
ករអភិវឌ នក៏រវិនិចឆ័យល េហយកំុវិនិចឆ័យអនកដៃទ 
ែអលេឌ េ ហហគរ ីេអ ស៍ឈសីេហ រ 

ៃនពួកចិតសិបនក់ 

 

េយងរស់េនកនុងពិភពេ កមួយ មន ថ នភពជេ ចន ែដលតំរវូឱយេយងេធករវនិិចឆ័យ េហយ 

ែដល ជេរ យៗ គឺជករពិបក។ បុ៉ែន ពះអងគសេ ងគ ះបនផល់ ពះបញញតិថ «កំុវនិិចឆ័យ» 1 បងបូន 

របស់េយងេឡយ។ េតេយង ចមិនវនិិចឆ័យ េហយេនែតអនុវតករវនិិចឆ័យលេនកនុងពិភពេ ក ែដល 

េពរេពញេទេ យករេបកបេញឆ ត និងពុករលួយេនះេ យរេប ប ? មនុស មន ក់ តវែតវនិិចឆ័យល 

េនេពលេធករសេ មចចិតសំខន់ េនកនុងដំ ក់កលនីមួយៗៃនជីវតិរបស់េយង ដូចជ ករេ ជស 

េរ សមិតភកិ ករែសងរកៃដគូដ៏អស់កលបជនិចច ឬករេ ជសេរ ស ជីព ែដលនឹងអនុញញ ត ឱយេយងេមល

ែថដល់ កម គ ររបស់េយង និងបំេរ ដល់ ពះអមច ស់។ ថីតបិតែត ពះអងគសេ ងគ ះ សំុកំុឱយេយង វនិិចឆ័យ

ដល់អនកដៃទកី ក៏ ទង់េនែតរពឹំងទុកថេយង នឹងេ ប បស់ករវនិិចឆ័យលបំផុតផងែដរ។ 

 

ជញឹកញប់ េយង ចរកេឃញថ ខួនេយងឆប់េធករវនិិចឆ័យអំពីមនុស  ែដល ចផស់បូរ ឬកំណត់ 

ន័យេឡងវញិអំពីទំនក់ទំនងរបស់េយងជមួយនឹងពួកេគ។ ជញឹកញប់ េយងេធករវនិិចឆ័យមិន តឹម តវ 

េ យ រែតព័ត៌មនមនកំណត់ ឬេ យមិនបនេមលេឃញ ហួសពីអីែដលសថិតេនខង មុខ េយង 

េនះេឡយ។ 

 

េដមបីបងញឱយេឃញ មនេរ ងមួយែដល តវបន បប់ជេរ យៗ អំពី គែដល ពះេយសូ៊វ បនយង

េទផទះរបស់ម៉  និងម៉ថ ែដលរស់េនកនុងេបថ  ជមួយនឹងបង បសរបស់ពួកេគ េឈម ះ ។ 

គឺជកែនងជទី គមន៍មួយដល់េ កេច យ ជកែនងែដល ទង់ ចសំ ក េហយរកី យនឹង

បរយិកសៃនេគហ នសុចរតិ។ អំឡុងេពលៃនករយងមួយេលកេនះរបស់ ទង់ ម៉ថ កំពុងែតជប់

រវល់នឹងេរ បចំមូប រ េហយម៉  បនេ ជសេរ សេដមបី អងគុយេនជិត នឹង ពះបទេ ក េច យ 

េដមបីទទួលករបេ ង នរបស់ ទង់។ 

 

«ឯម៉ថ នងមនកររវល់ជេ ចន ក៏ចូលមកទូលថ ពះអមច ស់េអយ េត ទង់មិនគិតេឃញថ បូនខញុំមច ស់ 

ទុកខញុំមច ស់ ឱយខល់ខយបំេរ ែតមន ក់ឯងេទឬអី សូម ទង់ បប់ឱយ មកជួយខញុំមច ស់ផង។ 

 

«បុ៉ែន ពះេយសូ៊វ មនបនទូលេឆយថ ម៉ថៗេអយ នង ពយចិតខំ បឹងេរ បចំេធអីេ ចនេម៉ះ 

 

«មនេសចកីែតមួយេទ ែដលស មប់ តវករ ឯម៉  នងបនេរ សចំែណកយ៉ងល ែដលមិន តវយកេចញ 



ពីនងេឡយ»។ 2 

 

េមេរ ន ៃថង ទិតយជេ ចន តវបនបេ ង ន េ យេ បេរ ងេនះ ែដល ចេធឱយេឃញថ ម៉ថ 

មនជំេន តិច។ បុ៉ែន ក៏មនេរ ងេផ ងេទ ត អំពី សីម៉ថដ៏អ ច រយរបូេនះ ែដលបនផល់ ដល់េយងនូវ 

ទស នៈកន់ែត ជលេ ជ អំពីករយល់ដឹង និងទីបនទ ល់របស់នង។ បនេកតេឡង េនេពល ពះ 

អងគសេ ងគ ះបនមកដល់ េដមបីេ បសេ ះដល់បូន បសរបសនង់ េឈម ះ  ពីេសចកី ប់។ 

េនកនុង ថ នភពេនះ គឺជម៉ថ ែដលេយងបនេឃញថេទកន់ ពះេយសូ៊វ «ភមេនេពលនងឮ» 

ថ ទង់កំពុងែតយងមក។ េនេពលនងបនជួបនឹង ទង់ នងនិយយថ នង «ដឹង» ថ «មិនថ អីក៏ 

េ យ ែដល [ ទង់] នឹងសំុដល់ ពះ េនះ ពះនឹង បទនដល់ឱយ [ ទង់]»។  

 

ពះ គីសទ បនែចកចយ អំពីេគលលទធិដ៏អ ច រយៃនកររស់េឡងវញិនឹងម៉ថ េ យមនបនទូលថ៖ 

 

«ខញុំជេសចកីរស់េឡងវញិ េហយជជីវតិ អនក ែដលេជ ដល់ខញុំ េទះេបបនបន ប់េហយ គង់ែតនឹង 

រស់េឡងវញិែដរ៖ 

 

«ឯអនក ែដលរស់េន េហយេជ ដល់ខញុំ េនះមិន តវ ប់េឡយ។ នងេជ េសចកីេនះឬេទ? 

 

នងបនេឆយតបេ យទីបនទ ល់ដ៏មន នុភព និងេក វកថ៖ « ពះពរ ពះអមច ស់ ខញុំមច ស់េជ េហយថ 

ទង់ជ ពះ គីសទ គឺជ ពះ ជបុ ៃន ពះ ែដល តវយងមកកនុងេ កីយែមន»។ 3 

 

េតម៉ថ តវបនទទួលករវនិិចឆ័យខុសបុ៉នម នដង កនុងនមជមនុស ែដលយកចិតទុក ក់េធករងរកនុងផទះ 

េ ចនជងករងរខងវញិញ ណេនះ? េទះជយ៉ង ក៏េ យ ទីបនទ ល់របស់នងេនកនុងករ កលបង 

ៃនករ ប់បូន បសរបស់នង បងញយ៉ងចបស់អំពីជេ មៃនករយល់ដឹង និងេសចកីជំេន របស់នង។ 

 

បងបូន សីជេ ចន ធប់បន ប់ឮេរ ងទីមួយញឹកញប់ េហយេង ងឆងល់ថ េតគត់គឺជម៉  ឬក៏ម៉ថ 

បុ៉ែនេសចកីពិតបន ត ត ងេនកនុងចំេណះដឹងអំពីមនុស ទំងមូល េហយនឹងករេ ប បស់ករ

វនិិចឆ័យល។ េពល គ ល់ម៉ថកន់ែតចបស់ េនះេយង ចយល់បនយ៉ងចបស់ ស់ថ មពិត 

នងគឺជមនុស មន ក់ ែដលមនលកខណៈខងវញិញ ណដ៏េ ជ ជះ ែដលមនទីបនទ ល់យ៉ងអង់ ច និងជ

ទី ស ញ់អំពីេបសកកមមរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ និង ពះេច ដ៏េទវភពរបស់ ទង់េដមបី គប់ គងជីវតិ 

និងេសចកី ប់។ ករវនិិចឆ័យខុសឆគងអំពីម៉ថ ចប លឱយេយង មិន គ ល់អំពីលកខណៈពិតៃន សី

ដ៏អ ច រយរបូេនះ។ 

 



កនុងនមជ គេពទយវយ័េកមងមួយរបូ ខញុំបនេរ ននូវេមេរ នដ៏អ ច រយមួយ អំពីករេធករវនិិចឆ័យភមៗេ យ

ផទ ល់។ ខណៈែដលខញុំកំពុងែតេធករេវនយប់េនកនុងែផនកសេ ងគ ះបនទ ន់ េនះមនយុវជនវយ័េកមងមួយរបូ 

និងភរយិរបស់គត់ បនមកមនទីរេពទយ ពីេ ពះនងរងទុកខនឹងករឈឺចប់ដ៏ធងន់ធងរខះៗ។ មរយៈ

សំេល កបំពក់ និងករខះអនម័យ របស់ពួកេគ ងយ សលេដមបីេមលដឹងថ ជីវតិរបស់ពួកេគ មន

បញលំបក។ សក់របស់គត់រេញ៉រៃញ៉ េហយែវងអនយ។ សំេល កបំពក់របស់ពួកេគមិនបនេបក 

គគ់ឱយ តជយូរមកេហយ រចួេហយឥទធិពលៃនជីវតិលំបក បនបងញេនេលៃផទមុខរបស់ពួកេគ។ 

 

បនទ ប់ពីករពិនិតយ ខញុំបនអងគុយជមួយគត់ ពនយល់អំពីបញ និងពិភក អំពីករពយបល។ បុរសេនះ

េមលមកខញុំ េ យជំេ ៃនេសចកី ស ញ់យ៉ងចបស់េនកនុងែកវែភនករបស់គត់ ែដលក មនឹង ជួប បទះ 

េហយបនសួរេ យអស់ពីេសចកី ស ញ់កនុងនមជ មីែដលមនករ ពយបរមភថ៖ «េវជជ បណិត 

េត បពនធជទី ស ញ់របស់ខញុំនឹងមិនអីេទ ែមនេទ?» េនេពលេនះ ខញុំមន រមមណ៍ថ ពះវញិញ ណេធ

ទីបនទ ល់ថ គត់គឺជកូនរបស់ ពះ េហយបនេមលេឃញេនកនុងែកវែភនករបស់គត់នូវភសុង ងៃន

ពះអងគសេ ងគ ះ។ បុរសេនះពិតជបងញេសចកី ស ញ់ចំេពះគន េទវញិេទមក េហយខញុំ បនវនិិចឆ័យ

ខុសេទេលគត់។ គឺជេមេរ នែដលបនបន ល់ទុកនូវចំ ប់ រមមណ៍ជេរ ងរហូត។ 

 

ករវនិិចឆ័យល គឺមនតំរវូករខំង ស់ មិនែមន គន់ែតេដមបីយល់ពីមនុស េនះេទ បុ៉ែនក៏េដមបី 

បឈមមុខនឹងករសេ មចចិត ែដលដឹកនំេយងេទ ឬ ដឹកនំេយងឱយ ឃតឆង យពី ពះវរបិ សួគ៌ របស់

េយង។ េនេពលខញុំគិតអំពីជីវតិរបស់ខញុំ ខញុំ ចេមលេឃញឧទហរណ៍ជេ ចន ែដលផស់បូរផូវបនិច បនួច 

េពលែផកេទេលករវនិិចឆ័យមិនល ែដលនឹងនំខញុំឃតឆង យពីកែនងែដល ពះអមច ស់សព ពះទ័យចង់ឱយ

ខញុំេន។ ករសេ មចចិត មនដូចជករមន កម គ រ អំឡុងេពលកំពុងសិក  ករសកមមេន គប់

ទិដភពៃនដំណឹងល ករបង់ដងយមួយភគកនុងដប់ និងដងយេផ ងៗ េនេពលចំណូលមនកំរតិកំណត់

ជខំង និងករទទួលយកករេ េនកនុង គលំបក បនជួយដល់ខញុំឱយេរ នកន់ែតេ ចនអំពី 

ករពលិកមម។ ពរជ័យជេ ចនេនកនុងជីវតិ តវបនបត់បង់ េ យ រែតករវនិិចឆ័យខង ច់ឈម 

តវបនអនុវតចំេពះអី ែដល មពិតជករសេ មចចិតខងវញិញ ណេនះ។ 

 

មនចរកិលកខណៈជេ ចនរបស់មនុស  ែដលបនអភិវឌ េលករវនិិចឆ័យល។ ខញុំសូមផល់នូវករែណនំ

បួនយ៉ង ស មប់ករអភិវឌ ន៍នូវករវនិិចឆ័យដូេចនះ េនកនុងករេធករសេ មចចិតសំខន់ៗ។ 

 

ទីមួយ ក់បទ នផទ ល់ខួនរបស់អនក ឱយ សបគន នឹងដំណឹងលរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ។ មនុស មន ក់ មិន

ចវនិិចឆ័យបនលេទ េបគម នដំណឹងលរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ េធជេគលេនះ។ ដំណឹងល មនកំណត់

យ៉ងែវង និងេជគជ័យ អំពីករដឹកនំមនុស េទកន់សុភមងគល។ គំនិតរបស់ពិភពេ ក មួយចំនួន 

បនបន ល់ទុកឱយមនុស េ កនូវកររ ត់អែណត េដមបីពយយមកំណត់នូវបទ នផទ ល់ខួនរបស់ពួក



េគ។ េ យ រែតេរ ងេនះ េយងបន ប់ឮឃជេ ចនដូចេនះថ «ជីវតិរែមង ប់ថមីមួយ»។ ឃេនះ 

គឺជករេបកបេញឆ ត! បទ នៃនជីវតិរែមង ប់ គឺអស់កលបជនិចច េហយមិនបនផស់បូរេទ ទំងមិន

គួរឱយេយងពយយមរកនូវករបកែ បថមីអំពី ែដរ។ ស មប់យុវវយ័ បទ នទំងេនះ តវបន សរេសរេន

កនុងេស វេភ «េដមបីកមំងៃនយុវវយ័»។ បទ នទំងេនះ តវបន ក់ សបគន ជមួយ នឹងដំណឹងលៃន

ពះេយសូ៊វ គីសទ យ៉ងចបស់ េហយ តវបនផល់បនេទដល់ជីវតិមនុស េពញវយ័។ បែហលជ ជករ

លេដមបីឱយេយង ែដលជមនុស ធំេពញវយ័េធករសិក  េហយអនុវត មកូន េស វេភេនះចំេពះខួន

េយង។  

 

ទីពីរ ប់ រលិខិតរបស់ពយករេីនរស់។ េតមនអនកែដលេធករវនិិចឆ័យខងហិរញញវតថុមិន តឹម តវចំនួន

បុ៉នម ននក់ ែដលនឹងបនេជ ស ង េបេយងបន ប់ដល់ដំបូនម នអស់ជេ ចនឆន ំ ែដលបនផល់ឱយ ម

រយៈពយកររីបស់េយង អំពីករេជ ស ងពី ករ បថុយ បថន េហយរស់េន មថវកិេ យ បង បយ័តន 

េដមបីេជ ស ងពីបំណុលេនះ? េត ពហ៍ពិពហ៍ចំនួនបុ៉នម ន ែដលនឹង តវបនសេ ងគ ះ េ យករេ បនូវ

ករវនិិចឆ័យល េនកនុងករេជ ស ងពី ករផ ពផ យ ែដលនំេទរកករេញ នេលរបូ ស គម និងករ

ឈឺចប់េនះ? សននិសីទទូេទនីមួយៗ និងទស នវដីលី ហូ  មននូវដំបូនម នមកពីពួកពយករ ីេប

សិនជអនុវត ម េនះនឹងដឹកនំេយងេទកន់ករវនិិចឆ័យល។ េយង តវបនបន ល់ទុកឱយ េ យគម ន

ករេ ះ រ េនេពលេយង ពេងយកេនយនឹងដំបូនម នទំងេនះ។ 

 

ទីបី បណុះទំនក់ទំនងៃនករ ប់ជមួយនឹង ពះវញិញ ណបរសុិទធ។ េយង តវបន បទនឱយនូវអំេ យ

ទនៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធ បនទ ប់ពីពិធីបុណយ ជមុជទឹករបស់េយង បុ៉ែនជេរ យៗ េយងបនទុក

អំេ យទនេនះេនេលេធនរ េភចថ ទង់នឹងជួយេយងេនកនុងករវនិិចឆ័យដ៏សំខន់បំផុត េនកនុងជីវតិ។ 

ករ ប់ មសេមងេនះ គឺសំខន់េនកនុងករអភិវឌ ន៍ករវនិិចឆ័យល។ ទំនក់ទំនងៃនករ ប់ 

ជញឹកញប់ តំរវូឱយមនបរយិកសសងប់ ង ត់ ែដលេយង ចចំ យេពលពិចរ  និង ប់ 

សំេលងតូចរេហ ង។ បរយិកសដ៏សុខ នេនះ មនទំងខងកនុងខួន និងខងេ កខួន។ េហតុដូេចនះ

េហយ មនេ ចនជងករបិទត នីខងេ កិយ ឬសំេឡង ន់រពំងៃនករ ផ ព ផ យដៃទេទ ត ក៏

ជករបិទសេមង ៃនអំេពបប ែដល មនេនកនុង ពលឹងរបស់េយងែដរ។ ករណ៍េនះ នឹងេបកទំនក់

ទំនងជមួយនឹង ពះវញិញ ណ ែដលេយង តវករយ៉ងខំងេនះ។ 

 

ពះ គីសទមនបនទូលថ «ខញុំទុកេសចកីសុខេននឹងអនក ល់គន  គឺខញុំឱយេសចកីសុខ នរបស់ខញុំដល់អនក

ល់គន  េហយែដលខញុំឱយ េនះមិនែមនដូចជេ កិយឱយេទ កំុឱយចិតអនក ល់គន ថប់បរមភ ឬភ័យេឡយ»។ 

4 េសចកីសុខ នែដលេកតមកពីករ ប់ ពះវញិញ ណបរសុិទធ ដកយកនូវភពភ័យខចកនុងករេធ

ករវនិិចឆ័យមិន តឹម តវកនុងជីវតិ។ 

 



ទីបួន រក ពះបញញតិទំង យ។ ករសម គ័ចិតេដមបីរក ពះបញញតិទំង យរបស់ ពះ េបកទរពរជ័យ 

ែដលបនសនយជេ ចនដល់េយង។ បែនថមជសកខីយបទមួយេទ តអំពី ពះេយសូ៊វ គីសទ ពះគមពីរមរមន 

គឺជេស វេភមួយនិយយអំពីលទធផលៃនកររក  និងករមិនរក បទបញញតិទំង យ។ ពះអមច ស់បន 

មនបនទូលេទកន់នីៃហ េនកនុងជំពូកទីពីរៃនេស វេភដំបូងរបស់នីៃហថ៖ «េហយដ ប អនកកន់ ម 

បញញតិរបស់េយង េនះអនកនឹងចំេរ នេឡង...»។ 5 

 

ករសនយដូចគន េនះ តវបនសនយជថមី េ យពយករសំីខន់ៗេសទរែត គប់គន ទំងអស់ េនកនុង ពះគមពីរ 

មរមន។ រយៈេពលមួយពន់ឆន ំកនុង បវតិ ស គឺ តវបនកត់  នូវកំណត់ េនះថ ពកយសំដី ទំង

េនះ គឺជករពិត។ រលិខិតដូចគន េនះ អនុវតចំេពះេយងសពៃថងេនះ េនកនុងករអភិវឌ ន៍ ករវនិិចឆ័យ

ល។ ករវនិិចឆ័យល  តវបនេរ ន និងអនុវតេនកនុងចំណង ែដល ពះអមច ស់បន ក់ឱយ មរយៈករ

ផល់ដល់េយងនូវ ពះបញញតិទំង យ។ 

 

គឺជករអធិ នរបស់ខញុំថ េនេពលេយង បឈមមុខនឹងករសេ មចចិតដ៏លំបកបំផុតេនកនុងជីវតិ

របស់េយង ថេយងអនុវតេ យយកចិតទុក ក់ចំេពះេគលករណ៍ និងករែណនំទំង យ សីអំពី 

ករវនិិចឆ័យេ យសុចរតិ េហយមនភពសុខ នកនុងចំេណះដឹង ែដលថ ពះអមច ស់គឺគឺង់េនជមួយ

េយង។ ខញុំ ចែថងទីបនទ ល់េចញពីបទពិេ ធន៍ផទ ល់ខួនរបស់ខញុំថ េគលករណ៍ទំងេនះ គឺជករពិត 

េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 

 

កំណត់ចំ ំ 

1. ម៉ថយ 7:1។ 

2. លូក 10:38--42។ 

3. យូ៉ ន 11:21--27។ 

4. យូ៉ ន 14:27។ 

5. នីៃហទី 12:20។ 


