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គ្មា នការភ័យខ្លា ច  
ចំព ោះពេចក្ដីស្លា ប់ព ៀតព ើយ 
 

“គ្មា ននរណាម្នា ក់ ចង់ជួបសេចកតីស្លា បស់ ោះសេ” 

មានររឿងតចិណាស ់ដដលគរួឲ្យភយ័ខ្លល ច ជាងរសចក្តសី្លល ប់។ រសរមាល
ននរសចក្តសី្លល ប់ មានសនទុុះរកី្ធំរឡងី រគបដណ្ត បរ់លីការរសរ់ៅរបស់
រយងី រោយរឭំក្រយងីថា អវរីគបយ់៉ា ងដដលរយងីក្ំពុងររតក្អរ
សបាយ អាចនឹងរតូវបាតប់ង់ ក្នុងរពលដតមួយប៉ារបិចដភនក្។ រ ុះការ
បាតប់ងរ់ ុះ រក្ីតរឡងីរោយស្លរជំង ឺ ឬរោយស្លររររុះថាន ក្ណ់ាមូយ 
ឬក្រ៏ោយស្លរវយ័ចាសជ់រាក្តី រយងី ងំអសរ់ន  សុទ្ធដតរតូវស្លល បរ់ៅ
រពលណាមួយ រោយមិនអាចរជៀសផុត។ អនក្ខ្លុះបានររតៀមខ្លួនជា
ររសច សរមាប់ការស្លល ប់ ខ្ណ្ៈរពលដដលមានមនុសសតិចតួច ដដល
ចងឲ់្យរសចក្តសី្លល បឆ់ាបម់ក្ ប៉ាុដនត មនុសសភាគររចីនខ្លល ចរសចក្តសី្លល ប។់ 
រនុះគជឺាររឿងធមមតារទ្ ដដលមនុសសភាគររចីន រសទីរដតមិនអាចយក្
ឈនុះរលីការភ័យខ្លល ច ចំរ ុះរសចក្តសី្លល ប់ បាន ងំរសុង។ រ ុះគឺ
រោយររ ុះដតរយងីមិនអាចរក្រ ញីមរធោបាយ រដីមបយីក្ជ័យជំនុះ
រលីរសចក្តីស្លល ប ់ ឬរក្ផលូវរគចផុតពីវាបានរឡយី។ រប ី អនក្ខ្លល ចរសចក្តី
ស្លល ប ់ រ ុះសូមកុ្អំសស់ងឃមឹរឡយី ររ ុះមិនដមនមានដតអនក្រទ្ ដដល
មានអារមមណ៍្ដបបរនុះ។ 

 រោក្សទីវ ចប(Steve Jobs) ដដលជាស្លថ បនឹក្ រក្ុមហ ុន 
Apple និងជាអនក្រផតីមគំនិតបរងកីតទូ្រសព័ទ មា៉ា ក្ iPhone បានមាន
របស្លសន ៍ រៅក្នុងការដលលងសនទរក្ថា ក្នុងឆាន ២ំ០០៥ ថា “រម នមនុសស
ណាមាន ក្់ ចងស់្លល បរ់ទ្។ សូមបដីតមនុសស ដដលចងរ់ៅស្លថ នសួគ៌ ក្ម៏ិន
ចងឆ់លងកាត់ការស្លល ប់ រដមីបឲី្យបានរៅរៅទ្ីរ ុះដដរ។  
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 រោក្ចបបានដឹងចាសថ់ា ខ្លួនរត់ក្ំពុងនិយយពអីវី ពីររ ុះ
រតប់ានពិនតិយសុខ្ភាពរ ញី មានជំងមឺហារកី្លំដពង រហយីរពទ្យ
បានរបាប់រតថ់ា រតអ់ាចរសប់ានរតឹមដត រយៈរពលបី រៅរបាមំួយដខ្
រទ្ៀតប៉ាុរណាន ុះ។ តាមរយៈរបតកិ្មមជាដំបូង ដដលរតម់ានចំរ ុះ
ដំណឹ្ងដអ៏ារក្ក្រ់ ុះ រយងីអាចដឹងថា រតម់ានអារមមណ៍្យ៉ា ងណា 
រៅរពលរ ុះ។ រតក់្៏បានរឭំក្ផងដដរថា “រៅនលងរ ុះ ប ទ បព់ីជួបរគូ
រពទ្យរហយី ខ្្ុបំានគិតអំពជីមងរឺបសខ់្្ុ ំ រពញមួយនលង”។ រោក្សទីវ ចប 
ក្៏បានទ្ទ្ួលមរណ្ភាព រៅឆាន ២ំ០១១។ 

 រសចក្តីស្លល បត់ំណាងឲ្យចុងបញ្ចប។់ ជាការពិតណាស ់ការស្លល ប ់
គឺជាការឈានដលដ់ំណាក្ក់ាលចុងររកាយននជីវតិ ដដលជាសមាគ ល ់
ឲ្យរយងីដឹងថា រពលរវោរបសរ់យងី រៅរលីដផនដីរនុះដលទ់្ីបញ្ចប់
រហយី រហយីរយងីនឹងដលងមានឱកាសរធវីអវមីួយ រដមីបសីររមចក្តី
សងឃមឹ និងក្តរីសនម រហយីក្៏ដលងមានឱកាសលប់ោងរ សក្ំហុស
របសរ់យងីរទ្ៀត។ 

 រសចក្តីស្លល បត់ំណាងឲ្យ ការបាត់បងចុ់ងររកាយបំផុត។ រពល
ដដលការស្លល បម់ក្ដល ់ រយងីនឹងមិនរតមឹដតបាត់បងរូ់បរាងកាយរបស់
រយងីប៉ាុរណាន ុះរទ្ ប៉ាុដនត ដលម ងំរតូវបាតប់ង ់ងំអតតសញ្ញា ណ្ នងិក្ិតតិ
យស រពម ងំអវីៗ ងំអសដ់ដលសំខ្លន់ ក្នុងជីវតិរយងី។ មិនដត
ប៉ាុរណាណ ុះ រសចក្តសី្លល បព់រាតរ់យងី ឲ្យឃ្លល តឆាង យព ី មនុសសជាទ្ី
រសោញ់របសរ់យងី រោយឲ្យរយងីចាក្រចញពីពួក្រគ រោយបនសុល
ទុ្ក្នូវអនុសាវរយី។៍ រ ុះបីជារយងីបានរបុងររបៀបខ្លួនរូចជាររសច 
សរមាប់ការស្លល បរ់បសរ់យងី ក្រ៏យងីរៅដតមានការរពួយបារមភ អំពី
មនុសសដដលរៅរស ់ រហយីក្៏ខ្លល ចរម នមាននរណារមីលដលពួក្រគ រពល
ដដលវតតមានរបសរ់យងីបាត់ពដីផនដរីនុះរៅ។ 

 រសចក្តីស្លល បត់ំណាងឲ្យការអវីដដលរយីងមិនដឹង។ ររកាយដដល
រយងីស្លល បរ់ហយី រតរីៅមានអវីប ទ បរ់ទ្ៀត? រតនីឹងមានអវរីក្ីតរឡងី 
រហយីរតរីយងីនឹងរតូវជួបនរណា? រតពីិតជាមានស្លថ នសួគ៍ ឬស្លថ ន
នរក្ដមនឬ? រតរីយងីនឹងរតូវជួបរពុះជាមាច ស ់ រដីមបទី្ទ្ួលខុ្សរតូវ 
ចំរ ុះការអវីដដលរយងីបានរបរពឹតតឬ? មុនរពលដដលការស្លល បជ់ិតមក្
ដល ់ អនក្ខ្លុះរបដហលជាទ្នទឹងរងច់ាអំវីដដលខ្លួនមិនដឹង ប៉ាុដនត មនុសស
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ភាគររចីននឹងមានការលបប់ារមភ។ អវកីាន់ដតអារក្ក្ជ់ាងរនុះរទ្ៀតរ ុះ 
គឺរយងីរតូវឆលងកាតដ់ំណាក្ក់ាលដគ៏ួរឲ្យភ័យខ្លល ច ននការស្លល ប ់ ដតមាន ក្់
ឯងគត់។ បានរសចក្តថីា រម ននរណាមាន ក្អ់ាចអមដំរណី្ររយងី ចូល
រៅក្នុងរសចក្តសី្លល ប់ ជាមួយរយងីបានរឡយី។  

មាន ក្យរស្លល ក្របសច់ិនមួយឃ្លល  ដដលបាននិយយសរុបរសចក្តរីនុះ 
យ៉ា ងខ្លីថា “ជីវតិររបៀបដូចជាចំហាយទ្ឹក្ ដដលរោយបាត់ ក្នុងរពល
ដតមួយប៉ារបិចដភនក្”។ រៅរពលដដលរសចក្តសី្លល បចូ់លមក្ដល ់វាក្ប៏ាន
ដក្អវីៗដដលរយងីធ្លល ប់មាន នងិសររមចបាន រចញពរីយងី រហយីរមីល
រៅជីវតិរយងីហាក្ដូ់ចជាខ្លីណាស ់ ររបៀបដូចជាចំហាយទ្ឹក្ ដដលរតូវ
សូនយបាត់ រោយស្លរក្រតត នលងដតបនតចិ។ 

ការតយុេធដ៏េវិតស្លវ ញរបេ់មនុេស  

ប្បឆាំងនឹងសេចកតីស្លា ប់ 

រោក្ អនឺរនស របក្រខ្រី (Earnest Becker) ជានរវទូិ្ ដផនក្វបបធម ៌
បាននិពនធរសៀវរៅមួយក្ាល មានចំណ្ងរជីងថា ការបដិរសធនរ៍សច
ក្តីស្លល ប់។ ក្នុងរសៀវរៅ ដដលបានទ្ទ្ួល នរាវ ន់រ ុះ រតប់ាន
សរងកតរ ញីថា មនុសសរយងីខ្ិតខ្ំរធវអីវីៗ ជាររចីន  រោយស្លររយងី
មានការភ័យខ្លល ចចំរ ុះរសចក្ដីស្លល ប។់ រតប់ានសររសរក្នុងរសៀវរៅ
រ ុះថា “ការភ័យខ្លល ចចំរ ុះរសចក្តីស្លល ប់ បានតាមលងប ល ចជីវតិ
មនុសស រលីសអវ ីងំអស។់ ការភ័យខ្លល ចចំរ ុះរសចក្តសី្លល ប់ ជាក្តាត
ជំរុញឲ្យមនុសសរធវសីមមភាព គសឺក្មមភាព ដដលបានរធវីរឡងី ក្នុង
បំណ្ងជាចមបង រដីមបរីគចរចញពរីសចក្តីស្លល ប់ និងរដីមបយីក្ឈនុះរលី
ការស្លល ប ់ រោយបដិរសធនថ៍ា វាមិនដមនជាររលរៅចុងររកាយរបស់
មនុសសរទ្”។  

 រតព់ិតជានិយយរតូវណាស!់ ជានិចចកាល រយងីដតងដតងខ្ិត
ខ្ំដសវងរក្ ការពោបាល តាមដបបរវជជស្លស្រសត រដីមបរីបឆាងំនឹងផលវបិាក្
ននភាពចាសជ់រា និងពនោជីវតិរបសរ់យងី។ រយងីក្ប៏ានពោយម រធវី
យ៉ា ងណា ឲ្យរក្រដំដណ្លរបសខ់្លួន រៅជាបជ់ារហូត រោយខ្ិតខ្ំដល
រក្ាសមិទ្ធផល និងស្លងសងវ់មិានរឭំក្ សរមាបកូ់្នរៅជំ នរ់រកាយ 
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រោយសងឃមឹថា រគនឹងមិនបំរភលចរយងីរឡយី។ ពុរំ ុះរទ្ មនុសសរយងី
ក្៏បានពោយមបដិរសធវតតមានននរសចក្តីស្លល ប់ រោយខ្រំបឹងរដដ តចិតត
រៅរលីការរសរ់ៅ ឲ្យបានសបាយបំផុត ដដលរ ុះជាររលការណ៍្ 
ដដលមានក្នុង ក្យរស្លល ក្របសរ់ោក្យិ ដដលបានរ លថា “ចូរ
បររិភាគ សីុផឹក្ រហយីសបាយរកី្រាយចុុះ ររ ុះនលងដសែក្ រយងីនឹង
ស្លល បរ់ហយី”។ 

 វធិីស្លស្រសត ងំរនុះ ហាក្ដូ់ចជាមានភាពរគបរ់រន់ សរមាប់
មនុសសមួយចំនូន ដតមនុសសភាគររចីនរៅដតពិបាក្ដក្រចញនូវការភ័យ
ខ្លល ចដ៏ររៅបំផុត ដដលរយងីមានចំរ ុះរសចក្តសី្លល ប់។ រ ុះរយងីបាន
ពោយមបដិរសធរសចក្តីស្លល ប ់ ឬពោយមឈបគ់ិតពីវា យ៉ា ងណាក្៏
រោយ ក្រ៏យងីរៅដតមិនបានររតៀមខ្លួន សរមាបក់ារស្លល បដ់ដដល។ 
រយងីរបដហលជាបានពោយមរធវអីវីរគបយ់៉ា ង តាមដដលអាចរធវីរៅ
បាន រដមីបរីរៀបចខំ្លួនរយងី និងរគួស្លររបសរ់យងី សរមាបក់ារស្លល ប់
របសរ់យងី ប៉ាុដនត រៅរពលដដលរយងីដងឹថា ការស្លល បប់ាា ញខ្លួនកាន់
ដតចាសរ់ៅចំរ ុះរយងី រៅរពលដដលរពទ្យរបាប់រយងីថា រយងីមាន
ជមងដឺដលនឹងរតូវស្លល បក់្នុងរពលដឆ៏ាប់ខ្លងមុខ្ រ ុះរយងីនឹងពិបាក្
សមលឹងរមីលរៅរសចក្តសី្លល បឲ់្យចំមុខ្ រហយីក្ព៏ិបាក្និយយថា “ខ្្ុបំាន
ររតៀមខ្លួនរចួរហយី”។ 

 រហតុអវីបានជារយងីមានការ
ពិបាក្យ៉ា ងរនុះ? ការភ័យខ្លល ចរនុះ គឺ
មានរបភពននរៅក្នុងនិសសយ័ស្លច់
ឈាមរបសរ់យងី ដដលជាមនុសស។ 
រសចក្តសី្លល បប់ាន សរ់បឆាងំ នឹង
សភាវគតរិបសរ់យងី ដដលចងដ់តរស។់ 
វាជាតំណាងឲ្យភាពងងតឹ និងភាពទ្
រទ្។ ក្នុងររឿងរនុះរយងីពិបាក្នឹងរធវី
ចិតត កុ្ឲំ្យខ្លល ចបាត់បងអ់វីៗ ដដលរយងី
មាន និងកុ្ឲំ្យខ្លល ចឃ្លល តឆាង យពរូីប
កាយ និងមនុសសជាទ្ីរសោញ់ ជា

ររៀងរហូត។ រម នថាន ណំា ដផនការណា ឬការគិតដបបវជិជមានណា ដដល
អាចលុបបំបាតរ់សរមាលននរសចក្តសី្លល ប ់ ដដលបានរតាងជាបរ់យងី

រ ុះរយងីបានពោយម
បដរិសធរសចក្តសី្លល ប់ 
ឬពោយមឈប់គតិពវីា 
យ៉ា ងណាក៏្រោយ ក៏្
រយងីរៅដតមនិបាន
ររតៀមខ្លួន សរមាប់ការ
ស្លល ប់ដដដល។  
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មាន ក្់ៗ រ ុះរឡយី។ 

 ដូរចនុះ រតរីយងីរតូវរធវដូីចរមតច? រតមីានផលូវអវី សរមាបឲ់្យរយងី
រគចរចញពរីសចក្តីស្លល ប ់ នងិផលប៉ាុះ លរ់បសវ់ាឬរទ្? រតរីយងីអាច
រសរ់ៅជាររៀងរហូតឬរទ្? ក្នុងររឿងរនុះ រគីសទបរសិទ័្រជឿថា រយងីមាន
ចរមលីយមួយ សរមាបសំ់ណួ្រ ងំរនុះ។ 

ម្ននតតប្រោះសយេ ៊ូវមួយអងគគត់  

តដលអាចយកឈ្ាោះសេចកតសី្លា បប់ាន 

របមាណ្ជា២000ឆាន មុំន មានអងគបុគគលមួយអងគ រធវដីំរណី្ររៅកាន់
តំបនជ់ាររចីន រហយីបររងៀនរគថា “ខ្្ុជំាផលូវ ជារសចក្តីពិត រហយីជា
ជីវតិ”។ អងគបុគគលរ ុះមានរពុះ មថា រយស ូវ។ រទ្ងប់ានអុះអាង 
រោយភាពកាល ហានថា រទ្ងជ់ារពុះរាជបុរតាននរពុះ រហយីរទ្ងរ់បកាស
រទ្ៀតថា រទ្ងន់ឹងឈនុះរសចក្តីស្លល ប់។ ពកួ្អនក្សែបរ់ទ្ង់ បានយក្រទ្ង់
រៅរធវីគុត រៅរលីរឈឆីាក ង ប៉ាុដនត បនីលងររកាយមក្ រទ្ងប់ានមានរពុះជនម
រសរ់ឡងីវញិ1។ ប ទ បព់ីរទ្ងម់ានរពុះជនមរសរ់ឡងីវញិរហយី មាន
មនុសសរាបរ់យ ក្់បានរ ញីរទ្ង់មានរពុះជនមរស ់ រហយីពដីំបូងអនក្
ខ្លុះមិនរជឿថារទ្ង់មានរពុះជនមរសរ់ឡងីវញិរទ្ ដតររកាយមក្ ពកួ្រគក្៏
បានរ ញីរទ្ងម់ានរពុះជនមរស់ផងដដរ។ 

 រហតុអវីបានជារពុះរយស ូវអាចយក្ជ័យជមនុះរលីរសចក្តសី្លល ប់
បាន? ររ ុះរពុះរចស្លត របសរ់ពុះជាមាច ស ់ បានររបាសរទ្ងឲ់្យមានរពុះ
ជនមរសរ់ឡងីវញិ។ 

 ររឿងរនុះពិតជាសំខ្លនច់ំរ ុះរយងីណាស។់ រពុះគមពីរបាន
ពនយលថ់ា រពុះជាមាច សប់ានបរងកីតរយងី ងំអសរ់ន មក្ ឲ្យរធវមីនុសស
មានសីលធម ៌ ដូរចនុះរហយី រទ្ងក់្ប៏ានរប នឲ្យរយងីមានសុភាវគត ិ
ឲ្យដឹងថា អវរីតូវ អវខុី្ស។ ប៉ាុដនត រយងីមនិអាចរធវនូីវទ្រងវីរដដលរតឹមរតូវ 
ឲ្យបានលែឥតរខ្លច ុះ នងិរទ្ៀង តរ់ឡយី2។ រ ុះគឺរោយស្លរ រយងីរាល់
រន ជាមនុសសមានបាប ដដលខ្វុះមិនដលសិ់រលីែរបសរ់ពុះ ឬមិនអាច
បំរពញតាមខ្លន តគំរូ ឬសតង់ោននភាពបរសុិទ្ធ និងរក្មសីលធមរ៌បសរ់ពុះ
3។ រហយីលទ្ធផលននអំរពបីាប គជឺារសចក្តសី្លល ប4់។ រហតុរ ុះរហយី 
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រយងី ងំអសរ់ន សុទ្ធដតរសរ់ៅ ររកាមបណាត ស្លននរសចក្តីស្លល ប់។ រស
ចក្តសី្លល បរ់ ុះឯងដដលបានបំដបក្រយងី ឲ្យោចរ់ចញពរីពុះជាមាច សជ់ា
ររៀងរហូត។ 

 រ ុះជាយ៉ា ងណាក្៏រោយ រពុះរយស ូវបានទ្ទ្ួលរ សននអំរពី
បាប ងំអស ់ ជនំួសរយងីរាលរ់ន ។ រ ុះរទ្ងរ់ម នរ សរស្លុះក្រ៏ោយ 
ក្៏រទ្ងប់ានសមរ័គរពុះទ្័យសុគត រដីមបជីួយសរស្រាគ ុះរយងីរាលរ់ន  រោយ
រពុះអងគរទ្ងដ់ដលរម នបាបរស្លុះ បានសុគតរៅរលីរឈឆីាក ង ជំនួស
មនុសសមានបាប ងំអស។់ រហយីការមានរពុះជនមរសរ់ឡងីវញិរបស់
រទ្ង់ គជឺាភសតុតាងបញ្ញជ ក្ថ់ា រទ្ងព់ិតជាមានជ័យជមនុះរលីអំរពបីាប 
និងបណាត ស្លននអំរពបីាប ដដលជារសចក្តសី្លល បរ់ ុះឯង។ 

 

         
     
1 “ដបតិមុនដំបូង ខ្្ុ ំបានរបាប់អនក្រាល់រន តាមរសចក្តី ដដលខ្្ុ ំបានទ្ទួ្លដដរ គឺថា
រពុះរគីសទបានសុគត់ រោយររ ុះបាបរបស់រយីងរាល់រន តាមបទ្គមពី។ រហីយរទ្ង់
រតូវបានរគបញ្ចុ ុះក្នុងផនូរ រចួដល់នលងទ្ី៣ រ ុះរទ្ង់មានរពុះជនមរស់រឡងីវញិ ក្៏តាម
បទ្គមពី។ រហយីថា រទ្ង់បានរលចមក្រអាយរក្ដសរ ីញ រចួដល់ពួក្១២ ក្់
ដដរ”។ ១ កូ្រនិលូស ១៥:៣-៥ 

2 “ដបតិខ្្ុ ំដឹងថា រៅក្នុងខ្លួនខ្្ុ ំ គឺក្នុងស្លច់ឈាមខ្្ុ ំ រម នអវីលែរទ្ ររ ុះខ្្ុ ំមានចិតត
ចង់រធវីលែជានិចច ប៉ាុដនត រក្រធវីមិនរក្ីតរស្លុះ។ ខ្្ុ ំមិនរបរពឹតតការលែ ដដលខ្្ុ ំចង់រធវី
រ ុះរទ្ ដតការអារក្ក្់ដដលខ្្ុ ំមិនចង់រធវី រ ុះដបរជាខ្្ុ ំរធវីវញិ។ រ ៉ាូម ៧:១៨-១៩ 

3 “ពីររ ុះរគប់រន  បានរធវីបាប រហយីខ្វុះមិនដល់រសរលីែ ននរពុះ។ រ ៉ាូម ៣:២៣ 

4 “ដបតិឈនួល ននអំរពីបាប រ ុះជារសចក្តីស្លល ប់ ដតអំរណាយ នននរពុះវញិ គឺ
ជាជិវតិអស់ក្លបជានិចច រោយស្លររពុះរគីសទរយស ូវ ជារពុះអមាច ស់ននរយងីរាល់
រន ។ រ ៉ាូម ៦:២៣ 
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សយើងកអ៏ាចម្ននជ័យជមាោះ សលើសេចកតីស្លា ប់ផងតដរ 

ដណឹំ្ងលែរ ុះគថឺា រពុះរយស ូវបានឲ្យរយងីមានឱកាសឈនុះអំរពបីាប 
និងរសចក្តីស្លល ប់ ជាមួយរទ្ង់ផងដដរ។ រតីរយងីអាចឈនុះអំរពបីាប នងិ
រសចក្តសី្លល ប ់ ជាមួយរទ្ង់ រោយររបៀបណា? គរឺោយទ្ទ្ួលរជឿថា 
រទ្ងប់ានសុគតជ់ំនួសរយងីរាលរ់ន  នងិរោយការរដីរតាមរទ្ង ់ រោយ
ទ្ទ្ួលរទ្ង់ជារពុះអមាច ស ់ និងរពុះអងគសរស្រាគ ុះននជីវតិរបសរ់យងីដទ ល់
ខ្លួន ។  រពុះគមពីរបានដចងថា  “របមីាត់អនក្នឹងទ្ទ្ួលដលលងរបាប់  ពរីពុះ
អមាច សរ់យស ូវ រហយីអនក្រជឿក្នុងចិតតថា រពុះបានររបាសឲ្យរទ្ងរ់សព់ី
ស្លល បរ់ឡងីវញិ រ ុះអនក្នឹងបានសរស្រាគ ុះពិត” (រ ៉ាូម ១០:៩)។ រពុះគមពីរ
ក្៏បានរបាបរ់យងីផងដដរថា រពុះរទ្ងម់ិនរតឹមដតអតរ់ សបាបរយងី
ប៉ាុរណាណ ុះរទ្ ប៉ាុដនតរទ្ងដ់លម ងំរប ននូវជីវតិអសក់្លបជានិចចដល់
រយងី រដីមបឲី្យរយងីបានរសរ់ៅជាមួយនឹងរទ្ង ់ជាររៀងរហូត5។ 

 ឧបមាថា មានសិសសមាន ក្់រតូវរៅជួប យក្ស្លោ ប ទ បព់ខី្លួន
បានរធវីខុ្សបទ្បញ្ញជ នផទក្នុងស្លោ។ រៅរពលដដលរត់រៅដលក់ារ ិ
យលយ័របស ់យក្ស្លោ រតក់្៏មានអារមមណ៍្ភ័យញ័រ រោយគិត
ថា រត់របដហលជារតូវទ្ទ្ួលពិន័យ
រហយី។ រោយស្លររតភ់័យខ្លល ច
រពក្ រតម់ិនហា នចូលរៅខ្លងក្នុង
ភាល មៗរទ្ ដូរចនុះរហយី រតក់្ប៏ាន
ឈររៅខ្លងររៅមួយសនទុុះសិន។ 
 ប ទ បម់ក្ រតក់្៏បានរ ញី
រក្មងមាន ក្់រទ្ៀត រដីរចូល ក្នុង យ៉ា ង
មានទ្ំនុក្ចិតត រហយីក្៏បានរដីររចញ
មក្វញិ រោយទ្ឹក្មុខ្ញញឹម។ រតក់្៏
សួររក្មងរបុសរ ុះថា “រហតុអវីបានជាអនក្មិនមានការភ័យខ្លល ច រៅ
រពលដដលអនក្រដីរចូលរៅក្នុងការយិលយ័របស ់យក្ស្លោ? រតី
រហតុអវីបានជាអនក្អាចរចញមក្ររៅវញិ  រោយទ្ឹក្មុខ្រកី្រាយយ៉ា ង
រនុះ?”    រក្មងរបុសរ ុះក្៏បានរមីលមុខ្រត ់  រហយីក្៏តបមក្វញិថា 
“ពីររ ុះរោក្ យក្ គជឺាឪពុក្របសខ់្្ុ”ំ។ 

រពុះរយស ូវបានឲ្យ
រយងីមានឱកាសឈនុះ
អរំពបីាប នងិរសចក្តី
ស្លល ប់ ជាមយួរទ្ង់ផង
ដដរ។  
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 រៅរពលដដលរយងីទ្ទ្ួលរជឿរពុះរយស ូវ រយងីនឹងបានដូចជា
រក្មងរបុសទ្ីពីរ រ លគឺរយងីរម នការភ័យខ្លល ច ចំរ ុះរសចក្តសី្លល ប់
រទ្ៀតរឡយី។ រ ុះរយងីនឹងរតូវស្លល បខ់្លងរូបកាយដមន រពុះរទ្ងរ់ៅរង់
ចាទំ្ទ្ួលរយងី ប ទ បព់រីយងីស្លល បរ់ៅ។ ដូរចនុះរហយី រយងីមិនចាបំាច់
រតូវខ្លល ចការជំនុជំរមុះរបសរ់ទ្ង់រទ្ៀតរឡយី។ រយងីនឹងចូលរៅក្នុងរពុះ
វតតមានរបសរ់ទ្ង ់ យ៉ា ងរពញរលញ រពម ងំបានអរសបាយក្នុងការ
របក្បសនិទ្ធស្លន លអសក់្លបជានិចច ជាមួយរទ្ង់ ដដលជារពុះដដលបាន
បរងកីតរយងីមក្ រោយមានរសរភីាពរចួពកីារឈចឺាប់ និងរសចក្តរីស្លក្
សររងង។6 

 ក្នុង មជាអនក្រជឿរពុះរយស ូវ រយងីនឹងមិនរបឈមមុខ្ ចំរ ុះ
រសចក្តសី្លល ប ់ ដតមាន ក្ឯ់ងរឡយី។ រតីរហតុអវី? ពីររ ុះរពុះរយស ូវ នឹង
អមដំរណី្រជាមួយរយងី ឆលងកាត់រសចក្តីស្លល ប់។ ក្នុង មរទ្ងជ់ារពុះ
រាជបុរតាននរពុះ ដដលបានសុគត រហយីឈនុះរសចក្តសី្លល ប់ រទ្ងក់្៏អាច
រដីរជាមួយរយងី រពញមួយជីវតិរបសរ់យងី និងដរាបដលទ់្ីបញ្ចបផ់ង។ 
រក្ុមរគួស្លរ និងមិតតភក្ដរិបសរ់យងីអាចរមួដំរណី្រជាមួយរយងី បានដត
រៅរពលដដលរយងីរសរ់ៅប៉ាុរណាណ ុះ ប៉ាុដនត យ៉ា ងណាក្៏រោយ រយងីនឹង
រតូវចាក្រចញពពីួក្រគ រៅរពលដដលរយងីស្លល បរ់ៅ។ មានដតរពុះ
រយស ូវមួយអងគគត ់ ដដលអាចរៅដក្បររយងីជាប់ជានិចច រៅរពលដដល
រយងីឆលងកាតរ់សចក្តសី្លល ប់ រោយកានន់ដរយងីជាប់ ខ្ណ្ៈរពលដដល
រយងីរតូវរធវីដំរណី្ររៅក្នុងជីវតិរនុះ រហយីឆលងកាតរ់សចក្តីស្លល ប់ រចួចូល
ក្នុងជីវតិអសក់្លបជានិចចជាមួយរទ្ង់។ 

 រយងីអាចមានរសចក្តីសងឃមឹ ចំរ ុះរពុះបនទូលសនោរនុះបាន 
ពីររ ុះរនុះជារពុះបនទូលសនោ ដដលរចញមក្ពរីពុះរយស វូរោយដទ ល។់ 
រទ្ងជ់ារពុះរាជបុរតាននរពុះ ដដលបានយក្ជ័យជមនុះរលីរសចក្តសី្លល បរ់ចួ
រហយី។  

គ្មា នការភ័យខ្លា ច សេៀតស ើយ 

រតអីនក្មានការលបប់ារមភអពំកីារស្លល ប ់ រហយីរពួយបារមភ អំពរីរឿងដដល
នឹងរក្ីតរឡងីចំរ ុះអនក្ ប ទ បព់ីការស្លល ប់ឬរទ្? រតកីាររពួយបារមភរនុះ
បានរធវីអនក្មានអារមមណ៍្ពិបាក្រពក្ឬ? រតីអនក្មានការលំបាក្ ក្នុងការ
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របឈមមុខ្ចំរ ុះរសចក្តីស្លល ប់ ដដលមិនអាចរជៀសរចួឬ? 

 សូមាក្មក្រក្រពុះរយស ូវ រដីមបទី្ទ្ួលយក្នូវដំរណាុះរស្លយ 
សរមាប់បញ្ញា រនុះ។ ដបតិរទ្ងប់ានឈនុះរសចក្តសី្លល ប ់ រពម ងំបាន
បាា ញរពុះរចស្លត  ដដលឈនុះអំរពបីាប និងរសចក្តសី្លល ប់ ដដលជាលទ្ធ
ផលននអំរពីបាប។ អនក្នឹងមានជ័យជមនុះ មក្រលីរសចក្តសី្លល ប ់នងិអំរពី
បាបជាមួយរទ្ង់ផងដដរ របសិនរបអីនក្រជឿថា រទ្ងប់ានសុគតជំនួសអនក្ 
រហយីរជឿថា រទ្ងម់ានរពុះជនមរស់រឡងីវញិ រពម ងំរជឿរលីរពុះបនទូល 
ដដលរទ្ងប់ានសនោថា រទ្ងន់ឹងរប នជីវតិអសក់្លបជានិចចដលអ់នក្។ 

 របីអនក្បានរជឿរពុះរយស ូវរហយី រ ុះអនក្នឹងមិនចាបំាចរ់តូវ
ភ័យខ្លល ច ចំរ ុះរសចក្តសី្លល ប់ នងិចំរ ុះការអវដីដលនឹងរក្ីតរឡងី
ចំរ ុះអនក្ ប ទ បព់អីនក្ស្លល បរ់ ុះរឡយី។ ផទុយរៅវញិ អនក្នឹងអាចរស់
រៅ ក្នុងរសចក្តសីងឃមឹ រោយដឹងចាសថ់ា ររកាយរពលដដលរូបកាយ
របសអ់នក្ស្លល បរ់ៅ អនក្នឹងបនតរសរ់ៅ ជាមួយនឹងរពុះអងគជាររៀងរហូត។ 
រៅរពលរ ុះ អនក្នឹងបានអរសបាយ ក្នុងការទ្ំ ក្ទ់្ំនងដជ៏ិតសនិទ្ធ 
ជាមួយរពុះអងគ ជាររៀងរហូតរៅ។ អនក្នងឹមិនចាបំាច់ភ័យខ្លល ច ថានឹង
រតូវស្លល បដ់តមាន ក្់ឯងរទ្ៀតរទ្ ររ ុះអនក្អាចដឹងចាសថ់ា រពុះរយស ូវ
នឹងរធវីដំរណី្រជាមួយអនក្ជិតបរងកីយ  ងំក្នុងរពលដដលអនក្រៅមាន
ជីវតិរស់រៅ នងិក្នុងរពលដដលអនក្រតូវឆលងកាតរ់សចក្តីស្លល ប ់ រហយី
រហូតរៅដលរ់ពលដដលរតូវចូលរៅ ក្នុងជីវតិអសក់្លបជានិចច។ 
       

5 ”ដបតិរពុះរទ្ងរ់សឡាញ់មនុសសរោក្ ដល់រម៉ាលុះបានជារទ្ង់រប នរពុះរាជ
បុរតារទ្ង់ដត១ រដីមបឲី្យអនក្ណាដដលរជឿដល់រពុះរាជបុរតារ ុះ មិនរតូវវ ិស
រឡយី គឺឲ្យមានជីវតិអស់ក្លបជានិចចវញិ”។ យ៉ាូហាន ៣:៦ 

 6 “កុ្ំឲ្យចិតតអនក្រាល់រន លប់បារមភរឡយី អនក្រាល់រន រជឿដល់រពុះរហយី ចូររជឿដល់
ខ្្ុ ំដដរ។ រៅក្នុងដំណាក្់ននរពុះវរបិតាខ្្ុ ំ មានទ្ីលំរៅជាររចីន ពុំរ ុះ ខ្្ុ ំបានរបាប់
អនក្រាល់រន រហយី ខ្្ុ ំរៅររៀបក្ដនលងឲ្យអនក្រាល់រន ។ របីខ្្ុ ំរៅររៀបក្ដនលងឲ្យអនក្រាល់
រន  រ ុះខ្្ុ ំនឹងរតឡប់មក្វញិ នឹងទ្ទួ្លអនក្រាល់រន រៅឯខ្្ុ ំ របរយជន៍ឲ្យអនក្រាល់
រន បានរៅក្ដនលងដដលខ្្ុ ំរៅរ ុះដដរ។ ឯក្ដនលងដដលខ្្ុ រំៅ រ ុះអនក្រាល់រន ក្ដ៏ឹង 
រហយីក្ស៏្លគ ល់ផលូវរៅដដរ។ … ខ្្ុជំាផលូវ ជារសចក្តពីិត រហយីជាជីវតិ របីមិនមក្
តាមខ្្ុ ំ រ ុះរម នអនក្ណារៅឯរពុះវរបិតាបានរឡយី”។ យ៉ាូហាន ១៤:១-៤,៦ 
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សតើអាកចងង់ាកមករកប្រោះសយេ ៊ូវតដរឬសេ? 

របសិនរបអីនក្ចងដ់សវងយលប់ដនថម អំពរីពុះរយស ូវ រហយីចងដ់ឹងពី
ររបៀបឈនុះអំរពបីាប និងរសចក្តសី្លល ប់ ជាមួយរទ្ង់ សូមទ្ំ ក្ទ់្ំនងជា
មួយរពុះវហិារ ដដលរៅជិតរោក្អនក្ រៅទ្ីរ ុះនឹងមានមនុសសដដល
អាចរឆលីយសំណួ្រ ដដលអនក្មាន។ រហយីមោ៉ាងរទ្ៀត សូមដសវងរក្រពុះ
គមពីរប ីបមួយក្ាល សរមាបអ់ាន។ រពុះគមពីរប ីបអាចនិយយរបាបអ់នក្ 
អំពរីពុះជាមាច ស ់ និងអំពរីរបៀបដដលរទ្ងអ់ាចរប នការក្មានតចិតត 
និងសនតិភាពដដលអនក្រតូវការ។ 

 រយងីខ្្ុ ំ រៅអងគការនំមា៉ាណារបចានំលង ក្៏រកី្រាយនឹងជួយឲ្យអនក្ 
ដសវងរក្រពុះរយស ូវ រហយីរក្បានរសចក្តីសងឃមឹ ដដលរទ្ងរ់ប ន។ 
របសិនរបីអនក្ចងអ់ានរសៀវរៅរផសងរទ្ៀត ដដល ក្់ទ្ងនឹងរពុះគមពីរ 
សូមចូលរៅកាន់រវបស្លយរបសរ់យងីខ្្ុ ំ ដដលមានអាសយ័ោា ន 
www.khmer-odb.org។ 

 

 

 

 
ដរបសរមួលជាភាស្លដខ្មរ រោយ រោក្ លី ប ុនថា 

ពិនិតយរផទៀងដទ ត់ និងដក្សរមួលអតថបទ្រោយ : រោក្ ឯក្ សតោ 

បទ្គមពីរជាភាស្លដខ្មរដក្រសង់រចញពីរពុះគមពីរបរសុិទ្ធ ភាស្លដខ្មរ បក្ដរបចាស់ ឆាន ១ំ៩៥៤ 
រោយការអនុញ្ញា តិ និងរក្ាសិទ្ធិរោយសមាគមន៍រពុះគមពីរសក្ល (បានដក្រសង់ រោយរក្ា
អក្ខរាវរិុទ្ធរដីម)។ 
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