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លយុ 
ហេតុអ្វី ហៅតតមិនគ្រប់? 

"តែ១ដុល្លា រទ ៀែប ុទ ណ្ ោះ"  

លលកចន ដ ឺ រ៉កខាហ្វវលល័រ (John D. Rockefeller) គជឺាមហា
លេដឋីអាលមរកិ ហ្ដលមានរាក់រប់ពាន់លនដុលល  េថិតកនុងចំលោមអ្នក
មានរទពយេមបតតិលរចីនបំផុត កនុងរបវតតសិាស្រេតននេម័យទំលនីប។ លៅ
លពលមួយ មានលគេួរគាត់ថា “លតីមានលុយបុ៉ន្មម ន លទីបរគប់រគាន់?” 
គាត់ក៏ានលឆលីយថា "លៅខ្វះហ្ត១ដុលល រលទៀតបុ៉លោណ ះ គរឺគប់រគាន់
លវយី"។ ចលមលយីលនះ រតវូានលគចុះផាយ កនងុសារពត៌មានដ៏លបលីាញ។  

 ជាការពិតោេ់ លតីមានមនុេសបុ៉ន្មម នន្មក់ ហ្ដលចង់ានលុយ
បហ្នថម១ដុលល លវយី ១ដុលល លទៀត មិនលចះេកប់េកល់?” សាា ប់លៅ 
មនុេសលយងីហាក់ដូចជាមិនហ្ដលមានលុយរគប់រគាន់លសាះ ល ះបីខ្លួន
រកចំណូល ឬេនសាំនលរចីនយ៉ងោកាី។ លយងីហាក់ដូចជារតូវបង់នថល
លនះ បង់នថលលន្មះមិនលចះចប់ លវយីមានរបេ់ជាលរចីនហ្ដលចាំច់រតូវ
ហ្តទិញ ឬរតូវេនសលុំយទិញ លៅនថងខាងមុខ្។ ល ះលយងីមានលុយ
លមមនឹងបង់នថលអាហារ ការលធវីដំលណីរ និងទីជំរកលវយីកតី ក៏លយងីលៅហ្ត
រតូវលរតៀមលុយមួយចំហ្ណក េរមាប់ភាពចំាច់លៅលពលអ្ន្មគត 
ហ្ដលមានដូចជា ការអ្ប់ររំបេ់កូន ការេលស្រ គ្ ះបន្មទ ន់ហ្ផនកេុខ្ភាព 
និងការចូលនិវតតន៍ជាលដីម។  

 លវតុលនះលវយី លយងីក៏ានពាយមរករាក់ចំណូលបហ្នថម 
និងេនសឲំ្យានលរចីនហ្ថមលទៀត។ អ្នកខ្លះានបហ្នថមលម៉ាងលធវីការ លដីមបី
ឲ្យានរាក់ឈនួលបហ្នថម។ ចំហ្ណកឯអ្នករកេុីវញិ លគានលបីក វ រ
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ហាងយូរជាងមុន។ អ្នកខ្លះលទៀតក៏ានលឆលៀតលៅលធវីការ្រលរៅលម៉ាង
បហ្នថមលទៀត។ លគានពាយមបលងកីនការវនិិលយគ លៅលលីផារវុ៊ន ឬ
ក៏កាត់បនថយចំោយលផសងៗ លដីមបលីធវឲី្យថវកិារមានតុលយភាព។ 

 លតីលវតុអ្វីានជាមនុេសលយងីលធវីនូវលរឿង ងំអ្េ់លនះ? ពីលរពាះ
លយងីមានតរមូវការជាលរចីន ហ្ដលរតូវបំលពញ។ លយងីចាំច់រតូវចិញ្ច ឹម
ខ្លួនឯង និងរកុមរគួសាររបេ់លយងី។ លយងីរតូវលធវីយ៉ងោ ឲ្យខ្លួនមាន
ដំបូលរជក លវយីមានលទធភាពលមីលហ្ថរឪពុកមាត យលយងី។ លយងីរតូវ
រាកដថា លយងីមានលុយបរមុងទុកខ្លះលៅកនុងនដ េរមាប់លរបី លពល
នរោមាន ក់ធ្លល ក់ខ្លួនឈ ឺ ឬលៅលពលលយងីាត់បង់ការ្រលធវជីាលដីម។ 
ហ្ដលេំខាន់បំផុតលន្មះ មនុេសលយងីរតូវការលុយលដីមបរីេ់ លវយីក៏រតូវ
ការេនតិេុខ្ខ្លះៗ លៅកនុងហ្ផនកវរិញ្ញវតថុផងហ្ដរ។  

 លយងីក៏មានចំណង់ផ្ទទ ល់ខ្លួន ហ្ដលជាបំណងចិតតពីកំលណីត 
ហ្ដលចង់អ្រេបាយនឹងផលកំនរ ននការរបឹងហ្របងលធវីការ្រ។ មនុេស
 ងំអ្េ់េុទធហ្តចង់ានភាពេកប់ចិតត និងេលរមចបំណងរបេ់ខ្លួន លៅ
កនុងជីវតិ មិនថាហ្តលៅនថងេរមាកលំហ្វរជាលកខណៈរគួសារ ឬកនុង
ឱកាេញអំាហារនថលៗយូរៗមតង ឬក៏លៅកនុងេកមមភាពកមានតហ្ដល
លយងីចូលចិតតលធវី កនុងលពលទំលនរកតី។ 

 លលីេពីលនះលទៀត មនុេសលយងីមានលេចកតរីាថាន ។ អ្នកខ្លះាន
េវះហ្េវងកសាងអ្ន្មគតឲ្យានលអជាងមុន េរមាប់ខ្លួនឯង  និងកូនៗ
របេ់ខ្លួន។ លគរបហ្វលជាចង់ានឡានលអជាមុន និងផទះធំរទនំខ្ពេ់ ឬ
ក៏មានកតីេុបិនចង់បលងកីតអាជីវកមមផ្ទទ ល់ខ្លួនជាលដីម។ លគក៏ពាយម 
ហ្េវងរកសាលលរៀនលអៗ ឲ្យកូន លដីមបឲី្យពួកលគអាចមានការចប់លផតីមដ៏
លអ លៅកនុងជីវតិ លដីមបឲី្យពួកលគអាចមានអ្ន្មគតដ៏េបាយរកីរយ និង
មានេុវតថិភាព។  

 ហ្តគួរឲ្យសាា យោេ់ តាមបទពិលសាធន៍ហ្ដលមនុេសជាលរចីន
ានឆលងកាត់ តរមូវការ និងការចង់ាន ងំអ្េ់លនះ អាចកាល យជា
បនទុក ហ្ដលលធវីឲ្យលយងីមានភាពតានតឹងយ៉ងខាល ងំ។ ការលធវកីាររប់



4 

លម៉ាង លៅកហ្នលងលធវីការ ានលធវីឲ្យអ្នកខ្លះមានការវត់លនឿយ លវយីលគ
មានការរពួយារមភ អ្ំពីការបង់នថលលនះបង់នថលលន្មះមិនលចះចប់។ លុយ
េនសហំ្ដលលចះហ្តថយចុះ គឺជាការរឭំកថា ល ះលយងីរបឹងហ្របងយ៉ង
ោក៏លោយ ក៏លៅហ្តមិនរគប់រគាន់ដហ្ដល។  

 លពលខ្លះ បនទុក ងំលនះអាចមានផលប៉ះពាល់ ដល់ហ្ផនកលផសងៗ
លទៀតននជីវតិលយងី។ វអាចប៉ះពាល់
អាកបបកិរយិ គុណតនមល និងទំន្មក់ទំនង
ជាមួយអ្នកដនទ។ អ្នកខ្លះមិនអាចចំោយ
លពលលរចីនជាមួយកូនៗ លោយសារខ្ំលធវី
ការ ឬរកេុីខាល ងំលពក លវយីក៏មានការ
ល ល្ ះរបហ្កកគាន កនុងរគួសារ លោយសារហ្ត
ទមាល ប់ននការចយវយវួេកំណត់។ អ្នក
ខ្លះលទៀតរបឹងរបកួតរបហ្ជងនឹងមិតតរមួការ្រលពញទំវងឹ លដីមបឲី្យាន
រ វ្ ន់ និងល ងីតំហ្ណង។ លគហ្េវងរកការេលរមចលគាលបំណង បុ៉ហ្នត 
លគហ្បរជាមានការរពួយារមភជាលរចីនវញិ។  

 លតីអ្នកធ្លល ប់ឆងល់លទថា លវតុអ្វីានជាលយងីលៅហ្តមានលុយមិន
លចះរគប់? លតីលវតុអ្វីានជាលយងី លៅហ្ត “ខ្វះលុយ លោយចង់ាន១
ដុលល រលវយី ១ដុលល លទៀតមិនលចះេកប់េកល់?” លតលីយងីពិតជាចាំច់
រតូវមានលុយបហ្នថមលទៀត លដីមបបីំលពញតរមូវការរបេ់លយងីឬ?  

លគហ្េវងរកការេលរមច
លគាលបណំង ប៉ុហ្នត លគ
ហ្បរជាមានការរពួយ
ារមភជាលរចីនវញិ។  
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ទែើលុយទ្វើឲ្យពិភពទល្លកវិ លលវ មួយយ ង្? 

ចូរលយងី្កមកលមលីជវីតិពតិ។ លយងីល ញីថា លុយពិតជា អាចជួយ
លោះរសាយបញ្ហា ជាលរចីន លវយីយ៉ងលហាចោេ់ វអាចទិញាន
េុភមងគលខ្លះៗហ្ដរ។  

 លយងីលរបីលុយទិញចំណីអាហារ ជរមក និងចំោយលៅលលីម
លធាាយលធវីដំលណីរ និងឱេថពាាលជមងជឺាលដីម។ លគលរបីលុយ 
េរមាប់ចយលៅនថងឈប់េរមាក និងទិញរបេ់នថលៗ លវយីវអាចលធវី
ឲ្យលគមានអារមមណ៍ថា ខ្លួនមានេុវតថិភាព លបីេិនជាលគានេនសលុំយ
ខ្លះទុកលរបី លពលមានលរឿងបន្មទ ន់លកីតល ងី ដូចជាជមងឺ ឬលរឿងវបិតតិអ្វីមួ
យ។ លគក៏លរបីលុយបង់នថលសាលរបេ់កូន លោយេងឃមឹថា ពួកលគនឹង
មានអ្ន្មគតលអ។ ល ះជាយ៉ងោក៏លោយ លុយមិនអាចលធវីអ្វីៗ
រគប់យ៉ងានល យី។ មានតរមូវការមួយចំនួនហ្ដលលុយមិនអាច
បំលពញឲ្យាន លវយីលុយក៏មិនអាចេលរមចកតីបំណងជាលរចីន។ វពិត
ជាមិនអាចពាាលចិតតហ្ដលមានរបួេ ឬជួេជុលទំន្មក់ទំនងហ្ដល
ហ្បករបះរសាាំនលទ។។ វមិនអាចទិញមិតតភាព ឬលេចកាីរេឡាញ់ដ៏
ពិតរាកដានហ្ដរ។ វមិនអាចជួយមនុេសជាទីរេឡាញ់ ឲ្យរេ់ល ងី
វញិ។ លយងីអាចផតល់ឲ្យកូនៗរបេ់លយងី នូវការអ្ប់រ ំ និងរបេ់លលងដ៏
លអបំផុត បុ៉ហ្នត វលៅហ្តមិនអាចជួយឲ្យលយងីមានភាពេនិទធសាន លជាមួយ
ពួកលគ លរពាះអ្វីហ្ដលពួកលគរតូវការបំផុត គឺលពលលវលរបេ់លយងីលៅវញិ
លទ។ លយងីអាចរកានរបេ់នថលៗ ងំអ្េ់ហ្ដលលយងីចង់ាន បុ៉ហ្នត 
របេ់ ងំលន្មះ លៅហ្តមិនអាចជួយឲ្យលយងីឈប់មានអារមមណ៍ឯលកា 
និងរកល ញីលគាលបំណងននជីវតិ។ លុយអាចន្មមំកនូវភាពរលំភីប
រកីរយ និងេុភមងគល កនុងរយៈលពលខ្លី បុ៉ហ្នត មិនអាចផតល់ឲ្យលយងី នូវកតី
អ្ណំរ នងិការេកប់ចតិតរយៈលពលហ្វងល យី។ 

លលករ៉កខាហ្វវលល័រ(Rockefeller) ដឹងចាេ់ថា លុយពិត
ជាមិនអាចទិញេុភមងគលានហ្មន។ បុរេហ្ដលមានលុយរប់ពាន់
លនដុលល រមាន ក់លនះ ធ្លល ប់និយយថា “លបលីគេននោិឋ នថា មនុេសមាន
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រទពយេមបតាិលរចីនលលីេលប់ ហ្តងហ្តេបាយរកីរយជានិចច លន្មះមាន
ន័យថា លគគិតខុ្េលវយី”។  

មានលពទយមាន ក់ហ្ដលមានជំន្មញបនថយការឈចឺប់ លៅមនទីរ
លពទយកនុងរបលទេអូ្ស្រសាត លី មានបទពិលសាធន៍ជាលរចីនឆ្ន កំនុងការហ្ថ ំ
អ្នកជមងឺហ្ដលជិតសាល ប់។ គាត់ានកត់រតា លៅកនុងឯកសាររបេ់គាត់ 
អ្ំពីការ សាត យលរកាយខាល ងំបំផុត ងំរាយ៉ំង ហ្ដលអ្នកជមងនឺិយយ
លចញមក លៅលលីហ្រគ លៅលពលហ្ដលពួកលគជិតផុតដលងាីម។ កនុង
ចំលោមពួកលគ គាម ននរោមាន ក់និយយថា ខ្លួនសាត យលរកាយ ហ្ដល
មិនានរករាក់ចំណូលឲ្យានកាន់ហ្តលរចីនលន្មះល យី។ តាមពិត 
កនុងចំលោមវបិតតិសារដ៏ីខាល ងំបំផុតលន្មះ ពួកលគមានការសាត យលរកាយ
យ៉ងខាល ងំ ហ្ដលពួកលគខ្ិតខ្ំលធវីការ្រខាល ងំលពក។ មុនលពលផុតដលងាីម 
មនុេសភាគលរចីនលសាកសាត យ ហ្ដលពួកលគមិនានចំោយលពលជា
មួយមនុេសជាទីរេលញ់ និងមិតតភកតរិបេ់ពួកលគឲ្យានលរចីន ឬមិន
ានពាយមរេ់លៅ ឲ្យមានេុភមងគលជាងលនះ។ 

លតមីានលពលបុ៉ន្មម នដងលវយី ហ្ដលអ្នកានឮនរោមាន ក់េុំពិ
និតយលមីលទឹករាក់ហ្ដលខ្លួនមាន កនុងកុងធន្មគារ មុនលពលខ្លួនជិត
សាល ប់? អ្នករបហ្វលជាមិនធ្លល ប់ឮលគលេនីរេុំហ្បបលនះលទ។ មនុេសហ្ដល
ជិតសាល ប់ លរចីនហ្តមានបំណងរាថាន មួយ គចឺង់ឲ្យមនុេសជាទី
រេលញ់របេ់គាត់ លៅហ្កបរហ្រគគាត់ លដីមបឲី្យគាត់ានឱប ឬប៉ះកូន ឬ
លៅហ្ដលគាត់រេឡាញ់ជាងលគ ឬលោះរសាយជលមាល ះជាមួយសាច់ញតិ
ោមាន ក់ ជាលលីកចុងលរកាយ។ លៅលពលហ្ដលលយងី្នដល់ដំោក់
កាលចុងលរកាយននជីវតិ អ្វហី្ដលលយងីលៅមានលន្មះ គឺមិនហ្មនជាមាេ
រាក់ ឬរបេ់រទពយលន្មះលទ ហ្តលយងីលៅេល់ហ្តទំន្មក់ទំនង និងអ្វីហ្ដល
កំពុងរង់ចលំយងីបន្មទ ប់ពីលយងីសាល ប់។ 

លៅទីបំផុត លុយរគាន់ជារកបីេរមាប់ជិះចមលងភក់បុ៉លោណ ះ។ វ
អាចជួយឲ្យលយងីរកានរបេ់ជាលរចីន បុ៉ហ្នត មិនអាចផតល់ឲ្យលយងីនូវអ្វី
ៗរគប់យ៉ងលន្មះលទ។ វមិនអាចបំលពញតរមូវការ ចំណង់ និងមវចិឆតិា
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 ងំអ្េ់ ហ្ដលលយងីមានល យី។  

ដូលចនះ លតីលយងីរតូវលធវីដូចលមតច? របេិនលបីលុយមិនហ្មនជា
ចលមលីយ េរមាប់បញ្ហា  ងំអ្េ់ហ្ដលលយងីមាន លតលីយងីអាចបំលពញ
តាមតរមូវការ និងចំណង់របេ់លយងី យ៉ងដូចលមតចវញិ? លវយីលតីលធវី
ដូចលមតច ឲ្យលយងី អាចលចៀេវងការលដញតាមលុយដ៏ងប់ងល់?  

ការទមើលទ ើញអ្វតីដលសំខានជ់ាងលុយ 

អ្នកខ្លះពាយមេកប់ចតិតនឹងអ្វីហ្ដលពួកលគមាន។ ពួកលគលជឿថា លបីពួកលគ
អាចលរៀនរេ់លៅកនុងជីវតិហ្បបសាមញ្ញ លោយលពញចិតតនឹងអ្វីហ្ដលពួកលគ
មាន រពម ងំមានតរមូវការ និងការចង់ានកាន់ហ្តតិចជាងមុន លន្មះ
ពួកលគអាចលចៀេវងការជាប់ខ្លួន លៅកនុងរកលុយឲ្យានលរចីនជាងមុន 
លោយមិនលចះេកប់េកល់ ។ 

 វធិីសាស្រេតលនះមានអ្តថរបលយជន៍ បុ៉ហ្នត វក៏មានហ្ដនកំណត់
របេ់វផងហ្ដរ។ ទីមួយ វធិីសាស្រេតលនះ អាចលធវឲី្យលយងីមិនលអ្ីលពីរចំលពាះ
តរមូវការ និងការទទួលខុ្េរតូវពិតរាកដ ហ្ដលអាចន្មឲំ្យមានផល
វាិកធងន់ធងរ។ ឧ វរណ៍ លយងីមិនអាចរពលងីយកលនតីយ ចំលពាះលេចកតី
រតូវការ នូវចំណីអាហារ ទីជំរក និងការអ្ប់ររំបេ់កូនៗលយងីានលទ។ 
លវយីលបីលយងីមិនរបឹងហ្របងលធវីការឲ្យានរគប់រគាន់លទ លន្មះលយងី
របហ្វលជាមិនអាចរេ់លៅ ឲ្យមានេកាត នុពលលពញលលញលន្មះល ី
យ។ ទីពីរ លយងីរបហ្វលជារគាន់ហ្តបដិលេធចំណង់ និងមវចិិឆតា 
ហ្ដលមនុេសមានជាធមមតាបុ៉លោណ ះ។ មិនយូរមិនឆ្ប់ លយងីនឹងមាន
ការពិាក មិនអាចរពលងីយកលនតីយចំលពាះតរមូវការ និងការចង់ាន
 ងំលន្មះលទៀត លវយីលយងីនឹងមានអារមមណ៍ថា មិនេកប់ចិតត និងមិន
លពញលលញដូចមុនលទៀត។ លយងីមិនអាចរកានការេកប់ចិតតពិតរាកដ 
លោយរគាន់ហ្តពាយមគិតហ្បបវជិជមាន ឬលជឿលលកីមមវេន្មលន្មះល យី។ 

 បុ៉ហ្នត លយងីមានចលមលីយមួយ េរមាប់បញ្ហា លនះ។ លយងីមិនចំ
ាច់រតូវពឹងហ្ផអកលលីរទពយេមបតតិ  លដីមបបីំលពញតរមូវការរគប់យ៉ង
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របេ់លយងី ឬពាយមបដិលេធន៍វ ងំរេុងលន្មះល យី ផទុយលៅវញិ 
េូមលយងី្កមករកអ្ងគបុគគលមួយ ហ្ដលអាចផតល់ឲ្យលយងីនូវេុវតថិ
ភាព និងភាពេកប់ចិតតពិតរាកដ។ 

 ចូរលយងីគិតរេនម អ្ំពីលកមងតូចមាន ក់ ហ្ដលានទទួលលេចកតី
រេឡាញ់ដ៏រជាលលរៅ ពីឪពុកមាា យរបេ់
គាត់ លោយអ្នក ងំពីរហ្តងហ្តលមីលហ្ថរ
គាត់ជានិចច។ លកមងមាន ក់លនះរបហ្វលជា
មិនមានអ្វលីរចីនលទ។ គាត់មិនហ្មនជាអ្នក
មាន លវយីរបហ្វលមិនមានអ្វី ងំអ្េ់
ហ្ដលគាត់ចង់ានលន្មះល យី។ បុ៉ហ្នត គាត់
លៅហ្តអាចមានអារមមណ៍េបាយរកីរយ 
និងេកប់ចិតត របេិនលបីគាត់ដឹងចាេ់ថា 
ឪពុកមាា យគាត់ឲ្យតនមលចំលពាះគាត់ លវយី
នឹងមិនលាះបង់គាត់លចល។  

 ឥ ូវលនះ េូមលយងីគិតរេនមដល់បុគគលមាន ក់ ហ្ដលអាចផាល់ឲ្យ
លយងី នូវលេចកាីរេឡាញ់ ហ្ដលលលីេលេចកាីរេឡាញ់ហ្ដលឪពុក
មាា យអាចផាល់ឲ្យលយងីលៅលទៀត។ លតីមាននរោហ្ដលអាចរេឡាញ់
លយងី លោយឥតលកខខ្ណឌ  និងរេឡាញ់ជាលរៀងរវូត លោយមិនហ្រប
របួល លវយីគិតអ្ំពីផលរបលយជន៍របេ់លយងី?  

 មានហ្តរពះដ៏ជារពះអាទិករលទ ហ្ដលមានលេចកតីរេឡាញ់យ៉ង
លនះ ចំលពាះលយងី។ 

 រពះអ្ងគជារពះហ្ដលមានរគប់អ្ំោចលចសាា  រទង់រជាបអ្ំពីអ្វីៗ
 ងំអ្េ់ លវយីរទង់ជារពះដ៏អ្េ់កលប ហ្ដលសាគ ល់ និងរេឡាញ់
លយងីមាន ក់ៗ។ លោយសាររទង់ជាអ្នកបលងកីតលយងីមាន ក់ៗមក លន្មះរទង់
រជាបចាេ់ថា លយងីរតូវការអ្វីខ្លះ។ លោយសារហ្តរទង់រេឡាញ់លយងី 
លន្មះរទង់ក៏គិតពីផលរបលយជន៍របេ់លយងី លវយីរប នអ្វីៗ ហ្ដលលអ

លយងីមិនអាចរកាន
ការេកបចិ់តតពិតរាកដ 
លោយរគានហ់្តពាយម
គិតហ្បបវជិជមាន ឬលជឿ
លលីកមមវេន្មលន្មះ  
ល យី។ 
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េរមាប់លយងី។ លវយីលោយសាររពះអ្ងគមានអ្ំោចលចសាា  និងមាន
ភាពអ្េ់កលប លន្មះរទង់អាចធ្លន្មចំលពាះលយងីថា រទង់រគប់រគងសាថ ន
ភាព ជីវតិ និងលជាគវេន្មរបេ់លយងី។  

 លតីលធវីដូចលមតច ឲ្យលយងីអាចដឹងថា រពះអ្ងគពិតជាមានលេចកតី
រេឡាញ់យ៉ងលនះ ចំលពាះលយងីហ្មន? លយងីអាចដឹងាន លរពាះរពះ
អ្ងគជាអ្នកមានបនទូលលោយផ្ទទ ល់។ គឺដូចហ្ដលរពះអ្ងគានេនាថា 
រពះអ្ងគនឹងមិនចកលចញពីលយងី ក៏មិនលាះបង់លចលលយងីល យី 
(លវលរពីរ ១៣: ៥)។  

ការ  ួលយក សសនៈថ្មីមួយវសម្រាប់ជីិលែ 

លយងីានកត់េមាគ ល់ល ញីថា លុយរគាន់ហ្តជាមលធាាយ ហ្ដលលយងី
លរបី លដីមបេីលរមចលគាលបំណង ឬលគាលលៅមួយចំនួន។ ហ្តគួរឲ្យ
សាា យ មនុេសលយងីភាគលរចីនានលផ្ទត តអារមមណ៍ លៅលលីមលធាាយ
ខាល ងំលពក ជាជាងលផ្ទត តអារមមណ៍លៅលលីលគាលលៅ។ លយងីមានការរពួយ
ារមភយ៉ងខាល ងំ អ្ំពីការរបមូលលុយឲ្យានលរចីនហ្ថមលទៀត ជាលវតុលធវី
ឲ្យលយងីមិនេបាយចិតត។ កនុងការលដញតាមលុយមួយដុលល លវយី 
មួយដុលល លទៀតឥតឈប់ លយងីក៏ានលភលចគិត អ្ំពីការអ្វីហ្ដលពិតជា
េំខាន់ កនុងជីវតិ។  

 ល ះជាយ៉ងោក៏លោយ លបីលយងី្កមករករពះវញិ ដូចជា
កូនតូច ហ្ដលេមលឹងលមីលលៅឪពុកមាត យហ្ដលរេឡាញ់ខ្លួន លន្មះទេស
នៈហ្ដលលយងីមានចំលពាះជីវតិ អាចចប់លផតីមផ្ទល េ់បតូរ។ លោយសាររទង់
ានេនាថា លយងីនឹងមានលពលអ្ន្មគតដ៏អ្េ់កលបជាមួយរទង់ លន្មះ
លយងីអាចចប់លផាីមលមីលរលំងតរមូវការ និងការចង់ានកនុងជីវតិលនះ 
លវយីមិនចាំច់ខ្វល់ខាវ យ អ្ំពីវជារបច ំ ។ លយងីអាចមានទំនុកចិតត 
និងការេកប់ចិតត លពលហ្ដលលយងីដឹងថា រពះជាមាច េ់រេឡាញ់លយងី គឺ
មិនខុ្េពីលកមងហ្ដលមានទំនុកចិតត និងការេកប់ចិតត លពលហ្ដលវដឹងថា 
ឪពុកមាត យវរេឡាញ់វលន្មះល យី។  
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 ទេសនៈដ៏រតឹមរតូវលនះ ានជួយឲ្យសាវក័បុ៉លអាចអ្ត់រ  ំ កនុង
ជំលនឿ េូមបហី្តលៅលពលហ្ដលគាត់ជាប់ ុខំ្លួន កនុងគុករបេ់ចរកភពរ ៉ូ
មុាងំ កាលពីជាង២០០០ឆ្ន មុំនក៏លោយ។ គឺដូចហ្ដលគាត់ានេរលេរ
កនុងេំបុរត លៅកាន់អ្នកលជឿរពះថា “ខ្្ុ ំធ្លល ប់រ ឲំ្យមានលេចកតចីលងអៀត
ចងអល់ លវយីក៏ធ្លល ប់មានលេចកតីរកីរយហ្ដរ ខ្្ុ ំធ្លល ប់ ងំហ្ឆអត  ងំឃ្លល ន 
 ងំមាន ងំខ្វះ កនុងសារលពី ងំអ្េ់លវយី ខ្្ុ ំអាចនឹងលធវីរគប់ ងំ
អ្េ់ាន លោយសាររពះរគីេទហ្ដលរទង់ចំលរនីកំឡាងំដល់ខ្្ុ”ំ(ភីលីព 
៤: ១២-១៣)។  

ជំហានបន្ទា ប់វទែើទយើងម្រែូិទ្វើអ្វី? 

 ដូចលនះ លតីលយងីរតូវ ញយករបលយជន៍អ្វខី្លះពលុីយ? របេិន
លបីលយងីអាចលមីលរលំងតរមូវការ និងការចង់ានរបេ់លយងី លពល
ហ្ដលលយងីលជឿ និង្កហ្បរមករពះជាមាច េ់ លតីលយងីរតូវមានអាកបប
កិរយិយ៉ងោចំលពាះលុយ?  

 ជាការពិតោេ់ ការ្កហ្បរលៅរករពះមិនហ្មនមានន័យថា 
លយងីឈប់គិត អ្ំពីតរមូវការហ្ដលលយងីានល ញីជាក់ហ្េតងលន្មះល ី
យ។ លុយពិតជាមានតួន្មទីដ៏ពិតរាកដ និងមានរបលយជន៍ កនុងការ
រេ់លៅ េពវនថង លវយីវក៏គាម នអ្វីខុ្េហ្ដរ ហ្ដលលយងីខ្ំរបឹងលធវកីារ និងខ្ំ
របឹងេនសលុំយ របកបលោយរាជ្ា។ បញ្ហា គឺលយងីរតូវទទួលសាគ ល់ថា 
លុយមិនអាចលធវីអ្វីៗរគប់យ៉ងេរមាប់លយងីល យី។ លបីេិនជាលយងី
ពឹងហ្ផអកលលលុីយហ្តមាង៉ លដីមបរីគប់រគងការរេ់លៅ និងលជាគវេន្ម
របេ់លយងី លន្មះលយងី្យនឹងជាប់ផុងខ្លួន លៅកនុងការហ្េវងរកលុយ
មនិលចះេកប់េកល់ លវយីជាលទធផល លយងីលៅហ្តមនិេបាយចតិតដហ្ដល។  

 លបីលយងីលាះយុថាក ជីវតិរបេ់លយងី ឲ្យជាប់កនុងរពះជាមាច េ់ ជា
ជាងជាប់លៅកនុងលុយ លយងីនឹងមានទេសនៈថមីចំលពាះជីវតិ និងចំលពាះ
សាថ នភាពវរិញ្ញវតថុរបេ់លយងីផងហ្ដរ។ លយងីនឹងដឹងថា រពះកំពុងរគប់
រគងជីវតិលយងី ងំរេុង និងដឹងថា រទង់រេឡាញ់ និងហ្ថរកាលយងី 



11 

លវយីដឹងលទៀតថា រទង់នឹងរប នឲ្យលយងីមានកមាល ងំលដីមបជីមនះ
ឧបេគគកនុងជីវតិ។  

 លតីលលកអ្នកចលំរឿងរបេ់លលករ៉កខាហ្វវលល័រ(Rockefeller) 
លទ? គាត់ជាមនុេសហ្ដលរកលុយានលរចីនលលីេលប់ លៅកនុងជីវតិ ហ្ត
គាត់ដឹងថា គាត់អាចរកល ញីភាពេកប់ចិតត លៅកហ្នលងោ។ គឺដូច
ហ្ដលគាត់មានរបសាេន៍ថា “កនុងលលកលនះ គាម នអ្វីហ្ដលអាចលរបៀបផទឹម
នឹងការរបកបគាន របេ់រគីេទបរេ័ិទល យី។ លរៅពីរពះរគីេទ គាម នអ្វី
ហ្ដលអាចលធវីឲ្យលយងីេកប់ចិតតានលទ”។ 

 លតីលនះគឺជាអ្វីហ្ដលអ្នកកំពុងហ្តហ្េវងរកឬ?  

 របេិនលបីអ្នកចង់ហ្េវងយល់បហ្នថមលទៀត អ្ំពីរពះលយេូ៊វ អ្នក
អាចទំន្មក់ទំនងពួកជំនុំ កនុងតំបន់របេ់អ្នក។ លៅទីលន្មះ នឹងមាន
មនុេសហ្ដលអាចជួយលឆលីយេំណួរហ្ដលអ្នកមាន។ លយងីខ្្ុលំៅឯអ្ងគការ
នំម៉ាោរបចនំថង ក៏រង់ចសំាវ គមន៍លលកអ្នកជានិចច។  

 របេិនលបីអ្នកចង់អានលេៀវលៅលផសងលទៀត ហ្ដល ក់ទងនឹង
រពះគមពីរ េូមចូលលៅកាន់លវបសាយរបេ់លយងីខ្្ុ ំ ហ្ដលមានអាេ័យ
ោឋ ន www.khmer-odb.org/ds/។ 

 
ហ្របេរមួលជាភាសាហ្ខ្មរ លោយ លលក លី បុ៊នថា 

ពិនិតយលផទៀងផ្ទទ ត់ និងហ្កេរមួលអ្តថបទលោយ : លលក ឯក េតា 

បទគមពីរជាភាសាហ្ខ្មរដករេង់លចញពីរពះគមពីរបរេុិទធ ភាសាហ្ខ្មរ បកហ្របចេ់ ឆ្ន ១ំ៩៥៤ 
លោយការអ្នុញ្ហញ តិ និងរកាេិទធិលោយេមាគមន៍រពះគមពីរេកល (ានដករេង់ លោយរកា
អ្កខរវរិុទធលដីម)។ 
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