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ត ើការងារក្នងុក្ដីស្រមៃ 
របរខ់្ុុំតៅឯណា? 
 

លីអូណែល (Lionel) ទ បីណែបានបញ្ចបក់ារសិក្សាក្សរមែឹបរញិ្ញា បរែសី
លបៈ ូទៅ។ គាែម់ិនមានមហចិតាទ  ប ុណនែ គាែរ់គាន់ណែចងប់ាន
ការងារមួយណដលទ្វីឲ្យគាែ់ទពញចិែែ នងិមានន័យ។ ការងារទ ោះមិនចាំ
បាចទ់ាលណ់ែមានរបាក្ស់ណែទរចីនទ  ប ុណនែ កុ្សាំឲ្យណែទ្វីឲ្យគាែែ់វោះខាែទៅ
បានទហយី។ អវណីដលសាំខានទ់ ោះ គឺឲ្យណែគាែទ់ពញចិែែនឹងទ្វកីារ។ 
ទោយណឡក្ស លីអូណែលមិនដឹងថាែលួនឯងចងទ់្វកីារងារអវី ទៅទឡយី
ទ ។ គាែប់ានទមីលការផសពវផាយទរជីសទរសីបុគគលិក្ស ប ុណនែ គាម នការងារ
អវីណដលគាែ់ចបអ់ារមមែ៍ទឡយី។ យ ងណាក្ស៏ទោយ គាែទ់ៅណែគិែថា 
នឹងមានការងាររសបតាមក្សដីរសមមរបសគ់ាែ់ទៅក្សណនលងណាមួយជាពិែ។ 
គាែរ់គាន់ណែទៅមិនដឹងថា ការងារទ ោះជាអវទីៅទឡយី។ 

 ស ូយនី(Suyin) មានការដឹងចាសល់ាស ់អាំពកីារងាររបស ់ង 
ជាងលីអូណែល។  ងក្សាំពុងចប់ចិែែនងឹការងារថែរូប ទហយីក្ស៏ក្សាំពុង
ទ្វីការជាអនក្សថែរូប ឲ្យកាណសែក្សនុងរសុក្សមួយផងណដរ។ ប ុណនែ ការងារ
ទ ោះគួរឲ្យ្ុញរទានណ់ាស ់ពីទររោះភាគទរចីនមនភារៈក្សិចចរបស ់ង  គឺ
ចាំផដិែយក្សរូបភាពមនរពឹែែិការែ៍ដគ៏ួរឲ្យ្ុញ ក្សនុងសហគមន៍ ទហយីទៅ
ហ្វវ យរបស ់ងមិនបានផដលឱ់កាស ឲ្យ ងរកី្សចទរមីនទ ោះ។ ទែ ីង
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គួរណែលារឈបព់កីារងារ ទហយីចក្សទចញទៅែស ូទ្វកីារ ទោយែលួនឯង
វណិញឬ?  ងចងទ់្វីដាំទែីរទៅរគប ់ីក្សណនលង ក្សនុងែាំបនទ់ ោះ ទដីមបផីដិែ
យក្សរូបភាពមនរក្សុមពលក្សរអទ ែ របទវសន៍ ណដលក្សាំពុងជួបការរ ាំទលាភ
បាំរន។ ទ ោះគឺជាក្សដីរសមមរបស ់ង។ ប ុណនែ  ងនឹងជួបបញ្ញា ្ាំ ទរឿង
លុយកាក្ស។់ ទែអីនក្សណាជាអនក្សឲ្យរបាក្ស់ណែ ង? 

  នទឹមគាន ទ ោះណដរ ណារែិ (Narit) រក្សបានការងារតាមក្សដីរសមម
របសគ់ាែ់។ គាែណ់ែងណែចងទ់្វីជាវសិវក្សរយនែទហ្វោះ ទររោះគាែចូ់លចិែែ
យនែទហ្វោះ និងទរគឿងមា សីុន។ ដូទចនោះ គាែប់ានែិែែាំសិក្សា រពមទាាំង
របឡងបានពនទុលអ ណផនក្សវសិវក្សរទរគឿងមា សីុនយនែទហ្វោះ ទៅឯ ក្សល
វ ិាលយ័ ទហយីក្សរ៏ក្សបានការងារដូចចិែែ គឺជាការងារមានរបាក្ស់ក្សាំមរ
ែពស ់  ទោយទ្វីជាអនក្សជួសជុលមា សីុនយនែទហ្វោះរបែកិ្សមម   ណដលមាន
បទចចក្សវ ិា ាំទនីប។ ទទាោះជាយ ងណាក្សដី រយៈទពលពីរបណីែទរកាយមក្ស 
ណារែិបានក្សែ់សាំគាលទ់ ញីថា អសទ់ាាំងភាពរ ាំទភីបរកី្សរាយបាន
រលាយបាែអ់ស ់ ទោយ រការងារមានឯក្ស រទរចីនមិនទចោះចប់មិន
ទចោះទហយី រពមទាាំងកាលវភិាគដ៏ចទងអៀែទរចីនទសអក្សសកោះផង ទហយីជា
ទរចីនដងគាែរ់ែូវទ្វីការរហូែដលយ់បទ់រៅ នងិទៅមថងចុងសបាែ ហ៍ណថម
ទ ៀែផង។ គាែក់្ស៏គិែថា ការងារណដលគាែ់រសមមមិនគួរណា រវលខ់ាល ាំង
យ ងទនោះទ ោះ។ 

 

អាជីព៖ ជាការងារអ្វដីែលត ើងតែញតាៃចាប ់  តពញ
ៃួ ជីវិ  

ទែទីលាក្សអនក្សធ្លល បទ់ ញីទគជបួទរឿងដូចទនោះណដរឬទ ? 

 ទរឿងខាងទលីទនោះ សុ ធណែជាទរឿងពិែ ទហយីបានឆលុោះបញ្ញច ាំង អាំពី
អវីណដលមនុសសភាគទរចីនចងប់ាន ទ ោះគអឺាជីព ណដលទយងីទពញចិែែ។ 
មនុសសជាទរចីនបានណសវងរក្សការងារ ក្សនុងក្សដរីសមម ប ទ បព់ីទរៀនចប ់
ទហយីសងឃមឹថា នឹងបានទ្វីការងារណដលទ្វឲី្យែលួនសកបច់ិែែ និងមាន
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ន័យ។ ប ទ បម់ក្ស ទយងីក្ស៏ចាំណាយទពលភាគទរចីន មនជីវែិរបសទ់យងី 
ទដីមបទីោងទៅរក្សទគាលទៅទនោះ។ 

 អនក្សែលោះរបណហលជាចងក់ាល យជា យក្សរបែិបែែកិ្សាំពូល ណដលមាន
របាក្សណ់ែទរចីន ទហយីមានការ  ួលែុសរែូវជាទរចីន ក្សនុងភាពជាអនក្សដឹក្ស
 ាំ។ អនក្សែលោះរសមមចងក់ាល យជាសីលបៈក្សរ ឬែន្រនែកី្សរដល៏បលីាញ។ អនក្ស
ែលោះទ ៀែចងស់ទរមចបានក្សិចចការណដលមានរបទយជន ៍ ដូចជាការផលិែ
ជាថាន ាំ ឬបទចចក្សវ ិាសរមាប់សទន្រងាគ ោះជីវែិ។ ទហយីទៅមានអនក្សែលោះទ ៀែ
ចងច់ាំណាយជីវែិរបសែ់លួន ទដីមបកីារអវណីដលែលួនមានជាំទនឿយ ងមុែមាាំ 
ដូចជាការទ្វីការងារជួយដលជ់នអ ថា ឬការអភិរក្សសបរ ិា នជាទដីម។ 

 មានមនុសសែិចែួចណាស ់
ណដលក្សរមនឹង  ួលបានទជាគជ័យ 
ក្សនុងការណសវងរក្សអាជីពណដលែលួនទពញ
ចិែែ ណែមនុសសភាគទរចីនទៅណែពា
យម ទដញតាមចបអ់ាជីពដ៏ឥែទខាច ោះ
ណាមួយ។ ទយងីនឹងមានការលាំបាក្ស 
ក្សនុងការទរជីសទរសីការងារ ទហយី
ប ទ បម់ក្ស ទយងីក្សម៏ានការែវលខ់ាវ យ
មិនដឹងថា ទយងីបានទ្វីការសទរមច
ចិែែរែឹមរែូវឬក្ស៏អែ់។ ទយងីែិែែាំទ្វី
ការងារទរចីនទមា ង ទោយសងឃមឹថា
នឹងមានទគ  ួល គ លទ់យងី ទហយី
នឹង  ួលបាននូវរងាវ ន់ សរមាបក់ារែាំ
របឹងណរបងរបសទ់យងី។ អនក្សែលោះណថមទាាំង
ផ្លល សប់ែូរណផនការសរមាបអ់ារហ៍ពិរហ៍ និងសរមាប់កូ្សន ទហយីែាំលោះ
បងទ់ពលទវលាជាមួយរគួ រ នងិមិែែភក្សដ ិឬលោះបងក់ារក្សមានែសបាយ 
និងចាំែងច់ាំែូលចិែែ ទដីមបអីាជីពរបសែ់លួនទ ៀែផង។ 

 មានអនក្សែលោះណបរជារសទ់ៅ ទដីមបអីាជីពរបសែ់លួនទៅវញិ។ ពួក្សទគ

មានមនុសសែចិែចួ
ណាស់ ណដលក្សរមនងឹ
  លួបានទជាគជ័យ 
ក្សនុងការណសវងរក្សអាជពី
ណដលែលួនទពញចែិែ ណែ
មនុសសភាគទរចនីទៅ
ណែពាយម ទដញ
តាម ចប់អាជពីដ៏ឥែ
ទខាច ោះណា មយួ។  
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បានចាំណាយទពលទវលាភាគទរចីនមនជីវែិ ទដីមបទីដញតាមចបទ់គាល
ទៅរបសែ់លួន ទហយីសុែចិែែទបាោះបងទ់ចលអវីៗរគបយ់ ង ឲ្យណែបានទៅ
ដលទ់គាលទៅទ ោះ។ ជនួកាល ការទនោះបាន ាំឲ្យែូចសុែភាពផលូវចិែែ 
ផលូវអារមមែ៍ និងដលរូ់បកាយណថមទ ៀែផង ឬ ាំឲ្យមានការបាក្សណ់បក្ស 
ឬការបាែ់បងភ់ាពសនិ ធ ន ល ក្សនុង ាំ ក្ស ់ាំនង ក្សនុងរក្សុមរគួ រ និងក្សនុង
ចាំទណាមមិែែភក្សដជិាទដីម។ 

 ទហែុអវីបានជាការងាររបសទ់យងីមាននយ័សាំខាន់ ចាំទរោះទយងី
យ ងទនោះ? ទហែុអវបីានជាទយងីចាំណាយទពលទវលា និងក្សាំឡាំងទរចីន
ដលថ់ាន ក្សហ់នងឹ ក្សនុងការទោងចបអ់ាជីព ក្សនុងក្សដីរសមមរបសទ់យងី ទហយី
ទហែុអវី បានជាទយងីណែងណែណសវងរក្សរបសអ់វីណដលរបទសីរជាងអវីៗ ណដល
ែលួនមានរ ប ់រហូែអីចឹង? 

 

អ្វីដែលត ើងពិ ជាចង់បានបុំផុ  

មនុសសមនិរគានណ់ែណសវងរក្សលុយ នងិភាពទជាគជយ័ប ុទណាណ ោះទ ។ ទៅ
ទពលទយងីទដញតាមអាជីពណាមួយ ទយងីក្សាំពុងណែណសវងរក្សអវីណដល
សាំខាន់ ដូចជាឱកាសទដីមបទីរបីរបាសអ់ាំទណាយទាន និងជាំ ញរបស់
ទយងី ការឆលងកាែដ់ាំណាក្សក់ាលណដលទ្វឲី្យទយងីរ ាំទភីបចិែែ រពមទាាំងការ
  ួល គ ល ់ នងិរងាវ ន់ សរមាបក់ាររបឹងណរបងរបសទ់យងី ទហយីជា
ពិទសសគឺឱកាសជោះឥ ធិពលមក្សទលីអនក្សដម  នងិ ផ្លល សប់ដូរអវមីួយ។ 

 ជាការពិែណាស ់ ការមានទគាលទៅដូចទនោះ មនិណមនជា ទងវីរ
ែុសឆគងទ ។ ទគាលទៅទាាំងទ ោះ គជឺាណផនក្សមួយមនបាំែងរបាថាន ្ាំរបស់
ទយងី ក្សនុង មជាមនុសស ទហយីការទាាំងទ ោះជាំរុញទយងី ឲ្យែិែែាំទ្វី
ការងារ និងទ្វីឲ្យែលួនទយងីកានណ់ែរបទសីរទឡងី។ ណែគួរឲ្យទ ក្ស ដ យ
ណាស ់ ទគាលទៅទាាំងទនោះអាចោក្សស់មាព ្្ងនទ់ពក្ស មក្សទលីទយងី ទៅ
ក្សនុងការែាំរបឹងបាំទពញការងារ ឬណសវងរក្សអាជីពណដលលអឥែទខាច ោះ។ ប ុណនែ 
ទយងីក្សរមនឹងរក្សបានអាជីព ឬការងារ ណដលទ្វឲី្យទយងីសកប់ចិែែ ឲ្យបាន
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ឥែទខាច ោះ។  

 តាមពិែ មនុសសភាគទរចីនមិនរែឹមណែមិនសបាយចិែែ ទៅ
ក្សណនលងទ្វកីារប ុទណាណ ោះទ  ប ុណនែ ណថមទាាំងមិនសកប់ចិែែនឹងអាជីពរបសែ់លួន
ណថមទ ៀែផង។ ការ ទ បសទង់មែទិៅឆ្ន ាំ២០១៤ បានរក្សទ ញីថា ទៅ
ក្សនុងបណាដ របទ សែលោះ ទៅ វីបអាសីុ រក្ស់ក្សណាែ លមនអនក្សទ្វកីារ មិន
សបាយចិែែនឹងការងាររបសែ់លួនទ  ទហយីពីរភាគបមីនអនក្សណដលមាន
ការងារទ្វី បាននិយយថា ពកួ្សទគទរែៀមែលួន លារឈបព់ីការងារ របសិន
ទបីពួក្សទគអាចរក្សបានការងារណា ណដល  ួលបានរបាក្សទ់រចីនជាង ឬ
មានអែារបទយជនជ៍ាង។ 

 ការណសវងរក្សអាជីពរបសទ់យងីមិនទានប់ញ្ចប ់ រែឹមទពលណដល
ទយងីរក្សបានការងារ ីមួយទ ោះទឡយី។ មនុសសជាទរចីនទៅណែបនែណសវង
រក្សរបសអ់វណីដលរបទសីរជាងអវីៗណដលែលួនមានរ ប់ ជាទរៀងរហូែអស់
មួយជីវែិ។ ជាញឹក្សញាប់ ទយងីណែងណែឆងលថ់ា ទែមីានការងារអវទីផសង
ណដលរបទសីរជាងការងារណដលទយងីក្សាំពុងទ្វីទ  ពុាំទ ោះទ ទែទីយងីអាច
នឹង  ួលបានទជាគជ័យជាងមុន ទៅក្សនុងក្សិចចការណដលទយងីក្សាំពុងទ្វឬី
ទ ? ការទដញតាមការងាររបសទ់យងី ហ្វក្សដូ់ចជាមិនទចោះចបម់ិនទចោះ
ទហយីទ ោះ។ 

 ជាការពិែណាស ់ មានអនក្សែលោះ
រក្សបានការងារ រសបតាមក្សដីរសមម
របសព់ួក្សទគណមន។ ប ុណនែ អនក្សែលោះយល់
ទ ញីថា ពួក្សទគរែូវណែទ្វីការលោះបងដ់៏
្ាំ ទដមីប ី ួលបានអវីណដលពួក្សទគចង់
បាន។ អនក្សែលោះទ ៀែ យលទ់ ញីថា ក្សដី
រសមមរបសព់ួក្សទគមិនអ ច រយ ដូចអវី
ណដលពួក្សទគធ្លល បរ់ ាំពឹង ុក្សទ ោះទ  គមឺិន
ែុសព ី ណារែិទឡយី។ រឯីអនក្សទផសង
ទ ៀែ រក្សបានការងារណដលហ្វក្ស់ដូចជា

ជាការពែិណាស់ មាន
អនក្សែលោះរក្សបានការងារ 
រសបតាមក្សដរីសមមរបស់
ពកួ្សទគណមន។ ប ុណនែ អនក្ស
ែលោះយលទ់ ញីថា ពកួ្ស
ទគរែវូណែទ្វកីារលោះបង់
ដ៏្ាំ ទដមីប ី លួបានអវី
ណដលពកួ្សទគចង់បាន។  
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មានផលរបទយជនទ៍រចីន ឬមានរបាក្ស់
ក្សាំមរែពស ់ ណែពួក្សទគណបរជាចយវាយ
របាក្សទ់ាាំងអស ់ទៅទលីការអវី “ណដលមិន
 ាំនងទ ោះ” ដូចជាការទ្វដីាំទែីរ ូ
ទាាំងពិភពទលាក្សជាទដីម។ 

 ទហែុអវីពួក្សទគហ្វ នលោះបង់
ទរចីនដលទ់មល ោះ សរមាបក់ារអវណីដល
ហ្វក្សដូ់ចជាមានរបទយជនែ៍ិច

ដូទចនោះ? ទនោះរបណហលមក្សពី ទោយ រអាជីព មិនអាចបាំទពញែរមូវការ
ដ៏រជាលជដទៅបាំផុែរបសទ់យងីបាន ទទាោះជាវាមានទជាគជ័យយ ងណាក្ស៏
ទោយ។ 

 

 ស្ៃវូការែ៏ស្ជាលតស្ៅបុំផ ុរបរត់ ើង 

 សូមចាំណាយទពលបនែចិ ទដមីបគីែិអាំពកីារអវែីលោះ ណដលពែិជាបាន
បណាដ លចែិែមនុសស ឲ្យែាំទដញតាមចប់អាជីពរបសែ់លួន ទ ោះទលាក្សអនក្ស
អាចរក្សទ ញី មូលទហែុរមួផសាំមួយចាំនួន។ ទលាក្សអនក្សនឹងទ ញីថា ពកួ្ស
ទគបានទដញតាមចបអ់ាជីពណាមួយ ទោយ រការចងប់ាន ណដល
មានទរចីនជាងែរមូវការ ៖ 

 ភាពរដបច់ិ ត : ទយងីទាាំងអសគ់ាន សុ ធណែមានក្សែសុីបិនចង់
បានសុភមងគល ក្សនុងជីវែិ។ ទយងីចងច់ាំណាយទពលទវលា និងក្សមាល ាំង
របសទ់យងី ទៅក្សនុងការងារអវណីដលទយងីចូលចិែែ នងិទ្វីឲ្យទយងីមាន
អារមមែ៍លអ។ វាអាចជាការងារណដល ាំមក្សនូវភាពសបាយរកី្សរាយ ឬ
ជាការទដញតាមបុពវទហែុណដលទយងីបានោក្សច់ិែែទជឿ ឬក្ស៏ជាការ
សទរមចនូវការឆលងកាែ់ឧបសគ័គផ្លទ លែ់លួន។ 

 ភាពមានសារៈរុំខាន ់: ទយងីចងណ់សវងរក្សអែាន័យ ទៅក្សនុង
ការងាររបសទ់យងី ទររោះទៅ ីបាំផុែ ទយងីចងដ់ឹងថា ទយងីរសទ់ៅទដីមបី

អាជពី មនិអាច
បាំទពញែរមវូការដ៏
រជាលទរៅបាំផុែរបស់
ទយងីបានទ  ទទាោះជា
វាមានទជាគជ័យយ ង
ណាក៏្សទោយ។ 
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ទគាលបាំែងអវី។ ទយងីចងដ់ឹងថា ទហែុអវីទយងីមានវែែមានទៅទលីណផន
ដីទនោះ ទហយីទែីទយងីអាចទ្វអីវី ទដមីបឲី្យបានការ  ួល គ ល ់នងិរងាវ ន់ 
សរមាប់អាំទណាយទាន ជាំ ញ និងការរបឹងណរបងរបសទ់យងី។ អនក្សែលោះ
ណសវងរក្សការងារ ណដលទ្វីឲ្យមានការផ្លល សប់ដូរ ទៅក្សនុងជីវែិអនក្សដម  
ទហយីការទនោះនឹង ាំឲ្យពួក្សទគមានអារមមែ៍ថា ែលួនរសទ់ៅមានន័យ ទៅ
ទពលណដល ទគ  ួល គ លែ់មមលមនការរមួចាំណែក្សរបសព់ួក្សទគ។ 

 រនតិរខុ : ទយងីចងប់ានអាជពីមួយណដលមានភាពយូរអណងវង។ 
របសិនទបីការងាររបសទ់យងីមានអ គែលអ ទហយី ា ប័នណដលទយងី
ទ្វីការបទរមី មានការរកី្សចទរមីនទ ៀែ ទ ោះទយងីនឹងមាន ាំនុក្សចិែែ ទៅ
ក្សនុងការែាំរបឹងទ្វីការងារ ទោយដឹងថាទយងីក្ស៏នឹងអាចបនែរកី្សចទរមីន
ទឡងី នងិកាន់ណែទជាគជ័យ ផងណដរ។ ការណដលសាំខានប់ាំផុែទ ោះគ ឺ
ទយងីអាចមាន ាំនុក្សចិែែថា ទយងីនិងរក្សុមរគួ ររបសទ់យងីនឹង  ួល
បានការផគែផ់គង់ យ ងសមរមយ។  

  ចោ់មរបសទ់យងី មានែរមូវការទាាំងអសទ់នោះ ជា្មមតា ណែ
ែរមូវការទាាំងទនោះ ក្សប៏ានឆលុោះបញ្ញច ាំងឲ្យទយងីដឹងថា ទយងីជានរណា 
ទហយីទយងីចងក់ាល យជាមនុសសណបបណា។ មនុសសជាទរចីនពាយម
បាំទពញែរមូវការទាាំងទនោះ ទៅក្សនុងអាជពីរបសែ់លួន។ ប ុណនែ មានការងារ 
ឬអាជពីែិចណាសណ់ដលអាចបាំទពញតាមែរមូវការទាាំងអសទ់នោះ យ ង
គាបច់ិែែ។ ផទុយទៅវញិ ជាញឹក្សញាប់ ទយងីទរចីនណែ រ បរ់សល ់ទហយី
ហែទ់នឿយ ទោយែាំណសវងរក្សរបសណ់ដលលអជាងអវីៗ ណដលែលនួមានរ ប។់ 
ទែីមក្សទហែុអវីទៅ? 

 អាជីពរបសទ់យងីមិនអាចផដលឲ់្យ នូវភាពសកប់ចិែែ ភាពមាន 
រៈសាំខាន់ និងសនែសុិែ ណដលទយងីរែូវការទ  ទររោះវាអារសយ័ទៅទលីក្ស
តាដ ជាទរចីន ណដលទយងីគាម នសមែាភាពរគបរ់គងបាន។ ការធ្លល ក្សចុ់ោះមន
ទសដឋក្សិចច ការណក្សណរបរច សមព័នធថមទីៅក្សនុងរក្សុមហ ុន នងិការផ្លល សប់ដូរឥែ
ឈបឈ់រខាងណផនក្សបទចចក្សវជិាា  និងសងគម សុ ធណែអាចជាក្សតាែ  ណដលទ្វី
ឲ្យការងារលអបាំផុែ បាែប់ងទ់ៅ ក្សនុងរយៈទពលដែ៏លី។ និយយរមួ ទាាំង
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អាជីព និងការងារ សុ ធណែមានភាពបទណាែ ោះអាសនន។  

 ទហែុទនោះទហយី ទៅ ីបាំផុែ មនុសសជាទរចីនក្ស៏បានដឹងែលួនថា 
ការណសវងរក្សអាជីពណដលែលួនទពញចិែែ មានទពញទៅទោយភាពមិន

ចាសល់ាស ់និងការែក្សចិែែ គមឺិនែុសពី
លីអូណែល ស ូយនី និងណារែិទឡយី។ 
ទយងីណសវងរក្សភាពសកប់ចិែែ និងការ
សទរមចបាំែងរបាថាន  ប ុណនែ ណបរជាមាន
ភាពទនឿយណាយ នងិមិនសបាយចិែែ
ទៅវញិ។ អនក្សែលោះរក្សបានអាជីពលអ ណែ
មានអារមមែ៍ថា ែវោះអវមីួយជានិចច។ អនក្ស
ែលោះទ ៀែសុែចិែែទបាោះបងទ់ចលអវីៗ រគប់
យ ង ទដមីបអីាជីពរបសែ់លួន ចុងទរកាយ 
ទ ីបដឹងថា ល ធផលមិន សមនឹងឲ្យពួក្ស
ទគលោះបងទ់ ោះ។ ទែទីហែុអវី? 

       ទែទីយងីក្សាំពុងណសវងរក្សការសទរមច
បាំែងរបាថាន  ទៅក្សណនលងែុសទ ដឹង? ទែីមានជទរមីសណាទផសងទ ៀែ 
ណដលអាចបាំទពញែរមូវការដរ៏ជាលទរៅបាំផុែរបសទ់យងីណដរឬទ ? 

 

ការដរវងរក្ជតស្ៃើរតផេង 

 ជាការពិែណាស ់មនុសសបានណបរទៅរក្សរបសជ់ាទរចីន ទរៅពីអា
ជីពរបសព់ួក្សទគ ទដីមបបីាំទពញែរមូវការជាមូលោឋ នទាាំងទនោះ ប ុណនែ 
ដាំទណាោះរ យលអបាំផុែ គមឺានទៅក្សនុងអងគបុគគលមួយរូប មិនណមនទៅ
ក្សនុងអវីណាមួយទឡយី។ អងគបុគគលទ ោះ មានលក្សខែៈសមបែែិសាំខានច់ាំ
បាចប់ាំផុែមួយចាំនួន សរមាបប់ាំទពញែរមូវការរបសទ់យងីយ ងលអឥែ
ទខាច ោះ ណដលមនុសស ូទៅមិនអាចទ្វបីាន ៖ 

 ការែឹងអ្ុំពអី្វីៗទ ុំងអ្រ ់: ទដមីបឲី្យអាចដឹងថា មានការអវី

អាជពីរបសទ់យងីមនិ
អាចផដលឲ់្យ នូវភាព
សកប់ចែិែ  រៈសាំខាន់ 
នងិសនែសុិែ ណដល
ទយងីរែវូការទ  ទររោះ  
វាអារសយ័ទៅទលីក្សតាដ   
ជាទរចនី ណដលទយងី
គាម នសមែាភារគប់រគង
បាន។  
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ែលោះណដលអាចបាំទពញែរមូវការ ដ៏រជាលទរៅបាំផុែរបសទ់យងីបាន អងគ
បុគគលរូបទនោះ រែូវណែមានរបាជាា សពវរគប ់ ក្សនុងការដឹក្ស ាំផលូវទយងីយ ង
រែឹមរែូវ។ អងគបុគគលរូបទនោះរែូវណែមានការយក្សចិែែ ុក្សោក្សែ់ពសប់ាំផុែ 
ទហយីចងជ់ួយទយងី ឲ្យអាចទ្វីការសទរមចចិែែ និងចបទ់ផដីមទ្វសីក្សមម
ភាពបានរែឹមរែូវ ទ ីបទយងីអាចរក្សបាននូវការសកប់ចិែែពិែរបាក្សដទៅ
ក្សនុងការអវណីដលទយងីក្សាំពុងទ្វទី ោះ។ 

 មានតពញតោ ក្ដសី្រឡាញ ់: ទដមីបជីួយទយងីឲ្យអាចរក្ស
ទ ញីគុែែមមល អងគបុគគលណដលរជាបដងឹរគបទ់ាាំងអសទ់នោះ រែូវណែជា
អនក្សណដលរសឡញ់ទយងី និងឲ្យែមមលទយងីជាមុនសិន ទោយផែលឲ់្យ
ទយងីនូវទគាលបាំែង និងអែែសញ្ញា ែដព៏ិែ គទឺរបៀបដូចជាឪពុក្ស
មាដ យ ណដលរបក្សបទោយក្សដរីសឡញ់ ណដលណែងណែឲ្យកូ្សនដឹងថា ែលួន
មានចាំណែក្ស និងការធ្ល ។ 

 តៅអ្រក់្លបជានិចច : ទដីមបរីបទានឲ្យទយងីមានសនែសុិែ 
អងគបុគគលទ ោះ រែូវណែជាអនក្សណដលទយងីអាចពឹងរក្ស់បានទាាំងរសុង គឺ
ជាបុគគលណដលពិែជាអាចផដលម់ក្សនូវភាពសកប់ចិែែ នងិភាពមាន រៈ
សាំខាន់ រគបទ់ពលទវលាទាាំងអស។់ ទយងីរែូវការការធ្ល ថា អងគបុគគល
ទ ោះ ណែងណែមានវែែមានទៅជិែទយងីជានិចច ទហយីណែងណែគិែពី
របទយជនទ៍យងី មិនថាមានទរឿងអវីទក្សីែទឡងីទ ោះទឡយី។ 

 ទែីនរណាមានលក្សខែៈសមបែែិទាាំងអស ់ណដលបានទរៀបរាបខ់ាង
ទលី? របាក្សដណាស ់អនក្សទ ោះ មនិណមនជាអនក្សណដលទែាយ ណដលអាច
ណរបរបួល ឬណដលអាច ល បទ់ ោះទឡយី។ អនក្សទ ោះ រែូវណែមានលក្សខែៈ
ជាអងគបុគគលណដលពិទសសែុសទគ។ 

 សូមពិចរណាអាំពីរពោះអា ិក្សរចុោះ។ គមឺានណែរ ង់ទ  ណដលមាន
លក្សខែៈសមបែែិទាាំងអសទ់នោះ។ 

  វក័្សប ុល ណដលជាអនក្សទជឿរពោះ បានពែ៌ អាំពរីពោះអា ិក្សរថា 
“ដបែិរពោះណដលបទងកែីទលាក្សីយ នឹងរបសស់ពវ រទពី រពោះអងគទ ោះ រ ង់
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ជារពោះអមាច សម់ន ា នសួគ៌ នឹងណផនដី រ ង់មិនគងទ់ៅក្សនុងវហិ្វរណដលមដ
មនុសសបានទ្វទី ។ ក្សម៏ិនបាច់មានមដមនុសសបាំទររី ង់ ដូចជារ ងរ់ែូវ
ការអវទី ោះផងណដរ ដបែិគឺរ ងណ់ដលផគែផ់គង់ទោយរពោះអងគរ ង់ ឲ្យរគប់
ទាាំងអសម់ានជីវែិ មានដទងាីមរគប់ជាំពូក្ស។ រ ងប់ានបទងកីែមនុសសរគប់
 សនព៍ីោមណែ១ឲ្យបានទៅទពញទលីណផនដី រពមទាាំងសាំទរចក្សាំែែ់
ទពលទវលា ណដលបានតាាំងជាមុន នឹងរពាំ ីលាំទៅរបសទ់គរគបគ់ាន  ទដីមបី
ឲ្យទគណសវងរក្សរពោះ ណរក្សងទគនឹងរក្សរ ង់ទ ញី ទោយែាំរាវរក្សណមនទ ោះទ 
ដឹង ទទាោះទបីរ ងម់ិនគង់ឆ្ង យពីទយងីនិមួយ ៗ ក្សទ៏ោយ។ ដបែិគទឺោយ
 ររ ង់ទហយី ណដលទយងីរាលគ់ាន បានរស ់ ក្សាំទរកី្ស ទហយីមានទៅ
ផង” (ក្សិចចការ ១៧:២៤-២៨)។ 

 ពីទររោះរពោះបានបទងកែីចរក្សវាលទាាំងមូល ទ ោះរ ងក់្ស៏រជាបអាំពអីវី
ៗរគប់យ ង គាម នចទ ល ោះ រមួទាាំងទយងីផង។ រ ង ់គ លទ់យងីយ ង
ចាសប់ាំផុែ។ រ ងរ់ជាបអាំពអីវីណដលទយងីចបអ់ារមមែ៍ នងិអវណីដល
ទយងីរែូវការ រពមទាាំងជួយទយងីឲ្យរក្សទ ញីការសទរមចបាំែងរបាថាន
ដ៏ពិែរបសទ់យងី។ 

 ទហយីក្សនុង មជារពោះណដលបានបទងកីែទយងីមក្ស រ ង់រសឡញ់
ទយងីមាន ក្ស់ៗ ទហយីសពវរពោះ ័យនឹងជួយទយងីរគប់គាន ។ រ ងម់ានទពញ
ទោយទសចក្សែរីសឡញ់ ទហយីរ ងយ់ក្សរពោះហឫ ័យ ុក្សោក្ស់ ចាំទរោះ
ជីវែិរបសទ់យងីមាន ក្ស់ៗ  នងិចាំទរោះអវណីដលទក្សីែទឡងីចាំទរោះទយងី។ រ ង់
រជាបអាំពចីិែែ គាំនិែ និងអសទ់ាាំង ទងវរីបសទ់យងី។ 

 ទលីសពីទនោះទៅទ ៀែ រពោះរ ងគ់ងទ់ៅអសក់្សលបជានិចច ទហយីក្ស៏
មិនទចោះណរបរបួល ជាពិទសសរ ងម់ិនណដលទ្វឲី្យទយងីែក្សចិែែទឡយី។ 
រ ងម់ិនណដលផ្លល សប់ដូររពោះ ័យ ទហយីក្ស៏មិនណដលក្សបែស់នាផង គមឺិន
ដូចជាមនុសសទ ។ រ ងម់ានរពោះបនទូលថា "អញទនោះជារពោះអមាច ស ់
ទហយីអញ្ាមិនទចោះណរបរបួលទឡយី” (មា ឡគី ៣:៦)។ ដូទចនោះ ទយងី
ណែងណែអាចដឹងចាសថ់ា រ ងគ់ងទ់ៅជាមួយជានិចច ទហយីអាចពឹងអាង
ទលីរ ងជ់ានចិចផង។ 
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 របសិនទបីរពោះរ ងម់ានលក្សខែៈសមបែែទិាាំងអសទ់នោះទហយី 
ទ ោះរ ងម់ិនណដលគងឆ់្ង យ 
ទហយីក្សម៏ិនណដលខាននឹងយក្សរពោះ
ហឫ ័យ ុក្សោក្សន់ឹងទយងី មដង
ណាទឡយី។ ទយងីអាចមាន ាំ ក្ស់
 ាំនងដស៏និ ធ ន លជាមួយរ ង់ ដូច
គាន នឹងការ ាំ ក្ស ់ាំនងណដលទយងី
មានជាមួយនឹងឪពុក្សមាដ យ ឬមិែែ
ភក្សែរិបសទ់យងីដូទចន ោះណដរ។ ទែី
ទលាក្សអនក្សចង ់ ួលនូវទសចក្សែី
រសឡញ់របសរ់ ងឬ់ទ ? 

 

អ្វីដែលពិ ជារុំខាន ់

 ការទដញតាមចបអ់ាជពីរបសទ់យងី អាច ាំឲ្យទនឿយណាយ 
ទររោះទៅ ីបញ្ចបទ់យងីនឹងទៅណែបនែណសវងរក្សអវមីួយទផសង ណដលជារបស់
ក្សនុងទលាក្សិយ ទហយីក្សអ៏ាចនិយយបានថា ទយងីហ្វក្ស់បដូីចជាក្សាំពុង
ទដញតាមចបែ់យលដូ់ទចន ោះណដរ។ ទយងីអាចលោះបងទ់ពលទវលាទាាំងអស ់
រពមទាាំងក្សមាល ាំងរបសទ់យងី ទដីមបណីសវងរក្សការងារលអមួយ ទហយីទទាោះ
ទយងីទ្វកីារងារទ ោះ បានលអយ ងណាក្ស៏ទោយ ក្សទ៏យងីទៅណែមាន
អារមមែ៍ថា មនិទាន់សទរមចតាមបាំែងរបាថាន ដណដល។  

 រពោះរ ងស់ពវរពោះ ័យឲ្យទយងី មាន សសនៈមួយណដលែុសពីមុន 
ទោយគិែថា ទទាោះអាជីពរបសទ់យងី មានភាពសមរមយ ក្សនុងជីវែិរបស់
ទយងីទហយីក្ស៏ទោយ ក្សម៏ិនណមនមានណែអាជីពទ ោះទ  ណដលសាំខាន់
ចាំទរោះទយងី ទហយីវាក្សម៏ិនណមនជាអវណីដលសាំខានប់ាំផុែទ ោះណដរ។ ទយងី
មិនចាំបាចរ់ែូវរពួយបារមភថា ទយងីរែូវលោះបងអ់វីៗរគបយ់ ង ទដីមបី
ការងារក្សនុងក្សដីរសមមរបសទ់យងី ណដលទរកាយមក្សបានរែឹមណែ ាំឲ្យទយងី
ែក្សចិែែទ ោះទឡយី។ ផទុយទៅវញិ ទយងីនឹងដឹងអាំពរីទបៀបរសទ់ៅ រសប

របសិនទបរីពោះរ ង់មាន
លក្សខែៈសមបែែទិាាំង
អស់ទនោះទហយី ទ ោះ
រ ង់មនិណមនជាណដល
គង់ឆ្ង យ ទហយីក៏្សមនិ
ណដលខាននងឹយក្សរពោះ
ហឫ ័យ ុក្សោក់្សនងឹ
ទយងី មដងណាទឡយី។  
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តាម “ណផនការរបសរ់ពោះ” ណដល្ាំរបទសីរជាងណផនការរបសទ់យងី ទហយី
ដឹងអាំពរីទបៀបទ្វីការសទរមចចិែែរែឹមរែូវ មនិថាណែទយងីទ ីបណែចប់
ទផដីមអាជីពរបសទ់យងី ឬក្សាំពុងទោោះរ យបញ្ញា ចាំទរោះមុែ មនការងារ
ដាំបូងរបសទ់យងី ឬក្ស៏ក្សាំពុងណសវងរក្សទគាលបាំែងរបសទ់យងី ទៅឯ
ក្សណនលងទ្វកីារ នងិទៅក្សនុងជីវែិក្សែី។ 

 ទៅ បីញ្ចប់ មានណែទៅក្សនុងរពោះជាមាច សប់ ុទណាណ ោះ ណដលទយងី
អាចរក្សទ ញីទគាលបាំែងដ៏ពិែ មនជីវែិ ទហយីមានណែទៅក្សនុងរ ង់ណែ

១គែ់ ណដលទយងីអាចចប់ទផដីមរក្សទ ញី
ភាពសកប់ចិែែ ភាពមាន រៈសាំខាន់ និង
សនែសុិែផងណដរ។ អវណីដលទយងីរែូវទ្វគីឺ 
ណបរមក្សរក្សរ ង ់ រពមទាាំងទជឿ នងិ ុក្សចែិែ
រ ង។់ 

 ទែីទលាក្សអនក្សបានណបរមក្សរក្សរពោះ
ជាមាច សទ់ហយីឬទៅ? 

 របសិនទបទីលាក្សអនក្សចងណ់សវង
យលប់ណនាមអាំពរីពោះជាមាច ស ់ សូម ាំ ក្ស់
 ាំនងរពោះវហិ្វរ ណដលទៅជិែទលាក្សអនក្ស 
ណដលទៅ ទី ោះ ទគអាចបក្សរ យចមងល់
ទាាំងប ុ ម នណដលទលាក្សអនក្សមាន។ មា ង
ទ ៀែ ទលាក្សអនក្សអាចណសវងរក្សរពោះគមពីរ
មួយក្សាល ណដលនឹងរបាបទ់លាក្សអនក្សអាំពី

រពោះជាមាច ស ់ និងអាំពរីទបៀបណដលរ ងរ់បទានឲ្យទលាក្សអនក្សមានភាពសកប់
ចិែែ ភាពមាន រៈសាំខាន់ និងសនែសុិែណដលទលាក្សអនក្សរែវូការ។ 

 ទយងីែាុ ាំ ណដលជារក្សុមការងារមនអងគការនាំមា ណារបចាំមថង ក្សសូ៏ម
 វ គមនទ៍លាក្សអនក្សជានិចច។ ទលាក្សអនក្សក្ស៏អាចណសវងយលរ់ពោះបនទូលរពោះ
បណនាម និងណសវងរក្សទសៀវទៅ និងអែាប ដម ទ ៀែ តាមអាសយ័ោឋ ន : 
www.khmer-odb.org/ds។ 

ទៅ បីញ្ច ប់ មានណែទៅ
ក្សនុងរពោះជាមាច ស់
ប ុទណាណ ោះ ណដលទយងី
អាចរក្សទ ញីនូវទគាល
បាំែងដ៏ពែិ មនជវីែិ 
ទហយីមានណែទៅក្សនុង
រ ង់ណែ១គែ់ ណដល
ទយងីអាចចប់ទផដមីរក្ស
ទ ញីភាពសកប់ចែិែ 
ភាពមាន រៈសាំខាន់ 
នងិសនែសុិែផងណដរ។ 
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ណរបសរមួលជាភា ណែមរ ទោយ ទលាក្ស លី ប ុនថា 

ពិនិែយទផទៀងផ្លទ ែ់ និងណក្សសរមួលអែាប ទោយ : ទលាក្ស ឯក្ស សែា 

ប គមពីរជាភា ណែមរដក្សរសង់ទចញពីរពោះគមពីរបរសុិ ធ ភា ណែមរ បក្សណរបចស់ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
ទោយការអនុញ្ញា ែិ និងរក្សាសិ ធិទោយសមាគមន៍រពោះគមពីរសក្សល (បានដក្សរសង់ ទោយរក្សា
អក្សខរាវរិុ ធទដីម)។ 

រក្សាសិ ធិរគប់យ ងទោយ: © 2018 ODB Ministries (website: www.odb.org) 

ទចញផាយទោយ : ODB Cambodia (email: cambodia@odb.org, Tell: 087 233 907,  

website: http://khmer-odb.org, Facebook page : https://www.facebook.com/
khmer.odb) 


