
ត ើត ើងអាចរំពងឹអ្វីពីព្ពះជាម្ចាស់តៅតពលត ះ? 
តសចក្តីព ិខាងវញិ្ញាណ ទី២៖ ចូររពំឹងថាព្ពះកំ្ពុងត ត្វើការតៅក្នុងជីវិ របស់អ្នក្ ត ើ ដកឹ្
នំ  ិង ព្រូវផ្លវូអ្នក្ជា ិចច។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កំពុងអងគុយសញ្ជឹងគិត បន្ទា បពី់បានធ្វើដធំ ើ រអស់៥០០ម៉ា យល៍ នៅ C anino (Finis terre , ប្បនេសនអសប៉ាញ) 
 
 នពលនន្ទោះគឺន ើមខែមនិ្ទ។ វបិតតិកូវ ី១៩ បានបងកេុកខនោកេូទងំោកលនោកនៅន ើយ។ គ្មា នករណីណា
ខ លប្តូវបានបញ្ជជ កថ់ាមននៅប្បនេសមយី៉ា នម់៉ា នេ ប៉ាុខនត នមនោគកូរ ៉ាណូាកពុំងឆ្លងោលដាល េូទងំពិភពនោក ន ើយ
កក៏ំពុងខតសំនៅន ព្ ោះនៅកានរ់ ឋកំនណើ តរបស់ែ្ុ ំ គឺ មនីីសូតា។ ែ្ុ ំបាននៅឯេីប្កុងយ៉ា ង គន (Yangon) នដាយកពុំងខត
នរៀបចំពន័ធកិចចសប្មបរ់យៈនពលមយួខែ ជាមយួប្គគូង្វា លប្បមណ២០០ន្ទក ់ កនុងកមាវធិីសិកាខ ោោរយៈនពលបី
សបាា  ៍ នៅ Mandalay, Kanpetlet (រ ឋ ជនី ភាគខាងតបងូ) ន ើយនៅម្ដ ំS ittwe (រដឋ រ៉ាកឃី់ន)។ ធ ើខ្ដគំួរធ្វើដូចធម្ច? 
ធ ើែ្ុ ំគួរខតរកវធិីនគចែលួនឲ្យមនសុវតថិភាព ន ើយចាកនចញពីប្បនេសជាបន្ទា នឬ់យ៉ា ងណា? នតើនធាើ ូចនមាច នេើបអាចមន
ជីវតិរស់ ន ើមបបីនតតួន្ទេីជាបា ី និងជាឪពុក? នតើធាអីាីនេើបប្បកបនដាយេំនួលែុសប្តូវែពស់បំផុត កនុងន្ទមជាអនកបនប្មើប្ពោះ 
និងជាប្គូបនប្ងៀន? នតើែ្ុគំួរបនាោះមនោះនបើកសិកាខ ោោទងំននោះ ន ើមបជីាប្បនយជន ៍ល់ប្គគូង្វា ល ខ លធ្លល បប់ានរពំងឹលអ
ការបណាុ ោះបណាា លននោះសប្មបែ់លួនឯងផង នងិសប្មបជ់ាប្បនយជន ៍ល់ពកួជំនុ ំ ខ លពួកគ្មបប់នប្មើផង ឬមយួកប៏្តវូ
ប្តឡបន់ៅប្សុកវញិ កានខ់ត្បត់ាមខ លអាចនធាើបាន? 
 គិតចុោះគតិនឡើង ចនមលើយហាក ូ់ចជាកានខ់តចបស់។ ប៉ាុខនត មាងៗ ក ូ៏ចជាសពាមយួ ង នពលសថិតកនុងោថ នភាព
ននវបិតតិ និងភាពមនិប្បាក ប្បជា ជនប្មើស “ប្តមឹប្តូវ” មនិនលចមកឲ្យន ើញជាកខ់សាងនេ។ កនុងោថ នភាពននោះ សប្មបែ់្ុ ំ
តនមលននការនមើលខែប្គោួរ ការការពារសុែភាពផ្ទា ល់ែលួន នងិការបំនពញការនបាជ្ាចិតត ប្ពមទងំការេេួលែុសប្តូវចំនពាោះ
ពន័ធកិចច កំពុងខតជាេមន ស់ ពុ៏ោះកន្ញ្ជជ ល នៅកនុងែលួនែ្ុ ំ។ 
 សប្មបម់នុសសនយើងភាគនប្ចើន នយើងអធោិឋ នសំុការ ឹកន្ទ ំ កនុងកាលៈនេសៈខបបននោះ ប៉ាុខនត ហាក ូ់ចជាមនិ
េេួលបានចនមលើយភាល មៗនោោះ។ ភាពចោចលខាងកនុងែលួននយើង នធាើឲ្យនយើងមនភាពែបប់ារមភ ឬប្ចបូកប្ចបល់។ ប្ប



សិននបើវបិតតនិន្ទោះធំនធង នយើងមនិសូវនធាើការសនប្មចចិតតនប្កាមការ ឹកន្ទនំនប្ពោះវញិ្ជា ណប៉ាុន្ទា ន គឺនយើងនប្ចើនខតន្លើយតប
នដាយការវាយបក ឬនគចនវស ជាការន្លើយតបខ លជាបគ់្មងំមយួ។ នន្ទោះមននយ័ថា នយើងប្បខ លជានធាើមនិនអើនពើ
ចំនពាោះនប្គ្មោះថាន កន់ដាយងនងើល ន ើយវាយបកចំនពាោះបញ្ជា នន្ទោះមយួេំ ឹង ខតេនំងជានធាើវានដាយងងឹតងងល់ ឬនដាយលងី
នលងើបំផុត។ ឬនបើពុំ ូនចាន ោះនេ នយើងប្បខ លជារតន់គច ឲ្យបានកានខ់តនលឿនតាមខ លអាចនធាើបាន ទល់ខតនប្កាយមក 
នេើប ឹងែលួនថា នយើងមនភាពសលនន់ោល រនពកន ើយ។ នប្គ្មោះថាន កន់ន្ទោះ វាអាចមនិធំនធង  ូចខ លនយើងភយ័ខាល ចវានន្ទោះនេ 
ន ើយនយើងកែ៏កឱកាសន ើមបបីនប្មើ អស់អនកខ លពឹងខផអកនលើនយើង។ ឬមយួក ៏នយើងអាចខប្បកាល យជាែបប់ារមភនពក នេើប
នធាើឲ្យនយើងជាបគ់្មងំ មនិអាចនធាើការសនប្មចចតិតនកើត ប៉ាុខនត តាមរយៈការមនិសនប្មចចិតតរបស់នយើងនន្ទោះ គឺនយើងបោជយ័
កនុងការចាតវ់ធិ្លនការណ៍ន្លើយតប នដាយឈ្លល សនវ និងទនន់ពលនវោមយួ។ នបើមនសភាវគតិណាមយួ កនុងចំនណាម
ការវាយបក ឬនគចនវស ឬកជ៏ាបគ់្មងំននោះ សុេធខតជាករណីធមាតា នងិេូនៅសប្មបន់យើង ន ើយជួនកាលវាខែមទងំអាច
មនប្បនយជន ៍កនុងនពលខ លមននប្គ្មោះថាន កក់អ៏ាចថាបាន។ ប៉ាុខនត ការនធាើការសនប្មចចតិត ខ ល ឹកន្ទនំដាយប្ពោះវញិ្ជា ណ 
ពឹងខផអកនលើកតាត នផសងនេៀត មនិប្តឹមខតនលើការជំរដញទកឹចិ ត វចិារ ញ្ញា   ឬភាពឈ្លល សវវផ្ទា ល់ខលួនប៉ាដធ ណ្ ោះធទ។ 
 
តសចក្ដពីិ ខាងវិញ្  ណ ទី២៖ ចូររំពឹងថាព្ពះក្ំពងុត ត្វើការក្នុងជីវិ របសអ់្នក្ តោ ដឹក្នំ  ិង ព្រង់ផ្លវូអ្នក្ ដតូចនះចូរ
រស់តៅតារការរបសព់្ពះចុះ។ (សុភាសិត ៣:៥-៦; យ៉ា កុប ១:៥-៦) 

 

 

ត ើការទុក្ច ិតព្ពះម្ លក្ខណៈដូចតរដច? 
 ែណៈនពលខ លភរយិរបស់ែ្ុ ំ ន ើយប្កុមបុគគលិក និងន គូពន័ធកចិច ប្ពមទងំែ្ុ ំផ្ទា ល់ សញ្ជ ឹងគិ ទងំឈចឺាប់
ចំធ ោះសំ ួរទងំប៉ាដន្មា នធនោះ ព្ពោះវញិ្ញា  បរសិដទធរឭំកខ្ដ ំថា ខ្ដ ំព្ ូវត ទដកចិ តថាព្ពោះព្ទងន់ឹងដឹកន្មធំ ើង កនដងការធ្វើធសចកតី
សធព្មចចិ ត្ ម ួ។ ជំនសួធោ ការព្ ូវទទួលរងទមងន ់ វនអស់ទងំសំ ួរគ្មា នចធមលើ ទងំធនោះ ធៅធលើស្មា ររបស់
ខ្ដ ំផ្ទា ល់ ខ្ដ ំតព្បជាមានអារមា ៍្ូរធសប ើ  ធោ នឹកចាថំា មនិតមនមានត ខ្ដ ំមាន កឯ់ងធទ តដលសថិ ធៅកនដងស្មថ នភាពដគ៏ួរ
ឲ្យថបប់ារមភធនោះ នងិមនិព្បាកដព្បជាធនោះ។ ព្ពោះព្ទងគ់ងធ់ៅជិ បធងកើ  ធដើមបពី្បុងចាជំ ួ ជានិចច។ ខ្ដ ំព្ ូវត ធជឿធសចកតី



សនាធនោះ ធ ើ ព្បព្ពឹ តខិលួនដូចការតដលបានធជឿជាកត់មន។ ធស្ចស្មឡូម៉ានូ បានតថលងយ៉ា ងដូធចនោះ កាលពជីិ ៣០០០ឆ្ន ំ
កនលងធៅធ ើ ថា៖ 

ចូរេីពឹង ល់ប្ពោះនយ ូវា៉ាឲ្យអស់អំពីចិតត កុំឲ្យពឹងខផអកនលើនយបល់របស់ែលួននឡើយ។  
ប្តូវឲ្យេេួលោគ ល់ប្េងន់ៅប្គបទ់ងំផលូវឯងចុោះ  
នន្ទោះប្េងន់ឹង ំរងអ់ស់ទងំផលូវប្ចករបស់ឯង។ 

សដភាសិ  ៣:៥-៦ 
 ប្បសិននបើនយើងពឹងខផអក (ទងំប្សុង) នលើប្បាជ្ា និងនយបល់របស់នយើងផ្ទា ល់ កនុងនពលខ លមនវបិតតិ ឬនពលពិ
បាកនធាើការសនប្មច នន្ទោះនយើងង្វយវភិាគែុសចំនពាោះោថ នការណ៍ ឬកង៏្វយឈ្លនចូលនៅនធាើការសននិដាឋ នខ លែុស។ 
ផាុយនៅវញិ ផលូវនននសចកតនចោះ ឹងតាមប្ពោះគមពរី គឺប្តូវពឹងខផអកនពញេំ ឹងនលើប្ពោះ ខ លជាអនក ឹកន្ទ ំនិងជាអនកតប្មងផ់លូវ។ 
េីមយួ នយើងប្តូវបានប្បាបឲ់្យ “េេួលោគ ល់” ប្ពោះជាអមច ស់ នៅប្គបទ់ងំផលូវរបស់នយើង នន្ទោះមននយ័ថា នយើងប្តវូខត
បនថយនលបឿន ន ើយបន្ទា បែលួន នងិចុោះចូលតាមបណំងប្ពោះ ឫេយ័ននប្ពោះ មនិខមនតាមចិតតនយើងនេ។ បន្ទា បម់ក នយើង
ប្តូវ “េុកចតិត ល់ប្ពោះអមច ស់ ឲ្យអស់អំពចីិតត” មននយ័ថា នយើងប្តូវេីពងឹនលើប្ពោះវញិ្ជា ណបរសុិេធ ឲ្យ កឹន្ទ ំនិងតប្មងផ់លូវ
នយើង ែណៈនពលនយើងនយើងបនត ំនណើ រការប្បមូលពត័ម៌ន និងែលឹងខែលងគំនតិទងំប៉ាុន្ទា នរបស់នយើង។ ប្បាក ណាស់ 
ការេុកចិតតខបបននោះ មនិខមនជាការេុកចិតតខ លអសកមានន្ទោះនេ។ តាមពតិ កនុងនន្ទោះរមួការនតាងជាបត់ាមប្ពោះយ៉ា ងសកមា 
ន ើមបឲី្យប្បាជ្ាខ លអាចនមើលន ើញន តុការណ៍បានចបស់ោស់ ន ើយបានយល់ ងឹកានប់្បនសើរ នូវអាីខ លនយើង
មនិអាចនមើលន ើញនដាយខភនក ឬនដាយគំនតិរបស់នយើងបាន។ ន ើមបនីយើងអាចមនសងឃមឹថា នយើងអាចនធាើការសនប្មច
ចិតតបានលអបផុំត គមឺនខតតាមរយៈ ំនណើ រការណ៍ននការនចោះ ឹងខ លយកប្ពោះជាេមីយួប៉ាុនណាណ ោះ។ នោកយ៉ា កុបមន
ប្បោសនអ៍ំពី ំនណើ រការណ៍ននោះយ៉ា ង ូនចនោះ៖ 

ខតនបើអនកោល់គ្មន ណាមយួែាោះប្បាជ្ា មនខតសូម ល់ប្ពោះ  
ខ លប្េងប់្បទន ល់មនុសសទងំអស់នដាយសទធ  ឥតបនន្ទា សផង  

នន្ទោះប្េងន់ឹងប្បទនឲ្យ ខតប្តូវឲ្យអនកនន្ទោះសូមនដាយចិតតនជឿ ឥតសងសយ័អាីនោោះ  
 បតិអនកណាខ លសងសយ័ នន្ទោះនប្បៀប ូចជារលកសមុប្េខ លប្តូវផ្ទតន់ដាយែយល់ ទងំរនំពើកចុោះនឡើង។ 

យ៉ា កុប ១:៥-៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 វាមនិខមនមកពីកាលៈនេសៈរបស់នយើង ខ លនធាើឲ្យនយើងអនសថរភាពនន្ទោះនេ ខតគឺជាភាពែាោះជំននឿរបស់នយើងនៅ
វញិនេ ខ លនធាើឲ្យនយើងគ្មា ននសថរភាព។ កនុងនពលមនវបិតតិ អនកណាខ លនធាើការសនប្មចចតិតនដាយពឹងនលើការ កឹន្ទនំដាយ
ប្ពោះវញិ្ជា ណ អនកនន្ទោះមនិខ លនបាោះបងន់ចាលការេីពងឹ ល់ប្ពោះមាងណានឡើយ នទោះបីជាប្ពោះអងគហាក ូ់ចជានៅនសងៀម 
ជាងនពលណានផសងនេៀតកន៏ដាយ។ ខតពួកនគកន៏ៅខតមនេំនួលែុសប្តូវកនុងការប្បឈមមុែនងឹោថ នការណ៍ ទងំខសាង
រកជំនួយន ើមបែីលឹងខែលងថានតើេនងាើខបបណាខ លលអបំផុត ន ើយបន្ទា បម់ក កន៏ធាើការសនប្មចចិតតនដាយមនគំនតិ ិត ល់ 
(មនិពឹងលអអារមាណ៍) នៅនពលខ លពួកនគប្តូវនធាើការសនប្មចចិតត។ ន ើយេនាឹមគ្មន នន្ទោះខ រ ពួកនគកប៏្តូវខតេុកចិតតនលើប្ពោះ
ទងំប្សុង ថាប្ពោះប្េងក់ំពុងមនប្ពោះវតតមនគងជ់ាមយួ ន ើយកក៏ំពុងខតសកមាកនុងការ ឹកន្ទ ំនិងតប្មងផ់លុវពួកនគ ន ើយ
ជាញឹកញាប ់អាចនយិយបានថា ប្េងក់ំពុងនធាើការទងំនន្ទោះនៅពីនប្កាយ្ក។  
 វធិីោ្សតទងំេេួលែុសប្តូវផងទងំេុកចិតតប្ពោះផង ទមទរឲ្យមនការរខំលកនពលប្គបប់្គ្មន ់ ន ើមបចីំណាយ
នពលនសងៀមោង តផ់្ទា ល់ែលួន ន ើយចំណាយនពលោា បប់្ពោះសូរនសៀងននប្ពោះវញិ្ជា ណបរសុិេធ តាមរយៈបេគមពរី និងការ
អធិោឋ ន។ នយើងនឹងនឈ្លងចាបជ់ំនួយខាងនប្ៅពីសំណាកអ់នកខណន្ទ ំ ប្គគូង្វា ល អាណាពាបាល ស ការ ី នងិមតិត
សំឡាញ់ណាខ លអាចេុកចតិតបាន។ ខតនយើងនងឹមនិពាយមរញុប្ចានម ិចឆតារបស់នៅមុែ នដាយមនិែាល់ពីសញ្ជា
ហាមឃាតន់ន្ទោះនឡើយ។ នយើងកន៏ឹងមនិប្តូវរតន់គចពីការភយ័ខាល ច នលើកខលងខតនយើងប្តវូខតការពារែលួននយើង ពីនប្គ្មោះថាន ក់
ខ លអាចនកើតមនខាងមែុភាល មៗ។ ន ើយនយើងកម៏និប្តូវជាបគ់្មងំ ឬនៅប្េឹង នដាយមនិប្ពមគិតពិចារណា ន ើយនធាើការ
សនប្មចចិតតសមន តុផលកនុងនពលនវោសមប្សបមយួនន្ទោះខ រ។ នយើងនឹងនងើបខភនកនឡើងផចងន់ៅចំនពាោះប្ពោះនយស ូវ 
នដាយពិចារណាពីគំរនូននសចកតីជំននឿ និងការបនប្មើខ លលោះបងរ់បស់ប្េង ់កនុងការនរៀបចដំាកអ់ាេិភាពរបស់នយើង។ នយើង
នឹងេុកចិតតប្ពោះឲ្យអស់ពចីិតតរបស់នយើង ន ើយបន្ទា បម់ក ប្តូវនធាើសកមាភាពែណៈនពលខ លនយើងអាចនមើលន ើញផលូវ
ន ព្ ោះនៅមុែកានខ់តចបស់ជាងមុន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សិកាខ ោោភាពជាអនក ឹកន្ទខំ លប្ពោះវញិ្ជា ណប្េងន់្ទ ំប្តូវបាននធាើនឡើងសប្មបប់្គូគង្វា លចំនួន៥៦ន្ទក ់នៅប្បនេសមីយ៉ា នម់៉ា  
(នែងេី១០-១៣ ខែមិន្ទ ន្ ២ំ០២០)។ នោកធីម សថិតកនុ ងសំនលៀកបពំាកប់្បនពណីភូម ខ លមនភាពសមរមយសប្មបប់្គូបនប្ងៀន 

និងអនក ឹកន្ទ ំនៅកនុ ងវបបធមន៌ន្ទោះ។ 



បទពតិោ្ ៍របសខ់្ុ ំ
 ខែមនិ្ទ នៅកនុងប្បនេសមយី៉ា នម់៉ា  បានបញ្ជជ ក ់ល់ែ្ុ ំកានខ់តចបស់មាងនេៀតថា ប្ពោះអងគពិតជា ឹកន្ទ ំ ន ើយ
តប្មងផ់លូវ កនុងកាលៈនេសៈខ លអស់សងឃមឹ និងប្ចបូកប្ចបល់។ ែ្ុ ំប្តូវខតនៅចូលរមួយ៉ា ង ិត ល់ កនុង ំនណើ រការននការ
នធាើនសចកតីសនប្មចចិតត ន ើយែ្ុ ំប្តូវប្គបប់្គងអារមាណ៍ចងវ់ាយបក-នគចនវស-ជាបគ់្មងំ ន ើមបកុីំឲ្យវាយកឈនោះនលើែ្ុ ំបាន។ 
ប៉ាុខនត នពលែ្ុកំានខ់តចងថ់ាា យសិកខោោ នងិការសនប្មចចិតត ដាកក់នុងប្ពោះ សតរបស់ប្ពោះខាល ងំប៉ាុណាណ  ន ើយនពលែ្ុកំាន់
ខតមនចិតតចងោ់ា បប់្ពោះសូរនសៀង ន៏សងៀមោង តន់នប្ពោះវញិ្ជា ណផង នងិោា បសំ់នឡងអនកនៅជុំវញិែ្ុ ំផងប៉ាុណាណ  នន្ទោះែ្ុ ំក៏
កានខ់តអាចឮអាីខ លែ្ុ ំចាបំាចប់្តូវឮ ប្ពមទងំន ើញអាីខ លែ្ុ ំចាបំាចប់្តូវន ើញ។ យូរៗនៅ ចនមលើយនឹងផុសនចញមកឯង។ 
 ពត័ម៌ននជើងនហាោះន ើរចុងនប្កាយ គឺែុសគ្មន ពោីថ នភាពខ លែ្ុ ំធ្លល បព់ិចារណាពីមនុ ប៉ាុខនត លេធផលគឺ១២នែង
នពញនដាយប្ពោះពរពីប្ពោះវញិ្ជា ណ នៅកនុងប្បនេសមយី៉ា នម់៉ា  ន ើយនប្កាយមក បានវលិនៅជួបជុំប្គោួរវញិទនន់ពល។ 
សបាា  ៍បញ្ចបក់ារសិកា នៅឯ MIT គឺប្បកបនដាយការភាជ បេ់ំន្ទកេ់នំង ម៏ននយ័ និងសប្មបព់ន័ធកិចច។ បុគគលិកនន
ពន័ធកិចចោកល នសចកតីជំននឿ, នសចកតីសងឃមឹ នងិនសចកាបី្សឡាញ់, S aw Newton ន ើយនិងែ្ុ ំបាននរៀបចំបនប្ងៀន
សិកាខ ោោ ភាពជា ឹក ឹកន្ទខំ លប្ពោះវញិ្ជា ណ ឹកន្ទ ំនៅ Mandalay  ួចខ លបាននប្គ្មងេុក។ បន្ទា បម់ក នៅនពល
ខ លកាលៈនេសៈប្ោបខ់តផ្ទល ស់បាូរភាល មៗមាងនេៀត (ស្ង្វគ មសីុវលិ និងវបិតតិខ លមនិបានរពំឹងេុក) នន្ទោះគឺជានពលខ ល
ប្តូវប្តឡបន់ៅផាោះវញិ។ ែ្ុ ំបានមក ល់ផាោះវញិ មក ល់វងាងន់  ន៏ពារនពញនដាយកាីប្សឡាញ់នន J ill ជាភរយិរបស់ែ្ុ ំ បី
សបាា  ៍នលឿនជាងខផនការ។ ែ្ុ ំមនការ ឹងគុណចំនពាោះរនបៀបន លប្ពោះប្េងប់ាននធាើការ តាមរយៈពន័ធកិចច ន ើយមនសនាិ
ភាពកនុងចតិត ខ លប្តូវនលើកនចាលកមាវធិសិីកាខ ោោចំននួពីរនេៀត ប្ពមទងំបាន ងឹប្បាក ណាស់ថា នៅែណៈ
នពលននោះ ការនៅផាោះគឺពិតជាកខនលងខ លែ្ុ ំប្តូវនៅ។ 
 
តរតរៀ សព្ម្ប់ការអ្ វុ តខាងវញិ្ញាណ 
 កនុងនពលខ លមនការចាបំាចប់្តូវខតនធាើការសនប្មចចតិតទងំពិបាក សូមកុំរពំឹងថា ប្ពោះប្េងន់ឹងប្បទនឲ្យអនក នូវ
ចនមលើយខ លអនកកំពុងខតខសាងរកឲ្យនោោះ។ ផាុយនៅវញិ ប្តូវរបួចំខណកនពញេំ ឹងកនុង ំនណើ រការនធាើនសចកតីសនប្មចចិតត 
េនាឹមនងឹនន្ទោះប្តូវេុកចិតតថា ប្ពោះនឹង កឹន្ទអំនកនៅតាមផលូវរបស់ប្េង។់ ចូរប្បឈមមែុនងឹវបិតតិ ឬការសនប្មចខ លសំខាន់
នៅចំនពាោះមុែ ទងំចុោះចូលចំនពាោះបំណងប្ពោះ ឫេយ័របស់ប្ពោះ ន ើយនដាោះខលងការប្បកានខ់ាជ បនូ់វខផនការ និងបណំង
ប្បាថាន ន ើមរបស់អនក រចួេូលសូមនូវសមតថភាពអាចនមើលន ើញ អាីខ លអនកចាបំាចប់្តូវនមើលន ើញ។ បន្ទា បម់ក កាល
ណា ល់នពលខ លប្តូវនធាើសកមាភាព នន្ទោះចូរកុំខាល ចខ លប្តូវនធាើការសនប្មចចិតត ឬផ្ទល ស់បាូរខផនការ ប្បសិននបើចាបំាច។់ 
 នេ អនកនងឹមនិខតងខតនធាើការសនប្មចចិតតខ ល “ប្តឹមប្តូវ” រ ូតនន្ទោះនេ ប៉ាុខនត ការែនឹកខែលងរបស់ប្តូវខតមនការ ឹក
ន្ទនំដាយប្ពោះវញិ្ជា ណកានខ់តនប្ចើននឡើង ជាមយួនងឹវធិោី្សត ទងំេេួលែុសប្តូវ ន ើយ េុកចិតតប្ពោះ ននោះ។ ន ើយ នទោះ
បីជាមននរឿងអាីនកើតនឡើងកន៏ដាយ អនកនឹងនរៀនបាននមនរៀនែាី នចញពបីេពិនោធនរ៍បស់អនក។ ែណៈនពលខ លអនកមន
ចំខណកកនុងការង្វរ លំ៏បាក ននការនធាើការសនប្មចខ លពិបាកៗ នដាយមនការខសាងរកប្ពោះយ៉ា ងនោា ោះប្តង ់ កនុងការ
អធិោឋ ន ប្ពមទងំេុកចិតតប្ពោះអស់អំពចីិតត នន្ទោះជំននឿរបស់នឹងលូតោស់នឡើងផងខ រ។ អនកនងឹកានខ់តរងឹមនំឡើង 
ន ើយកានខ់តអាចបនប្មើការង្វរជាអនក ឹកន្ទ ំ នដាយមនប្ពោះវញិ្ជា ណបរសុិេធប្េងន់្ទ ំ កនុងស គមនរ៍បស់អនក កនុងនពល
ខ លពួកនគប្តូវការបផុំត។ 
 



កប្មងសំនណរខតងនសចកតី “នតើនយើងអាចរពំងឹអាីពីប្ពោះនៅនពលឥឡូវននោះ?” ប្តូវបានចងប្កងនឡើង ន ើមបជីាការន្លើយតប
នៅកានវ់បិតតជិាោកល ន្ ២ំ០២០ ននជំងឺកូវ ី១៩។ សំនណរននោះនផ្ទា តនលើរនបៀបខ លអនកនជឿអាចេុកចតិតប្ពោះខាល ងំជាង
មុន កនុងនពលខ លជួបប្បេោះនឹងបញ្ជា ។ សំនណរខតងនសចកតីននោះមនពនយល់បខនថម សាីពីអនុោសនស៍ប្មបជូ់នជាការ
អនុវតត ខ លបានផាល់ជូន នៅកនុងជំពូកេីប្បាបំី “ការេុកចិតតប្ពោះ” កនុងនសៀវនៅខ លមនចំណងនជើងថា THE  S PIR IT-
LED LEADER : NINE  LEADERS HIP  PRAC TIC ES  AND S OUL PRINC IPLES  (HERNDON, VA: 
ALBAN INS TITUTE , ន្ 2ំ005), េំពរ័ 184-190. 


