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ត ើខ្ញុំជា 
មនុស្សល្អឬ?  
  

ដាវឌីគិតថា ខ្លួនគាតជ់ាមនុស្សលអ។ គាត់បានបំពពញ
ករណីកិច្ចជាកូនលអ ដែលមានភាពជិតស្និទធច្ំព ោះឪពុក
មាា យ និងបងបអូនរបស្គ់ាត់ ព យីមិតារមួការងារ និងមិតា
ភកាិរបស្គ់ាត់ កចូ៏្លចិ្តាគាត់ផងដែរ។ កនុងច្ំពោមពកួ
ពគ មានអ្នកខ្លោះដថមទងំបានពៅគាតថ់ា “ដាវឌីជាអ្នក
បរសុិ្ទធ” ពរ ោះគាត់មិនដែលពេវឆាវ ព យីក៏មិនដែលរអ្ ូ
រទ ំពទោះមានពរឿងអ្វីពកីតព ងីក៏ពដាយ។ 

 ប ុដនា ជាញឹកញាប់ ដាវឌីេងលថ់ា ពតីខ្លួនគាត់ជា
មនុស្សលអដមនឬ? គាតែឹ់ងថា គាតម់ានច្ំណុច្ខ្វោះខាត
ជាពរចី្ន គឺមិនលអឥតពខាច ោះពទ។ គាត់ងាយនឹងបាត់បង់ការ
អ្ត់ធមត់ ព យីជាញឹកញាប់ គាត់ខឹ្ងយ ងខាល ងំ ច្ំព ោះ
អ្នកោដែលពធវីឲ្យគាត់រទដំលងបាន។ ពទោះជាយ ង
ោក៏ពដាយ ពដាយសារធមមជាតិរបស្គ់ាត់ជាមនុស្ស
ស្ងប់សាង ត់ ព ោះតាមធមមតា គាត់បានលាក់ទុកខអារមមណ៍
របស្់គាត់មិនឲ្យអ្នកោែឹងព យី។ “ព តុពនោះព យី” 
គាត់េងលថ់ា “ពតីខំុ្្ពិតជាមនុស្សលអដមនពទ?” 
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 មនុស្សភាគពរចី្នច្ង់ពធវីជាមនុស្សលអ។ វាហាក់ែូច្
ជាពរឿងធមមតា ឬជាសុ្ភាវគិតរបស្ម់នុស្ស ដែលច្ង់ពធវីជា
មនុស្សលអ។ ពតីព តុអ្វីពយងីច្ង់ពធវីជាមនុស្សលអ? 
របដ លមកពីពយងីមានបំណងចិ្តាពីកំពណីត ដែលច្ង់
 ពំស្ច្កាសុី្ខ្ និងច្ង់ពធវីលអច្ំព ោះអ្នកែទទ រពមទងំច្ង់
ឲ្យពិភពពលាកកាន់ដតមានភាពលអរបពសី្រព ងី។ ពំុព ោះ
ពទ តាងំពីពកមងមក ពយងីរបដ លជាបានទទលួការអ្ប់រ ំ
ដណ ឲំ្យរស្ព់ៅជាមនុស្សលអ។ ព យីពយងីក៏របដ ល
ជាបានឮពគនិយយជាញឹកញាប់ថា “ពធវីលអបានលអ”។ 
ព លគឺពគបពរងៀនពយងីថា ពយងីនឹងមានសុ្ភមងគល 
និងភាពស្មបូរស្បាយ ពពលដែលពយងីរស្ព់ៅជា
មនុស្សលអ ព យីដថមទងំជបួពរឿងលអៗ ជាពរចី្ន ប ា ប់ពី
ពយងីសាល បព់ៅ។  

 ប ុដនា ពតីនរោជាមនុស្ស “លអ”? ពតីការរស្ព់ៅជា
មនុស្ស “លអ” មានន័យយ ងោច្ំព ោះពយងី? ឥ ូវ
ពនោះ សូ្មពយងីដស្វងយល់អំ្ពីអ្តថន័យរបស្ ់កយពនោះ ែូច្
តពៅ។ អ្នកខ្លោះយល់ថា មនុស្សលអគឺជាអ្នកដែលពធវីអ្វី
ដែល “រតឹមរតូវ” តាមស្តិស្មបជញ្ញៈរបស្ខ់្លួន។ គាត់
សាគ លភ់ាពរតឹមរតូវ ពធវីអំ្ពពីលអ និងពគារពចាស់្ទំុជាពែីម។ 
អ្នកពផសងពទៀតយល់ថា មនុស្សលអជាអ្នកដែលពគារព
ច្ាប់ និងរកមសី្លធម៌ពផសងៗ ពដាយមិនលួច្រទពយ
ស្មបតាិ ឬស្មាល បជី់វតិអ្នកែទទ ព យីរស្ព់ៅ កនុងជីវតិ
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មយួ ដែលពគពគារព និងឲ្យតទមល។ 

 តាមនិយមន័យទងំពនោះ ពយងីព ញីថា ជាទូពៅ
មនុស្សពជឿថា ពែីមបកីាល យជាមនុស្សលអ ទីមយួ : ពយងីរតូវ
រស្់ពៅ តាមស្តិស្មបជញ្ញៈរបស្ព់យងី ព យីទីពីរ : 
ពយងីរតូវពគារពច្ាប់ និងរកមសី្លធម៌របស្ស់្ងគម។ 
ឥ ូវពនោះ សូ្មពយងីសិ្កាឲ្យសីុ្ជពរៅ អំ្ពីនិយមនយ័ពនោះ។ 

សម្បជញ្ញៈ និងក្រម្សីលធម៌្ :  

ត ើសម្បជញ្ញៈនិងក្រម្សីលធម្៌របស់ត ើងលអក្របក់្ាន់ឬ

តេ? 

ស្មបជញ្ញៈរបស្ព់យងី ឬការែឹងពៅកនុងចិ្តាថា អ្វីលអ 
ព យីអ្វអីារកក់ គឺជា “អ្នកច្ងអុលទិស្ពៅ” ដផនកសី្លធម៌ 
កនុងជីវតិពយងី។ វាជយួឲ្យពយងីែឹងភាពខុ្ស្គាន រវាងខុ្ស្ 
និងរតូវ ព យី ពំយងីពៅរកអ្វីដែលរតូវ។  

 ពទោះជាយ ងោក៏ពដាយ ពតីអ្នកដែលេងលព់ទថា 
ស្មបជញ្ញៈរបស្ព់យងី មានរបភពមកពីោ?  ពតីស្មប
ជញ្ញៈរបស្ព់យងីែឹងខុ្ស្ែឹងរតូវ ពដាយដផអកពៅពលីអ្វី? 
ពតីវាជាអ្វីដែលពយងីមានពីកំពណីត ឬវាអាច្ទទលួឥទធិ
ពលពីការអ្ប់រ ំ របទពណី  វបបធម៌ ឬពគាលតទមលទនស្ងគម
កនុងពពលបច្ចុបបនន? ព តុពនោះព យីបានជា មនុស្សពយងី
មានស្មបជញ្ញៈខុ្ស្ៗគាន  ខ្ណៈពពលដែលមនុស្សភាគ
ពរចី្នអាច្យល់រស្ប ច្ំព ោះរកមសី្លធម៌ជាទូពៅ។ 
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 កាលខំុ្្ពៅពកមង ពកួពកមងទំពនីងមយួរកុមធ្លល ប់វាយ
ពធវីបាបខំុ្្ ពៅកដនលងច្តឡាន។ ពកួពគបានបលនយ់កលុយ
ខំុ្្ ព យីដាល់ខំុ្្  រចួ្ផាួលខំុ្្ពៅពលីែី។ ពទោះជាយ ងោ
ក៏ពដាយ មុនពពលពកួពគចាកពច្ញពៅ កនុងច្ំពោមពកួ
ពគ មានមាន កប់ានពបាោះលុយបីបនួកាក់ មកពលីខំុ្្ ពដាយ
និយយថា “លុយពនោះ ស្រមាប់ឲ្យឯងជិោះឡានរកុងពៅ
ផាោះវញិ។ ពយងីក៏មានស្មបជញ្ញៈដែរ ដមនពទ?” ពពល
ដែលខំុ្្ពៅពែកែលួពៅពលីែីពៅព យី ខំុ្្ពិបាកនឹង
យល់រស្បនឹងទស្សនៈគាត់ោស់្។  

 ខំុ្្ក៏ធ្លល បអ់ានពរឿងរបស្់អ្នកជញួពរគឿងពញៀនមាន ក់។ 
ពពលប ូលីស្ចាប់ខ្លួនគាត់ គាត់និយយថា គាត់ក៏ជា
មនុស្សដែលមានស្មបជញ្ញៈដែរ។ គាតមិ់នបានបែិពស្ធ
ថា គាតមិ់នបានជញួែូរពគឿងពញៀនព ោះពទ ដតគាត់បាន
របដកកថា គាតមិ់នបានលួច្រទពយស្មបតាអិ្នកែទទ ឬ
ស្មាល ប់មនុស្សព យី ែូច្ពនោះ គាត់ថា គាត ់ “មិនដមនជា
មនុស្សអារកក់ពទ”។ 

 មនុស្សភាគពរចី្ននឹងនិយយថា ពកមងទំពនីង និង
អ្នកជញួែូរពរគឿងពញៀនក៏មានច្ំណុច្លអដែរ ដតពកួពគ
បានបំ នរកមសី្លធម៌ ដែលធំជាងរកមសី្លធម៌របស្់
ពកួពគ។ ដតពកួពគពិតជាពជឿថា ខ្លួនឯងជាមនុស្ស “លអ” 
ពដាយដផអកពៅពលីស្មបជញ្ញៈរបស្ព់កួពគ។ ែូច្ពនោះ 
មនុស្សមាន ក់ៗ បានឲ្យនិយមន័យខុ្ស្ៗគាន  ស្រមាប់ កយ 
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“មនុស្សលអ”។ ពដាយសារស្មបជញ្ញៈរបស្ព់យងី មិនលអ
ឥតពខាច ោះ ព ោះនិយមន័យរបស្់ កយ “មនុស្សលអ” ដែល
ពយងីមាន ក់ៗ បានឲ្យខុ្ស្ៗគាន  ក៏មិនរតូវទងំរស្ុងដែរ។ 
ព តុពនោះព យី បានជារបពទស្ និងស្ងគមភាគពរចី្ន 
រតូវការច្ាប់ និងរកមសី្លធម៌។ 

 ពទោះច្ាប់ និងបទបញ្ជា រតូវបានអ្នុវតា ពដាយអ្នក
មានស្មតថកិច្ច ឬអ្នុវតាពដាយស្ គមន៍ោមយួកាី 
ច្ាប់ និងរកមសី្លធម៌បានជយួឲ្យមានស្ោា ប់ធ្លន ប់ 
កនុងស្ងគម ពដាយធ្ល ថា ពយងីអាច្រស្ព់ៅជាមយួគាន  
ពដាយសុ្ខ្សានា ពទោះបីជាពយងីមានរពបៀបរស្ព់ៅ និង
រកមសី្លធម៌ខុ្ស្គាន ក៏ពដាយ។  

 របពទស្ជាពរចី្នពៅកនុងពិភពពលាក បានបពងកីត
ច្ាប់ែូច្ៗគាន ជាពរចី្ន។ ឧទ រណ៍ ការពបាករបាស្ ់
លួច្ ឬស្មាល ប់ គឺជាអំ្ពពីឧរកិែឋ ពៅកនងុរបពទស្ភាគពរចី្ន។ 
ប ុដនា ច្ាប់មយួច្ំននួរតូវបានបពងកីតមក ពដាយដផអកពៅ
ពលីមតិភាគពរចី្ន ពៅកនុងរបពទស្នីមយួៗ។ ជាកដ់ស្ាង 
កនុងរបពទស្ខំុ្្  ពគបានដាក់ពទស្មនុស្សមយួចំ្ននួ ពី
បទពស្លៀក ក់ពខាអាវរបឹរាង កនុងទីសាធ្លរណៈ។ ពៅ
របពទស្ពផសង ពគទទលួយកការពស្លៀក ក់ែូច្ពនោះ ដត
របពទស្ខំុ្្មិនអាច្ទទលួយកបាន ពដាយសារមាន
របទពណីដែលតឹងរងឹជាង។  
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ច្បាបនិ់ងក្រមសីលធមរ៌បស់មនុសសភាគ
ចក្ច្បើន ក្រូវបានបចងកើរមរ ចោយផ្ផែរចៅ  
ចលើជចំនឿរបស់មនុសស 
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 ស្រុបមក ច្ាប់ និងរកមសី្លធម៌ភាគពរចី្ន រតូវ
បានមនុស្សបពងកីតមក ពដាយដផអកពៅពលីជំពនឿរបស្់
មនុស្ស ដែលមានស្មបជញ្ញៈ ឬមតិភាគពរចី្នខុ្ស្ៗគាន ។ 
ច្ាប់ និងរកមសី្លធម៌ ក៏មានភាពខុ្ស្ដបលកពីគាន  ពដាយ
សារវបបធម៌របស្ព់យងី ព យីដថមទងំមានការផ្លល ស្ប់ាូរ
ពៅតាមស្ម័យកាល គឺមិនខុ្ស្ពីស្មបជញ្ញៈរបស្ព់យងី
ព យី។ បានពស្ច្កាីថា ការអ្វីដែលពយងីទទលួសាគ លថ់ា 
“លអ” ដផអកពៅពលីច្ាប់ ឬរកមសី្លធម៌ គឺមិន “លអ” រគប់
ពពលពវលា និងរគបទី់កដនលងព ោះព យី។ ពបីសិ្នជា 
និយមន័យទន កយ “មនុស្សលអ” ពរស្ច្ដតពលីទស្សនៈ
ផ្លា ល់ខ្លួនរបស្ម់នុស្ស  ព យីមិនមានភាពឥតពខាច ោះ ពតី
ពធវីែូច្ពមាច្ឲ្យពយងីអាច្កាល យជាមនុស្ស “លអ”ពិត
របាកែ? 

តេលដែលនិ ម្ន័ ននពារយ “ម្នុសសលអ” តក្សចដ 

តលើេសសនៈផ្ទា ល់ខ្លនួរបសម់្នុសស 

 សូ្មពយងីច្ំោយពពលគិតថា ពតីមានអ្វីពកីតព ងី 
ពពលដែលពយងីឲ្យនិយមន័យខុ្ស្ៗគាន  ស្រមាប ់កយ 
“មនុស្សលអ”។ បញ្ជា ពនោះនឹង មំកនូវផលវបិាកែូច្តពៅ :  

 ទីមយួ : ពយងីនឹងពរជីស្ពរសី្យកទស្សនៈរបស្ខ់្លួន
ឯង។ ពពលោមនុស្សកនុងស្ងគម មានទស្សនៈខុ្ស្ៗគាន  
អំ្ពីអ្វីដែលរតូវ និងអ្វីដែលខុ្ស្ ព ោះមនុស្សមាន ក់ៗ នឹង
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ពឹងដផអកពៅពលីការយលែឹ់ងរបស្ខ់្លនួ អំ្ពីរកមសី្លធម៌។ 
ពទោះជាយ ងោក៏ពដាយ មនុស្សទងំអ្ស់្សុ្ទធដតមាន
ស្មបជញ្ញៈដែលមិនលអឥតពខាច ោះ ែូច្ពនោះ វធីិសាស្រស្ាពនោះ
មិនសូ្វលអប ុ ម នពទ។  ពកមងទំពនីងដែលបានបលនខំុ្់្កាលពី
ទថងព ោះ របដ លជាគិតថា ពកួពគមានចិ្តាលអច្ំព ោះខំុ្្ 
ពដាយបានទុកលុយឲ្យខំុ្្ខ្លោះ ស្រមាបជិ់ោះឡានរកុងពៅ
ផាោះ។ ែូច្ពនោះ ពពលដែលពយងីមាន ក់ៗ  សុ្ទធដតមានស្ាង់ដា 
ឬទស្សនៈខុ្ស្ៗគាន  អ្ំពីអ្វដីែលរតូវ អ្វីដែលខុ្ស្ ព ោះ
ពយងីមិនែឹងថា នរោជាមនុស្សលអពិតរបាកែព យី។ 
 ទីពីរ : ពយងីនឹងយកគំនិតខ្លួនឯងជាធ។ំ ពបីសិ្នជា
ការស្ពរមច្ចិ្តារបស្ព់យងី មិនដផអកពៅពលីពស្ច្កាីពិតពទ 
ព ោះពយងីងាយនឹងយកបំណងចិ្តា និងតរមូវការរបស្់
ខ្លួនឯង និងតរមូវការរបស្ម់នុស្សជាទីរស្ឡាញ់ជាធំ ឬ
ជាអ្ទិភាព  ព យីបពងកីតរកមសី្លធម៌ផ្លា ល់ខ្លួន ពែីមបី
ស្ពរមច្ពគាលពៅ ឬបំណងរបស្ព់យងី។ ឧទ រណ៍ 
អ្នកជញួពរគឿងពញឿនរបដ លជាគិតថា ការលក់ពរគឿង
ពញៀនជាទពងវីរែ៏រតឹមរតូវ ពរ ោះគាត់រតូវការលុយ ពែីមបី
ផគតផ់គង់រគួសារគាត់។ 

 ទីបី : ពយងីនឹងពបីកទែឲ្យខ្លួនឯងពធវអី្វតីាមចិ្តា។ ពបី
សិ្នជាពយងីរបកាន់យកនូវរកុមស្ល៌ធម៌ ដែលមិនលអ
ឥតពខាច ោះពទ ព ោះពយងីងាយនឹងបត់ដបន ឬផ្លល ស្់បាូរកបួន
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ចពលផ្ែលចយើងម្នា រ់ៗ  សុទ្ធផ្រម្ននសតងោ់ 
ឬទ្សសនៈខុសៗគ្នា  អំពីអវីផ្ែលក្រូវ អវីផ្ែល
ខុស ច ោះចយើងមិនែឹងថា នរណាជាមនុសស
លែពិរក្បារែច ើយ។ 
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ខាន តរបស្ព់យងី ឬបដនថមបនថយស្ាង់ដារបស្ព់យងី។ 
ពពលពយងីពធវីអ្វីខុ្ស្ ពយងីនឹងពដាោះសារ ពដាយយក
ពលស្ថា វាជាកំ ុស្ដែល “តូច្ជាង” និងទមាល ក់កំ ុស្
ពៅពលី “ច្រយិស្មបតាិ ដែលមិនលអឥតពខាច ោះ” ឬចាត់ទុក
វាជាករណីពលីកដលង ពដាយសារ “កាលៈពទស្ៈ”ខុ្ស្គាន
ជាពែីម។ 

 សូ្មពយងីរស្ទមថា ពតីនឹងមានអ្វីពកីតព ងី ពពល
ដែលពយងីបពងកីតរកមសី្លធម៌ពដាយខ្លួនឯង ឬបដនថម
បនថយវាតាមការនឹកព ញីរបស្់ខ្លួនឯង។ ពយងីនឹងែឹង
ថា ពយងីមិនរគានដ់តមិនអាច្ពធវីជាមនុស្សលអពិតរបាកែ
ប ុពោណ ោះពទ ដតពយងីក៏ពិបាករស្ព់ៅ ពដាយសុ្ខ្ែុមជា
មយួអ្នកែទទពទៀតផង។ ពតីវានឹងមានផលប ោះ លអ់្វីខ្លោះ
មកពលីជីវតិពយងី? ឧបមាថា ពយងីកំពុងដតស្ង់ផាោះមយួ
ខ្នង តាមដតចិ្តាខ្លួនឯង គឺមិនដផអកពៅពលីស្ាង់ដាែ៏រតឹម
រតូវ ស្រមាបក់ារស្ង់ផាោះ។ ពយងីអាច្របឹងដរបងឲ្យអ្ស់្ពី
លទធភាព ព យីរបកាស្ថ់ា សំ្ណង់របស្ព់យងីមានភាព
រងឹមាោំស់្ ប ុដនា វានឹងមិនមានសុ្វតថិភាព ស្រមាប់ឲ្យ
ពយងីចូ្លពៅព យី។ ពទោះពយងីបានពាយម ឬមាន
ចិ្តាពេោះេលួយ ងោក៏ពដាយ ការសាងស្ង់ ពដាយខ្វោះ
ការយល់ែឹងអំ្ពីបពច្ចកពទស្ ទនការសាងស្ង់ នឹង មំក
នូវបរាជ័យ។ 
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ចរើនរណាម្ននលរខណៈសមបរតិលែក្គបក់្គ្នន ់
ចែើមបីរំណរថ់ា អវីលែ អវីអាក្ររ?់ 
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ពយងីមាន ក់ៗ  គឺជាច្ំណុច្កោា លទនបញ្ជា របស្ព់យងី។ 
ពយងីពិតជាច្ង់ និងពាយមរស្ព់ៅជាមនុស្សលអ ដតស្តិ
ស្មបជញ្ញៈរបស្ព់យងីមិនលអឥតពខាច ោះ ព យីពយងីក៏មាន
លកខណៈពីកំពណីត ដែលមានបាប និងមានភាពអាតាម
និយម ដែលងាយនឹងចាញ់ការលបួងឲ្យពធវីការអារកក់។ 
សូ្មបដីតស្ាង់ដាទនពស្ច្កាលីអរបស្ព់យងី ក៏មិនលអឥតពខាច ោះ
ដែរ ពរ ោះពយងីជាអ្នកបពងកីតវាមកពដាយខ្លួនឯង។ ព តុ
ពនោះព យីបានជាមនុស្សជាពរចី្ន ក៏ែូច្ជាដាវឌី មិនែឹង
ច្ាស្ថ់ា ខ្លួនឯងពិតជាមនុស្សលអឬអ្ត់ពទ។ តាមសុ្ភា
វគិតរបស្ព់យងី ពយងីែឹងថា ពយងីមិនលអរគបរ់គានព់ទ។ 

 ប ុដនា ពតីពយងីរតូវពធវីែូច្ពមាច្? ពតីពយងីអាច្ពធវីជា
មនុស្សលអពិតរបាកែពដាយរពបៀបោ ពបីសិ្នជាស្មបជ
ញ្ញៈ និងរកមសី្លធម៌របស្់ពយងី មិនអាច្ឲ្យពយងីពឹង
ដផអកបាន ព យីការដែលពយងីខិ្តខំ្រស្ព់ៅជាមនុស្សលអ 
ពៅមានច្ំណុច្ខ្វោះខាតកាន់ដតពរចី្ន?  

រំរូែ៏លអឥ ត ច្ ោះ សក្ាប់ “ម្នុសសលអ” 

រ ូតមកែលច់្ណុំច្ពនោះ ពយងីបានដស្វងយលអំ់្ពីអ្តថ
នយ័ទន កយ “មនុស្សលអ” តាមទស្សនៈដែលមនុស្សមាន
ខុ្ស្ៗគាន ។ ពយងីរបដ លជាច្ង់គិតអំ្ពីបញ្ជា ពនោះ តាម
រពបៀបខុ្ស្ពីពនោះ ពដាយពចាទសួ្រថា ពតីនរោមានលកខ
ណៈស្មបតាលិអរគបរ់គាន់ ពែីមបកីំណតថ់ា អ្វីលអ អ្វី
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អារកក់? 

 ឥ ូវពនោះ សូ្មពយងីគិតអំ្ពីប ា ត់ដមរត ដែល
ពយងីពរបី ពែីមបវីាស់្របដវងរបស្់វតថុពផសងៗ។ ប ា ត់ដម រត 
គឺជា “ស្ាង់ដា” ដែលពយងីអាច្ពមីលព ញី ដែលពយងី
អាច្ពឹងដផអកបាន ពែីមបវីាស់្ឲ្យែឹងថា តុរបស្ព់យងីមាន
របដវងប ុ ម នដម រត។ ដតពយងីរបដ លមិនែឹងពទថា សូ្មបី
ដតប ា ត់ដម រតក៏មិនដតងដតអាច្ឲ្យពយងីពឹងដផអកបានជា
និច្ចដែរ។ ប ា ត់ដម រតខ្លោះវាស្ព់ ញីរបដវង ១ដម រត 
ព យីខ្លោះពទៀតវាស់្ព ញីរបដវង ១,០៥ដម រត។ ពតីពធវីែូច្
ពមាច្ឲ្យពយងីែឹងថា ប ា តដ់ម រតមយួោរតឹមរតូវ? ពតី
ពធវីែូច្ពមាច្ ឲ្យពយងីអាច្ែឹងថា រងាវ ស្់ “១ដម រត” មាន
របដវងប ុោណ ពិតរបាកែ? អ្ស្រ់យៈពពលជាពរចី្នឆាន ពំនោះ 
ពយងីអាច្រកព ញីច្ពមលីយ ពៅកនុងមជឈមណឌ លឯកសារ
ជាតិបារាងំ ពៅទីរកុងបា រសី្ ដែលបានកំណត់យក
ប ា ត់ពលា ៈមយួ ដែលពគបានបពងកីតតាមរពបៀបែ៏
ពិពស្ស្ ពធវជីាស្ាង់ដាស្កល ស្រមាបរ់ងាវ ស្រ់បដវង១ដម រត។ 
ែូច្ពនោះ ប ា តពិ់ពស្ស្ពនោះ គឺជា “ពមប ា ត់ដម រត” ដែល
ប ា ត់ដម រតទងំអ្ស់្រតូវយកជាខាន តគំរូ។ 

 ពតីមានស្ាង់ដាែ៏ឥតពខាច ោះមយួ ស្រមាបក់ំណត់ថា 
នរោជា “មនុស្សលអ”ឬពទ? ពតីមានមនុស្សដែលលអឥត
ពខាច ោះ ពែីមបពីធវជីាខាន តគំរទូនមនុស្សលអ ព យីអាច្កំណត់
ថា អ្វីលអអ្វអីារកក់ឬពទ? 
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 រពោះគមពីរប ីប ដែលជាពគាលជំពនឿរបស្រ់គីស្ាបរស័ិ្ទ 
បានរបាបព់យងីថា មានដតរពោះអាទិករពទ ដែលជាអ្ងគ
បុគគល ដែលលអឥតពខាច ោះ។ ពយងតាមរពោះគមពីរប ីប រពោះ
ដែលបានបពងកីតរបស្ស់្ពវសារពពី មិនរគានដ់តលអ
ប ុពោណ ោះពទ ដតដថមទងំមិនដរបរបួល និងលអឥតពខាច ោះ។ 
ែូច្ពនោះ មានដតរពោះអ្ងគពទ ដែលជាស្ាង់ដា ឬខាន តគំរែ៏ូ
ឥតពខាច ោះ ដែលអាច្កំណតថ់ា អ្វីលអ អ្វអីារកក់។ 

 រពោះគមពីរក៏បានរបាបព់យងីផងដែរថា ពដាយសារ
រពោះជាមាច ស្់ស្ពវរពោះទ័យឲ្យពយងី បងាា ញពច្ញនូវច្រយិ
ស្មបតិាែ៏ឥតពខាច ោះរបស្់រពោះអ្ងគ ព ោះរពោះអ្ងគក៏បាន
បពងកីតពយងីឲ្យមានស្មបជញ្ញៈ ពែីមបជីយួពយងីឲ្យែឹងថា 
អ្វីរតូវ អ្វខុី្ស្។ ព តុពនោះព យីបានជាពយងីមានការ
យល់ែឹងពីកំពណីត អំ្ពីអ្វីដែលលអ ពទោះពយងីមិនដតងដត
យល់ច្ាស្អំ់្ពីអ្វីដែលលអក៏ពដាយ។  

 ប ុដនា អ្នករបដ លជាេងលថ់ា ពតីការសាគ លស់្ាង់ដា 
ឬខាន តគំរែ៏ូឥតពខាច ោះរបស្រ់ពោះ ស្រមាប់ “មនុស្សលអ” មាន
របពយជន៍អ្វសី្រមាបព់យងី? ពតីពយងីអាច្ពធវីជាមនុស្ស
លអពិតរបាកែពដាយរពបៀបោ ពពលដែលរកមសី្លធម៌
ដែលពយងីបពងកីតពដាយខ្លួនឯង មិនអាច្ឲ្យពយងីពឹងដផអក
បាន ព យីពយងីក៏មានភាពមិនលអឥតពខាច ោះពទៀត?  
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ការរស់តៅជា “ម្នុសសលអ” 

ឪពុកមាា យភាគពរចី្ន ច្ង់ឲ្យកូនរបស្ខ់្លួនលអ។ ពកួពគដាក់
ស្ាង់ដាែ៏ខ្ពស្់ ស្រមាបឲ់្យកូនៗរបស្ព់កួពគយកជាគំរូ 
ពដាយបពរងៀនពកួពគអំ្ពីរពបៀបពោងឲ្យែលស់្ាង់ដាព ោះ 
ព យីក៏ជយួពកួពគ ពពលដែលពកួពគមិនអាច្ពធវី បាន 
ពរ ោះឪពុកមាា យរស្ឡាញ់កូនរបស្ខ់្លួន។  

 រពោះដែលជារពោះវរបិតា ដែលគង់ពៅសាថ នស្ួគ៌ ក៏
មានពស្ច្ការីស្ឡាញ់ ច្ំព ោះពយងីផងដែរ ពដាយរពោះអ្ងគ
ស្ពវរពោះទ័យឲ្យពយងីរស់្ពៅជាមនុស្សលអ។ ប ុដនា រទង់
រជាបថា ពយងីមិនលអឥតពខាច ោះ ព យីមិនអាច្ពធវីជា
មនុស្សលអ ពដាយពឹងដផអកការរបឹងដរបង និងរកមសី្ល
ធម៌របស្ខ់្លួនឯងបានព យី។  ែូច្ពនោះ រពោះអ្ងគក៏បាន
ជយួពយងី តាមរពបៀបែ៏ពិពស្ស្មយួ។ រពោះគមពីរប ីបបាន
បករសាយថា រពោះអ្ងគបានចាត់រពោះរាជបុរតារពោះអ្ងគ ឲ្យ
យងចុ្ោះមកយកកំពណីតជាមនុស្ស ពៅកនុងពលាកិយ
ពនោះ។ រពោះរាជបុរតារពោះអ្ងគបានេលងកាត់ទុកខពវទ  និង
ទុកខលំបាកែូច្ពយងីរាល់គាន ដែរ ដតរពោះអ្ងគបានរស្ព់ៅ 
ជា “មនុស្សលអឥតពខាច ោះ” ព លគឺរពោះអ្ងគបានរស្់ពៅ 
តាមរពបៀបដែលរពោះវរបិតាស្ពវរពោះទ័យ  ព យីបានសាា
ប់បងាគ ប់តាមរពោះវរបិតា កនុងការរបរពឹតារគបយ់ ងរបស្់
រពោះអ្ងគ។  រពោះរាជបុរតាទនរពោះ មានរពោះ មថា ពយស្ វូ។ 
រពោះពយស្ ូវរស្ឡាញ់ពយងី ព យីស្ពវរពោះទ័យឲ្យពយងី 
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កាល យជាមនុស្សលអឥតពខាច ោះ ព យីជាទីស្ពវរពោះទ័យែល់
រពោះវរបិតា។ ែូច្ពនោះ រពោះអ្ងគបានសុ្គតជំនសួ្ពយងី 
ពដាយទទលួយកពទស្ទងំអ្ស្់ ដែលពយងីរតូវទទលួ 
ពដាយសារអំ្ពពីបាប និងភាពខ្វោះច្ព ល ោះរបស្ព់យងី។ 

 ព តុពនោះព យី នរោដែលទទលួពជឿរពោះពយស្ ូវ 
ព យីទទលួសាគ ល់ការអ្វីដែលរពោះអ្ងគបានពធវី ស្រមាប់
ពយងី អាច្ទទលួការអ្ត់ពទស្បាបពីរពោះអ្ងគ។ ព យីពបី
ពយងីទទលួពជឿរពោះពយស្ ូវ  ព ោះរពោះអ្ងគនឹងរបទន
កមាល ងំ ឲ្យពយងីអាច្ជមនោះលកខណៈធមមជាតិរបស្ព់យងី 
ដែលមានបាប និងមិនលអឥតពខាច ោះ ព យីពែីរតាមស្ាង់ដា
ទនពស្ច្កាលីអឥតពខាច ោះរបស្រ់ពោះអ្ងគវញិ។ 

 ប ា ប់ពីរពោះពយស្ ូវបានសុ្គតបានបីទថង រពោះអ្ងគក៏
បានមានរពោះជនមរស្ព់ ងីវញិ ពដាយបងាា ញថា រពោះជា
មាច ស្់បានទទលួយកការលោះបង់របស្រ់ពោះអ្ងគព យី។ គឺ
ែូច្ដែលរពោះគមពីរបានដច្ងថា 

 “រពោះរគីស្ារទងប់ានរងទុកខមាង ពដាយពរ ោះបាបដែរ 
 គឺជារពោះែសុ៏្ច្រតិ រទងរ់ងទុកខជនំសួ្មនុស្សទុច្ចរតិ 
 ពែីមបីនឹង ពំយីងរាល់គាន ពៅែល់រពោះ ពដាយរទង់
 រតូវពគពធវីគុតខាងសាច់្ោម ដតបានវញិ្ជញ ណ
 ពរបាស្ឲ្យរស្វ់ញិ” ។-១ពពរតុស្ ៣:១៨



18 

ក្ពោះចយស ៊ូវក្សឡាញ់ចយើង ច ើយសពវក្ពោះទ្័
យឲ្យចយើង ក្លា យជាមនុសសលែឥរច ច្ ោះ 
ច ើយជាទី្សពវក្ពោះទ្យ័ែល់ក្ពោះវរបិតា។ 
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 ខំុ្្ែឹងថា ពស្ច្កាពិីតពនោះ អាច្ពធវីឲ្យពយងីពិបាក
យល់ ឬទទលួយក ប ុដនា ខំុ្្ស្ងឃមឹថា អ្នកនឹងពិចារោ
អំ្ពីពរឿងពនោះជាបដនថមពទៀត។ មានដតរពោះពទ ដែលជា “ពម
ខាន តគំរ”ូ ដែលអាច្ដកដរបពយងី ដែលជាមនុស្សមិនលអ
ឥតពខាច ោះ  ព យីពធវីឲ្យពយងីកាល យជាមនុស្សលអពិតរបាកែ។ 
ពបីអ្នកេងលថ់ា  ខ្លួនអ្នកជាមនុស្សលអឬអ្ត់ ឬមាន
អារមមណ៍ថា អ្នកមិនបានរស្ព់ៅជាមនុស្សលអ ែូច្ដែល
អ្នករពឹំងច្ង់បានពទ ព ោះចូ្រកំុបាក់ទឹកចិ្តា ឬអ្ស់្ស្ងឃមឹ
ព យី។ រពោះជាមាច ស្រ់ស្ឡាញ់អ្នក ព យីរពោះអ្ងគស្ពវ
រពោះទ័យឲ្យអ្នកអាច្ពធវីជាមនុស្សលអពិតរបាកែ។  

 សូ្មពៅរកមិតាភកាិរបស្់អ្នក ដែលជារគីស្ាបរស័ិ្ទ 
ពែីមបដីស្វងយល់បដនថមអំ្ពីរពោះពយស្ ូវ។  ពលាកអ្នកអាច្
ចូ្លពៅកនុងពវបសាយ របស្ន់ំមា ោរបចាទំថង ពែីមបទីញ
យក កូនពស្ៀវពៅជាពរចី្នពទៀត តាមLINK: https://
khmer-odb.org/ds/។

https://khmer-odb.org/ds/
https://khmer-odb.org/ds/
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Our Daily Bread Ministries 

PO Box 15, Kilsyth, VIC 3137, Australia 
Tel: (+61-3) 9761-7086, australia@odb.org 
Our Daily Bread Ministries Ltd 
PO Box 74025, Kowloon Central Post Office, Kowloon, Hong 
Kong 
Tel: (+852) 2626-1102, Fax: (+852) 2626-0216, 
hongkong@odb.org 
ODB Indonesia 
PO Box 2500, Jakarta 11025, Indonesia 
Tel: (+62-21) 2902-8950, Fax: (+62-21) 5435-1975, 
indonesia@odb.org 
Daily Bread Co. Ltd 
PO Box 46, Ikoma Nara 630-0291, Japan 
Tel: (+81-743) 75-8230, Fax: (+81-743) 75-8299, ja-
pan@odb.org 
Our Daily Bread Berhad 
PO Box 86, Taman Sri Tebrau, 80057 Johor Bahru, Malaysia 
Tel: (+060-7) 353-1718, Fax: (+060-7) 353-4439, malay-
sia@odb.org 
Our Daily Bread Ministries 
PO Box 303095, North Harbour, Auckland 0751, New Zealand 
Tel: (+64-9) 444-4146, newzealand@odb.org 
Our Daily Bread Ministries Asia Ltd 
5 Pereira Road, #07-01 Asiawide Industrial Building, Singa-
pore 368025 
Tel: (+65) 6858-0900, Fax: (+65) 6858-0400, singa-
pore@odb.org 
Our Daily Bread Ministries Foundation 
PO Box 47-260, Taipei 10399, Taiwan R.O.C. 
Tel: (+886-2) 2585-5340, Fax: (+886-2) 2585-5349, tai-
wan@odb.org 
Our Daily Bread Ministries Thailand 
PO Box 35, Huamark, Bangkok 10243, Thailand 
Tel: (+66-2) 718-5166, Fax: (+66-2) 718-6016, thai-

land@odb.org 


