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ហេតុអ្វីបានជា 
ខ្ញុំឯហោយ ៉ាងហនេះ? 
 
ការស្វវងយល់ អំពធីាតុពិតនៃភាពឯកកា 
 
កតជីីវតិរបវអ់នកកពុំងស្តជបួករឿងដស្ដលៗឬ?  
អនកករកាកពីកគង កៅក្វកីារ រតឡបម់កផ្ទះវញិ កមីលទូរទវសៃ ៍
ឬទូរវ័ពទ ក យីចូលកគង ក យីកៅនងៃបន្ទទ ប់ អនកកក៏្វដូីចកៃះ
កទៀត។ ពុកំន្ទះកទ ជីវតិរបវអ់នករបស្ លជាមិៃមាៃភាពរចំ
ស្ដលដូចកៃះកទ។ អនករបស្ លជាកំពុងស្តជាបរ់វល់ក្វដីំក ីរ 
កៅកស្ៃលងងមីៗ កៅនងៃឈបវ់រមាក ឬកំពុងស្តជាបច់ិតតៃឹង
ឧបករ ៍កអឡចិរតៃូកិងមីៗ  ស្ដលកពុំងស្តដាកល់កក់ៅកលីទផី្ា។  

 ក ះអនកកំពុងស្តរវ់កៅកនុងភាពរចំស្ដល ឬអតក់ក៏ដាយ 
ខ្ុ ំកជឿថា អនករាកដជាធាល បឆ់លងកាតភ់ាពឯកកា។ ភាពឯកកាអាច
វាយរបហារមកកលីកយងី វូមបសី្តកៅកពលស្ដលកយងីកំពុងស្ត
មាៃភាពរកីរាយ ៃិងវុខរវួល។ មិតតភកតខិ្ុមំាន កា់ៃរាបខ់្ុថំា 
មាៃកពលមួយ គាតម់ាៃការជួបជុគំាន ដ៏្ មំួយ ជាមួយមិតតភកតិ
ស្ដលធាល បក់រៀៃជាមួយគាន ។ វថិតកនុងកពលដ៏អ៊ូអរកន្ទះ គាត់
រាបស់្តមាៃអារមម ៍ថា ឯកកាខ្ល ងំណាវ់។ មិតតភកតខិ្ុមំាន ក់
កទៀត កា៏ៃរាបខ់្ុ ំផ្ងស្ដរថា គាតម់ាៃការងារ មាៃផ្ទះ មាៃ
ឡាៃ រកុមរគួារ ៃិងវមាា រៈជាករចីៃស្ដលគាតច់ងា់ៃ ស្ត
គាតក់ៅស្តមាៃអារមម ៍ឯកកា។  
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 ភាពឯកកាជាបញ្ហា ស្ដលកំពុងស្តកកីតមាៃជាទូកៅ ក តុ
កៃះក យី ចរកភពអងក់គលវកា៏ៃបកងកតីគ ៈកមមការមួយ 
កដីមបវិីកាអំពវីា។ គ ៈកមមការកន្ទះកា៏ៃក្វរីាយការ ៍
ថា “ភាពឯកកាាៃកកីតកឡងីចំក ះមៃុវស ងំអវ់  ងំចាវ់
 ងំកកមង កដាយមិៃករវីមុខ… កយងីាៃឮមៃុវសជាករចីៃ
ៃិយាយអំពភីាពឯកកាស្ដលពួកកគាៃជួបរបទះ។ អនក ងំ 
កន្ទះមាៃដូចជា ឪពុកមាត យ កូៃ ជៃពិការ អនកស្ង អំនកជមៃ ឺ
ជៃភាវខលួៃ ៃិងមៃុវសចាវ់ ។ល។” 

 ចរកភពអងក់គលវកា៏ៃកឆលីយតប ចំក ះរាយការ ៍
កៃះ កដាយចាតត់ងំឲ្យមាៃរដឋមន្រៃតរីកវួងឯកកា កៅឆ្ន ំ
២០១៨។ កោកជំ វកងរាី កមយ(THERESA MAY) ស្ដលជា
ន្ទយករដឋមន្រៃតនីៃចរកភពអងក់គលវ ាៃមាៃរបាវៃ ៍ កៅ
កនុងវៃនវិិទារពតម៌ាៃថា “វរមាបម់ៃុវសដក៏រចីៃកលីវលប ់
ភាពឯកកាគឺជាករឿងពិត ដក៏ាកកៅ កៅកនុងវម័យបចចុបបៃន”។  

ភាពឯកោ និងសម័យទំកនើប  

ជាការពិតណាវ ់ រកបៀបនៃការរវ់កៅកនុងវមយ័ទំកៃបី អាចក្វី
ឲ្យមៃុវសកាៃស់្តមាៃភាពឯកកា។ វូមអៃុញ្ហា តឲ្យខ្ុ កំលីកយក
មូលក តុបីយ៉ាង ដូចតកៅ :  

 ទមីយួ វាជាករឿង្មមតកទ ស្ដលកៅវម័យកៃះ មាៃ
មៃុវសជាករចីៃាៃក្វដីំក ីរកៅកស្ៃលងឆ្ៃ យៗ កដីមបបីំកពញ
ការងាររបវខ់លួៃ ក យីស្ងម ងំផ្លល វក់ៅរវ់កៅ កនុងរបកទវ
កផ្សង រយៈកពលពីរបឆី្ន  ំតមការចាតត់ងំការងារ។ ការរវ់កៅ
រកបៀបកៃះមិៃមាៃរយៈកពលយូរកទ ស្តវាាៃកាតប់ៃថយចំ ង
 កទ់ង ស្ដលកយងីមាៃជាមួយទីកស្ៃលងស្ដលកយងីរវឡាញ់ 



4 

ៃិងជាមួយាចញ់ាតិ ឬមិតតភកតសិ្ដលកយងីមាៃ កៅកស្ៃលង ងំ
កន្ទះ។  ក ះអនកាៃកៅដលក់ស្ៃលងណាកក៏ដាយ អនករបស្ ល
មិៃចង់ ឬមិៃអាចបកងកីតមិតតភាពដវ៏ថិតកវថរ ករ ះអនកមិៃដឹង
ថា ខលួៃឯងៃឹងកៅកស្ៃលងកន្ទះយូរប៉ុណាា កទ។ ការរខំ្ៃ ងំកៃះ 
អាចក្វឲី្យអនកមាៃអារមម ៍ថា កស្ៃលង ងំកន្ទះមិៃស្មៃជា
កស្ៃលងរបវអ់នក ក យីគាម ៃៃរណាមាន កា់គ លអ់នកចាវក់ទ។  

 ទពីីរ កយងីមាៃការពឹងស្ផ្ែកកៅកលីបកចចកវទិាកាៃស់្ត
ខ្ល ងំ ស្ដលមាៃដូចជា ទូរវ័ពទទំកៃបី ស្្បស្លត ៃិងកំពយូទ័រជា
កដីម។ បកចចកវទិាអាចន្ទមំកៃូវការកមាៃតវបាយកៅកនុងការ
ករបរីាវ់ ប៉ុស្ៃត វាាៃក្វឲី្យកយងីកៅដាចព់អីនកដនទកាៃស់្តខ្ល ងំ។ 
កាលណាកយងីចំណាយកពលកវោ កៅពមុីខន្រវគីៃទូរវ័ពទកាៃ់
ស្តករចីៃ កន្ទះកយងីកម៏ាៃកពលកាៃស់្តតិច វរមាបប់កងកីត
ទំន្ទកទ់ំៃងដម៏ាៃៃ័យ ជាមួយមៃុវសជុំវញិខលួៃកយងី។  

 កយងីក៏កញៀៃៃឹងបកចចកវទិាកាៃស់្តខ្ល ងំ ាៃជាកយងី
វុខចិតតចណំាយកពលកៅពមុីខន្រវគីៃទូរវ័ពទ ជាជាងកៅពីមុខ
មៃុវស។ ខ្ុាំៃវួរមិតតភកតមិាន ក់ថា ក តុអវាីៃជាគាត់
ចំណាយកពលករចីៃយ៉ាងកៃះ កៅកលីបណាត ញអុីៃក្ី ិត ជា
ជាងចំណាយកពលជួបមៃុវសកដាយផ្លទ ល។់ គាតក់ឆលីយថា គាត់
ាៃរកកឃញីថា ការវៃទន្ទមុខទលៃ់ឹងមុៃ ៃិងការកៅស្កបរ
មៃុវស ក្វឲី្យគាតច់ំណាយកពលករចីៃ ៃងិមាៃការកៃឿយ ត ់
ក យីកពលខលះ ក្វឲី្យគាតម់ាៃការខកចិតតផ្ងស្ដរ។ 

 កតកីៃះជាមូលក តុ ស្ដលកយងីវករមចចិតតដកខលួៃ កៅ
វងៃកំៅពមុីខន្រវគីៃទូរវព័ទស្ដរឬ? កយងីរបស្ លជាមិៃដឹងកទ
ថា ក ះការទំន្ទកទ់ំៃងមុខទលៃ់ឹងមុខមាៃផ្លវាិកយ៉ាង
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យយើងកយ៏ ៀននឹងបយចេកវទិ្យាកានត់ែខ្ល ំាង 
បានជាយយើងសុខចិែតចំាណាយយេលយៅេីមខុ
ស្រសគីនទូ្យរស័េទ ជាជាងយៅេីមខុមនុសស។  
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ណាកតី វាន្ទឲំ្យមាៃអតថរបកយាជៃក៍រចីៃជាងការទនំ្ទកទ់ំៃង
តមអុីៃក្ី ិត ស្ដលករចីៃស្តមាៃរយៈកពលខលី មិៃកពញលកខ
 ៈជាការទំន្ទកទ់ំៃង ក យីកពលខលះ កយងីមិៃាគ លអ់តត
វញ្ហា  កគកទៀត។ ការទំន្ទកទ់ំៃងតមអុីៃក្ី ិតករមៃឹង
ក្វីឲ្យកយងីមាៃការកពញចិតតៃឹងការវៃទន្ទគាន  ករៀងរាល់កលីក 
ក ះវាហាកដូ់ចជាមាៃហាៃភី័យ តិចជាងការទំន្ទកទ់ំៃងមុខ
ទលៃ់ឹងមុខកក៏ដាយ។   

ទបីី កយងីរបស្ លជាពិាកទទួលាគ លថ់ា កយងីកំពុងស្តមាៃ
ភាពឯកកា វូមបសី្តកៅចំក ះមុខអនកស្ដលជិតវនិទធបំផុ្ត។ 
កពលកយងីជួបមិតតភកតិ ក យីវួរវុខទុកខពួកកគថា “វុខ
វបាយកទ?” កតកីយងីរពំឹងថា ពកួកគៃឹងកឆលីយថា “ខ្ុឯំកកា ឯ
កកាខ្ល ងំណាវ់!” ឬ?  

 កនុងវបប្មវ៌ពវនងៃ កគករចីៃស្តគិតថា ភាពឯកកាគជឺា
ចំ ុចកខាយដគ៏ួរឲ្យខ្ម វក់អៀៃ ឬជាលកខ ៈវមបតតរិបវ់
មៃុវសបរាជយ័។ កៅកនុងវងគម កយងីាៃទទួលរងវមាា ្ ឲ្យ
បងាា ញកចញៃូវវុភមងគល ភាពមាៃតនមល ៃងិកជាគជ័យរបវ់
កយងី។ មៃុវសជាទូកៅ ចូលចិតតក្វឲី្យកគគិតថា ខលួៃមាៃជីវតិដ៏
អាច រយ ឬបងែួតកខ្អាវ ឬឧបករ ៍កអឡចិរតូៃិចងមីៗ  ៃិង
ជស្ជកគាន អំពកីាក វករបៃៗ ៃងិកស្ៃលងកដីរកលងលបីៗ ។ ដូចកៃះ 
ពួកកគកា៏ៃករបីទូរវ័ពទ កដមីបបីកងាា ះរូបភាព ស្ដលក្វឲី្យអនក
ដនទគិតថា ខលួៃមាៃភាពវមបូរវបាយ។ ក យីពួកកគក៏
ពាយាមងតរូបខលួៃឯង ៃងិករវីយកស្តរូបណាមាៃវរមវ់
ាែ ត ឬមាៃរកបៀបករៀបរយ។ 

 ប៉ុស្ៃត កតកីារក្វដូីចកៃះ ាៃក្វឲី្យជីវតិកយងីមាៃភាពលែ
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របកវីរឬកទ? កតរីូបភាពស្ដលកយងីបកងាា ះឲ្យកគកមីល ៃងិរូប
ភាពពិតរបវក់យងី មាៃភាពខុវគាន ប៉ុណាា ? ទំកន្ទរមួយកៃះ 
ាៃជំរុញឲ្យកយងីមិៃចងៃ់ិយាយរាបក់គថា កយងីកំពុងស្ត
មាៃភាពឯកកា។ ដូចកៃះកយងីកម៏ាៃភាពឯកកាកាៃស់្តខ្ល ងំ។ 
ក យីកពលណាៃរណាមាន កប់កងាា ះរូប កៅកលីបណាត ញវងគម 
ស្ដលហាកដូ់ចជាលែឥតកខ្ច ះ កយងីកអ៏ា ឹតខលួៃឯង ក យីក៏
ាៃធាល កចូ់លកៅកនុងភាពឯកកាកាៃស់្តករៅ។ 

ធាតពុិតននភាពឯកោ 

កពលអនកមាៃអារមម ៍ឯកកា កន្ទះរតូវគិតថា វាជាករឿង្មមតកទ។ 
រពះជាមាច វា់ៃបកងកីតកយងីមក ឲ្យមាៃចិតតស្ដលចងា់ៃការ
ទំន្ទកទ់ំៃងដម៏ាៃៃ័យជាមួយរពះអងគ ៃិងជាមួយអនកដនទ។ 
រពះអងគាៃបកងកីតកយងីមក ឲ្យមាៃអនករមួដំក ីរដម៏ាៃៃ័យ 
ជាមួយកយងី ក យីាៃបកងកតីកយងីមក កដីមបសី្ចករសំ្លកជីវតិ
កយងី ជាមួយអនកដនទ តមរកបៀបដម៏ាៃៃ័យ។ ដូចកៃះ ការ
មាៃអារមម ៍ឯកកា គជឺាការកឆលីយតបដរ៏តឹមរតូវ កពលណា
កយងីមាៃអារមម ៍ថា កយងីកំពុងស្តខវះអវមីួយក យី។   

 តមរពះគមាីរប៊ីប ស្ដលជាកគាលនៃកវចកតជីកំៃឿរបវរ់គវីទ
បរវ័ិទ ភាពឯកកា គជឺាបញ្ហា ទមីួយ ស្ដលរពះជាមាច វា់ៃទត
កឃញី កៅកនុងជីវតិរបវម់ៃុវសដំបូងស្ដលរពះអងគាៃបកងកីត។  
រគីវទបរវ័ិទកជឿថា រពះគមាីរប៊ីបគជឺារពះបៃទូលរពះ ក យីរពះ
គមាីរប៊ីបាៃស្ចងថា រពះជាមាច វា់ៃបកងកីតពិភពកោក ងំ
មូល រមួ ងំវតវ ៃងិរុកខជាត ិងំអវ់ រពម ងំមៃុវសរបុវ
មាន ក់។ កពលរពះអងគាៃបកងកីតពួកកគក យី រពះអងគាៃមាៃ
បៃទូលថា អវីៗ វុទធស្តលែរបកវីរ។ ស្តរពះអងគករ៏ជាបផ្ងស្ដរថា 
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“ស្ដលឲ្យមៃុវសរបុវកៅស្តឯង កន្ទះគមឺិៃលែកទ”។ ដូចកៃះ 
រពះអងគរជាបថា ភាពឯកកាគជឺាបញ្ហា ចមបងរបវម់ៃុវសជាតិ។  

 រពះអងគកា៏ៃកដាះរាយបញ្ហា កៃះ កដាយបកងកីតរគួារ
ដំបូងបំផុ្ត កដាយបកងកីតន្ទងកអវ៉ា ឲ្យក្វជីាភរយិារបវអ់័ដាម។ 
ក ះជាយ៉ាងណាកក៏ដាយ បញ្ហា មួយកទៀតក៏ាៃកកីតកឡងី កៅ
កពលស្ដលអ័ដាម ៃិងន្ទងកអវ៉ារតូវវញិ្ហា  អារកកល់បួងឲ្យបះ
ការ វៃ់ឹងរពះ។ 

 ពួកកគកា៏ៃវករមចចិតតមិៃាត បប់ងាគ បរ់ពះអងគ។ ការ
មិៃាត បប់ងាគ បរ់ពះ គជឺាអំកពាីប ក យីកដាយារអំកពាីប
ាៃចូលមកកនុងកោកិយ កវចកតាីល ប់ ៃងិការស្បកាកទ់ំន្ទក់
ទំៃង កា៏ៃចូលមកកនុងកោកិយផ្ងស្ដរ។  

 វពវនងៃកៃះ ពភិពកោករបវក់យងី កៅស្តមាៃភាពាក់
ស្បក  កដាយារអំកពាីបរបវម់ៃុវស។ វាជាបញ្ហា ដ៏្ៃៃ់្ ៃរ
ណាវ។់ វូមកយងីគិតអំពរីបភពនៃទុកខលំាក ការកាក
វករងង ៃិងការឈចឺាប ់ ក យីអនករបស្ លជាគិតថា បញ្ហា  ំ
ងកៃះបណាត លមកពី អំ ួត ភាពកោភលៃ់ ភាពករតក
រតអាល ការរចស្ ៃ ការ ូបចុករជុល ៃិងភាពខជិលរចអូវ។ 
អនកខលះាៃកៅកវចកតអីារកក ់ងំកៃះថា “អំកពាីប ងំ៧ 
ស្ដលន្ទឲំ្យាល ប”់។ អំកពាីប ងំកៃះ ាៃកកីតកចញពកីារស្បក
ាកទ់ំន្ទកទ់ំៃងរវាងមៃុវស ៃងិរពះ។ ក យីអំកពាីប ងំ
កៃះ អាចន្ទឲំ្យមៃុវសកៅដាចព់កីគឯង ៃងិមាៃភាពឯកកា។ 

 អនករបស្ លជាគិតថា អនកអាចជមនះអារមម ៍ឯកកា 
កដាយរគាៃច់ំណាយកពលជាមួយអនកដនទ  ឲ្យកាៃស់្តករចីៃ 
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ភាេឯយកា គឺជាបញ្ហា ទី្យមយួ តែលព្េះជា
ម្ចេ ស់បានទ្យែយឃើ  យៅកនុ ងជីវែិរបស់
មនុសសែំាបងូតែលព្េះអងគបានបយងកើែ។  
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ក យីកុកំ្វកីារ ឬក្វដីំក ីរករចីៃកពក ឬរគាៃស់្តទំន្ទកទ់ំៃង
មុខទលៃ់ឹងមុៃឲ្យាៃករចីៃជាង ការទំន្ទកទ់ំៃងតមអុីៃក្ី
 ិត ឬក៏រគាៃស់្តរាបក់គថា ខលួៃកំពុងស្តមាៃអារមម ៍ឯកកា 
ជាជាងោកា់ងំអារមម ៍មិៃឲ្យកគដឹង កដាយខ្ល ចខ្ម វក់គ។ 
ដំកណាះរាយ ងំកៃះ អាចពរងឹងទំន្ទកទ់ំៃងជាមួយអនក
ដនទ ប៉ុស្ៃត វាមិៃាៃផ្តលដ់ំកណាះរាយ វរមាបទ់ំន្ទកទ់ំៃង
ស្ដលាៃស្បកាករ់វាងមៃុវសៃឹងរពះ ស្ដលជាចំ ុចវនូលនៃ
ភាពឯកកាកន្ទះកឡយី។ 

 វរុបមក មៃុវសមាន ក់ៗ មាៃភាពឯកកាខ្ងវញិ្ហា   
ស្ដលកកីតកឡងីពកីារស្បកាកទ់ំន្ទកទ់ំៃង ជាមួយរពះ កដាយ
ារអំកពាីបរបវខ់លួៃ។ កយងីចាាំចរ់តូវផ្សះផ្ាទំន្ទកទ់ំៃង
ជាមួយរពះជាមាច វ់។ 

ដំក ោះស្រាយរបស់ស្រពោះជាម្ចា ស់  

សស្រម្ចប់ភាពឯកោខាង ិ ញ្ញាណ   

វូមអររពះគុ រពះអងគ ស្ដលាៃយករពះទយ័ទុកដាកច់ំក ះ
បញ្ហា នៃភាពឯកកាខ្ងវញិ្ហា  របវក់យងី កដាយ រពះអងគ
រប ៃៃូវដំកណាះរាយមួយ។ រពះគមាីរប៊ីបាៃរាបក់យងី
ថា រពះជាមាច វា់ៃរប ៃផ្លូវឲ្យកយងីកចញពភីាពឯកកាខ្ង
វញិ្ហា  ។ វាជាអំកណាយស្ដលកំពុងរងច់ាឲំ្យកយងីទទួល កដាយ
ឥតគិតនងល។ កបកីយងីាៃទទួលអំកណាយកៃះកយងី កយងីៃឹង
មិៃមាៃភាពឯកកាខ្ងវញិ្ហា  កទៀតកឡយី។ 

 កតអីំកណាយកន្ទះជាអវី? វាជាអំកណាយនៃការផ្សះផ្ាជា
មួយរពះ កដាយកយងីរតូវទទួលកជឿរពះរាជបុរតរពះអងគ រពះ
ន្ទមកយវ៊ូវរគីវទ  ជារពះអមាច វ់ ៃិងរពះវកន្រងាគ ះ។  មាៃ 
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សេវថ្ងៃយនះ េិភេយោករបស់យយើង យៅតែ
ម្ចនភាេបាកត់បក យោយសារអំាយេើបាបរបស់
មនុសស។  
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ស្តអំកណាយកៃះកទ ស្ដលៃឹងបញ្ចបភ់ាពឯកកាខ្ងវញិ្ហា  
របវក់យងីាៃ គគឺាម ៃអវកីផ្សងកទៀតស្ដលអាចក្វាីៃកឡយី។ 
កយងីមិៃអាចកដាះរាយបញ្ហា នៃភាពឯកកាខ្ងវញិ្ហា  របវ់
កយងី កដាយខលួៃឯងាៃកឡយី។ កយងីរតូវការអំកណាយកៃះ ពី
រពះជាមាច វ់។ 

 មិតតភកតរិបវខ់្ុាំៃពៃយលរ់ាបខ់្ុ ំ កដាយយកកផ្ីងមួយ
ក្វីពកីញ្ច ក់ ក យីកា៏ៃរាបខ់្ុឲំ្យក្វយ៉ីាងកម៉ច កុឲំ្យមាៃខយល់
ចូលកនុងកផ្ីងកន្ទះាៃ។ ខ្ុកំខ៏គំិតយ៉ាងយូរ។ ខ្ុអំាចបឺតខយល់
កចញពកីនុងស្ផ្ងកន្ទះ ក យីរគបវាឲ្យកលឿៃ ៃិងឲ្យស្ ៃ។ 
ក ះជាយ៉ាងណាកក៏ដាយ ខយលក់ៅស្តអាចរជាតចូលកៅកនុង
កផ្ីងវញិដស្ដល។ ក យីកពលណាខ្ុ ំមលួគំរប ខយលៃ់ឹងចូលកៅ
កនុងកផ្ីងកន្ទះមតងកទៀត។ ដូចកៃះ កយងីហាកដូ់ចជាគាម ៃវ ិ្ ី
ការ រមិៃឲ្យខយលចូ់លកៅកនុងកផ្ីងជាករៀងរ ូតកឡយី។  

 បន្ទទ បម់ក មតិតភកតខិ្ុកំា៏ៃរាបដ់ំកណាះរាយ។ គាត់
ថា “កដមីបកុីឲំ្យខយលចូ់លកៅកនុងកផ្ីងកន្ទះវញិ កយងីរតូវបំកពញ
កផ្ីងកន្ទះ កដាយារធាតុអវកីផ្សង ស្ដលមាៃដូចជាទឹកជា
កដីម”។ 

 យ៉ាងណាមិញ ជីវតិកយងីករ៏វកដៀងៃងឹកផ្ងីកន្ទះផ្ងស្ដរ។ 
កយងីរបស្ លជាពាយាមជមនះភាពឯកកា ឬអំកពាីបស្ដលន្ទំ
ឲ្យកយងីមាៃភាពឯកកា។ កយងីរបស្ លជាគិតថា “កដមីបជីមនះ
ភាពឯកកា ខ្ុៃំឹងឈបម់ាៃអំ ួត! ឈបម់ាៃភាពកោភលៃ់! 
បន្រងាក បភាពករតករតអាល! ខ្ុៃំឹងបស្ងវរអារមម ៍ខលួៃឯង ឲ្យគិត
ករឿងកផ្សង កដមីបកុីខំលួៃខ្ុមំាៃចតិតរចស្ ៃ! ខ្ុៃំងឹជមនះភាពកោម ភ
វីុ! ខ្ុៃំងឹបាំតក់ ំងឹ! ខ្ុៃំងឹបងខខំលួៃឯង ឲ្យបៃថយភាពខជលិ”។ 



13 

 ប៉ុស្ៃត ក ះកយងីខិតខកំារ រមិៃឲ្យអំកពាីបចូលកនុង
ជីវតិកយងីយ៉ាងណាកក៏ដាយ កវ៏ាកៅស្តរជាតចូលដស្ដល គមឺិៃ
ខុវពកីារស្ដលខយលក់ៅស្តរជាតចូលកៅកនុងកផ្ីងកន្ទះកឡយី។ 
ប៉ុស្ៃត កយងីមាៃដំកណាះរាយមួយ។ កយងីចាាំចរ់តូវបំកពញ
ជីវតិកយងី កដាយរពះវតតមាៃរពះ គតឺមរយៈការទទួលកជឿរពះ
កយវ៊ូវ ជារពះអមាច វ់ ៃិងរពះអងគវកន្រងាគ ះ។ រពះកយវ៊ូវ “ាៃ
ថាវ យរពះអងគរទងជ់ំៃួវកយងីរាល់គាន  កដីមបៃីឹងកោះកយងីឲ្យរចួ
ពីរគប ់ងំកវចកតទីទឹងចាប ់ ក យីៃិងវំអាតមៃុវស១ពួក 
ទុកដាចជ់ារាន្រវតរបវផ់្ងរទង ់ស្ដលឧវា ៍ក្វកីារលែ”(ទតុីវ 
២:១៤)។ រពះអងគៃឹងជួយឲ្យកយងីអាចជមនះអំកពាីប ស្ដលប
ណាត លឲ្យកយងីមាៃភាពឯកកាខ្ងវញិ្ហា   ក យីស្ដលវំខ្ៃ់
បំផុ្តកន្ទះ គរឺពះអងគៃឹងយាងចូលគង់ កនុងជីវតិកយងី ក យី
បំកពញកយងីកដាយរពះវតតមាៃរពះអងគ។ កពលណាកយងីមាៃ
រពះកយវូ៊វ ក្វជីារពះអមាច វ់ ៃងិរពះអងគវកន្រងាគ ះរបវក់យងី 
កន្ទះកយងីៃឹងមិៃមាៃភាពឯកកាខ្ងវញិ្ហា  កទៀតកឡយី។ 

សននិដ្ឋា ន  

កាលកបកីយងីាៃទទលួអំកណាយកៃះពរីពះជាមាច វក់ យី 
កយងីៃឹងមិៃចំាចរ់តូវមាៃការរពួយារមាកទៀតកឡយី។ កតី
ករ ះក តុអវី? ករ ះកយងីៃឹងាៃទទួលកវចកតរីវឡាញ់
មួយរយភាគរយពរីពះអងគ ក យីរពះអងគកា៏គ លក់យងីចាវ់។ 
កតីរពះអងគរវឡាញ់កយងីមួយរយភាគរយឬ? ជាការពិត
ណាវ់ រពះជាមាច វម់ិៃរគាៃស់្តាៃមាៃបៃទូលថា រពះអងគ
រវឡាញ់កយងីប៉ុកណាា ះកទ ស្តរពះអងគកា៏ៃបងាា ញកវចកតី
រវឡាញ់របវរ់ពះអងគ កដាយរប ៃដំកណាះរាយដវ៏ថិត
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កវថរមួយ វរមាបភ់ាពឯកកាខ្ងវញិ្ហា  របវក់យងី។ កតរីពះ
អងគាគ លក់យងីចាវ់ឬ? ពិតស្មៃក យី! រពះអងគាៃបកងកីត
កយងី កន្ទះរពះអងគករ៏ជាបអំពបីំ ងចិតត គំៃតិស្ដលករៅបំផុ្ត 
រពម ងំរជាបអំពផី្លូវរបវក់យងី។ កាលណាកយងីមាៃរពះវតត
មាៃរពះអងគកនុងជីវតិកយងីក យី កន្ទះកយងីមាៃការធាន្ទអ
ចិនន្រៃតថា កយងីៃឹងមិៃកៅមាន កឯ់ងកទៀតកឡយី ករ ះរពះអងគ
ៃឹងកដីរជាមួយកយងី  ងំកៅកពលកយងីមាៃទុកខ កដូ៏ចជាកពល
វបាយ។ ក ះកយងីមាៃការលំាកអវី ឬមាៃចំ ុចខវះខ្ត
យ៉ាងណាក៏កដាយ រពះអងគាៃធាន្ទកយងីថា រពះអងគៃឹងគង់
កៅ ៃិងរវឡាញ់កយងីជាៃិចច។
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យយើងនឹងមិនយៅម្ចន កឯ់ងយទ្យៀែយ ើយ យព្រះ
ព្េះអងគនឹងយែើរជាមយួយយើង ទំាងយៅយេល
យយើងម្ចនទុ្យកខ កែូ៏ចជាយេលសបាយ។  
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ស្របវរមួលជាភាាស្ខមរ កដាយ កោក វុខ គីម 
ពិៃិតយកផ្ទៀងផ្លទ ត ់ៃិងស្កវរមួលអតថបទកដាយ : កោក ឯក វតា 
បទគមាីរជាភាាស្ខមរដករវងក់ចញពីរពះគមាីរបរវុិទធ ភាាស្ខមរ បកស្របចាវ ់ ឆ្ន ១ំ៩៥៤ 
កដាយការអៃុញ្ហា តិ ៃិងរកាវិទធិកដាយវមាគមៃរ៍ពះគមាីរវកល (ាៃដករវង ់ កដាយរកា
អកខរាវរិុទធកដីម)។ 
រកាវិទធិរគបយ៉់ាងកដាយ: © 2018 ODB Ministries (website: www.odb.org) 
កចញផ្ាយកដាយ : ODB Cambodia (email: cambodia@odb.org, Tell: 087 233 907,  
website: http://khmer-odb.org, Facebook page : https://www.facebook.com/
khmer.odb) 
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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, japan@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, malaysia@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, Singapore 368025 
Tel: (+65) 6858-0900, Fax: (+65) 6858-0400, singapore@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, taiwan@odb.org 
Our Daily Bread Ministries Thailand 
PO Box 35, Huamark, Bangkok 10243, Thailand 
Tel: (+66-2) 718-5166, Fax: (+66-2) 718-6016, thailand@odb.org 

 
 


