើ�ើយ និិងបាានទទួួលនូូវសិិរីីល្អអ
របស់់ខ្ញុំំ� និិងកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញរបស់់ខ្ញុំំ� តាាមរយៈៈកាារស់់នៅ�ៅ។ វាាបាានឆក់់យកនូូវ សិិរីីល្អអ
របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លវាាបាានបញ្ជ្រា�ា�បចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សសនោះ�ះ�គឺឺថ្នាំំ��ពុុល
ដែ�លបាានលាាយយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ននឹង
ឹ ភាាពអាាក្រ�ក់់របស់់សាាតាំំ�ង រួួមនឹឹងទឹឹកផ្លែ�ែឈើ�ើពីផ្លែ�ែឈើ�ើ
ី
នៃ�
ដើ�ម
ើ ដឹឹងខុុសត្រូ�វូ ផង។ កាារពីីដើ�ម
ើ ឡើ�យ
ើ ខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើត
� មនុុស្សសជាាតិិ ពោ�ោលគឺឺខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើត
�
ដូូនតាារបស់់មនុុស្សសជាាតិិមក គឺឺអ័័ដាាម។ គាាត់់ត្រូ�ូវបាានផ្ដដល់់ឲ្យយនូូវទម្រ�ង់់ និិងរូូបអង្គគ ដែ�ល
ពេ�ញប្រៀ��ៀបទៅ�ៅដោ�ោយថាាមពល ពេ�ញប្រៀ��ៀបទៅ�ៅដោ�ោយភាាពក្លៀ�ៀ�វក្លាា� រួួមជាាមួួយនឹឹងសិិរីល្អ
ី អ
របស់់ខ្ញុំំ��ថែ�មទៀ�ៀតផង។ នោះ�ះ�គឺឺជាាថ្ងៃ�ៃដ៏៏មាានសិរីិ ល្អ
ី អ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើត
� មនុុស្សស។
ក្រោ��ោយមក អេ�វ៉ាា� ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តចេ�ញពីីរូប
ូ កាាយរបស់់អ័ដាា
័ ម ហើ�ើយនាាងក៏៏ជាាជីីដូនជី
ូ តា
ី ារបស់់
មនុុស្សសដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តមក ត្រូ�ូវបំំពេ�ញដោ�ោយខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មរបស់់ខ្ញុំំ�
និិងពេ�ញប្រៀ��ៀបទៅ�ៅដោ�ោយសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ។
� ដំំបូង
ូ ឡើ�ើយ អ័័ដាាមកើ�ើតចេ�ញពីីស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដ
របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយជាារូូបអង្គគតំណា
ំ ាងរបស់់ខ្ញុំំ។
� ហេ�តុុនេះ�ះ អត្ថថន័យ
័ ដំំបូង
ូ របស់់ «អ័័ដាាម» គឺឺជាា
ភាាវៈ�មួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយខ្ញុំំ�� ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយអនុុភាាពជីីវិិតរបស់់ខ្ញុំំ�
ជ្រួ�តជ្រា�ាបទៅ
ួ
�ៅដោ�ោយសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយមាានទម្រ�ង់់ និិងរូូបអង្គគ ដោ�ោយមាានព្រ�លឹឹង និិង
ខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�ម។ គាាត់់គឺឺជាាសភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តមកតែ�មួួយគត់់ ដែ�លមាានព្រ�លឹឹង មាាន
សមត្ថថភាាពតំំណាាងឲ្យយខ្ញុំំ��បាាន អាាចមាានរូូបអង្គគរបស់់ខ្ញុំំ��បាាន និិងអាាចទទួួលបាានខ្យយល់់
ដង្ហើ�ើ�មជីីវិិតរបស់់ខ្ញុំំ�។ កាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ អេ�វ៉ាា� គឺឺជាាមនុុស្សសទីីពីីរដែ�លទទួួលបាានកាារ
ផ្ដដល់់ខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មជីីវិិត ជាាស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដូូចនេះ�ះ អត្ថថន័័យរបស់់
«អេ�វ៉ាា�» គឺឺជាាសភាាវៈ� ដែ�លត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដែ�លនឹឹងបន្តតសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� និិងពេ�ញទៅ�ៅ
ដោ�ោយភាាពក្លៀ�ៀ�វក្លាា�របស់់ខ្ញុំំ� ព្រ�មទាំំ�ងទទួួលបាាននូូវកាារផ្ដដល់់សិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��ទៀ�ៀតផង។
អេ�វ៉ាា�កើ�ើតចេ�ញពីីអ័័ដាាម ដូូចនេះ�ះ នាាងក៏៏មាានរូូបអង្គគរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ ដ្បិិ�តនាាងជាាមនុុស្សសទីីពីីរ
668

តើ�ើក្លាា�យជាាមនុុស្សសពិិតប្រា�ាកដម្នាា�ក់់មាានន័័យដូូចម្តេ�េច

ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្នុុ�ងរូូបអង្គគរបស់់ខ្ញុំំ�។ អត្ថថន័័យដើ�ើមរបស់់ «អេ�វ៉ាា�» គឺឺជាាមនុុស្សស
រស់់ ដែ�លមាានព្រ�លឹឹង សាាច់់ឈាាម និិងឆ្អឹឹ�ង ជាាទីីបន្ទាា�ល់ទី
់ ពី
ី រី របស់់ខ្ញុំំ� ក៏៏ដូច
ូ ជាារូូបអង្គគទីពី
ី រី
របស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិដែ�រ។ ពួួកគេ�ជាាជីីដូនជី
ូ តា
ី ារបស់់មនុុស្សសជាាតិិ ជាាសម្បបត្តិិ�
ដ៏៏ល្អអបរិិសុុទ្ធធ និិងមាានតម្លៃ�ៃរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយពីីដំំបូូងឡើ�ើយ ភាាវៈ�មាានជីីវិិត ត្រូ�ូវបាាន
ផ្ដដល់់នូូវព្រ�លឹឹង។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មេ�កំំណាាចបាានជាាន់់ឈ្លីី� និិងចាាប់់កូូនចៅ�ៅនៃ�ជីីដូូនជីីតាារបស់់
មនុុស្សសជាាតិិជាាឈ្លើ�ើ�យ ដោ�ោយទម្លាា�ក់់ពិភព
ិ មនុុស្សសទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពងងឹឹតសូូន្យយសុុង និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ពិិភពនេះ�ះទៅ�ៅជាាបែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកូូនចៅ�ៅគេ�លែ�ងជឿ�ឿលើ�ើវត្តតមាានរបស់់ខ្ញុំំ��ទៀ�ៀត។ អ្វីីដែ� �ល
គួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មជាាងនេះ�ះទៀ�ៀតនោះ�ះ�គឺឺថាា មេ�កំំណាាចមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុករលួួយ
និិងជាាន់់ឈ្លីី�លើ�ើពួួកគេ�នោះ�ះ�ទេ� វាាសាាហាាវឃោ�ោឃៅ�ៅដោ�ោយដណ្ដើ�ើ�មយកនូូវសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�
ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ខ្ញុំំ� សេ�ចក្តីី�ក្លៀ�ៀ�វក្លាា�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្ដដល់់ឲ្យយពួួកគេ� ខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�ម និិងជីីវិិតដែ�ល
ខ្ញុំំ��បាានផ្លុំំ��បញ្ចូូ�លទៅ�ៅឲ្យយពួួកគេ� គ្រ�ប់់សិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមនុុស្សស និិងគ្រ�ប់់ឈាាម
នៅ�ៅក្នុុ�ងបេះ�ះដូូងដែ�លខ្ញុំំ��បាានចំំណាាយទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសជាាតិិ។ មនុុស្សសជាាតិិលែ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងពន្លឺឺ�ទៀ�ៀតហើ�ើយ មនុុស្សសបាានបាាត់់បង់់នូូវអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្ដដល់់ឲ្យយគេ� ហើ�ើយ
ពួួកគេ�បាានលះះបង់់នូូវសិិរីីល្អអដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្ដដល់់ឲ្យយពួួកគេ�។ តើ�ើពួួកគេ�អាាចទទួួលស្គាា�ល់់
ថាាខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�ភាាវៈ�ទាំំ�ងអស់់

ដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងមកនោះ�ះ�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?

តើ�ើពួួកគេ�អាាចបន្តតជឿ�ឿលើ�ើវត្តតមាានរបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើ
ពួួកគេ�អាាចស្វែ�ែងរកកាារសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញនូូវសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះបាានដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា? តើ�ើចៅ�ៅប្រុ�ុស និិងចៅ�ៅស្រី�ីទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ អាាចទទួួលយកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�ល
ជីីដូូនជីីតាារបស់់ពួួកគេ�គោ�ោរពបូូជាា ជាាព្រ�អម្ចាា�ស់់ដែ�លបង្កើ�ើ�តគេ�មកនោះ�ះ� បាានដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា? ចៅ�ៅប្រុ�ុស និិងចៅ�ៅស្រី�ីដ៏គួ
៏ រួ ឲ្យយអាាណិិតទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ បាាន «ផ្ដដល់់ជូន
ូ » ដោ�ោយ
សុុទ្ធធចិិត្តតនូូវសិិរីីល្អអ រូូបអង្គគ និិងទីីបន្ទាា�ល់់ដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្ដដល់់ដល់់អ័័ដាាមនិិងអេ�វ៉ាា� ក៏៏ដូូចជាា
ជីីវិិតដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្ដដល់់ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិ ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារដើ�ើម្បីី�រស់់រាាននោះ�ះ� ទៅ�ៅឲ្យយមេ�
កំំំ�ណាាច។ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនបាានចាាប់់ភ្លឹឹ�កទាាល់់តែ�សោះ�ះ�ចំំពោះ�ះ�វត្តតមាានរបស់់មេ�កំំណាាច
និិងបាានផ្ដដល់់នូូវ សិិរីីល្អអទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ� ទៅ�ៅឲ្យយវាា។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាប្រ�ភព នៃ�ងាារ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

«មនុុស្សសថោ�ោកទាាប» ទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ អាារក្សសកំំណាាចបែ�បនេះ�ះ សាាកសព
ចេះ�ះដើ�ើរបែ�បនេះ�ះ រូូបតំំណាាងរបស់់សាាតាំំ�ងបែ�បនេះ�ះ សត្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ��បែ�បនេះ�ះ អាាចទទួួល
បាាននូូវសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ យកមកវិិញនូូវសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ� យកមកវិិញ
នូូវទីីបន្ទាា�ល់រ់ បស់់ខ្ញុំំដែ� �លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស និិងអ្វីី�គ្រ�ប់់ទាំំ�ងអស់់ដែ�លធ្លាា�ប់ជា
់ ា
របស់់ខ្ញុំំ� និិងអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្ដដល់់ទៅ�ៅឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិជាាយូូរលង់់មកហើ�ើយ ខ្ញុំំ��នឹឹងយកឈ្នះះ�
លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិ ឲ្យយបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរដឹឹងថាា មនុុស្សសដែ�លខ្ញុំំ��
បាានបង្កើ�ើ�តមក គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមាានរូូបអង្គគរបស់់ខ្ញុំំ� និិងមាានសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�។ ពួួកគេ�
មិិនមែ�នជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ងឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនមែ�នជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវឲ្យយវាា
ជាាន់់ឈ្លីី�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាកាារបើ�ើកបង្ហាា�ញដ៏៏បរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ រធ បស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយមិិនមាានដាានជាាតិិពុល
ុ របស់់
សាាតាំំ�ងសូូម្បីី�បន្តិិ�ច។ អាាស្រ័�័យដូូចនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់មនុុស្សសថាា ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�ចង់់បាានអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��
បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយដែ�របស់់ខ្ញុំំ��តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ជាារបស់់បរិិសុុទ្ធធដែ�លខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាាញ់់ និិង
របស់់ដែ�លមិិនមែ�នជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់អ្ននកណាាមួួយ។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងមាានសេ�ចក្តីី�
រីីករាាយពីីរបស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ� និិងចាាត់់ទុុកវាាជាាសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់បាាន គឺឺ
មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសជាាតិិដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�ន
ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ងក្នុុ�ងពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដែ�រ ព្រោះ��ះ�នោះ�ះ�លែ�ងជាារបស់់ដើ�ើមដែ�ល
ខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��មាានបំំណងចង់់យកមកវិិញនូូវសិិរីីល្អអ
របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមនុុស្សស ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវយកឈ្នះះ�លើ�ើ អ្ននកនៅ�ៅរស់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សសជាាតិិឲ្យយបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង ជាាសេ�ចក្តីី�សម្អាា�ងនៃ�សិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកឈ្នះះ�
លើ�ើសាាតាំំ�ង។ ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់តែ�ធ្វើ
់ �ើទី
� បន្ទាា�ល់
ី
រ់ បស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាារូូបអង្គគដ៏ច្បា
៏ ាស់់របស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ជាា
របស់់នៃ�សេ�ចក្តីី�សប្បាាយរីីករាាយរបស់់ខ្ញុំំ�។ នេះ�ះគឺឺជាាបំំណងចិិត្តតរបស់់ខ្ញុំំ�។
វាាត្រូ�ូ វ កាារពេ�លរាាប់់ សិិ ប ពាាន់់ ឆ្នាំំ��ក្នុុ� ង ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តរបស់់ ម នុុ ស្សសជាាតិិ

ដើ�ើម្បីី�ចូូ ល

មកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មនុុស្សសជាាតិិដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តតាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមក
បាានលិិចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពចុះះ�អន់់ថយជាាយូូរលង់់មកហើ�ើយ។ មនុុស្សសលែ�ងជាាមនុុស្សស
ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់បាានទៀ�ៀតហើ�ើយ ហេ�តុុនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងភ្នែ�ែករបស់់ខ្ញុំំ� មនុុស្សសលែ�ងសមនឹឹងទទួួល
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តើ�ើក្លាា�យជាាមនុុស្សសពិិតប្រា�ាកដម្នាា�ក់់មាានន័័យដូូចម្តេ�េច

ឈ្មោះ�ះ��ជាាមនុុស្សសជាាតិិទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសជាាតិិថោ�ោកទាាបដែ�ល
សាាតាំំ�ងបាានចាាប់់ជាាឈ្លើ�ើ�យ ជាាសាាកសពរលួួយស្អុុ�យដែ�លចេះ�ះដើ�ើរ ដែ�លសាាតាំំ�ង
សណ្ឋិិ�តនៅ�ៅ និិងដែ�លសាាតាំំ�ងយកធ្វើ�ើជា
� ាសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់របស់់វាា។ មនុុស្សសពុំំ�មាានសេ�ចក្តីី�
ទុុកចិិត្តតលើ�ើវត្តតមាានរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនស្វាា�គមន៍៍ចំំពោះ�ះ�កាារត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ខ្ញុំំ�
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសជាាតិិគ្រា�ាន់់តែ�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹងសំំណើ�ើរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ច្រ�ណែ�ន
ឈ្នាា�នីីស ដោ�ោយយល់់ព្រ�មជាាបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននចំំពោះ�ះ�សំំណើ�ើទាំំ�ងនោះ�ះ� តែ�មិិនបាាន
រួួមសុុខទុុក្ខខជាាមួួយខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ�។ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសគិិតថាា
ខ្ញុំំ��មិន
ិ អាាចយល់់បាាន ពួួកគេ�ញញឹឹមដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ឈ្នាា�នីស
ី អត្តតចរិិតរបស់់ពួកគេ
ួ �ត្រេ�េកអរ
ចំំពោះ�ះ�អ្ននកដែ�លមាានអំំណាាច ដ្បិិ�តមនុុស្សសពុំំ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ
ហើ�ើយកាាន់់តែ�មិិនដឹឹងអំំពីីបំំណងចិិត្តតរបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដែ�រ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងនិិយាាយ
ដោ�ោយត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�៖ នៅ�ៅពេ�លថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�បាានមកដល់់ ទុុក្ខខសោ�ោករបស់់មនុុស្សស
ដែ�លថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��

នឹឹងបាានធូូរស្បើ�ើ�យជាាងទុុក្ខខសោ�ោករបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។

កម្រិ�ិតនៃ�

សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� តាាមពិិតទៅ�ៅ មិិនលើ�ើសពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់យ៉ូូ�បឡើ�ើយ
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ របស់់ពួួកផាារិិស៊ីី�ជាាតិិយូូដាា ក៏៏លើ�ើសពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ ហើ�ើយដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើថ្ងៃ�ដែៃ �លភ្លើ�ង
ើ� ធ្លាា�ក់ម
់ ក ទុុក្ខសោ�ោក
ខ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងកាាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរជាាងទុុក្ខខសោ�ោករបស់់ពួួកផាារិិស៊ីី� នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានស្ទីី�
បន្ទោ�ោ�សឲ្យយ ហើ�ើយក៏៏ខ្លាំំ��ងជាាងពួួកមេ�ដឹក
ឹ នាំំ�ទាំំ�ង ២៥០ នាាក់់ ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ម៉ូូ�សេ�
និិងខ្លាំំ��ងជាាងក្រុ�ុងសូូដូូមដែ�លត្រូ�ូវបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញដោ�ោយអណ្ដាា�តភ្លើ�ើ�ងដែ�លឆេះ�ះរោ�ោលរាាល
នោះ�ះ�ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លម៉ូូ�សេ�វាាយថ្មម នោះ�ះ�ទឹឹកដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានប្រ�ទាាន
ឲ្យយក៏៏ហូូរចេ�ញមក នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គាាត់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល ដាាវីីឌ
លេ�ងស៊ុុ�ងដើ�ើម្បីី�សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងខ្ញុំំ�� ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដោ�ោយដួួងចិិត្តតគាាត់់ពោ�ោរពេ�ញ
ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�អរសប្បាាយ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គាាត់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
យ៉ូូ�បបាាត់់បង់សត្វវចិ
់
ញ្ចឹឹ�
ិ មរបស់់គាាត់ដែ់ �លនៅ�ៅពេ�ញភ្នំំ� និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នសម្បើ�ើម
�
ហើ�ើយរាាងកាាយរបស់់គាាត់់ដែ�លពេ�ញដោ�ោយដំំបៅ�ៅខ្ទុះះ�� នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់គាាត់។
់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់អាាចស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
និិងឃើ�ើញសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំដែ� �លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំនឿ�
ំ ឿរបស់់គាាត់។
់
កាារដែ�លពេ�ត្រុ�ុសអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ គឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់
គាាត់់។ កាារដែ�លគាាត់់អាាចឲ្យយគេ�ដំំដែ�កគោ�ោលទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ�នាាមខ្ញុំំ�� និិងធ្វើ�ើ�
ទីីបន្ទាា�ល់់ដែ�លមាានសិិរីីល្អអ គឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គាាត់់ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
យ៉ូូ�ហាានបាានឃើ�ើញពីីរូូបអង្គគដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនៃ�កូូនមនុុស្សស

នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ

របស់់គាាត់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់បាានឃើ�ើញពីីនិិមិិត្តតហេ�តុុនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់ នេះ�ះ
គឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គាាត់់។ មូូលហេ�តុុដែ�លពួួកហ្វូូ�ងមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
នៃ�ពួួកជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ� បាានទទួួលនូូវកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងរបស់់ខ្ញុំំ� និិងបាានដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��បាាន
ត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ក៏៏ដោ�ោយ
សាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លលត់់ដំំដោ�ោយសាារបន្ទូូ�លមិិន
ពិិរោះ��ះស្ដាា�ប់់របស់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបាានធូូរស្បើ�ើ�យចិិត្តត និិងបាានសង្គ្រោះ��ះ��ដោ�ោយបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�
តើ�ើពួួកគេ�មិិនបាានធ្វើ�បែ�បនេះ�ះ
ើ�
ដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំនឿ�
ំ ឿរបស់់ពួកគេ
ួ �ទេ�ឬអីី? អស់់អ្ននកណាា
ដែ�លជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទាាន់បាាន
់
រងទុុក្ខខ្លាំំ��
ខ ង តើ�ើពួួកគេ�មិិនត្រូ�វូ ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះបដិិសេ�ធ
ចោ�ោលទេ�ឬអីី? អស់់អ្ននកណាាដែ�លរស់់នៅ�ៅក្រៅ��ៅព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយចាាកចេ�ញពីីកាារ
រងទុុក្ខខនៃ�កាារសាាកល្បបង តើ�ើពួួកគេ�មិិនកំំពុុងរសាាត់់អណ្ដែ�ែតនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះទេ�
ឬអីី? ពួួកគេ�ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នឹឹងស្លឹឹ�កឈើ�ើនាាសរទរដូូវ ដែ�លបក់់រវិិចម្តតងទៅ�ៅនេះ�ះ ម្តតងទៅ�ៅ
នោះ�ះ� គ្មាា�នពេ�លឈប់់ ហើ�ើយពាាក្យយរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏មិិនអាាចឲ្យយគេ�បាានធូូរស្បើ�ើ�យចិិត្តតដែ�រ។ បើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាកាារកាាត់់ទោ�ោស និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធរបស់់ខ្ញុំំ� ពុំំ�ធ្វើ�ើ�តាាមពួួកគេ�ក្ដីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើពួួកគេ�មិិន
ដូូចជាាអ្ននកសុំំ�ទាាន ដែ�លរសាាត់់អណ្ដែ�ែតពីីកន្លែ�ែងមួួយទៅ�ៅកន្លែ�ែងមួួយ ដោ�ោយដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វ
នាានាានៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ទេ�ឬអីី? តើ�ើពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ គឺឺជាាកន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់អ្ននក
ឈប់់សម្រា�ាកមែ�នទេ�? តាាមរយៈៈកាារគេ�ចវេេសពីីកាារកាាត់់ទោ�ោសរបស់់ខ្ញុំំ� តើ�ើអ្ននកពិិតជាា
អាាចទទួួលបាាននូូវស្នាា�មញញឹឹមនៃ�កាារពេ�ញចិិត្តត ចំំពោះ�ះ�ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
អ្ននកពិិតជាាអាាចប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់នូូវសេ�ចក្តីី�រីីករាាយដ៏៏ខ្លីី�របស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�លាាក់់បាំំ�ងនូូវភាាពទទេ�
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តើ�ើក្លាា�យជាាមនុុស្សសពិិតប្រា�ាកដម្នាា�ក់់មាានន័័យដូូចម្តេ�េច

ស្អាា�តនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក ជាាភាាពទទេ�ស្អាា�តដែ�លមិិនអាាចលាាក់់បាំំ�ងនេះ�ះបាានដែ�រ
ឬទេ�? អ្ននកអាាចបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននកបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិន
អាាចបោ�ោកប្រា�ាស់់ខ្ញុំំ��បាានឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកស្ដួួ�ចស្ដើ�ើ�ងខ្លាំំ��ងពេ�ក
មកទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកនៅ�ៅតែ�គ្មាា�នអំំណាាច ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកជីីវិិតស្រ�ស់់បំំព្រ�ងដែ�លគួួរ
មាានបាានឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ទទូូចដល់់អ្ននកចុះះ�៖ យកល្អអគួួរចំំណាាយពេ�លពាាក់់កណ្ដាា�លជីីវិិត
របស់់អ្ននកដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ខ្ញុំំ� ជាាជាាងចំំណាាយពេ�លពេ�ញមួួយ
ជីីវិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ និិងកាារងាាររវល់់ដើ�ើម្បីី�តែ�ខាាងសាាច់់ឈាាម ដោ�ោយតស៊ូូ�ឆ្លលងកាាត់់នូូវ
ទុុក្ខខសោ�ោកទាំំ�ងអស់់ដែ�លមនុុស្សសកម្រ�នឹឹងអាាចតស៊ូូ�អត់់ទ្រាំ�ំ�បាាន។ តើ�ើមាានគោ�ោលបំំណង
អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវទុុកទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ឲ្យយខ្លួួ�នអ្ននកច្រើ�ើ�នដល់់ម្ល៉េះ�ះ�� និិងគេ�ចចេ�ញពីីកាារកាាត់់ទោ�ោស
របស់់ខ្ញុំំ?� តើ�ើមាានគោ�ោលបំំណងអ្វីី� ដែ�លត្រូ�ូវលាាក់់បាំំ�ងខ្លួួ�នអ្ននក ពីីកាារកាាត់់ទោ�ោសមួួយពេ�ល
របស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�ចង់់បាានកាារអាាម៉ាា�ស់់ និិងកាារកាាត់់ទោ�ោសអស់់កល្បបជាានិិច្ចចនោះ�ះ�
វិិញ? តាាមពិិត ខ្ញុំំ��មិនបាានបត់
ិ
់បែ�ននរណាាម្នាា�ក់់ ទៅ�ៅតាាមបំំណងចិិត្តតរបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមាាននរណាាម្នាា�ក់់ ពិិតជាាសុុខចិិត្តតចុះះ�ចូូលនឹឹង ផែ�នកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�ដាាក់់ពួួកគេ� អាាក្រ�ក់់ពេ�កទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវកាារឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�
ដូូចជាាយ៉ូូ�បជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើសេ�ចក្តីី�ជំនឿ�
ំ ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើស
ពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ថូូម៉ាា�ស់់ នោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងទទួួលបាានកាារ
កោ�ោតសរសើ�ើរអំំពីីខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� អ្ននកនឹឹងរកឃើ�ើញ នូូវ
សិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងប្រា�ាកដជាាឃើ�ើញនូូវសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ និិងជឿ�ឿលើ�ើអាារក្សស បាាន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយចិិត្តតរបស់់គេ�រឹឹងដូូចដែ�ក ដូូចជាាហ្វូូ�ងមនុុស្សសនៃ�ទីីក្រុ�ុងសូូដុុម ដែ�លត្រូ�ូវគ្រា�ាប់់ខ្សាាច់់
បក់់ចូលភ្នែ
ូ �ែក និិងមាានគ្រឿ��ឿងតង្វាា�យពីីពួក
ួ អាារក្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងមាាត់់របស់់ពួកគេ
ួ � ដែ�លចិិត្តតគំនិ
ំ ត
ិ
មោ�ោហ៍៍បាំំ�ងរបស់់ពួកគេ
ួ � ត្រូ�ូវបាានមេ�កំំណាាចដែ�លបាានដណ្ដើ�ើ�មពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ គ្រ�ប់់គ្រ�ង
មកជាាយូូរយកហើ�ើយ។ គំំនិិតរបស់់ពួួកគេ� ស្ទើ�ើ�រតែ�ធ្លាា�ក់់ជាាឈ្លើ�ើ�យទាំំ�ងស្រុ�ុងទៅ�ៅក្នុុ�ងដៃ�
របស់់ពួួកអាារក្សសនៃ�សម័័យមុុន។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ បាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

រសាាត់់ទៅ�ៅបាាត់់តាាមខ្យយល់់ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនអាាចកត់់សម្គាា�ល់សូ
់ ម្បី
ូ ី�តែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ។
� អ្វីី�
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកគេ�អាាចធ្វើ�បាាន
ើ�
គឺឺខិតខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងទាំំ�ងឥតកម្លាំំ��ងដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�បង្គ្រ�រប់កិ
់ ច្ចច
ិ ឬដើ�ើម្បីី�វិិភាាគវាាដោ�ោយរដិិបរដុុប ដ្បិិ�តពួួកគេ�ត្រូ�ូវជោ�ោគជាំំ�
ដោ�ោយថ្នាំំ��ពុុលរបស់់សាាតាំំ�ងជាាយូូរមកហើ�ើយ។
ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសត្រូ�ូវខ្ញុំំ��បង្កើ�ើត
� មក ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ង
បាានត្រេ�េកអរសប្បាាយនឹឹងរបស់់ជាាច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�កសន្ធាា�ប់់ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តមក។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មនុុស្សសក៏៏បាានបដិិសេ�ធខ្ញុំំ��វិិញដែ�រ។ ខ្ញុំំ��បាាត់់ចេ�ញពីីក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយពួួកគេ�
គិិតថាាខ្ញុំំ�ជា
� ាអម្រែ�ែកនៅ�ៅក្នុុ�ងកាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ពួកគេ
ួ � សូូម្បីី�តែ�ក្នុុ�ងចំំណុចមួ
ុ យ
ួ ដែ�លពួួកគេ�
បាានឃើ�ើញខ្ញុំំ��ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដក្ដីី� ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�បដិិសេ�ធខ្ញុំំ��ដដែ�ល ហើ�ើយប្រឹ�ឹងប្រើ�ើ�
ខួួរក្បាាលរបស់់ពួួកគេ� គិិតរកវិិធីីអ្វី�ដែី �លអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ើខ្ញុំំ�បាាន
�
។ មនុុស្សសមិិនព្រ�មឲ្យយ
ខ្ញុំំយ
� កចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
នឹ
់ ង
ឹ គេ�ទេ� ឬមិិនចង់ឲ្យ
់ យខ្ញុំំ�ទាា
� មទាារពីីពួកគេ
ួ �តឹឹងតែ�ងពេ�កនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយ
ពួួកគេ� ក៏៏មិនព្រ
ិ �មឲ្យយខ្ញុំំ��វិនិ
ិ ច្ឆ័
ិ យ
�័ ឬកាាត់់ទោ�ោសសេ�ចក្តីី�ទុច្ចចរិ
ុ ត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ �ដែ�រ។ ពួួកគេ�បែ�រជាា
មិិនចាាប់់អាារម្មមណ៍៍លើ�ើរឿ�ឿងនេះ�ះ និិងគិិតថាាវាាគួួរឲ្យយធុុញទ្រា�ាន់់ទៅ�ៅវិិញ។ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ� គឺឺត្រូ�វូ យក និិងយកឈ្នះះ� លើ�ើពួួកមនុុស្សសជាាតិិដែ�លបរិិភោ�ោគ ផឹឹក និិងអរសប្បាាយ
ជាាមួួយខ្ញុំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពុំំ�ស្គាា�ល់ខ្ញុំំ
់ ។
� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ដោះ�ះ�គ្រឿ��ឿងសាាស្ត្រា�ា�វុុធចេ�ញពីីមនុុស្សស ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក
ខ្ញុំំ��នឹឹងនាំំ�យកពួួកទេ�វតាារបស់់ខ្ញុំំ� និិងសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� រួួចខ្ញុំំ�នឹ
� ឹងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកាាន់់ទីីសំំណាាក់់
របស់់ខ្ញុំំ�វិ� ញ
ិ ។ ដ្បិិ�តសកម្មមភាាពរបស់់មនុុស្សស បាានធ្វើ�ើឲ្យ
� យខ្ញុំំ��ខកចិត្តត
ិ ជាាយូូរមកហើ�ើយ ហើ�ើយ
ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�បែ�កខ្ញែ�ែក
�
ជាាចំំណែ�កតូច
ូ ៗ។ ខ្ញុំំ��មាានបំណ
ំ ងចង់់យកមកវិិញនូូវសិិរីល្អ
ី អ
របស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លមេ�កំំណាាចបាានយកទៅ�ៅជាាយូូរមកហើ�ើយ នៅ�ៅមុុនពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ដើ�ើរចេ�ញ
ដោ�ោយដួួងចិិត្ដដសប្បាាយរីីករាាយ ដោ�ោយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសបន្តតរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់
ពួួកគេ� បន្តត «រស់់នៅ�ៅ និិងធ្វើ�កា
�ើ ារក្នុុ�ងសុុខសន្តិិ�ភាាព និិងសេ�ចក្តីី�សប្បាាយរីីករាាយ» ហើ�ើយ
ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិនធ្វើ�ើអន្តត
� រាាគមន៍៍ លើ�ើជីីវិត
ិ របស់់ពួកគេ
ួ �នោះ�ះ�ទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មាានបំណ
ំ ង
ចង់់យកសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំម
� កវិិញឲ្យយបាានពេ�ញលេ�ញពីីដៃ�របស់់មេ�កំណា
ំ ាច យកមកវិិញនូូវ
សិិរីល្អ
ី ទាំំ�
អ ងស្រុ�ុង ដែ�លបាានផ្ដដល់់ទៅ�ៅឲ្យយមនុុស្សស នៅ�ៅពេ�លបង្កើ�ើ�តពិភពលោ
ិ
�ោកនេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ
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មិិនផ្ដដល់់វាាជាាថ្មីី�ដល់់ពូូជមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីឡើ�ើយ។ ដ្បិិ�តមនុុស្សសមិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនបាាន
ថែ�រក្សាាសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
�
�ះ �ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�បាានផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� វាាទៅ�ៅជាារូូបអង្គគរបស់់សាាតាំំ�ង
ទៀ�ៀតផង។ មនុុស្សសពុំំ�អរសប្បាាយ នឹឹងកាារមកដល់់របស់់ខ្ញុំំ�ទេ�
� ហើ�ើយពួួកគេ�ពុំំ�ឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើ
ថ្ងៃ�នៃៃ �សិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ�ឡើ� �ើយ។ ពួួកគេ�មិិនអរសប្បាាយនឹឹងទទួួលនូវូ កាារកាាត់់ទោ�ោសរបស់់ខ្ញុំំ�
ឡើ�យ
ើ ពួួកគេ�ក៏៏មិនសុ
ិ
ខចិ
ុ ត្តតត្រ�ឡប់
ិ
ម
់ ករកសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ�នៅ� �ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�ដែ� �រ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏
មិិនសុខចិ
ុ ត្តត
ិ បន្សាាបនូូវថ្នាំំ��ពុុលរបស់់មេ�កំណា
ំ ាចទេ�។ មនុុស្សសបន្តតបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តខ្ញុំំ�� នៅ�ៅក្នុុ�ង
វិិធីីចាាស់់ៗដដែ�ល មនុុស្សសនៅ�ៅបន្តតពាាក់់មុុខញញឹឹមពព្រា�ាយ និិងសប្បាាយរីីករាាយ ក្នុុ�ង
របៀ�ៀបចាាស់់ៗដដែ�ល។ ពួួកគេ�ពុំំ�បាានដឹឹងអំំពីីជម្រៅ��ៅនៃ�ភាាពងងឹឹត ដែ�លនឹឹងចុះះ�មកលើ�ើ
មនុុស្សសជាាតិិក្រោ��ោយពេ�លសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ�ចាាកចេ�
�
ញនោះ�ះ�ទេ�។ ជាាពិិសេ�ស ពួួកគេ�ពុំំ�បាានដឹឹង
ថាា នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��ចុះះ�មកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល នោះ�ះ�វាានឹឹងកាាន់់តែ�លំំបាាក
សម្រា�ាប់់ពួកគេ
ួ � ជាាងមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យ ណូូអេ� ទៅ�ៅទៀ�ៀត ដ្បិិ�តពួួកគេ�ពុំំ�បាានដឹឹងថាា តើ�ើ
ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទៅ�ៅជាាងងឹឹតដោ�ោយបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លសិិរីល្អ
ី អរបស់់ខ្ញុំំ�
បាានចេ�ញផុុតពីទី
ី នោះ�
ី ះ� ដ្បិិ�តមនុុស្សសភ្លេ�េចថាាកាារដើ�ើរក្នុុ�ងយប់់ងងឹឹតសូន្យ
ូ យសុុង នោះ�ះ�ពិិបាាក
យ៉ាា�ងណាានៅ�ៅពេ�លថ្ងៃ�ៃទើ�ើបនឹឹងរះ�ឡើ�ង
ើ ។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះអាាទិិត្យយបាាត់់ទៅ�ៅវិិញជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លភាាពងងឹឹតចុះះ�មកលើ�ើមនុុស្សស គេ�នឹឹងទួួញសោ�ោក និិងសង្កៀ�ៀ�តធ្មេ�េញជាាថ្មីី�
នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពងងឹឹត។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានភ្លេ�េចថាា ពួួកសាាសន៍៍អ៊ីីស្រា�ាអែ�លត្រូ�
�
វូ រងទុុក្ខខ ក្នុុ�ង
សម័័យនោះ�ះ�ដោ�ោយបែ�បណាាហើ�ើយមែ�នទេ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ�បាានចាាកចេ�
�
ញ
ពីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទៅ�ៅ? បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ គឺឺជាាពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវឃើ�ើញសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�
ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�រួម
ួ រស់់ក្នុុង
� ថ្ងៃ�នៃៃ �សិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំដែ� �រ។ មនុុស្សសនឹឹងទួួញ
សោ�ោកនៅ�ៅកណ្ដាា�លយប់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ�ចាាកចេ�
�
ញពីីដីដ៏
ី ស្មោ�ោ�កគ្រោ
៏
��ោកនេះ�ះ។
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះគឺជា
ឺ ាថ្ងៃ�នៃៃ �សិិរីល្អ
ី អ ជាាពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បំពេំ �ញកិិច្ចចរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយវាាគឺឺជាាថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��
ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យមនុុស្សសជាាតិិគេ�ចផុុតពីីកាាររងទុុក្ខខវេេទនាា ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនចែ�ករំំលែ�កពេ�លវេេលាាទុុក្ខខ
ទាារុុណ និិងទុុក្ខសោ�ោក
ខ
ជាាមួួយពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់តែ�ចង់
់
យ
់ កឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិ
និិងយកឈ្នះះ�លើ�ើមេ�កំំណាាចរបស់់មនុុស្សសជាាតិិឲ្យយបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
675

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តើ�ើអ្ននកដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំពី
ំ សេ�
ី ចក្តីីជំ
� នឿ�
ំ ឿ?
នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសមាានតែ�ពាាក្យយមិិនច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសមិិនបាាន
ដឹឹងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លផ្សំំ�គ្នាា�ឡើ�ើងឲ្យយមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ និិងកាាន់់តែ�មិិនដឹឹងពីីហេ�តុុផលដែ�ល
នាំំ�ឲ្យយគេ�មាានសេ�ចក្តីី�ជំនឿ�
ំ ឿនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ មនុុស្សសមាានកាារយល់់ដឹង
ឹ តិិចតួច
ួ ណាាស់់ ហើ�ើយ
មនុុស្សសខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់ក៏៏កំំពុុងតែ�ខ្វះះ�ខាាតច្រើ�ើ�នពេ�កហើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាសេ�ចក្តីី�ជំនឿ�
ំ ឿរបស់់គេ�
ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ជាាសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿខ្វះះ�កាារពិិចាារណាា និិងល្ងិិ�តល្ងងង់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាគេ�មិិនដឹឹងថាាអ្វីី�ជាា
សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ ឬមិិនដឹឹងពីីហេ�តុុផលដែ�លនាំំ�ឲ្យយគេ�មាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គេ�
បន្តតជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ��ទាំំ�ងគិិតមមៃ�។ អ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��ទាាមទាារពីីមនុុស្សសគឺឺមិនគ្រា�ាន់
ិ
តែ�
់ ឲ្យយគេ�អំំពាាវនាាវរក
ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងមមៃ�បែ�បនេះ�ះ ឬជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ��ដោ�ោយគ្មាា�នទិិសដៅ�ៅបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��
ធ្វើ�ើ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� មិិនមែ�នឲ្យយមនុុស្សសដក់់អាារម្មមណ៍៍
នឹឹងខ្ញុំំ�� និិងមើ�ើលមកខ្ញុំំ�� ដោ�ោយទស្សសនៈៈមួួយថ្មីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់សម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ កាារ
អស្ចាា�រ្យយ និិងសម្ដែ�ែងឫទ្ធិិ�បាារមីីជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនៅ�ៅសម័័យនោះ�ះ�ក៏៏បាាន
បង្ហាា�ញនូូវកាារកោ�ោតសរសើ�ើរ និិងកាារគោ�ោរពស្ញញប់់ស្ញែ�ែងយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ចំំពោះ�ះ�សមត្ថថភាាពដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយរបស់់ខ្ញុំំ� ក្នុុ�ងកាារប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងកាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស។ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ�
ពួួកយូូដាាបាានគិិតថាា ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ប្រោ��ោសឲ្យយជាារបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ប៉ិិ�នប្រ�សប់់អស្ចាា�រ្យយ
ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ទង្វើ�ើ�ជាាច្រើ�ើ�នរបស់់ខ្ញុំំ� ពួួកគេ�គ្រ�ប់់គ្នាា�បាានគោ�ោរពចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� និិងមាាន
អាារម្មមណ៍៍កោ�ោតសរសើ�ើរយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�គ្រ�ប់់ទាំំ�ងព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ខ្ញុំំ�។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សស
គ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លបាានឃើ�ើញខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយ បាានដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងប្រ�កិិត រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់
មាានមនុុស្សសរាាប់់ពាាន់់នាាក់់ ដែ�លបាានហ៊ុុ�មព័័ទ្ធធជុំំ�វិិញខ្ញុំំ�� ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលខ្ញុំំ��ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយ
ជាា។ ខ្ញុំំ��បាានសម្ដែ�ែងទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសចាាត់់ទុុកខ្ញុំំ��ត្រឹ�ឹមជាា
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយដ៏៏ពូូកែ�ម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏បាានចែ�កចាាយសេ�ចក្តីី�បង្រៀ��ៀនជាាច្រើ�ើ�នទៅ�ៅកាាន់់
មនុុស្សស នៅ�ៅសម័័យនោះ�ះ�ផងដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ចាាត់់ទុុកខ្ញុំំ��ត្រឹ�ឹមជាាបរមគ្រូ�ូម្នាា�ក់់ចំំពោះ�ះ�ពួួក
សិិស្សសរបស់់គាាត់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សូូម្បីី�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ក្រោ��ោយពេ�លមនុុស្សសបាាន
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តើ�ើអ្ននកដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ?

ឃើ�ើញកំំណត់់ត្រា�ាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏ពួួកគេ�បន្តតកាាត់់ស្រា�ាយថាា ខ្ញុំំ��ជាា
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយដ៏៏ពូូកែ� ដែ�លបាានប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនដល់់មនុុស្សសល្ងិិ�តល្ងងង់់
ហើ�ើយពួួកគេ�បាានបរិិយាាយពីីខ្ញុំំ�ថាា ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទដែ�លពេ�ញដោ�ោយ
សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា។ អស់់អ្ននកដែ�លកាាត់់ស្រា�ាយបទគម្ពីី�រ អាាចមាានជំំនាាញពូូកែ�លើ�ើស
ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារប្រោ��ោសឲ្យយជាា ឬមួួយពេ�លនេះ�ះ គេ�អាាចក្លាា�យជាាសិិស្សសដែ�លពូូកែ�លើ�ើស
គ្រូ�ូរបស់់គេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសពូូកែ�ដែ�លមាានកិិត្តិិ�នាាមល្បីី�រន្ទឺឺ� មាានកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ល្បីី�ល្បាាញនៅ�ៅ
ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោកទាំំ�ងនេះ�ះ ចាាត់់ទុុកខ្ញុំំ��ត្រឹ�ឹមតែ�ជាាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយដ៏៏តូូចទាាបម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទង្វើ�ើ�
របស់់ខ្ញុំំ��មាានចំំនួួនច្រើ�ើ�នជាាងគ្រា�ាប់់ខ្សាាច់់នៅ�ៅតាាមឆ្នេ�េរសមុុទ្រ� ហើ�ើយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ
របស់់ខ្ញុំំ��ទៀ�ៀតសោ�ោត ក៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់លើ�ើសបុុត្រា�ាទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះបាាទសាាឡូូម៉ូូ�នផងដែ�រ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសគិិតត្រឹ�ឹមថាា ខ្ញុំំ��ជាាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនសូូវល្បីី� និិងជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនម្នាា�ក់់
ដែ�លគ្មាា�នមនុុស្សសណាាស្គាា�ល់់សោះ�ះ�។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយខ្ញុំំ��ប្រោ��ោសគេ�ឲ្យយ
ជាាតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�បណ្ដេ�េញវិិញ្ញាា�ណ
ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ចេ�ញពីីរូូបកាាយរបស់់គេ� ហើ�ើយមាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ��ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយតែ�
បាានសេ�ចក្តីី�សុខ
ុ សាាន្តត និិងសេ�ចក្តីីអំ
� ណ
ំ រពីីខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�
ទាាមទាារចង់់បាានទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នពីីខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ��
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយជីីវិិតនេះ�ះអាាចរស់់នៅ�ៅយ៉ាា�ងសុុខសាាន្តត និិងមាានសុុវត្ថិិ�ភាាពល្អអនៅ�ៅលោ�ោកខាាងមុុខ
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានរួួចខ្លួួ�នពីីទុុក្ខខវេេទនាានៃ�ស្ថាា�ននរក
និិងដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានព្រះ�ះពរនៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ភាាពស្រា�ាក
ស្រា�ាន្តតមួួយរយៈៈខ្លីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�មិិនព្យាាយាាមដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានអ្វីី�ៗដែ�លមាាននៅ�ៅលោ�ោកខាាងមុុខ
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��សម្ដែ�ែងព្រះ�ះពិិរោ�ោធមកលើ�ើមនុុស្សស ហើ�ើយដកហូូតរាាល់់ទាំំ�ង
សេ�ចក្តីី�អំំណរ និិងសេ�ចក្តីី�សុុខសាាន្តតដែ�លគេ�ធ្លាា�ប់់មាាន នោះ�ះ�មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានចិិត្តត
សង្ស័័�យ។ ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�គល់ទុ
់ ក្ខ
ុ វេេទនាា
ខ
នៃ�ស្ថាា�ននរកឲ្យយទៅ�ៅមនុុស្សស ហើ�ើយយកព្រះ�ះពរ
នៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌មកវិិញ នោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�អាាម៉ាា�ស់់របស់់មនុុស្សសប្រែ�ែក្លាា�យជាាកំំហឹឹង។ ពេ�ល
មនុុស្សសទូូលសុំំ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ប្រោ��ោសគេ�ឲ្យយជាា ខ្ញុំំ��មិិនស្ដាា�ប់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយមាានអាារម្មមណ៍៍ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គេ�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងទៀ�ៀតផង។ មនុុស្សសបាានចាាកចេ�ញពីីខ្ញុំំ� ហើ�ើយបែ�រទៅ�ៅរកវិិធីីព្យាាបាាល
តាាមផ្លូូ�វងងឹឹត និិងអំំពើ�ើអាាបធ្មមប់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ដកហូូតអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមនុុស្សស
បាានទាាមទាារពីីខ្ញុំំ� ស្រា�ាប់់តែ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�បាាត់់ស្រ�មោ�ោលឈឹឹង ទាំំ�ងគ្មាា�នបន្សសល់់ដាាន
អ្វីី�ឡើ�ើយ។ បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��អាាចនិិយាាយបាានថាាមនុុស្សសមាានជំំនឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�� ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��
ប្រ�ទាានព្រះ�ះគុុណច្រើ�ើ�នពេ�ក ហើ�ើយពួួកគេ�ទទួួលបាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ច្រើ�ើ�នពេ�ក។ ពួួកយូូដាា
បាានជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�បាានព្រះ�ះគុុណរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយបាានដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��ទៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងដែ�ល
ខ្ញុំំ��បាានទៅ�ៅផង។ មនុុស្សសល្ងិិ�តល្ងងង់់ដែ�លមាានចំំណេះ�ះដឹឹង និិងបទពិិសោ�ោធដ៏៏មាានកម្រិ�ិត
ទាំំ�ងនេះ�ះ បាានស្វែ�ែងរកខ្ញុំំ�� ដើ�ើម្បីី�ចង់់ឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�បាានចាាត់់ទុុកខ្ញុំំ�ជាាមេ�គ្រួ�ួសាាររបស់់ពួួកយូូដាាដែ�លអាាចសម្ដែ�ែងកាារ
ឫទ្ធិិ�បាារមីីដ៏៏ពូូកែ�បំំផុុត។ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានបណ្ដេ�េញអាារក្សសចេ�ញពីីមនុុស្សស
វាាក៏៏បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានកាារពិិភាាក្សាាជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�៖ ពួួកគេ�បាាននិិយាាយ
ថាា ខ្ញុំំ��ជាាអេ�លីីយ៉ាា� ថាាខ្ញុំំ��ជាាម៉ូូ�សេ� ថាាខ្ញុំំ��ជាាហោ�ោរាាដ៏៏ចំំណាាស់់បំំផុុតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកហោ�ោរាា
ទាំំ�ងអស់់នាាសម័យ
័ បុុរាាណ ឬថាាខ្ញុំំ�ជា
� ាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយដ៏៏ពូកែ�
ូ ជាាងគេ�បំំផុត
ុ ។ ក្រៅ��ៅពីីខ្ញុំំផ្ទា
� ា�ល់់ដែ�ល
មាានបន្ទូូ�លថាា ខ្ញុំំ��ជាាជីីវិិត ជាាផ្លូូ�វ និិងជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចស្គាា�ល់់អង្គគខ្ញុំំ�
ឬអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ��បាានឡើ�ើយ។ ក្រៅ��ៅពីីខ្ញុំំ�ផ្ទាា�ល់់ដែ�លមាានបន្ទូូ�លថាា ស្ថាា�នសួួគ៌៌ជាា
កន្លែ�ែងមួួយដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��គង់់នៅ�ៅ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បាានដឹឹងឡើ�ើយថាា ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះបុុត្រា�ា
នៃ�ព្រះ�ះ ហើ�ើយក៏៏ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ផងដែ�រ។ ក្រៅ��ៅពីីខ្ញុំំ�ផ្ទាា�ល់់ដែ�លមាានបន្ទូូ�លថាា ខ្ញុំំ��នឹឹង
នាំំ�សេ�ចក្តីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ� ទៅ�ៅឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយបង់់ថ្លៃ�ៃលោះ�ះ�យកមនុុស្សស
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បាានដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះដែ�លប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក ហើ�ើយមនុុស្សស
ស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ត្រឹ�ឹមតែ�ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានចិិត្តតមេ�ត្តាា� និិងចិិត្តតក្ដួួ�លអាាណិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ហើ�ើយក្រៅ��ៅពីីខ្ញុំំ�ផ្ទាា�ល់់ ដែ�លអាាចពន្យយល់់គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�អំំពីីខ្លួួ�នខ្ញុំំ� នោះ�ះ�គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់បាានស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ជឿ�ឿថាា ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ារបស់់ព្រះ�ះដ៏៏មាាន
ព្រះ�ះជន្មមរស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សស ដែ�លមាានចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
និិងជាារបៀ�ៀបដែ�លគេ�ព្យាាយាាមបញ្ឆោ�ោ�តខ្ញុំំ�។
� តើ�ើពួួកគេ�អាាចធ្វើ�ើបន្ទាា�ល់
�
អំ
់ ពី
ំ ខ្ញុំំ
ី យ៉ា
� ា�ងដូូចម្ដេ�េច
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តើ�ើអ្ននកដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ?

ខណៈៈពេ�លដែ�លគេ�មាានទស្សសនៈៈបែ�បនេះ�ះ ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��?
មនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ� ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនអាាច
ផ្ដដល់់សក្ខីី�ភាាពសម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ� មុុនពេ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ដែ�រ។ មនុុស្សសបាានត្រឹ�ឹម
មើ�ើលឃើ�ើញថាា ខ្ញុំំ��មាានភាាពប្រ�សើ�ើរលើ�ើសពួួកមនុុស្សសលោ�ោក និិងមនុុស្សសបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងអស់់
ហើ�ើយមើ�ើលឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� មនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� តាំំ�ងពីី
ពួួកយូដាា
ូ រហូូតដល់ម
់ នុុស្សសនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លបាានឃើ�ញ
ើ នូូវទង្វើ�ើ�
ដ៏៏ពេ�ញដោ�ោយសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� បាានពេ�ញដោ�ោយភាាពចង់់ដឹឹងចង់់ស្គាា�ល់់អំំពីីខ្ញុំំ� ហើ�ើយគ្មាា�ន
មាាត់់មនុុស្សសលោ�ោកណាាម្នាា�ក់់ ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មាានតែ�ព្រះ�ះបិិតាា
ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ� និិងបាានរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់។ បើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�ទេ� ទោះ�ះ�បីីខ្ញុំំ��ខំំប្រឹ�ឹងបែ�បណាា ក៏៏មនុុស្សស
នឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�សកលលោ�ោកនេះ�ះដែ�រ ព្រោះ��ះ�ថាាមនុុស្សសដឹឹង
តែ�ចង់់បាានពីីខ្ញុំំ� ហើ�ើយគេ�គ្មាា�នសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�� ចេ�ញពីីលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��ជាាមនុុស្សសស្លូូ�តត្រ�ង់់ និិងគ្មាា�នបាាបសោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��អាាចពន្យយល់់ពីីសេ�ចក្តីី�លាាក់់កំំបាំំ�ងជាាច្រើ�ើ�ន
ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ�� មាានឋាានៈៈខ្ពពស់់ជាាងបណ្ដាា�ជន ឬដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសបាានទទួួល
ប្រ�យោ�ោជន៍៍យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នពីខ្ញុំំ
ី � ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានមនុុស្សសតិិចតួច
ួ ណាាស់់ដែ�លជឿ�ឿថាា ខ្ញុំំ�ជា
� ាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
នៃ�សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ នេះ�ះជាាហេ�តុុផលដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយថាា មនុុស្សសមិិនដឹឹងអំំពីី
ហេ�តុុផលដែ�លគេ�មាានជំំនឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ គេ�មិិន ដឹឹងអំំពីគោ�ោលបំ
ី
ណ
ំ ងឬសាារៈ�សំំខាាន់់
នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ គេ�កំំពុុងតែ�ខ្វះះ�តថភាាពជាាមនុុស្សស ដែ�ល
ជាាហេ�តុុនាំំ�ឲ្យយគេ�មិិនសក្តិិ�សមនឹឹងធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ ពីីខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
ដ៏៏ពិិតតិិចពេ�ក ហើ�ើយក៏៏បាានទទួួលតិិចពេ�កផងដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានសក្ខីី�ភាាព
តិិចពេ�កហើ�ើយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានកាារយល់់ដឹឹងតិិចពេ�កនិិងនៅ�ៅ
ខ្វះះ�ខាាតច្រើ�ើ�នណាាស់់ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកសឹឹងតែ�មិិនសមមកធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ�ផង។ ពិិត
ណាាស់់ កាារតាំំ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរជាាទីីពិិចាារណាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រា�ាកដ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ច្បាាស់់ដែ�រឬទេ�ថាា

អ្ននកនឹឹងអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដោ�ោយ

ជោ�ោគជ័័យ? អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានពិិសោ�ោធនិិងបាានឃើ�ើញ គឺឺប្រ�សើ�ើរជាាងពួួកបរិិសុុទ្ធធ
និិងពួួកហោ�ោរាាពីីគ្រ�ប់់សម័័យកាាលទៅ�ៅទៀ�ៀត ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ឲ្យយបាាន
ប្រ�សើ�ើរជាាងពួួកបរិិសុុទ្ធធ និិងពួួកហោ�ោរាាពីីសម័័យបុុរាាណទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រឬទេ�? អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��
ប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឥឡូូវនេះ�ះ គឺឺប្រ�សើ�ើរលើ�ើសម៉ូូ�សេ� ហើ�ើយច្រើ�ើ�នជាាងដាាវីីឌផង ដូូច្នេះ�ះ�
ខ្ញុំំ��ក៏៏សុំំ�ឲ្យយទីីបន្ទាា�ល់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ល្អអលើ�ើសម៉ូូ�សេ� ហើ�ើយសុំំ�ឲ្យយពាាក្យយរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
អស្ចាា�រ្យយជាាងដាាវីីឌផងដែ�រ។ ខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�លើ�ើសគេ�មួួយរយដង ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��
តម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�តបស្ននងមកខ្ញុំំ��វិិញដូូចគ្នាា�ផងដែ�រ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះមួួយ
អង្គគដែ�លប្រ�ទាានជីីវិិតដល់់មនុុស្សសលោ�ោក គឺឺជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ហើ�ើយដែ�លទទួួលបាាននូូវ
ជីីវិិតពីីខ្ញុំំ� និិងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�។ នេះ�ះជាាភាារកិិច្ចចដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហើ�ើយវាាជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាាននូូវសិិរីីល្អអទាំំ�ងអស់់
របស់់ខ្ញុំំ��ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវជីីវិិត ដែ�លពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជាា
រាាស្ដ្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនធ្លាា�ប់់បាានទទួួលពីីមុុនឡើ�ើយ។ តាាមត្រូ�ូវ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�
ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ� ហើ�ើយថ្វាា�យភាាពយុុវវ័័យរបស់់អ្ននក និិងលះះបង់់ជីីវិិតរបស់់អ្ននកសម្រា�ាប់់
ខ្ញុំំ��។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានសិិរីីល្អអខ្ញុំំ��ដល់់គេ� អ្ននកនោះ�ះ�នឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ� និិង
ថ្វាា�យជីីវិិតរបស់់គេ�សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�។ នេះ�ះជាាសេ�ចក្ដីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានកំំណត់់ទុុកយូូរណាាស់់មក
ហើ�ើយ។ សំំណាាងល្អអហើ�ើយដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានសិរីិ ល្អ
ី រអ បស់់ខ្ញុំំ��ដល់អ្ននក
់ រាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយភាារកិិច្ចច
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�។ បើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�� ដោ�ោយ
គ្រា�ាន់់តែ�ចង់់បាានព្រះ�ះពរ នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នឹឹងទទួួលបាាននូូវសាារៈ�សំំខាាន់់តិិចតួួច
បំំផុត
ុ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ មិិនបំពេំ �ញភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ ពួួកអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
បាានឃើ�ើញតែ�សេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា� សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងភាាពធំំឧត្ដដមរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយ
ពួួកយូូដាាបាានឃើ�ើញព្រះ�ះទ័័យអត់់ធ្មមត់់

និិងកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់ខ្ញុំំ�ផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកដែ�រ។

ពួួកគេ�បាានឃើ�ើញកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ�តិិចតួួចបំំផុុត គឺឺថាាពួួកគេ�យល់់បាានតែ�
មួួយភាាគមួួយម៉ឺឺ�ននៃ�អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឮ និិងបាានឃើ�ើញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�ល
680

តើ�ើអ្ននកដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ?

អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញ គឺឺប្រ�សើ�ើរជាាងពួួកសម្ដេ�េចសង្ឃឃដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�
ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ សេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺប្រ�សើ�ើរលើ�ើសសេ�ចក្តីី�
ពិិតដែ�លគេ�យល់់ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺប្រ�សើ�ើរ
លើ�ើសអ្វីី�ដែ�លគេ�បាានឃើ�ើញ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ក៏៏ដូូចជាាយុុគសម័័យ
នៃ�ព្រះ�ះគុុណទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានពិិសោ�ោធ ក៏៏លើ�ើសទាំំ�ង
ម៉ូូ�សេ� និិងអេ�លីីយ៉ាា�ផងដែ�រ។ ដ្បិិ�តអ្វីី�ដែ�លពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លបាានយល់់ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាា
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�បាានឃើ�ើញ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាប្រឹ�ឹស្ដាា�ង្គគ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�លពួួកយូូដាាបាានយល់់ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�បាានទទួួល គ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះគុុណដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បាានប្រ�ទាានមក ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�បាានឃើ�ើញ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាារូូបអង្គគរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់សាាសន៍៍យូូដាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មើ�ើលឃើ�ើញសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាា
សិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ�
នៅ�ៅសម័័យនេះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកក៏៏បាានឮអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ ហើ�ើយ
បាានកោ�ោតសរសើ�ើរព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ខ្ញុំំ� ស្គាា�ល់់ពីីឫទ្ធិិ�បាារមីីរបស់់ខ្ញុំំ� និិងបាានរៀ�ៀន
អំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ខ្ញុំំ�ផង។ ខ្ញុំំ��ក៏៏បាានប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� អំំពីីផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់
របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញ មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពេ�ញដោ�ោយ
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងក្តីី�មេ�ត្តាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ជាាព្រះ�ះដ៏៏ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�សុចរិ
ុ ត
ិ ផង
ដែ�រ។ អ្ននកបាានឃើ�ើញកិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ខ្ញុំំ� និិងបាានដឹឹងហើ�ើយថាា ខ្ញុំំ��ពេ�ញពោ�ោរដោ�ោយ
ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននកដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់នាំំ�សេ�ចក្តីី�
ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�មកលើ�ើពូូជពង្សសអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយដឹឹងថាា នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធនេះ�ះ
បាានមកដល់់អ្ននក រាាល់់គ្នាា�ហើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�លាាក់់កំំបាំំ�ងរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅ
ឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ ច្រើ�ើ�ន ជាាងអេ�សាាយ និិងយ៉ូូ�ហាានទៅ�ៅទៀ�ៀតផង ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ស្គាា�ល់់
ពីីភាាពគួួរឲ្យយ ស្រ�ឡាាញ់់ និិងភាាពគួួរឲ្យយគោ�ោរពរបស់់ខ្ញុំំ� ច្រើ�ើ�នជាាងពួួកបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងអស់់
កាាលពីីអតីីតកាាលផងដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួល មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាផ្លូូ�វ និិងជាាជីីវិិតរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាានិិមិិត្តត និិងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងដែ�លអស្ចាា�រ្យយ
ជាាងអ្វីី�ដែ�លយ៉ូូ�ហាានបាានទទួួលទៅ�ៅទៀ�ៀត។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់នូូវសេ�ចក្តីី�លាាក់់កំំបាំំ�ង
ច្រើ�ើ�នលើ�ើសនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយក៏៏បាានសម្លឹឹ�ងឃើ�ើញព្រះ�ះភក្ត្រ�រពិិតរបស់់ខ្ញុំំ� ផងដែ�រ។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួលកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ�កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយក៏៏ស្គាា�ល់់អំំពីីនិិស្ស័័�យ
សុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ�កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នផងដែ�រ។ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� បាានកើ�ើតមកនៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកក៏៏មាានកាារយល់់ដឹង
ឹ បែ�បចាាស់់គំរិំ លពី
ិ
អតី
ី ត
ី កាាល ហើ�ើយ
អ្ននកក៏៏បាានពិសោ�ោធរឿ�
ិ
ឿងរ៉ាា�វសព្វវថ្ងៃ�ៃ ដែ�លកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធតែ�ត្រូ�
ធ
វូ បាានធ្វើ�ឡើើ� �ង
ើ ដោ�ោយ
ខ្ញុំំ��ផ្ទាា�ល់់។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��តម្រូ�ូវពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនជ្រុ�ុលពេ�កឡើ�ើយ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានដល់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ច្រើ�ើ�នណាាស់់ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏បាានឃើ�ើញរឿ�ឿងរ៉ាា�វជាាច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្ញុំំ��ផង
ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��សុំំ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ��ទៅ�ៅកាាន់់ពួួកបរិិសុុទ្ធធនាាសម័័យមុុន ហើ�ើយ
នេះ�ះជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យតែ�មួួយគត់់របស់់ខ្ញុំំ�។
ព្រះ�ះបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាអ្ននកទីីមួួយដែ�លបាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��ចង់់ទទួួល
បាានសិិរីីល្អអច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះ និិងចង់់ឲ្យយមាានបន្ទាា�ល់់ចេ�ញពីីមាាត់់របស់់មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះ
បាានបង្កើ�ើ�តមក ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងរបស់់ខ្ញុំំ��ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន គឺឺសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�យល់់អំំពីីហេ�តុុផល ដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ��ហើ�ើយ។ បើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�ចង់់ក្លាា�យជាាសិិស្សស ឬជាាអ្ននកជំំងឺឺរបស់់ខ្ញុំំ� ឬក្លាា�យជាាពួួកបរិិសុុទ្ធធម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកបរិិសុុទ្ធធរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ នោះ�ះ�កាារដែ�ល អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរតាាម
ខ្ញុំំ�� នឹឹងគ្មាា�នន័័យឡើ�ើយ។ កាារដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងឥរិិយាាបថបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាកាារខ្ជះះ�ខ្ជាា�យ
កម្លាំំ��ងចោ�ោលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាារមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� វាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារ
ចំំ ណាាយពេ�លឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ ដែ�លនាំំ�ឲ្យយខាាតបង់់ ដល់់ យុុ វ ភាាពរបស់់ អ្ននកទៀ�ៀតផង។
ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនទទួួលបាានអ្វីី�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះវាាមិិនមែ�ន
ជាាកាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង ជាាអសាារឥតកាារទេ�ឬ អីី? ខ្ញុំំ��បាានចាាកចេ�ញពីីក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍
យូូដាាជាាយូូរមកហើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏លែ�ងជាាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយរបស់់មនុុស្សស ឬក៏៏ជាាឱសថព្យាាបាាល
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តើ�ើអ្ននកដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ?

មនុុស្សសទៀ�ៀតដែ�រ។ ខ្ញុំំ��លែ�ងធ្វើ�ើ�ជាាសត្វវសម្រា�ាប់់ ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកជិះះ� ឬកាាប់់យកសាាច់់
តាាមតែ�ចិិត្តតគេ�ចង់់ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��បាានមកនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងវាាយផ្ចាា�លមនុុស្សសវិិញ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ�។ អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��
ធ្លាា�ប់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� និិងដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មិិនអាាចបន្តត
នៅ�ៅជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វរហូូតឡើ�ើយ គឺឺដូូចជាាខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��ោយមកក៏៏បាាន
ក្លាា�យជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដូូច្នឹឹ�ងដែ�រ។ ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់មនុុស្សសលោ�ោក ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
នៃ�សកលលោ�ោក ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មិិនអាាចជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ឬព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ជាារៀ�ៀងរហូូតឡើ�ើយ។
ខ្ញុំំ��បាានក្លាា�យជាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដែ�លមនុុស្សសចាាត់់ទុុកថាាជាាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចនិិយាាយ
បាានថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយម្នាា�ក់់ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសលោ�ោកឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវទស្សសនៈៈចាាស់់គំំរិិល នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�
ខ្ញុំំ�� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនទទួលបាានអ្វី
ួ
ី�ឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកសរសើ�ើរខ្ញុំំ��នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះថាា៖ «ព្រះ�ះ
ដ៏៏ជាាមនុុស្សសគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ណាាស់់។ ទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសខ្ញុំំ��ឲ្យយបាានជាា ហើ�ើយប្រ�ទាានដល់់ខ្ញុំំ��នូូវ
ព្រះ�ះពរ សេ�ចក្តីី�សុុខសាាន្តត និិងសេ�ចក្តីី�អំំណរ។ ព្រះ�ះអង្គគពិិតជាាល្អអចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក
ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�មាានជំំនឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិិនចាំំ�បាាច់់ខ្វវល់់ខ្វាា�យ
អំំពីីរឿ�ឿងប្រា�ាក់់កាាស និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ឡើ�ើយ...» ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចបញ្ឈឈប់់កិិច្ចចកាារដើ�ើម
របស់់ខ្ញុំំ� បាានឡើ�ើយ។ បើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ��នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងទទួួលបាានតែ�សិិរីីល្អអ
របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងសក្តិិ�សមធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ� ហើ�ើយអ្វីី�ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀត នឹឹងក្លាា�យជាារឿ�ឿង
បន្ទាា�ប់់ បន្សំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់អំំពីីកាារនេះ�ះឲ្យយបាានច្បាាស់់។
ឥឡូូវនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកដឹឹងអំំពីីហេ�តុុផលដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ� យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដហើ�ើយ
ឬនៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកដឹឹងអំំពីគោ�ោលបំ
ី
ណ
ំ ង និិងសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ពិតប្រា
ិ �ាកដហើ�ើយ
ឬនៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកដឹឹងអំំពីីភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននកពិិតប្រា�ាកដដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកស្គាា�ល់់ទីីបន្ទាា�ល់់
របស់់ខ្ញុំំ� ពិិតប្រា�ាកដដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់តែ�ជឿ
់ �ឿលើ�ើខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នសញ្ញាា�អំំពីសិ
ី រីិ ល្អ
ី អ
ឬបន្ទាា�ល់់របស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកទេ� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បាានផាាត់អ្ននកចោ
់
�ោលតាំំ�ងពីីយូរូ ណាាស់់មកហើ�ើយ។
សម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកដែ�លចេះ�ះអស់់ហើ�ើយ ពួួកគេ�រឹឹតតែ�ប្រៀ��ៀបដូូចជាាបន្លាា�ដ៏៏ច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះនេ�ត្រ�ខ្ញុំំ�� ពួួកគេ�គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ជាាឧបសគ្គគរាំំ�ងផ្លូូ�វរបស់់ខ្ញុំំ� និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ�
ពួួកគេ�ជាាស្រ�ងែ� ដែ�លត្រូ�ូវបាានដករំំលើ�ើងចោ�ោលចេ�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ព្រោះ��ះ�ថាា ពួួកគេ�
គ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍ និិងគ្មាា�នតម្លៃ�ៃទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មពួួកគេ�យូូរណាាស់់
មកហើ�ើយ។ ជាារឿ�ឿយៗ សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅលើ�ើអស់់អ្ននកណាាដែ�លលែ�ងមាាន
ទីីបន្ទាា�ល់់ ហើ�ើយដំំបងរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏នៅ�ៅមិិនឆ្ងាា�យពីីពួួកគេ�ដែ�រ។ ខ្ញុំំ��មាានបំំណងចង់់ប្រ�គល់់
ពួួកគេ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងដៃ�របស់់មេ�កំំណាាចជាាយូូរមកហើ�ើយ។ ពួួកគេ�លែ�ងមាានព្រះ�ះពររបស់់ខ្ញុំំ�
ហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�មកដល់់ កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់គេ�នឹឹងគួួរឲ្យយសោ�ោកសង្រេ�េង
ជាាងទោ�ោសរបស់់ពួួកស្ត្រី�ី�ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាដែ�លជាាភាារកិិច្ចច
ដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្ញុំំ��នឹឹងចងស្រូ�ូវសាាលីីទាំំ�ងអស់់ជាាកណ្ដាា�ប់់ រួួមជាាមួួយស្រ�ងែ�
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ផងដែ�រ។ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ស្រ�ងែ�ទាំំ�ងនោះ�ះ� នឹឹងត្រូ�ូវដក
រលើ�ើងចោ�ោលទាំំ�ងអស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ានៃ�កាារញែ�ករបស់់ខ្ញុំំ��បន្ទាា�ប់់មក គ្រា�ាប់់ស្រូ�ូវនឹឹងត្រូ�ូវ
ប្រ�មូូលទុុកនៅ�ៅក្នុុ�ងឃ្លាំំ��ង ហើ�ើយស្រ�ងែ�ទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�ន ដែ�លប្រ�មូូលបាាន នឹឹងត្រូ�ូវដុុតចោ�ោល
ឲ្យយក្លាា�យជាាផេះ�ះ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ចងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ជាាកណ្ដាា�ប់់
មាានន័័យថាា ត្រូ�ូវច្បាំំ�ងយកជ័័យលើ�ើពួួកគេ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងសិិន។ បន្ទាា�ប់់មក ខ្ញុំំ��នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារញែ�ក

ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីគ្រា�ាចុុងបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់។

ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងអំំពីរី បៀ�ៀបដែ�លអ្ននកគួួរតែ�បំំពេ�ញព្រះ�ះទ័័យខ្ញុំំ�� និិងរបៀ�ៀបដែ�ល អ្ននក
គួួរតែ�រៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ហើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�ល
ខ្ញុំំ��ចង់់បាាន គឺឺជាាភក្តីី�ភាាព និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងបន្ទាា�ល់់របស់់អ្ននក
នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ។ ទោះ�ះ�បីីជាាពេ�លនេះ�ះអ្ននកមិិនដឹឹងថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាទីីបន្ទាា�ល់់ ឬអ្វីី�ទៅ�ៅជាាសេ�ចក្តីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកគួួតែ�ថ្វាា�យដល់់ខ្ញុំំ� នូូវអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងរបស់់អ្ននក ហើ�ើយប្រ�គល់់
ដល់់ខ្ញុំំ��នូូវទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�តែ�មួួយគត់់ដែ�លអ្ននកមាានគឺឺជាាភក្តីី�ភាាព និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់
អ្ននក។ អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងថាា ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីជ័័យជម្នះះ�របស់់ខ្ញុំំ��លើ�ើអាារក្សសសាាតាំំ�ងស្ថិិ�ត គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ង
ភក្តីី�ភាាព

និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សសហើ�ើយក៏៏ស្ថិិ�តលើ�ើទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីជ័័យជម្នះះ�

ទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ខ្ញុំំ� ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសផងដែ�រ។ ភាារកិិច្ចចនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�
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តើ�ើអ្ននកដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ?

ខ្ញុំំ�� គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីខ្ញុំំ� មាានភក្តីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��តែ�ម្នាា�ក់់គត់់ ហើ�ើយស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ដល់់ទីី
បញ្ចចប់់។ មុុនពេ�លខ្ញុំំ��ចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ជំំហាានបន្ទាា�ប់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� តើ�ើអ្ននកនឹឹងធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
អំ
់ ពី
ំ ខ្ញុំំ
ី �
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើអ្ននកនឹឹងមាានភក្តីី�ភាាព និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
តើ�ើអ្ននកដាាក់់ភក្តីី�ភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននក ឬក៏៏អ្ននកនឹឹងគ្រា�ាន់់តែ�
បោះ�ះ�បង់់វាាចោ�ោល? តើ�ើអ្ននកនឹឹងចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�គ្រ�ប់់ទាំំ�ងកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ខ្ញុំំ� (ទោះ�ះ�បីីជាាត្រូ�ូវ
ស្លាា�ប់់ ឬវិិនាាស) ឬក៏៏រត់់យករួួចខ្លួួ�នទាំំ�ងពាាក់់កណ្ដាា�លទីី ដើ�ើម្បីី�គេ�ចវេេសពីីកាារវាាយផ្ចាា�ល
របស់់ខ្ញុំំ�? ខ្ញុំំ��វាាយផ្ចាា�លអ្ននក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ� មាានភក្ដីី�ភាាព និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ កាារវាាយផ្ចាា�លនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺដើ�ើម្បីី�បើ�ើកបង្ហាា�ញពីីជំំហាាន
បន្ទាា�ប់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយកិិច្ចចកាារនេះ�ះវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារបង្អាា�ក់់។
ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��សូូមដាាស់់តឿ�ឿនអ្ននកថាា អ្ននកគួួរតែ�មាានប្រា�ាជ្ញាា� ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកជីីវិិតរបស់់
អ្ននក ក៏៏ដូច
ូ ជាាសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�វត្តតមាានជីីវិតអ្ននក
ិ
ដូូចជាាគ្រា�ាប់់ខ្សាាច់់ដែ�លគ្មាា�នតម្លៃ�ៃនោះ�ះ�ទេ�។
តើ�ើអ្ននកអាាចដឹឹងថាា កិិច្ចចកាារនាាពេ�លខាាងមុុខរបស់់ខ្ញុំំ� នឹឹងមាានលក្ខខណៈៈបែ�បណាាឲ្យយប្រា�ាកដ
ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកដឹឹងអំំពីរី បៀ�ៀបដែ�លខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ធ្វើ�ើ� កាារនៅ�ៅថ្ងៃ�ខា
ៃ ាងមុុខ និិងរបៀ�ៀបដែ�លកិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ��នឹឹងបើ�ើកបង្ហាា�ញដែ�រឬទេ�? អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�បទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក
អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺដឹឹងអំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ។ តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល
ទាំំ�ងពាាក់់កណ្ដាា�លទីី ដូូចអ្ននកស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នម្ល៉ឹឹ�ង
ហើ�ើយ តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចបំំផ្លាា�ញវាាចោ�ោលយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តាាមពិិតទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��បាានមកដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់
យុុគសម័័យនេះ�ះ។ នេះ�ះជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��
កំំពុង
ុ តែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� យុុគសម័យ
័ មួួយថ្មីី� ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� កិិច្ចចកាារមួួយថ្មីី� ហើ�ើយអ្វីីដែ� �លសំំខាាន់់បំផុ
ំ ត
ុ
នោះ�ះ�គឺឺដើ�ើម្បីី�ផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអអំំពីីនគរព្រះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងថាា កិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺ
គ្រា�ាន់់តែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យមួួយ និិងចាាក់់គ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ន សម្រា�ាប់់កាារផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ
នាាពេ�លខាាងមុុខ ហើ�ើយបញ្ចចប់់សម័័យកាាលនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លអនាាគត។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
មិិនមែ�នសាាមញ្ញញដូូចអ្វីី�ដែ�លអ្ននកគិិតឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ ឬគ្មាា�នន័័យដូូច
685

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្វីី�ដែ�លអ្ននកជឿ�ឿដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវនិិយាាយទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកថាា៖ អ្ននកគួួរតែ�ថ្វាា�យជីីវិិត
របស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ អ្ននកគួួរតែ�លះះបង់់ជីីវិិតរបស់់អ្ននក
សម្រា�ាប់់សិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��បាានទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីខ្ញុំំ��យូូរណាាស់់មកហើ�ើយ
ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏ទន្ទឹឹ�ងឲ្យយអ្ននកផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��យូូរជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត។ អ្ននកគួួរតែ�យល់់
អំំពីីអ្វីី�ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ�។

នៅ�ៅពេ�លស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅគល់់វិញ
ិ
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងសោ�ោកស្ដាា�យ

នូូវរាាល់់អំពើ�
ំ អា
ើ ាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�
អ្ននករាាល់់ គ្នាា�សុុ ទ្ធធ តែ�បាានឃើ�ើ ញ នឹឹ ង ភ្នែ�ែករបស់់ អ្ននកហើ�ើ យនូូ វ កិិ ច្ចច កាារដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏បាានស្ដាា�ប់ដោ់ �ោយខ្លួួ�នឯងនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាាន
មាានបន្ទូូ�លរួួចហើ�ើយដែ�រ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�បាានដឹឹងអំំពីីអាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់ខ្ញុំំ�
ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ ដូូចនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ដឹឹងពីីមូូលហេ�តុុ ដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារនេះ�ះក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយត្រ�ង់់ទៅ�ៅចុះះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េ ងក្រៅ��ៅពីី ជាាឧបករណ៍៍ សម្រា�ាប់់ កិិ ច្ចច កាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� របស់់ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ� ង
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយឡើ�ើយ ជាាឧបករណ៍៍ដើ�ើម្បីី�ពង្រី�ីកកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍
ដទៃ�។ ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លតាាមរយៈៈសេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិត ភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក កាាររឹឹងទទឹឹង និិង
កាារបះះបោ�ោររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វវផ្សាាយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ឲ្យយបាានប្រ�សើ�ើរជាាងនេះ�ះ
និិងដើ�ើម្បីី�ផ្សាាយព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ� ពោ�ោលគឺឺដើ�ើម្បីី�ផ្សាាយ
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ផ្សេ�េងនៅ�ៅក្រៅ��ៅស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ ដោ�ោយ
បែ�បនេះ�ះ ព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ� ទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ� និិងព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� អាាចផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅ
ទូូទាំំ�ងជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ� ហេ�តុុដូច្នេះ�
ូ ះ�ហើ�ើយ គ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់ដែ�លមិិនមែ�នជាា
សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល អាាចនឹឹងត្រូ�ូវបាានខ្ញុំំ��យកឈ្នះះ� ហើ�ើយអាាចនឹឹងថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ�� ដោ�ោយ
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នៅ�ៅពេ�លស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅគល់់វិិញ
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងសោ�ោកស្ដាា�យនូូវរាាល់់អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�

ក្លាា�យជាាដែ�នដីីបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅក្រៅ��ៅទឹឹកដីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងអេ�ស៊ីី�ព្ទទ។ តាាមពិិត កាារពង្រី�ីក
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាកាារពង្រី�ីកកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�របស់់ខ្ញុំំ� និិងកាារពង្រី�ីកដែ�នដីី
បរិិសុុទ្ធធ ជាាកាារពង្រី�ីកកន្លែ�ែងដាាក់់ព្រះ�ះបាាទាារបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�
ដឹឹងឲ្យយបាានច្បាាស់់ថាា

អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសត្តតនិិករ

ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក

ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�ដែ�លខ្ញុំំ��យកឈ្នះះ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដំំបូូងឡើ�ើយ អ្ននកគ្មាា�ន
ឋាានៈៈ និិងគ្មាា�នតម្លៃ�ៃអ្វីី�សម្រា�ាប់ប្រើ់ �ើ�ជាាកាារឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្មាា�នបាានប្រ�យោ�ោជន៍អ្វី
៍ ី�ទាំំ�ងអស់់។
នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��បាានលើ�ើកស្ទួួ�យពពួួកសត្វវដង្កូូ�វនេះ�ះចេ�ញពីីគំំនរលាាមក ឲ្យយបាាន
ក្លាា�យជាាគំំរូូនៃ�កាារយកឈ្នះះ�របស់់ខ្ញុំំ��លើ�ើដែ�នដីីទាំំ�ងមូូល ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានក្លាា�យជាា «របស់់
សម្អាា�ង» តែ�មួួយគត់់សម្រា�ាប់់កាារយកឈ្នះះ�របស់់ខ្ញុំំ� លើ�ើដែ�នដីីទាំំ�ងមូូលនេះ�ះ ដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានសំំណាាងបាានមកជួួបនឹឹងខ្ញុំំ�� និិងបាានជួួបជំំនុំំ�ជាាមួួយខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះ។
នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ� ឋាានៈៈដ៏៏តូូចទាាបរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លខ្ញុំំ��បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សអ្ននក
រាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានក្លាា�យជាាប្រ�ភេ�ទ និិងជាាគំំរូូនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�របស់់ខ្ញុំំ�។
នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�មូូលហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ

ទើ�ើបបាានជាាខ្ញុំំ��បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ

និិងមាាន

ព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏រួួមរស់់ និិងស្នាា�ក់់នៅ�ៅជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
នេះ�ះ។ អ្ននកគប្បីី�ដឹឹងថាា នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយដោ�ោយ
សាារកាារស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មយ៉ាា�ងក្រៃ�ៃលែ�ងរបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�ពពួួកសត្វវដង្កូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនរលាាមកនេះ�ះ
ដែ�លខ្ញុំំ��នឹឹងមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ វាាបាានឈាានដល់់ចំំណុុចមួួយ
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ពិិរោ�ោធយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺមិិនសុុទ្ធធតែ�
ដូូចគ្នាា�នឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបំំពេ�ញនៅ�ៅស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទាំំ�ងអស់់ឡើ�ើយ
ហើ�ើយជាាពិិសេ�ស កិិច្ចចកាារនេះ�ះ មិិនដូូចគ្នាា�នឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅស្រុ�ុក
យូូដាាឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�អន់់ឱនខ្លាំំ��ងបំំផុុត
ហើ�ើយខ្ញុំំ��យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសគ្មាា�នគុុណធម៌៌ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ដោ�ោយកំំហឹឹង និិងកាារជំំនុំំ�
ជម្រះ�ះ។ វាាគ្មាា�នអ្វីដែី� �លដូូចទៅ�ៅនឹឹងកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ធ្វើ�កា
ើ� ារដឹឹកនាំំ�រាាស្រ្ត�តរបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គឺឺដើ�ើម្បីី�ប្រ�ទាានអាាហាារ និិងទឹឹក
687

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

រស់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយមេ�ត្តាា�ធម៌៌ និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�រាាស្រ្ត�តរបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានដល់់ពួួកគេ�។ កិិច្ចចកាារនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ដែ�លជាាប់់បណ្ដាា�សាា ដែ�លមិិនមែ�នជាារាាស្រ្ត�តដែ�លត្រូ�ូវបាានរើើ�ស
តាំំ�ងឡើ�ើយ។ គឺឺមិិនមាានអាាហាារច្រើ�ើ�នបរិិបូូរណ៍៍ទេ� ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នកាារបំំពេ�ញ សេ�ចក្ដីី�
ស្រេ��កឃ្លាា�នដោ�ោយទឹឹករស់់ដែ�រ ហើ�ើយកាាន់់តែ�គ្មាា�ន កាារផ្គគត់់ផ្គគង់ចំ
់ ណី
ំ អា
ី ាហាារដ៏៏ច្រើ�ើ�នលើ�ើស
លប់់ដែ�រ។ មាានតែ�កាារប្រ�ទាាននូូវកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ បណ្ដាា�សាា និិងកាារវាាយផ្ចាា�លយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពពួួកសត្វវដង្កូូ�វដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនរលាាមកទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺគ្មាា�ន
តម្លៃ�ៃនឹឹ ង ទទួួ លបាានភ្នំំ� ដែ�លមាានពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយគោ�ោក្រ�បីី និិ ង ចៀ�ៀមរាាប់់ សិិ បក្បាាល
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដ៏៏ច្រើ�ើ�នមហិិមាា និិងកូូនចៅ�ៅដ៏៏ស្រ�ស់់ស្អាា�តជាាងគេ�បំំផុុតនៅ�ៅលើ�ើដែ�នដីីទាំំ�ង
អស់់នេះ�ះ ដូូចដែ�លខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានដល់អ៊ីី
់ ស្រា�ាអែ�លឡើ
�
�យ
ើ ។ ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនាាពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ បូូជាានូូវតង្វាា�យជាាគោ�ោក្រ�បីីនិិងចៀ�ៀម និិងគ្រឿ��ឿងមាាស គ្រឿ��ឿងប្រា�ាក់់នៅ�ៅលើ�ើទីី
សក្កាា�រៈ�បូូជាា ដែ�លខ្ញុំំ��ចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាាច់់រាាស្រ្ត�តនៃ�ប្រ�ទេ�សនេះ�ះ ដែ�លលើ�ើសពីីតង្វាា�យមួួយភាាគ
ដប់់ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�តម្រូ�ូវឲ្យយយកនៅ�ៅទៅ�ៅតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យកំំណត់់ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទើ�ើបខ្ញុំំ��
បាានប្រ�ទាានរបស់់ ទាំំ� ងអស់់ នោះ�ះ�កាាន់់ តែ�ច្រើ�ើ� ន គឺឺ ច្រើ�ើ� ន ជាាងរាាប់់ រ យដង ដែ�លពួួ ក
អ៊ីី� ស្រា�ាអែ�ល បាានទទួួលនៅ�ៅក្រោ��ោមក្រឹ�ឹ ត្យយវិិ ន័័ យ នោះ�ះ�។ អ្វីី� ដែ�លខ្ញុំំ��បាានផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លច្រើ�ើ�នលើ�ើសអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ័័ប្រា�ាហាំំ�បាានទទួួល និិងលើ�ើសអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់
ដែ�លអ៊ីី�សាាក់់បាានទទួួល។ ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រួ�ួសាារអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លបាានផលផ្លែ�ែ និិងស្ម័័�យគុុណ
ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយរាាស្រ្ត�តអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លរបស់់ខ្ញុំំ��រីីកសាាយនៅ�ៅទូូទាំំ�ងផែ�នដីីនេះ�ះ។ អស់់អ្ននក
ណាាដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានពរ និិងយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់ គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាារាាស្រ្ត�តអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�លបាាន
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សដដែ�ល ពោ�ោលគឺឺ ជាារាាស្រ្ត�តដែ�លបាានលះះបង់់គ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ងថ្វាា�យដល់់ខ្ញុំំ� និិង
ជាាអ្ននកដែ�លបាានទទួួលបាានគ្រ�ប់់សព្វវបែ�បយ៉ាា�ងពីីខ្ញុំំ�។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារពួួកគេ�ទុុកខ្ញុំំ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ទើ�ើបពួួកគេ�បូូជាានូូវកូូនគោ�ោនិិងកូូនចៀ�ៀមទើ�ើបនឹឹងកើ�ើត នៅ�ៅទីី
សក្កាា�រៈ�ដ៏បរិ
៏ សុ
ិ ទ្ធ
ុ រធ បស់់ខ្ញុំំ� និិងថ្វាា�យសព្វវគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកគេ�មាាននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� សូូម្បីី�តែ�
កូូនទើ�ើបកើ�ើតថ្មីី�ដែ�លជាាកូូនដំំបូូងរបស់់ពួួកគេ� ដោ�ោយសង្ឃឹឹ�មចាំំ�កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញ
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នៅ�ៅពេ�លស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅគល់់វិិញ
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងសោ�ោកស្ដាា�យនូូវរាាល់់អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�

របស់់ខ្ញុំំ�។ ហើ�ើយចុះះ�ចំំណែ�កអ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញ? អ្ននកដាាស់់សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ� ទាាមទាារពីី
ខ្ញុំំ�� និិងលួួចតង្វាា�យរបស់់គេ�ដែ�លបាានដាាក់់ថ្វាា�យដល់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយអ្ននកមិិនដឹឹងថាាអ្ននកកំំពុុង
បំំពាានដល់់ខ្ញុំំ��ឡើ�យ
ើ ។ ហេ�តុុនេះ�ះ អ្វីីដែ� �លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួលបាាន
ួ
គឺឺកាារទួួញសោ�ោក និិងកាារ
ដាាក់់ទោ�ោសនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពងងឹឹត។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានធ្វើ�ើឲ្យ
� យខ្ញុំំ��ក្រោ��ោធជាាច្រើ�ើ�នសាា ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាាន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយភ្លើ�ើ�ងកំំពុុងឆេះ�ះធ្លាា�ក់់មកជាាភ្លៀ�ៀ�ង រហូូតដល់់ចំំណុុចមួួយដែ�លមាានមនុុស្សសតិិចតួួច
ណាាស់់ធ្លា�ប់
ា ជួ
់ បប្រះ�ះនូ
ួ
វូ ទីីបញ្ចចប់ដ៏
់ សោ�ោកសង្រេ
៏
�េងបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយផ្ទះះ�ដែ�លសុុខុម
ុ ដុុមបាាន
ក្លាា�យជាាផ្នូូ�រខ្មោ�ោ�ចដ៏៏សែ�នកណ្ដោ�ោ�ចកណ្ដែ�ែង។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��មាានសម្រា�ាប់់ពួួកដង្កូូ�វ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាកំំហឹឹងគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��គ្មាា�នបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យនឹឹងប្រ�ទាានពរ
ដល់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កាារលើ�ើកលែ�ង និិងលើ�ើកស្ទួួ�យអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយបាានស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាារអាាម៉ាា�ស់់
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង និិងបាានធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�បំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��ទេ� តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�តែ�មួួយជាាមួួយសត្វវដង្កូូ�វ
ដែ�លវាារនៅ�ៅជុំំ�វិិញគំំនរលាាមកបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះទ័័យស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មជាាខ្លាំំ��ង
ចំំ ពោះ�ះ�ទង្វើ�ើ� និិ ង ពាាក្យយសម្ដីី�របស់់ អ្ននករាាល់់ គ្នាា� ហើ�ើយទោះ�ះ�បីី យ៉ាា�ងនេះ�ះក្ដីី� ក៏៏ ខ្ញុំំ��មាាន
«ប្រ�យោ�ោជន៍៍» ខ្លះះ�ៗពីីភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងកាារបះះបោ�ោររបស់់អ្ននកដែ�រ ហើ�ើយវាាបាាន
ក្លាា�យជាាកាារប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន។ បើ�ើពុំំ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ខ្ញុំំ��ប្រា�ាកដជាានឹឹងមិិន
បន្តតរួួមរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�អស់់ពេ�លជាាយូូរយ៉ាា�ងនេះ�ះឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�ដឹឹងថាាឥរិិយាាបថរបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសេ�ចក្ដីី�ករុុណាា
និិងកាារអាាណិិតអាាសូូរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្ញុំំ��គ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ចំំពោះ�ះ�អ្ននកសូូម្បីី�តែ�មួួយ
ដំំណក់់។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាានសម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារអត់់ឱនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��
ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
បាានឃើ�ើញនូូវទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ� ក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��បាានចាាត់់ទុុកភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងកាារ
បះះបោ�ោរ ជាា «វត្ថុុ�ធាាតុុដើ�ើម» ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បើ�ើពុំំ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ខ្ញុំំ��ប្រា�ាកដជាានឹឹងមិិនបើ�ើកសម្ដែ�ែងនូូវ
ទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ��ដល់់ពួួកដង្កូូ�វទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនដូូចជាាខ្ញុំំ��បាានត្រៀ��ៀមព្រះ�ះកាាយ និិងមាានបំំណងធ្វើ�ើ�វាា ដូូចកាាល
ខ្ញុំំ��បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ទប់់កំំហឹឹងរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយបាាន
បង្ខំំ�អង្គគខ្ញុំំ��ឲ្យយមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�កិិច្ចចកាារ
ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចអត់់ទ្រាំ�ំ�នឹឹងមើ�ើលពួួកដង្កូូ�វបែ�បនេះ�ះបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
ប្រ�សិិនបើ�ើមិនមែ�នដើ
ិ
�ើម្បីី�ព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ឡើ�ង
ើ ទៅ�ៅកាាន់់ទីខ្ព
ី ស់
ព ជា
់ ាយូូរណាាស់់មក
ហើ�ើយ ហើ�ើយនឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកដង្កូូ�វទាំំ�ងអស់់នេះ�ះចាាប់់កំំណើ�ើតជាាមួួយនឹឹងគំំនរលាាមករបស់់
ពួួកគេ�ជាាមិិនខាាន! ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�សិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចអនុុញ្ញាា�តឲ្យយ
អាារក្សសកំំណាាចប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ��ដោ�ោយបើ�ើកចំំហ ដោ�ោយងក់់ក្បាាលនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះនេ�ត្រ�
របស់់ខ្ញុំំ��បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនត្រូ�ូវបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ឲ្យយបាានរលូូន
ដោ�ោយគ្មាា�នកាាររំំខាានសូូម្បីី�បន្តិិ�ចទេ�នោះ�ះ� តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកមនុុស្សសដូូចសត្វវដង្កូូ�វ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះធ្វើ�ើ�បាាបខ្ញុំំ��ដោ�ោយគ្មាា�នត្រា�ាប្រ�ណីីយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េចបាាន? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមួួយ
រយនាាក់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងភូូមិិមួួយនៃ�ស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ក្រោ��ោកឈរប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ��ដូូច្នេះ�ះ�
សូូម្បីី�តែ�ពួួកគេ�បាានលះះបង់់ថ្វាា�យដល់់ខ្ញុំំ��ក្ដីី� ក៏៏ខ្ញុំំ��នឹឹងនៅ�ៅតែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�វិិនាាសសាាបសូូន្យយ
និិងទម្លាា�ក់់ពួួកគេ� ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងក្រ�ហែ�ងដីី ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយរាាស្រ្ត�តនៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងផ្សេ�េងទៀ�ៀត
បះះបោ�ោរជាាថ្មីី�ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះដែ�លសោ�ោយភ្លើ�ង
ើ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិនអត់ឱ
់ នចំំពោះ�ះ�កំំហុស
ុ
ណាាមួួយឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��ជាាអ្ននកបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះមក ដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ
ដែ�លខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លនិង
ិ ធ្វើ�ើ� ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ស្ដាា�ប់់តាាម ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនអាាចបះះបោ�ោរបាាន
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសគ្មាា�នសិិទ្ធិិ�ជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�កាាន់់តែ�
គ្មាា�នគុុណសម្បបត្តិិ�ក្នុុ�ងកាារវិិភាាគថាាកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� មួួយណាាត្រូ�ូវ
ឬមួួយណាាខុុសណាាស់់។ ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លបង្កើ�ើ�តសព្វវសាារពើ�ើ ហើ�ើយសត្តតនិិករ
ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក គប្បីី�សម្រេ�េចនូូវគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��តម្រូ�វូ ចង់់បាាន ដោ�ោយមាានដួួងចិិត្តត
កោ�ោតខ្លាា�ចចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ ពួួកគេ�មិិនគម្បីី�ព្យាាយាាមដេ�ញដោ�ោលរកហេ�តុុផលជាាមួួយខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ
ហើ�ើយជាាពិិសេ�ស ពួួកគេ�មិិនគួរួ ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ខ្ញុំំ��ឡើ�យ
ើ ។ ខ្ញុំំ��គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើរាាស្រ្ត�តរបស់់ខ្ញុំំ�
ដោ�ោយសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លជាាចំំណែ�កនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តរបស់់ខ្ញុំំ�
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នៅ�ៅពេ�លស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅគល់់វិិញ
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងសោ�ោកស្ដាា�យនូូវរាាល់់អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�

គប្បីី�ចុះះ�ចូូលនឹឹងសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ខ្ញុំំ�។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�អង់់អាាច
ក្លាា�ហាាន និិងមិិនកោ�ោតក្រែ�ែងចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ក្ដីី� បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកមិិនស្ដាា�ប់បង្គា
់ �ប់
ា តា
់ ាមព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��បង្រៀ��ៀនដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក្ដីី� និិងគ្មាា�នកាារភ័័យខ្លាា�ចក្ដីី� ក៏៏ខ្ញុំំ�មាានត្រឹ�
�
ឹមតែ�កាារអត់់ឱន
ចំំពោះ�ះ�កាារបះះបោ�ោររបស់់អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ �។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិនភ្លា�ត់
ា ចេ�
់ ញនូូវសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ និិងប៉ះះ�ពាាល់់
ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកដង្កូូ�វតូូចតាាច និិងគ្មាា�នបាានកាារដែ�លបាានកកូូរ
កកាាយដីីនៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនរលាាមកឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��អត់ឱ
់ នចំំពោះ�ះ�កាារបន្តតជីីវិត
ិ រស់់នៅ�ៅនៃ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លខ្ញុំំ��ស្អប់
អ ់ និិងគ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ដែើ �លខ្ញុំំ��មិនចូ
ិ លចិ
ូ
ត្តត
ិ ក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ�បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យនៃ�
ព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ខ្ញុំំដែ� �រ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ធ្វើ�បែ�បនេះ�ះឡើ
�ើ
�យ
ើ រហូូតទាាល់តែ�ព្រះ
់ �ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ�
បាានសម្រេ�េចកាារ រហូូតដល់់ពេ�លវេេលាាចុុងក្រោ��ោយបំំផុុតរបស់់ខ្ញុំំ�។ ចូូរកុំំ�បាារម្ភភអីី! ខ្ញុំំ��មិិន
អាាចលិិចចុះះ�ទៅ�ៅដល់់កម្រិ�ត
ិ ដែ�លដូូចគ្នាា�នឹង
ឹ សត្វវដង្កូូ�វដែ�លគ្មាា�នឈ្មោះ�ះ��ឡើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹង
ឹ
មិិនប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបកម្រិ�ិតជំនាា
ំ ញរបស់់ខ្ញុំំជា
� ាមួួយអ្ននកឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ស្អប់
អ អ្ននក
់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ�អា
� ាចអត់់ទ្រាំ�ំ�
បាាន។ អ្ននកមិិនស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនអាាចគេ�ចផុុតពីីថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��នឹឹងវាាយផ្ចាា�លអ្ននក
ឡើ�យ
ើ ដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាាបាានសន្យាារនឹឹងខ្ញុំំ�។
� តើ�ើសត្វវដង្កូូ�វដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមកនេះ�ះ អាាច
ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លបង្កើ�ើ�តសព្វវសាារពើ�ើបាានដែ�រឬទេ�? នៅ�ៅសរទរដូូវ
ស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�ធ្លាា�ក់ទៅ់ �ៅគល់់វិញ
ិ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់ «ឪពុុក» អ្ននកវិិញ ហើ�ើយ
ខ្ញុំំ��នឹឹងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅខាាងឯព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ�វិ� ិញ។ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងបាានហ៊ុំំ��ព័័ទ្ធធដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏កក់
៏ ក្ដៅ់ �ៅ�ពីីទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងទទួួលបាាននូវូ កាារជាាន់់ឈ្លីី�ពីឪ
ី ពុុករបស់់អ្ននក។ ខ្ញុំំ��
នឹឹងមាាននូូវសិិរីល្អ
ី រអ បស់់ព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមាាននូូវភាាពអាាម៉ាា�ស់់របស់់ឪពុុក
អ្ននក។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ប្រើ�ើ�កាារវាាយផ្ចាា�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានទ្រាំ�ំ�ទុុកជាាយូូរមកហើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�អមដំំណើ�ើរអ្ននក
ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងជួួបនូវូ កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ�ដោ� �ោយមាានក្លិិ�នខាារពីីខាាងសាាច់់ឈាាមដែ�លត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យពុុករលួួយអស់់រាាប់់សិប
ិ ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។ ជាាមួួយនឹឹងកាារអត់់ឱន ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ បាានបញ្ចចប់់
កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ចំ
� ពោះ�
ំ ះ�អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� បំំពេ�ញតួួនាាទីដោី �ោយត្រូ�ូវ
ទទួួលរងគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយដ៏៏វេេទនាាពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��នឹឹងអរសប្បាាយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង
និិងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ អ្ននកនឹឹងទួួញសោ�ោក និិងសង្កៀ�ៀ�តធ្មេ�េញរបស់់អ្ននក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដោ�ោយចាាប់់កំំណើ�ើត ហើ�ើយស្លាា�ប់់ទៅ�ៅវិិញនៅ�ៅក្នុុ�ងភក់់ជ្រាំ�ំ�។ ខ្ញុំំ��នឹឹងយកនូូវលក្ខខណៈៈដើ�ើម
របស់់ខ្ញុំំ�ត្រ�ឡប់
�
់មកវិិញ ហើ�ើយនឹឹងលែ�ងគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកជាាមួួយអ្ននកទៀ�ៀត
ហើ�ើយ ចំំណែ�កអ្ននកវិញ
ិ នឹឹងទទួួលបាាននូវូ សាារធាាតុុអាាក្រ�ក់់ដែ�លជាាសាារជាាតិិដើ�ើមរបស់់
អ្ននកវិិញ និិងបន្តតត្បុុ�លនៅ�ៅជុំំ�វិិញគំំនរលាាមកនោះ�ះ�។ នៅ�ៅពេ�លកិិច្ចចកាារនិិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
បាានចប់់សព្វវគ្រ�ប់់ហើ�ើយ នោះ�ះ�ថ្ងៃ�ៃនៃ�អំំណរសប្បាាយសម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ� នឹឹងចូូលមកដល់់។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់ និិងកាារបះះបោ�ោរបាានបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�ថ្ងៃ�ៃនៃ�កាារទួួញសោ�ោក
សម្រា�ាប់់អ្ននក នឹឹងចូូលមកដល់់។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិនអាាណិិតអាាសូូរដល់់អ្ននកឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹង
មិិនដែ�លឃើ�ើញខ្ញុំំ��ម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�យ
ើ ។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ លែ�ងបាានសន្ទទនាាជាាមួួយអ្ននកទៀ�ៀត ហើ�ើយអ្ននក
នឹឹងមិិនដែ�លជួួបខ្ញុំំ�ម្ដដ
� ងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងស្អអប់់កាារបះះបោ�ោររបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹង
នឹឹកដល់ភា
់ ាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់ខ្ញុំំ។
� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ វាាយបំំបាាក់អ្ននក
់
ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាាន
ខ្ញុំំ�។
� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ យាាងចេ�ញពីីអ្ននកដោ�ោយរីីករាាយ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងដឹឹងអំំពីបំ
ី ណុ
ំ ល
ុ ដែ�លអ្ននកជំំពាាក់់
ខ្ញុំំ�។
� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិនទតឃើ�ញ
ើ អ្ននកម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនឹឹងតែ�ងតែ�សង្ឃឹឹម
� ចង់់ជួបខ្ញុំំ
ួ ជា
� ានិិច្ចច។
ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ស្អអប់អ្ននក
់
ដ្បិិ�តបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ អ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងនឹឹកដល់ខ្ញុំំ
់ � ដ្បិិ�ត
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ខ្ញុំំ�វា� ាយផ្ចាា�លអ្ននក។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិនអាាចរួួមរស់់ជាាមួួយអ្ននកបាានទៀ�ៀតឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននក
នឹឹងទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ដោ�ោយជូូរចត់់ ដើ�ើម្បីី�បាានរស់់នៅ�ៅជាាមួួយខ្ញុំំ�� និិងទួួញសោ�ោកអស់់កល្បបជាានិិច្ចច
ដ្បិិ�តអ្ននកនឹឹងសោ�ោកស្ដាា�យ ចំំពោះ�ះ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�ដាាក់់ខ្ញុំំ�។ អ្ននកនឹឹងមាាន
អាារម្មមណ៍៍ស្ដាា�យ ក្រោ��ោយចំំពោះ�ះ�កាារបះះបោ�ោរ និិងកាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់របស់់អ្ននក អ្ននកនឹឹងទម្លាា�ក់់
មុុខចុះះ�ទៅ�ៅដីីដោ�ោយក្ដីី�សោ�ោកស្ដាា�យ និិងដួួលចុះះ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយស្បបថថាានឹឹងមិិនដែ�ល
ឈប់់ស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ខ្ញុំំ�ទៀ�
� ៀតឡើ�ើយ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក អ្ននកបាានត្រឹ�ឹមតែ�
ស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
�
�ះ � ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនឹឹងមិិនអាាចស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��នឹឹង
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកខ្មាា�សអៀ�ៀនចំំពោះ�ះ�ខ្លួួ�នឯង។
ពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��កំពុ
ំ ង
ុ ទតមើ�ើលសាាច់់ឈាាមដែ�លមិិនមាំំ�ទាំំ�របស់់អ្ននក ដែ�លនឹឹងលួួងលោ�ោម
ដល់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�មាានកាារព្រ�មាានតិិចតួួចដល់់អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំ��នឹឹងមិិន
«ប្រ�ទាានទោ�ោស» ដល់់អ្ននកដោ�ោយកាារវាាយផ្ចាា�លក្ដីី�។ អ្ននកគប្បីី�ដឹឹងថាា អ្ននកគួួរបំំពេ�ញតួួនាាទីី
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នៅ�ៅពេ�លស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅគល់់វិិញ
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងសោ�ោកស្ដាា�យនូូវរាាល់់អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�

អ្វីី�នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងបាានសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យហើ�ើយ។ ចំំពោះ�ះ�បញ្ហាា�ផ្សេ�េង
ពីីនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ�� ឬចាាយប្រា�ាក់់របស់់ខ្ញុំំ� ឬស៊ីី�តង្វាា�យដែ�លគេ�
ថ្វាា�យដល់់ខ្ញុំំ�ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ឬប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ជាាសត្វវដង្កូូ�វដែ�លខាំំ�គ្នាា�
ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ឬប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាាសត្តតនិិករដែ�លដូូចនឹឹងសត្វវឆ្កែ�ែ មាានជម្លោះ�ះ�� ឬបំំពាាន
គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនខ្វាា�យខ្វវល់់ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ត្រូ�ូវដឹឹងថាា អ្ននកជាាប្រ�ភេ�ទសត្តតនិិករណាា នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងបាានសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យហើ�ើយ។
ក្រៅ��ៅពីីរឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់ដកគ្រឿ��ឿងសាាស្រ្តា�ា�វុុធដាាក់់គ្នាា� ឬវាាយ
ច្បាំំ�ងគ្នាា�ដោ�ោយពាាក្យយសម្ដីី� នោះ�ះ�ក៏៏តាាមចិិត្តតចុះះ�។ ខ្ញុំំ��គ្មាា�នបំំណងនឹឹងជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកក្នុុ�ងរឿ�ឿង
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទេ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិនពាាក់់ព័័ន្ធធសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច នៅ�ៅក្នុុ�ងបញ្ហាា�របស់់មនុុស្សស។
នោះ�ះ�មិិ នមែ�នដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��មិិ ន យកព្រះ�ះទ័័ យ ទុុ កដាាក់់ ចំំ ពោះ�ះ�ទំំ នាាស់់ រ វាាងអ្ននករាាល់់ គ្នាា�
នោះ�ះ�ទេ�។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ
ហើ�ើយហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មិិនត្រូ�ូវចូូលពាាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងបញ្ហាា�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគឯងនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាសត្តតនិិករដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមកទេ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនមែ�នជាា
ពិិភពលោ�ោកដែ�រ ដូូចនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ស្អអប់់ជីីវិិតមនុុស្សសដែ�លរវល់់ខ្លាំំ��ង និិងរញ៉េ�េរញ៉ៃ�ៃ និិងមាាន
ទំំនាាក់់ទំំនងមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ជាាពិិសេ�ស ខ្ញុំំ��ស្អអប់់ហ្វូូ�ងមនុុស្សសដែ�លស្រែ��កត្អូូ�ញត្អែ�ែរ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ខ្ញុំំ��បាានជ្រា�ាបដឹឹងយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅអំំពីីភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់សត្តតនិិករនីីមួួយៗ
ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមកនេះ�ះ ហើ�ើយនៅ�ៅមុុនពេ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�មក ខ្ញុំំ��បាានដឹឹង
រួួ ច ជាាស្រេ��ចហើ�ើយនូូ វ សេ�ចក្ដីី�ទុុ ច្ចចរិិ ត ដែ�លមាានយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅនៅ�ៅខាាងក្នុុ� ង ដួួ ង ចិិ ត្តត របស់់
មនុុស្សស ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានជ្រា�ាបយ៉ាា�ងច្បាាស់់នូូវរាាល់់កាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត និិងសេ�ចក្ដីី�វៀ�ៀចវេេរ
នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតមនុុស្សស។ ហេ�តុុនេះ�ះ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគ្មាា�នដាានអ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� នៅ�ៅពេ�ល
មនុុស្សសប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើទុុច្ចចរិិត ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ជ្រា�ាបថាា សេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិតដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តត
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�

មាានច្រើ�ើ�នលើ�ើសពីីរបស់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�ត

មក។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� បាានត្រ�ដែ�តឡើ�ើងទៅ�ៅដល់់កំំពូូលនៃ�ហ្វូូ�ង
មនុុស្សស។ អ្ននកបាានឡើ�ើងទៅ�ៅជាាបុុព្វវបុុរសនៃ�ពួួកមហាាជន។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាធ្វើ�ើ�តាាមតែ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អំំពើ�ើចិិត្តតខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយអ្ននកជ្រួ�ួលច្រ�បល់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពពួួកសត្វវដង្កូូ�វទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�
ដោ�ោយស្វែ�ែងរកកន្លែ�ែងសុុខស្រួ�ល
ួ និិងព្យាាយាាមលេ�បត្រ�បាាក់់ពពួកដង្កូូ
ួ
វ� ដែ�លតូូចជាាងខ្លួួ�ន
អ្ននក។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួចចិិត្តតអ្ននក អ្ននកសាាហាាវឃោ�ោរឃៅ�ៅ និិងអាាក្រ�ក់់ជាាងខ្មោ�ោ�ចដែ�លបាានលិិច
ដល់់បាាតសមុុទ្រ�ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ អ្ននករស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមបាាតគំំនរលាាមក ដោ�ោយរុុកគួួនពួួកដង្កូូ�វ
តាំំ�ងពីីកំំពូូលទៅ�ៅបាាតក្រោ��ោម រហូូតដល់់ពួួកវាាគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ស្ងងប់់សុុខ ដោ�ោយតយុុទ្ធធនឹឹងគ្នាា�
ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមកអស់់មួួយរយៈៈ រួួចក៏៏ស្ងងប់់ទៅ�ៅវិិញ។ អ្ននកមិិនស្គាា�ល់់កន្លែ�ែងរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនៅ�ៅតែ�ច្បាំំ�ងជាាមួួយគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនរលាាមកនោះ�ះ�ដដែ�ល។ តើ�ើ
អ្ននកអាាចទទួួលបាានអ្វីី�ខ្លះះ�ពីីកាារខំំពុះះ�ពាារនេះ�ះ? ប្រ�សិិនបើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ពិិតជាាមាានកាារកោ�ោតខ្លាា�ចចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មែ�ន តើ�ើអ្ននកអាាចច្បាំំ�ងជាាមួួយគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមកនៅ�ៅ
ពីីក្រោ��ោយខ្ននងរបស់់ខ្ញុំំ��បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? មិិនថាាអ្ននកមាានឋាានៈៈខ្ពពស់យ៉ា
់ ា�ងណាានោះ�ះ�ទេ�
តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�ននៅ�ៅតែ�ជាាកូូនដង្កូូវ� ស្អុុ�យគគ្រ�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនរលាាមកទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកនឹឹងអាាច
ដុះះ�ស្លាា�ប និិងក្លាា�យជាាសត្វវព្រា�ាបនៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃបាានដែ�រឬទេ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាកូូនដង្កូូ�វ
ដែ�លស្អុុ�យគគ្រ�ក់់ ដែ�លលួួចតង្វាា�យពីីទីីសក្កាា�រៈ�របស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ក្នុុ�ងកាារ
ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកអាាចរំំដោះ�ះ�កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ដែ�លស្អុុ�យរលួួយ និិងខូូចបង់់ ហើ�ើយក្លាា�យជាា
រាាស្រ្ត�តរើើ�សតាំំ�ងនៃ�ស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លបាានដែ�រឬទេ�? អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសទុុច្ចចរិិតដែ�លគ្មាា�នកាារ
អៀ�ៀនខ្មាា�សទាាល់់តែ�សោះ�ះ�! តង្វាា�យទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើទីីសក្កាា�រៈ� គឺឺមនុុស្សសដាាក់់ថ្វាា�យដល់់
ខ្ញុំំ�� ជាាកាារសម្ដែ�ែងនូូវអាារម្មមណ៍៍មេ�ត្តាា�ធម៌៌របស់់អស់់អ្ននកដែ�លគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចខ្ញុំំ�។ តង្វាា�យ
ទាំំ�ងនោះ�ះ� គឺឺសម្រា�ាប់កា
់ ារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� និិងសម្រា�ាប់់កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់របស់់ខ្ញុំំ� ហេ�តុុនេះ�ះ តើ�ើ
អ្ននកអាាចប្លលន់់យកពីីខ្ញុំំ��នូវូ កូូនលលកដែ�លមនុុស្សសបាានថ្វាា�យដល់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
តើ�ើអ្ននកមិិនខ្លាា�ចថាានឹឹងត្រូ�ូវក្លាា�យជាាយូូដាាសទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនខ្លាា�ចថាា ដែ�នដីីរបស់់អ្ននកនឹង
ឹ
ក្លាា�យជាាវាាលឈាាមទេ�ឬអីី? អ្ននកគឺឺមិិនចេះ�ះអៀ�ៀនខ្មាា�សទាាល់់តែ�សោះ�ះ�! តើ�ើអ្ននកគិិតថាាសត្វវ
ដែ�លមនុុស្សសបាានដាាក់់ជាាតង្វាា�យ គឺឺដើ�ើម្បីី�ចម្អែ�ែតពោះ�ះ�ជាាសត្វវដង្កូូ�វរបស់់អ្ននកនេះ�ះមែ�នទេ�?
អ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានដល់អ្ននក
់
គឺឺជាាអ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��ពេ�ញចិិត្តត និិងសព្វវព្រះ�ះទ័័យនឹឹងប្រ�ទាានដល់់
អ្ននក។ អ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានដល់អ្ននកគឺ
់
ជា
ឺ ាអ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��មាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់។
់ អ្ននកមិិនចាំំ�បាាច់អី
់ ត្រូ�
ី វូ
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គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមាានសាាច់់ឈាាមអាាចគេ�ចផុុតពីីថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធបាានឡើ�ើយ

លួួចតង្វាា�យរបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារ គឺឺជាាអង្គគខ្ញុំំ�ដែ� �លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដែ�ល
ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ ហើ�ើយមនុុស្សសដាាក់់តង្វាា�យក៏៏ដ្បិិ�តអង្គគខ្ញុំំ��នេះ�ះ
ដែ�រ។ តើ�ើអ្ននកគិិតថាា នេះ�ះគឺឺជាាកាារតបស្ននងចំំពោះ�ះ�កាាររវល់់ដែ�លអ្ននកធ្វើ�មែ�នទេ�
ើ�
? អ្ននកពិិតជាា
ឥតអៀ�ៀនខ្មាា�សមែ�ន! តើ�ើអ្ននករវល់់ដោ�ោយសាារនរណាា? តើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយសាារខ្លួួ�នឯងទេ�
ឬអីី? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកលួួចតង្វាា�យរបស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកលួួចប្រា�ាក់់ពីី
ថង់់ប្រា�ាក់់របស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នជាាកូូនរបស់់យូូដាាសអ៊ីី�ស្កាា�រីីយ៉ុុ�តទេ�ឬអីី? តង្វាា�យថ្វាា�យ
ដល់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� គឺឺដើ�ើម្បីី�ដល់់ពួួកសង្ឃឃបាានអាាស្រ័�័យ។ តើ�ើអ្ននកជាាពួួកសង្ឃឃ
មែ�នទេ�? អ្ននកហ៊ាា�នលួួចលាាក់់ស៊ីី�តង្វាា�យរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយហ៊ាា�នសូូម្បីី�ដាាក់់ក្រា�ាលតង្វាា�យ
នៅ�ៅលើ�ើតុុថែ�មទៀ�ៀត។ អ្ននកគ្មាា�នតម្លៃ�ៃអ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�! អ្ននកជាាមនុុស្សសទុុច្ចចរិិតដែ�លគ្មាា�ន
តម្លៃ�ៃទាាល់់តែ�សោះ�ះ�! ភ្លើ�ើ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាភ្លើ�ើ�ងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� នឹឹងដុុតកម្លោ�ោ�ចអ្ននក!

គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់ដែ់ �លមាានសាាច់់ឈាាម

អាាចគេ�ចផុុតពីថ្ងៃី �នៃៃ �សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធបាានឡើ�ើយ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��សូូមដាាស់់តឿ�ឿនអ្ននករាាល់់គ្នាា� សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាាររស់់រាានផ្ទាា�ល់់
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��រីីកចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅដោ�ោយរលូូន និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
កិិច្ចចកាារដំំបូូងរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល អាាចត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
និិងឥតខ្ចោះ�ះ�� ដោ�ោយបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល សិិទ្ធិិ�អំំណាាច ឫទ្ធាា�នុុភាាព និិងកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសនៅ�ៅគ្រ�ប់់ប្រ�ទេ�ស និិងគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់។
កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ ទោះ�ះ�បីីជាាឥលូូវនេះ�ះ ដល់់ពេ�លវេេលាានៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ចូូរចាំំ�ថាា «គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ» គឺឺត្រឹ�ឹមជាាឈ្មោះ�ះ��សម្រា�ាប់់យុុគសម័័យមួួយ
ដូូចជាាយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណដែ�រ ហើ�ើយវាាបង្ហាា�ញពីី
យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូល មិិនមែ�នត្រឹ�ឹមតែ�ពីីរបីីឆ្នាំំ�� ឬក៏៏ពីីរបីីខែ�ចុុងក្រោ��ោយនោះ�ះ�ទេ�។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយមិិនមាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�នឹឹងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិងយុុគសម័័យ
នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទេ�។

កិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ

មិិនមែ�នត្រូ�ូវអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�វិិញ ហើ�ើយវាាគឺឺជាាជ័័យជម្នះះ�របស់់
មនុុស្សសពីីគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ និិងពីីគ្រ�ប់់ពូូជអំំបូូរទាំំ�ងអស់់ដែ�លនៅ�ៅក្រៅ��ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល នៅ�ៅ
ចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កករបស់់ខ្ញុំំ� ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឲ្យយសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលអាាច
បំំពេ�ញចក្រ�វាាឡ និិងលំំហអាាកាាសបាាន។ យ៉ាា�ងនោះ�ះ�ទើ�ើបខ្ញុំំ��អាាចទទួួលបាានសិិរីីល្អអ
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឲ្យយជីីវិិតទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី អាាចបញ្ជូូ�នសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�
ទៅ�ៅកាាន់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់ និិងទៅ�ៅដល់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់ជំំនាាន់់ជាារៀ�ៀងរហូូត ហើ�ើយឲ្យយ
ជីីវិិតទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី អាាចមើ�ើលឃើ�ើញសិិរីីល្អអដែ�លខ្ញុំំ��បាាន
ទទួួលនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ កិិច្ចចកាារដែ�លបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
យកឈ្នះះ�។ វាាមិិនមែ�នជាាកាារណែ�នាំំ� ពីីជីីវិិតមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
ជាាកាារបញ្ចចប់់នៃ�ជីីវិិតដែ�លរងវេេទនាាគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់ និិងរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ជាា
លទ្ធធផល កិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ មិិនអាាចមាានលក្ខខណៈៈដូូចជាាកិិច្ចចកាាររាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចមាានលក្ខខណៈៈដូូចជាាកិិច្ចចកាារត្រឹ�ឹមតែ�
ប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូូដាា ដែ�លបាានបន្ដដអស់់រយៈៈពេ�លពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ�� រហូូតដល់់កាារ
មកយកនិិស្ស័័�យជាាមនុុស្សសជាាលើ�ើកទីីពីីរ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ មនុុស្សសនៃ�
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ជួួបប្រ�ទះះតែ�នឹឹងកាារលេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាមម្ដដងទៀ�ៀតនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ប្រោ��ោស
លោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយពួួកគេ�ទទួួលកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
វាានឹឹងមិិនដល់់ពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ��នោះ�ះ�ទេ�

មុុនពេ�លដែ�លគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់

ព្រោះ��ះ�វាាជាារយៈៈពេ�លមួួយខ្លីី� ដូូចកាាលដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូូដាាដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
គឺឺជាាកាារបញ្ចចប់់នៃ�យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូល។ វាាជាាកាារបង្ហើ�ើ�យ និិងជាាទីីបញ្ចចប់់នៃ�ផែ�នកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយវាាក៏៏បញ្ចចប់់ដំំណើ�ើររងទុុក្ខខ
នៃ�ជីីវិិតមនុុស្សសជាាតិិដែ�រ។ វាាមិិនយកមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�
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គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមាានសាាច់់ឈាាមអាាចគេ�ចផុុតពីីថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធបាានឡើ�ើយ

ឬក៏៏អនុុញ្ញាា�តឲ្យយជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិបន្ដដទៅ�ៅទៀ�ៀតដែ�រ ព្រោះ��ះ�វាាគ្មាា�នសាារៈ�សំំខាាន់់អ្វីី�
សម្រា�ាប់់ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ� ឬក៏៏សម្រា�ាប់់អត្ថិិ�ភាាពរបស់់មនុុស្សសទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
មនុុស្សសជាាតិិបន្ដដធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទៀ�ៀត នោះ�ះ�មិិនយូូរមិិនឆាាប់់ ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញដោ�ោយ
អាារក្សស ហើ�ើយព្រ�លឹឹងទាំំ�ងអស់់ដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ខ្ញុំំ��នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញដោ�ោយដៃ�របស់់
វាាជាាមិិនខាាន។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��មាានរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាាន
សន្យាាថាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់អាារក្សសលើ�ើមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល ក៏៏ស្ថិិ�តនៅ�ៅមិិនលើ�ើសពីី
ប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ឥលូូវនេះ�ះដល់់ពេ�លហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនបន្ដដ ហើ�ើយក៏៏មិិន
ពន្យាារពេ�លតទៅ�ៅទៀ�ៀតដែ�រ៖ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយសាាតាំំ�ងវិិនាាស
ខ្ញុំំ��នឹឹងយកសិិរីីល្អអទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ��ត្រ�លប់់មកវិិញ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងទាាមទាារព្រ�លឹឹងទាំំ�ងអស់់
ដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីត្រ�លប់់មកវិិញ

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រ�លឹឹងដែ�លរងទុុក្ខខ

ព្រួ�ួយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះអាាចគេ�ចផុុតពីីសមុុទ្រ�ទុុក្ខខ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងមូូលរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីីនឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់។ ចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃនេះ�ះតទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនត្រ�លប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ ហើ�ើយវិិញ្ញាា�ណគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីម្ដដងទៀ�ៀតដែ�រ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារអ្វីី�ទៀ�ៀតឡើ�ើយនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ក្រៅ��ៅតែ�
ពីីកិិច្ចចកាារម្យ៉ាា��ងគឺឺ៖ ខ្ញុំំ��នឹឹងបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិជាាថ្មីី� ជាាមនុុស្សសជាាតិិដែ�លបរិិសុុទ្ធធ និិងជាាទីី
ក្រុ�ុងដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែចូូរដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនបំំផ្លាា�ញពិិភពលោ�ោក
ទាំំ�ងមូូលឡើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏នឹឹងមិិនបំំផ្លាា�ញមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលដែ�រ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងរក្សាាទុុក
មនុុស្សសមួួយភាាគបីី ជាាមនុុស្សសដែ�លស្រ�លាាញ់់ខ្ញុំំ� និិងជាាមនុុស្សសដែ�លខ្ញុំំ��បាានយកឈ្នះះ�
ដោ�ោយហ្មមត់់ចត់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសមួួយភាាគបីីនេះ�ះបង្កើ�ើ�តផលផ្លែ�ែ និិងចម្រើ�ើ�ន
កូូនចៅ�ៅឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដូូចជាាជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លបាានធ្វើ�ើ�ក្រោ��ោមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�រ
ដោ�ោយប្រ�ទាានឲ្យយពួួកគេ�មាានហ្វូូ�ងចៀ�ៀម គោ�ោក្រ�បីីជាាច្រើ�ើ�ន និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ទាំំ�ងអស់់
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ មនុុស្សសជាាតិិនេះ�ះនឹឹងនៅ�ៅជាាប់់ជាាមួួយខ្ញុំំ��ជាារៀ�ៀងរហូូត ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមិិនមែ�នជាា
មនុុស្សសជាាតិិដែ�លកខ្វវក់់គួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ� តែ�ជាាមនុុស្សសជាាតិិមួួយ
ក្រុ�ុមដែ�លខ្ញុំំ��បាានទទួួលមក។ មនុុស្សសជាាតិិប្រ�ភេ�ទនេះ�ះនឹឹងមិិនត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញ រំំខាាន ឬក៏៏
697

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឡោ�ោមព័័ទ្ធធដោ�ោយសាាតាំំ�ងឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសជាាតិិតែ�មួួយក្រុ�ុមគត់់ដែ�ល
រស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីក្រោ��ោយពេ�លដែ�លខ្ញុំំ�យ
� កជ័័យជម្នះះ�លើ�សា
ើ ាតាំំ�ង។ នេះ�ះគឺឺជាាមនុុស្សសជាាតិិ
មួួយក្រុ�ុម ដែ�លខ្ញុំំ��បាានយកឈ្នះះ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ និិងបាានទទួួលសេ�ចក្ដីី�សន្យាារបស់់ខ្ញុំំ�។
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មនុុស្សសជាាតិិដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ក៏៏
ជាាមនុុស្សសជាាតិិដែ�លនឹឹងនៅ�ៅរស់់រាានមាានជីីវិិត និិងទទួួលព្រះ�ះពរដ៏៏នៅ�ៅអស់់កល្បបជាានិិច្ចច
របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ វាានឹឹងក្លាា�យជាាភស្ដុុ�តាាងតែ�មួួយគត់់អំំពីីជ័័យជម្នះះ�របស់់ខ្ញុំំ��លើ�ើសាាតាំំ�ង និិង
ជាាជ័័យភណ្ឌឌតែ�មួួយគត់់នៃ�ចម្បាំំ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�ជាាមួួយសាាតាំំ�ង។ ខ្ញុំំ��បាានសង្គ្រោះ��ះ��ជ័័យភណ្ឌឌ
ទាំំ�ងនេះ�ះចេ�ញពីីកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយពួួកគេ�ជាាកាារបង្ហាា�ញយ៉ាា�ងច្បាាស់់
និិងជាាផលផ្លែ�ែតែ�មួួយនៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ខ្ញុំំ�។ ពួួកគេ�
មកពីីគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ និិងគ្រ�ប់់និិកាាយ ពីីគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង និិងគ្រ�ប់់ប្រ�ទេ�សទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅ
លើ�ើសាាកលលោ�ោក។ ពួួកគេ�មកពីីពូូជអំំបូូរផ្សេ�េងគ្នាា� មាានភាាសាា ទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់ និិងពណ៌៌
សម្បុុ�រផ្សេ�េងគ្នាា� ហើ�ើយពួួកគេ�បែ�កខ្ញែ�ែកទៅ�ៅគ្រ�ប់់ប្រ�ជាាជាាតិិ និិងគ្រ�ប់់និិកាាយទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅ
លើ�ើសាាកលលោ�ោក ព្រ�មទាំំ�ងគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើពិិភពលោ�ោក។ នៅ�ៅទីីបំផុ
ំ ត
ុ ពួួកគេ�
នឹឹងមករួួមគ្នាា�បង្កើ�ើ�តជាាមនុុស្សសជាាតិិពេ�ញលេ�ញមួួយក្រុ�ុម គឺឺជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លកម្លាំំ��ង
របស់់សាាតាំំ�ងមិិនអាាចឈោ�ោងទៅ�ៅដល់់។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងនោះ�ះ� អស់់អ្ននក
ដែ�លខ្ញុំំ��មិិនបាានសង្គ្រោះ��ះ�� និិងមិិនបាានយកឈ្នះះ� នឹឹងលិិចលង់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅសមុុទ្រ�
ដោ�ោយស្ងាា�ត់់ៗ ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវឆេះ�ះដោ�ោយភ្លើ�ើ�ងសន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ�អស់់កល្បបជាានិិច្ចចរបស់់ខ្ញុំំ�។
ខ្ញុំំ��នឹឹងបំំផ្លាា�ញមនុុស្សសជាាតិិចាាស់់ និិងកខ្វវក់់បំំផុុតនេះ�ះចោ�ោល ដូូចដែ�លខ្ញុំំ��បាានបំំផ្លាា�ញពួួក
កូូនប្រុ�ុសច្បបងរបស់់ជនជាាតិិអេ�ស៊ីី�ព្ទទ និិងគោ�ោក្រ�បីីរបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ ដោ�ោយទុុកតែ�ជនជាាតិិ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�លបាានបរិិភោ�ោគសាាច់់កូូនចៀ�ៀម និិងបាានផឹឹកឈាាមកូូនចៀ�ៀម ព្រ�មទាំំ�ង
បាានលាាបឈាាមកូូនចៀ�ៀមនៅ�ៅលើ�ើធ្នឹឹ�មទ្វាា�ររបស់់ពួួកគេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើមនុុស្សសដែ�លខ្ញុំំ��បាាន
យកឈ្នះះ� និិងមនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�សា
ួ ាររបស់់ខ្ញុំំ� មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លបរិិភោ�ោគសាាច់់
កូូនចៀ�ៀមដែ�លជាារូូបខ្ញុំំ� និិងផឹឹកឈាាមកូូនចៀ�ៀមដែ�លជាារូូបខ្ញុំំ� ព្រ�មទាំំ�ងបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�
ដោ�ោយខ្ញុំំ�� និិងថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��ទេ�ឬអីី? តើ�ើសិិរីីល្អអរបស់់ខ្ញុំំ��មិិននៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះជាានិិច្ចច
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គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមាានសាាច់់ឈាាមអាាចគេ�ចផុុតពីីថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធបាានឡើ�ើយ

ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លគ្មាា�នសាាច់់កូូនចៀ�ៀមដែ�លជាារូូបខ្ញុំំ� មិិនបាានលិិចលង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ជម្រៅ��ៅសមុុទ្រ�ដោ�ោយស្ងាា�ត់់ៗហើ�ើយទេ�ឬអីី? ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជំំទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ�� ហើ�ើយ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�ដូូចជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានមាានបន្ទូូ�ល
ទៅ�ៅកាាន់់កូូនចៅ�ៅរបស់់អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ភាាពរឹឹងរូូសនៅ�ៅក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តតរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងជំំរុុញឲ្យយសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ��ឆួួលឡើ�ើង ដោ�ោយនាំំ�កាាររងទុុក្ខខវេេទនាា
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតមកលើ�ើសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតមកលើ�ើ

អំំពើ�ើបាាបរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតមកលើ�ើសេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិតរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ តើ�ើនរណាាអាាចនៅ�ៅរស់់រាានមាានជីីវិិតបាាននៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�
នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដូូចថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ? តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិតរបស់់នរណាា
ដែ�លអាាចគេ�ចផុុតពីីព្រះ�ះនេ�ត្រ�នៃ�កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ�? តើ�ើអំំពើ�ើបាាបរបស់់នរណាាដែ�ល
អាាចគេ�ចពីីព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាព្រះ�ះហស្ដដដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�បាាន? ខ្ញុំំ�ជា
� ាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
មាានបន្ទូូ�លដូូច្នេះ�ះ�ទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លជាាកូូនចៅ�ៅនៃ�គ្រួ�ួសាារសាាសន៍៍ដទៃ� ហើ�ើយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� លើ�ើសពីីព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងទាំំ�ងអស់់ដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែង
នៅ�ៅយុុគសម័យ
័ នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ និិងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�បែ�រជាារឹឹងរូូស
ជាាងជនជាាតិិអេ�ស៊ីី�ព្ទទទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ទៅ�ៅវិិញ។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមែ�នប្រ�មូូលសេ�ចក្ដីី�
ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ��ទុក
ុ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��សម្រា�ាកធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ខ្ញុំំ��ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាច
គេ�ចផុុតពីីទុុក្ខខទោ�ោសនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចបាាន?
ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ និិងបាានមាានបន្ទូូ�លតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានចំំណាាយកម្លាំំ��ង និិងកាារខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្ដែ�ែតើ�ើនៅ�ៅពេ�លណាា
ដែ�លអ្ននករាាល់់ គ្នាា� ធ្លាា�ប់់ ស្ដាា�ប់់ អ្វីី� ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ� លប្រា�ាប់់ អ្ននក រាាល់់ គ្នាា� យ៉ាា�ងច្បាាស់់ នោះ�ះ�?
តើ�ើនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឱនចុះះ� នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ដែ�លជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់
ចេ�ស្ដាា�។ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បែ�បនេះ�ះ? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្វីី�ៗ
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�និិយាាយ

និិងធ្វើ�ើ�ជំំរុុញឲ្យយសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ� ឆួួលឡើ�ើងបែ�បនេះ�ះ?

តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�រឹឹងរូូសដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់វាាយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឬទេ�? តើ�ើ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី�សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅពីីធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ព្រួ�ួយព្រះ�ះទ័័យ និិងថប់់បាារម្ភភ
ដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងរង់់ចាំំ�ឲ្យយថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ធ្លាា�ក់់មកលើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឬ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងរង់់ចាំំ�ឲ្យយខ្ញុំំ��បញ្ជូូ�នសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�
ដែ�លបាានឆួួ លឡើ�ើ ង ដោ�ោយសាារកាារមិិ នស្ដាា�ប់់ បង្គាា�ប់់ រ បស់់ អ្ននក រាាល់់ គ្នាា� ឬ?

តើ�ើអ្វីី� ៗ

គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� មិិនមែ�នសម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬអីី? ប៉ុុ�ន្ដែ�ែជាានិិច្ចចកាាល អ្ននករាាល់់គ្នាា�
តែ�ងតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បែ�បនេះ�ះគឺឺ៖ លួួចយញ្ញញបូូជាារបស់់ខ្ញុំំ� យក
តង្វាា�យពីីអាាសនាារបស់់ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅកាាន់់ជម្រ�ករបស់់ឆ្កែ�ែចចក ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់ចំំណីីដល់់កូូនឆ្កែ�ែ
ចចកទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� ហើ�ើយនិិងកូូននៃ�កូូនឆ្កែ�ែចចកទៀ�ៀត មនុុស្សសប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំ�ងគ្នាា�
ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ប្រ�ឈមមុុខដាាក់គ្នាា�ដោ
់ �ោយសេ�ចក្ដីី�ក្រេ�េវក្រោ��ោធ និិងដាាវលំំពែ�ង បោះ�ះ�ចោ�ោល
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� ទៅ�ៅក្នុុ�ងបង្គគន់់ឲ្យយក្លាា�យទៅ�ៅជាាលាាមក
ដ៏៏កខ្វវក់់។ តើ�ើឯណាាទៅ�ៅ សុុចរិិតភាាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�? សាារជាាតិិជាាមនុុស្សសរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានក្លាា�យទៅ�ៅជាាសត្វវសាាហាាវ! បេះ�ះដូូងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានក្លាា�យទៅ�ៅជាា
ដុំំ�ថ្មមជាាយូូរមកហើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងទេ�ឬអីីថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�
ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�មកដល់់

គឺឺជាាពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��នឹឹងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកាារអាាក្រ�ក់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�

ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ�� ដែ�លជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា
តាាមរយៈៈកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តខ្ញុំំ��បែ�បនេះ�ះ កាារបោះ�ះ�ចោ�ោលព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅក្នុុ�ងភក់់ជ្រាំ�ំ�
និិងមិិនស្ដាា�ប់់តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាាតាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ
នៅ�ៅក្រោ��ោយខ្ននងខ្ញុំំ�� អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចគេ�ចផុុតពីីកាារឃ្លាំំ��មើ�ើលដែ�លពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�
ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំឬ
� អីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនដឹ
ិ ង
ឹ ថាាខ្ញុំំ�ដែ� �លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� បាានទតមើ�ើលឃើ�ញ
ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ��ហើ�ើយទេ�ឬអីី នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានលួួច
យកយញ្ញញបូូជាារបស់់ខ្ញុំំ� និិងលោ�ោភយកទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�របស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹង
ទេ�ឬអីីថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានលួួចយកយញ្ញញបូូជាារបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាន
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទង្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះនៅ�ៅមុុខអាាសនាា ដែ�លគេ�បាានថ្វាា�យយញ្ញញបូូជាា? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
អាាចជឿ�ឿបាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចថាា ខ្លួួ�នឯងឆ្លាា�តល្មមមនឹឹងអាាចបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តខ្ញុំំ��តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ
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គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមាានសាាច់់ឈាាមអាាចគេ�ចផុុតពីីថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធបាានឡើ�ើយ

បាាន? តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�អាាចឃ្លាា�តចេ�ញពីីអំំពើ�ើបាាបដ៏៏សាាហាាវរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ក្រេ�េវក្រោ��ោធដ៏៏លើ�ើសលប់់របស់់ខ្ញុំំ� អាាចរំំលងទង្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? កាារអាាក្រ�ក់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
មិិនមែ�នបើ�ើកផ្លូូ�វចេ�ញសម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែគឺឺសន្សំំ�ទោ�ោស សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែកវិិញ ព្រោះ��ះ�វាាជំំរុុញកាារវាាយផ្ចាា�ល់់របស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�
ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ តើ�ើទង្វើ�ើ� និិងពាាក្យយសម្ដីី�អាាក្រ�ក់់ៗរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� អាាចគេ�ចផុុតពីី
កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាច
ទៅ�ៅដល់់ព្រះ�ះកាាណ៌៌របស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចបើ�ើកផ្លូូ�វចេ�ញសម្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�
ទុុច្ចចរិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចលើ�ើកលែ�ងចំំពោះ�ះ�ទង្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លមិិនគោ�ោរពខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចមិិនកាាត់់ផ្ដាា�ច់់អណ្ដាា�ត
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លមាានពិិសដូូចជាាអណ្ដាា�តពស់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនអំំពាាវនាាវរកខ្ញុំំ�� សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ ដល់់សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�
ប៉ុុ�ន្ដែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�បែ�រជាាសន្សំំ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ��ទុុកដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិតរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញ។ តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចអត់់ទោ�ោសឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? នៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� គឺឺពាាក្យយសម្ដីី� និិងទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
សុុទ្ធធតែ�កខ្វវក់់។ ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� ទតឃើ�ើញសេ�ចក្ដីី�
ទុុច្ចចរិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាកាារវាាយផ្ចាា�លដែ�លគ្មាា�នបន្ធូូ�រ។ តើ�ើកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏សុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ� អាាចឃ្លាា�តចេ�ញពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? ដោ�ោយ
ព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ព្រួ�ួយព្រះ�ះទ័័យ និិងពេ�ញដោ�ោយ
សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�គេ�ចផុុតពីីព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ� និិងឃ្លាា�ត
ចេ�ញពីីថ្ងៃ�ដែៃ �លខ្ញុំំ�ជា
� ាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� វាាយផ្ចាា�ល និិងដាាក់់បណ្ដាា�សាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច
កើ�ើត? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងថាាពាាក្យយសម្ដីី� និិងសូូរស័័ព្ទទដ៏៏អាាក្រ�ក់់ដែ�លចេ�ញពីីមាាត់់របស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឮទៅ�ៅដល់់ព្រះ�ះកាាណ៌៌ខ្ញុំំ��ហើ�ើយទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងថាាសេ�ចក្ដីី�
ទុុច្ចចរិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�ឡាាក់់ព្រះ�ះពស្រ្ដ�ដនៃ�សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ��ហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងថាាកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជំំរុុញឲ្យយ
សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធដ៏៏ខ្លាំំ��ងក្លាា�របស់់ខ្ញុំំ��ឆួួលឡើ�ើងហើ�ើយទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងទេ�ឬអីី
ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទុុកខ្ញុំំ��ចោ�ោលឲ្យយខឹឹងក្រេ�េវក្រោ��ោធ និិងបាានសាាកល្បបងភាាពអត់់ធ្មមត់់
របស់់ខ្ញុំំ�ជាាយូូរមកហើ�ើយ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងទេ�ឬអីីថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបំំផ្លាា�ញ
សាាច់់ឈាាមរបស់់ខ្ញុំំ��រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ដោ�ោយកាាត់់បន្ថថយទៅ�ៅជាាចំំណិិតៗ? ខ្ញុំំ��បាានស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�
រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ ទើ�ើបខ្ញុំំ��បង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ��ចេ�ញទៅ�ៅ ដោ�ោយមិិន
លើ�ើកលែ�ងឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ តើ�ើរាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងថាាព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ��បាានទត
ឃើ�ើញទង្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយព្រះ�ះកន្សែ�ែងរបស់់ខ្ញុំំ��បាានឮទៅ�ៅដល់់ព្រះ�ះកាាណ៌៌
របស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��ហើ�ើយទេ�ឬអីី? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
បែ�បនេះ�ះយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើមាានកិិច្ចចកាារណាាមួួយដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដែ�លមិិនមែ�នជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�? ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ តើ�ើនរណាាក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននក
រាាល់់គ្នាា� បាានស្រ�លាាញ់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង? តើ�ើខ្ញុំំ�អា
� ាចមិិន
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះហឫទ័័យនៃ�ព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��ទន់់ខ្សោ�ោ�យ និិង
ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��បាានរងទុុក្ខខយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់ពីីព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ខ្ញុំំ��ទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដូូចដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានធ្វើ�ើ� តើ�ើ
ខ្ញុំំ��មិិនបាានបូូជាាអ្វីី�ច្រើ�ើ�នសម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬអីី? ទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំ��ព្រ�មទទួួលកាាររងទុុក្ខខ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវរបិិតាារបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចរួួចផុុត

ពីីកាារវាាយផ្ចាា�លដែ�លខ្ញុំំ��នាំំ�មកលើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�

ដោ�ោយសាារ

លទ្ធធផល នៃ�កាាររងទុុក្ខខរបស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាានរីីករាាយ
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ទេ�ឬអីី? ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានខ្ញុំំ�មកឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានរីីករាាយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង លើ�ើសពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏សប្បុុ�រស
របស់់ខ្ញុំំ��ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនដឹ
ិ ង
ឹ ថាាជីីវិត
ិ របស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បាានប្ដូូ�រដើ�ើម្បីី�ជីីវិត
ិ និិងអ្វីីៗ
� ដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�រីីករាាយជាាមួួយទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងទេ�ឬអីីថាា ព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��បាានប្រើ�ើ�
ជីីវិិតរបស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង ហើ�ើយថាាទ្រ�ង់់ក៏៏បាានប្រ�ទាានជីីវិិតរបស់់ខ្ញុំំ�
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គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមាានសាាច់់ឈាាមអាាចគេ�ចផុុតពីីថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធបាានឡើ�ើយ

មកឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលបាានជីីវិិតមួួយរយដង និិងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជៀ�ៀសផុុតពីីសេ�ចក្ដីី�ល្បួួ�ងជាាច្រើ�ើ�ន? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងទេ�ឬអីីថាា មាានតែ�
តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានរួួចផុុតពីីសេ�ចក្ដីី�ល្បួួ�ង និិងពីីកាារ
វាាយផ្ចាា�លដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរជាាច្រើ�ើ�ន? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងទេ�ឬអីីថាា ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��តែ�មួួយគត់់
ទើ�ើបព្រះ�ះវរបិិតាាខ្ញុំំ��អនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�រីីករាាយរហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ? តើ�ើថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចនៅ�ៅរឹឹងរូូស និិងមិិនបន្ទទន់់ចិិត្ដដ ហាាក់់ដូូចជាាភាាពឃោ�ោរឃៅ�ៅបាានរីីកចម្រើ�ើ�ន
នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើកាារអាាក្រ�ក់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដ
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អាាចគេ�ចផុុតពីីថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ ដែ�លនឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងក្រោ��ោយពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��
ចាាកចេ�ញពីីផែ�នដីីយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លរឹឹងរូូស និិង
មិិនបន្ទទន់់ចិិត្តត គេ�ចផុុតពីីសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត?
ចូូរគិិតពីីអតីីតកាាលចុះះ�៖ តើ�ើនៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ��ក្រេ�េវក្រោ��ោធ ហើ�ើយ
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ��ទាាស់់នឹឹងអ្ននករាាល់់គ្នាា�? តើ�ើនៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងមិិន
ចាំំ�បាាច់់ជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�? តើ�ើនៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លខ្ញុំំ��បាានស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយ
មិិនសមហេ�តុុផល? តើ�ើនៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លខ្ញុំំ��បាានស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខ?
តើ�ើវាាមិិនមែ�នសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ទេ�ឬអីី ដែ�លខ្ញុំំ��ទូូលសុំំ�ព្រះ�ះវរបិិតាា
របស់់ខ្ញុំំ�ឲ្យយជួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�គេ�ចផុុតពីីសេ�ចក្ដីី�ល្បួួ�ងគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បែ�បនេះ�ះ? តើ�ើខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់បាានប្រើ�ើ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�
វាាយធ្វើ�ើ�បាាបសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឬទេ�? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�សងខ្ញុំំ��
វិិញបែ�បនេះ�ះ? ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រចិិត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ក៏៏លែ�ងក្ដៅ�ៅ� និិងលែ�ងត្រ�ជាាក់់តទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ព្យាាយាាម
បញ្ចុះះ�� បញ្ចូូ� លខ្ញុំំ� និិ ង លាាក់់ បាំំ� ងអ្វីី� ៗ ពីី ខ្ញុំំ� ហើ�ើយមាាត់់ រ បស់់ អ្ននក រាាល់់ គ្នាា�ពេ�ញដោ�ោយ
ពាាក្យយសម្ដីី�របស់់មនុុស្សសទុុច្ចចរិិត។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� គិិតថាាអណ្ដាា�តរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាច
បោ�ោកប្រា�ាស់់វិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ��បាានឬ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� គិិតថាាអណ្ដាា�តរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
អាាចគេ�ចផុុតពីីសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�ឬ? ទោះ�ះ�ជាាពួួកគេ�ប្រា�ាថ្នាា�បែ�បនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើ
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អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាាអណ្ដាា�តរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចធ្វើ�ើ�កាារវិិនិិច្ឆ័័�យចំំពោះ�ះ�ទង្វើ�ើ�របស់់ខ្ញុំំ� ដែ�ល
ជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានឬ? តើ�ើខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ�កាារវិិនិិច្ឆ័័�យឬ? តើ�ើខ្ញុំំ��
អាាចបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយដង្កូូ�វដ៏៏តូូចមួួយប្រ�មាាថខ្ញុំំ��បែ�បនេះ�ះឬទេ�? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចដាាក់់កូូនដែ�លមិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់បែ�បនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមព្រះ�ះពរដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចចរបស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច
កើ�ើត? ពាាក្យយសម្ដីី� និិងទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានលាាតត្រ�ដាាង និិងបាានថ្កោ�ោ�លទោ�ោស
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាយូូរមកហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��លាាតសន្ធឹឹ�ងផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងបង្កើ�ើ�តអ្វីី�ៗ
ទាំំ�ងអស់់មក ខ្ញុំំ��មិិនបាានបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយសត្វវលោ�ោកណាាមួួយ ចូូលរួួមតាាមដែ�លពួួកគេ�
ពេ�ញចិិត្តតនោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��មិិនបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយអ្វីី�មករំំខាានដល់់កិិច្ចចកាារ និិងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ធ្វើ�បែ�បនេះ�ះ
ើ�
ក៏៏ដោ�ោយ។ ខ្ញុំំ��មិនលើ
ិ �ើកលែ�ងចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ ឬក៏៏វត្ថុុ�ណាាមួួយឡើ�ើយ តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចអនុុគ្រោះ��ះ�ឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លឃោ�ោរឃៅ�ៅ
និិងគ្មាា�នមនុុស្សសធម៌៌ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចអត់់ទោ�ោសដល់់អស់់អ្ននកដែ�ល
បះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចអនុុគ្រោះ��ះ�ឲ្យយអស់់អ្ននក
ដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើជោ�ោគវាាសនាារបស់់មនុុស្សសមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�ទេ�ឬអីី? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចរាាប់់សេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិត
និិងកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់អ្ននកជាាបរិិសុុទ្ធធយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើអំំពើ�ើបាាបរបស់់អ្ននក
អាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយកខ្វវក់់ ដល់់ភាាពបរិិសុុទ្ធធរបស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? ខ្ញុំំ��មិិនកខ្វវក់់ដោ�ោយសាារ
ភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធរបស់់មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតឡើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនរីីករាាយចំំពោះ�ះ�តង្វាា�យរបស់់
មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� តើ�ើអ្ននក
អាាចយកយញ្ញញបូូជាានៅ�ៅអាាសនាារបស់់ខ្ញុំំ��សម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នឯងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើអ្ននកអាាច
ប្រើ�ើ�អណ្ដាា�តពិិសពុុលរបស់់អ្ននកមកប្រ�មាាថព្រះ�ះនាាមដ៏៏បរិិសុុទ្ធធរបស់់ខ្ញុំំ�ឬទេ�? តើ�ើអ្ននកអាាច
បះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះឬទេ�? តើ�ើអ្ននកអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�
សិិរីីល្អអ និិងព្រះ�ះនាាមដ៏៏បរិិសុុទ្ធធរបស់់ខ្ញុំំ� ទុុកជាាឧបករណ៍៍មួួយដែ�លបម្រើ�ើ�ដល់់សាាតាំំ�ង
ដែ�លជាាមេ�កំំណាាចឬទេ�? ជីីវិិតរបស់់ខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានមកសម្រា�ាប់់ជាាកាាររីីករាាយរបស់់ពួួក
បរិិសុុទ្ធធ។ តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកលេ�ងសើ�ើចជាាមួួយជីីវិិតរបស់់ខ្ញុំំ�តាាមដែ�លអ្ននកប្រា�ាថ្នាា�
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និិងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ធ្វើ�ើ�ជាាឧបករណ៍៍បង្កកទំំនាាស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច
កើ�ើត? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចគ្មាា�នចិិត្តត និិងខ្វះះ�សេ�ចក្ដីី�ល្អអចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��បាានកត់់ត្រា�ាទង្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�
ជីីវិតទាំំ�
ិ
ងនេះ�ះទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចគេ�ចផុុតពីថ្ងៃី �នៃៃ �សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��
វាាយផ្ចាា�លប្រ�ទេ�សអេ�ស៊ីី�ព្ទទយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើខ្ញុំំ�អា
� ាចបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ឆាំំ�ង
និិងបំំពាានលើ�ើខ្ញុំំ��តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? ខ្ញុំំ��សូូមប្រា�ាប់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយត្រ�ង់់ថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�មកដល់់ ទោ�ោសរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹង
កាាន់់តែ�ពិិបាាកទ្រាំ�ំ�ជាាងទោ�ោសរបស់់ប្រ�ទេ�សអេ�ស៊ីី�ព្ទទទៅ�ៅទៀ�ៀត។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចគេ�ច
ផុុតពីីថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចបាាន? ខ្ញុំំ��សូូមប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាប្រា�ាកដ
ថាា៖ កាារស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�របស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បាានរៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់ទង្វើ�ើ
់
អា
� ាក្រ�ក់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយក៏៏មាាន
សម្រា�ាប់់កាារវាាយផ្ចាា�ល អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�របស់់ខ្ញុំំ�
ដល់់ទីីបញ្ចចប់់ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សស ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវទទួួលរងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
ដែ�លពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្វីី�ៗមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�ល
ជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�ទេ�ឬអីី? នៅ�ៅក្រោ��ោមមេ�ឃនេះ�ះ តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ខ្ញុំំ��បែ�បនេះ�ះយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? ជីីវិិតអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងជួួបកាារលំំបាាកយ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ង ព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជួួបជាាមួួយព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��ដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងយាាង
មក ប៉ុុ�ន្ដែ�ែបែ�រជាាមិិនបាានយាាងមក។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមែ�នជាាសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី?
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�មិិត្តតសម្លាា�ញ់់ជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺជាាសត្រូ�ូវរបស់់
ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងទេ�ឬអីីថាា ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺជាាមិិត្តតសម្លាា�ញ់់នឹឹង
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទង្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបំំពេ�ញភាាជន៍៍របស់់អស់់អ្ននក
ដែ�លគួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�រ? ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជិិតស្និិ�ទ្ធធយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងជាាមួួយ
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងថាាពាាក្យយសម្ដីី�ដ៏៏អាាក្រ�ក់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
បាានឮទៅ�ៅដល់់ព្រះ�ះកាាណ៌៌របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ទ្រ�ង់់
ឆួួលឡើ�ើងហើ�ើយទេ�ឬអីី? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចជិិតស្និិ�ទ្ធធជាាមួួយអ្ននកយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត ហើ�ើយ
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ព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��បាានយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញហើ�ើយ
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រាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយដែ�លមនុុស្សសចង់់បាានសមត្ថថភាាពមើ�ើលឃើ�ើញកាារយាាងមកដល់់
របស់់ព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��ផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែក។ មនុុស្សសចង់់មើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគ
សង្គ្រោះ��ះ��ពីីចម្ងាា�យ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងចុះះ�មក ដោ�ោយគង់់នៅ�ៅលើ�ើពពកសមួួយ
ដុំំ�ក្នុុ�ងរូូបភាាពជាាមនុុស្សស កណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លរង់់ចាំំ�ទ្រ�ង់់ អស់់រយៈៈពេ�ល
រាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��យ៉ាា�ងក្រៀ��ៀមក្រំ�ំ និិងដោ�ោយអន្ទះះ�សាា។ មនុុស្សសក៏៏ចង់់ឲ្យយព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� យាាង
ត្រ�ឡប់់មកវិិញ និិងចង់់ឲ្យយទ្រ�ង់់បាានរួួបរួួមជាាមួួយនឹឹងពួួកគេ�ដែ�រ ពោ�ោលគឺឺ ពួួកគេ�ចង់់ឲ្យយ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� ដែ�លបាានគង់់ឆ្ងាា�យពីីពួួកគេ�អស់់រយៈៈពេ�លរាាប់់ពាាន់់
ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយនោះ�ះ� យាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញ និិងមកអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍យូូដាានោះ�ះ�ម្ដដងទៀ�ៀត យាាងមកសម្ដែ�ែងចិិត្តតក្ដួួ�ល
អាាណិិត និិងក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដល់់មនុុស្សស យាាងមកអត់់ទោ�ោសបាាបមនុុស្សសលោ�ោក និិងយក
បាាបនេះ�ះដាាក់់លើ�ើអង្គគទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងស្ពាា�យយកអស់់ទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�រំំលងរបស់់គេ� ហើ�ើយ
ប្រោ��ោសគេ�ឲ្យយរួួចពីីអំំពើ�ើបាាបផង។ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសចង់់បាានបំំផុុត គឺឺចង់់ឲ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏
ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� យាាងមកធ្វើ�ើដូ
� ចគ្រា�ាមុ
ូ
ន
ុ គឺឺមកធ្វើ�ើជា
� ាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��ដែ�លពោ�ោរពេ�ញ
ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ព្រះ�ះទ័័យសប្បុុ�រស និិងគួួរជាាទីីគោ�ោរព ជាាព្រះ�ះដែ�លគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�
ក្រោ��ោធ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ក៏៏មិិនដែ�លស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សឲ្យយគេ� គឺឺមាានតែ�កាារអត់់ទោ�ោសនិិងដកយក
អំំពើ�ើបាាបរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងសុុគតលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង ជំំនួួសមនុុស្សស
ដូូចគ្រា�ាមុុនផង។ តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងចេ�ញទៅ�ៅបាាត់់ ពួួកសិិស្សស
ដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ និិងពួួកបរិិសុុទ្ធធដែ�លបាានសង្គ្រោះ��ះ��ដោ�ោយនូូវព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់ នាំំ�គ្នាា�
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ស្វែ�ែងរកទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងក្រៀ��ៀមក្រំ�ំ និិងកំំពុុងទន្ទឹឹ�ងមើ�ើលផ្លូូ�វទ្រ�ង់់។ អស់់អ្ននកដែ�លបាានសង្គ្រោះ��ះ��
ដោ�ោយសាារព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ក៏៏នៅ�ៅតែ�
អន្ទះះ�សាាចង់់ឃើ�ើញថ្ងៃ�ៃជោ�ោគជ័័យនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគ
សង្គ្រោះ��ះ�� យាាងចុះះ�មកលើ�ើពពក ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញព្រះ�ះកាាយដល់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់ គ្នាា�។ ប្រា�ាកដ
ណាាស់់ នេះ�ះជាាក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�រួួមរបស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� ដែ�លទទួួលយកព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ជាា
ព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ គ្រ�ប់់ៗគ្នាា�ក្នុុ�ងសកលលោ�ោក ដែ�លដឹឹងពីីសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� គេ�អន្ទះះ�សាាយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ចង់់ឲ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ
យាាងមកដល់់ភ្លាា�មៗ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចនូូវអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ�លកាាលទ្រ�ង់់នៅ�ៅគង់់
លើ�ើផែ�នដីីថាា៖ «ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ត្រ�ឡប់់មកវិិញ ដូូចគ្នាា�នឹង
ឹ របៀ�ៀបដែ�លខ្ញុំំ��បាានចាាកចេ�ញទៅ�ៅដែ�រ»។
មនុុស្សសជឿ�ឿថាា បន្ទាា�ប់់ពីីត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ង ហើ�ើយមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាាន
យាាងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ដោ�ោយគង់់នៅ�ៅលើ�ើពពកសមួួយដុំំ� ដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅទទួួលតំំណែ�ង
របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺគង់ខា
់ ាងស្ដាំំ��នៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ខ្ពស់
ព បំ
់ ផុ
ំ ត
ុ ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នឹឹងយាាងចុះះ�មកវិិញម្ដដងទៀ�ៀត
ដោ�ោយគង់់នៅ�ៅលើ�ើពពកសមួួយដុំំ�ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា� (ពពកនេះ�ះ គឺឺសំដៅំ �ៅលើ�ើពពកដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គង់់ ពេ�លទ្រ�ង់់យាាងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌វិ៌ ញ
ិ ) មកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�ល
ទន្ទឹឹ�ងចាំំ�ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មជាាខ្លាំំ��ងអស់់រយៈៈពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគនឹឹងយក
សណ្ឋាា�នជាាសាាសន៍៍យូូដាា ព្រ�មទាំំ�ងស្លៀ�ៀ�កសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់សាាសន៍៍យូូដាាផង។ បន្ទាា�ប់់ពីី
លេ�ចមកឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញ ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រ�ទាានអាាហាារឲ្យយពួួកគេ� ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយទឹឹករស់់ហូូរ
យ៉ាា�ងគំំហុក
ុ មករកគេ� ព្រ�មទាំំ�ងរស់់នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សស ពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះគុុណ
និិងពេ�ញដោ�ោយក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ផូូរផង់់ និិងប្រា�ាកដប្រ�ជាា។ កាារយល់់ឃើ�ើញទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
ហើ�ើយ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសជឿ�ឿ។ ដោ�ោយឡែ�ក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� ទ្រ�ង់់
មិិនបាានធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ផ្ទុុ�យស្រ�ឡះះពីីអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសយល់់ឃើ�ើញ។ ទ្រ�ង់់មិិនបាាន
យាាងមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លរង់់ចាំំ�កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយ
សង្ឃឹឹ�មនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនលេ�ចមកឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់ៗគ្នាា�ឃើ�ើញ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ទ្រ�ង់់គង់់នៅ�ៅលើ�ើពពកសដែ�រ។ ទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដល់់ហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសមិិនបាាន
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ដឹឹងទេ� ហើ�ើយក៏៏នៅ�ៅតែ�មិិនអើ�ើពើ�ើ។ មនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�រង់់ចាំំ�ទ្រ�ង់់ដោ�ោយគ្មាា�នបំំណង ក៏៏
មិិនដឹឹងថាាទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដោ�ោយគង់់នៅ�ៅលើ�ើ «ពពកស» មួួយដុំំ�រួួចហើ�ើយដែ�រ (ពពក
នេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងមូូល និិងលក្ខខណៈៈ
ទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់) ចំំណែ�កពេ�លនេះ�ះ ទ្រ�ង់់កំំពុុងគង់់កណ្ដាា�លចំំណោ�ោមក្រុ�ុមមនុុស្សស
ដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� ដែ�លទ្រ�ង់់នឹឹងបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ មនុុស្សសមិិនដឹឹង
រឿ�ឿងមួួយ គឺឺ៖ បើ�ើទោះ�ះ�ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� ដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ មាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដល់់មនុុស្សស តើ�ើធ្វើ�ើ�ម្ដេ�េចឲ្យយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង «ព្រះ�ះវិិហាារ» ដែ�លមាានសុុទ្ធធតែ�វិិញ្ញាា�ណ
ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងមិិនបរិិសុុទ្ធធដូូច្នេះ�ះ�បាាន? ថ្វីី�ដ្បិិ�តថាាមនុុស្សសកំំពុុងទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�កាារយាាង
មកដល់់របស់់ទ្រ�ង់់ តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចលេ�ចមកឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លបរិិភោ�ោគសាាច់់ឈាាមមនុុស្សស
ទុុច្ចចរិិត ផឹឹកឈាាមមនុុស្សសទុុច្ចចរិិត ហើ�ើយស្លៀ�ៀ�កសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់មនុុស្សសទុុច្ចចរិិត ជាាអ្ននក
ដែ�លជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក៏៏ជាាអ្ននកដែ�លកំំហែ�ងព្រះ�ះអង្គគរហូូតមក
បាានឃើ�ើញយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? មនុុស្សសដឹឹងត្រឹ�ឹមថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��
ទ្រ�ង់់ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ហើ�ើយមាានក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាដ៏៏ហូរូ ហៀ�ៀរ និិងដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់
ជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ គេ�ពុំំ�ដឹឹងសោះ�ះ�
ថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ដែ�លមាានពេ�ញដោ�ោយភាាពសុុចរិិត ឬទ្ធាា�នុុភាាព
សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ហើ�ើយមាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាច និិងពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសអន្ទះះ�សាារង់់ចាំំ� និិងទទូូចចង់់ឃើ�ើញកាារ
វិិលត្រ�ឡប់់របស់់ព្រះ�ះដ៏៏ប្រោ��ោសលោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាសេ�ចក្ដីី�អធិិដ្ឋាា�នរបស់់
គេ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ «ស្ថាា�នសួួគ៌៌» រង្គើ�ើ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� មិិនលេ�ចមក
ឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ តែ�មិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ បាានឃើ�ើញនោះ�ះ�ដែ�រ។
«ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា » គឺឺជាានាាមដែ�លខ្ញុំំ��បាានប្រើ�ើ� ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�កា
�ើ ារក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ហើ�ើយពាាក្យយនេះ�ះមាានន័័យថាា ព្រះ�ះនៃ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល (រាាស្ត្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ) ជាាព្រះ�ះដែ�លមាានព្រះ�ះទ័័ យ អាាណិិ តមេ�ត្តាា�ដល់់ មនុុ ស្សស ក៏៏ ដាាក់់ បណ្ដាា�សាា
មនុុស្សស ហើ�ើយដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតមនុុស្សសផងដែ�រ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដែ�លមាានព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដ៏៏មហិិមាា
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ព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��បាានយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញហើ�ើយ នៅ�ៅលើ�ើ «ពពកស» មួួយដុំំ�

និិងពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ។ «ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� » គឺឺអេ�ម៉ាា�ញូូអែ�ល ដែ�លមាានន័័យថាា
តង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបដែ�លពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ ចិិត្តតក្ដួួល
� អាាណិិត និិងប្រោ��ោសលោះ�ះ�
មនុុស្សស។ ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគក៏៏ជាាតំំណាាង
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ

ព្រ�មទាំំ�ងអាាចធ្វើ��ើជាាតំំណាាងឲ្យយផ្នែ�ែកតែ�មួួយគត់់នៃ�កិិច្ចចកាារ

ក្នុុ�ងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ មាានន័័យថាា មាានតែ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ទេ� ទើ�ើបជាាព្រះ�ះរបស់់សាាសន៍៍
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដ៏៏ជាារាាស្ត្រ�រជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ជាាព្រះ�ះរបស់់អ័័ប្រា�ាហាំំ� ជាាព្រះ�ះរបស់់អ៊ីី�សាាក ជាាព្រះ�ះ
របស់់យ៉ាា�កុុប ជាាព្រះ�ះរបស់់ម៉ូូ�សេ� និិងជាាព្រះ�ះរបស់់សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទាំំ�ងមូូល។
ហេ�តុុនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះសាាសន៍៍អ៊ីីស្រា�ាអែ�លទាំំ�
�
ងអស់់ ក្រៅ��ៅពីីពូជ
ូ អំំបូរូ យូូដាា គឺឺ
សុុទ្ធធតែ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ។ ពួួកគេ�ថ្វាា�យយញ្ញញបូូជាាដល់់ទ្រ�ង់់លើ�ើអាាសនាា ហើ�ើយ
បម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ដោ�ោយស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ជាាសង្ឃឃ។ អ្វីីដែ� �លគេ�សង្ឃឹឹ�មនោះ�ះ� គឺឺកាារ
លេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ។ គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ� ទើ�ើបជាាព្រះ�ះដ៏៏ប្រោ��ោសលោះ�ះ�នៃ�
មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបដែ�លប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសពីីអំំពើ�ើបាាប
ដែ�រ។ មាានន័័យថាា ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វកើ�ើតចេ�ញពីី យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយ
មាានវត្តតមាាន ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។
ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� លេ�ចវត្តតមាានឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ
បាានកើ�ើតជាាថ្មីី� ហើ�ើយបាានសង្គ្រោះ��ះ�� និិងជាាព្រះ�ះនាាមដ៏៏វិសេ�ស
ិ
សម្រា�ាប់់កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។ ដូូច្នេះ��ះ ព្រះ�ះនាាមយេ�ស៊ូូវ� តំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�
និិងជាាសញ្ញាា�បង្ហាា�ញពីីយុគសម័
ុ
យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ព្រះ�ះនាាមយេ�ហូូវ៉ា�ា ជាាព្រះ�ះនាាមដ៏៏វិសេ�ស
ិ
សម្រា�ាប់់ប្រ�ជាារាាស្ត្រ�រអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដែ�លរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
នីីមួួយៗ និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនីីមួួយៗ ព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ�មិ
� ិនមែ�នគ្មាា�ន
មូូលដ្ឋា�នទេ�
ា
ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាព្រះ�ះនាាមដែ�លជាាតំំណាាងដ៏៏សំខា
ំ ាន់់៖ ព្រះ�ះនាាមនីីមួយ
ួ ៗ តំំណាាងឲ្យយ
យុុគសម័័យមួួយ។ «ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា » តំំណាាងឲ្យយយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយក៏៏ជាា
ព្រះ�ះកិិត្តិិ�នាាមដែ�លសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លខ្លួួ�នថ្វាា�យបង្គំំ�ដែ�រ។
«ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� » គឺឺជាាព្រះ�ះនាាមតំំណាាងឲ្យយយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយជាាព្រះ�ះនាាមនៃ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ឃើ�ើញកាារយាាងមកដល់់របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគ
សង្គ្រោះ��ះ��នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�រំំពឹង
ឹ ចង់់ឲ្យយទ្រ�ង់់យាាងមក ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានមកប្រ�សូូតក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូូដាា

នោះ�ះ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦ពាាន់់ឆ្នាំំ��នេះ�ះ

មុុខជាាត្រូ�ូវបញ្ឈឈប់់ត្រឹ�ឹមយុុគសម័័យនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�បាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ

មិិនអាាចបាាន

បន្តតទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀតទេ�។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយក៏៏មុុខជាាមិិនមកដល់់ ហើ�ើយ
យុុគសម័យ
័ នោះ�ះ� ក៏៏មុខ
ុ ជាាមិិនបាានមកដល់់ទីបញ្ចចប់
ី
ដែ់ �រ។ មូូលហេ�តុគឺ
ុ ឺ នាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ�
ដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� គឺឺសម្រា�ាប់់តែ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� និិងកាារសង្គ្រោះ��ះ��របស់់មនុុស្សស
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�នាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺដោ�ោយយល់់ដល់់មនុុស្សសបាាបគ្រ�ប់់គ្នាា� ដែ�ល
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះនាាមនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះនាាមដែ�ល
ខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ� សម្រា�ាប់់នាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់ឡើ់ �ើយ។ ថ្វីី�បើ�ើព្រះ�ះនាាម ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�� គឺឺសុុទ្ធធតែ�តំំណាាងឲ្យយវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះនាាម
ទាំំ�ងនេះ�ះ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាសញ្ញាា�បង្ហាា�ញពីីយុុគសម័័យខុុសៗគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ខ្ញុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
�
�ះ � ហើ�ើយក៏៏មិិនតំំណាាងឲ្យយខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពបរិិបូូររបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ព្រះ�ះនាាម
ដែ�លមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីហៅ�ៅរកខ្ញុំំ�� មិិនអាាចបញ្ជាា�ក់ឲ្យ
់ យច្បាាស់់នូវូ និិស្ស័័�យ និិងលក្ខខណៈៈ
ទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ� បាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគ្រា�ាន់តែ�
់ ជាាព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗ ដែ�លគេ�
ហៅ�ៅខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ង យុុគសម័័យខុុសៗគ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ហេ�តុុនេះ�ះ ពេ�លដែ�លយុុគសម័័យ
ចុុងក្រោ��ោយមកដល់់ គឺឺយុគសម័
ុ
យ
័ នៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នោះ�ះ�ព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ�នឹ
� ង
ឹ ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ�
ម្ដដងទៀ�ៀត។ គេ�នឹឹងមិិនហៅ�ៅខ្ញុំំ��ថាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ឬព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទៀ�ៀតឡើ�ើយ រឹឹតតែ�មិនហៅ
ិ �ៅ
ខ្ញុំំ��ថាា ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�ដែ� �រ គេ�នឹឹងហៅ�ៅខ្ញុំំ�ថា
� ា ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដែ�លមាានពេ�ញដោ�ោយ
ឫទ្ធាា�នុុភាាព ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងបញ្ចចប់់យុុគសម័័យទាំំ�ងអស់់ ដោ�ោយនូូវព្រះ�ះនាាមមួួយនេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��
ធ្លាា�ប់ត្រូ�
់ វូ បាានស្គាា�ល់ថា
់ ាជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ។ គេ�ក៏៏ធ្លា�ប់
ា ស្គា
់ �ល់
ា ខ្ញុំំ
់ ជា
� ាព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�� ហើ�ើយមនុុស្សស
ក៏៏ធ្លា�ប់
ា ហៅ់ �ៅខ្ញុំំ��ថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� ដែ�លពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
និិងកាារគោ�ោរព។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��លែ�ងជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ឬព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�ល
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ព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��បាានយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញហើ�ើយ នៅ�ៅលើ�ើ «ពពកស» មួួយដុំំ�

មនុុស្សសធ្លាា�ប់់ស្គា�ល់
ា ់កាាលពីីមុុនទៀ�ៀតហើ�ើយ ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានយាាងត្រ�លប់់
មកវិិញនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លនឹឹងបញ្ចចប់់នូវូ យុុគសម័យ
័ នេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��គឺជា
ឺ ា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ដែ�លលេ�ចឡើ�ង
ើ ពីីចុង
ុ ផែ�នដីី មាានពេ�ញដោ�ោយនិិស្ស័័�យ
ទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ� និិងពេ�ញដោ�ោយសិិទ្ធិិ�អំំណាាច កិិត្តិិ�យស និិងសិិរីីរុុងរឿ�ឿង។ មនុុស្សស
ដែ�លពុំំ�ធ្លាា�ប់មាានទំ
់
នាាក់
ំ
ទំ
់ ំនងជាាមួួយខ្ញុំំ�� គេ�ពុំំ�ដែ�លស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ�សោះ�
� ះ� ហើ�ើយក៏៏មិិនអើ�ើពើ�ើនឹឹង
និិស្ស័័�យរបស់់ខ្ញុំំរ� ហូូតមកដែ�រ។ តាំំ�ងពីីកំណើ�ើតផែ�នដី
ំ
ម
ី កទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ គ្មាា�នមនុុស្សសណាា
ម្នាា�ក់់ ធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លលេ�ចមកឲ្យយមនុុស្សសនៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយឃើ�ញ
ើ តែ�ទ្រ�ង់់លាាក់ព្រះ់ �ះកាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស។ ព្រះ�ះអង្គគគង់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ដូូចជាាព្រះ�ះអាាទិិត្យយពេ�ញកម្ដៅ�ៅ� និិងអណ្ដាា�តភ្លើ��ង
ើ
កំំពុង
ុ ឆេះ�ះសន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ� ពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងដោ�ោយសិិទ្ធិិ�អំំណាាច។ ពុំំ�មាានអ្វីី�មួយ
ួ
ឬមនុុស្សសណាាសោះ�ះ� សូូម្បីី�តែ�ម្នាា�ក់់ ដែ�លមិិនត្រូ�វូ ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ឡើ� �ើយ
ក៏៏ពុំំ�មាានអ្វី�មួ
ី យ
ួ ឬមនុុស្សសណាាសោះ�ះ�សូូម្បីី�ម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនត្រូ�វូ បន្សុុ�ទ្ធដោធ �ោយភ្លើ�ង
�ើ ដែ�លកំំពុង
ុ
ឆេះ�ះសន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ�ដែ�រ។ ប្រ�ជាាជាាតិិទាំំ�ងអស់់ គង់់តែ�បាានប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះពរ ដោ�ោយសាារ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយក៏៏ត្រូ�វូ ខ្ទេ�េចខ្ទីី�ជាាបំំណែ�ក ដោ�ោយសាារព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្ញុំំ�ដូ
� ចគ្នាា�
ូ
។ គឺឺវិធី
ិ ី
នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លធ្វើ�ើឲ្យ
� យមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយដឹឹងថាា ខ្ញុំំ�ជា
� ាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��
ដែ�លបាានយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញ ហើ�ើយដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ដែ�ល
យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ នឹឹងមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ថាា ខ្ញុំំ�ធ្លា
� �ប់
ា ់
ជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបសម្រា�ាប់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ខ្ញុំំ�ក៏
� ក្លា
៏ �ា យជាាអណ្ដាា�តភ្លើ�ង
�ើ នៃ�
ព្រះ�ះអាាទិិត្យយដែ�លដុុតបន្សុុស
� របស់់សព្វវសាារពើ�ើ ក៏៏ជាាព្រះ�ះអាាទិិត្យយនៃ�សេ�ចក្ដីី�សុុចរិត
ិ ដែ�ល
បើ�ើកសម្ដែ�ែងគ្រ�ប់់សព្វវទាំំ�ងអស់់ដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�នៅ� �ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ខ្ញុំំ�យ
� ក
ព្រះ�ះនាាមនេះ�ះ ហើ�ើយខ្ញុំំ�ក៏
� ប្រើ៏ �ើ�និស្ស័័�
ិ យមួួយនេះ�ះ ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ
ថាា ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏សុុចរិិត ជាាព្រះ�ះអាាទិិត្យយពេ�ញកម្ដៅ�ៅ� ជាាអណ្ដាា�តភ្លើ�ើ�ងកំំពុុងឆេះ�ះ
សន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ� និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អាាចថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតតែ�មួួយ
និិងដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យគេ�មើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភក្ត្រ�រពិិតរបស់់ខ្ញុំំ�ថាា៖ ខ្ញុំំ��មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់
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សាាសន៍៍អ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
និិងជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដ៏
់ ប្រោ៏ ��ោសលោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ខ្ញុំំ�ជា
� ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៃ�សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ ដែ�លមាានពេ�ញផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ ផែ�នដីីនិង
ិ សមុុទ្រ�ផង។
ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� យាាងមកដល់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវគេ�
ហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយត្រូ�ូវប្រ�សូូតម្ដដងទៀ�ៀត ក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូូដាា ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� នេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ថាា ខ្ញុំំ��បង្កើ�ើ�តតែ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងប្រោ��ោស
លោះ�ះ�តែ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយក៏៏បញ្ជាា�ក់់ទៀ�ៀតថាា ខ្ញុំំ��ពុំំ�មាានអ្វីពា
ី� ាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
សាាសន៍៍ដទៃ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនផ្ទុុ�យនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្ញុំំ�ដែ�លថាា «ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�ល
បាានបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើទេ�ឬអីី?» ខ្ញុំំ��បាានចាាកចេ�ញពីី
ស្រុ�ុកយូូដាា ហើ�ើយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ� ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាា
ព្រះ�ះរបស់់សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លតែ�ក៏៏ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�រ។ ខ្ញុំំ��លេ�ច
មកនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែលើ�ើសពីីនេះ�ះ គឺឺដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះ
អាាទិិករនៃ�រាាស្ដ្រ�ររើើ�សតាំំ�ងទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�។ ខ្ញុំំ��មិិនមែ�ន
បង្កើ�ើ�តតែ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល សាាសន៍៍អេ�ស៊ីី�ព្ទទ និិងពួួកលីីបង់់ឡើ�ើយ តែ�ខ្ញុំំ��ក៏៏បាានបង្កើ�ើ�ត
សាាសន៍៍ដទៃ�ទាំំ�ងអស់់ ក្រៅ��ៅពីីអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ដែ�រ។ ដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ ទើ�ើបខ្ញុំំ��គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
នៃ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់។ ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�ប្រើ�ើ�អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ជាាចំំណុុចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយយកស្រុ�ុកយូូដាា និិងស្រុ�ុកកាាលីីឡេ� ធ្វើ�ើ�ជាាបន្ទាា�យនៃ�កិិច្ចចកាារប្រោ��ោស
លោះ�ះ�របស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�សាាសន៍៍ដទៃ�ជាាមូូលដ្ឋាា�ន ដើ�ើម្បីី�នឹឹងបញ្ចចប់់
យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូល។ ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់កាាលនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
(កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងយុុគសម័័យនៃ�
ព្រះ�ះគុុណ) ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏កំំពុុងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់កាាលបន្តតទៀ�ៀត (យុុគសម័័យ
ព្រះ�ះគុុណ និិងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ) ពាាសពេ�ញទឹឹកដីី ក្រៅ��ៅពីីស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ ខ្ញុំំ��
នឹឹងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារចម្បាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ� និិងដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់យុុគសម័័យនេះ�ះ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសហៅ�ៅខ្ញុំំ��ដោ�ោយព្រះ�ះនាាមថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទរហូូតមក តែ�មិិនដឹឹងថាា
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ព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��បាានយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញហើ�ើយ នៅ�ៅលើ�ើ «ពពកស» មួួយដុំំ�

ខ្ញុំំ��បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារថ្មីី�ទេ� ហើ�ើយ
ប្រ�សិិ នបើ�ើ មនុុ ស្សសបន្តតរង់់ ចាំំ� កាារយាាងមកដល់់ រ បស់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ� វ ដ៏៏ ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��
ទាំំ�ងមមៃ� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងហៅ�ៅមនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�ថាា ជាាអ្ននកដែ�លមិិនជឿ�ឿដល់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ ពួួកគេ�
ជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយជំំនឿ�ឿដែ�លគេ�មាានចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ក៏៏ជាាជំំនឿ�ឿក្លែ�ែងក្លាា�យ
ដែ�រ។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ អាាចមើ�ើលឃើ�ើញកាារយាាងមកដល់់របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដ៏៏ជាា
ព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែកយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? អ្វីី�ដែ�លគេ�រង់់ចាំំ�នោះ�ះ�
មិិនមែ�នកាារយាាងមកដល់់របស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺជាាកាារយាាងមកដល់់របស់់ស្ដេ�េចសាាសន៍៍
យូូដាា។ ពួួកគេ�មិិនរង់់ចាំំ�ខ្ញុំំ�ឲ្យយមករំំលាាយលោ�ោកិិយស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកនេះ�ះទេ� តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
គេ�ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�កាារយាាងមកវិិញជាាលើ�ើកទីីពីីររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�បាានប្រោ��ោស
លោះ�ះ�។ ពួួកគេ�ទន្ទឹឹ�ងចាំំ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� យាាងមកម្ដដងទៀ�ៀត មកប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ពីីទឹឹកដីីស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងទុុច្ចចរិិតនេះ�ះវិិញ។ ធ្វើ�ើ�ម្ដេ�េចឲ្យយមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ អាាចក្លាា�យជាា
មនុុស្សសដែ�លសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបាាន? ក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់មនុុស្សស គឺឺ
មិិនអាាចនឹឹងសម្រេ�េចបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� ឬសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��បាាន ពីីព្រោះ��ះ�
មនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�សរសើ�ើរ ឬអរសប្បាាយនឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កាាលពីីមុុន ហើ�ើយគេ�
មិិនដឹឹងសោះ�ះ�ថាា ខ្ញុំំ��នេះ�ះហើ�ើយ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លថ្មីី�ជាានិិច្ចច មិិនដែ�លចាាស់់ឡើ�ើយ។
មនុុស្សសដឹឹងត្រឹ�ឹមថាា ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយគ្មាា�នមន្ទិិ�លអ្វីី�សោះ�ះ�ថាា ខ្ញុំំ��
គឺឺជាា ជាាព្រះ�ះនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយដែ�លនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
មនុុស្សសទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ� ហើ�ើយស្គាា�ល់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�បាានមកពីីកាារយល់់ដឹឹងរបស់់គេ� ហើ�ើយ
គ្រា�ាន់់តែ�ជាាអ្វីី�ដែ�លគេ�មើ�ើលឃើ�ើញនឹឹងភ្នែ�ែករបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់។ កាារនេះ�ះមិិនស្រ�បនឹឹងកិិច្ចចកាារ
ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ គឺឺខុុសស្រ�ឡះះតែ�ម្ដដង។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅតាាម
គំំនិិតរបស់់មនុុស្សស តើ�ើកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�នឹឹងត្រូ�ូវចប់់នៅ�ៅពេ�លណាា? តើ�ើមនុុស្សសជាាតិិនឹឹងបាាន
ចូូលទៅ�ៅទីីសម្រា�ាកនៅ�ៅពេ�លណាា? ហើ�ើយតើ�ើខ្ញុំំ��នឹង
ឹ អាាចចូូលទៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៧ដែ�លជាាថ្ងៃ�ៃសប្ប័័�ទ
នៅ�ៅពេ�លណាា? ខ្ញុំំ��ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារទៅ�ៅតាាមផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ខ្ញុំំ� មិិនមែ�នធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅតាាមបំំណងរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កិិច្ចចកាារប្រ�កាាសដំំណឹង
ឹ ល្អអ

ក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសដែ�រ
មនុុ ស្សសគ្រ�ប់់ គ្នាា�ត្រូ�ូ វ តែ�យល់់ ពីី គោ�ោលបំំ ណ ងនៃ�កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នេះ�ះ
ពោ�ោលគឺឺអ្វីី� ដែ�លខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ទទួួលបាាននៅ�ៅពេ�លចុុងក្រោ��ោយបំំផុុត និិង
កម្រិ�ិតដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ សម្រេ�េចបាាននៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនេះ�ះ មុុនពេ�លវាាត្រូ�ូវបញ្ចចប់់។ បន្ទាា�ប់់ពីបាាន
ី
ដើ�ើរជាាមួួយខ្ញុំំ��រហូូតមកដល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះហើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនយល់់ពីីអ្វីី�ដែ�លជាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ទៀ�ៀត នោះ�ះ�តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នដើ�ើរជាាមួួយខ្ញុំំ��ដោ�ោយឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ទេ�ឬអីី?
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� នោះ�ះ�ពួួកគេ�គួួរតែ�ដឹឹងពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��
បាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី អស់់រយៈៈពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ ហើ�ើយរហូូតមកដល់់
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�បន្ដដបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��តទៅ�ៅទៀ�ៀតដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាមាាន
គម្រោ��ោងជាាច្រើ�ើ�ន

នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏ដោ�ោយ

ក៏៏គោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�

មិិនផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�រ

ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំ��ពេ�ញដោ�ោយកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

និិងកាារដាាក់់ទោ�ោស

ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� នៅ�ៅតែ�ដើ�ើម្បីី�ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយដំំណឹឹងល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� កាាន់់តែ�រីីកសុុសសាាយ ព្រ�មទាំំ�ងដើ�ើម្បីី�ពង្រី�ីកកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�ទាំំ�ងអស់់ដែ�រ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសបាានជាាបរិិបូរូ ។ ដូូច្នេះ�ះ�
ទោះ�ះ�បីីជាានៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នបាានលិិចលង់់ជ្រៅ��ៅទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�អស់់សង្ឃឹឹ�ម
ជាាយូូរមកហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�បន្ដដធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��តទៅ�ៅទៀ�ៀតដែ�រ គឺឺខ្ញុំំ�
បន្ដដកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងដាាក់់ទោ�ោសដល់់មនុុស្សសលោ�ោក។ ទោះ�ះ�បីីជាា
មនុុស្សសធុុញទ្រា�ាន់់នឹឹងអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�ល ហើ�ើយមិិនខ្វវល់់ខ្វាា�យចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ខ្ញុំំ�នៅ� �ៅតែ�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ ព្រោះ��ះ�គោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
មិិនផ្លា�ស់
ា ់ប្ដូូ�រឡើ�ើយ ហើ�ើយផែ�នកាារដើ�ើមរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏មិិនបាានបរាាជ័័យដែ�រ។ មុុខងាារនៃ�កាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយមនុុស្សសកាាន់់តែ�ស្ដាា�ប់បង្គា
់ �ប់
ា ខ្ញុំំ
់ � ហើ�ើយមុុខងាារនៃ�កាារវាាយ
ផ្ចាា�លរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រកាាន់់តែ�មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្វីី�ដែ�ល
714

កិិច្ចចកាារប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអ ក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសដែ�រ

ខ្ញុំំ��ធ្វើ��ើ គឺឺដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ខ្ញុំំ�មិ
� ិនធ្លាា�ប់់ធ្វើ��ើអ្វី�ីដែ�ល
គ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សសលោ�ោកដែ�រ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ឲ្យយជាាតិិសាាសន៍៍
ទាំំ�ងអស់់ក្រៅ��ៅពីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ខ្ញុំំ� ដូូចជាាជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យ
ពួួកគេ�ក្លាា�យទៅ�ៅជាាមនុុស្សសពិិតប្រា�ាកដ ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឲ្យយខ្ញុំំ��អាាចមាានមូូលដ្ឋា�ននៅ
ា �ៅលើ�ើទឹឹកដីី
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្រៅ��ៅពីីអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
។ នេះ�ះហើ�ើយជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ។
� វាាជាាកិិច្ចចកាារដែ�ល
ខ្ញុំំ��កំពុ
ំ ង
ុ សម្រេ�េចក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�។ សូូម្បីី�តែ�ឥឡូូវនេះ�ះ ក៏៏នៅ�ៅតែ�មាានមនុុស្សសជាា
ច្រើ�ើ�នមិិនយល់់ពីីកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�មិិនចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿង
បែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយពួួកគេ�យកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
តែ�ចំ
់
ពោះ�
ំ ះ�អនាាគត ហើ�ើយនិិងទិិសដៅ�ៅរបស់់ខ្លួួន
�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មិិនថាាខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូលអ្វី
�
ក៏
�ី ដោ៏ �ោយ ក៏៏ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅតែ�មិិនអើ�ើពើ�ើចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារដែ�ល
ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ដែ�ើ �រ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�ផ្ដោ�ោ�តទាំំ�ងស្រុ�ុងទៅ�ៅលើ�ើទិិសដៅ�ៅរបស់់ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីៗ
�ី នៅ�ៅតែ�បន្ដដរបៀ�ៀបនេះ�ះ តើ�ើឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�រី� កចម្រើ
ី
�ើ�នយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចបាាន?
តើ�ើឲ្យយដំំណឹឹងល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�អាាចផ្សសព្វវផ្សាាយទៅ�ៅពាាសពេ�ញពិិភពលោ�ោកយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចបាាន?
ចូូរដឹឹងថាានៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�រី� ីកចម្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងកម្ចាា�ត់់កម្ចាា�យអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហើ�ើយវាាយបំំបាាក់អ្ននក
់ រាាល់់គ្នាា� ដូូចជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានវាាយបំំបាាក់ពូ
់ ជ
ូ អំំបូរូ អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនីី
មួួយៗដែ�រ។ កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះនឹង
ឹ កើ�ើតឡើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យដំំណឹង
ឹ ល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� បាានផ្សសព្វវផ្សាាយ
ទៅ�ៅពាាសពេ�ញលើ�ើផែ�នដីី និិងបាានឮទៅ�ៅដល់់សាាសន៍៍ដទៃ� ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យទាំំ�ងមនុុស្សសពេ�ញវ័័យ
និិងកុុមាារបាានលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះនាាមខ្ញុំំ�� ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបបូូរមាាត់់របស់់មនុុស្សសពីីគ្រ�ប់់
ពូូជអំំបូរូ និិងគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់ បាានសរសើ�ើរដល់់ព្រះ�ះនាាមដ៏៏បរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ រធ បស់់ខ្ញុំំ។
�
ដូូច្នេះ��ះ គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លគេ�នឹឹងលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះនាាម
របស់់ខ្ញុំំ�នៅ� �ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ� ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ខ្ញុំំ�
ព្រ�មទាំំ�ងហៅ�ៅខ្ញុំំ��ថាាជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� ទៅ�ៅតាាមដំំណើ�ើររឿ�ឿងនៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ខ្ញុំំ�
ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�នឹ
� ង
ឹ សម្រេ�េចក្នុុ�ងពេ�លឆាាប់់ៗនេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ �ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែក៏៏ជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់រ់ បស់់ជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ រួួមទាំំ�ងអស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��បាានដាាក់បណ្ដាា
់
�សាា
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ផង។ ខ្ញុំំ��នឹឹងឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ឃើ�ើញថាា ខ្ញុំំ��គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់។ នេះ�ះ
ហើ�ើយជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ធំំបំំផុុតរបស់់ខ្ញុំំ� ជាាគោ�ោលបំំណងនៃ�ផែ�នកាារកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�នៅ� �ៅគ្រា�ា
ចុុងក្រោ��ោយ និិងជាាកិិច្ចចកាារតែ�មួួយគត់់ដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េចនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។
មាានតែ�នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយទេ� ទើ�ើបកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��បាាន និិងកំំពុង
ុ គ្រ�ប់់គ្រ�ងអស់់រយៈៈ
ពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងទាំំ�ងស្រុ�ុងឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ញ
ើ ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត មាានតែ�នៅ�ៅគ្រា�ាឥឡូូវនេះ�ះទេ� ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្ហា�ា ញអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ខ្ញុំំ��ពេ�ញលេ�ញទៅ�ៅដល់់មនុុស្សស ហើ�ើយមនុុស្សស ក៏៏បាានដឹឹងពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំដែ� �រ ព្រ�មទាំំ�ងបាានយល់់ពីអា
ី ាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំផ
� ង។ ខ្ញុំំ��បាានប្រា�ាប់់
ដល់់មនុុស្សសរួួចហើ�ើយ អំំពីីអ្វី�ីៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៃ�ទិិសដៅ�ៅដែ�លពួួកគេ�ខ្វវល់់ខ្វាា�យ។ ខ្ញុំំ��បាាន
លាាតត្រ�ដាាងឲ្យយមនុុស្សសដឹឹងពីីអាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ� ជាាអាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងដែ�លបាានលាាក់់
ទុុកជាាង៥៩០០ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។ តើ�ើព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ជាានរណាា? តើ�ើព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��ជាានរណាា?
តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាានរណាា? អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�ដឹឹងពីីរឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះហើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ� គឺឺផ្ដោ�ោ�តសំំខាាន់់ទៅ�ៅលើ�ើឈ្មោះ�ះ��ទាំំ�ងនេះ�ះ។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានយល់់ពីីកាារនោះ�ះ�
ដែ�រឬទេ�? តើ�ើព្រះ�ះនាាមដ៏៏បរិិសុុទ្ធធរបស់់ខ្ញុំំ� គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានគេ�ប្រ�កាាសយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើ
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ខ្ញុំំ� គួួរតែ�បាានឮទៅ�ៅដល់់ជាាតិិសាាសន៍៍ដែ�លបាានអំំពាាវនាាវរកខ្ញុំំ�� តាាមព្រះ�ះនាាម
ណាាមួួយរបស់់ខ្ញុំំ� យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�កំ
� ពុ
ំ ង
ុ រីីកចម្រើ�ើ�ន ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ផ្សសព្វវផ្សាាយ
ពីីភាាពពេ�ញលេ�ញនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ទៅ�ៅដល់់គ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់។ ដោ�ោយសាារ
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតតាាមរយៈៈអ្ននករាាល់់គ្នាា� ខ្ញុំំ��នឹឹងវាាយបំំបាាក់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដូូចជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានវាាយបំំបាាក់់អ្ននកគង្វាា�លនៃ�ដំំណាាក់់របស់់ដាាវីីឌនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�រ ដោ�ោយធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យអ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្ចា�ត់
ា ខ្ចា
់ �ា យទៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់។
ដ្បិិ�តនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ខ្ញុំំ��នឹឹងកម្ទេ�េចជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់ ឲ្យយទៅ�ៅជាាគំំនរបាាក់់បែ�ក
ហើ�ើយឲ្យយប្រ�ជាាជននៃ�ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� បែ�កខ្ញែ�ែកគ្នាា�ជាាថ្មីី�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកវិិញ ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានញែ�កចេ�ញពីីគ្នាា�តាាមខ័័ណ្ឌឌសីីមាាដែ�ល
បាានកំំណត់់ដោ�ោយអណ្ដាា�តភ្លើ��ង
ើ ដ៏៏សន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ�របស់់ខ្ញុំំ�រួ� ួចទៅ�ៅហើ�ើយ។ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ខ្ញុំំ��
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នឹឹងបង្ហាា�ញខ្លួួ�នឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិឃើ�ើញសាាជាាថ្មីី� ដូូចជាាព្រះ�ះអាាទិិត្យយដែ�លកំំពុុងឆេះ�ះយ៉ាា�ង
សន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ� ទាំំ�ងបង្ហាា�ញខ្លួួ�នខ្ញុំំ�ដោ� �ោយបើ�ើកចំំហដល់់ពួួកគេ� ក្នុុ�ងរូូបអង្គគជាាព្រះ�ះដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ
មួួយអង្គគ ដែ�លពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញ ហើ�ើយក៏៏ដើ�ើរក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជាាតិិជាាច្រើ�ើ�ន
ដូូចដែ�លខ្ញុំំ��បាានដើ�ើរក្នុុ�ងនាាមជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពូូជអំំបូរូ យូូដាាដែ�រ។ ចាាប់់ពីី
ពេ�លនោះ�ះ�តទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ដឹឹកនាំំ�ជីីវិត
ិ មនុុស្សសជាាតិិនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ� ពួួកគេ�នឹឹង
មើ�ើលឃើ�ើញសិិរីរុី ង
ុ រឿ�ឿងរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងមើ�ើលឃើ�ញ
ើ បង្គោ�ោ�លពពកមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ង
ខ្យយល់់ ដែ�លដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងបង្ហាា�ញខ្លួួ�ននៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លបរិិសុុទ្ធធ។
មនុុស្សសនឹឹងឃើ�ញ
ើ ថ្ងៃ�នៃៃ �សេ�ចក្ដីី�សុុចរិត
ិ របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយក៏៏ឃើ�ើញកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងដ៏៏រុង
ុ រឿ�ឿង
របស់់ខ្ញុំំដែ� �រ។ កាារនោះ�ះ�កើ�ើតឡើ�ង
ើ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��សោ�ោយរាាជ្យយលើ�ើផែ�នដីីទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយ
ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ នាំំ�ពួួកកូនប្រុ�
ូ
ស
ុ ជាាច្រើ�ើ�នរបស់់ខ្ញុំំ�ចូ
� លទៅ
ូ �ៅក្នុុ�ងសិិរីរុី ង
ុ រឿ�ឿង។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់ទីកន្លែ�ែ
ី
ងនៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីនឹង
ឹ ឱនក្រា�ាបចុះះ� ហើ�ើយរោ�ោងឧបោ�ោសថរបស់់ខ្ញុំំ�នឹ
� ង
ឹ ត្រូ�ូវសាាងសង់់ឡើ�ង
ើ យ៉ាា�ងមាំំ�
នៅ�ៅកណ្ដាា�លមនុុស្សសជាាតិិ គឺឺនៅ�ៅលើ�ើថ្មមដាានៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��បំពេំ �ញសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ មនុុស្សស
ក៏៏នឹង
ឹ បម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ�នៅ� �ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារដែ�រ។ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ កម្ទេ�េចអាាសនាាដែ�លគ្រ�បដណ្ដដប់់ដោ�ោយរបស់់
ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងគួួរឲ្យយស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� ទៅ�ៅជាាបំំណែ�កតូច
ូ ៗ ហើ�ើយសាាងសង់់ឡើ�ង
ើ ជាាថ្មីី�។ គេ�
នឹឹងយកកូូនចៀ�ៀម ព្រ�មទាំំ�ងកូូនគោ�ោដែ�លទើ�ើបកើ�ើតថ្មីី�ៗទៅ�ៅដាាក់់នៅ�ៅលើ�អា
ើ ាសនាាបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ
ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ បំំផ្លា�ា ញព្រះ�ះវិិហាារសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះចោ�ោល ហើ�ើយសាាងសង់់ព្រះ�ះវិិហាារថ្មីី�មួួយ។ ព្រះ�ះវិិហាារ
ដែ�លឈរនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ជាាព្រះ�ះវិិហាារដែ�លសម្បូូ�រដោ�ោយមនុុស្សសគួួរឲ្យយស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� នឹឹងត្រូ�ូវ
ដួួលរលំំចុះះ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងសាាងសង់់ព្រះ�ះវិិហាារថ្មីី�មួួយ ដែ�លពេ�ញដោ�ោយអ្ននកបម្រើ�ើ�ដែ�ល
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ ពួួកគេ�នឹឹងក្រោ��ោកឈរឡើ�ើងជាាថ្មីី� ហើ�ើយបម្រើ�ើ�ដល់់ខ្ញុំំ� សម្រា�ាប់់ជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់សិ
់ រីិ រុី ង
ុ រឿ�ឿងនៃ�ព្រះ�ះវិិហាាររបស់់ខ្ញុំំ។
� អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ឃើ�ញ
ើ ថ្ងៃ�ដែៃ �លខ្ញុំំ��ទទួល
ួ
សិិរីីរុុងរឿ�ឿងដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏នឹឹងឃើ�ើញថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��បំំផ្លា�ា ញ
ព្រះ�ះវិិហាារនេះ�ះចោ�ោល ហើ�ើយសាាងសង់់ព្រះ�ះវិិហាារថ្មីី�មួួយឡើ�ើងវិិញ យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ
ដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងឃើ�ើញថ្ងៃ�ៃដែ�លរោ�ោងឧបោ�ោសថរបស់់ខ្ញុំំ��ចូូលមកដល់់ពិិភពលោ�ោក
របស់់មនុុស្សសយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ កាាលណាាខ្ញុំំ��កម្ទេ�េចព្រះ�ះវិិហាារនេះ�ះចោ�ោល នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នាំំ�យករោ�ោងឧបោ�ោសថរបស់់ខ្ញុំំ� ចូូលមកក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោករបស់់មនុុស្សស ដូូចដែ�លពួួកគេ�
មើ�ើលឃើ�ើញកាារយាាងមកដល់់របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��កម្ទេ�េចជាាតិិសាាសន៍៍
ទាំំ�ងអស់់ហើ�ើយ ខ្ញុំំ��នឹឹងប្រ�មូូលពួួកគេ�មកជួួបជុំំ�គ្នាា�ជាាថ្មីី� ហើ�ើយសាាងសង់់ព្រះ�ះវិិហាារ និិង
អាាសនាារបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើងវិិញ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អាាចថ្វាា�យយញ្ញញបូូជាាដល់់ខ្ញុំំ� បម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ព្រ�មទាំំ�ងលះះបង់់ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�
ដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់។ ពួួកគេ�នឹឹងបាានដូូចជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដែ�ល
ប្រ�ដាាប់់កាាយដោ�ោយសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់របស់់បូជា
ូ ាចាារ្យយ និិងមកុុដ មាានទាំំ�ងសិិរីរុី ង
ុ រឿ�ឿងរបស់់ខ្ញុំំ�
ដែ�លជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមពួួកគេ�ផង ហើ�ើយឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�ក៏៏នៅ�ៅ
រេេរាាលើ�ើពួួកគេ� និិងនៅ�ៅជាាប់់ជាាមួួយពួួកគេ�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍
ដទៃ� ក៏៏នឹឹងអនុុវត្តតតាាមរបៀ�ៀបដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ។ ដែ�លខ្ញុំំ��អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជាាយ៉ាា�ងណាា នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ក៏៏នឹឹងអនុុវត្តតវាា នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�
យ៉ាា�ងនោះ�ះ�ដែ�រ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងពង្រី�ីកកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយ
ផ្សសព្វវផ្សាាយកិិច្ចចកាារនេះ�ះទៅ�ៅដល់់សាាសន៍៍ដទៃ�ទាំំ�ងអស់់។
ឥឡូូវនេះ�ះ ដល់់ពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយហើ�ើយ ក៏៏ដល់់
ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�ដែ�រ។ លើ�ើសពីីនោះ�ះ�
ទៅ�ៅទៀ�ៀត ដល់់ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ ញែ�កមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទនីីមួយ
ួ ៗរបស់់ពួក
ួ
គេ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�នហើ�ើយ ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ដំំណើ�ើរកាារទៅ�ៅមុុខបាានលឿ�ឿន និិង
មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ស្នើ�ើ�សុំំ�ពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺឲ្យយអ្ននកផ្ដដល់់នូូវលក្ខខណៈៈ
ទាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺឲ្យយអ្ននកយល់់ច្បាាស់់ពីី
កាារងាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើនៅ� �ៅក្នុុ�ងអ្ននក ហើ�ើយធ្វើ�នូ
ើ� វូ កិិច្ចចកាារជាាក់់លាាក់ទាំំ�
់ ងអស់់នោះ�ះ�
ព្រ�មទាំំ�ងប្រឹ�ឹងឲ្យយអស់់ពីីកម្លាំំ��ងកាាយក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ផង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកិិច្ចចកាារ
នោះ�ះ�កាាន់់តែ�មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព។ នេះ�ះហើ�ើយជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវយល់់។ ចូូរបោះ�ះ�បង់់កាារ
តយុុទ្ធធគ្នាា� ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វត្រ�ឡប់់ក្រោ��ោយ ឬ
ស្វែ�ែងរកកាារកម្សាាន្តតចិិត្តតខាាងសាាច់់ឈាាម ដែ�លនឹឹងពន្យាារពេ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងអូូស
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កិិច្ចចកាារប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអ ក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសដែ�រ

បន្លាា�យអនាាគតដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់អ្ននក។ ក្រៅ��ៅពីីមិិនអាាចកាារពាារអ្ននកបាាន កាារធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�នឹឹង
នាំំ�មកនូូវកាារបំំផ្លាា�ញដល់់ខ្លួួ�នអ្ននក។ តើ�ើនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�របស់់អ្ននកទេ�ឬអីី?
អ្វីី�ៗដែ�លអ្ននករីីករាាយដោ�ោយកាារលោ�ោភលន់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ

គឺឺជាាកត្តាា�ដែ�លកំំពុុងបំំផ្លាា�ញ

ដល់់អនាាគតរបស់់អ្ននក តែ�កាារឈឺឺចាាប់់ដែ�លអ្ននកទទួួលរងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាារនាំំ�ងដែ�ល
កំំពុុងកាារពាារអ្ននក។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងឲ្យយច្បាាស់់ពីីរឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងពីីកាារ
ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ល្បួួ�ង ដែ�លអ្ននកពិិបាាកនឹឹងដកខ្លួួ�នចេ�ញ ហើ�ើយគេ�ចពីីកាារវង្វេ�េង
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងអ័័ព្ទទដ៏៏ក្រា�ាស់់ និិងមិិនអាាចរកពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាាទិិត្យយឃើ�ើញ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ័័ព្ទទ
ដ៏៏ក្រា�ាស់់នោះ�ះ�រសាាត់់អស់់ទៅ�ៅ អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញខ្លួួ�នឯងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៃ�ថ្ងៃ�ៃដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ថ្ងៃ�ៃរបស់់ខ្ញុំំ��នឹឹងចូូលមកជិិតមនុុស្សស។ តើ�ើអ្ននកនឹឹងរត់់គេ�ចពីីកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ��បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើអ្ននកអាាចនឹឹងទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នៅ�ៅក្រោ��ោមកម្ដៅ�ៅ�ព្រះ�ះអាាទិិត្យយ
ដែ�លឆេះ�ះយ៉ាា�ងសន្ធោ�ោ�សន្ធៅ�ៅ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�គល់់ភាាពបរិិបូូររបស់់ខ្ញុំំ�
ទៅ�ៅឲ្យយមនុុស្សស គេ�មិិនបាានឱបវាាជាាប់់នឹឹងដើ�ើមទ្រូ�ូងរបស់់គេ�ដោ�ោយក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
ពួួកគេ�បែ�រជាាបោះ�ះ�វាាចោ�ោលទៅ�ៅកន្លែ�ែងមួួយដែ�លគ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ចាាប់់អាារម្មមណ៍៍សោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រា�ារបស់់ខ្ញុំំ�ធ្លាា�ក់់មកលើ�ើមនុុស្សស គេ�នឹឹងមិិនអាាចរកឃើ�ើញភាាព
បរិិបូូររបស់់ខ្ញុំំ��ទៀ�ៀតឡើ�ើយ តែ�គេ�នឹឹងរកឃើ�ើញពាាក្យយដ៏៏ជូូរចត់់នៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត ដែ�លខ្ញុំំ��បាាន
និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់គេ�តាំំ�ងពីីយូូរមកហើ�ើយ។ គេ�នឹឹងស្រែ��កថ្ងូូ�រ ហើ�ើយយំំសោ�ោក ព្រោះ��ះ�
គេ�បាានបាាត់់បង់់ នូូវពន្លឺឺ�ដ៏៏ត្រ�ចះះត្រ�ចង់់ ហើ�ើយបាានធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ងងឹឹត។
អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ

គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាដាាវមុុតស្រួ�ួច

នៃ�ព្រះ�ះឱស្ឋឋ

របស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកមិិនទាាន់់បាានឃើ�ើញដំំបងនៅ�ៅក្នុុ�ងដៃ�របស់់ខ្ញុំំ� ឬក៏៏អណ្ដាា�តភ្លើ�ើ�ង
ដែ�លខ្ញុំំ��បញ្ឆេះ�ះ�មនុុស្សសនៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ទើ�ើបបាានជាាអ្ននកនៅ�ៅតែ�ព្រ�ហើ�ើន និិងហួួសហេ�តុុ
នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខខ្ញុំំ�។ ហេ�តុុនោះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាាអ្ននកនៅ�ៅតែ�តយុុទ្ធធជាាមួួយខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់
របស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយប្រើ�ើ�អណ្ដាា�តមនុុស្សសរបស់់អ្ននក មកប្រ�កែ�កនឹឹងអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានមាានបន្ទូូ�ល
ដោ�ោយព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ខ្ញុំំផ្ទា
� ា�ល់់។ មនុុស្សសមិិនកោ�ោតខ្លាា�ចខ្ញុំំ��ទេ� ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាគេ�នៅ�ៅតែ�បន្ដដ
ស្អអប់់ខ្ញុំំ�រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គេ�នៅ�ៅតែ�គ្មាា�នកាារកោ�ោតខ្លាា�ចអ្វីី�ដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មាានអណ្ដាា�ត និិងធ្មេ�េញរបស់់មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងមាាត់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ពាាក្យយសម្ដីី�
និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ប្រៀ��ៀបដូូចជាាទង្វើ�ើ�ដែ�លសត្វវពស់់បាានបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត
នាាងអេ�វ៉ាា�ឲ្យយធ្វើ�ើ�បាាបដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទាាមទាារពីីគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ដោ�ោយយកភ្នែ�ែកធួួន
នឹឹងភ្នែ�ែក ហើ�ើយយកធ្មេ�េញធួួននឹឹងធ្មេ�េញ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�តស៊ូូ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខខ្ញុំំ��ដើ�ើម្បីី�
ដណ្ដើ�ើ�មឋាានៈៈ កិិត្តិិ�នាាម និិងផលប្រ�យោ�ោជន៍៍សម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នឯង ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងថាា
ខ្ញុំំ��កំពុ
ំ ង
ុ ឃ្លាំំ��មើ�ើលពាាក្យយសម្ដីី� និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយស្ងាា�ត់់ៗនោះ�ះ�ទេ�។ មុុន
ពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចូូលមកចំំពោះ�ះ�មុុខខ្ញុំំ� គឺឺខ្ញុំំ��បាានដឹឹងពីីជម្រៅ��ៅចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ។ មនុុស្សសតែ�ងតែ�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់គេ�ចចេ�ញពីីកណ្ដាា�ប់់ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ� និិង
បង្វែ�ែរកាារសង្កេ�េតចេ�ញពីីព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លគេ�ចចេ�ញពីីពាាក្យយសម្ដីី�
និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់គេ�ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យឲ្យយពាាក្យយសម្ដីី� និិង
កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាំំ�ងនោះ�ះ� ចូូលមកក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ� ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឲ្យយខ្ញុំំ��អាាចដាាក់់ទោ�ោស
ចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើទុុច្ចចរិត
ិ របស់់មនុុស្សស និិងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកាារបះះបោ�ោររបស់់ពួកគេ
ួ �។ ដូូច្នេះ�ះ� ពាាក្យយសម្ដីី�
និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងរបស់់មនុុស្សស នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវលាាតត្រ�ដាាងចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កក
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនដែ�លចាាកចេ�ញពីីមនុុស្សសឡើ�យ
ើ ព្រោះ��ះ�
កាារបះះបោ�ោររបស់់ពួួកគេ�ច្រើ�ើ�នពេ�កហើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺត្រូ�ូវដុុតបញ្ឆេះ�ះ� និិងបន្សុុ�ទ្ធធ
គ្រ�ប់់ទាំំ�ងពាាក្យយសម្ដីី� និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាំំ�ងអស់់របស់់មនុុស្សសដែ�លបាាននិិយាាយ និិងបាាន
ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�វត្តតមាាននៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ�។ តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ[ក] នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��ចាាកចេ�ញពីីផែ�នដីីទៅ�ៅ មនុុស្សសនឹឹងនៅ�ៅតែ�រក្សាាភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
ហើ�ើយនឹឹងនៅ�ៅតែ�បម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ� ដូូចដែ�លអ្ននកបម្រើ�ើ�ដ៏បរិ
៏ សុ
ិ ទ្ធ
ុ រធ បស់់ខ្ញុំំ��ធ្វើ�កា
ើ� ារបម្រើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ ដោ�ោយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ បន្ដដរហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃដែ�ល
វាាត្រូ�ូវបញ្ចចប់់។

លេ�ខយោ�ោង៖

ក. អត្ថថបទដើ�ើមមិិនមាានឃ្លាា� «តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ»។
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កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ

កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័
កិិ ច្ចច កាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូ វ៉ាា� បាានធ្វើ�ើ� ម កលើ�ើជនជាាតិិ អ៊ីី� ស្រា�ាអែ�ល បាានបង្កើ�ើ� តឱ្យយ
មាានកន្លែ�ែងកំំណើ�ើតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ជាា
កន្លែ�ែងពិិ សិិ ដ្ឋឋ ដែ�លព្រះ�ះអង្គគគង់់ នៅ�ៅ។

ទ្រ�ង់់ កំំ ណ ត់់ កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ទ្រ�ង់់

សម្រា�ាប់់ តែ�

ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដំំបូូង ព្រះ�ះអង្គគមិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅស្រុ�ុក
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ� តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ព្រះ�ះអង្គគបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សស ដែ�លព្រះ�ះអង្គគទត
ឃើ�ើញថាាសមរម្យយ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់វិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ជាា
កន្លែ�ែងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តអ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានសូូនមនុុស្សស
ចេ�ញពីីធូូលីីដីី នៅ�ៅកន្លែ�ែងនោះ�ះ�។ កន្លែ�ែងនោះ�ះ�បាានក្លាា�យជាាមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដែ�លជាាពូូជពង្សសរបស់់ណូូអេ� និិងជាា
ពូូជពង្សសរបស់់អ័័ដាាមដែ�រនោះ�ះ� ជាាគ្រឹះ�ះ�របស់់មនុុស្សសនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីី។
ពេ�លនោះ�ះ� សាារៈ�សំំខាាន់់ គោ�ោលបំំណង និិងជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
គឺឺដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីីទាំំ�ងមូូល ដោ�ោយយក
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លធ្វើ�ើជា
� ាចំំណុចកណ្ដាា
ុ
�ល បន្ទាា�ប់់មក រីីកសាាយបន្តិិ�ចម្ដដងៗទៅ�ៅដល់់ជាាតិិសាាសន៍៍
ដទៃ�។ នេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍អនុុលោ�ោមទៅ�ៅតាាម កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចក្រ�វាាឡ
ទាំំ�ងមូូល ដើ�ើម្បីី�កសាាងគំំរូូមួួយ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ក៏៏ពង្រី�ីកវាារហូូតទាាល់់តែ�មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចក្រ�វាាឡបាានទទួួលដំំណឹឹងល្អអរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
ដំំបូង
ូ គេ�បង្អអស់់ គឺឺជាាពូូជពង្សសរបស់់ណូអេ�
ូ ។ ដង្ហើ�ើ�មរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានប្រ�ទាាននូូវជីីវិត
ិ
និិងកាារយល់់ដឹឹងល្មមមគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដល់់មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ថែ�រក្សាាមូូលដ្ឋាា�នចាំំ�បាាច់់នៃ�
ជីីវិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់លក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដ៏៏ជាាព្រះ�ះ ឬបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សសទេ� ពួួកគេ�រឹឹតតែ�មិិនដឹឹង អំំពីីរបៀ�ៀបគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចដល់់
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់ដែ់ �លបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�។
ើ ដូូចនេះ�ះ ទោះ�ះ�បីីជាាមាានច្បាាប់់ និិងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លត្រូ�ូវស្ដាា�ប់់តាាម[ក] ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាមាានកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះ
អាាទិិករក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពូូជពង្សសរបស់់អ័័ដាាមមិិនបាានដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ�ដែ�រ។ អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�ល
ពួួកគេ�បាានដឹឹង គឺឺ ប្ដីី�ត្រូ�ូវតែ�នឿ�ឿយហត់់ និិងធ្វើ�ើ�កាារដើ�ើម្បីី�ផ្គគត់់ផ្គគង់់គ្រួ�ួសាាររបស់់គាាត់់ ហើ�ើយ
ភរិិយាាត្រូ�ូវចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ប្ដីី�

ព្រ�មទាំំ�ងរក្សាាពូូជមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�ត

មកឱ្យយគង់់វង្សស។ ពោ�ោលគឺឺ មនុុស្សសដែ�លមាានដង្ហើ�ើ�មរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងជីីវិិតរបស់់
ទ្រ�ង់់នេះ�ះ មិិនបាានដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀបធ្វើ�ើ�តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀប
ផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ ពួួកគេ�
ដឹឹងតិិចតួួចណាាស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ទោះ�ះ�បីីជាាមិិនមាានអ្វីី�ទុុច្ចចរិិត ឬកាារបញ្ឆោ�ោ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត
របស់់ពួួកគេ� មិិនមាានចិិត្តតច្រ�ណែ�ន និិងកម្រ�មាានកាារឈ្លោះ�ះ��ប្រ�កែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
ពួួកគេ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ

ក៏៏ពួួកគេ�គ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងឬកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�

ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�រ។ ឰយុុកោ�ោរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ
បាានដឹឹងត្រឹ�ឹមតែ�បរិិភោ�ោគ និិងអរសប្បាាយ នឹឹងរបស់់ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ប្រ�ទាានប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនបាានដឹឹងអំំពីីកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចដល់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទៀ�ៀតផង។ ពួួកគេ�
មិិនបាានដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ជាាអ្ននកដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវថ្វាា�យបង្គំំ�ដោ�ោយលុុតជង្គគង់់ឡើ�ើយ។
ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើឱ្យយទ្រ�ង់់ហៅ�ៅពួួកគេ�ថាាជាាមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តដូូចម្ដេ�េចបាាន? បើ�ើដូូច្នេះ�ះ�មែ�ន
តើ�ើពាាក្យយថាា៖ «ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ» និិង «ទ្រ�ង់់
បង្កើ�ើ�តមនុុស្សសមក ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សសបង្ហាា�ញពីីទ្រ�ង់់ថ្វាា�យសិិរីីល្អអដល់់ទ្រ�ង់់ និិងតំំណាាង
ទ្រ�ង់់» មិិនទៅ�ៅជាាសម្ដីី� ឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ទេ�ឬ? តើ�ើមនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ច
ដល់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�

ក្លាា�យជាាស្មមរបន្ទាា�ល់់អំំពីីសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?

តើ�ើ

ពួួកគេ�ក្លាា�យជាាកាារសម្ដែ�ែងពីីសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដែ�លថាា៖ «ខ្ញុំំ��បង្កើ�ើ�តមនុុស្សស ឲ្យយដូូចរូូបអង្គគរបស់់ខ្ញុំំ�» មិិនក្លាា�យជាាអាាវុុធ

លេ�ខយោ�ោង៖

ក. អត្ថថបទដើ�ើមមិិនមាានឃ្លាា� «ស្ដាា�ប់់តាាម»។
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កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ

នៅ�ៅក្នុុ�ងដៃ�របស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង

ដែ�លជាាមេ�កំំណាាចទេ�ឬអីី?

តើ�ើពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះមិិន

ក្លាា�យជាាសញ្ញាា�សម្គាា�ល់់នៃ�កាារប្រ�មាាថដល់់កាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បង្កើ�ើ�តមនុុស្សសមកទេ�
ឬអីី? ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ� គឺឺបន្ទាា�ប់់ពីីបាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសរួួចមក
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មិិនបាានណែ�នាំំ� ឬទូូន្មាា�នពួកគេ
ួ � ចាាប់់តាំំ�ងតែ�ពីីជំនាាន់
ំ
អ័
់ ដាា
័ មរហូូតដល់ជំ
់ នាាន់
ំ
់
លោ�ោក ណូូអេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ លុះះ�ដល់់ក្រោ��ោយសម័័យទឹឹកជំំនន់់បាានបំំផ្លាា�ញពិិភពលោ�ោក
រួួចមក ទើ�ើបព្រះ�ះអង្គគចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មទូូន្មាា�ន ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជាាពូូជពង្សសរបស់់ណូូអេ� និិង
អ័័ដាាមជាាផ្លូូ�វកាារ។ កិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ផ្ដដល់់នូូវ
កាារទូូន្មាា�នដល់់ប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទាំំ�ងអស់់ ពេ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�
នៅ�ៅលើ�ើដែ�នដីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទាំំ�ងមូូល។ កាារនេះ�ះបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មិិន
ត្រឹ�ឹមតែ�អាាចផ្លុំំ��ខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយគេ�មាានជីីវិិតពីីទ្រ�ង់់ និិងរស់់ឡើ�ើង
ចេ�ញពីីធូូលីីដីី ទៅ�ៅជាាមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តមកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ទ្រ�ង់់ក៏៏អាាចបំំផ្លាា�ញ
មនុុស្សស និិងដាាក់់បណ្ដាា�សាាមនុុស្សស ព្រ�មទាំំ�ងប្រើ�ើ�ព្រ�នង់់របស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សស
បាាន។ ធ្វើ�ដូ
ើ� ច្នេះ�
ូ ះ�ទើ�ើបពួួកគេ�យល់់ឃើ�ញ
ើ ថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�អាាចដឹឹកនាំំ�ជីីវិត
ិ របស់់មនុុស្សសនៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីី និិងមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ស្រ�បទៅ�ៅតាាម
ម៉ោ�ោ�ងពេ�លនៃ�វេេលាាថ្ងៃ�ៃ និិងយប់់ផង។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សស
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើត
� មកដឹឹងថាាមនុុស្សសបាានកើ�ើតមកពីីធូលី
ូ ដី
ី ី ដែ�លទ្រ�ង់់បាានរើើស
� ហើ�ើយ
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត គឺឺមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់។ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ប៉ុុ�ណ្ណេះ�ះ�
ទេ� ដំំបូូងទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សស និិង
ប្រ�ជាាជាាតិិដទៃ�ទៀ�ៀត (ដែ�លតាាមពិិតមិិនមែ�នដាាច់់ដោ�ោយឡែ�កពីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ� តែ�
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញមាានអម្បូូ�រចេ�ញពីីជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដែ�លនៅ�ៅតែ�ជាាតំំណវង្សសពីីអ័័ដាាម
និិងអេ�វ៉ាា�) អាាចទទួួលដំំណឹឹងល្អអរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ពីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សសដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមកទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចក្រ�វាាឡ អាាចគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចដល់ព្រះ់ �ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិង
លើ�ើកតម្កើ�ើ�ងទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដ៏៏ឧត្ដដម។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មិិនបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ បន្ទាា�ប់់ពីីបាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសរួួច ទ្រ�ង់់អនុុញ្ញាា�តឱ្យយពួួកគេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតដែ�លឥតព្រួ�ួយខ្វវល់់អ្វីី�សោះ�ះ�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ គឺឺទ្រ�ង់់
ជាាម្ចាា�ស់់សណ្ឋាា�នរូូបសាាច់់របស់់មនុុស្សស (សណ្ឋាា�ននេះ�ះមាានន័័យថាា មនុុស្សសមិិនអាាចដឹឹង
អំំពីីអ្វីី�ៗដែ�លគេ�មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញឡើ�ើយ មាានន័័យថាា គេ�មិិនដឹឹងទេ�ថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ជាាអ្ននកបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសមក ហើ�ើយរឹឹតតែ�មិិនអាាចដឹឹងថាា ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�
ទេ�) គេ�មិិនអាាចដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ជាាអ្ននកបង្កើ�ើ�តមនុុស្សស ឬដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
ដែ�លបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាាន បង្កើ�ើ�តមនុុស្សស និិង
ដាាក់់គាាត់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី រួួចរលាាស់់ធូូលីីដីីចេ�ញពីីព្រះ�ះហស្តត ហើ�ើយចាាកចេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយ
មិិនបន្តតគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់កាារទូូន្មាា�នមួួយរយៈៈឱ្យយពួួកគេ� នោះ�ះ�
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់មុុខជាាត្រ�ឡប់់ជាាសាាបសូូន្យយមិិនខាាន។ សូូម្បីី�ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីី
ព្រ�មទាំំ�ងរបស់់ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមក និិងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ នឹឹងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅ
ជាាឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត អាារក្សសសាាតាំំ�ងមុុខជាាជាាន់់ឈ្លីី�មិិនខាាន។
ដូូច្នេះ�ះ� ទើ�ើបព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�សព្វវព្រះ�ះទ័័យឱ្យយមាាន «កន្លែ�ែងមួួយដែ�លទ្រ�ង់់តាំំ�ងព្រះ�ះវត្តតមាាន
ជាាកន្លែ�ែងដ៏៏បរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ ដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�ត»
ត្រូ�ូវខ្ទេ�េចខ្ទីី�ទៅ�ៅ។ យ៉ាា�ងនេះ�ះទើ�ើបព្រះ�ះអង្គគអាាចបន្តតគង់់នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�
ដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� និិងមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�ៅពួួកគេ�ពីីកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមពួួកគេ�។ កាារ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឱ្យយដឹឹងអំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ និិងដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចផែ�នកាាររបស់់
ព្រះ�ះអង្គគ។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គឺឺដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតផែ�នកាារដែ�លទ្រ�ង់់
បាានគ្រោ��ោងទុុក មុុនពេ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើត
� របស់់សព្វវសាារពើ�ើប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារដំំបូង
ូ ដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើនៅ� �ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជនជាាតិិអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ដែើ �លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើត
�
មិិនខុុសពីីគ្នាា�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�ជាាសិិរីីល្អអដល់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ង
ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើឡើ� �ើងដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់អត្ថន័
ថ យ
័ ឱ្យយកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅដល់់កាារដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើត
� មនុុស្សស
មក។ ទ្រ�ង់់បាានដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីអស់់រយៈៈពេ�លពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយ
សម័័យណូូអេ� ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ ទ្រ�ង់់បាានបង្រៀ��ៀនមនុុស្សសឱ្យយយល់់ពីីរបៀ�ៀបគោ�ោរព
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កោ�ោតខ្លាា�ចដល់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ បង្រៀ��ៀនគេ�ឱ្យយ
យល់់ពីីវិិធីីប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ� និិងរបៀ�ៀបរស់់នៅ�ៅបន្តត ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់
បំំផុុតនោះ�ះ� គឺឺវិិធីីធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នជាាស្មមរបន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ទាំំ�ងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ និិង
ថ្វាា�យកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចដល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងទ្រ�ង់់ដោ�ោយតន្ត្រី�ី� ដូូចដាាវីីឌ
និិងពួួកសង្ឃឃរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។
ពីីរពាាន់់ឆ្នាំំ��មុុន គឺឺនៅ�ៅគ្រា�ាដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មនុុស្សសមិិន
បាានដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ� ហើ�ើយមនុុស្សសស្ទើ�ើ�រតែ�ទាំំ�ងអស់់ បាានធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ជួួជាាតិិ
រហូូតដល់់មុុនពេ�លពិិភពលោ�ោកត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញដោ�ោយទឹឹកជំំនន់់ ពួួកគេ�បាានឈាានទៅ�ៅដល់់
ជម្រៅ��ៅមួួយនៃ�ភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� គ្មាា�ន
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ហើ�ើយក៏៏មិនចង់
ិ
ដើ់ �ើរតាាមផ្លូូ�វរបស់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ។ ពួួកគេ�ពុំំ�ធ្លាា�ប់់
បាានយល់់អំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បម្រុ�ុងនឹឹងធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ខ្វះះ�ហេ�តុុផល
និិងមាានចំំណេះ�ះដឹឹងកាាន់់តែ�តិិច ហើ�ើយប្រៀ��ៀបបីីដូូចជាាគ្រឿ��ឿងម៉ាា�ស៊ីី�នដែ�លដកដង្ហើ�ើ�ម គឺឺ
ពួួកគេ�ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�បំំផុុតមិិនយល់់អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់អំំពីីមនុុស្សស អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អំំពីីលោ�ោកិិយអំំពីី
ជីីវិិត និិងអំំពីីអ្វីី�ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ពួួកគេ�ចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារល្បួួ�ងលួួងលោ�ោម
ជាាច្រើ�ើ�ន ដូូចជាាសត្វវពស់់ ហើ�ើយនិិយាាយពាាក្យយជាាច្រើ�ើ�នដែ�លប្រ�មាាថដល់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ពុំំ�បាានស្ដីី�បន្ទោ�ោ�ស ឬដាាក់់វិិន័័យពួួកគេ�
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទាាល់់តែ�ទឹឹកជំំនន់់ចប់់ គឺឺនៅ�ៅគ្រា�ាដែ�លណូូអេ�មាានអាាយុុ៦០១ឆ្នាំំ�� ទើ�ើប
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�លេ�ចមកឲ្យយណូូអេ�ឃើ�ើញជាាផ្លូូ�វកាារ ហើ�ើយដឹឹកនាំំ�គាាត់់គ្រួ�ួសាាររបស់់គាាត់់
និិងដឹឹកនាំំ�បក្សាាបក្សីី� ព្រ�មទាំំ�ងសត្វវនាានាាដែ�លបាានរួួចជីីវិិតពីីទឹឹកជំំនន់់ជាាមួួយណូូអេ�
និិងកូូនចៅ�ៅរបស់់គាាត់់

រហូូតដល់់ចុុងបញ្ចចប់់របស់់យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ

ដែ�ល

មាានរយៈៈពេ�លសរុុប២៥០០ឆ្នាំំ��។ ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជាាផ្លូូ�វកាារ
ដោ�ោយប្រើ�ើ�រយៈៈពេ�លសរុុប២០០០ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយក៏៏ធ្វើ�ើ�កាារព្រ�មគ្នាា� ទាំំ�ងក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ៅស្រុ�ុក
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល រយៈៈពេ�ល៥០០ឆ្នាំំ��ទៀ�ៀត សរុុបទាំំ�ងអស់់មាានរយៈៈពេ�ល២៥០០ឆ្នាំំ��។
នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ានោះ�ះ�

ទ្រ�ង់់បាានណែ�នាំំ�ដល់់ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លថាា

ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ដល់់ព្រះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

យេ�ហូូវ៉ាា� ពួួកគេ�ត្រូ�ូវសង់់ព្រះ�ះវិិហាារ គ្រ�ងសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់សង្ឃឃ និិងដើ�ើរជើ�ើងទទេ�ចូូល
ទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ នៅ�ៅពេ�លព្រ�លឹឹមស្រា�ាងៗ ក្រែ�ែងស្បែ�ែកជើ�ើងរបស់់ពួកគេ
ួ �ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យព្រះ�ះ វិិហាារ
កខ្វវក់់ ហើ�ើយក៏៏មាានភ្លើ�ើង
� ទម្លាា�ក់ម
់ កលើ�ើពួួកគេ�ពីីកំពូ
ំ ល
ូ នៃ�ព្រះ�ះវិិហាារ ដុុតពួកគេ
ួ �រហូូតដល់់
ស្លាា�ប់។
់ ពួួកគេ�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួន
� ហើ�ើយចុះះ�ចូូលចំពោះ�
ំ ះ�ផែ�នកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ។
ពួួកគេ�អធិិស្ឋា�នទៅ
ា �ៅកាាន់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ បន្ទាា�ប់់ពីទទួ
ី លបាាន
ួ
កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង
ពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា រួួច គឺឺក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរួច
ួ ពួួកគេ�ក៏៏ដឹក
ឹ នាំំ�
បណ្តាា�ជន ហើ�ើយបង្រៀ��ៀនពួួកគេ�ថាា ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបង្ហាា�ញកាារកោ�ោតខ្លាា�ចដល់ព្រះ់ �ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ដ៏៏ជាា
ព្រះ�ះរបស់់ពួកគេ
ួ �។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់ពួួកគេ�ថាា ពួួកគេ�ត្រូ�ូវសង់់ព្រះ�ះវិិហាារ
និិងអាាសនាា ហើ�ើយដល់់ពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានកំំណត់់ នោះ�ះ�គឺឺក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល
បុុណ្យយរំំលង ពួួកគេ�ត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំកូូនគោ�ោ និិងកូូនចៀ�ៀមដែ�លទើ�ើបនឹឹងកើ�ើត រួួចយកមកដាាក់់
នៅ�ៅលើ�ើអាាសនាា ទុុកជាាយញ្ញញបូជា
ូ ាបម្រើ�ើ�ដល់ព្រះ់ �ះយេ�ហូូវ៉ាា� ក៏៏ដូច
ូ ជាាដើ�ើម្បីី�ហាាមឃាាត់់ពួកគេ
ួ �
និិងដាាក់់កាារកោ�ោតខ្លាា�ចដល់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�
ស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា តា
់ ាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កាារនេះ�ះនឹឹងក្លាា�យជាារង្វាា�ស់់នៃ�ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
របស់់ពួកគេ
ួ �ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ដែ�រ។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ក៏៏បាានតាំំ�ងឱ្យយមាានថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ាក
សម្រា�ាប់់ពួួកគេ� ដែ�លជាាថ្ងៃ�ៃទីី៧នៃ�កាារបង្កើ�ើ�តរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ១ថ្ងៃ�ៃបន្ទាា�ប់់ពីីថ្ងៃ�ៃឈប់់
សម្រា�ាក ព្រះ�ះអង្គគបង្កើ�ើ�តថ្ងៃ�ៃទីី១ ជាាថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាប់់ពួួកគេ�សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងដល់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ថ្វាា�យយញ្ញញបូូជាា និិងលេ�ងតន្ត្រី�ី�ថ្វាា�យទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានហៅ�ៅពួួកសង្ឃឃ
ទាំំ�ងអស់់ មកបែ�ងចែ�កយញ្ញញបូជា
ូ ា នៅ�ៅលើ�ើអាាសនាាសម្រា�ាប់់បណ្តាា�ជនបរិិភោ�ោគ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយ
ពួួកគេ�អាាចអរសប្បាាយនឹឹងយញ្ញញបូជា
ូ ា នៅ�ៅលើ�ើអាាសនាារបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ បន្ទាា�ប់់មក
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា ពួួកគេ�មាានព្រះ�ះពរហើ�ើយ ដែ�លពួួកគេ�បាានរួួមចំំណែ�ក
ជាាមួួយព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយពួួកគេ�ជាាប្រ�ជាារាាស្រ្ត�តដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស (នេះ�ះគឺឺជាា
សេ�ចក្ដីី�សញ្ញាា�របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ចំំពោះ�ះ�ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល)។ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយបាាន
ជាារហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនៅ�ៅតែ�ពោ�ោលថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ជាាព្រះ�ះ
របស់់ពួួកគេ�តែ�មួួយគត់់ មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះរបស់់សាាសន៍៍ដទៃ�ឡើ�ើយ។
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ក្នុុ� ង អំំ ឡុុ ងយុុ គសម័័ យ នៃ�ក្រឹ�ឹ ត្យយវិិ ន័័ យ ព្រះ�ះយេ�ហូូ វ៉ាា� បាានប្រ�ទាានបញ្ញញ ត្តិិ� ជាាច្រើ�ើ� ន
ដល់់ម៉ូូ�សេ� ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយលោ�ោកផ្ទេ�េរបញ្ញញត្តិិ�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះឱ្យយទៅ�ៅជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដែ�ល
បាានដើ�ើរតាាមលោ�ោកចេ�ញពីីស្រុ�ុកអេ�ស៊ីី�ព្ទទ។ បញ្ញញត្តិិ�ទាំំ�ងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានមកដោ�ោយ
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� សម្រា�ាប់់ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងគ្មាា�នទាាក់់ទងអ្វីី�ជាាមួួយជនជាាតិិអេ�ស៊ីី�ព្ទទ
ឡើ�ើយ គឺឺដើ�ើម្បីី�ដាាក់់កំហិ
ំ តដល់
ិ
ជន
់ ជាាតិិអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�បញ្ញញត្តិិ�ទាំំ�ងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�
ឱ្យយពួួកគេ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ាក ឬអត់់ទោះ�ះ�បីីជាា
ពួួកគេ�គោ�ោរពឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ពួួកគេ� ឬអត់់ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ថ្វាា�យបង្គំំ�រូូបព្រះ�ះ និិងធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឬអត់់ ក៏៏ចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍សម្រា�ាប់់វិិនិិច្ឆ័័�យឱ្យយពួួកគេ�មាាន
បាាប ឬក៏៏បាានរាាប់់ជាាសុុចរិិតដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� មាានអ្ននកខ្លះះ�ត្រូ�ូវព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ប្រ�ហាារដោ�ោយភ្លើ�ើ�ង អ្ននកខ្លះះ�ត្រូ�ូវគប់់សម្លាា�ប់់នឹឹងដុំំ�ថ្មម និិងអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀត ទទួួលបាានព្រះ�ះពរពីី
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដោ�ោយអាាស្រ័�័យថាា ពួួកគេ�ស្ដាា�ប់់ ឬមិិនស្ដាា�ប់តា
់ ាមបញ្ញញត្តិិ�ទាំំ�ងនេះ�ះ។ អស់់អ្ននក
ដែ�លមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ាក ត្រូ�ូវគប់់សម្លាា�ប់់នឹឹងដុំំ�ថ្មម។ រីីឯពួួកសង្ឃឃដែ�លមិិន
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ាក ត្រូ�ូវប្រ�ហាារដោ�ោយភ្លើ�ើ�ងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ចំំណែ�កឯ
អស់់អ្ននកដែ�លមិិនគោ�ោរពដល់់ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ខ្លួួ�ន ក៏៏ត្រូ�ូវគប់់សម្លាា�ប់់នឹឹងដុំំ�ថ្មមដែ�រ។ នេះ�ះ
គឺឺជាាបញ្ញញត្តិិ�ទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�នដែ�លបាានមកពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បង្កើ�ើ�តបញ្ញញត្តិិ� និិង
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�ន ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយបណ្តាា�ជនស្ដាា�ប់់ និិងធ្វើ�ើ�តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ
ហើ�ើយមិិនបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះអង្គគដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�។
ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទាំំ�ងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�រក្សាាពូូជសាាសន៍៍មនុុស្សសដែ�លកើ�ើតថ្មីី�ឱ្យយស្ថិិ�តក្រោ��ោម
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយចាាក់់គ្រឹះ�ះ�ដែ�លល្អអជាាងមុុនសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ
នាាពេ�លអនាាគត។ ដូូច្នេះ�ះ� យោ�ោងតាាមកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�គ្រា�ាដំំបូូង
បំំផុុតនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា «យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ»។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាាន
មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ទូូន្មាា�នមនុុស្សសតាាម
បែ�បវិិជ្ជជមាាន ដោ�ោយបង្រៀ��ៀនមនុុស្សសល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះឲ្យយដឹឹងពីីរបៀ�ៀបធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សស
ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបរស់់នៅ�ៅ និិងដឹឹងពីីរបៀ�ៀបស្វែ�ែងយល់់ផ្លូូ�វរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
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កិិច្ចចកាារភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ� គឺឺដើ�ើម្បីី�នាំំ�មនុុស្សស ឲ្យយមើ�ើលឃើ�ើញនូូវផ្លូូ�វរបស់់
ព្រះ�ះអង្គគ និិងធ្វើ�តា
�ើ ាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ របស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�
ទៅ�ៅលើ�ម
ើ នុុស្សសពុុករលួួយ តែ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនបាានឈាានទៅ�ៅដល់់កាារផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែនិិស្ស័័�យ
ឬវឌ្ឍឍនភាាពនៃ�ជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ខ្វវល់់ខ្វាា�យ អំំពីីកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័
ដើ�ើម្បីី�រឹតត្បិិ�ត
ឹ
និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចំំពោះ�ះ�ជនជាាតិិអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
នាាសម័័យនោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ និិងជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌។
៌ ទ្រ�ង់់ជាាបង្គោ�ោ�លពពក និិងជាាបង្គោ�ោ�លភ្លើ�ើង
� ។ អ្វីីៗ
�
ទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា តម្រូ�ូវឱ្យយពួួកគេ�ធ្វើ��ើ គឺឺស្ដាា�ប់បង្គា
់ �ប់
ា តា
់ ាមអ្វីីដែ� �លមនុុស្សសសព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះស្គាា�ល់់ថាាជាាក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងបញ្ញញត្តិិ� អ្ននកខ្លះះ�ហៅ�ៅថាាច្បាាប់់ ព្រោះ��ះ�អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
បាានធ្វើ�� ើ គឺឺមិនមែ�នដើ
ិ
�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់ប្រែ់ �ែពួួកគេ�ទេ� តែ�ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ទាានដល់់ពួកគេ
ួ �ថែ�មទៀ�ៀតនូូវអ្វីីដែ� �ល
មនុុស្សសគួួរតែ�មាាន និិងដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំ�ពួួកគេ�ចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់ផ្ទា
់ ា�ល់់ ដ្បិិ�តក្រោ��ោយពីី
ព្រះ�ះអង្គគបាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសមក នោះ�ះ�មនុុស្សស គ្មាា�នអ្វីដែ�ី �លពួួកគេ�គួួរមាានជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�ទេ�។
ដូូច្នេះ��ះ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានប្រ�ទាានដល់់មនុុស្សស នូូវអ្វីីដែ� �លពួួកគេ�គួួរមាានជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�សម្រា�ាប់់
ជីីវិតពួ
ិ កគេ
ួ �នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ធ្វើ�ឱ្យ
� ើ យមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានដឹឹកនាំំ� មាានលើ�ើសពីីឰយុុកោ�ោរបស់់
ពួួកគេ� គឺឺអ័ដាា
័ ម និិងនាាងអេ�វ៉ាា� ព្រោះ��ះ�អ្វីីដែ� �លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានប្រ�ទាានដល់់ពួកគេ
ួ � វាាលើ�ើស
ពីីអ្វីដែ�ី �លព្រះ�ះអង្គគបាានប្រ�ទាានដល់់អ័ដាា
័ ម និិងនាាងអេ�វ៉ាា� កាាលពីីដើ�ើមដំំបូង
ូ ។ យ៉ាា�ងណាាក្ដីី�
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា បាានធ្វើ�ើនៅ� �ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
គឺឺគ្រា�ាន់តែ�ដើ
់ �ើម្បីី�ទូូន្មា�ន
ា មនុុស្សស
និិងឱ្យយពួួកគេ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអាាទិិកររបស់់ពួួកគេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះអង្គគមិិនបាានយកឈ្នះះ�លើ�ើ
ពួួកគេ� ឬផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែពួួកគេ�ទេ� គឺឺព្រះ�ះអង្គគគ្រា�ាន់់តែ�តម្រ�ង់់ផ្លូូ�វពួួកគេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះគឺឺជាា
សេ�ចក្ដីី�សង្ខេ�េបនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ។ សេ�ចក្ដីី�
នេះ�ះជាាប្រ�វត្តិិ� ជាារឿ�ឿងពិិត និិងជាាលក្ខខណៈៈពិិសេ�សនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ នៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីី
ទាំំ�ងមូូលរបស់់អ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ព្រ�មទាំំ�ងជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់រ់ យៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយ
ពាាន់់ឆ្នាំំ�� ដើ�ើម្បីី�រក្សាាមនុុស្សសឱ្យយស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ។ មាាន
កិិច្ចចកាារដទៃ�ទៀ�ៀត បាានកើ�ើតចេ�ញពីីគម្រោ��ោងគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នេះ�ះដែ�រ។
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រឿ�ឿងពិិតពីក្រោ��ោ
ី
យកិិច្ចចកាារ

នាាយុុគសម័័យនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�
ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមូូលរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦ពាាន់់ឆ្នាំំ��
មាាន៣ដំំណាាក់់កាាល ឬ៣យុុគសម័័យ៖ យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ នាាគ្រា�ាដើ�ើមដំំបូូង
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ (ដែ�លហៅ�ៅម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតថាាយុុគសម័័យនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�)
ហើ�ើយនិិងយុុគសម័័យនៃ�នរគព្រះ�ះនាាគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគ
សម័័យទាំំ�ងបីីនេះ�ះ មាានខ្លឹឹ�មសាារខុុសគ្នាា� អាាស្រ័�័យទៅ�ៅតាាមសណ្ឋាា�ននៃ�យុុគសម័័យ
នីីមួួយៗ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅរាាល់់ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ កិិច្ចចកាារនេះ�ះផ្ដដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់តម្រូ�ូវកាារ
របស់់មនុុស្សស ឬបើ�ើនិិយាាយឲ្យយចំំ គឺឺត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងល្បិិ�ចដែ�ល
សាាតាំំ�ងប្រើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គ្រា�ា�មដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�យុុទ្ធធតតាំំ�ងជាាមួួយវាា។ គោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ផ្ដួួ�លសាាតាំំ�ងឲ្យយបរាាជ័័យ ដើ�ើម្បីី�សម្ដែ�ែងប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងសព្វាា�នុុភាាព
របស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកកកាាយល្បិិ�ចទាំំ�ងអស់់របស់់សាាតាំំ�ង និិងដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��ពូូជសាាសន៍៍
មនុុស្សសទាំំ�ងមូូល ដែ�លរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមដែ�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សាាតាំំ�ង។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះធ្វើ�ឡើើ� �ង
ើ
ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងសព្វាា�នុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ� និិងដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់
ដ៏៏លើ�ើសលុុបរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ
ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងកាារល្អអ និិងកាារអាាក្រ�ក់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�ដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��ជាាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើរបស់់
សព្វវសាារពើ�ើ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�មើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា សាាតាំំ�ងគឺឺជាាសត្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សស
ជាាវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ ជាាមេ�កំំណាាច ហើ�ើយឲ្យយមនុុស្សសអាាចប្រា�ាប់់ពីីភាាពខុុសគ្នាា�ដោ�ោយ
ភាាពជាាក់់លាាក់់ក្រៃ�ៃលែ�ងរវាាងកាារល្អអ និិងកាារអាាក្រ�ក់់ សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងភាាពក្លែ�ែងក្លាា�យ
ភាាពបរិិសុុទ្ធធ និិងភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ហើ�ើយអ្វីី�ជាាភាាពអស្ចាា�រ្យយ និិងអ្វីី�ជាាភាាពថោ�ោកទាាប។
ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ មនុុស្សសដ៏៏ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� នឹឹងអាាចមើ�ើលឃើ�ើញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកថាា ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នជាា
អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទៅ�ៅជាាពុុករលួួយទេ� ហើ�ើយមាានតែ�ខ្ញុំំ��ដែ�លជាាព្រះ�ះអាាទិិករនេះ�ះទេ�
ទើ�ើបអាាចសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសបាាន អាាចប្រ�ទាានឲ្យយគេ�នូូវអ្វីី�ដែ�លអាាចឲ្យយគេ�រីីករាាយ ហើ�ើយ
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គេ�នឹឹងដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��គឺឺជាាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ ចំំណែ�កសាាតាំំ�ងវិិញ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�
ជាាវិិញ្ញាា�ណមួួយដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តមក តែ�បែ�រជាាត្រ�ឡប់់មកប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��វិិញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦ពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កជាា ៣ដំំណាាក់់កាាល
ហើ�ើយខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចនូូវប្រ�សិិទ្ធធភាាព ឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�ើ�ជាាស្មមរបន្ទាា�ល់់របស់់ខ្ញុំំ�
ហើ�ើយយល់់ពីីបំំណងចិិត្តតខ្ញុំំ� ព្រ�មទាំំ�ងដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��ជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ដូូច្នេះ�ះ� ក្នុុ�ងគ្រា�ាដំំបូូង
នៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦ពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ខ្ញុំំ� គឺឺខ្ញុំំ��បាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានដឹឹកនាំំ�រាាស្ត្រ�រទ្រ�ង់់។ ដំំណាាក់់កាាល
ទីី២បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារ ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ នៅ�ៅតាាមភូូមិិនាានាា
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកយូូដាា។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ តំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ទ្រ�ង់់
បាានប្រ�សូូតមកជាាសាាច់់ឈាាម ត្រូ�ូវបាានគេ�បោះ�ះ�ភ្ជាា�ប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគេ�ឆ្កាា�ង ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
ប្រោ��ោសលោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យនៃ�
ព្រះ�ះគុុណ ហេ�តុុនេះ�ះ ទើ�ើបទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាា «មេ�ទ័័ពកំំពូូល» «តង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប»
និិង «ព្រះ�ះដ៏៏ប្រោ��ោសលោះ�ះ�»។ ជាាលទ្ធធផល កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានខ្លឹឹ�មសាារខុុសពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារទាំំ�ង២នេះ�ះ មាានគោ�ោលកាារណ៍៍ដូូចគ្នាា�
ក៏៏ដោ�ោយ។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ដោ�ោយបង្កើ�ើ�តឱ្យយមាាន
មូូ លដ្ឋាា�ន ដែ�លជាាចំំ ណុុ ចចាាប់់ ផ្ដើ�ើ� ម សម្រា�ាប់់ កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
និិងដាាក់់ចេ�ញនូូវក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងបទបញ្ញញត្តិិ�នាានាា។ ទាំំ�ងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងបទបញ្ញញត្តិិ�
នាានាា គឺឺជាាបំំណែ�កនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានអនុុវត្តត ហើ�ើយជាាតំំណាាងឲ្យយយុុគសម័័យ
នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ដាាក់់ចេ�ញនូូវក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទេ� តែ�ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យវិិញ ក៏៏ជាាកាារ
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិងជាាកាារបញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�ល
មាានរយៈៈពេ�ល២ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយដែ�រ។ ទ្រ�ង់់គឺឺជាាអ្ននកត្រួ�ួសត្រា�ាយ ដែ�លបាានយាាងមក
ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំណែ�កដ៏៏សំំខាាន់់បំំផុុតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
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ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ ហេ�តុុនេះ�ះ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះអង្គគធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារមុុខពីីរ៖ គឺឺ
សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�តាាមរយៈៈកាារសុុគតលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងបើ�ើក
យុុគសម័យ
័ មួួយថ្មីី� បន្ទាា�ប់់ពីទ្រ�ង់
ី
បាានចាាកចេ�
់
ញទៅ�ៅ។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លយុុគសម័យ
័
នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យបញ្ចចប់់ទៅ�ៅ នោះ�ះ�យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើង។
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានធ្វើ�ើ� គឺឺស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ត្រូ�ូវកាារ របស់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័យ
័ នោះ�ះ�។ ភាារកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ គឺឺប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សស និិងអត់់ទោ�ោសអំំពើ�ើបាាប
របស់់ពួួកគេ� ដូូច្នេះ�ះ� ទើ�ើបនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ មាានទាំំ�ងកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�ន កាារអត់់ធ្មមត់់
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ កាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារអត់់ទ្រាំ�ំ� សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្ដាា�ករុុណាា
និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់អស់់ពីីព្រះ�ះទ័័យ។ ព្រះ�ះអង្គគបាាននាំំ�មកនូូវព្រះ�ះគុុណ និិងព្រះ�ះពរជាា
បរិិបូូរដល់់មនុុស្សស ហើ�ើយអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅយ៉ាា�ងរីីករាាយ ទ្រ�ង់់
បាានប្រ�ទាានសេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ដល់់គេ� សម្រា�ាប់់ជាាអំំណរសប្បាាយរបស់់គេ� ដូូចជាា
សេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្តត និិងសុុភមង្គគល សេ�ចក្ដីី�ត្រា�ាប្រ�ណីី និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់
សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់អស់់ពីីព្រះ�ះទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។ គ្រា�ានោះ�ះ� ភាាព
បរិិបូូរនៃ�សព្វវសាារពើ�ើសម្រា�ាប់់អំំណរសប្បាាយដែ�លមនុុស្សសធ្លាា�ប់់មាាន ដូូចជាា អាារម្មមណ៍៍
សុុខសាាន្តត និិងសុុខសុុវត្ថិិ�ភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គេ� អាារម្មមណ៍៍កក់់ក្ដៅ�ៅ�នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិញ្ញាា�ណ
របស់់គេ� និិងកាារពឹឹងអាាងរបស់់គេ�លើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�មាានក្នុុ
ធ
ង
�
យុុគសម័័យដែ�លគេ�រស់់នៅ�ៅ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ពុុករលួួយដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ងរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោស
លោះ�ះ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� តម្រូ�ូវឲ្យយមាានព្រះ�ះគុុណជាាបរិិបូូរ កាារអត់់ទ្រាំ�ំ� និិងកាារអត់់ធ្មមត់់ឥត
ដែ�នកំំណត់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត គឺឺតង្វាា�យដ៏៏ស័័ក្ដិិ�សមមួួយឲ្យយធួួននឹឹងបាាបរបស់់
មនុុស្សស ទើ�ើបអាាចយកជាាកាារបាាន។ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
នៃ�ព្រះ�ះគុុណ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាតង្វាា�យរបស់់ខ្ញុំំ� សម្រា�ាប់់ថ្វាា�យឲ្យយធួួននឹឹងបាាបរបស់់មនុុស្សស
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��៖ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លគេ�ដឹឹងគឺឺថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្បាាស់់មាានព្រះ�ះទ័័យ
មេ�ត្តាា� និិងអត់់ធ្មមត់់ ហើ�ើយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លគេ�បាានឃើ�ើញ គឺឺសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិង
731

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់អស់់ពីីព្រះ�ះទ័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�
ពួួកគេ�កើ�ើតមកក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មុុនពេ�លពួួកគេ�អាាចត្រូ�ូវបាាន
ប្រោ��ោសលោះ�ះ� ពួួកគេ�រីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះគុុណច្រើ�ើ�នយ៉ាា�ង ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រ�ទាានឱ្យយ
គេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីកាារនោះ�ះ�។ តាាមវិិធីីនេះ�ះ ពួួកគេ�អាាចត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោស
ពីីអំំពើ�ើបាាបរបស់់ខ្លួួ�នតាាមរយៈៈអំំណររីីករាាយចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយក៏៏អាាចមាានឱកាាស
ទទួួលបាាននូូវកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�តាាមរយៈៈកាាររីីករាាយនឹឹងកាារអត់់ទ្រាំ�ំ� និិងក្ដីី�អំំណត់់របស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទៀ�ៀតផង។ មាានតែ�តាាមរយៈៈកាារអត់់ទ្រាំ�ំ� និិងក្ដីី�អំំណត់់របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ទេ� ទើ�ើបពួួកគេ�អាាចមាានសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកាារទទួួលបាាននូូវកាារអត់់ទោ�ោស ហើ�ើយរីីករាាយនឹឹង
ភាាពបរិិបូូរនៃ�ព្រះ�ះគុុណដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប្រ�ទាានឲ្យយ។ ដូូចដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានបន្ទូូ�ល
ប្រា�ាប់់ថាា៖ ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នមកប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសសុុចរិិតទេ� គឺឺមកប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សស
បាាបវិិញ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សសបាាបអាាចត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោស ពីីអំំពើ�ើបាាបរបស់់ខ្លួួ�ន។ កាាល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងមកប្រ�សូូតជាាសាាច់់ឈាាម ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់យាាងមកទាំំ�ងយកនិិស្ស័័�យ
នៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ បណ្ដាា�សាា និិងព្រះ�ះទ័័យគុំំ�កួួនចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�រំំលងរបស់់មនុុស្សសមក
ជាាមួួយ នោះ�ះ�មនុុស្សសច្បាាស់់ជាាគ្មាា�នឱកាាសទទួួលបាាន កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
គេ�ប្រា�ាកដជាានៅ�ៅជាាប់់បាាបអស់់កល្បបជាានិិច្ចចមិិនខាាន។ បើ�ើដូូច្នេះ�ះ�មែ�ន ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
រយៈៈពេ�ល៦ពាាន់់ឆ្នាំំ�� ច្បាាស់់ជាាត្រូ�ូវផ្អាា�កត្រឹ�ឹមយុុគសម័យ
័ នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ហើ�ើយយុុគសម័យ
័
នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ច្បាាស់់ជាាត្រូ�ូវអូូសបន្លាា�យរហូូតដល់ទៅ់ �ៅ៦ពាាន់់ឆ្នាំំ��។ អំំពើ�ើបាាបរបស់់មនុុស្សស
ច្បាាស់់ជាាកើ�ើនឡើ�ើងកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន និិងកាាន់់តែ�អាាក្រ�ក់់ផង ហើ�ើយកាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសមក ក៏៏
ប្រែ�ែជាាសូូន្យយទទេ�ដែ�រ។ ត្រឹ�ឹមតែ�បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅក្រោ��ោមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យមនុុស្សសច្បាាស់់ជាា
អាាចធ្វើ�បាាន
ើ�
តែ�អំំពើ�ើបាាបរបស់់គេ�មុុខជាាលើ�ើសលុុបជាាងមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក
តាំំ�ងពីីគ្រា�ាដំំបូូងទៅ�ៅទៀ�ៀត។ កាាលណាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វកាាន់់តែ�ស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សស អត់់ទោ�ោស
បាាបឲ្យយគេ� និិងនាំំ�គេ�មកក្នុុ�ងក្ដីី�ករុុណាា និិងសេ�ចក្ដីី�ក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាជាាបរិិបូូរ នោះ�ះ�ពួួកគេ�
ក៏៏រឹឹតតែ�ក្អេ�េងក្អាា�ងថាានឹឹងបាានសង្គ្រោះ��ះ�� ដោ�ោយសាារព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានហៅ�ៅថាា
ជាាកូូនចៀ�ៀមវង្វេ�េង ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានលោះ�ះ�មកវិិញក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃដ៏៏លើ�ើសលុុប។ សាាតាំំ�ង
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រឿ�ឿងពិិតពីីក្រោ��ោយកិិច្ចចកាារនាាយុុគសម័័យនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�

មិិនអាាចជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានទេ� ដ្បិិ�តព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�អ្ននកដែ�ល
ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ដូូចជាាម្ដាា�យដែ�លពេ�ញដោ�ោយក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ កំំពុុងបីីកូូនតូូចជាាប់់នឹឹងទ្រូ�ូង។
ទ្រ�ង់់មិិនបាានខឹឹងក្រោ��ោធ ឬមើ�ើលងាាយពួួកគេ�ទេ� តែ�ទ្រ�ង់់មាានពេ�ញដោ�ោយកាារកម្សាាន្តត
ចិិត្តតវិិញ។ ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លបញ្ចេ�េញសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�ទេ� ទ្រ�ង់់មាានតែ�ទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នឹឹង
អំំពើ�ើបាាបគេ� ហើ�ើយបាំំ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�ពីីភាាពលេ�លាា និិងភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�របស់់គេ� ដល់់ថ្នាា�ក់់
មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា «ចូូរអត់់ទោ�ោសដល់់អ្ននកដទៃ� ដល់់ទៅ�ៅ៧ចិិតសិិបដង»។ នេះ�ះហើ�ើយ
ជាាដួួងចិិត្តតរបស់់អស់់អ្ននក ដែ�លត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
មាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចទទួួលបាានកាារអត់់ទោ�ោសបាាបរបស់់ខ្លួួ�ន តាាមរយៈៈ
កាារទ្រាំ�ំ�ទ្រ�របស់់ទ្រ�ង់់។
ទោះ�ះ�បីី ជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ� វ ពុំំ�មាានចេ�តនាារម្មមណ៍៍ អ្វីី�សោះ�ះ�ក្នុុ� ង រូូ ប កាាយសាាច់់ ឈាាមរបស់់
ទ្រ�ង់់ ក៏៏ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�កម្សាាន្តតចិិត្តតសិិស្សសទ្រ�ង់់ ផ្គគត់់ផ្គគង់់ពួួកគេ� ជួួយពួួកគេ� និិងឧបត្ថថម្ភភ
ពួួកគេ�ជាានិិច្ចចដែ�រ។ តែ�ទោះ�ះ�បីីទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារច្រើ�ើ�នយ៉ាា�ងណាា ឬទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នឹឹងកាារលំំបាាក
វេេទនាាប៉ុុ�នណាា ក៏៏ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លទាាមទាារអ្វីី�លើ�ើសលុុបពីីមនុុស្សសដែ�រ តែ�ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�មាាន
ព្រះ�ះទ័័យអំំណត់់ និិងអត់់ធ្មមត់់ចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើបាាបរបស់់គេ�ជាានិិច្ចច មនុុស្សសក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
នៃ�ព្រះ�ះគុុណនេះ�ះ បាានហៅ�ៅព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ថាា «ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏
ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��ជាាទីីស្រ�ឡាាញ់់»។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសនាាសម័័យនោះ�ះ� ក៏៏ដូូចជាាចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាាន ហើ�ើយជាាលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�
ករុុណាា និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ អស់់ពីីព្រះ�ះទ័័យរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ព្រះ�ះអង្គគមិិនដែ�លនឹឹកចាំំ�ពីី
សេ�ចក្ដីី�រំំលងរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដែ�លទ្រ�ង់់មាានចំំពោះ�ះ�គេ� ក៏៏មិិនមែ�ន
ផ្អែ�ែកលើ�ើសេ�ចក្ដីី�រំំលងរបស់់គេ�ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�ប្រ�ទាាន នូូវអាាហាារជាាច្រើ�ើ�នដល់ម
់ នុុស្សស
ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយគេ�បរិិភោ�ោគឆ្អែ�ែត ដ្បិិ�តយុុគសម័័យនោះ�ះ� គឺឺជាាយុុគសម័័យមួួយដោ�ោយឡែ�ក។
ទ្រ�ង់់ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ដោ�ោយព្រះ�ះគុុណ ទាំំ�ងប្រោ��ោសជំំងឺឺ បណ្ដេ�េញ
វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយប្រោ��ោសមនុុស្សសស្លាា�ប់់ឲ្យយរស់់ឡើ�ើងវិិញផង។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសជឿ�ឿ
ដល់់ទ្រ�ង់់ និិងមើ�ើលឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� គឺឺសុុទ្ធធតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយភាាព
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់អស់់ពីីព្រះ�ះទ័័យនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់ថែ�មទាំំ�ងបាានប្រោ��ោសសាាកសពស្អុុ�យរលួួយឲ្យយ
រស់់ឡើ�ើងវិិញផង ដើ�ើម្បីី�ស្ដែ�ែងឲ្យយគេ�ឃើ�ើញថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតទ្រ�ង់់ សូូម្បីី�តែ�មនុុស្សស
ស្លាា�ប់់ក៏៏អាាចរស់់ឡើ�ើងវិិញបាានដែ�រ។ ព្រះ�ះអង្គគបាានទ្រាំ�ំ�ទ្រ� និិងបាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារប្រោ��ោស
លោះ�ះ�យ៉ាា�ងស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� តាាមវិិធីីនេះ�ះហើ�ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាាន
យកអំំពើ�ើបាាបរបស់់មនុុស្សស មកដាាក់់លើ�ើព្រះ�ះកាាយទ្រ�ង់់ និិងបាានក្លាា�យជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�
បាាបសម្រា�ាប់់មនុុស្សស ទាំំ�ងមុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�ដំំភ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងទៅ�ៅទៀ�ៀត។
ទ្រ�ង់់បាានបើ�ើកផ្លូូ�វទៅ�ៅឈើ�ើឆ្កាា�ង ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសតាំំ�ងពីីមុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវគេ�
ឆ្កាា�ងម្ល៉េះ�ះ��។ ទីីបំំផុុត ទ្រ�ង់់ក៏៏ត្រូ�ូវគេ�ដំំភ្ជាា�ប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ទាំំ�ងថ្វាា�យអង្គគទ្រ�ង់់ដោ�ោយយល់់
ដល់់ឈើ�ើឆ្កាា�ងនោះ�ះ� ហើ�ើយប្រ�ទាានគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា សេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់
អស់់ពីីព្រះ�ះទ័័យ និិងភាាពបរិិសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅដល់់មនុុស្សស។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស គឺឺព្រះ�ះអង្គគ
តែ�ងតែ�ត្រា�ាប្រ�ណីី មិិនដែ�លចងគំំនុំំ� អត់់ទោ�ោសបាាបគេ� ទូូន្មាា�នគេ�ឲ្យយប្រែ�ែចិិត្តត ហើ�ើយ
បង្រៀ��ៀនគេ�ឲ្យយចេះ�ះអត់់ធ្មមត់់ ស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ� និិងចេះ�ះស្រ�ឡាាញ់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�ដើ�ើរតាាមលំំអាានបាាទាា
របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយថ្វាា�យខ្លួួ�នគេ� ដោ�ោយយល់់ដល់់ឈើ�ើឆ្កាា�ង។ សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់
ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ី គឺឺលើ�ើសលុុបជាាងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លទ្រ�ង់់មាានចំំពោះ�ះ�
នាាងម៉ាា�រីីទៅ�ៅទៀ�ៀត។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានយកធ្វើ�ើ�ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ដ៏៏សំំខាាន់់ដូូចជាា
ប្រោ��ោសជំំងឺឺ និិងបណ្ដេ�េញវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ នោះ�ះ�គឺឺសុុទ្ធធតែ�ដើ�ើម្បីី�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់
ទ្រ�ង់់។ មិិនថាាទ្រ�ង់់យាាងទៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា ក៏៏ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ដោ�ោយព្រះ�ះគុុណដែ�រ។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកក្រ�ក្លាា�យជាាមាាន ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សស
ខ្វិិ�នអាាចដើ�ើរបាាន ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសខ្វាា�ក់់អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសថ្លលង់់អាាចស្ដាា�ប់់ឮ
បាាន។ ទ្រ�ង់់ថែ�មទាំំ�ងបាានហៅ�ៅមនុុស្សសតូូចទាាបបំំផុុត មនុុស្សសទុុរគត មនុុស្សសមាានបាាប
ឲ្យយមកអង្គុុ�យនៅ�ៅរួួមតុុជាាមួួយនឹឹងទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគមិិនដែ�លគេ�ចពីីពួួកគេ�ឡើ�ើយ តែ�ទ្រ�ង់់
អត់់ធ្មមត់់ជាានិិច្ចចវិិញ ថែ�មទាំំ�ងមាានបន្ទូូ�លថាា៖ កាាលណាាអ្ននកគង្វាា�លបាាត់់ចៀ�ៀម១ក្បាាល
នោះ�ះ� គាាត់់នឹឹងទុុកចៀ�ៀម៩៩ក្បាាលទៀ�ៀតចោ�ោល ដើ�ើម្បីី�តាាមរកចៀ�ៀម១ដែ�លបាាត់់នោះ�ះ�
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់រកវាាឃើ�ើញ គាាត់់នឹឹងអរសប្បាាយយ៉ាា�ងក្រៃ�ៃលែ�ង។ ព្រះ�ះអង្គគ
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ស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ដូូចជាាចៀ�ៀមញីីស្រ�ឡាាញ់់កូូនរបស់់វាា។ ថ្វីី�បើ�ើពួួកគេ�លេ�លាា
ហើ�ើយល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� ព្រ�មទាំំ�ងជាាមនុុស្សសមាានបាាបនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះនេ�ត្រ�ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត គេ�ជាាសមាាជិិកដ៏៏តូូចទាាបបំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គគម ក៏៏ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�រាាប់់មនុុស្សសមាាន
បាាប ដែ�លអ្ននកដទៃ�មើ�ើលងាាយនេះ�ះ ថាាជាាកែ�វព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់
សព្វវព្រះ�ះទ័័យនឹឹងពួួកគេ� បាានជាាទ្រ�ង់់លះះបង់់ព្រះ�ះជន្មមទ្រ�ង់់មកធ្វើ�ើ�ជាាកូូនចៀ�ៀមដែ�លត្រូ�ូវ
ថ្វាា�យនៅ�ៅលើ�ើអាាសនាាដើ�ើម្បីី�ពួួកគេ�។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ទ្រ�ង់់ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខ្លួួនដូ
� ច
ូ ជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�
របស់់គេ� ទាំំ�ងបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយគេ�ប្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយធ្វើ�គុ
ើ� តទ្រ�ង់
ុ
ដោ់ �ោយចុះះ�ចូូលចំពោះ�
ំ ះ�ពួួកគេ�ឥត
លក្ខខខណ្ឌឌ។ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�អ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគគឺឺជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��
ជាាទីីស្រ�ឡាាញ់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�ពួួកផាារីីស៊ីី�ដែ�លបង្រៀ��ៀនមនុុស្សសពីីលើ�ើវេេទិិកាាវិិញ គឺឺទ្រ�ង់់មិិន
បង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់អស់ពី
់ ព្រះី �ះទ័័យដល់់គេ�ឡើ�យ
ើ មាានតែ�
បង្ហាា�ញពីីកាារស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម និិងកាារមិិនពេ�ញព្រះ�ះទ័័យប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
អ្វីី�ច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកផាារីីស៊ីី�ទេ� មាានតែ�បង្រៀ��ៀន និិងស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សពួួកគេ�ម្ដដងម្កាា�ល
ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ហើ�ើយក៏៏មិិនធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ដែ�រ។ ព្រះ�ះអង្គគបាានប្រ�ទាានសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�លាាញ់់អស់់ពីីព្រះ�ះទ័័យទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ ដល់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ទាំំ�ងទ្រាំ�ំ�ទ្រ�
ដោ�ោយយល់់ដល់ម
់ នុុស្សសមាានបាាបទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ រហូូតដល់ទី
់ បំ
ី ផុ
ំ ត
ុ គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់
ត្រូ�ូវគេ�ដំំភ្ជាា�ប់ទៅ់ �ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ហើ�ើយរងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងកាារប្រ�មាាថ រហូូតដល់ទ្រ�ង់
់
បាានប្រោ
់
��ោស
លោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ជាាបរិិបូរូ ។ នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�សរុុបនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។
បើ�ើគ្មាា�នកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ� មនុុស្សសច្បាាស់់ជាានៅ�ៅរស់់ក្នុុ�ងអំំពើ�ើបាាប
ហើ�ើយក្លាា�យជាាពូូជពង្សសនៃ�អំំពើ�ើបាាប ជាាតំំណវង្សសរបស់់វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ អស់់កល្បប
ជាានិិច្ចច។ បើ�ើនៅ�ៅតែ�បន្តតបែ�បនេះ�ះ ពិិភពលោ�ោកទាំំ�ងមូូលនឹឹងក្លាា�យជាាទឹឹកដីីដែ�លសាាតាំំ�ង
បោះ�ះ�ទីីលំំនៅ�ៅមិិនខាាន។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�ទាាមទាារនូូវកាារ
បង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងសេ�ចក្ដីី� ស្រ�លាាញ់់អស់់ពីីព្រះ�ះទ័័យចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស គឺឺ
មាានតែ�តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចទទួួលបាានកាារអត់់ទោ�ោស ហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចុុងក្រោ��ោយក៏៏មាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលនូូវកាារកែ�ប្រែ�ែឲ្យយបាានបរិិបូូរ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានទទួួលយកពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពេ�ញទំំហឹឹង។ ប្រ�សិិនគ្មាា�នកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះទេ� ផែ�នកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦ពាាន់់ឆ្នាំំ�� មុុខជាាមិិនអាាចវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខបាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វពុំំ�ត្រូ�ូវបាានគេ�ឆ្កាា�ង ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ប្រោ��ោសជំំងឺឺ និិងបណ្ដេ�េញវិិញ្ញាា�ណ
អាាក្រ�ក់់

ម្ល៉េះ�ះ��មនុុស្សសច្បាាស់់ជាាមិិនអាាចទទួួលបាានកាារអត់់ទោ�ោសពីីអំំពើ�ើបាាបរបស់់គេ�

ទាំំ�ងស្រុ�ុងបាានទេ�។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៣ឆ្នាំំ��កន្លះះ�ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចំំណាាយក្នុុ�ងកាារ
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ទ្រ�ង់់បាានសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�
របស់់ទ្រ�ង់់បាានតែ�ពាាក់់កណ្ដាា�លទេ� បន្ទាា�ប់់មក ទ្រ�ង់់ក៏៏សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង
និិងបាានធ្វើ�ើ�ជាាម្ចាា�ស់់លើ�ើវាាសនាាមនុុស្សស ដោ�ោយឲ្យយគេ�ដំំភ្ជាា�ប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ហើ�ើយត្រ�លប់់
ជាាមាានភាាពដូូចគ្នាា�នឹឹងសាាច់់ឈាាមដែ�លមាានបាាប និិងតាាមរយៈៈកាារប្រ�គល់់អង្គគទ្រ�ង់់ទៅ�ៅ
ឲ្យយមេ�កំំណាាច។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយរួួចពីីដៃ�របស់់សាាតាំំ�ង ទើ�ើបទ្រ�ង់់
បាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសឲ្យយរួួចបាាន។ សម្រា�ាប់់រយៈៈពេ�ល៣៣ឆ្នាំំ��កន្លះះ�ដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
រងទុុក្ខខនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដោ�ោយត្រូ�ូវគេ�ចំំអក ត្រូ�ូវគេ�មួួលបង្កាា�ច់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវគេ�បោះ�ះ�បង់់ រហូូត
រកកន្លែ�ែងកើ�ើយក្បាាលដើ�ើម្បីី�នឹឹងសម្រា�ាកគ្មាា�ន ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀតក៏៏ត្រូ�ូវគេ�ឆ្កាា�ង ដំំភ្ជាា�ប់់នឹឹង
ឈើ�ើឆ្កាា�ងទៀ�ៀត ក៏៏រូូបកាាយទ្រ�ង់់ទាំំ�ងមូូលនៅ�ៅតែ�បរិិសុុទ្ធធគ្មាា�នទោ�ោសដែ�រ។ ទ្រ�ង់់បាាន
ទ្រាំ�ំ�ទ្រ�គ្រ�ប់់ទាំំ�ងទុុក្ខខលំំបាាក។ ពួួកអ្ននកមាានអំំណាាចចំំអកដាាក់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយវាាយទ្រ�ង់់នឹឹង
រំំពាាត់់ ចំំណែ�កឯពួួកទាាហាានវិិញ ទះះកំំផ្លៀ�ៀ�ងទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�មិិនស្ដីី� ហើ�ើយទ្រាំ�ំ�ទ្រ�
រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ដោ�ោយចុះះ�ចូូលឥតលក្ខខខណ្ឌឌលុះះ�ដល់់ទីីមរណាា ជាាទីីដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់។ ទាាល់់តែ�ដល់់ពេ�លនេះ�ះ ទើ�ើបទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយ
សម្រា�ាក។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� តំំណាាងត្រឹ�ឹមតែ�យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនតំំណាាងឲ្យយ យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យឡើ�ើយ ក៏៏មិិនមែ�នជាា
កិិច្ចចកាារសម្រា�ាប់់ជំំនួួសកិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយដែ�រ។ នេះ�ះហើ�ើយជាាសាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ជាាយុុគសម័័យទីី២ដែ�លមនុុស្សសបាាន
ឆ្លលងកាាត់់ ជាាយុុគសម័័យនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។
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អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានវិិវឌ្ឍឍមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀប

ដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានវិិវឌ្ឍឍមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតជាាងប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ បាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
បន្តិិ�ចម្ដដងៗ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយុុគសម័័យផ្សេ�េងៗ បាានចូូលមក និិងចប់់បាាត់់ទៅ�ៅ។ កាារ
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានអាាស្រ័�័យលើ�ើស្ថាា�នភាាពទាំំ�ងមូូលនៃ�ពិិភពលោ�ោក និិង
និិន្នាា�កាារនៃ�កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់មនុុស្សសទាំំ�ងស្រុ�ុង ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងក៏៏បាាន
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របន្តិិ�ចម្ដដងៗ ទៅ�ៅតាាមនោះ�ះ�ដែ�រ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងមិិនត្រូ�ូវបាានគ្រោ��ោងទុុក តាំំ�ងពីីដើ�ើម
ដំំបូូងនៃ�កំំណើ�ើតពិិភពលោ�ោកមកឡើ�ើយ។ មុុនពេ�លពិិភពលោ�ោកត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត ឬបន្ដិិ�ច
ក្រោ��ោយមក ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មិិនទាាន់បាានគ្រោ
់
��ោងទុុកនូវូ ដំំណាាក់់កាាលទីីមួយ
ួ នៃ�កិិច្ចចកាារ ដែ�ល
ជាាក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរនៃ�កិិច្ចចកាារ ដែ�លជាាដំំណាាក់់កាាលនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
ព្រ�មទាំំ�ងដំំណាាក់់កាាលទីីបីី ដែ�លជាាដំំណាាក់់កាាលនៃ�កាារយកឈ្នះះ� ដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំបូូងឡើ�ើយជាាមួួយពូូជពង្សសខ្លះះ�របស់់ម៉ូូ�អាាប់់ ហើ�ើយតាាមរយៈៈពូូជពង្សសនេះ�ះ ត្រូ�ូវ
យកឈ្នះះ�លើ�ើចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូល។ ក្រោ��ោយកាារបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លធ្លាា�ប់់
មាានបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ក៏៏មិិនធ្លាា�ប់់មាានបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ក្រោ��ោយម៉ូូ�អាាប់់នោះ�ះ�ដែ�រ ហើ�ើយ
តាាមពិិតទៅ�ៅ មុុនពេ�លឡុុត ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនដែ�លថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រ។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយមិិនបាានគ្រោ��ោងទុុកឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាារបៀ�ៀប
ដែ�លកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើង។ មុុនពេ�លបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លសរសេ�រផែ�នកាារបែ�បនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ង
ទម្រ�ង់់អ្វីី�មួួយ ដូូចជាា «តាារាាងសង្ខេ�េបសម្រា�ាប់់កាារអភិិវឌ្ឍឍរបស់់មនុុស្សស» នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញអំំពីីលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។
ទ្រ�ង់់មិិនបាានខំំប្រឹ�ឹងព្រះ�ះតម្រិះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តចេ�ញជាាផែ�នកាារមួួយឡើ�ើយ។ ពិិតណាាស់់
មាានហោ�ោរាាពីីរបីីនាាក់់ដែ�រ ដែ�លបាានថ្លែ�ែងទំំនាាយដ៏៏អស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាានៅ�ៅតែ�មិិនអាាច
និិយាាយបាានដដែ�លថាា

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តែ�ងតែ�ចេ�ញពីីផែ�នកាារមួួយដ៏៏
737

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ច្បាាស់់លាាស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តសេ�ចក្តីី�ទំនាា
ំ យទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ស្រ�បតាាម
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នាាពេ
់ �លនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
ជាាក់់ស្ដែ�ែងបំំផុុត។ ទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនោះ�ះ� ស្រ�បទៅ�ៅតាាមកាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍នៃ�យុុគសម័័យ
នីីមួយ
ួ ៗ និិងអាាស្រ័�័យលើ�រើ បៀ�ៀប ដែ�លស្ថាា�នកាារណ៍៍ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ។ សម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់កា
់ ារអនុុវត្តត
កិិច្ចចកាារ គឺឺប្រៀ��ៀបដូូចជាាកាារចេ�ញវេេជ្ជជបញ្ជាា�ថ្នាំំ��ពេ�ទ្យយ ដើ�ើម្បីី�ព្យាាបាាលជំំងឺឺអ៊ីី�ចឹឹង ព្រោះ��ះ�ថាា
ក្នុុ�ងអំំឡុុង ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ ទ្រ�ង់់សង្កេ�េតមើ�ើលបណ្ដើ�ើ�រ ហើ�ើយបន្តតធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់បណ្ដើ�ើ
់
រ� ដោ�ោយស្រ�បតាាមកាារសង្កេ�េតរបស់់ទ្រ�ង់។
់ នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ដំណា
ំ ាក់់
កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អា
់ ាចបង្ហាា�ញ ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងសមត្ថថភាាពដ៏៏
ខ្ពពស់់លើ�ើសលប់់របស់់ទ្រ�ង់់បាាន ហើ�ើយទ្រ�ង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងសិិទ្ធិិ�
អំំណាាចដ៏៏ពេ�ញបរិិបូូណ៌៌របស់់ទ្រ�ង់់ ស្រ�បតាាមកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យជាាក់់ស្ដែ�ែង និិង
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សស ដែ�លទ្រ�ង់់បាាននាំំ�ត្រ�ឡប់់មកវិិញនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនោះ�ះ� មើ�ើល
ឃើ�ើញពីីនិិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់ផ្គគត់់ផ្គគង់់ ដល់់តម្រូ�ូវកាាររបស់់មនុុស្សស ស្រ�ប
តាាមកិិច្ចចកាារ ដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ ដោ�ោយធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�ល
ទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�។ ទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសមាាននូូវអ្វីី�ដែ�លគេ�ត្រូ�ូវកាារ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកម្រិ�ិត
ដែ�លសាាតាំំ�ងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ពុុករលួួយ។ វាាដូូចជាារបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
ពួួកគេ�បង្ហាា�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីី នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបង្កើ�ើ�តអ័ដាា
័ ម
និិងអេ�វ៉ាា�កាាលពីីដំំបូូង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
សត្តតនិិករអ៊ីី�ចឹង
ឹ ។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាា នាាងអេ�វ៉ាា�បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាប ក្រោ��ោយពេ�លសត្វវ
ពស់់បាានល្បួួ�ងនាាង ហើ�ើយអ័័ដាាមបាានធ្វើ�ើ�ដូូចគ្នាា�ដែ�រ ដោ�ោយពួួកគេ�ទាំំ�ងពីីរបាានបរិិភោ�ោគ
ផ្លែ�ែឈើ�ើចេ�ញពីីដើ�ើមដឹឹងខុុសត្រូ�ូវនៅ�ៅក្នុុ�ងសួួន។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មាាននូូវកិិច្ចចកាារបន្ថែ�ែម
ទៀ�ៀត ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារលើ�ើពួួកគេ�។ ដោ�ោយឃើ�ើញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រា�ាតរបស់់គេ� ទ្រ�ង់់បាាន
បិិទបាំំ�ងកាាយរបស់់គេ�ជាាមួួយសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ពីីស្បែ�ែកសត្វវ។ ក្រោ��ោយមក ទ្រ�ង់់
បាានមាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់អ័ដាា
័ មថាា «ដោ�ោយសាារអ្ននកស្ដាា�ប់់តាាមសម្ដីី�ប្រ�ពន្ធធអ្ននក ហើ�ើយបាាន
ស៊ីី�ផ្លែ�ែដឹឹងខុុសត្រូ�ូវ ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្គាា�ប់់អ្ននកដោ�ោយពោ�ោលថាា អ្ននកមិិនត្រូ�ូវស៊ីី�ផ្លែ�ែនោះ�ះ�ឡើ�ើយ
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នោះ�ះ�ដីីត្រូ�វូ បណ្ដាា�សាាដោ�ោយសាារអ្ននក...រហូូតដល់អ្ននកក្លា
់
ា�យជាាដីីវិញ
ិ ។ ដ្បិិ�តអ្ននកកើ�ើតពីីធូលី
ូ ី
ដីី ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកជាាធូូលីីដីី ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅជាាធូូលីីដីីវិិញ»។ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាាន
មាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់ស្ត្រី�ី�ថាា៖ «ខ្ញុំំ��នឹឹងចម្រើ�ើ�នទុុក្ខខព្រួ�ួយដល់់អ្ននកឲ្យយច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�ក និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
អ្ននកពពោះ�ះ�ទាំំ�ងឈឺឺចាាប់់ផង អ្ននកនឹឹងបង្កើ�ើ�តកូូនដោ�ោយទុុក្ខខព្រួ�ួយ ចំំណែ�កចិិត្តតអ្ននកក៏៏ប្រា�ាថ្នាា�
ចង់់បាានប្ដីី� ហើ�ើយគេ�នឹឹងត្រួ�ួតលើ�ើអ្ននក»។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ទ្រ�ង់់បាានបណ្ដេ�េញ
ពួួកគេ�ចេ�ញពីីសួួនអេ�ដែ�ន និិងឲ្យយពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅសួួន ដូូចជាាមនុុស្សសនាាសម័័យ
ទំំនើ�ើបបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដែ�លរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីដូូច្នេះ�ះ�ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
បង្កើ�ើ�តមនុុស្សសតាំំ�ងពីីដើ�ម
ើ ដំំបូង
ូ បំំផុត
ុ ទ្រ�ង់់គ្មា�នផែ�ន
ា
កាារឲ្យយមនុុស្សសជួួបសេ�ចក្តីី�ល្បួួង
� របស់់
សត្វវពស់់ ក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តពួួកគេ�មក ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ដាាក់់បណ្ដាា�សាា
មនុុស្សស និិងសត្វវពស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តាាមពិិតទៅ�ៅ ព្រះ�ះអង្គគគ្មាា�នផែ�នកាារបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ គឺឺ
វាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាារបៀ�ៀបដែ�លស្ថាា�នកាារណ៍៍បាានអភិិវឌ្ឍឍ ដែ�លនាំំ�ឲ្យយទ្រ�ង់់មាានកិិច្ចចកាារថ្មីី�ដែ�ល
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្តតនិិកររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
បាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីរួច
ួ មក មនុុស្សសបាាន
បន្តតអភិិវឌ្ឍឍ អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នពាាន់់ឆ្នាំំ��ទៀ�ៀត រហូូតដល់់ «ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានទត
ឃើ�ើញថាា សេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់របស់់មនុុស្សសក៏៏ពោ�ោរពេ�ញផែ�នដីី ហើ�ើយដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�គ្រ�ប់់គ្នាា�
គិិតស្រ�មៃ�ឃើ�ើញតែ�កាារអាាក្រ�ក់់ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់។ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទ្រ�ង់់ស្ដាា�យដែ�លបាានបង្កើ�ើ�ត
មនុុស្សសលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយទ្រ�ង់់ព្រួ�ួយ ព្រះ�ះទ័័យ។ ... តែ�លោ�ោកណូូអេ� បាានប្រ�កបដោ�ោយ
ព្រះ�ះគុុណនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះនេ�ត្រ� ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�»។ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មាានកិិច្ចចកាារថ្មីី�
ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ព្រោះ��ះ�ថាាមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបាាប
ច្រើ�ើ�នពេ�ក ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លសត្វវពស់់បាានល្បួួ�ងពួួកគេ�។ ដោ�ោយសាារតែ� កាាលៈៈទេ�សៈៈ
ទាំំ�ងនេះ�ះ ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ បាានជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានជ្រើ�ើ�ស
រើើ�ស ទុុកជីវិី ត
ិ ឲ្យយក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ាររបស់់ណូអេ�
ូ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ទ្រ�ង់់បាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ ដែ�លជាាកាារបំំផ្លាា�ញពិិភពលោ�ោកដោ�ោយទឹឹកជំំនន់់។ មនុុស្សសបាានបន្តតអភិិវឌ្ឍឍនៅ�ៅក្នុុ�ង
ឥរិិយាាបថបែ�បនេះ�ះ រហូូតមកដល់់សម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺចម្រើ�ើ�នឡើ�ើង នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�
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ពុុករលួួយ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់មនុុស្សសបាានឡើ�ើងដល់់កម្រិ�ិតកំំពូូល
នោះ�ះ�វាានឹឹងមាានន័័យថាា ទីីបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សសបាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ហើ�ើយ។ ចាាប់់តាំំ�ងពីី
ដើ�ើមដំំបូូងបំំផុុត រហូូតមកដល់់ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ពិិភពលោ�ោក សេ�ចក្តីី�ពិិតខាាងក្នុុ�ងនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់កាាលពីីមុុនមាានលក្ខខណៈៈបែ�បណាាទៅ�ៅថ្ងៃ�ៃខាាងមុុខ វាានឹឹងមាានលក្ខខណៈៈបែ�ប
នោះ�ះ�ដដែ�ល។ របៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់គេ� នឹឹង
នៅ�ៅតែ�ដដែ�ល ហើ�ើយវាាមិិនដូូចកាារលើ�ើកឡើ�ើងថាា តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងបំំផុុត មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ
ត្រូ�ូ វ បាានកំំ ណ ត់់ ទុុ ក ជាាមុុ ន ថាាស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ� ង ប្រ�ភេ�ទជាាក់់ លាាក់់ ណាាមួួ យ នោះ�ះ�ឡើ�ើ យ ។
ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�វូ បាានចាាត់់ថ្នាា�ក់បន្តិិ�ចម្ដដ
់
ងៗ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លពួួកគេ�បាាន
ឆ្លលងកាាត់់ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍រួួចហើ�ើយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ អស់់អ្ននកដែ�ល
មិិនអាាចទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ដ៏៏ពេ�ញលេ�ញ នឹឹងត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅរក «បុុព្វវបុុរស»
របស់់គេ�វិិញ។ គ្មាា�នកិិច្ចចកាារណាាមួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសត្រូ�ូវបាាន
រៀ�ៀបចំំរួួចជាាស្រេ��ច នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាា
ជាាកាារអភិិវឌ្ឍឍនៃ�ស្ថាា�នកាារណ៍៍វិញ
ិ ទេ� ដែ�លបាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសមួួយជំំហាានម្ដដងៗ ហើ�ើយនិិងនៅ�ៅក្នុុ�ងទម្រ�ង់់កាាន់់តែ�ពិិត
ប្រា�ាកដ និិងជាាក់់ស្ដែ�ែង។ ឧទាាហរណ៍៍ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មិិនបាានបង្កើ�ើ�តសត្វវពស់់ ដើ�ើម្បីី�ល្បួួ�ង
ស្ត្រី�ី�ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់គ្មាា�នផែ�នកាារបែ�បនេះ�ះទេ� ហើ�ើយវាាក៏៏មិិនមែ�នជាាអ្វីី�មួួយដែ�លទ្រ�ង់់មាាន
គោ�ោលបំំណងកំំណត់់ទុុកជាាមុុនដែ�រ។ គេ�អាាចនិិយាាយថាា នេះ�ះជាាហេ�តុុកាារណ៍៍ដែ�ល
កើ�ើតឡើ�ើង មិិនបាានរំំពឹឹងទុុក។ ដូូច្នេះ�ះ� ដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុកាារណ៍៍នេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើប
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបណ្ដេ�េញអ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�ចេ�ញពីីសួួនអេ�ដែ�ន ហើ�ើយស្បបថសច្ចាា�មិិន
បង្កើ�ើ�តមនុុស្សសម្ដដងទៀ�ៀតនោះ�ះ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងណាា មនុុស្សសអាាចរកឃើ�ើញព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�
ញាាណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចេ�ញពីីគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ននេះ�ះ។ ដូូចជាាខ្ញុំំ��បាានមាានបន្ទូូ�ល កាាលពីី
ដើ�ើមដំំបូូងថាា៖ «ខ្ញុំំ��ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ខ្ញុំំ� ស្រ�បតាាមគម្រោ��ោងកាារណ៍៍របស់់
សាាតាំំ�ង»។ ទោះ�ះ�មនុុស្សសមាានសេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយខ្លាំំ��ងដល់់ណាា ឬសត្វវពស់់ល្បួួ�ងពួួកគេ�
តាាមរបៀ�ៀបណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅតែ�មាានព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ដដែ�ល
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ហើ�ើយវាាជាាព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណមួួយ ដែ�លនាំំ�ឲ្យយទ្រ�ង់់ចូលរួ
ូ ម
ួ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារថ្មីី� តាំំ�ងពីីពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកមក ហើ�ើយគ្មាា�នជំំហាានណាាមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាាន
កើ�ើតឡើ�ើងដដែ�លៗនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ សាាតាំំ�ងបាានបន្តតអនុុវត្តតតាាមគម្រោ��ោងកាារណ៍៍អាាក្រ�ក់់
របស់់វាា មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងបន្តតធ្វើ�ើ�ឱ្យយពុុករលួួយ ហើ�ើយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបន្តតអនុុវត្តត
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ដោ�ោយឥតឈប់់ឈរឡើ�ើយ។
ព្រះ�ះអង្គគមិិនដែ�លបរាាជ័័យ ហើ�ើយក៏៏មិន
ិ ដែ�លឈប់់ធ្វើ�កា
ើ� ារដែ�រ តាំំ�ងពីីពិភពលោ
ិ
�ោកត្រូ�ូវបាាន
បង្កើ�ើ�តមក។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឱ្យយពុុករលួួយ ទ្រ�ង់់បាានបន្តត
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�បង្រ្កា�ា�បខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវ ដែ�លជាាប្រ�ភពនៃ�សេ�ចក្តីី�
ពុុករលួួយរបស់់ពួួកគេ�។ សមរភូូមិិនេះ�ះបាានកើ�ើតឡើ�ើងតាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមកម្ល៉េះ�ះ�� ហើ�ើយវាា
នឹឹងបន្តតរហូូតដល់ចុ
់ ង
ុ បញ្ចចប់់នៃ�ពិិភពលោ�ោក។ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
មិិនគ្រា�ាន់់តែ�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សស ដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឱ្យយពុុករលួួយ ទទួួលបាាន
សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ដ៏៏ធំំរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏អនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញពីីព្រះ�ះ
ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត នៅ�ៅ
ចុុងបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញពីីនិិស្ស័័�យដ៏៏សុុចរិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�ល
ដាាក់់ទោ�ោសដល់់មនុុស្សសទុុច្ចចរិិត និិងប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ដល់់មនុុស្សសសុុចរិិត។ ទ្រ�ង់់បាានប្រ�យុុទ្ធធ
ជាាមួួយសាាតាំំ�ងរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិន
ិ ដែ�លចាាញ់់ម្ដដងណាាឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺ
ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះ
ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ ស្រ�បតាាមគម្រោ��ោងកាារណ៍៍អាាក្រ�ក់់របស់់សាាតាំំ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�សិិទ្ធិិ�
អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏ដាាក់់អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ឲ្យយស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្រោ��ោមព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ ហើ�ើយយ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ ទ្រ�ង់់នាំំ�យកមនុុស្សសទុុច្ចចរិិត
ដែ�លឈ្លាា�នពាាន និិងរុុកគួួនមនុុស្សសឲ្យយលុុតជង្គគង់់ទទួួលកាារកាាត់់ទោ�ោសរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។
លទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាានកើ�ើតឡើ�ើង ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ
របស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លបើ�ើកសម្ដែ�ែងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ មុុនអត្ថិិ�ភាាពរបស់់
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មនុុស្សសឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាទ្រ�ង់់គ្មាា�នសត្រូ�ូវនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ឬនៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង
ក្នុុ�ងចក្រ�វាាលនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មា�នកម្លាំំ��
ា
ងឈ្លាា�នពាាន នៃ�សេ�ចក្តីី�ងងឹឹតណាាមួួយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមធម្មមជាាតិិនោះ�ះ�ដែ�រ។ ក្រោ��ោយមហាាទេ�វតាាបាានក្បបត់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគបាាន
បង្កើ�ើ�តមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបទ្រ�ង់់បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�សង្រ្គា�ា�មរយៈៈពេ�លមួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ទ្រ�ង់់ជាាមួួយសាាតាំំ�ង ដែ�លជាាមហាា
ទេ�វតាា ជាាសង្រ្គា�ា�មមួួយដែ�លកើ�ើនកម្ដៅ�ៅ�កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើងៗ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
ក្រោ��ោយៗ។ ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ និិងនៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីី បាានឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកនូូវព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងកាារពិិតរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាពិិសេ�ស។ ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�អនុុវត្តតតាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឥរិិយាាបថ
ពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងបែ�បនេះ�ះ រហូូតមកដល់់ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគក៏៏បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិង
ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់អនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� មើ�ើលឃើ�ើញពីីសេ�ចក្តីី�ពិិតខាាង
ក្នុុ�ងនៃ�ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារ មើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាា�ងជាាក់់ច្បាាស់់ពីីរបៀ�ៀបពន្យយល់់
អំំពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ គឺឺមើ�ើលឃើ�ើញពីីសេ�ចក្តីី�ពន្យយល់់ដ៏៏
ដាាច់់ស្រេ��ចអំំពីីភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។
ទាាក់់ទងនឹឹងអំំពើ�ើក្បបត់់របស់់យូូដាាសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វវិិញ មនុុស្សសខ្លះះ�ឆ្ងងល់់ថាា៖ តើ�ើ
ទង្វើ�ើ�នេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានគ្រោ��ោងទុុក មុុនពេ�លកំំណើ�ើតពិិភពលោ�ោកទេ�ឬអីី? តាាមពិិតទៅ�ៅ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�ផែ�នកាារទាំំ�ងនេះ�ះ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើភាាពពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងនាា
ពេ�លនោះ�ះ�។

វាាបាានកើ�ើតឡើ�ើងចំំពេ�លដែ�លមាានបុុរសម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��យូូដាាសកំំពុុងតែ�

លួួចបន្លំំ�លុុយ ដូូច្នេះ�ះ� បុុគ្គគលម្នាា�ក់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សឲ្យយដើ�ើរតួួនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�
ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់តែ�ម្ដដងទៅ�ៅ។ នេះ�ះគឺឺជាាឧទាាហរណ៍៍ដ៏៏ពិិតមួួយអំំពីីកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ធនធាានក្នុុ�ងស្រុ�ុក។ ដំំបូង
ូ ឡើ�យ
ើ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� មិិនបាានជ្រា�ាបដឹង
ឹ អំំពីកា
ី ារនេះ�ះឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់
បាានជ្រា�ាបដឹឹងអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ នាាពេ�លក្រោ��ោយមកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺក្រោ��ោយពេ�លដែ�លយូូដាាស
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អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានវិិវឌ្ឍឍមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

ត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាង។ បើ�ើមាាននរណាាម្នាា�ក់់ផ្សេ�េងមាានសមត្ថថភាាពដើ�ើរតួួនេះ�ះ នោះ�ះ�គេ�
នឹឹងបាានធ្វើ�ើ�ទង្វើ�ើ�នេះ�ះ ជំំនួួសឲ្យយយូូដាាសមិិនខាាន។ កាារដែ�លត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុន
តាាមពិិតទៅ�ៅ គឺឺជាាអ្វីី�មួួយដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺតែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងភ្លាា�មៗ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារគ្រោ��ោងទុុក
ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់អាាចរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាាហើ�ើយអនុុវត្តត
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�នៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�មាានបន្ទូូ�លថាា កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមាានភាាពពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងតែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច មិិនដែ�លចាាស់់
ហើ�ើយតែ�ងតែ�ស្រ�ស់់ៗ បំំផុត
ុ ? កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនត្រូ�វូ បាានគ្រោ��ោងទុុកឡើ�ើយ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លពិិភពលោ�ោកត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក

ហើ�ើយនោះ�ះ�មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើង

ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�! គ្រ�ប់់ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាារមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពរបស់់វាាទៅ�ៅតាាមពេ�លកំំណត់់
របស់់វាា ហើ�ើយជំំហាានទាំំ�ងនេះ�ះមិិនជ្រៀ��ៀតជ្រៀ��ៀកគ្នាា�ឡើ�ើយ។ ភាាគច្រើ�ើ�ន ផែ�នកាារដែ�ល
អ្ននកមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិត មិិនត្រូ�ូវគ្នាា�ជាាមួួយកិិច្ចចកាារដ៏៏ថ្មីី�ៗបំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មិិនមាានលក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញដូូចជាាកាារត្រិះ�ះ�រិះ��ពិិចាារណាារបស់់
មនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនមាានភាាពស្មុុ�គស្មាា�ញដូូចកាារស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សសដែ�រប៉ុុ�ន្តែ�ែ
វាាផ្សំំ�ឡើ�ើងពីីកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់មនុុស្សសនៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�ល និិងគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង ដោ�ោយស្រ�បតាាម
តម្រូ�ូវកាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់គេ�។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ស្គាា�ល់់ច្បាាស់់អំំពីីសាារជាាតិិរបស់់មនុុស្សស
ជាាងទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុផលនេះ�ះ ទើ�ើបគ្មាា�នអ្វីី�មួួយអាាចបំំពេ�ញ
តម្រូ�ូវកាារជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់មនុុស្សសបាានយ៉ាា�ងល្អអ ដូូចជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ដូូច្នេះ�ះ� បើ�ើចេ�ញពីីទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សស កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ហាាក់់ដូូចជាាបាានគ្រោ��ោងទុុក
រាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��រួួចមកហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�នាា
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កាារបណ្ដើ�ើ�រ និិងមាានបន្ទូូ�លបណ្ដើ�ើ�រ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ទត
ឃើ�ើញសភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្ថិិ�តនៅ�ៅ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លចំំៗ
ស្រ�បតាាមសភាាពកាារណ៍៍នីីមួួយៗ ដែ�លត្រូ�ូវនឹឹងអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវកាារតែ�ម្ដដង។ កាារ
បោះ�ះ�ជំំហាានដំំបូូងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់៖ ពេ�លវេេលាា នៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល។ ក្រោ��ោយមក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទៀ�ៀត មនុុស្សសបាានសម្ដែ�ែង គ្រ�ប់់ទាំំ�ងឥរិិយាាបថរបស់់គេ� ហើ�ើយបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបះះបោ�ោរ
នៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀបជាាក់់ស្ដែ�ែង ដែ�លមាានទាំំ�ងសភាាពវិិជ្ជជមាាន និិងសភាាពអវិិជ្ជជមាាន។ ពួួកគេ�
បាានឈាានដល់់កម្រិ�ិតមួួយ នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពអវិិជ្ជជមាានរបស់់គេ� និិងបាានបង្ហាា�ញពីីដែ�នកម្រិ�ិត
ដ៏៏ទាាបបំផុ
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�ើ ារជាាក់់ស្ដែ�ែង។ គ្មាា�នកិច្ចច
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កម្រិ�ិតឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺគ្មា�ន
ា ដែ�នកម្រិ�ិតឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុក ដោ�ោយលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់លទ្ធធផលទាំំ�ងនោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ពីីរយៈៈពេ�លដែ�ល
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ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ ខណៈៈពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់គង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធបើ�ើកសម្ដែ�ែងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នូូវជំំហាាននីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ពិិនិិត្យយមើ�ើល
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកាារងាារ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនមាានលក្ខខណៈៈ
បែ�បអធិិធម្មមជាាតិិ ដូូចជាាកាារពង្រី�ីកដែ�នកំំណត់់នៃ�កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សសឡើ�យ
ើ ។
កាារនេះ�ះ ដូូចជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃនិិងផែ�នដីី និិង
របស់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�រ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានគ្រោ��ោង និិងធ្វើ�ើ�កាារភ្លាា�មៗតែ�ម្ដដង។ ទ្រ�ង់់បាានញែ�ក
ពន្លឺឺ�ចេ�ញពីីទីីងងឹឹត ហើ�ើយពេ�លព្រឹ�ឹកនិិងពេ�លល្ងាា�ចក៏៏លេ�ចចេ�ញឡើ�ើង ដែ�លកាារនេះ�ះ
ត្រូ�ូវកាារពេ�លតែ�មួួយថ្ងៃ�ៃប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីីពីរី ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើតលំ
�
ហ
ំ មួួយ ហើ�ើយកាារនេះ�ះ
ក៏៏ត្រូ�ូវកាារពេ�លតែ�មួួយថ្ងៃ�ៃដែ�រ។ បន្ទាា�ប់់មក ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តផែ�នដីី សមុុទ្រ� និិងសត្វវគ្រ�ប់់
ប្រ�ភេ�ទដែ�លមាានជីីវិិតរស់់នៅ�ៅលើ�ើដីី និិងសមុុទ្រ� ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយប្រើ�ើ�ពេ�លមួួយថ្ងៃ�ៃទៀ�ៀត។
កាារនេះ�ះបាានបន្តតរហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�មួួយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តបុុរស
មក ហើ�ើយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយគាាត់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ បន្ទាា�ប់់មកនៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�ពីីរ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់កា
់ ារបង្កើ�ើ�តអ្វីៗ
ី� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងរួួចហើ�ើយ ទ្រ�ង់់ក៏បាាន
៏
សម្រា�ាក។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានពរដល់់ថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�ពីីរ ហើ�ើយបាានកំំណត់់យកថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�
ជាាថ្ងៃ�ៃបរិិសុុទ្ធធ។ ទ្រ�ង់់បាានសម្រេ�េចកំំណត់់យកថ្ងៃ�ៃបរិិសុុទ្ធធនេះ�ះ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់
បាានបង្កើ�ើ�ត របស់់សព្វវសាារពើ�ើហើ�ើយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នក្រោ��ោយពេ�លបង្កើ�ើ�តអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះក៏៏ត្រូ�វូ បាានអនុុវត្តតភ្លាា�មៗដែ�រ ហើ�ើយមុុនពេ�លបង្កើ�ើ�តអ្វីៗ
ី� ទាំំ�ងនេះ�ះ
ទ្រ�ង់់មិិនទាាន់់បាានសម្រេ�េច ព្រះ�ះទ័័យបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយ
បន្ទាា�ប់់មក សម្រា�ាកនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�ពីីរឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� កាារទាំំ�ងនេះ�ះមិិនស្រ�បជាាមួួយភាាពពិិត
ជាាក់់ស្ដែ�ែងទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានមាានបន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះ ឬបាានគ្រោ��ោងផែ�នកាារទុុក
នោះ�ះ�ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លមាានបន្ទូូ�លថាា កាារបង្កើ�ើ�តអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនឹឹងត្រូ�ូវសម្រេ�េចនៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�មួួយ និិងថាាទ្រ�ង់់នឹឹងសម្រា�ាក នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�ពីីរនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់
បាានបង្កើ�ើ�តស្រ�បតាាមអ្វីី� ដែ�លទ្រ�ង់់ទតឃើ�ើញថាាល្អអនាាពេ�លនោះ�ះ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់
បាានបង្កើ�ើ�តអ្វីី�ៗ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងចប់់សព្វវគ្រ�ប់់ហើ�ើយ វាាក៏៏បាានមកដល់់ថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�មួួយតែ�ម្ដដង។
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ប្រ�សិិនបើ�ើវាាត្រូ�ូវចំំថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�

នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់់កាារបង្កើ�ើ�តអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង

វិិញនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ កំំណត់់យកថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�មួួយជាាថ្ងៃ�ៃបរិិសុទ្ធ
ុ មិ
ធ ន
ិ ខាាន។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ទ្រ�ង់់
ពិិតជាាបាានបញ្ចចប់់កាារបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�មួួយ ដូូច្នេះ�ះ� ថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំ�ពីីរបាាន
ក្លាា�យជាាថ្ងៃ�ៃបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ដែ�លត្រូ�ូវបាានបញ្ជូូ�នបន្តតរហូូតមកដល់់ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារ
បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងឥរិិយាាបថដូូចគ្នាា�នេះ�ះអ្ននក។ ទ្រ�ង់់មាាន
បន្ទូូ�ល និិងផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់តម្រូ�ូវកាាររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយស្រ�បតាាមស្ថាា�នភាាពរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ នោះ�ះ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លមាានបន្ទូូ�ល និិងធ្វើ�ើ�កាារស្រ�បតាាមកាាលៈៈទេ�សៈៈ
របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់បន្តតទតមើ�ើលពីីលើ�ើអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា
និិងគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង។ កាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�មាានបន្ទូូ�ល និិងប្រ�ទាានឲ្យយដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាកាារអ្វីី�
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវកាារ ដោ�ោយគ្មាា�នករណីីលើ�ើកលែ�ងឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� គ្មាា�នកិិច្ចចកាារ
ណាាមួួយរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លដាាច់់ចេ�ញពីីភាាពពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាកាារពិិតជាានិិច្ចច
ព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានដឹឹងហើ�ើយថាា «ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទតមើ�ើលពីីលើ�ើ
មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�»។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុន តើ�ើវាាមិិនកើ�ើតឡើ�ើងតាាម
ផែ�នកាារគ្រោ��ោងទុុកពេ�កទេ�ឬអីី? អ្ននកគិិតថាា វាាកើ�ើតឡើ�ើងដូូចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានគ្រោ��ោងទុុក
ថាានឹឹងធ្វើ�ើ�រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��ទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ដូូចបាានកំំណត់់ទុុក
ជាាមុុន មនុុស្សសបាានបះះបោ�ោរ ប្រ�ឆាំំ�ង វៀ�ៀចវេេរ និិងបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត ហើ�ើយមាានសេ�ចក្តីី�
ពុុករលួួយខាាងសាាច់់ឈាាម មាាននិិស្ស័័�យរបស់់សាាតាំំ�ង សេ�ចក្ដីី�ស្រើ��ើបស្រា�ាលរបស់់ភ្នែ�ែក
និិងកាារបណ្ដោ�ោ�យខ្លួួ�នរបស់់បុុគ្គគល។ គ្មាា�នចំំណុុចណាាមួួយទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុក
ជាាមុុន ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទាំំ�ងអស់់នេះ�ះបាានកើ�ើតឡើ�ើង ជាាលទ្ធធផលនៃ�
សេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ង។ អ្ននកខ្លះះ�អាាចនិិយាាយថាា៖ «តើ�ើសាាតាំំ�ងមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងកណ្ដាា�ប់់ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុន
ថាា សាាតាំំ�ងនឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុករលួួយ ហើ�ើយក្រោ��ោយមកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានអនុុវត្តត
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមនុុស្សស»។ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតជាាកំំណត់់ទុុកជាាមុុន
ឲ្យយសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុករលួួយឬ? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហាាក់់ដូូចជាាសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឲ្យយមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅតាាមបែ�បសាាមញ្ញញខ្លាំំ��ងពេ�កហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើទ្រ�ង់់ពិិតជាាជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែក
ជាាមួួយជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�ឬ? បើ�ើបែ�បនេះ�ះ តើ�ើកាារបង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ង និិងកាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស
មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដែ�លឥតសាារជាាតិិទេ�ឬអីី? តើ�ើកាារបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សស
អាាចត្រូ�ូវបាានមើ�ើលឃើ�ើញថាា ជាាកាារកំំណត់់ទុុកជាាមុុនបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? វាាជាា
អ្វីី�មួយ
ួ ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើង ដោ�ោយសាារតែ�កាារជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែករបស់់សាាតាំំ�ង ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើវាាអាាច
ក្លាា�យជាាកាារកំំណត់់ទុុកជាាមុុនដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? សាាតាំំ�ងដែ�ល
ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកណ្ដាា�ប់់ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ឃើ�ើញនោះ�ះ� គឺឺ
មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះពីីសាាតាំំ�ង ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកណ្ដាា�ប់់ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�ល។ បើ�ើស្រ�បតាាមសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាា
«ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ហើ�ើយសាាតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកណ្ដាា�ប់់ព្រះ�ះហស្តត
របស់់ទ្រ�ង់់» ដូូច្នេះ�ះ�សាាតាំំ�ងមិិនអាាចក្បបត់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកមិិនបាាននិិយាាយថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ទេ�ឬអីី? ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដូូចជាា
អរូូបីីពេ�កហើ�ើយ ហើ�ើយវាាគ្មាា�នកាារពិិតទាាល់់តែ�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់
ពីីព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�ក៏៏មិិនអាាចយល់់ពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ
របស់់ទ្រ�ង់់បាានដែ�រ! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ហើ�ើយនេះ�ះមិិនមែ�នជាា
សេ�ចក្តីី�ខុុសឆ្គគងឡើ�ើយ។ មហាាទេ�វតាាបាានក្បបត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយសាារតែ�ដំំបូូងឡើ�ើយ
ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានចំំណែ�កមួួយនៃ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចដល់់វាា។ ពិិតណាាស់់ នេះ�ះជាា
ព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ កាារណ៍៍មួយ
ួ ដែ�លមិិនបាានរំពឹ
ំ ង
ឹ ទុុក ដូូចជាាពេ�លដែ�លនាាងអេ�វ៉ាា�បាានធ្លាា�ក់ក្នុុ
់ ង
� សេ�ចក្តីី�
ល្បួួ�ងរបស់់សត្វវពស់់អ៊ីី�ចឹឹងដែ�រ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ មិិនថាាសាាតាំំ�ងអនុុវត្តតអំំពើ�ើក្បបត់់របស់់វាា
បែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� ក៏៏វាានៅ�ៅតែ�គ្មាា�នអំំណាាចចេ�ស្ដាា�ដូូចជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ ដូូច
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាននិិយាាយហើ�ើយថាា សាាតាំំ�ងមាានអំំណាាចខ្លះះ� ហើ�ើយមិិនថាាវាាធ្វើ�ើ�អ្វីី�នោះ�ះ�
ឡើ�យ
ើ ក៏៏សិទ្ធិិ�
ិ អំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ ឈ្នះះ�លើ�ើវាាជាានិិច្ចចដែ�រ។ នេះ�ះជាាអត្ថថន័យ
័ ដ៏៏ពិត
ិ
នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយកាារនិិយាាយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ហើ�ើយសាាតាំំ�ង
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងកណ្ដាា�ប់់ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ទ្រ�ង់»់ ។ ដូូច្នេះ�ះ� សង្រ្គា�ា�មជាាមួួយសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវតែ�អនុុវត្តតម្ដដង
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មួួយជំំហាានៗ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រៀ�ៀបចំំផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ជាាកាារឆ្លើ�ើ�យតប
ចំំពោះ�ះ�ឧបាាយកលរបស់់សាាតាំំ�ង គឺឺថាា ទ្រ�ង់់នាំំ�មកនូូវសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ដល់់មនុុស្សស និិង
បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀបមួួយដែ�ល
ស្រ�បតាាមយុុគសម័័យនាាពេ�លនោះ�ះ�។ ដូូចគ្នាា�ដែ�រ កិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយមិិនត្រូ�ូវបាាន
កំំណត់់ទុុកជាាមុុន នៅ�ៅមុុនយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណឡើ�ើយ។ កាារកំំណត់់ទុុកជាាមុុន មិិន
ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងទម្រ�ង់់លំំដាាប់់លំំដោ�ោយបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ៖ ជាាដំំបូូង ជាាកាារ
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយនិិស្ស័័�យខាាងក្រៅ��ៅរបស់់មនុុស្សសផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ។ ទីីពីីរ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�កាារ
វាាយផ្ចាា�ល និិងកាារល្បបងលរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទីីបីី ជាាកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសឆ្លលងកាាត់់ទុុក្ខខលំំបាាកនៃ�
សេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់។
់ ទីីបួន
ួ ជាាកាារឲ្យយមនុុស្សសឆ្លលងកាាត់់ពេ�លវេេលាានៃ�កាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងបង្ហាា�ញចេ�ញនូូវកាារតាំំ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើត
� ។ ទីីប្រាំ�ំ� កាារអនុុញ្ញាា�ត
ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញទាំំ�ងស្រុ�ុង ពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយចុុងបញ្ចចប់់ ជាាកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទៅ�ៅជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានគ្រោ��ោងកិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងនេះ�ះទុុកជាាមុុន ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� គ្រោ��ោងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ បច្ចុុ�ប្បបន្ននប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សាាតាំំ�ងកំំពុង
ុ តែ�
ធ្វើ�ើ�កាារ ដូូចជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ សាាតាំំ�ងបង្ហាា�ញពីីនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់វាា ខណៈៈ
ពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លចំំៗ និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីកិិច្ចចកាារដ៏៏សំំខាាន់់មួួយចំំនួួន។
នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារដែ�លកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយវាាមាាននូូវគោ�ោលកាារណ៍៍កាារងាារ
ដូូចគ្នាា� ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ជាាយូូរយាារណាាស់់មកហើ�ើយ ក្រោ��ោយកំំណើ�ើតនៃ�ពិិភពលោ�ោក។
ដំំបូូង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តអ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏បាានបង្កើ�ើ�តសត្វវពស់់
ដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្វវទាំំ�ងអស់់ សត្វវពស់់នេះ�ះ គឺឺជាាសត្វវដែ�លមាានពិិសបំំផុុត។
រាាងកាាយរបស់់វាាមាានផ្ទុុ�កនូូវពិិស ដែ�លសាាតាំំ�ងបាានប្រើ�ើ�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់វាា។ វាាជាា
សត្វវពស់់ដែ�លបាានល្បួួ�ងនាាងអេ�វ៉ាា�ឲ្យយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាប។ អ័័ដាាមបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបាាបតាាម
ក្រោ��ោយនាាងអេ�វ៉ាា�បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក អ្ននកទាំំ�ងពីីរអាាចវែែកញែ�ករវាាងល្អអ និិង
អាាក្រ�ក់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានជ្រា�ាបថាា សត្វវពស់់នឹង
ឹ ល្បួួ�ងនាាងអេ�វ៉ាា� និិងជ្រា�ាបថាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អេ�វ៉ាា�នឹឹងល្បួួ�ងអ័័ដាាម ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់ដាាក់់ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងសួួនតែ�មួួយ
ដូូច្នេះ�ះ�? ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់អាាចទស្សសន៍៍ទាាយអំំពីីហេ�តុុកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះបាាន ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាាន
ជាាទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តសត្វវពស់់ ហើ�ើយដាាក់់វាានៅ�ៅក្នុុ�ងសួួនអេ�ដែ�នបែ�បនេះ�ះ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាសួួន
អេ�ដែ�នមាាននូូវដើ�ើមឈើ�ើដឹឹងខុុសត្រូ�ូវដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើទ្រ�ង់់មាានចេ�តនាា ឲ្យយពួួកគេ�បរិិភោ�ោគ
ផ្លែ�ែឈើ�ើនោះ�ះ�ឬ? នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានយាាងមក មិិនថាាអ័័ដាាម ឬនាាងអេ�វ៉ាា�
ឡើ�ើយ គឺឺពួួកគេ�មិិនហ៊ាា�នប្រ�ឈមមុុខជាាមួួយទ្រ�ង់់ទេ� ហើ�ើយមាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ� ទើ�ើប
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានជ្រា�ាបដឹឹងថាា ពួួកគេ�បាានបរិិភោ�ោគផ្លែ�ែឈើ�ើចេ�ញពីីដើ�ើមឈើ�ើដឹឹងខុុសត្រូ�ូវ
ហើ�ើយបាានចាាញ់់កលល្បិិ�ចរបស់់សត្វវពស់់។ ចុុងបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់បាានដាាក់់បណ្ដាា�សាាសត្វវ
ពស់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានដាាក់់បណ្ដាា�សាាអ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ទាំំ�ងពីីរ
នាាក់់បាានបរិភោ�ោគផ្លែ�ែឈើ�ើចេ�
ិ
ញពីីដើ�ើមឈើ�ើនេះ�ះ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មិិនបាានជ្រា�ាបដឹឹងទាាល់់ តែ�
សោះ�ះ�អំំពីីអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�។ មនុុស្សសបាានត្រ�លប់់ជាាពុុករលួួយ ដល់់កម្រិ�ិត
មួួយដែ�លអាាក្រ�ក់់ និិងស្រេ��កឃ្លាា�នកាាមគុុណថោ�ោកទាាប រហូូតដល់់អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
ពួួកគេ�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់គេ� សុុទ្ធធតែ�អាាក្រ�ក់់ និិងទុុច្ចចរិិត ពោ�ោលគឺឺដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�
ក្លាា�យជាាអាាក្រ�ក់់ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានសោ�ោកស្ដាា�យដែ�លបាានបង្កើ�ើ�ត
មនុុស្សសមក។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងកាារបំំផ្លាា�ញ
ពិិភពលោ�ោកដោ�ោយទឹឹកជំនន់
ំ ់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែណូូអេ� និិងកូូនប្រុ�ស
ុ របស់់គាាត់ទាំំ�
់ ងប៉ុុ�ន្មាា�ននៅ�ៅមាានជីីវិត
ិ
រស់់។ មាានកិិច្ចចកាារខ្លះះ�មិិនបាានជឿ�ឿនលឿ�ឿន និិងមាានលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិ ដូូចអ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ឡើ�ើយ។ អ្ននកខ្លះះ�សួួរថាា៖ «ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានជ្រា�ាបដឹឹង
ថាា មហាាទេ�វតាានឹឹងក្បបត់់ទ្រ�ង់់ ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តវាាមក?» កាារពិិតនោះ�ះ�គឺឺថាា៖
មុុនពេ�លផែ�នដីីបាានចេ�ញជាារូូបរាាង មហាាទេ�វតាាគឺឺជាាទេ�វតាាដ៏៏ខ្លាំំ��ងបំំផុត
ុ នៃ�ពួួកទេ�វតាានៅ�ៅ
ឯស្ថាា�នសួួគ៌។
៌ វាាមាានយុុត្តាា�ធិកា
ិ ារលើ�ើពួួកទេ�វតាាទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ព្រោះ��ះ�នេះ�ះជាាសិិទ្ធិិ�
អំំណាាចដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានដល់់វាា។ ក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាជាាទេ�វតាាដ៏៏
មាានអំំណាាចបំំផុតនៅ
ុ �ៅស្ថាា�នសួួគ៌។
៌ បន្ទាា�ប់់ពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្កើ�ើ
់
ត
� មនុុស្សសរួួចមក មហាា
ទេ�វតាាបាានអនុុវត្តតអំំពើ�ើក្បបត់់កាាន់់តែ�ធំទាាស់
ំ
នឹ
់ ង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូល
�
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អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានវិិវឌ្ឍឍមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

ថាា វាាបាានក្បបត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�វាាចង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើមនុុស្សស និិងចង់់មាានសិិទ្ធិិ�
អំំណាាចខ្លាំំ��ងជាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាជាាមហាាទេ�វតាាដែ�លបាានល្បួួ�ងនាាងអេ�វ៉ាា�ឲ្យយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
អំំពើ�ើបាាប ហើ�ើយវាាបាានធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ដោ�ោយសាារតែ�វាាចង់់តាំំ�ងនគររបស់់វាាឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី និិងឲ្យយមនុុស្សសបែ�រខ្ននងរបស់់គេ�ដាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបែ�រមកស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់វាា
វិិញ។ មហាាទេ�វតាាបាានឃើ�ើញថាា មាានអ្វីី�ៗជាាច្រើ�ើ�នអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់វាា រួួមទាំំ�ងពួួកទេ�វតាា
និិងមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីផង។ សត្វវស្លាា�ប និិងសត្វវព្រៃ�ៃ ដើ�ើមឈើ�ើ ព្រៃ�ៃភ្នំំ� ទន្លេ�េ និិងរបស់់
សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារមើ�ើលថែ�របស់់មនុុស្សស គឺឺអ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�
ខណៈៈពេ�លដែ�លអ័័ដាាមនិិងអេ�វ៉ាា�បាានស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់តា
់ ាមមហាាទេ�វតាា។ ដូូច្នេះ�ះ� មហាាទេ�វតាា
មាានបំំណង ចង់់មាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចខ្ពពស់់ជាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងក្បបត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ក្រោ��ោយមក វាាបាានដឹឹកនាំំ�ពួួកទេ�វតាាជាាច្រើ�ើ�នបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�ល
ក្រោ��ោយមក បាានក្លាា�យជាាពួួកវិិញ្ញាា�ណមិិនបរិិសុុទ្ធធទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗគ្នាា�។ តើ�ើកាារ
អភិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់មនុុស្សសមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាានបង្កកឡើ�ើងដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ពុុក
រលួួយរបស់់មហាាទេ�វតាាទេ�ឬអីី? មនុុស្សសមាានលក្ខខណៈៈដូូចជាាពួួកគេ�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ
ដោ�ោយសាារតែ�មហាាទេ�វតាាបាានក្បបត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុករលួួយ។
កិិច្ចចកាារមួួយជំំហាានម្ដដងៗនេះ�ះមិិនមាានលក្ខខណៈៈអរូូបិិយ និិងសាាមញ្ញញ ដូូចជាាអ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសស្រ�មៃ�នោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ សាាតាំំ�ងបាានអនុុវត្តតអំំពើ�ើក្បបត់់របស់់វាាសម្រា�ាប់់ហេ�តុផ
ុ លមួួយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សស មិិនអាាចយល់់អំំពីីកាារពិិតដ៏៏សាាមញ្ញញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅលើ�ើនោះ�ះ� បាាន
បង្កើ�ើ�តសាាតាំំ�ងដែ�រដូូច្នេះ�ះ�? ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់សាាតាំំ�ងយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយ
សាាតាំំ�ងជាាសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តវាាមក? តាាមរយៈៈកាារបង្កើ�ើ�ត
សាាតាំំ�ង តើ�ើទ្រ�ង់់មិនមែ�នកំ
ិ
ពុ
ំ ង
ុ តែ�បង្កើ�ើ�តឲ្យយមាានសត្រូ�ូវទេ�ឬអីី? តាាមពិិតទៅ�ៅ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនបាានបង្កើ�ើតសត្រូ�
�
វូ ឡើ�ើយ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើតទេ�
�
វតាាមួួយរូូប ដែ�លក្រោ��ោយមក
ទេ�វតាានោះ�ះ�បែ�រជាាក្បបត់់ទ្រ�ង់់។ ឋាានៈៈបុុណ្យយសក្តិិ�របស់់វាាបាានឡើ�ើងខ្ពពស់់ពេ�ក រហូូតដល់់វាា
ចង់់ក្បបត់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់។
់ គេ�អាាចនិិយាាយបាានថាា វាាជាាហេ�តុុកាារណ៍៍គាាប់ជួ
់ នប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ួ
ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
751

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

វាាក៏៏ជាារឿ�ឿងមួួយ ដែ�លមិិនអាាចចៀ�ៀសផុុតដែ�រ។ វាាស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងរបៀ�ៀបដែ�ល
មនុុស្សសម្នាា�ក់់នឹង
ឹ ត្រូ�ូវស្លាា�ប់់ ដោ�ោយចៀ�ៀសមិិនផុត
ុ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លមាានវ័័យចំំណាាស់់ដល់់
ចំំណុុចមួួយអ៊ីី�ចឹឹដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�ៗក៏៏បាានអភិិវឌ្ឍឍមកដល់់ដំំណាាក់់កាាលនោះ�ះ�។ មនុុស្សស
ល្ងីី�ល្ងើ�ើមិ
� នស
ិ
មហេ�តុុផលមួួយចំំនួននិ
ួ យាា
ិ យថាា «ដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ងជាាសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់
ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តវាាមក? តើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាានជ្រា�ាបដឹឹងថាា មហាាទេ�វតាានឹឹង
ក្បបត់់ទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី?

តើ�ើទ្រ�ង់់មិិនទតឃើ�ើញពីីភាាពអស់់កល្បបមួួយ

ទៅ�ៅភាាពអស់់កល្បប

មួួយទៀ�ៀតទេ�ឬអីី? តើ�ើទ្រ�ង់់មិិនស្គាា�ល់់ពីីនិិស្ស័័�យរបស់់មហាាទេ�វតាាទេ�ឬ? ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់
បាានជ្រា�ាបដឹឹងយ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា វាានឹឹងក្បបត់់ទ្រ�ង់់ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់តែ�ងតាំំ�ងវាាឲ្យយក្លាា�យជាា
មហាាទេ�វតាាទៀ�ៀត? វាាមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ក្បបត់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ វាាក៏៏បាាននាំំ�ពួួកទេ�វតាា
ជាាច្រើ�ើ�នរូូបផ្សេ�េងទៀ�ៀតឲ្យយទៅ�ៅជាាមួួយវាា ហើ�ើយធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅកាាន់់ពិិភពលោ�ោករបស់់មនុុស្សស
ដើ�ើម្បីី�បង្ខូូ�ចមនុុស្សសដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែរហូូតមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចសម្រេ�េច
ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ទ្រ�ង់់ទៀ�ៀត»។ តើ�ើពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�រឬទេ�? នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកគិិតបែ�បនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នកំំពុុងតែ�យកបញ្ហាា�
ដាាក់់ខ្លួួ�នកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នទេ�ឬអីី? មាានអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លនិិយាាយថាា «ប្រ�សិិនបើ�ើសាាតាំំ�ង
បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុករលួួយ រហូូតមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមិិននាំំ�
សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��មកដល់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ បើ�ើបែ�បនេះ�ះ ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងត្រូ�ូវបាានលាាក់់កំំបាំំ�ងមិិនខាាន តើ�ើព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវ
បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាទៅ�ៅ? ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តពូូជសាាសន៍៍មនុុស្សស
មួួយសម្រា�ាប់់សាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅពេ�ល
ក្រោ��ោយ បើ�ើមិិនដូច្នោះូ �ះ��ទេ� តើ�ើមនុុស្សសអាាចរកឃើ�ើញនូូវព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬបះះបោ�ោរទាាស់់
នឹឹងទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�វាានឹឹងគ្មាា�នភាាពចាំំ�បាាច់់ក្នុុ�ងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវថ្វាា�យបង្គំំ� និិងចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងគ្មាា�នកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើយ»។ កាារនេះ�ះកាាន់់តែ�ឃ្លាា�តចាាកឆ្ងាា�យពីីកាារពិិតហើ�ើយ
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ព្រោះ��ះ�ថាាគ្មាា�នអ្វីី�មួួយស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកសោះ�ះ�ឡើ�ើយអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់មិិនអាាច
បង្កើ�ើ�តសេ�ចក្តីី�ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកបាានឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ឥឡូូវ ដើ�ើម្បីី�
បង្រ្កា�ា�បខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�ត និិងដើ�ើម្បីី�
បង្ក្រា�ា�បពួួកអាារក្សស និិងសាាតាំំ�ងដែ�លស្អអប់់ ក្បបត់់ និិងប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
ដាាក់់ពួួកវាាឲ្យយស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ទ្រ�ង់់
កាាលពីីដើ�ើមដំំបូង
ូ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចង់
់ បង្រ្កា�
់
ា�បពួក
ួ អាារក្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយតាាមរយៈៈ
កិិច្ចចកាារបង្ក្រា�ា�បនេះ�ះ នោះ�ះ�ក៏៏បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅកាាន់់អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�រ។ មនុុស្សស និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ត្រូ�ូវស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោម
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយសេ�ចក្តីី�កុុហក ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
មនុុស្សសអាាក្រ�ក់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅកាាន់់អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ និិងបង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ង ហើ�ើយលុុបបំំបាាត់់ខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់
ឲ្យយវិិនាាសសាាបសូូន្យយតែ�ម្ដដង។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច តាាមរយៈៈកាារបើ�ើក
សម្ដែ�ែងពីីកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់។
់ គ្រ�ប់់សត្តតនិក
ិ ររបស់់ទ្រ�ង់ស្ថិិ�តនៅ
់
�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
សាាតាំំ�ង ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់ឲ្យយពួួកគេ�ឃើ�ើញ
តាាមរយៈៈកាារបង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នសាាតាំំ�ងទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវ
បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�កាាររុុកគួួនរ
បស់់សាាតាំំ�ងទេ� នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនបាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សស ហើ�ើយដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ឲ្យយ
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសួួនអេ�ដែ�នឡើ�ើយ។ មុុនពេ�លមាានអំំពើ�ើក្បបត់់របស់់សាាតាំំ�ង ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លបើ�ើកសម្ដែ�ែងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅកាាន់់ពួួកទេ�វតាា ឬមហាា
ទេ�វតាាទៅ�ៅ? កាាលពីីដើ�ម
ើ ដំំបូង
ូ ប្រ�សិិនបើ�ើពួកទេ�
ួ
វតាាទាំំ�ងអស់់ និិងមហាាទេ�វតាាបាានស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបាានចុះះ�ចូូលចំពោះ�
ំ ះ�ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ មិិនបាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ
ដែ�លគ្មាា�នន័័យទាំំ�ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់សាាតាំំ�ង និិងពួួកអាារក្សស
មនុុស្សសក៏៏បាានប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ហើ�ើយពួួកគេ�បាានពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយនិិស្ស័័�យ
ដែ�លបះះបោ�ោរ។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយសាារតែ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់ចង់់ធ្វើ�ើ�សង្រ្គា�ា�មជាាមួួយសាាតាំំ�ង ទើ�ើបទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចផ្ទាា�ល់់របស់់ទ្រ�ង់់ និិង
គ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�បង្រ្កា�ា�បវាា ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារ
សង្រ្គោះ��ះ��ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសនឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញពីីព្រះ�ះ
ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់មិិនខាាន។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�
នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏មាានអត្ថថន័័យ ហើ�ើយគ្មាា�នផ្លូូ�វដូូចអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសមួួយចំំនួួន
និិយាាយថាា៖ «តើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�មិ
ើ� នប្រ�
ិ
ឆាំំ�ងគ្នាា�ទេ�ឬអីី? តើ�ើកិិច្ចចកាារជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់នេះ�ះ
មិិនកំពុ
ំ ង
ុ តែ�បង្កកបញ្ហាា�សម្រា�ាប់ទ្រ�ង់
់
ផ្ទា
់ ា�ល់់ទេ�ឬ? ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើត
� សាាតាំំ�ង ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយវាាក្បបត់់ និិងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សស ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក
ប្រ�គល់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅឲ្យយសាាតាំំ�ង ដោ�ោយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�ជួួបសេ�ចក្តីី�ល្បួួ�ង។
ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់មាានចេ�តនាាធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ស្អអប់់
ខ្ពើ�ើ�មមនុុស្សសទៀ�ៀត? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មសាាតាំំ�ង? តើ�ើពួួកគេ�ទាំំ�ងនេះ�ះមិិនចេ�ញ
មកពីីកាារបង្កើ�ើ�តរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើទ្រ�ង់់ស្អអប់់អ្វីី�ឲ្យយប្រា�ាកដទៅ�ៅ?» មាានមនុុស្សសមិិន
សមហេ�តុុផលពីីរបីីនាាក់ដែ់ �លនិិយាាយសម្ដីី�បែ�បនេះ�ះ។ ពួួកគេ�ចង់់ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែខាាងក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តត ពួួកគេ�រអ៊ូូ�រទាំំ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះពិិតជាាចិិត្តតផ្សេ�េង មាាត់់ផ្សឹឹ�ង
មែ�ន! អ្ននកមិិនយល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�ពិិត អ្ននកមាានគំំនិិតបែ�បអធិិធម្មមជាាតិិច្រើ�ើ�នពេ�ក ហើ�ើយអ្ននក
ថែ�មទាំំ�ងអះះអាាងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានធ្វើ
់
�ើខុ
� សទៀ�
ុ
ៀត។ អ្ននកដូូចជាាភ្លើ�ើពេ� �កហើ�ើយ! គឺឺអ្ននកវិញ
ិ
ទេ�តើ�ើដែ�លកំំពុុងតែ�បំំភ្លៃ�ៃសេ�ចក្តីី�ពិិតនោះ�ះ� ព្រោះ��ះ�ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លធ្វើ�ើ�ខុុសសោះ�ះ�
ឡើ�ើយ! មនុុស្សសមួួយចំំនួួនថែ�មទាំំ�ងរអ៊ូូ�រទាំំ�ដដែ�លៗថាា៖ «គឺឺទ្រ�ង់់ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�ត
សាាតាំំ�ងមក ហើ�ើយគឺឺទ្រ�ង់ដែ់ �លបាានបោះ�ះ�ទម្លាា�ក់សា
់ ាតាំំ�ងមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ហើ�ើយ
ប្រ�គល់់ពួកគេ
ួ �ទៅ�ៅឲ្យយវាា។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសមាាននិិស្ស័័�យរបស់់សាាតាំំ�ង ទ្រ�ង់់មិនបាាន
ិ
អត់់ទោ�ោសឲ្យយពួួកគេ�ឡើ�ើយ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់បែ�រជាាស្អអប់ពួ
់ កគេ
ួ �ដល់់កម្រិ�តមួ
ិ យ
ួ ទៅ�ៅវិិញ។
ជាាដំំបូូង ទ្រ�ង់់បាានស្រ�ឡាាញ់់ពួួកគេ�ដល់់កម្រិ�ិតមួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែឥឡូូវនេះ�ះ ទ្រ�ង់់បែ�រជាាស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម
ពួួកគេ�ទៅ�ៅវិិញ។ គឺឺទ្រ�ង់់ហើ�ើយដែ�លបាានស្អអប់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ជាាទ្រ�ង់់ដែ�រ ដែ�លបាាន
ស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សស។ តើ�ើមាានអ្វីី�កំំពុុងតែ�កើ�ើតឡើ�ើងទៅ�ៅ? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងផ្ទុុ�យគ្នាា�ទេ�
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អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានវិិវឌ្ឍឍមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

ឬអីី?» មិិនថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�មើ�ើលទៅ�ៅកាាន់់រឿ�ឿងនេះ�ះក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពបែ�បណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
នេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។ នេះ�ះជាាឥរិិយាាបថមួួយដែ�លមហាាទេ�វតាា
បាានក្បបត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសពុុករលួួយ ហើ�ើយនេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសបាាន
បន្តតរហូូតមកដល់់ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ មិិនថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�សរសេ�រវាាបែ�បណាាទេ� នេះ�ះជាា
សាាច់់រឿ�ឿងទាំំ�ងមូូលហើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�យល់់ថាា គោ�ោលបំំណង
ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់កំ
់ ពុ
ំ ង
ុ តែ�ធ្វើ�ើនាាពេ
� �លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�
សង្រ្គោះ��ះ��អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងបង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ង។
ដោ�ោយសាារតែ� ពួួកទេ�វតាាមាានអត្តតចរិិតទន់់ខ្សោ�ោ�យ និិងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារ
និិយាាយ ដូូច្នេះ�ះ� ពួួកគេ�មាានអំំនួួតក្អេ�េងក្អាា�ងកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ទទួួល
បាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាច។ នេះ�ះជាាកាារពិិតចំំពោះ�ះ�មហាាទេ�វតាា ដែ�លមាានឋាានៈៈបុុណ្យយសក្តិិ�
ខ្ពពស់់ជាាងពួួកទេ�វតាាឯទៀ�ៀតៗ។ វាាដូូចជាាស្ដេ�េចមួួយអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកទេ�វតាា វាា
បាានដឹឹកនាំំ�ទេ�វតាារាាប់់លាាននាាក់់ ដោ�ោយនៅ�ៅក្រោ��ោមព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�តែ�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដូូច្នេះ�ះ�
សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់វាា គឺឺខ្ពពស់់ជាាងពួួកទេ�វតាាទាំំ�ងអស់់។ វាាចង់់ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ និិងបែ�ប
នោះ�ះ� ហើ�ើយចង់់ដឹឹកនាំំ�ពួួកទេ�វតាា ចុះះ�មកកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ត្រួ�ួតត្រា�ាលើ�ើ
ពិិភពលោ�ោក។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាានបន្ទូូ�លថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើចក្រ�វាាល
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមហាាទេ�វតាាបាានអះះអាាងថាា គឺឺវាាវិិញទេ�តើ�ើ ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើចក្រ�វាាល ដូូច្នេះ�ះ� តាំំ�ងពីី
ពេ�លនោះ�ះ�មក មហាាទេ�វតាាបាានក្បបត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្កើ�ើ
់
តពិ
� ភពលោ
ិ
�ោក
មួួយទៀ�ៀតនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយមហាាទេ�វតាាចង់់ត្រួ�ួតត្រា�ាលើ�ើពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ ហើ�ើយវាាក៏៏
ចុះះ�មកពិិភពរបស់់មនុុស្សស។ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចអនុុញ្ញាា�តឲ្យយវាាធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ�? ដូូច្នេះ�ះ�
ទ្រ�ង់់បាានវាាយប្រ�ហាារមហាាទេ�វតាា ហើ�ើយទម្លាា�ក់់វាាមកក្នុុ�ងលំំហអាាកាាស។ តាំំ�ងពីីពេ�ល
ដែ�លវាាបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុករលួួយមក ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�សង្រ្គា�ា�មជាាមួួយមហាា
ទេ�វតាា ដើ�ើម្បីី�សង្រ្គោះ��ះ��ពួួកគេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានប្រើ�ើ�រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�
បង្រ្កា�ា�បវាា។ គំំនិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អំំពីីព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� គឺឺមិិនត្រូ�ូវគ្នាា�ជាាមួួយ
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងតែ�អនុុវត្តតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តគំំនិិតទាំំ�ងនោះ�ះ�មាានលក្ខខណៈៈ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រើ�ើ�កាារមិិនបាាន និិងខុុសឆ្គគងខ្លាំំ��ងពេ�ក! តាាមពិិតទៅ�ៅ មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លអំំពើ�ើ
ក្បបត់់របស់់មហាាទេ�វតាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�កាាសថាា វាាជាាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់
ទ្រ�ង់់។ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�អំំពើ�ើក្បបត់់របស់់វាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបមហាាទេ�វតាាមកជាាន់់ឈ្លីី�មនុុស្សស
បន្ទាា�ប់់ពីីចូូលមកក្នុុ�ងពិិភពរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុផលនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើប
មនុុស្សសបាានអភិិវឌ្ឍឍមកដល់់ចំំណុុចនេះ�ះ។ ក្រោ��ោយហេ�តុុកាារណ៍៍នេះ�ះ បាានកើ�ើតឡើ�ើង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានស្បបថសច្ចាា�ចំំពោះ�ះ�សាាតាំំ�ងថាា៖ «ខ្ញុំំ��នឹឹងបង្រ្កា�ា�បអ្ននក ហើ�ើយនាំំ�សេ�ចក្តីី�
សង្រ្គោះ��ះ��ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តមក»។ ដោ�ោយមិិនទាាន់់ជឿ�ឿកាាលពីី
ដំំបូូង សាាតាំំ�ងបាានតបវិិញថាា៖ «តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ�ដាាក់់ទូូលបង្គំំ�ទៅ�ៅ? តើ�ើទ្រ�ង់់អាាច
វាាយប្រ�ហាារទូូលបង្គំំ�នៅ�ៅលំំហអាាកាាសដែ�រឬអីី? តើ�ើទ្រ�ង់់ពិិតជាាអាាចបង្រ្កា�ា�បទូូលបង្គំំ�បាាន
ឬ?» ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទម្លាា�ក់់វាាទៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហអាាកាាស ទ្រ�ង់់លែ�ងយក
ចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�មហាាទេ�វតាាទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយក្រោ��ោយមក ទ្រ�ង់់ក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសង្រ្គោះ��ះ��
មនុុស្សស និិងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទោះ�ះ�បីីជាាសាាតាំំ�ងចេះ�ះតែ�រំំខាានដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ។ សាាតាំំ�ងអាាចធ្វើ�ើ�នេះ�ះ និិងធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�បាាន គឺឺដោ�ោយសាារតែ�អំំណាាចនាានាា
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានដល់់វាាកាាលពីីមុុន។ វាាបាាននាំំ�យកអំំណាាចទាំំ�ងនេះ�ះមក
ជាាមួួយវាានៅ�ៅលំំហអាាកាាស ហើ�ើយវាាបាានរក្សាាអំំណាាចទាំំ�ងនោះ�ះ�មកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ពេ�ល
ទម្លាា�ក់់មហាាទេ�វតាាចុះះ�មកលំំហអាាកាាស ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានដកសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់វាា
វិិញឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� សាាតាំំ�ងបាានបន្តតធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុករលួួយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសដែ�លសាាតាំំ�ងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ ក្រោ��ោយ
ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមកមិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង
ទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ ខណៈៈពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់គង់់នៅ�ៅលើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌៌ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមុុនពេ�ល
បង្កើ�ើ�តផែ�នដីី ទ្រ�ង់់បាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សស នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�ត
មកនៅ�ៅលើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌៌មើ�ើលឃើ�ើញពីីទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ ថែ�មទាំំ�ងដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�ពីី
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ផង។ ទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានឲ្យយពួួកគេ�មាានប្រា�ាជ្ញាា� និិងបញ្ញាា�វៃៃឆ្លាា�ត ហើ�ើយបាាន
ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�ឲ្យយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនោះ�ះ�។ តាាមធម្មមតាា នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
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អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានវិិវឌ្ឍឍមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លធ្លាា�ប់់បាានឮអំំពីីកាារនេះ�ះពីីមុុនមកឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយមក
បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សស មហាាទេ�វតាាបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុក
រលួួយ ហើ�ើយនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ក៏៏បាានធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពចលាាចល។ ចាាប់់
ពីីពេ�លនោះ�ះ�ហើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�សង្រ្គា�ា�មជាាមួួយសាាតាំំ�ង ហើ�ើយគឺឺ
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ហើ�ើយ ដែ�លមនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� មើ�ើលឃើ�ើញពីីទង្វើ�ើរ� បស់់ទ្រ�ង់។
់ កាាលពីីដើ�ើម
ដំំបូូង

ទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានលាាក់់បាំំ�ងពីីមនុុស្សស។

ក្រោ��ោយពេ�លសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាាន

ទម្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហអាាកាាស វាាបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់វាា ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបន្តតធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយបន្តតធ្វើ�ើ�សង្រ្គា�ា�មជាាមួួយសាាតាំំ�ង ចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�រហូូតដល់់
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ឥឡូូវនេះ�ះ ដល់់ពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ងគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញហើ�ើយ។
កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាាន ឲ្យយវាាមាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ហើ�ើយក្រោ��ោយមក
ទ្រ�ង់់បាានទម្លាា�ក់វា់ ាទៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហអាាកាាស ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាានៅ�ៅតែ�រឹឹងទទឹឹង។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត វាាបាាន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីទៅ�ៅជាាពុុករលួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានគង់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�
ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សស។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�បង្រ្កា�ា�ប
សាាតាំំ�ង។ តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសពុុករលួួយ សាាតាំំ�ងបញ្ចចប់់ជោ�ោគវាាសនាារបស់់ពួកគេ
ួ �
ហើ�ើយបង្អាា�ក់់ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាកាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស។ តើ�ើជំំហាានណាាខ្លះះ�នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�ើ� ដែ�លមិិនមាានន័័យក្នុុ�ងកាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសទៅ�ៅ? តើ�ើជំំហាានណាាខ្លះះ�ដែ�លមិិនមែ�នជាា
កាារលាាងជម្រះ�ះមនុុស្សស និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតយ៉ាា�ងសុុចរិិត ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅតាាមរូូបភាាព
នៃ�មនុុស្សសដែ�លអាាចទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ទៅ�ៅ? ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាសាាតាំំ�ងមិិន
ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ វាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសត្រ�លប់់ជាាពុុករលួួយ។ វាាបន្តតអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់
វាា ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងចក្រ�វាាលទៅ�ៅជាាពុុករលួួយ។ ជាាកាារពិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ ដោ�ោយមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�សាាតាំំ�ងឡើ�ើយ។ មិិនថាា
សាាតាំំ�ងមាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា ក៏៏សិិទ្ធិិ�អំំណាាចនោះ�ះ�នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានមក
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ តាាមពិិតទៅ�ៅ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានប្រ�ទាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទាំំ�ងអស់់ដល់វា់ ាឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� មិិនថាាសាាតាំំ�ងធ្វើ�អ្វី
ើ� ី�ឡើ�ើយ វាាមិិនអាាចខ្លាំំ��ងជាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយវាានឹឹងនៅ�ៅក្នុុ�ងកណ្ដាា�ប់់ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានិិច្ចច។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាាន
បើ�ើកសម្ដែ�ែងទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ណាាមួួយឡើ�ើយ ក្នុុ�ងពេ�លនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�
ប្រ�ទាានឲ្យយសាាតាំំ�ងនូូវសិិទ្ធិិ�អំំណាាចមួួយក្ដាា�ប់់តូច
ូ ហើ�ើយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយវាាអនុុវត្តតកាារត្រួ�ួតត្រា�ា
លើ�ើពួួកទេ�វតាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដូូច្នេះ�ះ� មិិនថាាសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�អ្វីី�ឡើ�ើយ វាាមិិនអាាចខ្លាំំ��ងលើ�ើសសិិទ្ធិិ�
អំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ដោ�ោយសាារតែ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ប្រ�ទាានដល់់វាាកាាលពីីគ្រា�ាដំំបូូង គឺឺមាានកម្រិ�ិត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ
សាាតាំំ�ងព្យាាយាាមបង្អាា�ក់់។

នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ

កាារបង្អាា�ក់់របស់់វាានឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់។

ដូូចគ្នាា�ផងដែ�រ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ផងដែ�រ ហើ�ើយប្រ�ភេ�ទនៃ�
មនុុស្សសលោ�ោក ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នឹឹងត្រូ�ូវសម្រេ�េចជាាស្ថាា�ពរ
មិិនខាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វវិិជ្ជជមាាន ដ្បិិ�តព្រះ�ះជន្មមរបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺជាា
ទឹឹករស់់ មិិនអាាចវាាស់់វែែងបាាន ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នដែ�នកំំណត់់ផងដែ�រ។ សាាតាំំ�ងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសខូូចអាាក្រ�ក់់ទៅ�ៅដល់់កម្រិ�ិតមួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ទឹឹកនៃ�ជីីវិិតដ៏៏រស់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ពួួកគេ�ក្លាា�យជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយសាាតាំំ�ងនឹឹងមិិនអាាចជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែក និិងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ
របស់់វាាបាានទៀ�ៀតឡើ�យ
ើ ។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ អាាចទទួួលយកមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះយ៉ាា�ង
ពេ�ញលេ�ញ។ សូូម្បីី�តែ�ឥឡូូវនេះ�ះ សាាតាំំ�ងនៅ�ៅតែ�បដិិសេ�ធមិិនទទួួលស្គាា�ល់់កាារពិិតនេះ�ះ
ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�វាានៅ�ៅតែ�បន្តត ទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់មិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់
ចំំពោះ�ះ�វាាឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានមាានបន្ទូូ
់
ល
� ថាា៖ «ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មាានជ័័យជម្នះះ�លើ�ើកម្លាំំ��ងងងឹឹត
របស់់សាាតាំំ�ង និិងលើ�ើគ្រ�ប់់ឥទ្ធិិ�ពលខាាងផ្លូូ�វងងឹឹតរបស់់វាាទាំំ�ងអស់់»។ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េចនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាអ្វីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
កាារក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមមាានភាាពសំំខាាន់់ផងដែ�រ៖ នោះ�ះ�គឺឺដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ដំំណាាក់់កាាល
នៃ�កិិច្ចចកាារបង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ងនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនិិងបោ�ោសសម្អាា�តអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លជាា
កម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ង។ ជ័័យជម្នះះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅលើ�ើសាាតាំំ�ង គឺឺជាាអ្វីី�មួួយនឹឹង
កើ�ើតឡើ�ើងយ៉ាា�ងប្រា�ាកដជាាក់់! ជាាកាារពិិត សាាតាំំ�ងបាានបរាាជ័័យជាាយូូរឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។
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អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានវិិវឌ្ឍឍមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

នៅ�ៅពេ�លដែ�លដំំណឹឹងល្អអបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មរីីកសាាយភាាយនៅ�ៅទូូទាំំ�ងទឹឹកដីីរបស់់នាាគដ៏៏ធំំ
មាានសម្បុុ�រក្រ�ហម នោះ�ះ�ជាាពេ�លដែ�លព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះកំំពុង
ុ តែ�ដំំណើ�ើរកាារ សាាតាំំ�ងបាានចាាញ់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង
ព្រោះ��ះ�គោ�ោលបំំណងចម្បបងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

គឺឺដើ�ើម្បីី�កម្ចាា�ត់់សាាតាំំ�ងឲ្យយ

វិិនាាសសាាបសូូន្យយតែ�ម្ដដង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ងបាានឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាាន
ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមម្ដដងទៀ�ៀត និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លគ្មាា�នកម្លាំំ��ង
ណាាមួួយអាាចបញ្ឈឈប់់បាាន ដូូច្នេះ�ះ� វាាបាានស្រ�ឡាំំ�ងកាំំ�ងចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ហើ�ើយមិិន
ហ៊ាា�នបង្កកសេ�ចក្តីី�អន្តតរាាយអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ជាាដំំបូូង សាាតាំំ�ងបាានគិិតថាា វាាក៏៏មាាន
ប្រា�ាជ្ញាា�ច្រើ�ើ�នផងដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� វាាធ្វើ�ើ�កាាររំំខាាន និិងរុុកគួួនដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមិិនបាានរំំពឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមម្ដដងទៀ�ៀត ឬដឹឹងថាា នៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រើ�ើ�កាារបះះបោ�ោររបស់់សាាតាំំ�ង មកបម្រើ�ើ�ជាាកាារបើ�ើក
សម្ដែ�ែង និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងទៅ�ៅយកឈ្នះះ�មនុុស្សស
និិងបង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ងឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណឆ្លាា�តជាាងសាាតាំំ�ង
ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏មាានអំំណាាចខ្លាំំ��ងជាាងវាាផងដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ដូូចជាាខ្ញុំំ��បាានមាាន
បន្ទូូ�លកាាលពីីមុុនថាា៖ «កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងឧបាាយកល
របស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយនៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ ខ្ញុំំ��នឹឹងបើ�ើកសម្ដែ�ែងព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ខ្ញុំំ� និិងភាាពគ្មាា�ន
អំំណាាចរបស់់សាាតាំំ�ង»។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅជួួរមុុខ ឯសាាតាំំ�ងវិិញ
វាានឹឹងដើ�រើ ថយក្រោ��ោយរហូូតដល់ទី
់ បញ្ចចប់
ី
់ វាានឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញទាំំ�ងមិិនដឹង
ឹ ខ្លួួ�នថាា មាានអ្វីី�មួយ
ួ
នឹឹងបុុកវាាផង! វាានឹឹងដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្តីី�ពិិត នៅ�ៅពេ�លដែ�លវាាត្រូ�ូវបាានកម្ទេ�េច និិងសង្កកត់់ឲ្យយ
ខ្ទេ�េចខ្ទីី� ហើ�ើយទម្រាំ�ំ�ដល់់ពេ�លនោះ�ះ� វាានឹឹងត្រូ�ូវបាានដុុតរំំលាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងបឹឹងភ្លើ�ើ�ងរួួចស្រេ��ច
ទៅ�ៅហើ�ើយ។ តើ�ើវាានឹឹងនៅ�ៅតែ�មិិនជឿ�ឿទាំំ�ងស្រុ�ុងទៀ�ៀតឬ? ដ្បិិ�តនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� សាាតាំំ�ងនឹឹង
គ្មាា�នផែ�នកាារណាាផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�ឡើ�ើយ!
គឺឺកិិច្ចចកាារពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង មួួយជំំហាានម្ដដងៗនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លជាារឿ�ឿយៗធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ព្រួ�ួយព្រះ�ះទ័័យចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ� កាារធ្វើ�ើ�សង្រ្គា�ា�មរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាមួួយសាាតាំំ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មាានរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាានបន្ទូូ�លថាា «ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនបង្កើ�ើ�ត
មនុុស្សសម្ដដងទៀ�ៀតទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនប្រ�ទាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចដល់់ពួួកទេ�វតាាម្ដដងទៀ�ៀតដែ�រ»។
ចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកទេ�វតាាចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ពួួកគេ�
គ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារមួួយចំំនួួនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនបាាន
ប្រ�ទាានឲ្យយពួួកគេ�មាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ តើ�ើពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លបាានឃើ�ើញ
ពួួកទេ�វតាាអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកគេ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? ពួួកគេ�បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ង
សុុបិិន ហើ�ើយបាាននាំំ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាាន
ព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញនៅ�ៅបីីថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ពួួកទេ�វតាាគឺឺជាាអ្ននកដែ�លបាានរុុញ
រំំកិិលផ្ទាំំ��ងថ្មមទៅ�ៅម្ខាា�ង ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទេ�។ ពួួកទេ�វតាាបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�បាានដើ�ើរតួួជាា
អ្ននកជំំនួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នសិិទ្ធិិ�អំំណាាចឡើ�ើយ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានប្រ�ទាានឲ្យយពួួកគេ�
មាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចអ្វីី�ឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយធ្វើ�ើ�កាារបាានមួួយរយៈៈ មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានប្រើ�ើ�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី បាានយកតួួនាាទីីរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនិិយាាយថាា៖ «ខ្ញុំំ��ចង់់
មាានឋាានៈៈខ្ពពស់់ជាាងចក្រ�វាាល! ខ្ញុំំ��ចង់់ឈរនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ជាាន់់ទីីបីី! យើ�ើងចង់់កាាន់់កាាប់់
អំំណាាចជាាស្ដេ�េចដែ�លសោ�ោយរាាជ្យយ!» ពួួកគេ�បាានមាានអំំនួួតក្អេ�េងក្អាា�ង ក្រោ��ោយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
បាានប៉ុុ�ន្មាា�នថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយពួួកគេ�ចង់់មាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចជាាស្ដេ�េចលើ�ើផែ�នដីី ចង់់តាំំ�ងប្រ�ជាាជាាតិិ
មួួយទៀ�ៀតឡើ�ង
ើ ចង់់ដាាក់អ្វី
់ ៗ
ី� ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមជើ�ើងរបស់់គេ� និិងចង់់ឈរនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌
ជាាន់់ទីបី
ី ។
ី តើ�ើអ្ននកមិិនដឹង
ឹ ទេ�ឬថាា អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រើ់ �ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��?
តើ�ើអ្ននកអាាចឡើ�ើងស្ថាា�នសួួគ៌ជា
៌ ាន់់ទីបី
ី បាានដោ
ី
�ោយរបៀ�ៀបណាា? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យាា
់ ងមកផែ�នដីី
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារស្ងាា�ត់់ៗ មិិនស្រែ��កប្រ�កាាសឡើ�ើយ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានចាាកចេ�ញ
ទៅ�ៅដោ�ោយស្ងាា�ត់់ៗ ក្រោ��ោយពេ�លបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លស្រែ��កក្ដែ�ែងៗ
ដូូចមនុុស្សសឡើ�ើយ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មាានភាាពពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ របស់់

ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនដែ�លចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ� ហើ�ើយស្រែ��កឡើ�ើងថាា «ខ្ញុំំ��នឹឹងបោ�ោសសម្អាា�ត
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចោ�ោល! ខ្ញុំំ��នឹឹងដាាក់់បណ្ដាា�សាា និិងកាាត់់ទោ�ោសអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ!» ទ្រ�ង់់
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អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានវិិវឌ្ឍឍមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

គ្រា�ាន់់តែ�បន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយចាាកចេ�ញទៅ�ៅ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ចប់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គ្រូ�ូគង្វាា�លសាាសនាាដែ�លប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញអាារក្សស បង្រៀ��ៀន
មនុុស្សសពីីលើ�ើឆាាក អធិិប្បាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លយ៉ាា�ងយូូរ និិងពេ�ញដោ�ោយភាាពក្រ�អឺឺតក្រ�ទម
ហើ�ើយពិិភាាក្សាាអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លមិិនពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងទាំំ�ងនោះ�ះ� សុុទ្ធធតែ�មាានចិិត្តតក្អេ�េងក្អាា�ង
ទាំំ�ងអស់់! ពួួកគេ�ជាាពូូជពង្សសរបស់់មហាាទេ�វតាា!
ក្រោ��ោយបាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ទ្រ�ង់់ រហូូតមកដល់់
ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ជាាច្រើ�ើ�នមកហើ�ើយ ហើ�ើយ
គោ�ោលបំំណងចម្បបងរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�បង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ង និិងនាំំ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��ទៅ�ៅកាាន់់
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់។ ទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ឱកាាសនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
នៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងសមុុទ្រ� និិងគ្រ�ប់់វត្ថុុ�
ចុុងក្រោ��ោយនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មើ�ើលឃើ�ើញពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិង
គ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែក។ ទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ឱកាាស ចេ�ញពីីកាារ
បង្រ្កា�ា�បរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅលើ�ើសាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីគ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ ទៅ�ៅកាាន់់
មនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�សរសើ�ើរទ្រ�ង់់ ហើ�ើយលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់
ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងកាារបង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ង។ អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ និិងនៅ�ៅក្នុុ�ង
សមុុទ្រ� នឹឹងថ្វាា�យសិិរីល្អ
ី ដល់
អ
ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ សរសើ�ើរពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់ សរសើ�ើរពីីគ្រ�ប់់
ទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ និិងស្រែ��កប្រ�កាាសពីីព្រះ�ះនាាមដ៏៏វិិសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះជាាភស្តុុ�តាាងដែ�ល
បញ្ជាា�ក់់អំំពីីកាារបង្ក្រា�ា�បរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅលើ�ើសាាតាំំ�ង ហើ�ើយក៏៏ជាាភស្តុុ�តាាងពីីកាារដែ�លទ្រ�ង់់
កម្ចាា�ត់់សាាតាំំ�ងឲ្យយវិិនាាសសាាបសូូន្យយដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លកាាន់់តែ�សំំខាាន់់ទៀ�ៀតនោះ�ះ�គឺឺថាា វាាជាា
ភស្តុុ�តាាងអំំពីសេ�ចក្តី
ី
ី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់សម្រា�ាប់
់
ម
់ នុុស្សស។ អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានបង្កើ�ើ�តមក ថ្វាា�យសិិរីីល្អអដល់់ទ្រ�ង់់ សរសើ�ើរទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់កាារបង្រ្កា�ា�បខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់
ទ្រ�ង់់ និិងយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញប្រ�កបដោ�ោយជ័័យជម្នះះ� ហើ�ើយលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងទ្រ�ង់់ជាាស្តេ�េចដ៏៏
មាានជ័័យជម្នះះ�បំំផុុត។ គោ�ោលបំំណងរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺមិិនគ្រា�ាន់់តែ�បង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទេ� ហើ�ើយនេះ�ះជាាហេ�តុុផលដែ�លនាំំ�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់បន្តតអស់
់
រ់ យៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ។ ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�កាារបង្រ្កា�ា�បលើ�ើសាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស។ ទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�កាារ
បង្រ្កា�ា�បលើ�ើសាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីគ្រ�ប់់ទាំំ�ងទង្វើ�ើ� និិងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់។
ទ្រ�ង់់នឹឹងទទួួលបាានសិិរីីល្អអ ហើ�ើយគ្រ�ប់់ពួួកទេ�វតាាទាំំ�ងអស់់នឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញពីីគ្រ�ប់់ទាំំ�ង
សិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់។ អ្ននកនាំំ�សាារនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ មនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី និិងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងវត្ថុុ�
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើត
� មកនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នឹឹងមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ពីីសិរីិ ល្អ
ី រអ បស់់ព្រះ�ះអាាទិិករ។ នេះ�ះ
ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�។ កាារបង្កើ�ើ�តរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នឹឹង
មើ�ើលឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែក ពីីសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញប្រ�កប
ដោ�ោយជ័័យជម្នះះ� ក្រោ��ោយពេ�លបង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ងបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង ព្រ�មទាំំ�ងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយ
មនុុស្សសសរសើ�ើរទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់សម្រេ�េចបាានជ័័យជម្នះះ�ទ្វេ�េដងនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងបោ�ោស
សម្អាា�តមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លបះះបោ�ោរ ឬប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់។ អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាាន
ថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងបោ�ោសសម្អាា�តអស់់អ្ននកណាាដែ�លនៅ�ៅខាាងសាាតាំំ�ង។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ អ្ននក
កំំពុុងតែ�មើ�ើលឃើ�ើញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែក អំំពីីកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននក
នៅ�ៅតែ�ប្រ�ឆាំំ�ង នៅ�ៅតែ�បះះបោ�ោរ ហើ�ើយមិិនព្រ�មចុះះ�ចូូលទៀ�ៀត។ អ្ននករក្សាាទុុកនូូវរឿ�ឿងរ៉ាា�វ
ជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងអ្ននក ហើ�ើយធ្វើ�ទង្វើ�ើ
ើ�
តា
� ាមតែ�ទំំនើ�ើងចិិត្តតរបស់់អ្ននក។ អ្ននកធ្វើ�តា
ើ� ាមសេ�ចក្តីី�
ស្រើ��ើបស្រា�ាល និិងចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តតរបស់់អ្ននក។ នេះ�ះហើ�ើយជាាកាារបះះបោ�ោរ និិងជាាកាារ
ប្រ�ឆាំំ�ងនោះ�ះ�។ រាាល់់ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងឡាាយណាាសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
សាាច់់ឈាាម និិងសេ�ចក្តីី�ស្រើ��ើបស្រា�ាលរបស់់ខ្លួួ�ន ក៏៏ដូូចជាាសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារ
ចូូលចិិត្តតរបស់់ខ្លួួ�ន របស់់លោ�ោកីីយ៍៍ និិងរបស់់សាាតាំំ�ង គឺឺជាាជំំនឿ�ឿដ៏៏ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ដ្បិិ�តវាា
មាាននិិស្ស័័�យបែ�បប្រ�ឆាំំ�ង និិងបះះបោ�ោរ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ
ខុុសៗគ្នាា�៖ អ្ននកខ្លះះ�ស្វែ�ែងរកទីីជម្រ�កពីីគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយ ហើ�ើយអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតស្វែ�ែងរក
ចង់់បាានព្រះ�ះពរ។ អ្ននកខ្លះះ�ចង់់យល់់ពីីសេ�ចក្តីី�លាាក់់កំំបាំំ�ង ហើ�ើយអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅតែ�
ស្វែ�ែងរកលុុយកាាក់់។ ទាំំ�ងនេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ជាាទម្រ�ង់់នៃ�កាារប្រ�ឆាំំ�ង ហើ�ើយវាាសុុទ្ធធតែ�ជាា
កាារប្រ�មាាថ! កាារនិិយាាយថាា មនុុស្សសម្នាា�ក់់ប្រ�ឆាំំ�ង ឬបះះបោ�ោរ តើ�ើវាាមិិនសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើ
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អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានវិិវឌ្ឍឍមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

ឥរិិយាាបថបែ�បនេះ�ះទេ�ឬ? មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃត្អូូ�ញត្អែ�ែរ រអ៊ូូ�រទាំំ� ឬចូូលចិិត្តត
វិិនិិច្ឆ័័�យគេ�។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយពួួកគេ�
ជាាឧទាាហរណ៍៍អំំពីីកាារប្រ�ឆាំំ�ង និិងកាារបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សស។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវបាាន
គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកាាន់់កាាប់់ដោ�ោយសាាតាំំ�ង។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួល គឺឺជាា
មនុុស្សសដែ�លចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ង
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបាានសង្រ្គោះ��ះ�� និិងយកឈ្នះះ� ដោ�ោយកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាអ្ននកដែ�លបាានឆ្លលងផុុតសេ�ចក្តីី�ទុុក្ខខវេេទនាានៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ និិងជាាអ្ននកដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយកទាំំ�ងស្រុ�ុង ជាាអ្ននកដែ�លលែ�ងរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
សាាតាំំ�ង ដែ�លមាានសេ�រីីភាាពពីីសេ�ចក្តីី�ទុុច្ចចរិិត និិងជាាអ្ននកដែ�លព្រ�មរស់់នៅ�ៅតាាមភាាព
បរិិសុុទ្ធធ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លបរិិសុុទ្ធធបំំផុុត ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសបរិិសុុទ្ធធ
យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ ប្រ�សិិនបើ�ើទង្វើ�ើបច្ចុុ
� ប្បបន្នន
�
របស់់អ្ននក មិិនស្រ�បជាាមួួយ សូូម្បីី�តែ�មួួយផ្នែ�ែក
នៃ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ
់ ង នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលមិិនខាាន។ កាារនេះ�ះមិិន
អាាចប្រ�កែ�កបាានឡើ�យ
ើ ។ អ្វីីៗ
� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងអាាស្រ័�័យលើ�ើអ្វីីដែ� �លកើ�ើតឡើ�ើងនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីអ្ននកត្រូ�វូ បាានកំំណត់់ទុក
ុ ជាាមុុន និិងត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើស
� ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទង្វើ�ើរ� បស់់
អ្ននកនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ នឹឹងនៅ�ៅតែ�កំំណត់់ពីីលទ្ធធផលរបស់់អ្ននកដដែ�ល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិន
អាាចបន្តតប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតបាានទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលមិិនខាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាច
បន្តតប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតបាានទេ� តើ�ើអ្ននកអាាចបន្តតតាំំ�ងចិិត្តតនៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
កាារអស្ចាា�រ្យយដ៏៏ធំមួ
ំ យ
ួ បាានលេ�ចឡើ�ើងនៅ�ៅមុុខអ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនជឿ�ឿទៀ�ៀត។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើ
អ្ននកនឹឹងជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់
បាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនឹឹងលែ�ងធ្វើ�ើ�កាារបែ�បនេះ�ះតទៅ�ៅទៀ�ៀត? ទម្រាំ�ំ�ដល់់
ពេ�លនោះ�ះ� វាានឹឹងកាាន់់តែ�មិិនអាាចទៅ�ៅរួួច សម្រា�ាប់់អ្ននកក្នុុ�ងកាារដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់មិិនខាាន!
ក្រោ��ោយមក ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងពឹឹងអាាងលើ�ើចិិត្តតគំំនិិតរបស់់អ្ននក ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកក្នុុ�ង
កាារកំំណត់់ថាា តើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសមាានបាាប ឬក៏៏ជាាមនុុស្សសសុុចរិិត ឬកំំណត់់ថាាតើ�ើអ្ននកជាា
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មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ ឬក៏៏ត្រូ�វូ បាានផាាត់់ចោ�ោល។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មើ�ើលឃើ�ើញ
ឲ្យយច្បាាស់់ឥឡូូវនេះ�ះ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ្វើធ �កា
ើ� ារបែ�បនេះ�ះ៖ ទ្រ�ង់់កំណ
ំ ត់់ពីលទ្ធ
ី
ផ
ធ លរបស់់
អ្ននក ស្រ�បតាាមអាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់អ្ននកនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ តើ�ើនរណាាថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ? តើ�ើនរណាាធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ? តើ�ើនរណាាសម្រេ�េចចិិត្តតថាា អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់
ចោ�ោលនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ? តើ�ើនរណាាសម្រេ�េចចិិត្តតធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាអ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ដោើ� �ោយខ្លួួ�នខ្ញុំំ��ទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ�ជា
� ាព្រះ�ះដែ�លថ្លែ�ែងនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ។ ខ្ញុំំ�ជា
� ាព្រះ�ះ
ដែ�លអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ។ កាារដាាក់់បណ្ដាា�សាា កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
មនុុស្សស សុុទ្ធតែ�
ធ ជាាចំំណែ�កនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ។
� នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ វាាក៏៏នឹង
ឹ អាាស្រ័�័យលើ�ើខ្ញុំំដែ� �រ
ក្នុុ�ងកាារផាាត់់អ្ននកចោ�ោល។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�! កាារប្រោ��ោសឲ្យយអ្ននក
បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយកាារអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននករីីករាាយនឹឹងព្រះ�ះពរ ក៏៏
ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�។ លទ្ធធផលរបស់់អ្ននកមិិនត្រូ�ូវ
បាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុន ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាកំំពុុងតែ�ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នាាពេ
់ �លសព្វវថ្ងៃ�។
ៃ វាាកំំពុង
ុ តែ�ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ក្នុុង
� ពេ�លឥឡូូវនេះ�ះមិិនមែ�នត្រូ�វូ
បាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុនតាំំ�ងពីីមុុនកំំណើ�ើតពិិភពលោ�ោកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមិិនសម
ហេ�តុុផលមួួយចំំនួួននិិយាាយថាា «ប្រ�ហែ�លភ្នែ�ែករបស់់អ្ននកមាានបញ្ហាា�ហើ�ើយ ព្រោះ��ះ�អ្ននក
មើ�ើលមិិនឃើ�ើញខ្ញុំំ��តាាមកាារដែ�លអ្ននកគួួរតែ�មើ�ើលឃើ�ើញឡើ�ើយ។ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ អ្ននកនឹឹង
មើ�ើលឃើ�ើញដូូចអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបើ�ើកសម្ដែ�ែងអ៊ីី�ចឹឹង!» ដំំបូូងឡើ�ើយ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាាន
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សយូូដាាស ជាាសិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សសសួួរថាា៖ «តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
សិិស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លនឹឹងក្បបត់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?» ជាាដំំបូូង យូូដាាសគ្មាា�នចេ�តនាា
ចង់់ក្បបត់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ វាាទើ�ើបតែ�កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅពេ�ល
នោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានទតឃើ�ើញយូូដាាសជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់គួួរជាាទីីពេ�ញចិិត្តត ហើ�ើយទ្រ�ង់់
បាានធ្វើ�ើឲ្យ
� យគាាត់់ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ និិងប្រ�ទាានឲ្យយគាាត់់មាានទំនួ
ំ ល
ួ ខុុសត្រូ�វូ លើ�ើកិិច្ចចកាារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របស់់ពួួកគេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានជ្រា�ាបថាា យូូដាាសនឹឹងកិិបកេ�ងលុុយកាាក់់ នោះ�ះ�
ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនទុុកឲ្យយគាាត់់មើ�ើលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើកិិច្ចចកាារមួួយនេះ�ះឡើ�ើយ។ គឺឺអាាចនិិយាាយបាាន
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អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានវិិវឌ្ឍឍមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

ថាា ដំំបូូងឡើ�ើយ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានជ្រា�ាបដឹឹងថាា បុុរសម្នាា�ក់់នេះ�ះមាានចិិត្តតវៀ�ៀចវេេរ និិង
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត ឬជ្រា�ាបថាា គាាត់់នឹឹងបោ�ោកប្រា�ាស់់បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់គាាត់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត បន្ទាា�ប់់ពីីយូូដាាសបាានដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមួួយរយៈៈ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បាានទតឃើ�ើញថាា គាាត់់និិយាាយបញ្ជោ�ោ�រដល់់បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់គាាត់់ និិងបញ្ជោ�ោ�រ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បណ្ដាា�ជនបាានរកឃើ�ើញថាា យូូដាាសមាានទម្លាា�ប់់ដកលុុយ ចេ�ញពីីថង់់
ប្រា�ាក់់ដែ�រ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ពួួកគេ�បាានប្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ។ គឺឺមាានតែ�
ពេ�លនោះ�ះ�ទេ� ទើ�ើបព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានជ្រា�ាបដឹឹង អំំពីីអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដែ�លកំំពុុងតែ�កើ�ើត
ឡើ�ើង។ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ត្រូ�ូវធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង និិងត្រូ�ូវកាារមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដើ�ើម្បីី�ក្បបត់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�យូូដាាសបាានក្លាា�យជាាបុុគ្គគលដ៏៏សក្ដិិ�សមក្នុុ�ងកាារ
បំំពេ�ញតួួនាាទីីនេះ�ះផងនោះ�ះ� ទើ�ើបព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានបន្ទូូ�លថាា «នឹឹងមាានបុុគ្គគលម្នាា�ក់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមយើ�ើងរាាល់់គ្នាា�ដែ�លនឹឹងក្បបត់់ខ្ញុំំ។
� បុុត្រ�មនុុស្សសនឹឹងប្រើ�ើ�អំពើំ �ើក្បបត់់នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�
ជាាប់់ឆ្កាា�ង ហើ�ើយបីីថ្ងៃ�ៃក្រោ��ោយមក ទ្រ�ង់់នឹឹងមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ»។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនទាាន់់បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សយូូដាាស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយក្បបត់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ ផ្ទុុ�យ
ទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�សង្ឃឹឹ�មថាា យូូដាាសនឹឹងក្លាា�យជាាសិិស្សសដែ�លមាានចិិត្តតភក្តីី�ភាាពម្នាា�ក់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយខុុសពីីកាាររំំពឹឹងទុុក យូូដាាសបាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសពុុកខូូចដ៏៏លោ�ោភលន់់
ដែ�លបាានក្បបត់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រើ�ើ�ស្ថាា�នភាាពនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
យូូដាាសសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកសិិស្សសទាំំ�ងដប់់ពីីរនាាក់់របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បាានស្មោះ�ះ��ស្ម័័�គ្រ�ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដូូចជាាយូូដាាសនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
ពួួកគេ� នោះ�ះ�ទីីបំំផុុត បុុគ្គគលដែ�លក្បបត់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនមែ�ន
ជាាសិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនខាាន។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� វាាចៃ�ដន្យយដែ�លម្នាា�ក់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកសិិស្សស ដែ�លចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារទទួួលសំំណូូក គឺឺយូូដាាស។ ដូូច្នេះ�ះ�
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បុុរសម្នាា�ក់់នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះពិិតជាា
សាាមញ្ញញមែ�ន! ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានកំំណត់់ហេ�តុុកាារណ៍៍នេះ�ះទុុកជាាមុុនតាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូង
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ គឺឺទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�កាារសម្រេ�េចព្រះ�ះទ័័យនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
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ស្ថាា�នកាារណ៍៍បាានអភិិវឌ្ឍឍ ដល់់កម្រិ�ិតនេះ�ះតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះជាាកាារសម្រេ�េចព្រះ�ះទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�លអាាចនិិយាាយបាានថាា វាាជាាកាារសម្រេ�េចព្រះ�ះទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ដំំបូូងឡើ�ើយ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាអ្ននកដែ�លបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
យូូដាាស ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លដែ�លយូូដាាសបាានក្បបត់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធជាាអ្ននក
ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�កាារនេះ�ះវិិញ ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ដល់់គោ�ោលបំំណងចុុងក្រោ��ោយរបស់់ទ្រ�ង់់។ វាាជាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តតនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សយូូដាាស ទ្រ�ង់់មិិនបាានជ្រា�ាបដឹឹងថាា យូូដាាសនឹឹងក្បបត់់ទ្រ�ង់់
ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ជ្រា�ាបដឹឹងថាា បុុរសនោះ�ះ�មាានឈ្មោះ�ះ��ថាា យូូដាាស អ៊ីី�ស្កាា�រីីយ៉ុុ�ត
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ លទ្ធធផលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ស្រ�បទៅ�ៅតាាមកម្រិ�ិតនៃ�កាារ
ចុះះ�ចូូលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ និិងស្រ�បតាាមកម្រិ�ិតនៃ�កាាររីីកចម្រើ�ើ�ននៃ�ជីីវិិត
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ មិិនមែ�នស្រ�បតាាមសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសដែ�លគិិតថាា លទ្ធធផល
របស់់អ្ននកត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុន តាំំ�ងពីីកំំណើ�ើតពិិភពលោ�ោកមកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននក
ត្រូ�ូវតែ�យល់់អំំពីីចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះឲ្យយបាានច្បាាស់់។ គ្មាា�នកិិច្ចចកាារណាាមួួយបាានកើ�ើតឡើ�ើង
តាាមរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

អំំពីងា
ី ារ និិងអត្តតសញ្ញាា�ណ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់មាានគុុណសម្បបត្តិិ�សក្ដិិ�សម ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
ដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កាាលពីី
អតីីតកាាល (នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី� និិងសញ្ញាា�ចាាស់់) ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ អ្ននកក៏៏
ត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃផងដែ�រ។ គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា អ្ននក
ត្រូ�ូវតែ�ដឹឹង អំំពីីដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ជាាង
៦០០០ឆ្នាំំ��កន្លលងមកនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវបាានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ នោះ�ះ�អ្ននក
នឹឹងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដោ�ោយមិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
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មនុុស្សសម្នាា�ក់់អាាចសួួរអ្ននកអំំពីីសេ�ចក្តីី�ដែ�លព្រះ�ះរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានមាានបន្ទូូ�លទាាក់់ទង
នឹឹងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ និិងអំំពីីកិិច្ចចកាារ ព្រ�មទាំំ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅ
គ្រា�ានោះ�ះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចនិិយាាយចេ�ញពីីសាាច់់រឿ�ឿងខាាងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រទេ� នោះ�ះ�
ពួួកគេ�នឹឹងមិិនជឿ�ឿអ្ននកឡើ�ើយ។ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានបន្ទូូ�លយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នអំំពីី
ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ជាាមួួយនឹឹងពួួកសិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកគេ�បាាន
អាាន គឺឺចេ�ញមកពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី�ត្រូ�ូវបាាននិិពន្ធធឡើ�ើង
តែ�ប៉ុុ�ន្មាា�នទសវត្សសរ៍៍ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវបាានជាាប់់ឆ្កាា�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដើ�ើម្បីី�
ផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�យល់់គោ�ោលៗអំំពីីសេ�ចក្តីី�ពិិតខាាងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិង
យល់់អំពី
ំ កិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�
ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវយល់់អំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ផងដែ�រ។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាចំំណុុចដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មាានកាារខ្វវល់់ខ្វាា�យបំំផុុត ហើ�ើយ
សាាច់់រឿ�ឿងខាាងក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនោះ�ះ� គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់់
បាានឮឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ ជាាដំំបូូង ចូូរកុំំ�ទាាន់់អាាលនិិយាាយអំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺលើ�ើស
ពីីអ្វីី�ដែ�លគេ�អាាចយល់់បាាន ព្រោះ��ះ�អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដេ�ញតាាម គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ដែ�ល
ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត ពោ�ោលគឺឺជាាចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�លើ�ើកតម្កើ�ើ�ងជាាងសេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� និិយាាយដំំបូង
ូ អំំពីសេ�ចក្តី
ី
ដែី� �លខ្ពពង់ខ្ព
់ ស់
ព បែ�បនេះ�ះ
់
នោះ�ះ�វាានឹឹងច្រើ�ើ�នពេ�កហើ�ើយសម្រា�ាប់់ពួួកគេ� ព្រោះ��ះ�ថាាគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ ធ្លាា�ប់់មាានបទ
ពិិសោ�ោធអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�វាាមិិនធ្លាា�ប់់មាានពីីមុុនមកទេ�
ហើ�ើយវាាមិិនងាាយស្រួ�ួលសម្រា�ាប់់មនុុស្សសក្នុុ�ងកាារទទួួលយកនោះ�ះ�ទេ�។ បទពិិសោ�ោធរបស់់
គេ� គឺឺជាាបទពិិសោ�ោធចាាស់់ៗពីីអតីីតកាាល ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារម្ដដងម្កាា�ល។
អ្វីី�ដែ�លគេ�មាានបទពិិសោ�ោធនោះ�ះ� មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃ ឬបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�
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ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាមទម្លាា�ប់់ចាាស់់ ដោ�ោយគ្មាា�នពន្លឺឺ�ថ្មីី� និិងកិិច្ចចកាារថ្មីី�ៗដដែ�ល។
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ជាាចម្បបងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ខណៈៈពេ�លដែ�លអស់់អ្ននកដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ទាំំ�ង
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ជាាបូូជាាចាារ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ បាានធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់គេ� ដោ�ោយចិិត្តតភក្ដីី�ភាាព
ឥតងាាករេេ។ ពួួកគេ�ក៏៏មាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធផងដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនអាាច
យល់់អំំពីីព្រះ�ះហឫទ័័យបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ គឺឺគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ស្រ�បតាាមកាារអនុុវត្តតចាាស់់ៗ ហើ�ើយគ្មាា�នកាារដឹឹកនាំំ�ថ្មីី�ៗនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះ
យេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក ហើ�ើយបាាននាំំ�មកនូូវកិិច្ចចកាារថ្មីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអស់់អ្ននកដែ�លបម្រើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះវិិហាារមិិនមាានកាារដឹឹកនាំំ�ថ្មីី�ៗទេ� ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏គ្មាា�ននូូវកិិច្ចចកាារថ្មីី�ៗដែ�រ។ ដោ�ោយ
កាារបម្រើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�អាាចប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់នូ
់ វូ កាារអនុុវត្តតចាាស់់ៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ហើ�ើយដោ�ោយគ្មាា�នកាារចាាកចេ�ញពីីព្រះ�ះវិិហាារ ពួួកគេ�ក៏៏មិិនអាាចមាាននូូវច្រ�កចូូលថ្មីី�ណាា
មួួយដែ�រ។ កិិច្ចចកាារថ្មីី�ត្រូ�ូវបាាននាំំ�មកដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានចូូល
ទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅព្រះ�ះវិិហាារប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ព្រោះ��ះ�វិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ជាាយូូរឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មិនបាានធ្វើ
ិ
�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លមនុុ ស្សសបាានបម្រើ�ើ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅទីី នោះ�ះ�

វាាគ្រា�ាន់់តែ� ជាាកាារបម្រើ�ើ� តាាមទម្លាា�ប់់

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយវាាមិិនអាាចនាំំ�មកនូូវកិិច្ចចកាារថ្មីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូចគ្នាា�ដែ�រ អ្ននកដឹឹកនាំំ�
សាាសនាានាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ នៅ�ៅតែ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ
ទៅ�ៅកាាន់់ពួួកគេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងបោះ�ះ�សម្ដីី�មកកាាន់់អ្ននកវិិញជាាសេ�ចក្តីី�លម្អិិ�តគួួរសមអំំពីី
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងមាានភស្តុុ�តាាងជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននក
ស្រ�ឡាំំ�ងកាំំ�ង និិងកប់់យោ�ោបល់់។ បន្ទាា�ប់់មក ពួួកគេ�នឹឹងដាាក់់ងាារឲ្យយអ្ននក ហើ�ើយគិិតថាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក។ ពួួកគេ�នឹឹងនិិយាាយថាា៖
«អ្ននកមិិនទាំំ�ងដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រ ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយ
ថាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចម្ដេ�េចកើ�ើតទៅ�ៅ?» បន្ទាា�ប់់មក គេ�នឹឹងមើ�ើលងាាយអ្ននក ហើ�ើយ
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និិយាាយថាា៖ «ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះមួួយអង្គគដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចុះះ�
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់មិិនមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�អំំពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រ
សញ្ញាា�ចាាស់់ និិ ង សញ្ញាា�ថ្មីី�? ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់ បាាន នាំំ�សិិ រីី ល្អអ រ បស់់ ទ្រ�ង់់ ចេ�ញពីី
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើត ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់មិនជ្រា�ាបដឹ
ិ
ង
ឹ អំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារដែ�លបាានធ្វើ�ើ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់មិិនបាានជ្រា�ាបដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹង នោះ�ះ�បញ្ជាា�ក់់ឲ្យយឃើ�ើញថាា ទ្រ�ង់់មិិនបាានមាាន
បន្ទូូ�លប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីរ

តើ�ើទ្រ�ង់់មិិនអាាចជ្រា�ាបដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ ដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? ព្រះ�ះ

យេ�ស៊ូូ�វបាានជ្រា�ាបដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� តើ�ើទ្រ�ង់់មិិនអាាច
ជ្រា�ាបដឹឹងយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ?» នៅ�ៅពេ�លដែ�លពេ�លកំំណត់់បាានមកដល់់ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់
គ្នាា�នឹឹងសួួរអ្ននកនូូវសំំណួួរទាំំ�ងនេះ�ះ។ ក្បាាលរបស់់គេ� គឺឺពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�បែ�បនេះ�ះ តើ�ើ
ពួួកគេ�អាាចមិិនសួរួ នាំំ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តត
នេះ�ះ មិិនបាានផ្ដោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះគម្ពីី�រឡើ�ើយ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបន្តតតាាមដាាននូូវកិិច្ចចកាារ
មួួយជំំហាានម្ដដងៗ ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
បាានឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែកអំំពីីកិិច្ចចកាារមួួយជំំហាានម្ដដងៗនេះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកបាានឃើ�ើញយ៉ាា�ង
ច្បាាស់់អំំពីីដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាារ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទម្លាា�ក់់ព្រះ�ះគម្ពីី�រចុះះ� ហើ�ើយ
ផ្អាា�កកាារសិិក្សាាសិិន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ពួួកគេ�មិិនអាាចផ្អាា�កកាារសិិក្សាាបាានឡើ�ើយព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�
មិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារមួួយជំំហាានម្ដដងៗនេះ�ះឡើ�ើយ។ មនុុស្សសខ្លះះ�នឹឹងសួួរថាា «តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាា
ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ដោើ� �ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ពួកហោ�ោ
ួ
រាា
និិងពួួកសាាវ័័កកាាលពីីអតីត
ី កាាល? ស្ដេ�េចដាាវីីឌត្រូ�វូ បាានហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ឯព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ�
ក៏៏ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅបែ�បនេះ�ះដែ�រ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារ ដែ�លពួួកទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ខុុសគ្នាា�
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅដូូចគ្នាា�។ ចូូរប្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��បន្ដិិ�ចមើ�ើល៍៍ថាា ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់មិិនដូូចគ្នាា�? អ្វីី�ដែ�លយ៉ូូ�ហាានបាានឃើ�ើញ គឺឺជាានិិមិិត្តតមួួយ ជាា
និិមិិត្តតដែ�លបាានមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ ហើ�ើយគាាត់់អាាចនិិយាាយអំំពីីសេ�ចក្តីី�ដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធចង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៀ�ៀត ដូូច្នេះ�ះ� ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់
យ៉ូូ�ហាានខុុសពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ?» ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�បាានតំំណាាង
យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្វីី�ដែ�លយ៉ូូ�ហាានបាានឃើ�ើញ គឺឺជាានិិមិិត្តត
មួួយ ហើ�ើយគាាត់់មិិនអាាចមាានសមត្ថថភាាពតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ង
ពេ�ញលេ�ញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាយ៉ូូ�ហាាន ពេ�ត្រុ�ុស និិងប៉ុុ�លបាានថ្លែ�ែងនូូវពាាក្យយជាា
ច្រើ�ើ�ន ដូូចជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនមាានអត្តតសញ្ញាា�ណដូូចជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ? ជាា
ចម្បបង គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ� មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បាានតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លកំំពុង
ុ តែ�ធ្វើ�ើកា
� ារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារនៃ�យុុគសម័យ
័ ថ្មីី� ជាាកិិច្ចចកាារមួួយ
ដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់បាានធ្វើ
់
�ើពី
� មុ
ី ន
ុ មកឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់បាានរៀ�ៀបចំំផ្លូូវ� មួួយថ្មីី� ទ្រ�ង់់បាាន
តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�

ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់

ចំំណែ�កឯ

ពេ�ត្រុ�ុស ប៉ុុ�ល និិងដាាវីីឌវិិញ មិិនថាាពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅឲ្យយធ្វើ�ើ�អ្វីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ពួួកគេ�
គ្រា�ាន់់ តែ�បាានតំំ ណាាងឲ្យយអត្តតសញ្ញាា�ណជាាសត្តតនិិ ក រមួួ យ របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ហើ�ើយពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ឬព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បញ្ជូូ�នមក។ ដូូច្នេះ�ះ� មិិនថាាពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារបាានច្រើ�ើ�នយ៉ាា�ងណាា មិិនថាាពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយធំំៗ បែ�បណាានោះ�ះ�ទេ�
ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយពួួកគេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាព
តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាម
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬបាានធ្វើ�ើ�កាារ ក្រោ��ោយពេ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បញ្ជូូ�នមកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ ពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យដែ�លបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដោ�ោយ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ឬព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។
សរុុបមក ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ
សញ្ញាា�ចាាស់់ មាានហោ�ោរាាជាាច្រើ�ើ�នបាានថ្លែ�ែងទំំនាាយ ឬបាាននិិពន្ធធនូូវកណ្ឌឌគម្ពីី�រទំំនាាយ
ជាាច្រើ�ើ�ន។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់និិយាាយថាា ពួួកគេ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លដែ�ល
770

អំំពីីងាារ និិងអត្តតសញ្ញាា�ណ

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ថាា
ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើនោះ�ះ�ជាាអ្វីី�ទៅ�ៅ? នៅ�ៅត្រ�ង់់នេះ�ះ អ្ននកគួួរតែ�បាានដឹឹងរួួចហើ�ើយ!
កាាលពីីមុុន ពួួកសាាវ័័ក និិងពួួកហោ�ោរាាបាានសរសេ�រសំំបុុត្រ�ជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយបាានថ្លែ�ែង
ទំំនាាយជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ។ ក្រោ��ោយមក មនុុស្សសបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកសំំបុុត្រ� និិងសេ�ចក្ដីី�
ទំំនាាយមួួយចំំនួួនមកដាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ហើ�ើយសំំបុុត្រ� និិងទំំនាាយខ្លះះ�ទៀ�ៀតត្រូ�ូវបាាន
បាាត់់បង់់។ ដោ�ោយសាារតែ�មាានមនុុស្សសដែ�លនិិយាាយថាា គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លពួួកគេ�
និិយាាយ សុុទ្ធធតែ�ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាសេ�ចក្តីី�ខ្លះះ�ត្រូ�ូវ
បាានចាាត់់ទុុកថាាល្អអ ហើ�ើយសេ�ចក្តីី�ខ្លះះ�ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាាអាាក្រ�ក់់? ហើ�ើយ
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាសេ�ចក្តីី�ខ្លះះ�ត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ហើ�ើយសេ�ចក្តីី�ខ្លះះ�ទៀ�ៀត មិិនត្រូ�ូវបាាន
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សដូូច្នេះ�ះ�? ប្រ�សិិនបើ�ើសេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ� ពិិតជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លថ្លែ�ែងចេ�ញពីី
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមែ�ន ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាវាាចាំំ�បាាច់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សសក្នុុ�ងកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
សេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាារឿ�ឿងរ៉ាា�វនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងចេ�ញពីីព្រះ�ះ
យេ�ស៊ូូវ� និិងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� មាានលក្ខខណៈៈខុុសៗគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងកណ្ឌឌគម្ពីី�រនីីមួយ
ួ ៗ
នៃ�កណ្ឌឌគម្ពីី�រដំំណឹង
ឹ ល្អអទាំំ�ងបួួនក្បាាលបែ�បនេះ�ះ? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកំំហុស
ុ របស់់មនុុស្សស
ដែ�លបាានកត់់ត្រា�ាព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�ឬ? មនុុស្សសខ្លះះ�នឹឹងសួួរថាា៖ «ដោ�ោយសាារតែ�
សំំបុុត្រ�ដែ�លត្រូ�ូវបាាននិិពន្ធធដោ�ោយប៉ុុ�ល និិងអ្ននកនិិពន្ធធព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិង
កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ� មាានផ្នែ�ែកខ្លះះ�ចេ�ញមកពីីឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយត្រូ�ូវបាាន
លាាយឡំំដោ�ោយសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើវាាគ្មាា�នភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធរបស់់មនុុស្សស
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់ (ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់) មាានបន្ទូូ�លនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃទេ�ឬអីី? តើ�ើ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ� ពិិតជាាគ្មាា�នផ្ទុុ�កនូូវសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសមែ�នឬ?» ដំំណាាក់់កាាល
នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះ គឺឺមាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកទាំំ�ងស្រុ�ុង
ពីីដំំណាាក់់កាាលដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយប៉ុុ�ល ពួួកសាាវ័័ក និិងពួួកហោ�ោរាាជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់។ វាា
មិិនគ្រា�ាន់់តែ�មាានភាាពខុុសគ្នាា�មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងអត្តតសញ្ញាា�ណប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមគោ�ោល
កាារណ៍៍ វាាមាាននូូវភាាពខុុសគ្នាា�មួយ
ួ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តតផងដែ�រ។ ក្រោ��ោយពេ�ល
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ដែ�លប៉ុុ�លត្រូ�ូវបាានដួួលចុះះ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្រ្ដ�ដព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គាាត់់ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារ

ហើ�ើយគាាត់់បាានក្លាា�យជាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវបាាន

បញ្ជូូ�នឲ្យយចេ�ញទៅ�ៅ។ ដូូច្នេះ�ះ� គាាត់់បាានសរសេ�រសំំបុុត្រ�ទៅ�ៅកាាន់់ពួួកជំំនុំំ� ហើ�ើយសំំបុុត្រ�
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុទ្ធ
ុ តែ�ស
ធ
រសេ�រឡើ�ង
ើ តាាមសេ�ចក្តីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ។ ប៉ុុ�លត្រូ�ូវបាាន
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់បញ្ជូូ�នឲ្យយទៅ�ៅធ្វើ�ើកា
� ារ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់យេ�ស៊ូ
់
ូ�វ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់បាានយាាងមក ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងនាាមណាាមួួយ
ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនបាានតំំណាាងឲ្យយនរណាាម្នាា�ក់់ដែ�រ ក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់៖ ទ្រ�ង់់មិនត្រូ�
ិ
វូ បាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ដោ៍ �ោយមនុុស្សស ហើ�ើយកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតស្រ�បតាាមសេ�ចក្តីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ដែ�រ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានដឹឹកនាំំ� ដោ�ោយមាានបន្ទូូ�លអំំពីី
បទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ស្រ�បតាាមអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់មាាន។ ឧទាាហរណ៍៍ កាារល្បបងលរបស់់អ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល
ពេ�លវេេលាានៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល កាារល្បបងលនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ ពេ�លវេេលាានៃ�កាារស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់...។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ពីីមុុនមក
ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លចេ�ញពីី យុុគសម័យ
័ បច្ចុុ�ប្បបន្នន ជាាជាាងចេ�ញពីីបទពិសោ�ោធ
ិ
របស់់មនុុស្សស។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែង តើ�ើមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លណាាខ្លះះ�ដែ�លជាា
បទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស? តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� មិិនចេ�ញមកដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីី
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទេ�ឬ? តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិនត្រូ�វូ បាានថ្លែ�ង
ែ ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទេ�ឬ?
គឺឺដោ�ោយសាារតែ�គុុណសម្បបត្តិិ�របស់់អ្ននកអន់់ពេ�ក ទើ�ើបអ្ននកគ្មាា�នសមត្ថថភាាពមើ�ើលឃើ�ើញ
សេ�ចក្តីី�ពិិតនោះ�ះ�! ផ្លូូ�វនៃ�ជីីវិិតដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែងដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែងនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�នាំំ�ផ្លូូ�វ ហើ�ើយផ្លូូ�វនេះ�ះ
មិិនធ្លាា�ប់់បាាននិិយាាយដោ�ោយនរណាាម្នាា�ក់់ពីីមុុនមកឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់
មាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីផ្លូូ�វមួួយនេះ�ះ ឬបាានស្គាា�ល់់ពីីកាារពិិតនេះ�ះដែ�រ។ មុុនពេ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់បាាននិិយាាយវាាពីីមុុនមកឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាា
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ម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់បាាននិិយាាយអំំពីីបទពិិសោ�ោធបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយក៏៏មិិនធ្លាា�ប់់មាាននរណាានិិយាាយ
លម្អិិ�តបែ�បនេះ�ះនោះ�ះ�ដែ�រ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់លើ់ �ើកឡើ�ើង
អំំពីីសភាាពបែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីសេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់
បាានដឹឹកនាំំ�ផ្លូូ�វដែ�លខ្ញុំំ��ដឹឹកនាំំ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយបើ�ើវាាត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយមនុុស្សស
ពីីមុុនមក ដូូច្នេះ�ះ� វាាមិិនមែ�នជាាផ្លូូ�វថ្មីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ សូូមយកប៉ុុ�ល និិងពេ�ត្រុ�ុស មកធ្វើ�ើ�ជាា
ឧទាាហរណ៍៍ចុះះ�។ មុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានដឹឹកនាំំ�ផ្លូូ�វ ពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់់មាានបទពិិសោ�ោធ
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់គេ�ឡើ�ើយ។ មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានដឹឹកនាំំ�ផ្លូូ�វរួួចហើ�ើយ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបពួួកគេ�បាានមាានបទពិិសោ�ោធ អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងដោ�ោយ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� និិងផ្លូូ�វដែ�លត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ ពួួកគេ�បាានទទួួល
នូូវបទពិិសោ�ោធជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏បាានសរសេ�រនូូវសំំបុត្រ�
ុ ជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� បទ
ពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស មិិនដូូចជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់ក៏
់ មិ
៏ នដូ
ិ ច
ូ ជាាចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ដែ�លត្រូ�ូវបាានពណ៌៌នាាដោ�ោយសញ្ញាា�ណ និិងបទពិិសោ�ោធ
របស់់មនុុស្សសដែ�រ។ ខ្ញុំំ��បាានមាានបន្ទូូលម្ដដ
�
ងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតថាា នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��កំពុ
ំ ង
ុ តែ�ដឹឹកនាំំ�
ផ្លូូ�វមួួយថ្មីី� និិងកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារមួួយថ្មីី� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនិិងព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� មាាន
លក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ពីីកិិច្ចចកាារ និិងសូូរសំំឡេ�ងរបស់់យ៉ូូ�ហាាន និិងពួួកហោ�ោរាាទាំំ�ងអស់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ជាាដំំបូូង ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកមាានបន្ទូូ�ល
អំំពីីបទពិិសោ�ោធទាំំ�ងនោះ�ះ�ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺខ្ញុំំ��មិិនដែ�លបាានធ្វើ�ើបែ�បនេះ�ះឡើ
�
�ើយ។ បើ�ើខ្ញុំំ��
ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ តើ�ើវាានឹឹងមិិនបាានពន្យាារពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�កាាលពីីយូូរលង់់ណាាស់់មកហើ�ើយ
ទេ�ឬអីី? កាាលពីីអតីីកាាល ចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នបាានថ្លែ�ែង ក៏៏ត្រូ�ូវបាាន
លើ�ើកតម្កើ�ើ�ងឡើ�ើង ប៉ុុ�ន្តែ�ែពាាក្យយទាំំ�ងអស់់របស់់គេ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាពាាក្យយដែ�លថ្លែ�ង
ែ ចេ�ញពីីមនុុស្សស
ដែ�លត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាបុុគ្គគលអស្ចាា�រ្យយខាាងវិិញ្ញាា�ណប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពាាក្យយទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិនបាាន
ដឹឹកនាំំ�ផ្លូូ�វឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាានចេ�ញមកពីីបទពិិសោ�ោធ ចេ�ញមកពីីអ្វីី�ដែ�លគេ�បាានឃើ�ើញ និិង
ចេ�ញមកពីីចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ របស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពាាក្យយខ្លះះ�ចេ�ញមកពីីសញ្ញាា�ណរបស់់គេ� ហើ�ើយ
ពាាក្យយខ្លះះ�ទៀ�ៀតចេ�ញមកពីីបទពិិសោ�ោធដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ�កាារសង្ខេ�េបប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅ
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ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ និិស្ស័័�យនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺខុសស្រះ�ះឡះះពី
ុ
ពួ
ី កគេ
ួ �។ ខ្ញុំំ��មិន
ិ ធ្លាា�ប់មាានបទពិ
់
សោ�ោធ
ិ
ឲ្យយអ្ននកដទៃ�ដឹឹកនាំំ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនធ្លាា�ប់់បាានទទួួលកាារប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ពីីអ្ននកដទៃ�
ដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត រាាល់់សេ�ចក្តីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែង និិងបាានប្រ�កប គឺឺមាាន
លក្ខខណៈៈខុុសពីសេ�ចក្តី
ី
រី� បស់់អ្ននកឯទៀ�ៀតៗ ហើ�ើយក៏៏ជាាសេ�ចក្តីីដែ� �លមិិនធ្លាា�ប់មាានន
់
រណាា
ម្នាា�ក់់បាានថ្លែ�ែងពីីមុុនមកដែ�រ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាានរណាាឡើ�ើយ គឺឺកិិច្ចចកាារ
របស់់អ្ននកត្រូ�ូវតែ�អនុុវត្តត ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែង។ បើ�ើគ្មាា�ន
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង និិងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះទេ� តើ�ើនរណាានឹឹងមាានសមត្ថថភាាពដកពិិសោ�ោធន៍៍
សេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ (កាារល្បបងលរបស់់ពួួកអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល ពេ�លវេេលាានៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល...)
ហើ�ើយតើ�ើនរណាាអាាចនឹឹងនិិយាាយពីី ចំំណេះ�ះដឹឹងបែ�បនេះ�ះបាានទៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាគ្មាា�ន
សមត្ថថភាាពមើ�ើលឃើ�ើញចំំណុចនេះ�ះមែ�ន
ុ
ឬ? មិិនថាាជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�បែ�បណាាឡើ�យ
ើ
គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងចេ�ញទៅ�ៅ នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
កាារប្រ�កបគ្នាា�ស្រ�បតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� និិងធ្វើ�ើ�កាារស្រ�បតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�
ហើ�ើយនេះ�ះមិិនមែ�នជាាផ្លូូ�វមួួយដែ�លនរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់់បាានគិិត
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយបាានមកឆ្ងាា�យបែ�បនេះ�ះហើ�ើយ តើ�ើអ្ននកគ្មាា�នសមត្ថថភាាពមើ�ើលឃើ�ើញ
សំំណួួរដ៏៏ច្បាាស់់លាាស់់ និិងសាាមញ្ញញនេះ�ះទេ�ឬអីី? វាាមិិនមែ�នជាាផ្លូូ�វមួួយដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ធ្លាា�ប់បាានគិ
់
តនោះ�
ិ
ះ�ទេ� ហើ�ើយវាាក៏៏មិនមាានមូ
ិ
លដ្ឋា
ូ
ា�នចេ�ញមកពីីបុគ្គគលអស្ចា
ុ
ា�រ្យយខាាងវិិញ្ញាា�ណ
ណាាម្នាា�ក់់ដែ�រ។ វាាជាាផ្លូូ�វថ្មីី�មួួយ ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វធ្លាា�ប់់
បាានមាានបន្ទូូ�ល ក៏៏ប្រើ�ើ�កាារលែ�ងបាានដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�ល គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារបើ�ើក
យុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ ហើ�ើយវាាជាាកិិច្ចចកាារដែ�លឯករាាជ្យយ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� និិងព្រះ�ះ
បន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែង សុុទ្ធធតែ�ថ្មីី�ទាំំ�ងអស់់។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារថ្មីី�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ
ទេ�ឬ? កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ក៏៏មាានលក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះផងដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
មាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីីកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ខុុសពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ពួួក
ផាារិិស៊ីី� ហើ�ើយក៏៏មិិនមាានលក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយ
ប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ ក្រោ��ោយពីីបាានឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកហើ�ើយ មនុុស្សស
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មិិនអាាចសម្រេ�េចចិិត្តតបាានឡើ�ើយថាា៖ «វាាពិិតជាាត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឬ?»
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានកាាន់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ឡើ�ើយ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានយាាងមកបង្រៀ��ៀនមនុុស្សស រាាល់់សេ�ចក្តីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ�លគឺឺសុុទ្ធធតែ�ថ្មីី�
និិងមាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងដោ�ោយពួួកបរិិសុុទ្ធធ និិងពួួកហោ�ោរាាពីី
បុុរាាណនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�កាារនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�
មិិនទាាន់់ច្បាាស់់លាាស់់។ នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពិិបាាកដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយ។ មុុន
ពេ�លទទួួលយកដំំណាាក់់កាាលថ្មីី�នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ផ្លូូ�វដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�នបាានដើ�ើរ
គឺឺជាាកាារអនុុវត្តត និិងកាារចូូលទៅ�ៅលើ�ើគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�នចេ�ញពីីបុុគ្គគលអស្ចាា�រ្យយខាាងវិិញ្ញាា�ណ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ដែ�ល
ជាាហេ�តុុនាំំ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចសម្រេ�េចចិិត្តតបាានឡើ�ើយថាា វាាត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬក៏៏ខុុសនោះ�ះ�។
ខ្ញុំំ��មិនខ្វវល់
ិ
អំ
់ ពី
ំ ផ្លូូ
ី វ� ដែ�លអ្ននកបាានដើ�រើ កាាលពីីមុននោះ�
ុ
ះ�ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយក៏៏មិនចាាប់
ិ
អា
់ ារម្មមណ៍៍លើ�ើ
«អាាហាារ» របស់់នរណាាដែ�លអ្ននកបាានទទួួលទាាន ឬនរណាាដែ�លអ្ននកយកធ្វើ�ើជា
� ា «ឪពុុក»
របស់់អ្ននកនោះ�ះ�ដែ�រ។ ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��បាាននាំំ�មកនូូវកិិច្ចចកាារថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ�
អស់់អ្ននកណាាដែ�លដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាមអ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូល
� ។ មិិនថាាអ្ននកចេ�ញ
មកពីី «ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ» ដែ�លមាានអំំណាាចប៉ុុ�នណាាឡើ�ើយ គឺឺអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� អ្ននកមិិន
ត្រូ�ូវប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតស្រ�បតាាមទម្លាា�ប់ពី
់ អតី
ី ត
ី កាាលរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ «ឪពុុកចិញ្ចឹឹ�
ិ ម» របស់់អ្ននកគួរួ តែ�
ចុះះ�ចេ�ញ ហើ�ើយអ្ននកគួួរតែ�មកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកចំំណែ�កដ៏៏
ស្រ�បច្បាាប់់របស់់អ្ននកវិិញ។ អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយ
អ្ននកមិិនគួួរជឿ�ឿទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់ខ្លាំំ��ងពេ�កលើ�ើឪពុុកចិិញ្ចឹឹ�មរបស់់អ្ននកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាា
គេ�មិិនអាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអ្ននកបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
ដែ�លឯករាាជ្យយ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនមាានមូូលដ្ឋាា�នចេ�ញពីី
អតីីតកាាលឡើ�យ
ើ ។ ហើ�ើយវាាជាាទីីចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ថ្មីី�មួួយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនិយាា
ិ យថាា វាាត្រូ�ូវ
បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយដៃ�របស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�អ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានភ្នែ�ែកខ្វាា�ក់់
ងងឹឹតមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ ហើ�ើយពិិបាាកនឹឹងសង្រ្គោះ��ះ��ណាាស់់!
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អេ�សាាយ អេ�សេ�គាាល ម៉ូូ�សេ� ដាាវីីឌ អ័័ប្រា�ាហាំំ� និិងដាានីីយ៉ែ�ែល សុុទ្ធធតែ�ជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�
ឬហោ�ោរាានៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរាាស្ដ្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពួួកគេ�មិិន
ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូច្នេះ�ះ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់
អំំពីីពួួកគេ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ច្នេះ�ះ�? ហើ�ើយ
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មិិនធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីអ្ននកដទៃ�? មនុុស្សសដែ�លចេ�ញ
មកពីីសាាច់់ឈាាម ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា «ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់»។ មិិនថាាពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅ
បែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� គឺឺកិិច្ចចកាាររបស់់គេ�តំំណាាងឲ្យយលក្ខខណៈៈ និិងសាារជាាតិិរបស់់គេ� ហើ�ើយ
លក្ខខណៈៈ និិងសាារជាាតិិរបស់់គេ�តំំណាាងឲ្យយអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់គេ�។ សាារជាាតិិរបស់់គេ�
មិិនជាាប់់ទាាក់់ទងអ្វីី�ទៅ�ៅនឹឹងងាាររបស់់គេ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាវាាត្រូ�ូវបាានតំំណាាងឲ្យយអ្វីី�ដែ�ល
ពួួកគេ�បាានបង្ហាា�ញ និិងអ្វីីដែ� �លពួួកគេ�បាានស្ដែ�ែងចេ�ញតាាមកាាររស់់នៅ�ៅ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ
សញ្ញាា�ចាាស់់ វាាគ្មាា�នអ្វីី�មួយ
ួ ចេ�ញពីីមនុុស្សសសាាមញ្ញញដែ�លត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ�
ទេ� ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់់អាាចត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅតាាមរបៀ�ៀបណាាមួួយក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
សាារជាាតិិ និិងអត្តតសញ្ញាា�ណដើ�ើមរបស់់គេ�មិិនចេះ�ះប្រែ�ែប្រួ�ួលឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យ ពួួកហោ�ោរាាក្លែ�ែងក្លាា�យ និិងពួួកបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត តើ�ើមិិនមាានមនុុស្សស
ដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាាជាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» ដែ�រទេ�ឬអីី? ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពួួកគេ�
មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅ? នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ� ពួួកគេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តាាមឋាានៈៈ ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សស ជាាពួួកបញ្ឆោ�ោ�តមនុុស្សស មិិនមែ�នជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� ពួួកគេ�មិិនមាានអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ តើ�ើ
ស្ដេ�េចដាាវីីឌក៏៏មិិនត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាា ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអំំបូូរទាំំ�ងដប់់ពីីរ
ដែ�រឬ? ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏ត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�រ ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមាានតែ�
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមួួយអង្គគ ដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាា ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស? តើ�ើយេ�រេេមាាមិិនត្រូ�ូវបាានគេ�ស្គាា�ល់់ថាាជាាបុុត្រ�មនុុស្សសទេ�ឬ? ហើ�ើយតើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ក៏៏មិិនត្រូ�ូវបាានគេ�ស្គាា�ល់់ថាាជាាបុុត្រ�មនុុស្សសដែ�រទេ�ឬអីី? ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវ
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បាានជាាប់់ឆ្កាា�ង ជំំនួួសឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅវិិញ? តើ�ើនោះ�ះ�មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�សាារជាាតិិ
របស់់ទ្រ�ង់មាានលក្ខ
់
ណៈ
ខ ៈខុុសពីគេី �ទេ�ឬ? តើ�ើនោះ�ះ�មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់
បាានធ្វើ�ើ�មាានលក្ខខណៈៈខុុសពីីគេ�ទេ�ឬ? តើ�ើងាារសំំខាាន់់ដែ�រឬទេ�? ទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវ
បាានហៅ�ៅថាាជាាបុុត្រ�មនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់គឺឺជាាកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទីីមួួយរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�កាាន់់កាាប់់អំំណាាច និិងដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េច
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ កាារនេះ�ះសបញ្ជាា�ក់ឲ្យ
់ យឃើ�ើញថាា អត្តតសញ្ញាា�ណនិិងសាារជាាតិិ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីីអ្ននកដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាា
បុុត្រ�មនុុស្សសដែ�រនោះ�ះ�។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តើ�ើនរណាាខ្លះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លហ៊ាា�ន
និិយាាយថាា គ្រ�ប់់ទាំំ�ងពាាក្យយដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងដោ�ោយមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ប្រើ�ើ� សុុទ្ធធតែ�បាានចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ? តើ�ើអ្ននកណាាខ្លះះ�ដែ�លហ៊ាា�ននិិយាាយ
ពាាក្យយបែ�បនេះ�ះទៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាានិិយាាយបែ�បនេះ�ះមែ�ន ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
កណ្ឌឌគម្ពីី�រទំំនាាយរបស់់អែ�សរ៉ាា� ត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ហើ�ើយហេ�តុុអ្វីី�បាានជាារឿ�ឿង
ដូូចគ្នាា�នេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�កណ្ឌឌគម្ពីី�ររបស់់ពួួកបរិិសុុទ្ធធ និិងពួួកហោ�ោរាាពីីបុុរាាណ
ទាំំ�ងនោះ�ះ�? ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� បាានមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមែ�ន ចុះះ�
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ហ៊ាា�នធ្វើ�ើ�កាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សដ៏៏សាាវ៉ាា�បែ�បនេះ�ះ? តើ�ើអ្ននកមាានគុុណ
សម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រឬ? មាានសាាច់់
រឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�នចេ�ញពីីអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
ក៏៏ត្រូ�វូ បាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលដែ�រ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿ
ថាា សំំណេ�រកាាលពីីអតីីតកាាលទាំំ�ងនេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដូូច្នេះ�ះ�
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅមួួយចំំនួួនត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលដូូច្នេះ�ះ�? ប្រ�សិិនបើ�ើសៀ�ៀវភៅ�ៅ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ បាានមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�សៀ�ៀវភៅ�ៅទាំំ�ងនោះ�ះ�គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាាន
រក្សាាទុុក ហើ�ើយផ្ញើ�ើ�ទៅ�ៅកាាន់់បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីនៃ�ពួួកជំំនុំំ�ដើ�ើម្បីី�អាានបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។
សៀ�ៀវភៅ�ៅទាំំ�ងនោះ�ះ� មិិនគួួរណាាមិិនត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ឬបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលដោ�ោយឆន្ទៈៈ�
របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ដ្បិិ�តកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាារឿ�ឿងខុុសហើ�ើយ។ កាារនិិយាាយថាា បទ
ពិិសោ�ោធរបស់់ប៉ុុ�ល និិងយ៉ូូ�ហាាន ត្រូ�ូវបាានលាាយឡំំជាាមួួយគតិិជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គេ� មិិនមែ�នមាានន័័យថាា បទពិិសោ�ោធ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ� មកពីីសាាតាំំ�ងនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាគ្រា�ាន់់តែ�មាានន័័យថាា ពួួកគេ�មាាននូូវសេ�ចក្តីី�ដែ�លចេ�ញមកពីីបទពិិសោ�ោធ
និិងគតិិជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះរបស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�គឺឺស្រ�បតាាមសាាវតាារនៃ�បទ
ពិិសោ�ោធពិិតរបស់់គេ�នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើនរណាាអាាចហ៊ាា�ននិិយាាយទាំំ�ងជឿ�ឿជាាក់់ថាា
អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�? ប្រ�សិិនបើ�ើកណ្ឌឌគម្ពីី�រ
ដំំណឹឹងល្អអទាំំ�ងបួួនសុុទ្ធធតែ�ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមែ�ន ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាកណ្ឌឌ
គម្ពីី�រម៉ាា�ថាាយ ម៉ាា�កុុស លូូកាា និិងយ៉ូូ�ហាាន ចែ�ងខុុសៗគ្នាា�អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បែ�បនេះ�ះ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនជឿ�ឿលើ�ើកាារនេះ�ះទេ� សាាកបើ�ើកមើ�ើលព្រះ�ះគម្ពីី�រអំំពីី
របៀ�ៀបដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបដិសេ�ធព្រះ
ិ
�ះអម្ចាា�ស់ចំ
់ នួ
ំ ន
ួ បីីដងទៅ�ៅមើ�ើល៍៍៖ កណ្ឌឌគម្ពីី�រទាំំ�ងអស់់ចែ�ង
ខុុសៗគ្នាា� ហើ�ើយកណ្ឌឌគម្ពីី�រនីីមួួយៗមាាននូូវចរិិតលក្ខខណៈៈរបស់់គេ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ មនុុស្សស
ដែ�លល្ងីី�ល្ងើ�ើ�និិយាាយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសក៏៏ជាាមនុុស្សសផងដែ�រ
ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងពិិតជាាអាាចចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រឬទេ�?
ប្រ�សិិនបើ�ើពាាក្យយរបស់់ប៉ុុ�ល និិងយ៉ូូ�ហាាន ត្រូ�ូវបាានលាាយឡំំជាាមួួយឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សស តើ�ើ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងនោះ�ះ�មិិនលាាយឡំំជាាមួួយឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សសទេ�ឬអីី?» មនុុស្សស
ដែ�លនិិយាាយបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសខ្វាា�ក់់ និិងល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�! ចូូរអាានកណ្ឌឌគម្ពីី�រដំំណឹឹងល្អអ
ទាំំ�ងបួួនដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចុះះ�។ ចូូរអាានអ្វីី�ដែ�លគេ�បាានកត់់ត្រា�ាអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានថ្លែ�ែង។ កណ្ឌឌគម្ពីី�រនីីមួួយៗមាានលក្ខខ
ណៈៈខុុសៗគ្នាា� ហើ�ើយកណ្ឌឌគម្ពីី�រនីីមួួយៗមាាននូូវទស្សសនៈៈរបស់់វាាផ្ទាា�ល់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
សេ�ចក្តីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានសរសេ�រ

ដោ�ោយអ្ននកនិិពន្ធធនៃ�កណ្ឌឌគម្ពីី�រទាំំ�ងនេះ�ះ

សុុទ្ធធតែ�មក

ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�វាាគួួរតែ�មាានភាាពដូូចគ្នាា� និិងភាាពជាាប់់លាាប់់មិិនខាាន។ ចុះះ�
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាវាាមាានភាាពផ្សេ�េងគ្នាា�យ៉ាា�ងដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើមនុុស្សសមិិនល្ងីី�ល្ងើ�ើ�ពេ�កទេ�ឬអីី ដែ�ល
មើ�ើលមិិនឃើ�ើញអំំពីចំ
ី ណុ
ំ ចនេះ�ះ
ុ
? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ បាានសុំំ�ឲ្យយធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
អំ
់ ពី
ំ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់
តើ�ើបន្ទាា�ល់់បែ�បណាាទៅ�ៅដែ�លអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�? តើ�ើចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បែ�បនេះ�ះ
អាាចធ្វើ�ើបន្ទាា�ល់
�
អំ
់ ពី
ំ ទ្រ�ង់
ី
បាាន
់
ដែ�រឬ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដទៃ�សួរួ អ្ននកថាា «បើ�ើកណ្ឌឌគម្ពីី�រយ៉ូូ�ហាាន
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និិងលូូកាាត្រូ�ូវបាានលាាយឡំំជាាមួួយឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ថ្លែ�ង
ែ ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់រ់ បស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនត្រូ�វូ បាានលាាយឡំំជាាមួួយឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សស
ទេ�ឬអីី?» តើ�ើអ្ននកអាាចឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរនេះ�ះបាានយ៉ាា�ងច្បាាស់់លាាស់់ដែ�រឬទេ�? ក្រោ��ោយពេ�ល
លូូកាា និិងម៉ាា�ថាាយបាានឮអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងបាានឃើ�ើញអំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វហើ�ើយ ពួួកគេ�បាាននិិយាាយ ចេ�ញពីីចំំណេះ�ះដឹឹងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់គេ�
ទៅ�ៅតាាមកាារចងចាំំ�អំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយ
ថាា ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងទាំំ�ងស្រុ�ុង ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឬ?
នៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅព្រះ�ះគម្ពីី�រមាាននូូវបុុគ្គគលអស្ចាា�រ្យយខាាងវិិញ្ញាា�ណជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមាានចំំណេះ�ះដឹឹង
ខ្ពពស់ជា
់ ាងពួួកគេ�ទៅ�ៅទៀ�ៀត ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពាាក្យយរបស់់ពួកគេ
ួ � មិិនត្រូ�វូ បាានចាាប់់អាារម្មមណ៍៍
ដោ�ោយមនុុស្សសជំំនាាន់ក្រោ់ ��ោយដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើពួួកគេ�មិិនត្រូ�វូ បាានប្រើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
ដែ�រទេ�ឬអីី? ចូូរដឹឹងថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនាាពេ�លថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នកំំពុុងតែ�និិយាាយអំំពីី
គតិិជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះរបស់់ខ្ញុំំ� ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ខ្ញុំំ�� ក៏៏ មិិ នកំំ ពុុ ង និិ យាា យចេ�ញពីី ចំំ ណេះ�ះដឹឹ ង ផ្ទាា�ល់់ ខ្លួួ� ន របស់់ ខ្ញុំំ��ទាាស់់ នឹឹ ង សាាវតាារកិិ ច្ចច កាារ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនោះ�ះ�ដែ�រ។ តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារអ្វីី�ខ្លះះ�នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�? តើ�ើខ្ញុំំ��
កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារអ្វីី�ខ្លះះ�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ? អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� និិងមាានបន្ទូូ�លនេះ�ះ គ្មាា�នពាាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងគ្រា�ាមុុនឡើ�ើយ។ ផ្លូូ�វដែ�លខ្ញុំំ��ដើ�ើរនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនធ្លាា�ប់់ត្រូ�ូវបាានដើ�ើរកាាលពីីមុុនឡើ�ើយ
គឺឺវាាមិិនធ្លាា�ប់់ត្រូ�ូវបាានដើ�ើរដោ�ោយមនុុស្សសជំំនាាន់់មុុនៗនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ វាាត្រូ�ូវបាាន
ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើង តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទេ�ឬ? ទោះ�ះ�បីីវាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកដឹឹកនាំំ�ទាំំ�ងអស់់កាាលពីីអតីីតកាាល សុុទ្ធធតែ�បាាន
អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់គេ� ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននកដទៃ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
យ៉ាា�ងណាាមិិញ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ មាានលក្ខខណៈៈខុុសពីគេី �។ ដំំណាាក់់កាាល
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺដូូចគ្នាា�៖ ទ្រ�ង់់បាានរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វមួួយថ្មីី�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់
បាានយាាងមក ទ្រ�ង់់បាានប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអអំំពីីនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងបាានមាានបន្ទូូ�លថាា
មនុុស្សសគួួរតែ�ប្រែ�ែចិិត្តត ហើ�ើយលន់់តួួ។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាារ
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របស់់ទ្រ�ង់់ ពេ�ត្រុ�ុស ប៉ុុ�ល និិងអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� បន្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ។
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�ភ្ជាា�ប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ហើ�ើយយាាងឡើ�ើងទៅ�ៅ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក៏៏បាានចាាត់់ពួួកគេ�ឲ្យយទៅ�ៅផ្សាាយអំំពីីផ្លូូ�វនៃ�ឈើ�ើឆ្កាា�ង។ ទោះ�ះ�បីីជាា
ពាាក្យយរបស់់ប៉ុុ�លត្រូ�ូវបាានលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពាាក្យយទាំំ�ងនោះ�ះ�ផ្អែ�ែកលើ�ើគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ន
ដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាក់់ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានបន្ទូូ�លដូូចជាា ចិិត្តតអត់់ធ្មមត់់
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ កាាររងទុុក្ខខលំំបាាក កាារគ្រ�បបាំំ�ងក្បាាល បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក ឬគោ�ោល
លទ្ធិិ�ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�រ។ រាាល់់សេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាាននិិយាាយចេ�ញដោ�ោយ
ផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ពួួកគេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វថ្មីី�
ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� មិិនផ្ទុុ�កនូូវគោ�ោលលទ្ធិិ�ឡើ�ើយ
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ស្រ�បតាាមកិិច្ចចកាារនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះ
គម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ វាាត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតស្រ�បតាាមកិិច្ចចកាារដែ�លគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កាារស្រ�បតាាមកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
នាំំ�មក ស្រ�បតាាមផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងស្រ�បតាាមព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិន
ធ្វើ�ើ�កាារស្រ�បតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ នៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គ្មាា�នអ្វីី�មួួយដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ស្រ�បតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនបាាន
យាាងមកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចតាាមពាាក្យយរបស់់ពួួកហោ�ោរាានោះ�ះ�ដែ�រ។ ដំំណាាក់់កាាល
នីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចទំំនាាយរបស់់
ពួួកហោ�ោរាាពីីបុុរាាណឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនបាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមគោ�ោល
លទ្ធិិ� ឬមកសម្រេ�េចតាាមទំំនាាយរបស់់ពួួកហោ�ោរាាពីីបុុរាាណនោះ�ះ�ដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សកម្មមភាាព
របស់់ទ្រ�ង់់ មិិនបាានបង្អាា�ក់់ដល់់សេ�ចក្តីី�ទំំនាាយរបស់់ពួួកហោ�ោរាាពីីបុុរាាណ ហើ�ើយក៏៏មិិន
រំំខាានដល់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កន្លលងមកនោះ�ះ�ដែ�រ។ ចំំណុុចដ៏៏លេ�ចធ្លោ�ោ�នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ មិិនមែ�នជាាកាារកាាន់់តាាមគោ�ោលលទ្ធិិ�ណាាមួួយឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ជាាកាារធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�វិិញ។ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាហោ�ោរាា ឬព្យាាកាារីីឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាា
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អ្ននកអនុុវត្តតផ្ទាា�ល់់ ដែ�លបាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់
បាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនូូវយុុគសម័័យថ្មីី�របស់់ទ្រ�ង់់ និិងអនុុវត្តតតាាមកិិច្ចចកាារថ្មីី�
របស់់ទ្រ�ង់់។ ជាាកាារពិិត នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានសម្រេ�េចតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�លត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងទុុកដោ�ោយពួួកហោ�ោរាាពីី
បុុរាាណនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ក៏៏បាានសម្រេ�េច
តាាមទំំនាាយរបស់់ពួកហោ�ោ
ួ
រាាពីីបុរាុ ាណនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ដែ�រ។ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ខ្ញុំំ��មិន
ិ កាាន់់
«សៀ�ៀវភៅ�ៅចំំណាាស់់ពណ៌លឿ៌ �ឿង» នោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សម្រា�ាប់់កិច្ចច
ិ កាារជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតដែ�លខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ខ្ញុំំ��ក៏៏ត្រូ�ូវថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ផងដែ�រ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារ
និិងពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ ពិិតជាាសំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់ គឺឺសំំខាាន់់ជាាងសេ�ចក្តីី�ពន្យយល់់បទគម្ពីី�រ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះមិិនសំំខាាន់់ ឬមាានតម្លៃ�ៃអ្វីី�សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចជួួយអ្វីី�ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ដែ�រ។ ខ្ញុំំ��ចង់់
ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារថ្មីី� មិិនមែ�នសម្រា�ាប់ជា
់ ាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាារសម្រេ�េចតាាមបទគម្ពីី�រណាាមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះគម្ពីី�រឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គ្រា�ាន់
់
តែ�យាា
់
ងមកកាាន់់ផែ�នដីដើី �ើម្បីី�សម្រេ�េចតាាម
ពាាក្យយរបស់់ពួួកហោ�ោរាាពីីបុុរាាណនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ នោះ�ះ�តើ�ើនរណាាទៅ�ៅដែ�លមាានឋាានៈៈ
ធំំជាាង ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ឬក៏៏ជាាពួួកហោ�ោរាាពីីបុុរាាណ? សរុុប
មក តើ�ើពួួកហោ�ោរាាគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គ្រ់ �ប់់គ្រ�ងលើ�ើពួួកហោ�ោរាា? តើ�ើ
អ្ននកត្រូ�ូវពន្យយល់់អំំពីីពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ?
កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនទាាន់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចច
របស់់ទ្រ�ង់់ជាាផ្លូូ�វកាារ ពេ�លខ្លះះ� ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានចូូលរួួមកាារប្រ�ជុំំ� និិងច្រៀ��ៀងបទទំំនុុកតម្កើ�ើ�ង
ថ្វាា�យកាារសរសើ�ើរ និិងអាានព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ដូូចពួួកសិិស្សសដែ�ល
បាានដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានទទួួលបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក និិងងើ�ើប
ឡើ�ើងចេ�ញពីីទឹឹក ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានយាាងមកសណ្ឋិិ�តលើ�ើទ្រ�ង់់ជាាផ្លូូ�វកាារ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងព័័ន្ធធកិិច្ចចដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�។
មុុនពេ�លនេះ�ះ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បាានដឹឹងអំំពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក្រៅ��ៅពីីនាាង
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ម៉ាា�រាា សូូម្បីី�តែ�យ៉ូូ�ហាានក៏៏មិិនបាានដឹឹងផង។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មាានព្រះ�ះជន្មម២៩ព្រះ�ះវស្សាា
នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានទទួួលបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក។ ក្រោ��ោយពេ�លបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់
ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�រួួច ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃបាានបើ�ើកចំំហ ហើ�ើយមាានសំំឡេ�ងមួួយពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ថាា៖
«នេះ�ះគឺឺជាាបុុត្រ�ស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះទ័័យនឹឹងទ្រ�ង់់ណាាស់់»។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានទទួួលបុណ្យ
ុ យជ្រ�មុុជទឹក
ឹ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ បាានចាាប់
ធ
ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
អំ
់ ពី
ំ ី
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀបនេះ�ះ។ មុុនពេ�លដែ�លទទួួលបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកនៅ�ៅវ័័យ២៩ព្រះ�ះវស្សាា
ទ្រ�ង់់បាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ សោ�ោយអាាហាារនៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់គួួរតែ�
សោ�ោយ ផ្ទុំំ�� និិងគ្រ�ងព្រះ�ះពស្ដ្រ�រជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�មួួយអំំពីីទ្រ�ង់់ដែ�លមាាន
លក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីីអ្ននកដទៃ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពិិតណាាស់់ នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ចំំពោះ�ះ�ផ្នែ�ែកខាាង
សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពេ�លខ្លះះ� ទ្រ�ង់់ក៏៏ទន់់ខ្សោ�ោ�យ ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ�ទៀ�ៀត
ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនអាាចឈ្វេ�េងយល់់រឿ�ឿងរ៉ាា�វផ្សេ�េងៗ ដូូចជាាមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រថាា៖ បញ្ញាា�
របស់់ទ្រ�ង់បាានចម្រើ
់
�ើ�នឡើ�ង
ើ ទៅ�ៅតាាមព្រះ�ះជន្មមរបស់់ទ្រ�ង់។
់ ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�បង្ហាា�ញ
ថាា ទ្រ�ង់់មាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាា និិងបង្ហាា�ញទៀ�ៀតថាាទ្រ�ង់់មិិនមាានលក្ខខណៈៈ
ពិិសេ�សអ្វីី� ពីីមនុុស្សសសាាមញ្ញញផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានធំំធាាត់់ឡើ�ើងជាាមនុុស្សស
សាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�មួួយពិិសេ�សអំំពីីទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់បាានស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្រោ��ោមកាារមើ�ើលថែ� និិងកាារកាារពាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទទួួលបុុណ្យយ
ជ្រ�មុុជទឹឹកហើ�ើយ ទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជួួបសេ�ចក្តីី�ល្បួួ�ង បន្ទាា�ប់់មកទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�
ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានពេ�ញដោ�ោយឫទ្ធាា�នុុភាាព ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងសិិទ្ធិិ�
អំំណាាច។ នេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័យ
័ ថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ មិ
ធ នបាានធ្វើ
ិ
�កា
ើ� ារនៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ មុុន
ពេ�លបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់ទ្រ�ង់់ ឬព្រះ�ះអង្គគមិិនបាានគង់់នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
មុុនបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក៏៏បាានគង់់សណ្ឋិិ�តនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងទ្រ�ង់់
ផងដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មិនទាាន់
ិ
បាានចាាប់
់
ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ធ្វើ�កា
ើ� ារជាាផ្លូូ�វកាារឡើ�យ
ើ ព្រោះ��ះ�មិិនទាាន់ដល់
់
ពេ់ �ល
កំំណត់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ មនុុស្សសសាាមញ្ញញមាាន
នូូវដំំណើ�ើរកាារសាាមញ្ញញនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារលូូតលាាស់់។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធតែ�ងតែ�គង់់នៅ�ៅខាាង
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ក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ជាានិិច្ចច។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប្រ�សូូតមក ទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីី
អ្ននកដទៃ� ហើ�ើយផ្កាា�យព្រឹ�ឹកបាានលេ�ចឡើ�ើង។ មុុនកំំណើ�ើតរបស់់ទ្រ�ង់់ ទេ�វតាាមួួយអង្គគបាាន
បង្ហាា�ញខ្លួួ�នឲ្យយយ៉ូូ�សែ�បឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងសុុបិិន ហើ�ើយប្រា�ាប់់គាាត់់ថាា ម៉ាា�រាាត្រូ�ូវផ្ដដល់់កំំណើ�ើត
ដល់់ទាារកម្នាា�ក់់ និិងបាានប្រា�ាប់់ទៀ�ៀតថាា បុុត្រ�នោះ�ះ�កើ�ើតមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�។
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានទទួួលបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកហើ�ើយ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារនេះ�ះមិិនមាានន័័យថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
គ្រា�ាន់់តែ�យាាងចុះះ�មកសណ្ឋិិ�ត ពីីលើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារដែ�លនិិយាាយថាា
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានយាាងចុះះ�មក ដូូចជាាសត្វវព្រា�ាបសណ្ឋិិ�តពីីលើ�ើទ្រ�ង់់ គឺឺជាាកាារ
សំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើ

កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាផ្លូូ�វកាារនៃ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។

ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះ

ជាាម្ចាា�ស់់បាានគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់កាាលពីីមុុន ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មិិនទាាន់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារទេ� ដ្បិិ�ត
ពេ�លកំំណត់់មិិនទាាន់់បាានមកដល់់នៅ�ៅឡើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក៏៏មិិនចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារ
ដោ�ោយតក់់ក្រ�ហល់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈបុុណ្យយ
ជ្រ�មុុជទឹឹក។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ងើ�ើបចេ�ញពីីទឹឹក ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក៏៏បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារជាា
ផ្លូូ�វកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ ដែ�លជាាទីីសម្គាា�ល់់បង្ហាា�ញថាា សាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ដែ�លមាានន័័យថាា យុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ជាា
ផ្លូូ�វកាារហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� វាាមាាននូូវពេ�លកំំណត់់មួួយសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនថាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារអ្វីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់ទ្រ�ង់់ វាាមិិនទាាន់់
មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�
គង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមដើ�ើមរបស់់ទ្រ�ង់ដ
់ ដែ�ល។ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ថាា ទ្រ�ង់់បាានចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានពេ�ញដោ�ោយសិិទ្ធិិ�
អំំណាាច និិងឫទ្ធាា�នុុភាាពប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារនេះ�ះ ទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈខុុសពីីមុុន។
អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈខុុសពីីមុុន គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា វាាមាាននូូវកាារ
ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ដ៏៏សំខា
ំ ាន់់មួយ
ួ នៅ�ៅក្នុុ�ងឋាានៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនេះ�ះជាាទីីបន្ទាា�ល់រ់ បស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
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បរិិសុុទ្ធធ និិងមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយមនុុស្សសឡើ�ើយ។ កាាលពីីដំំបូូង
មនុុស្សសមិិនបាានដឹឹង ហើ�ើយពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ដឹឹងតែ�បន្ដិិ�ចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ បាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀបនោះ�ះ�។

ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះ

យេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏ធំំ មុុនពេ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ដោ�ោយគ្មាា�នបន្ទាា�ល់អំ
់ ពី
ំ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ នោះ�ះ�ទោះ�ះ�បីីកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ធំ
់ អស្ចា
ំ
ា�រ្យយប៉ុុ�នណាា
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសនឹឹងមិិនបាានស្គាា�ល់់ អំំពីអត្តតស
ី
ញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់នោះ�
់ ះ�ដែ�រ ព្រោះ��ះ�ថាាភ្នែ�ែក
របស់់មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពអ្វីី�ទៅ�ៅមើ�ើលឃើ�ើញអំំពីីអត្តតសញ្ញាា�ណនេះ�ះឡើ�ើយ។ បើ�ើ
គ្មាា�នជំំហាាននៃ�កាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ� នោះ�ះ�គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាច
ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ថាា ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយ ពេ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីទ្រ�ង់់រួួចហើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបន្តត
ធ្វើ�ើ� កាារ នៅ�ៅក្នុុ� ង របៀ�ៀបដដែ�លដោ�ោយគ្មាា�ន ភាាពខុុ សប្លែ�ែកពីី មុុ នទេ� នោះ�ះ�វាានឹឹ ង គ្មាា�ន
ប្រ�សិិទ្ធធភាាពឡើ�ើយ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណុុចនេះ�ះ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក៏៏ត្រូ�ូវ
បាានបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញដែ�រ។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់រួួច
ហើ�ើយ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធត្រូ�ូវតែ�បង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាា�ង
ច្បាាស់់ថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មើ�ើលឃើ�ើញថាា មាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លគង់់សណ្ឋិិ�តនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ និិងមើ�ើលឃើ�ើញទៀ�ៀតថាា ទីីបន្ទាា�ល់រ់ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងខុុសឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� នេះ�ះអាាចបញ្ជាា�ក់់យ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ទ្រ�ង់់
គឺឺជាារឿ�ឿងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ កាាលពីីមុុន និិងក្រោ��ោយកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ បាានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លតែ�មួួយ នោះ�ះ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នឹឹងមិិនត្រូ�ូវ
លេ�ចចេ�ញយ៉ាា�ងច្បាាស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយជាាលទ្ធធផល មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពទទួួល
ស្គាា�ល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ បាានឡើ
ធ
�យ
ើ ព្រោះ��ះ�វាានឹឹងគ្មាា�នភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏ច្បា
៏ ាស់់
លាាស់់នោះ�ះ�ទេ�។ បន្ទាា�ប់់ពីីធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់រួួច ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធត្រូ�ូវតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នឹឹង
ទីីបន្ទាា�ល់់នេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�បើ�ើកបង្ហាា�ញពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់
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ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីីអតីីតកាាល។ ជាាកាារពិិត នេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាលទ្ធធផលកើ�ើតចេ�ញពីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកឡើ�ើយ ដ្បិិ�តបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកគ្រា�ាន់់តែ�
ជាាពិិធីីមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកគ្រា�ាន់់តែ�ជាាផ្លូូ�វមួួយ ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញថាាវាា
ដល់់ពេ�លក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
ឃើ�ើញជាាក់់ស្ដែ�ែងអំំពីីឫទ្ធាា�នុុភាាពដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឲ្យយឃើ�ើញជាាក់់ស្ដែ�ែងអំំពីីកាារ
ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នឹឹងទទួួលខុុសត្រូ�ូវ
សម្រា�ាប់់កាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់នេះ�ះ រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់។

មុុនពេ�លធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះ

យេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានស្ដាា�ប់់សេ�ចក្ដីី�អធិិប្បាាយ បាានប្រ�កាាស និិងផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអនៅ�ៅតាាមកន្លែ�ែង
ផ្សេ�េងៗផងដែ�រ។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារធំំដុំំ�ណាាមួួយទេ� ដោ�ោយសាារតែ�ពេ�លកំំណត់់
ដែ�លឲ្យយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនទាាន់់មកដល់់នៅ�ៅឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់បាានលាាក់កំ
់ បាំំ�
ំ ងដោ�ោយបន្ទាា�បព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងមិិន
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាមួួយឡើ�ើយ រហូូតដល់់ពេ�លកំំណត់់បាានមកដល់់។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារ
មុុនពេ�លបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក ដោ�ោយសាារហេ�តុុផលពីីរយ៉ាា�ង៖ ទីីមួួយ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនទាាន់់យាាងចុះះ�មកសណ្ឋិិ�តលើ�ើទ្រ�ង់់ជាាផ្លូូ�វកាារដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារ (គឺឺអាាច
និិយាាយបាានថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនទាាន់់បាានប្រ�ទាានព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាច
ដល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះនៅ�ៅឡើ�ើយ) ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់បាានស្គាា�ល់់
ពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនមាានសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�រង់់ចាំំ�រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ
ជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះគឺឺជាាពេ�លកំំណត់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
មាានសមត្ថថភាាពល្មើ�ើ�សបាានឡើ�ើយ រួួមទាំំ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផ្ទាា�ល់់ ព្រោះ��ះ�ថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផ្ទាា�ល់់
មិិនអាាចបង្អាា�ក់់ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ជាាកាារពិិត នេះ�ះគឺឺជាាកាារបន្ទាា�ប
អង្គគទ្រ�ង់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏ជាាក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផងដែ�រ
ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបាានធ្វើ
ិ
�ើកា
� ារទេ� នោះ�ះ�ក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាច
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាានដែ�រ។ ហេ�តុុផលទីីពីីរគឺឺថាា មុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានទទួួល
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បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាាម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺទ្រ�ង់់គ្មាា�ន
លក្ខខណៈៈអ្វីី�ខុុសប្លែ�ែកពីីមនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាទិិដ្ឋឋភាាព
មួួយអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិនមែ�នជាាអធិិធម្មមជាាតិិ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

មិិនបាានបំំពាានលើ�ើកាាររៀ�ៀបចំំនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ របស់់ព្រះ�ះ

ជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ គឺឺទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀបដែ�លមាានលំំដាាប់់លំំដោ�ោយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់
បាានធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងសាាមញ្ញញបំំផុុត។ គឺឺមាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មាាននូូវសិិទ្ធិិ�អំំណាាច និិងព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�។ គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា ទោះ�ះ�បីី
ទ្រ�ង់់ ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លយកកំំ ណើ�ើត ជាាមនុុ ស្សសក៏៏ ដោ�ោយក៏៏ ទ្រ�ង់់ មិិ នអ នុុ វ ត្តតកិិ ច្ចច កាារ
អធិិធម្មមជាាតិិណាាមួួយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានធំំធាាត់់ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀបសាាមញ្ញញ ដូូចជាាមនុុស្សស
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតផងដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បាានស្គាា�ល់អត្តតស
់
ញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងបាាន
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនៅ�ៅទូូទាំំ�ងទឹឹកដីី មុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ទទួួលបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែក ពីីមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ព្រ�មទាំំ�ងបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយ នោះ�ះ�យ៉ូូ�ហាានមិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនអាាចធ្វើ�ើកិ
� ិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាក៏៏នឹឹង
គ្មាា�នផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជំំហាានបន្ទាា�ប់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។
ដូូច្នេះ�ះ� កាារនេះ�ះនឹឹងសបញ្ជាា�ក់់ឲ្យយឃើ�ើញថាា អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ� ប្រែ�ែទៅ�ៅជាាខុុស
ហើ�ើយចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសវិិញ វាានឹឹងស្ដែ�ែងចេ�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិ ង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លយកកំំ ណើ�ើត ជាាមនុុ ស្សសរបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិ នបាានយាា ងមក
ចេ�ញពីីប្រ�ភពតែ�មួួយឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ាទុុក
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត ក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់បាានទទួួលបុុណ្យយ
ជ្រ�មុុជទឹក
ឹ ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើក្នុុ
� ង
� ពេ�លបីី ឆ្នាំំ��។ ព្រះ�ះគម្ពីី�រមិិនបាានកត់ត្រា�ាអ្វី
់
ដែី� �ល
ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� មុុនពេ�លទ្រ�ង់់បាានទទួួលបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ មុុនពេ�លទ្រ�ង់់បាានទទួួលបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សស
សាាមញ្ញញ និិងតំំណាាងឲ្យយមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់ក៏៏គ្មាា�នលក្ខខណៈៈអ្វីី�ខុុសប្លែ�ែកពីីមនុុស្សសសាាមញ្ញញនោះ�ះ�
786
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ដែ�រ ហើ�ើយអ្ននកដទៃ�ក៏៏មើ�ើលមិនឃើ
ិ �ើញអ្វីី�ប្លែ�ែកនៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានចូូលដល់់ព្រះ�ះជន្មម២៩ព្រះ�ះវស្សាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានជ្រា�ាបថាា
ទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
កាាលពីីមុុននោះ�ះ� ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់មិិនបាានដឹឹងអំំពីីកាារនេះ�ះ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារអធិិធម្មមជាាតិិឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានចូូលរួួម
កាារប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាលាាប្រ�ជុំំ�នៅ�ៅវ័័យ១២ព្រះ�ះវស្សាា ម៉ាា�រាាកំំពុង
ុ តែ�តាាមស្វែ�ែងរកទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់តែ�មាានបន្ទូូ
់
លតែ�មួ
�
យ
ួ ប្រ�យោ�ោគ ដូូចជាាក្មេ�េងឯទៀ�ៀតៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��៖ «អ្ននកម្ដាា�យ! តើ�ើ
លោ�ោកមិិនជ្រា�ាបទេ�ឬថាា ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ ឲ្យយតម្លៃ�ៃខ្ពពស់ទៅ់ �ៅលើ�ើព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាជាាងអ្វីីៗ
�
ទាំំ�ងអស់់?» ជាាកាារពិិត ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់បាានចាាប់់កំំណើ�ើតដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអាាចមិិនមាានលក្ខខណៈៈពិិសេ�សនៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀបណាាមួួយដែ�រឬទេ�? ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ភាាពពិិសេ�សរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នមាានន័័យថាា ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសអធិិធម្មមជាាតិិឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
គ្រា�ាន់់តែ�ចង់់បង្ហាា�ញថាា ទ្រ�ង់់ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លើ�ើសក្មេ�េងឯទៀ�ៀតៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ទោះ�ះ�បីីទ្រ�ង់មាានរូ
់
ប
ូ រាាងជាាមនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅតែ�ពិិសេ�ស និិងមាាន
លក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីអ្ននកដទៃ�
ី
។ មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹកប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ឹ
ះ�� ទើ�ើបទ្រ�ង់់
ពិិតជាាជ្រា�ាបដឹឹងថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់ជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់។ មាានតែ�ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានចូូលដល់់វ័័យ៣៣ព្រះ�ះវស្សាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទើ�ើបទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបដឹង
ឹ យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ មាានបំ
ធ
ណ
ំ ងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនៃ�
កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងតាាមរយៈៈទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅវ័័យ៣២ព្រះ�ះវស្សាា ទ្រ�ង់់ទើ�ើបតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដឹឹងអំំពីី
សេ�ចក្តីី�ពិិតពីីខាាងក្នុុ�ងមួួយចំំនួួន ដូូចជាាមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងកណ្ឌឌគម្ពីី�រដំំណឹឹងល្អអម៉ាា�ថាាយ
ថាា៖ «រួួចលោ�ោកស៊ីី�ម៉ូូ�នពេ�ត្រុ�ុសក៏៏ឆ្លើ�ើ�យថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា នៃ�ព្រះ�ះដ៏៏
មាានព្រះ�ះជន្មមគង់់នៅ�ៅ។ ... តាំំ�ងពីីគ្រា�ានោះ�ះ�មក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ក៏៏ចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� បង្ហាា�ញប្រា�ាប់់សិស្ស
ិ ស
ទ្រ�ង់់ ពីីរបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ យាាងចូូលក្រុ�ង
ុ យេ�រូូសាាឡឹឹម និិងរងទុុក្ខលំ
ខ បាាក
ំ
ជាាច្រើ�ើ�នពីពួ
ី ក
ួ
ចាាស់់ទុំំ� ពួួកបូូជាាចាារ្យយ និិងពួួកអាាចាារ្យយ ព្រ�មទាំំ�ងត្រូ�ូវគេ�ធ្វើ�ើ�គុុត ហើ�ើយមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់
ឡើ�ើងវិិញ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីីបីី»។ មុុនពេ�លនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់មិិនបាានជ្រា�ាបដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវ
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ធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ដឹឹងនៅ�ៅពេ�លជាាក់់លាាក់់មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់
បាានប្រ�សូូតភ្លាា�ម ទ្រ�ង់់មិនបាានជ្រា�ាបដឹ
ិ
ង
ឹ ទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�យ
ើ ហើ�ើយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ បាាន
ធ
ធ្វើ�ើ�កាារបន្ដិិ�ចម្ដដងៗនៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយវាាមាាននូូវដំំណើ�ើរកាារមួួយចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។
តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមក ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់បាានជ្រា�ាបដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
និិងជាាព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ានៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងជ្រា�ាបទៀ�ៀតថាា ទ្រ�ង់់
ត្រូ�ូវសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនៃ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាកាាលពីីមុុន ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារ
ដូូច្នេះ�ះ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាក្រោ��ោយពេ�លប្រា�ាប់់ដល់ពួ
់ កសិ
ួ
ស្ស
ិ សរបស់់ទ្រ�ង់អំ
់ ពី
ំ ព័
ី ន្ធ
័ កិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយ ទើ�ើបព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� មាានអាារម្មមណ៍៍កើ�ើតទុក្ខ
ុ ខ និិងបាានអធិិស្ឋាា�នយ៉ាា�ងអស់់ពីចិ
ី ត្តតសម្រា�ាប់
ិ
់
កាារនេះ�ះ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាយ៉ូូ�ហាានរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់ និិងធ្វើ�ើ�បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកឲ្យយទ្រ�ង់់
មុុនពេ�លទ្រ�ង់់ចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� យល់់អំពី
ំ រឿ�
ី ឿងជាាច្រើ�ើ�នដែ�លទ្រ�ង់់មិនទាាន់
ិ
បាាន
់
យល់់? កាារនេះ�ះចង់់
បញ្ជាា�ក់់ឲ្យយឃើ�ើញថាា វាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លត្រូ�ូវយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់យល់់និិងសម្រេ�េចនូូវកិិច្ចចកាារនោះ�ះ� វាាមាាននូូវដំំណើ�ើរកាារ
មួួយ ព្រោះ��ះ�ថាាទ្រ�ង់់ គឺឺជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ក៏
់ ខុ
៏ សប្លែ�ែកពី
ុ
កិ
ី ច្ចច
ិ កាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានធ្វើ�ដោើ� �ោយផ្ទាា�ល់់ដែ�រ។
គ្រ�ប់់ជំហា
ំ ាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�ដើ
ធ �ើរតាាមចរន្តតតែ�មួួយដូូចគ្នាា�ដូច្នេះ�
ូ ះ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជំំហាាននីីមួួយៗ
បាានដើ�ើរតាាមក្រោ��ោយគ្នាា�យ៉ាា�ងប្រ�កិិត ចាាប់់តាំំ�ងពីីពិភពលោ
ិ
�ោកត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តរហូូតមកដល់់
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ជួួយរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វទេ� នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
មកតាាមក្រោ��ោយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ដោ�ោយសាារតែ� មាានមនុុស្សសដែ�លមកតាាមក្រោ��ោយ
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបមាានមនុុស្សសដែ�លបាានរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ។ កិិច្ចចកាារត្រូ�ូវបាានហុុចបន្តតមួួយជំំ
ហាានម្ដដងៗតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ។ ជំំហាានមួួយមកតាាមក្រោ��ោយជំំហាានមួួយទៀ�ៀតហើ�ើយបើ�ើ
គ្មាា�នមនុុស្សសម្នាា�ក់់រៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វទេ� នោះ�ះ�ក៏៏មិិនអាាចនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារបាានឡើ�ើយហើ�ើយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏នឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វក្នុុ�ងកាារនាំំ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខដែ�រ។ គ្មាា�នជំំហាាន
ណាាមួួយ ជាាន់់ដាានជំំហាានមួួយទៀ�ៀតឡើ�ើយ ដ្បិិ�តជំំហាាននីីមួួយៗតាាមពីីក្រោ��ោយគ្នាា�
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ទៅ�ៅតាាមលំំដាាប់់លំំដោ�ោយ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តជាាចរន្តតមួួយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណតែ�មួួយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទោះ�ះ�បីីជាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់់រៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ ឬអនុុវត្តត
កិិច្ចចកាាររបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កាារនេះ�ះមិិនកំំណត់់អំំពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់គេ�
ឡើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ�ឬ? យ៉ូូ�ហាានបាានរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ ហើ�ើយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបន្តត
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើកាារនេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ថាា អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាាន
ឋាានៈៈទាាបជាាងយ៉ូូ�ហាានឬ? ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មុុនព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មាានឋាានៈៈធំំជាាងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ឬ? មិិនថាាពួួកគេ�
បាានរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ ឬបាានបន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននកដទៃ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ វាាមិិនសំំខាាន់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�
ដែ�លសំំខាាន់់បំំផុុតនោះ�ះ�គឺឺជាាសាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកគេ� និិងអត្តតសញ្ញាា�ណដែ�លវាា
តំំណាាងឲ្យយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ�ឬ? ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានគោ�ោលបំំណង
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ជ្រើ�ើ�សតាំំ�ងអស់់អ្ននកដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនៃ�កាាររៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយ៉ូូ�ហាានទើ�ើបតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មប្រ�កាាសព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
គាាត់់បាានមាានប្រ�សាាសន៍៍ថាា៖ «ចូូររៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វថ្វាា�យព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ចូូររៀ�ៀបផ្លូូ�វឲ្យយត្រ�ង់់ថ្វាា�យ
ទ្រ�ង់់»។ «ចូូរអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រែ�ែចិិត្តត ដ្បិិ�តនគរព្រះ�ះនៅ�ៅជិិតបង្កើ�ើ�យ»។ គាាត់់មាានប្រ�សាាសន៍៍
បែ�បនេះ�ះ តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមក តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគាាត់់អាាចនិិយាាយពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះបាាន?
ទាាក់់ទងនឹឹងលំំដាាប់់លំំដោ�ោយដែ�លពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងចេ�ញជាាដំំបូូង យ៉ូូ�ហាាន
បាាននិិយាាយ អំំពីីដំំណឹឹងល្អអនៃ�នគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាអ្ននកមាានបន្ទូូ�ល
ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត។ យោ�ោងតាាមសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស គឺឺយ៉ូូ�ហាានទេ�ដែ�លបាានរៀ�ៀបចំំ
ផ្លូូ�វថ្មីី� ដូូច្នេះ�ះ� យ៉ូូ�ហាានប្រា�ាកដជាាមាានឋាានៈៈខ្ពពស់់ជាាងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វហើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ យ៉ូូ�ហាាន
មិិនបាាននិយាា
ិ យថាា គាាត់់ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក៏
់ មិ
៏ នបាានធ្វើ
ិ
�ើបន្ទាា�ល់
�
អំ
់ ពី
ំ ី
គាាត់់ថាាជាាបុុត្រ�ស្ងួួ�នភ្ងាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ប្រើ�ើ�គាាត់់ដើ�ើម្បីី�បើ�ើក
និិងរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គាាត់់បាានរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារជំំនួួសឲ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសក៏៏
ត្រូ�ូវបាានរក្សាាដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដែ�លបាានដឹឹកនាំំ�
ផ្លូូ�វ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� បាានតំំណាាងឲ្យយយុុគសម័័យទាំំ�ងមូូលនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រ
សញ្ញាា�ចាាស់់ និិងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ ម៉ូូ�សេ�
គ្រា�ាន់់តែ�កាាន់់កាាប់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយកាារខំំប្រឹ�ឹងរបស់់គាាត់់ត្រូ�ូវ
បាានចាាត់់ទុុកជាាកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ ដែ�លមនុុស្សសបាានផ្ដដល់់ឲ្យយ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� គឺឺ
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដែ�លបាានមាានបន្ទូូ�លត្រា�ាស់់ហៅ�ៅម៉ូូ�សេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានលើ�ើកម៉ូូ�សេ�ឡើ�ើង
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគាាត់់ដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ចូូលទៅ�ៅកាាន់់
វាាលរហោ�ោស្ថាា�ន និិងបន្តតទៅ�ៅកាាន់់ទឹឹកដីីកាាណាានទៀ�ៀត។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់
ម៉ូូ�សេ�ផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ពីីសំំណាាក់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដូូច្នេះ�ះ�ម៉ូូ�សេ� មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ម៉ូូ�សេ�
ក៏៏បាានសរសេ�រនូូវក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានចេ�ញព្រះ�ះរាាជក្រឹ�ឹត្យយ
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ទ្រ�ង់់ឲ្យយម៉ូូ�សេ� ជាាអ្ននកបង្ហាា�ញក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនោះ�ះ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានបង្កើ�ើ�តនូូវបទបញ្ញញត្តិិ�ផងដែ�រ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានលុុបបំំបាាត់់
នូូវក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ និិងបាានដាាក់់ចេ�ញនូូវបទបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ាប់់យុុគ
សម័័យថ្មីី�។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់? គឺឺដោ�ោយសាារតែ�វាាមាាន
លក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយម៉ូូ�សេ� មិិនតំំណាាង
ឲ្យយយុុគសម័័យទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនបាានបើ�ើកផ្លូូ�វថ្មីី�នោះ�ះ�ដែ�រ។ គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីសំំណាាក់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងគ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក យ៉ូូ�ហាានបាានអនុុវត្តតជំំហាានមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារ
រៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ

ហើ�ើយបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអអំំពីីនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌

(ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ

បរិិសុុទ្ធធបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារនេះ�ះ)។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានយាាងមក ទ្រ�ង់់
បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមាានភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏៏ធំំមួួយ រវាាងកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ម៉ូូ�សេ�។ អេ�សាាយក៏៏បាានថ្លែ�ែងទំំនាាយជាាច្រើ�ើ�នផងដែ�រ ចុះះ�
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគាាត់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅ? ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានថ្លែ�ែងទំំនាាយ
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អំំពីីងាារ និិងអត្តតសញ្ញាា�ណ

ជាាច្រើ�ើ�នឡើ�ើយ ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ដូូច្នេះ�ះ�? គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
ហ៊ាា�ននិិយាាយថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� សុុទ្ធធតែ�ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនហ៊ាា�នអះះអាាងថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់សុុទ្ធធតែ�ចេ�ញពីី
ឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សសឬក៏៏និិយាាយថាា វាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�
ដែ�រ។ មនុុស្សសគ្មាា�នផ្លូូ�វអាាចវិិភាាគយល់់ពីីកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា
អេ�សាាយបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ និិងបាានថ្លែ�ែងទំំនាាយបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធតែ�
ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយអ្វីី�ៗទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនបាានចេ�ញមកដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីី
អេ�សាាយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងមកពីីព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនបាានធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារធំំដុំំ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនបាានមាានបន្ទូូ�ល ឬថ្លែ�ែងទំំនាាយជាាច្រើ�ើ�ននោះ�ះ�ដែ�រ។
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស សេ�ចក្តីី�អធិិប្បាាយរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនគួួរត្រូ�ូវបាានលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនអាាចពន្យយល់់ពីីកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់បាានជឿ�ឿលើ�ើ យ៉ូូ�ហាាន អេ�សាាយ ឬដាាវីីឌឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាាម្នាា�ក់់
បាានហៅ�ៅពួួកគេ�ថាាជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចជាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាវីីឌ ឬព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ូូ�ហាាន
នោះ�ះ�ដែ�រ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់បាាននិិយាាយបែ�បនេះ�ះទេ� គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វតែ�មួួយ
អង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ កាារចាាត់់ថ្នាា�ក់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ស្រ�បតាាមកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� និិងព័័ន្ធធកិិច្ចចដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញ។

ដោ�ោយមាានកាារគោ�ោរព ចំំពោះ�ះ�វីីរបុុរសដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រដូូចជាា

អ័័ប្រា�ាហាំំ� ដាាវីីឌ យ៉ូូ�ស្វេ�េ ដាានីីយ៉ែ�ែល អេ�សាាយ យ៉ូូ�ហាាន និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារ
ដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ� នោះ�ះ�អ្ននកអាាចប្រា�ាប់់បាានថាា នរណាាគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយ
មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទណាាខ្លះះ�ជាាពួួកហោ�ោរាា និិងជាាពួួកសាាវ័័ក។ នរណាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ ហើ�ើយនរណាាគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�ក និិងកំំណត់់
ដោ�ោយសាារជាាតិិ និិងប្រ�ភេ�ទនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាច
ប្រា�ាប់់ពីីភាាពខុុសគ្នាា�នេះ�ះបាានទេ� នោះ�ះ�វាាបញ្ជាា�ក់់ឲ្យយឃើ�ើញថាា អ្ននកមិិនដឹឹងអំំពីីអត្ថថន័័យនៃ�
កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់បាានមាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�ន និិងបាានធ្វើ�ើ�នូូវកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន ជាាពិិសេ�សគឺឺកាារធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�ន
របស់់ទ្រ�ង់់។ យ៉ូូ�ហាានក៏៏បាានធ្វើ�ើ�នូូវកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន និិងបាានមាានប្រ�សាាសន៍៍ជាាច្រើ�ើ�ន រួួម
ទាំំ�ងម៉ូូ�សេ�ផង ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពួួកគេ�មិិនត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? អ័័ដាាមត្រូ�ូវ
បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគាាត់់មិិនត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាា
ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាាជាាសត្តតនិិករម្នាា�ក់់? ប្រ�សិិនបើ�ើ
មនុុស្សសម្នាា�ក់់និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកថាា «នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន
និិងបាានមាានបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់។ អ៊ីី�ចឹឹង ម៉ូូ�សេ�
ត្រូ�ូវតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ ព្រោះ��ះ�គាាត់់ថ្លែ�ែងនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�ន!» អ្ននកគួួរតែ�សួួរ
ពួួកគេ�វិិញថាា «នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �បន្ទាា�ល់
ើ�
អំ
់ ពី
ំ ព្រះី �ះយេ�ស៊ូូវ� ថាាជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយមិិនមែ�នជាាយ៉ូូ�ហាាន? តើ�ើយ៉ូូ�ហាានមិិនបាានមកពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ�
ឬអីី? តើ�ើមួួយណាាមាានអំំណាាចជាាង កិិច្ចចកាាររបស់់យ៉ូូ�ហាាន ឬកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ?
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស កិិច្ចចកាាររបស់់យ៉ូូ�ហាានមើ�ើលទៅ�ៅដូូចជាាមាានអំំណាាចជាាងកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ប៉ុុ�ន្តែ�ែហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយ
មិិនមែ�នជាាយ៉ូូ�ហាាន?» រឿ�ឿងដដែ�លនេះ�ះកំំពុុងតែ�កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ! នៅ�ៅសម័័យ
នោះ�ះ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លម៉ូូ�សេ�បាានដឹឹកនាំំ�ប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានមាានបន្ទូូ�ល
ទៅ�ៅកាាន់់គាាត់់ចេ�ញពីីក្នុុ�ងពពកមក។ ម៉ូូ�សេ�មិិនបាាននិិយាាយដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ គាាត់់ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីសំំណាាក់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លកាាលពីីសញ្ញាា�ចាាស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងម៉ូូ�សេ� គ្មាា�នព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏
គ្មាា�នវត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ គាាត់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�បាានឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� វាា
មាានភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏៏ធំំមួួយរវាាងកិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ� និិងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បាានធ្វើ�ើ។
� ហើ�ើយនោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ� មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�!
ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងថាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬជាាហោ�ោរាា ជាាសាាវ័័ក ឬក៏៏ជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ� គឺឺគេ�អាាចឈ្វេ�េងយល់់បាានតាាមរយៈៈនិិស្ស័័�យនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
គេ� ហើ�ើយកាារនេះ�ះនឹឹងជួួយឲ្យយអ្ននកលែ�ងមាានមន្ទិិ�លតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ មាាន
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ចែ�ងទុុកមកថាា មាានតែ�កូូនចៀ�ៀមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចបកត្រា�ាទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរបាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យកាាលនាានាា មាានអ្ននកកាាត់់ស្រា�ាយបទគម្ពីី�រជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
បុុគ្គគលអស្ចាា�រ្យយៗជាាច្រើ�ើ�ន ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយថាា ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ជាា
កូូនចៀ�ៀមឬ? តើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយបាានថាា សេ�ចក្តីី�ពន្យយល់់របស់់ពួួកគេ�សុុទ្ធធតែ�មកពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឬ
់ ? ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាគ្រូ�ូអធិប្បា
ិ ាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយពួួកគេ�គ្មាា�នអត្តតសញ្ញាា�ណ
នៃ�កូូនចៀ�ៀមឡើ�ើយ។ តើ�ើពួួកគេ�អាាចមាានតម្លៃ�ៃសក្ដិិ�សមក្នុុ�ងកាារបកត្រា�ាទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរបាាន
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? នេះ�ះគឺឺជាាកាារពិិតដែ�លថាា «មាានតែ�កូូនចៀ�ៀមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចបើ�ើកត្រា�ា
ទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរបាាន» ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មិនគ្រា�ាន់
ិ
់តែ�យាាងមក ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកត្រា�ាទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�
ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារនេះ�ះគ្មាា�នភាាពចាំំ�បាាច់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយចៃ�ដន្យយ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបដឹឹងយ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើវាាចាំំ�បាាច់់
សម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រឬទេ�ក្នុុ�ងកាារចំំណាាយពេ�លជាាច្រើ�ើ�នធ្វើ�ើកា
� ារបកស្រា�ាយបទគម្ពីី�រនោះ�ះ�? តើ�ើ
«យុុគសម័័យនៃ�កូូនចៀ�ៀមបកស្រា�ាយបទគម្ពីី�រ» ត្រូ�ូវបូូកបន្ថែ�ែមទៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�ល
ប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��ឬ? ទ្រ�ង់់យាាងមកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារថ្មីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏ប្រ�ទាាននូូវកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង
មួួយចំំនួួនអំំពីីកិិច្ចចកាារកាាលពីីអតីីតកាាលដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសយល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�ពិិតនៃ�
កិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��។ ដូូច្នេះ�ះ� វាាគ្មាា�នភាាពចាំំ�បាាច់់អ្វីី�ក្នុុ�ងកាារពន្យយល់់នូូវបទ
គម្ពីី�រយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នចេ�ញពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តគឺឺកិិច្ចចកាារនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននទេ�ដែ�ល
សំំខាាន់់។ អ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�បកត្រា�ាទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ
ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��វិិញ។
អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញ នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើ
ទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងចុះះ�មកយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចឲ្យយប្រា�ាកដទៅ�ៅ? មនុុស្សសមាានបាាបដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដែ�លទើ�ើបតែ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ� និិងមិិនទាាន់ត្រូ�
់ វូ បាានផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ឬត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ តើ�ើអ្ននកអាាចស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�?
សម្រា�ាប់់អ្ននក អ្ននកនៅ�ៅតែ�មាាននិិស្ស័័�យចាាស់់ដដែ�ល ហើ�ើយវាាជាាកាារពិិតដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវ
បាានសង្រ្គោះ��ះ��ដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងមិិនត្រូ�ូវបាានរាាប់់ថាាជាាមនុុស្សសមាានបាាប ដោ�ោយសាារ
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សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារនេះ�ះមិិនបញ្ជាា�ក់់ថាា អ្ននកមិិនមាានបាាប និិង
បរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកអាាចក្លាា�យជាាពួួកបរិិសុុទ្ធធយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច បើ�ើអ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាាន
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រផងនោះ�ះ�? នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ង អ្ននកត្រូ�ូវបាានហ៊ុុ�មព័័ទ្ធធដោ�ោយភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធ ភាាពអាា
តា្មម�និិយម និិងភាាពឃោ�ោរឃៅ�ៅ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនៅ�ៅតែ�ចង់់ឡើ�ើងទៅ�ៅជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយ
បើ�ើបាានបែ�បនេះ�ះមែ�ន អ្ននកច្បាាស់់ជាាមនុុស្សសសំំណាាងបំំផុុតហើ�ើយ! អ្ននកបាានខកខាាន
មួួយជំំហាាននៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់៖ អ្ននកត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�មែ�ន
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រឡើ�ើយ។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យ របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ តែ�ធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធអ្ននកដោ
ធ
�ោយផ្ទាា�ល់់
សិិន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពទទួួល
បាានកាារញែ�កជាាបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នគុុណសម្បបត្តិិ�អ្វីី�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានចំំណែ�ក ជាាព្រះ�ះពរដ៏៏ល្អអៗរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�អ្ននកបាាន
ខកខាានមួួយជំំហាាននៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
ជាាជំំហាានដ៏៏សំខា
ំ ាន់់នៃ�កាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� និិងកាារប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកដែ�លជាា
មនុុស្សសមាានបាាប ដែ�លទើ�ើបតែ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�នេះ�ះ គ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារស្ននង
មតរករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ។
បើ�ើគ្មាា�នកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំណាាក់់កាាលថ្មីី�នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�នរណាាទៅ�ៅដឹឹងទៅ�ៅថាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លជាាអ្ននកផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ ជាាគ្រូ�ូអធិិប្បាាយ ជាាអ្ននកកាាត់់ស្រា�ាយព្រះ�ះគម្ពីី�រ
និិងជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ខាាងវិិញ្ញាា�ណដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ នឹឹងត្រូ�ូវទៅ�ៅកន្លែ�ែងដ៏៏សែ�នឆ្ងាា�យ! បើ�ើសិិនគ្មាា�ន
កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំណាាក់់កាាលថ្មីី�នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�និិយាាយនឹឹង
ក្លាា�យជាារឿ�ឿងហួួសសម័័យមិិនខាាន! មិិនថាាអ្វីី�ៗដែ�លអ្ននកនិិយាាយនោះ�ះ� ស្ដីី�ពីីកាារឡើ�ើង
ទៅ�ៅលើ�ើបល្ល័័�ង្កក ឬកាាររៀ�ៀបចំំឋាានៈៈក្លាា�យជាាស្ដេ�េច មិិនថាាស្ដីី�ពីីកាារលះះកាាត់់ចិិត្តតខ្លួួ�នឯង ឬ
កាារយកឈ្នះះ�រូូបកាាយរបស់់ខ្លួួ�ន ស្ដីី�ពីីកាារធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកជំំងឺឺ ឬកាាររៀ�ៀនមេ�រៀ�ៀនចេ�ញពីីអ្វីី�ៗ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង និិងស្ដីី�ពីីកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�ន ឬសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាកាារច្រៀ��ៀងចេ�ញពីីតុុងចាាស់់ដូូចគ្នាា�ទេ�ឬអីី? វាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារហៅ�ៅសាាច់់រឿ�ឿងតែ�មួួយ
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ដោ�ោយឈ្មោះ�ះ��ផ្សេ�េងគ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��! មិិនថាាជាាកាារគ្រ�បបាំំ�ងក្បាាល និិងកាារកាាត់់នំំប៉័័�ង ឬជាា
កាារដាាក់់ដៃ�អធិិស្ឋាា�ន និិងកាារប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងកាារដេ�ញអាារក្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
តើ�ើវាាអាាចមាានកិិច្ចចកាារថ្មីី�ៗផ្សេ�េងទេ�? តើ�ើវាាអាាចមាានកាារអភិិវឌ្ឍឍថ្មីី�ទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
បន្តតដឹឹកនាំំ�តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងដើ�ើរតាាមគោ�ោលលទ្ធិិ� ឬកាាន់់តាាមទំំនៀ�ៀមទម្លាា�ប់់
ទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់មិិនខាាន។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿថាា កិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមាានភាាព
ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងទេ�ឬថាា អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានផ្ទេ�េរ និិងបង្រៀ��ៀនដោ�ោយ
«មនុុស្សសចាាស់់» ទាំំ�ងនោះ�ះ�កាាលពីីសម័័យបុុរាាណ? តើ�ើគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
និិយាាយនិិងធ្វើ�ើ� មិិនមែ�នជាាពាាក្យយចុុងក្រោ��ោយរបស់់មនុុស្សសចាាស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�ឬ? តើ�ើវាា
មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្គាា�ប់់មក ដោ�ោយមនុុស្សសចាាស់់ទាំំ�ងនេះ�ះ មុុនពេ�លពួួកគេ�
បាានចែ�កឋាានទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកគិិតថាាទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្ពពស់់លើ�ើសពីីទង្វើ�ើ�របស់់ពួួក
សាាវ័័ក និិងពួួកហោ�ោរាាកាាលពីីជំំនាាន់់មុុន និិងថែ�មទាំំ�ងខ្ពពស់់លើ�ើសគ្រ�ប់់ទាំំ�ងអស់់ឬ? កាារ
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ បាានបញ្ចចប់់កាារលើ�ើកសរសើ�ើររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់វីីតណេ�ស លីី អំំពីីកាារព្យាាយាាមក្លាា�យជាាស្ដេ�េច និិងកាារឡើ�ើងអង្គុុ�យ
លើ�ើបល្ល័័�ង្កក ហើ�ើយវាាបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកមាានសេ�ចក្តីី�អំំនួួតក្អេ�េងក្អាា�ង ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកមិិនអាាចជ្រែ�ែក
ខ្លួួ�នចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ បើ�ើគ្មាា�នដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ
ទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងត្រូ�ូវលិិចកាាន់់តែ�ជ្រៅ��ៅរហូូតដល់់លង់់ខ្លួួ�នគ្មាា�នថ្ងៃ�ៃត្រ�ឡប់់ក្រោ��ោយវិិញ
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានរឿ�ឿងចាាស់់ៗច្រើ�ើ�នណាាស់់! ជាាសំំណាាងល្អអ
កិិច្ចចកាារនាាថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ បាាននាំំ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយបកក្រោ��ោយវិិញ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� នរណាាទៅ�ៅ
ដឹឹងអំំពីីទិិសដៅ�ៅដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងត្រូ�ូវទៅ�ៅ! ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះដែ�ល
តែ�ងតែ�ថ្មីី� និិងមិិនដែ�លចាាស់់ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកមិិនស្វែ�ែងរកអ្វីី�ដែ�លថ្មីី�ៗដូូច្នេះ�ះ�?
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកតែ�ងតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នឹឹងអ្វីី�ចាាស់់ៗបែ�បនេះ�ះ? ដូូច្នេះ�ះ� កាារដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ពិិតជាាសំំខាាន់់ណាាស់់!
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អ្ននកគប្បីី�ទុុកព្រះ�ះពរនៃ�ឋាានៈៈចោ�ោលមួួយឡែ�ក
រួួចឈ្វេ�េងយល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្នុុ�ងកាារនាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក
តាាមទស្សសនៈៈរបស់់ ម នុុ ស្សសលោ�ោក ពូូ ជពង្សសម៉ូូ�អាាប់់ មិិ ន អាាចត្រូ�ូ វ បាានធ្វើ�ើ� ឲ្យយបាាន
ពេ�ញខ្នាា�តបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏ពុំំ�មាាននូវូ លក្ខខណសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ដើ់ �ើម្បីី�ទទួួលកាារ
នេះ�ះដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពូូជពង្សសហ្លួួ�ងដាាវីីឌមាានសង្ឃឹឹ�មយ៉ាា�ងប្រា�ាកដ ហើ�ើយពិិតជាាអាាច
ទទួួលបាានភាាពពេ�ញខ្នាា�ត។ ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់ជាាពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់ ពួួកគេ�មិិន
អាាចត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពេ�ញខ្នាា�តបាានឡើ�ើយ។ សូូម្បីី�តែ�ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹង
ពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លកំំពុង
ុ ធ្វើ�នៅើ� �ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ នៅ�ៅដំំណាាក់់កាាល
នេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�រក្សាាក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មនាាពេ�លអនាាគតរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតដដែ�ល
ហើ�ើយស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រ ក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មនោះ�ះ�។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ខ្វវល់់ពីី
មូូលហេ�តុុដែ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទើ�ើបតែ�ជ្រើ�ើ�សរើើ�សធ្វើ�ើ�កាារកែ�ប្រែ�ែក្រុ�ុមមនុុស្សស
ដែ�លគ្មាា�នតម្លៃ�ៃបំផុ
ំ តដូ
ុ ចអ្ននក
ូ
រាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើអាាចទេ�ថាា ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ខុ
ើ� សក្នុុ
ុ
ង
� កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះ? តើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ជាាកាារធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សមួួយភ្លែ�ែតមែ�នទេ�? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លតែ�ងតែ�ជ្រា�ាបតាំំ�ងពីីដើ�ើមរហូូតមកហើ�ើយថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាកូូនចៅ�ៅរបស់់
ម៉ូូ�អាាប់់ យាាងចុះះ�មកធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� យ៉ាា�ងប្រា�ាកដដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើរឿ�ឿងនេះ�ះ
មិិនដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬ? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�អំំពីីរឿ�ឿង
នេះ�ះទេ�ឬនៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់? តើ�ើទ្រ�ង់់ មាានឥរិិយាាបថបែ�បក្រ�អឺឺតក្រ�ទម
មែ�នទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់មិនបាានដឹ
ិ
ង
ឹ តាំំ�ងពីីដំបូ
ំ ង
ូ ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់មែ�នទេ�?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនចេះ�ះពិិចាារណាាពីីរឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះទេ�ឬ? តើ�ើសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ទៅ�ៅណាាអស់់ហើ�ើយ? តើ�ើកាាររិះ��គិិតហ្មមត់់ចត់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� វង្វេ�េងអស់់ហើ�ើយមែ�នទេ�?
តើ�ើភាាពឆ្លាា�តវៃៃ និិងប្រា�ាជ្ញាា�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ទៅ�ៅណាាបាាត់់ហើ�ើយ? តើ�ើពិិតទេ�ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានឫកពាាអធ្យាាស្រ័�័យល្អអ ដល់់ថ្នាា�ក់់អ្ននកមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់លើ�ើបញ្ហាា�តូូចតាាចមែ�នទេ�?
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អ្ននកគប្បីី�ទុុកព្រះ�ះពរនៃ�ឋាានៈៈចោ�ោលមួួយឡែ�ក រួួចឈ្វេ�េងយល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារនាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក

ចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ងាាយញាាប់់ញ័រ័ បំំផុតចំ
ុ ពោះ�
ំ ះ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វផ្សេ�េងៗដូូចជាា ក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មនាាពេ�ល
អនាាគត និិងវាាសនាាផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងផ្សេ�េងៗវិិញ វាាបែ�រជាាស្ពឹឹ�ក មិិនសូូវវាាងវៃៃ
និិងល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�មែ�នទែ�ន។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿលើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ? ក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មនាា
ពេ�លអនាាគត? ឬក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? តើ�ើអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកជឿ�ឿ មិិនមែ�នជាាទិិសដៅ�ៅដ៏៏
ស្រ�ស់់ត្រ�កាាលរបស់់អ្ននកទេ�ឬអីី? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មនាាពេ�លអនាាគតរបស់់អ្ននកទេ�
ឬអីី? តើ�ើពេ�លនេះ�ះ អ្ននកយល់់ដឹឹងអំំពីីផ្លូូ�វជីីវិិតបាានប៉ុុ�នណាាហើ�ើយ? តើ�ើអ្ននកទទួួលបាាន
ប៉ុុ�នណាាហើ�ើយ? តើ�ើអ្ននកគិិតថាា កិិច្ចចកាារដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅលើ�ើពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់ឥឡូូវ
នេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បំំបាាក់់មុុខអ្ននករាាល់់គ្នាា�មែ�នទេ�? តើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយមាានចេ�តនាា បើ�ើកឲ្យយឃើ�ើញភាាពអាាក្រ�ក់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មែ�នទេ�? តើ�ើ
កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយមាានបំំណងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលយកកាារវាាយ
ផ្ចាា�ល រួួចបោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចូលក្នុុ
ូ
ង
� បឹឹងភ្លើ�ង
ើ� មែ�នទេ�? ខ្ញុំំ��មិន
ិ ធ្លាា�ប់មាានបន្ទូូ
់
ល
� ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនមាានក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មនាាពេ�លអនាាគតទេ� ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនធ្លាា�ប់់មាានបន្ទូូ�លថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�
រងនូូវកាារបំំផ្លាា�ញ ឬទទួួលរងសេ�ចក្ដីី�ហិិនវិិនាាសនោះ�ះ�ដែ�រ។ តើ�ើខ្ញុំំ��បាានប្រ�កាាសអំំពីីរឿ�ឿង
បែ�បនេះ�ះ ជាាសាាធាារណៈៈមែ�នទេ�? អ្ននកនិិយាាយថាា អ្ននកគ្មាា�នសង្ឃឹឹ�ម ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាកាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាផលនៃ�ផ្ននត់់
គំំនិត
ិ ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននកទេ�ឬអីី? តើ�ើកាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននកយកជាាកាារដែ�រឬទេ�?
ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនទទួួលបាានព្រះ�ះពរទេ� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹង
ក្លាា�យជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារបំំផ្លាា�ញជាាប្រា�ាកដ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ មិិនទទួល
ួ រងកាារបំំផ្លាា�ញជាាដាាច់់ខាាត។ ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់តែ�
់
មាានបន្ទូូ�លថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺជា
ឺ ាពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់ ខ្ញុំំ��មិនបាានមាានបន្ទូូ
ិ
ល
� ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងត្រូ�ូវរងកាារបំំផ្លាា�ញនោះ�ះ�ទេ�។ ពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់គ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវបណ្ដាា�សាា និិងជាាពូូជ
នៃ�មនុុស្សសពុុករលួួយតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អំំពើ�ើបាាបត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងមុុននេះ�ះរួួចហើ�ើយ តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមែ�នសុុទ្ធធតែ�មាានបាាបគ្រ�ប់់គ្នាា�ទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសមាានបាាបទាំំ�ងអស់់
មិិនមែ�នសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសមាានបាាបទាំំ�ងអស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនផ្គើ�ើ�ន និិងបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកដែ�លផ្គើ�ើ�នប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ មិិនត្រូ�ូវបណ្តាា�សាាទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសមាានបាាបទាំំ�ងអស់់មិិនមែ�នសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវ
វិិនាាសទេ�ឬអីី? ចំំពោះ�ះ�ករណីីនោះ�ះ� ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាម តើ�ើនរណាាខ្លះះ�
អាាចត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� អាាចរស់់រាានរហូូតមកដល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះបាានយ៉ាា�ងដូូច
ម្តេ�េច? អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានដឹឹងក្ដីី�បែ�បអវិិជ្ជជមាាន ព្រោះ��ះ�អ្ននកជាាពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់ តើ�ើអ្ននក
រាាល់់គ្នាា�មិិនត្រូ�ូវរាាប់់ជាាមនុុស្សសដែ�លមាានបាាបនឹឹងគេ�ដែ�រទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�រស់់នៅ�ៅ
រហូូតដល់ថ្ងៃ់ �ៃនេះ�ះ បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? នៅ�ៅពេ�លនិិយាាយពីីភាាពគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
រីីករាាយណាាស់់។ បន្ទាា�ប់់ពីឮ
ី ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�វូ តែ�ឆ្លលងកាាត់់នូវូ មហាាទុុក្ខវេេទនាា
ខ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�
បែ�រជាាមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា រឿ�ឿងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� ទទួួលបាានព្រះ�ះពរកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
ទៅ�ៅវិិញ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចក្លាា�យជាាអ្ននកឈ្នះះ� ក្រោ��ោយពេ�លឆ្លលងផុុតពីី
មហាាទុុក្ខខវេេទនាា ហើ�ើយគិិតលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតថាា នេះ�ះជាាព្រះ�ះពរដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាកាារលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់របស់់ទ្រ�ង់ចំ
់ ំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ នៅ�ៅពេ�ល
និិយាាយអំំពីីម៉ូូ�អាាប់់ នោះ�ះ�ចលាាចលក៏៏កើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� មនុុស្សសទាំំ�ង
ចាាស់់ទាំំ�ងក្មេ�េងមាានអាារម្មមណ៍៍សោ�ោកសៅ�ៅដែ�លមិិនអាាចពណ៌៌នាាបាានដូូចគ្នាា� ហើ�ើយអ្ននក
រាាល់់គ្នាា� មិិនមាានសេ�ចក្តីី�អំំណរនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ខ្លួួ�នទាាល់់តែ�សោះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏
សោ�ោកស្តាា�យដែ�លបាានកើ�ើតមក។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិន
ិ យល់់ពីសា
ី ារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់កាាល ដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅលើ�ើពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់នេះ�ះទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងតែ�
ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកមុុខតំំណែ�ងខ្ពពស់់ៗតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លណាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងថាា
ឥតមាានសង្ឃឹឹ�មទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅរកជំំនឿ�ឿចាាស់់វិិញ។ នៅ�ៅពេ�លនិិយាាយអំំពីី
ភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងទិិសដៅ�ៅអនាាគត អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានអាារម្មមណ៍៍រីីករាាយ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដាាក់់ជំំនឿ�ឿរបស់់ខ្លួួ�នឯងលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយខ្លួួ�នឯង
អាាចមាានទិិសដៅ�ៅដ៏៏ល្អអមួួយ។

ឥឡូូវនេះ�ះ

មនុុស្សសមួួយចំំនួួនមាានអាារម្មមណ៍៍ភិិតភ័័យ

ដោ�ោយសាារតែ�ឋាានៈៈរបស់់ពួួកគេ�។ ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ពុំំ�សូូវគេ�ឲ្យយតម្លៃ�ៃ និិងឋាានៈៈតូូច
ទាាប ពួួកគេ�មិិនចង់់ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកឲ្យយបាានភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទេ�។ កាាលពីីដំំបូូង ភាាព
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អ្ននកគប្បីី�ទុុកព្រះ�ះពរនៃ�ឋាានៈៈចោ�ោលមួួយឡែ�ក រួួចឈ្វេ�េងយល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារនាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក

គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកមកនិិយាាយ

ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកក៏៏មាានកាារលើ�ើកឡើ�ើងអំំពីី

ពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់ ដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សស ក៏៏បាានបដិិសេ�ធផ្លូូ�វនៃ�ភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដែ�លបាាន
លើ�ើកឡើ�ើងពីីមុុន។ នេះ�ះក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ�តាំំ�ងពីីដើ�ើមដល់់ចប់់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដែ�លដឹឹងពីី
សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះទេ� ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏មិនខ្វវល់
ិ
ពី
់ សា
ី ារៈ�សំំខាាន់់របស់់វាាដែ�រ។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពុំំ�មាានកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��នឹឹងគេ� ហើ�ើយមិិនអាាចស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�បាាន សូូម្បីី�តែ�កាាររំំខាានដ៏៏
តិិចតួួចបំំផុុត។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកយល់់ថាា ឋាានៈៈខ្លួួ�នឯងទាាបខ្លាំំ��ងពេ�ក អ្ននកក្លាា�យជាាអគតិិ
ហើ�ើយបាាត់់បង់់ទំំនុុកចិិត្តតក្នុុ�ងកាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរកបន្តតទៀ�ៀត។ មនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�ចាាត់់ទុុកកាារ
ទទួួលបាានព្រះ�ះគុុណ និិងកាាររីីករាាយក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្តត ជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�ជំំនឿ�ឿប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ហើ�ើយគេ�យល់់ថាា កាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះពរទើ�ើបជាាមូូលដ្ឋាា�នសម្រា�ាប់់ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានមនុុស្សសតិិចតួួចណាាស់់ដែ�លប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬ
ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកកាារផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� និិស្ស័័�យរបស់់ពួកគេ
ួ �។ ក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់ពួកគេ
ួ � មនុុស្សសប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ដដល់
់
ឲ្យ
់ យពួួកគេ�នូូវទិិសដៅ�ៅដ៏៏សមរម្យយមួួយ ព្រ�មទាំំ�ងព្រះ�ះគុុណទាំំ�ងអស់់
ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់ពួកគេ
ួ � ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យទ្រ�ង់់ក្លាា�យជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�របស់់ពួកគេ
ួ �
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់រក្សាាសម្ពពន្ធភា
ធ ាពដែ�លប្រ�កបដោ�ោយភាាពសុុខសាាន្តត និិងមេ�ត្រី�ីភាាពជាាមួួយនឹឹង
ពួួកគេ� ហេ�តុុដូច្នេះ�
ូ ះ� មិិនថាាពេ�លណាានោះ�ះ�ទេ� ទំំនាាស់រ់ វាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងពួួកគេ� នឹឹងមិិន
មាានជាាដរាាប។ មាានន័័យថាា ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាាមទាារឲ្យយទ្រ�ង់់សន្យាា
ធ្វើ�កា
ើ� ារបំំពេ�ញតាាមតម្រូ�ូវកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ពួកគេ
ួ � និិងផ្ដដល់់ឲ្យយពួួកគេ�នូូវអ្វីីៗ
� ដែ�លពួួកគេ�
អធិិស្ឋាា�ន សុំំ�ជាាថ្នូូ�រនឹឹងកាាររក្សាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លពួួកគេ�បាានអាានក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រថាា «ខ្ញុំំ��នឹឹង
ស្ដាា�ប់់កាារអធិិស្ឋាា�នទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�»។ ពួួកគេ�រំំពឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិន
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ឬដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយនរណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាា
ព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ�� ប្រ�កបដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា ជាាព្រះ�ះដែ�លរក្សាាទំំនាាក់់ទំំនងល្អអជាា
មួួយមនុុស្សសគ្រ�ប់់ពេ�ល និិងគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងរហូូតមក។ នេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់៖ ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�កាារទាាមទាារពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយមិិនចេះ�ះខ្មាា�សអៀ�ៀនតែ�ម្ដដង
ដោ�ោយជឿ�ឿថាា មិិនថាាពួួកគេ�បះះបោ�ោរ ឬស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់នោះ�ះ�ទេ� ទ្រ�ង់់នឹឹងនៅ�ៅតែ�ផ្ដដល់់អ្វីី�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងឲ្យយពួួកគេ�ទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់។ ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ� «ទាារបំំណុុល» ជាាបន្តតពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ� «បង់់សង» ពួួកគេ�ដោ�ោយគ្មាា�នកាារតវ៉ាា� ហើ�ើយ
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបង់់ទ្វេ�េដង។ ពួួកគេ�គិិតថាា ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនបាានទទួួលអ្វីី�ពីីពួួកគេ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�អាាចបញ្ជាា�ទ្រ�ង់់ដោ�ោយឧបាាយបាានដែ�រ
ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិន
ិ អាាចចាាត់់ចែ�ងមនុុស្សសយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់តា
់ ាមអំំពើ�ើចិិត្តតបាានដែ�រ និិងកាាន់់តែ�មិន
ិ
អាាចបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងនិិស្ស័័�យដ៏៏សុុចរិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានលាាក់់កំំបាំំ�ងអស់់ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់ឲ្យយគេ�ដឹឹង
និិងដោ�ោយគ្មាា�នកាារអនុុញ្ញាា�ត ពីីពួួកគេ�បាានឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�លន់់តួួបាាបរបស់់
ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ នៅ�ៅតែ�លើ�ើកលែ�ងទោ�ោសបាាបឲ្យយ
ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនធុុញធុុញទ្រា�ាន់់នឹឹងកាារធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ��ទេ� ហើ�ើយជឿ�ឿថាា កាារនេះ�ះនឹឹង
បន្តតទៅ�ៅបែ�បនេះ�ះជាារៀ�ៀងរហូូត។ ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�បញ្ជាា�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងបង្ខំំ�ដោ�ោយជឿ�ឿថាា
ទ្រ�ង់់នឹឹងនៅ�ៅតែ�ស្ដាា�ប់់តាាមពួួកគេ� ព្រោះ��ះ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�របាានចែ�ងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាាន
យាាងមកដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់បាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ពួួកគេ�
វិិញ ហើ�ើយទ្រ�ង់់គង់ទី
់ នេះ�ះ
ី
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ជា
ើ� ាអ្ននកបម្រើ�ើ�របស់់ពួកគេ
ួ �។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនមែ�នជឿ
ិ
�ឿ
បែ�បនេះ�ះរហូូតមកទេ�មែ�នទេ�? នៅ�ៅរាាល់់ពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចទទួួលបាានអ្វីី�មួួយ
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់រត់់ចេ�ញពីីទ្រ�ង់់នៅ�ៅពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់ពីីអ្វីី�មួួយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏អាាក់់អន់់ស្រ�ពន់់ចិិត្តតយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ថែ�មទាំំ�ងហ៊ាា�នដល់់ថ្នាា�ក់់និិយាាយនូូវ សម្ដីី�ត្រ�
គោះ�ះ�បក់់បោ�ោកសព្វវបែ�បយ៉ាា�ង បំំពាានទ្រ�ង់់ផង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនព្រ�មឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បង្ហាា�ញនូូវប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងភាាពអស្ចាា�រ្យយរបស់់ទ្រ�ង់់ឲ្យយបាានពេ�ញលេ�ញ ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគសោះ�ះ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់តែ�សប្បាាយនឹឹងភាាពស្រា�ាកស្រា�ាន្តត និិងភាាព
ស្រ�ណុុកសុុខស្រួ�ួលបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ អាាកប្បបកិិរិិយាា
នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានត្រឹ�ឹមតែ�ជាាទស្សសនៈៈចាាស់់គំំរិិល
ដដែ�ល។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បង្ហាា�ញឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឃើ�ើញឫទ្ធាា�នុុភាាពតែ�បន្តិិ�ច
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនសប្បាាយចិិត្តតឡើ�ើយ។ តើ�ើពេ�លនេះ�ះអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឃើ�ើញច្បាាស់់ទេ�ថាា ឋាានៈៈ
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អ្ននកគប្បីី�ទុុកព្រះ�ះពរនៃ�ឋាានៈៈចោ�ោលមួួយឡែ�ក រួួចឈ្វេ�េងយល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារនាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក

របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ធំំប៉ុុ�នណាា? កុំំ�ស្មាា�នថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធសឹឹងតែ�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារពិិតទស្សសនៈៈដ៏៏ចាាស់់គំំរិិលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
សោះ�ះ�នោះ�ះ�។ នៅ�ៅពេ�លគ្មាា�នរឿ�ឿងអ្វីី�កើ�ើតមាានដល់់អ្ននក អ្ននកជឿ�ឿថាាអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដំំណើ�ើរកាារ
ទៅ�ៅយ៉ាា�ងរលូូន ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឈាានដល់់ចំំណុុច
មួួយដ៏៏ខ្ពពស់់។ នៅ�ៅពេ�លរឿ�ឿងតូូចតាាចអ្វីី�មួួយកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននក អ្ននកក៏៏ធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹង។ តើ�ើនេះ�ះឬជាាកាារស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់?
ប្រ�សិិនបើ�ើដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� ត្រូ�ូវចាាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះនឹឹងគ្មាា�នន័័យទេ�។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
មាានសាារៈ�សំំខាាន់់បំំផុុត ពេ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន និិងពេ�លដែ�លវាាធ្វើ�ើ�លើ�ើ
មនុុស្សសដូូចអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាមនុុស្សសអន់់ជាាទីីបំំផុុត ជាាមនុុស្សសដែ�លមាាន
ឋាានៈៈតូូចទាាបបំផុ
ំ ត
ុ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺជា
ឺ ាមនុុស្សសដែ�លមាានវណ្ណៈៈ�តូូចទាាបបំផុ
ំ តក្នុុ
ុ ង
� សង្គគមនេះ�ះ
ហើ�ើយអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានតិិចបំំផុុតតាំំ�ងពីីដំំបូូង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លបាានវង្វេ�េងចេ�ញឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាងគេ� ហើ�ើយជាាមនុុស្សសដែ�ល
រងទុុក្ខវេេទនាាធ្ង
ខ
ន់
ង ធ្ង
់ រង បំំផុត
ុ ។ ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺសម្រា�ាប់តែ�
់ ជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សធ្វើ�ើ�ជាា
ស្មមរបន្ទាា�ល់់នាាថ្ងៃ�ៃអនាាគត តើ�ើវាាមិិនស័័ក្ដិិ�សមបំំផុុតទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើជំំហាានដំំបូូងនៃ�
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
យកឈ្នះះ�ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវមកដល់់ មុុខជាាពិិបាាកឈាានទៅ�ៅមុុខ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�
ក្រោ��ោយៗមកទៀ�ៀតនឹឹងសម្រេ�េចបាាននូូវលទ្ធធផល ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកាារពិិតនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�ល
កំំពុុងធ្វើ�ើ�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�
ជាាកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ទាំំ�ងមូូលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺជាាក្រុ�ុម
មនុុស្សសដំំបូង
ូ ដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺជា
ឺ ាតំំណាាងមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់គ្នាា�
ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវយកឈ្នះះ�។ មនុុស្សសដែ�លពិិតជាាមាានចំំណេះ�ះដឹឹង គេ�នឹឹងឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺអស្ចាា�រ្យយណាាស់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិន
801
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ត្រឹ�ឹមតែ�ធ្វើ�ើឲ្យ
� យមនុុស្សសស្គាា�ល់ចរិ
់ តបះះបោ
ិ
�ោររបស់់ខ្លួួន
� ឯងផ្ទាា�ល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ថែ�មទាំំ�ងបើ�ើក
សម្ដែ�ែងឲ្យយគេ�ស្គាា�ល់់ឋាានៈៈរបស់់ខ្លួួ�នឯងទៀ�ៀតផង។ គោ�ោលបំំណង និិងអត្ថថន័័យនៃ�ព្រះ�ះ
បន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�បង្ខូូ�ចទឹឹកចិិត្តតមនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ផ្ដួួ�លរំំលំំ
ពួួកគេ�ដែ�រ។ តែ�វាាគឺឺសម្រា�ាប់់ឲ្យយពួួកគេ�ទទួួលបាានកាារបំំភ្លឺឺ� និិងសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��តាាមរយៈៈ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ វាាគឺឺដើ�ើម្បីី�ដាាស់់ស្មាា�រតីីរបស់់ពួួកគេ�ដោ�ោយប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកមក មនុុស្សសលោ�ោកបាានរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមដែ�ន
ត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង ទាំំ�ងមិិនដឹង
ឹ និិងមិិនជឿ�ឿថាា មាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ�ទេ�។ កាារដែ�ល
មនុុ ស្សសទាំំ�ងអស់់ នេះ�ះ អាាចត្រូ�ូ វ បាានបញ្ចូូ� លទៅ�ៅក្នុុ� ង សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏ អស្ចាា�រ្យយរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអាាចត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះអង្គគលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងយ៉ាា�ងអស្ចាា�រ្យយ គឺឺពិិតជាាបង្ហាា�ញឲ្យយ
ឃើ�ើញនូូវសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រា�ាកដណាាស់់។ អស់់អ្ននកដែ�លយល់់ដឹឹង
ពិិតប្រា�ាកដ គេ�នឹឹងជឿ�ឿរឿ�ឿងនេះ�ះ។ ចុះះ�ចំំណែ�កអស់អ្ននក
់ ដែ�លមិិនមាានចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ បែ�បនេះ�ះ
វិិញ? ពួួកគេ�នឹឹងនិិយាាយថាា «អា៎៎�! ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លថាា យើ�ើងជាាពូូជពង្សសរបស់់
ម៉ូូ�អាាប់់ ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះ ដោ�ោយព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់។ តើ�ើយើ�ើងនៅ�ៅតែ�
អាាចទទួួលបាានលទ្ធធផលល្អអដែ�រឬទេ�? តើ�ើនរណាាឲ្យយយើ�ើងធ្វើ�ើ�ជាាពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់?
តើ�ើនរណាាឲ្យយយើ�ើងរឹឹងទទឹឹងនឹឹងទ្រ�ង់់ខ្លាំំ��ងដល់់ម្ល៉ឹឹង
� កាាលពីីមុន
ុ ? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានយាា
់
ងមក
ផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសយើ�ើង។ តើ�ើអ្ននកមើ�ើលមិិនឃើ�ញ
ើ ពីីវិធី
ិ ដែី �លទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�កាាត់់ទោ�ោសយើ�ើងតាំំ�ងពីី
ដំំបូង
ូ មកម្ល៉េះ�ះ��ទេ�ឬអីី? ព្រោះ��ះ�តែ�យើ�ើងបាានរឹឹងទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺយើ�ើងគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាាន
វាាយផ្ចាា�លដោ�ោយវិិធីនេះ�ះ
ី »។ តើ�ើពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�រឬទេ�? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះអ្ននករាាល់់គ្នាា� វាាយផ្ចាា�លអ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសអ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងថាា ប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាារផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសអ្ននកនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង។
ទ្រ�ង់់ផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោស ដាាក់់បណ្តាា�សាា កាាត់់ទោ�ោស និិងវាាយផ្ចាា�ល ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចស្គាា�ល់់
ខ្លួួ�នឯង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននកអាាចផ្លាា�ស់់ប្តូូ�របាាន ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺ
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចស្គាា�ល់់តម្លៃ�ៃរបស់់ខ្លួួ�ន និិងមើ�ើលឃើ�ើញថាា សកម្មមភាាពទាំំ�ងអស់់របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�សុុចរិិត ហើ�ើយស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងតម្រូ�ូវកាារនៃ�
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អ្ននកគប្បីី�ទុុកព្រះ�ះពរនៃ�ឋាានៈៈចោ�ោលមួួយឡែ�ក រួួចឈ្វេ�េងយល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារនាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក

កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ឃើ�ើញថាា ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារស្រ�បតាាមផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��
មនុុស្សសលោ�ោក ហើ�ើយឃើ�ើញថាាទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះដ៏៏សុុចរិិតដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ សង្គ្រោះ��ះ�� ជំំនុំំ�
ជម្រះ�ះ និិងវាាយផ្ចាា�លលើ�ើមនុុស្សសលោ�ោក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ដឹឹងថាា អ្ននកមាានឋាានៈៈ
ទាាប អ្ននកពុុករលួួយ និិងមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ តែ�មិិនដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់សម្ដែ�ែងឲ្យយអ្ននក
ឃើ�ើញច្បាាស់់នូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល់់
ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�អ្ននកគ្មាា�នផ្លូូ�វ ទទួួលបាានបទ
ពិិសោ�ោធឡើ�យ
ើ ហើ�ើយរឹឹតតែ�មិន
ិ អាាចបន្តតទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀតបាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នបាាន
ិ
យាាងមកដើ�ើម្បីី�សម្លាា�ប់់ ឬបំំផ្លាា�ញនោះ�ះ�ទេ� តែ�ដើ�ើម្បីី�ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដាាក់់បណ្ដាា�សាា វាាយផ្ចាា�ល
និិងសង្គ្រោះ��ះ��។ មុុនពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងលទ្ធធផល សម្រា�ាប់់ជំំពូូកមនុុស្សស
នីីមួយ
ួ ៗ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺនៅ�ៅតែ�ធ្វើ�ើជា
� ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ
់
��ះ��
ដដែ�ល ទាាល់់តែ�ផែ�នកាាររយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ��របស់់ទ្រ�ង់ត្រូ�
់ វូ ដល់់ទីបញ្ចចប់
ី
់ គោ�ោលបំំណង
នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ពីីដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យអ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់បាានពេ
់
�ញខ្នាា�ត និិង
ដើ�ើម្បីី�នាំំ�ពួួកគេ�ឲ្យយចុះះ�ចូូល ក្រោ��ោមកាារត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ទេ�។ មិិនថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសតាាមវិិធីីណាាក៏៏ដោ�ោយ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយបំំបែ�កពួួកគេ�ចេ�ញពីីនិិស្ស័័�យសាាតាំំ�ងចាាស់់របស់់ពួួកគេ� ពោ�ោលគឺឺ ទ្រ�ង់់
សង្គ្រោះ��ះ��ពួួកគេ�ដោ�ោយឲ្យយពួួកគេ�ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកជីីវិិត។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិនធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ��ទេ�
នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វទទួួលយកសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ�� គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ រីីឯកាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរកជីីវិិត គឺឺជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសលោ�ោកត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ទទួួលយកសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រ�សែ�
ភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សសលោ�ោក សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចជាាកាារវាាយផ្ចាា�ល កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិង
កាារដាាក់់បណ្ដាា�សាានោះ�ះ�ទេ�។ សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ត្រូ�ូវតែ�មាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�
ករុុណាា ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតគឺឺ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លលួង
ួ លោ�ោម ព្រ�មទាំំ�ងព្រះ�ះពរដែ�លគ្មាា�ន
ព្រំ�ំដែ�ន ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវប្រ�ទាានឲ្យយ។ មនុុស្សសលោ�ោកជឿ�ឿថាា នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ��តាាមរយៈៈកាារបណ្ដាា�លចិិត្តតពួួកគេ�ដោ�ោយប្រើ�ើ�
ព្រះ�ះពរ និិងព្រះ�ះគុុណរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចថ្វាា�យដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�ដល់់
ព្រះ�ះអង្គគ។ និិយាាយឲ្យយចំំគឺឺថាា កាារដែ�លទ្រ�ង់់លូូកព្រះ�ះហស្តតទៅ�ៅពាាល់់មនុុស្សសលោ�ោក នោះ�ះ�
ហើ�ើយគឺឺជាាកាារសង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�។ សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយកាារដោះ�ះ�ដូូរគ្នាា�។ ទាាល់់តែ�ពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ដដល់់ឲ្យយពួួកគេ�ច្រើ�ើ�នរយដង
ទើ�ើបមនុុស្សសលោ�ោកព្រ�មចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយព្យាាយាាមធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាាន
ល្អអសម្រា�ាប់ទ្រ�ង់
់
់ និិងថ្វាា�យសិិរីល្អ
ី ដល់
អ
ទ្រ�ង់
់
។
់ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាអ្វីីដែ� �លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចង់
់ បាាន
់
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�ជួួយ
សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោកដែ�លពុុករលួួយ ឥតមាានពាាក្យយមុុសាានៅ�ៅក្នុុ�ងចេ�តនាានេះ�ះទេ�។
ប្រ�សិិនបើ�ើមាានមែ�ន ម្ល៉េះ�ះ��ទ្រ�ង់់ច្បាាស់់ជាាមិិនយាាងមកដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាាលពីីមុុន មធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់រួួមមាានទាំំ�ង
កាារបង្ហាា�ញនូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាបំំផុុត រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ង់់បាាន
ប្រ�គល់់របស់់ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទៅ�ៅឲ្យយសាាតាំំ�ង ជាាថ្នូូ�រនឹឹងមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន
នេះ�ះ មិិនដូូចអតីីតកាាលទេ�៖ សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដែ�លត្រូ�ូវផ្ដដល់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លបែ�ងចែ�កមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗទៅ�ៅតាាមជំំពូូក។
មធ្យោ�ោ�បាាយក្នុុ�ងកាារសង្គ្រោះ��ះ��អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ឬក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា
ទៀ�ៀតទេ� តែ�ជាាកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកអាាចត្រូ�ូវបាាន
សង្គ្រោះ��ះ��ទាំំ�ងស្រុ�ុងថែ�មទៀ�ៀត។ ដូូច្នេះ�ះ� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលបាាន គឺឺជាាកាារ
វាាយផ្ចាា�ល កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ដួួ�លដោ�ោយឥតមេ�ត្តាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែចូូរដឹឹងថាា៖ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ
វាាយផ្ដួួ�លដ៏៏កាាចសាាហាាវនេះ�ះ គឺឺឥតមាានកាារដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មមសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ចឡើ�ើយ។ មិិន
ខ្វវល់់ថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��គ្រោ��ោតគ្រា�ាតយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លកើ�ើតមាានដល់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លបន្តិិ�ចបន្តួួច
� ដែ�លហាាក់់ដូច
ូ ជាាសាាហាាវមែ�នទែ�នចំំពោះ�ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយមិិនថាាខ្ញុំំ��ខឹឹងក្រោ��ោធយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� អ្វីី�ៗដែ�លធ្លាា�ក់់ស្រោ��ោចលើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏នៅ�ៅតែ�ជាាពាាក្យយប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ ហើ�ើយខ្ញុំំ��គ្មាា�នបំំណងធ្វើ�ើ�បាាបអ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬ
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អ្ននកគប្បីី�ទុុកព្រះ�ះពរនៃ�ឋាានៈៈចោ�ោលមួួយឡែ�ក រួួចឈ្វេ�េងយល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារនាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក

សម្លាា�ប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនមែ�នជាាកាារពិិតទេ�ឬអីី? ចូូរដឹឹងថាា
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនថាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏សុុចរិិត ឬជាាកាារបន្សុុ�ទ្ធធ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លដ៏៏កាាច
សាាហាាវនោះ�ះ�ទេ� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងគឺឺសុុទ្ធធតែ�ដើ�ើម្បីី� សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ មិិនខ្វវល់់ថាា សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់ទៅ់ �ៅតាាមជំំពូក
ូ ឬលំំដាាប់់ ត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាងអស់់
ឬអត់់ក៏៏ដោ�ោយ គោ�ោលបំំណងនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ
ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះអង្គគពិិតប្រា�ាកដ។ កាារកាាត់់ទោ�ោសដ៏៏សុុចរិិតត្រូ�ូវ
បាាននាំំ�មក ដើ�ើម្បីី�ញែ�កមនុុស្សសលោ�ោកជាាបរិិសុុទ្ធធ ឯកាារបន្សុុ�ទ្ធធដ៏៏កាាចសាាហាាវ ត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�សម្អាា�តពួួកគេ�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏គ្រោ��ោតគ្រា�ាត ឬកាារវាាយផ្ចាា�ល គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធ និិងសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ ដូូច្នេះ�ះ�
វិិធីីសាាស្ត្រ�រអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺមិិនដូូចកាាលពីីអតីីតកាាលទេ�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ សេ�ចក្តីី�សង្គ្រោះ��ះ��ត្រូ�ូវបាាននាំំ�មកឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏សុុចរិិត
ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺ ជាាឧបករណ៍៍ ដ៏៏ ល្អអ សម្រា�ាប់់ បែ�កចែ�កអ្ននក រាាល់់ គ្នាា�ម្នាា�ក់់ ៗ ទៅ�ៅតាាមជំំ ពូូ ក ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កាារវាាយប្រ�ដៅ�ៅដែ�លគ្មាា�នមេ�ត្តាា� ដើ�ើរតួួជាាសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏ល្អអ
បំំផុតសម្រា�ាប់
ុ
អ្ននក
់ រាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយតើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានអ្វីី�ត្រូ�វូ និិយាាយនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខកាារវាាយ
ផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបែ�បនេះ�ះ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមែ�នរីីករាាយនឹឹងសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
តាំំ�ងពីីដើ�ើមរហូូតដល់់ចប់់ទេ�ឬអីី? អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចាាប់់បដិិសន្ធិិ� និិង
បាានដឹឹងពីីសព្វាា�នុុភាាព និិងប្រា�ាជ្ញាា�របស់់ទ្រ�ង់។
់ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើនេះ�ះ អ្ននកបាានឆ្លលងកាាត់់កាារវាាយ
ផ្ចាា�ល និិងកាារលត់់ដំំម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀតដែ�រ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាាន
ទទួួលព្រះ�ះគុុណដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុតដែ�រទេ�ឬអីី? តើ�ើព្រះ�ះពររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនប្រ�សើ�ើរជាាង
ព្រះ�ះពររបស់់អ្ននកដទៃ�ទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះគុុណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺច្រើ�ើ�នជាាងសិិរីីល្អអ និិង
ភោ�ោគទ្រ�ព្យយដែ�លព្រះ�ះបាាទសាាឡូូម៉ូូ�នមាានទៅ�ៅទៀ�ៀត! ចូូរគិិតមើ�ើលទៅ�ៅថាា៖ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�
មាានបំំណងយាាងមកផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោស និិងដាាក់់ទោ�ោសអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមែ�នមកសង្គ្រោះ��ះ��អ្ននក
រាាល់់គ្នាា�មែ�ននោះ�ះ� តើ�ើអាាយុុអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចនៅ�ៅយូូរដល់់ម្ល៉ឹឹ�ងទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លជាា
មនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាមពេ�ញដោ�ោយអំំពើ�ើបាាប អាាចរស់់រាានរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដែ�រ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើគោ�ោលដៅ�ៅរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺដើ�ើម្បីី�តែ�ដាាក់់ទោ�ោសអ្ននករាាល់់គ្នាា� ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
ខ្ញុំំ��យកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាម និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មគ្រោ��ោងកាារធំំដល់់ម្ល៉ឹឹ�ង? តើ�ើកាារដាាក់់ទោ�ោស
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លជាាមនុុស្សសធម្មមតាា មិិនអាាចធ្វើ�ទៅើ� �ៅបាានដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�បញ្ចេ�េញព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
តែ�មួួយម៉ាា�ត់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើខ្ញុំំ��នឹឹងនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀត បន្ទាា�ប់់ពីីផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោស
អ្ននករាាល់់គ្នាា�តាាមបំំណងហើ�ើយមែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�មិិនជឿ�ឿព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
នេះ�ះទៀ�ៀតឬអីី? តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោកបាានតែ�តាាមរយៈៈសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិង
មេ�ត្តាា�ករុុណាាទេ�ឬអីី? ឬមួួយក៏៏ខ្ញុំំ�អាាចប្រើ�ើ�តែ�កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងទេ�ទើ�ើបសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក
បាាន?

តើ�ើនិិស្ស័័�យសុុចរិិតរបស់់ខ្ញុំំ�

មិិនអំំណោ�ោយផលដល់់កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក

ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងទេ�ឬអីី? តើ�ើនិិស្ស័័�យសុុចរិិតនេះ�ះមិិនអាាចសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក
បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងទេ�ឬអីី?
ថ្វីី�បើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ប្រ�ហែ�លជាាតឹឹងតែ�ងក៏៏ពិិតមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់
នោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��កំំពុុងថ្លែ�ែងត្រឹ�ឹមព្រះ�ះបន្ទូូ�លតែ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នកំំពុុងដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មមសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសលោ�ោកទេ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ� ដឹឹងថាាមាានពន្លឺឺ� ដឹឹងថាាពន្លឺឺ�នោះ�ះ�មាានតម្លៃ�ៃ
ហើ�ើយរឹឹតតែ�អស្ចាា�រ្យយទៀ�ៀតនោះ�ះ� គឺឺកាារដឹឹងថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះផ្ដដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍ខ្លាំំ��ង
យ៉ាា�ងណាាដល់់ពួួកគេ� ព្រ�មទាំំ�ងដឹឹងទៀ�ៀតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ ថ្វីី�បើ�ើ
ខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នអំំពីីកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារកាាត់់ទោ�ោសក៏៏ពិិតមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�
ដែ�លបាានបង្ហាា�ញមកនេះ�ះ នៅ�ៅមិិនទាាន់់កើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មែ�នទែ�នទេ�។ ខ្ញុំំ��
មកបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងសម្ដែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយថ្វីី�បើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
ប្រ�ហែ�លជាាតឹឹងរ៉ឹឹ�ងក៏៏ពិិតមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងចេ�ញ ជាាកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទង្វើ�ើ�ពុុករលួួយ និិងកាារបះះបោ�ោររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ គោ�ោលបំំណងនៃ�ទង្វើ�ើ�ដែ�ល
ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោកពីីដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង ខ្ញុំំ��កំំពុុង
ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក។ គោ�ោលបំំណងរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនមែ�នជាា
កាារធ្វើ�ើ�បាាបមនុុស្សសលោ�ោក ដោ�ោយប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��តឹឹងតែ�ង
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អ្ននកគប្បីី�ទុុកព្រះ�ះពរនៃ�ឋាានៈៈចោ�ោលមួួយឡែ�ក រួួចឈ្វេ�េងយល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារនាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក

គឺឺដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាានលទ្ធធផលនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ។
� មាានតែ�តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ
ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសលោ�ោកអាាចស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង និិងផ្ដាា�ច់់ខ្លួួ�នពីីនិិស្ស័័�យបះះបោ�ោររបស់់ពួួកគេ�។
សាារៈ�សំំខាាន់់ធំំបំំផុុតនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល គឺឺជាាកាារអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកយក
សេ�ចក្ដីី�ពិិតទៅ�ៅអនុុវត្តត បន្ទាា�ប់់ពីីបាានយល់់សេ�ចក្ដីី�ពិិតនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយគេ�សម្រ�
ចបាាននូូវកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ� និិងឲ្យយគេ�ស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង និិងស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�កាារធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដោ�ោយកាារថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ� ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោកកើ�ើតមាានឡើ�ើងបាាន ហើ�ើយមាានតែ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចពន្យយល់់សេ�ចក្ដីី�ពិិតបាាន។ កាារធ្វើ�ើ�កាារតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ គឺឺជាា
មធ្យោ�ោ�បាាយដ៏៏ល្អបំ
អ ផុ
ំ ត
ុ ក្នុុ�ងកាារយកឈ្នះះ�មនុុស្សសលោ�ោក។ ក្រៅ��ៅពីីកាារថ្លែ�ង
ែ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល គ្មាា�ន
វិិធីីណាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអាាចផ្ដដល់់ឲ្យយមនុុស្សសនូូវកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឲ្យយច្បាាស់់ជាាងនេះ�ះឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់
មនុុស្សសលោ�ោក ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកបង្ហាា�ញដល់់ពួួកគេ�នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងទាំំ�ងអស់់
ដែ�លពួួកគេ�មិិនទាាន់់យល់់ដឹឹងនៅ�ៅឡើ�ើយ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�ទទួួលបាានផ្លូូ�វពិិត និិងជីីវិិតពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏
បំំពេ�ញបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយព្រោះ��ះ�លទ្ធធផលនេះ�ះ។ គោ�ោលបំំណងនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សសលោ�ោក គឺឺជួយ
ួ ឲ្យយពួួកគេ�អាាចបំំពេ�ញតាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�នាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
មកឲ្យយពួួកគេ�។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពេ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក ទ្រ�ង់់
មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដាាក់់ទោ�ោសពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់
ឬផ្ដដល់់រង្វាា�ន់់ដល់់មនុុស្សសល្អអ ពេ�លកំំពុុងនាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកទេ�
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ ក៏៏មិិនបើ�ើកឲ្យយគេ�ដឹឹងពីីទិិសដៅ�ៅនាានាារបស់់មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗគ្នាា�ផង
ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទាាល់់តែ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់បាានចប់់សព្វវគ្រ�ប់់ទើ�ើបទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មមមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ និិង
ផ្ដដល់់រង្វាា�ន់់ដល់់មនុុស្សសល្អអ ពេ�លនោះ�ះ�ទើ�ើបទ្រ�ង់់នឹឹងបើ�ើកឲ្យយដឹឹងពីីចុុងបញ្ចចប់់នៃ�មនុុស្សស
807

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវរងកាារដាាក់់ទោ�ោស គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�ល
មិិនអាាចទទួួលសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��បាាន រីីឯមនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� គឺឺជាាមនុុស្សស
ដែ�លបាានទទួួលសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពេ�លទ្រ�ង់់កំំពុុងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��
មនុុស្សសលោ�ោក។ ខណៈៈពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ�� បុុគ្គគលគ្រ�ប់់រូូប
ដែ�លអាាចបាានសង្គ្រោះ��ះ�� នឹឹងត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� យ៉ាា�ងអស់់ពីីលទ្ធធភាាពដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅ
បាាន ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលឡើ�ើយ ដ្បិិ�តគោ�ោលបំំណងនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដល់់មនុុស្សសលោ�ោក។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក មនុុស្សសណាាដែ�លមិិនអាាចសម្រេ�េចបាាន
នូូវកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនូូវនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ� និិងមនុុស្សសណាាដែ�លមិិនអាាចចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុង

នឹឹងក្លាា�យជាាកម្មមវត្ថុុ�សម្រា�ាប់់កាារដាាក់់ទោ�ោស។

កិិច្ចចកាារ

នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លជាាកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ នឹឹងបើ�ើកបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសនូូវ
ផ្លូូ�វ និិងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងទាំំ�ងអស់់ដែ�លពួួកគេ�មិិនយល់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចយល់់ពីីបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាាមទាារពួួកគេ� និិង
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចមាានលក្ខខណៈៈចាំំ�បាាច់់ទុុកជាាមុុន សម្រា�ាប់់យកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�ៅអនុុវត្តត
និិងសម្រេ�េចបាាន កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�តែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមិិនដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សស ចំំពោះ�ះ�កាារបះះបោ�ោរ
តួួចតាាចទេ�នេះ�ះ ក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�ឥឡូូវនេះ�ះជាាពេ�លវេេលាាធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��។ បើ�ើសិិន
បើ�ើមនុុស្សសរាាល់់គ្នាា�ដែ�លបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដបែ�បបះះបោ�ោរនឹឹងត្រូ�ូវបាានដាាក់់ទោ�ោស នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ មាានឱកាាសទទួួលបាានកាារសង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោស
ហើ�ើយធ្លាា�ក់ចូ
់ លក្នុុ
ូ
ង
� ស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹង។ គោ�ោលបំំណងនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស
លោ�ោក គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�ស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�
ដាាក់់ទោ�ោសពួួកគេ�ដោ�ោយកាារជំំនុុជម្រះ�ះបែ�បនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននឹឹងសម្ដែ�ែងចេ�ញនូូវកាារបះះបោ�ោរ និិងកាាររឹឹងទទឹឹងរបស់់ពួួកគេ�
ព្រ�មទាំំ�ងកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់ពួួកគេ� ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានយកកំំណើ�ើតជាា
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អ្ននកគប្បីី�ទុុកព្រះ�ះពរនៃ�ឋាានៈៈចោ�ោលមួួយឡែ�ក រួួចឈ្វេ�េងយល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារនាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក

មនុុស្សស។ តែ�ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មក
ធ្វើ�ើ�ជាាលទ្ធធផលនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�បោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�លពុុករលួួយ
ដល់់បណ្ដូូលចិ
�
ត្តត
ិ និិងមនុុស្សសដែ�លមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� ទុុកទៅ�ៅម្ខាា�ងសិិនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រ�គល់់សាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅឲ្យយសាាតាំំ�ង ហើ�ើយក្នុុ�ងករណីីមួួយចំំនួួនតូូច
ទ្រ�ង់់នឹឹងបញ្ចចប់់ជីីវិិតសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ�។ មនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅសល់់នឹឹងបន្តតធ្វើ�ើ�តាាម
និិងឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងកាារលួួសកាាត់់។ នៅ�ៅខណៈៈពេ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�តាាម
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចទទួួលយកកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងកាារលួួស
កាាត់់បាាន ហើ�ើយក្លាា�យជាាកាាន់់តែ�អាាក្រ�ក់់ទៅ�ៅៗ នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងបាាត់់បង់់ឱកាាសទទួួល
បាាននូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ បុុគ្គគលណាាដែ�លចុះះ�ចូូលទទួល
ួ កាារយកឈ្នះះ�ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមាានឱកាាសច្រើ�ើ�នសម្រា�ាប់់ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ នឹឹងបង្ហាា�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អត់់ឱនជាាទីីបំំផុុត
របស់់ទ្រ�ង់់។ ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត ពួួកគេ�នឹឹងឃើ�ើញនូូវសេ�ចក្ដីី�ត្រា�ាប្រ�ណីីបំំផុុត។ ដរាាបណាា
មនុុស្សសងាាកចេ�ញពីីផ្លូូ�វខុុសឆ្គគង ហើ�ើយដរាាបណាាពួួកគេ�អាាចប្រែ�ែចិិត្តត នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងឲ្យយពួួកគេ�នូូវឱកាាសទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�សង្គ្រោះ��ះ��ពីីទ្រ�ង់់។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសលោ�ោក
បះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ង នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាលើ�ើកដំំបូូង ទ្រ�ង់់គ្មា�នបំ
ា
ំណងសម្លាា�ប់់ពួួកគេ�ទេ�
ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�សព្វវបែ�ប
ើ�
យ៉ាា�ងដែ�លអាាចធ្វើ�ើបាាន
�
ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��ពួួកគេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
នរណាាម្នាា�ក់់ពិត
ិ ជាាគ្មាា�នចិត្តតចង់
ិ
បាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ
់
��ះ��ទេ� នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ បោះ�ះ�ចោ�ោល
ពួួកគេ�ទៅ�ៅម្ខាា�ង។ មូូលហេ�តុុដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យឺឺតយ៉ាា�វក្នុុ�ងកាារដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មមមនុុស្សស
មួួយចំំនួន
ួ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់ចង់សង្គ្រោះ
់ ��ះ��មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លអាាចទទួួលកាារសង្គ្រោះ��ះ��
បាាន។ ទ្រ�ង់់ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ទ្រ�ង់់បំំភ្លឺឺ� និិងណែ�នាំំ�មនុុស្សសដោ�ោយប្រើ�ើ�តែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនប្រើ�ើ�ដំំបងមកសម្លាា�ប់់ពួួកគេ�ដែ�រ។ កាារប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�នាំំ�សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��មកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក គឺឺជាាគោ�ោលបំំណង និិងជាាសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�ដំំណាាក់់កាាល
ចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តើ�ើមនុស្ស
ុ សដែ�លបាានដាាក់់កំហិ
ំ ត
ិ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

តាាមសញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួន
� អាាចទទួួលកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ �ា ងដូូចម្ដេ�េច?

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចច ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាគោ�ោលបំំណងនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលក៏៏ពិិតមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែវិិធីីសាាស្ត្រ�រដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ គឺឺប្រែ�ែប្រួ�ួល
ជាាដរាាប ដែ�លមាានន័័យថាា អស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ប្រែ�ែប្រួ�ួលជាាដរាាប
ដែ�រ។ កាាលណាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លគេ�មាានអំំពីី
ទ្រ�ង់់ ក៏៏កាាន់់តែ�ពិិស្ដាា�រដែ�រ។ បម្រែ�ែបម្រួ�ួលដ៏៏សមស្រ�ប នៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស ក៏៏
កើ�ើតមាានឡើ�ើង អាាស្រ័�័យតាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ដោ�ោយ
សាារកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចេះ�ះតែ�ប្រែ�ែប្រួ�ួលជាានិិច្ចច ទើ�ើបអស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្គាា�ល់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ និិងមនុុស្សសលេ�លាាដែ�លមិិនស្គាា�ល់សេ�ចក្ដីី�ពិ
់
ត
ិ ក្លាា�យជាា
មនុុស្សសដែ�លរឹឹងទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺពុំំ�ដែ�លត្រូ�ូវគ្នាា�នឹឹង
កាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ថ្មីី�ជាានិិច្ចច មិិនដែ�លចាាស់់
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏មិ
៏ ន
ិ ដែ�លយកកិិច្ចចកាារចាាស់់មកធ្វើ�ម្ដដ
ើ� ងទៀ�ៀតដែ�រ តែ�ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់មាានតែ�
វិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខជាាមួួយនឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លពុំំ�ធ្លាា�ប់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ពីីមុុនមកសោះ�ះ�។ ដោ�ោយសាារតែ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏ចេះ�ះតែ�វិិនិិច្ឆ័័�យកិិច្ចចកាារ
បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ពីីអតីីតកាាល ទើ�ើបកាារដែ�លទ្រ�ង់់
អនុុវត្តតដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី� កាាន់់តែ�លំំបាាកក្រៃ�ៃលែ�ង។
មនុុស្សសមាានកាារលំំបាាកច្រើ�ើ�នពេ�កហើ�ើយ! គំំនិិតរបស់់គេ� អភិិរក្សសនិិយមពេ�កហើ�ើយ!
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដឹឹងពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ តែ�គ្រ�ប់់ៗគ្នាា�បែ�រជាាដាាក់់កំំហិិត
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�វិិញ។ កាាលណាាគេ�ចាាកចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសនឹឹងបាាត់់បង់់ជីីវិិត
បាាត់់បង់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងបាាត់់បង់់ព្រះ�ះពរមកពីីទ្រ�ង់់ស្រា�ាប់់ហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាាលណាាគេ�ក៏៏មិិន
ទទួួលយកជីីវិិត ឬសេ�ចក្ដីី�ពិិត នោះ�ះ�ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនទទួួលបាានព្រះ�ះពរដ៏៏ធំំដែ�លព្រះ�ះប្រ�ទាាន
810

តើ�ើមនុុស្សសដែ�លបាានដាាក់់កំំហិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តាាមសញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួ�ន អាាចទទួួលកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?

ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកដែ�រ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ចង់់បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ពួួកគេ�មិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�
នឹឹងបម្រែ�ែបម្រួ�ួលណាាមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�ល
ទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជឿ�ឿថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល
ឡើ�ើយ ដោ�ោយជឿ�ឿថាាកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�នៅ�ៅទ្រឹ�ឹងរហូូត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ� តម្រូ�ូវកាារ
តែ�មួួយគត់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចចពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ
ត្រូ�ូវកាាន់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយដរាាបណាាពួួកគេ�ប្រែ�ែចិិត្តត ហើ�ើយលន់់តួួបាាបរបស់់ខ្លួួ�ន
នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏នៅ�ៅតែ�គាាប់់ព្រះ�ះទ័័យជាានិិច្ចចដែ�រ។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាគំំនិិតដែ�លគិិតថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ោមអំំណាាចក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងជាាព្រះ�ះដែ�លត្រូ�ូវ
គេ�បោះ�ះ�ភ្ជាា�ប់់លើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ងឲ្យយសុុគតជំំនួួសមនុុស្សសលោ�ោកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គេ�ក៏៏គិតក្នុុ
ិ �ងចិិត្តតទៀ�ៀត
ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនគួួរ និិងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារលើ�ើសពីីអ្វីី�ដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ
ឡើ�ើយ។ ប្រា�ាកដណាាស់់ គឺឺគំំនិិតទាំំ�ងអស់់នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លបាានចងគេ�ជាាប់់ទៅ�ៅនឹឹង
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យពីីបុុរាាណ ហើ�ើយបោះ�ះ�គេ�ភ្ជាា�ប់់នឹឹងបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លសាាបសូូន្យយបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។
មាានអ្ននកខ្លះះ�ថែ�មទាំំ�ងជឿ�ឿទៀ�ៀតថាា ទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថ្មីី�យ៉ាា�ងណាា ក៏៏
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ត្រូ�ូវតែ�ស្ដែ�ែងបញ្ជាា�ក់់ដោ�ោយបទទំំនាាយដែ�រ និិងជឿ�ឿថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
នីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ អស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ដោ�ោយដួួងចិិត្តត «ពិិត» គឺឺត្រូ�ូវតែ�
មើ�ើលឃើ�ើញនូូវកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ គឺឺមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ត្រឹ�ឹមចូូលមករកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយបាានស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�វាាគឺឺជាា
កិិច្ចចកាារមួួយ ដែ�លមិិនងាាយស្រួ�ួលសម្រា�ាប់ម
់ នុុស្សសលោ�ោកស្រេ��ចទៅ�ៅហើ�ើយ។ ទម្រាំ�ំ�ឲ្យយគេ�
បន្ថែ�ែមនូូវដួួងចិិត្តតលេ�លាារបស់់មនុុស្សស កាាររាាប់់ខ្លួួ�នឯងជាាសំំខាាន់់ និិងកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត
ខ្លួួ�នឯងដែ�លជាាចរិិតបះះបោ�ោររបស់់គេ�ទៀ�ៀតនោះ�ះ� នោះ�ះ�វាារឹឹតតែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�កាាន់់តែ�លំំបាាក
នឹឹងទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ មនុុស្សសមិិនបាានពិិនិិត្យយពិិច័័យពីី
កិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចទទួួលយកកិិច្ចចកាារ
នេះ�ះ ដោ�ោយកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�នបាានដែ�រផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ គេ�នឹឹងប្រើ�ើ�នូវូ ចរិិតឆ្មើ�ើង
� ឆ្មៃ�ៃ ខណៈៈដែ�លគេ�
កំំពុង
ុ រង់់ចាំំ�កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង និិងកាារណែ�នាំំ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាឥរិិយាាបថ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់មនុុស្សសដែ�លបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ង និិងរឹឹងទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះអាាចទទួួលបាាននូូវកាារសរសើ�ើរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា កិិច្ចចកាាររបសព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� មិិនបាានសម្រេ�េចទាាន់់
វេេលាាទេ�ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ គឺឺដូូចខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដែ�រ ដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសម្រេ�េច

ក៏៏មិិនទាាន់់វេេលាាដែ�រ។

ប្រ�សិិនបើ�ើមាានត្រឹ�ឹមតែ�យុុគសម័័យនៃ�

ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយគ្មាា�នយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ នោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមុុខជាាមិិនត្រូ�ូវគេ�
ឆ្កាា�ង ហើ�ើយក៏៏ច្បាាស់់ជាាមិិនបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោកគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
មាានតែ�យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ តើ�ើមនុុស្សសលោ�ោកអាាចនៅ�ៅបាានយូូរដល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�?
ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ វិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខ ហើ�ើយចុះះ�ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រមិិនមែ�នជាាច្បាាប់់ធម្មមជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាកាារបរិិយាាយពីីកាារដែ�លទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង
មនុុស្សសលោ�ោក នៅ�ៅក្នុុ�ងចក្រ�វាាឡពីីដើ�ើមដល់់ចប់ទេ�
់ ឬអីី? ប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ វិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខ ហើ�ើយ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏វិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខដែ�រ។ បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រែ�ែប្រួ�ួលជាានិិច្ចច។ ទ្រ�ង់់មិិនអាាចនៅ�ៅទ្រឹ�ឹងក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលតែ�មួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
អស់់រយៈៈពេ�ល៦ពាាន់់ឆ្នាំំ��បាានឡើ�ើយ ដ្បិិ�តគ្រ�ប់់គ្នាា�ដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច
ហើ�ើយពុំំ�ដែ�លចាាស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគក៏៏ទំំនងជាាមិិនបន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដូូចជាា កាារជាាប់់
ឆ្កាា�ង ដោ�ោយឲ្យយគេ�បោះ�ះ�ដែ�កគោ�ោលភ្ជាា�ប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងម្ដដង ពីីរដង បីីដង... នោះ�ះ�ដែ�រ។ កាារ
គិិតបែ�បនេះ�ះ គឺឺគួួរឱ្យយអស់់សំំណើ�ើចណាាស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបន្តតធ្វើ�ើ�នូូវកិិច្ចចកាារដដែ�លៗ
ទេ� កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប្រែ�ែប្រួ�ួល ហើ�ើយថ្មីី�ជាានិិច្ចច ថ្មីី�រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយកាាន់់តែ�ថ្មីី�ទាំំ�ងពេ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងថ្លែ�ែងប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នេះ�ះផងដែ�រ។ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយគន្លឹះះ��
ដ៏៏សំំខាាន់់គឺឺពាាក្យយថាា «ថ្មីី�» និិង «អស្ចាា�រ្យយ»។ «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់ក៏៏នៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានិិច្ចច»៖ សម្ដីី�មួួយឃ្លាា�នេះ�ះ គឺឺជាាកាារពិិត។ លក្ខខណៈៈរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលឡើ�ើយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺនៅ�ៅតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានិិច្ចច ហើ�ើយទ្រ�ង់់
មិិនអាាចប្រែ�ែក្លាា�យទៅ�ៅជាាសាាតាំំ�ងបាានឡើ�ើយ តែ�នេះ�ះមិិនមែ�នបញ្ជាា�ក់់ថាា កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ដដែ�លមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល ដូូចនឹឹងលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ�។ អ្ននកប្រ�កាាសថាា
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តើ�ើមនុុស្សសដែ�លបាានដាាក់់កំំហិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តាាមសញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួ�ន អាាចទទួួលកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកអាាចពន្យយល់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងថ្មីី�ជាានិិច្ចច ហើ�ើយ
មិិនដែ�លចាាស់់សោះ�ះ� ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅបន្តតសាាយភាាយ
ហើ�ើយប្រែ�ែប្រួ�ួលជាាដរាាប ហើ�ើយបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបាានសម្ដែ�ែង
ឱ្យយមនុុស្សសលោ�ោកបាានដឹឹង នឹឹងបាានស្គាា�ល់់ដដែ�ល។ ពេ�លមនុុស្សសលោ�ោកបាានឆ្លលងកាាត់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិស្ស័័�យរបស់់គេ� នឹឹងប្រែ�ែប្រួ�ួលឥតឈប់់ឈរ ចំំណែ�ក
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ� ក៏៏ដូូចគ្នាា�។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើកាារប្រែ�ែប្រួ�ួលនេះ�ះ កើ�ើតឡើ�ើងពីីពេ�លណាា?
តើ�ើវាាមិិនមែ�នកើ�ើតមកពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លប្រែ�ែប្រួ�ួលឥតឈប់់ឈរទេ�
ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស អាាចប្រែ�ែប្រួ�ួលបាាន ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏មនុុស្សសមិិនអាាច
បណ្ដោ�ោ�យឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� បន្តតប្រែ�ែប្រួ�ួលជាាមួួយគ្នាា�ដែ�រ? តើ�ើ
យើ�ើងត្រូ�ូវនៅ�ៅក្រោ��ោមកំំហិិតរបស់់មនុុស្សសដែ�រមែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នកំំពុុងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កាារ
ប្រ�កែ�ក ដោ�ោយបង្ខំំ� និិងហេ�តុុផលបំំភ័័ន្តត នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតនេះ�ះទេ�ឬអីី?
បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ ទ្រ�ង់់បាានបង្ហាា�ញព្រះ�ះកាាយឱ្យយពួួក
សិិស្សសបាានឃើ�ើញ និិងមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា «ខ្ញុំំ��ចាាត់់សេ�ចក្ដីី�សន្យាា ពីីព្រះ�ះវរបិិតាាឲ្យយមក
សណ្ឋិិ�តលើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុងយេ�រូូសាាឡឹឹម រហូូតដល់់អ្ននក
រាាល់់គ្នាា�បាានគ្រ�បដណ្ដដប់់ដោ�ោយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ពីីស្ថាា�នដ៏៏ខ្ពពស់់»។ តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�ថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
នេះ�ះអាាចយកទៅ�ៅបកស្រា�ាយយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ពេ�លនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកមាានព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ពីីទ្រ�ង់់មក
គ្រ�បដណ្ដដប់់ ហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកយល់់ទេ�ថាា «ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�» សំំដៅ�ៅលើ�ើអ្វីី�? ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បាានប្រ�កាាសថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត មុុខជាាត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានមកឱ្យយមនុុស្សសលោ�ោក
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ពេ�លនេះ�ះ ម៉ោ�ោ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយហើ�ើយ តើ�ើ
អ្ននកយល់់ពីរី បៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត សម្ដែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ�? តើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
នៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតបង្ហាា�ញព្រះ�ះកាាយ និិងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា? នៅ�ៅក្នុុ�ងគម្ពីី�រទំំនាាយរបស់់
ហោ�ោរាាអេ�សាាយ គ្មាា�នកន្លែ�ែងណាាមាានចែ�ងថាា ទាារកម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��ថាាយេ�ស៊ូូ�វ នឹឹងត្រូ�ូវ
ប្រ�សូូតនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�សម្ពពន្ធធមេ�ត្រី�ីថ្មីី�នោះ�ះ�ទេ� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�មាានចែ�ងថាាមាានទាារក
ម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��ថាា អេ�ម៉ាា�ញូូអែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រ�សូូតមក។ ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏ឈ្មោះ�ះ�� «យេ�ស៊ូូ�វ» មិិនត្រូ�ូវ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានលើ�ើកយកមកនិិយាាយ? នៅ�ៅក្នុុ�ងគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ឈ្មោះ�ះ��នេះ�ះនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាក៏៏គ្មាា�ន
ដែ�រ ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកនៅ�ៅជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ? ប្រា�ាកដណាាស់់ អ្ននកមិិនបាានចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
�
ជឿ�ឿព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ត្រឹ�ឹមពេ�លដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែកទេ�មែ�នទេ�? ឬមួួយក៏៏
អ្ននកចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជឿ�ឿនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកទទួួលបាានកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាា
បង្ហាា�ញព្រះ�ះគុុណបែ�បនេះ�ះ ដល់់អ្ននកមែ�នឬ? តើ�ើទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានព្រះ�ះពរអស្ចាា�រ្យយដល់់ម្ល៉ឹឹ�ងដល់់
អ្ននកមែ�នទេ�? តើ�ើអ្វីីជា
� ាគោ�ោលនៃ�ជំំនឿ�ឿដែ�លអ្ននកមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននក
មិិនជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ? ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏អ្ននកនិិយាាយថាា
អវត្តតមាាននៃ�កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� ស្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ញ
ើ ថាា ទ្រ�ង់់
មិិនបាានប្រ�សូូតជាាសាាច់់ឈាាមទេ�? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវជម្រា�ាបមនុុស្សសឲ្យយដឹឹងមុុនពេ�ល
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មែ�នទេ�? តើ�ើទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវទទួួលកាារអនុុម័័តពីីពួួកគេ�សិិនមែ�នទេ�?
ហោ�ោរាាអេ�សាាយគ្រា�ាន់់តែ�ប្រ�កាាសថាា ទាារកម្នាា�ក់់នឹឹងប្រ�សូូតនៅ�ៅក្នុុ�ងស្នូូ�កសត្វវ លោ�ោក
មិិនបាានទាាយថាា នាាងម៉ាា�រាានឹឹងផ្ដដល់់កំំណើ�ើតដល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើអ្ននកសំំអាាង
លើ�ើអ្វីី�បាានជាាអ្ននកជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប្រ�សូូតពីីនាាងម៉ាា�រាា? ប្រា�ាកដណាាស់់ ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក
គឺឺមិនភ័
ិ ន្តតទេ�
័
? អ្ននកខ្លះះ�និិយាាយថាាព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នប្រែ
ិ �ែប្រួ�ួលទេ�។ ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�
ក៏៏ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ក្លាា�យជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ? បទទំំនាាយទាាយទុុកថាា ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��
នឹឹងយាាងមក ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមាានមនុុស្សសម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��ថាា យេ�ស៊ូូ�វ មកដល់់ទៅ�ៅវិិញ?
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រែ�ែប្រួ�ួល? តើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនមែ�នត្រូ�ូវបាាន
អនុុវត្តតជាាយូូរមកហើ�ើយទេ�ឬអីី? តើ�ើសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ហែ�លជាាមិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�
ជាាងនេះ�ះទេ�ឬអីី? កិិច្ចចកាារពីីអតីត
ី កាាលអាាចនឹឹងត្រូ�ូវកែ�ប្រែ�ែ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ�
អាាចនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបន្តតពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ចុះះ�តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មិិន
អាាចសម្រេ�េចបាានដោ�ោយកិិច្ចចកាារផ្សេ�េងទៀ�ៀតទេ�មែ�នទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះនាាម «យេ�ហូូវ៉ាា�»
អាាចប្ដូូ�រមកជាាព្រះ�ះនាាម «យេ�ស៊ូូ�វ» ចុះះ�តើ�ើព្រះ�ះនាាម «យេ�ស៊ូូ�វ» មិិនអាាចនឹឹងប្ដូូ�រដែ�រទេ�ឬអីី?
រឿ�ឿងនេះ�ះគ្មាា�នអ្វីី�ប្លែ�ែកទេ� គ្រា�ាន់់តែ�មនុុស្សសមាានគំំនិិតគិិតសាាមញ្ញញៗពេ�ក។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រហូូត។ ទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ប្រែ�ែប្រួ�ួលយ៉ាា�ងណាា ហើ�ើយ
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តើ�ើមនុុស្សសដែ�លបាានដាាក់់កំំហិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តាាមសញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួ�ន អាាចទទួួលកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?

មិិនថាា ព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់អាាចនឹឹងប្ដូូ�រទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏និិស្ស័័�យ និិងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់
ទ្រ�ង់់ មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អា
់ ាចហៅ�ៅបាានត្រឹ�ឹមព្រះ�ះនាាម
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះរបស់់អ្ននក គឺឺនៅ�ៅមាានកម្រិ�ិតឆ្ងាា�យណាាស់់។ តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�នអះះអាាង
ថាា ព្រះ�ះនាាម «យេ�ស៊ូូ�វ» នឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រហូូតទេ� ហ៊ាា�នអះះអាាង
ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ នៅ�ៅតែ�រក្សាាព្រះ�ះនាាម «យេ�ស៊ូូវ� » រហូូត ហើ�ើយអះះអាាងថាា ព្រះ�ះនាាមនេះ�ះ
នឹឹងមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលទេ�មែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�នអះះអាាងយ៉ាា�ងប្រា�ាកដថាា ព្រះ�ះនាាម «យេ�ស៊ូូ�វ»
ដែ�លបាានបញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងបញ្ចចប់់យុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះដែ�រ
មែ�នទេ�? តើ�ើនរណាាអាាចពោ�ោលថាា ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ អាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយយុុគសម័័យ
ចុុងក្រោ��ោយត្រូ�ូវបញ្ចចប់់បាាន? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្វះះ�កាារយល់់ដឹឹងច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ អ្ននកមិិនមែ�នត្រឹ�ឹមអសមត្ថថភាាពនឹឹងផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអទេ� តែ�អ្ននកខ្លួួ�នឯង ក៏៏
មិិនអាាចឈរមាំំ�បាានដែ�រ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននកយកឈ្នះះ�អស់់ទាំំ�ងកាារលំំបាាករបស់់មនុុស្សស
ដែ�លកាាន់់តាាមសាាសនាា ហើ�ើយបដិិសេ�ធជំនឿ�
ំ ឿខុុសឆ្គគងរបស់់ពួកគេ
ួ � ថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�នឹឹងក្លាា�យជាា
ភស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់ថាាអ្ននកដឹឹងច្បាាស់់ប្រា�ាកដអំំពីីដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ន
មន្ទិិ�លសង្ស័័�យសូូម្បីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចបដិិសេ�ធជំំនឿ�ឿខុុសឆ្គគងរបស់់
គេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងទម្លាា�ក់់កំំហុុសលើ�ើអ្ននក ហើ�ើយនិិយាាយបង្ខូូ�ចអ្ននកជាាមិិនខាាន។ តើ�ើនោះ�ះ�
មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងគួួរឲ្យយអាាម៉ាា�ស់់ទេ�ឬអីី?
សាាសន៍៍យូូដាាទាំំ�ងអស់់ សុុទ្ធធតែ�អាានគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ហើ�ើយដឹឹងពីីបទទំំនាាយរបស់់
ហោ�ោរាាអេ�សាាយដែ�លទាាយថាា ទាារកម្នាា�ក់់នឹង
ឹ ប្រ�សូូតក្នុុង
� ស្នូូ�កសត្វវ។ ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគេ�
នៅ�ៅតែ�បៀ�ៀតបៀ�ៀនព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ទាំំ�ងដឹឹងច្បាាស់់ឥតចន្លោះ�ះ��អំំពីបទទំ
ី
នាា
ំ យនេះ�ះ? តើ�ើមិិនមែ�ន
ដោ�ោយសាារធម្មមជាាតិិបះះបោ�ោរ និិងកង្វះះ�កាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់គេ� អំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធទេ�ឬអីី? នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ពួួកផាារិិស៊ីី�ជឿ�ឿថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វខុុសពីីអ្វីី�ដែ�ល
គេ�ដឹឹងអំំពីីទាារកដែ�លត្រូ�ូវបាានទាាយទុុក ហើ�ើយមនុុស្សសសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្ននបដិិសេ�ធព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លប្រ�សូូតជាាសាាច់់ឈាាម មិិនស្រ�បទៅ�ៅនឹឹង
ព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ តើ�ើសាារជាាតិិនៃ�ភាាពបះះបោ�ោររបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�ននៅ�ៅដដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកអាាចទទួួលយកកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដោ�ោយ
គ្មាា�នចម្ងងល់់បាានដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើវាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�ចរន្តត
លំំហូូរនេះ�ះ គឺឺត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវហើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកគួួរតែ�ទទួួលយកកិិច្ចចកាារនេះ�ះដោ�ោយពុំំ�មាានកាារ
សង្ស័័�យអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ អ្ននកពុំំ�គួួរជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ឬសម្រេ�េចយកអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវទទួួល ឬមិិនទទួួល
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើអ្ននកកាាន់់តែ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន និិងមាានកាារ
ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត នោះ�ះ�តើ�ើវាាមិិនសមកើ�ើតឡើ�ើងទេ�ឬ? អ្ននកមិិនចាំំ�បាាច់់
ស្វែ�ែងរកភ័័ស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតពីីគម្ពីី�រទេ�។ បើ�ើវាាជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវទទួួលយកវាាចុះះ� ដ្បិិ�តអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននក
ពុំំ�គួួរស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតពីីទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ អ្ននកពុំំ�គួួរស្វះះ�ស្វែ�ែងរកភស្តុុ�តាាងបន្ថែ�ែមពីីខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�
បញ្ជាា�ក់់ថាា ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់អ្ននកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកគួួរតែ�ចេះ�ះសម្គាា�ល់់មើ�ើលថាា
ខ្ញុំំ��មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឬអត់់ នេះ�ះទើ�ើបជាាកត្តាា�សំំខាាន់់បំំផុុត។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
អ្ននករកឃើ�ើញនូូវភស្តុុ�តាាងដែ�លមិិនអាាចប្រ�កែ�កបាាននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ភស្តុុ�តាាងនោះ�ះ�ក៏៏មិន
ិ
អាាចនាំំ�អ្ននកឲ្យយចូូលមកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងស្រុ�ុងបាានដែ�រ។ អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដែ�នកំំណត់់
នៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�ននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ ព្រះ�ះគម្ពីី�រមិិនអាាចជួួយអ្ននកឲ្យយស្គាា�ល់់
ខ្ញុំំ��បាានទេ� ក៏៏មិិនអាាចជួួយឲ្យយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លអ្ននកមាានចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� កាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ
នោះ�ះ�ដែ�រ។ ថ្វីី�ដ្បិិ�តព្រះ�ះគម្ពីី�របាានទាាយថាា ទាារកម្នាា�ក់់នឹឹងត្រូ�ូវប្រ�សូូត ក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាាអាាច
ដឹឹងច្បាាស់់ថាា បទទំំនាាយនឹឹងសម្រេ�េចដោ�ោយសាារនរណាាដែ�រ ដ្បិិ�តមនុុស្សសមិិនដឹឹងពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនេះ�ះក៏៏ជាាហេ�តុុបណ្ដាា�លឲ្យយពួួកផាារិិស៊ីី�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹង
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ។ អ្ននកខ្លះះ�និិយាាយថាា កិិច្ចចកាាររបស់់យើ�ើង គឺឺសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនិិងខ្ញុំំ�� គឺឺជាាព្រះ�ះពីីរអង្គគដោ�ោយឡែ�កពីីគ្នាា�
ទាំំ�ងស្រុ�ុង ជាាព្រះ�ះដែ�លមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងគ្នាា�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
គ្រា�ាន់់តែ�ប្រ�ទាាននូូវសេ�ចក្ដីី�អធិិប្បាាយជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ទាាក់់ទង
នឹឹងប្រ�ធាានបទនាានាាដូូចជាា វិិធីីអនុុវត្តត វិិធីីជួួបជុំំ�គ្នាា� វិិធីីអធិិដ្ឋាា�នទូូលអង្វវរ វិិធីីប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ចំំពោះ�ះ�អ្ននកដទៃ� ។ល។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានអនុុវត្តត គឺឺជាាកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�
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តើ�ើមនុុស្សសដែ�លបាានដាាក់់កំំហិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តាាមសញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួ�ន អាាចទទួួលកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?

ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏បកស្រា�ាយតែ�របៀ�ៀបដែ�លពួួកសិិស្សសទ្រ�ង់់ និិងអ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាម
ទ្រ�ង់់ គួួរអនុុវត្តតតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�តែ�កិ
ើ�
ច្ចច
ិ កាារក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិងមិិនបាាន
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។

កាាលព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�កត់់ត្រា�ាក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ

សញ្ញាា�ចាាស់់ ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណផង? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់មិិនបញ្ជាា�ក់់ពីីកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
នៃ�ព្រះ�ះគុុណ ឲ្យយច្បាាស់់ជាាមុុនផង។ តើ�ើកាារនេះ�ះនឹឹងមិិនជួួយឲ្យយមនុុស្សសទទួួលយកបាានទេ�
ឬអីី? ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ទាាយទុុកថាា ទាារកម្នាា�ក់់នឹឹងប្រ�សូូត ហើ�ើយនឹឹងមាានព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ទ្រ�ង់់មិនបាានអ
ិ
នុុវត្តតកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ ទុុកជាាមុុននោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ នីំំ�មួួយៗ មាានដែ�នកំំណត់់ច្បាាស់់លាាស់់ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�តែ�
ើ�
កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយមិិនដែ�លអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនៃ�ដំំណាាក់់កាាលបន្ទាា�ប់់
ទុុកជាាមុុនឡើ�ើយ។ ទាាល់់តែ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបកិិច្ចចកាារតំំណាាងរបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
នីីមួួយៗ អាាចត្រូ�ូវបាានគេ�កត់់សម្គាា�ល់់។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លអំំពីីទីីសម្គាា�ល់់
នៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ អំំពីីរបៀ�ៀបអត់់ធ្មមត់់ និិងធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាាឲ្យយបាានសង្គ្រោះ��ះ�� អំំពីីរបៀ�ៀបលន់់តួួ
បាាប និិងប្រែ�ែចិិត្តត និិងរបៀ�ៀបលីីឈើ�ើឆ្កាា�ង និិងទ្រាំ�ំ�រងនូូវទុុក្ខខវេេទនាាតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់
មិិនធ្លាា�ប់់មាានបន្ទូូ�លអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយសម្រេ�េចបាាននូូវច្រ�កចូូល
ឬអំំពីីរបៀ�ៀប ដែ�លគេ�គួួរផ្គាា�ប់់បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�
តើ�ើកាារស្វែ�ែងរក កិិច្ចចកាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ វាាគួួរឲ្យយ
អស់់សំំណើ�ើចទេ�? ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមព្រះ�ះគម្ពីី�រ តើ�ើអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
អ្វីី�ខ្លះះ�? រវាាងគ្រូ�ូអធិិប្បាាយតាាមព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងអ្ននកប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអ តើ�ើនរណាាអាាច
បាានឃើ�ើញកិិច្ចចកាារនាាសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្ននទុុកជាាមុុន?
«អ្ននកណាាដែ�លមាានត្រ�ចៀ�ៀក ចូូរស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណថ្លែ�ង
ែ ទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ម
ុ
ជំំនុំំ�ទាំំ�ងអម្បាាលម៉ាា�នចុះះ�»។ ពេ�លនេះ�ះ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធហើ�ើយឬនៅ�ៅ? ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានមកសណ្ឋិិ�តលើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះទេ�? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះសោ�ោត ក៏៏ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ដែ�រ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយក៏៏អាាចក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមដែ�រ
ហេ�តុុនេះ�ះ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ក៏៏ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លប្រ�សូូត
ជាាសាាច់់ឈាាមនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដូូចគេ�តំំណាាលពីីអតីត
ី កាាលដែ�រ។ មាានមនុុស្សសលេ�លាា
ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លជឿ�ឿថាា ដ្បិិ�តព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះ គឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ កំ
ធ ពុ
ំ ង
ុ
មាានបន្ទូូ�ល ហេ�តុុនេះ�ះ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់គួ
់ រួ តែ�មាានបន្ទូូ�លពីស្ថាា�នសួ
ី
គ៌
ួ ម
៌ ក ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យ
មនុុស្សសស្ដាា�ប់់ឮ។ នរណាាដែ�លគិិតបែ�បនេះ�ះ គេ�មិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ�។ តាាមកាារពិិត ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ក៏៏ជាា
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លថ្លែ�ែងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាមដែ�រ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធមិិនអាាចមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លមកកាាន់់មនុុស្សស ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់បាាននោះ�ះ�ទេ� សូូម្បីី�តែ�ក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ក៏៏មិិនបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅកាាន់់
ពួួកបណ្ដាា�ជនដែ�រ។ ទម្រាំ�ំ�ឲ្យយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ក្នុុ�ងយុុគសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្ននទៀ�ៀត គឺឺរឹឹតតែ�
មិិនទំំនងទៅ�ៅទៀ�ៀតហើ�ើយមែ�នទេ�? ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បញ្ចេ�េញព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង ដើ�ើម្បីី�
អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នឹឹងមិិនអាាចសម្រេ�េចគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�បាានឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លបដិិសេ�ធ
ព្រះ�ះដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ឬស្គាា�ល់់
គោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ� សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ អស់់អ្ននកដែ�លជឿ�ឿ
ថាា បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះគឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទទួួលកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់
ទ្រ�ង់់ គេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងបែ�បស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�។
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះនឹឹងមិិនទទួលបាាននូ
ួ
វូ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ឡើធ �យ
ើ ។ អស់់អ្ននក
ដែ�លសុំំ�ឲ្យយតែ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ឬកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាម
អ្ននកនោះ�ះ�នឹឹងមិិនអាាចឈាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី� ឬអាាចឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាំំ�យក
សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏ពេ�ញលេ�ញ មកប្រ�ទាានឲ្យយគេ�បាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ!
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងស្គាា�ល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
��
ះ

ដែ�លអាាចផ្គាា�ប់ព្រះ់ �ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បា
់ ាន
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មាានពីីរផ្នែ�ែក។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមជាាលើ�ើកដំំបូូង មនុុស្សសមិិនជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់ ឬស្គាា�ល់់
ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�បាានឆ្កាា�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង។ បន្ទាា�ប់់មក នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមជាាលើ�ើកទីីពីីរ មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់និិង
មិិនស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ដដែ�ល ហើ�ើយពួួកគេ�បាានឆ្កាា�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងសាារជាាថ្មីី�។ តើ�ើ
មនុុស្សសមិិនមែ�នជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសពុំំ�ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ទេ�
តើ�ើមនុុស្សសអាាចជិិតស្និិ�ទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានដោ
់
�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើគេ�អាាចមាានលក្ខខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? កាារដែ�ល
មនុុស្សសអះះអាាងថាាស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងថ្វាា�យសិិរីីរុុងរឿ�ឿងដល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាកាារកុុហកបោ�ោកប្រា�ាស់់ទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកលះះបង់់ជីីវិិត
របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ៗដែ�លមិិនពិិត មិិនជាាក់់ស្ដែ�ែង តើ�ើអ្ននកមិិនខំំប្រឹ�ឹងដោ�ោយអសាារឥតកាារ
ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា
នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមិិនទាំំ�ងស្គាា�ល់់ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានរណាាផងនោះ�ះ�? តើ�ើកាារស្វែ�ែងរក
ដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ មិិនស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងអរូូបីទេ�
ី ឬអីី? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត
ទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់អាាចជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើកាារ
ក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានអត្ថថន័័យជាាក់់ស្ដែ�ែងយ៉ាា�ងណាា? តើ�ើអ្ននក
អាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកអាាច
មើ�ើលឃើ�ញ
ើ ថាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណអស្ចាា�រ្យយ និិងខ្ពពង់ខ្ព
់ ស់
ព ប៉ុុ�ន
់ ណាាដែ�រឬទេ�? ដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាមនុុស្សស
ជិិតស្និិ�ទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមើ�ើលមិិនឃើ�ញ
ើ និិងគ្មាា�នរូប
ូ រាាង តើ�ើវាាមិិនស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល
និិងអរូូបីីទេ�ឬអីី? តើ�ើអត្ថថន័័យជាាក់់ស្ដែ�ែងនៃ�កាារស្វែ�ែងរកបែ�បនេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�រ? តើ�ើវាាមិិនមែ�ន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាកាារកុុហកបោ�ោកប្រា�ាស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងទេ�ឬអីី? អ្វីីដែ� �លអ្ននកស្វែ�ែងរក គឺឺដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាមនុុស្សស
ជិិតស្និិ�ទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមពិិតទៅ�ៅ អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកូូនចៅ�ៅរបស់់សាាតាំំ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដ្បិិ�តអ្ននកមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកស្វែ�ែងរក «ព្រះ�ះនៃ�សព្វវសាារពើ�ើ» ដែ�ល
គ្មាា�នអត្ថិិ�ភាាព ដែ�លមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ គ្មាា�នរូូបរាាង និិងគ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះដែ�លកើ�ើតពីី
សញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយនិិយាាយបែ�បស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលទៅ�ៅ «ព្រះ�ះ»
បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាសាាតាំំ�ងតែ�ម្ដដង ហើ�ើយបើ�ើនិិយាាយឲ្យយច្បាាស់់លាាស់់វិិញ ព្រះ�ះបែ�បនេះ�ះ
គឺឺជាាខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់។ អ្ននកស្វះះ�ស្វែ�ែងដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងខ្លួួ�នឯង ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅ
បន្តតនិិយាាយថាា អ្ននកស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�បាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាកាារប្រ�មាាថទេ�ឬអីី? តើ�ើកាារស្វែ�ែងរកដោ�ោយបែ�បនេះ�ះមាានតម្លៃ�ៃអ្វីី�ទៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនបាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�សាារជាាតិិរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ជីីវិិតដែ�លមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ គ្មាា�នរូូបរាាង
គ្មាា�នទម្រ�ង់់ និិងគ្មាា�នសណ្ឋាា�ន ជាាប្រ�ភេ�ទដែ�លគ្មាា�នលក្ខខណៈៈរូូប ដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាច
ចូូលទៅ�ៅជិិតបាាន និិងមិិនអាាចយល់់បាានប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើមនុុស្សសអាាចមាានភាាពជិិតស្និិ�ទ្ធនឹ
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ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លគ្មាា�នរូូប អស្ចាា�រ្យយ និិងមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់បាាននេះ�ះដោ�ោយបែ�បណាាទៅ�ៅ?
តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារកំំប្លែ�ែងលេ�ងទេ�ឬអីី? កាាររកហេ�តុុផលដែ�លខុុសទំំនងបែ�បនេះ�ះ គឺឺ
មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងមិិនជាាក់់ស្ដែ�ែងឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក គឺឺជាាប្រ�ភេ�ទ
ខុុសគ្នាា�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើគេ�ទាំំ�ងពីីរអាាចជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងគ្នាា�បាាន
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនត្រូ�ូវបាានគេ�ស្គាា�ល់់
ជាាសាាច់់ឈាាមទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�សមិិនបាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម និិងបន្ទាា�ប
ព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈកាារក្លាា�យជាាមនុុស្សសទេ� មនុុស្សសដែ�លបង្កើ�ើ�តមកនេះ�ះ នឹឹងមិិនមាាន
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ និិងមិិនអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ
ហើ�ើយក្រៅ��ៅតែ�ពីីអ្ននកដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លអាាចមាានឱកាាសក្នុុ�ងកាារក្លាា�យជាា
មនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ក្រោ��ោយពីីព្រ�លឹឹងរបស់់ពួួកគេ� បាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ននឹឹងមិិនអាាចមាានភាាពជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សស ចង់់មាានភាាពជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ ក្រោ��ោមកាារណែ�នាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាអមនុុស្សសដែ�លឆ្កួួ�តលីីលាាខ្លាំំ��ងបំំផុុតទេ�ឬអីី? មនុុស្សស
គ្រា�ាន់់តែ�ស្វែ�ែងរក «សេ�ចក្ដីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់» ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះដែ�លមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
និិងមិិនបាានយកចិិត្តតទុុកដាាក់់សូូម្បីី�បន្តិិ�ច ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
ដ្បិិ�តកាារស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ

គឺឺងាាយស្រួ�ួលខ្លាំំ��ងណាាស់់។

ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�តាាមដែ�លពួួកគេ�ចង់់ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ គឺឺមិិនងាាយស្រួ�ួលសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បុុគ្គគលដែ�លស្វែ�ែងរកព្រះ�ះដ៏៏
ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល គឺឺច្បាាស់់ជាាមិិនអាាចទទួួលយកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ដ្បិិ�តអ្វីី�ៗ
ដែ�លស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងអរូូបីី គឺឺមនុុស្សសនឹឹកស្រ�មៃ�បាាន ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនអាាចទទួួល
បាានវាាឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយាាងមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លខ្ពពស់់ត្រ�ដែ�ត និិងថ្កើ�ើ�ងថ្កាា�ន ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចចូូលទៅ�ៅជិិតបាាន
នោះ�ះ�តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកអាាចដឹឹង និិងយល់់ពីីទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងពុំំ�មាានកាារប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងជាាធម្មមតាាជាាមួួយមនុុស្សស ឬ
ពុំំ�មាានលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសធម្មមតាា

និិងមិិនអាាចឲ្យយមនុុស្សសធម្មមតាា

ចូូលទៅ�ៅជិិតបាាន

ដូូចនេះ�ះ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ
ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមាានកាារប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងជាាមួួយទ្រ�ង់់ និិងមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
ទ្រ�ង់់បាាន តើ�ើអ្ននកអាាចស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយសាារ
សាាច់់ឈាាមដែ�លមនុុស្សសធម្មមតាាមាាន មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វអាាចស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបមនុុស្សស
មាានលក្ខខ ណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�ក្លាា� យជាាមនុុ ស្សសជិិ តស្និិ�ទ្ធធ នឹឹ ង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ខាាង
សាាច់់ឈាាម។ មនុុស្សសមាានភាាពជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារពួួកគេ�បាានមក
ជួួបទ្រ�ង់់ ដោ�ោយសាារពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅជាាមួួយនឹឹងទ្រ�ង់់ និិងអមដំំណើ�ើរទ្រ�ង់់ ហើ�ើយដូូច្នេះ�ះ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក៏៏បាានស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� តើ�ើកាារស្វែ�ែងរករបស់់មនុុស្សសមិិនទៅ�ៅ
ជាាអសាារឥតកាារទេ�ឬអីី? នោះ�ះ�មាានន័័យថាា មិិនមែ�នដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចមាានភាាពស្និិ�ទ្ធធស្នាា�លនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ដោ�ោយសាារភាាពពិិត និិងភាាពសាាមញ្ញញរបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ ដោ�ោយ
ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ទើ�ើបមនុុស្សសមាានឱកាាសបំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
របស់់ពួួកគេ� និិងមាានឱកាាសថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះដ៏៏ពិិត។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�ល
ប្រា�ាកដ និិងជាាក់់ស្ដែ�ែងទេ�ឬអីី? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅបន្តតចង់់ក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធ
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ទៀ�ៀតដែ�រឬទេ�? មាានតែ�ពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បន្ទាា�ប
ព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់មកដល់់ចំំណុុចណាាមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ពោ�ោលគឺឺមាានតែ�ពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លមនុុស្សសអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធ និិង
ជាាមនុុស្សសជំំនិិតរបស់់ទ្រ�ង់់បាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ៖ តើ�ើមនុុស្សសអាាចមាាន
លក្ខខ ណៈៈសម្បបត្តិិ�ធ្វើ��ើជាាមនុុ ស្សសជិិ តស្និិ�ទ្ធធនឹឹង ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណដែ�លថ្កុំំ��ថ្កើ��ើង និិ ង មិិ ន អាាចវាាស់់
ស្ទទង់់បាាននេះ�ះ បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? មាានតែ�ពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
យាាងចុះះ�មកយកកំំណើ�ើតមកខាាងសាាច់់ឈាាម និិងក្លាា�យជាាសភាាវៈ�ដែ�លមាានសម្បបក
ខាាងក្រៅ��ៅដូូចជាាមនុុស្សសជាាតិិតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ � ដែ�លមនុុស្សសអាាចយល់់ពីបំ
ី ណ
ំ ងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ទ្រ�ង់់បាាន និិងអាាចឲ្យយទ្រ�ង់់ទទួួលយកបាានដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ។ ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល
និិងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារខាាងសាាច់់ឈាាម ចែ�ករំំលែ�កសេ�ចក្តីី�អរសប្បាាយ ទុុក្ខខសោ�ោក និិង
កាារឈឺឺចាាប់់របស់់មនុុស្សសជាាតិិ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពតែ�មួួយជាាមួួយមនុុស្សសជាាតិិ កាារពាារ
មនុុស្សសជាាតិិ និិងណែ�នាំំ�ពួួកគេ� ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ ទ្រ�ង់់សម្អាា�តមនុុស្សសឲ្យយបាានស្អាា�ត
និិងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ� ទទួួលបាាននូវូ កាារសង្គ្រោះ��ះ�� និិងព្រះ�ះពររបស់់ទ្រ�ង់។
់ នៅ�ៅពេ�លទទួួល
បាានអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះហើ�ើយ មនុុស្សសពិិតជាាស្គាា�ល់ពី
់ បំ
ី ណ
ំ ងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយមាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ� ដែ�លពួួកគេ�អាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាាន។ មាានតែ�ចំំណុចនេះ�ះទេ�
ុ
ដែ�លជាាក់់ស្ដែ�ែង។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតជាាមិិនអាាច
ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ និិងអរូូបីមែ�ន
ី
នោះ�ះ�តើ�ើពួួកគេ�អាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ ទ្រ�ង់់
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាគោ�ោលលទ្ធិិ�ដែ�លទទេ�សូូន្យយទេ�ឬអីី?
ដោ�ោយបាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មកទល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះក្ដីី� មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅ
បន្តតស្វែ�ែងរកអ្វីី�ដែ�លស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលនិិងអរូូបីីដដែ�ល។ ពួួកគេ�ពុំំ�បាានយល់់ពីីកាារពិិតនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយនៅ�ៅបន្តតរស់់នៅ�ៅទៅ�ៅតាាម
ន័័យពាាក្យយ និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�នាានាាដដែ�ល។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នមិិនទាាន់់
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិតនៃ�ដំំណាាក់់កាាលថ្មីី�ៗដូូចជាា «ជំំនាាន់់ថ្មីី�នៃ�អ្ននក ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ដល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» «មនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» «ឧទាាហរណ៍៍ និិងគំំរូូនៃ�កាារស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» និិង «បែ�បផែ�នរបស់់ពេ�ត្រុ�ុស»។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កាារស្វែ�ែងរករបស់់ពួួកគេ� គឺឺ
នៅ�ៅតែ�ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងអរូូបរីីដដែ�ល ពួួកគេ�នៅ�ៅបន្តតរាាវរកនៅ�ៅក្នុុ�ងគោ�ោលលទ្ធិិ� ហើ�ើយ
ពួួកគេ�គ្មាា�នកាារយល់់ដឹឹង អំំពីីកាារពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងអាាច
ប៉ះះ�ពាាល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមបាាន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិន
អាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងទ្រ�ង់់បាានទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចក្លាា�យជាា
មនុុស្សសជំំនិត
ិ របស់់ទ្រ�ង់បាានទេ�
់
នោះ�ះ�តើ�ើអ្ននកអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជំំនិិតរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ តើ�ើអ្ននកអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសនៅ�ៅជំំនាាន់់ថ្មីី�នៃ�
អស់់អ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាន័័យពាាក្យយ និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�ដែ�លគ្មាា�នសាារជាាតិិទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ និិងយល់់ពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ មិិន
ទទេ�ស្អាា�តទេ�ឬអីី? វាាមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទេ�ដែ�លអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�និិយាាយពីីដំំណាាក់់កាាល និិង
ពាាក្យយសម្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកមិិនអាាចគាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមរយៈៈ
កាារតាំំ�ងចិិត្តត តែ�មួួយមុុខនោះ�ះ�ទេ�។ អ្ននកពេ�ញចិិត្តតដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�និិយាាយពាាក្យយទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញបំំណងរបស់់ខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់ ដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់
តាាមគំំនិិតមិិនពិិតប្រា�ាកដរបស់់អ្ននក និិងដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់តាាមសញ្ញាា�ណ និិងកាារគិិតរបស់់អ្ននក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ផ្ទាា�ល់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ� នោះ�ះ�មិិនថាាអ្ននកធ្វើ�ើ�អ្វីី�នោះ�ះ�
ទេ� អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចផ្គាា�ប់់ដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ តើ�ើកាារដែ�ល
ក្លាា�យជាាមនុុស្សសជំំនិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានន័័យដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅមិិនយល់់ចំំណុុច
នេះ�ះទៀ�ៀតឬអីី? ដោ�ោយសាារអ្ននកជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាមនុុស្សស នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏
ជាាមនុុស្សសដែ�រ។ នេះ�ះមាានន័័យថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម និិងក្លាា�យជាា
មនុុស្សសលោ�ោក។ មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លមាានប្រ�ភេ�ទដូូចគ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចហៅ�ៅគ្នាា�ថាា
មនុុស្សសជំំនិតបាាន
ិ
ហើ�ើយមាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ� ដែ�លពួួកគេ�អាាចចាាត់់ទុក
ុ ជាាមនុុស្សសជំំនិត
ិ
បាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ តើ�ើមនុុស្សសដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមកនេះ�ះ
អាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិិតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយសូូម្បីី�
តែ�របៀ�ៀបដែ�លអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ក៏៏ផ្អែ�ែកលើ�ើកាារពិិតទាំំ�ងអស់់នេះ�ះផងដែ�រ។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
អ្ននកធ្វើ�ើ�គប្បីី�មាានលក្ខខណៈៈជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយអ្ននកមិិនគប្បីី�ស្វែ�ែងរកអ្វីី�ដែ�លមិិនពិិត និិង
រវើើ�រវាាយនោះ�ះ�ទេ�។ កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ ពុំំ�មាានតម្លៃ�ៃអ្វីី�ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយក៏៏គ្មា�ន
ា សាារជាាតិិ
ចំំពោះ�ះ�ជីីវិិតបែ�បនេះ�ះដែ�រ។ ដោ�ោយសាារកាារស្វែ�ែងរក និិងជីីវិិតរបស់់អ្ននក មិិនបាានចំំណាាយ
លើ�ើអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីភាាពក្លែ�ែងក្លាា�យ និិងកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តឡើ�ើយ ហើ�ើយដោ�ោយសាារអ្ននកមិិន
ស្វែ�ែងរកអ្វីី�ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃ និិងមាានសាារជាាតិិ នោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លអ្ននកទទួួលបាាន គឺឺជាាហេ�តុុផល
ដែ�លខុុសទំំនង និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដែ�លមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត។ អ្វីី�អស់់ទាំំ�ង
នោះ�ះ� គ្មាា�នទំំនាាក់់ទំំនងទៅ�ៅនឹឹងតម្លៃ�ៃ និិងសាារជាាតិិនៃ�វត្តតមាានរស់់នៅ�ៅរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ
ហើ�ើយគ្រា�ាន់់តែ�អាាចនាំំ�អ្ននកទៅ�ៅកាាន់់ពិិភពរាាក់់កំំផែ�លមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ
ជីីវិិតទាំំ�ងមូូលរបស់់អ្ននកនឹឹងមិិនមាានតម្លៃ�ៃ ឬអត្ថថន័័យអ្វីី�ឡើ�ើយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិន
ស្វែ�ែងរកជីីវិិតមួួយដែ�លមាានអត្ថថន័័យទេ� នោះ�ះ�អ្ននកអាាចរស់់នៅ�ៅបាានមួួយរយឆ្នាំំ��មែ�ន តែ�
កាាររស់់នៅ�ៅនោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់។ តើ�ើជីីវិិតបែ�បនេះ�ះ អាាចហៅ�ៅថាាជាាជីីវិិត
របស់់មនុុស្សសបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តាាមពិិតទៅ�ៅ តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាជីីវិិតរបស់់សត្វវទេ�
ឬអីី? ដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ព្យាាយាាមដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វនៃ�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនព្យាាយាាមដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញបាាន តែ�បែ�រជាាទៅ�ៅ
ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះដែ�លមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ និិងអរូូបីីទៅ�ៅវិិញ នោះ�ះ�តើ�ើកាារស្វែ�ែងរកបែ�បនេះ�ះ មិិន
កាាន់់តែ�អសាារឥតកាារទេ�ឬអីី? នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ទៅ�ៅ កាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាា
គំំនរបាាក់់បែ�ក។ តើ�ើកាារស្វែ�ែងរកបែ�បនេះ�ះ មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ចំំពោះ�ះ�អ្ននក? បញ្ហាា�ធំំបំំផុុត
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសគឺឺថាា គេ�គ្រា�ាន់់តែ�ស្រ�ឡាាញ់់អ្វីី�ដែ�លគេ�មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញឬប៉ះះ�បាាន
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ពោ�ោលគឺឺអ្វីី�ដែ�លមាានអាាថ៌៌កំំបាំំ�ង និិងអស្ចាា�រ្យយខ្លាំំ��ងបំំផុុត និិងអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសមិិន
អាាចស្រ�មៃ�បាាន ហើ�ើយមនុុស្សសធម្មមតាាមិិនអាាចចាំំ�យកបាាន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះកាាន់់តែ�មិិនពិិតប្រា�ាកដ នោះ�ះ�មនុុស្សសកាាន់់តែ�វិិភាាគវាាខ្លាំំ��ងឡើ�ើង ហើ�ើយមនុុស្សសកាាន់់តែ�
ស្វែ�ែងរកអ្វីី�អស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�ដោ�ោយមិិនប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិងព្យាាយាាមយកអ្វីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ឲ្យយបាាន។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្វីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�កាាន់់តែ�អរូូបីី មនុុស្សសកាាន់់តែ�ពិិនិិត្យយពិិច័័យនិិងវិិភាាគវាាដោ�ោយ
យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគំំនិិតអំំពីីអ្វីី�អស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�កាាន់់តែ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ
ថែ�មទៀ�ៀត។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្វីី�ៗកាាន់់តែ�ជាាក់់ស្តែ�ែង មនុុស្សសកាាន់់តែ�មិិន
ឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើវាា។ ពួួកគេ�មិិនឲ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើអ្វីី�អស់់ទាំំ�ងនោះ�ះ� ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងមើ�ើលងាាយវាា
ទៀ�ៀតផង។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាអាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារជាាក់់ស្ដែ�ែង
ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ�ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� កាាន់់តែ�ជាាក់់ស្ដែ�ែង
ឡើ�ើងៗ អ្ននករាាល់់គ្នាា�កាាន់់តែ�លម្អៀ�ៀ�ង ព្រោះ��ះ�ស្អអប់់អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�។ អ្ននកមិិនបាានចំំណាាយ
ពេ�លដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលវាា ហើ�ើយបែ�រជាាមិិនអើ�ើពើ�ើនឹឹងវាាទៅ�ៅវិិញ។ អ្ននកមើ�ើលស្រា�ាល
ចំំពោះ�ះ�លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវដែ�លជាាក់់ស្តែ�ែង និិងទាាបតូូចនេះ�ះ ហើ�ើយបែ�រជាាមាានសញ្ញាា�ណ
ច្រើ�ើ�នអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លពិិតប្រា�ាកដបំំផុុតនេះ�ះទៅ�ៅវិិញ ថែ�មទាំំ�ងមិិនអាាចទទួួលយក
នូូវកាារពិិត និិងភាាពសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់បាានទៀ�ៀតផង។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនមែ�នកំំពុុងប្រ�កាាន់់តាាមជំំនឿ�ឿស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលទេ�ឬអីី? អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
ដ៏៏មុុតមាំំ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលកាាលពីីអតីីតកាាល ហើ�ើយគ្មាា�នចាាប់់អាារម្មមណ៍៍នឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដនៃ�សម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះសោះ�ះ�។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នដោ�ោយសាារ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�អតីីតកាាល និិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាលនេះ�ះ មកពីីសម័័យពីីរ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ខុុសគ្នាា�ទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�អតីីតកាាលគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�លខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ ចំំណែ�កឯព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាលនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សស
តូូចទាាបនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីទេ�ឬអីី? បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ តើ�ើវាាមិិនមែ�នដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លមនុុស្សសថ្វាា�យបង្គំំ� គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណរបស់់គេ�ចំំណែ�ក
ឯព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាលនេះ�ះ គឺឺជាាព្រះ�ះខាាងសាាច់់ឈាាមពិិតៗ ដែ�លកើ�ើតនៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះទេ�ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវបាាននិិយាាយ និិងធ្វើ�ើ�រួួចរាាល់់
តើ�ើវាាមិិនមែ�នដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ពិិតប្រា�ាកខ្លាំំ��ងពេ�ក ទើ�ើបធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសមិិនស្វែ�ែងរកទ្រ�ង់់ទេ�ឬអីី? ដ្បិិ�តអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាលនេះ�ះទាាមទាារ
ពីីមនុុស្សសគឺឺច្បាាស់់ជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសមិិនសុុខចិិត្តតធ្វើ�ើ�តាាម

និិងជាាអ្វីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�

មាានអាារម្មមណ៍៍អាាប់់មុុខ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសកាាន់់តែ�លំំបាាកទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាកាារបើ�ើកបង្ហាា�ញស្នាា�មរបួួសរបស់់មនុុស្សសទេ�ឬអីី? តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ មនុុស្សសជាា
ច្រើ�ើ�នមិិនស្វះះ�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ជាាក់់ស្ដែ�ែង ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពួួកគេ�
ក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដែ�លអាាចនិិយាាយបាានថាា
ជាាពួួកទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារពិិតច្បាាស់់ក្រ�ឡែ�តទេ�ឬអីី? កាាលពីី
អតីីតកាាល នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនទាាន់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅឡើ�ើយ
អ្ននកអាាចក្លាា�យជាាមេ�ដឹឹកនាំំ�សាាសនាា ឬជាាអ្ននកជឿ�ឿដែ�លកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បន្ទាា�ប់់
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម អ្ននកជឿ�ឿដែ�លកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាច្រើ�ើ�ន
បាានក្លាា�យជាាពួួកទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដោ�ោយមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន។ តើ�ើអ្ននកដឹឹងថាាមាានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើង
ដែ�រឬទេ�? នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកមិិនបាានចាាប់់អាារម្មមណ៍៍លើ�ើកាារពិិត
ឬស្វែ�ែងរក សេ�ចក្តីី�ពិិតនោះ�ះ�ទេ� តែ�បែ�រជាាជាាប់់ជំំពាាក់់យ៉ាា�ងក្រា�ាស់់ក្រែ�ែល ទៅ�ៅនឹឹងភាាព
ក្លែ�ែងក្លាា�យទៅ�ៅវិិញហើ�ើយតើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាប្រ�ភពយ៉ាា�ងច្បាាស់់ក្រ�ឡែ�តអំំពីីកាារប្រ�ឆាំំ�ង
របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដូូចនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកទាំំ�ងឡាាយដែ�ល
មិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិនមែ�នជាាពួួកទទឹឹងទាាស់់នឹឹង
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទេ�ឬអីី? ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លអ្ននកជឿ�ឿ និិងស្រ�ឡាាញ់់ ពិិតជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមមែ�នទេ�? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ មាានដកដង្ហើ�ើ�ម គឺឺជាា
ព្រះ�ះដែ�លពិិតប្រា�ាកដជាាងគេ� និិងសាាមញ្ញញជាាងគេ�មែ�នទេ�? តើ�ើគោ�ោលបំំណងពិិតប្រា�ាកដ
នៃ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកគឺឺជាាអ្វីីដែ� �រ? តើ�ើវាានៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ ឬនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី? តើ�ើវាាជាាស
ញ្ញាា�ណ ឬជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត? តើ�ើជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬជាាភាាវៈ�អភិិធម្មមជាាតិិមួួយចំំនួួន? ជាា
កាារពិិតណាាស់់ សេ�ចក្តីី�ពិិតគឺឺជាាសុុភាាសិិតពិិតជាាងគេ�បំំផុុតនៃ�ជីីវិិត និិងជាាសុុភាាសិិត
ដែ�លខ្ពពស់់ជាាងគេ�បំំផុុតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ ដោ�ោយសាារវាាជាាសេ�ចក្ដីី�
តម្រូ�ូវដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវឱ្យយមនុុស្សសលោ�ោកធ្វើ�ើ� និិងជាាកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ហេ�តុុនេះ�ះ កិិច្ចចកាារនេះ�ះហៅ�ៅថាា «ភាាសិិតនៃ�ជីីវិត
ិ »។ វាាមិិនមែ�នជាាភាាសិិតមួយ
ួ
ដែ�លបង្កើ�ើ�តចេ�ញពីីអ្វីី�មួួយឡើ�ើយ វាាមិិនមែ�នជាាសម្រ�ង់់សម្ដីី�ពីីបុុគ្គគលដ៏៏អស្ចាា�រ្យយណាាមួួយ
នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាគឺឺជាាសូូរសៀ�ៀងរបស់់ម្ចា�ស់
ា ់នៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌និិងផែ�នដីី និិងម្ចាា�ស់់
នៃ�គ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់។ វាាមិិនមែ�នជាាពាាក្យយបង្កើ�ើ�តចេ�ញពីីមនុុស្សសជាាតិិនោះ�ះ�ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាជីីវិិតផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ គេ�ហៅ�ៅវាាថាា «ភាាសិិតនៃ�ជីីវិិត
ដែ�លខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត»។ កាារស្វែ�ែងរករបស់់មនុុស្សសក្នុុ�ងកាារដាាក់់បញ្ចូូ�លសេ�ចក្តីី�ពិិតទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តត គឺឺជាាកាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារបស់់ពួួកគេ�ពោ�ោលគឺឺវាាជាាកាារស្វែ�ែងរកកាារបំំពេ�ញ
តាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សាារជាាតិិនៃ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវនេះ�ះ មាានលក្ខខណៈៈ
ពិិតប្រា�ាកដបំំផុុតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសេ�ចក្តីី�ពិិតទាំំ�ងអស់់ ជាាជាាងគោ�ោលលទ្ធិិ�ទទេ�សូូន្យយដែ�ល
គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចសម្រេ�េចបាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននក គឺឺគ្មា�នអ្វី
ា
ី�
ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីគោ�ោលលទ្ធិិ� និិងគ្មាា�ននូូវកាារពិិតទេ� តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នបះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងសេ�ចក្តីី�
ពិិតទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លវាាយប្រ�ហាារលើ�ើសេ�ចក្តីី�ពិិតទេ�ឬអីី? តើ�ើ
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្វះះ�ស្វែ�ែងស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា? មនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នកាារពិិត គឺឺជាាអ្ននកដែ�លផិិតក្បបត់់នឹឹងសេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយ
ពួួកគេ�ជាាពួួកបះះបោ�ោរពីីកំំណើ�ើត!
ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ មិិនថាាអ្ននកកំំពុុងស្វែ�ែងរកអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ� អ្ននកត្រូ�ូវយល់់ពីីកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវដឹឹងពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ អ្ននកត្រូ�ូវ
យល់់ និិងដឹឹងពីីកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាំំ�មក នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងមកនៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ដឹឹងពីីនិិស្ស័័�យអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់នាំំ�មក និិងដឹឹងពីីអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សស
បាានបរិិបូូរណ៍៍។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹង ឬមិិនយល់់អំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានយាាង
មក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមទេ� នោះ�ះ�តើ�ើអ្ននកអាាចយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងទ្រ�ង់់
បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ពិិតណាាស់់ កាារក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ
មិិនសាំំ�ញ៉ាំំ��នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងងាាយស្រួ�ួលដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសអាាច
យល់់ពីីវាាបាានយ៉ាា�ងច្បាាស់់ និិងយកវាាទៅ�ៅអនុុវត្តត នោះ�ះ�វាាក្លាា�យជាាមិិនសាំំ�ញ៉ាំំ��ឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាចយល់់វាា បាានយ៉ាា�ងច្បាាស់់ទេ�នោះ�ះ� វាានឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាពិិបាាក
ហើ�ើយបន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ពួួកគេ�នឹឹងនាំំ�ឲ្យយកាារស្វែ�ែងរករបស់់ពួួកគេ� ដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ទៅ�ៅក្នុុ�ង
ភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល។ ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនមាានទីីតាំំ�ង
ឈរជើ�ើងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នទេ� ហើ�ើយមិិនដឹឹងថាាពួួកគេ�គប្បីី�ប្រ�កាាន់់តាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតដោ�ោយបែ�ប
ណាាទេ�នោះ�ះ� មាានន័័យថាា ពួួកគេ�ពុំំ�មាានមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងពិិបាាក
ក្នុុ�ងកាារឈរឲ្យយបាានរឹឹងមាំំ�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនយល់់ពីីសេ�ចក្តីី�
ពិិត ដែ�លមិិនអាាចបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងអំំពីីល្អអ និិងអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ ឬប្រា�ាប់់ថាាអ្វីី�
ដែ�លត្រូ�ូវស្រ�ឡាាញ់់ ឬអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវស្អអប់់។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ពិិបាាកនឹឹងឈរជើ�ើងឲ្យយបាាន
នឹឹងធឹឹងណាាស់់។ គន្លឹះះ��សម្រា�ាប់់ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺកាារដែ�លអាាចយកសេ�ចក្តីី�ពិិត
ទៅ�ៅអនុុវត្តតបាាន ដើ�ើម្បីី�គិិតគូូរអំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ស្គាា�ល់់ពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស នៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម និិង
ដឹឹងពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ ចូូរកុំំ�ដើ�ើរតាាមហ្វូូ�ងមនុុស្សសឡើ�ើយ។ អ្ននក
ត្រូ�ូវតែ�មាានគោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្វីី�ដែ�លអ្ននកចូូលទៅ�ៅ ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹង
គោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងនោះ�ះ�។ កាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់ខ្ជួួ
់ នទៅ
� �ៅនឹឹងគោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�ន
របស់់អ្ននក ដោ�ោយកាារបំំភ្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងអាាចជួួយដល់់អ្ននកបាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

មិិនធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ� ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងងាាករេេចេ�ញពីីផ្លូូ�វមួួយ ថ្ងៃ�ៃខាានស្អែ�ែកអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវងាាករេេ
ចេ�ញពីីផ្លូូវ� មួួយទៀ�ៀត ហើ�ើយអ្ននកមិិនអាាចទទួួលបាានអ្វីដែី� �លពិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារធ្វើ�បែ�ប
ើ�
នេះ�ះ គឺឺពុំំ�មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�ដល់់ជីីវិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិន
យល់់ពីីសេ�ចក្តីី�ពិិត តែ�ងតែ�ដើ�ើរតាាមអ្ននកដទៃ�៖ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសនិិយាាយថាានេះ�ះគឺឺជាា
កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងនិិយាាយថាា វាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសនិិយាាយថាា វាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ នោះ�ះ�
អ្ននកនឹឹងទៅ�ៅជាាងឿ�ឿងឆ្ងងល់់ ឬក៏៏និិយាាយថាា វាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ដូូចគេ�
ដែ�រ។ អ្ននកតែ�ងតែ�និិយាាយត្រា�ាប់់តាាមពាាក្យយរបស់់អ្ននកដទៃ�ដូូចជាាសត្វវសេ�ក ហើ�ើយមិិន
អាាចបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�បាានដោ�ោយខ្លួួ�នឯងនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនអាាចគិិតសម្រា�ាប់់
ខ្លួួ�នឯងបាានដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លគ្មាា�នទីីឈរជើ�ើង ជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនអាាច
ធ្វើ�ើ�កាារបែ�ងចែ�កនូូវភាាពខុុសគ្នាា�បាាន ហើ�ើយមនុុស្សសបែ�បនោះ�ះ� គឺឺជាាមនុុស្សសទុុច្ចចរិិតដែ�ល
គ្មាា�នតម្លៃ�ៃ! អ្ននកតែ�ងតែ�ត្រា�ាប់់តាាមពាាក្យយសម្ដីី�របស់់អ្ននកដទៃ�៖ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គេ�បាាននិិយាាយថាា
នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាាចថាា នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃណាាមួួយមនុុស្សសម្នាា�ក់់នឹឹង
និិយាាយថាា វាាមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ទេ�
ធ ហើ�ើយវាាគ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីី
ទង្វើ�ើ�របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនអាាចយល់់ពីចំ
ី ណុ
ំ ចនេះ�ះបាានឡើ
ុ
�យ
ើ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញអ្ននកដទៃ�និិយាាយដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ អ្ននកក៏៏នឹង
ឹ និិយាាយដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ។
តាាមពិិត វាាគឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនិិយាាយថាា វាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់
មនុុស្សស។ តើ�ើអ្ននកមិិនបាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លប្រ�មាាថដល់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ទេ�
ធ ឬអីី? នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណុចនេះ�ះតើ�ើអ្ននកមិ
ុ
នបាានប្រ�
ិ
ឆាំំ�ងទាាស់់
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារអ្ននកមិិនអាាចបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�បាានទេ�ឬអីី? ប្រ�ហែ�លនៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ណា
ៃ ាមួួយ មនុុស្សសល្ងងង់ខ្លៅ់ �ៅ�មួួយចំំនួននឹ
ួ ង
ឹ លេ�ចមកដោ�ោយនិិយាាយថាា «នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់» ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកឮពាាក្យយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ អ្ននកនឹឹងវង្វេ�េង
ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងដក់់ជាាប់់ទៅ�ៅនឹឹងពាាក្យយសម្ដីី�របស់់អ្ននកដទៃ�នោះ�ះ�សាារជាាថ្មីី�។ គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�ល
នរណាាម្នាា�ក់់បង្កកកាាររំំខាាន អ្ននកមិិនអាាចក្រោ��ោកឈរនៅ�ៅទីីតាំំ�ងរបស់់ខ្លួួ�នឯងបាានឡើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារអ្ននកមិិនមាានសេ�ចត្ដីី�ពិិត។ កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារចង់់ស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងសាាមញ្ញញនោះ�ះ�ទេ�។ អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនអាាចសម្រេ�េច
ទៅ�ៅបាានដោ�ោយងាាយៗ តាាមរយៈៈកាារជួួបជុំំ�គ្នាា�និិងស្ដាា�ប់់កាារអធិិប្បាាយនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយ
អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដោ�ោយចិិត្តតឆេះ�ះឆួួលតែ�មួួយមុុខឡើ�ើយ។ អ្ននកត្រូ�ូវកាារ
ដកពិិសោ�ោធន៍៍ ត្រូ�ូវដឹឹង និិងមាានគោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននក និិងទទួួលនូូវ
កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបាានឆ្លលងកាាត់់បទពិិសោ�ោធជាាច្រើ�ើ�ន
អ្ននកនឹឹងអាាចយល់់ពីរឿ�
ី ឿងរ៉ាា�វជាាច្រើ�ើ�នបាាន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងអាាចធ្វើ�កា
ើ� ារបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�
រវាាងអំំពីីល្អអនិិងអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ រវាាងសេ�ចក្តីី�សុុចរិិតនិិងសេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិត រវាាងអ្វីី�ដែ�លជាារបស់់
ខាាងសាាច់់ឈាាមនិិងអ្វីី�ដែ�លជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត។ អ្ននកគួួរតែ�អាាចធ្វើ�ើ�កាារបែ�ងចែ�ករវាាងអ្វីី�ៗ
ទាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ មិិនថាាកាាលៈៈទេ�សៈៈបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� អ្ននកនឹឹង
មិិនវង្វេ�េងឡើ�ើយ។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ�ដែ�លជាាកម្ពពស់់ពិិតរបស់់អ្ននក។
កាារដែ�លស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងសាាមញ្ញញនោះ�ះ�ទេ�។ អ្ននក
គប្បីី�មាានបទដ្ឋាា�ន និិងមាានគោ�ោលបំំណងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននក អ្ននកគប្បីី�ដឹឹងពីី
របៀ�ៀបស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិិត របៀ�ៀបវាាស់់វែែងថាាតើ�ើវាាជាាផ្លូូ�វដ៏៏ពិិតដែ�រឬទេ� និិងថាាតើ�ើវាាជាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�នឬអត់់។ តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាគោ�ោលកាារណ៍៍មូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�សំំខាាន់់
បំំផុុតក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វដ៏៏ពិិត? អ្ននកត្រូ�ូវមើ�ើលថាា តើ�ើមាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធដែ�រឬអត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វនេះ�ះ ថាាតើ�ើពាាក្យយសម្ដីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីី
សេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�រឬទេ� ថាាតើ�ើនរណាាដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ ហើ�ើយតើ�ើអាាចនាំំ�អ្វីី�មកដល់់
អ្ននកបាាន។ កាារបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងផ្លូូ�វពិិត និិងផ្លូូ�វមិិនពិិត តម្រូ�ូវឲ្យយមាានទិិដ្ឋឋភាាព
ចំំណេះ�ះដឹឹងមូូលដ្ឋាា�នខ្លះះ�ៗ ហើ�ើយមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�ដែ�លសំំខាាន់់ជាាងគេ�បំំផុុតនោះ�ះ�គឺឺ ត្រូ�ូវ
ប្រា�ាប់់ថាាតើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ មាានបង្ហា
ធ
ា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ�ដែ�រឬទេ�។ សម្រា�ាប់់
សាារជាាតិិនៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដោ�ោយព្រោះ��ះ�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ� ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ក៏៏ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�សាាច់់ ឈាាមនេះ�ះគឺឺ ជាាតំំ ណាាងនៃ�ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណរបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�ល
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មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

មាានន័័យថាា ជំំនឿ�ឿនោះ�ះ� គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដដែ�ល។ មាានភាាពខុុសគ្នាា�
រវាាងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនិិងសាាច់់ឈាាម ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារសាាច់់ឈាាមនេះ�ះមកអំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ហើ�ើយគឺឺជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លបាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសជឿ�ឿ គឺឺនៅ�ៅតែ�
ជាាលក្ខខណៈៈពីីដើ�ើមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល។ ដូូច្នេះ�ះ� ក្នុុ�ងកាារបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�ថាា
តើ�ើវាាជាាផ្លូូ�វពិិត ឬមិិនមែ�ននោះ�ះ� អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់គឺឺអ្ននកត្រូ�ូវមើ�ើលថាាតើ�ើ វាាមាានកិិច្ចចកាារនៃ�
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រឬអត់់ បន្ទាា�ប់់មក អ្ននកត្រូ�ូវមើ�ើលថាាតើ�ើមាានសេ�ចក្តីី�ពិិតនៅ�ៅក្នុុ�ង
នោះ�ះ�ដែ�រឬទេ�។ សេ�ចក្តីី�ពិិត គឺឺជាានិិស្ស័័�យជីីវិិតនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា ជាានិិស្ស័័�យ
ដែ�លត្រូ�ូវកាារចាំំ�បាាច់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សស

នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តគេ�មក

នៅ�ៅគ្រា�ាដំំបូូង ពោ�ោលគឺឺភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាាក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់គេ� (រួួមទាំំ�ង
សាារជាាតិិជាាមនុុស្សស គំំនិិតយល់់ធ្លុះះ��ជ្រៅ��ៅ ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងមូូលដ្ឋាា�ននៃ�
កាារធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សស)។ នោះ�ះ�គឺឺ អ្ននកត្រូ�ូវមើ�ើលថាាតើ�ើផ្លូូ�វនេះ�ះ អាាចនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតនៃ�
ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាាឬអត់់ ថាាតើ�ើសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លគេ�និិយាាយនោះ�ះ� ស្រ�បតាាមកាារពិិត
នៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាាដែ�រឬទេ� ថាាតើ�ើសេ�ចក្តីី�ពិិតនេះ�ះ ជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងពិិតប្រា�ាកដដែ�រ
ឬទេ� ហើ�ើយថាាតើ�ើវាាត្រូ�ូវតាាមសម័័យកាាលដែ�រឬទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានសេ�ចក្តីី�ពិិត នោះ�ះ�វាា
អាាចនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធធម្មមតាា និិងជាាក់់ស្ដែ�ែងបាាន។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ មនុុស្សស
ក្លាា�យជាាសាាមញ្ញញទៅ�ៅៗ អត្ថថន័យ
័ ជាាមនុុស្សសរបស់់ពួកគេ
ួ �កាាន់់តែ�ពេ�ញបរិិបូរូ ណ៍៍ទៅ�ៅៗ ជីីវិត
ិ
ខាាងសាាច់់ឈាាម និិងជីីវិិតខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ� ក្លាា�យជាាមាានរបៀ�ៀបរៀ�ៀបរយ
ទៅ�ៅៗ ហើ�ើយអាារម្មមណ៍៍របស់់ពួួកគេ� ក្លាា�យជាាសាាមញ្ញញទៅ�ៅៗ។ នេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍
ទីីពីីរ។ មាានគោ�ោលកាារណ៍៍មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត នោះ�ះ�គឺឺ មិិនថាាមនុុស្សសមាានចំំណេះ�ះដឹឹងច្រើ�ើ�ន
ប៉ុុ�នណាាអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនថាាជួួបបទពិិសោ�ោធនៃ�កាារកិិច្ចចកាារបែ�បណាានោះ�ះ�
ទេ� សេ�ចក្តីី�ពិិតអាាចជំំរុុញសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ� និិង
នាំំ�ពួួកគេ�មកកាាន់់តែ�ជិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណុុចនេះ�ះ យើ�ើងអាាចធ្វើ�ើ�កាារវាាស់់ស្ទទង់់
បាានថាាតើ�ើផ្លូូ�វនេះ�ះគឺឺជាាផ្លូូ�វពិិតប្រា�ាកដឬយ៉ាា�ងណាា។ អ្វីីដែ� �លជាាមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�សំំខាាន់់បំផុ
ំ ត
ុ
នោះ�ះ�គឺឺថាាតើ�ើផ្លូូ�វនេះ�ះពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងជាាងអភិិធម្មមជាាតិិ មិិនថាាវាាអាាចផ្ដដល់់ជីីវិិតដល់់មនុុស្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានឬអត់់នោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើវាាស្រ�បទៅ�ៅតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ យើ�ើងអាាចទាាញ
សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នបាានថាា ផ្លូូ�វនេះ�ះគឺឺជាាផ្លូូ�វដ៏៏ពិិត។ ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនមែ�ន
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលយកផ្លូូ�វផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធនាាពេ�លអនាាគតរបស់់
អ្ននកទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នជាាកាារទស្សសន៍៍ទាាយដែ�លថាានឹឹងមាានកិិច្ចចកាារនៃ�សម័័យថ្មីី�មួួយ
ក្នុុ�ងពេ�លអនាាគតនោះ�ះ�ដែ�រ។ ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចច្បាាស់់
ថាា ផ្លូូ�វសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាាផ្លូូ�វពិិត ប្រ�យោ�ោជន៍៍កុំំ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�ប្រា�ាកដអំំពីីផ្នែ�ែកខ្លះះ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ និិងមិិនអាាចយល់់ដឹឹងស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ
អំំពីីកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ ក្រៅ��ៅពីីច្បាាស់់ក្នុុ�ងចិិត្តតហើ�ើយ នៅ�ៅតែ�បន្តតដើ�ើរ
ក្នុុ�ងកាារវង្វេ�េងដដែ�ល។ ភាាពច្បាាស់់លាាស់់បែ�បនេះ�ះ ពុំំ�មាានគោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ�ទេ�
ហើ�ើយមិិនយូូរមិិនឆាាប់់ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល។ សូូម្បីី�តែ�អស់់អ្ននកដែ�ល
ក្លៀ�ៀ�វក្លាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារដើ�ើរតាាមរបស់់ខ្លួួ�ន ក៏៏មាានបីីភាាគដែ�លប្រា�ាកដ ហើ�ើយប្រាំ�ំ�ភាាគមិិន
ប្រា�ាកដដែ�រ ដែ�លនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា ពួួកគេ�ពុំំ�មាានមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារ
គុុណសម្បបត្តិិ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អន់់ខ្សោ�ោ�យខ្លាំំ��ងពេ�ក ហើ�ើយមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�របស់់អ្ននករាាក់់
កំំផែ�លខ្លាំំ��ងពេ�ក

នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពុំំ�មាានកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីកាារបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�

ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ដែ�លមិិនជាាក់់ស្ដែ�ែងឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់មិិនទាាមទាារអ្វីី�ច្រើ�ើ�ន ពីីមនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏
មិិនបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដែ�លហួួសពីីអត្ថថន័័យជាាមនុុស្សសដែ�រ។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�គឺឺ
សុុទ្ធធតែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងព្រំ�ំដែ�នអត្ថថន័័យនៃ�មនុុស្សសធម្មមតាា និិងមិិនលើ�ើសពីីអត្ថថន័័យ នៃ�ភាាពជាា
មនុុស្សសធម្មមតាាឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងស្រ�បទៅ�ៅតាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ
ធម្មមតាារបស់់មនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើវាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�មនុុស្សស
នឹឹងកាាន់់តែ�មាានភាាពសាាមញ្ញញទៅ�ៅៗ ហើ�ើយភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ពួកគេ
ួ � ក៏៏កាាន់់តែ�សាាមញ្ញញ
ទៅ�ៅៗដែ�រ។ មនុុស្សសទទួួលបាានចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ ច្រើ�ើ�នអំំពីនិ
ី ស្ស័័�
ិ យពុុករលួួយរបស់់ពួកគេ
ួ �ដែ�ល
មកពីីសាាតាំំ�ង និិងយល់់ពីីអត្ថថន័័យជាាមនុុស្សស ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏នឹឹងចង់់បាានសេ�ចក្តីី�ពិិត
កាាន់់តែ�ធំំធេ�ងជាាងមុុនដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺអាាចនេះ�ះនិិយាាយបាានថាា ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសធំំធាាត់់
832

មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន

ឡើ�ើងៗ ហើ�ើយនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសកាាន់់តែ�អាាចបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែបាានច្រើ�ើ�នជាាង
មុុន ដែ�លគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាអត្ថថន័័យនៃ�កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យជាាជីីវិិត
របស់់មនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើផ្លូូ�វមួួយ មិិនអាាចបើ�ើកសម្ដែ�ែងនូូវចំំណុុចទាំំ�ងអស់់ ដែ�លជាា
អត្ថថន័័យជាាមនុុស្សសនេះ�ះបាាន មិិនបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសបាាន ហើ�ើយលើ�ើស
ពីីនោះ�ះ�មិិនអាាចនាំំ�មនុុស្សសមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ឬផ្ដដល់់ឲ្យយពួួកគេ�នូូវកាារយល់់ដឹឹង
ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងបណ្ដាា�លឲ្យយភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់
ពួួកគេ�កាាន់់តែ�ទាាបទៅ�ៅៗ និិងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យអាារម្មមណ៍៍របស់់ពួកគេ
ួ �កាាន់់តែ�មិនធម្មម
ិ
តាាទៅ�ៅៗ នោះ�ះ�ផ្លូូ�វ
នេះ�ះច្បាាស់់ជាាមិិនមែ�នជាាផ្លូូ�វដ៏៏ពិតឡើ
ិ �ើយ ហើ�ើយវាាអាាចជាាកិិច្ចចកាាររបស់់វិញ្ញា
ិ ា�ណអាាក្រ�ក់់ ឬ
ជាាផ្លូូ�វចាាស់់។ និិយាាយឲ្យយខ្លីី� វាាមិិនអាាចជាាកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាាន
ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននក
គ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងបន្តិិ�ចសោះ�ះ�អំំពីីគោ�ោលកាារណ៍៍សម្រា�ាប់់កាារបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងផ្លូូ�វ
ពិិត និិងផ្លូូ�វមិិនពិិត ឬសម្រា�ាប់់ស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វពិិត។ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ន មិិនចាាប់់អាារម្មមណ៍៍
លើ�ើបញ្ហាា�នេះ�ះទេ�។ ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ទៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាដែ�លមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នទៅ�ៅ និិងនិិ
យាាយដដែ�លៗ ពីីអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ននិិយាាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចុះះ�ចំំណែ�កមនុុស្សស
ដែ�លស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វដ៏៏ពិិតវិិញ? ហើ�ើយចុះះ�តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះអាាចស្វែ�ែងផ្លូូ�វពិិតបាានដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកយល់់ពីីគោ�ោលកាារណ៍៍គន្លឹះះ��មួួយចំំនួួននេះ�ះបាាន មិិនថាាមាាន
អ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះ�ទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនត្រូ�ូវបាានគេ�បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តឡើ�ើយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
វាាសំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់ដែ�លមនុុស្សសអាាចបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�បាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសធម្មមតាាគប្បីី�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�ន ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងបទ
ពិិសោ�ោធរបស់់ពួួកគេ�។ សូូម្បីី�តែ�បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចបែ�ងចែ�ក
ភាាពខុុសគ្នាា�បាាន នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារដើ�ើរតាាមនេះ�ះ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើកាារយល់់
ដឹឹងរបស់់មនុុស្សសមិិនរីីកចម្រើ�ើ�នធំំធាាត់់ទេ�នោះ�ះ� មនុុស្សសគឺឺល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយ
កាារស្វែ�ែងរករបស់់ពួួកគេ� ត្រូ�ូវយល់់ច្រ�លំំ និិងងាាករេេ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកនាា
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គ្មាា�នកាារបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�សូូម្បីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាជាា
833

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាារពិិត ដែ�លអ្ននកនិិយាាយថាា អ្ននកបាានរកឃើ�ើញនូូវផ្លូូ�វដ៏៏ពិិតនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែតើ�ើអ្ននកបាានទទួួល
វាាហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកអាាចបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�នៃ�អ្វីី�មួួយបាានហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅ
ជាាសាារជាាតិិនៃ�ផ្លូូ�វពិិត? នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វពិិត អ្ននកមិិនបាានទទួួលនូូវផ្លូូ�វពិិតទេ�។ អ្ននកមិិនបាាន
ទទួួលនូវូ អ្វីីដែ� �លជាាសេ�ចក្តីី�ពិតឡើ
ិ �យ
ើ ។ នេះ�ះមាានន័័យថាា អ្ននកមិិនបាានសម្រេ�េចនូូវចំំណុច
ុ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ទេ� ហេ�តុុនេះ�ះ សេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយរបស់់អ្ននក ពុំំ�បាាន
បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបន្តតស្វែ�ែងរកដោ�ោយរបៀ�ៀបនេះ�ះ នោះ�ះ�នៅ�ៅទីីបំំផុុត អ្ននក
នឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល។ កាារដែ�លបាានដើ�ើរតាាមរហូូតមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះអ្ននកគប្បីី�
ប្រា�ាកដថាា ផ្លូូ�វដែ�លអ្ននកបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស គឺឺជាាផ្លូូ�វពិិត ហើ�ើយពុំំ�គួួរមាានកាារងឿ�ឿងឆ្ងងល់់អ្វីី�
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន តែ�ងតែ�មិិនភាាពច្បាាស់់លាាស់់ និិងឈប់់ស្វែ�ែងរក
សេ�ចក្តីី�ពិិតដោ�ោយសាារបញ្ហាា�តូូចតាាចមួួយចំំនួួន។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�ល
គ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ភាាន់់ច្រ�ឡំំ។ មនុុស្សសដែ�លមិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធនឹឹងទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ឬមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីទ្រ�ង់់
បាានឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��សូូមទូូន្មាា�នដល់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះពរ និិងគ្រា�ាន់់តែ�
ស្វែ�ែងរកអ្វីី�ដែ�លស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងអរូូបីីថាា ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិិតឲ្យយបាានឆាាប់់
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�អាាចមាានន័័យ។ ចូូរកុំំ�បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តខ្លួួ�នឯងទៀ�ៀតអីី!

ភាាពខុុសគ្នា�ា រវាាងព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ត
ើ ជាាមនុុស្សស
និិងភាារកិិច្ចចរបស់់មនុស្ស
ុ ស

អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវស្គាា�ល់់ពីីនិិមិិត្តតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងត្រូ�ូវយល់់ពីីគោ�ោលដៅ�ៅ
ទូូទៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះគឺឺជាាច្រ�កចូូលវិិជ្ជជមាាន។ នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លអ្ននក
បាានយល់់ច្បាាស់់ពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៃ�និិមិិត្តតទាំំ�ងនោះ�ះ� កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងរបស់់អ្ននក នឹឹងមាាន
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ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស

សុុវត្ថិិ�ភាាព។ មិិនថាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� នៅ�ៅក្នុុ�ង
ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក នឹឹងមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលជាាដាាច់់ខាាត ត្រូ�ូវមាានភាាពប្រា�ាកដប្រ�ជាាចំំពោះ�ះ�និិមិិត្តត
ទាំំ�ងនោះ�ះ� និិងត្រូ�ូវមាានគោ�ោលដៅ�ៅមួួយសម្រា�ាប់់កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងរបស់់អ្ននក និិងកាារស្វែ�ែងរក
របស់់អ្ននក។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ គ្រ�ប់់បទពិិសោ�ោធ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នរបស់់
អ្ននក នឹឹងកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅហើ�ើយល្អិិ�តល្អអន់់ទៅ�ៅៗ។ នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លអ្ននកបាានចាាប់់
យល់់ពីីរូូបភាាពធំំនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនេះ�ះទាំំ�ងស្រុ�ុង អ្ននកនឹឹងលែ�ងជួួបប្រ�ទះះកាារបាាត់់បង់់ជីីវិិត
ទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏នឹឹងលែ�ងដើ�ើរផ្លូូ�វខុុសទៀ�ៀតដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្គាា�ល់់ពីី
ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះទេ� អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាាត់់បង់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់ជំំហាាននីីមួួយៗ ហើ�ើយអ្ននក
នឹឹ ង ត្រូ�ូ វ ចំំ ណាាយពេ�លវេេលាាជាាច្រើ�ើ� នថ្ងៃ�ៃដើ�ើម្បីី�បំំ ផ្លាា�ស់់ បំំ ប្រែ�ែរឿ�ឿងមួួ យ ចំំ នួួ ន ឲ្យយមករក
ភាាពល្អអប្រ�សើ�ើរវិិញ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនអាាចដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វត្រូ�ូវឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�ត្រឹ�ឹមប៉ុុ�ន្មាា�ន
សប្ដាា�ហ៍៍ក៏៏ដោ�ោយ។ តើ�ើនេះ�ះនឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានកាារយឺឺតយ៉ាា�វទេ�ឬអីី? មាានច្រ�កចូូលវិិជ្ជជមាាន
និិងកាារអនុុវត្តតជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឱ្យយបាានល្អអ។ សម្រា�ាប់់និិមិិត្តតនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវចាាប់់យល់់ពីីចំំណុុចខាាងក្រោ��ោម៖ សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារ
យកឈ្នះះ�របស់់ទ្រ�ង់់ ផ្លូូ�វទៅ�ៅអនាាគតដើ�ើម្បីី�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ អ្វីី�ដែ�ល
ត្រូ�ូវសម្រេ�េចឲ្យយបាានតាាមរយៈៈកាារដកពិិសោ�ោធន៍ក្នុុ
៍ ង
� កាារល្បបងល និិងទុុក្ខវេេទនាា
ខ
សាារជាាតិិ
សំំខាាន់់នៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល គោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅពីីខាាងក្រោ��ោយកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ និិងគោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅពីីខាាងក្រោ��ោយកាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍
និិងកាារយកឈ្នះះ�។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតនៃ�និិមិិត្តតទាំំ�ងនោះ�ះ�។ ក្រៅ��ៅពីីនោះ�ះ� គឺឺជាា
ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីី នៃ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ យុុគសម័័យនៃ�
ព្រះ�ះគុុណ និិងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ ក៏៏ដូូចជាាកាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ នាាពេ�លអនាាគត
ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះក៏៏ជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតនៃ�និិមិិត្តតដែ�រ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ ក៏៏ជាា
មូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�សំំខាាន់់ជាាងគេ� ក៏៏ដូច
ូ ជាាមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ជាាងគេ�បំំផុត
ុ ដែ�រ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
មាានរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�នដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�ចូូលរួួម និិងអនុុវត្តត ហើ�ើយបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ វាាមាាន
ច្រើ�ើ�នស្រ�ទាាប់់ និិងល្អិិ�តល្អអន់់ជាាងមុុន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត
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ទាំំ�ងនេះ�ះទេ� នេះ�ះបញ្ចាា�ក់់ថាា អ្ននកមិិនទាាន់់សម្រេ�េចនូូវកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបាានទេ�។ ភាាគច្រើ�ើ�ន
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សស អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតគឺឺរាាក់់កំំភែ�លខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ពួួកគេ�មិិនអាាច
អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត ជាាមូូលដ្ឋាា�នជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយ និិងមិិនដឹឹងថាាតើ�ើត្រូ�ូវដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�បញ្ហាា�បន្តិិ�ចបន្តួួ�ច។ មូូលហេ�តុុដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាច
អនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតបាាន គឺឺដោ�ោយសាារនិិស្ស័័�យបះះបោ�ោររបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយដោ�ោយសាារ
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់ពួួកគេ�អំំពីីកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺរាាក់់កំំភែ�លខ្លាំំ��ងពេ�ក និិងលម្អៀ�ៀ�ងទៅ�ៅតែ�
ម្ខាា�ង។ ហេ�តុុនេះ�ះ វាាមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារងាាយស្រួ�ួលទេ�សម្រា�ាប់ឲ្យ
់ យមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោស
ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍នោះ�ះ�។ អ្ននកពិិតជាាបះះបោ�ោរពេ�កហើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននករក្សាានូូវធាាតុុចាាស់់របស់់
អ្ននកច្រើ�ើ�នពេ�កហើ�ើយ។ អ្ននកមិិនអាាចឈរនៅ�ៅខាាងសេ�ចក្ដីី�ពិិតបាានទេ� ហើ�ើយអ្ននកមិិនអាាច
អនុុវត្តតសូូម្បីី�តែ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លអាាចបញ្ជាា�ក់់ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនអាាច
ត្រូ�ូវសង្គ្រោះ��ះ��បាានទេ� ហើ�ើយក៏៏ជាាអស់់អ្ននកដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងរបស់់អ្ននកគ្មាា�នភាាពល្អិិ�តល្អអន់់ និិងគ្មាា�នគោ�ោលដៅ�ៅទេ� នោះ�ះ�កាាររីីកធំំធាាត់់
ដែ�លមកចំំពោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវយឺឺតយ៉ាា�វ។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នភាាពពិិតសូូម្បីី�បន្តិិ�ចចំំពោះ�ះ�កាារ
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកនឹឹងទៅ�ៅជាាអាាសាារឥតកាារមិិនខាាន។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងអំំពីីសាារជាាតិិនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ� អ្ននកនឹឹងមិិនផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រជាាដាាច់់ខាាត។
កាាររីីកធំំធាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតមនុុស្សស និិងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់គេ� គឺឺសម្រេ�េចទៅ�ៅបាាន
ដោ�ោយកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពពិិត និិងតាាមរយៈៈកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធល្អិិ�នល្អអន់់។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធល្អិិ�តល្អអន់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារចូូលរួួមរបស់់អ្ននក ហើ�ើយ
អ្ននកមាានចំំណេះ�ះដឹឹងជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងកាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង នោះ�ះ�និិស្ស័័�យរបស់់អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវ
បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែយ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ សូូម្បីី�តែ�អ្ននកមិិនទាាន់់ច្បាាស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងអំំពីី
កាារអនុុវត្តតនេះ�ះក្ដីី� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីនិិមិិត្តតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិនដូ
ិ ច្នេះ�
ូ ះ�ទេ� អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពចូូលទៅ�ៅបាានឡើ�យ
ើ ។ កាារចូូលទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងគឺឺអាាចមាានបាានឲ្យយតែ�អ្ននកមាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធបំំភ្លឺឺ�ផ្លូូ�វអ្ននកតាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងទទួួលបាាននូូវកាារយល់់
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ដឹឹងស៊ីី�ជម្រៅ��ៅអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងកាារចូូលកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវស្គាា�ល់់ពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
នៅ�ៅគ្រា�ាដំំបូូងឡើ�ើយ ក្រោ��ោយកាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិ នោះ�ះ�គឺឺពួួកសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
ដែ�លធ្វើ�ើ�ជាាមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទាំំ�ងមូូល
គឺឺជាាមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
គឺឺត្រូ�ូវដឹឹកនាំំ� និិងឃ្វាា�លមនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ តាាមរយៈៈកាារកំំណត់់ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសអាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតសាាមញ្ញញធម្មមតាា និិងថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាព
សាាមញ្ញញធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
មិិនអាាចឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ និិងបះះពាាល់់បាានឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារគ្រ�ប់់កាារដែ�ល
ទ្រ�ង់់បំំពេ�ញ គឺឺដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំ�មនុុស្សសកាាលពីីដើ�ើមដំំបូូងបង្អអស់់ដែ�លត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ពុុករលួួយ ដោ�ោយកាារបង្រៀ��ៀននិិងឃ្វាា�លពួួកគេ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់គ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីី
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ បញ្ញញត្តិិ� និិងក្បួួ�នខ្នាា�តនៃ�ឥរិិយាាបថរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ និិងមិិនបាានផ្ដដល់់ឲ្យយ
ពួួកគេ�នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៃ�ជីីវិិតនោះ�ះ�ទេ�។ ពួួកសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�
របស់់ទ្រ�ង់់ មិិនត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយដល់់ឆ្អឹឹ�ងបែ�បនេះ�ះទេ�។ កិិច្ចចកាារនៃ�
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាដំំណាាក់់កាាលដំំបូូងបង្អអស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
ប្រោ��ោសលោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំបូូងនៃ�កិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�
ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ នៅ�ៅដើ�ើម
ដំំបូូងនៃ�កិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ពុំំ�ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវកាារ
ឲ្យយទ្រ�ង់់យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ។ នេះ�ះហើ�ើយជាាមូូលហេ�តុុ ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវកាារ
មធ្យោ�ោ�បាាយដែ�លជាាឧបករណ៍៍មួួយដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចភ្ជាា�ប់់ទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយមនុុស្សស
បាាន។ ហេ�តុុនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមភាាវៈ�ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក មាានលេ�ចមកនូូវអស់់អ្ននក
ដែ�លនិិយាាយ និិងធ្វើ�ើ�កាារជំំនួួសមុុខឲ្យយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយនេះ�ះជាាមូូលហេ�តុុដែ�លនាំំ�ឲ្យយ
កូូនមនុុស្សស និិងពួួកហោ�ោរាាបាានមកធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស។ កូូនមនុុស្សសបាានធ្វើ�ើ�កាារ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជំំនួួសមុុខឲ្យយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ហៅ�ៅថាា «កូូន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សស» បាាន ដែ�លមាានន័័យថាា មនុុស្សសបែ�បនោះ�ះ� ត្រូ�ូវកំំណត់់ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យជំំនួួសមុុខឲ្យយ
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ពួួកគេ�ក៏៏ជាាពួួកបូូជាាចាារ្យយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�រ ជាាពួួក
បូូជាាចាារ្យយដែ�លត្រូ�ូវព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទតមើ�ើលនិិងកាារពាារ និិងជាាអ្ននកដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�សណ្ឋិិ�តនៅ�ៅ។ ពួួកគេ�គឺឺជាាមេ�ដឹឹកនាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស និិងបម្រើ�ើ�ដល់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត ពួួកហោ�ោរាាបាានថ្វាា�យខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាារនិិយាាយទៅ�ៅ
កាាន់់មនុុស្សសនៅ�ៅគ្រ�ប់់ទឹឹកដីី និិងពូូជអំំបូូរទាំំ�ងអស់់ជំំនួួសមុុខឲ្យយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ពួួកគេ�
ក៏៏បាានថ្លែ�ែងទំំនាាយអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដែ�រ។ មិិនថាាពួួកគេ�ជាាកូូនមនុុស្សស ឬជាា
ហោ�ោរាានោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�លើ�ើកតម្កើ�ើ�ងដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ និិងត្រូ�ូវបាានប្រ�គល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ឲ្យយ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លតំំណាាងព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ពួួកគេ�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់
ពួួកគេ� ក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�លើ�ើកតម្កើ�ើ�ង និិងមិិនមែ�នដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�
ពួួកគេ�ជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានមកយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�និិយាាយ និិងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
ជំំនួួសមុុខឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្ដីី� ក៏៏ពួួកកូូនមនុុស្សស និិងពួួកហោ�ោរាានៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ មិិនមែ�នជាាសាាច់់ឈាាមនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសដែ�រ។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិងដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ
គឺឺផ្ទុុ�យគ្នាា�ស្រ�ឡះះ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារនៃ�កាារសង្គ្រោះ��ះ�� និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះលើ�ើមនុុស្សស ត្រូ�ូវបំំពេ�ញ
ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់ ហើ�ើយដូូចនេះ�ះ
ពុំំ�ត្រូ�ូវកាារឲ្យយមាានកាារលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងពួួកហោ�ោរាា និិងកូូនមនុុស្សសជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារជំំនួួសមុុខឲ្យយទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សស ពុំំ�មាានភាាពខុុសគ្នាា�ពិិត
ប្រា�ាកដរវាាងអត្ថថន័័យនិិងវិិធីីសាាស្រ្ត�តនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ហើ�ើយគឺឺមូូលហេ�តុុ
នេះ�ះហើ�ើយដែ�លមនុុស្សសមាានកាារភ័័ន្តតច្រ�ឡំមិ
ំ នចេះ�ះចប់
ិ
អំ
់ ពី
ំ កិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ពួកហោ�ោ
ួ
រាា និិងកូូនមនុុស្សស។ កាារលេ�ចមករបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺមាានមូូលដ្ឋាា�នដូូចគ្នាា�នឹឹងពួួកហោ�ោរាា និិងកូូន
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ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស

មនុុស្សសដែ�រ។ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺកាាន់់តែ�សាាមញ្ញញ និិង
កាាន់់តែ�ជាាក់់ស្តែ�ែងជាាងពួួកហោ�ោរាាទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសមិិនអាាចបែ�ងចែ�កភាាព
ខុុសគ្នាា�រវាាងពួួកគេ�បាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសផ្ដោ�ោ�តសំំខាាន់់តែ�ទៅ�ៅលើ�ើរូូបរាាងខាាងក្រៅ��ៅ មិិនបាាន
ដឹឹងសោះ�ះ�ថាា សូូម្បីី�តែ�មនុុស្សសពីីរនាាក់់ដែ�លដូូចគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ និិងកាារ
និិយាាយស្ដីី� ក៏៏មាានភាាពខុុសគ្នាា�ដាាច់់ស្រ�ឡះះរវាាងពួួកគេ�ដែ�រ។ ដោ�ោយសាារសមត្ថថភាាព
របស់់មនុុស្សសក្នុុ�ងកាារបែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�នៅ�ៅខ្សោ�ោ�យខ្លាំំ��ងពេ�ក ទើ�ើបគេ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារ
បែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងបញ្ហាា�សាាមញ្ញញៗបាាន ហើ�ើយកាាន់់តែ�មិិនអាាចយល់់ពីីកាារងាារ
ស្មុុ�គ្រ�ស្មាា�ញបាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកហោ�ោរាា និិងអស់់អ្ននកដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធបាានប្រើ�ើ� បាាននិិយាាយនិិងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ នេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតនូូវភាារកិិច្ចចរបស់់
មនុុស្សស ពោ�ោលគឺឺដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញមុុខងាាររបស់់ភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក ហើ�ើយវាា
គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺត្រូ�ូវបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។ ថ្វីី�បើ�ើទម្រ�ង់់ខាាងក្រៅ��ៅ
របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាទម្រ�ង់់នៃ�ភាាវៈ�មួួយដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមកក៏៏ពិិតមែ�ន ក៏៏កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតមុុខងាាររបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់
វិិញ។ ពាាក្យយថាា «ភាារកិិច្ចច» ត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ទាាក់់ទងនឹឹងភាាវៈ�ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក រីីឯពាាក្យយ
«ព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ » គឺឺត្រូ�វូ បាានប្រើ�ើ�ទាាក់ទ
់ ងនឹឹងខាាងសាាច់់ឈាាមនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស។ មាានភាាពខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងរវាាងពាាក្យយទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ។ ពាាក្យយទាំំ�ងពីីរនេះ�ះមិិន
អាាចប្រើ�ើ�ជំនួ
ំ សគ្នាា�បាានឡើ
ួ
�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស គឺឺគ្រា�ាន់តែ�ត្រូ�
់
វូ បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់
ខ្លួួ�នតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ចំំណែ�កឯកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ គឺឺត្រូ�ូវគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងត្រូ�ូវបំំពេ�ញ
ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។ ហេ�តុុនេះ�ះ ថ្វីី�បើ�ើពួួកសាាវ័័កជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�
ហើ�ើយពួួកហាារាាជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបំំពេ�ញដោ�ោយទ្រ�ង់់ក្ដីី� ក៏៏កិិច្ចចកាារនិិងពាាក្យយសម្ដីី�របស់់ពួួកគេ�
គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងនាាមជាាភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយរបស់់ពួួកគេ� អាាចហួួសពីីមាាគ៌ាា�ជីីវិិតដែ�លបាានមាានបន្ទូូ�ល
ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ពួួកគេ�អាាច
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មាានលក្ខខណៈៈខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�
បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�ដដែ�ល និិងមិិនមែ�នបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចនោះ�ះ�ទេ�។ ភាារកិិច្ចចរបស់់
មនុុស្សសសំំដៅ�ៅលើ�ើមុុខងាាររបស់់មនុុស្សស។ វាាជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសអាាចសម្រេ�េចបាាន។
ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព័័ន្ធធកិិច្ចចដែ�លបាានបំំពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺ
ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនអាាចសម្រេ�េចដោ�ោយមនុុស្សស
បាានទេ�។ មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមាានបន្ទូូ�ល បំំពេ�ញកាារងាារ
ឬបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីកាារអស្ចាា�រ្យយអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ� គឺឺទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះមិិនអាាចឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�ជំ
ើ� នួ
ំ សទ្រ�ង់
ួ
បាានឡើ
់
�យ
ើ ។ កិិច្ចចកាារ
របស់់មនុុស្សសគឺឺគ្រា�ាន់់តែ�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងនាាមជាាភាាវៈ�មួួយដែ�លបាានបង្កើ�ើ�ត
មកនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលណាាមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
បើ�ើគ្មាា�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ពោ�ោលគឺឺ ប្រ�សិិនបើ�ើព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសត្រូ�ូវបាាត់់បង់់ទៅ�ៅ នោះ�ះ�ភាារកិិច្ចចរបស់់ភាាវៈ�មួួយដែ�លបាាន
បង្កើ�ើ�តមកក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវបាាត់់បងទៅ�ៅដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចច
របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺត្រូ�ូវគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើមនុុស្សស រីីឯកាារបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស គឺឺជាាកាារ
បំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចចផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាាមកាារចង់់បាានរបស់់ព្រះ�ះអាាទិិករ
ហើ�ើយគ្មាា�នផ្លូូ� វ ដែ�លអាាចចាាត់់ ទុុ ក ថាាជាាកាារបំំ ពេ�ញព័័ ន្ធធ កិិ ច្ចច របស់់ ន រណាាម្នាា�ក់់ ឡើ�ើ យ ។
ចំំពោះ�ះ�សាារជាាតិិដែ�លមាានស្រា�ាប់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពោ�ោលគឺឺចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់
ទ្រ�ង់់ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសដែ�លពាាក់់ទម្រ�ង់ខា
់ ាងក្រៅ��ៅនៃ�ភាាវៈ�មួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត
មកវិិញ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។ មិិនថាាកិិច្ចចកាារអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់
បំំពេ�ញនោះ�ះ�ទេ� គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�ដើ
ធ �ើម្បីី�អនុុវត្តតព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគ្រ�ប់់កាារដែ�លមនុុស្សសអាាច
ធ្វើ�បាាន
ើ�
គឺឺត្រូ�វូ ផ្ដដល់់នូវូ អ្វីីដែ� �លល្អអបំផុ
ំ តនៅ
ុ �ៅក្នុុ�ងទំំហំនៃំ �កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារណែ�នាំំ�របស់់ទ្រ�ង់់។
កាារបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស តាាមពិិតទៅ�ៅ គឺឺជាាកាារសម្រេ�េចនូូវគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
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ទាំំ�ងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសដែ�លនេះ�ះមាានន័័យថាា ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សស
អាាចធ្វើ�ើ�បាាន។ គឺឺនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ហើ�ើយដែ�លគេ�អាាចបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់គេ�បាាន។ ភាាព
ខ្វះះ�ខាាតរបស់់មនុុស្សសក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារបម្រើ�ើ�របស់់គេ� គឺឺត្រូ�ូវកាាត់់បន្ថថយបន្តិិ�ចម្ដដងៗ
តាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធជឿ�ឿនលឿ�ឿនទៅ�ៅមុុខ និិងដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារឆ្លលងកាាត់់ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។
ពួួកគេ�ពុំំ�បង្កកកាាររំំខាាន ឬប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់ភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�ល
ឈប់់បម្រើ�ើ� ឬផ្ដដល់់ផល និិងធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅវិិញដោ�ោយខ្លាា�ចថាា អាាចនឹឹងមាានកំំហុុសចំំពោះ�ះ�
កាារបម្រើ�ើ�របស់់ពួកគេ
ួ � គឺឺជាាមនុុស្សសកំំសាាកខ្លាំំ��ងជាាងគេ�បំំផុត
ុ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាច
សម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញនូូវអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�គួួរសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារបម្រើ�ើ� ឬ
សម្រេ�េចនូូវអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើ�បាានពីីកំំណើ�ើត ហើ�ើយផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ បែ�រជាាចំំណាាយ
ពេ�លវេេលាាឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយរួួចតែ�ពីីដៃ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�បាានបាាត់់បង់់មុុខងាារដែ�ល
ភាាវៈ�ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក គួួរតែ�មាានហើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គេ�ហៅ�ៅថាា «មនុុស្សសធុុន
កណ្តាា�ល»។ ពួួកគេ�គឺឺជាាកាាកសំំណល់់ដែ�លគ្មាា�នបាានកាារ។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះអាាច
ហៅ�ៅថាាជាាភាាវៈ�ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមកឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ? តើ�ើពួួកគេ�
មិិនមែ�នជាាភាាវៈ�ពុុករលួួយដែ�លចាំំ�ងចែ�ងតែ�ខាាងក្រៅ��ៅ ប៉ុុ�ន្តែ�ែរលួួយខាាងក្នុុ�ងទេ�ឬអីី?
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសហៅ�ៅខ្លួួ�នឯងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចបើ�ើកសម្ដែ�ែងនូូវភាាពជាាព្រះ�ះ
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ឬតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ� នោះ�ះ�
មិិនបាាច់់ឆ្ងងល់់ទេ� គេ�មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តគេ�មិិនមាានសាារជាាតិិរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ ហើ�ើយអ្វីីដែ� �លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់អា
់ ាចសម្រេ�េចបាាន គឺឺពុំំ�មាានពិតនៅ
ិ �ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�ន
របស់់គេ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសបាាត់់បង់អ្វី
់ ដែី� �លគេ�អាាចទទួួលបាានពីកំ
ី ណើ�ើត
ំ
មក គេ�នឹឹង
មិិនអាាចហៅ�ៅថាាជាាមនុុស្សសបាានទៀ�ៀតទេ� ហើ�ើយគេ�គ្មាា�នតម្លៃ�ៃដើ�ើម្បីី�ឈរក្នុុ�ងនាាមជាាភាាវៈ�
មួួយដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក ឬត្រូ�ូវមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ បន្ថែ�ែម
លើ�ើនេះ�ះ គេ�មិិនមាានតម្លៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលនូូវព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ឃ្លាំំ��មើ�ើល កាារពាារ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�ល
បាានបាាត់់បង់់ទំំនុុកចិិត្តតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏បន្តតបាាត់់បង់់ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�រ។ ពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មអំំពើ�ើខុុសឆ្គគងរបស់់ពួួកគេ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ង
ផ្សសព្វវផ្សាាយគំំនិិតរបស់់ពួួកគេ�ដោ�ោយឥតញញើ�ើត ថាាផ្លូូ�វរបស់់ព្រះ�ះជាាមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយ
ពួួកបះះបោ�ោរថែ�មទាំំ�ងបដិិសេ�ធអត្ថិិ�ភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតផង។ តើ�ើមនុុស្សស ដែ�ល
មាានកាារបះះបោ�ោរបែ�បនេះ�ះ អាាចមាានសិិទ្ធិិ�ត្រេ�េកអរសប្បាាយ នឹឹងព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន គឺឺបះះបោ�ោរ
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជំំពាាក់់ទ្រ�ង់យ៉ា
់ ា�ងច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�បែ�រខ្ននង និិងស្ដីី�បន្ទោ�ោ�ស
ខ្លាំំ��ងៗថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ អាាចមាានតម្លៃ�ៃដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ? តើ�ើនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាកាារនាំំ�ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់កាារត្រូ�ូវ
ផាាត់់ចោ�ោល និិងកាារដាាក់់ទោ�ោសទេ�ឬអីី? មនុុស្សសមិិនបំពេំ �ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមាានអាារម្មមណ៍៍ខុុសឆ្គគង់់ជាាស្រេ��ចនៅ�ៅក្នុុ�ងបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដ្បិិ�ត
សូូម្បីី�តែ�កាារដាាក់់ទោ�ោសដល់់ស្លាា�ប់់ក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅមិិនទាាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មាានលេ�ស
ក្នុុ�ងកាារតវ៉ាា�ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបខ្លួួ�នពួួកគេ�ជាាមួួយនឹឹងទ្រ�ង់់ទៀ�ៀតផង។
តើ�ើកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍មាានតម្លៃ�ៃអ្វីី�ទៅ�ៅ? នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សស
មិិនបាានបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ� ពួួកគេ�គួួរតែ�មាានអាារម្មមណ៍៍ដឹឹងកំំហុុស និិងជាាប់់
ជំំពាាក់់។ ពួួកគេ�គប្បីី�ស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� ចំំណុចខ្សោ�ោ
ុ
�យ និិងភាាពមិិនបាានកាាររបស់់ពួកគេ
ួ � ស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
�
កាារបះះបោ�ោរ និិងសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងត្រូ�ូវប្រ�គល់់ជីីវិិតរបស់់
ពួួកគេ�ថ្វាា�យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតផង។ មាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លពួួកគេ�មាាន
លក្ខខណៈៈជាាភាាវៈ�មួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយពិិត
ប្រា�ាកដ ហើ�ើយមាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងកាារត្រេ�េកអរសប្បាាយនឹឹង
ព្រះ�ះពរ និិងសេ�ចក្ដីី�សន្យាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអាាចឲ្យយទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់
លក្ខខណ៍៍។ ហើ�ើយចុះះ�ភាាគច្រើ�ើ�ននៃ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដាាក់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដូូចម្តេ�េច? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើអ្ននកបាានបំំពេ�ញគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់
ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅឲ្យយទៅ�ៅបំំពេ�ញ ទោះ�ះ�បីីជាាត្រូ�ូវលះះបង់់ជីីវិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
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អ្ននកក្ដីី�ហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានលះះបង់អ្វី
់ ី�ខ្លះះ�ហើ�ើយ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនបាានទទួ
ិ
ល
ួ
ច្រើ�ើ�នគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ពីីខ្ញុំំ��ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដល់់កម្រិ�ិតណាា? តើ�ើអ្ននកបាានបម្រើ�ើ�ដល់់ខ្ញុំំ��ដូូចម្តេ�េចខ្លះះ�? ហើ�ើយតើ�ើខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាាន
អ្វីី�ខ្លះះ�ដល់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ�សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានវាាស់់
ស្ទទង់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានវិិនិិច្ឆ័័�យ និិងប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ដោ�ោយប្រើ�ើ�មនសិិកាារតិិចតួួចដែ�លអ្ននកមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយ
ឬនៅ�ៅ? តើ�ើពាាក្យយសម្ដីី� និិងទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននកអាាចមាានតម្លៃ�ៃចំំពោះ�ះ�នរណាាខ្លះះ�? តើ�ើវាាអាាចទេ�
ដែ�លកាារលះះបង់់តិិចតួួចរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានតម្លៃ�ៃចំំពោះ�ះ�គ្រ�ប់់អ្វីី�ៗដែ�លខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាាន
ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�? ខ្ញុំំ��គ្មាា�នជម្រើ�ើ�សអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានលះះបង់់អស់់ពីី
ព្រះ�ះហឫទ័័យចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញនៅ�ៅជាាប់់ដោ�ោយបំំណងអាាក្រ�ក់់ និិង
មាានកាារស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ នេះ�ះគឺឺជាាទំំហំំនៃ�ភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ជាាមុុខងាារ
តែ�មួួយគត់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ តើ�ើវាាមិិនមែ�នបែ�បនេះ�ះទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដឹឹងថាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាានបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចជាាភាាវៈ�មួួយ ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមកនេះ�ះទេ�ឬអីី? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចចាាត់់ទុុកជាាភាាវៈ� ដែ�លបង្កើ�ើ�តមកបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននក
រាាល់់គ្នាា�មិិនច្បាាស់់អំំពីីអ្វីី� ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងបើ�ើកបង្ហាា�ញ និិងកំំពុុងស្ដែ�ែងចេ�ញតាាម
រយៈៈកាាររស់់នៅ�ៅទេ�ឬអីី? អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាានបំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននក
ព្យាាយាាមចង់់បាាននូវូ កាារអត់់ឱន និិងព្រះ�ះគុុណដ៏៏ច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�កសន្ធាា�ប់រ់ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់
ព្រះ�ះគុុណបែ�បនេះ�ះមិិនធ្លាា�ប់់បាានរៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់់នរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ និិងថោ�ោក
ទាាប ដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺសម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនស្នើ�ើ�សុំំ�អ្វីី�សោះ�ះ� និិងជាា
អ្ននកដែ�លលះះបង់់ដោ�ោយរីីករាាយ។ មនុុស្សសដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� មនុុស្សសធុុនកណ្ដាា�លបែ�ប
នេះ�ះ គឺឺគ្មាា�នតម្លៃ�ៃនឹឹងអរសប្បាាយ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគុុណនៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ មាានតែ�ទុុក្ខខលំំបាាក និិងកាារដាាក់់ទោ�ោសមិិនចេះ�ះចប់់ មិិនចេះ�ះហើ�ើយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លត្រូ�ូវកើ�ើតមាាននៅ�ៅសម័័យរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�! ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនអាាចស្មោះ�ះ��
ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��បាានទេ� នោះ�ះ�វាាសនាារបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងត្រូ�ូវជាាវាាសនាាមួួយដែ�លរងទុុក្ខខ
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វេេទនាា។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� និិងកិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ��បាានទេ� នោះ�ះ�លទ្ធធផលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងទៅ�ៅជាាលទ្ធធផលនៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោស។
គ្រ�ប់់ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះពរ និិងជីីវិិតដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនៃ�នគរព្រះ�ះ គឺឺគ្មា�នអ្វី
ា
ី�ពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយនឹឹង
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាចុុងបញ្ចចប់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវជួួបប្រ�ទះះ និិងជាាលទ្ធធផល
នៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់។ ភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� និិងភាាពក្រ�អឺឺតក្រ�ទមទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ល្អអនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនឲ្យយពួួកគេ�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ ពួួកគេ�
លាាដៃ�របស់់ពួួកគេ�សុំំ�ព្រះ�ះគុុណ ហាាក់់ដូូចជាាអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�សុំំ�នោះ�ះ� គឺឺសមនឹឹងឲ្យយពួួកគេ�
ទទួួលបាានដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ។ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ� មិិនបាានទទួួលនូូវអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ស្នើ�ើ�សុំំ�
ទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងកាាន់់តែ�មាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់តិិចតួួចទៅ�ៅៗ។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ អាាច
ត្រូ�ូវចាាត់់ទុក
ុ ថាាមាានហេ�តុុផលបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាអ្ននកដែ�លមាានគុុណ
សម្បបត្តិិ�អន់់ខ្សោ�ោ�យ និិងគ្មាា�នហេ�តុផ
ុ លសោះ�ះ� គឺឺគ្មាា�នសមត្ថថភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុងក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញ
កាាតព្វវកិិច្ចចដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា� គប្បីី�ត្រូ�ូវបំំពេ�ញក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាារកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
នេះ�ះ។ តម្លៃ�ៃរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� បាានធ្លាា�ក់់ចុះះ�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ កាារដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាាន
តបស្ននងមកកាាន់់រូបខ្ញុំំ
ូ ��សម្រា�ាប់កា
់ ារបង្ហាា�ញដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នូវូ ព្រះ�ះគុុណបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាអំំពើ�ើ
បះះបោ�ោរយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងរួួចបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�ដាាក់់ទោ�ោសដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិង
បើ�ើកឲ្យយឃើ�ើញនូូវភាាពកំំសាាកញីី ភាាពអសមត្ថថភាាព ភាាពថោ�ោកទាាប និិងភាាពគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ តើ�ើអ្ននកមាានសិិទ្ធិិ�អ្វីី�ទៅ�ៅលាាដៃ�របស់់អ្ននកចេ�ញមកក្រៅ��ៅទៀ�ៀតនោះ�ះ�?
កាារដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចជួួយដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� មិិនអាាចស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងមិិនអាាច
ធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��បាានសូូម្បីី�បន្តិិ�ចនោះ�ះ� គឺឺជាាអំំពើ�ើខុុសឆ្គគង និិងកាារបរាាជ័័យរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននករាាល់់គ្នាា�វាាយប្រ�ហាារមកលើ�ើខ្ញុំំ� និិយាាយមិិនពិិតអំំពីីខ្ញុំំ� និិង
រអ៊ូូរ� ទាំំ�ថាាខ្ញុំំ��មិនសុ
ិ
ចរិ
ុ ត
ិ ។ តើ�ើនេះ�ះរាាប់់បញ្ចូូល
� ថាាជាាសេ�ចក្ដីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់អ្ននកដែ�រឬអីី? តើ�ើ
នេះ�ះរាាប់់បញ្ចូូ�លថាាជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកដែ�រឬអីី? តើ�ើមាានកិិច្ចចកាារអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចធ្វើ�បាានក្រៅ
ើ�
��ៅពីីនេះ�ះ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានរួម
ួ ចំំណែ�កដល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារដែ�ល
បាានបំំពេ�ញរួួចរាាល់់ហើ�ើយនោះ�ះ�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើអ្ននកបាានលះះបង់់ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�ន ណាា
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ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស

ហើ�ើយ? ខ្ញុំំ��បាានបង្ហា�ា ញនូូវកាារអត់់ឱនយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ដោ�ោយមិិនបាានស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សដល់អ្ននក
់ រាាល់់គ្នាា�
ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�មិិនអៀ�ៀនខ្មាា�សក្នុុ�ងកាារដោះ�ះ�សាារចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� និិងរអ៊ូូ�រទាំំ�អំំពីីខ្ញុំំ�
ដោ�ោយស្ងាា�ត់់កំំបាំំ�ង។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានដាានជាាមនុុស្សសសូូម្បីី�បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចដែ�រឬទេ�? បើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស ប្រ�ឡាាក់់ប្រ�ឡូូកទៅ�ៅដោ�ោយគំំនិិតរបស់់មនុុស្សស និិង
សញ្ញាា�ណរបស់់គេ�ក្ដីី�

ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននក

និិងបង្ហាា�ញពីីភាាព

ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់អ្ននក។ ភាាពមិិនបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស គឺឺជាាបញ្ហាា�គុុណ
សម្បបត្តិិ�របស់់គេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនបាានបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នទេ� វាា
បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញនូូវភាាពបះះបោ�ោររបស់់គេ�។ ភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស និិងកាារដែ�លគេ�ត្រូ�ូវ
ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ ឬបណ្ដាា�សាានោះ�ះ� គឺឺពុំំ�មាានជាាប់់ទាាក់ទ
់ ងគ្នាា�ទេ�។ ភាារកិិច្ចចគឺជា
ឺ ាអ្វីីដែ� �ល
មនុុស្សសត្រូ�ូវបំំពេ�ញ។ វាាជាារបរចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិត
ិ ដែ�លប្រ�ទាានពីីស្ថាា�នសួគ៌
ួ ម
៌ ក ហើ�ើយមិិនគប្បីី�ត្រូ�ូវ
ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើកាារប៉ះះ�ប៉ូូ�វ លក្ខខខណ្ឌឌ ឬមូូលហេ�តុុអ្វី�ឡើី �ើយ។ មាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លគេ�នឹឹងបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់គេ�។ កាារទទួួលបាានព្រះ�ះពរ គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយត្រេ�េកអរសប្បាាយនឹឹងព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្រោ��ោយពីីឆ្លលងកាាត់់កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរួច
ួ ។ កាារទទួួលបណ្ដាា�សាាគឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លនិិស្ស័័�យរបស់់
មនុុស្សសម្នាា�ក់់មិនបាានផ្លា
ិ
�ស់
ា ប្ដូូ
់ រ� ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លពួួកគេ�ឆ្លលងកាាត់់កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយ
ផ្ចាា�លរួច
ួ គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកមិនបាានឆ្លល
ិ
ងកាាត់់នូវូ កាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ត្រូ�ូវរងនូូវកាារដាាក់់ទោ�ោសទៅ�ៅវិិញ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មិិនថាាពួួកគេ�ត្រូ�ូវទទួួលបាានព្រះ�ះពរ ឬកាារដាាក់់
បណ្ដាា�សាានោះ�ះ�ទេ� ភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តមកគប្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួកគេ
ួ � ធ្វើ�អ្វី
�ើ ដែ�ី �ល
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវធ្វើ��ើ និិងធ្វើ��ើអ្វី�ីដែ�លពួួកគេ�អាាចធ្វើ��ើបាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារតិិចតួួចបំំផុុតដែ�ល
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លជាាមនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គួួរធ្វើ�។
�ើ អ្ននកមិិនគួរួ បំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
របស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�តែ�កាារប្រ�ទាានពរនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកមិិនគួរួ បដិិសេ�ធមិនបំ
ិ ពេំ �ញកិិច្ចចកាារ
ដោ�ោយកាារភ័័យខ្លាា�ចចំំពោះ�ះ�កាារដាាក់់បណ្ដាា�សាានោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពីីរឿ�ឿងមួួយ
នេះ�ះចុះះ�៖ កាារបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់មនុុស្សស គឺឺជាាអ្វីីដែ� �លគេ�ត្រូ�ូវធ្វើ��ើ ហើ�ើយប្រ�សិិន
បើ�ើគេ�មិិនអាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់គេ�បាានទេ� នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កាារបះះបោ�ោររបស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពួួកគេ�។ គឺឺតាាមរយៈៈដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់គេ�នេះ�ះហើ�ើយដែ�លមនុុស្សស
បាានបំំផ្លា�ស់
ា បំ
់ ប្រែំ �ែបន្តិិ�ចម្ដដងៗ ហើ�ើយគឺឺដំណើ�ើ
ំ
រកាារនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លគេ�បាានបង្ហាា�ញនូូវភាាព
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់គេ�។ ដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ កាាលណាាដែ�លអ្ននកអាាចបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននក
បាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងកាាន់់តែ�ទទួលបាានសេ�ចក្ដីី�ពិ
ួ
ត
ិ កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ ហើ�ើយកាារ
បើ�ើកបង្ហាា�ញរបស់់អ្ននក ក៏៏កាាន់់តែ�ជាាក់់ស្ដែ�ែងជាាងមុុនដែ�រ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�
ឆ្លលងកាាត់់សកម្មមភាាពក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ពួកគេ
ួ � និិងមិិនស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត នឹឹង
ត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលនៅ�ៅចុុងបំំផុត
ុ ដ្បិិ�តមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនបំពេំ �ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ� ហើ�ើយក៏៏មិនអ
ិ នុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួកគេ
ួ �
ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនព្រ�មបំំផ្លា�ស់
ា ់បំំប្រែ�ែ ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវបណ្ដាា�សាា។ មិិន
ត្រឹ�ឹមតែ�កាារបើ�ើកបង្ហាា�ញរបស់់ពួួកគេ� មិិនបរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកគេ�
បង្ហាា�ញមក គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�
ធ អាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានមាានបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�ន និិងបាាន
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ។ តើ�ើទ្រ�ង់់ខុុសគ្នាា�ពីីអេ�សាាយយ៉ាា�ងណាាខ្លះះ�? តើ�ើទ្រ�ង់់ខុុសគ្នាា�
ពីី ដាានីីញ៉ែ�ែលយ៉ាា�ងណាាខ្លះះ�? តើ�ើទ្រ�ង់់ជាាហោ�ោរាាម្នាា�ក់់មែ�នទេ�? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគេ�ហៅ�ៅ
ទ្រ�ង់់ថាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ? តើ�ើពួួកគាាត់មាានអ្វី
់
ខុ
ី� សគ្នាា�ខ្លះះ
ុ
�ទៅ�ៅ? ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លបាាននិិយាាយ
ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ពួួកគេ�សម្រា�ាប់់មនុុស្សស គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ខុុសគ្នាា�នោះ�ះ�ទេ�។
ពួួកគេ�បាាននិិយាាយពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងបាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ។ ពួួកហោ�ោរាានៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�
ចាាស់់ បាាននិិយាាយអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយ ហើ�ើយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏អាាចធ្វើ�ើ�ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នេះ�ះបាាន
ដែ�រ។ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាដូូច្នេះ�ះ�ទៅ�ៅវិិញ? ភាាពខុុសគ្នាា�នៅ�ៅត្រ�ង់់នេះ�ះ គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើធម្មមជាាតិិ
នៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ ដើ�ើម្បីី�អាាចស្វែ�ែងយល់់អំំពីីបញ្ហាា�នេះ�ះបាាន អ្ននកមិិនត្រូ�ូវពិិចាារណាាអំំពីី
ធម្មមជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនត្រូ�ូវគិិតពិិចាារណាាអំំពីីជម្រៅ��ៅ ឬភាាព
រាាក់់កំំភែ�លនៃ�សម្ដីី�របស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។ ជាានិិច្ចចកាាល អ្ននកត្រូ�ូវគិិតពិិចាារណាាអំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ពួួកគេ�ជាាមុុន ហើ�ើយតើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ� ត្រូ�ូវសម្រេ�េចជាាលទ្ធធផលបែ�ប
ណាាចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស។ ពួួកហោ�ោរាាបាាននិិយាាយ អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយនៅ�ៅពេ�លមួួយដែ�ល
846
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មិិនអាាចទំំនុុកបម្រុ�ុងដល់់ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសបាាន ហើ�ើយកាារជំំរុុញលើ�ើកចិិត្តតពីីមនុុស្សស
មួួយចំំនួួនដូូចជាា អេ�សាាយ និិងដាានីីយ៉ែ�ែល គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិង
មិិនមែ�នជាាមាាគ៌ាា�ជីីវិិតឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ មិិនមែ�នជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីី
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ទេ� គ្មាា�ននណាាម្នាា�ក់់អាាចសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារ នោះ�ះ�បាានឡើ�ើយ មនុុស្សសសាាមញ
ធម្មមតាាមិិនអាាចធ្វើ�ើ�វាាបាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក៏៏បាានថ្លែ�ែងពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� គឺឺជាាមាាគ៌ាា�ជីីវិត
ិ ដែ�លមនុុស្សសអាាចស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វសម្រា�ាប់់កាារអនុុវត្តត
បាាន។ នេះ�ះគឺឺចង់់បាានន័័យថាា ដំំបូូង ទ្រ�ង់់អាាចទំំនុុកបម្រុ�ុងដល់់ជីីវិិតមនុុស្សសបាាន ដ្បិិ�ត
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាជីីវិិត។ ទីីពីីរ ទ្រ�ង់់អាាចកែ�ប្រែ�ែភាាពវៀ�ៀចវេេររបស់់មនុុស្សសបាាន។ ទីីបីី
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់អាាចសម្រេ�េចបាាននូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ដើ�ើម្បីី�បន្តតសម័័យកាាល
នោះ�ះ�តទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ទីីបួួន ទ្រ�ង់់អាាចយល់់ពីីតម្រូ�ូវកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស និិងជ្រា�ាបពីីអ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសខ្វះះ�ខាាត។ ទីីប្រាំ�ំ� ទ្រ�ង់់អាាចនាំំ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ និិងបញ្ចចប់់យុុគសម័័យ
ចាាស់់។ នេះ�ះគឺឺជាាមូូលហេ�តុុ ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគេ�ហៅ�ៅថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។
ទ្រ�ង់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ខុុសពីីអេ�សាាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ខុុសគ្នាា�ពីីពួួកហោ�ោរាាដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ។
ចូូរយកអេ�សាាយមកធ្វើ�ើកា
� ារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ពួកហោ�ោ
ួ
រាា។ ដំំបូង
ូ គាាត់់មិន
ិ អាាច
ទំំនុកបម្រុ�
ុ
ង
ុ ដល់់ជីវិី ត
ិ របស់់មនុុស្សសបាានឡើ�យ
ើ ។ គាាត់់មិន
ិ អាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ថ្មីី�
មួួយបាានឡើ�ើយ។ គាាត់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� មិិនមែ�ន
ដើ�ើម្បីី�នាំំ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយទេ�។ ទីីបីី ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លគាាត់់បាានថ្លែ�ែង គឺឺ
ហួួសព្រំ�ំដែ�នរបស់់គាាត់់។ គាាត់់ទទួួលបាានកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតនឹឹងមិិនអាាចយល់់បាានឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាា
បាានស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ក្ដីី�។ ចំំណុុចទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់
បញ្ជាា�ក់់ថាា សម្ដីី�របស់់គាាត់់ គឺឺមិិនលើ�ើសពីីសេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយនោះ�ះ�ទេ� គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីទិិដ្ឋឋភាាព
មួួយនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លបាានធ្វើ�ជំ
ើ� នួ
ំ សព្រះ
ួ �ះយេ�ហូូវ៉ាា�ឡើ�យ
ើ ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ គាាត់់មិន
ិ អាាចតំំណាាងឲ្យយ
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។ គាាត់់គឺឺជាាបាាវបម្រើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ជាាឧបករណ៍៍
មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងទំំហំនៃំ �កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គាាត់់មិនបាានបំ
ិ
ពេំ �ញ
កិិច្ចចកាារហួួសពីយុ
ី គសម័
ុ
យ
័ នៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័ ឡើ�យ
ើ ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ�
ខុុសគ្នាា�ពីីនេះ�ះ។ ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ហួួសពីីទំំហំំនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងបាានឆ្លលងកាាត់់កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោស
លោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ នេះ�ះចង់់មាានន័័យថាា ទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារថ្មីី�ក្រៅ��ៅពីី
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបំំពេ�ញ។ នេះ�ះគឺឺជាា កាារនាំំ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�
មួួយ។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ទ្រ�ង់់អាាចមាានបន្ទូូ�លអំំពីីអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅដល់់
បាាន។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពាាក់់ព័ន្ធ
័ ធ
នឹឹងមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។ ទ្រ�ង់់មិនបាានបំ
ិ
ពេំ �ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះសម្រា�ាប់់តែ�មនុុស្សសពីីរបីីនាាក់់
នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាមធ្យោ�ោ�បាាយដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំនួន
ួ ដែ�ល
មាានកំំណត់់។ ចំំពោះ�ះ�របៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស របៀ�ៀបដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានប្រ�ទាាននូូវកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� និិងរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បាានយាាងចុះះ�មកសណ្ឋិិ�តលើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារគឺឺទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�
ជាាបញ្ហាា�ដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ ឬប៉ះះ�បាានឡើ�ើយ។ សេ�ចក្ដីី�ពិិតទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ជាាសេ�ចក្ដីី�សម្អាា�ងថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
បាាននោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ ដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ ភាាពប្លែ�ែកគ្នាា�រអាាចបែ�ងចែ�កបាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈរូូបីីចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មាានតែ�
ចំំណុុចនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លជាាក់់ស្ដែ�ែង។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ� អ្ននកមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
បញ្ហាា�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លជ្រា�ាបអំំពីីបញ្ហាា�នេះ�ះបាានច្បាាស់់លាាស់់ ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក៏៏ខាាងសាាច់់ឈាាមមិិនដឹឹងបាានគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�រ។

អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�អាាច

បញ្ជាា�ក់់បាានថាា តើ�ើទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�នឬអត់់ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
បំំពេ�ញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ទីីមួួយ គឺឺទ្រ�ង់់
អាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយបាាន។ ទីីពីីរ ទ្រ�ង់់អាាចទំំនុុកបម្រុ�ុងដល់់ជីីវិិតមនុុស្សស
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ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស

និិងអាាចបង្ហាា�ញផ្លូូ�វឲ្យយមនុុស្សសដើ�ើរតាាមបាាន។ នេះ�ះគឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាារ បញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់
គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់តែ�ម្តតង។ យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់
បំំពេ�ញអាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានពេ
់
�ញលេ�ញ ហើ�ើយតាាមរយៈៈ
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សណ្ឋិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង
ទ្រ�ង់់។ ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារដែ�លបំំពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
សំំខាាន់់គឺឺដើ�ើម្បីី�នាំំ�ទៅ�ៅកាាន់់យុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ ដឹឹកនាំំ�កិិច្ចចកាារថ្មីី� និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសម័័យថ្មីី�
ចំំណុចទាំំ�
ុ
ងអស់់នេះ�ះ គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ដើ់ �ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់ថា
់ ា ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។
ហេ�តុុនេះ�ះ វាាអាាចបញ្ជាា�ក់ពី
់ ភា
ី ាពខុុសគ្នាា�រវាាងទ្រ�ង់់ និិងអេ�សាាយ ដាានីីយ៉ែ�ែល និិងពួួកហោ�ោរាា
ធំំៗដទៃ�ទៀ�ៀត។ អេ�សាាយ ដាានីីយ៉ែ�ែល និិងមនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀត គឺឺជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�ល
មាានកាារអប់់រំំ និិងមាានវប្បបធម៌៌ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសពិិសេ�ស ដែ�លស្ថិិ�ត
ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�។ សាាច់់ឈាាមនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស ក៏៏មាានចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�រ និិងមិិនខ្វះះ�នូូវកាារយល់់ដឹឹងឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាាពជាាមនុុស្សស
របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺមាានភាាពសាាមញ្ញញធម្មមតាាជាាពិិសេ�ស។ ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាា
ហើ�ើយភ្នែ�ែកទទេ�មិិនអាាចយល់់បាានឡើ�ើយនូូវលក្ខខណៈៈពិិសេ�សនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់
ទ្រ�ង់់ ឬយល់់បាានពីីអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លខុុសពីីអ្ននកដទៃ�
ទៀ�ៀត។ ទ្រ�ង់់មិិនហួួសពីីនិិស្ស័័�យធម្មមជាាតិិ ឬពិិសេ�សអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនមាានកាារ
អប់់រំំ ចំំណេះ�ះដឹឹង ឬទ្រឹ�ឹស្ដីី�ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់អ្វីី�ឡើ�ើយ។ ជីីវិិតដែ�លទ្រ�ង់់បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិង
ផ្លូូ�វដែ�លទ្រ�ង់់ដឹឹកនាំំ� មិិនអាាចសម្រេ�េចបាានតាាមទ្រឹ�ឹស្ដីី� តាាមចំំណេះ�ះដឹឹង តាាមបទពិិសោ�ោធ
ជីីវិិត ឬតាាមរយៈៈកាារអប់់រំំរបស់់គ្រួ�ួសាារឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាជាាកិិច្ចចកាារផ្ទាា�ល់់របស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសមាាន
សញ្ញាា�ណយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាពិិសេ�សដោ�ោយសាារសញ្ញាា�ណទាំំ�ងអស់់
ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយធាាតុុស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងហួួសពីីនិិស្ស័័�យធម្មមជាាតិិ បាានជាា
នៅ�ៅក្នុុ�ងភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សស ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លសាាមញ្ញញធម្មមតាា ដែ�លមាានចំំណុុចខ្សោ�ោ�យ
របស់់មនុុស្សស ដែ�លមិិនអាាចធ្វើ�ើទី
� សម្គា
ី
ា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយបាាន គឺឺច្បាាស់់ណាាស់់ថាាមិិនមែ�ន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាសញ្ញាា�ណខុុស របស់់មនុុស្សសទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើ
សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសធម្មមតាា
ទេ� ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើគេ�អាាចនិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
ដើ�ើម្បីី�ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមបាាន គឺឺត្រូ�ូវក្លាា�យជាាមនុុស្សសធម្មមតាា។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់មាាន
លក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសដែ�លខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ វិិសេ�សវិិសាាល នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអាាចក្លាា�យជាាសាាច់់
ឈាាមបាានឡើ�ើយ។ ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវមាានសាាច់់ឈាាមធម្មមតាា។ នេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
នូូវអត្ថថន័័យនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាករណីីសម្រា�ាប់់ពួួក
ហោ�ោរាា និិងកូូនមនុុស្សសទេ�។ ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសមាានអំំណោ�ោយទាាន ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធបាានប្រើ�ើ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សស ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ពួួកគេ� គឺឺអស្ចាា�រ្យយខ្លាំំ��ង
ណាាស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ទង្វើ�ើ�ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លហួួសពីីសមត្ថថភាាពរបស់់មនុុស្សសធម្មមតាា។
ដោ�ោយព្រោះ��ះ�ហេ�តុុផលនេះ�ះ បាានជាាមនុុស្សសចាាត់់ទុុកពួួកគេ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវយល់់ពីីបញ្ហាា�នេះ�ះឲ្យយបាានច្បាាស់់ ដ្បិិ�តវាាធ្លាា�ប់់ជាាបញ្ហាា�ដែ�លមនុុស្សសនៅ�ៅ
ជំំនាាន់់មុុនងាាយនឹឹងយល់់ច្រ�ឡំំបំំផុុត។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺ
មាានអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងលើ�ើសរឿ�ឿងអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
គឺឺពិិបាាកនឹឹងឲ្យយមនុុស្សស ទទួួលយកបាានខ្លាំំ��ងណាាស់់។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លនេះ�ះ គឺឺ
ចាំំ�បាាច់់ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញមុុខងាាររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងសម្រា�ាប់់កាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ចំំពោះ�ះ�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះ។ អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងនិិមិិត្តតទាំំ�ងនោះ�ះ�។ កាារយល់់ដឹឹងរបស់់អ្ននក
រាាល់់គ្នាា�អំំពីីបញ្ហាា�នេះ�ះ នឹឹងកាាន់់តែ�មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ចំំពោះ�ះ�កាារទទួួលបាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីី
និិមិិត្តតទាំំ�ងនោះ�ះ� ពោ�ោលគឺឺកិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ទទួួលបាាននូូវកាារយល់់ដឹឹងយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នអំំពីីភាារកិិច្ចចដែ�លមនុុស្សសខុុសៗគ្នាា�
គួួរបំំពេ�ញដែ�រ។ ថ្វីី�បើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនបាានបង្ហាា�ញឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឃើ�ើញពីី
ផ្លូូ�វនោះ�ះ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ក្ដីី� ក៏៏ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នៅ�ៅតែ�ជាាជំំនួួយយ៉ាា�ងសំំខាាន់់ចំំពោះ�ះ�
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់

កាារចូូលរួួមរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មាានកាារ
ខ្វះះ�ខាាតនូូវនិិមិិត្តតទាំំ�ងនេះ�ះខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយកង្វះះ�ខាាតនេះ�ះនឹឹងក្លាា�យជាាឧបសគ្គគយ៉ាា�ងធំំ
ដែ�លរាារាំំ�ងកាារចូូលរួួមរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចយល់់ពីីបញ្ហាា�
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះបាានទេ� នឹឹងគ្មាា�នកាារបណ្ដាា�លចិិត្តតណាាដែ�លជំំរុញ
ុ កាារចូូលរួម
ួ របស់់អ្ននកបាាន
ឡើ�ើយ។ ហើ�ើយតើ�ើកាារស្វែ�ែងរកដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ អាាចឲ្យយអ្ននកបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នបាាន
ល្អអឥតខ្ចោះ�ះ��យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េចទៅ�ៅ?

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់នៃ់ �សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់
ដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារ ក្នុុ�ងយុុគសម័័យពីីមុុនចំំនួួនពីីរ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយមួួយទៀ�ៀតត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅស្រុ�ុកយូូដាា។ និិយាាយរួួម កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
គ្មាា�នដំំណាាក់់កាាលណាាមួួយនៅ�ៅសេ�សសល់់ ក្នុុ�ងអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ� ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលនីី
មួួយៗ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតលើ�ើមនុុស្សស ដែ�លបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សដំំបូូង។ ជាាលទ្ធធផល ជនជាាតិិ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លជឿ�ឿថាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� គឺឺជាាព្រះ�ះតែ�មួួយគត់់របស់់ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ ដោ�ោយ
សាារព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅស្រុ�ុកយូូដាា ជាាទីីកន្លែ�ែងដែ�លទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញនូូវកិិច្ចចកាារ
ជាាប់់ឆ្កាា�ង ទើ�ើបជនជាាតិិយូូដាាចាាត់់ទុុកទ្រ�ង់់ ជាាព្រះ�ះដ៏៏ប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់ជនជាាតិិយូូដាា។
ពួួកគេ�យល់់ថាាទ្រ�ង់់ជាាស្តេ�េច របស់់ជនជាាតិិយូូដាាតែ�មួួយគត់់ មិិនមែ�នជាាស្ដេ�េចរបស់់
ជាាតិិសាាសន៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទេ� គឺឺទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លប្រោ��ោសលោះ�ះ�ជនជាាតិិ
អង់់គ្លេ�េស ក៏៏មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លប្រោ��ោសលោះ�ះ�ជនជាាតិិអាាមេ�រិិកាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�រ តែ�
ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លប្រោ��ោសលោះ�ះ�ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គឺឺជាាជនជាាតិិយូូដាា ដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�នៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ តាាមពិិតទៅ�ៅ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាចៅ�ៅហ្វាា�យ
នៃ�អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់។ ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់។ ទ្រ�ង់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�
ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងជនជាាតិិយូូដាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ទ្រ�ង់់គឺឺជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់។ ដំំណាាក់់កាាលពីីមុុនចំំនួួនពីីរអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់ បាានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គឺឺកិិច្ចចកាារនេះ�ះហើ�ើយដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តសញ្ញាា�ណ
ជាាក់់លាាក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតមនុុស្សស។ ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិងជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផ្ទាា�ល់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅស្រុ�ុក
យូូដាា ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារ និិងទោះ�ះ�ជាា
ក្នុុ�ងករណីីណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនលាាតសន្ធឹឹ�ង ហួួសពីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដែ�រ។ ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងជនជាាតិិអេ�ហ្ស៊ីី��ប ឬជនជាាតិិឥណ្ឌាា�នោះ�ះ�ទេ�។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ
ក្នុុ�ងជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសបង្កើ�ើ�តនូូវសញ្ញាា�ណផ្សេ�េងៗ
ហើ�ើយកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�ននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពជាាក់់លាាក់់មួួយ។
ពួួកគេ�និិយាាយថាា នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស និិងនៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ដើ�ើម្បីី�ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��ជនជាាតិិ
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�កាារនឹឹងជនជាាតិិដទៃ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏
មិិនមាានវិសា
ិ ាលភាាពធំំជាាងនេះ�ះដែ�រ។ និិយាាយដល់់កាាររក្សាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លត្រ�លប់់ជាា
សាាច់់ឈាាមឱ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងដែ�នកំំណត់់ពួួកគេ� តឹឹងរឹឹងជាាពិិសេ�សតែ�ម្ដដង ហើ�ើយមិិនអនុុញ្ញាា�ត
ឱ្យយទ្រ�ង់់ឆ្លលងហួួសព្រំ�ំដែ�នអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លឡើ�ើយ។ តើ�ើទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសញ្ញាា�ណ
របស់់មនុុស្សសទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃផែ�នដីី និិងអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ ទ្រ�ង់់
បាានបង្កើ�ើ�តសព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចកម្រិ�ិតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រឹ�ឹមតែ�
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លបាានយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? ប្រ�សិិនបើ�ើដូូច្នោះ�ះ��មែ�ន តើ�ើទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់
មកដើ�ើម្បីី�អ្វីី�? ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានអនុុវត្តតផែ�នកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ទ្រ�ង់់ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� គឺឺអនុុវត្តតលើ�ើមនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូប នៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលទៀ�ៀតផង។ បើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស ឬប្រ�ទេ�ស
រុុស្ស៊ីី��ក្តីី� មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ជាា ពូូជពង្សសរបស់់អ័័ដាាម។ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចគេ�ចផុុតពីីព្រំ�ំដែ�ននៃ�កាារបង្កើ�ើ�តរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចផ្ដាា�ច់់ខ្លួួ�នពីីស្លាា�កសញ្ញាា�នៃ� «ពូូជពង្សសរបស់់
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អ័័ដាាម» ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�ត ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធតែ�
ជាាពូូជរបស់់អ័័ដាាម ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏ជាាពូូជពង្សសខូូចអាាក្រ�ក់់របស់់អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�ដែ�រ។
មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�ត មិិនមែ�នមាានតែ�ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់វិិញ គ្រា�ាន់់តែ�ថាាអ្ននកខ្លះះ�ត្រូ�ូវបណ្តាា�សាា ចំំណែ�កអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតត្រូ�ូវ
បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានពរ។ មាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វរីីករាាយជាាច្រើ�ើ�នអំំពីីជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កាារឲ្យយពួួកគេ�តាំំ�ងពីីដំំបូូង ពីីព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លពុុករលួួយ
តិិចតួួចជាាងគេ�។ ជនជាាតិិចិិន មិិនមាានអ្វីី�ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាាមួួយពួួកគេ�បាានទេ�។ ពួួកគេ�
អន់់ជាាងពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លឆ្ងាា�យណាាស់់។ ដូូច្នេះ�ះ�ពីីដំំបូូងឡើ�ើយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កាារ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវ
បាានអនុុវត្តតនៅ�ៅតែ�ស្រុ�ុកយូូដាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លនាំំ�ឱ្យយមាានសញ្ញាា�ណ និិងច្បាាប់់ជាាច្រើ�ើ�ន
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស។ តាាមពិិត ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�តាាមសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស
ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លតែ�មួួយអង្គគគត់់ ហើ�ើយដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់មិិនអាាច
មាានសមត្ថថភាាពពង្រី�ីកកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដល់់ជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�បាានឡើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះ�
ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់របស់់មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងមូូលទេ�។ ទំំនាាយជាាច្រើ�ើ�នបាានទាាយថាា ព្រះ�ះនាាម
របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� នឹឹងត្រូ�ូវបាានតម្កើ�ើ�ងឡើ�ើងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ� ហើ�ើយ
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងសុុសសាាយដល់់ជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�ដែ�រ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមាាន
ទំំនាាយបែ�បនេះ�ះ? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះរបស់់ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លតែ�មួួយ
មែ�ននោះ�ះ� ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លតែ�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនផ្សសព្វវផ្សាាយកិិច្ចចកាារនេះ�ះទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កាារទាាយទុុកបែ�ប
នេះ�ះដែ�រ។ ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់បាានទាាយទុុក ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់ប្រា�ាកដជាាពង្រី�ីកកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ� ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជាាតិិនីីមួួយៗ និិងគ្រ�ប់់ដែ�នដីី
ទាំំ�ងអស់់។ ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លបែ�បនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយបាាន។ នេះ�ះ
គឺឺជាាផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីី
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និិងអ្វីី�ៗសព្វវសាារពើ�ើ ហើ�ើយជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�សត្តតនិិករផងទាំំ�ងពួួង។ ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់
ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លក្ដីី� ធ្វើ�ើ�កាារពេ�ញស្រុ�ុកយូូដាាទាំំ�ងមូូលក្ដីី� ក៏៏កិិច្ចចកាារ
ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល និិងជាាកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសលោ�ោក
ទាំំ�ងអស់់។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�នាាពេ
ើ� �លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនាាគដ៏៏ធំមាានសម្បុុ
ំ
រ�
ក្រ�ហម គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�មួយ
ួ ក៏៏នៅ�ៅតែ�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងមូូល
ដែ�រ។ អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លអាាចជាាមូូលដ្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ដូូចគ្នាា�
ដែ�រ ប្រ�ទេ�សចិិនក៏៏អាាចជាាមូូលដ្ឋាា�នសម្រា�ាប់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ក្នុុ
់ ង
� ចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍
ដទៃ�ដែ�រ។ ពេ�លនេះ�ះ តើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាានសម្រេ�េចទំំនាាយថាា៖ «ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
នឹឹងត្រូ�ូវបាានលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�» ទេ� មែ�នទេ�? ជំំហាានដំំបូូងនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ� គឺឺកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ហើ�ើយជាាកិិច្ចចកាារដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនៃ�នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លត្រ�លប់់
ជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លគួួរតែ�ធ្វើ�កា
ើ� ារនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីនេះ�ះ
ី
ខុុសស្រ�ឡះះពីស
ី ញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ធ្វើ�កា
ើ� ារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបណ្តាា�សាាទាំំ�ងនេះ�ះ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសតូូច
ទាាបបំំផុុតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ពួួកគេ�គ្មាា�នតម្លៃ�ៃទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ហើ�ើយពួួកគេ�
ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលតាំំ�ងពីីដំំបូូង។ មនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានមនុុស្សសផងគ្នាា�
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើពួកគេ
ួ �ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បង់
់ ចោ់ �ោល នោះ�ះ�ពុំំ�មាាននរណាា
ម្នាា�ក់់មាានឋាានៈៈទាាបជាាងគេ�ទៀ�ៀតឡើ�យ
ើ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់មាានតម្លៃ�ៃទាាបជាាងពួួកគេ�ទៀ�ៀត
ឡើ�ើយ។ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�ត កាារដែ�លត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងសណ្ឋិិ�ត ឬត្រូ�ូវ
មនុុស្សសផងគ្នាា�បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល គឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយគេ�មាានអាារម្មមណ៍៍ឈឺឺចាាប់់ខ្លាំំ��ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល មាានន័័យថាាពួួកគេ�មិិនអាាចរក
ឋាានៈៈណាាដែ�លទាាបជាាងនេះ�ះបាានទេ�។ ពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់ត្រូ�ូវបណ្តាា�សាា ហើ�ើយ
ពួួកគេ�ក៏៏បាានទៅ�ៅកើ�ើតក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអន់់ថយនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�ល
ស្ថិិ�តក្រោ��ោមឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ភាាពងងឹឹត ប្រា�ាកដណាាស់់ ពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់មាានឋាានៈៈទាាប
ជាាងគេ�បំំផុុត។ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះមាានឋាានៈៈទាាបជាាងគេ�បំំផុុតតាំំ�ងតែ�ពីីមុុន
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មក នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារដែ�លធ្វើ�ទៅើ� �ៅលើ�ើពួួកគេ�អាាចបំំផ្លាា�ញសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសយ៉ាា�ងប្រ�សើ�ើរ
បំំផុុត ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ច្រើ�ើ�នសម្រា�ាប់់ផែ�នកាារទាំំ�ងមូូល
នៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ កាារធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
បែ�បនេះ�ះក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជនទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាវិិធីីដ៏៏ល្អអបំំផុុតក្នុុ�ងកាារបំំផ្លាា�ញសញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សស ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសករាាជមួួយដោ�ោយប្រើ�ើ�វិិធីីនេះ�ះ។ ទ្រ�ង់់បំំផ្លាា�ញ
សញ្ញាា�ណទាំំ�ងអស់់របស់់មនុុស្សស ដោ�ោយប្រើ�ើ�សករាាជនេះ�ះ។ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារ
ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណទាំំ�ងមូូលដោ�ោយវិិធីីនេះ�ះដែ�រ។ កិិច្ចចកាារដំំបូូងរបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវ
បាានអនុុវត្តតនៅ�ៅស្រុ�ុកយូូដាាក្នុុ�ងដែ�នដីីនៃ�ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ណាាមួួយ ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសករាាជថ្មីី�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�ឡើ�ើយ។ ដំំណាាក់់កាាល
ចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិ
សាាសន៍៍ដទៃ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�ល
ត្រូ�ូវបណ្តាា�សាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផងដែ�រ។ ចំំណុុចមួួយនេះ�ះ គឺឺជាាភស្ដុុ�តាាងដែ�លអាាចបន្ថោ�ោ�ក
បន្ទាា�បសាាតាំំ�ងបាាន ហើ�ើយដូូច្នេះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ «ក្លាា�យជាា» ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�របស់់
សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោក ជាាម្ចាា�ស់់នៃ�អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ ជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារថ្វាា�យបង្គំំ�
សម្រា�ាប់់អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាានជីីវិិត។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�មាានមនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅតែ�មិិនយល់់ពីីកិិច្ចចកាារថ្មីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ៅឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបើ�ើកកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មថ្មីី�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍
ដទៃ�។ ទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសករាាជថ្មីី� ហើ�ើយបាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាារថ្មីី� ហើ�ើយទ្រ�ង់់បំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារនេះ�ះលើ�ើកូូនចៅ�ៅរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារថ្មីី�បំំផុុតរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ�
ឬអីី? នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រទាំំ�ងមូូល គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់មាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីកិិច្ចចកាារ
នេះ�ះពីីមុុនមកទេ�។ គ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ធ្លា�ប់
ា ់បាានឮអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះទេ� គេ�ឱ្យយតម្លៃ�ៃតិិចបំំផុុត
ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ភាាពអស្ចាា�រ្យយ ភាាពមិិនអាាចយល់់បាាន ភាាពអស្ចាា�រ្យយ
និិងភាាពបរិិសុុទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញ តាាមរយៈៈដំំណាាក់់កាាល
នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារថ្មីី� កិិច្ចចកាារ
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ដែ�លកម្ចាា�ត់់កម្ចាា�យសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសទេ�ឬអីី? ក៏៏មាានមនុុស្សស ដែ�លគិិតយ៉ាា�ង
ដូូច្នេះ�ះ�ថាា «ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដាាក់់បណ្ដាា�សាាពួួកម៉ូូ�អាាប់់ និិងបាាននិិយាាយថាា
ទ្រ�ង់់នឹឹងបោះ�ះ�បង់់កូូនចៅ�ៅម៉ូូ�អាាប់់ តើ�ើពេ�លនេះ�ះទ្រ�ង់់អាាចសង្គ្រោះ��ះ��ពួួកគេ�ដូូចម្ដេ�េចបាាន?»
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាសាាសន៍៍ដទៃ�ដែ�លត្រូ�ូវបណ្ដាា�សាាពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងត្រូ�ូវ
បណ្ដេ�េញចេ�ញពីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លហៅ�ៅពួួកគេ�ថាា «សុុនខសាាសន៍៍
ដទៃ�»។ នៅ�ៅក្នុុ�ងទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� ពួួកគេ�មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសុុនខសាាសន៍៍ដទៃ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�គេ�អាាក្រ�ក់់ជាាងសុុនខទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺកូូននៃ�សេ�ចក្ដីី�ហិិនវិិនាាស មាានន័័យថាា
ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាារាាស្ត្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ប្រ�ហែ�លជាា
កើ�ើតនៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទេ� ហើ�ើយ
ត្រូ�ូវបណ្ដេ�េញឲ្យយទៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍ដទៃ�ផង។ ពួួកគេ� គឺឺជាាមនុុស្សសតូូចទាាបជាាង
គេ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់។ ប្រា�ាកដណាាស់់ ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សស
តូូ ចទាាប ជាាងគេ�នៅ�ៅក្នុុ� ង ចំំ ណោ�ោ មមនុុ ស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ នុុ វ ត្តតកិិ ច្ចច កាាររបស់់ ទ្រ�ង់់
អំំពីីកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ដ្បិិ�តពួួកគេ�ជាាតំំណាាងមនុុស្សស
ពុុករលួួយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សម្រិ�ិតសម្រាំ�ំ�ង និិងមាានគោ�ោលដៅ�ៅច្បាាស់់លាាស់់
ណាាស់់ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើឡើ� �ើងពេ�លបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកនេះ�ះដែ�រ។ ណូូអេ� គឺឺជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ចំំណែ�កឯកូូនចៅ�ៅរបស់់គាាត់់ក៏៏ដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ។ ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ នរណាាក៏៏ដោ�ោយដែ�ល
មាានសាាច់់មាានឈាាម គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�ត។ កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសម្រា�ាប់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� មិិនមែ�នផ្អែ�ែកលើ�ើមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបណ្ដាា�សាា ឬក៏៏
មិិនត្រូ�ូវបណ្ដាា�សាា បន្ទាា�ប់់ពីីពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមកនោះ�ះ�ទេ�។ កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ទ្រ�ង់់ គឺឺសម្រា�ាប់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ មិិនមែ�នតែ�មនុុស្សសជ្រើ�ើ�សរើើ�សដែ�លមិិនត្រូ�ូវបណ្ដាា�សាា
នោះ�ះ�ដែ�រ។ ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចង់
់ អ
់ នុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
ដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់នឹឹងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះឲ្យយសម្រេ�េចដោ�ោយជោ�ោគជ័័យ ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ ធ្វើ�កា
ើ� ារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់។
់ ដូូច្នេះ�ះ�
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ទ្រ�ង់់បំំផ្លាា�ញទម្លាា�ប់់ទាំំ�ងអស់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស។
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគ ពាាក្យយថាា «ត្រូ�ូវបណ្ដាា�សាា» «ត្រូ�ូវវាាយផ្ចាា�ល» និិង «ត្រូ�ូវប្រ�ទាានពរ» មិិន
មាានន័័យចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ទេ�! ជនជាាតិិយូូដាា គឺឺជាាមនុុស្សសល្អអ ចំំណែ�កឯជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
ដែ�លជាារាាស្ត្រ�ររើើ�សតាំំ�ង ក៏៏ជាាមនុុស្សសល្អអដែ�រ។ ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមាានគុុណសម្បបត្តិិ�
ល្អអ និិងមាានភាាពមនុុស្សស។ កាាលពីីដំំបូូង ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយនិិងបាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដំំបូូងបំំផុុតរបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារអនុុវត្តត
កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើពួួកគេ�នាាបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ គឺឺគ្មាា�នន័័យទេ�។ ពួួកគេ�ក៏៏អាាចជាាផ្នែ�ែក
មួួយនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តផែ�នដីីនេះ�ះដែ�រ ហើ�ើយអាាចមាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វវិិជ្ជជមាានអំំពីីពួួកគេ�ជាាច្រើ�ើ�ន
ទៀ�ៀត ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារអនុុវត្តតដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� គ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍
ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនអាាចបង្ក្រា�ា�បមនុុស្សសបាានទេ� ហើ�ើយព្រះ�ះអង្គគក៏៏នឹឹងមិិនអាាច
បញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ឱ្យយជឿ�ឿបាានដែ�រ ដែ�លជាាចំំណុុចជាាក់់លាាក់់នៃ�កាារបង្វែ�ែរ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មករកប្រ�ជាាជននៃ�ប្រ�ទេ�សនាាគដ៏៏ធំមាានសម្បុុ
ំ
រ� ក្រ�ហមនេះ�ះ។ កិិច្ចចកាារដ៏៏
មាានសាារៈ�សំំខាាន់់វិិសេ�សវិិសាាលបំំផុុតនៅ�ៅទីីនេះ�ះ គឺឺកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសករាាជមួួយរបស់់ទ្រ�ង់់
នោះ�ះ�គឺឺកាារដែ�លទ្រ�ង់់បំំផ្លាា�ញច្បាាប់់វិិន័័យ និិងសញ្ញាា�ណទាំំ�ងអស់់របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយជាា
កាារបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណទាំំ�ងមូូលរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារ
បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លនោះ�ះ� លុះះ�ដល់់
ពេ�លដែ�លផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ទ្រ�ង់់ដល់់ទីីបញ្ចចប់់ មនុុស្សស
គ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងជឿ�ឿថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ របស់់ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លតែ�មួួយ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មាានតែ�ប្រ�ជាាជនអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស មាានតែ�ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លសមនឹឹងទទួួលព្រះ�ះពរ និិង
កាារសន្យាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាមរតក។ កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាសន៍៍ដទៃ� នៃ�ប្រ�ទេ�សរបស់់នាាគដ៏៏ធំំ
មាានសម្បុុ�រក្រ�ហម សម្រេ�េចបាាននូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�
សព្វវសាារពើ�ើ។ ទ្រ�ង់់បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងមូូល និិងបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារស្នូូ�ល
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របស់់ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាសន៍៍នៃ�នាាគដ៏៏ធំំមាានសម្បុុ�រក្រ�ហម។ ចំំណុុចស្នូូ�លដ៏៏សំំខាាន់់
នៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក ពោ�ោលគឺឺកាារធ្វើ�ើ�ឱ្យយ
សព្វវសាារពើ�ើក្នុុ�ងសាាកលលោ�ោក ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះអាាទិិករ។ ដូូច្នេះ�ះ� មាានអត្ថថន័យ
័ ដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ
ណាាស់់សម្រា�ាប់់ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនីីមួួយៗ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លគ្មាា�នន័័យ
ឬគ្មាា�នតម្លៃ�ៃទេ�។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសករាាជ
ថ្មីី� និិងបញ្ចចប់់សករាាជមុុនចំំនួួនពីីរ។ ម៉្យាា�ងវិិញទៀ�ៀត កិិច្ចចកាារនេះ�ះបំំផ្លាា�ញចោ�ោលនូូវ
សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស និិងរបៀ�ៀបរបបនៃ�ជំំនឿ�ឿ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងចាាស់់គំំរឹឹលទាំំ�ងអស់់
របស់់មនុុស្សស។ កិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យមុុនចំំនួួនពីីរ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតស្រ�បទៅ�ៅតាាមសញ្ញាា�
ណខុុសៗគ្នាា�របស់់មនុុស្សស។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ផាាត់់ចោ�ោលទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវសញ្ញាា�ណ
របស់់មនុុស្សស ដោ�ោយយកឈ្នះះ�មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ បង្ក្រា�ា�បមនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់លើ�ើសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល តាាមរយៈៈកាារយកឈ្នះះ�ពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់ និិង
តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានអនុុវត្តតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពូូជពង្សសម៉ូូ�អាាប់់។ នេះ�ះ
គឺឺជាាសាារៈ�សំំខាាន់់ដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅបំំផុុត នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅដំំណាាក់់កាាល
នេះ�ះ ហើ�ើយវាាគឺឺជាាចំំណែ�កដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃបំំផុុតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ
ទោះ�ះ�បីីជាានៅ�ៅពេ�លនេះ�ះអ្ននកដឹឹងថាា ឋាានៈៈរបស់់អ្ននកតូូចទាាប ហើ�ើយអ្ននកមាានតម្លៃ�ៃតិិចតួួច
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកនៅ�ៅតែ�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននកបាានជួួបរឿ�ឿងរីីករាាយបំំផុុត៖ អ្ននកបាានទទួួល
ព្រះ�ះពរដ៏៏ប្រ�សើ�ើរទុុកជាាមរតក ទទួួលបាានកាារសន្យាាដ៏៏ប្រ�សើ�ើរ ហើ�ើយអ្ននកអាាចជួួយ
សម្រេ�េចនូូវកិិច្ចចកាារដ៏៏វិសេ�សវិ
ិ
សា
ិ ាលមួួយនេះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
។ អ្ននកបាានឃើ�ញ
ើ នូូវ
ព្រះ�ះភក្ត្រ�រពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកស្គាា�ល់់និិស្ស័័�យពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកធ្វើ�ើ�
តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពីីរដំំណាាក់់កាាលមុុន នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ ប្រ�សិិនបើ�ើដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ ក៏៏ត្រូ�វូ បាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជនជាាតិិអ៊ីីស្រា�ាអែ�លទៀ�
�
ៀត
នោះ�ះ�សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជឿ�ឿថាាមាានតែ�ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទើ�ើបជាារាាស្ត្រ�ររើើ�សតាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�ជឿ�ឿទៀ�ៀតថាា ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់

ទាំំ�ងមូូលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមិិនសម្រេ�េចនូូវលទ្ធធផល ដូូចដែ�លគេ�ចង់់បាាននោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដែ�លដំំណាាក់់កាាលពីីរនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល គ្មាា�នកិិច្ចចកាារថ្មីី� ឬកិិច្ចចកាារនៃ�កាារបើ�ើកសករាាជថ្មីី� ត្រូ�ូវបាាន
អនុុវត្តតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�ឡើ�ើយ។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន ពោ�ោល
គឺឺកិច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារចាាប់់ផ្តើ�ើម
� សករាាជថ្មីី� ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដំំបូង
ូ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�
ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពូូជពង្សសរបស់់ម៉ូូ�អាាប់់ពីីដំំបូូងនេះ�ះ
ហើ�ើយជាាកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មនៃ�សករាាជនេះ�ះទាំំ�ងមូូល។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំផ្លាា�ញចំំណេះ�ះដឹឹង
ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស មិិនឱ្យយនៅ�ៅសេ�សសល់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារយកឈ្នះះ�របស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំផ្លាា�ញសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ដែ�លជាារ
បៀ�ៀបរបបចាាស់់បុុរាាណនៃ�ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសពីីដើ�ើម។ ទ្រ�ង់់អនុុញ្ញាា�តឱ្យយមនុុស្សស
ឃើ�ើញថាា ពុំំ�មាានច្បាាប់់ណាាអាាចយកមកប្រើ�ើ�ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺថាាគ្មាា�នអ្វីី�ចាាស់់គំំរឹឹល
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� ត្រូ�ូវបាានបញ្ចេ�េញមកឥតគិិតថ្លៃ�ៃទាំំ�ងស្រុ�ុង
និិងឱ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញថាា ទ្រ�ង់់ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវក្នុុ�ងគ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ ឱ្យយបាាន
ពេ�ញលេ�ញ។ កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� មាានអត្ថថន័័យ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត
ស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ និិងប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយមិិនអនុុលោ�ោម
តាាមកាារសម្រេ�េចចិិត្តត និិងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានអ្វីី�មួួយដែ�ល
មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមាាន
អ្វីី�មួួយមិិនមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�ទេ� មិិនថាាកិិច្ចចកាារល្អអ
យ៉ាា�ងណាាទេ�! ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ និិងជ្រើ�ើ�សរើើ�សអ្ននកទទួួល និិងជ្រើ�ើ�សរើើ�សទីីតាំំ�ងនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ ស្រ�បតាាមអត្ថថន័័យ និិងគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់មិិនប្រ�កាាន់់
តាាមច្បាាប់់បុរាុ ាណឡើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�កា
ើ� ារ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏មិ
៏ នធ្វើ
ិ �តា
ើ� ាមរូូបមន្តតចាាស់់
ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់អនុុវត្តតផែ�នកាារកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់យោ�ោងទៅ�ៅតាាមសាារៈ�សំំខាាន់់
នៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ នៅ�ៅទីីបំំផុុត ទ្រ�ង់់នឹឹងទទួួលបាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពពិិតប្រា�ាកដ និិងសម្រេ�េច
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គោ�ោលដៅ�ៅដែ�លបាានរំំពឹឹងទុុក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនយល់់ពីីកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះនឹឹងមិិនមាានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើអ្ននកឡើ�ើយ។

ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យ អាាស្រ័�័យលើ�ើផ្លូូវ� ដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ
មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�តែ�ទិិសដៅ�ៅទៅ�ៅអនាាគតរបស់់ពួួកគេ� ឬ
ដើ�ើម្បីី�តែ�សេ�ចក្ដីី�អំំណរមួួយពេ�លខ្លីី�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លមិិនបាានឆ្លលងកាាត់់កាារ
ដោះ�ះ�ស្រា�ាយណាាមួួយ នោះ�ះ�ពួួកគេ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានរង្វាា�ន់់។ ពួួកគេ�មិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ឬ
ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ គឺឺមាានន័័យថាា
មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ�
ឬដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសកម្រ�នឹឹងជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�
ដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតដែ�លមាានអត្ថថន័័យសាារជាាតិិណាាស់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារមនុុស្សសនៅ�ៅមាានជីីវិិត
ក៏៏គ្មា�នអ្ននក
ា
ដែ�លជឿ�ឿថាា គេ�គួួរតែ�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារនេះ�ះជាាច្បាាប់់របស់់
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងជាាគោ�ោលកាារណ៍៍របស់់ផែ�នដីី និិងជាារបរចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសពីី
កំំណើ�ើតមកនោះ�ះ�ដែ�រ។ ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈនេះ�ះ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗស្វះះ�ស្វែ�ែងរក
គោ�ោលដៅ�ៅរបស់់ពួកគេ
ួ �រៀ�ៀងៗខ្លួួ�នក្ដីី� ក៏៏គោ�ោលបំណ
ំ ងនៃ�កាារស្វះះ�ស្វែ�ែងរក និិងកាារជំំរុញ
ុ ចិិត្តត
ពួួកគេ�នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយកាារស្វែ�ែងរកនេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ដូូចគ្នាា�ទាំំ�ងអស់់ដែ�រ ហើ�ើយបន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ
រូូបចម្លាា�ក់់ដែ�លពួួកគេ�ភាាគច្រើ�ើ�នថ្វាា�យបង្គំំ� គឺឺកាាន់់តែ�ដូូចគ្នាា�ថែ�មទៀ�ៀត។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
ប៉ុុ�ន្មាា�នពាាន់់ឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ អ្ននកជឿ�ឿជាាច្រើ�ើ�នបាានស្លាា�ប់់ ហើ�ើយមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នក៏៏បាានស្លាា�ប់់
និិងកើ�ើតជាាថ្មីី�ដែ�រ។ មិិនមែ�នមាានតែ�មនុុស្សសម្នាា�ក់់ ឬពីីរនាាក់់ដែ�លស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នមាានតែ�មួួយពាាន់់ ឬពីីរពាាន់់នាាក់់ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាាគច្រើ�ើ�ននៃ�មនុុស្សស
ទាំំ�ងនោះ�ះ� ស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�តែ�ក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគតរបស់់ពួួកគេ� ឬដើ�ើម្បីី�តែ�ក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មដ៏៏
រុុងរឿ�ឿងរបស់់ពួួកនាាពេ�លអនាាគតតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកដែ�លមាានភក្ដីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
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ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យ អាាស្រ័�័យលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ

មិិនសូូវមាានច្រើ�ើ�នប៉ុុ�ន្មាា�នទេ�។ អ្ននកជឿ�ឿដែ�លគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ននៅ�ៅតែ�បន្តត
ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយទាាក់់ជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសំំណាាញ់់របស់់ខ្លួួន
� ឯង ហើ�ើយបន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ចំំនួន
ួ មនុុស្សស
ដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� ក៏៏មាានចំំនួួនតិិចតួួចណាាស់់ដែ�រ។ មកទល់់នឹឹងសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សស
នៅ�ៅតែ�មិិនទាាន់់ដឹឹងពីីមូូលហេ�តុុដែ�លពួួកគេ�បរាាជ័័យ ឬអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លពួួកគេ�មាានជ័័យ
ជម្នះះ�នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ អស់់អ្ននកដែ�លមាានកាារជាាប់់រវល់់ខ្លាំំ��ងក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
នៅ�ៅតែ�មិិនទាាន់់មាានពេ�លណាាមួួយដែ�លអាាចយល់់ដឹឹងជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះបាានភ្លាា�មៗនៅ�ៅឡើ�ើយ
ទេ� ពួួកគេ�មិិនទាាន់់បាានចូូលជ្រៅ��ៅក្នុុ�ងក្នុុ�ងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើយ ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�
មិិនទាាន់់បាានដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ�។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�បាានខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារស្វែ�ែងរករបស់់ពួួកគេ�ក្ដីី� ក៏៏ផ្លូូ�វដែ�លពួួកគេ�ដើ�ើរ គឺឺជាាផ្លូូ�វបរាាជ័័យ ដែ�លដូូនតាារបស់់
ពួួកគេ�ធ្លាា�ប់់បាានដើ�ើររួួចម្ដដងមកហើ�ើយ និិងមិិនមែ�នជាាផ្លូូ�វជោ�ោគជ័័យឡើ�ើយ។ តាាមរបៀ�ៀប
នេះ�ះ មិិនថាាពួួកគេ�ស្វែ�ែងរកដោ�ោយបែ�បណាាឡើ�ើយ តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វដែ�ល
នាំំ�ទៅ�ៅរកសេ�ចក្ដីី�ងងឹឹតទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្វីីដែ� �លពួួកគេ�ទទួួលបាានមិនមែ�ន
ិ
ជាាផ្លែ�ែស្លែ�ែងទេ�ឬអីី? វាា
ពិិបាាកនឹឹងទស្សសន៍៍ទាាយថាាតើ�ើមនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាមអ្ននកដែ�លជោ�ោគជ័័យកាាលពីីពេ�លមុុន
ចុុងក្រោ��ោយនឹឹងទទួួលបាានសំណា
ំ ាង ឬគ្រោះ��ះ�កាាចណាាស់់។ ចុះះ�ចំំណែ�កអ្ននកដែ�លស្វែ�ែងរក
ដោ�ោយដើ�ើរតាាមលំំអាានរបស់់អ្ននកដែ�លបាានបរាាជ័័យវិិញ តើ�ើឱកាាសជួួបសំំណាាងអាាក្រ�ក់់
នោះ�ះ�ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាទៅ�ៅ? តើ�ើពួួកគេ�មិិនកាាន់់តែ�ងាាយនឹឹងទទួួលបរាាជ័័យទេ�ឬអីី? តើ�ើផ្លូូ�វ
ដែ�លពួួកគេ�ដើ�ើរ មាានតម្លៃ�ៃអ្វីី�ទៅ�ៅ? តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នកំំពុុងចំំណាាយពេ�លអសាារឥតកាារ
ទេ�ឬអីី? មិិនថាាមនុុស្សសជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរករបស់់ពួួកគេ� ឬអត់់នោះ�ះ�
ទេ� និិយាាយរួួមពួួកគេ�មាានមូូលហេ�តុុមួួយដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយភាាពជោ�ោគជ័័យ ឬ
កាារបរាាជ័័យរបស់់ពួកគេ
ួ � គឺឺមិនត្រូ�
ិ
វូ បាានកំំណត់់ដោ�ោយដោ�ោយកាារស្វែ�ែងរកនូូវអ្វីីដែ� �លពួួកគេ�
ស្រ�ឡាាញ់់ពេ�ញចិិត្តតនោះ�ះ�ទេ�។
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវសំំខាាន់់ជាាងគេ�បំំផុុត នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ
ឲ្យយគេ�មាានដួួងចិិត្តតស្មោះ�ះ��សរ និិងឲ្យយគេ�លះះបង់់ខ្លួួ�នគេ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់យ៉ាា�ង
ពិិតប្រា�ាកដ។ អ្វីី�ដែ�លពិិបាាកខ្លាំំ��ងបំំផុុតសម្រា�ាប់់មនុុស្សស គឺឺត្រូ�ូវលះះបង់់ជីីវិិតរបស់់គេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទាំំ�ងមូូលដើ�ើម្បីី�ដូូរនឹឹងជំំនឿ�ឿដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដ ដែ�លតាាមរយៈៈជំំនឿ�ឿនេះ�ះ គេ�អាាចទទួួលបាាន
នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងអាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ចំំណុុចនេះ�ះ អ្ននកដែ�លបរាាជ័័យមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយសម្រេ�េចបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយ
អ្ននកដែ�លមិិនអាាចស្វែ�ែងរកព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាាន គឺឺកាាន់់តែ�មិិនអាាចសម្រេ�េចបាានទៅ�ៅទៀ�ៀត។
ដោ�ោយសាារមនុុស្សសមិិនពូូកែ�ក្នុុ�ងកាារលះះបង់់ខ្លួួ�នគេ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង ថ្វាា�យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយសាារមនុុស្សសមិិនសុុខចិិត្តតបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នថ្វាា�យព្រះ�ះអាាទិិករ ដោ�ោយសាារ
មនុុស្សសបាានឃើ�ើញសេ�ចក្ដីី�ពិិត តែ�គេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�ពីីត និិងដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វរបស់់គេ�
ផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសតែ�ងស្វែ�ែងរកដោ�ោយដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វរបស់់អ្ននកដែ�លបាានបរាាជ័័យ
ដោ�ោយសាារមនុុស្សសតែ�ងតតាំំ�ងនឹឹងស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហេ�តុុនេះ�ះ មនុុស្សសតែ�ងតែ�បរាាជ័័យ តែ�ងតែ�
ជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឧបាាយកលរបស់់សាាតាំំ�ង និិងទាាក់់ជាាប់់ក្នុុ�ងមងរបស់់ខ្លួួ�នឯង។ ដោ�ោយសាារ
មនុុស្សសមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសមិិនបាានសម្រ�បខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ស្គាា�ល់់ និិង
ដកពិិសោ�ោធន៍៍ពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត ដោ�ោយសាារមនុុស្សសថ្វាា�យបង្គំំ�ប៉ុុ�លខ្លាំំ��ងពេ�ក និិងលោ�ោភលន់់
ចង់់ឡើ�ើងស្ថាា�នសួួគ៌៌ខ្លាំំ��ងពេ�ក ដោ�ោយសាារមនុុស្សសតែ�ងទាាមទាារឲ្យយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
គេ� និិងធ្វើ�ើ�កាារបង្គាា�ប់់បញ្ជាា�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហេ�តុុនេះ�ះ បុុគ្គគលអស្ចាា�រ្យយទាំំ�ងនោះ�ះ� និិងអស់់អ្ននក
ដែ�លធ្លាា�ប់់មាានបទពិិសោ�ោធពីីដំំណើ�ើរប្រែ�ែប្រួ�ួលនៃ�ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សស
ធម្មមតាាដដែ�ល និិងនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវស្លាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល។
អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��អាាចមាានបន្ទូូ�លបាានអំំពីីមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺថាាពួួកគេ�ត្រូ�ូវស្លាា�ប់់ក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់ដ៏៏គួួរឲ្យយសោ�ោកសង្រេ�េង ហើ�ើយគ្រោះ��ះ�អាាក្រ�ក់់ដែ�លកើ�ើតមាាន ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�
ដែ�លជាាសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់នោះ�ះ� គឺឺមិិនមែ�នកើ�ើតឡើ�ើង ដោ�ោយគ្មាា�នហេ�តុុផលនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
តើ�ើបរាាជ័័យរបស់់ពួួកគេ� មិិនកាាន់់តែ�មិិនអាាចអត់់ទ្រាំ�ំ�បាានចំំពោះ�ះ�ច្បាាប់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌ទេ�ឬអីី?
សេ�ចក្ដីី�ពិិតចេ�ញមកពីីពិភព
ិ របស់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែសេ�ចក្ដីី�ពិិតក្នុុង
� ចំំណោ�ោមមនុុស្សសគឺឺត្រូ�វូ ផ្ទេ�េរ
បន្តតដោ�ោយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ សេ�ចក្ដីី�ពិិតចេ�ញមកពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ពោ�ោលគឺឺមកអំំពីី ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
ប្រ�ទាានត្រឹ�ឹមតែ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់មិិនយាាងមកដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចថាាតើ�ើមនុុស្សសនឹឹង
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ត្រូ�ូវជោ�ោគជ័័យនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិតរបស់់គេ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ ជោ�ោគជ័័យ
ឬបរាាជ័័យ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិត គឺឺសុុទ្ធធតែ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើកាារស្វែ�ែងរក មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់។
ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិត ក៏៏មិនមាានអ្វី
ិ
ពា
ី� ាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
ដែ�រ តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ត្រូ�ូវកំំណត់់ដោ�ោយកាារស្វែ�ែងរករបស់់គេ�។ ទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សស និិង
ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យរបស់់គេ� មិិនអាាចប្រ�មូូលដាាក់់លើ�ើព្រះ�ះសិិរសាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទទួួលបន្ទុុ�ក លើ�ើបញ្ហាា�នេះ�ះឡើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះ�នេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាបញ្ហាា�មួួយសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធ
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅនឹឹងភាារកិិច្ចចដែ�លសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គប្បីី�ត្រូ�ូវបំំពេ�ញ។ មនុុស្សស
ភាាគច្រើ�ើ�នមាានចំំណេះ�ះដឹឹងបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចអំំពីីកាារស្វែ�ែងរក និិងទិិសដៅ�ៅរបស់់ប៉ុុ�ល និិង
ពេ�ត្រុ�ុស តែ�មនុុស្សសគ្មាា�នដឹឹងអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីលទ្ធធផលរបស់់ពេ�ត្រុ�ុសនិិងប៉ុុ�លឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�មិិនដឹឹងពីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�ជោ�ោគជ័័យរបស់់ពេ�ត្រុ�ុស ឬភាាពខ្វះះ�ចន្លោះ�ះ��ដែ�លនាំំ�ប៉ុុ�ល
ឲ្យយបរាាជ័័យឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្មាា�នសមត្ថថភាាពអ្វីី�សោះ�ះ�ក្នុុ�ងកាារ
មើ�ើលឃើ�ើញជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះនូូវសាារជាាតិិនៃ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់ពួួកគេ�ទេ� នោះ�ះ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�ន នឹឹងនៅ�ៅតែ�បរាាជ័័យដដែ�ល ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសតិិចតួួច
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងទទួួលបាានជោ�ោគជ័័យក្ដីី� ក៏៏ពួួកគេ�មិិនអាាចស្មើ�ើ�នឹឹងពេ�ត្រុ�ុស
បាានដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើផ្លូូ�វនៃ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននក គឺឺជាាផ្លូូ�វត្រូ�ូវ នោះ�ះ�អ្ននកមាានក្ដីី�សង្ឃឹឹ�ម
នឹឹងទទួួលបាាននូវូ ជោ�ោគជ័័យ។ ប្រ�សិិនបើ�ើផ្លូូវ� ដែ�លអ្ននកដើ�រើ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត
គឺឺជាាផ្លូូ�វខុុស នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនទទួួលបាានជោ�ោគជ័័យជាារៀ�ៀងរហូូត ហើ�ើយនឹឹងជួួបប្រ�ទះះនូូវ
ចុុងបញ្ចចប់់ដូូចជាារូូបប៉ុុ�លដែ�រ។
ពេ�ត្រុ�ុស គឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ក្រោ��ោយពីីបាាន
ឆ្លលងកាាត់់កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ គាាត់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ផ្លូូ�វដែ�លគាាត់់
បាានដើ�ើរគឺឺជាាផ្លូូ�វដែ�លត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ដែ�លនេះ�ះមាានន័័យថាា ចាាប់់តាំំ�ងពីី
ដើ�ើមដំំបូូងមក ផ្លូូ�វដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានដើ�ើរគឺឺជាាផ្លូូ�វដែ�លត្រូ�ូវ ហើ�ើយកាារជំំរុុញចិិត្តតឲ្យយគាាត់់
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ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារជំំរុុញចិិត្តតដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� គាាត់់បាានក្លាា�យជាា
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយគាាត់់បាានដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វថ្មីី�
មួួយដែ�លមនុុស្សសមិិនធ្លាា�ប់់បាានដើ�ើរពីីមុុនមកសោះ�ះ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ផ្លូូ�វដែ�លប៉ុុ�លបាាន
ដើ�ើរតាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមក គឺឺជាាផ្លូូ�វដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយដោ�ោយសាារ
តែ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធចង់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់គាាត់់ និិងទាាញយកផលពីីអំំណោ�ោយទាានរបស់់
គាាត់់ និិងគុុណូូបកាារៈ�ទាំំ�ងអស់់របស់់គាាត់់សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
គាាត់់ធ្វើ�ើ�កាារសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ

អស់់ពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នទស្សសវត្សសរ៍៍បាាន។

គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាា

មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយគាាត់់មិិនមែ�នត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�
ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានទតមើ�ើលដោ�ោយពេ�ញព្រះ�ះទ័័យ ចំំពោះ�ះ�ភាាពជាាមនុុស្សស
របស់់គាាត់់នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារអំំណោ�ោយទាានរបស់់គាាត់់វិិញ។ គាាត់់អាាចបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារថ្វាា�យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទបាាន ដោ�ោយសាារគាាត់់ត្រូ�ូវវាាយផ្ដួួ�ល មិិនមែ�នដោ�ោយសាារ
គាាត់់ត្រេ�េកអរនឹឹងធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ គាាត់់អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះបាានដោ�ោយសាារកាារ
បំំភ្លឺឺ� និិងកាារណែ�នាំំ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ� គ្មាា�នអ្វីី�ជាា
តំំណាាងដល់់កាារស្វែ�ែងរករបស់់គាាត់់ ឬភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់គាាត់់ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់
ប៉ុុ�លតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាារនៃ�បាាវបម្រើ�ើ� ដែ�លមាានន័័យថាា គាាត់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងនាាម
ជាាសាាវ័័កម្នាា�ក់់។ ចំំណែ�កពេ�ត្រុ�ុសវិិញ គឺឺខុុសគ្នាា�ពីីគាាត់់៖ គាាត់់ក៏៏បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
មួួយចំំនួួនដែ�រ តែ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�មិិនមែ�នអស្ចាា�រ្យយដូូចជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ប៉ុុ�លឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
គាាត់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារផង និិងស្វែ�ែងរកច្រ�កចូូលផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នផង ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់
គាាត់់ខុុសគ្នាា� ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ប៉ុុ�ល។ កិិច្ចចកាាររបស់់ពេ�ត្រុ�ុស គឺឺជាាកាារអនុុវត្តតភាារកិិច្ចច ជាាស
ត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គាាត់់មិិនបាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងនាាមជាាសាាវ័័កម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់បាានបំំពេ�ញកិ្ចច�កាារផង និិងស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង។
ដំំណើ�ើរនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ប៉ុុ�ល ក៏៏មាាននូូវកាារស្វែ�ែងរកផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នគាាត់់ដែ�រ៖ កាារស្វះះ�ស្វែ�ែង
របស់់គាាត់់ គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មរបស់់គាាត់់ទៅ�ៅអនាាគត និិងបំំណងប្រា�ាថ្នាា�
របស់់គាាត់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានទិិសដៅ�ៅល្អអមួួយឡើ�ើយ។ គាាត់់ពុំំ�បាានទទួួលយកនូូវកាារ
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បន្សុុ�ទ្ធធក្នុុ�ងអំំឡុុងកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏ពុំំ�បាានទទួួលយកកាារលួួសកាាត់់
និិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយដែ�រ។ គាាត់់ជឿ�ឿថាា ឲ្យយតែ�កិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ� គាាប់់តាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ� គឺឺផ្គាា�ប់ព្រះ់ �ះទ័័យ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅទីីបំំផុុតនឹឹងមាានរង្វាា�ន់់សម្រា�ាប់់ប្រ�គល់់ជូូនគាាត់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ ពុំំ�មាានបទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�តែ�
កិិច្ចចកាារមិិនបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកនូូវកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រឡើ�ើយ។ អ្វីី�សព្វវគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ គឺឺជាាកាារដោះ�ះ�ដូូរ គ្មាា�នភាារកិិច្ចច ឬកាារចុះះ�ចូូលនៃ�សត្តតនិិករ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ និិស្ស័័�យចាាស់់របស់់
ប៉ុុ�លពុំំ�បាានផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារបម្រើ�ើ�ដល់់អ្ននកដទៃ�
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងមិិនអាាចនាំំ�មកនូូវកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់គាាត់់ឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ល
បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយមិិនបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ឬបាាន
ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយឡើ�ើយ ហើ�ើយគាាត់់ត្រូ�ូវបាានជំំរុុញចិិត្តតដោ�ោយរង្វាា�ន់់។ ពេ�ត្រុ�ុសខុុសគ្នាា�
ពីីគាាត់៖
់ គាាត់់គឺជា
ឺ ាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លបាានឆ្លលងកាាត់់កាារលួួសកាាត់់ និិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិង
បាានឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារបន្សុុ�ទ្ធធ។ គោ�ោលបំំណង និិងកាារជំំរុុញចិិត្តតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ពេ�ត្រុ�ុស គឺឺ
មាានភាាពខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងជាាមួួយនឹឹងគោ�ោលបំំណង និិងកាារជំំរុុញចិិត្តតរបស់់ប៉ុុ�ល។ បើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាពេ�ត្រុ�ុស មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នក្ដីី� ក៏៏និិស្ស័័�យរបស់់គាាត់់បាានឆ្លលងកាាត់់
កាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លគាាត់់បាានស្វែ�ែងរកនោះ�ះ� គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត
និិងជាាកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែជាាក់់ស្ដែ�ែង។ កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�តែ�ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ទេ�។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាប៉ុុ�លបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារច្រើ�ើ�នក្ដីី� ក៏៏កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនោះ�ះ�សុុទ្ធធតែ�
ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាប៉ុុ�លបាានពួួតដៃ�គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាារនេះ�ះក្ដីី� ក៏៏គាាត់់មិិនមាានបទពិិសោ�ោធនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនេះ�ះដែ�រ។ កាារដែ�លពេ�ត្រុ�ុស
បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារតិិចជាាង គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនបាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
ច្រើ�ើ�នតាាមរយៈៈគាាត់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បរិិមាាណនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកគេ� ពុំំ�បាានកំំណត់់ថាា
តើ�ើពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឬអត់់នោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់គេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ម្នាា�ក់់គឺឺដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានរង្វាា�ន់់ ហើ�ើយកាារស្វែ�ែងរករបស់់គេ�ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត គឺឺដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េច
នូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅបំំផុុតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
របស់់គេ�ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រហូូតដល់់កម្រិ�ិតមួួយដែ�លគេ�អាាច
ស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវរូូបភាាពដ៏៏គួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់តាាមរយៈៈកាាររស់់នៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់តាាមបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សម្បបកក្រៅ��ៅ ពួួកគេ�ខុុសគ្នាា� ហើ�ើយសាារជាាតិិរបស់់
ពួួកគេ�ក៏៏ខុុសគ្នាា�ដែ�រ។ អ្ននកមិិនអាាចកំំណត់់ថាាតើ�ើក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� នរណាាមួួយត្រូ�ូវ
បាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើបរិិមាាណកាារងាារ ដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�
ទេ�។ ពេ�ត្រុ�ុសបាានព្យាាយាាមរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបភាាពជាាអ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�
ក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
ទទួួលយកកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងកាារលួួសកាាត់់ ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គាាត់់អាាចលះះបង់់ខ្លួួ�ន
គាាត់់ដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
អាាចលះះបង់់ខ្លួួនគាាត់
�
ទាំំ�
់ ងស្រុ�ុង ថ្វាា�យទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់រហូូតដល់់ស្លាា�ប់់។ នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លគាាត់់តាំំ�ងចិិត្តតធ្វើ�ើ�
ហើ�ើយក៏៏ជាាអ្វីី�ដែ�លគាាត់់សម្រេ�េចបាានដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាមូូលហេ�តុុសំំខាាន់់ដែ�លចុុងក្រោ��ោយ
ទៅ�ៅ ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ជីីវិិតរបស់់គាាត់់ ខុុសគ្នាា�ពីីចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ជីីវិិតរបស់់ប៉ុុ�ល។ កិិច្ចចកាារដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានបំំពេ�ញចំំពោះ�ះ�ពេ�ត្រុ�ុស គឺឺដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយគាាត់់បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប៉ុុ�ល គឺឺដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�គាាត់់។ នេះ�ះគឺឺ
ដោ�ោយសាារពួួកគេ�មាានលក្ខខណៈៈ និិងទស្សសនៈៈចំំពោះ�ះ�កាារស្វែ�ែងរកមិិនដូចគ្នាា�
ូ
។ អ្ននកទាំំ�ងពីីរ
មាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ពេ�ត្រុ�ុសបាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ចំំពោះ�ះ�ខ្លួួ�ន
គាាត់់ ហើ�ើយក៏៏បាានចែ�ករំំលែ�កកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ដល់់អ្ននកដទៃ�ដែ�រ។ ចំំណែ�កប៉ុុ�លវិិញ គាាត់់
គ្រា�ាន់់តែ�បាានចែ�ករំំលែ�កនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងស្រុ�ុងទៅ�ៅដល់់អ្ននកដទៃ�
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយខ្លួួ�នគាាត់់ផ្ទាា�ល់់ ពុំំ�បាានទទួួលអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ តាាមរបៀ�ៀប
នេះ�ះ បន្ទាា�ប់់ពីីប៉ុុ�លមាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធអស់់រយៈៈពេ�ល
ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មក ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្មាា�នកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែចំំពោះ�ះ�គាាត់់ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ គាាត់់នៅ�ៅតែ�
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ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យ អាាស្រ័�័យលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ

បន្តតស្ថិិ�តក្នុុ�ងសភាាពដើ�ើមរបស់់គាាត់់ដដែ�ល ហើ�ើយគាាត់់នៅ�ៅតែ�ជាាប៉ុុ�លដូូចពីីមុុនដដែ�ល។
គ្រា�ាន់់តែ�ថាា ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លគាាត់់បាានឆ្លលងកាាត់់ទុុក្ខខលំំបាាកក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារអស់់រយៈៈពេ�ល
ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មក គាាត់់បាានរៀ�ៀនពីីរបៀ�ៀប «ធ្វើ�កា
ើ� ារ» និិងបាានរៀ�ៀនពីីកាារតស៊ូូ�អត់ធ្មមត់
់ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ��
ប៉ុុ�ន្តែ�ែលក្ខខណៈៈចាាស់់របស់់គាាត់់

ដែ�លជាាលក្ខខណៈៈប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងខ្ពពស់់

និិងគិិតតែ�ពីី

ប្រ�យោ�ោជន៍៍នោះ�ះ� នៅ�ៅតែ�មាានដដែ�ល។ បន្ទាា�ប់់ពីីបាានធ្វើ�ើ�កាារអស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��
មក គាាត់់មិិនបាានដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់គាាត់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏មិិនបាាន
រំំដោះ�ះ�ខ្លួួ�នចេ�ញពីីនិិស្ស័័�យចាាស់់របស់់គាាត់់ដែ�រ ហើ�ើយគេ�នៅ�ៅតែ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាា�ង
ច្បាាស់់ អំំពីីនិិស្ស័័�យនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ដដែ�ល។ នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នគាាត់់ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�
មាានបទពិិសោ�ោធកាារងាារច្រើ�ើ�នតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបទពិិសោ�ោធដ៏៏តិិចតួួចតែ�មួួយមុុខនេះ�ះ
មិិនអាាចបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែគាាត់់បាានឡើ�ើយ និិងមិិនអាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទស្សសនៈៈរបស់់គាាត់់ចំំពោះ�ះ�
អត្ថិិ�ភាាព និិងសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់គាាត់់បាានឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់
បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្ដីី� និិងមិិនដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់់គ្មាា�នកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់
គាាត់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ នេះ�ះមាានន័័យថាាគាាត់់មិិនបាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដើ�ើម្បីី�លះះបង់់
ខ្លួួ�នគាាត់់ ថ្វាា�យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គាាត់់ត្រូ�ូវបាានបង្ខំំ�ឲ្យយធ្វើ�ើ�កាារ
ដើ�ើម្បីី�តែ�ទិិសដៅ�ៅទៅ�ៅអនាាគតរបស់់គាាត់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដ្បិិ�តកាាលពីីដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ
គាាត់់បាានធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងមិិនបាានចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ។ គាាត់់
មាានសាារជាាតិិជាាអ្ននកបះះបោ�ោរពីីកំំណើ�ើត ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដោ�ោយចេ�តនាា
និិងជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ជិិតចូូលដល់់ទីីបញ្ចចប់់ គាាត់់នៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដដែ�ល ហើ�ើយគាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�កាារផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់គាាត់់ ស្រ�ប
ទៅ�ៅតាាមអត្តតចរិិតរបស់់គាាត់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដោ�ោយពុំំ�បាានយកចិិត្តតទុុកដាាក់់សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ធម្មមជាាតិិរបស់់គាាត់់ គឺឺ
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងមិិនបាានស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិតឡើ�ើយ។ មនុុស្សសម្នាា�ក់់
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ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈដូូចនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលមនុុស្សស ជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិង
ជាាមនុុស្សសដែ�លទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ អាាចទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? មនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��ឬអត់់នោះ�ះ� ពុំំ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើ
បរិិមាាណនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ� ឬទំំហំំដែ�លគេ�បាានលះះបង់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គឺឺ
ត្រូ�ូវកំំណត់់តាាមរយៈៈថាាតើ�ើគេ�ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រឬអត់់ ថាាតើ�ើគេ�
អាាចអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិតបាានដែ�រឬអត់់ និិងថាាតើ�ើទស្សសនៈៈរបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�កាារស្វែ�ែងរក
នោះ�ះ� ស្រ�បទៅ�ៅតាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រឬអត់់។
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមាានកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងដោ�ោយឯកឯង បាានកើ�ើតឡើ�ើងបន្ទាា�ប់់ពីីពេ�ត្រុ�ុស
បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក្ដីី� ក៏៏ក្នុុ�ងធម្មមជាាតិិរបស់់គាាត់់តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមកគាាត់់
គឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លសុុខចិិត្តតចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងស្វែ�ែងរកព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
ដែ�រ។ កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់គាាត់់ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធគឺឺស្អាា�តបរិិសុុទ្ធធ៖ គាាត់់
មិិនបាានស្វែ�ែងរកកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ�� និិងសំំណាាងនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ត្រូ�ូវបាានជំំរុុញ
ទឹឹកចិិត្តតតាាមរយៈៈកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពេ�ត្រុ�ុសបាានធ្វើ�ើ�កាារ
បដិិសេ�ធ

មិិនទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទចំំនួួនបីីលើ�ើកក្ដីី�

ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់បាាន

លបញ្ឆោ�ោ�តព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វក្ដីី� ក៏៏ភាាពអន់់ខ្សោ�ោ�យបន្តិិ�ចបន្ដួួ�ចក្នុុ�ងនាាមមនុុស្សស មិិន
ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងធម្មមជាាតិិរបស់់គាាត់់ដែ�រ វាាមិិនប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់កាារស្វែ�ែងរកនាាពេ�លអនាាគត
របស់់គាាត់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាមិិនអាាចគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់ថាា កាារបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់គាាត់់
នេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ពួួកទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានឡើ�ើយ។ ភាាពអន់់ខ្សោ�ោ�យក្នុុ�ងនាាមជាា
មនុុស្សសធម្មមតាា គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះមាាន។ តើ�ើអ្ននករំំពឹឹង
ឲ្យយពេ�ត្រុ�ុស មាានភាាពខុុសគ្នាា�ពីីគេ�មែ�នទេ�? តើ�ើមនុុស្សសមិិនប្រ�កាាន់់ទស្សសនៈៈណាាមួួយ
ចំំពោះ�ះ�ពេ�ត្រុ�ុស ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�គាាត់់បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុុស ឆោ�ោតល្ងងង់់ ជាាច្រើ�ើ�នដងទេ�ឬអីី?
ហើ�ើយតើ�ើមនុុស្សសមិិនកោ�ោតសរសើ�ើរចំំពោះ�ះ�ប៉ុុ�ល ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�ល
គាាត់់បាានធ្វើ�ើ� និិងគ្រ�ប់់សំំបុុត្រ�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លគាាត់់បាានសរសេ�រទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសអាាច
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មាានសមត្ថថភាាពមើ�ើលឃើ�ើញពីីសាារជាាតិិរបស់់មនុុស្សសបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ច្បាាស់់
ណាាស់់ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមាានសតិិពិិតប្រា�ាកដ អាាចមើ�ើលឃើ�ើញអ្វីី�ឃើ�ើញអ្វីី�មួួយដែ�ល
មិិនសំំខាាន់់។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាបទពិិសោ�ោធឈឺឺចាាប់់ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��របស់់ពេ�ត្រុ�ុស មិិនត្រូ�ូវបាាន
កត់់ត្រា�ាទុុកនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រក្ដីី� ក៏៏នេះ�ះមិិនបញ្ជាា�ក់់ថាាពេ�ត្រុ�ុស គ្មាា�នបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្ដែ�ែង
ឬថាាពេ�ត្រុ�ុសមិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដែ�រ។ តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចឲ្យយ
មនុុស្សសលោ�ោកយល់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើតទៅ�ៅ? កំំណត់់ត្រា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រមិិន
ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ចងក្រ�ងនៅ�ៅពេ�ល
ក្រោ��ោយដោ�ោយមនុុស្សសជំំនាាន់់ក្រោ��ោយៗទៀ�ៀត។ ដោ�ោយសាារត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារចងក្រ�ងបែ�បនេះ�ះ
តើ�ើគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លបាានកត់់ត្រា�ាទុុកនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ មិិនមែ�នត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
ទៅ�ៅតាាមគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសទេ�ឬអីី? បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ចុុងបញ្ចចប់់របស់់ពេ�ត្រុ�ុសនិិងប៉ុុ�ល
មិិនត្រូ�ូវបាានបញ្ជាា�ក់់ឲ្យយបាានច្បាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសំំបុុត្រ�ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សស
វិិនិិច្ឆ័័�យពេ�ត្រុ�ុស និិងប៉ុុ�លទៅ�ៅតាាមគំំនិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� និិងទៅ�ៅតាាមកាារចង់់បាាន
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�។ ហើ�ើយដោ�ោយសាារប៉ុុ�លបាានធ្វើ�ើ�កាារងាារយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ដោ�ោយសាារ
«កាាររួួមចំំណែ�ក» របស់់គាាត់់ មាានទំំហំំច្រើ�ើ�នក្រា�ាស់់ក្រែ�ែល ទើ�ើបគាាត់់ទទួួលបាានកាារជឿ�ឿ
ទុុកចិិត្តតពីីហ្វូូ�ងមនុុស្សស។ តើ�ើមនុុស្សសមិិនផ្ដោ�ោ�តសំំខាាន់់តែ�ទៅ�ៅលើ�ើរឿ�ឿងដែ�លរាាក់់កំំភែ�លទេ�
ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសអាាចមាានសមត្ថថភាាព មើ�ើលឃើ�ើញពីីសាារជាាតិិរបស់់មនុុស្សសបាានដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា? មិិនចាំំ�បាាច់់និិយាាយនោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�ប៉ុុ�លបាានក្លាា�យជាាវត្ថុុ�មួួយដែ�លត្រូ�ូវគេ�
ថ្វាា�យបង្គំំ�អស់់រយៈៈពេ�លរាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ

តើ�ើមាាននរណាាដែ�លហ៊ាា�នបដិិសេ�ធ

កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ភ្លាា�មៗនោះ�ះ�? ពេ�ត្រុ�ុសគ្រា�ាន់់តែ�ជាាអ្ននកនេ�សាាទម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដូូច្នេះ�ះ�
តើ�ើកាាររួួមចំំណែ�ករបស់់គាាត់់អាាចធំំធេ�ងដូូចជាាប៉ុុ�ល បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? និិយាាយ
ពីីកាាររួួមចំំណែ�កដែ�លពួួកគាាត់់បាានធ្វើ�ើ� ប៉ុុ�លគួួរណាាស់់តែ�ទទួួលបាានរង្វាា�ន់់មុុនពេ�ត្រុ�ុស
ទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយគាាត់់គួួរណាាស់់តែ�ត្រូ�ូវក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
ល្អអប្រ�សើ�ើរជាាង ក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានកាារយល់់ព្រ�មពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើនរណាាអាាចនឹឹង
ស្រ�មៃ�ដល់់ទៅ�ៅថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដរបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ប៉ុុ�ល ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
869

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គាាត់់បំពេំ �ញកិិច្ចចកាារតាាមរយៈៈអំំណោ�ោយទាានរបស់់គាាត់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ�� ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានធ្វើ�ើឲ្យ
� យពេ�ត្រុ�ុស បាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ គ្មាា�នករណីីណាាមួួយ ដែ�លថាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់យេ�ស៊ូ
់
វូ�
បាានបង្កើ�ើ�តផែ�នកាារសម្រា�ាប់់ពេ�ត្រុ�ុស និិងប៉ុុ�លតាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូង
ូ មកឡើ�យ
ើ ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ ឬត្រូ�ូវចាាត់់ឲ្យយបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារស្រ�បទៅ�ៅតាាមលធម្មមជាាតិិ
ពីីកំំណើ�ើតរបស់់ពួួកគេ�។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារ
រួួមចំំណែ�កពីីខាាងក្រៅ��ៅរបស់់មនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ចំំណែ�កអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទតឃើ�ើញ
គឺឺជាាសាារជាាតិិរបស់់មនុុស្សស ក៏៏ដូូចជាាផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសស្វែ�ែងរកតាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមក និិង
កាារជំំរុុញចិិត្តតពីីក្រោ��ោយកាារស្វែ�ែងរករបស់់មនុុស្សស។ មនុុស្សសវាាស់់ស្ទទង់់មនុុស្សស គឺឺស្រ�ប
ទៅ�ៅតាាម សញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ� និិងស្រ�បទៅ�ៅតាាមកាារយល់់ឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�
ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែចុង
ុ បញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សស មិិនមែ�នកំណ
ំ ត់់ស្រ�បទៅ�ៅតាាមលក្ខខណៈៈខាាងក្រៅ��ៅរបស់់គេ�
ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា ប្រ�សិិនបើ�ើផ្លូូ�វដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដើ�ើរតាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូង
មក គឺឺជាាផ្លូូ�វជោ�ោគជ័័យ ហើ�ើយទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�កាារស្វែ�ែងរក គឺឺជាាទស្សសនៈៈ
ដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវតាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមក នោះ�ះ�អ្ននកមាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�នឹឹងពេ�ត្រុ�ុសហើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើផ្លូូ�វដែ�លអ្ននកដើ�ើរ គឺឺជាាផ្លូូ�វបរាាជ័័យ នោះ�ះ�មិិនថាាលះះបង់់ក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃណាានោះ�ះ�ទេ�
ចុុងបញ្ចចប់់របស់់អ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�ដូូចជាាចុុងបញ្ចចប់់របស់់ប៉ុុ�លដដែ�ល។ មិិនថាាករណីីបែ�ប
ណាា ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននកបែ�បណាា ហើ�ើយមិិនថាាអ្ននកជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យនោះ�ះ�ទេ� គឺឺ
ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវកំំណត់់តាាមរយៈៈថាាតើ�ើផ្លូូ�វដែ�លអ្ននកស្វែ�ែងរក គឺឺជាាផ្លូូ�វត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�រ
ឬអត់់ មិិនមែ�នកំណ
ំ ត់់លើ�ើភក្ដីី�ភាាពរបស់់អ្ននក ឬតម្លៃ�ៃដែ�លអ្ននកលះះបង់់នោះ�ះ�ទេ�។ សាារជាាតិិ
របស់់ពេ�ត្រុ�ុសនិិងប៉ុុ�ល និិងគោ�ោលដៅ�ៅដែ�លពួួកគេ�ស្វែ�ែងរក គឺឺខុុសគ្នាា�។ មនុុស្សសមិិនអាាច
ដឹឹងពីីចំំណុុចអស់់ទាំំ�ងនេះ�ះបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាច
ជ្រា�ាបពីីកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ដ្បិិ�តអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទតឃើ�ើញ គឺឺជាា
សាារជាាតិិរបស់់មនុុស្សស ចំំណែ�កឯមនុុស្សសវិិញ គ្មាា�នដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ�អំំពីីសាារជាាតិិផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
របស់់គេ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញពីីសាារជាាតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស ឬកម្ពពស់់
ជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់គេ�ឡើ�ើយ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសមិិនអាាចកំំណត់់ពីីមូូលហេ�តុុនៃ�ជោ�ោគជ័័យ
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និិងបរាាជ័័យរបស់់ប៉ុុ�ល និិងពេ�ត្រុ�ុសបាានឡើ�ើយ។ មូូលហេ�តុុដែ�លមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ន
ថ្វាា�យបង្គំំ�ប៉ុុ�ល និិងមិិនថ្វាា�យបង្គំំ�ពេ�ត្រុ�ុស គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ពេ�ត្រុ�ុសត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ឲ្យយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
សាាធាារណៈៈ ហើ�ើយមនុុស្សសអាាចសង្កេ�េតឃើ�ើញពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាាន ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសទទួួល
ស្គាា�ល់់នូូវ «សមិិទ្ធធផល» របស់់ប៉ុុ�ល។ ចំំណែ�កឯបទពិិសោ�ោធរបស់់ពេ�ត្រុ�ុសវិិញ មិិនអាាច
ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លគាាត់់ស្វែ�ែងរក គឺឺមិិនអាាចឲ្យយមនុុស្សស
សម្រេ�េចបាានឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មនុុស្សសគ្មាា�នចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍ចំំពោះ�ះ�ពេ�ត្រុ�ុសទេ�។
ពេ�ត្រុ�ុសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍តាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធនៃ�កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
និិងកាារបន្សុុ�ទ្ធធ។ គាាត់់បាាននិិយាាយថាា «ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវផ្គាា�ប់់តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់ពេ�លទាំំ�ងអស់់។ គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�ចង់់ផ្គាា�ប់់
តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមិិនថាាខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានវាាយ
ផ្ចាា�ល ឬជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនោះ�ះ�ទេ� ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�សប្បាាយចិិត្តតនឹឹងធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះដដែ�ល»។ ពេ�ត្រុ�ុស
បាានប្រ�គល់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងរបស់់គាាត់់ថ្វាា�យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារ ពាាក្យយសម្ដីី� និិង
ជីីវិតគាាត់
ិ
ទាំំ�
់ ងមូូល គឺឺសុទ្ធ
ុ សឹ
ធ ង
ឹ តែ�ដើ�ើម្បីី�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ គាាត់់គឺជា
ឺ ា
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លបាានស្វែ�ែងរកភាាពបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់មាានបទពិិសោ�ោធ
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គាាត់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏កាាន់់តែ�ធំំធេ�ង និិង
ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់ដែ់ �រ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ប៉ុុ�លបាានធ្វើ�ើតែ�កិ
�
ច្ចច
ិ កាារខាាងក្រៅ��ៅ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់បាានខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងក្ដីី� ក៏៏កាារងាាររបស់់គាាត់់
គឺឺប្រ�យោ�ោជន៍៍គ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ របស់់គាាត់់ឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនិិងដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាន
រង្វាា�ន់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើគាាត់់បាានដឹឹងជាាមុុនថាា គាាត់់នឹឹងមិិនទទួួលបាានរង្វាា�ន់់អ្វីី�ទេ�
នោះ�ះ�គាាត់់ប្រា�ាកដជាាឈប់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ជាាមិិនខាាន។ អ្វីី�ដែ�លពេ�ត្រុ�ុសខ្វាា�យខ្វវល់់
នោះ�ះ� គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតប្រា�ាកដនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់់ ហើ�ើយជាារឿ�ឿងដែ�ល
ជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងអាាចសម្រេ�េចបាាន។ គាាត់់មិិនបាានខ្វាា�យខ្វវល់់ថាាតើ�ើ គាាត់់នឹឹងទទួួលបាាន
រង្វាា�ន់់ឬអត់់នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់ខ្វាា�យខ្វវល់់ថាាតើ�ើនិិស្ស័័�យរបស់់គាាត់់អាាចត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ស់់
បំំប្រែ�ែដែ�រឬអត់់។ ប៉ុុ�លខ្វាា�យខ្វវល់់អំំពីីកាារខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារឲ្យយបាានកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើងៗ
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គាាត់់ខ្វវល់់តែ�ពីីកិិច្ចចកាារ

និិងកាារលះះបង់់តស៊ូូ�តែ�សំំបកក្រៅ��ៅ

និិងខ្វវល់់តែ�ពីីគោ�ោលលទ្ធិិ�

ដែ�លមនុុស្សសធម្មមតាា មិិនអាាចដកពិិសោ�ោធន៍៍បាាន។ គាាត់់មិិនខ្វាា�យខ្វវល់់អំំពីីកាារបំំផ្លាា�ស់់
បំំប្រែ�ែ ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នគាាត់ឡើ់ �ើយ ហើ�ើយក៏៏មិនខ្វវល់
ិ
ពី
់ សេ�ចក្ដីី�ស្រ�
ី
ឡាាញ់់ដ៏ពិ
៏ តចំ
ិ ពោះ�
ំ ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ បទពិិសោ�ោធរបស់់ពេ�ត្រុ�ុស គឺឺដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ពិិតប្រា�ាកដ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតប្រា�ាកដ អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បទពិិសោ�ោធរបស់់គាាត់់ គឺឺ
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានទំំនាាក់់ទំំនងជិិតស្និិ�ទ្ធធជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើម្បីី�មាានកាាររស់់នៅ�ៅ
ដែ�លជាាក់់ស្ដែ�ែង។ កិិច្ចចកាាររបស់់ប៉ុុ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាាន
ប្រ�ទាានកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ដល់់គាាត់់ និិងដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាាននូូវអ្វីី�ៗដែ�លគាាត់់ទន្ទឹឹ�ងចង់់បាាន
ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គាាត់់អំំពីីខ្លួួ�នគាាត់់ និិង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ គឺឺប្រ�យោ�ោជន៍៍គ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�គេ�ចចេ�ញពីីកាារ
វាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានស្វែ�ែងរកគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លប៉ុុ�លបាានស្វែ�ែងរក គឺឺជាាមកុុដនៃ�សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិត។
ពេ�ត្រុ�ុសធ្លាា�ប់់មាានបទពិិសោ�ោធជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិង
មាានចំំណេះ�ះដឹឹងជាាក់់ស្ដែ�ែងអំំពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ក៏៏ដូូចជាាចំំណេះ�ះដឹឹងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅអំំពីីខ្លួួ�នគាាត់់
ដែ�រ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គាាត់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺបរិិសុុទ្ធធ។ កាារ
បន្សុុ�ទ្ធធអស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយកាារយល់់ដឹឹងរបស់់គាាត់់អំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិង
អំំពីីជីីវិិត មាានកាារកើ�ើនឡើ�ើង ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ដែ�លឥតលក្ខខខណ្ឌឌ វាាគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លឆេះ�ះឆួួលឡើ�ើងដោ�ោយឯកអ្ននក ហើ�ើយ
គាាត់់ពុំំ�បាានសុំំ�អ្វីី�ត្រ�ឡប់់មកវិិញឡើ�ើយ

ក៏៏មិិនសង្ឃឹឹ�មថាានឹឹងទទួួលបាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�

នោះ�ះ�ដែ�រ។ ប៉ុុ�លបាានធ្វើ�ើ�កាារងាារអស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិិនមាានចំំណេះ�ះ
ដឹឹងច្រើ�ើ�នអំំពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ ហើ�ើយចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គាាត់់អំំពីីខ្លួួ�នឯង គឺឺតិិចតួួចខ្លាំំ��ង
ណាាស់់។ គាាត់់គ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់
និិងកាាររត់់ប្រ�ណាំំ�ងរបស់់គាាត់់

គឺឺដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាននូូវកិិត្តិិ�យសនៅ�ៅពេ�លចុុងក្រោ��ោយ

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�លគាាត់់ស្វែ�ែងរក គឺឺជាាមកុុដដ៏៏ល្អអឯក មិិនមែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
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ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យ អាាស្រ័�័យលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ

ដ៏៏បរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ទេ�។ គាាត់់មិិនបាានស្វែ�ែងរកដោ�ោយសកម្មមទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយអកម្មម។ គាាត់់
មិិនបាានបំំពេ�ញនូូវភាារកិិច្ចចរបស់់គាាត់់ឡើ�ើយ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាានបង្ខំំ�ចិិត្តតក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរករបស់់

គាាត់់ បន្ទាា�ប់់ពីីត្រូ�ូវបាានចាាប់់ចងដោ�ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�
កាារស្វែ�ែងរកគាាត់់មិិនបាានបញ្ជាា�ក់់ថាា គាាត់់មាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ជាាសត្តតនិិករ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ គឺឺជាាពេ�ត្រុ�ុសនេះ�ះឯង ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់
ជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយបាានបំំពេ�ញនូូវភាារកិិច្ចចរបស់់គាាត់់។ មនុុស្សសគិិតថាា
អស់់អ្ននកណាាដែ�លបាានរួួមចំំណែ�កដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គួួរតែ�ទទួួលបាានរង្វាា�ន់់ ហើ�ើយ
កាាលណាាកាាររួួមចំំណែ�កកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�កាាន់់តែ�ភ្លេ�េចថាា ពួួកគេ�គួួរតែ�ទទួួលបាានកាារ
គាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សាារជាាតិិនៃ�ទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សស គឺឺកាារដោះ�ះ�ដូូរ
ហើ�ើយគេ�ពុំំ�បាានស្វែ�ែងរកដោ�ោយសកម្មមដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់គេ�ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិករ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ កាាលណាាមនុុស្សសស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតប្រា�ាកដចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ដែ�ល
ក៏៏មាានន័័យថាា ត្រូ�ូវបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឲ្យយបាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងកាាន់់តែ�អាាចទទួួលបាានកាារយល់់ព្រ�មពីីព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់។ ទស្សសនៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺទាាមទាារឲ្យយមនុុស្សស ស្រោ��ោចស្រ�ង់់នូូវភាារកិិច្ចច
និិងឋាានៈៈដើ�ើមរបស់់គេ�ត្រ�ឡប់់មកវិិញ។ មនុុស្សស គឺឺជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មនុុស្សសមិិនគប្បីី�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខ្លួួ�នឲ្យយហួួសហេ�តុុដោ�ោយទាាមទាារចង់់បាានអ្វីី�ពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយមិិនគប្បីី�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងនាាម
ជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ទិិសដៅ�ៅរបស់់ប៉ុុ�ល និិងពេ�ត្រុ�ុស ត្រូ�ូវវាាស់់វែែង
តាាមរយៈៈថាាតើ�ើពួួកគេ�អាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិករបាានដែ�រឬទេ�
និិងមិិនមែ�នកំំណត់់ទៅ�ៅតាាមទំំហំំនៃ�កាាររួួមចំំណែ�ករបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ទិិសដៅ�ៅរបស់់
ពួួកគេ� ត្រូ�ូវកំំណត់់ស្រ�បទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ស្វែ�ែងរកតាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមក មិិនមែ�ន
ទៅ�ៅតាាមបរិិមាាណកាារងាារដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� ឬទៅ�ៅតាាមកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នរបស់់អ្ននកដទៃ�ចំំពោះ�ះ�
ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� កាារស្វែ�ែងរកដោ�ោយសកម្មមក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញភាារកិិច្ចច របស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សសម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាផ្លូូ�វទៅ�ៅកាាន់់ភាាពជោ�ោគជ័័យ។
កាារស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ជាាងគេ�បំំផុុត។ កាារស្វែ�ែងរកកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ និិស្ស័័�យចាាស់់របស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ និិង
កាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ដ៏៏ បរិិ សុុ ទ្ធធ ចំំ ពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គឺឺ ជាាផ្លូូ� វ ទៅ�ៅកាាន់់ ភាាព

ជោ�ោគជ័័យ ។ ផ្លូូ�វទៅ�ៅកាាន់់ភាាពជោ�ោគជ័័យ គឺឺជាាផ្លូូ�វនៃ�កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ភាារកិិ ច្ចចដើ�ើម
ត្រ�ឡប់់មកវិិញ ក៏៏ដូូចជាារូូបកាាយដើ�ើមនៃ�សត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ វាាគឺឺជាាផ្លូូ�វនៃ�
កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាំំ�ងពីី
ដើ�ើមដំំបូូងរហូូតដល់់ចុុងបញ្ចចប់់ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារស្វែ�ែងរករបស់់មនុុស្សសប្រ�ឡាាក់់ជាាប់់
ទៅ�ៅដោ�ោយកាារទាាមទាារផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន និិងកាារទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ដែ�លគ្មាា�នហេ�តុផ
ុ ល នោះ�ះ�
ផលដែ�លសម្រេ�េចបាាននឹឹងមិិនមែ�នជាាកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។
ចំំណុុចនេះ�ះ គឺឺជាាមិិនស្រ�បគ្នាា�ជាាមួួយនឹឹងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ�។ វាាច្បាាស់់
ណាាស់់ថាាមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានបំំពេ�ញឡើ�ើយ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�
ហើ�ើយ នេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ថាាកាារស្វែ�ែងរកបែ�បនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានអនុុញ្ញាា�តឡើ�ើយ។ តើ�ើ
កាារស្វែ�ែងរកដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអនុុញ្ញាា�តនោះ�ះ� មាានសាារៈ�សំំខាាន់់អ្វីី�ទៅ�ៅ?
កិិច្ចចកាារដែ�លប៉ុុ�លបាានធ្វើ�ើ� គឺឺត្រូ�ូវបាានដាាក់់បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខមនុុស្សស
ប៉ុុ�ន្តែ�ែថាាតើ�ើសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គាាត់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បរិិសុុទ្ធធប៉ុុ�នណាា និិងថាាតើ�ើ
គាាត់់ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅប៉ុុ�នណាានៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់់នោះ�ះ� មនុុស្សស
ពុំំ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញនូូវ
កិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនោះ�ះ� មនុុស្សសដឹឹងថាា គាាត់់
ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ប្រើធ �ើ�យ៉ាា�ងប្រា�ាកដ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មនុុស្សសគិិតថាា ប៉ុុ�លពូូកែ�ជាាង
ពេ�ត្រុ�ុស កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ល្អអជាាង ដ្បិិ�តគាាត់់អាាចផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់ពួួកជំំនុំំ�បាាន។ ពេ�ត្រុ�ុស
គ្រា�ាន់់តែ�សម្លឹឹ�ងមើ�ើលបទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់គាាត់់ និិងបាានទទួួលយកមនុុស្សសពីីរបីី
នាាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ក្នុុ�ងអំំឡុុងកិិច្ចចកាារម្ដដងម្កាា�លរបស់់គាាត់់។ មាានសំំបុុត្រ�មួួយចំំនួួនដែ�លមក
អំំពីីគាាត់់ដែ�លពុំំ�សូូវមាានគេ�ដឹឹង ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើនរណាាដឹឹងថាាតើ�ើសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គាាត់់
874

ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យ អាាស្រ័�័យលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ

ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាានៅ�ៅក្នុុ�ងដួួចចិិត្តតរបស់់គាាត់់? មួួយថ្ងៃ�ៃហើ�ើយ
មួួយថ្ងៃ�ៃទៀ�ៀត ប៉ុុ�លបាានធ្វើ�ើ�កាារដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់៖ ឲ្យយតែ�មាានកាារត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� គាាត់់នឹឹងធ្វើ�ើ�
វាាមិិនខាាន។ គាាត់់មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គាាត់់នឹឹងអាាចទទួួលបាាននូូវមកុុដ
និិងអាាចគាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់ពុំំ�បាានស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វដើ�ើម្បីី�
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រខ្លួួ�នគាាត់់តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ឡើ�ើយ។ អ្វីី�ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ពេ�ត្រុ�ុស
ដែ�លមិិនគាាប់តា
់ ាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានធ្វើ�ើឲ្យ
� យគាាត់់មាានអាារម្មមណ៍៍
មិិនស្រ�ណុុកចិិត្តត។ ប្រ�សិិនបើ�ើ មិិនគាាប់់តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�
នោះ�ះ�គាាត់់នឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ស្ដាា�យក្រោ��ោយ ហើ�ើយនឹឹងស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វដែ�លសមស្រ�បមួួយ
ដែ�លគាាត់់អាាចប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ សូូម្បីី�
ចំំណែ�កដ៏៏តូូចបំំផុុត និិងចំំណែ�កដែ�លមិិនសំំខាាន់់ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គាាត់់ក្ដីី� ក៏៏គាាត់់នៅ�ៅតែ�
តម្រូ�ូវឲ្យយខ្លួួ�នគាាត់់ ផ្គាា�ប់់តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល។ និិយាាយ
ដល់់និិស្ស័័�យចាាស់់របស់់គាាត់់វិិញ គាាត់់មិិនបាានបន្ធូូ�របន្ថថយឡើ�ើយ គឺឺកាាន់់តែ�ហ្មមត់់ចត់់
ឡើ�ើងៗនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់គាាត់់ចំំពោះ�ះ�ខ្លួួ�នគាាត់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយយល់់កាាន់់ជ្រៅ��ៅទៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ប៉ុុ�លស្វែ�ែងរកតែ�កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ�� និិងឋាានៈៈរាាក់់កំំភែ�លតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គាាត់់បាាន
ព្យាាយាាមអួួតអាាងខ្លួួ�នឯងនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខមនុុស្សស

និិងមិិនបាានព្យាាយាាមដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាាន

រីីកចម្រើ�ើ�នកាាន់់តែ�ជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងច្រ�កផ្លូូ�វនៃ�ជីីវិិតឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លគាាត់់ខ្វាា�យខ្វវល់់នោះ�ះ� គឺឺជាា
គោ�ោលលទ្ធិិ� មិិនមែ�នជាាភាាពពិិតឡើ�ើយ។ មនុុស្សសខ្លះះ�និិយាាយថាា «ប៉ុុ�លបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនចងចាំំ�គាាត់់? ពេ�ត្រុ�ុសបាាន
ធ្វើ�ើ�កាារតិិចតួួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនបាានរួួមចំំណែ�កអ្វីី�ច្រើ�ើ�នដល់់ពួួកជំំនុំំ�
ឡើ�ើយ តើ�ើហេ�តុុដូូចម្តេ�េចបាានជាាគាាត់់ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍?» ពេ�ត្រុ�ុស
បាានស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដល់់កម្រិ�ិតមួួយ ដែ�លជាាសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
មាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមាានទីីបន្ទាា�ល់់។ ហើ�ើយចុះះ�ចំំណែ�កប៉ុុ�លវិិញ? តើ�ើប៉ុុ�ល
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដល់់កម្រិ�ិតណាាដែ�រ? តើ�ើអ្ននកដឹឹងដែ�រឬទេ�? តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ប៉ុុ�ល
ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�អ្វីី�? ហើ�ើយតើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ពេ�ត្រុ�ុស ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�អ្វីី�?
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ពេ�ត្រុ�ុសមិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារច្រើ�ើ�នប៉ុុ�ន្មាា�នទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកដឹឹងថាាមាានអ្វីី�ដែ�លកប់់ជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់់ទេ�? កិិច្ចចកាាររបស់់ប៉ុុ�លដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់ពួួកជំំនុំំ� និិង
កាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់ពួួកជំំនុំំ�។ អ្វីី�ដែ�លពេ�ត្រុ�ុសជួួបប្រ�ទះះ គឺឺជាាកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យ
ជីីវិត
ិ របស់់គាាត់់ ហើ�ើយគាាត់់មាានបទពិសោ�ោធ
ិ
អំំពីកា
ី ារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ដោ�ោយសាារ
ឥឡូូវ អ្ននកបាានដឹឹងពីីភាាពខុុសគ្នាា�នៃ�សាារជាាតិិរបស់់ពួកគេ
ួ �ហើ�ើយ នោះ�ះ�អ្ននកអាាចមើ�ើលបាាន
ថាាតើ�ើនៅ�ៅពេ�លចុុងក្រោ��ោយ នរណាាដែ�លពិិតជាាជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ
និិងនរណាាដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�មាាន
ម្នាា�ក់់ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត មិិនបាានស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ ម្នាា�ក់់បាានឆ្លលងកាាត់់កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយ
ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតមិិនបាានឆ្លលងកាាត់់ឡើ�ើយ។ ម្នាា�ក់់បាានបម្រើ�ើ�ដោ�ោយកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�ន និិងមិិនងាាយ
ឲ្យយមនុុស្សសកត់់សម្គាា�ល់់ឃើ�ើញបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតត្រូ�ូវមនុុស្សសថ្វាា�យបង្គំំ� និិង
មាានរូូបភាាពល្អអអស្ចាា�រ្យយ។ ម្នាា�ក់់បាានស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�បរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតមិិនបាាន
ស្វែ�ែងរកឡើ�ើយ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគេ�មិិនបរិិសុុទ្ធធក្ដីី� ក៏៏គេ�មិិនមាាននូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏
បរិិសុុទ្ធធដែ�រ។ ម្នាា�ក់់មាានភាាពជាាមនុុស្សសពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតគ្មាា�នឡើ�ើយ។ ម្នាា�ក់់
មាាននូូវស្មាា�រតីីជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតគ្មាា�នឡើ�ើយ។ ទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ គឺឺជាាភាាពខុុសគ្នាា�នៃ�សាារជាាតិិរបស់់ប៉ុុ�ល និិងពេ�ត្រុ�ុស។ ផ្លូូ�វដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានដើ�ើរ
គឺឺជាាផ្លូូ�វជោ�ោគជ័័យ ហើ�ើយក៏៏ជាាផ្លូូ�វនៃ�កាារសម្រេ�េចបាាន នូូវកាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់នូូវភាាពជាា
មនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាា និិងកាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ នូូវភាារកិិច្ចចក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�ឡប់់មកវិិញផងដែ�រ។ ពេ�ត្រុ�ុសតំំណាាងឲ្យយអ្ននកដែ�លមាានជោ�ោគជ័័យ។ ផ្លូូ�វ
ដែ�លប៉ុុ�លបាានដើ�ើរ គឺឺជាាផ្លូូ�វបរាាជ័័យ ហើ�ើយគាាត់់តំំណាាងឲ្យយអ្ននកទាំំ�ងឡាាយដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�
ចុះះ�ចូូល និិងលះះបង់់ខ្លួួ�នសើ�ើៗតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងមិិនបាានស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយពិិត
ប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�លតំំណាាងឲ្យយអ្ននកដែ�លមិិនមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់
គាាត់់លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពេ�ត្រុ�ុសបាានព្យាាយាាមផ្គាា�ប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅ
គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយបាានព្យាាយាាមស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់នូូវគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លមកអំំពីី
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គាាត់់អាាចទទួួលយកនូូវកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ក៏៏ដូូចជាាកាារ
បន្សុុ�ទ្ធធ ទុុក្ខខសោ�ោក និិងកាារបន្តតទៅ�ៅមុុខដោ�ោយគ្មាា�នអ្វីី�សោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គាាត់់ ដោ�ោយ
គ្មាា�នកាារតវ៉ាា�សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីអា
ី� ាចផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់គាាត់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏ជ្រា�ាលជ្រៅ
៏
��ៅបំំផុតចំ
ុ ពោះ�
ំ ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? មិិនថាានៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវាាយផ្ចាា�ល កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ឬទុុក្ខខសោ�ោកនោះ�ះ�ទេ�
អ្ននកតែ�ងអាាចសម្រេ�េចបាាននូូវកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់រហូូតដល់់ស្លាា�ប់់បាាន ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�
ដែ�លសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គប្បីី�សម្រេ�េចឲ្យយបាាន នេះ�ះគឺឺជាាភាាពស្អាា�តបរិិសុុទ្ធធនៃ�
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសសម្រេ�េចបាានចំំណុុចនេះ�ះបាាន
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�គេ�នឹឹងមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
គ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះអាាទិិករបាានប្រ�សើ�ើរជាាងនេះ�ះ
ឡើ�ើយ។ ឧបមាាថាា អ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�កាារថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនអាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដបាាន។ តាាមរបៀ�ៀប
នេះ�ះអ្ននកមិិនត្រឹ�ឹមតែ�នឹឹងមិិនបាានបំំពេ�ញភាារកិិច្ចច ជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសដែ�រ ដ្បិិ�តអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមិិន
មាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត ជាាអ្ននកដែ�លមិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ហើ�ើយជាាមនុុស្សសមិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ខ្វវល់់អំំពីីកាារធ្វើ�ើ�កាារថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
និិងមិិនខ្វវល់់អំំពីីកាារប្រ�តិិបត្តិិ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬស្វែ�ែងយល់់អំំពីីខ្លួួ�នឯងឡើ�ើយ។ អ្ននកពុំំ�យល់់
ឬស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអាាទិិករទេ� ហើ�ើយអ្ននកមិិនគោ�ោរព ឬស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះអាាទិិករឡើ�ើយ។ អ្ននកគឺឺជាា
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាំំ�ងពីីកំំណើ�ើតមក ហើ�ើយមនុុស្សសបែ�ប
អ្ននកនេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះអាាទិិករសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យឡើ�ើយ។
មនុុស្សសខ្លះះ�និិយាាយថាា «ប៉ុុ�លបាានធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយគាាត់់បាានរែែកពន់់បន្ទុុ�ក
យ៉ាា�ងធ្ងងន់សម្រា�ាប់
់
ពួ
់ កជំ
ួ នុំំ�
ំ និិងបាានរួួមចំំណែ�កផ្ដដល់ដល់
់
ពួ
់ កគេ
ួ �យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន។ សំំបុត្រ�ទាំំ�
ុ
ង
ដប់់បីីរបស់់ប៉ុុ�ល និិយាាយពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វរយៈៈពេ�ល ២០០០ ឆ្នាំំ�� ក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
877

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងផ្នែ�ែកទីីពីីរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� បន្ទាា�ប់់ពីីដំំណឹឹងល្អអទាំំ�ងបួួន។ តើ�ើនរណាាអាាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាាមួួយ
នឹឹងគាាត់់បាាន? គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លយល់់ពីីកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងរបស់់យ៉ូូ�ហាានបាានឡើ�ើយ
ចំំណែ�កឯសំំបុុត្រ�របស់់ប៉ុុ�លវិិញ ផ្ដដល់់នូូវជីីវិិត ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ� គឺឺជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ពួួកជំំនុំំ�។ តើ�ើនរណាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអាាចសម្រេ�េចរឿ�ឿងបែ�បនេះ�ះបាាន?
ហើ�ើយតើ�ើកិិច្ចចកាារអ្វីី�ដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានធ្វើ�ើ�?» នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសវាាស់់ស្ទទង់់អ្ននកដទៃ� គេ�
វាាស់់ស្ទទង់់ទៅ�ៅតាាមកាាររួួមចំំណែ�ករបស់់ពួួកគេ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វាាស់់ស្ទទង់់
មនុុស្សស ទ្រ�ង់់វាាស់់ស្ទទង់់ទៅ�ៅតាាមលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សស។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអស់់អ្ននកដែ�ល
ស្វែ�ែងរកជីីវិត
ិ ប៉ុុ�លគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនបាានស្គាា�ល់នូ
់ វូ សាារជាាតិិរបស់់ខ្លួួន
� ។ គាាត់់មិន
ិ
បន្ទាា�បខ្លួួ�ន ឬស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ទាាល់
់
តែ�សោះ�
់
ះ� ហើ�ើយគាាត់់ក៏មិ
៏ នដឹ
ិ ង
ឹ ពីីសាារជាាតិិរបស់់គាាត់់ ដែ�ល
ទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� គាាត់់គឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនបាាន
ឆ្លលងកាាត់់បទពិសោ�ោធល្អិិ�តល្អ
ិ
ន់
អ ់ និិងជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនបាានប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ឡើ�ើយ។ ពេ�ត្រុ�ុស គឺឺខុុសគ្នាា�។ គាាត់់បាានដឹឹងភាាពមិិនគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ចំំណុុចខ្សោ�ោ�យ និិង
និិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់គាាត់់ ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� គាាត់់
មាានផ្លូូ�វអនុុវត្តតមួួយ ដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនូូវនិិស្ស័័�យរបស់់គាាត់់។ គាាត់់មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លមាានតែ�គោ�ោលលទ្ធិិ� តែ�គ្មាា�ននូូវភាាពពិិតនោះ�ះ�ទេ�។ អស់់អ្ននក
ដែ�លបាានផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែ គឺឺជាាមនុុស្សសថ្មីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� ពួួកគេ�គឺឺជាាអ្ននកដែ�លមាាន
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ មនុុស្សសដែ�លមិិនបាានផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ជាាអ្ននក
ដែ�លគ្មាា�នសាារជាាតិិតាំំ�ងពីីដើ�ើមមក។ ពួួកគេ�គឺឺជាាអ្ននកដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ
ពោ�ោលគឺឺជាាអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម និិងបដិិសេ�ធចោ�ោល។ ពួួកគេ�នឹឹងមិិនត្រូ�ូវ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចងចាំំ�ទុុកឡើ�ើយ មិិនថាាកិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកគេ�ល្អអប៉ុុ�នណាាក៏៏ដោ�ោយ។ មិិនថាា
អ្ននកជាាប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសដូូចគ្នាា�តែ�មួួយនឹឹងពេ�ត្រុ�ុស ឬប៉ុុ�លនោះ�ះ�ទេ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននក
ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបចំំណុុចនេះ�ះជាាមួួយនឹឹងកាារស្វែ�ែងរកផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកគួួរតែ�អាាច
បញ្ជាា�ក់់បាានដោ�ោយខ្លួួ�នឯងហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ទេ� ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកនៅ�ៅតែ�ក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងព្រ�ហើ�ើនដូូចជាាប៉ុុ�ល ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�
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ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យ អាាស្រ័�័យលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ

និិយាាយអត់់បាានកាារ និិងអួួតអាាងដូូចជាាគាាត់់ នោះ�ះ�មិិនចាំំ�បាាច់់ឆ្ងងល់់ទេ�អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សស
គ្មាា�នគុុណធម៌៌ម្នាា�ក់់ដែ�លបរាាជ័័យ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្វែ�ែងរក ដូូចគ្នាា�នឹឹងពេ�ត្រុ�ុសដែ�រ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្វែ�ែងរកកាារប្រ�តិិបត្តិិ� និិងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�លពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយមិិនក្រ�អឺឺត
ក្រ�ទម ឬតាាមតែ�ចិិត្តតអ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្យាាយាាមបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាា
សត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លអាាចសម្រេ�េចនូូវជ័័យជម្នះះ�បាាន។ ប៉ុុ�លពុំំ�បាានដឹឹងអំំពីី
សាារជាាតិិ និិងសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់ខ្លួួ�នគាាត់់ឡើ�ើយ គាាត់់កាាន់់តែ�មិិនដឹឹងអំំពីីកាារមិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់គាាត់់ទៀ�ៀត។ គាាត់់មិិនដែ�លនិិយាាយអំំពីីកាាររឹឹងទទឹឹងដ៏៏គួួរឲ្យយ
ស្អអប់់ខ្ពើ�ើម
� ជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏មិិនមាាន កាារស្ដាា�យក្រោ��ោយអ្វីី�សោះ�ះ�ដែ�រ។
គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ផ្ដដល់់នូូវកាារពន្យយល់់ខ្លីី�ៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់់ គាាត់់
មិិនបាានចុះះ�ចូូលទាំំ�ងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់បាានដួួលនៅ�ៅ
លើ�ើផ្លូូ�វទៅ�ៅកាាន់់ទីីក្រុ�ុងដាាម៉ាា�សក្ដីី� ក៏៏គាាត់់មិិនបាានពិិនិិត្យយឲ្យយជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នរបស់់គាាត់់
ដែ�រ។ គាាត់់សប្បាាយចិិត្តត ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារបន្តតទៀ�ៀតតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ហើ�ើយគាាត់់មិិនបាាន
ពិិចាារណាាស្វែ�ែងយល់់អំំពីីខ្លួួ�នឯង និិងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យចាាស់់របស់់គាាត់់ ឲ្យយក្លាា�យជាាបញ្ហាា�
សំំខាាន់់ជាាងគេ�បំំផុតឡើ
ុ �ើយ។ គាាត់់ពេ�ញចិិត្តតដោ�ោយបាាននិិយាាយពីីសេ�ចក្ដីី�ពិត
ិ ដោ�ោយបាាន
ផ្ដដល់់ដល់់អ្ននកដទៃ�ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាកាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់សតិិសម្បបជញ្ញៈៈ�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់គាាត់់
ហើ�ើយលែ�ងមាានកាារធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ ចំំពោះ�ះ�សិិស្សសរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដើ�ើម្បីី�លួួងលោ�ោម
ចិិត្តតរបស់់គាាត់់ និិងអត់់ទោ�ោសបាាបរបស់់គាាត់់ពីីមុុនទៀ�ៀតហើ�ើយ។ គោ�ោលដៅ�ៅដែ�លគាាត់់
ស្វែ�ែងរក គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីមកុុដទៅ�ៅអនាាគត និិងកិិច្ចចកាារបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននឡើ�ើយ
គោ�ោលដៅ�ៅដែ�លគាាត់់ស្វែ�ែងរក គឺឺជាាព្រះ�ះគុុណដ៏៏ច្រើ�ើ�ន មហិិមាា។ គាាត់់ពុំំ�បាានស្វែ�ែងរក
សេ�ចក្ដីី�ពិិតឲ្យយបាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏មិិនបាានស្វែ�ែងរកកាារយល់់ដឹឹងជ្រា�ាល
ជ្រៅ��ៅទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិត ដែ�លគាាត់់មិិនធ្លាា�ប់់បាានយល់់ពីីមុុនមកដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះ ចំំណេះ�ះ
ដឹឹងរបស់់គាាត់់អំំពីីខ្លួួ�នឯង អាាចនិិយាាយបាានថាាជាាកាារមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយគាាត់់មិិនបាាន
ទទួួលយកកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះឡើ�ើយ។ កាារដែ�លគាាត់់អាាចបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
បាាន ពុំំ�មាានន័័យថាា គាាត់់មាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីធម្មមជាាតិិ ឬសាារជាាតិិផ្ទាា�ល់់របស់់គាាត់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឡើ�ើយ។ គាាត់់ផ្ដោ�ោ�តសំខា
ំ ាន់់លើ�ើកាារអនុុវត្តតតែ�សំំបកខាាងក្រៅ��ៅតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ
អ្វីី�ដែ�លគាាត់់ខំំប្រឹ�ឹងចង់់បាានមិិនមែ�នជាាកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាចំំណេះ�ះដឹឹង។ កិិច្ចចកាារ
របស់់គាាត់់ គឺឺជាាលទ្ធធផលទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វទៅ�ៅកាាន់់
ទីីក្រុ�ង
ុ ដាាម៉ាា�ស។ វាាមិិនមែ�នជាាអ្វីីដែ� �លគាាត់់បាានតាំំ�ងចិិត្តតធ្វើ�ើពី
� ដើី �ើមមកនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយវាាក៏៏
មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�លកើ�ើតមាានក្រោ��ោយពីីគាាត់់បាានទទួួលយកកាារលួួសកាាត់់និិស្ស័័�យ
ចាាស់់របស់់គាាត់់ដែ�រ។ មិិនថាាគាាត់់ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� និិស្ស័័�យចាាស់់របស់់
គាាត់់មិិនបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់មិិនទទួួលរងនូូវបាាបពីីមុុន
របស់់គាាត់់ទេ�

ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្រា�ាន់់តែ�បាានដើ�ើរតួួនាាទីី

ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកជំំនុំំ�នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�តែ�

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសដូូចគាាត់់នេះ�ះ ដែ�លនិិស្ស័័�យចាាស់់របស់់ខ្លួួ�នមិិនបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ពោ�ោលគឺឺអស់់អ្ននកដែ�លមិិនបាានទទួួលនូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� និិងគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិតផងនោះ�ះ�
ពិិតជាាមិិនអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វទទួួលយកឡើ�ើយ។
គាាត់់មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លចាាក់់បំំពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារគោ�ោរព
កោ�ោតខ្លាា�ចចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គ្រី�ស្ទទឡើ
ី �ើយហើ�ើយគាាត់់ក៏មិ
៏ នមែ�ន
ិ
ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លបាាន
សម្រ�បខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រ ហើ�ើយគាាត់់កាាន់់តែ�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដែ�លបាានស្វែ�ែងរកនូូវអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសដែ�រ។ គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាា
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានជំំនាាញក្នុុ�ងកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តដ៏៏ឈ្លាា�សវៃៃតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយគាាត់់
នឹឹងមិិនផ្ដដល់់ផលផ្លែ�ែដល់់នរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លខ្ពពស់់ជាាងគាាត់់ ឬនរណាាដែ�លមាាននូូវសេ�ចក្ដីី�
ពិិតឡើ�ើយ។ គាាត់់បាានច្រ�ណែ�ននឹឹងមនុុស្សស ឬច្រ�ណែ�ននឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត ដែ�លផ្ទុុ�យនឹឹង
គាាត់់ ឬប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងគាាត់់ ដោ�ោយគាាត់់ចង់់បាានមនុុស្សសដែ�លមាានអំំណោ�ោយទាាន ដែ�លបាាន
បង្ហាា�ញនូូវមុុខមាាត់់ដ៏៏វិិសេ�សវិិសាាល និិងមាាននូូវចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ។ គាាត់់មិិន
ចូូលចិិត្តតទាាក់់ទង ជាាមួួយមនុុស្សសអន់់ខ្សោ�ោ�យដែ�លស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វពិិត និិងមិិនខ្វាា�យខ្វវល់់ពីីអ្វីី�
ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតឡើ�ើយ ហើ�ើយផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គាាត់់ព្រួ�ួយបាារម្ភភខ្លួួ�នគាាត់់ជាាមួួយនឹឹង
ពួួកចាាស់ទុំំ�ពី
់ ស្ថាា�ប័
ី
ន
័ សាាសនាា ដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�និយាា
ិ យអំំពីគោ�ោលលទ្ធិិ�
ី
និិងជាាពួួកអ្ននកដែ�ល
មាាននូូវចំំណេះ�ះដឹង
ឹ យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នអនេ�ក។ គាាត់់គ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំពោះ�
ំ ះ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់
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ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ និិងមិិនខ្វាា�យខ្វវល់់អំំពីីកាារវិិវឌ្ឍឍនៃ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គាាត់់ពេ�ញចិិត្តតតែ�ច្បាាប់់ និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�ដែ�លខ្ពពស់់ជាាង
សេ�ចក្ដីី�ពិិតទូូទៅ�ៅ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសាារជាាតិិពីីកំំណើ�ើតរបស់់គាាត់់ និិងលក្ខខណៈៈទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�ល
គាាត់់ស្វែ�ែងរក គឺឺគាាត់ពុំំ�ស័
់
ក្តិិ�ស
័
មនឹឹងត្រូ�ូវហៅ�ៅថាាជាាគ្រី�ីស្ទទបរិស័
ិ ទ
័ ដែ�លស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ឡើ�ើយ រឹឹតតែ�មិិនអាាចហៅ�ៅថាាជាាបាាវបម្រើ�ើ�ដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដ្បិិ�តកាារលាាក់់ពុុតរបស់់គាាត់់ ច្រើ�ើ�នក្រា�ាស់់ក្រែ�ែលខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
របស់់គាាត់ពិ
់ ត
ិ ជាាច្រើ�ើ�នខ្លាំំ��ងណាាស់់។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់ត្រូ�វូ បាានគេ�ស្គាា�ល់ថា
់ ា ជាាបាាវបម្រើ�ើ�
របស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វក្ដីី�

ក៏៏គាាត់់មិិនស័័ក្តិិ�សម

នឹឹងចូូលទៅ�ៅកាាន់់ច្រ�កទ្វាា�រនៃ�នគរ

ស្ថាា�នសួួគ៌ដែ៌ �រដ្បិិ�តសកម្មមភាាពរបស់់គាាត់តាំំ�
់ ងពីីដើ�ម
ើ ដំំបូង
ូ រហូូតដល់ទី
់ បញ្ចចប់
ី
់ មិិនអាាចរាាប់់
ថាាសុុចរិិតបាានឡើ�ើយ។ គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�អាាចឲ្យយគេ�មើ�ើលឃើ�ើញថាាជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
លាាក់់ពុុត និិងបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើទុុច្ចចរិិត តែ�បែ�រជាាបាានធ្វើ�ើ�កាារថ្វាា�យព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទៅ�ៅវិិញ។ បើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់មិិនអាាចរាាប់់ថាាជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ក្ដីី� ក៏៏គាាត់់ស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងរាាប់់ថាាជាាមនុុស្សស
ម្នាា�ក់់ដែ�លបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើទុុច្ចចរិត
ិ ដែ�រ។ គាាត់់បាានធ្វើ�កា
ើ� ារច្រើ�ើ�នក៏៏ពិតមែ�ន
ិ
ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ គាាត់់មិន
ិ
គួួរត្រូ�ូវបាានគេ�វិិនិិច្ឆ័័�យដោ�ោយសាារបរិិមាាណនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវ
វិិនិច្ឆ័
ិ យ
័� តែ�ទៅ�ៅលើ�ើគុុណភាាព និិងសាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ�
ទើ�ើបអាាចចូូលទៅ�ៅដល់់ដើ�ើមហេ�តុុនៃ�បញ្ហាា�នេះ�ះ។ គាាត់់តែ�ងជឿ�ឿថាា៖ «ខ្ញុំំ�អា
� ាចធ្វើ�ើកា
� ារបាាន ខ្ញុំំ��
ជាាមនុុស្សសពូូកែ�ជាាងមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ន។ ខ្ញុំំ��ជាាមនុុស្សសគិិតគូូរអំំពីីអម្រែ�ែករបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
ជាាងមនុុស្សសផងឯទៀ�ៀត ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ប្រែ�ែចិិត្តតយ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅដូូចជាាខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ
ដ្បិិ�តពន្លឺឺ�ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយបាានចាំំ�ងចែ�ងមកលើ�ើខ្ញុំំ��

ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានឃើ�ើញនូូវពន្លឺឺ�ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនោះ�ះ�

ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយកាារប្រែ�ែចិិត្តតរបស់់ខ្ញុំំ��ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅជាាងអ្ននកណាាទាំំ�ងអស់់»។ នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�ល
គិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គាាត់់នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�។ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ ប៉ុុ�ល
បាាននិិយាាយថាា៖ «ខ្ញុំំ��បាានតយុុទ្ធធ ខ្ញុំំ��បាានរត់់ប្រ�ណាំំ�ងជាាស្រេ��ច ហើ�ើយមាានមកុុដនៃ�
សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតបម្រុ�ុងទុុកឲ្យយខ្ញុំំ��»។ កាារតយុុទ្ធធ កាារធ្វើ�ើ�កាារ និិងកាាររត់់ប្រ�ណាំំ�ងរបស់់គាាត់់
គឺឺសុុទ្ធធតែ�ដើ�ើម្បីី�មកុុដនៃ�សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិត ហើ�ើយគាាត់់មិិនបាានចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅមុុខដោ�ោយសកម្មម
881

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឡើ�យ
ើ ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់មិនប្រា
ិ �ាកដប្រ�ជាានឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់ក្ដីី�
់ អាាចនិិយាាយបាានថាា
កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ គឺឺគ្រា�ាន់តែ�ធ្វើ
់ �ើឡើ� �ើងដើ�ើម្បីី�លុុបលាាងកំំហុស
ុ របស់់គាាត់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ�� ដើ�ើម្បីី�
តបស្ននងនឹឹងកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់លើ�ើសតិិសម្បបជញ្ញៈៈ�របស់់គាាត់់។ គាាត់់គ្រា�ាន់់តែ�សង្ឃឹឹ�មថាា
អាាចបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ បញ្ចចប់់កាាររត់់ប្រ�ណាំំ�ងរបស់់គាាត់់ និិងកាារតយុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ង
ចម្បាំំ�ងរបស់់គាាត់់ឲ្យយបាានឆាាប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគាាត់់អាាចទទួួលបាាននូូវមកុុដនៃ�សេ�ចក្ដីី�
សុុចរិិត ដែ�លគាាត់់ទន្ទឹឹ�ងចង់់បាានជាាយូូវមកហើ�ើយនោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានកាាន់់តែ�ឆាាប់់។ អ្វីី�
ដែ�លគាាត់់ទន្ទឹឹ�ងចង់់បាាន គឺឺមិនមែ�នដើ
ិ
�ើម្បីី�ជួួបព្រះ�ះអម្ចាា�ស់យេ�ស៊ូ
់
វ�ូ ដោ�ោយបទពិិសោ�ោធ និិង
ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ពិិតប្រា�ាកដរបស់់គាាត់ឡើ់ �ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់កិច្ចច
ិ កាារឲ្យយបាានឆាាប់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
គាាត់់នឹង
ឹ ទទួួលបាាននូវូ រង្វាា�ន់់ដែ�លគួួរទទួួលបាានពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារដែ�លគាាត់់បាានបំពេំ �ញ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លគាាត់់បាានជួួបជាាមួួយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូ�ូវ។ គាាត់់បាានប្រើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ដើ�ើម្បីី�
លួួងលោ�ោមខ្លួួ�នឯង និិងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កា
�ើ ារចរចាាដោះ�ះ�ដូូរនូូវមកុុដនៃ�អនាាគត។ អ្វីីដែ� �លគាាត់់បាាន
ស្វែ�ែងរក គឺឺមិនមែ�ន
ិ
ជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺគ្រា�ាន់តែ�
់ ជាាមកុុដប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ �។
តើ�ើកាារស្វែ�ែងរកដោ�ោយបែ�បនេះ�ះត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវតាាមក្បួួ�នខ្នាា�តដែ�រឬទេ�? កាារជំំរុញ
ុ ចិិត្តតរបស់់គាាត់់
កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ និិងតម្លៃ�ៃដែ�លគាាត់់លះះបង់់ និិងគ្រ�ប់់កិច្ចចខិ
ិ តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងទាំំ�ងអស់់របស់់
គាាត់់ ត្រូ�ូវបាានគំំនិិតរវើើ�រវាាយអស្ចាា�រ្យយរបស់់គាាត់់ជ្រួ�ួតជ្រា�ាបលើ�ើទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយគាាត់់បាាន
ធ្វើ�កា
�ើ ារទាំំ�ងស្រុ�ុងទៅ�ៅតាាមបំំណងប្រា�ាថ្នាា�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់គាាត់។
់ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់
ទាំំ�ងមូូល គ្មាា�នឆន្ទៈៈ�សូម្បី
ូ ី�តែ�បន្តិិ�ចនៅ�ៅក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃដែ�លគាាត់់បាានលះះបង់។
់ គាាត់់គ្រា�ាន់តែ�បាាន
់
ចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារចរចាាដោះ�ះ�ដូូរតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់គាាត់់ មិិនបាាន
ធ្វើ��ឡើើ �ើងដោ�ោយឆន្ទៈៈ� ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់គាាត់ឡើ់ �ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយ
ឆន្ទៈៈ�ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចនូូវគោ�ោលបំំណងនៃ�កាារចរចាាដោះ�ះ�ដូូរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើមាានតម្លៃ�ៃណាាមួួយ
ចំំពោះ�ះ�កាារខំំប្រឹ�ង
ឹ ប្រែ�ែងដោ�ោយបែ�បនេះ�ះដែ�រឬទេ�? តើ�ើនរណាានឹឹងកោ�ោតសរសើ�ើរចំំពោះ�ះ�កិិច្ចច
ខិិតខំប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងរបស់់គាាត់ដែ់ �លមិិនបរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ នេះ�ះ
ធ ? តើ�ើនរណាាដែ�លមាានផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីី
កាារខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងនេះ�ះ?

កិិច្ចចកាាររបស់់គាាត់់ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�មៃ�សម្រា�ាប់់

អនាាគត ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយផែ�នកាារដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យ និិងគ្មាា�នផ្លូូវ� ណាាដែ�លអាាចបំំផ្លា�ស់
ា បំ
់ ប្រែំ �ែ
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ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យ អាាស្រ័�័យលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ

និិស្ស័័�យមនុុស្សសបាានឡើ�យ
ើ ។ ភាាគច្រើ�ើ�ននៃ�ចិិត្តតមេ�ត្តាា�របស់់គាាត់់ គឺឺជាាកាារធ្វើ�ពុ
�ើ ត
ុ ។ កិិច្ចចកាារ
របស់់គាាត់មិ
់ នបាានផ្ដដល់
ិ
នូ
់ វូ ជីីវិតឡើ
ិ �ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាកាារបញ្ឆោ�ោ�តដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�គួួរសម។ វាាគឺឺជាា
កាារបង្កើ�ើ�តកាារចរចាាដោះ�ះ�ដូូរ។ តើ�ើកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ អាាចនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ផ្លូូ�វនៃ�កាារ
ស្រោ��ោចស្រ�ង់់ភាារកិិច្ចចដើ�ម
ើ របស់់គេ�ត្រ�ឡប់់មកវិិញបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ ដែ�លពេ�ត្រុ�ុសបាានស្វែ�ែងរក គឺឺទៅ�ៅតាាមដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គាាត់់បាានព្យាាយាាមបំំពេ�ញតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយមិិនថាាមាានទុុក្ខខវេេទនាា និិងកាារលំំបាាកនោះ�ះ�ទេ� គឺឺគាាត់់នៅ�ៅតែ�សុុខចិិត្តតគាាប់់បំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដ
់ ដែ�ល។ គ្មាា�នកាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ណាាម្នាា�ក់់ដែ�លអស្ចាា�រ្យយជាាងគេ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លប៉ុុ�លបាានស្វែ�ែងរក ប្រ�ឡាាក់់ប្រ�ឡូូស
ទៅ�ៅដោ�ោយសាាច់់ឈាាមផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� ដោ�ោយសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� និិងដោ�ោយផែ�នកាារ ព្រ�មទាំំ�ង
គ្រោ��ោងកាារផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់គាាត់់។ គាាត់់គ្មា�នអ្វី
ា
ី�ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ជាាសត្តតនិិករ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� គឺឺមិិនមែ�នជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លបាានព្យាាយាាមបំំពេ�ញបំំណងព្រះ�ះ
ហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ពេ�ត្រុ�ុសបាានព្យាាយាាមចុះះ�ចូូលនឹឹងកាារចាាត់់ចែ�ង
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារដែ�លគាាត់់បាានធ្វើ�ើមិ
� នអស្ចា
ិ
ា�រ្យយក្ដីី� ក៏៏កាារជំំរុញ
ុ
ចិិត្តតនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយកាារស្វែ�ែងរករបស់់គាាត់់ និិងផ្លូូ�វដែ�លគាាត់់បាានដើ�ើរ គឺឺជាាកាារស្វែ�ែងរក និិង
ជាាផ្លូូ�វដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�រ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់មិន
ិ អាាចទទួួលយកមនុុស្សសឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នក្ដីី� ក៏៏
គាាត់់អាាចស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតបាានដែ�រ។ ដោ�ោយសាារចំំណុុចនេះ�ះ អាាចនិិយាាយបាាន
ថាា គាាត់់មាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
បើ�ើទោះ�ះ�ជាាអ្ននកមិិនមែ�នជាាបាាវបម្រើ�ើ�ក្ដីី� ក៏៏អ្ននកគប្បីី�អាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចជាាសត្តតនិិកររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងព្យាាយាាមចុះះ�ចូូលនឹឹងកាារចាាត់់ចែ�ងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។
អ្ននកគប្បីី�អាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់គ្រ�ប់់កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងបទពិិសោ�ោធនៃ�
ទុុក្ខខលំំបាាក ព្រ�មទាំំ�ងកាារបន្សុុ�ទ្ធធសព្វវគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកអន់់ខ្សោ�ោ�យ
ក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក គប្បីី�អាាចស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដដែ�ល។ អស់់អ្ននក
ដែ�លមាានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�ជីីវិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� គឺឺមាានឆន្ទៈៈ�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សសអំំពីីកាារស្វែ�ែងរកបែ�បនេះ�ះ
គឺឺជាាទស្សសនៈៈដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ អ្ននកទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវកាារ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារងាារច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយអ្ននកដទៃ�ទទួួលបាានកាារបង្រៀ��ៀនរបស់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ខ្លួួ� ន ឯងមិិ នបាានផ្លាា�ស់់ ប្ដូូ� រ និិ ង មិិ នបាានធ្វើ�ើ� ទីី បន្ទាា�ល់់ ណាាមួួ យ ឬមាានបទពិិ សោ�ោធ
ពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ�កាារងាារបែ�បនេះ�ះនៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ជីីរិត
ិ របស់់អ្ននក គឺឺនៅ�ៅតែ�គ្មាា�នអ្វីដែី� �លអ្ននក
បាានធ្វើ�ើដើ� �ើម្បីី�ជាាទីីបន្ទាា�ល់ឡើ់ �ើយ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លបាានផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� មែ�នទេ�?
តើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិិតមែ�នទេ�? នៅ�ៅពេ�លមួួយ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធបាានប្រើ�ើ�អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រើ�ើ�អ្ននក ទ្រ�ង់់បាានប្រើ�ើ�ចំំណែ�ករបស់់
អ្ននកដែ�លអាាចប្រើ�ើ�បាានដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនបាានប្រើ�ើ�ចំំណែ�កនៃ�ខ្លួួ�នឯង
ដែ�លមិិនអាាចប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បាាននោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានព្យាាយាាមដើ�ើម្បីី�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ នោះ�ះ�
អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅចុុងបំំផុុត ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ដំំណើ�ើរកាារ
នៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនទទួួលខុុសត្រូ�ូវ ថាាតើ�ើអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវ
ទទួួលយកនៅ�ៅចុុងបំំផុុតទៅ�ៅដែ�រឬអត់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះអាាស្រ័�័យលើ�ើលក្ខខណៈៈ
នៃ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកទេ�
នោះ�ះ� គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ទស្សសនៈៈនៃ�កាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកនោះ�ះ�មិិនត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
មិិនត្រូ�វូ បាានប្រ�ទាាននូូវរង្វាា�ន់់អ្វីី�ទេ� នោះ�ះ�វាាគឺឺជាាបញ្ហាា�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននក ហើ�ើយដោ�ោយសាារ
ខ្លួួ�នអ្ននកមិិនបាានប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងមិិនអាាចបំំពេ�ញតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ហេ�តុុដូច្នេះ�
ូ ះ� គ្មាា�នអ្វីដែី� �លសំំខាាន់់ជាាងបទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននក
ឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់ជាាងច្រ�កចូូលផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ មនុុស្សសខ្លះះ�
នឹឹងនិិយាាយថាា «ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នសម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំ��មិិនអាាច
សម្រេ�េចនូូវសមិិទ្ធធផលដែ�លគួួរសាាទរក្ដីី� ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�បន្តតមាានកាារព្យាាយាាមនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ��ដដែ�ល។ តើ�ើទ្រ�ង់់មិន
ិ អាាចត្រឹ�ឹមអនុុញ្ញាា�តឲ្យយខ្ញុំំ��ចូលទៅ
ូ �ៅស្ថាា�នសួួគ៌ដើ៌ �ើម្បីី�ទទួួលទាាន
ផ្លែ�ែឈើ�ើនៃ�ជីីវិតទេ�
ិ
ឬ?» អ្ននកត្រូ�ូវដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��ចង់បាាន
់
មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទណាា។ អស់់អ្ននកដែ�លមិិន
បរិិសុុទ្ធធ មិិនត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយចូូលក្នុុ�ង នគរព្រះ�ះឡើ�ើយ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនបរិិសុុទ្ធធ
884

ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យ អាាស្រ័�័យលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ

មិិនត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញញតឲ្យយប្រ�ឡូូកប្រ�ឡាាក់់ទីីធ្លា�ា ដែ�លបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននក
អាាចបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នក្ដីី� និិងបាានធ្វើ�ើ�កាារជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកគួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម នោះ�ះ�ច្បាាប់់របស់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌ នឹឹងមិិន
អាាចទទួួលយកបាានឡើ�ើយ ដែ�លអ្ននកចង់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគររបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�! ចាាប់់តាំំ�ងពីីគ្រឹះ�ះ�
នៃ�ពិិភពលោ�ោករហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអស់់អ្ននកណាាដែ�ល
និិយាាយបញ្ចើ�ើ�ចបញ្ចើ�ើ�ខ្ញុំំ� បាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគររបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយងាាយឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាា
ក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មរបស់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបំំពាានបាានឡើ�ើយ! អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
ស្វែ�ែងរកជីីវិិត។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ គឺឺជាា
មនុុស្សសដូូចគ្នាា�នឹឹងពេ�ត្រុ�ុសដែ�រ៖ ពួួកគេ�គឺឺជាាអ្ននក ដែ�លស្វែ�ែងរកកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យ
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� និិងជាាអ្ននកដែ�លសុុខចិិត្តតធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបំំពេ�ញ
មុុខងាាររបស់់ពួកគេ
ួ �ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ មាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ�
ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់តែ�ព្យា
់
ាយាាមដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បាានរង្វាា�ន់់ និិងមិិនបាានស្វែ�ែងរកនូូវកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� និិស្ស័័�យជីីវិត
ិ ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននក នោះ�ះ�កិិច្ចច
ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននក នឹឹងក្លាា�យជាាអសាារឥតកាារ។ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ដែ�លមិិនអាាចកែ�ប្រែ�ែបាានឡើ�ើយ!
រាាប់់ចាាប់់តាំំ�ងពីីភាាពខុុសគ្នាា�នៃ�សាារជាាតិិរបស់់ពេ�ត្រុ�ុស និិងប៉ុុ�ល អ្ននកគប្បីី�យល់់
ថាា អស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្វែ�ែងរកជីីវិិត នឹឹងធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយអសាារឥតកាារ! អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ និិងដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននក អ្ននកត្រូ�ូវតែ�
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�កម្ចាា�ត់់ចោ�ោល នូូវនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់អ្ននក
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ព្យាាយាាមបំំពេ�ញ តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននក
ត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចច ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដោ�ោយសាារអ្ននកជឿ�ឿ
និិងដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកគប្បីី�ថ្វាា�យអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមិិនគប្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារ
សម្រេ�េចចិិត្តត ឬកាារទាាមទាារផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកគប្បីី�សម្រេ�េចឲ្យយបាាននូូវកាារ
បំំពេ�ញបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដោ�ោយសាារអ្ននកត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្ននកគប្បីី�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តអ្ននកមក ដ្បិិ�តអ្ននកកើ�ើតមកគ្មាា�នអំំណាាច
ត្រួ�ួតត្រា�ាលើ�ើខ្លួួ�នឯង និិងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើវាាសនាាផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក
ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកគប្បីី�ស្វែ�ែងរកភាាព
បរិិសុទ្ធ
ុ ធ និិងកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ។ ដោ�ោយសាារអ្ននកជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកគប្បីី�ធ្វើ�តា
ើ� ាម
ភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននក និិងត្រូ�ូវរក្សាាទីីកន្លែ�ែងរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកមិិនត្រូ�ូវប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឲ្យយហួួសពីី
ភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ឃុំំ�ឃាំំ�ងអ្ននក ឬដើ�ើម្បីី�គាាបសង្កកត់់លើ�ើអ្ននក
តាាមរយៈៈគោ�ោលលទ្ធិិ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ គឺឺជាាផ្លូូ�វដែ�លអ្ននកអាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់
អ្ននកបាាន ហើ�ើយជាាផ្លូូ�វដែ�លអាាចសម្រេ�េចបាាន (និិងគប្បីី�សម្រេ�េចឲ្យយបាាន) ដោ�ោយអស់់អ្ននក
ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាមសេ�ចក្ដីី�សុុចរិិត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបសាារជាាតិិរបស់់ពេ�ត្រុ�ុស
និិងប៉ុុ�ល នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងដឹឹងថាាតើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមផ្លូូ�វ
ដែ�លពេ�ត្រុ�ុស និិងប៉ុុ�លបាានដើ�ើរ ផ្លូូ�វមួួយគឺឺជាាផ្លូូ�វនៃ�កាារប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយ
ផ្លូូ�វមួួយទៀ�ៀត គឺឺជាាផ្លូូ�វនៃ�កាារផាាត់់ចោ�ោល។ ពេ�ត្រុ�ុស និិងប៉ុុ�ល តំំណាាងឲ្យយផ្លូូ�វពីីរខុុសគ្នាា�។
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗទទួួលបាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក្ដីី� ហើ�ើយគេ�
ម្នាា�ក់់ៗបាានទទួួលនូូវកាារបំំភ្លឺឺ� និិងកាារបង្ហាា�ញរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក្ដីី� ក៏៏គេ�ម្នាា�ក់់ៗ
បាានទទួួលកិិច្ចចកាារដែ�លបាានប្រ�គល់់ទៅ�ៅឲ្យយពួួកគេ�ដោ�ោយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វដែ�រ ផលផ្លែ�ែ
ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីគេ�ម្នាា�ក់់ៗ មិិនដូូចគ្នាា�នោះ�ះ�ទេ�៖ គឺឺម្នាា�ក់់បាានបង្កើ�ើ�តផលផ្លែ�ែពិិតប្រា�ាកដ
ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតគ្មាា�នឡើ�ើយ។ តាាមរយៈៈសាារជាាតិិរបស់់ពួួកគេ� កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�បាាន
ធ្វើ�ើ� ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញពីីខាាងក្រៅ��ៅ និិងចុុងបញ្ចចប់់របស់់ពួកគេ
ួ � នោះ�ះ�អ្ននកគួួរដឹឹង
ថាាផ្លូូ�វមួួយណាាដែ�លអ្ននកគួួរយក ផ្លូូ�វមួួយណាាដែ�លអ្ននកគួួរជ្រើ�ើ�សរើើសដើ
� �រើ ហើ�ើយ។ ពួួកគេ�
បាានដើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វពីីរដែ�លខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះ។ ប៉ុុ�ល និិងពេ�ត្រុ�ុស ពួួកគេ�គឺឺជាាឧទាារហ៍៍ដ៏៏ល្អអ
បំំផុុតអំំពីីផ្លូូ�វនីីមួួយៗ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ចាាប់់តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមក ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកយក
មកដើ�ើម្បីី�សម្គាា�ល់អំ
់ ពី
ំ ផ្លូូ
ី វ� ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ។ តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាចំំណុចគន្លឹះះ�
ុ
�នៃ�បទពិិសោ�ោធរបស់់ប៉ុុ�ល
ហើ�ើយហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគាាត់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�វាាបាាន? តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាចំំណុុចគន្លឺះះ��នៃ�បទពិិសោ�ោធ
របស់់ពេ�ត្រុ�ុស
886

ហើ�ើយតើ�ើគាាត់់បាានទទួួលបទពិិសោ�ោធនៃ�កាារប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍

ជោ�ោគជ័័យ ឬបរាាជ័័យ អាាស្រ័�័យលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ

ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ខ្វាា�យខ្វវល់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹង
ដឹឹងថាា តើ�ើមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទណាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់បាានអ្វីី�ជាាបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្វីី�ជាានិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្វីី�ជាាប្រ�ភេ�ទមនុុស្សស
ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅទីីចុុងបំំផុុត និិងថាាតើ�ើប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសបែ�ប
ណាាដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ អ្ននកនឹឹងដឹឹងថាាតើ�ើអ្វីី�ជាានិិស្ស័័�យរបស់់
អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងអ្វីី�ជាានិិស្ស័័�យរបស់់អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងមិិនត្រូ�ូវ
បាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ បញ្ហាា�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះអំំពីីសាារជាាតិិអាាចមើ�ើលឃើ�ើញបាាន
នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់ពេ�ត្រុ�ុស និិងប៉ុុ�ល។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាចត្រួ�ួតត្រា�ា
របស់់ទ្រ�ង់់ និិងចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�អំំណាាចត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងបញ្ជាា�លើ�ើ
របស់់សព្វវសាារពើ�ើ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយរបស់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងនោះ�ះ� ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់
ទ្រ�ង់់។ របស់់សព្វវសាារពើ�ើដែ�លព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�តមក រួួមទាំំ�ងសត្វវ រុុក្ខខជាាតិិ មនុុស្សសជាាតិិ
ភ្នំំ� ទន្លេ�េ និិងបឹឹងបួួរ គឺឺទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាចត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់ទ្រ�ង់់។
របស់់សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅលើ�ើផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងនៅ�ៅលើ�ើដីី ត្រូ�ូវតែ�មកនៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាចត្រួ�ួតត្រា�ា
របស់់ទ្រ�ង់់។ ពួួកគេ�មិិនអាាចមាានជម្រើ�ើ�សអ្វីី�ផ្សេ�េងឡើ�ើយ ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�
កាារចាាត់់ចែ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង។ នេះ�ះគឺឺជាាបញ្ញញត្តិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវាាគឺឺជាា
សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បញ្ជាា�លើ�ើអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង និិងរៀ�ៀបចំំ
ហើ�ើយចាាត់់ថ្នាា�ក់់របស់់សព្វវសាារពើ�ើ ដោ�ោយចាាត់់ថ្នាា�ក់់របស់់នីីមួួយៗទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់
វាា និិងបែ�ងចែ�ងតួួនាាទីីរបស់់ពួួកគេ� ស្រ�បទៅ�ៅតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
មិិនថាាមាានអ្វីី�ដែ�លធំំមហិិមាាប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ� គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លអាាចលើ�ើសព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានឡើ�ើយ របស់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបម្រើ�ើ�ដល់់មនុុស្សសជាាតិិដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានបង្កើ�ើ�តមក និិងគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លហ៊ាា�នមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬទាាមទាារអ្វីី�ពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសក៏៏ត្រូ�ូវ
បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សសដែ�រ។ មិិនថាាគេ�ជាាពួួកចៅ�ៅហ្វាា�យ ឬជាាអ្ននកមើ�ើលថែ�គ្រ�ប់់កាារ
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ទាំំ�ងអស់់ មិិនថាាឋាានៈៈរបស់់គេ�ខ្ពពស់់ប៉ុុ�នណាាក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទេ� ក៏៏គេ�នៅ�ៅតែ�ជាា
មនុុស្សសតូូចទាាប ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាចត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល ហើ�ើយ
គេ�គ្មាា�នអ្វីី�លើ�ើសពីីមនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នសាារៈ�សំំខាាន់់ដែ�លជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�នឹឹងមិិនអាាចខ្ពពស់់ជាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងនាាមជាាស
ត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសគប្បីី�ព្យាាយាាមបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិករ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងព្យាាយាាមស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយគ្មាា�នបង្កើ�ើ�តជម្រើ�ើ�សអ្វីី�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានតម្លៃ�ៃសមនឹឹងទទួួលបាាន សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
របស់់មនុុស្សស។ អស់់អ្ននកដែ�លព្យាាយាាមស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនគួួរណាាត្រូ�ូវស្វែ�ែងរក
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ឬស្វែ�ែងរកអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នជាាយូូរមកហើ�ើយ
នោះ�ះ�ដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�កាារស្វែ�ែងរកដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីី�ដែ�លអ្ននក
ស្វែ�ែងរក គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីី�ដែ�លអ្ននកប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានទទួួលនូូវកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�ផ្លូូ�វដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដើ�ើរ
គឺឺជាាផ្លូូ�វដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីី�ដែ�លអ្ននកស្វែ�ែងរក គឺឺជាាព្រះ�ះពរខាាងសាាច់់ឈាាម
ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លអ្ននកប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៃ�សញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�មិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅខាាងសាាច់់ឈាាម ព្រ�មទាំំ�ងបន្តតរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល នោះ�ះ�
អ្វីី�ដែ�លអ្ននកស្វែ�ែងរកច្បាាស់់ណាាស់់ នឹឹងនាំំ�អ្ននកទៅ�ៅកាាន់់ស្ថាា�ននរក ដ្បិិ�តផ្លូូ�វដែ�លអ្ននកដើ�ើរ
គឺឺជាាផ្លូូ�វបរាាជ័័យ។ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ឬត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល ឬអត់់នោះ�ះ�
គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើកាារស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់ ដែ�លនេះ�ះក៏៏អាាចនិិយាាយបាានថាា ជោ�ោគជ័័យ
ឬបរាាជ័័យ គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ។
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុស្ស
ុ ស
តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ហើ�ើយបទ
ពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សសច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា? អាាចនិិយាាយបាានថាា មនុុស្សសនៅ�ៅមិិនទាាន់់យល់់ពីី
សំំណួួរទាំំ�ងនេះ�ះ និិងហេ�តុុផលដែ�លពួួកគមិិនយល់់ពីីគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ពេ�លខ្ញុំំ��និិយាាយថាា «កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស» ពិិតណាាស់់ ខ្ញុំំ��ចង់់
សំំដៅ�ៅដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�លមាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ឬមនុុស្សស
ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធប្រើ�ើ�។ ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នសំំដៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លកើ�ើតមកពីីឆន្ទៈៈ�របស់់
មនុុស្សសទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសំំដៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកសាាវ័័កអ្ននកបម្រើ�ើ�កាារងាារ ឬបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ី
ទូូទៅ�ៅ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ «កិិច្ចចកាារ
របស់់មនុុស្សស» ក្នុុ�ងអត្ថថបទនេះ�ះ មិិនមែ�នសំំដៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសំំដៅ�ៅលើ�ើវិិសាាលភាាព និិងគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
អនុុវត្តតលើ�ើមនុុស្សស។ ខណៈៈពេ�លដែ�លគោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ និិង
ជាាវិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�គោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
មិិនដូូចគោ�ោលកាារណ៍៍ និិងវិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ទេ�។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសមាាននូូវលក្ខខណៈៈ និិងគោ�ោលកាារណ៍៍របស់់មនុុស្សស ឯកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានលក្ខខណៈៈ និិងមាានគោ�ោលកាារណ៍៍របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហូូររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ឬក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�មនុុស្សសឲ្យយធ្វើ�ើ� សុុទ្ធធតែ�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ លក្ខខណៈៈសំំខាាន់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺព្រះ�ះអង្គគផ្ទាា�ល់់ជាាវិិញ្ញាា�ណដែ�ល
អាាចហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ឬវិិញ្ញាា�ណដ៏៏ខ្លាំំ��ងក្លាា�ទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរ។ ជាារួួមទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
សុុទ្ធធតែ�ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានឈ្មោះ�ះ��
ផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា�ក្នុុ�ងយុុគសម័័យខុុសៗគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ។ លក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះ
គឺឺដូូចគ្នាា�ដដែ�ល។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ក៏៏ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បរិិសុុទ្ធធដែ�រ ចំំណែ�កឯកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាម ក៏៏មិិនខុុស
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ដែធ �លកំំពុង
ុ ធ្វើ�កា
ើ� ារនោះ�ះ�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រើ�ើ� ក៏៏ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ។ ដោ�ោយឡែ�កកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជាាកាារស្ដែ�ែងបង្ហាា�ញចេ�ញមកទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ចំំណែ�កឯកិិច្ចចកាារ
របស់់មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងប្រើ�ើ�វិិញ មាានចម្រុះ�ះ�ទាំំ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស និិង
ពុំំ�មែ�នជាាកាារបង្ហាា�ញផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនមែ�នជាាកាារបង្ហាា�ញ
ចេ�ញមកទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ នេះ�ះជាាកាារពិិតទាំំ�ងស្រុ�ុង។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ មាានភាាពខុុសគ្នាា� និិងមិិនត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ ដោ�ោយលក្ខខខណ្ឌឌណាាទាំំ�ងអស់់។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មាានភាាពខុុសគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសខុុសៗគ្នាា�។ លក្ខខណៈៈ
នេះ�ះស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា� ហើ�ើយខុុសពីីគ្នាា�ទៅ�ៅតាាមសម័័យកាាល និិងខុុសគ្នាា�
ទៅ�ៅតាាមប្រ�ទេ�ស។ ពិិតណាាស់់ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារតាាមវិិធីីខុុសៗ
គ្នាា�ជាាច្រើ�ើ�ន និិងយោ�ោងទៅ�ៅតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ច្រើ�ើ�នក្ដីី� មិិនថាាកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�
ឡើ�ើងដោ�ោយវិិធីីណាា ឬធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសបែ�បណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏សាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ខុុសៗគ្នាា�ជាានិិច្ចចដែ�រ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសខុុសៗគ្នាា� សុុទ្ធធតែ�
មាានគោ�ោលកាារណ៍៍របស់់វាា ហើ�ើយគោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�គឺឺសុុទ្ធធតែ�អាាចតំំណាាងឲ្យយ
សាារជាាតិិនៃ�គោ�ោលបំំណងកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ ដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ ដែ�លមាានវិិសាាលភាាពជាាក់់លាាក់់ ហើ�ើយមាានវិិធាានកាារច្រើ�ើ�នគួួរសម។
កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម របស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស មិិនដូូចគ្នាា�នឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ក៏៏ខុុសគ្នាា�តាាមគុុណសម្បបត្ដិិ�នៃ�មនុុស្សសដែ�លកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�។ កិិច្ចចកាារដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនៃ�ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

មិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�

ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនដូូចគ្នាា�នឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�រ។
និិយាាយឲ្យយខ្លីី� ទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាក៏៏កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងផ្សេ�េងគ្នាា� មិិនដូូចគ្នាា�សោះ�ះ� ហើ�ើយគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�ល
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ព្រះ�ះអង្គគធ្វើ�ើ�កាារ ក៏៏ខុុសគ្នាា�តាាមសភាាព និិងលក្ខខណៈៈខុុសៗគ្នាា�នៃ�មនុុស្សសដែ�លទទួួលនូូវ
ឥទ្ធិិ�ពលពីីកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ដែ�រ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសខុុសគ្នាា� ផ្អែ�ែកលើ�ើ
ចរិិតពិិតពីីកំំណើ�ើតរបស់់គេ� និិងមិិនតម្រូ�ូវឲ្យយគេ�មាានលើ�ើសពីីចរិិតពិិតឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់
ក៏៏មិិនធ្វើ�ើ�កាារចំំពោះ�ះ�គេ� លើ�ើសលក្ខខណៈៈនៃ�កិិរិិយាាពីីកំំណើ�ើតរបស់់គេ�ដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះ
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ជួួយឲ្យយពួួកគេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញពីី
សាារជាាតិិ នៃ�គោ�ោលបំំណងកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ លក្ខខណៈៈពីីកំំណើ�ើតរបស់់មនុុស្សស មិិនប្រែ�ែ
ប្រូ�ូលឡើ�ើយ។ លក្ខខណៈៈពីីកំំណើ�ើតរបស់់គេ� មាានកម្រិ�ិត។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ប្រើ�ើ�
មនុុស្សស ឬធ្វើ�ើ�កាារចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ� ស្រ�បទៅ�ៅតាាមកាារកំំណត់់នៃ�លក្ខខណៈៈរបស់់គេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
ពួួកគេ�អាាចទទួួលបាាននូូវអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីកាារនេះ�ះ។ ពេ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារ
លើ�ើមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះកំំពុុងប្រើ�ើ�ទេ�ពកោ�ោសល្យយ ហើ�ើយនិិងលក្ខខណៈៈពីីកំំណើ�ើតរបស់់គេ�
ក៏៏ត្រូ�ូវបញ្ចេ�េញមកឲ្យយឃើ�ើញមិិនមែ�នត្រូ�ូវបង្ខាំំ��ងទុុកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ លក្ខខណៈៈពីីកំំណើ�ើត
របស់់គេ� ត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�នូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ។ អាាចនិិយាាយបាានថាា
ព្រះ�ះអង្គគប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ចំំណែ�កដែ�លអាាចប្រើ�ើ�បាានរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចនូូវលទ្ធធផលនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�។ ផ្ទុុ�យមកវិិញ កិិច្ចចកាារដែ�លបាាន
ធ្វើ�ើ�រួួចនៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបកាាយសាាច់់ឈាាមនៃ�ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញ
ពីីកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវបាានបង្អាា�ក់់ដោ�ោយគំំនិិតនិិងតម្រិះ�ះ�
របស់់មនុុស្សសលោ�ោកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ក៏៏ពុំំ�មាានអំំណោ�ោយទាាន បទពិិសោ�ោធ ឬនិិស្ស័័�យកំំណើ�ើត
របស់់មនុុស្សស អាាចឈាានទៅ�ៅសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�បាានដែ�រ។ កិិច្ចចកាារច្រើ�ើ�នអនេ�ករបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ គឺឺតម្រូ�ូវមកដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍ និិងដើ�ើម្បីី�បង្រៀ��ៀនមនុុស្សស។ ដោ�ោយឡែ�ក
មនុុស្សសខ្លះះ�អាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ តែ�អ្ននកខ្លះះ�វិិញ ពុំំ�ធ្វើ�ើ�តាាមលក្ខខខណ្ឌឌ
សម្រា�ាប់់ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ មាានន័័យថាា ពួួកគេ�មិិនអាាចបាានសង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ
ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ� ប្រ�ហែ�លជាាធ្លាា�ប់់មាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក៏៏
ដោ�ោយ ក៏៏ចុុងក្រោ��ោយពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលដែ�រ។ នេះ�ះមាានន័័យថាា ទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺដើ�ើម្បីី�បង្រៀ��ៀនមនុុស្សសក៏៏ពិិតមែ�ន ក៏៏ពុំំ�មាាននរណាាអាាច
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពោ�ោលថាា អស់់អ្ននកណាាដែ�លធ្លាា�ប់់មាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គេ�នឹឹងត្រូ�ូវបាាន
ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ទាំំ�
៍ ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដើ�ើរតាាម ក្នុុ�ង
កាារព្យាាយាាមឲ្យយបាានរបស់់គេ�នោះ�ះ�មិិនមែ�នជាាផ្លូូ�វនៃ�កាារទទួួលបាាននូវូ កាារប្រោ��ោសឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�ទេ�។ ពួួកគេ�មាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ បែ�បឯកតោ�ោភាាគីី
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមាានកាាររួួមចំំណែ�កពីីមនុុស្សស ដោ�ោយមិិនលម្អៀ�ៀ�ង និិងគ្មាា�នកាារព្យាាយាាមឲ្យយបាាន
ដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លស្ថិិ�ត
លើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ� គឺឺមកបម្រើ�ើ�អស់់អ្ននកដែ�លកំំពុុងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។
មនុុស្សសមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ចំំណែ�កឯមនុុស្សសខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់ទៀ�ៀតសោ�ោត ក៏៏ពុំំ�អាាចប៉ះះ�ពាាល់់កិិច្ចចនោះ�ះ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់បាាន
ដែ�រ។ ទាាល់់តែ�មនុុស្សស ដែ�លមាានអំំណោ�ោយទាានក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនោះ�ះ� ទើ�ើបអាាចស្ដែ�ែងឲ្យយ
ឃើ�ើញកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�បាាន មាានន័័យថាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាាន
ដល់់អ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈកាារបង្ហាា�ញចេ�ញមករបស់់គេ�។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធត្រូ�ូវសម្រេ�េច និិងបញ្ចចប់់ជាាបរិិបូូរ តាាមរយៈៈប្រ�ភេ�ទ
មនុុស្សស និិងលក្ខខខណ្ឌឌខុុសៗគ្នាា�ជាាច្រើ�ើ�ន។ ថ្វីី�បើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លមកយកកំំណើ�ើត
ជាាសាាច់់ឈាាម អាាចតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័យ
័ មួួយទាំំ�ងមូូល និិងអាាចតំំណាាងឲ្យយ
ច្រ�កចូូលដែ�ល មនុុស្សសចូូលទៅ�ៅកាាន់់យុគសម័
ុ
យ
័ ទាំំ�ងមូូល ក៏៏កិច្ចច
ិ កាារស្ដីី�អំំពីសេ�ចក្ដីី�ពិ
ី
ស្ដាា�
ិ រ
នៃ�ច្រ�កចូូលរបស់់មនុុស្សស នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដោ�ោយ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មិិនមែ�នដោ�ោយព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ។ ដូូចនេះ�ះ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដ្បិិ�តមនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ជំំនួួសទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានបញ្ចចប់់សព្វវគ្រ�ប់់ តាាមរយៈៈមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទខុុសៗ
គ្នាា� គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនេះ�ះទាំំ�ងស្រុ�ុង តែ�ម្នាា�ក់់ឯងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ អាាចស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវកិិច្ចចកាារនេះ�ះទាំំ�ងស្រុ�ុងម្នាា�ក់់ឯងនោះ�ះ�
ដែ�រ។ អស់់អ្ននកដែ�លដឹឹកនាំំ�ពួួកជំនុំំ�
ំ ក៏៏មិន
ិ អាាចធ្វើ�ើជា
� ាតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
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បរិិសុុទ្ធធបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រ។ ពួួកគេ� អាាចធ្វើ�ើ�បាានត្រឹ�ឹមកិិច្ចចកាារដឹឹកនាំំ�ខ្លះះ�ៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ហេ�តុុនេះ�ះកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធអាាចត្រូ�ូវចែ�កចេ�ញជាាបីីផ្នែ�ែកគឺឺ កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះប្រើ�ើ� និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�ល
នៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហូរូ របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�
យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូល។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ គឺឺដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់ដែ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសដែ�លសហកាារជាាមួួយនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយព្រះ�ះចាាត់់ឲ្យយទៅ�ៅ ឬក៏៏ទទួួលបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បន្ទាា�ប់់ពីី
ព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់រួួច។ កិិច្ចចកាារដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងលំំហូរូ នេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�រក្សាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមូូលរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ
និិងរក្សាាទីីបន្ទាា�ល់់ទ្រ�ង់់ ទាំំ�ងកំំពុុងប្រោ��ោសមនុុស្សសដែ�លអាាចប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ឲ្យយទៅ�ៅជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីផ្នែ�ែកនេះ�ះរួួមគ្នាា� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
ដ៏៏ពេ�ញលេ�ញរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ទេ� នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនឹឹងនៅ�ៅទ្រឹ�ឹងទាំំ�ងស្រុ�ុងតែ�ម្ដដង។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់មាានកាារពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយក៏៏តំំណាាង
ឲ្យយកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូលដែ�រ មាានន័័យថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
តំំណាាងឲ្យយថាាមពល និិងទំំនោ�ោរនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ចំំណែ�កកិិច្ចចកាារ
របស់់ពួួកសាាវ័័ក កើ�ើតក្រោ��ោយពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ រួួចបន្តតពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់សាាវ័័កមិិនបាានដឹឹកនាំំ�យុុគសម័័យទេ� ក៏៏មិិនតំំណាាងឲ្យយទំំនោ�ោរ
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក្នុុ�ងយុុគសម័័យទាំំ�ងមូូលដែ�រ។ ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�បាានត្រឹ�ឹម
កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសគួួរធ្វើ�ើ� គ្មាា�នអ្វីី�ពាាក់់ព័័ន្ធធកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ កិិច្ចចកាារ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ គឺឺជាាគម្រោ��ោងមួួយក្នុុ�ង កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ កិិច្ចចកាារ
របស់់មនុុស្សស គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកតព្វវកិិច្ចចមួួយ ដែ�លមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវព្រះ�ះប្រើ�ើ�ដែ�លត្រូ�ូវ
បំំពេ�ញហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាកាារពិិត
ដែ�លថាាកិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏រវាាង
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស មាាននូូវលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ដ៏៏សំំខាាន់់
ជាាច្រើ�ើ�ន ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពខុុសគ្នាា�ខាាងអត្តតសញ្ញាា�ណ និិងសេ�ចក្ដីី�តំំណាាងនៃ�កិិច្ចចកាារ។
ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ ខុុសគ្នាា�តាាមកម្មមវត្ថុុ�ដែ�លមាានអត្តតសញ្ញាា�ណខុុសៗគ្នាា�។ ទាំំ�ងនេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ជាា
គោ�ោលកាារណ៍៍ និិងទំំហំំនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។
កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសប្រា�ាប់់ឲ្យយដឹឹង អំំពីបទពិ
ី
សោ�ោធ
ិ
និិងភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់គេ�។ អ្វីីៗ
�
ដែ�លមនុុស្សសផ្ដដល់់ជូូន និិងកិិច្ចចកាារដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ� គឺឺតំំណាាងរូូបគេ�តែ�ម្ដដង។ តម្រិះ�ះ�របស់់
មនុុស្សស កាារបកស្រា�ាយរកហេ�តុុផលរបស់់មនុុស្សស កត្ដដវិិទ្យាារបស់់មនុុស្សស និិងកាារស្រ�មើ�ើ
ស្រ�មៃ�សម្បូូ�របែ�ប សុុទ្ធធតែ�រាាប់់បញ្ចូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់គេ�ទាំំ�ងអស់់។ បទពិិសោ�ោធ
របស់់មនុុស្សស អាាចប្រា�ាប់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់គេ�ជាាពិិសេ�ស ហើ�ើយបទពិិសោ�ោធរបស់់បុុគ្គគល
ម្នាា�ក់់ ក៏៏ក្លាា�យជាាធាាតុុផ្សំំ�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់គេ�។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសអាាចស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវបទ
ពិិសោ�ោធរបស់់គេ�។ ពេ�លមនុុស្សសខ្លះះ� ទទួួលបទពិសោ�ោធអវិ
ិ
ជ្ជជមាាន
ិ
នោះ�ះ�សម្ដីី�ភាាគច្រើ�ើ�ននៃ�
កាាររួួមប្រ�កបរបស់់គេ� ក៏៏នឹឹងមាានចំំណុុចអវិិជ្ជជមាានដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើបទ ពិិសោ�ោធមួួយគ្រា�ា
របស់់គេ� មាានលក្ខខណៈៈវិិជ្ជជមាាន នោះ�ះ�ពួួកគេ�ក៏៏មាានផ្លូូ�វមួួយជាាពិិសេ�សក្នុុ�ងចំំណុុចវិិជ្ជជមាាន
កាារប្រ�កបគ្នាា�របស់់គេ� ក៏៏ប្រ�កបដោ�ោយកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏អាាចទទួួល
បាានកាារផ្ដដល់់ជូូនដ៏៏វិិជ្ជជមាានពីីពួួកគេ�ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបម្រើ�ើ�កាារម្នាា�ក់់ទៅ�ៅជាាអវិិជ្ជជមាាន
មួួយគ្រា�ា នោះ�ះ�កាារប្រ�កបគ្នាា�របស់់គេ� នឹឹងបន្តតមាានចំំណុុចអវិិជ្ជជមាានរហូូត។ កាារប្រ�កបគ្នាា�
បែ�បនេះ�ះ មាានតែ�កាារបាាក់់ទឹឹកចិិត្តត ហើ�ើយអ្ននកដទៃ�ក៏៏ទៅ�ៅជាាបាាក់់ទឹឹកចិិត្តតទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន
បន្ទាា�ប់់ពីីបាាន ចូូលរួួមប្រ�កបជាាមួួយគេ�។ ស្ថាា�នភាាពរបស់់អ្ននកដើ�ើរតាាម គឺឺប្រែ�ែប្រួ�ួល
ទៅ�ៅតាាមស្ថាា�នភាាពរបស់់អ្ននកដឹក
ឹ នាំំ�។ អ្ននកធ្វើ�ើកា
� ារមាានស្ថាា�នភាាពក្នុុ�ងចិិត្តតយ៉ាា�ងណាា គេ�នឹឹង
ស្ដែ�ែងចេ�ញស្ថាា�នភាាពនោះ�ះ�មក រីីឯកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរមែ�ងប្រែ�ែប្រួ�ួលតាាម
សភាាពរបស់់មនុុស្សស។ ព្រះ�ះអង្គគធ្វើ�ើ� កាារទៅ�ៅតាាមបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយមិិនបង្ខំំ�
ពួួកគេ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់តម្រូ�ូវពីីមនុុស្សស ទៅ�ៅតាាមលំំហូូរទូូទៅ�ៅនៃ�បទពិិសោ�ោធរបស់់គេ�។
មាានន័័យថាា កាារប្រ�កបគ្នាា�របស់់មនុុស្សស ខុុសគ្នាា�ពីព្រះី �ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ អ្វីីដែ� �ល
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មនុុស្សសប្រ�កបគ្នាា� បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញនូូវបទពិិសោ�ោធ និិងតម្រិះ�ះ�របស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ ទាំំ�ង
ស្ដែ�ែងពីីបទពិិសោ�ោធ និិងតម្រិះ�ះ�របស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�នកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះទៀ�ៀតផង។
ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់គេ� គឺឺត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកនូូវអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�គួួរអនុុវត្តត ឬចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�
នោះ�ះ� បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ ឬមាានបន្ទូូ�លរួួចយកសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ ទៅ�ៅប្រា�ាប់់
អ្ននកដើ�ើរតាាម។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសតំំណាាងឲ្យយច្រ�កទ្វាា�រនិិងកាារអនុុវត្តតរបស់់គេ�។
ពិិតណាាស់់ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ លាាយបញ្ចូូ�លគ្នាា�ទាំំ�ងមេ�រៀ�ៀន និិងបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស ឬ
គំំនិតខ្លះះ
ិ �របស់់គេ�។ ដោ�ោយឡែ�ក ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ្វើធ �កា
ើ� ារ ទាំំ�ងចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស
ឬនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាម ក៏៏អ្ននកបម្រើ�ើ�កាារអាាចបង្ហាា�ញឲ្យយដឹឹងថាា
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ជាាអ្វីី�ដែ�រ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះ វិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានសង់់លើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�អត្តតសញ្ញាា�ណដែ�លមនុុស្សសមាានពីីកំំណើ�ើត ពីីព្រោះ��ះ�
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មិិនធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយគ្មាា�នមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត គឺឺកិិច្ចចកាារ
នេះ�ះមិិនមែ�នកើ�ើតមាានឡើ�ើងដោ�ោយទទេ�សូូន្យយ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែរមែ�ងត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងស្រ�បតាាម

ស្ថាា�នកាារណ៍៍ជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងលក្ខខខណ្ឌពិ
ឌ ត
ិ ។ គឺឺមាានតែ�តាាមវិិធីនេះ�ះទេ�
ី
ទើ�ើបនិិស្ស័័�យរបស់់
មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ ហើ�ើយសញ្ញាា�ណនិិងគំំនិិតចាាស់់គំំរិិលរបស់់គេ�ត្រូ�ូវបាាន
ផ្លាា�ស់ប្រែ់ �ែ។ អ្វីីដែ� �លមនុុស្សសស្ដែ�ែងចេ�ញមក ជាាអ្វីីដែ� �លគេ�មើ�ើលឃើ�ើញ អ្វីីដែ� �លគេ�ទទួួលជាា
បទពិិសោ�ោធ និិងជាាអ្វីីដែ� �លគេ�អាាចស្រ�មៃ�ដល់់ ហើ�ើយក៏៏ជាាអ្វីីដែ� �លគំំនិត
ិ របស់់មនុុស្សសអាាច
គិិតយល់់ដែ�រ បើ�ើទោះ�ះ�កាារនេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលលទ្ធិិ� ឬមួួយជាាសញ្ញាា�ណក៏៏ដោ�ោយ។ កិិច្ចចកាារ
របស់់មនុុស្សស ពុំំ�អាាចលើ�ើសពីីទំំហំំបទពិិសោ�ោធរបស់់គេ� ក៏៏មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សស
មើ�ើលឃើ�ើញ មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសអាាចស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� ឬគិិតស្មាា�នដល់់ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ធំំយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ស្ដែ�ែ
់ ងចេ�ញមកឲ្យយឃើ�ញ
ើ
គឺឺជាាអង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់តែ�ម្ដដង ហើ�ើយកាារនេះ�ះមនុុស្សសមិិនអាាចសម្រេ�េចបាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�ត
វាាលើ�ើសពីីកាារគិិតរបស់់មនុុស្សស។ ទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញអំំពីីកិិច្ចចកាារដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសលោ�ោក
ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិស្ដាា�រនៃ�បទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស
ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់វិិញ។ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសបង្ហាា�ញឲ្យយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឃើ�ើញ គឺឺជាាបទពិិសោ�ោធរបស់់គេ� រីីឯអ្វីីដែ� �លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បង្ហា
់ ា�ញឲ្យយឃើ�ញ
ើ គឺឺជាាលក្ខខណៈៈ
របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លជាានិិស្ស័័�យដែ�លទ្រ�ង់់មាានរហូូតមក ហើ�ើយវាាលើ�ើសពីីកាារយល់់របស់់
មនុុស្សសផង។ បទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស គឺឺជាាកាារយល់់ឃើ�ើញនិិងចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លគេ�
ទទួួលបាាន ផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កាារស្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញអំំពីីលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
វិិញ។ តម្រិះ�ះ�និិងចំំណេះ�ះដឹឹងទាំំ�ងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សស និិងជាា
គ្រឹះ�ះ�នៃ�កាារស្ដែ�ែងចេ�ញឲ្យយឃើ�ើញនូូវនិិស្ស័័�យពីីកំំណើ�ើត និិងគុុណសម្បបត្ដិិ�ពីីកំំណើ�ើតរបស់់
មនុុស្សស ហេ�តុុនេះ�ះទើ�ើបទើ�ើបចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សស។
មនុុស្សសអាាចប្រ�កបនឹឹងអ្វីី�ដែ�លគេ�ទទួួលជាាបទពិិសោ�ោធ និិងមើ�ើលឃើ�ើញ។ គ្មាា�ននរណាា
អាាចប្រ�កបនឹឹងអ្វីីដែ� �លគេ�មិិនធ្លាា�ប់មាានបទពិ
់
សោ�ោធ
ិ
មិិនធ្លាា�ប់មើ�ើលឃើ
់
�ញ
ើ ឬគំំនិតគេ
ិ �យល់់
មិិនដល់់ទេ� ពួួកគេ�ពុំំ�មាានលក្ខខណៈៈទាំំ�ងអស់់នេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញ មិិនមែ�នកើ�ើតពីីបទពិិសោ�ោធរបស់់គេ� កាារនោះ�ះ�គឺឺជាា
កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� ឬជាាគោ�ោលលទ្ធិិ�ហើ�ើយ។ និិយាាយឲ្យយស្រួ�ួលយល់់ គឺឺគ្មាា�នទេ�ភាាព
ជាាក់់ស្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងពាាក្យយសម្ដីី�របស់់គេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដែ�លប្រ�ឡូូកជាាមួួយនឹឹងរឿ�ឿង
រ៉ាា�វសង្គគមសោះ�ះ� អ្ននកមុុខជាាមិិនអាាចជជែ�កអំំពីសម្ព
ី
ន្ធ
ព ភា
ធ ាពសាំំ�ញ៉ាំំ��ក្នុុ�ងសង្គគមឲ្យយបាានច្បាាស់់
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាា�នគ្រួ�ួសាារ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកដទៃ�ជជែ�កគ្នាា�អំំពីបញ្ហា
ី
ា�គ្រួ�ួសាារ អ្ននកមុុខជាា
មិិនយល់់អំំពីីសម្ដីី�ភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លគេ�ជជែ�កនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សស
ជជែ�កគ្នាា� និិងកិិច្ចចកាារដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ� តំំណាាងឲ្យយលក្ខខណៈៈសម្ងាា�ត់់របស់់គេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ជជែ�កអំំពីកា
ី ារយល់់ដឹង
ឹ របស់់គេ� ចំំពោះ�ះ�កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននកគ្មាា�នបទពិិសោ�ោធអំំពីីកាារនោះ�ះ�សោះ�ះ� អ្ននកមុុខជាាមិិនហ៊ាា�នបដិិសេ�ធកាារយល់់ដឹឹងរបស់់
គេ�ទេ�

ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនហ៊ាា�នជឿ�ឿអ្វីី�ដែ�លគេ�និិយាាយមួួយរយភាាគរយដែ�រ។

នេះ�ះគឺឺមកពីី

កាារប្រ�កបគ្នាា�របស់់គេ� គឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លអ្ននកមិិនធ្លាា�ប់់មាានបទពិិសោ�ោធ ជាារឿ�ឿងដែ�លអ្ននក
មិិនធ្លាា�ប់់បាានដឹឹង ហើ�ើយគំំនិិតរបស់់អ្ននកស្រ�មៃ�មិិនដល់់។ តាាមកាារចេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកអាាចយកបាាន គឺឺវិិធីីមួួយដែ�លត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៅ�ៅពេ�លអនាាគត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ វិិធីីនេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�អាាចជាាចំំណេះ�ះដឹឹងខាាងគោ�ោលលទ្ធិិ�
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស

តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� វាាមិិនអាាចជំំនួស
ួ កាារយល់់ដឹង
ឹ ផ្ទាា�ល់់របស់់អ្ននកបាានឡើ�យ
ើ រឹឹតតែ�មិនជំ
ិ នួ
ំ សបទ
ួ
ពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកទៀ�ៀតផង។ ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកគិិតថាា អ្វីី�ដែ�លគេ�និិយាាយក៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�រ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់ អ្ននកយល់់ថាា សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិនអាាចអនុុវត្តតបាាន
តាាមវិិធីជា
ី ាច្រើ�ើ�ន។ ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា រឿ�ឿងខ្លះះ�ដែ�លអ្ននកស្ដាា�ប់់ឮ គឺឺមិន
ិ អាាច
អនុុវត្តតបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង ពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកក៏៏កើ�ើតមាានសញ្ញាា�ណពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីី
អ្ននកទទួួលយករឿ�ឿងនេះ�ះ ក៏៏អ្ននកទទួួលយកទាំំ�ងទើ�ើសទាាល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តាាមបទ
ពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់ កាារចេះ�ះដឹឹងដែ�លអ្ននកទាាញបាានជាាសញ្ញាា�ណ ក្លាា�យជាាវិិធីីអនុុវត្តត
របស់់អ្ននក ហើ�ើយកាាលណាាអ្ននកកាាន់់តែ�អនុុវត្តត អ្ននកក៏៏កាាន់់តែ�យល់់ពីីគុុណតម្លៃ�ៃពិិតនៃ�
ពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លអ្ននកបាានស្ដាា�ប់់។ បន្ទាា�ប់់ពីីមាានបទពិិសោ�ោធខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹង
អាាចជជែ�កពីីចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ ដែ�លអ្ននកគួួរទទួួលបាានពីអ្វី
ី ដែី� �លអ្ននកបាានឆ្លលងកាាត់់។ ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ
អ្ននកអាាចបែ�ងចែ�កថាា ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់នរណាា គឺឺជាាចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ពិិត និិងជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយ
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់នរណាា គឺឺជាាចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើគោ�ោលលទ្ធិិ� ហើ�ើយគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ។
ដូូច្នេះ�ះ� មិិនថាាចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លអ្ននកអះះអាាងស្រ�បនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬក៏៏អត់់ គឺឺវាាភាាគច្រើ�ើ�ន
អាាស្រ័�័យត្រ�ង់់ថាា អ្ននកមាានបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្ដែ�ែងទាាក់់ទងនឹឹងចំំណេះ�ះដឹឹងពិិត ឬក៏៏អត់់។
ទីីណាាដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកនឹឹង
ក្លាា�យជាាបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយមាានតម្លៃ�ៃ។ តាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននក អ្ននក
ក៏៏អាាចទទួួលបាានកាារវិិនិិច្ឆ័័�យល្អអអាាក្រ�ក់់ និិងគំំនិិតស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននក
កាាន់់តែ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ ហើ�ើយបង្កើ�ើ�នប្រា�ាជ្ញាា� និិងសុុភវិិនិិច្ឆ័័�យទាាក់់ទងនឹឹងរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកគួួរ
សម្ដែ�ែងនូូវចរិិតមាារយាាទរបស់់ខ្លួួ�នឯងផង។ ចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញមកពីី
មនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិត គឺឺជាាគោ�ោលលទ្ធិិ� ទោះ�ះ�បីីជាាចំំណេះ�ះដឹឹងនោះ�ះ�ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់
ប៉ុុ�នណាាក៏៏ដោ�ោយ។ មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ អាាចជាាមនុុស្សសដែ�លវាាងវៃៃខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿង
សាាច់់ឈាាម តែ�មិិនអាាចបែ�ងចែ�កនូូវភាាពខុុសគ្នាា�ចំពោះ�
ំ ះ�រឿ�ឿងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ។ នេះ�ះក៏៏មក
ពីី ម នុុ ស្សសបែ�បនេះ�ះគ្មាា�នបទពិិ សោ�ោធនឹឹ ង កិិ ច្ចច កាារខាាងព្រ�លឹឹ ង វិិ ញ្ញាា�ណទាាល់់ តែ�សោះ�ះ�។
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ� ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារខាាងឯវិិញ្ញាា�ណ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយមិិនយល់់ពីរឿ�
ី ឿងរ៉ាា�វខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវចំំណេះ�ះដឹង
ឹ
បែ�បណាាក៏៏ដោ�ោយ ដរាាបណាាវាាជាាលក្ខខណៈៈរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�វាាជាាបទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់របស់់
អ្ននក គឺឺជាាចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតរបស់់អ្ននកហើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លនិិយាាយតែ�ពីីគោ�ោលលទ្ធិិ� គឺឺជាា
មនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិត គ្មាា�នទាំំ�ងភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង អ្វីី�ដែ�លគេ�ពិិភាាក្សាាក៏៏អាាច
រាាប់់ថាាជាាលក្ខខណៈៈរបស់់គេ�បាានដែ�រ ដ្បិិ�តដែ�លគេ�ឈាានដល់់គោ�ោលលទ្ធិិ�កម្រិ�តនេះ�ះ
ិ
នោះ�ះ�
ក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�តាាមរយៈៈកាារត្រិះ�ះ�រិះ�� និិងកាារសញ្ជឹឹ�ងគិិតដ៏៏ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅរបស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាគោ�ោលលទ្ធិិ� វាាមិិនខុុសពីីកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�នោះ�ះ�ទេ�! បទពិិសោ�ោធ
របស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ តំំណាាងឲ្យយអ្វីី�ៗដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងគេ�។ មនុុស្សសណាាដែ�លគ្មាា�ន
បទពិិសោ�ោធខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ មិិនអាាចនិិយាាយពីីចំំណេះ�ះ ដឹឹងនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត ក៏៏មិិន
អាាចនិិយាាយអំំពីីចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ទាាក់់ទងនឹឹងរឿ�ឿងរ៉ាា�វខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណទេ�។
ប្រា�ាកដណាាស់់ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសស្ដែ�ែងចេ�ញគឺឺជាាលក្ខខណៈៈដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងគេ�។ ប្រ�សិិន
បើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់ ចង់់បាានចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ ខាាងឯព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ និិងចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ខាាងឯសេ�ចក្ដីី�
ពិិត គេ�ត្រូ�ូវតែ�មាានបទពិិសោ�ោធជាាក់់ស្ដែ�ែង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចនិិយាាយច្បាាស់់អំំពីី
សុុភវិនិ
ិ ច្ឆ័
ិ យ
័� នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ មនុុស្សស អ្ននកក៏៏កាាន់់តែ�មិន
ិ អាាចនិិយាាយអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារខាាងឯព្រ�លឹឹង
វិិញ្ញាា�ណយ៉ាា�ងដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ? មនុុស្សសដែ�លអាាចដឹឹកនាំំ�ពួួកជំំនុំំ� ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិតមនុុស្សស ហើ�ើយ
ធ្វើ�ើ�ជាាសាាវ័័កដល់់អ្ននកដទៃ� ត្រូ�ូវតែ�មាានបទពិិសោ�ោធពិិត។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�មាានកាារយល់់ដឹឹង
ដ៏៏ត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវអំំពីរឿ�
ី ឿងរ៉ាា�វខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ និិងកាារឲ្យយតម្លៃ�ៃ និិងបទពិិសោ�ោធដ៏ត្រឹ�
៏ ម
ឹ ត្រូ�ូវអំំពីី
សេ�ចក្ដីី�ពិិត។ គឺឺទាាល់់តែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់នឹឹង
ធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ ឬជាាពួួកសាាវ័័កដែ�លដឹឹកនាំំ�ពួួកជំំនុំំ�បាាន។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�អាាចបាាន
ត្រឹ�ឹមតែ�ដើ�ើរតាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនអាាចដឹឹកនាំំ�បាានទេ� ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ជាាសាាវ័័កដែ�លអាាច
ផ្ដដល់់ជីីវិិតដល់់អ្ននកដទៃ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះ គឺឺមកពីីតួួនាាទីីរបស់់សាាវ័័ក គឺឺមិិនមែ�នរត់់ទៅ�ៅរត់់មក
ឬក៏៏តយុុទ្ធធនោះ�ះ�ឡើ�ើយ តួួនាាទីីនេះ�ះគឺឺធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារផ្ដដល់់ជីីវិិត និិងដឹឹកនាំំ�អ្ននកដទៃ�ក្នុុ�ងកាារ
បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់គេ�។ មនុុស្សសដែ�លបំំពេ�ញតួួនាាទីីនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានដាាក់់បញ្ជាា�
បេ�សកកម្មមឱ្យយស្ពាា�យទំំនួល
ួ ខុុសត្រូ�វូ ដ៏៏ធ្ងន់
ង ធ្ង
់ រង មួួយ ជាាទំំនួល
ួ ខុុសត្រូ�វូ ដែ�លមិិនមែ�ននរណាា
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ក៏៏អាាចស្ពាា�យបាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ទាាល់់តែ�មនុុស្សសដែ�លមាានលក្ខខណៈៈ
ជីីវិិត ជាាមនុុស្សសដែ�លមាានបទពិិសោ�ោធពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើ�បាាន។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះពុំំ�
អាាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយមនុុស្សសដែ�លអាាចត្រឹ�ឹមតែ�លះះបង់់មនុុស្សសដែ�លអាាចរត់់ទៅ�ៅមក ឬ
មនុុស្សសដែ�លព្រ�មលះះបង់់ខ្លួួន
� ឯងនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ មនុុស្សសដែ�លពុំំ�មាានបទពិិសោ�ោធពីសេ�ចក្ដីី�
ី
ពិិត មនុុស្សសដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់ត្រូ�ូវបាានកែ�តម្រូ�ូវ ឬវិិនិិច្ឆ័័�យពុំំ�អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារប្រ�ភេ�ទនេះ�ះបាាន
ទេ�។ មនុុស្សសគ្មាា�នបទពិិសោ�ោធ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង ពុំំ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
តថភាាពច្បាាស់់ឡើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់គ្មាា�នលក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សស
ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះមិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដឹឹកនាំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�
គ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិតយូូរតទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារផាាត់់ចោ�ោលហើ�ើយ។
តម្រិះ�ះ�ដែ�លអ្ននកបង្ហាា�ញចេ�ញមក អាាចធ្វើ�ជា
ើ� ាភ័័ស្តុុតា
� ាងនៃ�ទុុក្ខវេេទនាា
ខ
ដែ�លអ្ននកបាានឆ្លលងកាាត់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត ជាាអ្វីី�ដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្ននកត្រូ�ូវបាានវាាយផ្ចាា�ល និិងជាាបញ្ហាា�ដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្ននកត្រូ�ូវ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ នេះ�ះក៏៏ជាារឿ�ឿងពិិតចំំពោះ�ះ�កាារល្បបងលដូូចគ្នាា�៖ កត្តាា�ដែ�លជាាចំំណុុចខ្សោ�ោ�យ
កត្តាា�នោះ�ះ�ហើ�ើយត្រូ�ូវបន្សុុ�ទ្ធធ នេះ�ះជាាបញ្ហាា�ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវមាានបទពិិសោ�ោធទុុកជាាវិិធីី
អនុុវត្តត។ ឧទាាហរណ៍៍ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់រសាាយចិិត្តតក្នុុ�ងជីីវិិតអាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍ ពួួកគេ�
ត្រូ�ូវប្រ�កបគ្នាា�ដោ�ោយពាាក្យយថាា «អរព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទូូលបង្គំំ�ត្រូ�ូវតែ�បំំពញតាាមព្រះ�ះទ័័យចង់់បាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយថ្វាា�យជីីវិិតទូូលបង្គំំ�
ទាំំ�ងមូូលដល់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទូូលបង្កំំ�ត្រូ�ូវយកជីីវិិតអាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍របស់់ទូូលបង្គំំ�ទាំំ�ងមូូល
ទៅ�ៅដាាក់់ក្នុុង
� ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ទូូលបង្គំំ�ព្រ�មថ្វាា�យជីីវិតទូ
ិ លបង្គំំ�ទាំំ�
ូ
ងមូូលដល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ » គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ មនុុស្សស អាាចបង្ហាា�ញអំំពីលក្ខ
ី
ណៈ
ខ ៈរបស់់
គេ� តាាមរយៈៈកាារប្រ�កបគ្នាា�។ សន្ទុះះ��នៃ�កាារនិិយាាយរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ មិិនថាាគេ�និិយាាយ
ឮខ្លាំំ��ង ឬស្ងាា�ត់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ បញ្ហាា�នេះ�ះមិិនមែ�នជាាបញ្ហាា�បទពិិសោ�ោធ និិងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ជាា
តំំណាាងលក្ខខណៈៈដែ�លគេ�មាាន និិងលក្ខខណៈៈរបស់់គេ�បាានឡើ�ើយ។ កាារទាំំ�ងនេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�
អាាចប្រា�ាប់់បាានថាា សន្ដាា�នកំំណើ�ើតរបស់់គេ�ល្អអ ឬអាាក្រ�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនអាាច
ចាាត់់ទុុកស្មើ�ើ�នឹឹងមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាាន ឬគ្មាា�នបទពិិសោ�ោធនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ សមត្ថថភាាព
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សម្ដែ�ែងពីីមនុុស្សសម្នាា�ក់់ពេ�លនិិយាាយ ឬជំំនាាញ ឬល្បឿ�ឿ�ននៃ�សម្ដីី�របស់់គេ� គ្រា�ាន់់តែ�ជាា
បញ្ហាា�ទាាក់់ទងនឹឹងទម្លាា�ប់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនអាាចយកមកជំំនួួសបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស
បាានឡើ�យ
ើ ។ កាាលណាាអ្ននកនិិយាាយអំំពីបទពិ
ី
សោ�ោធរៀ�
ិ
ៀងខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក អ្ននកប្រ�កបឃើ�ើញ
នូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននកយល់់ថាាសំំខាាន់់ និិងប្រ�កបឃើ�ើញគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននក។ សម្ដីី�
របស់់ខ្ញុំំ��តំំណាាងឲ្យយលក្ខខណៈៈរបស់់ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយ វាាហួួសពីីគំំនិិតគិិតដល់់
របស់់មនុុស្សស។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយ មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងដែ�ល មនុុស្សសមាានពិិសោ�ោធនោះ�ះ�ទេ�
ហើ�ើយក៏៏មិនមែ�ន
ិ
ជាាអ្វីីដែ� �ល មនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ នោះ�ះ�ដែ�រ ហើ�ើយវាាក៏៏មិនមែ�ន
ិ
ជាារបស់់
ដែ�លមនុុស្សសអាាចពាាល់់បាានដែ�រ តែ�វាាគឺឺជាាលក្ខខណៈៈរបស់់ខ្ញុំំ�។ មនុុស្សសខ្លះះ�ទទួួលស្គាា�ល់់
តែ�ត្រឹ�ឹមថាា អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយប្រា�ាប់់ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាានពិិសោ�ោធ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនទទួួល
ស្គាា�ល់់ថាា វាាគឺឺជាាកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ ប្រា�ាកដណាាស់់ អ្វីី�
ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាានពិិសោ�ោធ។ ខ្ញុំំ��នេះ�ះហើ�ើយជាាអ្ននកដែ�លបាានធ្វើ�ើ�កាារងាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងអស់់រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��បាានមាានពិសោ�ោធនូ
ិ
វូ អ្វីីៗ
� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
តាំំ�ងតែ�ពីីដើ�ើមកំំណើ�ើតរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក មកទល់់នឹឹងបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។ ម្ដេ�េចក៏៏ខ្ញុំំ��មិិនអាាច
ពិិភាាក្សាាអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះបាាន? កាាលណាានិិយាាយអំំពីីសន្ដាា�នកំំណើ�ើតរបស់់មនុុស្សស ខ្ញុំំ��បាាន
ឃើ�ញ
ើ ច្បាាស់់ណាាស់់ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��បាានសង្កេ�េតតាំំ�ងពីីយូរូ ណាាស់់មកហើ�ើយ។ ម្ដេ�េចក៏៏ខ្ញុំំ��មិន
ិ អាាច
ជជែ�កអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ ឲ្យយច្បាាស់់លាាស់់បាាន? ដោ�ោយសាារតែ�ខ្ញុំំ��បាានមើ�ើលឃើ�ើញលក្ខខណៈៈ
របស់់មនុុស្សសច្បាាស់់ ខ្ញុំំ��ក៏៏មាានលក្ខខណសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ នឹឹងដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សស ហើ�ើយ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះគេ�ផង ពីីព្រោះ��ះ�មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់កើ�ើតពីីខ្ញុំំ�មក ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�ត្រូ�ូវបង្ខូូ�ចឲ្យយទៅ�ៅជាា
អាាក្រ�ក់់ដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ង។ ពិិតណាាស់់ ខ្ញុំំ�ក៏
� មាានលក្ខ
៏
ណៈ
ខ ៈសម្បបត្តិិ�គ្រា�ាប់់គ្រា�ាន់ដើ់ �ើម្បីី�នឹឹង
វាាយតម្លៃ�ៃកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�ដែ�រ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ពុំំ�មែ�នត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ដោ�ោយសាាច់់ឈាាមរបស់់ខ្ញុំំ��មែ�ន តែ�វាាគឺឺជាាកាារស្ដែ�ែងចេ�ញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីព្រះី �ះវិិញ្ញាា�ញ ហើ�ើយ
នេះ�ះគឺឺជាាលក្ខខណៈៈដែ�លខ្ញុំំ��មាាន និិងជាាលក្ខខណៈៈរបស់់ខ្ញុំំ។
� ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��មាានលក្ខណៈ
ខ ៈសម្បបត្តិិ�
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញ និិងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��គួួរធ្វើ�ើ�។ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសនិិយាាយ គឺឺជាាអ្វីី�
ដែ�លគេ�មាានបទពិិសោ�ោធ។ វាាជាាអ្វីី�ដែ�លគេ�បាានឃើ�ើញ ជាាអ្វីី�ដែ�លគំំនិិតរបស់់គេ�អាាច
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស

គិិតដល់់ ហើ�ើយជាាអ្វីីដែ� �លញាាណរបស់់គេ�អាាចចាាប់់បាាន។ នោះ�ះ�ជាាអ្វីីដែ� �លគេ�អាាចជជែ�ក
ប្រា�ាប់់បាាន។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លថ្លែ�ង
ែ ដោ�ោយសាាច់់ឈាាមនៃ�ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ជាាកាារបង្ហាា�ញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ គឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លសាាច់់ ឈាាមមិិនធ្លាា�ប់់មាានបទ
ពិិសោ�ោធ ឬមើ�ើលឃើ�ើញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�អាាចបង្ហាា�ញលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ដដែ�ល ដ្បិិ�ត
លក្ខខណៈៈនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញនូូវកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�រួួចជាាស្រេ��ចដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ បើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារនោះ�ះ� វាាហួួសពីីកាារឈាានដល់់នៃ�សាាច់់ឈាាមក៏៏ដោ�ោយ។ បន្ទាា�ប់់ពីីកាារ
យកកំំណើ�ើតជាាសាាច់់ឈាាម តាាមរយៈៈកាារបង្ហាា�ញនៃ�សាាច់់ឈាាម ព្រះ�ះអង្គគអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសស្គាា�ល់់ លក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះ

ជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានធ្វើ�ើ�។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសផ្ដដល់់នូូវភាាពច្បាាស់់
លាាស់់អំំពីីអ្វីី�ដែ�លគេ�គួួរប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ និិងអ្វីី�ដែ�លគេ�គួួរតែ�យល់់កិិច្ចចកាារពាាក់់ព័័ន្ធធ ទាំំ�ង
កាារដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារយល់់ដឹឹង និិងកាារទទួួលបទពិិសោ�ោធនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត។
កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស គឺឺដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�មនុុស្សស។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�បើ�ើកផ្លូូ�វ
និិងយុុគសម័័យថ្មីី�ៗ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសលោ�ោក និិងដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាារ
ដែ�លមនុុស្សសមិិនធ្លាា�ប់់ស្គាា�ល់់ ដោ�ោយឲ្យយគេ�អាាចស្គាា�ល់់និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់។ រីីឯកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ត្រូ�
ធ វូ បាានអនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍ដល់
៍
់
មនុុស្សស។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�តែ�បង្រៀ��ៀនមនុុស្សស ពុំំ�មាានកិិច្ចចកាារណាាដែ�លមិិនផ្ដដល់់
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ ឬរាាក់់កំំភែ�ល ហើ�ើយ
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសដែ�លទទួួលសេ�ចក្ដីី�ពិិតមាានគុុណសម្បបត្តិិ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏កិិច្ចចកាារដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ្វើធ �ើ� ផ្ដដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍ដល់
៍
ម
់ នុុស្សសដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�បង្ហាា�ញចេ�ញមក
តាាមរយៈៈមនុុស្សសដែ�លប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងជាាមួួយទ្រ�ង់់។ គឺឺទាាល់តែ�បែ�បនេះ�ះ
់
ទើ�ើបកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធអាាចសម្រេ�េចបាាន។ ពិិតមែ�នហើ�ើយកាាលណាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
901

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�មិិនច្រ�បូូកច្រ�បល់់ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាាលណាា
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ធ្វើ�ើ�កាារតាាមរយៈៈមនុុស្សស កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ក៏៏ក្លាា�យជាាច្រ�បូូកច្រ�បល់់
ហើ�ើយមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដើ�ើមរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ
សេ�ចក្ដីី�ពិិតក៏៏ប្រែ�ែប្រួ�ួលទៅ�ៅរកកាារញែ�កកម្រិ�ិតខុុសៗគ្នាា�ដែ�រ។ អ្ននកដើ�ើរតាាម មិិនទទួួល
បាាននូូវចេ�តនាាដើ�ើមរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាកាាររួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ព្រ�មទាំំ�ងបទពិិសោ�ោធ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសវិិញ។
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវហើ�ើយចំំណែ�កកាារដែ�លអ្ននកដើ�ើរតាាមទទួួលនោះ�ះ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ ឯបទពិិសោ�ោធ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសដែ�លគេ�ទទួួលវិិញវាាខុុសៗគ្នាា� ដ្បិិ�ត
អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារសុុទ្ធធតែ�ខុុសគ្នាា�។ អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារដែ�លមាានកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ� និិងកាារដឹឹកនាំំ�របស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នឹឹងបន្តតទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ� និិង
កាារដឹឹកនាំំ�នេះ�ះ។ ក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធនេះ�ះ បាានរួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�ទាំំ�ងគំំនិិត និិងបទពិិសោ�ោធ
របស់់មនុុស្សស ក៏៏ដូូចជាាសភាាវៈ�នៃ�មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ពួួកគេ�ក៏៏ទទួួលបាាន
ចំំណេះ�ះដឹឹងនិិងតម្រិះ�ះ�ដែ�លពួួកគេ�គួួរមាាន។ នេះ�ះជាាវិិធីីអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស បន្ទាា�ប់់ពីី
ពួួកគេ�បាានមាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ វិិធីីអនុុវត្តតនេះ�ះ មិិនមែ�នដូូចគ្នាា�រហូូតទេ�
ដ្បិិ�តមនុុស្សសមាានពិិសោ�ោធខុុសគ្នាា� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លគេ�មាានបទពិិសោ�ោធ ក៏៏មាានភាាព
ខុុសៗគ្នាា�ដែ�រ។ តាាមវិិធីីនេះ�ះ កាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដដែ�លរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នាំំ�មកនូូវ
ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងកាារអនុុវត្តតខុុសៗគ្នាា� ដ្បិិ�តមនុុស្សសដែ�លទទួួលនូូវកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�នេះ�ះមាាន
នូូវភាាពខុុសៗគ្នាា�។ មនុុស្សសខ្លះះ� ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសតិិចតួួចក្នុុ�ងពេ�លអនុុវត្តត ខណៈៈដែ�លមនុុស្សស
ខ្លះះ�ទៀ�ៀតប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ធ្ងងន់ធ្ង
់ រង ហើ�ើយមនុុស្សសខ្លះះ�ទៀ�ៀតប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសទាំំ�ងស្រុ�ុងតែ�ម្ដដង។ នេះ�ះគឺឺមក
ពីីមនុុស្សសមាានសមត្ថថភាាពយល់់ដឹង
ឹ ខុុសគ្នាា� ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�គុុណសម្បបត្តិិ�ពីីកំណើ�ើត
ំ
របស់់គេ�ខុុសៗពីីគ្នាា�ដែ�រ។ មនុុស្សសខ្លះះ� មាានកាារយល់់តែ�មួួយប្រ�ភេ�ទទេ� ក្រោ��ោយពេ�ល
ស្ដាា�ប់់ឮសាារមួួយ ឯមនុុស្សសខ្លះះ�ទៀ�ៀត មាានកាារយល់់ដឹង
ឹ ផ្សេ�េងបន្ទាា�ប់់ពីបាាន
ី
ឮសេ�ចក្ដីី�ពិិត។
មនុុស្សសខ្លះះ�យល់់លម្អៀ�ៀ�ងតែ�បន្តិិ�ចទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតវិិញ មិិនយល់់ពីីអត្ថថន័័យពិិតនៃ�
សេ�ចក្ដីី�ពិិតសោះ�ះ�តែ�ម្ដដង។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារយល់់ដឹឹងរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ ជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់
902

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស

វិិធីីដែ�លគេ�ដឹឹកនាំំ�អ្ននកដទៃ�។ ជាាកាារពិិតប្រា�ាកដណាាស់់ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់
គឺឺបាានត្រឹ�ឹមតែ� ជាាកាារបង្ហាា�ញនូូវលក្ខខណៈៈរបស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយមនុុស្សសដែ�លមាានកាារយល់់ដឹឹងដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត គេ�ក៏៏មាានកាារ
យល់់ដឹង
ឹ ដ៏៏ត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតដូចគ្នាា�
ូ
ដែ�រ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមាានមនុុស្សសខ្លះះ� មាានកាារ
យល់់ខុស
ុ តិិចតួច
ួ ក៏៏មនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�មាានចំំនួន
ួ តិិចតួច
ួ ដែ�រ មិិនមែ�នគ្រ�ប់់គ្នាា�សុទ្ធ
ុ តែ�
ធ យល់់
ខុុសនោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់មាានកាារយល់់ដឹង
ឹ ខុុសចំពោះ�
ំ ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត អ្ននកដែ�ល
ដើ�ើរតាាមគាាត់់ក៏៏ប្រា�ាកដជាាខុុសដែ�រ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹងយល់់ខុុសលើ�ើន័័យពាាក្យយ
គ្រ�ប់់ម៉ាា�ត់។
់ កម្រិ�ិតយល់់ដឹង
ឹ អំំពីសេ�ចក្ដីី�ពិ
ី
ត
ិ របស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាម ភាាគច្រើ�ើ�នគឺអា
ឺ ាស្រ័�័យ
លើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ។ ពិិតណាាស់់ សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយឥត
ខុុសត្រ�ង់់ណាា ព្រ�មទាំំ�ងប្រា�ាកដច្បាាស់់ផង។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារមិិនមែ�នត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចនិិយាាយថាា ជឿ�ឿជាាក់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារអាាចមាានវិិធីីជាាក់់ស្ដែ�ែងដើ�ើម្បីី�យកសេ�ចក្ដីី�ពិិតទៅ�ៅអនុុវត្តត នោះ�ះ�អ្ននកដឹឹកនាំំ�ក៏៏
មាានវិិធីីអនុុវត្តតដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ ពុំំ�មាានវិិធីីអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិត មាានតែ�គោ�ោល
លទ្ធិិ� នោះ�ះ�អ្ននកដើ�ើរតាាម ក៏៏មិិនមាានភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងដែ�រ។ គុុណសម្បបត្តិិ� និិងនិិស្ស័័�យរបស់់
អ្ននកដើ�ើរតាាម ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ពីីកំំណើ�ើត គ្មាា�នអ្វីី�ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទំំហំំនៃ�
កាារយល់់ដឹឹងនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងកាារដែ�លអ្ននកដើ�ើរតាាមស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺអាាស្រ័�័យ
ទៅ�ៅលើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ (នេះ�ះក៏៏ចំំពោះ�ះ�តែ�មនុុស្សសខ្លះះ�ដែ�រទេ�)។ អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារមាានលក្ខខណៈៈបែ�ប
ណាា នោះ�ះ�អ្ននកដើ�ើរតាាមដែ�លគេ�ដឹឹកនាំំ�នោះ�ះ� ក៏៏បែ�បនោះ�ះ�ដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�កាារស្ដែ�ែងចេ�ញ
មក ជាាលក្ខខណៈៈរបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយមិិនបាាច់ព្រៀ់ ��ៀង។ កាារទាាមទាារដែ�លគេ�តម្រូ�ូវពីីអ្ននក
ដែ�លដើ�ើរតាាមគេ� គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លខ្លួួ�នគេ�ផ្ទាា�ល់់យល់់ព្រ�ម ឬអាាចសម្រេ�េចបាាន។ អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ
ភាាគច្រើ�ើ�ន ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់អ្វីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នឯង មកធ្វើ�ើ�ជាាមូូលដ្ឋាា�ន ដើ�ើម្បីី�តម្រូ�ូវពីីមនុុស្សសដែ�ល
ដើ�ើរតាាមពួួកគេ� បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមាានកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នដែ�លអ្ននកដើ�ើរតាាមពួួកគេ� មិិនអាាច
សម្រេ�េចសោះ�ះ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�មិិនអាាចសម្រេ�េចបាាននោះ�ះ� ក៏៏ក្លាា�យជាាឧបសគ្គគ
ដល់់កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតរបស់់គេ�ទៅ�ៅវិិញ។
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ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននកដែ�លបាានឆ្លលងកាាត់់កាារលួួសកាាត់់ កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយ
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល មាានកាារបង្វែ�ែរចាាកតិិចតួួចបំំផុុត រីីឯកាារបង្ហាា�ញអំំពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់គេ�ក៏៏រឹឹតតែ�សុុក្រឹ�ឹតទៀ�ៀតផង។ មនុុស្សសដែ�លសម្អាា�ងលើ�ើលក្ខខណៈៈធម្មមជាាតិិ
របស់់គេ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុុសធ្ងងន់់ណាាស់់។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�លមិិនបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ បង្ហាា�ញចេ�ញនូូវលក្ខខណៈៈធម្មមជាាតិិរបស់់គេ�ច្រើ�ើ�នពេ�ក ដែ�លបង្កើ�ើ�តឲ្យយមាាន
ឧបសគ្គគដ៏៏ធំដល់
ំ
កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ ដោ�ោយឡែ�ក ទោះ�ះ�បីីជាាគុុណសម្បបត្តិិ�
របស់់មនុុស្សសល្អអយ៉ាា�ងណាា ក៏៏គេ�នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់កាារលួួសកាាត់់ កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
ជាាមួួយ និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដែ�រ មុុនពេ�លដែ�លគេ�អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�បញ្ជាា�បេ�សកកម្មម
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួកគេ
ួ �មិិនឆ្លលងកាាត់់ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបែ�បនេះ�ះទេ� កិិច្ចចកាារ
របស់់ពួួកគេ� ទោះ�ះ�បីីជាាសម្រេ�េចបាានល្អអយ៉ាា�ងណាា ក៏៏មិិនអាាចស្រ�បនឹឹងគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�
សេ�ចក្ដីី�ពិិតបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�ជាាផលដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីលក្ខខណៈៈធម្មមជាាតិិ និិង
សេ�ចក្ដីី�ល្អអរបស់់មនុុស្សសដដែ�ល។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�លបាានឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារលួួស
កាាត់់ កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយ និិង កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ កាាន់់តែ�សុក្រឹ�
ុ ត
ឹ ជាាងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស
ដែ�លមិិនឆ្លលងកាាត់់កាារលួួសកាាត់់ កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយ និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត។
មនុុស្សសដែ�លមិិនបាានឆ្លលង កាាត់់កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ មិិនបង្ហាា�ញនូូវអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ពីីសាាច់់ឈាាម
និិងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក បូូករួួមទាំំ�ងបញ្ញាា� និិងទេ�ពកោ�ោសល្យយពីីកំំណើ�ើតរបស់់
មនុុស្សសលោ�ោកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាបង្ហាា�ញអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយ
សុុក្រឹ�ឹតរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាាននាំំ�មក
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារលក្ខខណៈៈពីីកំំណើ�ើតរបស់់គេ�។ ដោ�ោយសាារគេ�បង្ហាា�ញ
នូូវតម្រិះ�ះ�និិងបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សសខ្លាំំ��ងពេ�ក ដែ�លស្ទើ�ើ�រតែ�ដាាច់់ចេ�ញពីីចេ�តនាាដើ�ើម
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងល្អៀ�ៀ�ងឆ្ងាា�យពេ�ក ទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនអាាចនាំំ�
មនុុស្សសមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញបែ�រជាា នាំំ�គេ�មកចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក
វិិញ។ ហេ�តុុនេះ�ះ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនបាានឆ្លលងកាាត់់កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារដាាក់់ទោ�ោសពុំំ�មាាន
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�នឹឹងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនៃ�បញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
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កិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារដែ�លមាានលក្ខខណសម្បបត្តិិ� អាាចនាំំ�មនុុស្សសមកក្នុុ�ងផ្លូូ�វត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ហើ�ើយផ្ដដល់់ឲ្យយពួួកគេ�នូូវកាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លកាាន់់តែ�អស្ចាា�រ្យយ។ កិិច្ចចកាារ
របស់់គេ� អាាចនាំំ�មនុុស្សសមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ លើ�ើសពីីនេះ�ះកិិច្ចចកាារដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ�
អាាចខុុសគ្នាា�ពីីបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ទៅ�ៅបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ និិងមិិនត្រូ�ូវដាាក់់កំំហិិតដោ�ោយក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ទាំំ�ងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសមាានសិិទ្ធិិ� និិងសេ�រីីភាាព ហើ�ើយឲ្យយសមត្ថថភាាពពួួកគេ�
លូូតលាាស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតបន្តិិ�ចម្ដដងៗ និិងឲ្យយគេ�មាាននូូវកាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិត ដែ�ល
កាាន់់តែ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ។ កិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារដែ�លពុំំ�មាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់
នៅ�ៅមាានចំំណុុចខ្វះះ�ខាាតច្រើ�ើ�នណាាស់់។ កិិច្ចចកាាររបស់់គេ� គឺឺចោ�ោលម្សៀ�ៀ�ត។ គេ�បាាន
ត្រឹ�ឹមនាំំ�មនុុស្សសឲ្យយស្គាា�ល់់ក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លគេ�ទាាមទាារពីីមនុុស្សស មិិនខុុសគ្នាា�ពីី
បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ទៅ�ៅបុុគ្គគលទៀ�ៀតទេ�។ គេ�មិិនធ្វើ�ើ�កាារឲ្យយស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ត្រូ�ូវកាារជាាក់់ស្ដែ�ែង
របស់់មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ មាាននូូវក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម និិងមាានគោ�ោល
លទ្ធិិ�ច្រើ�ើ�នណាាស់់ ហើ�ើយវាាមិិនអាាចនាំំ�មនុុស្សសចូូលមកក្នុុ�ងភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងនោះ�ះ�ទេ� ក៏៏
មិិននាំំ�គេ�មកក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តត នៃ�កាារលូូតលាាស់់ជាាធម្មមតាានៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ វាា
បាានត្រឹ�ឹមតែ�អាាចឲ្យយមនុុស្សស អាាចប្រ�កាាន់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មឥតបាានកាារ មួួយចំំនួួនតូូច
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាារដឹឹកនាំំ�បែ�បនេះ�ះ បាានត្រឹ�ឹមតែ�នាំំ�មនុុស្សសឲ្យយវង្វេ�េងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គេ�
ដឹឹកនាំំ�អ្ននកឲ្យយក្លាា�យជាាមនុុស្សសដូូចគេ� គេ�អាាចនាំំ�អ្ននកឲ្យយមាានចរិិតលក្ខខណៈៈ និិងលក្ខខណៈៈ
ដូូចនឹឹងអ្វីី�ដែ�លគេ�មាាន។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកដើ�ើរតាាមមើ�ើលដឹឹងថាា អ្ននកដឹឹកនាំំ�មាាន ឬគ្មាា�ន
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ កត្តាា�សំំខាាន់់ គឺឺសម្លឹឹ�ងមើ�ើលផ្លូូ�វដែ�លគេ�ដឹឹកនាំំ� និិងលទ្ធធផល
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់គេ� ហើ�ើយមើ�ើលថាា អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទទួួលបាាននូូវគោ�ោលកាារណ៍៍ស្រ�ប
ទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រ ឬអត់់ ហើ�ើយមើ�ើលថាា ពួួកគេ�ទទួួលបាានវិិធីីអនុុវត្តតត្រូ�ូវនឹឹងកាារ
បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែរបស់់គេ�ដែ�រ ឬអត់់។ អ្ននកគួួរបែ�ងចែ�កឲ្យយបាានរវាាងកិិច្ចចកាារខុុសគ្នាា�របស់់
ប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសខុុសគ្នាា� អ្ននកមិិនគប្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមដ៏៏ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កត្តាា�នេះ�ះ
ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងបញ្ហាា� នៃ�កាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់របស់់មនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចបែ�ងចែ�ក
ថាា កាារដឹឹកនាំំ�របស់់មនុុស្សសណាាមួួយមាានផ្លូូ�វ ហើ�ើយណាាមួួយគ្មាា�នផ្លូូ�វ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គេ�បញ្ឆោ�ោ�តបាានយ៉ាា�ងងាាយ។ ចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះ ជះះឥទ្ធិិ�ពលដោ�ោយផ្ទាា�ល់់លើ�ើជីីវិិតរបស់់
អ្ននកផ្ទាា�ល់់។ ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសដែ�លពុំំ�បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ មាានចរិិតពីីកំំណើ�ើត
ច្រើ�ើ�នពេ�ក កិិច្ចចកាារនេះ�ះលាាយឡំំនឹឹងឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សសច្រើ�ើ�នជ្រុ�ុល។ លក្ខខណៈៈរបស់់គេ�
គឺឺជាាចរិិតកំំណើ�ើតរបស់់គេ� ជាាលក្ខខណៈៈដែ�លគេ�មាានតាំំ�ពីីពេ�លគេ�កើ�ើតមក។ វាាមិិនមែ�ន
ជាាជីីវិិតដែ�លគេ�មាាន បន្ទាា�ប់់ពីីត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយ ឬជាាភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងដែ�លគេ�
មាាន បន្ទាា�ប់់ពីីគេ�ត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើបុុគ្គគលបែ�បនេះ�ះអាាចគាំំ�ទ្រ�មនុុស្សស
ដែ�លកំំពុុងព្យាាយាាមឲ្យយបាានជីីវិិតដោ�ោយវិិធីីណាា? ជីីវិិតដែ�លមនុុស្សសមាានតាំំ�ងពីីដើ�ើមមក
គឺឺបញ្ញាា� និិងទេ�ពកោ�ោសល្យយដែ�លគេ�មាានពីីកំំណើ�ើត។ បញ្ញាា� ឬទេ�ពកោ�ោសល្យយប្រ�ភេ�ទ
នេះ�ះ គឺឺខុុសឆ្ងាា�យពីីសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវពិិតប្រា�ាកដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក
ណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសពុំំ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទេ� ហើ�ើយនិិស្ស័័�យ
ពុុករលួួយរបស់់គេ�ពុំំ�ត្រូ�ូវបាានលួួសកាាត់់ និិងពុំំ�ត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយទេ� នោះ�ះ�
ចន្លោះ�ះ��រវាាងអ្វីី�ដែ�លគេ�បង្ហាា�ញចេ�ញ និិងសេ�ចក្ដីី�ពិិត គឺឺធំំណាាស់់។ អ្វីី�ដែ�លគេ�បង្ហាា�ញ
ចេ�ញមក វាាមាានលាាយឡំំជាាមួួយនឹឹងកត្តាា�ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល ដូូចជាាកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�
និិងបទពិិសោ�ោធតែ�ម្ខាា�ងរបស់់គេ�។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគេ�ធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងណាា
ក៏៏មនុុស្សសមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា គ្មាា�នគោ�ោលដៅ�ៅទូូទៅ�ៅ និិងគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លស័័ក្ដិិ�សម
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ដែ�រ។ ភាាគច្រើ�ើ�ននៃ�អ្វីី�ដែ�លទាាមទាារពីីមនុុស្សស គឺឺ
ហួួសពីីសមត្ថថភាាពគេ� ពួួកគេ�ប្រៀ��ៀបដូូចជាាសត្វវទាាដែ�លត្រូ�ូវគេ�បង្ខំំ�ឲ្យយទៅ�ៅទំំលើ�ើទ្រ�នំំ។
នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារដែ�លកើ�ើតពីីឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សស។ និិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សស គំំនិិត
និិងសញ្ញាា�ណរបស់់គេ� ជ្រួ�ួតជ្រា�ាបទៅ�ៅគ្រ�ប់់អវយវៈ�ទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរាាងកាាយរបស់់គេ�។
មនុុស្សសមិិនមែ�នកើ�ើតមកទាំំ�ងមាាននូូវសភាាវគតិិក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិតមកជាាមួួយ
នោះ�ះ�ទេ� គេ�ក៏៏មិិនមាានសភាាវគតិិក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងយល់់ពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ដែ�រ។
បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សស កាាលណាាមនុុស្សសដែ�លមាានចរិិតកំំណើ�ើត
បែ�បនេះ�ះធ្វើ�ើ�កាារ តើ�ើវាាមិិនបង្កកឲ្យយមាានកាារបន្ទុុ�ចបង្អាា�ក់់ទេ�ឬអីី? ចំំណែ�កមនុុស្សសដែ�លបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍វិិញ គេ�បាានទាំំ�ងបទពិិសោ�ោធសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លមនុុស្សសយល់់ និិងស្គាា�ល់់
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស

នូូវនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយរឿ�ឿងដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងកត្តាា�ដែ�លមិិន
ច្បាាស់់លាាស់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់គេ� នឹឹងថមថយទៅ�ៅបន្តិិ�ចម្ដដងៗ ភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោករបស់់
របស់់មនុុស្សស ក៏៏កាាន់់តែ�តិិចទៅ�ៅៗ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារ និិងកាារបម្រើ�ើ�របស់់គេ�ក៏៏កាាន់់តែ�កៀ�ៀក
ទៅ�ៅនឹឹងបទដ្ឋាា�នដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់គេ�បាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
ភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ក៏៏បាានក្លាា�យជាាភាាពប្រា�ាកដនិិយម។
កាាររិះ��គិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សស រាារាំំ�ងដល់់កិិច្ចចកាារ របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ជាាពិិសេ�ស។ មនុុស្សសសម្បូូ�រកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� ហើ�ើយមាានសុុភវិិនិិច្ឆ័័�យដ៏៏សមហេ�តុុផល
ច្រើ�ើ�ន គេ�ក៏៏មាានបទពិិសោ�ោធដោះ�ះ�ស្រា�ាយកាារងាារយូូរផងដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខណៈៈរបស់់
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនឆ្លលងកាាត់់នូវូ កាារលួួសកាាត់់ និិងកាារកែ�តម្រូ�ូវទេ� លក្ខខណៈៈទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹង
ក្លាា�យជាាឧបសគ្គគដល់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសមិិន
អាាចសម្រេ�េចបាានកម្រិ�ិតធំំបំំផុុតនៃ�ភាាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវបាានឡើ�ើយ ជាាពិិសេ�ស គឺឺកិិច្ចចកាាររបស់់
មនុុស្សសដែ�លមិិនបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។
កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសស្ថិិ�តតែ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមមួួយ និិងមាាននូូវដែ�នកំំណត់់។ មនុុស្សសម្នាា�ក់់អាាច
ត្រឹ�ឹមតែ�ធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលមួួយ និិងមិិនអាាចធ្វើ�កា
ើ� ារក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ ទាំំ�ងមូូល
បាានឡើ�ើយ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� គេ�មុុខជាាដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសឲ្យយលង់់ ក្នុុ�ងក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មជាាមិិនខាាន។
កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស អាាចប្រើ�ើ�កាារបាានត្រឹ�ឹមតែ�មួួយគ្រា�ា ឬមួួយដំំណាាក់់កាាលជាាក់់លាាក់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស មាានវិិសាាលភាាពរបស់់វាា។ គេ�ពុំំ�
អាាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសជាាមួួយនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានទេ�
់
។
វិិធីីអនុុវត្តត និិងចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតរបស់់មនុុស្សស អាាចប្រើ�ើ�កាារបាានក្នុុ�ងវិិសាាលភាាព
មួួយជាាក់់លាាក់់។ អ្ននកពុំំ�អាាចនិិយាាយថាា ផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរគឺឺជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តមនុុស្សសមិិនត្រឹ�ឹមតែ�អាាចទទួួលនូូវ
កាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�ក៏៏មិិនអាាចត្រូ�ូវបំំពេ�ញដោ�ោយ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសអាាចមាានពិិសោ�ោធបាាន គឺឺសុុទ្ធធ
តែ�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា និិងពុំំ�អាាចហួួសពីីដែ�នកំំណត់់នៃ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាាររិះ��គិិត នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសធម្មមតាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លអាាចស្ដែ�ែងនូូវ
ភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គេ� គឺឺសុុទ្ធធតែ�មាានបទពិិសោ�ោធនៅ�ៅក្នុុ�ងដែ�ន
កំំណត់់នេះ�ះ។ កាាលណាាពួួកគេ�មាានបទពិិសោ�ោធនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត នោះ�ះ�វាានឹឹងតែ�ងតែ�ជាា
បទពិិសោ�ោធនៃ�ជីីវិិតមនុុស្សសធម្មមតាា ដែ�លត្រូ�ូវបាានស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ជាានិិច្ចច។ វិិធីីទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធ មិិនមែ�នជាាកត្តាា�ដែ�លបញ្ចៀ�ៀ�សចេ�ញពីីជីីវិិតធម្មមតាា
របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�មាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លត្រូ�ូវបាានស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�
ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ស្ដីី�អំំពីីគ្រឹះ�ះ�នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងជីីវិិតជាាមនុុស្សស។
ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត សេ�ចក្ដីី�ពិិតនេះ�ះ គឺឺមាានលក្ខខណៈៈខុុសៗគ្នាា�ពីីមនុុស្សសម្នាា�ក់់ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សស
ម្នាា�ក់់ ហើ�ើយភាាពជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅរបស់់វាាទាាក់់ទងនឹឹងសភាាវៈ�របស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់នោះ�ះ�។ មនុុស្សស
មិិនអាាចនិិយាាយត្រឹ�ឹមថាា ផ្លូូ�វដែ�លគេ�ដើ�ើរ គឺឺជាាជីីវិិតជាាមនុុស្សសធម្មមតាារបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់
ដែ�លកំំពុុងព្យាាយាាមឲ្យយបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតឡើ�ើយ ហើ�ើយផ្លូូ�វនេះ�ះក៏៏មិិនត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាផ្លូូ�វ
ដែ�លមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដើ�ើរនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចនិិយាាយថាា ផ្លូូ�វដែ�លគេ�ដើ�រើ ជាាផ្លូូ�វដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
ដើ�ើរនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សសធម្មមតាាៗ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
របស់់បរិិសុុទ្ធធក៏៏មិិនដូូចគ្នាា�ដែ�រ ដ្បិិ�តមនុុស្សសដែ�លព្យាាយាាមឲ្យយបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតមិិនដូូចគ្នាា�
ទេ�។ ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត ដោ�ោយសាារមជ្ឈឈដ្ឋាា�នដែ�លមនុុស្សសឆ្លលងកាាត់់ និិងកម្រិ�ិតបទពិិសោ�ោធ
របស់់មនុុស្សសមិិនដូូចគ្នាា� ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយសាារកាាររួួមបញ្ចូូ�លគ្នាា�នៃ�គំំនិិត និិងកាាររិះ��គិិត
របស់់គេ�បទពិិសោ�ោធរបស់់គេ� លាាយបញ្ចូូ�លគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងកម្រិ�ិតខុុសៗគ្នាា�ផងដែ�រ។ មនុុស្សស
ម្នាា�ក់់ៗ យល់់អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតមួួយ យោ�ោងទៅ�ៅតាាមសណ្ឋាា�នខុុសគ្នាា�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន របស់់
គេ�ដែ�រ។ កាារយល់់ដឹឹងអំំពីីអត្ថថន័័យពិិតនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតរបស់់គេ�មិិនពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយ
យល់់តែ�មួួយចំំណុុច ឬបីីបួួនចំំណុុចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទំំហំំនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លមនុុស្សសមាាន
បទពិិសោ�ោធខុុសៗគ្នាា�ពីីមនុុស្សសម្នាា�ក់់ទៅ�ៅមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ស្រ�បតាាមស្ថាា�នភាាពរបស់់បុុគ្គគល
ម្នាា�ក់់ៗ។ ដូូច្នេះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតដូូចគ្នាា� ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញដោ�ោយមនុុស្សស
ខុុសៗគ្នាា� គឺឺមិិនដូូចគ្នាា�ទេ�។ មាានន័័យថាា បទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សសមាានកម្រិ�ិត និិងមិិន
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អាាចតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះហឫទ័័យនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងស្រុ�ុងបាានឡើ�ើយ ចំំណែ�កឯ
កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស ក៏៏មិិនអាាចរាាប់់ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ បើ�ើទោះ�ះ�បីីអ្វីី�
ដែ�លមនុុ ស្សសបង្ហាា� ញចេ�ញមកមាានលក្ខខ ណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹ ង ព្រះ�ះហឫទ័័ យ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ខ្លាំំ��ងក៏៏ដោ�ោយហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សសហៀ�ៀបត្រូ�ូវគ្នាា�នឹឹងកិិច្ចចកាារប្រោ��ោស
ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�ក៏៏ដោ�ោយ។ ទាាល់់តែ�មនុុស្សសធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានឲ្យយគេ� ទើ�ើបគេ�អាាចក្លាា�យខ្លួួ�នជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះអង្គគបាាន។
មនុុស្សសអាាចបង្ហាា�ញត្រឹ�ឹមចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ដែ�លត្រូ�ូវបាានស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
និិងសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លគេ�បាានពីីបទពិសោ�ោធ
ិ
ផ្ទាា�ល់់របស់់គេ�។ មនុុស្សសគ្មាា�នលក្ខណៈ
ខ ៈសម្បបត្តិិ�
និិងមិិនបំំពេ�ញតាាមលក្ខខខណ្ឌឌ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាាមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�។ គេ�ពុំំ�
មាានសិិទ្ធិិ�និយាា
ិ យថាា កិិច្ចចកាាររបស់់គេ� ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ�ឡើ�យ
ើ ។ មនុុស្សស
មាាន គោ�ោលកាារណ៍៍អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់គេ� ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មាានបទពិិសោ�ោធ
ខុុសគ្នាា� និិងមាានស្ថាា�នភាាពដោ�ោយឡែ�កៗពីីគ្នាា�។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស រួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងបទ
ពិិសោ�ោធទាំំ�ងអស់់របស់់គេ� ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ បទ
ពិិសោ�ោធទាំំ�ងនេះ�ះអាាចត្រឹ�ឹមជាាតំំណាាងលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សស និិងមិិនតំំណាាងលក្ខខណៈៈ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�
ផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ មិិនអាាចរាាប់់ជាាផ្លូូ�វដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដើ�ើរនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�ត
កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសមិិនតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារ និិង
បទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស ក៏៏មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះហឫទ័័យដ៏៏ពេ�ញលេ�ញរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសងាាយនឹឹងធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មណាាស់់ ហើ�ើយទ្រឹ�ឹស្ដីី�
កិិច្ចចកាាររបស់់គេ�ក៏៏ងាាយនឹឹងត្រូ�ូវបង្ខាំំ��ងក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពមាានកម្រិ�ិតផងដែ�រ ព្រ�មទាំំ�ងមិិន
អាាចដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅរកផ្លូូ�វ ដែ�លមាានសេ�រីីភាាពទៀ�ៀតផង។ អ្ននកដើ�ើរតាាមភាាគច្រើ�ើ�ន
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង វិិសាាលភាាពមាានកម្រិ�ិត ហើ�ើយវិិធីីដកពិិសោ�ោធន៍៍របស់់គេ�ក៏៏មាានកម្រិ�ិត ក្នុុ�ង
វិិសាាលភាាពរបស់់វាាដែ�រ។ បទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សសរមែ�ងមាានកម្រិ�ិត ទ្រឹ�ឹស្ដីី�នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់គេ�ក៏៏មាានកម្រិ�ិតទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទមួួយចំំនួួនតូូច ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចធៀ�ៀបទៅ�ៅនឹឹងកិិច្ចច
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កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ឬក៏៏កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ដែ�រ។ នៅ�ៅទីីបំំផុុត នេះ�ះ
គឺឺដោ�ោយសាារតែ�បទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅមាានកម្រិ�ិត។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងណាា កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងសម្រេ�េចយ៉ាា�ងនោះ�ះ� កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�មិិនត្រូ�ូវកំំហិិត
ដោ�ោយក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មឡើ�ើយ ក៏៏មិិនត្រូ�ូវកំំណត់់ដោ�ោយទ្រឹ�ឹស្តីី�ណាាមួួយដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពុំំ�មាានក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានផ្សាាយទៅ�ៅ
និិងឥតដែ�នកំំណត់់។ មិិនថាាមនុុស្សស ប្រើ�ើ�ពេ�លវេេលាាដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់យូូរប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ�
គេ�មិិនអាាចព្រា�ាងចេ�ញជាាក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មណាាមួួយ មកគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិធីីធ្វើ�ើ�កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ផ្អែ�ែកលើ�ើគោ�ោលកាារណ៍៍ ក៏៏កិិច្ចចកាារនេះ�ះតែ�ងត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាមវិិធីីថ្មីី�ៗ និិងមាានកាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ថ្មីី�ជាានិិច្ចច ហើ�ើយលើ�ើសពីីគំំនិិតគិិតដល់់
របស់់មនុុស្សសទៀ�ៀតផង។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតែ�មួួយគ្រា�ា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចមាានកិិច្ចចកាារច្រើ�ើ�ន
ប្រ�ភេ�ទខុុសៗគ្នាា� និិងមាានវិិធីដឹ
ី ក
ឹ នាំំ�មនុុស្សសខុុសៗគ្នាា�ផងដែ�រ ធ្វើ�បែ�បនេះ�ះដើ
ើ�
�ើម្បីីឲ្យ
� យមនុុស្សស
មាានច្រ�កទ្វាា�រ និិងកាារប្រែ�ែប្រួ�ួលថ្មីី�ៗ។ អ្ននកមិិនអាាចយល់់ពីីក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់តែ�ងធ្វើ�ើ�កាារតាាមវិិធីីថ្មីី� ហើ�ើយទាាល់់តែ�យ៉ាា�ងនេះ�ះ ទើ�ើបអ្ននកដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនត្រូ�ូវបាានកំំហិិតដោ�ោយក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
រមែ�ងចៀ�ៀសឆ្ងាា�យពីីសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយផ្ទុុ�យពីីពួួកគេ�។ មាានតែ�មនុុស្សសដែ�ល
ដើ�ើរតាាម និិងព្យាាយាាមឲ្យយបាានទ្រ�ង់់ដោ�ោយដួួងចិិត្តតពិិត ទើ�ើបធ្វើ�ើ�ឲ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់គេ�ត្រូ�ូវ
បំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែ ហើ�ើយអាាចរស់់នៅ�ៅដោ�ោយមាានសេ�រីីភាាព មិិនស្ថិិ�តក្រោ��ោមក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មណាាមួួយ
ឬមួួយក៏៏ត្រូ�ូវបង្ខាំំ��ងដោ�ោយសញ្ញាា�ណសាាសនាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសធ្វើ�ើ�កាារ
ទាាមទាារពីីមនុុស្សស ដោ�ោយសម្អាា�ងលើ�ើបទពិិសោ�ោធរបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់ និិងសម្អាា�ងលើ�ើអ្វីី�ដែ�ល
ខ្លួួ�នគេ�ផ្ទាា�ល់់ អាាចសម្រេ�េចបាាន។ បទដ្ឋាា�ននៃ�លក្ខខខណ្ឌឌទាំំ�ងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានកំំហិិតនៅ�ៅក្នុុ�ង
វិិសាាលភាាពមួួយជាាក់់លាាក់់ ចំំណែ�កឯទ្រឹ�ឹស្តីី�នៃ�កាារអនុុវត្តតនាានាា ក៏៏មាានតិិចតួួចណាាស់់
ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកដើ�ើរតាាមក៏៏រស់់ក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពក្នុុ�ងកម្រិ�ិតនេះ�ះ ទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន។ លុះះ�
មួួយរយៈៈក្រោ��ោយមក ទម្លាា�ប់់នេះ�ះក៏៏ក្លាា�យទៅ�ៅជាាក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម និិងជាាទម្លាា�ប់់នៃ�កាារប្រា�ារព្វវ
ផ្សេ�េងៗ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងគ្រា�ាមួួយ ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�ល
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស

មិិនបាានឆ្លលង កាាត់់នូូវកាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ និិងពុំំ�
បាានទទួួលនូូវកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ទាំំ�ងអស់់នឹឹងក្លាា�យជាាសាាសនិិក និិង
ជាាអ្ននកឯកទេ�សខាាងប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់ជាា
អ្ននកដឹឹកនាំំ�ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ� បុុគ្គគលនោះ�ះ�ត្រូ�ូវតែ�បាានឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
និិងបាានទទួួលនូូវកាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ មនុុស្សសដែ�លមិិនបាានឆ្លលងកាាត់់នូូវ
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�មាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ក៏៏គេ�បង្ហាា�ញត្រឹ�ឹមតែ�
កិិច្ចចកាារស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ យូូរៗទៅ�ៅ ពួួកគេ�នឹឹងដឹឹកនាំំ�
មនុុស្សសទៅ�ៅក្នុុ�ងក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងហួួសនិិស្ស័័�យធម្មមជាាតិិ។ កិិច្ចចកាារដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �ើ� គឺឺមិនសម្រ�បនឹ
ិ
ង
ឹ សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសទេ�។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះសោ�ោត ក៏៏មិន
ិ
សម្រ�បនឹឹងកាាររិះ��គិិតរបស់់មនុុស្សសដែ�រ គឺឺមាានតែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសវិិញ
កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនប្រ�ឡាាក់់ប្រ�ឡូូសទៅ�ៅនឹឹងកាារលាាបពណ៌៌នៃ�សាាសនាាដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ លទ្ធធផលកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចសម្រេ�េចបាានដោ�ោយមនុុស្សស
ដែ�លពុំំ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយសាារព្រះ�ះអង្គគនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ លទ្ធធផល
ទាំំ�ងនេះ�ះ ហួួសពីីគំំនិិតគិិតដល់់របស់់មនុុស្សសឆ្ងាា�យណាាស់់។
កិិ ច្ចច កាារនៅ�ៅក្នុុ� ង គំំ និិ ត របស់់ ម នុុ ស្សស

ងាាយស្រួ�ួ លនឹឹ ង ឲ្យយមនុុ ស្សសសម្រេ�េចបាាន។

ឧទាាហរណ៍៍ដូូចជាា គ្រូ�ូគង្វាា�ល អ្ននកដឹឹកនាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចង្កោ�ោ�មសាាសនាា សុុទ្ធធតែ�ពឹឹងផ្អែ�ែក
លើ�ើអំំណោ�ោយទាាន និិងតួួនាាទីីរបស់់គេ�ក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្លួួ�ន។ មនុុស្សសដែ�ល
ដើ�ើរតាាមពួួកគេ�យូូរហើ�ើយនោះ�ះ� គឺឺច្បាាស់់ជាាត្រូ�ូវបណ្ដាា�លចិិត្តតដោ�ោយអំំណោ�ោយទាានរបស់់
ពួួកគេ� និិងរងឥទ្ធិិ�ពលពីីលក្ខខណៈៈខ្លះះ�របស់់គេ�មិិនខាាន។ ពួួកគេ�ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើអំំណោ�ោយទាាន
សមត្ថថភាាព និិងចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយពួួកគេ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វ
ដែ�លហួួសវិិស្ស័័�យធម្មមជាាតិិ និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�ដែ�លជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ មិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាា (ពិិត
ណាាស់់ គោ�ោលលទ្ធិិ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�រកយល់់មិិនដល់់)។ ពួួកគេ�
មិិនផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គេ�ផ្ដោ�ោ�តតែ�លើ�ើកាារ
បណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លមនុុស្សសឲ្យយចេះ�ះអធិិប្បាាយ និិងចេះ�ះធ្វើ�ើ�កាារ ដោ�ោយបង្កើ�ើ�នចំំណេះ�ះដឹឹងនិិង
911

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គោ�ោលលទ្ធិិ�សាាសនាាដ៏៏សម្បូូរ� បែ�បរបស់់គេ�វិិញ។ ពួួកគេ�ផ្ដោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើទំំហំនិ
ំ ស្ស័័�
ិ យ ដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� របស់់មនុុស្សស មិិនផ្ដោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើទំំហំនៃំ �កាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�
សេ�ចក្ដីី�ពិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�មិិនយកចិិត្តតគិិតខ្វវល់់អំំពីីលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សសហើ�ើយ
ពួួកគេ�រឹឹតតែ�មិិនព្យាាយាាមស្គាា�ល់់ពីីសភាាពធម្មមតាា និិងមិិនធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។
ពួួកគេ�មិិនប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ

ហើ�ើយក៏៏មិិនបង្ហាា�ញសញ្ញាា�ណ

របស់់គេ�ដែ�រ កាាន់់តែ�លុុបបំំបាាត់់ចំំណុុចខ្វះះ�ខាាត ឬសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសដែ�រ។
មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លដើ�ើរតាាមពួួកគេ�

គេ�បម្រើ�ើ�ដោ�ោយអំំណោ�ោយទាានហើ�ើយគ្រ�ប់់អ្វីី�

ដែ�លគេ�ផ្សាាយទៅ�ៅ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាសញ្ញាា�ណសាាសនាា និិងទ្រឹ�ឹស្ដីី�ទេ�វសាាស្ត្រ�រ ដែ�លឆ្ងាា�យ
ពីីភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង និិងមិិនផ្ដដល់់ឲ្យយមនុុស្សសមាានជីីវិិតផង។ តាាមពិិត លក្ខខណៈៈនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ពួួកគេ�គឺឺបណ្ដុះះ��ទេ�ពកោ�ោសល្យយ បណ្ដុះះ��មនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នអ្វីី�សោះ�ះ�ឲ្យយក្លាា�យទៅ�ៅជាា
និិស្សិិ�តសាាលាាព្រះ�ះគម្ពីី�រដែ�លមាានទេ�ពកោ�ោសល្យយ ក្រោ��ោយមក ក៏៏បន្តតទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ រួួច
ដឹឹកនាំំ�។ តើ�ើអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញនូូវក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យណាាមួួយ ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? មាានក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម និិងបម្រា�ាមជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារដែ�ល
មនុុស្សសធ្វើ�ើ� ហើ�ើយខួួរក្បាាលរបស់់មនុុស្សសមាានតាាមសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿជ្រុ�ុល។ ដូូច្នេះ�ះ�អ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសបង្ហាា�ញចេ�ញ គឺឺជាាចំំណេះ�ះដឹឹង និិងកាារទទួួលស្គាា�ល់់ ដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងវិិសាាលភាាព
នៃ�បទពិិសោ�ោធរបស់់គេ�។ មនុុស្សសមិិនអាាចបង្ហាា�ញអ្វីី�ផ្សេ�េងពីីនេះ�ះឡើ�ើយ។ បទពិិសោ�ោធ
និិងចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់មនុុស្សស មិិនមែ�នកើ�ើតចេ�ញពីីអំណោ�ោ
ំ
យទាានពីីកំណើ�ើត
ំ
ឬសភាាវគតិិ
របស់់គេ�ឡើ�ើយ កត្តាា�ទាំំ�ងនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយសាារតែ�កាារដឹឹកនាំំ� និិងកាារមើ�ើលថែ�ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសមាានតែ�ញាាណសតិិទទួួលយកនូូវកាារ មើ�ើលថែ�នេះ�ះ
និិងគ្មាា�នញាាណសតិិដែ�លអាាចបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាទេ�វភាាព។ មនុុស្សស
ពុំំ�អាាចធ្វើ�ើ�ជាាប្រ�ភពទឹឹកបាានឡើ�ើយ គេ�ត្រឹ�ឹមតែ�អាាចធ្វើ�ើ�ជាាភាាជនៈៈដែ�លទទួួលយកទឹឹក
មកពីីប្រ�ភពទឹឹកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះហើ�ើយជាាសភាាវគតិិរបស់់មនុុស្សស ជាាញាាណសតិិដែ�ល
មនុុស្សសគួួរមាាន ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់បាាត់់បង់់ញាាណសតិិ ដែ�ល
ទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបាាត់់បង់់សភាាវគតិិរបស់់មនុុស្សស មនុុស្សសម្នាា�ក់់
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស

នោះ�ះ� ក៏៏បាាត់់បង់់នូូវអ្វីី�ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃបំំផុុត ហើ�ើយបាាត់់បង់់នូូវភាារកិិច្ចចជាាមនុុស្សសដែ�ល
ព្រះ�ះបង្កើ�ើ�ត។ ប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលម្នាា�ក់់គ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹង ឬបទពិិសោ�ោធអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ បុុគ្គគលម្នាា�ក់នោះ�
់ ះ�ក៏៏បាាត់បង់
់ ភា
់ ារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួន
� ជាាភាារកិិច្ចច
ដែ�លគេ�គួួរបំំពេ�ញក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះបង្កើ�ើ�ត ព្រ�មទាំំ�ងបាាត់់បង់នូ
់ វូ សេ�ចក្ដីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ
ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះបង្កើ�ើ�តដែ�រ។ នេះ�ះជាាសភាាវគតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារ
បង្ហាា�ញថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាទេ�វភាាព មិិនថាាជាាកាារបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញតាាមសាាច់់ឈាាម ឬបង្ហាា�ញ
ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធផ្ទាា�ល់់។ នេះ�ះជាាព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសបង្ហាា�ញ
ឲ្យយឃើ�ើញ បទពិិសោ�ោធ ឬចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់ (គឺឺបង្ហាា�ញនូូវ លក្ខខណៈៈរបស់់គេ�)
ក្នុុ�ងពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ ឬក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាាររួួច។ នេះ�ះគឺឺជាាសភាាវគតិិ
របស់់មនុុស្សស និិងជាាសភាាវគតិិរបស់់គេ� ហើ�ើយគឺឺជាាលទ្ធធផលដែ�លមនុុស្សសគួួរសម្រេ�េច
ឲ្យយបាានដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីកាារបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញរបស់់មនុុស្សស ខុុសឆ្ងាា�យពីីអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីកាារបង្ហាា�ញរបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវកំំហិិតដោ�ោយក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម
ច្រើ�ើ�នក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសត្រូ�ូវបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចដែ�លគេ�គួួរបំំពេ�ញ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លគេ�ត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�។ មនុុស្សសគប្បីី�ធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់គេ�
ហើ�ើយគេ�ពុំំ�គួួរមាានចិិត្តតស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រ សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច។
បន្ទាា�ប់់ពីីធ្វើ�ើ�កាារអស់់ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� មនុុស្សសនឹឹងសង្ខេ�េបបទពិិសោ�ោធកាារងាារជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��
របស់់គេ� ព្រ�មទាំំ�ងបញ្ញាា� និិងក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មដែ�លគេ�ទទួួលបាាន។ មនុុស្សសដែ�លបាានធ្វើ�ើ�កាារ
យូូរមកហើ�ើយ

គេ�ចេះ�ះពីីវិិធីីជ្រា�ាបដឹឹងនូូវចលនាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធគេ�

ដឹឹងថាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅពេ�លណាា ហើ�ើយមិិនធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅពេ�លណាា។ គេ�
ចេះ�ះពីីវិិធីីប្រ�កបគ្នាា� ពេ�លកំំពុុងស្ពាា�យបន្ទុុ�ក ហើ�ើយគេ�ដឹឹងពីីសភាាពធម្មមតាានៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងសភាាពធម្មមតាានៃ�កាារលូូតលាាស់់របស់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ង
ជីីវិិត។ បុុគ្គគលបែ�បនេះ�ះ ជាាបុុគ្គគលដែ�លធ្វើ�ើ�កាាររាាប់់សិិបឆ្នាំំ�� ហើ�ើយស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ មនុុស្សសដែ�លបាានធ្វើ�ើ�កាារយូូរឆ្នាំំ�� និិយាាយស្ដីី�ដោ�ោយភាាពជឿ�ឿជាាក់់
និិងមិិនប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ សូូម្បីី�តែ�ពេ�លដែ�លគេ�គ្មាា�នអ្វីី�និិយាាយសោះ�ះ� ក៏៏គេ�មាានចរិិត
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្រ�គត់់ស្រ�គំំដែ�រ។ ពួួកគេ�អាាចបន្តតអធិិស្ឋាា�នស្វែ�ែងរកកិិច្ចចកាារព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ង
ចិិត្តតរបស់់គេ�។ ពួួកគេ�ថ្នឹឹ�កនឹឹងកាារធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ។ បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដែ�លធ្លាា�ប់់ធ្វើ�ើ�កាារយូូរ បុុគ្គគល
ដែ�លមាានបទពិិសោ�ោធច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយបាានរៀ�ៀនមេ�រៀ�ៀនច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតគេ�មាានឧបសគ្គគ
ច្រើ�ើ�នណាាស់់ ដែ�លរាារាំំ�ងដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ នេះ�ះជាាគុុណវិិបត្តិិ�នៃ�
កិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�លវែែងរបស់់គេ�។ បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដែ�លទើ�ើបចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារ គេ�មិិនត្រូ�ូវបង្វែ�ែរ
ដោ�ោយមេ�រៀ�ៀន ឬបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សសទេ� ហើ�ើយជាាពិិសេ�ស គឺឺគេ�ក៏៏មិនដឹ
ិ ង
ឹ អំំពីរី បៀ�ៀប
ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ្វើធ �កា
ើ� ារដែ�រ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លកំំពុង
ុ តែ�ធ្វើ�ើកា
� ារ គេ�
ក៏៏រៀ�ៀនសម្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងសម្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�
ទទួួលបាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ចាាក់់ឲ្យយចំំ
ភាាពងាាយរងគ្រោះ��ះ�របស់់អ្ននកដទៃ� និិងចំំណេះ�ះដឹឹងទូូទៅ�ៅដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ
គួួរតែ�មាាន។ លុះះ�យូូរទៅ�ៅ គេ�ក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ប្រា�ាជ្ញាា� និិងចំំណេះ�ះដឹឹងទូូទៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ដូូចខ្ននងដៃ�របស់់គេ� ហើ�ើយគេ�ក៏៏ដូូចជាាប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កត្តាា�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ បាាន
យ៉ាា�ងងាាយ ពេ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ។ ដោ�ោយឡែ�ក ពេ�លដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
វិិធីីដែ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ�កាារ គេ�ក៏៏នៅ�ៅតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវចំំណេះ�ះដឹឹង និិងក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មនៃ�កិិច្ចចកាារ
ចាាស់់គំំរិិល ហើ�ើយមិិនសូូវស្គាា�ល់់ពីីឌីីណាាមិិកថ្មីី�ៗនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ រយៈៈពេ�ល
រាាប់់សិិបឆ្នាំំ��នៃ�កិិច្ចចកាារ និិងកាារពេ�ញដោ�ោយវត្តតមាាន ហើ�ើយនិិងកាារដឹឹកនាំំ�នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ ផ្ដដល់់ឲ្យយគេ�នូូវមេ�រៀ�ៀនស្ដីី�អំំពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ និិងផ្ដដល់់បទពិិសោ�ោធដល់់គេ�កាាន់់តែ�
ច្រើ�ើ�ន។ កត្តាា�នេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�មាានពេ�ញដោ�ោយភាាពជឿ�ឿជាាក់់លើ�ើខ្លួួ�នឯង មិិនមែ�នជាាអំំណួួត
ឡើ�ើយ។ និិយាាយបាានម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតថាា គេ�ពេ�ញចិិត្តតនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់ណាាស់់
ហើ�ើយស្កកប់់ចិិត្តតនឹឹងចំំណេះ�ះដឹឹងទូូទៅ�ៅដែ�លគេ�បាានទទួួលស្ដីី�ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ ផ
ធ ងដែ�រ។ ជាាពិិសេ�ស ក្រោ��ោយពេ�លគេ�បាានទទួួល ឬបាានស្គាា�ល់នូ
់ វូ សេ�ចក្ដីី�ដែ�ល
អ្ននកដទៃ�មិិនបាានស្គា�ល់
ា ់ ក៏៏ផ្ដដល់ឲ្យ
់ យគេ�នូូវភាាពជឿ�ឿជាាក់់លើ�ើខ្លួួ�នឯងកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។ មើ�ើលទៅ�ៅ
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ មាាននៅ
ធ
�ៅក្នុុ�ងគេ� ហាាក់់បីដូ
ី ច
ូ ជាាមិិនអាាចពន្លលត់់បាានឡើ�យ
ើ
ខណៈៈដែ�លអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត គេ�គ្មាា�នលក្ខណៈ
ខ ៈសម្បបត្តិិ�នឹឹងទទួួលប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកម្មមពិសេ�សនេះ�ះ
ិ
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស

ឡើ�ើយ។ មាានតែ�មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លបាានធ្វើ�ើកា
� ាររាាប់់ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយកាារប្រើ�ើ�
ពួួកគេ�មាានតម្លៃ�ៃគួួរពិិចាារណាា ទើ�ើបមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�នឹឹងអាាស្រ័�័យផលប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកម្មម
នេះ�ះបាាន។ សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏ក្លា�ា យជាាឧបសគ្គគដ៏៏ធំមួ
ំ យ
ួ ចំំពោះ�ះ�កាារដែ�លគេ�ទទួួលកិច្ចច
ិ កាារ
ថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ដែធ �រ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាគេ�អាាចទទួួលកិច្ចច
ិ កាារថ្មីី� ក៏៏គេ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�
ដូូច្នេះ��ះ បាាន តែ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយយប់់ដែ�រ។ គេ�មុុខជាាត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារបត់់បែ�ន និិង
កាារប្រែ�ែប្រួ�ួលមួយ
ួ ចំំនួនធំ
ួ ំ មុុនពេ�លទទួួលកិច្ចច
ិ កាារថ្មីី�នេះ�ះ។ ស្ថាា�នភាាពអាាចនឹឹងបញ្ច្រា�ា�ស
វិិញសន្សឹឹ�មៗបាាន លុះះ�ត្រា�ាតែ�សញ្ញាា�ណចាាស់់គំរិំ ល
ិ របស់់គេ�ត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយហើ�ើយ
និិស្ស័័�យចាាស់់របស់់គេ�ត្រូ�ូវបាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ បើ�ើគ្មាា�នកាារឆ្លលងកាាត់់ដំណា
ំ ាក់់កាាលទាំំ�ងនេះ�ះទេ�
គេ�ក៏៏បោះ�ះ�បង់់ទម្លា�ប់
ា ចាាស់
់
់ ហើ�ើយទទួួលយកនូូវសេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀន និិងកិិច្ចចកាារថ្មីី�ៗដែ�លមិិន
ស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងសញ្ញាា�ណចាាស់់គំរិំ ល
ិ របស់់គេ�ដែ�រ។ នេះ�ះជាារឿ�ឿងលំំបាាកដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយ
បំំផុតនៅ
ុ �ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ មនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏មិន
ិ ងាាយនឹឹងផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ដែ�រ។ ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកធ្វើ�កា
�ើ ារម្នាា�ក់់
ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនអាាចសម្រេ�េចបាានកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិង
ធ្វើ��ើកាារសង្ខេ�េបនូូវសក្ដាា�នុុពលនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ភ្លាា�មៗ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើគេ�អាាចនៅ�ៅក្រៅ��ៅ
កំំហិិតបទពិិសោ�ោធនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់គេ� ហើ�ើយអាាចទទួួលកិិច្ចចកាារថ្មីី� ដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាារ
ចាាស់់ នោះ�ះ�គេ�គឺឺជាាមនុុស្សសឈ្លាា�សវៃៃ ហើ�ើយជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ហើ�ើ
់ យ។ មនុុស្សសរមែ�ងមាានលក្ខខណៈៈដូូច្នេះ��ះ ៖ ពួួកគេ�ធ្វើ�កា
�ើ ារបីីបួនឆ្នាំំ��
ួ
ទាំំ�ងមិិន
អាាចសង្ខេ�េបបទពិិសោ�ោធកិច្ចច
ិ កាាររបស់់គេ� បន្ទាា�ប់់ពីសង្ខេ�េបនូ
ី
វូ បទពិិសោ�ោធ និិងប្រា�ាជ្ញាា�របស់់
គេ� ទាាក់់ទងនឹឹងកិិច្ចចកាារ ឬក៏៏ពួកគេ
ួ �ត្រូ�ូវរាារាំំ�ងមិិនឲ្យយទទួួលកិច្ចច
ិ កាារថ្មីី� និិងមិិនអាាចយល់់ដឹង
ឹ
ឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬមិិនអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំពោះ�
ំ ះ�កិិច្ចចកាារ និិងកិិច្ចចកាារថ្មីី�ឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឡើ�ើយ។
មនុុស្សសពិិតជាាពិិបាាកគ្រ�ប់់គ្រ�ងណាាស់់! អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�ន គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�បែ�បនេះ�ះ
ធ
។ មនុុស្សស
ដែ�លបាានឆ្លលងកាាត់់នឹង
ឹ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ រាធ ាប់់សិបឆ្នាំំ��
ិ
ពិិបាាកទទួលកិ
ួ
ច្ចច
ិ កាារ
ថ្មីី� ហើ�ើយពួួកគេ�រមែ�ងសម្បូូ�រដោ�ោយសញ្ញាា�ណដែ�លគេ�មិិនអាាចបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលបាាន ខណៈៈ
មនុុស្សសដែ�លទើ�ើបតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ��ើកាារ គេ�ខ្វះះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងទូូទៅ�ៅ ហើ�ើយមិិនទាំំ�ងដឹឹងពីីវិិធីី
ដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�ងាាយៗមួួយចំំនួួនផង។ មនុុស្សសដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� ពិិតជាាពិិបាាក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ណាាស់់! មនុុស្សសដែ�លមាានវ័័យចាាស់់ មាានអំំនួតជ្រុ
ួ �ុល ទាំំ�ងអួួតថាាពួួកគេ�បាានភ្លេ�េចថាាពួួកគេ�
មកពីីណាាហើ�ើយ។ ពួួកគេ�តែ�ងមើ�ើលងាាយមនុុស្សសដែ�លមាានវ័័យក្មេ�េងជាាងខ្លួួ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�
មិិនអាាចទទួួលកិិច្ចចកាារថ្មីី� និិងមិិនអាាចបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលសញ្ញាា�ណដែ�លបាានប្រ�មូូល និិង
រក្សាាទុុកជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ។ ថ្វីី�បើ�ើយុុវវ័័យល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ទាំំ�ងនេះ�ះ អាាចទទួួលកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ បាាន
ធ
តិិចតួច
ួ និិងមាានចិិត្តតឆេះ�ះឆួលខ្លាំំ��
ួ
ងក៏៏ដោ�ោយក៏៏ពួកគេ
ួ �តែ�ងតែ�ច្រ�ឡំំ
និិងមិិនដឹឹងជាាត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី� នៅ�ៅពេ�លដែ�លមាានបញ្ហាា�កើ�ើតឡើ�ើង។ ពួួកគេ�មាានចិិត្តតឆេះ�ះឆួួល
តែ�ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�។ ពួួកគេ�មាានកាារយល់់ដឹឹងតិិចតួួច អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ហើ�ើយមិិនអាាចប្រើ�ើ�កាារយល់់ដឹឹងនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គេ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារយល់់ដឹឹង
នោះ�ះ� គឺឺជាាគោ�ោលលទ្ធិិ�ឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ទាំំ�ងស្រុ�ុងតែ�ម្ដដង។ មាានមនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់ដែ�ល
មាានលក្ខខណៈៈដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ តើ�ើមនុុស្សសប៉ុុ�ន្មាា�ននាាក់់ស័័ក្ដិ�ស
ិ មសម្រា�ាប់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់?
តើ�ើមាានមនុុស្សសប៉ុុ�ន្មាា�ននាាក់់ ដែ�លអាាចស្ដាា�ប់់តាាមកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
ហើ�ើយព្យាាយាាមស្រ�បតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់?់ តាាមមើ�ើលទៅ�ៅ អ្ននកខ្លះះ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លធ្លាា�ប់ធ្វើ់ �ជា
�ើ ាអ្ននកដើ�រើ តាាមរហូូតមកទល់់ពេ�លនេះ�ះ សុុទ្ធតែ�
ធ
ជាាមនុុស្សសស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់រហូូតមក តែ�តាាមពិិតអ្ននកមិិនបាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលនូូវសញ្ញាា�ណ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�សោះ�ះ� អ្ននកនៅ�ៅតែ�ស្វែ�ែងរកក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ជឿ�ឿលើ�ើភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល ឬ
វិិលវល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណទាំំ�ងនោះ�ះ�។ ពុំំ�មាានអ្ននកណាាស្រា�ាវជ្រា�ាវកិិច្ចចកាារជាាក់់ស្ដែ�ែងនាាពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ដោ�ោយយកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
ឬ
់ សិិក្សាាអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារនេះ�ះស៊ីី�ជម្រៅ��ៅឡើ�យ
ើ ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
កំំពុុងទទួួលយកកិិច្ចចកាារសព្វវថ្ងៃ�ៃជាាមួួយសញ្ញាា�ណចាាស់់របស់់អ្ននក។ ជាាមួួយនឹឹងជំំនឿ�ឿ
បែ�បនេះ�ះ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលបាានអ្វី�ី? អាាចនិិយាាយបាានថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាាន
បង្កកប់់នូវូ សញ្ញាា�ណជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនត្រូ�វូ បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏កំពុ
ំ ង
ុ ប្រឹ�ឹង
ប្រែ�ែងជាាខ្លាំំ��ង ដើ�ើម្បីី�លាាក់់កំបាំំ�
ំ ងសញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះ ដោ�ោយមិិនបង្ហា�ា ញវាាចេ�ញមកងាាយៗ
នោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនទទួ
ិ
លកិ
ួ
ច្ចច
ិ កាារថ្មីី�ដោ�ោយចិិត្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននកមិិនគ្រោ��ោង
បោះ�ះ�បង់់សញ្ញាា�ណចាាស់់របស់់ខ្លួួននោះ�
�
ះ�ដែ�រ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានទស្សសនវិិជ្ជា�ច្រើ
ា �ើ�នពេ�កសម្រា�ាប់់
កាាររស់់នៅ�ៅ ហើ�ើយទស្សសនវិិជ្ជា�ទាំំ�
ា ងនោះ�ះ�សំំខាាន់់ជ្រុ�ុល។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស

សញ្ញាា�ណចាាស់់របស់់ខ្លួួន
� ហើ�ើយអ្ននកដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយកិិច្ចចកាារថ្មីី�ទាំំ�ងស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើរ� ។ ចិិត្តត
របស់់អ្ននកអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយអ្ននកមិិននឹឹកចាំំ�ជំំហាានកិិច្ចចកាារថ្មីី� ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននកតែ�ម្ដដង។ តើ�ើ
មនុុស្សសខ្ជីី�ខ្ជាា�ដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� អាាចធ្វើ��ើកិិច្ចចកាារផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអបាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននក
អាាចអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ

ទៅ�ៅកាាន់់សកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលបាានដែ�រឬទេ�?

កាារអនុុវត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នេះ�ះ កំំពុង
ុ តែ�បង្ខាំំ��ងងអ្ននករាាល់់គ្នាា� ពីីកាារបំំផ្លា�ស់
ា បំ
់ ប្រែំ �ែនិិស្ស័័�យ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងមិិនឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្គា�ល់
ា ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�
បែ�បនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលមិិនខាាន។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវដឹឹងពីីវិិធីីវែែកញែ�កកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចេ�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
មនុុស្សស។ តើ�ើអ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញអ្វីី�ខ្លះះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស? មាានចំំណុុចសំំ
ខាាន់់ៗជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់គេ� អ្វីី�ដែ�លគេ�បង្ហាា�ញ
ចេ�ញមក គឺឺជាាលក្ខខណៈៈរបស់់គេ�។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ក៏៏បង្ហាា�ញលក្ខខណៈៈ
របស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រ តែ�លក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ ខុុសគ្នាា�ពីលក្ខ
ី
ណៈ
ខ ៈរបស់់មនុុស្សស។ លក្ខខណៈៈរបស់់
មនុុស្សសតំំណាាងឲ្យយបទពិិសោ�ោធ និិងជីីវិិតរបស់់គេ� (អ្វីី�ៗដែ�លមនុុស្សសមាានបទពិិសោ�ោធ
ឬជួួបប្រ�ទះះនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គេ� ឬជាាទស្សសនវិិជ្ជាា� ដែ�លគេ�មាានសម្រា�ាប់់កាាររស់់នៅ�ៅ)
ហើ�ើយមនុុស្សសដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិយាាកាាសខុុសៗគ្នាា�ក៏៏បង្ហាា�ញចេ�ញនូូវលក្ខខណៈៈ
ខុុសៗគ្នាា�ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននក មាានបទពិិសោ�ោធច្រើ�ើ�នទាាក់់ទងនឹឹងសង្គគម និិងរបៀ�ៀប
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�រស់់នៅ�ៅជាាក់់ស្ដែ�ែង នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននក ហើ�ើយមាានបទពិិសោ�ោធ
ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ នេះ�ះក៏៏អាាចត្រូ�ូវបាានមើ�ើលឃើ�ើញក្នុុ�ងអ្វីី�ដែ�លអ្ននកបង្ហាា�ញចេ�ញឲ្យយឃើ�ើញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននកមិិ ន អាាចមើ�ើលឃើ�ើ ញ ក្នុុ� ង កិិ ច្ចច កាារនៃ�ព្រះ�ះដែ�លយកកំំ ណើ�ើត ជាាសាាច់់ ឈាាមឡើ�ើ យ
ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់មាានបទពិិសោ�ោធក្នុុ�ងសង្គគមក៏៏ដោ�ោយ។ ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបច្បាាស់់អំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់់
របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយអាាចសម្ដែ�ែងចេ�ញនូូវកាារអនុុវត្តតគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ទាាក់់ទងនឹឹងមនុុស្សស
គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទទាំំ�ងអស់់។ ព្រះ�ះអង្គគរឹឹតតែ�ពូូកែ�ខាាងបើ�ើកបង្ហាា�ញអំំពីីនិិស្ស័័�យពុុករលួួយ និិង
ឥរិិយាាបថបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សស។ ព្រះ�ះអង្គគមិិនរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោកនេះ�ះ
ទេ� តែ�ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបអំំពីីសន្ដាា�នរបស់់មនុុស្សស និិងចរិិតពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសលោ�ោកដែ�រ។
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នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះអង្គគមិិនដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយនឹឹង
លោ�ោកិិយ ក៏៏ទ្រ�ង់ជ្រា�ាប
់
អំំពីក្រឹ�
ី ត្យ
ឹ យក្រ�មនៃ�កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយលោ�ោកិិយ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់យល់់
ពីីសន្ដាា�នរបស់់មនុុស្សសយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ។ ព្រះ�ះអង្គគជ្រា�ាបអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ថាា ភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សសពុំំ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ ហើ�ើយត្រ�ចៀ�ៀករបស់់មនុុស្សសក៏៏មិិនអាាចស្ដាា�ប់់ឮ
ទាំំ�ងកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងកិិច្ចចកាារពីីអតីីតកាាល។ កត្តាា�នេះ�ះបូូករួួមទាំំ�ងប្រា�ាជ្ញាា�
ដែ�លមិិនមែ�នជាាទស្សសនវិិជ្ជាា� សម្រា�ាប់់កាាររស់់នៅ�ៅ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយដែ�លមនុុស្សសពិិបាាក
នឹឹងយល់់។ នេះ�ះជាាលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ បើ�ើកទូូលាាយដល់់មនុុស្សស តែ�ក៏៏លាាក់់កំំបាំំ�ងពីី
មនុុស្សសដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញចេ�ញ មិិនមែ�នជាាលក្ខខណៈៈនៃ�បុុគ្គគលអស្ចាា�រ្យយនោះ�ះ�ទេ�
តែ�គឺឺជាាលក្ខខណៈៈដែ�លទ្រ�ង់់មាានតាំំ�ងតែ�ពីីដើ�ើម និិងលក្ខខណៈៈជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ ព្រះ�ះអង្គគ
មិិនយាាងជុំំ�វិិញផែ�នដីីទេ�តែ�ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងអំំពីីផែ�នដីី។ ទ្រ�ង់់ទាាក់់ទង «មនុុស្សស»
ដែ�លគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹង ឬតម្រិះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លឧត្ដុុ�ង្គគឧត្ដដម
ជាាងចំំណេះ�ះដឹឹង ហើ�ើយខ្ពពស់់លើ�ើសមនុុស្សសអស្ចាា�រ្យយផង។ ព្រះ�ះអង្គគគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សសខ្សោ�ោ�យបញ្ញាា� និិងមនុុស្សសទំំរន់់ ជាាមនុុស្សសដែ�លពុំំ�មាានភាាពជាាមនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏
មិិនយល់់ពីីទម្លាា�ប់់ និិងជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់អាាចបង្គាា�ប់់ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិស្ដែ�ែង
ចេ�ញមកនូូវភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា តាាមកាាររស់់នៅ�ៅរបស់់គេ� ទាំំ�ងបង្ហាា�ញពីីមូូលដ្ឋាា�ន
និិងភាាពជាាមនុុស្សសតូូចទាាបរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�ដែ�រ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
សុុទ្ធធតែ�ជាាលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ ជាាលក្ខខណៈៈដែ�លខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាងលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សស
គ្រ�ប់់ៗគ្នាា� ដែ�លមាានសាាច់់និិងឈាាម។ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគ កាារទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធជីីវិិត
សង្គគមដ៏៏ស្មុុ�គស្មាា�ញ លំំបាាកលំំបិិន និិង គួួរស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
និិងដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�ចរិិតពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសឲ្យយបាានហ្មមត់់ចត់់
នោះ�ះ� គឺឺវាាមិិនចាំំ�បាាច់់ទេ�។ ជីីវិិតសង្គគមគួួរឲ្យយស្អអប់់ មិិនទូូន្មាា�នសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់បាាន
ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ បើ�ើកសម្ដែ�ែងត្រឹ�ឹមតែ�ភាាពរឹឹងចចេ�សរបស់់
មនុុស្សស និិងមិិនផ្ដដល់់នូូវបទពិិសោ�ោធ និិងមេ�រៀ�ៀនសម្រា�ាប់់កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយនឹឹងលោ�ោកិិយ
នេះ�ះឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះអង្គគមិិនចាំំ�បាាច់់ស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីសង្គគម ឬគ្រួ�ួសាាររបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅពេ�ល
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ដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�ទាាននូូវជីីវិិតដល់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ កាារលាាតត្រ�ដាាង និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
មនុុស្សស ពុំំ�មែ�នជាាកាារបង្ហាា�ញអំំពីីបទពិិសោ�ោធខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� វាាជាាកាារ
បើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីភាាពទុុច្ចចរិិតរបស់់មនុុស្សស បន្ទាា�ប់់ពីីបាានស្គាា�ល់់ចរិិតរឹឹងចចេ�សរបស់់គេ�
យូូរមកហើ�ើយ និិងជាាកាារស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� ចរិិតពុក
ុ រលួួយរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ។ កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺសុុទ្ធធតែ�ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញអំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ដល់់មនុុស្សសលោ�ោក និិងដើ�ើម្បីី�
បង្ហាា�ញអំំពីីលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់។ មាានតែ�ទ្រ�ង់់ទេ�ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាាន កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសសាាច់់ឈាាមអាាចសម្រេ�េចបាាននោះ�ះ�ទេ�។ តាាមរយៈៈ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មនុុស្សសមិិនអាាចប្រា�ាប់់បាានទេ�ថាា ទ្រ�ង់់ជាាបុុគ្គគលបែ�បណាា។ មនុុស្សស
ក៏៏មិិនអាាចចាាត់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ង់់ថាាជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត ដោ�ោយសម្អាា�ងលើ�ើកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ លក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�មិិនអាាចចាាត់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមកឡើ�ើយ។ មនុុស្សសអាាចត្រឹ�ឹមចាាត់់ទុុកព្រះ�ះអង្គគជាាជីីវិិតមួួយដែ�លមិិនមែ�ន
ជាាមនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនដឹឹងចាាត់់ថ្នាា�ក់់ ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទមួួយណាាឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សសត្រូ�ូវបង្ខំំ�
ចាាត់់ថ្នាា�ក់់ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមអាាទិិទេ�ពវិិញ។ កាារដែ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� ក៏៏មិិនមែ�នមិិន
សមហេ�តុុផលដែ�រ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដែ�ល
សុុទ្ធធតែ�ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាាន។
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �ើ� មិិនមែ�នជាាតំំណាាងឲ្យយបទពិិសោ�ោធនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់
ទ្រ�ង់់ទេ� កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ�ជាាតំំណាាងឲ្យយបទពិិសោ�ោធរបស់់គេ�។ គ្រ�ប់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�
ជជែ�កអំំពីីបទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចបង្ហាា�ញនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
ចំំណែ�កមនុុស្សសវិិញអាាចត្រឹ�ឹមបង្ហាា�ញបទពិិសោ�ោធ ដែ�លស្រ�បនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លគេ�មាាន
ពិិសោ�ោធវិិញ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះគ្មាា�នក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម ហើ�ើយក៏៏មិិនចំំណុះះ�នឹឹងពេ�លវេេលាា និិង
កំំហិតភូ
ិ មិ
ូ សា
ិ ាស្ត្រ�រដែ�រ។ ទ្រ�ង់់អាាចបង្ហាា�ញពីីលក្ខណៈ
ខ ៈរបស់់ទ្រ�ង់បាានគ្រ
់
�ប់់ពេ�លវេេលាា គ្រ�ប់់
ទីីកន្លែ�ែង។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារតាាមតែ�ទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះទ័័យ។ កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសមាានលក្ខខខណ្ឌឌ
និិងបរិិបទ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នវាា ពួួកគេ�ក៏៏មុុខជាាមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារ និិងមិិនអាាចបង្ហាា�ញចំំណេះ�ះ
ដឹឹងរបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬបទពិិសោ�ោធរបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតបាានឡើ�ើយ។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដើ�ើម្បីី�ប្រា�ាប់់ថាា កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ឬកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស គឺឺ
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបពីីភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើពុំំ�មាានកិិច្ចចកាារ
ណាាមួួយត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ទេ� និិងមាានតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស អ្ននក
នឹឹងដឹឹងយ៉ាា�ងងាាយថាា សេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់មនុុស្សសមាានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់លើ�ើស សមត្ថថភាាព
របស់់មនុុស្សសផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត សូូរសម្ដីី�របស់់គេ� គោ�ោលកាារណ៍៍ដោះ�ះ�ស្រា�ាយកាារងាាររបស់់
គេ� និិងបទពិិសោ�ោធ ព្រ�មទាំំ�ងឥរិិយាាបថនឹឹងនរបស់់គេ�ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កាារងាារ គឺឺលេ�ចធ្លោ�ោ�
ជាាងអ្ននកដទៃ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺសុុទ្ធធតែ�ស្ញញប់់ស្ញែ�ែងមនុុស្សស ដែ�លមាានគុុណសម្បបត្តិិ�ល្អអ និិង
មាានចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ខ្ពពង់ខ្ព
់ ស់
ព ទាំំ�
់ ងអស់់នេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អ្ននកមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា នរភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ឧត្ដុុ�ង្គគឧត្ដដមយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យ
ទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់គឺឺមាានភាាពសាាមញ្ញញហើ�ើយពេ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសធម្មមតាា និិងជាា
មនុុស្សសពិិតម្នាា�ក់់ តែ�ទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាបុុគ្គគលដែ�លមនុុស្សសទូូទៅ�ៅមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់បាានដែ�រ កត្តាា�
នេះ�ះហើ�ើយដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសមាានអាារម្មមណ៍៍កោ�ោតខ្លាា�ចចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ខ្លះះ�ដែ�រ។ ប្រ�ហែ�លជាា
បទពិិសោ�ោធនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ឈាានមុុខគេ�ជាាពិិសេ�ស ឬកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�
និិងកាាររិះ��រកឈាានមុុខគេ�ជាាពិិសេ�ស ចំំណែ�កឯភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់គេ� ក៏៏ល្អជា
អ ាពិិសេ�ស
ដែ�រ។ លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�បែ�បនេះ�ះអាាចទទួួលបាានត្រឹ�ម
ឹ កាារសរសើ�ើររបស់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនជំំរុុញឲ្យយមាាននូូវកាារស្ញញប់់ស្ញែ�ែង និិងកាារ កោ�ោតខ្លាា�តនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
សរសើ�ើរអស់់អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�កាារបាានល្អអ អ្ននកដែ�លមាានបទពិិសោ�ោធស៊ីី�ជម្រៅ��ៅជាាពិិសេ�ស
និិងអស់់អ្ននកដែ�លអាាចអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិត តែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនអាាចទទួួលបាានកាារ
ស្ញញប់់ស្ញែ�ែងសោះ�ះ� មាានតែ�កាារសរសើ�ើរ និិងកាារច្រ�ណែ�នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយឡែ�ក មនុុស្សស
ដែ�លបាានមាានបទពិិសោ�ោធអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�មិិនសរសើ�ើរព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�គិិតថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មនុុស្សសឈោ�ោងមិិនដល់់ និិងរក
គិិតមិិនយល់់ផង ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ថ្មីី�ស្រ�ឡាាង ហើ�ើយអស្ចាា�រ្យយផង។ កាាលណាាមនុុស្សស
មាានបទពិិសោ�ោធអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចំំណេះ�ះដឹឹងទីីមួួយដែ�លគេ�មាានចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះអង្គគ គឺឺទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដែ�លយល់់មិិនបាានឈ្លាា�សវៃៃ និិងអស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយពួួកគេ�កោ�ោតខ្លាា�ច
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស

ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន ហើ�ើយដឹឹងអំំពីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� ជាាកិិច្ចចកាារដែ�ល
ហួួសពីីកាារយល់់ដឹឹងនៃ�គំំនិិតរបស់់មនុុស្សស។ មនុុស្សសចង់់ត្រឹ�ឹមអាាចបំំពេ�ញសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ
របស់់ទ្រ�ង់់ ចង់់ផ្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះទ័័យចង់់បាានរបស់់ទ្រ�ង់់ ពួួកគេ�មិិនចង់់ឲ្យយលើ�ើសព្រះ�ះអង្គគ
ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ� ហើ�ើសពីីកាារគិិត និិងកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស
ហើ�ើយក៏៏ពុំំ�មាានមនុុស្សសណាាអាាចធ្វើ�ើ�ជំំនួួសទ្រ�ង់់បាានដែ�រ។ សូូម្បីី�មនុុស្សសខ្លួួ�នឯង ក៏៏មិិន
ស្គាា�ល់់សេ�ចក្ដីី�កម្សោ�ោ�យរបស់់ខ្លួួ�នផង ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�តផ្លូូ�វថ្មីី�មួួយ ហើ�ើយមាានយាាង
មកនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមួួយថ្មីី� និិងស្រ�ស់់ស្អាា�តជាាងមុុន ដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិបាាន
បង្កើ�ើ�តនូូវវឌ្ឍឍនភាាពថ្មីី� ហើ�ើយមាានកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមួួយថ្មីី�ផងដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគិិត
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺមិិនមែ�នជាាកាារសរសើ�ើរទេ� ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត វាាក៏៏មិិនមែ�នត្រឹ�ឹមតែ�ជាា
កាារសរសើ�ើរដែ�រ។ បទពិិសោ�ោធដ៏៏ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅបំំផុុតរបស់់គេ� គឺឺ កាារស្ញញប់់ស្ញែ�ែង និិងសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់។ អាារម្មមណ៍៍ដែ�លគេ�មាានគឺឺ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតជាាអស្ចាា�រ្យយខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ហើ�ើយមាានបន្ទូូ�លនូូវសេ�ចក្ដីី�ដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាច
និិយាាយបាាន។ មនុុស្សសដែ�លបាានស្គាា�ល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ងតែ�មាានអាារម្មមណ៍៍
ដែ�លពុំំ�អាាចបរិិយាាយបាាន។ មនុុស្សសដែ�លមាានបទពិិសោ�ោធស៊ីី�ជម្រៅ��ៅគួួរសម អាាចយល់់
អំំពីីក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�អាាចមិិនដឹឹងពីីលក្ខខណៈៈគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់
ទ្រ�ង់់បាានថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់វាាងវៃៃ និិងអស្ចាា�រ្យយណាាស់់ ហើ�ើយមាានព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដ៏៏
ឥតព្រំ�ំដែ�ន កើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាាភាាពភ័័យខ្លាា�ច ឬ
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារគោ�ោរពមួួយគ្រា�ាៗនោះ�ះ�ដែ�រ តែ�ជាាញាាណយល់់ដឹឹងដ៏៏ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ
អំំពីីសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក និិងព្រះ�ះទ័័យ
អធ្យាាស្រ័�័យរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ មនុុស្សសដែ�លមាានបទពិិសោ�ោធនូូវកាារវាាយ
ផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដឹឹងពីីតេ�ជាានុុភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដឹឹងថាាទ្រ�ង់់មិិនអធ្យាាស្រ័�័យ
សេ�ចក្ដីី�ល្មើ�ើ�សនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ សូូម្បីី�តែ�មនុុស្សស ដែ�លបាានស្គាា�ល់់នូូវកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន
របស់់ព្រះ�ះអង្គគ ក៏៏មិិនអាាចយល់់ពីីព្រះ�ះអង្គគដែ�រ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ច
ព្រះ�ះអង្គគពិិតប្រា�ាកដ ដឹឹងថាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មិិនស្រ�បនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសទេ� គឺឺ
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តែ�ងតែ�ទាាស់់នឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់គេ�វិិញ។ ទ្រ�ង់់មិិនត្រូ�ូវកាារឲ្យយមនុុស្សសសរសើ�ើរទ្រ�ង់់ ឬ
បង្ហាា�ញពីីកាារចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�គប្បីី�មាាននូូវកាារ
កោ�ោតខ្លាា�ច និិងកាារចុះះ�ចូូលពិិតប្រា�ាកដ។ មនុុស្សសណាាដែ�លមាានបទពិិសោ�ោធពិិត មាាន
អាារម្មមណ៍៍កោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះអង្គគ ខ្លាំំ��ងជាាងកាារសរសើ�ើតម្កើ�ើ�ងទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន
របស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ មនុុស្សសធ្លាា�ប់់ឃើ�ើញនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាារនាំំ�កាារវាាយ
ផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុុជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពួួកគេ�គោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងចិិត្តត
របស់់គេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះសម្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសកោ�ោតខ្លាា�ច និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ដ្បិិ�ត
លក្ខខណៈៈ និិងនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនដូូចនឹឹងមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមកឡើ�ើយ
ហើ�ើយខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាងអ្វីី�ៗដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមកដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅ
ដោ�ោយអង្គគឯង និិងអស់់កល្បបជាានិិច្ចច ទ្រ�ង់់ពុំំ�មែ�នជាាសភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក
ឡើ�ើយ ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ដែ�លស័័ក្ដិិ�សមទទួួលនូូវកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ច និិង
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់។
់ មនុុស្សសមិិនមាានលក្ខណៈ
ខ ៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�សេ�ចក្ដីី�នេះ�ះទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�
អស់់អ្ននកដែ�លបាានស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ពិិត ពួួកគេ�មាានចិិត្តតគោ�ោរព
កោ�ោតខ្លាា�ចចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលសញ្ញាា�ណ
ដែ�លមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគ គឺឺអស់់អ្ននកដែ�លមិិនរាាប់់ព្រះ�ះអង្គគថាាជាាព្រះ�ះ គេ�ពុំំ�មាានកាារគោ�ោរព
កោ�ោតខ្លាា�ចចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគឡើ�ើយ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ក៏៏ពួួកគេ�មិិនមែ�ន
ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ដែ�រ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសរឹឹងចចេ�សពីីកំណើ�ើត
ំ
មក។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់
សម្រេ�េចឲ្យយបាានតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់ៗគ្នាា�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត
មក មាានដួួងចិិត្តតគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះអាាទិិករ ថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ និិងចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�អំំណាាច
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយគ្មាា�នលក្ខខខណ្ឌឌ។ នេះ�ះគឺឺជាាលទ្ធធផលចុុងក្រោ��ោយដែ�លកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះអង្គគចង់់សម្រេ�េចឲ្យយបាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសដែ�លបាានឆ្លលងកាាត់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ហើ�ើយ មិិនគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើចរិិតរឹឹងចចេ�ស
របស់់គេ�ពុំំ�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រសោះ�ះ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�ប្រា�ាកដជាាត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលមិិនខាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អាាកប្បបកិិរិិយាាដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់មាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានត្រឹ�ឹមតែ�កាារសរសើ�ើរទ្រ�ង់់
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ឬបង្ហាា�ញកាារគោ�ោរពដល់់ទ្រ�ង់់ពីីចម្ងាា�យ និិងមិិនស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់បន្តិិ�ចសោះ�ះ� នោះ�ះ�វាាជាា
លទ្ធធផលដែ�លបុុគ្គគលគ្មាា�នដួួងចិិត្តតស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមកដល់់ ហើ�ើយបុុគ្គគលនោះ�ះ�
ក៏៏ពុំំ�មាានលក្ខខខណ្ឌឌ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នក៏៏មិិន
អាាចទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតពីីមនុុស្សស នោះ�ះ�គេ�ក៏៏មិិនទទួួលបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយគេ�ក៏៏មិិនព្យាាយាាមឲ្យយបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដដែ�រ។ បុុគ្គគលដែ�លមិិន
ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនស្រ�ឡាាញ់់សេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ�

ដូូច្នេះ�ះ�គេ�មិិនអាាចទទួួលបាាន

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏កាាន់់តែ�មិិនទទួួលបាានកាារសរសើ�ើរ ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយបើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ឆ្លលងកាាត់់កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ក៏៏គេ�មិិនអាាចកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ មនុុស្សស
ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាមនុុស្សសដែ�លមាានសន្ដាា�នមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល ហើ�ើយជាាមនុុស្សសដែ�ល
មាាននិិស្ស័័�យអាាក្រ�ក់់ហួួសហេ�តុុ។ មនុុស្សសទាំំ�អស់់ដែ�លមិិនកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
ត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល គឺឺជាាវត្ថុុ�បំំណងនៃ�ទណ្ឌឌកម្មម និិងត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសដូូចមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ គឺឺ
ត្រូ�ូវរងទុុក្ខខខ្លាំំ��ងជាាងមនុុស្សសដែ�លបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើទុុច្ចចរិិតផង។

កាារស្គាា�ល់ដំ
់ ណា
ំ ាក់់កាាលទាំំ�ងបីី
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គឺឺជាាផ្លូូ�វនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់
កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កជាាបីីដំំណាាក់់កាាល មាានន័័យថាា
កិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ ក៏៏ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កជាាបីីដំំណាាក់់ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីី
ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ មិិនរាាប់់បញ្ចូូ�លកិិច្ចចកាារបង្កើ�ើ�តផែ�នដីីទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីី
ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះគឺឺកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិង
យុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ។ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តផែ�នដីី គឺឺជាាកិិច្ចចកាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងមូូល។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិទេ� ហើ�ើយគ្មាា�នពាាក់់ព័័ន្ធធ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្វីី�នឹឹងកិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិដែ�រ ពីីព្រោះ��ះ�ពេ�លដែ�លផែ�នដីីនេះ�ះត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត
មក មនុុស្សសជាាតិិមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាានបង្ខូូ�ចឲ្យយទៅ�ៅជាាអាាក្រ�ក់់ ដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ងឡើ�ើយ
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពុំំ�ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវអនុុវត្តតនូូវកិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិនោះ�ះ�ទេ�។ កិិច្ចចកាារនៃ�
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ ក៏៏ទើ�ើបតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសជាាតិិត្រូ�ូវបង្ខូូ�ចឲ្យយទៅ�ៅជាា
អាាក្រ�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពោ�ោលគឺឺ កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ គឺឺជាាលទ្ធធផល
កើ�ើតចេ�ញពីីកិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ�� មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយមិិនមែ�នកើ�ើតចេ�ញពីីកិិច្ចចកាារបង្កើ�ើ�ត
ផែ�នដីីនោះ�ះ�ទេ�។ ទាាល់់តែ�ពេ�លមនុុស្សសជាាតិិមាាននិិស្ស័័�យខូូចអាាក្រ�ក់់ ទើ�ើបកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់
គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ មាានវត្តតមាានឡើ�ើង ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិរួួមមាាន
បីីផ្នែ�ែក មិិនមែ�នបួួនដំំណាាក់់កាាល ឬបួួនយុុគសម័័យនោះ�ះ�ទេ�។ នេះ�ះគឺឺជាាវិិធីីត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
តែ�មួួយគត់់ សម្រា�ាប់់និយាា
ិ យសំំដៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់
ពេ�លយុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់ កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ នឹឹង
ឈាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រ។ កាារសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង មាានន័័យថាា
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយថាា ជំំហាាន
នេះ�ះនឹឹងបាានបញ្ចចប់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមាានកិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងអស់់ទេ� កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ ក៏៏មុុខជាាមិិនមាានវត្តតមាាន ឬគ្មាា�នកិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលដែ�រ។ ប្រា�ាកដណាាស់់ គឺឺដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់របស់់របស់់
មនុុស្សស និិងដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��បន្ទាា�ន់់ពេ�ក ទើ�ើបព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា
បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារបង្កើ�ើ�តផែ�នដីីហើ�ើយក៏៏បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ។
មាានតែ�គ្រា�ានោះ�ះ�ឯងទើ�ើបកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� នេះ�ះមាានន័័យថាា មាានតែ�
ពេ�លនោះ�ះ� ទើ�ើបកិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម។ «កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ»
មិិ នមែ�ន ជាាកាារដឹឹ ក នាំំ�ជីី វិិត របស់់ ម នុុ ស្សសជាាតិិ ដែ�លទើ�ើបតែ�ត្រូ�ូ វ បាានបង្កើ�ើ� ត មកថ្មីី�ៗនៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះទេ� (ពោ�ោលគឺឺ មនុុស្សសជាាតិិមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាានបង្ខូូ�ចឲ្យយទៅ�ៅជាាអាាក្រ�ក់់ទេ�)។
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាជាាសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់មនុុស្សសជាាតិិដែ�លត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងបង្ខូូ�ចឲ្យយទៅ�ៅជាា
អាាក្រ�ក់់ ពោ�ោលគឺឺជាាកាារបំំផ្លា�ស់
ា ់បំំប្រែ�ែមនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ខូូចអាាក្រ�ក់់នេះ�ះ។ នេះ�ះជាាអត្ថថន័័យ
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កាារស្គាា�ល់់ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៃ� «កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ»។ កិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ មិិនរាាប់់បញ្ចូូលកិ
�
ច្ចច
ិ កាារ
នៃ�កាារបង្កើ�ើ�តផែ�នដីនេះ�ះទេ�
ី
ដូូច្នេះ��ះ ហើ�ើយ កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ ក៏៏មិន
ិ រាាប់់បញ្ចូូល
�
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តផែ�នដីីនេះ�ះដែ�រ ដោ�ោយឡែ�ក កិិច្ចចកាារនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លតែ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ង
បីីដំំណាាក់់កាាលដែ�លដាាច់់ដោ�ោយឡែ�កពីីកិិច្ចចកាារបង្កើ�ើ�តផែ�នដីី។ ដើ�ើម្បីី�យល់់អំំពីីកិិច្ចចកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវដឹឹងអំំពីីប្រ�វត្តិិ�នៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលសិិន នេះ�ះ
គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ដែ�លគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�វូ តែ�ដឹឹង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានសង្គ្រោះ��ះ��។ ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិករដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្កើ�ើ
់
ត
� អ្ននកគួួរដឹឹងថាា មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បង្កើ�ើ
់
ត
� មក ហើ�ើយអ្ននក
គួួរដឹឹងពីីប្រ�ភពនៃ�សេ�ចក្ដីី�ខូូចអាាក្រ�ក់់របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយនិិងដំំណើ�ើរនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
របស់់មនុុស្សសថែ�មទៀ�ៀតផង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹង
ឹ ត្រឹ�ឹមវិិធីប្រ�ព្រឹ
ី �ឹត្តត ស្រ�បតាាមគោ�ោល
លទ្ធិិ� ដើ�ើម្បីី�ព្យាាយាាមទទួួលបាានកាារសព្វវព្រះ�ះទ័័យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នគំនិ
ំ តគិ
ិ តដល់
ិ
់
របៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សង្គ្រោះ
់ ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ ឬប្រ�ភពដើ�ើមនៃ�សេ�ចក្ដីី�ខូូចអាាក្រ�ក់់ របស់់
មនុុស្សសជាាតិិ នេះ�ះហើ�ើយជាាសេ�ចក្ដីី�ដែ�លអ្ននកគ្មាា�ន ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិករដែ�លព្រះ�ះបង្កើ�ើ�ត។
អ្ននកមិិនគួួរស្កកប់់ចិិត្តតត្រឹ�ឹមតែ�មាានកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ដែ�លអាាចយកទៅ�ៅអនុុវត្តត ទាំំ�ង
នៅ�ៅល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�មិិនដឹឹងពីីវិិសាាលភាាពដ៏៏ធំំធេ�ងនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើដូូច្នេះ��ះ មែ�ន នោះ�ះ�អ្ននកជាាមនុុស្សសមាានៈៈជ្រុ�ុលហើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីី
ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺជាារឿ�ឿងអាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សស
ជាាតិិ កាារមកដល់់នៃ�ដំំណឹឹងល្អអរបស់់ពិិភពលោ�ោកទាំំ�ងមូូល ជាារឿ�ឿងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងធំំបំំផុុត
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះក៏៏ ជាាគ្រឹះ�ះ�នៃ�កាារផ្សាាយ
ដំំណឹង
ឹ ល្អអដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្ដោ�ោ�តតែ�លើ�កា
ើ ារយល់់ដឹង
ឹ សេ�ចក្ដីី�ពិិតងាាយៗដែ�លទាាក់់ទង
នឹឹងជីីវិិតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយមិិនដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ� ទាាក់់ទងនឹឹងសេ�ចក្ដីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនិិងនិិមិិត្តតដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយជាាងគេ�នេះ�ះ នោះ�ះ�តើ�ើជីីវិិតរបស់់អ្ននក មិិនដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងផលិិតផលអន់់គុុណភាាព
គ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍ បាានត្រឹ�ឹមតាំំ�ងលម្អអទេ�ឬអីី?
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសយកចិិត្តតទុុកដាាក់់តែ�លើ�ើកាារអនុុវត្តត និិងមើ�ើលឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគួួរដឹឹង ថាាជាារឿ�ឿងបន្ទាា�ប់់បន្សំំ� តើ�ើគេ�មិិនមែ�នជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សសគិិតតែ�រឿ�ឿងតូូចតាាច និិងភ្លេ�េចគិិតរឿ�ឿងធំំដុំំ�ទេ�ឬអីី? អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងរឿ�ឿងដែ�ល អ្ននក
ត្រូ�ូវដឹឹង អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវតែ�យកទៅ�ៅអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននកយកទៅ�ៅអនុុវត្តតដែ�រ។ ទាាល់់តែ�
បែ�បនោះ�ះ� ទើ�ើបអ្ននកក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លដឹឹងអំំពីីវិិធីីព្យាាយាាមយកឲ្យយបាានសេ�ចក្ដីី�
ពិិត។ លុះះ�ដល់់ថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចនិិយាាយបាានថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាព្រះ�ះដ៏៏មហិិមាា ហើ�ើយសុុចរិិត អាាចនិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់
បំំផុុត ជាាព្រះ�ះដែ�លគ្មាា�នមនុុស្សសអស្ចាា�រ្យយណាាម្នាា�ក់់អាាចប្រៀ��ៀបនឹឹងទ្រ�ង់់បាាន និិងអាាច
និិយាាយថាា ទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ខ្ពពស់់ជាាងទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ... ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
អាាចនិិយាាយត្រឹ�ឹមពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លមិិនទាាក់់ទង ហើ�ើយរាាក់់កំំផែ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ដោ�ោយ
មិិនអាាចនិិយាាយពាាក្យយពេ�ចន៍៍សំំខាាន់់ៗ និិងមាានសាារជាាតិិទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកគ្មាា�នអ្វីី�ត្រូ�ូវនិិយាាយ ទាាក់់ទងនឹឹងកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឬទាាក់់ទងនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននកមិិនអាាចពន្យយល់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬផ្ដដល់់អ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសខ្វះះ�ខាាតទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសដូូចជាាអ្ននក ក៏៏មិិនអាាចអនុុវត្តតកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នឲ្យយបាាន
ល្អអដែ�រ។ កាារធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
អំ
់ ពី
ំ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារផ្សាាយដំំណឹង
ឹ ល្អអអំពី
ំ នគ
ី រព្រះ�ះ គឺឺមិនមែ�ន
ិ
ជាារឿ�ឿងងាាយទេ�។ ជាាដំំបូូង អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ប្រ�ដាាប់់ខ្លួួ�នដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងប្រ�ដាាប់់ខ្លួួ�ននូូវ
និិមិិត្ដដដែ�លអាាចយល់់បាាន។ កាាលណាាអ្ននកយល់់ច្បាាស់់ពីីនិិមិិត្តត និិងសេ�ចក្ដីី�ពិិតទាាក់់ទង
នឹឹងកត្តាា�ខុុសគ្នាា�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ខ្លួួ�ន

ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ

មិិនថាាជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដ៏៏សុុចរិិត ឬកាារបន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សស ក៏៏អ្ននកនៅ�ៅតែ�មាាននិិមិិត្តតដ៏៏ធំំបំំផុុត
ជាាមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�របស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដើ�ើម្បីី�យកមកអនុុវត្តត
ដែ�រ រួួចអ្ននកក៏៏នឹឹងអាាចដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ដែ�រ។ អ្ននកត្រូ�ូវដឹឹងថាា
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះអង្គគធ្វើ�ើ�កាារអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល
សាារជាាតិិស្នូូ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល ហើ�ើយព្រះ�ះហឫទ័័យដែ�លទ្រ�ង់់មាាន
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ ក៏៏មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ម៉ឺឺ�ងម៉ាា�ត់់យ៉ាា�ងណាា
ទោះ�ះ�បីីជាាបរិិយាាកាាសមិិនអនុុគ្រោះ��ះ�យ៉ាា�ងណាា ក៏៏គោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
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កាារស្គាា�ល់់ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួល ហើ�ើយចេ�តនាាដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ ក៏៏មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលដែ�រ។
ដោ�ោយថាានេះ�ះមិិ នមែ�ន ជាាកិិ ច្ចច កាារនៃ�កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីី ទីី បញ្ចចប់់

ឬគោ�ោលដៅ�ៅរបស់់

មនុុស្សស និិងមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារ ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ ឬក៏៏ជាាកាារបញ្ចចប់់ផែ�នកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមូូលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ មាានន័័យថាា ចំំណុុចសំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះ គឺឺជាាគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�មនុុស្សស នោះ�ះ�ចំំណុុចស្នូូ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងមិិន
ប្រែ�ែប្រួ�ួល។ វាានឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាាកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិជាានិិច្ចច។ សេ�ចក្ដីី�នេះ�ះគួួរតែ�ជាាគ្រឹះ�ះ�
នៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល
គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ គឺឺជាាកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ ឲ្យយ
រួួចផុុត ពីីអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សាាតាំំ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ទោះ�ះ�បីីជាាដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ
ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនេះ�ះមាានវត្ថុុ�បំំណង និិងមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ខុុសគ្នាា� ក៏៏ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ
ជាាចំំណែ�កនៃ�កិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
ដោ�ោយឡែ�កពីីគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ
របស់់មនុុស្សសជាាតិិ។ កាាលណាាអ្ននកដឹឹង អំំពីគោ�ោលបំ
ី
ណ
ំ ងនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំណា
ំ ាក់់កាាល
នេះ�ះហើ�ើយ

នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងដឹឹងពីីវិិធីីឲ្យយតម្លៃ�ៃសាារៈ�សំំខាាន់់

នៃ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល

នីីមួយ
ួ ៗ ព្រ�មទាំំ�ងដឹឹងពីីវិធី
ិ បំ
ី ពេំ �ញមុុខងាារដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់ព្រះ់ �ះទ័័យចង់់បាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចឈាានដល់់ចំំណុុចនេះ�ះ នោះ�ះ�និិមិិត្តតដ៏៏អស្ចាា�រ្យយជាាងគេ�បំំផុុតនេះ�ះ
នឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាគ្រឹះ�ះ�នៃ�ជំំនឿ�ឿដែ�លអ្ននកមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

អ្ននកមិិនគួួរស្វែ�ែងរក

តែ�វិិធីីអនុុវត្តតងាាយៗ ឬសេ�ចក្ដីី�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកគួួរផ្សាារភ្ជាា�ប់់និិមិិត្តតជាាមួួយនឹឹង
កាារអនុុវត្តត

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមាានទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លអាាចយកទៅ�ៅអនុុវត្តតបាាន

ព្រ�មទាំំ�ង

មាានចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើនិិមិិត្តតទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�។ មាានតែ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ�ទើ�ើបអ្ននក
ក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លព្យាាយាាមឲ្យយបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតយ៉់ាា��ងពេ�ញលេ�ញ។
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ជាាស្នូូ�លនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង ទាំំ�ងមូូលរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនិិស្ស័័�យ និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញចេ�ញមកនៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះដែ�រ។ មនុុស្សសដែ�លមិិនដឹឹង អំំពីីដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�នសមត្ថថភាាពស្គាា�ល់់វិិធីី ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញ
នូូវនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនស្គាា�ល់់ អំំពីីប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ពួួកគេ�ក៏៏នៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹងពីីវិិធីីនាានាា ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សង្គ្រោះ��ះ��
មនុុស្សសជាាតិិ និិងមិិនដឹឹងពីីព្រះ�ះហឫទ័័យដែ�លទ្រ�ង់់មាាន សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល
ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល មាានពេ�ញដោ�ោយកាារបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញពីីកិិច្ចចកាារនៃ�
កាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ។ មនុុស្សសដែ�លពុំំ�ដឹឹងពីីកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល គេ�ក៏៏ពុំំ�
ដឹឹងអំំពីីទ្រឹ�ឹស្ដីី� និិងគោ�ោលកាារណ៍៍នាានាានៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ ហើ�ើយ
អស់់ អ្ននក ដែ�លមាានៈៈកាាន់់ តាាមគោ�ោលលទ្ធិិ�ដែ�លនៅ�ៅសល់់ ពីី ដំំ ណាាក់់ កាាលនៃ�កិិ ច្ចច កាារ
ណាាមួួយ អ្ននកនោះ�ះ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លកំំហិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅតាាមគោ�ោលលទ្ធិិ� ហើ�ើយ
ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាជំំនឿ�ឿស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងមិិនច្បាាស់់លាាស់់។
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ នឹឹងមិិនទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មាានតែ�
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញ នូូវនិិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ ព្រ�មទាំំ�ងបង្ហាា�ញពីីដំំណើ�ើរទាំំ�ងអស់់ នៃ�សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��របស់់មនុុស្សសជាាតិិ។ នេះ�ះជាាភ័័ស្តុុ�តាាងបង្ហាា�ញថាា ទ្រ�ង់់បាានយកឈ្នះះ�សាាតាំំ�ង
និិងទទួួលបាានមនុុស្សសជាាតិិ ក៏៏ជាាភ័័ស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់អំំពីីជ័័យជម្នះះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
ជាាកាារបង្ហាា�ញពីីនិស្ស័័�
ិ យទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ មនុុស្សសដែ�លយល់់អំពី
ំ កិ
ី ច្ចច
ិ កាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រឹ�ឹមមួួយដំំណាាក់់កាាល គេ�ស្គាា�ល់់និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រឹ�ឹមតែ�
មួួយចំំណែ�កប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស កិិច្ចចកាារតែ�មួួយដំំណាាក់់កាាល
នេះ�ះ ងាាយនឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាគោ�ោលលទ្ធិិ�ណាាស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏ងាាយនឹឹងបង្កើ�ើ�តបាានជាា
ក្រឹ�ឹត្យយក្រ�ម ដ៏៏តឹឹងរ៉ឹឹ�ងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងប្រើ�ើ�និិស្ស័័�យតែ�មួួយចំំណែ�ករបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ យកមកធ្វើ�ើ�ជាាតំំណាាងនិិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅ
ទៀ�ៀត ភាាគច្រើ�ើ�ននៃ�កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស មាានលាាយឡំំក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គេ�ដាាក់់កំំហិិតយ៉ាា�ងតឹឹងរ៉ឹឹ�ងចំំពោះ�ះ�និិស្ស័័�យ លក្ខខណៈៈ និិងប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ
ក៏៏ដូូចជាា គោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រំ�ំដែ�នដែ�លបាានកំំណត់់
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កាារស្គាា�ល់់ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដោ�ោយជឿ�ឿថាា ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្លាា�ប់់មាានលក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះម្ដដងហើ�ើយ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់
នឹឹងនៅ�ៅតែ�ដដែ�លគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា ហើ�ើយមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលឡើ�ើយ។ មាានតែ�មនុុស្សសដែ�ល
ស្គាា�ល់់ និិងឲ្យយតម្លៃ�ៃកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំណា
ំ ាក់់កាាល ទើ�ើបអាាចស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ពេ់ �ញលេ�ញ
និិងច្បាាស់់លាាស់់បាាន។ យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ ពួួកគេ�មិិនកំំណត់់និិយមន័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ថាាជាាព្រះ�ះនៃ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ឬសាាសន៍៍យូូដាា ហើ�ើយមិិនចាាត់់ទុុកទ្រ�ង់់គឺឺ ជាាព្រះ�ះ
ដែ�លនៅ�ៅជាាប់់លើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ងជាានិិរន្ត៍៍� ដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ោជន៍៍មនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
បុុ គ្គគលម្នាា�ក់់ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ� ម ស្គាា�ល់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ពីី ដំំ ណាាក់់ កាាលមួួ យ នៃ�កិិច្ចច កាាររបស់់ ទ្រ�ង់់
នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ� គឺឺតិិចតួួចណាាស់់ ហើ�ើយប្រៀ��ៀបមិិនស្មើ�ើ�នឹឹងទឹឹកមួួយដំំណក់់
ស្រ�ក់់ក្នុុ�ងមហាាសមុុទ្រ�ផង។ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏ឆ្មាំំ��សាាសនាាចាាស់់ៗទាំំ�ងអស់់
នោះ�ះ� ដំំព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឆ្កាា�ងទាំំ�ងរស់់? តើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយសាារមនុុស្សសកំំហិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឲ្យយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះដែ�នជាាក់់លាាក់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នមិិនប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងបង្អាា�ក់់ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដោ�ោយសាារតែ�គេ�មិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារ
ដែ�លមាានបម្រែ�ែបម្រួ�ួល និិងខុុសប្លែ�ែកពីីគ្នាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត
ដោ�ោយសាារពួួកគេ�មាានតែ�ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�តិិចតួួច យកមកវាាស់់ស្ទទង់់កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�ឬអីី? យ៉ាា�ងណាាមិិញ បទពិិសោ�ោធមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ជាា
បទពិិសោ�ោធរាាក់់កំំផែ�ល ពួួកគេ�ក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងមាានសន្ដាា�នបណ្ដែ�ែតបណ្ដោ�ោ�យហើ�ើយ
ពួួកគេ�មិិនឲ្យយតម្លៃ�ៃកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�
ប្រើ�ើ�កាារជជែ�កវែែកញែ�កដ៏៏ចាាស់់គំំរិិលរាាក់់កំំផែ�លរបស់់គេ�មក «អះះអាាង» ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ ពួួកគេ�ក៏៏ធ្វើ�ើ�ពុុតជាាសម្ដែ�ែង ហើ�ើយជឿ�ឿស្លុុ�ងលើ�ើកាាររៀ�ៀនសូូត្រ�និិង
ចំំណេះ�ះវិិជ្ជាា�ជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះរបស់់គេ� ហើ�ើយជឿ�ឿថាា ពួួកគេ�អាាចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោក
បាាន។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធស្អអប់់ និិង
បដិិសេ�ធ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�
មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លចូូលមកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ទាំំ�ង
បើ�ើកចំំហរ ជាាមនុុស្សសគួួរឱ្យយស្អអប់់ដែ�លក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងខ្វះះ�ព័័ត៌៌មាាន ក៏៏ជាាមនុុស្សសដែ�ល
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គ្រា�ាន់់តែ�ខិិតខំំបង្អួួ�តថាា ពួួកគេ�ចំំណាានយ៉ាា�ងណាាទេ�ឬអីី? ពួួកគេ�ព្យាាយាាមធ្វើ�ើ�កុុបកម្មម
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង «មជ្ឈឈដ្ឋាា�នអប់់រំំ» របស់់លោ�ោកិិយ ដោ�ោយប្រើ�ើ�ចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏តិិចតួួចរបស់់គេ�
ហើ�ើយជាាមួួយគោ�ោលលទ្ធិិ�រាាក់់កំំផែ�លដែ�លគេ�យកទៅ�ៅបង្រៀ��ៀនមនុុស្សស ពួួកគេ�ព្យាាយាាម
បង្វែ�ែរកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយព្យាាយាាមធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាារនោះ�ះ� នៅ�ៅវិិលវល់់
ជុំំ�វិិញដំំណើ�ើរនៃ�តម្រិះ�ះ�របស់់គេ�។ ពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញមិិនច្បាាស់់យ៉ាា�ងណាា ក៏៏ពួួកគេ�
ព្យាាយាាមមើ�ើលកិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយឃើ�ើញ អស់់ត្រឹ�ឹមតែ�
មួួយកន្ទុុ�យភ្នែ�ែកយ៉ាា�ងនោះ�ះ�ដែ�រ។ ពួួកមនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ� ពុំំ�មាានញាាណសតិិដែ�លសមនឹឹង
លើ�ើកយកមកនិិយាាយឡើ�ើយ! តាាមកាារពិិតមនុុស្សសដែ�លស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់រឹ់ តតែ�ខ្លាំំ��
ឹ
ង គេ�
រឹឹតតែ�យឺតក្នុុ
ឺ ង
� កាារវិិនិច្ឆ័
ិ យ
័� កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត ពួួកគេ�និិយាាយតែ�ពីី
ចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏តិិចតួួច ទាាក់់ទងនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�
មិិនរួស
ួ រាាន់់ក្នុុង
� កាារវិិនិច្ឆ័
ិ យ
័� របស់់គេ�នោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសដែ�លស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់កា
់ ាន់់តែ�តិិច
ពួួកគេ�កាាន់់តែ�ក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងកាាន់់តែ�ជឿ�ឿជាាក់់លើ�ើខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយពួួកគេ�រឹឹតតែ�ប្រ�កាាស
អំំពីីអត្តតភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយមិិនសំំចៃ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�និិយាាយតែ�ពីីទ្រឹ�ឹស្ដីី� និិងមិិន
ផ្ដដល់់ភ័័ស្តុុ�តាាងជាាក់់ស្ដែ�ែងសោះ�ះ�។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសពុំំ�មាានតម្លៃ�ៃអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់។
អ្ននកដែ�លចាាត់់ទុុកកិិច្ចចកាារ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធថាាជាាកាារកម្សាាន្ដដ គឺឺជាាមនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�!
មនុុស្សសដែ�លមិិនប្រ�យ័័ត្នន ពេ�លគេ�ជួួបប្រ�ទះះកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាា
មនុុស្សសនិិយាាយមិិនចេះ�ះគិិត ប្រ�ញាាប់់វិិនិិច្ឆ័័�យ ជាាមនុុស្សសដែ�លបញ្ចេ�េញលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
តាាមទំំនើ�ើងចិិត្តតក្នុុង
� កាារបដិិសេ�ធភាាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ហើ�ើយ
ថែ�មទាំំ�ងមើ�ើលងាាយ និិងប្រ�មាាថកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទៀ�ៀតផង តើ�ើមនុុស្សស
ឈ្លើ�ើ� យ បែ�បនេះ�ះមិិ នមែ�ន ជាាមនុុ ស្សសល្ងង ង់់ មិិ នស្គាា�ល់់ កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណបរិិ សុុ ទ្ធធ
ទេ�ឬអីី? ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសក្រ�អឺឺតក្រ�ទមខ្លាំំ��ង ជាាមនុុស្សស
ដែ�លមាានអំំណួួត និិងមិិនអាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាានតាំំ�ងពីីកំំណើ�ើតទេ�ឬអីី? បើ�ើទោះ�ះ�បីីថ្ងៃ�ៃមួួយ
មកដល់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ក៏
ធ ៏
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅតែ�មិិនអធ្យាាស្រ័�័យឲ្យយពួួកគេ�ដែ�រ។ ពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ម
ឹ តែ�មើ�ើលងាាយអស់់អ្ននក
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កាារស្គាា�ល់់ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លធ្វើ�ើ�កាារថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ក៏៏ប្រ�មាាថព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះ
អង្គគដែ�រ។ មនុុស្សសហួួសហេ�តុុបែ�បនេះ�ះ នឹឹងមិិនត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសឲ្យយឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនេះ�ះ ឬយុុគសម័័យដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវមកដល់់ក្ដីី� ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវវិិនាាសនៅ�ៅ
ឯស្ថាា�ននរក! មនុុស្សសឈ្លើ�ើ�យ ហើ�ើយទន់់ខ្សោ�ោ�យដូូចជាាពួួកគេ� កំំពុុងធ្វើ�ើ�ពុុតជាាជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកាាលណាាមនុុស្សសកាាន់់តែ�មាានចរិិតបែ�បនេះ�ះ ពួួកគេ�ក៏៏កាាន់់តែ�ងាាយ
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតល្មើ�សប
ើ�
ញ្ញញត្ដិរិ� ដ្ឋឋបាាលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទៀ�
់ ៀតផង។ តើ�ើមនុុស្សសក្រ�អឺឺតក្រ�ទមដែ�ល
ជាាមនុុស្សសមិិនចេះ�ះប្រ�យ័័ត្ននមាាត់់ពីីកំណើ�ើត
ំ
និិងមនុុស្សសដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់នរណាាសោះ�ះ�
សុុទ្ធតែ�ដើ
ធ �ើរលើ�ើផ្លូូ�វនេះ�ះឬ? តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាព្រះ�ះដែ�លថ្មីី�
ជាានិិច្ចច និិងមិិនចេះ�ះចាាស់់ពីីមួួយថ្ងៃ�ៃទៅ�ៅមួួយថ្ងៃ�ៃទេ�ឬអីី? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�យល់់
ពីីហេ�តុុផលដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវដឹឹងពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ង
ែ គឺឺជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់អ្ននក
់ រាាល់់គ្នាា�និង
ិ មិិនមែ�ន
គ្រា�ាន់់តែ�ជាាពាាក្យយសម្ដីី�គ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�អាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះ ដូូចកំំពុុងសរសើ�ើរសម្រ�ស់់ផ្កាា�ទាំំ�ងកំំពុុងបំំផាាយលើ�ើខ្ននងសេះ�ះ តើ�ើកិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ��មិនទៅ
ិ �ៅជាាអសាារឥតកាារទេ�ឬអីី? អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួរួ ស្គាា�ល់សន្ដាា�នពី
់
កំ
ី ណើ�ើត
ំ
របស់់ខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់។ ភាាគច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជំំនាាញខាាងជជែ�កតវ៉ាា�
ចម្លើ�ើ�យឆ្លើ�ើ�យនឹឹងសំំណួួរទ្រឹ�ឹស្ដីី� ហូូរចេ�ញពីីមាាត់់របស់់អ្ននកមិិនចេះ�ះអស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពុំំ�
មាានអ្វីី�និយាា
ិ យពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងន័័យ ជាាក់់ស្ដែ�ែងបន្តិិ�ចសោះ�ះ�។ សូូម្បីី�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នៅ�ៅតែ�បណ្ដោ�ោ�យខ្លួួ�នតាាមកាារសន្ទទនាាឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ មិិនអាាចផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� និិស្ស័័�យចាាស់់របស់់
ខ្លួួ�ន ហើ�ើយភាាគច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ពុំំ�មាានចេ�តនាាចង់់ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រវិិធីីដែ�លអ្ននក
ព្យាាយាាមឲ្យយបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លឧត្ដុុ�ង្គគឧត្ដដមជាាងនេះ�ះឡើ�ើយ
តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់តែ�ពាាក់់កណ្ដាា�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើមនុុស្សស
ដូូច ជាាអ្ននកនេះ�ះ អាាចដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ដែ�រឬទេ�? បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
អ្ននកអាាចដើ�ើរដល់់ទីីបញ្ចចប់់នៃ�ផ្លូូ�វនេះ�ះ តើ�ើមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ អ្វីី�ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅ? យកល្អអ
គួួរផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រគំំនិិតរបស់់អ្ននកឲ្យយហើ�ើយទៅ�ៅ កុំំ�ឲ្យយហួួសពេ�ល អាាចជាាកាារព្យាាយាាមឲ្យយបាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពិិតប្រា�ាកដ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ�ចូូរដកខ្លួួ�នឲ្យយបាានឆាាប់់ទៅ�ៅ។ លុះះ�យូូរទៅ�ៅ អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សស
បញ្អើ�ើ�ក្អែ�ែកដែ�លចាំំ�ជំំហមគេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� តើ�ើអ្ននកព្រ�មបំំពេ�ញតួួនាាទីដ៏
ី តូ
៏ ច
ូ តាាច និិងថោ�ោកទាាប
បែ�បនេះ�ះដែ�រឬអីី?
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺជាាកំំណត់់ត្រា�ានៃ�កិិច្ចចកាារ ទាំំ�ងមូូលរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាកំំណត់់ត្រា�ាអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សម្រា�ាប់់
មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាា
ចង់់ស្វែ�ែងរកកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដឹឹង
អំំពីីកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាង
នេះ�ះទៀ�ៀត អ្ននកមិិនត្រូ�ូវរំំលងដំំណាាក់់កាាលណាាមួួយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាកម្រិ�ិតទាាប
បំំផុុតដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េចបាានដោ�ោយមនុុស្សសដែ�លព្យាាយាាមស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សស
ខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់ពុំំ�អាាចបង្កើ�ើ�តចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាា
រឿ�ឿងដែ�លមនុុស្សសខ្លួួ�នឯងអាាចស្រ�មៃ�បាាន ក៏៏មិិនមែ�នជាាផលនៃ�ព្រះ�ះហឫទ័័យអនុុគ្រោះ��ះ�
ពិិសេ�សរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានដល់់មនុុស្សស ណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ នេះ�ះគឺឺជាាចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លបាានមក បន្ទាា�ប់់ពីីមនុុស្សសបាានស្គាា�ល់់នូូវកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះ ដែ�លបាានមកលុះះ�ត្រា�ាតែ�គេ�បាានស្គាា�ល់់
ពីីកាារពិិតនាានាា នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ចំំណេះ�ះដឹឹងបែ�បនេះ�ះ មិិនអាាច
ទទួួលបាានដោ�ោយរួួចរាាល់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នជាាមេ�រៀ�ៀនដែ�លអាាចបង្រៀ��ៀន
បាានដែ�រ។ ចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះ ពាាក់់ព័័ន្ធធទាំំ�ងស្រុ�ុងទៅ�ៅនឹឹងបទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន។ សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺជាាស្នូូ�លនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល
នេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានទ្រឹ�ឹស្ដីី�នៃ�កាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ និិងមធ្យោ�ោ�បាាយជាាច្រើ�ើ�នដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បង្ហាា�ញពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានបញ្ចូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ នេះ�ះ
គឺឺជាាកត្តាា�ដែ�លមនុុស្សសពិិបាាកសម្គាា�ល់់ ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាកត្តាា�ដែ�លមនុុស្សស ពិិបាាកយល់់
ដែ�រ។ កាារបែ�ងចែ�កយុុគសម័័យ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ទីីតាំំ�ងនៃ�កិិច្ចចកាារ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រអ្ននកទទួួលកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ។ល។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវ
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បាានបញ្ចូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល។ ជាាពិិសេ�ស ភាាពខុុសគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិធីី
ធ្វើ�ើ�កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងកាារបំំប្លែ�ែងនិិស្ស័័�យ រូូបអង្គគ ព្រះ�ះនាាមអត្តតសញ្ញាា�ណ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាចំំណែ�កនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ង
បីីដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ។ កិិច្ចចកាារមួួយដំំណាាក់់កាាល អាាចតំំណាាងបាានតែ�មួួយចំំណែ�ក
គត់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវកំំហិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពមួួយជាាក់់លាាក់់។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះពុំំ�មាានពាាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងកាារបែ�ងចែ�កយុុគសម័័យ ឬកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� រឹឹតតែ�មិិន
ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងចំំណុុចដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ។ នេះ�ះជាាកាារពិិតជាាក់់ស្តែ�ែងណាាស់់។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ង
បីីដំំណាាក់់កាាល ជាាកិិច្ចចកាារទាំំ�ងមូូលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ។
មនុុស្សសត្រូ�ូវស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�
សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នកាារពិិតនេះ�ះទេ� ចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លអ្ននកមាានចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�នអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ក្រៅ��ៅតែ�ពីីពាាក្យយពេ�ចន៍៍ អត់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ពីីកាារ
និិយាាយអួួតតែ�ពីីខ្លួួ�នឯងឡើ�ើយ។ ចំំណេះ�ះដឹឹងបែ�បនេះ�ះ មិិនអាាចនិិយាាយឲ្យយមនុុស្សសជឿ�ឿ
ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចយកឈ្នះះ�មនុុស្សសបាានដែ�រ។ វាាខុុសផ្សេ�េងពីីតថភាាព ហើ�ើយក៏៏ពុំំ�មែ�នជាា
សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រ។ វាាអាាចថាាមាានចំំនួនច្រើ
ួ �ើ�ន និិងពីីរោះ��ះស្ដាា�ប់ដល់
់
ត្រ�ចៀ�
់
ៀក ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើវាា
ខុុសពីនិ
ី ស្ស័័�
ិ យដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាាន
់
ជាាស្រេ��ច នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ មិិនសំចៃ�អ្ននកនោះ�
ំ
ះ�ឡើ�ើយ។
ទ្រ�ង់់មិនត្រឹ�
ិ
ម
ឹ តែ�មិិនសរសើ�ើរចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់អ្ននកទេ� តែ�ទ្រ�ង់់ក៏នឹ
៏ ង
ឹ ផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសអ្ននក ដោ�ោយ
ព្រោះ��ះ�តែ�អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសមាានបាាបដែ�លបាានប្រ�មាាថទ្រ�ង់់ទៀ�ៀតផង។ ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ដែ�ល
បញ្ជាា�ក់់អំំពីីកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នចេះ�ះតែ�និិយាាយចេ�ញមកងាាយៗនោះ�ះ�ទេ�។
ថ្វីី�បើ�ើអ្ននកប្រ�ហែ�លជាាពូូកែ�និិយាាយបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�ល និិងពូូកែ�និិយាាយឲ្យយគេ�ជឿ�ឿ ហើ�ើយបើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីសម្ដីី�របស់់អ្ននក វាាងវៃៃរហូូតអ្ននកអាាចនិិយាាយឲ្យយខ្មៅ�ៅ�ជាាស រួួចឲ្យយសទៅ�ៅជាាខ្មៅ�ៅ�ក៏៏
ដោ�ោយ ក៏៏សម្ដីី�របស់់អ្ននកនៅ�ៅតែ�ពុំំ�មាានភាាពជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ ពេ�លនិិយាាយអំំពីីចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពុំំ�មែ�នជាាបុុគ្គគលដែ�លអ្ននកអាាចប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណដោ�ោយរួួសរាាន់់
ឬសរសើ�ើរម្ដដងម្កាា�ល ឬនិិយាាយមើ�ើលងាាយម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតបាានឡើ�ើយ។ នរណាាក៏៏
អ្ននកសរសើ�ើរ ហើ�ើយសរសើ�ើរមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ផង ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកពិិបាាករកពាាក្យយសម្ដីី�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវមក
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ពណ៌៌នាាអំំពីព្រះី �ះគុុណដ៏៏មហិិមាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នេះ�ះជាាលក្ខខណៈៈដែ�លមនុុស្សសបាាត់់បង់់
គ្រ�ប់់គ្នាា� ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ទទួួលស្គាា�ល់។
់ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមាានអ្ននកជំំនាាញខាាងភាាសាាជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�ល
អាាចរៀ�ៀបរាាប់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏សុុក្រឹ�ឹតភាាពនៃ�អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�រៀ�ៀបរាាប់់ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាមួួយ
ភាាគក្នុុ� ង មួួ យ រយនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិ ត ដែ�លថ្លែ�ែ ង ដោ�ោយប្រ�ជាារាាស្ត្រ�រដែ�លជាាកម្មមសិិ ទ្ធិិ� របស់់
ព្រះ�ះអង្គគ ថ្វីី�បើ�ើគេ�ជាាមនុុស្សសមិិនសូូវសម្បូូ�រវាាចាារ តែ�ពួួកគេ�មាានបទពិិសោ�ោធជាាច្រើ�ើ�នដែ�ល
ពួួកគេ�អាាចយកមកប្រើ�ើ�បាាន។ ដូូច្នេះ�ះ� អាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើសុុក្រឹ�ឹតភាាព និិងភាាពពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយមិិនមែ�នស្ថិិ�តលើ�ើកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ពាាក្យយសម្ដីី�ដ៏៏ឈ្លាា�សវៃៃ ឬវាាក្យយវោ�ោហាារសព្ទទអ្វីី�ទេ� ហើ�ើយមើ�ើលឃើ�ើញថាា ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់
មនុុស្សស និិងចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺពុំំ�មាានពាាក់់ព័័ន្ធធគ្នាា�ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ មេ�រៀ�ៀនអំំពីី
កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាងវិិទ្យាាសាាស្ត្រ�រធម្មមជាាតិិរបស់់មនុុស្សសជាាតិិទៅ�ៅទៀ�ៀត។
វាាជាាមេ�រៀ�ៀនដែ�លមាានមនុុស្សសតិិចតួួចបំំផុុត ដែ�លព្យាាយាាមស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើប
អាាចសម្រេ�េចបាាន ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើត្រឹ�ឹមតែ�ជាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដែ�លមាានទេ�ពកោ�ោសល្យយ ក៏៏
មិិនអាាចសម្រេ�េចបាានដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកថាា កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិ ង កាារព្យាាយាាមឲ្យយបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិ តប្រៀ��ៀបបីី ដូូ ច ជាាកិិ ច្ចច កាារដែ�លសូូ ម្បីី�តែ�ក្មេ�េងក៏៏ អាាច
សម្រេ�េចបាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននក មាានជោ�ោគជ័័យទាំំ�ងស្រុ�ុងក្នុុ�ងជីីវិិតគ្រួ�ួសាារ
របស់់អ្ននក ឬអាាជីីពកាារងាាររបស់់អ្ននក ឬជីីវិិតអាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍របស់់អ្ននក តែ�ពេ�លនិិយាាយ
ដល់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងមេ�រៀ�ៀនពីីកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកគ្មាា�នអ្វីី�បង្ហាា�ញសម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នឯង
ហើ�ើយមិិនសម្រេ�េចបាានអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�រ។ កាារយកសេ�ចក្ដីី�ពិិតទៅ�ៅអនុុវត្តត អាាចនិិយាាយ
បាានថាា គឺឺជាាកាារពិិបាាកបំផុ
ំ តសម្រា�ាប់
ុ
អ្ននក
់ រាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយកាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏កាាន់់តែ�
ជាាបញ្ហាា�ធំំជាាងមុុនទៅ�ៅទៀ�ៀត។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារលំំបាាករបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយនេះ�ះជាាកាារ
លំំបាាក ដែ�លមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលប្រ�ឈមផងដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�ល
មាានស្នាា�ដៃ�ខ្លះះ� ក្នុុ�ងកាារដែ�លបណ្ដាា�លឱ្យយគេ�ស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺពុំំ�មាានមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់
ដែ�លត្រូ�ូវតាាមបទដ្ឋាា�ននោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសមិិនដឹង
ឹ ថាា កាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានអត្ថថន័យ
័
យ៉ាា�ងណាាទេ�ឬក៏៏មិិនដឹឹងថាា មនុុស្សសត្រូ�ូវឈាានដល់់កម្រិ�ិតណាា ទើ�ើបស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទាាល់់គំំនិិតបំំផុុត ហើ�ើយនិិយាាយឲ្យយខ្លីី�
គឺឺជាាប្រ�ស្នាា�ធំំបំំផុុតដែ�លមនុុស្សសប្រ�ឈម គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចឆ្លើ�ើ�យនឹឹងសំំណួួរនេះ�ះ
ទេ� ក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាាម្នាា�ក់់ព្រ�មឆ្លើ�ើ�យនឹឹងសំំណួួរនេះ�ះដែ�រ ដ្បិិ�តរហូូតមកទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ ពុំំ�មាាននរណាាម្នាា�ក់់ ទទួួលបាាននូូវជោ�ោគជ័័យណាាមួួយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសិិក្សាាអំំពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះឡើ�ើយ។ ប្រ�ហែ�លជាាពេ�លដែ�លប្រ�ស្នាា�អំំពីីកិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលត្រូ�ូវបាានសម្រា�ាយឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិដឹឹង នោះ�ះ�នឹឹងមាានមនុុស្សសមាាន
ទេ�ពកោ�ោសល្យយមួួយក្រុ�ុមដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ លេ�ចមកបន្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ ប្រា�ាកដ
ណាាស់់ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មដំំណើ�ើររឿ�ឿងនឹឹង ទៅ�ៅជាាបែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��កំំពុុងស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរ កាារនៃ�កាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ហើ�ើយខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាានឹឹងមើ�ើលឃើ�ញ
ើ មនុុស្សស មាាន
ទេ�ពកោ�ោសល្យយបែ�បនេះ�ះលេ�ចមកជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគតដ៏៏ខ្លីី�ខាាងមុុខ។ ពួួកគេ�នឹឹង
ក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីកាារពិិតនៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ហើ�ើយពិិត
ណាាស់់ ពួួកគេ�ក៏៏នឹង
ឹ ក្លាា�យជាាមនុុស្សសដំំបូង
ូ ដែ�លធ្វើ�ើបន្ទាា�ល់
�
ពី
់ កិ
ី ច្ចច
ិ កាារទាំំ�ងបីីដំណា
ំ ាក់់កាាល
នេះ�ះផងដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមាានទេ�ពកោ�ោសល្យយបែ�បនេះ�ះ មិិនលេ�ចឡើ�ើងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ
ដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដល់
់
ទី
់ បញ្ចចប់
ី
់ ឬប្រ�សិិនបើ�ើមាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះតែ�ម្នាា�ក់់
ឬពីីរនាាក់់ បាានទទួួលកាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ពី
៍ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់ គ្មាា�នអ្វី�ី
តឹឹងចិិត្តត និិងគួួរឲ្យយស្ដាា�យជាាងនេះ�ះឡើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាលទ្ធធផល
ដ៏៏ល្អអបំំផុុតដែ�លអាាចកើ�ើតឡើ�ើង។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា អាាចមាានករណីីបែ�បណាាក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��
នៅ�ៅតែ�សង្ឃឹឹ�មថាា អស់់អ្ននកដែ�លព្យាាយាាមពិិតប្រា�ាកដ អាាចទទួួលបាានព្រះ�ះពរនេះ�ះ។
តាំំ�ងពីីដើ�ម
ើ ដំំបូង
ូ មក គឺឺមិន
ិ ធ្លាា�ប់មាានកិ
់
ច្ចច
ិ កាារបែ�បនេះ�ះឡើ�យ
ើ ។ កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ មិិនធ្លាា�ប់់
កើ�ើតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាា
អាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដំំបូូងដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើនេះ�ះ
មិិនក្លាា�យជាាកិិត្តិិ�យសដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ទេ�ឬអីី?
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ

តើ�ើមាានសត្តតនិិករណាាមួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សរសើ�ើរជាាងនេះ�ះទេ�? កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ មិិនងាាយសម្រេ�េចបាានឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅទីីបំំផុុត
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នឹឹងច្រូ�ូតផលរង្វាា�ន់់។ នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ មនុុស្សសដែ�លអាាចសម្រេ�េចបាាននូូវចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គេ�ក៏៏ទទួួលបាានកិិត្តិិ�យសដ៏៏ធំំបំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនឹឹងក្លាា�យជាា
មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមគត់់ដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាកម្មមសិិទ្ធធ ទោះ�ះ�បីីជាា
គេ�មាានភេ�ទអ្វីី� ឬមាានសញ្ជាា�តិិអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ។ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារ
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគតដែ�រ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយ និិងជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុតដែ�លត្រូ�ូវ
សម្រេ�េចឲ្យយបាាន ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ��នេះ�ះ ហើ�ើយវាាគឺឺជាារបៀ�ៀបធ្វើ�ើ�កាារដែ�ល
បង្ហាា�ញអំំពីីជំំពូូកមនុុស្សសនីីមួួយៗ។ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនៃ�កាារបណ្ដាា�លឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិ
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឋាានៈៈរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង៖ អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ទទួួលបាានព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយទទួួលបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�សន្យាារបស់់ទ្រ�ង់់ ឯមនុុស្សសដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គ្មាា�នលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ទទួួលបាានព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនទទួួលបាាននូូវ
សេ�ចក្ដីី�សន្យាារបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាសម្លាា�ញ់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនអាាចហៅ�ៅ
ជាាមិិត្តតសម្លាា�ញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ មិិត្តតសម្លាា�ញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចទទួួល
ព្រះ�ះពរណាាក៏៏បាានពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចំំណែ�កឯមនុុស្សសដែ�លមិិនមែ�នជាាសម្លាា�ញ់់របស់់

ទ្រ�ង់់វិិញ គឺឺគេ�មិិនសមទទួួលកិិច្ចចកាារណាាមួួយរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីមហាាវេេទនាា
កាារបន្សុុ�ទ្ធធ ឬកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសសម្រេ�េចបាាននូូវកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅទីីបំំផុុត ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាច
ចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាផល ដែ�លសម្រេ�េចបាាននៅ�ៅទីីបំំផុុត។ ក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល ពុំំ�មាានអ្វីី�លាាក់់កំំបាំំ�ងទេ� ហើ�ើយនេះ�ះជាាគុុណប្រ�យោ�ោជន៍៍
ដល់់កាារដែ�លមនុុស្សសស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាជំំនួួយឲ្យយមនុុស្សសទទួួលបាាននូូវកាារ
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយហ្មមត់់ ចត់់។ កិិច្ចចកាារអស់់ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�
មាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សសជាាតិិ។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ គឺឺជាានិិមិិត្តតដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ស្គាា�ល់់ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារ
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របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនអាាចសម្រេ�េចបាាន ដោ�ោយសាារមនុុស្សស ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនអាាចយ
កធ្វើ�ើ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�បាានឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់នេះ�ះ ជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងគ្មាា�ននិិមិិត្តតណាាធំំជាាងនេះ�ះដែ�លគួួរឲ្យយមនុុស្សស ត្រូ�ូវស្គាា�ល់់នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនស្គាា�ល់់និិមិិត្តតដ៏៏មាានឫទ្ធាា�នុុភាាពនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�គេ�មិិនងាាយ
នឹឹងស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏មិន
ិ ងាាយនឹឹងយល់់ពីព្រះី �ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ ហើ�ើយ
ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរ នឹឹងរឹឹតតែ�ពិិបាាកឡើ�ើងៗ។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�ននិិមិិត្តត
នេះ�ះ មនុុស្សសមុុខជាាមិិនអាាចមកដល់់ឆ្ងាា�យ ដល់់ថ្នាា�ក់់នេះ�ះឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាានិិមិិត្តតដែ�ល
បាានឃុំំ�គ្រ�ងមនុុស្សសរហូូតមកទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយក៏៏ជាានិិមិត្តត
ិ ដែ�លបាានផ្ដដល់់នូវូ កាារកាារពាារ
ដ៏៏ធំបំ
ំ ផុ
ំ តដល់
ុ
ម
់ នុុស្សសដែ�រ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគត ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់អ្ននកត្រូ�វូ តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ ហើ�ើយ
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់នៃ�
កិិច្ចចកាារដ៏៏ឈ្លាា�សវៃៃរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល។ នេះ�ះទើ�ើបជាា
កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដរបស់់អ្ននក។ កិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ មិិនមែ�នខុុសគេ�
នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាចំំ ណែ�កមួួ យ នៃ�កិិ ច្ចច កាារទាំំ�ងមូូ ល ដែ�លរួួ ម នឹឹ ង កិិ ច្ចច កាារនៅ�ៅក្នុុ� ង
ដំំណាាក់់កាាលពីីរមុុន មាានន័័យថាា កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ទាំំ�ងមូូលមិិនអាាចសម្រេ�េច
បាាន ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�សម្រេ�េចនូូវកិិច្ចចកាារតែ�មួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំណា
ំ ាក់់កាាល
ឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ អាាចសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសយ៉ាា�ង
ពេ�ញលេ�ញមែ�ន នេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័័យថាា ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវតែ�អនុុវត្តត កិិច្ចចកាារតែ�មួួយដំំណាាក់់
កាាលនេះ�ះតែ�ឯងនោះ�ះ�ទេ� និិងមាាន ន័័យថាា កាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង
មិិនត្រូ�ូវកាារនូូវកិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់កាាលមុុននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីី គ្មាា�ន
ដំំណាាក់់កាាលមួួយណាា ត្រូ�ូវបាានរាាប់់ជាានិិមិិត្តតតែ�មួួយគត់់ ដែ�លមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវ
ដឹឹងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ទាំំ�ងមូូលជាាកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល
មិិនមែ�នកិិច្ចចកាារតែ�មួួយដំំណាាក់់កាាល ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ
ឡើ�ើយ។ ដរាាបណាាកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��មិិនទាាន់់បាានសម្រេ�េច កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចឈាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងបាានឡើ�ើយ។ លក្ខខណៈៈរបស់់
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ សុុទ្ធតែ�ត្រូ�
ធ
វូ បាានបង្ហាា�ញក្នុុ�ង
ភាាពពេ�ញលេ�ញនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាានបើ�ើក
សម្ដែ�ែងឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញនៅ�ៅគ្រា�ាដើ�ើមដំំបូូងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ តែ�ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញមកបន្តិិ�ចម្ដដង
តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ�� បង្ហាា�ញចំំណែ�កមួយ
ួ នៃ�និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចំំណែ�កមួយ
ួ នៃ�អត្តតភាាព
របស់់ព្រះ�ះអង្គគ គ្មាា�នដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ អាាចបង្ហាា�ញអត្ថិិ�ភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុង
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ និិងពេ�ញលេ�ញបាានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
អាាចបញ្ចចប់់ទៅ�ៅយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ លុះះ�ត្រា�ាតែ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសទាាក់់ទងនឹឹងភាាពពេ�ញលេ�ញរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ
មិិនអាាចកាាត់់ផ្ដាា�ច់ចេ�
់ ញ ពីីដំណា
ំ ាក់់កាាលទាំំ�ងបីី នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ផលដែ�ល
មនុុស្សសទទួួលបាានពីីកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលមួួយ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាានិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញចេ�ញមក នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ វាាមិិនអាាចតំំណាាងនិិស្ស័័�យ និិងអត្ថិិ�ភាាពដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញចេ�ញមក នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលមុុន ឬដំំណាាក់់កាាលក្រោ��ោយបាានឡើ�ើយ។ នោះ�ះ�គឺឺមកពីីកិច្ចច
ិ កាារសង្គ្រោះ��ះ��
មនុុស្សសជាាតិិ មិិនអាាចបញ្ចចប់់ភ្លាា�មៗក្នុុ�ងពេ�លមួួយគ្រា�ា ឬក្នុុ�ងទីីតាំំ�ងតែ�មួួយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
កាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅបន្តិិ�ចម្ដដងៗ ទៅ�ៅតាាមកម្រិ�ិតនៃ�កាារអភិិវឌ្ឍឍរបស់់មនុុស្សស នៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈ
ពេ�ល និិងទីីកន្លែ�ែងខុុសៗគ្នាា�។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារ ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតជាាដំំណាាក់់កាាលៗ
ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ តែ�ក្នុុ�ងមួួយដំំណាាក់់កាាលបាានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ
ទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញមករឹឹតតែ�ច្បាាស់់ ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ង
បីី មិិនមែ�នតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងមួួយដំំណាាក់់កាាលទេ�។ លក្ខខណៈៈ និិងប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណទាំំ�ងស្រុ�ុង
របស់់ព្រះ�ះអង្គគត្រូ�ូវបាានលាាតសន្ធឹឹ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនេះ�ះ ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាល
នីីមួួយៗសុុទ្ធធតែ�មាានលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ គឺឺជាាកំំណត់់ត្រា�ា
អំំពីប្រាី �ាជ្ញាា�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់។
់ មនុុស្សសគប្បីី�ស្គាា�ល់និ
់ ស្ស័័�
ិ យទាំំ�ងអស់់ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានបង្ហាា�ញចេ�ញមក នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីី។ លក្ខខណៈៈទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ មាាន
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សាារៈ�សំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់ ដល់់មនុុស្សសជាាតិិគ្រ�ប់់ៗគ្នាា� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្មាា�ន
ចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះ ពេ�លគេ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិនខុុសអីីពីីមនុុស្សសដែ�ល
ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះពុុទ្ធធអង្គគនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ
មិិនត្រូ�ូវបាានលាាក់់កំំបាំំ�ងពីីមនុុស្សសជាាតិិឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសជាាតិិ ទាំំ�ងអស់់ដែ�លថ្វាា�យ
បង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គួួរណាាស់់ស្គាា�ល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារនេះ�ះ។ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានអ
់
នុុវត្តតកិិច្ចចកាារទាំំ�ង
បីីដំំណាាក់់កាាលនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិរួួចហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសក៏៏
គួួរតែ�ស្គាា�ល់់នូូវកាារបង្ហាា�ញពីីកម្មមសិិទ្ធិិ� និិងអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីី
ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះដែ�រ។ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សស ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លាាក់់
កំំបាំំ�ងតែ�កិិច្ចចកាារណាាដែ�លមនុុស្សសពុំំ�សម្រេ�េចបាាន និិងកិិច្ចចកាារណាាដែ�លមនុុស្សសមិិនគួួរ
ដឹឹងទេ� ចំំណែ�កឯកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិឃើ�ើញ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�ល
មនុុស្សសគួួរដឹឹង ហើ�ើយជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសគួួរមាានជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�។ ដំំណាាក់់កាាលនីីមួយ
ួ ៗ
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៃ�ដំំណាាក់់កាាល
មុុន។ កិិច្ចចកាារនោះ�ះ� មិិនត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយឯករាាជ្យយ ដោ�ោយឡែ�កពីីកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមាានភាាពខុុសគ្នាា�ជាាខ្លាំំ��ងក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ និិងកិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតក្ដីី� ក៏៏ស្នូូ�លនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��សម្រា�ាប់់
មនុុស្សសជាាតិិដដែ�ល រីីឯដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ក៏៏កាាន់់តែ�
ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅទៅ�ៅដែ�រ។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនីីមួួយៗ បន្តតលើ�ើគ្រឹះ�ះ�នៃ�ដំំណាាក់់កាាលចុុង
ក្រោ��ោយ ជាាគ្រឹះ�ះ�ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាាន រំំលើ�ើងចោ�ោលឡើ�ើយ។ តាាមវិិធីីនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�
បង្ហាា�ញចំំណុុចៗនៃ�និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសណាា
សោះ�ះ� តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លតែ�ងតែ�ថ្មីី�ជាានិិច្ចច មិិនដែ�លចាាស់់ ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�
អ្ននកកាាន់់សាាសនាាដ៏៏ចាាស់់គំំរិិល ក៏៏ប្រឹ�ឹងអស់់ពីីលទ្ធធភាាពដើ�ើម្បីី�តតាំំ�ងនឹឹងសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះដែ�រ
ហើ�ើយប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះដោ�ោយបើ�ើកចំំហផង ដោ�ោយឡែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារថ្មីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ចង់ធ្វើ់ �ជា
ើ� ានិិច្ចច។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ផ្លា
់ ា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ជាានិិច្ចច ហើ�ើយដោ�ោយព្រោះ��ះ�
មូូលហេ�តុុនេះ�ះ ទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ តែ�ងតែ�ពើ�ើបប្រ�ទះះនឹឹងកាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់របស់់
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មនុុស្សសរហូូត។ ដូូច្នេះ�ះ� និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ក៏៏ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដូូចគ្នាា�នឹឹងយុុគសម័័យ និិង
អ្ននកទទួួលនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លពុំំ�
ធ្លាា�ប់់មាានគេ�ធ្វើ�ើ�ពីីមុុនមកសោះ�ះ� ថែ�មទាំំ�ងអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសមើ�ើលទៅ�ៅផ្ទុុ�យ
ស្រ�ឡះះពីីកិច្ចច
ិ កាារ ដែ�លធ្លាា�ប់មាានគេ
់
�ធ្វើ�ពី
ើ� មុ
ី ន
ុ ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យបញ្ច្រា�ា�សគេ�។ មនុុស្សសបាានត្រឹ�ឹមតែ�
អាាចទទួួលកិិច្ចចកាារតែ�មួួយប្រ�ភេ�ទ ឬក៏៏វិិធីីអនុុវត្តតតែ�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយវាាពិិបាាកនឹឹងឲ្យយ
មនុុស្សសទទួួលយកកិិច្ចចកាារ ឬវិិធីីអនុុវត្តតដែ�លផ្ទុុ�យ ពីីគេ� ឬខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាងពួួកគេ�ណាាស់់។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធតែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�ជាានិិច្ចច ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកជំំនាាញខាាងសាាសនាា
ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ចេះ�ះតែ�មាានមួួយក្រុ�ុមហើ�ើយមួួយ
ក្រុ�ុមទៀ�ៀត។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ក៏៏បាានក្លាា�យជាាអ្ននកជំំនាាញយ៉ាា�ងច្បាាស់់ ដោ�ោយសាារមក
ពីីមនុុស្សសមិិនដឹង
ឹ ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ថ្មីី�
់ រហូូតមិនចេះ�ះចាាស់
ិ
់ ហើ�ើយគេ�មិិនដឹង
ឹ អំំពីគោ�ោល
ី
កាារណ៍៍
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺមិិនដឹឹងអំំពីីវិិធីីជាាច្រើ�ើ�នដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសមិិនអាាចប្រា�ាប់់
បាានទេ�ថាា មួួយណាាជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ហើ�ើយមួួយណាាជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់អា
់ ាកប្បបកិិរិយាាមួ
ិ
យ
ួ
ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីី�ម្យ៉ាា��ងឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លពីមុ
ី ន
ុ នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងទទួួលយក ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើមាានភាាពខុុសប្លែ�ែកនឹឹងកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងអតីីតកាាល នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងប្រ�ឆាំំ�ង ហើ�ើយ
បដិិសេ�ធកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ផង។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ តាាមគោ�ោលកាារណ៍៍
បែ�បនេះ�ះទេ�ឬអីី? កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ពុំំ�មាានឥទ្ធិិ�ពលអ្វីី�ធំំដុំំ�
លើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� ក៏៏មាានអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតជឿ�ឿថាា កិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់មុុន គ្រា�ាន់់តែ�ជាាបន្ទុុ�ក
មួួយ ដែ�លពួួកគេ�មិិនត្រូ�ូវកាារដឹឹងឮប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�គិិតថាា ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
មិិនគួួរយកទៅ�ៅប្រ�កាាសប្រា�ាប់់មហាាជន និិងមិិនគួួរដកយកមកវិិញយ៉ាា�ងឆាាប់់ពេ�កនោះ�ះ�
ដែ�រ ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយមនុុស្សសមាានអាារម្មមណ៍៍រំភើំ �ើពជ្រុ�ុល ដោ�ោយសាារតែ�ដំំណាាក់់កាាលចំំនួនពី
ួ រី ក្នុុ�ង
គ្រា�ាមុុន ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ង ចំំណោ�ោមកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល។ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នជឿ�ឿថាា
កាារប្រ�កាាសប្រា�ាប់់ពីីកិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់កាាលមុុន គឺឺជាាជំំហាានមួួយ ដែ�លហួួសហេ�តុុ
940

កាារស្គាា�ល់់ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយក៏៏មិិនមាាន ប្រ�យោ�ោជន៍៍ក្នុុ�ងកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ នេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
គិិត។ សព្វវថ្ងែ�ែនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿថាា កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបែ�បនេះ�ះគឺឺជាាទង្វើ�ើ�ដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ថ្ងៃ�ៃមួួយមកដល់់ នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងទទួួលស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�៖ ចូូរដឹឹងថាា ខ្ញុំំ��មិិនធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារណាាដែ�លពុំំ�មាានសាារៈ�សំំខាាន់់ឡើ�ើយ។ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��កំំពុុងប្រ�កាាស ពីីកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីី
ដំំណាាក់់កាាលប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ត្រូ�ូវតែ�មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់អ្ននក
់ រាាល់់គ្នាា� ដ្បិិ�ត
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺជាាចំំណុុចដ៏៏សំំខាាន់់បំំផុុតនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏ក្លាា�យជាាចំំណុុចដ៏៏គួួរយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ពីីមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�
ក្នុុ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ ថ្ងៃ�ៃមួួយ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងទទួួលស្គាា�ល់់សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ ចូូរដឹឹងថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬប្រើ�ើ�
ប្រា�ាស់់សញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់ មកវាាស់់ស្ទទង់់គោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពុំំ�ស្គាា�ល់់ គោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយដោ�ោយសាារកាារបដិិបត្តិិ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំពោះ�
ំ ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ
កាារដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាាររាារាំំ�ងដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានបង្កកឡើ�ើងដោ�ោយសញ្ញាា�ណ និិងភាាពក្រ�អឺឺតក្រ�ទមពីី
កំំណើ�ើតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ នេះ�ះមិិនមែ�នមកពីីកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ខុ
់ សនោះ�
ុ
ះ�ទេ� តែ�
គឺឺមកពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�រឹឹងចចេ�សពេ�ក តាំំ�ងពីីកំំណើ�ើត។ បន្ទាា�ប់់ពីីពួួកគេ�រកឃើ�ើញសេ�ចក្ដីី�
ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ� ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសខ្លះះ�មិិនទាំំ�ងអាាចនិិយាាយដោ�ោយភាាពជឿ�ឿ
ជាាក់់ថាា មនុុស្សសមកពីីណាាផង ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ហ៊ាា�ននិិយាាយវាាយតម្លៃ�ៃភាាពខុុសត្រូ�វូ នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ជាាសាាធាារណៈៈ។ ពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ងបង្រៀ��ៀនពួួកសាាវ័័ក ដែ�ល
មាានកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដោ�ោយផ្ដដល់់មូូលវាាចាារ និិង និិយាាយចេ�ញមក
ទាំំ�ងដែ�លខ្លួួ�នគ្មាា�នសិិទ្ធិិ�អំំណាាចអ្វីី�សោះ�ះ�។ ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់គេ� នៅ�ៅទាាបណាាស់់
ហើ�ើយពួួកគេ�

ពុំំ�មាានសតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នសូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច។

តើ�ើថ្ងៃ�ៃដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាាន

បដិិសេ�ធដោ�ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងត្រូ�ូវដុុតដោ�ោយភ្លើ�ើ�ងស្ថាា�ននរក នឹឹង
មិិនមកដល់់ទេ�ឬអីី? ពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� តែ�ពួួកគេ�បែ�រជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទិិតៀ�ៀនកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយព្យាាយាាមណែ�នាំំ�ទ្រ�ង់់ពីីរបៀ�ៀបធ្វើ�ើ�កាារទៀ�ៀតផង។ តើ�ើ
មនុុស្សសឥតហេ�តុុផលបែ�បនេះ�ះ ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងពេ�លកំំពុុងស្វែ�ែងរក និិងកំំពុុងដកពិិសោ�ោធន៍៍ មិិនមែ�នតាាមកាារទិិតៀ�ៀន
តាាមទំំនើ�ើងចិិត្តតថាា មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ពីី
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ កាាលណាាមនុុស្សសស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រឹឹតតែ�ច្បាាស់់ នោះ�ះ�គេ�
រឹឹតតែ�លែ�ងប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ទ្រ�ង់់។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ កាាលណាាកាាន់់តែ�មិនស្គា
ិ
ា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�ពួួកគេ�ក៏៏រឹឹតតែ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ដែ�រ។ សញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក សន្ដាា�នចាាស់់របស់់
អ្ននក ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់អ្ននក ចរិិត និិងទស្សសនៈៈខាាងសីីលធម៌៌របស់់អ្ននក គឺឺជាា ដើ�ើមទុុន
ដែ�លអ្ននកយកមកតតាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកាាលណាាសីីលធម៌៌ គុុណសម្បបត្តិិ�របស់់
អ្ននកកាាន់់តែ�គួួរឱ្យយស្អអប់់ ហើ�ើយភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់អ្ននកកាាន់់តែ�អន់់ថយ នោះ�ះ�អ្ននកជាា
ខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ។ មនុុស្សសណាាដែ�លមាាន សញ្ញាា�ណខ្លាំំ��ងក្លាា� និិង
មនុុស្សសដែ�លមាាននិិស្ស័័�យស្វ័័�យសុុចរិិត រឹឹតតែ�ជាាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវនឹឹងព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាសាាច់់ឈាាមផង។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគឺឺជាាពួួកទទឹង
ឹ នឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ប្រ�សិិនបើ�ើសញ្ញាា�ណ
របស់់អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានកែ�តម្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាា ម្ចាា�ស់់រហូូត។
អ្ននកនឹឹងមិិនបាានស្រ�បនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹង នៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីទ្រ�ង់់ជាានិិច្ចច។
មាានតែ�កាារបោះ�ះ�បង់់សញ្ញាា�ណចាាស់់របស់់អ្ននកទេ� ទើ�ើបអាាចឲ្យយ អ្ននកទទួួលបាានចំណេះ�ះ
ំ
ដឹឹងថ្មីី�បាាន តែ�ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ចាាស់់មិនចាំំ�
ិ
ឲ្យយស្មើ�ើ� នឹឹងសញ្ញាា�ណចាាស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ «សញ្ញាា�ណ»
សំំដៅ�ៅលើ�ើរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�ល មនុុស្សសស្រ�មៃ� ហើ�ើយមាានលក្ខខណៈៈខុុសពីីភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង។
ប្រ�សិិនបើ�ើចំំណេះ�ះដឹឹងចាាស់់ បាានផុុតកំំណត់់ក្នុុ�ងយុុគសម័័យចាាស់់ ហើ�ើយបាានបង្អាា�ក់់
មនុុស្សសមិិនឲ្យយចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារថ្មីី� នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងបែ�បនេះ�ះក៏៏ជាាសញ្ញាា�ណមួួយដែ�រ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាចតម្រ�ង់់ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកចំំណេះ�ះដឹង
ឹ នេះ�ះឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយអាាច
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈកត្តាា�ជាាច្រើ�ើ�នខុុសៗគ្នាា� ដោ�ោយរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ង
ចំំណេះ�ះដឹឹងចាាស់់និិងថ្មីី� នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងចាាស់់នឹឹងក្លាា�យជាាជំំនួួយដល់់មនុុស្សស និិង
ក្លាា�យជាាគោ�ោលកាារណ៍៍គ្រឹះ�ះ� សម្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�ជាាមិិនខាាន។
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កាារស្គាា�ល់់ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មេ�រៀ�ៀនអំំពីកា
ី ារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាាមទាារឲ្យយអ្ននកស្គាា�ល់ច្បា
់ ាស់់នូវូ គោ�ោលកាារណ៍៍ជាាច្រើ�ើ�ន
ដូូចជាា៖ វិិធីីចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងមាាគ៌ាា�ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សេ�ចក្ដីី�ពិិតណាាខ្លះះ�ដែ�ល
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងវិិធីីកម្ចាា�ត់់ចោ�ោលនូូវសញ្ញាា�ណ
ហើ�ើយនិិងនិិស្ស័័�យចាាស់់របស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចចុះះ�ចូូលចំពោះ�
ំ ះ�កាារចាាត់់ចែ�ងទាំំ�ងអស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រើ�ើ�គោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ជាា
មូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ� សម្រា�ាប់់កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនអំំពីីកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះ
ដឹឹងរបស់់អ្ននកនឹឹងកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅទៅ�ៅៗ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានចំំណេះ�ះដឹឹងច្បាាស់់ អំំពីី
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល ពោ�ោលគឺឺផែ�នកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ង
មូូល ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចផ្សាារភ្ជាា�ប់ដំ
់ ណា
ំ ាក់់កាាលពីីមុន
ុ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជាាមួួយនឹឹងដំំណាាក់់កាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយមើ�ើលឃើ�ើញថាា នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ដោើ� �ោយព្រះ�ះតែ�មួួយ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមាានគ្រឹះ�ះ�មួួយដ៏៏រឹង
ឹ មាំំ� គ្មាា�នអ្វីី�ប្រៀ��ៀបបាាន។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ង
បីីដំំណាាក់់កាាល ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយ ព្រះ�ះតែ�មួួយអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះគឺឺជាានិិមិិត្តតមួួយ
ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយបំំផុុត ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាមាាគ៌ាា�តែ�មួួយគត់់ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ទេ�ទើ�ើបអាាចសម្រេ�េចបាាន ក៏៏ពុំំ�
មាាននរណាាម្នាា�ក់់អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះជំំនួួសទ្រ�ង់់បាានដែ�រ មាានន័័យថាា គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ទេ� ទើ�ើបអាាចសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ តាំំ�ងពីីគ្រា�ាដើ�ើមដំំបូូង រហូូត
មកទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីី ដំំណាាក់់កាាលត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតរួួចនៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យ និិងតាាមកន្លែ�ែងខុុសៗគ្នាា� ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចកាារនីីមួួយៗខុុសគ្នាា� ក៏៏កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយព្រះ�ះតែ�មួួយអង្គគគត់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមនិិមិិត្តតទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះជាានិិមិិត្តតធំំបំំផុុតដែ�លមនុុស្សសគួួរដឹឹង ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសអាាចយល់់ពីីនិិមិិត្តតនេះ�ះ
ទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�គេ�នឹឹងអាាចឈរជាាប់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ បញ្ហាា�ដ៏៏ធំំបំំផុុតដែ�លកំំពុុងតែ�
ប្រ�ឈមនឹឹ ង សាាសនាា និិ ង និិ កាាយផ្សេ�េងៗនោះ�ះ�គឺឺ ពួួ កគេ�មិិ នស្គាា�ល់់ កិិ ច្ចច កាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ និិងមិិនអាាចបែ�ងចែ�ករវាាងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិង
កិិច្ចចកាារដែ�លមិិនមែ�នជាា របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�ហេ�តុុនេះ�ះ ពួួកគេ�មិិន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អាាចប្រា�ាប់់បាានទេ�ថាា កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះក៏៏ត្រូ�វូ បាានធ្វើ�ើឡើ� �ើងដោ�ោយព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
ដ៏៏ជាាព្រះ�ះ ដូូចកិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលពីីរក្នុុ�ងគ្រា�ាមុុនដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ពួួកគេ�ភាាគច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចប្រា�ាប់់បាានថាា ផ្លូូ�វមួួយណាាជាាផ្លូូ�វត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
នោះ�ះ�ដែ�រ។ មនុុស្សសខ្វវល់់ថាា ផ្លូូ�វនេះ�ះជាាផ្លូូ�វដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ឬមិិនមែ�ន
ហើ�ើយខ្វវល់់ថាា រូូបកាាយសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារពិិត ឬមិិនមែ�ន ហើ�ើយ
មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ននៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹងអំំពីីវិិធីីសម្គាា�ល់់សេ�ចក្ដីី�បែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�ល
ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចកំំណត់់ផ្លូូ�វនេះ�ះ ដូូចនេះ�ះសាារដែ�លត្រូ�ូវថ្លែ�ែង គឺឺមាានឥទ្ធិិ�ពល
តែ�មួួយចំំណែ�ក នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ និិងមិិនអាាចមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពទាំំ�ង
ស្រុ�ុងនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ហេ�តុុនេះ�ះ ហើ�ើយកត្តាា�នេះ�ះក៏៏ជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់ផ្លូូវ� ជីីវិត
ិ នៃ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលថាា កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លវេេលាាខុុសគ្នាា� ក្នុុ�ងទីីកន្លែ�ែង
ខុុសគ្នាា� និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសខុុសគ្នាា� ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា ទោះ�ះ�បីីជាា
កិិច្ចចកាារនេះ�ះខុុសគ្នាា� ក៏៏កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះតែ�មួួយ ហើ�ើយ
មើ�ើលឃើ�ើញថាា ដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះតែ�មួួយនោះ�ះ� កិិច្ចចកាារ
នោះ�ះ�ត្រូ�ូវតែ�ជាាកិិច្ចចកាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងពុំំ�មាានខុុសឡើ�ើយ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ខុុសគ្នាា�ពីស
ី ញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ក៏៏ពុំំ�មាានកាារបដិិសេ�ធថាា កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះតែ�មួួយដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសអាាចនិិយាាយដោ�ោយប្រា�ាកដច្បាាស់់ថាា កិិច្ចចកាារនេះ�ះគឺឺជាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះតែ�មួួយ នោះ�ះ�សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវ បន្ថថយមកត្រឹ�ឹមតែ�ជាាកាារ
លេ�ងសើ�ើច

មិិនសមលើ�ើកមកនិិយាាយទេ�។

ដោ�ោយសាារតែ�និិមិិត្តតរបស់់មនុុស្សសមិិន

ច្បាាស់់លាាស់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសដឹឹងតែ�ត្រឹ�ឹមថាា ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� គឺឺជាាព្រះ�ះ និិងដឹឹង
ត្រឹ�ឹមថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់និិងមាានគំំនិិតពីីរចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
សាាច់់ឈាាមនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ក៏៏មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅតែ�លះះបង់់ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ ហើ�ើយត្រូ�ូវរំំខាានឥតឈប់់ឈរ ដោ�ោយសញ្ញាា�ណចំំពោះ�ះ�
កិិច្ចចកាារនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នតែ�ងសង្ស័័�យ និិងមិិនយកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�
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កាារស្គាា�ល់់ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ�។ មនុុស្សសគ្មាា�នសញ្ញាា�ណ ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់កាាលចុុង
ក្រោ��ោយ ដែ�លមើ�ើលមិិនឃើ�ើញនេះ�ះទេ�។ នោះ�ះ�គឺឺមកពីីមនុុស្សសពុំំ�យល់់ពីីកាារពិិតនៃ�កិិច្ចចកាារ
ពីីរដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ និិងមិិនបាានមើ�ើលឃើ�ើញកិិច្ចចកាារនេះ�ះផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែករបស់់
គេ�។ ព្រោះ��ះ�តែ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ មើ�ើលមិិនឃើ�ើញ ដូូចនឹឹងកាារដែ�ល
មនុុស្សសស្រ�មៃ� ទោះ�ះ�បីីជាាគេ�ស្រ�មៃ�ចេ�ញមកយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គ្មាា�នកាារពិិតអ្វីី�មក
បញ្ជាា�ក់់កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�នេះ�ះបាានឡើ�ើយហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់កែ�តម្រូ�ូវកាារស្រ�មៃ�នោះ�ះ�
បាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបណ្ដោ�ោ�យខ្លួួ�នតាាមលក្ខខណៈៈឆេ�វឆាាវរបស់់ខ្លួួ�ន ដោ�ោយមិិនខ្វវល់់ថាា
លទ្ធធផលនឹឹងទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងណាា ហើ�ើយបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយគំំនិិតគេ�ស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ដោ�ោយសេ�រីី
ដោ�ោយគ្មាា�នកាារពិិតណាាមកបញ្ជាា�ក់់ ពីីកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់គេ�ទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយកាារ
ស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សសក៏៏ក្លាា�យជាា «កាារពិិត» ទោះ�ះ�បីីជាាមាាន ឬគ្មាា�នភ័័ស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់
ពីីកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�នោះ�ះ� ក៏៏ដោ�ោយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ មនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើកាារ ស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ដែ�លគេ�
មាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់គេ� ហើ�ើយមិិនព្យាាយាាមស្វែ�ែងរកព្រះ�ះនៃ�ភាាព
ជាាក់់ស្ដែ�ែងទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលម្នាា�ក់់មាានជំនឿ�
ំ ឿបែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសមួួយ
រយនាាក់់ នោះ�ះ�ប្រា�ាកដជាាមាានជំំនឿ�ឿមួួយរយប្រ�ភេ�ទមិិនខាានឡើ�យ
ើ ។ មនុុស្សសស៊៊ប់់ជាាមួួយ
នឹឹងជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះ ដោ�ោយសាារគេ�មើ�ើលមិិនឃើ�ើញពីីកាារពិិតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយសាារគេ�បាានត្រឹ�ឹមតែ�ឮពីីកាារនេះ�ះ ដោ�ោយត្រ�ចៀ�ៀករបស់់គេ� ហើ�ើយមិិនបាានមើ�ើល
ឃើ�ើញនឹឹងភ្នែ�ែករបស់់គេ�។ មនុុស្សសបាានឮប្រ�វត្តិិ� និិងរឿ�ឿងរ៉ាា�វពីីបុុរាាណ តែ�គេ�កម្រ�ឮពីី
ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ពីីកាារពិិតពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ដូូច្នេះ�ះ� បាានជាាមនុុស្សសដែ�ល
ទើ�ើបជឿ�ឿព្រះ�ះបាានមួួយឆ្នាំំ�� ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈសញ្ញាា�ណរបស់់គេ�
ផ្ទាា�ល់់។ កាារនេះ�ះក៏៏ពិិតចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�លបាានជឿ�ឿព្រះ�ះជាា ម្ចាា�ស់់មួួយជីីវិិតហើ�ើយដែ�រ។
មនុុស្សសណាាដែ�លមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ កាារពិិត នឹឹងមិិនអាាចគេ�ចផុុតពីជំ
ី នឿ�
ំ ឿដែ�លបាានមក
ពីីសញ្ញាា�ណ ដែ�លគេ�មាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសជឿ�ឿថាា គេ�បាានដោះ�ះ�ខ្លួួ�ន
ឯងឲ្យយរួួចពីីចំំណងនៃ�សញ្ញាា�ណចាាស់់របស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយបាានចូូលក្នុុ�ងតំំបន់់ត្រួ�ួតត្រា�ាថ្មីី�
ផង។ តើ�ើមនុុស្សសមិិនដឹឹងទេ�ថាា ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសដែ�លមើ�ើលមិិនឃើ�ើញព្រះ�ះភក្ត្រ�រ
945

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសញ្ញាា�ណ ហើ�ើយគ្រា�ាន់់តែ�ជាាពាាក្យយចចាាមអាារ៉ាា�ម
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��? មនុុស្សសគិិតថាា សញ្ញាា�ណរបស់់គេ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយគ្មាា�នកំំហុុសទេ� រួួចគេ�គិិតថាា
សញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កាាលណាាមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែកគេ� ក៏៏បោះ�ះ�បង់់សញ្ញាា�ណដែ�លគេ�បង្គគរទុុករាាប់់
សិិបឆ្នាំំ��នោះ�ះ�ចោ�ោល។ កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� និិងគំំនិិតអតីីតកាាល បាានក្លាា�យជាារនាំំ�ងរាំំ�ងស្ទះះ�
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ

និិងពិិបាាកឲ្យយមនុុស្សសបោះ�ះ�បង់់សញ្ញាា�ណបែ�បនេះ�ះ

ហើ�ើយពិិបាាកជំទាាស់
ំ
នឹ
់ ង
ឹ គំំនិតបែ�បនេះ�ះ
ិ
ណាាស់់។ សញ្ញាា�ណចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារមួួយជំំហាានៗ
របស់់មនុុស្សសដែ�លបាានដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មកទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃរឹឹតតែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរទៅ�ៅៗ ហើ�ើយ
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ក៏៏បាានក្លាា�យខ្លួួ�នជាាសត្រូ�ូវក្បាាលរឹឹងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសបន្តិិ�ចម្ដដងៗ។ ប្រ�ភពនៃ�សេ�ចក្ដីី�សម្អអប់់នេះ�ះ ស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើសញ្ញាា�ណ និិងកាារស្រ�មើ�ើ
ស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស ដែ�លបាានក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះសព្វវថ្ងៃ�ៃ ជាាកិិច្ចចកាារ
ដែ�លខុុសគ្នាា�ពីីសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស។ រឿ�ឿងនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងយ៉ាា�ងច្បាាស់់ ពីីព្រោះ��ះ�
កាារពិិត មិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�តាាមតែ�អំំពើ�ើចិិត្តត ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
ក៏៏មិន
ិ អាាចឲ្យយមនុុស្សសបដិិសេ�ធដោ�ោយស្រួ�ួលៗដែ�រ ហើ�ើយសញ្ញាា�ណ និិងកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�
របស់់មនុុស្សសមិិនប្រើ�ើ�វត្តតមាាននៃ�កាារពិិត ដ្បិិ�តមនុុស្សសមិិនគិិតគូូរដល់់ភាាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងកាារ
ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវកាារពិិត ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គេ�ក៏៏បោះ�ះ�បង់់សញ្ញាា�ណរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយ
ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់គេ� ដោ�ោយដួួងចិិត្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សេ�ចក្ដីី�នេះ�ះ
និិយាាយបាានត្រឹ�ឹមថាាជាាកំំហុុសនៃ�សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស និិងមិិនអាាចនិិយាាយថាាជាា
កំំហុុសនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសអាាចស្រ�មៃ�អ្វីី�ក៏៏បាានតាាមតែ�ចិិត្តតគេ�
ចង់់ តែ�គេ�មិិនអាាចចោ�ោទសួួរកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលណាាមួួយ ឬចំំណែ�កណាាមួួយ នៃ�
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ� ដោ�ោយសេ�រីីបាានទេ�។ កាារពិិតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមនុុស្សសមិិន
អាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតល្មើ�ើ�សនឹឹងកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ អ្ននកអាាចនឹឹងបណ្ដោ�ោ�យខ្លួួ�នឲ្យយស្រ�មើ�ើ
ស្រ�មៃ�ដោ�ោយសេ�រីី ហើ�ើយអ្ននកថែ�មទាំំ�ងអាាចចងក្រ�ងរឿ�ឿងរ៉ាា�វល្អអៗ អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
យេ�ហូូវ៉ាា�និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកប្រ�ហែ�លជាាមិិនអាាច ជំំទាាស់់នឹឹងកាារពិិត
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កាារស្គាា�ល់់ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៃ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វណាាស់់។ នេះ�ះ
ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍មួួយ និិងជាាបញ្ញញត្ដិិ�រដ្ឋឋបាាលមួួយដែ�រ ហើ�ើយអ្ននកគួួរតែ�យល់់ពីីសាារៈ�សំំ
ខាាន់់នៃ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងនេះ�ះ។ មនុុស្សសជឿ�ឿថាា កិិច្ចចកាារដំំណាាក់់នេះ�ះមិនស្រ�បទៅ
ិ
�ៅនឹឹង សញ្ញាា�ណ
របស់់មនុុស្សសទេ� និិងជឿ�ឿថាា នេះ�ះពុំំ�មែ�នជាាករណីីសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់កាាលមុុន
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស គេ�ជឿ�ឿថាា កិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់កាាលមុុន
ច្បាាស់់ជាាមិិនដូូចគ្នាា�នឹឹងកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននកធ្លាា�ប់់បាានពិិចាារណាាដែ�រឬទេ�
ថាា គោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាារ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ដូូចគ្នាា�ទាំំ�ងអស់់ ពិិចាារណាាថាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់តែ�
់ ងតែ� មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ជាានិិច្ចច ហើ�ើយពិិចាារណាាថាា ទោះ�ះ�បីីយុគសម័
ុ
យ
័
ណាាក៏៏មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន តែ�ងមកតតាំំ�ង ហើ�ើយប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារពិិតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់? មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លតតាំំ�ង និិងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាល បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
មុុខជាាបាានប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាំំ�ងពីីអតីីតកាាលដោ�ោយមិិនបាាច់់សង្ស័័�យទេ� ដ្បិិ�ត
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ នឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានិិច្ចច។ មនុុស្សសដែ�លស្គាា�ល់់
កាារពិិតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញថាា កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល
គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះតែ�មួួយ ព្រ�មទាំំ�ងបោះ�ះ�បង់់សញ្ញាា�ណរបស់់គេ�ចោ�ោលទៀ�ៀតផង។
អ្ននកទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សស
ដែ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ ពេ�លដែ�លកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមូូលរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កំំពុុងខិិតទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបែ�ងចែ�ករបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
ទៅ�ៅតាាមជំំពូូករបស់់វាា។ មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះអាាទិិករ
ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ ឲ្យយមនុុស្សសត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅនៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់
វិិញ នេះ�ះជាាទីីបញ្ចចប់់នៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល។ កិិច្ចចកាារដំំណាាក់់កាាលនៃ�គ្រា�ា
ចុុងក្រោ��ោយ និិងកិិច្ចចកាារពីីរដំំណាាក់់កាាលមុុន ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល និិង
ស្រុ�ុកយូូដាា គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាផែ�នកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាា ម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងសកលលោ�ោក
ទាំំ�ងមូូល។ ពុំំ�មាាននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបដិិសេ�ធរឿ�ឿងនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាគឺឺជាាកាារពិិតនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ថ្វីី�បើ�ើមនុុស្សសមិិនមាានបទពិិសោ�ោធ ឬឃើ�ើញកិិច្ចចកាារនេះ�ះច្រើ�ើ�ន
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ផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែក ក៏៏កាារពិិតនៅ�ៅតែ�ជាាកាារពិិត ហើ�ើយរឿ�ឿងនេះ�ះគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចបដិិ
សេ�ធបាានទេ�។ មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅគ្រ�ប់់បណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សក្នុុ�ងសកល
លោ�ោក នឹឹងទទួួលកិច្ចច
ិ កាារទាំំ�ងបីីដំណា
ំ ាក់់កាាលទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្គាា�ល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារ
ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលមួួយជាាក់់លាាក់់ ហើ�ើយមិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងដំំណាាក់់ កាាលពីីរទៀ�ៀត
មិិន ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីីអតីីតកាាល នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចថ្លែ�ែង ពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ទាំំ�ងស្រុ�ុង ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមូូលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ
ហើ�ើយចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លអ្ននកមាានអំំពីី ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លលម្អៀ�ៀ�ងទៅ�ៅតែ�
ម្ខាា�ង ដ្បិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង ជំំនឿ�ឿដែ�លអ្ននកមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាា ម្ចាា�ស់់ អ្ននកមិិនស្គាា�ល់់ ឬយល់់ដឹឹងពីី
ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកមិិនសមនឹឹងធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
ចំំណេះ�ះដឹឹងបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មាានលក្ខខណៈៈជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ ឬ
រាាក់់កំំផែ�ល នោះ�ះ�នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវតែ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹង និិងត្រូ�ូវជឿ�ឿទុុកចិិត្តតយ៉ាា�ង
ម៉៉ត់់ចត់់ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងឃើ�ើញភាាពពេ�ញលេ�ញនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយចុះះ�ចូូលនៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាា ម្ចាា�ស់ទៀ�
់ ៀតផង។ នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់នៃ់ �
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ សាាសនាាទាំំ�ងអស់់នឹឹងរួួបរួួមគ្នាា�មកតែ�មួួយ សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់នឹឹងថ្វាា�យបង្គំំ�
ព្រះ�ះដ៏៏ពិតតែ�មួ
ិ
យ
ួ អង្គគ ហើ�ើយសាាសនាាដ៏៏អាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់នឹង
ឹ រលាាយបាាត់់ ដោ�ោយមិិនលេ�ច
មកទៀ�ៀតឡើ�ើយ។
ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏អត្ថថបទនេះ�ះចេះ�ះតែ�លើ�ើកយកកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលមកនិិយាាយម្ដដង
ហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតដូូច្នេះ�ះ�? ដំំណើ�ើរឆ្លលងកាាត់់យុគសម័
ុ
យ
័ នៃ�កាារអភិិវឌ្ឍឍសង្គគម និិងកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ�
មុុខមាាត់់ធម្មមជាាតិិ សុុទ្ធធតែ�ធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅតាាមកាារប្រែ�ែប្រួ�ួល ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល។
មនុុស្សសជាាតិិប្រែ�ែប្រួ�ួលទៅ�ៅតាាមពេ�លវេេលាា ជាាមួួយនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
មិិនវិិវដ្ដដឯកឯងឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានលើ�ើក
យកមកនិិយាាយ ដើ�ើម្បីី�នាំំ�យកសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ និិងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ពីីគ្រ�ប់់សាាសនាា
និិងនិិកាាយ ឲ្យយមកនៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់តែ�មួ
់
យ
ួ ។ មិិនថាា អ្ននកជាា
អ្ននកកាាន់់សាាសនាាណាាក៏៏ដោ�ោយ ចុុងក្រោ��ោយអ្ននកទាំំ�ងអស់់នឹឹងចុះះ�ចូូលនៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាច
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គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ទេ� ដែ�លអាាចអនុុវត្តត
កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាាន កិិច្ចចកាារនេះ�ះ មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយប្រ�មុុខសាាសនាាណាាមួួយនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ មាានសាាសនាាធំំៗជាាច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក ហើ�ើយសាាសនាានីីមួួយៗ គឺឺ
សុុទ្ធតែ�មាានប្រ�មុ
ធ
ខ
ុ ឬអ្ននកដឹឹកនាំំ�របស់់ខ្លួួន
� ហើ�ើយអ្ននកដើ�រើ តាាមមាានពាាសពេ�ញ តាាមបណ្ដាា�
ប្រ�ទេ�ស និិងសាាសនាាជាាច្រើ�ើ�នខុុសៗគ្នាា� នៅ�ៅទូូទាំំ�ងពិិភព លោ�ោក។ ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ប្រ�ទេ�ស
មិិនថាា ប្រ�ទេ�សតូូច ឬប្រ�ទេ�សធំំ សុុទ្ធតែ�មាាន
ធ
សាាសនាាក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនោះ�ះ�។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ
ទោះ�ះ�បីីជាាក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះមាានសាាសនាាច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា ក៏៏នៅ�ៅទីីបំផុ
ំ ត
ុ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ក្នុុ�ងសកលលោ�ោកនេះ�ះ ក៏៏នៅ�ៅតែ�មាានវត្តតមាានជីីវិិតក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះតែ�មួួយ ឯ
វត្តតមាានជីីវិិតរបស់់គេ�ក៏៏មិិនត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយប្រ�មុុខ ឬអ្ននកដឹឹកនាំំ�សាាសនាាដែ�រ។ នេះ�ះ
មាានន័័យថាា មនុុស្សសជាាតិិពុំំ�មែ�នត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយប្រ�មុុខ ឬអ្ននកដឹឹកនាំំ�សាាសនាាម្នាា�ក់់
ណាាឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះអាាទិិករ ដែ�ល
បាានបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ ផែ�នដីី និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើវិិញ ហើ�ើយជាាព្រះ�ះដែ�លបាានបង្កើ�ើ�ត
មនុុស្សសជាាតិិវិិញ នេះ�ះជាាកាារពិិត។ ទោះ�ះ�ជាាពិិភពលោ�ោកនេះ�ះមាានសាាសនាាធំំៗច្រើ�ើ�នក៏៏
ពិិតមែ�ន តែ�ទោះ�ះ�បីីជាាសាាសនាាទាំំ�ងនោះ�ះ�ធំំប៉ុុ�នណាា ពួួកគេ�សុុទ្ធធតែ�នៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាច
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះអាាទិិករ ហើ�ើយមិិនមាានសាាសនាាណាាមួួយអាាចធំំ លើ�ើសវិិសាាលភាាព
នៃ�អំំណាាច គ្រ�ប់់គ្រ�ងនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ កាារវិិវដ្ដដរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ កាារចូូលមកជំំនួួសនៃ�
សង្គគម កាារបង្កើ�ើ�តវិិទ្យាាសាាស្ត្រ�រធម្មមជាាតិិ សុុទ្ធធតែ�មិិនអាាចផ្ដាា�ច់់ពីីកាារចាាត់់ចែ�ងរបស់់ព្រះ�ះ
អាាទិិករ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ពុំំ�មែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយប្រ�មុុខសាាសនាា
ណាាម្នាា�ក់់ដែ�លបាានលើ�ើកឡើ�ើងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�មុុខសាាសនាាម្នាា�ក់់ គឺឺត្រឹ�ម
ឹ តែ�ជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�
សាាសនាាជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយ ហើ�ើយមិិនអាាចតំំណាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ និិងមិិន
អាាចតំំណាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ ផែ�នដីី និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើបាាន
ឡើ�ើយ។ ប្រ�មុុខសាាសនាាម្នាា�ក់់ អាាចដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាសនាា
ទាំំ�ងមូូល ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនអាាចបញ្ជាា�សត្តតនិក
ិ រទាំំ�ងអស់់ ដែ�លនៅ�ៅក្រោ��ោមមេ�ឃនេះ�ះបាានទេ�
នេះ�ះគឺឺជាាកាារពិិតមួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ជាាសកល។ ប្រ�មុុខសាាសនាាម្នាា�ក់់ គឺឺ
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ត្រឹ�ឹមតែ�ជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ម្នាា�ក់់ និិងមិិនអាាចឈរស្មើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (ជាាព្រះ�ះអាាទិិករ) បាាន
ឡើ�ើយ។ សព្វវសាារពើ�ើសុុទ្ធធតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះអាាទិិករ ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់
ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់នឹឹងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតព្រះ�ះអាាទិិករវិិញ។ ដើ�ើមឡើ�ើយ មនុុស្សសត្រូ�ូវ
បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នឹឹងត្រូ�ូវត្រ�លប់់ទៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាច
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទោះ�ះ�បីីជាាគេ�កាាន់់សាាសនាាអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ នេះ�ះជាារឿ�ឿងពិិតដែ�ល
ចៀ�ៀសមិិនរួួច។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ដែ�លជាាព្រះ�ះដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត ក្នុុ�ងបណ្ដាា�សព្វវ
សាារពើ�ើ ហើ�ើយជាាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត ក្នុុ�ងបណ្ដាា�សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ ក៏៏ត្រូ�ូវតែ�
ត្រ�ឡប់់មក នៅ�ៅក្រោ��ោមអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសមាានឋាានៈៈ
ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់យ៉ាា�ងណាា ម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ក៏៏មិិនអាាចនាំំ�មនុុស្សស ទៅ�ៅរកគោ�ោលដៅ�ៅសមស្រ�បណាាមួួយ
ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបែ�ងចែ�ក របស់់សព្វវសាារពើ�ើតាាមជំំពូូកដែ�រ។ ព្រះ�ះ
យេ�ហូូវ៉ាា�ផ្ទាា�ល់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិ និិងបាានបែ�ងចែ�កមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗទៅ�ៅតាាមជំំពូូក
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយមកដល់់ ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងនៅ�ៅតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ដោ�ោយអង្គគឯង ទាំំ�ងបែ�ងចែ�ករបស់់សព្វវសាារពើ�ើតាាមជំំពូក
ូ ផង កិិច្ចចកាារនេះ�ះពុំំ�អាាចធ្វើ�ឡើើ� �ង
ើ
ដោ�ោយមនុុស្សសណាាផ្សេ�េង ក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំណា
ំ ាក់់កាាល គឺឺត្រូ�វូ
បាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះតែ�មួួយ។ កាារពិិតអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារទាំំ�ងបីីដំណា
ំ ាក់់កាាល គឺឺជាាកាារពិិតអំំពីី
ភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដល់់មនុុស្សសជាាតិិគ្រ�ប់់គ្នាា� ជាាកាារពិិតមួួយដែ�លគ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ អាាចបដិិសេ�ធបាាន។ នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់នៃ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំំណាាក់់កាាល សព្វវ
សាារពើ�ើនឹឹងត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កតាាមជំំពូូក ហើ�ើយត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅនៅ�ៅ ក្រោ��ោមអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ព្រះ�ះតែ�មួួយវិិញ ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលគឺមាានតែ�ព្រះ
ឺ
�ះមួួយអង្គគនេះ�ះគត់់ គ្មាា�ន
សាាសនាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះណាាដែ�លគ្មាា�នសមត្ថថភាាពបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ ក៏៏
គ្មាា�នសមត្ថថភាាពបញ្ចចប់់លោ�ោកនេះ�ះដែ�រ ចំំណែ�កឯព្រះ�ះណាាដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោក
នេះ�ះ មុុខជាាអាាចនាំំ�ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់ទៅ់ �ៅបាានជាាប្រា�ាកដ។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយយុុគសម័័យមួួយបញ្ចចប់់ និិងបាានត្រឹ�ឹមតែ�អាាចជួួយឲ្យយ
មនុុស្សសបណ្ដុះះ��គំំនិិតរបស់់គេ� អ្ននកនោះ�ះ�ប្រា�ាកដជាាមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះទេ� ហើ�ើយក៏៏ច្បាាស់់ជាា
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កាារស្គាា�ល់់ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់នៃ់ �មនុុស្សសជាាតិិដែ�រ។ គេ�ពុំំ�អាាចធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារអស្ចាា�រ្យយបែ�បនេះ�ះបាានទេ�
មាានតែ�មនុុស្សសម្នាា�ក់់គត់់អាាចអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះបាាន ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លពុំំ�
អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាសត្រូ�ូវ ហើ�ើយមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�។ សាាសនាា
អាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�មិិនចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយដោ�ោយសាារពួួកគេ�មិិន
ចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�សុុទ្ធតែ�
ធ ជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់
សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះដ៏៏ពិិតមួួយអង្គគនេះ�ះ ហើ�ើយសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល ក៏៏
ត្រូ�ូវបាានបង្គាា�ប់ដោ់ �ោយព្រះ�ះមួួយអង្គគនេះ�ះដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាានេះ�ះជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅស្រុ�ុក
អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ឬនៅ�ៅប្រ�ទេ�សចិិន ទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណ ឬដោ�ោយសាាច់់ឈាាម ក៏៏កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយនរណាាផ្សេ�េងឡើ�ើយ។ ច្បាាស់់ណាាស់់ ដោ�ោយទ្រ�ង់់
គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មនុុស្សសជាាតិិគ្រ�ប់់គ្នាា� ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដោ�ោយសេ�រីី គ្មាា�នកាារ
បង្ខិិ�តបង្ខំំ�ដោ�ោយលក្ខខខណ្ឌឌណាាមួួយឡើ�ើយ

នេះ�ះគឺឺជាានិិមិិត្តតដ៏៏ធំំបំំផុុតក្នុុ�ងបណ្ដាា�និិមិិត្តត

ទាំំ�ងអស់់។ ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះបង្កើ�ើ�តមក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់បំំពេ�ញភាារៈ�ជាា
មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះបង្កើ�ើ�ត និិងយល់់ពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់អំំពីី
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់ពីី ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់អំំពីីផែ�នកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននក
ត្រូ�ូវតែ�យល់់អំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់់ទាំំ�ងអស់់នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�។ មនុុស្សសដែ�លមិិនយល់់
ពីីសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះ មិិនមែ�នជាាសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់
គ្រា�ាន់់ឡើ�ើយ! ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះបង្កើ�ើ�ត ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពុំំ�ដឹឹងថាា អ្ននកមកពីីណាា
មិិនយល់់អំពី
ំ ប្រ�
ី វត្តិិ�សាាស្ត្រ�ររបស់់មនុុស្សសជាាតិិ និិងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឡើើ� �ង
ើ
ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ មិិនយល់់ពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសបាានវិិវដ្ដដឡើ�ើង
មកទល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ហើ�ើយមិិនដឹឹងថាា នរណាាជាាអ្ននកបង្គាា�ប់់បញ្ជាា�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់
នោះ�ះ�អ្ននកពុំំ�អាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នបាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស
ជាាតិិរហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយតាំំ�ងតែ�ពីីគ្រា�ាដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នេះ�ះ ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លចាាកចោ�ោលគេ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនដែ�លឈប់់ធ្វើ�ើ�កាារ
ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ក៏៏មិិនដែ�លឈប់់ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយក៏៏មិិនដែ�លចាាកចេ�ញពីី
មនុុស្សសជាាតិិដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មនុុស្សសជាាតិិមិិនដឹឹងថាាមាានព្រះ�ះទេ� ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ផង។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�ត តើ�ើមាានអ្វីី�ដែ�លគួួរឲ្យយអាាម៉ាា�ស់់
ជាាងនេះ�ះទេ�? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដឹឹក នាំំ�មនុុស្សសដោ�ោយអង្គគឯង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសមិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�។ អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�ត ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកពុំំ�ដឹឹងពីីប្រ�វត្តិិ�
ខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយក៏៏មិនដឹ
ិ ឹងថាា អ្ននកណាាដឹឹកនាំំ�អ្ននកនៅ�ៅលើ�ើដំំណើ�ើរជីីវិិតនេះ�ះរហូូតមកដែ�រ អ្ននក
មិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកមិិនអាាចស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើពេ�លនេះ�ះ អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹង នោះ�ះ�អ្ននកពុំំ�មាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ធ្វើ់ �បន្ទាា�ល់
ើ�
ពី
់ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះអាាទិិករដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ដោ�ោយអង្គគឯងម្ដដងទៀ�ៀត រួួចធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មើ�ើលឃើ�ើញប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ឫទ្ធាា�នុុភាាព
ដ៏៏លើ�ើសលុុប សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� និិងភាាពមហស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកក៏៏នៅ�ៅតែ�
មិិនដឹឹង ឬមិិនយល់់ដដែ�ល ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនទទួួលនូូវសេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��ទេ�ឬអីី? មនុុស្សសដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធធរបស់់សាាតាំំ�ង មិិនយល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ឯមនុុស្សសដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ព្រះ�ះ ជាាម្ចាា�ស់់ អាាចស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង
របស់់ទ្រ�ង់បាាន
់
។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់ៗគ្នាា�ដែ�លដឹឹង និិងយល់់ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូល
� ជាា
មនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� និិងធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ដែ�លមិិនយល់់បន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែងចេ�ញមក មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាា
មនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល។ មនុុស្សសណាាដែ�លមិិនយល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ និិងមិិនស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចសម្រេ�េចបាានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះក៏៏មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់ធ្វើ់ �បន្ទាា�ល់
ើ�
ពី
់ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ� អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ចំំណេះ�ះ
ដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺត្រូ�ូវសម្រេ�េចបាានតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សរុុប
សេ�ចក្ដីី�មក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាាររបស់់
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់៖
់ កាារស្គាា�ល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកត្តាា�ដ៏៏មាានសាារៈ�សំំខាាន់់បំផុ
ំ ត
ុ ។
កាាលណាាកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំណា
ំ ាក់់កាាលឈាានមកដល់់ទីបញ្ចចប់
ី
់ មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមដែ�លនឹឹង
ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវបាាន
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងមក។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះនឹឹងស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអាាចយកសេ�ចក្ដីី�ពិិត
មកអនុុវត្តត។ ពួួកគេ�មាានភាាពជាាមនុុស្សស និិងមាានសតិិ ហើ�ើយគេ�នឹឹងស្គាា�ល់់អស់់ទាំំ�ង
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីដំណា
ំ ាក់់កាាលនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ទៀ�ៀតផង។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវ
សម្រេ�េចនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះជាាកាារសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញច្បាាស់់ពីី
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ�� និិងជាាស្មមរបន្ទាា�ល់់ដ៏៏មាានអាានុុភាាពបំំផុុត
ដើ�ើម្បីី�បរាាមុុខសាាតាំំ�ងដល់់ទីបំ
ី ផុ
ំ ត
ុ ។ មនុុស្សសដែ�លធ្វើ�បន្ទាា�ល់
�ើ
ពី
់ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ អាាចទទួួល
បាានសេ�ចក្ដីី�សន្យាា និិងព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនឹឹងក្លាា�យជាាក្រុ�ុមមនុុស្សស ដែ�ល
ស្ថិិ�តនៅ�ៅដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង។ ប្រ�ហែ�លជាាមាានម្នាា�ក់់ ឬមួួយចំំនួួនតូូច ឬពាាក់់ កណ្ដាា�ល
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� អាាចក្លាា�យជាាសមាាជិិកក្នុុ�ងក្រុ�ុមនេះ�ះ គឺឺវាាអាាស្រ័�័យនៅ�ៅលើ�ើឆន្ទៈៈ�
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងអាាស្រ័�័យនៅ�ៅលើ�ើកាារព្យាាយាាមឲ្យយបាានរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ។

មនុុស្សសជាាតិិដ៏ពុ
៏ ក
ុ រលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�វូ កាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ត
ើ ជាាមនុុស្សស

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដោ�ោយសាារតែ�កម្មមវត្ថុុ�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
មិិនមែ�នជាាវិិញ្ញាា�ណរបស់់សាាតាំំ�ង ឬអ្វីី�មួួយអរូូបិិយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាមនុុស្សសដែ�លចេ�ញ
មកពីីសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យពុុករលួួយ។ ដោ�ោយសាារតែ�សាាច់់ឈាាម
របស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានពុុករលួួយនោះ�ះ�ហើ�ើយ

ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដាាក់់មនុុស្សសខាាង

សាាច់់ឈាាមជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសជាា
កម្មមវត្ថុុ�នៃ�សេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កម្មមវត្ថុុ�តែ�មួយ
ួ គត់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងអស់់នៃ�កិិច្ចចកាារសង្រ្គោះ��ះ��
របស់់ទ្រ�ង់។
់ មនុុស្សសជាាភាាវៈ�ដែ�លរមែ�ងស្លាា�ប់់ ជាាភាាវៈ�ដែ�លមាានសាាច់់និង
ិ ឈាាម ហើ�ើយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាព្រះ�ះតែ�មួួយគត់់ដែ�លអាាចសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសបាាន។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវតែ�ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�នឹឹងមនុុស្សសដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ��ើកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់អាាចទទួួលបាានលទ្ធធផលដ៏៏ប្រ�សើ�ើរ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសនៅ�ៅខាាងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយគេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពយកឈ្នះះ�លើ�ើបាាប
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ជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះពីសា
ី ារជាាតិិនិង
ិ អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់
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នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ រូូបរាាងដ៏៏សាាមញ្ញញ និិងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនេះ�ះគឺគ្រឺ �ប់់គ្រា�ាន់សម្រា�ាប់
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ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយទ្រ�ង់់ធ្វើ�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិងជួួយឲ្យយទ្រ�ង់់ធ្វើ��ើ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
របស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ជួយ
ួ ឲ្យយទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�រ។
ទោះ�ះ�បីីភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់
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នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ភាាពជ្រួ�ួលច្រ�បល់់ទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនបាានជះះឥទ្ធិិ�ពល
ទៅ�ៅលើ�ើលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ឡើ់ �យ
ើ ។ សរុុបមក កិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញ
របស់់ទ្រ�ង់់ ពិិតជាាមាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍យ៉ា
៍ ា�ងខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ន
មិិនទទួល
ួ យកភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់ក៏
់ ដោ៏ �ោយ ក៏៏កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅតែ�អាាច
ទទួួលបាានលទ្ធធផល ហើ�ើយលទ្ធធផលទាំំ�ងនេះ�ះអាាចសម្រេ�េចបាានដោ�ោយសាារតែ�ភាាពជាា
មនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់។ ដូូច្នេះ��ះ វាាគ្មាា�នអ្វី�ីដែ�លត្រូ�ូវសង្ស័័�យឡើ�ើយអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ។
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ធ លដប់់ ឬដប់់ពីរី
ដងច្រើ�ើ�នជាាងសញ្ញាា�ណដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសអំំពីភា
ី ាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់
ទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបំផុ
ំ តស
ុ
ញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវរលាាយបាាត់់ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់មិ
់ ន
ិ ខាាន។ ហើ�ើយលទ្ធធផលដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺអាាចនិិយាាយ
បាានថាា ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ដែ�លមនុុស្សសមាានចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ មាានកម្រិ�ិតខុុសគ្នាា�ឆ្ងាា�យពីីសញ្ញាា�ណ
របស់់មនុុស្សសអំំពីទ្រ�ង់
ី
។
់ មនុុស្សសមិិនអាាចស្រ�មៃ� ឬវាាស់់វែែងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�នៅ�ើ �ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាមបាានឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ខុុសប្លែ�ែកពីីកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សស។
ទោះ�ះ�បីីជាាសំំបកក្រៅ��ៅដូូចគ្នាា�មែ�ន ក៏៏សាារជាាតិិមិនដូ
ិ ចគ្នាា�ឡើ
ូ
�ើយ។ សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់
បង្កើ�ើ�តនូវូ សញ្ញាា�ណជាាច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាាច់់ឈាាម
របស់់ទ្រ�ង់ក៏
់ អា
៏ ាចអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសទទួួលបាាននូវូ ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ង
អាាចយកឈ្នះះ�មនុុស្សសណាាដែ�លមាានសំំបកក្រៅ��ៅស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ទៀ�ៀតផង។ ទ្រ�ង់់មិនគ្រា�ាន់
ិ
់
តែ�ជាាមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏ជា
៏ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លមាានសំំបកក្រៅ��ៅជាាមនុុស្សសដែ�រ
ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចវាាស់់ស្ទទង់់ ឬយល់់អំពី
ំ ទ្រ�ង់
ី
បាានទាំំ�
់
ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។ មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់ស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្វាា�គមន៍៍ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លអរូូបិយ
ិ និិងគ្មាា�នរូប
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់
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ិ ទុុកដូច
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ី
និិងស្មោះ�ះ��ស្ម័័�គ្រ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាងពួួកគេ�នោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតគ្រា�ាន់់តែ�
ជាាសុុនខនៃ�សាាសន៍៍ដទៃ� ដែ�លគ្មាា�នស្វាា�មីីភក្តិិ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ �។ គឺឺអាាច
និិយាាយបាានថាា នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានស្វែ�ែងរកដោ�ោយអស់់អ្ននកដែ�លមាានជំំនឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងឈរលើ�ើគោ�ោលលទ្ធិិ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ស្វែ�ែងរកនោះ�ះ� ភាាគច្រើ�ើ�នមាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា� គឺឺមាានភាាពខុុសគ្នាា�តិិចតួួចណាាស់់។ អ្វីី�
ដែ�លខុុសគ្នាា� គឺឺជាារូូបអង្គគនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់គេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាារជាាតិិ
ររបស់់គេ�វិិញ គឺឺដូចគ្នាា�តែ�ម្ដដ
ូ
ង។
មនុុស្សសស្ងងប់់ចិិត្តតដោ�ោយជំំនឿ�ឿដ៏៏ឥតខ្វវល់់របស់់គេ�ទៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តាាមកាារចូូលចិិត្តត។ នេះ�ះជាា «សិិទ្ធិិ� និិងសេ�រីីភាាពរបស់់មនុុស្សស» ដែ�លគ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់អាាចជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែងបាានឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�មនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះរបស់់គេ� មិិនមែ�នជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់នរណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ឯកជនរបស់់គេ� ហើ�ើយ
សឹឹងតែ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� មាានទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ឯកជនប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ។ មនុុស្សសចាាត់់ទុុកទ្រ�ព្យយ
សម្បបត្តិិ�នេះ�ះ ជាាកំំណប់់ដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃមួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ គេ�ចាាត់់ទុុកទ្រ�ង់់
ដូូចជាាទន់់ទាាប ឬគ្មាា�នតម្លៃ�ៃសោះ�ះ� ដូូច្នេះ�ះ� វាាគ្មាា�នសញ្ញាា�នៃ�កាារប្រ�ឆាំំ�ងណាាចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ដែ�លច្បាាស់់ជាាងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ឯកជនរបស់់មនុុស្សសនេះ�ះឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារ
តែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមក្នុុ�ងទម្រ�ង់់រូូបិិយ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងប៉ះះ�ពាាល់់
បាាន។ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លគ្មាា�នរូូបរាាងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាសាាច់់ឈាាម
មួួយដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយបាាន។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ព្រះ�ះ
ភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លមនុុស្សសជឿ�ឿ គឺឺជាាព្រះ�ះនាានាាដែ�លគ្មាា�នសាាច់់ឈាាម គ្មាា�នរូប
ូ រាាង ហើ�ើយក៏៏ជាា
ទម្រ�ង់់មួួយដែ�លគាាប់់ចិិត្តតគេ�ដែ�រ។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសបាានក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវ របស់់មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
អស់់អ្ននកដែ�លមិិនអាាចទទួួលយកកាារពិិត នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ក៏៏ក្លាា�យជាាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ មនុុស្សសមាានសញ្ញាា�ណផ្សេ�េងៗ
មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�របៀ�ៀបគិិតរបស់់គេ� ឬដោ�ោយសាារតែ�កាារបះះបោ�ោររបស់់គេ�នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ឯកជនរបស់់មនុុស្សសនេះ�ះវិិញ។ ដោ�ោយសាារតែ�
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�នេះ�ះហើ�ើយដែ�លនាំំ�ឲ្យយមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នស្លាា�ប់់ និិងដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះដ៏៏
ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់មិិនកើ�ើត មើ�ើលមិិនឃើ�ើញ និិងគ្មាា�នរូូបជាាក់់ច្បាាស់់នេះ�ះ
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

ហើ�ើយដែ�លបំំផ្លាា�ញដល់់ជីវិី ត
ិ របស់់មនុុស្សស។ ជីីវិត
ិ របស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបាាត់់បង់់ មិិនមែ�ន
ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�ន
ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៃ់ �ស្ថាា�នសួួគ៌នោះ�
៌ ះ�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះនៃ�កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�
របស់់មនុុស្សសវិិញ។ ហេ�តុុផលតែ�មួួយគត់់ដែ�លនាំំ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម គឺឺដោ�ោយសាារតែ�តម្រូ�ូវកាាររបស់់មនុុស្សសដ៏៏ពុុករលួួយ។ វាា
ដោ�ោយសាារតែ�តម្រូ�ូវកាាររបស់់មនុុស្សស មិិនមែ�នតម្រូ�វូ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ហើ�ើយគ្រ�ប់់
ទាំំ�ងកាារលះះបង់់ និិងទុុក្ខខវេេទនាារបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់
មនុុស្សសជាាតិិ មិិនមែ�នសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគឡើ�ើយ។
សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាគ្មាា�នគុុណសម្បបត្តិិ� គុុណវិិបត្តិិ� ឬរង្វាា�ន់់តបស្ននងអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនច្រូ�ូតផលសម្រា�ាប់់ថ្ងៃ�ៃអនាាគតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនោះ�ះ�ជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវ
ជំំពាាក់់ដល់់ទ្រ�ង់់។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� និិងលះះបង់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺមិិនមែ�ន
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់ទទួួលបាានរង្វាា�ន់់ដ៏៏ធំំឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់មនុុស្សសជាាតិិ
សុុទ្ធធសាាធតែ�ម្ដដង។ ទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម មាាននូូវទុុក្ខខ
លំំ បាាក ដែ�លនឹឹ កស្មាា�នមិិ នដល់់ ជាាច្រើ�ើ� ន ក៏៏ ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែលទ្ធធ ផ លដែ�លកិិ ច្ចច កាារនោះ�ះ�
សម្រេ�េចបាាននៅ�ៅទីីបំំផុុត គឺឺខ្ពពស់់ជាាងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណឆ្ងាា�យណាាស់់។ កិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាមតម្រូ�ូវឲ្យយមាានទុុក្ខខលំំបាាកជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយ
សាាច់់ឈាាមមិិនអាាចមាានអត្តតសញ្ញាា�ណដ៏៏ធំអស្ចា
ំ
ា�រ្យយ ដូូចជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មិន
ិ
អាាចអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារអធិិធម្មមជាាតិិ ដូូចជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយក៏៏រឹឹតតែ�មិិនអាាចមាានសិិទ្ធិិ�
អំំណាាចដូូចជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនោះ�ះ�ដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយ
សាាច់់ឈាាមដ៏៏សាាមញ្ញញនេះ�ះមាានភាាពសំំខាាន់់ខ្ពស់
ព ជា
់ ាងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណធ្វើ�ដោើ� �ោយ
ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ គឺឺជាាចម្លើ�ើ�យចំំពោះ�ះ�តម្រូ�ូវកាាររបស់់មនុុស្សសជាាតិិគ្រ�ប់់រូូប។
សម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានសង្រ្គោះ��ះ�� តម្លៃ�ៃនៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ មាាន
កម្រិ�ិតទាាបជាាងតម្លៃ�ៃនៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សាាច់់ឈាាម៖ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ អាាចគ្រ�ប
បាំំ�ងចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូល ភ្នំំ� ទន្លេ�េ បឹឹងបួួ និិងមហាាសមុុទ្រ�បាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាម
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មាានទំំនាាក់ទំ
់ ន
ំ ងជាាមួួយមនុុស្សសគ្រ�ប់់រូប
ូ ដែ�លទ្រ�ង់់មាានទំនាាក់
ំ
ទំ
់ ន
ំ ងជាាមួួយ ប្រ�កបដោ�ោយ
ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ាពជាាង។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាមួួយទម្រ�ង់់រូបិ
ូ យ
ិ អាាច
ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសកាាន់់តែ�យល់់ និិងកាាន់់តែ�ទុកចិ
ុ ត្តត
ិ ហើ�ើយអាាចធ្វើ�ើឲ្យ
� យចំំណេះ�ះដឹង
ឹ របស់់មនុុស្សស
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ និិងអាាចនាំំ�ឲ្យយមនុុស្សសមាានអាារម្មមណ៍៍ដក់់ជាាប់់កាាន់់តែ�
ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ អំំពីីទង្វើ�ើ�ដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ត្រូ�ូវបាាន
លាាក់់កំំបាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពអាាថ៌៌កំំបាំំ�ង។ វាាពិិបាាកសម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លរមែ�ងនឹឹងស្លាា�ប់់នេះ�ះ
ក្នុុ�ងកាារវាាស់់ស្ទទង់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏កាាន់់តែ�ពិបាាកនឹ
ិ
ង
ឹ មើ�ើលឃើ�ញ
ើ ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� ពួួកគេ�អាាចពឹឹង
អាាងលើ�ើកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ដែ�លប្រ�ហោ�ោងក្នុុ�ងរបស់់គេ�តែ�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ
កិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាម ជាាកិិច្ចចកាារសាាមញ្ញញ និិងមាានមូូលដ្ឋាា�នលើ�ើតថភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង
ព្រ�មទាំំ�ងពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ហើ�ើយតាាមពិិតទៅ�ៅ កិិច្ចចកាារនេះ�ះអាាចត្រូ�ូវបាាន
មើ�ើលឃើ�ើញដោ�ោយភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសអាាចដកពិិសោ�ោធន៍៍ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នូូវ
ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគេ�មិិនចាំំ�បាាច់ប្រើ់ �ើ�កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�
ដ៏៏ច្រើ�ើ�នរបស់់គេ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាសុុក្រឹ�ឹត្យយភាាព និិងតម្លៃ�ៃពិិតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ និិង
ពិិបាាកស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ឧទាាហរណ៍៍ ដូូចជាាកាារបំំភ្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ កាារធ្វើ�ចលនាា
ើ�
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ និិងកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លមាានគំំនិត
ិ
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះមិិនផ្ដដល់់នូូវអត្ថថន័័យដ៏៏ច្បាាស់់លាាស់់ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�
ផ្ដដល់់នូូវកាាររំំជួួលចិិត្តត ឬអត្ថថន័័យទូូលំំទូូលាាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមិិនអាាចផ្ដដល់់ជាាពាាក្យយ
ណែ�នាំំ�ឡើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម មាាន
លក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ច្រើ�ើ�នណាាស់់៖ កិិច្ចចកាារនេះ�ះពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កាារចង្អុុ�លបង្ហាា�ញយ៉ាា�ងសុុក្រឹ�ត្យ
ឹ យ
អំំពីព្រះី �ះបន្ទូូ�ល ហើ�ើយវាាមាានឆន្ទៈៈ� និិងគោ�ោលដៅ�ៅច្បាាស់់លាាស់។
់ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសមិិនចាំំ�បាាច់់
ប្រើ�ើ�អាារម្មមណ៍៍ ឬកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់ខ្លួួនឡើ
� �ើយ ហើ�ើយក៏៏មិនចាំំ�បាាច់
ិ
ប្រើ់ �ើ�កាារស្មាា�នព្រា�ាវៗ
នោះ�ះ�ដែ�រ។ នេះ�ះជាាភាាពច្បាាស់់លាាស់់នៃ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងជាាភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏៏
ធំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណសក្តិិ�សមសម្រា�ាប់់វិសា
ិ ាលភាាព
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ដែ�លមាានដែ�នកំំណត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះ មិិនអាាចប្រើ�ើ�ជំំនួួសកិិច្ចចកាាររបស់់
សាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់សាាច់់ឈាាមផ្ដដល់់ឲ្យយមនុុស្សសនូូវគោ�ោលដៅ�ៅចំំៗ និិង
ចាំំ�បាាច់់ ព្រ�មទាំំ�ងចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏ពិិត និិងមាានតម្លៃ�ៃជាាងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។
កិិច្ចចកាារដែ�លមាានតម្លៃ�ៃដ៏៏ធំំធេ�ងបំំផុុត ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដ៏៏ពុុករលួួយនេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�ល
ផ្ដដល់់នូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏សុុក្រឹ�ឹត្យយ ផ្ដដល់់នូូវគោ�ោលដៅ�ៅច្បាាស់់ៗដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរក ហើ�ើយអាាច
មើ�ើលឃើ�ើញ និិងប៉ះះ�ពាាល់់បាាន។ មាានតែ�កិិច្ចចកាារប្រា�ាកដនិិយម និិងកាារចង្អុុ�លបង្ហាា�ញ
ទាាន់់ពេ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លសក្តិិ�សមនឹឹងរសជាាតិិរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយមាានតែ�កិិច្ចចកាារពិិតៗ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសពីីនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយ និិងដ៏៏អាាក្រ�ក់់របស់់គេ�បាាន។
កាារនេះ�ះអាាចសម្រេ�េចបាានតាាមរយៈៈព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស
ពីីនិស្ស័័�
ិ យចាាស់់ដ៏ពុ
៏ ក
ុ រលួួយនិិងអាាក្រ�ក់់របស់់គេ�។ ទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណជាាសាារជាាតិិរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លជាាប់់មាានមកជាាមួួយក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ អាាចសម្រេ�េចបាាន
តាាមរយៈៈតែ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានធ្វើ�ើ�កាារតែ�អង្គគទ្រ�ង់់
នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាានលទ្ធធផលឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតដ៏៏
ច្បាាស់់លាាស់់មួួយ។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នបាានក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយសាារតែ�សាាច់់ឈាាមនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
អស់់ អ្ននក ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹ ង ទ្រ�ង់់ នឹឹ ង មិិ នគ្រា�ាន់់ តែ� ឈប់់ ក្លាា� យជាាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូ វ របស់់ ទ្រ�ង់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គេ�នឹឹងក្លាា�យជាាបន្ទាា�ល់់របស់់ទ្រ�ង់់ថែ�មទៀ�ៀតផង។ ពួួកគេ�
នឹឹងក្លាា�យជាាស្មមរបន្ទាា�ល់់ដែ�លទ្រ�ង់់បាានយកឈ្នះះ� ជាាស្មមរបន្ទាា�ល់់ដែ�លចុះះ�សម្រុ�ុងជាាមួួយ
ទ្រ�ង់់ និិងមិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីីទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសដឹឹងអំំពីីសាារៈ�
សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹងដឹឹងអំំពីី
សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�សាាច់់ឈាាមនេះ�ះចំំពោះ�ះ�អត្ថថន័័យនៃ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់គេ� គេ�នឹឹងដឹឹងអំំពីីតម្លៃ�ៃ
ដ៏៏ពិិតចំំពោះ�ះ�កាារចម្រើ�ើ�នឡើ�ើងនៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ គេ�នឹឹងដឹឹងថាា
សាាច់់ឈាាមនេះ�ះនឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាប្រ�ភពទឹឹកដ៏រ៏ ស់់នៃ�ជីីវិត
ិ ដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឆ្ងាា�យបាានឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនអាាចប្រៀ��ៀបផ្ទឹឹ�មទៅ�ៅនឹឹងអត្តតសញ្ញាា�ណ និិងមុុខតំំណែ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស វាាហាាក់់ដូូចជាាមិិនស្រ�បជាាមួួយឋាានៈៈដ៏៏ពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏សាាច់់
ឈាាមដែ�លមិិនមាានរូូបអង្គគដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬអត្តតសញ្ញាា�ណដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់នេះ�ះ អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាភាាពសំំខាាន់់ និិងតម្លៃ�ៃដ៏៏ពិិតនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនអាាចយល់់ និិងទទួួលស្គាា�ល់់ពីីភាាពសំំខាាន់់ និិងតម្លៃ�ៃនេះ�ះ
ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ស្ញញប់់ស្ញែ�ែងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងមើ�ើលងាាយចំំពោះ�ះ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ហើ�ើយមិិនថាាពួួកគេ�មាាន
ទស្សសនៈៈ ឬគំំនិិតបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� ក៏៏សាារៈ�សំំខាាន់់ និិងតម្លៃ�ៃដ៏៏ពិិតនៃ�សាាច់់ឈាាម មាាន
កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ជាាងខាាងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�រ។ ជាាកាារពិិត តម្លៃ�ៃនេះ�ះគឺឺសម្រា�ាប់់តែ�មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏
ពុុករលួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�
កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណអាាចប្រ�ទាាននូូវកាាររំំជួួល
ចិិត្តត ឬកាារបណ្ដាា�លចិិត្តត និិងអាារម្មមណ៍៍ប្លែ�ែកចិិត្តតដែ�លកិិច្ចចកាារនេះ�ះហួួសពីីសេ�ចក្តីី�ពន្យយល់់
និិងកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� ព្រ�មទាំំ�ងអាារម្មមណ៍៍ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ គិិតមិិនដល់់ និិងគួួរឲ្យយស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មិិនអាាចទទួួលបាាន និិងយល់់បាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សស និិងព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចសម្លឹឹ�ងមើ�ើលគ្នាា�ពីីចម្ងាា�យតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប្រៀ��ៀបដូូចជាាមាាន
គម្លាា�តដ៏៏ធំំមួួយនៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ពួួកគេ� ហើ�ើយពួួកគេ�គ្មាា�នថ្ងៃ�ៃនឹឹងដូូចគ្នាា�ឡើ�ើយ គឺឺដូូចជាាមនុុស្សស
និិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានដាាច់់ចេ�ញពីីគ្នាា� ដោ�ោយរនាំំ�ងខណ្ឌឌចែ�កអរូូបិិយមួួយអ៊ីី�ចឹឹង។
តាាមពិិតទៅ�ៅ នេះ�ះគឺឺជាាដំំណើ�ើរបំំភាាន់់មួួយដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណប្រ�ទាានដល់់មនុុស្សស ដោ�ោយ
សាារតែ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ និិងមនុុស្សសមិិនអាាចមាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិន
អាាចរួួមរស់់ជាាមួួយគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកតែ�មួួយបាាននោះ�ះ�ដែ�រ និិងដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណគ្មាា�នលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សសសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសមិិនមាានតម្រូ�ូវកាារពីី
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទេ� ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវកាារបំំផុុតដោ�ោយ
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

អង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់បាានឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាមផ្ដដល់់ឲ្យយមនុុស្សសនូូវគោ�ោលបំំណងដ៏៏ពិត
ិ
ដើ�ើម្បីី�ដេ�ញតាាម ផ្ដដល់់ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លច្បាាស់់ៗ និិងផ្ដដល់់នូូវអាារម្មមណ៍៍ថាា ទ្រ�ង់់ពិិតប្រា�ាកដ
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ព្រ�មទាំំ�ងផ្ដដល់់ជាាអាារម្មមណ៍៍ថាា ទ្រ�ង់់បន្ទាា�បអង្គគទ្រ�ង់់ និិងជាា
មនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សស អាាចមាានអាារម្មមណ៍៍កោ�ោតខ្លាា�ចទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�ន ទ្រ�ង់់ងាាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងកាារទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយដែ�រ៖ មនុុស្សស
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រទ្រ�ង់់ ស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគេ�មិិនចាំំ�បាាច់់សម្លឹឹ�ង
ទៅ�ៅកាាន់់ទ្រ�ង់់ពីីចម្ងាា�យនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ សាាច់់ឈាាមនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា គេ�
អាាចចូូលទៅ�ៅរកទ្រ�ង់់បាាន។ គេ�មិិនមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ទ្រ�ង់់នៅ�ៅសែ�នឆ្ងាា�យ ឬមិិនអាាចវាាស់់
ស្ទទង់់បាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងប៉ះះ�ពាាល់់ទ្រ�ង់់បាាន ព្រោះ��ះ�សាាច់់ឈាាម
នេះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកដែ�លមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅ។
សម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិស្ស័័�យរបស់់គេ�
តម្រូ�ូវឲ្យយមាានគោ�ោលដៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�ដេ�ញតាាម ហើ�ើយកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារ
ឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែកនូូវទង្វើ�ើ�ដ៏៏ពិិត និិងមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះអាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានតែ�តាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ អាាចសម្រេ�េចបាាន
តាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាមដ៏៏សាាមញ្ញញ និិងពិិតប្រា�ាកដតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះជាាហេ�តុុផលដែ�ល
នាំំ�ឲ្យយកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មាានភាាពសំំខាាន់់ចាំំ�បាាច់់ និិងជាាហេ�តុុផលដែ�ល
ញ៉ាំំ��ងឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវកាារជាាចាំំ�បាាច់់។ ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សស
ត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវឲ្យយស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� រូូបអង្គគអំំពីីព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិង
អធិិធម្មមជាាតិិ ត្រូ�ូវតែ�លុុបបំំបាាត់់ចេ�ញពីីដួួងចិិត្តតរបស់់គេ� ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវ
បាានតម្រូ�ូវឲ្យយកម្ចាា�ត់់ចោ�ោលនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់គេ� ដូូច្នេះ�ះ� ជាាដំំបូូង ពួួកគេ�ត្រូ�ូវដឹឹង
អំំពីីនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់គេ�ជាាមុុនសិិន។ បើ�ើមនុុស្សសធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារលុុបចោ�ោល
រូូបអង្គគព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលចេ�ញពីីដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�គេ�នឹឹងមិិនអាាចទទួួល
បាាននូូវលទ្ធធផលដ៏៏សមរម្យយឡើ�ើយ។ រូូបអង្គគនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តត
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់មនុុស្សសមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានលុុបចោ�ោល កម្ចាា�ត់់ចេ�ញ ឬលុុបបំំបាាត់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ដោ�ោយ
ពាាក្យយសម្ដីី�តែ�ម្យ៉ាា��ងឡើ�ើយ។ បើ�ើធ្វើ�ើបែ�បនេះ�ះនៅ
�
�ៅទីីបំំផុុត វាានឹឹងនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចដកចោ�ោល
រូូបអង្គគដែ�លចាាក់់ឫសយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅទាំំ�ងនេះ�ះ ចេ�ញពីីមនុុស្សសបាានឡើ�ើយ។ មាានតែ�តាាមរយៈៈ
កាារជំំនួួសរូូបដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងអធិិធម្មមជាាតិិទាំំ�ងនេះ�ះ ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិត
និិងរូូបអង្គគដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ពីីរូូបអង្គគទាំំ�ងនោះ�ះ� បន្ដិិ�ច
ម្ដដងៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបវាាអាាចទទួួលបាានលទ្ធធផល។ មនុុស្សសទទួួលស្គាា�ល់់ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លគេ�ស្វែ�ែងរកពីីអតីីតកាាល គឺឺជាាព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងអធិិធម្មមជាាតិិ។ កាារ
ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ

និិងសេ�ចក្តីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់មនុុស្សស

មិិនអាាចជួួយ

ទៅ�ៅសម្រេ�េចកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចជួួយបាាន។ សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាងឲ្យយឃើ�ើញ
នៅ�ៅពេ�លដែ�ល ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ជាា
ផ្លូូ�វកាារ ពីីព្រោះ��ះ�ភាាពសាាមញ្ញញ និិងតថភាាពពិិតនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស មាានសភាាពផ្ទុុ�យគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងអធិិធម្មមជាាតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ
ស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស។ សញ្ញាា�ណដើ�ើមរបស់់មនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយ
ឃើ�ើញ នៅ�ៅពេ�លដែ�លធ្វើ�ើ�កាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស។ បើ�ើគ្មាា�នកាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទេ�
នោះ�ះ�សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត បើ�ើគ្មាា�នតថភាាពពិិតជាាគ្រឿ��ឿងបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�ទេ� នោះ�ះ�រូូបភាាពដ៏៏
ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
មាានសមត្ថថភាាពប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ពាាក្យយសម្ដីី� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់អាាចបរិិយាាយអំំពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដោ�ោយប្រើ�ើ�វោ�ោហាារសព្ទទជាាពាាក្យយពេ�ចន៍៍នោះ�ះ�ដែ�រ។
មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាាន ហើ�ើយ
គ្មាា�នអ្ននកណាាផ្សេ�េងអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ជំំនួួសទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សស មាាន
សំំនួួនវោ�ោហាារសព្ទទសម្បូូ�របែ�បយ៉ាា�ងណាា ក៏៏គេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពបរិិយាាយអំំពីីតថភាាព
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

ពិិត និិងភាាពសាាមញ្ញញរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ។ មនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
កាាន់់តែ�ជាាក់់ស្ដែ�ែង

និិងអាាចមើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�ច្បាាស់់

លុះះ�ត្រា�ាតែ�ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ

ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ហើ�ើយបង្ហាា�ញភាាពជាាទ្រ�ង់់ និិងរូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់
ឲ្យយគេ�ឃើ�ើញទាំំ�ងស្រុ�ុងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ លទ្ធធផលនេះ�ះមិិនអាាចសម្រេ�េចបាាន ដោ�ោយមនុុស្សស
ខាាងសាាច់់ឈាាមណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។ ជាាកាារពិិត ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏គ្មា�ន
ា
សមត្ថថភាាពសម្រេ�េចលទ្ធធផលនេះ�ះបាានដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសដ៏៏ពុុក
រលួួយពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ងបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ

កិិច្ចចកាារនេះ�ះអាាចសម្រេ�េច

បាានតាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាម ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចូូលសណ្ឋិិ�ត ឬដោ�ោយ
សាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ សាាច់់ឈាាម
នេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ សាាច់់ឈាាមនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមាាន
ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយក៏៏ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមាានភាាពជាាព្រះ�ះដ៏៏ពេ�ញលេ�ញ
ផងដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ទោះ�ះ�បីីសាាច់់ឈាាមនេះ�ះមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏នៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគ ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសដដែ�លដែ�លសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះ ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណផង និិងជាាសាាច់់ឈាាមផង។ មិិនថាា
មនុុស្សសហៅ�ៅទ្រ�ង់់បែ�បណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ ទីីបំំផុុត គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
ដដែ�ល ដែ�លសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ។ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លមិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីីសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាម ក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារ
នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រនោះ�ះ� ទើ�ើបកិិច្ចចកាារនេះ�ះ មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�
ដោ�ោយប្រើ�ើ�អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�

ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយប្រើ�ើ�

អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់សាាច់់ឈាាមដែ�រ។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ មិិន
តម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយសាាច់់ឈាាម
ធ្វើ�ើ� ក៏៏មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាាចត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះជាាអ្វីីដែ� �លតម្រូ�ូវឲ្យយមាានសម្រា�ាប់់កិច្ចច
ិ កាារនេះ�ះ
ហើ�ើយវាាជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយត្រូ�ូវកាារជាាចាំំ�បាាច់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
ទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានតែ�ដំំណាាក់់កាាលមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លត្រូ�ូវបាាន
អនុុវត្តតដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលពីីរផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត
ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិនមែ�នដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ទេ�។ កិិច្ចចកាារនៅ�ៅយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
មិិនបាានពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� និិស្ស័័�យដ៏៏ពុក
ុ រលួួយរបស់់មនុុស្សសឡើ�យ
ើ ហើ�ើយវាាក៏៏គ្មា�ន
ា
ទាាក់់ទងអ្វីី�នឹឹងចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ កិិច្ចចកាារ
នៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិងយុុគសម័័យ
នៃ�នគរព្រះ�ះ ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សស និិងចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�អំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវាាជាាផ្នែ�ែកដ៏៏សំំខាាន់់និិងចាំំ�បាាច់់ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��។
ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយ កាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយគេ�កាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារកិិច្ចចកាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ មនុុស្សសជាាតិិត្រូ�ូវកាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស ចាំំ�មើ�ើលថែ�គេ� ចាំំ�ជួួយគាំំ�ទ្រ�គេ� ចាំំ�ប្រ�ទាានឲ្យយទឹឹកគេ� ចាំំ�ប្រ�ទាានអាាហាារដល់់គេ�
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងវាាយផ្ចាា�លគេ� ហើ�ើយគេ�ត្រូ�ូវកាារព្រះ�ះគុុណកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន និិងកាារប្រោ��ោស
លោះ�ះ�កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចក្លាា�យជាាបុុគ្គគលជំំនិិតរបស់់មនុុស្សស ជាា
គង្វាា�លរបស់់មនុុស្សស ជាាជំំនួយ
ួ គ្រ�ប់់ពេ�លរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយអ្វីីៗ
� ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺជា
ឺ ាភាាព
ចាំំ�បាាច់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ទាំំ�ងពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ និិងពីីអតីីតកាាល។
មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ ហើ�ើយមនុុស្សសជាាភាាវៈ�ដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ង
ចំំណោ�ោមសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កម្មមវត្ថុុ�នៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សស មិិនមែ�ន
សាាតាំំ�ងឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវទទួួលកាារសង្រ្គោះ��ះ�� គឺឺជាាសាាច់់ឈាាម និិងព្រ�លឹឹង
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

របស់់មនុុស្សស មិិនមែ�នជាាអាារក្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កម្មមវត្ថុុ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�សាាតាំំ�ង
គឺឺជាាកាារវិិនាាសសាាបសូូន្យយ ហើ�ើយកម្មមវត្ថុុ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សស គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�
សង្រ្គោះ��ះ��។ សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យពុុករលួួយ ដូូច្នេះ�ះ� រឿ�ឿងទីីមួយ
ួ
ដែ�លត្រូ�ូវសង្រ្គោះ��ះ�� គឺឺត្រូ�ូវតែ�ជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស។ សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយយ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅបំំផុុត ហើ�ើយវាាបាានក្លាា�យជាាអ្វីី�មួួយដែ�លប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដល់់ថ្នាា�ក់់ប្រ�ឆាំំ�ងនិិងបដិិសេ�ធចំំពោះ�ះ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ង
បើ�ើកចំំហ។ សាាច់់ឈាាមដ៏៏ពុុករលួួយនេះ�ះចចេ�សរឹឹងរូូស ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វីី�មួួយដែ�លពិិបាាក
ដោះ�ះ�ស្រា�ាយ ឬពិិបាាកផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ជាាងនិិស្ស័័�យដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់សាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
សាាតាំំ�ងចូូលក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�បង្កកឲ្យយមាានភាាពចលាាចល ហើ�ើយវាាប្រើ�ើ�
សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�បង្អាា�ក់់ដល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបំំផ្លាា�ញផែ�នកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសបាានក្លាា�យជាាសាាតាំំ�ង និិងក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសបាានសង្រ្គោះ��ះ�� នោះ�ះ�គេ�ត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ជាាមុុនសិិន។
ដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុផលនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�បញ្ហាា� ហើ�ើយយាាង
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
ើ� ិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� និិងច្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង។
គោ�ោលបំំណងរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យពុុករលួួយ ព្រ�មទាំំ�ង
យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងដែ�លបះះបោ�ោរនឹឹងទ្រ�ង់់ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយវាាវិិនាាសសាាបសូូន្យយ។ ទ្រ�ង់់យក
ឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់អំំពីីកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស ខណៈៈពេ�ល
ដូូចគ្នាា�នោះ�ះ� ទ្រ�ង់់សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយ។ ដូូច្នេះ�ះ� នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារមួួយដែ�ល
សម្រេ�េចបាានគោ�ោលបំំណងពីីរក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិង
មាានបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�មាាន
ទំំនាាក់់ទំំនងកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរជាាមួួយមនុុស្សស

និិងយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសឲ្យយបាានកាាន់់តែ�

ប្រ�សើ�ើរ។ ពេ�លចុុងក្រោ��ោយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ទ្រ�ង់់នឹឹងចាាត់់ថ្នាា�ក់់មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់គេ� បញ្ចចប់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក៏៏
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងអស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមដែ�រ។ ក្រោ��ោយពេ�លកិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ ទ្រ�ង់់នឹឹងមាានជ័័យជម្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង។
តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�កា
ើ� ារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ យកឈ្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងលើ�ើមនុុស្សស
ជាាតិិ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងទទួួលបាានមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងស្រុ�ុង។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមាានន័័យថាា កាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ទេ�ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បញ្ចចប់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានច្បាំំ�ងឈ្នះះ�សាាតាំំ�ង និិង
មាានជ័័យជម្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�សាាតាំំ�ងនឹឹងគ្មាា�នឱកាាស ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុករលួួយ
ទៀ�ៀតឡើ�យ
ើ ។ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីមួយ
ួ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាា
កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� និិងកាារអត់់ទោ�ោសដល់់បាាបរបស់់មនុុស្សស។ ឥឡូូវនេះ�ះ វាាជាាកិិច្ចចកាារនៃ�
កាារយកឈ្នះះ� និិងកាារទទួួលបាានមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងស្រុ�ុង ដូូច្នេះ�ះ�សាាតាំំ�ងនឹឹងលែ�ងមាានផ្លូូ�វ
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់វាាតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ វាានឹឹងត្រូ�ូវបាានចាាញ់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងតែ�ម្ដដង ហើ�ើយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមាានជ័័យជម្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងតែ�ម្ដដង។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាម និិង
ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់។ កិិច្ចចកាារដំំបូូងនៃ�ដំំណាាក់់កាាល
ទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ មិិនមែ�ន
ដោ�ោយសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ កិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយនៃ�ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីី
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ បាានធ្វើ�ដោើ� �ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
មិិនមែ�នដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�នៅ�ៅដំំណាាក់់កាាល
កណ្ដាា�ល ក៏៏ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ចំំណោ�ោមកិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមូូល កិិច្ចចកាារដ៏៏សំំខាាន់់បំំផុុត គឺឺជាាកាារសង្រ្គោះ��ះ��
មនុុស្សសពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង។ កិិច្ចចកាារដ៏៏សំំខាាន់់ គឺឺជាាកាារយកឈ្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងលើ�ើ
មនុុស្សសដ៏៏ពុុករលួួយ

ដូូចនេះ�ះកាារស្តាា�រឲ្យយមាានកាារគោ�ោរពជាាដំំបូូងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� និិងដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយគេ�ទទួួលបាាន
ជីីវិិតសាាមញ្ញញ ដែ�លជាាជីីវិិតសាាមញ្ញញនៃ�សត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះពិិតជាា
សំំខាាន់់ ហើ�ើយវាាជាាចំំណុុចស្នូូ�លនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

កិិច្ចចកាារសង្រ្គោះ��ះ�� ដំំណាាក់់កាាលទីីមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លជាាយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ គឺឺ
ស្ថិិ�តនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីចំំណុុចស្នូូ�លនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ វាាគ្រា�ាន់់តែ�មាានកាារលេ�ចមកតិិចតួួច
អំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារសង្រ្គោះ��ះ�� ហើ�ើយវាាមិិនមែ�នជាាទីីចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារ
សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសពីីដែ�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សាាតាំំ�ងឡើ�ើយ។ ដំំណាាក់់កាាលទីីមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារ
គឺឺព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ពីីព្រោះ��ះ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
មនុុស្សសដឹឹងតែ�កាាន់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនមាានសេ�ចក្តីី�ពិិតជាាច្រើ�ើ�ន
ទេ� ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ មិិនសូូវពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស ក៏៏មិិនសូូវពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារសង្រ្គោះ��ះ��
មនុុស្សសពីីដែ�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សាាតាំំ�ងដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
បញ្ចចប់់ដំណា
ំ ាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារដ៏៏សាាមញ្ញញ និិងខ្ពពង់ខ្ព
់ ស់
ព នេះ�ះ
់
ដែ�លមិិនទាាក់ទ
់ ងនឹឹងនិិស្ស័័�យ
ដ៏៏ពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះមាានទំំនាាក់់ទំំនងតិិចតួួច
ណាាស់់ទៅ�ៅនឹឹងចំំណុុចស្នូូ�លនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហើ�ើយវាាគ្មាា�នទំំនាាក់់ទំំនងអ្វីី�ធំំដុំំ�ទៅ�ៅនឹឹង
កិិច្ចចកាារជាាផ្លូូ�វកាារនៃ�កាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស ហើ�ើយវាាក៏៏មិនបាានតម្រូ�
ិ
វូ ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រ�លប់
់
់
ជាាសាាច់់ឈាាមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដោ�ោយប្រ�យោ�ោល និិងមិិនអាាចវាាស់់ស្ទទង់់បាាន ហើ�ើយ
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសភ័័យខ្លាា�ច និិងមិិនអាាចចូូលទៅ�ៅជិិតបាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
មិិនសក្ដិិ�សមនឹឹងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារសង្រ្គោះ��ះ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនសក្ដិិ�សមប្រ�ទាាន
ជីីវិិតដល់់មនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារដ៏៏សក្តិិ�សមបំំផុុតសម្រា�ាប់់មនុុស្សស គឺឺជាា
កាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ឲ្យយក្លាា�យជាាវិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រមួួយដែ�លស្និិ�ទ្ធធស្នាា�លចំពោះ�
ំ ះ�
មនុុស្សស គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា អ្វីី�ដែ�លសក្តិិ�សមបំំផុុតសម្រា�ាប់់មនុុស្សស គឺឺជាាកាារដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាា ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ កាារនេះ�ះ
តម្រូ�ូវឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មកជំំនួួសកន្លែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយសម្រា�ាប់់មនុុស្សស វាាគ្មាា�នផ្លូូ�វណាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លសក្តិិ�
សមសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�
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កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ ដំំណាាក់់កាាលពីីរត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាល
ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ គឺឺជាាដំំណាាក់់កាាលដ៏៏សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ កាារយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើក គឺឺជាាកាារបំំពេ�ញឲ្យយគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងពីីរ
នេះ�ះបំំពេ�ញឲ្យយគ្នាា�យ៉ាា�ងល្អអឥតខ្ចោះ�ះ��។ ដំំណាាក់់កាាលទីីមួយ
ួ នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចាាក់់គ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�នសម្រា�ាប់់ដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរ

ហើ�ើយវាាអាាច

និិយាាយបាានថាា កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�តឲ្យយ
មាានភាាពពេ�ញលេ�ញមួួយ ហើ�ើយវាាគ្មាា�នកាារមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងគ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដំំណាាក់់
កាាលទាំំ�ងពីីរនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នេះ�ះ
់
ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ង
អត្តតសញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដោ�ោយសាារតែ�ដំំណាាក់់កាាល
ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះពិិតជាាសំំខាាន់់ណាាស់់ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ គេ�សឹឹងតែ�
អាាចនិិយាាយបាានថាា បើ�ើគ្មាា�នកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរលើ�ើករបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងនឹឹងត្រូ�ូវបញ្ឈឈប់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងគ្មាា�នន័័យអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីកាារនិិយាាយចោ�ោលនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
សំំខាាន់់ ឬមិិនសំំខាាន់់ គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើតម្រូ�ូវកាាររបស់់មនុុស្សសជាាតិិ អាាស្រ័�័យលើ�ើតថភាាព
ជាាក់់ស្ដែ�ែងនៃ�ភាាពពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ និិងអាាស្រ័�័យលើ�ើភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�កាារមិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់សាាតាំំ�ង និិងកាាររំំខាានរបស់់វាាចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារ។ បុុគ្គគលដែ�លមាានគុុណ
សម្បបត្តិិ�សក្ដិិ�សមនឹឹងកាារងាារ ត្រូ�ូវអាាស្រ័�័យលើ�ើធម្មមជាាតិិនៃ�កាារងាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ដោើ� �ោយ
អ្ននកធ្វើ�ើ� និិងសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារងាារ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លនិិយាាយអំំពីីចំំណុុចសំំខាាន់់នៃ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ទាាក់់ទងនឹឹងវិិធីីសាាស្ត្រ�រធ្វើ�ើ�កាារបែ�បណាាដែ�លត្រូ�ូវប្រើ�ើ� ថាាតើ�ើកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយក
កំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ឬក៏៏តាាមរយៈៈមនុុស្សស ជំំហាានដំំបូូងដែ�លត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលនោះ�ះ� គឺឺជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តាាមរយៈៈមនុុស្សស ហើ�ើយបើ�ើផ្អែ�ែកលើ�ើធម្មមជាាតិិនៃ�កាារងាារ និិងធម្មមជាាតិិ
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ទល់់នឹឹងធម្មមជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមវិិញ ទីីបំំផុុត គេ�អាាច
សម្រេ�េចចិិត្តតបាានថាា កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយសាាច់់ឈាាម មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ចំំពោះ�ះ�
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មនុុស្សសខ្លាំំ��ងជាាងកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយគេ�អាាច
សម្រេ�េចចិិត្តតបាានទៀ�ៀតថាា វាាផ្ដដល់់នូវូ គុុណប្រ�យោ�ោជន៍៍ច្រើ�ើ�នជាាង។ នេះ�ះជាាព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់សម្រេ�េចព្រះ�ះទ័័យថាាតើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
ដោ�ោយព្រះ�ះ វិិញ្ញាា�ណ ឬក៏៏ដោ�ោយសាាច់់ឈាាម។ វាាមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ និិងមូូលដ្ឋាា�នរបស់់វាា
ចំំពោះ�ះ�ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារ។ វាាមិិនមែ�នជាាកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� ដែ�លគ្មាា�ន
មូូលដ្ឋាា�ន និិងត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតតាាមតែ�អំំពើ�ើចិិត្តតនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ។ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតមួួយ ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅពីី
ក្រោ��ោយគ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ជាាពិិសេ�ស នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារដ៏៏ធំនោះ�
ំ ះ� វាា
មាានផែ�នកាារជាាច្រើ�ើ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�អង្គគទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងឲ្យយឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់
សកម្មមភាាព គ្រ�ប់់ព្រះ�ះតម្រិះ�ះ� និិងគ្រ�ប់់យោ�ោបល់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាា
លក្ខខណៈៈកាាន់់តែ�រឹឹងមាំំ� និិងជាាប្រ�ព័័ន្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះតម្រិះ�ះ� និិងយោ�ោបល់់ដ៏៏
ល្អិិ�តល្អអន់់ទាំំ�ងនេះ�ះពិិតជាាពិិបាាកឲ្យយមនុុស្សសស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� និិងពិិបាាកឲ្យយមនុុស្សសជឿ�ឿ ហើ�ើយ
លើ�ើសពីីនេះ�ះ គឺឺពិបាាក
ិ
ឲ្យយមនុុស្សសដឹឹង។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ដោើ� �ោយមនុុស្សស គឺឺធ្វើ�ឡើើ� �ង
ើ
ស្រ�បតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ទូូទៅ�ៅ ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លមនុុស្សសពេ�ញចិិត្តតខ្លាំំ��ង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ បើ�ើ
ធៀ�ៀបជាាមួួយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ វាាហាាក់់ដូូចជាាមាានភាាពខុុសគ្នាា�ដ៏៏ធំំមួួយ។
ទោះ�ះ�បីីទង្វើ�ើរ� បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធំ
់ ធេំ �ងអស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានវិ
់
សា
ិ ាល
ភាាពប្រ�សើ�ើរក្រៃ�ៃលែ�ងយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនោះ�ះ� មាាននូូវកាារ
ចំំណាាយពេ�លរាាប់់ម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�ផែ�នកាារ និិងកាារចាាត់់ចែ�ងដ៏៏ច្បាាស់់លាាស់់ ដែ�លមនុុស្សសមិិន
អាាចស្រ�មៃ�ដល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនគ្រា�ាន់់តែ�
ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ស្រ�ប
ើ�
តាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដំំណាាក់់កាាលនីីមួយ
ួ ៗក៏៏មាានផ្ទុកនូ
ុ� វូ
ចំំណុុចជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនអាាចបរិិយាាយដោ�ោយភាាសាារបស់់មនុុស្សសដែ�រ ហើ�ើយទាំំ�ងនេះ�ះ
គឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លមនុុស្សសមើ�ើលមិិនឃើ�ើញឡើ�ើយ។ មិិនថាាវាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ឬ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក៏៏ជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ កិិច្ចចកាារនីីមួយ
ួ ៗ
សុុទ្ធធតែ�មាាននូូវផែ�នកាារនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។

ទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយគ្មាា�នមូូលដ្ឋាា�ន

ច្បាាស់់លាាស់់ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាដែ�លមិិនសំំខាាន់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយមាានគោ�ោលដៅ�ៅរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ក្លាា�យជាាមនុុស្សស (អាាចនិិយាាយបាានថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បំំផ្លាា�ស់់
បំំប្រែ�ែសំំបកក្រៅ��ៅរបស់់ទ្រ�ង់)់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កា
ើ� ារ គឺឺទ្រ�ង់កា
់ ាន់់តែ�ធ្វើ�កា
ើ� ារពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ គោ�ោលបំំណង
របស់់ទ្រ�ង់់។ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងស្រួ�ួល
ដូូច្នេះ�ះ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�ចាាត់់ទុុកជាាអ្ននកទន់់ទាាប
និិងជួួបកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនយ៉ាា�ងស្រួ�ួលបែ�បនេះ�ះ?
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមមាានសាារៈ�សំំខាាន់់បំផុ
ំ ត
ុ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវ
បាានថ្លែ�ែងឡើ�ើងពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកិិច្ចចកាារ ហើ�ើយព្រះ�ះមួួយអង្គគដែ�លនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់
កិិច្ចចកាារ គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ។
អ្ននកខ្លះះ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចយាាងមកកាាន់់ផែ�នដីី ហើ�ើយបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ឲ្យយមនុុស្សស
ឃើ�ើញនៅ�ៅពេ�លមិិនប្រា�ាកដណាាមួួយ ហើ�ើយខណៈៈពេ�លនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់នឹឹងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស
ជាាតិិទាំំ�ងអស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយល្បបងលពួួកគេ�ម្ដដងម្នាា�ក់់ៗដោ�ោយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាច
រួួចខ្លួួនឡើ
� �យ
ើ ។ អស់់អ្ននកដែ�លគិិតបែ�បនេះ�ះ មិិនដឹង
ឹ អំំពីដំ
ី ណា
ំ ាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
ជាា ម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ម្ដដងៗទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏មិ
៏ នល្បប
ិ
ងលមនុុស្សសម្នាា�ក់់ម្ដដងៗនោះ�ះ�ដែ�រ ព្រោះ��ះ�ថាាបើ�ើធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ វាា
នឹឹងមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើមិិនមែ�នសេ�ចក្តី�ពុ
ី ក
ុ រលួួយរបស់់
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធតែ�ដូូចគ្នាា�ទេ�ឬអីី? តើ�ើមិិនមែ�នសាារជាាតិិរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
សុុទ្ធតែ�ដូ
ធ
ចគ្នាា�ទេ�
ូ
ឬអីី? អ្វីីដែ� �លត្រូ�ូវជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ គឺឺជាាសាារជាាតិិដ៏ពុ
៏ ក
ុ រលួួយរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ
ជាាសាារជាាតិិរបស់់មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យពុុករលួួយ ហើ�ើយនិិងបាាបទាំំ�ងអស់់
របស់់មនុុស្សស។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកំំហុុសដ៏៏កំំប៉ិិ�កកំំប៉ុុ�ក និិងមិិនសំំខាាន់់របស់់
មនុុស្សសឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារតំំណាាង ហើ�ើយវាាមិិនត្រូ�ូវបាាន
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

អនុុវត្តតជាាពិិសេ�សសម្រា�ាប់ម
់ នុុស្សសជាាក់់លាាក់ណា
់ ាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ វាាជាាកិិច្ចចកាារ
ដែ�លមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមត្រូ�ូវបាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដើ�ើម្បីី�តំំណាាងឲ្យយកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់មនុុស្សស
ជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ តាាមរយៈៈកាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសមួួយ
ក្រុ�ុម ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�តំំណាាងឲ្យយ
កិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ក្រោ��ោយពេ�លកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានផ្សសព្វវផ្សាាយបន្ដិិ�ច
ម្ដដងៗ។ នេះ�ះក៏៏ជាារបៀ�ៀបនៃ�កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នជំ
ិ នុំំ�ជម្រះ�ះ
ំ
មនុុស្សសមួួយ
ប្រ�ភេ�ទ ឬមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមជាាក់់លាាក់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសេ�ចក្តីី�
ទុុច្ចចរិិតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល ឧទាាហរណ៍៍ដូូចជាា កាារប្រ�ឆាំំ�ងរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារមិិនគោ�ោរពរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ឬកាាររំំខាានរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាដើ�ើម។ អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ គឺឺជាាសាារជាាតិិនៃ�កាារប្រ�ឆាំំ�ង
របស់់មនុុស្សសជាាតិិចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយដែ�រ។ កិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសដែ�លមនុុស្សសបាានឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែក គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កក
ពណ៌៌ សដ៏៏ ធំំ ក្នុុ� ង អំំ ឡុុ ងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុ ង ក្រោ��ោយដែ�លមនុុ ស្សសបាានមើ�ើលឃើ�ើ ញ កាាលពីី
អតីីតកាាល។ កិិច្ចចកាារដែ�លកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិយាាយឲ្យយចំំទៅ�ៅ គឺឺជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កកពណ៌៌សដ៏៏ធំំ
នោះ�ះ�ហើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាាព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ដែ�លជំំ នុំំ�ជម្រះ�ះ មនុុ ស្សសជាាតិិ ទាំំ� ងមូូ លក្នុុ� ង អំំ ឡុុ ងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុ ង ក្រោ��ោយ។
សាាច់់ឈាាមនេះ�ះ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងនិិស្ស័័�យទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់
ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីវិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅមាាន
កម្រិ�ិត ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនបាានពាាក់់ព័័ន្ធធដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ នឹឹងចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូលក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
សាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ គឺឺជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងអស់់ គឺឺមិនមែ�នសម្រា�ាប់
ិ
ជា
់ ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់ពួ
់ កជ្រើ
ួ �ើ�សតាំំ�ងនៃ�ប្រ�ទេ�សចិិន ឬសម្រា�ាប់់
ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមតូូចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
971
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ទោះ�ះ�បីីវិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ មិិនពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូលក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វាាតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាារនៃ�ចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូលដែ�រ ហើ�ើយ
បន្ទាា�ប់់ពីីទ្រ�ង់់បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាារខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់
ទ្រ�ង់់រួួច ភ្លាា�មៗនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់នឹឹងពង្រី�ីកកិិច្ចចកាារនេះ�ះទៅ�ៅកាាន់់ចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូល នៅ�ៅក្នុុ�ង
របៀ�ៀបដូូចគ្នាា�ដែ�លដំំណឹឹងល្អអរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានរីីកសាាយភាាយនៅ�ៅទូូទាំំ�ងចក្រ�វាាល
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ឡើ�ើងវិិញ និិងយាាងឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌។
៌ មិិនថាា
ជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ឬជាាកិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ឡើ�ើយ វាាគឺឺជាាកិិច្ចចកាារមួួយ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពមួួយមាានកម្រិ�ិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាារនៃ�
ចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូល។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអត្តតសញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស
នៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កកពណ៌៌សដ៏៏ធំំ។ មិិនថាាទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ឬជាាសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ព្រះ�ះអង្គគដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សសជាាតិិ
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ កាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុកដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយវាាមិិនត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុកស្រ�បតាាមរូូបរាាងខាាងក្រៅ��ៅរបស់់ទ្រ�ង់់ ឬកត្តាា�
ជាាច្រើ�ើ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សស មាានសញ្ញាា�ណអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបដិិសេ�ធកាារពិិតអំំពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារ
យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាាន
ដែ�រ។ មិិនថាាមនុុស្សសគិិតអំំពីីវាាបែ�បណាាឡើ�ើយ កាារពិិតគឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាកាារពិិត។ គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់អាាចនិិយាាយថាា «កិិច្ចចកាារត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាាច់់ឈាាមមិិនមែ�ន
ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាារឿ�ឿងគ្មាា�នន័័យសោះ�ះ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាកិិច្ចចកាារនេះ�ះ
មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើដោ� �ោយនរណាាផ្សេ�េង ក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ។
ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់រួួចហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារបន្ទាា�ប់់ទៀ�ៀត គឺឺជាា
កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ដែ�លនឹឹងមិិនលេ�ចមកជាាលើ�ើកទីីពីីរ
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ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីររបស់់ទ្រ�ង់់បាាន
បញ្ចចប់់កិច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់រួចហើ�ើ
ួ
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ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសវិិញ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់សក្ដិិ�សម និិងមាានគុុណ
សម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ជា
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សេ�ចក្តីី�ពុុករលួួយនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�វាានឹឹងមិិនគ្រ�បដណ្ដដប់់មនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់ឡើ�ើយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះនឹឹងពិិបាាកឲ្យយមនុុស្សសទទួួលយក
ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណមិិ ន អាាចយាាងមកនៅ�ៅមុុ ខទល់់ នឹឹ ង មុុ ខ ជាាមួួ យ នឹឹ ង មនុុ ស្សសឡើ�ើ យ ។
ដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុផលនេះ�ះ វាានឹឹងមិិនទទួួលបាានលទ្ធធផលមួួយរំំពេ�ចឡើ�ើយ ហើ�ើយ
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អាាចជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់លើ�ើសេ�ចក្តីី�ទុច្ចចរិ
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ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លមាានគុុណសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ និិងអាាចកាាន់់មុុខតំំណែ�ងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស
ព្រោះ��ះ�ថាាទ្រ�ង់់មាានសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងសេ�ចក្តីី�សុុចរិិត ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់អាាចជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស
បាាន។ អស់់អ្ននកដែ�លគ្មាា�នសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ និិងសេ�ចក្តីី�សុចរិ
ុ ត
ិ មិិនសក្តិិ�សមក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
អ្ននកដទៃ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើសិិនកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�វាានឹឹងមិិនមាានន័័យថាា ជាាជ័័យជម្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណត្រូ�ូវទទួួល
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ុ ធ និិងមាានជ័័យជម្នះះ�លើ�ើសាាច់់ឈាាម។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះដោ�ោយអង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអាាចជំំនុំំ�ជម្រះ�ះកាារមិិនស្ដាា�ប់់
បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនអាាចបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីគ្រ�ប់់ទាំំ�ង
អំំពើ�ើទុុច្ចចរិិតរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានដែ�រ។ សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ក៏៏ត្រូ�ូវ
អនុុវត្តតតាាមរយៈៈសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនដែ�លមាាន
សញ្ញាា�ណណាាមួួយអំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទេ� ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណគ្មាា�នសមត្ថថភាាពបើ�ើកសម្ដែ�ែង
បាានយ៉ាា�ងប្រ�សើ�ើរអំំពីីសេ�ចក្តីី�ទុុច្ចចរិិតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចលាាតត្រ�ដាាងទាំំ�ង
ស្រុ�ុងអំំពីីសេ�ចក្តីី�ទុុច្ចចរិិតនោះ�ះ�ដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺជាាខ្មាំំ��ង
សត្រូ�ូវរបស់់អស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់។ តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះសញ្ញាា�ណ និិងកាារ
ប្រ�ឆាំំ�ងរបស់់មនុុស្សសដែ�លមាានចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងធ្វើ�កា
ើ� ារលាាតត្រ�ដាាងរាាល់់កាារ
មិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ លទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម គឺឺស្ដែ�ែងចេ�ញឲ្យយឃើ�ើញច្បាាស់់ជាាងលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់មិិនត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសវិិញទេ�។ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម មនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិង
អាាចប៉ះះ�ពាាល់់បាាន ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសបាាន
ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់គេ� ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
មនុុស្សសវិិវឌ្ឍឍពីីកាារប្រ�ឆាំំ�ងទៅ�ៅជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ វិិវឌ្ឍឍពីីកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនទៅ�ៅជាាកាារទទួួល
យក វិិវឌ្ឍឍពីីសញ្ញាា�ណទៅ�ៅជាាចំំណេះ�ះដឹឹង និិងពីីកាារបដិិសេ�ធទៅ�ៅជាាសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ហើ�ើយកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺជា
ឺ ាលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស។ មនុុស្សសបាានសង្រ្គោះ��ះ��តាាមរយៈៈកាារទទួួលយកកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ��
មនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់បន្ដិិ�ចម្ដដងៗតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់
ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ�ក្នុុ�ង អំំឡុុងពេ�លដែ�លគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

ហើ�ើយគេ�ទទួួលបាានកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់សម្រា�ាប់់ជីីវិិតពីីទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារទទួួលយក
កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�ល
ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយក
កំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ធំំធេ�ងបំំផុុត ដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅបំំផុុត ហើ�ើយផ្នែ�ែកដ៏៏សំំខាាន់់
មួួយនៃ�ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងពីីរនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ សេ�ចក្តីី�ពុក
ុ រលួួយដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ
របស់់មនុុស្សស គឺឺជាាឧបសគ្គគដ៏៏ធំំមួួយចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស។ ជាាពិិសេ�ស កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
ពិិតជាាសំំខាាន់់ណាាស់់ ហើ�ើយបរិិយាាកាាសពេ�ញដោ�ោយកាារប្រ�ឆាំំ�ង ឯគុុណសម្បបត្តិិ�របស់់
មនុុស្សសគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទវិិញ គឺឺទន់់ខ្សោ�ោ�យណាាស់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ វាានឹឹង
នៅ�ៅតែ�សម្រេ�េចបាានលទ្ធធផលដ៏៏ល្អអ ដោ�ោយគ្មាា�នកំំហុុសណាាមួួយឡើ�ើយ ដ្បិិ�តនេះ�ះជាា
លទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាារខាាងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយលទ្ធធផលនេះ�ះគួួរឲ្យយជឿ�ឿជាាក់់ ជាាងលទ្ធធផល
ចេ�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�បញ្ចចប់់ដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ កិិច្ចចកាារដ៏៏សំំខាាន់់បំំផុុតត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដោ�ោយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមហាាក់់ដូូចជាាគ្មាា�នពាាក់់ព័័ន្ធធអ្វីី�ជាាមួួយមនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កាារពិិត
សាាច់់ឈាាមនេះ�ះខ្វវល់់ខ្វាា�យពីីគោ�ោលដៅ�ៅ និិងអត្ថិិ�ភាាពរបស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។
គ្រ�ប់់ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គឺឺត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត

សម្រា�ាប់់ជាា

ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ និិងផ្តោ�ោ�តលើ�ើមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់តែ�ម្ដដង។ ថ្វីី�បើ�ើ
វាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វាានៅ�ៅតែ�ផ្ដោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងអស់់ដដែ�ល។ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ម្ចាា�ស់់នៃ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក និិងមិិនបាានបង្កើ�ើ�តមក។ ទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពមាានកម្រិ�ិត ហើ�ើយកម្មមវត្ថុុ�នៃ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះមាានកម្រិ�ិតក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�សកម្មមវត្ថុុ�មួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លជាាអ្ននកតំំណាាងដ៏៏
ខ្ពពស់់បំំផុុតដែ�រ។ ទ្រ�ង់់មិិនជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមដែ�លសាាមញ្ញញ និិងធម្មមតាា ដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�កាារឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមដែ�លមាានសមត្ថថភាាព
ជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�ក្លាា�យជាាអ្ននកតំំណាាងសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�ោយសាារតែ�
វិិសាាលភាាពនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមមាានកម្រិ�ិត ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំ
ជាាពិិសេ�សសម្រា�ាប់់សាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងត្រូ�ូវបាាន
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សជាាពិិសេ�សសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ កាារជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅលើ�ើកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនមែ�នគ្មាា�នមូូលដ្ឋាា�ននោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងស្រ�បទៅ�ៅតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍៖ កម្មមវត្ថុុ�នៃ�កិិច្ចចកាារត្រូ�ូវតែ�ផ្ដដល់់ជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងត្រូ�ូវតែ�អាាចតំំណាាង
ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។ ឧទាាហរណ៍៍ សាាសន៍៍យូូដាាអាាចតំំណាាងឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងមូូលនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារទទួួលយកព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លជាាព្រះ�ះប្រោ��ោសលោះ�ះ� ហើ�ើយជនជាាតិិ
ចិិនអាាចតំំណាាងឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលក្នុុ�ងកាារទទួួលយក កាារយកឈ្នះះ�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ វាាមាាននូូវមូូលដ្ឋាា�នមួួយ សម្រា�ាប់់
កាារតំំណាាងរបស់់សាាសន៍៍យូូដាាចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយវាាក៏៏មាានមូូលដ្ឋាា�ន
សម្រា�ាប់់ កាារតំំ ណាាងរបស់់ ប្រ� ជាាជនចិិ នចំំ ពោះ�ះ�មនុុ ស្សសជាាតិិ ទាំំ� ងមូូ លនៅ�ៅក្នុុ� ង កាារ
ទទួួលយកកាារយកឈ្នះះ�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ គ្មាា�នអ្វីី�មួួយបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីី
សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ច្រើ�ើ�នជាាងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�ដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសាាសន៍៍យូូដាាឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នអ្វីី�មួួយដែ�លបើ�ើកសម្ដែ�ែងអំំពីីភាាព
ហ្មមត់់ចត់់ និិងភាាពជោ�ោគជ័័យនៃ�កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ� ច្រើ�ើ�នជាាងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ដែ�ល
976

មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជនចិិននោះ�ះ�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស លេ�ចមកដោ�ោយផ្ដោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើតែ�មនុុស្សសមួួយ
ក្រុ�ុមតូូចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាកាារពិិត កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមតូូច
នេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់ត្រូ�
់ វូ បាានថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�ល កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ អស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មផ្សសព្វវផ្សាាយអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�។

រឿ�ឿងដ៏៏ល្អអបំំផុុតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

សាាច់់ឈាាមគឺឺថាា ទ្រ�ង់់អាាចបន្សសល់់ទុុកនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងសេ�ចក្តីី�ដាាស់់តឿ�ឿនដ៏៏សុុក្រឹ�ឹត្យយ
ព្រ�មទាំំ�ងព្រះ�ះហឫទ័័ យ ដ៏៏ ជាាក់់ លាាក់់ រ បស់់ ទ្រ�ង់់ សម្រា�ាប់់ ម នុុ ស្សសជាាតិិ សម្រា�ាប់់ អស់់ អ្ននក
ដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយក្រោ��ោយមក អ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់អាាចផ្ទេ�េរកាាន់់តែ�សុុក្រឹ�ឹត្យយ និិង
កាាន់់ តែ�ច្បាាស់់ លាាស់់ អំំពីី គ្រ�ប់់ កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ� ង សាាច់់ ឈាាមនិិ ង ព្រះ�ះហឫទ័័ យ
របស់់ទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ ទៅ�ៅកាាន់់អស់់អ្ននកដែ�លទទួួលយក។ មាានតែ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមក្នុុ�ងចំំណោ�ោមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លនាំំ�ទៅ�ៅសម្រេ�េច
ចេ�ញជាាកាារពិិតនៃ�ព្រះ�ះជន្មម និិងកាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាមួួយមនុុស្សស។ មាានតែ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបបំំពេ�ញបំំណងប្រា�ាថ្នាា�របស់់មនុុស្សស ដែ�លចង់់ឃើ�ើញព្រះ�ះ
ភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចង់់ឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចង់់ឮ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
បញ្ចចប់់នូូវយុុគសម័័យមួួយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បែ�រព្រះ�ះប្រឹ�ឹស្ដាា�ង្គគ (ខ្ននង) របស់់
ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏បញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ
ទៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលដែ�រ។ ជាាពិិសេ�ស កិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
មួួយដែ�លប្រា�ាកដនិិយមជាាង ជាាក់់ស្ដែ�ែងជាាង និិងស្រ�ស់់ស្អាា�តជាាង។ ទ្រ�ង់់មិិនគ្រា�ាន់់
តែ�បញ្ចចប់់យុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លកាាន់់តែ�
សំំខាាន់់នោះ�ះ�គឺឺ ទ្រ�ង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសជាាតិិអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មួួយអង្គគដែ�លជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះពិិតនិិងសាាមញ្ញញ ជាាព្រះ�ះដែ�លសុុចរិិត និិងបរិិសុុទ្ធធ ជាាព្រះ�ះដែ�លសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនៃ�
ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងជាាព្រះ�ះដែ�លបង្ហាា�ញពីីសេ�ចក្តីី�លាាក់់កំំបាំំ�ង និិងគោ�ោលដៅ�ៅរបស់់
មនុុស្សស ជាាព្រះ�ះដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិ និិងបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិង
ជាាព្រះ�ះដែ�លបាានបន្តតលាាក់់ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រអស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នពាាន់់ឆ្នាំំ��។ ព្រះ�ះអង្គគបញ្ចចប់់
ទាំំ�ងស្រុ�ុង នូូវយុុគសម័័យនៃ�ភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល ដែ�លជាាយុុគសម័័យមួួយដែ�ល
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ចង់់ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
ទ្រ�ង់់បញ្ចចប់់យុុគសម័័យមួួយដែ�លមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់បាានបម្រើ�ើ�សាាតាំំ�ង ហើ�ើយទ្រ�ង់់
ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យមួួយដែ�លថ្មីី�ស្រ�ឡាាង។ កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ដែ�ល
ធ្វើ�ើ�កាារជំំនួួសឲ្យយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ អស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់លែ�ងស្វែ�ែងរក និិងព្យាាយាាម
ស្រ�វាាចាាប់់អ្វីី�ៗដែ�លហាាក់់ដូូចជាាមាាន និិងមិិនមាាន ហើ�ើយពួួកគេ�លែ�ងស្មាា�នព្រា�ាវៗអំំពីី
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលទៀ�ៀតហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្សសព្វវផ្សាាយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម អស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់នឹឹងផ្ទេ�េរ
កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមទៅ�ៅកាាន់់គ្រ�ប់់សាាសនាា និិងគ្រ�ប់់និិកាាយ
ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ទៅ�ៅកាាន់់ត្រ�ចៀ�ៀក
របស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ អស់់អ្ននកដែ�លបាានឮ ហើ�ើយទទួួលយកដំំណឹឹងល្អអរបស់់
ទ្រ�ង់់ នឹឹងក្លាា�យជាាកាារពិិតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងក្លាា�យជាាបុុគ្គគលដែ�លមនុុស្សសអាាច
មើ�ើលឃើ�ើញ និិងស្ដាា�ប់់ឮ ព្រ�មទាំំ�ងក្លាា�យជាាកាារពិិត មិិនមែ�នជាាពាាក្យយ ចចាាមអាារ៉ាា�ម
ឡើ�ើយ។ កាារពិិតទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាភស្តុុ�តាាងដែ�លទ្រ�ង់់ផ្សសព្វវផ្សាាយកិិច្ចចកាារ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏
ជាាឧបករណ៍៍ដែ�លទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ ដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វវផ្សាាយអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�រ។ បើ�ើគ្មាា�នអត្ថិិ�ភាាព
នៃ�កាារពិិតទេ� នោះ�ះ�ដំំណឹឹងល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនរីីកសាាយភាាយទៅ�ៅគ្រ�ប់់ប្រ�ទេ�ស និិងទៅ�ៅ
គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងឡើ�ើយ។ បើ�ើគ្មាា�នកាារពិិត ហើ�ើយមាានតែ�កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សសនោះ�ះ�
ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូលបាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សស
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

មិិនអាាចយល់់ និិងមើ�ើលមិិនឃើ�ើញព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ក៏៏គ្មាា�នសមត្ថថភាាពបន្សសល់់ទុុកនូូវភស្តុុ�តាាង ឬកាារពិិតបន្ថែ�ែមអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�រ។ មនុុស្សសនឹឹងមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�នឹឹងតែ�ងតែ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលដែ�លគ្មាា�នពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ�។
មនុុស្សសនឹឹងមើ�ើលមិិនឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយក៏៏ស្ដាា�ប់់មិិនឮព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដែ�រ។ ទីីបំំផុុត កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស
គឺឺគ្មា�នន័
ា
័យ ហើ�ើយមិិនអាាចជំំនួួសឲ្យយព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រដ៏៏ពិិត របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។
និិស្ស័័�យដើ�ើមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ មិិនអាាច
ត្រូ�ូវបាានបន្លំំ�ដោ�ោយមនុុស្សសបាានទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អរូូបិិយដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិង
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ អាាចត្រូ�ូវបាាននាំំ�មកកាាន់់ផែ�នដីី បាានតាាមរយៈៈព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសដែ�លធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស។
នេះ�ះជាាផ្លូូ�វដ៏៏វិិសេ�សបំំផុុតសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញ
គឺឺឲ្យយគេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្គាា�ល់់ពីីព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រ ដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមិិនយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសបាានឡើ�ើយ។ ដោ�ោយបាានអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មកដល់់ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានសម្រេ�េចលទ្ធធផលខ្ពពស់បំ
់ ផុ
ំ ត
ុ ហើ�ើយបាានទទួួលជោ�ោគជ័យ
័
ទាំំ�ងស្រុ�ុង។

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម

សម្រេ�េចបាានកៅ�ៅសិិប

ភាាគរយ នៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់។ សាាច់់ឈាាមនេះ�ះបាានផ្ដដល់់ជាាទីី
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដ៏៏ប្រ�សើ�ើរទៅ�ៅកាាន់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ផ្តតល់់ជាាសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបសម្រា�ាប់់
គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងបាានប្រ�កាាសឲ្យយប្រើ�ើ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងបាាន
ធ្វើ�ើ�កាារបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមដ៏៏ហ្មមត់់ចត់់ចុុងក្រោ��ោយ ទៅ�ៅកាាន់់គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� នឹឹងគ្មាា�ន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមួួយទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ដំំណាាក់់កាាលទីីបួួននៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏នឹឹងគ្មាា�នកិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីបីីនោះ�ះ�ដែ�រ។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម តំំណាាង
ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយវាាមិិនតំំណាាងឲ្យយអំំឡុុងពេ�ល
ជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�កិិច្ចចកាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសចុុងក្រោ��ោយរបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនមាានន័័យថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាាន
មកដល់់ទីីបញ្ចចប់់នោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�ថាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម តំំណាាងឲ្យយ
យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយមិិនគ្រា�ាន់់តែ�តំំណាាងឲ្យយ អំំឡុុងពេ�លមួួយដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ទ្រ�ង់់បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ� ង យុុ គសម័័ យ ទាំំ�ងមូូ លក្នុុ� ង អំំ ឡុុ ងពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ គង់់ នៅ�ៅក្នុុ� ង សាាច់់ ឈាាម
ក្រោ��ោយពេ�លកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ផ្សសព្វវផ្សាាយទៅ�ៅកាាន់់គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ក្រោ��ោយពេ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់រួួចហើ�ើយ ទ្រ�ង់់នឹឹង
ផ្ទុុ�កផ្ដាា�ក់់កិិច្ចចកាារអនាាគតរបស់់ទ្រ�ង់់ ទៅ�ៅកាាន់់អស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយធ្វើ�ើ�
បែ�បនេះ�ះ កិិច្ចចកាារនៅ�ៅយុុគសម័័យទាំំ�ងមូូលរបស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងត្រូ�ូវបន្តតដោ�ោយគ្មាា�នអាាក់់ខាាន
ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនៅ�ៅយុុគសម័័យទាំំ�ងមូូល នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស នឹឹងត្រូ�ូវ
បាានចាាត់់ទុុកថាាបញ្ចចប់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារនេះ�ះ បាានផ្សសព្វវផ្សាាយទៅ�ៅកាាន់់ចក្រ�វាាល
ទាំំ�ងមូូល។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនូូវយុុគ
សម័័យថ្មីី� ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លបន្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានទ្រ�ង់់
ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយមនុុស្សស គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង
ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនេះ�ះគ្មាា�នសមត្ថថភាាពទៅ�ៅហួួស
វិិសាាលភាាពនេះ�ះឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិន
យាាងមកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ
ថ្មីី�បាានឡើ�ើយ។

កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយមនុុស្សស

គ្រា�ាន់់តែ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងដែ�ន

ភាារកិិច្ចចរបស់់គេ� ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�បាានដោ�ោយមនុុស្សស ហើ�ើយវាាមិិនតំំណាាងឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�ល
អាាចយាាងមកដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយក្រៅ��ៅពីីទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�គ្មាា�ន
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

នរណាាម្នាា�ក់់អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះជំំនួួសទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ ពិិតមែ�នហើ�ើយ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាាន
បន្ទូូ�លនេះ�ះគឺឺទាាក់់ទងនឹឹងកិិច្ចចកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ ជាាដំំបូូង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស អនុុវត្តតជំំហាានទីីមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លមិិនស្រ�បតាាមសញ្ញាា�ណ
របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនស្រ�បតាាមសញ្ញាា�ណ
របស់់មនុុស្សស។ គោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាារ គឺឺជាាកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យ
ម្យ៉ាា��ង កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនស្រ�បតាាមសញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សស ដោ�ោយបន្ថែ�ែមពីីលើ�ើកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លមិិនស្រ�បទៅ�ៅតាាម
សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ទើ�ើបធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសមាានទស្សសនៈៈកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នអំំពីីទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់
គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស

ដែ�លមាានសញ្ញាា�ណដ៏៏

ច្រើ�ើ�នអនេ�កអំំពីីទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីពួួកគេ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់បែ�បណាានៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់
បាានបញ្ចចប់់ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ នឹឹងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារត្រួ�ួតត្រា�ា
របស់់ទ្រ�ង់់មិិនខាាន។ កាារពិិតគឺឺថាា កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
ប្រ�ជាាជនចិិនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាក៏៏តំំណាាងឲ្យយរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលនឹឹងត្រូ�ូវ
បាានយកឈ្នះះ�ដែ�រ។ លទ្ធធផលដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េចបាានលើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាប្រ�ផ្នូូ�ល
មួួយចំំពោះ�ះ�លទ្ធធផលដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវសម្រេ�េចបាាននៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយ
លទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�នៅើ� �ៅក្នុុ�ងពេ�លអនាាគត ក៏៏នឹង
ឹ មាានកម្រិ�ិតកាាន់់តែ�ខ្ពស់
ព ជា
់ ាង
លទ្ធធផលទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
មិិនរួម
ួ បញ្ចូូ�លសំឡេំ �ងត្រែ�ែដ៏៏លាាន់រំ់ ព
ំ ង ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នកាារបំំពាាក់់កម្រ�ងផ្កាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពមិិន
ច្បាាស់់លាាស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ វាាជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏ពិិត និិងជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយវាាជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមួួយ
បូូកមួួយស្មើ�ើ�នឹឹងពីីរ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានលាាក់់បាំំ�ងពីីនរណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាក៏៏
មិិនបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តនរណាាម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ គឺឺជាារឿ�ឿងពិិត និិង
ឥតក្លែ�ែងបន្លំំ� ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសទទួួលបាាន គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏ពិិត។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមាានចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ថ្មីី�អំំពីទ្រ�ង់
ី
់ ហើ�ើយ
អស់់អ្ននកដែ�លដេ�ញតាាមយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ នឹឹងលែ�ងមាានសញ្ញាា�ណអំំពីទ្រ�ង់
ី
តទៅ
់ �ៅទៀ�ៀត។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នេះ�ះមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅលើ�ើជនជាាតិិចិិននោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាក៏៏
តំំណាាងឲ្យយលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល
ដែ�រ ព្រោះ��ះ�ថាាគ្មាា�នអ្វីី�មួួយមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងមូូលខ្លាំំ��ងជាាងសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ កិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាមនេះ�ះ និិងអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៃ�
សាាច់់ឈាាមនេះ�ះឡើ�ើយ។ កាារទាំំ�ងនេះ�ះមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ និិងមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ចំពោះ�
ំ ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នាាពេ
់ �លអនាាគត។ សាាច់់ឈាាមនេះ�ះ
នឹឹងយកឈ្នះះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល ព្រ�មទាំំ�ងទទួួលបាានមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។ គ្មាា�ន
កិិច្ចចកាារណាាដែ�លប្រ�សើ�ើរជាាងកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលនឹង
ឹ មើ�ើលឃើ�ញ
ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយមនុុស្សស គ្រា�ាន់់តែ�តំំណាាងឲ្យយវិិសាាលភាាពដែ�លមាានកម្រិ�ិតមួួយ
ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគមិិនមាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់
បុុគ្គគលជាាក់់លាាក់់ណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល
និិងអស់់អ្ននកដែ�លទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ចុុងបញ្ចចប់់ ដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�កាាសគឺឺជាា
ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ មិិនមែ�នគ្រា�ាន់តែ�
់ ជាាចុុងបញ្ចចប់់នៃ�បុុគ្គគលម្នាា�ក់ឡើ់ �យ
ើ ។
ទ្រ�ង់់មិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតជាាពិិសេ�សទៅ�ៅកាាន់់បុុគ្គគលណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយនរណាា
ម្នាា�ក់់ក្លាា�យជាាជនរងគ្រោះ��ះ�នោះ�ះ�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ និិងមាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងមូូល។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះ បាានធ្វើ�ើ�កាារចាាត់់ថ្នាា�ក់់
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលស្រ�បទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់គេ�រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ទ្រ�ង់់បាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានរៀ�ៀបចំំគោ�ោលដៅ�ៅដ៏៏សមរម្យយមួួយ
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�តែ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ� ង ប្រ�ទេ�សចិិ ន ក៏៏ ដោ�ោយ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមពិិ តទៅ�ៅ

ទ្រ�ង់់ បាានសម្រេ�េចកិិ ច្ចច កាារនៃ�

ចក្រ�វាាលទាំំ�ងមូូលរួចស្រេ
ួ ��ចទៅ�ៅហើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មិន
ិ អាាចរង់់ចាំំ�រហូូតដល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់់
បាានផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ មុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ថ្លែ�ែងព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀង
និិងធ្វើ�ើ�កាាររៀ�ៀបចំំមួួយជំំហាានម្ដដងៗនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ តើ�ើវាាមិិនយឺឺតពេ�ល
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មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយកាាន់់តែ�ត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

ពេ�កទេ�ឬអីី? ឥឡូូវនេះ�ះ ទ្រ�ង់់អាាចសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារនាាពេ�លអនាាគត បាានទាំំ�ងស្រុ�ុង
ជាាមុុន។ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កាារ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏គ្មា�ន
ា ដែ�នកំំណត់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលភាាព
មួួយដែ�លមាានកម្រិ�ិត ហើ�ើយក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�។ នេះ�ះហើ�ើយជាាគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�។ ទ្រ�ង់់
អាាចមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់នៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សសក្នុុ�ងពេ�លមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនអាាចរួួម
ដំំណើ�ើរជាាមួួយមនុុស្សស រហូូតដល់់កិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូលត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបទ្រ�ង់់ទតឃើ�ើញជាាមុុនអំំពីីកិិច្ចចកាារនាា
ពេ�លអនាាគតរបស់់ទ្រ�ង់់បែ�បនេះ�ះ។ ក្រោ��ោយមក ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កាារចាាត់់ថ្នាា�ក់់មនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងអស់់ស្រ�បតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់គេ� ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមនុុស្សសជាាតិិនឹឹង
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មួួយជំំហាានម្ដដងៗ ស្រ�បទៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់នឹឹងរួួចខ្លួួ�នឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវតែ�អនុុវត្តតស្រ�បតាាមកាារ
នេះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅពេ�លអនាាគត យុុគសម័័យនឹឹងត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ មិិនមែ�នដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។
បើ�ើវាាត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�វាានឹឹងគ្មាា�ន
បាាន លទ្ធធផលឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីវាាត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�
នឹឹងគ្មាា�នសាារៈ�សំំខាាន់់ធំំដុំំ�ទេ� ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបំំផុុត វាានឹឹងមិិនគួួរឲ្យយជឿ�ឿជាាក់់បាានឡើ�ើយ។
សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ចង់់ដឹឹងថាា តើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះអាាទិិករមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ ឬអត់់
កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�តំំណាាងឲ្យយអ្វីី� ហើ�ើយវាាត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍សម្រា�ាប់់អ្វីី� និិងចង់់ដឹឹង
ថាាតើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពេ�ញដោ�ោយសិិទ្ធិិ�អំំណាាច និិងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លមាានតម្លៃ�ៃ និិងសាារៈ�សំំខាាន់់បំំផុុតឬអត់់។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� ត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�សម្រា�ាប់់ជាាសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាារ
យកលើ�ើឈ្នះះ�សាាតាំំ�ង និិងសម្រា�ាប់់ជាាកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីអង្គគទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរបស់់
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សព្វវសាារពើ�ើ។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� ប្រា�ាកដជាាមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ធំំធេ�ងណាាស់់។
សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ ហើ�ើយវាាត្រូ�ូវបាានខ្វាា�ក់់ និិង
ខូូចខាាតយ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅបំំផុុត។ ហេ�តុុផលដ៏៏សំំខាាន់់បំំផុុត ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កម្មមវត្ថុុ�នៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់
គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមកពីីសាាច់់ឈាាម និិងដោ�ោយសាារតែ�សាាតាំំ�ងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សាាច់់ឈាាម
របស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�បង្អាា�ក់់ដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សមរភូូមិិជាាមួួយសាាតាំំ�ង
តាាមពិិតទៅ�ៅ ជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស ហើ�ើយស្រ�បពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ�
មនុុស្សសក៏៏ជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ដោ�ោយឃើ�ើញបែ�បនេះ�ះ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ពិិតជាាសំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់។
សាាតាំំ�ងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសពុុករលួួយ

ហើ�ើយមនុុស្សសបាានក្លាា�យជាា

តំំណាាងរបស់់សាាតាំំ�ង និិងបាានក្លាា�យជាាកម្មមវត្ថុុ�មួួយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវយកឈ្នះះ�។
នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ គឺឺកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រ�យុុទ្ធធជាាមួួយសាាតាំំ�ង និិងកាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ
ត្រូ�ូវតែ�កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវតែ�ក្លាា�យជាាមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ប្រ�យុុទ្ធធ
ជាាមួួយសាាតាំំ�ង។ នេះ�ះជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងបំំផុុត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម តាាមពិិតទៅ�ៅ ទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�ប្រ�យុុទ្ធធជាាមួួយសាាតាំំ�ង
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�
ធ្វើ�ើ�កាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ ក្លាា�យជាាកាារពិិតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ បុុគ្គគលដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវ
យកឈ្នះះ� គឺឺជាាមនុុស្សស ជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវយក
ឈ្នះះ� គឺឺជាាអ្ននកតំំណាាងរបស់់សាាតាំំ�ង (ពិិតណាាស់់ នេះ�ះក៏៏ជាាមនុុស្សសដែ�រ) ដែ�លជាាពួួក
ទទឹឹងនឹឹងទ្រ�ង់់ហើ�ើយអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវទទួួលសេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��នៅ�ៅទីីបំំផុុត ក៏៏ជាាមនុុស្សសដែ�រ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ វាាកាាន់់តែ�ចាំំ�បាាច់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�ល
មាានសំំបកក្រៅ��ៅជាាសត្តតនិិករម្នាា�ក់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចចូូលសមរភូូមិិពិិតប្រ�យុុទ្ធធទាាស់់នឹឹង
សាាតាំំ�ងដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស ដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ និិងមាានសំំបកខាាងក្រៅ��ៅ
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ដូូចជាាទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស ដែ�លមាានសំំបកក្រៅ��ៅដូូចទ្រ�ង់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាាន
បំំផ្លាា�ញដោ�ោយសាាតាំំ�ង។ ខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាមនុុស្សស កម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារយកឈ្នះះ�របស់់
ទ្រ�ង់់គឺឺជាាមនុុស្សស ហើ�ើយកម្មមវត្ថុុ�នៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាាន
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ក្លាា�យជាាមនុុស្សស ហើ�ើយតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់កា
់ ាន់់តែ�ងាាយស្រួ�ួលខ្លាំំ��ង។ ទ្រ�ង់់អាាចបង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ង និិងយកឈ្នះះ�លើ�ើ
មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ ទ្រ�ង់់អាាចសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ។ ទោះ�ះ�បីីសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ
មាានភាាពសាាមញ្ញញ និិងពិិតក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លសាាមញ្ញញនោះ�ះ�
ដែ�រ៖ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាសាាច់់ឈាាមមួួយដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏
ជាាសាាច់់ឈាាមមួួយដែ�លមាានលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសផង និិងជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ
់ ងដែ�រ។ នេះ�ះ
ជាាភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងទ្រ�ង់់និង
ិ មនុុស្សស ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាសញ្ញាា�សម្គាា�ល់អំ
់ ពី
ំ អត្តតស
ី
ញ្ញាា�ណរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ មាានតែ�សាាច់់ឈាាមបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់ធ្វើ�ើ�
និិងបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសបាានយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ។ បើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសនឹឹងតែ�ងតែ�គ្មាា�នន័័យ ហើ�ើយមាានកំំហុុសជាានិិច្ចច។ ទោះ�ះ�បីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចប្រ�យុុទ្ធធជាាមួួយវិិញ្ញាា�ណរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយមាានជ័័យជម្នះះ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
ធម្មមជាាតិិដើ�ម
ើ របស់់មនុុស្សសដ៏៏ពុក
ុ រលួួយមិិនត្រូ�វូ បាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយ ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លមិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងប្រ�ឆាំំ�ងទ្រ�ង់់មិិនអាាចក្លាា�យជាាចំំណុះះ�នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារត្រួ�ួតត្រា�ា
របស់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លយកឈ្នះះ�លើ�ើ
មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយមិិនដែ�លទទួួលបាានមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលឡើ�ើយ។ បើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីមិិនត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចទេ� នោះ�ះ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ ហើ�ើយមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល នឹឹងមិិនអាាចចូូលសម្រា�ាកបាានឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចចូូលសម្រា�ាកជាាមួួយ សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ទេ�
នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់នឹ
់ ង
ឹ គ្មាា�នលទ្ធផ
ធ លឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�សិិរីល្អ
ី រអ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងរលាាយបាាត់់មិិនខាាន។ ទោះ�ះ�បីីសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់គ្មាា�នសិិទ្ធិិ�អំំណាាចក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
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កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� នឹឹងទទួួលបាានលទ្ធផ
ធ លមិិនខាាន។ នេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលដៅ�ៅដែ�លចៀ�ៀស
មិិនផុុតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់មាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ឬក៏៏អត់់
ដរាាបណាាទ្រ�ង់់មាានសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគហើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីសាាច់់ឈាាមនេះ�ះមាានលក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញ និិង
ធម្មមតាាបែ�បណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់អា
់ ាចធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារដែ�លទ្រ�ង់់គួរួ តែ�ធ្វើ�ដែើ� �រ ព្រោះ��ះ�សាាច់់ឈាាម
នេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ។ ហេ�តុុផលដែ�លសាាច់់ឈាាម
នេះ�ះអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានគឺឺដោ�ោយសាារតែ�សាារជាាតិិខាាងក្នុុ�ងរបស់់
ទ្រ�ង់់ ខុុសពីីសាារជាាតិិរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយហេ�តុុផលដែ�លទ្រ�ង់់អាាចសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស
បាាន គឺឺដោ�ោយសាារតែ�អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីីអត្តតសញ្ញាា�ណ
របស់់មនុុស្សស។ សាាច់់ឈាាមនេះ�ះសំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ ដោ�ោយសាារតែ�
ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សស ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត គឺឺទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់អាាច
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លគ្មាា�នមនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញណាាមួួយអាាចធ្វើ�ើ�បាានឡើ�ើយ និិង
ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់អាាចសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសដ៏៏ពុុករលួួយ ដែ�លរស់់នៅ�ៅជាាមួួយទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី។ ទោះ�ះ�បីីទ្រ�ង់មាានលក្ខ
់
ណៈ
ខ ៈដូូចមនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសមាានសាារៈ�សំំ ខាាន់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិជាាងបុុគ្គគលដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃណាាទៅ�ៅទៀ�ៀត
ព្រោះ��ះ�ថាាទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើកិ
� ិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ទ្រ�ង់់
អាាចធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគច្រើ�ើ�នជាាងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយទ្រ�ង់់អាាចទទួួលបាានមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងស្រុ�ុង ច្រើ�ើ�នជាាងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ជាាលទ្ធធផល ទោះ�ះ�បីីសាាច់់ឈាាមនេះ�ះមាានលក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញ និិង
ធម្មមតាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កាារចូូលរួួមចំំណែ�ករបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ និិងសាារៈ�សំំខាាន់់
របស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិធ្វើ�ើ�ឲ្យយទ្រ�ង់់មាានតម្លៃ�ៃយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងដែ�រ ហើ�ើយតម្លៃ�ៃ
និិងសាារៈ�សំំខាាន់់ពិិតរបស់់សាាច់់ឈាាមនេះ�ះ គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចវាាស់់វែែងបាាន
ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីសាាច់់ឈាាមនេះ�ះមិិនអាាចបំំផ្លាា�ញសាាតាំំ�ងបាានដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
ទ្រ�ង់់អាាចប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិ និិងបង្រ្កា�ា�ប
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សាារជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់សណ្ឋិិ�ត

សាាតាំំ�ង ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយសាាតាំំ�ងចុះះ�ចូូលទាំំ�ងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះ�កាារត្រួ�ួតត្រា�ា របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។
គឺឺដោ�ោយសាារតែ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាច
បង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ង និិងអាាចសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិបាាន។ ទ្រ�ង់់មិិនបំំផ្លាា�ញសាាតាំំ�ង ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់ត្រ�លប់ជា
់ ាសាាច់់ឈាាមដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារដែ�លយកឈ្នះះ�
លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិ ដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�
បន្ទាា�ល់់កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរអំំពីអង្គគទ្រ�ង់
ី
នៅ់ �ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្តតនិិកររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់អាាច
សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសដ៏៏ពុក
ុ រលួួយបាានកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ។ កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ
់ កកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសបង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ងធ្វើ�បន្ទាា�ល់
ើ�
កា
់ ាន់់តែ�ធំំ និិងកាាន់់តែ�គួរួ ឲ្យយជឿ�ឿជាាក់់ខ្លាំំ��ងជាាងកាារដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំផ្លាា�ញសាាតាំំ�ងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមអាាចជួួយឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ព្រះ�ះអាាទិិករកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ និិងអាាចធ្វើ�ើ�
បន្ទាា�ល់់កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរអំំពីីអង្គគទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្តតនិិកររបស់់ទ្រ�ង់់។

សាារជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គង់
់ សណ្ឋិ
់
�ត
ិ
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកដំំបូូង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
អស់់រយៈៈពេ�លសាាមសិិបបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ� ហើ�ើយក្នុុ�ងពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��នោះ�ះ� ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិច្ចច
ិ
របស់់ទ្រ�ង់់តែ�បីីឆ្នាំំ��កន្លះះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទាំំ�ងក្នុុ�ងពេ�ល និិងមុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់មាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ទ្រ�ង់់បាានគង់់សណ្ឋិិ�តក្នុុ�ងភាាពជាា
មនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់ អស់់រយៈៈពេ�លសាាមសិិបបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
បីីឆ្នាំំ��កន្លះះ�ចុុងក្រោ��ោយ

ទ្រ�ង់់បាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងអង្គគទ្រ�ង់់

ជាាព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា

មនុុស្សស។ មុុនពេ�លទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចច ទ្រ�ង់់បាានបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ជាាមួួយភាាពជាា
មនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាា ដោ�ោយមិិនបាានធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់នៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ គឺឺ
មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាផ្លូូ�វកាារប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញចេ�ញមក។ ព្រះ�ះជន្មម និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លម្ភៃ�ៃប្រាំ�ំ�បួួនឆ្នាំំ��ដំំបូូងនោះ�ះ�បាានបង្ហាា�ញថាា ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសសុុទ្ធធសាាធ
ជាាកូូនមនុុស្សស និិងជាារូូបកាាយខាាងសាាច់់ឈាាម ព្រោះ��ះ�ថាា ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់បាានចាាប់់
ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើងដល់់កម្រិ�ិតខ្លាំំ��ងបំំផុុត ក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់ មាានព្រះ�ះជន្មមម្ភៃ�ៃប្រាំ�ំ�បួួនឆ្នាំំ��នេះ�ះ
ហើ�ើយ។ «កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស» គឺឺជាាកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ នៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបអង្គគជាា
សាាច់់ឈាាម។ ដូូច្នេះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាាន ជាាដំំបូូង ទ្រ�ង់់
ត្រូ�ូវតែ�ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លមាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ដ្បិិ�ត
នេះ�ះគឺឺជាាលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវទុុកជាាមុុនដ៏៏ចាំំ�បាាច់់បំំផុុត។ តាាមពិិតទៅ�ៅ កាារយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់មាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានព្រះ�ះជន្មមគង់់នៅ�ៅ និិងធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយមាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម គឺឺត្រ�លប់់
ជាាមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសាារជាាតិិដើ�ើមរបស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះជន្មម និិងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ អាាចត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កជាាពីីរដំំណាាក់់កាាល។ ដំំណាាក់់កាាលទីីមួួយ
គឺឺជាាព្រះ�ះជន្មមដែ�លទ្រ�ង់់រស់់នៅ�ៅ មុុនពេ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
គ្រួ�សា
ួ ារសាាមញ្ញញមួយ
ួ នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញបំផុ
ំ ត
ុ គោ�ោរពតាាមសីីលធម៌និ
៌ ង
ិ វិិន័យ
័
សាាមញ្ញញនៃ�កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ ជាាមនុុស្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏មាានតម្រូ�
៏
វូ កាារជាាមនុុស្សស (អាាហាារ
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ កាារគេ�ង ជម្រ�ក) មាានចំំណុុចខ្សោ�ោ�យ និិងអាារម្មមណ៍៍ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
ផងដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ក្នុុ�ងអំំឡុុងនៃ�ដំំណាាក់់កាាលដំំបូូងនេះ�ះទ្រ�ង់់រស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងភាាពមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះ គឺឺរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញទាំំ�ងស្រុ�ុងដោ�ោយចូូលរួួម
នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់សកម្មមភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញតែ�ម្ដដង។ ដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរ គឺឺជាាព្រះ�ះជន្មម
ដែ�លទ្រ�ង់់រស់់នៅ�ៅ បន្ទាា�ប់់ពីីកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�គង់់សណ្ឋិិ�ត
នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ជាាមួួយសំំបកកាាយជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញដោ�ោយមិិនបង្ហាា�ញ
សញ្ញាា�ខាាងក្រៅ��ៅអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារអធិិធម្មមជាាតិិឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់រស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍
ដល់់ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់សុុទ្ធធសាាធ ហើ�ើយក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
របស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅមាានទាំំ�ងស្រុ�ុង ដើ�ើម្បីី�ទ្រ�ទ្រ�ង់់ដល់់កិិច្ចចកាារសាាមញ្ញញនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់
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សាារជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់សណ្ឋិិ�ត

ទ្រ�ង់់ ដ្បិិ�តនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់បាានចម្រើ�ើ�នពេ�ញវ័័យ ដល់់
កម្រិ�ិតមួួយដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់បាាន។ ដូូច្នេះ�ះ� ដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរនៃ�ព្រះ�ះជន្មម
របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់ ជាា
ពេ�លដែ�លជីីវិិតមួួយមាានទាំំ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញផង និិងភាាពជាាព្រះ�ះទាំំ�ងស្រុ�ុង
ផង។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណាាក់់កាាលទីីមួួយនៃ�ព្រះ�ះជន្មមរបស់់ទ្រ�ង់់ ហេ�តុុផលដែ�លនាំំ�ឲ្យយទ្រ�ង់់
រស់់នៅ�ៅ ក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញទាំំ�ងស្រុ�ុង គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់
ទ្រ�ង់់មិិនទាាន់់អាាចទ្រ�ទ្រ�ង់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង ព្រោះ��ះ�ភាាពជាាមនុុស្សសនេះ�ះ
មិិនទាាន់់ចាាស់់ចិិត្តតគំំនិិតនៅ�ៅឡើ�ើយ ទាាល់់តែ�ក្រោ��ោយពេ�ល ដែ�លភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់
ទ្រ�ង់់ចាាស់់ចិិត្តតគំំនិិត

មាានសមត្ថថភាាពរ៉ាា�ប់់រងព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់

ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាចអាាច

ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចដែ�លទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�។ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវកាារលូូតលាាស់់ និិង
ចាាស់់ចិិត្តតគំំនិិត ក្នុុ�ងនាាមជាាសាាច់់ឈាាម ដូូច្នេះ�ះ� ដំំណាាក់់កាាលដំំបូូងនៃ�ព្រះ�ះជន្មមទ្រ�ង់់ គឺឺ
ត្រូ�ូវតែ�ជាាព្រះ�ះជន្មមនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ខណៈៈដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរ
ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ មាានសមត្ថថភាាពអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ និិងធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចច
របស់់ទ្រ�ង់់បាាន ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជន្មមនៃ�ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសគង់់នៅ�ៅ ក្នុុ�ងពេ�ល
កំំពុុងធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាព្រះ�ះជន្មមមួួយដែ�លមាានទាំំ�ងភាាពជាាមនុុស្សសផង និិង
ភាាពជាាព្រះ�ះទាំំ�ងស្រុ�ុងផង។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់អស្ចាា�រ្យយនិិងឫទ្ធិិ�បាារមីី ចាាប់់តាំំ�ងពីី
ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�សូូតមក នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងគ្មាា�នសាារជាាតិិជាារូូបកាាយសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ។
ដូូច្នេះ�ះ� ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់កើ�ើតមាានឡើ�ើងសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សាារជាាតិិជាា
រូូបកាាយសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ ដ្បិិ�តភាាពជាាមនុុស្សស មិិនអាាចគ្មាា�នសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លគ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សស ក៏៏មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ន័័យដូូចគ្នាា�នេះ�ះ ភាាពជាាមនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
ពីីដើ�ើម នៃ�សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កាារនិិយាាយថាា «នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយមិិនមែ�ន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាមនុុស្សសសោះ�ះ�» គឺឺជាាកាារប្រ�មាាថដល់់ព្រះ�ះហើ�ើយ ដ្បិិ�តសម្ដីី�មួួយឃ្លាា�នេះ�ះ មិិនអាាច
កើ�ើតឡើ�ើងបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយវាាក៏៏បំំពាានដល់់គោ�ោលកាារណ៍៍ នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសផងដែ�រ។ សូូម្បីី�តែ� ក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ជាាមួួយសំំបកកាាយខាាងក្រៅ��ៅជាាមនុុស្សស
ដដែ�ល នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ គ្រា�ាន់់តែ�ថាា នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ភាាពជាា
មនុុ ស្សសរបស់់ ទ្រ�ង់់ បំំ ពេ�ញគោ�ោលបំំ ណ ងនៃ�កាារអនុុ ញ្ញាា�តឲ្យយភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ ទ្រ�ង់់
ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញតែ�ម្យ៉ាា��ងគត់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ភ្នាា�ក់់ងាារនៃ�កិិច្ចចកាារ គឺឺភាាពជាា
ព្រះ�ះដែ�លកំំពុុងតែ�គង់់សណ្ឋិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់។ ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់
ទ្រ�ង់់វិិញទេ�ដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារ មិិនមែ�នភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្រា�ាន់់តែ�
ភាាពជាាព្រះ�ះនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានលាាក់់កំំបាំំ�ងនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
និិយាាយឲ្យយខ្លីី� កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង
មិិនមែ�នដោ�ោយភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយឡែ�ក អ្ននកប្រ�តិិបត្តិិ�កិិច្ចចកាារ គឺឺជាា
សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់។ គេ�អាាចនិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសផង និិងជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង
ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យជាាព្រះ�ះដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ជាាមួួយសំំបកកាាយជាា
មនុុស្សស និិងសាារជាាតិិជាាមនុុស្សស តែ�ក៏៏មាានសាារជាាតិិជាាព្រះ�ះផងដែ�រ។ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់
ជាាមនុុស្សស ដែ�លមាានសាារជាាតិិជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាងមនុុស្សសលោ�ោក
ទាំំ�ងអស់់ ខ្ពពស់ជា
់ ាងមនុុស្សសទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លអាាចធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
។
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាានសំំបកកាាយជាាមនុុស្សសដូូចទ្រ�ង់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ដែ�លមាានភាាពជាាមនុុស្សស គឺឺមាានតែ�ទ្រ�ង់់ម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទើ�ើបជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស

ហើ�ើយអ្ននកឯទៀ�ៀតទាំំ�ងអស់់

នោះ�ះ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសលោ�ោកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�មាានភាាពជាាមនុុស្សស
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសលោ�ោកគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីភាាពជាាមនុុស្សសនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ខណៈៈឯព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសវិិញ ទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈខុុសពីីគេ�៖ ព្រះ�ះអង្គគមិិនគ្រា�ាន់់តែ�មាាន
ភាាពជាាមនុុស្សស នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់ជាាង
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សាារជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់សណ្ឋិិ�ត

នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ក៏៏មាានភាាពជាាព្រះ�ះផងដែ�រ។ ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់អាាចត្រូ�ូវបាាន
មើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបរាាងខាាងក្រៅ��ៅនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ
របស់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺពិបាាកនឹ
ិ
ង
ឹ យល់់ណាាស់់។ ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពជាា
ព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញតែ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់មាានភាាពជាាមនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏
មិិនមាានលក្ខណៈ
ខ ៈអធិិធម្មមជាាតិិ ដូូចអ្វីដែី� �លមនុុស្សសស្រ�មៃ�ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� វាាមាានកាារពិិបាាកខ្លាំំ��ង
ណាាស់់ សម្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ។ សូូម្បីី�តែ�សព្វវថ្ងៃ�ៃ មនុុស្សសមាានភាាពលំំបាាកក្នុុ�ង
កាារយល់់អំំពីីសាារជាាតិិដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសខ្លាំំ��ងបំំផុុត។ ទោះ�ះ�បីី
ក្រោ��ោយពេ�លខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះយូូរបន្តិិ�ចហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ខ្ញុំំ��រំំពឹឹងថាា រឿ�ឿងនេះ�ះ
នៅ�ៅតែ�ជាារឿ�ឿងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�នដដែ�ល។ តាាមពិិតទៅ�ៅ រឿ�ឿងនេះ�ះ
ងាាយយល់់ណាាស់់៖ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាម ដូូច្នេះ�ះ� សាារជាាតិិ
របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាបន្សំំ�នៃ�ភាាពជាាមនុុស្សស និិងភាាពជាាព្រះ�ះ។ បន្សំំ�នេះ�ះត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។
ព្រះ�ះជន្មមដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺជាាព្រះ�ះជន្មមដ៏៏សាាមញ្ញញនៃ�សាាច់់
ឈាាម។ ទ្រ�ង់់បាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់។ សិិទ្ធិិ�
អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់ សម្រា�ាប់់កាារធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ឬ
ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញអាារក្សស ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារអស្ចាា�រ្យយទាំំ�ងនេះ�ះ ភាាគច្រើ�ើ�នគឺឺ
មិិនបាានស្ដែ�ែងចេ�ញឡើ�ើយ រហូូតដល់់ទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះជន្មមរបស់់
ទ្រ�ង់់មុុនគម្រ�ប់់ព្រះ�ះជន្មមម្ភៃ�ៃប្រាំ�ំ�បួួនឆ្នាំំ�� មុុនពេ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាា
ភស្តុុ�តាាងគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដែ�លបញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ជាារូូបកាាយខាាងសាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយសាារហេ�តុុផលនេះ�ះ និិងដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់មិិនទាាន់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�
ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�មនុុស្សសមិិនបាានឃើ�ើញភាាពជាាព្រះ�ះអ្វីី�សោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ មើ�ើល
មិិនឃើ�ើញអ្វីី�ផ្សេ�េងលើ�ើសពីីភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ គឺឺជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ
ដ្បិិ�តនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� មនុុស្សសខ្លះះ�បាានជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់ជាាកូូនប្រុ�ុសរបស់់យ៉ូូ�សែ�បតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
មនុុស្សសបាានគិិតថាា ទ្រ�ង់់ជាាកូូនប្រុ�ុសរបស់់មនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ ពួួកគេ�គ្មាា�នវិិធីីប្រា�ាប់់ថាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយសូូម្បីី�ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាាន
ធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�ន គឺឺក្នុុ�ងពេ�លដែ�លព្រះ�ះអង្គគកំំពុុងធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏មនុុស្សស
ភាាគច្រើ�ើ�ននៅ�ៅតែ�និិយាាយថាា ទ្រ�ង់់ជាាកូូនប្រុ�ុសរបស់់យ៉ូូ�សែ�បដែ�រ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
ដែ�លមាានសំំបកកាាយខាាងក្រៅ��ៅនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
របស់់ទ្រ�ង់់ និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាានកើ�ើតឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីមួយ
ួ ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់ថា
់ ា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានយាា
់
ងមកសណ្ឋិិ�ត
ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងបញ្ជាា�ក់ថា
់ ា ទ្រ�ង់់បាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញទាំំ�ងស្រុ�ុង។
ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់ មុុនពេ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាភស្តុុ�តាាង
បញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់ជាាសាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ ហើ�ើយកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កាារនាាពេ�ល
ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ក៏៏បញ្ជាា�ក់ថា
់ ា ទ្រ�ង់់ជាាសាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញម្នាា�ក់ផ
់ ងដែ�រ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�
ទីីសម្គាា�ល់់និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញអាារក្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
ដោ�ោយប្រើ�ើ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ ហេ�តុុផលដែ�លទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយបាាន គឺឺ
ដោ�ោយសាារតែ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់មាានសិ
់
ទ្ធិិ�
ិ អំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាសាាច់់ឈាាម
ដែ�លគង់់សណ្ឋិិ�តដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ ទ្រ�ង់់មាានសិទ្ធិិ�
ិ អំំណាាចនេះ�ះ ដោ�ោយសាារតែ�
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ ហើ�ើយនេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័័យថាា ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ កាារប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងកាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ វាាជាាកាារស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លលាាក់់ទុុក
នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមិិនថាា ទ្រ�ង់់បាានបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់អ្វីី� ឬបាាន
សម្ដែ�ែងសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ ក៏៏ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិងនៅ�ៅតែ�ជាាសាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ដដែ�ល។ ទ្រ�ង់់បាានគង់់
សណ្ឋិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញ រហូូតដល់់ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានមាានព្រះ�ះជន្មមរស់់
ឡើ�ង
ើ វិិញ បន្ទាា�ប់់ពីកា
ី ារសុុគតនៅ�ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង។ កាារប្រ�ទាានព្រះ�ះគុុណ កាារប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺ
ឲ្យយជាា និិងកាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស សុុទ្ធធតែ�ជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់។ មុុនពេ�ល
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សាារជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់សណ្ឋិិ�ត

ទ្រ�ង់់បាានយាាងទៅ�ៅឈើ�ើឆ្កាា�ង ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លចាាកចេ�ញពីីសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
របស់់ទ្រ�ង់ឡើ់ �ើយ មិិនថាាទ្រ�ង់់កំពុ
ំ ង
ុ តែ�ធ្វើ�ើអ្វី
� ី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ ដែ�ល
កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដែ�លយក
កំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស នោះ�ះ�ទើ�ើបទ្រ�ង់់ទទួួលទាានអាាហាារ និិងស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ខោ�ោអាាវ មាានតម្រូ�ូវ
កាារជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ មាានកាារត្រិះ�ះ�រិះ��ពិិចាារណាាជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិងមាានគំំនិិតជាា
មនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាាភស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់ថាា ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់
ហើ�ើយវាាក៏៏បញ្ជាា�ក់់ដែ�រថាា ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺជាាសាាច់់ឈាាមមួួយដែ�ល
មាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ មិិនមែ�នជាាភាាពអធិិធម្មមជាាតិិនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីមួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជាាកាារសម្រេ�េចព័័ន្ធធកិិច្ចចនៃ�ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសជាាលើ�ើកទីីមួួយគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�។
សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសគឺឺថាា មនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាាម្នាា�ក់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ ហើ�ើយកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារនៃ�ព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ង
ភាាពជាាមនុុស្សសនោះ�ះ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ផ្ចាា�ញ់់សាាតាំំ�ង។ កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមាានន័័យថាា
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រ�លប់
់
ជា
់ ាសាាច់់ឈាាម ពោ�ោលគឺឺ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លត្រ�លប់់
ជាាសាាច់់ឈាាម និិងកិិច្ចចកាារដែ�លសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ដែ�ល
ត្រូ�ូវសម្រេ�េចជាារូូបរាាងនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងស្ដែ�ែងចេ�ញតាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាម។ ក្រៅ��ៅពីី
សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបំំពេ�ញព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាានឡើ�ើយ។ ពោ�ោលគឺឺ មាានតែ�សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ទើ�ើបអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់បាាន គ្មាា�ននរណាាផ្សេ�េងអាាចធ្វើ�ើ�បាានឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារយាាងមក
ជាាលើ�ើកដំំបូូងរបស់់ទ្រ�ង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ មុុន
ពេ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្មមម្ភៃ�ៃប្រាំ�ំ�បួួនឆ្នាំំ��ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�សូូតមកភ្លាា�ម ទ្រ�ង់់
អាាចធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយភ្លាា�ម ប្រ�សិិនបើ�ើពេ�លទ្រ�ង់់រៀ�ៀននិិយាាយភ្លាា�ម ទ្រ�ង់់អាាចនិិយាាយភាាសាា
ស្ថាា�នសួួគ៌៌បាានភ្លាា�ម ប្រ�សិិនបើ�ើពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ដាាក់់ព្រះ�ះបាាទាាជាាលើ�ើកដំំបូូង នៅ�ៅលើ�ើ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ផែ�នដីីភ្លាា�ម ស្រា�ាប់់តែ�ទ្រ�ង់់អាាចយល់់គ្រ�ប់់ទាំំ�ងរឿ�ឿងខាាងលោ�ោកីីយ៍៍ យល់់គ្រ�ប់់ទាំំ�ងគំំនិិត
និិងចេ�តនាារបស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺមិិនអាាចនឹឹងត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាមនុុស្សស
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និិងគោ�ោលកាារណ៍៍ខាាងសីីលធម៌៌នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូចគ្នាា�ផងដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិនគិិតដូូចជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនមែ�នជាាសាាច់់
ឈាាមដ៏៏ពិត
ិ ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញឡើ�យ
ើ ។ សាាច់់ឈាាមដែ�លគ្មាា�នកាារគិិតបែ�បនេះ�ះ នឹឹងមិិន
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អាាចទទួួលនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពរបស់់សាាច់់
ឈាាមសាាមញ្ញញ ហើ�ើយរឹឹតតែ�មិិនអាាចរស់់នៅ�ៅរួួមគ្នាា�ជាាមួួយមនុុស្សសលោ�ោកនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
នេះ�ះបាានដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លជាាសាារជាាតិិដើ�ើមនៃ�កាារយាាងមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចូូលក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម នឹឹងត្រូ�ូវ
បាាត់់បង់់មិិនខាាន។ ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស កើ�ើតមាាន
ដើ�ើម្បីី�បន្តតថែ�រក្សាាកិិច្ចចកាារសាាមញ្ញញរបស់់ព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយកាារគិិតតាាមបែ�ប
មនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់ ជួួយទ្រ�ទ្រ�ង់់ដល់់ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងគ្រ�ប់់
សកម្មមភាាពខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់។ គេ�អាាចនិិយាាយបាានថាា កាារគិិតតាាមបែ�ប
មនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់កើ�ើតមាានបាាន គឺឺដើ�ើម្បីី�ជួួយទ្រ�ទ្រ�ង់់ដល់់គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ប្រ�សិិនបើ�ើសាាច់់ឈាាមនេះ�ះមិិនមាានគំំនិិតតាាមបែ�ប
មនុុស្សសសាាមញ្ញញទេ� នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមបាានឡើ�ើយ
ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ក៏៏មិិនអាាចសម្រេ�េចបាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីី
ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មាានគំំនិិតតាាមបែ�បមនុុស្សសសាាមញ្ញញក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនត្រូ�ូវបាានលាាយឡំំដោ�ោយគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សស ជាាមួួយគំំនិត
ិ សាាមញ្ញញ ក្រោ��ោមលក្ខខខណ្ឌតម្រូ�
ឌ
វូ ជាាមុុននៃ�កាារ
មាានគំំនិិតតាាមបែ�បភាាពជាាមនុុស្សស មិិនមែ�នដោ�ោយកាារអនុុវត្តតតាាមគំំនិិតមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មិិនថាាគំំនិិតខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់វិិសេ�សវិិសាាលប៉ុុ�នណាា ក៏៏កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់មិិនត្រូ�ូវបាានប្រ�ឡាាក់់ប្រ�ឡូូកជាាមួួយតក្កៈៈ� ឬកាារគិិតដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ង
ទៀ�ៀត កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់មិ
់ នត្រូ�
ិ
វូ បាានយល់់ ដោ�ោយគំំនិត
ិ ខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់ឡើ់ �យ
ើ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាកាារស្ដែ�ែងចេ�ញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ នូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់
ទ្រ�ង់់។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាព័័ន្ធធកិិច្ចចដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េច ហើ�ើយ
គ្មាា�នកិច្ចច
ិ កាារណាាមួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានយល់់ដោ�ោយខួួរក្បាាលរបស់់ទ្រ�ង់ឡើ់ �ើយ។ ឧទាាហរណ៍៍
កាារប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា កាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស និិងកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង មិិនមែ�នកើ�ើតចេ�ញពីី
គំំនិត
ិ តាាមបែ�បមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់ឡើ់ �យ
ើ ហើ�ើយក៏៏មិន
ិ អាាចត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចដោ�ោយមនុុស្សស
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ណាាម្នាា�ក់់ ដែ�លមាានគំំនិិតជាាមនុុស្សសដែ�រ។ ដូូចគ្នាា�ផងដែ�រ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នាា
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាាព័័ន្ធធកិិច្ចចមួួយដែ�លត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារចេ�ញពីីឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ វាាជាាកិិច្ចចកាារដែ�លភាាពជាាព្រះ�ះ
របស់់ទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លគ្មាា�នមនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាមណាា អាាចធ្វើ�ើ�បាាន
ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ត្រូ�ូវតែ�មាានគំំនិិតបែ�បមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
ត្រូ�ូវតែ�មាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាា
មនុុស្សស ដែ�លមាានគំំនិិតសាាមញ្ញញ។ នេះ�ះជាាសាារជាាតិិ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លយក
កំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ជាាសាារជាាតិិដើ�ើមរបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។
មុុនពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារ គឺឺទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�រស់់នៅ�ៅ ក្នុុ�ងភាាពជាា
មនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចប្រា�ាប់់បាានឡើ�ើយថាា ទ្រ�ង់់
ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�ននរណាាអាាចរកឃើ�ើញឡើ�ើយថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�ដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញទាំំ�ងស្រុ�ុងម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាាទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាភស្តុុ�តាាងបង្ហាា�ញថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងបញ្ជាា�ក់ថា
់ ា យុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ គឺឺជាា
យុុគសម័័យនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមិិនមែ�នជាាយុុគសម័័យនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ។ វាាជាាភស្តុុ�តាាងដែ�លបង្ហាា�ញថាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ
ត្រូ�ូវបាានលេ�ចជាារូូបរាាងទាំំ�ងស្រុ�ុងនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�កាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់នឹ
់ ង
ឹ ធ្វើ�គ្រើ� �ប់់ទាំំ�ងកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាមួួយភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ គឺឺជាាសាាច់់ឈាាមដែ�ល
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានលេ�ចជាារូូបរាាង ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានកាាន់់កាាប់់ដោ�ោយភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
ញាាណសាាមញ្ញញ និិងគំំនិិតជាាមនុុស្សស។ «កាារលេ�ចចេ�ញជាារូូបរាាង» មាានន័័យថាា ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ក្លាា�យជាាមនុុស្សស ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមហើ�ើយបើ�ើនិិយាាយឲ្យយកាាន់់តែ�
ច្បាាស់់ វាាជាាពេ�លមួួយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ គង់់សណ្ឋិិ�តក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមជាាមួួយ
ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយស្ដែ�ែងចេ�ញអំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាារនៃ�ព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈភាាពជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សសនេះ�ះ។ នេះ�ះហើ�ើយជាាអត្ថថន័័យនៃ�ពាាក្យយ លេ�ចចេ�ញជាារូូបរាាង ឬយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសនោះ�ះ�។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីមួយ
ួ របស់់ទ្រ�ង់់ កាារ
ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងកាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស គឺឺជាាកិិច្ចចកាារចាំំ�បាាច់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងមូូល ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�មាានចិិត្តតក្ដួួ�លអាាណិិត និិងកាារអត់់ទោ�ោស។ កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
ធ្វើ�ើ� មុុនពេ�លទ្រ�ង់់បាានជាាប់់ឆ្កាា�ង គឺឺជាាកាារប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងកាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស
ដែ�លប្រា�ាប់់ជាាមុុនអំំពីីកិិច្ចចកាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ឲ្យយរួួចពីីអំំពើ�ើបាាប និិងសេ�ចក្តីី�
ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក។ ដោ�ោយសាារតែ�វាាជាាយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ នោះ�ះ�កាារប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺ
ឲ្យយជាា បង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីី ដែ�លជាាសេ�ចក្តីី�តំំណាាងនៃ�ព្រះ�ះគុុណនៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យនោះ�ះ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារចាំំ�បាាច់់សម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់ ដ្បិិ�តយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណផ្តោ�ោ�ត
សំំខាាន់់ទៅ�ៅលើ�ើកាារប្រ�ទាានព្រះ�ះគុុណ

ដែ�លមាានសញ្ញាា�សម្គាា�ល់់ជាាសេ�ចក្តីី�សុុខសាាន្តត

អំំណរ និិងព្រះ�ះពរខាាងសម្ភាា�រៈ� ហើ�ើយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់
មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ មាានន័័យថាា កាារប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា កាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស
និិងកាារប្រ�ទាានព្រះ�ះគុុណគឺឺជាាសមត្ថថភាាពពីីកំំណើ�ើតខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយកាារទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កាាលទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបែ�ប
នេះ�ះ គឺឺទ្រ�ង់់កំំពុុងតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយមិិនលើ�ើសកម្រិ�ិតសមត្ថថភាាពនៃ�
សាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ។ មិិនថាាទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កាារប្រោ��ោសឲ្យយជាានូូវជំំងឺឺអ្វីី�ខ្លះះ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅតែ�មាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ នៅ�ៅតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញដដែ�ល។
ហេ�តុុផលដែ�លខ្ញុំំ��និយាា
ិ យថាា ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័យ
័ នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លសាាច់់ឈាាមធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនោះ�ះ�គឺឺថាា មិិនថាា ទ្រ�ង់់
បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារអ្វីី�ទេ� ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�វាានៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ មនុុស្សសមិិនបាានចាាត់់ទុុកសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ថាា មាានសាារជាាតិិខាាងសាាច់់
ឈាាមទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ ដ្បិិ�តសាាច់់ឈាាមនេះ�ះអាាចធ្វើ�កា
ើ� ារអស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយក៏៏អាាចធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារ
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សាារជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់សណ្ឋិិ�ត

ដែ�លហួួសពីីសមត្ថថភាាពនៃ�សាាច់់ឈាាមផងដែ�រ។ ពិិតប្រា�ាកដណាាស់់ គ្រ�ប់់ហេ�តុុកាារណ៍៍
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះបាានកើ�ើតឡើ�ើង ក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចជាា
កាារដែ�លទ្រ�ង់់ជួួបសេ�ចក្តីី�ល្បបងលរយៈៈពេ�លសែ�សិិបថ្ងៃ�ៃ ឬកាារដែ�លទ្រ�ង់់ប្រែ�ែព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រ
ភ្លឺឺ�ចាំំ�ងដូូចពន្លឺឺ�ថ្ងៃ�ៃនៅ�ៅលើ�ើភ្នំំ�។ ដូូច្នេះ�ះ� ជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ អត្ថថន័័យនៃ�កាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនទាាន់់បាានពេ�ញលេ�ញនៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់សម្រេ�េច
បាានតែ�ផ្នែ�ែកខ្លះះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ព្រះ�ះជន្មមដែ�លទ្រ�ង់់បាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម មុុនពេ�ល
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាព្រះ�ះជន្មមមួួយ ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញទាំំ�ងស្រុ�ុង
នៅ�ៅគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកតែ�ម្ដដង។ ក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ ទ្រ�ង់់រក្សាាទុុកតែ�
សំំបកខាាងក្រៅ��ៅនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
គឺឺជាាកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញនូូវភាាពជាាព្រះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ� វាាបាានទៅ�ៅលើ�ើសកម្រិ�ិតមុុខងាារសាាមញ្ញញនៃ�
សាាច់់ឈាាម។ ចុុងបញ្ចចប់់ សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�
ពីីមនុុស្សសខាាងរូូបសាាច់់ និិងឈាាម។ ពិិតណាាស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគ
ត្រូ�ូវកាារអាាហាារ សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ កាារគេ�ង និិងទីីជម្រ�ក។ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវកាារតម្រូ�ូវកាារដ៏៏ចាំំ�បាាច់់
សាាមញ្ញញទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មាានអាារម្មមណ៍៍ និិងគិិតដូូចជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញដែ�រ។
មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�គិិតថាា ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ លើ�ើកលែ�ងតែ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ� ជាា
កិិច្ចចកាារអធិិធម្មមជាាតិិប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តាាមពិិតទៅ�ៅ មិិនថាាទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើអ្វី
� ី�ឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់បាានរស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា និិងសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារបែ�បនេះ�ះ
ក៏៏ដោ�ោយក៏៏ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់មាានភាាពសាាមញ្ញញ គំំនិិតរបស់់ទ្រ�ង់់មាានភាាពច្បាាស់់លាាស់់
ពិិសេ�ស លើ�ើសពីីមនុុស្សសសាាមញ្ញញផ្សេ�េងទៀ�ៀតផង។ កាារដែ�លត្រូ�ូវមាានគំំនិិត និិងញាាណ
បែ�បនេះ�ះវាាចាំំ�បាាច់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះត្រូ�ូវតែ�
ស្ដែ�ែងចេ�ញតាាមរយៈៈសាាច់់ឈាាមដែ�លមាានញាាណសាាមញ្ញញបំផុ
ំ ត
ុ និិងគំំនិតច្បា
ិ ាស់់លាាស់់
បំំផុុត ហើ�ើយទាាល់់តែ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់អាាចសម្ដែ�ែងចេ�ញនូូវ
កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លសាាមសិិបបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ�ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានរស់់
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ទ្រ�ង់់បាានរក្សាាភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចបីីឆ្នាំំ��កន្លះះ�របស់់ទ្រ�ង់់ មនុុស្សសបាានគិិតថាា
ទ្រ�ង់់មាានអំំណាាចខ្ពពង់់ខ្ពពស់់លើ�ើសមនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិងគិិតទៀ�ៀតថាា ទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈ
អធិិធម្មមជាាតិិជាាងពេ�លមុុនៗ។ តាាមពិិតទៅ�ៅ ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់បាាន
បន្តតមិិនផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែឡើ�ើយ ទាំំ�ងមុុននិិងក្រោ��ោយដែ�លទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។
ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ដដែ�លជាានិិច្ចច ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ភាាពខុុសគ្នាា� នៅ�ៅមុុន
និិងក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ�ះ� ទស្សសនៈៈខុុសគ្នាា�ទាំំ�ងពីីរ
នេះ�ះបាានលេ�ចឡើ�ើង ទាាក់់ទងនឹឹងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់។ មិិនថាាមនុុស្សសបាានគិិតបែ�ប
ណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�រក្សាាភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
ដើ�ើមរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា ដ្បិិ�តតាំំ�ងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ទ្រ�ង់់បាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ ជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លមាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
នេះ�ះឯង។ ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនៃ�
សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានលុុបចោ�ោលនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ដ្បិិ�តភាាពជាាមនុុស្សស គឺឺជាា
សាារជាាតិិមូូលដ្ឋាា�នខាាងសាាច់់ឈាាម។ មុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់
សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ បាានបន្តតនៅ�ៅសាាមញ្ញញទាំំ�ងស្រុ�ុង ដោ�ោយចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ទាំំ�ង
សកម្មមភាាពរបស់់មនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានលេ�ចចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងទម្រ�ង់់អធិិធម្មមជាាតិិ
សូូម្បីី�បន្តិិ�ច ហើ�ើយក៏៏មិិនបាានបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់អស្ចាា�រ្យយអ្វីី�ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់
គ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ ដែ�លថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទោះ�ះ�បីីជាាកាារព្យាាយាាម
ឲ្យយបាានរបស់់ទ្រ�ង់់មាានភាាពទៀ�ៀងត្រ�ង់់ និិងស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ជាាងមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតក៏៏ដោ�ោយ។
នេះ�ះគឺឺជាារបៀ�ៀប ដែ�លភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់ បាានស្ដែ�ែងចេ�ញ
មកដោ�ោយឯកឯង។ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារទាាល់់តែ�សោះ�ះ� មុុនពេ�លទ្រ�ង់់
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ទើ�ើបគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ដឹឹងអំំពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់
ទ្រ�ង់់ ក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាាម្នាា�ក់់អាាចដឹឹងថាា សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់ខុ
់ សប្លែ�ែកពី
ុ
អ្ននកផ្សេ�េ
ី
ងទៀ�ៀតដែ�រ
ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់មិនបាានធ្វើ
ិ
�ើកា
� ារអស្ចាា�រ្យយ និិងមិិនធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ចនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ ក្រោ��ោយពេ�លទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ទ្រ�ង់់បាាន
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រក្សាាសំំបកខាាងក្រៅ��ៅនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�រស់់នៅ�ៅជាាមួួយកាារត្រិះ�ះ�រិះ��
ពិិចាារណាាជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញដដែ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសខាាង
សាាច់់និិងឈាាមគ្មាា�នសមត្ថថភាាពអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ទើ�ើបមនុុស្សសបាានសន្មមតថាា ទ្រ�ង់់មិិនមាាន
ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាសាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាសាាច់់ឈាាមមិិនពេ�ញលេ�ញវិិញ។ ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារ ដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�
ទើ�ើបមនុុស្សសបាាននិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមដែ�លមិិនមាាន
ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ កាារយល់់ដឹង
ឹ បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាារឿ�ឿងភាាន់់ច្រ�ឡំហើ�ើ
ំ យ ដ្បិិ�តមនុុស្សស
មិិ ន យល់់ អំំ ពីី សាារៈ�សំំ ខាាន់់ នៃ�កាារយកកំំ ណើ�ើត ជាាមនុុ ស្សសរបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឡើ�ើ យ ។
កាារយល់់ ច្រ�ឡំំ នេះ�ះបាានកើ�ើតឡើ�ើ ង ចេ�ញពីី កាារពិិ ត ដែ�លថាាកិិ ច្ចច កាារដែ�លស្ដែ�ែងចេ�ញ
ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លស្ដែ�ែងចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាមមួួយដែ�លមាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានគ្រ�បដណ្ដដប់់
ដោ�ោយសាាច់់ឈាាម ទ្រ�ង់់បាានគង់់សណ្ឋិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់មាានភាាព
ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល។ ដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុផលនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបមនុុស្សសជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនមាានភាាពជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ គឺឺមាានតែ�ភាាពជាាព្រះ�ះតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីមួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់មិិនបាាន
បង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�បាានបង្ហើ�ើ�យ
ជំំហាានទីីមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមតែ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដូូច្នេះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�បង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
យាាងត្រ�ឡប់់មកខាាងសាាច់់ឈាាមម្ដដងទៀ�ៀត រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពសាាមញ្ញញ និិងកាារពិិតនៃ�
សាាច់់ឈាាម ពោ�ោលគឺឺធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្ដែ�ែងចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
ដ៏៏សាាមញ្ញញធម្មមតាាបំំផុុត ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់មិិនទាាន់់បាានសម្រេ�េច
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។ ជាាទូូទៅ�ៅ កាារយកកំំណើ�ើតខាាងសាាច់់ឈាាមជាាលើ�ើកទីីពីីរ គឺឺ
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ដូូចជាាលើ�ើកទីីមួួយដែ�រ គ្រា�ាន់់តែ�វាាមាានលក្ខខណៈៈប្រា�ាកដ និិងសាាមញ្ញញជាាងលើ�ើកទីីមួួយ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ជាាលទ្ធធផល ទុុក្ខខវេេទនាាដែ�លសាាច់់ឈាាមយកកំំណើ�ើតលើ�ើកទីីពីីរត្រូ�ូវទទួួល
ក៏៏មាានទំំហំំធំំជាាងលើ�ើកទីីមួួយផងដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទុុក្ខខវេេទនាានេះ�ះគឺឺជាាលទ្ធធផលកើ�ើតចេ�ញពីី
ព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈខុុសពីទុ
ី ក្ខ
ុ វេេទនាា
ខ
របស់់មនុុស្សស
ដែ�លពុុករលួួយ។ វាាក៏៏មាានឫសគល់់ចេ�ញពីីភាាពសាាមញ្ញញ និិងកាារពិិតនៃ�សាាច់់ឈាាម
របស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។

ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម

សាាមញ្ញញ និិងពិិតប្រា�ាកដទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�សាាច់់ឈាាមត្រូ�ូវតែ�រងទុុក្ខខលំំបាាកយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។
បើ�ើសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ មាានលក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញ និិងពិិតប្រា�ាកដកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹង
រងទុុក្ខខលំំបាាក នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមបែ�បសាាមញ្ញញបំំផុុត ជាាសាាច់់ឈាាមដែ�លមិិន
មាានលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ ដោ�ោយសាារតែ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់មាាន
លក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញ ហើ�ើយក៏៏ត្រូ�ូវរែែកពន់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស ផងនោះ�ះ�ដូូច្នេះ�ះ�
ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�រងទុុក្ខខនៅ�ៅក្នុុ�ងកម្រិ�ិតកាាន់់តែ�ធ្ងងន់់ជាាងសាាច់់ឈាាមបែ�បអធិិធម្មមជាាតិិ ហើ�ើយ
ទុុ ក្ខខ វេេទនាាទាំំ� ងអស់់ នេះ�ះមាានប្រ�ភពចេ� ញពីី កាារពិិ តនិិ ង ភាាពសាាមញ្ញញ នៃ�សាាច់់ ឈាាម
របស់់ទ្រ�ង់់។ ខណៈៈពេ�លដែ�លព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងពីីរ កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់មនុុស្សស
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ អំំពីីសាារជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សស តាាមរយៈៈទុុក្ខខវេេទនាាដែ�ល
សាាច់់ឈាាមយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរបាានរងទុុក្ខខ។ បើ�ើសាាច់់ឈាាមកាាន់់តែ�មាាន
លក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�រងទុុក្ខខលំំបាាកកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងក្នុុ�ងពេ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ។ បើ�ើ
សាាច់់ឈាាមដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារមាានលក្ខខណៈៈកាាន់់តែ�ពិិត នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមាានសញ្ញាា�ណ
កាាន់់តែ�ឃោ�ោរឃៅ�ៅ ហើ�ើយគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដែ�លទំំនងជាាធ្លាា�ក់់លើ�ើទ្រ�ង់់ ក៏៏កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នផង
ដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ បើ�ើសាាច់់ឈាាមមាានលក្ខខណៈៈកាាន់់តែ�ពិិតច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយបើ�ើសាាច់់ឈាាមមាាន
តម្រូ�ូវកាារនិិងកាារយល់់ដឹង
ឹ ពេ�ញលេ�ញ អំំពីម
ី នុុស្សសលោ�ោកសាាមញ្ញញកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់
មាានសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង។ គឺឺ
សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វហើ�ើយ ដែ�លត្រូ�ូវបាានដំំដែ�កគោ�ោលជាាប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ជាា
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សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ហើ�ើយដែ�លព្រះ�ះអង្គគបាានលះះបង់់ជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប។ គឺឺតាាម
រយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយខាាងសាាច់់ឈាាមដែ�លមាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានបំំបាាក់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង និិងសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងពីីឈើ�ើឆ្កាា�ង។ ហើ�ើយ
វាាក៏៏ជាាសាាច់់ឈាាមទាំំ�ងស្រុ�ុងនេះ�ះដែ�រ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ នៃ�កាារយកឈ្នះះ�
និិងបង្រ្កា�ា�បអាារក្សសសាាតាំំ�ង នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយាាងមក យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីរ
របស់់ទ្រ�ង់់។ មាានតែ�សាាច់់ឈាាមមួួយដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញ និិងពិិតទាំំ�ងស្រុ�ុង
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពពេ�ញលេ�ញរបស់់វាានិិងអាាច
ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ដ៏៏ពេ�ញដោ�ោយអនុុភាាពបាាន។ មាានន័័យថាា កាារយកឈ្នះះ�របស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព តាាមរយៈៈកាារពិិតនិិងភាាពសាាមញ្ញញរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម មិិនមែ�នតាាមរយៈៈកាារអស្ចាា�រ្យយនិិងកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងបែ�បអធិិធម្មមជាាតិិឡើ�ើយ។
ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�មាានបន្ទូូ�ល យកឈ្នះះ� និិង
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសក្លាា�យជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ដែ�លជាាភាារកិិច្ចចរបស់់សាាច់់ឈាាម គឺឺដើ�ើម្បីី�មាាន
បន្ទូូ�ល ក៏៏ដូូចជាាយកឈ្នះះ� បើ�ើកសម្ដែ�ែង ប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងផាាត់់ចោ�ោលមនុុស្សស
ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនឹឹងត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច
យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះហើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារដំំបូូងនៃ�
កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាទីីចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៃ�កិិច្ចចកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាាច់់ឈាាមដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារច្បាំំ�ងយកជ័័យ នឹឹងបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាារទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�កាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ ទាាក់់ទងនឹឹងភេ�ទវិិញ ម្នាា�ក់់ជាាបុុរស ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតជាាស្ត្រី�ី�
ដើ�ើម្បីី�បង្ហើ�ើ�យសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង និិង
ដើ�ើម្បីី�លុុបបំំបាាត់់ចោ�ោលសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង៖ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាច
ក្លាា�យជាាបុុរសផង និិងស្ត្រី�ី�ផង ហើ�ើយជាាទូូទៅ�ៅ ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមិិនមាាន
ភេ�ទឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តទាំំ�ងបុុរសនិិងស្ត្រី�ី� ហើ�ើយចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ គ្មាា�នកាារបែ�ងចែ�ក
រវាាងភេ�ទឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឫទ្ធិិ�បាារមីីឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារនឹឹងសម្រេ�េចជាាលទ្ធធផល តាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�កាារថ្លែ�ង
ែ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ហេ�តុុផលសម្រា�ាប់់កាារនេះ�ះ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើកនេះ�ះ មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយ
ជាានិិងបណ្ដេ�េញអាារក្សសឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�មនុុស្សស តាាមរយៈៈកាារមាានបន្ទូូ�លវិិញ
មាានន័័យថាា សមត្ថថភាាពដើ�ើមដែ�លសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះមាាន
គឺឺថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងយកឈ្នះះ�មនុុស្សស មិិនមែ�នប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញ
អាារក្សសឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញមិិនមែ�នធ្វើ�ើ�កាារអស្ចាា�រ្យយ
មិិនមែ�នប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងបណ្ដេ�េញអាារក្សសឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺថ្លែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�លដូូច្នេះ�ះ�
មហាាជនមើ�ើលឃើ�ើញថាា សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សស លើ�ើកទីីពីីរហាាក់់ដូូចជាាមាានលក្ខខណៈៈ
ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នជាាងលើ�ើកទីីមួួយរបស់់ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ
ថាា កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�កុុហកឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកនេះ�ះ មាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះទាំំ�ងពីីរអង្គគ ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងពីីរ មិិនមាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�ទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏មាានអមមក
ជាាមួួយនូូវទីីសម្គាា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�បាារមីីជាាច្រើ�ើ�នផងដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សសនេះ�ះ ភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សសនឹឹងមើ�ើលមិិនឃើ�ើញពីីទីីសម្គាា�ល់់ កាារអស្ចាា�រ្យយ កាារប្រោ��ោស
អ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា កាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស កាារយាាងដើ�ើរលើ�ើទឹឹក ឬកាារតមអាាហាាររយៈៈពេ�ល
សែ�សិិបថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�ទេ�...។ ជាាទូូទៅ�ៅទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដដែ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ

មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកពីី

សាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺដោ�ោយសាារតែ�កាារប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិង
កាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស មិិនមែ�នជាាព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ�។ ទ្រ�ង់់មិិនបំំផ្លាា�ញកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ឬរំំខាានកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់ យកឈ្នះះ�
មនុុស្សស តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏ពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូច្នេះ�ះ�វាា មិិនចាំំ�បាាច់់អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវយកឈ្នះះ�
1004

សាារជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់សណ្ឋិិ�ត

លើ�ើគេ� ដោ�ោយកាារអស្ចាា�រ្យយឡើ�ើយ ដ្បិិ�តដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺជាាកាារបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញនាា
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ មាានលក្ខខណៈៈសាាច់់ឈាាមទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយទ្រ�ង់់គ្មា�នសោះ�
ា
ះ�ឡើ�ើយនូូវ
លក្ខខណៈៈបែ�បអធិិធម្មមជាាតិិនោះ�ះ�។ ទ្រ�ង់់ចេះ�ះឈឺឺដូូចជាាមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវកាារ
អាាហាារ និិងសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ដូច
ូ ជាាអ្ននកឯទៀ�ៀតៗ គឺឺទ្រ�ង់ជា
់ ាសាាច់់ឈាាមទាំំ�ងស្រុ�ុងតែ�ម្ដដង។
សម្រា�ាប់់លើ�ើកនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាានធ្វើ�ើទី
� សម្គា
ី
ា�ល់់ និិងឫទ្ធិិ�
បាារមីីដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា បណ្ដេ�េញអាារក្សស ឬធ្វើ�ើ�ឃាាតដោ�ោយ
ពាាក្យយតែ�មួួយម៉ាា�ត់់ តើ�ើកិិច្ចចកាារនៃ�កាារច្បាំំ�ងយកជ័័យអាាចត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច
ទៅ�ៅ? តើ�ើកិិច្ចចកាារអាាចត្រូ�ូវផ្សាាយទៅ�ៅ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ជាាជាាតិិនៃ�សាាសន៍៍ដទៃ�បាាន
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? កាារប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា និិងកាារបណ្ដេ�េញអាារក្សស គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៅ�ៅ
យុុគសម័យ
័ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ វាាជាាជំំហាានដំំបូង
ូ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ហើ�ើយឥឡូូវនេះ�ះ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស ពីីឈើ�ើឆ្កាា�ងរួួចហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លែ�ងធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ប្រ�សិិនបើ�ើ «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់»
មាានលក្ខខណៈៈ ដូូចកាាលព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានលេ�ចមក ជាាព្រះ�ះដែ�លបាានប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយ
ជាា បណ្ដេ�េញអាារក្សស និិងជាាប់់ឆ្កាា�ងជួួសមនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ� «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» នោះ�ះ� ទោះ�ះ�បីីមាាន
លក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្តីី�ពណ៌៌នាាអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ហើ�ើយមាាន
ភាាពងាាយស្រួ�ួល សម្រា�ាប់់មនុុស្សសក្នុុ�ងកាារទទួួលយកក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងសាារជាាតិិ
ជាាព្រះ�ះ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាសាាច់់ឈាាម ដែ�លត្រូ�ូវបាានសណ្ឋិិ�តដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះ
ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសណ្ឋិិ�តដោ�ោយវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់វិិញ។ ដ្បិិ�តគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�គឺឺថាា ទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�ហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។
ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានលក្ខខណៈៈ
ខុុសប្លែ�ែកពីីកិិច្ចចកាារនៅ�ៅលើ�ើកទីីមួួយ។ នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារយកឈ្នះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមសាាមញ្ញញធម្មមតាា។ ទ្រ�ង់់មិិនប្រោ��ោសអ្ននកជំំងឺឺឲ្យយជាា
ហើ�ើយក៏៏មិិនជាាប់់ឆ្កាា�ងជួួសមនុុស្សសដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�មាានបន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
1005

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយយកឈ្នះះ�មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មាានតែ�សាាច់់ឈាាមបែ�បនេះ�ះទេ�
ទើ�ើបជាាសាាច់់ឈាាម ជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ មាានតែ�សាាច់់ឈាាមបែ�បនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចបញ្ចចប់់បាាននៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម។
មិិនថាានៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសកំំពុុងតែ�រងទុុក្ខខ
លំំបាាក ឬធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បង្គ្រ�រប់់អត្ថថន័័យនៃ�
កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ដ្បិិ�តនេះ�ះជាាកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសចុុងក្រោ��ោយរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស បាានតែ�ពីីរដងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ វាា
មិិនអាាចមាានលើ�ើកទីីបីីឡើ�ើយ។ កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីមួួយ គឺឺជាាបុុរស
ឯលើ�ើកទីីពីីរ គឺឺជាាស្ត្រី�ី� ដូូច្នេះ�ះ� រូូបអង្គគអំំពីីសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញ
នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សស។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរ
នេះ�ះបាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរួួចហើ�ើយ។ លើ�ើកទីីមួួយ
ព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ដើ�ើម្បីី�បង្គ្រ�រប់់អត្ថថន័័យនៃ�
កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ លើ�ើកនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ក៏៏មាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អត្ថថន័័យនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកនេះ�ះមាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�៖ វាាមាានភាាព
ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅជាាង ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ពេ�ញដោ�ោយសាារៈ�សំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងជាាងផងដែ�រ។
ហេ�តុុផលដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានក្លាា�យជាាសាាច់់ឈាាមម្ដដងទៀ�ៀត គឺឺដើ�ើម្បីី�បង្គ្រ�រប់់អត្ថថន័័យ
នៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង
នូូ វ ដំំ ណាាក់់ កាាលនៃ�កិិ ច្ចច កាាររបស់់ ទ្រ�ង់់

អត្ថថ ន័័ យ ទាំំ�ងស្រុ�ុ ង នៃ�កាារយកកំំ ណើ�ើត ជាា

មនុុស្សស ពោ�ោលគឺឺកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ� នឹឹងត្រូ�ូវបាាន
បំំពេ�ញដែ�រ ហើ�ើយនឹឹងគ្មាា�នកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េច នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមតទៅ�ៅទៀ�ៀត
ឡើ�ើយ។ មាានន័័យថាា ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនយាាងមកនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�តែ�កិិច្ចចកាារនៃ�
កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស តាាមរយៈៈកាារសង្រ្គោះ��ះ�� ហើ�ើយនិិងកាារប្រោ��ោសមនុុស្សសឲ្យយ
បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនចាំំ�បាាច់់អ្វីី�ត្រូ�ូវ
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សាារជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់សណ្ឋិិ�ត

យាាងមកក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ឡើ�ើយ លើ�ើកលែ�ងតែ�សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តាាមរយៈៈកាារយាាងមកនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារ ទ្រ�ង់់
បង្ហាា�ញទៅ�ៅកាាន់់អាារក្សសសាាតាំំ�ងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាសាាច់់ឈាាម ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
ម្នាា�ក់់ ជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�អាាចសោ�ោយរាាជ្យយលើ�ើលោ�ោកីីយ៍៍ប្រ�កបដោ�ោយ
ជ័័យជម្នះះ� នៅ�ៅតែ�អាាចបង្រ្កា�ា�បអាារក្សសសាាតាំំ�ង នៅ�ៅតែ�អាាចប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ
និិងនៅ�ៅតែ�អាាចយកឈ្នះះ�មនុុស្សសជាាតិិបាានដដែ�ល! គោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់សាាតាំំ�ងគឺឺ
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសជាាតិិទៅ�ៅជាាពុុករលួួយ ខណៈៈគោ�ោលដៅ�ៅរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់វិ់ ញ
ិ គឺឺ ដើ�ើម្បីី�
សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ។ សាាតាំំ�ងដាាក់់អន្ទាា�ក់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កដ៏៏ធំំ ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��ពួួកគេ�ឲ្យយរួួចវិិញ។ សាាតាំំ�ងបង្ខំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ឲ្យយថ្វាា�យបង្គំំ�វាា ចំំណែ�ក
ឯព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�នៅ�ៅចំំណុះះ�ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ជាា
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�សត្តតនិិករ។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច តាាមរយៈៈកាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ទាំំ�ងពីីរលើ�ើករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ជាាទូូទៅ�ៅ សាាច់់ឈាាមរបស់់
ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាកាាររួួមគ្នាា�រវាាងភាាពជាាមនុុស្សសនិិងភាាពជាាព្រះ�ះ ហើ�ើយសណ្ឋិិ�តក្នុុ�ងភាាពជាា
មនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ ដូូច្នេះ�ះ� បើ�ើគ្មាា�នសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចសម្រេ�េចបាានលទ្ធធផល នៃ�កាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិបាានឡើ�ើយ
ហើ�ើយបើ�ើគ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ� នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចសម្រេ�េចលទ្ធធផលទាំំ�ងនេះ�ះបាានដែ�រ។
សាារជាាតិិនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺថាា ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�មាានភាាពជាា
មនុុស្សសសាាមញ្ញញ ដ្បិិ�តបើ�ើពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� កាារនេះ�ះនឹឹងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងចេ�តនាាដើ�ើមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសមិិនខាាន។
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��និិយាាយថាា អត្ថថន័័យនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិនត្រូ�ូវបាាន
បង្គ្រ�រប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ? គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល មិិនបាានក្លាា�យជាា
សាាច់់ឈាាមទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�
1007

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារទទួួលបាានមនុុស្សសទាំំ�ងស្រុ�ុង
ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុផលនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសម្ដដងទៀ�ៀតនៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ក៏៏ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
សាាមញ្ញញផងដែ�រ។

កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយមនុុស្សសសាាមញ្ញញបំំផុុត

ជាាភាាពជាា

មនុុស្សសរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដែ�លគ្មាា�នភាាពអធិិធម្មមជាាតិិសោះ�ះ�ឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ចក៏៏គ្មា�ន
ា
ផង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លមាានអត្តតសញ្ញាា�ណមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាមនុុស្សសទាំំ�ងស្រុ�ុង
ជាាសាាច់់ឈាាមទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងជាាព្រះ�ះដែ�លកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ។ ភ្នែ�ែករបស់់មនុុស្សស
មើ�ើលឃើ�ើញរូូបកាាយខាាងសាាច់់ឈាាមមួួយ ដែ�លគ្មាា�នលក្ខខណៈៈអធិិធម្មមជាាតិិសោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញបំផុ
ំ ត
ុ ដែ�លអាាចនិិយាាយភាាសាាសា្ថថ�នសួួគ៌៌ មិិនធ្វើ�ើទី
� សម្គា
ី
ា�ល់់ មិិនធ្វើ�ើកា
� ារ
អស្ចាា�រ្យយ ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនបង្ហាា�ញសេ�ចក្តីី�ពិិតខាាងក្នុុ�ងអំំពីីសាាសនាា នៅ�ៅតាាមសាាលាាប្រ�ជុំំ�ធំំៗ
ផងដែ�រ។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស កិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីរ ហាាក់់ដូូចជាាផ្ទុុ�យ
ស្រ�ឡះះពីីលើ�ើកទីីមួួយ គឺឺដល់់ថ្នាា�ក់់គ្មាា�នភាាពដូូចគ្នាា�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នកិិច្ចចកាារនៅ�ៅ
លើ�ើកទីីមួយ
ួ ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅលើ�ើកនេះ�ះផងដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីកិច្ចច
ិ កាារនៃ�សាាច់់ឈាាម
ជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីរ មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ពីីលើ�ើកទីីមួួយក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមិិនបាាន
បញ្ជាា�ក់់ឡើ�ើយថាា ប្រ�ភពនៃ�ព្រះ�ះទាំំ�ងពីីរអង្គគមិិនមែ�នចេ�ញពីីប្រ�ភពតែ�មួួយ និិងដូូចគ្នាា�
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�ភពរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់ដូូច ឬមិិនដូូចគ្នាា� គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើលក្ខខណៈៈនៃ�កិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយសាាច់់ឈាាម មិិនមែ�នដោ�ោយសំំបកខាាងក្រៅ��ៅរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់
ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសចំំនួួនពីីរលើ�ើក ហើ�ើយទាំំ�ងពីីរលើ�ើកនេះ�ះ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនូូវយុុគសម័័យថ្មីី� គឺឺនាំំ�មកនូូវកិិច្ចចកាារមួួយថ្មីី�
ដូូច្នេះ�ះ� កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះជួួយបំំពេ�ញគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក។ ភ្នែ�ែកមនុុស្សស
មិិនអាាចប្រា�ាប់់បាានឡើ�ើយថាា សាាច់់ឈាាមទាំំ�ងពីីរចេ�ញមកពីីប្រ�ភពតែ�មួួយនោះ�ះ�។ វាា
ស្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញយ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា កាារនេះ�ះលើ�ើសពីីសមត្ថថភាាពនៃ�ភ្នែ�ែក ឬគំំនិិតរបស់់មនុុស្សស
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សាារជាាតិិនៃ�សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់សណ្ឋិិ�ត

ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅក្នុុ�ងសាារជាាតិិរបស់់ពួួកទ្រ�ង់់ ពួួកទ្រ�ង់់គឺឺដូូចគ្នាា� ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាាររបស់់
ពួួកទ្រ�ង់់មាានប្រ�ភពចេ�ញពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដូូចគ្នាា�។ ទោះ�ះ�បីីសាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរ
នេះ�ះចេ�ញមកពីីប្រ�ភពដូូចគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានវិិនិិច្ឆ័័�យដោ�ោយយុុគសម័័យ
និិងទីីកន្លែ�ែងដែ�លពួួកទ្រ�ង់់បាានប្រ�សូូត ឬដោ�ោយកត្តាា�បែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវវិិនិិច្ឆ័័�យ
ដោ�ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លបាានស្ដែ�ែងចេ�ញតាាមរយៈៈពួួកទ្រ�ង់់វិិញ។ សាាច់់ឈាាមជាា
មនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីរ មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាមួួយដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�រួួចឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបើ�ើកផ្លូូ�វមួួយ
ថ្មីី�នៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�លវិិញ។ សាាច់់ឈាាម ជាាមនុុស្សសលើ�ើកទីីពីីរមិិនមាានគោ�ោលបំំណងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
កាារសម្ដែ�ែងចេ�ញនៃ�សាាច់់ឈាាមលើ�ើកទីីមួួយកាាន់់ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ ឬរឹឹងមាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់
មនុុស្សសឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញបន្ថែ�ែម និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយវាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយចំំណេះ�ះដឹឹង
របស់់មនុុស្សសអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ ដើ�ើម្បីី�កាាត់់ផ្ដាា�ច់់រាាល់់ច្បាាប់់វិិន័័យ ដែ�ល
មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�បោ�ោសសម្អាា�តរូូបអង្គគបំំភាាន់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�។ គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា គ្មាា�នដំំណាាក់់កាាលណាាមួួយនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ អាាចផ្ដដល់់ឲ្យយមនុុស្សសមាានចំំណេះ�ះដឹឹងពេ�ញលេ�ញអំំពីី
ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ ជួួយផ្ដដល់់នូូវចំំណែ�កខ្លះះ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��មិិនមែ�ន
ចំំណែ�កពេ�ញលេ�ញឡើ�យ
ើ ។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានសម្ដែ�ែ
់
ងនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់យ៉ា
់ ា�ង
ពេ�ញលេ�ញក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារតែ�កាារយល់់ដឹឹងរបស់់មនុុស្សសមាានកម្រិ�ិត ដូូច្នេះ�ះ�
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�បន្តតមិិនពេ�ញលេ�ញដដែ�ល។ កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ភាាសាាមនុុស្សសលោ�ោក គឺឺមិិនអាាចពន្យយល់់អំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងបាាន
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត តើ�ើដំំណាាក់់កាាលតែ�មួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ អាាច
សម្ដែ�ែងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញបាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម ក្រោ��ោមកាារគ្រ�បបាំំ�ងនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមនុុស្សសអាាច
ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់បាាន តាាមរយៈៈកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�ន
តាាមរយៈៈសំំបកកាាយរបស់់ទ្រ�ង់នោះ�
់ ះ�ឡើ�យ
ើ ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យាា
់ ងមកនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈវិិធីីផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងពីីរនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនមាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មាាន
តែ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចមាានចំំណេះ�ះដឹឹងពេ�ញលេ�ញអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម មិិនមែ�នកម្រិ�ិតត្រឹ�ឹមរបៀ�ៀបតែ�មួួយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីី
កិិច្ចចកាារនៃ�សាាច់់ឈាាមជាាមនុុស្សសទាំំ�ងពីីរ មាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏សាារជាាតិិ
នៃ�សាាច់់ឈាាម និិងប្រ�ភពនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ពួួកទ្រ�ង់់ មាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ អាាច
និិយាាយបាានថាា ពួួកទ្រ�ង់់យាាងមក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារពីីរផ្សេ�េងគ្នាា� ហើ�ើយ
លេ�ចឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យពីីរខុុសគ្នាា�។ មិិនថាាបែ�បណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ សាាច់់ឈាាមជាា
មនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានសាារជាាតិិដូូចគ្នាា� និិងប្រ�ភពដើ�ើមដូូចគ្នាា�។ នេះ�ះជាាសេ�ចក្តីី�
ពិិតមួួយដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបដិិសេ�ធបាានឡើ�ើយ។

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុស្ស
ុ ស
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស មិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីីមនុុស្សស
បាានឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាមនុុស្សសគឺឺជាាដើ�ើមហេ�តុុនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ និិងជាាសត្តតនិិករតែ�មួួយគត់់
ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាាន។ ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស និិងគ្រ�ប់់សកម្មមភាាពរបស់់មនុុស្សសមិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីីព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់បាានទេ�

ហើ�ើយអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង

ត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយព្រះ�ះហស្តតរបស់់ព្រះ�ះ

ជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� អាាចនិិយាាយបាានថាា គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចរស់់នៅ�ៅដោ�ោយឯករាាជ្យយ
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបដិិសេ�ធចំំណុុចនេះ�ះបាានទេ� ព្រោះ��ះ�
ថាាវាាជាាកាារពិិត។

គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�

គឺឺសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់

មនុុស្សសជាាតិិ និិងដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងផែ�នកាារអាាក្រ�ក់់របស់់សាាតាំំ�ង។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
មនុុស្សសត្រូ�ូវកាារគឺឺចេ�ញមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាប្រ�ភពនៃ�ជីីវិិតរបស់់
មនុុស្សស។ ដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សសមិិនអាាចឃ្លាា�តឆ្ងាា�យចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ លើ�ើស
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

ពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏មិិនដែ�លមាានព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ឃ្លាា�តចេ�ញពីីមនុុស្សសនោះ�ះ�
ដែ�រ។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ� គឺឺសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងពួួង
ហើ�ើយព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�សប្បុុ�រសជាានិិច្ចច។ សម្រា�ាប់់មនុុស្សស កិិច្ចចកាារ និិង
ព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ (ដែ�លជាាព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់) គឺឺជាា «និិមិិត្តត»
ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ដឹឹង។ និិមិិត្តតទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏ជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ហើ�ើយ
វាាជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសគ្មាា�នសមត្ថថភាាពនឹឹងធ្វើ�ឡើើ� �យ
ើ ។ សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា
ជាា «កាារអនុុវត្តត» របស់់មនុុស្សស។ និិមិិត្តតគឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ជាា
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ ឬជាាគោ�ោលបំំណង និិងភាាពសំំខាាន់់នៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ និិមិិត្តតក៏៏អាាចត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�រ ព្រោះ��ះ�
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនេះ�ះជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងផ្តោ�ោ�តសំំខាាន់់លើ�ើមនុុស្សសដូូច្នេះ�ះ� នេះ�ះជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �នៅើ� �ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះគឺឺជាាភស្តុុ�តាាង និិងជាា
ផ្លូូ�វមួួយដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់ដើ�ើម្បីី�ស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវាាពិិតជាាសំំខាាន់់ណាាស់់
សម្រា�ាប់់មនុុស្សស។

ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់

ចំំពោះ�ះ�គោ�ោលលទ្ធិិ�

នៃ�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�លម្អិិ�តដែ�លមិិនសំំខាាន់់ ជាាជាាងយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់ ចំំពោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងមិិនស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�នឹឹងមិិនអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�ល
ស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដ៏៏លើ�ើសលប់់ដល់់ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាាន
ហៅ�ៅថាាជាានិិមិិត្តត។ និិមិិត្តតទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាគោ�ោលបំំណង ព្រ�មទាំំ�ងជាាភាាពសំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយវាាសុុទ្ធធតែ�មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស។ កាារអនុុវត្តតសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�ល
មនុុស្សសគួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយសត្តតនិិករដែ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយក៏៏ជាាភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សសដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ធ្វើ�ើ� មិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�ដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មនុុស្សសកាាលពីីដើ�ើមដំំបូង
ូ បាានយល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវទាំំ�ងនេះ�ះកាាន់់តែ�
ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ និិងសង់់ឡើ�ើងពីីលើ�ើគ្នាា�បន្ដិិ�ចម្ដដងៗ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ។
ឧទាាហរណ៍៍ ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ មនុុស្សសត្រូ�ូវកាាន់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ
ហើ�ើយក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ មនុុស្សសត្រូ�ូវលីីឈើ�ើឆ្កាា�ង។ យុុគសម័័យនៃ�
នគរព្រះ�ះមាានលក្ខខណៈៈខុុសពីីនេះ�ះ៖ សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស មាានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ជាាង
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លនិិមិិត្តតកាាន់់តែ�លើ�ើកខ្ពពស់់ នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសក៏៏ឡើ�ើងកាាន់់តែ�
ខ្ពពស់់ កាាន់់តែ�ច្បាាស់់ និិងកាាន់់តែ�ពិិតដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� និិមិិត្តតក៏៏កាាន់់តែ�ពិិតផងដែ�រ។ និិមិិត្តតដ៏៏
ពិិតជាាច្រើ�ើ�នទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាលទ្ធធផលកើ�ើតចេ�ញពីីកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សស
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែលើ�ើសពីីនេះ�ះ វាាក៏៏កើ�ើតចេ�ញពីីចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។
បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងយុុគសម័័យមុុនៗ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគ
សម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ សម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ នឹឹងកាាន់់តែ�មាានលក្ខខណៈៈ
ជាាក់់ស្ដែ�ែង កាាន់់តែ�ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់ និិងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�ររបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ង
និិស្ស័័�យរបស់់គេ� និិងកាាន់់តែ�អាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់។ អាាចនិិយាាយ
ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា ក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ បង្ហាា� ញអង្គគទ្រ�ង់់ ទៅ�ៅកាាន់់ ម នុុ ស្សសច្រើ�ើ� ន ជាាងពេ�លណាាៗកាាលពីី អតីី ត កាាល
ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ�និិមិិត្តតដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ដឹឹង នឹឹងមាានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ជាាងយុុគសម័័យមុុនៗ។
ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង

ដែ�នដីីមួួយដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មាានកាាលពីីមុុន នោះ�ះ�និិមិិត្តតដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវដឹឹងក្នុុ�ងអំំឡុុង
យុុ គសម័័ យ នៃ�នគរព្រះ�ះ ក៏៏ មាានកម្រិ�ិ តខ្ពព ស់់ បំំ ផុុ ត នៅ�ៅក្នុុ� ងចំំ ណោ�ោមគ្រ�ប់់ កិិ ច្ចច កាារនៃ�
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានចូូលក្នុុ�ងដែ�នដីីមួួយដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់
មាានពីីមុុនមក ហើ�ើយនិិមិិត្តតដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវដឹឹង ក៏៏ក្លាា�យជាាកម្រិ�ិតដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ង
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

ចំំណោ�ោមនិិមិិត្តតទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយលទ្ធធផលនៃ�កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស ក៏៏ខ្ពពស់់ជាាងយុុគ
សម័័យមុុនៗដែ�រ

ដ្បិិ�តកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទៅ�ៅតាាមនិិមិិត្តត

ហើ�ើយភាាព

សម្រេ�េចនៃ�និិមិិត្តតក៏៏គូូសបញ្ជាា�ក់់ពីីភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៃ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សសដែ�រ។
ពេ�លណាាគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានផ្អាា�ក នោះ�ះ�កាារអនុុវត្តត
របស់់មនុុស្សសក៏៏ត្រូ�ូវផ្អាា�កដែ�រ ហើ�ើយបើ�ើគ្មាា�នកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សស
នឹឹងគ្មាា�នជម្រើ�ើ�សអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីបន្តតកាាន់់តាាមគោ�ោលលទ្ធិិ�ពីីអតីីតកាាលឡើ�ើយ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ�
ពួួកគេ�នឹឹងគ្មាា�នកន្លែ�ែងដែ�លត្រូ�ូវទៅ�ៅនោះ�ះ�ទេ�។ បើ�ើគ្មាា�ននិមិ
ិ ត្តតថ្មីី�
ិ ៗទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសក៏៏នឹង
ឹ គ្មាា�ន
កាារអនុុវត្តតថ្មីី�ៗដែ�រ។ បើ�ើគ្មាា�ននិិមិិត្តតដ៏៏គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នកាារអនុុវត្តតដ៏៏
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ។

ហើ�ើយបើ�ើគ្មាា�ននិិមិិត្តតកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ទេ�

នោះ�ះ�មនុុស្សសក៏៏នឹឹងគ្មាា�ន

កាារអនុុវត្តតកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ដែ�រ។ កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទៅ�ៅតាាមជំំហាានព្រះ�ះបាាទាា
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយចំំណេះ�ះដឹឹង និិងបទពិិសោ�ោធរបស់់មនុុស្សស ក៏៏ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទៅ�ៅតាាម
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ មិិនថាាមនុុស្សសមាានសមត្ថថភាាពកម្រិ�ិតណាា ក៏៏គេ�នៅ�ៅតែ�
មិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឈប់់ធ្វើ�ើ�កាារ
តែ�មួួយភ្លែ�ែត មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវស្លាា�ប់់ភ្លាា�មដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាក់់ជាា
មិិនខាាន។ មនុុស្សសគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវអួួតឡើ�ើយ មិិនថាាសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ពួួកគេ�មាានចំំណេះ�ះ
ដឹឹងខ្ពពង់់ខ្ពពស់់កម្រិ�ិតណាា មិិនថាាពួួកគេ�មាានបទពិិសោ�ោធច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា ក៏៏គេ�មិិនអាាចដាាច់់
ចេ�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ ព្រោះ��ះ�កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស និិងកាារដែ�ល
គេ�គួួរតែ�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ� គឺឺមិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីី
និិមិិត្តតបាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ហេ�តុុកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាមាាននូូវ
និិមិិត្តតដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ដឹឹង និិងមាាននូូវសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវដ៏៏សមស្រ�ប ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�តាាម។ បើ�ើសិិនគ្មាា�ននិិមិិត្តតដែ�លជាាគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�នទាំំ�ងនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�ន
សមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តត ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏មិន
ិ អាាចដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយមិិនងាាករេេ
បាានដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬមិិនយល់់អំំពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ� គឺឺជាារឿ�ឿងឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ ហើ�ើយមិិន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អាាចឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយកបាានឡើ�ើយ។ មិិនថាាមនុុស្សសមាានអំំណោ�ោយទាានច្រើ�ើ�ន
ប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ� ក៏៏គេ�មិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីីកិិច្ចចកាារ និិងកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�
ដែ�រ។ មិិនថាាទង្វើ�ើ�ដែ�លគេ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតល្អអយ៉ាា�ងណាា ឬគេ�បាានធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពជាាច្រើ�ើ�នបែ�ប
ណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចជំំនួួសឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានដដែ�ល។ ដូូច្នេះ�ះ� ទោះ�ះ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈអ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស
មិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីីនិិមិិត្តតបាានដែ�រ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនទទួួលបាាននិិមិិត្តតថ្មីី�ៗ ក៏៏
គ្មាា�នកាារអនុុវត្តតថ្មីី�ៗដែ�រ។ កាារអនុុវត្តតរបស់់គេ�គ្មាា�នទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្តីី�ពិិតទេ� ព្រោះ��ះ�
ពួួកគេ�កាាន់់តាាមគោ�ោលលទ្ធិិ� និិងគោ�ោរពតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យដែ�លស្លាា�ប់់ ហើ�ើយពួួកគេ�គ្មាា�ន
និិមិិត្តតថ្មីី�ៗទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ដូូច្នេះ�ះ� ជាាលទ្ធធផល ពួួកគេ�មិិនបាានអនុុវត្តតតាាមអ្វីី�មួួយចេ�ញពីី
យុុគសម័័យថ្មីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�បាានបាាត់់បង់់និិមិិត្តត ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�កាារនេះ�ះ
ពួួកគេ�ក៏៏បាានបាាត់់បង់់កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងបាាត់់បង់់សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រ។ រាាល់់
សេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លគ្មាា�នសេ�ចក្តីី�ពិិត គឺឺជាាគំំនិិតចោ�ោលម្សៀ�ៀ�ត ហើ�ើយវាាជាាគំំនិិត
របស់់សាាតាំំ�ង។ មិិនថាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់មាានលក្ខខណៈៈបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�មិិនអាាចគ្មាា�ន
និិមិត្តត
ិ អំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងមិិនអាាចគ្មាា�នព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ បាានឡើ
ធ
�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាានៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លគេ�បាាត់់បង់និ
់ មិ
ិ ត្តតភ្លា
ិ ា�មៗ នោះ�ះ�គេ�នឹឹងធ្លាា�ក់់
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នឃុំំ�ព្រ�លឹឹង ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ងងឹឹតជាាក់់ជាាមិិនខាាន។ មនុុស្សស
ដែ�លគ្មាា�ននិិមិិត្តត គឺឺជាាអស់់អ្ននកណាាដែ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងល្ងិិ�តល្ងងង់់ ពួួកគេ�
ជាាមនុុស្សស ដែ�លគ្មាា�នកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយពួួកគេ�កំំពុុងតែ�រស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងស្ថាា�ននរក។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនដេ�ញតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតបាានឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
ពួួកគេ�ព្យួួ�រព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចជាាផ្ទាំំ��ងឃោ�ោសនាាអ៊ីី�ចឹឹង។ អស់់អ្ននកណាាដែ�ល
មិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាា
មនុុស្សស មិិនដឹឹងអំំពីីដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនៃ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមូូលរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ក៏៏មិិនដឹឹងអំំពីីនិិមិិត្តត និិងគ្មាា�នសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�រ។ តើ�ើមនុុស្សស
ទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លគ្មាា�នសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ មិិនមែ�នសុទ្ធ
ុ តែ�
ធ ជាាមនុុស្សសទុុច្ចចរិតទេ�
ិ
ឬអីី? អស់់អ្ននក
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

ណាាដែ�លព្រ�មអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ព្រ�មស្វែ�ែងរកចំំណេះ�ះដឹង
ឹ អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងព្រ�ម
សហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លយកនិិមិិត្តតធ្វើ�ើ�ជាាគ្រឹះ�ះ�
មូូលដ្ឋាា�ន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ ទទួួលយកពួួកគេ� ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�សហកាារជាាមួួយទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
គឺឺកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនេះ�ះហើ�ើយដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�យកទៅ�ៅអនុុវត្តត។
នៅ�ៅក្នុុ�ងនិិមិិត្តត វាាមាាននូូវមាាគ៌ាា�ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តត។ កាារទាាមទាារជាាក់់ស្ដែ�ែង
ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ក៏៏មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងនិិមិិត្តតដែ�រ ហើ�ើយវាាជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�
ដឹឹង។ កាាលពីីអតីត
ី កាាល ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ដ៏៏ពិិសេ�ស ឬកាារប្រ�ជុំំ�ធំំៗដែ�លត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅតាាមទីីកន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗ វាាមាានតែ�ទិិដ្ឋឋភាាពមួួយអំំពីីមាាគ៌ាា�នៃ�កាារអនុុវត្តតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើង។ កាារអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវយកទៅ�ៅអនុុវត្តត
នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយកម្រ�មាានកាារពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងចំំណេះ�ះដឹឹង
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ណាាស់់ ព្រោះ��ះ�ថាានិិមិិត្តតអំំពីីយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ គ្រា�ាន់់តែ�ជាានិិមិិត្តត
អំំពីកា
ី ារជាាប់់ឆ្កាា�ងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយវាាគ្មាា�ននិមិ
ិ ត្តតអ្វី
ិ ដែី� �លធំំអស្ចាា�រ្យយជាាងនេះ�ះ
ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ មនុុស្សសគួួរតែ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹងលើ�ើសពីីកិិច្ចចកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ
របស់់ទ្រ�ង់់តាាមរយៈៈកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង ហើ�ើយក្នុុ�ងអំំឡុុងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ វាាគ្មាា�ន
និិមិិត្តតអ្វីី�ផ្សេ�េងដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវដឹឹងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើបែ�បនេះ�ះ មនុុស្សសមាានចំំណេះ�ះដឹឹង
មិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក្រៅ��ៅពីីចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
និិងសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ វាាមាាននូូវរឿ�ឿងដ៏៏សាាមញ្ញញៗ និិងគួួរឲ្យយអាាណិិត
តិិចតួួចបំំផុុតដែ�លមនុុស្សសអាាចយកទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយក៏៏មាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកឆ្ងាា�យពីី
ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះដែ�រ។ កាាលពីីអតីីតកាាល មិិនថាាពួួកជំំនុំំ�ដែ�លគេ�ចូូលរួួមមាានទម្រ�ង់់
បែ�បណាា ក៏៏មនុុស្សសគ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារនិិយាាយអំំពីីចំំណេះ�ះដឹឹងជាាក់់ស្ដែ�ែងទាាក់់ទង
នឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ហើ�ើយក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាាម្នាា�ក់់អាាចនិិយាាយច្បាាស់់ៗអំំពីី
ផ្លូូ�វនៃ�កាារអនុុវត្តតដ៏៏សក្តិិ�សមបំំផុុតសម្រា�ាប់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនោះ�ះ�ដែ�រ។ មនុុស្សស
គ្រា�ាន់់តែ�បន្ថែ�ែមសេ�ចក្ដីី�លម្អិិ�តដ៏៏សាាមញ្ញញចំំនួួនពីីរបីីទៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ននៃ�កាារអត់់ទ្រាំ�ំ�
និិងកាារអត់់ធ្មមត់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាគ្មាា�ននូវូ កាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់នៃ�កាារអនុុវត្តត
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របស់់គេ�ទេ� ព្រោះ��ះ�ថាានៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យដដែ�លនោះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ថ្មីី�ៗនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវតែ�មួួយគត់់របស់់ទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សស គឺឺជាាកាារ
អត់់ទ្រាំ�ំ� និិងកាារអត់់ធ្មមត់់ ឬកាារលីីឈើ�ើឆ្កាា�ង។ ក្រៅ��ៅពីីកាារអនុុវត្តតទាំំ�ងនេះ�ះ វាាគ្មាា�ននិិមិិត្តត
ណាាមួួយដែ�លខ្ពពស់់ជាាងកាារជាាប់់ឆ្កាា�ង របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ។ កាាលពីីអតីីតកាាល
វាាគ្មាា�នកាារលើ�ើកឡើ�ើងអំំពីីនិិមិិត្តតណាាផ្សេ�េងឡើ�ើយ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាាន
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ និិងដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់មាានកាារទាាមទាារដ៏៏មាានកម្រិ�ិតពីីមនុុស្សស។
ដោ�ោយហេ�តុុផលនេះ�ះ មិិនថាាមនុុស្សសបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ក៏៏គេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពបំំពាាន
ព្រំ�ំដែ�នទាំំ�ងនេះ�ះដែ�រ ទោះ�ះ�បីីព្រំ�ំដែ�នទាំំ�ងនោះ�ះ�ជាាចំំណុុចសាាមញ្ញញៗ និិងរាាក់់កំំភែ�លចំំនួួន
ពីីរបីី ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវយកទៅ�ៅអនុុវត្តតក៏៏ដោ�ោយ។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ យើ�ើងចង់់និិយាាយអំំពីីនិិមិិត្តត
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃមាានចំំនួួនលើ�ើសជាាងកិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លបាានសម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សស ក៏៏មាានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ជាាង នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យពីីអតីីតកាាល
ជាាច្រើ�ើ�នដងដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្មាា�នសមត្ថថភាាពដឹឹងទាំំ�ងស្រុ�ុងអំំពីីកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ
ទេ� កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នភាាពសំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងឡើ�ើយ។ គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា មនុុស្សស
នឹឹងមាានកាារពិិបាាកក្នុុ�ងកាារដឹឹងយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញអំំពីីកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះប្រ�សិិនបើ�ើគេ�មិិន
ដាាក់់ចិិត្តតដាាក់់កាាយខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះពេ�ញមួួយជីីវិិតនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារយកឈ្នះះ� កាារគ្រា�ាន់់តែ�និិយាាយអំំពីីមាាគ៌ាា�នៃ�កាារអនុុវត្តត នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើ
មនុុស្សសមិិនអាាចសម្រេ�េចបាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារគ្រា�ាន់់តែ�និិយាាយអំំពីីនិិមិិត្តត ដោ�ោយគ្មាា�ន
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវតម្រូ�ូវសម្រា�ាប់់មនុុស្សស ក៏៏នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាច
សម្រេ�េចបាានដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិននិិយាាយអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីមាាគ៌ាា�នៃ�កាារអនុុវត្តតទេ� នោះ�ះ�វាា
នឹឹងមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចឡើ�ើយក្នុុ�ងកាារតទល់់ជាាមួួយទុុក្ខខវេេទនាារបស់់មនុុស្សស ឬលុុបបំំបាាត់់
សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយវាាក៏៏នឹឹងមិិនអាាចទៅ�ៅរួួច ក្នុុ�ងកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស
បាានទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ដែ�រ។ និិមិិត្តតគឺឺជាាឧបករណ៍៍ដ៏៏សំំខាាន់់នៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស
ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើវាាគ្មាា�នមាាគ៌ាា�នៃ�កាារអនុុវត្តតចេ�ញពីីនិិមិិត្តតទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នផ្លូូ�វក្នុុ�ង
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កាារដើ�ើរតាាមឡើ�ើយ បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� គេ�គ្មាា�នផ្លូូ�វចូូលទៅ�ៅបាានឡើ�ើយ។ កាារនេះ�ះបាានក្លាា�យជាា
គោ�ោលកាារណ៍៍មួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូង រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់៖
នៅ�ៅក្នុុ�ងនិិមិិត្តត មាាននូូវកិិច្ចចកាារដែ�លអាាចយកទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយក៏៏មាាននិិមិិត្តតបូូកជាាមួួយ
កាារអនុុវត្តតដែ�រ។ កម្រិ�ិតនៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត និិងនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវតែ�
ដើ�ើរទន្ទឹឹ�មគ្នាា�ជាាមួួយនឹឹងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិមិិត្តត។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសពឹឹងអាាងទៅ�ៅលើ�ើ
តែ�កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ខ្លួួ�ន នោះ�ះ�គេ�នឹឹងមិិនអាាចសម្រេ�េចឲ្យយមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅ
កម្រិ�ិតដ៏៏ធំំបាានឡើ�ើយ។ និិមិិត្តតថ្លែ�ែងអំំពីីកិិច្ចចកាារ និិងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
កាារអនុុវត្តត គឺឺសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើមាាគ៌ាា�នៃ�កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស និិងផ្លូូ�វនៃ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់
មនុុស្សស ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងនិិមិិត្តត
និិងកាារអនុុវត្តត គឺឺជាាទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើនិិមិិត្តតត្រូ�ូវ
បាានដកចេ�ញ ឬប្រ�សិិនបើ�ើនិមិ
ិ ត្តតទាំំ�
ិ
ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ង
ែ ចេ�ញដោ�ោយមិិនបាាននិយាា
ិ យអំំពីី
កាារអនុុវត្តត ឬប្រ�សិិនបើ�ើមាានតែ�និមិ
ិ ត្តត
ិ ហើ�ើយកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបំំបាាត់ចោ់ �ោល
នោះ�ះ�អ្វីី�ៗទាំំ�ងនេះ�ះមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាាជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ
ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចនិិយាាយបាានថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចសម្រា�ាប់់
ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សសជាាតិិនោះ�ះ�ដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ វាាមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាភាារកិិច្ចច
របស់់មនុុស្សស ដែ�លត្រូ�ូវបាានដកចោ�ោលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាក៏៏ជាាកាារបដិិសេ�ធចំំពោះ�ះ�
គោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូង រហូូតមកដល់់ទីី
បញ្ចចប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវឲ្យយអនុុវត្តត ដោ�ោយគ្មាា�នកាារពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវឲ្យយ
ដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះមិិនអាាចមាានសិិទ្ធិិ�ហៅ�ៅថាាជាា
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ហើ�ើ
់ យ
មិិនដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងអនុុវត្តតទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វ
ដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងមិិនច្បាាស់់លាាស់់ នោះ�ះ�គេ�នឹឹងមិិនអាាចក្លាា�យជាាសត្តតនិិករដែ�ល
មាានគុុណសម្បបត្តិិ�ដ៏៏ពេ�ញលេ�ញនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះពិិតជាាសំំខាាន់់
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ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬអាាចនិិយាាយបាានថាា
ប្រ�សិិនបើ�ើមាានតែ�និិមិិត្តត ហើ�ើយគ្មាា�នកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ ឬកាារអនុុវត្តតពីីមនុុស្សសទេ�នោះ�ះ�
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមាានតែ�កាារអនុុវត្តត និិងច្រ�កចូូលរបស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�ទោះ�ះ�បីីជាាមាាគ៌ាា�ដែ�ល
មនុុស្សសបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនោះ�ះ�ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់យ៉ាា�ងណាា ក៏៏វាានឹឹងមិិនអាាចទទួួលយកបាានដែ�រ។
ច្រ�កចូូលរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របន្ដិិ�ចម្ដដងៗ ឲ្យយស្រ�បជាាមួួយកិិច្ចចកាារ និិងនិិមិិត្តត
ហើ�ើយវាាមិិនអាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយប៉៉ប្រិ�ិចភ្នែ�ែកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គោ�ោលកាារណ៍៍
នៃ�កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស មិិនមែ�នធ្វើ�ើ�តាាមចិិត្តតចង់់ ហើ�ើយគ្មាា�នព្រំ�ំដែ�នកំំណត់់នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ ដោ�ោយស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រំ�ំដែ�នជាាក់់លាាក់់។ គោ�ោលកាារណ៍៍
បែ�បនេះ�ះផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រស្រ�បទៅ�ៅតាាមនិិមិិត្តតនៃ�កិិច្ចចកាារ។ ដូូច្នេះ�ះ� ចុុងបញ្ចចប់់ កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស។
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាានកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសជាាតិិប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�ល
មាានន័័យថាា វាាបាានចេ�ញមកដោ�ោយសាារតែ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ។ នៅ�ៅមុុនមនុុស្សស
ជាាតិិឬកាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង នៅ�ៅពេ�លដែ�លផ្ទៃ�ៃមេ�ឃនិិងផែ�នដីី ព្រ�មទាំំ�ងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ
ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក វាាអត់់ទាាន់មាាន
់
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នកាារអនុុវត្តតដែ�លមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទេ� គឺឺអាាច
និិយាាយបាានថាា ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានបង្កើ�ើ�តសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវដ៏៏សក្ដិិ�សមចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សសជាាតិិដែ�លពុុករលួួយទេ� (នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ� ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នផ្លូូ�វ
ដ៏៏សមរម្យយសម្រា�ាប់់កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស) នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា
ជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើភាាពពេ�ញលេ�ញនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយតែ�កាារប្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�
ត្រូ�ូវអនុុវត្តត ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�គម្រោ��ោងណាាមួួយរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងមិិនបាាន
បង្ហាា�ញចេ�ញនូូវសព្វាា�នុុភាាព ឬព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ចទេ� នោះ�ះ�មិិនថាា
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសមាានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ប៉ុុ�នណាា ហើ�ើយមិិនថាា
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសបាានយូូរយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ក៏៏មនុុស្សសនឹឹង
មិិនដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើករណីីនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង នោះ�ះ�
កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ នឹឹងមិិនសក្តិិ�សមក្នុុ�ងកាារហៅ�ៅថាាជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ។ និិយាាយដោ�ោយងាាយគឺឺថាា កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតដោ�ោយ

មនុុស្សស ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានទទួួលយកក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កិិច្ចចកាារ
បែ�បនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបអាាចសង្ខេ�េបថាាជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសក៏៏ដូូចជាាកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារជាាមួួយ
ទ្រ�ង់់ពីីសំំណាាក់់មនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ជាារួួមមកត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង។
នៅ�ៅត្រ�ង់់នេះ�ះ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ បាានហៅ�ៅថាាជាានិិមិត្តត
ិ ហើ�ើយកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�
កាាររបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាកាារអនុុវត្តត។ បើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាាន
កាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ (បើ�ើនិិមិិត្តតមាានកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់) នោះ�ះ�និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវបើ�ើក
សម្ដែ�ែងឲ្យយមនុុស្សសឃើ�ើញកាាន់់តែ�ច្បាាស់់ ហើ�ើយវាាកាាន់់តែ�ផ្ទុុ�យគ្នាា�ច្រើ�ើ�នពីីសញ្ញាា�ណរបស់់
មនុុស្សស ហើ�ើយកាារអនុុវត្តត និិងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់មនុុស្សស ក៏៏មាានកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់
ដែ�រ។ បើ�ើសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវសម្រា�ាប់់មនុុស្សស មាានកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងកាាន់់តែ�ផ្ទុុ�យគ្នាា�ច្រើ�ើ�នពីីសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស ដែ�លជាាលទ្ធធផលកើ�ើតចេ�ញពីីទុុក្ខខ
វេេទនាារបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយបទដ្ឋាា�នដែ�លមនុុស្សសតម្រូ�ូវឲ្យយបំំពេ�ញ ក៏៏មាានកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់
ដែ�រ។ សម្រា�ាប់់សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នអំំពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះ គ្រ�ប់់និិមិិត្តតទាំំ�ងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ពេ�ញខ្នាា�ត ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសតម្រូ�ូវឲ្យយអនុុវត្តត នឹឹងបាានឡើ�ើងទៅ�ៅដល់់កម្រិ�ិតខ្ពពស់់
បំំផុុតនៃ�ភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ កាារនេះ�ះក៏៏នឹឹងក្លាា�យជាាពេ�លវេេលាាមួួយដែ�លបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ
ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗដែ�រ ព្រោះ��ះ�ថាាសេ�ចក្តីី�ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាាន
តម្រូ�ូវឲ្យយដឹឹង នឹឹងត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញដល់់គេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លនិិមិិត្តតឡើ�ើងដល់់កម្រិ�ិត
កំំពូូលរបស់់វាា នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនឹឹងមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ទៅ�ៅតាាមនោះ�ះ� ហើ�ើយកាារអនុុវត្តតរបស់់
មនុុស្សសក៏៏នឹឹងបាានឡើ�ើងដល់់ទីីកំំពូូលរបស់់វាាដែ�រ។ កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវពឹឹងផ្អែ�ែក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

លើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញ
ចេ�ញយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញតាាមរយៈៈកាារអនុុវត្តត

និិងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់មនុុស្សស

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសគឺឺជាាស្នាា�ព្រះ�ះហស្តតនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�
កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏ជាាផលិិតផលនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារតែ�អង្គគទ្រ�ង់់ ដោ�ោយគ្មាា�ន
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�វាានឹឹងគ្មាា�នអ្វីី�មួួយដែ�លអាាចបម្រើ�ើ�ជាារូូបតំំណាាង
អំំពីីកិិច្ចចកាារទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយបើ�ើដូូច្នេះ�ះ� វាានឹឹងគ្មាា�នភាាពសំំខាាន់់សូូម្បីី�តែ�
បន្ដិិ�ច ចំំពោះ�ះ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្រៅ��ៅពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានតែ�
តាាមរយៈៈព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជ្រើ់ �ើ�សរើើសកម្មម
�
វត្ថុុ�ដ៏សក្ដិ
៏
ិ�សម ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីកិច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិង
បញ្ជាា�ក់់ពីីសព្វាា�នុុភាាព និិងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាច
សម្រេ�េចគោ�ោលបំំណងនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងសម្រេ�េចពីីគោ�ោលបំណ
ំ ងនៃ�កាារប្រើ�ើ�
ប្រា�ាស់់អ្វីៗ
ី� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ងបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សស
គឺឺជាាផ្នែ�ែកមួួយដ៏៏សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសគឺឺជាាបុុគ្គគល
តែ�ម្នាា�ក់់គត់ដែ់ �លអាាចធ្វើ�ើឲ្យ
� យកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បង្កើ�ើ
់
ត
� ជាាផលផ្លែ�ែ និិងសម្រេ�េច
គោ�ោលបំំណងចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនេះ�ះ។ ក្រៅ��ៅពីីមនុុស្សស គ្មាា�នទម្រ�ង់់ជីីវិិត
ណាាផ្សេ�េងដែ�លអាាចរ៉ាា�ប់់រងនូូវតួួនាាទីីនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសត្រូ�ូវក្លាា�យជាា
រូូបតំំណាាងដ៏៏ពិិតនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�កាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់
មនុុស្សសជាាតិិដ៏៏ពុុករលួួយត្រូ�ូវតែ�កម្ចាា�ត់់ចោ�ោលទាំំ�ងស្រុ�ុង។ កាារនេះ�ះតម្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សសទទួួល
បាានកាារអនុុវត្តតដែ�លសក្ដិិ�សមសម្រា�ាប់់ពេ�លវេេលាាខុុសៗគ្នាា� និិងតម្រូ�ូវឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អនុុវត្តតនូូវកិិច្ចចកាារដែ�លស្រ�បគ្នាា�នេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមនុុស្សស។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើប
ចុុងបញ្ចចប់់នឹឹងទទួួលបាានមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមដែ�លជាារូូបតំំណាាងនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់
អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់តែ�ម្យ៉ាា
់
��ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�
សម្រេ�េចបាានទីីបន្ទាា�ល់់បែ�បនេះ�ះក៏៏តម្រូ�ូវឲ្យយមាានមនុុស្សសដ៏៏សកម្មមដែ�លសក្តិិ�សមសម្រា�ាប់់
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កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ជាាដំំបូូងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ហើ�ើយ
តាាមរយៈៈពួួកគេ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញមក ដូូច្នេះ�ះ�កាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់
អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នឹឹងត្រូ�ូវកើ�ើតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្តតនិិករ ហើ�ើយតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបាានសម្រេ�េចគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
ធ្វើ�ើ�កាារតែ�ម្នាា�ក់់ឯងដើ�ើម្បីី�បង្រ្កា�ា�បសាាតាំំ�ងឡើ�ើយ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់អំំពីីអង្គគទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់បាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�វាាមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចឡើ�ើយក្នុុ�ងកាារបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លឲ្យយមនុុស្សសជឿ�ឿ
ទាំំ�ងស្រុ�ុង ដូូច្នេះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�កាារលើ�ើមនុុស្សសដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើគេ� ហើ�ើយ
មាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាចទទួួលបាានទីីបន្ទាា�ល់់មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្តតនិិករ
ទាំំ�ងអស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារតែ�អង្គគទ្រ�ង់់ ដោ�ោយគ្មាា�នកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
របស់់មនុុស្សស ឬប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនតម្រូ�ូវឲ្យយចូូលរួួមសហកាារទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិន
អាាចស្គាា�ល់់ពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�នឹឹងមិិនដឹឹងជាារៀ�ៀងរហូូត
អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
អាាចត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
មនុុស្សសខំំប្រឹ�ឹង ខំំស្វែ�ែងរក និិងខំំធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយខ្លួួ�នឯង ដោ�ោយមិិនយល់់អំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�មនុុស្សសកំំពុុងតែ�លេ�ងកំំប្លែ�ែងហើ�ើយ។ បើ�ើគ្មាា�នកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធទេ� នោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ� គឺឺមកពីីសាាតាំំ�ង ហើ�ើយគាាត់់ជាាមនុុស្សសបះះបោ�ោរ និិង
ជាាមនុុស្សសទុុច្ចចរិិត។ សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសជាាតិិ
ដ៏៏ពុុករលួួយបាានធ្វើ�ើ� ហើ�ើយវាាគ្មាា�នអ្វីី�មួួយដែ�លស្រ�បតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�
គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកាារស្ដែ�ែងចេ�ញអំំពីីសាាតាំំ�ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងរាាល់់សេ�ចក្តីី�
ដែ�លត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើង គ្មាា�នអ្វីី�មួួយដែ�លមាានភាាពពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងនិិមិិត្តត និិងកាារអនុុវត្តត
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ពីីលើ�ើគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ននៃ�និិមិិត្តត មនុុស្សសរកឃើ�ើញកាារអនុុវត្តត និិងមាាគ៌ាា�នៃ�កាារ
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អាាចលះះបង់់ចោ�ោលសញ្ញាា�ណរបស់់គេ� ហើ�ើយទទួួលយកសេ�ចក្តីី�
ដែ�លគេ�មិិនធ្លាា�ប់មាាន
់
កាាលពីីអតីត
ី កាាល។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់តម្រូ�
់
វូ ឲ្យយមនុុស្សសសហកាារជាាមួួយ
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ទ្រ�ង់់ តម្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សសចុះះ�ចូូលទាំំ�ងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងតម្រូ�ូវឲ្យយ
មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ មាានបទ
ពិិសោ�ោធពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្គាា�ល់់ពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ជាារួួម
មក ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កាាររួួបរួួមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាមួួយ
មនុុស្សស គឺឺជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហើ�ើយនោះ�ះ�គឺឺជាាកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដ៏៏ធំំបំំផុុត។
កិិច្ចចកាារដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងនិិមិិត្តត ជាាចម្បបងសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារអនុុវត្តត គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សស
គួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយវាាមិិនទាាក់់ទងអ្វីី�នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ

ហើ�ើយកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�

ដោ�ោយមនុុស្សសផ្ទាា�ល់់។ កិិច្ចចកាារដែ�លគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ មិិន
ចាំំ�បាាច់់ឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�ើ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�អនុុវត្តត ក៏៏មិិនទាាក់់ទង
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយ
មិិនទាាក់់ទងនឹឹងមនុុស្សសឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវកាារឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�ើ�ទេ� ហើ�ើយលើ�ើស
ពីីនេះ�ះ មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។
កិិច្ចចកាារដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សសអនុុវត្តត ត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េចដោ�ោយមនុុស្សស មិិនថាាវាាជាាកាារ
ពលីីជីីវិិតរបស់់គេ� ឬជាាកាារប្រ�គល់់ខ្លួួ�នទៅ�ៅឲ្យយសាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�ឈរមាំំ�ចំំពោះ�ះ�ទីីបន្ទាា�ល់់
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តកាារទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េចដោ�ោយមនុុស្សសផ្ទាា�ល់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�
ធ្វើ�ើ� ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារ
ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ�។
ើ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នធ្វើ
ិ �ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារបន្ថែ�ែមឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់តែ�ធ្វើ
់ �ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារ
ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសអំំពីីផ្លូូ�វ និិងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារ
បើ�ើកផ្លូូ�វប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារឈូូសឆាាយផ្លូូ�វឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាមនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់គួួរតែ�យល់់អំំពីីកាារនេះ�ះហើ�ើយ។ កាារយកសេ�ចក្តីី�ពិិតទៅ�ៅអនុុវត្តត មាានន័័យថាា
ជាាកាារយកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅអនុុវត្តត ហើ�ើយកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាា
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

ភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយវាាគ្មាា�នអ្វីី�ពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសទាាមទាារឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវរងទាារុុណកម្មម និិង
ឆ្លលងកាាត់់កាារបន្សុុ�ទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ពិិត ដូូចជាាមនុុស្សសដែ�រ នោះ�ះ�មនុុស្សសកំំពុុងតែ�មិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ហើ�ើ
់ យ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ ត្រូ�
ឺ វូ ធ្វើ�ព័
ើ� ន្ធ
័ កិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយភាារកិិច្ចច
របស់់មនុុស្សសគឺឺត្រូ�ូវស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមកាារដឹឹកនាំំ�ទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយគ្មាា�ន
កាារជំំទាាស់់អ្វីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�សម្រេ�េចកិិច្ចចកាារដ៏៏ចាំំ�បាាច់់ដែ�លគេ�ត្រូ�ូវសម្រេ�េច
មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ ឬរស់់នៅ�ៅបែ�បណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចដាាក់់សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�វូ ដល់់មនុុស្សស គឺឺអាាចនិិយាាយបាានថាា មាានតែ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ផ្ទាា�ល់់ ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លសក្ដិិ�ស មក្នុុ� ង កាារដាាក់់ សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូ វ សម្រា�ាប់់
មនុុស្សស។ មនុុស្សសមិិនគួួរមាានជម្រើ�ើ�សណាាផ្សេ�េង ហើ�ើយក៏៏មិិនគួួរធ្វើ�ើ�អ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីកាារ
ចុះះ�ចូូលទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងកាារអនុុវត្តតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាានេះ�ះគឺឺជាាកាារយល់់ដឹឹងមួួយដែ�ល
មនុុស្សសគួួរតែ�មាាន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ� ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច
នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងតម្រូ�ូវឲ្យយមាានបទពិិសោ�ោធ អំំពីីកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�មួួយជំំហាានម្ដដងៗ។ នៅ�ៅ
ចុុងបញ្ចចប់់ ពេ�លដែ�លគ្រ�ប់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច ប្រ�សិិនបើ�ើ
មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានតម្រូ�ូវទុុកទៀ�ៀត នោះ�ះ�មនុុស្សស
គួួរតែ�ទទួួលទោ�ោស។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមិិនបំំពេ�ញតាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ� នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសមិិនបាានស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� វាាមិិនមាានន័័យថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារហ្មមត់់ចត់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនអាាចយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅអនុុវត្តត អស់់អ្ននកណាា
ដែ�លមិិនអាាចបំំពេ�ញតាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិន
អាាចមាានចិិត្តតភក្ដីី�ភាាព និិងមិិនអាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�បាានទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹង
ត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសមិិនខាាន។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�តម្រូ�ូវឲ្យយសម្រេ�េច មិិនមែ�ន
ជាាកាារទាាមទាារបន្ថែ�ែមឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស និិងជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សស
ទាំំ�ងអស់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ភាារកិិច្ចច
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬធ្វើ�ើ�វាាឲ្យយបាានល្អអផង តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នកំំពុុងតែ�នាំំ�បញ្ហាា�ដាាក់់ខ្លួួ�នទេ�
ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នកំំពុុងប្រ�ថុុយនឹឹងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកអាាចនៅ�ៅតែ�រំំពឹឹងចង់់មាាន
អនាាគតល្អអ និិងភាាពជោ�ោគជ័័យដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ? កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ បាាន
ធ្វើ�សម្រា�ាប់
ើ�
ជា
់ ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់ម
់ នុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវ
បាានផ្ដដល់់ជូូនសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្រោ��ោយពេ�ល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�រួួចហើ�ើយ មនុុស្សសតម្រូ�ូវឲ្យយ
អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្លួួ�នដោ�ោយគ្មាា�នកាារដាាក់់កម្រិ�ិត និិងសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសមិិនគួួរធ្វើ�ើ�កាារឲ្យយតែ�រួួចពីីដៃ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគួួរតែ�
ធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងអស់់ពីីចិិត្តតរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយមិិនគួួរអណ្ដែ�ែតអណ្ដូូ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណជាាច្រើ�ើ�ន
ឬអង្គុុ�យនៅ�ៅស្ងៀ�ៀ�មរង់់ចាំំ�សេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចលះះបង់់អង្គគទ្រ�ង់់
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសបាាន ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សសមិិនអាាចថ្វាា�យចិិត្តតភក្តីី�ភាាពរបស់់គេ�ដល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញបាាន? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ចុះះ�
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សសមិិនអាាចផ្ដដល់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�ើ�កាារសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សសមិិនអាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចខ្លះះ�របស់់គេ�
សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានមកដល់់ឆ្ងាា�យហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�អង្គុុ�យមើ�ើល មិិនព្រ�មធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាព
ហើ�ើយអ្ននកនៅ�ៅតែ�ស្ដាា�ប់់ តែ�មិិនព្រ�មធ្វើ�ើ�ចលនាាទៅ�ៅវិិញ។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនមែ�នជាា
កម្មមវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវធ្លាា�ក់់នរកទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងរបស់់ទ្រ�ង់់
ដល់់មនុុស្សសរួួចហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមនុុស្សសនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះគ្មាា�នសមត្ថថភាាព
បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នយ៉ាា�ងអស់់ពីីចិិត្តត? សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺជាា
អាាទិិភាាពទីីមួួយរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ពិិតជាាសំំខាាន់់បំំផុុត។
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសវិិញ កាារយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅអនុុវត្តត និិងកាារបំំពេ�ញ
តាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអាាទិិភាាពទីីមួួយរបស់់គេ�។ នេះ�ះហើ�ើយជាា
ចំំណុុចដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�យល់់។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លបាានថ្លែ�ែងទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

បាានដល់់កម្រិ�ិតស្នូូ�ល នៃ�សាារជាាតិិរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�រួួចហើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចូូលដល់់ដែ�នដីីដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់បាានចូូលពីីមុុនមកឡើ�ើយ។ មនុុស្សសជាា
ច្រើ�ើ�ននៅ�ៅតែ�មិិនយល់់អំំពីីសេ�ចក្តីី�ពិិត ឬសេ�ចក្តីី�មិិនពិិតទៀ�ៀត ហើ�ើយពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�រង់់ចាំំ�
មើ�ើលដោ�ោយមិិនបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�ពិិនិិត្យយពិិច័័យ
គ្រ�ប់់ទាំំ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ផ្ដោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើអ្វីី�ដែ�ល
ទ្រ�ង់់សោ�ោយ និិងស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ ហើ�ើយសញ្ញាា�ណរបស់់គេ�កាាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ��ងឡើ�ើងៗ។ តើ�ើ
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនកំំពុុងតែ�ខឹឹងសម្បាារ

និិងព្រួ�ួយបាារម្ភភខ្លាំំ��ងពេ�កទៅ�ៅលើ�ើរឿ�ឿងដែ�ល

គ្មាា�នបាានកាារទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ អាាចក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? តើ�ើពួួកគេ�អាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សស ដែ�លមាានចេ�តនាាក្នុុ�ងកាារចុះះ�ចូូល
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ពួួកគេ�មិិនសូូវគិិតច្រើ�ើ�នអំំពីីចិិត្តតភក្តីី�ភាាព និិងភាារកិិច្ចច
របស់់គេ�ឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�បែ�រជាាផ្ដោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើទីីកន្លែ�ែងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្ថិិ�ត
នៅ�ៅទៅ�ៅវិិញ។ ពួួកគេ�កំំពុុងតែ�ប្រ�មាាថយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរណាាស់់! ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសបាានយល់់
គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លគេ�គួួរតែ�យល់់ ហើ�ើយបាានអនុុវត្តត គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ដែ�លគេ�
គួួរតែ�អនុុវត្តត នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រា�ាកដជាាប្រ�ទាានព្រះ�ះពររបស់់ទ្រ�ង់់ ដល់់គេ�មិិនខាាន
ព្រោះ��ះ�ថាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ទាាមទាារពីីមនុុស្សស គឺឺជាាភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស និិងជាាកិិច្ចចកាារ
ដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្មាា�នសមត្ថថភាាពយល់់អំំពីីអ្វីី�ដែ�លគេ�
គួួរតែ�យល់់ និិងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពអនុុវត្តតតាាមអ្វីី�ដែ�លគេ�គួួរតែ�អនុុវត្តតផង នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹង
ត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសមិិនខាាន។ អស់់អ្ននកណាា ដែ�លមិិនសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ
ទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី� គឺឺប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
កិិច្ចចកាារថ្មីី�នេះ�ះ ហើ�ើយបើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគ្មាា�នធ្វើ�ើ�អ្វីី�សោះ�ះ� នោះ�ះ�វាាស្ដែ�ែងចេ�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា
គេ�កំំពុុងតែ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ហើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនអនុុវត្តតតាាម
សេ�ចក្តីី�ពិិតតាាមកាារតម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសមាានចេ�តនាាប្រ�ឆាំំ�ង
ហើ�ើយមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ បើ�ើដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសបែ�ប
នេះ�ះក៏៏ មិិ ន យកចិិ ត្តតទុុ កដាាក់់ យ៉ាា�ងពិិ សេ�សចំំ ពោះ�ះ�កិិ ច្ចច កាារនៃ�ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណបរិិ សុុ ទ្ធធ នោះ�ះ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�រ។ មនុុស្សសដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចុះះ�ចូូល
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សសបះះបោ�ោរ ហើ�ើយពួួកគេ�កំំពុុងតែ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លមិិនបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនសហកាារ
ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសដែ�លមិិនសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាា
មនុុស្សសដែ�លមិិនទទួួលបាានកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើងដល់់កម្រិ�ិតមួួយ ហើ�ើយកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើងដល់់កម្រិ�ិតមួួយ នោះ�ះ�មនុុស្សសសំំណព្វវរបស់់ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់រូូប ត្រូ�ូវតែ�មាាន
សមត្ថថភាាព បំំពេ�ញតាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�តសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ
សម្រា�ាប់់មនុុស្សស ស្រ�បតាាមបទដ្ឋាា�នរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងស្រ�បតាាមកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សស
អាាចមាានសមត្ថថភាាពសម្រេ�េចបាាន។ ខណៈៈពេ�លដែ�លកំំពុុងនិិយាាយអំំពីីកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគក៏៏ចង្អុុ�លបង្ហាា�ញផ្លូូ�វដល់់មនុុស្សស និិងប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសមាានផ្លូូ�វរស់់
ដែ�រ។ កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស គឺឺជាាដំំណាាក់់កាាល
នៃ�កិិច្ចចកាារដូូចគ្នាា� ហើ�ើយត្រូ�ូវអនុុវត្តតទៅ�ៅដំំណាាលគ្នាា�។ កាារនិិយាាយអំំពីីកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយ
កាារនិិយាាយអំំពីីកិិច្ចចកាារដែ�លមនុុស្សសគួួរតែ�ធ្វើ�ើ� និិងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់
មនុុស្សស វាាទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� វាាគ្មាា�នពេ�លណាាមួួយ
ដែ�លកិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះត្រូ�ូវដាាច់់ចេ�ញពីីគ្នាា�ឡើ�ើយ។ កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសកំំពុុងតែ�
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រមួួយជំំហាានម្ដដងៗ។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសកំំពុុងតែ�ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ និិងដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងតែ�
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ និិងវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចច។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស តែ�ងតែ�ជាាប់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងគោ�ោលលទ្ធិិ�នោះ�ះ�វាាបញ្ជាា�ក់់ឲ្យយឃើ�ើញថាា គេ�គ្មាា�នកិិច្ចចកាារ និិងកាារដឹឹកនាំំ�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស មិិនដែ�លផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ឬមិិនដែ�ល
ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅជាាងមុុនទេ�

នោះ�ះ�វាាបញ្ជាា�ក់់ឲ្យយឃើ�ើញថាា

ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងស្រ�បតាាមឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សស
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កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាាន

ហើ�ើយវាាមិិនមែ�នជាាកាារអនុុវត្តតនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្មាា�នផ្លូូ�វដែ�លត្រូ�ូវដើ�ើរទេ� នោះ�ះ�គេ�បាានធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងដៃ�របស់់
សាាតាំំ�ងរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយសាាតាំំ�ង ដែ�លនេះ�ះមាានន័័យថាា
គេ�ត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយពួួកវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស
មិិនកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅទេ� នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនអភិិវឌ្ឍឍឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើវាាគ្មាា�នកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�ច្រ�កចូូលរបស់់
មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបង្អាា�ក់់មិិនខាាន ហើ�ើយកាារនេះ�ះមិិនអាាចចៀ�ៀសរួួចឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសត្រូ�ូវកាាន់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ជាានិិច្ចចនោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខ ហើ�ើយក៏៏មិិន
អាាចនាំំ�កាារបិិទបញ្ចចប់់ដល់់យុុគសម័័យទាំំ�ងមូូលដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសតែ�ងតែ�ប្រ�កាាន់់
ខ្ជាា�ប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងហើ�ើយបាានអនុុវត្តតកាារអត់់ធ្មមត់់ និិងកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�ន នោះ�ះ�វាានឹឹងមិិនអាាច
ទៅ�ៅរួួចឡើ�ើយដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បន្តតវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខនោះ�ះ�។ កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ�� មិិនអាាចដល់់ទីីបញ្ចចប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លកាាន់់
តាាមតែ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ឬប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង ព្រ�មទាំំ�ងអនុុវត្តតនូូវកាារអត់់ធ្មមត់់និិង
កាារបន្ទាា�បខ្លួួ� ននោះ�ះ�ឡើ�ើ យ ។ ផ្ទុុ� យ ទៅ�ៅវិិ ញ កិិ ច្ចច កាារទាំំ�ងមូូ ល នៃ�កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានបិិទបញ្ចចប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ជាាអ្ននក
ដែ�លស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានយកចេ�ញ ពីីក្រ�ញាំំ�ដៃ�របស់់សាាតាំំ�ង
និិងជាាអ្ននកដែ�ល បាានដកខ្លួួ�នទាំំ�ងស្រុ�ុងចេ�ញពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង។ នេះ�ះហើ�ើយ
គឺឺជាាគោ�ោលដៅ�ៅមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមិិនអាាចចៀ�ៀសរួួចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគេ�និិយាាយថាា កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកជំំនុំំ�សាាសនាា គឺឺជាា
រឿ�ឿងហួួសសម័័យកាាល? នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�អ្វីី�ដែ�លគេ�អនុុវត្តត ដាាច់់ចេ�ញពីីកិិច្ចចកាារ
ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�អនុុវត្តតគឺឺត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លយុុគសម័័យនោះ�ះ� បាានកន្លលងផុុតទៅ�ៅ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ នោះ�ះ�កាារអនុុវត្តតរបស់់ពួួកគេ�ក៏៏ប្រែ�ែក្លាា�យទៅ�ៅជាាហួួសសម័័យកាាលបន្ដិិ�ច
ម្ដដងៗ។ ពួួកគេ�បាានភ្លេ�េចអំំពីីកិិច្ចចកាារថ្មីី� និិងពន្លឺឺ�ថ្មីី�។ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើគ្រឹះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�នដើ�ើម
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របស់់វាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានបោះ�ះ�ជំំហាានកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅទៅ�ៅមុុខ។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅតែ�បន្តតប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នឹឹងដំំណាាក់់កាាលដើ�ើមនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងនៅ�ៅតែ�ជាាប់់ចិិត្តតនឹឹងកាារអនុុវត្តតចាាស់់ៗ និិងពន្លឺឺ�ចាាស់់ដដែ�ល។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លបីី ឬប្រាំ�ំ�ឆ្នាំំ�� ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើវាានឹឹងមិិន
មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រកាាន់់តែ�ធំំកើ�ើតឡើ�ើងទេ�ឬអីី នៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាាង២០០០ឆ្នាំំ��នោះ�ះ�?
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្មាា�នពន្លឺឺ� ឬកាារអនុុវត្តតថ្មីី�ទេ� នោះ�ះ�វាាមាានន័័យថាា គេ�មិិនបាានតាាមទាាន់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារបរាាជ័័យរបស់់មនុុស្សស។ វត្តតមាាន
នៃ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចបដិិសេ�ធបាានឡើ�ើយ ដោ�ោយសាារតែ�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
អស់់អ្ននកដែ�លធ្លាា�ប់់មាានកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណកាាលពីីអតីីតកាាល នៅ�ៅតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់
នូូវកាារអនុុវត្តតដែ�លហួួសសម័័យកាាល។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ តែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�
ចលនាាទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចច ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ក៏៏
គួួរតែ�កំំពុុងតែ�វិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ និិងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រមួួយជំំហាានម្ដដងៗដែ�រ។ ពួួកគេ�
មិិនគួួរឈប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលមួួយឡើ�ើយ។ មាានតែ�មនុុស្សសដែ�លមិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ� ដែ�លនឹឹងជាាប់់គាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកិិច្ចចកាារដើ�ើមរបស់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយមិិនទទួល
ួ យកកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ នោះ�
ធ ះ�។ មាានតែ�មនុុស្សសដែ�លមិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ទេ�
់ ដែ�លគ្មាា�នសមត្ថថភាាពទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ នោះ�
ធ ះ�។
ប្រ�សិិនបើ�ើកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសមិិនមាានល្បឿ�ឿ�នតាាមទាាន់់កិិច្ចចកាារថ្មីី�នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធទេ� នោះ�ះ�កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសប្រា�ាកដជាាដាាច់់ចេ�ញពីីកិិច្ចចកាារនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ ហើ�ើយប្រា�ាកដជាាមិិនស្រ�បតាាមកិិច្ចចកាារ នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះមិិនខាាន។ មនុុស្សស
ហួួសសម័័យកាាលទាំំ�ងនេះ�ះ គ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារសម្រេ�េចតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សស ដែ�លនឹឹងឈរធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លចុុងបញ្ចចប់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ទាំំ�ងមូូលមិន
ិ អាាចបិិទបញ្ចចប់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមក្រុ�ុមមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ សម្រា�ាប់់
មនុុស្សសដែ�លធ្លាា�ប់់ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងមនុុស្សសដែ�លធ្លាា�ប់់
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រងទុុក្ខខសម្រា�ាប់់ឈើ�ើឆ្កាា�ង ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិនអាាចទទួួលយកដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារ
នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយទេ� នោះ�ះ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ� នឹឹងក្លាា�យជាាឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍
ហើ�ើយគ្មាា�នន័័យ។ កាារស្ដែ�ែងចេ�ញដ៏៏ច្បាាស់់បំំផុុតអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារទទួួលយកពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន មិិនមែ�នជាាកាារជាាប់់ចិិត្តត នឹឹងអតីីតកាាល
ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនបាានតាាមទាាន់់នឹឹងកិិច្ចចកាារនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ និិងអ្ននក
ដែ�លបាានដាាច់់ចេ�ញពីីកាារអនុុវត្តតនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ង និិងមិិន
ទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
តាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននទេ�។ ទោះ�ះ�បីីពួួកគេ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នឹឹងពន្លឺឺ�
កាាលពីីអតីីតកាាលក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វាាមិិនអាាចបដិិសេ�ធបាានដែ�រថាា ពួួកគេ�មិិនដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាារ
នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ដែ�រ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមាានកាារនិិយាាយ សព្វវបែ�បយ៉ាា�ង
អំំពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសអំំពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតរវាាង
អតីីតកាាល និិងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លកាារអនុុវត្តតត្រូ�ូវបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុង
យុុគសម័យ
័ មុុន និិងអំំពីរី បៀ�ៀបដែ�លវាាត្រូ�ូវបាានធ្វើ�នាាពេ
ើ� �លសព្វវថ្ងៃ�ៃ? កាារបែ�ងចែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ង
កាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ តែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើង ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ចេះ�ះតែ�បន្តតឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខ ហើ�ើយកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សសតម្រូ�ូវឲ្យយ
មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រជាានិិច្ចច។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សស នៅ�ៅតែ�បន្តតជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
មួួយ នោះ�ះ�វាាបញ្ជាា�ក់់ឲ្យយឃើ�ើញថាា គេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពតាាមទាាន់់កិិច្ចចកាារថ្មីី� និិងពន្លឺឺ�ថ្មីី�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយកាារនេះ�ះមិិនបញ្ជាា�ក់់ថាា ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនបាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនោះ�ះ�ទេ�។

អស់់អ្ននកដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រៅ��ៅចរន្តតនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ

តែ�ងតែ�គិិតថាា ពួួកគេ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវជាានិិច្ចច ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារពិិតនោះ�ះ�គឺឺថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឈប់់ធ្វើ�ើ�កាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�យូូរយាារណាាស់់មកហើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ក៏៏
លែ�ងធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយពួួកគេ�ដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកើ�ើតឡើ�ើងជាាយូូរណាាស់់
មកហើ�ើយ តាំំ�ងពីីទ្រ�ង់់បាានផ្ទេ�េរទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ុមមនុុស្សសមួួយទៀ�ៀត ជាាក្រុ�ុមមួួយដែ�លទ្រ�ង់់
មាានបំំណងសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយសាារតែ�អស់់អ្ននកដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សាាសនាាគ្មាា�នសមត្ថថភាាព ទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�
ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ តែ�កិិច្ចចកាារចាាស់់ពីីអតីីតកាាលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំភ្លេ�េច
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះចោ�ោល ហើ�ើយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសដែ�លទទួួលយក
កិិច្ចចកាារថ្មីី�នេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះជាាមនុុស្សសដែ�លសហកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារថ្មីី�
របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់អាាចសម្រេ�េចបាាន។
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�ចលនាាទៅ�ៅមុុខជាានិិច្ចច ហើ�ើយកាារអនុុវត្តតរបស់់
មនុុស្សស តែ�ងតែ�ឡើ�ើងទៅ�ៅដល់់កម្រិ�ិតកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ជាានិិច្ចច។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កាារ
ហើ�ើយមនុុស្សសតែ�ងតែ�មាានតម្រូ�ូវកាារជាានិិច្ចច គឺឺត្រូ�ូវសម្រេ�េចដល់់កម្រិ�ិតកំំពូូលរបស់់ខ្លួួ�ន
ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសសម្រេ�េចបាានកាារបង្រួ�ួបបង្រួ�ួមដ៏៏ពេ�ញលេ�ញ។ នេះ�ះ
គឺឺជាាកាារស្ដែ�ែងចេ�ញអំំពីីសមិិទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវាាជាាលទ្ធធផល
ចុុងក្រោ��ោយនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាក៏៏មាានសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ
សមស្រ�បនីីមួួយៗសម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�រ។ អស់់អ្ននកណាា ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតរបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺមាានព្រះ�ះវត្តតមាាននិិងកាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាា

ដែ�លមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ

គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅ

ក្រោ��ោមបញ្ជាា�របស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយគ្មាា�នកិិច្ចចកាារណាាមួួយ របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តត របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាអ្ននកដែ�ល
ទទួួលយកនូូវកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាអ្ននកដែ�លសហកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារថ្មីី�
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអស់់អ្ននកដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតនេះ�ះ គ្មាា�នសមត្ថថភាាព
ក្នុុ�ងកាារសហកាារ ហើ�ើយមិិនអាាចអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានតម្រូ�ូវ
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវទទួួលពិិន័័យ ហើ�ើយបើ�ើអាាក្រ�ក់់បំំផុុត ពួួកគេ�
នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលតែ�ម្ដដង។

អស់់អ្ននកណាាដែ�លទទួួលយក

កិិច្ចចកាារថ្មីី�នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�នឹឹងទទួួលបាានកាារមើ�ើលថែ� និិងកាារកាារពាារពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ អស់់អ្ននកណាា
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ដែ�លព្រ�មអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិត ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំភ្លឺឺ� ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាា
ដែ�លមិិនព្រ�មអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិត ត្រូ�ូវទទួួលពិិន័័យពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ព្រ�មទាំំ�ង
អាាចទទួួលទោ�ោសពៃ�រ៍៍ទៀ�ៀតផង។ មិិនថាាពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយបើ�ើ
ពួួកគេ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងទទួួលខុុសត្រូ�ូវ
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ទ្រ�ង់់ សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍
ដល់់ព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លថ្វាា�យសិិរីល្អ
ី ដល់
អ
ព្រះ់ �ះនាាមទ្រ�ង់់ ហើ�ើយព្រ�មអនុុវត្តត
តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងទទួួលបាានព្រះ�ះពររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមទ្រ�ង់់ និិងមិិនអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�នឹឹងទទួួលទោ�ោស
របស់់ទ្រ�ង់់មិិនខាាន។ មនុុស្សសដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធគឺឺជាាមនុុស្សស
ដែ�លទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី� ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�បាានទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី� ដូូច្នេះ�ះ�
ពួួកគេ� គួួរតែ�សហកាារឲ្យយបាានសមគួួរជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគេ�មិិនគួួរប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ដូូចជាាពួួកបះះបោ�ោរ ដែ�លមិិនបំំពេ�ញតាាមភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាសេ�ចក្ដីី�
តម្រូ�ូវតែ�មួួយគត់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមាានចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស។ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�ល
មិិនទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�៖ ពួួកគេ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅចរន្តតនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយ
កាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ និិងកាារលលត់់ដំំរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធមិិនអនុុវត្តតចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�
ឡើ�ើយ។ ពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅតាាម
គំំនិិតរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� គឺឺស្រ�បតាាមគោ�ោលលទ្ធិិ� ដែ�ល
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយកាារវិិភាាគ និិងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវចេ�ញពីីខួួរក្បាាលរបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់។
នេះ�ះមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយហើ�ើយក៏៏
មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�ល
មិិនទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏គ្មាា�នព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ
លើ�ើសពីីនេះ�ះ ក៏៏គ្មា�នព្រះ
ា �ះពរ និិងកាារកាារពាារពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ ពាាក្យយសម្ដីី�និិង
ទង្វើ�ើ�ភាាគច្រើ�ើ�នរបស់់ពួួកគេ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវពីីអតីីតកាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដែ�លជាាគោ�ោលលទ្ធិិ� មិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គោ�ោល
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លទ្ធិិ� និិងបទបញ្ជាា�ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ក្នុុ
់ ង
� កាារបញ្ជាា�ក់ថា
់ ា កាារប្រ�ជុំំ�របស់់មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ
គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីសាាសនាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាពូូជជ្រើ�ើ�សរើើ�សឬជាាវត្ថុុ�នៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារជួួបជុំំ�របស់់អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ� អាាចត្រូ�ូវបាាន
ហៅ�ៅថាាជាាកាារប្រ�ជុំំ�ដ៏៏ធំំបែ�បសាាសនាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយវាាមិិនត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាពួួកជំំនុំំ�
ឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាាកាារពិិតមួួយដែ�លមិិនអាាចប្រ�កែ�កបាានឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�មិិនមាានកិិច្ចចកាារ
ថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ� ហាាក់់ដូូចជាាក្លិិ�ននៃ�សាាសនាា អ្វីី�
ដែ�លគេ�រស់់នៅ�ៅ ហាាក់់ដូូចជាាពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយសាាសនាា ដូូច្នេះ�ះ� ពួួកគេ�គ្មាា�នព្រះ�ះវត្តតមាាន
និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នសិិទ្ធិិ�ទទួួលកាារប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�ៅ ឬ
កាារបំំភ្លឺឺ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ដែ�រ។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះដូូចជាាសាាកសព និិងដង្កូូ�វ
ដែ�លគ្មាា�នវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�គ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីកាារបះះបោ�ោរ និិងកាារប្រ�ឆាំំ�ង
របស់់មនុុស្សស គ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីទង្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏មិិនដឹឹងអំំពីីគ្រ�ប់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�ដែ�រ។ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� និិងអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក
ដែ�លមិិនសក្តិិ�សមហៅ�ៅថាាជាាអ្ននកជឿ�ឿនោះ�ះ�ឡើ�ើយ! គ្មាា�នកិិច្ចចកាារណាាមួួយដែ�លពួួកគេ�
ធ្វើ�ើ� ជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធទៅ�ៅនឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏ធ្វើ�ើ�ឲ្យយខូូចខាាតដល់់
ផែ�នកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតផង។ ពាាក្យយសម្ដីី� និិងទង្វើ�ើ�របស់់ពួួកគេ�ពិិតជាាគួួរឲ្យយ
ខ្ពើ�ើ�មរអើ�ើមណាាស់់ គួួរឲ្យយអាាណិិតណាាស់់ និិងគ្មាា�នតម្លៃ�ៃអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវលើ�ើកឡើ�ើងនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ គ្មាា�នកិិច្ចចកាារណាាមួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយមនុុស្សសដែ�លមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងចរន្តតរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយនឹឹងកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ហេ�តុុផលនេះ�ះ មិិនថាាពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ទេ� ពួួកគេ�គ្មាា�នកាារ
ប្រ�ដៅ�ៅពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ក៏៏គ្មាា�នកាារបំំភ្លឺឺ�របស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ដែ�រ។ ព្រោះ��ះ�ថាាពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ដ៏៏ពិិតចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ពិិត និិងជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម និិង
បដិិសេ�ធរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាមនុុស្សសទុុច្ចចរិិត ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�
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ដើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងធ្វើ�ើ�តាាមអ្វីី�ៗដែ�លផ្គាា�ប់់ចិិត្តតពួួកគេ� ដោ�ោយស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមផ្ទាំំ��ង
ឃោ�ោសនាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ខណៈៈពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារ ពួួកគេ�បែ�រជាាមាាន
ចេ�តនាាប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយរត់់ទៅ�ៅគោ�ោលដៅ�ៅផ្ទុុ�យពីីទ្រ�ង់់ទៅ�ៅវិិញ។ កាារបរាាជ័័យរបស់់
មនុុស្សសក្នុុ�ងកាារសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារបះះបោ�ោរដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុតរបស់់ពួួកគេ�
តើ�ើមនុុស្សសដែ�លមាានចេ�តនាាប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមិិនទទួួលកាារផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសដ៏៏
យុុត្តិិ�ធម៌រ៌ បស់់ខ្លួួនទេ�
�
ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លដែ�លលើ�ើកឡើ�ង
ើ ពីីទង្វើ�ើអា
� ាក្រ�ក់់របស់់មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ
អ្ននកខ្លះះ�នឹឹងចង់់ជេ�រប្រ�ទេ�ចផ្ដាា�សាាពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអើ�ើពើ�ើចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�ទេ�។
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស វាាហាាក់់ដូូចជាាទង្វើ�ើ�របស់់ពួួកគេ�ទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ តាាមពិិតទៅ�ៅ ទង្វើ�ើ�របស់់ពួួកគេ�គ្មាា�នអ្វីី�ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងព្រះ�ះនាាម
របស់់ទ្រ�ង់់ ឬទីីបន្ទាា�ល់់ពីីទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មិិនថាាមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះធ្វើ�ើ�អ្វីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ វាា
មិិនទាាក់់ទងអ្វីី�នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ៖ វាាមិិនទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់ និិងកិិច្ចចកាារនាា
ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះបំំបាាក់់មុុខខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយស្ដែ�ែងចេ�ញ
ឲ្យយឃើ�ើញពីីសាាតាំំ�ង ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសទុុច្ចចរិិតដែ�លកំំពុុងតែ�ប្រ�មូូលទុុកសម្រា�ាប់់ថ្ងៃ�ៃ
នៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនថាាទង្វើ�ើ�របស់់ពួួកគេ�បែ�បណាា ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�
មិិនរាំំ�ងស្ទះះ�ដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះនឹឹងមិិនត្រូ�ូវទទួួលកាារផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសឡើ�ើយ ដ្បិិ�ត
ថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធមិិនទាាន់់បាានមកដល់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ មាាននូូវរឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�នដែ�ល
មនុុស្សសជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គួួរតែ�បាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយឲ្យយបាានដាាច់់ស្រេ��ច ហើ�ើយពួួកគេ�
គិិតថាា មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតទាំំ�ងនោះ�ះ� គួួរតែ�ទទួួលកាារផ្តតន្ទាា�ទោ�ោសឲ្យយកាាន់់តែ�ឆាាប់់កាាន់់តែ�
ល្អអ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនទាាន់់បាានដល់់ទីី
បញ្ចចប់់ ហើ�ើយថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធក៏៏មិិនទាាន់់បាានមកដល់់ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតនៅ�ៅតែ�
បន្តតធ្វើ�ើ�ទង្វើ�ើ�ទុុច្ចចរិិតរបស់់ពួួកគេ�តទៅ�ៅទៀ�ៀត។ អ្ននកខ្លះះ�និិយាាយថាា «អស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាសនាា គ្មាា�នព្រះ�ះវត្តតមាាន ឬកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ� ហើ�ើយពួួកគេ�នាំំ�មក
នូូវភាាពអាាម៉ាា�ស់់ដល់់ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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មិិនបំំផ្លាា�ញពួួកគេ�ទៅ�ៅ ជាាជាាងទុុកឲ្យយពួួកគេ�បន្តត នូូវឥរិិយាាបថតាាមទំំនើ�ើងចិិត្តតដោ�ោយ
ឥតបង្ហៀ�ៀ�របែ�បនេះ�ះ?» មនុុស្សសដែ�លជាារូូបតំំណាាងឲ្យយសាាតាំំ�ង និិងដែ�លស្ដែ�ែងចេ�ញពីី
សាាច់់ឈាាមទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសល្ងិិ�តល្ងងង់់ និិងថោ�ោកទាាប ដ្បិិ�តពួួកគេ�ជាាមនុុស្សស
គ្មាា�នហេ�តុុផលឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�នឹឹងមិិនឃើ�ើញ ពីីកាារមកដល់់នៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មុុ នពេ�លដែ�លពួួ កគេ�ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ� ម យល់់ អំំ ពីី រ បៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�

កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានយកឈ្នះះ�ពួួកគេ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងហើ�ើយ មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវទទួួលកាារផ្តតន្ទាា�
ទោ�ោសរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់នឹឹងអាាចរួួចខ្លួួ�នពីីថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធបាាន
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ឥឡូូវនេះ�ះមិិនទាាន់់ដល់់ពេ�លសម្រា�ាប់់កាារដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសនៅ�ៅឡើ�ើយ
ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាពេ�លដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តតតាាមកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� លុះះ�ត្រា�ាតែ�មាានមនុុស្សស
ដែ�លបំំផ្លាា�ញដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសដោ�ោយ
ផ្អែ�ែកលើ�ើភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ទង្វើ�ើ�របស់់ពួួកគេ�។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចរន្តតនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ត្រូ�ូវ
មាានកាារទាាក់់ទងជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម និិងបដិិសេ�ធ គឺឺជាាអ្ននកដែ�លរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយអ្វីី�
ដែ�លគេ�យកទៅ�ៅអនុុវត្តត គ្មាា�នទំំនាាក់់ទំំនងអ្វីី�ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មាានតែ�អ្ននក
ដែ�លទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ទើ�ើប
មាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានគោ�ោលបំំណង
ចំំពោះ�ះ�តែ�មនុុស្សសទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយវាា
មិិនមាានគោ�ោលបំំណងសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ឡើ�ើយ មិិនថាាពួួកគេ�ទទួួលយកវាា
ឬក៏៏អត់់នោះ�ះ�ទេ�។ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�តែ�ងតែ�មាានកម្មមវត្ថុុ�របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
មិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�ោយគ្មាា�នហេ�តុុផលនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយ
សាាតាំំ�ង មិិនសក្តិិ�សមក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនសក្តិិ�សម
សហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។
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ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ក៏៏តម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារធ្វើ�ើ�
ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់មនុុស្សសដែ�រ។ ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារ គឺឺជាាសមរភូូមិិរវាាង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសាាតាំំ�ង ហើ�ើយគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�ចម្បាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាសាាតាំំ�ង ខណៈៈពេ�លអ្ននក
ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ តាាមរយៈៈកិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សស។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចបង្កើ�ើ�តផលផ្លែ�ែបាានឬមិិនបាាន គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើឥរិិយាាបថនៃ�កាារធ្វើ�ើ�
ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់មនុុស្សសអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់នេះ�ះ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទាាមទាារពីីមនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ហើ�ើយវាាជាាកាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់នៅ�ៅមុុខសាាតាំំ�ង ហើ�ើយក៏៏
ជាាភស្តុុ�តាាង ដែ�លបង្ហាា�ញអំំពីីកាារជះះឥទ្ធិិ�ពលចេ�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ កាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមូូលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កជាាបីីដំណា
ំ ាក់់កាាល ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ វាាមាានសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�ើ�។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត នៅ�ៅពេ�លដែ�លយុុគសម័័យកន្លលងផុុត ហើ�ើយវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខ នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ក៏៏កាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ជាាងមុុនដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះ ឡើ�ើងដល់់កម្រិ�ិតកំំពូូលរបស់់វាាមួួយជំំ
ហាានម្ដដងៗ រហូូតដល់់មនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញតថភាាពពិិតអំំពីី «កាារលេ�ចមកនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម» ហើ�ើយតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សសក៏៏កាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ ឯ
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ ដែ�លឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ក៏៏ខ្ពពស់់ដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមាាន
សមត្ថថភាាពកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងកាារសហកាារជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ នោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ ទទួួលបាានសិរីិ ល្អ
ី កា
អ ាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ។ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់មនុុស្សស
គឺឺជាាកាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយគេ�ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយទីីបន្ទាា�ល់់ដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកាារអនុុវត្តត
របស់់មនុុស្សស។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចមាានកាារជះះឥទ្ធិិ�ពលឬគ្មាា�ន ហើ�ើយ
មាានទីីបន្ទាា�ល់ដ៏
់ ពិ
៏ ត
ិ ឬក៏៏អត់់ គឺឺត្រូ�វូ បាានផ្សាារភ្ជាា�ប់យ៉ា
់ ា�ងស្អិិ�តរមួួតទៅ�ៅនឹឹងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�
កាារ និិងទីីបន្ទាា�ល់រ់ បស់់មនុុស្សសនេះ�ះហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ គឺឺអាាច
និិយាាយបាានថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមកដល់់ទីី
បញ្ចចប់់ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងតម្រូ�ូវឲ្យយធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់កាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារ
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របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ នោះ�ះ�កាារអនុុវត្តត និិងច្រ�កចូូលរបស់់មនុុស្សសក៏៏នឹឹង
ឡើ�ើងដល់់កម្រិ�ិតកំំពូូលរបស់់វាាដែ�រ។ កាាលពីីអតីីតកាាល មនុុស្សសតម្រូ�ូវឲ្យយកាាន់់តាាម
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងបទបញ្ញញត្តិិ� ហើ�ើយគេ�តម្រូ�ូវឲ្យយមាានចិិត្តតអត់់ធ្មមត់់ និិងកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�ន។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសតម្រូ�ូវឲ្យយស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមគ្រ�ប់់កាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមាាន
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយបាានខ្ពពស់់បំំផុុត ហើ�ើយចុុងបញ្ចចប់់ គេ�តម្រូ�ូវឲ្យយ
នៅ�ៅតែ�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល ទោះ�ះ�បីីជាាស្ថិិ�ត នៅ�ៅក្នុុ�ងទុុក្ខខវេេទនាាក៏៏ដោ�ោយ។
ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនេះ�ះ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់កំ
់ ណ
ំ ត់់ទុកសម្រា�ាប់
ុ
ម
់ នុុស្សស
មួួយជំំហាានម្ដដងៗ នៅ�ៅទូូទាំំ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់។ ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅជាាងដំំណាាក់់កាាលមុុនៗ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវសម្រា�ាប់់មនុុស្សសក៏៏កាាន់់តែ�មាានភាាពជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅជាាង
លើ�ើកមុុនដែ�រ ហើ�ើយតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងលេ�ច
ជាារូូបរាាងបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ។ វាាកើ�ើតឡើ�ើងបែ�បនេះ�ះ ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវសម្រា�ាប់់មនុុស្សស
មាានកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ ដែ�លនាំំ�ឲ្យយនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសកាាន់់តែ�ដូូច ទៅ�ៅនឹឹងបទដ្ឋាា�នដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានតម្រូ�ូវទុុក

ហើ�ើយមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ�

ទើ�ើបមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល

ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចាាកចេ�ញបន្ដិិ�ចម្ដដងៗពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាាលកំំណត់់
នោះ�ះ�មកដល់់ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ហើ�ើយកិិច្ចចសហ
ប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់មនុុស្សសជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចឲ្យយបាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ង
និិស្ស័័�យរបស់់គេ� នឹឹងលែ�ងមាាន ហើ�ើយមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�តទៅ�ៅ នឹឹងគ្មាា�នកាារបះះបោ�ោរឬកាារប្រ�ឆាំំ�ងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏នឹឹងលែ�ងទាាមទាារពីីមនុុស្សសទៀ�ៀតដែ�រ ហើ�ើយនឹឹង
មាានកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារចុះះ�សម្រុ�ុងកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នរវាាងមនុុស្សសនិិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាកិិច្ចច
សហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារមួួយដែ�លនឹឹងមាានជីីវិិតរួួមគ្នាា�រវាាងមនុុស្សសនិិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាជីីវិិត
ដែ�លកើ�ើតចេ�ញ ក្រោ��ោយកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង និិង
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សង្រ្គោះ
់ ��ះ��យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ ចេ�ញពីីក្រ�ញាំំ�
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

ដៃ�របស់់សាាតាំំ�ង។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនអាាចដើ�ើរប្រ�កៀ�ៀកតាាមជំំហាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គេ�នឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពទទួួលបាានជីីវិិតបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�នឹឹងទម្លាា�ក់់
ខ្លួួ�នឯងទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ងងឹឹត ជាាកន្លែ�ែងដែ�លពួួកគេ�នឹឹងយំំសោ�ោក ហើ�ើយសង្កៀ�ៀ�តធ្មេ�េញ
ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ជាាអ្ននកដែ�លជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយសាារតែ�
មនុុស្សសជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� គេ�ត្រូ�ូវតែ�ដើ�ើរតាាមយ៉ាា�ងប្រ�កៀ�ៀកនឹឹងជំំហាានព្រះ�ះបាាទាា
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មួ
់ យ
ួ ជំំហាានម្ដដងៗ ហើ�ើយគេ�គួួរតែ� «ដើ�រើ តាាមកូូនចៀ�ៀមនៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីកន្លែ�ែ
ី
ង
ដែ�លទ្រ�ង់់យាាងទៅ�ៅ»។ មាានតែ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លជាាមនុុស្សសស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វដ៏៏
ពិិត និិងជាាម្នាា�ក់់ដែ�លស្គាា�ល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ មនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាម
ន័័យពាាក្យយ និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�យ៉ាា�ងរឹឹងរូូស គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានផាាត់់ចោ�ោលដោ�ោយ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនីីមួួយៗ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងចាាប់់
ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារថ្មីី� ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនីីមួួយៗ នឹឹងមាានកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មថ្មីី�នៅ�ៅក្នុុ�ង
ចំំណោ�ោមមនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសកាាន់់តាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លចែ�ងថាា «ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�
គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» ហើ�ើយ «ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ» ជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លអនុុវត្តតតែ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនីីមួួយៗ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនតាាមទាាន់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយគេ�នឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពទទួួលបាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធជាា
រៀ�ៀងរហូូតឡើ�ើយ។ មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារតាាមរបៀ�ៀបណាាឡើ�ើយ មនុុស្សសដើ�ើរតាាម
ដោ�ោយគ្មាា�នចិត្តតសង្ស័័�
ិ
យសូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច ហើ�ើយគេ�ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងប្រ�កៀ�ៀក។ តាាមរបៀ�ៀប
នេះ�ះ តើ�ើមនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានផាាត់់ចោ�ោលដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ?
មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ឡើ�ើយ ដរាាបណាាមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�ប្រា�ាកដច្បាាស់់ថាា វាាជាាកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយសហកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
ដោ�ោយគ្មាា�នមន្ទិិ�ល ព្រ�មទាំំ�ងព្យាាយាាមបំំពេ�ញតាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើគេ�
អាាចទទួួលទោ�ោសយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លឈប់់ឡើ�ើយ
ជំំហាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់ក៏
់ មិ
៏ ន
ិ ដែ�លឈប់់ដែ�រ ហើ�ើយមុុនពេ�លបញ្ចចប់់កិច្ចច
ិ កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

របស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគតែ�ងតែ�មមាាញឹឹក ហើ�ើយមិិនដែ�លឈប់់សម្រា�ាកឡើ�យ
ើ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មនុុស្សស
មាានលក្ខខណៈៈខុុសពីីនេះ�ះ៖ ដោ�ោយទទួួលបាានចំំនួួនតិិចតួួចនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ ធ គេ�ចាាត់់ទុកកិ
ុ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ថា
់ ានឹឹងមិិនដែ�លផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយទទួួលបាាន
ចំំណេះ�ះដឹឹងតិិចតួួច គេ�មិិនបាានបន្តតដើ�ើរតាាមជំំហាានព្រះ�ះបាាទាានៃ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�ៗ របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយមើ�ើលឃើ�ើញកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានតិិចតួួច គេ�ក៏៏
កំំណត់់ភ្លាា�មៗថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចជាារូូបសំំណាាក់់ធ្វើ�ើ�ពីីឈើ�ើ ហើ�ើយជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹ ង តែ�ងតែ�បន្តតនៅ�ៅក្នុុ� ង ទម្រ�ង់់ ដែ�លគេ�មើ�ើលឃើ�ើ ញ នៅ�ៅចំំ ពោះ�ះ�មុុ ខ របស់់ គេ�បែ�បនេះ�ះ
ព្រ�មទាំំ�ងជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះអង្គគកាាលពីីអតីត
ី កាាលបែ�បណាា នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគត ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ នៅ�ៅតែ�បែ�ប
នោះ�ះ�ដដែ�ល។ ដោ�ោយទទួួលបាានចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ បន្ដិិ�ចបន្ដួួច
� មនុុស្សសអួួតខ្លួួន
� យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងថាា គេ�
ភ្លេ�េចខ្លួួ�ន ហើ�ើយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មប្រ�កាាសដោ�ោយឥតសំំចៃ�មាាត់់អំំពីីនិិស្ស័័�យ និិងរូូបអង្គគរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគ្មាា�នពិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ហើ�ើយដោ�ោយប្រា�ាកដច្បាាស់់អំំពីីដំំណាាក់់កាាល
មួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មិិនថាាអ្ននកដែ�លប្រ�កាាសអំំពីីកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ�ជាាមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទណាាឡើ�ើយ គឺឺមនុុស្សសមិិនទទួល
ួ យកទេ�។ ពួួកគេ�គឺឺជាា
មនុុស្សសដែ�លមិិនអាាចទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�ជាា
មនុុស្សសអភិិរក្សសជ្រុ�ុល ហើ�ើយគ្មាា�នសមត្ថថភាាពទទួួលយកកិិច្ចចកាារថ្មីី�ៗឡើ�ើយ។ មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះជាាអ្ននកដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏បដិសេ�ធព្រះ
ិ
�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ មនុុស្សសជឿ�ឿ
ថាា ពួួកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លខុុសហើ�ើយ ដែ�ល «គ្រា�ាន់់តែ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយមិិនព្រ�មជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ» ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដូូចជាាពួួកគេ� «គ្រា�ាន់់តែ�ជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ហើ�ើយបដិិសេ�ធព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ» និិង «ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�កាារយាាងត្រ�លប់់របស់់ព្រះ�ះ
មែ�ស្ស៊ីី�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�ដែ� �លត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� »។ ដូូច្នេះ�ះ� វាាគ្មាា�នអ្វីី�
ដែ�លត្រូ�ូវឆ្ងងល់់ឡើ�ើយថាា មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�រស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សាាតាំំ�ង ក្រោ��ោយ
កាារទទួួលយកដំំណាាក់់កាាលមួួយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�មិិន
ទទួួលបាានព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាលទ្ធធផលនៃ�កាារបះះបោ�ោររបស់់
មនុុស្សសទេ�ឬអីី? គ្រី�ីស្ទទបរិិស័័ទនៅ�ៅទូូទាំំ�ងពិិភពលោ�ោកដែ�លមិិនបាានតាាមទាាន់់កិិច្ចចកាារថ្មីី�នាា
1038

កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

ពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ សុុទ្ធធតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នឹឹងជំំនឿ�ឿថាា ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសមាានសំំណាាង ព្រ�មទាំំ�ង
ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងសម្រេ�េចតាាមបំំណងប្រា�ាថ្នាា�នីីមួួយៗរបស់់ពួួកគេ�មិិនខាាន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ពួួកគេ�មិិនអាាចនិិយាាយឲ្យយបាានច្បាាស់់អំពី
ំ ហេ�តុ
ី
ផ
ុ លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ នាំំ�យកពួួកគេ�
ឡើ�ង
ើ ទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌ជា
៌ ាន់់ទីបី
ី ី ឬមិិនច្បាាស់់អំពី
ំ រី បៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នឹឹងយាាងមកទទួួល
ពួួកគេ�គង់់នៅ�ៅលើ�ើពពកសមួួយដុំំ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនអាាចនិិយាាយដោ�ោយចិិត្តត
ជឿ�ឿជាាក់់ថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងពិិតជាាយាាងត្រ�លប់់មកវិិញនៅ�ៅលើ�ើពពកសមួួយដុំំ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ
ដែ�លគេ�ស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�នោះ�ះ�ដែ�រ។ ពួួកគេ�គ្រ�ប់់គ្នាា�មាានចិិត្តតខ្វវល់់ខ្វាា�យ និិងមិិនច្បាាស់់
ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ងមិិនដឹឹងថាាតើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងចាាប់់អាារម្មមណ៍៍លើ�ើពួួកគេ�ម្នាា�ក់់ៗ
ដែ�លជាាមនុុស្សសមួួយក្ដាា�ប់់តូូចផ្សេ�េងៗគ្នាា�ចេ�ញមកពីីគ្រ�ប់់និិកាាយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ពោ�ោលគឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដែ�លជាា
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ� គឺឺពួកគេ
ួ �មិិនយល់់អំពី
ំ កិ
ី ច្ចច
ិ កាារទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�យ
ើ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅពីីអង្គុុ�យរាាប់់ថ្ងៃ�ៃនៅ�ៅលើ�ើម្រា�ាមដៃ�របស់់ពួួកគេ�។ មាានតែ�
អស់់អ្ននក ដែ�លដើ�ើរតាាមជំំហាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់កូូនចៀ�ៀមដល់់ទីីចុុងបញ្ចចប់់ទេ� ទើ�ើបចុុង
បញ្ចចប់់ អាាចទទួួលបាានព្រះ�ះពរ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រីីឯ «មនុុស្សសឆ្លាា�ត» ទាំំ�ងនោះ�ះ� ដែ�លមិិន
អាាចដើ�ើរតាាមដល់់ទីបញ្ចចប់
ី
់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជឿ�ឿថាាពួួកគេ�បាានទទួួលអ្វីៗ
ី� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង គឺឺគ្មាា�នសមត្ថថភាាព
មើ�ើលឃើ�ើញផ្ទាា�ល់់ភ្នែ�ែកអំំពីីកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ម្នាា�ក់់ៗជឿ�ឿថាា
ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដ៏៏ឆ្លាា�តបំផុ
ំ តនៅ
ុ �ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយពួួកគេ�កាាត់់ចោ�ោលកាារបន្ដដអភិិវឌ្ឍឍន៍៍នៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាា ម្ចាា�ស់់ដោ�ោយគ្មាា�នហេ�តុុផលទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ហើ�ើយហាាក់់ដូូចជាាជឿ�ឿ
យ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា ព្រះ�ះ ជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងនាំំ�ពួួកគេ�ឡើ�ើងទៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ ព្រ�មទាំំ�ងជឿ�ឿថាាពួួកគេ�
«មាានចិិត្តតភក្តីី�ភាាពបំំផុុតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាាន់់តាាមព្រះ�ះ
បន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់»់ ។ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�មាាន «ចិិត្តតភក្តីភា
ី� ាពបំំផុត
ុ » ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែងក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពាាក្យយសម្ដីី� និិងទង្វើ�ើ�របស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�គួួរឲ្យយ
ស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� បំំផុតដ
ុ ដែ�ល ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
ហើ�ើយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរឿ�ឿងបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត និិងអាាក្រ�ក់់។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លដើ�ើរតាាមមិិនដល់់ទីី
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បញ្ចចប់់ មិិនតាាមទាាន់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារ
ចាាស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�មិិនគ្រា�ាន់់តែ�គ្មាា�នចិិត្តតភក្តីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�បាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានក្លាា�យជាា
មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានបដិិសេ�ធដោ�ោយយុុគសម័័យថ្មីី� ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោស
មិិនខាាន។ តើ�ើមាានមនុុស្សសណាាដែ�លគួួរឲ្យយសង្វេ�េគជាាងពួួកគេ�ដែ�រឬទេ�? មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន
ថែ�មទាំំ�ងជឿ�ឿថាា អស់់អ្ននកណាាដែ�លបដិិសេ�ធក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យចាាស់់ ហើ�ើយទទួួលយកកិិច្ចចកាារ
ថ្មីី� គឺឺជាាមនុុស្សសគ្មាា�នមនសិិកាារឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លនិិយាាយអំំពីី «មនសិិកាារ» ទាំំ�ងនេះ�ះ
ហើ�ើយមិិនបាានដឹឹងអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ចុុងបញ្ចចប់់នឹឹងត្រូ�ូវបាាត់់បង់់
អនាាគតរបស់់ខ្លួួ�នតាាមរយៈៈមនសិិកាាររបស់់គេ�មិិនខាាន។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
គោ�ោរពតាាមគោ�ោលលទ្ធិិ�ទេ� ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីវាាអាាចជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នប្រ�
ិ
កាាន់់ខ្ជាា�ប់នឹ
់ ង
ឹ វាាដែ�រ។ អ្វីីដែ� �លគួួរតែ�បដិិសេ�ធ ត្រូ�ូវបាានបដិិសេ�ធ ហើ�ើយ
អ្វីី�ដែ�លគួួរតែ�ផាាត់់ចោ�ោល ត្រូ�ូវបាានផាាត់់ចោ�ោល។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មនុុស្សសតាំំ�ងខ្លួួ�នជាាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈកាារប្រ�កាាន់់ ខ្ជាា�ប់់ នឹឹ ង ផ្នែ�ែកដ៏៏ តូូ ចមួួ យ នៃ�កិិ ច្ចច កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងមិិនសមហេ�តុុផលរបស់់មនុុស្សសទេ�ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាភាាពល្ងីី�ល្ងើ�ើ�របស់់មនុុស្សសទេ�ឬ? បើ�ើមនុុស្សសកាាន់់តែ�កំំសាាក និិងប្រ�យ័័ត្ននជ្រុ�ុល
ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ខ្លាា�ចមិិនទទួួលបាានព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�កាាន់់តែ�
គ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានព្រះ�ះពរកាាន់់តែ�ធំំ និិងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារទទួួល
បាានព្រះ�ះពរនាាពេ�លចុុងក្រោ��ោយឡើ�យ
ើ ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លខ្ជះះ�ខ្ជាា�យកាាន់់តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័យ
័
សុុទ្ធធតែ�បង្ហាា�ញ ពីីចិិត្តតភក្តីី�ភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ហើ�ើយបើ�ើពួួកគេ�បង្ហាា�ញ
ចិិត្តតភក្ដីី�ភាាពបែ�បនេះ�ះចំំពោះ�ះ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ នោះ�ះ�ពួួកគេ�កាាន់់តែ�ក្លាា�យជាាជនបះះបោ�ោរដែ�ល
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សម្រា�ាប់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺជាាយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ ហើ�ើយវាា
មិិនមែ�នជាាយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យទេ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងកិិច្ចចកាារ
កាាលពីីអតីីតកាាល មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទដូូចគ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
កិិច្ចចកាារកាាលពីីអតីីតកាាល ក៏៏មិិនអាាចយកមកប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាាមួួយកិិច្ចចកាារ នាាពេ�ល
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

បច្ចុុ�ប្បបន្ននបាានដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ហើ�ើយកាារអនុុវត្តតរបស់់
មនុុស្សសក៏៏បាានផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�រ ហើ�ើយវាាមិិនប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នឹឹងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ឬឈើ�ើឆ្កាា�ងទេ� ដូូច្នេះ�ះ�
ចិិត្តតភក្តីី�ភាាពរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងឈើ�ើឆ្កាា�ងនឹឹងមិិនទទួួលបាានកាារយល់់
ព្រ�មពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។
មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទាំំ�ងស្រុ�ុង

នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យ

នៃ�នគរព្រះ�ះ។ ក្រោ��ោយកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវទទួួលកាារបន្សុុ�ទ្ធធ និិង
ទុុក្ខខវេេទនាា។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លអាាចយកឈ្នះះ� និិងឈរធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�
ទុុក្ខខវេេទនាានេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅទីីចុុងបញ្ចចប់់
ហើ�ើយពួួកគេ�គឺឺជាាអ្ននកមាានជ័័យជម្នះះ�។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ទុុក្ខវេេទនាានេះ�ះ
ខ
មនុុស្សសតម្រូ�ូវឲ្យយ
ទទួួលយកកាារបន្សុុ�ទ្ធធនេះ�ះ ហើ�ើយកាារបន្សុុ�ទ្ធធនេះ�ះ គឺឺជាាហេ�តុុកាារណ៍៍ចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាជាាពេ�លចុុងក្រោ��ោយដែ�លមនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបន្សុុ�ទ្ធធ មុុនពេ�លធ្វើ�ើ�កាារ
បូូកសរុុបកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�ល
ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ត្រូ�ូវទទួួលយកកាារសាាកល្បបងចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ

ហើ�ើយពួួកគេ�

ត្រូ�ូវទទួួលយកកាារបន្សុុ�ទ្ធធចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លត្រូ�ូវបាានរុុកគួួនដោ�ោយ
ទុុក្ខខវេេទនាា គឺឺគ្មាា�នកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអស់់អ្ននក ដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកឈ្នះះ�ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយ
ពិិតជាាស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងឈររឹឹងមាំំ�នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ ហើ�ើយពួួកគេ�
ជាាម្នាា�ក់់ដែ�លមាានភាាពជាាមនុុស្សស និិងជាាអ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យ៉ាា�ង
ពិិតប្រា�ាកដ។ មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ មនុុស្សសដ៏៏មាានជ័័យទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹងមិិន
បាាត់់និិមិិត្តតឡើ�ើយ ហើ�ើយគេ�នឹឹងនៅ�ៅតែ�អនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតដោ�ោយមិិនបរាាជ័័យនៅ�ៅក្នុុ�ង
ទីីបន្ទាា�ល់់របស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�ជាាម្នាា�ក់់ដែ�លនឹឹងងើ�ើបឡើ�ើងចេ�ញពីីទុុក្ខខវេេទនាា
ដ៏៏ធំំនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ បើ�ើអ្ននកដែ�លកេ�ងចំំណេ�ញពីីកាាលៈៈទេ�សៈៈជ្រួ�ួលច្រ�បល់់ នៅ�ៅតែ�
អាាចកេ�ងចំំណេ�ញនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃដដែ�ល ដូូច្នេះ�ះ� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចគេ�ចផុុតពីី
ទុុក្ខខវេេទនាាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចគេ�ចផុុតពីីកាារសាាកល្បបងចុុងក្រោ��ោយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឡើ�ើយ។ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� ទុុក្ខខវេេទនាាបែ�បនេះ�ះគឺឺជាាកាារបន្សុុ�ទ្ធធដ៏៏
ធំំបំំផុុតមួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ាប់់មនុុស្សសដែ�លកេ�ងចំំណេ�ញពីីកាាលៈៈទេ�សៈៈជ្រួ�ួលច្រ�បល់់ វាា
ជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារផាាត់់ចោ�ោលទាំំ�ងស្រុ�ុង។ មិិនថាាពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានសាាកល្បបងបែ�បណាា
ឡើ�ើយ ចិិត្តតភក្ដីី�ភាាពរបស់់អស់់អ្ននកដែ�លមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�
នៅ�ៅតែ�មិិនផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដដែ�ល

ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកដែ�លមិិនមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

ដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�វិិញ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍
សម្រា�ាប់់សាាច់់ឈាាមរបស់់ពួួកគេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�ប្រា�ាកដជាាផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទស្សសនៈៈរបស់់ពួួកគេ�
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងឃ្លាា�តឆ្ងាា�យចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតផង។ មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះនឹឹងមិិនឈររឹឹងមាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយឡើ�ើយ ដ្បិិ�តពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសស្វែ�ែងរក
តែ�ព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�នបំំណងចង់់លះះបង់់ខ្លួួ�នសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិង
ថ្វាា�យខ្លួួ�នទាំំ�ងស្រុ�ុងដល់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសគ្មាា�នតម្លៃ�ៃបែ�បនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវបណ្ដេ�េញចេ�ញ
ទាំំ�ងអស់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មកដល់់ទីីបញ្ចចប់់ហើ�ើយពួួកគេ�មិិន
សក្តិិ�សមនឹឹងឲ្យយអាាណិិតឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សស នឹឹងគ្មាា�ន
សមត្ថថភាាពស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លបរិិយាាកាាស
មាានសុុវត្ថិិ�ភាាព និិងសន្តិិ�សុុខល្អអ ឬមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ពួួកគេ� ពួួកគេ�ក៏៏ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លដែ�លកាារប៉៉ងប្រា�ាថ្នាា�របស់់គេ�ត្រូ�ូវបាានចរចាា ឬជំំទាាស់់
នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ភ្លាា�មៗ នោះ�ះ�ពួួកគេ�ក៏៏បះះបោ�ោរ។ ទោះ�ះ�បីីជាានៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយយប់់ក៏ដោ៏ �ោយ
ក៏៏ពួកគេ
ួ �អាាចប្រែ�ែប្រួ�ួលពីម
ី នុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លញញឹឹមញញែ�ម «ចិិត្តតល្អ»អ ទៅ�ៅក្លាា�យជាាឃាាតក
មុុខអាាក្រ�ក់់ និិងកាាចសាាហាាវម្នាា�ក់់ដែ�រ ដោ�ោយចាាត់់ទុុកអ្ននកមាានគុុណរបស់់ពួួកគេ�កាាលពីី
អតីីតកាាល ជាាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវស្លាា�ប់រ់ ស់់របស់់ពួកគេ
ួ �តែ�មួួយប៉៉ប្រិ�ិចភ្នែ�ែកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ពួួកអាារក្សសទាំំ�ងនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានបណ្ដេ�េញចេ�ញទេ� នោះ�ះ�ពួួកវាានឹឹងសម្លាា�ប់់មនុុស្សសដោ�ោយ
គ្មាា�នចិិត្តតអល់់អែ�កនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើពួួកវាានឹឹងមិិនក្លាា�យជាាគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់កំំបាំំ�ងមុុខ
ទេ�ឬអីី? កិិច្ចចកាារនៃ�កាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស មិិនត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច ក្រោ��ោយកាារសម្រេ�េចនៃ�
កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�បាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់
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កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស

ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារបន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សសឲ្យយបរិិសុុទ្ធធមិិនទាាន់់បាានចប់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ កិិច្ចចកាារ
បែ�បនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវសម្រេ�េចបាាន លុះះ�ត្រា�ាតែ�មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានញែ�កជាាបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងស្រុ�ុង
លុះះ�ត្រា�ាតែ�មនុុស្សសដែ�លបាានចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ
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់ ង
� អំំឡុុងពេ�លនៃ�ទុុក្ខវេេទនាា
ខ
ហើ�ើយទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមែ�នជាាងាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានផ្ដដល់់ជូនទាំំ�
ូ
ងឥតហេ�តុុផលនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លឋាានៈៈរបស់់មនុុស្សស
ត្រូ�ូវបាានតាំំ�ងឡើ�ើង នោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ ត្រូ�ូវឈប់់ ដ្បិិ�តមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗត្រូ�ូវ
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សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
គឺឺជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

បាានចាាត់់ថ្នាា�ក់ទៅ់ �ៅតាាមប្រ�ភេ�ទ និិងត្រ�លប់់ទៅ�ៅកាាន់់មុខ
ុ ងាារដើ�ម
ើ របស់់គេ� ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាា
សញ្ញាា�នៃ�កាារសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាជាាលទ្ធធផលចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារអនុុវត្តតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយវាាជាារូូបតំណា
ំ ាងឲ្យយនិិមិត្តត
ិ នៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់មនុុស្សស។ ចុុងបញ្ចចប់់ មនុុស្សសនឹឹងរក
ឃើ�ើញសេ�ចក្តីី�ស្ងប់
ង សុ
់ ខនៅ
ុ �ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក៏
់ នឹ
៏ ង
ឹ យាាងត្រ�លប់់ទៅ�ៅកាាន់់
ព្រះ�ះដំំណាាក់់របស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�សម្រា�ាកដែ�រ។ កាារនេះ�ះនឹឹងបាានជាាលទ្ធធផលចុុងក្រោ��ោយនៃ�
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ�� រវាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់និ
់ ង
ិ មនុុស្សស។

សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ

គឺឺជាាកាារស្ដាា�ប់ប
់ ង្គាា�ប់តា
់ ាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា
ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយ
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក៏៏ជាាសាាច់់ឈាាម ដែ�លត្រូ�ូវបាានបំំពាាក់់ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង
ដែ�រ។ សាាច់់ឈាាមនេះ�ះមិិនដូូចមនុុស្សសណាាផ្សេ�េងដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីសាាច់់ឈាាមទេ�។
ភាាពខុុសគ្នាា�គឺឺថាា ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិិនបាានប្រ�សូូត្រ�មកពីីសាាច់់ និិងឈាាមឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់
គឺឺជាាកាារយកកំំណើ�ើតរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណវិិញ។ ព្រះ�ះអង្គគមាានទាំំ�ងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
និិងភាាពជាាព្រះ�ះដ៏៏ពេ�ញលេ�ញ។ ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនត្រូ�ូវបាានកាាន់់កាាប់់ដោ�ោយ
មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។ ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់ ជួួយទ្រ�ទ្រ�ង់់នូូវសកម្មមភាាព
សាាមញ្ញញទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ចំំណែ�កឯភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ
ជួួយប្រ�តិិបត្តិិ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ មិិនថាាព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពជាា
មនុុស្សស ឬភាាពជាាព្រះ�ះឡើ�ើយ ទ្រ�ង់់តែ�ងតែ�ចុះះ�ចូូលតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា
ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ជាានិិច្ចច។ សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដែ�លជាា
ភាាពជាាព្រះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ សាារជាាតិិ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នេះ�ះ នឹឹងមិិនរំំខាានដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយដែ�ល
បំំផ្លាា�ញដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ ឬក៏៏នឹឹងមាានបន្ទូូ�លអ្វីី�មួួយដែ�លទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
នឹឹងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារណាាមួួយដែ�លរំំខាានដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ទេ�។ នេះ�ះ
ជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�គួួរតែ�យល់់។ កិិច្ចចកាារដ៏៏ចម្បបងរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាា
កាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស

និិងជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។

ដូូចគ្នាា�ដែ�រ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក៏៏ជាាកាារសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សស និិងជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម
ទ្រ�ង់់ទទួួលស្គាា�ល់់សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លថាា
សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ដូូច្នេះ�ះ� គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានជំំនួួសដោ�ោយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ក្នុុ�ង
អំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយគោ�ោលបំំណងស្នូូ�លនៃ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ វាា
មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានលាាយឡំំជាាមួួយកិិច្ចចកាារពីីសម័័យកាាលផ្សេ�េងៗឡើ�ើយ។ ហើ�ើយដោ�ោយ
សាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងអត្តតសញ្ញាា�ណនៃ�
សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់យាាងមកនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់
នឹឹងបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមដែ�លទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�។ មិិនថាាជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងពីីរ សុុទ្ធធតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
ហើ�ើយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ និិងព័័ន្ធធកិិច្ចចដែ�លទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�។
សាារជាាតិិដើ�ើមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ មាាននូូវសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់អាាចចុះះ�ចូូល
ទាំំ�ងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចដែ�លមកពីីទ្រ�ង់់។ មិិនថាាជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ឬ
ជាាកិិច្ចចកាារខាាងសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ មិិនដែ�លមាានជម្លោះ�ះ��នឹឹងគ្នាា�
ទេ�។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាសិិទ្ធិិ�អំំណាាចមួួយលើ�ើកាារបង្កើ�ើ�តទាំំ�ងអស់់។
សាាច់់ឈាាម ដែ�លមាានសាារជាាតិិនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏មាាននូូវសិិទ្ធិិ�អំំណាាចដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
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សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
គឺឺជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម អាាចធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ ដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាម
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។ មនុុស្សសណាាផ្សេ�េង មិិនអាាច
ទទួួល ឬចាាប់់កំំណើ�ើតដោ�ោយសិិទ្ធិិ�អំំណាាចនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
គឺឺជាាសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់អាាចចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់
ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះជាាអត្ថថន័័យរបស់់វាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លគេ�និិយាាយថាា «ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា»។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ�� ដូូចដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�រ។ ទោះ�ះ�ជាា
យ៉ាា�ងណាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់មិិនរំំខាាន មិិន
ជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែក ហើ�ើយក៏៏មិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លផ្ទុុ�យនោះ�ះ�ដែ�រ ដ្បិិ�តសាារជាាតិិ
នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវសម្រេ�េចដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ និិងសាាច់់ឈាាម គឺឺជាាកិិច្ចចកាារតែ�មួួយ។
មិិនថាាជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ឬជាាសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ ព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងពីីរធ្វើ�ើ�កាារ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េច
ព្រះ�ះហឫទ័័យតែ�មួួយ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងកិិច្ចចកាារដូូចគ្នាា�។ ទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ និិងសាាច់់ឈាាម
មាានគុុណសម្បបត្តិិ�ពីីរខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងពីីរ គឺឺ
ដូូចគ្នាា�។ ព្រះ�ះអង្គគទាំំ�ងពីីរ មាានសាារជាាតិិជាាព្រះ�ះ និិងអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ គ្មាា�នសមាាសធាាតុុនៃ�កាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ឡើ�ើយ។ សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺល្អអ។ ទ្រ�ង់់ជាាកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញនៃ�គ្រ�ប់់ទាំំ�ងភាាពស្រ�ស់់
ស្អាា�ត និិងសេ�ចក្តីី�ល្អអ ក៏៏ដូូចជាារាាល់់សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�រ។ សូូម្បីី�តែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយដែ�លបំំផ្លាា�ញដល់់ព្រះ�ះវរបិិតាាឡើ�ើយ។ សូូម្បីី�តែ�ពេ�ល នៃ�
កាារបូូជាាព្រះ�ះជន្មមរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ទ្រ�ង់ព្រ់ �មធ្វើ�តា
ើ� ាមយ៉ាា�ងអស់់ពីចិ
ី ត្តត
ិ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹង
ឹ មិិនជ្រើ�ើ�ស
យកជម្រើ�ើ�សណាាផ្សេ�េងឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្មាា�នសមាាសធាាតុុនៃ�កាាររាាប់់ខ្លួួ�នឯងជាា
សុុចរិិត កាាររាាប់់ខ្លួួ�នឯងជាា សំំខាាន់់ ឬសមាាសធាាតុុនៃ�សេ�ចក្តីី�អួួត និិងសេ�ចក្តីី�ក្អេ�េងក្អាា�ង
ឡើ�ើយ ហើ�ើយសមាាសធាាតុុនៃ�សេ�ចក្តីី�វៀ�ៀចវេេរ ក៏៏ទ្រ�ង់់គ្មា�ន
ា ដែ�រ។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ សុុទ្ធតែ�
ធ មកពីីអាារក្សសសាាតាំំ�ង ព្រោះ��ះ�ថាាសាាតាំំ�ងជាាប្រ�ភពនៃ�គ្រ�ប់់
ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងសេ�ចក្តីី�អាាក្រ�ក់់។ ហេ�តុុផលដែ�លមនុុស្សសមាានលក្ខខណៈៈ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សម្បបត្តិិ�ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងអាារក្សសសាាតាំំ�ង គឺឺដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានពុុករលួួយ
និិងកែ�ខៃ�ដោ�ោយអាារក្សសសាាតាំំ�ង។ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិនត្រូ�
ិ
វូ បាានពុុករលួួយ ដោ�ោយអាារក្សសសាាតាំំ�ង
ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់មាានចរិិតលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�ម្ដដង ហើ�ើយគ្មាា�នសូូម្បីី�តែ�
បន្តិិ�ចនូូវចរិិតលក្ខខណៈៈរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង។ មិិនថាាកិិច្ចចកាារពិិបាាកខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាា ឬ
សាាច់់ឈាាមទន់់ខ្សោ�ោ�យយ៉ាា�ងណាា ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់រ់ ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ក៏៏
ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនដែ�លធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយដែ�លរំំខាានដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ
រួួមទាំំ�ងកាារបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល និិងកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា
ផង។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ព្រះ�ះអង្គគនឹឹងព្រ�មទទួួលយកកាារឈឺឺចាាប់់ខាាងសាាច់់ឈាាម ជាាជាាង
ក្បបត់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា។ វាាដូូចអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានអធិិស្ឋាា�នថាា៖
«ឱព្រះ�ះវរបិិតាាអើ�ើយ! ប្រ�សិិនបើ�ើអាាច សូូមឲ្យយពែ�ងនេះ�ះរំំលងពីីទូលបង្គំំ�ទៅ
ូ
�ៅ សូូមកុំំ�តាាមចិិត្តត
ទូូលបង្គំំ�ឡើ�ើយ តែ�សូូមតាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ»។ មនុុស្សសធ្វើ�ើ�តាាម
ជម្រើ�ើ�សរបស់់គេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិិនធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីទ្រ�ង់់មាានអត្តតសញ្ញាា�ណ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះវរបិិតាា និិងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាាបាានប្រ�ទាានដល់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយចេ�ញពីី
ទិិដ្ឋឋភាាពខាាងសាាច់់ឈាាម។ នេះ�ះជាាអ្វីី�មួួយដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចយល់់បាាន។ អ្វីី�ដែ�ល
មកពីីអាារក្សសសាាតាំំ�ង

មិិនអាាចមាានសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។

សាារជាាតិិ

តែ�មួួយគត់់របស់់វាាគឺឺជាាកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងកាារប្រ�ឆាំំ�ងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាា
មិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយក៏៏មិិនព្រ�មស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាម
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ដែ�លនៅ�ៅដាាច់់ចេ�ញពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
អាាចធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ អាាចធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានផ្ទុុ�កផ្ដាា�ក់់ដល់់ពួួកគេ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាច
ចាាត់់ទុុកកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាភាារកិិច្ចចមួួយដែ�លគេ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់

ឡើ�ើយ។ សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គឺឺជាាកាារចុះះ�ចូូលតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា។
ចំំណែ�កឯកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាចរិិតលក្ខខណៈៈរបស់់អាារក្សស
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សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
គឺឺជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

សាាតាំំ�ង។ គុុណសម្បបត្តិិ�ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះគឺឺមិិនស៊ីី�គ្នាា�ទេ� ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លមាានគុុណ
សម្បបត្តិិ�របស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ។ ហេ�តុុផល
ដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជំំនួួសទ្រ�ង់់បាាន

គឺឺដោ�ោយសាារតែ�

មនុុស្សសមិិនមាានសាារជាាតិិណាាមួួយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសធ្វើ�ើ�កាារសម្រា�ាប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សម្រា�ាប់់ជាាផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន និិងអនាាគតរបស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទធ្វើ�ើ�កាារ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា។
ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់។
ទោះ�ះ�បីីទ្រ�ង់់រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ខុុសស្រ�ឡះះ
ពីីមនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាម។ ទ្រ�ង់់មាានអត្តតចរិិតវិិសេ�សខុុសគេ� ហើ�ើយកាារនេះ�ះក៏៏ត្រូ�ូវ
បាានគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដោ�ោយភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។ ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ គ្មាា�នភាាព
កម្សោ�ោ�យឡើ�ើយ។ ភាាពកម្សោ�ោ�យរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ សំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់
ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយនៅ�ៅកម្រិ�ិតណាាមួួយ ភាាពកម្សោ�ោ�យនេះ�ះរាំំ�ងខ្ទទប់់ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
វាាមាានកម្រិ�ិតនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកវិិសាាលភាាព ពេ�លវេេលាា និិងដែ�នកំំណត់់ជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារប្រ�តិិបត្តិិ�កិិច្ចចកាារនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់មកដល់់ នោះ�ះ�
វាាត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េច ដោ�ោយមិិនគិិតពីីភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ភាាពជាាមនុុស្សស
របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង ដោ�ោយភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់។ ក្រៅ��ៅពីីជីីវិិត
សាាមញ្ញញនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ សកម្មមភាាពដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់
ទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ រងឥទ្ធិិ�ពល ប៉ះះ�ពាាល់់ និិងដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់។
់ ទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
មាានភាាពជាាមនុុស្សសក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វាាមិិនបង្អាា�ក់់ដល់់កិិច្ចចកាារនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ
ហើ�ើយវាាកើ�ើតឡើ�ង
ើ បែ�បនេះ�ះ ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�
ដោ�ោយភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនទាាន់់ចាាស់់ទុំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
របៀ�ៀបប្រ�តិិបត្ដិិ�ខ្លួួ�នជាាមួួយអ្ននកដទៃ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វាាមិិនជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់កិិច្ចចកាារសាាមញ្ញញនៃ�
ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយថាា ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់
មិិនត្រូ�ូវបាានពុុករលួួយ ខ្ញុំំ��ចង់់មាានន័័យថាា ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ អាាចត្រូ�ូវបាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បញ្ជាា�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយចង់់មាានន័័យថាា ទ្រ�ង់់មាានញាាណ
យល់់ដឹឹងខ្ពពស់់ជាាងមនុុស្សសសាាមញ្ញញ។ ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺសក្ដិិ�សមបំំផុុត ដែ�ល
ត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយភាាពជាាព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។

ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់

ទ្រ�ង់់អាាចបង្ហាា�ញចេ�ញបាានល្អអបំំផុុតអំំពីីកិិច្ចចកាារនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះ និិងអាាចចុះះ�ចូូលបាានល្អអ
បំំផុុតចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារមួួយនេះ�ះ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លខកខាាននឹឹងភាារកិិច្ចចដែ�លមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមគួួរតែ�បំំពេ�ញនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់អាាចថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដោ�ោយចេ�ញពីីដួួងចិិត្តតដ៏៏ពិិត។
ទ្រ�ង់់មាានសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះ ហើ�ើយអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគ។ ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់បាានយាាងមកផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាមនុុស្សស ដោ�ោយមាាន
សំំបកខាាងក្រៅ��ៅជាាមនុុស្សស ទើ�ើបឥឡូូវនេះ�ះ ព្រះ�ះអង្គគកាាន់់កាាប់់ភាាពជាាមនុុស្សស ដែ�លទ្រ�ង់់
មិិនមាានពីីមុុនមក។ ទ្រ�ង់់អាាចថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។ នេះ�ះជាាលក្ខខណៈៈ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនអាាចត្រា�ាប់់តាាមបាានឡើ�ើយ។ អត្តតសញ្ញាា�ណ
របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ វាាចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពខាាងសាាច់់ឈាាមថាាទ្រ�ង់់
ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ�ពាាក្យយដែ�លថាា «ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌» គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ខុុសឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ស្នើ�ើ�សុំំ�ពីីមនុុស្សស គឺឺជាាអង្គគទ្រ�ង់់ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់តែ�ម្ដដង។ ទ្រ�ង់់បាានសម្រេ�េចគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ស្នើ�ើ�សុំំ�ពីីមនុុស្សស មុុនពេ�លទ្រ�ង់់
បាានសុំំ�ពីីពួួកគេ�ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ បើ�ើព្រះ�ះអង្គគផ្ទាា�ល់់មិិនទាាន់់មាានសេ�រីីភាាពពីីសេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ
ទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនទាាមទាារវាាពីីមនុុស្សសឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាសេ�ចក្តីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះផ្សំំ�គ្នាា�
ឡើ�ើងជាាអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់។ មិិនថាាទ្រ�ង់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បែ�បណាា ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិន
ប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតនៅ�ៅក្នុុ� ង ឥរិិ យាាបថ ណាាមួួ យ ដែ�លមិិ នស្ដាា�ប់់ បង្គាា�ប់់ ដល់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឡើ�ើ យ ។
មិិនថាាទ្រ�ង់់ស្នើ�ើ�សុំំ�អ្វីី�ពីីមនុុស្សស ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនទាាមទាារលើ�ើសពីីអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសអាាចទទួួល
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ រាាល់់អ្វីី�ៗដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺធ្វើ�ើ�តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍សម្រា�ាប់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់។ ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គឺឺខ្ពពង់់ខ្ពពស់់
លើ�ើសមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់គឺឺជាាសិិទ្ធិិ�អំំណាាចដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុតលើ�ើអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់
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គឺឺជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក។ សិិទ្ធិិ�អំំណាាចនេះ�ះគឺឺជាាភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លជាានិិស្ស័័�យ
និិងលក្ខខណៈៈព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ដែ�លកំំណត់់ពីអត្តតស
ី
ញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់។
់ ដូូច្នេះ�ះ�
មិិនថាាភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់សាាមញ្ញាា�ប៉ុុ�នណាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែ វាាមិិនអាាចប្រ�កែ�កបាានឡើ�ើយថាា
ទ្រ�ង់់មាានអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ មិិនថាាទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូលចេ�
�
ញពីី
ទស្សសនៈៈបែ�បណាា ឬស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងណាា ក៏៏គេ�
មិិនអាាចនិិយាាយថាា ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ជាារឿ�ឿយៗ
មាានតែ�មនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ� និិងល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លចាាត់់ទុុកភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គឺឺជាាកំំហុុសមួួយ។ ទោះ�ះ�ជាាទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញចេ�ញ និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីលក្ខខណៈៈ
នៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់បែ�បណាា មនុុស្សសមិិនអាាចដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ។
ហើ�ើយបើ�ើព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបង្ហាា�ញចេ�ញពីីកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�នរបស់់ទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�
ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�មនុុស្សសដ៏៏ល្ងីី�ល្ងើ�ើ�នឹឹងមើ�ើលស្រា�ាលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិិនខាាន។ មនុុស្សសខ្លះះ�
ប្រ�កាាន់់នូវូ អាាកប្បបកិិរិយាាបែ�បបដិ
ិ
សេ�ធ
ិ
និិងមើ�ើលងាាយចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាដាាក់់រូបថត
ូ
«មនុុស្សសឆ្នើ�ើ�មអស្ចាា�រ្យយ» ទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅលើ�ើតុុ ដើ�ើម្បីី�ថ្វាា�យបង្គំំ�ទៅ�ៅវិិញ។ កាារប្រ�ឆាំំ�ង និិងកាារ
មិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចេ�ញមកពីីកាារពិិតថាា សាារជាាតិិរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសចុះះ�ចូូលតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក៏៏ដូូចជាាចេ�ញពីីភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដូូច្នេះ�ះ� នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាប្រ�ភព
នៃ�កាារប្រ�ឆាំំ�ង និិងកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បើ�ើព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
គ្មាា�នសំបកក្រៅ
ំ
��ៅនៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ ឬមិិនស្វែ�ែងរកព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា
ដោ�ោយចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពជាាមនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ចេ�ញពីីភាាពជាាមនុុស្សសដ៏៏ធំំអស្ចាា�រ្យយវិិញ នោះ�ះ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសនឹឹងទំំនងជាាគ្មាា�នកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុផលដែ�ល
មនុុស្សសតែ�ងតែ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមើ�ើលពុំំ�ឃើ�ើញនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌គ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នគុុណសម្បបត្តិិ�របស់់
មនុុស្សសសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសតែ�ងតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយកាារគោ�ោរពបំំផុុត
ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាប្រ�កាាន់់នូូវឥរិិយាាបថបែ�បមើ�ើលងាាយចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទៅ�ៅវិិញ។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី

អាាចធ្វើ�ើ�កាារជំំនួួសឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ

ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់មិិនយាាងមកជាាមួួយបំំណងចង់់បង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អំំពីីរូូបអង្គគ
របស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
មើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់យាាងមកដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ
ព្រះ�ះហស្តតទ្រ�ង់់ និិងឲ្យយមនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យមួួយថ្មីី�។ មុុខងាារនៃ�សាាច់់ឈាាម
របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គឺឺសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នមែ�ន នាំំ�មនុុ ស្សសឲ្យយយល់់ ទាំំ� ងស្រុ�ុ ង អំំ ពីី សាារជាាតិិ នៃ�សាាច់់ ឈាាមរបស់់ ទ្រ�ង់់
ឡើ�ើយ។ មិិនថាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា គឺឺគ្មា�នអ្វី
ា
ី�មួួយដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ខ្ពពស់់ហួួសពីី
អ្វីី�ដែ�លសាាច់់ឈាាមបាានទទួួលនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មិិនថាាទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារបែ�បណាា ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារ
នោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមជាាមួួយភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ហើ�ើយមិិនបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង
ទាំំ�ងស្រុ�ុង ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសអំំពីីទឹឹកមុុខដ៏៏ពិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម មិិនដែ�លជាាកិិច្ចចកាារហួួសពីីនិិស្ស័័�យ
ធម្មមជាាតិិ ឬលើ�ើសលប់់ ដែ�លមនុុស្សសយល់់មិិនដល់់នោះ�ះ�ទេ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម

និិងអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគជាា

មនុុស្សស ដោ�ោយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់មិិន
បដិិសេ�ធចំំពោះ�ះ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយក៏៏មិិនប្រ�កាាសពីីទង្វើ�ើ�
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងរំំភើ�ើបនោះ�ះ�ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់បន្តតលាាក់់មុុខបន្ទាា�បខ្លួួ�ន
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់។ ក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ អស់់អ្ននកដែ�លបន្លំំ� ដោ�ោយអះះអាាងថាា
ខ្លួួ�នជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គ្មាា�នគុុណសម្បបត្តិិ�របស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លដាាក់់ក្បែ�ែរនិិស្ស័័�យ
ដ៏៏ក្អេ�េងក្អាា�ង និិងតម្កើ�ើ�ងខ្លួួ�នរបស់់ពួកព្រះ
ួ �ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យទាំំ�ងនោះ�ះ� វាាស្ដែ�ែងចេ�ញឲ្យយឃើ�ញ
ើ
យ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីឥរិិយាាបថខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដ៏៏ពិិត។ បើ�ើពួួកគេ�ក្លែ�ែងបន្លំំ�
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�ចរិិតសម្ញែ�ែងអំំពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យរបស់់គេ� នឹឹងស្ដែ�ែងចេ�ញឲ្យយ
ឃើ�ើញកាាន់់តែ�ច្បាាស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងធ្វើ�ើ�ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តមនុុស្សស។ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យមិិនមាានគុុណសម្បបត្តិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
គឺឺជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិិនត្រូ�ូវបាានសៅ�ៅហ្មមង ដោ�ោយសមាាសធាាតុុណាាមួួយ ដែ�លពួួក
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យទាំំ�ងនោះ�ះ�មាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារខាាងសាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ
ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់អនុុញ្ញាា�តឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មកបញ្ជាា�ក់់ពីីអត្តត
សញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែង បញ្ជាា�ក់់ពីីសាារជាាតិិរបស់់
ទ្រ�ង់់។ សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នគ្មាា�នមូូលដ្ឋាា�នឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់
មិិនត្រូ�ូវបាានក្ដោ�ោ�បក្ដាា�ប់់ដោ�ោយព្រះ�ះហស្តតរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ដោ�ោយ
កិិច្ចចកាារ និិងសាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីទ្រ�ង់់មាានសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគ និិងមាានសមត្ថថភាាពធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅតែ�ជាាសាាច់់ឈាាម មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លមាានគុុណសម្បបត្តិិ�នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមាានសំំបក
កាាយជាាសាាច់់ឈាាម។ ដូូច្នេះ�ះ� មិិនថាាទ្រ�ង់់សាាមញ្ញញ និិងទន់់ខ្សោ�ោ�យប៉ុុ�នណាា ហើ�ើយទោះ�ះ�ជាា
ទ្រ�ង់់ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនអាាច
ប្រ�កែ�កបាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស មិិនគ្រា�ាន់់តែ�
ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ និិងភាាពកម្សោ�ោ�យប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏មាានភាាពអស្ចាា�រ្យយ និិង
ភាាពមិិនអាាចស្ទទង់់បាាននៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ដូូចជាាគ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាមដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ទាំំ�ងភាាពជាាមនុុស្សស និិងភាាពជាាព្រះ�ះមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទពិត
ិ ៗ
និិងជាាក់់ស្ដែ�ែងតែ�ម្ដដង។ នេះ�ះមិិនមែ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងអ្វីី�មួួយអន់់បំំផុុត ឬហួួសពីីនិិស្ស័័�យធម្មមជាាតិិ
ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់យាាងមកកាាន់់ផែ�នដីី ដោ�ោយមាានគោ�ោលដៅ�ៅដ៏៏ចម្បបងមួួយ គឺឺជាាកាារប្រ�តិិបត្តិិ�
កិិច្ចចកាារ។ វាាជាាកាារសំំខាាន់់ដែ�លត្រូ�ូវមាានភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារងាារ
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�នៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាាក៏៏ដោ�ោយ
ក៏៏វាាមិិនអាាចយកទៅ�ៅអនុុវត្តតជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងមុុខងាារដើ�ើមរបស់់វាាឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីី
ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់មាានភាាពសំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វាាមិិនមែ�នជាាសាារជាាតិិរបស់់
ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺជាាភាាពជាាព្រះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� ចាាប់់ពីីពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ផ្ដើ�ើ�ម
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ធ្វើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នោះ�ះ�ក៏៏ជាាពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបង្ហាា�ញចេ�ញពីី
លក្ខខ ណៈៈនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ ទ្រ�ង់់ ដែ�រ។

ភាាពជាាមនុុ ស្សសរបស់់ ទ្រ�ង់់ កើ�ើតមាានឡើ�ើ ង

គ្រា�ាន់់តែ�ជួួយទ្រ�ទ្រ�ង់់ដល់់ព្រះ�ះជន្មមដ៏៏សាាមញ្ញញនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយភាាពជាា
ព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់អាាចអនុុវត្តតកាារងាារបាានជាាធម្មមតាា នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គឺឺ
ភាាពជាាព្រះ�ះដែ�លចង្អុុ�លបង្ហាា�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ទាំំ�
់ ងស្រុ�ុង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បញ្ចចប់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគក៏៏នឹង
ឹ បញ្ចចប់់ព័ន្ធ
័ កិ
ធ ច្ចច
ិ របស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រ។ អ្វីីដែ� �លមនុុស្សសគួួរតែ�
ដឹឹង គឺឺជាាលក្ខខណៈៈទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយតាាមរយៈៈកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លទ្រ�ង់់ជួួយឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់ពីីទ្រ�ង់់។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអង្គគដូូចជាាបង្ហាា�ញចេ�ញយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញពីីលក្ខខណៈៈនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់
ដែ�លមិិនមែ�នជាានិិស្ស័័�យដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រ�ឡាាក់់ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកដោ�ោយភាាពជាាមនុុស្សស ឬជាា
លក្ខខណៈៈដែ�លប្រ�ឡាាក់់ខូូចដោ�ោយគំំនិិត និិងឥរិិយាាបថរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លគ្រា�ានោះ�ះ�មកដល់់ ជាាពេ�លដែ�លព័័ន្ធធកិិច្ចចទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់បាានមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់
ទ្រ�ង់់នឹឹងបាានសម្ដែ�ែងចេ�ញយ៉ាា�ងគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញអំំពីីនិិស្ស័័�យដែ�ល
ទ្រ�ង់់គួួរតែ�បាានបង្ហាា�ញចេ�ញរួួចមកហើ�ើយ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�
ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។

កាារសម្ដែ�ែងចេ�ញនូូវនិិស្ស័័�យ

របស់់ទ្រ�ង់់គឺឺដោ�ោយសេ�រីី ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬកាាន់់កាាប់់ដោ�ោយកាារគិិតឡើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងដោ�ោយឯកឯងវិិញ។ នេះ�ះជាាអ្វីី�មួួយដែ�លគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់
អាាចធ្វើ�ើ�បាានឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាមជ្ឈឈដ្ឋាា�នជុំំ�វិិញ មាានភាាពឃោ�ោរឃៅ�ៅ ឬមាានលក្ខខខណ្ឌឌ
មិិនអំំណោ�ោយផលក្ដីី� ក៏៏ទ្រ�ង់់អាាចសម្ដែ�ែង អំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងពេ�លសមរម្យយ
បាានដដែ�ល។ ម្នាា�ក់់ដែ�លជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ សម្ដែ�ែងលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ខណៈៈអ្ននក
ដែ�លមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គឺឺគេ�គ្មាា�ននិស្ស័័�
ិ យរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ទោះ�ះ�បីីជាា
មនុុស្សស គ្រ�ប់់គ្នាា� ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ ឬមាានសញ្ញាា�ណអំំពីីទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
អាាចបដិិសេ�ធ ចំំពោះ�ះ�មូូលដ្ឋាា�ននៃ�សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសថាា និិស្ស័័�យដែ�លត្រូ�ូវបាាន
សម្ដែ�ែងចេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនោះ�ះ� គឺឺមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ អស់់អ្ននកដែ�លដេ�ញតាាម
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សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
គឺឺជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាមួួយដួួងចិិត្តតដ៏៏ពិិត ឬស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយស្មោះ�ះ�� នឹឹងទទួួលស្គាា�ល់់ថាា
ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់។ ពួួកគេ�នឹឹង
មិិនបដិិសេ�ធព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើទិិដ្ឋឋភាាពណាាមួួយរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លមិិនអនុុលោ�ោម
តាាមសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសមាានភាាពល្ងីី�ល្ងើ�ើ�ខ្លាំំ��ងក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ដឹឹងយ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីអ្វីី�ទៅ�ៅជាាឆន្ទៈៈ�របស់់មនុុស្សស និិងអ្វីី�ទៅ�ៅដែ�លមាាន
ប្រ�ភពមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ថាា មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដោ�ោយ
ចេ�ញពីីចេ�តនាារបស់់គេ�។ បើ�ើមិិនមែ�នហេ�តុុផលនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់
មាានហេ�តុុផលបដិិសេ�ធពីីអត្ថិិ�ភាាពរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានឡើ�ើយ ដ្បិិ�តភាាពជាាព្រះ�ះដែ�ល
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានសម្ដែ�ែងចេ�ញមក គឺឺពិិតជាាមាានជាាប្រា�ាកដមែ�ន ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ទៀ�ៀតសោ�ោត គឺឺអាាចមើ�ើលឃើ�ើញដោ�ោយភ្នែ�ែកទទេ�តែ�ម្ដដង។
កិិច្ចចកាារ និិងកាារសម្ដែ�ែងចេ�ញមករបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គឺឺកំំណត់់អំំពីីសាារជាាតិិរបស់់ផង
ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់អាាចបញ្ចចប់់កិច្ចច
ិ កាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានទទួល
ួ ដោ�ោយចេ�ញពីីចិត្តតដ៏
ិ ពិ
៏ ត
ិ ។ ទ្រ�ង់់អាាច
ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌យ៉ាា�ងអស់់ពីីចិិត្តតដ៏៏ពិិត ហើ�ើយទ្រ�ង់់ស្វែ�ែងរក
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាយ៉ាា�ងអស់់ពីីចិិត្តតដ៏៏ពិិត។ កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាានកំំណត់់
ដោ�ោយសាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់។
់ ហើ�ើយកាារនេះ�ះក៏៏ជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងដោ�ោយឯកឯងរបស់់ទ្រ�ង់់
ដែ�លត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុកដោ
ុ �ោយសាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រ។ ហេ�តុុផលដែ�លខ្ញុំំ��ហៅ�ៅកាារនេះ�ះ
ថាា «កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងដោ�ោយឯកឯង» របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងរបស់់
ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាកាារត្រា�ាប់់តាាម ឬជាាលទ្ធធផលចេ�ញពីីកាារដែ�លមនុុស្សសខិិតខំំរៀ�ៀនសូូត្រ�
ឬខំំអភិិវឌ្ឍឍខ្លួួ�នជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មិិនបាានរៀ�ៀន ឬតាាក់់តែ�ងអង្គគទ្រ�ង់់ជាាមួួយ
កាារនេះ�ះឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាបាានមកជាាប់់ជាាមួួយទ្រ�ង់់ពីីកំំណើ�ើតតែ�ម្ដដង។ មនុុស្សស
អាាចបដិិសេ�ធកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ កាារសម្ដែ�ែងចេ�ញរបស់់ទ្រ�ង់់ ភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់
និិងជីីវិិតទាំំ�ងស្រុ�ុង នៃ�ភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់បាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
អាាចបដិិសេ�ធបាានឡើ�ើយថាា ទ្រ�ង់់ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌យ៉ាា�ង
អស់់ពីីចិិត្តតដ៏៏ពិិត។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបដិិសេ�ធបាានឡើ�ើយថាា ទ្រ�ង់់បាានយាាងមក
1055

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យ នៃ�ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់អាាចបដិិសេ�ធពីីភាាពស្មោះ�ះ��សរក្នុុ�ងកាារដែ�លទ្រ�ង់់ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះវរបិិតាានោះ�ះ�
ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីរូូបអង្គគរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនគាាប់់ភ្នែ�ែករបស់់គេ� សេ�ចក្តីី�អត្ថាា�ធិិប្បាាយរបស់់ទ្រ�ង់់មិិន
ចូូលត្រ�ចៀ�ៀកគេ� ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយកក្រើ�ើ�កមេ�ឃរញ្ជួួ�យដីី ដូូចអ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដ ដែ�លសម្រេ�េចតាាម
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌យ៉ាា�ងអស់់ពីីចិិត្តតដ៏៏ពិិត ចុះះ�ចូូល
ទាំំ�ងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមទ្រ�ង់់លុះះ�
ក្ស័័�យព្រះ�ះជន្មម។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។
សេ�ចក្តីី�ពិតនេះ�ះពិ
ិ
បាាកនឹ
ិ
ង
ឹ ជឿ�ឿសម្រា�ាប់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាកាារពិិត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព័័ន្ធកិ
ធ ច្ចច
ិ
របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
ចេ�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ថាា និិស្ស័័�យ និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់តំំណាាងឲ្យយនិិស្ស័័�យ និិង
លក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េប
នៃ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ អាាចបញ្ជាា�ក់់បាានថាា ទ្រ�ង់់ពិិតជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លត្រ�លប់់ជាា
សាាច់់ឈាាម ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនដូូចជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់ជំំហាាននៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មាានភាាពតំំណាាងដ៏៏សំំខាាន់់របស់់វាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សស
ដែ�លមាានបទពិិ សោ�ោធនូូ វ កិិ ច្ចច កាារដ៏៏ ពិិ ត នៃ�ជំំ ហាាននីី មួួ យ ៗ

មិិ ន អាាចយល់់ អំំ ពីី ភាាព

សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ជាាពិិសេ�ស គឺឺសម្រា�ាប់់ជំំហាានជាាច្រើ�ើ�ននៃ�
កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកកំំណើ�ើតជាាលើ�ើកទីីពីីររបស់់ទ្រ�ង់់។
មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ស្ដាា�ប់់ឮ ឬមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មិិនដែ�លឃើ�ើញទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់

នឹឹងគ្មាា�នសញ្ញាា�ណអំំពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។

អស់់អ្ននកណាាដែ�លបាានមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងបាានស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
ក៏៏ដូូចជាាមាានបទពិិសោ�ោធពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ មាានកាារពិិបាាកក្នុុ�ងកាារទទួួលយកកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់។
់ តើ�ើវាាមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�កាារបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់ និិងភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ
របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសគ្មាា�នសមត្ថថភាាពនឹឹងស្គាា�ល់់រសជាាតិិទេ�ឬ? អស់់អ្ននកដែ�ល
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សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
គឺឺជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

ទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ក្រោ��ោយពេ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានចេ�ញផុុតទៅ�ៅ នឹឹងមិិនមាានកាារ
លំំបាាកបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ថាាពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគេ�
មិិនមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ។ មនុុស្សស
មិិនអាាចទម្លាា�ក់់ចោ�ោលសញ្ញាា�ណរបស់់គេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបែ�រមកពិិចាារណាាយ៉ាា�ង
ហ្មមត់់ចត់់ អំំពីីទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�កាារពិិតដែ�លថាា មនុុស្សសផ្តោ�ោ�ត
ទៅ�ៅលើ�ើតែ�កាារលេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគេ�មិិនអាាចទទួួលស្គាា�ល់់ពីីសាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់
ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ បើ�ើមនុុស្សសបិិទភ្នែ�ែកមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ
នូូវចំំពោះ�ះ�កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ឬក៏៏គេ�ចវេះ�ះមិិនចង់់ពិិភាាក្សាាអំំពីីភាាពជាាមនុុស្សស
របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងនិិយាាយតែ�អំំពីីភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �លមនុុស្សសមិិនអាាចយល់់បាាន ដូូច្នេះ�ះ�សញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសនឹឹងថមថយមក
ពាាក់់កណ្ដាា�លអាាចទៅ�ៅដល់់កម្រិ�ិតមួួយដែ�លនាំំ�ឲ្យយទុុក្ខខលំំបាាកទាំំ�ងអស់់របស់់មនុុស្សសនឹឹង
ត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស មនុុស្សសមិិនអាាចអត់់ទ្រាំ�ំ�នឹឹងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគេ�ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយសញ្ញាា�ណជាាច្រើ�ើ�ន
អំំពីីទ្រ�ង់់ និិងកាារប្រ�ឆាំំ�ង ឯកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់គេ� ក៏៏កើ�ើតមាានជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ។
មនុុស្សសមិិនអាាចអត់់ទ្រាំ�ំ�នឹឹងអត្ថិិ�ភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចបង្ហាា�ញកាារអត់់ឱនចំំពោះ�ះ�
កាារបន្ទាា�បខ្លួួ�ន និិងភាាពលាាក់់កំំបាំំ�ង របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ឬអត់់ទោ�ោស ចំំពោះ�ះ�សាារជាាតិិរបស់់
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់
មិិនអាាចនៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សសបាានជាារៀ�ៀងរហូូត ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បញ្ចចប់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់
ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ព្រោះ��ះ�ថាាមនុុស្សសមិិនមាានឆន្ទៈៈ�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយទ្រ�ង់់រស់់នៅ�ៅរួួមជាាមួួយពួួកគេ�
ឡើ�ើយ។ បើ�ើមនុុស្សសមិិនអាាចបង្ហាា�ញពីីកាារអត់់ធ្មមត់់ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់ផ
់ ង តើ�ើពួួកគេ�អាាចអត់់ធ្មមត់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�ទ្រ�ង់់ ដែ�លទ្រ�ង់់កំពុ
ំ ង
ុ តែ�រស់់នៅ�ៅជាាមួួយពួួកគេ�
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់់ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចកាាលទ្រ�ង់់ទតឃើ�ើញពួួកគេ�
មាានបទពិិសោ�ោធបន្តិិ�ចម្ដដងៗ អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ? តើ�ើ
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នមិិនបាានធ្លាា�ក់់ចុះះ�ដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់ទេ�ឬ? មនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយនេះ�ះ ជាាវិិសាាលភាាពធំំបំំផុុតនៃ�ភាាពអត់់ធ្មមត់់
របស់់មនុុស្សស។ បើ�ើមិិនមែ�នសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងបណ្ដេ�េញ
ទ្រ�ង់់ចេ�ញពីីផែ�នដីីជាាយូូរយាារណាាស់់មកហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើពួួកគេ�នឹឹងបង្ហាា�ញកាារអត់់ធ្មមត់់
កាាន់់តែ�តិិចបែ�បណាាទៅ�ៅ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ត្រូ�
់ វូ បាានបញ្ចចប់់នោះ�ះ�? ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើ
មនុុស្សសនឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�គុុតទ្រ�ង់់ និិងធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមទ្រ�ង់់រហូូតដល់់សុុគតទេ�ឬអីី? បើ�ើទ្រ�ង់់មិិន
ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
បាានឡើ�ើយ។ បើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាានធ្វើ�ើ�កាារ ជាាមួួយអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ទេ� ហើ�ើយបែ�រជាាធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនអត់់ទ្រាំ�ំ�
ស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់សូូម្បីី�តែ�មួួយម៉ាា�ត់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនអត់់ទ្រាំ�ំ�សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ចចំំពោះ�ះ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់អាាចនាំំ�យកអត្តតសញ្ញាា�ណនេះ�ះមកជាាមួួយទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មាានអំំណាាចខ្លាំំ��ង
ជាាងពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់មិិនទាាន់់បាានធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�ថាាមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មាានឆន្ទៈៈ�ចង់់
ស្ដាា�ប់់តាាមអត្តតសញ្ញាា�ណដ៏៏លេ�ចធ្លោ�ោ� និិងអស្ចាា�រ្យយតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាាននាំំ�យក
អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កាារ ឬលេ�ច
មកជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ មិិនមាានឱកាាសដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កា
ើ� ារបាានសោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បើ�ើទ្រ�ង់់មាានសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះ និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
មនុុស្សសនឹឹងមិិនបន្ធូូ�របន្ថថយដៃ�

ហើ�ើយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដោ�ោយងាាយស្រួ�ួល

នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់នាំំ�យកអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះមាានអំំណាាចខ្លាំំ��ងរាាប់់សិិប
ដង ជាាងកាារសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារ ដោ�ោយគ្មាា�នអត្តតសញ្ញាា�ណក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងដដែ�ល ព្រោះ��ះ�ថាា មនុុស្សសចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�តែ�ភាាពលេ�ចធ្លោ�ោ�
របស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមិិនចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�បើ�ើមាាន
ថ្ងៃ�ៃមួួយ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទចុះះ�ចេ�ញពីីមុុខតំំណែ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ តើ�ើមនុុស្សសអាាចអនុុញ្ញាា�តឲ្យយទ្រ�ង់់បន្តត
មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់ សូូម្បីី�តែ�មួួយថ្ងៃ�ៃដែ�រឬទេ�? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានព្រះ�ះទ័័យចង់់រស់់នៅ�ៅលើ�ើ
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ផែ�នដីីជាាមួួយមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចមើ�ើលឃើ�ើញពីីឥទ្ធិិ�ពលដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង ចេ�ញពីី
កិិច្ចចកាារ នៃ�ព្រះ�ះហស្តតរបស់់ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយៗ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ មនុុស្សសមិិនអាាចអត់់ទ្រាំ�ំ�
នឹឹងព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយសូូម្បីី�តែ�មួួយថ្ងៃ�ៃ ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់មាានតែ�លះះបង់់ចោ�ោល
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ វាាជាាវិិសាាលភាាពដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុតនៃ�កាារអត់់ធ្មមត់់ និិងកាារអនុុគ្រោះ��ះ�របស់់
មនុុស្សសរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស និិងសម្រេ�េចព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សស ដែ�លត្រូ�ូវ
បាានទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ� រួួចហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏បង្ហាា�ញដល់់ទ្រ�ង់់នូូវកាារយោ�ោគយល់់បែ�បនេះ�ះ
ដែ�រ គឺឺថាាពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយទ្រ�ង់់ បន្តតស្នាា�ក់់នៅ�ៅរហូូតដល់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
បាានបញ្ចចប់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺគ្មាា�នលើ�ើសពីីនេះ�ះឡើ�ើយ។ បើ�ើមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
យកឈ្នះះ� ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅហើ�ើយ ចុះះ�ទំំរាំំ�តែ�មនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់មិិនបាានយក
ឈ្នះះ� តើ�ើពួួកគេ�នឹឹងធ្វើ�ើ�ដាាក់់ទ្រ�ង់់បែ�បណាាទៀ�ៀតទៅ�ៅ? តើ�ើមនុុស្សសប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងរបៀ�ៀបបែ�បនេះ�ះមិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�ទ្រ�ង់់
ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ជាាមួួយសំំបកកាាយជាាមនុុស្សសធម្មមតាាទេ�ឬអីី? បើ�ើទ្រ�ង់់មាានភាាពជាាព្រះ�ះតែ�
ម្យ៉ាា��ង ហើ�ើយគ្មាា�នភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ តើ�ើភាាពពិិបាាករបស់់មនុុស្សសនឹឹងមិិនត្រូ�ូវបាាន
ដោះ�ះ�ស្រា�ាយដោ�ោយងាាយស្រួ�ួលបំំផុុតទេ�ឬអីី? ដោ�ោយចិិត្តតឈ្នាា�នីីស មនុុស្សសទទួួលស្គាា�ល់់
ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគ្មាា�នចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ទៅ�ៅលើ�ើសំំបកកាាយ
ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញរបស់់ទ្រ�ង់់ ទោះ�ះ�បីីជាាសាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់គឺឺមកពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�ល
ចុះះ�ចូូលធ្វើ�ើ�តាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាា ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ក៏៏ដោ�ោយ។ ជាា
លទ្ធធផល ទ្រ�ង់់មាានតែ�លុុបចោ�ោលកិិច្ចចកាារ នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
ដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំំលែ�កជាាមួួយពួួកគេ� ទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�អំំណរ និិងទុុក្ខខព្រួ�ួយ ព្រោះ��ះ�ថាាមនុុស្សសលែ�ង
អត់់ទ្រាំ�ំ�នឹឹងព្រះ�ះវត្ដដមាានរបស់់ទ្រ�ង់់បាានទៀ�ៀតហើ�ើយ។
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីវិី តធម្មម
ិ
តាា

របស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ

និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិសដៅ
ិ �ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ
មនុុស្សសយល់់ដឹឹងបាានតិិចពីីកិិច្ចចកាារសព្វវថ្ងៃ�ៃ និិងកិិច្ចចកាារទៅ�ៅអនាាគត ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�មិិន
យល់់ពីីទិិសដៅ�ៅ ដែ�លមនុុស្សសជាាតិិនឹឹងចូូលទៅ�ៅដល់់នោះ�ះ�ទេ�។ ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិករ
មួួយ មនុុស្សសគប្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់សត្តតនិិករនោះ�ះ�៖ មនុុស្សសគប្បីី�ធ្វើ�ើ�តាាមអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�បន្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វដែ�លខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។
អ្ននកគ្មាា�នវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ង លើ�ើអ្វីី�ៗដោ�ោយខ្លួួ�នឯងឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏គ្មាា�នភាាពម្ចាា�ស់់កាារលើ�ើ
ខ្លួួ�នឯងដែ�រ។ គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារចាាត់់ចែ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ផ្ដដល់់ ទីី បញ្ចចប់់ មួួ យ ដល់់ ម នុុ ស្សសនៅ�ៅមុុ ន កាាលកំំ ណ ត់់ ដែ�លជាាគោ�ោលដៅ�ៅដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយណាាមួួយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ចំំណុុចនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ល្បួួ�ង
មនុុស្សស និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់បាានព្រ�មព្រៀ��ៀងដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ
ជាាមួួយមនុុស្សស នោះ�ះ�កាារនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារយកឈ្នះះ�ទេ� ហើ�ើយវាាក៏៏មិិនមែ�នជាាកាារ
គិិតគូូរដល់់ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ចុុងបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សស
ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើគេ� និិងដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានដួួងចិិត្តតរបស់់គេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនប្រោ��ោសឲ្យយ
មនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនអាាចទទួួលយកមនុុស្សសបាានដែ�រ តែ�
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រើ�ើ�គោ�ោលដៅ�ៅនេះ�ះដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើគេ�។ មនុុស្សសមិិនខ្វាា�យខ្វវល់់
នឹឹងអ្វីី�ផ្សេ�េង ក្រៅ��ៅពីីចុុងបញ្ចចប់់នៃ�អនាាគត ដែ�លជាាគោ�ោលដៅ�ៅចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ និិងមិិនខ្វវល់់ថាាតើ�ើមាានអ្វីី�ល្អអៗដើ�ើម្បីី�សង្ឃឹឹ�មទុុកដែ�រឬអត់់នោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាាននូូវក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មមួួយដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ងក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�
កាារយកឈ្នះះ� ហើ�ើយនៅ�ៅមុុនពេ�លនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស បើ�ើមនុុស្សសត្រូ�ូវប្រា�ាប់់អំំពីី
ទិិសដៅ�ៅដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវមួួយដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរក នោះ�ះ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិន
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

អាាចសម្រេ�េចផលបាាននោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែលទ្ធធផលនៃ�កិិច្ចចកាារយកឈ្នះះ�នោះ�ះ� ក៏៏មិិនមាាន
ឥទ្ធិិ�ពលអ្វីី�ដែ�រ។ នេះ�ះបាានន័័យថាា កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នេះ�ះ សម្រេ�េចផលទៅ�ៅបាាន
តាាមរយៈៈកាារដកចេ�ញនូូវវាាសនាា និិងសេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគតរបស់់មនុុស្សស និិង
តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លលើ�ើនិិស្ស័័�យបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សស។ កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះមិិនអាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានតាាមរយៈៈកាារព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាា�ជាាមួួយមនុុស្សសទេ�

ពោ�ោល

គឺឺមិិនមែ�នតាាមរយៈៈកាារផ្ដដល់់ព្រះ�ះពរ និិងព្រះ�ះគុុណដល់់មនុុស្សសទេ� តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គឺឺ
តាាមរយៈៈកាារបើ�ើកឲ្យយឃើ�ើញនូូវភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់មនុុស្សស តាាមរយៈៈកាារដកយកនូូវ
«សេ�រីីភាាព» របស់់គេ� និិងកាារលុុបបំំបាាត់់នូូវក្ដីី�សេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគតរបស់់គេ�។
នេះ�ះហើ�ើយគឺឺជាាសាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាាយកឈ្នះះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសត្រូ�ូវប្រ�ទាានឲ្យយនូូវ
សេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ងមួួយតាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូងមក ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល
និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសនឹឹងទទួួលនូូវកាារវាាយ
ផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនេះ�ះ ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នដែ�លគេ�មាានក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគត
ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងកាារថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះអាាទិិករដោ�ោយឥតលក្ខខខណ្ឌឌ
ពីីសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងមិិនអាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយនឹឹងមាានតែ�
កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ដែ�លងងឹឹតងងល់់ និិងល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ឬបើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� មនុុស្សសនឹឹង
ទាាមទាារដោ�ោយងងឹឹតងងល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវាានឹឹងមិិនអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ើដួួងចិិត្តត
របស់់មនុុស្សសបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។ ដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នឹឹងមិិន
អាាចទទួួលបាានមនុុស្សស ឬមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ សត្តតនិិករ
បែ�បនេះ�ះ នឹឹងមិិនអាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�បាានឡើ�ើយ និិងគ្រា�ាន់់តែ�ទាាមទាារចង់់
ចរចាាជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារយកឈ្នះះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាា
សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងជាាព្រះ�ះពរ។ បញ្ហាា�ធំំបំំផុុតសម្រា�ាប់់មនុុស្សសគឺឺថាា គេ�មិិនគិិត
អ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីវាាសនាា និិងក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគតរបស់់គេ�ឡើ�ើយ និិងយករឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះជាា
និិមិិត្តតរូូប។ មនុុស្សសស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ�វាាសនាា និិងក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគត
របស់់ពួកគេ
ួ �ដែ�រ។ គេ�មិិនថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�គេ�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់នោះ�
់ ះ�ទេ�។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស ភាាពអត្មាា�និិយមរបស់់មនុុស្សសសេ�ចក្តីី�
លោ�ោភលន់់ និិងអ្វីី�ៗដែ�លរាារាំំ�ងខ្លាំំ��ងបំំផុុតដល់់កាារថ្វាា�យបង្គំំ�របស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គឺឺត្រូ�ូវតែ�គិិតគូូរ និិងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល។ តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ នោះ�ះ�ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�កាារ
យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស នឹឹងអាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាាន។ ជាាលទ្ធធផល នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាល
ដំំបូូងនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស វាាចាំំ�បាាច់់ក្នុុ�ងកាារបោ�ោសសម្អាា�តនូូវសេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�ដ៏៏
ច្រើ�ើ�នលើ�ើសលប់់ និិងចំំណុុចខ្សោ�ោ�យដែ�លចេះ�ះស្លាា�ប់់របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយតាាមរយៈៈនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបើ�ើកបង្ហាា�ញនូូវសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ស់់
បំំប្រែ�ែចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីជីីវិិតមនុុស្សស ទស្សសនៈៈរបស់់គេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអត្ថថន័័យនៃ�
កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់គេ�។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធ ពោ�ោលគឺឺ ដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តាាមរយៈៈអាាកប្បប
កិិរិិយាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនគ្រា�ាន់់តែ�យកឈ្នះះ�
ដើ�ើម្បីី�តែ�កាារយកឈ្នះះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�។ តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ�ដើ�ើម្បីី�ទទួួលយក
មនុុស្សសសម្រា�ាប់់សិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីី�ស្រោ��ោចស្រ�ង់់លក្ខខណៈៈដើ�ើម និិងដំំបូូងបង្អអស់់
របស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ។ បើ�ើទ្រ�ង់់គ្រា�ាន់់តែ�យកឈ្នះះ�ដើ�ើម្បីី�តែ�កាារយកឈ្នះះ�នោះ�ះ�
នោះ�ះ�អត្ថថន័យ
័ នៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�នឹឹងត្រូ�ូវបាាត់់បង់។
់ នេះ�ះគឺឺបាានន័យ
័ ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានលាាងសម្អាា�តព្រះ�ះហស្ដដ ឈប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងមនុុស្សស និិងលែ�ងយកព្រះ�ះ
ហឫទ័័យទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�កាារស្លាា�ប់់រស់់របស់់មនុុស្សស បន្ទាា�ប់់ពីីកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស
នោះ�ះ�វាាមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារ នៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិឡើ�ើយ ហើ�ើយកាារយកឈ្នះះ�
លើ�ើមនុុស្សស នឹឹងគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�ជាាកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មាានតែ�កាារ
ទទួួលបាានមនុុស្សសក្រោ��ោយពេ�លកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើពួួកគេ� និិងកាារដែ�លមនុុស្សសមកដល់់
ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនៅ�ៅទីីបំំផុុតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លជាាចំំណុុចសំំខាាន់់នៃ�គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ�� ហើ�ើយមាានតែ�បែ�បនេះ�ះទេ�ដែ�លគោ�ោលបំំណងនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��អាាចសម្រេ�េច
ទៅ�ៅបាាន។ ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត មាានតែ�កាារមកដល់់របស់់មនុុស្សសនៅ�ៅទិិសដៅ�ៅដ៏៏ស្រ�ស់់ស្អាា�ត
និិងច្រ�កចូូលទៅ�ៅកាាន់់សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករបស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លជាាក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគត
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

ដែ�លសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាាន និិងកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះអាាទិិករគប្បីី�បំំពេ�ញ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ នោះ�ះ�វាានឹឹងមាានដែ�នកំំណត់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់៖ កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះ អាាចនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ចំណុ
ំ ច
ុ ណាាមួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមិិនអាាចនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិសដៅ
ិ �ៅ
ដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចចបាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមិិនអាាចសម្រេ�េចចិិត្តតលើ�ើវាាសនាារបស់់មនុុស្សស
បាាននោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គេ�មិិនអាាចធាានាានូូវក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគត និិង
ទិិសដៅ�ៅទៅ�ៅអនាាគតរបស់់មនុុស្សសបាានឡើ�យ
ើ ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បំ
់ ពេំ �ញ
គឺឺខុុសគ្នាា�។ ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សស ទើ�ើបទ្រ�ង់់ដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�។ ដោ�ោយសាារ
ទ្រ�ង់់សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស ទើ�ើបទ្រ�ង់់នឹឹងសង្គ្រោះ��ះ��គេ�ដោ�ោយហ្មមត់់ចត់់ និិងទទួួលយកគេ�ទាំំ�ង
ស្រុ�ុង។ ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស ទើ�ើបទ្រ�ង់់នឹឹងនាំំ�គេ�ទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅ ដែ�ល
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ហើ�ើយដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�ត និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើមនុុស្សស ទើ�ើបទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�
ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើវាាសនាា និិងក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគតរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ហើ�ើយ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះអាាទិិករបាានបំំពេ�ញ។ ថ្វីី�បើ�ើកិច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�សម្រេ�េច
ទៅ�ៅបាានតាាមរយៈៈកាារបោ�ោសសម្អាា�តក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគតរបស់់មនុុស្សសក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅទីីបំំផុុត
មនុុស្សសត្រូ�ូវនាំំ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងទិិសដៅ�ៅដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់់គេ�
ដដែ�ល។ ច្បាាស់់ណាាស់់ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គិិតគូូរពីីមនុុស្សស ទើ�ើបមនុុស្សស
ទទួួលបាានកាារធាានាាចំំពោះ�ះ�គោ�ោលដៅ�ៅ និិងវាាសនាារបស់់គេ�។ ត្រ�ង់់ចំំណុុចនេះ�ះ ទិិសដៅ�ៅ
ដែ�លសមស្រ�បដែ�លសំំដៅ�ៅដល់់នោះ�ះ� គឺឺមិិនមែ�នជាាកាារសង្ឃឹឹ�ម និិងសេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹឹ�ម
ទៅ�ៅអនាាគតរបស់់មនុុស្សស ដែ�លបាានបោ�ោសសម្អាា�តកាាលពីីពេ�លកន្លលងមកទេ�។ ចំំណុុច
ទាំំ�ងពីីរនេះ�ះមាានលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�។ អ្វីី�អស់់ទាំំ�ងដែ�លមនុុស្សសសង្ឃឹឹ�មចង់់បាាន និិង
ស្វែ�ែងរក គឺឺជាាកាារស្រេ��កឃ្លាា�នដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីកាារស្វែ�ែងរកចំំណង់់ហួួសប្រ�មាាណខាាង
សាាច់់ឈាាម ជាាជាាងទិិសដៅ�ៅដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវស្វែ�ែងរក។ អ្វីីដែ� �លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានត្រៀ
់
��ៀម
រៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់ម
់ នុុស្សស គឺឺជាាព្រះ�ះពរ និិងកាារសន្យាាដែ�លត្រូ�ូវប្រ�ទាានដល់់មនុុស្សស នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបរិិសុុទ្ធធ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់់មនុុស្សស
ក្រោ��ោយពីីបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ ហើ�ើយមិិនមាានជាាប់់ជំំពាាក់់នឹឹងជម្រើ�ើ�ស សញ្ញាា�ណ កាារ
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ស្រ�មៃ� ឬសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ទិិសដៅ�ៅនេះ�ះមិិនបាានត្រៀ��ៀមរៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់់
មនុុស្សសជាាក់់លាាក់ណា
់ ាមួួយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាជាាកន្លែ�ែងសម្រា�ាករបស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។
ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ ទិិសដៅ�ៅនេះ�ះ គឺឺជាាទិិសដៅ�ៅស័័ក្តិិ�សមបំំផុុតសម្រា�ាប់់មនុុស្សសលោ�ោក។
ព្រះ�ះអាាទិិករមាានគោ�ោលបំំណងចាាត់់ចែ�ងលើ�ើរបស់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ដែ�លបាាន
បង្កើ�ើ�តមក។ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវលះះបង់់ ឬមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនត្រូ�ូវបះះបោ�ោរទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់
បំំពេ�ញ សម្រេ�េចតាាមព្រះ�ះរាាជបំំណងរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងទទួួលបាានសិិរីីរុុងរឿ�ឿង
តាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគេ�មិិនថាា អ្ននកជាាកូូនចៅ�ៅរបស់់ពួួក
សាាសន៍៍ ម៉ូូ�អាាប់់ ឬជាាកូូននៃ�នាាគដ៏៏ធំមាានសម្បុុ
ំ
រ� ក្រ�ហម? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគ្មាា�នកាារនិិយាាយ
ពីីរាាស្ដ្រ�ររើើ�សតាំំ�ង និិងមាានតែ�កាារនិិយាាយពីីសត្ដដនិិករដែ�លបង្កើ�ើ�តមកទៅ�ៅវិិញ? សត្ដដនិិករ
ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក នេះ�ះគឺឺជាាងាារដំំបូូងរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយវាាជាាអត្តតសញ្ញាា�ណនៅ�ៅ
ជាាប់់នឹឹងខ្លួួ�នគេ�។ ឈ្មោះ�ះ��ខុុសគ្នាា�ដោ�ោយសាារតែ�អាាយុុ និិងសម័័យកាាលនៃ�កិិច្ចចកាារខុុសគ្នាា�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាារពិិត មនុុស្សសជាាសត្តតនិិករធម្មមតាាមួួយ។ សត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ មិិនថាាពួួកគេ�
ពុុករលួួយខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាា ឬបរិិសុុទ្ធធយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� គឺឺត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់
ខ្លួួ�នដែ�លជាាភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមកនេះ�ះ។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារយកឈ្នះះ� ទ្រ�ង់់មិិនគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអ្ននកដោ�ោយប្រើ�ើ�ក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគត វាាសនាា ឬ
ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ តាាមពិិតទៅ�ៅ ពុំំ�ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដោ�ោយបែ�បនេះ�ះទេ�។
គោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន
ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះអាាទិិករ។ មាានតែ�ក្រោ��ោយពេ�លនោះ�ះ�
ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនោះ�ះ�បាាន។ វាាសនាារបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកមិិនមាានសមត្ថថភាាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើ
ខ្លួួ�នឯងឡើ�ើយ៖ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសតែ�ងតែ�មាានកាារប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ និិងរវល់់នឹឹងរឿ�ឿង
ផ្សេ�េងៗរបស់់ខ្លួួ�នឯងក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គេ�នៅ�ៅតែ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងខ្លួួ�នឯង
ដដែ�ល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចស្គាា�ល់់ពីីក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគតរបស់់ខ្លួួ�នឯង ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

អាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើវាាសនាារបស់់ខ្លួួ�នឯងបាាន តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ជាាសត្តតនិិករដែ�លបាានបង្កើ�ើ�ត
មកទៀ�ៀតឬអីី? និិយាាយឲ្យយខ្លីី� មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ�
គ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាារទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�ដើ
ធ �ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់ម
់ នុុស្សស។ ឧទាាហរណ៍៍
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីី និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តមក
ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ដល់់មនុុស្សស៖ ព្រះ�ះចន្ទទ ព្រះ�ះអាាទិិត្យយ និិងដួួងតាារាា ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមក
សម្រា�ាប់់មនុុស្សស សត្វវ និិងរុុក្ខខជាាតិិ រដូូវផ្កាា�រីីក រដូូវក្ដៅ�ៅ� រដូូវលំំហើ�ើយ និិងរដូូវរងាា ព្រ�មទាំំ�ង
អ្វីីៗ
� ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ពោ�ោលគឺឺទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុទ្ធ
ុ តែ�ត្រូ�
ធ
វូ បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងសម្រា�ាប់់អត្ថិិ�ភាាពរបស់់
មនុុស្សស។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ មិិនថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់ទោ�ោស និិងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សសដោ�ោយបែ�ប
ណាានោះ�ះ�ទេ� អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ដើ�ើម្បីី�ជាាជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់
មនុុស្សស។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់ដកយកក្ដីី�សង្ឃឹឹម
� ខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់គេ�ក៏៏ពិតមែ�ន
ិ
នោះ�ះ�ក៏៏
ដើ�ើម្បីី�តែ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយកាារបន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សសនេះ�ះ គឺឺធ្វើ�ឡើើ� �ើងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសអាាចរួួចផុុតពីីកាារស្លាា�ប់់បាាន។ ទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសស្ថិិ�តក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ព្រះ�ះ
អាាទិិករ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើមនុុស្សសអាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងខ្លួួ�នឯងបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាទៅ�ៅ?
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ជាាស្ថាា�ពរ មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវ
នាំំ�ទៅ�ៅកាាន់់ពិិភពលោ�ោកមួួយដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ង។ ជាាកាារពិិតណាាស់់ ជីីវិិតនេះ�ះនឹឹងមាាននៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាានឹឹងខុុសគ្នាា�ទាំំ�ងស្រុ�ុងពីីជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។ វាា
គឺឺជាាជីីវិិតដែ�លមនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវមាាន ក្រោ��ោយពីីមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�
វាានឹឹងក្លាា�យជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាថ្មីី�សម្រា�ាប់់មនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយកាារដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសមាានជីីវិិតមួួយបែ�បនេះ�ះ នឹឹងក្លាា�យជាាសេ�ចក្ដីី�សំំអាាងដែ�លបញ្ជាា�ក់់ថាាមនុុស្សសបាាន
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពថ្មីី�មួួយដែ�លស្រ�ស់់បំំព្រ�ង។ វាានឹឹងក្លាា�យជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៃ�ជីីវិិតរបស់់
មនុុស្សស និិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ កាារលើ�ើកឡើ�ើងសម្រា�ាប់់ជីីវិិតដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ង
ក្រោ��ោយពីីមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធ និិងយកឈ្នះះ�រួួចមក គឺឺគេ�នឹឹងត្រូ�ូវចុះះ�ចូូលនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះអាាទិិករ។ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ� គឺឺជាាដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយ
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅមុុនពេ�លដែ�លមនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងគោ�ោលដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នេះ�ះ។ ជីីវិិតបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនាាពេ�លអនាាគត ជាាជីីវិិត
ដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ជាាជីីវិិតដែ�លមនុុស្សសទន្ទឹឹ�ងចង់់បាាន ជាាប្រ�ភេ�ទនៃ�ជីីវិិត
ដែ�លមនុុស្សសមិិនធ្លាា�ប់់ឈាានដល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តពិិភពលោ�ោកឡើ�ើយ។ វាាគឺឺជាា
លទ្ធធផលចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ��។ វាាគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សស
ស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានបំំផុុត ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាកាារសន្យាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស
ផងដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កាារសន្យាានេះ�ះ មិិនអាាចចូូលមកដល់់ភ្លាា�មៗនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសនឹឹងចូូល
ទៅ�ៅក្នុុ�ងទិិសដៅ�ៅអនាាគត នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់ ត្រូ�ូវបាាន
បញ្ចចប់់រួួចរាាល់់ និិងពេ�លដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�រួួចទាំំ�ងស្រុ�ុងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ពោ�ោល
គឺឺនៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ បន្ទាា�ប់់ពីីមនុុស្សសត្រូ�ូវបាាន
បន្សុុ�ទ្ធធរួួច គេ�នឹឹងលែ�ងមាានធម្មមជាាតិិដែ�លមាានបាាបទៀ�ៀតហើ�ើយ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងជាាស្រេ��ចហើ�ើយ មាានន័័យថាា នឹឹងគ្មាា�នកាារឈ្លាា�នពាានដោ�ោយកម្លាំំ��ង
កម្រោ��ោល ហើ�ើយគ្មាា�នកម្លាំំ��ងណាាមួួយដែ�លអាាចវាាយប្រ�ហាារលើ�សា
ើ ាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស
បាានឡើ�យ
ើ ។ ដូូចនេះ�ះហើ�ើយ មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវដោះ�ះ�លែ�ងឲ្យយមាានសេ�រីីភាាព និិងបាានបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
គេ�នឹឹងបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ ទាាល់់តែ�អំំណាាចទទឺឺងនៃ�ភាាពងងឹឹតត្រូ�ូវ
បាានដាាក់់ជាាបាាវបម្រើ�ើ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�លែ�ងឲ្យយមាានសេ�រីីភាាពនៅ�ៅគ្រ�ប់់
ទីីកន្លែ�ែងដែ�លមនុុស្សសទៅ�ៅដល់់បាាន ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� គេ�នឹឹងគ្មាា�នកាារបះះបោ�ោរ ឬកាារប្រ�ឆាំំ�ង
ទាាស់់ឡើ�ើយ។ សាាតាំំ�ងគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ពីីត្រូ�ូវចាាប់់ធ្វើ�ើ�ជាាបាាវបម្រើ�ើ�ទេ� ហើ�ើយអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
នឹឹងត្រូ�ូវល្អអប្រ�សើ�ើរសម្រា�ាប់់មនុុស្សស។ ស្ថាា�នភាាពបច្ចុុ�ប្បបន្នន កើ�ើតមាានដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ងនៅ�ៅ
បន្តតបង្កកបញ្ហាា�នៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងមូូល មិិនទាាន់់សម្រេ�េចដល់់ទីីបញ្ចចប់់នៅ�ៅឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�រួួច មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវដោះ�ះ�លែ�ង ឲ្យយមាានសេ�រីីភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុង
នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសទទួួលយកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចេ�ញផុុតពីីដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង
នោះ�ះ�គេ�នឹឹងអាាចឃើ�ើញព្រះ�ះអាាទិិត្យយនៃ�សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិត។ ជីីវិិតជាាមនុុស្សសធម្មមតាានឹឹងត្រូ�ូវ
ទទួួលបាានជាាថ្មីី�។ គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយមនុុស្សសធម្មមតាា ដូូចជាា
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សមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារយល់់ដឹឹងពីីអំំពើ�ើល្អអ និិងអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ និិងកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀប
ទទួួលទាាន និិងស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង ព្រ�មទាំំ�ងសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាាររស់់នៅ�ៅដោ�ោយ
សាាមញ្ញញ អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់សព្វវបែ�បយ៉ាា�ងនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវទទួួលបាានជាាថ្មីី�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអេ�វ៉ាា�មិិនត្រូ�ូវ
បាានសត្វវពស់់ល្បួួ�ងទេ� មនុុស្សសគួួរតែ�មាានជីីវិិតធម្មមតាាបែ�បនេះ�ះ ក្រោ��ោយដែ�លគេ�ត្រូ�ូវបាាន
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅគ្រា�ាដំំបូូង។ មនុុស្សសគួួរតែ�ចេះ�ះហូូបចុុក និិងស្លៀ�ៀ�កពាាក់់ ហើ�ើយនិិងដឹឹកនាំំ�
ជីីវិិតមនុុស្សសធម្មមតាានៅ�ៅផែ�នដីីនេះ�ះ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ក្រោ��ោយពេ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានដកសិិទ្ធិិ� ជីីវិិត
មួួយនេះ�ះក្លាា�យជាាកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ដែ�លមិិនអាាចសម្រេ�េចបាាន ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះក៏៏មនុុស្សសមិិនហ៊ាា�នស្រ�មៃ�អំំពីីរឿ�ឿងបែ�បនោះ�ះ�ផង។ កាារពិិត ជីីវិិតដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ងដែ�ល
មនុុស្សសទង្ទឹឹ�ងចង់់បាាននោះ�ះ� គឺឺចាំំ�បាាច់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្មាា�នទិិសដៅ�ៅបែ�ប
នោះ�ះ�ទេ� ជីីវិិតដែ�លខ្វះះ�ខាាតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ នឹឹងមិិនបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើពុំំ�
មាានជីីវិិតដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ងទេ� នោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�នកាារបញ្ចចប់់វាាសនាារបស់់សាាតាំំ�ង ឬសម័័យ
ដែ�លសាាតាំំ�ងក្ដោ�ោ�បក្ដាា�ប់់អំំណាាចនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះឡើ�ើយ។ មនុុស្សសត្រូ�ូវចូូលមកដល់់
ពិិភពមួួយដែ�លមិិនអាាចទៅ�ៅដល់់បាានតាាមអំំណាាចនៃ�ភាាពងងឹឹត ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�ល
មនុុស្សសធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ហើ�ើយ។ ដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្មាា�នកាាររំំខាានដោ�ោយសាាតាំំ�ង ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ម
ើ នុុស្សសដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងបញ្ជាា� និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើជីីវិិតមនុុស្សសទាំំ�ងមូូល។ មាានតែ�
ពេ�លនោះ�ះ�ទេ� ទើ�ើបសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ។ ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាាជីីវិិតដែ�លស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ជាាជីីវិិតដែ�លរងរុុក្ខខវេេទនាា និិងទុុក្ខខលំំបាាក។
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ មិិនអាាចហៅ�ៅថាា កាារបង្ក្រា�ា�បសាាតាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសមិិនទាាន់់បាានគេ�ច
ចេ�ញពីីសមុទ្រ�ទុ
ុ
ក្ខ
ុ នៅខ �ៅឡើ�យ
ើ ទេ� ហើ�ើយមិិនទាាន់បាានគេ
់
�ចចេ�ញពីីទុក្ខ
ុ លំ
ខ បាាក
ំ
នៃ�ជីីវិត
ិ របស់់
មនុុស្សស ឬឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ងនៅ�ៅឡើ�យ
ើ ទេ� ហើ�ើយគេ�នៅ�ៅតែ�មាានចំំណេះ�ះតិិចតួចបំ
ួ ផុ
ំ ត
ុ
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គ្រ�ប់់ទុុក្ខខលំំបាាករបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយសាាតាំំ�ង។
គឺឺសាាតាំំ�ងនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លនាំំ�ទុុក្ខវេេទនាាចូ
ខ
ល
ូ មកក្នុុ�ងជីីវិត
ិ មនុុស្សស ហើ�ើយមាានតែ�កាារដែ�ល
សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយទៅ�ៅជាាបាាវបម្រើ�ើ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចគេ�ចផុុតពីីសមុុទ្រ�ទុុក្ខខ
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បាានទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កាារឲ្យយសាាតាំំ�ងធ្វើ�ជា
ើ� ាបាាវបម្រើ�ើ� គឺឺអាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានតាាមរយៈៈ
កាារយកឈ្នះះ� និិងកាារទទួួលយកដួួងចិិត្តតមនុុស្សស តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសក្លាា�យជាារបឹឹប
នៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គ្រា�ា�មជាាមួួយសាាតាំំ�ង។
សព្វវថ្ងៃ�ៃ កាារដែ�លមនុុស្សសស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� និិងដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យ
បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លគេ�ស្វែ�ែងរក នៅ�ៅមុុនពេ�លដែ�លគេ�មាានជីីវិិតធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី ហើ�ើយអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាវត្ថុុ�បំំណងដែ�លគេ�ស្វែ�ែងរក មុុនពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ង
ត្រូ�ូវបាានដាាក់់ឱ្យយជាាប់់ចំំណង។ ជាាមូូលដ្ឋាា�ន កាារដែ�លមនុុស្សសស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាា
អ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� និិងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ឬដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានប្រើ�ើ�កាារល្អអ
គឺឺត្រូ�ូវគេ�ចចេ�ញពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង៖ កាារស្វែ�ែងរករបស់់មនុុស្សស គឺឺដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាា
អ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែលទ្ធធផលចុុងក្រោ��ោយ គឺឺជាាកាារគេ�ចចេ�ញពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់
សាាតាំំ�ង។ មាានតែ�កាារគេ�ចចេ�ញពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចឲ្យយមនុុស្សស
ដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះបាាន ជាាជីីវិិតដែ�លថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ កាារដែ�លមនុុស្សសស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ គឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លត្រូ�ូវស្វែ�ែងរក នៅ�ៅពេ�លមាានជីីវិិតធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។
គេ�ស្វែ�ែងរកចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះ សំំខាាន់់គឺឺដើ�ើម្បីី�បាានបន្សុុ�ទ្ធធឲ្យយស្អាា�ត និិងដើ�ើម្បីី�ប្រ�តិិបត្តិិ�តាាម
សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងដើ�ើម្បីី�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះអាាទិិករ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសមាានជីីវិិតធម្មមតាានៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីី ជាាជីីវិិតមួួយដែ�លគ្មាា�នកាារលំំបាាក និិងទុុក្ខខវេេទនាា នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនចូូល
ពាាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ�ឡើ�ើយ។ «កាារ
ក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ�» និិង «កាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ »៍ គឺឺជាាវត្ថុុ�បំណ
ំ ង
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសស្វែ�ែងរក ហើ�ើយតាាមរយៈៈកាារស្វែ�ែងរកគោ�ោលដៅ�ៅ
ទាំំ�ងនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសប្រ�តិិបត្តិិ�តាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតមួួយដែ�ល
មាានន័័យ។ វត្ថុុ�បំណ
ំ ងនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសបាានបរិិបូរូ និិងដើ�ើម្បីី�ទទួួលយកគេ� ហើ�ើយ
កាារស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�បាានក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� និិងដើ�ើម្បីី�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ គឺឺគ្រា�ាន់តែ�
់ ជាាមធ្យោ�ោ�បាាយមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើទៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអនាាគត មនុុស្សស
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនេះ�ះ នោះ�ះ�នឹឹងលែ�ងមាានកាារសម្អាា�ងដើ�ើម្បីី�បាានក្លាា�យជាា
អ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� និិងដើ�ើម្បីី�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ទៀ�ៀតហើ�ើយ គឺឺ
មាានត្រឹ�ឹមតែ�សត្តតនិិករដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក ដែ�លបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសត្រូ�ូវបាានត្រា�ាស់់ឲ្យយស្វែ�ែងរកចំំណុុចទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�
កំំណត់់ពីទំ
ី ហំ
ំ កិ
ំ ច្ចច
ិ កាារសម្រា�ាប់់មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យកាារស្វែ�ែងរករបស់់មនុុស្សស កាាន់់តែ�
មាានគោ�ោលដៅ�ៅ និិងជាាក់់ស្ដែ�ែងជាាងមុុន។ បើ�ើពុំំ�ដូូច្នោះ�ះ��ទេ� មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាព
អរូូបីីបែ�បស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងស្វែ�ែងរកច្រ�កចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចច ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើបែ�បនេះ�ះមែ�ន តើ�ើមនុុស្សសមិិនគួួរឲ្យយសង្វេ�េគកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងជាាងមុុនទេ�ឬអីី? កាារ
បន្តតស្វែ�ែងរកនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វនេះ�ះ ដោ�ោយគ្មាា�នគោ�ោលដៅ�ៅ ឬគ្មាា�នគោ�ោលកាារណ៍៍ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តខ្លួួ�នឯងទេ�ឬអីី? ចុុងក្រោ��ោយ កាារស្វែ�ែងរកបែ�បនេះ�ះ នឹឹងគ្មាា�នផល
ផ្លែ�ែអ្វីី�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅទីីបំំផុុត មនុុស្សសនឹឹងនៅ�ៅតែ�រស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង
ដដែ�ល និិងមិិនអាាចរំំដោះ�ះ�ខ្លួួ�នចេ�ញពីីដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ានេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
ត្រូ�ូវដាាក់់ខ្លួួ�នឯងទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកដែ�លគ្មាា�នគោ�ោលដៅ�ៅបែ�បនេះ�ះ? នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សស
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចច នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះអាាទិិករ ហើ�ើយ
ដ្បិិ�តមនុុស្សស បាានទទួួលនូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� និិងបាានចូូលក្នុុ�ងភាាពអស់់កល្បបជាានិិច្ចច
នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនស្វែ�ែងរកវត្ថុុ�បំំណងណាាមួួយឡើ�ើយ ហើ�ើយបន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ គេ�ក៏៏នឹឹង
មិិនត្រូ�ូវកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភ ចំំពោះ�ះ�កាារឡោ�ោមព័័ទ្ធធពីីសំំណាាក់់សាាតាំំ�ងដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ
មនុុស្សសនឹឹងដឹឹងពីីកន្លែ�ែងរបស់់គេ� ហើ�ើយនឹឹងបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់គេ� ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
ពួួកគេ�មិិនត្រូ�ូវបាានវាាយផ្ចាា�ល ឬជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្ដីី� ក៏៏មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗនឹឹងត្រូ�ូវបំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
របស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� មនុុស្សសនឹឹងមាានទាំំ�ងអត្តតសញ្ញាា�ណនិិងឋាានៈៈជាាសត្តត
និិករ។ នឹឹងលែ�ងមាានភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងខ្ពពស់់និិងទាាប។ មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ នឹឹងគ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវ
បំំពេ�ញមុុខងាារផ្សេ�េងៗគ្នាា�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បែ�បនេះ�ះក្ដីី� ក៏៏មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�បន្តតរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ទិិសដៅ�ៅដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងសមស្រ�បសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ។ មនុុស្សសនឹឹងបំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
របស់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�បាានថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះអាាទិិករ ហើ�ើយគឺឺមនុុស្សសជាាតិិនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវ
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ក្លាា�យជាាមនុុស្សសជាាតិិអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� មនុុស្សសនឹឹងបាានទទួួលនូូវជីីវិិត
មួួយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំភ្លឺឺ� ជាាជីីវិិតមួួយដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារបីីបាាច់់ និិងកាារកាារពាារ
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាជីីវិតមួ
ិ យ
ួ សមប្រ�កបជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ មនុុស្សសជាាតិិនឹង
ឹ ដឹឹកនាំំ�ជីីវិត
ិ
ធម្មមតាាមួួយនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងផ្លូូ�វដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
នៅ�ៅទីីបំំផុុត ផែ�នកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ�� នឹឹងបាានបង្ក្រា�ា�បលើ�ើសាាតាំំ�ង
ដែ�លមាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបាានស្រោ��ោចស្រ�ង់់នូូវរូូបភាាពដើ�ើមរបស់់មនុុស្សស ដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមក យ៉ាា�ងនោះ�ះ� ទើ�ើបបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យដើ�ើមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹង
បាានសម្រេ�េចជោ�ោគជ័័យ។ កាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ មុុនពេ�លដែ�លមនុុស្សសជាាតិិត្រូ�ូវបាាន
សាាតាំំ�ងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យពុុករលួួយ មនុុស្សសជាាតិិបាានដឹក
ឹ នាំំ�ជីីវិតធម្មម
ិ
តាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ក្រោ��ោយមក
នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ មនុុស្សសបាាត់់បង់់នូូវជីីវិិតធម្មមតាា
នេះ�ះ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទើ�ើបចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានកិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�ស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីវិី តធម្មម
ិ
តាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ។
មាានតែ�ពេ�លដែ�លកិិ ច្ចច កាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ��របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីីជាាផ្លូូ�វកាារ។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លមនុុស្សសនឹឹងមាានជីីវិិតដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងស្រោ��ោចស្រ�ង់់បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សស
កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង ក៏៏ដូូចជាាលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសដើ�ើមត្រ�ឡប់់មកវិិញ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ពេ�ល
ណាាដែ�លមនុុស្សសមាានជីីវិិតធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មនុុស្សសនឹឹងមិិនស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាា
អ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� ឬដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តមនុុស្សសនឹឹងត្រ�លប់់ជាា
បរិិសុុទ្ធធ។ «អ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ�» និិង «កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍» ដែ�លមនុុស្សស
និិយាាយមកនេះ�ះ គឺឺជាាគោ�ោលដៅ�ៅដែ�លប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសស្វែ�ែងរកក្នុុ�ងអំំឡុុងចម្បាំំ�ងរវាាង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិងសាាតាំំ�ង ហើ�ើយចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះកើ�ើតមាានដោ�ោយសាារមនុុស្សសត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តាាមរយៈៈកាារប្រ�ទាាននូូវគោ�ោលដៅ�ៅ និិងកាារជំំរុុញឲ្យយអ្ននក
ស្វែ�ែងរកគោ�ោលដៅ�ៅនេះ�ះហើ�ើយដែ�លសាាតាំំ�ងនឹឹងត្រូ�ូវបរាាជ័័យ។ កាារសុំំ�ឲ្យយអ្ននកក្លាា�យជាា
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អ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� ឬឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ឬឲ្យយអាាចប្រើ�ើ�កាារបាាននោះ�ះ� គឺឺតម្រូ�ូវឲ្យយ
អ្ននកធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយសាាតាំំ�ងអាាម៉ាា�ស់់មុុខ។ នៅ�ៅទីីបំំផុុត មនុុស្សសនឹឹងដឹឹកនាំំ�ជីីវិិត
ធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹងក្លាា�យជាាបរិិសុុទ្ធធ។ នៅ�ៅពេ�លកាារនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង
តើ�ើមនុុស្សសនឹឹងនៅ�ៅតែ�ស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ�ទៀ�ៀតដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
ពួួកគេ�មិិនមែ�នសុទ្ធ
ុ តែ�
ធ ជាាសត្តតនិិករនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តទេ�ឬអីី? កាារនិិយាាយអំំពីកា
ី ារក្លាា�យជាាអ្ននក
ដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� និិងកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ពាាក្យយសម្ដីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺសុុទ្ធធតែ�
តម្រ�ង់់ទៅ�ៅរកសាាតាំំ�ង និិងទៅ�ៅរកភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោករបស់់មនុុស្សស។ តើ�ើពាាក្យយថាា «អ្ននក
ដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ�» មិិនមែ�ននិិយាាយសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើជ័័យជម្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង និិងអំំណច
ទទឹឹងទេ�ឬ? នៅ�ៅពេ�លអ្ននកនិិយាាយថាា អ្ននកត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ តើ�ើមាានអ្វីី�ខ្លះះ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នឯងដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាកាារដែ�លអ្ននកលះះបង់់
ចេ�ញពីីក្នុុ�ងខ្លួួ�នឯងនូូវនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកអាាចសម្រេ�េចនូូវ
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏ម
៏ ហិិមាាចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ឬ? គេ�បាាននិិយាាយថាា ចំំណុចបែ�បនេះ�ះ
ុ
មាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយរឿ�ឿងស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស និិងជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយ
សាាតាំំ�ងមិិនមែ�ននិិយាាយពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពុំំ�បាានស្វែ�ែងរក ដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�នៅ�ៅពេ�លដែ�ល មនុុស្សសជាាតិិដឹឹកនាំំ�ជីីវិិត
មួួយដែ�លធម្មមតាា នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនាាពេ�លអនាាគត នឹឹងលែ�ងមាានឱកាាសសម្រា�ាប់់កាារ
ស្វែ�ែងរកបែ�បនេះ�ះទៀ�ៀតហើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ចុុងបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបនឹឹង
ត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយបាានឃើ�ើញ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� នឹឹងបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញច្បាាស់់ថាាអ្ននកជាា
មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទណាា ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� ឬចង់់
ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នោះ�ះ�វាាមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចនោះ�ះ�ទេ�។ ដោ�ោយសាារកាារបះះបោ�ោររបស់់គេ�
មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោស ក្រោ��ោយពីីត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញ គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� កាារស្វែ�ែងរករបស់់មនុុស្សសនឹឹងលែ�ងជាាឋាានៈៈខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាង
អ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតហើ�ើយ ដ្បិិ�តមនុុស្សសខ្លះះ�ត្រូ�ូវក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� ហើ�ើយមនុុស្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ខ្លះះ�ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ឬមនុុស្សសខ្លះះ�ត្រូ�ូវក្លាា�យជាាពួួកកូូនប្រុ�ុសច្បបង
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវក្លាា�យពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ពួួកគេ�នឹឹងមិិនស្វែ�ែងរកអ្វីី�ទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើយ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងក្លាា�យជាាសត្តតនិិកររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
នឹឹងរស់់នៅ�ៅជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺជាាពេ�លនៃ�ចម្បាំំ�ងរវាាង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិងសាាតាំំ�ង ជាាពេ�លមួួយដែ�លចម្បាំំ�ងនេះ�ះមិិនទាាន់់បាានបញ្ចចប់់នៅ�ៅឡើ�ើយ
ជាាពេ�លមួួយដែ�លមនុុស្សសមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាានទទួួលយកទាំំ�ងស្រុ�ុងនៅ�ៅឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�វាា
គឺឺជាាអំំឡុុងពេ�លអន្តតរកាាល។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសត្រូ�ូវកាារស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាាអ្ននក
ដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� ឬដើ�ើម្បីី�ក្លាា�យជាារាាស្រ្ត�តរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មាានភាាព
ខុុសគ្នាា�ខាាងឋាានៈៈបុុណ្យយស័័ក្តិិ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ចូូលមកដល់់ នឹឹងលែ�ងមាានភាាព
ខុុសគ្នាា�បែ�បនេះ�ះទៀ�ៀតហើ�ើយ៖ ឋាានៈៈរបស់់អស់់អ្ននកដែ�លបាានទទួួលជ័័យជម្នះះ� នឹឹង
ដូូចៗគ្នាា�

ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាសមាាជិិកនៃ�មនុុស្សសជាាតិិ

ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�

គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ហើ�ើយនឹឹងរស់់នៅ�ៅដោ�ោយស្មើ�ើ�ភាាពគ្នាា�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដែ�លមាានន័័យថាា ពួួកគេ�
នឹឹងមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ជាាសត្តតនិិករ ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមក ហើ�ើយ
មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� នឹឹងទទួួលបាានដូូចៗគ្នាា�។ ដោ�ោយសាារសម័័យកាាលនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ខុុសគ្នាា�ហើ�ើយគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ខុុសគ្នាា�ដែ�រនោះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ធ្វើ�ើ� ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍និិងក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅ
ក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�សនោះ�ះ�មនុុស្សសនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�នឹឹងមាានសិិទ្ធិិ�ក្លាា�យជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដំំបូង
ូ គេ�ដែ�លត្រូ�ូវ
យកឈ្នះះ� ហើ�ើយជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដំំបូង
ូ គេ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ សព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�សឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសនៅ�ៅប្រ�ទេ�ស
ដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត មិិនមាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងក្លាា�យជាាអ្ននក
ដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ�ឡើ�ើយហើ�ើយពួួកគេ�មិិនអាាចក្លាា�យជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដំំបូូងគេ�បាានទេ�។
ដោ�ោយសាារគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ខុ
់ សគ្នាា�
ុ
សម័័យកាាលនៃ�កិិច្ចចកាារ របស់់
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខុុសគ្នាា�ហើ�ើយទំំហំំនៃ�កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ក៏៏ខុុសៗគ្នាា� ទើ�ើបមាានក្រុ�ុមដំំបូូង ដែ�លជាា
ក្រុ�ុមអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ� ហើ�ើយក៏៏នឹឹងមាានក្រុ�ុមទីីពីីរផងដែ�រ ដែ�លជាាក្រុ�ុមត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លមាានក្រុ�ុមដំំបូូងគេ� ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍រួួចហើ�ើយ នោះ�ះ�នឹឹងមាានប្រ�ភេ�ទ និិងគំំរូូមួួយ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទៅ�ៅពេ�ល
អនាាគតនឹឹងមាានក្រុ�ុមទីីពីីរ និិងក្រុ�ុមទីីបីីទៀ�ៀត ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពអស់់កល្បបជាានិិច្ចច ពួួកគេ�នឹឹងមាានលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយនឹឹង
លែ�ងមាានកាារបែ�ងចែ�កឋាានៈៈអ្វីី�ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ពួួកគេ�នឹឹងគ្រា�ាន់់តែ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លខុុសៗគ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយនឹឹងគ្មាា�នភាាពខុុសគ្នាា�ខាាងឋាានៈៈ
ណាាមួួយឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពេ�លវេេលាានោះ�ះ�មកដល់់ មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗនឹឹងត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពេ�ញខ្នាា�ត ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនៃ�សាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលក៏៏ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ ពេ�លនោះ�ះ�
នឹឹងលែ�ងមាានភាាពខុុសគ្នាា�ខាាងឋាានៈៈបុុណ្យយស័័ក្តិិ�អ្វីី�ទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�
នឹឹងមាានឋាានៈៈដូូចៗគ្នាា�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់នឹឹងគ្នាា�ក្លាា�យទៅ�ៅជាាអ្ននកដែ�លមាានជ័័យជម្នះះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស នោះ�ះ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសនឹឹងមាានក្រុ�ុមដំំបូូងគេ� គឺឺដូូចគ្នាា�
ដែ�លអ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាក្រុ�ុមដំំបូូងគេ�ដែ�រ។ គ្រា�ាន់់តែ�ថាា អ្ននកធ្លាា�ប់់បាានទទួួលកាារប្រ�ទាាន
ពរជាាពិិសេ�ស ដែ�លប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះគុុណ ទៅ�ៅតាាមលក្ខខណៈៈនៃ�កាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកអាាចនឹឹងក្លាា�យជាាក្រុ�ុមទីីពីីរ ឬទីីបីី ឬ
បួួន ឬក៏៏ទីីប្រាំ�ំ�។ នេះ�ះគឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ដោ�ោយសាារភាាពខុុសគ្នាា� នៃ�លំំដាាប់់លំំដោ�ោយកិិច្ចចកាារ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ក្រុ�ុមទីីមួួយ និិងក្រុ�ុមទីីពីីរ ពុំំ�កំំណត់់ន័័យថាា ក្រុ�ុមមួួយខ្ពពស់់ជាាង ឬទាាបជាាង
ក្រុ�ុមមួួយទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ចង់សំ
់ ដៅំ �ៅលើ�ើលំំដាាប់លំ
់ ដោំ �ោយដែ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
៍
ះ��។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទង
ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាានដឹឹងតាំំ�ងពីីដំំបូូង
មក? ដ្បិិ�តបើ�ើគ្មាា�នដំំណើ�ើរកាារណាាមួួយទេ� មនុុស្សសមាានទំំនោ�ោរទៅ�ៅរកភាាពជ្រុ�ុលនិិយម
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហួួស។ ឧទាាហរណ៍៍ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងសម័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ថាា៖ «ដ្បិិ�ត
ខ្ញុំំ��បាានចាាកចេ�ញ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញ»។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសជ្រួ�ួលជ្រើ�ើ�ម
ដោ�ោយសាារព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ហើ�ើយពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ចង់់ពាាក់់អាាវសវែែង និិងរង់់ចាំំ�
កាារលើ�ើកទៅ�ៅកាាន់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌។ ហេ�តុុនេះ�ះ មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនអាាចប្រា�ាប់់
បាានពីីដើ�ើមដំំបូូងពេ�កឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ� ត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែងប្រា�ាប់់តាំំ�ងពីី
ដើ�ើមដំំបូូងមក មនុុស្សសនឹឹងមាានទំំនោ�ោរទៅ�ៅរកភាាពជ្រុ�ុលនិិយម។ កម្ពពស់់របស់់មនុុស្សស គឺឺ
តូូចទាាបខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយគេ�មិិនអាាចមើ�ើលធ្លុះះ��នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់
នោះ�ះ�បាានឡើ�ើយ។
នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សស សម្រេ�េចជីីវិិតជាាមនុុស្សសពិិតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយអំំណាាចទាំំ�ង
ស្រុ�ុងរបស់់សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានដាាក់់ជាាបាាវបម្រើ�ើ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីបាាន
ងាាយស្រួ�ួល។ រឿ�ឿងរ៉ាា�វនាានាានឹឹងមិិនស្មុុ�គស្មាា�ញ ដូូចជាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�៖ ទំំនាាក់់
ទំំនងរបស់់មនុុស្សស ទំំនាាក់់ទំំនងសង្គគម ទំំនាាក់់ទំំនងគ្រួ�ួសាារដែ�លស្មុុ�គស្មាា�ញ នាំំ�មកនូូវ
បញ្ហាា�ជាាច្រើ�ើ�ន នាំំ�មកនូូវកាារឈឺឺចាាប់់យ៉ាា�ងក្រៃ�ៃលែ�ង! ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅទីីនេះ�ះ គឺឺ
វេេទនាាខ្លាំំ��ងណាាស់់! នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�រួួចហើ�ើយ ដួួងចិិត្តត
និិងចិិត្តតគំំនិិតរបស់់គេ� នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ៖ គេ�នឹឹងមាានដួួងចិិត្តតមួួយដែ�លគោ�ោរព
កោ�ោតខ្លាា�ច និិងស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លអស់់អ្ននកទាំំ�ងឡាាយដែ�ល
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងសាាកលលោ�ោកនេះ�ះ ដែ�លស្វះះ�ស្វែ�ែងដើ�ើម្បីី�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាាន
យកឈ្នះះ�រួួចហើ�ើយ ពោ�ោលគឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានបង្ក្រា�ា�បរួួចហើ�ើយ ហើ�ើយ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ង ពោ�ោលគឺឺគ្រ�ប់់អំំណាាចនៃ�ភាាពងងឹឹតទាំំ�ងអស់់ ត្រូ�ូវបាានដាាក់់ឲ្យយ
ជាាប់់ចំំណងរួួច នោះ�ះ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនឹឹងលែ�ងមាានបញ្ហាា�ទៀ�ៀត ហើ�ើយ
គេ�នឹឹងអាាចរស់់នៅ�ៅនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីបាានដោ�ោយសេ�រីី។ ប្រ�សិិនបើ�ើជីវិី ត
ិ របស់់មនុុស្សសមិិនមាាន
ទំំនាាក់ទំ
់ ន
ំ ងខាាងសាាច់់ឈាាម និិងគ្មាា�នភាាពស្មុុ�គស្មាា�ញខាាងសាាច់់ឈាាមទេ� នោះ�ះ�ជីីវិតនេះ�ះ
ិ
នឹឹងកាាន់់តែ�មាានភាាពងាាយស្រួ�ួលជាាងមុុន។ ទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់មនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាម
មាានភាាពស្មុុ�គស្មាា�ញយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយកាារដែ�លមនុុស្សសមាានអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាា
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

សេ�ចក្ដីី�សម្អាា�ងដែ�លបញ្ជាា�ក់់ថាា

គេ�មិិនទាាន់់បាានរំំដោះ�ះ�ខ្លួួ�នចេ�ញផុុតពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់

សាាតាំំ�ងឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានទំនាាក់
ំ
ទំ
់ ន
ំ ងដូូចគ្នាា�ជាាមួួយបងប្អូូ�នប្រុ�ស
ុ និិងបងប្អូូ�ន
ស្រី�ីរបស់់អ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានទំំនាាក់់ទំំនងដូូចគ្នាា� ជាាមួួយសមាាជិិកគ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននក
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នក្ដីី�កង្វវល់់ និិងមិិនចាំំ�បាាច់ត្រូ�
់ វូ ព្រួ�យ
ួ បាារម្ភភអំពី
ំ ន
ី រណាាម្នាា�ក់់ឡើ�យ
ើ ។ គ្មាា�នអ្វីី�
ល្អអប្រ�សើ�ើរជាាងនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយបែ�បនេះ�ះ មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវសម្រា�ាលកាារឈឺឺចាាប់់របស់់គេ�
បាានពាាក់់កណ្ដាា�ល។ កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតមនុុស្សសដែ�លធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មនុុស្សសនឹឹង
មាានលក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងពួួកទេ�វតាា។ ថ្វីី�បីីគេ�នៅ�ៅជាាសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅឡើ�ើយ តែ�
គេ�នឹឹងកាាន់់តែ�មាានលក្ខខណៈៈដូូចទេ�វតាាមួួយអង្គគដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារសន្យាាចុុងក្រោ��ោយ ជាា
កាារសន្យាាចុុងបង្អអស់់ដែ�លបាានប្រ�ទាានមកឲ្យយមនុុស្សស។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសរងនូូវកាារ
វាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ តើ�ើអ្ននកគិិតថាា ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសដែ�លជួួបប្រ�ទះះនូូវរឿ�ឿង
បែ�បនេះ�ះ គឺឺឥតន័័យខ្លឹឹ�មសាារមែ�នទេ�? តើ�ើកិិច្ចចកាារនៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
អាាចត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយគ្មាា�នហេ�តុុផលឬ? កាាលពីីមុុន មាានកាារនិិយាាយថាា ដើ�ើម្បីី�វាាយ
ផ្ចាា�លនិិងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស គឺឺត្រូ�ូវដាាក់់មនុុស្សសទៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កធំំ ដែ�លមាានន័័យថាាត្រូ�ូវ
ដកចេ�ញនូូវវាាសនាា និិងក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគតរបស់់គេ�។ កាារនេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�តែ�រឿ�ឿងមួួយ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��៖ កាារបន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សសឲ្យយបាានបរិិសុុទ្ធធ។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
លាាងសម្អាា�តព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ទ្រ�ង់់រួួច មនុុស្សសមិិនត្រូ�ូវដាាក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងជង្ហុុ�កធំំដោ�ោយចេ�តនាា
នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ជម្រះ�ះនូូវកាារបះះបោ�ោរនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឲ្យយនៅ�ៅចុុងបំំផុតទៅ
ុ �ៅ អ្វីីៗ
� ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវសម្អាា�តឲ្យយបាានស្អាា�ត
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អាាចមាានចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតប្រា�ាកដអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមាានលក្ខខណៈៈដូូចជាា
បុុគ្គគលបរិិសុុទ្ធធមួួយរូូបដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�មែ�ន នោះ�ះ�គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់
នឹឹងត្រូ�ូវសម្រេ�េចជោ�ោគជ័័យ។ ជាាកាារពិិតណាាស់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ខ្លួួ�នមនុុស្សសដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ ត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយរួួចរាាល់់ ហើ�ើយ
មនុុស្សសធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់លាាន់់ឮកងរំំពង នោះ�ះ�សាាតាំំ�ងក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ដែ�រ ហើ�ើយ
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា អាាចនៅ�ៅមាាននិិស្ស័័�យដើ�ើមខ្លះះ�ៗក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស ដែ�លមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បន្សុុ�ទ្ធធឲ្យយបាានបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងស្រុ�ុងក្ដីី� ក៏៏នៅ�ៅពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ហើ�ើយ
នោះ�ះ� វាានឹឹងលែ�ងបង្កកបញ្ហាា�អ្វីី�ទៀ�ៀតដែ�រ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធ
ឲ្យយបាានបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងស្រុ�ុង។ មនុុស្សសពុំំ�ធ្លាា�ប់់ជួួបប្រ�ទះះជីីវិិតបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ហើ�ើយ នោះ�ះ�គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
ហើ�ើយរឿ�ឿងរ៉ាា�វកំំប៉ិិ�កកំំប៉ុុ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវដោះ�ះ�ស្រា�ាយ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លណាា
ដែ�លបញ្ហាា�ធំំត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយរួួច នោះ�ះ�គ្រ�ប់់បញ្ហាា�ដទៃ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់។
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីី នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លទ្រ�ង់់បំពេំ �ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគគង់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមមនុុស្សស គ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាារដែ�ល
ទ្រ�ង់់បំំពេ�ញគឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង
តាាមរយៈៈកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស និិងតាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានពេ�ញខ្នាា�ត។
នៅ�ៅពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់លាាន់់ឮកងរំំពង ចំំណុុចនេះ�ះក៏៏ជាាសញ្ញាា�ពីីកាារយកឈ្នះះ�
លើ�ើសាាតាំំ�ងផងដែ�រ។ ដំំបូង
ូ ត្រូ�ូវយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស ហើ�ើយចុុងក្រោ��ោយ ត្រូ�ូវធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សស
បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ រួួមជាាមួួយនឹឹងកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើ
សាាតាំំ�ង នេះ�ះក៏៏ជាាសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ចេ�ញផុុតពីីសមុុទ្រ�ទុុក្ខខ
ដែ�លគ្មាា�នន័័យខ្លឹឹ�មសាារនេះ�ះផងដែ�រ។ មិិនខ្វវល់់ថាាតើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះ ត្រូ�ូវបំំពេ�ញនៅ�ៅទូូទាំំ�ង
សាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល ឬនៅ�ៅប្រ�ទេ�សចិិននោះ�ះ�ទេ� គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�
លើ�ើសាាតាំំ�ង និិងនាំំ�មកនូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដល់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សស
អាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកបាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (ជាា
សាាច់់ឈាាមធម្មមតាានេះ�ះ) ច្បាាស់់ណាាស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង។ កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅខាាងសាាច់់ឈាាម គឺឺប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�នាំំ�មកនូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដល់់អស់់អ្ននក
ដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ោមស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កិិច្ចចកាារនេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�
លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ និិងដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងផងដែ�រ។ ចំំណុចស្នូូ
ុ
ល
� នៃ�គ្រ�ប់់
កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់់�គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនអាាចកាាត់់ផ្ដាា�ច់់ចេ�ញពីីកាារយកឈ្នះះ�
លើ�ើសាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�នាំំ�មកនូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដល់់មនុុស្សសជាាតិិឡើ�ើយ។ ហេ�តុុអ្វីភា
ី� ាគច្រើ�ើ�ន
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ តែ�ងមាានកាារនិិយាាយអំំពីីកាារដែ�លឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់? ហើ�ើយតើ�ើ
កាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់នេះ�ះតម្រ�ង់់ទៅ�ៅរកអ្ននកណាា? តើ�ើវាាមិិនមែ�នតម្រ�ង់់ទៅ�ៅរកសាាតាំំ�ងទេ�ឬអីី?
កាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់នេះ�ះ គឺឺធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ថាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានសម្រេ�េចផលហើ�ើយ។ កាារធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ គឺឺពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នចម្បាំំ�ងណាាមួួយជាាមួួយសាាតាំំ�ង
ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងមិិនតម្រូ�វូ ឲ្យយធ្វើ�ទី
ើ� បន្ទាា�ល់
ី
ឡើ់ �ើយ។ ដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវតែ�បរាាជ័័យ
ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នឹឹងកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវកាារឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�ើ�
ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីទ្រ�ង់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខសាាតាំំ�ង ដែ�លទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�វិិធីីនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស
និិងធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង។ ជាាលទ្ធធផល មនុុស្សសគឺឺជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
និិងជាាមធ្យោ�ោ�បាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សសគឺឺជាាចំំណុុច
ស្នូូ�លនៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចំំណែ�កឯសាាតាំំ�ងគឺឺគ្រា�ាន់់តែ�
ជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញ និិងជាាសត្រូ�ូវប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកអាាចមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា អ្ននក
ពុំំ�បាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�ក៏៏
ចាាប់់កកើ�ើតមាាននូវូ ទីីបន្ទាា�ល់ឡើ់ �ង
ើ ហើ�ើយកាារធ្វើ�ទី
ើ� បន្ទាា�ល់
ី
នេះ�ះគឺ
់
តម្រ�ង់
ឺ
ទៅ់ �ៅរកសាាតាំំ�ង និិង
មិិនមែ�នធ្វើ�ើសំ
� ដៅំ �ៅលើ�ើមនុុស្សសឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមិិនស័ក្ដិ
័ ិ�សមនឹឹងត្រេ�េកអរសប្បាាយជាាមួួយ
ទីីបន្ទាា�ល់់បែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ។ តើ�ើគេ�អាាចយល់់ ពីីកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញបាាន
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? កម្មមវត្ថុុ�នៃ�ចម្បាំំ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសាាតាំំ�ង។ ចំំណែ�កឯមនុុស្សស
គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសមាាននិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់
សាាតាំំ�ង ហើ�ើយគ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារយល់់ដឹឹងពីីកិិច្ចចកាារនេះ�ះទេ�។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារ
សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយនិិស្ស័័�យនេះ�ះ មិិនបាានផ្ទេ�េរទៅ�ៅឲ្យយមនុុស្សសទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយសាាតាំំ�ង។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កិិច្ចចកាារចម្បបងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�
យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង ពោ�ោលគឺឺដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសឲ្យយបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ជាាលើ�ើកចុុងក្រោ��ោយ អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខសាាតាំំ�ង
បាាន។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់នឹឹងសម្រេ�េចបាានជោ�ោគជ័័យ។ ក្នុុ�ងករណីី
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅនឹឹងភ្នែ�ែកទទេ�របស់់អ្ននក ហាាក់់ដូូចជាាគ្មាា�នកិិច្ចចកាារអ្វីី�ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
តាាមកាារពិិតកិច្ចច
ិ កាារនេះ�ះបាានបញ្ចចប់់រួចស្រេ
ួ ��ចទៅ�ៅហើ�ើយ។ មនុុស្សសចង់់មើ�ើលឃើ�ើញកិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់ចប់់សព្វវគ្រ�ប់់ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��បាានបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��រួួចជាាស្រេ��ចដោ�ោយពុំំ�បាានឲ្យយ
អ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញឡើ�ើយ ដ្បិិ�តសាាតាំំ�ងបាានចុះះ�ចាាញ់់រួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ដែ�លមាានន័័យថាា
សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង ដោ�ោយគ្រ�ប់់ទាំំ�ងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�
និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាចទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយសាាតាំំ�ងបរាាជ័័យទៅ�ៅហើ�ើយ។
ច្បាាស់់ណាាស់់ នេះ�ះគឺឺជាាទីីបន្ទាា�ល់់ដែ�លត្រូ�ូវកើ�ើតមាាន ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាវាាគ្មាា�នកាារបើ�ើក
សម្ដែ�ែងឲ្យយបាានច្បាាស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសក្ដីី� ទោះ�ះ�បីីវាាមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញដោ�ោយភ្នែ�ែកទទេ�ក្ដីី�
ក៏៏សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�រួួចជាាស្រេ��ចទៅ�ៅហើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះទាំំ�ងមូូល គឺឺតម្រ�ង់់ទៅ�ៅ
រកសាាតាំំ�ង និិងត្រូ�ូវអនុុវត្តតតាាមរយៈៈចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង។ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ មាានរឿ�ឿង
ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមនុុស្សសពុំំ�បាានឃើ�ើញថាាបាានសម្រេ�េចជោ�ោគជ័័យរួួចហើ�ើយនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កិិច្ចចកាារនោះ�ះ�បាានបញ្ចចប់់រួួចរាាល់់ជាាយូូរណាាស់់មក
ហើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសេ�ចក្ដីី�ពិិតដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�រួួចហើ�ើយ ពោ�ោលគឺឺ នៅ�ៅពេ�លណាា
ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� នោះ�ះ�មនុុស្សសនឹឹងយល់់ដឹឹងស៊ីី�ជម្រៅ��ៅថាា គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ហើ�ើយមធ្យោ�ោ�បាាយនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��នេះ�ះគឺឺ
ដើ�ើម្បីី�ដណ្ដើ�ើ�មយកមនុុស្សសពីីដៃ�របស់់សាាតាំំ�ងមកវិិញ។ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈ
ពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កជាាបីីដំំណាាក់់កាាល៖ យុុគសម័័យនៃ�
ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ យុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ និិងយុុគសម័័យនៃ�នគរព្រះ�ះ។ ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ង
បីីនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ

គឺឺដើ�ើម្បីី�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដល់់មនុុស្សសជាាតិិ

ពោ�ោលគឺឺដំំណាាក់់កាាល

ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់មនុុស្សសជាាតិិដែ�លត្រូ�ូវបាាន
សាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយដល់់ឆ្អឹឹ�ង។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ�ដែ�រ ដំំណាាក់់កាាល
ទាំំ�ងនេះ�ះ ក៏៏ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចតយុុទ្ធធជាាមួួយសាាតាំំ�ងបាានផងដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះ
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កជាាបីីដំំណាាក់់កាាល ហើ�ើយចម្បាំំ�ងជាាមួួយ
សាាតាំំ�ងក៏៏ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កជាាបីីដំំណាាក់់កាាលដែ�រ ហើ�ើយផ្នែ�ែកទាំំ�ងពីីរនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�។ ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង តាាមពិិត
គឺឺដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាារនៃ�
សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់មនុុស្សសជាាតិិនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារដែ�លអាាចសម្រេ�េចជោ�ោគជ័័យ
បាាននៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលតែ�មួួយ នោះ�ះ�ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង ក៏៏ត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កទៅ�ៅជាា
ដំំណាាក់់កាាល និិងសម័័យកាាលដែ�រ ហើ�ើយចម្បាំំ�ងដែ�លប្រ�កាាសធ្វើ�ើ�ជាាមួួយសាាតាំំ�ងគឺឺ
ស្រ�បទៅ�ៅតាាមតម្រូ�ូវកាាររបស់់មនុុស្សស និិងទៅ�ៅតាាមទំំហំនៃំ �សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ង
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស។ ប្រ�ហែ�លជាា នៅ�ៅក្នុុ�ងក្ដីី�ស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស គេ�ជឿ�ឿថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងចម្បាំំ�ងនេះ�ះ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ ចាាប់់យកគ្រឿ��ឿងសាាស្រ្តា�ា�វុុធតតាំំ�ងនឹឹងសាាតាំំ�ង ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈដូូចគ្នាា�ដែ�ល
កងទ័័ពពីរី ក្រុ�ុមនឹឹងត្រូ�ូវច្បាំំ�ងគ្នាា�ដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺគ្រា�ាន់់តែ�អ្វីី�ដែ�លប្រា�ាជ្ញាា�របស់់មនុុស្សសអាាចនឹឹង
ស្រ�មៃ�ដល់់បាានតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ វាាគឺឺជាាគំំនិតដ៏
ិ សែ�នស្រ�ពេ
៏
�ចស្រ�ពិិល និិងមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាា
ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាគឺឺជាាគំំនិិតដែ�លមនុុស្សសជឿ�ឿ។ ហើ�ើយដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅទីីនេះ�ះថាា
សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់មនុុស្សស គឺឺតាាមរយៈៈចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង មនុុស្សសស្រ�មៃ�ថាា នេះ�ះ
គឺឺជាារបៀ�ៀបដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ង។ មាានដំំណាាក់់កាាលចំំនួួនបីីនៃ�កិិច្ចចកាារសម្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��របស់់មនុុស្សស ពោ�ោលគឺឺ ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបំំបែ�កទៅ�ៅជាាបីីដំណា
ំ ាក់់កាាល
ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងមួួយដងជាាសម្រេ�េច។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែសេ�ចក្ដីី�ពិិតខាាងក្នុុ�ងនៃ�កិិច្ចចកាារ
ចម្បាំំ�ងទាំំ�ងមូូលជាាមួួយសាាតាំំ�ង គឺឺថាាឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ចម្បាំំ�ងនេះ�ះ អាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាាន
តាាមរយៈៈដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន៖ កាារប្រ�ទាានព្រះ�ះគុុណដល់់មនុុស្សស កាារ
ក្លាា�យជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបរបស់់មនុុស្សស កាារអត់់ទោ�ោសបាាបរបស់់មនុុស្សស កាារយកឈ្នះះ�
លើ�ើមនុុស្សស និិងកាារប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ តាាមពិិតទៅ�ៅ ចម្បាំំ�ងជាាមួួយ
សាាតាំំ�ង គឺឺមិិនមែ�នជាាកាារចាាប់់យកគ្រឿ��ឿងសាាស្រ្តា�ា�វុុធតតាំំ�ងនឹឹងសាាតាំំ�ងឡើ�ើយប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ជាាសេ�ចក្ដីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់មនុុស្សស ជាាកាារកែ�ខៃ�ដល់់ជីីវិិតមនុុស្សស និិងកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ
និិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ប់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ នេះ�ះជាាកាារ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�សាាតាំំ�ង។ ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�សាាតាំំ�ង តាាមរយៈៈកាារបំំផ្លាា�ស់់
បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សស។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�សាាតាំំ�ង
រួួចហើ�ើយ ពោ�ោលគឺឺ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��ទាំំ�ងស្រុ�ុង នោះ�ះ�សាាតាំំ�ង
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កំំណាាចនេះ�ះ។ ហេ�តុុនេះ�ះ សាាតាំំ�ងបាានក្លាា�យទៅ�ៅជាាកម្មមវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវតែ�យកឈ្នះះ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ងគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើមនុុស្សស
ហើ�ើយដោ�ោយសាារមនុុ ស្សសជាាធនធាានដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�អនុុ វ ត្តតកាារគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ទាំំ�ងអស់់ ប្រ�សិិ នបើ�ើ មនុុ ស្សសត្រូ�ូ វ ទទួួ លបាាននូូ វ កាារសង្គ្រោះ��ះ��មែ�ននោះ�ះ�ត្រូ�ូ វ តែ�កញ្ឆឆក់់
យកមនុុស្សស ចេ�ញពីីក្នុុ�ងដៃ�របស់់សាាតាំំ�ងមកវិិញ ពោ�ោលគឺឺត្រូ�ូវយកមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវ
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ម្ចាា�ស់់ នឹឹងមិិនសម្រា�ាកនោះ�ះ�ទេ� រហូូតទាាល់់តែ�ទ្រ�ង់់មាានជ័័យជម្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង! ទ្រ�ង់់នឹឹង
សម្រា�ាកតែ�នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លទ្រ�ង់់បាានយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយសាារ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំពេ�ញ គឺឺសុុទ្ធធតែ�តម្រ�ង់់ទៅ�ៅរកសាាតាំំ�ង
ហើ�ើយដោ�ោយសាារអស់់អ្ននកណាាដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោម
ដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយគ្រ�ប់់ជីីវិិតដែ�លនៅ�ៅក្រោ��ោមដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង
ដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង និិងមិិនបាានចែ�កផ្លូូ�វជាាមួួយវាា នោះ�ះ�សាាតាំំ�ងនឹឹង
មិិនព្រ�មឈប់់ក្ដោ�ោ�បក្ដាា�ប់់មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះទេ� ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចទទួួលបាាន
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនទទួួលបាានពួួកគេ�ទេ� វាាបញ្ជាា�ក់់ថាា
សាាតាំំ�ងមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបង្ក្រា�ា�បបាាននៅ�ៅឡើ�ើយទេ� គឺឺថាាវាាមិិនទាាន់់ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�នៅ�ៅ
ឡើ�ើយទេ�។ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ�� នេះ�ះ
នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណាាក់់កាាលដំំបូូងទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុង
ដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរទ្រ�ង់់បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៃ�យុុគសម័័យព្រះ�ះគុុណ ពោ�ោលគឺឺកិិច្ចចកាារនៃ�
កាារជាាប់់ឆ្កាា�ង និិងក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណាាក់់កាាលទីីបីី គឺឺទ្រ�ង់បំ
់ ពេំ �ញកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើ
មនុុស្សសជាាតិិ។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺសុុទ្ធធតែ�តម្រ�ង់់ទៅ�ៅរកទំំហំំដែ�លសាាតាំំ�ងបាាន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិពុុករលួួយ និិងដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�សាាតាំំ�ង ហើ�ើយដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ
គឺឺសុុទ្ធធតែ� ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង។ សាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាចម្បាំំ�ងតតាំំ�ងនឹឹងនាាគដ៏៏ធំំមាាន
សម្បុុ�រក្រ�ហម ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ ក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�
លើ�ើសាាតាំំ�ងផងដែ�រ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារធ្វើ�ចម្បាំំ�
ើ�
ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានធ្វើ
់
�ើ�
ចម្បាំំ�ងអស់់រយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ ហេ�តុុដូចនេះ�ះ
ូ
ទ្រ�ង់់បាានបំពេំ �ញកិិច្ចចកាារអស់់
រយៈៈពេ�ល៦០០០ឆ្នាំំ��ហើ�ើយ

ដើ�ើម្បីី�នាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ពិិភពមួួយថ្មីី�នៅ�ៅទីីចុុងបំំផុុត។

នៅ�ៅពេ�លសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�រួួច មនុុស្សសនឹឹងត្រូ�ូវដោះ�ះ�លែ�ងឲ្យយមាានសេ�រីីភាាពទាំំ�ង
ស្រុ�ុង។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះទេ�ឬអីី? ច្បាាស់់ណាាស់់ នេះ�ះគឺឺជាាគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ៖ កាារ
ដោះ�ះ�លែ�ងមនុុស្សសឲ្យយមាានសេ�រីីភាាព និិងស្រា�ាយចំំណងរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងស្រុ�ុង ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយ
គេ�ត្រូ�ូវជាាប់់ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យណាាមួួយ
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ឬជាាប់់កាារកំំហិិតដោ�ោយកាាតព្វវកិិច្ចច

ឬកាាររឹឹតត្បិិ�ត

កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

ណាាមួួយឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងស្រ�បទៅ�ៅតាាមកម្ពពស់់របស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងស្រ�បទៅ�ៅតាាមតម្រូ�ូវកាាររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានន័័យថាា អ្ននកត្រូ�ូវបាាន
ប្រ�ទាានឲ្យយនូូវអ្វីីៗ
� ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចសម្រេ�េចបាាន។ វាាមិិនមែ�នជាាករណីីនៃ� «កាារដេ�ញ
ទាាឲ្យយឡើ�ើងទ្រ�នំំ» ដោ�ោយដាាក់់កម្រិ�ិតអ្វីី�មួួយលើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គ្រ�ប់់
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ សុុទ្ធធតែ�អនុុវត្តតស្រ�បទៅ�ៅតាាមតម្រូ�ូវកាារជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។
ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនីីមួួយៗ ត្រូ�ូវអនុុវត្តតស្រ�បទៅ�ៅតាាមតម្រូ�ូវកាារជាាក់់ស្ដែ�ែង និិង
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់មនុុស្សស។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនីីមួយ
ួ ៗ គឺឺដើ�ើម្បីី�បង្ក្រា�ា�បសាាតាំំ�ង។
ជាាកាារពិិតណាាស់់ កាាលពីីដំំបូូងឡើ�ើយ ពុំំ�មាានឧបសគ្គគរវាាងព្រះ�ះអាាទិិករ និិងសត្តតនិិករ
របស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ឧបសគ្គគទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយសាាតាំំ�ង។ មនុុស្សសបាាន
ប្រែ�ែជាាអសមត្ថថភាាពមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ឬបះះពាាល់់អ្វីី�បាាន ដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ងបាានរំំខាាន
និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសពុុករលួួយ។ មនុុស្សសគឺឺជាាជនរងគ្រោះ��ះ� ជាាអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�បោ�ោក
បញ្ឆោ�ោ�ត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�រួួចហើ�ើយ សត្តតនិិករដែ�លបាាន
បង្កើ�ើ�តមកនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះអាាទិិករ ហើ�ើយព្រះ�ះអាាទិិករនឹឹងទតមើ�ើលសត្តតនិិករដែ�ល
បាានបង្កើ�ើ�តមក ហើ�ើយទ្រ�ង់់នឹឹងអាាចដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគឯងបាាន។ មនុុស្សស
គប្បីី�មាានត្រឹ�ឹមតែ�ជីីវិិតបែ�បនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាចម្បបងគឺឺដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវ
បាានយកឈ្នះះ�រួួចហើ�ើយ គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវដោះ�ះ�ស្រា�ាយបាាន។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននក
បាានឃើ�ញ
ើ ហើ�ើយថាា កាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ យាាងមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស គឺឺមិនមែ�ន
ិ
ជាារឿ�ឿងធម្មមតាាទេ�។ ទ្រ�ង់់មិិនយាាងមកដើ�ើម្បីី�ចំំណាាយពេ�លមួួយថ្ងៃ�ៃៗ តាាមចាាប់់កំំហុុស
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�មាានបន្ទូូ�លពីីនេះ�ះពីីនោះ�ះ� ឬគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មើ�ើលឃើ�ើញថាាតើ�ើទ្រ�ង់់មាានរូូបអង្គគបែ�បណាា និិងថាាតើ�ើទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លបែ�បណាា និិង
រស់់នៅ�ៅដោ�ោយបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមវិិញ
ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�សម្លឹឹ�ងមើ�ើលទ្រ�ង់់ ឬដើ�ើម្បីី�បើ�ើកភ្នែ�ែករបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្ដាា�ប់់ឮនូូវអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនាានាាដែ�លទ្រ�ង់់បាាន
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មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងអំំពីីត្រា�ាទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីរដែ�លទ្រ�ង់់បាានបើ�ើកនោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់
បាានត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមវិិញ ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង។ ទ្រ�ង់់បាានយាាងមក
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��
មនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង។ នេះ�ះគឺឺជាាសាារជាាតិិសំំខាាន់់នៃ�កាារយក
កំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង
ទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
យាាងយកកាាន់់ផែ�នដីីដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�បើ�ើក
បង្ហាា�ញពីីអង្គគទ្រ�ង់់ឲ្យយមនុុស្សសបាានឃើ�ើញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ និិងដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើល
ឃើ�ើញទ្រ�ង់់។ តើ�ើនេះ�ះជាារឿ�ឿងតូូចតាាចមែ�នទេ�? វាាមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងធម្មមតាានោះ�ះ�ទេ�! វាាមិិន
ដូូចជាាកាារស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ៖ ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមកដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សស
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់បាាន ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចយល់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែង
និិងមិិនស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល ឬរាាក់់កំំភែ�លឡើ�ើយ ហើ�ើយថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺឧត្តុុ�ង្គគឧត្ដដម ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏
បន្ទាា�បអង្គគទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។ តើ�ើវាាអាាចជាារឿ�ឿងធម្មមតាាបាានដែ�រឬអីី? ច្បាាស់់ណាាស់់ គឺឺដោ�ោយ
សាារ សាាតាំំ�ងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសពុុករលួួយ ហើ�ើយមនុុស្សសគឺឺជាាអ្ននក
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់សង្គ្រោះ��ះ�� ហេ�តុុនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវ
ត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ចម្បាំំ�
ើ�
ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង និិងដើ�ើម្បីី�ឃ្វាា�លលមនុុស្សសដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ មាានតែ�ចំំណុុចនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។
កាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកើ�ើតមាានឡើ�ើងចំំនួួនពីីរលើ�ើកដើ�ើម្បីី�
យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងនិិងដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសឲ្យយបាានប្រ�សើ�ើរជាាងមុុនផងដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺ
ដោ�ោយសាារអ្ននកដែ�លធ្វើ�ើចម្បាំំ�
�
ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ�� មិិនថាាជាា
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬសាាច់់ឈាាមដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស របស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ�។ សរុុបមក ពួួកទេ�វតាាមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ងបាានឡើ�ើយ
ហើ�ើយមនុុស្សសកាាន់់តែ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងជាាមួួយវាាបាាន ដ្បិិ�តមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ង
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយទៅ�ៅហើ�ើយ។ ពួួកទេ�វតាាគ្មាា�នឬទ្ធិិ�អំំណាាចក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងមួួយនេះ�ះទេ�
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ហើ�ើយមនុុស្សសកាាន់់តែ�គ្មាា�នអំំណាាចថែ�មទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ដូូចនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ចង់់កែ�ខៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស ប្រ�សិិន បើ�ើទ្រ�ង់់ចង់់យាាងត្រ�ឡប់់មកកាាន់់ផែ�នដីីនេះ�ះដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស គឺឺទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគ ពោ�ោលគឺឺទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ យាាងមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សស និិងសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ តាាមរយៈៈអត្តតសញ្ញាា�ណពីីកំណើ�ើត
ំ
របស់់
ទ្រ�ង់់ និិងកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបំំពេ�ញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬមនុុស្សសជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះវិិញ នោះ�ះ�ចម្បាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹងគ្មាា�នលេ�ចចេ�ញ
ជាាផលផ្លែ�ែអ្វីី�ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាានឹឹងមិិនអាាចបញ្ចចប់់ទៅ�ៅវិិញបាានទេ�។ មាានតែ�ពេ�លដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមដើ�ើម្បីី�ទៅ�ៅធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគជាាមួួយ
សាាតាំំ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបមនុុស្សសមាានឱកាាសទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ
មាានតែ�ពេ�លនោះ�ះ�ទេ�ដែ�លសាាតាំំ�ងរងកាារអាាម៉ាា�ស់់ និិងត្រូ�ូវចាាកចេ�ញដោ�ោយគ្មាា�នឱកាាស
បំំផ្លាា�ញ ឬមាានផែ�នកាារត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ទៀ�ៀតនោះ�ះ�ទេ�។ កិិច្ចចកាារដែ�លបាានបំំពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺមិិនអាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានតាាមរយៈៈព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារនឹឹងកាាន់់តែ�មិិនអាាចឲ្យយមនុុស្សសខាាងសាាច់់ឈាាម
ណាាម្នាា�ក់់បំំពេ�ញជំំនួួសព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ដ្បិិ�តកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ជីីវិិត
របស់់មនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�បំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សស
ត្រូ�ូវចូូលរួួមក្នុុ�ងចម្បាំំ�ងនេះ�ះពិិតមែ�ន គេ�នឹឹងរត់់ចោ�ោលជួួរទាំំ�ងច្រ�បូូកច្រ�បល់់យ៉ាា�ងសែ�ន
វេេទនាា ហើ�ើយនឹឹងមិិនអាាចបំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់គេ�បាានឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ
មិិនអាាចសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសតាាមរយៈៈឈើ�ើឆ្កាា�ង ឬយកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសជាាតិិដែ�លបះះបោ�ោរ
ទាំំ�ងអស់់បាានទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាាចត្រឹ�ឹមធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារចាាស់់ៗបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច ដោ�ោយមិិនទៅ�ៅឆ្ងាា�យពីី
គោ�ោលកាារណ៍៍ផ្សេ�េងៗឡើ�ើយ ឬបើ�ើពុំំ�ដូូច្នោះ�ះ��ទេ� អាាចធ្វើ�ើត្រឹ�
� ម
ឹ កិិច្ចចកាារផ្សេ�េងដែ�លមិិនពាាក់់ព័ន្ធ
័ ធ
នឹឹងកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដូូច្នេះ�ះ� ហេ�តុុអ្វីី�ចាំំ�បាាច់ត្រូ�
់ វូ ខ្វាា�យខ្វវល់់? តើ�ើកិិច្ចចកាារ
ដែ�លមិិនអាាចទទួួលបាានមនុុស្សស និិងមិិនអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងបាាននោះ�ះ� មាាន
សាារៈ�សំំខាាន់់អ្វីី�ទៅ�ៅ? ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ងមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
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ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ហើ�ើយមនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�សង្គ្រា�ា�មនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។
ភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស គឺឺត្រូ�ូវស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងដើ�ើរតាាម ដ្បិិ�តមនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ
ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នឹឹងកាារង្កើ�ើ�តផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីីបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយបន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ គេ�មិិនអាាច
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ងបាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសអាាចត្រឹ�ឹមផ្គាា�ប់់
ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះអាាទិិករ ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដែ�លតាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�។ នេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿងតែ�មួួយគត់់ដែ�ល
មនុុស្សសអាាចធ្វើ�ើបាាន
�
។ ហេ�តុុដូចនេះ�ះ
ូ
គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ធ្វើ�ចម្បាំំ�
ើ�
ងថ្មីី�មួួយ ពោ�ោលគឺឺ
គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�សម័័យថ្មីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគតែ�ម្ដដង ដែ�លតាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវដឹឹកនាំំ�សម័័យកាាលទាំំ�ងមូូល និិង
ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ផ្លូូ�វថ្មីី�សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល។ កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� យុុគសម័យ
័ ថ្មីី�នីីមួយ
ួ ៗ គឺឺជាា
កាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចម្បាំំ�ងថ្មីី�ជាាមួួយសាាតាំំ�ង ដែ�លតាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ មនុុស្សសត្រូ�ូវចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
ពិិភពមួយ
ួ កាាន់់តែ�ថ្មីី� និិងស្រ�ស់់ស្អាា�តជាាងមុុន និិងជាាយុុគសម័យ
័ ថ្មីី�មួួយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគតែ�ម្ដដង។ មនុុស្សសគឺឺជាាម្ចាា�ស់នៃ់ �របស់់សព្វវសាារពើ�ើ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកណាា
ដែ�លត្រូ�ូវបាានទទួួលយក នឹឹងក្លាា�យជាាផលផ្លែ�ែនៃ�គ្រ�ប់់ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង។ សាាតាំំ�ង
គឺឺជាាអ្ននកធ្វើ�ើឲ្យ
� យគ្រ�ប់់របស់់សព្វវសាារពើ�ើពុុករលួួយ វាាត្រូ�ូវបរាាជ័័យនៅ�ៅពេ�លចម្បាំំ�ងទាំំ�ងអស់់
បញ្ចចប់់ ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោសក្រោ��ោយចម្បាំំ�ងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះផងដែ�រ។ រវាាង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មនុុស្សសនិិងសាាតាំំ�ង គឺឺមាានតែ�សាាតាំំ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម និិង
បដិិសេ�ធចោ�ោល។ អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងទទួួលយក ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
យកត្រ�ឡប់់ ម កវិិ ញ នឹឹ ង ក្លាា� យជាាមនុុ ស្សសដែ�លនឹឹ ង ត្រូ�ូ វ ទទួួ លទោ�ោសជំំ នួួ ស សាាតាំំ�ង។
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងបីីនេះ�ះ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវគ្រ�ប់់
របស់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ថ្វាា�យបង្គំំ�។ អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ
តែ�ត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកត្រ�ឡប់់មកវិិញ ហើ�ើយជាាអ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងក្លាា�យជាាអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវទទួួលនូូវកាារសន្យាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងត្រូ�ូវជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមេ�
កំំណាាចជំំនួួសព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្បាាស់់ជាានឹឹងមាានជ័័យជម្នះះ� ហើ�ើយសាាតាំំ�ង
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ច្បាាស់់ជាានឹឹងត្រូ�ូវបរាាជ័័យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ក៏៏មាានអ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវមាានជ័័យ
ជម្នះះ� និិងអ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបរាាជ័័យដែ�រ។ អ្ននកដែ�លឈ្នះះ�នឹឹងក្លាា�យជាាក្រុ�ុមនៃ�អ្ននកដែ�ល
មាានជ័័យជម្នះះ� ហើ�ើយអ្ននកដែ�លចាាញ់់នឹឹងស្ថិិ�តក្នុុ�ងក្រុ�ុមអ្ននកចាាញ់់។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារធ្វើ�ើ�
ចំំ ណាាត់់ ថ្នាា�ក់់ ម នុុ ស្សសម្នាា�ក់់ ៗ ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់ គេ�ហើ�ើយវាាគឺឺ ជាាទីី បញ្ចចប់់ នៃ�កិិ ច្ចច កាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ វាាក៏៏ជាាគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផងដែ�រ ហើ�ើយវាា
នឹឹងមិិនផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រឡើ�ើយ។ ចំំណុុចស្នូូ�លនៃ�កិិច្ចចកាារចម្បបង នៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺផ្ដោ�ោ�តជាាសំំខាាន់់ទៅ�ៅលើ�ើសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាម សំំខាាន់់គឺឺដើ�ើម្បីី�ចំំណុុចស្នូូ�លនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ និិងដើ�ើម្បីី�
យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងនេះ�ះឯង។ លើ�ើកដំំបូូង ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�ឡប់់មកជាា
សាាច់់ឈាាម ក៏៏ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងផងដែ�រ៖ ទ្រ�ង់់ត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាម
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគវិិញ និិងត្រូ�ូវជាាប់់ឆ្កាា�ងដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ក៏៏ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�
ចម្បាំំ�ងទីីមួួយ ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិដែ�រ។ ដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ
ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ក៏៏ត្រូ�ូវបំំពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ ដែ�ល
ទ្រ�ង់់ បាានត្រ�ឡប់់ ម កជាាសាាច់់ ឈាាមវិិ ញ ដើ�ើម្បីី�បំំ ពេ�ញកិិ ច្ចច កាាររបស់់ ទ្រ�ង់់ ក្នុុ� ង ចំំ ណោ�ោ ម
មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ថ្លែ�ែងនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ និិងដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សស
មើ�ើលឃើ�ើញទ្រ�ង់់។ ជាាកាារពិិតណាាស់់ វាាមិិនអាាចជៀ�ៀសផុុតទេ�ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបំំពេ�ញកិិច្ចច
កាារផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតក្នុុ�ងពេ�លដំំណាាលគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមូូលហេ�តុុចម្បបងដែ�លទ្រ�ង់់បំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស
ជាាតិិទាំំ�ងមូូល និិងដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយក
កំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនធម្មមតាាឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើបំំណងព្រះ�ះ
ហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ចង់់បង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បន្ទាា�បអង្គគទ្រ�ង់់
និិងលាាក់់កំំបាំំ�ង ហើ�ើយថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានពិិត ប្រ�សិិនបើ�ើគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
ទាំំ�ងនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�ពុំំ�ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមវិិញឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពុំំ�បាានត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមក្ដីី� ក៏៏ទ្រ�ង់់អាាចបង្ហាា�ញពីីកាារបន្ទាា�បអង្គគទ្រ�ង់់
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និិងកាារលាាក់់កំំបាំំ�ង ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងភាាពបរិិសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
បាានដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គ្មាា�នពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសជាាតិិ
ឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនអាាចសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�បាានពេ�ញខ្នាា�តឡើ�ើយ
ហើ�ើយកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងបាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារ
យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង គឺឺមាានពាាក់់ព័័ន្ធធតែ�នឹឹងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ដែ�លធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងតតាំំ�ងនឹឹង
វិិញ្ញាា�ណមួួយទៀ�ៀត នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះ នឹឹងមាានតម្លៃ�ៃជាាក់់ស្ដែ�ែងកាាន់់តែ�តិិចតួួច។
កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះនឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាានមនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយវាានឹឹងបំំផ្លាា�ញវាាសនាា និិងក្ដីី�
សង្ឃឹឹ�មទៅ�ៅអនាាគតរបស់់មនុុស្សស។ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នាាពេ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺមាានសាារៈ�សំំខាាន់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ វាាមិិនគ្រា�ាន់តែ�ដើ
់ �ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
ទ្រ�ង់់ ឬដើ�ើម្បីី�បើ�ើកភ្នែ�ែកមនុុស្សសឲ្យយមើ�ើលឃើ�ើញ ឬដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់នូូវស្មាា�រតីីដឹឹងញាាណតិិចតួួច
ដល់់មនុុស្សសដែ�លបាានបណ្ដាា�លចិិត្តត និិងជំំរុុញលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតគេ�នោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�កិិច្ចចកាារ
បែ�បនេះ�ះគ្មាា�នសាារៈ�សំំខាាន់់អ្វីី�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចត្រឹ�ឹមតែ�និិយាាយអំំពីចំ
ី ណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ
ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ នោះ�ះ�វាាបញ្ជាា�ក់់ថាា អ្ននកមិិនដឹឹងពីីសាារៈ�សំំខាាន់់ពិិតប្រា�ាកដនៃ�កាារយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។
កិិច្ចចកាារនៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺត្រូ�ូវបំំពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ដំំណាាក់់កាាលដំំបូូង ពោ�ោលគឺឺដំំណាាក់់កាាលនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តពិិភព
លោ�ោកនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�
ទេ� នោះ�ះ�គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ អាាចមាានសមត្ថថភាាពបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិបាានឡើ�ើយ។ ដំំណាាក់់
កាាលទីីពីីរ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏បាាន
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ។ ដំំណាាក់់កាាលទីីបីី គឺឺកាាន់់តែ�ជាាក់់ស្ដែ�ែង
ថែ�មទៀ�ៀត៖ មាានតម្រូ�ូវកាារកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នជាាងមុុនផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៅ�ៅទីីចុុងបញ្ចចប់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារប្រោ��ោសលោះ�ះ� កាារ
យកឈ្នះះ� កាារទទួួលយក និិងកាារប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ គឺឺជាា
កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវបំំពេ�ញ ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាាន
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បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសមិិនអាាចជំំនួួសអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់
ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏មិន
ិ អាាចធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់បាាន
់
ដែ�រ។ ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�
លើ�ើសាាតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានមនុុស្សស និិងដើ�ើម្បីី�ប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសនូូវជីីវិិតធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីី ទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ និិងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ ហើ�ើយសម្រា�ាប់់ជាា ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កិិច្ចចកាារនៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់
ទ្រ�ង់់ និិងសម្រា�ាប់់គ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាារទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺទ្រ�ង់ត្រូ�
់ វូ តែ�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនោះ�ះ�
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមក
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចឃើ�ើញទ្រ�ង់់បាាន គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសបាានសប្បាាយចិិត្តត នោះ�ះ�
ជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះ គឺឺគ្មា�នតម្លៃ�ៃ
ា
គ្មាា�នសាារៈ�សំំខាាន់់អ្វីី�ឡើ�យ
ើ ។ កាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់មនុុស្សស គឺឺនៅ�ៅ
រាាក់់កំំភែ�លខ្លាំំ��ងណាាស់់! មាានតែ�កាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើប
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បំំ ពេ�ញកិិ ច្ចច កាារដោ�ោយហ្មមត់់ ចត់់ និិ ង ពេ�ញលេ�ញបាាន។ មនុុ ស្សសគ្មាា�ន
សមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារជំំនួសព្រះ
ួ �ះជាាម្ចាា�ស់បាាននោះ�
់
ះ�ឡើ�យ
ើ ។ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសពុំំ�
មាានអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�គេ�មិិនអាាចបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសធ្វើ�ើ�កាារនេះ�ះមែ�នក្ដីី� ក៏៏វាា
នឹឹងគ្មាា�នបាានផលអ្វីី�ដែ�រ។ លើ�ើកដំំបូូងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាម
គឺឺដើ�ើម្បីី�សេ�ចក្ដីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ឲ្យយរួួចពីីបាាប
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចទទួួលបាានកាារបន្សុុ�ទ្ធធ និិងអាាចអត់់ទោ�ោសចំំពោះ�ះ�បាាបរបស់់គេ�។
កិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ក៏៏ត្រូ�វូ បំំពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�រ។
ប្រ�សិិនបើ�ើក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រា�ាន់់តែ�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លពីីសេ�ចក្ដីី�
ទំំនាាយ នោះ�ះ�ពួួកហោ�ោរាា ឬអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមាានអំំណោ�ោយទាាន ក៏៏អាាចជំំនួួសទ្រ�ង់់បាាន
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើវាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយ នោះ�ះ�មនុុស្សសអាាច
ជំំនួួសព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានហើ�ើយ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសព្យាាយាាមបំំពេ�ញកិិច្ចចរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគដោ�ោយខ្លួួ�នឯង និិងព្យាាយាាមកែ�ខៃ�ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�
មនុុស្សសមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ត្រូ�ូវបំំពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគតែ�ម្ដដង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមវិិញ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ប្រ�សិិនបើ�ើមាានគេ�និិយាាយពីីសេ�ចក្ដីី�
ទំំនាាយនោះ�ះ�អេ�សាាយ ឬអេ�លីីយ៉ាា�ដែ�លជាាពួួកហោ�ោរាា អាាចបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះបាាន ហើ�ើយ
ពុំំ�ចាំំ�បាាច់់ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយ
សាារកិិច្ចចកាារដែ�លបាានធ្វើ�ើនៅ� �ៅដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ គឺឺមិនគ្រា�ាន់
ិ
តែ�
់ ជាាកាារនិិយាាយអំំពីសេ�ចក្ដីី�
ី
ទំំនាាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ហើ�ើយដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាារនេះ�ះមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងជាាងមុុនដែ�ល
ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សស និិងយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងគឺឺ
មនុុស្សសមិិនអាាចឲ្យយធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបំំពេ�ញផ្នែ�ែក
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ក្រោ��ោយពីីទ្រ�ង់់បាានបាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លមួួយចំំនួួន និិងបាានបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាារខ្លះះ�ៗតាាមរយៈៈពួួកពួកហោ�ោ
ួ
រាា។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារមនុុស្សស អាាចជំំនួសព្រះ
ួ �ះយេ�ហូូវ៉ាា�
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាាន ហើ�ើយអ្ននកដែ�លបាានមើ�ើលឃើ�ើញ អាាចនិិយាាយប្រា�ាប់់អំំពីី
រឿ�ឿងរ៉ាា�វ និិងកាាត់់ស្រា�ាយអំំពីីសុុបិិន្តតមួួយចំំនួួនជំំនួួសទ្រ�ង់់បាាន។ កិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
នៅ�ៅដើ�ើមដំំបូូង មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់មនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់
នោះ�ះ�ទេ� ក៏៏គ្មាា�នពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងបាាបរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រា�ាន់់តម្រូ�ូវឲ្យយគោ�ោរព
តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដូូចនេះ�ះ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មិិនបាានត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាម
និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងអង្គគទ្រ�ង់់ដល់់មនុុស្សសឡើ�ើយ។ តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយម៉ូូ�សេ� និិងអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត ដោ�ោយបាានឲ្យយពួួកគេ�និិយាាយ និិងធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារ
ជំំនួសទ្រ�ង់
ួ
់ ហើ�ើយឲ្យយពួួកគេ�ធ្វើ�កា
ើ� ារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ។ ដំំណាាក់់កាាល
ដំំបូង
ូ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស។ វាាជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� នូូវចម្បាំំ�ង
ជាាមួួយសាាតាំំ�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែចម្បាំំ�ងនេះ�ះមិិនទាាន់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាផ្លូូ�វកាារនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ ចម្បាំំ�ង
ផ្លូូ�វកាារជាាមួួយសាាតាំំ�ងបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដោ�ោយកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសលើ�ើកដំំបូូងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវាាបាានបន្តតរហូូតមកទល់់នឹឹងបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។ ចម្បាំំ�ងដំំបូូងនៃ�សង្គ្រា�ា�ម
នេះ�ះ គឺឺនៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានគេ�បោះ�ះ�ដែ�កគោ�ោល
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

ភ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង។ កាារជាាប់់ឆ្កាា�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
បាានយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង ហើ�ើយវាាគឺឺជាាដំំណាាក់់កាាលជោ�ោគជ័័យលើ�ើកដំំបូូង នៅ�ៅក្នុុ�ង
សង្គ្រា�ា�មនេះ�ះ។ នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកែ�ខៃ�
ជីីវិិតមនុុស្សសដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ នេះ�ះគឺឺជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាផ្លូូ�វកាារនៃ�កិិច្ចចកាារទទួួលបាានមនុុស្សស
យកមក ហើ�ើយដោ�ោយសាារវាាគឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារបំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែនិិស្ស័័�យចាាស់់របស់់មនុុស្សស
នោះ�ះ� វាាគឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�បាានបំំពេ�ញនៅ�ៅដើ�ើមដំំបូូង

គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារដឹឹកនាំំ�ជីីវិិតមនុុស្សសនៅ�ៅលើ�ើ

ផែ�នដីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ វាាគឺឺជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាវាា
មិិនមាានពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងចម្បាំំ�ងណាាមួួយ ឬពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកិិច្ចចកាារណាាមួួយក្ដីី� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាបាាន
ចាាក់់គ្រឹះ�ះ�សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារនៃ�ចម្បាំំ�ងនៅ�ៅពេ�លខាាងមុុខ។ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត ដំំណាាក់់កាាល
ទីីពីីរនៃ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ
និិស្ស័័�យចាាស់់របស់់មនុុស្សស ដែ�លមាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគធ្វើ�ើ�កាារកែ�ប្រែ�ែ
ជីីវិត
ិ របស់់មនុុស្សស។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបំំពេ�ញដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយផ្ទាា�ល់់៖ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
តម្រូ�ូវឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាាន
ត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមទេ� នោះ�ះ�គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអាាចជំំនួួសទ្រ�ង់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះបាានឡើ�ើយ ដ្បិិ�តវាាតំំណាាងឲ្យយ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារធ្វើ�ើ�
ចម្បាំំ�ងជាាមួួយនឹឹងសាាតាំំ�ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសបាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះជំំនួួសឲ្យយព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសឈរនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខសាាតាំំ�ង នោះ�ះ�សាាតាំំ�ងនឹឹងមិិនបាាន
ចុះះ�ចាាញ់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយវាានឹឹងមិិនអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងបាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសនេះ�ះហើ�ើយ

ដែ�លបាានយាាងមកយកឈ្នះះ�លើ�ើវាា

ដ្បិិ�ត

លក្ខខណៈៈនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល
ទ្រ�ង់់គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះអាាទិិករដដែ�ល។ មិិនថាា
មាានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះ�ទេ� អត្តតសញ្ញាា�ណ និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងមិិនផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ឡើ�យ
ើ ។
ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម និិងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ឲ្យយសាាតាំំ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានចុះះ�ចាាញ់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណាាក់់កាាល នៃ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារនេះ�ះ និិងត្រូ�ូវឲ្យយនិិយាាយពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ នោះ�ះ�គេ�
នឹឹងមិិនអាាចនិិយាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�ូវនិិយាាយពីីសេ�ចក្ដីី�
ទំំនាាយ នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយនេះ�ះនឹឹងមិិនអាាចយកឈ្នះះ�លើ�ម
ើ នុុស្សសបាានឡើ�យ
ើ ។ តាាមរយៈៈ
កាារត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមកដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
វាាចុះះ�ចាាញ់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ នៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងហើ�ើយ បាាន
យកឈ្នះះ�លើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ហើ�ើយ និិងទទួួលបាានមនុុស្សសទាំំ�ងមូូលហើ�ើយ នោះ�ះ�
ដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះនឹឹងអាាចបញ្ចចប់់ ហើ�ើយសម្រេ�េចជោ�ោគជ័័យបាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសមិិនអាាចជំំនួសព្រះ
ួ �ះជាាម្ចាា�ស់បាានឡើ
់
�យ
ើ ។ ជាាពិិសេ�ស កិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារដឹឹកនាំំ�យុុគសម័យ
័ និិងកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� កិិច្ចចកាារថ្មីី� គឺឺមាានតម្រូ�វូ កាារកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�ល
ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បំ
់ ពេំ �ញកិិច្ចចកាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ។ កាារប្រ�ទាាននូូវកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង និិង
សេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយដល់់មនុុស្សស អាាចឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ�បាាន
�ើ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើវាាជាាកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ដោ�ើ �ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ជាាកិិច្ចចកាារនៃ�ចម្បាំំ�ងរវាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ
ជាាមួួយនឹឹងសាាតាំំ�ង នោះ�ះ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះមិិនអាាចឲ្យយមនុុស្សសធ្វើ��ើបាានឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុង
ដំំណាាក់់កាាលទីីមួយ
ួ នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្មាា�នចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង ព្រះ�ះយេ�
ហូូវ៉ា�ា បាានដឹឹកនាំំ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដោ�ោយប្រើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�ទំំនាាយដែ�លពួួក
ហោ�ោរាាបាានថ្លែ�ែង។ បន្ទាា�ប់់ពីីនោះ�ះ�មក ដំំណាាក់់កាាលទីីពីីរនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាចម្បាំំ�ង
ជាាមួួយសាាតាំំ�ង ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគបាានត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ និិងបាានត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនេះ�ះ។ អ្វីីៗ
� ដែ�លពាាក់់ព័ន្ធ
័ ធ
នឹឹងចម្បាំំ�ងជាាមួួយនឹឹងសាាតាំំ�ង ក៏៏មាានពាាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ កាារកាារយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ ដែ�លមាានន័័យថាា ចម្បាំំ�ងនេះ�ះមិិនអាាចឲ្យយមនុុស្សសប្រ�កាាសធ្វើ�ចម្បាំំ�
�ើ
ងបាាន
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសត្រូ�ូវធ្វើ��ើចម្បាំំ�ងមែ�ន គេ�នឹឹងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពយកឈ្នះះ�លើ�ើ
សាាតាំំ�ងឡើ�យ
ើ ។ តើ�ើគេ�អាាចមាានកម្លាំំ��ងឯណាាដើ�ើម្បីី�ច្បាំំ�ងជាាមួួយវាាបាាន នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
មនុុស្សសស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោម ដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់វាានៅ�ៅឡើ�ើយ? មនុុស្សសគឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅចំំកណ្ដាា�ល៖
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកលូនក្រា�ាបទៅ
ូ
�ៅរកសាាតាំំ�ង នោះ�ះ�អ្ននកជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកគាាប់់ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើ
មនុុស្សសល្បបងល និិងជំំនួសព្រះ
ួ �ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�ចម្បាំំ�ងមួួយនេះ�ះ តើ�ើមនុុស្សសអាាច
ធ្វើ�បាាន
�ើ
ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសធ្វើ�បែ�បនេះ�ះ
�ើ
តើ�ើគេ�នឹឹងមិិនត្រូ�វូ វិិនាាសជាាយូូរណាាស់់មក
ហើ�ើយទេ�ឬអីី? តើ�ើគេ�នឹឹងមិិនបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពអន់់ថយជាាយូូរមកហើ�ើយទេ�ឬអីី?
ដូូច្នេះ��ះ មនុុស្សសគឺឺមិន
ិ អាាចជំំនួសព្រះ
ួ �ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់បាានឡើ
់
�ើយ ដែ�ល
មាានន័័យថាា មនុុស្សសគឺឺមិនមាានលក្ខ
ិ
ណៈ
ខ ៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�
ចម្បាំំ�ងជាាមួួយសាាតាំំ�ង អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចយកឈ្នះះ�លើ�សា
ើ ាតាំំ�ងបាានឡើ�យ
ើ ។ មនុុស្សសអាាច
គ្រា�ាន់់តែ� ធ្វើ�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារខ្លះះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គេ�អាាចយកឈ្នះះ�លើ�ម
ើ នុុស្សសមួួយចំំនួនបាាន
ួ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�មិិន
អាាច ជំំនួសព្រះ
ួ �ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគបាានឡើ�យ
ើ ។ តើ�ើ
មនុុស្សសអាាចធ្វើ�ចម្បាំំ�
�ើ
ងជាាមួួយសាាតាំំ�ងបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? សាាតាំំ�ងនឹឹងចាាប់់អ្ននក ធ្វើ�ជា
�ើ ា
ឈ្លើ�ើ�យ ទាំំ�ងមុុនពេ�លដែ�លអ្ននកបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មទៅ�ៅទៀ�ៀត។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់
ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចធ្វើ�ចម្បាំំ�
�ើ
ងជាាមួួយសាាតាំំ�ងបាាន ហើ�ើយមនុុស្សសត្រូ�ូវដើ�ើរតាាម និិង
ស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា តា
់ ាមលំំអាាននេះ�ះ ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទទួ
់ លបាាន
ួ
និិងរួួចផុតពី
ុ ី
ចំំណងរបស់់សាាតាំំ�ង។ រឿ�ឿងដែ�លមនុុស្សស អាាចសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានតាាមប្រា�ាជ្ញាា� និិង
សមត្ថថភាាពរបស់់គេ� គឺឺនៅ�ៅមាានកម្រិ�ិតនៅ�ៅឡើ�ើយ។ គេ�មិិនមាានសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារធ្វើ��ឲ្យ
ើ យ
មនុុស្សសបាានពេ�ញខ្នាា�ត ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស និិងយកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ងបាានឡើ�ើយ។ ភាាព
ឈ្លាា�សវៃៃ និិងប្រា�ាជ្ញាា�របស់់មនុុស្សស មិិនអាាចប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងគ្រោ��ោងកាាររបស់់សាាតាំំ�ងបាានឡើ�យ
ើ
តើ�ើមនុុស្សសអាាចតយុុទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ វាាបាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?
អស់់អ្ននកណាា ដែ�លសុុខចិិត្តតទទួួលយកកាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ មាានឱកាាស
ក្នុុ�ងកាារត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដូូច្នេះ�ះ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� នឹឹងបាានធូូរស្បើ�ើ�យ៖
នៅ�ៅពេ�លអនាាគត អ្ននកនឹឹងសុុទ្ធធតែ�ចូូលទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅមួួយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
មិិនព្រ�មទទួួលយកកាារត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងមិិនអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
ពិិភពដ៏៏អស្ចាា�រ្យយទេ� នោះ�ះ�វាាគឺឺជាាបញ្ហាា�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លសុុខចិិត្តត
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទទួួលយកកាារប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ និិងស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អស់់អ្ននកដែ�ល
ស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ និិងអស់់អ្ននកដែ�លបំំពេ�ញនូូវមុុខងាាររបស់់ខ្លួួ�នប្រ�កបដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�អាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អស់់អ្ននកណាា
ដែ�លមិិ នបំំពេ�ញភាារកិិ ច្ចច របស់់ ខ្លួួ�នដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ អស់់អ្ននក ណាាដែ�លមិិ នស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនចុះះ�ចូូលនឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាពិិសេ�ស អស់់អ្ននក
ណាាដែ�លបាានទទួួលកាារបំំភ្លឺឺ� និិងកាារបង្ហាា�ញពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបាានយកទៅ�ៅ
អនុុវត្តត មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ នោះ�
៍ ះ�ទេ�។ អស់់អ្ននកណាា
ដែ�លសុុខចិត្តតមាានចិ
ិ
ត្តតស្មោះ�ះ�
ិ
�ត្រ�ង់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ក្រ�អឺឺតក្រ�ទមតិិចតួចក្ដីី�
ួ
ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លសុុខចិត្តត
ិ
ស្វែ�ែងរក នោះ�ះ�អាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ មិិនត្រូ�ូវព្រួ�ួយបាារម្ភភអំំពីីបញ្ហា�នេះ�ះ
ា
ឡើ�ើយ។ ឲ្យយតែ�អ្ននកសុុខចិិត្តតស្វែ�ែងរកនៅ�ៅក្នុុ�ងទិិសដៅ�ៅនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងអាាចត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោស
ឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ។
៍ ខ្ញុំំ��មិន
ិ អាាចលះះបង់់ ឬផាាត់់ចោ�ោលនរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
បាានទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសពុំំ�ខិិតខំប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យបាានល្អអទេ� នោះ�ះ�អ្ននកកំំពុង
ុ បំំផ្លា�ា ញ
ខ្លួួ�នឯងហើ�ើយ។ មិិនមែ�នខ្ញុំំជា
� ាអ្ននកផាាត់់អ្ននកចោ�ោលទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺខ្លួួន
� ឯងផ្ទាា�ល់់តែ�ម្ដដង។ ប្រ�សិិន
បើ�ើអ្ននកខ្លួួ�នឯងពុំំ�បាានខិិតខំប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យបាានល្អអទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្ជិិ�លច្រ�អូស
ូ ឬមិិនចង់់
បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននក ឬមិិនស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ឬមិិនស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងតែ�ងតែ�ធ្វើ�តា
�ើ ាមចិិត្តត
ចង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើអ្វី
� �ដោី �ោយខ្ជីី�ខ្ជាា� ច្បាំំ�ងដើ�ើម្បីី�តែ�កេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ�ះ�
�
� និិងលាាភសម្កាា�រៈ�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
�
និិងមិិនច្បាាស់់លាាស់់ក្នុុ�ងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយភេ�ទផ្ទុុ�យគ្នាា� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវរែែកពន្ធធ
បន្ទុុ�កនៃ�បាាបរបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់។ អ្ននកគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ សមនឹឹងទទួួលបាានកាារអាាណិិតអាាសូូរ
ពីីនរណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។ បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� បាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយយ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ ត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយដំំណាាក់់កាាលនៃ�
កិិច្ចចកាារនេះ�ះអាាចបញ្ចចប់់ទៅ�ៅបាានដោ�ោយជោ�ោគជ័័យ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់
ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�បាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ឲ្យយទ្រ�ង់់ទទួួលបាានមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ៅទីីបំំផុុត ឲ្យយ
មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាានសម្អាា�តដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់
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កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតធម្មមតាារបស់់មនុុស្សសត្រ�ឡប់់មកវិិញ
និិងកាារនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ

សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ។ បញ្ហាា�វាាមិិនមែ�នថាា តើ�ើខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�អន់់ថយ
ឬក៏៏មាានគុុណសម្បបត្តិិ�ទាាបនោះ�ះ�ទេ�។ នេះ�ះគឺឺជាាតថភាាពទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
បែ�បនេះ�ះ ពុំំ�បញ្ជាា�ក់ថា
់ ាខ្ញុំំ��ចង់បោះ់ �ះ�បង់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចោ�ោល ថាាខ្ញុំំ��បាានបាាត់បង់
់ សេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹ
់
ឹ�ម
ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ទេ� ក៏៏មិិនមែ�នថាាខ្ញុំំ��មិិនអាាចសង្គ្រោះ��ះ��អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាននោះ�ះ�ដែ�រ។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��បាានយាាងមកបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�ល
មាានន័័យថាា កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ��ើ គឺឺជាាកាារបន្តតកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�
មាានឱកាាសក្នុុ�ងកាារត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៖
៍ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសុខចិ
ុ ត្តត
ិ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកស្វែ�ែងរក នៅ�ៅទីីបំផុ
ំ តអ្ននកនឹ
ុ
ង
ឹ អាាចសម្រេ�េចបាានលទ្ធធផលនេះ�ះ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននក នឹឹងត្រូ�ូវបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានគុណ
ុ សម្បបត្តិិ�ទាាប
នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូ វ របស់់ ខ្ញុំំ�ចំ
� ំ ពោះ�ះ�អ្ននកនឹឹ ង ស្រ�បទៅ�ៅតាាមគុុ ណ សម្បបត្តិិ�អន់់ ខ្សោ�ោ�យរបស់់
អ្ននកដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានគុុណសម្បបត្តិិ�ខ្ពពស់់ នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ�ចំ
� ំពោះ�ះ�អ្ននក
នឹឹងស្រ�បទៅ�ៅតាាមគុុណសម្បបត្តិិ�ខ្ពពស់់របស់់អ្ននកដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� និិងអវិិជ្ជា�ា
នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ�ចំ
� ពោះ�
ំ ះ�អ្ននកនឹឹងស្រ�បទៅ�ៅតាាមភាាពអវិិជ្ជា�ា របស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកចេះ�ះដឹឹង នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ�ចំ
� ពោះ�
ំ ះ�អ្ននកនឹឹងស្រ�បទៅ�ៅតាាមកាារចេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននក
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចាាស់ទុំំ�
់ នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ�ចំ
� ពោះ�
ំ ះ�អ្ននក នឹឹងស្រ�បទៅ�ៅតាាមវ័័យ
របស់់អ្ននកដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចផ្ដដល់់បដិសណ្ឋាា
ិ
�រកិិច្ចចបាាន នោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ�
ចំំពោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងស្រ�បទៅ�ៅតាាមសមត្ថថភាាពនេះ�ះដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនិិយាាយថាា អ្ននកមិិន
អាាចផ្ដដល់់បដិសណ្ឋាា
ិ
�រកិិច្ចចបាាន និិងអាាចបំំពេ�ញត្រឹ�ឹមមុុខងាារជាាក់់លាាក់ណា
់ ាមួួយ មិិនថាាវាា
ជាាកាារផ្សាាយដំំណឹង
ឹ ល្អអ ឬមើ�ើលថែ�ទាំំ�ពួួកជំនុំំ�
ំ ឬក៏៏ចូលរួ
ូ ម
ួ ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារទូូទៅ�ៅរបស់់អ្ននកដទៃ�
នោះ�ះ�ទេ� កាារប្រោ��ោសអ្ននកឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ នឹឹងស្រ�បទៅ�ៅតាាមមុុខងាារដែ�លអ្ននកធ្វើ��។
ើ
កាារដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ កាារដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ និិងកាារដែ�លស្វែ�ែងរក
ដើ�ើម្បីី�មាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏អស្ចា
៏
�រ្យ
ា យចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននក
ត្រូ�ូវសម្រេ�េចឲ្យយបាាន ហើ�ើយពុំំ�មាានកាារអនុុវត្តតណាាដែ�លល្អអប្រ�សើ�ើរជាាងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីនេះ�ះ
ទេ�។ ចុុងក្រោ��ោយ មនុុស្សសត្រូ�ូវតម្រូ�ូវឲ្យយសម្រេ�េចនូូវចំំណុុចទាំំ�ងបីីនេះ�ះ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គេ�អាាចសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះបាាន នោះ�ះ�គេ�នឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ��ឲ្យ
ើ យបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ អ្ននកត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ អ្ននកត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ខាាងមុុខទៀ�ៀត
និិងសេ�ចក្ដីី�ដែ�លប្រ�សើ�ើរជាាងនេះ�ះដោ�ោយសកម្មម និិងមិិនត្រូ�វូ អកម្មមនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងនេះ�ះ
ឡើ�យ
ើ ។ ខ្ញុំំ��បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លហើ�ើយថាា មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូបសុ
ូ
ទ្ធ
ុ តែ�មាាន
ធ
ឱកាាសដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បាានកាារប្រោ��ោសឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ និិងមាានលទ្ធធភាាពអាាចត្រូ�ូវត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយនេះ�ះជាាកាារពិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនព្យាាយាាមចង់់ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យបាានល្អអនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារ
ស្វែ�ែងរករបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនសម្រេ�េចនូូវលក្ខខខណ្ឌឌទាំំ�ងបីីនេះ�ះទេ�
នោះ�ះ�នៅ�ៅទីីបំផុ
ំ ត
ុ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោលជាាមិិនខាាន។ ខ្ញុំំ��ចង់ឲ្យ
់ យមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដេ�ញតាាម
ឲ្យយទាាន់់ ខ្ញុំំ��ចង់ឲ្យ
់ យមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�មាានកិច្ចច
ិ កាារ និិងកាារបំំភ្លឺឺ�ពីព្រះី �ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ និិងអាាច
ស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់បាានរហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ដ្បិិ�តនេះ�ះគឺឺជាាភាារកិិច្ចចដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�ធ្វើ��ើ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ហើ�ើយ នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខណ៍
ខ ៍ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏នឹង
ឹ មាាននូូវទីីបន្ទាា�ល់លាាន់
់
ឮ
់ កងរំំពងផង
ដែ�រ។ អស់់អ្ននកដែ�លមាានទីីបន្ទាា�ល់់ គឺឺជាាអស់់អ្ននកដែ�លបាានទទួួលជ័យ
័ ជម្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង
និិងទទួួលបាានកាារសន្យាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបន្តត
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទិិសដៅ�ៅដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យនេះ�ះ។

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក

នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នា�ា
កាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានគង់់ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ពុំំ�
មាានមនុុស្សសលោ�ោក ឬអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះទេ� ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏មិិនទាាន់់
បាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារអ្វីី�នៅ�ៅឡើ�ើយដែ�រ។ ទ្រ�ង់់ទើ�ើបតែ�បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានមនុុស្សសជាាតិិ និិងបន្ទាា�ប់់ពីីមនុុស្សសជាាតិិត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ពុុករលួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ទ្រ�ង់់លែ�ងបាានសម្រា�ាកទៀ�ៀតហើ�ើយ តែ�
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បែ�រជាាចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� រវល់់ជាាមួួយមនុុស្សសជាាតិិដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់វិញ
ិ ។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារ
សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ និិងដោ�ោយសាារកាារបះះបោ�ោររបស់់មហាាទេ�វតាានេះ�ះ
ហើ�ើយ ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាត់់បង់់សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពុំំ�យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង និិងសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិដែ�លបាានពុុករលួួយទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់នឹឹង
មិិនអាាចយាាងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកសាារជាាថ្មីី�បាានឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារមនុុស្សស
ខ្វះះ�នូូវសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក ដូូច្នេះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ខ្វះះ�នូូវសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកដែ�រ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�ល
ទ្រ�ង់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកម្ដដងទៀ�ៀត នោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោកក៏៏នឹឹងបាានសម្រា�ាកម្ដដង
ទៀ�ៀតដែ�រ។ កាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក សំំដៅ�ៅលើ�ើជីីវិិតមួួយដែ�លគ្មាា�នចម្បាំំ�ង
គ្មាា�នភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងគ្មាា�នកាារតតាំំ�ងជាាមួួយសេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិត។ មាានន័័យថាា ជីីវិិត
នេះ�ះ គឺឺជាាជីីវិិតមួួយដែ�លគ្មាា�នកាាររំំខាានពីីសាាតាំំ�ង (ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ «សាាតាំំ�ង» សំំដៅ�ៅលើ�ើ
អំំណាាចសត្រូ�ូវ) និិងសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយជីីវិិតនេះ�ះនឹឹងមិិនរងនូូវ
កាារឈ្លាា�នពាានពីីអំំណាាចណាាមួួយដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ គឺឺជាា
ជីីវិិតមួួយដែ�លគ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ ដើ�ើរតាាមប្រ�ភេ�ទរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន និិងអាាចថ្វាា�យបង្គំំ�
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លបង្កើ�ើ�តសព្វវសាារពើ�ើបាាន ហើ�ើយស្ថាា�នសួួគ៌៌និិងផែ�នដីី មាានសភាាព
ស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ នេះ�ះគឺឺជាាអត្ថថន័័យពាាក្យយថាា «ជីីវិិតស្រា�ាកស្រា�ាន្តតរបស់់មនុុស្សស»។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាក សេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិិតនឹឹងលែ�ងមាាននៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ
ទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏លែ�ងមាានកាារឈ្លាា�នពាានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតពីីអំំណាាចសត្រូ�ូវដែ�រ ហើ�ើយ
មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពថ្មីី�មួួយ

គេ�លែ�ងជាាមនុុស្សសជាាតិិដែ�លត្រូ�ូវសាាតាំំ�ង

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយទៀ�ៀតហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ជាាមនុុស្សសជាាតិិដែ�លត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��
ក្រោ��ោយពីីត្រូ�វូ បាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យពុុករលួួយ។ ថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាករបស់់មនុុស្សសជាាតិិ ក៏៏នឹង
ឹ ក្លាា�យជាា
ថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបាាត់
់
បង់
់ សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក
់
របស់់ទ្រ�ង់់
ដោ�ោយសាារមនុុស្សសជាាតិិមិិនអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកបាាន មិិនមែ�នដោ�ោយសាារ
ទ្រ�ង់់មិិនអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកបាានតាំំ�ងពីីដើ�ើមមកនោះ�ះ�ទេ�។ កាារចូូលទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកពុំំ�មាានន័័យថាា អ្វីី�គ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ើឈប់់កម្រើ�ើ�ក ឬឈប់់វិិវឌ្ឍឍនោះ�ះ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទេ� ហើ�ើយវាាក៏៏មិិនមាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឈប់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ ឬមាានន័័យថាា មនុុស្សស
ឈប់់រស់់នៅ�ៅដែ�រ។ ទីីសម្គាា�ល់់នៃ�កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�ល
សាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសទុុច្ចចរិិតដែ�លចូូលដៃ�ជើ�ើងក្នុុ�ងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់របស់់វាា ត្រូ�ូវបាានដាាក់់ទោ�ោស និិងត្រូ�ូវកម្ចាា�ត់់ចោ�ោល និិងនៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រ�ប់់
អំំណាាចទាំំ�ងអស់់ដែ�លទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លែ�ងកើ�ើតមាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយាាង
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក សំំដៅ�ៅលើ�ើថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងលែ�ងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោកទៀ�ៀត។

មនុុស្សសជាាតិិចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក

មាានន័័យថាា មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលនឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងរស់់នៅ�ៅ
ក្រោ��ោមព្រះ�ះពររបស់់ទ្រ�ង់់ គ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពុក
ុ រលួួយរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ទុុច្ចចរិត
ិ ក៏៏នឹង
ឹ
លែ�ងកើ�ើតមាានទៀ�ៀត។ ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារថែ�ទាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសលោ�ោកនឹឹងរស់់នៅ�ៅ
តាាមធម្មមតាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសជាាតិិចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា� មាានន័័យថាា មនុុស្សសជាាតិិត្រូ�វូ បាានសង្គ្រោះ��ះ�� ហើ�ើយសាាតាំំ�ងត្រូ�ូវបាាន
បំំផ្លាា�ញ ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស គឺឺមាានលក្ខខណៈៈពេ�ញលេ�ញ
ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ លែ�ងបន្តតបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក ហើ�ើយពួួកគេ�
នឹឹងលែ�ងរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ងទៀ�ៀត។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងលែ�ង
ជាាប់់រវល់់ទៀ�ៀត ហើ�ើយមនុុស្សសនឹឹងលែ�ងត្រូ�ូវដើ�ើរឥតឈប់់ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិង
មនុុស្សសជាាតិិ នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកាាន់់កន្លែ�ែងដើ�ម
ើ របស់់ទ្រ�ង់វិ់ ញ
ិ ហើ�ើយមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗនឹឹងត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកន្លែ�ែង
របស់់គេ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�នវិញ
ិ ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាទិិសដៅ�ៅដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់និ
់ ង
ិ មនុុស្សសលោ�ោក
នឹឹងត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅ នៅ�ៅពេ�លកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានទិ
់
សដៅ
ិ �ៅរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមនុុស្សសជាាតិិមាានទិសដៅ
ិ �ៅរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ។
នៅ�ៅពេ�លកំំពុុងសម្រា�ាក ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបន្តតដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត
រស់់នៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងពន្លឺឺ�របស់់ទ្រ�ង់់ពួួកគេ�នឹឹង
ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិតតែ�មួួយអង្គគគត់់នៅ�ៅលើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌៌។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងលែ�ង
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក ហើ�ើយមនុុស្សសលោ�ោកក៏៏នឹឹងលែ�ងអាាចរស់់នៅ�ៅជាាមួួយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងទិិសដៅ�ៅរបស់់ទ្រ�ង់់ទៀ�ៀតបាានដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិងមនុុស្សសលោ�ោក
មិិនអាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពដូូចគ្នាា�បាានទេ� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែទាំំ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិងមនុុស្សសលោ�ោក មាាន
លក្ខខណៈៈនៃ�កាាររស់់នៅ�ៅរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�លដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយគ្រ�ប់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញច្បាាស់់អំំពីីកិិច្ចចកាារ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសលោ�ោក គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដឹឹកនាំំ�
និិងគ្មាា�នសាារជាាតិិដូូចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ «សម្រា�ាក» មាានន័័យថាា ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកាាន់់
កន្លែ�ែងដើ�ើមរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នវិិញ។ ហេ�តុុនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក មាានន័័យថាា ទ្រ�ង់់បាានយាាងត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកាាន់់កន្លែ�ែងដើ�ើមរបស់់ទ្រ�ង់់
វិិញហើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់នឹឹងលែ�ងរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ឬគង់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ
ដើ�ើម្បីី�រួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងភាាពសប្បាាយរីីករាាយ និិងទុុក្ខខសោ�ោករបស់់ពួួកគេ�ទៀ�ៀតហើ�ើយ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក មាានន័័យថាា ពួួកគេ�បាានក្លាា�យជាា
របស់់ពិិតប្រា�ាក ដនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តសព្វវសាារពើ�ើមក។ ពួួកគេ�នឹឹងថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីី
ផែ�នដីីនេះ�ះ និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាា។ មនុុស្សសនឹឹងលែ�ងរឹឹងចចេ�ស
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬលែ�ងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយគេ�នឹឹងត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅកាាន់់
ជីីវិិតដើ�ើមរបស់់អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�វិិញ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នឹឹងក្លាា�យជាាជីីវិិត និិងជាាទិិសដៅ�ៅ
រៀ�ៀងៗខ្លួួ�នរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិងមនុុស្សសលោ�ោក បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិងមនុុស្សសលោ�ោក
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក។ កាារបរាាជ័័យរបស់់សាាតាំំ�ង គឺឺជាារឿ�ឿងដែ�លមិិនអាាចគេ�ច
ផុុតបាាន នៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គ្រា�ា�មរវាាងសាាតាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�
សម្រា�ាករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្រោ��ោយពីីបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងបញ្ចចប់់
កាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងស្រុ�ុង រួួចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក ក៏៏បាានក្លាា�យជាារឿ�ឿង
ដែ�លមិិនអាាចគេ�ចផុុតដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ កន្លែ�ែងសម្រា�ាករបស់់មនុុស្សសជាាតិិគឺឺនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
ហើ�ើយកន្លែ�ែងសម្រា�ាករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គឺឺនៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌។

ពេ�លមនុុស្សសលោ�ោក

ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក ពួួកគេ�នឹឹងរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិ ដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក ទ្រ�ង់់
នឹឹងដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ មិិនមែ�នពីីផែ�នដីីឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាា
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដដែ�ល ចំំណែ�កមនុុស្សសនឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាាសាាច់់ឈាាមដដែ�ល។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងមនុុស្សសលោ�ោក សម្រា�ាកក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាក
ទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងយក ហើ�ើយលេ�ចឡើ�ើងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
មនុុស្សសលោ�ោកសម្រា�ាក ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ទៅ�ៅលេ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌ក៏៏ដូូចជាាទៅ�ៅ
ត្រេ�េកអរ សប្បាាយនឹឹងជីីវិិតនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ផងដែ�រ។ បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសជាាតិិ
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក សាាតាំំ�ងនឹឹងលែ�ងកើ�ើតមាានទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ដូូចគ្នាា�នេះ�ះ
ដែ�រ មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតទាំំ�ងនោះ�ះ� ក៏៏នឹឹងលែ�ងមាានវត្តតមាាននៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះទៀ�ៀតដែ�រ។
នៅ�ៅមុុនពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសជាាតិិសម្រា�ាក មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតដែ�លធ្លាា�ប់់
បាានបៀ�ៀតបៀ�ៀនព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ក៏៏ដូូចជាាសត្រូ�ូវដែ�លរឹឹងចចេ�សនឹឹងទ្រ�ង់់នៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញរួួចជាាស្រេ��ចហើ�ើយ។ ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវកម្ចាា�ត់់ចោ�ោល
ដោ�ោយគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយយ៉ាា�ងធំំក្រៃ�ៃលែ�ងនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សស
ទុុច្ចចរិិតទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវវិិនាាសសាាបសូូន្យយទាំំ�ងស្រុ�ុង ផែ�នដីីនឹឹងលែ�ងស្គាា�ល់់នូូវកាារយាាយីី
របស់់សាាតាំំ�ងជាាថ្មីី�ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ទាាល់់តែ�ពេ�លនោះ�ះ� ទើ�ើបមនុុស្សសជាាតិិនឹឹងទទួួលបាាន
នូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ដោ�ោយ
ទាំំ�ងស្រុ�ុងផងដែ�រ។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវទុុកមុុន សម្រា�ាប់់ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
មនុុស្សសជាាតិិ ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក។
កាារខិិតចូូលទៅ�ៅរកទីីបញ្ចចប់់នៃ�គ្រ�ប់់សាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ បង្ហាា�ញពីីកាារបង្ហើ�ើ�យកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ដូូចជាាទីីបញ្ចចប់់នៃ�កាារវិិវឌ្ឍឍរបស់់មនុុស្សសជាាតិិដែ�រ។ នេះ�ះមាានន័័យថាា
មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយខូូចអាាក្រ�ក់់ នឹឹងបាានឈាានចូូលដល់់ដំំណាាក់់កាាលវិិវឌ្ឍឍ
ចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់របស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយកូូនចៅ�ៅរបស់់អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា� នឹឹងត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់
កាារបន្តតពូូជពង្សសរបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។ វាាក៏៏មាានន័័យថាា មនុុស្សសជាាតិិដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ង
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយបែ�បនេះ�ះ នឹឹងមិិនអាាចបន្តតកាារវិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅមុុខទៀ�ៀតបាានឡើ�ើយ។ កាាល
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

ដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ អ័័ដាាមនិិងអេ�វ៉ាា� មិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ័័ដាាមនិិង
អេ�វ៉ាា� ដែ�លត្រូ�ូវបណ្ដេ�េញចេ�ញពីីសួួនច្បាារអេ�ដែ�ន ត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិងមនុុស្សសលោ�ោក ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា� ចុុង
ក្រោ��ោយ អ័័ដាាមនិិងអេ�វ៉ាា� (ដែ�លត្រូ�ូវបាានបណ្តេ�េញចេ�ញសួួនច្បាារអេ�ដែ�ន) និិងកូូនចៅ�ៅ
របស់់ពួួកគេ� នឹឹងចូូលមកដល់់ទីីបញ្ចចប់់។ មនុុស្សសជាាតិិនាាថ្ងៃ�ៃអនាាគត នឹឹងនៅ�ៅតែ�មាានកូូន
ចៅ�ៅរបស់់អ័័ដាាមនិិងអេ�វ៉ាា�ដដែ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�នឹឹងមិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោម
ដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ា របស់់សាាតាំំ�ងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សស
ដែ�លត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� និិងបន្សុុ�ទ្ធធវិិញ។ គេ�នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសជាាតិិ ដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងវាាយផ្ចាា�ល ហើ�ើយជាាមនុុស្សសដែ�លបរិិសុុទ្ធធ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះនឹឹង
មិិនមែ�នជាាអំំបូូរមនុុស្សស ដូូចកាាលពីីដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ។ សឹឹងតែ�អាាចនិិយាាយបាាន
ថាា ពួួកគេ�នឹឹងខុុសគ្នាា�ទាំំ�ងស្រុ�ុង ពីីប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសជាាតិិនៃ�អំំបូូររបស់់អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�
កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូង។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សចេ�ញពីីក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននក
ដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លឈរមាំំ�
ដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅសេ�សសល់់ចុុងក្រោ��ោយគេ�បង្អអស់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សសជាាតិិដែ�លពុុករលួួយ។ មាានតែ�មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះទេ� ដែ�លនឹឹងអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក នៅ�ៅពេ�លចុុងក្រោ��ោយជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកណាាដែ�លអាាចឈរ
មាំំ�ដល់់ទីីបញ្ចចប់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងអំំឡុុងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ពោ�ោលគឺឺ ក្នុុ�ងអំំឡុុងកិិច្ចចកាារនៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធលើ�ើក
ចុុងក្រោ��ោយ នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកចុុងក្រោ��ោយ
ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកណាាដែ�លចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក នឹឹងត្រូ�ូវផ្ដាា�ច់់
ចេ�ញពីីឥទ្ធិិ�ពលរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយក បន្ទាា�ប់់ពីីបាានឆ្លលង
កាាត់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធលើ�ើកចុុងក្រោ��ោយរបស់់ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
ដែ�លចុុងក្រោ��ោយត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយកនោះ�ះ�

នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចុុងក្រោ��ោយ។ គោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គឺឺមាានន័័យសំំខាាន់់ដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សសជាាតិិ ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាារសម្រា�ាកនៅ�ៅទីី
ចុុងបំំផុុត។ គ្មាា�នមនុុស្សសជាាតិិណាាម្នាា�ក់់អាាចត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទខុុសៗគ្នាា�
ឬចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក ដោ�ោយគ្មាា�នកាារសម្អាា�តឲ្យយបាានស្អាា�តបែ�បនេះ�ះបាានឡើ�យ
ើ ។
កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាផ្លូូ�វតែ�មួួយគត់់ សម្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក
បាាន។ មាានតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធរធ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ�� ទើ�ើបបន្សុុ�ទ្ធសេ�ចក្ដីី�ទុ
ធ
ច្ចចរិ
ុ ត
ិ
របស់់មនុុស្សសលោ�ោកឲ្យយបាានស្អាា�ត ហើ�ើយមាានតែ�កិិច្ចចកាារនៃ�កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកិិច្ចចកាារកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបនាំំ�ពន្លឺឺ�ទៅ�ៅដល់់មនុុស្សសជាាតិិដែ�លមាានចរិិតរឹឹងចចេ�ស
បាាន ដោ�ោយញែ�កអ្ននកដែ�លអាាចត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� ចេ�ញពីីអ្ននកដែ�លមិិនអាាចត្រូ�ូវបាាន
សង្គ្រោះ��ះ�� ហើ�ើយញែ�កអ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបន្តតរស់់នៅ�ៅ ចេ�ញពីីអ្ននកដែ�លនឹឹងមិិនត្រូ�ូវបន្តត
រស់់នៅ�ៅ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ អស់់អ្ននកណាាដែ�លត្រូ�ូវអនុុញ្ញាា�តឲ្យយ
បន្តតរស់់នៅ�ៅ នឹឹងត្រូ�ូវបន្សុុ�ទ្ធធ និិងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសភាាពកាាន់់តែ�ឧត្ដុុ�ង្គគឧត្ដដមរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ
ដែ�លឲ្យយពួួកគេ�ត្រេ�េកអរសប្បាាយនឹឹងជីីវិិតទីីពីីរដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក នៅ�ៅលើ�ើ
ផែ�នដីីនេះ�ះ។ និិយាាយឲ្យយចំំទៅ�ៅ ពួួកគេ�នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាករបស់់មនុុស្សសលោ�ោក និិង
រស់់នៅ�ៅព្រ�មគ្នាា�ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លអស់់អ្ននកដែ�លមិិនត្រូ�ូវអនុុញ្ញាា�ត
ឲ្យយបន្តតរស់់នៅ�ៅ ត្រូ�ូវបាានវាាយផ្ចាា�ល និិងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរួួច ចរិិតពិិតប្រា�ាកដរបស់់ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវ
បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ញ
ើ ទាំំ�ងស្រុ�ុង ក្រោ��ោយពីីនោះ�ះ�មក ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល ហើ�ើយពួួកគេ�
នឹឹងលែ�ងទទួួលបាានកាារអនុុញ្ញញតឲ្យយរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះតទៅ�ៅទៀ�ៀត ដូូចសាាតាំំ�ងដែ�រ។
មនុុស្សសជាាតិិនាាពេ�លអនាាគត នឹឹងលែ�ងរាាប់់បញ្ចូូ�លមនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះទៀ�ៀតហើ�ើយ។
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនស័័ក្ដិិ�សមចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទឹឹកដីីនៃ�សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកចុុងក្រោ��ោយឡើ�ើយ
ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនស័័ក្តិិ�សម នឹឹងមាានថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាកដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសជាាតិិ
ត្រូ�ូវមាានរួួមគ្នាា�ដែ�រ ដ្បិិ�តពួួកគេ�ជាាគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោស និិងជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់
មនុុស្សសទុុច្ចចរិិត។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសលោះ�ះ�ម្ដដងរួួចមកហើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏ធ្លា�ប់
ា ់ត្រូ�ូវ
បាានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងវាាយផ្ចាា�លរួួចផងដែ�រ។ ពួួកគេ�ក៏៏ធ្លាា�ប់់បាានបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីីមុុន
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

មកទៀ�ៀតផង។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបាានចូូលមកដល់់ ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវ
ផាាត់់ចោ�ោល និិងបំំផ្លាា�ញចោ�ោល ដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់ និិងចរិិតរឹង
ឹ ចចេ�សរបស់់ពួកគេ
ួ �
និិងដោ�ោយសាារពួួកគេ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពទទួួលបាាននូូវកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�។ ពួួកគេ�នឹឹងលែ�ង
អាាចមកចាាប់់ជាាតិិជាាថ្មីី� នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនាាពេ�លអនាាគត ហើ�ើយនឹឹងលែ�ងបាានរស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអំំបូូរមនុុស្សសនាាពេ�លអនាាគតទៀ�ៀតហើ�ើយ។ អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់
និិងអស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួក
បរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក បាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក ទោះ�ះ�បីីពួួកគេ�
ជាាវិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសស្លាា�ប់់ ឬជាាមនុុស្សសដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�ៅជាាសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅឡើ�ើយ
ក៏៏ដោ�ោយ។ និិយាាយពីីវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោកដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ ឬ
វិិញ្ញាា�ណនៃ�មនុុស្សសសុុចរិត
ិ និិងមនុុស្សសដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើសុុចរិត
ិ មិិនថាាពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័យ
័ ណាានោះ�ះ�ទេ� អ្ននកណាាដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ ចុុងក្រោ��ោយនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល
ហើ�ើយអ្ននកណាាដែ�លសុុចរិតនឹ
ិ ង
ឹ នៅ�ៅរស់់រាាន។ បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ ឬវិិញ្ញាា�ណមួួយ អាាចនឹឹងទទួួល
បាាននូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ឬអត់់នោះ�ះ� គឺឺមិនមែ�នសម្រេ
ិ
�េចទាំំ�ងស្រុ�ុងលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កិិច្ចចកាារ
នៅ�ៅយុុគសម័័យចុុងក្រោ��ោយឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គឺឺត្រូ�ូវកំំណត់់ត្រ�ង់់ថាា តើ�ើពួួកគេ�បាាន
ប្រ�ឆាំំ�ង ឬធ្លាា�ប់់រឹឹងចចេ�សដាាក់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬអត់់។ មនុុស្សសកាាលពីីសម័័យមុុន ដែ�ល
បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាប និិងមិិនអាាចទទួួលបាាននូវូ សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� នឹឹងក្លាា�យជាាគោ�ោលដៅ�ៅ
នៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោសច្បាាស់់ណាាស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
អាាក្រ�ក់់ និិងមិិនអាាចទទួួលបាានកាារសង្គ្រោះ��ះ�� ក៏៏នឹឹងក្លាា�យជាាគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោស
យ៉ាា�ងប្រា�ាកដដែ�រ។ មនុុស្សសលោ�ោកត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កប្រ�ភេ�ទទៅ�ៅតាាមមូូលដ្ឋាា�ននៃ�អំំពើ�ើល្អអ
និិងអាាក្រ�ក់់ មិិនមែ�នទៅ�ៅតាាមសម័័យកាាលដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លណាា
ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈនេះ�ះរួួចហើ�ើយ ពួួកគេ�នឹឹងមិិនត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោស
ឬប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ភ្លាា�មៗនោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងគ្រា�ាន់់តែ�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងកាារដាាក់់ទោ�ោសអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ និិងប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ដល់់អំំពើ�ើល្អអ បន្ទាា�ប់់ពីីទ្រ�ង់់
បាានបញ្ចចប់់កាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៃ�កាារបង្ក្រា�ា�បរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
1103
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តាាមពិិត ទ្រ�ង់់បាានញែ�កមនុុស្សសជាាល្អអនិិងអាាក្រ�ក់់ តាំំ�ងពីីទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់អំំពីីកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោកមកម្ល៉េះ�ះ��។ គ្រា�ាន់់តែ�ថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រ�ទាាន
រង្វាា�ន់់ដល់់មនុុស្សសសុុចរិិត និិងដាាក់់ទោ�ោសចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទុុច្ចចរិិត នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់បាានឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គ្រា�ាន់់តែ�មិិនមែ�នថាា ទ្រ�ង់់នឹឹងញែ�កពួួកគេ�
ទៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទ នៅ�ៅពេ�លបញ្ចចប់់កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ និិងប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ដល់់មនុុស្សសល្អអភ្លាា�មៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ កិិច្ចចកាារនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវសម្រេ�េចបាាន លុះះ�ត្រា�ាតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់ត្រូ�
់ វូ បាានបញ្ចចប់់
ទាំំ�ងស្រុ�ុងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ គោ�ោលបំំណងទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�កិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក្នុុ�ងកាារដាាក់់ទោ�ោសលើ�ើមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ និិងប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ដល់់មនុុស្សសល្អអ គឺឺដើ�ើម្បីី�បន្សុុ�ទ្ធធ
មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់ឲ្យយបាានបរិិសុុទ្ធធម៉៉ត់់ហ្មមង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់អាាចនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិដែ�ល
បរិិសុុទ្ធធម៉៉ត់់ហ្មមងនេះ�ះ ទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ ដំំណាាក់់កាាលនៃ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់នេះ�ះ
់
មាានសាារៈ�សំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងបំំផុត
ុ ។ វាាគឺឺជាាដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�
កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានបំំផ្លាា�ញ
មនុុស្សសទុុច្ចចរិិត តែ�បែ�រជាាអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�បន្តតរស់់នៅ�ៅវិិញ នោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងមូូល
នឹឹងនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកបាានដដែ�ល ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិន
អាាចនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិ ទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមួួយដែ�លល្អអប្រ�សើ�ើរជាាងនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ កិិច្ចចកាារ
បែ�បនេះ�ះ នឹឹងមិិនអាាចបង្ហើ�ើ�យបាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាាន
បញ្ចចប់់ មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងមូូលនឹឹងក្លាា�យជាាបរិិសុុទ្ធធទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ទាាល់់តែ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើប
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់់�អាាចគង់់ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកបាានដោ�ោយស្ងងប់់ព្រះ�ះទ័័យ។
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចដោះ�ះ�លែ�ងអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងខាាងសាាច់់ឈាាមបាាន
ដដែ�ល។ ពួួកគេ�មិិនអាាចលះះបង់់ កាារសប្បាាយខាាងសាាច់់ឈាាម ខាាងលោ�ោកិិយ ប្រា�ាក់់
កាាស ឬនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់ពួកគេ
ួ �បាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នបន្តតកាារព្យាាយាាម
ឲ្យយបាានរបស់់ពួកគេ
ួ �ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈច្បោ�ោ�លៗ មិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាា។ តាាមពិិតមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ មិិនបាានយកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ង
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

មិិនកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតផង។ ពួួកគេ�គ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�
ឡើ�ើយ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ពួួកគេ�មិិនអាាចយល់់ពីីអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ឡើើ� �ើយ ពួួកគេ�កាាន់់តែ�
គ្មាា�នសមត្ថថភាាពជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងមកថែ�មទៀ�ៀតហើ�ើយ។
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ជាាប់់ជំំពាាក់់ខាាងសាាច់់ឈាាមយ៉ាា�ងក្រា�ាស់់ក្រែ�ែល។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយដល់់ឆ្អឹឹ�ង និិងគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិតអ្វីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ពួួកគេ�មិិន
ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមបាានឡើ�ើយ។ អ្ននកណាាដែ�លមិិន
ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ពោ�ោលគឺឺអ្ននកណាា ដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ ឬមិិនជឿ�ឿលើ�ើកិិច្ចចកាារនិិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ តែ�
បែ�រជាាថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�លមើ�ើលពុំំ�ឃើ�ើញវិិញ គឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដែ�លមិិនមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាា
ពួួកបះះបោ�ោរ ហើ�ើយទទឹឹងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�ខ្វះះ�ភាាពជាាមនុុស្សស និិងខ្វះះ�
ហេ�តុុផល ពោ�ោលគឺឺគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិតសោះ�ះ�។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ កាាលណាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងកាាន់់តែ�រូូបីី ពួួកគេ�នឹឹងកាាន់់តែ�
លែ�ងជឿ�ឿ ហើ�ើយពួួកគេ�ចាាត់់ទុុកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ និិងអរូូបីី ជាា
ព្រះ�ះដែ�លគួួរទុុកចិិត្តត និិងគួួរត្រេ�េកអរខ្លាំំ��ងបំំផុុត។ អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ស្វែ�ែងរក គឺឺមិិនមែ�នជាា
សេ�ចក្ដីី�ពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងនោះ�ះ�ទេ� ក៏៏មិិនមែ�នជាាសាារជាាតិិនៃ�ជីីវិិតពិិតប្រា�ាកដដែ�រ ហើ�ើយ
រឹឹតតែ�មិិនមែ�នជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�
ស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�សប្បាាយរីីករាាយ។ មិិនចាំំ�បាាច់់ឆ្ងងល់់នោះ�ះ�ទេ� អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ជឿ�ឿ និិងអ្វីី�
ដែ�លពួួកគេ�ស្វែ�ែងរក គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លអាាចបំំពេ�ញតាាមចំំណង់់ចិិត្តតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�
បាាន។ ពួួកគេ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញចំំណង់់ចិិត្តតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
ពួួកគេ�ឲ្យយស្កកប់់ស្កកល់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិតឡើ�ើយ។ តើ�ើមនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ទេ�ឬអីី? ពួួកគេ�ទុុកចិិត្តតលើ�ើខ្លួួ�នឯងជាាខ្លាំំ��ង
ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ នឹឹងបំំផ្លាា�ញ «មនុុស្សស
ល្អអ» ដូូចជាាពួួកគេ�នេះ�ះទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�បន្តតរស់់នៅ�ៅ

ហើ�ើយនឹឹងប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ដល់់ពួួកគេ�ឲ្យយបាានស័័ក្តិិ�សម

ថែ�មទៀ�ៀត ដ្បិិ�តពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងជាាច្រើ�ើ�នថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបាានបង្ហាា�ញនូូវ «ភាាព
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់» យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លបំំណងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�មិិនត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញតាាម
ពួួកគេ�នឹឹងវាាយបកមកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ ឬចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មខឹឹងសម្បាារភ្លាា�មៗតែ�ម្ដដង។ ពួួកគេ�
បង្ហាា�ញថាា ខ្លួួ�នឯងជាាមនុុស្សសទុុរយសថោ�ោកទាាប ដែ�លព្យាាយាាមផ្គាា�ប់់តែ�បំំណងចិិត្តត
របស់់ខ្លួួ�នឯងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ក្នុុ�ងកាារ
ព្យាាយាាមឲ្យយបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា មនុុស្សស
ទុុច្ចចរិិតដែ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត គេ�មិិន
អាាចជឿ�ឿលើ�ើសេ�ចក្ដីី�ពិិតបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចសម្រេ�េចបាាននូូវលទ្ធធផលនាាពេ�ល
អនាាគតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិបាានដែ�រ ដ្បិិ�តពួួកគេ�មិិនជឿ�ឿលើ�ើកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញឡើ�ើយ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះរាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារមិិន
ជឿ�ឿលើ�ើទិិសដៅ�ៅអនាាគតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញក្ដីី� ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�បន្តតប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ និិងមិិន
បាានស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិតសោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ� ក៏៏មិិនបាានអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់បាានដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ដែ�លមិិនជឿ�ឿថាា ពួួកគេ�នឹឹង
ត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញ នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោលវិិញ។ ពួួកគេ�គ្រ�ប់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�
ជឿ�ឿថាា ខ្លួួ�នគេ�ជាាមនុុស្សសឈ្លាា�សវៃៃណាាស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�គិិតថាា ពួួកគេ�នោះ�ះ�ជាាមនុុស្សស
ដែ�លអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ពួួកគេ�ចាាត់់ទុុកកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់របស់់ខ្លួួ�នជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ហើ�ើយអរសប្បាាយនឹឹងអំំពើ�ើនោះ�ះ�។ មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿជាាក់់
លើ�ើខ្លួួ�នឯងខ្លាំំ��ងបំំផុុត។ ពួួកគេ�ចាាត់់ទុុកសេ�ចក្ដីី�ពិិតជាាគោ�ោលលទ្ធិិ� និិងចាាត់់ទុុកទង្វើ�ើ�
អាាក្រ�ក់់របស់់ខ្លួួ�នជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែចុុងបញ្ចចប់់ទៅ�ៅ ពួួកគេ�បាានត្រឹ�ឹមតែ�ច្រូ�ូតផលនៃ�ទង្វើ�ើ�
ដែ�លពួួកគេ�បាានសាាបព្រោះ��ះ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លមនុុស្សសកាាន់់តែ�មាានទំំនុុក
ចិិត្តតខ្លាំំ��ងលើ�ើខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�កាាន់់តែ�ក្រ�អឺឺតក្រ�ទមខ្លាំំ��ង ពួួកគេ�
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

នឹឹងកាាន់់តែ�មិិនអាាចទទួួលបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ នៅ�ៅពេ�លណាា ដែ�លមនុុស្សសកាាន់់តែ�
ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងកាាន់់តែ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោស។ នៅ�ៅមុុន
ពេ�លដែ�លមនុុស្សសជាាតិិចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក ទោះ�ះ�បីីជាាជំំពូូកបុុគ្គគលនីីមួួយៗត្រូ�ូវ
ទទួួលទោ�ោសឬត្រូ�ូវទទួួលរង្វាា�ន់់ នឹឹងត្រូ�ូវកំំណត់់លើ�ើលក្ខខណៈៈថាា តើ�ើពួួកគេ�បាានស្វែ�ែងរក
សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រឬអត់់ ពួួកគេ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬអត់់ ហើ�ើយពួួកគេ�អាាចចុះះ�ចូូល
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លអាាចមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ដែ�រឬអត់់។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លបាានបម្រើ�ើ�ដល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញបាាន ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបាានស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ និិងមិិនបាានចុះះ�ចូូល
នឹឹងទ្រ�ង់់ គឺឺខ្វះះ�នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយ
អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ ច្បាាស់់ជាានឹឹងក្លាា�យជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោស។ បន្ថែ�ែមលើ�ើ
នេះ�ះ ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោសស្រ�បទៅ�ៅតាាមទង្វើ�ើ�ទុុច្ចចរិិតរបស់់ពួួកគេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺ
សម្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកជឿ�ឿតាាម ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មាានតម្លៃ�ៃឲ្យយពួួកគេ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាម
ដែ�រ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លត្រឹ�ឹមតែ�មាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លស្រ�ពេ�ច
ស្រ�ពិិល និិងមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ គឺឺជាាអ្ននកដែ�លពុំំ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនអាាច
ចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នៅ�ៅតែ�មិិនអាាច
ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ ពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�របស់់
ទ្រ�ង់់បាានបញ្ចចប់់ និិងបន្តតមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ហើ�ើយប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
អាាចមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅខាាងសាាច់់ឈាាម នោះ�ះ�ច្បាាស់់ណាាស់់ថាា «មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល» នឹឹងក្លាា�យជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញ។ ដូូចគ្នាា�ដែ�រ
មនុុស្សសមួួយចំំនួួនក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសត្រឹ�ឹមតែ�បបូូរមាាត់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៃ�កាារ
ចុះះ�ចូូល នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសបាាន ចុុងក្រោ��ោយនឹឹងក្លាា�យជាា
របស់់ដែ�លត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល និិងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ នរណាាម្នាា�ក់់ដែ�ល
ទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ តាាមបបូូរមាាត់់របស់់ពួួកគេ� ដោ�ោយហូូប
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងផឹឹកនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លទ្រ�ង់់បើ�ើកសម្ដែ�ែង ហើ�ើយក៏៏ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ស្រ�ពេ�ច
ស្រ�ពិិល និិងមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញដែ�រនោះ�ះ� ប្រា�ាកដជាានឹឹងក្លាា�យជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារបំំផ្លាា�ញ
ចោ�ោលមិិនខាាន។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់នឹង
ឹ អាាចបន្តតរស់់នៅ�ៅ
រហូូតដល់់ពេ�លសម្រា�ាកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវចូូលមកដល់់ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
ដែ�លអាាចបន្តតរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លវេេលាានៃ�សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកបាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសអាាក្រ�ក់់
គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ សាារជាាតិិរបស់់គេ� គឺឺប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់ ហើ�ើយរឹឹង
ចចេ�សនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនមាានបំំណងចុះះ�ចូូលនឹឹងទ្រ�ង់់សូូម្បីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�
ឡើ�យ
ើ ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោលទាំំ�ងអស់់។ កាារដែ�លអ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ឬអត់់ ហើ�ើយអ្ននកប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឬអត់់នោះ�ះ� គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើសាារជាាតិិរបស់់
អ្ននក មិិនមែ�នអាាស្រ័�័យលើ�ើរូូបកាាយខាាងក្រៅ��ៅរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ ក៏៏មិិនមែ�នស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើ
របៀ�ៀបដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវនិិយាាយ ឬប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ខ្លួួ�នឯងម្ដដងម្កាា�លនោះ�ះ�ទេ�។ បុុគ្គគលណាាមួួយ
នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល ឬអត់់នោះ�ះ� គឺឺត្រូ�ូវកំំណត់់ទៅ�ៅតាាមសាារជាាតិិរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ។
គឺឺត្រូ�ូវសម្រេ�េចទៅ�ៅតាាមសាារជាាតិិដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញតាាមឥរិិយាាបថ និិងតាាម
កាារព្យាាយាាមឲ្យយបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លកំំពុុង
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារដូូចគ្នាា�នឹឹងអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត និិងអ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារក្នុុ�ងចំំនួួនដូូចគ្នាា� ជាា
មនុុស្សសដែ�លមាានសាារជាាតិិជាាមនុុស្សសល្អអ និិងជាាអ្ននកដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត គេ�នឹឹងនឹឹងត្រូ�ូវ
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយបន្តតរស់់នៅ�ៅទៀ�ៀត ចំំណែ�កឯអ្ននកដែ�លមាានសាារជាាតិិជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយ
អ្ននកដែ�លមិិនស្ដាា�ប់បង្គា
់ ា�ប់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ គឺឺជាាអ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវក្លាា�យ
របស់់ដែ�លត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល។ គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ង់់អស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ នឹឹងត្រូ�ូវដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយមនុុស្សសឲ្យយបាាន
ស័័ក្តិិ�សមទៅ�ៅតាាមសាារជាាតិិរបស់់បុគ្គគលម្នាា�ក់
ុ
់ៗ ហើ�ើយសូូម្បីី�កំំហុសបន្តិិ�ចបន្តួួ
ុ
ច
� ក៏៏នឹង
ឹ មិិន
អាាចកើ�ើតមាានដែ�រ ហើ�ើយក៏៏នឹឹងគ្មាា�នកំំហុុសឆ្គគងសូូម្បីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទាាល់់តែ�ពេ�ល
ដែ�លមនុុស្សសបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ ទើ�ើបអាារម្មមណ៍៍និិងអត្ថថន័័យជាាមនុុស្សស ច្រ�បល់់បញ្ចូូ�លគ្នាា�។
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញ គឺឺស័័ក្តិិ�សមបំំផុុត។ ទ្រ�ង់់ដាាច់់ខាាតមិិនក្លែ�ែងទាាមទាារ
សំំណងពីីសត្តតនិិករណាាមួួយឡើ�ើយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនអាាច
យល់់ អំំពីីទិិសដៅ�ៅអនាាគតរបស់់មនុុស្សសជាាតិិបាាន ហើ�ើយជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ែង។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លមិិនជឿ�ឿ ក៏៏ដូូចជាាអ្ននកដែ�លមិិនអនុុវត្តត
សេ�ចក្ដីី�ពិិត គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាពួួកអាារក្សស!
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ អ្ននកដែ�លស្វែ�ែងរក និិងអ្ននកដែ�លមិិនស្វែ�ែងរក គឺឺជាាមនុុស្សសពីីរប្រ�ភេ�ទ
ដែ�លខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះ ហើ�ើយទិិសដៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ� ក៏៏ខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងផងដែ�រ។ អស់់
អ្ននកដែ�លស្វែ�ែងរកចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត គឺឺមនុុស្សសដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងប្រ�ទាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដល់់គេ�។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនដឹឹងអំំពីី
ផ្លូូ�វពិិត គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាពួួកអាារក្សស និិងជាាពួួកសត្រូ�ូវ។ ពួួកគេ�ជាាកូូនចៅ�ៅនៃ�មហាាទេ�វតាា
ហើ�ើយនឹឹងក្លាា�យជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល។ សូូម្បីី�តែ�អស់់អ្ននកណាាដែ�លជឿ�ឿស៊៊ប់់
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាពួួកអាារក្សសទេ�ឬអីី? មនុុស្សស
ដែ�លមាានសតិិ សម្បបជញ្ញៈៈ�ល្អអ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពុំំ�ទទួួ ល យកផ្លូូ� វ ពិិ ត គឺឺ សុុ ទ្ធធ តែ�ពួួ ក ជាាអាារក្សស។
សាារជាាតិិរបស់់ពួួកគេ� គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកណាាដែ�ល
មិិនទទួួលយកផ្លូូ�វត្រូ�ូវ គឺឺជាាអ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាា
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ

ទទួួលរងនូូវទុុក្ខខលំំបាាកក្ដីី�

ក៏៏ពួួកគេ�នឹឹងនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល

ដដែ�ល។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនសុុខចិិត្តតលះះបង់់លោ�ោកិិយនេះ�ះ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិន
អាាចអត់់ទ្រាំ�ំ�បែ�កចេ�ញពីីឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ពួួកគេ�បាាន និិងអស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនអាាច
លះះបង់់នូូវកាារសប្បាាយរីីករាាយខាាងសាាច់់ឈាាមបាាន គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាមនុុស្សសរឹឹងចចេ�សនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយអ្ននកទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នឹឹងក្លាា�យជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល។ ជាាង
នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត នរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
គឺឺជាាពួួកអាារក្សស ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបាានអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិត អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស និិងអស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើអត្ថិិ�ភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក៏៏នឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោលផងដែ�រ។

អ្ននកទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�ល

នឹឹងត្រូ�ូវអនុុញ្ញាា�តឲ្យយបន្តតរស់់នៅ�ៅ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាមនុុស្សសដែ�លបាានឆ្លលងកាាត់់នូូវទុុក្ខខវេេទនាា
នៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធ និិងប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវជំំហរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សស
ដែ�លបាានឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងលយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ។ នរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនទទួួលស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាសត្រូ�ូវ ពោ�ោលគឺឺ នរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស (មិិនថាា ពួួកគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ង ឬនៅ�ៅក្រៅ��ៅកិិច្ចចកាារបម្រើ�ើ�ទេ�) គឺឺ
សុុទ្ធធតែ�ជាាពួួកទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ តើ�ើសាាតាំំ�ងជាានរណាា តើ�ើអាារក្សសជាានរណាា ហើ�ើយ
តើ�ើសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាានរណាា ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នជាាពួួកតតាំំ�ងដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�? តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លរឹឹងទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី?
តើ�ើពួួកគេ�មិិនជាាមនុុស្សសដែ�លអះះអាាងថាា ខ្លួួ�នមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ តែ�ខ្វះះ�នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត
ទេ�ឬអីី? តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាពួួកដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ព្យាាយាាមចង់់បាានព្រះ�ះពរ តែ�មិិនអាាច
ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកនៅ�ៅលាាយឡំំជាាមួួយនឹឹងពួួក
អាារក្សស ទាំំ�ងមាានសតិិសម្បបជញ្ញៈៈ� និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំពោះ�
ំ ះ�ពួួកវាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ
តើ�ើអ្ននកមិិនកំំពុុងបន្ថែ�ែមសមាានចិិត្តតចំំពោះ�ះ�សាាតាំំ�ងទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុម
ជាាមួួយនឹឹងពួួកអាារក្សសទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសសម័័យនេះ�ះ នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចបែ�ងចែ�ក
ភាាពខុុសគ្នាា� រវាាងអ្វីី�ល្អអនិិងអ្វីី�អាាក្រ�ក់់ទេ� ហើ�ើយបន្តតធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ និិងមាាន
មេ�ត្តាា�ធម៌៌ទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់ ដោ�ោយគ្មាា�នបំំណងចង់់ឈ្វេ�េងយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬអាាចដាាក់់បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់
ខ្លួួ�នដោ�ោយវិិធីីណាាមួួយបាាន នោះ�ះ�ចុុងបញ្ចចប់់របស់់ពួួកគេ�រាាល់់គ្នាា�នឹឹងកាាន់់អាាក្រ�ក់់ទៅ�ៅៗ។
អ្ននកណាាមួួយដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លសណ្ឋិិ�តក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម គឺឺជាាសត្រូ�ូវ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចមាានសតិិសម្បបជញ្ញៈៈ� និិងក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�
សត្រូ�ូវ តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នខ្វះះ�ស្មាា�រតីីនៃ�សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹង
អស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម និិងអស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��មិិនយល់់ស្រ�បនោះ�ះ� ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�មាាន
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងអាារម្មមណ៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នដក់់ជាាប់់ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ� ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�ន
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

ជាាមនុុស្សសរឹឹងចចេ�សទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នកំំពុុងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចេ�តនាា
ទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសដែ�លមាានសតិិ
សម្បបជញ្ញៈៈ�ចំំពោះ�ះ�សត្រូ�ូវ មាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ពួួកអាារក្សស និិងមាានសេ�ចក្ដីី�
សន្ដោ�ោ�សប្រ�ណីីចំពោះ�
ំ ះ�សាាតាំំ�ង ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើពួួកគេ�មិិនមែ�នកំពុ
ំ ង
ុ តែ�រំំខាានដល់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយចេ�តនាាទេ�ឬអីី? អស់់អ្ននកណាាដែ�លជឿ�ឿតែ�លើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គ្រី�ស្ទទនិ
ី
ង
ិ មិិន
ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសក្នុុ�ងគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ក៏៏ដូូចជាាអស់់អ្ននក
ដែ�លអះះអាាងដោ�ោយបបូូរមាាត់់ថាា គេ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
តែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាពួួកទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់និិយាាយ
ដល់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនបាានជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសអស់់ទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹង
ក្លាា�យជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល។ ក្បួួ�នខ្នាា�តដែ�លមនុុស្សសលោ�ោកវិិនិិច្ឆ័័�យអ្ននកដទៃ�
គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើឥរិិយាាបថរបស់់ពួួកគេ�។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើល្អអ គឺឺជាាមនុុស្សស
សុុចរិត
ិ រីីឯអស់់អ្ននកណាាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើគួួរឲ្យយស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� គឺឺជាាមនុុស្សសទុុច្ចចរិត
ិ ។ ក្បួួ�នខ្នាា�តដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សសលោ�ោក គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើថាា តើ�ើសាារជាាតិិរបស់់ពួួកគេ� ចុះះ�ចូូលនឹឹង
ទ្រ�ង់់ដែ�រឬអត់់។ នរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាមនុុស្សសសុុចរិិត រីីឯន
រណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនចុះះ�ចូូល គឺឺជាាសត្រូ�ូវ និិងជាាមនុុស្សសទុុច្ចចរិិត ទោះ�ះ�បីីជាាអាាកប្បបកិិរិិយាា
របស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ល្អអឬអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាសម្ដីី�របស់់ពួួកគេ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬមិិនត្រូ�ូវ
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនចង់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់អំំពើ�ើល្អអ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានទិិសដៅ�ៅល្អអនាាពេ�ល
អនាាគត ហើ�ើយមនុុស្សសខ្លះះ�ទៀ�ៀតចង់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សម្ដីី�ល្អអៗ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានទិិសដៅ�ៅល្អអ
មួួយ។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ជឿ�ឿទាំំ�ងខុុសឆ្គគងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំណត់់លទ្ធធផលរបស់់មនុុស្សស
ក្រោ��ោយពីី ទ្រ�ង់់ បាានទតឃើ�ើ ញ អាាកប្បបកិិ រិិ យាា របស់់ ពួួ កគេ�ឬក្រោ��ោយពីី ទ្រ�ង់់ បាានស្ដាា�ប់់ ឮ
សម្ដីី�របស់់ពួួកគេ�។ ហេ�តុុនេះ�ះ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នចង់់ទាាញយកផលចំំណេ�ញពីីចំំណុុច
នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយប្រ�ទាាននូូវកាារអនុុគ្រោះ��ះ�ដល់់ពួួកគេ�បាានមួួយ
គ្រា�ា។ នៅ�ៅពេ�លអនាាគត មនុុស្សសដែ�លនឹឹងនៅ�ៅរស់់រាានក្នុុ�ងសភាាពនៃ�កាារសម្រា�ាក សុុទ្ធធតែ�
នឹឹងត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់នូូវគ្រា�ារងទុុក្ខខវេេទនាា ហើ�ើយក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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ផងដែ�រ។ ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លបាានបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន និិងជាាអ្ននក
ដែ�លបាានចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយចេ�តនាាពិិត។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ចង់់
ប្រើ�ើ�ឱកាាសនេះ�ះ មកបម្រើ�ើ�ដោ�ោយមាានចេ�តនាាគេ�ចវេេសពីីកាារអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត នឹឹងមិិន
ត្រូ�ូវអនុុញ្ញាា�តឲ្យយបន្តតរស់់នៅ�ៅទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានក្បួួ�នខ្នាា�តសមស្រ�ប សម្រា�ាប់់
កាាររៀ�ៀបចំំលទ្ធធផលរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ។ ទ្រ�ង់់មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�សម្រេ�េចព្រះ�ះទ័័យលើ�ើ
កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ស្រ�បទៅ�ៅតាាមសម្ដីី� និិងទង្វើ�ើ�របស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់ ក៏៏ មិិ នសម្រេ�េចព្រះ�ះទ័័ យ ផ្អែ�ែកតាាមទង្វើ�ើ� រ បស់់ ម នុុ ស្សសម្នាា�ក់់ ក្នុុ� ង អំំ ឡុុ ងពេ�លតែ�មួួ យ
គ្រា�ានោះ�ះ�ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអត់់ឱនជាាដាាច់់ខាាតចំំពោះ�ះ�ទង្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់របស់់មនុុស្សសណាា
ម្នាា�ក់់ ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�បាានបម្រើ�ើ�ដល់់ទ្រ�ង់់កាាលពីីមុុនមកឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏នឹឹង
មិិនលើ�ើកលែ�ងដល់់នរណាាម្នាា�ក់់ឲ្យយរួួចផុុតពីីសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់ ដោ�ោយសាារកាារលះះបង់់របស់់
ពួួកគេ� ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយគ្រា�ានោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចគេ�ចផុុតពីី
ទុុក្ខខវេេទនាាសម្រា�ាប់់អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់របស់់គេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចគ្រ�បបាំំ�ង
អាាកប្បបកិិរិិយាាអាាក្រ�ក់់របស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយគេ�ចចេ�ញពីីទុុក្ខខវេេទនាា នៃ�សេ�ចក្ដីី�អន្តតរាាយ
បាានទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សស អាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�បាានដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ
នោះ�ះ�មាានន័័យថាា ពួួកគេ�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ជាានិិច្ចចចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនព្យាាយាាមចង់់បាាន
រង្វាា�ន់់នោះ�ះ�ទេ� ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ ឬទទួួលសំំណាាងអាាក្រ�ក់់ក៏៏ដោ�ោយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ឃើ�ើញព្រះ�ះពរ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាាត់់បង់់ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់ពួួកគេ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ
ព្រះ�ះពរ ហើ�ើយនៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រ�គល់់ជូូនពួួកគេ� នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាា
របស់់ដែ�លត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោលដដែ�ល ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ធ្លាា�ប់់បាានបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយ
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់កាាលពីីមុុនមក ឬក៏៏អត់់ក្ដីី�។ និិយាាយឲ្យយខ្លីី� មនុុស្សសទុុច្ចចរិិតមិិនអាាចរស់់រាាននៅ�ៅ
បាានរហូូតអស់់កល្បបជាានិិច្ចចឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក
បាានដែ�រ។ មាានតែ�មនុុស្សសសុុចរិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបជាាម្ចាា�ស់់នៃ�សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក។ នៅ�ៅពេ�ល
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ណាាដែ�លមនុុស្សសជាាតិិស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វត្រូ�ូវ មនុុស្សសនឹឹងមាានជីីវិត
ិ ជាាមនុុស្សសលោ�ោកសាាមញ្ញញ
ធម្មមតាា។ ពួួកគេ�រាាល់់គ្នាា�នឹឹងបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ហើ�ើយមាានភាាព
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងក្រៃ�ៃលែ�ង។ ចុុងក្រោ��ោយ ពួួកគេ�នឹឹងបាាត់់បង់់ចរិិតរឹឹង
ចចេ�ស និិងនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងរស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងដោ�ោយព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយគ្មាា�នទាំំ�ងចរិិតរឹឹងចចេ�ស និិងកាារចរិិតរឹឹងទទឹឹង
ផង។ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់នឹឹងអាាចចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ នេះ�ះនឹឹងក្លាា�យជាា
ជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសជាាតិិ។ វាានឹឹងក្លាា�យជាាជីីវិិតនៃ�នគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយ
វាានឹឹងក្លាា�យជាាជីីវិិតនៃ�សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក។
អស់់អ្ននកណាា ដែ�លអូូសទាាញកូូនចៅ�ៅ និិងសាាច់់ញាាតិិរបស់់ពួួកគេ�ដែ�លមិិនជឿ�ឿ
ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ គឺឺជាាមនុុស្សសអាាត្មាា�និិយមយ៉ាា�ងក្រៃ�ៃលែ�ង ហើ�ើយពួួកគេ�
គ្រា�ាន់់តែ�បង្ហាា�ញនូូវចិិត្តតសប្បុុ�រសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គ្រា�ាន់់តែ�ផ្ដោ�ោ�ត
ទៅ�ៅលើ�ើកាារធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នជាាមនុុស្សសគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ជឿ�ឿ ឬមិិនជឿ�ឿ
ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីវាាគឺឺជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬអត់់ក៏៏ដោ�ោយ។ អ្ននកខ្លះះ�នាំំ�
ប្រ�ពន្ធធរបស់់គេ�មកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬអូូសទាាញឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ពួួកគេ�មកចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ញបរិិសុទ្ធ
ុ យ
ធ ល់់ស្រ�បចំពោះ�
ំ ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះឬអត់់ ឬទ្រ�ង់់
កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងពួួកគេ�ឬអត់់នោះ�ះ� ក៏៏ពួួកគេ�បន្តត «ជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សសដែ�លមាាន
សមត្ថថភាាព» សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់ដែ�រ។ តើ�ើកាារសន្ធឹឹ�ងសេ�ចក្ដីី�សប្បុុ�រស
ចំំពោះ�ះ�អ្ននកមិិនជឿ�ឿទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ អាាចទទួួលបាានអ្វីី�មកវិិញ? បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសដែ�ល
គ្មាា�នវត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធគង់់ជាាមួួយ ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ� មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��ដូូចជាាមនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿដែ�រ។ អស់់អ្ននកណាា
ដែ�លមិិនទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� គឺឺពិិតជាាមិិនងាាយស្រួ�ួលនឹឹងទទួួលយកនោះ�ះ�ទេ�។
មនុុស្សសដែ�លមិិនបាានឆ្លលងកាាត់់កិិច្ចចកាារ និិងកាារល្បបងលរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយ
មិិនត្រូ�ូវបាាន ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ គេ�
ច្បាាស់់ជាាមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពេ�ញខ្នាា�តឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពួួកគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ត្រឹ�ឹមតែ�ឈ្មោះ�ះ��មក មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ពុំំ�មាានវត្តតមាាន
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធគង់់ជាាមួួយឡើ�ើយ។ ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងលក្ខខខណ្ឌឌ និិងស្ថាា�នភាាព
ជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់ពួួកគេ� ពួួកគេ�មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពេ�ញខ្នាា�តឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះ
វិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធសម្រេ
ធ �េចព្រះ�ះទ័័យមិិនចំំណាាយកម្លាំំ��ងឲ្យយច្រើ�ើ�នលើ�ើពួួកគេ�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនប្រ�ទាាននូូវកាារបំំភ្លឺឺ� ឬកាារណែ�នាំំ�ដល់់ពួួកគេ� ដោ�ោយវិិធីីណាាមួួយដែ�រ។ ទ្រ�ង់់
គ្រា�ាន់់តែ�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�ដើ�ើរតាាម ហើ�ើយនៅ�ៅចុុងបំំផុត
ុ ទ្រ�ង់់ក៏បង្ហា
៏ ា�ញនូូវលទ្ធធផលរបស់់
ពួួកគេ�។ តែ�ប៉ុុ�ណ្ណេះ�ះ� គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ហើ�ើយ។ ចិិត្តតសាាទរនិិងបំំណងរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ
កើ�ើតចេ�ញមកពីីសាាតាំំ�ង ហើ�ើយគ្មាា�នផ្លូូ�វណាាដែ�លសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ អាាចបំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានឡើ�ើយ។ មិិនថាាមនុុស្សសមាានលក្ខខណៈៈបែ�បណាា
នោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�ត្រូ�ូវមាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ តើ�ើមនុុស្សសលោ�ោកអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសលោ�ោកបាានពេ�ញខ្នាា�តដែ�រឬទេ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាប្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ប្រ�ពន្ធធ? ហេ�តុុអ្វីី�បាាន
ប្រ�ពន្ធធស្រ�ឡាាញ់់ប្ដីី�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាកូូនត្រូ�ូវមាានកាាតព្វវកិិច្ចច ចំំពោះ�ះ�ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់
ពួួកគេ�? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាឪពុុកម្ដាា�យផ្ដោ�ោ�តកាារស្រ�ឡាាញ់់លើ�ើកូូនៗរបស់់ពួកគេ
ួ �? តើ�ើមនុុស្សស
មាានបំំណងបែ�បណាានៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួកគេ
ួ �ឲ្យយប្រា�ាកដ? តើ�ើបំំណងរបស់់ពួកគេ
ួ � មិិនមែ�ន
ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចផែ�នកាារផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ឬបំំពេ�ញចំំណង់់ចិិត្តតអាាត្មាា�និិយមរបស់់ខ្លួួ�នគេ�ផ្ទាា�ល់់ទេ�
មែ�នទេ�? តើ�ើពួួកគេ�ពិិតជាាចង់់ធ្វើ�ើ�កាារ ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មែ�នទេ�
់
? តើ�ើពួួកគេ�ពិិតជាាកំំពុង
ុ ធ្វើ�កា
ើ� ារ ដើ�ើម្បីីជា
� ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�នទេ�? តើ�ើបំំណងរបស់់ពួួកគេ� គឺឺដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចភាារកិិច្ចចក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តត
និិករដែ�លព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�តមកមែ�នទេ�? អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនអាាចទទួួលបាាននូូវវត្តតមាាន
របស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�លពួួកគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធឡើ�ើយ។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ត្រូ�ូវ
បាានសម្រេ�េចថាា ជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល។ ទោះ�ះ�បីីមនុុស្សសម្នាា�ក់់មាានសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�ខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាា ក៏៏វាាមិិនអាាចជំំនួួសនូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុទ្ធ
ុ បាានឡើ
ធ
�យ
ើ ។ សេ�ចក្ដីី�អរសប្បាាយនិិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់មនុុស្សស តំំណាាងឲ្យយ
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បំំណងរបស់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចតំំណាាងឲ្យយបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏មិន
ិ អាាចជំំនួសកិ
ួ
ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ដែ�រ។
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់លាាតសន្ធឹឹ�ងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ឬសេ�ចក្ដីី�ករុុណាាយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន
លើ�ើសលប់់តាាមដែ�លគេ�មាានចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រឹ�ឹមតែ�
ឈ្មោះ�ះ�� និិងធ្វើ�ើ�ពុុតជាាដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ដោ�ោយគ្មាា�នដឹឹងសោះ�ះ�ថាា កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានន័័យដូូចម្ដេ�េច នោះ�ះ�ពួួកគេ�នឹឹងនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចទទួួលបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�អាាណិិតអាាសូូរ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ� ក៏៏នឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចិិត្តតស្មោះ�ះ�� មាានគុុណ
សម្បបត្តិិ�អន់់ខ្សោ�ោ�យ និិងមិិនអាាចយល់់ពីសេ�ចក្ដីី�ពិ
ី
តបាានច្រើ
ិ
�ើ�នយ៉ាា�ងណាាក្ដីី� ក៏៏ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅតែ�
អាាចទទួួលបាាននូូវកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធម្ដដងម្កាា�លដែ�រ។ ដោ�ោយឡែ�ក អ្ននក
ដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុក
ុ ថាាមាានគុុណសម្បបត្តិិ�ល្អអគួរួ សម ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនជឿ�ឿដោ�ោយចិិត្តតស្មោះ�ះ�� គឺឺមិន
ិ
អាាចទទួួលបាានវត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គ្មាា�ន
លទ្ធធភាាពនឹឹងទទួួលបាាន សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�អាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬស្ដាា�ប់់កាារអធិិប្បាាយអំំពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រម្ដដងម្កាា�ល ឬសូូម្បីី�តែ�
ច្រៀ��ៀងសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក្ដីី�
់ នៅ�ៅទីីបំផុ
ំ ត
ុ ពួួកគេ�ក៏៏នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចនៅ�ៅរស់់រាាន
បាាន រហូូតដល់់ពេ�លវេេលាានៃ�សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកបាានដែ�រ។ កាារដែ�លមនុុស្សសស្វែ�ែងរក
ដោ�ោយចិិត្តតស្មោះ�ះ�� ឬអត់់នោះ�ះ� មិិនមែ�នកំំណត់់តាាមកាារដែ�លមនុុស្សសដទៃ�វិិនិិច្ឆ័័�យពួួកគេ�
យ៉ាា�ងណាា ឬតាាមកាារដែ�លមនុុស្សសនៅ�ៅជុំំ�វិិញពួួកគេ� គិិតពីីពួួកគេ�យ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
គឺឺត្រូ�ូវបាានកំំណត់់តាាមកាារដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារយ៉ាា�ងណាាចំំពោះ�ះ�
ពួួ កគេ�និិ ង តាាមកាារដែ�លពួួ កគេ�បាានទទួួ លនូូ វ វត្តតមាានរបស់់ ព្រះ�ះវិិ ញ្ញាា�ណបរិិ សុុ ទ្ធធ ដែ�រ
ឬមួួយក៏៏អត់់។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ វាាអាាស្រ័�័យលើ�ើថាា តើ�ើនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ�បាានបំំផ្លាា�ស់់
បំំប្រែ�ែដែ�រឬអត់់ ហើ�ើយតើ�ើពួួកគេ�បាានទទួួលនូូវចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បន្ទាា�ប់់ពីី
ឆ្លលងកាាត់់កិច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាាក់់លាាក់ណា
់ ាមួួយដែ�រឬអត់់។
ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធកែ�ខៃ�មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ និិស្ស័័�យរបស់់បុុគ្គគលនោះ�ះ�នឹឹងត្រូ�ូវ
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បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែបន្តិិ�ចម្ដដងៗ ហើ�ើយទស្សសនៈៈរបស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹង
កាាន់់តែ�បរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ បន្តិិ�ចម្ដដ
ធ
ងៗដែ�រ។ មិិនថាាមនុុស្សសដើ�រើ តាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យូ
់ រូ ប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ�
ឲ្យយតែ�ពួួកគេ�បាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ នោះ�ះ�មាានន័័យថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធកំំពុុងកែ�ខៃ�ពួួកគេ�
ហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិនបាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែទេ� នោះ�ះ�មាានន័័យថាា ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធមិិនមែ�នកំំពុុងកែ�ខៃ�ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�បាានបម្រើ�ើ�កិិច្ចចកាារខ្លះះ�ក្ដីី� អ្វីី�
ដែ�លជំំរុុញឲ្យយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺចំំណង់់ចិិត្តតចង់់ទទួួលបាាននូូវព្រះ�ះពរ។ ត្រឹ�ឹមតែ�
កាារបម្រើ�ើ�កិច្ចច
ិ កាារម្ដដងម្កាា�ល មិិនអាាចជំំនួស
ួ កាារឆ្លលងកាាត់់នូវូ កាារបំំផ្លាា�ស់បំ
់ ប្រែំ �ែនិិស្ស័័�យរបស់់
ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ចុុងបញ្ចចប់់ ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល ដ្បិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ នឹឹង
លែ�ងត្រូ�ូវកាារអ្ននកបម្រើ�ើ�ទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏លែ�ងត្រូ�ូវកាារមនុុស្សស ដែ�លមិិនទាាន់់បាាន
បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់ពួួកគេ� ឲ្យយមកបម្រើ�ើ�ដល់់អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រោ��ោសឲ្យយ
គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ និិងអស់់អ្ននកដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
ថ្លែ�ែងកាាលពីីអតីីតកាាលថាា «នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ភ័័ព្វវសំំណាាង
ញញឹឹមស្វាា�គមន៍៍គ្រួ�ួសាារគេ�ទាំំ�ងមូូល» គឺឺសមស្រ�បសម្រា�ាប់់សម័័យព្រះ�ះគុុណ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន
ជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធ នឹឹងទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសជាាតិិឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ស័័ក្តិិ�សម
សម្រា�ាប់់ដំំណាាក់់កាាលមួួយក្នុុ�ងសម័័យព្រះ�ះគុុណតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អត្ថថន័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានតម្រ�ង់់ទៅ�ៅរកភាាពសុុខសាាន្តត និិងព្រះ�ះពរខាាងរូូបកាាយដែ�លមនុុស្សស
ចូូលចិិត្តត។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ពុំំ�មែ�នមាានន័័យថាា គ្រួ�ួសាារទាំំ�ងមូូលរបស់់អ្ននកដែ�លជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះក៏៏មិនមែ�នមាានន័
ិ
យ
័ ថាា
នៅ�ៅពេ�លនរណាាម្នាា�ក់់ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ នោះ�ះ�គ្រួ�ួសាាររបស់់គេ�ទាំំ�ងមូូលក៏៏អាាចត្រូ�ូវនាំំ�ទៅ�ៅ
កាាន់់សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកបាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ កាារដែ�លនរណាាម្នាា�ក់់ទទួលបាានព្រះ
ួ
�ះពរ ឬទទួួលរង
សំំណាាងអាាក្រ�ក់់ឬអត់់នោះ�ះ� គឺឺត្រូ�ូវកំំណត់់ទៅ�ៅតាាមសាារជាាតិិរបស់់គេ� មិិនមែ�នទៅ�ៅតាាម
សាារជាាតិិទូទៅូ �ៅដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់អាាចមាានដូូចគ្នាា�នឹង
ឹ អ្ននកដទៃ�នោះ�ះ�ទេ�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
ពោ�ោលបែ�បនេះ�ះ ឬក្បួួ�នខ្នាា�តបែ�បនេះ�ះ មិិនមាានសោះ�ះ�ឡើ�ើយនៅ�ៅនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌។ ចុុង
ក្រោ��ោយ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់អាាចរួួចជីីវិិតបាាន នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារពួួកគេ�បាានបំំពេ�ញ
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

តាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយចុុងក្រោ��ោយ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិនអាាចបន្តត
រស់់នៅ�ៅបាានរហូូតដល់់ពេ�លសម្រា�ាក នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារពួួកគេ�រឹឹងចចេ�ស ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនបាានបំំពេ�ញតាាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�
មាានទិិសដៅ�ៅសមស្រ�បមួួយ។ ទិិសដៅ�ៅទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទៅ�ៅតាាមសាារជាាតិិ
របស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ និិងគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងមនុុស្សសដទៃ�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ ឥរិិយាាបថ
អាាក្រ�ក់់របស់់កូូនមិិនអាាចផ្ទេ�េរទៅ�ៅឲ្យយឪពុុកម្ដាា�យបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតរបស់់
កូូន ក៏៏មិិនអាាចចែ�ករំំលែ�កជាាមួួយឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ពួួកគេ�បាានដែ�រ។ ឥរិិយាាបថអាាក្រ�ក់់
របស់់ឪពុុកម្ដាា�យ មិិនអាាចផ្ទេ�េរទៅ�ៅឲ្យយកូូនចៅ�ៅបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតរបស់់
ឪពុុកម្ដាា�យ ក៏៏មិិនអាាចចែ�ករំំលែ�កជាាមួួយកូូនចៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ�បាានដែ�រ។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�
មាានបាាបរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ហើ�ើយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� ត្រេ�េកអរសប្បាាយនឹឹងព្រះ�ះពររបស់់ពួួកគេ�
រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចជំំនួួសបុុគ្គគលណាាម្នាា�ក់់បាានឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�
សុុចរិិត។ តាាមទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សស ប្រ�សិិនបើ�ើឪពុុកម្ដាា�យទទួួលបាានព្រះ�ះពរ នោះ�ះ�
កូូនចៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ� គប្បីី�អាាចទទួួលបាានភ័័ព្វវសំំណាាងដែ�រ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើកូូនចៅ�ៅ
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ នោះ�ះ�ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ពួួកគេ� ក៏៏ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលរងបាាបទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�រ។ នេះ�ះ
គឺឺជាាទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក និិងជាារបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសលោ�ោកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើផ្សេ�េងៗ។
វាាមិិនមែ�នជាាទស្សសនៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ។ លទ្ធធផលរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ ត្រូ�ូវកំំណត់់
ទៅ�ៅតាាមសាារជាាតិិដែ�លចេ�ញមកពីីទង្វើ�ើរ� បស់់ពួកគេ
ួ � ហើ�ើយលទ្ធធផលនេះ�ះ តែ�ងត្រូ�ូវកំំណត់់
យ៉ាា�ងសមស្រ�បបំំផុុត។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចរ៉ាា�ប់់រងបាាបរបស់់នរណាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតបាាន
ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយបើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាដូូច្នេះ�ះ�ក្ដីី� ក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចទទួួលទណ្ឌកម្មមជំ
ឌ
នួ
ំ សន
ួ
រណាា
ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតបាានដែ�រ។ ចំំណុុចនេះ�ះ គឺឺដាាច់់ខាាតណាាស់់។ កាារដែ�លឪពុុកម្ដាា�យស្រ�ឡាាញ់់
ថែ�ទាំំ�កូូនចៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ� ពុំំ�បង្ហាា�ញថាា ពួួកគេ�អាាចបំំពេ�ញអំំពើ�ើសុុចរិិតជំំនួួសឲ្យយកូូនចៅ�ៅ
របស់់ពួួកគេ�បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយកាាតព្វវកិិច្ចចដែ�លកូូនចៅ�ៅត្រូ�ូវស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ឪពុុកម្ដាា�យ
របស់់ពួួកគេ� ក៏៏មិិនមាានន័័យថាា ពួួកគេ�អាាចបំំពេ�ញអំំពើ�ើសុុចរិិតជំំនួួសឪពុុកម្ដាា�យរបស់់
ពួួកគេ�ដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាអត្ថថន័យ
័ ពិិតប្រា�ាកដនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លថាា «មាានមនុុស្សសពីីរនាាក់់នៅ�ៅ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឯវាាល ម្នាា�ក់់នឹឹងត្រូ�ូវយកទៅ�ៅ ហើ�ើយម្នាា�ក់់នឹឹងត្រូ�ូវទុុកឲ្យយនៅ�ៅ។ មាានស្ត្រី�ី�ពីីរនាាក់់កំំពុុង
កិិនម្សៅ�ៅ ម្នាា�ក់់នឹឹងត្រូ�ូវយកទៅ�ៅ ម្នាា�ក់់នឹឹងត្រូ�ូវទុុកឲ្យយនៅ�ៅ»។ មនុុស្សសមិិនអាាចយកកូូនចៅ�ៅ
របស់់ពួកគេ
ួ �ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�អា
ើ ាក្រ�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក ដោ�ោយសំំអាាងលើ�ើសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅរបស់់ពួួកគេ� ចំំពោះ�ះ�កូូនចៅ�ៅគេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
អាាចយកប្រ�ពន្ធធ (ប្ដីី�) ទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក ដោ�ោយសំំអាាងលើ�អំ
ើ ពើំ �ើសុុចរិត
ិ ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់
ពួួកគេ�បាានដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាបទបញ្ញញត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងមួួយ គឺឺគ្មា�ន
ា កាារលើ�ើកលែ�ងចំំពោះ�ះ�នរណាា
ម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើសុុចរិត
ិ គឺឺជាាអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើសុុចរិត
ិ ហើ�ើយ
អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ គឺឺជាាអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់។ នៅ�ៅទីីបំផុ
ំ ត
ុ ពួួកសុចរិ
ុ តគង់
ិ
នឹ
់ ង
ឹ ត្រូ�ូវ
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយរស់់រាានបន្តត រីីឯអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លា�ា ញចោ�ោល។ មនុុស្សសបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
មាាននូូវភាាពបរិិសុុទ្ធធ។ ពួួកគេ�មិិនស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក មាាននូូវ
ភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ហើ�ើយគ្មាា�នចំណែ�ក
ំ
ណាាមួួយរបស់់ពួកគេ
ួ �ដែ�លបរិិសុទ្ធ
ុ ឡើធ �ើយ។ មនុុស្សស
ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លា�ា ញចោ�ោល គឺឺជាាមនុុស្សសទុុច្ចចរិត
ិ ហើ�ើយមនុុស្សសដែ�លអាាចរស់់រាានបន្តតបាាន
គឺឺជាាមនុុស្សសសុុចរិត
ិ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាកូូនចៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសទុុច្ចចរិតធ្វើ
ិ �នូ
�ើ វូ អំំពើ�ើសុុចរិត
ិ ហើ�ើយបើ�ើ
ទោះ�ះ�បីីជាាឪពុុកម្ដាា�យរបស់់មនុុស្សសសុុចរិត
ិ ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ក៏ដោ៏ �ោយ។ ប្ដីី�ជឿ�ឿ ប្រ�ពន្ធធមិន
ិ
ជឿ�ឿ គ្មាា�នអ្វី�ទាាក់
ី
ទ
់ ងគ្នាា�ទេ� ហើ�ើយកូូនជឿ�ឿនិិងឪពុុកម្ដាា�យមិិនជឿ�ឿ ក៏៏គ្មា�នអ្វី
ា
�ទាាក់
ី
ទ
់ ងគ្នាា�ដែ�រ។
មនុុស្សសពីីរប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ គឺឺមិនចុះះ
ិ �សម្រុ�ុងនឹឹងគ្នាា�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ នៅ�ៅមុុនពេ�លចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក មនុុស្សសមាានសាាច់់ញាាតិិខាាងរូូបកាាយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសបាាន
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកហើ�ើយ គេ�នឹឹងលែ�ងមាានសាាច់់ញាាតិិខាាងរូូបកាាយដែ�លត្រូ�ូវ
រំំឭកនឹឹកដល់ទៀ�
់ ៀតហើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួន
� គឺឺជាាសត្រូ�ូវរបស់់
អស់់អ្ននកដែ�លមិិនបំពេំ �ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួន
� ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងអ្ននកដែ�លស្អអប់ទ្រ�ង់
់
់ ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លនឹឹងចូូល
ទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក និិងអ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លា�ា ញ គឺឺជាាសត្តតនិិករពីីរប្រ�ភេ�ទដែ�លមិិន
ចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងគ្នាា�ឡើ�ើយ។ សត្តតនិិករដែ�លបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួន
� នឹឹងអាាចរួួចជីវិី តបាាន
ិ
ចំំណែ�កឯសត្តតនិិករដែ�លមិិនបាានបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន នឹឹងក្លាា�យជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវ
1118

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

បំំផ្លា�ា ញចោ�ោល ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វាានឹឹងត្រូ�ូវបន្តតរហូូតដល់់ អស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ តើ�ើអ្ននក
ស្រ�ឡាាញ់់ប្ដីី�របស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននក ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិករដែ�លបាាន
បង្កើ�ើ�តមកមែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ប្រ�ពន្ធធរបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននក
ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិករ ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមកមែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននកមាានកាាតព្វវកិិច្ចចចំំពោះ�ះ�ឪពុុក
ម្ដាា�យអ្ននកដែ�លមិិនជឿ�ឿ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននក ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិករដែ�លបាាន
បង្កើ�ើ�តមកមែ�នទេ�? តើ�ើទស្សសនៈៈរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ� ខុុសឬក៏៏
ត្រូ�ូវ? តើ�ើហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? តើ�ើអ្ននកចង់់បាានអ្វី�?ី តើ�ើអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដល់
់
កម្រិ�
់
ត
ិ ណាា? អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនអាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួនបាាន
�
ក្នុុ�ងនាាមជាាសត្តតនិិករដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក និិងអ្ននកដែ�លមិិនអាាចខិិតខំប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងឲ្យយអស់់
ពីីចិត្តតបាាននោះ�
ិ
ះ� នឹឹងក្លាា�យជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវបំំផ្លា�ា ញចោ�ោល។ មាានសម្ពពន្ធភា
ធ ាពខាាងរូូបកាាយ
ជាាច្រើ�ើ�ន កើ�ើតមាានឡើ�ើងរវាាងមនុុស្សសនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃ ព្រ�មទាំំ�ងមាានសម្ពពន្ធធភាាពជាា
សាាច់់សាាលោ�ោហិិតផងដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លអនាាគត សម្ពពន្ធភា
ធ ាពទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវបែ�ក
ខ្ចាា�ត់ខ្ចា
់ �ា យអស់់។ អ្ននកជឿ�ឿនិិងអ្ននកមិិនជឿ�ឿ មិិនអាាចនឹឹងចុះះ�សម្រុ�ុងគ្នាា�បាានទេ� តែ�ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ
ពួួកគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកនឹឹងជឿ�ឿថាា
មាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មួ
់ យ
ួ អង្គគ ហើ�ើយគេ�នឹឹងចុះះ�ចូូលនឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចំំណែ�កឯអ្ននកដែ�លរឹឹង
ចចេ�សនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សុុទ្ធធតែ�នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លា�ា ញចោ�ោលទាំំ�ងអស់់។ នឹឹងលែ�ងមាានក្រុ�ុម
គ្រួ�សា
ួ ារ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះតទៅ�ៅទៀ�ៀតហើ�ើយ។ តើ�ើអាាចនឹឹងមាានសម្ពពន្ធភា
ធ ាពជាាឪពុុកម្ដាា�យ
ឬកូូនចៅ�ៅ ឬប្ដីី�ប្រ�ពន្ធធទៀ�ៀត ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ភាាពមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងគ្នាា�ខ្លាំំ��ងនៃ�ជំំនឿ�ឿ និិង
អជំំនឿ�ឿ នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយសម្ពពន្ធធភាាពខាាងរូូបកាាយ មាានភាាពខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង!
ដំំបូូងឡើ�ើយ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ គ្មាា�នក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារឡើ�ើយ។ មាានតែ�មនុុស្សស
ប្រុ�ុស និិងមនុុស្សសស្រី�ីតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ជាាមនុុស្សសពីីរប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងគ្នាា�។ ពុំំ�មាានប្រ�ទេ�ស ពុំំ�មាាន
ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ារអ្វីី�ឡើ�យ
ើ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សស មនុុស្សសគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ
ទាំំ�ងអស់់បាានរៀ�ៀបចំំខ្លួួ�នគេ�ជាាក្រុ�ុមបក្ខខពួួក ហើ�ើយក្រោ��ោយមកក៏៏បង្កើ�ើ�តជាាប្រ�ទេ�ស និិង
ក្រុ�ុមជនជាាតិិនាានាា។ ប្រ�ទេ�ស និិងក្រុ�ុមជនជាាតិិទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ រួួមមាានក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារតូូចៗ
1119

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈនេះ�ះ មនុុស្សសគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទទាំំ�ងអស់់ ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
ជាាតិិសាាសន៍៍ជាាច្រើ�ើ�ន ផ្អែ�ែកតាាមភាាពខុុសគ្នាា�ខាាងភាាសាា និិងព្រំ�ំប្រ�ទល់់។ តាាមពិិតទៅ�ៅ
មិិនថាាមាានជាាតិិសាាសន៍៍ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាានៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនោះ�ះ�ទេ� មនុុស្សសមាានបុុព្វវបុរុ ស
តែ�មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ មាានមនុុស្សសតែ�ពីីរប្រ�ភេ�ទតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយ
មនុុស្សសទាំំ�ងពីីរប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ គឺឺមនុុស្សសប្រុ�ុស និិងមនុុស្សសស្រី�ី។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ដោ�ោយសាារ
កាារវិិវឌ្ឍឍន៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារចលនាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត និិងដោ�ោយសាារ
កាារប្រែ�ែប្រួ�ួលទីីតាំំ�ងភូូមិិសាាស្រ្ត�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតផ្សេ�េងៗគ្នាា� មនុុស្សសទាំំ�ងពីីរប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ក៏៏បាាន
អភិិវឌ្ឍឍទៅ�ៅជាាមនុុស្សសកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទថែ�មទៀ�ៀត។ ជាាធម្មមតាា មិិនថាាមនុុស្សសមាាន
ចម្រុះ�ះ�ទៅ�ៅដោ�ោយជាាតិិសាាសន៍៍ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ� មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ នៅ�ៅតែ�ជាាសត្តតនិិករ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្កើ�ើ
់
ត
� មកដដែ�ល។ មិិនថាាមនុុស្សសស្ថិិ�តក្នុុ�ងជាាតិិសាាសន៍៍ណាាមួួយ
ឡើ�ើយ ពួួកគេ�គឺឺជាាសត្តតនិិកររបស់់ទ្រ�ង់់។ ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា� គឺឺជាាកូូនចៅ�ៅរបស់់អ័័ដាាម
និិងអេ�វ៉ាា�។ ថ្វីី�បើ�ើពួកគេ
ួ �មិិនត្រូ�វូ បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បង្កើ�ើ
់
ត
� មកដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះហស្ដដទ្រ�ង់់ក្ដីី� ក៏៏
ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ជាាកូូនចៅ�ៅរបស់់អ័័ដាាមនិិងអេ�វ៉ាា� ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តមកដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ដដែ�ល។ មិិនថាាមនុុស្សសស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសបែ�បណាានោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�
ទាំំ�ងអស់់គឺឺជាាសត្តតនិិកររបស់់ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយសាារពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
បង្កើ�ើ�តមក នោះ�ះ�ទិិសដៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ� គឺឺជាាទិិសដៅ�ៅដែ�លមនុុស្សសគប្បីី�មាាន ហើ�ើយពួួកគេ�
ត្រូ�ូវបាានញែ�កពីីគ្នាា� ទៅ�ៅតាាមក្រឹ�ឹត្យយក្រ�មសម្រា�ាប់់រៀ�ៀបចំំមនុុស្សសលោ�ោក។ នេះ�ះមាានន័័យថាា
ទីីបំំផុុត អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ និិងអ្ននកសុុចរិិតទាំំ�ងអស់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់។
សត្តតនិិករដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ ចុុងក្រោ��ោយនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល ហើ�ើយសត្តតនិិករដែ�ល
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតសុចរិ
ុ ត
ិ នឹឹងត្រូ�ូវរួួចជីវិី ត
ិ ។ នេះ�ះគឺឺជាាកាាររៀ�ៀបចំំដ៏ស
៏ មស្រ�បបំំផុតសម្រា�ាប់
ុ
សត្តតនិ
់
ក
ិ រ
ទាំំ�ងពីីរប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ។ ដោ�ោយសាារកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់ពួួកគេ� ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ជាា
សន្តតនិិករដែ�លព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�តមកក្ដីី� ក៏៏អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់មិិនអាាចប្រ�កែ�កបាានឡើ�ើយថាា
សាាតាំំ�ងបាានចាាប់់ចងពួួកគេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ មិិនអាាចទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ។ ផ្អែ�ែកតាាមកាារពិិតដែ�លថាាពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវរួួចជីីវិិតនោះ�ះ� សត្តតនិិករដែ�ល
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខ្លួួនដោ
� �ោយសុុចរិត
ិ មិិនអាាចបដិិសេ�ធបាានឡើ�យ
ើ ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្កើ�ើ
់
តពួ
� កគេ
ួ �
ឡើ�ើងមក តែ�នៅ�ៅមិិនទាាន់់ទទួួលបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� បន្ទាា�ប់់ពីីត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ពុុករលួួយ។ អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ គឺឺជាាអ្ននកដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�
គឺឺជាាសត្តតនិិករដែ�លមិិនអាាចទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងចាាប់់
ទុុកជាាយូូរណាាស់់មកហើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ក៏៏ជាាមនុុស្សសដែ�រ។ ពួួកគេ�ជាា
មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយដល់់ឆ្អឹឹ�ង និិងមិិនអាាចទទួួលសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��បាាន
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតសុុចរិិត ក៏៏ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយដូូចជាាសត្តតនិិករផ្សេ�េង
ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លអាាចផ្ដាា�ច់់ខ្លួួនចេ�
�
ញពីីនិស្ស័័�
ិ យពុុករលួួយរបស់់ពួកគេ
ួ �បាាន
និិងមាានសមត្ថថភាាពចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។ មនុុស្សសដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�សុុចរិិត មិិន
ពេ�ញប្រៀ��ៀបទៅ�ៅដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតនោះ�ះ�ទេ�។ តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�បាានទទួួលនូូវ
សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� និិងបាានផ្ដាា�ច់់ចេ�ញពីីនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់ពួួកគេ�។ ពួួកគេ�អាាច
ចុះះ�ចូូលនឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
។ ពួួកគេ�នឹឹងប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់ដោ់ �ោយបែ�បនេះ�ះរហូូតដល់ទី
់ បញ្ចចប់
ី
់
បើ�ើទោះ�ះ�បីី មិិ នចាំំ�បាាច់់ និិ យាា យថាា ពួួ កគេ�មិិ ន ធ្លាា�ប់់ ត្រូ�ូ វ បាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ� ឲ្យយពុុ ក រលួួ យ
ក៏៏ដោ�ោយ។

ក្រោ��ោយពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបញ្ចចប់់

ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្តតនិិករ

ទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងមាានអ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល និិងអ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវរួួច
ខ្លួួ�ន។ នេះ�ះគឺឺជាានិិន្នាា�កាារដែ�លមិិនអាាចជៀ�ៀសផុុតបាានឡើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ទ្រ�ង់។
់ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបដិិសេ�ធកិច្ចច
ិ កាារនេះ�ះបាានឡើ�យ
ើ ។ អ្ននកធ្វើ�អា
ើ� ាក្រ�ក់់ នឹឹង
មិិនត្រូ�ូវអនុុញ្ញាា�តឲ្យយរួួចខ្លួួ�នបាានឡើ�ើយ។ អ្ននកដែ�លចុះះ�ចូូល និិងដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រហូូ
ដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ប្រា�ាកដជាានឹឹងបាាននៅ�ៅរស់់រាាន។ ដោ�ោយសាារកិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�នឹឹងមាានអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវនៅ�ៅ និិងអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល។
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាលទ្ធធផលខុុសៗគ្នាា�សម្រា�ាប់់មនុុស្សសពីីរប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងគ្នាា�នេះ�ះ ហើ�ើយ
ពួួកគេ�គឺឺជាាកាាររៀ�ៀបចំំដ៏៏ស័័ក្ដិិ�សមបំំផុុតសម្រា�ាប់់សត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ កាាររៀ�ៀបចំំ
ចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សស គឺឺដើ�ើម្បីី�ញែ�កពួួកគេ� ដោ�ោយបំំបែ�ក
ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ កម្ទេ�េចក្រុ�ុមជនជាាតិិ និិងរំំលាាយព្រំ�ំប្រ�ទល់់ប្រ�ទេ�ស នៅ�ៅក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំមួួយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លគ្មាា�នក្រុ�ម
ុ គ្រួ�សា
ួ ារ ឬព្រំ�ប្រ�ទល់
ំ
ប្រ�ទេ�សអ្វី
់
ី�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តក្រោ��ោយពីីនោះ�ះ�មក មនុុស្សសគឺឺជាា
កូូនចៅ�ៅដែ�លចេ�ញពីីដូន
ូ តាាតែ�មួួយ និិងជាាស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដបង្កើ�ើ�តឡើ�ង
ើ ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់
សរុុបមក សត្តតនិិករដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�អាាក្រ�ក់់នឹង
ឹ ត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញចោ�ោល ហើ�ើយសត្តតនិិករដែ�ល
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវរួួចផុុតជីីវិិត។ ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈនេះ�ះ នឹឹងលែ�ងមាានក្រុ�ុម
គ្រួ�ួសាារ លែ�ងមាានប្រ�ទេ�ស ជាាពិិសេ�ស គ្មាា�នក្រុ�ុមជនជាាតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ានៃ�សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក
ដែ�លនឹឹងចូូលមកដល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសទាំំ�ងពីីរប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ នឹឹងក្លាា�យជាាប្រ�ភេ�ទ
មនុុស្សសដែ�លបរិិសុុទ្ធធជាាងគេ�បំំផុុត។ កាាលដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា�ត្រូ�ូវបាាន
បង្កើ�ើ�តមក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចមើ�ើលថែ�សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះបាាន។
កាាលពីីដើ�ើម មនុុស្សសលោ�ោក គឺឺជាាម្ចាា�ស់់នៃ�សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់។ បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសលោ�ោក គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
នេះ�ះ និិងដើ�ើម្បីី�មើ�ើលថែ�ទាំំ� គ្រ�ប់់សាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ដែ�លនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដ្បិិ�តមនុុស្សស
កាាលពីីដើ�ើមដំំបូូងឡើ�ើយ មិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ និិងមិិនអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់
បាានឡើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ
រួួចហើ�ើយ ពួួកគេ�លែ�ងក្លាា�យជាាអ្ននកមើ�ើលថែ�គ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ើទៀ�ៀតហើ�ើយ។ គោ�ោលបំំណង
នៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ស្រោ��ោចស្រ�ង់់មុុខងាាររបស់់មនុុស្សសមកវិិញ
ដើ�ើម្បីី�ស្រោ��ោចស្រ�ង់់នូូវមូូលហេ�តុុដើ�ើម និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ពីីដើ�ើមរបស់់មនុុស្សស ត្រ�ឡប់់
មកវិិញ។ កាារដែ�លមនុុស្សសស្ថិិ�តក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក នឹឹងក្លាា�យជាាកាារតំំណាាងឲ្យយលទ្ធធផល
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សង្ឃឹឹ�មសម្រេ�េចបាាន នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់។
បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាជីីវិតនេះ�ះលែ
ិ
�ងជាាជីីវិតមួ
ិ យ
ួ ដូូចជាាជីីវិតនៅ
ិ �ៅក្នុុ�ងសួួនច្បាារអេ�ដែ�នក្ដីី� ក៏៏សាារជាាតិិ
របស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅដូូចគ្នាា�ដដែ�ល។ មនុុស្សសនឹឹងលែ�ងក្លាា�យជាាមនុុស្សសនៅ�ៅដើ�ើមដំំបូូង ដែ�ល
មិិនមាានកាារពុុករលួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសជាាតិិដែ�លបាានពុុករលួួយ
និិងក្រោ��ោយមកក៏៏ទទួួលបាាននូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លបាានទទួួលនូូវ
សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ចុុងក្រោ��ោយ (ពោ�ោលគឺឺ បន្ទាា�ប់់ពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបំ
់
ពេំ �ញរួួច)
នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក។ ដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ លទ្ធធផលនៃ�អ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវទទួួល
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

ទោ�ោស ក៏៏នឹង
ឹ ត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ញ
ើ ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៅ�ៅទីីចុង
ុ បំំផុត
ុ ដែ�រ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវ
បំំផ្លាា�ញចោ�ោល បន្ទាា�ប់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់។ ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត
ក្រោ��ោយពេ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� ព្រ�ម
ទាំំ�ងអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ�� នឹឹងសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបើ�ើកបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញទាំំ�ងអស់់ ដ្បិិ�ត
កិិច្ចចកាារ នៃ�កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទទាំំ�ងអស់់របស់់មនុុស្សស (មិិនថាាពួួកគេ�ជាាអ្ននក
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ ឬក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ) នឹឹងត្រូ�ូវអនុុវត្តតចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� ក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ។ អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�អា
ើ ាក្រ�ក់់នឹង
ឹ ត្រូ�ូវផាាត់់ចោ�ោល ហើ�ើយអ្ននក
ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តឲ្យយបន្តតរស់់នៅ�ៅ នឹឹងត្រូ�ូវបើ�ើកបង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ�
ដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះ លទ្ធធផលរបស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទទាំំ�ងអស់់ នឹឹងត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ង
ពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ�ដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមណាា ដែ�ល
មិិនទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកនៅ�ៅមុុនពេ�លញែ�កអ្ននក
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ទុុកមួួយឡែ�ក និិងជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងដាាក់់ទោ�ោសលើ�ើពួួកគេ�បន្តិិ�ចម្ដដងៗនោះ�ះ�
ទេ�។ កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះនឹឹងមិិនស្រ�បគ្នាា�ជាាមួួយនឹឹងកាារពិិតឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�
អាាក្រ�ក់់ត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញ ហើ�ើយពេ�លដែ�លអ្ននករួួចខ្លួួ�ន ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក នោះ�ះ�
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅទូូទាំំ�ងសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់។ នឹឹងលែ�ង
មាានលំំដាាប់់លំំដោ�ោយអាាទិិភាាពក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លទទួួលបាានព្រះ�ះពរ និិងអ្ននក
ដែ�លទទួួលរងសំំណាាងអាាក្រ�ក់់ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ អ្ននកដែ�លទទួួលបាានព្រះ�ះពរនឹឹងរស់់នៅ�ៅជាា
រៀ�ៀងរហូូត ចំំណែ�កឯអ្ននកដែ�លទទួួលរងសំំណាាងអាាក្រ�ក់់ នឹឹងត្រូ�ូវវិិនាាសហិិនហោ�ោចអស់់
កល្បបជាានិិច្ចច។ ដំំណាាក់់កាាលទាំំ�ងពីីរនៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ក្នុុង
� ពេ�លដំំណាាលគ្នាា�។
ច្បាាស់់ណាាស់់ គឺឺដោ�ោយសាារកាារកើ�ើតមាាននូូវមនុុស្សសដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់នេះ�ះហើ�ើយ
ទើ�ើបត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញនូូវសេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតរបស់់អ្ននកដែ�លចុះះ�ចូូល ហើ�ើយច្បាាស់់
ណាាស់់ គឺឺដោ�ោយសាារមាានអ្ននកដែ�លទទួួលបាាននូវូ ព្រះ�ះពរនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបត្រូ�ូវបើ�ើកសម្ដែ�ែង
ពីីសំំណាាងអាាក្រ�ក់់ ដែ�លអ្ននកដែ�លមាានឥរិិយាាបថអាាក្រ�ក់់ទទួួលរង។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ មិិនលាាតត្រ�ដាាងពីីអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ទេ�

នោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�លចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាម្ចាា�ស់ដោ់ �ោយចិិត្តតស្មោះ�ះ�� នឹឹងមិិនដែ�លឃើ�ើញព្រះ�ះអាាទិិត្យយឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពុំំ�បាាននាំំ�យកអ្ននកដែ�លចុះះ�ចូូលនឹឹងទ្រ�ង់់ ទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅសមស្រ�បណាាមួួយទេ� នោះ�ះ�
មនុុស្សសដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាាននូូវកាារដាាក់់ទោ�ោស
ដែ�លពួួកគេ� សមនឹឹងទទួួលបាានឡើ�ើយ។

នេះ�ះគឺឺជាាដំំណើ�ើរកាារ នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ

ជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់មិិនបាានបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារនៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោសអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយ
ប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ដល់់អំំពើ�ើល្អអទេ� នោះ�ះ�សត្តតនិិកររបស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងមិិនអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងទិិសដៅ�ៅ
រៀ�ៀងៗខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�បាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសបាានចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�
សម្រា�ាករួួចហើ�ើយ

អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់នឹឹងត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញចោ�ោលហើ�ើយមនុុស្សសជាាតិិ

ទាំំ�ងអស់់ នឹឹងបាានដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វត្រូ�ូវ។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទទាំំ�ងអស់់ នឹឹងបាានចូូលទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ស្រ�បទៅ�ៅតាាមមុុខងាារដែ�លពួួកគេ�គប្បីី�បំំពេ�ញ។ មាានតែ�បែ�បនេះ�ះ
ទេ� ទើ�ើបជាាថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាករបស់់មនុុស្សស វាានឹឹងក្លាា�យជាារឿ�ឿងដែ�លមិិនអាាចជៀ�ៀសផុុតបាាន
សម្រា�ាប់់កាារវិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយមាានតែ�ពេ�លដែ�លមនុុស្សសជាាតិិ ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបសមិិទ្ធធផលដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនិិងសមិិទ្ធធផលចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានចូូលដល់់ទីីបញ្ចចប់់។ នេះ�ះគឺឺជាាផ្នែ�ែកចុុងបញ្ចចប់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់នូូវជីីវិិតដុុនដាាបរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅខាាងសាាច់់ឈាាម
ក៏៏ដូច
ូ ជាាជីីវិត
ិ របស់់មនុុស្សសដែ�លពុុករលួួយផងដែ�រ។ ចាាប់់ពេ�លនោះ�ះ�តទៅ�ៅ មនុុស្សសលោ�ោក
នឹឹងត្រូ�ូវចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពថ្មីី�មួួយ។ បើ�ើទោះ�ះ�ជាាមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ នឹឹងរស់់នៅ�ៅខាាងសាាច់់
ឈាាមក្ដីី� ក៏៏សាារជាាតិិនៃ�ជីីវិិតនេះ�ះ និិងជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសពុុករលួួយ នឹឹងមាានភាាពខុុសគ្នាា�
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងដែ�រ។ សាារជាាតិិសំំខាាន់់នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅនេះ�ះ និិងសាារជាាតិិនៃ�វត្តតមាានរបស់់
មនុុស្សសដែ�លពុុករលួួយ ក៏៏ខុសគ្នាា�
ុ
ផងដែ�រ។ បើ�ើទោះ�ះ�ជាាជីីវិតនេះ�ះនឹ
ិ
ង
ឹ មិិនមែ�នជាាជីីវិត
ិ របស់់
មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទថ្មីី�ក្ដីី� ក៏៏អាាចនិិយាាយបាានថាា ជាាជីីវិត
ិ នៃ�មនុុស្សសដែ�លបាានទទួួលនូវូ សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ�� ក៏៏ដូូចជាាជីីវិិតមួួយដែ�លមនុុស្សសនិិងវិិចាារណញាាណ ទទួួលបាានមកវិិញ។
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លធ្លាា�ប់់មិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាមនុុស្សស
ដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ក្រា�ា�ប ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកត្រូ�ូវបាានទ្រ�ង់់សង្គ្រោះ��ះ��ដោ�ោយសាារ
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាករួួមគ្នាា�

ទ្រ�ង់់។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនគោ�ោរពព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក្រោ��ោយមក
បាានធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់សម្រា�ាប់់ទ្រ�ង់់។ ក្រោ��ោយពីីពួួកគេ�បាានឆ្លលងកាាត់់ និិងបាានរួួចផុុតពីីកាារ
សាាកល្បបងរបស់់ទ្រ�ង់់ វត្តតមាានរបស់់ពួកគេ
ួ � នឹឹងក្លាា�យជាាវត្តតមាានដែ�លមាានអត្តតន័័យបំំផុត
ុ ។
ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខសាាតាំំ�ង ហើ�ើយគឺឺជាា
មនុុស្សសលោ�ោកដែ�លស័័ក្តិិ�សមនឹឹងរស់់នៅ�ៅ។ អ្ននកដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល គឺឺជាាអ្ននកដែ�ល
មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទីីបន្ទាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន និិងមិិនស័័ក្តិិ�សមនឹឹងបន្តតរស់់នៅ�ៅឡើ�ើយ។
កាារបំំផ្លាា�ញលើ�ើពួួកគេ� នឹឹងមកពីីលទ្ធផ
ធ លនៃ�អាាកប្បបកិិរិយាា
ិ អាាក្រ�ក់់របស់់ពួកគេ
ួ � ហើ�ើយកាារ
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�វិិនាាសសាាបសូូន្យយបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាទិិសដៅ�ៅល្អអបំំផុុត។ នៅ�ៅពេ�លអនាាគត
នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសជាាតិិចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពដ៏៏ស្រ�ស់់ស្អាា�ត នោះ�ះ�នឹឹងលែ�ងមាានទំំនាាក់់
ទំំនងរវាាងប្ដីី�និិងប្រ�ពន្ធធ ទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងឪពុុក និិងកូូនស្រី�ី ឬទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងម្ដាា�យនិិង
កូូនប្រុ�ុសទៀ�ៀតហើ�ើយ ដែ�លមនុុស្សសស្រ�មៃ�ថាា ពួួកគេ�នឹឹងអាាចរកឃើ�ើញ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗនឹឹងដើ�ើរតាាមប្រ�ភេ�ទរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ហើ�ើយក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារនឹឹងត្រូ�ូវបែ�កខ្ញែ�ែកពីីគ្នាា�។
ដោ�ោយរងបរាាជ័័យទាំំ�ងស្រុ�ុងបែ�បនេះ�ះ សាាតាំំ�ងនឹឹងមិិនរំខា
ំ ានមនុុស្សសជាាតិិជាាថ្មីី�ទៀ�ៀតឡើ�យ
ើ
ហើ�ើយមនុុស្សសលោ�ោកនឹឹងលែ�ងមាាននិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ងទៀ�ៀតដែ�រ។ មនុុស្សស
ដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ នឹឹងត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញចោ�ោល ហើ�ើយមាានតែ�មនុុស្សសដែ�លចុះះ�ចូូល
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លនឹឹងបន្តតរស់់នៅ�ៅបាាន។ ដូូច្នេះ�ះ� មាានក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារតិិចតួួចណាាស់់ដែ�លនឹឹង
រួួចផុុតពីីភាាពហ្មមងសៅ�ៅនេះ�ះ។ តើ�ើទំំនាាក់់ទំំនងខាាងរូូបកាាយ អាាចបន្តតកើ�ើតមាានបាានដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា? ជីីវិិតខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសពីីមុុន នឹឹងត្រូ�ូវហាាមឃាាត់់ជាាដាាច់់ខាាត។
តើ�ើទំំនាាក់់ទំំនងខាាងរូូបកាាយអាាចកើ�ើតមាានក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
បើ�ើគ្មាា�ននិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ងទេ� ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសលោ�ោកនឹឹងលែ�ងជាាជីីវិិត
ចាាស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លអតីីតកាាលទៀ�ៀតហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាជីីវិតថ្មីី�មួ
ិ
យ
ួ ។ ឪពុុកម្ដាា�យនឹឹងបាាត់់បង់់
កូូនចៅ�ៅ ហើ�ើយកូូនចៅ�ៅនឹឹងបាាត់់បង់់ឪពុុកម្ដាា�យ។ ប្ដីី�នឹឹងបាាត់់បង់់ប្រ�ពន្ធធ ហើ�ើយប្រ�ពន្ធធនឹឹង
បាាត់់បង់់ប្ដីី�។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន ទំំនាាក់់ទំំនងខាាងរូូបកាាយ កើ�ើតមាានក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក
ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�នឹឹងលែ�ងកើ�ើតមាានទៀ�ៀតឡើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�បាានចូូលទៅ�ៅ
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ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក។ មាានតែ�មនុុស្សសជាាតិិប្រ�ភេ�ទនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមាាននូូវសេ�ចក្ដីី�សុុចរិតនិ
ិ ង
ិ
ភាាពបរិិសុទ្ធ
ុ ។
ធ មាានតែ�មនុុស្សសជាាតិិប្រ�ភេ�ទនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្កើ�ើ
់
ត
� មនុុស្សសលោ�ោក និិងដាាក់់ពួកគេ
ួ �នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាាន
ដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក។ ក្រោ��ោយមក ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានសង្គ្រោះ��ះ��ពួួកគេ� និិង
ធ្វើ�ើ�ជាាតង្វាា�យលោះ�ះ�បាាបសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ។ នៅ�ៅទីីបំំផុុត ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវយកឈ្នះះ�លើ�ើ
មនុុស្សសជាាតិិ សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងមូូល និិងស្រោ��ោចស្រ�ង់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅរកលក្ខខណៈៈ
ដើ�ើមរបស់់ពួួកគេ�វិិញ។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាានចូូលរួួមធ្វើ�ើ� ចាាប់់តាំំ�ងពីីគ្រា�ាដំំបូូង
មកម៉្លេះ�ះ�� ជាាកាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់មនុុស្សសទៅ�ៅរករូូបអង្គគ និិងលក្ខខណៈៈដើ�ើមរបស់់ពួួកគេ�វិិញ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបង្កើ�ើ�តនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌របស់់ទ្រ�ង់់ និិងស្រោ��ោចស្រ�ង់់លក្ខខណៈៈដើ�ើមរបស់់
មនុុស្សសជាាតិិត្រ�ឡប់់មកវិិញ ដែ�លមាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងស្រោ��ោចស្រ�ង់់នូូវសិិទ្ធិិ�
អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី និិងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ត្រ�ឡប់់មកវិិញ។
មនុុស្សសជាាតិិបាានបាាត់់បង់់នូូវចិិត្តត ដែ�លកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ដូូចជាាមុុខងាារដែ�ល
ប្រ�គល់់ឲ្យយសត្តតនិិកររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្រោ��ោយពីីត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ ហើ�ើយ
បាានក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវមិិនស្ដាា�ប់បង្គា
់ ា�ប់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ក្រោ��ោយមកទៀ�ៀត មនុុស្សសជាាតិិរស់់នៅ�ៅ
ក្រោ��ោមដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង និិងបាានដើ�ើរតាាមកាារបញ្ជាា�របស់់សាាតាំំ�ង។ ហេ�តុុនេះ�ះ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�នផ្លូូ� វ ណាាត្រូ�ូ វ បំំ ពេ�ញកិិ ច្ចច កាារក្នុុ� ង ចំំ ណោ�ោ មសត្តតនិិ ក ររបស់់ ទ្រ�ង់់ ឡើ�ើ យ
ហើ�ើយកាាន់់ តែ�មិិ ន អាាចយកឈ្នះះ� លើ�ើ កាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ច ដែ�លពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយកាារ
ខ្លាា�ចរអាារនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសលោ�ោកត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�តមក ហើ�ើយត្រូ�ូវថ្វាា�យបង្គំំ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ទៅ�ៅជាាបែ�រខ្ននងដាាក់់ទ្រ�ង់់ និិងថា្វវ�យបង្គំំ�សាាតាំំ�ងទៅ�ៅវិិញ។ សាាតាំំ�ង
បាានក្លាា�យជាាព្រះ�ះក្លែ�ែងក្លាា�យនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�។ ហេ�តុុនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
បាាត់់បង់់នូូវកន្លែ�ែងរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ដែ�លមាានន័័យថាា ទ្រ�ង់់បាាន
បាាត់់បង់់នូូវអត្ថថន័័យនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយកាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់។ ហេ�តុុនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�
ស្រោ��ោចស្រ�ង់់នូូវអត្ថថន័័យនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយកាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ត្រ�ឡប់់មកវិិញ
ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវតែ�ស្រោ��ោចស្រ�ង់់នូូវភាាពជាាមនុុស្សសដើ�ើមរបស់់ពួួកគេ�ត្រ�ឡប់់មកវិិញ និិងបំំផ្លាា�ស់់
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បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់ពួួកគេ�ចេ�ញ។ ដើ�ើម្បីី�ទាាមទាារយកមនុុស្សសពីីសាាតាំំ�ងវិិញ
ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវសង្គ្រោះ��ះ��ពួួកគេ�ឲ្យយរួួចពីីបាាបសិិន។ មាានតែ�តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះទេ� ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អាាចស្រោ��ោចស្រ�ង់់លក្ខខណៈៈដើ�ើម និិងមុុខងាាររបស់់ពួួកគេ�ត្រ�ឡប់់មកវិិញ ហើ�ើយចុុង
ក្រោ��ោយ ក៏៏ ស្រោ��ោចស្រ�ង់់ នូូ វ នគរស្ថាា�នសួួ គ៌៌ រ បស់់ ទ្រ�ង់់ ត្រ�ឡប់់ ម កវិិ ញ ។ កាារបំំ ផ្លាា� ញ
ជាាចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់លើ�ើកូូនដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទាំំ�ងនោះ�ះ� ក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវអនុុវត្តតដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
មនុុស្សសបាានថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�សើ�ើរជាាងមុុនដែ�រ ហើ�ើយនឹឹងរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ
បាានប្រ�សើ�ើរជាាងមុុន។ ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសលោ�ោកមក ទើ�ើបទ្រ�ង់់
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់។ ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់ចង់់ស្រោ��ោចស្រ�ង់់មុុខងាារដើ�ើម របស់់
មនុុស្សសជាាតិិត្រ�ឡប់់មកវិិញ ទើ�ើបទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវស្រោ��ោចស្រ�ង់់មុុខងាារនោះ�ះ�ឲ្យយបាានទាំំ�ងស្រុ�ុង
ដោ�ោយគ្មាា�នកាារផិិតក្បបត់់ឡើ�ើយ។ កាារស្រោ��ោចស្រ�ង់់សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់មាានន័័យថាា
កាារធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ និិងចុះះ�ចូូលចំពោះ�
ំ ះ�ទ្រ�ង់់។ វាាមាានន័័យថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិរស់់នៅ�ៅដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់វិិនាាសហិិនហោ�ោច
ដោ�ោយសាារសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់។ វាាមាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយសព្វវសាារពើ�ើរ
របស់់ទ្រ�ង់បន្តតស្ថិិ�តនៅ
់
�ៅក្នុុ�ងចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់ពីន
ី រណាាម្នាា�ក់់
ឡើ�ើយ។ នគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់បង្កើ�ើ�ត គឺឺជាានគរស្ថាា�នសួួគ៌៌របស់់ទ្រ�ង់់
ផ្ទាា�ល់់។ មនុុស្សសជាាតិិដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់បាាន គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លនឹឹងថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ ជាាមនុុស្សស
ដែ�លនឹឹងចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង និិងផ្សាាយនូូវសិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពុំំ�បាានសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិដែ�លពុុករលួួយទេ�

នោះ�ះ�អត្ថថន័័យពីីក្រោ��ោយ

កាារបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងត្រូ�ូវបាាត់់បង់់។ ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនមាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាច
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌របស់់ទ្រ�ង់់ នឹឹងលែ�ង
អាាចកើ�ើតមាាននៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពុំំ�បាានបំំផ្លាា�ញ
សត្រូ�ូវទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ទេ� ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាាននូូវសិិរីីល្អអ
ពេ�ញលេ�ញរបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏នឹឹងមិិនអាាចបង្កើ�ើ�តនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌របស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះបាានដែ�រ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នឹឹងក្លាា�យជាាទីីសម្គាា�ល់់នៃ�កាារបញ្ចចប់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងជាាជោ�ោគជ័័យដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ទ្រ�ង់់៖ ក្នុុ�ងកាារបំំផ្លាា�ញដល់់អ្ននកដែ�ល
នៅ�ៅស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណោ�ោម មនុុស្សសជាាតិិដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ និិងក្នុុ�ងកាារនាំំ�អ្ននកដែ�ល
បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពេ�ញខ្នាា�តចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសលោ�ោកត្រូ�ូវ
បាានស្រោ��ោចស្រ�ង់់មកជាាលក្ខខណៈៈដើ�ើមរបស់់ពួួកគេ�វិិញ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�
អាាចបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន រក្សាាទីីតាំំ�ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួ�ន និិងចុះះ�ចូូលនឹឹងកាាររៀ�ៀបចំំ
ទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង ទទួួលយកមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុម
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីដែ�លថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏នឹឹងបាានបង្កើ�ើ�តនគរមួួយនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
ដែ�លថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។ ទ្រ�ង់់នឹឹងមាានជ័័យជម្នះះ�ជាាអស់់កល្បបជាានិិច្ចចនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
នេះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ នឹឹងត្រូ�ូវវិិនាាសហិិនហោ�ោចជាាអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។
កិិច្ចចកាារនេះ�ះនឹឹងស្រោ��ោចស្រ�ង់់នូូវបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យដើ�ើមរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�ត
មនុុស្សសជាាតិិនេះ�ះត្រ�ឡប់់មកវិិញ។ វាានឹឹងស្រោ��ោចស្រ�ង់់ នូូវបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តគ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ើ ហើ�ើយក៏៏នឹឹងស្រោ��ោចស្រ�ង់់នូូវសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់
ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមគ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ើ និិងក្នុុ�ងចំំណោ�ោមសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់
ត្រ�ឡប់់មកវិិញផងដែ�រ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នឹឹងក្លាា�យជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�ជ័័យជម្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង
របស់់ទ្រ�ង់់។ ចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សម្រា�ាក និិង
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជីីវិិតមួួយដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វត្រូ�ូវ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏នឹឹងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�
សម្រា�ាកជាាអស់់កល្បបជាានិិច្ចចជាាមួួយមនុុស្សសជាាតិិផងដែ�រ និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជីីវិិតដ៏៏អស់់កល្បប
ជាានិិច្ចច រួួមគ្នាា�ដោ�ោយទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ និិងដោ�ោយមនុុស្សសលោ�ោក។ ភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិង
កាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី នឹឹងត្រូ�ូវបាាត់់អស់់ ហើ�ើយអ្ននកស្រែ��កទួួញថ្ងូូ�រ នឹឹងបាាន
រសាាយចិិត្តត ហើ�ើយគ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវឈប់់កើ�ើតមាានទៀ�ៀត។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអ្ននកដែ�លទទួួល
បាាននូូវសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ�� ដែ�លនឹឹងនៅ�ៅបន្តតទៀ�ៀត។ មាានតែ�សព្វវសាារពើ�ើ
ដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�តមកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវនៅ�ៅបន្តតទៀ�ៀត។
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ទម្រាំ�ំ�ដល់់ពេ�លដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញព្រះ�ះកាាយខាាងវិិញ្ញាា�ណ របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វពីីចម្ងាា�យ
នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តឋាានសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីីថ្មីី�រួួចស្រេ��ចបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ

ទម្រាំ�ំ�ដល់់ពេ�លដែ�លអ្ននក

បាានឃើ�ើញព្រះ�ះកាាយខាាងវិិញ្ញាា�ណ របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ពីីចម្ងាា�យ
នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បា
់ ានបង្កើ�ើ�តឋាានសួួគ៌៌
និិងផែ�នដីីថ្មីី� រួួចស្រេ��ចបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ

តើ�ើអ្ននកចង់់ឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកចង់់រស់់នៅ�ៅជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ
ឬទេ�? តើ�ើអ្ននកចង់់ឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លចេ�ញមកពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកចង់់ តើ�ើអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវស្វាា�គមន៍៍កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដោ�ោយវិិធីណា
ី ា?
តើ�ើអ្ននកបាានប្រុ�ុងប្រៀ��ៀបស្រេ��ចហើ�ើយឬនៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកនឹឹងស្វាា�គមន៍៍កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដោ�ោយឥរិិយាាបថបែ�បណាា? ខ្ញុំំ��គិិតថាា បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�ល
ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ចង់់ទទួួលស្វាា�គមន៍៍ទ្រ�ង់់ឲ្យយបាានល្អអ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាន
ពិិចាារណាាចំំណុុចនេះ�ះទេ�ថាា៖ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញ តើ�ើអ្ននកនឹឹងស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វពិិតប្រា�ាកដដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងយល់់អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដែ�លទ្រ�ង់់មាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លពិិតប្រា�ាកដដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងទទួួលយកកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ ដែ�ល
ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយឥតលក្ខខខណ្ឌឌ ពិិតប្រា�ាកដដែ�រឬទេ�? អស់់អ្ននកដែ�លបាានអាានព្រះ�ះគម្ពីី�រ គឺឺ
សុុទ្ធធតែ�ដឹឹងអំំពីីកាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយអស់់អ្ននកដែ�លបាានអាាន
ព្រះ�ះគម្ពីី�រ ក៏៏សុុទ្ធធតែ�ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយចិិត្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
ដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ខ្វាា�យខ្វវល់់ក្នុុ�ងចិិត្តត ចំំពោះ�ះ�កាារមកដល់់នៃ�គ្រា�ានោះ�ះ� ហើ�ើយភាាព
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ពិិតជាាគួួរឲ្យយកោ�ោតស្ញញប់់ស្ញែ�ែង ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាា
ល្អអគួួរឲ្យយច្រ�ណែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងទេ�ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនូូវកំំហុុសមួួយ
យ៉ាា�ងធ្ងងន់់? តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈដូូចម្ដេ�េច? អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នឹឹងយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញនៅ�ៅលើ�ើដុំំ�ពពកស ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��សូម
ូ សួួរអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ថាាតើ�ើដុំំ�ពពកសមួួយនេះ�ះសំំដៅ�ៅលើ�ើអ្វីី�? មាានអ្ននកដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វច្រើ�ើ�នណាាស់់ កំំពុុង
ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ទ្រ�ង់់ តើ�ើទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងចុះះ�មកវិិញក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្រុ�ុមមនុុស្សសណាាមួួយ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណោ�ោមក្រុ�ុមមនុុស្សសដំំបូូងគេ�
ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងចុះះ�មក តើ�ើអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតនឹឹងមិិនយល់់ថាា នេះ�ះគឺឺជាាអំំពើ�ើអយុុត្តិិ�ធម៌៌
ដែ�លមិិនអាាចទទួួលយកបាានទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ��ដឹង
ឹ ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងមាាន
ភក្ដីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ខ្លាំំ��ងណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់ជួ
់ បព្រះ
ួ �ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�រឬទេ�?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្គាា�ល់និ
់ ស្ស័័�
ិ យរបស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់រ់ ស់់នៅ�ៅជាាមួួយទ្រ�ង់់
ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ពីីទ្រ�ង់់ច្បាាស់់ប៉ុុ�នណាា? អ្ននកខ្លះះ�មុុខជាានិិយាាយថាា សម្ដីី�
ទាំំ�ងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នកាារណ៍៍មួួយដ៏៏អាាម៉ាា�ស់់។ ពួួកគេ�មុុខជាានិិយាាយថាា
«ខ្ញុំំ��បាានអាានព្រះ�ះគម្ពីី�រពីីដើ�ើមដល់់ចប់់ ជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាា។ ម្ដេ�េចក៏៏ថាាខ្ញុំំ��មិិនយល់់ពីី
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ? កុំំ�ថាាដល់់និស្ស័័�
ិ យរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� សូូម្បីី�តែ�ពណ៌៌សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ដែ�លទ្រ�ង់់
សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ ក៏៏ខ្ញុំំ��ដឹឹងដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកនិិយាាយថាា ខ្ញុំំ��មិិនយល់់អំំពីីទ្រ�ង់់ តើ�ើ
អ្ននកមិិនមែ�នកំំពុុងតែ�មើ�ើលងាាយខ្ញុំំ��ទេ�ឬអីី?» ខ្ញុំំ��សូូមទូូន្មាា�នអ្ននកទៅ�ៅចុះះ�ថាា កុំំ�ទៅ�ៅប្រ�កែ�កគ្នាា�
ពីីរឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះអីី យកល្អអគួួរធ្វើ�ើ�ចិិត្តតឲ្យយស្ងងប់់ រួួចជុំំ�គ្នាា�ជជែ�កអំំពីីសំំណួួរដូូចតទៅ�ៅនេះ�ះវិិញ៖
ទីីមួួយ តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�ថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង ហើ�ើយអ្វីី�ទៅ�ៅជាាទ្រឹ�ឹស្ដីី�? ទីីពីីរ តើ�ើអ្ននកដឹឹង
ទេ�ថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាកាារសន្មមត ហើ�ើយអ្វីី�ទៅ�ៅជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត? ទីីបីី តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�ថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាា
កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� ហើ�ើយអ្វីី�ទៅ�ៅជាាកាារពិិត?
មនុុស្សសខ្លះះ�បដិិសេ�ធកាារពិិតដែ�លថាា ពួួកគេ�មិិនស្គា�ល់
ា ព្រះ់ �ះយេ�ស៊ូូវ� ។ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�
និិយាាយថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់ពីីទ្រ�ង់់សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច ហើ�ើយក៏៏មិិនយល់់ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសូូម្បីី�មួួយម៉ាា�ត់់ដែ�រ។ នេះ�ះមកពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ដោ�ោយសាារ
កំំណត់់ហេ�តុុក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងដោ�ោយសាារអ្វីី�ដែ�លអ្ននកដទៃ�បាាននិិយាាយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនធ្លាា�ប់់ឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសោះ�ះ� ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនធ្លាា�ប់់រស់់នៅ�ៅជាាមួួយនឹឹងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏
មិិនធ្លាា�ប់បាានប្រ�កប
់
ជាាមួួយទ្រ�ង់់ដែ�រ សូូម្បីី�តែ�មួួយរយៈៈពេ�លខ្លីី�។ ដូូច្នេះ��ះ តើ�ើកាារយល់់ដឹង
ឹ
របស់់អ្ននកអំំពីព្រះី �ះយេ�ស៊ូូវ� មិិនមែ�នគ្រា�ាន់តែ�
់ ជាាទ្រឹ�ឹស្ដីី�ទេ�ឬអីី? តើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាកាារយល់់ដឹង
ឹ
ដែ�លគ្មាា�នកាារពិិតទេ�ឬអីី? អ្ននកខ្លះះ�ក៏៏ប្រ�ហែ�លជាាធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញរូូបគំំនូូរព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ឬ
អ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតប្រ�ហែ�លធ្លាា�ប់បាានទៅ
់
�ៅលេ�ងទឹឹកដីកំ
ី ណើ�ើត
ំ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ។ អ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀត
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ទម្រាំ�ំ�ដល់់ពេ�លដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញព្រះ�ះកាាយខាាងវិិញ្ញាា�ណ របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វពីីចម្ងាា�យ
នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តឋាានសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីីថ្មីី�រួួចស្រេ��ចបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ

ក៏៏ប្រ�ហែ�លជាាធ្លាា�ប់បាានប៉ះះ
់
�សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ផង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់
អ្ននកអំំពីទ្រ�ង់
ី
់ នៅ�ៅតែ�ជាាទ្រឹ�ឹស្ដីី�នៅ�ៅឡើ�ើយ មិិនមែ�នជាាភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងនោះ�ះ�ទេ� បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
ខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់ ធ្លាា�ប់បាានភ្លលក់
់
់អាាហាារ ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ធ្លាា�ប់បាានសោ�ោ
់
យក៏៏ដោ�ោយ។ ទោះ�ះ�
ក្នុុ�ងករណីីបែ�បណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកមិិនធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ ហើ�ើយមិិនធ្លាា�ប់់
បាានប្រ�កបជាាមួួយនឹឹងទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសណ្ឋាា�នជាាសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ដែ�រ ហេ�តុុនេះ�ះកាារយល់់
ដឹឹងរបស់់អ្ននកអំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ នឹឹងនៅ�ៅតែ�ជាាទ្រឹ�ឹស្ដីី�ទទេ�ស្អាា�ត ដែ�លគ្មាា�នជាាក់់ស្ដែ�ែងបន្តិិ�ច
សោះ�ះ�។ ប្រ�ហែ�លជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ប៉ុុ�ន្មា�នទេ�
ា
ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��
សូូមសួួរអ្ននកនូូវសំំណួួរមួួយនេះ�ះថាា៖ ថ្វីី�បើ�ើ អ្ននកបាានអាានស្នាា�ដៃ�ជាាច្រើ�ើ�នរបស់់អ្ននកនិិពន្ធធ
ដែ�លអ្ននកស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរបំំផុុតក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននកអាាចយល់់ អំំពីីគាាត់់បាានទាំំ�ងស្រុ�ុង
ដោ�ោយមិិនចំណា
ំ ាយពេ�លជាាមួួយគាាត់់បាានទេ�? តើ�ើអ្ននកដឹឹងថាា គាាត់់មាានបុគ្គគលិ
ុ
កលក្ខ
ិ
ណៈ
ខ ៈ
បែ�បណាាទេ�? តើ�ើអ្ននកដឹឹងថាា គាាត់់សម្រេ�េចចិិត្តតក្នុុ�ងជីីវិិតបែ�បណាាទេ�? តើ�ើអ្ននកដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�ពីី
អាារម្មមណ៍៍ពិត
ិ របស់់គាាត់ទេ�
់ ? សូូម្បីី�តែ�មនុុស្សសដែ�លអ្ននកកោ�ោតសរសើ�ើរ ក៏៏អ្ននកមិន
ិ អាាចយល់់
អំំពីគេី �អស់់ផង ចុះះ�ទម្រាំ�ំ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គ្រី�ស្ទទវិ
ី ញ
ិ តើ�ើអ្ននកអាាចយល់់ពីទ្រ�ង់
ី
បាានដោ
់
�ោយវិិធីណា
ី ា?
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកយល់់ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� និិងកាារ
សន្មមត ហើ�ើយគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិត
ិ ឬភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែងឡើ�យ
ើ ។ កាារយល់់ដឹង
ឹ របស់់អ្ននក គឺឺមាានតែ�
ក្លិិ�នអសោ�ោច និិងពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយសាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើកាារយល់់ដឹឹងបែ�បនេះ�ះ
នឹឹងអាាចឲ្យយអ្ននកមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�ស្វាា�គមន៍៍កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញ
របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដូូចម្ដេ�េចបាាន? ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ នឹឹងមិិនទទួួលយកមនុុស្សសណាាដែ�លមាាន
ពេ�ញដោ�ោយគំំនិតស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�
ិ
និិងកាារសន្មមតបែ�បសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ តើ�ើមនុុស្សស
ដែ�លមិិនយល់់ពីព្រះី �ះយេ�ស៊ូូវ� សមនឹឹងធ្វើ�ជា
�ើ ាអ្ននកជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ចង់់ដឹឹងអំំពីីឫសគល់់នៃ�មូូលហេ�តុុ ដែ�លពួួកផាារិិស៊ីី�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់
ជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ចង់់ដឹឹងពីីសាារជាាតិិរបស់់ពួួកផាារិិស៊ីី�ទេ�?
ពួួកគេ�ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយ កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�អំំពីីព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�
ជឿ�ឿត្រឹ�ឹមថាា ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��នឹឹងយាាងមក ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនបាានដេ�ញតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតនៃ�ជីីវិិត
1131

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ សូូម្បីី�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��ដែ�រ ដ្បិិ�ត
ពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់ផ្លូូ�វនៃ�ជីីវិិត ហើ�ើយក៏៏មិិនដឹឹងថាា ផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតនោះ�ះ�ជាាអ្វីី�ដែ�រ។ តើ�ើ
មនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ� ចចេ�សរឹឹងរូូស និិងល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� អាាចទទួួលបាានព្រះ�ះពរ
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដោ�ោយវិិធីីណាា? តើ�ើពួួកគេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��បាានដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា? ពួួកគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់គោ�ោលដៅ�ៅ
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់ផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់ ហើ�ើយលើ�ើសនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺមកពីីពួួកគេ�មិិនយល់់អំំពីី
ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�។
� ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់បាានឃើ
់
�ើញព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�� និិងមិិនធ្លាា�ប់បាាន
់
ប្រ�កបជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�� ទើ�ើបពួួកគេ�បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុុសមួួយ គឺឺប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ត្រឹ�ឹមតែ�
ព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�� ទាំំ�ងដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងនិិស្ស័័�យពិិតរបស់់
ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�� អស់់ពីីលទ្ធធភាាពដែ�លគេ�មាាន។ សាារជាាតិិនៃ�ពួួកផាារិិស៊ីី�នេះ�ះ គឺឺចចេ�សរឹឹងរូូស
ក្រ�អឺឺតក្រ�ទម ហើ�ើយមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិតឡើ�ើយ។ គោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�
ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺ៖ បើ�ើទោះ�ះ�បីីសេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់អ្ននកជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះ
យ៉ាា�ងណាា ទោះ�ះ�បីីជាាសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់អ្ននកខ្ពពង់់ខ្ពពស់់យ៉ាា�ងណាា ក៏៏អ្ននកមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះ
គ្រី�ីស្ទទដែ�រ លុះះ�ត្រា�ាតែ�គេ�ហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��។ តើ�ើជំំនឿ�ឿនេះ�ះមិិនគួួរឲ្យយអស់់សំំណើ�ើច
និិងខុុសទំំនងទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ��សូូមសួួរអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀតចុះះ�ថាា៖ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នកាារយល់់
ដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច តើ�ើកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុុសដូូចនឹឹងពួួកផាារិិស៊ីី�សម័័យ
ដើ�ើម វាាមិិនងាាយស្រួ�ួលជ្រុ�ុលពេ�ក សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកអាាចស្គាា�ល់់ផ្លូូ�វនៃ�
សេ�ចក្ដីី�ពិិត បាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាអាាចធាានាាបាានថាា អ្ននកនឹឹងមិិនប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹង
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�តាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ បាានដែ�រ
ឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងថាា អ្ននកនឹឹងប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ឬក៏៏អត់់នោះ�ះ� ខ្ញុំំ��សូូម
ប្រា�ាប់់ថាា អ្ននកកំំពុុងរស់់ក្បែ�ែរមាាត់់ច្រ�កនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់ហើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិន
ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី�� គឺឺសុុទ្ធធតែ�អាាចប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ អាាចបដិិសេ�ធព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ហើ�ើយក៏៏អាាចនិិយាាយបង្កាា�ច់់បង្ខូូ�ចទ្រ�ង់់បាានដែ�រ។ មនុុស្សសដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
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ទម្រាំ�ំ�ដល់់ពេ�លដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញព្រះ�ះកាាយខាាងវិិញ្ញាា�ណ របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វពីីចម្ងាា�យ
នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តឋាានសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីីថ្មីី�រួួចស្រេ��ចបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ

សុុទ្ធតែ�
ធ អាាចបដិិសេ�ធទ្រ�ង់់ និិងអាាចជេ�រប្រ�មាាថទ្រ�ង់់បាាន។ ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត ពួួកគេ�អាាច
យល់់ឃើ�ើញថាា កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� គឺឺជាាកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់
សាាតាំំ�ងទៅ�ៅវិិញ ហើ�ើយមនុុស្សសកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នឹឹងផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�លបាានត្រ�ឡប់់
មកជាាសាាច់់ឈាាមវិិញ។ តើ�ើកត្តាា�អស់់ទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនធ្វើ�ើឲ្យ
� យអ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្លា�ច
ា រអាារទេ�ឬអីី? អ្វីី�
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជួួបប្រ�ទះះ គឺឺជាាកាារប្រ�មាាថដល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាកាារបំំផ្លា�ា ញ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ទៅធ �ៅកាាន់់ពួកជំ
ួ នុំំ�និ
ំ ង
ិ ជាាកាារច្រា�ានចោ�ោលអស់់ទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�
ដែ�លសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញ តាាមរយៈៈព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�វង្វេ�េងវង្វាា�ន់់យ៉ាា�ងនេះ�ះ
តើ�ើអ្ននកអាាចទទួួលបាានអ្វី�ខ្លះះ
ី �ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានះះបដិិសេ�ធមិនព្រ
ិ �ម
ទទួួលស្គា�ល់
ា ់កំំហុុសខ្លួួ�ន ពេ�លទ្រ�ង់់យាាងត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាមវិិញ នៅ�ៅលើ�ើពពកស
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចយល់់ពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បាានដោ�ោយវិិធីីណាា? ខ្ញុំំ��សូូមប្រា�ាប់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដូច្នេះ�
ូ �ះ ថាា៖ មនុុស្សសដែ�លមិិនទទួលបាានសេ�ចក្ដីី�ពិ
ួ
ត
ិ ហើ�ើយនៅ�ៅទន្ទឹឹ�ងចាំំ�កាារយាាង
ត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នៅ�ៅលើ�ើពពកស ទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់ គេ�ច្បាាស់់ជាាប្រ�មាាថ
ដល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធជាាក់់ជាាមិិនខាាន ហើ�ើយពួួកគេ�គឺឺជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវ
វិិនាាសទៅ�ៅ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្រា�ាន់់តែ�ជាាចង់់បាានព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� និិងគ្រា�ាន់់តែ�ចង់់
ត្រេ�េកអរ សប្បាាយនឹឹងនគរស្ថាា�នសួួគ៌ដ៏
៌ មាានសិ
៏
រីិ រុី ង
ុ រឿ�ឿង ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនបាានស្ដាា�ប់បង្គា
់ �ប់
ា ់ តាាម
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� និិងមិិនបាានទទួលសេ�ចក្ដីី�ពិ
ួ
ត
ិ ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� បើ�ើកសម្ដែ�ែង
ពេ�លទ្រ�ង់់យាាងត្រ�ឡប់់ជាាសាាច់់ឈាាមវិិញឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននកនឹឹងប្រ�កាាន់់ខ្ជា�ប់
ា នូ
់ វូ របស់់អ្វី�ខ្លះះ
ី �
ដើ�ើម្បីី�ប្ដូូ�រជាាមួួយសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ នៃ�កាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� នៅ�ៅលើ�ើពពកស?
តើ�ើកាារដែ�លអ្ននករមែ�ងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាបដដែ�លៗ រួួចលន់តួ
់ បាាបម្ដដ
ួ
ងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតនោះ�ះ� វាា
ជាាភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ថ្វាា�យអ្វីី�ខ្លះះ� ជាាតង្វាា�យដល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�ល
យាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញនៅ�ៅលើ�ើពពកស? តើ�ើវាាជាាកិិច្ចចកាាររាាប់់សិបឆ្នាំំ��
ិ
ដែ�លអ្ននកអួួតសរសើ�ើរ
ដល់់ខ្លួួន
� ឯងនោះ�ះ�មែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននកនឹឹងប្រ�កាាន់់ខ្ជា�ប់
ា អ្វី
់ �ខ្លះះ
ី � ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�លយាាង
ត្រ�ឡប់់មកវិិញនោះ�ះ� មាានព្រះ�ះហឫទ័័យទុុកចិត្តតចំ
ិ ពោះ�
ំ ះ�អ្ននក? តើ�ើជាាសាារជាាតិិក្រ�អឺតក្រ�ទ
ឺ
ម
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លមិិនព្រ�មស្ដាា�ប់់ បង្គាា�ប់តា
់ ាមសេ�ចក្ដីី�ពិិតនោះ�ះ�មែ�នទេ�?
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ភក្ដីី�ភាាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺមាានតែ�លើ�ើបបូូរមាាត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� រីីឯចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏គ្រា�ាន់់តែ�ជាាចំំណេះ�ះដឹឹងផ្នែ�ែកបញ្ញាា� និិងគំំនិិតតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� កាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានទទួួលនូូវព្រះ�ះពរពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� បើ�ើដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើអ្ននក
រាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវមាានជំំនឿ�ឿបែ�បណាា? សូូម្បីី�សព្វវថ្ងៃ�ៃ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏នៅ�ៅតែ�ខ្ទទប់់ត្រ�ចៀ�ៀកមិិនព្រ�ម
ស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត មួួយម៉ាា�ត់់ណាាឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនដឹ
ិ ង
ឹ ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ជាាអ្វីី� មិិនដឹឹងថាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាអ្វីី� ក៏៏មិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀបគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� មិិនដឹឹង
ថាាត្រូ�ូវចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ដោធ �ោយរបៀ�ៀបណាា ហើ�ើយក៏៏មិនដឹ
ិ ង
ឹ ពីីវិធី
ិ ី
បែ�ងចែ�កភាាពខុុសគ្នាា� រវាាងកិិច្ចចកាារផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់
មនុុស្សសផង។ អ្ននកដឹឹងត្រឹ�ឹមតែ�ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សម្ដែ�ែងចេ�ញមក ជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លមិិនត្រូ�ូវគំំនិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើ
ឯណាាទៅ�ៅកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក? តើ�ើឯណាាទៅ�ៅកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់អ្ននក? តើ�ើឯណាា
ទៅ�ៅភក្ដីី�ភាាពរបស់់អ្ននក? តើ�ើឯណាាទៅ�ៅសេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិតរបស់់អ្ននក?
តើ�ើឯណាាទៅ�ៅកាារគោ�ោរពរបស់់អ្ននក ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចុះះ� មនុុស្សស
ដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាារទីីសម្គាា�ល់់ គឺឺច្បាាស់់ជាាប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសដែ�លនឹឹង
ត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញជាាក់់ជាាពុំំ�ខាាន។ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនអាាចទទួួល ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ដែ�លបាានយាាងត្រ�ឡប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមវិិញ គឺឺច្បាាស់់ជាាពូូជពង្សសនរក ជាាកូូនចៅ�ៅ
មហាាទេ�វតាា ជាាប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវវិិនាាសអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន
អាាចនឹឹងមិិនខ្វាា�យខ្វវល់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ចង់់មាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់
អ្ននកដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

ជាាអ្ននកដែ�លហៅ�ៅខ្លួួ�នឯងជាាពួួកបរិិសុុទ្ធធថាា

កាាលណាាអ្ននក

ឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ យាាងចុះះ�ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ផ្ទាា�ល់់នឹឹងភ្នែ�ែកលើ�ើដុំំ�ពពកស នេះ�ះហើ�ើយជាា
កាារលេ�ចមកជាាសាាធាារណៈៈរបស់់ព្រះ�ះអាាទិិត្យយនៃ�សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិត។ គ្រា�ានោះ�ះ� អាាចជាា
គ្រា�ាអរសប្បាាយយ៉ាា�ងក្រៃ�ៃលែ�ងសម្រា�ាប់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកតោ�ោងដឹឹងថាា គ្រា�ាដែ�លអ្ននកមើ�ើល
ឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាាងចុះះ�ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ ក៏៏ជាាគ្រា�ាដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវចុះះ�ទៅ�ៅស្ថាា�ននរកដើ�ើម្បីី�
ទទួួលទុុក្ខខទោ�ោសដែ�រ។ គ្រា�ានោះ�ះ�នឹឹងក្លាា�យជាាគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
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ទម្រាំ�ំ�ដល់់ពេ�លដែ�លអ្ននកបាានឃើ�ើញព្រះ�ះកាាយខាាងវិិញ្ញាា�ណ របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វពីីចម្ងាា�យ
នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តឋាានសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីីថ្មីី�រួួចស្រេ��ចបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយ

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក៏៏ជាាគ្រា�ា ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ដល់់មនុុស្សសល្អអ ហើ�ើយ
ដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ដែ�រ។ ដ្បិិ�តកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់
ទៅ�ៅ មុុនពេ�លមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញទីីសម្គាា�ល់់ គឺឺជាាពេ�លដែ�លមាានតែ�កាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង
អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លទទួួលយកសេ�ចក្ដីី�ពិិត មិិនស្វែ�ែងរកទីី
សម្គាា�ល់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានបន្សុុ�ទ្ធធ នឹឹងត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់មកចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កកនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រួួចត្រូ�ូវ
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារឱបក្រ�សោ�ោបពីីសំំណាាក់់ព្រះ�ះអាាទិិករ។ មាានតែ�មនុុស្សសដែ�លមាានះះជឿ�ឿ
ថាា «ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លមិិនយាាងចុះះ�មកដោ�ោយជិះះ�លើ�ើពពកស ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យ»
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសអស់់កល្បបជាានិិច្ចច ដ្បិិ�តពួួកគេ�ជឿ�ឿតែ�លើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ដែ�លបង្ហាា�ញទីីសម្គាា�ល់់ តែ�មិិនទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លប្រ�កាាសពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
ដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងបង្ហើ�ើ�បប្រា�ាប់់ពីីផ្លូូ�វពិិត និិងជីីវិិត។ ដូូច្នេះ�ះ� គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ� ទើ�ើបអាាច
ចាាត់់កាារពួួកគេ�បាាន នៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់យាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញដោ�ោយបើ�ើកចំំហ នៅ�ៅលើ�ើពពក
ស។ ពួួកគេ�ចចេ�សរឹឹងរូូស មាានភាាពជឿ�ឿជាាក់់លើ�ើខ្លួួ�នឯង និិងក្រ�អឺឺតក្រ�ទមណាាស់់។
តើ�ើមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់បែ�បនេះ�ះ អាាចនឹឹងទទួួលរង្វាា�ន់់ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដូូចម្ដេ�េចបាាន? កាារយាាង
ត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដ៏៏មហិិមាា ដល់់អស់់អ្ននកណាា
ដែ�លអាាចទទួួលយកសេ�ចក្ដីី�ពិិតបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារយាាងត្រ�ឡប់់មកវិិញរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាា
ទីី សម្គាា�ល់់ នៃ�កាារដាាក់់ ទោ�ោសដល់់ អស់់ អ្ននក ណាាដែ�លមិិ ន អាាចទទួួ ល យកសេ�ចក្ដីី�ពិិ ត
បាាន។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�តោ�ោងជ្រើ�ើ�សរើើ�សផ្លូូ�វរបស់់ខ្លួួ�ន និិងមិិនគប្បីី�ប្រ�មាាថដល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ និិងបដិិសេ�ធសេ�ចក្ដីី�ពិិតឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនគួួរធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិង
ក្អេ�េងក្អាា�ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមកាារដឹឹកនាំំ�របស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយសង្វាា�ត និិងខ្នះះ�ខ្នែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ គឺឺទាាល់់តែ�បែ�បនេះ�ះ
ទើ�ើបអ្ននកនឹឹងទទួួលបាានប្រ�យោ�ោជន៍៍។ ខ្ញុំំ��សូូមទូូន្មាា�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្តីី�
ជំំនឿ�ឿក្នុុ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់។ ចូូរកុំំ�ប្រ�ញាាប់់សន្មមតពេ�ក ហើ�ើយសូូម
កុំំ�ឲ្យយជំំនឿ�ឿដែ�លអ្ននកមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្លាា�យជាាជំំនឿ�ឿមួួយគ្រា�ាៗ ហើ�ើយខ្វះះ�កាារ
ពិិចាារណាានោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�តោ�ោងដឹឹងថាា យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់អស់់អ្ននកណាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គួួរតែ�បន្ទាា�បខ្លួួ�ន និិងចេះ�ះគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
អស់់អ្ននកណាាដែ�លបាានស្ដាា�ប់់ឮសេ�ចក្ដីី�ពិិត តែ�បដិិសេ�ធមិនទទួ
ិ
ល
ួ យកសេ�ចក្ដីី�ពិិតនេះ�ះ គឺឺ
ល្ងីី�ល្ងើ�ើ� និិងល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�ណាាស់់។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លបាានស្ដាា�ប់់ឮសេ�ចក្ដីី�ពិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�បែ�រជាា
ប្រ�ញាាប់់សន្មមតដោ�ោយធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស ឬច្រា�ានសេ�ចក្ដីី�ពិិតនោះ�ះ�ចោ�ោល គេ�គឺឺជាាមនុុស្សស
ដែ�លរងទុុក្ខខដោ�ោយភាាពក្រ�អឺឺតក្រ�ទម។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លជឿ�ឿព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មាានសិិទ្ធិិ�
ជេ�រប្រ�មាាថ ឬមួួយក៏៏ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសអ្ននកដទៃ�ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសដែ�ល
មាានកាារយល់់ដឹឹង ហើ�ើយទទួួលយកនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ប្រ�ហែ�លជាាកាារដែ�លបាានស្ដាា�ប់់ឮ
អំំពីផ្លូូ
ី វ� នៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងកាារដែ�លបាានអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�ជីីវិតនេះ�ះហើ�ើ
ិ
យ បាានជាាអ្ននកជឿ�ឿ
ថាា ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពាាក្យយសម្ដីី�១ម៉ឺឺ�នម៉ាា�ត់់នេះ�ះ គឺឺមាានតែ�១ម៉ាា�ត់់គត់់ដែ�លស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងជំំនឿ�ឿ
របស់់អ្ននក ហើ�ើយស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកគួួរបន្តតស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�ជីីវិិត នៅ�ៅក្នុុ�ងពាាក្យយសម្ដីី�១ម៉ឺឺ�នម៉ាា�ត់់នេះ�ះចុះះ�។ ខ្ញុំំ��ក៏៏នៅ�ៅតែ�ទូូន្មាា�នឲ្យយអ្ននកចេះ�ះ
បន្ទាា�បខ្លួួ�ន កុំំ�ឲ្យយជឿ�ឿជាាក់់ខ្លួួ�នឯងជ្រុ�ុលពេ�ក និិងមិិនត្រូ�ូវតម្កើ�ើ�ងខ្លួួ�នឯងឲ្យយខ្ពពស់់ពេ�កដែ�រ។
អ្ននកនឹឹងទទួួលបាាននូូវពន្លឺឺ� កាាន់់តែ�ត្រ�ចះះត្រ�ចង់់ថែ�មទៀ�ៀត តាាមរយៈៈដួួងចិិត្តតដ៏៏តូូចទាាប
ដែ�លប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់កាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិនិិត្យយពិិច័័យនូូវ
ពាាក្យយសម្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ រួួចថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ែងពិិចាារណាាពាាក្យយសម្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ
ម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងដឹឹងថាា តើ�ើពាាក្យយសម្ដីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ� គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬក៏៏
មិិនមែ�ន និិងដឹឹងថាា ពាាក្យយសម្ដីី�ទាំំ�ងនោះ�ះ� គឺឺជាាជីីវិិត ឬក៏៏មិិនមែ�ន។ ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកខ្លះះ�
គ្រា�ាន់់តែ�បាានអាានពីីរបីីប្រ�យោ�ោគ រួួចក៏៏ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់
ដោ�ោយនិិយាាយថាា «នេះ�ះគ្មាា�នអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធទេ�» ឬ
និិយាាយថាា «នេះ�ះគឺឺជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យ ដែ�លបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តមនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��»។
អស់់អ្ននកដែ�លនិិយាាយដូូច្នេះ�ះ� ជាាមនុុស្សសដែ�លខ្វាា�ក់់ភ្នែ�ែក ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�!
អ្ននកយល់់ដឹឹងពីីកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តិិចតួួចណាាស់់ ហើ�ើយ
ខ្ញុំំ��សុំំ�ទូូន្មាា�នឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសាាជាាថ្មីី�ពីីចំំណុុចសូូន្យយវិិញ! អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនត្រូ�ូវ
ច្រា�ានចោ�ោលព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញប្រា�ាប់់ ទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់ ដោ�ោយសាារ
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កាារបង្ហាា�ញខ្លួួ�ន របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិន
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�មាាថដល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដោ�ោយសាារខ្លាា�ចរអាារកាារបោ�ោ
កបញ្ឆោ�ោ�តនោះ�ះ�ដែ�រ។ តើ�ើនេះ�ះវាាមិិនគួួរឲ្យយអាាណិិតពេ�កទេ�ឬអីី? បន្ទាា�ប់់ពីីពិិនិិត្យយពិិច័័យ
ល្អិិ�តល្អអន់ហើ�ើ
់ យ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ វាាមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត
មិិនមែ�នជាាផ្លូូ�វ និិងមិិនមែ�នជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នៅ�ៅទីីបំំផុុត អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវ
ទទួួលទោ�ោស ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនទទួួលបាានព្រះ�ះពរនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាច
ទទួួលសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លថ្លែ�ែងដោ�ោយត្រ�ង់់ៗ និិងច្បាាស់់លាាស់់បែ�បនេះ�ះបាានទេ� តើ�ើអ្ននក
ស័័ក្តិិ�សមនឹឹងទទួួលសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នជាាមនុុស្សស
ដែ�លមិិនទទួួលបាានព្រះ�ះពរគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ នឹឹងអាាចចូូលទៅ�ៅចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កកនៃ�ព្រះ�ះទេ�ឬអីី?
សូូមពិិចាារណាាមើ�ើលចុះះ�! ចូូរកុំំ�ប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ និិងច្រ�ឡោ�ោតពេ�ក ហើ�ើយសូូមកុំំ�ចាាត់់ទុក
ុ
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿក្នុុ�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាល្បែ�ែងលេ�ងសើ�ើចឲ្យយសោះ�ះ�។ ចូូរត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�អំំពើ�ើល្អអ
ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននក សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ ដល់់ក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មរបស់់
អ្ននក ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ជីីវិិតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយកុំំ�លេ�ងសើ�ើចនឹឹងខ្លួួ�នឯងឲ្យយសោះ�ះ�។ តើ�ើអ្ននក
អាាចទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះបាានដែ�រឬទេ�?

មនុុស្សសដែ�លមិិនចុះះ�សម្រុ�ង
ុ នឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ
គឺឺជាាសត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រា�
់ ាកដណាាស់់

មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ សុុទ្ធធតែ�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្ដ្រ�រពិិតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយ
គ្រ�ប់់គ្នាា�ចង់់រស់់នៅ�ៅជាាមួួយទ្រ�ង់់។ ខ្ញុំំ��គិិតថាា គ្មាា�នបងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីណាាម្នាា�ក់់ពោ�ោលថាា
ខ្លួួ�នមិិនប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ឃើ�ើញ ឬរស់់នៅ�ៅជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឡើ�ើយ។ មុុនពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
បាានឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មុុនពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើត
ជាាមនុុស្សស នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទំំនងជាាចៅ�ៅរ៉ៅ�ៅ�នឹឹងគំំនិិតគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ដូូចជាា ឧទាាហរណ៍៍
អំំពីីកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ របៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល របៀ�ៀបរស់់នៅ�ៅរបស់់
1137

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទ្រ�ង់់ និិងចំំណុច
ុ ជាាច្រើ�ើ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិត
ិ ជាាបាានឃើ�ើញ
ទ្រ�ង់់ គំំនិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រយ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស។ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាដូូច្នេះ�ះ�?
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់ដឹឹងដែ�រឬទេ�? ជាាកាារពិិតណាាស់់ គេ�មិិនអាាចមើ�ើលរំំលងគំំនិិតរបស់់
មនុុស្សសឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត មនុុស្សសក៏៏មិិនត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារកែ�ប្រែ�ែសាារជាាតិិរបស់់
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាមនុុស្សសអមតៈៈ ឬជាាអ្ននកប្រា�ាជ្ញញ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែគ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ចាាត់ទុ
់ កទ្រ�ង់
ុ
់ ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់ ដែ�លមាានសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះឡើ�យ
ើ ។
តាាមពិិតទៅ�ៅមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លទន្ទឹឹ�ងចង់់ឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងយប់់ទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�
តាាមពិិតគឺឺជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងជាាមួួយនឹឹងទ្រ�ង់់ទៀ�ៀតផង។
តើ�ើនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាចំំណែ�កមួួយនៃ�កំំហុុសរបស់់មនុុស្សសទេ�ឬអីី? សូូម្បីី�ពេ�លនេះ�ះក្ដីី�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�គិិតថាា ជំំនឿ�ឿ និិងភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�សក្តិិ�សមនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្ដ្រ�ររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែខ្ញុំំ��សូូមដាាស់់តឿ�ឿនថាា
ចូូរប្រ�ដាាប់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននកជាាមួួយនឹឹងអ្វីីដែ� �លមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត! ដ្បិិ�តមនុុស្សសជាា
ច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដែ�លបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៅ�ៅអតីីតកាាល បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាាល និិងអនាាគតកាាល
បាានបរាាជ័័យ ឬនឹឹងបរាាជ័័យជាាមិិនខាាន ពួួកគេ�គ្រ�ប់់គ្នាា�បាានប្រ�តិិបត្ដិិ�ខ្លួួ�ន ដូូចជាាពួួក
ផាារីីស៊ីី�។ ចុះះ�បរាាជ័័យរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញ តើ�ើបណ្ដាា�លមកពីីអ្វីដែី� �រ? ប្រា�ាកដណាាស់់ ដ្បិិ�ត
ក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ និិងគួួរឲ្យយកោ�ោតសរសើ�ើរ
បំំផុុត។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ សេ�ចក្ដីី�ពិិតវិិញ មិិនដូូចអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសចង់់បាានទេ�។ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�
មិិនខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ទេ� តែ�ទ្រ�ង់់ថែ�មទាំំ�ងតូូចទាាបផង ទ្រ�ង់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាាមនុុស្សសទេ� តែ�ទ្រ�ង់់ជាា
មនុុស្សសធម្មមតាាទៀ�ៀតផង ទ្រ�ង់់មិនត្រឹ�
ិ
ម
ឹ តែ�មិិនអាាចយាាងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌ទេ�
៌ តែ�ទ្រ�ង់់ថែ�មទាំំ�ង
មិិនអាាចដើ�ើរ ដោ�ោយសេ�រីីនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីទៀ�ៀតផង។ ហើ�ើយដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ មនុុស្សសបាាន
ប្រ�តិិបត្ដិិ�ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ដូូចជាាកាារប្រ�តិិបត្ដិិ�ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសធម្មមតាាដែ�រ ពួួកគេ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដចំំពោះ�ះ�
ទ្រ�ង់់ជាាធម្មមតាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�នៅ�ៅជាាមួួយទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក៏៏និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះអង្គគ
ដោ�ោយមិិនសូូវយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់ដែ�រ ដោ�ោយគ្រ�ប់់គ្នាា� នៅ�ៅតែ�រង់់ចាំំ�កាារយាាងមករបស់់
«ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទពិិត»។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានទទួួលយកព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�លបាានយាាងមករួួចហើ�ើយ
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សម្រា�ាប់់មនុុស្សសធម្មមតាា ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសធម្មមតាាដែ�រ។ ដោ�ោយ
បុុព្វវហេ�តុុនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនទាាន់់ទទួួលបាានអ្វីី�ពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ហើ�ើយបែ�រជាា
បាានលាាតត្រ�ដាាងទាំំ�ងស្រុ�ុង នូូវភាាពអាាក្រ�ក់់របស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ពន្លឺឺ�វិិញ។
មុុននឹឹងមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ អ្ននកអាាចជឿ�ឿលើ�ើនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននក
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែទាំំ�ងស្រុ�ុង ដែ�លអ្ននកជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដ៏៏ស្មោះ�ះ��
ត្រ�ង់់ម្នាា�ក់់ ដែ�លគ្មាា�ននរណាាសក្ដិិ�សម នឹឹងទទួួលនូូវព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាងអ្ននក
ឡើ�ើយ ហើ�ើយគិិតថាា ខ្លួួ�នបាានឆ្លលងកាាត់់រឿ�ឿងរ៉ាា�វជាាច្រើ�ើ�ន បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយ
បាានបង្កើ�ើ�តផលផ្លែ�ែជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ នោះ�ះ�អ្ននកច្បាាស់់ណាាស់់ថាានឹឹងក្លាា�យជាា ម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោម
អស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងទទួួលបាានមកុុដ។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ មាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតមួួយ ដែ�លអ្ននកប្រ�ហែ�លជាា
មិិនស្កាា�ល់៖
់ និិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សស និិងភាាពបះះបោ�ោរ ព្រ�មទាំំ�ងកាារជំំទាាស់រ់ បស់់
គេ� នឹឹងត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាង ពេ�លគេ�បាានជួួបនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយភាាពបះះបោ�ោរ និិង
កាារជំំទាាស់់របស់់មនុុស្សសដែ�លបាានលាាតត្រ�ដាាងនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ គឺឺកាាន់់តែ�ច្បាាស់់លាាស់់
និិងបង្ហាា�ញយ៉ាា�ងច្បាាស់់ ជាាងពេ�លណាាៗទាំំ�ងអស់់។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាបុុត្រ�
មនុុស្សស ពោ�ោលគឹឹបុុត្រ�មនុុស្សសដែ�លមាាននូូវភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា ជាាបុុត្រ�មនុុស្សសដែ�ល
មិិនទទួួលបាានកាារលើ�ើកតម្កើ�ើ�ង និិងកាារគោ�ោរព។ នេះ�ះដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម ដែ�លកាារបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សស ត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាងយ៉ាា�ងច្បាាស់់
ហើ�ើយហ្មមត់់ចត់់ផង។ ដូូចនេះ�ះ ខ្ញុំំ��សូូមនិិយាាយថាា កាារយាាងមករបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ បាាន
លាាតត្រ�ដាាងនូូវកាារបះះបោ�ោររបស់់មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយក៏៏បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយលក្ខខណៈៈ
ដើ�ើមនៃ�មនុុស្សសជាាតិិ បាានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងដែ�រ។ កាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅថាា «ព្រ�លែ�ងខ្លាា�ឲ្យយ
ចុះះ�ពីីភ្នំំ�» និិង «ព្រ�លែ�ងចចកចេ�ញពីីរូូង»។ តើ�ើអ្ននកហ៊ាា�នសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា ខ្លួួ�នស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�សន្មមតថាា ខ្លួួ�នបាានស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទាំំ�ងស្រុ�ុងទេ�? តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�សន្មមតថាា ខ្លួួ�នមិិនបាានបះះបោ�ោរដែ�រឬទេ�? មនុុស្សសខ្លះះ�ពោ�ោល
ថាា៖ «នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានប្រ�ទាាននូូវបរិិយាាកាាសថ្មីី�មកខ្ញុំំ�� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�តាាម
ឲ្យយខាាងតែ�បាាន ដោ�ោយមិិនរអ៊ូូ�រទាំំ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនមាានយោ�ោបល់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

អ្វីី�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ»។ មនុុស្សសខ្លះះ�ទៀ�ៀតក៏៏ពោ�ោលថាា៖ «នៅ�ៅពេ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រ�គល់់កិិច្ចចកាារមកឲ្យយខ្ញុំំ��

នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអស់់ពីីសមត្ថថភាាព

ហើ�ើយមិិនឲ្យយខកខាាន

ឡើ�ើយ»។ ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��សុំំ�សួួរអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដូូច្នេះ�ះ�ថាា៖ នៅ�ៅពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�រស់់នៅ�ៅ
ជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាច
ចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងទ្រ�ង់់ បាានយូូរប៉ុុ�នណាាដែ�រ? មួួយថ្ងៃ�?ៃ ពីីរថ្ងៃ�?ៃ មួួយម៉ោ�ោ�ង? ពីីរម៉ោ�ោ�ង? សេ�ចក្ដីី�
ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចនឹឹងគួួរឲ្យយសរសើ�ើរ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមាានកាារស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�ច្រើ�ើ�ន
នៅ�ៅឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិត
ិ ជាាបាានរស់់នៅ�ៅជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ នោះ�ះ�កាាររាាប់់
ខ្លួួ�នឯងជាាសុុចរិត
ិ និិងកាារទុុកខ្លួួន
� ជាាសំំខាាន់់របស់់អ្ននក នឹឹងត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាងចេ�ញមក
តាាមរយៈៈពាាក្យយសម្ដីី� និិងសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននក ហើ�ើយបំំណងប្រា�ាថ្នាា�ដ៏៏ហួួសហេ�តុុរបស់់
អ្ននក ផ្ននត់់គំំនិិតមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងមិិនពេ�ញចិិត្ដដរបស់់អ្ននក នឹឹងត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាង
បន្ដិិ�ចម្ដដងៗ។ ជាាចុុងក្រោ��ោយ ចរិិតក្រ�អឺឺតក្រ�ទមរបស់់ខ្លួួ�ន នឹឹងលេ�ចចេ�ញមកកាាន់់តែ�
ខ្លាំំ��ងឡើ�ើងៗ រហូូតដល់់អ្ននកខុុសឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដូូចមេ�ឃនឹឹងដីី ហើ�ើយលក្ខខណៈៈដើ�ើម
របស់់អ្ននក នឹឹងលេ�ចចេ�ញមកទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ពេ�លនោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចគ្រ�បបាំំ�ងសញ្ញាា�ណ
របស់់អ្ននកបាានទៀ�ៀតឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចលាាក់់បាំំ�ងកាាររអ៊ូូ�រទាំំ�របស់់ខ្លួួ�នដែ�រ ដោ�ោយវាា
នឹឹងលេ�ចចេ�ញមកដោ�ោយឯកឯង ហើ�ើយភាាពអន់់ថយខាាងមនុុស្សសជាាតិិរបស់់អ្ននក ក៏៏បាាន
លាាតត្រ�ដាាងឡើ�ើងទាំំ�ងស្រុ�ុងដែ�រ។ យ៉ាា�ងណាាក្ដីី�អ្ននកនៅ�ៅតែ�បដិិសេ�ធមិិនទទួួលស្គាា�ល់់
នូូវកាារបះះបោ�ោររបស់់ខ្លួួ�ន ដោ�ោយបែ�រមកជឿ�ឿថាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមួួយអង្គគនេះ�ះ មិិនងាាយស្រួ�ួល
ឲ្យយមនុុស្សសទទួួលយកឡើ�ើយ ដោ�ោយទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈដូូចមនុុស្សសខ្លាំំ��ងពេ�ក ហើ�ើយអ្ននក
រាាល់់គ្នាា�នឹឹងចុះះ�ចូូលទាំំ�ងស្រុ�ុង ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�សប្បុុ�រស
ជាាងនេះ�ះ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿថាា កាារបះះបោ�ោររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ គឺឺអ្ននករាាល់់គ្នាា�
គ្រា�ាន់់តែ�ជំំទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ជំំរុុញអ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្លាំំ��ងពេ�កតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដែ�លពិិចាារណាាថាា ខ្លួួ�នមិិនបាានចាាត់់ទុុកព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាព្រះ�ះទេ� បាានជាាអ្ននក
ខ្វះះ�នូូវចេ�តនាាស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចចេ�សរឹឹងរូូសថាា ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
ធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយស្រ�បតាាមបំំណងប្រា�ាថ្នាា�របស់់អ្ននក ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយ
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ដែ�លខុុសប្លែ�ែកពីីកាារគិិតរបស់់ខ្លួួ�ន អ្ននកបែ�ជាាជឿ�ឿថាាទ្រ�ង់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះឡើ�ើយ គឺឺទ្រ�ង់់
ជាាមនុុស្សសវិិញ។ តើ�ើមាាននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់របៀ�ៀបនេះ�ះ?
ដូូចនេះ�ះ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿលើ�ើនរណាាវិិញ? ហើ�ើយតើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
អ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ងតែ�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ឃើ�ើញព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ខ្ញុំំ��សូូមអង្វវរអ្ននករាាល់់គ្នាា� កុំំ�ឲ្យយ
តម្លៃ�ៃខ្លួួ�នឯងខ្លាំំ��ងពេ�ក នរណាាក៏៏អាាចនឹឹងឃើ�ើញព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�រ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ខ្ញុំំ��សូូមនិិយាាយ
ថាា គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់សក្តិិ�សម នឹឹងបាានឃើ�ើញព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ។ ដ្បិិ�តធម្មមជាាតិិរបស់់
មនុុស្សស ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ ក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងបះះបោ�ោរ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននក
បាានឃើ�ញ
ើ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទភ្លាា�ម នោះ�ះ�លក្ខខណៈៈដើ�ម
ើ របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងបំំផ្លាា�ញអ្ននក ព្រ�មទាំំ�ង
ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសអ្ននកដល់់ស្លាា�ប់ផ
់ ង។ កាារចូូលរួម
ួ ជាាមួួយបងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
រី បស់់អ្ននក អាាចនឹឹង
មិិនបង្ហាា�ញលក្ខខណៈៈជាាច្រើ�ើ�នរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ កាារដែ�លអ្ននកមាានទំំនាាក់់ទំំនង
ជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ នោះ�ះ�មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងសាាមញ្ញញឡើ�ើយ។ គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាាទាំំ�ងអស់់
សញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកអាាចនឹឹងចាាក់់ឫសគល់់ ភាាពក្រ�អឺឺតក្រ�ទមរបស់់អ្ននក ក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដុះះ�
ពន្លលកមក ហើ�ើយកាារបះះបោ�ោររបស់់អ្ននកក៏៏ផ្ដដល់់ផល ជាាផ្លែ�ែល្វាា�មកដែ�រ។ តើ�ើអ្ននកដែ�លមាាន
លក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសជាាតិិ អាាចសក្តិិ�សមនឹឹងមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាាន
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងនាាមទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
រាាល់់ថ្ងៃ�ៃដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាមាានកាារចុះះ�ចូូលនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតប្រា�ាកដដែ�រឬទេ�?
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្ដដ ដូូចជាាព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ខណៈៈពេ�លដែ�ល
ចាាត់់ទុុកព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាាជាាមនុុស្សស។ សញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហាាក់់តូូចពេ�កហើ�ើយ ចំំណែ�កសាារជាាតិិជាាមនុុស្សសរបស់់អ្ននកក៏៏អន់់ពេ�កដែ�រ! អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនមាានសមត្ថថភាាព ក្នុុ�ងកាារលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាព្រះ�ះជាារៀ�ៀងរហូូតឡើ�ើយ គឺឺធ្វើ�ើ�
បាានតែ�ម្ដដងម្កាា�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកក៏៏ឱបក្រ�សោ�ោបទ្រ�ង់់ និិងថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកចូូលចិិត្ដដប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ហេ�តុុនេះ�ះ ទើ�ើបខ្ញុំំ��និិយាាយថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមែ�ន
ជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានលក្ខខណៈៈប្រ�ឆាំំ�ងជំំទាាស់់នឹឹង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ សូូម្បីី� មនុុស្សសដែ�លមាានចិិត្ដដសប្បុុ�រសចំំពោះ�ះ�អ្ននកដទៃ� ក៏៏ទទួួលបាានកាារ
តបស្ននងដែ�រ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�លបាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
បែ�រជាាមិិនបាានទទួលសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់
ួ
រ់ បស់់មនុុស្សស និិងកាារប៉ះះ�ប៉ូូ�វ ព្រ�មទាំំ�ងកាារចុះះ�ចូូល
ទៅ�ៅវិិញ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារគួួរឲ្យយខូូចចិិត្ដដទេ�ឬអីី?
គេ�អាាចថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��នៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អ្ននកមិិនដែ�លដាាក់់បណ្ដាា�សាានរណាាម្នាា�ក់់ ឬក៏៏មិិនបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
នៅ�ៅក្នុុ�ងទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទវិិញ អ្ននកមិិនអាាចនិិយាាយសេ�ចក្ដីី�ពិិត មិិនអាាច
បញ្ចេ�េញនូូវភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ឬស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ ក្នុុ�ងករណីី
នេះ�ះ ខ្ញុំំ��សូូមប្រា�ាប់់ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមនុុស្សសសាាហាាវ និិងអាាក្រ�ក់់បំំផុុតក្នុុ�ងលោ�ោក។
អ្ននកអាាចមាានលក្ខខណៈៈគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ និិងគោ�ោរពពីីសាាច់់ញាាតិិ មិិត្ដដភក្ដិិ� ប្ដីី� ឬប្រ�ពន្ធធ
កូូនប្រុ�ុសស្រី�ី និិងឪពុុកម្ដាា�យ ហើ�ើយមិិនដែ�លយកចំំណេ�ញពីីគ្នាា�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមិិនអាាចមាានលក្ខខណៈៈចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចមាាន
ទំំនាាក់់ទំំនងល្អអប្រ�សើ�ើរទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមកជាាមួួយទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកចំំណាាយ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសម្រា�ាប់់អ្ននកជិិតខាាង ឬអ្ននកថែ�រក្សាាឪពុុកម្ដាា�យ និិងសមាាជិិកក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារអ្ននក
បាានយ៉ាា�ងល្អិិ�តល្អអន់់ក្ដីី� ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�និិយាាយថាា អ្ននកជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងជាា
មនុុស្សសដែ�លពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយ អំំពើ�ើពុុតត្បុុ�តយ៉ាា�ងអាាក្រ�ក់់ផង។ ចូូរកុំំ�ចាាត់់ទុុកខ្លួួ�នឯង
ចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទយ៉ាា�ងងាាយស្រួ�ួល ដោ�ោយព្រោះ��ះ�អ្ននកចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ឬធ្វើ�អំ
ើ� ពើំ �ើល្អអបាានតិិចតួច
ួ ឲ្យយសោះ�ះ�។ តើ�ើអ្ននកគិិតថាា ចេ�តនាាសប្បុុ�រសរបស់់អ្ននក អាាចទទួួល
បាានព្រះ�ះពរពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ឬ? តើ�ើអ្ននកគិិតថាាកាារធ្វើ�ើ�អំំពើ�ើល្អអបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច អាាចយកមកជំំនួួស
កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់អ្ននកហើ�ើយមែ�នទេ�? គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
អាាចទទួួលយកកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងកាាត់់ចេ�ញបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏មាានកាារ
លំំបាាកក្នុុ�ងកាារទទួួលយកភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�រ

ទោះ�ះ�បីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាា

មនុុស្សសមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ។ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បែ�បនេះ�ះ
នឹឹងនាំំ�មកនូូវកាារថ្កោ�ោ�លទោ�ោសយ៉ាា�ងសមរម្យយមួួយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�វូ បញ្ឈឈប់់កាារបំំភាាន់់ និិង
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មនុុស្សសដែ�លមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គឺឺជាាសត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រា�ាកដណាាស់់

កាារប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ឃើ�ើញព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតូូចទាាបណាាស់់ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិន
ិ
សក្តិិ�សមនឹឹងបាានឃើ�ើញទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបាានលុុបបំំបាាត់់នូូវកាារបះះបោ�ោរ
របស់់អ្ននកបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងរួួចរាាល់់ ហើ�ើយអាាចមាានកាារចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ យ៉ាា�ង
រីីករាាយផង គឺឺនៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ�ហើ�ើយ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងលេ�ចមកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�អ្ននកជាាមិិន
ខាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមើ�ើលទៅ�ៅព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយមិិនបាានឆ្លលងកាាត់់កាារកាាត់់ចេ�ញឬកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទេ�នោះ�ះ� ប្រា�ាកដណាាស់់ថាា អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ
ត្រូ�ូវកំំណត់់សម្រា�ាប់់កាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញផង។ លក្ខខណៈៈធម្មមជាាតិិរបស់់មនុុស្សស គឺឺនៅ�ៅជាាប់់
ជាាសត្រូ�ូវនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បាានទទួួលនូូវសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់
សាាតាំំ�ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ព្យាាយាាមទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចេ�ញពីី
ចំំណុុចកណ្ដាា�លនៃ�អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់របស់់ខ្លួួ�ន នោះ�ះ�ប្រា�ាកដណាាស់់ថាា គ្មាា�នអ្វីី�ល្អអអាាចកើ�ើត
ចេ�ញពីីទំំនាាក់់ទំំនងនេះ�ះបាានឡើ�ើយ ទង្វើ�ើ� និិងពាាក្យយសម្ដីី�របស់់គេ� នឹឹងលាាតត្រ�ដាាងនូូវ
សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់ខ្លួួ�ន គ្រ�ប់់ពេ�លទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយចំំពោះ�ះ�កាារមាានទំំនាាក់់ទំំនង
ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�កាារបះះបោ�ោររបស់់គេ�នឹឹងត្រូ�ូវលាាតត្រ�ដាាងចេ�ញមកនូូវគ្រ�ប់់រូូប
ភាាពទាំំ�ងអស់់។ មនុុស្សសចេ�ញមកប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន គេ�ក្បបត់់នឹឹង
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយបោះ�ះ�បង់់ទ្រ�ង់់ចោ�ោលទៀ�ៀតផង នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង នោះ�ះ�
មនុុស្សសនឹឹងស្ថិិ�តក្នុុ�ងសភាាពមិិនទៀ�ៀងទាាត់់ជាាងមុុនទៅ�ៅទៀ�ៀត ហើ�ើយបើ�ើកាារនេះ�ះនៅ�ៅតែ�បន្ដដ
ទៀ�ៀត នោះ�ះ�គេ�នឹឹងត្រូ�ូវទទួួលកាារកាាត់់ទោ�ោសជាាមិិនខាាន។
មនុុស្សសមួួយចំំនួន
ួ អាាចនឹឹងជឿ�ឿថាា ប្រ�សិិនបើ�ើកាារមាានទំំនាាក់ទំ
់ ន
ំ ងជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងនេះ�ះ នោះ�ះ�វាាជាារឿ�ឿងល្អអក្នុុ�ងកាារនៅ�ៅឲ្យយឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើ
មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះអាាចទទួួលបាានអ្វីី�ខ្លះះ�? តើ�ើពួួកគេ�អាាចស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�រឬទេ�? ប្រា�ាកដណាាស់់ កាារមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតជាាលំំបាាក
ណាាស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ នេះ�ះក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ�មនុុស្សសមាានត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យពុុករលួួយ មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយគេ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� វាា
ជាារឿ�ឿងល្អអក្នុុ�ងកាារលះះបង់់កាារខិិតខំំកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត នៃ�កាារស្គាា�ល់់នូូវ
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ខ្លួួ�នឯង។ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនអាាចរកឃើ�ើញនូូវកាារសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាានិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ គួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម
យ៉ាា�ងនេះ�ះ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពាាក្យយសម្ដីី�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ធ្វើ�ើ�ឲ្យយទ្រ�ង់់ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម? ដរាាបណាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបង្ហាា�ញនូូវភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់តែ�បន្ដិិ�ច នោះ�ះ�អ្ននកអាាចច្រៀ��ៀងសរសើ�ើរ និិង
ទាាមទាាររង្វាា�ន់់សម្រា�ាប់់កាារចូូលរួួមចំំណែ�កបន្ដិិ�ចបន្តួួ�ចនោះ�ះ�បាាន អ្ននកបាានមាាក់់ងាាយ
អ្ននកដទៃ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លបាានបង្ហាា�ញគំំរូូ នៃ�កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ហើ�ើយបាានមើ�ើលងាាយដល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅពេ�លបាានសម្រេ�េចកិិច្ចចកាារបន្ដិិ�ចបន្តួួ�ច។ ដ្បិិ�តក្នុុ�ងកាារដែ�លយាាងព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់មកក្នុុ�ងជីីវិិតអ្ននក អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ទូូលសុំំ�មាាសប្រា�ាក់់ អំំណោ�ោយ និិងសមិិទ្ធធផល
នាានាា។ វាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកខូូចចិិត្ដដក្នុុ�ងកាារថ្វាា�យប្រា�ាក់់មួួយកាាក់់ ឬពីីរកាាក់់ទៅ�ៅវិិញ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លអ្ននកថ្វាា�យដប់់រៀ�ៀល នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏ប្រា�ាថ្នាា�សុំំ�ព្រះ�ះពរមកវិិញ ហើ�ើយចង់់បាានកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដ
ដាាក់់ខ្លួួ�នខុុសពីីគេ�ផង។ លក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសជាាតិិរបស់់អ្ននក ដូូចជាាកាារចង់់បាានរបស់់អ្ននក
គឺឺមិិនគួួរនិិយាាយ ឬមិិនគួួរឮឡើ�ើយ។ តើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងពាាក្យយសម្ដីី� និិងទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានអ្វីី�ដែ�លគួួរឲ្យយសរសើ�ើរដែ�រឬទេ�? អស់់អ្ននកដែ�លប្រ�តិិបត្ដិិ� តាាមកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន
និិងអស់់អ្ននកដែ�លមិិនប្រ�តិិបត្តិិ� អស់់អ្ននកដែ�លដឹឹកនាំំ� និិងអស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមអស់់អ្ននក
ដែ�លបាានបរិិច្ចាា�គ និិងអស់់អ្ននកដែ�លមិិនបាានចូូលរួួមបរិិច្ចាា�គ អស់់អ្ននកដែ�លអធិិប្បាាយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងអស់់អ្ននកដែ�លទទួួលស្ដាា�ប់់នូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន ប្រ�ភេ�ទ
ទៀ�ៀត៖ គឺឺមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់សុុទ្ធធតែ�កោ�ោតសរសើ�ើរខ្លួួ�នឯង។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់ថាា
កាារនេះ�ះគួួរឲ្យយចង់់សើ�ើចទេ�ឬអីី? ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក្ដីី� អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយកាារដែ�លដឹឹងច្បាាស់់ថាា អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ កាារដែ�ល
ដឹឹងច្បាាស់់ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនសក្ដិិ�សមនឹឹងគួួរឲ្យយសរសើ�ើរ នោះ�ះ�អ្ននកនៅ�ៅតែ�អួួតបំំប៉ោ�ោ�ង
ដដែ�លៗ។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់ថាា គំំនិិតរបស់់អ្ននកបាានធ្លាា�ក់់ដុុនដាាប ដល់់ចំំណុុច
ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងលែ�ងបាានទេ�ឬ? ក្នុុ�ងករណីីដែ�លគំំនិិតរបស់់អ្ននកស្ថិិ�តក្នុុ�ងសភាាពបែ�បនេះ�ះ
តើ�ើអ្ននករាាល់់ គ្នាា�មិិ ន កាារភ័័ យ ខ្លាា�ចក្នុុ� ង គ្រា�ាដែ�លខ្លួួ� នកំំ ពុុ ង ស្ថិិ�តក្នុុ� ង ផ្លូូ� វ បំំ បែ�កនេះ�ះទេ� ឬ?
និិស្ស័័�យរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានធ្លាា�ក់់ដុុនដាាប ដល់់ចំំណុុចដែ�លអ្ននកមិិនអាាចចុះះ�សម្រុ�ុង
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មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅ តែ�មាានមនុុស្សសតិិចណាាស់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស

នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះ តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនគួួរឲ្យយចង់់
សើ�ើចទេ�ឬអីី? តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមែ�នជាាកាារចំំអកឡកឡឺឺយទេ�ឬអីី?
តើ�ើអ្ននកឈាានទៅ�ៅសម្រេ�េចអនាាគតរបស់់អ្ននក បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�សម្រេ�េច
ចិិត្ដដជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកផ្លូូ�វណាាមួួយ យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?

មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅ

តែ�មាានមនុុស្សសតិិចណាាស់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
ខ្ញុំំ��បាានស្វែ�ែងរកមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�ធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��។
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដើ�ើរតាាមទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មាានអ្ននកខ្លះះ�បម្រើ�ើ�កាារងាារជាាពួួកសង្ឃឃ អ្ននកខ្លះះ�ជាា
អ្ននកដឹឹកនាំំ� អ្ននកខ្លះះ�ជាាពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកខ្លះះ�ជាារាាស្រ្ត�តរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតធ្វើ�ើ�កាារបម្រើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចច។ ខ្ញុំំ��បែ�ងចែ�កពួួកគេ�ទៅ�ៅតាាមភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
ដែ�លពួួកគេ�បង្ហាា�ញចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ត្រូ�ូវបាានបែ�ងចែ�កទៅ�ៅតាាម
ជំំពូូករួួចហើ�ើយ

ពោ�ោលគឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លលក្ខខណៈៈនៃ�ជំំពូូកមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ

ត្រូ�ូវបាាន

បែ�ងចែ�កច្បាាស់់លាាស់់អស់់ហើ�ើយ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងដាាក់់លេ�ខរៀ�ៀងពួួកគេ�ម្នាា�ក់់ៗ ទៅ�ៅក្នុុ�ង
ជំំពូូកដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់គេ� រួួចដាាក់់ជំំពូូកមនុុស្សសនីីមួួយៗ ទៅ�ៅក្នុុ�ងកន្លែ�ែងដែ�លស័័ក្តិិ�សម
សម្រា�ាប់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាាននូូវគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ខ្ញុំំ� សម្រា�ាប់់
មនុុស្សសលោ�ោក។ ខ្ញុំំ��ត្រា�ាស់់ហៅ�ៅអស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់ប្រោ��ោសលោះ�ះ� នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់
ខ្ញុំំ��ជាាក្រុ�ុមៗ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក ឲ្យយពួួកគេ�រាាល់់គ្នាា�ទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃចុុង
ក្រោ��ោយ។ ក្នុុ�ងពេ�លនោះ�ះ�ដែ�រ ខ្ញុំំ��បែ�ងចែ�កពួួកគេ�ទៅ�ៅតាាមជំំពូូក បន្ទាា�ប់់មកផ្តតល់់រង្វាា�ន់់ ឬ
ដាាក់់ទោ�ោសពួួកគេ�ម្នាា�ក់់ៗ ទៅ�ៅតាាមទង្វើ�ើ�របស់់ពួួកគេ�។ នេះ�ះហើ�ើយ គឺឺជាាដំំណាាក់់កាាល
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក។
មនុុស្សសមាានបទពិិសោ�ោធពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងចាំំ�ផ្ទៀ�ៀ�ងស្តាា�ប់់សូូរសៀ�ៀងរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ ខ្ញុំំ��ក៏៏ប្រ�ទាានសេ�ចក្តីី�ពិិតទាំំ�ងអស់់ទៅ�ៅដល់់មនុុស្សសរាាល់់គ្នាា� ដែ�លដើ�ើរតាាម
ខ្ញុំំ�� ដើ�ើម្បីី�ពួួកគេ�អាាចទទួួលបាានជីីវិិតពីីខ្ញុំំ� ហើ�ើយក៏៏ទទួួលបាានផ្លូូ�វមួួយដែ�លពួួកគេ�អាាច
ដើ�ើរបាាន។ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាអ្ននកប្រ�ទាានជីីវិិត។ អំំឡុុងពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��ក្នុុ�ង
កាារបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� មនុុស្សសបាានទទួួលក៏៏ច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលក៏៏ច្រើ�ើ�ន
ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ពោ�ោលថាា ពួួកគេ�នៅ�ៅមិិនទាាន់់ជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ��ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ ដ្បិិ�ត
មនុុស្សសលោ�ោកគ្រា�ាន់់តែ�ទទួួលស្គាា�ល់់ថាា ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយមាាត់់របស់់ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ពួួកគេ�មិិនយល់់ស្រ�បនឹង
ឹ សេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូលនោះ�
�
ះ�ទេ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
ពួួកគេ�មិិនអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លខ្ញុំំ��បង្គាា�ប់់ពីីពួួកគេ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នោះ�ះ�មាានន័័យថាា
មនុុស្សសទទួួលស្គាា�ល់់ត្រឹ�ឹមថាា មាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ថាាមាានសេ�ចក្តីី�
ពិិតនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសទទួួលស្គាា�ល់់ត្រឹ�ឹមថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទទួួលស្គាា�ល់់
ថាា មាានជីីវិិតនោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសទទួួលស្គាា�ល់់ត្រឹ�ឹមព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន
ទទួួលស្គាា�ល់់លក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��ស្អអប់់ពួួកគេ� ដោ�ោយសាារតែ�ចិិត្តតងប់់ងល់់
របស់់ពួួកគេ� ដ្បិិ�តពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ប្រើ�ើ�ពាាក្យយសម្តីី�ពិិរោះ��ះៗដើ�ើម្បីី�បោ�ោកប្រា�ាស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ�ទេ�។ ពាាក្យយសម្តីី�
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានបង្កកប់់នូូវសេ�ចក្ដីី�ល្បួួ�ងរបស់់សត្វវពស់់ ហើ�ើយជាាសម្ដីី�អួួតខ្លាំំ��ង
ជាាទីីបំំផុុត ជាាសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាាសដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដដោ�ោយមហាាទេ�វតាា។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
ទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញខ្ទេ�េចខ្ទីី�ដល់់កម្រិ�ិតមួួយយ៉ាា�ងអាាម៉ាា�ស់់។ ក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�
ច្រើ�ើ�នហួួសប្រ�មាាណ និិងបំំណងលោ�ោភលន់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺទាាស់់ត្រ�ចៀ�ៀកខ្លាំំ��ង
ណាាស់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានក្លាា�យជាាសត្វវខ្មូូ�ត នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ� ជាាវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវ
បោះ�ះ�ចោ�ោលដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�សម្អអប់់។ ដ្បិិ�តគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ស្រ�ឡាាញ់់សេ�ចក្តីី�ពិិតនោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននកប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ ចង់់បាាន
ទៅ�ៅឋាានសួួ គ៌៌ ចង់់ មើ�ើលឃើ�ើ ញ ទិិ ដ្ឋឋ ភាាពដ៏៏ អស្ចាា�រ្យយរបស់់ ព្រះ�ះគ្រី�ី ស្ទទ ដែ�លទ្រ�ង់់ សម្តែ�ែ ង
ឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់់គិិតទេ�ថាា មនុុស្សស
ដូូចជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� មនុុស្សសដែ�លពុុករលួួយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនដឹឹងថាាព្រះ�ះ
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មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅ តែ�មាានមនុុស្សសតិិចណាាស់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស

ជាាម្ចាា�ស់់ជាាអ្វីី�ផងនោះ�ះ� ស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូចម្តេ�េចបាាន? តើ�ើអ្ននកអាាច
ទៅ�ៅឋាានសួួគ៌៌បាានដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននកស័័ក្តិិ�សមនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញទិិដ្ឋឋភាាពដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ ជាា
ទិិដ្ឋឋភាាពដ៏៏ល្អអត្រ�ចះះត្រ�ចង់់ មិិនដែ�លធ្លាា�ប់់មាានពីីមុុនមកនោះ�ះ� បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
មាាត់់របស់់អ្ននក ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយពាាក្យយសម្ដីី�បោ�ោកប្រា�ាស់់ និិងពាាក្យយស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ពាាក្យយ
មិិនស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងពាាក្យយក្រ�អឺឺតក្រ�ទម។ អ្ននកមិិនដែ�លនិិយាាយពាាក្យយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ គ្មាា�នពាាក្យយបរិិសុុទ្ធធ គ្មាា�នពាាក្យយចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� នៅ�ៅពេ�លស្តាា�ប់់ឮបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅទីីបំំផុុត តើ�ើជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកមាានលក្ខខណៈៈបែ�បណាាទៅ�ៅ? នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីសេ�ចក្តីី�ប៉៉ងប្រា�ាថ្នាា� និិងប្រា�ាក់់កាាសឡើ�ើយ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិត
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�រ។ រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ អ្ននកត្រិះ�ះ�រិះ��ថាា ត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�បែ�បណាាដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានអ្វីី�មួួយពីីខ្ញុំំ�។ រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ អ្ននករាាប់់ចំំនួួនទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិង
ចំំនួួនរបស់់ទ្រ�ព្យយដែ�លអ្ននកបាានទទួួលពីីខ្ញុំំ�។ រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ អ្ននកទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ឲ្យយព្រះ�ះពរធ្លាា�ក់់
មករកអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចត្រេ�េកអរសប្បាាយនឹឹងរបស់់ទ្រ�ព្យយគួួរ
ជាាទីីត្រេ�េកអរសប្បាាយ ដែ�លមាានចំំនួួនកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន និិងមាានក្បួួ�នខ្នាា�តកាាន់់តែ�ខ្ពពស់់
ជាាងមុុន។ នៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�លទាំំ�ងអស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់អ្ននកពុំំ�មាានរូូបខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ ក៏៏មិិន
មាានសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លមកអំំពីីខ្ញុំំ�ដែ�រ តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គំំនិិតរបស់់អ្ននក មាានតែ�ប្តីី� ឬប្រ�ពន្ធធ
កូូនប្រុ�ុស កូូនស្រី�ីរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងគ្រឿ��ឿងបរិិភោ�ោគ ព្រ�មទាំំ�ងសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់របស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកគិិតថាា តើ�ើត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដូូចម្តេ�េច ទើ�ើបអ្ននកអាាចទទួួលបាានភាាព
រីីករាាយកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន និិងកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងជាាងនេះ�ះ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពេ�លដែ�លអ្ននកបាាន
ចម្អែ�ែតក្រ�ពះះរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�រហូូតដល់់ផ្ទុះះ��ពោះ�ះ�ក្តីី� តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនមែ�នជាាសាាកសព
ទេ�ឬអីី? សូូម្បីី�តែ�ពេ�លដែ�លអ្ននកតុុបតែ�ងខ្លួួ�នឯងពីីខាាងក្រៅ��ៅ ដោ�ោយសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់
ស្អាា�តៗបែ�បនេះ�ះក្ដីី� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមែ�នជាាសាាកសពចេះ�ះដើ�ើរ ដែ�លគ្មាា�នជីីវិិតទេ�ឬអីី?
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ខំំធ្វើ�ើ�កាារនឿ�ឿយហត់់ព្រោះ��ះ�តែ�ក្រ�ពះះ រហូូតដល់់សក់់ក្បាាលប្រែ�ែទៅ�ៅជាាស្កូូ�វ តែ�
គ្មាា�ននរណាាលះះបង់់សក់់មួួយសរសៃ�ដើ�ើម្បីី�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ទេ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងទៅ�ៅមុុខ
ឥតឈប់់ឈរ ដោ�ោយប្រើ�ើ�កម្លាំំ��ងកាាយ និិងញាំំ�ញីីខួួរក្បាាល ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ខាាង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់ និិងសម្រា�ាប់់កូូនប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� បង្ហាា�ញកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភ ឬក្តីី�កង្វវល់់អំំពីីបំំណងហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ�
ឡើ�ើយ។ តើ�ើនៅ�ៅមាានអ្វីី�ខ្លះះ�ទៀ�ៀតដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�សង្ឃឹឹ�មថាានឹឹងទទួួលបាានពីីខ្ញុំំ�?
នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារ ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់នោះ�ះ�ទេ�។ មិិនខ្វវល់់ថាាមនុុស្សស
ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាានោះ�ះ�ទេ� ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ស្រ�បទៅ�ៅតាាមជំំហាាននីីមួួយៗ
ស្រ�បទៅ�ៅតាាមផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ�។ ដូូចនេះ�ះ មិិនថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�បះះបោ�ោរនឹឹងខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងណាា
នោះ�ះ�ទេ� ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�បន្តតធ្វើ�ើ�កាារឥតឈប់់ដែ�រ ហើ�ើយខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�បន្តតនិិយាាយពាាក្យយពេ�ចន៍៍
ដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវនិិយាាយ។ ខ្ញុំំ��ត្រា�ាស់់ហៅ�ៅអស់់អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��បាានដៅ�ៅទុុកជាាមុុនឲ្យយមកដំំណាាក់់
របស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាចស្តាា�ប់់បន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��បាាន។ ខ្ញុំំ��នឹឹងនាំំ�យកអស់់អ្ននកណាា
ដែ�លចុះះ�ចូូលនឹឹងបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�

អ្ននកដែ�លស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�

មក

ចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កករបស់់ខ្ញុំំ�។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លបែ�រខ្ននងដាាក់់បន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� អ្ននកដែ�លមិិន
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ខ្ញុំំ� និិងបំំពាានមកលើ�ើខ្ញុំំ��ដោ�ោយបើ�ើកចំំហ ខ្ញុំំ��នឹឹងទុុកពួួកគេ�ចោ�ោលមួួយឡែ�ក
ដើ�ើម្បីី�រង់់ចាំំ�កាារដាាក់់ទោ�ោសចុុងក្រោ��ោយរបស់់គេ�។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ សុុទ្ធធតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយ និិងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមដៃ�របស់់មេ�កំំណាាច ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្ននកដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��
ពុំំ�សូូវមាានអ្ននកដែ�លមាានចិិត្តតប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាានសេ�ចក្តីី�ពិិតនោះ�ះ�ទេ�។ មាានន័័យថាា ពួួកគេ�
ភាាគច្រើ�ើ�នមិិនថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដទេ�។ ពួួកគេ�មិិនថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�
ពិិតទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ព្យាាយាាមទទួួលបាានកាារជឿ�ឿជាាក់់ពីីខ្ញុំំ� តាាមរយៈៈសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយ
និិងកាារបះះបោ�ោរដោ�ោយមធ្យោ�ោ�បាាយបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទើ�ើបខ្ញុំំ��និិយាាយ
ថាា៖ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅ តែ�មាានមនុុស្សសតិិចណាាស់់ដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅ ពុុករលួួយខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយទាំំ�ង
អស់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យតែ�មួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
គឺឺជាាចំំណែ�កមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ពួួកគេ�គឺឺជាាអ្ននកជឿ�ឿ និិងទទួួលស្គាា�ល់់សេ�ចក្តីី�ពិិត
ហើ�ើយជាាអ្ននកអនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិតនេះ�ះ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាចំំណែ�កដ៏៏
តូូចមួួយ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងទទួួលបាានសិិរីីល្អអថែ�មទៀ�ៀតពីីក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
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មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅ តែ�មាានមនុុស្សសតិិចណាាស់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស

ពួួកគេ�នេះ�ះ។ បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�ៅនឹឹងពាាក្យយសម្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សដែ�រឬទេ�? តើ�ើចុុងបញ្ចចប់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងមាានលក្ខខណៈៈដូូចម្តេ�េច?
ដូូចខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លហើ�ើយថាា អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� គឺឺមាានច្រើ�ើ�នណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកដែ�ល
ស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ� គឺឺមាានតិិចណាាស់់។ ប្រ�ហែ�លអ្ននកខ្លះះ�អាាចសួួរថាា
«បើ�ើទូូលបង្គំំ�មិនស្រ�
ិ
ឡាាញ់់ទ្រ�ង់ទេ�
់ តើ�ើទួួលបង្គំំ�អាាចទទួួលបាានកាារឲ្យយតម្លៃ�ៃធំំធេ�ងដល់់ម្ល៉ឹឹង
�
ទេ�? បើ�ើទូូលបង្គំំ�មិិនបាានស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ទេ� តើ�ើទូូលបង្គំំ�ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់រហូូតដល់់ពេ�លនេះ�ះ
ម្ដេ�េចកើ�ើត?» ប្រា�ាកដណាាស់់ អ្ននកមាានហេ�តុុផលជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននក គឺឺ
ធំំធេ�ងប្រា�ាកដណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាសាារជាាតិិនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��? តាាមនិិយមន័័យ «សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់» គឺឺសំំដៅ�ៅលើ�ើមនោ�ោសញ្ចេ�េតនាាដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ និិង
ឥតសៅ�ៅហ្មមង ជាាទីីដែ�លអ្ននកប្រើ�ើ�ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ដើ�ើម្បីី�សម្តែ�ែងអាារម្មមណ៍៍
និិងដើ�ើម្បីី�គិិតពិិចាារណាា។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ គ្មាា�នលក្ខខខណ្ឌឌ គ្មាា�នរនាំំ�ងខណ្ឌឌ
ចែ�ក និិងគ្មាា�នគម្លាា�តនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ គ្មាា�នមន្ទិិ�លសង្ស័័�យគ្មាា�នកាារ
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត និិងគ្មាា�នកលល្បិិ�ចនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ គ្មាា�នទេ�គម្លាា�ត
ពីីគ្នាា� និិងគ្មាា�នភាាពមន្ទិិ�លសៅ�ៅហ្មមងឡើ�ើយ។ បើ�ើអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនបោ�ោក
បញ្ឆោ�ោ�ត ត្អូូ�ញត្អែ�ែរ ផិិតក្បបត់់ បះះបោ�ោរ ទាាមទាារ ឬស្វែ�ែងរកផលប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វីី�មួួយ ឬដើ�ើម្បីី�
ទទួួលបាានលាាភសក្កាា�រៈ�ក្នុុ�ងចំំនួួនណាាមួួយឡើ�ើយ។ បើ�ើអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹង
លះះបង់់ខ្លួួ�នឯងដោ�ោយក្តីី�រីីករាាយ សុុខចិិត្តតរងកាារលំំបាាក ដោ�ោយក្តីី�រីីករាាយ អ្ននកនឹឹងមាានកាារ
ចុះះ�សម្រុ�ុងជាាមួួយនឹឹងខ្ញុំំ�� អ្ននកនឹឹងបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកមាានដើ�ើម្បីី�ខ្ញុំំ� អ្ននក
នឹឹងលះះបង់់គ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននក អនាាគតរបស់់អ្ននក យុុវភាាពរបស់់អ្ននក និិងជីីវិិតអាាពាាហ៍៍
ពិិពាាហ៍៍របស់់អ្ននក។ ពុំំ�នោះ�ះ�សោ�ោត ក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននក នឹឹងមិិនមែ�នជាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
ដែ�លពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ�ទេ� គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត និិងកាារផិិតក្បបត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��! តើ�ើ
ក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននក គឺឺជាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ប្រ�ភេ�ទណាា? តើ�ើវាាជាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតប្រា�ាកដ
មែ�នដែ�រឬទេ�? ឬមួួយក្លែ�ែងក្លាា�យ? តើ�ើអ្ននកបាានលះះបង់់ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាហើ�ើយ? តើ�ើអ្ននកបាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ថ្វាា�យច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាហើ�ើយ? តើ�ើខ្ញុំំ��ទទួួលបាានក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់អ្ននក ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាហើ�ើយ? តើ�ើ
អ្ននកដឹឹងដែ�រឬទេ�? ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយសេ�ចក្តីីអា
� ាក្រ�ក់់ អំំពើ�ើក្បបត់់ និិងកាារ
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត ហើ�ើយបើ�ើបែ�បនេះ�ះ តើ�ើក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាា?
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា អ្ននកបាានលះះបង់់ច្រើ�ើ�នគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ហើ�ើយសម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គិិតថាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� វាាច្រើ�ើ�នគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ហើ�ើយ។ បើ�ើដូូច្នោះ�ះ��មែ�ន
តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពាាក្យយសម្តីី� និិងទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� តែ�ងតែ�បះះបោ�ោរ និិងបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត
ទៅ�ៅវិិញ? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនទទួួលស្គាា�ល់់បន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ តើ�ើ
នេះ�ះចាាត់់ទុុកជាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់បាានដែ�រឬទេ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាទុុកខ្ញុំំ�
ចោ�ោលទៅ�ៅវិិញ។ តើ�ើនេះ�ះចាាត់់ទុុកជាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�រឬទេ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនទុុកចិិត្តតខ្ញុំំ�។ តើ�ើនេះ�ះចាាត់់ទុុកជាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�រឬទេ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរតាាម
ខ្ញុំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចទទួួលថាាខ្ញុំំ��មាានពិិតនោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើនេះ�ះចាាត់់ទុុកជាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
បាានដែ�រឬទេ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនប្រ�ព្រឹ
ិ
�ឹត្តតនឹង
ឹ ខ្ញុំំ�ឲ្យ
� យស័័ក្តិិ�សមឋាានៈៈ
របស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ហើ�ើយអ្ននកតែ�ងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យខ្ញុំំ��មាានកាារពិិបាាកជាានិិច្ចច។ តើ�ើនេះ�ះចាាត់់ទុក
ុ ជាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់
បាានដែ�រឬទេ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់ព្យាាយាាមបន្លំំ�ខ្ញុំំ�� និិងបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តខ្ញុំំ��
គ្រ�ប់់រឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់។ តើ�ើនេះ�ះចាាត់់ទុុកជាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់បាានទេ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�បម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនខ្លាា�ចរអាាចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះចាាត់់ទុុកជាាក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់បាានទេ�?
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទាាស់ទទឹ
់ ង
ឹ នឹឹងខ្ញុំំ��សព្វវគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ងទាំំ�ងអស់់។ តើ�ើទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ចាាត់់ទុក
ុ ជាា
ក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់បាានដែ�រឬទេ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានលះះបង់ជា
់ ាច្រើ�ើ�ន វាាជាាកាារពិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនដែ�លបាានអនុុវត្តតទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��តម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើនេះ�ះអាាចចាាត់់ទុុកជាា
ក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់បាានទេ�? តាាមកាារគិិតពិិចាារណាាដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ បង្ហាា�ញថាា នៅ�ៅក្នុុ�ង
ចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្មាា�នសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��សូូម្បីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់ពីី
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារអស់់ពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� និិងតាាមរយៈៈពាាក្យយសម្តីីជា
� ាច្រើ�ើ�នដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូល
�
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ទទួួលបាានច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាហើ�ើយ? តើ�ើកាារនេះ�ះមិិនសមនឹឹងពិិចាារណាាឡើ�ើង
វិិញដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ទេ�ឬអីី? ខ្ញុំំ��សូូមទូូន្មាា�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាា៖ មនុុស្សសដែ�លខ្ញុំំ��ត្រា�ាស់់
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ហៅ�ៅឲ្យយមកឯខ្ញុំំ�� ជាាមនុុស្សសដែ�លពុំំ�ធ្លាា�ប់់ពុុករលួួយពីីមុុនមកនោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ មនុុស្សស
ដែ�លខ្ញុំំ��ជ្រើ�ើ�សយក គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយពិិតប្រា�ាកដ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ត្រូ�ូវតែ�មាានកាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននចំំពោះ�ះ�ពាាក្យយសម្តីី� និិងទង្វើ�ើ�របស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយ
ពិិនិិត្យយមើ�ើលបំំណង និិងគំំនិិតរបស់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយវាាជ្រុ�ុលជ្រួ�ួសហួួសកំំណត់់។ នៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ចូូរខំំប្រឹ�ឹងថ្វាា�យសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មកខ្ញុំំ��ឲ្យយអស់់ពីីចិិត្តត
ក្រែ�ែងសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនរសាាយចេ�ញពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�សោះ�ះ�!

អ្ននកគួួរតែ�ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកវិិធីដែី �លស្រ�បនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ
ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានសម្ដែ�ែង
ចេ�ញនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លជាាច្រើ�ើ�នដែ�រ។ បន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�សុុទ្ធធតែ�ដើ�ើម្បីី�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់
មនុុស្សសលោ�ោក ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានថ្លែ�ែង ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សសបាានចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងខ្ញុំំ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��បាាន
ទទួួលមនុុស្សសលើ�ើផែ�នដីីតិិចតួួចណាាស់់ ដែ�លចុះះ�សម្រុ�ុងជាាមួួយនឹឹងខ្ញុំំ�� ដូូច្នេះ�ះ�បាានជាាខ្ញុំំ��
និិយាាយថាា មនុុស្សសមិិនឱ្យយតម្លៃ�ៃបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ដ្បិិ�តមនុុស្សសមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងជាាមួួយខ្ញុំំ��។
តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សសអាាចថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��ទេ� អ្វីី�
ដែ�លសំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះគឺឺថាា មនុុស្សសអាាចស្រ�បនឹឹងខ្ញុំំ��។ មនុុស្សសបាានក្លាា�យជាាខូូចអាាក្រ�ក់់
និិងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអន្ទាា�ក់់សាាតាំំ�ង។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់រស់់នៅ�ៅតាាមសាាច់់ឈាាម រស់់នៅ�ៅ
តាាមចំំណង់់ចិិត្តតអាាត្មាា�និិយម ហើ�ើយក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ស្រ�បនឹឹងខ្ញុំំ��
ឡើ�ើយ។ មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួួននិិយាាយថាា ពួួកគេ�ចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងខ្ញុំំ��តែ�មនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�
សុុទ្ធធតែ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះក្លែ�ែងក្លាា�យគ្រ�ប់់គ្នាា�។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ� ទទួួលស្គាា�ល់់នាាមខ្ញុំំ��ថាា
បរិិសុុទ្ធធ តែ�ពួួកគេ�ដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វបញ្ច្រា�ា�សពីីខ្ញុំំ� ហើ�ើយពាាក្យយសម្តីី�ពួួកគេ� ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយ
ភាាពក្អេ�េងក្អាា�ង និិងកាារជឿ�ឿជាាក់់លើ�ើខ្លួួ�នឯង។ នេះ�ះដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹង
ឹ ខ្ញុំំ��
ហើ�ើយនៅ�ៅមិិនស្រ�បនឹង
ឹ ខ្ញុំំ�� តាំំ�ងពីីក្នុុង
� ជម្រៅ��ៅចិិត្តតរបស់់គេ�មក។ រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ពួួកគេ�ស្វែ�ែងរក
ដាានរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ហើ�ើយបាានឃើ�ើញសាារ «ស័័ក្តិិ�សម» ដោ�ោយចៃ�ដន្យយ ជាាសាារ
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ដែ�លពួួកគេ�អាានមិិនចេះ�ះចប់់មិិនចេះ�ះហើ�ើយ និិងទន្ទេ�េញដូូចគម្ពីី�រ។ ពួួកគេ�មិិនដឹឹងពីីវិិធីី
ចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងខ្ញុំំ��ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិនដឹ
ិ ង
ឹ ថាា កាារទាាស់់ទទឹង
ឹ នឹឹងខ្ញុំំ�� គឺឺជាាអ្វីីដែ� �រ។ ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�
អាានគម្ពីី�រទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រពួួកគេ�ដាាក់់កំំហិិតព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល
ដែ�លពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់់បាានជួួបសោះ�ះ� និិងគ្មាា�នសមត្ថថភាាព អាាចមើ�ើលឃើ�ើញបាាន ហើ�ើយ
យកគម្ពីី�រមកមើ�ើលពេ�លទំំនេ�រ។ ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា វត្តតមាានខ្ញុំំ��មាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលភាាព
នៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រ ហើ�ើយពួួកគេ�ចាាត់់ទុុកខ្ញុំំ��ស្មើ�ើ�នឹឹងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ពោ�ោលគឺឺ គ្មាា�នព្រះ�ះគម្ពីី�រ គឺឺគ្មាា�នខ្ញុំំ�
ហើ�ើយគ្មាា�នខ្ញុំំ��គឺឺគ្មាា�នព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ ពួួកគេ�ព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យចំំពោះ�ះ�វត្តតមាាន និិងសកម្មមភាាពខ្ញុំំ��
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញពួួកគេ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ជ្រុ�ុល និិងជាាពិិសេ�ស លើ�ើគ្រ�ប់់ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ក្នុុ�ងបទ
គម្ពីី�រ។ មនុុស្សសច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត ជឿ�ឿថាាខ្ញុំំ��មិិនគួួរធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់ធ្វើ�ើ�ទេ� លុះះ�ត្រា�ាតែ�
មាានកាារទាាយទុុកក្នុុ�ងបទគម្ពីី�រ។ ពួួកគេ�ផ្ដដល់់សាារៈ�សំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងពេ�កដល់់បទគម្ពីី�រ។ អាាច
និិយាាយបាានថាា ពួួកគេ�ផ្តតល់់សាារៈ�សំំខាាន់់ដល់់ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ និិងសំំនួួនសំំណេ�រខ្លាំំ��ងពេ�ក
ដល់់ថ្នាា�ក់ពួ
់ កគេ
ួ �ប្រើ�ើ�ខគម្ពីី�រ ដើ�ើម្បីី�វាាស់់ស្ទទង់ព្រះ់ �ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ង
ែ រួួចថ្កោ�ោ�លទោ�ោសខ្ញុំំ�។
� អ្វីី�
ដែ�លពួួកគេ�ស្វែ�ែងរក មិិនមែ�នជាាវិិធីដែី �លស្រ�បនឹឹងខ្ញុំំ�� ឬវីីធីដែី �លស្រ�បនឹឹងសេ�ចក្តីី�ពិតនោះ�
ិ
ះ�
ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាកាារចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងពាាក្យយពេ�ចន៍៍ក្នុុ�ងគម្ពីី�រ ហើ�ើយពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា អ្វីី�ដែ�លមិិនស្រ�ប
នឹឹងព្រះ�ះគម្ពីី�រ មិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� មិិនថាាមួួយណាាក៏៏ដោ�ោយ។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�ប
នោះ�ះ� មិិនមែ�នជាាពូូជពង្សសដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់ពួួកផាារិិស៊ីី�ទេ�ឬអីី? ពួួកផាារិិស៊ីី�ជនជាាតិិយូូដាា
បាានប្រើ�ើ�ក្រឹ�ត្យ
ឹ យវិិន័យ
័ ម៉ូូ�សេ�មកដាាក់់ទោ�ោសព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ។ ពួួកគេ�មិិនស្វែ�ែងរកកាារចុះះ�សម្រុ�ុង
ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនាាពេ�លនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាានធ្វើ�ើ�តាាមន័័យពាាក្យយក្នុុ�ងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យយ៉ាា�ង
ខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់ដំំព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�លឥតទោ�ោស ភ្ជាា�ប់់នឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ង នៅ�ៅទីីបំំផុុត
បន្ទាា�ប់់ពីីពួួកគេ�បាានចោ�ោទព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វថាា មិិនធ្វើ�ើ�តាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យនៃ�គម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ និិង
មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះមែ�ស្ស៊ីី��ទេ�។ តើ�ើពួួកគេ�មាានលក្ខខណៈៈអ្វីី�? តើ�ើមិិនមែ�នមកពីីពួួកគេ�មិិនបាាន
ស្វែ�ែងរកវិិធីីដែ�លស្រ�បនឹឹងសេ�ចក្តីី�ពិិតទេ�ឬអីី? ពួួកគេ�ងប់់នឹឹងពាាក្យយពេ�ចន៍៍គ្រ�ប់់ម៉ាា�ត់់ក្នុុ�ង
បទគម្ពីី�រ តែ�មិិនធ្វើ�ើ�ព្រ�ងើ�ើយនឹឹងបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងមិិនខ្វវល់់
ពីីជំំហាាន និិងវិិធីីសាាស្ត្រ�រអនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�ល
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អ្ននកគួួរតែ�ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកវិិធីីដែ�លស្រ�បនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ

ស្វែ�ែងរកសេ�ចក្តីី�ពិតទេ�
ិ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាមនុុស្សសដែ�លប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់នឹ
់ ង
ឹ ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ជាាខ្លាំំ��ង។ ពួួកគេ�
មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាមនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះគម្ពីី�រ។
សំំខាាន់់បំំផុុត គឺឺពួួកគេ�ជាាអ្ននកចាំំ�ដាានព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ ដើ�ើម្បីី�រក្សាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រ ដើ�ើម្បីី�
រក្សាាកិិត្តិិ�យសនៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងដើ�ើម្បីី�កាារពាារកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��នៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រ ពួួកគេ�ដល់់ថ្នាា�ក់់ឆ្កាា�ង
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លពេ�ញព្រះ�ះទ័័យមេ�ត្តាា�ករុុណាានៅ�ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង។ ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ
គ្រា�ាន់់តែ�ដើ�ើម្បីី�កាារពាារព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងដើ�ើម្បីី�រក្សាាសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�ពាាក្យយពេ�ចន៍៍គ្រ�ប់់ម៉ាា�ត់់នៃ�
ព្រះ�ះគម្ពីី�រនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតមនុុស្សស។ ដូូចនេះ�ះបាានជាាពួួកគេ�បោះ�ះ�បង់់អនាាគតរបស់់ខ្លូូ�ន និិង
តង្វាា�យលោះ�ះ�បាាប ដើ�ើម្បីី�ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លមិិនសម្រ�បតាាមគោ�ោលលទ្ធិិ�នៃ�
ព្រះ�ះគម្ពីី�រ រហូូតដល់់សុុគត។ តើ�ើពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា� មិិនមែ�នជាាកញ្ជះះ�នៃ�ពាាក្យយពេ�ចន៍៍
គ្រ�ប់់ម៉ាា�ត់់ក្នុុ�ងបទគម្ពីី�រទេ�ឬអីី?
ចុះះ�មនុុស្សសសព្វវថ្ងៃ�ៃ យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េចដែ�រ? ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានយាាងមក ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញសេ�ចក្តីី�
ពិិត តែ�ពួួកគេ�បែ�រជាាកម្ចាា�ត់់ទ្រ�ង់់ចេ�ញពីីពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយពួួកគេ�អាាចទទួួលបាាន
សិិទ្ធធចូូលទៅ�ៅកាាន់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងទទួួលព្រះ�ះគុុណទៅ�ៅវិិញ។ ពួួកគេ�ចង់់បដិិសេ�ធកាារ
មកដល់់នៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិតទាំំ�ងស្រុ�ុង ដើ�ើម្បីី�រក្សាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�ព្រះ�ះគម្ពីី�រ ហើ�ើយពួួកគេ�មុុខ
ជាាចង់់ដំំដែ�កគោ�ោលឆ្កាា�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�លយាាងមកជាាសាាច់់ឈាាមទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងម្តតង
ទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�ធាានាាវត្តតមាានដ៏៏គង់វ់ ង្សសរបស់់ព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ តើ�ើមនុុស្សសអាាចទទួួលសេ�ចក្តីី�សង្គ្រោះ��ះ��
របស់់ខ្ញុំំ��ម្តេ�េចបាាន បើ�ើដួួងចិិត្តតពួួកគេ�ព្រៃ�ៃផ្សៃ�ៃ ហើ�ើយសន្តាា�នពួួកគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ��ដល់់
ម្ល៉ឹឹ��ង? ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស តែ�មនុុស្សសមិិនដឹឹងពីីវត្តតមាានខ្ញុំំ��សោះ�ះ�។ នៅ�ៅពេ�ល
ខ្ញុំំ��ជះះពន្លឺឺ�របស់់ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សស ក៏៏គេ�នៅ�ៅតែ�មិិនអើ�ើពើ�ើពីីវត្តតមាានខ្ញុំំ��ដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��
បញ្ចេ�េញសេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធលើ�ើគេ� គេ�កាាន់់តែ�បដិសេ�ធ
ិ
វត្តតមាានខ្ញុំំ��ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង។ មនុុស្សសស្វែ�ែងរក
កាារចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងពាាក្យយពេ�ចន៍៍ និិងស្រ�បនឹឹងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមាាននរណាាម្នាា�ក់់មក
ចំំពោះ�ះ�មុុខខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកវិិធីីដែ�លស្រ�បនឹឹងសេ�ចក្តីី�ពិិតឡើ�ើយ។ មនុុស្សសសម្លឹឹ�ងមើ�ើល
មកខ្ញុំំ��នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយបាានថ្វាា�យក្តីី�បាារម្ភភជាាពិិសេ�សចំំពោះ�ះ�វត្តតមាានខ្ញុំំ��នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌
ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ជាាសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��ដែ�ល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស គ្មាា�នសាារៈ�សំំខាាន់់ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�
ស្វែ�ែងរកកាារចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងបន្ទូូ�លក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ

និិងអ្ននកដែ�លស្វែ�ែងរកកាារចុះះ�សម្រុ�ុង

នឹឹងព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល គឺឺជាាទិិដ្ឋឋភាាពដ៏៏អាាក្រ�ក់់ដល់់ខ្ញុំំ�។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារអ្វីី�ដែ�ល
ពួួកគេ�ថ្វាា�យបង្គំំ� គឺឺជាាពាាក្យយពេ�ចន៍៍សោះ�ះ�កក្រោះ��ះ� និិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមាានសមត្ថថភាាព
ប្រ�ទាានឱ្យយពួួកគេ�នូូវទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លមិិនអាាចបរិិយាាយបាាន អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ថ្វាា�យបង្គំំ�
គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�លដាាក់់ខ្លួួ�នឲ្យយនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងស្រុ�ុង ពោ�ោលគឺឺជាា
ព្រះ�ះដែ�លមិិនមាានលើ�ើលោ�ោក។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើមនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ� អាាចទទួួលបាានអ្វីី�ខ្លះះ�ពីីខ្ញុំំ�?
មនុុស្សសថោ�ោកទាាបដល់់ថ្នាា�ក់់គ្មា�ន
ា ពាាក្យយបរិិយាាយទេ�។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់
នឹឹងខ្ញុំំ�� អស់់អ្ននកណាាដែ�លទាាមទាារពីីខ្ញុំំ��មិនចេះ�ះអស់
ិ
មិ
់ នចេះ�ះហើ�ើ
ិ
យ អស់់អ្ននកណាាដែ�លគ្មាា�ន
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ពិិត អស់់អ្ននកណាាដែ�លបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� តើ�ើពួួកគេ�
អាាចស្រ�បនឹឹងខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច?
អស់់អ្ននកណាាដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� អ្ននកនោះ�ះ�ហើ�ើយ ដែ�លមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងខ្ញុំំ��។ អស់់
អ្ននកណាាដែ�លមិិនស្រ�ឡាាញ់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត ក៏៏ដូូចគ្នាា�ដែ�រ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លបះះបោ�ោរនឹឹង
ខ្ញុំំ�� រឹឹតតែ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� ហើ�ើយមិិនស្រ�បនឹឹងខ្ញុំំ��ទៀ�ៀតផង។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនស្រ�បនឹឹង
ខ្ញុំំ�� ខ្ញុំំ��ប្រ�គល់់អ្ននកនោះ�ះ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងដៃ�អាាកំំណាាច ហើ�ើយខ្ញុំំ��បោះ�ះ�បង់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ខូូច
អាាក្រ�ក់់របស់់អាាកំំណាាច ទុុកឲ្យយពួួកគេ�បាានបង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់របស់់ខ្លួួ�នដោ�ោយសេ�រីី
ហើ�ើយចុុងបញ្ចចប់់ ក៏៏ប្រ�គល់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅឲ្យយអាាកំំណាាចបំំផ្លាា�ញចោ�ោល។ ខ្ញុំំ��មិិនខ្វវល់់ថាា មាាន
មនុុស្សសប៉ុុ�ន្មាា�ននាាក់់ថ្វាា�យបង្គំំ�ខ្ញុំំ��ទេ� ដែ�លអាាចនិិយាាយបាានថាា ខ្ញុំំ��មិិនខ្វវល់់ថាា មាានមនុុស្សស
ប៉ុុ�ន្មាា�ននាាក់់ជឿ�ឿខ្ញុំំ��ទេ�។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ខ្វវល់់ខ្វាា�យនោះ�ះ�គឺឺ តើ�ើមាានមនុុស្សសប៉ុុ�ន្មាា�ននាាក់់ដែ�ល
ស្រ�បនឹឹងខ្ញុំំ��។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារតែ�អស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្រ�បនឹឹងខ្ញុំំ�� គឺឺជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់
ដែ�លក្បបត់់នឹឹងខ្ញុំំ�� ពួួកគេ�ជាាសត្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងមិិន «រក្សាាទុុក» ពួួកសត្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ�
នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកណាាដែ�លចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងខ្ញុំំ�� គេ�នឹឹងបម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ�ជាារៀ�ៀងដរាាបតទៅ�ៅ ហើ�ើយអស់់អ្ននកណាាដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� គេ�នឹឹងរង
នូូវកាារដាាក់់ទោ�ោសរបស់់ខ្ញុំំ�ជាារៀ�ៀងរហូូត។ អស់់អ្ននកណាា ដែ�លខ្វវល់់តែ�ពីីពាាក្យយនៅ�ៅក្នុុ�ង
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អ្ននកគួួរតែ�ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកវិិធីីដែ�លស្រ�បនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ

គម្ពីី�រ ហើ�ើយមិិនរវល់់នឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត ក៏៏មិិនរវល់់នឹឹងកាារស្វែ�ែងរកដាានជើ�ើងរបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�
គឺឺពួួកគេ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��ហើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�កំំណត់់ខ្ញុំំ�តាាមព្រះ�ះគម្ពីី�រ កំំហិិតខ្ញុំំ��ត្រឹ�ឹមក្នុុ�ងគម្ពីី�រ
ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងប្រ�មាាថខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងក្រៃ�ៃលែ�ងផង។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនោះ�ះ� អាាចមកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រខ្ញុំំ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ពួួកគេ�មិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ទង្វើ�ើ�ល្អអរបស់់ខ្ញុំំ� ក៏៏មិិន
យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� ឬសេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ� តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
គេ�បែ�រជាាឈ្លលក់់វង្វេ�េងនឹឹងន័័យពាាក្យយ គឺឺន័័យពាាក្យយដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយស្លាា�ប់់។ តើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
អាាចចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងខ្ញុំំ��ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
ខ្ញុំំ��បាានសម្ដែ�ែងចេ�ញនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយក៏៏បាានបង្ហាា�ញពីីព្រះ�ះហឫទ័័យ
និិងនិិស្ស័័�យរបស់់ខ្ញុំំ�ផង បើ�ើទោះ�ះ�ជាាដូូច្នេះ�ះ�ក្ដីី� ក៏៏មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយ
ជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ឬក៏៏អាាចនិិយាាយបាានម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតថាា មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ខ្ញុំំ��។ អស់់អ្ននកដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគម្ពីី�រ អស់់អ្ននកដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ អស់់អ្ននកដែ�ល
រស់់នៅ�ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង អស់់អ្ននកដែ�លរស់់នៅ�ៅស្រ�បតាាមសេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀន អស់់អ្ននកដែ�ល
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ទាំំ�ងនេះ�ះ តើ�ើនរណាាទៅ�ៅ
ដែ�លស្រ�បនឹឹងខ្ញុំំ��? អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតតែ�ពីីកាារទទួួលព្រះ�ះពរ និិងរង្វាា�ន់់ តែ�មិិនដែ�លលៃ�ទុុក
គំំនិិតគិិតថាា ធ្វើ�ើ�របៀ�ៀបណាាដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ឬក៏៏ពីីរបៀ�ៀប
បង្កាា�រខ្លួួ�នឯងពីីកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��។ ខ្ញុំំ��ខកព្រះ�ះហឫទ័័យនឹឹងអ្ននករាាល់់គ្នាា�ណាាស់់ ព្រោះ��ះ�
ខ្ញុំំ��បាានប្រ�ទាានដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន តែ�ខ្ញុំំ��ទទួួលបាានពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញ តិិចតួួច
ជាាទីីបំំផុុត។ កាារឆបោ�ោក ភាាពក្រ�អឺឺតក្រ�ទម ភាាពលោ�ោភលន់់ សេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�ហួួសល្បបត់់
កាារក្បបត់់ កាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ តើ�ើទង្វើ�ើ�
ណាាមួួយ ដែ�លអាាចគេ�ចពីីកាារកត់់ចំំណាំំ�របស់់ខ្ញុំំ��បាាន? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យនឹឹង
ខ្ញុំំ�� អ្ននករាាល់់គ្នាា�បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តខ្ញុំំ�� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�មាាថខ្ញុំំ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�បញ្ជោ�ោ�រខ្ញុំំ�� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទាារ
ឲ្យយខ្ញុំំ��សង ហើ�ើយជំំរិិតទាារតង្វាា�យខ្ញុំំ�� តើ�ើសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់របៀ�ៀបនេះ�ះ អាាចនឹឹងគេ�ចរួួចពីីកាារ
ដាាក់់ទោ�ោសរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយរបៀ�ៀបបណាា? កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ជាាភ័័ស្តុុ�តាាង
បញ្ជាា�ក់់ពីីភាាពជាាសត្រូ�ូវរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
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មិិនចុះះ�សម្រុ�ុងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងខ្ញុំំ��។ ពួួកអ្ននកម្នាា�ក់់ៗ ជឿ�ឿលើ�ើខ្លួួ�នឯងថាា ចុះះ�សម្រុ�ុង
នឹឹងខ្ញុំំ��ណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនជាាបែ�បនោះ�ះ�មែ�ន តើ�ើភ័័ស្តុុ�តាាងដែ�លមិិនអាាចប្រ�កែ�កបាាននេះ�ះ
ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�នរណាាខ្លះះ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿលើ�ើខ្លួួ�នឯងថាា មាានសេ�ចក្ដីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិង
ភក្ដីី�ភាាព យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នអនេ�កចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា ខ្លួួ�នឯងមាានចិិត្តតសប្បុុ�រសខ្លាំំ��ង
ណាាស់់ មាានមេ�ត្តាា�ខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ�ជាាខ្លាំំ��ង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា ខ្លួួ�នបាាន
ធ្វើ�ើ�លើ�ើសពីីគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ខ្ញុំំ�។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានដែ�លធៀ�ៀបរឿ�ឿងនឹឹង
នេះ�ះ ទៅ�ៅនឹឹងសកម្មមភាាពរបស់់ខ្លួួន
� ឯងដែ�រឬទេ�? ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូល
� ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក្រ�អឺតក្រ�ទ
ឺ
ម
ខ្លាំំ��ង លោ�ោភលន់់ខ្លាំំ��ង ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សខ្លាំំ��ង ល្បិិ�ចដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បោ�ោកខ្ញុំំ�� គឺឺពិិតជាា
ឆ្លាា�តវៃៃណាាស់់ អ្ននកមាានចេ�តនាា និិងវិិធីីសាាស្ត្រ�រថោ�ោកទាាបច្រើ�ើ�នណាាស់់។ ភក្ដីី�ភាាពរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� តិិចតួួចណាាស់់ សេ�ចក្ដីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញ ក៏៏ស្ដួួ�ចស្ដើ�ើ�ងហើ�ើយ
សតិិសម្បបជញ្ញៈៈ�របស់់អ្ននក រឹឹតតែ�ខ្វះះ�ខាាតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ ក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺមាានតែ�
កាារព្យាាបាាទច្រើ�ើ�នពេ�ក ហើ�ើយមិិនមាាននរណាាម្នាា�ក់់ រួួចផុុតពីីកាារព្យាាបាាទរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ
សូូម្បីី�តែ�ខ្ញុំំ�។
� អ្ននករាាល់់គ្នាា�បិទទ្វាា�
ិ
រចោ�ោលខ្ញុំំ�� ដើ�ើម្បីី�តែ�កូូនៗខ្លួួ�នឯង ឬក៏៏ប្ដីី�អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬដើ�ើម្បីី�
តែ�កាារពាារខ្លួួ�នឯង។ ជំំនួស
ួ ឲ្យយកាារយកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
នឹ
់ ង
ឹ ខ្ញុំំ�� អ្ននកយកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
នឹ
់ ង
ឹ គ្រួ�សា
ួ ារ
កូូនៗ ឋាានៈៈ អនាាគត និិងក្ដីី�សុុខរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាង។ តើ�ើពេ�លណាាទៅ�ៅដែ�លអ្ននកធ្លាា�ប់់
បាានគិិតពីីខ្ញុំំ� ខណៈៈពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�និិយាាយ ឬប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនោះ�ះ�? នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�លត្រ�ជាាក់់ខ្លាំំ��ង
គំំនិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� រិះ��គិិតតែ�អំំពីីកូូនៗ ប្ដីី�ប្រ�ពន្ធធ ឬឪពុុកម្ដាា�យរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�លក្ដៅ�ៅ�ហែ�ង អ្ននកក៏៏មិិនដែ�លគិិតដល់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចច
របស់់ខ្លួួ�ន អ្ននកកំំពុុងគិិតពីីផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ សុុវត្ថិិ�ភាាពផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន និិងសមាាជិិកគ្រួ�ួសាារ
របស់់អ្ននក។ តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅដែ�លអ្ននកធ្លាា�ប់់ធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�? តើ�ើពេ�លណាាទៅ�ៅដែ�លអ្ននកធ្លាា�ប់់
គិិតពីីខ្ញុំំ�? តើ�ើពេ�លណាាទៅ�ៅ ដែ�លអ្ននកធ្លាា�ប់់ថ្វាា�យខ្លួួ�នឯងដល់់ខ្ញុំំ� និិងកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ទោះ�ះ�
ត្រូ�ូវលះះបង់់អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយនោះ�ះ�? ឯណាាទៅ�ៅភ័័ស្តុុ�តាាង បញ្ជាា�ក់់ពីីកាារចុះះ�សម្រុ�ុងរបស់់អ្ននកនឹឹង
ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�? ឯណាាទៅ�ៅតថភាាពនៃ�ភក្ដីី�ភាាពរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�? ឯណាាទៅ�ៅតថភាាព
នៃ�កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�?
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ពេ�លណាាទៅ�ៅ

ដែ�លអ្ននកគ្មាា�នចេ�តនាា

តើ�ើអ្ននកជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដមែ�នទេ�?

ចង់់បាានព្រះ�ះពរពីីខ្ញុំំ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�បោ�ោកប្រា�ាស់់ និិងបញ្ឆោ�ោ�តខ្ញុំំ�� អ្ននករាាល់់គ្នាា�លលេ�ងនឹឹង
សេ�ចក្ដីី�ពិិត អ្ននកបិិទបាំំ�ងវត្តតមាាននៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយក្បបត់់នឹឹងសាារជាាតិិនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត។
តាាមរយៈៈកាារទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងខ្ញុំំ��បែ�បនេះ�ះ នាំំ�ឲ្យយមាានលទ្ធធផលអ្វីី�ខ្លះះ� ដែ�លកំំពុុងតែ�រង់់ចាំំ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃខាាងមុុខ? អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�ព្យាាយាាមចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ច
ស្រ�ពិិល ហើ�ើយស្វែ�ែងរកតែ�ជំំនឿ�ឿស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនស្រ�បនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
ទេ�។ តើ�ើសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់របស់់អ្ននក នឹឹងមិិនទទួួលកាារដាាក់់ទោ�ោស ដូូចគ្នាា�នឹឹងទោ�ោសដែ�ល
មនុុស្សសអាាក្រ�ក់់សមនឹឹងទទួួលទេ�ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងបាានដឹឹងថាា អ្ននក
ដែ�លមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចគេ�ចផុុតពីីថ្ងៃ�ៃនៃ�សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ
បាានទេ� ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងបាានដឹឹងថាា តើ�ើកាារដាាក់់ទោ�ោសប្រ�ភេ�ទណាានឹឹងកើ�ើតមាាន
ចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននក ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ពេ�លថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�មកដល់់ ក្ដីី�សុុបិន
ិ ថាានឹឹងបាាន
ទទួួលពរ ដោ�ោយសាារតែ�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងក្ដីី�សុុបិិនថាានឹឹង
បាានចូូលទៅ�ៅកាាន់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌ នឹឹងត្រូ�ូវរលាាយបាាត់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ សម្រា�ាប់់
អស់់អ្ននកដែ�លចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ នឹឹងមិិនមែ�នបែ�បនោះ�ះ�ទេ�។ បើ�ើទោះ�ះ�ជាាពួួកគេ�
បាានបាាត់់បង់់ច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា បើ�ើទោះ�ះ�ជាាពួួកគេ�រងទុុក្ខខលំំបាាកច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា ពួួកគេ�នឹឹង
ទទួួលបាានមរតកទាំំ�ងអស់់ ដែ�លខ្ញុំំ��ចែ�កឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក។ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងយល់់ថាា ខ្ញុំំ��តែ�មួួយអង្គគគត់់ ទើ�ើបជាាព្រះ�ះដ៏៏សុុចរិិត ហើ�ើយខ្ញុំំ��តែ�មួួយអង្គគគត់់ ទើ�ើបមាាន
សមត្ថថភាាពអាាចនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅដ៏៏ស្រ�ស់់ត្រ�កាាលរបស់់ពួួកគេ�បាាន។

តើ�ើអ្ននកជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដ៏
់ ពិ
៏ តប្រា�
ិ
ាកដមែ�នទេ�?
ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកបាានដើ�ើរ នៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ� វនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿដល់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាងមួួ យ ឆ្នាំំ��
ឬពីីរឆ្នាំំ��ហើ�ើយ ហើ�ើយក្នុុ�ងពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��នេះ�ះ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាារងទុុក្ខខលំំបាាកជាាច្រើ�ើ�ន
នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក ឬមួួយក៏៏អ្ននកមិិនបាានរងទុុក្ខខលំំបាាកច្រើ�ើ�នឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកទទួួល
បាានព្រះ�ះគុុណច្រើ�ើ�នវិិញ។ អ្ននកក៏៏ប្រ�ហែ�លជាាមិិនបាានទាំំ�ងរងទុុក្ខខ ហើ�ើយក៏៏មិិនបាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទាំំ�ងព្រះ�ះគុុណដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតមួួយដែ�លសាាមញ្ញញៗ។ យ៉ាា�ងណាាក៏៏អ្ននកនៅ�ៅតែ�
ជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ� ចូូរយើ�ើងប្រ�កបគ្នាា�អំំពីីប្រ�ធាានបទនៃ�កាារដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�រំំឭកមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លអាានពាាក្យយ
ទាំំ�ងនេះ�ះថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានដល់់អ្ននកដែ�លទទួួលស្គាា�ល់់
និិងដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ មិិនមែ�នសម្រា�ាប់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ឡើ�ើយ មិិនថាាគេ�ទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់
ឬក៏៏អត់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់មហាាជន
ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក ដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
គ្មាា�នឥទ្ធិិ�ពលទៅ�ៅលើ�ើអ្ននកឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកគួួរតែ�ចងចាំំ�ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តត
របស់់អ្ននក ហើ�ើយមិិនត្រូ�វូ ដកចិិត្តតអ្ននកចេ�ញពីីពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើយ។ យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ចូូរ
យើ�ើងនិិយាាយអំំពីីអ្វីី�ដែ�លកំំពុុងតែ�កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់យើ�ើង។
ឥឡូូវ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�យល់់អំំពីីអត្ថថន័័យដ៏៏ពិិត នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយ។ អត្ថថន័័យនៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់មាានបន្ទូូ�លកាាលពីីមុុន
ទាាក់់ទងជាាមួួយនឹឹងផ្លូូ�វចូូលវិិជ្ជជមាានរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺខុុសពីីមុុន៖ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��
ចង់់វិិភាាគអំំពីីសាារជាាតិិនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រា�ាកដ
ណាាស់់ កាារនេះ�ះគឺឺថាាជាាកាារចេ�ញពីីទិិដ្ឋឋភាាពអវិិជ្ជជមាានដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ប្រ�សិិន
បើ�ើខ្ញុំំ��មិិនបាានធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ�

នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនស្គាា�ល់់ពីីមុុខមាាត់់ពិិតរបស់់ខ្លួួ�ន

ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�បន្តតអួួតអាាងពីីកាារគោ�ោរពប្រ�ណិិប័័តន៍៍ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសេ�ចក្តីី�ស្មោះ�ះ��
ត្រ�ង់់របស់់ខ្លួួ�នជាារៀ�ៀងរហូូត។ វាាជាាកាារសមគួួរដែ�លនិិយាាយថាា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនលាាត
ត្រ�ដាាងពីីសេ�ចក្តីី�ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោកនៅ�ៅក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� នោះ�ះ�ម្នាា�ក់់ៗនឹឹងពាាក់់
មកុុដលើ�ើក្បាាលរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយទទួួលយកគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសិិរីីល្អអសម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នឯងមិិនខាាន។
និិស្ស័័�យអំំនួួត និិងភាាពក្អេ�េងក្អាា�ងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាកត្តាា�ដែ�លជំំរុុញឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ក្បបត់់សម្បបជញ្ញៈៈ�របស់់ខ្លួួ�ន ឲ្យយអ្ននកបះះបោ�ោរទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងបើ�ើកឱ្យយដឹឹងពីី
សេ�ចក្តីី�ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ចេ�តនាា សញ្ញាា�ណ សេ�ចក្តីី�ប៉៉ងប្រា�ាថ្នាា�ហួួសប្រ�មាាណ និិងកែ�វភ្នែ�ែក
ដែ�លពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយភាាពលោ�ោភលន់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយយកវាាមកដាាក់់នៅ�ៅ
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ទីីភ្លឺឺ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�បន្តតនិិយាាយប៉៉ប៉ាា�ច់់ប៉៉ប៉ោ�ោ�ចពីីបំំណងចិិត្តតចង់់ធ្វើ�ើ�កាារថ្វាា�យ
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទរហូូតមួយ
ួ ជីីវិត
ិ របស់់អ្ននក ហើ�ើយនិិយាាយដដែ�លៗពីីសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លកាាលពីីយូូរលង់់ណាាស់់មកហើ�ើយ។ នេះ�ះជាា «សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ» របស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ជាា «សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿឥតសៅ�ៅហ្មមង»។ យើ�ើងបាានដាាក់់បទដ្ឋាា�នដ៏៏តឹឹងរឹឹងមួួយឲ្យយ
មនុុស្សសកាាន់់តាាមពេ�ញមួួយជីីវិត
ិ ។ បើ�ើចិិត្តតភក្ដីី�ភាាពរបស់់អ្ននកមាានភ្ជាា�ប់ជា
់ ាមួួយចេ�តនាា និិង
លក្ខខខណ្ឌនាានាា
ឌ
នោះ�ះ�យើ�ើងមិិនចង់បាានចិ
់
ត្តតភក្ដីី�
ិ
ភាាពរបស់់អ្ននកឡើ�យ
ើ ព្រោះ��ះ�ថាា យើ�ើងស្អអប់់
ណាាស់់អ្ននកណាាដែ�លបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តយើ�ើងដោ�ោយចេ�តនាារបស់់គេ� ហើ�ើយមកកំំហែ�ងយើ�ើង
ដោ�ោយលក្ខខខណ្ឌឌរបស់់គេ�នេះ�ះ។ យើ�ើងចង់់បាានតែ�មនុុស្សសដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ពិិតប្រា�ាកដ
ចំំពោះ�ះ�យើ�ើង ហើ�ើយហ៊ាា�នធ្វើ�ើ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់ និិងជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សេ�ចក្តីី�
ជំំនឿ�ឿ។ យើ�ើងស្អអប់់ណាាស់់ពាាក្យយអែ�បអបដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ព្យាាយាាមធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
យើ�ើងអរសប្បាាយ ដ្បិិ�តកន្លលងមក យើ�ើងតែ�ងតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំពោះ�
ំ ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយព្រះ�ះទ័័យ
ស្មោះ�ះ��សរ ហើ�ើយយើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�យើ�ើង ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ជំនឿ�
ំ ឿ
ដ៏៏ពិិតវិិញផងដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លនិិយាាយដល់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នគិិតថាា ពួួកគេ�
ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះ ដោ�ោយសាារតែ�គេ�មាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ ដូូច្នេះ�ះ� គេ�នឹឹងមិិនរងទុុក្ខខវេេទនាាឡើ�ើយ។
ហេ�តុុនេះ�ះ យើ�ើងសូូមសួួរអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដូូច្នេះ�ះ�ថាា៖ បើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាាពិិតជាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មែ�ន ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកមិិនគោ�ោរពប្រ�ណិិប័តន៍
័ ទ្រ�ង់
៍
?់ បើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាាមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មែ�ន
់
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកគ្មាា�នកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចដល់ទ្រ�ង់
់
សូ
់ ម្បី
ូ ី�តែ�បន្ដិិ�ច នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់
អ្ននកដូូច្នេះ�ះ�? អ្ននកទទួួលស្គាា�ល់់ថាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស
ចុះះ�ហេ�តុុអ្វីី� បាានជាាអ្ននកខ្វះះ�កាារគោ�ោរពចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�
ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយខ្វះះ�កាារគោ�ោរពបែ�បនេះ�ះ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកវិិនិិច្ឆ័័�យទ្រ�ង់់ ដោ�ោយបើ�ើកចំំហរ?
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកចេះ�ះតែ�លបយកកាារណ៍៍ ពីីដំំណើ�ើរទៅ�ៅមករបស់់ទ្រ�ង់់? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
អ្ននកមិិនចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�កាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ទ្រ�ង់់? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកមិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតស្រ�បតាាម
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកព្យាាយាាមកំំហែ�ង និិងលួួចតង្វាា�យរបស់់
ទ្រ�ង់់? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកនិិយាាយជំំនួួសព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកហ៊ាា�នវិិនិិច្ឆ័័�យថាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ត្រូ�ូវ ឬខុុស? ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកថ្លើ�ើ�មធំំ ហ៊ាា�នប្រ�មាាថ
ដល់់ទ្រ�ង់់ ពីីក្រោ��ោយខ្ននងដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើសេ�ចក្តីី�ពណ៌៌នាាទាំំ�ងនេះ�ះ ជាាធាាតុុផ្សំំ�នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មែ�នទេ�?
ធាាតុុផ្សំំ�ចិិត្តតមិិនជឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ត្រូ�ូវបាានស្ដែ�ែងចេ�ញមកតាាម
រយៈៈពាាក្យយសម្ដីី� និិងឥរិិយាាបថរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ចិិត្តតមិិនជឿ�ឿបញ្ជ្រា�ា�បទៅ�ៅដល់់ទាំំ�ង
បំំណង និិងគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�។ សូូម្បីី�តែ�អត្តតចរិិតនៃ�កាារសំំឡក់់សម្លឹឹ�ង
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏មាានចិិត្តតមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ�ដែ�រ។ គឺឺអាាចនិិយាាយ
បាានថាា ពីីមួួយនាាទីីទៅ�ៅមួួយនាាទីី អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់ៗ ក្រ�សោ�ោបយកធាាតុុផ្សំំ�នៃ�ចិិត្តតមិិន
ជឿ�ឿរហូូត។ នេះ�ះមាានន័័យថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់នៃ�កាារក្បបត់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ នៅ�ៅ
គ្រ�ប់់ពេ�លតែ�ម្ដដង ព្រោះ��ះ�ថាាឈាាមដែ�លហូូរកាាត់់រាាងកាាយរបស់់អ្ននក ត្រូ�ូវបាានបញ្ចូូ�ល
ជាាមួួយនឹឹងចិិត្តតមិនជឿ
ិ �ឿលើ�ើព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��សូម
ូ ប្រា�ាប់់ទៅ�ៅចុះះ�
ថាា ដាានជើ�ើងដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បន្សសល់់ទុុកនៅ�ៅលើ�ើមាាគ៌ាា�នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំនឿ�
ំ ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនមែ�នជាាដាានជើ�ើងពិិតឡើ�ើយ។ ពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកមិិនដាាក់់ជើ�ើងយ៉ាា�ងមាំំ�ទៅ�ៅលើ�ើដីីឡើ�ើយ គឺឺអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�តាាមតែ�
បញ្ជាា�ទាំំ�ងចិិត្តតមិិនចង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
យ៉ាា�ងអស់់ពីីចិិត្តតឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មា�នស
ា
មត្ថថភាាពយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លនោះ�ះ�ទៅ�ៅអនុុវត្តតភ្លាា�មៗ
ដែ�រ។ នេះ�ះជាាហេ�តុុផលដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ងតែ�មាានគំំនិតបែ�បនេះ�ះបែ�បនោះ�
ិ
ះ�អំំពីទ្រ�ង់
ី
់ ក៏៏ជាាហេ�តុុផលមួួយទៀ�ៀត ដែ�ល
នាំំ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមាានសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ គឺឺជាាធាាតុុផ្សំំ�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្ននកមិិនមាានជំំនឿ�ឿនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត ដូូចជាា កាារសង្ស័័�យអំំពីីកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ឥតល្ហែ�ែ

កាារបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅលើ�ើ

ត្រ�ចៀ�ៀកថ្លលង់់ កាារមាានទស្សសនៈៈបែ�បនេះ�ះបែ�បនោះ�ះ�ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានធ្វើ�ើ�
ហើ�ើយមិិនយល់់អំំពីីកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�ឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ កាារពិិបាាកបោះ�ះ�បង់់សញ្ញាា�ណរបស់់
អ្ននកដោ�ោយឡែ�ក មិិនថាាអ្ននកទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�ពន្យយល់់បែ�បណាា និិងហេ�តុុផលផ្សេ�េងទៀ�ៀត
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តើ�ើអ្ននកជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដមែ�នទេ�?

យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ។ ទោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�អនុុវត្តតតាាមកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយមិិនដែ�ល
រយាាលក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមាានកាារបះះបោ�ោរច្រើ�ើ�នពេ�កហើ�ើយ ដែ�លច្រ�បូូកច្រ�បល់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ កាារបះះបោ�ោរនេះ�ះ គឺឺជាាភាាពសៅ�ៅហ្មមងនៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក
រាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�ហែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាានគិិតបែ�បនេះ�ះឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាា�នសមត្ថថភាាពស្គាា�ល់់ពីីចេ�តនាារបស់់ខ្លួួ�ន តាាមរយៈៈកាារនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�អ្ននក
ត្រូ�ូវជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវវិិនាាស ដ្បិិ�តទាាល់់តែ�មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿពិិតលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទើ�ើបទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសគេ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ មិិនមែ�នមនុុស្សសដែ�លមាានចិិត្តត
សង្ស័័�យចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�នមនុុស្សសដែ�លមាានចិិត្តតអល់់អែ�ក ក្នុុ�ងកាារដើ�ើរតាាម
ទ្រ�ង់់ ទាំំ�ងមិិនធ្លាា�ប់់ជឿ�ឿថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
មនុុស្សសមួួយចំំនួួនមិិនអរសប្បាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ពិិតទេ� ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនអរសប្បាាយ
នឹឹងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គេ�បែ�រជាាអរសប្បាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងអំំណាាច និិងភាាព
មាានបាានទៅ�ៅវិិញ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះគេ�ហៅ�ៅថាា អ្ននកស្វែ�ែងរកអំំណាាច។ ពួួកគេ�ស្វែ�ែងរក
តែ�និិកាាយទាំំ�ងឡាាយណាា ដែ�លមាានឥទ្ធិិ�ពលនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក ហើ�ើយរកតែ�គ្រូ�ូគង្វាា�ល
និិងគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន ដែ�លចេ�ញមកពីីសាាលាាព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ ទោះ�ះ�ពួួកគេ�បាានទទួួលយកផ្លូូ�វនៃ�
សេ�ចក្តីី�ពិិតក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�មាានជំំនឿ�ឿតែ�ពាាក់់កណ្ដាា�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�មិិនអាាច
ថ្វាា�យដួួងចិិត្តត និិងគំំនិត
ិ របស់់គេ�ទាំំ�ងអស់់ដល់ព្រះ់ �ះបាានឡើ�យ
ើ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាមាាត់់របស់់
គេ�និិយាាយអំំពីីកាារលះះបង់់ខ្លួួ�នឯងថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែភ្នែ�ែករបស់់គេ�ផ្ដោ�ោ�ត
ទៅ�ៅលើ�ើតែ�គ្រូ�ូគង្វាា�ល និិងគ្រូ�បង្រៀ
ូ ��ៀនល្បីី�ៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមិិនសម្លឹឹ�ងមើ�ើលទៅ�ៅព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
សូូម្បីី�មួួយវិិនាាទីឡើី �ើយ។ ដួួងចិិត្តតរបស់់គេ�វក់់ទៅ�ៅនឹឹងកាារចង់់បាានតែ�កិត្តិិ�នាា
ិ
ម ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
និិងសិិរីីល្អអ។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�ចម្ងងល់់មួួយថាា ម្ដេ�េចបាានជាាមនុុស្សសតូូចទាាបបែ�បនេះ�ះ មាាន
សមត្ថថភាាពអាាចយកឈ្នះះ�មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នបាាន ទើ�ើបពួួកគេ�គិិតថាា មនុុស្សសដ៏៏សាាមញ្ញញ
នេះ�ះអាាចប្រោ��ោសមនុុស្សសលោ�ោកឲ្យយឥតខ្ចោះ�ះ��បាាន។ ពួួកគេ�គិិត ដោ�ោយសាារតែ�គេ�ឆ្ងងល់់ថាា
ម្ដេ�េចក៏៏មនុុស្សសថោ�ោកទាាបបាាតសង្គគមទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាារាាស្ត្រ�រដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
ទៅ�ៅវិិញ។ ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះជាាវត្ថុុ�បំណ
ំ ងនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��របស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃនិិងផែ�នដីីនឹង
ឹ ក្រ�ឡាាប់់ចក្រ� ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹង
ឹ សើ�ើច
មិិនខាានចំំអកខ្លាំំ��ងជាាមិិនខាាន។ ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
មនុុស្សសសំំរាាមទាំំ�ងនេះ�ះ ឲ្យយក្លាា�យជាាគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ដូូច្នេះ��ះ មនុុស្សសអស្ចាា�រ្យយទាំំ�ងនោះ�ះ� នឹឹង
ក្លាា�យជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគហើ�ើយ។ ទស្សសនៈៈរបស់់គេ�ត្រូ�ូវសៅ�ៅហ្មមងដោ�ោយចិិត្តតមិន
ិ
ជឿ�ឿ ពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ម
ឹ តែ�មិិនជឿ�ឿទេ� ពួួកគេ�គឺឺដូច
ូ ជាាសត្វវតិិរច្ឆាា�នដល្ងងង់ខ្លៅ់ �ៅ�តែ�ម្ដដង។ ពួួកគេ�
គោ�ោរពតែ�ពួួកជំនុំំ�
ំ និិងនិិកាាយធំំៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ព្រោះ��ះ�ថាា ពួួកគេ�ឲ្យយតម្លៃ�ៃតែ�លើ�ឋា
ើ ានៈៈ បុុណ្យយសក្តិិ�
និិងអំំណាាចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពួួកគេ�គ្មាា�នកាារគោ�ោរពចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដឹក
ឹ នាំំ�សោះ�ះ�
ឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ចក៏៏គ្មា�ន
ា ផង។ មែ�នទែ�នទៅ�ៅ ពួួកគេ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាាជនក្បបត់់ ដែ�លបាាន
បែ�រខ្ននងដាាក់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ បែ�រខ្ននងដាាក់់សេ�ចក្តី�ពិ
ី ត
ិ និិងបែ�រខ្ននងដាាក់់ជីវិី តតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ិ
�ះ �។
អ្វីី�ដែ�លអ្ននកគោ�ោរពសរសើ�ើរ មិិនមែ�នជាាកាារបន្ទាា�បខ្លួួ�នរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ជាាពួួកគង្វាា�លក្លែ�ែងក្លាា�យដែ�លមាានកិិត្តិិ�នាាមលេ�ចធ្លោ�ោ�ទៅ�ៅវិិញ។ អ្ននកមិិនសរសើ�ើរចំំពោះ�ះ�
ភាាពគួួរឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ ឬព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាសរសើ�ើរពួួក
ខិិលខូូចដែ�លលង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�សោ្ម�ម�កគ្រោ��ោកនៃ�លោ�ោកីីយ៍៍ទៅ�ៅវិិញ។ អ្ននកសើ�ើចចំំអក
ចំំពោះ�ះ�កាារឈឺឺចាាប់់របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ទាំំ�ងដែ�លទ្រ�ង់់គ្មាា�នកន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់កើ�ើយព្រះ�ះសិិរសាា
ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�រជាាសរសើ�ើរសាាកសពដែ�លតាាមប្រ�មាាញ់់តង្វាា�យ ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអំំពើ�ើ
ឧបាាយមុុខទៅ�ៅវិិញ។ អ្ននកមិិនព្រ�មរងទុុក្ខខរួួមជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកបែ�រជាារីីករាាយ
នឹឹងប្រ�គល់់ខ្លួួ�ន ទៅ�ៅក្នុុ�ងដៃ�របស់់ពួួកទទឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទាំំ�ងកំំព្រើ�ើ�ល ទោះ�ះ�ពួួកគេ�ឲ្យយអ្ននក
បាានតែ�សាាច់់ឈាាម ពាាក្យយសម្ដីី� និិងកាារត្រួ�ួតត្រា�ាក៏៏ដោ�ោយ។ សូូម្បីី�តែ�ពេ�លនេះ�ះ ដួួងចិិត្តត
របស់់អ្ននក នៅ�ៅតែ�បែ�រទៅ�ៅរកពួួកគេ� បែ�រទៅ�ៅរកកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��របស់់គេ� បែ�រទៅ�ៅរកឋាានៈៈរបស់់
គេ� និិងបែ�រទៅ�ៅរកឥទ្ធិិ�ពលរបស់់គេ�។ ហើ�ើយអ្ននកនៅ�ៅតែ�បន្តតប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវអាាកប្បបកិិរិិយាា
មួួយ ដោ�ោយអ្ននកគិិតថាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទពិិបាាកទទួួលយកណាាស់់ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏
មិិនព្រ�មទទួួលយកកិិច្ចចកាារនេះ�ះដែ�រ។ នេះ�ះជាាហេ�តុុផលដែ�លខ្ញុំំ��ហ៊ាា�ននិិយាាយថាា អ្ននកខ្វះះ�
សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿក្នុុ�ងកាារទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ហេ�តុុផលដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្ននកបាានដើ�ើរតាាម
ទ្រ�ង់់មកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃគឺឺដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកគ្មាា�នជម្រើ�ើ�សផ្សេ�េងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តត
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តើ�ើអ្ននកជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដមែ�នទេ�?

របស់់អ្ននក ចេះ�ះតែ�លេ�ចឡើ�ើងនូូវរូូបភាាពបុុគ្គគលខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាាច្រើ�ើ�ន។ ពាាក្យយសម្ដីី� ទង្វើ�ើ� និិង
ស្នាា�ដៃ�ដ៏៏មាានឥទ្ធិិ�ពលរបស់់គេ� ដក់់ជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិត
ិ របស់់អ្ននកជាានិិច្ចច។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ពួួកគេ�ជាាបុុគ្គគលដ៏៏ខ្ពពស់់ឧត្តតម និិងជាាវីីរបុុរសក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននកជាារៀ�ៀងរហូូត។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះអ្ននកមិិនបាានគិិតបែ�បនេះ�ះ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តត
របស់់អ្ននក ទ្រ�ង់់គ្មាា�នសាារៈ�សំំខាាន់់ ហើ�ើយមិិនសក្ដិិ�សមទទួួលបាានកាារគោ�ោរពស្រ�ឡាាញ់់
របស់់អ្ននកជាារៀ�ៀងរហូូត។ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញពេ�ក មាានឥទ្ធិិ�ពលតិិចតួួចពេ�ក
និិងរឹឹតតែ�គ្មាា�នឋាានៈៈ យសសក្ដិិ� ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់អ្វីី�ឡើ�ើយ។
ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា ក៏៏ខ្ញុំំ�អាាចនិិយាាយបាានថាា មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លមិិនឲ្យយតម្លៃ�ៃចំំពោះ�ះ�
សេ�ចក្តីី�ពិិត សុុទ្ធធតែ�ជាាអ្ននកមិិនជឿ�ឿ ហើ�ើយគេ�ជាាជនក្បបត់់ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�រ។ មនុុស្សស
បែ�បនេះ�ះនឹឹងមិិនទទួួលបាានកាារសរសើ�ើរពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�ើយ។ ឥឡូូវនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកបាានដឹឹង
ពីីទំំហំំចិិត្តតមិិនជឿ�ឿនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយដឹឹងពីីទំំហំំចិិត្តតក្បបត់់ ដែ�លអ្ននកមាានចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទហើ�ើយឬនៅ�ៅ? ខ្ញុំំ��សូូមដាាស់់តឿ�ឿនដល់់អ្ននកដូូច្នេះ�ះ�ថាា៖ ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកបាាន
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត នោះ�ះ�អ្ននកគួួរតែ�ថ្វាា�យជីីវិិតរបស់់អ្ននកទាំំ�ងស្រុ�ុងដល់់ទ្រ�ង់់ចុះះ�
កុំំ�ធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រ ឬមនុុស្សសដែ�លនិិយាាយខុុសពីីចិិត្តតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននកគួួរតែ�
យល់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�នៃ�លោ�ោកីីយ៍៍ ឬជាារបស់់នរណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ដែ�លជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ជាាអ្ននក
ដែ�លថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ ជាាមនុុស្សសប្ដូូ�រផ្ដាា�ច់់ ហើ�ើយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់។
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ចិិត្តតមិនជឿ
ិ �ឿរបស់់អ្ននកនៅ�ៅតែ�មាានច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក។ ចូូរប្រឹ�ឹងសម្លឹឹ�ង
មើ�ើលជីីវិត
ិ របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅមើ�ើល៍៍ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងរកឃើ�ញ
ើ ចម្លើ�ើ�យរបស់់អ្ននកជាាប្រា�ាកដ។
ពេ�លដែ�លអ្ននករកឃើ�ញ
ើ ចម្លើ�ើ�យពិិត នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងទទួួលស្គាា�ល់ថា
់ ា អ្ននកមិិនមែ�នជាាអ្ននកជឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាមនុុស្សសដែ�លបញ្ឆោ�ោ�ត ប្រ�មាាថ ហើ�ើយក្បបត់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ង
ជាាមនុុស្សសដែ�លគ្មាា�នចិិត្តតស្មោះ�ះ��ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ បន្ទាា�ប់់មក អ្ននកនឹឹងទទួួលស្គាា�ល់់ថាា
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាមនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ពេ�ល
ដែ�លគ្រា�ានោះ�ះ�មកដល់់ អ្ននកនឹឹងគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ច និិងស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទយ៉ាា�ងពិិត
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ប្រា�ាកដ។ ឥឡូូវនេះ�ះ ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកមាានតែ�សាាមសិិបភាាគរយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លមាាន
ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ ចំំណែ�កឯចិិតសិិបភាាគរយទៀ�ៀត មាានពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�
សង្ស័័�យ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទធ្វើ�ើ� និិងមាានបន្ទូូ�ល មុុខជាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានគំំនិិត និិងទស្សសនៈៈចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ជាាគំំនិិតនិិងទស្សសនៈៈដែ�លមាានឫសគល់់ ចេ�ញពីី
ចិិត្តតមិិនជឿ�ឿទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គោ�ោរពសរសើ�ើរ និិងកោ�ោតខ្លាា�ច
តែ�ព្រះ�ះដែ�លមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកគ្មាា�នកាារគោ�ោរព
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដ៏៏មាានព្រះ�ះជន្មមរស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះឡើ�ើយ។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាចិិត្តត
មិិនជឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬអីី? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�ល
បាានធ្វើ�ើ�កាារពីីអតីីតកាាល ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនព្រ�មសម្លឹឹ�ងទៅ�ៅរកព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃឡើ�ើយ។
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺឺជាា «សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ» ដែ�លត្រូ�ូវបាានលាាយឡំំជាានិិច្ចច នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់
អ្ននក ជាាសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��មិិនមែ�ន
មើ�ើលងាាយអ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានចិិត្តតមិិនជឿ�ឿច្រើ�ើ�នពេ�ក នៅ�ៅក្នុុ�ង
ជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�ន ទាំំ�ងមាានភាាពសៅ�ៅហ្មមងច្រើ�ើ�នពេ�ក នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតដែ�លត្រូ�ូវយកមកវិិភាាគ
វែែកញែ�កនោះ�ះ�ទេ�។ ភាាពសៅ�ៅហ្មមងទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាសញ្ញាា�មួួយដែ�លបង្ហាា�ញថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គ្មាា�នជំំនឿ�ឿទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ជាាសញ្ញាា�ដែ�លបង្ហាា�ញថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងជាាសញ្ញាា�ដៅ�ៅសម្គាា�ល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាា គេ�ជាាជនក្បបត់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទផងដែ�រ។
វាាជាាស្បៃ�ៃដែ�លមិិនឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ជាារនាំំ�ងដែ�លនាំំ�ឲ្យយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិិន
ទទួួលយកអ្ននករាាល់់គ្នាា� ជាាឧបសគ្គគចំំពោះ�ះ�ភាាពចុះះ�សម្រុ�ុងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមួួយព្រះ�ះ
គ្រី�ីស្ទទ និិងជាាភស្ដុុ�តាាងដែ�លនាំំ�ឲ្យយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិិនទទួួលយកអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ឥឡូូវនេះ�ះ
ដល់់ពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�វូ ពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកនៃ�ជីីវិត
ិ របស់់ខ្លួួនហើ�ើ
�
យ! កាារធ្វើ�បែ�ប
ើ�
នេះ�ះ វាានឹឹងផ្ដដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយស្មាា�នមិិនដល់់!
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ព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ធ្វើ�ើ�កិ
ទ
ច្ចច
ិ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ពិិត
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺដើ�ើម្បីី�ញែ�កមនុុស្សសមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ទៅ�ៅតាាមជំំពូក
ូ របស់់
ពួួកគេ� ហើ�ើយបញ្ចចប់់ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តពេ�លវេេលាាកាាន់់តែ�កៀ�ៀក
ហើ�ើយថ្ងៃ�ៃរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏មកដល់់ហើ�ើយដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
ដែ�លមាានភក្ដីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺចូូល
ទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមុុនយុុគសម័័យនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចូូល
មកដល់់ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនមែ�នឃ្លាំំ��ចាំំ�មើ�ើលកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់មនុុស្សស ឬ
ស៊ើ�ើ�បសួួរពីីជីីវិិតមនុុស្សសទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺមកជំំនុំំ�ជម្រះ�ះភាាពមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់មនុុស្សសវិិញ
ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបន្សុុ�ទ្ធធមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ដែ�លចូូលមកចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កករបស់់ទ្រ�ង់់។
មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លបាានដើ�ើរតាាមគន្លលងព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
គឺឺអស់់អ្ននកដែ�លចូូលមកចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយហេ�តុុនេះ�ះបុុគ្គគលគ្រ�ប់់ៗ
រូូប ដែ�លទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ គេ�
គឺឺជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារបន្សុុ�ទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ។ អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា
គ្រ�ប់់ៗគ្នាា�ដែ�លទទួួលយកកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ
គេ�គឺឺជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដែ�លចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លគេ�
តំំណាាលពីីអតីីតកាាល គឺឺជាា «កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ» ដែ�លសំំដៅ�ៅលើ�ើកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដែ�លព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�លចូូលមកចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កករបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ប្រ�ហែ�លជាាមាានអ្ននកខ្លះះ� ជឿ�ឿលើ�ើកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�ដ៏៏មហស្ចាា�រ្យយ
យ៉ាា�ងនេះ�ះដែ�លថាា នៅ�ៅពេ�លគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយបាានមកដល់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងតម្លើ�ើ�ងតុុ
មួួយយ៉ាា�ងធំំនៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយនៅ�ៅលើ�ើតុុនោះ�ះ�មាានកម្រា�ាលតុុពណ៌៌សមួួយ ហើ�ើយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងបើ�ើកសម្ដែ�ែងអស់់ទាំំ�ងអំំពើ�ើបាាបរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ ខណៈៈដែ�លទ្រ�ង់់
គង់់លើ�ើបល្ល័័�ង្កកធំំមួួយ ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់លុុតជង្គគង់់នៅ�ៅលើ�ើដីី រួួចទ្រ�ង់់នឹឹងកំំណត់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ថាា ត្រូ�ូវឲ្យយគេ�ឡើ�ើងស្ថាា�នសួួគ៌៌ ឬបញ្ជូូ�នគេ�ចុះះ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងបឹឹងភ្លើ�ើ�ង និិងស្ពាា�ន់់ធ័័រ។ ទោះ�ះ�បីីជាា
មនុុស្សសខំំស្រ�មៃ�យ៉ាា�ងណាា ក៏៏មិិនអាាចកែ�ប្រែ�ែសាារជាាតិិនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�រ។ កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សសមិិនមែ�នជាាអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ ក្រៅ��ៅតែ�ពីីគំំនិិតដែ�លគេ�
ស្អាា�ងឡើ�ើង ហើ�ើយគំំនិិតទាំំ�ងឣស់់នេះ�ះ កើ�ើតចេ�ញពីីខួួរក្បាាលរបស់់មនុុស្សស ដោ�ោយ
ប្រ�មូូលផ្ដុំំ� ហើ�ើយផ្គុំំ��ចូូលគ្នាា�ទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញ និិងស្ដាា�ប់់ឮ។ ហេ�តុុនេះ�ះ
ខ្ញុំំ��សូូមប្រា�ាប់់ថាា ទោះ�ះ�បីីជាារូូបភាាពដែ�លគេ�នឹឹកស្រ�មៃ�នោះ�ះ�អស្ចាា�រ្យយយ៉ាា�ងណាា ក៏៏វាាគ្រា�ាន់់តែ�
ជាាគំំនូូរបែ�បជីីវចល និិងមិិនអាាចយកមកជំំនួួសផែ�នកាារនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានឡើ�ើយ។ ទីីបំំផុុត មនុុស្សសក៏៏ទៅ�ៅជាាខូូចឣាាក្រ�ក់់ដោ�ោយសាារសាាតាំំ�ង ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើគេ�ឣាាច
វាាស់់ស្ទទង់ព្រះ់ �ះតម្រិះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ ា�ងដូូចម្ដេ�េចបាាន? មនុុស្សសស្រ�មៃ�យល់់ថាា កិិច្ចចកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាារឿ�ឿងដ៏៏ឣស្ចាា�រ្យយ។ ដោ�ោយសាារឣ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�
ជម្រះ�ះ គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះឣង្គគ ហេ�តុុនេះ�ះគេ�ជឿ�ឿថាា កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺច្បាាស់់ជាាកិិច្ចចកាារ
មហិិមាាឣស្ចាា�រ្យយក្រៃ�ៃលែ�ង ក៏៏រកយល់់មិនបាានដល់
ិ
ម
់ នុុស្សសដែ�លមាានរូូបកាាយតែ�ងតែ�ស្លាា�ប់់
នេះ�ះ ហើ�ើយលាាន់់រំំពងខ្ទទរខ្ទាា�រពេ�ញផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីី ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� កិិច្ចចកាារនេះ�ះអាាចរាាប់់ជាា
កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចបាាន? ដោ�ោយព្រោះ��ះ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះជាា
កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ហេ�តុុនេះ�ះគេ�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រា�ាកដជាាធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយរឹឹតត្បិិ�ត និិង
ដោ�ោយតេ�ជាានុុភាាព ហើ�ើយឣស់់ឣ្ននកដែ�លត្រូ�ូវជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ប្រា�ាកដជាាទ្រ�ហោ�ោយំំ និិងលត់់
ជង្គគង់់ឣង្វវរសុំំ�ក្ដីី�មេ�ត្តាា�ជាាមិិនខាាន។ ទិិដ្ឋឋភាាពនេះ�ះ គឺឺច្បាាស់់ជាាឣស្ចាា�រ្យយ និិងគួួរឲ្យយអាាណិិត
ខ្លាំំ��ងទៀ�ៀតផង...។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ស្រ�មៃ�ថាា កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាា
កិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែតើ�ើឣ្ននកមាានដឹឹងទេ�ថាា ចាាប់់តាំំ�ងពីីគ្រា�ាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស

ឣ្ននកនៅ�ៅជាាប់់ក្នុុ�ងកាារ

បណ្ដែ�ែតបណ្ដោ�ោ�យយ៉ាា�ងសុុខសាាន្តតនៅ�ៅឡើ�ើយ? ទម្រាំ�ំ�ដល់់ពេ�លដែ�លឣ្ននកគិិតថាា កិិច្ចចកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាផ្លូូ�វកាារ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រា�ាកដជាាបាានបង្កើ�ើ�ត
ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីីថ្មីី�រួួចបាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយទេ�ដឹឹង? នៅ�ៅគ្រា�ានោះ�ះ� ឣ្ននកប្រ�ហែ�លជាាទើ�ើប
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់ពីីឣត្ថថន័័យនៃ�ជីីវិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចកាារដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មម ឥតមេ�ត្តាា�របស់់
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ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ពិិត

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងនាំំ�ឣ្ននកទៅ�ៅកាាន់់ស្ថាា�ននរក ពេ�លដែ�លឣ្ននកនៅ�ៅលង់់លក់់ក្នុុ�ងដំំណេ�ក
នៅ�ៅឡើ�ើយផង។ ដល់់ពេ�លនោះ�ះ� ទើ�ើបឣ្ននកភ្ញាា�ក់់ដឹឹងខ្លួួ�នមួួយរំំពេ�ចថាា កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបញ្ចចប់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។
ចូូរយើ�ើងកុំំ�ខ្ជះះ�ខ្ជាា�យពេ�លវេេលាាដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃរបស់់យើ�ើង ហើ�ើយឈប់់ជជែ�កពីីប្រ�ធាាន
បទស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងគួួរឲ្យយស្អអប់់ទៀ�ៀតទៅ�ៅ។ ចូូរយើ�ើងមកជជែ�កអំំពីីកត្តាា�ដែ�លនាំំ�ឲ្យយមាាន
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះជំំនួួសវិិញ។ ពេ�លលើ�ើកឡើ�ើងនូូវពាាក្យយថាា «ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ» មកនិិយាាយ អ្ននក
ប្រ�ហែ�លជាាគិិតដល់់ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ដែ�លព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�មាានបន្ទូូ�លបង្ហាា�ត់់បង្រៀ��ៀនមនុុស្សស
ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់តំំបន់់ និិងពាាក្យយពេ�ចន៍៍ ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានបន្ទូូ�លស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សទៅ�ៅកាាន់់ពួួក
ផាារិិស៊ីី�។ ទោះ�ះ�បីីជាាមាានភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនមែ�នជាា
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មកលើ�ើមនុុស្សសលោ�ោកទេ� ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺ
គ្រា�ាន់់តែ�ជាាពាាក្យយពេ�ចន៍៍ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានបន្ទូូ�លក្នុុ�ងបរិិយាាកាាសខុុសៗគ្នាា�

និិង

នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទផ្សេ�េងគ្នាា�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ ខុុសពីីពាាក្យយពេ�ចន៍៍ដែ�ល
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយមាានបន្ទូូ�លពេ�លទ្រ�ង់់ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សសលោ�ោក។ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
នៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ប្រើ�ើ�នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតជាាច្រើ�ើ�ន មកបង្រៀ��ៀនមនុុស្សស មកលាាតត្រ�ដាាងពីី
លក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សស និិងមកវិិភាាគពីីពាាក្យយសម្ដីី� និិងទង្វើ�ើ�របស់់មនុុស្សស។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនេះ�ះមាានរួួមបញ្ចូូ�លនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតជាាច្រើ�ើ�នខុុសៗគ្នាា� ដូូចជាា ភាារកិិច្ចចរបស់់មនុុស្សស
របៀ�ៀបដែ�លគេ�គួួរស្ដាា�ប់់ បង្គាា�ប់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ របៀ�ៀបរក្សាាភក្ដីី�ភាាពថ្វាា�យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ របៀ�ៀប
ដែ�លមនុុស្សសគួួរស្ដែ�ែងចេ�ញនូូវសភាាពជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ ក៏៏ដូូចជាាព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ
និិងនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផងដែ�រ ។ល។ ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើ
សាារៈ�សំំខាាន់់របស់់មនុុស្សស និិងនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់គេ�។ ជាាពិិសេ�ស ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លលាាតត្រ�ដាាងពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសបដិិសេ�ធព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានលើ�ើកឡើ�ើងទាាក់់ទង
នឹឹងវិិធីដែី �លមនុុស្សសក្លាា�យជាាតំំណាាងរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង និិងជាាកម្លាំំ��ងសត្រូ�ូវ មកទាាស់់
ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតកាារងាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រះ�ះអង្គគ
មិិនមែ�នយកតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លពីីរបីីម៉ាា�ត់់ មកបញ្ជាា�ក់់អំំពីីសន្ដាា�នរបស់់មនុុស្សសនោះ�ះ�ទេ� តែ�
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ទ្រ�ង់់នឹឹងលាាតត្រ�ដាាង ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយ និិងលួួសកាាត់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដ៏៏យូូរអង្វែ�ែង។
វិិធីសា
ី ាស្ដ្រ�រ ផ្សេ�េងៗទាំំ�ងនេះ�ះអំំពីកា
ី ារលាាតត្រ�ដាាង កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងកាារលួួសកាាត់់ មិិន
អាាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយពាាក្យយពេ�ចន៍៍ធម្មមតាាៗបាានឡើ�ើយ ទាាល់់តែ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
មនុុស្សសអស់់សង្ឃឹឹ�មទាំំ�ងស្រុ�ុង ទើ�ើបជំំនួួសបាាន។ មាានតែ�វិិធីីបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាចហៅ�ៅ
បាានថាាជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ហើ�ើយមាានតែ�តាាមរយៈៈកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអាាច
បង្ក្រា�ា�បមនុុស្សស និិងត្រូ�ូវបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លយ៉ាា�ងច្បាាស់់អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងស្គាា�ល់់ដល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដទៀ�ៀតផង។ លទ្ធធផលដែ�លកិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះបាាននាំំ�មក គឺឺឲ្យយ
មនុុស្សសបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះភក្ដ្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិត និិងស្គាា�ល់់សេ�ចក្ដីី�ពិិតអំំពីីកាារបះះបោ�ោររបស់់
ខ្លួួ�នគេ�ផ្ទាា�ល់់។ កិិច្ចចកាារនៃ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសទទួួលបាាននូូវកាារយល់់ដឹឹងច្រើ�ើ�ន
អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អំំពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងអំំពីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លគេ�មិិនអាាចយល់់បាាន។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ ក៏៏អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សស
ទទួួលស្គាា�ល់់ និិងដឹឹងអំំពីីសាារជាាតិិពុុករលូូយ និិងឫសគល់់នៃ�សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់
ខ្លួួ�ន ព្រ�មទាំំ�ងរកឃើ�ើញភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោករបស់់មនុុស្សសផងដែ�រ។ លទ្ធធផលទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
សុុទ្ធធតែ�បាានមកពីីកិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដ្បិិ�តលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�នៃ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ កាារពិិតគឺឺជាា
កិិច្ចចកាារបើ�ើកបង្ហាា�ញអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត អំំពីីផ្លូូ�វ និិងអំំពីីជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដល់់អស់់អ្ននក
ណាាដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនរាាប់់សេ�ចក្ដីី�ពិិតទាំំ�ងអស់់នេះ�ះជាារឿ�ឿង
សំំខាាន់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនពិិចាារណាាអ្វីី�សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅតែ�ពីីរិះ��រកវិិធីីគេ�ចវេេសពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត
នេះ�ះ ឬរិះ��រកដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយដែ�លមិិនឲ្យយពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងរឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��សុំំ�ប្រា�ាប់់
ថាា អ្ននកជាាមនុុស្សសបាាបដែ�លសោ�ោកសៅ�ៅបំំផុុត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិនស្វះះ�ស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬស្វែ�ែងយល់់អំំពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏មិិនស្រ�ឡាាញ់់ចូូលចិិត្តតផ្លូូ�វ ដែ�លនាំំ�ឲ្យយអ្ននកចូូលមកកៀ�ៀកនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��សុំំ�ប្រា�ាប់់អ្ននកថាា អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លកំំពុុងព្យាាយាាមគេ�ចវេេសពីីកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
ហើ�ើយអ្ននកក៏៏ជាាអាាយ៉៉ង និិងជាាជនក្បបត់់ ដែ�លគេ�ចពីីបល្ល័័�ង្កកសដ៏៏ធំំដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
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ទុុកឲ្យយមនុុស្សសបះះបោ�ោរដែ�លរត់់គេ�ចពីីព្រះ�ះនេ�ត្រ�ទ្រ�ង់់ បាានរួួចខ្លួួនឡើ
� �យ
ើ ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
នឹឹងត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោសរឹឹតតែ�ធ្ងន់
ង ។
់ អស់់អ្ននកដែ�លមកឯចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដើ់ �ើម្បីី�ទទួួលកាារ
វិិនិិច្ឆ័័�យ ព្រ�មទាំំ�ងត្រូ�ូវបន្សុុ�ទ្ធធកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ទើ�ើបអាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះអស់់កល្បបជាានិិច្ចច
បាាន។ ប្រា�ាកដណាាស់់ រឿ�ឿងនេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿងអនាាគតកាាល។
កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ គឺឺជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ ដូូច្នេះ�ះ� តាាមធម្មមតាា កិិច្ចចកាារ
នេះ�ះ គឺឺត្រូ�ូវតែ�អនុុវត្តតដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ មិិនអាាចឲ្យយមនុុស្សសមកធ្វើ�ើ�ជំំនួួសទ្រ�ង់់
បាានឡើ�ើយ។ ដ្បិិ�តកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ គឺឺជាាកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត ដើ�ើម្បីី�យកឈ្នះះ�
មនុុស្សសលោ�ោក ដូូច្នេះ�ះ� គ្មាា�នទេ�ចម្ងងល់់ដែ�លថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មុុខជាាសម្ដែ�ែងរូូបអង្គគទ្រ�ង់់
លេ�ចមកជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកិិច្ចចកាារនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក។
ពោ�ោលគឺឺ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នឹឹងប្រើ�ើ�នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតដើ�ើម្បីី�បង្រៀ��ៀនមនុុស្សសទូូទាំំ�ង
ពិិភពលោ�ោក នឹឹងឲ្យយពួួកគេ�បាានស្គាា�ល់់សេ�ចក្ដីី�ពិិតគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទាំំ�ងអស់់។ នេះ�ះហើ�ើយជាា
កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នមាានអាារម្មមណ៍៍មិិនល្អអចំំពោះ�ះ�កាារ
យកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សសជាាលើ�ើកទីីពីីររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តមនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�ពិិបាាក
នឹឹងជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រ�សូូតមកជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។
តែ�ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ប្រា�ាប់់អ្ននកថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រមែ�ង
ហួួសពីីកាាររំំពឹឹងគិិតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយពិិបាាកនឹឹងឲ្យយគំំនិិតរបស់់គេ�ទទួួលយកបាាន
ផង។ ដ្បិិ�តមនុុស្សសគ្រា�ាន់់តែ�ជាាដង្កូូ�វនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ចំំណែ�កឯព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះ
ដ៏៏ឧត្ដុុ�ង្គគឧត្ដដមដែ�លបំំពេ�ញចក្រ�វាាឡនេះ�ះ គំំនិិតរបស់់មនុុស្សសប្រៀ��ៀបបាាននឹឹងអណ្ដូូ�ងទឹឹក
កខ្វវក់់ ដែ�លនាំំ�ឲ្យយកើ�ើតជាាដង្កូូ�វតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ចំំណែ�កឯដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗនៃ�កិិច្ចចកាារ
ដែ�លត្រូ�ូវបាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់វិ់ ញ
ិ គឺឺជាាលទ្ធធផលដែ�លបាានមក
ពីីព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់។
់ មនុុស្សសតែ�ងតែ�ព្យាាយាាមទាាស់់ទទឹង
ឹ ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លខ្ញុំំ��ចាាត់់ទុុកជាាភ័័ស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងថាា នៅ�ៅទីីបំំផុុត គឺឺគេ�នឹឹងខាាតបង់់
ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�ជាាទង្វើ�ើ�របស់់គេ�។ ខ្ញុំំ��សូូមទូូន្មាា�នអ្ននកទៅ�ៅចុះះ�ថាា សូូមកុំំ�គិិតថាាអ្ននកមាាន
តម្លៃ�ៃជាាងមាាស។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដទៃ�អាាចទទួួលយកកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកទទួួលមិិនបាាន? តើ�ើអ្ននកមាានឋាានៈៈធំំជាាងគេ�ប៉ុុ�នណាាទៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកដទៃ�អាាចឱនក្បាាលរបស់់គេ�ចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកមិិនអាាច
ធ្វើ�ើ�ដូូចគេ�បាាន? កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានកម្លាំំ��ងចលករមួួយដែ�លមិិនអាាចបញ្ឈឈប់់
បាាន។ ទ្រ�ង់់នឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយសាារតែ� «ភាាគទាាន» ដែ�លអ្ននក
បាានធ្វើ�ើ�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏នឹឹងមាានវិិប្បបដិិសាារីីជាាខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�កាារបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយឱកាាស
ដ៏៏ល្អអនេះ�ះកន្លលងផុុតទៅ�ៅ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនជឿ�ឿសម្ដីី�ខ្ញុំំ��ទេ� ចូូររង់់ចាំំ�មើ�ើលបល្ល័័�ង្កកធំំសនៅ�ៅ
លើ�ើមេ�ឃ ដែ�លនឹឹងមកជំំនុំំ�ជម្រះ�ះអ្ននកចុះះ�! អ្ននកត្រូ�ូវដឹឹងថាា ជនជាាតិិអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លទាំំ�ងអស់់
សុុទ្ធធតែ�បាានបដិិសេ�ធ និិងមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារពិិតស្ដីី�អំំពីីកាារប្រោ��ោស
លោះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសម្រា�ាប់់មនុុស្សសលោ�ោក បាានផ្សសព្វវផ្សាាយពេ�ញចក្រ�វាាឡទាំំ�ងមូូល
និិងរហូូតដល់ចុ
់ ង
ុ បំំផុត
ុ នៃ�ផែ�នដីីផង។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារពិិតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ង់់
បាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាំំ�ងពីីយូូរណាាស់់មកហើ�ើយទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅកំំពុុងទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ មកនាំំ�អ្ននកឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��សូូមប្រា�ាប់់ថាា មនុុស្សសដូូចអ្ននក គឺឺជាា
ឈើ�ើងាាប់់មួួយដុំំ�ដ៏៏រឹឹងរូូស។[ក] អ្ននកជឿ�ឿក្លែ�ែងក្លាា�យដែ�លគ្មាា�នភក្ដីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត
និិងស្វែ�ែងរកតែ�ព្រះ�ះពរដូូចជាាអ្ននក គឺឺព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ទ្រ�ង់់
នឹឹងបោះ�ះ�អ្ននកចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបឹឹងភ្លើ�ើ�ងឲ្យយឆេះ�ះរយៈៈពេ�លរាាប់់ម៉ឺឺ�នឆ្នាំំ��ដោ�ោយគ្មាា�នមេ�ត្តាា�ឡើ�ើយ។
ពេ�លនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកយល់់ហើ�ើយឬនៅ�ៅថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ហើ�ើយអ្វីី�ទៅ�ៅជាា
សេ�ចក្ដីី�ពិិត? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកយល់់ហើ�ើយ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��សូូមដាាស់់តឿ�ឿនឲ្យយអ្ននកចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�ោយស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� អ្ននកនឹឹងគ្មាា�នឱកាាសទទួួលបាានកាារសរសើ�ើរ
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះអង្គគនាំំ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគររបស់់ទ្រ�ង់ឡើ់ �ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�ល
ទទួួលយកតែ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនធ្លាា�ប់ត្រូ�
់ វូ បាានបន្សុុ�ទ្ធសោះ�
ធ ះ� នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ មិិន
សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏នឹ
៏ ង
ឹ បដិិសេ�ធពួកគេ
ួ �ដែ�រ ដ្បិិ�តពួួកគេ�

លេ�ខយោ�ោង៖

ក. ឈើ�ើងាាប់់មួួយដុំំ�៖ ជាាគ្រា�ាមភាាសាាក្នុុ�ងភាាសាាចិិន ដែ�លមាានន័័យថាា «ជួួយមិិនបាាន»។
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ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ពិិត

ជាាអ្ននករត់់គេ�ចពីីកិច្ចច
ិ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ។ អំំពើ�ើបាាបរបស់់ពួកគេ
ួ � កើ�ើនច្រើ�ើ�នឡើ�ង
ើ ៗ និិងកាាន់់តែ�
អាាក្រ�ក់់ជាាងពួួកផាារិស៊ីី�ទៅ
ិ �ៅទៀ�ៀត ដ្បិិ�តពួួកគេ�បាានក្បបត់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបះះបោ�ោរទាាស់់
ទទឹឹងនឹឹងទ្រ�ង់់ផង។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនសមនឹឹងធ្វើ��ើកាារបម្រើ�ើ�ផង
ពួួកគេ�នឹឹងទទួួលបាាននូូវកាារដាាក់់ទោ�ោសដែ�លកាាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ជាាកាារដាាក់់ទោ�ោសដ៏៏អស់់
កល្បបជាានិិច្ចច។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ មិិនទុកជនក្បបត់
ុ
ណា
់ ាម្នាា�ក់់ដែ�លធ្លាា�ប់បង្ហា
់ �ា ញភក្ដីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល តែ�ក្រោ��ោយមក បែ�រជាាក្បបត់់ទ្រ�ង់វិ់ ញ
ិ នោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ នឹឹងទទួួល
បាាននូូវកាារផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោស តាាមរយៈៈទណ្ឌឌកម្មម ដល់់វិញ្ញា
ិ ា�ណ ព្រ�លឹឹង និិងរូូបកាាយ។ តើ�ើនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីនិស្ស័័�
ិ យដ៏៏សុចរិ
ុ ត
ិ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ឬអីី? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះមនុុស្សស និិងបកអាាក្រា�ាតគេ�
ទេ�ឬអីី? ក្នុុ�ងពេ�លជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បញ្ជូូ�នអស់់អ្ននកណាាដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទង្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់
គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ទៅ�ៅកាាន់់កន្លែ�ែងដែ�លពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយវិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ ហើ�ើយបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយ
វិិញ្ញាា�ណអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ បំំផ្លា�ា ញរូូបកាាយខាាងសាាច់់ឈាាមរបស់់ពួកគេ
ួ �ទៅ�ៅតាាមទង្វើ�ើ�
ចិិត្តតរបស់់វាា ហើ�ើយរូូបកាាយរបស់់អ្ននកទាំំ�ងនេះ�ះ បញ្ចេ�េញជាាក្លិិ�នគំំរង់់សពមនុុស្សស។ នេះ�ះ
ហើ�ើយជាាកាារផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសដ៏៏ស័័ក្ដិ�ស
ិ មសម្រា�ាប់់ពួួកគេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កត់់ត្រា�ាពីីអំំពើ�ើបាាប
របស់់អ្ននកជឿ�ឿក្លែ�ែងក្លាា�យដែ�លគ្មាា�នភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ សាាវ័័កក្លែ�ែងក្លាា�យ និិងអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ
ក្លែ�ែងក្លាា�យក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅកំំណត់់ត្រា�ារបស់់គេ�។ ក្រោ��ោយមក លុះះ�ដល់់វេេលាាត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវ ព្រះ�ះអង្គគ
ក៏៏បណ្ដេ�េញពួួកគេ�ឲ្យយទៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមវិិញ្ញាា�ណស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ទុុកឲ្យយវិិញ្ញាា�ណស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ បង្ខូូ�ចរូប
ូ កាាយរបស់់គេ�ទាំំ�ងមូូលតាាមចិិត្តត ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយគេ�កើ�ើតមកវិិញ និិងមិិន
ឲ្យយឃើ�ើញពន្លឺឺ�ថ្ងៃ�ៃម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ មនុុស្សសកំំពុុតដែ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបម្រើ�ើ�បាានមួួយគ្រា�ា តែ�
គ្មាា�នសមត្ថថភាាពរក្សាាភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់រហូូតដល់ទី
់ បញ្ចចប់
ី
់ ត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់រា់ ាប់់បញ្ចូូល
�
ទៅ�ៅក្នុុ�ងជំំពូក
ូ មនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យគេ�ធ្លាា�ក់ចូ
់ លក្នុុ
ូ
ង
� បក្សសពួួកមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ និិងក្លាា�យជាា
ចំំណែ�កមួយ
ួ នៃ�ក្រុ�ុមមនុុស្សសគ្មាា�នសណ្ដាា�ប់់ធ្នាា�ប់រ់ បស់់គេ�។ ទីីបំផុ
ំ ត
ុ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យ
ពួួកគេ�សាាបសូូន្យយទៅ�ៅ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បណ្ដេ�េ
់
ញអស់់អ្ននកដែ�លពុំំ�ធ្លាា�ប់មាានភក្ដីី�
់
ភាាពចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ឬពុំំ�ធ្លាា�ប់រួ់ ម
ួ ចំំណែ�កជាាកម្លាំំ��ងអ្វីី�សោះ�ះ�ចេ�ញ ហើ�ើយក៏៏មិនខ្វវល់
ិ
ពី
់ ពួ
ី កគេ
ួ �ដែ�រ លុះះ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅពេ�លប្ដូូ�រសម័័យកាាល ទ្រ�ង់់នឹឹងធ្វើ��ឲ្យ
ើ យគេ�សាាបសូូន្យយទៅ�ៅ។ ពួួកគេ�លែ�ងមាានវត្តតមាាន
លើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយក៏៏មិនបាានធ្វើ
ិ
�ដំ
�ើ ណើ�ើ
ំ
រចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះដែ�រ។ អស់់អ្ននកដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវកាាលៈៈទេ�សៈៈបង្ខំំ�ឲ្យយគេ�មាានទំំនាាក់ទំ
់ ន
ំ ងជាាមួួយ
ទ្រ�ង់់ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�បង្គ្រ�រប់់កិិច្ចច អ្ននកនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានរាាប់់បញ្ចូូ�លទៅ�ៅក្នុុ�ងអស់់អ្ននកដែ�លបម្រើ�ើ�
រាាស្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់។
់ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមាានចំំនួន
ួ តិិចតួច
ួ ណាាស់់ដែ�លនៅ�ៅរស់់រាានមាានជីីវិត
ិ
ខណៈៈដែ�លភាាគច្រើ�ើ�នសុទ្ធ
ុ តែ�ត្រូ�
ធ
វូ វិិនាាសទៅ�ៅជាាមួួយនឹឹងអស់់អ្ននកដែ�លផ្ដដល់់កាារបម្រើ�ើ�ដែ�ល
មិិនត្រូ�វូ នឹឹងបទដ្ឋាា�ន។ ចុុងក្រោ��ោយបំំផុត
ុ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ នាំំ�អស់់អ្ននកដែ�លមាានគំំនិតដូ
ិ ច
ូ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពោ�ោលគឺឺជាារាាស្ត្រ�រ និិងពួួកកូូនប្រុ�ុសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងអស់់អ្ននក
ដែ�លទ្រ�ង់់កំំណត់់ឲ្យយធ្វើ��ជា
ើ ាសង្ឃឃ ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគររបស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ ពួួកគេ�នឹឹងក្លាា�យជាា
ផលចម្រា�ាញ់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�លមិិនអាាចរាាប់់បញ្ចូូ�ល
ក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកំំណត់់ ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវរាាប់់បញ្ចូូ�លជាាមួួយអ្ននក
មិិនជឿ�ឿ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រា�ាកដជាាអាាចស្រ�មៃ�បាានហើ�ើយថាា លទ្ធធផលរបស់់ពួកគេ
ួ �នឹឹង
ទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងណាា។ អ្វីីៗ
� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��គួរួ និិយាាយ គឺឺខ្ញុំំ�បាាននិ
�
យាា
ិ យប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
រួួចហើ�ើយ។ ផ្លូូ�វដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជ្រើ�ើ�សរើើស
� គឺឺជាាជម្រើ�ើ�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននកតែ�ម្នាា�ក់ឯ
់ ង
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរយល់់គឺឺ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនដែ�លរង់់ចាំំ�
អ្ននកណាាម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនអាាចដើ�ើរតាាមលំំអាានរបស់់ទ្រ�ង់់ទាាន់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយនិិស្ស័័�យ
សុុចរិត
ិ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនបង្ហា�ា ញក្ដីី�សន្ដោ�ោ�សដល់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ណាាឡើ�យ
ើ ។

តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បា
់ ានធ្វើ�ើ�កាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុស្ស
ុ សលោ�ោក

យុុគសម័័យចាាស់់បាានកន្លលងផុុតទៅ�ៅ ហើ�ើយយុុគសម័័យថ្មីី�ក៏៏បាានចូូលមកដល់់។ ពីី
មួួយឆ្នាំំ��ទៅ�ៅមួួយឆ្នាំំ�� ហើ�ើយពីីមួយ
ួ ថ្ងៃ�ៃទៅ�ៅមួួយថ្ងៃ�ៃ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានធ្វើ
់
�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារជាាច្រើ�ើ�ន។ ទ្រ�ង់់
បាានយាាងមកក្នុុ�ងលោ�ោកិិយ ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកក៏៏បាានចាាកចេ�ញទៅ�ៅ។ វដ្ដដនេះ�ះបាានកើ�ើតឡើ�ង
ើ
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ម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត ឆ្លលងកាាត់់ជាាច្រើ�ើ�នជំនាាន់
ំ
។
់ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បន្ដដធ្វើ
់
�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារដែ�ល
ទ្រ�ង់់ត្រូ�វូ តែ�ធ្វើ�ដូ
�ើ ច
ូ កាាលពីីមុនទៀ�
ុ
ៀត ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់មិនទាាន់
ិ
បាានសម្រេ
់
�េចនៅ�ៅឡើ�យ
ើ
ដ្បិិ�តរហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ទ្រ�ង់់មិនទាាន់
ិ
ចូ
់ លសម្រា�ាកនៅ
ូ
�ៅឡើ�ើយទេ�។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�ល
បង្កើ�ើ�តអ្វីៗ
�ី រហូូតដល់សព្វវថ្ងៃ
់
�ៃនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានធ្វើ
់
�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារជាាច្រើ�ើ�ន។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�
ថាា សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ �កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារច្រើ�ើ�នជាាងពីីមុនឆ្ងាា�
ុ
យណាាស់់ ហើ�ើយទំំហំនៃំ �កិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់ក៏
់ ច្រើ៏ �ើ�នជាាងពីីមុន
ុ ដែ�រ? ដូូច្នេះ��ះ ហើ�ើយបាានជាាខ្ញុំំ��និយាា
ិ យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានធ្វើ
់
�ើ�
កិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក។ កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មាានសាារៈ�សំំខាាន់់ណាាស់់ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក ឬចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ ដ្បិិ�តគ្រ�ប់់
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ សុុទ្ធតែ�
ធ ជាាប់់ទាាក់ទ
់ ងនឹឹងមនុុស្សស។
ដោ�ោយព្រោះ��ះ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាកិិច្ចចកាារដែ�លមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ ក៏៏មិិន
អាាចប៉ះះ�បាាន ហើ�ើយលោ�ោកិិយក៏៏រឹឹតមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញទៀ�ៀតនោះ�ះ� តើ�ើកិិច្ចចកាារនេះ�ះអាាច
ជាាកិិច្ចចកាារមួួយដ៏៏អស្ចាា�រ្យយយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើកិិច្ចចកាារប្រ�ភេ�ទអ្វីី� ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាានគេ�
ចាាត់់ទុុកថាាជាាកិិច្ចចកាារអស្ចាា�រ្យយ? ប្រា�ាកដណាាស់់ កិិច្ចចកាារណាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ� គឺឺ
គ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់អាាចបដិិសេ�ធឡើ�ើយ វាាអាាចមើ�ើលទៅ�ៅថាាអស្ចាា�រ្យយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា
ខ្ញុំំ��និិយាាយថាា កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�សព្វវថ្ងៃ�ៃ គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លអស្ចាា�រ្យយ? នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើកិ
� ិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ នោះ�ះ�វាាច្បាាស់់ជាាទាាក់់ទង
នឹឹងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមនុុស្សសមិិនទាាន់់យល់់។ ចូូរយើ�ើងនិិយាាយពីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ង
ទាំំ�ងនោះ�ះ�នៅ�ៅពេ�លឥលូូវនេះ�ះ។
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រ�សូូត្រ�មកនៅ�ៅក្នុុ�ងស្នូូ�កសត្វវ នៅ�ៅយុុគសម័័យមួួយ ដែ�លមិិនអាាច
ទទួួលយកព្រះ�ះវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅរបស់់ទ្រ�ង់់បាាន ប៉ុុ�ន្ដែ�ែទោះ�ះ�បីីជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក្ដីី� ក៏៏លោ�ោកិិយ
មិិនអាាចរាំំ�ងផ្លូូ�វទ្រ�ង់់បាានដែ�រ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានរស់់នៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សសលោ�ោក អស់់រយៈៈ
ពេ�ល៣៣ឆ្នាំំ�� ក្រោ��ោមកាារថែ�រក្សាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ក្នុុ�ងកាាររស់់នៅ�ៅរយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�ន
ឆ្នាំំ��នេះ�ះ ទ្រ�ង់់បាានឆ្លលងកាាត់់ភាាពល្វីីង
� ជូូរចត់់របស់់លោ�ោកិិយ និិងបាានភ្លលក់់រសជាាតិិជីវិី តវេេទនាា
ិ
នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីផង។ ទ្រ�ង់់បាានរែែកពន់បន្ទុ
់ កដ៏
�ុ ធ្ង
៏ ន់
ង ដោ់ �ោយកាារជាាប់់ឆ្កា�ា ង ដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ�
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មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់។ ទ្រ�ង់់បាានលោះ�ះ�មនុុស្សសមាានបាាបទាំំ�ងអស់់ដែ�លបាានរស់់នៅ�ៅ
ក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សាាតាំំ�ង ហើ�ើយចុុងក្រោ��ោយ រូូបកាាយដែ�លរស់់ឡើ�ើងវិិញរបស់់
ទ្រ�ង់់ ក៏៏បាានត្រ�លប់ទៅ់ �ៅកាាន់់កន្លែ�ែងសម្រា�ាករបស់់ទ្រ�ង់វិ់ ញ
ិ ។ ឥលូូវនេះ�ះ កិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានចាាប់
់
ផ្ដើ�ើ
់ ម
� ហើ�ើយ ហើ�ើយវាាក៏៏ជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� នៃ�យុុគសម័យ
័ ថ្មីី�មួួយដែ�រ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នាំ
់ ំ�អស់់អ្ននកដែ�លទទួួលបាានកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ទ្រ�ង់់
ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចកាារថ្មីី�នៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់។ ពេ�លនេះ�ះ កិិច្ចចកាារនៃ�សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��មាានភាាពហ្មមត់់ចត់ជា
់ ាងកាាលពីីអតីត
ី កាាល។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ មិ
ធ នមែ�ន
ិ
ជាាអ្ននក
ដែ�លធ្វើ�កា
�ើ ារនៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ជំំរុញ
ុ ឲ្យយគេ�ផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងទៀ�ៀតហើ�ើយ ក៏៏មិនមែ�ន
ិ
ជាារូូបកាាយរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូវ� ដែ�លលេ�ចមកឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកឃើ�ើញ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារនេះ�ះ
ដែ�រ តែ�យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់កិច្ចច
ិ កាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឡើ�ើ �ង
ើ តាាមវិិធីផ្សេ�េ
ី ងទៀ�ៀត។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ
គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លយកនិិស្ស័័�យជាាមនុុស្សសមកធ្វើ�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារនេះ�ះ និិងណែ�នាំំ�ឲ្យយធ្វើ�កិ
�ើ ច្ចច
ិ កាារ
នេះ�ះដោ�ោយអង្គគឯង។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�វា�ើ ាតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារថ្មីី�។
តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកិិច្ចចកាារមួួយដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យទេ�ឬអីី? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នធ្វើ
ិ �ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារនេះ�ះតាាមរយៈៈ
ក្រុ�ុមមនុុស្សសលោ�ោកណាាមួួយ ឬតាាមរយៈៈកាារថ្លែ�ង
ែ ទំំនាាយទេ� ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ធ្វើ់ ��ើ
កិិច្ចចកាារនេះ�ះដោ�ោយអង្គគឯង។ មនុុស្សសមួួយចំំនួនប្រ�ហែ�ល
ួ
ជាានិិយាាយថាា នេះ�ះមិិនមែ�នជាា
កិិច្ចចកាារមួួយដ៏៏អស្ចា�រ្យ
ា យទេ� ហើ�ើយថាា វាាក៏៏មិន
ិ អាាចនាំំ�ភាាពរំំជើ�ើបរំំជួល
ួ មកឲ្យយមនុុស្សសដែ�រ។
ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ខ្ញុំំ��សូម
ូ និិយាាយប្រា�ាប់់អ្ននកថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នមែ�នត្រឹ�
ិ
ម
ឹ ប៉ុុ�ននេះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
ជាាកិិច្ចចកាារមួួយដែ�លអស្ចាា�រ្យយជាាងនេះ�ះឆ្ងាា�យណាាស់់។
នៅ�ៅសម័័យនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នយាា
ិ
ងមកធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារក្នុុ�ងរូូបកាាយខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ
ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែគឺឺក្នុុ�ងរូូបកាាយដ៏៏សាាមញ្ញញមួួយវិិញ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វាាមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាារូូប
កាាយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមកយកនិិស្ស័័�យជាាមនុុស្សសជាាលើ�ើកទីីពីីរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�
ក៏៏ជាារូូបកាាយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ត្រ�លប់់មកជាាសាាច់់ឈាាមវិិញដែ�រ។ វាាជាាសាាច់់ឈាាម
ដ៏៏សាាមញ្ញញមួួយ។ អ្ននកមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញអ្វីី�ៗ ដែ�លធ្វើ��ឲ្យ
ើ យទ្រ�ង់់លេ�ចធ្លោ�ោ�ជាាងអ្ននកដទៃ�
ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែអ្ននកអាាចទទួួលបាានពីីទ្រ�ង់់នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់ឮពីីមុុនមក។ រូូបកាាយ
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សាាច់់ឈាាមដ៏៏សំខា
ំ ាន់់នេះ�ះ តំំណាាងអស់់ទាំំ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លមកពីីព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ក៏៏អនុុវត្តតកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ និិងបង្ហាា�ញពីីនិស្ស័័�
ិ យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឲ្យ
់ យមនុុស្សសបាានយល់់ទៀ�ៀតផង។ តើ�ើអ្ននកមិិនប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ឃើ�ញ
ើ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅ
លើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌ជា
៌ ាខ្លាំំ��ងទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនប្រា�ាថ្នាា�ចង់់យល់់ពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅលើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌៌
ជាាខ្លាំំ��ងទេ�ឬអីី? តើ�ើអ្ននកមិិនប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ឃើ�ើញទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសលោ�ោកជាាខ្លាំំ��ងទេ�ឬអីី?
ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រា�ាប់់អ្ននក អំំពីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ជាាអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លគ្មាា�នមនុុស្សសណាា
អាាចប្រា�ាប់់អ្ននកបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏នឹឹងប្រា�ាប់់អ្ននកអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លអ្ននកមិិនយល់់
ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់ជាាក្លោ�ោ�ងទ្វាា�ររបស់់អ្ននក សម្រា�ាប់់ចូលទៅ
ូ �ៅក្នុុ�ងនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងជាាមគ្គុុ�ទេ�ស
ក៏៏របស់់អ្ននក សម្រា�ាប់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�។ រូូបកាាយសាាច់់ឈាាមដ៏៏សាាមញ្ញញមួួយ
នេះ�ះ ផ្ទុុកនូ
� វូ អាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនអាាចយល់់បាាន។ ទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់អា
់ ាចនឹឹងពិិបាាក
យល់់សម្រា�ាប់អ្ននក
់
ប៉ុុ�ន្ដែ�ែគោ�ោលដៅ�ៅទាំំ�ងមូូលនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ��ើ ល្មមមគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់នឹ
់ ង
ឹ
ឲ្យយអ្ននកមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ថាា ទ្រ�ង់់មិនមែ�ន
ិ
ជាារូូបកាាយសាាច់់ឈាាមធម្មមតាាមួួយដូូចដែ�លមនុុស្សស
ជឿ�ឿនោះ�ះ�ទេ�។ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់តំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារថែ�រក្សាា
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្ហា
់
�ា ញ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោកនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននក
មិិនអាាចស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�លហាាក់់ដូូចជាាអង្រួ�ួនឲ្យយផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីី
រញ្ជួួ�យ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននក មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ទ្រ�ង់់ ថាាជាាអណ្ដាា�តភ្លើ�ើង
� ឆេះ�ះ
សន្ធោ�ោ�រសន្ធៅ�ៅ� ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាា អ្ននកមិិនអាាចទទួួលកាារដាាក់់វិន័
ិ យ
័ ដោ�ោយដំំបងដែ�ករបស់់
ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកអាាចស្ដាា�ប់់ឮពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់ព្រះ�ះពិិរោ�ោធ
ហើ�ើយដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់កំ
់ ពុ
ំ ង
ុ បង្ហាា�ញព្រះ�ះហឫទ័័យក្ដួួ�លអាាណិិតចំពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សសលោ�ោក
ដែ�រ។ អ្ននកអាាចមើ�ើលឃើ�ើញនិិស្ស័័�យដ៏៏សុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ
របស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត អ្ននកក៏៏អាាចដឹឹងពីីកាារយកព្រះ�ះហឫទ័័យទុុកដាាក់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់ដែ�រ។ កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ គឺឺដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌កំ
៌ ពុ
ំ ង
ុ
រស់់នៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សសលោ�ោកលើ�ើផែ�នដីី និិងដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយមនុុស្សសអាាចស្គាា�ល់់ ស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់
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គោ�ោរព និិងស្រ�លាាញ់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ នេះ�ះហើ�ើយជាាមូូលហេ�តុដែុ �លទ្រ�ង់់បាានយាាងត្រ�លប់់
មកយកនិិស្ស័័�យសាាច់់ឈាាមជាាលើ�ើកទីីពីរី ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្វីីដែ� �លមនុុស្សសមើ�ើលឃើ�ើញសព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ គឺឺជាាព្រះ�ះមួួយអង្គគដែ�លមាានលក្ខខណៈៈដូូចមនុុស្សស ជាាព្រះ�ះដែ�លមាានច្រ�មុះះ�មួួយនិិងភ្នែ�ែក
ពីីរ និិងជាាព្រះ�ះមួួយអង្គគដែ�លមិិនគួរួ ឲ្យយកត់់សម្គា�ល់
ា ក៏
់ ដោ៏ �ោយ ក៏៏នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងបង្ហាា�ញឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឃើ�ញ
ើ ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នព្រះ�ះមួួយអង្គគនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិង
ផែ�នដីីនឹង
ឹ មាានកាារផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នព្រះ�ះមួួយអង្គគនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ
នឹឹងប្រែ�ែជាាស្រ�អាាប់់ ផែ�នដីីនឹឹងធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពវឹឹកវរ ហើ�ើយមនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់នឹឹង
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពទុុរ្ភិិ�ក្សស និិងគ្រោះ��ះ�កាាចនាានាាផង។ ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ បង្ហាា�ញឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឃើ�ញ
ើ ថាា
ប្រ�សិិ នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាាន យកនិិ ស្ស័័� យជាាមនុុ ស្សសមកជួួ យ សង្គ្រោះ��ះ��អ្ននករាាល់់ គ្នាា�នៅ�ៅ
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយទេ� នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្បាាស់់ជាាបំំផ្លា�ា ញមនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់ ទៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្ថាា�ននរកជាាយូូរមកហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នរូប
ូ កាាយសាាច់់ឈាាមនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាមនុុស្សសមាានបាាបយ៉ាា�ងធំំ ហើ�ើយក្លាា�យទៅ�ៅជាាសាាកសពជាារៀ�ៀងរហូូតដែ�រ។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួរួ តែ�ដឹឹងថាា ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នរូប
ូ កាាយសាាច់់ឈាាមនេះ�ះទេ� មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់
នឹឹងជួួបនូូវគ្រោះ��ះ�មហន្ដដរាាយមួួយដែ�លចៀ�ៀសមិិនរួួច និិងរឹឹតតែ�ឃើ�ើញថាា មិិនអាាចគេ�ច
ផុុតពីីទណ្ឌឌកម្មមដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោកនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើរូូបកាាយសាាច់់ឈាាមធម្មមតាានេះ�ះមិិនបាានកើ�ើតមកទេ� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងសភាាពមួួយដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�អង្វវរសុំំ�ជីីវិត
ិ ដែ�លមិិនអាាចរស់់នៅ�ៅបាាន និិង
អធិិស្ឋា�នសុំំ�សេ�ចក្ដីី�ស្លា
ា
�ប់
ា ដែ់ �លមិិនអាាចស្លាា�ប់បាាន
់
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើរូប
ូ កាាយសាាច់់ឈាាម
នេះ�ះមិិនបាានកើ�ើតមកទេ� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ មិិនអាាចទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�ពិត
ិ និិងមិិនអាាច
ចូូលមកចំំពោះ�ះ�បល្ល័័�ង្កករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះបាានឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ អ្ននកនឹឹង
ត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដាាក់
់
ទោ់ �ោសដោ�ោយព្រោះ��ះ�បាាបដ៏៏ធ្ងន់
ង ធ្ង
់ រង របស់់អ្ននក។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានដឹង
ឹ
ទេ�ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនបាានត្រ�លប់់មកយកនិិស្ស័័�យជាាមនុុស្សសទេ� នោះ�ះ�គ្មាា�ន
អ្ននកណាាម្នាា�ក់់មាានឱកាាសទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�ន
ដោ�ោយសាារកាារមកដល់់នៃ�រូូបកាាយសាាច់់ឈាាមនេះ�ះទេ� នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ច្បា
់ ាស់់ជាាបញ្ចចប់់
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តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក

យុុគសម័យ
័ ចាាស់់ជាាយូូរមកហើ�ើយ? ដូូច្នេះ��ះ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�អាាចបដិិសេ�ធចំពោះ�
ំ ះ�កាារ
មកយកនិិស្ស័័�យជាាមនុុស្សសជាាលើ�ើកទីីពីីររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬអីី? ដោ�ោយព្រោះ��ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចទាាញយកអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ជាាច្រើ�ើ�ន ចេ�ញពីីមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់នេះ�ះ តើ�ើ
ហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនទទួ
ិ
ល
ួ យកទ្រ�ង់់ដោ�ោយរីីករាាយ?
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាអ្វីី�មួួយដែ�លអ្ននកមិិនអាាចយល់់បាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
មិិនអាាចយល់់ច្បាាស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងថាា ជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននកត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឬអត់់ ក៏៏មិិនអាាចដឹឹងថាា
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចជោ�ោគជ័័យឬអត់់ ហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏មិិនផ្សសងសំំណាាងរបស់់អ្ននក
ហើ�ើយមើ�ើលថាា តើ�ើមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់នេះ�ះអាាចជាាជំំនួយ
ួ ដល់់អ្ននកច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាា ហើ�ើយថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ ត
ិ ជាាបាានធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមែ�នឬអត់់? ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ តែ�ប្រា�ាប់់អ្ននកថាា នៅ�ៅជំំ
នាាន់់ណូអេ�
ូ មនុុស្សសបាានផឹឹកស៊ីី� និិងរៀ�ៀបអាាពាាហ៍៍ពិពា
ិ ាហ៍៍ក្នុុង
� កម្រិ�ិតមួយ
ួ ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ទតមើ�ើលបាាន ដូូច្នេះ�ះ�ទ្រ�ង់់ក៏៏បាានបញ្ជូូ�នទឹឹកជំំនន់់ដ៏៏ធំំមកបំំផ្លាា�ញមនុុស្សសជាាតិិ
ដោ�ោយទុុកតែ�គ្រួ�ួសាាររបស់់ណូូអេ�ចំំនួួន៨នាាក់់ និិងសត្វវគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ អស់់អ្ននកដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរក្សាាទុុក
គឺឺជាាអស់់អ្ននកដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាសម័័យកាាល
ទាំំ�ងពីីរជាាពេ�លដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងបំំផុុតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាច
ទ្រាំ�ំ�ទតមើ�ើល ហើ�ើយមនុុស្សសជាាតិិក្នុុ�ងយុុគសម័័យទាំំ�ងពីីរ បាានត្រ�លប់់ជាាពុុករលួួយ
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយបដិិសេ�ធថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់របស់់ពួួកគេ�ក៏៏ដោ�ោយ
ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបំំផ្លាា�ញតែ�មនុុស្សស ដែ�លនៅ�ៅជំំនាាន់់ណូូអេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសលោ�ោក
ក្នុុ�ងយុុគសម័័យទាំំ�ងពីីរ បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ព្រួ�ួយព្រះ�ះហឫទ័័យយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�អត់់ធ្មមត់់ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោកនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ រហូូតមកដល់់
ឥលូូវនេះ�ះ។ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាបែ�បនេះ�ះ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដែ�លឆ្ងងល់់ថាាហេ�តុុអ្វីី�ទេ�ឬ?
ប្រ�សិិនអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាមិិនដឹឹងមែ�ន ចាំំ�យើ�ើងប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ�។ មូូលហេ�តុុ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចសម្ដែ�ែងព្រះ�ះគុុណចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ មិិនមែ�ន
ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ពុុករលួួយតិិចជាាងមនុុស្សសនៅ�ៅជំំនាាន់់ណូូអេ� ឬដោ�ោយសាារពួួកគេ�
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បាានបង្ហាា�ញកាារប្រែ�ែចិិត្តតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏រឹឹតតែ�មិិនមែ�នដោ�ោយសាារ
បច្ចេ�េកវិិ ទ្យាានៅ�ៅគ្រា�ាចុុ ង ក្រោ��ោយនេះ�ះទំំ នើ�ើប រហូូ តដល់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិ ន អាាចមកបំំ ផ្លាា� ញ
ពួួកគេ�បាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គឺឺថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានកិិច្ចចកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ ហើ�ើយគឺឺថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះ
ដោ�ោយព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ តាាមរយៈៈកាារយកនិិស្ស័័�យជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់។ លើ�ើស
ពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងជ្រើ�ើ�សរើើ�សមួួយផ្នែ�ែកនៃ�មនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះឲ្យយធ្វើ�ើ�ជាា
កម្មមវត្ថុុ�នៃ�សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់ និិងជាាផលផ្លែ�ែនៃ�ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់
ព្រ�មទាំំ�ងនាំំ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យបន្ទាា�ប់់។ ដូូច្នេះ�ះ�ទោះ�ះ�បីីជាា
យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏តម្លៃ�ៃដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានបម្រុ�ុងទុុកជាាស្រេ��ច
សម្រា�ាប់់ កិិ ច្ចច កាារ

ដែ�លរូូ ប កាាយសាាច់់ ឈាាមរបស់់ ទ្រ�ង់់

នឹឹ ង ធ្វើ�ើ� នៅ�ៅគ្រា�ាចុុ ង ក្រោ��ោយ

ដែ�រ។ កាារពិិតដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺត្រូ�ូវអរគុុណដល់់រូូបកាាយ
សាាច់់ឈាាមនេះ�ះហើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរូូបកាាយសាាច់់ឈាាមនេះ�ះ
ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានឱកាាសរស់់រាានមាានជីីវិិត។ សំំណាាងល្អអទាំំ�ងអស់់នេះ�ះបាានមក
ដោ�ោយសាារមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់នេះ�ះហើ�ើយ។ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ប៉ុុ�ននេះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែនៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់
គ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់នឹឹងថ្វាា�យបង្គំំ�មនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់នេះ�ះ ហើ�ើយស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ក៏៏ដូូចជាាអរគុុណមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់នេះ�ះដែ�រ ពីីព្រោះ��ះ�ដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�ពិិត ជីីវិិត និិង
ផ្លូូ�វដែ�លទ្រ�ង់់បាាននាំំ�មកនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លបាានជួួយសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងអស់់
និិងបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយទំំនាាស់់រវាាងមនុុស្សសនិិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពង្រួ�ួញគម្លាា�តរវាាងមនុុស្សស
និិងទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងបើ�ើកឲ្យយមាានកាារផ្សាារភ្ជាា�ប់់មួួយរវាាងព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិង
គំំនិិតមនុុស្សស។ គឺឺទ្រ�ង់់នេះ�ះហើ�ើយដែ�លបាានទទួួលសិិរីីរុុងរឿ�ឿងរឹឹតតែ�អស្ចាា�រ្យយ សម្រា�ាប់់
ថ្វាា�យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តើ�ើមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់នេះ�ះ មិិនស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងទទួួលបាានកាារ
ទុុកចិិត្តត និិងកាារគោ�ោរពស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកទេ�ឬអីី? តើ�ើរូូបកាាយសាាច់់ឈាាមដ៏៏សាាមញ្ញញ
មួួយនេះ�ះមិិនសមនឹឹងហៅ�ៅថាា ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទេ�ឬអីី? តើ�ើមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដ៏៏សាាមញ្ញញបែ�បនេះ�ះមិិន
អាាចក្លាា�យជាាកាារសម្ដែ�ែងឲ្យយស្គាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសទេ�ឬអីី? តើ�ើ
1178

តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�? ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក

មនុុស្សសដែ�លជួួយសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោកឲ្យយរួួចពីីគ្រោះ��ះ�មហន្ដដរាាយបែ�បនេះ�ះ មិិនសមនឹឹង
ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្រ�ឡាាញ់់ ហើ�ើយប្រា�ាថ្នាា�ឱបទ្រ�ង់់ជាាប់់ទេ�ឬអីី? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
បដិិសេ�ធសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋទ្រ�ង់់ ហើ�ើយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មកាារដែ�លទ្រ�ង់់គង់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� នោះ�ះ�តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាអ្វីី�នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់?
គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ សុុទ្ធធតែ�បាានសម្រេ�េច
តាាមរយៈៈមនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់នេះ�ះ។ ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រ�ទាានអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងមកឲ្យយអ្ននក ហើ�ើយ
លើ�ើសពីីនោះ�ះ�ទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់អាាចនឹឹងសម្រេ�េចអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងអ្ននក។ តើ�ើ
មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទនេះ�ះអាាចជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿអំំពីីទ្រ�ង់់ឬទេ�ថាា៖ ទ្រ�ង់់ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដែ�លសាាមញ្ញញ មិិនស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងរំំឭកនោះ�ះ�? តើ�ើសេ�ចក្ដីី�ពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ មិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់
នឹឹងបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿទេ�ឬអីី? តើ�ើស្មមរបន្ទាា�ល់់អំំពីីទង្វើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់ មិិន
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់នឹឹងបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�ល ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿទេ�ឬអីី? ឬថាា ផ្លូូ�វដែ�លទ្រ�ង់់នាំំ�ទៅ�ៅមិិន
ស័័ក្ដិិ�សម នឹឹងឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរលើ�ើវាាទេ�ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវបាាន
គេ�និិយាាយ និិងបាានធ្វើ�ើ� តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅដែ�លជំំរុុញឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មទ្រ�ង់់ និិងបោះ�ះ�បង់់
ទ្រ�ង់់ចោ�ោលព្រ�មទាំំ�ងបណ្ដេ�េញទ្រ�ង់់ទៅ�ៅឆ្ងាា�យ? គឺឺមនុុស្សសម្នាា�ក់់នេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លបង្ហាា�ញ
នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត គឺឺមនុុស្សសម្នាា�ក់់នេះ�ះហើ�ើយដែ�លផ្ដដល់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយគឺឺមនុុស្សសម្នាា�ក់់
នេះ�ះហើ�ើយដែ�លផ្ដដល់់ផ្លូូ�វមួួយឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរតាាម។ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចរក
ឃើ�ើញដាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិតទាំំ�ងនេះ�ះទៀ�ៀតឬអីី? បើ�ើគ្មាា�ន
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទេ� មនុុស្សសលោ�ោកមិិនអាាចចុះះ�ពីីឈើ�ើឆ្កាា�ងបាានទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែបើ�ើគ្មាា�ន
កាារយកនិិស្ស័័�យជាាមនុុស្សសនៅ�ៅសម័័យនេះ�ះ នោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�លបាានចុះះ�ពីីឈើ�ើឆ្កាា�ង ក៏៏
មិិនអាាចទទួួលបាានកាារអនុុញ្ញាា�តរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬក៏៏ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�បាាន
ឡើ�ើយ។ បើ�ើគ្មាា�នកាារមកដល់់នៃ�មនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់នេះ�ះទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងគ្មាា�នឱកាាស
មើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភក្រ្ដ�ដពិិតប្រា�ាកដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏មិិនមាាន
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដែ�រ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺជាាកម្មមវត្ថុុ�ដែ�លគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញ
ចោ�ោលជាាយូូរមកហើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារកាារមកដល់់ នៃ�កាារយកនិិស្ស័័�យជាាមនុុស្សសជាា
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លើ�ើកទីីពីីររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានអត់់ទោ�ោសឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយបាាន
បង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ មិិនថាាយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ ទុុកនៅ�ៅជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ គឺឺនៅ�ៅតែ�ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះដដែ�ល
គឺឺថាា៖ មនុុស្សសសាាមញ្ញញម្នាា�ក់់នេះ�ះ ជាាព្រះ�ះដែ�លយកកំំណើ�ើតជាាមនុុស្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់មាាន
សាារៈ�សំំខាាន់់ណាាស់់សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ នេះ�ះគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏អស្ចាា�រ្យយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោករួួចហើ�ើយ។

មាានតែ�ព្រះ�ះគ្រី�ស្ទ
ី ទ

នៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយទេ� ទើ�ើបអាាចប្រ�ទាានមាាគ៌ាា�
ជីីវិត
ិ អស់់កល្បបជាានិិច្ចចដល់មនុ
់ ស្ស
ុ សបាាន

មាាគ៌ាា�ជីីវិតមិ
ិ នមែ�ន
ិ
ជាាអ្វីី�ម្យ៉ាា��ងដែ�លនរណាាៗក៏៏អាាចកាាន់់កាាប់់បាាននោះ�ះ�ទេ� ក៏៏មិនមែ�ន
ិ
ជាាអ្វីី�ម្យ៉ាា��ង ដែ�លនរណាាៗក៏៏អាាចយកបាានយ៉ាា�ងស្រួ�ួលនោះ�ះ�ដែ�រ។ មូូលហេ�តុគឺ
ុ នៅឺ �ៅត្រ�ង់់ថាា
ជីីវិិតបាានមកតែ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លមាានន័័យថាា មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ទេ�
ជាាម្ចាា�ស់់កម្មមសិិទ្ធិិ�រូូបធាាតុុនៃ�ជីីវិិត ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ទេ� ទើ�ើបមាានមាាគ៌ាា�នៃ�
ជីីវិិត។ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ គឺឺមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ទេ� ទើ�ើបជាាប្រ�ភពនៃ�ជីីវិិត ជាាប្រ�ភព
ទឹឹករស់់នៃ�ជីីវិិត ដែ�លហូូរចេ�ញមកឥតស្រា�ាកស្រា�ាន្តត។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីគ្រា�ាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកមក ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភាាពស្រ�ស់់បស់់នៃ�
ជីីវិិត ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�នាំំ�យកជីីវិិតមកឲ្យយមនុុស្សស ហើ�ើយបាានបង់់ថ្លៃ�ៃ
លោះ�ះ�ដ៏៏មហិិមាា ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកមាានជីីវិិត។ ដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ គឺឺជាា
ជីីវិិតអស់់កល្បបជាានិិច្ចច ហើ�ើយទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វដែ�លប្រោ��ោសឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកបាានរស់់
ឡើ�ើងវិិញ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លអវត្តតមាានពីីដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏
គង់់នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សសគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាាដែ�រ។ ព្រះ�ះអង្គគគឺឺជាាកម្លាំំ��ងជំំរុុញដល់់
កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសតាំំ�ងតែ�ពីីដើ�ើមមកទល់់នឹឹងពេ�លនេះ�ះ ជាាឫសគល់់នៃ�វត្តតមាាន
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ជីីវិត
ិ របស់់មនុុស្សស និិងជាាទ្រ�ព្យយតម្កកល់់ដ៏បរិ
៏ បូ
ិ រូ សម្រា�ាប់់វត្តតមាានជីីវិត
ិ របស់់មនុុស្សស បន្ទាា�ប់់ពីី
ពួួកគេ�ចាាប់់កំណើ�ើត
ំ
។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមនុុស្សសបាានកើ�ើតជាាថ្មីី� ហើ�ើយជួួយឲ្យយគេ�អាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
គ្រ�ប់់តួួនាាទីីរបស់់គេ� ដោ�ោយកាារតស៊ូូ�យ៉ាា�ងមោះ�ះ�មុុត។ សូូមអរព្រះ�ះគុុណចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�
និិងអាានុុភាាពជីីវិិតដ៏៏គង់់វង់់របស់់ព្រះ�ះអង្គគ ដែ�លអាានុុភាាពជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាាន
ក្លាា�យជាាគ្រឹះ�ះ�ដ៏៏រឹឹងមាំំ�នៃ�វត្តតមាានជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសតាំំ�ងតែ�ពីីដើ�ើមមក មនុុស្សសលោ�ោកអាាច
រស់់បាានពីីមួួយជំំនាាន់់ទៅ�ៅមួួយជំំនាាន់់ ហើ�ើយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង់់ថ្លៃ�ៃលោះ�ះ�មួួយដែ�ល
គ្មាា�នសាាមញ្ញញជនណាាម្នាា�ក់់ ធ្លាា�ប់បាានបង់
់
ពី
់ មុ
ី ន
ុ មកសោះ�ះ� ក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�អាានុុភាាពនៃ�ជីីវិត
ិ
របស់់ទ្រ�ង់់នេះ�ះដែ�រ។ អាានុុភាាពជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចឈ្នះះ�លើ�ើអំំណាាចគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ទាំំ�ងអស់់ លើ�ើសពីីនេះ�ះ អំំណាាចណាាក៏៏ខ្លាំំ��ងពុំំ�ស្មើ�ើ�ដែ�រ។ ជីីវិិតរបស់់ទ្រ�ង់់អស់់កល្បបជាានិិច្ចច
ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់ខ្លាំំ��ងពូូកែ�អស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នមនុុស្សសណាា ឬខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវណាា
អាាចយកឈ្នះះ�អាានុុភាាពជីីវិិតរបស់់ទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។ អាានុុភាាពជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ឋិិតថេ�រ ហើ�ើយបញ្ចេ�េញពន្លឺឺ�ដ៏៏ត្រ�ចះះត្រ�ចង់រ់ បស់់ខ្លួួន
� ទោះ�ះ�បីីជាានៅ�ៅពេ�លណាា ឬកន្លែ�ែងណាា
ក៏៏ដោ�ោយ។ ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីីអាាចឆ្លលងកាាត់់នូូវបម្រែ�ែបម្រួ�ួលជាាខ្លាំំ��ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែជីីវិិតរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺនៅ�ៅតែ�ដដែ�លអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ គ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ើ អាាចនឹឹងកន្លលងបាាត់់
ទៅ�ៅ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជីីវិត
ិ របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឋិ
់ តថេ
ិ �រនៅ�ៅជាានិិរន្ត៍៍� ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ជា
់ ាប្រ�ភពនៃ�វត្តតមាាន
ជីីវិិតសព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយជាាឫសគល់់នៃ�វត្តតមាានជីីវិិតរបស់់គេ�ផង។ ជីីវិិតរបស់់
មនុុស្សស កើ�ើតមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វត្តតមាានផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ កើ�ើតមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វត្តតមាានផែ�នដីី
ក៏៏កើ�ើតចេ�ញមកពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�នៃ�ជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ គ្មាា�នសភាាវៈ�មាានជីីវិិតណាា
អាាចខ្ពពស់់ស្មើ�ើ�អធិិបតេ�យ្យយភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នសភាាវៈ�ណាា មាាន
អនុុភាាពអាាចគេ�ចផុុតពីីដែ�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ តាាមវិិធីី
នេះ�ះ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ជាានរណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួកគេ
ួ �គ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�វូ តែ�ចុះះ�ចូូលក្រោ��ោមអំំណាាច
គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�វូ តែ�រស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមសេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់រ់ បស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចគេ�ចផុុតពីីព្រះ�ះហស្តតរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។
ប្រ�ហែ�លជាាពេ�លនេះ�ះ ក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺប្រា�ាថ្នាា�ឲ្យយបាានជីីវិត
ិ ឬក៏៏អ្ននករាាល់់គ្នាា�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ទោះ�ះ�ជាាបែ�បណាាក៏៏ដោ�ោយ អ្ននកចង់់ស្វែ�ែងរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាា
ព្រះ�ះដែ�លអ្ននកអាាចពឹឹងអាាងបាាន ហើ�ើយជាាព្រះ�ះដែ�លប្រ�ទាាននូូវជីីវិិតអស់់កល្បបជាានិិច្ចចដល់់
អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់បាានជី
់
វិី តអស់
ិ
កល្បប
់
ជាានិិច្ចច អ្ននកត្រូ�ូវតែ�យល់់ពីប្រ�ភព
ី
នៃ�ជីីវិតអស់
ិ
់
កល្បបជាានិិច្ចច និិងស្គាា�ល់់កន្លែ�ែងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅជាាមុុនសិិន។ ខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយ
រួួចហើ�ើយថាា មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ទើ�ើបជាាជីីវិត
ិ ឥតប្រួ�ួលប្រែ�ែ ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ� ទើ�ើបមាានមាាគ៌ាា�ជីីវិិតជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�។ ដោ�ោយសាារតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាជីីវិិតដែ�លមិិនចេះ�ះ
ប្រែ�ែប្រួ�ួល នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ជាាជីីវិិតដែ�លអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់តែ�មួួយ គឺឺជាាមាាគ៌ាា�
ជីីវិិត ដូូច្នេះ�ះ� ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ក៏៏ជាាមាាគ៌ាា�ជីីវិិតដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចចដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� ជាាដំំបូូង អ្ននកគួួរ
ដឹឹងអំំពីីកន្លែ�ែងដែ�លទ្រ�ង់់គង់់នៅ�ៅជាាមុុនសិិន រួួចត្រូ�ូវដឹឹងអំំពីីវិិធីីធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាា ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាាន
មាាគ៌ាា�ចូូលទៅ�ៅឯជីីវិិតអស់់កល្បបជាានិិច្ចចនេះ�ះ។ ឥឡូូវនេះ�ះ ចូូរយើ�ើងមកប្រ�កបគ្នាា�អំំពីីរឿ�ឿងពីីរ
យ៉ាា�ងនេះ�ះដោ�ោយឡែ�កពីីគ្នាា�សិិន។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិត
ិ ជាាចង់់បាានមាាគ៌ាា�ជីីវិតដ៏
ិ អស់
៏
កល្បប
់
ជាានិិច្ចចមែ�ន ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
មិិនស្កកប់់ចិិត្តតនឹឹងកាារដែ�លអ្ននកស្វះះ�ស្វែ�ែងរកមាាគ៌ាា�នេះ�ះមែ�ន ជាាដំំបូូងអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ឆ្លើ�ើ�យនឹឹង
សំំណួួរនេះ�ះសិិនថាា៖ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា? អ្ននកប្រ�ហែ�លជាា
ឆ្លើ�ើ�យថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងតែ�គង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ប្រា�ាកដណាាស់់ព្រះ�ះអង្គគ មិិនមែ�ន
កំំពុុងគង់់ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់អ្ននកទេ�មែ�នទេ�?» អ្ននកក៏៏ប្រ�ហែ�លជាាពោ�ោលថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់
ក្នុុ�ងសព្វវសាារពើ�ើច្បាាស់់ណាាស់់។ អ្ននកក៏៏ប្រ�ហែ�លជាាពោ�ោលទៀ�ៀតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់
ក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតមនុុស្សសរាាល់់គ្នាា� ឬពោ�ោលថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ។ ខ្ញុំំ��
មិិនបដិិសេ�ធចម្លើ�ើ�យណាាមួួយទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�បញ្ជាា�ក់់ពីីរឿ�ឿងនេះ�ះឲ្យយបាានច្បាាស់់។ កាារ
និិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស ថាាត្រូ�ូវទាំំ�ងអស់់ក៏៏មិិនមែ�ន
ថាាខុុសទាំំ�ងអស់់ក៏៏មិិនមែ�នដែ�រ។ មូូលហេ�តុុគឺឺនៅ�ៅត្រ�ង់់ថាា ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានមួួយចំំនួួនដែ�លមាានជំំនឿ�ឿពិិតប្រា�ាកដ ហើ�ើយក៏៏មាានមួួយចំំនួួនដែ�ល
មាានជំំនឿ�ឿក្លែ�ែងក្លាា�យដែ�រ

មាានមួួយចំំនួួនដែ�លព្រះ�ះអង្គគទទួួលស្គាា�ល់់

ហើ�ើយក៏៏មាាន

មនុុស្សសមួួយចំំនួន
ួ ដែ�លព្រះ�ះអង្គគមិិនទទួលស្គា
ួ
ា�ល់ដែ់ �រ មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួន
ួ ដែ�លព្រះ�ះអង្គគ
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មាានតែ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយទេ� ទើ�ើបអាាចប្រ�ទាានមាាគ៌ាា�ជីីវិិតអស់់កល្បបជាានិិច្ចចដល់់មនុុស្សសបាាន

សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ ហើ�ើយក៏៏មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួួន ដែ�លព្រះ�ះអង្គគមិិនសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ
ដែ�រ មាានមនុុស្សសមួួយចំំនួួន ដែ�លព្រះ�ះអង្គគកែ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ ហើ�ើយក៏៏មាានមនុុស្សស
មួួយចំំនួួនដែ�លព្រះ�ះអង្គគផាាត់់ចោ�ោលដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះទើ�ើបខ្ញុំំ��និិយាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតមនុុស្សសមួួយចំំនួួនតូូចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ពួួកគេ�ជាា
មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតឥតសង្ស័័�យឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏ជាាមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់
កែ�ឲ្យយបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដែ�រ។ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដឹឹកនាំំ�។ ដោ�ោយសាារ
ពួួកគេ� គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដឹឹកនាំំ� ទើ�ើបពួួកគេ�ក៏៏ជាាមនុុស្សសដែ�លធ្លាា�ប់់បាាន
ស្ដាា�ប់់ឮ និិងធ្លាា�ប់់បាានឃើ�ើញមាាគ៌ាា�ជីីវិិតអស់់កល្បបជាានិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ មនុុស្សស
ដែ�លមាានជំំនឿ�ឿក្លែ�ែងក្លាា�យ ពួួកគេ�ជាាមនុុស្សស ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនទទួួលយកឡើ�ើយ
ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះអង្គគស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ជាាមនុុស្សសដែ�លព្រះ�ះអង្គគផាាត់់ចោ�ោល ពួួកគេ�
នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះអង្គគបដិិសេ�ធ ត្រូ�ូវនៅ�ៅដោ�ោយគ្មាា�នមាាគ៌ាា�ជីីវិិត ហើ�ើយត្រូ�ូវនៅ�ៅទាំំ�ងមិិនដឹឹងថាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា។ ផ្ទុុ�យមកវិិញ មនុុស្សសដែ�លមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់គេ�ដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា។ ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានជីីវិិតអស់់កល្បបជាានិិច្ចចឲ្យយ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏ជាាមនុុស្សសដែ�លដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ ពេ�លនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកដឹឹងហើ�ើយឬនៅ�ៅថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គង់
់ នៅ់ �ៅកន្លែ�ែងណាា?
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់ទាំំ�ងក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយគង់់នៅ�ៅក្បែ�ែរគេ�ទៀ�ៀតផង។ ទ្រ�ង់់
មិិនមែ�នគង់់នៅ�ៅតែ�ក្នុុ�ងភពខាាងវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយគង់់ខ្ពពស់់ផុុតសព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�
ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ក៏៏គង់់ទាំំ�ងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ដែ�លមនុុស្សសមាានវត្តតមាានដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ
កាារមកដល់់នៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ បាាននាំំ�ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឲ្យយចូូលទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងតំំបន់់ត្រួ�ួតត្រា�ាថ្មីី�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានអធិិបតេ�យ្យយភាាពលើ�ើគ្រ�ប់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរបស់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏ជាាគ្រឹះ�ះ�ដ៏៏រឹឹងមាំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស
ដែ�រ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ ទ្រ�ង់់មាានវត្តតមាានគង់់នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោកទៀ�ៀត
ផង។ ទាាល់់តែ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបទ្រ�ង់់អាាចនាំំ�មាាគ៌ាា�ជីីវិិតមកប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក
ហើ�ើយនាំំ�មនុុស្សសលោ�ោក ទៅ�ៅក្នុុ�ងមាាគ៌ាា�ជីីវិិតបាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងមកផែ�នដីី
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នេះ�ះ ហើ�ើយគង់់នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសមាានមាាគ៌ាា�ជីីវិិត ហើ�ើយ
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចមាានជីីវិិតគង់់វង្សសបាាន។ ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏
បង្គាា�ប់់បញ្ជាា�របស់់សព្វវសាារពើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដើ�ើម្បីី�សម្រ�បសម្រួ�ួលកាារ
សហកាារជាាមួួយនឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក។ ហេ�តុុនេះ�ះ
ហើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ស្គាា�ល់់សេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងនគរ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងគង់់ក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនស្គាា�ល់់សេ�ចក្ដីី�ពិិតអំំពីីព្រះ�ះវត្តតមាាន
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនទទួួលបាាននូូវជីីវិិត
ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនទទួួលបាានមាាគ៌ាា�នៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ គឺឺជាាជីីវិត
ិ ជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយជីីវិតនិ
ិ ង
ិ សេ�ចក្ដីី�ពិិតរបស់់
ទ្រ�ង់់ មាានវត្តតមាានព្រ�មគ្នាា�។ មនុុស្សសដែ�លពុំំ�មាានសមត្ថថភាាពនឹឹងទទួួលសេ�ចក្ដីី�ពិត
ិ ក៏៏មិន
ិ
ទទួួលបាានជីីវិិតដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នកាារដឹឹកនាំំ� កាារជ្រោ��ោមជ្រែ�ែង និិងកាារប្រ�ទាាននូូវ
សេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងទទួួលបាានតែ�ត្រឹ�ម
ឹ តែ�ន័័យពាាក្យយ គោ�ោលលទ្ធិិ� ហើ�ើយអ្វីីដែ� �ល
សំំខាាន់់ជាាងគេ�នោះ�ះ�គឺឺសេ�ចក្ដីី�ស្លា�ប់
ា ់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ �។ ជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានវត្តតមាាន
ជាានិិរន្តតន៍៍ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងជីីវិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ មាានវត្តតមាានព្រ�មគ្នាា�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
មិិនអាាចរកឃើ�ញ
ើ ប្រ�ភពនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ� នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏មិនទទួ
ិ
លបាាន
ួ
កាារចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិត
ិ ដែ�រ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិន
ិ អាាចទទួួលបាានកាារចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិតទេ�
ិ
នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏ច្បាាស់់ជាាគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិត
ិ
ដែ�រ ហើ�ើយគ្មាា�នអ្វី�ក្រៅី ��ៅតែ�ពីីកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� និិងកាារយល់់ដឹឹងលំំៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយ
រូូបកាាយទាំំ�ងមូូលរបស់់អ្ននកគ្មាា�នអ្វី�ទាំំ�
ី ងអស់់ ក្រៅ��ៅតែ�ពីីសាាច់់ឈាាម គឺឺជាាសាាច់់ឈាាម
ដ៏៏អសោ�ោចរបស់់អ្ននកតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ �។ ចូូរដឹឹងថាា ពាាក្យយពេ�ចន៍៍ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅមិិនរាាប់់ជាាជីីវិិត
ទេ� កំំណត់់ត្រា�ាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ ក៏៏មិន
ិ អាាចត្រូ�ូវគោ�ោរពថ្វាា�យបង្គំំ�ថាាជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រ ហើ�ើយ
បញ្ញញត្តិិ�ពីបុ
ី រាុ ាណក៏៏មិន
ិ អាាចដើ�ើរតួួជាាសេ�ចក្ដីី�អធិិប្បាាយអំំពីព្រះី �ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ថ្លែ់ �ង
ែ
នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះដែ�រ។ មាានតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ថ្លែ់ �ង
ែ ពេ�លព្រះ�ះអង្គគយាាង
មកផែ�នដីី ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត ជាា
ជីីវិត
ិ ជាាបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជាាវិិធីអ
ី នុុវត្តតកិិច្ចចកាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់
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មាានតែ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយទេ� ទើ�ើបអាាចប្រ�ទាានមាាគ៌ាា�ជីីវិិតអស់់កល្បបជាានិិច្ចចដល់់មនុុស្សសបាាន

ទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកយកកំំណត់់ត្រា�ាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ថ្លែ់ �ង
ែ កាាលពីីអតីត
ី កាាល
មកអនុុវត្តតនៅ�ៅពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ទង្វើ�ើ�នេះ�ះធ្វើ��ឲ្យ
ើ យអ្ននកក្លាា�យជាាបុុរាាណវិិទូូហើ�ើយ ហើ�ើយងាារដ៏៏
ល្អអបំំផុុតសម្រា�ាប់់បរិិយាាយពីីអ្ននក គឺឺអ្ននកឯកទេ�សបេ�តិិកភណ្ឌឌប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ។ នេះ�ះមកពីី
អ្ននកតែ�ងតែ�ជឿ�ឿលើ�ើតឹឹកតាាងនៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ��ពី
ើ ីអតីីតកាាលជឿ�ឿតែ�លើ�ើ
ស្រ�មោ�ោលដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបន្ស
់
សល់់ទុក
ុ កាាលដែ�លទ្រ�ង់់បាានធ្វើ�កា
�ើ ារនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
មនុុស្សស ហើ�ើយជឿ�ឿតែ�លើ�ើមាាគ៌ាា� ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានប្រ�ទាាន
់
ឲ្យយពួួកសិស្ស
ិ សរបស់់ទ្រ�ង់ពី
់ ី
អតីីតកាាល។ អ្ននកមិិនជឿ�ឿលើ�ើគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នាាពេ
់ �លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
ទេ� ក៏៏មិនជឿ
ិ �ឿលើ�ើព្រះ�ះភក្ត្រ�រដែ�លពេ�ញដោ�ោយសិិរីរុី ង
ុ រឿ�ឿងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នាាពេ
់ �លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
នេះ�ះ ហើ�ើយមិិនជឿ�ឿលើ�ើមាាគ៌ាា�នៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបង្ហា
់
�ា ញឲ្យយគេ�ស្គាា�ល់នាា
់
ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះដែ�រ។ ហេ�តុុនេះ�ះ អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសរវើើ�រវាាយ ដែ�លនៅ�ៅដាាច់់ឆ្ងាា�យពីីភាាព
ជាាក់់ស្ដែ�ែងទាំំ�ងស្រុ�ុង ដោ�ោយគ្មាា�នអ្វី�ប្រ�កែ�កឡើ
ី
�ើយ។ ពេ�លនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�ប្រ�កាាន់់
ខ្ជាា�ប់់តាាមពាាក្យយពេ�ចន៍៍ដែ�លមិិនអាាចប្រ�ទាានជីីវិិតឲ្យយមនុុស្សសបាាន នោះ�ះ�អ្ននកជាាមនុុស្សសដូូច
ឈើ�ើងាាប់់មួយ
ួ ដុំំ�ដែ�លអស់់សង្ឃឹឹ�ម[ក] ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានគំនិ
ំ តអភិ
ិ
រិ ក្សសជ្រុ�លនិ
ុ
យ
ិ ម ពិិបាាក
ទូូន្មា�នជ្រុ
ា �ុល ហើ�ើយរឹឹងរូូសជ្រុ�ុល មិិនទទួលហេ�តុ
ួ
ផ
ុ លសោះ�ះ�!
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លបាានប្រ�សូូតជាាសាាច់់ឈាាម មាានព្រះ�ះនាាមថាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយ
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�លអាាចប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតនេះ�ះ ហៅ�ៅថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ គ្មាា�នអ្វី�ី
លើ�ើសពីីនេះ�ះទេ� ដ្បិិ�តព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមាានលក្ខណៈ
ខ ៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានទាំំ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណដែ�លទ្រ�ង់់មាានក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តត កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ជាាប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ ដែ�លមនុុស្សសរកយល់់មិិនដល់់ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�លហៅ�ៅខ្លួួ�នឯង
ថាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន គឺឺជាាមនុុស្សសបោ�ោកប្រា�ាស់់
ហើ�ើយ។ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិិនមែ�នត្រឹ�ឹមតែ�ជាាកាារបង្ហាា�ញព្រះ�ះកាាយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើ

លេ�ខយោ�ោង៖

ក. ឈើ�ើងាាប់់មួួយដុំំ�៖ ជាាគ្រា�ាមភាាសាាក្នុុ�ងភាាសាាចិិន ដែ�លមាានន័័យថាា «ជួួយមិិនបាាន»។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ផែ�នដីីនេះ�ះទេ� តែ�ជាារូូបកាាយសាាច់់ឈាាមដ៏៏វិិសេ�សវិិសាាល ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សណ្ឋិ�ត
ិ
ពេ�លទ្រ�ង់់អនុុវត្តត និិងសម្រេ�េចកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សស។
សាាច់់ឈាាមនេះ�ះមិិនមែ�នមនុុស្សសណាាក៏៏សុទ្ធ
ុ តែ�
ធ អាាចជំំនួសបាាននោះ�
ួ
ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាារូូបកាាយ
សាាច់់ឈាាមមួួយ ដែ�លអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះបាានយ៉ាា�ង
មាានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ាព ក៏៏ស្ដែ�ែងនូូវនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាំំ�ងតំំណាាងឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
យ៉ាា�ងល្អអ ហើ�ើយប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសមាានជីីវិិតផង។ មិិនយូូរមិិនឆាាប់់ មនុុស្សសដែ�លក្លែ�ែង
ធ្វើ��ជា
ើ ាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ នឹឹងត្រូ�ូវដួួលចុះះ� ថ្វីី�បើ�ើពួួកគេ�ប្រ�កាាសខ្លួួ�នឯងថាាជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក៏៏ពិិតមែ�ន
ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�គ្មាា�នលក្ខណៈ
ខ ៈរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឡើ�យ
ើ សូូម្បីី�តែ�មួួយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់ឲ្យយដឹឹង
ទៅ�ៅចុះះ�ថាា យថាាភាាពរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គ្មាា�នមនុុស្សសណាាកំំណត់់និយ
ិ មន័័យបាានឡើ�ើយ គឺឺ
មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបអាាចឆ្លើ�ើ�យ និិងសម្រេ�េចបាាន។ តាាមវិិធីី
នេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិត
ិ ជាាចង់់ស្វែ�ែងរកមាាគ៌ាា�នៃ�ជីីវិត
ិ គឺឺអ្ននកត្រូ�វូ តែ�ដឹឹងជាាមុុនសិន
ិ ថាា ព្រះ�ះអង្គគ
ប្រ�ទាានមាាគ៌ាា�ជីីវិតដល់
ិ
ម
់ នុុស្សស តាាមរយៈៈកាារយាាងមកផែ�នដីី ហើ�ើយអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់
យាាងមកផែ�នដីី ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ទាានមាាគ៌ាា�ជីីវិតដល់
ិ
ម
់ នុុស្សសក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។
ពេ�លនេះ�ះ មិិនមែ�នអតីត
ី កាាលទេ� រឿ�ឿងនេះ�ះកំំពុង
ុ តែ�កើ�ើតឡើ�ង
ើ នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នាំំ�យកទាំំ�ងជីីវិត
ិ ហើ�ើយនាំំ�យកទាំំ�ងមាាគ៌ាា�នៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត
ដ៏៏ឋិិតថេ�រ និិងអស់់កល្បបជាានិិច្ចចមកជាាមួួយ។ សេ�ចក្ដីី�ពិិតនេះ�ះ ជាាផ្លូូ�វដែ�លមនុុស្សសទទួួល
បាានជីីវិិត និិងជាាផ្លូូ�វតែ�មួួយគត់់ ដែ�លឲ្យយមនុុស្សសបាានស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាាន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលយក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្វែ�ែងរកមាាគ៌ាា�នៃ�ជីីវិិតដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៃ�
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយប្រ�ទាានឲ្យយទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនទទួួលបាានកាារទទួួលយកពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
និិងគ្មាា�នលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅតាាមទ្វាា�រនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�រ ដ្បិិ�ត
អ្ននកគឺឺជាាអាាយ៉៉ង និិងជាាអ្ននកជាាប់់ឃុំំ�ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវត្រួ�ួតត្រា�ាដោ�ោយ
បញ្ញញត្តិិ�ដោ�ោយន័័យពាាក្យយនាានាា ហើ�ើយជាាប់់ខ្នោះ�ះ��ឃ្នាា�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ អ្ននកនោះ�ះ�នឹឹងមិិនអាាច
ទទួួលបាានជីវិី ត
ិ ហើ�ើយក៏៏មិនទទួ
ិ
លបាាននូ
ួ
វូ មាាគ៌ាា�ជីីវិតដ៏
ិ គង់
៏ វ់ ង្សសបាានឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារ
អ្វីីៗ
� គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លគេ�មាាន សុុទ្ធតែ�
ធ ជាាភក់់ដែ�លស្អិិ�តជាាប់់រាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ មិិនមែ�ន
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ជាាទឹឹកនៃ�ជីីវិិតដែ�លហូូរចេ�ញពីីបល្ល័័�ង្កករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�។ មនុុស្សសដែ�លមិិនមែ�នរស់់
ដោ�ោយសាារទឹឹកនៃ�ជិិវិិត នឹឹងនៅ�ៅជាាសាាកសព ជាារបស់់លេ�ងរបស់់សាាតាំំ�ង និិងជាាកូូន
នរករហូូតអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ ចុះះ�ម្ដេ�េចបាានជាាពួួកគេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីី
ចម្ងាា�យ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ព្យាាយាាមឱបក្រ�សោ�ោបអតីីតកាាល គ្រា�ាន់់តែ�ព្យាាយាាម
បណ្ដោ�ោ�យឲ្យយអ្វីី�ៗ ទៅ�ៅតាាមដំំណើ�ើរដោ�ោយនៅ�ៅឈរទ្រឹ�ឹង ហើ�ើយមិិនព្យាាយាាមផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
ស្ថាា�នភាាពបច្ចុុ�ប្បបន្នន ព្រ�មទាំំ�ងបោះ�ះ�បង់់អតីីតកាាលចោ�ោលទេ� តើ�ើអ្ននកមិិននៅ�ៅតែ�ទាាស់់ទទឹឹង
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រហូូតទេ�ឬអីី? ជំំហាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទាំំ�ងល្វឹឹ�ងល្វើ�ើ�យ ទាំំ�ង
ខ្លាំំ��ងពូូកែ� ប្រៀ��ៀបបាានទៅ�ៅនឹឹងទឹឹករលកកំំពុុងខ្ជោ�ោ�លឡើ�ើង និិងសំំឡេ�ងផ្គគររន្ទះះ�ផូូងផាំំ�ង
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកបែ�រជាាអង្គុុ�យរង់់ចាំំ�ឲ្យយសេ�ចក្ដីី�វិិនាាសមកដល់់ ទាំំ�ងឱបជាាប់់ភាាពលេ�លាា ហើ�ើយ
មិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ បើ�ើនៅ�ៅតែ�បែ�បនេះ�ះ តើ�ើឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រាាប់់អ្ននកជាាអ្ននកដើ�ើរតាាម
លំំអាាននៃ�កូូនចៀ�ៀមយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើអ្ននកអាាចបញ្ជាា�ក់់ហេ�តុុផលថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
អ្ននកជឿ�ឿតាាមនេះ�ះ គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លថ្មីី�ជាានិិច្ចច មិិនដែ�លចាាស់់គំំរិិលយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?
ហើ�ើយធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាា ឲ្យយពាាក្យយពេ�ចន៍៍ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅលឿ�ឿងរបស់់អ្ននក នាំំ�អ្ននកឆ្លលងទៅ�ៅក្នុុ�ង
យុុគសម័័យថ្មីី�បាាន? តើ�ើធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាាឲ្យយពាាក្យយពេ�ចន៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ នាំំ�អ្ននកស្វែ�ែងរកជំំហាាន
នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន? ហើ�ើយធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាាឲ្យយពាាក្យយពេ�ចន៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ នាំំ�អ្ននក
ឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌បាាន? អ្វីី�ដែ�លអ្ននកកាាន់់នៅ�ៅនឹឹងដៃ� គឺឺជាាន័័យពាាក្យយដែ�លអាាចផ្ដដល់់ជូូន
ត្រឹ�ឹមតែ�ជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រា�ាកស្រា�ាន្តតក្នុុ�ងចិិត្តតបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� មិិនមែ�នផ្ដដល់សេ�ចក្ដីី�ពិ
់
ត
ិ
ដែ�លអាាចផ្ដដល់់នូូវជីីវិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បទគម្ពីី�រដែ�លអ្ននកអាាន គ្រា�ាន់់តែ�អាាចបង្កើ�ើ�នវោ�ោហាារ
សព្ទទដល់់អណ្ដាា�តរបស់់អ្ននក និិងមិិនមែ�នជាាពាាក្យយពេ�ចន៍៍នៃ�ទស្សសនៈៈវិិជ្ជាា� ដែ�លអាាចជួួយឲ្យយ
អ្ននកស្គាា�ល់់ជីីវិិតមនុុស្សស ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនមែ�នជាាផ្លូូ�វ ដែ�លអាាចនាំំ�អ្ននកទៅ�ៅរកភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍
បាានឡើ�ើយ។ តើ�ើភាាពខុុសគ្នាា�នេះ�ះមិិនផ្ដដល់់ជាាបុុព្វវហេ�តុុ សម្រា�ាប់់ឲ្យយអ្ននកសញ្ជឹឹ�ងគិិតទេ�
ឬអីី? តើ�ើវាាមិិនធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកស្គាា�ល់់នូូវអាាថ៌៌កំំបាំំ�ង ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពខុុសគ្នាា�នេះ�ះទេ�ឬអីី?
តើ�ើអ្ននកមាានសមត្ថថភាាពនឹឹងនាំំ�ខ្លួួ�នឯងចូូលទៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដើ�ើម្បីី�ជួួបនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងបាានដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នកាារយាាងមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� តើ�ើអ្ននក
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អាាចនាំំ�ខ្លួួ�នឯងចូូលទៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដើ�ើម្បីី�រស់់នៅ�ៅយ៉ាា�ងរីីករាាយនឹឹងសុុភមង្គគលគ្រួ�ួសាារ
ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅកំំពុុងយល់់សុុបិិនទៀ�ៀតទេ�? ខ្ញុំំ��សូូម
ទូូន្មាា�នអ្ននកទៅ�ៅចុះះ�ថាា ចូូរឈប់់សុុបិិនទៅ�ៅ ហើ�ើយសម្លឹឹ�ងមើ�ើលវិិញថាា នរណាាកំំពុុងធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ ពេ�លនេះ�ះនរណាាកំំពុុងអនុុវត្តត កិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនសម្លឹឹ�ងមើ�ើលទេ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិន
ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយមិិនទទួួលបាានជីីវិិតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
អស់់អ្ននកណាាដែ�លចង់់បាានជីីវិិត ដោ�ោយមិិនពឹឹងលើ�ើសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមាាន
បន្ទូូ�លប្រា�ាប់់ ជាាមនុុស្សសដែ�លគួួរឲ្យយអស់់សំំណើ�ើចបំំផុុតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ហើ�ើយមនុុស្សស
ដែ�លមិិនទទួួលមាាគ៌ាា�ជីីវិិតដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទយកមកប្រ�ទាានឲ្យយ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លវង្វេ�េង
ក្នុុ�ងភាាពស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់ខ្លួួ�នហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ�ថាា មនុុស្សស
ដែ�លមិិនទទួួលព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់រហូូតអស់់កល្បប
ជាានិិច្ចច។ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គឺឺជាាច្រ�កទ្វាា�រចូូលទៅ�ៅកាាន់់នគរព្រះ�ះនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ហើ�ើយគ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់អាាចទៅ�ៅក្បែ�ែរព្រះ�ះអង្គគបាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នដោ�ោយសាារព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
នោះ�ះ�គ្មាា�នន រណាាម្នាា�ក់់ ដែ�លត្រូ�ូ វ បាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រោ��ោសឱ្យយបាានគ្រ�ប់់ លក្ខខ ណ៍៍ នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយស្ដាា�ប់់តាាមមាាគ៌ាា�របស់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។ អ្ននកមិិនអាាចគិិតតែ�ពីីកាារទទួួលបាាន
ព្រះ�ះពរ ខណៈៈដែ�លអ្ននកមិិនអាាចទទួួលយកសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយមិិនអាាចទទួួលយកកាារ
ប្រ�ទាានជីីវិតនោះ�
ិ
ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទយាាងមកក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
អស់់អ្ននកដែ�លជឿ�ឿដល់់ទ្រ�ង់់ពិិត អាាចទទួួលបាានជីីវិិត។ កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់
យុុគសម័័យចាាស់់ រួួចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី� ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វមួួយ
ដែ�លមនុុស្សសចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�ត្រូ�ូវដើ�ើរ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចទទួួលស្គាា�ល់់
ទ្រ�ង់់ តែ�បែ�រជាាថ្កោ�ោ�លទោ�ោស ប្រ�មាាថ ឬបៀ�ៀតបៀ�ៀនទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវដុុតបញ្ឆេះ�ះ�
រហូូតអស់់កល្បបជាានិិច្ចច ហើ�ើយនឹឹងមិិនអាាចចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ដ្បិិ�ត
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ជាាកាារសម្ដែ�ែងឲ្យយស្គាា�ល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ និិងជាាកាារសម្ដែ�ែង
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ឲ្យយស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះមួួយអង្គគដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានផ្ទុុ�កផ្ដាា�ក់់ឲ្យយ
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។ ហើ�ើយហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ�ថាា
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចទទួួលកិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទ្រ�ង់់នៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយធ្វើ�ើ�
ទេ� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� ប្រ�មាាថព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធហើ�ើយ។ មហាាទុុក្ខខវេេទនាា ដែ�លមនុុស្សស
ប្រ�មាាថព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធត្រូ�ូវទទួួល គឺឺជាាភស្ដុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់ដល់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់។ ខ្ញុំំ��
សូូមប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀតចុះះ�ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកតតាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបដិិសេ�ធព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៃ�គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ នោះ�ះ�គ្មាា�ននរណាាមកទ្រាំ�ំ�រង
លទ្ធធផលជំំនួួសអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទៅ�ៅ អ្ននកនឹឹង
គ្មាា�នឱកាាសទទួួលបាានកាារទទួួលយកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកព្យាាយាាម
រំំដោះ�ះ�ខ្លួួ�នយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ អ្ននកនឹឹងមើ�ើលមិិនឃើ�ើញព្រះ�ះភក្ត្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីីចម្ងាា�យ
ម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ដ្បិិ�តអ្វីី�ដែ�លអ្ននកតតាំំ�ងជាាមួួយនោះ�ះ� មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសទេ� អ្វីី�ដែ�ល
អ្ននកបដិិសេ�ធនោះ�ះ� ក៏៏មិិនមែ�នជាាសភាាវៈ�ទន់់ខ្សោ�ោ�យនោះ�ះ�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទវិិញ។ តើ�ើ
អ្ននកដឹឹងទេ�ថាា លទ្ធធផលនៃ�ទង្វើ�ើ�នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�? កំំហុុសដែ�លអ្ននកនឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតឡើ�ើងមកនេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាកំំហុុសតូូចតាាចទេ� តែ�ជាាទោ�ោសដ៏៏សាាហាាវដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�ោយចេ�តនាាវិិញ។
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ខ្ញុំំ��សូូមទូូន្មាា�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�កុំំ�ឲ្យយសំំញែ�ងកំំហឹឹងចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតឲ្យយសោះ�ះ� ក៏៏
មិិនត្រូ�វូ ធ្វើ�កា
ើ� ារទិិតៀ�ៀនដោ�ោយធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សនោះ�ះ�ដែ�រ ដ្បិិ�តមាានតែ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ� ទើ�ើបអាាច
នាំំ�យកជីីវិត
ិ មកឲ្យយអ្ននកបាាន ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�នអ្វីអា
ី� ាចឲ្យយអ្ននកបាានកើ�ើតជាាថ្មីី� ហើ�ើយមើ�ើលឃើ�ើញ
ព្រះ�ះភក្ត្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពីីចម្ងាា�យម្ដដងទៀ�ៀតបាានដែ�រ មាានតែ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
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ចូូរត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�អំពើ�
ំ ល្អ
ើ ឲ្យ
អ យបាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់
សម្រា�ាប់់ទិសដៅ
ិ �ៅរបស់់អ្ននក

ប្រា�ាកដណាាស់់ ខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងបាាននិិយាាយ
ពាាក្យយពេ�ចន៍៍មួួយចំំនួួនផងដែ�រ។ តែ�ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងនេះ�ះក្ដីី� ខ្ញុំំ��មិិនអាាចជួួយឲ្យយមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា
បន្ទូូ�លនិិងកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� មិិនបាានបំំពេ�ញបំំណងនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ
នេះ�ះទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។ សម្រា�ាប់់គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��គឺឺមិិនមែ�នសម្រា�ាប់់
ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់បុុគ្គគលណាាម្នាា�ក់់ ឬមនុុស្សសមួួយចំំនួួននោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគឺឺដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីី
និិស្ស័័�យរបស់់ខ្ញុំំ��វិិញ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ដោ�ោយសាារហេ�តុុផលដ៏៏ច្រើ�ើ�នអនេ�ក ប្រ�ហែ�លដោ�ោយសាារតែ�
កាារខ្វះះ�ពេ�លវេេលាា ឬមមាាញឹឹកនឹឹងកាារងាារខ្លាំំ��ងពេ�ក មនុុស្សសមិិនបាានស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ�តាាមរយៈៈ
និិស្ស័័�យរបស់់ខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មផែ�នកាារថ្មីី�របស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារចុុង
ក្រោ��ោយរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយបើ�ើកទំំព័័រថ្មីី�នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លឃើ�ើញ
ខ្ញុំំ�� ពួួកគេ�នឹឹងញាាប់់ញ័័រដួួងចិិត្តត ស្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែក និិងស្រែ��កយំំឥតឈប់់ឈរចំំពោះ�ះ�អត្ថិិ�ភាាព
របស់់ខ្ញុំំ�។ នេះ�ះក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ�ខ្ញុំំ��នាំំ�មកឲ្យយពិិភពលោ�ោក នូូវទីីបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សសជាាតិិហើ�ើយ
ចាាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��លាាតត្រ�ដាាងនិិស្ស័័�យទាំំ�ងមូូលរបស់់ខ្ញុំំ� ចំំពោះ�ះ�មុុខមនុុស្សសជាាតិិ
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� និិងអស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ អាាចសប្បាាយភ្នែ�ែកដែ�ល
ឃើ�ើញថាា ខ្ញុំំ��ពិិតជាាបាានមកកាាន់់ពិិភពមនុុស្សស គឺឺបាានមកកាាន់់ផែ�នដីី ជាាកន្លែ�ែងដែ�លអ្វីី�ៗ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងពហុុគុុណឡើ�ើង។ នេះ�ះជាាផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងជាា «កាារសាារភាាព» តែ�មួួយគត់់
របស់់ខ្ញុំំ� ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បង្កើ�ើ�តមនុុស្សសជាាតិិមក។ សូូមឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�យកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះ�រាាល់់ចលនាារបស់់ខ្ញុំំ� ដ្បិិ�តដំំបងរបស់់ខ្ញុំំ��សង្កកត់់ជិិតដល់់មនុុស្សស
ជាាតិិម្ដដងទៀ�ៀតហើ�ើយ គឺឺជិិតដល់់អស់់អ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��។
ខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�រួួមជាាមួួយស្ថាា�នសួួគ៌៌។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ បាានជាាខ្ញុំំ��
ប្រ�ជ្រៀ��ៀតផ្លូូ�វទៅ�ៅមុុខ ឆ្លលងកាាត់់ហ្វូូ�ងមនុុស្សសច្រើ�ើ�នតំំណ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរចុះះ�ឡើ�ើងរវាាង
ស្ថាា�នសួួគ៌៌និិងផែ�នដីី ដោ�ោយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដឹឹងពីីចលនាារបស់់ខ្ញុំំ� ឬក៏៏ចាាប់់អាារម្មមណ៍៍
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ចូូរត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�អំំពើ�ើល្អអឲ្យយបាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននក

អំំពីីបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ ផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�បន្តតជឿ�ឿនលឿ�ឿនទៅ�ៅមុុខ
ដោ�ោយរលូូន។ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ថាា ញាាណទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានប្រែ�ែទៅ�ៅជាាស្ពឹឹ�កខ្លាំំ��ង
រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់មិិនចាាប់់ភ្លឹឹ�កនឹឹងជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រា�ាកដជាានឹឹង
មាានថ្ងៃ�ៃមួួយដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងដឹឹងពីីចេ�តនាារបស់់ខ្ញុំំ�។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ៅរួួមជាាមួួយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងរងទុុក្ខខរួួមជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយខ្ញុំំ��បាានយល់់ដឹឹងតាំំ�ងពីីយូូរយាារមក
ហើ�ើយអំំពីីអាាកប្បបកិិរិិយាា ដែ�លមនុុស្សសជាាតិិមាានចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ ខ្ញុំំ��មិិនចង់់និិយាាយពីីរឿ�ឿង
នេះ�ះបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតទេ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��ពិិតជាាមិិនចង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាម៉ាា�ស់់មុុខ តាាមរយៈៈកាារ
លើ�ើកយកឧទាាហរណ៍៍បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត អំំពីីប្រ�ធាានបទដ៏៏ឈឺឺចាាប់់នេះ�ះមកនិិយាាយឡើ�ើយ។
ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មតែ�ម្យ៉ាា��ងគត់់ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចងចាំំ�ទុុកក្នុុ�ងចិិត្តត នូូវអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លខ្លួួ�នបាាន
ធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយយើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�អាាចបញ្ចូូ�លរឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់ខ្លួួ�នជាាមួួយគ្នាា� នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�ល
យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ជួួបគ្នាា�ម្តតងទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��មិិនចង់់ចោ�ោទប្រ�កាាន់់ខុុសទៅ�ៅលើ�ើអ្ននកណាាម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដដោ�ោយយុុត្ដិិ�ធម៌៌ មិិនលំំអៀ�ៀង និិង
ប្រ�កបដោ�ោយកិិត្ដិិ�យស។ ពិិតមែ�នហើ�ើយ ខ្ញុំំ��ក៏៏សង្ឃឹឹ�មដែ�រថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចទៀ�ៀងត្រ�ង់់
ហើ�ើយមិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីី ឬមនសិិកាារផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ។
នេះ�ះជាាបញ្ហាា�តែ�មួួយគត់់ ដែ�លខ្ញុំំ��សួួរអំំពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នមាានអាារម្មមណ៍៍
រសាាប់់រសល់់ និិងងាាយឈឺឺចាាប់់ ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសធ្ងងន់់ធ្ងងរពេ�ក ហើ�ើយ
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នមាានអាារម្មមណ៍៍ខ្មាា�សខ្លួួ�នឯង ពីីព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់់ធ្វើ�ើ�អំំពើ�ើល្អអអ្វីី�មួួយ
សោះ�ះ�។ តែ�ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក្ដីី� ក៏៏មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លគ្មាា�នអាារម្មមណ៍៍អាាម៉ាា�ស់់មុុខ
ចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើបាាបរបស់់ខ្លួួ�នដែ�រ ដោ�ោយប្រែ�ែក្លាា�យពីីអាាក្រ�ក់់ទៅ�ៅជាាកាាន់់តែ�អាាក្រ�ក់់ ដោ�ោយ
ហែ�កចេ�ញអស់់របាំំ�ងមុុខដែ�លបិិទបាំំ�ងលក្ខខណៈៈគួួរឲ្យយខ្ពើ�ើ�មរបស់់ពួួកគេ�ដែ�លមិិនទាាន់់
ត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាងពេ�ញលេ�ញដើ�ើម្បីី�សាាកល្បបងនិិស្ស័័�យរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��មិិនខ្វវល់់ និិង
មិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�សកម្មមភាាពរបស់់នរណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�
កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ដូូចជាា ប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាាន ឬធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរជុំំ�វិិញផែ�នដីី ឬធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយ
ដែ�លខ្ញុំំ��ចាាប់់អាារម្មមណ៍៍។ នៅ�ៅសម័័យកាាលដែ�លសំំខាាន់់ៗ ខ្ញុំំ��បន្តតធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស តាាមផែ�នកាារដូូចដើ�ើម មិិនយឺឺតពេ�ក ហើ�ើយក៏៏មិិនឆាាប់់ពេ�ក និិង
ដោ�ោយងាាយស្រួ�ួល ព្រ�មទាំំ�ងមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពលឿ�ឿន។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយនៅ�ៅ
រាាល់់ជំំហាាននៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� អ្ននកខ្លះះ�ត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�ចោ�ោលទៅ�ៅម្ខាា�ង ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��ស្អអប់់កាារ
បញ្ជោ�ោ�ររបស់់ពួួកគេ� និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ក្លែ�ែងក្លាា�យរបស់់ពួួកគេ�។ អ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�ល
គួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ប្រា�ាកដជាានឹឹងត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ទោះ�ះ�មាានចេ�តនាា ឬ
អចេ�តនាាក៏៏ដោ�ោយ។ សរុុបសេ�ចក្ដីី�មក ខ្ញុំំ��ចង់់ឲ្យយអ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��ស្អអប់់នៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីខ្ញុំំ�។ មិិន
ចាំំ�បាាច់់និយាា
ិ យទេ� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិនប្រ�ណីដល់
ី
ម
់ នុុស្សសអាាក្រ�ក់់ ដែ�លបន្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ�
ឡើ�យ
ើ ។ ដោ�ោយសាារតែ�ថ្ងៃ�ៃដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសជិិតមកដល់់ហើ�ើយ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិនបាាច់
ិ
ប្រ�
់ ញាាប់់
បណ្ដេ�េញអស់់អ្ននកដែ�លគួួរឲ្យយស្អអប់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�ចេ�ញពីីផ្ទះះ�របស់់ខ្ញុំំ��ទេ� ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��មាានផែ�នកាារ
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នខ្ញុំំ��ហើ�ើយ។
ឥឡូូវនេះ�ះ គឺឺជាាពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��កំំណត់់លទ្ធធផលចុុងក្រោ��ោយ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ
មិិនមែ�នជាាដំំណាាក់់កាាល ដែ�លខ្ញុំំ��ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកែ�ខៃ�មនុុស្សសទេ�។ ខ្ញុំំ��សរសេ�រនៅ�ៅក្នុុ�ង
សៀ�ៀវភៅ�ៅកំំណត់់ត្រា�ារបស់់ខ្ញុំំ��ម្តតងមួួយៗ នូូវពាាក្យយសំំដីី និិងអំំពើ�ើរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ
បែ�បបទដែ�លពួួកគេ�បាានដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ចរិិតលក្ខខណៈៈជាាប់់នឹឹងខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយនិិង
អាាកប្បបកិិរិិយាាដែ�លពួួកគេ�បាានប្រ�កាាន់់យកចុុងក្រោ��ោយ។ តាាមវិិធីីនេះ�ះ មិិនថាាពួួកគេ�ជាា
មនុុស្សសប្រ�ភេ�ទណាាក៏៏ដោ�ោយ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចរត់់គេ�ចពីីព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ��បាានទេ�
ហើ�ើយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នឹឹងនៅ�ៅតាាមប្រ�ភេ�ទរបស់់ខ្លួួ�នដូូចដែ�លខ្ញុំំ��ចាាត់់ចែ�ង។ ខ្ញុំំ��កំំណត់់
ទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗដោ�ោយមិិនផ្អែ�ែកលើ�ើអាាយុុ អតីីតភាាព ទំំហំំនៃ�កាាររងទុុក្ខខ
និិងជាាពិិសេ�ស កម្រិ�ិតដែ�លពួួកគេ�សុំំ�ឲ្យយមាានក្ដីី�អាាណិិតទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែយោ�ោងទៅ�ៅលើ�ើថាាតើ�ើ
ពួួកគេ�មាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬអត់់។ មិិនមាានជម្រើ�ើ�សផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះទេ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវ
ដឹឹងថាា អស់់អ្ននកដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវ
ទទួួលទណ្ឌឌកម្មមផងដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារពិិតដែ�លមិិនអាាចផ្លាា�ស់់ប្តូូ�របាាន។ ហេ�តុុដូូចនេះ�ះ
អស់់អ្ននកដែ�លទទួួលទណ្ឌឌកម្មមទាំំ�ងនោះ�ះ� ត្រូ�ូវទទួួលទណ្ឌឌកម្មមយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងសម្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�
សុុចរិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាសំំណងសម្រា�ាប់់អំំពើ�ើទុុច្ចចរិិតយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នរបស់់ពួួកគេ�។
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ចូូរត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�អំំពើ�ើល្អអឲ្យយបាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននក

ខ្ញុំំ��មិិ នបាានធ្វើ�ើ� កាារកែ�ប្រែ�ែអ្វីី�មួួ យ ឡើ�ើ យ ចំំ ពោះ�ះ�ផែ�នកាាររបស់់ ខ្ញុំំ��តាំំ� ងពីី ពេ�លវាាចាាប់់ ផ្ដើ�ើ� ម
មកម៉្លេះ�ះ��។ វាាគ្រា�ាន់់តែ�ថាា តាាមកាារគិិតរបស់់មនុុស្សស អ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��ណែ�នាំំ�បន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ� ហាាក់់ដូូចជាាកំំពុុងថយចំំនួួនចុះះ� គឺឺដូូចជាាអ្ននកដែ�លខ្ញុំំ��ពិិតជាាយល់់ព្រ�ម។
ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ

ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�រក្សាាផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ�

មិិនឲ្យយផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដាាច់់ខាាត។

ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាគឺឺជាាជំំនឿ�ឿ និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់មនុុស្សសទេ�ដែ�លកំំពុុងតែ�ផ្លាា�ស់់
ប្តូូ�រជាានិិច្ចច កំំពុុងតែ�ថយចុះះ�ជាានិិច្ចច រហូូតដល់់កម្រិ�ិតដែ�លវាាអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ
បែ�រចេ�ញពីីកាារលុុតក្រា�ាបចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ទៅ�ៅជាាព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ង
បណ្តេ�េញខ្ញុំំ��ចេ�ញទៀ�ៀត។ អាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនក្តៅ�ៅ� ហើ�ើយក៏៏
មិិនត្រ�ជាាក់់ដែ�រ រហូូតដល់់ខ្ញុំំ��មាានអាារម្មមណ៍៍ខ្ពើ�ើ�មរអើ�ើម និិងស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មខ្លាំំ��ង ទើ�ើបទីីបំំផុុត
ដាាក់់ចេ�ញនូូវកាារដាាក់់ទោ�ោស។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដាាក់់ទោ�ោសអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ខ្ញុំំ��ក៏៏នឹឹងនៅ�ៅតែ�មើ�ើលឃើ�ើញអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញខ្ញុំំ��
ទៀ�ៀតទេ�។ ដោ�ោយសាារតែ�ជីីវិតក្នុុ
ិ ង
� ចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានក្លាា�យជាាគួួរឲ្យយធុុញទ្រា�ាន់់ និិង
ល្អអក់់កករចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ដូូច្នេះ�ះ�មិិនចាំំ�បាាច់់និិយាាយអ្វីី�ទេ� ខ្ញុំំ��បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដើ�ើម្បីី�គង់់នៅ�ៅ ដែ�លល្អអប្រ�សើ�ើរជាាងមុុន ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសផុុតពីីកាារឈឺឺចាាប់់ដោ�ោយសាារ
ពាាក្យយសំំដីីព្យាាបាាទរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងគេ�ចផុុតពីីឥរិិយាាបថដ៏៏ថោ�ោកទាាបដែ�លមិិនអាាច
ទ្រាំ�ំ�បាានរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�លែ�ងអាាចបំំភាាន់់ខ្ញុំំ� ឬប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��តាាម
បែ�បបង្គ្រ�រប់់កិច្ចចទៀ�
ិ
ៀតហើ�ើយ។ មុុនពេ�លខ្ញុំំ��ចាាកចេ�ញពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវដាាស់់តឿ�ឿន
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយចៀ�ៀសវាាងធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយដែ�លមិិនស្រ�បតាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គួួរតែ�
ធ្វើ�ើ�នូូវអ្វីី�ដែ�លគាាប់់ចិិត្តតទាំំ�ងអស់់គ្នាា� ដែ�លផ្ដដល់់ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ទាំំ�ងអស់់គ្នាា� និិងដែ�ល
មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់ទិ
់ សដៅ
ិ �ៅផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននក បើ�ើមិិនដូច្នេះ�
ូ ះ�ទេ� អ្ននកដែ�លរងទុុក្ខនៅខ �ៅក្នុុ�ង
គ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយ នឹឹងមិិនមែ�នជាានរណាាផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីអ្ននកឡើ�ើយ។
ខ្ញុំំ��បាានបង្ហា�ា ញសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្ដាា�ករុុណាាដល់់អស់់អ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ខ្ញុំំ�

និិងបដិិសេ�ធ

ខ្លួួ�នឯង។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ ទណ្ឌឌកម្មមដែ�លដាាក់់ទៅ�ៅលើ�ម
ើ នុុស្សសអាាក្រ�ក់់ គឺឺជាាភស្ដុុ�តាាងយ៉ាា�ង
ច្បាាស់់អំពី
ំ និ
ី ស្ស័័�
ិ យដ៏៏សុចរិ
ុ ត
ិ របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងជាាទីីបន្ទាា�ល់អំ
់ ពី
ំ សេ�ចក្តី
ី
�ក្រោី ��ោធរបស់់ខ្ញុំំ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ផង។ ពេ�លមហន្តតរាាយមកដល់់ អស់់អ្ននកដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� ពួួកគេ�នឹឹងស្រ�ក់់ទឹឹកភ្នែ�ែក
ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�រងទុុក្ខដោខ �ោយសាារភាាពអត់់ឃ្លា�ន
ា និិងគ្រោះ��ះ�កាាចសាាហាាវ។ រីីឯអស់់អ្ននកដែ�ល
បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់គ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាានដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��
ពួួកគេ�ក៏៏នឹឹងមិិនរួួចផុុតពីីកាារសងថ្លៃ�ៃចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើបាាបរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏
នឹឹងត្រូ�ូវធ្លាា�ក់់ចូូលក្នុុ�ងមហន្តតរាាយផងដែ�រ រឿ�ឿងដូូចគ្នាា�នេះ�ះធ្លាា�ប់់បាានកើ�ើតឡើ�ើងយូូរៗម្ដដង
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លរាាប់់លាានឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពស្លលន់់ស្លោ�ោ� និិង
ភ័័យខ្លាា�ចជាានិិច្ចច។ ដោ�ោយឡែ�ក អ្ននកដើ�រើ តាាមខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាានភក្ដីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� នឹឹង
រីីករាាយ ហើ�ើយត្រេ�េកអរនឹឹងអាានុុភាាពរបស់់ខ្ញុំំ។
� ពួួកគេ�នឹឹងទទួួលនូវូ ភាាពស្កកប់់ស្កកល់ដែ់ �ល
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៌
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់
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កាាលពីីមុនឡើ
ុ �ើយ។ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ�ឲ្យ
� យតម្លៃ�ៃខ្លាំំ��ងទៅ�ៅលើ�ើអំពើំ �ើល្អអរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� ខ្លាំំ��ង
ចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់របស់់ពួកគេ
ួ �។ តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ចាាប់ផ្តើ�ើ
់ ម
� ដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសជាាតិិមក ខ្ញុំំ��
មាានសេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមដែ�លមាានចិិត្តតគំំនិិត
ដូូចខ្ញុំំ។
� ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មិន
ិ ដែ�លភ្លេ�េចឡើ�ើយនូូវអស់់អ្ននកដែ�លគ្មាា�នចិត្តតគំ
ិ និ
ំ តដូ
ិ ចខ្ញុំំ
ូ ។
� ខ្ញុំំ��
មិិនដែ�លចូូលចិត្តតពួ
ិ កគេ
ួ �ឡើ�យ
ើ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយខ្ញុំំ�រ� ង់់ចាំំ�ឱកាាសដើ�ើម្បីី�
ផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសពួួកគេ�ឲ្យយសប្បាាយភ្នែ�ែកម្ដដង។ ឥឡូូវនេះ�ះ នៅ�ៅទីីបំផុ
ំ ត
ុ ថ្ងៃ�រៃ បស់់ខ្ញុំំ�បាាន
�
មកដល់់
ហើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិនចាំំ�បាាច់
ិ
រ់ ង់់ចាំំ�ទៀ�ៀតទេ�!
កិិច្ចចកាារចុុងក្រោ��ោយរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺមិិនត្រឹ�ឹមតែ�សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារដាាក់់ទោ�ោស
មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាាររៀ�ៀបចំំទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សស
ផងដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អាាចស្គាា�ល់់ពីីអំំពើ�ើ និិង
សកម្មមភាាពរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��ចង់់ឲ្យយមនុុស្សសរាាល់់គ្នាា�ឃើ�ើញថាា គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ� គឺឺ
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ� គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញពីីនិស្ស័័�
ិ យរបស់់ខ្ញុំំ។
� វាាមិិនមែ�ន
ជាាទង្វើ�ើ�របស់់មនុុស្សស និិងធម្មមជាាតិិដាាច់់ខាាត ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយកើ�ើតមាានមនុុស្សសជាាតិិឡើ�ើង
មក ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��ទេ� ដែ�លជាាអ្ននកដែ�លចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាាច់់រាាល់់ភាាវរស់់ទាំំ�ងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវបាាន
បង្កើ�ើ�តមក។ បើ�ើគ្មាា�នអត្ថិិ�ភាាពរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ� មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងត្រូ�ូវវិិនាាស ហើ�ើយទទួួលរងនូូវ
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ចូូរត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�អំំពើ�ើល្អអឲ្យយបាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននក

ទុុក្ខខទោ�ោសជាាមិិនខាាន។ គ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់នឹឹងបាានឃើ�ើញព្រះ�ះអាាទិិត្យយ និិងព្រះ�ះចន្ទទ
ដ៏៏សែ�នស្អាា�ត ឬពិិភពលោ�ោកដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ងម្ដដងទៀ�ៀតឡើ�ើយ មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងជួួបប្រ�ទះះ
តែ�រាាត្រី�ីដ៏៏ត្រ�ជាាក់់ និិងស្រ�មោ�ោលនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់ដែ�លមិិនអាាចទប់់ទល់់បាាន។ ខ្ញុំំ��ជាា
សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��តែ�មួួយគត់់របស់់មនុុស្សសជាាតិិ។ ខ្ញុំំ��ជាាសេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មតែ�មួួយគត់់របស់់
មនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��ជាាព្រះ�ះដែ�លទ្រ�ទ្រ�ង់់អត្ថិិ�ភាាពនៃ�មនុុស្សសជាាតិិ
ទាំំ�ងអស់់។ បើ�ើគ្មាា�នខ្ញុំំ��ទេ� មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងឈាានដល់់ភាាពនៅ�ៅទ្រឹ�ឹងយ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស។
បើ�ើគ្មាា�នខ្ញុំំ��ទេ� មនុុស្សសជាាតិិនឹឹងរងគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយ ហើ�ើយត្រូ�ូវពួួកខ្មោ�ោ�ចគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង
ជាាន់់ឈ្លីី�ក្រោ��ោមជើ�ើង ទោះ�ះ�បីីជាាគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ក្ដីី�។ ខ្ញុំំ��បាាន
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លគ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់អាាចធ្វើ�ើ�បាាន ហើ�ើយខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�សង្ឃឹឹ�មថាា មនុុស្សសអាាច
តបស្ននងខ្ញុំំ��វិិញដោ�ោយកាារធ្វើ�ើ�អំំពើ�ើល្អអខ្លះះ�ៗតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីជាាមាានតែ�មនុុស្សសតិិចតួួច
អាាចតបស្ននងខ្ញុំំ��វិិញក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�បញ្ចចប់់ដំំណើ�ើររបស់់ខ្ញុំំ� នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមនុុស្សស
ដដែ�ល ហើ�ើយចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជំំហាានបន្ទាា�ប់់នៃ�កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងបង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញ ព្រោះ��ះ�
កាារប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់ទាំំ�ងអម្បាាលម៉ាា�នរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ ទទួួលបាានផ្លែ�ែផ្កាា� ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យណាាស់់ដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�ល
ខ្ញុំំ�យ
� កចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
មិ
់ នមែ�ន
ិ
ជាាចំំនួន
ួ មនុុស្សសទេ� តែ�ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ គឺឺជាាអំំពើ�ើល្អអរបស់់ពួកគេ
ួ �។
ទោះ�ះ�ក្នុុ�ងករណីីណាាក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�អំំពើ�ើល្អអឲ្យយបាាន
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់ទិិសដៅ�ៅរបស់់ខ្លួួ�នឯងផ្ទាា�ល់់។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ
បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ�គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចរួួចផុុតពីីមហន្តតរាាយដែ�លនឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងឡើ�ើយ។
មហន្តតរាាយនេះ�ះកើ�ើតចេ�ញពីីខ្ញុំំ� ហើ�ើយប្រា�ាកដណាាស់់ថាា ខ្ញុំំ��ក៏៏ជាាអ្ននកចាាត់់ចែ�ងវាាយ៉ាា�ង
ហ្មមត់់ចត់់ដែ�រ។ បើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នឲ្យយល្អអ ក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ខ្ញុំំ��ទេ� នោះ�ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងគេ�ចមិិនផុុតពីីកាាររងទុុក្ខខដោ�ោយសាារមហន្តតរាាយឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល
រងទុុក្ខខខ្លាំំ��ង សកម្មមភាាព និិងអំំពើ�ើរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាាសមស្រ�ប
ទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ ដ្បិិ�តសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ហោ�ោង
ក្នុុ�ង ហើ�ើយវាាគ្រា�ាន់់តែ�បង្ហាា�ញថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមនុុស្សសកំំសាាក ឬរឹឹងរូូសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ចំំពោះ�ះ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បញ្ហាា�នេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�កាារវិិនិិច្ឆ័័�យតែ�ទៅ�ៅលើ�ើសេ�ចក្ដីី�ល្អអ ឬសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្ញុំំ��
នៅ�ៅតែ�បាារម្ភភអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត និិងសម្ដែ�ែងអំំពីីខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹង
កំំណត់់ទីីបញ្ចចប់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននេះ�ះ។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាា
ក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�កាារនេះ�ះឲ្យយបាានច្បាាស់់លាាស់់៖ ចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�លបង្ហាា�ញខ្ញុំំ��ថាា
គ្មាា�នភក្ដីី�ភាាពទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរងទុុក្ខខខ្លាំំ��ង ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនប្រោ��ោសប្រ�ណីីទៀ�ៀត
ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ខ្ញុំំ��លាាតសន្ធឹឹ�ងដល់់ត្រឹ�ឹមនេះ�ះតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ជាាង
នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��គ្មាា�នចំំណូូលចិិត្តត ចំំពោះ�ះ�អ្ននកណាាដែ�លធ្លាា�ប់់ក្បបត់់ខ្ញុំំ��ម្តតងហើ�ើយនោះ�ះ�ទេ�
ហើ�ើយខ្ញុំំ��ពិិតជាាមិិនចូូលចិិត្តតសេ�ពគប់់ជាាមួួយអ្ននកណាាដែ�លលក់់ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍មិិត្តតភក្តិិ�
របស់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ។ មិិនខ្វវល់់ថាាបុុគ្គគលនោះ�ះ�ជាាអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ� នេះ�ះជាានិិស្ស័័�យរបស់់ខ្ញុំំ�។ ខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវតែ�ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដូូចនេះ�ះថាា៖ អ្ននកណាាដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ខូូចចិិត្តត ពួួកគេ�នឹឹងមិិនទទួួល
បាានកាារប្រោ��ោសប្រ�ណីីពីខ្ញុំំ
ី ជា
� ាលើ�ើកទីីពីរី ឡើ�ើយ ចំំណែ�កឯអ្ននកណាាដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំពោះ�
ំ ះ�
ខ្ញុំំ�� ពួួកគេ�នឹឹងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ�ជាារៀ�ៀងរហូូត។

តើ�ើអ្ននកស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំពោះំ �ះ�អ្ននកណាា?
ជីីវិិតដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�រស់់នៅ�ៅរាាល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ

មាានសាារៈ�សំំខាាន់់ណាាស់់

ហើ�ើយវាា

សំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងបំំផុុតចំំពោះ�ះ�ទិិសដៅ�ៅចុុងក្រោ��ោយ និិងជោ�ោគវាាសនាារបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដូូច្នេះ�ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ស្រ�ឡាាញ់់អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាាននៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ហើ�ើយឲ្យយ
តម្លៃ�ៃគ្រ�ប់់នាាទីីដែ�លកន្លលងទៅ�ៅ។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�លៃ�លកពេ�លវេេលាាឲ្យយបាានច្រើ�ើ�ន តាាមដែ�ល
អ្ននកអាាចធ្វើ�ើបាានដើ
�
�ើម្បីី�ផ្ដដល់់ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ច្រើ�ើ�នបំផុ
ំ តដល់
ុ
ខ្លួួ
់ ន
� ឯង ទើ�ើបអ្ននកមិិនចំណា
ំ ាយ
ជីីវិិតនេះ�ះជាាអាាសាារឥតកាារ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ហែ�លជាាមាានអាារម្មមណ៍៍ភ័័ន្តតភាំំ�ង ចំំពោះ�ះ�
មូូលហេ�តុុដែ�លខ្ញុំំ��ពោ�ោលពាាក្យយបែ�បនេះ�ះ។ និិយាាយឲ្យយត្រ�ង់់ទៅ�ៅ ខ្ញុំំ��មិិនពេ�ញចិិត្តតនឹឹង
ឥរិិយាាបថរបស់់នរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� ពីីព្រោះ��ះ�ក្តីី�សង្ឃឹឹ�មដែ�លខ្ញុំំ��មាាន
ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� វាាមិិនដូូចអ្ននករាាល់់គ្នាា�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��អាាចនិិយាាយបាានថាា៖
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តើ�ើអ្ននកស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននកណាា?

អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់ៗកំំពុុងស្ថិិ�តក្នុុ�ងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ ហើ�ើយសម្រែ�ែកអំំពាាវនាាវរកជំំនួួយរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ និិងបំំណងប្រា�ាថ្នាា�ពីីអតីីតកាាល ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិង
ស្វែ�ែងរកពន្លឺឺ� ក៏៏កំំពុុងតែ�ឈាានដល់់ទីីបញ្ចចប់់ហើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញនូូវកាារតបស្ននង
ចុុងក្រោ��ោយរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយវាាគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មិិនដែ�លរំំពឹឹងទុុកឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��មិិន
ចង់់និិយាាយផ្ទុុ�យពីីកាារពិិតទេ� ព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ខកព្រះ�ះទ័័យយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។
ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកមិិនចង់់ប្រ�ឈមសម្ដីី�រឿ�ឿងនេះ�ះទេ� ដោ�ោយសាារអ្ននកមិិនចង់់ប្រ�ឈមមុុខនឹឹង
កាារពិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�សួួរអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពីីរឿ�ឿងនេះ�ះយ៉ាា�ងម៉ឺឺ�ងម៉ាា�ត់់ថាា៖ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�ន
ឆ្នាំំ��ចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ តើ�ើមាានអ្វីី�ខ្លះះ�មកបំំពេ�ញចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឱ្យយពិិតប្រា�ាកដទៅ�ៅ? តើ�ើចិិត្តត
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននកណាា? ចូូរកុំំ�និិយាាយថាា សំំណួួរទាំំ�ងនេះ�ះមិិនដឹឹងជាា
មកពីីណាា ហើ�ើយកុំំ�សួួរខ្ញុំំ��ថាា ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��សួួររឿ�ឿងបែ�បនេះ�ះ។ ចូូរដឹឹងថាា៖ មកពីីខ្ញុំំ�
ស្គាា�ល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ច្បាាស់់ ខ្វាា�យខ្វវល់់ពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ណាាស់់ ហើ�ើយយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់
ខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�កិិរិិយាា និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ទើ�ើបខ្ញុំំ��ប្រ�ឈមសម្ដីី�នឹឹងអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ឥតឈប់់ឈរ និិងមិិនគិិតពីីកាារលំំបាាកដ៏៏ជូូរចត់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាានតបសងអ្វីី�
ដល់់ខ្ញុំំ��វិញ
ិ សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅតែ�ពីីកាារព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យ និិងកាារបំំភ្លេ�េចចោ�ោលដែ�លមិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�
បាានទៅ�ៅវិិញ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សនឹឹងខ្ញុំំ�ណា
� ាស់់។ តើ�ើវាាអាាចទៅ�ៅរួួចទេ�ថាាខ្ញុំំ��មិនដឹ
ិ ង
ឹ
អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�? ប្រ�សិិនបើ�ើនេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿ វាាបញ្ជាា�ក់់បន្ថែ�ែមនូូវកាារពិិតថាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ដោ�ោយចិិត្តតសប្បុុ�រសយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��
ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ�ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងបដិិសេ�ធមិិនទទួួលយកកាារពិិតហើ�ើយ។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ជាាមនុុស្សសឆ្លាា�ត ទើ�ើបមិិនដឹឹងថាាខ្លួួ�នឯងកំំពុុងធ្វើ�ើ�អ្វីី� ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកនឹឹង
យកអ្វីី�មកប្រ�ឈមសម្ដីី�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងខ្ញុំំ��?
សំំណួួរដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះទ័័យខ្ញុំំ��ខ្វវល់់បំំផុុតគឺឺ តើ�ើចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�
អ្ននកណាាឱ្យយពិិតប្រា�ាកដ។ ខ្ញុំំ��ក៏៏សង្ឃឹឹ�មដែ�រថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់ៗនឹឹងព្យាាយាាមរៀ�ៀបចំំគំំនិិត
របស់់ខ្លួួ�នឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយសួួរខ្លួួ�នឯងថាា តើ�ើអ្ននកស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងនរណាា ហើ�ើយអ្ននក
រស់់នៅ�ៅដើ�ើម្បីី�នរណាា។ ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដែ�លបាានពិិចាារណាាសំំណួួរទាំំ�ងនេះ�ះ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ទេ� ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��បង្ហាា�ញចម្លើ�ើ�យដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញ តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់យ៉ាា�ងណាាដែ�រ?
អ្ននកណាាដែ�លមាានកាារចងចាំំ� នឹឹងទទួួលស្គាា�ល់់កាារពិិតនេះ�ះថាា៖ មនុុស្សសរស់់នៅ�ៅ
សម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ខ្លួួ�នឯង។ ខ្ញុំំ��មិិនជឿ�ឿថាា ចម្លើ�ើ�យអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ពិិតជាាត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ទេ� ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់ៗមាានជីីវិិតរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ហើ�ើយ
ម្នាា�ក់់ៗ កំំពុុងតែ�ជាាប់់គាំំ�ងនឹឹងទុុក្ខខវេេទនាាផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹង
មនុុស្សសដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្រ�ឡាាញ់់ ហើ�ើយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងអ្វីី�ដែ�លគាាប់់ចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា�។
អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងខ្លួួ�នឯងទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ទេ�។ ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ម្នាា�ក់់ៗ ទទួួលឥទ្ធិិ�ពលពីីមនុុស្សស ពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ និិងពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វជុំំ�វិិញខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហើ�ើយមិិនស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងខ្លួួ�នឯងទេ�។ ខ្ញុំំ��និិយាាយពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�
ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ខ្លួួ�នឯងទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ចំំពោះ�ះ�អ្វីី�មួួយវិិញ ដ្បិិ�តអស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ គឺឺខ្ញុំំ��មិិនដែ�លទទួួលបាានភាាព
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ពីីនរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��
អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដែ�លតបស្ននងដល់់ខ្ញុំំ��នូូវភាាព
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់វិិញ សូូម្បីី�តែ�បន្តិិ�ច។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានវិិលវល់់ជុំំ�វិិញមនុុស្សសដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងអ្វីី�ៗដែ�លគាាប់់ចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដល់់ថ្នាា�ក់់មិិនថាានៅ�ៅពេ�លណាា
មិិនថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅទីីណាា ក៏៏អ្ននករាាល់់គ្នាា�រក្សាាវាានៅ�ៅជាាប់់នឹឹងចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយ
មិិនដែ�លបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលវាាម្ដដងណាាឡើ�ើយ។ រាាល់់ពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់ធ្វើ�ើ� ឬងប់់
ងល់់នឹឹងរឿ�ឿងណាាមួួយដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្រ�ឡាាញ់់ កាារនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំពុ
ំ ង
ុ ដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ឬសូូម្បីី�តែ�ពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�កំពុ
ំ ង
ុ ស្តាា�ប់់ពាាក្យយរបស់់ខ្ញុំំ។
� ដូូច្នេះ�ះ�
ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅចុះះ�ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ដែ�លខ្ញុំំ��តម្រូ�ូវពីី
អ្ននករាាល់់គ្នាា� មកស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ «វត្ថុុ�កំំណាាន់់» របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជំំនួួស
វិិញ។ ទោះ�ះ�បីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�លះះបង់កិ
់ ច្ចច
ិ កាារមួួយ ឬពីីរ សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំក៏
� ដោ៏ �ោយ ក៏៏វាាមិិនបង្ហាា�ញនូូវ
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយក៏៏មិិនបង្ហាា�ញថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាាស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
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តើ�ើអ្ននកស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននកណាា?

ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�ដែ� �រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបញ្ចូូលខ្លួួ
�
ន
� ឯងទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតកិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ចង់់ធ្វើ�ើ�ពិិតប្រា�ាកដគឺឺ៖ មនុុស្សសខ្លះះ�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងកូូនប្រុ�ុសស្រី�ី អ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតស្មោះ�ះ��នឹឹង
ប្តីី� ប្រ�ពន្ធធ ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� កាារងាារចៅ�ៅហ្វាា�យនាាយ ឋាានៈៈ ឬស្ត្រី�ី�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដែ�ល
មាានអាារម្មមណ៍៍នឿ�ឿយណាាយ ឬធុុញទ្រា�ាន់់ ចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�
នោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននករាាល់់គ្នាា�រឹឹតតែ�ចង់់បាានរបស់់ទាំំ�ងនេះ�ះមកធ្វើ�ើ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�កាាន់់តែ�
ច្រើ�ើ�ន ទាំំ�ងបរិិមាាណ និិងគុុណភាាព ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដែ�លបោះ�ះ�បង់់វាាឡើ�ើយ។
ទាំំ�ងខ្ញុំំ�� និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� តែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបាានគេ�រុុញច្រា�ានឲ្យយទៅ�ៅនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយអ្វីី�ដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពេ�ញចិិត្តតពិិត ប្រា�ាកដ។ ហើ�ើយអ្ននកគ្មាា�នជម្រើ�ើ�សអ្វីី� ក្រៅ��ៅពីីដាាក់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់
វាានៅ�ៅចុុងក្រោ��ោយគេ�ទេ�។ មាានអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀត សូូម្បីី�តែ�កន្លែ�ែងចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ ក៏៏គេ�ទុុក
សម្រា�ាប់់អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ហើ�ើយ តែ�ពួួកគេ�មិិនទាាន់់បាានរកឃើ�ើញ។ ក្នុុ�ង
ចិិត្តតគេ� សូូម្បីី�តែ�ដាានបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចពីីខ្ញុំំ� ក៏៏មិិនដែ�លមាានដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ហែ�លជាា
គិិតថាា ខ្ញុំំ��ទាាមទាារពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ច្រើ�ើ�នពេ�ក ឬចោ�ោទប្រ�កាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ខុុស ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើ
អ្ននករាាល់់ គ្នាា� ធ្លាា�ប់់ គិិ តទេ� ថាាពេ�លដែ�លអ្ននករីី ក រាាយនឹឹ ង ចំំ ណាាយពេ�លជាាមួួ យ គ្រួ�ួ សាារ
អ្ននករាាល់់គ្នាា� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនធ្លាា�ប់់ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងខ្ញុំំ��សោះ�ះ� សូូម្បីី�ម្ដដង? នៅ�ៅពេ�លវេេលាា
បែ�បនេះ�ះ តើ�ើវាាមិិនធ្វើ�ើឲ្យ
� យអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឈឺចាាប់
ឺ
ទេ�
់ ឬ? នៅ�ៅពេ�លដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាន
ពេ�ញដោ�ោយអំំណរ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលបាានរង្វាា�ន់់សម្រា�ាប់់កាារនឿ�ឿយហត់់របស់់ខ្លួួ�ន
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមាានអាារម្មមណ៍៍នឿ�ឿយណាាយ ដែ�លមិិនបាានផ្គគត់់ផ្គគង់់ខ្លួួ�នឯងដោ�ោយ
សេ�ចក្តីី�ពិិតគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទេ�ឬអីី? តើ�ើនៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានយំំ ដោ�ោយមិិនបាាន
ទទួួលកាារសរសើ�ើរពីីខ្ញុំំ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានខំំប្រឹ�ឹងគិិត ហើ�ើយទទួួលនូូវកាារឈឺឺចាាប់់យ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ងដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កូូនប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�មិិន
ពេ�ញចិិត្តត ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�ជឿ�ឿជាាក់់ថាា អ្ននកមិិនបាានខំប្រឹ�
ំ ង
ឹ ជំំនួសពួ
ួ
កគេ
ួ �ទេ� ហើ�ើយ
ជឿ�ឿថាាអ្ននកមិិនបាានធ្វើ�ើអ្វី
� ី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងឲ្យយអស់់ពីលទ្ធ
ី
ភា
ធ ាពសម្រា�ាប់់ពួកគេ
ួ �ទេ�។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ងព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យ និិងមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��រហូូត។ ខ្ញុំំ��មាានតែ�ក្នុុ�ង
កាារចងចាំំ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� តែ�ខ្ញុំំ��មិននៅ
ិ �ៅក្នុុ�ងចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនបាានដឹឹងពីីព្រះ�ះទ័័យស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងកាារខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ខ្ញុំំ�ជាារៀ�ៀងដរាាប ហើ�ើយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏មិិនដែ�លមាានកាារកោ�ោតសរសើ�ើរពីីកាារទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�រ។ អ្ននកគ្រា�ាន់់តែ�ចូូល
រួួមក្នុុ�ងកាារសញ្ជឹឹ�ងគិិតបន្តិិ�ចបបន្តួួ�ច ហើ�ើយជឿ�ឿថាាវាានឹឹងគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់។ «ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់»
បែ�បនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់បាានជាាយូូរមកហើ�ើយនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មិិន
សព្វវព្រះ�ះទ័័យវិិញ។ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយមិិនថាាខ្ញុំំ��និិយាាយអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ� ក៏៏អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�
បន្តតទទួួលស្គាា�ល់់រឿ�ឿងមួួយ ឬពីីរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� អ្ននកមិិនអាាចទទួួលយកសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះបាាន
ទាំំ�ងស្រុ�ុងទេ� ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�មាាន «ភាាពជឿ�ឿជាាក់់» ខ្លាំំ��ង ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
តែ�ងតែ�ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស និិងសម្រេ�េចយកអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវទទួួលពីីពាាក្យយដែ�លខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�ដូូចសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មាានវិិធីីសាាស្រ្ត�តមួួយចំំនួួនសម្រា�ាប់់កម្ចាា�ត់់
ភាាពជឿ�ឿជាាក់់លើ�ើខ្លួួ�នឯងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�

ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលស្គាា�ល់់ថាា ពាាក្យយរបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងអស់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាពាាក្យយពិិត ហើ�ើយគ្មាា�ន
ពាាក្យយណាាមួួយបំំភ្លៃ�ៃកាារពិិតឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��ដាាក់លុ
់ ុយខ្លះះ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឥឡូូវនេះ�ះ ហើ�ើយផ្តតល់់សេ�រីីភាាព
ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនថ្កោ�ោ�លទោ�ោសអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយព្រោះ��ះ�
តែ�កាារសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�នោះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�ននឹឹងជ្រើ�ើ�សរើើ�សយក
លុុយ ហើ�ើយបោះ�ះ�បង់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� អ្ននកដែ�លប្រ�សើ�ើរជាាងគេ�
នឹឹងលះះបង់់លុុយកាាក់់ ហើ�ើយជ្រើ�ើ�សរើើ�សសេ�ចក្ដីី�ពិិតទាំំ�ងស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រ

ក៏៏មាានអ្ននកខ្លះះ�

ចាាក់់ខ្សែ�ែ ដៃ�ម្ខាា�ងយកលុុយ ដៃ�ម្ខាា�ងទៀ�ៀតយកសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើសន្ដាា�នពិិត
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនក្លាា�យជាាភស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងទេ�ឬអីី? កាាលណាាត្រូ�ូវ
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សរវាាងសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងអ្វីី�ៗដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ងប់់ងល់់ចង់់បាាននោះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងជ្រើ�ើ�សរើើស
� យកជម្រើ�ើ�សនេះ�ះ ហើ�ើយអាាកប្បបកិិរិយាា
ិ របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងនៅ�ៅដដែ�ល។
តើ�ើវាាដូូច្នោះ�ះ��មែ�ន ឬមិិនមែ�ន? ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� តើ�ើមិិនមាានគ្នាា�ច្រើ�ើ�នទេ�ឬ ដែ�លនៅ�ៅ
ចាាក់់ខ្សែ�ែ ចំំកណ្ដាា�លរវាាងភាាពខុុសឆ្គគង និិងភាាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ? នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជជែ�កវែែកញែ�ក
រវាាងភាាពវិិជ្ជជមាាន និិងភាាពអវិិជ្ជជមាាន ខ្មៅ�ៅ� និិងស អ្ននករាាល់់គ្នាា�ច្បាាស់់ជាាដឹឹងអំំពីីជម្រើ�ើ�ស
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តើ�ើអ្ននកស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននកណាា?

ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជ្រើ�ើ�សរវាាងគ្រួ�ួសាារ និិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រវាាងកូូនៗ និិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
រវាាងភាាពសុុខសាាន្តត និិងកាាររំំខាាន រវាាងភាាពសម្បូូ�រសប្បាាយ និិងភាាពក្រី�ីក្រ� រវាាងភាាព
ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ និិងភាាពសាាមញ្ញញ រវាាងកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�ជ្រោ��ោមជ្រែ�ែង និិងកាារដែ�លត្រូ�ូវគេ�
បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល ។ល។ រវាាងគ្រួ�សា
ួ ារសុុខសាាន្តត និិងគ្រួ�សា
ួ ារបែ�កបាាក់់ គឺឺអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាន
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកជម្រើ�ើ�សទីីមួួយ ហើ�ើយអ្ននកធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ដោ�ោយគ្មាា�នកាារស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រ រវាាង
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្ដិិ� និិងភាារកិិច្ចច ជាាថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀតអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សជម្រើ�ើ�សទីីមួួយ បើ�ើ
ទោះ�ះ�ជាាខ្វះះ�ឆន្ទៈៈ�ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅច្រាំ�ំ�ងវិិញក៏៏ដោ�ោយ។[ក] រវាាងភាាពប្រ�ណីីត និិងភាាពក្រី�ីក្រ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជ្រើ�ើ�សរើើសជម្រើ
�
�ើ�សទីមួ
ី យ
ួ ។ នៅ�ៅពេ�លជ្រើ�ើ�សរើើស
� រវាាងកូូនប្រុ�ស
ុ កូូនស្រី�ី
ប្រ�ពន្ធធ និិងស្វាា�មីីរបស់់អ្ននក ហើ�ើយនិិងខ្ញុំំ�� អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកជម្រើ�ើ�សទីីមួួយ
ហើ�ើយរវាាងគំំនិត
ិ និិងសេ�ចក្ដីី�ពិិត អ្ននកបាានជ្រើ�ើ�សរើើស
� យកជម្រើ�ើ�សទីមួ
ី យ
ួ ជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត។
ខ្ញុំំ��បាានបាាត់់បង់់ជំំនឿ�ឿលើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយសាារអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ឈមមុុខនឹឹងអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់
គ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង។ បញ្ហាា�នេះ�ះធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្ញុំំ��ភ្ញាា�ក់ផ្អើ�ើ
់ �លជាាខ្លាំំ��ង ដ្បិិ�តចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ពិិតជាា
ពិិបាាកកែ�ប្រែ�ែណាាស់់។ តាាមរយៈៈកាារលះះបង់់ និិងកាារខិិតខំំអស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�ន
ឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ ពិិតជាាមិិនបាាននាំំ�អ្វីី�មកឱ្យយខ្ញុំំ��សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅពីីកាារបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល និិងភាាព
អស់់សង្ឃឹឹ�មរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្តីី�សង្ឃឹឹ�មរបស់់ខ្ញុំំ��សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺ
ចេះ�ះ តែ�ចម្រើ�ើ�នឡើ�ើងជាាមួួយនឹឹងពេ�លវេេលាាដែ�លកន្លលងផុុតទៅ�ៅរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ដ្បិិ�តពេ�លវេេលាា
កំំណត់់របស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញដល់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�ព្យាាយាាម
ស្វែ�ែងរកភាាពងងឹឹត និិងកាារអាាក្រ�ក់់នាានាា ហើ�ើយបដិិសេ�ធមិិនព្រ�មបោះ�ះ�បង់់វាាចោ�ោល
ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើលទ្ធធផលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងណាា? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់់
បាានគិិតពិិចាារណាា ដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�បញ្ហាា�នេះ�ះទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ឲ្យយអ្ននក
រាាល់់គ្នាា�ជ្រើ�ើ�សរើើ�សម្តតងទៀ�ៀត តើ�ើអ្វីី�ជាាគោ�ោលជំំហររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�? តើ�ើវាានៅ�ៅតែ�ជាា

លេ�ខយោ�ោង៖

ក. ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅច្រាំ�ំ�ងវិិញ៖ សំំនួួនវោ�ោហាារចិិនមាានន័័យថាា «ងាាកចេ�ញពីីផ្លូូ�វអាាក្រ�ក់់របស់់ខ្លួួ�ន»។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ជម្រើ�ើ�សទីីមួួយ ដដែ�លមែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្ញុំំ��ខកចិិត្តត និិងសោ�ោកសៅ�ៅ
បន្តតទៀ�ៀតទេ�? តើ�ើដួួងចិិត្តតអ្ននករាាល់់គ្នាា� នៅ�ៅតែ�ស្ទើ�ើ�រក្ដៅ�ៅ�ស្ទើ�ើ�រត្រ�ជាាក់់ដដែ�លមែ�នទេ�? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹងពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�កម្សាាន្តតព្រះ�ះហឫទ័័យខ្ញុំំ��ទេ�ឬអីី? នៅ�ៅ
ខណៈៈនេះ�ះ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជ្រើ�ើ�សរើើស
� យកអ្វីី?� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ចុះះ�ចូូលនឹង
ឹ ពាាក្យយរបស់់ខ្ញុំំ�
ឬធុុញទ្រា�ាន់់នឹង
ឹ ពាាក្យយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ? ពេ�លវេេលាារបស់់ខ្ញុំំ� បាានបង្ហាា�ញផ្ទាា�ល់់នឹង
ឹ ភ្នែ�ែករបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ឈម គឺឺជាាជីីវិិតថ្មីី� និិងជាាចំំណុុចចាាប់់ផ្តើ�ើ�មថ្មីី�។
ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ តែ�ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាាចំំណុចចាាប់
ុ
ផ្តើ�ើ
់ ម
� នេះ�ះ មិិនមែ�នជាា
កាារចាាប់់ផ្តើ�ើម
� នៃ�កាារងាារថ្មីី�ពីីអតីត
ី កាាលទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាកាារបញ្ចចប់់កាារងាារចាាស់់។ មាានន័័យថាា
នេះ�ះគឺឺជាាសកម្មមភាាពចុុងក្រោ��ោយ។ ខ្ញុំំ��គិិតថាា អ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�អាាចយល់់ពីីអ្វីី�ដែ�លមិិន
ប្រ�ក្រ�តីីអំពី
ំ ចំ
ី ណុ
ំ ចចាាប់
ុ
ផ្តើ�ើ
់ ម
� នេះ�ះ។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាានៅ�ៅថ្ងៃ�ៃណាាមួួយឆាាប់់ៗនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងយល់់អត្ថន័
ថ យ
័ ពិិតនៃ�ចំំណុចចាាប់
ុ
ផ្តើ�ើ
់ ម
� នេះ�ះដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ បញ្ចចប់់កិច្ចច
ិ កាារនេះ�ះរួួមគ្នាា� ហើ�ើយ
ស្វាា�គមន៍៍លទ្ធធផលចុុងក្រោ��ោយ ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវកើ�ើតឡើ�ើង។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ អ្វីី�ដែ�លនៅ�ៅតែ�
ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យខ្ញុំំ��ព្រួ�យ
ួ បាារម្ភភអំពី
ំ អ្ននក
ី រាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ� គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ឈមមុុខនឹង
ឹ ភាាព
អយុុត្តិិ�ធម៌៌ និិងភាាពយុុត្តិិ�ធម៌៌ អ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ងតែ�ជ្រើ�ើ�សរើើស
� យក ជម្រើ�ើ�សទីមួ
ី យ
ួ ដដែ�ល។
នោះ�ះ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាា អតីីតកាាលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្ញុំំ��ក៏៏សង្ឃឹឹ�មថាានឹឹងអាាចបំំភ្លេ�េច
អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ពីីអតីីតកាាលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ទោះ�ះ�បីីវាាពិិបាាកធ្វើ�ើ�ក៏៏ដោ�ោយ។ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��មាាន
វិិធីីល្អអក្នុុ�ងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�នេះ�ះគឺឺ៖ យកអនាាគតមកជំំនួួសអតីីតកាាល ហើ�ើយ
បណ្ដោ�ោ�យឱ្យយស្រ�មោ�ោលអតីីតកាាលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ត្រូ�ូវបណ្ដេ�េញចេ�ញ ជាាថ្នូូ�រប្ដូូ�រយក
អត្ថិិ�ភាាពពិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះវិិញ។ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�រំំអុុកអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ឲ្យយសម្រេ�េចចិិត្តតជ្រើ�ើ�សរើើ�សម្តតងទៀ�ៀត៖ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងអ្ននកណាាឱ្យយប្រា�ាកដ?
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អំំពីីទិិសដៅ�ៅ

អំំពីទិ
ី សដៅ
ិ �ៅ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លនិិយាាយអំំពីទិ
ី សដៅ
ិ �ៅ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចាាត់ទុ
់ ក
ុ វាាថាា ជាារឿ�ឿងដ៏៏ធ្ងន់
ង ធ្ង
់ រង មួួយ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត វាាគឺឺជាាអ្វីី�មួួយដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ងាាយនឹឹងដឹឹងបំំផុុត។ មនុុស្សសខ្លះះ�
មិិនអាាចរង់់ចាំំ� ក្នុុ�ងកាារដាាក់់ក្បាាលពួួកគេ�ទៅ�ៅនឹឹងដីី ដោ�ោយឱនក្រា�ាបនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានទិិសដៅ�ៅល្អអនោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��អាាចកំំណត់់បាាននូូវភាាពចង់់បាានរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់អ្ននកនិិយាាយចេ�ញជាាពាាក្យយសំំដីីនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនចង់់ឲ្យយសាាច់់ឈាាមរបស់់អ្ននកធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយ ហើ�ើយអ្ននកនៅ�ៅតែ�
ចង់់ធ្លា�ក់
ា ់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាារដាាក់់ទោ�ោសជាារៀ�ៀងរហូូត នាាពេ�លអនាាគត។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�
សង្ឃឹឹ�មថាា នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយខ្លួួ�នឯងរស់់នៅ�ៅ ដោ�ោយសេ�រីីជាាងនេះ�ះបន្តិិ�ច ហើ�ើយកាាន់់តែ�
ងាាយស្រួ�ួលប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ �។ ដូូច្នេះ��ះ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានអាារម្មមណ៍៍រំំជើ�ើបរំំជួួល ជាាពិិសេ�ស
នៅ�ៅពេ�លនិិយាាយអំំពីទិ
ី សដៅ
ិ �ៅ ដោ�ោយភ័័យខ្លាា�ចជាាខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�វាាសនាា ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនបាានយកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
គ្រ់ �ប់់គ្រា�ាន់ទេ�នោះ�
់
ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចនឹឹងធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់អា
់ ាក់់អន់ព្រះ់ �ះទ័័យ ដូូច្នេះ��ះ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ត្រូ�ូវទទួួលទោ�ោស ដែ�លអ្ននកសមនឹឹង
ទទួួល។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនបាានស្ទាា�ក់
ិ
ស្ទើ�ើ
់ រ� ក្នុុ�ងកាារសម្រុះ�ះ�សម្រួ�ួល ដើ�ើម្បីីជា
� ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននកនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លធ្លាា�ប់ជា
់ ាមនុុស្សសវង្វេ�េង
និិងព្រ�ហើ�ើន ក៏៏ស្រា�ាប់តែ�ក្លា
់
�ា យទៅ�ៅជាាសុុភាាពរាាបសាានិិងស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់មួយ
ួ រំំពេ�ច។ លក្ខខណៈៈ
នៃ�ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់អ្ននក ធ្វើ�អោ�ោ
�ើ យមនុុស្សសមាានកាារភ្ញាា�ក់ផ្អើ�ើ
់ ល
� ជាាខ្លាំំ��ង។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�មាានដួួងចិិត្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននកបាានបើ�ើកចំំហនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� នូូវ
អាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាប់់ជាានិិច្ចច ដោ�ោយមិិនរក្សាាទុុកអ្វី�ទាំំ�
ី ងអស់់ ទោះ�ះ�បីី
វាាជាាកាារសោ�ោកសៅ�ៅ កាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត ឬកាារលះះបង់់ក៏ដោ៏ �ោយ។ សរុុបមកអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាន
«លន់់តួ»ួ យ៉ាា�ងស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំពោះ�
ំ ះ�ខ្ញុំំ�� នូូវរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសម្រា�ាកដ៏៏ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ
បំំផុត
ុ នៃ�ធម្មមជាាតិិខាាងក្នុុ�ងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ជាាកាារពិិត ខ្ញុំំ��មិន
ិ ដែ�លសសៀ�ៀរជុំំ�វិិញរឿ�ឿងរ៉ាា�វ
បែ�បនេះ�ះទេ� សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ� រឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងនេះ�ះធ្លាា�ប់់ស្គា�ល់
ា ់ច្បាាស់់ហើ�ើយ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរតែ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសមុុទ្រ�ភ្លើ�ង
�ើ ដើ�ើម្បីីជា
� ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់ទិ
់ សដៅ
ិ �ៅចុុងក្រោ��ោយរបស់់អ្ននក ជាាជាាង
កាារបាាត់់បង់សក់
់
តែ�មួ
់
យ
ួ សសៃ�ដើ�ើម្បីី�ទទួួលកាារយល់់ព្រ�មពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ វាាមិិនមែ�នថាា
ខ្ញុំំ��កំពុ
ំ ង
ុ ម៉ឺឺ�ងម៉ាា�ត់់នឹង
ឹ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពេ�កនោះ�ះ�ទេ�។ គឺឺថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំពុ
ំ ង
ុ តែ�ខ្វះះ�ខាាតនូូវភាាព
លះះបង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តត ដើ�ើម្បីីម
� កប្រ�ឈមនឹឹងអ្វីីដែ� �លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�។
�ើ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ហែ�លជាាមិិន
យល់់ពីអ្វី
ី ដែ�ី �លខ្ញុំំ��ទើ�ើបតែ�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លដូច្នេះ�
ូ �ះ ខ្ញុំំ��សូម
ូ ផ្តតល់់ឲ្យយអ្ននកនូូវកាារពន្យយល់់ដ៏សា
៏ ាមញ្ញញ
មួួយ៖ អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវកាារ មិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងជីីវិិតនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏
មិិនមែ�នជាាគោ�ោលកាារណ៍៍អំំពីីរបៀ�ៀបនៃ�កាារប្រ�តិិបត្តិិ�ខ្លួួ�នឯងដែ�រ

ក៏៏កាាន់់តែ�មិិនមែ�នជាា

កិិច្ចចកាារធ្វើ��ើយ៉ាា�ងផ្ចិិ�តផ្ចចង់់របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវកាារ គឺឺអ្វី�គ្រី �ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមទៅ�ៅវិិញទេ� ដូូចជាាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ស្ថាា�នភាាព
គ្រួ�ួសាារអាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍ជាាដើ�ើម។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ច្រា�ានចោ�ោលនូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងកិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ�ទាំំ�
� ងស្រុ�ុង ដូូច្នេះ��ះ ខ្ញុំំ��អាាចសរុុបសេ�ចក្តី�ជំ
ី ំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
មួួយម៉ាា�ត់់ថាា៖ ធ្វើ�ដើ�ើ �ើម្បីី�តែ�បង្រ្គ�គប់់កិច្ចច
ិ ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចនូូវអ្វីីដែ� �ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានលះះបង់ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��បាានរកឃើ�ញ
ើ ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ មិិន
ធ្វើ�ដូ
�ើ ចគ្នាា�
ូ
ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទេ�។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញអ្ននកមាានភក្តីីភា
� ាព និិងភាាពស្មោះ�ះ��អស់់ពីចិ
ី ត្តត
ិ ដែ�លមិិនជាាក់់លាាក់។
់ នោះ�ះ�
ហើ�ើយជាាមូូលហេ�តុដែុ �លខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា អស់់អ្ននកដែ�លខ្វះះ�ដួួងចិិត្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់បំផុ
ំ ត
ុ
គឺឺជាាអ្ននកដែ�លបរាាជ័័យ ក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់ខ្លួួ�នលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ចូូរគិិតឲ្យយបាានល្អិិ�តល្អអន់់
តើ�ើមាានអ្ននកបរាាជ័័យច្រើ�ើ�នទេ� ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�?
អ្ននកគប្បីី�ដឹឹងថាា ភាាពជោ�ោគជ័័យក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសម្រេ�េចបាានដោ�ោយសាារ
សកម្មមភាាពរបស់់មនុុស្សសផ្ទាា�ល់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសមិិនទទួួលបាានជោ�ោគជ័័យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញបែ�រជាាបរាាជ័័យ នោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយសាារតែ� សកម្មមភាាពរបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ដែ�រ
ហើ�ើយមិិនមាានកត្តាា�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតជះះឥទ្ធិិ�ពលទៅ�ៅលើ�ើសកម្មមភាាពទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿថាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងធ្វើ�ើ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លត្រូ�ូវកាារដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាាននូូវអ្វីី�ដែ�លកាាន់់តែ�លំំបាាក
និិងតម្រូ�ូវឲ្យយរងទុុក្ខកា
ខ ាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នជាាងកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ ធ្វើ�ើ�
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វាាយ៉ាា�ងខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយមាានកំំហុុសណាាមួួយឡើ�ើយ។ ទាំំ�ងនេះ�ះ
គឺឺជាាប្រ�ភេ�ទនៃ�កាារខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដោ�ោយមិិនបន្ធូូ�រ ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានធ្វើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត
របស់់អ្ននក។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថែ�មទាំំ�ងអាាចបញ្ឆោ�ោ�តសាាច់់ឈាាមរបស់់ខ្ញុំំ� ក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈដែ�ល
អ្ននកនឹឹងមិិនបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តសមាាជិិកណាាម្នាា�ក់់នៃ�គ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននកផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ� ឡើ�ើយ។ នេះ�ះ
គឺឺជាាឥរិិយាាបទជាាប់់លាាប់រ់ បស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងគោ�ោលកាារណ៍៍ ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�រស់់នៅ�ៅ។
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�មិិនមាានគម្រោ��ោងកាារខុុសឆ្គគងដោ�ោយបញ្ឆោ�ោ�តខ្ញុំំ��ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍
ដល់់ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានស្រ�ស់់ស្អាា�ត និិង
ទៅ�ៅតាាមអ្វីីដែ� �លអ្ននកចង់់បាានទេ�ឬ? ខ្ញុំំ��ដឹង
ឹ ថាាកាារលះះបង់់របស់់អ្ននកគឺដូ
ឺ ច
ូ ជាាភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
របស់់អ្ននកគឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
និិងតម្លៃ�ៃដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវលះះបង់់ សម្រា�ាប់់តែ�ប្រ�យោ�ោជន៍៍ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងមិិនមែ�ន
សម្រា�ាប់់អនាាគតទេ�ឬអីី? អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងចុុងក្រោ��ោយ ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បាានទិិសដៅ�ៅដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ង ដោ�ោយមាានគោ�ោលបំំណងតែ�ធ្វើ�ើ�កាារដោះ�ះ�ដូូរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននក
មិិនបាានខិតខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងជំំពាាក់់នឹង
ឹ សេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ� ហើ�ើយកាាន់់តែ�មិនមែ�ន
ិ
ដើ�ើម្បីី�ជាាកាារតបស្ននងដល់់ខ្ញុំំ� ចំំពោះ�ះ�តម្លៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ សរុុបមក អ្ននកមាាន
បំំ ណ ងបាានត្រឹ�ឹ ម តែ�ប្រើ�ើ� ល្បិិ�ចកលដ៏៏ វ័័ យ ឆ្លាា�តដើ�ើម្បីី�ទទួួ លបាានអ្វីី� ដែ�លអ្ននកចង់់ បាាន
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនធ្វើ�ើសង្គ្រា�
�
ា�មដោ�ោយបើ�ើកចំំហសម្រា�ាប់់កាារទាំំ�ងនោះ�ះ�ទេ�។ តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�ន
ជាាក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�ចេ�ញពីីចិិត្ដដរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬ? អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនត្រូ�ូវបន្លំំ�ខ្លួួ�នឯងហើ�ើយមិិន
ត្រូ�ូវខំំប្រឹ�ង
ឹ គិិតខ្លាំំ��ងអំំពីទិ
ី សដៅ
ិ �ៅរបស់់អ្ននក រហូូតដល់អ្ននកមិ
់
ន
ិ អាាចបរិិភោ�ោគ ឬគេ�ងបាាននោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ តើ�ើវាាមិិនពិិតទេ�ដែ�លថាា លទ្ធធផលរបស់់អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាានកំំណត់់រួួចជាាស្រេ��ច
ហើ�ើយ នៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់់នោះ�ះ�? អ្ននករាាល់់គ្នាា�នីីមួួយៗ គប្បីី�បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នឲ្យយអស់់
ពីីសមត្ថថភាាពរបស់់អ្ននក ដោ�ោយដួួងចិិត្តតបើ�ើកចំំហ និិងស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ហើ�ើយមាានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងកាារ
បង់់ថ្លៃ�ៃនូូវអ្វីី�ដែ�លចាំំ�បាាច់់។ ដូូចដែ�លអ្ននករាាល់់បាាននិិយាាយហើ�ើយថាានៅ�ៅពេ�លថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�
មកដល់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមិិនមាានកាារធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស ចំំពោះ�ះ�នរណាាម្នាា�ក់់ដែ�លបាាន
រងទុុក្ខខ ឬបង់់ថ្លៃ�ៃដល់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ជំំនឿ�ឿដ៏៏មុុតមាំំ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺគួួរប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ ហើ�ើយ
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វាាជាាកាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនភ្លេ�េចនូូវជំំនឿ�ឿនេះ�ះ។ មាានតែ�តាាមវិិធីីនេះ�ះទេ� ដែ�លខ្ញុំំ��
អាាចលែ�ងមាានកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភអំំពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀតបាាន។ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�
នឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវព្រួ�ួយបាារម្ភភជាារៀ�ៀងរហូូត ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាវត្ថុុ�នៃ�
កាារស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មរបស់់ខ្ញុំំ�ជាារៀ�ៀងរហូូត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចធ្វើ�ើ�តាាមមនសិិកាាររបស់់
អ្ននក ហើ�ើយប្រ�គល់់អ្វីៗ
ី� ទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននកសម្រា�ាប់ខ្ញុំំ
់ � ធ្វើ�អ្វី
ើ� តា
ី� ាមតែ�អាាចធ្វើ�ើទៅ� �ៅបាានសម្រា�ាប់់
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� និិងលះះបង់់ថាាមពលពេ�ញមួួយជីីវិិតសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារដំំណឹឹងល្អអរបស់់ខ្ញុំំ�
នោះ�ះ�តើ�ើព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��មិិនមាានកាាររីីករាាយជាារឿ�ឿយៗ ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬអីី?
តាាមវិិធីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��អាាចនឹឹងលែ�ងមាានកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភទាំំ�ងស្រុ�ុងចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀត តើ�ើ
អ៊ីី�ចឹឹងមែ�នទេ�? វាាជាាកាារអាាម៉ាា�ស់់មួួយ ដែ�លអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចធ្វើ�ើ�បាាន គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�
ជាាផ្នែ�ែកតូូចមួួយនៃ�អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��រំំពឹឹងចង់់បាាននោះ�ះ�។ បើ�ើសិិនជាាអ៊ីី�ចឹឹងមែ�ន តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
អាាចស្វែ�ែងរកពីីខ្ញុំំ� នូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�សង្ឃឹឹ�មចង់់បាានយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចទៅ�ៅ?
ទិិសដៅ�ៅ និិងវាាសនាារបស់់អ្ននក មាានសាារៈ�សំំខាាន់់ណាាស់់សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺវាា
សំំខាាន់់ខ្លាំំ��ង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿថាា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ខ្ពពស់់
ទេ� វាានឹឹងមាានន័័យថាា អ្ននកឈប់់មាានទិិសដៅ�ៅ ហើ�ើយថាា អ្ននកបាានបំំផ្លាា�ញវាាសនាារបស់់
អ្ននកហើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើវាាធ្លាា�ប់់កើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� ដែ�លថាាមនុុស្សសដែ�លខិិតខំំ
ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�តែ�ទិិសដៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ� គឺឺកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍នោះ�ះ�? កាារ
ខិិតខំំបែ�បនេះ�ះមិិនមាានភាាពពិិតប្រា�ាកដទេ� ជាាកាារខិិតខំំក្លែ�ែងក្លាា�យ និិងបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត។
ប្រ�សិិនបើ�ើដូូច្នោះ�ះ��មែ�ន នោះ�ះ�អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�កាារដើ�ើម្បីី�តែ�ទិិសដៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ� គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង
កម្រិ�ិតនៃ�កាារបរាាជ័័យចុុងក្រោ��ោយរបស់់ពួួកគេ� ដ្បិិ�តបរាាជ័័យក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់
ទៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺបណ្តាា�លមកពីីកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត។ ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់បាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លពីីមុុន
ហើ�ើយថាា ខ្ញុំំ��មិិនចូូលចិិត្តតមាានកាារអែ�បអប ឬលុុតក្រា�ាប ឬប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដោ�ោយភាាព
ស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរនោះ�ះ�ទេ�។

ខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះទ័័យចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់

ដើ�ើម្បីី�ទទួួលនូូវ

សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងកាាររំំពឹឹងទុុករបស់់ខ្ញុំំ�។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះទ័័យនៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លមនុុស្សសអាាចបង្ហាា�ញកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ និិងកាារគិិតពិិចាារណាាខ្លាំំ��ងបំំផុុតចំំពោះ�ះ�
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ដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយនិិងពេ�លដែ�លពួួកគេ�ថែ�មទាំំ�ងអាាចលះះបង់់អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ខ្ញុំំ�។ មាានតែ�វិិធីីនេះ�ះទេ� ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យខ្ញុំំ��បាាន
ធូូរស្បើ�ើ�យ។ ឥឡូូវនេះ�ះ តើ�ើមាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វប៉ុុ�ន្មាា�នរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លខ្ញុំំ��មិនសព្វវព្រះ
ិ
�ះទ័័យ?
តើ�ើមាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វប៉ុុ�ន្មាា�នរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�លខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះទ័័យ? តើ�ើអាាចទេ�ថាា គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� បាានដឹឹងពីីកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែងផ្សេ�េងៗទាំំ�ងអស់់ពីីកាារអាាក្រ�ក់់
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានធ្វើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននក?
ក្នុុ�ងចិិត្តតខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ��មិិនចង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយឈឺឺចាាប់់ដល់់ដួួងចិិត្តតនរណាាម្នាា�ក់់ ដែ�លមាានភាាពវិិជ្ជជមាាន
និិងសេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាាន ហើ�ើយខ្ញុំំ��កាាន់់តែ�មិិនចង់់ឲ្យយថាាមពលរបស់់នរណាាម្នាា�ក់់ ដែ�ល
បំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ មាានកាារធ្លាា�ក់់ចុះះ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ង
ណាា ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�រំំលឹឹកអ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់ៗពីីភាាពមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់របស់់អ្ននក និិងពីីព្រ�លឹឹងដែ�ល
ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅជ្រៅ��ៅបំំផុត
ុ នៃ�ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ដូ
ើ� ច្នេះ�
ូ ះ�
ដោ�ោយសង្ឃឹឹ�មថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ អាាចថ្វាា�យនូូវដួួងចិិត្តតដ៏ពិ
៏ ត
ិ របស់់អ្ននក ក្នុុ�ងកាារចូូលមកកាាន់់
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ព្រោះ��ះ�អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ស្អអប់់បំំផុុត គឺឺកាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តរបស់់
មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�សង្ឃឹឹ�មថាា ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងអាាចផ្តតល់់ឲ្យយនូូវស្នាា�ដៃ�ដ៏៏លេ�ចធ្លោ�ោ�បំំផុុតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងលះះបង់់
ខ្លួួ�នឯងអស់់ពីីដួួងចិិត្តត ហើ�ើយលែ�ងមាានបេះ�ះដូូងមួួយចំំហៀ�ៀងទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ជាាកាារពិិត
ខ្ញុំំ��ក៏៏សង្ឃឹឹ�មថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� អាាចមាានទិិសដៅ�ៅល្អអទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�
មាានសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លសម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�កាារសម្រេ�េចចិិត្តតដ៏៏ល្អអបំំផុុត ក្នុុ�ង
កាារថ្វាា�យដល់់ខ្ញុំំ� នូូវកាារលះះបង់់តែ�មួយ
ួ និិងចុុងក្រោ��ោយរបស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់
មិិនមាានកាារលះះបង់់តែ�មួយ
ួ នោះ�ះ�ទេ� នោះ�ះ�គេ�ប្រា�ាកដជាាជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់សាាតាំំ�ងហើ�ើយខ្ញុំំ��
នឹឹងមិិនទុកគេ
ុ �ប្រើ�ើ�ទៀ�ៀតទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនឹឹងបញ្ជូូ�នគេ�ទៅ�ៅផ្ទះះ� ដើ�ើម្បីី�ទទួួលកាារមើ�ើលថែ�ពីីសំណា
ំ ាក់់
ឪពុុកម្តាា�យរបស់់គេ�។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាជំំនួួយដ៏៏អស្ចាា�រ្យយដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��
សង្ឃឹឹ�មថាា នឹឹងទទួួលបាានពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាដួួងចិិត្តតដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ហើ�ើយប្រា�ាថ្នាា�ខ្ពពស់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែរហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅទំំនេ�រនៅ�ៅឡើ�ើយ។ ចូូរគិិតអំំពីកា
ី ារនេះ�ះ៖
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ប្រ�សិិនបើ�ើថ្ងៃ�ៃណាាមួួយខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�មាានកាារសោ�ោកសៅ�ៅខ្លាំំ��ងហួួសពីីកម្រិ�ិតនៃ�ពាាក្យយដែ�លត្រូ�ូវ
រៀ�ៀបរាាប់់ តើ�ើពេ�លនោះ�ះ�អាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងណាា? តើ�ើ
នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��គួួរឲ្យយគោ�ោរពនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�អ្ននក ដូូចពេ�លឥឡូូវនេះ�ះដែ�រឬទេ�? តើ�ើនៅ�ៅពេ�ល
នោះ�ះ� ព្រះ�ះហឫទ័័យខ្ញុំំ�� នឹឹងស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់ដូូចពេ�លឥឡូូវនេះ�ះទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ពីី
អាារម្មមណ៍៍របស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លបាានភ្ជួួ�ររាាស់់ដីីយ៉ាា�ងផ្ចិិ�តផ្ចចង់់ ដោ�ោយមិិនបាានប្រ�មូូល
ផលសូូម្បីី�តែ�មួួយគ្រា�ាប់់ទេ�? តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�ថាាតើ�ើដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបាានរង
របួួសយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច នៅ�ៅពេ�លដែ�លគេ�ត្រូ�ូវបាានគេ�ធ្វើ�បាាប
ើ�
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនោះ�ះ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
អាាចភ្លលក្សសរសជាាតិិជូូរចត់់របស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់បាានទេ� នៅ�ៅពេ�លដែ�លគេ�ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយក្តីី�
សង្ឃឹឹ�ម តើ�ើអ្ននកណាាដែ�លនៅ�ៅចំំណែ�កដែ�លមិិនល្អអទៅ�ៅ? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានឃើ�ើញនូូវ
កំំហឹឹង ចេ�ញពីីមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយខឹឹងដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាច
ដឹឹងពីីកាារចង់់សងសឹឹករបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�បាាបដោ�ោយខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវ និិង
កាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� យល់់ពីីចិិត្តតគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ
នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��គិិតថាាវាាមិិនគួួរពិិបាាកសម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ស្រ�មៃ�មើ�ើលអាាកប្បបកិិរិិយាាដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងមាាន នៅ�ៅពេ�លនៃ�កាារដាាក់់ទោ�ោសរបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ទេ�! ជាាចុុងបញ្ចចប់់ ខ្ញុំំ��
សង្ឃឹឹ�មថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ទិិសដៅ�ៅរបស់់
អ្ននកផ្ទាា�ល់់ ទោះ�ះ�បីីអ្ននកមិិនបាានប្រើ�ើ�មធ្យោ�ោ�បាាយបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់អ្ននក
ក៏៏ដោ�ោយ បើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ខ្ញុំំ��នឹឹងនៅ�ៅតែ�ខកព្រះ�ះទ័័យនឹឹងអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ខ្ញុំំ�។ ហើ�ើយតើ�ើកាារខកចិិត្តតបែ�បនេះ�ះ នាំំ�ឲ្យយមាាន អ្វីី�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបំំភាាន់់ខ្លួួ�នឯង
ទេ�ឬអីី? អស់់អ្ននកណាាដែ�លគិិតដល់់ទិិសដៅ�ៅរបស់់ខ្លួួ�ន តែ�បំំផ្លាា�ញវាា គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�ល
មិិនអាាចបាានសង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីគេ�មាានកាារខឹឹង និិងអន់់ចិិត្តតក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើនរណាា
នឹឹងអាាណិិតដល់់មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ? សរុុបសេ�ចក្ដីី�មក ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ចង់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាាន
ទិិសដៅ�ៅទាំំ�ងសមរម្យយផង ទាំំ�ងល្អអផង ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាាគ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយឡើ�ើយ។
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សេ�ចក្ដីី�ដាាស់់តឿ�ឿនទាំំ�ងបីី
ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកគប្បីី�ត្រូ�ូវមាានភក្ដីី�ភាាព ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តែ�មួួយអង្គគគត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ហើ�ើយស្រ�បតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទាំំ�ងនោះ�ះ�។ យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសគ្រ�ប់់
រូូប យល់់ពីីសាារនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ដោ�ោយសាារតែ� ភាាពលំំបាាកផ្សេ�េងៗរបស់់មនុុស្សស ភាាព
អវិិជ្ជាា�ភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ� និិងសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយជាាដើ�ើម ទើ�ើបសេ�ចក្ដីី�ពិិតទាំំ�ងនេះ�ះ ដែ�លងាាយ
នឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញបំំផុុត និិងជាាមូូលដ្ឋាា�នចាំំ�បាាច់់នៃ�កិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង មិិនឃើ�ើញមាាននៅ�ៅ
ក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� មុុននឹឹងទីីបញ្ចចប់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាាន
កំំណត់់ ខ្ញុំំ��គួួរតែ�ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវរឿ�ឿងមួួយចំំនួួន ដែ�លមាានសាារៈ�សំំខាាន់់បំំផុុតចំំពោះ�ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមុុនសិិន។ មុុននឹឹងខ្ញុំំ��បន្តត អ្ននករាាល់់គ្នាា� គប្បីី�ត្រូ�ូវយល់់អំំពីីសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះសិិន
គឺឺថាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយ គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លសំំដៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសជាាតិិគ្រ�ប់់រូូប។ ពាាក្យយ
សម្តីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនសំដៅំ �ៅទៅ�ៅលើ�ើតែ�ចំំពោះ�ះ�បុុគ្គគល ឬប្រ�ភេ�ទនៃ�មនុុស្សសជាាក់់លាាក់ណា
់ ាមួួយ
នោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា� គប្បីី�ត្រូ�ូវផ្តោ�ោ�តកាារយល់់ដឹឹងលើ�ើពាាក្យយសម្តីី�របស់់ខ្ញុំំ� តាាម
ទស្សសនៈៈនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�មាានអាាកប្បបកិិរិិយាា ដែ�លមាានកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់
មិិនបែ�ងចែ�ក និិង មាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់។ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ កុំំ�ព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យនឹឹងពាាក្យយ
សម្តីី� ឬសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយសូូម្បីី�មួួយពាាក្យយឡើ�ើយ ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវមើ�ើលស្រា�ាល
លើ�ើរាាល់់ពាាក្យយសម្តីី�ទាំំ�ងអស់់ ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ខ្ញុំំ��
ឃើ�ើញថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លមិិនទាាក់់ទងនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�
ខ្ញុំំ��សូូមស្នើ�ើ�យ៉ាា�ងជាាក់់លាាក់់ ឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក្លាា�យជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�នៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត ស្នើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកកុំំ�
ឲ្យយភាាពកំំណាាច និិងសេ�ចក្តីីអា
� ាក្រ�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអ្ននកបាាន និិងដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយអ្ននកជាាន់់ឈ្លីី�លើ�ើ
សេ�ចក្តីី�ពិិត ឬប្រ�មាាថជ្រុ�ុងណាាមួួយនៃ�ព្រះ�ះដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ នេះ�ះជាា
សេ�ចក្ដីី�ក្រើ�ើ�នរំំលឹឹករបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ឥឡូូវនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងនិិយាាយ អំំពីីប្រ�ធាានបទ
នៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតទាំំ�ងនេះ�ះ។
1209

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ទីីមួួយ ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�គោ�ោលដៅ�ៅរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�
ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកកាារយល់់ព្រ�ម ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះគឺឺមាានន័័យថាា ដោ�ោយសាារអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ទទួួលស្គាា�ល់់ថាា អ្ននកជាាសមាាជិិកម្នាា�ក់់នៃ�ព្រះ�ះដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គប្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះហប្ញញទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ស្ងងប់់សុុខ ហើ�ើយបំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យ
ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់។ អាាចនិិយាាយម៉្យាា�ងទៀ�ៀតបាានថាាអ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាាន
គោ�ោលកាារណ៍៍ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននក ហើ�ើយអនុុលោ�ោមតាាមសេ�ចក្តីី�ពិិត នៅ�ៅក្នុុ�ងទង្វើ�ើ�
ទាំំ�ងនោះ�ះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងនេះ�ះមិិនបាាន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម
និិងបដិិសេ�ធចោ�ោល ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវមនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបច្រា�ានចេ�ញមិិនខាាន។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
អ្ននក បាានធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពលំំបាាកបែ�បនេះ�ះ អ្ននកមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានរាាប់់បញ្ចូូ�ល
ចូូលជាាសមាាជិិកក្នុុង
� ដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានទេ�
់
ដែ�លនេះ�ះជាាអត្ថថន័យ
័ នៃ�កាារដែ�ល
មិិនទទួួលបាានកាារយល់់ព្រ�មពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ទីីពីីរ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវដឹឹងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យនឹឹងមនុុស្សសទៀ�ៀងត្រ�ង់់។
ធាាតុុពិិត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះអង្គគតែ�ងតែ�អាាច
ទុុកចិិត្តតបាានជាានិិច្ចច។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺគ្មា�នកំ
ា
ំហុុស និិង
មិិនអាាចប្រ�កែ�កបាានឡើ�ើយ ដែ�លនេះ�ះជាាមូូលហេ�តុុនាំំ�ឱ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ
នឹឹងមនុុស្សសទាំំ�ងឡាាយ ដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងទ្រ�ង់់។ ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ គឺឺមាានន័័យថាា
អ្ននកប្រ�គល់់ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកថ្វាា�យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ពិិតប្រា�ាកដ
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងមិិនលាាក់់បាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិត មិិនព្យាាយាាម

បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តអ្ននកដែ�លនៅ�ៅខាាងលើ�ើ និិងខាាងក្រោ��ោមអ្ននក ហើ�ើយមិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លគ្រា�ាន់់តែ�
ដើ�ើម្បីី�ចង់់បាានកាារគាំំ�ទ្រ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ សរុុបសេ�ចក្ដីី�មក ដើ�ើម្បីី�មាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
គឺឺត្រូ�ូវមាានភាាពបរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងទង្វើ�ើ� និិងពាាក្យយសម្ដីី�របស់់អ្ននក ហើ�ើយក៏៏មិិនបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សសទាំំ�ងឡាាយដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយ គឺឺងាាយស្រួ�ួលណាាស់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំពោះ�ះ�អ្ននកវិិញ វាាពិិបាាកក្រៃ�ៃលែ�ង ព្រោះ��ះ�មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នសុុខចិិត្តតឲ្យយគេ�ដាាក់់ទោ�ោស
ទៅ�ៅកាាន់់ឋាាននរកជាាជាាងនិិយាាយ និិងប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដិិ�ដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់។ គ្មាា�នអ្វីី�ប្លែ�ែកទេ�ដែ�លខ្ញុំំ��
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មាានកាារតបស្ននងផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងដៃ�របស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់។ ជាាកាារពិិត ខ្ញុំំ��ដឹឹង
យ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាាវាាពិិបាាកយ៉ាា�ងណាាសម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមាាន ភាាពស្មោះ�ះ�� ត្រ�ង់់។
ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានភាាពឆ្លាា�តវៃៃទាំំ�ងអស់់គ្នាា� ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពូូកែ�
ខាាង កាារវាាស់់ស្ទទង់់មនុុស្សស ដោ�ោយប្រើ�ើ�គោ�ោលកាារណ៍៍ថ្នាា�ក់់ទាាបផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ដែ�លនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឱ្យយកាារងាាររបស់់ខ្ញុំំ��មាានភាាពសាាមញ្ញញច្រើ�ើ�ន។ ហើ�ើយចាាប់់តាំំ�ងពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ឱបអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងដើ�ើមទ្រូ�ូងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងបញ្ជូូ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ម្តតងមួួយៗចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទទួួលបាាន «កាារអប់់រំំ» ដោ�ោយភ្លើ�ើ�ង
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយក្រោ��ោយមក អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចនឹឹងស្លាា�ប់់ចិិត្ដដនៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿលើ�ើពាាក្យយសម្ដីី�របស់់ខ្ញុំំ�។
នៅ�ៅទីីបំំផុុត ខ្ញុំំ��នឹឹងឮពាាក្យយសម្ដីី�ចេ�ញពីីមាាត់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះដ៏៏
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់» ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងទះះទ្រូ�ូង និិងវាាចាាដោ�ោយកំំសត់់ថាា «ភាាពពុុតត្បុុ�ត គឺឺជាា
បេះ�ះដូូងរបស់់មនុុស្សស!»។ តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាសណ្ឋាា�ននៃ�ចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ? ខ្ញុំំ��
នឹឹកស្រ�ម៉ៃ�ៃថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងមិិនមាានភាាពជោ�ោគជ័័យដូូចនៅ�ៅពេ�លឥឡូូវនេះ�ះទេ�។ ហើ�ើយ
អ្ននកនឹឹងមិិនសូូវមាាន «ភាាពជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ និិងភាាពងងឹឹតងងល់់» ដូូចអ្ននកនៅ�ៅពេ�លឥឡូូវនេះ�ះ
ទេ�។ ក្រោ��ោមវត្តតមាាននៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសមួួយចំំនួួនសុុទ្ធធតែ�មាានលក្ខខណៈៈសមសួួន
និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ពួួកគេ�ទទួួលរងកាារឈឺឺចាាប់់ដើ�ើម្បីី�មាាន «អាាកប្បបកិិរិិយាាល្អអ» ប៉ុុ�ន្ដែ�ែពួួកគេ�
ហ៊ាា�នយកចង្កូូ�ម និិងប្រើ�ើ�ក្រ�ញាំំ�របស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�វត្ដដមាាននៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ តើ�ើ
អ្ននកនឹឹងរាាប់់បញ្ចូូ�លមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម ជួួរនៃ�មនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់បាានដែ�រ
ឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា� ជាាមនុុស្សសលាាក់់ពុុតដែ�លមាានជំំនាាញក្នុុ�ង «ទំំនាាក់់ទំំនង
រវាាងបុុគ្គគល» នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��និិយាាយថាា អ្ននកពិិតជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លព្យាាយាាមលេ�ងសើ�ើចនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើពាាក្យយសម្តីី�របស់់អ្ននករអាាក់់រអួួលជាាមួួយនឹឹងកាារដោះ�ះ�សាារ និិង
យុុត្តិិ�កម្មមដែ�លគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��និិយាាយថាាអ្ននកជាាមនុុស្សសដែ�លស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តត
សេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានកាារសម្ងាា�ត់់ច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនចង់ចែ�ករំ
់
លែំ �កប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
មិិនពេ�ញចិិត្តតក្នុុ�ងកាារលាាតត្រ�ដាាងអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងរបស់់អ្ននក កាារលំំបាាករបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�មុុខ
អ្ននកដទៃ� ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វនៃ�ពន្លឺឺ�ទេ� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��និិយាាយថាាអ្ននកជាាមនុុស្សសដែ�លមិិនទទួួល
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បាានកាារសង្គ្រោះ��ះ��ដោ�ោយងាាយទេ� ហើ�ើយនឹឹងមិិនងាាយចេ�ញផុុតពីីភាាពងងឹឹតបាានឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើកាារស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកពេ�ញចិិត្តត នោះ�ះ�អ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ដែ�លតែ�ងតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�ជាានិិច្ចច។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសប្បាាយចិិត្តតខ្លាំំ��ង នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
បាានធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកបម្រើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បំំពេ�ញកាារងាារដោ�ោយភាាពឧស្សាាហ៍៍
ព្យាាយាាម និិងមាានមនសិិកាារនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពងងឹឹត តែ�ងតែ�ផ្តតល់់និិងមិិនដែ�លទទួួលយក
វិិញ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��និិយាាយថាាអ្ននកជាាបុុគ្គគលបរិិសុុទ្ធធដោ�ោយភក្ដីី�ភាាពពីីព្រោះ��ះ�អ្ននកមិិនស្វែ�ែងរករង្វាា�ន់់
តបស្ននង ហើ�ើយនិិយាាយដោ�ោយសាាមញ្ញញ ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមាានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងកាារនិិយាាយដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានឆន្ទៈៈ�ក្នុុង
� កាារចំំណាាយ
អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចបូូជាាជីីវិិតរបស់់អ្ននកសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
ឈរយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�ក្នុុ�ងទីីបន្ទាា�ល់់របស់់អ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ក្នុុ�ងកម្រិ�ិត
ដែ�លអ្ននកត្រឹ�ឹមតែ�ដឹឹងថាា ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាាមព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនគិិតអំំពីី
ខ្លួួ�នឯង ឬទាាមទាារយកសម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នឯងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��និិយាាយថាាមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានចិិញ្ចឹឹ�មដោ�ោយពន្លឺឺ� និិងជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅជាារៀ�ៀងរហូូត
ក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះ។ អ្ននកគប្បីី�ដឹឹងថាាតើ�ើមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿពិិត និិងភក្ដីី�ភាាពពិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នរបស់់
អ្ននកដែ�រឬទេ� តើ�ើអ្ននកមាានកំំណត់់ត្រា�ានៃ�កាាររងទុុក្ខខ ដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬទេ� និិងថាាតើ�ើ
អ្ននកបាានប្រ�គល់់ខ្លួួនទាំំ�
�
ងមូូលដល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រឬទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្វះះ�ខាាតនូូវរបស់់
ទាំំ�ងនេះ�ះ នោះ�ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននកមាានតែ�កាារមិិនស្តាា�ប់បង្គា
់ ា�ប់់ កាារបោ�ោកប្រា�ាស់់ កាារលោ�ោភលន់់
និិងកាារស្ដីី�បន្ទោ�ោ�សប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដោ�ោយសាារចិិត្តតរបស់់អ្ននកនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ អ្ននក
មិិនដែ�លបាានកាារទទួួលស្គាា�ល់ជា
់ ាវិិជ្ជជមាានពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �យ
ើ និិងមិិនដែ�លបាានរស់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងពន្លឺឺ�នោះ�ះ�ទេ�។ ជោ�ោគវាាសនាារបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់នឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងណាានៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់
ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លពួួកគេ�មាានចិិត្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងឈាាមក្រ�ហម និិងក្រោ��ោយពេ�លដែ�ល
ពួួកគេ�មាានដួួងព្រ�លឹឹងបរិិសុុទ្ធធ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លគ្មាា�នភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
ខ្លាំំ��ង ជាាមនុុស្សសដែ�លមាានចិិត្តតនៃ�កាារព្យាាបាាទ ជាាមនុុស្សសដែ�លមាាន ដួួងព្រ�លឹឹងមិិនស្អាា�ត
នោះ�ះ�អ្ននកប្រា�ាកដជាា ត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ នៅ�ៅទីីកន្លែ�ែងដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវបាានដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មមទៅ�ៅតាាម
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អំំពើ�ើដែ�លត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ា ក្នុុ�ងកំំណត់់ត្រា�ានៃ�ជោ�ោគវាាសនាារបស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
អះះអាាងថាា អ្ននកជាាមនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ណាាស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ មិិនរៀ�ៀបចំំកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដិិ�ទៅ�ៅតាាមសេ�ចក្តីី�
ពិិត ឬនិិយាាយពាាក្យយសម្ដីី�ទៅ�ៅតាាមសេ�ចក្ដីី�ពិិតនោះ�ះ�ទេ� តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�រង់់ចាំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ដល់់អ្ននកមែ�នទេ�? តើ�ើអ្ននកនៅ�ៅតែ�សង្ឃឹឹ�មថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចាាត់់ទុុកអ្ននកជាា
វត្ថុុ�សំំខាាន់់ ក្នុុ�ងកែ�វព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មែ�នទេ�? តើ�ើកាារគិិតបែ�បនេះ�ះ គឺឺមិិន
សមហេ�តុុផលទេ� មែ�នទេ�? អ្ននកបំំភ័័ន្ដដព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទាំំ�ងអស់់ តើ�ើ
ព្រះ�ះដំំ ណាាក់់ នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចផ្ដដល់់ ជាាកន្លែ�ែងស្នាា�ក់់ អាាស្រ័�័ យ ដល់់ បុុ គ្គគលដូូ ច ជាាអ្ននក
ដែ�លមាានដៃ�កខ្វវក់់បែ�បហ្នឹឹ�ងដូូចម្ដេ�េចបាាន?
រឿ�ឿងទីីបីីដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺដូូច្នេះ�ះ�៖ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរជីីវិិតនៃ�កាាររស់់នៅ�ៅ
របស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូប
ូ ដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�បាានធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារដែ�ល
ប្រ�ឆាំំ�ង និិងបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ខ្លះះ� គឺឺមិិនចាំំ�បាាច់់កត់់ត្រា�ាថាាជាា
បទល្មើ�ើ�សទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ខ្លះះ�ទៀ�ៀតមិិនអាាចលើ�ើកលែ�ងទោ�ោសបាានឡើ�ើយ។ មាានអំំពើ�ើជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លរំំលោ�ោភបញ្ញញត្ដិិ�រដ្ឋឋបាាលដែ�លនេះ�ះជាាកាារប្រ�មាាថដល់់និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លព្រួ�ួយបាារម្ភភ អំំពីីជោ�ោគវាាសនាារបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ អាាចចោ�ោទសួួរ
ថាា តើ�ើអំំពើ�ើទាំំ�ងនោះ�ះ�មាានអ្វីី�ខ្លះះ�។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�ដឹឹងថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាាមនុុស្សសក្រ�អើ�ើត
ក្រ�ទម និិងឆ្មើ�ើ�ងឆ្មៃ�ៃពីីកំំណើ�ើតមក និិងមិិនមាានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងកាារប្រ�គល់់ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត
ទេ�។ ក្នុុ�ងហេ�តុុផលនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បន្តិិ�ចម្តតងៗ បន្ទាា�ប់់ពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាន
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងឃើ�ើញដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។ ខ្ញុំំ��សូូមដាាស់់តឿ�ឿនអ្ននករាាល់់គ្នាា� ឲ្យយបាានយល់់ច្បាាស់់
អំំពីីសាារជាាតិិនៃ�បញ្ញញត្ដិិ�រដ្ឋឋបាាល និិងឱ្យយខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�យល់់ដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងពិិបាាកក្នុុ�ងកាាររក្សាាបបូូរមាាត់់ឲ្យយបិិទជិិត
អណ្តាា�តរបស់់ អ្ននក រាាល់់ គ្នាា�នឹឹ ង គ្រ�លាាស់់ ដោ�ោយសេ�រីី ជាាមួួ យ នឹឹ ង កាារនិិ យាា យដោ�ោយបន្លឺឺ�
សំំឡេ�ងខ្លាំំ��ងៗ ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងបំំពាានចំំពោះ�ះ�និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយ
មិិនដឹង
ឹ ខ្លួួ�ន ព្រ�មទាំំ�ងធ្លាា�ក់ចូ
់ លទៅ
ូ �ៅក្នុុ�ងភាាពងងឹឹត បាាត់់បង់វ់ ត្តតមាាននៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុទ្ធ
ុ ធ
និិងពន្លឺឺ�ផង។ ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្មាា�នគោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងសកម្មមភាាពរបស់់ខ្លួួ�ន
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ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកធ្វើ�ើ� និិងនិិយាាយអ្វីី�ដែ�លអ្ននកមិិនគួួរធ្វើ�ើ� អ្ននកនឹឹងទទួួលកាារដាាក់់ទោ�ោសវិិញ
ដោ�ោយសក្តិិ�សម។ អ្ននកគប្បីី�ដឹឹងថាា ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកគ្មាា�នគោ�ោលកាារណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងពាាក្យយសម្ដីី�
និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដិិ�ក៏៏ដោ�ោយ តែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មាានគោ�ោលកាារណ៍៍ខ្ពពស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារទាំំ�ងពីីរ
យ៉ាា�ងនេះ�ះ។ មូូលហេ�តុុដែ�លអ្ននកទទួួលកាារដាាក់់ទោ�ោសនេះ�ះ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�អ្ននកបាាន
ល្មើ�ើ�សនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នបុុគ្គគលណាាម្នាា�ក់់ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក
អ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដអំំពើ�ើល្មើ�ើ�សច្រើ�ើ�នប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវបាាន
ចងភ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារក្លាា�យខ្លួួ�នជាាកូូននៃ�នរក។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស វាាអាាចលេ�ចឡើ�ើងថាាអ្ននក
បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដិិ�អំំពើ�ើមួួយចំំនួួនតូូចដែ�លខុុសឆ្គគងនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងគ្មាា�នអ្វីី�លើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៀ�ៀតទេ�។ ថ្វីី�បើ�ើបែ�បនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�ថាានៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អ្ននកបាានក្លាា�យខ្លួួ�នជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ដែ�លបាានរួួចពីីអំំពើ�ើបាាបហើ�ើយ? ដោ�ោយសាារតែ�អ្ននក
បាានរំំលោ�ោភបញ្ញញត្ដិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ច្រើ�ើ�នជាាងមួួយដង ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀតអ្ននកមិិនបាានបង្ហាា�ញពីីសញ្ញាា�នៃ�កាារសោ�ោកស្ដាា�យឡើ�ើយ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� គ្មាា�នអ្វីី�
ជាាគ្រឿ��ឿងពឹឹងអាាស្រ័�័យផ្សេ�េងសម្រា�ាប់់អ្ននកឡើ�ើយ គឺឺមាានតែ�ត្រូ�ូវធ្លាា�ក់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងឋាាននរក
ដែ�លជាាទីីកន្លែ�ែង សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ មនុុស្សសមួួយ
ចំំនួួនតូូចដែ�លដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដអំំពើ�ើមួួយចំំនួួន ដែ�លរំំលោ�ោភនឹឹង
គោ�ោលកាារណ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបន្ទាា�ប់់ពីីបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងផ្តតល់់កាារណែ�នាំំ�ដល់់ពួួកគេ� ពួួកគេ�
បាានរកឃើ�ើញបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ នូូវសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មក
ទៀ�ៀត បាានដើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វត្រូ�ូវនៃ�ភាាពពិិត ហើ�ើយពួួកគេ�រក្សាាបាាននូូវជំំហររឹឹងមាំំ�ដូូចសព្វវថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាបុុគ្គគលដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបន្ដដរស់់នៅ�ៅដល់់ទីីបញ្ចចប់់។ ទោះ�ះ�បីីជាា
យ៉ាា�ងនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ វាាជាាភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ដែ�លខ្ញុំំ��ស្វែ�ែងរក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សស
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ នោះ�ះ�អ្ននកអាាចក្លាា�យជាា
មនុុស្សសជំំនិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើនៅ�ៅក្នុុ�ងសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននក អ្ននកមិិន
ប្រា�ាសចាាកពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ហើ�ើយស្វែ�ែងយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមាានចិិត្តតគោ�ោរពចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងអស់់ពីីចិិត្តត នោះ�ះ�
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សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក មាានលក្ខខណៈៈឈាានដល់់កម្រិ�ិតបទដ្ឋាា�ន។ អ្ននកណាាដែ�លមិិន
គោ�ោរពព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនមាានចិិត្តត កោ�ោតខ្លាា�ចដោ�ោយញាាប់់ញ័័រទេ�នោះ�ះ� គឺឺអាាចនឹឹង
រំំលោ�ោភបញ្ញញត្ដិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយអំំណាាច នៃ�ចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនបាានយល់់ដឹឹងអំំពីី
បញ្ញញត្ដិិ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ដូូច្នេះ�ះ�នៅ�ៅតែ�មាានកម្រិ�ិតយល់់ដឹឹងទាាបអំំពីី
អត្ថថន័័យនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដដែ�ល។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� តាាមរយៈៈចេ�តនាាល្អអ
របស់់ពួួកគេ� ពួួកគេ�ជាាញឹឹកញាាប់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗដែ�លបង្កកជាាផលរំំខាាន ដល់់កាាររៀ�ៀបចំំរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៅ�ៅវិិញ។ ក្នុុ�ងករណីីធ្ងងន់់ធ្ងងរ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានបណ្តេ�េញចេ�ញ មិិនត្រូ�ូវបាាន
ផ្ដដល់់ឱកាាសជាាថ្មីី�ទៀ�ៀតក្នុុ�ងកាារដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�ចូូលទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងឋាាននរកដែ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះជាាប់់ទាាក់់ទងនឹឹងដំំណាាក់់នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់។
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយកំំលាំំ�ងចេ�តនាាល្អអនៃ�ភាាព
ល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�របស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយបញ្ចចប់់ដោ�ោយកាារខឹឹងក្រោ��ោធនឹឹងនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
មនុុស្សសនាំំ�យករបៀ�ៀបនៃ�កាារបម្រើ�ើ�ជាាសាាមីីជន និិងជាាម្ចាា�ស់់របស់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់
នៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងព្យាាយាាមដាាក់់ខ្លួួន
� របស់់ពួកគេ
ួ �ឲ្យយសកម្មមដោ�ោយកាារគិិតឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍
ថាា ចេ�តនាាទាំំ�ងនោះ�ះ�អាាចត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅទីីនេះ�ះដោ�ោយងាាយស្រួ�ួល គ្មាា�នកាារខិិតខំំ
ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង។ ពួួកគេ�មិិនដែ�លនឹឹកស្រ�ម៉ៃ�ៃថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នមាាននិិស្ស័័�យជាាកូូន
ចៀ�ៀមទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ មាាននិិស្ស័័�យជាាសត្វវតោ�ោទៅ�ៅវិិញ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាលើ�ើកដំំបូូង គឺឺមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះអង្គគបាានទេ�ព្រោះ��ះ�
ព្រះ�ះហឫទ័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនដូូចនឹឹងចិិត្ដដមនុុស្សសទេ�។ មាានតែ�ក្រោ��ោយពីីអ្ននកបាានយល់់
អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗ ទើ�ើបអ្ននកអាាចបន្ដដកាារស្វែ�ែងយល់់ អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន។
ចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយពាាក្យយ និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាាចត្រូ�ូវ
បាានប្រើ�ើ�ជាាកំំណប់់ទ្រ�ព្យយតាាមរយៈៈមធ្យោ�ោ�បាាយដែ�លអ្ននកមាានភាាពជឿ�ឿជាាក់់កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងដោ�ោយភស្ដុុ�តាាងបង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យនឹឹង
អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខ្វះះ�ខាាតភាាពពិិតនៃ�ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងមិិនដឹឹងពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិត នោះ�ះ�
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កាារបម្រើ�ើ�កាារងាារដោ�ោយភាាពងប់់ងល់់របស់់អ្ននកអាាចនាំំ�មកនូូវភាាពគួួរឱ្យយស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� និិងកាារ
ខ្ពើ�ើ�មរអើ�ើមដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ។ ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកគួួរតែ�បាានស្វែ�ែងយល់់ហើ�ើយថាា ជំំនឿ�ឿ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ដូូចទៅ�ៅនឹឹងកាារសិិក្សាាអំំពីីទេ�វវិិទ្យាានោះ�ះ�ទេ�។
ទោះ�ះ�បីីជាាពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ដាាស់់តឿ�ឿនអ្ននករាាល់់គ្នាា�នេះ�ះ ជាាសេ�ចក្ដីី�សង្ខេ�េបក៏៏ដោ�ោយ
អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបរិិយាាយមកនេះ�ះ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្វះះ�ខាាតបំំផុុតនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នរបស់់
អ្ននក។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�ដឹឹងថាា អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍
ដល់់កាារងាារចុុងក្រោ��ោយរបស់់ខ្ញុំំ��សម្រា�ាប់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារកំំណត់់
ទីីបញ្ចចប់់របស់់មនុុស្សស។ ខ្ញុំំ��មិិនមាានបំំណងចង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារច្រើ�ើ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លគ្មាា�ន
គោ�ោលបំំណងនោះ�ះ�ទេ� ឬក៏៏បន្ដដណែ�នាំំ�មនុុស្សសដែ�លអស់់សង្ឃឹឹ�ម ដូូចជាាឈើ�ើពុុកនោះ�ះ�ដែ�រ
ហើ�ើយនឹឹងមិិនបន្តតដឹឹកនាំំ�មនុុស្សស ដែ�លមាានចេ�តនាាអាាក្រ�ក់់យ៉ាា�ងសម្ងាា�ត់់នោះ�ះ� ឡើ�ើយ។
ប្រ�ហែ�លជាាថ្ងៃ�ៃណាាមួួយ អ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងយល់់ពីីចេ�តនាាដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នៅ�ៅពីីក្រោ��ោយ
ពាាក្យយសម្ដីី�របស់់ខ្ញុំំ� និិងកាារលះះបង់់ដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ� សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ។ ប្រ�ហែ�លជាា
ថ្ងៃ�ៃណាាមួួយ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងយល់់អំំពីីសាារនេះ�ះ ដែ�លអាាចឱ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�សម្រេ�េចចិិត្តតអំំពីី
ទីីបញ្ចចប់់របស់់ខ្លួួ�នឯងបាាន។

អំំពើ�រំើ ល
ំ ងនឹឹងនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ស្ថាា�ននរក
ខ្ញុំំ��បាានផ្តតល់់កាារព្រ�មាានជាាច្រើ�ើ�នដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយបាានផ្តតល់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវ
សេ�ចក្តីី�ពិិតជាាច្រើ�ើ�ន ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងយកឈ្នះះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ មកដល់់ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននក
រាាល់់គ្នាា�មាានអាារម្មមណ៍៍ថាាមាានកាារលូូតលាាស់់ច្រើ�ើ�នខ្លាំំ��ងជាាងកាាលដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�ពីីមុុន
ដោ�ោយអ្ននកបាានយល់់ពីគោ�ោល
ី
កាារណ៍៍ជាាច្រើ�ើ�ននៃ�របៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់គប្បីី�មាាន ហើ�ើយ
អ្ននកបាានក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លមាានសុុភវិិនិិច្ឆ័័�យជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លមនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់គប្បីី�
មាាន។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺជាាផលដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�មូូលបាានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��
មកនេះ�ះ។ ខ្ញុំំ��មិិនបដិិសេ�ធនូូវសមិិទ្ធធផលរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��ក៏៏ត្រូ�ូវមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
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ដោ�ោយត្រ�ង់់ៗផងដែ�រថាា ខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនបដិិសេ�ធចំំពោះ�ះ�កាារមិិនគោ�ោរព និិងកាារបះះបោ�ោរជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានធ្វើ�ើ�ទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��នេះ�ះផងដែ�រ ដ្បិិ�តគ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់បរិិសុុទ្ធធក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�។ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារលើ�ើកលែ�ង អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សស
ដែ�លត្រូ�ូវបាានសាាតាំំ�ងធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យពុុករលួួយ។ អ្ននកគឺឺជាាសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ មកដល់់ពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន អំំពើ�ើរំំលង និិងកាារមិិនស្តាា�ប់បង្គា
់ ា�ប់រ់ បស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានចំំនួនច្រើ
ួ �ើ�នខ្លាំំ��ងណាាស់់
ដែ�លមិិនអាាចរាាប់់បាាន ដូូច្នេះ�ះ�វាាសឹឹងតែ�មិិនអាាចចាាត់់ទុុកថាា ជាាកាារចម្លែ�ែកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ
ដែ�លខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�ធ្វើ�ើទុ
� ក្ខ
ុ បុ
ខ កម្នេ�េ
ុ
ញអ្ននកនោះ�ះ�។ ខ្ញុំំ��មិនចង់
ិ
រួ់ ម
ួ រស់់ជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�តាាមរបៀ�ៀប
នេះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�អនាាគតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�
ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ខ្ញុំំ��ឥឡូូវនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លម្តតងទៀ�ៀតនូូវអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានមាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរួួចហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងព្រ�មតាាមខ្ញុំំ�� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងអាាចជឿ�ឿនូូវរាាល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយពិិចាារណាាអំំពីីផលប៉ះះ�ពាាល់់
ដ៏៏ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅចេ�ញពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ ចូូរកុំំ�សង្ស័័�យនូូវអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ចូូរកុំំ�
ជ្រើ�ើ�សយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�តាាមដែ�លអ្ននកចង់់បាាន ហើ�ើយបោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លចោ�ោល ទៅ�ៅ
តាាមឆន្ទៈៈ�របស់់អ្ននកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ បើ�ើធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនអាាចអត់់ឱនឲ្យយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ចូូរកុំំ�វិិនិិច្ឆ័័�យព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននកក៏៏មិិនគួួរមើ�ើលស្រា�ាយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ខ្លាំំ��ងពេ�កនោះ�ះ�ដែ�រ ឬក៏៏និិយាាយថាាខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�ល្បួួ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាានិិច្ចច
ឬកាាន់់តែ�អាាក្រ�ក់់ជាាងនេះ�ះ ថាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់អ្ននក គឺឺមិិនមាានភាាព
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏ខ្ញុំំ��មិិនអាាចអត់់ទ្រាំ�ំ�បាានឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារតែ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� និិងអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លដោ�ោយមាានកាារមន្ទិិ�លបែ�បនេះ�ះ
ដោ�ោយអ្ននកមិិនបាានយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�មកគិិតពិិចាារណាា និិងព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យនឹឹងខ្ញុំំ��
ខ្ញុំំ��សូូមប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់ៗ ដោ�ោយភាាពប្រា�ាកដប្រ�ជាាថាា៖ ចូូរកុំំ�ផ្សាារភ្ជាា�ប់់នូូវអ្វីី�ដែ�ល
ខ្ញុំំ��មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�ៅនឹឹងទស្សសនវិិជ្ជាា�ឡើ�ើយ។ ចូូរកុំំ�ផ្សាារភ្ជាា�ប់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅនឹឹង
កាារកុុហក របស់់មនុុស្សសបោ�ោកប្រា�ាស់់នោះ�ះ�ដែ�រ។ អ្ននកក៏៏ពុំំ�គួួរឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�ហែ�លជាាគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់នាាពេ�ល
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អនាាគត អាាចប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់អ្ននក ឬមាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដោ�ោយក្តីី�សប្បុុ�រស ឬក៏៏នាំំ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដើ�ើរឆ្លលងកាាត់់ចំំណុុច
ទាំំ�ងនេះ�ះដោ�ោយអត់់ធ្មមត់់បាានឡើ�ើយ។ អ្ននកនឹឹងលះះបង់់ពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�រំំឭក
ឡើ�ើងវិិញនូូវពេ�លវេេលាាល្អអៗ ឬយំំខ្លាំំ��ងៗ ឬស្រែ��កថ្ងូូ�រដោ�ោយឈឺឺចាាប់់ ឬអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹង
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពងងឹឹតដោ�ោយគ្មាា�នកាារផ្តតល់់នូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត ឬជីីវិិត ឬគ្រា�ាន់់តែ�រង់់ចាំំ�ដោ�ោយ
គ្មាា�នសង្ឃឹឹ�ម ឬរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពសោ�ោកស្តាា�យដ៏៏ជូូរចត់់ ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាត់់បង់់គ្រ�ប់់
ទាំំ�ងវិិចាារណញ្ញាា�ណទាំំ�ងអស់់...។ ជាាក់់ស្ដែ�ែង គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
អាាចគេ�ចផុុតពីីភាាពដែ�លអាាចកើ�ើតមាានទាំំ�ងនេះ�ះបាានទេ�។ ដោ�ោយសាារតែ�គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� យកបាាននូូវកន្លែ�ែងមួួយដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចថ្វាា�យបង្គំំ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជ្រ�មុុជខ្លួួ�នឯងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពនៃ�ភាាពអសីីលធម៌៌ និិង
កាារអាាក្រ�ក់់ ដោ�ោយលាាយបញ្ចូូ�លទៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងវិិញ្ញាា�ណ
ព្រ�លឹឹង និិងរូូបកាាយរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នោះ�ះ�មាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វជាាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនទាាក់់ទងនឹឹង
ជីីវិិត និិងសេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយដែ�លតាាមពិិតទៅ�ៅ គឺឺផ្ទុុ�យទៅ�ៅនឹឹងរឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងនោះ�ះ�វិិញ។
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចនឹឹងត្រូ�ូវនាំំ�ទៅ�ៅ
កាាន់់ផ្លូូ�វនៃ�ពន្លឺឺ�បាាន។ ក្តីី�សង្ឃឹឹ�មតែ�មួួយគត់់របស់់ខ្ញុំំ��គឺឺថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចមាានសមត្ថថភាាព
យកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
លើ់ �ើខ្លួួ�នឯង ថែ�ទាំំ�ខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយថាាអ្ននកនឹឹងមិិនផ្តោ�ោ�តសំខា
ំ ាន់់លើ�ើទិិសដៅ�ៅ
របស់់អ្ននកខ្លាំំ��ងពេ�ក ខណៈៈពេ�លដែ�លកំំពុុងមើ�ើលទៅ�ៅលើ�ើឥរិិយាាបថ និិងអំំពើ�ើរំំលងរបស់់
អ្ននកដោ�ោយភាាពព្រ�ងើ�ើយកន្ដើ�ើ�យនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
អស់់រយៈៈពេ�លជាាយូូរមកហើ�ើយ មនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សុុទ្ធធតែ�បាាន
សង្ឃឹឹ�មយ៉ាា�ងមុុតមាំំ�ក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានូូវទិិសដៅ�ៅដ៏៏ស្រ�ស់់បំំព្រ�ងមួួយ ហើ�ើយគ្រ�ប់់ទាំំ�ង
អ្ននកជឿ�ឿព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទាំំ�
់ ងអស់់សង្ឃឹឹម
� ថាា សំំណាាងល្អអនឹង
ឹ មកដល់់ពួកគេ
ួ �ភ្លាា�មៗ។ ពួួកគេ�
ទាំំ�ងអស់់សង្ឃឹឹ�មថាា មុុនពេ�លដែ�លពួួកគេ�ដឹឹងពីីទិិសដៅ�ៅ ពួួកគេ�នឹឹងបាានអង្គុុ�យដោ�ោយ
សេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្ដដ នៅ�ៅកន្លែ�ែងមួួយ ឬកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅឯស្ថាា�នសួួគ៌។
៌ ជាាមួួយនឹឹងគំំនិត
ិ
ដ៏៏ល្អអរបស់់ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះមិិនដែ�លដឹឹងថាាតើ�ើពួួកគេ�មាាន
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អំំពើ�ើរំំលងនឹឹងនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់ស្ថាា�ននរក

លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ដើ់ �ើម្បីី�ទទួួលបាាននូវូ សំំណាាងល្អអបែ�បនេះ�ះដែ�លធ្លាា�ក់ពី
់ លើី �ើមេ�ឃ
ឬសូូម្បីី�តែ�អង្គុុ�យលើ�ើកៅ�ៅអីីនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។ នាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានចំណេះ�ះ
ំ
ដឹឹងល្អអអំំពីីខ្លួួ�នឯង តែ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�សង្ឃឹឹ�មថាា នឹឹងរួួចផុុតពីីគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយនៃ�
គ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ និិងព្រះ�ះហស្ដដនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ដាាក់ទោ់ �ោស
មនុុស្សសអាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងឡាាយ។ វាាហាាក់់ដូច
ូ ជាាមាានក្តីី�សុបិ
ុ នដ៏
ិ ល្អ
៏ អ និិងចង់់បាានអ្វីដែ�ី �លពួួកគេ�
ចូូ លចិិត្តត ជាាលក្ខខ ណៈៈទូូ ទៅ�ៅរបស់់ ម នុុ ស្សសទាំំ�ងអស់់ ដែ�លសាាតាំំ�ងបាានធ្វើ��ើ ឲ្យយពុុ ក រលួួ យ
ហើ�ើយមិិនមែ�នជាាគំំនិិតដ៏៏ឈ្លា�សវៃៃ
ា
របស់់មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ទេ�។ ទោះ�ះ�បីីយ៉ាា�ងនេះ�ះក្តីី�
ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ចង់់បញ្ចចប់់នូូវសេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�ផ្ដេ�េសផ្ដាា�សទាំំ�ងនេះ�ះរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏ដូូចជាាភាាព
ចង់់បាានរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាននូូវព្រះ�ះពរ។ ដោ�ោយសាារអំំពើ�ើរំំលងរបស់់
អ្ននកមាានចំំនួនច្រើ
ួ �ើ�ន ហើ�ើយកាារពិិតនៃ�ភាាពបះះបោ�ោររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�កាាន់់តែ�ចម្រើ�ើ�នឡើ�ើង
តើ�ើរឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះអាាចសមនឹឹងប្លលង់់មេ�ដ៏គួ
៏ រួ ឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�សម្រា�ាប់អនាាគត
់
យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េចទៅ�ៅ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់បន្តតទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ដែ�លអ្ននកពេ�ញចិិត្តត នៅ�ៅតែ�ធ្វើ��ខុ
ើ ុស
ដោ�ោយមិិនមាានអ្វី�បញ្ឈ
ី
ឈប់់អ្ននក តែ�ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះអ្ននកនៅ�ៅតែ�ចង់់ឲ្យយក្តីី�សុុបិិនរបស់់
អ្ននកក្លាា�យជាាកាារពិិត នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ជំំរុុញឲ្យយអ្ននកបន្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�របស់់អ្ននកចុះះ� ហើ�ើយកុំំ�
ភ្ញាា�ក់ឡើ់ �យ
ើ ដ្បិិ�តអីីក្ដីី�សុបិ
ុ ន
ិ របស់់អ្ននក គឺឺជាាក្តីី�សុបិ
ុ នទទេ�
ិ
ហើ�ើយនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដ៏
់ សុ
៏ ចរិ
ុ ត
ិ ទ្រ�ង់់នឹង
ឹ មិិនលើ�ើកលែ�ងដល់់អ្ននកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់
ឲ្យយក្តីី�សុបិ
ុ ន
ិ របស់់អ្ននកក្លា�ា យជាាកាារពិិត ចូូរកុំំ�សុុបិនអី
ិ ។
ី ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ត្រូ�ូវប្រ�ឈមមុុខនឹង
ឹ
សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងកាារពិិតជាារៀ�ៀងរហូូតវិិញ។ នេះ�ះគឺឺជាាមធ្យោ�ោ�បាាយតែ�មួួយគត់់ ដែ�លអ្ននក
អាាចត្រូ�ូវបាានសង្រ្គោះ��ះ��។ បើ�ើនិិយាាយឲ្យយចំំទៅ�ៅ តើ�ើវិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រនេះ�ះមាានជំំហាានអ្វីី�ខ្លះះ�?
ជាាដំំបូូង ត្រូ�ូវពិិនិិត្យយមើ�ើលរាាល់់អំំពើ�ើរំំលងរបស់់អ្ននក ហើ�ើយពិិនិិត្យយមើ�ើលឥរិិយាាបថ និិង
គំំនិិតណាាមួួយដែ�លអ្ននកមាាន ដែ�លមិិនស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្តីី�ពិិត។
នេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿងមួួយដែ�លអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បាានយ៉ាា�ងងាាយស្រួ�ួល ហើ�ើយខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាាក់់ថាាគ្រ�ប់់
មនុុស្សសវៃៃឆ្លាា�តទាំំ�ងអស់់អាាចធ្វើ�ើ�បាាន។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ លើ�ើកលែ�ងតែ�អ្ននកដែ�ល
មិិនធ្លាា�ប់់ដឹឹងអំំពីីអត្ថថន័័យនៃ�អំំពើ�ើរំំលង និិងសេ�ចក្ដីី�ពិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាាន
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ពីីព្រោះ��ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងកម្រិ�ិតមូូលដ្ឋាា�ន ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសឆ្លាា�តវៃៃនោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��កំំពុុងមាាន
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លអំំពីីមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលស្គាា�ល់់ ជាាមនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
មិិនបាានបំំពាានធ្ងងន់់ធ្ងងរលើ�ើបញ្ញញត្ដិិ�រដ្ឋឋបាាលណាាមួួយ ហើ�ើយអាាចងាាយយល់់ពីីអំំពើ�ើរំំលង
របស់់ខ្លួួ�ន។ ទោះ�ះ�បីីរឿ�ឿងមួួយនេះ�ះខ្ញុំំ��តម្រូ�ូវពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយងាាយស្រួ�ួលនឹឹងសម្រេ�េច
បាានក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏នេះ�ះមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងតែ�មួួយ ដែ�លខ្ញុំំ��តម្រូ�ូវពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
មិិនថាាមាានបញ្ហាា�អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមិិនសើ�ើចចំំអកដោ�ោយសម្ងាា�ត់់
ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវនេះ�ះទេ� ហើ�ើយជាាពិិសេ�សអ្ននកនឹឹងមិិនមើ�ើលងាាយ ឬមើ�ើលស្រា�ាល
ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននកគប្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានម៉ឺឺ�ងម៉ាា�ត់់ ហើ�ើយកុំំ�បោះ�ះ�បង់់សេ�ចក្ដីី�
តម្រូ�ូវចោ�ោលឡើ�ើយ។
ទីីពីីរ ចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើរំំលង និិងកាារមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់នីីមួួយៗរបស់់អ្ននក អ្ននកគប្បីី�រកមើ�ើល
សេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លត្រូ�ូវគ្នាា� ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកប្រើ�ើ�សេ�ចក្តីី�ពិិតទាំំ�ងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
បញ្ហាា�ទាំំ�ងនោះ�ះ�។ បន្ទាា�ប់់ពីីនោះ�ះ�មក ចូូរជំំនួួសអំំពើ�ើរំំលង និិងគំំនិិតដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ហើ�ើយនិិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ដោ�ោយកាារអនុុវត្តតនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិតវិិញ។
ទីីបីី អ្ននកគប្បីី�ជាាមនុុស្សសដែ�លស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ មិិនមែ�នជាាមនុុស្សសដែ�លតែ�ងតែ�ឆ្លាា�តជ្រុ�ុល
និិងតែ�ងតែ�បោ�ោកប្រា�ាស់់ជាានិិច្ចចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ (ត្រ�ង់់ចំំណុុចនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ស្នើ�ើ�ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្តតង
ទៀ�ៀត ឲ្យយធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់)។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចសម្រេ�េចនូូវកិិច្ចចកាារទាំំ�ងបីីនេះ�ះបាាន នោះ�ះ�អ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�លមាានសំំណាាង ជាាមនុុស្សសដែ�លសុុបិិនក្លាា�យជាាកាារពិិត និិងទទួួល
បាានសំំណាាងល្អអ។ ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងធ្វើ�ើ�នូូវសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវទាំំ�ងបីីដែ�លមិិន
ទាាក់់ទាាញទាំំ�ងនេះ�ះដោ�ោយម៉ឺឺ�ងម៉ាា�ត់់នោះ�ះ�ទេ� ឬប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�នូូវសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ដោ�ោយគ្មាា�នកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវដែ�រ។ ទោះ�ះ�ជាាមួួយណាាក៏៏ដោ�ោយ គោ�ោលបំំណង
របស់់ខ្ញុំំ� គឺឺបំំពេ�ញនូូវក្តីី�សុុបិិនរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយដាាក់់ឧត្តតមគតិិរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ទៅ�ៅជាាកាារអនុុវត្តតន៍៍ ដោ�ោយមិិនសើ�ើចចំំអកដាាក់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ឬក៏៏ធ្វើ�ើ�ចាាត់់ទុុកអ្ននកដូូចជាា
មនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
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កាារទាាមទាាររបស់់ខ្ញុំំ�អាាចមាានលក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមាានលក្ខណៈ
ខ ៈសាាមញ្ញញ ដូូចជាាមួួយបូូកមួយ
ួ ស្មើ�ើ�ពីរី នោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិន
បើ�ើអ្វីីដែ� �លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ទាំំ�
ើ� ងអស់់ ជាាកាារដែ�លនិិយាាយបែ�បធម្មមតាាអំំពីកា
ី ារនេះ�ះ ឬនិិយាាយ
មិិនច្បាាស់់លាាស់់ឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ និិងថ្លែ�ែងសេ�ចក្ដីី�ដោ�ោយមិិនស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នោះ�ះ�ប្លលង់់មេ�របស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិងបំំណងប្រា�ាថ្នាា�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចកើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនមាានអាារម្មមណ៍៍អាាណិិតដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លរងទុុក្ខខអស់់រយៈៈពេ�ល
ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� ហើ�ើយខំំធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងតែ�គ្មាា�នចេ�ញជាាផលផ្លែ�ែនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
ខ្ញុំំ��នឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដចំំពោះ�ះ�អ្ននកដែ�លមិិនបាានបំំពេ�ញតាាមកាារទាាមទាាររបស់់ខ្ញុំំ� តាាមរយៈៈកាារ
ដាាក់់ទោ�ោស មិិនមែ�នផ្តតល់់រង្វាា�ន់់ទេ� ហើ�ើយមិិនមែ�នជាាក្ដីី�អាាណិិតអាាសូូរដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ប្រ�ហែ�លជាាស្រ�មៃ�គិិតថាា ដោ�ោយបាានធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់អស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�ន
ឆ្នាំំ�� អ្ននកបាានខិិតខំំធ្វើ�ើ�កាារមិិនថាាជាាអ្វីី�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកគួួរទទួួលបាានបាាយមួួយចាាននៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងនាាមតែ�ជាាអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ខ្ញុំំ��ចង់់មាានបន្ទូូ�ល
ប្រា�ាប់់ថាា ភាាគច្រើ�ើ�ននៃ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិត
ិ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ងតែ�ស្វែ�ែងរកនូូវ
គោ�ោលកាារណ៍៍ ពីីរបៀ�ៀបទាាញយកប្រ�យោ�ោជន៍៍ ហើ�ើយមិិនឲ្យយមាានកាារទាាញយកប្រ�យោ�ោជន៍៍
ពីីខ្លួួនឡើ
� �យ
ើ ។ ដូូច្នេះ��ះ ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឥឡូូវនេះ�ះដោ�ោយភាាពម៉ឺឺ�ងម៉ាា�ត់់ទាំំ�ងអស់់ថាា៖ ខ្ញុំំ��
មិិនខ្វវល់់ថាាកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់អ្ននកគួួរឲ្យយស្ញើ�ើ�ចយ៉ាា�ងណាា

សមត្ថថភាាពរបស់់អ្ននក

ខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាា អ្ននកធ្វើ��ើតាាមខ្ញុំំ��បាានជាាប់់ប៉ុុ�នណាា កិិត្តិិ�នាាមល្បីី�ល្បាាញប៉ុុ�នណាា ឬអាាកប្បប
កិិរិិយាារបស់់អ្ននកមាានភាាពប្រ�សើ�ើរប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ� ដរាាបណាាអ្ននកមិិនបាានបំំពេ�ញតាាម
កាារទាាមទាាររបស់់ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាាននូវូ កាារសរសើ�ើរពីីខ្ញុំំ�នោះ�
� ះ�ឡើ�យ
ើ ។ ចូូរ
សរសេ�រចេ�ញនូូវគំំនិត
ិ និិងកាារគណនាាទាំំ�ងនោះ�ះ�ទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយបាានឆាាប់់
តាាមដែ�លអាាចធ្វើ�ទៅ�ើ �ៅបាាន ហើ�ើយចាាប់់ផ្តើ�ើម
� ធ្វើ�តា
�ើ ាមសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំយ៉ា
� ា�ងហ្មមត់់ចត់។
់
បើ�ើមិិនដូច្នោះូ ��ះ �ទេ� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ទៅ�ៅជាាផេះ�ះផង់់ ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់នូវូ កិិច្ចចកាាររបស់់
ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយដែ�លអាាក្រ�ក់់បំផុ
ំ តនោះ�
ុ
ះ� គឺឺធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យឆ្នាំំ��នៃ�កិិច្ចចកាារនិិងកាាររងទុុក្ខទាំំ�
ខ ងប៉ុុ�ន្មាា�នរបស់់ខ្ញុំំ�
ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅជាាឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍ ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��មិិនអាាចយកខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវ និិងមនុុស្សសដែ�លធ្វើ��កា
ើ ារ
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អាាក្រ�ក់់ទាំំ�ងនោះ�ះ� ហើ�ើយដែ�លមាានរូូបរាាងរបស់់សាាតាំំ�ង ឲ្យយចូូលមកក្នុុ�ងនគររបស់់ខ្ញុំំ� ឬ
យកចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័យ
័ បន្ទាា�ប់់បាាននោះ�ះ�ឡើ�យ
ើ ។
ខ្ញុំំ��មាានសង្ឃឹឹ�មច្រើ�ើ�នណាាស់់។ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដដោ�ោយខ្លួួ�នឯង
នូូវឥរិិយាាបថសមរម្យយ និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដោ�ោយបំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់អ្ននកដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
មាានសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងភាាពជាាមនុុស្សស ជាាមនុុស្សសដែ�លអាាចលះះបង់់អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
ខ្លួួ�នមាាន និិងសូូម្បីី�តែ�ជីីវិិតសម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនិិងអ្វីី�ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះបាានមកពីីភាាពមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយនិិងកាារពុុករលួួយ
និិងកាារមិិនស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារសន្ទទនាាណាាមួួយដែ�លខ្ញុំំ��មាានជាាមួួយ
អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�ទាាក់់ទាាញចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� នោះ�ះ�
ទំំនងជាាអ្វីី� ដែ�លខ្ញុំំ��អាាចធ្វើ�ើ�បាាននៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ គឺឺខ្ញុំំ��លែ�ងមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លតទៅ�ៅទៀ�ៀត។
ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ អ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់នូូវអ្វីី�ជាាលទ្ធធផលដែ�លនឹឹងទៅ�ៅជាាយ៉ាា�ងណាា។
ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លសម្រា�ាកញឹឹកញាាប់់នោះ�ះ�ទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនមាានបន្ទូូ�ល ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�អ្វីី�
ម៉្យាា�ងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសមើ�ើល។ ខ្ញុំំ��អាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយអណ្តាា�តរបស់់នរណាាម្នាា�ក់់ ទៅ�ៅជាារលួួយ ឬ
ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យនរណាាម្នាា�ក់់ស្លាា�ប់់បែ�កជាាបំំណែ�ក ឬធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសមាានភាាពមិិនធម្មមតាាផ្នែ�ែកសរសៃ�
ប្រ�សាាទ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពួួកគេ�មើ�ើលទៅ�ៅគួួរឲ្យយស្អអប់់តាាមវិិធីីជាាច្រើ�ើ�នយ៉ាា�ង។ បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត
ខ្ញុំំ��អាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសរងនឹឹងទាារុុណកម្មម ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបង្កើ�ើ�តជាាពិិសេ�សសម្រា�ាប់់ពួួកគេ�។
តាាមវិិធីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍រីីករាាយ សប្បាាយជាាខ្លាំំ��ង និិងពេ�ញចិិត្តតយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងផង
ដែ�រ។ មាានពាាក្យយដែ�លគេ�តែ�ងតែ�លើ�ើកឡើ�ើងថាា «ធ្វើ�ើ�ល្អអបាានល្អអ ធ្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់បាានអាាក្រ�ក់់»
ចុះះ�ឥឡូូវ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាមិិនអ៊ីី�ចឹឹង? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានបំំណងជំំទាាស់់នឹឹងខ្ញុំំ�� ហើ�ើយ
ធ្វើ�ើ�កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាាត់់អ្ននករលួួយ ហើ�ើយនោះ�ះ�នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��
រីីករាាយមិិនឈប់់ឈរនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នេះ�ះក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ�ទីីបំំផុុត អ្វីី�ដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ� មិិនមែ�ន
ជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយក៏៏មិិនទាាក់់ទងនឹឹងជីីវិិតផងដែ�រ ដ្បិិ�តអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�គឺឺជាា
សេ�ចក្ដីី�ពិិត។ រាាល់់សកម្មមភាាពរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ�
និិងបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលដែ�លខ្ញុំំ��បាានដាាក់់ចេ�ញ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ខ្ញុំំ��ជំំរុុញឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�
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ម្នាា�ក់់ៗបង្កើ�ើ�ននូវូ គុុណធម៌៌ខ្លះះ�ៗឈប់់ធ្វើ�អំ
ើ� ពើំ �ើអាាក្រ�ក់់ច្រើ�ើ�នពេ�ក ហើ�ើយធ្វើ�តា
ើ� ាមកាារទាាមទាារ
របស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងពេ�លទំំនេ�ររបស់់អ្ននក។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍រីីករាាយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវចែ�ករំំលែ�ក (ឬបរិិច្ចាា�គ) ទៅ�ៅចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតសូូម្បីី�តែ�មួួយភាាគមួួយ
ពាាន់់នៃ�កាារខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��អាាចមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា
អ្ននកនឹឹងមិិនប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនូូវអំំពើ�ើរំំលង និិងមាានមាាត់់ដែ�លរលួួយជាាញឹឹកញាាប់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
តើ�ើនេះ�ះមិិនច្បាាស់់ទេ�ឬអីី?
បើ�ើអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនូវូ អំំពើ�ើរំំលងកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�ឱកាាសរបស់់អ្ននកក្នុុង
� កាារទទួួលបាាននូវូ
ទិិសដៅ�ៅល្អអ គឺឺកាាន់់តែ�តិិចដែ�រ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ បើ�ើអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើរំំលងកាាន់់តែ�តិិចនោះ�ះ�អ្ននក
កាាន់់តែ�មាានឱកាាសច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងកាារទទួួលបាាននូូវកាារសរសើ�ើរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អំំពើ�ើរំំលងរបស់់អ្ននកកើ�ើនឡើ�ើង ដល់់ចំំណុុចដែ�លខ្ញុំំ��មិិនអាាចអភ័័យទោ�ោសឲ្យយអ្ននកបាាន
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាាត់់បង់ទាំំ�
់ ងស្រុ�ុងនូូវឱកាាសនៃ�កាារដែ�លត្រូ�ូវអត់់ទោ�ោស។ ដូូច្នេះ�ះ�ទិិសដៅ�ៅ
របស់់អ្ននកនឹង
ឹ មិិននៅ�ៅខាាងលើ�ើទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅខាាងក្រោ��ោមវិិញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិនជឿ
ិ �ឿខ្ញុំំ��ទេ� ចូូរ
អ្ននកក្លាា�ហាាន ហើ�ើយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសចុះះ� នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញនូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវទទួួលបាាន។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសដែ�លមាានចិិត្តតស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ដែ�លអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិត នោះ�ះ�អ្ននក
ប្រា�ាកដជាានឹឹងមាានឱកាាសទទួួលបាានកាារលើ�ើកលែ�ងទោ�ោស ចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើរំំលងរបស់់អ្ននក
ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់កាាន់់តែ�តិិចទៅ�ៅៗ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
កាារអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិតរបស់់ខ្លួួ�ន មាានលក្ខខណៈៈស្មោះ�ះ��អស់់ពីីចិិត្តតយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង នោះ�ះ�អំំពើ�ើ
រំំលងរបស់់អ្ននកនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ច្បា
់ ាស់់ជាាកើ�ើនឡើ�ង
ើ ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនស្ដាា�ប់បង្គា
់ ា�ប់់
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ង
ើ ៗ រហូូតដល់អ្ននក
់ ឈាានដល់់កម្រិ�ត
ិ ដែ�លនឹឹងជាាពេ�លនៃ�កាារបំំផ្លាា�ញជាា
សរុុបចំំពោះ�ះ�អ្ននកតែ�ម្ដដង។ នេះ�ះជាាពេ�លដែ�លសុុបិិនដ៏៏រីីករាាយនៃ�កាារទទួួលបាាននូូវព្រះ�ះពរ
របស់់អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវវិិនាាស។ កុំំ�ចាាត់់ទុុកអំំពើ�ើរំំលងរបស់់អ្ននក ថាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកំំហុុសរបស់់
មនុុស្សសដែ�លមិិនទាាន់់គ្រ�ប់់អាាយុុ ឬមនុុស្សសល្ងីី�ល្ងើ�ើ�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ចូូរកុំំ�ប្រើ�ើ�លេ�សដែ�លអ្ននក
មិិនបាានអនុុវត្តតនូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត ពីីព្រោះ��ះ�តែ�លក្ខខណៈៈសម្បបតិ្តត�មិិនល្អអរបស់់អ្ននក ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
អ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត មិិនត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកអំំពើ�ើរំំលង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ដែ�លអ្ននកបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ថាាជាាអំំពើ�ើរបស់់នរណាាម្នាា�ក់់ផ្សេ�េងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
ពូូកែ�ក្នុុ�ងកាារអភ័័យទោ�ោសឲ្យយខ្លួួ�នឯង និិងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះ�ខ្លួួ�នឯងដោ�ោយសន្ដោ�ោ�សប្រ�ណីី
នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��សូូមមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លថាា អ្ននកជាាមនុុស្សសកំំសាាក ដែ�លមិិនដែ�លទទួួលបាាននូូវ
សេ�ចក្ដីី�ពិិត ហើ�ើយអំំពើ�ើរំំលងរបស់់អ្ននកក៏៏មិិនដែ�លឈប់់ក្នុុ�ងកាារតាាមលងអ្ននកដែ�រ។ អំំពើ�ើ
រំំលងរបស់់អ្ននកនឹឹងទាាសអ្ននកចេ�ញ មិិនឲ្យយទទូូលបាាននូូវតម្រូ�ូវកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយ
ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យអ្ននកនៅ�ៅតែ�ជាាដៃ�គូូស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់សាាតាំំ�ងជាានិិច្ចច។ ឱវាាទរបស់់ខ្ញុំំ��ចំពោះ�
ំ ះ�អ្ននកនៅ�ៅតែ�
មាានដូូច្នេះ�ះ�៖ ចូូរកុំំ�យកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
តែ�លើ
់ �ើទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននក ដោ�ោយមិិនអាាចកត់់សម្គាា�ល់ពី
់ ី
អំំពើ�ើរំំលងដែ�លលាាក់់កំំបាំំ�ងរបស់់អ្ននកនោះ�ះ�ឡើ�ើយ តែ�ចូូរប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវអំំពើ�ើរំំលងយ៉ាា�ង
ម៉ឺឺ�ងម៉ាា�ត់់ ហើ�ើយកុំំ�មើ�ើលរំំលងនូូវអំំពើ�ើរំំលងទាំំ�ងនោះ�ះ� ក្រៅ��ៅពីីកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភចង់់បាាន
ទិិសដៅ�ៅរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។

កាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីនិ
ី ស្ស័័�
ិ យរបស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតជាាសំំខាាន់់ក្រៃ�ៃលែ�ង
មាានសេ�ចក្ដីី�ជាាច្រើ�ើ�នដែ�លខ្ញុំំ��រំំពឹឹងឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�សម្រេ�េចឲ្យយបាាន តែ�មិិនមែ�នគ្រ�ប់់
សកម្មមភាាពទាំំ�ងអស់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មិិនមែ�នគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទាំំ�ងអស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតអ្ននករាាល់់គ្នាា�
សុុទ្ធធតែ�អាាចសម្រេ�េចនូូវអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បង្គាា�ប់់ពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ ហេ�តុុនេះ�ះខ្ញុំំ�ក៏៏គ្មាា�នជម្រើ�ើ�ស
ដែ�រ ក្រៅ��ៅតែ�ពីីមាានបន្ទូូ�លឲ្យយចំំចំំណុុច ហើ�ើយពន្យយល់់ប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពីីបំំណងព្រះ�ះ
ហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ�។ ដោ�ោយយល់់ថាា ញាាណយល់់ដឹឹងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្សោ�ោ�យ ចំំណែ�ក
កាារដឹឹងគុុណរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ខ្សោ�ោ�យ

អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ស្ទើ�ើ�រតែ�មិិនដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ�

អំំពីី

និិស្ស័័�យ និិងសាារជាាតិិរបស់់ខ្ញុំំ� ហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវតែ�ប្រ�ញាាប់់មាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ។ ទោះ�ះ�បីីជាាពីីមុុនមក អ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់់យល់់ដឹឹងយ៉ាា�ងណាា ទោះ�ះ�បីី
ជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនចង់់យល់់ដឹឹងពីីរឿ�ឿងទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ក៏៏ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវពន្យយល់់ប្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�
ទាំំ�ងនេះ�ះ ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងពិិស្ដាា�រដែ�រ។ រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះ ក៏៏មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងប្លែ�ែក
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កាារយល់់ដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតជាាសំំខាាន់់ក្រៃ�ៃលែ�ង

ទាំំ�ងស្រុ�ុងដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្វះះ�កាារយល់់ដឹឹងច្រើ�ើ�ន ខ្វះះ�កាារយល់់
ច្បាាស់់ច្រើ�ើ�ន ទាាក់់ទងនឹឹងអត្ថថន័័យដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ង សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានត្រឹ�ឹមកាារយល់់ដឹឹងស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល ហើ�ើយជាាកាារយល់់
ដឹឹងត្រឹ�ឹមមួួយផ្នែ�ែក និិងមិិនពេ�ញលេ�ញទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ ដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អនុុវត្តត
សេ�ចក្ដីី�ពិិតបាានកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ គឺឺអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��បាានកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ
ខ្ញុំំ��ព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�ឃើ�ើញថាា សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាារឿ�ឿងសំំខាាន់់បំំផុុតដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវ
ដឹឹង។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គឺឺនៅ�ៅតែ�ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល ពុុតត្បុុ�ត និិង
ពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយអន្ទាា�ក់់នៃ�សាាសនាា។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់អំំពីីនិិស្ស័័�យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននកគួួរធ្វើ�ើ�ថ្វាា�យទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនស្គាា�ល់់សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាច
គោ�ោរពប្រ�ណិិបតន៍៍ និិងកោ�ោតខ្លាា�ចទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គឺឺមាានតែ�ទង្វើ�ើ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយតែ�
បាានរួួចពីីដៃ�ដោ�ោយគ្មាា�នកាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិងកាារកុុហកបោ�ោកប្រា�ាស់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយ
លើ�ើសពីីនេះ�ះ គឺឺមាានតែ�កាារប្រ�មាាថដែ�លគ្មាា�នអ្វីី�អាាចទូូន្មាា�នបាាន។ ថ្វីី�បើ�ើកាារយល់់ដឹឹងអំំពីី
និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតជាាសំំខាាន់់ ហើ�ើយកាារស្គាា�ល់់សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ក៏៏មិិនអាាចមើ�ើលរំំលងបាានមែ�ន ក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បាានពិិនិិត្យយពិិច័័យ ឬក៏៏ជជីីកវែែកញែ�ក
សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះឲ្យយបាានហ្មមត់់ចត់នោះ�
់ ះ�ដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានច្រា�ានចោ�ោលបញ្ញញត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រ�ង
នាានាាដែ�លខ្ញុំំ��បាានដាាក់់ចេ�ញយ៉ាា�ងច្បាាស់់ណាាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់អំំពីី
និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ�អ្ននកក៏៏ងាាយនឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាាស់នឹ
់ ង
ឹ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រ។
កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាាស់់នឹឹងនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដូូចគ្នាា�នឹឹងកាារជំំរុុញឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ ទ្រ�ង់់មាានសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ ហើ�ើយក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ ផលចុុងក្រោ��ោយនៃ�ទង្វើ�ើ�របស់់
អ្ននក គឺឺកាារបំំពាានបញ្ញញត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងនោះ�ះ�ហើ�ើយ។ ពេ�លនេះ�ះ អ្ននកគប្បីី�ទទួួលស្គាា�ល់ហើ�ើ
់ យថាា
កាាលណាាអ្ននកស្គាា�ល់់សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏អាាចយល់់អំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់
ទ្រ�ង់់បាានដែ�រ ហើ�ើយកាាលណាាអ្ននកយល់់អំពី
ំ និ
ី ស្ស័័�
ិ យរបស់់ទ្រ�ង់់ នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏នឹង
ឹ បាានយល់់
អំំពីីបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលនោះ�ះ�ដែ�រ។ មិិនចាំំ�បាាច់់និិយាាយច្រើ�ើ�នទេ� សាារជាាតិិភាាគច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ង
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បញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលនោះ�ះ� សុុទ្ធធតែ�និិយាាយអំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នគ្រ�ប់់
និិស្ស័័�យទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ សុុទ្ធធតែ�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងបញ្ញញត្តិិ�រដ្ឋឋបាាលនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអំំណេះ�ះ
តទៅ�ៅ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�នកាារយល់់ដឹឹងរបស់់ខ្លួួ�ន ទាាក់់ទងនឹឹងនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ឲ្យយកាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅជាាងនេះ�ះ។
ខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាកាារសន្ទទនាាបែ�បធម្មមតាាៗនោះ�ះ�
ទេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក្នុុ�ងកាារខិិតចូូលមកជិិតព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�សញ្ជឹឹ�ងគិិតពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ឲ្យយស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ។ ន័័យដែ�លខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លនេះ�ះគឺឺថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានខិិតខំំតិិចតួួចណាាស់់
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏មិិនសូូវចូូលចិិត្តតគិិតពិិចាារណាាពីី
និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ ក៏៏មិនសូ
ិ
វូ មាាននរណាាម្នាា�ក់់ខំប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងផង។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�
ហេ�តុុផលនេះ�ះហើ�ើយបាានជាាខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូល
� ថាា សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីី
កាារសម្ដែ�ែងវោ�ោហាារសាាស្ដ្រ�រនោះ�ះ�ទេ�។ សូូម្បីី�តែ�ពេ�លនេះ�ះ ក៏៏ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងដើ�ើម្បីី�សេ�ចក្ដីី�កម្សោ�ោ�យបំំផុុតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ខកព្រះ�ះទ័័យ បន្ទាា�ប់់ពីីខ្ញុំំ��បាានទទួួលយកអស់់ទាំំ�ងកាារឈឺឺចាាប់់
ជំំនួួសអ្ននករាាល់់គ្នាា�រួួច។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនខ្វវល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជីីវិិត
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀតសោ�ោត ក៏៏គ្មា�នសេ�ចក្ដីី�ពិ
ា
ិតដែ�រ។ ធ្វើ�ើ�ម្ដេ�េចអាាចឲ្យយមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ
រាាប់់ជាាពួួកបរិិសុុទ្ធធបាាន? វិិន័័យឋាានសួួគ៌៌ មិិនបណ្ដែ�ែតបណ្ដោ�ោ�យចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងបែ�បនេះ�ះទេ�!
ដោ�ោយព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានកាារយល់់ដឹង
ឹ តិិចតួច
ួ អំំពីរឿ�
ី ឿងនេះ�ះ ខ្ញុំំ�គ្មា
� ា�នជម្រើ�ើ�សទេ� មាានតែ�
ប្រើ�ើ�ខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មទៀ�ៀតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាប្រ�ធាានបទមួួយ ដែ�លហាាក់់ដូូចជាាពិិបាាកយល់់
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត នេះ�ះក៏៏ជាាប្រ�ធាានបទមួួយដែ�លមិិនងាាយ
ឲ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ទទួួលយកបាានដែ�រ ដ្បិិ�តនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ ខុុសពីីបុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈ
របស់់មនុុស្សស។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ក៏៏មាានអាារម្មមណ៍៍ត្រេ�េកអរ ខ្ញាា�ល់់ សោ�ោកសង្រេ�េង និិង
រីីករាាយដូូចគ្នាា�ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាារម្មមណ៍៍ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺខុុសគ្នាា�ពីីអាារម្មមណ៍៍របស់់មនុុស្សស។
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មាាននូូវអ្វីី�ដែ�លជាាលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់

ហើ�ើយទ្រ�ង់់មាាននូូវអ្វីី�ដែ�លជាា

កម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ទ្រ�ង់់។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់បញ្ចេ�េញ និិងបើ�ើកសម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញ គឺឺសុុទ្ធធតែ�
ជាាតំំណាាងនៃ�សាារជាាតិិ និិងអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់។
់ លក្ខខណៈៈ និិងកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ទ្រ�ង់់
ក៏៏ដូូចជាាលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់ និិងអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ដែ�លមិិនអាាចយក
មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់មកជំំនួួសបាានឡើ�ើយ។ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺរាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ ភាាពស្រា�ាកស្រា�ាន្ដដរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ សេ�ចក្ដីី�
សម្អអប់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ

ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតគឺឺ

កាារយល់់ដឹឹងយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់

អំំពីីមនុុស្សសជាាតិិ។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ បុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សសអាាចមាានលក្ខខណៈៈ
សុុទិដ្ឋិិ�និ
ិ យ
ិ ម រស់់រវើើ�ក និិងគ្មាា�នមេ�ត្តាា�។ និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាានិិស្ស័័�យដែ�លជាា
កម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើរបស់់សព្វវសាារពើ�ើទាំំ�ងអស់់ រួួមទាំំ�ងសភាាវៈ�មាានជីីវិិតផង
ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក។ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់
តំំណាាងឲ្យយកិិត្តិិ�យស ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ភាាពប្រ�សើ�ើរថ្លៃ�ៃថ្លាា� ភាាពមហិិមាា ហើ�ើយសំំខាាន់់ជាាងគេ�
គឺឺ ភាាពឧត្តុុ�ង្គគឧត្តតម។ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�សិិទ្ធិិ�អំំណាាច ជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�
គ្រ�ប់់អំំពើ�ើសុុចរិិត ក៏៏ជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�សោ�ោភណភាាព និិងភាាពល្អអប្រ�ពៃ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�រ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះ និិស្ស័័�យនេះ�ះ គឺឺជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�ព្រះ�ះដែ�លមិិនអាាច[ក] ឲ្យយភាាពអន្ធធកាារ និិង
ពួួកខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវណាាមួួយមកយកឈ្នះះ� ឬឈ្លាា�នពាានបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�
ព្រះ�ះដែ�លមិិនអាាចឲ្យយភាាវៈ�ណាាមួួយដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមកបំំពាានដែ�រ[ខ] (ព្រះ�ះអង្គគក៏៏
មិិនបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយគេ�បំំពាានទ្រ�ង់់ដែ�រ)។ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដ៏៏
ខ្ពពស់់បំំផុុត។ គ្មាា�នបុុគ្គគលណាាអាាចមករំំខាានកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ឬនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់បាាន

លេ�ខយោ�ោង៖

ក. អត្ថថបទដើ�ើមសរសេ�រថាា «វាាជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�កង្វះះ�សមត្ថថភាាព»។

ខ. អត្ថថបទដើ�ើមសរសេ�រថាា «ក៏៏ជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�កាារដែ�លមិិនអាាចត្រូ�ូវគេ�បំំពាាន (និិងមិិនប្រ�ណីីចំំពោះ�ះ�

កាារដែ�លត្រូ�ូវគេ�បំំពាាន)»។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយឡែ�ក បុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សស ក៏៏មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាានិិមិិត្តតរូូប
នៃ�ឧត្ដដមភាាពដែ�លមនុុស្សសមាានលើ�ើសសត្វវបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចនោះ�ះ�ដែ�រ។ មនុុស្សសផ្ទាា�ល់់ ពុំំ�មាាន
សិិទ្ធិិ�អំំណាាច ពុំំ�មាានស្វ័័�យភាាព ក៏៏ពុំំ�មាានសមត្ថថភាាពអ្វីី�នឹឹងលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងខ្លួួ�នឯងដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
នៅ�ៅក្នុុ�ងសាារជាាតិិរបស់់ខ្លួួ�ន មនុុស្សសម្នាា�ក់់ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�របៀ�ៀបរបស់់មនុុស្សស
ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ និិងអ្វីី�ៗជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។ អំំណររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កើ�ើតមកពីីអត្ថិិ�ភាាព និិង
កាារលេ�ចឡើ�ើងនៃ�ភាាពសុុចរិិត និិងពន្លឺឺ� ក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�ក្ដីី�វិិនាាសនៃ�ភាាពអន្ធធកាារ និិង
កាារអាាក្រ�ក់់ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យក្នុុ�ងកាារនាំំ�យកពន្លឺឺ� និិងជីីវិិតដ៏៏ល្អអប្រ�ពៃ�មកឲ្យយ
មនុុស្សសជាាតិិ។ អំំណររបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាអំំណរដ៏៏សុុចរិិត ជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�អត្ថិិ�ភាាពនៃ�អ្វីី�ៗ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លវិិជ្ជជមាាន ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ អំំណរនេះ�ះជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�ភ័័ព្វវដ៏៏ប្រ�សើ�ើរ។
សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កើ�ើតមកពីីភាាពអន្តតរាាយដែ�លធ្លាា�ក់់មកលើ�ើមនុុស្សសជាាតិិ
ដោ�ោយសាារតែ�អត្ថិិ�ភាាព

និិងកាាររំំខាាននៃ�អំំពើ�ើអយុុត្តិិ�ធម៌៌

ដោ�ោយសាារតែ�អត្ថិិ�ភាាពនៃ�

សេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់ និិងភាាពអន្ធធកាារ ដោ�ោយសាារតែ�អត្ថិិ�ភាាពនៃ�កត្តាា�នាានាាដែ�លបណ្ដេ�េញ
សេ�ចក្ដីី�ពិិតឲ្យយចេ�ញទៅ�ៅឆ្ងាា�យ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�អត្ថិិ�ភាាពនៃ�កត្តាា�នាានាា
ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងសេ�ចក្ដីី�ល្អអ និិងភាាពស្រ�ស់់បំំព្រ�ង។ សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ទ្រ�ង់់
គឺឺជាានិិមិិត្តតរូូបបញ្ជាា�ក់់ប្រា�ាប់់ថាា គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអវិិជ្ជជមាាន លែ�ងមាានទៀ�ៀតហើ�ើយ លើ�ើស
ពីីនេះ�ះទៀ�ៀតគឺឺបញ្ជាា�ក់់ថាា សេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធនេះ�ះ គឺឺជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�ភាាពបរិិសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់។
សេ�ចក្ដីី�ទុុក្ខខសោ�ោករបស់់ទ្រ�ង់់កើ�ើតមកពីីមនុុស្សស ជាាអ្ននកដែ�លទ្រ�ង់់មាានក្ដីី�សង្ឃឹឹ�ម ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�
បែ�រជាាធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងភាាពអន្ធធកាារវិិញ ពីីព្រោះ��ះ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស មិិនបាាន
ផ្ដដល់់ផលសមនឹឹងក្ដីី�រំំពឹង
ឹ របស់់ទ្រ�ង់់ ក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់ស្រ�ឡាាញ់់
មិិនអាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�បាាន។ ទ្រ�ង់់មាានអាារម្មមណ៍៍សោ�ោយសោ�ោក ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសឥត
ទោ�ោស ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ តែ�ល្វីី�ល្ងើ�ើ� និិងចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសល្អអ តែ�គ្មាា�នអ្វីី�ជាាទស្សសនៈៈ
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នឯងសោះ�ះ�។ សេ�ចក្ដីី�ទុុក្ខខសោ�ោករបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�សេ�ចក្ដីី�ល្អអ និិង
សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ទ្រ�ង់់ ជាានិិមិិត្តតរូូបនៃ�សោ�ោភណភាាព និិងសេ�ចក្ដីី�សប្បុុ�រស
របស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះទ័័យរីីករាាយរបស់់ទ្រ�ង់់ប្រា�ាកដណាាស់់ គឺឺបាានមកពីីកាារយកឈ្នះះ�លើ�ើ
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កាារយល់់ដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតជាាសំំខាាន់់ក្រៃ�ៃលែ�ង

ខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងទទួួលបាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ពីីមនុុស្សស។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
ព្រះ�ះទ័័យរីីករាាយរបស់់ទ្រ�ង់់ កើ�ើតចេ�ញពីីកាារបណ្ដេ�េញ និិងកាារបំំផ្លិិ�ចបំផ្លា
ំ ា�ញពួួកខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវ
ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�មនុុ ស្សសជាាតិិ ទទួួ លបាានជីី វិិ តមួួ យ ដ៏៏ ល្អអ ប្រ�ពៃ� និិ ង ប្រ�កបដោ�ោយ
សេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្តត។ សេ�ចក្ដីី�រីីករាាយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ខុុសពីីអំំណរសប្បាាយរបស់់
មនុុស្សស។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត សេ�ចក្ដីី�រីីករាាយនេះ�ះ ជាាអាារម្មមណ៍៍រីីករាាយ ដូូចនៅ�ៅពេ�លប្រ�មូូលផល
ដាាក់់ជង្រុ�ក
ុ គឺឺជាាអាារម្មមណ៍៍រីក
ី រាាយខ្លាំំ��ងក្លាា�ជាាងអំំណរធម្មមតាា។ ព្រះ�ះទ័័យរីីករាាយរបស់់ទ្រ�ង់់
គឺឺជាានិិមិត្តតរូ
ិ ប
ូ នៃ�កាារដែ�លមនុុស្សសជាាតិិរើើខ្លួួ
� នរួ
� ចពី
ួ ទុ
ី ក្ខ
ុ លំ
ខ បាាកចាាប់
ំ
ពី
់ ពេី �លនេះ�ះតទៅ�ៅ និិងជាា
និិមិត្តតរូ
ិ ប
ូ នៃ�កាារដែ�លមនុុស្សសជាាតិិឈាានចូូលក្នុុង
� ពិិភពនៃ�ពន្លឺឺ�។ ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត អាារម្មមណ៍៍
របស់់មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺសុុទ្ធធតែ�កើ�ើតឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍សម្រា�ាប់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ មិិនមែ�ន
ដើ�ើម្បីី�ភាាពសុុចរិិត មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ពន្លឺឺ� ក៏៏មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ភាាពស្រ�ស់់បំំព្រ�ង ហើ�ើយក៏៏រឹឹតតែ�
មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះគុុណ ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រ�ទាានមកពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�រ។ អាារម្មមណ៍៍របស់់
មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺជាាអាារម្មមណ៍៍អាាត្មាា�និិយម ហើ�ើយជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�នៃ�ពិិភពងងឹឹត។ អាារម្មមណ៍៍
ទាំំ�ងនេះ�ះ មិិនមែ�នកើ�ើតឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ក៏៏រឹឹតតែ�មិិនមែ�ន
ដើ�ើម្បីី�ផែ�នកាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ មនុុស្សស និិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចយ
កសម្ដីី�ពីីខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មតែ�មួួយមកនិិយាាយឲ្យយយល់់បាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឧត្ដុុ�ង្គគ
ឧត្ដដម និិងខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាានិិច្ចច ចំំណែ�កឯមនុុស្សសវិិញ តូូចទាាប គ្មាា�នតម្លៃ�ៃរហូូត។ នេះ�ះគឺឺមក
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់តែ�ងថ្វាា�យអង្គគទ្រ�ង់់ជាាយញ្ញញបូូជាា ហើ�ើយលះះបង់់ដើ�ើម្បីី�មនុុស្សសជាាតិិ
រហូូត។ ចំំណែ�កឯមនុុស្សសវិិញ គឺឺចេះ�ះតែ�យក និិងខិិតខំំដើ�ើម្បីី�តែ�ខ្លួួ�នឯងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រាំ�ំ�រងនូូវកាារឈឺឺចាាប់់ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសជាាតិិមាានជីីវិិតរស់់រាានរហូូត ចំំណែ�ក
មនុុស្សសវិិញ ពុំំ�ដែ�លរួួមចំំណែ�កអ្វីី�ដល់់ពន្លឺឺ� ឬដើ�ើម្បីី�សេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតឡើ�ើយ។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាា
មនុុស្សសខំំប្រឹ�ឹងយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មិិនអាាចធន់់នឹឹងកាារវាាយប្រ�ហាារបាានសូូម្បីី�តែ�មួួយ
លើ�ើក ដ្បិិ�តកាារខិិតខំំរបស់់មនុុស្សស រមែ�ងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្ននកដទៃ�ឡើ�យ
ើ ។ មនុុស្សសរមែ�ងមាានចិិត្តតអាាត្មាា�និយ
ិ ម ចំំណែ�កឯ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ ព្រះ�ះអង្គគលះះបង់់ជាានិិច្ចច។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាប្រ�ភពនៃ�ភាាពសុុចរិិត ភាាពល្អអ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រ�ពៃ� និិងភាាពស្រ�ស់់បំំព្រ�ងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ចំំណែ�កមនុុស្សសវិិញ គេ�បាានជោ�ោគជ័័យ ហើ�ើយ
ស្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញភាាពស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងកាារអាាក្រ�ក់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទាំំ�ងអស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នឹឹងមិិនកែ�ប្រែ�ែសាារជាាតិិនៃ�ភាាពសុុចរិិត និិងសោ�ោភណភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ចំំណែ�កឯ
មនុុស្សសវិិញ ទោះ�ះ�ជាានៅ�ៅទីីណាា ពេ�លណាា ក៏៏គេ�មាានសមត្ថថភាាពឥតខ្ចោះ�ះ�� ក្នុុ�ងកាារក្បបត់់ភាាព
សុុចរិិត ហើ�ើយគេ�ចចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង។
គ្រ�ប់់ប្រ�យោ�ោគដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែងប្រា�ាប់់ សុុទ្ធធតែ�បង្កកប់់នូូវនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គួួរខំំប្រឹ�ឹងសញ្ជឹឹ�ងគិិតអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ នោះ�ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងទទួួលផលពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះជាាប្រា�ាកដ។ សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពិិបាាកនឹង
ឹ យល់់ណាាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាាក់់ថាា យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ បាានដឹឹងខ្លះះ�
អំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ពេ�លនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននកនឹឹងមាានអ្វីី�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត
ឲ្យយខ្ញុំំ��ឃើ�ើញពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លអ្ននកបាានធ្វើ�ើ� ដែ�លមិិនបំំពាានដល់់និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
ពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��នឹឹងរឹឹតតែ�មាានទំំនុុកចិិត្តត។ ឧទាាហរណ៍៍ដូូចជាាឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់ក្នុុ�ងចិិត្តត
អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា។ កាាលណាាអ្ននកធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយ ចូូរធ្វើ�ើ�កាារនោះ�ះ�ឲ្យយស្រ�បទៅ�ៅនឹឹង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ចូូរឈ្វេ�េងយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់
កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយរក្សាាខ្លួួ�នពីីកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនូូវទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងឡាាយណាា ដែ�លនាំំ�ឲ្យយគេ�
មើ�ើលងាាយ និិងបង្អាា�ប់់ដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អ្ននកក៏៏រឹឹតតែ�ពុំំ�គួួរដកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចេ�ញពីី
គំំនិិតរបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញអនាាគតដែ�លនៅ�ៅចន្លោះ�ះ��ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននកដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកមុុខជាាបំំពាាននិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ។ ឧបមាាថាា អ្ននកពុំំ�ដែ�ល
និិយាាយប្រ�មាាថ ឬរអ៊ូូ�រទាំំ�ទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សោះ�ះ�ក្នុុ�ងមួួយជីីវិិតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយ
ឧបមាាទៀ�ៀតថាា អ្ននកអាាចបោះ�ះ�បង់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានមក
ឲ្យយអ្ននក ហើ�ើយអាាចចុះះ�ចូូលចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់ពេ�ញមួួយជីីវិិតរបស់់
អ្ននក ពេ�លនោះ�ះ� អ្ននកនឹឹងបាានចៀ�ៀសផុុតពីីសេ�ចក្ដីី�រំំលង ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាាស់់នឹឹងបញ្ញញត្តិិ�
គ្រ�ប់់គ្រ�ងនោះ�ះ�ហើ�ើយ។ ឧទាាហរណ៍៍ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្លាា�ប់់និិយាាយថាា «ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាខ្ញុំំ��
មិិនគិិតសោះ�ះ�ថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់?» «ខ្ញុំំ��គិិតថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គ្មាា�នន័័យ
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អ្វីី�ទេ� គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារបំំភ្លឺឺ�ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��» «ចំំពោះ�ះ�គំំនិិតរបស់់ខ្ញុំំ��វិិញ ខ្ញុំំ��
គិិតថាា មិិនមែ�នគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវរហូូតនោះ�ះ�ទេ�» «ភាាពជាា
មនុុស្សសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនប្រ�សើ�ើរជាាងខ្ញុំំ��នោះ�ះ�ទេ�» «ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គ្មាា�នអ្វីី�គួួរឲ្យយជឿ�ឿទេ�» ឬក៏៏ធ្លាា�ប់់និិយាាយសម្ដីី�វិិនិិច្ឆ័័�យដទៃ�ទៀ�ៀត នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ទូូន្មាា�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ឲ្យយលន់់តួួ ហើ�ើយប្រែ�ែចិិត្តតពីីអំំពើ�ើបាាបរបស់់ខ្លួួ�នឲ្យយបាានរឿ�ឿយៗជាាងនេះ�ះ។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ�អ្ននក
នឹឹងគ្មាា�នឱកាាសទទួួលបាានកាារអត់់ទោ�ោសសោះ�ះ�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តអ្ននកមិិនមែ�នបំំពាានមនុុស្សស
ទេ� តែ�បំំពាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគវិិញ។ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាគិិតថាា អ្ននកកំំពុុងវិិនិិច្ឆ័័�យ
មនុុស្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមាានព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�ដូូច្នេះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារដែ�លអ្ននក
ប្រ�មាាថសាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងប្រ�មាាថដល់់ទ្រ�ង់់ហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកមិិនបាាន
បំំពាាននិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� មែ�នទេ�? អ្ននកត្រូ�ូវចងចាំំ�ថាា គ្រ�ប់់កិិច្ចចកាារដែ�លបាាន
ធ្វើ�ឡើើ� �ើងដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺត្រូ�វូ បាានធ្វើ�ើឡើ� �ើង ដើ�ើម្បីី�រក្សាាកាារពាារកិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាម និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកិិច្ចចកាារនោះ�ះ�សម្រេ�េចបាានយ៉ាា�ងប្រ�សើ�ើរ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអើ�ើពើ�ើចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��សូូមមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយដឹឹង
ថាា អ្ននកជាាមនុុស្សសដែ�លពុំំ�អាាចទទួួលបាានជោ�ោគជ័យ
័ ក្នុុ�ងកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �យ
ើ ។
ដោ�ោយព្រោះ��ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានជំំរុុញសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ
ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រើ�ើ�ទណ្ឌឌកម្មមដ៏៏សក្ដិិ�សម មកបង្រៀ��ៀនមេ�រៀ�ៀនមួួយដល់់អ្ននកវិិញ។
កាារស្គាា�ល់់ពីីសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�នជាារឿ�ឿងឥតបាានកាារទេ�។ អ្ននករាាល់់
គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�យល់់អំពី
ំ និ
ី ស្ស័័�
ិ យរបស់់ទ្រ�ង់។
់ តាាមវិិធីនេះ�ះ
ី
អ្ននកនឹឹងបាានស្គាា�ល់ពី
់ សា
ី ារជាាតិិរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បន្តិិ�ចម្ដដងៗ ទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន។ កាាលណាាអ្ននកបាានដឹឹងអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះហើ�ើយ
អ្ននកប្រា�ាកដជាាឃើ�ើ ញ ខ្លួួ� ន ឯងកំំ ពុុ ង ឈាានជើ�ើ ង ចូូ លក្នុុ� ង សភាាពដែ�លខ្ពព ង់់ ខ្ពព ស់់ ជាាងមុុ ន
និិងស្រ�ស់់បំំព្រ�ងជាាងមុុន។ ទីីបំំផុុត អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ខ្មាា�សចំំពោះ�ះ�ព្រ�លឹឹងដ៏៏អាាក្រ�ក់់
របស់់អ្ននក ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា គ្មាា�នកន្លែ�ែងណាាដើ�ើម្បីី�លាាក់់ពីី
ភាាពអាាម៉ាា�ស់់របស់់អ្ននកបាានឡើ�ើយ។ គ្រា�ានោះ�ះ� អ្ននកនឹឹងកាាន់់តែ�លែ�ងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទង្វើ�ើ�ដែ�ល
បំំពាានដល់់និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តទៅ�ៅទៀ�ៀត ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកនឹឹងចូូលទៅ�ៅកាាន់់
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តែ�កៀ�ៀកនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគ ក៏៏កាាន់់តែ�
ចម្រើ�ើ�នឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកដែ�រ។ នេះ�ះហើ�ើយជាាសញ្ញាា�របស់់មនុុស្សសជាាតិិដែ�ល
កំំពុុងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងសភាាពស្រ�ស់់បំំព្រ�ង។ ដោ�ោយឡែ�ក អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនទាាន់់សម្រេ�េចរឿ�ឿង
នេះ�ះបាាននៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ កាាលណាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់សម្រេ�េចជោ�ោគវាាសនាា
របស់់ខ្លួួ�ន តើ�ើនរណាាខ្លះះ�មាានចិិត្តតចង់់ព្យាាយាាមស្គាា�ល់់ពីីសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? បើ�ើ
នៅ�ៅតែ�បែ�បនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរំំលងទាាស់់នឹឹងបញ្ញញត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន
ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ដឹឹងអំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានតិិចតួួចណាាស់់។ ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើ
កិិច្ចចកាារដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�ពេ�លនេះ�ះ មិិនមែ�នកំំពុុងចាាក់់គ្រឹះ�ះ�សម្រា�ាប់់កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាាស់់
នឹឹងនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�ឬអីី? ថាាខ្ញុំំ��បង្គាា�ប់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់អំំពីីនិិស្ស័័�យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនដាាច់់ចេ�ញពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ទេ�។ ដ្បិិ�តប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
រំំលងនឹឹងបញ្ញញត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងជាារឿ�ឿយៗ តើ�ើមាាននរណាាក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� ដែ�ល
នឹឹងគេ�ចផុុតពីីទណ្ឌឌកម្មមបាាន? តើ�ើពេ�លនោះ�ះ� កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នឹឹងទៅ�ៅជាាអសាារឥតកាារ
ទាំំ�ងស្រុ�ុងទៅ�ៅហើ�ើយមែ�នទេ�? ហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�បង្គាា�ប់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន
ចំំពោះ�ះ�ជំំហាានដែ�លអ្ននកដើ�ើរ

បន្ថែ�ែមទៅ�ៅលើ�ើកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យ

កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់អ្ននក

ផ្ទាា�ល់់។ នេះ�ះគឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់់ដ៏៏ឧត្ដដមដែ�លខ្ញុំំ��បង្គាា�ប់់ពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងពិិចាារណាាពីីសេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់់នេះ�ះដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ហើ�ើយគិិតគូូរអំំពីី
សេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់់នេះ�ះដោ�ោយស្មោះ�ះ��អស់់ពីីចិិត្តត។ គង់់មាានថ្ងៃ�ៃមួួយមកដល់់ គឺឺជាាពេ�លដែ�ល
ទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ជំំរុុញឲ្យយខ្ញុំំ��មាានសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងក្លាា� នោះ�ះ�លទ្ធធផលដែ�ល
ត្រូ�ូវពិិចាារណាា គឺឺជាារបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធសាាធ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាផ្សេ�េងទៀ�ៀត មក
ទទួួលទណ្ឌឌកម្មមជួួសអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ។
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វិិធីីស្គាា�ល់់ព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី

វិិធីស្គា
ី �ល់
ា ព្រះ់ �ះដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ទទួួលបាានរង្វាា�ន់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះភ័័ក្ដ្រ�រព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងចង់់ឲ្យយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សព្វវព្រះ
់
�ះហឫទ័័យនឹឹងអ្ននករាាល់់គ្នាា� ព្រោះ��ះ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�សង្ឃឹឹ�មចង់់បាានរឿ�ឿង
បែ�បនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រោះ��ះ�គ្រ�ប់់គ្នាា�វក់់នឹឹងកាារដេ�ញ
តាាមភាាពខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ ហើ�ើយគ្មាា�នមនុុស្សសណាាចង់់នៅ�ៅក្រោ��ោមអ្ននកដទៃ�នោះ�ះ�ទេ�។ មនុុស្សសគឺឺ
បែ�បនេះ�ះហើ�ើយ។ ច្បាាស់់ណាាស់់ ដោ�ោយសាារហេ�តុុផលនេះ�ះ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នតែ�ងតែ�ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារគាំំ�ទ្រ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�ល
គង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែតាាមកាារពិិត ភក្តីីភា
� ាព និិងភាាពទៀ�ៀងត្រ�ង់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំពោះ�
ំ ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺតិិចជាាងភក្តីី�ភាាព និិងភាាពទៀ�ៀងត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ខ្លួួ�នអ្ននកឆ្ងាា�យណាាស់់។
ហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាាខ្ញុំំ��និិយាាយបែ�បនេះ�ះ? ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��មិិនទទួួលស្គា�ល់
ា ់ភក្តី�ភា
ី ាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ��ហ៊ាា�នប្រ�កែ�កថាាដួួងចិិត្តត
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ មាានន័័យថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ថ្វាា�យបង្គំំ� គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�លើ�ើកសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងនោះ�ះ�
គ្មាា�នវត្តតមាានសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ហេ�តុុផលដែ�លខ្ញុំំ�អា
� ាចនិិយាាយបាាន យ៉ាា�ងច្បាាស់់ដូច្នេះ�
ូ �ះ ព្រោះ��ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះដ៏៏ពិតខ្លាំំ��
ិ
ងពេ�ក។ ហេ�តុុផលសម្រា�ាប់់ភក្តីភា
�ី ាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គឺឺរូូបព្រះ�ះដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�

ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ

ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��វិិញ

អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្រា�ាន់់តែ�ទទួួលស្គា�ល់
ា ់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាាមិិនធំំ ក៏៏មិិនតូូច
តាាមពាាក្យយសម្តីី�ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ �។ នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��និិយាាយថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នោះ�ះ� គឺឺខ្ញុំំ�ចង់
� មាានន័
់
យ
័ ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះដ៏៏ពិត
ិ ខណៈៈដែ�លព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ច
ស្រ�ពិិលនោះ�ះ�ហាាក់់ដូូចជាាស្ថិិ�តនៅ�ៅក្បែ�ែរខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញ។

នៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��និិយាាយ

ថាា «មិិនធំ»ំ នោះ�ះ�គឺឺខ្ញុំំ�ចង់
� សំ
់ ដៅំ �ៅលើ�ើព្រះ�ះដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ទំំនងគ្រា�ាន់់តែ�
ជាាបុុគ្គគលមួួយរូូបដែ�លគ្មាា�នសមត្ថថភាាពអស្ចាា�រ្យយអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ� គឺឺជាាបុុគ្គគលដែ�លមិិនមាានភាាព
ខ្ពពង់ខ្ព
់ ស់
ព អ្វី
់ �ឡើី �ើយ។ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លខ្ញុំំ��និយាា
ិ យថាា «មិិនតូច
ូ » ខ្ញុំំ��ចង់មាានន័
់
យ
័ ថាាទោះ�ះ�បីីជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បុុគ្គគលនេះ�ះមិិនអាាចហៅ�ៅខ្យយល់់ហៅ�ៅភ្លៀ�ៀ�ងបាានក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់អាាចហៅ�ៅព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ម
់ កធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារដែ�លធ្វើ�ើឲ្យ
� យស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីីញ័រ័ រញ្ជួួ�យបាាន ដែ�ល
នឹឹងធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យមនុុស្សសស្រ�ឡាំំ�ងកាំំ�ង។ មើ�ើលពីីខាាងក្រៅ��ៅ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ហាាក់់ដូច
ូ ជាាស្តាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមពិិត អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនមាានសេ�ចក្ដីី�ជំ
ិ
នឿ�
ំ ឿ
លើ�ើទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិនស្រ�
ិ
ឡាាញ់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រ។ នេះ�ះមាានន័័យថាា ព្រះ�ះដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ជឿ�ឿយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាព្រះ�ះដ៏៏ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល នៅ�ៅក្នុុ�ងអាារម្មមណ៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ��ះ � ហើ�ើយព្រះ�ះដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្រ�ឡាាញ់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់បាានយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃទាំំ�ងយប់់ គឺឺអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនដែ�លបាានឃើ�ើញទ្រ�ង់់
ផ្ទាា�ល់់សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺមាានតិិចតួួច
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ចំំណែ�កក្តី�ស្រ�
ី ឡាាញ់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញគឺឺគ្មា�នសោះ�
ា
ះ�ឡើ�ើយ។ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
មាានន័័យថាា កាារជឿ�ឿ និិងកាារទុុកចិត្តត
ិ ចំំណែ�កក្តី�ស្រ�
ី ឡាាញ់់វិញ
ិ មាានន័័យថាាកាារចូូលចិត្តត
ិ
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង និិងកាារលើ�ើកសរសើ�ើរនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់នរណាាម្នាា�ក់់ និិងមិិនអាាចបំំបែ�ក
ពីីគ្នាា�បាានឡើ�យ
ើ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ និិងក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
នៅ�ៅសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មិិនទាាន់គ្រ់ �ប់់គ្រា�ាន់នៅ់ �ៅឡើ�យ
ើ ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លនិិយាាយដល់់សេ�ចក្ដីី�ជំនឿ�
ំ ឿ តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានសេ�ចក្ដីី�ជំនឿ�
ំ ឿលើ�ើទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? នៅ�ៅពេ�លនិិយាាយដល់់ក្តី�ស្រ�
ី ឡាាញ់់
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់តា
់ ាមរបៀ�ៀបណាា? អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិនមាាន
ិ
កាារយល់់ដឹង
ឹ ពីីនិស្ស័័�
ិ យ
របស់់ទ្រ�ង់ទាាល់
់
តែ�សោះ�
់
ះ� កុំំ�ថាាឡើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្គា�ល់
ា ពី
់ សា
ី ារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចនេះ�ះតើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានសេ�ចក្ដីី�ជំនឿ�
ំ ឿលើ�ើទ្រ�ង់់បាានយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? តើ�ើកាារពិិតនៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំពោះ�
ំ ះ�ទ្រ�ង់់ស្ថិិ�តនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់យ៉ា
់ ា�ងដូូចម្តេ�េច?
តើ�ើកាារពិិតនៃ�ក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំពោះ�
ំ ះ�ទ្រ�ង់់ស្ថិិ�តនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា?
មនុុ ស្សសជាាច្រើ�ើ� នបាានដើ�ើ រ តាាមខ្ញុំំ��ដោ�ោយគ្មាា�ន កាារស្ទាា�ក់់ ស្ទើ�ើ� រ មកទល់់ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។
ដូូច្នេះ�ះ� ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��កន្លលងទៅ�ៅនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏បាានទទួួលរងកាារនឿ�ឿយហត់់
ជាាច្រើ�ើ�នផងដែ�រ។ ខ្ញុំំ��បាានយល់់យ៉ាា�ងច្បាាស់់ពីចរិ
ី តពី
ិ កំ
ី ណើ�ើត
ំ
និិងទម្លាា�ប់រ់ បស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហើ�ើយកាារទាាក់់ទងជាាមួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏មាានភាាពលំំបាាកក្រៃ�ៃលែ�ងដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លគួួរឲ្យយ
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សោ�ោកស្តាា�យនោះ�ះ�គឺឺថាា ទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំ��បាានយល់់ច្រើ�ើ�នពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនបាានយល់់អ្វីី�សោះ�ះ�ពីីខ្ញុំំ។
� គេ�មិិនបាាច់ឆ្ង
់ ល់
ង ទេ�
់ ដែ�លមាានមនុុស្សសនិិយាាយថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ជឿ�ឿលើ�ើល្បិិ�ចកលរបស់់នរណាាម្នាា�ក់់ នៅ�ៅអំំឡុុងពេ�លនៃ�កាារភាាន់់ច្រ�លំំនោះ�ះ�។ តាាមពិិត
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនយល់់អ្វីី�សោះ�ះ�ពីីនិិស្ស័័�យរបស់់ខ្ញុំំ� កុំំ�ថាាឡើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចយល់់បាានពីី
អ្វីី�ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់យើ�ើងនោះ�ះ�។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កាារយល់់ខុុសរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
អំំពីីខ្ញុំំ� គឺឺកំំពុុងកើ�ើនឡើ�ើងយ៉ាា�ងរហ័័ស ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� ក៏៏
នៅ�ៅតែ�ជាាសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដែ�លភាាន់់ច្រ�លំំដដែ�ល។ គួួរតែ�និិយាាយថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំំពុុង
ព្យាាយាាមយកព្រះ�ះហឫទ័័យខ្ញុំំ�� និិងអែ�បអបខ្ញុំំ��វិិញ ជាាជាាងនិិយាាយថាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាាន
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�� បំំណងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�សាាមញ្ញញខ្លាំំ��ងណាាស់់គឺឺ៖ ខ្ញុំំ��ចង់់ដើ�ើរតាាម
នរណាាដែ�លអាាចផ្តតល់់រង្វាា�ន់់ដល់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��នឹឹងជឿ�ឿលើ�ើអ្ននកណាាដែ�លអាាចឲ្យយខ្ញុំំ��គេ�ចផុុត
ពីីមហន្តតរាាយដ៏៏ធំំធេ�ងនេះ�ះ មិិនថាាអ្ននកនោះ�ះ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬជាាព្រះ�ះណាាមួួយនោះ�ះ�ទេ� គឺឺ
ខ្ញុំំ��មិិនខ្វវល់់ឡើ�ើយ។ មាានមនុុស្សសជំំពូូកនេះ�ះច្រើ�ើ�នណាាស់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ហើ�ើយ
ស្ថាា�នភាាពនេះ�ះមាានភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរណាាស់់។ ថ្ងៃ�ៃណាាមួួយ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានកាារសាាកល្បបង
ថាាមាានមនុុ ស្សសប៉ុុ�ន្មាា�នអ្ននកក្នុុ� ង ចំំ ណោ�ោ មអ្ននករាាល់់ គ្នាា�មាានសេ�ចក្ដីី�ជំំ នឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះគ្រី�ី ស្ទទ
ដោ�ោយសាារតែ�កាារជ្រួ�ួតជ្រា�ាបអំំពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ខ្លាា�ចថាាគ្មាា�នអ្ននកណាា
ម្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� សម្រា�ាប់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា� កាារពិិចាារណាាលើ�ើសំំណួួរនេះ�ះ គឺឺមិិនបង្កកកាារឈឺឺចាាប់់អ្វីី�ឡើ�ើយព្រោះ��ះ�ថាាព្រះ�ះ
ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿគឺឺខុសឆ្ងាា�
ុ
យពីីខ្ញុំំ��ខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយបើ�ើដូូច្នោះ�ះ��មែ�ន តើ�ើចំំណុចសំ
ុ
ខា
ំ ាន់់
នៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ ជា
ឺ ាអ្វីី?� នៅ�ៅពេ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�កាាន់់តែ�
ជឿ�ឿលើ�ើបុុគ្គគលដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ហៅ�ៅថាាជាាព្រះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងកាាន់់តែ�ឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីី
ខ្ញុំំ��។ ដូូចនោះ�ះ� តើ�ើចំំណុុចសំំខាាន់់នៃ�បញ្ហាា�នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�? វាាច្បាាស់់ណាាស់់ថាា គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់់ពិិចាារណាាសំំណួួរនេះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើចំំណុុចសំំខាាន់់នៃ�
សំំណួួរនេះ�ះធ្លាា�ប់់បាានកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឬទេ�? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ធ្លាា�ប់់បាានគិិតពីី
ផលវិិបាាកនៃ�កាារបន្តតជឿ�ឿតាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះឬទេ�?
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សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រ�ឈមនឹឹងបញ្ហាា�ជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាមួួយក្នុុ�ង
ចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានជំំនាាញខាាងដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�នោះ�ះ�ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើស្ថាា�នភាាព
នេះ�ះនៅ�ៅតែ�បន្តត អ្ននកដែ�លអាាចខាាតបង់់ គឺឺមាានតែ�ខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ យើ�ើងនឹឹង
ជួួយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយមើ�ើលស្គាា�ល់់បញ្ហាា�ទាំំ�ងនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
យើ�ើងសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកដែ�លមិិនសង្ស័័�យលើ�ើអ្ននកដទៃ� ហើ�ើយយើ�ើង
ចូូលចិិត្តតអស់់អ្ននក ដែ�លសុុខចិិត្តតទទួួលយកសេ�ចក្តីី�ពិិត ព្រោះ��ះ�យើ�ើងបង្ហាា�ញកាារយក
ព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងពីីរប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ដ្បិិ�តពួួកគេ�ជាាមនុុស្សស
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់យើ�ើង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានគំំនិិតបោ�ោកប្រា�ាស់់គេ� នោះ�ះ�
អ្ននកនឹឹងមាានកាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននខ្លួួ�ន ហើ�ើយមាានកាារសង្ស័័�យចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� និិងគ្រ�ប់់
បញ្ហាា� ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកចំពោះ�
ំ ះ�យើ�ើង នឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងពីីមូលដ្ឋា
ូ
ា�នគ្រឹះ�ះ�
នៃ�កាារសង្ស័័�យ។ យើ�ើងមិិនអាាចទទួួលស្គាា�ល់សេ�ចក្ដីី�ជំ
់
នឿ�
ំ ឿបែ�បនេះ�ះបាានទេ�។ ដោ�ោយសាារ
គ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿពិិតប្រា�ាកដ នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងកាាន់់តែ�មិិនមាានក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ពិិតប្រា�ាកដ។
ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចមាានមន្ទិិ�លសង្ស័័�យចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងទាាយពីីព្រះ�ះម្ចាា�ស់់
តាាមតែ�អំំពើ�ើចិិត្តតរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកគឺឺជាាជនបោ�ោកប្រា�ាស់់ខ្លាំំ��ងជាាងគេ�បំំផុុត មិិនចាំំ�បាាច់់
បកស្រា�ាយអ្វីី�ទេ�។ អ្ននកទាាយថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អាាចដូូចជាាមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះថាា៖ មាានអំំពើ�ើ
បាាបដែ�លមិិនអាាចលើ�ើកលែ�ងឲ្យយបាាន មាានចរិិតថោ�ោកទាាប គ្មាា�នភាាពយុុត្តិិ�ធម៌៌ និិង
ហេ�តុុផល គ្មាា�នញាាណដឹឹងពីីសេ�ចក្ដីី�យុុត្តិិ�ធម៌៌ តែ�ងតែ�មាានកលល្បិិ�ចកាាចសាាហាាវ ជាា
មនុុស្សសលាាក់់ពុុត និិងខូូច សព្វវហប្ញញទ័័យនឹឹងអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ និិងអំំពើ�ើខ្មៅ�ៅ�ងងឹឹតជាាដើ�ើម ។
ល។ តើ�ើហេ�តុុផលដែ�លមនុុស្សសមាានគំំនិតបែ�បនេះ�ះ
ិ
មិិនមែ�នដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�មិិនបាាន
យល់់ដឹឹងអ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឬ? សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះ គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីី
អំំពើ�ើបាាបនោះ�ះ�ទេ�! មាានមនុុស្សសខ្លះះ�ទៀ�ៀតថែ�មទាំំ�ងជឿ�ឿថាា អ្ននកដែ�លអាាចផ្គាា�ប់់ចិិត្តតយើ�ើង
បាាន គឺឺជាាអ្ននកដែ�លចេះ�ះបញ្ជោ�ោ�រ និិងចេះ�ះលត់់ក្រា�ាប ហើ�ើយថាាអ្ននកដែ�លមិិនមាានជំំនាាញ
បែ�បនេះ�ះ នឹឹងមិិនត្រូ�ូវបាានស្វាា�គមន៍៍មកកាាន់់ដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏
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វិិធីីស្គាា�ល់់ព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី

នឹឹងបាាត់់បង់់កន្លែ�ែងរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ដែ�រ។ តើ�ើនេះ�ះជាាចំំណេះ�ះដឹឹងតែ�មួួយគត់់ ដែ�ល
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលបាានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះឬ? តើ�ើនេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
បាានទទួួលឬ? ហើ�ើយកាារយល់់ខុុសរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ចំំពោះ�ះ�យើ�ើងមិិនបាានឈប់់ត្រឹ�ឹង
ហ្នឹឹ�ងនោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�ថាា អាាក្រ�ក់់ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀតនោះ�ះ� គឺឺអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានប្រ�មាាថព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងនិិយាាយអាាក្រ�ក់់ពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាាយើ�ើងនិិយាាយ
ថាា សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�បែ�បនេះ�ះ បាានត្រឹ�ឹមតែ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឃ្លាា�តកាាន់់តែ�
ឆ្ងាា�យពីីយើ�ើង និិងកាាន់់តែ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងយើ�ើងខ្លាំំ��ងថែ�មទៀ�ៀតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តាាមរយៈៈកាារងាារ
ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានមើ�ើលឃើ�ើញសេ�ចក្តីី�ពិិតជាាច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�មាាន
បាានដឹឹងពីីអ្វីី� ដែ�លត្រ�ចៀ�ៀករបស់់យើ�ើងបាានស្ដាា�ប់់លឺឺទេ�? តើ�ើក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានប៉ុុ�ន្មាា�នអ្ននក ដែ�លសុុខចិិត្តតទទួួលយកសេ�ចក្តីី�ពិិតនេះ�ះ? អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ជឿ�ឿថាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុខចិិត្តតបង់់នូូវតម្លៃ�ៃដើ�ើម្បីី�ប្តូូ�រយកសេ�ចក្តីី�ពិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
តើ�ើមាានប៉ុុ�ន្មាា�នអ្ននកបាានរងទុុក្ខខយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ដើ�ើម្បីី�ប្តូូ�រយកសេ�ចក្តីី�ពិិតនោះ�ះ�? គ្មាា�នអ្វីី�
ក្រៅ��ៅពីីសេ�ចក្តីី�ទុុច្ចចរិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើយ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា
គ្រ�ប់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�មាានគំំនិិតបោ�ោកប្រា�ាស់់ និិងវៀ�ៀចវេេរដូូចគ្នាា� មិិនថាាគេ�ជាានរណាានោះ�ះ�
ទេ� ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ថែ�មទាំំ�ងជឿ�ឿបែ�បនេះ�ះទៀ�ៀតថាា កាារត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អាាចមាានលក្ខខណៈៈដូូចជាាមនុុស្សសធម្មមតាា គឺឺគ្មាា�នដួួងចិិត្តតដែ�លសប្បុុ�រស និិង
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លប្រ�កបដោ�ោយមេ�ត្តាា�ធម៌៌។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿ
ថាាចរិិតដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ និិងនិិស្ស័័�យមេ�ត្តាា�ធម៌៌ ព្រ�មទាំំ�ងអាាណិិតអាាសូូរ កើ�ើតមាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿថាា មនុុស្សសបរិិសុុទ្ធធ
បែ�បនេះ�ះមិិនមាាននៅ�ៅលើ�ើលោ�ោកនេះ�ះទេ� គឺឺមាានតែ�អំំពើ�ើខ្មៅ�ៅ�ងងឹឹត និិងអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ចំំណែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាារបស់់ដែ�លមនុុស្សសដាាក់់ក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់ពួួកគេ�ចង់់
ឲ្យយបាានល្អអ និិងស្រ�ស់់ស្អាា�ត តាាមតួួអង្គគនៅ�ៅរឿ�ឿងព្រេ�េងនិិទាានដែ�លពួួកគេ�បាានប្រ�ឌិិតឡើ�ើង
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតគំំនិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ គឺឺ
ទៀ�ៀងត្រ�ង់់ សុុចរិត
ិ និិង អស្ចាា�រ្យយ ដែ�លស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងកាារគោ�ោរពបូូជាា និិង កាារលើ�ើកសរសើ�ើរ
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ប៉ុុ�ន្តែ�ែចំំណែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីវិិញ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាអ្ននកជំំនួួស និិងជាា
ឧបករណ៍៍របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ អ្ននកជឿ�ឿថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អង្គគនេះ�ះមិិនអាាចប្រៀ��ៀបស្មើ�ើ�នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌បាានទេ� កុំំ�ថាាឡើ�ើយយក
មកប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងទ្រ�ង់់នោះ�ះ�។ នៅ�ៅពេ�លនិិយាាយពីីភាាពអស្ចាា�រ្យយ និិង កិិត្តិិ�យសរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ ទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺ ជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�សិិរីីរុុងរឿ�ឿងរបស់់ព្រះ�ះម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅពេ�លនិិយាាយដល់់និិស្ស័័�យ និិងកាារខូូចអាាក្រ�ក់់របស់់មនុុស្សសវិិញ
ទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺជាាលក្ខខណៈៈដែ�លជាាប់់មកជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ គឺឺមាានភាាពខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ជាានិិច្ចច ចំំណែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីវិិញ គឺឺមិិនសំំខាាន់់ ទន់់ខ្សោ�ោ�យ និិងគ្មាា�នសមត្ថថភាាពជាារៀ�ៀងរហូូត
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌មិិនមាានមនោ�ោសញ្ចេ�េតនាានោះ�ះ�ទេ� គឺឺមាានតែ�សេ�ចក្តីី�
សុុចរិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ចំំណែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីវិិញ គឺឺមាានតែ�ហេ�តុុផល
អត្មាា�និិយម និិងគ្មាា�នភាាពយុុត្តិិ�ធម៌៌ ឬហេ�តុុផលនោះ�ះ�ទេ�។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ មិិនវៀ�ៀចវេេរសោះ�ះ�ឡើ�ើយ និិងមាានភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ជាានិិច្ចច ចំំណែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី គឺឺតែ�ងតែ�គ្មាា�នភាាពទៀ�ៀងត្រ�ង់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ ស្រ�ឡាាញ់់មនុុស្សសខ្លាំំ��ងណាាស់់ ចំំណែ�កព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
វិិញ បង្ហាា�ញកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ និិងថែ�មទាំំ�ងមិិនអើ�ើពើ�ើ
នឹឹងពួួកគេ�ទៀ�ៀតផង។ កាារយល់់ដឹឹងខុុសឆ្គគងនេះ�ះ បាានស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ជាាយូូរមកហើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏អាាចបន្តតទៅ�ៅអនាាគតបាានថែ�មទៀ�ៀតផង។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិតដល់
ិ
់
ទង្វើ�ើ�របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទតាាមទស្សសនៈៈរបស់់ពួួកទុុច្ចចរិិត និិងវាាយតម្លៃ�ៃគ្រ�ប់់កាារងាារទាំំ�ងអស់់
របស់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងអត្តតសញ្ញាា�ណ និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់តាាមទស្សសនៈៈរបស់់ពួួក
មនុុស្សសអាាក្រ�ក់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបង្កើ�ើ�តកំំហុុសដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងបាានធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងដែ�ល មិិនធ្លាា�ប់់
មាាននរណាាបាានធ្វើ�ើ�ពីីមុុនមកទេ�។ បាានន័័យថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�បម្រើ�ើ�តែ�ព្រះ�ះដែ�លខ្ពពង់់ខ្ពពស់់
ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ដែ�លមាានមកុុដនៅ�ៅលើ�ើព្រ�សិិរសាារបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងមិិន
បម្រើ�ើ�ព្រះ�ះដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាាមិិនសំំខាាន់់សោះ�ះ�រហូូតដល់់មើ�ើលមិិនឃើ�ើញទ្រ�ង់់។ តើ�ើ
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នេះ�ះមិិនមែ�នអំំពើ�ើបាាបរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬ? តើ�ើនេះ�ះមិិនមែ�នជាាឧទាាហរណ៍៍ទូូទៅ�ៅដែ�ល
បង្ហាា�ញពីីកាារប្រ�មាាថនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ�ឬ? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចូលចិ
ូ
ត្តតរូ
ិ បអង្គគ
ូ
ដ៏៏ខ្ពង់
ព ខ្ព
់ ស់
ព ់ និិងឲ្យយតម្លៃ�ៃដល់់អ្ននកដែ�លចំំណាានខាាងវោ�ោហាាស័័ព្ទទបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�ល។ អ្ននករីីករាាយ
នឹឹងទទួួលបញ្ជាា�ពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លបាានញាាត់់មាាសប្រា�ាក់់ពេ�ញដៃ�របស់់អ្ននក និិងចង់់បាាន
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអាាចបំំពេ�ញគ្រ�ប់់សេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់អ្ននក។ ព្រះ�ះមួួយអង្គគដែ�លអ្ននកមិិន
ថ្វាា�យបង្គំំ� គឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លគ្មាា�នភាាពខ្ពពស់ខ្ព
់ ស់
ព ់ ហើ�ើយរឿ�ឿងតែ�មួួយគត់់ដែ�លអ្ននកស្អអប់់
គឺឺទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លគ្មាា�នមនុុស្សសណាាគោ�ោរព។ រឿ�ឿងតែ�មួួយគត់់ដែ�លអ្ននក
មិិនសុុខចិិត្តតធ្វើ�ើ� គឺឺបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមិិនដែ�លផ្តតល់់ប្រា�ាក់់សូូម្បីី�មួួយសេ�នដល់់អ្ននក
ហើ�ើយព្រះ�ះមួួយអង្គគដែ�លមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកចង់់បាានទ្រ�ង់់ គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លមិិនគួួរឲ្យយ
ស្រ�ឡាាញ់់នេះ�ះហើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នេះ�ះ មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកពង្រី�ីកចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននក
បាាន ហើ�ើយមិិនអាាចឲ្យយអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ដូូចជាាអ្ននករកបាានកំំណប់់នោះ�ះ�ទេ� កុំំ�ថាាឡើ�ើយ
បំំពេ�ញតាាមសេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់អ្ននក។ ដូូចនោះ�ះ� ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់? តើ�ើអ្ននក
ធ្លាា�ប់់បាានគិិតដល់់សំំណួួរបែ�បនេះ�ះទេ�? អ្វីី�ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ប្រ�មាាថដល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
នោះ�ះ�ទេ� សំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀតនោះ�ះ� គឺឺវាាថែ�មទាំំ�ងប្រ�មាាថដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ថែ�មទៀ�ៀតផង។ ខ្ញុំំ��គិិតថាា នេះ�ះមិិនមែ�នជាាគោ�ោលបំំណងនៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ�!
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចង់់ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សព្វវព្រះ�ះហប្ញញទ័័យនឹឹងអ្ននករាាល់់គ្នាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននករាាល់់គ្នាា�
ស្ថិិ�តនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះម្ចាា�ស់់។ តើ�ើអ្វីី�ជាាបញ្ហាា�នៅ�ៅទីីនេះ�ះ? អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទទួួលតែ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទទួួលយកកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងកាារលួួសកាាត់់របស់់ទ្រ�ង់់ កុំំ�ថាាឡើ�ើយ
អ្ននកអាាចទទួួលយក គ្រ�ប់់កាារររៀ�ៀបចំំរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�មាានជំំនឿ�ឿពេ�ញលេ�ញចំំពោះ�ះ�
ទ្រ�ង់់។ ដូូចនោះ�ះ� តើ�ើអ្វីី�ជាាបញ្ហាា�នៅ�ៅទីីនេះ�ះ? នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារវិិភាាគចុុងក្រោ��ោយ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� គឺឺជាាសម្បបកស៊ុុ�តទទេ�មួួយ ដែ�លមិិនអាាចញាាស់់ជាាកូូនមាាន់់បាានទេ�។
ព្រោះ��ះ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនបាាននាំំ�សេ�ចក្តីី�ពិិតមកដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឬក៏៏ផ្តតល់់
ជីីវិិតដល់់អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យមកវិិញ បាានផ្តតល់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវញាាណបំំភាាន់់ភ្នែ�ែកអំំពីីកាារ
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ទ្រ�ទ្រ�ង់់ជីីវិិត និិងក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម។ គឺឺញាាណនៃ�កាាទ្រ�ទ្រ�ង់់ជីីវិិត និិងក្តីី�សង្ឃឹឹ�មនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�ល
ជាាគោ�ោលបំំណងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក្នុុ�ងកាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�
ពិិត និិងជីីវិិតនោះ�ះ�ទេ�។ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយទើ�ើបខ្ញុំំ��និិយាាយថាា រយៈៈពេ�លនៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីកាារព្យាាយាាមដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារ
គាំំ�ទ្រ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈទាាសភាាព និិងភាាពឥតអៀ�ៀនខ្មាា�សនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏
មិិនអាាចចាាត់់ទុុកថាាជាាសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿពិិតប្រា�ាកបាានដែ�រ។ តើ�ើកូូនមាាន់់អាាចកើ�ើតចេ�ញពីី
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះបាានយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច? អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាាតើ�ើសេ�ចក្ដីី�
ជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះអាាចសម្រេ�េចបាានអ្វីី�ខ្លះះ�? គោ�ោលបំំណងនៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចគោ�ោលបំំណងរបស់់ខ្លួួ�ន។ តើ�ើ
នេះ�ះមិិ នមែ�ន ជាាកាារប្រ�មាាថរបស់់ អ្ននក រាាល់់ គ្នាា�ចំំ ពោះ�ះ�និិ ស្ស័័� យរបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទេ� ឬ?
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌៌ មាានពិិតប្រា�ាកដមែ�ន និិង
បដិិសេ�ធថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី មិិនមាានពិិតប្រា�ាកដទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងមិិន
ទទួួលស្គាា�ល់់ទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� ព្រោះ��ះ�យើ�ើងលើ�ើកសរសើ�ើរតែ�អ្ននកណាាដែ�ល
ដាាក់់ជើ�ើងរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅលើ�ើដីី ហើ�ើយបម្រើ�ើ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនសរសើ�ើរអ្ននកណាាដែ�លមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនោះ�ះ�
ទេ�។ មិិនថាាមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមាានភក្តីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌
យ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� នៅ�ៅទីីបំំផុុត ពួួកគេ�មិិនអាាចគេ�ចផុុតពីីព្រះ�ះហស្ដដរបស់់យើ�ើងដែ�ល
នឹឹងដាាក់់ទោ�ោសមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់បាានឡើ�ើយ។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ជាាមនុុស្សសអាាក្រ�ក់់
ព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�គឺឺជាាមនុុស្សសធ្វើ�ើ�អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនដែ�ល
បាានស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដោ�ោយក្តីី�រីីករាាយឡើ�ើយ។ ពិិតណាាស់់ ចំំនួួនរបស់់ពួួកគេ�
រាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងអស់់អ្ននកដែ�លមិិនស្គាា�ល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត មិិនទទួួលស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ដរាាបណាាអ្ននកមាានភក្តីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ តើ�ើ
អ្ននកជឿ�ឿថាាអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�បាានតាាមចិិត្តតខ្លួួ�នចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឬ? ខុុសហើ�ើយ! កាារមិិនអើ�ើពើ�ើ
របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គឺឺជាាកាារមិិនអើ�ើចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។
1240

វិិធីីស្គាា�ល់់ព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី

មិិនថាាអ្ននកមាានភក្តីី�ភាាពចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌យ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� វាា
គ្រា�ាន់់តែ�ជាាសម្តីី�ដែ�លគ្មាា�នន័័យ និិងកាារធ្វើ�ើ�ពើ�ើប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅ
លើ�ើផែ�នដីី មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាមធ្យោ�ោ�បាាយសម្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�ពិិត និិង
ចំំណេះ�ះដឹឹងដ៏៏ជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់គឺឺជាាមធ្យោ�ោ�បាាយក្នុុ�ង
កាារថ្កោ�ោ�លទោ�ោសមនុុស្សស និិងបន្ទាា�ប់់មកជាាមធ្យោ�ោ�បាាយក្នុុ�ងកាារយកកាារពិិតមកដាាក់់ទោ�ោស
មនុុស្សសអាាក្រ�ក់់។ តើ�ើអ្ននកបាានយល់់ ពីីលទ្ធធផលដែ�លផ្តតល់់ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ និិងផល
អាាក្រ�ក់់នៅ�ៅទីីនេះ�ះឬទេ�? តើ�ើអ្ននកធ្លាា�ប់់ឆ្លលងកាាត់់លទ្ធធផលទាំំ�ងនេះ�ះឬទេ�? យើ�ើងសូូមជូូនពរ
ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ពីីសេ�ចក្តីី�ពិិតនេះ�ះនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃណាាមួួយឆាាប់់ៗនេះ�ះ ដែ�លថាា ដើ�ើម្បីី�ស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អ្ននកមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ត្រូ�ូវស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែសំំខាាន់់ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតនោះ�ះ� គឺឺអ្ននកត្រូ�វូ ស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លគង់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី
ផងដែ�រ។ ចូូរកុំំ�ច្រ�លំំពីីរឿ�ឿងអាាទិិភាាពរបស់់អ្ននក ឬអនុុញ្ញាា�តឲ្យយរឿ�ឿងបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�ជំំនួួស
រឿ�ឿងសំំខាាន់់ឡើ�ើយ។ មាានតែ�តាាមវិិធីីនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអ្ននកអាាចកសាាងទំំនាាក់់ទំំនងល្អអជាាមួួយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានពិិតប្រា�ាកដ និិងកាាន់់តែ�ខិិតជិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងនាំំ�យកដួួងចិិត្តត
របស់់អ្ននកឲ្យយកាាន់់តែ�ខិតជិ
ិ តទ្រ�ង់
ិ
។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានសេ�ចក្ដីី�ជំនឿ�
ំ ឿជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ
ហើ�ើយមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយ យើ�ើងយូូរមកហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅតែ�ឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីយើ�ើង នោះ�ះ�
យើ�ើងអាាចនិិយាាយថាា គឺឺប្រា�ាកដជាាអ្ននកនេះ�ះហើ�ើយដែ�លតែ�ងតែ�ប្រ�មាាថដល់់និស្ស័័�
ិ យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយទីីបញ្ចចប់រ់ បស់់អ្ននក នឹឹងពិិបាាករកគិិតពុំំ�យល់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារទាាក់់ទង
នឹឹងខ្ញុំំ��ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះមិិនបាានផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រអ្ននកឲ្យយទៅ�ៅជាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដែ�លមាានភាាពជាា
មនុុស្សស និិងសេ�ចក្តីី�ពិិតទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយផ្លូូ�វអាាក្រ�ក់់របស់់អ្ននកជ្រួ�ួតជ្រា�ាប
ចូូលក្នុុ�ងនិិស្ស័័�យរបស់់អ្ននកទៅ�ៅវិិញ ហើ�ើយភាាពក្អេ�េងក្អាា�ងរបស់់អ្ននកមិិនត្រឹ�ឹមតែ�កើ�ើនឡើ�ើង
លើ�ើសមុុនទ្វេ�េរដងទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារយល់់ខុុសរបស់់អ្ននកអំំពីីយើ�ើង ក៏៏បាានកើ�ើនឡើ�ើងច្រើ�ើ�នដង
ផងដែ�រ រហូូតដល់់អ្ននកចាាប់់ផ្តើ�ើ�មគិិតថាាយើ�ើងជាាមិិត្តតភក្តិិ�ដ៏៏តូូចតាាចរបស់់អ្ននក នោះ�ះ�យើ�ើង
អាាចនិិយាាយថាា ទុុក្ខខវេេទនាារបស់់អ្ននកលែ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅត្រឹ�ឹមស្បែ�ែករបស់់អ្ននកទៀ�ៀតហើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាបាានជ្រៀ��ៀតចូូលដល់់ឆ្អឹឹ�ងរបស់់អ្ននកតែ�ម្តតង។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លនៅ�ៅសល់់ គឺឺរង់់ចាំំ�ឲ្យយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គេ�រៀ�ៀបចំំបុណ្យ
ុ យសពសម្រា�ាប់់អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដល់់ពេ�លនោះ�ះ� អ្ននកមិិនចាំំ�ចាាច់់អង្វវរករឲ្យយខ្ញុំំ��
ធ្វើ�ជា
ើ� ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់រ់ បស់់អ្ននកទេ� ព្រោះ��ះ�អ្ននកបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�អំំពើ�ើបាាបដែ�លស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងសេ�ចក្តីី�
ស្លាា�ប់់ ជាាអំំពើ�ើបាាបដែ�លមិិនអាាចអត់់ឱនឲ្យយបាាន។ ទោះ�ះ�បីីជាាខ្ញុំំ�អា
� ាចមាានក្តីីអា
� ាណិិតអាាសូូរ
ដល់់អ្ននកក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌នឹឹងទទួួចចង់់យកជីីវិិតរបស់់អ្ននក
ដែ�រ ព្រោះ��ះ�កាារប្រ�មាាថរបស់់អ្ននកដល់និ
់ ស្ស័័�
ិ យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺមិនមែ�ន
ិ
ជាាបញ្ហាា�ធម្មមតាា
នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាបញ្ហាា�ធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ��ងណាាស់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពេ�លវេេលាាមកដល់់ សូូមកុំំ�
បន្ទោ�ោ�សយើ�ើងថាាមិិនបាានប្រា�ាប់់អ្ននកជាាមុុនឲ្យយសោះ�ះ�។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់ គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើរឿ�ឿង
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះហើ�ើយ គឺឺនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�លជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សសធម្មមតាាម្នាា�ក់់ គឺឺនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ហើ�ើយដែ�ល
អ្ននកជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្មាា�នអ្វីី�ក្រៅ��ៅតែ�ពីីជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ទេ� គឺឺនៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�ហើ�ើយ
អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវវិិនាាស។ នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារក្រើ�ើ�នរំំលឹឹកដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

បញ្ហាា�ដ៏ធ្ងងន់
៏ ធ្ងង
់ រមួួយ៖ អំំពើ�ក្បបត់
ើ
់ (១)
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ត្រូ�ូវបាានបញ្ចចប់់ឆាាប់ៗ
់ នេះ�ះ ហើ�ើយរយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��ជាាមួួយគ្នាា�
នេះ�ះ បាានក្លាា�យជាាកាារចងចាំំ�ដែ�លមិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�បាាន។ ខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
ដដែ�លៗឥតឈប់់ឈរ ហើ�ើយបាានលាាតត្រ�ដាាងកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ខ្ញុំំ�ជាានិិច្ចច។ ពិិតណាាស់់
ដំំបូូន្មាា�នរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាធាាតុុផ្សំំ�ដ៏៏ចាំំ�បាាច់់នៃ�ចំំណែ�កកិិច្ចចកាារនីីមួួយៗដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�។ ដោ�ោយ
គ្មាា�នពាាក្យយទូូន្មាា�នរបស់់ខ្ញុំំ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�មុុខជាាបែ�កឆ្វេ�េង ថែ�មទាំំ�ងយល់់ឃើ�ើញថាា ខ្លួួ�នឯង
វង្វេ�េងទាំំ�ងស្រុ�ុងផង។ កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ពេ�លនេះ�ះ គឺឺជិិតនឹឹងបញ្ចចប់់ហើ�ើយ ក៏៏ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់កាាលចុុងក្រោ��ោយដែ�រ។ ខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�ចង់់ធ្វើ�កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារផ្ដដល់់ដំបូ
ំ ន្មា
ូ ា�ន ពោ�ោលគឺឺ ផ្ដដល់់
នូូវពាាក្យយទូូន្មាា�នសម្រា�ាប់់ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្ដាា�ប់់។ ខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�សង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាច
បណ្ដោ�ោ�យឲ្យយកាារឈឺឺចាាប់ដែ់ �លខ្ញុំំ��បាានទទួល
ួ យកនេះ�ះ នឹឹងទៅ�ៅជាាអសាារបង់់នោះ�ះ�ទេ�ហើ�ើយ
ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននកអាាចយល់់ពីីកាារយកទុុកដាាក់់ដ៏៏ប្រិ�ិតប្រៀ��ៀនដែ�ល
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បញ្ហាា�ដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរមួួយ៖ អំំពើ�ើក្បបត់់ (១)

ខ្ញុំំ��មាាន និិងចាាត់់ទុុកបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�ជាាគ្រឹះ�ះ�សម្រា�ាប់់របៀ�ៀបដែ�លអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខ្លួួ�នក្នុុ�ងនាាម
ជាាមនុុស្សស។ ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះ មិិនមែ�នជាាប្រ�ភេ�ទបន្ទូូ�លដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ព្រ�ម
ស្ដាា�ប់់ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនពេ�ញចិិត្តតនឹឹងកាារទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ ឬអាាច
ទទួួលបន្ទូូ�លនេះ�ះបាានទាំំ�ងមិិនស្រ�ណុុកចិិត្តត ក៏៏អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ចាាត់់ទុុកបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ
ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏សំំខាាន់់ដែ�រ។ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� និិស្ស័័�យ និិងចរិិយាាឥតព្រៀ��ៀងនិិងឥតខ្វវល់់ខ្វាា�យ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��ព្រួ�ួយចិិត្តតជាាខ្លាំំ��ង ហើ�ើយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មខ្ញុំំ��ខ្លាំំ��ងទៀ�ៀតផង។ ខ្ញុំំ��
សង្ឃឹឹ�មជាាខ្លាំំ��ងថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្ញុំំ��ម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតរាាប់់ពាាន់់ដង
និិងសង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថែ�មទាំំ�ងអាាចចាំំ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះទុុកក្នុុ�ងចិិត្តត។ មាានតែ�
វិិធីីនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយខកខុុសពីីកាាររំំពឹឹងរបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាាន។
យ៉ាា�ងណាាមិិញ ពេ�លនេះ�ះ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�កំពុ
ំ ង
ុ រស់់ក្នុុង
� សភាាព
នេះ�ះទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�លង់់ក្នុុ�ងជីីវិិតដែ�លខុុសគន្លលងធម៌៌ ជាាជីីវិិតនៃ�
កាារផឹឹកស៊ីី�តាាមទំំនើ�ើងចិិត្តត ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ��ចម្រើ�ើ�នដួួងចិិត្តត និិងព្រ�លឹឹងរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើប
ខ្ញុំំ��ចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� សន្និិ�ដ្ឋាា�នអំំពីមុ
ី ខមាាត់
ុ
ពិ
់ ត
ិ របស់់មនុុស្សសជាាតិិថាា៖ មនុុស្សសអាាចក្បបត់់ខ្ញុំំ��ពេ�លណាា
ក៏៏បាាន ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។
«មនុុស្សសត្រូ�ូវសាាតាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់គេ�លែ�ងមាានអកាារៈ�ខាាងក្រៅ��ៅ
ជាាមនុុស្សសទៀ�ៀតហើ�ើយ»។ ពេ�លនេះ�ះ មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នទទួួលស្គាា�ល់់សម្ដីី�មួួយឃ្លាា�នេះ�ះ
យ៉ាា�ងទូូលំំទូូលាាយ។ ខ្ញុំំ��និិយាាយដូូច្នេះ�ះ� ពីីព្រោះ��ះ� «កាារទទួួលស្គាា�ល់់» ដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយ
នេះ�ះ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារទទួួលស្គាា�ល់់លំំៗ ដែ�លផ្ទុុ�យនឹឹងចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ដោ�ោយសាារគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� អាាចវាាយតម្លៃ�ៃខ្លួួ�នឯងបាានសុុក្រឹ�ត្យ
ឹ យ
ឬវិិភាាគខ្លួួ�នឯងឲ្យយបាានហ្មមត់់ចត់់ ទើ�ើបអ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�សង្ស័័�យលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។
តែ�ពេ�លនេះ�ះ ខ្ញុំំ��កំំពុុងប្រើ�ើ�ហេ�តុុពិិតមកពន្យយល់់ ពីីបញ្ហាា�ដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរមួួយដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ង
អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ បញ្ហាា�នោះ�ះ� គឺឺអំំពើ�ើក្បបត់់។ អ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�ស្គាា�ល់់ពាាក្យយថាា «អំំពើ�ើ
ក្បបត់់» ដ្បិិ�តមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នសុុទ្ធធតែ�ធ្វើ�ើ�នូូវទង្វើ�ើ�ខ្លះះ�ដែ�លក្បបត់់នឹឹងអ្ននកដទៃ� ដូូចជាាប្ដីី�ក្បបត់់
1243

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រ�ពន្ធធរបស់់ខ្លួួ�ន ប្រ�ពន្ធធក្បបត់់ប្ដីី�របស់់ខ្លួួ�ន កូូនប្រុ�ុសក្បបត់់ឪពុុករបស់់ខ្លួួ�ន កូូនស្រី�ីក្បបត់់ម្ដាា�យ
របស់់ខ្លួួ�ន ទាាសករក្បបត់់ចៅ�ៅហ្វាា�យរបស់់ខ្លួួ�ន មិិត្តតភក្ដិិ�ក្បបត់់គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក សាាច់់ញាាតិិ
ក្បបត់់គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក អ្ននកលក់់ក្បបត់អ្ននកទិ
់
ញ
ិ ។ល។ ឧទាាហរណ៍៍ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធតែ�
ធ
មាានសាារជាាតិិនៃ�អំំពើ�ើក្បបត់់។ និិយាាយឲ្យយខ្លីី� អំំពើ�ើក្បបត់់គឺឺជាាទម្រ�ង់់នៃ�អកប្បបកិិរិិយាាដែ�ល
បំំពាានសន្យាា ល្មើ�ើ�សនឹឹងគោ�ោលកាារណ៍៍សីីលធម៌៌ ឬទង្វើ�ើ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅនឹឹងក្រ�មសីីលធម៌៌របស់់
មនុុស្សស ដោ�ោយបង្ហាា�ញនូូវកាារបាាត់់បង់ភា
់ ាពជាាមនុុស្សស។ និិយាាយជាារួួម ក្នុុ�ងនាាមជាាមនុុស្សស
ដែ�លកើ�ើតមកក្នុុ�ងលោ�ោកនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងបាានធ្វើ�ើ�នូូវទង្វើ�ើ�ដែ�លបង្កើ�ើ�តបាានជាាអំំពើ�ើក្បបត់់នឹឹង
សេ�ចក្ដីី�ពិិត បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកនឹឹកចាំំ�ពីីកាារដែ�លអ្ននកធ្លាា�ប់់ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើក្បបត់់នឹឹងនរណាាម្នាា�ក់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬអ្ននកធ្លាា�ប់់ក្បបត់់អ្ននកដទៃ�ពីីមុុនមកច្រើ�ើ�នដងក៏៏ដោ�ោយ។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�អ្ននកអាាច
ក្បបត់់ទាំំ�ងឪពុុកម្ដាា�យ ឬមិិត្តតភក្ដិិ�របស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកក៏៏អាាចក្បបត់់អ្ននកដទៃ�បាានដែ�រ ហើ�ើយ
ជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត អ្ននកក៏៏អាាចក្បបត់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនូូវទង្វើ�ើ�ដែ�លខ្ញុំំ��ស្អអប់់ទៀ�ៀតផង។ អាាច
និិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា អំំពើ�ើក្បបត់់គឺឺមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាឥរិិយាាបថអសីីលធម៌៌បែ�បលំំៗ
នោះ�ះ�ទេ� តែ�វាាជាាទង្វើ�ើ�ដែ�ល ផ្ទុុ�យនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ ប្រា�ាកដណាាស់់ នេះ�ះគឺឺជាាប្រ�ភពនៃ�កាារ
តតាំំ�ង និិងចរិិតរឹឹងចចេ�សរបស់់មនុុស្សសជាាតិិចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបខ្ញុំំ��សង្ខេ�េបជាា
សម្ដីី�យ៉ាា�ងខ្លីី�ដូូចតទៅ�ៅថាា៖ អំំពើ�ើក្បបត់់គឺឺជាាធម្មមជាាតិិរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយធម្មមជាាតិិនេះ�ះ គឺឺជាា
ខ្មាំំ��ងនៃ�ភាាពចុះះ�សម្រុ�ុងដែ�លបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗមាានចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��។
ឥរិិយាាបថដែ�លមិិនអាាចស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងស្រុ�ុង គឺឺជាាអំំពើ�ើក្បបត់់ហើ�ើយ។ ឥរិិយាាបថ
ដែ�លមិិនអាាចស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់នឹឹងខ្ញុំំ�� គឺឺជាាអំំពើ�ើក្បបត់់ហើ�ើយ។ កាារបោ�ោកប្រា�ាស់់ខ្ញុំំ� និិងកាារប្រើ�ើ�
ពាាក្យយកុុហកដើ�ើម្បីី�បោ�ោកប្រា�ាស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាអំំពើ�ើក្បបត់់ហើ�ើយ។ កាារលាាក់់ទុុកនូូវសញ្ញាា�ណ
ជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយផ្សសព្វវផ្សាាយពីីសញ្ញាា�ណនោះ�ះ�ទៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង គឺឺជាាអំំពើ�ើក្បបត់់ហើ�ើយ។
កាារដែ�លមិិនអាាចកាាន់់ខ្ជាា�ប់់តាាមទីីបន្ទាា�ល់់ និិងផលប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាអំំពើ�ើក្បបត់់
ហើ�ើយ។ កាារផ្ដដល់់នូូវស្នាា�មញញឹឹមក្លែ�ែងក្លាា�យ ពេ�លដែ�លដួួងចិិត្តតនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីខ្ញុំំ� នោះ�ះ�ក៏៏
ជាាអំំពើ�ើក្បបត់់ដែ�រ។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ សុុទ្ធធតែ�ជាាអំំពើ�ើក្បបត់់ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�តែ�ងតែ�អាាចធ្វើ�ើ�
ទៅ�ៅរួួច ហើ�ើយទង្វើ�ើ�នេះ�ះ គឺឺជាារឿ�ឿងធម្មមតាានៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ គ្មាា�ននរណាា
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បញ្ហាា�ដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរមួួយ៖ អំំពើ�ើក្បបត់់ (១)

ម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចនឹឹងគិិតថាា ទង្វើ�ើ�នេះ�ះគឺឺជាាបញ្ហាា�នោះ�ះ�ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនោះ�ះ�
មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��គិិតនោះ�ះ�ទេ�។ ខ្ញុំំ��មិិនអាាចចាាត់់ទុុកអំំពើ�ើក្បបត់់របស់់បុុគ្គគលណាាម្នាា�ក់់
គឺឺជាារឿ�ឿងលេ�ងសើ�ើចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏ប្រា�ាកដជាាមិិនអាាចព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យនឹឹងរឿ�ឿង
នេះ�ះដែ�រ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ កាាលខ្ញុំំ��កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា� អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាាន
កិិរិិយាាបែ�បនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�មកដល់់ ពេ�លគ្មាា�ននរណាាឃ្លាំំ��មើ�ើលអ្ននករាាល់់គ្នាា� តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនប្រៀ��ៀបបាានទៅ�ៅនឹឹងចោ�ោរដែ�លបាានប្រ�កាាសថាា ខ្លួួ�នឯងជាាស្ដេ�េចនៃ�ភ្នំំ�តូូចៗ
របស់់ពួួកគេ�ទេ�ឬអីី? នៅ�ៅពេ�លដែ�លរឿ�ឿងនោះ�ះ�កើ�ើតឡើ�ើង ហើ�ើយអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានបង្កកនូូវ
ចលាាចល តើ�ើនរណាាជាាអ្ននកដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�នេះ�ះបន្ទាា�ប់់ពីីអ្ននក? អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតថាា អំំពើ�ើ
ក្បបត់់ខ្លះះ�គ្រា�ាន់់តែ�ជាារឿ�ឿងហេ�តុុចៃ�ដន្យយម្ដដងម្កាា�ល មិិនមែ�នជាាឥរិិយាាបថអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍របស់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនសមនឹឹងយកមកពិិភាាក្សាាដោ�ោយភាាពតឹឹងរ៉ឹឹ�ងថ្នាា�ក់់ហ្នឹឹ�ង គឺឺដល់់
ថ្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបង្ខូូ�ចដល់់សេ�ចក្ដីី�អំំណួួតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ពិិតជាា
គិិតដូូច្នេះ�ះ� នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្វះះ�សតិិហើ�ើយ។ កាារគិិតដូូច្នេះ�ះ� គឺឺធ្វើ�ើ�ជាាសំំណាាក និិងជាាគំំរូូ
នៃ�កាារបះះបោ�ោរហើ�ើយ។ ធម្មមជាាតិិរបស់់មនុុស្សស គឺឺជាាជីីវិិតរបស់់គេ� វាាគឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍
មួួលដែ�លគេ�ពឹឹងអាាង ដើ�ើម្បីី�រក្សាាជីីវិិត ហើ�ើយគេ�មិិនអាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រវាាបាានឡើ�ើយ។ ចូូរ
យកធម្មមជាាតិិនៃ�អំំពើ�ើក្បបត់់ធ្វើ�ើ�ជាាឧទាាហរណ៍៍។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងអ្វីី�ម្យ៉ាា��ង ដើ�ើម្បីី�
ក្បបត់់សាាច់់ញាាតិិ ឬមិិត្តតភក្តិិ�នោះ�ះ�បង្ហាា�ញថាា វាាជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ជីីវិិតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិង
ជាាធម្មមជាាតិិមួួយ ដែ�លអ្ននកមាានស្រា�ាប់់តាំំ�ងពីីកំំណើ�ើតមក។ នេះ�ះគឺឺជាារឿ�ឿងមួួយដែ�ល
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ អាាចបដិិសេ�ធបាានឡើ�ើយ។ ឧទាាហរណ៍៍ ប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលម្នាា�ក់់
សប្បាាយនឹឹងលួួចគេ� នោះ�ះ� ភាាពរីីករាាយនឹឹងកាារលួួចនេះ�ះ គឺឺជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ជីីវិិតរបស់់គេ�
ទោះ�ះ�បីីជាាគេ�លួួចរបស់់អ្វីី� ឬមិិនលួួចរបស់់អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាគេ�លួួច ឬមិិនលួួច ក៏៏
វាាមិិនអាាចបញ្ជាា�ក់់ថាា ទង្វើ�ើ�លួួចរបស់់គេ�នេះ�ះ គ្រា�ាន់់តែ�ជាាឥរិិយាាបថមួួយប្រ�ភេ�ទរបស់់គេ�
បាានឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាបញ្ជាា�ក់់ថាា វាាគឺឺជាាចំំណែ�កមួួយនៃ�ជីីវិិតរបស់់គេ� ពោ�ោល
គឺឺជាាធម្មមជាាតិិរបស់់គេ�តែ�ម្ដដង។ អ្ននកខ្លះះ�នឹឹងសួួរថាា៖ ដោ�ោយសាារវាាជាាធម្មមជាាតិិរបស់់គេ� ចុះះ�
ហេ�តុុអ្វីក៏
ី� នៅ៏ �ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ឃើ�ញ
ើ របស់់ល្អៗ
អ ពេ�លខ្លះះ�ពួួកគេ�មិិនព្រ�មលួួច? ចម្លើ�ើ�យគឺឺ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

សាាមញ្ញញបំផុ
ំ ត
ុ ។ មាានហេ�តុុផលជាាច្រើ�ើ�នដែ�លគេ�មិិនលួច
ួ ។ ពួួកគេ�អាាចនឹឹងមិិនលួច
ួ របស់់
ខ្លះះ� ដោ�ោយសាារតែ�របស់់ដែ�លត្រូ�ូវលួួចនោះ�ះ�ធំំពេ�ក លាាក់់មិនជិ
ិ តភ្នែ
ិ �ែកដែ�លចាំំ�ឃ្លាំំ��មើ�ើល ឬ
មកពីីគ្មាា�នពេ�លវេេលាាសមស្រ�បនឹឹងលួួច ឬរបស់់នោះ�ះ�ថ្លៃ�ៃពេ�ក គេ�ឃ្លាំំ��មើ�ើលតឹឹងរ៉ឹឹ�ងពេ�ក ឬ
ប្រ�ហែ�លមកពីីពួួកគេ�គ្មាា�នចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍អ្វីី�ពិិសេ�សចំំពោះ�ះ�របស់់នោះ�ះ� ឬមួួយគេ�មើ�ើល
មិិនឃើ�ញ
ើ ថាារបស់់នោះ�ះ�មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍អ្វី�សម្រា�ាប់
ី
ពួ
់ កគេ
ួ � ។ល។ ហេ�តុុផលទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ
សុុទ្ធតែ�
ធ ជាាហេ�តុុផលដែ�លអាាចទៅ�ៅរួួច។ តែ�ទោះ�ះ�ជាាហេ�តុុផលអ្វីីក៏
� ដោ៏ �ោយ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�
លួួច ឬមិិនលួច
ួ របស់់ក៏ដោ៏ �ោយ ក៏៏មិន
ិ អាាចបញ្ជាា�ក់ថា
់ ា គំំនិតនេះ�ះគ្រា�ាន់
ិ
តែ�
់ ជាាគំំនិត
ិ ដែ�លមាាន
ឡើ�ើងមួួយឆាាវ ដូូចភ្លើ�ើ�ងហ្វាា�ជែ�ងនោះ�ះ�ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាជាាចំំណែ�កមួួយនៃ�ធម្មមជាាតិិ
របស់់គេ� ដែ�លពិិបាាកកែ�ប្រែ�ែឲ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ លួួចម្ដដងគឺឺមិនស្កកប់
ិ
ចិ
់ ត្តតទេ�
ិ
គំំនិិតដែ�លគិិតទាាមទាារកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់គេ�មកធ្វើ�ើ�ជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ខ្លួួ�នបែ�បនេះ�ះ កើ�ើតឡើ�ើង
នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លពួួកគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញរបស់់ល្អអ ឬស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពសមប្រ�កបមួួយ។
នេះ�ះហើ�ើយជាាមូូលហេ�តុុដែ�លខ្ញុំំ��និិយាាយថាា ប្រ�ភពដើ�ើមនៃ�គំំនិិតគិិតដូូច្នេះ�ះ� មិិនមែ�នជាា
ឥរិិយាាបថដែ�លគេ�មាានម្ដដងម្កាា�លនោះ�ះ�ឡើ�ើយ តែ�វាាជាាចរិិតដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងធម្មមជាាតិិ
របស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់នេះ�ះតែ�ម្ដដង។
នរណាាៗក៏៏អាាចប្រើ�ើ�ពាាក្យយសម្ដីី� និិងសកម្មមភាាពរបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ មកបង្ហាា�ញពីីមុុខ
មាាត់់ពិិតរបស់់ពួួកគេ�បាានដែ�រ។ ពិិតណាាស់់ មុុខមាាត់់ពិិតនេះ�ះ គឺឺជាាធម្មមជាាតិិរបស់់ពួួកគេ�
នោះ�ះ�ឯង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគឺឺជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លនិិយាាយស្ដីី�វៀ�ៀចវេេរ នោះ�ះ�អ្ននកមាាន
ធម្មមជាាតិិវៀ�ៀចវេេរ។ ប្រ�សិិនបើ�ើធម្មមជាាតិិរបស់់អ្ននកប្រ�កបដោ�ោយល្បិិ�ចកល នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹង
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាមបែ�បមាានល្បិិ�ច ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាា ឲ្យយអ្ននកដទៃ�ងាាយលង់់នឹឹង
ល្បិិ�ចកលរបស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើធម្មមជាាតិិរបស់់អ្ននកចង្រៃ�ៃឧត្បាាត នោះ�ះ�សម្ដីី�របស់់អ្ននក
អាាចនឹឹងពីីរោះ��ះស្ដាា�ប់់ តែ�ទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននកមិិនអាាចលាាក់់បាំំ�ងល្បិិ�ចកលឧត្បាាតរបស់់អ្ននក
បាានឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើធម្មមជាាតិិរបស់់អ្ននកខ្ជិិ�លច្រ�អូូស នោះ�ះ�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�
និិយាាយ ក៏៏ដើ�ើម្បីី�គេ�ចវេេសពីីទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�កាារបង្គ្រ�រប់់កិិច្ចច និិងភាាពខ្ជិិ�លច្រ�អូូស
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ចំំណែ�កសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៀ�ៀតសោ�ោតក៏៏យឺឺតយ៉ាា�វ និិង
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បញ្ហាា�ដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរមួួយ៖ អំំពើ�ើក្បបត់់ (១)

បង្គ្រ�រប់់កិិច្ចច ហើ�ើយប៉ិិ�នប្រ�សប់់ខាាងលាាក់់បំំបាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�ពិិតផង។ ប្រ�សិិនបើ�ើធម្មមជាាតិិ
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចេះ�ះយល់់ចិិត្តត នោះ�ះ�សម្ដីី�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងមាានហេ�តុុផល ហើ�ើយ
សកម្មមភាាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏អនុុលោ�ោមគ្នាា�យ៉ាា�ងត្រ�សងនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ធម្មមជាាតិិរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ នោះ�ះ�ពាាក្យយសម្ដីី�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ក៏៏ប្រា�ាកដជាា
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ហើ�ើយវិិធីីដែ�លអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតក៏៏សាាមញ្ញញ មិិនមាានអ្វីី�ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយចៅ�ៅហ្វាា�យ
របស់់អ្ននកទើ�ើសទាាល់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើធម្មមជាាតិិរបស់់អ្ននកពេ�ញដោ�ោយចំំណង់់ ឬ
លោ�ោភលន់់ចង់់បាានប្រា�ាក់់ នោះ�ះ�ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកក៏៏ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ
ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន នូូវទង្វើ�ើ�ខុុសគេ� និិងទង្វើ�ើ�អសីីលធម៌៌ ដែ�លមនុុស្សស
នឹឹងមិិនបំំភ្លេ�េចបាានងាាយៗ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ខ្ពើ�ើ�មរអើ�ើមទៀ�ៀតផង។ ដូូចខ្ញុំំ��បាាននិិយាាយរួួច
ហើ�ើយថាា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានធម្មមជាាតិិនៃ�អំំពើ�ើក្បបត់់ នោះ�ះ�អ្ននកមិិនងាាយនឹឹងអាាចរើើ�ខ្លួួ�នពីីវាា
បាានឡើ�ើយ។ ចូូរកុំំ�ទុុកចិត្តតព្រេ
ិ �េងសំំណាាងដែ�លថាា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិនបាានប្រ�ព្រឹ
ិ
�ឹត្តតខុុសនឹង
ឹ
អ្ននកដទៃ� នោះ�ះ�អ្ននកគ្មាា�នធម្មមជាាតិិនៃ�អំំពើ�ើក្បបត់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើនោះ�ះ�ជាាអ្វីី�ដែ�លអ្ននក
គិិត នោះ�ះ�អ្ននកពិិតជាាកំំពុង
ុ បះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងហើ�ើយ។ រាាល់់ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ថ្លែ�ង
ែ បន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់
របស់់ខ្ញុំំ� គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�តម្រ�ង់
ធ
ឆ្ពោះ�ះ�
់ �ទៅ�ៅរកមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ មិិនមែ�នតម្រ�ង់ទៅ់ �ៅរកបុុគ្គគលតែ�ម្នាា�ក់់
ឬក៏៏បុុគ្គគលតែ�មួួយប្រ�ភេ�ទនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�អ្ននកមិិនបាានក្បបត់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងរឿ�ឿង
មួួយ មិិនមែ�នបញ្ជាា�ក់់ថាា អ្ននកមិិនអាាចក្បបត់់ខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្នុុ�ងរឿ�ឿងណាាមួួយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ មនុុស្សស
ខ្លះះ�នៅ�ៅពេ�លមាានឧបសគ្គគនៅ�ៅក្នុុ�ងអាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍របស់់ពួួកគេ� គឺឺបាាត់់បង់់ជំំនឿ�ឿចិិត្តតរបស់់
ខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត។ មនុុស្សសខ្លះះ�បោះ�ះ�បង់់កាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ជាា
មនុុស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� នៅ�ៅពេ�លបែ�កបាាក់់គ្រួ�ួសាារ។ មនុុស្សសខ្លះះ�បោះ�ះ�បង់់ខ្ញុំំ��ចោ�ោល
ដើ�ើម្បីី�ស្វះះ�ស្វែ�ែងរកឱកាាសសប្បាាយ និិងរីីករាាយ។ មនុុស្សសខ្លះះ�សុុខចិិត្តតធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងជ្រោះ��ះ�
ងងឹឹត ក៏៏មិិនសុុខចិិត្តតរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ� និិងទទួួលបាាននូូវភាាពរីីករាាយនៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដែ�រ។ មនុុស្សសខ្លះះ�មិិនអើ�ើពើ�ើនឹឹងដំំបូូន្មាា�នរបស់់មិិត្តតភក្ដិិ� ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
ចំំណង់់លោ�ោភលន់់ចង់់បាានទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�របស់់គេ� ហើ�ើយសូូម្បីី�តែ�ពេ�លនេះ�ះ ក៏៏ពួួកគេ�
មិិនអាាចទាំំ�ងទទួួលស្គាា�ល់់កំំហុុសរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយកែ�ប្រែ�ែទង្វើ�ើ�របស់់ខ្លួួ�នផង។ មនុុស្សស
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ខ្លះះ� រស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមឈ្មោះ�ះ��របស់់ខ្ញុំំ��បាានតែ�មួួយគ្រា�ា ដើ�ើម្បីី�ទទួួលនូូវកាារកាារពាាររបស់់ខ្ញុំំ�
ខណៈៈដែ�លមនុុស្សសខ្លះះ�ទៀ�ៀត ប្ដូូ�រផ្ដាា�ច់់តែ�បន្តិិ�ចចំំពោះ�ះ�កាារបង្គាា�ប់់បញ្ជាា�របស់់ខ្ញុំំ��ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�តោ�ោងទាាមជីីវិត
ិ និិងភ័័យខ្លាា�ចស្លាា�ប់។
់ លើ�ើសពីីនេះ�ះ តើ�ើទង្វើ�ើ�ទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះ និិងទង្វើ�ើ�អសីីលធម៌៌ដែ�លគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ជាាឥរិិយាាបថដែ�លមនុុស្សស
បាានក្បបត់់នឹឹងខ្ញុំំ��យ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ� ជាាយូូរមកហើ�ើយទេ�ឬអីី? ពិិត
ណាាស់់ ខ្ញុំំ��ដឹឹងថាា មនុុស្សសគ្មាា�នផែ�នកាារក្បបត់់ខ្ញុំំ�ជាាមុុននោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាា
សប្បាាយចិិត្តតដែ�រ ដ្បិិ�តពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ម្យ៉ាា��ងក្បបត់់នឹឹងខ្ញុំំ��។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�ញាាប់់ញ័័រ
ដោ�ោយភាាពខ្លាា�ច តើ�ើមែ�នទេ�? ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�កំពុ
ំ ង
ុ គិិតរកវិិធីលោះី �ះ�អំំពើ�ើក្បបត់់ទាំំ�ងនេះ�ះ
និិងគិិតរកវិិធីីផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រស្ថាា�នភាាពបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះដែ�រឬទេ�?

បញ្ហាា�ដ៏ធ្ងងន់
៏ ធ្ងង
់ រមួួយ៖ អំំពើ�ក្បបត់
ើ
់ (២)
ធម្មមជាាតិិ របស់់ មនុុ ស្សស ខុុ សគ្នាា�ពីី សាារជាាតិិ របស់់ ខ្ញុំំ��ឆ្ងាា�យណាាស់់ ដ្បិិ�តធម្មមជាាតិិ
ពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសកើ�ើតចេ�ញមកទាំំ�ងស្រុ�ុងពីីសាាតាំំ�ង។ ធម្មមជាាតិិរបស់់មនុុស្សសត្រូ�ូវ
បាានកែ�ច្នៃ�ៃ និិងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយដោ�ោយសាាតាំំ�ង។ ពោ�ោលគឺឺ មនុុស្សសរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោម
ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�សេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់ និិងភាាពគួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មរបស់់វាា។ មនុុស្សសមិិនលូូតលាាស់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬក្នុុ�ងមជ្ឍឍដ្ឋាា�នដ៏៏បរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ទេ� និិងរឹឹតតែ�មិិនរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ពន្លឺឺ�។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារដែ�លមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់មាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតនៅ�ៅក្នុុ�ងធម្មមជាាតិិរបស់់ពួួកគេ�
តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�លគេ�កើ�ើតមក គឺឺវាាមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយរឹឹតតែ�គ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់អាាចកើ�ើតមកដោ�ោយមាានសាារជាាតិិដែ�លកោ�ោតខ្លាា�ច និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទៅ�ៅទៀ�ៀត។ មនុុស្សសមាានធម្មមជាាតិិមួួយដែ�លតតាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�នសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតឡើ�ើយ។ ធម្មមជាាតិិនេះ�ះ គឺឺជាា
បញ្ហាា�ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់ពិិភាាក្សាា ហើ�ើយវាាគឺឺជាាអំំពើ�ើក្បបត់់។ អំំពើ�ើក្បបត់់ គឺឺជាាប្រ�ភពនៃ�កាារតតាំំ�ង
របស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះគឺឺជាាបញ្ហាា�មួួយ ដែ�លមាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
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បញ្ហាា�ដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរមួួយ៖ អំំពើ�ើក្បបត់់ (២)

មនុុស្សសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងគ្មាា�ននៅ�ៅក្នុុ�ងខ្ញុំំ��ទេ�។ អ្ននកខ្លះះ�នឹឹងសួួរថាា៖ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់
សុុទ្ធតែ�
ធ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងលោ�ោកីីយ៍ដូ
៍ ចព្រះ
ូ �ះគ្រី�ីស្ទទដែ�រ ហេ�តុុអ្វីី�បាានមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់មាានធម្មមជាាតិិ
ដែ�លក្បបត់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិិនក្បបត់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដូូច្នេះ�ះ�? នេះ�ះគឺឺជាាបញ្ហាា�
មួួយដែ�លត្រូ�ូវតែ�យកមកបកស្រា�ាយប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ឲ្យយបាានច្បាាស់់។
មូូលដ្ឋាា�ននៃ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ កាារចាាប់់កំំណើ�ើតខាាងព្រ�លឹឹងម្ដដងទៀ�ៀត។
អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតបាានថាា មនុុស្សសគ្រ�ប់់ៗរូូបទទួួលបាានជីីវិិតជាាមនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាម នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រ�លឹឹងរបស់់គេ�ចាាប់់កំំណើ�ើតឡើ�ើងវិិញ។ បន្ទាា�ប់់ពីីរូូបកាាយ
របស់់មនុុស្សសបាានកើ�ើតមក ជីីវិិតរបស់់គេ�ក៏៏បន្តតរហូូតទាាល់់តែ�សាាច់់ឈាាមនេះ�ះឈាានដល់់
ដែ�នកំំណត់់ចុុងក្រោ��ោយបំំផុុតរបស់់វាា គឺឺជាាពេ�លដែ�លព្រ�លឹឹងចាាកចេ�ញពីីសំំបកកាាយ
របស់់គេ�។ ដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះ កើ�ើតឡើ�ើងដដែ�លៗ ម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយព្រ�លឹឹង
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ទៅ�ៅមកៗ ម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបអត្ថិិ�ភាាពរបស់់មនុុស្សសក៏៏ត្រូ�ូវ
បាានរក្សាាទុុក។ ជីីវិិតនៃ�សាាច់់ឈាាមនេះ�ះ ក៏៏ជាាជីីវិិតនៃ�ព្រ�លឹឹងរបស់់មនុុស្សសដែ�រ ហើ�ើយ
ព្រ�លឹឹងរបស់់មនុុស្សសទ្រ�ទ្រ�ង់់ដល់់អត្ថិិ�ភាាពនៃ�សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស។ មាានន័័យថាា
ជីីវិិតរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗកើ�ើតចេ�ញពីីព្រ�លឹឹងរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយជីីវិិតនេះ�ះមិិនមែ�នជាាប់់
ជាាមួួយនឹឹងសាាច់់ឈាាមឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ធម្មមជាាតិិរបស់់មនុុស្សសកើ�ើតចេ�ញមកពីីព្រ�លឹឹង
មិិ នមែ�នពីី សាាច់់ ឈាាមនោះ�ះ�ទេ�។ មាានតែ�ព្រ�លឹឹ ង របស់់ ម នុុ ស្សសម្នាា�ក់់ ៗ ទេ� ទើ�ើបដឹឹ ង
ថាាគេ�បាានឆ្លលងកាាត់់កាារល្បួួ�ង ទុុក្ខខវេេទនាា និិងសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់សាាតាំំ�ងដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា។ សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសមិិនអាាចដឹឹងពីីសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។
ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសជាាតិិក៏៏កាាន់់តែ�ងងឹឹតងងល់់ កាាន់់តែ�ស្មោ�ោ�កគ្រោ��ោក និិងកាាន់់តែ�អាាក្រ�ក់់
ទៅ�ៅៗទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន ខណៈៈដែ�លគម្លាា�តរវាាងមនុុស្សសនិិងខ្លួួ�នខ្ញុំំ�ផ្ទាា�ល់់ ក៏៏កាាន់់តែ�ឆ្ងាា�យ
ទៅ�ៅៗ ហើ�ើយជីីវិិតក៏៏កាាន់់តែ�ងងឹឹតទៅ�ៅៗសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ។ សាាតាំំ�ងក្រ�សោ�ោបព្រ�លឹឹង
របស់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងកណ្ដាា�ប់់ដៃ�របស់់វាា ដូូច្នេះ�ះ� សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសពិិតជាាត្រូ�ូវ
សាាតាំំ�ងកាាន់់កាាប់់មែ�ន។ តើ�ើសាាច់់ឈាាមបែ�បនេះ�ះ និិងមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ អាាចមិិនតតាំំ�ង
នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? តើ�ើពួួកគេ�អាាចស្រ�បគ្នាា�ជាាមួួយដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហេ�តុុផល ដែ�លខ្ញុំំ��បណ្ដេ�េញសាាតាំំ�ងឲ្យយចុះះ�មកកណ្ដាា�លអាាកាាស គឺឺដោ�ោយសាារតែ�វាា
ក្បបត់់ខ្ញុំំ�។ ហើ�ើយចុះះ�តើ�ើមនុុស្សសអាាចរួួចពីីចំំណងពាាក់់ព័័ន្ធធរបស់់ពួួកគេ�ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
ហេ�តុុនេះ�ះទើ�ើបអំំពើ�ើក្បបត់់ គឺឺជាាធម្មមជាាតិិរបស់់មនុុស្សស។ ខ្ញុំំ��ទុកចិ
ុ ត្តត
ិ ថាា កាាលណាាអ្ននករាាល់់គ្នាា�
យល់់ពីីកាារលើ�ើកហេ�តុុផលនេះ�ះហើ�ើយ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ក៏៏គួួរតែ�មាានមាាត្រ�ដ្ឋាា�ននៃ�ខ្លះះ�ៗអំំពីី
ជំំនឿ�ឿលើ�ើសាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�រ។ សាាច់់ឈាាមដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សណ្ឋិិ�ត គឺឺជាាសាាច់់ឈាាមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ផ្ទា
់ ា�ល់់។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឧ
់ ត្ដុុ�ង្គគ
ឧត្ដដមណាាស់់។ ទ្រ�ង់់ប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� ទ្រ�ង់់បរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ ធ ហើ�ើយសុុចរិត
ិ ផង។ ដូូចគ្នាា�ដែ�រ
សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ឧត្ដុុ�ង្គគឧត្ដដមប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� បរិិសុុទ្ធធ និិងសុុចរិិតដែ�រ។
សាាច់់ឈាាមបែ�បនេះ�ះ អាាចធ្វើ�ើ�បាានតែ�កិិច្ចចកាារណាាដែ�លសុុចរិិត និិងមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
មនុុស្សសជាាតិិប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លបរិិសុុទ្ធធ ប្រ�កបដោ�ោយសិិរីីល្អអ និិងប្រ�កបដោ�ោយ
ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�។ ទ្រ�ង់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លបំំពាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត បំំពាានសីីលធម៌៌ និិង
ភាាពយុុត្តិិ�ធម៌៌ ហើ�ើយរឹឹតតែ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លក្បបត់់នឹឹងវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បរិិសុុទ្ធធ ដូូច្នេះ�ះ�សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏
សាាតាំំ�ងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយបាានដែ�រ។ សាាច់់ឈាាមរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាសាាច់់ឈាាមដែ�ល
មាានសាារជាាតិិខុុសពីីសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សស។ ដ្បិិ�តនេះ�ះជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវសាាតាំំ�ង
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ មិិនមែ�នជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ សាាតាំំ�ងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយសាាច់់ឈាាម
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពូូករលួួយបាានឡើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សស និិងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកន្លែ�ែងតែ�មួួយដូូចគ្នាា� ក៏៏មាានតែ�មនុុស្សសទេ�ទើ�ើបត្រូ�ូវបាានកាាន់់កាាប់់ ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
និិងជាាប់់អន្ទាា�ក់សា
់ ាតាំំ�ង។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមិន
ិ រញ្ជួួ�យដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយ
របស់់សាាតាំំ�ងជាានិិរន្តតន៍៍ ពីីព្រោះ��ះ�សាាតាំំ�ងមិិនអាាចទឡើ�ើងទៅ�ៅស្ថាា�នដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុត ហើ�ើយ
មិិនអាាចចូូលមកកៀ�ៀកនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�ដឹឹងថាា គឺឺ
មាានតែ�មនុុស្សសជាាតិិដែ�លត្រូ�ូវបាានពុុករលួួយដោ�ោយសាាតាំំ�ងទេ� ទើ�ើបក្បបត់់ខ្ញុំំ�។ អំំពើ�ើក្បបត់់
មិិនមែ�នជាាបញ្ហាា�ដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបន្តិិ�ចឡើ�ើយ។
ព្រ�លឹឹងទាំំ�ងអស់់ដែ�លសាាតាំំ�ងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយពុុករលួួយ សុុទ្ធធតែ�ជាាទាាសករនៅ�ៅក្នុុ�ងដែ�ន
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បញ្ហាា�ដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរមួួយ៖ អំំពើ�ើក្បបត់់ (២)

ត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង។ មាានតែ�អស់់អ្ននកដែ�លជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ញែ�កដាាច់់ដោ�ោយឡែ�ក និិងបាានសង្គ្រោះ��ះ��ចេ�ញពីីជុំំ�រុំំ�របស់់សាាតាំំ�ង ព្រ�មទាំំ�ងនាំំ�ចូូលទៅ�ៅ
ក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះនាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះលែ�ងរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមឥទ្ធិិ�ពល
របស់់សាាតាំំ�ងទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាដូូច្នេះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ធម្មមជាាតិិរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�
ចាាក់់ឫសក្នុុ�ងសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសដែ�រ ពោ�ោលគឺឺទោះ�ះ�បីីជាាព្រ�លឹឹងរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
បាានសង្គ្រោះ��ះ��ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ធម្មមជាាតិិរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅតែ�ដូូចមុុនដែ�រ ហើ�ើយ
ឱកាាសដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងក្បបត់់ខ្ញុំំ�ក៏៏នៅ�ៅមួួយរយភាាគរយដែ�រ។ នេះ�ះហើ�ើយជាាមូូលហេ�តុុ
ដែ�លកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ស្ថិិ�តនៅ�ៅយូូរអង្វែ�ែង ដូូចដែ�លធម្មមជាាតិិរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចយល់់
បាាន។ ឥលូូវនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�កំំពុុងឆ្លលងកាាត់់កាារលំំបាាកអស់់ពីីសមត្ថថភាាពរបស់់
អ្ននក នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន ប៉ុុ�ន្ដែ�ែម្នាា�ក់់ៗក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននករាាល់់គ្នាា�
សុុទ្ធធតែ�អាាចក្បបត់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយត្រ�លប់់ទៅ�ៅរកដែ�នត្រួ�ួតត្រា�ារបស់់សាាតាំំ�ង ទៅ�ៅរកជុំំ�រុំំ�របស់់វាា
និិងត្រ�លប់់ទៅ�ៅរកជីីវិិតចាាស់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�វិិញ ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាាកាារពិិតមួួយដែ�លមិិន
អាាចបដិិសេ�ធបាាន។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� អ្ននករាាល់់គ្នាា�មិិនអាាចនឹឹងបង្ហាា�ញពីីចំំណែ�កណាាមួួយ
នៃ�ភាាពជាាមនុុស្សស ឬក៏៏លក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សស ដូូចដែ�លអ្ននកបង្ហាា�ញនៅ�ៅពេ�លឥលូូវនេះ�ះ
ឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ងករណីីធ្ងងន់់ធ្ងងរ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ញចោ�ោល ហើ�ើយលើ�ើសពីីនោះ�ះ�ទៀ�ៀត អ្ននកនឹឹង
ត្រូ�ូវផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសជាារៀ�ៀងរហូូត ដាាក់់ទោ�ោសយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងមិិនបាានចាាប់់កំំណើ�ើតម្ដដងទៀ�ៀត
ឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺជាាបញ្ហាា�ដែ�លបាានលាាតត្រ�ដាាងនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ជាាដំំបូូង ខ្ញុំំ��
សូូមរំំឭកអ្ននករាាល់់គ្នាា�តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្លាា�យជាាអសាារឥតកាារ
ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ានៃ�ពន្លឺឺ�។ តាាមពិិតទៅ�ៅ
ទោះ�ះ�បីីជាាកិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ��ក្លាា�យជាាអសាារឥតកាារ ក៏៏មិិនមែ�នជាាបញ្ហាា�ធំំដុំំ�អ្វីី�ដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�ល
សំំខាាន់់នោះ�ះ�គឺឺ អ្ននករាាល់់គ្នាា�មាានជីីវិិតរីីករាាយ និិងមាានអនាាគតមួួយដ៏៏ត្រ�ចះះត្រ�ចង់់។
កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាកិិច្ចចកាារនៃ�កាារសង្គ្រោះ��ះ��ព្រ�លឹឹងមនុុស្សស។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រ�លឹឹងរបស់់
អ្ននកធ្លាា�ក់ទៅ់ �ៅក្នុុ�ងដៃ�របស់់សាាតាំំ�ង រូូបកាាយរបស់់អ្ននកនឹង
ឹ មិិនរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសន្ដិិភា
� ាពឡើ�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�កាារពាាររូូបកាាយរបស់់អ្ននក ព្រ�លឹឹងរបស់់អ្ននកក៏៏ប្រា�ាកដជាានឹឹងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោម
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កាារថែ�ទាំំ�របស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��ពិិតជាាស្អអប់់អ្ននក នោះ�ះ�រូូបកាាយ និិងព្រ�លឹឹងរបស់់អ្ននក
នឹឹងធ្លាា�ក់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងដៃ�របស់់សាាតាំំ�ងភ្លាា�ម។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើអ្ននកអាាចស្រ�មៃ�ពីីស្ថាា�នភាាពរបស់់អ្ននក
បាានទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃណាាមួួយ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបាាត់់បង់់ដោ�ោយសាារអ្ននក នោះ�ះ�
ខ្ញុំំ��នឹឹងប្រ�គល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ទៅ�ៅឲ្យយសាាតាំំ�ង ដែ�លនឹឹងធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មមអ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង
រហូូតដល់់កំំហឹឹងរបស់់ខ្ញុំំ��បាានរលាាយបាាត់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង ឬក៏៏ខ្ញុំំ��នឹឹងដាាក់់ទោ�ោសអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជាា
មនុុស្សសដែ�លមិិនអាាចលើ�ើកលែ�ងឲ្យយបាាននេះ�ះដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ដ្បិិ�តចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�ល
ក្បបត់់ខ្ញុំំ� នឹឹងមិិនដែ�លផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រឡើ�ើយ។
ឥលូូវនេះ�ះ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គ្នាា�គួួរតែ�ព្យាាយាាមស្គាា�ល់់ខ្លួួ�នឯងឲ្យយបាានឆាាប់់ តាាមដែ�លអ្ននក
អាាចធ្វើ�ើ�បាាន ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលឲ្យយដឹឹងថាា អំំពើ�ើក្បបត់់ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននករាាល់់គ្នាា� មាាន
ច្រើ�ើ�នយ៉ាា�ងណាា។ ខ្ញុំំ��កំំពុុងរង់់ចាំំ�កាារឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�យ៉ាា�ងអន្ទះះ�សាា។ ចូូរកុំំ�
ដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយនឹឹងខ្ញុំំ�� ដើ�ើម្បីី�បង្គ្រ�រប់់កិិច្ចចនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��មិិនលេ�ងសើ�ើចជាាមួួយនឹឹង
មនុុស្សសទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��និិយាាយថាា ខ្ញុំំ��នឹឹងធ្វើ�ើ�អ្វីី�ម្យ៉ាា��ង នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��ប្រា�ាកដជាានឹឹងធ្វើ�ើ�កាារនោះ�ះ�
មែ�ន។ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់ៗនឹឹងធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លផ្ដដល់់សាារៈ�សំំខាាន់់
ដល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយមិិនគិិតថាា បន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាារឿ�ឿងប្រ�ឌិិតខាាង
វិិទ្យាាសាាស្ត្រ�រនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់បាាន គឺឺសកម្មមភាាពដ៏៏ជាាក់់លាាក់់ពីីអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មិិនមែ�នជាាកាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នោះ�ះ�ទេ�។ បន្ទាា�ប់់មក អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�
ឆ្លើ�ើ�យនឹឹងសំំណួួររបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លមាានដូូចតទៅ�ៅ៖ ១. ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក គឺឺពិិតជាាអ្ននកស៊ីី�ឈ្នួួ�ល
មែ�ន តើ�ើអ្ននកអាាចបម្រើ�ើ�ដល់ខ្ញុំំ
់ ��ដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ដោ�ោយគ្មាា�នភាាពធូូររលុុង និិងភាាពអវិិជ្ជជមាាន
បាានទេ�? ២. ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករកឃើ�ើញថាា ខ្ញុំំ��មិិនធ្លាា�ប់់ឲ្យយតម្លៃ�ៃអ្ននកសោះ�ះ� តើ�ើអ្ននកនឹឹងនៅ�ៅតែ�
អាាចនៅ�ៅនឹឹងខ្ញុំំ�� ហើ�ើយបម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ��អស់់មួួយជីីវិិតទេ�? ៣. ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��នៅ�ៅតែ�សោះ�ះ�កក្រោះ��ះ�នឹឹង
អ្ននករាាល់់ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកបាានលះះបង់់នូូវកាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងជាាច្រើ�ើ�នហើ�ើយក្ដីី� តើ�ើអ្ននកនឹឹងអាាច
បន្តតធ្វើ�ើ�កាារឲ្យយខ្ញុំំ�� ដោ�ោយងងឹឹតងងល់់បាានដែ�រឬទេ�? ៤. បន្ទាា�ប់់ពីីអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�កាារ លះះបង់់
សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��ហើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនពេ�ញចិិត្តតនឹឹងកាារទាាមទាារកំំប៉ិិ�កកំំប៉ុុ�ករបស់់អ្ននក តើ�ើអ្ននក
នឹឹងទៅ�ៅជាានឿ�ឿយណាាយ ហើ�ើយខកចិិត្តតនឹឹងខ្ញុំំ�� ឬកាាន់់តែ�ខឹឹងក្រេ�េវក្រោ��ោធ ហើ�ើយគំំហក
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មើ�ើលងាាយដែ�រឬទេ�? ៥. ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកតែ�ងតែ�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់រហូូតមក ដោ�ោយមាានទាំំ�ង
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ�� តែ�អ្ននករងនូូវទណ្ឌឌកម្មមជាាជំំងឺឺ ភាាពក្រ�ខ្សសត់់ និិង
កាារបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលពីីមិិត្តតភក្ដិិ� និិងសាាច់់ញាាតិិ ឬប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នឹឹងគ្រោះ��ះ�អកុុសល
ផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងជីីវិិត តើ�ើភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ខ្ញុំំ��
នៅ�ៅតែ�បន្តតដែ�រឬទេ�? ៦. ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្វីី�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ស្រ�មៃ�ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
គ្មាា�នអ្វីី�មួួយត្រូ�ូវគ្នាា�នឹឹងកិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ� តើ�ើអ្ននកនឹឹងដើ�ើរលើ�ើមាាគ៌ាា�អនាាគតរបស់់ខ្លួួ�ន
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ៧. ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក មិិនទទួួលបាាននូូវសេ�ចក្ដីី� ដែ�លអ្ននកសង្ឃឹឹ�មថាានឹឹង
បាាន តើ�ើអ្ននកអាាចបន្តតធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��ដែ�រឬទេ�? ៨. ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពុំំ�ធ្លាា�ប់់បាានយល់់ពីី
គោ�ោលបំំណង និិងសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ខ្ញុំំ� តើ�ើអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�ជាាមនុុស្សសស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់
ម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនធ្វើ�ើ�កាារវិិនិិច្ឆ័័�យ និិងធ្វើ�ើ�កាារសន្និិ�ដ្ឋាា�ន តាាមទំំនើ�ើងចិិត្តតរបស់់ខ្លួួ�នដែ�រឬទេ�?
៩. តើ�ើអ្ននកអាាចផ្ដដល់់តម្លៃ�ៃដល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែង និិងកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់
យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ� កាាលដែ�លខ្ញុំំ��នៅ�ៅជាាមួួយមនុុស្សសជាាតិិបាានដែ�រឬទេ�? ១០. តើ�ើអ្ននក
អាាចធ្វើ�ជា
ើ� ាអ្ននកដើ�រើ តាាមដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់ខ្ញុំំ� ទាំំ�ងស៊ូូរ� ងទ្រាំ�ំ�ងនូូវទុុក្ខលំ
ខ បាាកពេ
ំ
�ញមួួយជីីវិត
ិ
ដើ�ើម្បីី�ខ្ញុំំ� ទាំំ�ងដែ�លអ្ននកមិិនទទួួលបាានអ្វីី�សោះ�ះ�ដែ�រឬទេ�? ១១. ដោ�ោយយល់់ដល់់ខ្ញុំំ� តើ�ើអ្ននក
អាាចបណ្ដោ�ោ�យឲ្យយកាារពិិចាារណាា កាារគ្រោ��ោងទុុក ឬកាាររៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់មាាគ៌ាា
់
�អនាាគតនៃ�កាារ
រក្សាាជីីវិត
ិ របស់់អ្ននកកន្លលងទៅ�ៅដែ�រឬទេ�? ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺជា
ឺ ាសំំណួរួ ដែ�លបង្ហាា�ញអំំពីសេ�ចក្ដីី�
ី
តម្រូ�ូវជាាចុុងក្រោ��ោយរបស់់ខ្ញុំំ��ពីអ្ននក
ី រាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹម
� ថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចផ្ដដល់់ចម្លើ�ើយ
�
ឲ្យយខ្ញុំំ��បាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានសម្រេ�េចនូូវកិិច្ចចកាារម្យ៉ាា��ង ឬពីីរយ៉ាា�ង ដែ�លសំំណួួរនេះ�ះសុំំ�
ពីីអ្ននក នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បន្តតព្យាាយាាមថែ�មទៀ�ៀត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាចសម្រេ�េចបាាននូូវ
សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវណាាមួួយ ពីីក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវទាំំ�ងនេះ�ះ នោះ�ះ�អ្ននកមុុខជាាប្រ�ភេ�ទមនុុស្សសដែ�ល
នឹឹងត្រូ�ូវបោះ�ះ�ទៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�ននរកហើ�ើយ។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ខ្ញុំំ��មិិនចាំំ�បាាច់់និិយាាយ
អ្វីី�ទៀ�ៀតទេ� ដ្បិិ�តពួួកគេ�ប្រា�ាកដជាា មិិនមែ�នមនុុស្សសដែ�លអាាចចុះះ�សម្រុ�ុងនឹឹងខ្ញុំំ��នោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។ តើ�ើឲ្យយខ្ញុំំ��អាាចទុុកមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លអាាចក្បបត់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាាលៈៈទេ�សៈៈឲ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ង
ផ្ទះះ�របស់់ខ្ញុំំ��ដូូចម្ដេ�េចបាាន? ហើ�ើយចំំពោះ�ះ�អស់់អ្ននកណាាដែ�លនៅ�ៅតែ�អាាចក្បបត់់ខ្ញុំំ� ស្ទើ�ើ�រគ្រ�ប់់
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កាាលៈៈទេ�សៈៈនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ សង្កេ�េតមើ�ើលលំំនាំំ�នៃ�កាារអនុុវត្តតរបស់់គេ� មុុនពេ�លធ្វើ�កា
ើ� ាររៀ�ៀបចំំ
ដទៃ�ទៀ�ៀត។ យ៉ាា�ងណាាមិិញ អស់់អ្ននកណាាដែ�លអាាចក្បបត់់ខ្ញុំំ� ទោះ�ះ�បីីស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាព
ណាាក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិនបំភ្លេំ �េចឡើ�យ
ើ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ នឹឹកចាំំ�ពីពួ
ី កគេ
ួ �ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយទន្ទឹឹ�ងចាំំ�
ឱកាាសតបស្ននងនឹឹងទង្វើ�ើ�របស់់គេ�វិិញជាាមិិនខាាន។ សេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវដែ�លខ្ញុំំ��បាានលើ�ើកឡើ�ង
ើ គឺឺ
សុុទ្ធតែ�
ធ ជាាបញ្ហាា�ដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�វូ តែ�ពិិនិត្យ
ិ យពិិច័យ
័ នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�។ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា� អាាចពិិចាារណាាពីីរឿ�ឿងនេះ�ះយ៉ាា�ងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ហើ�ើយមិិនដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
ជាាមួួយខ្ញុំំ�� ដោ�ោយបង្គ្រ�រប់់កិិច្ចចនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងអនាាគតដ៏៏ខ្លីី�ខាាងមុុខ ខ្ញុំំ��នឹឹងពិិនិិត្យយមើ�ើល
ចម្លើ�ើ�យដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានផ្ដដល់ធៀ់ �ៀបទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវរបស់់ខ្ញុំំ។
� នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ខ្ញុំំ��
នឹឹងមិិនតម្រូ�វូ អ្វីី�ពីអ្ននក
ី រាាល់់គ្នាា�ទេ� ហើ�ើយខ្ញុំំ�ក៏
� មិ
៏ នផ្ដដល់
ិ
នូ
់ វូ កាារក្រើ�ើ�នរម្លឹឹ�កដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ដល់អ្ននក
់
ទៀ�ៀតដែ�រ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សិទ្ធិិ�
ិ អំំណាាចរបស់់ខ្ញុំំ។
� អស់់អ្ននកណាាដែ�លគួួរត្រូ�ូវ
រក្សាាទុុក នឹឹងត្រូ�ូវបាានរក្សាាទុុក អស់់អ្ននកណាាដែ�លគួួរត្រូ�ូវផ្ដដល់់រង្វាា�ន់់ នឹឹងទទួួលបាានរង្វាា�ន់់
អស់់អ្ននកណាាដែ�លគួួរត្រូ�ូវប្រ�គល់់ទៅ�ៅឲ្យយសាាតាំំ�ង នឹឹងត្រូ�ូវប្រ�គល់់ទៅ�ៅឲ្យយសាាតាំំ�ង អស់់អ្ននក
ណាាដែ�លគួួរត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោសយ៉ាា�ងធ្ងងន់ធ្ង
់ រង នឹឹងត្រូ�ូវដាាក់់ទោ�ោសយ៉ាា�ងធ្ងងន់ធ្ង
់ រង ហើ�ើយអស់់អ្ននក
ណាាដែ�លគួួរវិិនាាសទៅ�ៅនោះ�ះ� ក៏៏នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លា�ា ញចោ�ោលដែ�រ។ ដូូច្នេះ��ះ នឹឹងគ្មាា�ននរណាាមក
រំំខាានដល់់ខ្ញុំំ� ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លខ្ញុំំ��កំពុ
ំ ង
ុ នៅ�ៅរស់់បាានឡើ�យ
ើ ។ តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
ទេ�? តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើកាារដាាក់់ទោ�ោសឬទេ�? តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿថាា ខ្ញុំំ��នឹឹងដាាក់់ទោ�ោសដល់់មនុុស្សស
អាាក្រ�ក់់ ដែ�លបោ�ោកប្រា�ាស់់ និិងក្បបត់់ខ្ញុំំ�ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្ននកសង្ឃឹឹ�មចង់់ឲ្យយថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�មកដល់់
ឆាាប់់ៗ ឬឲ្យយវាាមកដល់់នៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយ? តើ�ើអ្ននកជាាមនុុស្សសដែ�លខ្លាា�ចកាារដាាក់់ទោ�ោស ឬ
ជាាមនុុស្សសដែ�លតតាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� ទោះ�ះ�បីីជាាគេ�ត្រូ�ូវទទួួលកាារដាាក់់ទោ�ោស? នៅ�ៅពេ�លដែ�លថ្ងៃ�ៃ
នោះ�ះ�មកដល់់ តើ�ើអ្ននកអាាចស្រ�មៃ�បាានទេ�ថាា អ្ននកនឹឹងរស់់ក្នុុង
� សំំណើ�ើច និិងភាាពក្អាា�កក្អាា�យ
ឬក៏៏អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវយំំ ហើ�ើយសង្កៀ�ៀ�តធ្មេ�េញវិិញ? តើ�ើអ្ននកសង្ឃឹឹ�មចង់់ពើ�ើបប្រ�ទះះនឹឹងទីីបញ្ចចប់់
ប្រ�ភេ�ទណាា? តើ�ើអ្ននកធ្លាា�ប់់បាានពិិចាារណាា យ៉ាា�ងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ទេ�ថាា អ្ននកជឿ�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�
មួួយរយភាាគរយ ឬសង្ស័័�យខ្ញុំំ��មួួយរយភាាគរយ? តើ�ើអ្ននកធ្លាា�ប់់បាានពិិចាារណាាពីីប្រ�ភេ�ទ
នៃ�ផលវិិបាាក និិងលទ្ធធផលដែ�លសកម្មមភាាព និិងឥរិិយាាបថរបស់់អ្ននកផ្ដដល់់ជូូនអ្ននកដែ�រ
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ឬទេ�? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាសង្ឃឹឹ�មថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�នឹ
� ង
ឹ ត្រូ�ូវបាានសម្រេ�េចម្ដដងមួួយៗ ឬអ្ននក
ភ័័យខ្លាា�ចថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�នឹ
� ង
ឹ ត្រូ�ូវសម្រេ�េចម្ដដងមួួយៗ? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសង្ឃឹឹម
� ថាា ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ
ចាាកចេ�ញទៅ�ៅឆាាប់់ៗ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� តើ�ើអ្ននកនឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំពោះ�
ំ ះ�ពាាក្យយសម្ដីី�
និិងសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននកយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសង្ឃឹឹម
� ថាា ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ចាាកចេ�ញទៅ�ៅ
ឆាាប់់ៗ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� តើ�ើអ្ននកគួួរប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំពោះ�
ំ ះ�ពាាក្យយសម្ដីី� និិងសកម្មមភាាព
របស់់ខ្លួួ�នឯងដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនទន្ទឹឹ�ងចាំំ�កាារចាាកចេ�ញរបស់់ខ្ញុំំ� និិង
មិិនសង្ឃឹឹម
� ឲ្យយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងអស់់របស់់ខ្ញុំំ�បាានសម្រេ
�
�េចភ្លាា�មទេ� ហេ�តុុអ្វីក៏
�ី អ្ននកជឿ
៏
�ឿលើ�ើខ្ញុំំ�
ដល់់ម្ល៉ឹឹ�ង? តើ�ើអ្ននកពិិតជាាដឹឹងមែ�នទេ�ថាា ហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាាអ្ននកកំំពុុងដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ��? ប្រ�សិិនបើ�ើ
ហេ�តុុផលរបស់់អ្ននកគ្រា�ាន់តែ�ដើ
់ �ើម្បីី�ពង្រី�ីកចំណេះ�ះដឹ
ំ
ង
ឹ របស់់ខ្លួួន
� នោះ�ះ�មិិនចាំំ�បាាច់ឲ្យ
់ យខ្ញុំំ��បង្កក
បញ្ហាា�ដល់ខ្លួួ
់ នអ្ននកម្ល៉ឹឹ
�
ង
� ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើកាារធ្វើ�ឡើ�ើ �ើងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានព្រះ�ះពរ និិងគេ�ចចេ�ញពីី
គ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយដែ�លនឹឹងមកដល់់ ហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាាអ្ននកមិិនខ្វវល់ខ្វាា�
់ យនឹឹងកិិរិយាា
ិ ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
�
របស់់អ្ននក? ហេ�តុុអ្វី�បាាន
ី
ជាាអ្ននកមិិនសួួរខ្លួួ�នឯងមើ�ើលថាា តើ�ើអ្ននកអាាចបំំពេ�ញសេ�ចក្ដីី�តម្រូ�ូវ
របស់់ខ្ញុំំដែ� �រឬទេ�? ហេ�តុុអ្វី�បាានអ្ននកមិ
ី
នសួ
ិ
រួ ខ្លួួ�នឯងមើ�ើលថាា អ្ននកមាាន ឬគ្មាា�នលក្ខណ
ខ សម្បបត្តិិ�
ទទួួលនូវូ ព្រះ�ះពរដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវមកដល់់ដូច្នេះ�
ូ �ះ ?

អ្ននករាាល់់គ្នា�ត្រូ�
ា វូ តែ�ពិិចាារណាានូូវទង្វើ�ើ�របស់់ខ្លួួន
�
គ្រ�ប់់អំពើំ �ើ និិងសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិត
ិ បង្ហាា�ញថាា អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�វូ កាារ
ទទួួលយក ព្រះ�ះបន្ទូូ�លមួួយចំំនួួនរបស់់ខ្ញុំំ�រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញអ្ននករាាល់់គ្នាា�ឡើ�ើងវិិញ
ដ្បិិ�តអ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្វះះ�ខាាតខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយចំំណេះ�ះដឹឹង និិងសមត្ថថភាាពទទួួលយក
របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� មាានតិិចតួួចណាាស់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ អ្ននករាាល់់គ្នាា�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
បរិិយាាកាាស និិងបរិិស្ថាា�នដែ�លគ្មាា�នកាារពិិត ឬបញ្ញាា�ញាាណល្អអ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ខ្វះះ�ដើ�ើមទុុន
ក្នុុ�ងកាាររស់់រាាន ហើ�ើយគ្មាា�នគ្រឹះ�ះ�ក្នុុ�ងកាារស្គាា�ល់់ខ្ញុំំ� ឬកាារពិិតទេ�។ ជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ង
ើ នៅ�ៅលើ�ើភាាពទទេ�សូូន្យយ មាានតែ�ជំំនឿ�ឿមិិនច្បាាស់់លាាស់់ និិងអរូូបីី ឬជាា
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ចំំណេះ�ះដឹឹងបែ�បមាានះះខ្លាំំ��ង ហើ�ើយជាាពិិធីីសាាសនាាផង។ ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ខ្ញុំំ��សង្កេ�េតមើ�ើល
ចលនាារបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ដោ�ោយពិិនិិត្យយមើ�ើលចេ�តនាា និិងផលអាាក្រ�ក់់របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�
ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិនដែ�លឃើ�ើញមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ដែ�លពិិតជាាដាាក់់ដួួងចិិត្តត និិងវិិញ្ញាា�ណរបស់់
ពួួកគេ�នៅ�ៅលើ�ើអាាសនៈៈដែ�លមិិនចេះ�ះប្រែ�ែប្រួ�ួលរបស់់ខ្ញុំំ��សោះ�ះ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��មិិនចង់់ខាាតពេ�ល
ក្នុុ� ង កាារបញ្ចេ�េញព្រះ�ះបន្ទូូ� លទាំំ� ងអស់់ ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់ បង្ហាា� ញដល់់ ម នុុ ស្សសជាាតិិ ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ
ទេ� ផែ�នកាារតែ�មួួយគត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺសម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារដែ�លមិិនទាាន់់
បញ្ចចប់់របស់់ខ្ញុំំ� និិងសម្រា�ាប់់មនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងឡាាយណាា ដែ�លខ្ញុំំ��មិិនទាាន់់បាានសង្គ្រោះ��ះ��
នៅ�ៅឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��ចង់់ឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��
របស់់ខ្ញុំំ� និិងសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោក។ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃណាាមួួយ ពេ�លដែ�លអ្ននកបិិទភ្នែ�ែក អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញពិិភពមួួយដែ�លមាានក្លិិ�នក្រ�អូូប
ពេ�ញខ្យយល់់ និិងមាានអូូរទឹឹករស់់ហូរូ មិិនមែ�នជាាពិិភពអាាប់់អួួ ឬសោះ�ះ�កក្រោះ��ះ� និិងជាាកន្លែ�ែង
ដែ�លពពកខ្មៅ�ៅ�បាំំ�ងជិិតផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងមាានសំំឡេ�ងស្រែ��កថ្ងូូ�ររមិិនចេះ�ះឈប់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ អំំពើ�ើ និិងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗ ត្រូ�ូវបាានទតឃើ�ើញដោ�ោយព្រះ�ះ
នេ�ត្យយរបស់់ព្រះ�ះដ៏៏ពិិតតែ�មួួយអង្គគ ហើ�ើយក៏៏ជាាកាារត្រៀ��ៀមសម្រា�ាប់់ថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែកផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
ពួួកគេ� ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ។ នេះ�ះគឺឺជាាផ្លូូ�វដែ�លត្រូ�ូវតែ�ដើ�ើរដោ�ោយអស់់អ្ននកដែ�ល
កំំពុុងរស់់នៅ�ៅ វាាគឺឺជាាផ្លូូ�វដែ�លខ្ញុំំ��បាានកំំណត់់ទុុកមុុនសម្រា�ាប់់គ្រ�ប់់គ្នាា� ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់អាាចគេ�ចផុុត ឬត្រូ�ូវបាានលើ�ើកលែ�ងឡើ�យ
ើ ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែង គ្មាា�នចំនួ
ំ ន
ួ
កំំណត់់ទេ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ� គឺឺមិន
ិ អាាចវាាស់់ស្ទទង់បាានទេ�
់
។
តាាមធម្មមតាា រៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃខ្ញុំំ��ទតមើ�ើលមនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗអនុុវត្តតកាារងាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�
អាាស្រ័�័យតាាមចរិិតកំណើ�ើត
ំ
របស់់ពួកគេ
ួ � និិងកាារវិិវឌ្ឍឍនៃ�ធម្មមជាាតិិរបស់់ពួកគេ
ួ �។ មនុុស្សសជាា
ច្រើ�ើ�ន បាានស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើ «ផ្លូូ�វត្រូ�ូវ» ដែ�លខ្ញុំំ��បាានកំណ
ំ ត់់ ដើ�ើម្បីី�ពន្យយល់់ពីជំ
ី ពូ
ំ ក
ូ មនុុស្សសខុុសៗ
គ្នាា� ដោ�ោយមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន។

មនុុស្សសជំំពូូកខុុសៗគ្នាា�ទាំំ�ងនេះ�ះ

ខ្ញុំំ��បាានដាាក់់ពួួកគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ង

បរិិស្ថាា�នខុុសគ្នាា� តាំំ�ងពីីយូូរមកហើ�ើយ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ៗបាានបង្ហាា�ញលក្ខខណៈៈពីីកំំណើ�ើត
របស់់គេ� តាាមកន្លែ�ែងរៀ�ៀងៗខ្លួួ�នរបស់់គេ�ដែ�រ។ គ្មាា�នអ្ននកណាាចងពួួកគេ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏គ្មា�ន
ា
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អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ពិិចាារណាានូូវទង្វើ�ើ�របស់់ខ្លួួ�ន

អ្ននកណាាបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តពួួកគេ�ដែ�រ។ ពួួកគេ�មាានសេ�រីីភាាពពេ�ញលេ�ញទាំំ�ងស្រុ�ុង ហើ�ើយ
កិិរិិយាាដែ�លពួួកគេ�ស្ដែ�ែងចេ�ញ គឺឺចេ�ញមកតាាមលក្ខខណៈៈធម្មមជាាតិិ។ មាានតែ�វត្ថុុ�មួួយ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លរក្សាាពួួកគេ�ឲ្យយស្ថិិ�តក្នុុ�ងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគឺឺ៖ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�។ ដូូច្នេះ�ះ�
មនុុស្សសមួួយចំំនួួនពិិតជាាបាានអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទាំំ�ងមិិនពេ�ញចិិត្តត ទាំំ�ងមិិនដែ�ល
អនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ តែ�គេ�ធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ��ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងពីីសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតពិិបាាកទ្រាំ�ំ�រស់់ណាាស់់ បើ�ើថ្ងៃ�ៃណាាគ្មាា�នព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
មកណែ�នាំំ� និិងផ្គគត់់ផ្គគង់់ពួួកគេ�ទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពួួកគេ�ជាាធម្មមតាាកាាន់់តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ��គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា។ ពេ�លវេេលាាចេះ�ះតែ�កន្លលងទៅ�ៅ ពួួកគេ�រកឃើ�ើញអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�
ជីីវិិតមនុុស្សស ទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក និិងតម្លៃ�ៃជីីវិិតជាាមនុុស្សស។ នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាា
សភាាពដែ�លមនុុស្សសជាាតិិ ស្ថិិ�តក្នុុ�ងវត្តតមាាននៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយរឿ�ឿងរ៉ាា�វកើ�ើតឡើ�ង
ើ តាាមដំំណើ�ើររបស់់ពួក
ួ វាា។ ខ្ញុំំ��មិនធ្វើ
ិ �កិ
ើ� ច្ចច
ិ កាារណាាមួួយដែ�ល
បង្ខំំ�មនុុស្សសឲ្យយយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ជាាគ្រឹះ�ះ�នៃ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�
មនុុស្សសដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មាានមនសិិកាារ និិងដែ�លអត្ថិិ�ភាាពរបស់់ពួួកគេ� មិិនធ្លាា�ប់់មាានគុុណ
តម្លៃ�ៃអ្វីី�សោះ�ះ� ហ៊ាា�នបោះ�ះ�ចោ�ោលព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ទៅ�ៅម្ខាា�ង ហើ�ើយធ្វើ�ើ�តាាមចំំណង់់របស់់
ពួួកគេ� ក្រោ��ោយពេ�លអង្កេ�េតមើ�ើលរឿ�ឿងរ៉ាា�វកើ�ើតឡើ�ើងយ៉ាា�ងស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់។ ពួួកគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ធុុញទ្រា�ាន់់នឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លចេ�ញមកពីីខ្ញុំំ�។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
ពួួកគេ�ធុុញទ្រា�ាន់់នឹឹងកាារស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ�។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ��មួួយរយៈៈ សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់គោ�ោលដៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ� និិងដើ�ើម្បីី�
រួួចផុុតពីីកាារដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មម ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�កំំពុុងបម្រើ�ើ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចក៏៏ដោ�ោយ។ ដោ�ោយឡែ�ក
ចេ�តនាា និិងសកម្មមភាាពរបស់់ពួួកគេ� មិិនដែ�លផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រឡើ�ើយ។ ទង្វើ�ើ�នេះ�ះបង្កើ�ើ�នសេ�ចក្ដីី�
ប្រា�ាថ្នាា�របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះពរ និិងបង្កើ�ើ�នសេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងកាារចូូលទៅ�ៅ
នគរព្រះ�ះតែ�មួួយដង ហើ�ើយស្ថិិ�តនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ជាារៀ�ៀងរហូូតតទៅ�ៅ ទាំំ�ងចូូលក្នុុ�ងស្ថាា�នសួួគ៌៌
ដ៏៏អស់់កល្បប។ កាាលណាាពួួកគេ�រឹឹតតែ�ចង់់ឲ្យយថ្ងៃ�ៃរបស់់ខ្ញុំំ��ឆាាប់់មកដល់់ ពួួកគេ�កាាន់់តែ�មាាន
អាារម្មមណ៍៍ថាា សេ�ចក្ដីី�ពិិតក្លាា�យជាាឧបសគ្គគ ជាាថ្មមជំំពប់ដល់
់
ផ្លូូ
់ វ� របស់់ពួកគេ
ួ �។ ពួួកគេ�ស្ទើ�ើ�រតែ�
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

មិិនអាាចរង់់ចាំំ�ឈាានជើ�ើងចូូលក្នុុ�ងនគរព្រះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានព្រះ�ះពរពីីនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ជាា
រៀ�ៀងរហូូត ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់តាាមរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬទទួួលយកកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារ
ដាាក់់ទោ�ោសអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយសំំខាាន់់ជាាងគេ� គឺឺមិិនចាំំ�បាាច់់លុុតក្រា�ាបនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់ខ្ញុំំ�
និិងធ្វើ�ើ�តាាមខ្ញុំំ��បញ្ជាា�។ មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះចូូលក្នុុ�ងដំំណាាក់់ខ្ញុំំ� មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញសេ�ចក្ដីី�
ប្រា�ាថ្នាា�របស់់គេ� ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬសហកាារជាាមួួយកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្ញុំំ�
ទេ� គោ�ោលបំំណងរបស់់ពួួកគេ� គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ឲ្យយបាានស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លមិិនរង
សេ�ចក្ដីី�វិិនាាសនៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យដែ�លនឹឹងមកដល់់។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�
មិិនដែ�លស្គាា�ល់់អ្វីី�ទៅ�ៅជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬធ្វើ�ើ�ដូូចម្ដេ�េចទើ�ើបទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�ពិិតឡើ�ើយ។
នេះ�ះជាាមូូលហេ�តុុដែ�លមនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ មិិនដែ�លអនុុវត្តតសេ�ចក្ដីី�ពិិត ឬដឹឹងពីីជម្រៅ��ៅនៃ�
សេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណាាក់់របស់់ខ្ញុំំ� ក្នុុ�ងនាាមជាា
«អ្ននកបម្រើ�ើ�» រហូូត។ ពួួកគេ�រង់់ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់ខ្ញុំំ�មកដល់់ «ទាំំ�ងអត់់ធ្មមត់់» ហើ�ើយក៏៏មិិនចេះ�ះ
នឿ�ឿយហត់់ ខណៈៈពេ�លដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានរុុញទៅ�ៅរុុញមកដោ�ោយលក្ខខណៈៈនៃ�កិិច្ចចកាារ
របស់់ខ្ញុំំ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនថាាពួួកគេ�ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាា ឬពួួកគេ�បង់់សងក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃ
ណាានោះ�ះ�ទេ� ក៏៏គ្មា�នន
ា
រណាាម្នាា�ក់់ធ្លា�ប់
ា ់ឃើ�ើញពួួកគេ�រងទុុក្ខខដើ�ើម្បីី�សេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ� ឬក៏៏ផ្ដដល់់
អ្វីី�មួយ
ួ សម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់ខ្ញុំំ
់ ដែ� �រ។ ក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួកគេ
ួ � កំំពុង
ុ តែ�រសាាប់់រសល់់
ចង់់ឃើ�ើញថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��បញ្ចចប់់យុុគសម័យ
័ ចាាស់់ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គេ�មិិនអាាច
ទ្រាំ�ំ�ចាំំ�មើ�ើលភាាពអស្ចាា�រ្យយនៃ�ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ខ្ញុំំ�ឡើ� �ើយ។ រឿ�ឿងដែ�លពួួកគេ�
មិិនដែ�លរួួសរាាន់់ធ្វើ�សោះ�
�ើ ះ�នោះ�ះ� គឺឺកាារកែ�ខ្លួួ�ន និិងតាាមរកសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ។ ពួួកគេ�ស្រ�ឡាាញ់់
អ្វីីៗ
� ដែ�លខ្ញុំំ��ធុញ
ុ ទ្រា�ាន់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ធុុញទ្រា�ាន់់នឹង
ឹ អ្វីីៗ
� ដែ�លខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាាញ់់។ ពួួកគេ�ចង់់បាាន
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនូូវអ្វីី�ៗដែ�លខ្ញុំំ��ស្អអប់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ខ្លាា�ចបាាត់់បង់់អ្វី�ីៗដែ�លខ្ញុំំ��ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មខ្លាំំ��ង។
ពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងលោ�ោកិិយដ៏៏អាាក្រ�ក់់នេះ�ះ មិិនដែ�លស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� វាា ហើ�ើយបែ�រជាាខ្លាា�ចខ្ញុំំ�បំ
� ផ្លា
ំ �ា ញ
វាាចោ�ោលយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងទៅ�ៅវិិញ។ ក្នុុ�ងចេ�តនាាផ្ទុុយ
� គ្នាា�របស់់ពួកគេ
ួ � ពួួកគេ�ស្រ�ឡាាញ់់លោ�ោកិិយ
ដែ�លខ្ញុំំ��ស្អប់
អ ខ្ពើ�ើ
់ ម
� នេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ក៏៏ចង់ឲ្យ
់ យខ្ញុំំ��បំផ្លា
ំ �ា ញវាាយ៉ាា�ងរួួសរាាន់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាាច
រួួចជីវិី តពី
ិ កា
ី ាររងទុុក្ខដោខ �ោយក្ដីី�អន្តតរាាយ ហើ�ើយក្លាា�យទៅ�ៅជាាចៅ�ៅហ្វាា�យនៃ�យុុគសម័យ
័ បន្ទាា�ប់់
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មុុនពេ�លពួួកគេ�ងាាកចេ�ញពីីផ្លូូ�វពិិត។ នេះ�ះក៏៏ព្រោះ��ះ�តែ� ពួួកគេ�មិិនស្រ�ឡាាញ់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត
ហើ�ើយក៏៏ធុុញទ្រា�ាន់់នឹឹងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លចេ�ញមកពីីខ្ញុំំ�។ ពួួកគេ�អាាចក្លាា�យជាា «មនុុស្សស
ដែ�លស្តាា�ប់់បង្គា�ប់
ា »់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី� ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយបាាត់់បង់ព្រះ់ �ះពរ ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាាពអន្ទះះ�សាារបស់់
ពួួកគេ�ក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានព្រះ�ះពរ ព្រ�មទាំំ�ងកាារភ័័យខ្លាា�ចកាារវិិនាាស និិងកាារចូូលក្នុុង
� បឹឹង
ភ្លើ��ង
ើ មិិនអាាចបិិទបាំំ�ងបាានរហូូតនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លថ្ងៃ�ៃរបស់់យើ�ើលជិិតមកដល់់
សេ�ចក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់ពួួកគេ� ក៏៏ដុះះ�ដាាលខ្លាំំ��ងឡើ�ើងជាាលំំដាាប់់។ ហើ�ើយពេ�លមហន្តតរាាយ
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង វាាកាាន់់តែ�ធ្វើ�ើឲ្យ
� យពួួកគេ�គ្មាា�នទីពឹ
ី ង
ឹ ទាំំ�ងមិិនដឹង
ឹ ថាា ត្រូ�ូវចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ពីីកន្លែ�ែងណាា
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យខ្ញុំំ��រីក
ី រាាយព្រះ�ះទ័័យ និិងចៀ�ៀសវាាងកាារបាាត់់បង់ព្រះ់ �ះពរដែ�លពួួកគេ�ចង់់បាានយ៉ាា�ង
ខ្លាំំ��ងជាាយូូរមកហើ�ើយ។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ ទទូូចចង់ធ្វើ់ �សកម្មម
�ើ
ភាាពបម្រើ�ើ�កាារជាាទ័័ពស្រួ�ច
ួ
ឲ្យយបាានទាាន់់ពេ�លដែ�លដៃ�របស់់ខ្ញុំំ�ចាាប់
�
ផ្តើ�ើ
់ ម
� ធ្វើ�កា
�ើ ារ។ ពួួកគេ�គិិតតែ�ពីកា
ី ារកញ្ជ្រោ��ោ�លឡើ�ើង
ទៅ�ៅជួួរមុុខបំផុ
ំ ត
ុ របស់់កងទ័័ព ដោ�ោយខ្លាា�ចខ្ញុំំ�មើ�ើលមិ
�
នឃើ
ិ �ញ
ើ ពួួកគេ�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ ពួួកគេ�ធ្វើ��ើ
និិងនិិយាាយនូូវអ្វីីដែ� �លពួួកគេ�គិិតថាាត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដោ�ោយមិិនដែ�លដឹឹងថាា អំំពើ�ើ និិងសកម្មមភាាព
របស់់ពួួកគេ� មិិនទាាក់់ទងនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិតទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ហើ�ើយអំំពើ�ើរបស់់ពួួកគេ�បាាន
ត្រឹ�ឹមតែ�រំំខាាន និិងបង្អាា�ក់់ផែ�នកាាររបស់់ខ្ញុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
�
�ះ �។ ពួួកគេ�ប្រ�ហែ�លជាាបាានប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ហើ�ើយអាាចជាាមាានឆន្ទៈៈ� និិងចេ�តនាាស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ពិិត ក្នុុ�ងកាារស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងភាាព
លំំបាាក ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនបាានធ្វើ�ើ�អ្វី�សោះ�
ី ះ�ដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងខ្ញុំំ�� ដ្បិិ�តខ្ញុំំ��មិិនដែ�លឃើ�ើញថាា
អំំពើ�ើរបស់់ពួួកគេ�ចេ�ញមកពីីចេ�តនាាល្អអសោះ�ះ� ហើ�ើយខ្ញុំំ��រឹឹតតែ�មិិនធ្លាា�ប់់ឃើ�ើញពួួកគេ�ថ្វាា�យ
អ្វីី�មួួយនៅ�ៅលើ�ើអាាសនៈៈរបស់់ខ្ញុំំ�ដែ�រ។ ទាំំ�ងនេះ�ះ គឺឺជាាអំំពើ�ើដែ�លពួួកគេ�បាាន និិងកំំពុុងធ្វើ��ើ
នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខខ្ញុំំ�អស់
�
រ់ យៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��កន្លលងមកនេះ�ះ។
កាាលពីីដើ�ើម ខ្ញុំំ��ធ្លាា�ប់់ចង់់ផ្គគត់ផ្គគង់
់ ់ដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវសេ�ចក្តីី�ពិតច្រើ
ិ �ើ�នជាាងនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��
ត្រូ�ូវតែ�អត់់ធ្មមត់់ មិិនផ្ដដល់់ឲ្យយច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតទេ� ព្រោះ��ះ�អាាកប្បបកិិរិិយាារបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�
សេ�ចក្តីី�ពិិត គឺឺសោះ�ះ�កក្រោះ��ះ� និិងតោះ�ះ�តើ�ើយពេ�កហើ�ើយ ខ្ញុំំ��មិិនចង់់ឱ្យយកាារខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
របស់់ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ ចោ�ោលទទេ� ហើ�ើយខ្ញុំំ�ក៏
� មិ
៏ នចង់
ិ
ឃើ់ �ើញមនុុស្សសដែ�លកាាន់់តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�
បែ�រជាាធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ងដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ�� បង្ខូូ�ចខ្ញុំំ� និិងប្រ�មាាថខ្ញុំំ��ដែ�រ។ ដោ�ោយសាារតែ�
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អាាកប្បបកិិរិិយាា និិងភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ទើ�ើបខ្ញុំំ��គ្រា�ាន់់តែ�ផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់អ្ននក
រាាល់់គ្នាា�នូូវចំំណែ�កដ៏៏តិិចតួួច និិងសំំខាាន់់បំំផុុតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ដែ�លជាាកិិច្ចចកាារ
សាាកល្បបងរបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិ សម្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�។ មាានតែ�ឥឡូូវនេះ�ះ
ទេ� ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបញ្ជាា�ក់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដថាា កាារសម្រេ�េចចិិត្តត និិងផែ�នកាារដែ�លខ្ញុំំ��បាាន
ធ្វើ�ើ� គឺឺសក្តិិ�សមនឹឹងសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវកាាររបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត អាាកប្បប
កិិរិិយាារបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិ គឺឺជាាឥរិិយាាបថដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ អាាកប្បបកិិរិិយាាជាាច្រើ�ើ�ន
ឆ្នាំំ��របស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខខ្ញុំំ� បាានផ្ដដល់់ឲ្យយខ្ញុំំ��នូូវចម្លើ�ើ�យដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មាានពីីមុុន
មក ហើ�ើយសំំណួួរចំំពោះ�ះ�ចម្លើ�ើ�យនេះ�ះគឺឺ៖ «តើ�ើមនុុស្សសមាានអាាកប្បបកិិរិិយាាបែ�បណាា នៅ�ៅ
ចំំពោះ�ះ�មុុខសេ�ចក្តីី�ពិិត និិងព្រះ�ះដ៏៏ពិិត?» កាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង ដែ�លខ្ញុំំ��បាានបូូជាាចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស
គឺឺបញ្ជាា�ក់ពី
់ ទម្ង
ី ន់
ង នៃ់ �សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ខ្ញុំំ��ចំពោះ�
ំ ះ�មនុុស្សស ហើ�ើយរាាល់់សកម្មមភាាពរបស់់
មនុុស្សសនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខខ្ញុំំ� បញ្ជាា�ក់់ពីីទម្ងងន់់ នៃ�កាារស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មរបស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ពិិត
ហើ�ើយទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងខ្ញុំំ��។ គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា ខ្ញុំំ��បាារម្ភភពីីអស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
គ្មាា�នពេ�លណាាមួួ យ ដែ�លអ្ននកដើ�ើ រ តាាមខ្ញុំំ��ទាំំ� ងនោះ�ះ�អាាចទទួួ ល យកព្រះ�ះបន្ទូូ� ល របស់់ ខ្ញុំំ�
ទេ� ពួួកគេ�មិិនអាាចទទួួលយកសូូម្បីី�តែ�កាារទូូន្មាា�នរបស់់ខ្ញុំំ�។ នេះ�ះជាារឿ�ឿងដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ខ្ញុំំ��ក្រៀ��ៀមក្រំ�ំបំំផុុត។ គ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់អាាចយល់់ពីីខ្ញុំំ��សោះ�ះ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត
ក៏៏គ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់អាាចទទួួលយកខ្ញុំំ�� ទោះ�ះ�បីីជាាអាាកប្បបកិិរិិយាាខ្ញុំំ��ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ហើ�ើយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លខ្ញុំំ��ទន់់ភ្លលន់់ក៏៏ដោ�ោយ។ គ្រ�ប់់គ្នាា�ព្យាាយាាមធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លខ្ញុំំ��បាានប្រ�គល់់ឲ្យយ តាាម
គំំនិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់គេ� ពួួកគេ�មិិនស្វះះ�ស្វែ�ែងរកហឫទ័័យរបស់់ខ្ញុំំ��ឡើ�ើយ កុំំ�ថាាឡើ�ើយ
សួួរពីីអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ទាាមទាារពីីពួួកគេ�។ ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�អះះអាាងថាា បម្រើ�ើ�ខ្ញុំំ��ដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
ខណៈៈដែ�លពួួកគេ�បះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងខ្ញុំំ��គ្រ�ប់់ពេ�ល។ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នជឿ�ឿថាា សេ�ចក្តីី�
ពិិតដែ�លពួួកគេ�មិិន អាាចទទួួលយក ឬដែ�លពួួកគេ�មិិនអាាចអនុុវត្តតបាាន គឺឺមិិនមែ�នជាា
សេ�ចក្តីី�ពិិតទេ�។ ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ

សេ�ចក្តីី�ពិិតរបស់់ខ្ញុំំ��ក្លាា�យជាារបស់់ដែ�លត្រូ�ូវ

បាានបដិិសេ�ធ និិងបោះ�ះ�ចោ�ោលទៅ�ៅម្ខាា�ង។ ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�នោះ�ះ� មនុុស្សសទទួួលស្គាា�ល់់
ខ្ញុំំ��ថាាជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រឹ�ឹមតែ�ពាាក្យយសម្ដីី� ក៏៏ជឿ�ឿថាាខ្ញុំំ��ជាាអ្ននកក្រៅ��ៅ ដែ�លមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�
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អ្ននករាាល់់គ្នាា�ត្រូ�ូវតែ�ពិិចាារណាានូូវទង្វើ�ើ�របស់់ខ្លួួ�ន

ពិិត មិិនមែ�នជាាផ្លូូ�វ ឬមិិនមែ�នជាាជីីវិិតផងដែ�រ។ គ្មាា�នអ្ននកណាាស្គាា�ល់់សេ�ចក្តីី�ពិិតនេះ�ះទេ�៖
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត ដែ�លមិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលរហូូត។ ខ្ញុំំ��ជាាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ជីីវិិត
ដល់់មនុុស្សស និិងជាាមគ្គុុ�ទេ�សក៍៍តែ�មួួយគត់់សម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ។ តម្លៃ�ៃ និិងអត្ថថន័័យនៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� មិិនត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ត្រ�ង់់ថាាមនុុស្សសលោ�ោកទទួួលស្គាា�ល់់ ឬទទួួលយក
ឬក៏៏អត់់នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាារជាាតិិនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទេ� ដែ�លជាាអ្ននកកំំណត់់ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។
ទោះ�ះ�បីីជាាគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះអាាចទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��បាាន
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គុុណតម្លៃ�ៃ និិងជំំនួួយនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក គឺឺមិិនអាាច
គណនាាបាានទេ� ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសណាាក៏៏ដោ�ោយ។ ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នៅ�ៅពេ�លប្រ�ឈមមុុខ
ជាាមួួយមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដែ�លបះះបោ�ោរប្រ�ឆាំំ�ង ឆ្លើ�ើ�យបដិិសេ�ធ ឬមើ�ើលងាាយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ជំំហររបស់់ខ្ញុំំ��គឺឺមាានតែ�៖ ទុុកឲ្យយពេ�លវេេលាា និិងហេ�តុុកាារណ៍៍
ធ្វើ�ើ�ជាាសាាក្សីី�របស់់ខ្ញុំំ� ព្រ�មទាំំ�ងបង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត ជាាផ្លូូ�វ និិង
ជាាជីីវិិត។ ទុុកឲ្យយពួួកវាាបង្ហាា�ញថាា អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��បាានថ្លែ�ែងគឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ដែ�លដែ�លមនុុស្សសគួួរប្រ�ដាាប់់ឲ្យយជាាប់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សស
គួួរតែ�ទទួួលយក។ ខ្ញុំំ��នឹឹងឲ្យយអស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមខ្ញុំំ�� ដឹឹងពីីហេ�តុុកាារណ៍៍នេះ�ះ៖ អ្ននក
ដែ�លមិិនអាាចទទួួលយកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ��បាានពេ�ញលេ�ញ អ្ននកដែ�លមិិនអាាចអនុុវត្តត
តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� អ្ននកដែ�លមិិនអាាចរកឃើ�ើញពីីគោ�ោលបំំណងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ខ្ញុំំ�

និិងអ្ននកដែ�លមិិនអាាចទទួួលសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ដោ�ោយសាារព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ�

សុុទ្ធធតែ�ជាាអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវទទួួលកាារផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះ
ទៅ�ៅទៀ�ៀត ពួួកគេ�បាានបាាត់់បង់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ
់
��ះ��របស់់ខ្ញុំំ� ហើ�ើយដំំបងរបស់់ខ្ញុំំក៏
� នឹ
៏ ង
ឹ មិិនដែ�ល
ងាាកចេ�ញពីីពួួកគេ�ដែ�រ។
ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០០៣
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាប្រ�ភពនៃ�ជីីវិតមនុ
ិ
ស្ស
ុ ស
ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លដែ�លអ្ននកស្រែ��កយំំចូូលមកក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ គឺឺអ្ននកចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
បំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នហើ�ើយ។ អ្ននកបំំពេ�ញតួួនាាទីី និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំណើ�ើរជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�ន
សម្រា�ាប់់ផែ�នកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ទ្រ�ង់។
់ មិិនថាាអ្ននកមាានប្រ�វត្តិិ�បែ�ប
ណាា ហើ�ើយដំំណើ�ើរដែ�លនៅ�ៅខាាងមុុខអ្ននកយ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ� គឺឺគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាច
គេ�ចផុុតពីីកាាររៀ�ៀបចំំ និិងកាារចាាត់់ចែ�ងរបស់់ស្ថាា�នសួួគ៌៌បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់អាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងជោ�ោគវាាសនាារបស់់ខ្លួួ�នបាានទេ� ដ្បិិ�តមាានតែ�ទ្រ�ង់់ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើ
អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារបែ�បនេះ�ះបាាន។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីថ្ងៃ�ៃដែ�លមនុុស្សស
បាានកើ�ើតមក ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនេះ�ះរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ដោ�ោយទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើ
ចក្រ�វាាឡទាំំ�ងមូូល ដឹឹកនាំំ�ច្បាាប់់នៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រសម្រា�ាប់់អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ និិងគន្លលងចលនាា
នៃ�របស់់ទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�។ មនុុស្សស ក៏៏ដូូចជាាអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�រ គឺឺត្រូ�ូវបាានចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាាច់់
ដោ�ោយស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់ និិងដោ�ោយមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន តាាមរយៈៈភាាពផ្អែ�ែមល្ហែ�ែម និិងទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង
ព្រ�មទាំំ�ងទឹឹកសន្សើ�ើ�មដែ�លមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏រស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាាររៀ�ៀបចំំ
នៃ�ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�នដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្រ�សោ�ោបដួួងចិិត្តត និិង
វិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដទ្រ�ង់់ ហើ�ើយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស
សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មិិនថាាអ្ននកជឿ�ឿ ឬក៏៏
មិិនជឿ�ឿនោះ�ះ�ទេ� អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងទាំំ�ងអស់់ ទាំំ�ងរបស់់មាានជីីវិិត និិងគ្មាា�នជីីវិិត នឹឹងផ្លាា�ស់់វេេន
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ផ្លាា�ស់់ជាាថ្មីី� ព្រ�មទាំំ�ងបាាត់់ទៅ�ៅវិិញតាាមព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នេះ�ះជាា
របៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លពេ�លរាាត្រី�ីចូូលមកដល់់យ៉ាា�ងស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់ មនុុស្សសមិិនដឹឹងខ្លួួ�ននោះ�ះ�
ទេ� ព្រោះ��ះ�ដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសមិិនអាាចដឹឹងថាា ពេ�លរាាត្រី�ីចូូលមកដល់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា
ហើ�ើយក៏៏មិិនដឹឹងថាាវាាមកដល់់នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លពេ�លរាាត្រី�ីរសាាត់់បាាត់់
ទៅ�ៅដោ�ោយស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់ មនុុស្សសក៏៏ស្វាា�គមន៍៍ចំំពោះ�ះ�កាារមកដល់់នៃ�ពន្លឺឺ�ថ្ងៃ�ៃ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែថាាពន្លឺឺ�បាាន
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាប្រ�ភពនៃ�ជីីវិិតមនុុស្សស

មកដល់់នៅ�ៅពេ�លណាា ហើ�ើយថាាវាាបាានដេ�ញភាាពងងឹឹតនៃ�ពេ�លរាាត្រី�ីចេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយ
របៀ�ៀបណាា នោះ�ះ�មនុុស្សសដឹឹងតិិចតួួចណាាស់់ ហើ�ើយក៏៏មិិនសូូវដឹឹងដែ�រ។ ភាាពឆ្លាា�ស់់គ្នាា�
ដដែ�លៗនៃ�ពេ�លថ្ងៃ�ៃ និិងពេ�លយប់់ នាំំ�មនុុស្សសឆ្លលងកាាត់់ពីីរយៈៈពេ�លមួួយទៅ�ៅរយៈៈពេ�ល
មួួយទៀ�ៀត ពីីបរិិបទប្រ�វត្តិិ�សាាស្ដ្រ�រមួួយទៅ�ៅបរិិបទប្រ�វត្តិិ�សាាស្ដ្រ�រមួួយទៀ�ៀត ខណៈៈដែ�ល
មាានកាារធាានាាថាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ពេ�ល និិងផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់
សម័័យកាាលទាំំ�ងអស់់ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត។ មនុុស្សសបាានដើ�ើរឆ្លលងកាាត់់រយៈៈពេ�លទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមិិនដឹឹងថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�របស់់
សព្វវសាារពើ�ើ និិងសត្វវមាានជីីវិិតទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនដឹឹងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រៀ�ៀបចំំ
និិងដឹឹកនាំំ�អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចដែ�រ។ មនុុស្សសមិិនបាានយល់់អំំពីីកាារនេះ�ះ តាំំ�ងពីី
យូូរយាារណាាស់់មកហើ�ើយ រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ចំំពោះ�ះ�មូូលហេ�តុុ គឺឺមិិនមែ�ន
ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លាាក់់កំំបាំំ�ងពេ�ក ឬដោ�ោយសាារផែ�នកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មិ
់ នទាាន់
ិ
ត្រូ�
់ វូ បាានគេ�ដឹឹងនៅ�ៅឡើ�ើយនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�ដួួងចិិត្តត និិង
វិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រហូូតដល់់ចំំណុុចមួួយដែ�លគាាត់់ស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងកាារបម្រើ�ើ�របស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង ទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គាាត់់
នៅ�ៅតែ�មិិនដឹឹងដែ�រ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ស្វែ�ែងរកយ៉ាា�ងសកម្មម នូូវស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
មាានឆន្ទៈៈ�ចង់់ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់ និិងកាារថែ�រក្សាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើភាាពពុុកផុុយរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង
ដែ�លជាាមេ�កំំណាាច ដើ�ើម្បីី�សម្រ�បខ្លួួ�នទៅ�ៅនឹឹងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ និិងច្បាាប់់ជីវិី ត
ិ ដែ�លមនុុស្សស
អាាក្រ�ក់់អនុុវត្តតតាាម។ ត្រ�ង់់ចំណុ
ំ ចនេះ�ះ
ុ
ដួួងចិិត្តត និិងវិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសបាានក្លាា�យទៅ�ៅជាា
សួួយសាារអាាករ និិងជាាចំំណីីរបស់់អាារក្សសសាាតាំំ�ង។ ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ដួួងចិិត្តត និិង
វិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសបាានក្លាា�យទៅ�ៅជាាកន្លែ�ែងមួួយដែ�លអាារក្សសសាាតាំំ�ងអាាចរស់់នៅ�ៅ និិង
ជាាកន្លែ�ែងលេ�ងរបស់់វាា។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសបាាត់់បង់កា
់ ារយល់់ដឹង
ឹ របស់់ខ្លួួន
� អំំពីគោ�ោល
ី
កាារណ៍៍
នៃ�ភាាពជាាមនុុស្សស និិងគុុណតម្លៃ�ៃ ព្រ�មទាំំ�ងអត្ថថន័័យនៃ�ជីីវិិតមនុុស្សស ទាំំ�ងមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសម្ព័័�ន្ធធមេ�ត្រី�ីរវាាងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមនុុស្សស បាាន
រលាាយចេ�ញពីីដួង
ួ ចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសបន្ដិិ�ចម្ដដងៗ ហើ�ើយគេ�ក៏៏ឈប់់ស្វែ�ែងរក ឬក៏៏លែ�ងយក
ចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ តាាមរយៈៈកាារឆ្លលងកាាត់់ពេ�លវេេលាា មនុុស្សសលែ�ងយល់់
ពីីមូូលហេ�តុុដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តខ្លួួ�នមក ហើ�ើយក៏៏មិិនយល់់ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�ល
ចេ�ញពីីព្រះ�ះឱស្ឋឋរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។

ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសក៏៏ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មប្រ�ឆាំំ�ងចំំពោះ�ះ�ក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងព្រះ�ះរាាជក្រឹ�ឹត្យយរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហើ�ើយដួួងចិិត្តត និិងវិិញ្ញាា�ណរបស់់គេ�ក៏៏បាានស្លាា�ប់់...។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាត់់បង់់មនុុស្សសដែ�ល
ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តពីីដំំបូូងមក ហើ�ើយមនុុស្សសបាាត់់បង់់ឫសគល់់ដែ�លមាានពីីដើ�ើមកំំណើ�ើត
របស់់ខ្លួួ�នមក៖ នេះ�ះគឺឺជាាទុុក្ខខព្រួ�ួយនៃ�ពូូជមនុុស្សស។ តាាមពិិតទៅ�ៅ តាំំ�ងពីីដើ�ើមដំំបូូង
មកដល់់ពេ�លនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរៀ�ៀបចំំសោ�ោកនាាដកម្មមមួួយសម្រា�ាប់់មនុុស្សសជាាតិិ ជាា
សោ�ោកនាាដកម្មមដែ�លមនុុស្សសគឺឺជាាអ្ននកបង្កកហេ�តុុផង និិងជាាជនរងគ្រោះ��ះ�ផង ហើ�ើយគ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់អាាចឆ្លើ�ើ�យបាានថាា អ្ននកដឹឹកនាំំ�នៃ�សោ�ោកនាាដកម្មមនេះ�ះជាានរណាាឡើ�ើយ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកដ៏៏ធំំល្វឹឹ�ងល្វើ�ើ�យ មហាាសមុុទ្រ�នាំំ�ដីីល្បាាប់់ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងស្រែ��ចំំកាារ
ចម្កាា�រ ហើ�ើយស្រែ��ចម្កាា�រជន់់ទឹឹកឡើ�ើងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងមហាាសមុុទ្រ�ម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត។
ក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះអង្គគដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ នោះ�ះ�
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចដឹឹកនាំំ� និិងណែ�នាំំ�ពូូជមនុុស្សសនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់
ខ្លាំំ��ងពូូកែ�ដែ�លធ្វើ�ើកា
� ារងាារ ឬក៏៏ធ្វើ�កា
ើ� ាររៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់ពូ
់ ជ
ូ មនុុស្សសនេះ�ះទេ� ព្រោះ��ះ�មាានមនុុស្សស
តិិចតួួចណាាស់់ដែ�លអាាចដឹឹកនាំំ�ពូូជមនុុស្សសនេះ�ះឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅនៃ�ពន្លឺឺ� និិងរំំដោះ�ះ�
ពួួកគេ�ពីីភាាពអយុុត្តិិ�ធម៌៌នៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សោ�ោយសោ�ោកចំំពោះ�ះ�អនាាគត
របស់់មនុុស្សស ទ្រ�ង់់ព្រួ�ួយព្រះ�ះហឫទ័័យនៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសធ្លាា�ក់់ចុះះ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ឈឺឺ
ព្រះ�ះហឫទ័័យដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរមួួយជំំហាានម្ដដងៗទៅ�ៅរកភាាពពុុករលួួយ និិងផ្លូូ�វដែ�លមិិន
អាាចត្រ�លប់់ក្រោ��ោយវិិញបាាន។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លាា�ប់់បាានគិិតថាា តើ�ើគោ�ោលដៅ�ៅមួួយណាា
ដែ�លមនុុស្សសបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្ទេ�េចខ្ទាំំ�� និិងបាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល
ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅស្វែ�ែងរកមេ�កំំណាាចដែ�លអាាចត្រូ�ូវបាាននាំំ�ទៅ�ៅ។ ប្រា�ាកដណាាស់់ថាា គឺឺដោ�ោយសាារ
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាប្រ�ភពនៃ�ជីីវិិតមនុុស្សស

មូូលហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយបាានជាាគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់មាានអាារម្មមណ៍៍ដឹឹងពីីសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ ស្វែ�ែងរកវិិធីីដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ដល់់ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬក៏៏ព្យាាយាាមចូូលទៅ�ៅជិិតព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនោះ�ះ�ទៅ�ៅទៀ�ៀត
ដោ�ោយសាារមូូលហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ បាានជាាគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់យល់់ច្បាាស់់ពីីកាារព្រួ�ួយព្រះ�ះ
ហឫទ័័យ និិងកាារឈឺឺចាាប់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាក្រោ��ោយពេ�លដែ�លស្ដាា�ប់់ឮ
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�បន្ដដដើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វរបស់់
ខ្លួួ�ន នៅ�ៅតែ�បន្ដដវង្វេ�េងចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយកាារគេ�ចចេ�ញពីីព្រះ�ះគុុណ និិងកាារយក
ព្រះ�ះហឫទ័័យទុុកដាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�ពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់
ដោ�ោយព្រ�មលក់់ខ្លួួ�នទៅ�ៅឲ្យយអាារក្សសសាាតាំំ�ង ដែ�លជាាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បើ�ើ
មនុុស្សសនៅ�ៅក្បាាលរឹឹងបែ�បនេះ�ះ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដយ៉ាា�ងណាាចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�ល
បាានបោះ�ះ�បង់់ទ្រ�ង់់ចោ�ោល ដោ�ោយគ្មាា�នងាាកក្រោ��ោយសូូម្បីី�តែ�បន្ដិិ�ច? គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដឹឹង
ឡើ�ើយថាា មូូលហេ�តុុដែ�លនាំំ�ឲ្យយទ្រ�ង់់រំំឭក និិងដាាស់់តឿ�ឿនម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត នោះ�ះ�គឺឺ
ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់បាានរៀ�ៀបចំំគ្រោះ��ះ�មហន្ដដរាាយមួួយដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មាានពីីមុុនមកនៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះហស្ដដទ្រ�ង់់ ជាាគ្រោះ��ះ�មហន្ដដរាាយមួួយដែ�លសាាច់់ឈាាម និិងព្រ�លឹឹងរបស់់មនុុស្សស
មិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�បាាននោះ�ះ�ទេ�។ គ្រោះ��ះ�មហន្ដដរាាយនេះ�ះ មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាាទណ្ឌឌកម្មម
នៃ�សាាច់់ឈាាមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែក៏៏ជាាទណ្ឌឌកម្មមនៃ�ព្រ�លឹឹងដែ�រ។ អ្ននកត្រូ�ូវដឹឹងពីីចំំណុុច
នេះ�ះ៖ នៅ�ៅពេ�លដែ�លផែ�នកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បរាាជ័័យ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លកាាររំំឭក
និិងកាារដាាស់់តឿ�ឿនរបស់់ទ្រ�ង់់មិិនត្រូ�ូវបាានតបស្ននង តើ�ើទ្រ�ង់់នឹឹងសម្ដែ�ែងសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធ
ប្រ�ភេ�ទណាាទៅ�ៅ? គឺឺសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មាានអ្ននកជួួបប្រ�ទះះ ឬក៏៏ធ្លាា�ប់់ឮពីីមុុនមក
ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាាខ្ញុំំ��និិយាាយថាា គ្រោះ��ះ�មហន្ដដរាាយនេះ�ះមិិនធ្លាា�ប់់មាានពីីមុុនមក
ទេ� ហើ�ើយក៏៏នឹឹងមិិនកើ�ើតឡើ�ើងម្ដដងទៀ�ៀតដែ�រ។ ដ្បិិ�តផែ�នកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺបង្កើ�ើ�ត
មនុុស្សសជាាតិិតែ�មួួយដង និិងសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសជាាតិិតែ�មួួយដងនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នេះ�ះគឺឺជាា
លើ�ើកដំំបូូង ហើ�ើយក៏៏ជាាលើ�ើកចុុងក្រោ��ោយដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចយល់់
ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យក្នុុ�ងកាារទទួួលយកកាារឈឺឺចាាប់់ និិងកាារគិិតទុុកជាាមុុនដ៏៏ក្លៀ�ៀ�វក្លាា�
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ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសនៅ�ៅគ្រា�ានេះ�ះទេ�។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ ហើ�ើយបាាននាំំ�មនុុស្សសដែ�លជាាសភាាវមាាន
ជីីវិិតមួួយ ដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានឲ្យយមាានជីីវិិត ចូូលមកក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ។ បន្ទាា�ប់់មក
មនុុស្សសក៏៏ចាាប់ផ្ដើ�ើ
់ ម
� មាានឪពុុកម្ដាា�យ និិងសាាច់់ញាាតិិ ហើ�ើយក៏៏លែ�ងឯកាាទៀ�ៀត។ ចាាប់់តាំំ�ងពីី
ពេ�លដែ�លមនុុស្សសបាានសម្លឹឹ�ងមើ�ើលពិិភពលោ�ោកខាាង សម្ភាា�រៈ�នេះ�ះជាាលើ�ើកដំំបូង
ូ គឺឺគេ�ត្រូ�ូវ
បាានកំំណត់់ឲ្យយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារចាាត់់តាំំ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។ ខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មជីីវិិតដែ�ល
ចេ�ញមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទ្រ�ទ្រ�ង់់សភាាវមាានជីីវិិតទាំំ�ងឡាាយឲ្យយលូូតលាាស់់រហូូតដល់់
ពេ�ញវ័័យ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់មាានអាារម្មមណ៍៍ថាាមនុុស្សស
ធំំធាាត់់ឡើ�ើង ក្រោ��ោមកាារយកព្រះ�ះហឫទ័័យទុុកដាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ
ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា មនុុស្សសធំំធាាត់់ឡើ�ើងក្រោ��ោមកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ប្រ�កបដោ�ោយក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់
របស់់ឪពុុកម្ដាា�យខ្លួួ�ន ហើ�ើយជឿ�ឿថាាសភាាវគតិិនៃ�ជីីវិិតរបស់់គេ� គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លជម្រុ�ុញដល់់
កាារធំំធាាត់់របស់់ពួួកគេ�។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារតែ�មនុុស្សសមិិនស្គាា�ល់់អ្ននកដែ�លបាានផ្ដដល់់ជីីវិិត
របស់់ខ្លួួ�នមក ឬមិិនដឹឹងថាាជីីវិិតរបស់់ខ្លួួ�នបាានមកពីីណាា ពោ�ោលគឺឺមិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�ល
សភាាវគតិិនៃ�ជីីវិតបង្កើ�ើ
ិ
ត
� កាារអស្ចាា�រ្យយ។ គេ�ដឹឹងត្រឹ�ឹមតែ�ថាា ចំំណីអា
ី ាហាារគឺឺជាាមូូលដ្ឋាា�នដែ�ល
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយជីីវិិតរបស់់គេ�បន្ដដរស់់នៅ�ៅតទៅ�ៅទៀ�ៀត និិងថាាភាាពតស៊ូូ�គឺឺជាាប្រ�ភពនៃ�កាាររស់់នៅ�ៅ
របស់់គេ� ព្រ�មទាំំ�ងថាាជំំនឿ�ឿនៅ�ៅក្នុុ�ងគំំនិិតរបស់់គេ� គឺឺជាាដើ�ើមទុុនដែ�លកាាររស់់នៅ�ៅរបស់់គេ�
ត្រូ�ូវពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ។ មនុុស្សសភ្លេ�េចទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវព្រះ�ះគុុណ និិងកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាាគេ�មិិនខ្វវល់់ពីីជីីវិិតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានដល់់គេ�...។ គ្មាា�ន
មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យកព្រះ�ះហឫទ័័យទុុកដាាក់់ទាំំ�ងយប់់ទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃ យកខ្លួួ�ន
គេ�មកថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ឡើ�យ
ើ ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បន្ដដដោះ
់
�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយមនុុស្សស ដូូចដែ�លទ្រ�ង់់
បាានគ្រោ��ោងទុុក ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់មិិនបាានរំំពឹឹងទុុកអ្វីី�ពីីគេ�ក៏៏ដោ�ោយ។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� ព្រោះ��ះ�
សង្ឃឹឹ�មថាា ថ្ងៃ�ៃណាាមួួយមនុុស្សសនឹឹងភ្ញាា�ក់់ពីីសុុបិិនរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មទទួួលស្គាា�ល់់
ភ្លាា�មៗនូូវគុុណតម្លៃ�ៃ និិងអត្ថថន័័យនៃ�ជីីវិិត និិងតម្លៃ�ៃដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង់់សម្រា�ាប់់
អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានដល់់គេ� ព្រ�មទាំំ�ងភាាពអន្ទះះ�សាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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រង់់ចាំំ�ឲ្យយមនុុស្សសវិិលត្រ�លប់់មករកទ្រ�ង់់វិិញ។

គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ធ្លា�ប់
ា ់សម្លឹឹ�ងមើ�ើលទៅ�ៅ

អាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើដើ�ើមកំំណើ�ើត និិងកាារបន្ដដនៃ�ជីីវិត
ិ របស់់មនុុស្សសទេ�។ មាានតែ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លយល់់ពីីកាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ហើ�ើយទ្រាំ�ំ�ទ្រ�យ៉ាា�ងស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់
ចំំពោះ�ះ�កាារឈឺឺចាាប់់ និិងកាារវាាយប្រ�ហាារដែ�លមនុុស្សសផ្ដដល់់ឲ្យយទ្រ�ង់់ គឺឺជាាមនុុស្សសដែ�លបាាន
ទទួួលអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមិិនចេះ�ះដឹឹងគុុណទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ។ ដូូចគ្នាា�ផងដែ�រ
មនុុស្សសរីីករាាយចំំពោះ�ះ�អ្វីី�ៗដែ�លកើ�ើតមាានតាាមសភាាពធម្មមតាា ហើ�ើយដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ វាាជាា
«រឿ�ឿងធម្មមតាា» ទេ� ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ត្រូ�
់ វូ បាានមនុុស្សសក្បបត់់ បំំភ្លេ�េច និិងគំំរាាមកំំហែ�ង។ តើ�ើវាា
អាាចទេ�ដែ�លថាា ផែ�នកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ ត
ិ ជាាមាានសាារៈ�សំំខាាន់់បែ�បនេះ�ះ? តើ�ើវាាអាាច
ទេ�ដែ�លថាា មនុុស្សសដែ�លជាាសភាាវមាានជីីវិត
ិ ដែ�លចេ�ញមកពីីព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពិិតជាាមាានសាារៈ�សំំខាាន់់បែ�បនេះ�ះ? ផែ�នកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតជាាមាានសាារៈ�សំំខាាន់់
ណាាស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែសភាាវមាានជីីវិិតដែ�លបាានកើ�ើតមកដោ�ោយសាារព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
រស់់នៅ�ៅសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិន
អាាចបោះ�ះ�បង់់ផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ចោ�ោល ដោ�ោយសាារតែ�សេ�ចក្ដីី�ស្អអប់់ចំំពោះ�ះ�ពូូជមនុុស្សស
នេះ�ះឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រាំ�ំ�ទទួួលទាារុុណកម្មមគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
ផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មដែ�លទ្រ�ង់់បាានផ្លុំំ��ចេ�ញមក មិិនមែ�នសម្រា�ាប់់ជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់សាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែសម្រា�ាប់់ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ជីីវិិតរបស់់
មនុុស្សសវិិញ។ ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�យកជីីវិិតដែ�លទ្រ�ង់់បាានផ្លុំំ��ចេ�ញ ឲ្យយត្រ�លប់់មកវិិញ
មិិនមែ�នដើ�ើម្បីី�យកសាាច់់ឈាាមរបស់់មនុុស្សសទេ�។ នេះ�ះគឺឺជាាផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។
មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដែ�លចូូលមកក្នុុ�ងលោ�ោកិិយនេះ�ះ ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់ជីវិី ត
ិ និិងសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់
ហើ�ើយភាាគច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� បាានឆ្លលងកាាត់់វដ្តតនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់ និិងកាារកើ�ើត
ម្ដដងទៀ�ៀត។ អស់់អ្ននកដែ�លកំំពុុងនៅ�ៅរស់់ មិិនយូូរទេ�គេ�នឹឹងស្លាា�ប់់ទៅ�ៅ ហើ�ើយអ្ននកដែ�លបាាន
ស្លាា�ប់់ទៅ�ៅហើ�ើយ មិិនយូូរទេ�គេ�នឹឹងត្រ�លប់់ទៅ�ៅកើ�ើតម្ដដងទៀ�ៀត។ ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះជាាដំំណើ�ើរ
ជីីវិិតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់់សភាាវៈ�មាានជីីវិិតនីីមួួយៗ។ ដោ�ោយឡែ�ក
ដំំណើ�ើរជីីវិិត និិងវដ្តតជីីវិិតនេះ�ះ គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�ជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់ឲ្យយមនុុស្សស
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ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ថាា៖ ជីីវិិតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានដល់់មនុុស្សស គឺឺឥតដែ�នកំំណត់់
ឡើ�ើយ មិិនមែ�នជាាប់់ឃុំំ�ក្នុុ�ងរាាងកាាយ ពេ�លវេេលាា ឬក្នុុ�ងលំំហនោះ�ះ�ទេ�។ នេះ�ះហើ�ើយ
ជាាអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�ជីីវិិត ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានដល់់មនុុស្សស និិងជាាភ័័ស្តុុ�តាាង
បញ្ជាា�ក់់ថាា ជីីវិិតកើ�ើតមកពីីព្រះ�ះអង្គគ។ ថ្វីី�បើ�ើមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នមិិនជឿ�ឿថាា ជីីវិិតកើ�ើតមកពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�រីីករាាយនឹឹងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លកើ�ើតមកពីីទ្រ�ង់់ ដោ�ោយ
ចៀ�ៀសមិិនរួួច ទោះ�ះ�បីីជាាគេ�មិិនជឿ�ឿ ឬបដិិសេ�ធព្រះ�ះវត្តតមាានរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ។ គង់់មាាន
ថ្ងៃ�ៃមួួយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ង់់ប្ដូូ�រព្រះ�ះទ័័យ ហើ�ើយចង់់ទាាមទាារមកវិិញនូូវអ្វីី�ៗសព្វវសាារពើ�ើ
ដែ�លមាានវត្តតមាានក្នុុ�ងលោ�ោកិិយនេះ�ះ ព្រ�មទាំំ�ងទាារយកជីីវិិតដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាាន នោះ�ះ�
គ្រ�ប់់ទាំំ�ងអស់់នឹឹងលែ�ងមាានទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព្រះ�ះជន្មមទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�
ផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់អ្វីី�ៗសព្វវសាារពើ�ើ ទាំំ�ងមាានជីីវិិត និិងគ្មាា�នជីីវិិត ទាំំ�ងនាំំ�មកនូូវសណ្ដាា�ប់់ធ្នាា�ប់់
ល្អអ តាាមរយៈៈគុុណធម៌៌នៃ�ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាចរបស់់ទ្រ�ង់់។ នេះ�ះជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត
មួួយដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចយល់់បាាន ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ពិិតដ៏៏មិិនអាាចយល់់បាាននេះ�ះ
គឺឺជាាកាារបើ�ើកសម្ដែ�ែង និិងជាាបន្ទាា�ល់់នៃ�ថាាមពលជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ខ្ញុំំ��សូូមប្រា�ាប់់
អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងមួួយដល់់អ្ននកថាា៖ ឧត្ដដមភាាពនៃ�ជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�នៃ�
ព្រះ�ះជន្មមរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់អាាចយល់់បាានឡើ�ើយ។ ពេ�លនេះ�ះក៏៏បែ�បនេះ�ះ
ពីីមុុនក៏៏បែ�បនេះ�ះ ហើ�ើយនឹឹងនៅ�ៅតែ�បែ�បនេះ�ះរហូូតតទៅ�ៅអនាាគត។ អាាថ៌៌កំំបាំំ�ងទីីពីីរ
ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់ប្រា�ាប់់គឺឺ៖ ប្រ�ភពនៃ�ជីីវិិតសម្រា�ាប់់គ្រ�ប់់សភាាវៈ�ទាំំ�ងអស់់មាានកំំណើ�ើតមកពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�មាានទម្រ�ង់់ជីវិី ត
ិ ឬលក្ខខណៈៈខុុសគ្នាា�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ។
មិិនថាាអ្ននកជាាសភាាវៈ�មាានជីីវិិតបែ�បណាា ក៏៏អ្ននកមិិនអាាចទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងគន្លលងជីីវិិតដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានកំំណត់់ទុុកដែ�រ។ ទោះ�ះ�ក្នុុ�ងករណីីណាាក៏៏ដោ�ោយ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្ញុំំ��
ប្រា�ាថ្នាា� គឺឺឲ្យយមនុុស្សសយល់់ដូូច្នេះ�ះ�ថាា ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នកាារបីីបាាច់់ ថែ�រក្សាា និិងកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសមិិនអាាចទទួួលបាានគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លគេ�ត្រូ�ូវទទួួល
បាានឡើ�ើយ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាខំំប្រឹ�ង
ឹ ព្យាាយាាម ឬខ្នះះ�ខ្នែ�ែង តស៊ូូ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
គ្មាា�នកាារប្រ�ទាានជីីវិិតមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� មនុុស្សសបាាត់់បង់់គុុណតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងកាាររស់់នៅ�ៅ
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និិងបាាត់់បង់់អត្ថថន័័យនៃ�ជីីវិិត។ តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អនុុញ្ញាា�តឲ្យយមនុុស្សសដែ�លខ្ជះះ�ខ្ជាា�យតម្លៃ�ៃ
ជីីវិិតជាាអសាារឥតកាារ អាាចរស់់នៅ�ៅដោ�ោយមិិនខ្វវល់់បែ�បនេះ�ះដូូចម្ដេ�េចបាាន? ដូូចខ្ញុំំ��បាាន
និិយាាយរួួចហើ�ើយថាា សូូមកុំំ�ភ្លេ�េចឲ្យយសោះ�ះ�ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាប្រ�ភពនៃ�ជីីវិិតរបស់់អ្ននក។
ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សស មិិនពេ�ញចិិត្តតនឹឹងអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រ�ទាានឲ្យយដល់់
គេ�ទេ� នោះ�ះ�ទ្រ�ង់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ដកយកនូូវអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានឲ្យយតាំំ�ងតែ�ពីីដើ�ើមមកវិិញ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ទ្រ�ង់់ក៏៏នឹឹងតម្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សសសងមកវិិញទ្វេ�េដងនូូវតម្លៃ�ៃនៃ�របស់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានឲ្យយដល់់គេ�ផងដែ�រ។
ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��២០០៣

ខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដា�ា
នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននក មាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងជាាច្រើ�ើ�នដែ�លអ្ននកមិិនធ្លាា�ប់់ដឹឹងសោះ�ះ�
ដ្បិិ�តអ្ននកកំំពុង
ុ រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមួយ
ួ ដែ�លគ្មាា�នពន្លឺឺ�។ ដួួងចិិត្តត និិងវិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក ត្រូ�ូវ
បាានមេ�កំំណាាចចាាប់់យកទៅ�ៅ។ ភ្នែ�ែករបស់់អ្ននកស្រ�អាាប់់ដោ�ោយសាារភាាពងងឹឹត ហើ�ើយអ្ននក
មិិនអាាចមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះអាាទិិត្យយនៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ ឬផ្កាា�យភ្លឺឺ�ព្រិ�ិចៗនៅ�ៅពេ�លយប់់ឡើ�ើយ។
ត្រ�ចៀ�ៀករបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបិិទជិិត ដោ�ោយពាាក្យយកុុហកបោ�ោកប្រា�ាស់់ ហើ�ើយអ្ននកស្តាា�ប់់មិិនឮ
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ា�ា ដែ�លលាាន់់ឮដូូចផ្គគរលាាន់់ និិងមិិនឮសំំឡេ�ងទឹឹកហូរូ មក
ពីីបល្ល័័�ង្កកទ្រ�ង់់ទេ�។ អ្ននកបាានបាាត់់បង់់អ្វី�គ្រី �ប់់យ៉ាា�ងដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�ស្រ�បច្បាាប់់របស់់អ្ននក
អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�បាានប្រ�ទាានមកឱ្យយអ្ននក។ អ្ននកបាានចូូលមកក្នុុ�ង
សមុុទ្រ�ទុក្ខ
ុ ដែខ �លគ្មាា�នទីបញ្ចចប់
ី
់ ដោ�ោយគ្មាា�នកម្លាំំ��ងដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��ខ្លួួ�នឯង គ្មាា�នសង្ឃឹឹម
� ថាានឹឹង
អាាចរួួចជីីវិិតបាានឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�នោះ�ះ� គឺឺកាារពុះះ�ពាារជម្នះះ� និិងកាារ
គេ�ចចេ�ញយ៉ាា�ងប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញាាល់់...។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក អ្ននកត្រូ�ូវទទួួលគ្រោះ��ះ�
កម្មមឱ្យយរងទុុក្ខខវេេទនាាដោ�ោយមេ�កំំណាាច ដោ�ោយឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់
ចេ�ស្ដាា� នៅ�ៅឆ្ងាា�យផុុតពីកា
ី ារទំំនុកបម្រុ�
ុ
ង
ុ របស់់ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� ដោ�ោយដើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វ
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ដែ�លគ្មាា�នថ្ងៃ�ៃត្រ�ឡប់់ក្រោ��ោយ។ សម្រែ�ែកដង្ហោ�ោ�យរាាប់់សិបលាានដ
ិ
ង ក៏៏មិន
ិ អាាចដាាស់់ចិត្តតនិ
ិ ង
ិ
វិិញ្ញាា�ណអ្ននកឱ្យយភ្ញាា�ក់ដឹ
់ ង
ឹ ខ្លួួ�នបាានឡើ�យ
ើ ។ អ្ននកដេ�កលក់់យ៉ាា�ងស្កកប់់ស្កកល់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងដៃ�របស់់មេ�
កំំណាាចដែ�លបាានល្បួួ�ងអ្ននកទៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមួយ
ួ ដែ�លគ្មាា�នព្រំ�ំដែ�ន គ្មាា�នគោ�ោលដៅ�ៅ ឬកន្លែ�ែង
ឈប់់សំចតឡើ
ំ
�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះ អ្ននកបាាត់់បង់ចិ
់ ត្តតស្លូូ
ិ
តត្រ�ង់
�
់ និិងចិិត្តតបរិសុ
ិ ទ្ធ
ុ ដើធ �ើមរបស់់អ្ននក
ហើ�ើយចាាប់់ ផ្ដើ�ើ� ម គេ�ចចេ�ញពីី កាារយកព្រះ�ះទ័័ យ ទុុ កដាាក់់ រ បស់់ ព្រះ�ះដ៏៏ មាានគ្រ�ប់់ ចេ�ស្ដាា� ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននក មេ�កំំណាាចកាាច់់ចង្កូូ�តជីីវិិតអ្ននកលើ�ើគ្រ�ប់់បញ្ហា�ទាំំ�
ា ងអស់់ ហើ�ើយវាា
បាានក្លាា�យជាាជីីវិត
ិ របស់់អ្ននកទៀ�ៀតផង។ អ្ននកលែ�ងខ្លាា�ចវាា លែ�ងគេ�ចចេ�ញពីីវាា និិងលែ�ង
សង្ស័័�យវាាហើ�ើយ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ អ្ននកចាាត់់ទុក
ុ វាាជាាព្រះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននក។ អ្ននកចាាប់់ផ្ដើ�ើម
�
ធ្វើ�ទី
�ើ តម្កកល់
ី
់ និិងថ្វាា�យបង្គំំ�វាា ហើ�ើយទាំំ�ងអ្ននក និិងមេ�កំំណាាច ក៏៏បាានក្លា�ា យជាារូូបកាាយ និិង
ស្រ�មោ�ោលដែ�លមិិនអាាចបំំបែ�កពីគ្នាា�បាាន
ី
ដោ�ោយប្តេ�េជ្ញាា�ស្លា�ប់
ា រ់ ស់់ជាាមួួយគ្នាា�។ អ្ននកមិិនដឹង
ឹ
ថាា អ្ននកបាានមកដល់់ពីពេី �លណាា ហេ�តុុអ្វីក៏
�ី អ្ននកចាាប់
៏
កំ
់ ណើ�ើត
ំ
ឬហេ�តុុអ្វីក៏
�ី អ្ននកស្លា
៏
�ប់
ា នោះ�
់ ះ�
ទេ�។ អ្ននកសម្លឹឹ�ងមើ�ើលព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�ថាាជាាបុុគ្គគលចម្លែ�ែកម្នាា�ក់។
់ អ្ននកពុំំ�បាានដឹឹងអំំពីី
ដើ�ើមកំំណើ�ើតរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកកាាន់់តែ�មិិនដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់បាានធ្វើ��អ្វី
ើ �ខ្លះះ
ី �សម្រា�ាប់់
អ្ននកនោះ�ះ�ទេ�។ អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមកអំំពីីទ្រ�ង់់ បាានក្លាា�យជាាសេ�ចក្តីី�សម្អអប់់ចំំពោះ�ះ�អ្ននក។
អ្ននកមិិនបាានត្រេ�េកអរសប្បាាយនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិិនបាានដឹឹងអំំពីីតម្លៃ�ៃ
របស់់វាាដែ�រ។ អ្ននករួួមដំំណើ�ើរជាាមួួយមេ�កំំណាាច ចាាប់់តាំំ�ងពីីថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននកបាានទទួួលកាារ
ទំំនុកបម្រុ�
ុ
ង
ុ អំំពីព្រះី �ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�។ អ្ននកបាានឆ្លលងកាាត់់ភាាពស្មុុ�គស្មា�ា ញ និិងព្យុះ�ះ�ជីីវិត
ិ
រាាប់់សិប
ិ ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយជាាមួួយនឹឹងមេ�កំំណាាច ហើ�ើយអ្ននកឈរនៅ�ៅជាាមួួយនឹឹងវាា ដើ�ើម្បីី�
ទាាស់់នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លជាាប្រ�ភពនៃ�ជីីវិិតរបស់់អ្ននក។ អ្ននកមិិនដឹឹងអំំពីីកាារប្រែ�ែចិិត្តត
ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏រឹឹតតែ�មិិនដឹឹងទៀ�ៀតថាា អ្ននកបាានខិិតមកជិិតសេ�ចក្តី�វិី ិនាាស។
អ្ននកភ្លេ�េចហើ�ើយថាាមេ�កំំណាាចបាានបោ�ោកប្រា�ាស់់ និិងធ្វើ��ើឱ្យយអ្ននករងទុុក្ខខវេេទនាា អ្ននកភ្លេ�េចទីី
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មរបស់់ខ្លួួ�នហើ�ើយ។ ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ ទើ�ើបមេ�កំំណាាចបោ�ោកប្រា�ាស់់អ្ននកនៅ�ៅគ្រ�ប់់
ជំំហាាន តាំំ�ងពីីដើ�ើមរហូូតដល់ពេ់ �លនេះ�ះ។ ដួួងចិិត្តត និិងវិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យ
ស្ពឹឹ�កស្រ�ពន់់ និិងពុុកផុយ
ុ ។ អ្ននកឈប់់រអ៊ូូរ� ទាំំ�នឹឹងទុុក្ខលំ
ខ បាាក
ំ
នៃ�ពិិភពមនុុស្សសទៀ�ៀតហើ�ើយ
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អ្ននកលែ�ងជឿ�ឿហើ�ើយថាា ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះគ្មាា�នយុត្តិិ�ធម៌
ុ
។
៌ អ្ននករឹឹតតែ�លែ�ងខ្វវល់់ថាា ព្រះ�ះដ៏៏មាាន
គ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� ពិិតជាាមាានវត្តតមាានមែ�ន។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារ អ្ននកចាាត់់ទុកមេ�កំ
ុ
ណា
ំ ាចជាាឪពុុកដ៏៏
ពិិតប្រា�ាកដរបស់់អ្ននក តាំំ�ងពីីយូរូ យាារណាាស់់មកហើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏មិន
ិ អាាចឃ្លាា�តចេ�ញឆ្ងាា�យ
ពីីវាាបាានដែ�រ។ នេះ�ះហើ�ើយ គឺឺជាាអាាថ៌៌កំបាំំ�
ំ ងនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់អ្ននក។
ពេ�លព្រ�លឹឹមស្រា�ាងៗបាានចូូលមកដល់់ ផ្កាា�យព្រឹ�ក
ឹ ក៏៏ចាាប់ផ្តើ�ើ
់ ម
� រះ�នៅ�ៅទិិសខាាងកើ�ើត។
ផ្កាា�យនេះ�ះមិិនធ្លាា�ប់់រះ�ត្រ�ង់់ទិិសនោះ�ះ�ទេ�ពីីមុុនមក ហើ�ើយវាារះ�បំំភ្លឺឺ�ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃដែ�លស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់
និិងមាានពន្លឺឺ�ព្រិ�ិចៗ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយពន្លឺឺ�ក្នុុ�ងចិិត្តតមនុុស្សសដែ�លបាានរលត់់បាាត់់ទៅ�ៅហើ�ើយនោះ�ះ� ឆេះ�ះ
ឆួួលឡើ�ើងវិិញ។ មនុុស្សសលែ�ងនៅ�ៅឯកាាទៀ�ៀតហើ�ើយ ដោ�ោយសាារតែ�ពន្លឺឺ�ដែ�លរះ�ចែ�ងចាំំ�ង
មកលើ�ើអ្ននក និិងមនុុស្សសឯទៀ�ៀត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកបែ�រជាាបន្តតគេ�ងលង់់លក់់ក្នុុ�ងយប់់ងងឹឹតនោះ�ះ�
ទៅ�ៅវិិញ។ អ្ននកមិិនបាានស្ដាា�ប់ឮ
់ ក៏៏មិនបាានឃើ
ិ
�ើញពន្លឺឺ�អ្វីី�សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អ្ននកមិិនបាានដឹង
ឹ អំំពីី
កាារមកដល់់នៃ�ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ និិងផែ�នដីីថ្មីី� និិងយុុគសម័័យថ្មីី�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តឪពុុករបស់់អ្ននកប្រា�ាប់់
អ្ននកថាា «កូូនអើ�ើយ! កុំំ�ទាាន់់ក្រោ��ោកអីី មេ�ឃមិិនទាាន់់ភ្លឺឺ�ច្បាាស់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ អាាកាាសធាាតុុ
ត្រ�ជាាក់់ណាាស់់ ចូូរកុំំ�ចេ�ញទៅ�ៅក្រៅ��ៅឱ្យយសោះ�ះ� ក្រែ�ែងភ្នែ�ែកកូូននឹឹងត្រូ�ូវចាាក់់ដោ�ោយផ្លែ�ែដាាវ
និិងលំំពែ�ង»។ អ្ននកជឿ�ឿតែ�ពាាក្យយដាាស់់តឿ�ឿនរបស់់ឪពុុកអ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននកជឿ�ឿថាា
មាានតែ�ឪពុុកអ្ននកទេ�ដែ�លនិិយាាយត្រូ�ូវ ដ្បិិ�តឪពុុកអ្ននកមាានវ័័យចាាស់់ជាាងអ្ននក ហើ�ើយគាាត់់
ស្រ�លាាញ់់អ្ននកជាាខ្លាំំ��ង។ កាារដាាស់់តឿ�ឿន និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�លាាញ់់នេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកលែ�ងជឿ�ឿ
លើ�ើរឿ�ឿងដែ�លគេ�ដំំណាាលថាា មាានពន្លឺឺ�នៅ�ៅក្នុុ�ងលោ�ោកិិយនេះ�ះ វាាក៏៏ធ្វើ�ឱ្យ
ើ� យអ្ននកលែ�ងខ្វាា�យខ្វវល់់
ថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងលោ�ោកិិយនេះ�ះមាាន ឬគ្មាា�នសេ�ចក្តីី�ពិតទៀ�
ិ
ៀតហើ�ើយ។ អ្ននកលែ�ងហ៊ាា�នសង្ឃឹឹ�មលើ�ើ
កាារសង្គ្រោះ��ះ��ពីីព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�។ អ្ននកពេ�ញចិិត្តតនឹង
ឹ ស្ថាា�នភាាពបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ អ្ននកលែ�ង
ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�កាារមកដល់់នៃ�ពន្លឺឺ� លែ�ងទន្ទឹឹ�ងចាំំ�មើ�ើលកាារយាាងមកដល់់នៃ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់
ចេ�ស្ដាា� ដូូចដែ�លគេ�បាាននិិទាានក្នុុ�ងរឿ�ឿងដំំណាាល។ តាាមអ្វីី�ដែ�លអ្ននកបាានដឹឹង អ្វីី�ៗដែ�ល
ស្រ�ស់់ស្អាា�ត មិិនអាាចត្រ�លប់់មកដូូចដើ�ើមវិិញទេ� គឺឺគ្មាា�នសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងភ្នែ�ែករបស់់
អ្ននក អនាាគតរបស់់មនុុស្សសបាានរលាាយបាាត់់បង់ទៅ់ �ៅហើ�ើយ។ អ្ននកប្រឹ�ឹងតោ�ោងសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់
ឪពុុករបស់់អ្ននក តាាមកម្លាំំ��ងដែ�លអ្ននកមាាន ដោ�ោយសុុខចិិត្តតចែ�ករំំលែ�កកាារលំំបាាករបស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គាាត់់ ដោ�ោយភ័័យខ្លាា�ចបាាត់់បង់់ដៃ�គូូរួួមដំំណើ�ើរ ហើ�ើយវង្វេ�េងគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ
ដ៏៏វែែងឆ្ងាា�យរបស់់អ្ននក។ ពិិភពលោ�ោកដ៏៏ធំំធេ�ង និិងស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលនេះ�ះ បាានបង្កើ�ើ�ត
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នដូច
ូ ជាាអ្ននក ជាាមនុុស្សសអង់់អាាចក្លាា�ហាាន និិងមោះ�ះ�មុុតក្នុុង
� កាារបំំពេ�ញតួួនាាទីី
ផ្សេ�េងៗនៅ�ៅក្នុុ�ងលោ�ោកិិយនេះ�ះ។ វាាបាានបង្កើ�ើ�ត «អ្ននកចម្បាំំ�ង» ជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លមិិនខ្លាា�ចរអាារ
នឹឹងសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះក៏៏បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមហើ�ើយ
មួួយក្រុ�ុមទៀ�ៀតដែ�លជាាពពួួកមនុុស្សសខ្វាា�ក់់ និិងខ្វិិ�ន ដែ�លមិិនដឹឹងពីីបុុព្វវហេ�តុុនៃ�កាារបង្កើ�ើ�ត
ពួួកគេ�មកឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� ទ្រ�ង់់ទតរំំពៃ�បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លរងទុុក្ខខវេេទនាាយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ស្តាា�ប់់ឮ គឺឺសម្រែ�ែក
យំំសោ�ោករបស់់មនុុស្សសដែ�លកំំពុង
ុ រងកាារឈឺឺចាាប់់ អ្វីីដែ� �លទ្រ�ង់់ទតឃើ�ញ
ើ គឺឺភាាពឥតខ្មាា�ស
របស់់មនុុស្សសដែ�លរងទុុក្ខខវេេទនាា ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះទ័័យអាាណិិតអាាសូូរនោះ�ះ� គឺឺ
សេ�ចក្តីី�អស់់សង្ឃឹឹ�ម និិងភាាពភ័័យខ្លាា�ចរបស់់មនុុស្សសដែ�លបាាត់់បង់់ព្រះ�ះគុុណនៃ�សេ�ចក្ដីី�
សង្គ្រោះ��ះ��។ មនុុស្សសបដិិសេ�ធកាារយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់របស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយបាានជ្រើ�ើ�សយក
ផ្លូូ�វដើ�ើរដោ�ោយខ្លួួ�នឯង និិងព្យាាយាាមគេ�ចចេ�ញពីីខ្សែ�ែព្រះ�ះនេ�ត្រ�ឃ្លាំំ��មើ�ើលរបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយ
ក្រេ�េបរសជាាតិិប្រៃ�ៃល្វីី�ងនៃ�សមុុទ្រ�ដ៏៏ជ្រៅ��ៅជាាមួួយនឹឹងសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់រហូូតដល់់ដំំណក់់
ចុុងក្រោ��ោយ។ ខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� ដែ�លមនុុស្សសធ្លាា�ប់់ស្ដាា�ប់់ឮ ក៏៏លែ�ង
មាាន ព្រះ�ះហស្តតនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�ដែ�លស៊ូូ�នៅ�ៅបបោ�ោសអង្អែ�ែលមនុុស្សសវេេទនាានេះ�ះ
ក៏៏លែ�ងមាានដែ�រ។ ទ្រ�ង់់ក្រ�សោ�ោបគេ�មកវិិញម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏បរាាជ័័យ
ម្ដដងហើ�ើយម្ដដងទៀ�ៀតដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� ទើ�ើបកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដដែ�លជាាដដែ�ល។ តាំំ�ងពីី
ពេ�លនោះ�ះ�មក ទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មស្រ�ងាាកព្រះ�ះទ័័យ មាានអាារម្មមណ៍៍ល្វើ�ើ�យ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ឈប់់
ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លមាានក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្តតទ្រ�ង់់ ហើ�ើយក៏៏លែ�ងយាាងទៅ�ៅមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស
ដែ�រ...។ មនុុស្សស មិិនបាានដឹឹងអំំពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទេ� មិិនដឹឹងអំំពីីកាារមកដល់់
និិងកាារត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅវិិញនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� ក៏៏មិនដឹ
ិ ង
ឹ អំំពីព្រះី �ះទ័័យទុុក្ខព្រួខ �យ
ួ និិងភាាព
សោ�ោកសង្រេ�េងរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។
អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ ប្រែ�ែប្រួ�ួលយ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័សតាាមព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�
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ខ្យយល់់ដង្ហើ�ើ�មនៃ�ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�

របស់់ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� និិងនៅ�ៅក្រោ��ោមព្រះ�ះនេ�ត្រ�ឃ្លាំំ��មើ�ើលរបស់់ទ្រ�ង់់។ អ្វីី�ៗដែ�ល
មនុុស្សសពុំំ�ធ្លាា�ប់់បាានស្ដាា�ប់់ឮ បាានមកដល់់យ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស តែ�ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្វីី�ៗដែ�ល
មនុុស្សសមាានជាាយូូរមកហើ�ើយនោះ�ះ�

បាានបាាត់់បង់់ទៅ�ៅវិិញដោ�ោយមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន។

គ្មាា�ន

នរណាាម្នាា�ក់់អាាចយល់់បាានពីីទីីសំំចតរបស់់ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�ឡើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សស
ម្នាា�ក់់ៗរឹឹតតែ�មិន
ិ យល់់ពីឧ
ី ត្តតមភាាព និិងភាាពមហិិមាានៃ�ថាាមពលជីីវិត
ិ របស់់ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់
ចេ�ស្ដាា�។ ទ្រ�ង់់ឧត្ដុុ�ង្គគឧត្ដដមត្រ�ង់់ថាា ទ្រ�ង់់អាាចជ្រា�ាបនូូវអ្វីី� ដែ�លមនុុស្សសមិិនអាាចដឹឹង បាាន។
ទ្រ�ង់់មហិិមាាត្រ�ង់់ថាា ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះតែ�មួួយអង្គគគត់់ដែ�លត្រូ�ូវមនុុស្សសបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល តែ�
បែ�រជាាមកសង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសទៅ�ៅវិិញ។ ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបពីីអត្ថថន័័យជីីវិិត និិងសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ ហើ�ើយ
លើ�ើសពីីនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបពីីច្បាាប់់កកើ�ើតឡើ�ើង ដែ�លមនុុស្សសដែ�លជាាអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាាន
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើង គួួរតែ�ធ្វើ�ើតា
� ាម។ ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាគ្រឹះ�ះ�នៃ�កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះ
ដ៏៏ប្រោ��ោសលោះ�ះ� ដែ�លប្រោ��ោសមនុុស្សសឱ្យយរស់់ឡើ�ើងវិិញ។ ទ្រ�ង់់បន្ទទន់ចិ
់ ត្តតរី
ិ ក
ី រាាយ ដោ�ោយភាាព
សោ�ោកសង្រេ�េង ហើ�ើយលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងចិិត្តតសោ�ោកសង្រេ�េងដោ�ោយចិិត្តតរីីករាាយវិិញ ទាំំ�ងអស់់គឺឺ
ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់កិ
់ ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីីជា
� ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់ផែ�ន
់
កាាររបស់់ទ្រ�ង់។
់
មនុុស្សសមិិនដឹឹងអំំពីីគោ�ោលបំំណងនៃ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់គេ�ទេ� ដ្បិិ�តគេ�បាានបែ�រចេ�ញពីី
កាារផ្គគត់់ផ្គគង់់ជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា� តែ�យ៉ាា�ងណាា ក៏៏គេ�នៅ�ៅតែ�ខ្លាា�ចសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់
ដែ�រ។ ពួួកគេ�គ្មាា�នកាារជួួយ ឬកាារជ្រោ��ោមជ្រែ�ែងអ្វីី�ឡើ�ើយ តែ�នៅ�ៅស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រមិិនព្រ�មបិិទ
ភ្នែ�ែករបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�បង្ខំំ�ខ្លួួ�នឯងឲ្យយបន្តតរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតដ៏៏ថោ�ោកទាាបក្នុុ�ង
ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ ជាាសំំបកខាាងសាាច់់ឈាាមដែ�លមិិនដឹឹងអ្វីី�សោះ�ះ�អំំពីីព្រ�លឹឹងរបស់់ខ្លួួ�ន។
អ្ននករស់់នៅ�ៅមិិនខុុសពីីអ្ននកដទៃ�ទេ� គឺឺគ្មាា�នក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម និិងគ្មាា�នគោ�ោលដៅ�ៅឡើ�ើយ។ មាានតែ�
ព្រះ�ះដ៏៏បរិិសុុទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងរឿ�ឿងតំំណាាលតែ�មួួយអង្គគគត់់ ដែ�លនឹឹងសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសដែ�លទន្ទឹឹ�ង
រង់់ចាំំ�កាារមកដល់់របស់់ទ្រ�ង់់ ទាំំ�ងកំំពុុងស្រែ��កថ្ងូូ�រក្នុុ�ងទុុក្ខខវេេទនាារបស់់ពួួកគេ�។ មកទល់់
នឹឹងពេ�លនេះ�ះ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសដែ�លខ្វះះ�បញ្ញាា�ចិិត្តត គឺឺគ្មាា�ននរណាាស្គាា�ល់ជំ
់ នឿ�
ំ ឿបែ�បនេះ�ះ
ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បែ�បនេះ�ះក្តីី� ក៏៏មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�ចង់់បាានជីីវិិតដោ�ោយបែ�បនេះ�ះដដែ�ល។ ព្រះ�ះ
ដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�

មាានសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�លរងទុុក្ខខវេេទនាាយ៉ាា�ង
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ក្រៃ�ៃលែ�ង ហើ�ើយស្រ�បពេ�លនោះ�ះ�ដែ�រ ទ្រ�ង់់ហត់់នឿ�ឿយនឹឹងអ្ននកដែ�លខ្វះះ�បញ្ញាា�ចិិត្តត ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់
បាានរង់់ចាំំ�ចម្លើ�ើ�យពីីមនុុស្សសជាាយូូរមកហើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះទ័័យស្វះះ�ស្វែ�ែងរកដួួងចិិត្តត
និិងវិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននក ព្យាាយាាមយកអាាហាារ និិងទឹឹកមកឲ្យយអ្ននក ហើ�ើយដាាស់់អ្ននកឲ្យយភ្ញាា�ក់់
ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយអ្ននកនៅ�ៅស្រេ��កឃ្លាា�នតទៅ�ៅទៀ�ៀត។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកនឿ�ឿយហត់់ អស់់កម្លាំំ��ង
និិងនៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកចាាប់់ផ្តើ�ើម
� មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះមាានអ្វីី�មួយ
ួ ត្រូ�ូវ
វិិនាាសហិិនហោ�ោច ចូូរកុំំ�វង្វេ�េងឡើ�ើយ ចូូរកុំំ�ទួួញសោ�ោកឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�
ជាាព្រះ�ះដ៏៏ចាំំ�យាាម ទ្រ�ង់់នឹឹងទទួួលយកកាារមកដល់់របស់់អ្ននក គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាាទាំំ�ងអស់់។
ទ្រ�ង់់កំំពុុងចាំំ�យាាមនៅ�ៅក្បែ�ែរអ្ននកជាានិិច្ចច រង់់ចាំំ�ឱ្យយអ្ននកវិិលត្រ�ឡប់់មកវិិញ។ ទ្រ�ង់់កំំពុុង
រង់់ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននកមាានកាារចងចាំំ�ដូូចដើ�ើមវិិញភ្លាា�ម៖ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកដឹឹងខ្លួួ�នថាា អ្ននកមកអំំពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដឹឹងថាាអ្ននកបាានវង្វេ�េងគោ�ោលដៅ�ៅរបស់់អ្ននក នៅ�ៅពេ�លណាាមួួយ ដឹឹងថាាអ្ននក
វង្វេ�េងស្មាា�រតីីរបស់់អ្ននកនៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លណាាមួួយអ្ននកក៏៏រកបាាន «ឪពុុក» ម្នាា�ក់់
នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងដឹឹងថាា ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ចេ�ស្ដាា�កំំពុុងឃ្លាំំ��មើ�ើល និិងកំំពុុងរង់់ចាំំ�កាារវិិលត្រ�ឡប់់
មកវិិញរបស់់អ្ននកនៅ�ៅទីីនោះ�ះ� អស់់ពេ�លជាាយូូរណាាស់់មកហើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់កំពុ
ំ ង
ុ រង់់ចាំំ�ដោ�ោយ
ក្តីី�អន្ទះះ�សាា រង់់ចាំំ�កាារឆ្លើ�ើ�យតបដែ�លគ្មាា�នចម្លើ�ើ�យ។ កាារចាំំ�យាាម និិងកាាររង់់ចាំំ�របស់់ទ្រ�ង់់
មាានតម្លៃ�ៃហួួសប្រ�មាាណ ហើ�ើយកាារចាំំ�យាាមនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ដួួងចិិត្តត និិង
វិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស។ ប្រ�ហែ�លជាាកាារចាំំ�យាាម និិងកាាររង់់ចាំំ�របស់់ទ្រ�ង់់គ្មាា�នដែ�ន
កំំណត់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏ប្រ�ហែ�លជាាជិិតដល់់ទីីបញ្ចចប់់ដែ�រ។ តែ�ពេ�លនេះ�ះ អ្ននក
គប្បីី�ដឹឹងថាា ដួួងចិិត្តត និិងវិិញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ៅទីីណាា។
ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��២០០៣
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កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មក្នុុង
� យុុគសម័យ
័ ថ្មីី�មួួយ
ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំ�មួួយពាាន់់ឆ្នាំំ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កំំពុុងខិិតទៅ�ៅរកទីី
បញ្ចចប់់ ហើ�ើយច្រ�កទ្វាា�រនគរព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាានបើ�ើក
់
ជាាស្រេ��ចសម្រា�ាប់់អស់អ្ននក
់ ដែ�លស្វែ�ែងរក
កាារលេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់។
់ បងប្អូូ�នប្រុ�សស្រី�
ុ
អើ�ើ
ី យ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�កំពុ
ំ ង
ុ រង់់ចាំំ�អ្វី�ទៀ�
ី ៀត? តើ�ើ
អ្ននករាាល់់គ្នាា�កំពុ
ំ ង
ុ ស្វែ�ែងរកអ្វីី?� តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�កំពុ
ំ ង
ុ រង់់ចាំំ� ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់លេ់ �ចមកមែ�នទេ�?
តើ�ើអ្ននកកំំពុុងរកមើ�ើលស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់់មែ�នទេ�? ពិិតជាាចង់់ឃើ�ើញកាារលេ�ចមក
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់! ហើ�ើយកាារស្វែ�ែងរកស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
អីីក៏៏លំំបាាកដល់់ម្ល៉េះ�ះ��! នៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យបែ�បនេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពមួួយបែ�បនេះ�ះ តើ�ើ
យើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ� ដើ�ើម្បីី�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញថ្ងៃ�ៃដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ចមក? តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ� ដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរឲ្យយទាាន់់លំំអាាននៃ�ព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? អស់់អ្ននកដែ�លរង់់ចាំំ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ចមក តែ�ងមាានសំំណួួរបែ�បនេះ�ះ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គិិតពិិចាារណាាអំំពីីសំំណួួរ
ទាំំ�ងនេះ�ះជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើបាានលទ្ធធផលអ្វីី�ខ្លះះ�ហើ�ើយ? តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
លេ�ចមកនៅ�ៅទីីណាា? តើ�ើស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅទីីណាា? តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានចម្លើ�ើ�យហើ�ើយឬនៅ�ៅ? មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននឹឹងឆ្លើ�ើ�យបែ�បនេះ�ះថាា៖ «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ច
មកនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកទាំំ�ងឡាាយដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ហើ�ើយស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់់
គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមយើ�ើងរាាល់់គ្នាា�។ ចម្លើ�ើ�យគឺឺងាាយស្រួ�ួលបែ�បនេះ�ះឯង!» នរណាាក៏៏អាាច
ផ្តតល់់ចម្លើ�ើយ
� ដែ�លមាានជាាលំំនាំំ�ស្រា�ាប់់បាានដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�យល់់ពីីអត្ថថន័័យនៃ�កាារ
លេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? កាារលេ�ចមករបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សំំដៅ�ៅលើ�ើកាារយាាងមកកាាន់់ផែ�នដីីរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ទ្រ�ង់់នឹឹងយាាងចុះះ�មកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសជាាតិិដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
នៃ�កាារបង្កើ�ើ�តយុុគសម័័យមួួយ និិងបញ្ចចប់់យុុគសម័័យមួួយដែ�រ ដោ�ោយប្រើ�ើ�អត្តតសញ្ញាា�ណ
និិងនិិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ផ្ទាា�ល់់ និិងតាាមវិិធីីដែ�លទ្រ�ង់់មាានស្រា�ាប់់។ កាារលេ�ចមកប្រ�ភេ�ទ
1275

កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នេះ�ះ គឺឺមិិនមែ�នជាាទម្រ�ង់់នៃ�ពិិធីីណាាមួួយឡើ�ើយ។ វាាមិិនមែ�នជាាទីីសម្គា�ល់
ា ់ ជាារូូបភាាព
ជាាកាារអស្ចាា�រ្យយ ឬជាានិិមិិត្តតដ៏៏ធំំអស្ចា�រ្យ
ា យអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយវាាក៏៏មិិនមែ�នជាាដំំណើ�ើរនៃ�កិិច្ចចកាារ
សាាសនាាអ្វីីដែ� �រ។ វាាគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ និិងជាាតថភាាពជាាក់់ស្តែ�ែង ដែ�លមនុុស្សសអាាចប៉ះះ�បាាន
និិងអាាចមើ�ើលឃើ�ើញបាាន។ កាារលេ�ចមកប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ គឺឺមិនមែ�នគ្រា�ាន់
ិ
តែ�ធ្វើ
់ �ឲ្យ
�ើ យតែ�បាាន ឬ
សម្រា�ាប់់ជាាកាារសន្យាារយៈៈពេ�លខ្លីី�នោះ�ះ�ទេ� ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ វាាជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
ផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់ទេ�
់ ។ កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�មាានអត្ថ
ធ
ន័
ថ យ
័
សាារជាាតិិជាានិិច្ចច និិងតែ�ងមាានទំំនាាក់ទំ
់ ន
ំ ងខ្លះះ�ៗទៅ�ៅនឹឹងផែ�នកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់។
់ អ្វីី�
ដែ�លហៅ�ៅថាា កាារលេ�ចមក នៅ�ៅទីីនេះ�ះ គឺឺខុសគ្នាា�ទាំំ�
ុ
ងស្រុ�ុងពីី «កាារលេ�ចមក» ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ណែ�នាំំ� ដឹឹកនាំំ� និិងបំំភ្លឺឺ�ដល់់មនុុស្សស។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
ដ៏៏វិិសេ�សរបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងចំំណែ�កណាាមួួយ រៀ�ៀងរាាល់់ពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់ លេ�ចមកដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះគឺឺខុសគ្នាា�ពី
ុ
កិ
ី ច្ចច
ិ កាារនៃ�យុុគសម័យ
័ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ កិិច្ចចកាារនេះ�ះ មនុុស្សស
មិិនអាាចស្រ�មៃ�នឹឹកដល់់ និិងមិិនដែ�លធ្លាា�ប់បាានជួ
់
បប្រ�ទះះពី
ួ
មុ
ី ន
ុ មកឡើ�យ
ើ ។ វាាជាាកិិច្ចចកាារ
ដែ�លចាាប់់ផ្តើ�ើម
� នូូវយុុគសម័យ
័ ថ្មីី�មួួយ និិងបញ្ចចប់់ទៅ�ៅវិិញនូូវយុុគសម័យ
័ មុុន ហើ�ើយវាាគឺឺជាា
ទម្រ�ង់់នៃ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�ដែ�លបាានកែ�លម្អអរួួច សម្រា�ាប់់ជាាកាារសង្គ្រោះ��ះ��ដល់់មនុុស្សសលោ�ោក។
បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ វាាគឺឺជាាកិិច្ចចកាារដែ�លនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅកាាន់់យុុគសម័័យថ្មីី�មួួយទៀ�ៀត។ នេះ�ះ
ហើ�ើយគឺឺជាាអត្ថថន័យ
័ នៃ�កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់
នៅ�ៅពេ�លណាាដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា� បាានយល់់អំំពីីអត្ថថន័័យនៃ�កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយរបៀ�ៀប
ណាា? សំំណួរួ នេះ�ះមិិនពិបាាកពន្យ
ិ
យល់់នោះ�ះ�ទេ�៖ នៅ�ៅទីីណាាដែ�ល ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់លេ់ �ចមក នៅ�ៅ
ទីីនោះ�ះ�ហើ�ើយដែ�លអ្ននកនឹឹងឃើ�ញ
ើ ស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់។
់ កាារពន្យយល់់បែ�បនេះ�ះ ស្តាា�ប់់
ទៅ�ៅដូូចជាាត្រ�ង់់ៗពេ�ក ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនងាាយស្រួ�ួលនឹឹងអនុុវត្តតនោះ�ះ�ទេ� ដ្បិិ�តមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នពុំំ�
បាានដឹឹងថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ចមកនៅ�ៅទីីណាានោះ�ះ�ទេ� កាាន់់តែ�មិិនដឹឹងថាា ទ្រ�ង់់អាាចនឹឹង
លេ�ចមកនៅ�ៅទីីណាា ឬទ្រ�ង់់គួួរលេ�ចមកនៅ�ៅទីីណាាឡើ�ើយ។ មនុុស្សសខ្លះះ�ជឿ�ឿទាំំ�ងមិិនបាាន
គិិតថាា នៅ�ៅទីីណាាដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធកំំពុុងបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ហើ�ើយដែ�ល
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ចមក។ ឬម៉្យាា�ងទៀ�ៀត ពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា នៅ�ៅទីីណាាដែ�លមាានបុុគ្គគលខាាង
វិិញ្ញាា�ណ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ហើ�ើយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ចមក។ ឬម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតពួួកគេ�ជឿ�ឿថាា នៅ�ៅ
ទីីណាាដែ�លមាានបុុគ្គគលមាានកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ល្បីី� នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ហើ�ើយដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ច
មក។ ក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះ ចូូរយើ�ើងទុុករឿ�ឿងដែ�លថាាជំំនឿ�ឿបែ�បនេះ�ះត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឬខុុសនោះ�ះ�មួួយ
ឡែ�កសិិន។ ដើ�ើម្បីី�ពន្យយល់់សំំណួួរបែ�បនេះ�ះយើ�ើងត្រូ�ូវមាានគោ�ោលដៅ�ៅច្បាាស់់លាាស់ជា
់ ាមុុន
សិិន។ យើ�ើងកំំពុុងស្វែ�ែងរក ស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ យើ�ើងមិិនមែ�នកំំពុុង
ស្វែ�ែងរកបុុគ្គគលខាាងវិិញ្ញាា�ណនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយយើ�ើងក៏៏មិិនបាានកំំពុុងស្វែ�ែងរកមនុុស្សសដែ�ល
មាានកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ល្បីី�ដែ�រ គឺឺយើ�ើងកំំពុុងស្វែ�ែងរកស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្នុុ�ង
ហេ�តុុផលនេះ�ះ ដោ�ោយសាារយើ�ើងកំំពុុងស្វែ�ែងរកស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ វាាជាា
កាារចាំំ�បាាច់់ណាាស់់ ដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវស្វែ�ែងយល់់ពីបំ
ី ណ
ំ ងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់និិងពីីព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រោះ��ះ�នៅ�ៅទីីណាា
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទ្រ�ង់
់
ថ្លែ់ �ង
ែ នូូវព្រះ�ះបន្ទូូ�លថ្មីី�ៗ នោះ�ះ�ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ នៅឺ �ៅ
ទីីនោះ�ះ�ឯង ហើ�ើយនៅ�ៅទីីណាាដែ�លមាានស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាាន
សកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅទីីណាាដែ�លមាានកាារសម្តែ�ែងចេ�ញអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់លេ់ �ចមក ហើ�ើយនៅ�ៅទីីណាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់លេ់ �ចមក នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�
មាានសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ មាានផ្លូូ�វ ហើ�ើយជីីវិត
ិ ក៏៏កើ�ើតមាានដែ�រ។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានព្រ�ងើ�ើយកន្តើ�ើ�យ
ចំំពោះ�ះ�ពាាក្យយថាា «ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ពិិត ជាាផ្លូូ�វ និិងជាាជីីវិិត» ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរក
ស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ហេ�តុុដូចនេះ�ះ
ូ
មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នពុំំ�ជឿ�ឿថាា ពួួកគេ�
បាានរកឃើ�ើញស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ហើ�ើយរឹឹតតែ�មិនទទួ
ិ
លស្គា
ួ
�ល់
ា នូ
់ វូ កាារ
លេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀត ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�ទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�ពិិតក៏៏ដោ�ោយ។
នេះ�ះ គឺឺជាាកំំហុុសដ៏៏ធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ��ងណាាស់់! កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មិិនអាាចត្រូ�ូវ
ទៅ�ៅនឹឹងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសបាានទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់រឹឹតតែ�មិិនអាាចលេ�ចមកតាាមបង្គាា�ប់់
របស់់មនុុស្សសបាានដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សម្រេ�េចព្រះ�ះហឫទ័័យនិិងធ្វើ��ផែ�ន
ើ
កាាររបស់់ទ្រ�ង់់
ដោ�ោយព្រះ�ះអង្គគឯង នៅ�ៅពេ�លទ្រ�ង់់បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ទ្រ�ង់់មាាន
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គោ�ោលដៅ�ៅ និិងវិិធីសា
ី ាស្រ្ត�តផ្ទាា�ល់់របស់់ព្រះ�ះអង្គគ។ មិិនថាាកិិច្ចចកាារអ្វីីដែ� �លទ្រ�ង់់ធ្វើ�នោះ�
�ើ ះ�ទេ� ទ្រ�ង់់
ពុំំ�ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�វូ កាារពិិភាាក្សាាជាាមួួយមនុុស្សស ឬស្នើ�ើ�សុំំ�យោ�ោបល់ពី
់ ពួ
ី កគេ
ួ �ឡើ�យ
ើ និិងមិិនចាំំ�បាាច់់
ប្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសរាាល់់គ្នាា�ដឹង
ឹ អំំពីកិ
ី ច្ចច
ិ កាាររបស់់ទ្រ�ង់ដែ់ �រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត នេះ�ះគឺឺជាា
និិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លមនុុស្សសគ្រ�ប់់រូបគប្បី
ូ
ី�ត្រូ�ូវសម្គាា�ល់។
់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�
មាានបំំណងចង់់ធ្វើ�បន្ទាា�ល់
�ើ
អំ
់ ពី
ំ កា
ី ារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចង់់ដើ�ើរតាាមស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាា
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកត្រូ�ូវដើ�ើរចេ�ញពីីសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននកជាាមុុនសិិន។
អ្ននកមិិនត្រូ�ូវទាាមទាារឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ��ើនេះ�ះ ឬធ្វើ��ើនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកមិិនត្រូ�ូវដាាក់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារឃុំំ�ឃាំំ�ងរបស់់ខ្លួួន
� និិងកំំណត់់ព្រំ�ដែំ �នទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់
អ្ននកឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននករាាល់់គ្នាា�គប្បីី�ទាាមទាារពីីខ្លួួ�នអ្ននករាាល់់គ្នាា�នូូវវិិធីីដែ�លអ្ននកគួួរ
ស្វែ�ែងរកស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាាទ្រ�ង់់ វិិធីដែី �លអ្ននកគួួរទទួួលយកកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងវិិធីដែី �លអ្ននកគួួរចុះះ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់៖
់ នេះ�ះគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សស
គប្បីី�ត្រូ�ូវធ្វើ�។
ើ� ដោ�ោយសាារមនុុស្សសមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ និិងមិិនមាានសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ នោះ�ះ�គេ�
គប្បីី�ស្វែ�ែងរក ទទួួលយក និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមទ្រ�ង់់។
មិិនថាាអ្ននកជាាជនជាាតិិអាាមេ�រិិក អង់់គ្លេ�េស ឬជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�នោះ�ះ�ទេ� អ្ននកគប្បីី�ដើ�ើរ
ចេ�ញពីីរនាំំ�ងជាាតិិសាាសន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក ដោ�ោយបន្ទាា�បខ្លួួ�ន និិងគិិតពីីកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់តា
់ ាមទីីស្ថាា�នរបស់់សត្តតនិក
ិ រដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ង
ើ មក។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ
អ្ននកនឹឹងមិិនដាាក់ព្រំ់ �ដែំ �នចំំពោះ�ះ�ស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារ
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មាានមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នយល់់ថាាវាាមិិនអាាចទៅ�ៅរួួចនោះ�ះ�ទេ�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នឹ
់ ង
ឹ
លេ�ចមកនៅ�ៅក្នុុ�ងជាាតិិសាាសន៍៍ណាាមួួយ ឬក្នុុ�ងចំំណោ�ោមក្រុ�ុមមនុុស្សសណាាមួួយ។ កិិច្ចចកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតជាាមាានអត្ថថន័យ
័ ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ ហើ�ើយកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពិិតជាាមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ណាាស់់! តើ�ើសញ្ញាា�ណនិិងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសអាាចធ្វើ��កា
ើ ារវាាស់់
ស្ទទង់់បាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយបាានជាាខ្ញុំំ��មាានបន្ទូូ�លថាា អ្ននកគប្បីី�ទម្លុះះ��នូូវ
សញ្ញាា�ណជាាតិិសាាសន៍៍ និិងពូូជសាាសន៍៍ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់
មាានតែ�កាារធ្វើ��ើបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបអ្ននកនឹឹងមិិនត្រូ�ូវកំំហិិតដោ�ោយសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
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អ្ននក។ ហើ�ើយមាានតែ�កាារធ្វើ��បែ�បនេះ�ះទេ�
ើ
ទើ�ើបអ្ននកនឹឹងមាានគុុណសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�
ទទួួលស្វាា�គមន៍៍កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ បើ�ើពុំំ�ដូូច្នោះ��ះ �ទេ� អ្ននកនឹឹងស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាាព
ងងឹឹតជាាដរាាប និិងមិិនអាាចទទួួលបាានកាារសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �យ
ើ ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាព្រះ�ះនៃ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងមូូល។ ទ្រ�ង់់ពុំំ�ចាាត់់ទុុក
អង្គគទ្រ�ង់់ ជាាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ននៃ�ជាាតិិសាាសន៍៍ ឬមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមណាាឡើ�ើយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�ង់់ផ្តើ�ើ�មបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចដែ�លទ្រ�ង់់បាានគ្រោ��ោងទុុក ដោ�ោយពុំំ�មាាន
កាារបង្ខាំំ��ង ដោ�ោយទម្រ�ង់់ណាាមួួយចំំពោះ�ះ�សាាសន៍៍ណាាមួួយ ឬចំំពោះ�ះ�ក្រុ�ុមមនុុស្សស
ណាាមួួយឡើ�ើយ។ ប្រ�ហែ�លជាាអាាចមកពីីអ្ននក ពុំំ�ធ្លាា�ប់់ស្រ�មៃ�ដល់់ទម្រ�ង់់នេះ�ះ ឬមក
ពីីអ្ននកមាានអាាកប្បបកិិរិិយាា បដិិសេ�ធទម្រ�ង់់នេះ�ះ ឬមកពីីប្រ�ជាាជាាតិិដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សម្ដែ�ែងអង្គគទ្រ�ង់់ និិងបណ្ដាា�មនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់លេ�ចមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ� ជាាមនុុស្សស
ដែ�លគេ�គ្រ�ប់់គ្នាា�រើើ�សអើ�ើង ហើ�ើយជាាមនុុស្សស ដែ�លអន់់ខ្សោ�ោ�យបំំផុុតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។
តែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះអង្គគ ពិិតជាាទទួួលបាានក្រុ�ុម
មនុុស្សសដែ�លមាានគំំនិិតដូូចទ្រ�ង់់ ហើ�ើយជាាក្រុ�ុមមនុុស្សស ដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់កែ�ច្នៃ�ៃឲ្យយបាាន
បរិិបូូរ ជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លទ្រ�ង់់បាានយកឈ្នះះ�ដោ�ោយព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�ដ៏៏មហិិមាា និិងដោ�ោយ
សេ�ចក្ដីី�ពិិត ព្រ�មទាំំ�ងនិិស្ស័័�យដ៏៏អង់់អាាចរបស់់ទ្រ�ង់់ ជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លបាានទ្រាំ�ំ�ទ្រ�ទុុក្ខខ
លំំបាាក សេ�ចក្ដីី�វេេទនាា និិងកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ហើ�ើយនៅ�ៅតែ�អាាចដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់
រហូូតដល់់ទីីបញ្ចចប់់។ គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយទ្រ�ង់់
អាាចបំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់បាានទៅ�ៅតាាមអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានគ្រោ��ោងទុុក ដោ�ោយពុំំ�មាាន
ដាាក់់ដែ�នកំំណត់់ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈណាាមួួយ ឬដោ�ោយសាាសន៍៍ណាាមួួយឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺដូូច
កាាលដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាមនៅ�ៅស្រុ�ុកយូូដាាដែ�រ៖ គោ�ោលបំំណង
របស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់កិិច្ចចកាារនៃ�កាារត្រូ�ូវឆ្កាា�ងដើ�ើម្បីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ�មនុុស្សសទាំំ�ងមូូល។
ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាាសន៍៍យូូដាាបាានជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងបែ�បនេះ�ះបាានទេ� ហើ�ើយ
ពួួកគេ�បាានគិិតថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនអាាចត្រ�លប់់ជាាសាាច់់ឈាាម និិងក្លាា�យជាារូូបអង្គគនៃ�
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វបាានឡើ�ើយ។ គំំនិិត «មិិនអាាចទៅ�ៅរួួច» របស់់ពួួកគេ� បាានក្លាា�យជាា
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មូូលដ្ឋាា�នដែ�លពួួកគេ�ថ្កោ�ោ�លទោ�ោស និិងបដិិសេ�ធព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយចុុងក្រោ��ោយនាំំ�ទៅ�ៅ
ដល់់កាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញស្រុ�ុកអ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
កំំហុុសស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ។ ពួួកគេ�ប្រ�កាាសប្រា�ាប់់ ពីីកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លនឹឹងជិិតមកដល់់ អស់់ពីីកម្លាំំ��ងរបស់់ពួួកគេ� តែ�ក្នុុ�ងពេ�លដំំណាាលគ្នាា�នោះ�ះ� គេ�
បែ�រជាាថ្កោ�ោ�លទោ�ោស ចំំពោះ�ះ�កាារលេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ។ គំំនិិត «មិិនអាាចទៅ�ៅរួួច»
របស់់ពួួកគេ� ដាាក់់កំំហិិតម្ដដងទៀ�ៀតលើ�ើកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រំ�ំដែ�ននៃ�
កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់ពួួកគេ�។ ហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��បាានឃើ�ើញមនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នផ្ទុះះ��សំំណើ�ើច
ក្អាា�កក្អាា�យ និិងកងរំំពង ក្រោ��ោយជួួបព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចៃ�ដន្យយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
តើ�ើសំំណើ�ើចនេះ�ះខុុសគ្នាា�ពីីកាារថ្កោ�ោ�លទោ�ោស និិងកាារប្រ�មាាថរបស់់សាាសន៍៍យូូដាាដែ�រទេ�?
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ពុំំ�មាានកាារគោ�ោរពចំំពោះ�ះ�វត្តតមាាននៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិតទេ� ហើ�ើយអ្ននកមិិនមាានអាាកប្បប
កិិរិិយាាស្រេ��កឃ្លាា�នសេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�រ។ អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� គឺឺសិិក្សាាស្វែ�ែងយល់់ដោ�ោយ
មិិនរើើសមុ
�
ខ
ុ និិងរង់់ចាំំ�ដោ�ោយត្រេ�េកអរសប្បាាយ គ្មាា�នកាារខ្វវល់់ខ្វាា�យសោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ តើ�ើអ្ននក
អាាចទទួួលបាានអ្វីី�ខ្លះះ� ពីីកាារសិិក្សាាស្វែ�ែងយល់់ និិងកាាររង់់ចាំំ�បែ�បនេះ�ះ? តើ�ើអ្ននកគិិតថាា អ្ននក
នឹឹងទទួួលបាានកាារដឹឹកនាំំ�ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដែ�រឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាាច
យល់់ពីីសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកមាានលក្ខខណសម្បបត្តិិ�បែ�បណាា ដើ�ើម្បីី�អាាច
ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន? នៅ�ៅទីីណាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លេ�ច
មក នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានកាារបើ�ើកសម្តែ�ែងអំំពីីសេ�ចក្តីី�ពិិត ហើ�ើយនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�មាានសូូរសៀ�ៀង
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�អ្ននកដែ�លអាាចទទួួលយកនូូវសេ�ចក្តីី�ពិិតនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�ល
នឹឹងអាាចស្ដាា�ប់់ឮ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន ហើ�ើយមាានតែ�មនុុស្សសជំំពូូក
នេះ�ះទេ� ដែ�លមាានលក្ខខណសម្បបត្តិិ�ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ត្រូ�ូវ
ជម្រុះ�ះ�ចោ�ោលនូូវសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកចេ�ញ! ចូូររក្សាាភាាពស្ងងប់់ស្ងៀ�ៀ�ម និិងអាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនេះ�ះដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់។ បើ�ើអ្ននកចង់់ឃើ�ើញសេ�ចក្តីី�ពិិត នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
បំំភ្លឺឺ�អ្ននក ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងយល់់ពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។ ត្រូ�ូវ
ជម្រុះ�ះ�ចោ�ោលនូូវទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ចំំពោះ�ះ�គំំនិិតថាា «មិិនអាាចទៅ�ៅរួួច» នេះ�ះចេ�ញ!
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នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សសជឿ�ឿកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងថាា អ្វីី�មួួយមិិនអាាចទៅ�ៅរួួច នោះ�ះ�វាានឹឹងកាាន់់តែ�អាាច
កើ�ើតមាានឡើ�ើង ដោ�ោយសាារព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ អណ្ដែ�ែតឡើ�ើងខ្ពពស់់ជាាង
ឋាានសួួគ៌៌ ព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ខ្ពពស់់ជាាងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សស ហើ�ើយកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ហួួសព្រំ�ំដែ�ននៃ�កាារគិិត និិងសញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សសដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�ល
អ្វីី�មួួយកាាន់់តែ�មិិនអាាចទៅ�ៅរួួច នោះ�ះ�វាាមាានសេ�ចក្តីី�ពិិតកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�លអាាចស្វែ�ែងរក
បាាន។ នៅ�ៅពេ�លអ្វីី�មួួយស្ថិិ�តនៅ�ៅហួួសពីីសញ្ញាា�ណ និិងកាារស្រ�មៃ�របស់់មនុុស្សស នោះ�ះ�វាា
មាានពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ។ ដ្បិិ�តទោះ�ះ�បីីជាា
ព្រះ�ះអង្គគបង្ហាា�ញអង្គគទ្រ�ង់់នៅ�ៅទីីណាា ក៏៏ទ្រ�ង់នៅ់ �ៅតែ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយនិិស្ស័័�យពិិតរបស់់
ទ្រ�ង់់ ក៏៏មិិនប្រែ�ែប្រួ�ួលតាាមទីីកន្លែ�ែង ឬលក្ខខណៈៈនៃ�កាារលេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ និិស្ស័័�យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅរក្សាាដូូចដើ�ើមដដែ�ល មិិនថាាស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់់នៅ�ៅទីីណាា
នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយមិិនថាាទីីណាាដែ�លមាានស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�ទេ� ទ្រ�ង់់
គឺឺជាាម្ចាា�ស់់នៃ�មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់ គឺឺដូូចជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លមិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�
ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�ពួួកសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�
មិិនថាាជាាតិិសាាសន៍៍អាាស៊ីី� អឺឺរ៉ុុ�ប និិងអាាមេ�រិិក និិងជាាតិិសាាសន៍៍ដទៃ�ទៀ�ៀតឡើ�យ
ើ ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយ និិងមួួយអង្គគគត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលនេះ�ះ។ ដូូចនេះ�ះ ចូូរ
យើ�ើងស្វែ�ែងយល់់ពីីព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងស្វែ�ែងរកកាារលេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងត្រូ�ូវដើ�ើរឲ្យយទាាន់់លំអា
ំ ាននៃ�ស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់!់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់គឺ
់ ជា
ឺ ាសេ�ចក្តីី�ពិត
ិ ជាាផ្លូូ�វ និិងជាាជីីវិត
ិ ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងកាារលេ�ចមក
របស់់ទ្រ�ង់កើ�ើតឡើ
់
�ង
ើ ដំំណាាលគ្នាា� ហើ�ើយនិិស្ស័័�យនិិងស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់់ បើ�ើកចំំហ
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសជាាតិិនៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាាទាំំ�ងអស់់។ បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីអើ�ើយ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាា
អ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញពីីកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ
និិ ង ចាាប់់ ផ្ដើ�ើ� ម ដើ�ើ រ តាាមលំំ អាាននៃ�ស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅពេ�លអ្ននកបោះ�ះ�ជំំ ហាាន
ទៅ�ៅមុុខ ទៅ�ៅក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ និិងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងឋាានសួួគ៌៌និិងផែ�នដីីថ្មីី�ដ៏៏ស្រ�ស់់ស្អាា�ត
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានរៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់់អស់់អ្ននកដែ�លរង់់ចាំំ�កាារលេ�ចមករបស់់ទ្រ�ង់់!
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើវាាសនាា
របស់់មនុស្ស
ុ សលោ�ោកទាំំ�ងអស់់

ក្នុុ�ងនាាមជាាសមាាជិិកនៃ�អម្បូូ�រមនុុស្សសលោ�ោក និិងជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិស័័ទដែ�លគោ�ោរពកោ�ោត
ខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាារលះះបង់់ចិិត្តតគំំនិិត និិងរូូបកាាយរបស់់យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញបញ្ជាា�
បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងជាាកាាតព្វវកិិច្ចចរបស់់យើ�ើងរាាល់់គ្នាា�
ដ្បិិ�តជីីវិតយើ�ើ
ិ
ងទាំំ�ងមូូលបាានមកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវាាកើ�ើតមាានមកបាាន ក៏៏ដោ�ោយសាារ
អំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើចិិត្តតគំំនិិត និិងរូូបកាាយរបស់់យើ�ើង
មិិនមែ�នសម្រា�ាប់់បញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងមិិនមែ�នសម្រា�ាប់់បុុព្វវហេ�តុុ

សុុចរិិតរបស់់មនុុស្សសទេ� នោះ�ះ�ព្រ�លឹឹងរបស់់យើ�ើង នឹឹងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាាមិិនសមនឹឹងតម្លៃ�ៃ
របស់់ អស់់ អ្ននក ដែ�លសុុ ខចិិ ត្តត រងទុុ ក្ខខ ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�បេ�សកកម្មម របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឡើ�ើ យ
ហើ�ើយកាាន់់តែ�គ្មាា�នតម្លៃ�ៃសមនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាព្រះ�ះដែ�លបាានប្រ�ទាាននូូវអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
មកដល់់យើ�ើងដែ�រ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ ទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសលោ�ោក ហើ�ើយជាាង
នេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ទ្រ�ង់់ជាាស្ថាា�បត្យយករនៃ�វប្បបធម៌៌ក្រិ�ិកបូូរាាណ និិងអរិិយធម៌៌មនុុស្សសលោ�ោក
ទៀ�ៀតផង។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លអាាចលួួងលោ�ោមចិិត្តតមនុុស្សសលោ�ោកបាាន
ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លយកព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសលោ�ោក
ទាំំ�ងយប់់ទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃ។ កាារអភិិវឌ្ឍឍ និិងកាាររីីកចម្រើ�ើ�នរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក មិិនអាាចកាាត់់ផ្ដាា�ច់់
ចេ�ញពីីអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត និិងវប្បបធម៌៌
របស់់មនុុស្សសលោ�ោក មិិនអាាចកែ�ប្រែ�ែឲ្យយខុុសពីីគម្រោ��ោងកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាននោះ�ះ�
ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិស័័ទពិិត នោះ�ះ�អ្ននកប្រា�ាកដជាាជឿ�ឿថាា កាារងើ�ើបឡើ�ើង និិង
កាារធ្លាា�ក់់ចុះះ�របស់់ប្រ�ទេ�ស ឬជាាតិិសាាសន៍៍មួួយ កើ�ើតឡើ�ើងស្រ�បទៅ�ៅតាាមគ្រោ��ោងកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លជ្រា�ាបអំំពីីវាាសនាារបស់់
ប្រ�ទេ�ស ឬជាាតិិសាាសន៍៍មួួយបាាន ហើ�ើយមាានតែ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយអង្គគប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�ល
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គ្រ�ប់់គ្រ�ងដំំណើ�ើរជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសលោ�ោកចង់់មាានវាាសនាាល្អអ
ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ទេ�សមួួយចង់់មាានវាាសនាាល្អអ នោះ�ះ�មនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ក្រា�ាបចុះះ� ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយប្រែ�ែចិិត្តត និិងលន់់តួួបាាបនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពុំំ�នោះ�ះ�ទេ� វាាសនាា និិង
ទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក នឹឹងជួួបគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយដោ�ោយចៀ�ៀសមិិនរួួចទេ�។
ចូូរត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅមើ�ើលសម័័យដែ�លណូូអេ�សាាងសង់់ទូូកធំំ៖ មនុុស្សសលោ�ោកពុុករលួួយ
ខ្លាំំ��ងណាាស់់ គេ�បាានវង្វេ�េងចេ�ញពីីព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏លែ�ងយក
ព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�គេ� រួួចគេ�ក៏៏បាានបាាត់់បង់់សេ�ចក្ដីី�សន្យាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផង
ដែ�រ។ ពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងភាាពងងឹឹត ដោ�ោយគ្មាា�នពន្លឺឺ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្រោ��ោយមក
ពួួកគេ�បាានប្រា�ាសចាាកសីីលធម៌៌ពីីកំំណើ�ើត និិងបណ្ដោ�ោ�យខ្លួួ�នឲ្យយទៅ�ៅក្នុុ�ងអំំពើ�ើអគុុណធម៌៌
គួួរឲ្យយខ្ពើ�ើ�មរអើ�ើម។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ លែ�ងអាាចទទួួលសេ�ចក្ដីី�សន្យាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ពួួកគេ�មិិនស័័ក្តិិ�សមនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�ររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬស្ដាា�ប់់ឮ
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តពួួកគេ�បាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលគ្រ�ប់់អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ ដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានឲ្យយពួួកគេ� និិងបាានបំំភ្លេ�េច
សេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតផង។ ដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�បាានវង្វេ�េងចេ�ញពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ឆ្ងាា�យទៅ�ៅៗ ហេ�តុុនេះ�ះ ទើ�ើបពួួកគេ�ក្លាា�យទៅ�ៅជាាមនុុស្សសអសីីលធម៌៌
ហួួសល្បបត់់ ជាាមនុុស្សសអមនុុស្សសធម៌៌ និិងកាាន់់តែ�អាាក្រ�ក់់ទៅ�ៅៗ។ បន្ទាា�ប់់មក ពួួកគេ�
បាានដើ�ើរខិិតកាាន់់តែ�ជិិតទៅ�ៅរកសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ និិងធ្លាា�ក់់ក្រោ��ោមសេ�ចក្តីី�ក្រោ��ោធ និិងកាារ
ដាាក់់ទោ�ោសរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ មាានតែ�ណូូអេ�ទេ� ដែ�លថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអាាច
ជៀ�ៀសចេ�ញពីីអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់បាាន ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� ទើ�ើបគាាត់់អាាចស្ដាា�ប់់ឮព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអាាចស្ដាា�ប់់ឮកាារណែ�នាំំ�របស់់ទ្រ�ង់់បាាន។ គាាត់់បាានសាាងសង់់ទូូកធំំ
នោះ�ះ� ទៅ�ៅតាាមកាារណែ�នាំំ�ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបាានប្រ�មូូលផ្ដុំំ��គ្រ�ប់់សត្វវ
មាានជីីវិិតទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�។ យ៉ាា�ងនេះ�ះ ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បញ្ចេ�េញវិិនាាសកម្មមមក
លើ�ើពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងបាានរៀ�ៀបចំំរួួចជាាស្រេ��ច។ មាានតែ�ណូូអេ� និិង
សមាាជិិកគ្រួ�ួសាាររបស់់គាាត់់ទាំំ�ងប្រាំ�ំ�ពីីររូូបប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លរួួចជីីវិិតពីីគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយនេះ�ះ
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ដ្បិិ�តណូូអេ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងជៀ�ៀសចេ�ញពីីអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់។
ឥឡូូវ ចូូរមើ�ើលសម័័យបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ៖ មនុុស្សសសុុចរិិតដូូចជាា ណូូអេ�ដែ�លអាាច
ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជៀ�ៀសចេ�ញពីីអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់លែ�ងកើ�ើតទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�មាានព្រះ�ះទ័័យសន្ដោ�ោ�សប្រ�ណីី ចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សស និិងនៅ�ៅតែ�អត់់ទោ�ោសដល់់ពួួកគេ�ដដែ�ល។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ស្វែ�ែងរកអស់់អ្ននកណាា
ដែ�លទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ទ្រ�ង់់លេ�ចមក។ ទ្រ�ង់់ស្វែ�ែងរកអស់់អ្ននកណាាដែ�លអាាចស្ដាា�ប់់ឮបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់់ ស្វែ�ែងរកអស់់អ្ននកណាា ដែ�លមិិនដែ�លបំំភ្លេ�េចបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយលះះបង់់ដួួងចិិត្តត និិងរូូបកាាយរបស់់ពួួកគេ�ថ្វាា�យដល់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់ស្វែ�ែងរកអស់់អ្ននក
ណាាដែ�លស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ ដូូចជាាកូូនតូូច និិងមិិនប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកលះះបង់់ខ្លួួ�នឯងថ្វាា�យដល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយមិិនមាានកាាររាារាំំ�ងពីីអំំណាាច ឬពីី
អនុុភាាពណាាមួួយ នោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងទតមើ�ើលអ្ននកដោ�ោយក្ដីី�អនុុគ្រោះ��ះ� ហើ�ើយប្រ�ទាាន
ព្រះ�ះពររបស់់ទ្រ�ង់់ដល់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានឋាានៈៈខ្ពពស់់ មាានកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��កិិត្តិិ�យស
មាានចំំណេះ�ះដឹឹងខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ ជាាម្ចាា�ស់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�កសន្ធាា�ប់់ និិងមាានមនុុស្សសជាា
ច្រើ�ើ�នគាំំ�ទ្រ�អ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែកត្តាា�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ពុំំ�បាានរាារាំំ�ងអ្ននកមិិនឲ្យយមករកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលយកកាារត្រា�ាស់់ហៅ�ៅរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងទទួួលយកបញ្ជាា�បេ�សកកម្មមរបស់់ទ្រ�ង់់
និិងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះបង្គាា�ប់់ឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ� នោះ�ះ�អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� នឹឹងក្លាា�យជាា
បុុព្វវហេ�តុុដ៏៏មាានន័័យ ជាាងគេ�បំំផុុតនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ និិងជាាកិិច្ចចកាារសុុចរិិតជាាងគេ�
សម្រា�ាប់់មនុុស្សសលោ�ោក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក បដិិសេ�ធកាារត្រា�ាស់់ហៅ�ៅរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដោ�ោយសាារឋាានៈៈ និិងគោ�ោលដៅ�ៅផ្ទាា�ល់់ខ្លួួន
� របស់់អ្ននក នោះ�ះ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� នឹឹងត្រូ�ូវ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដាាក់
់
បណ្ដាា
់
�សាា និិងស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
� ។ អ្ននកអាាចជាាប្រ�ធាានាាធិិបតីី ជាាអ្ននកវិិទ្យាាសាាស្រ្ត�ត
ជាាគ្រូ�ូគង្វាា�ល ឬជាាចាាស់់ទុំំ�ម្នាា�ក់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនថាាតួួនាាទីីរបស់់អ្ននកខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ប៉ុុ�នណាានោះ�ះ�ទេ�
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើចំំណេះ�ះដឹឹង និិងសមត្ថថភាាពរបស់់អ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់
ខ្លួួ�ន នោះ�ះ�អ្ននកនឹឹងក្លាា�យជាាមនុុស្សសបរាាជ័័យជាាដរាាប ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនទទួួលបាានព្រះ�ះពរ
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនទទួួលយកអ្វីី�ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើឡើ� �ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់
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ពុំំ�ចាាត់់ទុុកកិិច្ចចកាាររបស់់អ្ននក ជាាកិិច្ចចកាារសុុចរិិត ឬទទួួលស្គាា�ល់់ថាា អ្ននកកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារដើ�ើម្បីី�
ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់មនុុស្សសលោ�ោកឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់នឹឹងមាានបន្ទូូ�លថាា អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
អ្ននកធ្វើ�ើ� គឺឺធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងកម្លាំំ��ងរបស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�រុុញច្រា�ានកាារកាារពាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចេ�ញពីីមនុុស្សស ហើ�ើយវាាត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បដិិសេ�ធព្រះ�ះពររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទ្រ�ង់់នឹឹងមាានបន្ទូូ�លថាា អ្ននកកំំពុុងដឹឹកនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅរកភាាពងងឹឹត ទៅ�ៅ
រកសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ និិងទៅ�ៅរកកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជីីវិិតដែ�លគ្មាា�នដែ�នកំំណត់់ ដែ�លមនុុស្សសបាាន
បាាត់់បង់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងព្រះ�ះពររបស់់ទ្រ�ង់់។
ដោ�ោយសាារតែ�កាារបង្កើ�ើ�តវិិទ្យាាសាាស្រ្ត�តសង្គគមរបស់់មនុុស្សស ទើ�ើបគំំនិិតរបស់់គេ�ត្រូ�ូវ
ពង្វវក់់ដោ�ោយវិិទ្យាាសាាស្ត្រ�រ និិងចំំណេះ�ះដឹឹង។ ក្រោ��ោយមក វិិទ្យាាសាាស្រ្ត�ត និិងចំំណេះ�ះដឹឹង
ក៏៏បាានក្លាា�យជាាឧបករណ៍៍ សម្រា�ាប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងមនុុស្សសលោ�ោក ហើ�ើយលែ�ងមាានចន្លោះ�ះ��
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់ឲ្យយមនុុស្សសថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងលែ�ងមាានលក្ខខខណ្ឌឌអនុុគ្រោះ��ះ�
សម្រា�ាប់់កាារថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតដែ�រ។ ឋាានៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានធ្លាា�ក់់ចុះះ�
កាាន់់តែ�ទាាបនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតមនុុស្សស។ បើ�ើគ្មាា�នព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងចិិត្តតទេ� ពិិភពខាាងក្នុុ�ងរបស់់
មនុុស្សសនឹឹងងងឹឹត អស់់សង្ឃឹឹម
� និិងទទេ�សូូន្យយ។ ក្រោ��ោយៗមកទៀ�ៀត អ្ននកវិិទ្យាាសាាស្រ្ត�តសង្គគម
អ្ននកប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត និិងអ្ននកនយោ�ោបាាយជាាច្រើ�ើ�ន បាានក្លាា�យជាាអ្ននកនាំំ�មុុខគេ� ក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញ
ពីីទ្រឹ�ឹស្ដីី�វិិទ្យាាសាាស្រ្ត�តសង្គគម ទ្រឹ�ឹស្ដីី�នៃ�កាារវិិវត្តតរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក និិងទ្រឹ�ឹស្ដីី�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
ដែ�លផ្ទុុ�យទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្តីី�ពិិតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តមនុុស្សសលោ�ោក ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
តាាមចិិត្តត និិងគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក។ ដោ�ោយសាារតែ�បែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបមនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿ
ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង មាានកាាន់់តែ�តិិចទៅ�ៅៗ ហើ�ើយមនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿ
លើ�ើទ្រឹ�ឹស្ដីី�នៃ�កាារវិិវត្តត នោះ�ះ�ក៏៏កាាន់់តែ�មាានចំំនួួនច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗ។ មនុុស្សសកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើង
ចាាត់់ទុុកកំំណត់់ត្រា�ានៃ�កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងសម័័យនៃ�
ព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ចាាស់់ ជាាទេ�វកថាា និិងជាារឿ�ឿងព្រេ�េងនិិទាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�
មនុុស្សសលែ�ងអើ�ើពើ�ើចំំពោះ�ះ�ភាាពថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ និិងភាាពមហិិមាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតហើ�ើយ គេ�
លែ�ងអើ�ើពើ�ើចំំពោះ�ះ�គោ�ោលជំំនឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់មាានពិ
់
ត
ិ និិងមាានអំំណាាចត្រួ�ួតត្រា�ាលើ�ើគ្រ�ប់់
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អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់។ កាាររស់់រាានរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក និិងវាាសនាាប្រ�ទេ�ស និិងជាាតិិសាាសន៍៍
នាានាា លែ�ងសំំខាាន់់ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�ទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពដែ�លគ្មាា�ន
សាារជាាតិិ ដែ�លខ្វវល់់ខ្វាា�យតែ�នឹឹងរឿ�ឿងហូូបចុក
ុ ស៊ីី�ផឹឹក និិងរឿ�ឿងសប្បាាយ។ ... មាានមនុុស្សស
តិិចណាាស់់ដែ�លគិិតថាា ខ្លួួ�នមាានកាាតព្វវកិិច្ចច ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកទីីកន្លែ�ែងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បំំពេ�ញកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់នាាពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ឬព្យាាយាាមស្វែ�ែងយល់់ពីីរបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់
គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងរៀ�ៀបចំំទិសដៅ
ិ �ៅរបស់់មនុុស្សសលោ�ោក។ ហើ�ើយដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបអរិិយធម៌៌
របស់់មនុុស្សស កាាន់់តែ�មិិនអាាចត្រួ�ួសត្រា�ាយក្ដីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់មនុុស្សសលោ�ោកបាាន ក៏៏លែ�ងមាាន
មនុុស្សសស្គាា�ល់់ ហើ�ើយខណៈៈកំំពុុងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពបែ�បនេះ�ះ ទើ�ើបមនុុស្សសច្រើ�ើ�នណាាស់់
មាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ពួួកគេ�សប្បាាយចិិត្តត តិិចជាាងមនុុស្សសដែ�លបាានស្លាា�ប់់ទៅ�ៅហើ�ើយ។
សូូម្បីី�តែ�ប្រ�ជាាជននៃ�ប្រ�ទេ�សដែ�លធ្លាា�ប់មាានអរិ
់
យ
ិ ធម៌៌ថ្កុំំ��ថ្កើ�ង
ើ� ក៏៏ជួបនឹ
ួ ង
ឹ ទុុក្ខព្រួខ �យ
ួ បែ�បនេះ�ះ
ដែ�រ។ មិិនថាា មេ�ដឹឹកនាំំ� និិងអ្ននកប្រា�ាជ្ញញសង្គគមវិិទ្យាា ខំំប្រឹ�ឹងប្រើ�ើ�ខួួរក្បាាលរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�
ថែ�រក្សាាអរិិយធម៌៌របស់់មនុុស្សសលោ�ោកយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏វាាគ្មាា�នបាានកាារអ្វីីដែ� �រ ដ្បិិ�តគ្មាា�ន
កាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបំំពេ�ញដួួងចិិត្តតទទេ�ស្អាា�តរបស់់
មនុុស្សសលោ�ោកបាានទេ� ដ្បិិ�តគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ អាាចធ្វើ�ើ�ជាាជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសលោ�ោកបាាន
ឡើ�ើយ ហើ�ើយគ្មាា�នទ្រឹ�ឹស្ដីី�សង្គគមណាាមួួយ អាាចរំំដោះ�ះ�មនុុស្សសចេ�ញពីីភាាពទទេ�ស្អាា�ត ដែ�ល
ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យគេ�រងទុុក្ខវេេទនាាបាាន
ខ
ដែ�រ។ វិិទ្យាាសាាស្រ្ត�ត ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ សេ�រីីភាាព លទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
កាារកម្សាាន្តត ភាាពស្រា�ាកស្រា�ាន្តត កត្តាា�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ អាាចលួួងលោ�ោមចិិត្តតមនុុស្សសបាាន
បណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីជាាមាានកត្តាា�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះក្ដីី� ក៏៏មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
បាាប និិងទួួញសោ�ោកចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើអយុុត្តិិ�ធម៌ក្នុុ
៌ ង
� សង្គគម ដោ�ោយជៀ�ៀសមិិនផុត
ុ ដែ�រ។ ចំំណុច
ុ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ មិិនអាាចហាាមឃាាត់់ចំំណង់់ និិងសេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់មនុុស្សស ដើ�ើម្បីី�រុុករកអ្វីី�
ថ្មីី�ៗបាានឡើ�ើយ។ នេះ�ះគឺឺដោ�ោយសាារព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បង្កើ�ើ�តមនុុស្សសលោ�ោកមក ហើ�ើយកាារ
លះះបង់់ និិងកាាររុុករកឥតន័័យខ្លឹឹ�មសាាររបស់់មនុុស្សស អាាចត្រឹ�ឹមនាំំ�ទៅ�ៅរកសេ�ចក្ដីី�ទុុក្ខព្រួខ �យ
ួ
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអាារម្មមណ៍៍ភ័័យខ្លាា�ចឥតឈប់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទាំំ�ងមិិនដឹឹងថាា ត្រូ�ូវប្រ�ឈមមុុខចំំពោះ�ះ�អនាាគតរបស់់មនុុស្សសលោ�ោកដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា ឬ
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ត្រូ�ូវប្រ�ឈមមុុខនឹង
ឹ ផ្លូូ�វនៅ�ៅខាាងមុុខនោះ�ះ�ដោ�ោយបែ�បណាាឡើ�ើយ។ មនុុស្សសកាាន់់តែ�មាានកាារ
កោ�ោតខ្លាា�ចចំំពោះ�ះ�វិិទ្យាាសាាស្រ្ត�ត និិងចំំណេះ�ះដឹឹង និិងកាាន់់តែ�ភ័័យខ្លាា�ចចំំពោះ�ះ�អាារម្មមណ៍៍ទទេ�
សូូន្យយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ មិិនថាាអ្ននករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សសេ�រីី ឬប្រ�ទេ�សដែ�លគ្មាា�ន
សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសឡើ�យ
ើ អ្ននកគ្មាា�នសមត្ថថភាាពគេ�ចចេ�ញពីីវាាសនាារបស់់មនុុស្សសលោ�ោកបាានទេ�។
មិិនថាា អ្ននកជាាមេ�ដឹឹកនាំំ� ឬត្រូ�ូវគេ�ដឹឹកនាំំ�នោះ�ះ�ទេ� ទីីបំំផុុត អ្ននកនៅ�ៅតែ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពគេ�ច
ពីីចំំណង់់ក្នុុ�ងកាាររុុករកវាាសនាា សេ�ចក្ដីី�អាាថ៌៌កំំបាំំ�ង និិងទិិសដៅ�ៅរបស់់មនុុស្សសលោ�ោកបាាន
ឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកកាាន់់តែ�គ្មាា�នសមត្ថថភាាពគេ�ចចេ�ញពីីគំំនិិតវិិលវល់់នៃ�អាារម្មមណ៍៍ទទេ�
សូូន្យយនេះ�ះដែ�រ។ បាាតុុភូូតបែ�បនេះ�ះ កើ�ើតមាានជាាទូូទៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូប ហើ�ើយត្រូ�ូវ
អ្ននកសង្គគមវិិទ្យាាហៅ�ៅថាាបាាតុុភូូតសង្គគម ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នមនុុស្សសអស្ចាា�រ្យយណាាម្នាា�ក់់ ដែ�លអាាច
មកដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�បែ�បនេះ�ះបាានឡើ�ើយ។ ចុុងក្រោ��ោយទៅ�ៅ មនុុស្សសនៅ�ៅតែ�ជាាមនុុស្សស
ហើ�ើយគ្មាា�នមនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ ដែ�លអាាចជំំនួួសឋាានៈៈ និិងព្រះ�ះជន្មមរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសលោ�ោកមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ត្រូ�ូវកាារសង្គគមមួួយដែ�លមាានយុុត្តិិ�ធម៌៌ ដែ�លមនុុស្សស
គ្រ�ប់់គ្នាា�មាានអាាហាារគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ រស់់នៅ�ៅស្មើ�ើ�ភាាពគ្នាា� និិងមាានសេ�រីីភាាពនោះ�ះ�ទេ� តែ�អ្វីី�ដែ�ល
មនុុស្សសលោ�ោកត្រូ�ូវកាារ គឺឺសេ�ចក្តីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារប្រ�ទាានជីីវិិតពីីទ្រ�ង់់
ដល់់ពួកគេ
ួ �។ ទាាល់់តែ�មនុុស្សសទទួួលបាានកាារប្រ�ទាានជីីវិតពី
ិ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារសង្រ្គោះ��ះ��
របស់់ទ្រ�ង់់ ពេ�លនោះ�ះ�ទើ�ើបសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវកាារ កាារស្រេ��កឃ្លាា�នក្នុុ�ងកាាររុុករក និិងភាាពទទេ�
ស្អាា�តនៃ�វិិញ្ញាា�ណរបស់់មនុុស្សស អាាចដោះ�ះ�ស្រា�ាយបាាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ជាាជននៃ�ប្រ�ទេ�ស
ឬជាាតិិសាាសន៍៍មួួយ មិិនអាាចទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�សង្គ្រោះ��ះ�� និិងព្រះ�ះទ័័យទុុកដាាក់់ពីីព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់ទេ� ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�ទេ�ស ឬជាាតិិសាាសន៍៍នោះ�ះ� នឹឹងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វនៃ�កាារធ្លាា�ក់់ចុះះ�
ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកភាាពងងឹឹត និិងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយវិិនាាសសាាបសូូន្យយ។
ប្រ�ហែ�លបច្ចុុ� ប្បបន្នននេះ�ះ ប្រ�ទេ�សរបស់់ អ្ននកកំំ ពុុ ង រីី កចម្រើ�ើ� ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននក
អនុុញ្ញាា�តឲ្យយប្រ�ជាាជនអ្ននកវង្វេ�េងចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�ទេ�សនោះ�ះ�នឹឹងត្រូ�ូវឃ្លាា�ត
ឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ អរិិយធម៌៌នៃ�ប្រ�ទេ�សរបស់់អ្ននក នឹឹងត្រូ�ូវគេ�ជាាន់់ឈ្លីី�
កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើង មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន មនុុស្សសនឹឹងក្រោ��ោកឡើ�ើងទាាស់់ទទឹឹងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
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និិងដាាក់់បណ្ដាា�សាាស្ថាា�នសួួគ៌៌ជាាមិិនខាាន។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ វាាសនាានៃ�ប្រ�ទេ�សនោះ�ះ�នឹឹង
ត្រូ�ូវវិិនាាសហិិនហោ�ោចទាំំ�ងមិិនឲ្យយមនុុស្សសដឹឹង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងលើ�ើកប្រ�ទេ�សដែ�ល
មាានអំំណាាចឲ្យយខ្ពពស់់ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឈមមុុខជាាមួួយប្រ�ទេ�សនាានាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានដាាក់់បណ្ដាា�សាា ហើ�ើយអាាចនឹឹងកម្ចាា�ត់់ប្រ�ទេ�សទាំំ�ងនោះ�ះ�ឲ្យយអស់់ពីីផែ�នដីីផង។
កាារងើ�ើបឡើ�ើង និិងកាារធ្លាា�ក់់ចុះះ�នៃ�ប្រ�ទេ�ស ឬជាាតិិសាាសន៍៍មួួយ គឺឺអាាស្រ័�័យត្រ�ង់់ថាា
មេ�ដឹឹកនាំំ�ប្រ�ទេ�សនោះ�ះ� ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រឬអត់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ដឹឹកនាំំ�ប្រ�ជាាជន
របស់់ពួួកគេ�ឲ្យយមាានភាាពស្និិ�ទ្ធធស្នាា�លជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ ដែ�រឬ
អត់់។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅក្នុុ�ងសម័័យចុុងក្រោ��ោយនេះ�ះ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសដែ�លស្វែ�ែងរក និិង
ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ កាាន់់តែ�កម្រ� ទើ�ើបព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានកាារអនុុគ្រោះ��ះ�
ពិិសេ�ស ចំំពោះ�ះ�ប្រ�ទេ�សនាានាាដែ�លយកគ្រី�ីស្ទទសាាសនាា ជាាសាាសនាារបស់់រដ្ឋឋ។ ទ្រ�ង់់
ប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ប្រ�ទេ�សទាំំ�ងនោះ�ះ�បញ្ចូូ�លគ្នាា� ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តជាាជំំរុំំ�សុុចរិិតបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននរបស់់
ពិិភពលោ�ោក ចំំណែ�កប្រ�ទេ�សដែ�លមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងអស់់អ្ននកណាាដែ�ល
មិិនថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិត នឹឹងក្លាា�យជាាសត្រូ�ូវនៃ�ជំំរុំំ�សុុចរិិតនេះ�ះ។ ដោ�ោយបែ�បនេះ�ះ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មាានកន្លែ�ែងមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសលោ�ោក ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ទទួួលបាាន នូូវបណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សដែ�លអាាចអនុុវត្តត
សិិទ្ធិិ�អំំណាាចសុុចរិិត ដោ�ោយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយមាានកាារដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មម និិងកាារដាាក់់កំំហិិតលើ�ើ
ប្រ�ទេ�សដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងទ្រ�ង់់។ បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាាបែ�បនេះ�ះក្ដីី� ក៏៏មាានមនុុស្សសតិិចតួួច
ណាាស់់ ដែ�លមកថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដ្បិិ�តមនុុស្សសលោ�ោកបាានវង្វេ�េងឆ្ងាា�យខ្លាំំ��ងពីីទ្រ�ង់់
រួួចមនុុស្សសបាានបំំភ្លេ�េចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាយូូរមកហើ�ើយ។ មាានតែ�ប្រ�ទេ�សដែ�លអនុុវត្តតតាាម
សេ�ចក្តីី�សុុចរិិត និិងប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងសេ�ចក្តីី�ទុុច្ចចរិិតទេ� ទើ�ើបនៅ�ៅមាានវត្តតមាានលើ�ើផែ�នដីី។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កាារនេះ�ះនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះទ័័យចង់់បាានរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ណាាស់់ ដ្បិិ�តគ្មាា�នមេ�ដឹឹកនាំំ�
ប្រ�ទេ�សណាា នឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើប្រ�ជាាជនរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ
និិងគ្មាា�នគណបក្សសនយោ�ោបាាយណាាមួួយ ដែ�លនឹឹងប្រ�មូូលផ្ដុំំ��ប្រ�ជាាជនរបស់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីី�
ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានបាាត់់បង់់ឋាានៈៈពេ�ញសិិទ្ធិិ�របស់់ទ្រ�ង់់
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នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតនៃ�គ្រ�ប់់បណ្ដាា�ប្រ�ទេ�ស ជាាតិិសាាសន៍៍ គណបក្សសកាាន់់អំំណាាចទាំំ�ងអស់់
និិងសូូម្បីី�តែ�ក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតនៃ�មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូប។ ថ្វីី�បើ�ើអំំណាាចដ៏៏សុុចរិិត មាានពិិតនៅ�ៅក្នុុ�ង
ពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ តែ�ប្រ�ភេ�ទអំំណាាចដ៏៏ផុុយស្រួ�ួយ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះគង់់ក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់
គេ�មិិនបាាន គឺឺនៅ�ៅតែ�មាាន។ ដោ�ោយគ្មាា�នព្រះ�ះពរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� សង្វៀ�ៀ�ននយោ�ោបាាយ
ត្រូ�ូវធ្លាា�ក់់ក្នុុ�ងភាាពច្រ�បូូកច្រ�បល់់ និិងប្រែ�ែជាាមិិនអាាចទប់់ទល់់នឹឹងកាារវាាយប្រ�ហាារសូូម្បីី�តែ�
មួួយ។ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសលោ�ោក កាារដែ�លគ្មាា�នព្រះ�ះពរពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដូច
ូ ជាាកាារដែ�លគ្មាា�ន
ព្រះ�ះអាាទិិត្យយដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ។ មិិនថាាមេ�ដឹឹកនាំំ� រួួមចំំណែ�កដល់់ប្រ�ជាាជនរបស់់ពួួកគេ�ដោ�ោយ
យកចិិត្តតទុកដាាក់
ុ
យ៉ា
់ ា�ងណាា មិិនថាាមនុុស្សសមាានកាារជួួបជុំំ�ប្រ�កបដោ�ោយភាាពសុុចរិតប៉ុុ�ន្មា
ិ
ា�ន
ដងនោះ�ះ�ទេ� ក៏៏ក្នុុ�ងនោះ�ះ� គ្មាា�នអ្វីី�នឹឹងអាាចផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រកាាលៈៈទេ�សៈៈ ឬផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រវាាសនាារបស់់
មនុុស្សសជាាតិិបាានដែ�រ។ មនុុស្សសជឿ�ឿថាា ប្រ�ទេ�សមួួយដែ�លប្រ�ជាាជនមាានចំំណីអា
ី ាហាារ និិង
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លពួួកគេ�អាាចរស់់នៅ�ៅរួួមគ្នាា�ដោ�ោយសុុខសាាន្តត ហើ�ើយ
មាានអ្ននកដឹឹកនាំំ�ល្អអ គឺឺជាាប្រ�ទេ�សល្អអ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពុំំ�បាានគិិតដូូច្នេះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់
ជឿ�ឿថាា ប្រ�ទេ�សមួួយដែ�លគ្មាា�ននរណាាថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាប្រ�ទេ�សដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
វិិនាាសហិិនហោ�ោច។ របៀ�ៀបគិិតគូូររបស់់មនុុស្សសលោ�ោក គឺឺខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះពីីកាារគិិតរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដឹឹកនាំំ�ប្រ�ទេ�សមួួយ ពុំំ�ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូច្នេះ�ះ�
វាាសនាារបស់់ប្រ�ទេ�សនោះ�ះ� នឹឹងត្រូ�ូវជួួបគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយ ហើ�ើយប្រ�ទេ�សនោះ�ះ�នឹឹងគ្មាា�ន
ទិិសដៅ�ៅច្បាាស់់លាាស់់ទេ�។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពុំំ�ចូូលរួួមក្នុុ�ងរឿ�ឿងនយោ�ោបាាយរបស់់មនុុស្សសលោ�ោកឡើ�ើយ តែ�វាាសនាា
របស់់ប្រ�ទេ�ស ឬជាាតិិសាាសន៍៍មួួយ គឺឺព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គ្រ�ប់់គ្រ�ងពិិភពលោ�ោកនេះ�ះ និិងសាាកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូល។ វាាសនាារបស់់មនុុស្សសលោ�ោក
និិងផែ�នកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មាានកាារជាាប់់ពាាក់់ព័ន្ធ
័ គ្នាា�
ធ យ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធ ហើ�ើយគ្មាា�នមនុុស្សស
គ្មាា�នប្រ�ទេ�ស ឬជាាតិិសាាសន៍៍ណាាមួួយត្រូ�ូវបាានលើ�ើកលែ�ងចេ�ញពីីអំណា
ំ ាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសចង់់ដឹង
ឹ ពីីវាាសនាារបស់់ខ្លួួន
� នោះ�ះ�គេ�ត្រូ�ូវមកចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យអស់់អ្ននកណាាដែ�លដើ�រើ តាាម និិងថ្វាា�យបង្គំំ�ទ្រ�ង់់ និិង
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ថ្វាា�យបង្គំំ� ទ្រ�ង់់បាានរីីកចម្រើ�ើ�ន និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអស់់អ្ននកណាាដែ�លប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់ និិងបដិិសេ�ធ
ទ្រ�ង់់ ជួួបកាារអន់់ថយ និិងវិិនាាសហិិនហោ�ោច។
ចូូរនឹឹកចាំំ�ពីីដំំណើ�ើររឿ�ឿងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ កាាលដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បំំផ្លាា�ញក្រុ�ុងសូូដុុម
និិងគិិតអំំពីីកាារដែ�លប្រ�ពន្ធធរបស់់ឡុុត ក្លាា�យទៅ�ៅជាាបង្គោ�ោ�លអំំបិិល។ ចូូរត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅគិិត
ពីីកាារដែ�លប្រ�ជាាជននៃ�ក្រុ�ុងនីីនីវេេប្រែ
ី �ែចិិត្តតចេ�ញពីីអំពើំ �ើបាាបរបស់់ខ្លួួន
� ដោ�ោយស្លៀ�ៀ�កសំំពត់់
ធ្មៃ�ៃរួួចអង្គុុយ
� ក្នុុ�ងផេះ�ះ ហើ�ើយនឹឹកឃើ�ញ
ើ ដល់់រឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ង
ើ ក្រោ��ោយពេ�លពួួក
យូូដាា ដំំភ្ជាា�ប់់ព្រះ�ះយ៊េ�េសូូវទៅ�ៅនឹឹងឈើ�ើឆ្កាា�ងកាាលពីី២០០០ឆ្នាំំ��មុុន។ ពួួកយូូដាាត្រូ�ូវបាាន
បណ្ដេ�េញចេ�ញពីីអ៊ីីស្រា�ាអែ�ល
�
និិងភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ៅប្រ�ទេ�សជាាច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោក។
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានកាាប់់សម្លាា�ប់់ ហើ�ើយជាាតិិសាាសន៍៍យូូដាាទាំំ�ងមូូលត្រូ�ូវស្ថិិ�តក្រោ��ោម
កាារឈឺឺចាាប់់ចំំពោះ�ះ�កាារសាាបសូូន្យយនៃ�ប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្លួួ�នដោ�ោយឥតព្រៀ��ៀងទុុក។ ពួួកគេ�
បាានឆ្កាា�ងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង គឺឺបាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើបាាបយ៉ាា�ងសាាហាាវយង់់ឃ្ននង
និិងបាានញុះះ�ញង់់ ឲ្យយមាានកាារដាាក់់ទោ�ោសព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
ដើ�ើម្បីី�តបស្ននងនូូវអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�បាានធ្វើ�ើ� និិងត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ទទួួលលទ្ធធផល
នៃ�កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ពួួកគេ�។ ពួួកគេ�ថ្កោ�ោ�លទោ�ោសព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បដិិសេ�ធព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ� វាាសនាារបស់់ពួួកគេ�មាានតែ�មួួយគត់់ គឺឺត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់ទោ�ោស។ នេះ�ះ
ជាាលទ្ធធផលដ៏៏ជូូរចត់់ និិងជាាសោ�ោកនាាដកម្មមដែ�លមេ�ដឹឹកនាំំ�របស់់ពួួកគេ�បាានបង្កកមកលើ�ើ
ជាាតិិសាាសន៍៍ និិងប្រ�ទេ�សរបស់់ពួួកគេ�។
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានយាាងត្រ�ឡប់់មកលោ�ោកិិយវិិញ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ
របស់់ទ្រ�ង់់។ ទីីសំំចតដំំបូូងរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាទីីគំំរូូនៃ�កាារត្រួ�ួតត្រា�ាបែ�បផ្ដាា�ច់់កាារ៖ ប្រ�ទេ�ស
ចិិនជាាកំំពែ�ងកាារពាារ ដ៏៏រឹឹងមាំំ�របស់់ពួួកមិិនជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួល
យកមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមដោ�ោយព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�របស់់ទ្រ�ង់់។ ក្នុុ�ងអំំឡុុង
ពេ�លនេះ�ះ ទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាានគណបក្សសកាាន់់អំំណាាចរបស់់ចិិន កំំពុុងតាាមប្រ�ម៉ាា�ញ់់ដោ�ោយ
ប្រើ�ើ�គ្រ�ប់់មធ្យោ�ោ�បាាយទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវរងទុុក្ខខយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង និិងគ្មាា�នកន្លែ�ែងឲ្យយ
ទ្រ�ង់់ដាាក់់ព្រះ�ះកេ�សផ្ទំំ�បាាន ហើ�ើយមិិនអាាចស្វែ�ែងរកទីីជម្រ�កបាាន។ ថ្វីី�បើ�ើបែ�បនេះ�ះក្ដីី� ក៏៏
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ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅតែ�បន្តតកិិច្ចចកាារ ដែ�លទ្រ�ង់់មាានបំំណងចង់់ធ្វើ�ើ�ដដែ�ល៖ ទ្រ�ង់់បញ្ចេ�េញ
ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ អាាចយល់់ពីី
ឫទ្ធាា�នុុភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់មិិនដែ�លបញ្ឈឈប់់កិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន ជាាប្រ�ទេ�សដែ�លចាាត់់ទុុកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាសត្រូ�ូវនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ មនុុស្សសកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗ ទទួួលយកកិិច្ចចកាារ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
ដ្បិិ�តព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បំ
់ ពេំ �ញគ្រ�ប់់កិច្ចច
ិ កាារដែ�លទ្រ�ង់់អាាចធ្វើ�ើបាាន
�
ដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក
គ្រ�ប់់គ្នាា�។ យើ�ើងជឿ�ឿថាា គ្មាា�នប្រ�ទេ�ស ឬមហាាអំំណាាចណាាមួួយដែ�លអាាចឈររាំំ�ងកិិច្ចចកាារ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចង់់សម្រេ�េចឲ្យយបាាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ អស់់អ្ននកដែ�លរាារាំំ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តតាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយរំំខាាន និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយខូូចផែ�នកាារ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចុុងក្រោ��ោយនឹឹងត្រូ�ូវព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់ទោ�ោស។ អ្ននកណាាដែ�លប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចូូ�នទៅ�ៅស្ថាា�ននរក។ ប្រ�ទេ�សណាាដែ�លប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវរងនូូវកាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញ។ ជាាតិិសាាសន៍៍ណាាដែ�ល
ក្រោ��ោកឡើ�ើងប្រ�ឆាំំ�ងទាាស់់នឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងត្រូ�ូវកម្ចាា�ត់់ចេ�ញពីីផែ�នដីីនេះ�ះ
និិងលែ�ងមាានទៀ�ៀត។ ខ្ញុំំ��អង្វវរដល់់គ្រ�ប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់ គ្រ�ប់់ប្រ�ទេ�សទាំំ�ងអស់់ និិង
គ្រ�ប់់ឧស្សាាហកម្មមទាំំ�ងអស់់ ឲ្យយស្ដាា�ប់់តាាមព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឲ្យយសម្លឹឹ�ង
មើ�ើលកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងឲ្យយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់លើ�ើវាាសនាារបស់់មនុុស្សសលោ�ោក
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបរិិសុុទ្ធធ មាានព្រះ�ះកិិត្តិិ�យសបំំផុុត ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត និិងជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយអង្គគគត់់ដែ�លមនុុស្សសថ្វាា�យបង្គំំ� និិងដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសលោ�ោកទាំំ�ងមូូល
រស់់នៅ�ៅប្រ�កបដោ�ោយព្រះ�ះពររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដូូចជាាពូូជពង្សសរបស់់អ័័ប្រា�ាហាំំ� ដែ�លបាាន
រស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារសន្យាារបស់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� និិងដូូចជាា អ័័ដាាម និិងអេ�វ៉ាា� ជាាមនុុស្សសដែ�ល
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្កើ�ើ�តមកដំំបូូងគេ� និិងបាានរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងសួួនច្បាារអេ�ដែ�ន។
កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាចសាាចទៅ�ៅមុុខ ប្រៀ��ៀបដូូចជាាទឹឹករលកដ៏៏ធំំសម្បើ�ើ�ម។
គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចឃាាត់់ឃាំំ�ងទ្រ�ង់់បាានឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចបញ្ឈឈប់់
ដំំណើ�ើររបស់់ទ្រ�ង់់បាានដែ�រ។ មាានតែ�អស់់អ្ននកណាាដែ�លស្ដាា�ប់់បន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ និិងអស់់អ្ននកដែ�លស្វែ�ែងរក ហើ�ើយស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានទ្រ�ង់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទើ�ើបអាាចដើ�ើរតាាមស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់់ និិងទទួួលសេ�ចក្ដីី�សន្យាារបស់់ទ្រ�ង់់បាាន។
អ្ននកដែ�លមិិនស្ដាា�ប់់តាាមទ្រ�ង់់ នឹឹងត្រូ�ូវជួួបគ្រោះ��ះ�មហន្តតរាាយយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�ក និិងត្រូ�ូវ
ទទួួលទោ�ោសដែ�លស័័ក្តិិ�សមបំំផុុត។

កាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរក
កាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

និិងកាារគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ម្នាា�ក់់ៗ គួួរពិិនិិត្យយពិិច័័យម្ដដងទៀ�ៀតអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននករាាល់់គ្នាា�ជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននកពីីដើ�ើមមក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញថាា អ្ននក
ពិិតជាាបាានយល់់ដឹឹង ពិិតជាាបាានយល់់ច្បាាស់់ និិងពិិតជាាចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
មែ�ន ឬមិិនមែ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មើ�ើលឃើ�ើញថាា អ្ននកពិិតជាា
ស្គាា�ល់់អាាកប្បបកិិរិិយាាអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដាាក់់ក្នុុ�ងជំំពូូកមនុុស្សសខុុសៗគ្នាា�មែ�ន ឬមិិន
មែ�នមើ�ើលឃើ�ើញថាា អ្ននកពិិតជាាយល់់ពីីកិិច្ចចកាារដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងធ្វើ�ើ�លើ�ើអ្ននក ហើ�ើយ
ពិិតជាាយល់់អំំពីីវិិធីី ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំណត់់គ្រ�ប់់ទង្វើ�ើ�របស់់អ្ននកមែ�ន ឬមិិនមែ�ន។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អង្គគនេះ�ះ ជាាព្រះ�ះដែ�លគង់់នៅ�ៅក្បែ�ែរអ្ននក កំំពុុងតែ�ដឹឹកនាំំ�ទិិសដៅ�ៅនៃ�កាារវិិវឌ្ឍឍន៍៍
របស់់អ្ននក កំំពុុងគ្រ�ប់់គ្រ�ងវាាសនាារបស់់អ្ននក ហើ�ើយកំំពុុងផ្គគត់់ផ្គគង់់សេ�ចក្ដីី�ត្រូ�ូវកាាររបស់់អ្ននក
តើ�ើអ្ននកយល់់ពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់អង្គគនេះ�ះកម្រិ�
់
ត
ិ ណាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងត្រូ�ូវបាាននិិយាាយ
រួួច ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�រួួច។ តើ�ើអ្ននកពិិតជាាស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អង្គគនេះ�ះកម្រិ�ិតណាា? តើ�ើអ្ននក
ស្គាា�ល់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�គល់់ឲ្យយអ្ននករៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�? តើ�ើអ្ននកស្គាា�ល់់គោ�ោលកាារណ៍៍
និិងគោ�ោលបំំណងនាានាាដែ�លទ្រ�ង់់ប្រើ�ើ�ជាាគ្រឹះ�ះ�នៃ�គ្រ�ប់់សកម្មមភាាពរបស់់ទ្រ�ង់ទេ�
់ ? តើ�ើអ្ននកដឹឹង
ពីីរបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់ដឹក
ឹ នាំំ�អ្ននកទេ�? តើ�ើអ្ននកដឹឹងពីីមធ្យោ�ោ�បាាយដែ�លទ្រ�ង់់ផ្គគត់ផ្គគង់
់ សម្រា�ាប់
់
អ្ននក
់
ទេ�? តើ�ើអ្ននកស្គាា�ល់់ទ្រឹ�ឹស្ដីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ដឹឹកនាំំ�អ្ននកទេ�? តើ�ើអ្ននកស្គាា�ល់់អ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់ទទួួល
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បាានពីីអ្ននក និិងដឹឹងពីីអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់សម្រេ�េចនៅ�ៅក្នុុ�ងអ្ននកទេ�? តើ�ើអ្ននកស្គាា�ល់់ឥរិិយាាបថ
ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប្រ�
់ កាាន់់ខ្ជាា�ប់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�របៀ�ៀបនាានាាដែ�លអ្ននកបញ្ចេ�េញកិិរិយាាទេ�
ិ
? តើ�ើអ្ននកដឹឹង
ថាា អ្ននកជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះទ័័យមែ�ន ឬមិិនមែ�ន? តើ�ើអ្ននកដឹឹងអំំពីប្រ�ភពដើ
ី
�ើម
នៃ�សេ�ចក្ដីី�អំំណរ ព្រះ�ះពិិរោ�ោធ ទុុក្ខខសោ�ោក និិងព្រះ�ះហឫទ័័យដ៏៏រីីករាាយរបស់់ទ្រ�ង់់ រួួមទាំំ�ង
ព្រះ�ះតម្រិះ�ះ� និិងយោ�ោបល់់ដែ�លនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយលក្ខខណៈៈទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ព្រ�មទាំំ�ងឥរិិយាាបទ
ពិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រឬទេ�? ចុុងក្រោ��ោយ តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�ថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លអ្ននកជឿ�ឿអង្គគនេះ�ះ
ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ប្រ�ភេ�ទណាា? តើ�ើសំំណួួរទាំំ�ងនេះ�ះ និិងសំំណួួរផ្សេ�េងទៀ�ៀត សុុទ្ធធតែ�ជាា
សំំណួួរដែ�លអ្ននកមិិនធ្លាា�ប់់យល់់ ឬមិិនធ្លាា�ប់់គិិតដល់់មែ�នទេ�? ក្នុុ�ងកាារព្យាាយាាមឲ្យយបាាន
នៅ�ៅក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននកលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកបាានកម្ចាា�ត់់កាារយល់់ខុុស របស់់អ្ននក
ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈកាារថ្លែ�ែងអំំណរគុុណពិិតប្រា�ាកដ និិងតាាមរយៈៈបទពិិសោ�ោធនៃ�
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ ឬទេ�? បន្ទាា�ប់់ពីីទទួួលកាារដាាក់់វិិន័័យ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកទទួួលបាានកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងកាារមើ�ើលថែ�ដ៏៏ពិិតហើ�ើយឬនៅ�ៅ?
ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លកំំពុុងទទួួលកាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកបាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ ចរិិតបះះបោ�ោរ និិងធម្មមជាាតិិជាាសាាតាំំ�ងរបស់់មនុុស្សស និិងទទួួលបាានកាារ
យល់់ដឹឹងបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចអំំពីីភាាពបរិិសុុទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ហើ�ើយ ឬនៅ�ៅ? ក្រោ��ោមកាារដឹឹកនាំំ�
និិងកាារបំំភ្លឺឺ�នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តើ�ើអ្ននកបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានទស្សសនៈៈថ្មីី�ចំំពោះ�ះ�
ជីីវិិតហើ�ើយឬនៅ�ៅ? ក្នុុ�ងគ្រា�ាកំំពុុងត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារល្បបងលដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចាាត់់ឲ្យយ
មក តើ�ើអ្ននកបាានស្គាា�ល់់ពីីកាារមិិនលើ�ើលែ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ល្មើ�ើ�សរបស់់មនុុស្សស
ក៏៏ដូូចជាាអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់តម្រូ�ូវពីីអ្ននក និិងរបៀ�ៀបដែ�លទ្រ�ង់់កំំពុុងសង្គ្រោះ��ះ��អ្ននកហើ�ើយឬនៅ�ៅ?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនដឹឹងថាា កាារយល់់ខុុសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាអ្វីី� ឬមិិនដឹឹងពីីរបៀ�ៀប
បំំបាាត់់កាារយល់់ខុុសនេះ�ះ នោះ�ះ�គេ�អាាចនិិយាាយបាានថាា អ្ននកមិិនធ្លាា�ប់់មាានទំំនាាក់់ទំំនង
ពិិតជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងមិិនធ្លាា�ប់់យល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬយ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់
ក៏៏គេ�អាាចនិិយាាយបាានថាា អ្ននកមិិនដែ�លប្រា�ាថ្នាា�ចង់់យល់់អំំពីីព្រះ�ះអង្គគឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិន
អ្ននកមិិនដឹឹងថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាកាារដាាក់់វិិន័័យ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននក
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ប្រា�ាកដជាាមិិនស្គា�ល់
ា អ្វី
់ �ទៅី �ៅជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គា�ប់
ា ់ ឬយ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ក៏អ្ននកមិ
៏
ន
ិ ធ្លាា�ប់ស្ដាា�ប់
់
់
បង្គាា�ប់់ ឬខ្វវល់់ខ្វាា�យនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ពិ
់ តប្រា
ិ �ាកដឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិន
ិ ធ្លាា�ប់ឆ្លល
់ ងកាាត់់
កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកច្បាាស់់ជាាមិិនស្គា�ល់
ា ់អ្វី�ទៅី �ៅ
ជាាភាាពបរិិសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏រឹឹតតែ�មិិនច្បាាស់់ពីីអ្វី�ីដែ�លជាាកាារបះះបោ�ោររបស់់
មនុុស្សសឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិន
ិ ធ្លាា�ប់មាានទ
់
ស្សសនៈៈត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�ជីីវិតដ៏
ិ ពិ
៏ តប្រា
ិ �ាកដ ឬ
គោ�ោលបំំណងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវមួួយក្នុុ�ងជីីវិត
ិ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនៅ�ៅតែ�មាានសភាាពយល់់ច្រ�ឡំំ និិងអល់់អែ�ក
ចំំពោះ�ះ�ផ្លូូ�វអនាាគតរបស់់អ្ននកក្នុុ�ងជីីវិិតដល់់ថ្នាា�ក់់រាារែែកក្នុុ�ងកាារបន្តតដំំណើ�ើរទៅ�ៅមុុខ គឺឺច្បាាស់់
ណាាស់់ថាា អ្ននកមិិនធ្លាា�ប់បាានទទួ
់
ល
ួ កាារបំំភ្លឺឺ� និិងកាារដឹឹកនាំំ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ឡើ់ �ើយ។ ក៏៏
គ្មាា�ននរណាាអាាចនិិយាាយបាានថាា អ្ននកមិិនធ្លាា�ប់ត្រូ�
់ វូ បាានផ្គគត់់ផ្គគង់់ ឬត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញដោ�ោយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនទាាន់់បាានឆ្លលងកាាត់់កាារល្បបងល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទេ� មិិនចាំំ�បាាច់់និិយាាយក៏៏ដឹឹងដែ�រថាា អ្ននកច្បាាស់់ជាាមិិនស្គា�ល់
ា ់កាារមិិន
លើ�ើកលែ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�សេ�ចក្ដីី�ល្មើ�ើស
� របស់់មនុុស្សសឡើ�ើយ ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មុខ
ុ
ជាាមិិនយល់់អ្វី�ីដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវពីីអ្ននកជាាចុុងក្រោ��ោយដែ�រ ហើ�ើយនៅ�ៅទីីបំំផុុត អ្ននក
រឹឹតតែ�មិិនយល់់ថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាកិិច្ចចកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងកិិច្ចចកាារសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់
ឡើ�ើយ។ មិិនថាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់បាានជឿ
់
�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ប៉ុុ�ន្មា
់ �នឆ្នាំំ��ហើ�ើ
ា
យក៏៏ដោ�ោយ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់បាានស្គា
់
�ល់
ា ់ ឬមិិនដឹង
ឹ អ្វីី�សោះ�ះ�អំំពីព្រះី �ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ពួួកគេ�
ក៏៏ច្បាាស់់ជាាមិិនមែ�នកំំពុុងដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វ ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ឡើ�ើយ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
របស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ប្រា�ាកដជាាគ្មាា�នសាារជាាតិិជាាក់់ស្ដែ�ែង ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�
អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ក៏
់ ច្បា
៏ ាស់់គ្មា�ន
ា ដែ�រ ហើ�ើយមិិនចាំំ�បាាច់និ
់ យាា
ិ យក៏៏ដឹង
ឹ ដែ�រថាា ពួួកគេ�មិិនដឹង
ឹ
សោះ�ះ�ថាា អ្វីី�ទៅ�ៅគឺឺជាាកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់
កម្មមសិិទ្ធិិ� និិងភាាវៈ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សាារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិស្ស័័�យរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែង ឲ្យយមនុុស្សសស្គាា�ល់់តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់់។ កាាលណាាមនុុស្សសស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ គេ�នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់ពីី
គោ�ោលបំំណងដែ�លនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថ្លែ�ែង និិងយល់់ពីីប្រ�ភព
1294

កាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់

ព្រ�មទាំំ�ងសាាវតាារនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ រួួចយល់់ និិងអរគុុណដល់់ឥទ្ធិិ�ពល
ដែ�លបាានគ្រោ��ោងទុុ ក នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ� ល របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ� ង ដំំ ណើ�ើ រកាារនៃ�កាារយក
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះទៅ�ៅអនុុវត្តត។ សម្រា�ាប់់មនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ ជាាសេ�ចក្ដីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាាត់់ ត្រូ�ូវតែ�យល់់ និិងត្រូ�ូវតែ�ទទួួលឲ្យយបាាន ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាន
សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងជីីវិិត យល់់ពីីបំំណងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់
ខ្លួួ�ន ហើ�ើយអាាចស្ដាា�ប់់ បង្គាា�ប់់អធិិបតេ�យ្យយភាាព និិងកាារចាាត់់ចែ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ក្នុុ�ង
ពេ�លជាាមួួយគ្នាា� មនុុស្សសដែ�លឆ្លលងកាាត់់ យល់់ដឹង
ឹ ហើ�ើយទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ នោះ�ះ�
គេ�នឹឹងទទួួលបាានកាារយល់់ដឹង
ឹ អំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់បន្តិិ�ចម្ដដ
់
ងៗ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ គេ�ក៏៏នឹង
ឹ
បាានទទួួលកម្រិ�ិតខុុសគ្នាា�នៃ�ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះអង្គគដែ�រ។ កាារយល់់ដឹឹង និិងចំំណេះ�ះដឹឹង
នេះ�ះ មិិនមែ�នកើ�ើតចេ�ញមកពីីអ្វីី�ម្យ៉ាា��ងដែ�លមនុុស្សសធ្លាា�ប់ស្រ�មៃ�
់
ឬប្រ�ឌិិតឡើ�ើងទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែកើ�ើត
ចេ�ញពីីអ្វីដែី� �លគេ�ឲ្យយតម្លៃ�ៃ គេ�ឆ្លលងកាាត់់ គេ�ដឹឹង និិងបញ្ជាា�ក់ក្នុុ
់ ង
� ខ្លួួ�នគេ�ផ្ទាា�ល់់។ លុះះ�ត្រា�ាតែ�គេ�
ឲ្យយតម្លៃ�ៃ ស្គាា�ល់់ ដឹឹង និិងបញ្ជាា�ក់់ពីីសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ ទើ�ើបចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទទួួលបាាននូូវខ្លឹឹ�មសាារ។ មាានតែ�ចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ទទួួល
បាាននៅ�ៅពេ�លនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ទើ�ើបជាាចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ជាាក់់ស្ដែ�ែង ពិិតប្រា�ាកដ និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយ
ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារទទួួលបាានកាារយល់់ដឹឹង និិងចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតប្រា�ាកដអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
តាាមរយៈៈកាារឲ្យយតម្លៃ�ៃ កាារឆ្លលងកាាត់់ កាារដឹឹង និិងកាារបញ្ជាា�ក់់ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់នេះ�ះ
មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ផ្សេ�េងក្រៅ��ៅពីីកាារប្រា�ាស្រ័�័យគ្នាា�ពិិតប្រា�ាកដរវាាងមនុុស្សសនិិងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នោះ�ះ�
ឡើ�យ
ើ ។ ក្នុុ�ងទំំនាាក់ទំ
់ ន
ំ ងបែ�បនេះ�ះ មនុុស្សសគឺឺពិត
ិ ជាាដឹឹង និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� យល់់ពីចេ�តនាា
ី
របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពិិតជាាចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់ និិងស្គាា�ល់់ពីីកម្មមសិិទ្ធិិ� និិងភាាវៈ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពិិតជាាចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� យល់់ និិងស្គាា�ល់ពី
់ សា
ី ារជាាតិិរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� យល់់ និិងស្គាា�ល់់
អំំពីនិ
ី ស្ស័័�
ិ យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ ា�ងពិិតប្រា�ាកដ ឈាានដល់់កាារជឿ�ឿជាាក់់យ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ
ព្រ�មទាំំ�ងនិិយមន័័យដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវអំំពីីកាារពិិតនៃ�អំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់លើ�ើស
ត្តតនិិករទាំំ�ងអស់់ និិងទទួួលបាានកាារអត់់ធ្មមត់ដ៏
់ សំ
៏ ខា
ំ ាន់់ និិងចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ពីីអត្តតសញ្ញាា�ណ និិង
ឋាានៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ នៅ�ៅក្នុុ�ងទំំនាាក់ទំ
់ ន
ំ ងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ មនុុស្សសផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ� គំំនិត
ិ របស់់គេ�
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ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ លែ�ងស្រ�មៃ�ពីីទ្រ�ង់់ដោ�ោយពុំំ�មាានអ្វីី�សោះ�ះ� ឬសង្ស័័�យចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគ
តាាមទំំនើ�ើងចិិត្តត ឬយល់់ខុុសចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ឬថ្កោ�ោ�លទោ�ោសទ្រ�ង់់ ឬទិិតៀ�ៀនទ្រ�ង់់ ឬសង្ស័័�យ
ទ្រ�ង់់បន្តិិ�ចម្ដដងៗទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� មនុុស្សសនឹឹងមាានកាារជំំទាាស់់ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
រឹឹតតែ�តិិចទៅ�ៅៗ គេ�នឹឹងមាានជម្លោះ�ះ��ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់រឹឹតតែ�តិិច ហើ�ើយឱកាាសដែ�ល
មនុុស្សសបះះបោ�ោរទាាស់់នឹង
ឹ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏មាានរឹតតែ�
ឹ
តិិចទៅ�ៅដែ�រ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ កាារយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់របស់់មនុុស្សស និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នឹឹងកើ�ើនឡើ�ើង
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង ហើ�ើយកាារកោ�ោតខ្លាា�ចរបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏កាាន់់តែ�ពិិតប្រា�ាកដ
ហើ�ើយជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារប្រា�ាស្រ័�័យបែ�បនេះ�ះ មនុុស្សសនឹឹងទទួួលបាានត្រឹ�ឹមតែ�
កាារផ្ដដល់់ជូននូ
ូ វូ សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងពិិធីបុ
ី ណ្យ
ុ យជ្រ�មុុជនៃ�ជីីវិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ិ
ះ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�
គេ�ក៏៏នឹង
ឹ ទទួួលបាាននូវូ ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ពិិតប្រា�ាកដអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងទំំនាាក់ទំ
់ ន
ំ ង
បែ�បនេះ�ះ មនុុស្សសនឹឹងមិិនត្រឹ�ឹមតែ�បាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែនិិស្ស័័�យរបស់់គេ� ហើ�ើយទទួួលបាាន
សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��នោះ�ះ�ទេ� តែ�ក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា� គេ�ក៏៏ទទួួលបាាននូូវកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ច
និិងកាារថ្វាា�យបង្គំំ�ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដដែ�លមនុុស្សសមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ដោ�ោយសាារ
កាារមាានទំំនាាក់់ទំំនងបែ�បនេះ�ះ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដែ�លមនុុស្សសមាានចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹង
លែ�ងជាាក្រ�ដាាសទទេ� ឬជាាសេ�ចក្ដីី�សន្យាាដែ�លផ្ដដល់់ជូូនត្រឹ�ឹមបបូូរមាាត់់ ឬជាាទម្រ�ង់់នៃ�
កាារព្យាាយាាមឲ្យយបាាន និិងកាារគោ�ោរពស្រ�ឡាាញ់់ទាំំ�ងងងឹឹតងងល់់ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ មាានតែ�
ទំំនាាក់់ទំំនងបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសលូូតលាាស់់ទៅ�ៅរកភាាពចាាស់់ទុំំ�ពីីមួួយថ្ងៃ�ៃ
ទៅ�ៅមួួយថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយមាានតែ�ពេ�លនេះ�ះទេ� ទើ�ើបនិិស្ស័័�យរបស់់គេ�នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ
បន្តិិ�ចម្ដដងៗ

ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នឹឹងប្ដូូ�រពីីសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿដ៏៏

ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល និិងមិិនច្បាាស់់លាាស់់ ទៅ�ៅជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់
ពិិតប្រា�ាកដ ទៅ�ៅជាាកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចដ៏៏ពិិតបន្តិិ�ចម្ដដងៗ ហើ�ើយមនុុស្សសក៏៏នឹឹងវិិវឌ្ឍឍពីី
ជំំហរអសកម្មមទៅ�ៅជាាជំំហរសកម្មម ពីីជំំហរអវិិជ្ជជមាានទៅ�ៅជាាជំំហរវិិជ្ជជមាានសន្សឹឹ�មៗនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ គឺឺមាានតែ�ទំំនាាក់់ទំំនងបែ�បនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សស
ឈាានដល់់កាារស្គាា�ល់់ និិងកាារយល់់ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ ជាាចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតប្រា�ាកដ
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កាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់

អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នមិិនធ្លាា�ប់់មាានទំំនាាក់់ទំំនងពិិតប្រា�ាកដ
ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឈប់់ទ្រឹ�ឹង ត្រឹ�ឹមកម្រិ�ិតទ្រឹ�ឹស្ដីី�
គឺឺត្រឹ�ឹមកម្រិ�ិតន័័យពាាក្យយ និិងគោ�ោលលទ្ធិិ�។ មាានន័័យថាា មនុុស្សសមួួយចំំនួួនធំំ ទោះ�ះ�បីីជាា
ពួួកគេ�ជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ច្រើ់ �ើ�នឆ្នាំំ��យ៉ាា�ងណាា ឲ្យយតែ�និិយាាយដល់់កាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
គឺឺនៅ�ៅតែ�ដដែ�លដូូចពេ�លដែ�លគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម គឺឺនៅ�ៅទ្រឹ�ឹងក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កាារគោ�ោរពបែ�ប
ប្រ�ពៃ�ណីី ដោ�ោយប្រើ�ើ�អបិិយជំំនឿ�ឿពីីបុុរាាណ និិងស្លាា�កស្នាា�មអណ្ដែ�ែតអណ្ដូូ�ង ដែ�លគេ�ធ្លាា�ប់់
មាានពីីមុុនមក។ ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់នោះ�ះ� គួួរតែ�នៅ�ៅទ្រឹ�ឹងត្រឹ�ឹម
ចំំណុុចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មរបស់់វាា មាានន័័យថាា តាាមជាាក់់ស្ដែ�ែង ចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះគឺឺគ្មាា�នវត្តតមាាន
ទេ�។ ក្រៅ��ៅពីីកាារបញ្ជាា�ក់់របស់់មនុុស្សសអំំពីីនិិស្ស័័�យ និិងអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺនៅ�ៅតែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាាពមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាាដ៏៏
ស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិលដដែ�លដែ�រ។ ជាាលទ្ធធផល តើ�ើមនុុស្សសអាាចប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�កាារគោ�ោរព
កោ�ោតខ្លាា�ចដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប៉ុុ�នណាា?
ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកជឿ�ឿ ទៅ�ៅលើ�ើអត្ថិិ�ភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�នយ៉ាា�ងណាា ក៏៏ជំំនឿ�ឿ
នេះ�ះមិិនអាាចជំំនួួសចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ ក៏៏មិិនអាាចជំំនួួស
កាារគោ�ោរព កាារកោ�ោតខ្លាា�ចរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកបាានរីីករាាយ
នឹឹងអំំណរ និិងព្រះ�ះគុុណរបស់់ទ្រ�ង់់ប៉ុុ�នណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កាារ រីីករាាយនេះ�ះមិិនអាាចជំំនួួស
ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននកអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកព្រ�មបូូជាាគ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លអ្ននកមាាន និិងលះះបង់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង ដែ�លអ្ននកមាានដោ�ោយយល់់ដល់់ព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់
ក៏៏ដោ�ោយ កាារនេះ�ះក៏៏មិិនអាាចជំំនួួសចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននក អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដែ�រ។
ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកកាាន់់តែ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានថ្លែ�ែង ឬអ្ននកថែ�មទាំំ�ង
ចងចាំំ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ក្នុុ�ងចិិត្តត ហើ�ើយអាាចសូូត្រ�យ៉ាា�ងចាំំ�មាាត់់ទៀ�ៀតផង ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារ
នេះ�ះមិិនអាាចជំំនួួសចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់អ្ននក

អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឡើ�ើយ។

ទោះ�ះ�បីីជាា

មនុុស្សសអាាចនឹឹងកំំពុុងដើ�ើរតាាមព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចេ�តនាាបែ�បណាាក៏៏ដោ�ោយ ប្រ�សិិនបើ�ើ
គេ�មិិនដែ�លធ្លាា�ប់់មាានទំំនាាក់់ទំំនងពិិតជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬមិិនធ្លាា�ប់់មាានបទពិិសោ�ោធ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ពិិតអំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងគេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺទទេ�ស្អាា�ត ឬ
គំំនិត
ិ រវើើ�រវាាយដែ�លគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់ ដ្បិិ�តអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកប្រ�ហែ�លជាាមាាន បាានទង្គិិ�ច
ស្មាា�ជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារឆ្លលងកាាត់់គ្នាា� ឬជួួបជាាមួួយទ្រ�ង់់មុុខនិិងមុុខ ចំំណេះ�ះដឹឹង
របស់់អ្ននកចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងនៅ�ៅតែ�សូូន្យយទទេ� ហើ�ើយកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចរបស់់អ្ននក
ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក៏
់ គ្មា
៏ ា�នអ្វីី�លើ�ើសពីីពាាក្យយសម្ដីី�ដែ�លធ្វើ�ើឲ្យ
� យគេ�ចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ ឬជាាទស្សសនៈៈ
ដែ�លត្រូ�ូវតាាមឧត្ដដមគតិិប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
មនុុ ស្សសជាាច្រើ�ើ� ន កាាន់់ ខ្ជាា�ប់់ ព្រះ�ះបន្ទូូ� ល របស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី� អាានរៀ�ៀងរាាល់់ ថ្ងៃ�ៃ
រហូូតដល់់ថ្នាា�ក់់តាំំ�ងចិិត្តតទន្ទេ�េញបទគម្ពីី�រក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លបុុរាាណទាំំ�ងនោះ�ះ�យ៉ាា�ងយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់ ដូូចជាាសម្បបត្តិិ�ដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃបំំផុុតរបស់់គេ� ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គេ�ក៏៏ផ្សាាយ
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងទាំំ�ងផ្គគត់់ផ្គគង់់ និិងជួួយដល់់អ្ននកដទៃ� ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ទៀ�ៀតផង។ ពួួកគេ�គិិតថាា កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ គិិតថាាកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាកាារដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�គិិតថាា កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាកាាររស់់នៅ�ៅតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គិិតថាាកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាកាារនាំំ�យកព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់មកដាាក់់ក្នុុ�ង
ជីីវិិតរស់់នៅ�ៅផ្ទាា�ល់់របស់់គេ� គិិតថាាកាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះនឹឹងអាាចឲ្យយគេ�ទទួួលបាានកាារសរសើ�ើរ
ពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានសង្គ្រោះ��ះ�� និិងបាានប្រោ��ោសឲ្យយគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
សូូម្បីី�តែ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ផ្សាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏ពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់់ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាាម
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តត ឬព្យាាយាាមប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបខ្លួួ�នឯងទៅ�ៅនឹឹងអ្វីី�
ដែ�លត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្ដែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �រ។ ផ្ទុុយ
� ទៅ�ៅវិិញ ពួួកគេ�
ប្រើ�ើ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាននូូវកាារស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារទុុកចិិត្តត
អ្ននកដទៃ�ដោ�ោយប្រើ�ើ�ល្បិិ�ច ដើ�ើម្បីី�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ និិងដើ�ើម្បីី�បន្លំំ�
និិងលួួចយកសិិរីីល្អអរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�សង្ឃឹឹ�មកេ�ងយកឱកាាសដែ�លបាានមកពីី
កាារផ្សាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងមិិនបាានកាារ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារ
សរសើ�ើររបស់់ទ្រ�ង់់ជាារង្វាា�ន់់។ ប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��បាានកន្លលងផុុតទៅ�ៅហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ
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កាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់

មិិ នត្រឹ�ឹ ម តែ�មិិ ន អាាចទទួួ លបាាន កាារសរសើ�ើររបស់់ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ� ង ដំំ ណើ�ើ រកាារនៃ�
កាារផ្សាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនអាាចស្វែ�ែងរក
ផ្លូូ� វ ដែ�លពួួ កគេ�គួួ រ ដើ�ើ រ តាាមនៅ�ៅក្នុុ� ង ដំំ ណើ�ើ រកាារនៃ�កាារធ្វើ�ើ� បន្ទាា�ល់់ ពីី ព្រះ�ះបន្ទូូ� ល របស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនបាានជួួយ ឬផ្គគត់់ផ្គគង់់សម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នឯងនៅ�ៅក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារជួួយ

និិងកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់អ្ននកដទៃ�ដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនអាាចស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬដាាស់់ខ្លួួ�នឯងឲ្យយមាានកាារគោ�ោរព
កោ�ោតខ្លាា�ចពិិតប្រា�ាកដចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារទាំំ�ងអស់់
នេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កាារយល់់ខុុសរបស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺកាាន់់តែ�
ជ្រៅ��ៅទៅ�ៅៗ កាារសង្ស័័�យរបស់់គេ�ក៏៏កាាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរទៅ�ៅៗ ហើ�ើយគំំនិិតរវើើ�រវាាយរបស់់គេ�
ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ក៏៏កាាន់់តែ�ខុុសឆ្ងាា�យពីីកាារពិិតទៅ�ៅទៀ�ៀតផង។ ដោ�ោយត្រូ�ូវបាានផ្គគត់់ផ្គគង់់ ហើ�ើយ
ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយទ្រឹ�ឹស្ដីី�របស់់គេ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ហាាក់់ដូច
ូ ជាាកំំពុង
ុ
ប្រើ�ើ�ជំំនាាញរបស់់គេ�យ៉ាា�ងងាាយស្រួ�ួលដោ�ោយមិិនបាាច់់ប្រឹ�ឹង ពួួកគេ�ហាាក់់ដូូចជាាបាានរក
ឃើ�ើញគោ�ោលបំំណងរបស់់គេ�ក្នុុ�ងជីីវិិតបេ�សកកម្មមរបស់់គេ� ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏ហាាក់់ដូូចជាា
រកបាានជីីវិិតថ្មីី� និិងហាាក់់ដូូចជាាបាានសង្គ្រោះ��ះ��ដោ�ោយមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ហូូរចេ�ញមកម៉ាា�ត់់ៗ តាាមកាាររ៉ាា�យរ៉ាា�ប់់ដោ�ោយអណ្ដាា�តរបស់់គេ�ដែ�រ ពួួកគេ�បាានទទួួល
នូូវសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិង បាានយល់់ពីីចេ�តនាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយហាាក់់ដូូចជាាបាានរក
ឃើ�ើញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារផ្សាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ច្រើ�ើ�នតែ�មករកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយមុុខទល់់នឹឹងមុុខ។ ពួួកគេ�
ក៏៏ឧស្សាាហ៍៍ត្រូ�ូវបាាន «បណ្ដាា�លចិិត្តត» ឲ្យយដាាក់់វេេនគ្នាា�យំំ និិងរមែ�ងត្រូ�ូវបាាននាំំ�ដោ�ោយ
«ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�ក៏៏ហាាក់់ដូូចជាាកំំពុុងយល់់
ពីីក្ដីី�កង្វវល់់ដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិងចេ�តនាាដ៏៏សប្បុុ�រសរបស់់ទ្រ�ង់់ឥតឈប់់ឈរដែ�រ ហើ�ើយក្នុុ�ង
ពេ�លជាាមួួយគ្នាា� គេ�ហាាក់់ដូូចជាាបាានយល់់ពីីសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សម្រា�ាប់់
មនុុស្សសជាាតិិ និិងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់ ហាាក់់ដូូចជាាចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ពីីសាារជាាតិិរបស់់
ទ្រ�ង់់ និិងហាាក់់ដូូចជាាបាានយល់់ពីីនិិស្ស័័�យសុុចរិិតរបស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ។ ផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ន
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គ្រឹះ�ះ�នេះ�ះ ពួួកគេ�ហាាក់់ដូូចជាាជឿ�ឿលើ�ើអត្ថិិ�ភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងជាាងមុុន
កាាន់់តែ�ដឹឹងអំំពីីសភាាពរុុងរឿ�ឿងរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាងមុុន ព្រ�មទាំំ�ងដឹឹងអំំពីីភាាពមហស្ចាា�រ្យយ និិង
ឧត្ដដមភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ កាាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ។ ដោ�ោយបាានផុុងជ្រៅ��ៅក្នុុ�ងចំំណេះ�ះដឹឹងលំំៗរបស់់
គេ�អំំពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ� ហាាក់់ដូូចជាាបាានចម្រើ�ើ�ន
ឡើ�ើង កាារតាំំ�ងចិិត្តតរបស់់គេ�ក្នុុ�ងកាារទ្រាំ�ំ�ទ្រ�នឹឹងទុុក្ខខលំំបាាក ក៏៏កាាន់់តែ�រឹឹងមាំំ� ហើ�ើយ
ចំំណេះ�ះ ដឹឹងរបស់់គេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏កាាន់់តែ�ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅដែ�រ។ ពួួកគេ�សឹឹងតែ�មិិនដឹឹង
សោះ�ះ�ថាា ចំំណេះ�ះដឹឹងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងរបស់់គេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងគំំនិិតរបស់់គេ�អំំពីីព្រះ�ះអង្គគ
គឺឺសុុទ្ធធតែ�កើ�ើតពីីគំំនិិតរវើើ�រវាាយ និិងកាារគិិតស្មាា�នរបស់់គេ�ផ្ទាា�ល់់តាាមចិិត្តតដែ�លគេ�ប្រា�ាថ្នាា�។
សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�មុុខជាាមិិនបាានបង្ហាា�ញថាាបាានឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារល្បបងលណាាមួួយពីី
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ជីីវិិតខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ និិងឋាានៈៈដែ�លគេ�អួួតនោះ�ះ� មុុខជាាមិិនបង្ហាា�ញថាា
បាានឆ្លលងកាាត់់នូូវកាារល្បបងល ឬកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយកាារ
តាំំ�ងចិិត្តតរបស់់គេ� គ្រា�ាន់់តែ�ជាាប្រា�ាសាាទដែ�លធ្វើ�ើ�ពីីដីីខ្សាាច់់ ហើ�ើយចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�
អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏គ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារប្រ�ឌិិតនៃ�គំំនិិតរវើើ�រវាាយរបស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តាាមពិិត
មនុុស្សសទាំំ�ងនេះ�ះ ធ្លាា�ប់់យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ខ្លាំំ��ងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ តែ�
មិិនធ្លាា�ប់់បាានដឹឹងសោះ�ះ�ថាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាជំំនឿ�ឿពិិត អ្វីី�ទៅ�ៅជាាកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ពិិត អ្វីី�ទៅ�ៅជាា
កាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ពិិត ឬក៏៏អ្វីី�ទៅ�ៅជាាចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ពួួកគេ�យក
ទ្រឹ�ឹស្ដីី� កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ� ចំំណេះ�ះដឹឹង អំំណោ�ោយទាាន ប្រ�ពៃ�ណីី អបិិយជំំនឿ�ឿ ហើ�ើយនិិង
គុុណតម្លៃ�ៃសីីលធម៌៌របស់់មនុុស្សស រួួចក៏៏យកសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះមកធ្វើ�ើ�ជាា «មូូលធន» និិង
ជាា «អាាវុុធ» សម្រា�ាប់់កាារជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ថែ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះក្លាា�យជាាគ្រឹះ�ះ�នៃ�ជំំនឿ�ឿរបស់់គេ�លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារដែ�លគេ�ដើ�ើរតាាម
ព្រះ�ះអង្គគថែ�មទៀ�ៀតផង។ នៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា� ពួួកគេ�ក៏៏យកមូូលធន និិងអាាវុុធនេះ�ះ
មកប្រែ�ែក្លាា�យជាាវត្ថុុ�ស័័ក្ដិិ�សិិទ្ធធមាានវេេទមន្តត ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សម្រា�ាប់់កាារ
ប្រ�ឈម និិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយជាាមួួយកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យ កាារល្បបងល កាារវាាយផ្ចាា�ល និិង
កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ នៅ�ៅទីីបញ្ចចប់់ ពួួកគេ�មិិនទទួួលបាានអ្វីី�សោះ�ះ� ក្រៅ��ៅតែ�ពីី
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កាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់

កាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លផុុងជ្រៅ��ៅក្នុុ�ងន័័យលាាក់់កំំបាំំ�ងខាាងសាាសនាា ក្នុុ�ង
អបិិយជំំនឿ�ឿហួួសសម័័យ និិងក្នុុ�ងអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លនាំំ�ឲ្យយរំំជួួលចិិត្តត ប្លែ�ែកក្នុុ�ងចិិត្តត និិង
ជាាអាាថ៌៌កំំបាំំ�ង។ មាាគ៌ាា�នៃ�កាារស្គាា�ល់់ និិងកាារដែ�លគេ�កំំណត់់និិយមន័័យព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ត្រូ�ូវបាានដៅ�ៅជាាប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពុុម្ពពតែ�មួួយ ជាាមួួយនឹឹងមនុុស្សសដែ�លជឿ�ឿតែ�ត្រឹ�ឹមថាា ស្ថាា�នសួួគ៌៌
នៅ�ៅខាាងលើ�ើ

ឬបុុរសចំំណាាស់់នៅ�ៅលើ�ើមេ�ឃ

ខណៈៈដែ�លភាាពពិិតជាាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សាារជាាតិិរបស់់ទ្រ�ង់់ និិស្ស័័�យរបស់់ទ្រ�ង់់ កម្មមសិិទ្ធិិ� និិងអត្ថិិ�ភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ ។
ល។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដ៏៏ពិិតផ្ទាា�ល់់ព្រះ�ះអង្គគ គឺឺសុុទ្ធធតែ�ជាាសេ�ចក្ដីី�
ដែ�លចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�យល់់មិិនដល់់ ជាាសេ�ចក្ដីី�ដែ�លចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់គេ�ត្រូ�ូវបាាន
ផ្ដាា�ច់់ចេ�ញស្រ�ឡះះ ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីគ្នាា�ស្រ�ឡះះ ដូូចពីីប៉ូូ�លខាាងជើ�ើងទៅ�ៅប៉ូូ�ល
ខាាងត្បូូ�ង។ តាាមរបៀ�ៀបនេះ�ះ ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់នេះ�ះរស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់
និិងកាារទំំនុុកបម្រុ�ុងនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មិិនអាាច
ដើ�ើរលើ�ើមាាគ៌ាា�នៃ�កាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ហើ�ើយគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់យ៉ាា�ង

ពិិតប្រា�ាកដដែ�រ។ ហេ�តុុផលពិិតចំពោះ�
ំ ះ�រឿ�ឿងនេះ�ះ គឺឺពួកគេ
ួ �មិិនធ្លាា�ប់បាានស្គា
់
ា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់
ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនធ្លាា�ប់់មាានទំំនាាក់់ទំំនង ឬប្រា�ាស្រ័�័យជាាមួួយព្រះ�ះអង្គគដែ�រ
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ពួួកគេ�មិិនអាាចឈាានដល់់កាារយោ�ោគយល់់គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមកជាាមួួយនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬដាាស់់ជំំនឿ�ឿពិិតដែ�លគេ�មាានក្នុុ�ងខ្លួួ�នពួួកគេ� កាារដើ�ើរតាាម ឬកាារថ្វាា�យបង្គំំ�
សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ។ ដែ�លពួួកគេ�គួួរគិិតបែ�បនេះ�ះ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដែ�លពួួកគេ�គួួរគិិតបែ�បនេះ�ះចំពោះ�
ំ ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ទស្សសនៈៈ និិងអាាកប្បបកិិរិយាា
ិ
នេះ�ះបាានបំំផ្លាា�ញពួួកគេ� ឲ្យយត្រ�ឡប់់ពីីកាារប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់គេ�ដោ�ោយដៃ�ទទេ� បាានបំំផ្លាា�ញ
ពួួកគេ�មិិនឲ្យយពួួកគេ�អាាចដើ�ើរលើ�ើមាាគ៌ាា�នៃ�កាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគេ�ចចេ�ញពីី
សេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់បាាន រហូូតអស់់កល្បបជាានិិច្ចច។ គោ�ោលដៅ�ៅដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងតម្រ�ង់់ឆ្ពោះ�ះ��
និិងទិិសដៅ�ៅដែ�លគេ�កំំពុុងទៅ�ៅ បង្ហាា�ញថាាពួួកគេ�ជាាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់អស់់
កល្បបជាានិិច្ចច និិងបញ្ជាា�ក់់ថាាពួួកគេ�នឹឹងមិិនអាាចទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��អស់់កល្បប
ជាានិិច្ចចឡើ�ើយ។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រ�សិិនបើ�ើក្នុុ�ងករណីីដែ�លបុុគ្គគលម្នាា�ក់បាានដើ
់
�ើរតាាមព្រះ�ះ ជាាម្ចាា�ស់់ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�� ហើ�ើយ
បាានអាាស្រ័�័យផលពីីកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��ហើ�ើយ និិយមន័័យរបស់់
គេ�អំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺដូូចគ្នាា�នឹឹងនិិយមន័័យរបស់់មនុុស្សស ដែ�លដាាក់់ខ្លួួ�នក្រា�ាបបង្គំំ�ចំំពោះ�ះ�
រូូបព្រះ�ះខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�នេះ�ះនឹឹងបញ្ជាា�ក់់បាានថាា បុុគ្គគលម្នាា�ក់់នេះ�ះមិិនបាានទទួួល
នូូវតថភាាពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់នោះ�
់ ះ�ទេ�។ នេះ�ះគឺឺមកពីីពួកគេ
ួ �មិិនបាានចូលទៅ
ូ �ៅ
ក្នុុ�ងតថភាាពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់សោះ�ះ�តែ�ម្ដដង ហើ�ើយដោ�ោយព្រោះ��ះ�ហេ�តុុផល
នេះ�ះ តថភាាព សេ�ចក្ដីី�ពិិត ចេ�តនាា និិងកាារទាាមទាារពីីមនុុស្សស គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពុំំ�មាានពាាក់់ព័័ន្ធធអ្វីី�សោះ�ះ�នឹឹងបុុគ្គគលម្នាា�ក់់នោះ�ះ�។ មាានន័័យថាា
ទោះ�ះ�បីីជាាបុុគ្គគលម្នាា�ក់ខំ
់ ប្រឹ�
ំ ង
ឹ រៀ�ៀនអំំពីផ្ទៃ�ៃ
ី ខាាងក្រៅ��ៅនៃ�អត្ថថន័យ
័ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ខ្លាំំ��ងប៉ុុ�នណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏សេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ឥតបាានកាារដែ�រ៖ ដ្បិិ�តអ្វីី�ដែ�ល
ពួួកគេ�ព្យាាយាាមឲ្យយបាាន គឺឺត្រឹ�ឹមតែ�ជាាពាាក្យយសម្ដីី� ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លគេ�ទទួួលបាាន ក៏៏ត្រឹ�ឹមតែ�
ជាាពាាក្យយសម្ដីី�ចាំំ�បាាច់់ដែ�រ។

ទោះ�ះ�បីីជាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ថ្លែ�ែង

មាានន័័យ

ត្រ�ង់់ ឬន័័យជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅបើ�ើមើ�ើលតាាមសម្បបកក្រៅ��ៅទៅ�ៅក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�
សុុទ្ធធតែ�ជាាសេ�ចក្ដិិ�ពិិត ដែ�លសំំខាាន់់ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសដែ�រ នៅ�ៅពេ�លដែ�លគេ�ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
ជីីវិិត។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ� គឺឺជាាប្រ�ភពទឹឹករស់់ដែ�លអាាចឲ្យយមនុុស្សសរស់់រាានទាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ង
វិិញ្ញាា�ណ និិងសាាច់់ឈាាម។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះផ្ដដល់់នូូវអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសត្រូ�ូវកាារ ដើ�ើម្បីី�រក្សាា
ជីីវិិតឲ្យយនៅ�ៅរស់់រាាន ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ និិងគោ�ោលជំំនឿ�ឿសម្រា�ាប់់កាារប្រ�តិិបត្តិិ�ជីីវិិតប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ
របស់់គេ� ជាាផ្លូូ�វដែ�លគេ�ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយក ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� ព្រ�មទាំំ�ង
គោ�ោលដៅ�ៅ និិងទិិសដៅ�ៅផងដែ�រ ជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតសព្វវបែ�បយ៉ាា�ង ដែ�លគេ�គួួរមាាន ក្នុុ�ងនាាម
ជាាភាាវៈ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិតគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
ទាាក់់ទងនឹឹងវិិធីដែី �លមនុុស្សសស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះ
ជាាកាារធាានាា ដែ�លធាានាានូូវកាាររស់់រាានមាានជីីវិិតរបស់់មនុុស្សស ជាានំំម៉ាា�ន៉ាា�ប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់
មនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏ជាាជំំនួួយដ៏៏រឹឹងមាំំ� ដែ�លជួួយឲ្យយមនុុស្សសមាានកម្លាំំ��ងខ្លាំំ��ងក្លាា� ហើ�ើយអាាច
ក្រោ��ោកឈរបាានដែ�រ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះសម្បូូ�រទៅ�ៅដោ�ោយ ភាាពពិិតនៃ�សេ�ចក្ដីី�ពិិត
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កាារស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់

ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តមក ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសបាានរស់់នៅ�ៅជាាមនុុស្សសសាាមញ្ញញ សម្បូូ�រដោ�ោយ
សេ�ចក្ដីី�ពិិតដែ�លជួួយមនុុស្សសជាាតិិឲ្យយរួួចពីីសេ�ចក្ដីី�ពុុករលួួយ និិងគេ�ចផុុតពីីអន្ទាា�ក់់របស់់
សាាតាំំ�ង សម្បូូ�រដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀន កាារទូូន្មាា�ន និិងកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ឥតនឿ�ឿយហត់់
និិ ង ភាាពធូូ រ ស្បើ�ើ� យ ដែ�លព្រះ�ះអាាទិិ ក រប្រ�ទាានឲ្យយមនុុ ស្សសដែ�លត្រូ�ូ វ បាានបង្កើ�ើ� ត មក។
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាចង្កៀ�ៀ�ងដែ�លដឹឹកនាំំ� និិងបំំភ្លឺឺ�មនុុស្សសឲ្យយយល់់សេ�ចក្ដីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ង
ដែ�លវិិជ្ជជមាាន ជាាកាារធាានាាដែ�លធាានាាបាានថាា មនុុស្សសនឹឹងស្ដែ�ែងចេ�ញតាាមរយៈៈកាាររស់់នៅ�ៅ
របស់់គេ� ហើ�ើយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាានគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លសុុចរិិត និិងល្អអប្រ�ពៃ� ជាាលក្ខខណវិិនិិច្ឆ័័�យ
ដែ�លវាាស់់ស្ទទង់់មនុុស្សស ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ និិងវត្ថុុ�ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយជាាសញ្ញាា�សម្គាា�ល់់ទិិស
ដែ�លនាំំ�មនុុស្សសទៅ�ៅរកសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� និិងមាាគ៌ាា�នៃ�ពន្លឺឺ�។ មាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធ
ជាាក់់ស្ដែ�ែងពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ទើ�ើបអាាចប្រ�ទាានឲ្យយមនុុស្សសមាានសេ�ចក្ដីី�ពិិត
និិងជីីវិតបាាន
ិ
ហើ�ើយមាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� យល់់ថាា
អ្វីី�ទៅ�ៅជាាភាាពជាាមនុុស្សសធម្មមតាា អ្វីី�ទៅ�ៅជាាជីីវិិតដ៏៏មាានន័័យ អ្វីី�ទៅ�ៅជាាមនុុស្សសពិិត អ្វីី�ទៅ�ៅជាា
កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយមាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះ
ទេ�ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចចាាបផ្ដើ�ើ�មយល់់ពីីវិិធីីដែ�លគេ�គួួរយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
យល់់អំំពីីវិិធីីដែ�លគេ�គួួរមាានភាាពដូូចគ្នាា�របស់់មនុុស្សសពិិត មាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះ
ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់ពីីអត្ថថន័័យនៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿពិិត និិងកាារថ្វាា�យបង្គំំ�ពិិត
មាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់ថាានរណាាជាាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិងផែ�នដីី និិងរបស់់សព្វវសាារពើ�ើ មាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លនេះ�ះទេ� ទើ�ើប
មនុុស្សសអាាចយល់់ពីម
ី ធ្យោ�ោ�បាាយ ដែ�លព្រះ�ះដ៏៏ជាាចៅ�ៅហ្វាា�យលើ�ើសព្វវសាារពើ�ើ ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង
ដឹឹកនាំំ� និិងផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តមក ហើ�ើយមាានតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ទេ� ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដឹឹង និិងយល់់ពីីមធ្យោ�ោ�បាាយដែ�ល
ព្រះ�ះដ៏៏ជាាចៅ�ៅហ្វាា�យលើ�ើរបស់់ទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើត
� មក មាានអត្ថិិ�ភាាព សម្ដែ�ែងអង្គគ
ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនិិងធ្វើ�ើ�កាារ។ ដោ�ោយត្រូ�ូវបាានកាាត់់ផ្ដាា�ច់់ពីីបទពិិសោ�ោធពិិតនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសពុំំ�មាានចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ពិិត ឬកាារយល់់ដឹង
ឹ ជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះខាាងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសេ�ចក្ដីី�ពិិតទេ�។ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះ គឺឺជាាសាាកសពមាានជីីវិតដ៏
ិ ពិ
៏ តប្រា
ិ �ាកដ
ជាាសម្បបកស្នូូ�កសុុទ្ធធសាាធ ហើ�ើយចំំណេះ�ះដឹឹងទាំំ�ងអស់់ទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះអាាទិិករ គឺឺគ្មាា�នអ្វីី�
ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគេ�សោះ�ះ�។ នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសបែ�បនេះ�ះមិិនបាាន
ជឿ�ឿលើ�ើទ្រ�ង់់សោះ�ះ�ឡើ�ើយ ក៏៏មិិនធ្លាា�ប់់ដើ�ើរតាាមព្រះ�ះអង្គគដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក៏៏មិិន
ទទួួលស្គាា�ល់់គេ�ថាាជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះអង្គគ ឬជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ដែ�រ រឹឹតតែ�មិិនមែ�ន
ជាាភាាវៈ�ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តពិិតប្រា�ាកដផង។
ភាាវាៈ�ៈដែ�លព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�តពិិតប្រា�ាកដ ត្រូ�ូវដឹឹងថាា ព្រះ�ះអាាទិិករជាានរណាា មនុុស្សស
កើ�ើតមកដើ�ើម្បីី�អ្វីី� ត្រូ�ូវបំំពេ�ញទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវជាាមនុុស្សសដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា ហើ�ើយត្រូ�ូវ
ថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តមក ត្រូ�ូវដឹឹង ត្រូ�ូវយល់់ ត្រូ�ូវស្គាា�ល់់
និិងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ចេ�តនាា បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ និិងកាារ ទាាមទាាររបស់់ព្រះ�ះ
អាាទិិករ ហើ�ើយត្រូ�ូវប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតស្រ�បតាាមផ្លូូ�វរបស់់ព្រះ�ះអាាទិិករ គឺឺកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយ
គេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់។
តើ�ើកាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គឺឺជាាអ្វីី�? ហើ�ើយតើ�ើមនុុស្សស អាាចគេ�ចពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?
«កោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់» មិិនមែ�នជាាកាារភិិតភ័័យ និិងរន្ធធត់់បែ�បអនាាមិិក ក៏៏មិិនមែ�ន
ជាាកាារគេ�ចចេ�ញទៅ�ៅឲ្យយឆ្ងាា�យ ក៏៏មិិនមែ�នជាាកាារថ្វាា�យបង្គំំ�រូូបព្រះ�ះ ឬអបិិយជំំនឿ�ឿនោះ�ះ�
ដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ វាាគឺឺជាាកាារស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរ កាារគោ�ោរព កាារជឿ�ឿទុុកចិិត្តត កាារយល់់
ដឹឹង កាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ កាារញែ�កជាាបរិិសុុទ្ធធ ក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ក៏៏ដូូចជាា
កាារថ្វាា�យបង្គំំ� កាារតបស្ននង និិងកាារចុះះ�ចូូលឥតលក្ខខខណ្ឌឌ ព្រ�មទាំំ�ងគ្មាា�នកាាររអ៊ូូ�រទាំំ�។
គ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតប្រា�ាកដអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�មនុុស្សសក៏៏មិិនមាានកាារស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរ
កាារជឿ�ឿទុុកចិិត្តត កាារយល់់ដឹឹង កាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ឬកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ដ៏៏ពិិតប្រា�ាកដដែ�រ
មាានតែ�កាារយល់់ដឹឹង និិងកាារគេ�ចចេ�ញគួួរឲ្យយខ្លាា�ច មាានតែ�កាារសង្ស័័�យ និិងកាារគេ�ចមុុខ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បើ�ើគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសនឹឹងគ្មាា�នកាារញែ�កជាាបរិិសុុទ្ធធ
និិងកាារតបស្ននងពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ។ បើ�ើគ្មាា�នចំំណេះ�ះពិិតអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សសនឹឹង
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គ្មាា�នកាារថ្វាា�យបង្គំំ� និិងកាារចុះះ�ចូូលពិិតប្រា�ាកដឡើ�ើយ មាានតែ�កាារថ្វាា�យបង្គំំ�រូូបព្រះ�ះ និិង
អបិិយជំំនឿ�ឿដ៏៏ងងឹឹតងងល់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ បើ�ើគ្មាា�នចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ មនុុស្សស
មិិនអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងមាាគ៌ាា�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬគេ�ច
ចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ គ្រ�ប់់សកម្មមភាាព និិងឥរិិយាាបថដែ�ល
មនុុស្សសពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយកាារបះះបោ�ោរ និិងកាាររឹឹងទទឹឹង ពេ�ញដោ�ោយកាារ
ចោ�ោទប្រ�កាាន់់ដោ�ោយកាារមួួលបង្កាា�ច់់ និិងកាារវិិនិិច្ឆ័័�យអគតិិចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ និិងពេ�ញដោ�ោយ
កិិរិិយាាអាាក្រ�ក់់ ដែ�លកំំពុុងតែ�ដំំណើ�ើរកាារផ្ទុុ�យនឹឹងសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងអត្ថថន័័យពិិតនៃ�ព្រះ�ះ
បន្ទូូ�ល របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លមនុុស្សស មាានទំំនុកចិ
ុ ត្តតពិ
ិ តលើ
ិ �ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ពួួកគេ�នឹឹងដើ�រើ តាាមព្រះ�ះជាា
ម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពឹឹងអាាងលើ�ើទ្រ�ង់់ពិតប្រា
ិ �ាកដ។ មាានតែ�ទំំនុកចិ
ុ ត្តត
ិ និិងកាារពឹឹងអាាងពិិតប្រា�ាកដ
លើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចមាានកាារយល់់ដឹង
ឹ និិងកាារជ្រួ�តជ្រា�ាបដ៏
ួ
ពិ
៏ តប្រា
ិ �ាកដ។
កាារជ្រួ�ួតជ្រា�ាបពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ពិិតប្រា�ាកដ មកជាាមួួយនឹឹងកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះអង្គគពិិតប្រា�ាកដ។ ទាាល់់តែ�មាានកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ពិិតប្រា�ាកដចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចមាានកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ពិិតប្រា�ាកដ។ ទាាល់់តែ�មាានកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ពិិត
ប្រា�ាកដ ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចមាានកាារញែ�កជាាបរិិសុុទ្ធធពិិតប្រា�ាកដ។ ទាាល់់តែ�មាានកាារញែ�ក
ជាាបរិិសុុទ្ធធពិិតប្រា�ាកដ ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចមាានកាារតបស្ននងឥតលក្ខខខណ្ឌឌ និិងគ្មាា�នកាារ
រអ៊ូូ�រទាំំ�។ ទាាល់់តែ�មាានកាារជឿ�ឿទុុកចិិត្តត និិងកាារពឹឹងអាាងពិិតប្រា�ាកដ មាានកាារយល់់ដឹឹង
និិងកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ពិិតប្រា�ាកដ មាានកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ពិិតប្រា�ាកដ មាានកាារញែ�កជាា
បរិិសុុទ្ធធ និិងមាានកាារតបស្ននងពិិតប្រា�ាកដ ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ពិិតប្រា�ាកដនូូវ
អត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះអាាទិិករ។ ទាាល់់តែ�ពួកគេ
ួ �ចាាប់់ផ្ដើ�ើម
� ស្គាា�ល់ព្រះ់ �ះអាាទិិករពិិតប្រា�ាកដ
ទើ�ើបមនុុស្សសអាាចបង្កើ�ើ�តឲ្យយមាានកាារថ្វាា�យបង្គំំ� និិងកាារចុះះ�ចូូលពិិតប្រា�ាកដ នៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�ន
គេ�ផ្ទាា�ល់់បាាន។ ទាាល់់តែ�មនុុស្សសមាានកាារថ្វាា�យបង្គំំ� និិងកាារចុះះ�ចូូលពិិតប្រា�ាកដចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះអាាទិិករ ទើ�ើបពួួកគេ�ពិិតជាាអាាចលះះបង់់ផ្លូូ�វអាាក្រ�ក់់របស់់គេ� ពោ�ោលគឺឺគេ�ចចេ�ញពីី
សេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់។
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

កាារនេះ�ះបង្កើ�ើ�តនូូវដំំណើ�ើរកាារទាំំ�ងមូូលនៃ� «កាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារគេ�ច
ចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់» ហើ�ើយក៏៏ជាាសាារជាាតិិនៃ�ភាាពពេ�ញលេ�ញនៃ�ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារ
កោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់ដែ�រ។ នេះ�ះជាាផ្លូូ�វដែ�លត្រូ�ូវ
តែ�ឆ្លលងកាាត់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាននូូវកាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�
អាាក្រ�ក់់។
«កាារកោ�ោតខ្លាា�ចព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់» និិងកាារស្គាា�ល់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានផ្សាារភ្ជាា�ប់់គ្នាា�ឥតដាាច់់ដោ�ោយតំំណជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយកាារផ្សាារភ្ជាា�ប់់
រវាាងសេ�ចក្ដីី�ទាំំ�ងនេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ចេ�ញមកយ៉ាា�ងច្បាាស់់ ដោ�ោយមិិនបាាច់់ពន្យយល់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ចង់់ទទួួលបាានកាារគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់ ដំំបូូងគេ�ត្រូ�ូវមាានកាារកោ�ោត
ខ្លាា�ចពិិតចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ចង់់ទទួួលបាានកាារកោ�ោតខ្លាា�ចពិិត ចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដំំបូង
ូ គេ�ត្រូ�ូវតែ�មាានចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ពិិតអំំពីព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ចង់់ទទួល
ួ
បាានចំំណេះ�ះដឹឹងពិិតអំំពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដំំបូូងគេ�ត្រូ�ូវឆ្លលងកាាត់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងតថភាាពនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឆ្លលងកាាត់់កាារវាាយផ្ចាា�ល និិងកាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសចង់់ឆ្លលងកាាត់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដំំបូូង
គេ�ត្រូ�ូវប្រ�ឈមនឹឹងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយមុុខទល់់នឹឹងមុុខ ប្រ�ឈមនឹឹង
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដោ�ោយមុុខទល់់នឹឹងមុុខ និិងទូូលសុំំ�ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឲ្យយប្រ�ទាានឱកាាសឆ្លលងកាាត់់
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់សណ្ឋាា�ន គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទនៃ�បរិិយាាកាាសទាាក់់ទងនឹឹង
មនុុស្សស ព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ កាារណ៍៍ និិងវត្ថុុ�បំំណង ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ចង់់ប្រ�ឈមជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយមុុខទល់់នឹឹងមុុខ ដំំបូូងគេ�ត្រូ�ូវមាានចិិត្តតសាាមញ្ញញ និិង
ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ មាានកាារត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នទទួួលសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងមាានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងកាារទ្រាំ�ំ�ទ្រ�ទុុក្ខខលំំបាាក
មាានកាារតាំំ�ងចិិត្តត និិងភាាពក្លាា�ហាានក្នុុ�ងកាារគេ�ចចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាក្រ�ក់់ និិងមាានមហិិច្ឆឆតាា
ចង់់ក្លាា�យជាាមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តពិិតប្រា�ាកដ...។ តាាមវិិធីីនេះ�ះ អ្ននកនឹឹងចូូលទៅ�ៅ
កៀ�ៀកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខមួួយជំំហាានម្ដដងៗ ដួួងចិិត្តតរបស់់អ្ននកនឹឹងរឹឹតតែ�
ស្អាា�តបរិិសុុទ្ធធ ហើ�ើយជីីវិិត និិងគុុណតម្លៃ�ៃនៃ�កាាររស់់រាានរបស់់អ្ននក នឹឹងកាាន់់តែ�មាានន័័យ
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ក្នុុ�ងកាារដែ�លអ្ននកចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កាាន់់តែ�មាានន័័យ និិងកាាន់់តែ�មាានរស្មីី�។
លុះះ�ដល់់ថ្ងៃ�ៃមួួយ អ្ននកនឹឹងដឹឹងថាា ព្រះ�ះ អាាទិិករលែ�ងជាាប្រ�ស្នាា�ទៀ�ៀតហើ�ើយ ដឹឹងថាាព្រះ�ះ
អាាទិិករមិិនធ្លាា�ប់់លាាក់់បំំពួួនពីីអ្ននកឡើ�ើយ ដឹឹងថាាព្រះ�ះអាាទិិករមិិនធ្លាា�ប់់លាាក់់ព្រះ�ះភក្ត្រ�រពីីអ្ននក
ដឹឹងថាាព្រះ�ះអាាទិិករនៅ�ៅមិិនឆ្ងាា�យពីីអ្ននក ដឹឹងថាាព្រះ�ះអាាទិិករលែ�ងជាាព្រះ�ះដែ�លអ្ននកចង់់បាាន
ជាាដរាាប ក្នុុ�ងគំំនិត
ិ របស់់អ្ននកទៀ�ៀតហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាាព្រះ�ះដែ�លអ្ននកមិិនអាាចឈោ�ោងដល់់ដោ�ោយ
អាារម្មមណ៍៍របស់់អ្ននក ដឹឹងថាាទ្រ�ង់់ពិិតជាា និិងប្រា�ាកដជាាកំំពុុងឈរកាារពាារអ្ននកពីីខាាងឆ្វេ�េង
ដល់់ខាាងស្ដាំំ��អ្ននក ទាំំ�ងផ្គគត់់ផ្គគង់់ជីីវិិតអ្ននក ហើ�ើយគ្រ�ប់់គ្រ�ងជោ�ោគវាាសនាារបស់់អ្ននកផង។
ទ្រ�ង់់មិនមែ�ននៅ
ិ
�ៅជើ�ង
ើ មេ�ឃសន្លឹឹ�ម ក៏៏មិនបាានលាាក់
ិ
បំ
់ ពួ
ំ នអង្គគទ្រ�ង់
ួ
យ៉ា
់ ា�ងខ្ពពស់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងពពក
ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់នៅ�ៅក្បែ�ែរអ្ននកបង្កើ�ើ�យ ដោ�ោយគង់់ជាាម្ចាា�ស់លើ់ �ើគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងជាារបស់់អ្ននក ទ្រ�ង់់ជាាអ្វីីៗ
�
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកមាាន ហើ�ើយទ្រ�ង់់ជាារបស់់តែ�មួួយគត់់ដែ�លអ្ននកមាាន។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បែ�បនេះ�ះ អនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ចេ�ញពីីចិិត្តត ប្រ�តោ�ោងទ្រ�ង់់ឲ្យយជាាប់់ ប្រ�ទាាញទ្រ�ង់់
ឲ្យយកៀ�ៀក ស្ងើ�ើ�ចសរសើ�ើរទ្រ�ង់់ ខ្លាា�ចបាាត់់បង់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយមិិនព្រ�មបោះ�ះ�បង់់ទ្រ�ង់់តទៅ�ៅទៀ�ៀត
លែ�ងរឹឹងចចេ�សនឹឹងទ្រ�ង់់ ឬលែ�ងគេ�ចពីីទ្រ�ង់់ ឬនៅ�ៅឆ្ងាា�យពីីទ្រ�ង់់។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននក
ចង់់បាានគឺឺយកចិិត្តតទុុកដាាក់់នឹឹងទ្រ�ង់់ តបស្ននងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននក ហើ�ើយ
ចុះះ�ចូូលនឹឹងអំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់។ អ្ននកលែ�ងបដិិសេ�ធមិិនឲ្យយទ្រ�ង់់ដឹឹងនាំំ� មិិនឲ្យយ
ទ្រ�ង់់ផ្គគត់់ផ្គគង់់ មិិនឲ្យយទ្រ�ង់់កាារពាារ និិងមិិនឲ្យយទ្រ�ង់់ថែ�រក្សាា លែ�ងបដិិសេ�ធនូូវអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់
បង្គាា�ប់់ និិងបញ្ជាា�ឲ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ�ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកចង់់បាានគឺឺដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់
នៅ�ៅជិិតទ្រ�ង់់ដោ�ោយសហកាារនឹឹងទ្រ�ង់់ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកចង់់បាានគឺឺទទួួលទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ជាា
ជីីវិិតតែ�មួួយគត់់របស់់អ្ននក ទទួួលទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់តែ�មួួយគត់់របស់់អ្ននក និិងជាា
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តែ�មួួយគត់់របស់់អ្ននក។
ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០១៤
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កាារមើ�ើលឃើ�ើញកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់
យើ�ើងគោ�ោរពតាាមក្រឹ�ឹត្យយវិិន័័យ និិងបញ្ញញត្តិិ�នាានាានៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ រីីករាាយចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះគុុណដ៏៏បរិិបូូររបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយរួួមគ្នាា�អធិិស្ឋាា�ន សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង
និិងបម្រើ�ើ�ដោ�ោយនូូវព្រះ�ះនាាមរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ដូូចជាាមនុុស្សសរាាប់់រាាយលាាន
នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�រ ហើ�ើយកិិច្ចចកាារដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារ
ថែ�រក្សាា និិងកាារកាារពាាររបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ យើ�ើងតែ�ងទន់់ខ្សោ�ោ�យជាារឿ�ឿយៗ ហើ�ើយក៏៏
រឹឹងមាំំ�ជាារឿ�ឿយៗដែ�រ។ យើ�ើងជឿ�ឿថាា សកម្មមភាាពទាំំ�ងអស់់របស់់យើ�ើងសុុទ្ធធតែ�ស្រ�បតាាម
សេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ដូូច្នេះ�ះ�មិិនចាំំ�បាាច់់និិយាាយអ្វីី�ទេ� យើ�ើងក៏៏ជឿ�ឿថាាខ្លួួ�ន
យើ�ើងស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើវិិថីីនៃ�កាារធ្វើ�ើ�តាាមបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅ
ស្ថាា�នសួួគ៌៌ដែ�រ។ យើ�ើងទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�កាារយាាងត្រ�លប់់មកវិិញរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ
រង់់ចាំំ�កាារយាាងចុះះ�មកប្រ�កបដោ�ោយសិិរីីរុុងរឿ�ឿងរបស់់ទ្រ�ង់់ រង់់ចាំំ�ទីីបញ្ចចប់់នៃ�ជីីវិិតរបស់់
យើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី រង់់ចាំំ�កាារលេ�ចមកនៃ�នគរព្រះ�ះ និិងរង់់ចាំំ�អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដូូចដែ�ល
បាានចែ�ងទុុកជាាមុុននៅ�ៅក្នុុ�ងកណ្ឌឌគម្ពីី�រវិិវរណៈៈថាា៖ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់យាា
់ ងមកដល់់ ទ្រ�ង់់នាំំ�យក
គ្រោះ��ះ�មហន្ដដរាាយមក ទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានរង្វាា�ន់់ដល់ម
់ នុុស្សសល្អអ និិងដាាក់់ទណ្ឌកម្មម
ឌ មនុុស្សសអាាក្រ�ក់់
ហើ�ើយទ្រ�ង់់យកអស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ និិងស្វាា�គមន៍៍កាារយាាងត្រ�លប់់មកវិិញរបស់់
ទ្រ�ង់់ ទៅ�ៅជួួបជាាមួួយទ្រ�ង់់នៅ�ៅលើ�អា
ើ ាកាាស។ រាាល់់ពេ�លដែ�លយើ�ើងគិិតអំំពីរឿ�
ី ឿងនេះ�ះ យើ�ើង
មិិនអាាចធ្វើ�ើអ្វី
� ី�បាានឡើ�ើយ ក្រៅ��ៅតែ�ពីីត្រូ�វូ យកឈ្នះះ�ដោ�ោយអាារម្មមណ៍៍ ពេ�ញដោ�ោយអំំណរដែ�ល
យើ�ើងបាានកើ�ើតមកនៅ�ៅគ្រា�ាចុុងក្រោ��ោយ និិងមាានសំំណាាងធ្វើ�ជា
ើ� ាស្មមរបន្ទាា�ល់់ពីកា
ី ារយាាងមក
របស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ទោះ�ះ�បីីជាាយើ�ើងបាានទទួួលរងកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏យើ�ើងបាាន
ទទួួលមកវិិញនូូវ «សិិរីីរុុងរឿ�ឿងយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នលើ�ើសលុុប អស់់កល្បបជាានិិច្ចច»។ នេះ�ះគឺឺជាា
ព្រះ�ះពរដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយ! រាាល់់កាារចង់់បាានទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ និិងព្រះ�ះគុុណដែ�លព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
បាានប្រ�ទាានមកយើ�ើង ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងមាានស្មាា�រតីីអធិិស្ឋាា�នជាាប់់ជាានិិច្ចច និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើង
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កាារមើ�ើលឃើ�ើញកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់

កាាន់់តែ�ឧស្សាាហ៍៍ក្នុុ�ងកាារប្រ�មូូលផ្ដុំំ��គ្នាា�។ ប្រ�ហែ�លជាាឆ្នាំំ��ក្រោ��ោយ ប្រ�ហែ�លជាាថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក និិង
ប្រ�ហែ�លជាាក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��ពេ�លវេេលាាមួួយដែ�លខ្លីី�ជាាងអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសអាាចយល់់បាាន នោះ�ះ�
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នឹឹងយាាងចុះះ�មកភ្លាា�ម ដោ�ោយលេ�ចមកក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមដែ�ល
បាានរង់់ចាំំ�ទ្រ�ង់់ដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។ យើ�ើងប្រ�ញាាប់់ប្រ�ញល់់ទៅ�ៅខាាងមុុខ
គេ� គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ចង់នៅ់ �ៅក្រោ��ោយគេ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយទាំំ�ងអស់់នេះ�ះគឺដើឺ �ើម្បីី�ឲ្យយបាានស្ថិិ�តនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមក្រុ�ុមមនុុស្សសដំំបូូងគេ� ដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គឺឺ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអស់់អ្ននក ដែ�លត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងទៅ�ៅលើ�ើអាាកាាស។ ដើ�ើម្បីី�កាារមកដល់់
នៃ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ យើ�ើងបាានប្រ�គល់់អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដោ�ោយមិិនខ្វវល់់ពីីកាារខាាតបង់់ឡើ�ើយ ដោ�ោយ
អ្ននកខ្លះះ�ទុុកកាារងាាររបស់់ខ្លួួ�នចោ�ោល អ្ននកខ្លះះ�បោះ�ះ�បង់់គ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្លួួ�ន អ្ននកខ្លះះ�ផ្ដាា�ច់់ចំំណង
អាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍ចោ�ោល ហើ�ើយអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតថែ�មទាំំ�ងបរិិច្ចាា�គប្រា�ាក់់សន្សំំ�ទាំំ�ងអស់់របស់់
ខ្លួួ�នទៀ�ៀតផង។ នេះ�ះជាាកាារលះះបង់់ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយដោ�ោយមិិនគិិតពីីខ្លួួ�នឯង! ភាាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
និិងភក្ដីី�ភាាពបែ�បនេះ�ះ ប្រា�ាកដជាាលើ�ើសពីីពួកបរិ
ួ
សុ
ិ ុទ្ធកា
ធ ាលពីីសម័យ
័ មុុនទៅ�ៅទៀ�ៀត! ដោ�ោយ
ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានព្រះ�ះគុុណ និិងសម្ដែ�ែងសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាដល់់អស់់អ្ននកណាា
ដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ យើ�ើងជឿ�ឿថាាព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ទ្រ�ង់់បាានទតឃើ�ើញភាាពស្មោះ�ះ��
ត្រ�ង់់ និិងកាារលះះបង់់របស់់យើ�ើង តាំំ�ងពីីយូូរមកហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារអធិិស្ឋាា�នអស់់ពីី
ដួួងចិិត្តតរបស់់យើ�ើង ក៏៏បាានឮទៅ�ៅដល់់ព្រះ�ះកាាណ៌៌របស់់ទ្រ�ង់់ដែ�រ ហើ�ើយយើ�ើងជឿ�ឿជាាក់់
ថាា ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រ�ទាានកាារតបស្ននងចំំពោះ�ះ�កាារលះះបង់់របស់់យើ�ើង។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៀ�ៀត ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្ហាា�ញព្រះ�ះគុុណចំំពោះ�ះ�យើ�ើងមុុនពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�ត
ពិិភពលោ�ោកមក ហើ�ើយព្រះ�ះពរ និិងសេ�ចក្ដីី�សន្យាាដែ�លទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានដល់់យើ�ើង គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់អាាចដកចេ�ញបាានឡើ�ើយ។ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�កំំពុុងរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារ
សម្រា�ាប់់ពេ�លអនាាគត ហើ�ើយតាាមធម្មមតាាបាានដាាក់់កាារតាំំ�ងចិិត្តតនិិងកាារលះះបង់់របស់់
យើ�ើងជាាប្រា�ាក់់ដើ�ើម ឬទុុនដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ដូូរនឹឹងកាារលើ�ើកឡើ�ើងទៅ�ៅជួួបជាាមួួយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៅ�ៅ
លើ�ើអាាកាាស។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះទៀ�ៀត យើ�ើងបាានដាាក់់ខ្លួួ�នយើ�ើងនៅ�ៅលើ�ើបល្ល័័�ង្កកនៃ�អនាាគត
ដោ�ោយមិិនស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�របន្ដិិ�ចឡើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�បាានធ្វើ�ើ�ជាាអធិិបតីីលើ�ើជាាតិិសាាសន៍៍ និិងមនុុស្សស
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ទាំំ�ងអស់់ ឬដើ�ើម្បីី�សោ�ោយរាាជ្យយធ្វើ�ើ�ជាាស្ដេ�េច។ យើ�ើងរាាប់់អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទុុកដូូចជាាកាារ
ប្រ�ទាានឲ្យយ ជាាអ្វីី�ម្យ៉ាា��ងដែ�លយើ�ើងបាានរំំពឹឹងទុុក។
យើ�ើងមាាក់់ងាាយអស់់អ្ននកដែ�លទាាស់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ។ ទីីបញ្ចចប់់របស់់
ពួួកគេ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�គឺកា
ឺ ារវិិនាាសសាាបសូូន្យយ។ តើ�ើនរណាាដែ�លបាានប្រា�ាប់់ពួកគេ
ួ �មិិនឲ្យយជឿ�ឿ
ថាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់យេ�ស៊ូ
់
វូ� ដែ�លជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��? ប្រា�ាកដណាាស់់ មាានពេ�លវេេលាាជាាច្រើ�ើ�ន
ដងដែ�លយើ�ើងត្រា�ាប់់តាាមព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ ក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញចិិត្តតក្ដួួ�លអាាណិិតចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងលោ�ោកិិយ ដ្បិិ�តពួួកគេ�មិិយល់់ ហើ�ើយវាាជាារឿ�ឿងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�លលើ�ើកលែ�ង
ហើ�ើយអត់់ទោ�ោសដល់់ពួួកគេ�។ អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ� សុុទ្ធធតែ�ស្រ�បតាាមព្រះ�ះ
បន្ទូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ដ្បិិ�តអ្វីី�ៗដែ�លមិិនស្រ�បនឹឹងបទគម្ពីី�រ សុុទ្ធធតែ�ជាាសេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀន
ក្លែ�ែងក្លាា�យ និិងខុុសឆ្គគង។ ជំំនឿ�ឿប្រ�ភេ�ទនេះ�ះបាានចាាក់់ឫសយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតគំំនិិត
របស់់យើ�ើងម្នាា�ក់់ៗ។ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់របស់់យើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងមិិន
ឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រទេ� នោះ�ះ�យើ�ើងក៏៏នឹឹងមិិនឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើង

នៅ�ៅជាាប់់នឹឹងគោ�ោលកាារណ៍៍នេះ�ះ

នោះ�ះ�យើ�ើងនឹឹងទទួួលបាានសេ�ចក្ដីី�

សង្គ្រោះ��ះ��។ យើ�ើងជំំរុុញគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក គាំំ�ទ្រ�គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ហើ�ើយគ្រ�ប់់ពេ�ល
ដែ�លយើ�ើងជួួបជុំំ�គ្នាា� គឺឺយើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថាាអ្វីី�ៗដែ�លយើ�ើងនិិយាាយ និិងធ្វើ�ើ� សុុទ្ធធតែ�ស្រ�បតាាម
បំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នឹឹងទទួួលយក។ ទោះ�ះ�បីីជាា
បរិិយាាកាាសរបស់់យើ�ើងមាានភាាពប្រ�ទូូស្ដដរ៉ាា�យយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ដួួងចិិត្តតរប់់សយើ�ើង
ពេ�ញដោ�ោយក្ដីី�រីីករាាយដែ�រ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយើ�ើងគិិតអំំពីីព្រះ�ះពរដែ�លងាាយនឹឹងទទួួល
យកបែ�បនេះ�ះ តើ�ើមាានអ្វីី� ដែ�លយើ�ើងមិិ នអាាចទុុ កចោ�ោលឬទេ�? តើ�ើមាានអ្វីី� ដែ�លយើ�ើង
ស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រក្នុុ�ងកាារចូូលរួួមឬទេ�? ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះ គឺឺមិិនបាាច់់និិយាាយនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្វីី�ៗ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារឃ្លាំំ��មើ�ើលរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ជាា
មនុុស្សសខ្វះះ�ខាាតមួួយក្ដាា�ប់់តូូច ដែ�លត្រូ�ូវបាានលើ�ើកចេ�ញពីីគំំនរលាាមកសត្វវមក ហើ�ើយ
យើ�ើងក៏៏ដូូចជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមធម្មមតាាទាំំ�ងអស់់របស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វដែ�រ គឺឺយើ�ើងសុុបិិន
ថាានឹឹងត្រូ�ូវលើ�ើកឡើ�ើងទៅ�ៅលើ�ើអាាកាាស ទទួួលបាានព្រះ�ះពរ និិងត្រួ�ួតត្រា�ាលើ�ើជាាតិិសាាសន៍៍
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ទាំំ�ងអស់់។ ភាាពពុុករលួួយរបស់់យើ�ើង ត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាងដោ�ោយចំំហនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�
ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយបំំណងប្រា�ាថ្នាា� និិងកាារលោ�ោភលន់់របស់់យើ�ើងក៏៏
ត្រូ�ូវបាានថ្កោ�ោ�លទោ�ោស នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាា
ក៏៏ដោ�ោយ អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងជាាធម្មមតាា និិងសមហេ�តុុផលបំំផុុត បាានជាាគ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមយើ�ើងរាាល់់គ្នាា�ឆ្ងងល់់ថាាកាារចង់់បាានរបស់់យើ�ើងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬក៏៏អត់់
នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយមាានមនុុស្សសតិិចណាាស់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមយើ�ើងរាាល់់គ្នាា�ដែ�លសង្ស័័�យពីីភាាព
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�អ្វីី�ៗ ដែ�លយើ�ើងប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់។ តើ�ើនរណាាអាាចដឹឹងពីីបំំណងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់? យើ�ើងមិិនដឹឹងថាាត្រូ�ូវស្វែ�ែងរក ឬក៏៏ស្រា�ាវជ្រា�ាវរកឲ្យយដឹឹងច្បាាស់់ថាា ផ្លូូ�វ
ដែ�លមនុុស្សសដើ�ើរជាាផ្លូូ�វប្រ�ភេ�ទណាាឲ្យយពិិតប្រា�ាកដទេ� ហើ�ើយយើ�ើងក៏៏មិនចាាប់
ិ
អា
់ ារម្មមណ៍៍ចង់់
សាាកសួួរអ្វីីដែ� �រ។ ដ្បិិ�តយើ�ើងខ្វវល់់ខ្វាា�យតែ�ចំំណុច
ុ ដែ�លថាា យើ�ើងអាាចត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ង
ើ
ទៅ�ៅលើ�ើអាាកាាសឬអត់់ យើ�ើងអាាចទទួួលបាានព្រះ�ះពរឬអត់់ មាានកន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់យើ�ើងនៅ�ៅ
លើ�ើនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ឬអត់់ ហើ�ើយថាាយើ�ើងនឹឹងមាានចំំណែ�កពីីទឹឹកនៃ�ទន្លេ�េជីីវិិត និិងផល
ផ្លែ�ែពីីដើ�ើមជីីវិិតឬអត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ តើ�ើមិិនមែ�ន ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានរបស់់ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទេ�ឬអីី
ដែ�លយើ�ើងជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងក្លាា�យជាាអ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់? បាាបរបស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបាាន
អត់់ទោ�ោសឲ្យយ យើ�ើងបាានប្រែ�ែចិិត្តត យើ�ើងបាានផឹឹកពីីពែ�ងស្រា�ាទំំពាំំ�ងបាាយជូូរដ៏៏ល្វីី�ង ហើ�ើយ
យើ�ើងបាានដាាក់់ឈើ�ើឆ្កាា�ងលើ�ើខ្ននងរបស់់យើ�ើង។ តើ�ើនរណាាអាាចនិិយាាយថាា ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
នឹឹងមិិនទទួួលយកតម្លៃ�ៃដែ�លយើ�ើងបាានបង់់? តើ�ើនរណាាអាាចនិិយាាយថាា យើ�ើងមិិនបាាន
រៀ�ៀបចំំប្រេ�េងគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់? យើ�ើងមិិនចង់់ធ្វើ�ើ�ជាាស្ដ្រី�ី�ព្រ�ហ្មមចាារីីដ៏៏ល្ងងង់់ទាំំ�ងនោះ�ះ� ឬក៏៏ធ្វើ�ើ�ជាា
នរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមមនុុស្សស ដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�បោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលនោះ�ះ�ទេ�។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ
ទៀ�ៀត យើ�ើងអធិិស្ឋាា�នឥតឈប់់ឈរ ដោ�ោយទូូលសុំំ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ឲ្យយកាារពាារយើ�ើងពីីកាារ
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�តដោ�ោយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យ ដ្បិិ�តព្រះ�ះគម្ពីី�របាានចែ�ងថាា៖ «ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ
មាានមនុុស្សសនិិយាាយប្រា�ាប់់អ្ននករាាល់់គ្នាា�ថាា មើ�ើលណ៎៎! ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៅ�ៅទីីនេះ�ះ ឬទីីនោះ�ះ� ចូូរកុំំ�
ជឿ�ឿឲ្យយសោះ�ះ�។ ដ្បិិ�តនឹឹងមាានព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្លែ�ែងក្លាា�យ និិងហោ�ោរាាក្លែ�ែងក្លាា�យ ហើ�ើយសម្ដែ�ែង
ទីីសម្គាា�ល់់ និិងកាារអស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�នផង ដើ�ើម្បីី�បញ្ឆោ�ោ�តពួួកជ្រើ�ើ�សតាំំ�ង ប្រ�សិិនបើ�ើអាាច»
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(ម៉ាា�ថាាយ ២៤:២៣-២៤)។ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ប្ដេ�េជ្ញាា�ចិត្តតទន្ទេ�េ
ិ
ញខព្រះ�ះគម្ពីី�រទាំំ�ងនេះ�ះ យើ�ើង
ចងចាំំ�ខព្រះ�ះគម្ពីី�រទាំំ�ងនេះ�ះរត់់មាាត់់ ហើ�ើយយើ�ើងរាាប់់ខព្រះ�ះគម្ពីី�រទាំំ�ងនេះ�ះថាាជាាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
ដ៏៏មាានតម្លៃ�ៃ ជាាជីីវិិត និិងជាាលិិខិិតសរសើ�ើរមួួយ ដែ�លសម្រេ�េចថាាយើ�ើងអាាចបាានសង្គ្រោះ��ះ��
ឬអាាចត្រូ�ូវលើ�ើកឡើ�ើងទៅ�ៅលើ�ើអាាកាាសឬអត់់ ...
រាាប់់ពាាន់់ឆ្នាំំ��មកហើ�ើយ មនុុស្សសរស់់បាានស្លាា�ប់់ទៅ�ៅ ដោ�ោយនាំំ�យកកាារចង់់បាាន និិងក្ដីី�
សុុបិិនរបស់់ខ្លួួ�នទៅ�ៅជាាមួួយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែថាាតើ�ើពួួកគេ�បាានទៅ�ៅនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ឬអត់់នោះ�ះ� គឺឺគ្មា�ន
ា
នរណាាម្នាា�ក់់ដឹង
ឹ ច្បាាស់់ឡើ�ើយ។ មនុុស្សសស្លាា�ប់ត្រ�លប់
់
ម
់ កវិិញ ដោ�ោយភ្លេ�េចរឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងអស់់
ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើង ហើ�ើយពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�អនុុវត្តតតាាមសេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀន និិងដើ�ើរតាាមផ្លូូ�វ
របស់់ពួួកឰយុុកោ�ោ។ ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លពេ�លវេេលាាកន្លលងផុុតទៅ�ៅបែ�បនេះ�ះច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��
ច្រើ�ើ�នថ្ងៃ�ៃ នោះ�ះ�គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដឹឹងថាា ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�យើ�ើង
ពិិតជាាទទួួលយកអ្វីីៗ
� ទាំំ�ងអស់់ដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ឬ
ើ� ក៏៏អត់នោះ�
់ ះ�ទេ�។ អ្វីីដែ� �លយើ�ើងអាាចធ្វើ�ើបាាន
�
គឺឺរង់់ចាំំ�ទទួួលលទ្ធធផល និិងប៉ាា�ន់់ស្មាា�នអំំពីីអ្វីី�ៗដែ�លនឹឹងកើ�ើតឡើ�ើង។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានរក្សាាភាាពស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង មិិនដែ�លលេ�ចមកឲ្យយយើ�ើងឃើ�ើញឡើ�ើយក៏៏
មិិនដែ�លមាានបន្ទូូ�លមកកាាន់់យើ�ើងដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ កាារអនុុវត្តតតាាមព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងតាាមទីី
សម្គាា�ល់បញ្ជា
់
ា�ក់ថា
់ ាយើ�ើងមាានបំំណងធ្វើ�កា
ើ� ារវិិនិច្ឆ័
ិ យ
័� អំំពីបំ
ី ណ
ំ ងព្រះ�ះហឫទ័័យ និិងនិិស្ស័័�យ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់។
់ យើ�ើងបាានស៊ាំំ��នឹឹងភាាពស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យើ�ើងបាានស៊ាំំ��
នឹឹងកាារវាាស់់ស្ទទង់់លើ�ើកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ខ្លួួ�នថាាត្រូ�ូវ និិងខុុស តាាមតែ�គំំនិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
យើ�ើង យើ�ើងបាានស៊ាំំ��នឹឹងកាារពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើចំំណេះ�ះដឹឹង សញ្ញាា�ណ និិងក្រ�មសីីលធម៌៌របស់់
យើ�ើង ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់តម្រូ�ូវពីីយើ�ើង យើ�ើងបាានស៊ាំំ��នឹឹងកាាររីីករាាយចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគុុណ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ យើ�ើងបាានស៊ាំំ��នឹឹងកាារមាានព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចាំំ�ប្រ�ទាានជំំនួួយនៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវកាារ យើ�ើងបាានស៊ាំំ��នឹឹងកាារលូូកដៃ�ទៅ�ៅរកព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងបញ្ជាា�ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់
រឿ�ឿង យើ�ើងក៏៏បាានស៊ាំំ��នឹឹងអនុុលោ�ោមតាាមបទបញ្ជាា�ដែ�រ តែ�មិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�
របៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធដឹឹកនាំំ�យើ�ើងទេ� ហើ�ើយលើ�ើសពីីនោះ�ះ�ទៀ�ៀត យើ�ើងក៏៏ស៊ាំំ��
នឹឹងសភាាពសព្វវថ្ងៃ�ៃដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ជាាចៅ�ៅហ្វាា�យលើ�ើខ្លួួ�នឯងដែ�រ។ យើ�ើងជឿ�ឿលើ�ើព្រះ�ះមួួយ
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អង្គគ ដែ�លយើ�ើងមិិនធ្លាា�ប់ជួ
់ បមុ
ួ ខទល់
ុ
នឹ
់ ង
ឹ មុុខសោះ�ះ�។ សំំណួរួ ដូូចជាា តើ�ើទ្រ�ង់់មាាននិស្ស័័�
ិ យ
បែ�បណាា តើ�ើទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈបែ�បណាា ហើ�ើយមាានអ្វីី�ខ្លះះ� តើ�ើរូូបអង្គគទ្រ�ង់់មាានលក្ខខណៈៈ
បែ�បណាា តើ�ើយើ�ើងស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ឬអត់់នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ង់់យាាងមក និិងសំំណួួរផ្សេ�េងៗ
ទៀ�ៀត គឺឺសុទ្ធ
ុ តែ�
ធ គ្មាា�នអ្វីី�សំខា
ំ ាន់់នោះ�ះ�ទេ�។ អ្វីីដែ� �លសំំខាាន់់នោះ�ះ� គឺឺទ្រ�ង់គង់
់ នៅ់ �ៅក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់
យើ�ើង ហើ�ើយថាាយើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�សុុទ្ធធតែ�រង់់ចាំំ�ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយវាាល្មមមនឹឹងអាាចឲ្យយយើ�ើងស្រ�
ម៉ៃ�ៃថាាទ្រ�ង់់បែ�បនេះ�ះ ឬក៏៏បែ�បនោះ�ះ�។ យើ�ើងសរសើ�ើរពីីសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់យើ�ើង ហើ�ើយឲ្យយ
តម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើជីីវិិតខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណរបស់់យើ�ើង។ យើ�ើងមើ�ើលទៅ�ៅអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ដូូចជាា
លាាមក ហើ�ើយជាាន់់ឈ្លីី�អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅក្រោ��ោមជើ�ើង។ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�យើ�ើងជាាអ្ននកជឿ�ឿលើ�ើ
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដ៏៏មាានសិិរីីល្អអ មិិនថាាដំំណើ�ើរនោះ�ះ�វែែងឆ្ងាា�យ ហើ�ើយតឹឹងតែ�ងប៉ុុ�នណាា មិិនថាា
កាារលំំបាាក និិងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់កើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�យើ�ើងយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយក៏៏គ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លអាាច
បញ្ឈឈប់់ជំំហាានជើ�ើងរបស់់យើ�ើងបាានដែ�រ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយើ�ើងដើ�ើរតាាមព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។
«ទន្លេ�េជីីវិិតដ៏៏បរិិសុុទ្ធធមួួយ ថ្លាា�ដូូចកែ�វចរណៃ� ហូូរចេ�ញពីីបល្ល័័�ង្កករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិង
កូូនចៀ�ៀម។ នៅ�ៅសងខាាងទន្លេ�េនេះ�ះ មាានដើ�ើមជីីវិត
ិ ដែ�លបង្កើ�ើ�តផ្លែ�ែដប់ពី
់ រី ដង គឺឺរៀ�ៀងរាាល់់ខែ�
ឯស្លឹឹ�ករបស់់វាា គឺឺសម្រា�ាប់ប្រោ់ ��ោសប្រ�ជាាជាាតិិនាានាាឲ្យយជាា។ នឹឹងគ្មាា�នបណ្ដាា�សាាទៀ�ៀតឡើ�យ
ើ
គឺឺមាានតែ�បល្ល័័�ង្កករបស់់ព្រះ�ះ និិងកូូនចៀ�ៀមនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�វិិញ ហើ�ើយអ្ននកបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ នឹឹងនៅ�ៅបម្រើ�ើ�
ទ្រ�ង់់ ពួួកគេ�នឹឹងមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ព្រះ�ះភក្ត្រ�រទ្រ�ង់់ ហើ�ើយព្រះ�ះនាាមទ្រ�ង់់ នឹឹងឆ្លាា�ក់នៅ់ �ៅជាាប់់នឹង
ឹ ថ្ងាា�ស
របស់់គេ�។ នៅ�ៅទីីនោះ�ះ�គ្មាា�នពេ�លយប់់ទេ� ហើ�ើយពួួកគេ�ក៏៏មិិនត្រូ�ូវកាារទៀ�ៀន ឬត្រូ�ូវកាារពន្លឺឺ�
ព្រះ�ះអាាទិិត្យយដែ�រ ដ្បិិ�តព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដ៏៏ជាាព្រះ�ះ ប្រ�ទាានពន្លឺឺ�ដល់់គេ� ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងគ្រ�ងរាាជ្យយ
ដរាាបអស់់កល្បបជាានិិច្ចច» (វិិវរណៈៈ ២២:១-៥)។ រាាល់់ពេ�លដែ�លយើ�ើងច្រៀ��ៀងពាាក្យយពេ�ចន៍៍
ទាំំ�ងនេះ�ះ ចិិត្តតរបស់់យើ�ើងពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយអំំណរ និិងកាារពេ�ញចិិត្តតឥតព្រំ�ំដែ�ន ហើ�ើយ
ទឹឹកភ្នែ�ែកក៏៏ហូូរចេ�ញពីីភ្នែ�ែករបស់់យើ�ើងមក។ សូូមអរព្រះ�ះគុុណដល់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�ល
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សយើ�ើង សូូមអរព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគុុណរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទ្រ�ង់់បាាន
ប្រ�ទាានដល់់យើ�ើងមួួយរយដងនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតនេះ�ះ ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាានជីីវិិតអស់់កល្បប
ជាានិិច្ចចដល់់យើ�ើងនៅ�ៅលោ�ោកខាាងមុុខ។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ង់់ឲ្យយយើ�ើងស្លាា�ប់់ឥលូូវនេះ�ះ យើ�ើងនឹឹង
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ធ្វើ�ើ�តាាមភ្លាា�មដោ�ោយមិិនត្អូូ�ញត្អែ�ែរអ្វីី�បន្ដិិ�ចឡើ�ើយ។ ឱព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់អើ�ើយ សូូមទ្រ�ង់់មេ�ត្តាា�ឆាាប់់
យាាងមក! សូូមទ្រ�ង់់ពិិចាារណាាមើ�ើល យើ�ើងខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវកាារទ្រ�ង់់ខ្លាំំ��ងណាាស់់ ហើ�ើយយើ�ើងបាាន
លះះបង់់អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងថ្វាា�យទ្រ�ង់់ សូូមទ្រ�ង់់កុំំ�ពន្យាារពេ�លទៀ�ៀតឡើ�ើយ សូូម្បីី�តែ�មួួយនាាទីី
ឬក៏៏មួួយវិិនាាទីី។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅស្ងៀ�ៀ�ម ហើ�ើយទ្រ�ង់់មិិនដែ�លលេ�ចមកឲ្យយយើ�ើងឃើ�ើញឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់មិិនដែ�លឈប់់ឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់ស្ទទង់់មើ�ើលផែ�នដីីទាំំ�ងមូូល ហើ�ើយបញ្ជាា�
អ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ ព្រ�មទាំំ�ងទតមើ�ើលពាាក្យយសម្ដីី� និិងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដទាំំ�ងអស់់របស់់មនុុស្សស។
ទ្រ�ង់់អនុុវត្តតកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ទ្រ�ង់់តាាមជំំហាានដ៏៏ល្អិិ�តល្អអន់់ និិងទៅ�ៅតាាមផែ�នកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ដោ�ោយសម្ងាា�ត់់ និិងគ្មាា�នឥទ្ធិិ�ពលអស្ចាា�រ្យយអ្វីី�នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែជំំហាានព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់់
ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខមួួយជំំហាានម្ដដងៗ ខិិតទៅ�ៅកាាន់់តែ�ជិិតមនុុស្សសជាាតិិ ហើ�ើយបល្ល័័�ង្កកជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
របស់់ទ្រ�ង់់បាានសម្ដែ�ែងនៅ�ៅលើ�ើសកលលោ�ោកទាំំ�ងមូូលលឿ�ឿនដូូចជាាផ្លេ�េកបន្ទោ�ោ�រ បន្ទាា�ប់់ពីី
បល្ល័័�ង្កករបស់់ទ្រ�ង់់ ចុះះ�មកកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមយើ�ើងភ្លាា�មៗ។ នោះ�ះ�គឺឺជាាទស្សសនីីយភាាព
មួួយដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ ជាាទិិដ្ឋឋភាាពដ៏៏វិិសេ�សវិិសាាល និិងឱឡាារិិកមួួយ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណយាាងចុះះ�
មកកណ្ដាា�លយើ�ើងប្រៀ��ៀបដូូចជាាសត្វវព្រា�ាបមួួយក្បាាល និិងសឹឹង្ហហមួួយក្បាាលដែ�លកំំពុុង
គ្រ�ហឹឹម។ ទ្រ�ង់់គឺឺជាាប្រា�ាជ្ញាា� ជាាសេ�ចក្ដីី�បរិិសុុទ្ធធ និិងជាាអាានុុភាាពដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់
យាាងចុះះ�មកកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមយើ�ើងដោ�ោយស្ងាា�ត់់ៗ ដោ�ោយសិិទ្ធិិ�អំំណាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិង
ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ ព្រ�មទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដឹឹងពីី
កាារយាាងមកដល់់របស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ស្វាា�គមន៍៍កាារយាាងមកដល់់របស់់
ទ្រ�ង់់ឡើ�ើង ហើ�ើយលើ�ើសពីីនោះ�ះ�ទៀ�ៀតគឺឺគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ដឹឹងពីីអ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់
រៀ�ៀបនឹឹងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើយ។ ជីីវិិតរបស់់មនុុស្សសបន្ដដទៅ�ៅដូូចកាាលពីីមុុន ដួួងចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�
មិិនខុុសប្លែ�ែកអ្វីី�ឡើ�ើយ ហើ�ើយថ្ងៃ�ៃក៏៏កន្លលងផុុតទៅ�ៅដូូចធម្មមតាាដែ�រ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅ
កណ្ដាា�លចំំណោ�ោមយើ�ើង ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដូច
ូ ជាាមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�រ គឺឺជាា
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លសំំខាាន់់បំំផុុតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដើ�ើរតាាម និិងជាាអ្ននកជឿ�ឿធម្មមតាាម្នាា�ក់់។
ទ្រ�ង់់មាានកាារស្វែ�ែងរកផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ទ្រ�ង់់មាានគោ�ោលដៅ�ៅផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយលើ�ើសពីីនោះ�ះ�ទៀ�ៀត
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កាារមើ�ើលឃើ�ើញកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់

ទ្រ�ង់់មាានភាាពជាាព្រះ�ះដែ�លមនុុស្សសធម្មមតាាមិិនមាានឡើ�ើយ។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់កត់់សម្គាា�ល់់
ពីីអត្ថិិ�ភាាពនៃ�ភាាពជាាព្រះ�ះរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើង ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បាានយល់់ដឹឹងអំំពីីភាាព
ខុុសគ្នាា�រវាាងលក្ខខណៈៈរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងភាាពជាាមនុុស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ យើ�ើងរស់់
នៅ�ៅជាាមួួយទ្រ�ង់់ ដោ�ោយមិិនគ្មាា�នកាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ� និិងគ្មាា�នខ្លាា�ចអ្វីី�ឡើ�ើយ ដ្បិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងភ្នែ�ែក
របស់់យើ�ើង ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាអ្ននកជឿ�ឿម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនសំខា
ំ ាន់់។ ទ្រ�ង់់ទតមើ�ើលគ្រ�ប់់ដំណើ�ើ
ំ
រផ្លាា�ស់ប្ដូូ
់ រ�
របស់់យើ�ើង ហើ�ើយគំំនិតនិ
ិ ង
ិ យោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�នសុទ្ធ
ុ តែ�ត្រូ�
ធ
វូ បាានលាាតត្រ�ដាាង
នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់។ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ចំំពោះ�ះ�អត្ថិិ�ភាាពរបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់ នឹឹកឃើ�ើញដល់់មុុខងាាររបស់់ទ្រ�ង់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយលើ�ើសពីីនោះ�ះ�ទៀ�ៀត គ្មាា�ន
នរណម្នាា�ក់់សង្ស័័�យអ្វីី�បន្ដិិ�ចអំំពីអត្តតស
ី
ញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់ឡើ់ �យ
ើ ។ អ្វីីៗ
� ដែ�លយើ�ើងធ្វើ�គឺ
ើ� បន្ដដ
ឺ
កាារស្វែ�ែងរករបស់់ខ្លួួ�ន ហាាក់់ដូូចជាាទ្រ�ង់់គ្មាា�នជាាប់់ទាាក់់ទងអ្វីី�នឹឹងយើ�ើងបន្ដិិ�ចឡើ�ើយ ...
ចៃ�ដន្យយ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធសម្ដែ�ែងអត្ថថបទព្រះ�ះបន្ទូូ�ល «តាាមរយៈៈ» ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយ
ទោះ�ះ�បីីវាាមាានអាារម្មមណ៍៍ហាាក់់ដូូចជាាស្មាា�នមិិនដល់់ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ថាា វាាជាា
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លមកចេ�ញពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងទទួួលយកពីីព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់យ៉ា
់ ា�ងងាាយស្រួ�ួល
ដែ�រ។ នោះ�ះ�គឺឺដោ�ោយសាារថាា ដរាាបណាាព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�មកពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
នោះ�ះ�យើ�ើងគួួរតែ�ទទួួលយក មិិនត្រូ�ូវបដិិសេ�ធឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាានរណាាសម្ដែ�ែងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
ទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ។ ព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងបន្ទាា�ប់់ទៀ�ៀត អាាចមកតាាមរយៈៈខ្ញុំំ�� ឬក៏៏តាាមរយៈៈអ្ននក
ឬមួួយក៏៏តាាមរយៈៈនរណាាម្នាា�ក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ មិិនថាាបុុគ្គគលនោះ�ះ�ជាានរណាាទេ� ទាំំ�ងនេះ�ះ
គឺឺជាាព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ មិិនថាាបុុគ្គគលនោះ�ះ�ជាានរណាាទេ� យើ�ើងមិិនអាាច
ថ្វាា�យបង្គំំ�បាានឡើ�ើយ ដ្បិិ�តមិិនថាាយ៉ាា�ងណាាទេ� បុុគ្គគលនេះ�ះមិិនអាាចជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាាន
ឡើ�ើយ

ហើ�ើយយើ�ើងក៏៏មិិនត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្សសដ៏៏សាាមញ្ញញធម្មមតាាបែ�បនេះ�ះមកធ្វើ�ើ�ជាា

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់យើ�ើងដែ�រ ទោះ�ះ�ជាាតាាមវិិធីីណាាក៏៏ដោ�ោយ។ ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់របស់់យើ�ើង
ធំំមហិិមាា និិងគួួរឲ្យយលើ�ើកតម្កើ�ើ�ង តើ�ើមនុុស្សសដែ�លមិិនសំំខាាន់់បែ�បនេះ�ះអាាចឈរជំំនួួស
កន្លែ�ែងរបស់់ទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? អ្វីី�ដែ�លលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត គឺឺយើ�ើងកំំពុុងរង់់ចាំំ�
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់យាាងមក ហើ�ើយនាំំ�យើ�ើងត្រ�លប់់ទៅ�ៅនរគរស្ថាា�នសួួគ៌៌វិិញ ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើបុុគ្គគល
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ម្នាា�ក់់ដែ�លមិិនសំំខាាន់់បែ�បនេះ�ះ អាាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារមួួយដ៏៏សំំខាាន់់ និិងលំំបាាកបែ�បនេះ�ះបាាន
យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត? ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យាាងមកម្ដដងទៀ�ៀត គឺឺត្រូ�ូវតែ�យាាងមកនៅ�ៅ
លើ�ើពពកពណ៌៌សមួួយដុំំ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយហ្វូូ�ងមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ។ នោះ�ះ�គឺឺជាា
រឿ�ឿងដែ�លប្រ�កបដោ�ោយសិិរីីល្អអ! តើ�ើទ្រ�ង់់អាាចលាាក់់ខ្លួួ�នស្ងាា�ត់់ៗក្នុុ�ងចំំណោ�ោមក្រុ�ុមមនុុស្សស
ដ៏៏សាាមញ្ញញធម្មមតាាយ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចកើ�ើត?
ហើ�ើយបុុគ្គគលធម្មមតាា ដែ�លបាានលាាក់់កំំបាំំ�ង នៅ�ៅកណ្ដាា�លចំំណោ�ោមមនុុស្សសនេះ�ះ
ហើ�ើយជាាអ្ននក ដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារថ្មីី�នៃ�កាារសង្គ្រោះ��ះ��យើ�ើង។ ទ្រ�ង់់មិិនពន្យយល់់ប្រា�ាប់់
យើ�ើងទេ� ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏មិិនមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់យើ�ើងពីីមូូលហេ�តុុដែ�លទ្រ�ង់់បាានយាាងមក
ដែ�រ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យចង់់ធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងសាាមញ្ញញ តាាមជំំហាាន
ដ៏៏ល្អិិ�តល្អអន់់ និិងទៅ�ៅតាាមផែ�នកាាររបស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់
បាានសម្ដែ�ែងចេ�ញមកកាាន់់តែ�ញឹឹកញាាប់់។ ពីីកាារលួួងលោ�ោម កាារដាាស់់តឿ�ឿន កាាររំំឭកនិិង
កាារព្រ�មាាន ទៅ�ៅដល់់កាាបន្ទោ�ោ�ស និិងកាារដាាក់់វិិន័័យ ហើ�ើយពីីសូូរសៀ�ៀងទន់់ភ្លលន់់ និិង
សុុភាាពរាាបសាារ ទៅ�ៅដល់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លដ៏៏កាាចសាាហាាវ និិងប្រ�កបដោ�ោយអនុុភាាព ហើ�ើយ
ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះសុុទ្ធធតែ�ផ្ដដល់់នូូវសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាដល់់មនុុស្សស និិងបណ្ដុះះ��ភាាពភ័័យខ្លាា�ច
នៅ�ៅក្នុុ�ងគេ�។ គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�ល សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវចំំអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លលាាក់់ទុុក
យ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងខ្លួួ�នយើ�ើង ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ចាាក់់ដោ�ោតដួួងចិិត្តតយើ�ើង ចាាក់់ដោ�ោត
ព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណយើ�ើង ហើ�ើយធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យយើ�ើងមាានភាាពអាាម៉ាា�ស់់ដែ�លមិិនអាាចទ្រាំ�ំ�ទ្រ�បាាន ទាំំ�ង
មិិនដឹឹងថាាត្រូ�ូវលាាក់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅកន្លែ�ែងណាា។ យើ�ើងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មងឿ�ឿងឆ្ងងល់់ថាា តើ�ើព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លគង់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់បុុគ្គគលនេះ�ះ ពិិតជាាស្រ�លាាញ់់យើ�ើងមែ�នឬអត់់ ហើ�ើយតើ�ើ
ទ្រ�ង់់ព្រះ�ះតម្រិះ�ះ�ពីីអ្វីី�ឲ្យយពិិតប្រា�ាកដ។ ប្រ�ហែ�លជាាយើ�ើងអាាចត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងទៅ�ៅលើ�ើ
អាាកាាស ក្រោ��ោយពេ�លស៊ូូ�ទ្រាំ�ំ�នឹឹងកាាររងទុុក្ខខទាំំ�ងអស់់នេះ�ះទេ�ដឹឹង? នៅ�ៅក្នុុ�ងខួួរក្បាាលរបស់់
យើ�ើង គឺឺយើ�ើងកំំពុង
ុ គន់់គូរូ ... អំំពីទិ
ី សដៅ
ិ �ៅខាាងមុុខ និិងជោ�ោគវាាសនាាអនាាគតរបស់់យើ�ើង។
ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ វាានៅ�ៅតែ�ដូូចកាាលពីីមុុនដដែ�ល គឺឺគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមយើ�ើងរាាល់់គ្នាា�
ជឿ�ឿថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ បាានយាាងមកយកនិិស្ស័័�យជាាសាាច់់ឈាាម ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារនៅ�ៅ
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កាារមើ�ើលឃើ�ើញកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់

កណ្ដាា�លចំំណោ�ោមយើ�ើងរួួចទៅ�ៅហើ�ើយនោះ�ះ�ទេ�។ ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់បាានអមដំំណើ�ើរជាាមួួយ
យើ�ើងអស់់រយៈៈពេ�លយ៉ាា�ងយូូរបែ�បនេះ�ះហើ�ើយក៏៏ដោ�ោយ ហើ�ើយទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់បាានមាាន
បន្ទូូ�លយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នជាាមួួយយើ�ើងដោ�ោយមុុខទល់់នឹឹងមុុខក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏យើ�ើងនៅ�ៅតែ�មិិនព្រ�ម
ទទួួលយកបុុគ្គគលដ៏៏សាាមញ្ញញធម្មមតាាបែ�បនេះ�ះធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៃ�អនាាគតរបស់់យើ�ើង
ដដែ�ល ហើ�ើយយើ�ើងនៅ�ៅតែ�មិិនព្រ�មប្រ�គល់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអនគត និិងជោ�ោគវាាសនាា
របស់់យើ�ើងទៅ�ៅបុុគ្គគលដែ�លមិិនសំំខាាន់់បែ�បនេះ�ះដែ�រ។ តាាមរយៈៈទ្រ�ង់់ យើ�ើងរីីករាាយ
ចំំពោះ�ះ�កាារផ្គគត់់ផ្គគង់់ទឹឹករស់់ដែ�លមិិនចេះ�ះរីីងស្ងួួ�ត ហើ�ើយតាាមរយៈៈទ្រ�ង់់ យើ�ើងរស់់នៅ�ៅ
មុុខទល់់នឹឹងមុុខជាាមួួយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ យើ�ើងអរគុុណតែ�ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគុុណរបស់់
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយយើ�ើងមិិនដែ�លយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់ ចំំពោះ�ះ�អាារម្មមណ៍៍របស់់បុុគ្គគលដ៏៏សាាមញ្ញញម្នាា�ក់់នេះ�ះ ដែ�លមាានភាាពជាាព្រះ�ះនោះ�ះ�
ទេ�។ ទ្រ�ង់់នៅ�ៅតែ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ ទាំំ�ងបន្ទាា�បព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់យ៉ាា�ងលាាក់់កំំបាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ង
សាាច់់ឈាាមដូូចកាាលពីីមុុនដដែ�ល ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីព្រះ�ះហឫទ័័យដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅរបស់់ទ្រ�ង់់
ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សស ទាំំ�ងអត់់ទោ�ោសចំំពោះ�ះ�ភាាពផ្ដេ�េសផ្ដាា�សដូូចជាាកូូនក្មេ�េង និិងភាាពល្ងងង់់ខ្លៅ�ៅ�
របស់់មនុុស្សសដរាាបអស់់កល្បបជាានិិច្ចច ហើ�ើយក៏៏អត់់ឱនចំំពោះ�ះ�អាាកប្បបកិិរិិយាាឆ្គាំំ��ឆ្គគងរបស់់
មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយហាាក់់ដូូចជាាមិិនខ្វវល់់នឹឹងកាារបដិិសេ�ធរបស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ�
ទ្រ�ង់់សោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
បុុគ្គគលដែ�លមិិនសំំខាាន់់ម្នាា�ក់់នេះ�ះ បាានដឹឹកនាំំ�យើ�ើងចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះ
ជាាម្ចាា�ស់់មួួយជំំហាានម្ដដងៗ ទាំំ�ងដែ�លយើ�ើងមិិនដឹឹងខ្លួួ�នសោះ�ះ�។ យើ�ើងឆ្លលងកាាត់់នូូវទុុក្ខខ
លំំបាាករាាប់់មិិនអស់់ ទទួួលទោ�ោសជាាច្រើ�ើ�ន និិងត្រូ�ូវបាានល្បបងលដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់។
យើ�ើងរៀ�ៀនសូូត្រ�អំំពីនិ
ី ស្ស័័�
ិ យដ៏៏សុចរិ
ុ ត
ិ និិងប្រ�កបដោ�ោយតេ�ជាានុុភាាពរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ក៏៏
រីីករាាយចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ និិងសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
កោ�ោតសរសើ�ើរអំំពីីព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� និិងព្រះ�ះប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ទ្រ�ង់់ ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់ពីី
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងសម្លឹឹ�ងមើ�ើលព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ដែ�លចង់់ជួួយសង្គ្រោះ��ះ��មនុុស្សស។ តាាមរយៈៈពាាក្យយសម្ដីី�របស់់បុុគ្គគលធម្មមតាាម្នាា�ក់់នេះ�ះ យើ�ើង
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ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មស្គាា�ល់់អំំពីីនិិស្ស័័�យ និិងលក្ខខណៈៈរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយល់់ពីីបំំណង
ព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ស្គាា�ល់់និិស្ស័័�យ និិងលក្ខខណៈៈរបស់់មនុុស្សស ព្រ�មទាំំ�ង
មើ�ើលឃើ�ើញផ្លូូ�វទៅ�ៅកាាន់់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ�� និិងភាាពគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ផងដែ�រ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
របស់់ទ្រ�ង់់បណ្ដាា�លឲ្យយយើ�ើង «ស្លាា�ប់់» ហើ�ើយព្រះ�ះបន្ទូូ�លទាំំ�ងនោះ�ះ�ក៏៏បណ្ដាា�លឲ្យយយើ�ើង
«កើ�ើតជាាថ្មីី�» ដែ�រ។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់នាំំ�យកមកនូូវកាារកំំសាាន្ដដចិិត្តតដល់់យើ�ើង ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
ក៏៏នាំំ�មកនូូវកាារឈឺឺចាាប់់គ្មា�នព្រំ
ា �ំដែ�នដែ�រ។ ពេ�លខ្លះះ� យើ�ើងដូូចជាាកូូនចៀ�ៀមដែ�លយក
ទៅ�ៅសម្លាា�ប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះហស្ដដទ្រ�ង់់ ពេ�លខ្លះះ�យើ�ើងប្រៀ��ៀបបីីដូូចជាាប្រ�សី្រ�រព្រះ�ះនេ�ត្រ�របស់់
ទ្រ�ង់់ និិងរីីករាាយចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់ដ៏៏ផ្អែ�ែមល្ហែ�ែមរបស់់ទ្រ�ង់់ ពេ�លខ្លះះ�ទៀ�ៀតយើ�ើង
ប្រៀ��ៀបបីីដូូចជាាខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារឃ្លាំំ��មើ�ើលរបស់់ទ្រ�ង់់ក៏៏ប្រែ�ែ
ក្លាា�យទៅ�ៅជាាផែះ�ះ ដោ�ោយសាារសេ�ចក្ដីី�ក្រោ��ោធរបស់់ទ្រ�ង់់។ យើ�ើងគឺឺជាាពូូជមនុុស្សសដែ�ល
បាានសង្គ្រោះ��ះ��ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់ យើ�ើងគឺឺជាាដង្កូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយយើ�ើងគឺឺជាា
កូូនចៀ�ៀមវង្វេ�េង ដែ�លទ្រ�ង់់បាានបន្ទាា�បព្រះ�ះអង្គគទ្រ�ង់់តាាមរកទាំំ�ងយប់់ទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃ។ ទ្រ�ង់់
ពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាាចំំពោះ�ះ�យើ�ើង ទ្រ�ង់់ស្អប់
អ យើ�ើ
់ ង ទ្រ�ង់់លើ�ើកយើ�ើងឡើ�ើង ទ្រ�ង់់
កំំសាាន្ដដចិិត្តតយើ�ើង ហើ�ើយណែ�នាំំ�យើ�ើង ទ្រ�ង់់ដឹឹកនាំំ�យើ�ើង ទ្រ�ង់់បំំភ្លឺឺ�យើ�ើង ទ្រ�ង់់វាាយផ្ចាា�ល
និិងដាាក់់វិិន័័យយើ�ើង ហើ�ើយទ្រ�ង់់ក៏៏ដាាក់់បណ្ដាា�សាាយើ�ើងដែ�រ។ ទាំំ�ងយប់់ទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃ ទ្រ�ង់់
មិិនដែ�លឈប់់បាារម្ភភពីីយើ�ើងឡើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់កាារពាារ និិងថែ�រក្សាាយើ�ើងទាំំ�ងយប់់ទាំំ�ង
ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោយមិិនមិិនឃ្លាា�តឆ្ងាា�យពីីយើ�ើងឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែទ្រ�ង់់បាានបង្ហូូ�រព្រះ�ះលោ�ោហិិតពីីបេះ�ះដូូង
របស់់ទ្រ�ង់សម្រា�ាប់
់
ជា
់ ាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់យើ�ើ
់ ង និិងបង់់តម្លៃ�ៃគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងជំំនួសយើ�ើ
ួ
ង។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�រូូបកាាយជាាសាាច់់ឈាាមដ៏៏តូូច និិងធម្មមតាានេះ�ះ យើ�ើងក៏៏បាានរីីករាាយនឹឹងភាាព
ពេ�ញលេ�ញរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ព្រ�មទាំំ�ងបាានមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ទិិសដៅ�ៅដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់បាាន
់
ប្រ�ទាានដល់់យើ�ើងទៀ�ៀតផង។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក្ដីី� ភាាពឥតប្រ�យោ�ោជន៍៍នៅ�ៅតែ�បង្កកបញ្ហាា�
នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់យើ�ើងដដែ�ល ហើ�ើយយើ�ើងនៅ�ៅតែ�មិិនព្រ�មទទួួលយកបុុគ្គគលបែ�បនេះ�ះ
មកធ្វើ�ជា
ើ� ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់រ់ បស់់យើ�ើងដដែ�ល។ ទោះ�ះ�បីីជាាទ្រ�ង់់បាានប្រ�ទាាននំម៉ាា�
ំ ណាាជាាច្រើ�ើ�ន
ដល់់យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយយើ�ើងរីីករាាយច្រើ�ើ�នប៉ុុ�នណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏គ្មាា�នអ្វីី�មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមនេះ�ះ
1318

កាារមើ�ើលឃើ�ើញកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់

អាាចជំំនួួសកន្លែ�ែងរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតយើ�ើងបាានដែ�រ។ យើ�ើងលើ�ើកតម្កើ�ើ�ង
អត្តតសញ្ញាា�ណ និិងឋាានៈៈដ៏៏ពិិសេ�សរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់នេះ�ះ ត្រឹ�ឹមតែ�ដោ�ោយភាាពស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រ
ខ្លាំំ��ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ដរាាបណាាទ្រ�ង់់មិនបើ�ើកព្រះ
ិ
�ះឱស្ឋឋរបស់់ទ្រ�ង់ប្រា់ �ាប់់ឲ្យយយើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់ថា
់ ា
ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ទេ�
់ នោះ�ះ�យើ�ើងប្រា�ាកដជាានឹឹងមិិនទទួលស្គា
ួ
ា�ល់ទ្រ�ង់
់
ដោ់ �ោយខ្លួួ�នឯងថាា
ព្រះ�ះអង្គគគឺឺជាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ដែ់ �លត្រូ�ូវយាាងមកក្នុុ�ងពេ�លឆាាប់់ៗ និិងបាានកំំពុង
ុ តែ�ធ្វើ�ើកិ
� ច្ចច
ិ កាារ
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមយើ�ើងរាាល់់គ្នាា�ជាាយូូរមកហើ�ើយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បន្ដដព្រះ�ះសូូរសៀ�ៀងរបស់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្ដ្រ�រ និិងទស្សសនៈៈផ្សេ�េងៗ
ជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�ដាាស់់តឿ�ឿនយើ�ើងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងគួួរធ្វើ�ើ� ខណៈៈដែ�លក្នុុ�ងពេ�លជាាមួួយគ្នាា�
ថ្វាា�យសម្លេ�េងដល់់ដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ មាានអំំណាាច
ចេ�ស្ដាា�លើ�ើជីីវិិត បង្ហាា�ញផ្លូូ�វដែ�លយើ�ើងគួួរដើ�ើរ និិងជួួយឲ្យយយើ�ើងអាាចយល់់ពីីអ្វីី�ដែ�លជាា
សេ�ចក្ដីី�ពិិត។ យើ�ើងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មត្រូ�ូវបាានទាាក់់ទាាញដោ�ោយព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ យើ�ើង
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មផ្ដោ�ោ�តសំំខាាន់់ទៅ�ៅលើ�ើកម្រិ�ិតសម្លេ�េង និិងលក្ខខណៈៈនៃ�កាារមាានបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់
ហើ�ើយយើ�ើងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ដោ�ោយមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន ចំំពោះ�ះ�អាារម្មមណ៍៍ដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅ
បំំផុុតរបស់់បុុគ្គគលដ៏៏សាាមញ្ញញម្នាា�ក់់នេះ�ះ។ ទ្រ�ង់់បង្ហូូ�រព្រះ�ះលោ�ោហិិតចេ�ញពីីដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យ
របស់់ទ្រ�ង់់ជំំនួួសយើ�ើង ផ្ទុំំ��ពុំំ�លក់់ និិងសោ�ោយអាាហាារពុំំ�បាានដោ�ោយសាាររឿ�ឿងរបស់់យើ�ើង
ព្រះ�ះកន្សែ�ែងជំំនួួសយើ�ើង នឿ�ឿយដើ�ើម្បីី�យើ�ើង ស្រែ��កថ្ងូូ�រដោ�ោយសាារជំំងឺឺជំំនួួសយើ�ើង រង
ភាាពអាាម៉ាា�ស់់ដើ�ើម្បីី�ជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ទិិសដៅ�ៅ និិងសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��របស់់យើ�ើង ហើ�ើយ
ភាាពស្ពឹឹ�កស្រ�ពន់់ និិងកាារបះះបោ�ោររបស់់យើ�ើង បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយទឹឹកភ្នែ�ែក និិងព្រះ�ះលោ�ោហិិត
ហូូរចេ�ញពីីដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ទ្រ�ង់់មក។ ព្រះ�ះហឫទ័័យបែ�បនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�
របស់់មនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាាណាាម្នាា�ក់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយក៏៏គ្មា�ន
ា មនុុស្សសពុុករលួួយណាាម្នាា�ក់់
អាាចកាាន់់កាាប់់ ឬក៏៏ទទួួលបាាននោះ�ះ�ដែ�រ។ ទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញកាារអត់់ឱន និិងកាារអត់់ធ្មមត់់ដែ�ល
គ្មាា�នមនុុស្សសសាាមញ្ញញធម្មមតាាណាាម្នាា�ក់់មាានឡើ�ើយ ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់
មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ម្យ៉ាា��ងដែ�លជីីវិិតផងទាំំ�ងពួួងដ៏៏ជាាស្នាា�ព្រះ�ះហស្ដដរបស់់ទ្រ�ង់់ បាានទទួួលជាា
ទេ�យ្យយទាាននោះ�ះ�ទេ�។ ក្រៅ��ៅពីីទ្រ�ង់់ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចដឹឹងពីីអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងនៅ�ៅក្នុុ�ង
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

គំំនិិតរបស់់យើ�ើង ឬក៏៏យល់់ច្បាាស់់ទាំំ�ងស្រុ�ុងអំំពីីលក្ខខណៈៈ និិងសាារជាាតិិរបស់់យើ�ើង ឬក៏៏
វិិនិិច្ឆ័័�យទៅ�ៅលើ�ើកាារបះះបោ�ោរ និិងភាាពពុុករលួួយរបស់់មនុុស្សសជាាតិិ ឬក៏៏និិយាាយមកកាាន់់
យើ�ើង និិងចាាត់់ចែ�ងយើ�ើងបែ�បនេះ�ះ ជំំនួួសព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ឡើ�ើយ។
ក្រៅ��ៅពីីទ្រ�ង់់ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់បាានទទួួលសិិទ្ធិិ�អំំណាាច ប្រា�ាជ្ញាា�ញាាណ និិងសេ�ចក្ដីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ឡើ�ើយ ហើ�ើយនិិស្ស័័�យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ កម្មមសិិទ្ធិិ� និិងលក្ខខណៈៈរបស់់
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្ហាា�ញពីីភាាពពេ�ញលេ�ញរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងទ្រ�ង់់។ ក្រៅ��ៅពីីទ្រ�ង់់ គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់អាាចបង្ហាា�ញផ្លូូ�វដល់់យើ�ើង និិងនាំំ�ពន្លឺឺ�មកដល់់យើ�ើងឡើ�យ
ើ ។ ក្រៅ��ៅពីីទ្រ�ង់់ គ្មាា�ន
នរណាាម្នាា�ក់់អាាចបើ�ើកសម្ដែ�ែងពីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានបង្ហាា�ញចាាប់់តាំំ�ងពីីកាារ
បង្កកបង្កើ�ើ�ត រហូូតមកដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះឡើ�យ
ើ ។ ក្រៅ��ៅពីីទ្រ�ង់់ គ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់អាាចសង្គ្រោះ��ះ��
យើ�ើងពីីចំំណងសាាតាំំ�ង និិងនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់យើ�ើងឡើ�ើយ។ ទ្រ�ង់់តំំណាាងឲ្យយ
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់។ ទ្រ�ង់់សម្ដែ�ែងអំំពីីដួួងព្រះ�ះហឫទ័័យដ៏៏ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅបំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
កាារដាាស់់តឿ�ឿនរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងព្រះ�ះបន្ទូូ�លជំំនុំំ�ជម្រះ�ះរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សសជាាតិិទាំំ�ងអស់់។ ទ្រ�ង់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយុុគសម័័យថ្មីី�មួួយ និិងបាាននាំំ�ផ្លូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ង
ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃ ផែ�នដីីថ្មីី� ព្រ�មទាំំ�ងកិិច្ចចកាារថ្មីី� ហើ�ើយទ្រ�ង់់បាាននាំំ�សេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មមកដល់់យើ�ើង
ដោ�ោយបញ្ចចប់់ជីីវិិត ដែ�លយើ�ើងបាានដឹឹកនាំំ�ក្នុុ�ងភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
រូូ បកាាយទាំំ�ងមូូល របស់់ យើ�ើ ងមើ�ើលឃើ�ើ ញ ផ្លូូ� វទៅ�ៅកាាន់់សេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��ច្បាាស់់ លាាស់់ ។
ទ្រ�ង់់បាានយកឈ្នះះ�លើ�ើរូូបកាាយរបស់់យើ�ើងទាំំ�ងមូូល និិងទទួួលបាានដួង
ួ ចិិត្តតរបស់់យើ�ើង។
ចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ចិិត្តតគំំនិិតរបស់់យើ�ើងបាានភ្ញាា�ក់់ដឹឹងខ្លួួ�ន ហើ�ើយវិិញ្ញាា�ណរបស់់យើ�ើង
ក៏៏ហាាក់់ដូូចជាាបាានរស់់ឡើ�ើងវិិញដែ�រ៖ តើ�ើបុុគ្គគលដ៏៏សាាមញ្ញញធម្មមតាា និិងមិិនសំំខាាន់់ដែ�ល
រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណោ�ោមយើ�ើង និិងត្រូ�ូវបាានយើ�ើងបដិិសេ�ធជាាយូូរមកហើ�ើយនោះ�ះ� មិិនមែ�នជាា
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតយើ�ើង ដែ�លយើ�ើងទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ទាំំ�ងយប់់ទាំំ�ងថ្ងៃ�ៃ ទាំំ�ង
ភ្ញាា�ក់់ ទាំំ�ងគេ�ងទេ�ឬអីី? គឺឺទ្រ�ង់នេះ�ះហើ�ើ
់
យ! គឺឺពិត
ិ ជាាទ្រ�ង់់នេះ�ះហើ�ើយ! ទ្រ�ង់់គឺជា
ឺ ាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
របស់់យើ�ើង! ទ្រ�ង់់គឺឺជាាផ្លូូ�វ ជាាសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងជាាជីីវិិត! ទ្រ�ង់់បាានជួួយឲ្យយយើ�ើងអាាចរស់់នៅ�ៅ
ជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត និិងអាាចឃើ�ើញពន្លឺឺ�ជាាថ្មីី� ព្រ�មទាំំ�ងបាានបញ្ឈឈប់់ដួួងចិិត្តតរបស់់យើ�ើងកុំំ�ឲ្យយ
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វង្វេ�េង។ យើ�ើងបាានវិិលត្រ�លប់់ទៅ�ៅកាាន់់ដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់វិិញ យើ�ើងបាានវិិល
ត្រ�លប់់មកនៅ�ៅមុុខបល្ល័័�ង្កករបស់់ទ្រ�ង់់វិិញ យើ�ើងនៅ�ៅជាាមួួយទ្រ�ង់់ដោ�ោយមុុខទល់់នឹឹងមុុខ
យើ�ើងបាានធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ល់់អំំពីីកាារអនុុញ្ញាា�តរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយយើ�ើងបាានមើ�ើលឃើ�ើញផ្លូូ�វដែ�ល
នៅ�ៅខាាងមុុខ។ នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ� ទ្រ�ង់់បាានយកឈ្នះះ�លើ�ើដួួងចិិត្តតរបស់់យើ�ើងទាំំ�ងស្រុ�ុង
យើ�ើងលែ�ងសង្ស័័�យថាាទ្រ�ង់់ជាានរណាាទៀ�ៀតហើ�ើយ យើ�ើងលែ�ងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកិិច្ចចកាាររបស់់
ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៀ�ៀតហើ�ើយ ហើ�ើយយើ�ើងក៏៏ក្រា�ាបថ្វាា�យបង្គំំ�នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់
ដែ�រ។ យើ�ើងមិិនប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាានអ្វីី�ក្រៅ��ៅពីីដើ�ើរតាាមស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ទ្រ�ង់់អស់់មួួយជីីវិិត
របស់់យើ�ើង និិងបាានគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដោ�ោយសាារទ្រ�ង់់ តបស្ននងចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគុុណ និិងសេ�ចក្ដីី�
ស្រ�លាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់ចំ
់ ពោះ�
ំ ះ�យើ�ើង ហើ�ើយស្ដាា�ប់់តាាមកាារចាាត់់ចែ�ង និិងកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ទ្រ�ង់់
ព្រ�មទាំំ�ងសហកាារជាាមួួយកិិច្ចចកាាររបស់់ទ្រ�ង់់ និិងធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗដែ�លយើ�ើងអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញនូូវអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ផ្ទុុ�កដាាក់់នឹឹងយើ�ើង។
កាារដែ�លត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ដោ�ោយព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ គឺឺប្រៀ��ៀបដូូចជាាកាារប្រ�កួួតក្បាាច់់គុណ
ុ
មួួយ។
ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនីមួ
ី យ
ួ ៗរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ សុុទ្ធតែ�
ធ វាាយចំំចំណុ
ំ ចស្លា
ុ
ា�ប់រ់ បស់់យើ�ើង ដោ�ោយ
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងរងរបួួស និិងពេ�ញដោ�ោយភាាពភ័័យខ្លាា�ច។ ទ្រ�ង់់លាាតត្រ�ដាាងសញ្ញាា�ណរបស់់
យើ�ើង កាារស្រ�មើ�ើស្រ�មៃ�របស់់យើ�ើង និិងនិិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់យើ�ើង។ ចាាប់់ពីីអ្វីី�ៗ
គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លយើ�ើងនិិយាាយ និិងអ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ� រហូូតទៅ�ៅដល់់គំំនិិតនិិង
យោ�ោបល់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងរបស់់យើ�ើង ធម្មមជាាតិិនិិងសាារជាាតិិរបស់់យើ�ើង គឺឺសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវបាានបើ�ើក
សម្ដែ�ែងឲ្យយឃើ�ើញតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងស្ថិិ�តក្នុុ�ងសភាាពភ័័យខ្លាា�ច
និិងញាាប់់ញ័័រ ដោ�ោយគ្មាា�នកន្លែ�ែងដើ�ើម្បីី�លាាក់់បាំំ�ងភាាពអាាម៉ាា�ស់់របស់់ខ្លួួ�ន។ ទ្រ�ង់់មាាន
បន្ទូូ�លប្រា�ាប់់យើ�ើងអំំពីីសកម្មមភាាព គោ�ោលបំំណង និិងចេ�តនាារបស់់យើ�ើងម្ដដងមួួៗ សូូម្បីី�តែ�
និិស្ស័័�យពុុករលួួយរបស់់យើ�ើង ដែ�លយើ�ើងខ្លួួ�នឯងមិិនធ្លាា�ប់់ដឹឹងក៏៏ដោ�ោយ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
យើ�ើងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាាភាាពមិិនគ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ដ៏៏អាាក្រ�ក់់របស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាង
ឲ្យយគេ�ឃើ�ើញ និិងត្រូ�ូវបាានយកឈ្នះះ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង។ ទ្រ�ង់់ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះយើ�ើងដោ�ោយព្រោះ��ះ�កាារ
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កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីដំំណាាក់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់

ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងទ្រ�ង់់ ហើ�ើយវាាយផ្ចាា�លយើ�ើងដោ�ោយព្រោះ��ះ�កាារប្រ�មាាថ និិងកាារថ្កោ�ោ�លទោ�ោស
ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះនេ�ត្រ�ទ្រ�ង់់ យើ�ើងគ្មាា�នលក្ខខណៈៈ
ដែ�លសមនឹឹងកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�សូូម្បីី�តែ�មួួយ ដ្បិិ�តយើ�ើងគឺឺជាាសាាតាំំ�ងដែ�លមាានជីីវិិត។
សេ�ចក្ដីី�សង្ឃឹឹ�មរបស់់យើ�ើងត្រូ�ូវរលាាយសាាបសូូន្យយអស់់ យើ�ើងលែ�ងហ៊ាា�នធ្វើ�ើ�កាារទាាមទាារ
ដោ�ោយមិិនសមហេ�តុុផលពីីទ្រ�ង់់ ឬក៏៏រក្សាាកាាររៀ�ៀបចំំណាាមួួយចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ទៀ�ៀត ហើ�ើយ
សូូម្បីី�តែ�ក្ដីី�សុុបិិនរបស់់យើ�ើងក៏៏រលាាយបាាត់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងពេ�លមួួយយប់់ដែ�រ។ នេះ�ះហើ�ើយជាា
កាារពិិតដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�ោមយើ�ើងអាាចស្រ�មៃ�គិិតដល់់ ហើ�ើយគ្មាា�ននរណាា
ម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមយើ�ើងអាាចទទួួលយកបាានឡើ�ើយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងខណៈៈពេ�លនេះ�ះយើ�ើង
បាាត់់បង់់លំំនឹឹងខាាងក្នុុ�ងរបស់់យើ�ើង ហើ�ើយមិិនដឹឹងថាាត្រូ�ូវបន្ដដដំំណើ�ើរនៅ�ៅលើ�ើផ្លូូ�វដែ�លនៅ�ៅ
ខាាងមុុខ ឬបន្ដដជំំនឿ�ឿរបស់់យើ�ើងដោ�ោយរបៀ�ៀបណាាឡើ�ើយ។ វាាហាាក់់ដូូចជាាសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ
របស់់យើ�ើងបាានត្រ�លប់់ទៅ�ៅជាាជ្រុ�ុងកាារ៉េេ�មួួយ

ហើ�ើយហាាក់់ដូូចជាាយើ�ើងមិិនដែ�លជួួប

ជាាមួួយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់យេ�ស៊ូូ�វ ឬក៏៏មិិនធ្លាា�ប់់ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់សោះ�ះ�។ អ្វីី�ៗគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លនៅ�ៅមុុខ
ភ្នែ�ែកយើ�ើង ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងមាានភាាពអល់់អែ�ក និិងរាារែែកមិិនដាាច់់ស្រេ��ច។ យើ�ើងមាានកាារ
ស្រ�ងាាកចិិត្តត យើ�ើងខកចិិត្តត ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងជម្រៅ��ៅចិិត្តតយើ�ើងមាានកំំហឹង
ឹ និិងសេ�ចក្ដីី�ស្អអប់ខ្ពើ�ើ
់ ម
�
ដែ�លមិិនអាាចកែ�ប្រែ�ែបាាន។ យើ�ើងព្យាាយាាមបន្ធូូ�រអាារម្មមណ៍៍ និិងរកផ្លូូ�វចេ�ញ ហើ�ើយលើ�ើស
ពីីនោះ�ះ�ទៀ�ៀត គឺឺបន្ដដរង់់ចាំំ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដ៏៏ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��នៃ�យើ�ើង ដែ�លយើ�ើងអាាចចាាក់់
បង្ហូូ�រដួួងចិិត្តតរបស់់យើ�ើងទៅ�ៅកាាន់់ទ្រ�ង់់បាាន។ ទោះ�ះ�បីីជាាមាានពេ�លខ្លះះ� នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
យើ�ើងបង្ហាា�ញខ្លួួ�ននៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅថាាយើ�ើងគឺឺជាាមនុុស្សសពូូកែ� មិិនក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងបន្ទាា�បខ្លួួ�ន
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់យើ�ើងបាានទទួួលរងនូូវអាារម្មមណ៍៍បាាត់់បង់់ម្យ៉ាា��ងដែ�លយើ�ើង
មិិនធ្លាា�ប់់មាានពីីមុុនមកដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីីជាាពេ�លខ្លះះ� យើ�ើងហាាក់់ដូូចស្ងងប់់ស្ងាា�ត់់ខុុសពីីធម្មមតាា
នៅ�ៅផ្នែ�ែកខាាងក្រៅ��ៅក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ចិិត្តតគំំនិិតរបស់់យើ�ើងកំំពុុងគ្រ�ហឹឹមដោ�ោយទាារុុណកម្មមដូូចជាា
សមុុទ្រ�ដែ�លមាានព្យុះ�ះ�។ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាលផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់ បាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើង
បាាត់់បង់ក្ដីី�សង្ឃឹ
់
ឹ�ម និិងក្ដីី�សុុបិិនទាំំ�ងអស់់របស់់យើ�ើង ដោ�ោយបញ្ចចប់់ក្ដីី�ប៉៉ងប្រា�ាថ្នាា�ដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់
របស់់យើ�ើង ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងមិិនព្រ�មជឿ�ឿថាាទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��របស់់យើ�ើង និិង
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កាារមើ�ើលឃើ�ើញកាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់

មាានសមត្ថថភាាពអាាចជួួយសង្គ្រោះ��ះ��យើ�ើងបាាន។ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់
ទ្រ�ង់់ ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យមាានជ្រ�លងដ៏៏ជ្រៅ��ៅមួួយនៅ�ៅចន្លោះ�ះ��យើ�ើង និិងទ្រ�ង់់ ដែ�លគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ហ៊ាា�ន
ឆ្លលងកាាត់់ឡើ�ើយ។ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់ គឺឺជាាលើ�ើកដំំបូង
ូ ដែ�លយើ�ើង
បាានជួួបនូូវឧបសគ្គគ និិងភាាពអាាម៉ាា�ស់់ដ៏៏ធំំធេ�ងបែ�បនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់យើ�ើង។ កាារ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ពិិតជាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងកោ�ោតសរសើ�ើរពីីព្រះ�ះកិិត្តិិ�នាាម
របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ និិងកាារមិិនអត់់ឱនរបស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�កំំហុុសរបស់់មនុុស្សស ធៀ�ៀបទៅ�ៅ
នឹឹងអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងផ្អែ�ែកធ្វើ�ើ�ជាាមូូលដ្ឋាា�ន គឺឺមិិនបរិិសុុទ្ធធនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារ
វាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងដឹឹងជាាលើ�ើកដំំបូូងថាាយើ�ើងក្រ�អឺឺតក្រ�ទម និិងឆ្មើ�ើ�ងឆ្មៃ�ៃ
ប៉ុុ�នណាា និិងដឹឹងថាាមនុុស្សសមិិនស្មើ�ើ�នឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ឬក៏៏មិិនអាាចប្រៀ��ៀបនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
បាានឡើ�ើយ។ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់ ធ្វើ�ឲ្យ
ើ� យយើ�ើងលែ�ងចង់់រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
និិស្ស័័�យពុុករលួួយបែ�បនេះ�ះតទៅ�ៅទៀ�ៀត និិងចង់់ឲ្យយខ្លួួ�នយើ�ើងរួួចផុុតពីីលក្ខខណៈៈធម្មមជាាតិិ
និិងសាារជាាតិិបែ�បនេះ�ះក្នុុ�ងពេ�លឆាាប់់ៗតាាមដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន ព្រ�មទាំំ�ងបញ្ឈឈប់់ភាាព
កខ្វវក់់ និិងភាាពគួួរឲ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់។ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងរីីករាាយក្នុុ�ងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់ លែ�ងបះះបោ�ោរទាាស់់
នឹឹងកាាររៀ�ៀបចំំ និិងកាារចាាត់់ចែ�ងរបស់់ទ្រ�ង់តទៅ
់ �ៅទៀ�ៀត។ កាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�ល
របស់់ទ្រ�ង់់ ប្រ�ទាានឲ្យយយើ�ើងនូូវបំំណងប្រា�ាថ្នាា�ដែ�លចង់់រស់់រាានមាានជីីវិិតនិិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើង
រីីករាាយក្នុុ�ងកាារទទួួលទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��របស់់យើ�ើង...។ យើ�ើងបាានបោះ�ះ�ជំំហាាន
ចេ�ញពីីកិច្ចច
ិ កាារនៃ�កាារយកឈ្នះះ�ពីីស្ថាា�ននរក និិងពីីជ្រ�លងស្រ�មោ�ោលនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់.់ ..។
ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�បាានទទួួលយើ�ើងដែ�លជាាមនុុស្សសមួួយក្រុ�ុមនេះ�ះ! ទ្រ�ង់់បាាន
យកឈ្នះះ�លើ�ើសាាតាំំ�ង និិងបាានយកឈ្នះះ�លើ�ើខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាច្រើ�ើ�ន!
យើ�ើងគ្រា�ាន់់តែ�ជាាក្រុ�ុមមនុុស្សសធម្មមតាា ដែ�លមាាននិិស្ស័័�យពុុករលួួយបែ�បសាាតាំំ�ង
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ជាាអ្ននកដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានតម្រូ�ូវទុុកតាំំ�ងពីីមុុនពេ�លមាានយុុគសម័័យមក
ម្ល៉េះ�ះ�� និិងជាាអ្ននកខ្វះះ�ខាាតដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានលើ�ើកចេ�ញពីីរណ្ដៅ�ៅ�លាាមកមក។ យើ�ើង
ធ្លាា�ប់បាានបដិ
់
សេ�ធ
ិ
និិងថ្កោ�ោ�លទោ�ោសព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែយើ�ើងមិិនត្រូ�វូ បាានយកឈ្នះះ�ដោ�ោយ
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ទ្រ�ង់់ឡើ�យ
ើ ។ យើ�ើងបាានទទួួលជីវិី តពី
ិ ព្រះី �ះជាាម្ចាា�ស់់ ជាាផ្លូូ�វទៅ�ៅកាាន់់ជីវិី តអស់
ិ
កល្បប
់
ជាានិិច្ចច។
មិិនថាាយើ�ើងនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាានៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះ ហើ�ើយមិិនថាាយើ�ើងរងទ្រាំ�ំ�កាារបៀ�ៀតបៀ�ៀន
និិងទុុក្ខខវេេទនាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏យើ�ើងមិិនអាាចដាាច់់ចេ�ញពីីសេ�ចក្ដីី�សង្គ្រោះ��ះ��នៃ�ព្រះ�ះ
ដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា�បាានដែ�រ។ ដ្បិិ�តទ្រ�ង់់គឺឺជាាព្រះ�ះអាាទិិកររបស់់យើ�ើង និិងជាាសេ�ចក្ដីី�
ប្រោ��ោសលោះ�ះ�របស់់យើ�ើងតែ�មួួយគត់់!
សេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់របស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់សន្ធឹឹ�
់
ងទៅ�ៅមុុខដូច
ូ ជាាទឹឹកដែ�លហូូរចេ�ញពីីប្រ�ភព
ទឹឹក ហើ�ើយសេ�ចក្ដីី�ស្រ�លាាញ់់នេះ�ះបាានប្រ�ទាានមកដល់់អ្ននក ដល់់ខ្ញុំំ� និិងអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត
ព្រ�មទាំំ�ងអស់់អ្ននកដែ�លស្វែ�ែងរកសេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងរងចាំំ�កាារលេ�ចមករបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ពិិតប្រា�ាកដ។
ដូូចជាាព្រះ�ះអាាទិិត្យយ និិងព្រះ�ះចន្ទទដើ�ើរតាាមព្រះ�ះអាាទិិត្យយឆ្លាា�ស់់វេេនគ្នាា�ឥតឈប់់ឈរជាា
យ៉ាា�ងណាា កិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់ក៏
់ មិ
៏ ន
ិ ដែ�លឈប់់ឡើ�យ
ើ ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវអនុុវត្តតលើ�ើអ្ននក
លើ�ើខ្ញុំំ� លើ�ើអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត និិងលើ�ើអស់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមស្នាា�មព្រះ�ះបាាទាារបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់
ព្រ�មទាំំ�ងទទួួលយកកាារជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ និិងកាារវាាយផ្ចាា�លរបស់់ទ្រ�ង់់។
ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��២០១០
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