
សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ•ខែមិ្ុនាឆ្នាំ2013

រប�ៀ�ប្រាំ�ួនយ៉ាងប�ើម្បីពប្ងរឹង
ប្្រុមប្្ួសាររ�ស់អ្ន្ទំព័រ26

ការអធិសាឋានបោយមានអត្ថន័យ៖
ពរុំមមនឆន្ទៈរ�ស់ខ្ញំមតរ�ស់ផងប្ទង់វិញ
ទំព័រ38,48

បទវេបប្រោះចំបោោះ្ ូនមិនល្អទំព័រ60

ខ្ញំរានមានចិត្តភ័យខ្លាចនរឹងទទួល�រុណ្យប្្រមរុ្រ
ទរឹ្ទំព័រ66



« អាពាហ៌ពិពាហ៌ នាំ 

មកនូវសក្តានុពល ក្ន់តែ ធំ 

សម្រាប់សុភមង្គលលលើសពី 

ទំនាក់ទំនង នន 

មនុស្ស លោក ដនទ 

លទៀែនាំមក »។

អែលឌ�ើរ រ័សុល ែិម. ណិលសុន 

ននកូរ៉ុម សាវកដប់ពីរ នាក់ « ការ 

អែទាំចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ » 

ទស្សនាវដ្ី លីអាហូណា និង  

Ensign តែ ឧសភា ឆ្នាំ 2006, 

ទំព័រ  36 ។
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អ្នែក ទាំងឡាយ

8 បយើងនិយយអំពបីប្ពោះប្្បីស្:«បយើងនរឹង
មិនបភលេចអ្ន្ប�ើយ»
ឌោយ ឌបគី សនកវៃែឺ

10 �ំណរឹងល្អពបី�រុរាណ:ថ្វាយ�ង្ំប្ពោះ�៏ពិត
ប�ើយមានប្ពោះ្រន្មរស់បៅ
បបធាន អសពែនឌស៊ើរ ដបុលយូ ឃឹមបឹល

13 ការ�បប្មើ្្នញងសាសនាចប្្:ការ�បប្មើ�ល់
្រនពិការ
ឌោយ ឌបគី យ័ង ហវៃឌសត

34 សំប�ងពួ្�រិសរុទ្ធថ្ងៃចរុងបប្កាយ

74 ព័ត៌មានសាសនាចប្្

80 លរុោះប្រា្រួ�បទៀត:បសច្្តបី្រំបនឿរ�ស់ប្�ជា
្រនរស់បៅបលើបកាោះ
ឌោយ យូឌសវៃ ឌេ ផាកកឺ

លីអាហូណា អែ មិែុនា ឆ្នាំ 2013

សារលិែិត

4 សារលិខិត្ ណទៈប្�ធាន
ទបីមួយ៖ការប�ើរចរុោះប�ើរប�ើងបៅ្ មនលេង
�ម�ល
ឌោយបបធាន ឌ�ៀឌែើរ ឌែហវៃ ែុេដូហវៃ

7 សារលិខិតសួរសរុខទរុ្្ខ៖បសច ្្តបីអំណរបៅ
្្នញងពង្សប្�វត្តិ

ែត្ថបទ ពិឌសសៗ

14 ្ូនបចៀមម�លវបងវេងរាត់មានតថមលេ�ំផរុត
ឌោយ បបធាន អេមស៍ ែ៊ើ. ឌ្វោស្ត

សារលិខិតមួយននសសចក្ីសង្រឹមសបរា្រ់

ឪពុករាដាយននកូនសៅផដលវសងវេង

22 ការពប្ងរឹងប្ រ្ុមប្្ួសារនិង
សាសនាចប្្រាមរយទៈ�ពវេ្ិរតភាព
ឌោយ រីឆ្ដ ែិម. រ៉មនី

សារលិខិតោំងឡាយដកបសង់សចញពី

ការ្រំោក់្រំ្រ៉នភាពជាអ្កដរឹកនាំទូសៅ

ពិភពសោកថ្មីៗសនះកំពុងប្រោនដល់

សរាជិករានាក់ៗបកុមប្ួសារវួដនិងសស្ក។

26 បរលការណ៍ទាំងប្រាំ�ួន
សប្មា�់អាោ�៍ពិោ�៍និង
ប្្រុមប្្ួសារ�៏បជា្្រ័យ
ឌោយ ចិននីហវៃឺរ៍ ឌ្គហរេស យ៉ូនស៍

សតើសោលការណ៍ោំងឡាយសៅ

ក្នុងសសចក្ីប្រកាសដល់បកុមប្ួសារអាចយក

មកអនុវត្ចំសោះបកុមប្ួសាររ្រស់អ្ករាន

យ៉ាងដូចសម្ចខ្ះ?

បៅបលើ្ ប្ម�
ខាង មុខ ៖ រចោ រូប្ត ធោយ ោវីឌ ស្តនុកឃឺ ។ ខាងធពកាយ ៖ រចោ រូប្ត 
ធោយោវីឌ ស្តនុកឃឺ ។ ខាង ក្នុង កពមប ខាង មុខ ៖ ្តរូបធោយ យ៉ុស្ិន 
យ៉ូហាន សូដឺរ៍ឃវបីស្ត ។



38

63

51

40 ពួ្ប្រាននិយយម្កាន់បយើង៖
ការម្លំអរការអធិសាឋានផ្ទាល់
ខលេលួនរ�ស់អ្ន្
អែលឌ�ើរ ឌឃវិន ដ័បុលយូ ភាសុន

ការអធិសាឋានផ្ទាល់ខ្លួនរ្រស់សយើង្ឺជារង្វាស់

មួយននករាលាំងខាងវិញ្ញាណរ្រស់សយើងនិង

ជាសញ្ញាមួយននសុខរាលភាពខាងវិញ្ញាណ

រ្រស់សយើង។

ម្រ្រឹមវ័យវ័យប្្មង

42 សំណួរនិងចបមលេើយ

្រងប្រុសរ្រស់ខ្នុំរាន្រញ្ហានរឹងរូ្រអាសបោម។

ោត់កំពុងផតសោះបសាយជាមួយនរឹង្ី៊រស្សព

រ្រស់សយើងអំពីសរឿងសនាះដូសច្ះខ្នុំ

ចង់ោំបទោត់្រ៉ុផន្វារានឥទ្ិពលសលើទំនុក

ចិត្រ្រស់ខ្នុំសៅសលើោត់។សតើខ្នុំនរឹង

ប្រឈមមុខចំសោះសរឿងសនះសោយរស្រៀ្រណា?

44 ការបធវេើតរុល្យភាព្្នញងប្�វត្តិ
សាប្ស្តសាសនាចប្្
អែលឌ�ើរ ស្ិវីន ែ៊ើ សនែនូ

48 ការ�ំផរុស្ំនិតយ៉ាងខ្លាំងកាលាថន
ប្ពោះវិញ្ញាណ
ឌោយ អែល ឌ�ើរ  �ី  ែត បគីស្តនូហវៃឺសិន

សតើសយើងអាចសធវេើអវេីខ្ះសដើម្បីស្ថិតសៅ

ក្នុងសាថានភាពដ៏បតរឹមបតូវសដើម្បីទទួលរាន

ការ្រំ្ុស្ ំនិតពីបពះវិញ្ញាណ?

51 ឱមផនការថនប្ពោះរ�ស់បយើងធំណាស់�្នន៎!
ឌោយ អាម៉ាសានា ែ៊ើ

កាលផដលកុ្រ្បកម្មមួយរានចា្រ់ស្្ើមសនាះ

្រងប្រុសរ្រស់ខ្នុំសហើយនិងខ្នុំរានផចក្ ្លូវោនា។

សតើខ្នុំនរឹងរានជួ្រោត់ម្ងសទៀតផដរសទ?

54 វិធបីប្រាំយ៉ាង្ ្នញងការអនរុវត្តរាមោ្្យទូនាមាន
ពបីអ្ន្�រឹ្នាំ�ពវេ្រិតភាព

56 ប�ើម្បី្ មាលាំងថនយរុវ្រន៖ការ�រឹង្ រុណ
ឌោយឌដវី� ឌែល ឌប៊ក

58 អំបណាយសប្មា�់បោ្យយ
ឌោយ គិមបឺលី សាប៊ើន

សតើអវេីសៅជាអំសណាយដ៏ល្អឥតសខាចះសបរា្រ់

សោកយយរ្រស់ខ្នុំផដលោត់រានអវេីៗ

ប្្រ់យ៉ាងសនាះ?

យរុវវ័យ

60 មខ្សភាពយន្តអាប្្្់
ឌោយ យូលីអា វូដបឺរី

សិស្សក្នុងថានាក់រានសរាះស្នាត។សតើខ្នុំបតូវសធវេើ

យ៉ាងណា?

62 សា្្សបីពិបសស៖បតើប្ពោះវរ�ិរា
សួ្៌ប្សឡាញ់សមា្រិ្ថន
សាសនាចប្្បនោះបលើសពបីមនរុស្ស�ថទ
បទៀតមមនម�រឬបទ?
ឌោយ អែលឌ�ើរ ឃវៃីនែិន ែិល ឃុក

63 ការអធិសាឋានបោយចិត្តអំណត់
អែលឌ�ើរ ហូឌស ែិល អាឡនូនសូ

ចសម្ើយចំសោះការអធិសាឋានមិនបរាកដថា

នរឹងសកើតស�ើងភាលាមៗ សនាះសទ្រ៉ុផន្ចសម្ើយ

ោំងសនាះនរឹងមកយ៉ាងពិតបរាកដ។

64 ការនាំបមបរៀនថ្នា្់្ រុមារម្្ ្នញងលំបៅោឋាន
៖ខ្ញំនរឹងបធវេើរាមមផនការរ�ស់ប្ពោះវរ�ិរា
សួ្៌រាមរយទៈការទទួល�រុណ្យប្្រមរុ្រទរឹ្
និងពិធបី�ញ្ជា្់

66 ពរ្រ័យថន�រុណ្យប្្រមរុ្រទរឹ្
ឌោយ ឌឃស៊ើ នែ

ការបជមុជចុះសៅក្នុងទរឹកសធវេើឲ្យសបតសវើរភ័យខាលាច។

សតើោត់អាចទទួល្រុណ្យបជមុជទរឹករានយ៉ាង

ដូចសម្ច?

68 សួស្តបី!ខ្ញំប្មាោះបអង្រិនអា.ម្
ពបីប្�បទសម៉រុងប្គោលបី

សរៀនពីសអងជិនប្ួសាររ្រស់នាង

សហើយនិងសកម្មភាពផដលនាងចូលចិត្។

70 សប្មា�់្ រុមារតូចៗ

81 រូ�្ ំនូរពយាការី៖�ូមរនសូស្នូ

្រុមារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក

អាចរកម�ើញរូប

លីអាហូណាដែល

លាក់មៅក្ននុងមលខមេះ

ដែរឬមេ។ពាក្យដែនាំ៖ចូរអ�់ធ្ម�់មេល

អ្នកស្រាវស្រាវរក។
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ឌោបល់ ទាំងឡាយ សបមប់ រាបតី េួបេុំ បកុមបគួសារ

ជា ភាសា របស់ ែនែក

លីអាហូណា និង ធនធាន ឌ្សេង ឌទៀត របស់ សាសនាចបក មន ជា ឌបចើន ភាសា ឌៅ ឌលើ ឌគហទំព័រ languages.lds.org។

ប្�ធាន�ទទាំងឡាយ្ ្នញងចបា�់បនោះ

សលខោំងឡាយ្ ឺតំណាងឲ្យទំព័រទីមួយននអត្ថ្រទ។

ការគោរពប្រតិ្រត្ ិ54
ការោំាប្រ 54
ការដឹងគុណ 56, 58
ការថ្វាយ្រង្ំា 10
ការ្រគបរើ 13, 14, 36
ការរំាររក, 35
ការគៅក្នុងសាសនាចបក 13, 14
ការអធិសាឋាន 34, 36, 38, 63
ការអភ័យគោស 42
កិច្ចការបពរះវិហារ្ររិសុ្រ្ធ 7, 14
បកុរបគរួសារ 8, 22, 26, 42, 51, 

58, 68
គំារ ូ14
្រី្រនាទាល ់48, 80
្រ្រដ្ឋាន 35, 60
្រព្វជិតភាព 54
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផសាយ 60
ប្រវត្ិសាបស្សាសនាចបក 44
រផនការននគសចក្ីសគ្រ្គរះ 51
ពង្សប្រវត្ ិ7, 37
ពិធី្រុណ្យបជរុជ្រឹក 64, 66
បពរះគរ្ីរ 4

បពរះគយស៊ូវបគីស្ទ 8, 14, 70
បពរះវិញ្ញាណ្ររិសុ្រ្ធ 64
ភក្ីភាព 14
ភាពពិការ 13
រូ្រអាសបោរ 42
សន្ិសី្រ្រូគៅ 4
គសចក្ីជំាគនឿ 10, 14, 66, 80
គសចក្ីលំាបាក 8, 51
គសចក្ីបសឡាញ់ 62
ស្៊៊ីធយ៉ូរស្រ 48
ឥរិយា្រថ 14

«អំបណាយសប្មា�់បោ្យយ» ទំព័រ 58 ៖ សូម គិត 

ពី ការ អាន ែំពី ែំឌណាយ របស់ គិមបឺលី ចំឌពាះ ឌោកោយ 

របស់ គាត់ ។  ឌដើម្ី េួយ ែនែក ឲ្យ ពិភាកសា សាច់ ឌរឿងឌនះ ែនែក 

អាច ឌបបើ សំណួរ ដូច តឌៅ ៖ ឌហតុ ែវៃី ែនែកគិតថា សំបុបតរបស់ 

នាងមន ែត្ថន័យសំខាន់ ចំឌពាះ ឌោកោយ ? ឌតើ ែនែក មន 

អារម្មណ៍ ដូចឌម្តច ឌៅ ឌពល មន នរណា មនាក់ ែរគុណ ែនែក 

ចំឌពាះ ែវៃី មួយ ឌនាះ ? ឌតើ ែនែក គិតថា បពះវរបិតាសួគ៌មន 

អារម្មណ៍អបប ណាចំឌពាះ ការ ដឹងគុណ ? ែនែក អាច អាន 

ែំពីការដឹងកនែនុងលដើម្ី ករាលាំង នន យុវជន ឌៅកនែនុងទំព័រ 18 ។ 

សូម ពិចារណា បបាប់ ែំពី ឌរឿង អដលបពះ ឌយស៊ូវបគីស្ ឌបបាស 

មនុសសេ ឌកើត ឃ្លង់10 នាក់ឲ្យ ជា ឌៅ កនែនុង លូកា 17:11–19 

ឌហើយ ពិភាកសា ែំពី ែវៃី អដល ឌរឿង ឌនះបឌបងៀន ែំពី ការ 

ដឹងគុណ ។ សបមប់ សកម្មភាព   សមេិក បកុមបគួសារ 

មនាក់ៗ អាច សរឌសរ លិែិតអែ្លង ែំណរគុណ មួយ ឌហើយ ឌ្ញើ 

ឌៅឲ្យ នរណា មនាក់កនែនុងសបាតាហ៍ ឌនាះ ។

«ពរ្័រយថន�រុណ្យប្្រមរុ្រទរ្ឹ » ទំព័រ 66៖ ែនែកអាច 

ចាប់ ឌ ្្តើមឌធវៃើរាបតី េួបេំុ បគួសារ របស់ ែនែកឌោយ ការឌបចៀង 

«Nephi’s Courage» (Children’s Songbook 
ទំព័រ120 ) ។ រួចឌហើយ អាន ឌរឿងរបស់ឌបតឌវើរ យក ឈនែះ ឌលើ 

ការខាលាច ទឹក របស់ គាត់ ឌហើយគិត ពីសំណួរ ដូចតឌៅឌនះ ៖  

ឌតើ ែនែក ធាលាប់ ភ័យ ខាលាច នឹង ឌធវៃើ ែវៃ ីមួយ អដរឌទ ? ឌតើ ែវៃ ីឌៅ អដល 

បាន េួយ ែនែក មិន ឲ្យ ខាលាច ឌទៀត ? ែឌ ជ្ើញ សមេិក បកុម 

បគួសារ ទំាងឡាយ ឲ្យ អចកចាយ ែំពី ែវៃ ីអដល ពួកឌគ បតូវអត 

ឌធវៃើអដល ពួកឌគបាន បពួយបារម្ភ  ។ សូម ពិភាកសា នូវ វិធី ទំាង 

ឡាយ អដល ែនែក អាច េួយ បឌងកើត នូវ ឌសចក្ត ីកាល្ា ន ដល់ គានា ឌៅ 

វិញ ឌៅ មក ជា បគួសារ ។ សបមប់ សកម្មភាព មួយ ែនែក អាច 

បឌងកើត នូវ អល្ង ជា ្្លនូវ ឧបសគរេឌៅ កនែនុង បន្ប់ ។ ចង កអនសេង 

បិទ អភនែក នរណា មនាក់ ឌៅ កនែនុង បគួសារ របស់ ែនែក ។ ឌដើម្ី 

េួយ គាត់ ឲ្យឌរៀន ទុក ចិត្ត ឌោយ ការឌដើរ ឌោយ សុវត្ថភិាព 

តាម អល្ង ្ ្លនូវ ឧបសគរេ ឌោយ ការ សាតាប់តាម ពាក្យអណនំា ។ 

ែនែក អាច ពិភាកសា ែំពី រឌបៀប អដល បពះវិញ្ញាណ នឹង ដឹកនំា 

ឌយើង  ឌហើយលួង ឌោម ឌយើង ឌៅកនែនុង សាថានភាពទំាងឡាយ 

ណាអដល ឌយើង មន អារម្មណ៍ភ័យ ខាលាច ។
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ច្បាប់ លនះ គឺ រាន នូវ អែ្ថបទ និង សកម្មភាព ទាំងឡាយ តដល អាច្ យក មក លម្បើម្រាស់ សម្រាប់ រាម្ែី ជួបជុំ ម្កុម ម្គួសារ ។  

ខាង លម្ក្ម លនះ គឺ ជា ឧទាហរណ៍ មួយ ច្ំនួន ។

មខមិ្រុនាឆ្នាំ2013ចបា�់13បលខ.3
លបីអា�ូណា10786258
ទសសេនាវដ្ី ែន្តរជាតិ របស់ សាសនាចបក នន បពះឌយស៊ូវបគីស្ នន ពួក បរិសុទ្ធ នែងៃ 
ចុងឌបកាយ

្ណទៈប្�ធានទបីមួយ៖ ែូម៉ាស ឌែស. ម៉នសុន, ហិនរី ប៊ើ. អាវរិង, 
ឌ�ៀឌែើរ ឌែសវៃ. ែុេដូហវៃ

្ូរ៉រុមថនពួ្សាវ្��់ពបីរនា្់៖ ប៊យដ៍ ឌែ. ផាកកឺ, ែិល. ែម អភរី, រ័សុល ែិម. 
ណិលសុន, ោល្លិន ឌែក. ែូក, ែិម. រ័សុល បាឡឺដ, រីឆ្ដ េី. សកត, រ៉ូបឺត �ី. 
អហ៊ល, អេ្គហវៃី ែ័រ. ហូឡិន, ឌដវី� ឌែ. អបដណា, ឃវៃីនែិន ែិល. ឃុក, �ី ែត. 
បគីស្តនូហវៃឺសិន, អនល ែិល. អាន់ឌ�ើរសិន

អ្ន្ម្សប្មួល៖ ឌបកក ឌែ. ខារដុន
អ្ន្ប្�រឹ្សា៖ ឌសសេន ែិម. បូវិន, បប៊អដលី �ី. ហវៃនូឌស្ើរ, បគីស្នូអហវៃល ហរេនូល�ិន 
េុ្្័រ, អាន់ែូនី �ី. ឌភើរគីន

នាយ្ប្្�់ប្្ង៖ ឌដវី� ធី. វ៉ឌនើរ
នាយ្រំប្ទប្្ួសារនិងសមា្រិ្៖ វីនឌសនត៍ ឌែ. វ៉ញ
នាយ្ទស្សនាវ�្តបីសាសនាចប្្៖ អាអលន ែ័រ. ឡយប៊ច
អ្ន្ប្្�់ប្្ងោណិ្រ្ជ្ម្ម៖ ្គាសវៃ ខាណុន

អ្ន្ប្្�់ប្្ងមផ្ន្ម្សប្មួល៖ ែ័រ. វ៉ល ចនសុន
្រំនួយការអ្ន្ប្្�់ប្្ងមផ្ន្ម្សប្មួល៖ នរែិន ខារ, ឡារិនឌន ្តឌធើរ ហកន
្រំនួយការមផ្ន្បរាោះពរុម្ព៖ ឌមលីសសា សសេិនឌតណូ
និពន្ធនិងម្សប្មួល៖ ស៊ូសាន បាអរត, ឌដវីដ �ិកសុន, ឌដវីដ ឌែ. អែដវ៉ដ, 
ម៉ាថាយ �ី. ហវៃលិតតុន, មិន�ី ឌរ៉ ្គហវៃីដអមន, អហរេរី ឌែច. ្កាហវៃ, ឌេនីឌហវៃើរ 
ឌ្គហរេស េូនស៍, ហុីការី លូហវៃឌធើស, នម៉ឌឃើល ែ័រ. ម៉ូរីស, រីឆ្ដ ែិម. រ៉មនី, ប៉ុល 
អវ៉នដិនឌប៊ើេ, េូឌលៀ វូដប័រី

នាយ្ប្្�់ប្្ងមផ្ន្សិល្ទៈ៖ ឌេ. សកត នូដស៊ិន
នាយ្មផ្ន្សិល្ទៈ៖ ថាត ែ័រ. ភីឌធើរសុន
រចនាម៉ូត៖ ឌេអនត អែនប�ូ, នហវៃ ភី អែនឌប�ើស, ស៊ើ. ឃិមបល ប៊ុត, 
ែូម៉ាស ឆ្លដ៍, ឌឃើរី លីន ស៊ើ. ឌហើរីន, ែូលីន ហុីងគ្លី, ែ៊ើរីក ភី. ចនសិន, 
ស្តត ែិម. មួយ, ឌបបដ ធាឌរ៉

អ្ន្សប្ម�សប្មួល្ ម្មសិទ្ធ�ញ្ញា៖ ែូអលត អនឌបឌឃើ អាន
អ្ន្ប្្�់ប្្ងមផ្ន្ផលិត្ម្ម៖ ឌេន អាន ភិឌធើរស៍
ផលិត្ម្ម៖ ែននី ប៊ូបសូប បប៊ើេ, ្វ៉ដ េី. ឌបបាន, េូលី ឌប៊ើអដត, 
បបាយអែន ដបុលយូ. េីគី, ខាលីន ្វ៉ដ, ឌដនីស ឌគើនប, ហរេីននី ឌេ. នីលសុន, 
ថាយ ភីឌ�ើ, ឌហរេលី ឌែត រា៉ឌហវៃើធី
អ្ន្ពិនិត្យមរុនការបរាោះពរុម្ព៖ ឌេហវៃ ែិល. ម៉ាទីន

នាយ្មផ្ន្បរាោះពរុម្ព៖ ឌបកហរេ ឌែ. អសតវីគ
នាយ្មផ្ន្មច្ចាយ៖ ែ៊ើវ៉ន ឡាសិន

ចំឌពាះ ការជាវ និង តនម្ល ឌៅ ខាងឌបរៅ សហរដ្ឋ និង កាណាោ សូម ចូល ឌៅ 
កាន់ ឌគហទំព័រ store.lds.org ឬ សូម ទាក់ទង មេ្ឈមណ្ឌល អចកចាយ របស់ 
សាសនាចបក កនែនុង មូលោឋាន របស់ ែនែក ឬ ទាក់ទង ែនែកដឹកនាំ វួដ ឬ  សាខា របស់ 
ែនែក ។

សូមបផ្ើអត្ថ�ទនិងសំណួរទាំងឡាយ តាម ែ៊ិនឌធើរណិត ឌៅ ឌគហទំព័រ  
liahona.lds.org តាម ែ៊ើអម៉ល ឌៅ កាន់ liahona@ldschurch.org ឬ តាម 
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4 លីអាហូណា

បតើ
 អ្ក ធាលាប់ រដល ឮសុភាសិតមួយ និយាយ ថាមនុស្ស រដល វធងវង ផ្ូវ ធពចើ ន រត ធដើរចុះ 

ធដើរ ធឡើង ធៅ ករន្ងដរដល រដរ ឬ ធទ ?

រជន អិល. ស៊ូធម៊ន ជាអ្កចិត្តវិទយា សញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់ មានាក់ ោនមាន 

បំ�ងចង់ ដឹង ថា ធតើ ធរឿងធនះ ពិត រដរ ឬ ធទ ។ គាត់ ោន ពិធសា្ ធោយ យក មនុស្ស 

មានាក់ចូល ធៅ កាន់វពព ដ៏ ្ ំ មួយ និង ធៅ កាន់ វាល ខសាច់សាហារ៉ ធ�ើយ ោន ធពបើពបព័ន្ធ 

ពតបី វិស័យ ជបី.ភបី.ធអស. ធដើម្បី នឹង តាម ោន ទបីករន្ង រដល ពួកធគ ោន ធៅ ។ ពួកធគគាមាន 

ពតបីវិស័យ ឬ ឧបករ�៍ ណា ធទៀត ធឡើយ ។ ធោយ ពោប់ ឲ្យពួកធគ ្ ម្មតាៗថា ៖ ធដើរ តាម 

គំនូស ទិសធៅ រដល ោនគូស បរ្ហាញ ។

ធពកាយ មក ចិត្តប�្ិត ស៊ូរមន ោន ពិព�៌ោអំពបី អវបី រដល ោន ធកើត ធឡើង ។ 

ពួកធគ [ ខ្ះ ] ោន ធដើរធពកាម វ្ងៃ រដល មាន ពពក ងងឹត ធពរះ ពពក ោំង ពពះអាទិត្យ [ ធ�ើយ 

គាមាន ចំ�ុច ធយាង ធឡើយ ] ។ . . . [ ពួកធគ ] រល់ គានា ោន ធដើរ ចុះ ធដើរ ធឡើង ធៅ ករន្ង 

ដរដល ធោយ មាន ពួកធគ ខ្ះ ោន រខវង ផ្ូវ របស់ ខ្លួន ម្តង ធ�ើយ ម្តង ធទៀត ធោយ មិន ដឹង 

ខ្លួន » ។  មនុស្ស ខ្ះ ធទៀត ោន ធដើរកាល រដល ពពះ អាទិត្យ កំពុងរត ភ្ឺ ចិរញចែងចិញ្ចាំង ធោយ 

មានគំនូសធយាង ចង្អនុល ពោប់ អាចធមើលធឃើញពបី ចមាងាយ ។ « ពួកធគ ទាំង ធនះ. . . ោន ធដើរ 

ធស្ើរ រត តាម ផ្ូវ ពតង់ដូចជាប ោទាត់   ទាំង អស់ » ។ 1

ការពិធសា្ ធនះ ោន ធ្វើ ធឡើង ម្តង ធ�ើយ ម្តង ធទៀត ធោយធពបើ វិ្បីសាពស្ត ទបីវទ ជា ធពចើន ។ 2 

ពួកធគ ទាំងអស់ គានា ោន ពតឡប់ មក វិញ ធោយ មាន លទ្ធផល ពសធដៀង ៗ គានា ។

ធោយ គាមាន នូវសញ្ញាដំធ�ើរចរ�៍ មនុស្ស ធោករតងរតធដើរចុះ ធដើរ ធឡើង ធៅ ករន្ង 

ដរដល ។

ឥទ្ធិពលរ�ស់ប្ពោះ្ម្ពបីរ

ធោយ គាមាន ឥទ្ធិពល ខាង វិញ្ញា� ធោះមនុស្សធោកក៏ វធងវងវរ្វាន់ រដរ ។ ធោយ គាមាន 

ពពះបន្ូល របស់ ពពះ ធយើង ធដើរចុះ ធដើរ ធឡើង ធៅ ករន្ង ដរដល ។

ធយើង ធមើល ធឃើញ គំរូ ធនះ ធកើត ធឡើង ពចំរដល ៗ  ម្តង ធ�ើយ ម្តង ធទៀត ធៅ ក្នុងរល់ ពគា 

កាន់កាប់ ពតួត ពតា តាំង ពបី ធដើម មក ទាំង ជាបុគ្គល និង សង្គម ។ ធៅ ធពល ធយើង ោត់បង់ 

ពពះបន្ូល របស់ ពពះ ធយើង រតងរត វធងវង ។

ធនះ គឺជា មូលធ�តុដ៏ជាក់ចបាស់ រដល ពពះអមាចាស់ ោន បញ្ជា ឲ្យ លបីវ� បញ្ូន កូន 

របស់ គាត់ ពតឡប់ ធៅ ពកុង ធយរូសាឡិមវិញ ធដើម្បីយក ផ្ទាំង លង្ិន ។ ពពះអមាចាស់ោន 

ពជាបដឹង ថា កូនធៅ របស់ លបីវ� នឹង ពតូវការ ពឹងរផ្អកធៅធលើសញ្ញា ដំធ�ើរ ចរ�៍—ចង្គនុល 

ពោប់—រដលនឹងផ្តល់ ជា ការដឹកោំដល់ពួកធគ អាច ធពបើ ធដើម្បី នឹង សធពមច ពបសិន ធបើ ពួកធគ 

ស្ិត ធៅ ធលើ ផ្ូវ ពតូវឬ អត់ ។

ពពះគម្បីរទាំងឡាយ គឺជាពពះបន្ូលរបស់ពពះ ។ ពពះគម្បីរ គឺជា សញ្ញាដំធ�ើរចរ�៍ 

រដល បរ្ហាញ ផ្ូវ រដល ធយើង ពតូវ ធ្វើ ដំធ�ើរ ធដើម្បី ខិត ចូល ធៅ កាន់ រត ជិត ពពះអង្គ សធ្រ្គះ 

ធ�ើយ ធៅ ដល់ ទបីធៅ ។

ឥទ្ធិពលថនសន្និសិទទូបៅ

ដំបូោមានរដល ពតូវ ោន ផ្តល់ឲ្យធៅ ឯ សន្ិសិទ ទូធៅ គឺជាឥទ្ធិពលមួយ ធទៀត រដល អាច 

ជួយ ធយើង ឲ្យ ដឹង ថា ពបសិនធបើ ធយើង ស្ិត ធៅ ធលើ ផ្ូវឬ អត់ ។

យូរៗម្តង ខ្នុំ សួរ ខ្លួន ឯង ថា « ធតើ ខ្នុំ ោន សាតាប់ តាម រក្យធពចន៍ ទាំងឡាយ រដល 

ោន ផ្តល់ ធោយ ពួកបុរស និង ពស្តបី រដល ោន បន្ឺ ធឡើង ក្នុង សន្ិសិទ ទូធៅ ្ ្មបី ៗ  ធនះ វន 

សាសោចពក ឬ ធទ ? ធតើ ខ្នុំ ោន អាន រក្យធពចន៍របស់ ពួក គាត់ម្តង ធ�ើយ ម្តង ធទៀត រដរ 

ឬ ធទ ? ធតើ ខ្នុំ ោន សញ្ឹង គិត រក្យ ទាំងធោះ ធ�ើយ ោន អនុវត្តតាម ធៅ ក្នុង ជបីវិត របស់ ខ្នុំ 

រដរឬធទ ? ឬ ធតើ ខ្នុំ ពគាន់រតចូលចិត្តធពរះ រតជា សន្រកថា ល្អ ធ�ើយមិន ធអើ ធពើក្នុង ការ អនុវត្ត 

តាម សារលិខិត ដ៏ បំផុស គំនិត ធោះ  ធៅ ក្នុង ជបីវិត ខ្នុំឬ ?

ពបរ�ល ជា ក្នុង ធពល អ្ក កំពុងរត សាតាប់  ឬអាន អ្ក អាច សរធសរ កំ�ត់សារ មួយ  

ឬ ពបីរទុក ។ ពបរ�ល អ្ក ោន ធ វ្ើ ការធប្តជាញាចិត្ត ធដើម ប្ី នឹង ធ វ្ើ ទធងវើណា មួយ ឲ្យ កាន់រតល្អ ពបធសើរ 

បោយប្�ធាន
ប�ៀប្ើរបអ�វេ.អរុ្រ�ូ�វេ

ទីបបឹកសា ទីពីរ កនែនុង គណបៈ បបធាន ទីមួយ

ការដ�ើរចុះដ�ើរដ�ើង 
ឌៅ កអន្លង ដអដល

សារលិខិត្ណទៈប្�ធានទបីមួយ
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ការ�បប្ងៀនបចញពបីសារលិខិតបនោះ

កាល អដល ែនែក ឌរៀបចំ ឌដើម្ី បឌបងៀនពី សារលិែិបត ឌនះ ែនែក អាច អសវៃងរក កនែនុង បពះគមពែីរនូវ ឧទាហរណ៍ ទាំងឡាយ 

ែំពី បបជាេន អដល បតូវ បាន ដឹកនាំ ឌោយ សញ្ញាដំឌណើរចរណ៍ខាង វិញ្ញាណ ឬ បបជាេន អដល បាន ឌដើរ 

វឌងវៃងចុះ ឌឡើងឌៅ កអន្លង ដអដលៗ ។ ែនែក អាច ចាប់ឌ្្តើម ការសិកសា របស់ែនែក ជាមួយ បទគមពែីរ ទាំងឌនះ ៖េនគណនា 

14:26–33 នីនហវៃ 1 16:28–29; អាលម៉ា 37:38–47 ។ បបសិន ឌបើ ែនែក មន អារម្មណ៍ បំ្ុស គំនិត ែនែក អាច អចក 

រំអលក ពី អារម្មណ៍ របស់ ែនែ កនូវគំរូ ទាំងឌនះជាមួយ នឹងែនែកកំពុង ឌរៀន ។ សួរ ពួកឌគែំពី ែវៃី អដល ឌយើង អាច ឌរៀន ែំពីឌរឿង 

ទាំងឌនះ ។

ធឡើង ឬ កាន់រត មាន ពបសិទ្ធភិាព ធឡើង ។ ចូរ ពគាន់រត គិត 

អំពបី សារដំ�ឹង វន សនិ្សិទ្ធទូធៅ ្ ្មបី ៗ ធនះ ។ សារ ជា ធពចើន 

ធនះ អធញ្ើញ ធយើង ឲ្យ ពពងឹង ពកុមពគួសារធយើង និង ធ វ្ើ ឲ្យ 

អារ�៍ពិរ�៍របស់ ធយើង កាន់រត ល្អ ពបធសើរ ធឡើង ។ ចបាប់ 

វន ទស្សោវដ្បី លីអាហូណាធនះ ក៏ ធផ្តាត ធៅ ធលើ ធគាលតវម្ ដ៏ 

អស់កល្ ទំាងធនះ ជាមួយ នឹង អនុសាសន៍ ចំាោច់ ជា ធពចើន 

ធដើម ប្ី នឹង ផ្តល់ ជា ពរ ដល់ ជបីវិត របស់ ធយើង ។

ធតើ ធយើង កំពុង សមាគល់ ធ�ើយ យក ដំបូោមានតាម ការ 

ពបឹកសា ដ៏ សំខាន់ ធនះ ឬធទ ? ធតើ ធយើង កំពុងរត សាគល់ ធ�ើយ 

ធដើរ ធឆ្ពះធៅ រកសញ្ញាដំធ�ើរចរ�៍ ដ៏ ពិត និង  មាន 

តវម្ទាំងធនះ ឬធទ ?

�ំបណាោះប្សាយចំបោោះការប�ើរវបងវេងផលេូវ

សញ្ញាដំធ�ើរចរ�៍ខាងវិញ្ញា� គឺ សំខាន់ វពករលង 

ធដើម្បី នឹង ជួយ ធយើង ឲ្យ ស្ិត ធៅ ធលើ ផ្ូវ ពតង់ និង ចធង្អៀត ។ 

វា ផ្តល់ ជា ធសចក្តបីរ�ោំយា៉ាង ចបាស់ោស់ អំពបី ផ្ូវ រដល 

ធយើង ពតូវរត ធ្វើ ដំធ�ើរ ប៉ុរន្ត ធលើក រលង រត ធបើ ធយើង សាគល់ 

សញ្ញា ទាំងធោះ ធ�ើយ ធដើរ សំធៅ ធៅ រក ប៉ុធណាណះ ។

ពបសិនធបើ ធយើង បដិធស្មិន យក ការ ដឹកោំធោយ 

សញ្ញាដំធ�ើរចរ�៍ទាំងធនះ វា នឹង កាលាយ ធៅ ជា ស្មនុគសាមាញ 

គាមាន អត្ន័យ និង  តុប រតង លំអរ រដល គាមាន ធគាលបំ�ង 

ប៉ុរន្តនឹង បំោក់បំរបក ទំោប វន ធជើងធមឃ ។

វា មិន ពគប់ពគាន់ធទ ធបើ ពគាន់រត អនុវត្ត តាម សុភាវគតិ 

របស់ ធយើង ប៉ុធណាណះ ធោះ ។

វា មិន ពគប់ពគាន់ ធទ ធបើ ពគាន់រតមាន ធចតោ ដ៏ 

ល្អឥតធខាចាះ ធោះ ។

វា មិន ពគប់ពគាន់ ធទ ធដើម្បី នឹងសំអាង ធៅ ធលើ អារម្ម�៍ 

្ម្មជាតិរបស់ ធយើង រត ប៉ុធណាណះ ធោះ ។

្វបី ធបើ ធៅ ធពល ធយើង គិត ថា  ធយើង កំពុងរត ធដើរ តាម 

ផ្ូវ ខាង វិញ្ញា�ដ៏ ពតង់ ធោយ គាមាន សញ្ញាដំធ�ើរចរ�៍ 

ពិត ធដើម្បី នឹង ដឹកោំ ធយើង ក៏ ធោយ ធបើគាមាន ការដឹកោំ វន 

ពពះវិញ្ញា�— ធយើងនឹង វធងវង ផ្ូវ ។

ធ�តុដូធច្ះធ�ើយ ចូរ ធយើង ធបើក រភ្ក របស់ 

ធយើង ធ�ើយ សម្ឹង ធមើល សញ្ញាដំធ�ើរចរ�៍ រដល 

ពពះអមាចាស់ ោន ពបទាន ដល់ កូនធៅរបស់ពទង់ ។ ចូរ 

ធយើង អាន សាតាប់ ធ�ើយនិង អនុវត្តតាមពពះបន្ូលរបស់

ពពះអមាចាស់ចុះ ។ ចូរ ធយើង អ្ិសាឋាន ធោយមាន 

ដួងចិត្ត ធសាមាះ ធ�ើយ សាតាប់ តាម ធ�ើយនិង អនុវត្ត តាម 

ការបំផុសគំនិតពបី ពពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ។ កាល ណា ធយើង 

ោន សាគល់ សញ្ញា�ដំធ�ើរចរ�៍ ដ៏ អសាចារ្យ ទាំងឡាយ 

រដល ោន ពបទាន មក ធោយ ពពះវរបិតាសួគ៌ ជាទបី 

ពសឡាញ់ វន ធយើង រដល ធយើង ពតូវរត សាថាបោ ធៅធលើផ្ូវ 

តាមសញ្ញាទាំងធោះ ។ ធយើង ក៏ ពតូវរតធ្វើ ការរករតពមូវ 

ផ្ូវ ្ ម្មតា ផង រដរ ក្នុង ធពល ធយើង បរងវរ ខ្លួន ធយើង ធៅ កាន់ 

សញ្ញាដំធ�ើរចរ�៍ខាង វិញ្ញា� ទាំងធនះ ។

ធៅ ក្នុង រធបៀប ធនះ ធយើង នឹង មិន វធងវង ចុះ ធឡើង ធៅ 

ករន្ង ដរដលៗធោះធទ ប៉ុរន្ត ធដើរ ធោយ ទំនុកចិត្ត ធ�ើយ 

មានភាពជាក់ចបាស់ ធៅកាន់ ពរ សួគា៌ា ដ៏ ្ ំ ធោះ រដល 

ជា អំណាច មរតក ចំធរះ អស់ អ្ក រដល ធដើរ ធៅធលើ ផ្ូវ 

ពតង់ ធ�ើយ ចធង្អៀត វន ភាពជាសិស្ស របស់ ពពះពគបីស្ ។ ◼

្ំណត់សមាគោល់
 1. សូមធមើល រជន អិល ស៊ូរមន និង អ្កឯធទៀត “Walking Straight 

into Circles,” Current Biology vol. 19 (Sept. 29, 
2009), 1538 ។

 2. សូម ធមើល ជា ឧទា�រ�៍ « ធសចក្តបីអា្កំោំង ៖ ធ�តុអវបីធយើង មិន 
អាច ធដើរ ពតង់ ? » npr.org/blogs/krulwich/2011/06/01/ 
131050832/a-mystery-why-can-t-we-walk-straight.
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រេរៀ

ខ្ញំអាចរ្ផលេូវរ�ស់ខ្ញំប�ើញ

បបធាន ែុេដូហវៃ មន បបសាសន៍ ថា ឌយើង 

បតូវការ ឌដើរ តាម សញ្ញាដំឌណើរចរណ៍ ខាង 

វិញ្ញាណ ពីឌបពាះ សញ្ញា ទាំងឌនះ នឹង េួយ ឌយើង 

ឲ្យ ឌបេើស បតូវ ឌហើយ ចូល មក រក បពះបគីស្ កាន់អត 

េិត ។  សញ្ញាដំឌណើរចរណ៍ មួយ ចំនួនទាំងឌនះ 

គឺជា ជាការែធិសាឋាន បពះគមពែីរ សននែិសិទ្ធ ទូឌៅ 

ឌហើយនិងទសសេនាវដ្ីលីអាហូណា ។

អសវៃង រក ្ ្លនូវ របស់ ែនែក �្លង កាត់ភាព បចបូក បចបល់ 

ឌោយ ការឌដើរតាមសញ្ញាដំឌណើរចរណ៍ ទាំងឌនះ ។

សូម អាន សន្រកថា ពី សននែិសិទ្ធ ទូឌៅ ចុង 

ឌបកាយ ជាមួយ បកុមបគួសារ របស់ ែនែក ។ ឌតើ ែនែក អែ្លង 

សន្រកថា ្ ្តល់ ជា ឌោបល់ ែវៃី ែ្លះ អដល ឌយើង គួរអត 

ឌធវៃើ ឌដើម្ី ស្ថិត ឌៅ ឌលើ ្ ្លនូវ បតូវ ? សូម ោក់ ឌគាលឌៅ 

ជាមួយ បកុមបគួសារ ែនែក  ឌដើម្ី នឹង យក មក ែនុវត្ត នូវ 

ែវៃី អដល ែនែក បាន ឌរៀន ។

សញ្ញា�ំបណើរចរណ៍សប្មា�់អ្ន្

យរុវវ័យ

្រុមារ

បបធាន 
ែុេដូហវៃ ពិពណ៌នា 

ថា សននែិសិទ្ធ ទូឌៅ និង  

បពះគមពែីរទុកជាឥទ្ធិពល អដល េួយ ឌយើង ឲ្យឌចៀស វង 

ពី ការវឌងវៃង ខាងវិញ្ញាណ ។ ស្ជឹងគិតនូវ ឥទ្ធិពល ខាង 

វិញ្ញាណ ឯឌទៀត អដល មន អានុភាព និង បាន ដឹកនាំ 

េីវិត របស់ ែនែក ។ សរឌសរ បទពិឌសាធន៍ របស់ ែនែក ឌៅ 

កនែនុងកំណត់ឌហតុ របស់ ែនែក។ ពាក្យសបមង់ ទាំងឌនះ មក ពី 

បបធាន ម៉នសុន បបអហល ជា អាច េួយ ែនែកបាន ៖

« ពរេ័យ របស់ ែនែក មិន អមន បតូវ បត់ ទុក ឲ្យ សាអាត ឌហើយ មូរ ទុកឌចាល ឌនាះ ឌទ ។ វ មិន អមន 

បតូវ ោក់ ស៊ុមទុក ឬ ឌបាះពុមពែទុក ឌនាះឌទ ។ ប៉ុអន្ វ បតូវ យក មក អាន ។ វ បតូវ អត ទទួល 

បាន ក្ី បសឡាញ់ ។ វ បតូវ អត បាន ឌធវៃើ តាម » ។ ពរេ័យ ែយ្យឌកា របស់ ែនែក នឹងេួយ ែនែក ឌៅ 

កនែនុង បគា ដ៏ ងងឹត ។ វ នឹង ដឹកនាំ ែនែក �្លងកាត់ ឌបគាះ ថានាក់ កនែនុង េីវិត » ។

“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light” Ensignមខវិច្ិកាឆ្នាំ1986ទំព័រ66។

« បពះវរបិតា សួគ៌ របស់ ឌយើង មិន បាន េំរុញ ឌយើង ឌៅ ឌលើ ការឌធវៃើ ដំឌណើរ ដ៏ ែស់ កល្ ឌោយ 

មិន បាន បបទាន មឌធយោបាយទាំងឡាយ អដល ថា តាម មឌធយោបាយ ទាំងឌនះ ឌយើង អាច 

ទទួល ការដឹកនាំ ពី បទង់ ឌដើម្ី បញ្ជាក់ នូវការបតឡប់ មក វិញ ឌោយ សុវត្ថិភាព របស់ ឌយើងឌនាះ 

ឌឡើយ ។ ែញនុំ និោយ ែំពី ការែធិសាឋាន ។ ែញនុំ ក៏ និោយ ែំពី ការែសេិបបបាប់ឌចញ ពី សំឌឡង តូច 

រឌហៀងៗ ឌនាះ ។ »

«ការរត់ប្�ណាំងថន្របីវិត»លីអាហូណានិងEnsignមខឧសភាពឆ្នាំ2012ទំព័រ92។

ចា�់បផដើម

ច�់
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ឌសចក្តីែំណរ ឌៅ កនែនុង 
ពងសេបបវត្តិ

អែលធឌើរ រ័សុល អិម �ិលសុន វន កូរៃុម សាវក ដប់ពបីរ 

ោក់ ោនបធពងៀន ថា វិញ្ញា� របស់ ធអលបីយា៉ា គឺ 

ជា « ការបរ្ហាញ ពពះ អង្គ ខ្លួន វន ពពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ រ្្ងជា 

សាក្សបី អំពបី និស្ស័យ ដ៏ ធទវភាព វន ពកុម ពគួសារ ។ » 1

ក្នុងោមជា សមាជិក វន សាសោចពក រដល ោន សាតារ 

ធឡើង វិញ របស់ ពពះពគបីស្ ធយើង មាន ទំនួល ខុសពតូវរដល 

ភាជាប់ ជាមួយ ធសចក្តបី សញ្ញា ធដើម្បី នឹង ពសាវពជាវ រសវងរក 

ដូនតា របស់ ធយើង ធ�ើយ ធ្វើ ពិ្បីបរិសុទ្ធវនការសធ្រ្គះក្នុង 

ដំ�ឹងល្អដល់ ពួក គាត់ ។  ធបើ គាមាន ពួកធយើង ធទ ធោះ  ពួក 

គាត់មិន អាច « ោនពគប់លក្ខ�៍ធឡើយ » ( ធ�ធពពើរ 

11:40 ) និង « រីឯ ធយើង ក៏ ពុំ អាចោន ល្អ ឥត ធខាចាះ ធពរៅ ពបី 

មនុស្ស សាលាប់ របស់ ធយើង រដរ » ( គ. និង ស. 128:15 )

កិចចែការ ពង្សពបវត្តិ ធរៀបចំ ធយើងធដើម្បីទទួល 

ពរជ័យ វន ជបីវិត អស់ កល្ ជានិចចែ ធ�ើយ ជួយ ធយើង ឲ្យ 

បធងកើនធសចក្តបីជំធនឿ និង  សុចរិតភាពរបស់ ធយើង ផ្ទាល់ ។ 

ពង្សពបវត្តិគឺ ជារផ្ក យា៉ាង សំខាន់ វន ធបសកកម្ម របស់ 

សាសោចពក ធ�ើយ ជពមុញ នូវ កិចចែការ វន ធសចក្តបីសធ្រ្គះ 

និង ការដំធកើង ចំធរះ ជន ពគប់ រូប ។  

ពបធាន ប៊យដ៍ ធឃ. ផ្កកឺ ជាពបធាន វន កូរៃុម សាវក 

ដប់ពបីរ ោក់ ោន មានពបសាសន៍ថា ៖ « ធៅ ធពល ធយើង 

ពសាវពជាវ រខ្ស ពង្សពសឡាយ ធយើង ផ្ទាល់ ធយើង រពប ធៅ ជា 

មាន ចំ�ូលចិត្ត ធលើស ពបី ការរសវងរក ធ្មាះ វន មរ�ជន 

ទាំងឡាយ ធៅ ធទៀត ។ . . . ចំ�ូលចិត្ត របស់ ធយើង 

នឹងបរងវរ ចិត្ត របស់ ធយើង ធៅ រក ដូនតា របស់ ធយើង—ធយើងខំ 

ពបឹងរពបង រសវងរក ពួកធគ ធ�ើយ សាគល់ ពួកធគ ធ�ើយនិង 

បំធរើ ពួកធគ »។  2

គចញពីបពរះគរ្ីរ
មា៉ាឡាគបី 4:5–6; កូរិន្ូសទបី 1 15:29;គ. និង ស . 

124:28–36; 128:15

្ំណត់សមាគោល់
 1. រ័សុល អិម. �ិលសុន « A New Harvest Time »  

Liahona រខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 1998 ទំព័រ 34; Ensign រខ ឧសភា ឆ្នាំ 
1998 ទំព័រ 34 ។

 2. ប៊យដ៍ ធឃ. ផ្កឺ « ពង្សពបវត្តិរបស់អ្ក ៖ ចាប់ធផ្តើមធៅ » 
លីអាហូណានិងEnsign រខ វិចចែកា ឆ្នាំ 2011 ទំព័រ 17 ។

 3. ការ្រសបងៀនរ្រស់ប្រធានសាសនាចបក៖យ៉ូផស្រស្ម៊ីធ  
( ឆ្នាំ 2007 ) ទំព័រ 267 ។

 4. សូមធមើល Daughters in My Kingdom៖The History 
and Work of Relief Society ( ឆ្នាំ 2011 ) ទំព័រ 92–95 ។

សូមសិកសាឯកសារសនះប្រក្រសោយការអធិសាឋានត្មផដល្ ួរសមសូមសធវេើការពិភាកសាអំពីកិច្ចការសនះជាមួយនរឹង្រង្រ្អលូនបស្ីផដលអ្កសៅសួរ

សុខទុក្ខ។សូមសប្រើសំណួរនានាសដើម្បីជួយអ្កពបងរឹងដល់្រង្រ្អលូនបស្ីនិងសដើម្បីសធវេើឲ្យថានាក់សរា្មសស្ង្រះកាលាយជាផ្្កដ៏សកម្មមួយសៅក្នុង

ជីវិតផ្ទាល់រ្រស់អ្ក។សបរា្រ់ព័ត៌រាន្រផន្ថមសូមចូលសៅកាន់ស្ហទំព័រreliefsociety.lds.org ។

គចញពីប្រវត្ិសាបស្រ្រស់គយើង

ពយោការី យ៉ូអសប ស្ម៊ើធ បាន បឌបងៀន ថា ៖ 

« ទំនួល ែុសបតូវ ដ៏ ធំ បំ្ុត ឌៅកនែនុង អ្នដី ឌនះ 

គឺ ថា បពះែមចាស់ បាន ្ ្នុក មក ឌលើ ឌយើង គឺ ឌដើម្ី 

នឹង អសវៃង រក មរណេន របស់ ឌយើង »។  3 ឌយើង 

អាច បឌបមើ ជា ែនែកបបបពឹត្តិ េំនួស ឌៅ កនែនុង បពះវិ្រ 

បរិសុទ្ធ សបមប់ ដូនតា អដល បាន សាលាប់  ឌហើយ ឌធវៃើ 

ពិធីបរិសុទ្ធ ចាំបាច់ សបមប់ ពួកឌគ ។

សាលី អរនដុល មកពីបកុងណាវូ 

រដ្ឋឌែៀលិណ្ណយ អដល កូន បបុស  14ឆ្នាំរបស់ គាត់ 

បាន សាលាប់ ឌហើយបាន រក ឌឃើញ ការលួងឌោម 

ឌៅកនែនុង ឌសចក្តីសនយោ នន បកុមបគួសារ ដ៏ ែស់កល្ 

ជានិច្ច ។ បនាទាប់ ពីសាវោមី គាត់ បាន ទទួល 

បុណ្យ បេមុេ ទឹក េំនួស កូន របស់ ពួកឌគ គាត់ 

បាន សរឌសរ ឌៅ សាច់ញាតិ របស់ គាត់ ថា ៖ 

« ឱ ែវៃី អដល រុងឌរឿង ឌនាះ គឺ ថា ឌយើង . . .  អាច 

ទទួល បុណ្យ បេមុេ ទឹក សបមប់ [ ដូនតា ] 

អដលបានសាលាប់ ទាំងែស់ របស់ ឌយើង ឌហើយ 

សឌ្គងាគាះ ពួកគាត់ តាម តបមិះ អដល ឌយើង អាច 

មន ែំពី ពួកគាត់ » ។ រួច ឌហើយ គាត់ បាន 

ឌសនែើសុំឲ្យញាតិសនាតាន របស់ គាត់ ប្ជនូន ព័ត៌មន 

ែំពី ដូនតារបស់ ពួកឌគ មក គាត់ ឌោយ និោយ 

ថា ៖ « ែញនុំមនឌចតនា នឹង ឌធវៃើ ែវៃី ៗ  អដល ែញនុំ អាច ឌធវៃើ 

បាន ឌដើម្ី នឹង សឌ្គងាគាះ [ បគួសារ ឌយើង ] » ។  4

សារលិខិតការ�បប្ងៀនសួរសរុខទរុ្្ខ

បសច្ដបី្រំបនឿប្ រ្ុមប្្ួសារ
ការសប្គ្គោោះ
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បតើខ្ញំអាចបធវេើអវេបីរាន?

1. ឌតើ ែញនុំ អាច េួយ បងប្នូន បសី ៗ  អដល ែញនុំ ឌមើល ែុស បតូវ ឌដើម្ី នឹង ឌធវៃើ 

ពងសេ បបវត្តិ ដូចឌម្តច ?

2. ឌតើ ែញនុំ កំពុង អត ចម្លង ទុកពងសេ បបវត្តិ ផាទាល់ ែញនុំ អដរ ឬ ឌទ ?
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បោយប�េ្ឺថស្វេអឺរ៍

កនែនុង សពលខ្នុំរានសដើរចូលសៅការណាត់ជួ្រ

នរឹងសវជ្ជ្រណ្ិតជាប្រចាំខ្នុំរានចិត្

សសាមនស្សនិងសសចកី្សង្រឹមយ៉ាងធំនបកផលង។ខ្នុំរាន

ស�ើញចង្វាក់ស្រះដូងននោរកដ៏តូចរ្រស់ខ្នុំ្ុ៉រផន្ឥ�លូវសនះ

ពីរ្រីអាទិត្យសបកាយមកោរកដ៏តូចសៅក្នុងន្ទៃសោះរ្រស់

ខ្នុំកាន់ផតរានទំហំធំស�ើង។ខ្នុំមិនផដលឈ្រ់រានចិត្

អសាចរ្យចំសោះ្រទពិសសាធន៍ននអព្លូតសហតុចំសោះការរាន

ន្ទៃសោះ្រីដងរួចសៅសហើយស�ើយ។

ដ្រ់នាទីសបកាយមកខ្នុំរានយំផតរានាក់ឯងសៅក្នុង

ឡានរ្រស់ខ្នុំ—បទង់បោយននោរកមិនកសបមើកផដល

ោមានចង្វាក់ស្រះដូងរានដិតជា្រ់សៅក្នុង្ ំនិតរ្រស់ខ្នុំ

ជានិរន្។

ខ្នុំរានរានសាមារតីបសឡាំងកាំងសភ្ចភាលាំងក្នុងអំ�នុង

សពល្រ៉ុនាមាននថងៃសបកាយ្រនាទា្រ់មក។ខ្នុំរានរានអារម្មណ៍

ហួតផហងនិងឯសកាសៅក្នុងចិត្សាវាមីខ្នុំរានបត�្រ់

សៅសធវេើការវិញសហើយកូនោំង្រីនាក់រ្រស់សយើងរានរត់

ជុំវិញ្ ទៃះក្នុងសពលផដលខ្នុំរានសរៀ្រអាហារដល់ពួកស្

ទទួលោនសហើយខិតខំរកសា្ ទៃះឲ្យរានសាអាតសោយចិត្

អួលអាក់។្រ៉ុផន្ខ្នុំហាក់ដូចជាោមានអារម្មណ៍សៅក្នុង

ខ្លួនស�ើយ។សៅសពលខ្នុំរានមក្ ទៃះពីការសធវេើដំសណើរសៅ

្រំសពញធុរៈសៅកផន្ងសនះកិច្ចការដំ្រូងផដលខ្នុំផតងផត

សធវេើសនាះ្ឺបតូវពិនិត្យសមើលថាសតើរាននរណាខ្ះរាន

ទូរសពទៃ័មកខ្នុំផដលខ្នុំមិនរានទទួល។ោមានសទ។ខ្នុំផតង

ផតចូលសមើលអ៊ីផមលសរៀងរាល់សរា៉ាង។ោមានអវេីោំងអស់។

ខ្នុំរានចា្រ់ស្្ើមរានចិត្សងឿងឆងៃល់ប្រសិនស្រើមិត្ភក្ិនិង

អ្កជិតខាងខ្នុំយកចិត្ទុកោក់នរឹងខ្នុំឬអត់។សតើពួកស្

ពិតជាមិត្រ្រស់ខ្នុំឬសទ?ខ្នុំមិនរានសសង្កតដរឹងអំពីរស្រៀ្រ

ផដលសាត្ំងរានសធវេើសកម្មភាពមកសលើខ្នុំ។

ឈឺចា្រ់ចំសោះទុក្ខសសាកោំងអស់រ្រស់ខ្នុំរួចសៅសហើយ។

បទង់ពិតជាដរឹងអំពីអារម្មណ៍រ្រស់ខ្នុំ។

«ដង្វាយធួនផដលជាទសងវេើ្ រូំដ៏ល្អ្ំរ្ុតរ្រស់បទង់

្ឺតបមូវឲ្យបពះសយសូ៊វ‹រានយងសបកាមប្្់រោំងអស់›

(្.និងស.88:6)សហើយរានរងទុក្ខឈឺចា្់រ‹ននមនុស្ស

សោកោំងអស់›(នីនហវេទី19:21)។សហតុដូសច្ះសហើយ

សយើងយល់ស�ើញថាដង្វាយធួនរានសោល្ំរណងដ៏

ទូលំទូោយជាជាងការ្្ល់នូវមសធយោរាយសដើម្ីបយក

ឈ្ះសលើអំសពើរា្រ។ការសសបមចដ៏ធំ្ំរ្ុតសៅសលើផ្នដី

សនះ្្ល់ដល់បពះអង្គសស្ង្រះនូវអំណាចសដើម្ីប្ំរសពញ

សសចកី្សនយោសនះ៖‹ស្រើសិនជាអ្ករាល់ោនាផ្ររបត�្់រមក

រកបពះអរាចស់សោយសសាមាះពីចិត្បទង់នរឹង...សោះផលង

អ្កឲ្យរួច›( មូ៉សាយ7:33 )»។ 1

បយើងនិយយអំពបីប្ពោះប្្បីស្

ខ្នុំកំពុងផតផចកចាយអារម្មណ៍ខ្នុំជាមួយសាវាមីខ្នុំក្នុង

រាបតីមួយសហើយោត់រានសមើលស�ើញអវេីផដលកំពុងផតសកើត

ស�ើងដល់ខ្នុំមួយរំសពច។ោត់រានផចកវ្្គ្ ម្ីរនីហវេីទី1

21:15–16ជាមួយនរឹងខ្នុំថា៖

«ឱវង្សអ៊ីបសាផអលសអើយសយើង[នរឹង]មិនផដលសភ្ចអ្ក

ស�ើយ។

«សមើលចុះសយើងរានចារិកអ្កទុកសៅន្ទៃរាតនដ

រ្រស់សយើងសហើយអស់ោំងកំផ្ងអ្កសៅចំសោះផភ្កសយើង

ជានិច្ច»។

ខ្នុំរានសរៀនដរឹងនិងសិកសារអំពីដង្វាយធួនពីមុនមក។

ខ្នុំរាន្ ិតថាខ្នុំរានដរឹងថាអវេីសៅជាដង្វាយធួនរួចសៅ

សហើយ។្រ៉ុផន្ខ្នុំមិនរានអនុវត្ដង្វាយធួនឲ្យរានបតរឹម

បតូវសៅក្នុងជីវិតរ្រស់ខ្នុំសនាះសទ។បពះសយស៊ូវរានរងទុក្ខ

ប្ទង់យល់

« គាមាន ែវៃី អដល ឌយើង កំពុងអត ស៊ូបទាំ អដល បពះ ឌយសូ៊វមិន យល់ ឌនាះឌឡើយ ឌហើយ 

បទង់ រង់ចាំឌយើង ឲ្យ ចូល ឌៅ ឯ បពះវរ បិតា សួគ៌ របស់ ឌយើង ឌៅ កនែនុង ការែធិសាឋាន ។ ែញនុំ 

សូម អែ្លង ទីបនាទាល់ ថា បបសិន ឌបើ ឌយើង ឌគារពបបតិបត្តិ តាម ឌហើយ បបសិន ឌបើ ឌយើង ែំ 

បបឹងអបបង ឌនាះការែធិសាឋានរបស់ ឌយើង នឹង បតូវ បាន ឌ�្លើយ តបបញ្ហា របស់ ឌយើង នឹង 

បាន បសាកសបសាន្ត ឌសចក្តី ភ័យ ខាលាច ឌយើង នឹង រសាត់ បាត់ ពន្លឺ នឹង បាន បំភ្លឺ ដល់ 

ឌយើង ភាពងងឹត ននក្តី ែស់ សង្ឹមនឹង ខាចាត់ខាចាយ ឌៅ ឌហើយ ឌយើង នឹង ឌៅ េិត បពះែមចាស់ ឌហើយ មនអារម្មណ៍នន 

ឌសចក្តីបសឡាញ់ និង ការលួងឌោម នន បពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ឌទៀត ្ ង »។ 

មអលប�ើររ៉ូ�ឺត�បី.ម�លស៍ថន្ូរ៉រុមសាវ្��់ពបីរនា្់«Behold, We Count Them Happy Which Endure»Ensignមខឧសភាឆ្នាំ1998

ទំព័រ77។

« ឌយ ើង នងឹ មនិ ែភយ័ ឌទាស ឲ្យ ឯង ឌទ »
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សតើខ្នុំ្ ួររានមិត្ភកិ្ផ្រ្រណាផដលល្អប្រសសើរក្នុង

អំ�នុងសពលសរា�ៈសនះជាងមិត្ភក្ិផដលចូលរួមរាន

ចិត្អាណិតសមត្តាចំសោះខ្នុំសនាះ?ខ្នុំរានដរឹងថាខ្នុំបតូវការ

បពះអង្គសស្ង្រះរ្រស់ខ្នុំជួយខ្នុំយកឈ្ះសលើទុក្ខសសាក

រ្រស់ខ្នុំ។កាលផដលខ្នុំរានសៅរកបពះអរាចស់សនាះខ្នុំ

រានស�ើញសសចក្ីបសឡាញ់់រ្រស់បទង់រានសបរា្រ់ខ្នុំមួយ

រំសពច។ខ្នុំរានរានអារម្មណ៍សងៃ្រ់និងសុខសាន្សហើយ

ខ្នុំរានរានអារម្មណ៍ថាបពះសយស៊ូវរានបជា្រដរឹងអំពីអវេី

ផដលខ្នុំមិនផដលសជឿថាអាចសកើតស�ើង។បទង់ពិតជាមិត្

មួយប្រសភទផដលខ្នុំទនទៃរឹងរង់ចាំសៅក្នុង្រណាតានថងៃោំងសនះ

្រនាទា្រ់ពីការរលូតកូនរ្រស់ខ្នុំ—ជាមិត្រានាក់ផដលខ្នុំបតូវការ

ជាងស្។

ខ្នុំរានដរឹងថាខ្នុំផតងផតអាចផ្ររសៅរកបពះអង្គសស្ង្រះ

មិនបតរឹមផតសៅសពលខ្នុំបតូវផតផប្រចិត្្រ៉ុសណាណះសទ្រ៉ុផន្ក៏សៅ

សពលផដលខ្នុំបតូវការការលួងសោម្ ងផដរ។បទង់ផតងផត

សៅទីសនាះជានិច្ច ។សៅសពលសយើងកំពុងផតផសវេងរក

នរណារានាក់ឲ្យយល់អំពីការឈឺចា្រ់និងទុក្ខសសាករ្រស់

សយើងចូរសយើងកុំសភ្ចមិត្ដ៏សសាមាះបតង់្រំ្ុតរ្រស់សយើង

្ឺជាបពះសយស៊ូវប្ីសទៃ។◼

អ្កនិពន្ស់ក្នុងរដ្ឋយូថាស.ហ.រ

្ំណត់សមាគោល់
 1.ោ�ុលដ៍ អិល. �លពស្តនុម « របរ ធៅ រក ពពះអមាចាស់ » លីអាហូណា

និងEnsign,រខ ឧសភា ឆ្នាំ 2010 ទំព័រ 80 ។

បបធាន ែូម៉ាស ឌែស. ម៉នសុន បាន មន បបសាសន៍  

ែំពី រឌបៀប បី ោ៉ាង ឌដើម្ី នឹង រក បាន ឌសចក្តីសុែ ឌៅ 

កនែនុង េិវិត របស់ ឌយើង ។

« ែញនុ ំមិនចង់ បាន ឌសចក្តសុីែ អដលបតូវបានតំឌកើង 

ឌោយ មនុសសេ ឌោក ឌឡើយ  បុ៉អន្ត ជា ឌសចក្តសុីែ អដល 

បាន សនយោ ឌោយ បពះែមចាស់វិញ ។ ែញនុ ំនិោយ 

ែំពី ឌសចក្តសុីែ ឌៅ កនែនុង ឌគហោឋាន របស់ ឌយើង 

ឌសចក្តសុីែ ឌៅ កនែនុង ដួងចិត្ត របស់ ឌយើង បពម ទំាង 

ឌសចក្តសុីែ ឌៅកនែនុងេីវិត របស់ ឌយើង ឌទៀត ្ ង ។ 

ឌសចក្តសុីែ បនាទាប់ ពី ្ ្លនូវ របស់ មនុសសេ ឌោក បាន 

វិនាស បាត់បង់ ឌៅ ។ ឌសចក្តសុីែ តាម រឌបៀប របស់ 

បពះែមចាស់ នឹង គង់ វង ជានិច្ច ។ . . .

« ្រីររួយ៖រស្វងរកខាងក្នុង ។ . . . នឹង 

គាមាន ឌសចក្តីសុែឌឡើយ លុះ បតា អត បុគរេល មនាក់ៗ 
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ចិ្្ចឹម បី បាច់បពលឹង របស់ែ្លលួន នូវឌគាលការណ៍ នន 

សច្ចភាព សុចរិតភាព និង លក្ខណបៈ អដល បណតាតះ 

ការែភិវ�្ឈន៍ ឌសចក្តីសុែ ។ . . .

«្រីពីរ៖ការ្ររ្ហាញគៅសំា្រកគបរៅ ។. . . 

សមេិកភាព ឌៅកនែនុង សាសនាចបកែំពាវ នាវ ឲ្យ មន 

នូវ ការឌប្តជាញា ចិត្ត ឌដើម្ី នឹង បឌបមើ ។ . . .

«្រី្រី៖សរឹ្ងគៅសរួោ៌ា។ កាល ណា ឌយើង ឌធវៃើ 

អបប ឌនះ ឌយើង រក ឌឃើញ ថា   ការឌធវៃើអបបឌនះេួយ លួង 

ឌោម និង  ជាទី គាប់ ចិត្ត ឌដើម្ី នឹង ឌធវៃើ ទំនាក់ ទំនង 

ជាមួយ បពះវរបិតា សួគ៌ឌយើង តាម រយបៈ ការែធិសាឋាន 

អដល ជា្្លនូវ ឌឆ្ពះ ឌៅ ឯ ែំណាច ខាង វិញ្ញាណ—

ឌនាះពិត ជា ឌសចក្តីចម្លង ឌៅ កាន់ ឌសចក្តីសុែ » ។

�្ប្សង់បចញពបី«Finding Peace»លីអាហូណានិងEnsign
មខមិនាឆ្នាំ2004ទំព័រ3–7។

គតើគយា្រល់ណាររួយននគយា្រល់ោំាង្រីគនរះរដលអនុវត្ន៍បានកាន់រតប្រគសើរគៅក្នុងជីវិតអ្ក?

សាវារីខ្នុំាបានរចកចាយនីនហ្វ្រី121:15–16ជាររួយខ្នុំា។ខ្នុំាបានដឹងថ្ខ្នុំាបានបតូវការបពរះអង្សគ្រ្គរះរ្រស់ខ្នុំាគដើរ្ីជរួយខ្នុំាឲ្យយកឈ្រះគលើ

្រុក្ខគសាករ្រស់ខ្នុំា។

បតើបយើងអាចទទួលរានបសច្្តបីសរុខ�ូចបមដច?
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ឌយើង
 ធរៀន ពបី ពពះគម្បីរ ថា ធពរះ រត ការអនុវត្ត តាម 

ធសចក្តបីជំធនឿ រតងរត ហាក់ ដូច ជា ពិោក 

ជាជាង ការ ពឹង រផ្អក ធៅ ធលើអវបីរដល រ្យៗ រដល មនុស្ស 

ធោក រតងរតោក់ ទំនុកចិត្ត ធៅ ធលើ ពពះអមាចាស់ របស់ 

ខ្លួន ធៅ ធលើ របស់របរ ខាង ធោកបីយ៍ វិញ ។ ធ�តុ ដូធច្ះ 

ធ�ើយ ធៅ ក្នុង ពគប់ សម័យ ទាំងអស់ មនុស្ស ធោក ោន 

ធាលាក់ ចុះ ធពកាម អំណាច របស់ សាតាំង ធ�ើយ ោត់ បង់ 

ធសចក្តបីជំធនឿ ពួកធគ ោន ផ្នុក ជំនួស នូវ ធសចក្តបីសង្ឹម ធៅ 

ក្នុង « វដ របស់ មនុស្ស ធោក » ធ�ើយនិង ធៅ ក្នុង « ពពះ 

រដល ធ្វើ ពបី ពោក់ មាស សង្ិន រដក ធ�ើ និង ្ ្ម រដល ធមើល 

មិន ធឃើញ សាតាប់ មិន ឮ ក៏ មិន ដឹង អវបី ធសាះ » ( ោនបីរយ៉ល 

5:23 )—ធោះធ�ើយ គឺ ជាពពះរក្ងកាលាយ ។ ធនះគឺ 

ជាអវបី រដលខ្នុំរកធឃើញថា ោវចោ ដ៏ ្ ំ ធៅក្នុងពពះគម្បីរ 

សញ្ញា្្មបី ។ អវបី ក៏ធោយ រដល មនុស្ស មានាក់ ោន ោក់ ដួង ចិត្ត 

ខ្លួន  និង ទំនុក ចិត្ត ខ្លួន ធៅ ធលើ ធពចើន បំផុត ធោះ  គឺ ជា ពពះ 

របស់ ធគ ធ�ើយ ពបសិន ធបើ ពពះ របស់ ធគ  ពុំ រមន ជា ពពះ ដ៏ 

ពិត និង កំពុងរត មាន ពពះ ជន្មរស់ របស់ អ៊ីពសារអល ធទ ធោះ  

មនុស្ស ធោះ កំពុង រត ធ្វើ ការ ក្នុង អបបីយជំធនឿ ធ�ើយ ។

ធនះ គឺជា ជំធនឿ ដ៏ធជឿជាក់ របស់ ខ្នុំ ថា ធៅ ធពល ធយើង 

អាន វគ្គ គម្បីរ ទាំងធនះ ធ�ើយ ខិតខំ « ធពបៀបធ្ៀប រក្យ 

ទាំងធនះ ធៅ នឹងខ្លួន [ ធយើង ] » ( នបីវ�វទបី 1 19:24 ) ដូច 

រដល នបីវ�វ ោន និយាយ ពោប់ ធយើង នឹង ភាពពសធដៀង គានា 

ធពចើន រវាង រធបៀប ពួក បុរ� ថាវាយបង្គំ រូប សំណាក និង គំរូ 

ឥរិយាប្ ធៅ ក្នុង បទពិធសា្ន៍ របស់ ធយើង ផ្ទាល់ ។

ពពះអមាចាស់ោនពបទានពរដល់ធយើង . . . ្នធាន 

ទាំងឡាយ រដល ពតូវ ោន ោក់ ធៅ ក្នុង អំណាច របស់ 

ធយើង គឺ ល្អ និង  ចាំោច់ ចំធរះកិចចែការ របស់ ធយើង ធៅ 

ធលើ រផនដបីធនះ ។ ប៉ុរន្ត ខ្នុំ ពពួយ ោរម្ភ ដល់ ធយើង រល ់

គានា ជាធពចើន . . . រដល ោន ចាប់ធផ្តើម ថាវាយ បង្គំ ពពះ 

រក្ងកាលាយ ធ�ើយ ពពះ ទាំងធនះ មាន អំណាច ធលើ ធយើង 

រល់ គានា ។ ធតើ ធយើង មាន អវបី ៗ  ល្អ ទាំង ធនះ ធពចើន ជាង 

ធសចក្តបីជំធនឿ របស់ ធយើង រដល ធយើង អាច មាន ជំ�រ 

ឬ ? មនុស្ស ជា ធពចើន រូប ចំណាយ ធពល ធវោ ភាគ ធពចើន 

របស់ ខ្លួន ធៅ ក្នុង ការបធពមើ រូប បដិមា របស់ ខ្លួន រដល 

មាន រួម ជាមួយ លុយកាក់ ដ៏ សន្ធឹក សោធាប់ ភាគ �៊ុន 

ផលបពត ពទព្យសម្ត្តិ ប័�្ណឥនទាន ធពគឿងសរ្ហារឹម 

រ្យន្ត ធ�ើយនិងពទព្យពសធដៀងទាំងធនះជា ធពចើន ធទៀត 

ធដើម្បីធានានូវសុវត្ិភាពខាង សាច់ ្ ម។ . . .

្ិច្ចការរ�ស់បយើង

ការបំធភ្ច គឺជា ការ ពិត រដលថា កិចចែការ របស់ ធយើង គឺ  

ធដើម្បី នឹង ធពបើពោស់្នធាន ជា ធពចើន ទាំងធនះ ធៅ ក្នុង 

ពគួសារ និង កូរៃុមរបស់ ធយើង ធដើម្បី សាង នគរ របស់ ពពះ 

—ធដើម្បី ជពមុញ កិចចែការផ្សពវផសាយ សាសោ និង 

កិចចែការពងសាវតា ធ�ើយ និង  ពពះវិហារ បរិសុទ្ធ ធដើម្បី ចិញចែឹម 

កូន របស់ ធយើង ឲ្យ ្ ំ ធឡើង ធដើម្បី ធ្វើ ជា អ្កបធពមើ រដល 

បធងកើត ផលវផ្ ចំធរះ ពពះអមាចាស់ ធដើម្បី ពបទាន ពរដល់ អ្ក 

ដវទ  តាម វិ្បី ជា ធពចើន រដល ពួកធគ ក៏ អាច បធងកើត ផល រផ្ 

ផង រដរ ។ ផ្នុយ ធៅ វិញ ធយើង ោត សន្ធឹង ពរជ័យទាំង 

ធនះ  តាម បំ�ង ពោថានា របស់ ធយើង ធ�ើយ ដូច រដល មរៃូវ� 

ោននិយាយថា ៖ « ធ�តុ អវបី ោន ជា អ្ក រល់ គានា តុប រតង 

ខ្លួន ជាមួយនឹង អវបី រដល គាមាន ជបីវិត  រត ទុក ឲ្យ ពួក អ្ក អត់ 

ការថាវោយបងរេំ  
បពះ ែមចាស់ ដ៏ ពិត  
និង  កំពុងអតមន  
បពះ េន្ម រស់

�ំណរឹងល្អពបី�រុរាណ

ប្�ធានមស្ពនបសេើរ��រុលយូ.
�រឹម�រឹល(1895–1985)

បបធាន ទីដប់ពីរ នន សាសនាចបក

ឃ្លាន និង អ្ក ទូររគត និង អ្ក អាពកាត និង អ្ក �ឺ និង អ្ក 

រដល រង ទុក្ខ ធវទោ ធដើរ ធៅ �ួស ធោយ ពុំ យក ចិត្ត ទុក ោក់ 

ដល់ ពូក ធគ ដូធច្ះ » ( មរមន 8:39 ) ។

ដូច រដល ពពះអមាចាស់ ពទង់ ផ្ទាល់ ោនមាន បន្ូល ធៅ 

ក្នុង សម័យ របស់ ធយើង រដរថា ៖ « ពួកធគ ពុំ រសវង រក ពពះ 

អមាចាស់ ធដើម្បី តាំង ធសចក្តបី សុចរិត របស់ ពទង់ ធឡើយ ប៉ុរន្ត 

មនុស្ស ពគប់ រូប ធដើរ តាម ផ្ូវ របស់ ខ្លួន ធគ ផ្ទាល់ ធ�ើយ តាម 

រូបភាព វន ពពះ របស់ ខ្លួនធគ ផ្ទាល់ រដល មាន រូបភាព ដូច ជារូប 

រង វន ធោកបីយ  ធ�ើយសារជាតិដូចជារូ្របពះរដល នឹង 

ធៅ ជា ចាស់ ធ�ើយ និង វិោស ធៅ ពកុង ោប៊ីឡូន គឺ ជា ពកុង 

ោប៊ីឡូន ដ៏ ្ ំ រដល នឹង រំលំ ធោះ » ( គ. និង ស. 1:16; 

ធសចក្តបីបញ្ជាក់បញចែូលបរន្ម ) ។

�ំណូរបមា�ទៈ

បុរស មានាក់ ខ្នុំ សាគល់ ពតូវ ោន ធៅឲ្យ បធពមើ មុខ រ្រ ធៅ 

ក្នុង សាសោចពក ប៉ុរន្តគាត់ ោន មាន អារម្ម�៍ ថា គាត់ 

មិន អាច ទទួល ោនធឡើយ ធពរះ គាត់ ពតូវ ចំណាយ 

ធពល ធពចើន ធលើ ការវិនិធយាគ របស់ គាត់ . . . ជា ជាង 

ចំណាយធពលធវោ ធ្វើ កិចចែការ របស់ ពពះអមាចាស់ ។ គាត់ 

ោន ចាកធចញ ពបី ការបធពមើ របស់ ពពះ អមាចាស់  ធៅ រក 

ពទព្យខាង ធោកបីយ៍វិញ ធ�ើយ គាត់ ជាធសដ្បី សពវវ្ងៃ ធនះ ។

បុ៉រន្ត ្ ្មបៗី  ធនះ ខ្នុ ំោន ដឹង នូវ ការពិតគួរឲ្យ ចាប់ អារម្ម�៍ 

មួយ ថា ៖ ពបសិន ធបើបុរស មាន មាស មាន តវម្ធស្មើ រប់ 

ោន ដុោលា . . . ធោះគាត់ មាន មាសពបមា�ជា តិច 

បំផុតវនមាស រដល មាន ធៅក្នុង ពសទាប់ រផន ដបីទំាង 

អស់រត បុ៉ធណាណះ ។ ធនះ គឺជា ចំនួន ដ៏ តូច បំផុត ក្នុងចំរ�ក 

រដលគំនិត មនុស្ស មិន អាចយល់ ោន ។ បុ៉រន្ត មានមតិ 

កាន់ រត ធពចើន ធៅ ក្នុង ធរឿង ធនះ ៖ ពពះ អមាចាស់ រដល ោន 

បធងកើត ធ�ើយ រដល មាន អំណាច ធលើ រផនដបី ទំាងមូល រដល 

ោន បធងកើត « ពិភព ធោក ដ៏ ធពចើន ឥតគ�ោ » ( មូ៉ធស 

1:33 );  និង ធៅ ធពល បុរស ធនះ ោន ទទួល សម្្ និង 

លែើ លយើង ភ័យខាលាច្អ្ីលៅ លៅ លពល តដល ម្ពះអរាចាស់  
គង់ ជាមួយ លយើង លនាះ ?
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ធសចក្តបីសញ្ញា វន បពវជិតភាព ( សូមធមើល គ . និង ស. 

84:33–44 ) គាត់ ោន ទទួល ធសចក្តបីសនយាពបី ពពះ អមាចាស់ 

វន « ពគប់ អវបៗី ទំាង អស់ រដល ពពះ វរបិតា ធយើងមាន » ( គ. និង  

ស. 84:38 ) ។ ធដើម ប្ី នឹងោក់ ធសចក្តបីសនយា ដ៏ ្  ំទំាង អស់ 

ធនះធចាលមួយរឡក ធោយធដញតាម ទំធោ រចិត្ត ធៅ ធលើ 

�ឹប មាស ធ�ើយ និង វិញ្ញា� វន សុវតិ្ភាព ខាង សាច់ 

្ម គឺ ជា កំ�ុស ធៅ ក្នុង ទស្សនៈ វន ទំ�ំ ដ៏ ្  ំវពក រលង ។ 

ធោយ គិត ថា គាត់ ោន សពមបសពមួល ចិត្ត ធៅ នឹង របស់ ដ៏ 

ស្តលួចធស្តើង គឺ ជា ទស្សនៈ យា៉ាង ធសាកធៅ និង គួរ ឲ្យ អា�ិត 

វពករលង ពពលឹង របស់មនុស្ស គឺ មាន តវម្ វ្្ ជា ងធនះ ធៅ 

ធទៀត ។

មានយុវជនមានាក់ ធៅ ធពល រដល ពតូវ ោន ធៅ ឲ្យបធពមើ 

ធបសកកម្ម ោន ធ្្ើយ តប ថា ខ្លួន ពុំ មាន ធទពធកាសល្យ 

ពគប់ ពគាន់ សពមាប់ធ្វើ ការរ្រ របប ធនះ ធទ ។ ធទពធកាសល្យ 

រដល ធគ មាន គឺ ជា ការ រ្រកសា រ្យន្ត រដល មាន ថាមពល 

ដ៏ ខាលាំងកាលា្្មបីរបស់ គាត់  ឲ្យ ធៅ ល្អដរដល ប៉ុធណាណះ ។ . . . 

ឪពុក របស់ ធគ រតងរត មាន ចិត្ត ធសាមនស្ស នឹង និយាយ ថា 

« ធគ ចូលចិត្ត ធ្វើ អវបី ៗ  ជាមួយ នឹង វដ របស់ ធគ ផ្ទាល់ ។ វា ល្អ 

ពគប់ពគាន់ ធ�ើយ សពមាប់ គាត់ ។

ល្អយា៉ាងពគប់ពគាន់ សពមាប់ បុពតា របស់ ពពះ ឬ ធទ ? 

យុវជន រូបធនះ មិន ោន ដឹង ថា  កមាលាំង វន រ្យន្ត របស់ គាត់  

ពិត ជា តូច បំផុត ពបសិន ធបើ ធពបៀប ធៅ នឹង អំណាច វន សមុពទ  

ឬ ពពះអាទិត្យ រដល ពគប់ពគង ធោយ ចបាប់  និង ធោយ 

បពវជិតភាព ធៅទបីបំផុត—អំណាច បពវជិតភាព រដល 

គាត់ ពបរ�ល ជា អាច ប�តាតះបធងកើន  ធៅ ក្នុង ការបធពមើ ចំធរះ 

ពពះ អមាចាស់ ។ គាត់ ោន ទុក ចិត្ត ធៅ ធលើ រូប សំណាកដ៏ គួរ ឲ្យ 

អា�ិត ជារដក និង ធរៅស៊ូ នឹង កមធោ�ធាតុ ភ្ឺ វិញ ។

ប្តបីពបពន្ធ ចំណាស់មួយ គូោន ចូល រុឺរពតត ពបី ពិភព វន 

ការរ្រ ធ�ើយ ក៏ មាន លទ្ធភាពបធពមើ ដល់ សាសោចពក 

រដរ ។ ពួកគាត់ោន ទិញរ្យន្តដឹកជញ្ូន មួយ និង 

ឡាន ធោះ ជំរំ . . . ធដើម្បី ធចញ ដំធ�ើរ ធៅ ទស្សោ 

ពិភពធោក ។ . . . ពួកគាត់ គាមាន ធពល ធវោ សពមាប់ 

ពពះវិហារ បរិសុទ្ធ ធទ ធោយ ជាប់ រវល់ខាលាំង ធពក ចំធរះ ការ 

ពសាវពជាវ រកខាង ពងសាវតា និង សពមាប់ ការបធពមើ ខាង 

ការផ្សពវផសាយ សាសោ ។ គាត់ ោន ោច់ ទំោក់ទំនង 

ជាមួយ នឹង កូរៃុម សង្ ជាន់ខ្ស់ របស់ គាត់ ធ�ើយ ក៏ 

មិន ោន ធៅ ផ្ះ ពគប់ ពគាន់ ធដើម្បី នឹង ធ្វើ ពង្សពបវត្តិ របស់ 

ខ្លួន រដរ ។ បទពិធសា្ន៍ និង ភាពជាអ្ក ដឹកោំ របស់ 

ពួកគាត់ គឺ ពិត ជា ពតូវការ ធៅ ក្នុង សាខា របស់ ពួកគាត់ ប៉ុរន្ត 

. . . ពួកគាត់ពុំ មាន ធពលធវោធសាះ ។ . . .

ពបសិនធបើ ធយើង ចង់ ចំណាយ ធពល និង  ្ នធាន 

ទាំងអស់ របស់ធយើងធលើការសាថាបោពិភព ខាង សាច់ 

្ម  ធោះ មរតក របស់ ធយើង ពិត ជា អវបី រដលធយើង ចំណាយ 

ធពល ធៅ ធលើ ធ�ើយ ។

បរាោះ�ង់បចាលវត្ថញខ្ងបោ្បីយ៍

ពបសិន ធបើ ធសចក្តបីរីករយ របស់ ធយើង ក្នុង ការ រសវង រក 

អត្តសញ្ញា� របស់ ធយើង ថា ទាន់ សម័យ និង ទំធោចិត្តរបស់ 

ប្រសិនគ្រើគយើងគចរះរតចង់ចំាណាយគពលនិង
ធនធានោំាងអស់រ្រស់ពរួកគគសាថា្រនាពិភព
ខាងសាច់ឈាររ្រស់គគគនារះពិតជាអ្វីរដល

ពរួកគគ្រ្ររួលជាររតក ។
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ធយើង ធោយ គិត ថា  ធយើង មាន ភាពសមសួន ជា ជាង 

ពបជាជន ធៅ ក្នុងអតបីតកាល មិន រដល មាន— វ្បីធបើ អវបី ៗ  

ទំាងធនះ ជា អត្តសញ្ញា� វន ពបជាជន រដល ខិ្ល ពចអូស—

ជា សាថានភាពរដល ធខ្ើម ធ ្្អើមបំផុត ចំធរះ ពពះ អមាចាស់ ។

ធយើង . . . រ្យពសួល នឹង ធភ្ចភាលាំង ពបី ការរ្រ  វន 

ការធរៀបចំ ខ្លួន  សពមាប់ ការយាង មក វិញ ធលើក ទបី ពបីរ 

របស់ ពពះអមាចាស់ ។ . . . ធយើង ោន ធភ្ច ថា ពបសិន ធបើ 

ធយើង សុចរិត ធោះពពះ អមាចាស់ នឹង មិន ទុក ឲ្យ មចាឆាមិពត 

ចូល មក រំខាន ធយើង ធឡើយ . . . ឬ ពទង់ នឹង វាយ ចមបាំង 

ជំនួស ធយើង ( សូមធមើល និក្ខមនំ 14:14; គ. និង ស. 

98:37, ពគាន់រត ធពជើស ធចញ ពបី ធសចក្តបីធយាង ពបីរ ធចញ ពបី 

ធសចក្តបីធយាង ជាធពចើន ) . . . ។

ធតើ ធយើង គួររត ភ័យខាលាចអវបី ធៅ ធពល រដល ពពះអមាចាស់ គង់ 

ជាមួយ ធយើង ធោះ ? ធតើ ធយើង មិន អាច ទទួល ពពះអមាចាស់  

តាម រយៈ ពពះបនូ្ល របស់ ពទង់ ធ�ើយ អនុវត្ត ចំរ�ក មួយ 

វនធសចក្តបី ជំធនឿ ធៅ ធលើ ពទង់ ធទ ឬ អបី ? កិចចែការ របស់ ធយើង 

គឺជាវិជ្មាន ៖ ធដើម ប្ី នឹង ធោះបង់ ធចាល វត្នុ វន ធោកបីយ៍ 

ថា ជាវត្នុ ឥតពបធយាជន៍ ធដើម ប្ី នឹងធោះបង់ធចាលនូវរូប 

សំណាកធ�ើយ ធោះ ជំហាន ធៅ មុខ ក្នុង ធសចក្តបីជំធនឿ ធដើម ប្ី 

នឹង យក ដំ�ឹងល្អ ធៅ កាន់ មចាឆាមិពត របស់ ធយើង ធដើម ប្ី មិន 

ឲ្យ ពួកធគ ធ វ្ើមចាឆាមិពត ធទៀត ។

ការអនរុវត្តបសច្្តបី្រំបនឿយ៉ាងធំ

ធយើងពតូវរត ធោះបង់ ធចាល ការថាវាយបង្គំ 

រូបពពះ ក្នុងសម័យ ធនះ ធ�ើយ ក៏ មិន សំអាង ធៅ ធលើ 

« សាច់្ម » ដ្ិត ពពះ អមាចាស់ ោន មាន បន្ូល ចំធរះ 

ពិភព ធោក ទាំង មូល ធៅក្នុង សម័យ របស់ ធយើង ថា ៖ 

« ធយើង នឹង មិន ពប�បី នរណា មួយ រដល ធៅ ក្នុង ពកុង 

ោប៊ីឡូនធឡើយ » ( គ . និង ស . 64:24) ។ . . . ធយើង 

ធជឿ ថា រធបៀប រដល មនុស្ស មានាក់ ៗ  និង ពកុម ពគួសារ 

នបីមួយ ៗ  អាច ធរៀបចំ ដូច រដល ពពះអមាចាស់ោន បរ្គប់ ឲ្យ 

ចាប់ធផ្តើម អនុវត្ត ធសចក្តបីជំធនឿយា៉ាង ្ ំ ធដើម្បី រពបចិត្ត និង 

ចូល ធៅ ក្នុង កិចចែការ វន នគររបស់ ពទង់ ធៅ ធលើ រផនដបី  រដល 

ជា សាសោចពក វន ពពះធយស៊ូវ ពគបីស្ វន ពួកបរិសុទ្ធ វ្ងៃ 

ចុងធពកាយ ។ ដំបូង វា ហាក់ ដូច ជា ពិោក បន្តិច ប៉ុរន្ត ធៅ 

ធពល រដល មនុស្ស មានាក់ ចាប់ ធផ្តើម យល់ ថា ទស្សនៈវិស័យ  

វន កិចចែការ មួយ ពិត  ធៅ ធពល ធគ ចាប់ធផ្តើម ធមើល ធឃើញ  

អវបីមួយវនភាព អស់កល្ ជានិចចែ វន ទិដ្ភាព ពិត របស់ 

វា ពរជ័យនឹង ចាប់ ធផ្តើម មាន ទមងៃន់ ្ ងៃន់ ជាជាង តវម្ វន 

ការធោះបង់ធចាល « ធោកិយ » ។

តាម របប ធនះ គឺ មាន នូវ សុភមង្គល ពិត ធ�តុដូធច្ះ 

ធ�ើយ ធយើង អធញ្ើញ និង  សាវាគមន៍ ទទួល មនុស្សពគប់ រូប 

ពគប់ ទបីករន្ង ឲ្យ ចូល រួម ក្នុង កិចចែការធនះ  ។ ចំធរះ អស់អ្ក 

រដល ោន ធប្តជាញា ចិត្ត ធដើម្បី នឹង បធពមើ ពពះ អមាចាស់ ធោយ 

លះបង់ អវបី ៗ  ទាំង អស់ ធនះ គឺជា ផ្ូវ ធៅ កាន់ ជបីវិត អស់កល្ 

ជានិចចែ ។ អវបី ៗ  ទាំង អស់ ពគាន់ រត ជា មធ្យាោយ ធៅ កាន់ 

ទបីបញចែប់ ប៉ុធណាណះ ។ ◼

អនុចំណងសជើងបតូវរាន្រញ្ចលូល្រផន្ថម៖ការប្រក្រអក្សរវណ្ណយុត្
សហើយនិងការសសសសរអក្សរធំបតូវរានសប្រើជា្រទោឋាន។

រានបសង់សចញពី«The False Gods We Worship»Tambuli
ផខសីហា ន្ាំ1977ទំព័រ1–4;Ensignផខមិថុនា ន្ាំ1976
ទំព័រ3–6។

គៅគពលរដលរនុស្សម្នាក់ចា្រ់គផ្ើរគរើល
គ�ើញអ្វីររួយននភាពអស់កល្ជានិច្ច
នន្រិដ្ឋភាពពិតរ្រស់វាគនារះពរជ័យនឹង
ចា្រ់គផ្ើរម្ន្ររ្ងន់ធ្ងន់ជាជាងតនរ្នន
ការគបារះ្រង់គចាល«គោកីយ៍»។
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ឌៅ ធពល រដល លិន ផ្សុន ពតូវ ោន ធៅ ឲ្យ ធ្វើ 

ជា អ្កឯកធទសខាងពិការភាពធៅ ក្នុង ធស្តក 

�ឺស្ត រដ្តិចសាស គាត់ ចង់ បំធពញ ការធៅ របស់ គាត់ 

ធៅ តាម រធបៀប មួយ រដល នឹង ផ្តល់ ជា ពរ ដល់ ជបីវិត របស់ 

សមាជិក ទាំង ឡាយ វន ធស្តក របស់ ោង  ជា ពិធសស 

ពួកសមាជិករដលពិការ និង ពកុមពគួសារ របស់ ពួកធគ ។

ទធងវើដំបូង មួយ រដល លិន ោន ធ្វើ គឺ ធ្វើ ពសាវពជាវ 

ព័ត៌មាន អំពបី ការធៅ របស់ គាត់ ធៅ ក្នុង ធគ�ទំព័រ LDS 

.org (lds.org/callings/disability-specialist) 

ធ�ើយ គាត់ ោន ធពបើពោស់ ក្បលួនខានាតភា្2៖

Administering the Church ធដើម្បី យល់ 

នូវ ធគាលនធយាោយ ផ្ូវ ចបាប់ វន សាសោចពក អំពបី 

ភាពពិការ ទាំងធោះ ។ ធគ�ទំព័រ សពមាប់ ជនពិការ 

្នធានមានធៅ(lds.org/disability) 

ក៏ោនបធពមើជា្នធានមួយរដរ ។ វា ោន ជួយ 

គាត់ ឲ្យ យល់ អំពបី ពិការភាពធផ្សងៗ ធ�ើយ ោន 

ធដើរតួ ជា ្ នធាន មួយ  ធដើម្បី រចក រំរលក ជាមួយ 

សមាជិកទាំងឡាយ ធៅ ក្នុង ធស្តក របស់ គាត់ ។

ក្បលួនខានាតភា្2រចងថា 

« គ�ៈប៊ីស្សប ឬ គ�ៈ ពបធាន 

ធស្តក អាច ធៅ អ្កឯកធទសខាង 

ពិការភាពពបចាំវួដ ឬធស្តក ធដើម្បី 

ជួយដល់ បុគ្គល មានាក់ៗ និង ពកុម 

ពគួសាររបស់ ធគ ផងរដរ » ។  1 LDS.

org ផ្តល់ ព័ត៌មាន បរន្ម ធទៀត អំពបី 

ការធៅ ឲ្យ បធពមើធនះ ធោយ ពន្យល់ ថា « តួោទបី របស់ 

អ្កឯកធទសខាងពិការភាព  គឺ ធដើម្បី ជួយ ធរៀបចំ ឲ្យមាន 

ការចូលរួមកាន់ រត ធពចើន ធ�ើយនិង ឲ្យ សមាជិក វន 

សាសោចពកចូល រួម ជា មួយ នឹងពួក ជនពិការ » ។  2

ជាមួយ នឹង ការយល់ដឹង ធនះ លិន និយាយ ថា 

គាត់ ចង់ « ជួយ អ្កដឹកោំ ឲ្យ បំធពញ ការធៅ របស់ខ្លួន 

ធោយ ការរសវងរកឧបករ�៍ ទាំងឡាយ រដល ពួកធគ 

ពតូវការ ធដើម្បីបធពមើ អស់អ្ក រដល មាន ភាពពិការ » ។ 

លិន ក៏ ោន រក ធឃើញ ព័ត៌មាន តាម រយៈ ្ នធានរដល 

មាន ធៅ ក្នុង ស�គមន៍ និង ពបធទសជាតិ អិន្ឺរ�ត 

ធ�ើយនិង សមាជិកក្នុង វួដ និង ធស្តក រដល មាន 

អាជបីពធាលាប់ ធ្វើការ ជាមួយ នឹង ជនពិការ ។ លិន ធពបើ 

្នធាន ទាំងធនះ ក្នុង ធពល គាត់ រសវងរកដំធណាះពសាយ 

ចំធរះការ ពប�ម រដល ពួកអ្កដឹកោំ និង ពកុមពគួសារ 

កំពុងរត ពប�ម មុខ ធៅ ក្នុង ធស្តក របស់ ខ្លួន ។ គាត់ មិន 

រតងរត ដឹង អំពបី ទបីករន្ង រដល គាត់ អាច រក ោន ព័ត៌មាន  

ឬ ជំនួយធោះធទ គាត់ និយាយថា « ប៉ុរន្ត ធបើ គាត់ ពិត ជា 

រសវង រក ចធម្ើយ តាមរយៈ ការអ្ិសាឋាន ធោះគាត់ នឹង 

ពតូវ ោន បំផុស គំនិត ឲ្យ រសវង រក ចធម្ើយ ក្នុង 

ទបីករន្ង ធផ្សងធទៀតវិញធោះ » ។

ការយល់�រឹងអំពបីបសច្្តបីប្តូវការ

លិន ក៏ ធ្វើការ ធដើម្បី យល់ ដឹង 

អំពបីតពមូវការរបស់ ជនពិការ វន 

ការ�បប្មើបៅ្្នញងសាសនាចប្្

ការបឌបម ើ ដលេ់ន ពកិារ
បោយប�េ្ឺយ័ង�វេបសត

ការបឌបមើដល់ពិការភាពកនែនុង សាសនាចបក 

អ្កដឹកោំធៅ តំបន់ របស់ គាត់ រដរ ។ ធដើម្បី ធ្វើ ដូធច្ះ លបីន 

ោន ធស្ើ ឲ្យ ពួកអ្កដឹកោំធស្តក របស់ គាត់ ធផ្ើ លិខិពត 

មួយ ចបាប់ ធៅ ប៊ីស្សព ជំរបដល់ ពួកធោកនូវ ការធៅ 

របស់ោង ធ�ើយ ថា ោង នឹង រង់ចាំ ជួយ ។ គាត់ ក៏ ោន 

ជួប ជាមួយ នឹង គ�ៈពបធានថានាក់ អង្គការបឋមសិកសា 

ធដើម្បីធរៀន យល់ អំពបី ការ ពប�មទាំងឡាយ ធ�ើយ គាត់ 

ោនោក់ រផនការ  ធដើម្បី ជួយ ពួក អ្កដឹកោំ ពកុម ឯធទៀត 

រដរ ។ គាត់ ោន និយាយ ថា ៖ « ខ្នុំ ចង់ ផ្សពវផសាយ ឲ្យ ធគ 

ដឹង » ។ « ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ ធគ ដឹង ថា ធតើ អាច រក ោន ជំនួយ ធៅ 

ទបីករន្ង ណា » ។ 

តាមរយៈ ការជពមាប ឲ្យសមាជិក ធស្តកដឹង ធោះ គាត់ 

ោន ធពតៀមខ្លួនជា ធពសច ធដើម ប្ី បធពមើ លិន ោន មិន យូរ 

បុ៉ោមាន ោន រក ធឃើញ ឱកាស ធដើម ប្ី នឹង ជួយ ពួកអ្កដឹកោំ ។ 

ក្នុងអំឡនុង ពបីរបបីរ រខ ដំបូងធៅ ក្នុង ការធៅ ឲ្យ ធ វ្ើជា 

អ្កឯកធទស រផ្ក ជនពិការ គាត់ ពតូវ ោន អធញ្ើញ ឲ្យ ជួប 

ជាមួយនឹង ពកុមពបឹកសាវួដ ធដើម ប្ី និយាយ អំពបី លក្ខ�ៈ ទំាង 

ឡាយ វន ជនពិការណាមានាក់ ។ គាត់ ោន បធពមើ តាម រធបៀប 

ធផ្សង ៗ  ធទៀត ដូច ជា ការជួយ ពគូបធពងៀន មានាក់ យល់ អំពបី 

រធបៀបធក្មង មានាក់ រដល មាន ជមងៃ ឺខួរកបាល ធ�ើយ ោន ផ្តល់ ជា 

ធយាបល ថា ជំនួយការពគូបធពងៀន បឋមសិកសារ  នឹង ពតូវ ោន 

ធៅ ធដើម ប្ី ឲ្យ កុមារពិការរូប ធោះ អាច ធៅ ថានាក់ ធរៀន ោន ។

ធោយ ធោះ ជំហាន ធៅ មុខ លិន ធពគាង នឹង ជួយ ពួក 

អ្កដឹកោំ បំធពញ ការធៅ របស់ខ្លួន ។ កាល គាត់ ធ្វើ របប 

ធនះ គាត់ កំពុងរត ជួយ សមាជិក ទាំងឡាយ  វន ធស្តក 

របស់ គាត់ ឲ្យ ធ្វើ តាម គំរូ របស់ ពពះអង្គសធ្រ្គះ 

ធោយក្តបីពសឡាញ់  និង ធ្ង វដ ធៅ 

រក អ្ក ឯធទៀត រួម ជាមួយ អស់ 

ជនពិការ ។ ◼

្ំណត់សមាគោល់
1.  ក្បលួនខានាតភា្2៖ការប្្រ់ប្ងសាសនាចបក 

( ឆ្នាំ 2010 )  ចំ�ុច 21.1.26 ។
2.  “Disability Specialist,” www.lds.

org/callings/disability-specialist.រច
នា
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បងប្អូន ពបុស ពសបី និង មិត្ត   ជាទបី ពសឡាញ់ របស់ ខ្នុំ សារលិខិត របស់ ខ្នុំ ោ ពពឹក ធនះ គឺជា ធសចក្បី សង្ឹម និង  ការ 

លួងធោម ចិត្ត មួយ ចំធរះ ឪពុកមាដាយ រដល មាន ការ ខូចចិត្ត  ជា អ្ក រដល ោន ធ្វើ អស់ ពបី លទ្ធភាព របស់ ខ្លួន 

ធដើម្បី ចិញចែឹម បបីោច់ កូនធៅ របស់ ពួកធគ ក្នុង ធសចក្បី សុចរិត ធោយ ធសចក្បី ពសឡាញ់ និង ការ លះបង់ ប៉ុរន្ត 

ោន ទទួល មកវិញ នូវ ភាព ធសាកធៅ ធោយសារ រត កូនធៅ របស់ ពួកធគ ោន បះធោរ ឬ ពតូវ ោន ដឹកោំ ឲ្យ វធងវង ក្នុង 

ការ ធដើរ តាម ផ្ូវ របស់ អារក្ស និង ធសចក្បី បំផ្ិច បំផ្លាញ ។ ធោយ ពិចារណា ពបី ភាព ធសាកធៅ ដ៏ ្ ំធ្ង របស់ អ្ក ខ្នុំ ោន 

នឹក ចាំ ពបី រក្យ របស់ ធយធរមា ថា ៖ « មាន ឮ សូរ សំធឡង ធៅ រ៉មា៉ា . . . រ៉រជល យំ នឹង កូន ោង  ធ�ើយ មិន ពពម កមសាន្ត 

ចិត្ត » ។ ចំធរះ ការ�៍ ធនះ  ពពះអមាចាស់ ពទង់ ោន ពបទាន នូវ ការ អះអាង ដ៏ រីករយ ធនះ ថា ៖ « ចូរ ទប់ សំធឡង ឯង មិន 

ឲ្យ យំ . . . ត្ិត . . . ការ របស់ ឯង នឹង ោន ររ្វាន់ ជា ពិត . . . វា រល់គានា នឹង វិល មក ពបី ពសុក ខាមាំង សពតូវ វិញ » ។ 1

ខ្នុំ ពតូវ ចាប់ ធផ្ើម ធោយ ការ រ្្ង ទបីបោទាល់ ថា បន្ូល របស់ ពពះអមាចាស់ ចំធរះ ឪពុក មាដាយ ទាំងឡាយ ក្នុង 

សាសោចពក ធនះ គឺ មាន ធៅ ក្នុង ធគាលលទ្ធិ និង  ធសចក្បី សញ្ញា ក�្ 68 ធៅ ក្នុង ធសចក្បី រ�ោំ ដ៏ អសាចារ្យ ធនះ ថា ៖ 

« ធ�ើយ ជា្្មបី ធទៀត ដរប ណា ឪពុក មាដាយ មាន កូនធៅ ធៅ ក្នុង ពកុង ស៊ីយ៉ូន ឬ  ធៅ ក្នុង ធស្តក ណា មួយ រដល ោន ធរៀប ចំ 

បោយប្�ធានម្រមស៍
អេើ.ប្វាស្ត(ឆ្នាំ
1920–2007)

ទីបបឹកសា ទី ពីរ កនែនុង 
គណបៈបបធាន ទី មួយ

ចំសោះឪពុករាដាយោំងឡាយផដលខូចចិត្សហើយរានសសចក្ីសុចរិត

ឧសសាហ៍ពយោយមនិងសោរសពញសោយការអធិសាឋានក្នុងការ្រសបងៀន

កូនសៅរ្រស់ខ្លួនផដលពុំសាដា្រ់្រង្រ្រ់សនាះសយើងសូមនិយយសៅកាន់អ្កថា

អ្ក្ ង្វាលសចៀមដ៏ល្អកំពុងឃ្លាំសមើលពួកស្។

កូន ច�ៀម រែល វច វ្្េ  បាត់ 

មាន តមមលៃ បំផុត

ប្រធានផជមស៍អ៊ី.សហាវាស្បតូវរានោំបទជាទីប្ររឹកសាទីពីរក្នុង្ ណៈប្រធានទីមួយសៅនថងៃទី12ផខមិនា្នាំ1995សហើយរាន្រសបមើក្នុងការសៅ្រសបមើ

សនាះរហូតដល់សោករានទទួលមរណភាពសៅនថងៃទី10ផខសីហា្នាំ2007។សុនទៃរកថាសនះបតូវរានសធវេើស�ើងសៅក្នុងសន្ិសីទទូសៅផខសមសា្នាំ

2003បតូវរានោក់្រញ្ចលូលសៅក្នុងចបា្រ់សចញ្ សាយសនះជាអត្ថ្រទមួយក្នុងចំសណាមអត្ថ្រទមួយចំនួនស្ីពីការពបងរឹងប្ួសារ។



ធឡើង ក្បី រដល ពុំ ោន បធពងៀន កូនធៅ ឲ្យ យល់ នូវ ធគាលលទ្ធិ  

អំពបី ការ រពបចិត្ត ធសចក្បី ជំធនឿ ធជឿ ដល់ ពពះពគបីស្ ជា ពពះរជបុពតា 

វន ពពះ ដ៏ មាន ពពះជន្ម រស់ ធៅ និង  អំពបី បុ�្យ ពជមុជទឹក ធ�ើយ 

និង អំពបី អំធណាយ ទាន ជា ពពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ធោយសារ ការ 

ោក់ វដ ធលើ កាល មាន អាយុ  8 ឆ្នាំ ធទ ធោះ អំធពើ ោប នឹង ធាលាក ់

 មក ធលើ កបាល របស់ ឪពុក មាដាយ វិញ » ។ 2 ឪពុកមាដាយ ទំាងឡាយ 

 ពតូវ ោន រ�ោំ ឲ្យ « បធពងៀន កូនធៅ របស់ ខ្លួន ឲ្យ អ្ិសាឋាន 

និង  ឲ្យ ធដើរ ធោយ ធទៀង ពតង់ ធៅ ចំធរះ ពពះអមាចាស់ » ។  3 ក្នុង 

ោម ជា ឪពុក ជបីតា ជបី តាទួត មានាក់ ខ្នុំ សូម ទទួល យក រក្យ ធនះ 

ជា បន្ូល របស់ ពពះអមាចាស់ ធ�ើយ ក្នុង ោម ជា អ្ក បធពមើ មានាក់ វន 

ពពះធយស៊ូវ ពគបីស្ ធោះ ខ្នុំ សូម ជំរុញ ឲ្យ ឪពុកមាដាយ ទាំងឡាយ ធ្វើ 

តាម រក្យ ទូោមាន ធនះ ធោយ ពបុងពបយ័ត្ តាម រដល ពួកធគ អា ច 

ធ្វើ ធៅ ោន ។

ធតើ ឪពុកមាដាយ ល្អ ជា នរណា ធៅ ? ពួកគាត់ ជាមនុស្ស 

រដល ោន ពយាយាម បធពងៀន កូនធៅ របស់ ខ្លួន ធោយ ធសចក្បី 

ពសឡាញ់ ធររធពញ ធោយ ការ អ្ិសាឋាន និង  ធោយ ធសចក្បី 

ធសាមាះ ពតង់ តាមរយៈ គំរូ និង ធគាលការ�៍ « ឲ្យ អ្ិសាឋាន និង  

ឲ្យ ធដើរ ធោយ ធទៀង ពតង់ ធៅ ចំធរះ ពពះអមាចាស់ » ។ 4 ធរឿង ធនះ ជា 

ការ ពិត ធទាះបបី ជា កូនធៅ របស់ ពួកធគ មួយ ចំនួន ពុំ សាដាប់ បរ្គប់ 

ឬ  វក់វី នឹង ធោកិយ ក្បី ។ ធក្មងៗ រដល  ធកើត មក ក្នុង ពិភពធោក 

ធនះ  ជាមួយ នឹង វិញ្ញា� និង ឥរិយាប្ ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ ពួកធគ 

ធផ្សងៗ ពបី គានា ។ កូនធៅ មួយ ចំនួន « នឹង ធ្វើ ឲ្យ ឪពុកមាដាយ 

ពគប់ រូប ពប�មមុខ នឹង កាលៈធទសៈ ពគប់ របប យា៉ាង ។ . . . 

ពបរ�ល ជា មាន  កូនធៅ ដវទ ធទៀត រដល នឹង ពបទាន ពរ ដល់ 

ជបីវិត ឪពុក ឬ មាដាយ ធស្ើររត  ពគប់ រូប ធ�ើយ កាលាយ ជា ធសចក្បី 

អំ�រ  មួយ ចំធរះ ពួកធគ » ។ 5 ឪពុកមាដាយ ដ៏ មាន ធជាគជ័យ 

គឺជា មនុស្ស រដល ោន លះបង់ ធ�ើយ និង ពុះររ  ធដើម្បី ធ្វើ 

ឲ្យ អស់ ពបី លទ្ធភាព នូវ អវបី រដល ពួកធគ អាច ធ្វើ ធៅ ោន ធៅ  ក្នុង 

កាលៈធទសៈ របស់ ពគួសារ ពួកធគ ផ្ទាល់ ។ 

ជធពរៅ វន ធសចក្បី ពសឡាញ់ របស់ ឪពុកមាដាយ ចំធរះ កូនធៅ 

របស់ ខ្លួន ពុំ អាច វាស់រវង ោន ធឡើយ ។ វា ពុំ ដូចជា ទំោក់ទំនង 

ដវទ ធទៀតធឡើយ ។ វា ធលើស ពបី ជបីវិតធៅ ធទៀត ។ ធសចក្បី 

ពសឡាញ់ របស់ ឪពុកមាដាយ ចំធរះ កូន មានាក់ គឺ បន្ត ជានិចចែ ធ�ើយ 

វា ធលើស ពបី ការ ខូចចិត្ត និង ការ ខក ចិត្ត ធៅធទៀត ។ ឪពុកមាដាយ 

ពគប់រូប សង្ឹម  ធ�ើយ និង អ្ិសាឋាន ថា កូនធៅ របស់ ខ្លួន នឹង ធ្វើ  

ការ សធពមច ចិត្ត ធោយ ្ លាសវវ ។ កូនធៅ រដល សាដាប់ បរ្គប់ 

ធ�ើយនិង ទទួល ខុសពតូវ ោំ ម ក នូវ ធមាទនភាព និង ភាព 

រីករយ ដ៏ គាមាន ទបី បញចែប់ ដល់ ឪពុកមាដាយ របស់ ខ្លួន ។

ចុះ ចំធរះ កូនធៅ រដល ទទួល ការ បធពងៀន ពបី ឪពុកមាដាយ 

មនុស្សផដលវសងវេង«នរឹងរងទុក្ខចំសោះអំសពើរា្ររ្រស់ខ្លួនសហើយអាចសដើរសលើ

្្លូវមួយផដលរាន្រនាលា្រ៉ុផន្ប្រសិនស្រើការណ៍សនះដរឹកនាំពួកស្សៅរកដួងចិត្

រ្រស់ឪពុកជាទីបសឡាញ់និងសចះអភ័យសោសសហើយបត�្រ់សៅ្ទៃះវិញសនាះ

្រទពិសសាធន៍ដ៏ឈឺចា្រ់សនះនរឹងពុំឥតប្រសយជន៍ស�ើយ»។
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រដល ធសាមាះពតង់ រដល ធពញ ធោយ ក្តបី ពសឡាញ់ ោន បះធោរ ឬ  

ោំ ឲ្យ វធងវង ផ្ូវ វិញ ធោះ ? ធតើ មាន សង្ឹម ធទ ? ភាព �ឺចាប ់

របស់ ឪពុកមាដាយ មានាក់ ចំធរះ កូន មានាក់ រដល រឹង រូស គឺ ជា ធរឿង 

រដល ធស្ើរ រត ពុំ អាច លួងធោម ចិត្ត ោន ។ បុពតា ទបី បបី របស់ 

ធស្ច  ោវីឌ ធ្មាះ  អាប់សាឡំម ោន សមាលាប់ បងប្អូន 

ពបុស  មានាក់ របស់ ខ្លួន ធ�ើយ ក៏ ោន ដឹកោំ ឲ្យ មានការ បះធោរ 

ពបឆ្ំង នឹង បិតា របស់ ខ្លួន ផង រដរ ។ អាប់សាឡំម ពតូវ ោន 

យ៉ូអាប់សមាលាប់ ។ ធោយ ោន ឮ ពបី ការ សាលាប់ របស់ អាប់សាឡំម 

ធស្ច ោវីឌ ោន ទួញ យំ ធ�ើយ សរម្ង នូវ ធសចក្បី ធសាកធៅ 

របស់ ខ្លួន ថា ៖ « ឱ អាប់សាឡំម កូន អញ កូន អញ ធអើយ ឱ 

អាប់សាឡំម កូន អញ ធអើយ ! ស៊ូ ឲ្យ អញ ោន សាលាប់ ជំនួស ឯង 

ឱ អាប់សាឡំម កូន អញ កូន អញ ធអើយ ! » 6

ធសចក្បី ពសឡាញ់ របស់ ឪពុក មាដាយ ធនះ  ក៏ ោន បរ្ហាញ ធៅ 

ក្នុង ធរឿង ធពបៀប ធ្ៀប ពបី កូនពបុស រដល ខ្ះខាជាយ ផង រដរ ។ ធៅ 

ធពល កូន រដល រឹង រូស របស់ ខ្លួន ោន ពតឡប់ មក ផ្ះ វិញ បោទាប់ 

ពបី ោន ចាយ វាយ ខ្ះខាជាយ នូវ មរតក របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ រស់ធៅ 

ដ៏ �ុឺហា មក ឪពុក ោន សមាលាប់ កូន ធគា ដ៏ ធថាលាស មួយ  ធដើម្បី 

អបអរ ដល់ ការ វិល ពតឡប់ របស់ កូន ពបុស រដល ខ្ះខាជាយ រូប 

ធោះ ធោយ និយាយ ធៅ កាន់ កូន ពបុស រដល សាដាប់ បរ្គប់ 

រដល មាន ការ តូច ចិត្ត ថា « គួរ ឲ្យ ធយើង ស៊ីធលៀង ធោយ អរ 

សបបាយ ធៅ ពបី ធពរះ ប្អូន ឯង ធនះ ោន សាលាប់ ឥឡូវ រស់ ធឡើង វិញ 

ក៏ ោត់ បង់ រត ោន ធឃើញ មក វិញ ធ�ើយ » ។ 7

ខ្នុំ ធជឿ ធ�ើយ សូម ទទួល សាគល់ រក្យ លួងធោម ចិត្ត របស់ 

រអលធឌើរ អួសុន រអ�វ. វិតនបី [ ឆ្នាំ 1855–1931 ] ថា ៖

« ពយាការី យ៉ូរសប  ស្ម៊ី្ ោន ពបកាស—ធ�ើយ ធោក 

 ពុំ រដល បធពងៀន ពបី ធគាលលទ្ធិ លួងធោម ចិត្ត ធពចើន ធឡើយ— 

ថា ការ ផសារភាជាប់ ដ៏ ធៅ អស់ កល្ ជានិចចែ របស់ ឪពុកមាដាយ 

ធសាមាះពតង់ ពគប់ រូប និង ធសចក្បី សនយា ដ៏ ធទវភាព រដល ោន ធកើត 

មាន ចំធរះ ពួកធគ សពមាប់ ការ បធពមើ ដ៏ កាលាហាន ក្នុង បុពវធ�ត ុ

វន ធសចក្បី ពិត ធនះ នឹង សធ្រ្គះ ពុំ ពតឹមរត ខ្លួន ឯង ប៉ុធណាណះ ធទ 

ប៉ុរន្ត នឹង សធ្រ្គះ ដល់ កូនធៅ របស់ ពួកធគ ផង រដរ ។ ធទាះ ជា  

មាន កូន ធចៀម មួយ ចំនួន អាច នឹង វធងវង ផ្ូវ ក្បី ប៉ុរន្ត ពពះធនពត វន 

អ្ក គរ្វាល ធចៀម  គឺ ឃ្លាំ ចាំ ធមើល ពួកធគ ធ�ើយ មិន យូរ ប៉ុោមាន 

ធទ ពួកធគ នឹង ទទួល អារម្ម�៍ នូវ ពពះ�ស្ត  វន ពពះវរបិតា សួគ ៌

ធ្ង ធៅ រក ពួកធគ ធ�ើយ ដឹកោំ ពួកធគ មកកាន់ ធពកាល 

វិញ ។ មិន ថា ធៅ ក្នុង ជបីវិត ធនះ ឬ ជបីវិត ខាងមុខ ធោះ ធទ ពួកធគ 

នឹង ពតឡប់ មក វិញ ។ ពួកធគ នឹង ពតូវ បង់ សងបំ�ុល របស់ 

ខ្លួន ចំធរះ ធសចក្បី យុត្តិ្ម៌ ។ ពួកធគ នឹង រង ទុក្ខ ចំធរះ អំធពើ 

ោប របស់ ខ្លួន ធ�ើយ អាច ធដើរ ធលើ ផ្ូវ មួយ រដល មាន បោលា ប៉ុរន្ត 

ពបសិន ធបើ ការ�៍ ធនះ ដឹកោំ ពួកធគ ធៅ រក ដួងចិត្ត របស់ ឪពុក 

គសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់ឪពុកឬម្ដាយ

ម្នាក់ចំាគោរះកូនម្ន្រន្ជានិច្ចគហើយ

វាពុរះោរការខូចចិត្និងការខក

្រំាណង។ឪពុកម្ដាយបគ្រ់រូ្រសង្ឹរ

គហើយអធិសាឋានថ្កូនរ្រស់ខ្លួននឹង

គធ្វើការសគបរចចិត្ដ៏ឈាលាសនវ។



ជាទបី ពសឡាញ់ និង  ធចះ អភ័យធទាស ធ�ើយនិង ពតឡប់ 

ធៅ  ផ្ះ វិញ ធោះ បទពិធសា្ន៍ ដ៏ �ឺចាប់ ធនះ នឹង ពុំ ឥត 

ពបធយាជន៍ ធឡើយ ។ សូម អ្ិសាឋាន សពមាប់ កូនធៅ របស់ អ្ក  

រដល ធ្វសពបរ�ស ធ�ើយ និង ពុំ សាដាប់ បរ្គប់ ។ សូម ឱប 

ពកធសាប ពួកធគ ធោយ ធសចក្បី ជំធនឿ របស់ អ្ក ។ សូម មាន 

ធសចក្បីសង្ឹម ទំនុក ចិត្ត រ�ូត ដល់ អ្ក ធឃើញ នូវ ធសចក្បី 

សធ្រ្គះ របស់ ពពះ » ។ 8

ធគាលការ�៍ មួយ ក្នុង សុន្រកថា ធនះ រដល ជា ធរឿយៗ 

ពតូវ ោន ធគ ធមើល រំលង ធោះ គឺ ថា ពួកធគ ពតូវ រពបចិត្ត ទាំង ពសុង 

ធ�ើយនិង « រងទុក្ខ ចំធរះ អំធពើ ោប របស់ ខ្លួន » ធ�ើយ  

« បង់ សងបំ�ុល របស់ ខ្លួន ចំធរះ ធសចក្បី យុត្តិ្ម៌ » ។ ខ្នុំ 

ដឹង ថា ធពលធនះ គឺ ជា ធពល « ពបុងធពបៀប ខ្លួន  ធៅ ជួប នឹង 

ពពះ » ។ 9 ពបសិន ធបើ ការ រពបចិត្ត វន កូន ដ៏ រឹងរូស រូប ធនះ ពុំ ោន 

ធ្វើធឡើង ក្នុង ជបីវិត ធនះ ធតើ  ចំ�ង វន ការ ផសារភាជាប់ធៅ រត មាន 

ភាព រឹង មាំ ល្មម ពគប់ ពគាន់ សពមាប់ ពួកធគ ធដើម្បី ធ្វើ ការ រពបចិត្ត 

របស់ ខ្លួន រដរ ឬធទ ? ធៅ ក្នុង ធគាលលទ្ធិ និង ធសចក្បី សញ្ញា 

ោន ពោប់ ធយើង  ថា ៖ 

« ពួក អ្ក សាលាប់ ណា រដល រពបចិត្ត ធោះ នឹង ោន ធពោស 

ធោះ តាមរយៈ ការ ធគារព តាម ពិ្បី ទាំងឡាយ វន ដំណាក ់ 

របស់ ពពះ

« ធ�ើយ បោទាប់ ពបី ពួកធគ ោន សង ធទាស វន អំធពើ រំលង 

ទាំងឡាយ របស់ ពួកធគ ធ�ើយ ពតូ វ ោន សំអាត ឲ្យ ោន សាអាត 

ធោះ នឹង ោន ទទួល ររ្វាន់ តាម ការ រដល ធគ ោន ពបពពឹត្ត ធពរះ 

ពួកធគ ជា អ្ក ពគង ធសចក្បី សធ្រ្គះ ទុក ជា មរតក » ។ 10

ធយើង ចងចាំ ថា កូន ពបុស រដល ខ្ះខាជាយ ោន បំផ្លាញ 

ធករមរតក របស់ ខ្លួន អស់ ធ�ើយ ធទើប គាត់ ពតឡប់ មក ផ្ះ ឪពុក 

របស់ គាត់ វិញ ។ ធៅ ធពល ធោះ គាត់ ពតូវ ោន សាវាគមន៍ ឲ្យ ចូល 

ធៅ ក្នុង ពគួសារ វិញ ប៉ុរន្ត ធករមរតក របស់ គាត់ ពតូ វ ោន ចំណាយ 

អស់រលបីង ធ�ើយ ។ 11 ធសចក្បី ធមតាតា ករុណា នឹង ពុំ ធកាង យក 

ធសចក្បី យុត្តិ្ម៌ ធឡើយ ធ�ើយ អំណាច វន ការ ផសារភាជាប់ របស់ 

ឪពុក មាដាយ ធសាមាះពតង់ ពគប់ រូប នឹង ជួយ ដល់ កូនធៅ រដល 

ចធចស ក្នុង លក្ខខ�្ រត មួយ គត់ គឺ ការ រពបចិត្ត របស់ ពួកធគ 

និង  ដរ្វាយ ្ ួន របស់ ពពះពគបីស្ ។ កូនធៅ រដល ចធចស រដល 

មាន ការ រពបចិត្ត នឹង រីករយ នឹង ធសចក្បី សធ្រ្គះ និង  រល់ 

ពរជ័យ រដល ភាជាប់ មក ជាមួយ ធោះ ប៉ុរន្ត ធរឿង ដ៏ សំខាន់ ជាង 

ធនះ ធៅធទៀត ធោះ  គឺ ភាព តធមកើង ធឡើង ។ វា នឹង ពតូ  វ ោន ផ្ល់ 

ឲ្យ យា៉ាង ធពញ ធលញ ។ សំ�ួរ សួរ  ថា ធតើ នរណា នឹង ពតូវ ោន 

តធមកើង ធឡើង ធោះ ពតូវ ទុក  ឲ្យ ពពះអមាចាស់ ពសប តាម ធសចក្បី 

ធមតាតា ករុណា របស់ ពទង់ ។

កូនប្រុសផដលខ្ជះខាជាយបតូវរានសាវា្មន៍ឲ្យចូលសៅក្នុងប្ួសារវិញ្រ៉ុផន្

សករមរតករ្រស់ោត់បតូវរានចំណាយអស់រលីងសហើយ។សសចក្ីសមត្តាករុណា

នរឹងពុំសកាងយកសសចក្ីយុត្ិធម៌ស�ើយសហើយអំណាចននការ្ សារភាជា្រ់រ្រស់ឪពុក

រាដាយសសាមាះបតង់ប្្រ់រូ្រនរឹងជួយដល់កូនសៅផដលចសចសក្នុងលក្ខខណ្ផតមួយ

្ត់្ឺការផប្រចិត្រ្រស់ពួកស្និងដង្វាយធួនរ្រស់បពះប្ីសទៃ។
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មាន មនុស្ស មួយ ចំនួន រដល មាន ទធងវើ រឹងរូស និង អាពកក់ 

រដល មាន សភាព ្ ំធ្ង រ�ូត ធ្វើ ឲ្យ ពួកធគ « ោត់បង់ នូវ 

អំណាច ក្នុង ការ រពបចិត្ត » ។ 12 ការ កាត់ ធសចក្បី ធោះ ក៏ ពតូវ ទុក 

ឲ្យ ពពះអមាចាស់ ជា អ្ក សធពមច ផង រដរ ។ ពទង់ មាន បន្ូល ពោប់ 

ធយើង ថា « ធយើង ជា ពពះអមាចាស់ នឹង អត់ធទាស ដល់ អ្ក ណា 

រដល ធយើង នឹង អត់ ធទាស ប៉ុរន្ត រីឯ អ្ក វិញ គឺ តពមូវ ឲ្យ អត់ ធទាស 

ដល់ មនុស្ស ទាំងអស់ » ។ 13

ពបរ�ល ជា ធៅ ក្នុង ជបីវិត ធនះ ធយើង ពុំ ោន យល់ ធពញ 

ធលញ ថា ធតើ ចំ�ង ផសារភាជាប់ របស់ ឪពុកមាដាយ សុចរិត 

ជាមួយ កូនធៅ របស់ ពួកធគ មាន ស្ិរភាព របប ណា ធោះ 

ធទ ។ វា ពបរ�ល ជា ការ ល្អ ខាលាំង ណាស់ ធោយ មាន ្ នធាន 

ជា ជំនួយ បរន្ម ធទៀត រដល កំពុង ធ្វើធឡើង ធលើស ពបី ធយើង ដឹង 

ធៅធទៀត ។ 14 ខ្នុំ ធជឿ ថា មាន ការ ចងភាជាប់ ពកុម ពគួសារ មួយ ដ៏ 

រឹងមាំ ធោយ សារ រត  ឥទ្ធិពល វន បុពវការី ជន ជាទបី ពសឡាញ់ បន្ត 

ធៅ ជាមួយ ធយើង ពបី ភព មាខាង ធទៀត ។

ពបធាន ហាធវើដ ដបុលយូ. �ឹនធ្ើរ [ ឆ្នាំ 1907–95 ] 

ោន ស ធងកត ធឃើញ ថា « ការ រពបចិត្ត ពគាន់ រត ជា ការ នឹក ផ្ះ 

របស់ ដួង ពពលឹង មួយ ប៉ុធណាណះ ធ�ើយ ការ ធមើល រ្ ជា បន្ត 

បោទាប់ និង  ធោយ ពបុង ពបយ័ត្ របស់ ឪពុកមាដាយ គឺជា គំរូ រដល 

យុត្តិ្ម៌ បំផុត ធៅ ធលើ រផន ដបី វន ការ អភ័យធទាស រដល ពុំ ធចះ 

រលត់ របស់ ពពះ » ។ ធតើ ពគួសារ ពុំ រមន ជា និមិត្តរូប ដ៏ ជិតដិត 

បំផុត រដល  ធបសកកម្ម របស់ ពពះអង្គ សធ្រ្គះ ោន ពយាយាម 

ធដើម្បី សាថាបោ ធទ ឬ ? 15

ធយើង ធរៀន ធពចើន ពបី ការ រពបចិត្ត មកពបី ឪពុក មាដាយ របស់ ធយើង 

ផ្ទាល់ ។ ធសចក្បី ពសឡាញ់ របស់ ខ្នុំ ចំធរះ ឪពុក របស់ ខ្នុំ ោន 

ដក់ជាប់ ក្នុង ចិត្ត យា៉ាង ខាលាំង ធពល គាត់ មាន សោដាន ចិត្ត ល្អ  

អត់្្មត់ ធ�ើយ ធយាគយល់ ។ ធពល ខ្នុំ ធ្វើ ឲ្យ ឡាន ពបចាំ ពគួសារ 

ខូច គាត់ ធៅរត ទន់ភ្ន់ ធ�ើយ អត់ ធអាន ។ ប៉ុរន្ត កូន ពបុស របស់ 

គាត់ ទាំង អស់ អាច នឹង រង នូវ ការ ោក់ វិន័យ ដ៏ តឹង រឹង ពបសិន ធបើ  

ពួកធគ ពុំ ោន ពោប់ ការ ពិត ទាំងអស់ ឬ  បន្ត ធ្វើ ខុស នឹង វិន័យ ជា 

ពិធសស ការ បរ្ហាញ ការ មិន ធគារព ដល់ អ្ក មាដាយ របស់ ធយើង ។ 

ឪពុក របស់ ខ្នុំ ោន រចក ឋាន ធៅ ជាង កន្ះ  សតវត្ស ធ�ើយ ប៉ុរន្ត ខ្នុំ 

ធៅ រត នឹក ដល់ ការ ធៅ រក គាត់ សពមាប់រក្យ ទូោមាន ដ៏ ្ លាស វវ 

និង  ធោយ ក្បី ពសឡាញ់ ជា ខាលាំង ។ ខ្នុំ សូម សារភាព ថា ធពលខ្ះ 

ខ្នុំ មាន ការ សង្ស័យ ចំធរះ រក្យ ទូោមាន របស់ គាត់ ប៉ុរន្ត ខ្នុំ ពុំ ធាលាប់ 

សង្ស័យ ពបី ធសចក្បី ពសឡាញ់ របស់ គាត់ ចំធរះ ខ្នុំ ធឡើយ ។ ខ្នុំ ពុំ 

រដល គិត ចង់ ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ខក ចិត្ត ធឡើយ ។

កតាតា ដ៏ សំខាន់ មួយ វន ការ ធ្វើ ឲ្យ អស់ ពបី លទ្ធភាព របស់ ធយើង 

ក្នុង ោម ជា ឪពុកមាដាយ ធោះ គឺ ការ ផ្ល់ ធសចក្បី ពសឡាញ់ បុ៉រន្ត 

ពតូវ មាន ការ ោក់ វិន័យ ដ៏ មុឺងមា៉ាត់ ។ ពបសិន ធបើ ធយើង ពុំ ោក់ 

វិន័យ ដល់ កូនធៅ របស់ ធយើង ធោះ ធទ សង្គម អាច នឹង ធ្វើ   តាម 

រធបៀប រដល ធយើង  ឬ  កូន ធៅ របស់ ធយើង ពុំ ចូល ចិត្ត ។ រផ្ក មួយ  

វន ការ ោក់ វិន័យ ដល់ កូន ធៅ ធោះ  គឺ ការ បធពងៀន ពួកធគ ឲ្យ ធ្វើ 

ការ ។ ពបធាន �្គរដុន ប៊ី. �ុិងគ្បី [ ឆ្នាំ 1910–2008 ] ោន 

មាន ពបសាសន៍ ថា ៖ « តវម្ មួយ ដ៏ ្ ំធ្ង ជាង ធគ បំផុត . . . 

គឺជា គុ�្ម៌ វន ការរ្រ ធសាមាះពតង់ ។ មាន ចំធ�ះដឹង រត គាមាន 

ការ រ្រ គឺ គាមាន ពបធយាជន៍ ធឡើយ ។ មាន ចំធ�ះដឹង ធ�ើយ មាន 

ការរ្រ គឺ ជា ធរឿង ដ៏ ពបវព » ។ 16

អោទាក់ រដល រីក រល ោល របស់ សាតាំង កំពុង មាន ការ ធកើន 

ធឡើង ធ�ើយ ការ ចិញចែឹម បបីោច់ កូន គឺ កាន់ រត មាន ភាព លំោក 

ធោយសារ រត ធរឿង ធនះ ។ ដូធច្ះ ធ�ើយ ឪពុក មាដាយ ទាំងឡាយ 

ពតូវ ធ្វើ ឲ្យ អស់ ពបី លទ្ធភាព របស់ ខ្លួន  ធ�ើយ ពតូវ ទទួល យក 

ជំនួយ រដល ការ បធពមើ និង សកម្មភាព ក្នុង សាសោចពក អាច 

ផ្ល់ ឲ្យ ោន ។ ពបសិនធបើ ឪពុកមាដាយ ពគប់ រូប ពបកាន់ នូវ កិរិយា 

មិន ល្អ ធ�ើយ វធងវង ផ្ូវ សូម្បី រត ជា ការ បធណាដះ អាសន្ ក្បី ធោះ 

កូនធៅ មួយ ចំនួន របស់ ពួកធគ អាច គិត ថា គំរូ ធោះ អាច ទទួល 

យក ោន ។

ឥឡូវ ធនះ មាន រផ្ក មួយ ធទៀត រដល ពតូវ ធលើក ធឡើង ។ ខ្នុំ 

សូម ធ្វើ ការ ធស្ើ សុំ មួយ ដល់ កូនធៅ ទាំងឡាយ រដល ោន ឃ្លាត 

ឆ្ងាយ ពបី ឪពុកមាដាយ របស់ ខ្លួន ឲ្យ រ្ក ធៅ រក ពួកគាត់ សូម្បី រត 

ពួកគាត់ ពុំ ោន ធ្វើ ឲ្យ ល្អ ដូចជា អវបី រដល ពួកគាត់ គួរ រត ធ្វើ ក្បី ។ 

កូនធៅ រដល រិះគន់ ពបី ឪពុកមាដាយ របស់ ខ្លួន អាច ចងចាំ ោន យា៉ាង 

ល្អ នូវ រក្យ ទូោមាន ដ៏ ្ លាសវវ របស់ មរៃូវ� ធៅ ធពល ធោក 

ោន មាន ពបសាសន៍ ថា « ចូរ កុំ ធថាកោល ធទាស ខ្នុំ ពបីធពរះ មក ពបី 

ឪពុកម្ដាយល្អជារនុស្សរដលបាន

ពយាយារ្រគបងៀនកូនគៅរ្រស់ខ្លួន

គដ្យគសចក្ីបសឡាញ់គោរគពញ

គដ្យការអធិសាឋាននិងគដ្យ

គសចក្ីគសាមរះបតង់តាររយៈគំារូនិង

គោលការណ៍«ឲ្យអធិសាឋាននិង

ឲ្យគដើរគដ្យប្រង់បតង់គៅចំាគោរះ

បពរះអម្ចាស់»។គរឿងគនរះជាការ

ពិតគោរះ្រីជាកូនគៅរ្រស់ពរួកគគ

ររួយចំានរួនពុំាសាដា្រ់្ររ្គ្រ់ឬវក់វីនឹង

គោកិយក្ី។



ភាព មិន ល្អ ឥត ធខាចាះ របស់ ខ្នុំ ឬ ក៏ ឪពុក ខ្នុំ ពបីធពរះ មក ពបី ភាព 

មិន ល្អ ឥត ធខាចាះ របស់ ធោក ឬ ក៏ ពួកធគ រដល ោន សរធសរ មុន 

ឪពុក ខ្នុំ ធឡើយ ប៉ុរន្ត ចូរ រ្្ង អំ�រគុ� ដល់ ពពះ វិញ រដល ពទង់ 

ោន សរម្ង ឲ្យ អ្ក ធឃើញ នូវ ការ ឆ្គំ្្គង របស់ ពួក ធយើង ធដើម្បី ឲ្យ 

អ្ករល់គានា អាច ធរៀន ឲ្យ មាន ពោជាញា ជាង ធយើង ធទៀត » ។ 17

ធៅ ធពល  មរៃូវ�  ោន មក ជួប នឹង ពយាការី វ័យ ធក្មង យ៉ូរសប  

ស្ម៊ី្ ក្នុង ឆ្នាំ 1823 ធោក ោន ដក ពសង់ នូវ ខ គម្បីរ  ដូច តធៅ ធនះ 

ស្បីពបី ធបសកកម្ម របស់ ធអលបីយា៉ា ៖ « ធ�ើយ ធោក នឹង ោក់ ធៅ 

ក្នុង ចិត្ត វន កូនធៅ នូវ ធសចក្បី សនយា រដល ោន ធ្វើ ដល់ ពួក ឪពុក 

ធ�ើយ ចិត្ត វន កូនធៅ នឹង ោន បរងវរ មក រក ពួក ឪពុក របស់ ពួកធគ 

វិញ » ។ 18 ខ្នុំ សង្ឹម ថា ធៅ ទបី បំផុត កូនធៅ ពគប់ រូប  នឹង បរងវរ 

ដួងចិត្ត របស់ ខ្លួន មក រក ពួក ឪពុក របស់ ពួកធគ ធ�ើយ ក៏ មក រក 

មាដាយ របស់ ពួកធគ ផង រដរ ។

មាន សាវាមបី ភរិយា ដ៏ ពបវព មួយ គូ រដល ខ្នុំ  សាគល់ កាល ពបី ខ្នុំ ធៅ 

ធក្មង ពួកគាត់ មាន កូនពបុស មានាក់ រដល ចធចស រឹង រូស ធ�ើយ 

ោន ដក ខ្លួន គាត់ ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពបី ពគួសារ ។ លុះ ប៉ុោមាន ឆ្នាំ ធពកាយ 

មក គាត់ ោន ផ្សះផសា ជាមួយ នឹង ពួកគាត់ ធ�ើយ ោ ន កាលាយ ជា 

មនុស្ស រដល មាន ការ ខវល់ ខាវាយ និង  យក ចិត្ត ទុក ោក់ យា៉ាង 

ខាលាំង ចំធរះ កូនធៅ របស់ ខ្លួន ។ ធៅ ធពល ធយើង កាន់ រត ចាស់ 

ធោះ ឥទ្ធិពល មក ពបី ឪពុកមាដាយ និង  ជបីដូនជបីតា របស់ ធយើង ធៅ 

ភព មាខាង ធទៀត កាន់ រត មាន ភាព រឹងមាំ ។ វា ជា បទពិធសា្ន៍ មួយ 

ដ៏ រផ្អម រល្ម ធពល ពួកគាត់ មក ជួប ធយើង ក្នុង សុបិន ។

វា ជា ធរឿង ដ៏ អយុត្តិ្ម៌ ធ�ើយ អសប្នុរស ្ ម៌ បំផុត ធដើម្បី 

កាត់ ធសចក្បី ដល់ ឪពុកមាដាយ រដល មាន មនសិការ ធ�ើយ 

ធសាមាះពតង់ ធោយសារ រត កូន ធៅ របស់ ពួកធគ មួយ ចំនួន មាន ចិត្ត 

រឹងរូស ឬ វធងវង ធចញ ពបី ការ បធពងៀន និង  ធសចក្បី ពសឡាញ់ របស់ 

ឪពុកមាដាយ ខ្លួន ធោះ ។ សាវាមបីភរិយា រដល មាន កូន និង  ធៅ 

រដល ោំ មក ឲ្យ ពួកគាត់ នូវ ការ លួងធោម ចិត្ត និង ភាព រីករយ 

ធោះ ជា ភ័ពវសំណាង ណាស់ ។ ធយើង គួរ រត គិត ពិចារណា ដល់ 

ឪពុកមាដាយ រដល សក្ិសម ធ�ើយ សុចរិត រដល ោន ពុះររ  និង 

រងទុក្ខ ធោយ សារ កូនធៅ រដល ពុំ សាដាប់ បរ្គប់ ។ មាន មិត្ត របស់ 

ខ្នុំ មានាក់ ធាលាប់ និយាយ ថា « ពបសិន ធបើ អ្ក ពុំ ធាលាប់ មាន បញ្ហា ណា 

មួយ ជា មួយ នឹង កូន ធៅ ធទ ធោះ  រង់ ចាំ ធមើល  បន្តិច ធទៀត ធៅ » ។ 

គាមាន នរណា មានាក់ អាច និយាយ ធោយ ភាព ចបាស់ ោស់ ចំធរះ 

អវបី រដល កូនធៅ របស់ ខ្លួន នឹង ធ្វើ ធពកាម សាថានភាព ជាក់ោក់ 

ោោ ធោះ ធឡើយ ។ ធៅ ធពល មាដាយ ធក្មក ដ៏ ្ លាស វវ របស់ ខ្នុំ 

ោន ធឃើញ កូនធៅ ធផ្សងធទៀត មាន កិរិយា មិន ល្អ ធោះ គាត់ ោន 

និយាយ ថា « ខ្នុំ ពុំ រដល និយាយ ថា កូន របស់ ខ្នុំ នឹង ពុំ ធ្វើ ការ�៍ 

ធោះ ធទ ពបីធពរះ ពួកធគ អាច ធចញ ធៅ ខាង ធពរៅ ធ្វើ វា ខ�ៈ 

ខ្នុំសូមសធវេើការសស្ើសុំមួយដល់កូនសៅោំងឡាយផដលរានឃ្លាត្ ងាយពី

ឪពុករាដាយរ្រស់ខ្លួនឲ្យង្កសៅរកពួកោត់...ខ្នុំសង្រឹមថាសៅទី្រំ្ុត

កូនសៅប្្រ់រូ្រនរឹង្រផងវេរដួងចិត្រ្រស់ខ្លួនមករកពួកឪពុករ្រស់ពួកស្សហើយ

ក៏មករករាដាយរ្រស់ពួកស្្ ងផដរ។

រច
នា

 ឌោ
យ

 ប
៉ូល

 អ
ម

៉ន
។

 រ
ច

នា
 រូប

ែ
ត

 ឌោ
យ

 ម
៉ាថា

យ
 ឌ
រៀ



  អែ  មិែុនា  2013 21

រដល ខ្នុំ កំពុង រត និយាយ ធៅ ធពល ធនះ ក៏ ថា ោន ! » ធៅ ធពល 

ឪពុកមាដាយ ទួញ យំ ចំធរះ កូន រដល មិន សាដាប់ បរ្គប់ ធ�ើយ 

ចធចស ធោយ ក្បី អា�ិត អាសូរ ធោះ ធយើង ពតូវ រត « �ប់ 

ធចាល គាត់ នឹង ្ ្ម ជា មុន » ។ 19

សមាជិក សាសោចពក មិន សាគល់ ធ្មាះ មានាក់ ោន សរធសរ 

ពបី ការ ខូចចិត្ត ជា បន្ត បោទាប់ រដល ប្អូន ពបុស របស់ ោង ោន 

ធ្វើ ចំធរះ ឪពុកមាដាយ ោង ។ គាត់ ោន ជាប់ រក់ព័ន្ធ នឹង ថានាំ 

ធញៀន ។ គាត់ ោន បដិធស្ នូវ រល់ ការ ទប់ សាកោត់ និង  ការ 

ោក់ វិន័យ ។ គាត់  ោន កុ�ក ធ�ើយ ជម្ះ ។ មិន ដូចជា កូន 

ពបុស រដ ល ខ្ះខាជាយ ធោះ ធទ កូន ពបុស ដ៏ ចធចស មានាក់ ធនះ ពុំ ោន 

ពតឡប់ មក ផ្ះ ធោយ ឯក ឯង ធោះ ធឡើយ ។ ផ្នុយ ធៅ វិញ គាត់ 

ពតូវ ោន នគរោល ចាប់ ធ�ើយ ពតូវ ោន បង្ខំ ឲ្យ ពប�ម មុខ នឹង 

លទ្ធផល វន ទធងវើ របស់ ខ្លួន ។ អស់ រយៈធពល ពបីរ ឆ្នាំ ឪពុកមាដាយ 

គាត់ ោន គាំពទ ដល់ កម្មវិ្បី ពយាោល របស់ ប៊ិល រដល ធៅ ទបីបំផុត 

ោន ធ្វើ ឲ្យ ជា សះធស្ើយ ពបី ការ ធញៀន ថានាំ ។ សធង្ខប មក បងពសបី 

របស់ ប៊ិល ោន សធងកត ធឃើញ ថា ៖ « ខ្នុំ គិត ថា ឪពុកមាដាយ របស់ 

ខ្នុំ ជា មនុស្ស វិធសស វិសាល ណាស់ ។ ពួកគាត់ ពុំ រដល រ្ក 

ធរ ក្នុង ការ ផ្ល់ ធសចក្បី ពសឡាញ់ របស់ គាត់ ចំធរះ ប៊ិល ធឡើយ 

ធទាះបបីជា ពួកគាត់ ពុំ យល់ ពសប  ធ�ើយ ស្អប់ នូវ អវបី រដល ប៊ិល 

ោន ធ្វើ ចំធរះ ខ្លួន គាត់ និងចំធរះ ពគួសារ ក្បី ។ ប៉ុរន្ត ពួកគាត់ 

ោន តាំងចិត្ត ល្មម ពគប់ ពគាន់ ចំធរះ ពគួសារ ធដើម្បី ជួយប៊ិល ពគប់ 

វិ្បី ដ៏ ចាំោច់ រដល អាច ធ្វើ ធៅ ោន  ធដើម្បី ជួយ គាត់ ឲ្យ ្ ្ងកាត់ 

ពគា ដ៏ លំោក ធនះ ធ�ើយ �រ ធៅ ធលើ ទបី រដល រឹង មាំ ជាង ធនះ ។ 

ពួកគាត់ ោន អនុវត្ត នូវ ដំ�ឹងល្អ វន ពពះពគបីស្ កាន់ រត ស៊ីជធពរៅ 

ទន់ភ្ន់ និង ធពចើន ធឡើង ធោយ ការ ពសឡាញ់ មនុស្ស រដល ោន 

វធងវង ផ្ូវ » ។  20

ចូរ ធយើង កុំ ធ្វើ ជា មនុស្ស ពកអឺតពកទម ប៉ុរន្ត ផ្នុយ ធៅ វិញ សូម 

ធ្វើ ជា មនុស្ស រដល មាន អំ�រគុ� ធោយ របសា ពបសិន ធបើ 

កូនធៅ របស់ ធយើង ពុំ សាដាប់ បរ្គប់ ធ�ើយ ខវះ ការ ធគារព ចំធរះ 

ការ បធពងៀន របស់ ធយើង ពបី ផ្ូវ វន ពពះអមាចាស់ ។ ចំធរះ ឪពុកមាដាយ  

ទាំងឡាយ រដល មាន ការ ខូចចិត្ត យា៉ាង ខាលាំង ធ�ើយ   រដល មាន 

ធសចក្បី សុចរិត ឧសសា�៍ ពយាយាម និងធររធពញ ធោយ ការ 

អ្ិសាឋាន ក្នុង ការ បធពងៀន កូនធៅ របស់ ខ្លួន រដល ពុំ សាដាប់ បរ្គប់ 

ធយើង សូម និយាយ ធៅ កាន់ អ្ក ថា អ្ក គរ្វាល ធចៀម ដ៏ ល្អ កំពុង 

ឃ្លាំធមើល  ពួកធគ ។ ពពះ ពទង់ ពជាប ធ�ើយ យល់ ពបី ទុក្ខធសាក ដ៏ 

្ំធ្ង របស់ អ្ក ។ ធៅ មាន ធសចក្បីសង្ឹម ។ សូម ទទួ ល យក 

ការ លួងធោម ចិត្ត តាម រក្យ សម្បី របស់ ធយធរមា ថា ៖ « ការ 

របស់ ឯង នឹង ោន ររ្វាន់ ជា ពិត » ធ�ើយ កូនធៅ របស់ អ្ក អាច 

« វិល មក ពបី ពសុក ខាមាំង សពតូវ វិញ » ។ 21 ខ្នុំ សូម រ្្ង ទបីបោទាល់  ពបី 

 ការ�៍ ធនះ ធ�ើយ អ្ិសាឋាន ក្នុង ពពះោម វន ពពះធយស៊ូវ ពគបីស្ 

អារម៉ន ។ ◼

្ំណត់ចំណាំ
 1. ធយធរមា 31:15–16 ។
 2. ធគាលលទ្ធិ និង ធសចក្តបី សញ្ញា 68:25 ។
 3. ធគាលលទ្ធិ និង ធសចក្តបី សញ្ញា 68:28  ។
 4. ធគាលលទ្ធិ និង ធសចក្តបីសញ្ញា 68:28  ។
 5. ហាធវើដ ដបុលយូ. �ឹនធ្ើរ « Parents’ Concern for Children » 

Ensign រខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 1983 ទំព័រ 65 ។
 6. សាំយ៉ូរអល ទបី 2 18:33 ។
 7. លូកា 15:32 ។
 8. អួសុន រអ�វ. វិតនបី ធៅ ក្នុង Conference Report រខ ធមសា ឆ្នាំ 1929 

ទំព័រ 110 ។
 9. អាលមា៉ា 34:32 ។
 10. ធគាលលទ្ធិ និង ធសចក្តបីសញ្ញា 138:58–59 ។
 11. សូមធមើល លូកា 15:11–32 ។
 12. អាឡនុន�្សូ ធអ. �ុិងគ្បី ធៅ ក្នុង Conference Report រខ តុោ ឆ្នាំ 

1919 ទំព័រ 161 ។
 13. ធគាលលទ្ធិ និង ធសចក្តបីសញ្ញា 64: 10 ។
 14. សូម ធមើល ចន ធខ. ខាមា៉ាក់ « When Our Children Go Astray » 

Liahona រខ មិោ ឆ្នាំ 1999 ទំព័រ 28–37 Ensign រខ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 1997 ទំព័រ 
7–13 ។

 15. The Teachings of Howard W. Hunter ោន ធោះ ពុម្ ធោយ ធក្ដ ធជ. 
វិោលាម ( ឆ្នាំ 1997 )ទំព័រ 32 ។

 16. Teachings of Gordon B. Hinckley ( ឆ្នាំ 1997 ) ទំព័រ 704 ។
 17. មរមន 9:31 ។
 18. យ៉ូរសប ស្ម៊ី្—ពបវត្តិ 1:39 ។
 19. ហារៃូល ប៊ី. លបី Decisions for Successful Living ( ឆ្នាំ 1973 )  

ទំព័រ 58 ។
 20. « With Love—from the Prodigal’s Sister » Ensign រខ មិ្ុោ ឆ្នាំ 

1991 ទំព័រ 19 ។
 21. ធយធរមា 31:16 ។

សាវារីភរិយារដលម្នកូននិង

គៅរដលនាំារកឲ្យពរួកោត់នូវ

ការលរួងគោរចិត្និងភាព

រីករយគនារះជាភ័ព្វសំាណាង

ណាស់។គយើងគរួររតគិតពិចារណា

ដល់ឪពុកម្ដាយរដលសក្ិសរ

គហើយសុចរិតរដលបានពុរះោរនិង

រង្រុក្ខគដ្យសារកូនគៅរដលពុំា

សាដា្រ់្ររ្គ្រ់។
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បោយរីឆ្តអិម.រ៉មនបី

ទសសេនាវដី្ សាសនាចបក

ដ�ើ
 អ្ក ចងចាំ ពបី ធសចក្តបី សនយា ទាំង ធនះ រដរ ឬ ធទ ? អ្ក ពបរ�ល ជា 

 ោន ឮ នូវ ធសចក្តបី សនយា ទាំង ធនះ  ពបី ធសចក្តបី ដកពសង់   វីធដអូរដល ោន 

បរ្ហាញ ធៅ ក្នុង ការ ពបជុំ ពកុម ពបឹកសា ការ ពបជុំ ធៅ សោតា�៍ទបីពោំ ឬ 

ធមធរៀន ក្នុង ថានាក់ សមាគម សធ្រ្គះ ឬ  កូរៃុមកូរៃុម បពវជិតភាព ។ ឬ អ្ក ពបរ�ល ជា 

 ោន ពិភាកសា ពបី ធសចក្តបី សនយា ទាំង ធោះ  ធៅ ក្នុង រពតបី ជួប ជុំ ពកុម ពគួសារ ។ ធសចក្តបី 

សនយា គឺ ៖

•  សាវាមបី និងភរិយា នឹង ោន ធៅ ជា មួយ គានា ម្តងធទៀត ។

•  បិតា និង មាតា នឹងផ្តល់ នូវ ការ ដឹកោំ ខាង វិញ្ញា� ដ៏ ពបធសើរដល់  ពកុម 

ពគួសារ ខ្លួន ។

•  យុវវ័យ នឹង ពតូវ ោន ធរៀប ចំ ខ្លួនធដើម្បី ចុះ និង  រកសា ធសចក្តបី សញ្ញា ពិសិដ្ ទាំង 

ឡាយ ធ�ើយ នឹង បធពមើពពះ អមាចាស់ ធោយ ធ្វើជា អ្ក ផ្សពវផសាយ សាសោ 

ធពញ ធមា៉ាង និង ដរប អស់ មួយ ជបីវិត ។

•  សមាជិក រដល ធៅ លបីវ នឹងពតូវ ោន    គាំ ពទ ធដើម្បី ទទួល ោន ពរជ័យ ទាំង 

ឡាយ វន បពវជិតភាព ធៅ ក្នុង ធគ�ោឋាន របស់ ខ្លួន និង  ពតូវ  ចូល រួម ចំរ�ក 

យា៉ាង សកម្មក្នុង ការសាថាបោ នគរ វន ពពះ ។

រាត្្រិត្បកុមប្ួសារនិង្រុ្្គលោំងឡាយ្ ឺបតូវរានប្រោនពរជ័យកាលណាពួកស្សិកសា
សហើយពិភាកសាោនាអំពីសារលិខិតដ៏្រំ្ុស្ ំនិតោំងសនះ។

ក្ុមក្រួសារនិង
ការ ពបងឹង 

ការ�ំោ្់�ំ�៉ន

ភាពជាអ្ន្�រឹ្នាំ

ទូទាំងពិភពបោ្

តាម រយបៈ បពវៃេិត ភាព

•  កូរៃុម និង ពកុម ពបឹកសា ទាំង ឡាយ នឹង ធ្វើ ការ រួម គានា ធដើម្បី បធពមើ ដល់ កូនធៅ 

របស់ ពពះ វរបិតា សួគ៌ ។

•  សាសោ ចពក នឹង ពតូវ ោន ពពងឹង ។

ការ សនយា ទាំងធោះ ពតូវ ោន ធ្វើ ធឡើង ក្នុង រខ មិោ ខ�ៈរដល គ�ៈ ពបធាន 

ទបីមួយ និង  កូរៃុម វន ពួក សាវក ដប់ ពបីរ ោក់ ោន ធចញ ផសាយ សារលិខិត ោោ ក្នុង 

ឌបី.វី.ឌបី. មួយ រដល មាន ចំ�ង ធជើង  ថាការពបងរឹងដល់ប្ួសារនិងសាសនាចបក

ត្មរយៈ្រពវេជិតភាព។ធៅ ធពល ធោះ ពកុម ពបឹកសា វួដ និង  ធស្តក ពតូវ ោន អធញ្ើញ 

ឲ្យ ពិនិត្យ ធមើល  សារលិខិត ទាំង ធោះ រួច ធ�ើយ ពបឹកសា រួម គានា ពបី រធបៀប ធដើម្បី ធពបើ 

សារ លិខិត ទាំងធោះ ។ ទន្ឹម គានា ធោះ ពកុម ពគួសារ ពតូវ ោន អធញ្ើញ ឲ្យ ធមើល វគ្គ 

ទាំងឡាយ វន វីធដអូ ធោះ តាម អ៊ិនធ្ើរ រ�តធៅhttp://wwlt.lds.org រួម  

ទាំង រក្យ ដក ពសង់ ខ្បីៗធៅធពល វា ពតូវ ោន ធគ ោក់ឲ្យ ធពបើ ។ បណាដ អ្កដឹកោំ និង 

ពគូបធពងៀន ពតូវោន ធលើក ទឹកចិត្ត ឲ្យ ផ្ល់ ឱកាសដល់ សមាជិក ទាំងឡាយ  ក្នុង ការ 

ពបជុំ និង  ថានាក់ ោោធដើម្បី ធមើលវគ្គមួយចំនួន ធ�ើយ រចក  នូវ ចំណាប់ អារម្ម�៍  

 ពបី បទពិធសា្ន៍ និង  ទបីបោទាល់ ផ្ទាល់ខ្លួន តាម ការ  បំផុស ធោយ  ពពះវិញ្ញា� ។ 

មាតាបិតា ទាំងឡាយ ពតូវ ោន អធញ្ើញ ឲ្យ ធ្វើ កិចចែការ ដូចគានា ធនះ ផង រដរ ធៅ ក្នុង រច
នា
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ប្តូវមសវេងរ្វីប�អូនិង
ធនធានបៅឯណា

វគរេ វីឌដែូ និង សមភារ េំនួយ គឺ 

មន ឌៅhttp://wwlt.lds.
org ។ ឌៅ ឌពល ទសសេនា វគរេ  

វីឌដែូពី  ែ៊ិនឌធើរ អណត ឌៅ កនែនុង 

សាោ បបេុំ  ឌនាះ ពួក ែនែក ដឹកនាំ 

គឺ បតូវ បាន ឌលើក ទឹក ចិត្ត  ឲ្យ 

ទាញ យក វីឌដែូ ឌចញពី ែ៊ិនឌធើរ 

អណត រួចឌហើយ យក មកចាក់ 

ឌៅ ឌលើ កុំ ព្យនូទ័រ  ជា ជាង  ចាក់ 

វីឌដែូ  អដលមន ភាជាប់ ែិនឌធើរ 

អណត ។

ធគ�ោឋាន ជាមួយ នឹង ពកុម ពគួសារ របស់ ខ្លួន ។

វគ្គ « រធបៀប ធពបើ ពោស់ ការ បំរក់ បំប៉ន ធនះ » ោន 

ធលើក ធឡើង ថា « ពពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ នឹង បធពងៀន សមាជិក 

ទាំងឡាយ ពបី រធបៀប រដល ពួកធគ អាច ទទួល ោន ការ ពពងឹង 

តាមរយៈ អំណាច វន បពវជិតភាព ក្នុងតួោទបី និង  ទំនួល 

ខុសពតូវ របស់ ធគ ផ្ទាល់  » ។

ការពិភា្សា�៏រស់របវើ្

ធទាះបបីជា  សារលិខិតធនះ  ោន ធចញ ផសាយ កាល ពបី បបីរខ 

មុនក៏ ធោយ ក៏ ការ សិកសា និង ការ ពិភាកសា—និង ពរជ័យ រដល 

ធកើត មាន មក ជាមួយ ធោះ—ធៅ រត បន្តមាន មក ដល់ សពវវ្ងៃធនះ 

រដរ ធ�ើយវិ ប្ីសាពស្ត ធនះ នឹងផ្តល់ នូវ ទិដ្ភាព ្ ្មបីមួយ ចំធរះ 

លក្ខ�ះ វន ការ បំរក់បំប៉ន ក្នុង សាសោចពក ។ មិន ដូច ជា ការ  

បំរក់ បំប៉ន   មុនៗ ធទ រដល ជាការ បំរក់ បំប៉នសំខាន់  រដល ចាក់ 

ផសាយ រត មួយ ដង សពមាប់ បណាដ អ្កដឹកោំ វួដ និង ធស្តក ប៉ុរន្ត 

ការ បំរក់ បំប៉ន ធនះ មាន ធគាលបំ�ងធដើម្បី ធ្វើ វា ម្ង ធ�ើយ 

ម្ង ធទៀត ។ ធោះ ជា ធ�តុផល រដល វគ្គ វីធដអូ ទាំងធោះ ពតូវោន 

ោក់ ធៅ ធលើ អ៊ិនធ្ើររ�ត ក្នុងwwlt.lds.org ។ ធគ�ទំព័រ 

ពសធដៀង គានា ធនះ រដរleadershiplibrary.lds.org ផ្ល់ នូវ 

តំ�ភាជាប់ មួយ ធៅ វីធដអូ ទាំងធោះ  រួម ទាំង ្ នធាន បរន្ម ធទៀត 

ធដើម្បី ជួយ ពកុម ពគួសារ បុគ្គល មានាក់ៗ កូរៃុម ថានាក់ និង ពកុម ពបឹកសា 

ទាំងឡាយ ឲ្យ យល់ កាន់ រត ចបាស់ រ្ម ធទៀត ធ�ើយ អនុវត្ត អវបី 

រដល ពួកធគ ោន ធរៀន ។ 

វគ្គ វន  វីធដអូ នបីមួយៗ ធផ្ដាត សំខាន់ ធលើ ទិដ្ភាព  ធផ្សង មួយ វន 

បពវជិតភាព ។ សមាជិក វន គ�ៈ ពបធាន ទបីមួយ និង កូរៃុម វន 

ពួក សាវក ដប់ ពបីរោក់ រួម ជា មួយនឹង ពួក អ្ក មាន សិទ្ធិ អំណាច 

ទូធៅ ពពមទាំងអ្ក មាន តំរ�ង ទូធៅទាំងឡាយ ផ្តល់ នូវ ការ 

រ�ោំ ដ៏ បំផុស គំនិត ស្តបីអំពបី ៖
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បរលការណ៍រ�ស់ពយាការីម្ពបីការ�ំោ្់�ំ�៉ន

វគរេ វីឌដែូមួយ ចំនួន  អដលមនឌៅ កនែនុង  ក្រ ពម្ងរឹង ម្កុម ម្គួសារ និង សាសនា ច្ម្ក តាម 

រយៈ បព្ជិែ ភាពគឺ មននូវ   ការ បឌបងៀនទាំងឡាយ អដល ងាយ ចងចាំ ។ ទាំង ឌនះ គឺ ជា ការ 

បឌបងៀន មួយចំនួន  មក ពី សមេិក នន កូរ៉ុម នន ពួក សាវ័ក ដប់ ពីរ នាក់ ៖

មអលប�ើរអិល.្មមភរ ីអដល ដឹកនាំ ការ ពិភាកសា ែំពី កូនឌសា បពវៃ េិត ភាព អែ្លង ទី 

បនាទាល់ ថា « ឌនះ គឺ ជា សាសនា ចបក របស់បពះ ែងរេ សឌ្គងាគាះ អដល ឌយើង ចូល រួម។ បទង់ គឺ ជា 

ែនែក ដឹកនាំ និង  ជា ែនែក អណ នាំ ឌហើយ តបមង់ ទឹស ដល់ ពយោការីបទង់ ឌៅ ឌលើ អ្ន ដី ។ ពុំ មន 

ែវៃី គួរ ឲ្យ សងសេ័យ ឌៅ កនែនុង គំនិត ែញនុំ ឌឡើយ ថា បទង់ គឺ ជា សិរសា នន សាសនា ចបក នន បពះ ឌយស៊ូវ 

បគីស្ នន ពួក បរិសុទ្ធ នែងៃ ចុង ឌបកាយ » ។

មអលប�ើររ័សរុលអិម.ណិលសរុន បឌបងៀន ថា « គាមាន ែវៃី សំខាន់ សបមប់ ែនាគត ែនែក 

្សេពវៃ ្ សាយ សាសនា  ជាង ការ ទទួល បាន  នូវ ឥទ្ធិពល ដ៏ សុចរិត នន បពវៃេិតភាព ឌៅ កនែនុង ្ ្ះ 

របស់ ែ្លលួន និងដក  ពិឌសាធនូវ ពរ េ័យនន ឥទ្ធិពល ឌនាះ កនែនុង  េីវិត របស់ ឌគឌនាះ ឌឡើយ » ។

មអលប�ើរោលលេិនបអ្អូ្ បបឹកសា ថា « ែំណាច នន បពវៃេិត ភាព ពឹង អ្្ក ឌៅ ឌលើ 

ភាពសុចរិត  ផាទាល់ ែ្លលួន » ឌហើយ ថា ពរ េ័យ នន ែំណាច បពវៃេិត ភាព គឺ « មន ចំឌពាះ ទាំង 

បុរស និង  បស្តី ដូច គានា » ។ ឌោក មន បន្នូល ថា បកុម បគួសារ ទាំង ឡាយ គឺ ជា « រូប រាង  

និង  របស់ នាំ មុែ នន ការ ឌលើក ដំឌកើង ឌៅ កនែនុង នគរ សាថាន សួគ៌ » ។

ឌហើយមអលប�ើរអិម.រ័សរុលរា�ឺ� អែ្លង ទីបនាទាល់ ថា « សិទ្ធិ ែំណាច បពវៃ េិត ភាព 

អាច ចង ភាជាប់  បកុម បគួសារ ជា មួយ គានា តាម រយបៈ ការ ្ សារ ភាជាប់ ឬ ពិធី បរិសុទ្ធ ទាំង ឡាយ 

អដល មន ឌៅ កនែនុង ដំណាក់ នន បពះែមចាស់ » ។ ឌោក ក៏ ្ ្តល់ ដំបូនាមាន អដរ ថា « បង ប្នូន 

បបុសអដល ដឹកនាំ ឌៅ កនែនុង វួដ និងឌៅ កនែនុង ឌស្តក បតូវ អត ែិត េិត នឹង ែំណាច អដល បស្តី នន 

សាសនា ចបក  អាច នាំ មក  ឌដើម្ី កសាង នគរ របស់ បពះ » ។

•  រធបៀប រដល ពកុម ពគួសារ អាច រសវង រក ភាព រឹងមាំ និង ធសចក្តបី សុខសាន្ត  

តាមរយៈ អំណាច បពវជិតភាព ។

•  រធបៀប ធដើម្បី ជួយ ពគួសារ នបីមួយៗ ឲ្យ ទទួល ោន បទពិធសា្ន៍ ពបីពរជ័យ 

ទាំងឡាយ វន បពវជិតភាព ។

•  រធបៀប រដល អស់ អ្ក រដល កាន់ កូន ធសា បពវ ជិតភាព ពពងឹង ធគ�ោឋាន 

និងពកុម ពគួសារ ។

•  រធបៀប ធដើម្បី បធពមើ តាម គំរូ ទាំងឡាយ វន ពពះពគបីស្ ។

•  រធបៀប ធដើម្បី ចិញចែឹម កូន ធៅ ធៅ ក្នុង ពន្ឺ និង ធសចក្តបីពិត ។

លក្ខ�ៈ ពិធសស វន ធគាលការ�៍ ទាំងឡាយ វន ដំ�ឹងល្អធៅ  ក្នុងការពបងរឹង

បកុមប្ួសារនិងសាសនាចបកត្មរយៈ្រពវេជិតភាព ក៏ មាន បធពងៀន ធៅ ក្នុង ក្បលួន

ខានាតភា្2៖ការប្្់រប្ងសាសនាចបក ដូធច្ះ ការ រំឭក ធឡើង វិញ នូវ ព័ត៌ មាន ធចញ 

ពបីក្លួន ខានាត អាច ជា ជំនួយ ដ៏ ្ ំ ក្នុង អំឡនុង ធពល សិកសា និង  ពិភាកសា ។ ការ  ធមើល 

ធឡើង វិញ « ពកុម ពគួសារ ៖ ការ ពបកាស ដល់ ពិភព ធោក » ក៏ អាច បរ្ហាញ ថា មាន 

ពបធយាជន៍ រដរ ។

ពបធាន �ិនរី ប៊ី. អាវរិង ជា ទបីពបឹកសា ទបីមួយ ធៅ ក្នុង គ�ៈ ពបធាន ទបីមួយ 

ពន្យល់ ថា សារលិខិត រដល មាន ធៅ ក្នុងការពបងរឹងបកុមប្ួសារនិងសាសនា

ចបកត្មរយៈ្រពវេជិតភាព ពតូវ ោន  « ធរៀប ធរៀង ធឡើង ធដើម្បី ជួយ ធយើង ឲ្យ ធរៀន តាម 

រយៈ ពពះ ធចសាតា វន ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ នូវ រធបៀប រដល ពពះ វរបិតា សួគ៌ មាន ពពះ ទ័យ 

ចង់ ឲ្យ ធយើង បធពមើ ជា ពិធសស គឺធៅ ក្នុង ពកុម ពគួសារ » ។ ធោះ គឺ ជា រផ្ក ដ៏ មាន 

អនុភាព បំផុត ធៅ ក្នុង ការ បំរក់ បំប៉ន—ភាគ ធពចើន  មិន រមន ជា វគ្គ រដល និយាយ 

ធៅ ក្នុង វីធដអូធោះ ធទ ប៉ុរន្ត ជា អវបី រដល ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ បធពងៀន ធយើង ធៅ 

ធពល រដល ធយើង សញ្ឹង គិត និង  ពិភាកសា ពបីធគាលការ�៍ ទាំង ឡាយ រដល ោន 

បធពងៀន ។

ទបី្មនលេងប�ើម្បីមច្ចាយ

បណាដ អ្កដឹកោំ សមាជិក និង ពកុមពគួសារ ទាំងអស់ គប្បី ផ្ល់ ឱកាស ធដើម្បី 

សាដាប់ ធ�ើយ ពិភាកសា ពបី សារលិខិត ក្នុងការពបងរឹងបកុមប្ួសារនិងសាសនាចបក

ត្មរយៈ្រពវេជិតភាព មិនថា តាម ឌបី.វី.ឌបី. ឬ តាម អ៊ិនធ្ើររ�ត ធោះ ធទ ។

សារលិខិត ធនះ ពបទានពរ ដល់ ពកុមពគួសារ ធៅធពល  ពួកធគ ធពបើ វា ក្នុង 

រពតបីជួបជុំ ពគួសារ និង សកម្មភាព ពគួសារ ធផ្សងៗធទៀត ។ ធៅ ទបីបំផុត សាវាមបី និង 

ភរិយា ទាំងឡាយគឺជា វដគូធស្មើភាព គានា ក្នុង ការ ដឹកោំ កូន ធៅ ខ្លួន ។ រអលធឌើរ 

អិម. រ័សុល ោឡឺដ វន កូរៃុម វន ពួក សាវក ដប់ ពបីរ ោក់ ោន ពន្យល់ ធៅ ក្នុង ឌបីវីឌបី 

រដល មាន ចំ�ង ធជើង ថា « ធនះ ជា កិចចែការ ពទង់ » ដូធចានាះ ថា « អាច នឹង  មាន 

ធពល ខ្ះ រដល ឪពុក  ឬ មាតាយ មានាក់ ពតូវ បធពងៀន ធគាលការ�៍ មួយ ធ�ើយ ពួក 

គាត់ អាច ធពបើ ្ នធាន  ទាំង ធនះ  ធៅ ធពល រដល ពួក គាត់ ពយាយាមជួយ ដល់ កូន 

ពបុស ឬ កូន ពសបី ធៅ ក្នុង ជបីវិត » ។ ធ�ើយ រអលធឌើរ ោល្ិន ធអក. អូក  វន កូរៃុម 

វន ពួក សាវក ដប់ ពបីរ ោក់ោន ធ្វើ ការ កត់ សមាគល់  ថា « ធទាះ ជា យា៉ាង ណា ក្តបី  ការ 

បធពងៀនដ៏ សំខាន់  វន អ្ក ពបឹកសាបពវ ជិត ភាពមានាក់ ឬ អ្ក ពបឹកសា យុវោរី មានាក់ គឺ ធៅ 

ក្នុង សាសោ ចពក —ធ�ើយ ធយើង សង្ឹម ថា វា មាន ពបសិទ្ធភាព យា៉ាង ខាលាំង—ធទាះ 
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ជា វា មិន អាច មាន ពបសិទ្ធ ភាព ដូច ជា គំរូ របស់ មាតាយ ឬ របស់ ឪពុក មានាក់ ក្តបី ។

ក្នុង ការ ពបជុំ  របស់ សាសោ ចពក មួយ ចំនួន សារលិខិត ធនះ អាច ពតូវ ធពបើ ពោស់ 

ធៅ ក្នុង ការ ពបជុំ គ�ៈ ពបធាន ធស្តក និង  គ�ៈ ប៊ីស្សព ការ ពបជុំ ពកុម ពបឹកសា ធស្តក 

និង  វួដ ការ ពបជុំ  គ�ៈ កមាមា្ិកា ពបតិបត្តិ បពវជិតភាព ការ ពបជំុ បំរក់ បំប៉ន អង្គការ 

ជំនួយធស្តក ការ ពបជុំ គ�ៈ ពបធាន ធោយ រួម ទាំងការ ពបជុំគ�ៈ ពបធាន  កូរៃុម បពវ 

ជិតភាព ធអើរៃុន និង គ�ៈ ពបធាន ថានាក់ យុវោរី ការ ពបជុំ ចូល  គានា វន បពវជិតភាព និង 

សមាគម សធ្រ្គះ ធៅ សោតា�៍ ទបី ពោំ ការ ពបជុំ កូរៃុម ធៅ វ្ងៃ អាទិត្យ និង  ថានាក់ អង្គការ 

ជំនួយ ការ ពបជុំ សន្ិសបីទ ធស្តក ឬ  ម�តាល ( មិន រមន ធៅ ក្នុង សម័យ ពបជុំទូធៅ 

វ្ងៃ អាទិត្យធោះ ធទ ) ធ�ើយ ការ ពបជុំសន្ិសបីទ វួដ ឬ សាខា ( មិន រមន ធៅ ក្នុង 

សាពកាម៉ង់ ធោះ រដរ ) ។ 

ការ ពិភាកសា អាច មាន ទាំង រធបៀប ធដើម្បី ពពងឹង យុវវ័យ និង មជ្ឹម វ័យ ធៅ លបីវ ។ 

ពួក អ្ក ដឹកោំ អាច ផ្តល់ នូវ ការ ចាត់ តាំងធោយរផ្អកតាម ការ ពិភាកសា និង  ការ តាម 

ោន ធៅ ធលើ កិចចែការរដល ោន ចាត់តាំង ធោះ ជា ធទៀងទាត់  ធៅ ក្នុង ការ ពបជុំ ពកុម 

ពបឹកសា ។ 

ធគាលបំ�ង វន ការ សិកសា និង  ការ ពិភាកសា នូវ សារលិខិត ទាំង ធនះ គឺ ធដើម្បី 

ជួយ ដល់ បុគ្គល មានាក់ៗ និង ពកុម ពគួសារ ពពងឹង ជំធនឿ របស់ ខ្លួន  សាថាបោ ទបីបោទាល់ 

ខ្លួន និង  ធ្វើ ឲ្យ ការ ផ្លាស់ រពប ចិត្ត ធជឿ របស់ ពួក ធគ ធៅ ធលើ ដំ�ឹង ល្អ វន ពពះ ធយស៊ូវ 

ពគបីស្ កាន់ រត ខាលាំង ។

ពបធាន អាវីង មាន ពបសាសន៍ ថា « សុវត្ិភាព និង  ធជាគ ជ័យ របស់ ធយើង 

ពគាន់ រត តពមូវ ឲ្យ   បំ�ង ពោថានារបស់ ធយើង ពសប គានា ធៅ នឹង  ពពះ រជ បំ�ង ពោថានា 

របស់ ពពះ និង  ធៅ នឹង ពពះ ធចសាតា ពទង់ប៉ុធណាណះ » ។ សារ លិខិត ទាំង ធនះ គឺជា 

« ធសចក្តបី រ�ោំ និង ការ ធលើក ទឹក ចិត្ត ធដើម្បី តពមង់ ទិស និងធដើម្បី ជួយ ដល់ អ្ក 

ដវទ » ។

វគ្គ « ការ បពម » ផ្តល់ ឲ្យ ជា  គំរូ ដ៏ មាន អនុភាពពបី  ការ ធៅ សួរ សុខ ទុក្ខ របស់ ថានាក់ 

ដឹកោំ បពវ ជិត ភាព ធៅ ដល់ បុគ្គល និង  ពកុម ពគួសារ ទាំង ឡាយ ធោយ ការ បរ្ហាញ 

នូវ រធបៀប រដល ការ សួរ សុខ ទុក្ខ របប ធោះ អាច ជួយ ដល់ ការ សធ្រ្គះ ដល់ សមាជិក 

មិន សូវ សកម្ម ។ 

ប៊ីស្សព ជា អ្ិបតបី រ�្គរី អ៊ី. ស្បីរវៃនសុន ធៅ ក្នុង  វគ្គ « ធនះ ជា កិចចែការ ពទង់ » 

មាន ពបសាសន៍  ថា « កាល រដល ធយើង គិត អំពបី ទំនួល ខុស ពតូវ រដល ធយើង ទទួល 

ធដើម្បី សធ្រ្គះ ដល់ ជន ទន់ ធខសាយ ធដើម្បី ជួយ ដល់ វដ រដល ធរយ និង  ធដើម្បី ចធពមើន 

ដល់ កបាល ជង្គង់ រដល ញ័រ ធោះ ធយើង ពិត ជា មិន អាច ធ្វើ របប ធោះ ោន ពបធសើរ 

ជាង កាលធៅ សួរ សុខ ទុក្ខ ផ្ះ មួយៗ ធោយ ការ ផ្តល់ នូវ ការ បធពមើ ធនះ និង គំរូ រដល 

ពពះ ធយស៊ូវ ពគបីស្ ោន ធពបើ ធោះ ធឡើយ » ។ ធោក មាន ពបសាសន៍ ថា « ខ្នុំ គិត ថា 

ពបធយាជន៍ ពិត ពោកដ នឹង ោន ទទួល  ធពល ណា រដល ធយើង ពិភាកសា និង  ធរៀន 

ធ�ើយ បោទាប់ មក  អនុវត្ត តាម អវបី រដល ធយើងោន  ធរៀន » ។

្មាលាំងនិងភាពសរុខសាន្ត

ដរប ណា ការ បំរក់ បំប៉ន ធនះ បន្ត ធ្វើ ធៅ ក្នុង សាសោ កពច ធោះ សមាជិក ទាំង 

អស់ នឹង ទទួល ោន ពរជ័យ ជា ធពចើន កាល ណា ពួក ធគ អនុវត្ត តាម ធគាលការ�៍ 

ដំ�ឹង ល្អ រដល ោន បធពងៀន ។ រអលធឌើរ ោឡាដ មាន ពបសាសន៍ ថា 

« បុពតាបុពតបី របស់ ពពះ ពគប់ រូប នឹង ពតូវ ោន ពបទាន ពរ ពបសិន ធបើ ពួក ធគ ធ្វើ តាមការ 

បធពងៀន និង គំរូ វន បទ បរ្ហាញ ទាំង ធនះ ។

តាម រយៈ បពវ ជិត ភាព ធោះ សាវាមបី និង  ភរិយា ទាំង ឡាយ បិតាមាតា យុវវ័យ 

សមាជិក ធៅ លបីវ កូរៃុមទាំង ឡាយ និង  ពកុម ពបឹកសា គឺ កំពុង បធពមើ ដល់ អ្ក ដវទ 

ធ�ើយ រសវង រក ការ បំផុស គំនិត  ធៅ ធពល  ពួក ធគ ធ្វើ តាម គំរូ វន ពពះ ធយស៊ូវ ពគបីស្ ។ 

ធៅធពល  ពួក ធគ បន្ត ធ្វើ ដូធច្ះ ធោះ ធសចក្តបី សនយា រដល ោន សនយា ធៅ ក្នុងការពបងរឹង

បកុមប្ួសារនិងសាសនាចបកត្មរយៈ្រពវេជិតភាពនឹង ោន ធឃើញ ចបាស់ ។ 

សមាជិក ទាំង ឡាយ នឹង ោន ធឃើញ ការ បំធពញ វន ការ សនយា របស់ ពបធាន  អាវ រីង 

ធចញ ពបីវគ្គ  ចុង ធពកាយ វន  វីធដអូ ៖ ថា ធទាះ បបី ជា ធៅ ធពល លំោកក្តបី « ពកុម ពគួសារ 

អាច រឹង មាំ និង  មាន  ភាពសុខសាន្ត » ។ ◼

សារលិខិតរដលបាន្រគបងៀនក្នុងការពបងឹងបកុរបគរួសារនិងសាសនាចបកតាររយៈ្រព្វជិតភាពអាចរចកចាយគៅក្នុងរជ្ឈដ្ឋានជាគបចើនដូចជាបកុរប្រឹកសាគស្កនិងវរួដ។
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ដេ
មបី អ័ោមស៍  រស់ ធៅ រដ្វ៉ាសី៊ងធតាន ស.�.រ. កំពុង រត ខិតខំ 

សធពមចចិត្ត ថា ធតើ សកម្មភាព ណា រដល ល្អ បំផុត សពមាប់ កូន តូច ៗ  បបី 

ោក់ របស់ គាត់  ធៅ ធពល រដលមាន ការសន្ោមួយ ជាមួយ នឹង មាតាយ 

របស់ គាត់ ោន ផ្លាស់ប្តរូ ចិត្ត របស់ គាត់ ។ « ចុះធតើ អវបី ធៅ រដល អ្ក ផ្តល់ កូន របស់ អ្ក 

ជាជាង ការ�វកឹ ហាត់ ខាង កបីឡា ឬ ការរំធោះ ? » មាតាយ របស់ ធអមបី ោន សួរ ។ « ចុះ 

ពបសិន ធបើ ធោយ ការ ធៅ ផ្ះ ពួកធគ អាច ធរៀន មាន អារម្ម�៍ ពពះវិញ្ញា� រ្ម ធទៀត ឬ ? » 

រួច ធ�ើយ មាតាយ របស់ គាត់ ោន រំលឹក គាត់ អំពបី អវបី រដល ពបធាន ធឌៀធ ើ្រ ធអសវ អុជដូ�វ 

ទបីពបឹកសារ ទបីពបីរ ធៅ ក្នុងគ�ៈពបធាន ទបី មួយ ោន បធពងៀន អំពបី អំណាច វន ការ ធផ្តាត ធៅ 

ធលើ ទំោក់ទំនង ចំាោច់ វន ជបីវិត ( សូម ធមើល « អវបី ៗ  រដលសំខាន់បំផុត» ទស្សនាវដី្

លីអាហូណានិងEnsignរខ វិចចែកាឆ្នា ំ2010 ទំព័រ19–22 ) ។

ធអមបី និង ប្តបី របស់ គាត់ធ្មាះ ធពបត ោន អ្ិសាឋាន ធ�ើយ សញ្ឹងគិត អំពបី 

ដំបូោមាន ធនះ ធ�ើយ ោន មាន អារម្ម�៍ ថា វា គឺ ជា ធយាបល់ ល្អ សពមាប់ ពគួសារ 

របស់ ធគ ធដើម្បី នឹង ចំណាយ ធពល ធវោ កាន់រត ធពចើន ធៅ ក្នុង ធគ�ោឋាន ។ អស ់

រយៈ មួយ ឆ្នាំធ�ើយរដល ពួកធគ ោន ធពជើសធរើសធដើម្បី បំធភ្ច ធចាល នូវ ការរំ  និង  

កបីឡា ផ្នុយ ធៅ វិញ ពួកធគោន ធរៀបចំ អាហារ ធរៀន បទចធពមៀងពបី ថានាក់បឋម សិកសា 

ធៅ ទស្សោ សារវិច្ិកា និង ការធដើរធលងធៅ ខាង ធពរៅ ។ អាមបី និយាយ ថា ៖ « កូន 

របស់ ធយើង អាច មាន អារម្ម�៍ ពពះ វិញ្ញា� . . . ពបីធពរះ ធយើង ោន ចំណាយ ធពល 

ធដើម្បី នឹង �ប់  ធ�ើយ សាតាប់ » ។ កូន របស់ ពួកធគ ពបរ�ល ជា មិន អាច កាលាយ ជា 

អ្កសាទាត់ជំោញខាង កបីឡា  ឬ ការរំ ធឡើយ គាត់ ោន និយាយថា « ប៉ុរន្ត ពួកធគ 

មាន ទបីបោទាល់ អំពបី ពពះ សធ្រ្គះ » ។

ធអមបី  និង  ធពបត ោន អ្ិសាឋាន ធដើម ប្ី ដឹង អំពបី រធបៀប រដល ពួកធគ ពតូវ រត ធដើរ តាម 

ដោលការណ៍ករាំបរួនយ៉ាង 
បោយចិននបី�វេឺរ៍ប្�្សយ៉ូនស៍
ទសសេនាវដ្ី សាសនាចបក
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សបមប់ អាពាហ៌ពិពាហ៍  និង  
បកុម បគួសារ អដលឌជាគេ័យ

ដំបូោមានរបស់ ពួកពយាការី បចចែនុប្ន្ ធោយ ផ្ទាល់  ធ�ើយ ធោយ ធ វ្ើ របប ធនះ អនុញ្ញាត 

ពួកធគ ឲ្យ ទទួល ការបំផុត គំនិត សពមាប់ ពកុមពគួសារ របស់ ពួកធគ ។ ធអមបី និយាយ ថា  

ការបំផុស គំនិត ធនះ ោន ោំ មកឲ្យ ោងនូវ « ធពល ដ៏ ធមាទនភាព បំផុតក្នុង ោម ជា 

មាតាយ មានាក់ » ។

ធៅ ក្នុង  « ពគួសារ៖ ធសចក្តបីពបកាស ចំធរះ ពិភពធោក » ពយាការី បចចែនុប្ន្ ធនះ ោន 

គូស បរ្ហាញ នូវ ធគាលការ�៍ ពោំបួន សពមាប់ ពកុម ពគួសារ រឹងមាំ  និង  ធផ្តាត ធៅ ធលើ 

ដំ�ឹងល្អ ៖ « អារ�៌ពិរ�៍ និង  ពកុមពគួសារ ធរដល ធជាគជ័យ គឺ ពតូវ ោន សាង 

ធឡើង  និង  រកសា ទុក ធៅ ធលើ ធគាលការ�៍ វន ធសចក្តបីជំធនឿ ការអ្ិសាឋាន ការរពបចិត្ត 

ការអភ័យធទាស ក ការធគារព ធសចក្តបីពសឡាញ់ ធសចក្តបីធមតាតាកុរណា កិចចែការ 

ធ�ើយ និង សកម្មភាព ធលង កំសាន្តល្អ ពតឹមពតូវ » ។ ( ទស្សនាវដ្ីលីអាហូណា 

និង Ensignរខ  វិច្ិកា ឆ្នាំ 2010  ទំព័រ 129 ) ។ ការបធពងៀន តធៅ ពបី ពួក អ្កដឹកោំ 

សាសោចពក គំរូ ពបី ជបីវិត របស់ ពពះ ធយស៊ូវពគបីស្ និង  រូបភាព ចុក្ខវិស័យ ផ្តល់ ដល់ 

ធយើង នូវ ការសម្ឹង ធមើល យា៉ាង ជិតស្ិទ្ធិ ធៅ ធលើ ធគាលការ�៍ ទាំងពោំបួន  ធនះ និង  

រធបៀបរដល ធយើង អាច យក ធគាលការ�៍ ធនះមក អនុវត្ត ។
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ពបីពួ្អ្ន្�រឹ្នាំសាសនាចប្្

«ក្នុងោមជា មាតាបិតា  ធយើង ពតូវ ោន បញ្ជា  

ឲ្យ បធពងៀន កូន របស់ ធយើង ‹ យល់ អំពបី ធគាលលទ្ធិ 

វន . . . ធសចក្តបីជំធនឿ ធៅ ធលើ ពពះពគបីស្  ពពះរជ បុពតា វន ពពះ 

ដ៏ មាន ពពពះជន្ម រស់ › ( គ និង ស 68:25 ) ។ . . .

« គាមាន អវបី ធផ្សង ធទៀត រដល ធៅ ក្នុង ធោះ រដលធយើង អាច 

មាន នូវ ការ បញ្ជាក់ យា៉ាង ឥត ធខាចាះ ធឡើយ ។ ក៏ គាមាន ពគឹះ  

វន ជបីវិត ឯ ណា ធទៀត រដល អាច ោំ មក នូវ ធសចក្តបីសុខ  

ធសចក្តបីអំ�រ ធ�ើយនិង ធសចក្តបីសង្ឹមដូច ធនះធឡើយ ។ 

ធៅ ក្នុង ធពលធវោ ដ៏សពសធពចពសពិល  និង  

ពិោក ធោះធសចក្តបីជំធនឿ គឺពិត ជា អំធណាយ ទាន ខាង 

វិញ្ញា� យា៉ាង សក្តិសមវន ការពបឹងរពបងដ៏ ខ្ស់ បំផុត របស់ 

ធយើង ។ ធយើង អាច ផ្តល់ ដល់ កូន របស់ ធយើង នូវ ការអប់រំ 

ធមធរៀន  កបីឡាអត្តពលកម្ម និង សិល្ៈ និង ពទព្យសម្ត្តិ 

ប៉ុរន្ត ពបសិន ធបើ ធយើង មិន ផ្តល់ ដល់ ពួកធគ នូវ ធសចក្តបី ជំធនឿធលើ 

ពពះ ពគបីស្ធោះ ធទ ធោះគឺ ធយើង ោន ផ្តល់ តិចតួច ណាស់ដល់ 

ពួកធគ » ។

មអលប�ើរប�វិន��រុលយូ.ភាសរុនថនពួ្ចិតសិ�នា្់
«បសច្្តបី្រំបនឿបលើប្ពោះអមាចាស់បយសេូវប្្បីស្»្រស្សនាដ្ី
លីអាហូណានិងEnsignមខឧសភាឆ្នាំ2009ទំព័រ38។

ការមប្�ចិត្ត ពបីពួ្អ្ន្�រឹ្នាំថនសាសនាចប្្

«ប្រែ
ចិត្តធៅ វ្ងៃ ធនះ គឺរតងរតពបធសើរ ជាងរពប ចិត្ត ធៅវ្ងៃ រស្អក ។ . . . « ធទាះបបី ធបើ ធយើង ពតូវ ោន អភ័យ ធទាស ឲ្យ 

ធៅធពល ធពកាយ ក្តបី ពពះ អមាចាស់ មិន អាច សាតារ ធឡើង វិញនូវលទ្ធផល ល្អធឡើយ ការរពបចិត្ត របស់ ធយើងធៅ វ្ងៃ ធនះ 

ពបរ�ល ជា អាច មាន ចំធរះ អស់ អ្ក រដល ធយើង ពសឡាញ់ និង  គួររតបធពមើ ។ ធោះ គឺ ជា ការ�ឺ ចាប់យា៉ាង ខាលាំង ចំធរះ 

មាតា បិតា រដល មានកូន តូច ៗ  ។ កាល ធៅ វ័យ ធក្មង ធោះមាន ឱកាស ជា ធពចើនសពមាប់ ការ អប់រំ  និង  ការ ធលើកស្លួយ ខាង 

វិញ្ញា� រដល នឹង មិន អាច មាន ោ អោគត ធទៀត ធឡើយ ។ ប៉ុរន្ត ក៏ មាន រួម ទាំងធោកតា រដល ោន អាក់ ខាន មិន មាន 

ឱកាស ជាមួយ នឹង កូនៗ របស់ ខ្លួន ធោយ ការធពជើសធរើស រពប ចិត្ត វ្ងៃ ធនះ ជួសជុល ដល់ ធៅ នូវ អវបី មួយ រដល ពគា មួយ ធោះ 

គាត់ មិន ោន ធ្វើ ចំធរះ មាតាបិតា របស់ ពួកធគ » ។

ប្�ធាន�ិនរី�េើអាវរីងទបីប្�រឹ្សាទបីមួយ្ ្នញង្ ណទៈប្�ធានទបីមួយ“Do Not Delay”Liahonaមខម្រាឆ្នាំ2000ទំព័រ40។

«ការមប្�ចិត្ត�ញ្ជា្់ថ្

មនរុស្សមានា្់ម�របចញពបី

អំបពើអាប្្្់ប�ើយម�រ

�ួងចិត្តនិងឆន្ទៈខលេលួនបៅ

រ្ប្ពោះ»។

ឌសចក្តី អណនាំ ដល់ 
បទគមពែីរទាំងឡាយ “Repent, 
Repentance” scriptures.
lds.org.

បសច្ដបី្រំបនឿ

«បសច្្តបី្រំបនឿ្ឺជា្រំបនឿចិត្ត

និងទំនរុ្ចិត្តបលើប្ពោះ

បយសេូវប្្បីស្ម�ល�រឹ្នាំមនរុស្ស

មានា្់ឲ្យបររពប្ទង់»។

ឌសចក្តី អណនាំ ដល់ 
បទគមពែីរទាំងឡាយ, « Faith » 
scriptures.lds.org.
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ពបី្របីវិតរ�ស់ប្ពោះប្្បីស្

នៅ
 ធពល ពពះ អង្គ សធ្រ្គះ ោន បញចែប់ វ្ងៃ ដំបូង 

វន ការ បធពមើ របស់ ពទង់ ចំធរះ ពួក សាសន៍ 

នបីវ�វ ពទង់ ោន សម្ឹង ធៅ មុខ របស់ ពបជាជន ធ�ើយ 

ោន ធឃើ ថា  « ពួកធគ ពសក់ ទឹក រភ្ក ធ�ើយ ោន 

សម្ឹង រក ពពះ អង្គយា៉ាង ខាជាប់ខចែលួន ហាក់ បបី ដូច ជា ពួកធគ 

សូម ឲ្យ ពទង់ ធៅ ជា មួយ នឹង ធគ បន្តិច ធទៀត » ។ ពទង់ 

ោន ធររធពញ ធៅ ធោយ ពពះ�ឫទ័យ អា�ិត ធមតាតា 

ធ�ើយ មាន បន្ូល ថា « ធតើ ក្នុងចំធណាម អ្ក រល់ គានា 

មាន អ្ក ណា �ឺ ធទ ? . . . ចូរ ោំ អ្ក ទាំង ធោះ មក ទបី 

ធនះ ចុះ » ។

�វលួង មនុស្ស ទាំង អស់ ក៏ ធដើរ ធឆ្ពះធៅ មុខ ពពម គានា 

ជា មួយ អ្ក �ឺ របស់ ធគ ធ�ើយ ពទង់ ោន ធពោស ឲ្យ ជា 

ធស្ើយ ពគប់ ៗ  គានា ។ ធ�ើយ ពួកធគ ទាំង អស់ —មាន   

បុរស  ពស្តបី  និង  ធក្មង តូច ៗ ចំនួន 2,500 ោក់—ោន 

ពកាប ចំធរះ ពពះោ ទ ពទង់ ធ�ើយ ោន ថាវាយ បង្គំ 

ពទង់ ។

ធ�ើយពពះ អង្គ សធ្រ្គះ ោន បញ្ជា ឲ្យ ធគ ោំ កូន 

ធក្មង តូច ៗ  មក អង្គនុយ ជុំ វិញ ពពះ អង្គ ធ�ើយ ោន 

បញ្ជា ឲ្យ �វូង មនុស្ស លត់ ជង្គង់ ចុះ ។ ពទង់ ោន លត់ 

ជង្គង់ ក្នុង ចំធណាម ធក្មង តូច ៗ  ធ�ើយ ោន ចាប់ ធផ្តើម 

អ្ិសាឋាន ។ �វូន មនុស្ស ោន ធររធពញ ធៅ ធោយ 

ធសចក្តបីអំ�រ បោទាប់ ពបី ោន ឮ ការអ្ិសាឋាន របស់ ពទង់ 

ធ�ើយ ពួកធគោន រ្្ងទបីបោទាល់ របប ធនះ ៖ « រភ្ក មិន រដល ធឃើញ ធសាះ  ឯ ពតធចៀកក៏ មិន 

រដល ោន ឮ ធរឿង ដ៏ ម�ិមា និង  អសាចារ្យ ដូច ធយើង ោន ធឃើញ  ធ�ើយ ោន ឮពពះ ធយស៊ូវ ពទង់ 

មាន ពពះ បន្ូល ធៅ កាន់ ពពះ វរបិតា ធឡើយ » ។ ( សូមធមើលនបីវ�វទបី3 17:1–17 ) ។ព
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ការអធិសាឋាន

«ការអធិសាឋាន្ ឺជាការអនរុវត្ត

ម�លបោយសារបនាោះ

ប្ពោះ�ឫទ័យរ�ស់ប្ពោះវរ�ិរា

និងឆន្ទៈរ�ស់្ ូនរាននាំចូលជា

ធលេញងមតមួយ។បរល�ំណងថន

ការអធិសាឋាន្ឺមិនប្តូវរានផ្លាស់

�្តូរប្ពោះ�ឫទ័យរ�ស់ប្ពោះប�ើយ

�៉រុមន្តប�ើម្បីនរឹងទទួលសប្មា�់ខលេលួន

បយើងនិងសប្មា�់អ្ន្�ថទនូវ

ប្ពោះពរម�លប្ពោះអមាចាស់ពិត

ជាប្�ទានឲ្យ�៉រុមន្តស្ថិតបៅ្ ្នញង

ល្្ខខណ្ឌថនការទូលសរុំនូវអវេបីៗ 

ទាំងបនោះ»។

Bible Dictionary, “Prayer.”
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ពបី្របីវិតរ�ស់ប្ពោះបយសេូវប្្បីស្

ជន ផ្រីស៊ី ធ្មាះ  ស៊ីម៉ូន  ោន ទូលសុំ 

ពពះអង្គសធ្រ្គះ ឲ្យ មក ធសាយ អាហារធពល 

ោងាច។ ធៅ ធពល រដល ពួកធគ កំពុង រត បរិធភាគ 

អាហារ មាន ពស្តបី មានាក់ រដល ជា អ្ក មាន ោប ោន 

ចូល មក �រ រក្ពពះ ធយស៊ូវ ធ�ើយទួញ យំ។ ោង 

ោន លត់ជង្គង ់ចុះ រក្រ ពពះោទ របស់ ពពះអង្គ សធ្រ្គះ 

ធ�ើយ ោន ោង សំអាត ជាមួយ នឹង ទឹក រភ្ក របស់ 

ោង ធ�ើយ ោន យក សក់ របស់ ោង មក ជូត ធ�ើយ 

ោន ចាក់ ធពបង ពកអូបធលើ។ ស៊ីម៉ូន ោន ធឃើញ ពស្តបី 

ធនះ ធ�ើយ ោន គិត ក្នុង ចិត្ត ថា « ធតើ អ្ក ធនះ ជា ធហារ 

រមន ធោះ នឹង សាគល់ ពស្តបី រដល រល់ ខ្លួន»។

ពពះ អង្គ សធ្រ្គះ ោន របរ ធៅ ស៊ីម៉ូន ធ�ើយ ោន 

បធពងៀន ធរឿង ធពបៀបពបដូច មួយ ដល់ គាត់ ៖

«មាន ២ ោក់ ជំរក់ អ្ក ចងការ មានាក់ អ្ក ១ 

ជំរក់ ១០០ ធរៀល ធ�ើយ ១ ោក់ ធទៀត ៥០ ធរៀល

«ធោយ ធពរះ ធគ គាមាន អវបី នឹង សង ោន ជា គាត់ 

រលង ទារ ពបី អ្ក ទាំង ២»

រួច ធ�ើយ ពពះធយស៊ូវ ោន សួរ ស៊ីម៉ូន ថា «ធតើ  

[អ្ក ជាប់បំ�ុល] ណា មានាក់ រដល ពសឡាញ់ 

[អ្ក ចង ការ] ធពចើន ជាជាង?» ស៊ីម៉ូន ោន ធ្្ើយ 

ថា ពបរ�ល ជា អ្ក ជាប់បំ�ុល រដល ពតូវ ោន អត់ឱន បំ�ុល ធពចើន ជាង។ រួចធ�ើយ 

ពពះធយស៊ូវ ោន របរ ធៅ រកពស្តបី ធោះ  ធ�ើយ មានបន្ូលធៅ ស៊ីម៉ូនថា « អ្ក ធឃើញ ពស្តបី ធនះ 

ឬ ធទ ? ោប ោង រដល មាន ធពចើន ទាំង ធម៉្ះ ោន អត់ ធទាស ឲ្យ ោង ធ�ើយ ដ្ិត ោង មាន 

ធសចក្តបី ពសឡាញ់ ជា ធពចើន ប៉ុរន្ត អ្ក ណា រដល ធគ អត់ ធទាស ឲ្យ ធោះ ក៏ ពសឡាញ់ តិច »។ 

រួច ធ�ើយ ពទង់ ោន សនយា ធៅ ពស្តបី ធោះ ថា « ោប ោង ោន អត់ ធទាស ឲ្យ ោង ធ�ើយ។ 

. . . ធសចក្តបីជំធនឿ របស់ ោង ោន សធ្រ្គះ ោង  ធ�ើយ អធញ្ើញ ោង ធៅ ឲ្យ ពបកប ធោយ 

ធសចក្តបីសុខ ចុះ »។ ( សូមធមើល លូកា 7:36–50 ។ )
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ការអភ័យបទាស

«ប�ើម្បីអភ័យបទាសទូបៅ

មានអត្ថន័យមួយថនទបងវេើរពបីរ៖

(1)បៅបពលប្ពោះអមាចាស់អភ័យ

បទាសឲ្យមនរុស្សប្ទង់លរុ�

បចាលឬទរុ្ទារណ្ឌ្ម្មតប្មូវ

សប្មា�់អំបពើរានមួយម�្.។

...(2)្្នញងបពលមនរុស្ស

អភ័យបទាសរនាបៅវិញបៅម្

ពួ្ប្ប្�ប្ពរឹត្តិនរឹងរនាបោយ

បសច្្តបីប្សឡាញ់�ូចជាប្ពោះប្្បីស្

ម�រ.»។

ឌសចក្ត ីអណនំា ដល់ បទគមពែរីទំាងឡាយ 
“Forgive,” scriptures.lds.org ។

បចញពបីពួ្អ្ន្�រឹ្នាំ

« សូម ចាំ ថា សាថាន សួគ៌ គឺ មាន ធររធពញ ធៅ ធោយ អស់ អ្ក រដល មាន លក្ខ�ៈ ពសធដៀង 

គានា ធនះ ៖ ពួកធគ ពតូវ អត់ ធទាស ឲ្យ ។ ធ�ើយ ពួកធគ អភ័យ ធទាស »។

ប្�ធានប�ៀប្ើរបអសវេអរុ្រ�ូ�វេទបីប្�រឹ្សារទបីពបីរ្ ្នញង្ ណទៈប្�ធានទបីមួយ,«អ្ន្មានចិត្តអាណិតបមរាតានរឹង
រានបសច្្តបីបមរាតា,»្រស្សនាវដ្ីលីអាហូណានិងEnsignមខឧសភាឆ្នាំ2012,77។
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�្ប្សង់បចញពបី្របីវិតរ�ស់ប្ពោះបយសេូវប្្បីស្

នៅ
 ធពល ោងាច មុន នឹង ការឆ្កោង របស់ ពទង់ និង 

ធៅ ប៉ុោមាន ធមា៉ាង មុន នឹង ការ�ឺ ចាប់ក្នុង 

សួនចបារ រគតធសមា៉ានបី ពពះ អមាចាស់ ោន ធ្វើ បុ�្យ 

រំលង ចុង ធពកាយ  ជាមួយ ពួក សាវក របស់ ពទង់ ។ ធៅ 

ធពល អាហារ ោងាច ោន ចប់ រួច ធ�ើយ ពពះ ធយស៊ូវ 

« ពទង់ ពជាប ថា ធពល កំ�ត់ រដល ពទង់ ពតូវ ធចញ ពបី 

ធោកបីយ ធនះ ធៅ ឯ ពពះ វរ បិតា វិញោន មក ដល់ ធ�ើយ 

ដូធច្ះ ពទង់ ក៏ ធចះ រត ពសឡាញ់ ធគ ដរប ដល់ ចុង 

បំផុត » ។ បោទាប់មក ពពះសធ្រ្គះោន ធពកាក �រ 

ពបី តុអាហារ ោងាច ធ�ើយ ោន យក ពកមា មក ពកវាត់ 

អង្គ ។ ពទង់ ោន ចាក់ ទឹក ក្នុងចាន កាលាំ  ចាប់ តាំង ោង 

ធជើង ពួកសិស្ស ។ កាល ពទង់ ោន ោង ធជើង ធគ រួច 

ធ�ើយ ពទង់ ោន ពបទាន បញ្ញត្តិ ្ ្មបី មួយ ដល់ ធគ ៖

« ពតូវឲ្យពសឡាញ់គានា ដូចជាខ្នុំពសឡាញ់អ្ក 

រល់គានារដរ » . . .

« ធគ នឹង ដឹង ថា អ្ក រល់ គានា ជា សិស្ស របស់ ខ្នុំ  

ធោយ សារ ធសចក្បីធនះ ឯង » ។ ( សូមធមើល 

យ៉ូហាន 13:1–5, 34–35 ) ។

ពបីពួ្អ្ន្�រឹ្នាំសាសនាចប្្

«នៅ
 ធពល រដល ធយើង ជួប ពបទះ និង ្ ្ង កាត់ ធរឿង នូវ អវបី ជា ធពចើនធៅ ក្នុង ជបីវិត  និង ោន ធឃើញ ពបី ភាព ផ្លាស់ ប្តូរ យា៉ាង ឆ្ប់ រ�័ស   

វន ពិភពធោក ធនះ រដល មិន ស្ិត ធ្រ ធោះ អំ�រគុ� របស់ ធយើង រីក លូតោស់ ចំធរះ ឱកាស រដល ចូល រួម ចំរ�ក 

ជា មួយ អវបី មួយ  រដល មាន អត្ន័យ សពមាប់ ធយើង—ធគ�ោឋាន និង ពកុម ពគួសារ ធ�ើយ និង ភក្តបី ភាព ចំធរះ មនុស្ស ជា ទបី ពសឡាញ់ 

របស់ ខ្លួន ។ ធយើង ោន យល់ ពបី អត្ន័យ វន ចំ�ង រដល ចង ភាជាប់ រួម គានា ធោយ ភារកិចចែ ធោយការ ធគារព ធោយភាព ជា មាចាស់ ។ 

ធយើង ធរៀន ថា គាមាន អវបី រដល អាច មក ជំនួស  ពរជ័យ វន ទំោក់ទំនង ក្នុង ជបីវិត ពកុមពគួសារ ោន ធពញ ធលញ ធោះ ធឡើយ » ។ . . .

« បងប្អូន ពបុស ទាំង ឡាយ  សូម ពបពពឹត្តិ ជាមួយ នឹង ភរិយា របស់ ធយើង ធោយ ធសចក្តបី វ្្្្ូរ និង ការធគារព ។ ភរិយា របស់ 

ធយើង គឺជា វដ គូ ដ៏ ធៅ អស់កល្ជានិចចែ របស់ ធយើង ។ បងប្អូន ពស្តបី ទាំង ឡាយ សូម ធគារព សាវាមបី របស់ អ្ក ។ សាវាមបី របស់ អ្ក 

ពតូវការ សាតាប់ ឮ នូវ រក្យ សម្តបី រផ្អមរល្ម ។ សាវាមបី របស់ អ្ក ពតូវ ការ សានាម ញញឹម ដ៏ រក់ ទាក់ ។ សាវាមបី របស់ អ្ក ពតូវការ ការ បរ្ហាញ 

នូវ ចំណាប់ អារម្ម�៍ វន ធសចក្តបី ពសឡាញ់ ដ៏ ពិតពោកដ ។

ប្�ធាន្ ូមា៉ាសបអសម៉នសរុន,«បសច្្តបីប្សឡាញ់្្នញងផ្ោះ—�ំ�ូនាមានពបីពយាការីរ�ស់បយើង»ទស្សនាវ�ដបីលីអាហូណាមខសបី្ឆ្នាំ2011
ទំព័រ4។

ការបររព

«សូមរា�់ភាពស្្តិ

សមទរុ្ជា

ការបកាតសរបសើរយ៉ាង

ខ្ពស់»។

Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary, 
11th ed. (2003), 
“respect.”

«ជាភ្ដបីភាពនិងការរ�់ចិត្ត

ជាខ្លាំង។...�ំរា�់�៏ធំ�ផរុត

អំពបីបសច្្តបីប្សឡាញ់ម�លប្ពោះ

មាន�ល់្ ូនបៅប្ទង់្ឺមាន

បៅ្ ្នញង�គ្វាយធួន�៏និរន្តថន

ប្ពោះបយសេូវប្្បីស្»។

ឌសចក្ីអណនាំ ដល់ បទគមពែីរ 
ទាំងឡាយ « ឌសចក្ីបសឡាញ់ » 
scriptures.lds.org។

បសច្ដបីប្សឡាញ់
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ពបី្របីវិតរ�ស់ប្ពោះបយសេូវប្្បីស្

្្រះ
 គម្បីរ មាន នូវ ដំធ�ើរ ធរឿង ជា ធពចើន  រដល 

ពពះ សធ្រ្គះោន បរ្ហាញ នូវ ធសចក្តបីធមតាតា 

ករុណា ចំធរះ ជន ឯធទៀត ។ ធោយ មាន ពពះទ័យ 

ធមតាតា ករុណា ពទង់ ោន ធពោស មនុស្ស ខាវាក់ ពបីរ ោក់ ឲ្យ 

ធមើល ធឃើញ វិញ ( សូម ធមើល មា៉ាថាយ 20:30–34 ) 

ពទង់ ោន ធពោស មនុស្ស ធកើត ឃ្ង់ ជា ( សូមធមើល 

មា៉ាកុស 1:40–41 ) ធ�ើយ ោន ធ្វើ ធពោស ឲ្យ ជា 

ធស្ើយ ពគប់ ៗ  គានា ក្នុង ចំធណាម �វូង សាសន៍ នបីវ�វ 

( សូមធមើល  នបីវ�វ ទបី 3 17:6–9 ) ។

ធៅ ក្នុង ដំធ�ើរ ធរឿង  ធោយ គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្ម�៍ 

មួយ ពពះ ធយស៊ូវ ោន យាង ចូល ដល់  កំរផង ពកុង 

ណាអ៊ីន ជា ទបីករន្ង រដល ពទង់ ោន ធឃើញ បុ�្យ សព 

របស់ បុរស វ័យ ធក្មង មានាក់— « ជា ធខាមាច កូន រត មួយ 

រដល មាតាយ ធៅ ធមមា៉ាយ » ។ កាល ពពះ អង្គ សធ្រ្គះ 

ោន ធឃើញ មនុស្ស ជា ធពចើន ពបី ពកុង រដល ធៅ ជា មួយ 

នឹង ពស្តបី ធោះ ធ�ើយ ោន ធឃើញ ទំនួញ ទុក្ខ របស់ ោង ពទង់ « មាន ពពះ�ឫទ័យ អា�ិត 

អាសូរ ដល់ ោង » ។ ពទង់ យាង ធៅ រល់ កាតារ ម�ូស ជា ករន្ង ផ្នុក សព របស់ បុរស ធោះ 

ធ�ើយ មាន បន្ូល ថា « អ្ក  កធមាលាះ ធអើយ ខ្នុំ បរ្គប់ អ្ក ថា ចូរ ធពកាក ធឡើង » ។ ពសាប់រត អ្ក 

កធមាលាះ ធោះ ោន ធពកាក ធឡើង អង្គនុយ ធ�ើយ ចាប់ ធផ្តើម និយាយ ធ�ើយ ពពះ អង្គ សធ្រ្គះ ោន 

ពបគល់ គាត់ ដល់ មាតាយ វិញ ។ ( សូមធមើល លបីកា 7:11–15. )

«ពិតជាប�ើម្បីនរឹងរង់ទរុ្្ខ

ជាមួយ’។វា្ ៏មានន័យថ្

�គ្ហាញចិត្តអាណិតអាសូរ

និងបសច្្តបីបមរាតាចំបោោះអ្ន្

ឯបទៀត»។

ឌសចក្តី អណនាំ ដល់ បទ 
គម្តីរទាំងឡាយ “Compassion,” 
scriptures.lds.org។

បសច្្តបីបមរាតា្ រុរណា

បចញពបីពួ្អ្ន្�រឹ្នាំសាសនាចប្្

«ក៏
ដូចជា ការព្យលួរស់ ធោយ ធសាមាះស្ម័ពគ រដលផ្តល់ ដល់ ការ�ប់ សពមាក នូវ ភាពរផ្អមរល្ម ការ ធលង កំសាន្ត គឺ ជា មិត្ត 

និង វដគូ ដ៏ ខាជាប់ខ្លួន វន ការរ្រ រដរ ។ ត្ន្តបី អក្សរសាពស្ត សិល្ៈ រោំ ធរឿងធោខាន អត្តពលកម្ម—ទាំងអស់ អាច 

ផ្តល់ នូវ ការកំសាន្ត ធដើម្បី នឹង ចពមុងចធពមើន ជបីវិត របស់ នរណា មានាក់ ធ�ើយ  រញក វា ទុក បរន្ម ធទៀត រដរ ។ ក្នុង ធពល ជាមួយ 

គានា ធនះ រដរ វាពិោក នឹង និយាយ ថា ការ កំសាន្ត ភាគធពចើន សពវវ្ងៃ ធនះ ក៏ ជា ការកំសាន្ត រដល មាន ធៅ ធោយការធថាក ទាប 

ការអាប់អួរ ការធឃ្រធៅ គួរ ឲ្យ ្ ុញ ពទាន់  និង  ជាអសារឥតការ ។ ផ្នុយ ធៅវិញ ជួនកាល តពមូវ នូវ ការខំ ធ្វើ ការ ធដើម្បី នឹង 

រក ធឃើញ នូវ ការ កំសាន្ត ល្អ ពតឹមពតូវ ។ ធៅ ធពល ការ កំសាន្តរបរ ធចញ ពបីភាព សាអាតស្អំ ធៅ ភាពអោយមុខ វា កាលាយ ធៅ ជា អ្ក 

បំផ្លាញ ជបីវិត រដល បរិសុទ្ធ » ។

មអលប�ើរ�បី្តប្្បីស្តូ�វេឺសិនថន្ូរ៉រុមថនពួ្សាវ្��់ពបីរនា្់«ការសញ្ជរឹង្ិតបៅបលើ្របីវិតម�លរានមញ្បចញ»លីអាហូណាមខវិច្ិកា
ឆ្នាំ2010ទំព័រ17។

ការបលង្ំសាន្ត

ស្ម្មភាពផ្តល់សរុខភាព

ល្អនិង្ រុណធម៌ម�ល

ផ្តល់ជា្ មាលាំងនិង

វិញ្ញាណចំបោោះអស់អ្ន្

ម�លចូលរួម។



  អែ  មិែុនា  2013 33

បចញពបីពួ្អ្ន្�រឹ្នាំសាសនាចប្្

«គប្បី បធពងៀន កូន ៗ  ឲ្យ រីករយ ចំធរះ ការ ធ្វើ 

ការ ធោយ ធសាមាះពតង់ គឺ ជា អំធណាយ ដ៏ ្ ំ 

ធ្ងមួយ រដល អ្ក អាច ផ្តល់ ដល់ ពួកធគ ។  

ខ្នុំ ធជឿ ថា មូលធ�តុ មួយ ចំធរះ ការោក់ របក 

គានារវាង ប្តបី ពបពន្ធសពវវ្ងៃ ធនះ គឺ ជា ការបរជ័យ 

របស់ មាតាបិតាក្នុង ការ បធពងៀន  និង បងវឹក ហាត់ 

កូនពបុស ទាំងឡាយ ធៅ ក្នុង ទំនួល ខុស ពតូវ របស់ 

ធគ ធដើម្បី នឹង ផ្តល់ និង រ្ទាំ ពកុម ពគួសារ របស់ 

ពួកធគ ធ�ើយ រីករយ នឹង ឧបសគ្គ រដល ទំនួល 

ខុសពតូវធនះ ោំ មក ។ ធយើង រល់ គានា ជា ធពចើន រូប ក៏ 

មាន កំធសាយ ធៅ ក្នុង ការ ប�តាតះ បធងកើត ធៅ ក្នុង កូន 

ពសបី ៗ  របស់ ធយើង នូវ ធសចក្តបី ពោថានា  ធដើម្បី នឹង ោំ មក 

នូវ ភាពល្អពបិមពបបីយ និង រធបៀប ធរៀប រយ ធៅក្នុង ផ្ះ 

របស់ ធគ តាម រយៈ ធមធរៀន វិជាជាធមផ្ះ ។ . . .

« [ ឪពុករបស់ខ្នុំ ] ោន ផ្នុក ធៅ ក្នុង ខ្នុំ នូវ ធសចក្តបី 

អំ�រ និង  អំ�រគុ� ចំធរះ ការរ្រ ធោយ 

ធសាមាះពតង់ ធ�ើយ ោន ធរៀបចំ ខ្នុំ សពមាប់ ធពលធវោ ធោះ ធៅ ក្នុង ជបីវិត របស់ ខ្នុំ ធៅ ធពល 

រដល ខ្នុំ នឹង មាន ទំនួលខុសពតូវ សពមាប់ ការ ទំនុក បពមុង ពគួសារ មួយ ។ ធគាលការ�៍ 

ទាំងឡាយ  រដល ខ្នុំ ពតូវ ោន បធពងៀន ធោយ ឪពុក យា៉ាង ្ លាសវវ របស់ ខ្នុំ គឺ ការ ធ្វើ ការ ធោយ 

ធសាមាះ ពតង់ ពុំខ្ិល ពចអូស ធចះអប់រំខ្លួន ធ�ើយ វន ការ សធពមច ការ រ្រ យា៉ាង ធពញ ធលញ  

គឺ ជា ពគឹះ វន ធជាគជ័យ របស់ ខ្នុំ » ។ ◼

មអលប�ើរអិល្មមភរីថន្ ូរ៉រុមថនពួ្សាវ្��់ពបីរនា្់«The Joy of Honest Labor»Ensign
មខវិច្ិកាឆ្នាំ1986ទំព័រ62,64។
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«ប�ើម្បីនរឹង�បញ្ចញ្ មាលាំងកាយ

និងចិត្តជាពិបសស្្នញងការខំ

ប្�រឹងមប្�ងសប្មា�់បរល�ំណង

ណាមួយ»។

Merriam-Webster’s Collegiate 
Dictionary, 11th ed. (2003), 
“work.”

បធវេើការ



បគួសារ របស់ធយើង កំពុង ពតឡប់ មក ពបី វិស្សមកាល 

ចុង សោតា�៍ ធៅពកុង ភបីស រីធវើរ ធខត្ត អាល់បរតា 

ពបធទស កាណាោ រដល ចំណាយ ធពល ធ្វើដំធ�ើរ 

ពបរ�ល ពោំធមា៉ាងធៅ រប៉ក ខាង ធជើង វន ផ្ះ របស់ ធយើង ធៅ 

ក្នុង ទបីពកុង រអតម៉ុន្ុន ។ វា ោន ងងឹត យូរ រដរ ធ�ើយ ធៅ 

តំបន់ រប៉ក ខាង ធជើង ធោះ ធ�ើយ ធទាះបបីជា ខ្យល់ កំពុង 

ធោកបក់ ពពិល យា៉ាង ខាលាំង កាត់ ផ្ូវ ធៅចំ ពបីមុខ ធយើង ក៏ធោយ 

ក៏ អវបីៗ ទាំងអស់ ហាក់បបី ដូចជា សុខសាន្ត និង សងៃប់សាងាត់ 

ធៅ ក្នុង ឡាន របស់ធយើង ។

ភាលាម ធោះ  ពសាប់រត មាន ធភ្ើង ពបកាស អាសន្ ោន 

ធលច ធឡើង ធៅ ធលើ កុងទ័រ ឡាន ។ ខ្នុំ ធាលាប់ ោន ធឃើញ ធភ្ើង 

ធោះ រត ម្តង គត់ កាល ពបី ធពចើន ឆ្នាំ កន្ង ធៅ ធ�ើយ ឥឡូវ ធនះ 

ខ្នុំ ោរម្ភ ពបី អវបី រដល នឹង បពមុង ធកើត ធឡើង ។ ខ្នុំ ោន ពបញាប់ 

បិទ ធភ្ើង ទាំង អស់ រដល មិន សំខាន់ ប៉ុរន្តភាលាម ធោះ មា៉ាស៊ីន 

ោនរលត់ ។ ខ្នុំ ោន ដឹងថា ធយើង ោន ធ្វើ ដំធ�ើរ អស់ បបីបួន 

គបីឡូរម៉ពត តាំងពបី ធយើង ោន ធបើក កាត់ ទបីពកុង ចុង ធពកាយ 

ធ�ើយ វា ធៅ ធពចើន គបីឡូរម៉ពត ធទៀត ពបី មុន ធយើង ធៅ ដល់ 

ទបីពកុង បោទាប់ ធទៀត ។ ខ្នុំ មិន អាច ទាំងចាំ ោន ផង ពបី ធពល 

ចុង ធពកាយ រដល ធយើង ោន ជួប នឹង រ្យន្ត មួយ រដល ធបើក 

ធៅ មក ធោះ ។

ធៅធពល ធយើង ោនគិត ធោយ អស់សង្ឹម ពបី ជធពមើស 

របស់ ធយើង ធោះ ខាសាន់ កូន ពបុស របស់ ធយើង រដល 

មាន អាយុ 11 ឆ្នាំ ោន និយាយ ថា « ធយើង ពតូវ អ្ិសាឋាន 

ឥឡូវធនះ ! » មិនដល់បបីរខពបីមុនធនះ ខាសាន់ ោន រន្ធត់ 

ចិត្ត ជាខាលាំង ធោយ សារ ការោត់បង់ ប្អូន ពបុស របស់ធគ 

រដល ោនសាលាប់ ធោយ សារ ជំងឺ មហារីក ។ ធតើ មាន ការ 

អ្ិសាឋាន ចំនួន ប៉ុោមាន ធៅរដល ខាសាន់ ោន បញ្ូន ធៅ 

ឋានសួគ៌ ធៅធពល រដល ធគ ពុះររ ធដើម្បី យល់ ថា ធ�តុអវបី 

ោន ជា ធគ ពតូវ ោត់ បង់ ប្អូន ពបុស រត មានាក់ គត់ របស់ធគ ធោះ ?

ភរិយា ខ្នុំ និង ខ្នុំ មិន ពោកដ ថា  ធតើ ធគ យល់ ោន ដល់ 

កពមិត ណា ធោះធទ ពបី ការ ពន្យល់ របស់ ធយើង រដល ថា ការ 

អ្ិសាឋាន របស់ ធយើង ពតូវ សមពសប ជាមួយ នឹង ពពះបំ�ង 

របស់ ពពះវរបិតា សួគ៌ ធ�ើយ មិនរមន ចាំោច់ អាពស័យ ធលើ 

បំ�ង ពោថានា ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ធយើង ធឡើយ ។ ប៉ុរន្ត  ធនះ ធគ 

ោន បរ្ហាញ ធយើង ថា ធយើង ពតូវ រត រ្ក ធៅ រក ពពះ វរបិតា 

សួគ៌ ធ�ើយ បន្ត មាន ធសចក្តបីជំធនឿ ធលើ ពទង់ ។

មិន យូរ ប៉ុោមាន បោទាប់ ពបី ធយើង ោន បញចែប់ ការ អ្ិសាឋាន 

ធោះ ធភ្ើង ហាវា   របស់ រ្យន្ត រដល ធបើក ធឆ្ពះ មក ធយើង  

ោន ចាប់ ធផ្តើម ចាំង ធឡើង ធលើ កញចែក់ ធមើលធៅ ធពកាយ 

របស់ធយើង ។ មិន យូរ ប៉ុោមាន ឡាន ដឹក ទំនិញ ដ៏ រវង មួយ 

រដល ធ្វើ ដំធ�ើរ ធៅ កាន់ ទបីពកុង រអតម៉ុន្ុន ោន �ប់ ធៅ 

ពបី មុខ ធយើង ។

ធៅធពល រដល វតកុង ឡាន និង ខ្នុំ ោនធដើរ មក 

ជិត គានា ធោះ គាត់ ោន សួរ ខ្នុំ ធោយមាន តុងសំធឡង ជា 

ោរំងកាណាោ ថា « ធតើ អ្ក មាន កូន ធក្មង ធៅ ក្នុង ឡាន 

ធោះធទ ? » ធៅធពល ខ្នុំ ោន ពោប់ គាត់ ថា ោទមាន 

ធោះគាត់ និយាយថា គាត់ ោន ធបើក ឡាន កាត់ រ្យន្ត 

រដល �ប់ មួយ ធផ្សង ធទៀត រដល ធៅ ពបរ�ល បួនពោំ 

គបីឡូរម៉ពត ពបី ធនះ ប៉ុរន្ត គាត់ មិន អាច�ប់ ចត ោន ធទ 

ធោយសារ រត អាកាសធាតុ មិន ល្អ ។ ធទាះ ជា យា៉ាង ណា 

ក៏ ធោយ ធៅធពល គាត់ ោន មក ដល់ ធយើង ធោះ គាត់ មាន 

អារម្ម�៍ បញ្ជាក់ ដ៏ ចបាស់ មួយ ថា ធយើង មាន កូន ធក្មង រដល 

ពតូវការ ជំនួយ ពបី គាត់ ។ ធ�តុដូធចានាះធ�ើយ ោន ជា គាត់ 

�ប់ ឡាន ។

មិន យូរ ប៉ុោមាន គាត់ ោន ស្ូច រ្យន្ត របស់ ធយើង ោក់ 

ធលើ ឡាន ដឹក ទំនិញ របស់ គាត់ ធ�ើយ ោន ធ្វើ ដំធ�ើរ ធឆ្ពះ 

ធៅ កាន់ ទបីពកុង រអតម៉ុន្ុន ។ ធពល ធយើង ធ្វើ ដំធ�ើរ 

ពតឡប់ មកវិញ ធោះ គឺ វា ពតជាក់ ណាស់ ប៉ុរន្ត ធយើង ោន 

ទទួល ភាព កក់ ធរៅតាតាម រយៈ ការ បញ្ជាក់ ដ៏ រផ្អមរល្ម ថា ពពះ 

វរបិតាសួគ៌ ពិតជា ឮ ការ អ្ិសាឋាន ទាំងឡាយ ។ ធពល ខ្ះ 

ចធម្ើយ ោន មក តាម រធបៀប រដល ធយើង នឹក សាមាន មិន ដល់ 

ធ�ើយ ធពល ខ្ះ ចធម្ើយ មាន ឥទ្ធិពលយា៉ាង ខាលាំង និង ចំៗ 

ជាង រដល ធយើង គិត សាមាន ដល់ ។ ធយើង ពគាន់រត ពតូវ មាន 

ធសចក្តបី ជំធនឿ និង ទុក ចិត្ត ធលើ ពពះ អមាចាស់ ប៉ុធណាណះ ។ ◼

អេ្គហវៃី ែ័រ. ម៉ាក់ម៉ាហុន ឌែត្ត អាល់ឌប៊ើរតា បបឌទស 
កាណាោ

ឌយើង បតូវ ែធិសាឋាន—ឥឡនូវឌនះ !

សំប�ងពួ្�រិសរុទ្ធថ្ងៃចរុងបប្កាយ

មិ
ន យូរ ប៉ុនាមាន បនាទាប់ ពី ឌយើង 

បាន ប្្ចប់ ការ ែធិសាឋាន 

ឌនាះ ឌភ្លើង ្ វោ   របស់ រែយន្ត 

អដល ឌបើក ឌឆ្ពះ មក ឌយើង បាន 

ចាប់ ឌ្្តើម ចាំង ឌឡើង ឌលើ ក្្ចក់ 

ឌមើលឌៅ ឌបកាយ របស់ឌយើង ។
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ឌៅ ជាយ ទបីពកុង  �បីកាធហាគ របស់ ធយើង វន រដ្ 

អិលលបីធណាយ ស.រ.អា. មាន យុវវ័យ វន ពួក 

បរិសុទ្ធ វ្ងៃ ចុង ធពកាយ តិច ជាង 20 ោក់ ធរៀន ធៅ វិទយាល័យ 

រដល មាន សិស្ស ពបរ�ល 4400ោក់ ធៅ ទបីតាំង ពបីរ ធផ្សង 

គានា ។ ធយើងមាន ភាព រីករយ ជាមួយ នឹង ការ សិកសា រដល 

កូន ពបុស របស់ ធយើង ោន ទទួល ធ�ើយ មាន ពកុម ពគួសារ 

ល្អៗ រដល មាន បទោឋាន ខ្ស់ រស់ ធៅ ក្នុង តំបន់ របស់ 

ធយើង ។

ធៅ ក្នុង រដូវ ផ្កោរីក ធពល កូន ពបុស ធយើង ធរៀន ធៅ ថានាក់ ទបី 

11 ធោះ ធគ ពតូវ ោន អធញ្ើញ ឲ្យ ធៅ ការរំ ធៅ សាោធរៀន ។ 

វដគូ របស់ធគ ោន ធស្ៀក រក់ យា៉ាង សាអាត ជា សធម្ៀក 

បំរក់ រម្យទម ធ�ើយ ធយើង ចង់ ដឹង ខាលាំងណាស់ ពបី ការ ធៅ 

រំ របស់ ពួកធគ ធៅ យប់ ធោះ ។ ធៅធពល គាត់ មក ដល់ ផ្ះ 

វិញ គាត់ ោន និយាយថា « ខ្នុំ នឹង មិន ធៅ រំ ធៅ សាោ 

ធរៀន ម្តងធទៀតធឡើយ ! » គាត់ ោន និយាយថា សិស្ស 

ទាំងឡាយ ោនចូលរួម ក្នុង ការ រំ រដល ធពសើបពសាល រដល 

អ្ក ពគប់ពគង មិន ោន ធ្វើ អវបី ធសាះ ធដើម្បី បញ្ប់ ពួកធគ ។  

ខ្នុំ មាន អារម្ម�៍ រន្ធត់ ។

ខ្នុំ គឺ ជា និធយាជិត ធពរៅ ធមា៉ាង របស់ សរ្កោត់ វន សាោ ធរៀន 

ធនះ ធ�ើយ ពបីរ វ្ងៃ បោទាប់ ពបី ការ រំធោះមក ខ្នុំ ោន ពយាយាម 

ជួប ជាមួយ ោយករង ។ គាត់ ជា មនុស្ស មានាក់ វ្្្្ូរ ធ�ើយ 

ខ្នុំ មាន អារម្ម�៍ ថា  គាត់ នឹង សាតាប់ ពបី កងវល់ របស់ ខ្នុំ ។ 

គាត់ ោន ពោប់ ខ្នុំ ថា  ឲ្យ សរធសរ សំបុពតធៅ កាន់ ោយក 

វិទយាល័យ ធោះ ។

ខ្នុំ ោន គិត ពិចារណា ធោយ ការ អ្ិសាឋាន ពបី អវបី រដល ខ្នុំ 

ពតូវ សរធសរ ធ�ើយ ោនសធពមច ចិត្ត ធដើម្បី ពោប់ ពួកធគ ថា 

ខ្នុំ មាន ការខកចិត្ត ជាមួយ នឹង ការ រំ រដល មិន សមរម្យ ធោះ 

ធ�ើយ គាមាន វិធានការ ណា មួយ រដល ពតូវោន ធ្វើ ធឡើង ធដើម្បី 

បញ្ប់ វា ធសាះ ។ បទោឋាន ពតូវ ោន ធលើក កម្ស់ សពមាប់ 

ការ សិកសា ធ�តុអវបី ក៏ មិន ធ្វើ សពមាប់ សកម្មភាព ទាំងអស់ 

ផង ?

បួនពោំ រខ កន្ង ផុត ធៅ ធ�ើយ ខ្នុំ ោនគិត ថា សំបុពត 

របស់ ខ្នុំ ពតូវ ោនធគ ធមើល រំលង ធ�ើយ ។ ប៉ុរន្ត ធៅ វ្ងៃ មួយ 

អំឡនុង ធពល ចុះ ធ្មាះចូល ធរៀន វិញ ោយករង សាោ ោន 

សួរ ខ្នុំថា « ធតើ អ្ក ជា មាតាយ  រដល ោន សរធសរ សំបុពត អំពបី 

ការ រំធៅ សាោ ធោះ ឬ ? »

ែញនុំ នឹង មិន ឌៅ រាំ ម្តង ឌទៀត ឌឡើយ

ខ្នុំ ោន តប ថា « ចាស៎ ! គឺ ខ្នុំ ធនះ ធ�ើយ » ។

« ខ្នុំ ចង់ ពោប់ អ្ក ថា សំបុពត រដល អ្ក ោន សរធសរ 

ធៅ ធោះ  ោន ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ភាញាក់ ធផ្អើល យា៉ាង ខាលាំង ! » គាត់ 

ោន និយាយ ។

ខ្នុំ ោនដឹង ថា មាន ោយក សាោ មានាក់ ពុំ ោន ធជឿជាក់ 

ថា ការផ្លាស់ប្តូរ ពតូវ ការ ធ្វើ ធឡើង ធោះ ធទ រ�ូតដល់ គាត់ោន 

សួរ ធយាបល់ ពបី សិស្ស ពបីរ បបី ោក់ ។ សិស្ស ពបីរ បបី ោក់ ធោះ 

ោន ធ្្ើយ ដូច គានាថា ៖ « ធយើង នឹង មិន ធៅ រំ ធៅ សាោ ម្តង 

ធទៀតធឡើយ ! ការរំ ទាំងធោះ  គួរ ឲ្យ ធខ្ើម រធអើម ណាស់ ! »

បោទាប់ មក អ្ក ពគប់ពគង ោន អនុវត្ត ចបាប់ វន 

ភាពសមរម្យ ក្នុង ការ រំ រដល នឹង ពតូវ ចាប់ អនុវត្ត អំឡនុង 

ធពល ការរំ ធលើក ធពកាយ ។ ោយក សាោ ោន ជូន ដំ�ឹង 

ដល់ សិស្ស ទាំងឡាយ ថា ពួកធគ នឹង ពតូវ ោន ធស្ើសុំ ឲ្យ 

ចាកធចញ ធបើសិន ពួកធគ មិន ធគារព តាម ចបាប់ធោះ ។

ខ្នុំ ោនរង់ចាំ យា៉ាង អន្ះសា ចំធរះ ការ ពតឡប់ មក 

វិញ វន កូន ពបុស របស់ ធយើង ពបី ការ រំ ធោះ ។ ធៅធពល ធគ 

មក ដល់ផ្ះ ធគ ោន និយាយថា សិស្ស ទាំងឡាយ រដល 

ពយាយាម ពបពពឹត្ត អាកប្កិរិយា ចាស់ ធោះ ពតូវ ោន បធ�តាញ 

ធចញ ។ ធគ ោន និយាយ ថា វាគឺ ជា ការ រំ ដ៏ ល្អ បំផុត រដល 

ធគ មិន ធាលាប់ ោន ចូលរួម ពបីមុន មក ។

ខ្នុ ំោន សរធសរ សំបុពត ធៅ កាន់ អ្ក ពគប់ពគង ធោយ រ្្ង 

អំ�រគុ� ពួកធគ រដល ោន ធ វ្ើឲ្យ ការ រំធលើក ធនះ ជា ការ រំ 

ដ៏ ល្អ បំផុត ធៅ សាោ រដល មិន ធាលាប់ មាន អស់ ធពលជា យូរ 

មក ធ�ើយ ។ ោយករង សាោ រដល ខ្នុ ំោន សាគល់  ោន 

ធ្្ើយ តប ថា ៖ « សូម អរគុ� សពមាប់ ការ ចាប់ ធផ្តើម ការ 

សន្ោ កាល ពបី រដូវ ផ្កោរីក មុន ។ ធបើ គាមាន សំបុពត មក ពបី អ្ក ធទ 

ធោះ ធយើង មិន អាច ធ វ្ើ ការ ផ្លាស់ ប្តរូ បញ្ហា ធនះ ោន ធទ » ។

តាំងពបី ធោះ មក ខ្នុំ ោន ធឃើញ ថា មាន សាោ ជា ធពចើន 

ធៅ ក្នុង ពបធទស របស់ ធយើង  ោន ធ្វើ តាម ចបាប់ រំ ្ ្មបី ទាំងធនះ 

ដូធច្ះ ឥឡូវធនះ កូនសិស្ស រប់ រន់ ោក់ នឹង អាច រីករយ 

ជាមួយ នឹង ការ រំធៅ សាោ ោន ។

ខ្នុំ អ្ិសាឋាន ថា ពពះអមាចាស់ នឹង ពបទាន ពរ ដល់ ធយើង 

ទាំងអស់ គានា ធដើម្បី រសវងរក ធសចក្តបី កាលាហាន ក្នុង ការ និយាយ 

ធចញមក និង តស៊ូ មតិ ចំធរះ អវបី រដល ធយើង ធជឿ ។ ខ្នុំ ដឹង ថា 

មនុស្ស មានាក់ អាច ធ្វើឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ោន ។ ◼

វីន�ី វ៉ន់ នុយ រដ្ឋ ែិលលីឌណាយ ស.រ.អា.

បនាទាប់ពី ែនែក បគប់បគង បាន ែនុវត្ត ច្បប់ 

នន ភាពសមរម្យ កនែនុងការ រាំ មក ឌនាះ ែញនុំ 

បានរង់ចាំ ោ៉ាង ែន្ះសា ចំឌពាះ ការ បតឡប់ មក វិញ 

នន កូន បបុស របស់ ឌយើង ពី ការ រាំ ឌនាះ ។
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កន្ងធៅ ្ ្មបីៗ ធនះ ខ្នុំ ោន ធៅ ពពះវិហារ រង ដូចជាយឺត 

បន្តិច ធ�ើយ ពបញាប់ ចូល ធៅ ក្នុង សាោ ជំនុំអំឡនុង 

ធពល ចធពមៀង ធបើក ។ ធៅធពល ខ្នុំ ធដើរ ចូល ធៅ ក្នុង សាោ 

ជំនុំ ខ្នុំ ោន ធឃើញ មាន មនុស្ស ធពចើនជាង ្ ម្មតា ។ 

ធៅធពល ខ្នុំ ោន ពកធឡក ធមើល ធភ្ៀវ ដ៏ ធពចើន រដល ធៅ ជុំវិញ 

ធោះ ខ្នុំ ោន កត់ សមាគល់ ចំ�ុច ពបីរ ៖ ធោះ គឺ ជា កម្មវិ្បី របស់ 

ថានាក់ បឋម សិកសា របស់ វួដ ធយើង ធ�ើយ ធរៅអបី រដល ខ្នុំ អង្គនុយ 

រល់ ដង ធោះ មាន ធគ អង្គនុយធ�ើយ ។

ខ្នុំ ោន ពបញាប់ អង្គនុយចុះ ធៅ ធរៅអបី ជួរមុខ រដល មាន 

មនុស្ស អង្គនុយ ធពញ គឺ ធៅចំ ធពល រដល ខ្នុំ ោន ធឃើញ មាតាយ 

វ័យ ធក្មង មានាក់ ោន មក ដល់ ធោយ កាន់ វដ កូន ពបុស អាយុ 

ពបីរ ឆ្នាំ និង បបី កូន ពសបី អាយុ ពោំ មួយ រខ របស់គាត់ ។ ខ្នុំ ោន 

សមាគល់ ធឃើញ ថា សាវាមបី របស់ គាត់ មិន ោន ចូល មកតាម 

ជាមួយ គាត់ ធទ ។ ធៅធពល ខ្នុំ ពកធឡកធមើល ជុំវិញ សាោ 

ជំនុំ ធោះ ខ្នុំ ោន ធឃើញ សាវាមបី របស់គាត់ ធៅធលើ ធវទិកា 

អង្គនុយ ធៅករន្ង ពយា�ូ—គាត់ គឺ ជា អ្ក ធលង 

ពយា�ូ សពមាប់ ថានាក់ បឋម សិកសា ។

ែញនុំ បាន ែធិសាឋាន សបមប់ ែនែក

ធោយសារ ខ្នុំ ធៅ លបីវ ធោះ ខ្នុំ រតង រត អង្គនុយ ជាមួយ 

មិត្តភក្តិ ជិតស្ិទ្ធ ខ្នុំ មានាក់ ។ ប៉ុរន្តធៅ វ្ងៃធោះ  មិត្តភក្តិ របស់ 

ខ្នុំ ោន ធចញធៅ ទបីពកុង ធផ្សង ។ ខ្នុំ គិត ថា វា ពបរ�ល ជា 

ការ�៍ មួយ ល្អ ធដើម្បី អង្គនុយ ជាមួយ មាតាយ វ័យ ធក្មង និង 

កូនៗ របស់គាត់ វិញ ដូធច្ះ ខ្នុំ ោន សួរ គាត់ ថា ខ្នុំ អាច 

អង្គនុយ ជាមួយ ពួកធគោន ធទ ។ អ្ក មាតាយធោះ  ោន 

យល់ ពពម ។ ធពញមួយ ការ ពបជុំ ធោះ ខ្នុំ រីករយ រដល 

ោន ជួយធមើល ធក្មង ពបុស ធោះ និង សាតាប់ ធក្មងៗ ថានាក ់

បឋមសិកសា ។

ធៅ ធពល ចប់ ពិ្បី សាពកាម៉ង់ មាតាយ មានាក់ ធោះ ោន ឱន 

មករក ខ្នុំ ធ�ើយ និយាយ ថា គាត់ ោន អ្ិសាឋាន សពមាប់ ខ្នុំ 

ធៅ ធពល ពពឹកធោះ ។ ខ្នុំ ោន ចាំ សាតាប់ គាត់ ធរៀបរប់ ពោប់ 

ខ្នុំ ។ គាត់ ោន និយាយ ថា គាត់ ោន អ្ិសាឋាន ថា ខ្នុំ នឹង 

មក ពពះវិហារ ធ�ើយ ថា ខ្នុំ នឹង អង្គនុយ ជាមួយ គាត់ ធ�ើយ 

ជួយ គាត់ ។ គាត់ ោនគិត ថា គាត់ មិន អាច ធមើល កូនៗ 

រត មានាក់ ឯង រ�ូត ដល់ ចប់ សាពកាម៉ង់ 

ោនធទ ។ ខ្នុំ មាន អារម្ម�៍ ភាំង ថា 

ខ្នុំ ោន ធ្្ើយ តប ចំធរះ ការ អ្ិសាឋាន ដ៏ សាមញ្ញ របស់ គាត់ 

រដល គាត់ ោន អ្ិសាឋាន សុំ ធៅ ពពឹក ធោះ ។

ខ្នុំ ដឹង ថា ពពះអមាចាស់ ពសឡាញ់ ធយើង យា៉ាង ពជាលធពរៅ 

ធពចើន ជាង រដល ធយើង អាច ដឹងោន ធៅធទៀត ។ ការធ្វើ ជា 

សាក្សបី ដល់ ចធម្ើយ ចំធរះ ការ ធស្ើ សុំ ដ៏ សាមញ្ញ ធនះ ោន 

បធពងៀន ខ្នុំ នូវ ធមធរៀន ដ៏ មាន អំណាច មួយ ធ�ើយ ខ្នុំ ពោកដ 

ថា បទពិធសា្ន៍ ធនះ ក៏ ោន បធពងៀន ដល់ មាតាយ រូប ធនះ ផង 

រដរ ។ ធៅធពល រដល ខ្នុំ សុំ អង្គនុយធៅ រក្រ បងពសបី រូបធនះ 

ធោះ ខ្នុំ មិន ោន គិត ថា វា ជាចធម្ើយ ចំធរះ ការ អ្ិសាឋាន 

ធឡើយ—ខ្នុំ ពគាន់រត ោន ធ្វើ អវបី រដល ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ នរណា មានាក់ 

ធ្វើ សពមាប់ ខ្នុំ រត ប៉ុធណាណះ ធបើ សិន ជាខ្នុំធៅ ក្នុង សាថានភាព 

ដូច គាត់ ។

ពិតណាស់ ពពះ វរបិតាសួគ៌ សាតាប់ ឮ និង ធ្្ើយតប 

ចំធរះ ការ អ្ិសាឋាន របស់ ធយើង សូម្បី រត ហាក់ ដូចជា 

កិចចែការ ដ៏ តូច តាច ក៏ ធោយ ។ ◼

អាមី រា៉ណាក់ ចនសុន រដ្ឋ នែោហូ 
ស.រ.អា.

ឌពញមួយ ការ បបេុំ ឌនាះ ែញនុំ 

រីករាយ អដល បាន េួយឌមើល 

ឌក្មង បបុស ឌនាះ និង សាតាប់ ឌក្មងៗ ថានាក់ 

បឋមសិកសា ។
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មន ធពល ខ្ះ ខ្នុំ សកម្ម ក្នុង ការ ធ្វើ កិចចែការ ពង្ស 

ពបវត្តិ និង ពពះវិហារ បរិសុទ្ធ ។ ធទាះយា៉ាងណា 

កាលរដល ខ្នុំ ោន វិវឌ្ឍ ធៅមុខ ក្នុង ការ ពសាវពជាវ កិចចែការ 

ធោះ ខ្នុំ ោន ដឹង ថា ខ្នុំ មាន ឧបសគ្គ ក្នុងការ រសវងរក 

ព័ត៌មាន របស់ មនុស្ស មានាក់—គឺ ជបីតា ខាង មាតាយ ខ្នុំ ។

ឪពុក របស់ មាតាយ ខ្នុំ មិន ោន ចិញចែឹម មាតាយ ខ្នុំធទ ធ�ើយ 

មាតាយ ខ្នុំ ោន ោត់ ទំោក់ ទំនង ជាមួយ ជបីតា ខ្នុំ បងប្អូន បធងកើត 

គាត់ និង សាច់ ញាតិ ខាង ឪពុក គាត់ ទាំង អស់ ។ មាតាយ ខ្នុំ 

គាមាន ព័ត៌មាន អវបី រដល បញ្ជាក់ ពបី វ្ងៃរខឆ្នាំ កំធ�ើត ឬ ទបីករន្ង 

កំធ�ើត របស់ ជបីតា ខ្នុំ ធទ ធ�ើយ មាតាយ ខ្នុំ មិន ដឹង ពោកដ ថា 

ជបីតា ខ្នុំ សាលាប់ ធៅ ទបីណា ឬ ធពលណា ធោះធទ ។ ខ្នុំ មាន 

ការសង្ស័យ ថា ធតើ ខ្នុំអាច នឹង រក ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ ធោះ 

ធឃើញធទ ។

ធៅ វ្ងៃ មួយ ធៅធពល ខ្នុំ កំពុង ធមើល ធសៀវធៅ 

កំ�ត់ធ�តុ ពបចាំ វ្ងៃ របស់ មាតាយ ខ្នុំ ធោះ ខ្នុំ ធឃើញ រូប្ត 

មួយ សន្ឹក របស់ ជបីតា ខ្នុំ ។ ធៅធពល ខ្នុំ ធបើក វា ធមើល ធោះ 

ខ្នុំ ោន ធឃើញ ថា គាត់ ោន ចុះ �ត្ធលខា និង ចុះ កាល 

បរិធច្ទ វន រូប្ត ធ�ើយ ពោប់ ពបី អាយុ របស់ គាត់ ធៅ ធពល 

ធោះ ។ ឥឡូវធនះ ខ្នុំ មាន វ្ងៃរខឆ្នាំ កំធ�ើត ពបហាក់ 

ពបរ�ល របស់ គាត់ ធ�ើយ ! ខ្នុំ ោន ពសាវពជាវ ធោយ 

ក្បីរំធភើប រក ធ្មាះ និង វ្ងៃរខឆ្នាំ កំធ�ើត របស់គាត់ ធៅ 

ក្នុង FamilySearch ។ ខ្នុំ មាន ការ អសាចារ្យ យា៉ាង ខាលាំង 

ធោយ ខ្នុំ ោន ធឃើញ ថា ពិ្បី បរិសុទ្ធ របស់គាត់ ពតូវ ោន ធ្វើ 

រួចរល់ អស់ ធ�ើយ ។ ធតើ នរណា ធៅ  រដល ោន ធ្វើ កិចចែការ 

ពពះវិហារ បរិសុទ្ធ ឲ្យ ជបីតា របស់ ខ្នុំ ធោះ ?

ភាលាម ធោះ ខ្នុំ ោន ធឃើញ ថា កិចចែការ ធោះ ពតូវ ោន 

ធ្វើ ធឡើង ធោយ ឪពុក មា មានាក់ ខាង មាតាយ ខ្នុំ រដល ោត់ 

ដំ�ឹង ពបីគាត់ យូរ មក ធ�ើយ ។ ខ្នុំ ោន រសវងរក ព័ត៌មាន 

ទំោក់ទំនង របស់គាត់ ធ�ើយ ធៅ ទបីបំផុត ខ្នុំ ោន រកធឃើញ 

ធលខ ទូរស័ព្គាត់ ។

ខ្នុំ ោន មាន ការភ័យ ោរម្ភ ក្នុង ការ ទូរស័ព្ ធៅ គាត់ 

ធោយសារ គាត់ ធាលាប់ ោន ជួប ខ្នុំ កាលពបី30 មុនមកម្៉ធះ 

គឺកាលខ្នុំអាយុោនមួយឆ្នាំ ។ ខ្នុំ មិន ដឹង ថា គាត់ នឹង 

មាន ពបតិកម្ម របបណា ធោះ ធទ ។

រត ធទាះបបីជា យា៉ាងណា ក៏ធោយ ខ្នុំ ោន សធពមចចិត្ត 

ទូរស័ព្ ធៅ គាត់ ។ ធៅធពល គាត់ ធលើក ទូរស័ព្ ខ្នុំ ោន 

ែនែក បាន ដក ភាពឌសាកឌៅ របស់ ែញនុំ ឌចញ

ពន្យល់ គាត់ ពបី រធបៀប រដល ខ្នុំ ោន រក ព័ត៌មាន អំពបី ជបីតា 

ខ្នុំ—គឺជា ឪពុក របស់គាត់ ធោះឯង—ធ�ើយ ោន ពោប់ គាត់ 

ថា ខ្នុំ គឺ ជា ក្មលួយ ពសបី របស់គាត់ ។

ខ្នុំ នឹង រតងរត ចាំ ពបី ចធម្ើយ របស់ គាត់ ថា « ក្មលួយ មិន 

អាច ដឹង ពបី ភាពធសាកធៅ រដល ពូ មាន អំពបី ការ ោត់ ទំោក់ 

ទំនង ជាមួយ មាតាយ ក្មលួយ ធឡើយ ។ ឥឡូវធនះ ក្មលួយ ោន ដក 

ភាពធសាកធៅ ធោះ ធចញ ពបី ពូ ធ�ើយ ! »

ធទាះបបីជា ធយើង ោនពរត់ពោស គានា ក៏ ធយើង ោនដឹង 

ថា ពគួសារ របស់ គាត់ និង ពគួសារ ខ្នុំ ោន ពជមុជ ទឹក 

ធ�ើយ ោនបញ្ជាក់ ជា សមាជិក វន សាសោចពក វន ពពះ 

ធយស៊ូវពគបីស្ វន ពួក បរិសុទ្ធ វ្ងៃចុង ធពកាយ ធៅធពល ពបហាក់ 

ពបរ�លគានាធោះ  ធ�ើយ ពគួសារ ធយើង ទាំងពបីរ រឹងមាំ ធៅ ក្នុង 

ដំ�ឹងល្អ ។ វាពិតជា ឱកាស មួយ ដ៏ ធររធពញ ធោយ ក្បី 

អំ�រ និង ភាព ក្នុកក្លួល សពមាប់ ពួកធយើង ។

ខ្នុំ ោនយល់ដឹង ជាយូរ មក ធ�ើយ ថា កិចចែការ ពង្សពបវត្តិ 

និង ពពះវិហារ បរិសុទ្ធ អាច ភាជាប់ ពួក ធយើង ធៅនឹង បុពវការីជន 

របស់ ធយើង រដល ោន សាលាប់ ធៅ ធ�ើយ ប៉ុរន្ត ខ្នុំ មិន ធាលាប់ គិត 

ថា កិចចែការ ធនះ អាច ភាជាប់ ពួកធយើង ធៅនឹង សាច់ញាតិ រដល 

ធៅរស់ របស់ធយើង ផងរដរ ធោះ ធទ ។ ខ្នុំ មាន អំ�រគុ� 

រដល ខ្នុំ អាច ជួយឲ្យ ពគួសារ ធយើង ជួបជុំ គានា វិញ តាមរយៈ 

ពង្សពបវត្តិ—មិន ពតឹមរត ធៅ ពិភព វិញ្ញា� ប៉ុធណាណះ ធទ ប៉ុរន្ត 

ធៅ អំឡនុង ធពល ជបីវិត ធៅធលើ រផនដបី របស់ធយើង ផងរដរ ។ ◼

ឃីស៊ើ រីអឃវៃម រ៉ូចាស បបឌទស ឈីលី

ឌៅនែងៃមួយ ឌៅឌពល ែញនុំ 

កំពុង ឌមើល ឌសៀវឌៅ 

កំណត់ឌហតុ បបចាំ នែងៃ របស់ មតាយ 

ែញនុំ ឌនាះ ែញនុំ ឌឃើញ រូបែត មួយ 

សន្លឹក របស់ េីតា ែញនុំ ។
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ការ
 អធញ្ើញ ដ៏ ធទវភាព ធដើម ប្ី អ្ិសាឋាន ធៅ កាន់ ពពះ វរបិតា ធៅ ក្នុង ពពះ ោម 

របស់ ពពះធយសូ៊វពគបីស្ គឺ ជា បញ្ញត្ត ិរដល ោន ធលើកធឡើង ធពចើន បំផុត រត មួយ 

គត់ ធៅ ក្នុង ពពះគម្បីរ ទំាងអស់ រដល ោន កត់ពតាទុក ធ�ើយ គឺ ជា ទពមង់ 

រដល ជា មូលោឋាន ពគឹះ សំខាន់បំផុត វន ការ ថាវាយ បង្គ ំផ្ទាល់ ខ្លួន ។ បុ៉រន្ត មាន ពួក ធយើង ធពចើន រដល 

មាន បញ្ហា ក្នុង ការពយាយាម ធ វ្ើ ឲ្យ ការ អ្ិសាឋាន ផ្ទាល់ ខ្លួន មាន អត្ន័យ និង បរ្ហាញ ឲ្យ ធគដឹង ។

ខ្នុំ ពតូវ ោន ធ្វើ ឲ្យ ធជឿ ថា ការ អ្ិសាឋាន ផ្ទាល់ ខ្លួន គឺ ជា ឧបសគ្គ មួយ ក្នុង ចំធណាម ឧបសគ្គ ដ៏ ្ ំ 

បំផុត ទាំងឡាយ រដល ពប�ម ចំធរះ មុខ សមាជិក ទាំងឡាយ វន សាសោចពក ជាពិធសស 

យុវវ័យ និង មជ្ិមវ័យ ធៅ លបីវ ។ ធ�ើយ ធោយ សារ រត ពួកធគ មាន បញ្ហា ជាមួយ ការ អ្ិសាឋាន 

ធោះ ពួកធគ ក៏ មាន បញ្ហា ខាង វិញ្ញា� រដរ ។

ការ អ្ិសាឋាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ធយើង គឺ ជា ពបោប់ វាស់ ស្ង់ កមាលាំង ខាង វិញ្ញា� របស់ ធយើង 

និង ជា កតាតា ជពមុញ វន សុខុមាលភាព ខាង វិញ្ញា� របស់ ធយើង ។ ក្នុង ោម ជា ឪពុក ជា អ្ក ដឹក 

ោំ បពវជិតភាព និង ជា ពបធាន ធបសកកម្ម មានាក់ ខ្នុំ ោនធរៀន ថា ការសាតាប់ ធោយ យក ចិត្ត ទុក 

ោក់ ចំធរះ ការ អ្ិសាឋាន របស់ មនុស្ស មានាក់ ធទៀត អាច បរ្ហាញ អវបីៗ ជាធពចើន ពបី ទំោក់ ទំនង របស់ 

គាត់ ជាមួយនឹង ពពះ ។

ធតើ ការ សាតាប់ ការអ្ិសាឋាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្ក បរ្ហាញ អវបី ខ្ះ ពបី អ្ក និង ទំោក់ ទំនង របស់ អ្ក 

ជាមួយ ពពះ វរបិតាសួគ៌ ?

ពួ្ប្រាននិយយម្កាន់បយើង

បោយមអលប�ើរ
បខវីន��រុលយូ.បភើសរុន

នន ពួក ចិតសិប នាក់

សតើការសាតា្រ់ការអធិសាឋានផ្ទាល់ខ្លួនរ្រស់អ្ក្រង្ហាញអវេីខ្ះពី

អ្កនិងទំនាក់ទំនងរ្រស់អ្កជាមួយបពះវរ្រិត្សួ្៌?

ឌធវៃើ ឲ្យ 

 ការ ែធិសាឋាន 
ផាទាល់ ែ្លលួន 

រច
នា

 រូប
 ែ

ត
 ឌោ

យ
 អ
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ស
 ន
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សា

ន
់

 របស់ ែនែក កាន់ អត បបឌសើរ ឌឡើង
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ម
្រ
្ិម
វ័យ

វ័យ
ប្
្មងបរលការណ៍ថនការអធិសាឋានផ្ទាល់ខលេលួន

ការអ្ិសាឋាន  គឺជា ការ និយាយ ជាមួយ ពពះ ជា ពពះ វរបិតា 

អស់ កល្ ជានិចចែ វន វិញ្ញា� របស់ ធយើង—មិន រមន និយាយ 

ោក់ ពទង់ ធទ ប៉ុរន្ត គឺ និយាយ ជាមួយ នឹងពទង់ ។ ពទង់ ពសឡាញ់ 

ធយើង ពគប់ គានា ឥត ចធោលាះ ធ�ើយ ពទង់ ធពញ ធោយ ក្តបី ធមតាតា ករុណា 

និង ការ យល់ ចិត្ត ។ ពទង់ ដឹង អវបី ៗ  ពគប់ យា៉ាង អំពបី ធយើង ។ ពទង់ 

ដឹង ពបី អវបី រដល ធយើង ពតូវ ការ សូម្បី រត ធៅធពល រដល ធយើង អាច 

ធមើលធឃើញ ពតឹម រត អវបី រដល ធយើង ចង់ ោន ក៏ធោយ ។ ពទង់ មាន 

អំណាច និង សមត្ភាព រដល គាមាន រដន កំ�ត់ ធដើម្បី គាំ ពទ 

និង ដឹកោំ ធយើង ។ ពទង់ រតង រត មាន ពពះបំ�ង ធដើម្បី អភ័យ 

ធទាស ឲ្យ ធយើង ធ�ើយ ជួយ ធយើង ពគប់ កិចចែ ការ ទាំងអស់ ។

ធយើង អាច និយាយ ជាមួយ ពពះ វរបិតា សួគ៌ ធោយ ឮៗ ឬ 

ធោយ ការបធងកើត គំនិត និង ការ សរម្តង ធឡើង ធៅក្នុង គំនិត 

និង ដួង ចិត្ត របស់ ធយើង ។ ការ អ្ិសាឋាន ផ្ទាល់ ខ្លួន គួររត ជា 

ការបរ្ហាញ នូវ អារម្ម�៍ ដ៏ �្មត់ចត់ ដ៏ ពិសិដ្ ពបី ការ សរធសើរ 

តធមកើង និង ពបី ការដឹងគុ� ជា ការធស្ើ សុំ ធោយ ធសាមាះ អស់ ពបី 

ចិត្ត សពមាប់ ធសចក្តបី ពតូវ ការ និង បំ�ង ពោថានា ជាក់ ោក់ ជា 

ការសារភាព ធោយ បោទាប ខ្លួន ធោយ ទន់ ទាប និង ជា ការធស្ើ 

សុំ សពមាប់ ការ អភ័យធទាស ដ៏ ពជះសាអាត ជា ការទូល អងវរ សុំ 

ការ លួងធោម ការ រ�ោំ និង វិវរ�ៈ ។ ជា ញឹកញាប់ ការ 

បរ្ហាញ អារម្ម�៍ ទាំងធនះ អាច បណាដល ឲ្យ ធយើង រចក ចាយ 

អារម្ម�៍ និង គំនិត អស់ ពបី ក្នុង ដួងចិត្ត និង ពពលឹង ធយើង ដល់ 

ពពះ វរបិតា សួគ៌ ដ៏ ជា ទបី ពសឡាញ់ របស់ ធយើង ។

ជា ញឹកញាប់ ការ អ្ិសាឋាន គឺ ជា ការទាក់ទង ខ្បីៗ ប៉ុរន្ត វា ក៏ 

អាច ជា ការសន្ោ ដ៏ ធបើក ចំ� និង ជា ការសន្ោ រដល បន្ត ឥត 

ោច់ ទាំង វ្ងៃ និង យប់ ( សូមធមើល អាលមា៉ា 34:27 ) ។

ការអធិសាឋានផ្ទាល់ខលេលួន្ ឺចាំរាច់ណាស់

ធៅ ក្នុង រផនការ ដ៏ ធទវភាព របស់ ពពះ វរបិតាសួគ៌ របស់ 

ធយើង ការ របក ធចញ វន រូបកាយ និង វិញ្ញា� ពបី វត្តមាន របស់ 

ពទង់ គឺ ចាំោច់ ។ ការ អ្ិសាឋាន គឺ ចាំោច់ ណាស់ ធ�ើយ អាច 

ភាជាប់ ចំ�ង ខាង វិញ្ញា� រវាង ពពះ និង មនុស្ស ។ ធបើ គាមាន ការ 

អ្ិសាឋាន ធទ ធោះ គាមាន រធបៀប ណា រដល អាច ពតឡប់ ធៅ ពពះ 

វរបិតា វិញធឡើយ ។ ធបើ គាមាន ការ អ្ិសាឋាន ធទ ធោះ ធសចក្តបី ជំធនឿ 

ពគប់ ពគាន់ ធដើម្បី យល់ដឹង និង រកសា បទ បញ្ញាត្តិ ទាំងឡាយ 

ធោះ គឺ មិន អាច ធ្វើ ោនធឡើយ ។ ធបើ គាមាន ការ អ្ិសាឋាន ធទ ធោះ 

អំណាច ខាង វិញ្ញា� ដ៏ ចាំោច់ ធដើម្បី ធចៀសវាង ពបី ការ ល្លួង 

និង យក �្ះ ធលើ ឧបសគ្គ និង ទុក្ខ លំោក ទាំងឡាយ  នឹង 

មិន អាច ធកើត មាន ធឡើយ ។ ធបើ គាមាន ការ អ្ិសាឋាន ធទ ធោះ ការ 

រពបចិត្ត ការ អភ័យ ធទាស និង អំណាច រដល ជពមះ ឲ្យ សាអាត វន 

ដរ្វាយ ្ ួន  មិន អាច សធពមច ោន ធឡើយ ។ ជាមួយ នឹង អំណាច 

វន ការ អ្ិសាឋាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ធោះ កិចចែ ការ ពគប់ យា៉ាង នឹង អាច ធ្វើ 

ធៅ ោន ។

ការ អ្ិសាឋាន ធ្វើ ឲ្យ មាន វិវរ�ៈ ផ្ទាល់ ខ្លួន និង 

អំធណាយទាន ទាំងឡាយ ខាង វិញ្ញា� តាមរយៈ ពពះវិញ្ញា� 

បរិសុទ្ធ ។ វា គឺ ជា បណាដញ ទាក់ទង ខាង វិញ្ញា� រដល អាច 

មាន ចំធរះ កូន ធៅ ទាំងអស់ របស់ ពពះ រដល ផ្តល់ ដល់ ធយើង នូវ 

ពចក ចូល ធៅ កាន់ ពពះ វរបិតា ដ៏ ធៅ អស់ កល្ជានិចចែ របស់ ធយើង 

ធៅកាន់ ពពះ រជ បុពតា របស់ ពទង់ និង ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ។ 

ការ អ្ិសាឋាន គឺ ជា ភស្តនុតាង ដ៏ មាន អំណាច និង មាន កមាលាំង វន 

ភាព ពិត របស់ ពពះ ជា ពពះ វរបិតា ដ៏ ធៅអស់កល្ ជានិចចែ ។ ការ 

អ្ិសាឋាន ផ្ទាល់ ខ្លួន គឺជា ការចាំោច់ ធោយ ខានមិនោន ធដើម្បី 

យល់ដឹង ពបី ពពះ និង ពបី អត្តសញ្ញា� ដ៏ ធទវភាព របស់ ធយើង ។ 

បធវេើឲ្យការអធិសាឋានរ�ស់អ្ន្កាន់មតប្�បសើរប�ើង

គរៀ្រចំាគដើរ្ីអធិសាឋាន

ជាញឹកញាប់ ការ អ្ិសាឋាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ធយើង ធ្វើ ធឡើង 

មុន ធគ ធៅធពល ពពឹកមុន ធពល ធយើង ភាញាក់សាវាង រមនរទន ធោះ  

និង ដឹង ខ្លួន ធពញធលញ ឬ ធៅយប់ ធពរៅ ធៅធពល រដល ធយើង 

ធនឿយ �ត់ ធពក ណាស់ ធៅធ�ើយ ធដើម្បី អ្ិសាឋាន ឲ្យ មាន 

ពបសិទ្ធភាព ។ ការ �ត់ ធនឿយ ខាង រូបកាយ ខាង សតិ សាមារតបី 

និង ខាង អារម្ម�៍ របស់ ធយើង អាច ររំង ធយើង ពបី ការអ្ិសាឋាន ដ៏ 

មាន អត្ន័យ ។

ការ អ្ិសាឋាន គឺ ជា កិចចែការ ខាង វិញ្ញា� រដល អវបី រដល ពតូវធ្វើ 

ធឡើង ជាមុន គឺ ការ ធរៀបចំ ខាង សតិសាមារតបី និង ខាង វិញ្ញា� ។ 

ធបើ ធយើង មិន ធ្្ៀត ធពល ធដើម្បី បោទាប ខ្លួន ធយើង ធ�ើយ ពិចារណា 

ធោយ យក ចិត្ត ទុកោក់ ថា ធយើង បពមុង នឹង អំរវោវ ធៅ កាន់ 

ពពះ ជា ពពះវរបិតា ដ៏ ធៅ អស់កល្ ជានិចចែ ធៅ ក្នុង ពពះ ោម វន ពពះ 

ធយស៊ូវពគបីស្ ធទ ធោះធយើង នឹង ខកខាន ក្នុង ការយល់ ពបី ខ្ឹមសារ 

ដ៏ សំខាន់ បំផុត វន គំរូ ដ៏ ធទវភាព រដល ពតូវោន សាថាបោ ធឡើង 

ធដើម្បី ពបទាន ពរជ័យ ដល់ ធយើង ធ�ើយ ។

សូម ោក់ កាល វិភាគ ធពលធវោ ពគប់ ពគាន់ ធដើម្បី 

ទំោក់ទំនង យា៉ាង យក ចិត្ត ទុក ោក់ និង ធោយ បោទាប ខ្លួន ពបី 

បំ�ង ពោថានា ដ៏ ពជាលធពរៅ បំផុត វន ដួង ចិត្ត របស់ អ្ក ជាមួយ ពពះ 

វរបិតា សួគ៌ ។ អធញ្ើញ ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ធដើម្បី ជួយ អ្ក ឲ្យ ដឹង 

ពបី អវបី រដល ពតូវ អ្ិសាឋាន ។ ការ អ្ិសាឋាន ឮៗ ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ ធផ្តាត ធលើ 

ការអធិសាឋានគឺជាភស្នុតាងដ៏

ម្នអំាណាចនិងម្នកម្លាំាង

ននភាពពិតរ្រស់បពរះជាបពរះ

វរ្រិតាដ៏គៅអស់កល្ជានិច្ច។

ការអធិសាឋានផ្ទាល់ខ្លួនគឺជា

ការចាំាបាច់គដ្យខានរិនបាន

ចំាគោរះការយល់ដឹងពីបពរះនិង

ពីអត្សញ្ញាណដ៏គ្រវភាពរ្រស់

គយើង។
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ការ អ្ិសាឋាន របស់ខ្នុំ និង សាតាប់ ដល់ ខ្លួន ឯង ធោយ មិន ឲ្យ 

សតិ ខ្នុំ អរ�តាត អ�តាតូង ធឡើយ ។

សូម ឲ្យ ខ្នុំ ផ្តល់ ធយាបល់ ពបី ការរក ធពល និង ទបីតាំង 

មួយ រដល អ្ក អាច ពិចារណា យា៉ាង យក ចិត្ត ទុក ោក់ 

អំពបី ជបីវិត អ្ក និង ធសចក្តបី ពតូវ ការ របស់ អ្ក ។ សូម គិត 

ពបី អត្តសញ្ញា� ដ៏ ធទវភាព របស់ អ្ក និង ទំោក់ ទំនង 

ធៅ កាន់ ពពះ ។ សូម ពយាយាម ពសវម ពបី ពពះ វរបិតា សួគ៌ 

ធៅធពល អ្ក ធរៀបចំ និយាយ ជាមួយ ពទង់ ។ សូម គិត ពបី 

ពពះ អង្គ សធ្រ្គះ ជា អង្គ រដល អ្ក នឹង ពតូវ អ្ិសាឋាន ធៅ 

ក្នុង ពពះោម ពទង់ ។ ការ ធ្វើ របប ធោះ នឹង ជួយ អ្ក ឲ្យ ធផ្តាត 

ការយក ចិត្ត ទុក ោក់ និង ធរៀបចំ ធដើម្បី អ្ិសាឋាន ធោយ ដួង 

ចិត្ត របទាប និង អំ�រគុ� ។

រស់គៅគដ្យភាពសក្ិសរ

ធយើង មិន អាច មាន ទំនុក ចិត្ត ធៅក្នុង វត្តមាន របស់ ពពះ 

វរបិតា សួគ៌ ោន ធឡើយ ធបើសិន ធយើង គាមាន ភាពសាអាត ស្អំ 

ខាង សបីល្ម៌ ធោះ ។ រូប អាស ពគាម ការ រំលង ភាព បរិសុទ្ធ 

ខាង ផ្ូវ ធភទ និង ការ កមសាន្ត ពគប់ រូប ភាព រដល ចំអក ដល់ 

គុ�្ម៌ ឬ ជំរុញ ឲ្យ មាន ភាពអសបីល្ម៌ អាច បំផ្លាញ 

ទំនុក ចិត្ត របស់ ធយើង ក្នុង ការ អ្ិសាឋាន និង ររំង ធយើង ពបី 

ការទទួល ការ បំផុស គំនិត ខាង វិញ្ញា� ។ ធទាះបបីជា យា៉ាង 

ណា សូម ចងចាំ ថា គឺ មាន រត សាតាំង មានាក់ គត់ រដល ពោប់ 

អ្ក ថា អ្ក មិន អាច ឬ មិន គួរ អ្ិសាឋាន ធឡើយ ។ ពពះ 

វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ រតងរត ធលើក ទឹក ចិត្ត ធយើង ឲ្យ អ្ិសាឋាន 

ជានិចចែ ធទាះជា ធយើង មាន បញ្ហា លំោក ជាមួយ ការ ធគារព 

តាម និង ភាព សក្តិសម ផ្ទាល់ ខ្លួន ក៏ ធោយ ។

អធិសាឋានគដ្យម្នគោល្រំាណង

ការ អ្ិសាឋាន គឺ ចាំោច់ ចំធរះ ដំធ�ើរការ វន វិវរ�ៈ ។ 

សំ�ួរ ដ៏បំផុស គំនិត  ោំ ឲ្យ មាន ការ ធផ្តាតយក ចិត្ត ទុកោក់ 

មាន ធគាលបំ�ង និង មាន អត្ន័យ រដល កាន់រត អសាចារ្យ 

ចំធរះ ការ អ្ិសាឋាន របស់ ធយើង ។ ធបើសិន អ្កចង់ ទទួល 

ោន វិវរ�ៈ ផ្ទាល់ ខ្លួន កាន់ រត ធពចើន តាមរយៈ ការ អ្ិសាឋាន 

របស់ អ្ក ធោះ អ្ក អាច ចង់ គិត អំពបី សំ�ួរ អវបីខ្ះ រដល 

អ្ក កំពុង សួរ ។ ជាទូធៅ វិវរ�ៈមក ជា ការ ធ្្ើយតប ធៅ 

នឹង សំ�ួរ មួយ ។ ដំធ�ើរ ការ វន វិវរ�ៈ  តពមូវ ឲ្យ ធយើង 

រសវងយល់ ពពះគម្បីរ ពិចារណា អំពបី ពពះគម្បីរ និង អនុវត្ត ពពះ 

គម្បីរ ធៅ នឹង ជបីវិត របស់ ធយើង ។ ធៅធពល ធយើង ធ្វើ របបធនះ 

ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ជួយ ធយើង ឲ្យ បធងកើត នូវ សំ�ួរ ដ៏ បំផុស 

គំនិត ។

សបរ្រឆន្ទៈរ្រស់អ្កជាររួយនឹងឆន្ទៈរ្រស់បពរះវរ្រិតា

ពពះ អង្គ សធ្រ្គះ ោន បញ្ជា ម្តងធ�ើយ ម្តង ធទៀត ដល់ 

ធយើង ថា « ពតូវអ្ិសាឋាន ដល់ ពពះ វរបិតា ធោយ នូវ ោម វន 

[ ពពះអមាចាស់ ] ជានិចចែ » ( នបីវ�វទបី 3 18:19 ) ។ ធៅធពល 

ធយើង អ្ិសាឋាន ក្នុង ពពះ ោម ពពះ ធយស៊ូវពគបីស្ មាន ន័យ 

ថា « គំនិត របស់ ធយើង គឺ ជា គំនិត របស់ ពពះ ពគបីស្ ធ�ើយ 

បំ�ង ពោថានា របស់ ធយើង គឺ ជា បំ�ង ពោថានា របស់ ពពះ 

ពគបីស្ ។ . . . បោទាប់ មក ធយើង សុំ សពមាប់ អវបីៗ រដល ពពះ 

អាច ពបទាន ដល់ ធយើង ោន ។ មាន ការ អ្ិសាឋាន ជា ធពចើន 

ធៅរត មិន ទាន់ ោន ទទួល ចធម្ើយ ធោយ សារ ការ អ្ិសាឋាន 

ទាំងធោះ មិន ក្នុង ពពះ ោម របស់ ពពះ ពគបីស្ ទាល់ រតធសាះ 

ការ អ្ិសាឋាន ធោះ មិន ោន តំណាង ឲ្យ គំនិត របស់ ពទង់ រត 

ធផ្តាត ធលើ គំនិត អាតាមា និយម វន ដួង ចិត្ត មនុស្ស » (Bible 

Dictionary, “Prayer”) ។ ការ អ្ិសាឋាន រដល ធ្វើ តាម 

គំរូ ធនះ តំណាង ឲ្យ ក្តបី សង្ឹម រដល ឥត ពបធយាជន៍ មិនរមន 

ធសចក្បី ជំធនឿ ធទ ។

ការ អ្ិសាឋាន  មិន រមន ជា ដំធ�ើរ ការ វន ការ ចរចារ គានា 

ធោះធទ ។ ការ អ្ិសាឋាន  គឺ ជា ដំធ�ើរ ការ វន ការ សពមប 

សពមួល មួយ ។ ធយើង មិន បងវលិ ពពះ ឲ្យ មក ក្នុង ទស្សនៈ របស់ 

ធយើង ធឡើយ ។ ការ អ្ិសាឋាន  គឺ មិន សូវជា ទាក់ទង ធៅនឹង 

ការ ផ្លាស់ ប្តរូ កាលៈធទសៈ របស់ ធយើង ធោះធទ រត អំពបី ការ ផ្លាស់ 

ប្តរូ ធយើង ធពចើនជាង ។ ការ អ្ិសាឋាន គឺ ការ រសវងរក ឲ្យ ធឃើញ 

ពបី ្ ន្ៈ របស់ ពទង់ និង សំុ ជំនួយ ពបី ពទង់ ធដើម ប្ី ធ វ្ើ អវបី រដល ធយើង 

ពតូវ ការ ធ វ្ើ ។ ធៅធពល ធយើង សពមប ្ ន្ៈ របស់ ធយើង ជាមួ 

យ នឹង ្ ន្ៈ ពពះវរបិតាសួគា ធោះ ចធម្ើយ និង កមាលាងំ ខាង 

វិញ្ញា� នឹង �ូរ ចូល មក កាន់ រត រ្យ ពសួល ។ ការ ធ វ្ើ តាម 

គំរូ ធនះ  ធ វ្ើ ឲ្យ ធយើង អ្ិសាឋាន ធោយ ធសចក្តបីជំធនឿ ។

បតើប្ពោះវរ�ិរាសួ្៌ឮការអធិសាឋានរ�ស់ខ្ញំបទ?

ជិត 20 ឆ្នាំ កន្ង ធៅ កូន ពបុស ទបី ពោំ របស់ ធយើង ធ្មាះ 

ធបនយា៉ាមបីន ោនធកើត មក ។ ភរិយា របស់ ខ្នុំ ោន ទទួល 

អារម្ម�៍ ថា រភ្ក ទាំង គូ របស់ ធបន យា៉ាមបីន មិន ពបពកតបី 

ធទ ។ ធយើង ោន ពិភាកសា ជាមួយ មិត្តជិត ស្ិទ្ធមានាក់ រដល 

ជា ពគូធពទ្យ ឯកធទស ខាង ជំងឺ រភ្ក ធៅ ក្នុង វួដ របស់ ធយើង 

រដល ោន បញ្ជាក់ ពបី កងវល់ របស់ ធយើង និង ធ្វើ ធរគវិនិច្័យ 

ពបី សាថានភាព របស់ ធបន យា៉ាមបីន ថា មាន ដុះដុំ សាច់ ក្នុង រភ្ក 

រដល ជា ទពមង់ មហារីក រភ្ក មួយ រដល កពម ធកើត មាន ។ 

ដំ�ឹង ធនះ  គឺ ពិតជា រន្ធត់ ណាស់ ។

ការអធិសាឋានគឺរិនសូវជា

ោក់្រងគៅនឹងការផ្លាស់្រ្តូរ

កាលៈគ្រសៈរ្រស់គយើងគនារះគ្រ

រតអំាពីការផ្លាស់្រ្តូរគយើង

គបចើនជាង។វាគឺការរស្វងរក

ឲ្យគ�ើញពីឆន្ទៈរ្រស់ប្រង់និង

សុំាជំានរួយពីប្រង់គដើរ្ីគធ្វើអ្វី

រដលគយើងបតូវការគធ្វើ។
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ម
្រ
្ិម
វ័យ

វ័យ
ប្
្មងពបីរបបី សោតា�៍ ធពកាយ មក ធបនយា៉ាមបីន ពតូវ ោន ទទួល ការ 

វះកាត់ ធលើក ដំបូង ក្នុង ចំធណាម ការ វះកាត់ ពយាោល ជា ធពចើន 

ដងធទៀត ។ មុន ធពល វះកាត់ ធយើង ោន ជួប ជាមួយ ពគូធពទ្យ 

វះកាត់ ធ�ើយោន ពោប់ គាត់ ថា ធយើង ធជឿ ថា គាត់ នឹង រក ធឃើញ 

ថា រភ្ក របស់ ធបន យា៉ាមបីន នឹង ោន ជាសះធស្ើយ ធ�ើយ មិន 

ចាំ ោច់ យក ធចញ ធទ ។ ពគួសារ ធយើង ទាំង មូល និង សមាជិក 

វួដ ជា ធពចើន ោក់ ធទៀត ោន តម អាហារ និង អ្ិសាឋាន សពមាប់ 

កូន ពបុស របស់ ធយើង ធ�ើយ ធយើង មាន ជំធនឿ យា៉ាង ខាលាំង ថា 

ធបនយា៉ាមបីន នឹង ោន ជាសះធស្ើយ ។

មួយ ធមា៉ាង ធពកាយ មក ពគូធពទ្យ វះកាត់ ោន ពតឡប់ មកវិញ 

ធ�ើយ បញ្ជាក់ ពោប់ ធយើង ថា រភ្ក មាខាង របស់ ធបនយា៉ាមបីន ពតូវ ោន 

ខូច ខាត ធោយ សារ ធកាសិកាមហារីកធោះ ធ�ើយ រភ្ក មាខាង ធទៀត 

ក៏ មាន មហារីក ្ ងៃន់ ង្ៃរ រដល ពតូវ ទទួល ការ ពយាោល ជាបោទាន់ ។ 

ខ្នុ ំគំាង  មិន អាច និយាយ អវបី ោនធឡើយ ។  ធររធពញ ធោយ 

ទុក្ខពពួយ និង ធោយ ការ មិន ធជឿ ធោះ ខ្នុ ំោន ធដើរ ធចញ ពបី មន្បីរធពទ្យ 

ធៅ ក្នុង សធន្សើម ោ ធពល ពពឹក វន ទបីពកុង  សាន់្ហាវាន់សី៊សក ូធ�ើយ 

ចាប់ ធផ្តើម ធដើរ ទំាង យំ ធោយ ភាព លវបីង ជូរចត់ ។

ខ្នុំ ោន ធ្វើ អវបីៗ ពគប់ យា៉ាង រដល ធគ ោន បធពងៀន ខ្នុំ ឲ្យ ធ្វើ ។ 

ធយើង ោន អ្ិសាឋាន ធ�ើយ ោនទទួល ការ បំផុស យា៉ាង ខាលាំង 

ឲ្យ ធពជើសធរើស ធវជ្ប�្ិត ធនះ ។ ធយើង ោន តមអាហារ និង 

អ្ិសាឋាន ធ�ើយ មាន អារម្ម�៍ ពោកដ ថា កូន ពបុស តូច 

របស់ធយើង នឹង ោន ជា សះធស្ើយ តាមរយៈ ធសចក្តបីជំធនឿ និង 

អំណាច វន បពវជិតភាព ។ ប៉ុរន្ត ពពះអមាចាស់ មិន ោន ធ្វើ 

អន្តរគមន៍ ធសាះ ។ ធសចក្តបីជំធនឿ របស់ធយើង ហាក់ បបីដូចជា 

គាមាន អវបី ធលើស ពបី ធសចក្តបីសង្ឹម ដ៏ ឥត ពបធយាជន៍ធោះ ធទ ។  

ខ្នុំ ោន ចាប់ ធផ្តើម សង្ស័យ ពបី អវបី ពគប់ យា៉ាង រដល ខ្នុំ ធាលាប់ ោន ធជឿ ។ 

ធៅធពល ខ្នុំ ធដើរ ធោះ ខ្នុំ មាន អារម្ម�៍ ពតូវ ធគ ក្ត់ និង ខឹង 

សមបារ ។ ខ្នុំ ធររធពញ ធោយ ការ �ឺចាប់ ។

ខ្នុំ មិន ោន មាន ធមាទនភាព ចំធរះ ការ សន្ោ រដល ខ្នុំ 

ោនមាន ជាមួយ ពពះ វរបិតាសួគ៌ ធទ ធៅធពល រដល ខ្នុំ ធដើរ និង 

យំ ធៅ ពពឹក ធោះ ។ បន្តិច ធពកាយមក ខ្នុំ ោន ទប់ អារម្ម�៍ របស់ 

ខ្លួន ឯង ។ ខ្នុំ ោន ចាំ រក្យ ក្នុង ចធពមៀង ថានាក់ បឋម សិកសា រដល 

ោន ចូល មក ក្នុង គំនិត របស់ ខ្នុំ ។ « ពពះ វរបិតាសួគ៌ ពទង់ គង់ 

ទបី ធោះ ឬ ? ធតើ ពទង់ ឮ និង ធ្្ើយ ការ អ្ិសាឋាន កុមារ មានាក់ៗ 

ឬ ? » ពបី ធពរះ ពទង់ ចបាស់ ជា មិន ោន សាតាប់ ការ អ្ិសាឋាន របស់ 

ទូល បង្គំ ឬ ពបរ�ល ជា ពទង់ ពិត ជា មិន ខវល់ខាវាយ ពបី ទូល បង្គំ 

និង កូន ពបុស ទូលបង្គំ ធឡើយ ។ ( “A Child’s Prayer,” 
Children’s Songbook ទំព័រ 12 ) ។

ធៅធពល ធោះ ធសចក្តបីធម តាតា ករុណា ដ៏ ទន់ ភ្ន់ ោន មក ។ 

ធៅ ក្នុង គំនិត និង ដួង ចិត្ត របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ មាន អារម្ម�៍ ពបី រក្យ 

ទាំងធនះ ថា ៖ « ធខវីន ធគ ក៏ ជាកូន ពបុស របស់ ធយើង រដរ » ។ 

ភាពចបាស់ោស់ វន ការ បំផុស ធោះ  គឺ មិនអាច ពចឡំ ធទ ។  

ខ្នុំ ដឹង ធៅ ពគា ធោះ ថា ខ្នុំ មិន ោន យល់ ពបី ធគាលបំ�ង វន ការ 

អ្ិសាឋាន ទាល់ រតធសាះ ។ ខ្នុំ ោន សន្មត់ ថា ធោយ សារ រត ខ្នុំ 

មាន មូលធ�តុ ដ៏ សុចរិត មួយ ធោះ ខ្នុំ អាច ធពបើពោស់ បពវជិតភាព 

និង ការ តម អាហារ និង ការ អ្ិសាឋាន ធដើម្បី ផ្លាស់ ប្តូរ ្ ន្ៈ របស់ 

ពពះ ោន ។

ជា ធលើកដំបូង ធៅ ក្នុង ជបីវិត របស់ ខ្នុ ំធ�ើយ រដល ខ្នុ ំដឹង យា៉ាង 

ធពញធលញ ថា ខ្នុ ំមិន រមន ជា អ្ក ធមើល ការខុស ពតូវ ធលើ ធរឿង 

ធនះធឡើយ ។ ខ្នុ ំដឹង ថា ខ្នុ ំពតូវ រត ចុះ ចូល ធៅ នឹង ្ ន្ៈ របស់ ពពះ 

វរបិតា សួគ៌ ។ ខ្នុ ំមិន អាច មាន អវបី រដល ខ្នុ ំចង់ ោន ធៅធពល ណា 

និង រធបៀប ណា រដល ខ្នុ ំចង់ ោន ធោយសារ រត ខ្នុ ំកាន់ តាម បញ្ញត្តិ 

ទំាងឡាយ ធោះធឡើយ ។ ធគាលបំ�ង វន ការ អ្ិសាឋាន គឺ មិន 

រមន ធដើម ប្ី ពោប់ ពពះ វរបិតា សួគ៌ ពបី អវបី រដល ពតូវ ធ វ្ើ ធោះធឡើយ បុ៉រន្ត គឺ 

ធដើម ប្ី រសវងរក ឲ្យ ធឃើញ អវបី រដល ពទង់ ចង់ ឲ្យ ខ្នុ ំធ វ្ើ និង ធរៀន ។ ខ្នុ ំពតូវ 

រត សពមប ្ ន្ៈ របស់ ខ្នុ ំ ឲ្យ ពសប នឹង ្ ន្ៈ របស់ ពទង់ ។

ធយើង នឹង ពតូវ ពប�មមុខ នឹង ឧបសគ្គ ដ៏ ្ ងៃន់្ងៃរ រយៈ ធពល 

ពោំ មួយ ឆ្នាំ ធទៀត កាលរដល ធយើង ពុះររ ពយាោល ជំងឺ របស់ 

កូន ពបុស តូច របស់ធយើង ធដើម្បី សធ្រ្គះ រភ្ក មាខាង ធទៀត និង 

ធដើម្បី សធ្រ្គះ ជបីវិត របស់ ធគ ។ ប៉ុរន្ត ឥឡូវ ធនះ ខ្នុំ ដឹង ថា ពពះ 

វរបិតាសួគ៌ ោន ពជាប ដឹង ធ�ើយ ជា អ្ក ធមើល ការខុស ពតូវ ធលើ 

ធរឿង ធនះ ។ ធ�ើយ ធទាះ បបី ជា មាន ធរឿង អវបី ធកើត ធឡើង ធៅ ទបីបំផុត ក៏ 

ធោយ ក៏ ពទង់ ោន សាតាប់ឮ ធ�ើយ ធ្្ើយ តប ការ អ្ិសាឋាន របស់ 

ខ្នុំ រដរ ។ សពវ វ្ងៃធនះ កូន ពបុស វន អព្ភូតធ�តុ របស់ ធយើង ធនះ 

កំពុង បធពមើ ធបសកកម្ម ធពញ ធមា៉ាង ធៅ ក្នុង ពបធទស ធអសបា៉ាញ ។

ខ្នុំ ពិត ជា មាន ភស្តនុតាង ធៅ ក្នុង ជបីវិត ផ្ទាល់ របស់ ខ្នុំ ថា ពពះ 

គឺ ជា ពពះ វរបិតាសួគ៌ រដល ពបកប ធោយ ក្បី ពសឡាញ់ របស់ ធយើង 

ធ�ើយ ពទង់ ពិត ជា សាតាប់ ឮ និង ធ្្ើយ តប ការ អ្ិសាឋាន របស់ 

ធយើង ។ ធៅធពល អ្ក បន្ត ធរៀន និង យល់ ពបី ធគាលការ�៍ ដ៏ 

ធទវភាព វន ការ អ្ិសាឋាន ផ្ទាល់ខ្លួន ដូច រដល ពពះ អង្គ សធ្រ្គះ 

ោន បធពងៀន ធោះ ការ អ្ិសាឋាន នឹង កាលាយ ជា ពបភព មួយ វន 

អំណាច ខាង វិញ្ញា� និង វិវរ�ៈ ដ៏ អសាចារ្យ ធៅ ក្នុង ជបីវិត របស់ 

អ្ក ។ ◼

ដកបសង់មកពីសុនទៃរកថាការប្រជុំធម្មនិោឋានផដលរាន្ ្ល់ឲ្យសៅឯសាកល

វិទយោល័យបពិកហាំយ៉ង់–ហានវ៉នថងៃទី17ផខឧសភា្នាំ2011។

សបរា្រ់អត្ថ្រទោំងមូលជាភាសាអង់ស្្សសូមចូលសៅកាន់ស្ហទំព័រ

devotional.byuh.edu។
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«  បងបបរុស របស់ខ្ញុំ  មាន បញ្ហា នឹង រូប អាសបរាម ។ រាត់ 

កុំពរុង តត ដោះបរាយ ជាមួយ នឹង ប៊ីស្សព របស់ ដយើង អុំពី 

ដរឿង ដោះ ដូដ្នះ ខ្ញុំ ្ ង់ រាុំប្រ រាត់ ប៉រុតនតែ វា មាន ឥ្រ្ធិពល 

ដលើ ្រុំនរុក្ធិតតែ របស់ ខ្ញុំ ដៅ ដលើ រាត់ ។ ដតើ ខ្ញុំ ដោះបរាយ 

ជាមួយ ដរឿង ដនះ ដោយ រដបៀប ណា ? »

វា
 គឺ ជា ការ�៍ ល្អ រដល អ្កចង់ ពគាំ ពទ បង ពបុស របស់ អ្ក ។ គាត់ នឹង ពតូវ ការ  

ការធលើក ទឹក ចិត្ត ពបី អ្ក ។ ពបី ធពរះ បង ពបុស របស់ អ្ក ោន ធ្វើ ឲ្យ អ្ក ដឹង ពបី បញ្ហា 

ធនះ ធៅ ក្នុង ជបីវិត គាត់ ធ�ើយ អ្ក ដឹង ថា គាត់ ោនពយាយាម ពោប់ វា  ធោះ គាត់ 

ោន ធោះ ជំហាន យា៉ាង ្ ំ មួយ ធឆ្ពះ ធៅ រក ការ ទទួល ទំនុក ចិត្ត ពបី អ្ក វិញ រួច 

ធៅធ�ើយ ។ ជា ញឹកញាប់ ណាស់ ការយក�្ះ ធលើ ភាព សមាងាត់ និង ភាព មិន 

ធសាមាះ ពតង់ រដល ទាក់ ទង ជាមួយ នឹង បញ្ហា ធនះ គឺ ជា ភស្តនុតាង វន ការ រីកចធពមើន យា៉ាង ្ ំ ។ ធនះ អាច 

ជួយ ឲ្យ អ្ក ចាប់ ធផ្តើម ោក់ ទបីទុក ចិត្ត ធលើ គាត់ កាន់ រត ខាលាំង ធឡើង ។ វា ពតូវ ការ ធពល ធវោ សពមាប់ ការ 

ទុក ចិត្ត ធោះ ធដើម្បី ឲ្យ ោន លូតោស់ ធពញ ធលញ ។ ប៉ុរន្ត ធោះ មិន រមន មានន័យ ថា អ្ក មិន អាច 

ធៅ រតពសឡាញ់ គាត់ ធោះធទ ។ អ្ក អាច អ្ិសាឋាន សពមាប់ គាត់ ធ្វើ គំរូ ល្អ ដល់ គាត់ ធ�ើយ ធ្វើ អវបីៗ 

ធផ្សង ធទៀត ធដើម្បី ជួយ គាត់ ។

សូម ពយាយាម  កុំ វិនិច្័យ គាត់ ។ ធបើ សិន គាត់ មាន អារម្ម�៍ ថា ពតូវ ោន ធគ វិនិច្័យ ធោះ គាត់ 

ពបរ�លជា នឹង មាន អាម្មរ�៍ កាន់ រតមិន ល្អ អំពបី បញ្ហា របស់ គាត់ ធ�ើយ ការ�៍ ធោះ នឹង ធ្វើ ឲ្យ គាត់ 

កាន់ រត លំោក ធឡើង ក្នុង ការផ្លាស់ប្តូរ ។ មនុស្ស ពគប់ គានា មាន ភាព ទន់ ធខសាយ ធោះ គឺ ជា ធ�តុផល 

មួយ រដល ពពះ អង្គសធ្រ្គះ ោន ពបទាន ដរ្វាយ ្ ួន ។ សូម ទុក ចិត្ត ធលើ ពពះ អមាចាស់ និង ធលើ ភាព 

ពិត រដល ថា តាមរយៈ ការ រពបចិត្ត ធោះ បង ពបុស របស់ អ្ក អាច ផ្លាស់ ប្តូរ និង ពតូវ ោន អភ័យ ធទាស ។

ធោយសារ អ្ក ដឹង ថា បង ពបុស របស់ អ្ក កំពុង ធោះពសាយ ជាមួយ ប៊ីស្សព របស់ អ្ក អំពបី បញ្ហា 

ធនះ ធោះអ្ក អាច ជរជក ជាមួយ ប៊ីស្សព របស់ អ្ក អំពបី សាថាន ការ�៍ ធនះ ។ គាត់ និង ឪពុក មាតាយ 

របស់ អ្ក  អាច ជួយ ឲ្យ អ្ក ដឹង ពបី អវបី រដល ពតូវ ធ្វើ ។ ក្នុង ោម ជា ពគួសារ មួយ  អ្ក អាច ធ្វើ ការ រួម គានា ធដើម្បី 

ជួយ បង ពបុស របស់ អ្ក ។ អ្ក អាច តម អាហារ ជា ពគួសារ ធដើម្បី ជួយ គាត់ ( សូម ធមើល មា៉ាថាយ 

17:21 ) រដល នឹង ផ្តល់ ជា រខល ទប់ ទល់ នឹង ការ ល្លួង ។

កំណត់សរារល់៖យុវនារីជាសបចើនក៏រាន្រញ្ហានរឹងការសញៀនរូ្រអាសបោម្ ងផដរ។ដំ្រូនាមានដូចោនាសនះក៏អនុវត្ចំសោះ
ទំនាក់ទំនងជាមួយ្រង្រ្អលូនបសីផដរ។

សូម�គ្ហាញពបីការបសា្សាតាយ�៉រុមន្តមិនមមនការ��ិបសធប�ើយ

រូប អាសពគាម  គឺ មិន រមន ជា បញ្ហា តូច តាច ធឡើយ ធ�ើយ វា �ឺ ចាប់ ខាលាំង 

ណាស់ រដល ធយើង ដឹង ថា មនុស្ស មានាក់ រដល ធយើង ខាវាយ ខវល់ មាន បញ្ហា 

ជាមួយ វា ធោះ ។ សូម ពយាយាម អភ័យ ធទាស ឲ្យ គាត់ មិន ថា វា ពតូវ ចំណាយ 

ធពល យូរ ប៉ុណាណ ធទ ។ សូម ចង ចាំ ផងរដរ ថា ការ អភ័យ ធទាស និង ការ ទុក ចិត្ត 

គឺ ោច់ ធោយរឡក ពបី គានា ។ តាម រយៈ សកម្មភាព របស់ គាត់ ធោះ បង ពបុស 

របស់ អ្ក  អាច ទទួល ោន ទំនុក ចិត្ត ពបី អ្កធឡើង វិញ ។ សូម បរ្ហាញ ពបីការ ធសាក សាតាយ បុ៉រន្ត មិន រមន 

ការបដិធស្ ធឡើយ ។ គាត់ ពតូវការ មាន អារម្ម�៍ ថា គាត់ មិន ធៅ ឯធកា ធឡើយ ធ�ើយ គាត់ ពតូវ រត 

ទទួល ខុស ពតូវ ចំធរះ ទធងវើ របស់ គាត់ ។ ធៅធពល អ្ក 

ពសឡាញ់ គាត់ ធទាះបបី ជា គាត់ ធញៀន ក៏ធោយ ធោះ គាត់ នឹង 

ធឃើញ ពបី ក្តបី សង្ឹម និង ទទួល កមាលាំង ធដើម្បី យក �្ះ ធលើ 

បញ្ហា ធនះ ។

ស្រថានីសអ.អាយុ18្នាំរដ្ឋអារីហ្សលូណាស.រ.អា.

បលើ្ទរឹ្ចិត្តរត់

ខ្នុំ ដឹង ថា វា ជា ការ លំោក ធៅ ធពល 

អ្ក ោក់ ទបី ទុក ចិត្ត យា៉ាង ធពចើន ធៅធលើ 

នរណា មានាក់ ធ�ើយ បោទាប់ មក ធគ 

រំធោភ បំរន ធលើ ធសចក្តបី ទុក ចិត្ត 

ធោះ ។ អវបី មុន ធគ រដល ខ្នុំ នឹង ធ្វើ ធោះ 

គឺ អ្ិសាឋាន ធ�ើយ សុំ ពពះវរបិតា សួគ៌ ពបទាន កមាលាំង 

ធដើម្បី និយាយ ជាមួយ បង ពបុស របស់ អ្ក ។ អ្ក អាច 

ជរជក ជាមួយ គាត់ រល់ សោតា�៍ អំពបី សុខ ទុក្ខ របស់ គាត់ 

ធ�ើយ រក ខគម្បីរ ធៅ ធពល អ្ក សិកសា ពពះគម្បីរ ផ្ទាល់ ខ្លួន  

រដល នឹង ធលើក ទឹក ចិត្ត គាត់ ឲ្យ ទទួល ជំនួយ ។ ធទាះបបីជា 

គាត់ ោន ធ្វើ ឲ្យ អ្ក ោត់បង់ ទំនុកចិត្ត ធលើ គាត់ ក៏ ធោយ ក៏ 

ការគាំពទ ដល់ គាត់ គឺ ជា ការសំខាន់ ណាស់ ។ សូម ជួយ 

គាត់ ឲ្យ ដឹង ថា ពពះ អមាចាស់ ពសឡាញ់ គាត់ ធ�ើយ នឹង 

អភ័យ ធទាស ឲ្យ គាត់ ។ សូម រំឭក គាត់ ពបី ទំនុក តធមកើង បទ 

ធលខ 187, “God Loved Us, So He Sent His 

Son” ។ សូម ជួយ ឲ្យ គាត់ ដឹង ថា ពពះធយស៊ូវ ពគបីស្ ោន 

ធ្វើ ឲ្យ ្ ួន នឹង អំធពើ ោប របស់ ធយើង ធ�ើយ ធបើសិន ធយើង 

រពបចិត្ត ធោះ ធយើង អាច ធ្វើ ោន កាន់ រត ពបធសើរ ធឡើង បន្តិច 

ម្តងៗ រល់ វ្ងៃ ។

ណាអូមី្រ៊ី.អាយុ16្នាំរដ្ឋមីនីសូត្ស.រ.អា.

សូមប្រំប្ទរត់

សូម បរ្ហាញ គាត់ ថា អ្ក ពសឡាញ់ គាត់ ធទាះ បបី ជា គាត់ 

ោនធពជើសធរើស ធ្វើ អវបី ក៏ធោយ ។ សូម ពគាំពទ គាត់ ពគប់ 

ជំហាន រដល គាត់ ធដើរ ធ�ើយ ជួយ ឲ្យ គាត់ ដឹង ថា អ្ក 

រីករយ ខាលាំង ប៉ុណាណ រដល គាត់ កំពុង ធោះ ពសាយ បញ្ហា 

ធនះ ។ ទំនុក ចិត្ត នឹង មិន អាច វិល មក វិញ យា៉ាង ធលឿន ភាលាមៗ 

ក្នុង ធពល រត ម្តង ធោះធទ ប៉ុរន្ត គាត់ កំពុង ពយាយាម ធដើម្បី 

ទទួលោន ទំនុក ចិត្ត ធោះ ធឡើងវិញ ។ គាត់ កំពុង រត ធដើរ ធលើ 

ផ្ូវ ពតូវ ធ�ើយ ធ�ើយ ធៅធពល គាត់ ដឹង ពបី រធបៀប រដល គាត់ 

ចសម្ើយោំងឡាយ្ ឺរាន្រំណងទុកជាជំនួយនិងជាទស្សនៈវិស័យមិនផមនជាការប្រកាសអំពីសោលលទ្ិសាសនាចបកសនាះសទ។

សំណួរនិងចបមលេើយ



យ
រុវវយ័



អាច រពបកាលាយ ខ្លួន ឲ្យ កាន់រត ពបធសើរ ជាង ធនះ ធោះ អ្ក អាច 

ធរៀន ពបី រធបៀប ធដើម្បី ទុក ចិត្ត ធលើ គាត់ ម្តង ធទៀត ។

ប្ីសទៃីនអិម.អាយុ17្នាំរដ្ឋណសខារ៉ូលីណាស.រ.អា.

សូមផ្តល់ការអភ័យបទាស

ធបើ សិន អ្ក អនុវត្ត អំណាច វន ដរ្វាយ ្ ួន ធោះអំណាច ធនះ 

នឹង ជួយ បង ពបុស របស់ អ្ក ឲ្យ មាន កមាលាំង ធដើម្បី រពបចិត្ត ។ 

ដរ្វាយ ្ ួន ផ្តល់ ការ ពយាោល ដល់ អស់ អ្ក រដល រង របួស 

ពពម ទាំង ដល់ អស់ អ្ក រដល ោន ធ្វើ ការ ធពជើសធរើស រដល 

ធររ ធពញ ធោយ ការ �ឺ ចាប់ ។ សូម ផ្តល់ ការ អភ័យ ធទាស 

ជានិចចែ ធ�ើយ ពយាយាម ពសឡាញ់ ជាជាង ការរពប ធៅជា 

កំ�ឹង ។

សសត្រ៊ី.អាយុ18្នាំរដ្ឋមិសសួរីស.រ.អា.

សូមអធិសាឋានសប្មា�់ការមណនាំ

សូម លុត ជង្គង់ ចុះ ធ�ើយ ទូល សុំ ការ រ�ោំ ពបី ពពះ វរបិតា 

សួគ៌ របស់ ធយើង ធ�ើយ និយាយ ជាមួយ បង ពបុស របស់ អ្ក 

ធ�ើយ អ្ិសាឋាន ជាមួយ គាត់ ។ ធៅធពល ធយើង បោទាប ខ្លួន 

ធៅ ចំធរះ មុខ ពពះ វរបិតា សួគ៌ របស់ ធយើង ធោះ ពទង់ « នឹង 

មិន ឲ្យ ធកើត មាន ធសចក្តបី ល្លួង �ួស កមាលាំង អ្ក រល់ គានាធឡើយ 

គឺធៅធវោ ណា រដល អ្ក ពតូវ ល្លួង ធោះ ពទង់ ក៏ ធរៀប ចំ 

ផ្ូវ ឲ្យ ធចៀសរួច ធដើម្បី ឲ្យ អ្ក រល់ គានា អាច នឹង ពទាំ ោន » 

( កូរិន្ូស ទបី1 10:13 ) ។ ពទង់ នឹង ជួយ បង ពបុស របស់ 

អ្កឲ្យ រឹងមាំ ធដើម្បី ទប់ទល់ នឹង ការល្លួង ធ�ើយ ធពជើសធរើស 

ពតឹមពតូវ ជានិចចែ ។

អាស�ចានបោ្រ៊ី.អាយុ22្នាំរដ្ឋកាលីហវេ័រញ៉ាស.រ.អា.

សូម្ រុំបរាោះ�ង់បសច្្តបីសង្រឹមប�ើយ

សូម កុំ ធោះ បង់ ធសចក្តបី សង្ឹម ធលើ បង ពបុស របស់ អ្ក 

ធឡើយ ពបីធពរះ ធនះ គឺជា ធពល រដល គាត់ ពតូវ ការ ពគួសារ 

គាត់ ខាលាំង បំផុត ។ ការ យក �្ះ ធលើ បញ្ហា រូប អាសពគាម 

គឺជា បញ្ហា លំោក ពគប់ ពគាន់ មួយ សពមាប់ គាត់ ធៅ ធ�ើយ 

ធោយ មិន គិត ពបី ការ ោត់ បង់ ទំនុកចិត្ត របស់ ពគួសារ គាត់ 

ធលើ រូប គាត់ ផងធោះ ។ ខ្នុំ ធាលាប់ មាន បញ្ហា ដូច គានា ធ�ើយ ខ្នុំ 

ោន ធោះពសាយ ធដើម្បី រពបចិត្ត ធដើម្បី មាន ភាព សក្តិ សម 

ធដើម្បីធៅ ពពះ វិហារ បរិសុទ្ធ ធដើម្បី ផសារភាជាប់ ជាមួយ ពគួសារ 

របស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ រតងរត ភ័យ ពពួយ ជានិចចែ ពបី អវបី រដល ឪពុក 

ចសម្ើយោំងឡាយ្ ឺរាន្រំណងទុកជាជំនួយនិងជាទស្សនៈវិស័យមិនផមនជាការប្រកាសអំពីសោលលទ្ិសាសនាចបកសនាះសទ។

ផលេូវមួយប�ើម្បីបធវេើការម្មប្�

« បពះវរបិតា សួគ៌ របស់ 

ឌយើង បាន បជាបដឹង 

តាំងពី មុន ឌពល អដល 

ឌយើង មក កនែនុង េីវិត រអមង 

សាលាប់ ឌនះ ឌម៉្លះ ថា កមលាំង 

នន ភាព ែវេិជមន នឹង ល្លួង 

ឌយើង ឲ្យ រសាត់ ែអណតាត ឌចញ ពី ្ ្លនូវ របស់ ឌយើង 

‹ ពីឌបពាះ បគប់ គានា បាន ឌធវៃើ បាប ឌហើយ ែវៃះ មិន ដល់ 

សិរី ល្នន បពះ › ( រ៉ូម 3:23 ) ។ ែ្្ចឹង ឌហើយ 

បាន ជា បទង់ បាន ឌរៀប ចំ ្ ្លនូវ មួយ សបមប់ ឌយើង ឌធវៃើ 

ការ អកអបប ។ តាម រយបៈ ដំឌណើរការ ដ៏ មន ក្តី ឌមតាតា 

ករុណា នន ការ អបបចិត្ត ដ៏ពិត និង ដងាវោយ ធួន របស់ 

បពះ ឌយស៊ូវបគីស្ ឌនាះ ែំឌពើ បាប របស់ ឌយើង អាច 

បតូវ បាន ែភ័យ ឌទាស ឲ្យ ឌហើយ ឌយើង នឹង ‹ មិន 

បតូវ វិនាស ឌឡើយ គឺ ឲ្យ មន េីវិត ែស់ កល្ ជានិច្ច 

វិញ › ( យ៉ូ្ន 3:16 ) » ។

ប្�ធានប�ៀប្ើរបអសវេ.អរុ្រ�រុ�វេទបីប្�រឹ្សាទបីពបីរបៅ្ ្នញង្ ណទៈប្�ធានទបីមួយ

“A Matter of a Few Degrees,”លីអាហូណានិងEnsign
មខឧសភាឆ្នាំ2008ទំព័រ60។

សំណួរ�នាទា�់

មាតាយ របស់ ខ្នុំ នឹង និយាយ ឬ ពបី រធបៀប រដល ពួកគាត់ នឹង 

ធ្វើ មក ធលើ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ មាន ការ រំធភើប ចិត្ត ធៅ ធពល ខ្នុំ ោន ដឹង 

ថា ពួកគាត់ គាំពទ ខ្នុំ យា៉ាង ខាលាំង ធ�ើយ ពួកគាត់ ចង់ ផ្តល់ 

ដំធណាះ ពសាយ យា៉ាង ខាលាំង ធដើម្បី ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ រពបកាលាយ ខ្លួន 

កាន់ រត ពបធសើរ ធឡើង ។ ធបើ សិន បង ពបុស របស់ អ្ក កំពុង 

ពិភាកសា ជាមួយ ប៊ីស្សព របស់គាត់ ធ�ើយ ធ្វើ កិចចែ ខិត ខំ 

ធោយ ធសាមាះ ពតង់ ធោះ គាត់ នឹង មាន ភាព រីក ចធពមើន ។

យុវវជនរានាក់មកពីរដ្ឋអាឡាសាកាស.រ.អា.

សូមទរុ្ចិត្តបលើប្ពោះអមាចាស់

ដរ្វាយ ្ នួ គឺ មិន ពគាន់ រត សពមាប់ អំធពើ 

ោប របស់ ធយើង ធទ បុ៉រន្ត សពមាប់ ការ 

លំោក និង ការ ពុះររ ទំាងឡាយ 

របស់ ធយើង ផង រដរ ។ ពពះធយសូ៊វ ពគបីស្ 

ដឹង យា៉ាង ចបាស់ ពបី អារម្មរ�៍ របស់ 

អ្ក—ពទង់ ធាលាប់ មាន អារម្ម�៍ ធោះ ពបីមុន មក ធ�ើយ ។ សូម 

ធ្ង ធៅរក ពទង់ ធ�ើយ អ្ក នឹង ធឃើញ ថា ពពះ�ស្ត ពទង់ 

រង់ ចំា ធលើក អ្ក ធឡើង ។ សូម អ្ិសាឋាន ធដើម ប្ី សំុ ជំនួយ ពទង់ 

និង សំុ អំណាច ពយាោល វន ដរ្វាយ ្ នួ ។ សូម ទូល 

ពពះវរបិតាសួគ៌ ពបី ពគប់ កងវល់ របស់ អ្ក ធសចក្តបី ោរម្ភ និង 

ធសចក្តបី សង្ឹម ចំធរះ សាថាន ការ�៍ ធនះ ។ អវបី រដល សំខាន់ 

បំផុត ធោះ សូម កំុ ពគាន់រត រង់ ចំា ឲ្យ អព្ភតូធ�តុ មួយ ធកើត 

ធឡើង ធឡើយ—សូម ធ វ្ើ អវបីមួយ ។ សូម សិកសា ពពះគម្បីរ រសវង 

រក ពោជាញា រដល នឹង ជួយ អ្ក ធ�ើយ រកសា ធសចក្តបីជំធនឿ ថា អវបី ៗ  

ពគប់ យា៉ាង នឹង មាន ដំធ�ើរ ការ ល្អ ។

សមសហ្គនសអ.អាយុ19្នាំរដ្ឋអារីហ្សលូណាស.រ.អា.

«  ឌតើ ែញនុំ គួរ អត គិត ែំពី ែវៃីែ្លះ ែំឡនុង 
ឌពល បបេុំ សាបកាម៉ង់ ឌនាះ ? »

សូម ឌ្ញើ ចឌម្លើយ របស់ ែនែក បតឹម នែងៃ ទី 15 អែ កកកោ តាម ឌគហទំព័រ 
liahona.lds.org ឌោយ ែ៊ើអម៉ល ឌៅកាន់ liahona@ldschurch.
org ឬ ឌោយ ឌ្ញើ សំបុបត ឌៅកាន់ ៖

Liahona, Questions & Answers 7/13
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

ចឌម្លើយ អាច នឹង បតូវ បាន ឌធវៃើ ការ អកសបមួល ឌឡើង វិញ ឌោយ ឌបពាះ អវង 
ឌពក ឬ ឌដើម្ី ភាព ច្បស់ោស់ ។

ព័ត៌មន និង ការ ែនុញ្ញាត ខាងឌបកាម បតូវអត ប្្ចនូល ឌៅ កនែនុង ែ៊ើអម៉ល  
ឬ សំបុបត របស់ ែនែក ៖ (1) ឌ្មាះឌពញ (2) នែងៃ អែ ឆ្នាំ កំឌណើត (3) វួដ 
ឬ សាខា (4) ឌស្តក ឬ មណ្ឌល (5) សំបុបត ែនុញ្ញាត អដល មន ជា 
ោយលក្ខណ៍ ែកសេរ របស់ ែនែក ឌហើយ ឌបើសិន ែនែក មន អាយុ ឌបកាម 
18 ឆ្នាំ ឌនាះ បតូវ មន សំបុបត ែនុញ្ញាត ពី ឪពុក មដាយ របស់ ែនែក ជា 
ោយលក្ខណ៍ ែកសេរ ( ែ៊ើអម៉ល  អាច ទទួល យក បាន ) ឌដើម្ី ឌធវៃើ ការ 
ឌបាះពុមពែ ចឌម្លើយ និង រូបែត របស់ ែនែក ។



44 លីអាហូណា

ខ្ញំ

រីករយ ធដើម្បី អាន ដំធ�ើរ ធរឿង ពបវត្តិសាពស្ត វន 

សមាជិក សាសោចពក កាល ពបី ដំបូង រដល ោន 

ចាក ធចញ ពបី ធគ�ោឋាន របស់ ពួកធគ ធ�ើយ ធោយ ការ 

បូជា ដ៏អសាចារ្យ ធោះ ោន ពបមូល ផ្តនុំជាមួយ ពួក បរិសុទ្ធ ។ 

សពមាប់ ខ្នុំ ធរឿង ទាំង ធោះ ធររធពញ ធោយ ឥទ្ធិពល ធ�ើយ ខ្នុំ 

ទទួល ោន កមាលាំង យា៉ាង អសាចារ្យ ពបី ការ ធរៀន ពបី អវបីៗ រដល ពួកធគ 

ោន ្ ្ង កាត់ ធដើម្បី រស់ធៅ និង បរ្ហាញ ពបី ធសចក្តបី ជំធនឿ 

របស់ ពួកធគ ធោយ ការធ្វើ តាម ពយាការី និង ធ្វើ នូវ ការ�៍ 

លំោកៗ ជា ធពចើន ។ ធៅធពល អ្ក អាន ពបី អវបី រដល ពួកស្ 

ោន ធ្វើ ធោះ សាថានភាព ធៅ ក្នុង ជបីវិត រ្រស់អ្ក ហាក់ បបី ដូច 

ជា មិន សូវ លំោក ធឡើយ ។

ខ្នុំ ពសឡាញ់ ពបវត្តិសាពស្ត សាសោ ចពក ។ ឥឡូវធនះ  

ខ្នុំ កំពុង អាន វា កាន់ រត ធពចើន ធឡើង ជាង ធពល មុនៗ 

ធៅធទៀត ធ�ើយ ខ្នុំ ោន ធឃើញ ថា វា គួរឲ្យ ទាក់ចិត្ត និង 

ជំរុញ ធសចក្តបីជំធនឿ ។ ជា ឧទា�រ�៍ វា ពិត ជា អសាចារ្យ 

ណាស់ ពបី អវបីៗ រដល ពួក អ្ក ផ្សពវ ផសាយ កាល ពបី ធដើម ោន ធ្វើ 

សធពមច ធោយ គាមាន ្ នធាន អវបី ធផ្សង ធទៀត ធពរៅ ពបី ធសចក្តបី 

ជំធនឿ និង ទបីបោទាល់ ដ៏ ខាលាំងកាលា រដល ធ្វើ ឲ្យ ពួកធគ ធ្វើ កិចចែការ 

ដ៏ អសាចារ្យ ជាធពចើន ។ គំរូ ទាំងធោះ ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ យល់ ថា ខ្នុំអាច 

ធ្វើ កិចចែការ ពិោកៗ ោន ធបើសិនជា ខ្នុំ បន្ត ចិញចែឹម បបីោច់ 

ធសចក្តបី ជំធនឿ និង ទបីបោទាល់ របស់ ខ្នុំធោះ ។ ពបីធពល មួយ 

ធៅធពលមួយ ទបីបោទាល់ របស់ខ្នុំ ពតូវ ោន ពពងឹង ធៅធពល ខ្នុំ 

ធឃើញ អវបី រដល ោន ធកើត ធឡើង ជាមួយនឹង កិចចែការ ដ៏អសាចារ្យ 

ធនះ កាលរដល វា ោន រីកចធពមើន ធឡើង ។

ការបមើលអតបីតកាលម្ពបី�ច្ចញ�្ន្នកាល

ពបវត្តិសាពស្ត គឺ ជា រធបៀប មួយ ដ៏ អសាចារ្យ រដល បំផុស 

គំនិត ធដើម្បី ធរៀបចំ ខ្លួន របស់ អ្ក ខាង វិញ្ញា� ។ ធៅ ក្នុង 

ពបវត្តិសាពស្ត របស់ ធយើង ធយើង អាច ធឃើញ ពបី អស់ អ្ក រដល 

ធរៀប ចំ ខ្លួន របស់ ធគ ខាង វិញ្ញា� ធ�ើយ យក �្ះ និង អស់ 

អ្ក រដល ោន វធងវង ធចញ ធោយ សារ ពួកធគ មិន ោន ធរៀបចំ 

ខ្លួន ខាង វិញ្ញា� សពមាប់ អវបី រដល ោន ធកើតធឡើង ។ ធយើង 

ការ ែ្លឹង អែ្លង ឲ្យ បាន បតឹមបតូវ
ពបីប្�វត្តិសាប្ស្ត
សាសនាចប្្

បោយមអលប�ើរស្បីវីនអេើ.ស្នូ

ែនែក បបវត្តិសាបស្ត សាសនាចបក 

និង សមេិក នន ពួក ចិត សិប នាក់

ភស្តុតាង ដ៏ សន្រឹក សនាធាប់ នន 

ម្បវែ្ិសាម្ស្ សាសនាច្ម្ក គឺ 

រាន ភាព វិជ្ជរាន និង ជំរុញ 

លសច្ក្ី ជំលនឿ ។ លៅ ក្តុង បរិបទ 

នន ម្បវែ្ិសាម្ស្ សាសនាច្ម្ក 

ទាំងមូល វា ពិែ ជា បំផុស គំនិែ 

យ៉ាង ខាលាំង ។
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អាច ធរៀន ថា ការ លះបង់ ចំធរះ ដំ�ឹងល្អ ការ អ្ិសាឋាន 

និង ទបីបោទាល់ អាច ជួយ ធយើង ឲ្យ ធ្វើ កិចចែ ការ អសាចារ្យ ធ�ើយ 

ថា ធយើង ពតូវ រត ចំណាយ ធពល ធវោ ក្នុង ការអភិវឌ្ឍន៍ ខាង 

រផ្ក វិញ្ញា� របស់ ធយើង ឬ ធយើង នឹង ពតូវ រង ការ �ឺ ចាប់ នូវ 

លទ្ធផល ធោះ ។

មនុស្ស ធៅ ក្នុង ពបវត្តិ សាពស្ត សាសោចពក របស់ 

ធយើង គឺ ជា មនុស្ស ្ ម្មតា ដូច ជា ធយើង រដរ រដល ជា មនុស្ស 

ភាគធពចើន រដល ោន ធ្វើ កិចចែការ ដ៏ អសាចារ្យ ទាំងឡាយ ។ 

ខ�ៈ រដល ពួកធគ ទាំងអស់ គានា រសវងរក ភាព ល្អ ឥត ធខាចាះ 

ធោះ ពួកធគ មិន ោន ល្អ ឥត ធខាចាះ ធឡើយ ។ សមាជិក វន 

សាសោ ចពក កាលពបី ធដើម ទាំងធោះ មាន ការ លំោក របស់ 

ពួកធគ ធ�ើយ ោន មាន បញ្ហា ជាមួយនឹង អវបីៗ ជាធពចើន ដូច 

រដល ធយើង មាន ោ ធពល បចចែនុប្ន្ ធនះ រដរ ។ ប៉ុរន្ត  

ខ្នុំ រកធឃើញ កមាលាំង ធដើម្បី ដឹង ថា ឧបសគ្គទាំងធោះ ការ 

ពយាយាម រសវងរក ភាព ល្អ ឥត ធខាចាះ ទាំងធោះ ោន មាន តាំង 

ពបី យូរ មក ធ�ើយ ។

រច
នា

រូប
ភា

ព
ឌោ

យ
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ី អ
ប
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ដូចជាអ្វីគផ្សងគ្រៀតរដរអ្កបតូវរតពិចារណាពីប្រវត្ិសាបស្

សាសនាចបកគដ្យការថ្ឹងរថ្ងបតឹរបតូវ។
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រដល មាន អ្ក កត់ ពតា ពបវត្តិសាពស្ត រដល មាន ការទទួល 

សាគល់ និង ធគារព ធទាះបបីជា ពួកធគ ជា សមាជិក ឬ មិន 

រមន សមាជិក វន សាសោ ចពក ក៏ ធោយ ។

យុវវ័យ មួយ ចំនួន មាន ការ ភាញាក់ ធផ្អើល និង រន្ធត់ ធោយ 

សារ ព័ត៌មាន ពបឆ្ំង នឹង ពួក មរមន រដល មាន ធៅធលើ 

អ៊ិនធ្ើរ�ត ធោយ សារ ពួកធគ ពុំ ោន ធ្វើ ឲ្យ ខ្លួនឯង មាន 

ភាព រឹង មាំ ធដើម្បី ទប់ ទល់ នឹង ព័ត៌មាន ធោះ ។ ពបរ�ល 

ជាពួកធគ មិន ោន ចំណាយ ធពល ពគប់ ពគាន់ ធលើ រផ្ក   

វិញ្ញា� ធដើម្បី ធរៀបចំ និង ពពងឹង ខ្លួន ពួកធគ សពមាប់ អវបី រដល 

អាច ធកើត ធឡើង ។ ធៅធពល បទពិធសា្ន៍ លំោក វន ជបីវិត 

ោន មកដល់ ពួកធគ ធោះ វា ជា ការ សំខាន់ ថា ពួកធគ ធ្វើ 

កិចចែការ ពគឹះ ទាំងធោះ រដល ធយើង រតង រត និយាយ ធោះ គឺ ៖ 

បន្ត សិកសា ពពះគម្បីរ និង ធ្វើ ការ អ្ិសាឋាន ដ៏ មាន អត្ន័យ 

ជាមួយ ពពះ វរបិតាសួគ៌ ។ កិចចែការ ពគឹះ ទាំងធោះ  ធរៀបចំ 

មនុស្ស សពមាប់ ទុក្ខ លំោក ពគប់ របបយា៉ាង រួម ទាំង អត្បទ 

ទាំងឡាយ របស់ ពួក ពបឆ្ំង នឹង ពួក មរមន រដល ពួកធគ 

នឹង ជួប ធៅ ធលើ អ៊ិនធ្ើររ�ត ។

បសច្្តបីប្តូវការសប្មា�់ការ្ លេរឹងម្លេងប្តរឹមប្តូវ

ដូច ជា អវបី ធផ្សង ធទៀត រដរ អ្ក 

ពតូវ រត ពិចារណា ពបី ពបវត្តិសាពស្ត 

ជាការ ពិត ពិភពធោក ោន ផ្លាស់ ប្តូរ កាល ពបី តំ�មុន 

ឬ ពបីរ តំ� មុន ។ អ៊ិនធ្ើរ�ត ោនបញចែូល ព័ត៌មាន ពគប់ 

យា៉ាង រដល រ្យ ពសួល ឲ្យ ធយើង រក ោន ធៅ នឹង ចុង ពមាមវដ 

របស់ ធយើង—ទាំង ល្អ អាពកក់ ពិត រក្ងកាលាយ—រួម ទាំង 

ព័ត៌មាន អំពបី ពបវត្តិសាពស្ត សាសោចពក ផងរដរ ។ អ្ក អាច 

អាន ពបវត្តិសាពស្ត សាសោចពក ដ៏ ធពចើន របស់ ធយើង ប៉ុរន្ត វា 

សំខាន់ ធដើម្បី អាន ពបី វា ធ�ើយ យល់ ពបី បរិបទ របស់ វា ។ ភាព 

លំោក ជាមួយ ព័ត៌មាន មួយ ចំនួន ធៅ ធលើ អ៊ិនធ្ើរ�ត 

គឺថា វា ធចញ ឆ្ងាយ ពបី បរិបទ ធ�ើយ អ្ក ពិត ជា មិន អាច 

ធឃើញ ដំធ�ើរ ធរឿង ទាំងមូល ធឡើយ ។

ជា ទូធៅ ព័ត៌មាន រដល ពយាយាម ធ្វើ ឲ្យ សាសោ ចពក 

អាមា៉ាស់ ធោះ គឺ រផ្អក រត ធៅធលើ គំនិត របស់ ធគ ផ្ទាល់ ធ�ើយ  

វា មិន យុត្តិ្ម៌ ធទ ។ ធយើង គួរ រត រសវងរក ពបភព ព័ត៌មាន 

ទាំងឡាយ ណា រដល ពិព�៌ោ ធោយ មិន លធម្អៀង ពបី ជំធនឿ 

និង ពបវត្តិសាពស្ត របស់ធយើង ។ មាន ធគ�ទំព័រ ខ្ះ មាន 

បំ�ង អាពកក់ ធ�ើយ រធបៀប រដល ធគ បរ្ហាញ ពបី ព័ត៌មាន 

ធោះ អាច បណាដល ឲ្យ មាន ជា វិវាទ ។ សូម 

រសវងរក ពបភព ព័ត៌មាន ទាំងឡាយ ណា 

គ្រើអ្កគបជើសគរើសគដើរ្ីចំាណាយគពលរ្រស់អ្កជាគបចើនគដើរ្ីបោន់

រតសិកសាពីរផ្កវិវា្រោនាននប្រវត្ិសាបស្សាសនាចបករ្រស់គយើង

គនារះអ្កនឹងគ�ើញថ្អ្កយល់បានតិចតរួចពីចំាណុចសំាខាន់ៗ នន

ប្រវត្ិសាបស្សាសនាចបក្រ៉ុរន្អ្កនឹងរិនអាចគរៀនអ្វីគបចើនគ្រៀតពី

ប្រវត្ិសាបស្សាសនាចបកគ�ើយ។

ការបឆលេើយនរឹងសំណួរ
ទាំងឡាយ

បតើខ្ញំប្តូវបឆលេើយយ៉ាងណាបៅនរឹង

សំណួររ�ស់មិត្តខ្ញំម�លនិយយថ្មាន

ប្�វត្តិសាប្ស្តរ�ស់បយើងខលេោះ្ឺពិរា្ប្រឿ

ណាស់�ូចជាអំពបីបទវរានិងផ្ទាំងមាស

ម�លរាន្ �់្ ្នញង�បីបនាោះ?

ឌបើសិន មនុសសេ មិន អាចគិត បសនម ថា 

អ្នែក ែ្លះៗ របស់ បបវត្តិសាបស្ត សាសនាចបក 

ពិតជា មន ឌទ ឌនាះ វ ជាធម្មតា ឌទ អដល 

ពួកឌគ សងសេ័យ ឌនាះ ។ ឌយើង គួរ អត ចង្នុល 

បងាហាញ ថា វ បសប ឌៅតាម បពឹត្តិការណ៍ 

ែសាចារ្យ ឌ្សេងឌទៀត ឌៅ កនែនុង ទំនាក់ទំនង រវង 

បពះ ជាមួយ នឹង មនុសសេ កនែនុង បបវត្តិសាបស្ត 

ទាំងមូល ឌហើយ ឌយើង នឹង អែ្លង ទីបនាទាល់ 

របស់ឌយើង ដល់ ពួកឌគ ឌហើយ សុំ ឲ្យ ពួកឌគ 

សិកសា ពី ចំណុច ឌនាះ សបមប់ ែ្លលួន ពួកឌគ 

ផាទាល់ ។ បនាទាប់ មក ឌយើង នឹង ែឌ្ជើញ ពួកឌគ 

ឌដើម្ី ពិចារណា និង ែធិសាឋាន សួរ ដល់ បពះ 

វរបិតា សួគ៌ ែំពី ចំណុច ឌនាះ « ឌោយ ចិត្ត 

ឌសាមាះស គឺ ឌោយ ឌសាមាះ ែស់ ពីចិត្ត ឌោយ 

មន ឌសចក្តីេំឌនឿ ឌេឿ ដល់ បពះ បគីស្ » 

( មរ៉ូនណ10:4 ) ។

ឌបើសិន ពួកឌគ មន �ន្បៈ ឌដើម្ី « ឌធវៃើ ការ 

ពិឌសាធន៍ » ឌនះ ឌដើម្ី « ែនុវត្ត ឌសចក្តី 

េំឌនឿ មួយ ភាគ តូច » ( អាលម៉ា 32:27 ) 

ឌហើយ សួរ ដល់ បពះ ឌនាះ បពះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ 

នឹង បងាហាញ ឌសចក្តី ពិត ដល់ ពួកឌគ ។
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ពបរ�ល ជា មិន អាច ពតូវ ោន ធ្្ើយតប ធៅ ក្នុង ជបីវិត ររមង 

សាលាប់ ធនះធឡើយ ។ ធ�ើយ វា មិន ជា្វបី ធោះធទ ។

ធបើសិន មិត្ត មានាក់ មក សួរ ខ្នុំ ជាមួយ នឹង សំ�ួរ ដ៏ ធសាមាះ 

ពតង់ អំពបី បញ្ហា វិវាទ របស់ ពបវត្តិសាពស្ត សាសោចពក ធោះ ខ្នុំ 

នឹង ពបឹង ឲ្យ អស់ ពបី សមត្ភាព ធដើម្បី ធ្្ើយ ។ ធ�ើយ ធបើសិន 

ខ្នុំ ធឃើញ ថា គាត់ កំពុង ចំណាយ ធពល ធពចើន សួរ ពបី ចំ�ុច 

ធោះ សំ�ួរ ដំបូង រដល ខ្នុំ ចង់ សួរ គាត់ ធោះ គឺ ៖ « ធតើ អ្ក 

អាន ពពះគម្បីរ មរមន ធទ ? ធតើ អ្ក អ្ិសាឋាន ធទ ? ធតើ អ្ក 

រស់ធៅ ធោយ មាន តុល្យភាព ធដើម្បី អ្ក អាច ការររ ខ្លួន 

របស់ អ្ក តទល់ នឹង ព្យនុះ វន ជបីវិត ោន ធទ ?

ភស្តនុតាង ដ៏ សន្ធឹក សោធាប់ វន ពបវត្តិសាពស្ត 

សាសោចពក គឺ មាន ភាព វិជ្មាន និង ជពមុញ ធសចក្តបី 

ជំធនឿ ។ ធបើ អ្ក ធពជើសធរើស ធដើម្បី ចំណាយ ធពល របស់ អ្ក 

ជាធពចើន ធដើម្បី ពគាន់ រត សិកសា ពបី រផ្ក វិវាទគានា វន ពបវត្តិសាពស្ត 

សាសោចពក របស់ធយើង ធោះ អ្ក នឹង ធឃើញ ថា អ្ក 

យល់ ោន តិច តួច ពបី ចំ�ុច សំខាន់ ៗ  វន ពបវត្តិសាពស្ត 

សាសោចពក ប៉ុរន្ត អ្ក នឹង មិន អាច ធរៀន អវបី ធពចើន ធទៀត ពបី 

ពបវត្តិសាពស្តសាសោ ចពក ធឡើយ ។ ធ�ើយ អ្ក ពតូវ រត 

យល់ ពបី ដំធ�ើរ ធរឿង ទាំងមូល វន ពបវត្តិសាពស្ត សាសោចពក 

របស់ ធយើង ។ ធៅ ក្នុង បរិបទវន ពបវត្តិសាពស្ត សាសោចពក 

ទាំងមូល វា ពិត ជា បំផុស គំនិត យា៉ាង ខាលាំង ។

ឧទា�រ�៍ យ៉ូរសប ស្ម៊ី្ គឺ ជា មនុស្ស អសាចារ្យ 

មានាក់ ។ ធតើ គាត់ ជា មនុស្ស ល្អឥត ធខាចាះ ឬ ? ធទ ! ពួក ធយើង 

ទាំងអស់គានា នឹង សាលាប់ ។ ប៉ុរន្ត ធពល អាន ពពះគម្បីរ មរនមន 

និង វិវរ�ៈ ធៅ ក្នុង ធគាលលទ្ធិ និង ធសចក្តបីសញ្ញា ធ�ើយ 

ធឃើញ អវបី រដល គាត់ ោន ធ្វើ  ធដើម្បី សាតារ សាសោ ចពក ធឡើង 

វិញ ធៅក្នុង រយៈធពល ដ៏ខ្បី ធោះ គឺ ជា ទបីបោទាល់ ដ៏ អសាចារ្យ ។ 

ពយាការី ទាំងឡាយ ជួបនឹង ឧបសគ្គ និង ទុក្ខ លំោក ធ�ើយ 

វា មិន គួរ ឲ្យ ភាញាក់ ធផ្អើល សពមាប់ ធយើង ធោះធទ រដល យ៉ូរសប 

ស្ម៊ី្ ជួប នឹង ទុក្ខ លំោក ធ�ើយធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស មួយ ចំនួន 

អាក់ អន់ ចិត្ត ធោះ ។ ប៉ុរន្ត ធោក  គឺ ពិត ជា ពយាការី មានាក់ របស់ 

ពពះ រមន ។

រមានបពលណា�ូចបពល�ច្ចញ�្ន្នប�ើយ

ខ្នុំ មិន អាច គិត ពសវម ថា មាន ធពលណា រដល អសាចារ្យ 

ជាង ការ ធ្វើ ជា សមាជិក វន សាសោចពក ធឡើយ ។ ធពល 

ភរិយា ខ្នុំ និង រូប ខ្នុំ ធរៀបការ មាន ពពះវិហារ បរិសុទ្ធ រត 13 

ប៉ុធណាណះ ធៅក្នុង សាសោចពក ទាំង មូល ធ�ើយ ធយើង មាន 

ធគាលធៅ ធដើម្បី ធៅធលង ពគប់ ពពះវិហារ បរិសុទ្ធ ទាំងធោះ ។ 

ឥឡូវ ធនះ មាន ពពះវិហារ បរិសុទ្ធ ពបរ�ល 140 ធៅ ជុំវិញ 

ពិភពធោក ធ�ើយ ធយើង នឹង មិន អាច ធៅ ធលង ពពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ទាំង អស់ ធោះ ោនធទ ។ ផល រផ្ ទាំងអស់ វន ការ 

សាតារ ធឡើងវិញ ធនះ—ពយាការី និង សាវក, ពពះវិហារ បរិសុទ្ធ, 

បពវជិតភាព, ពពះគម្បីរ មរមន, វិវរ�ៈ—គឺ ជា ពរជ័យ ដ៏ 

ម�ិមា មួយ ធៅ ក្នុង ជបីវិត របស់ធយើង ។ ធ�ើយ វា អាច ធកើត 

ធឡើង ោន ធោយ សារ ពពះ អង្គ សធ្រ្គះ ធោយសារ ដំ�ឹង 

ល្អ របស់ ពទង់ ធោយសារ រផនការ របស់ ពពះវរបិតា របស់ 

ធយើង ។

ពបរ�ល ជា ខ្នុំ គឺជា មនុស្ស សាមញ្ញ មានាក់ ចំធរះ 

ធរឿង អវបីៗ ជា ធពចើន ប៉ុរន្ត ខ្នុំ ឆ្លាត វវ ពគប់ពគាន់ ធដើម្បី ដឹង ថា 

ពពះវរបិតាសួគ៌ របស់ ខ្នុំ  ពទង់ ពសឡាញ់ ខ្នុំ ។ ពទង់ ពសឡាញ់ 

ពួក ធយើង ទាំងអស់គានា ។ ធយើង ពិត ជា បុពតា និង បុពតបី របស់ 

ពទង់ ។ ពទង់ ពិត ជាចង់ ឲ្យ ធយើង ពតឡប់ធៅ កាន់ ពទង់ វិញ ។ 

ពទង់ មិន ពគប់ ពគង ធរឿង លម្អិត វនជបីវិត របស់ ធយើង ធោះធទ ។ 

ធោះគឺ ជា រផ្ក មួយ វនដំធ�ើរ ការ រីក ចធពមើន របស់ធយើង ។ 

ពទង់ ចង់ ឲ្យ ធយើង ធរៀន ធ�ើយ អនុវត្ត សិទ្ធិ ធសរីភាព និង 

ធោះពសាយ នឹង ទុក្ខ លំោក ។ ប៉ុរន្ត តាមពិត ខ្នុំ អាច 

ធឃើញ ពពះ�ស្ ពទង់ ធៅ ក្នុង ជបីវិត របស់ ខ្នុំ និង ពគួសារ 

របស់ ខ្នុំ ។ ធ�ើយ ខ្នុំ មាន អំ�រគុ� រដល ធយើង ទទួល 

បទពិធសា្ន៍ វនជបីវិត ររមង សាលាប់ធនះ ពបីធពរះ ខ្នុំ ពសឡាញ់ 

ជបីវិត ធនះ ។ មាន អវបីៗ មិន ល្អ ជា ធពចើន ោន ធកើត ធឡើង ប៉ុរន្តក៏ 

មាន អវបីៗ អសាចារ្យ ជា ធពចើនោន ធកើត ធឡើង ក្នុង ជបីវិត ធនះ ធ�ើ យ 

ខ្នុំ មាន អំ�រគុ� រដល ធយើង ជាវិញ្ញា� រត មាន ឱកាស 

ធដើម្បី មក ធលើ រផនដបី ធ�ើយ ទទួល រូប កាយ និង ធរៀននូវ 

អវបីៗ ជាធពចើន រដល នឹង ជួយ ធយើង រ�ូត ្ ន ដល់ ភាព 

អស់កល្ អស់ កាល ជានិចចែ ។

ពបវត្តសិាពស្ត ផ្ល់ ពរជ័យ ដល់ ជបីវិត របស់ ធយើង ធពរះ វា 

ផ្តល់ ឱកាស ឲ្យ ធយើង រ្ក ធៅធមើល អតបីតកាល ។ ធពលខ្ះ 

វា មានការ លំោក ធដើម ប្ី ធមើល ជបីវិត ផ្ទាល់ ខ្លួន ធយើង កាល ពបី 

អតបីតកាល បុ៉រន្ត តាមរយៈ ពបវត្តសិាពស្ត ធយើង អាច រ្ក 

ធមើល ពបី អតបីតកាល ធៅ ក្នុង ជបីវិត របស់ មនុស្ស ដវទធទៀត 

ធ�ើយ ធរៀន ពបីពរជ័យ រដល ោន ពបទាន ដល់ ពួកធគ ។ ធ�ើយ 

ធយើង អាច ជួយ ខ្លួន ធយើង ធចៀសវាង ការ ធ វ្ើ ខុស ធោយ ធ វ្ើ អវបៗី  

រដល ោន ផ្ល់ ពរជ័យ ដល់ បុពវការី ជន របស់ធយើង ។ ◼

សាសោចពក ធោយ ការ ្ ្ឹង រ្្ង ពតឹមពតូវ ។ ជានិចចែ 

ជាកាល សាសោចពក ពិត មាន ចំនួន តិច ធ�ើយ វា ហាក់ 

បបីដូច ជា ធយើង គឺ ជាមុខ ពពួញរដល ធគ ធ្វើ ទុក្ខបុកធម្ញ ។ 

ធយើង រតង រត ជួប ពបទះ នឹង ទុក្ខ លំោក ជានិចចែ ធ�ើយ ធយើង 

ពបរ�ល ជា សាុំ នឹង ការ លំោក ទាំងធោះផងរដរ ។ រធបៀប 

ដ៏ ល្អ បំផុត ធដើម្បី ទប់ ទល់ នឹង ការ លំោក ធោះ គឺ ធ្វើ ឲ្យ 

ពោកដ ថា ធយើង មាន ភាព សក្តិសម ផ្ទាល់ ខ្លួន ធ�ើយ ថា 

ទបីបោទាល់ របស់ ធយើង រឹងមាំ ។ ធបើសិន អ្ក កំពុង ចំណាយ 

ធពល ធៅធលើ ធគ�ទំព័រ រដល រិះគន់ ពបី សាសោចពក និង 

ពបវត្តិសាពស្ត សាសោចពក ធពចើន ជាង ការអាន ពពះ គម្បីរ 

ធោះ អ្ក កំពុង រត ធចៀស ធចញ ពបី ការ ្ ្ឹង រ្្ង ធោយ ពតឹមពតូវ 

ធ�ើយ ធ�ើយ ព័ត៌មាន អវិជ្មាន ទាំងធោះ ពបរ�ល មាន 

ឥទ្ធិពល យា៉ាង ខាលាំង វពករលង ធលើ អ្ក ។ ធបើសិន អ្ក មាន 

ការ ្ ្ឹងរ្្ង សមរម្យ ធោះ ព័ត៌មាន ទាំងធោះ  នឹង ពុំមាន 

ឥទ្ធិពល ធលើ អ្ក ធឡើយ ។

កាល ខ្នុំ ធៅ ជា យុវវ័យ ខ្នុំ មិន ោន យល់ ចបាស់ោស់ 

ពបី សារៈសំខាន់ វន ការ អភិវឌ្ឍន៍ ខាង វិញ្ញា� ធោះធទ ។ 

ពបរ�ល ជា ខ្នុំ ចាប់ អារម្ម�៍ ធដើម្បី កាលាយ ជា អ្ក ធលង ោល់ 

ឱប ដ៏ ល្អ មានាក់ ធពចើនជាង រដល ខ្នុំ ចង់ កាលាយ ជា សិស្ស ល្អ មានាក់ 

របស់ ពពះគម្បីរ មរមន ។ ដូច ជា យុវជន ជា ធពចើន រដរ ខ្នុំ ពុំ 

មាន អារម្ម�៍ របបធោះ ធឡើយ រ�ូត ដល់ ធពល ខ្នុំ ធៅ តំបន់ 

ធបសកកម្ម ធទើប ខ្នុំ មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ធ�ើយ យល់ ពបី អត្ន័យ 

ពិត វន សុភមង្គល ។ វា គឺ ជា ក្តបី អំ�រ ជា ភាព សុខសាន្ត 

រដល ោន មក ពបី ការ បធពមើ ពពះអមាចាស់ មកពបី ការ សិកសា និង 

ការ អ្ិសាឋាន ពបី ការពសឡាញ់ និង ការ ជួយ មនុស្ស ដវទ ។ 

ខ្នុំ រក ធឃើញ ថា ធបើសិន ខ្នុំ ពពធងើយ កធន្តើយ នឹង អវបីៗ ទាំងធោះ 

ធៅ ក្នុង ជបីវិត ខ្នុំ ធោះ អវបីៗ ទាំង ធោះ នឹង មិន ធៅ មុខ រលូន ដូច 

រដល វា គួររត ធៅ ធោះធទ ។ ធបើសិន ខ្នុំ ធ្វើ អវបីៗ ទាំងធោះ ធោះ 

ពគប់ យា៉ាង ហាក់ បបីដូច ជាមាន តុល្យភាព ល្អ ជាង ។

ធៅធពល ខ្នុំ រស់ ធៅ ធោយ មាន តុល្យភាព ធោះ ខ្នុំ អាច 

ធមើល ធៅ ពបវត្តិសាពស្ត ោន ចបាស់ ោស់ ធោយ ឥត លធម្អៀង 

ធ�ើយ យល់ ថា ខ�ៈ រដល បុពវការីជន ភាគធពចើន របស់ 

ធយើង  ទទួល ោន ការ ធគារពធោះ ពួកធគ ក៏ ជា មនុស្ស 

ទូធៅ ធ�ើយ ពបពពឹត្ត កំ�ុស រដរ ។ មាន ពពឹត្តិការ�៍ ខ្ះ 

គួរ ឲ្យ ធសាក សាតាយ ឬ យល់ ពចឡំ ធៅ ក្នុង ពបវត្តិសាពស្ត 

សាសោចពក ធយើង រដល ធយើង ពតូវ រសវង យល់ ឲ្យ ោន 

ពបធសើរ ជាង ធនះ ប៉ុរន្ត សំ�ួរ មួយ ចំនួន វន សំ�ួរ ទាំងធនះ 
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ការ	ស្វែងរក	ចម្លើយ	្ ួយ	មៅ	ក្នុង	ព្រៃ	រៃិ្ិដ្ឋ

កាលពីខ្ញុំនៅន្មេងខ្ញុំមានឱកាសនៅទីក្រុង

ប៉ាលម៉ៃរៃរដ្ឋនូវន៉៉ា្នៅល្ងាច៉ ួយមនរដូវន្តៅ ។  

ខ្នុំ ោន ធៅ ក្នុង វពពពិសិដ្ រត មានាក់ ឯង ។ ខ្នុំ ោន លុតជង្គង់ 

ចុះ អ្ិសាឋាន ធោយ សុំ ពពះវរបិតាសួគ៌ ធដើម្បី ពបទាន 

ភស្តនុតាង មួយ ចំនួន ដល់ ខ្នុំ ឬ បរ្ហាញ ខ្នុំ អំពបី អវបី រដល ខ្នុំ ពិត 

ជា ោន ដឹង រួចធៅ ធ�ើយ ថា ោនធកើតធឡើង ធៅ ក្នុង ករន្ង 

ដ៏ ពិសិដ្ ធោះ ។ ខ្នុំ ោន អ្ិសាឋាន ធោយ ធសាមាះ អស់ ពបី ចិត្ត 

ខ្នុំ យា៉ាង ខាលាំង អស់ រយៈ ធពល យា៉ាងយូរ ធៅ ក្នុង ឥរិយាប្ 

វនគារវភាព ។ ធ�ើយ ខ្នុំ គាមាន ោន ទទួល ចធម្ើយ ឬ ការ 

បំផុស គំនិត មក ពបី ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ អវបី ធសាះធឡើយ ។ 

គាមាន អវបី ធកើត ធឡើង ធសាះ ។ ទបីបំផុត ខ្នុំ ោន ធោះបង់ការ 

អ្ិសាឋាន ធោះ ធ�ើយ ោន ចាកធចញ ទាំង ខកចិត្ត ធោយ 

្ងៃល់ ថា « ធតើ មាន អវបីខ្ះ រដល ខ្នុំ មិន ោន ធ្វើ ពតឹម ពតូវ ធោះ ? 

ធ�តុអវបី ? ធតើខ្នុំ ចាំ ោច់ ពតូវ ការ ធ្វើ អវបី បរន្ម ធទៀត ? » 

សពមាប់ ខ្នុំ បរិយាកាស ធៅ ទបីធោះ វា ហាក់ បបីដូច ជា គាមាន 

ករន្ងណា ធផ្សង ធទៀត ពបធសើរ ជាង ករន្ងធនះ ធដើម្បី ទទួល 

ចធម្ើយ ចំធរះ ការ អ្ិសាឋាន របបធោះ ធឡើយ ។

ខ្នុ ំោន ធរៀន ពបី បទពិធសា្ន៍ ធោះថា ធយើង មិន អាច តពមូវ 

ទាមទារ អវបៗី  ពបី ពពះ ោន ធោះធទ ។ ធយើង មិន អាច និយាយ ថា 

មោយ	សែលម�ើរ		
�ី.	ថត	្្ី្្តូហវែវឺ្ិន

មន្ ូរ៉រុ៉មនពួ្សាវ្ដប់
ពីរនា្់

ទីបន្ទាល់មួយអាចមានដល់

មនុស្សទូទៅគ្រប់គ្នាមិន

ថាពួកទ្រទៅទីណាទន្ះទទ

ទោយសារគពះវរបិតាសួ្រ៌

របស់ទយើងនិងគពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធសាគាល់ទយើងគ្រប់គ្នា

មានាក់ៗទោយផ្ទាល់។

រច
នា

រូប
ភា

ព
នោ

យ
នដ

ន
នប

៊ើរ

« ពទង់ ពតូវ រត ធ្្ើយ តប មក ទូល បង្គនុ ំតាម វិ ប្ី ធនះ ធ�ើយ ឥឡូវ 

ធនះ » ធោះធទ ។ វា អាពស័យ ធលើ ពទង់ ធដើម ប្ី សធពមច ពបី រធបៀប 

និង ធពលធវោ និង អវបី រដល ពទង់ នឹង មាន បនូ្ល មក កាន់ 

ធយើង ។ ទំនួល ខុស ពតូវ របស់ ធយើង គឺ ពតូវ ធៅ ក្នុង លក្ខខ�្ 

ពតឹមពតូវ ជានិចចែ ធដើម ប្ី ទទួល ការ បំផុស  ឬ ការ ខ្ឹសប ពោប់ 

វិវរ�ៈ ការ បំផុស គំនិត ពបី ពពះ វិញ្ញា� ។ បុ៉រន្ត ពទង់ នឹង ធ វ្ើ 

ការ សធពមច ពពះ �ឫទ័យ ពបី រធបៀបណា និង ធពលណា ។

ការ	ទទួល	ចម្លើយ	មៅឯផ្ទះ

អវបី រដល ខ្នុំ ោន រសវងរក ធៅធពល ធោះ—រដល មិន 

ទាន់ ោន ទទួល ចធម្ើយ ធៅធឡើយ ធៅធពល ធោះ—ធោះ 

ពិត ជា ោន ធ្្ើយ តប មក ខ្នុំ ធៅពោំ ឬ ពោំ មួយ សោតា�៍ 

ធពកាយមក ។ ខ្នុំ ធៅ ផ្ះ កំពុង អាន ពពះគម្បីរ មរមន ។ ធ�ើយ 

ធោយ ទាំង ពុំ ោន សួ រផង ធោះ មាន ការ បំផុស គំនិត ដ៏ 

ខាលាំង មួយ មក ដល់ ខ្នុំ, ជា អារម្ម�៍ និង ការ ទំោក់ ទំនង 

តាមរយៈ ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ រដល ោន បញ្ជាក់ ពបី ការធជឿ 

និង ពបី ទបីបោទាល់ របស់ ខ្នុំ ។

វា គឺ ជា ទំោក់ ទំនង មួយ ដ៏ ខាលាំង  រដល ោន ធ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ យំ ។ 

វា គឺ ពិត ជា ការ ទំោក់ ទំនង ដ៏ បរិសុទ្ធ រដល វា មិនចាំោច់ 

ពតូវ រត ធចញ ជា រក្យ សម្តបី ធឡើយ ។ ពពះវិញ្ញា� មិន ចាំោច់ 

ការបំផុសគំនិត
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ការបំផុសគំនិតយ៉ាងខ្លាំង
្រី្្ររះវិញ្ញាណ

កំ�ត់ ថា ពតូវ រត និយាយ ធចញ ជា រក្យ សម្តបី ធោះធទ ពទង់ 

អាច ទំោក់ទំនង រវាង វិញ្ញា� និង វិញ្ញា� ជាមួយ នឹង 

ភាសា មួយ យា៉ាងចបាស់ អសាចារ្យ ពបីធពរះ វា គាមាន រក្យ សម្តបី 

ធឡើយ ។ វា គឺ ជា ទំោក់ ទំនង វន ការ ធចះ ដឹង ធពញ ទបី និង 

ពោជាញា រដល មក ពបី ពពះ វិញ្ញា� ធ�ើយ ខ្នុំ ោន ដឹង ថា វា គឺ ពិត 

ជា រធបៀប មួយ ដ៏ ល្អ បំផុត ធដើម្បី ទទួល ោន ចំធ�ះដឹង ។  

វា ខាលាំង ជាង និង ធៅជាប់ោប់ ជាង ការ ប៉ះ ឬ ការ ធឃើញ 

ធៅធទៀត ធយើង អាច សង្ស័យ ខាង កាយ វិញ្ញា� ប៉ុរន្ត ធយើង 

មិន អាច សង្ស័យ ោនធទ ធៅធពល ពពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ 

មាន ពពះបន្ូល មក កាន់ ធយើង ធោះ ។ វាពិត ជា សាក្សបី ដ៏ 

ចបាស់ោស់ បំផុត ។ ធោយ សារ រតការ�៍ ធនះ អំធពើ ោប 

រដល ពុំ អាច អភ័យ ធទាស ឲ្យ ោនធោះ គឺ ការ បដិធស្ 

ពពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ឬ ទបីបោទាល់ វន ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ។

ការទទួល	អារ្្មណ៍	ពន	ម្ចក្ី្្ឡាញ់		
និង	ការ	យល់	ចិត្	រៃី	្រៃទះ

ខ្នុ ំពិត ជា មាន អារម្ម�៍ ថា មិន ្ វបីធទ រដល ពពះអមាចាស់ 

មិន ោន ពបទាន ចធម្ើយ មក ខ្នុ ំធៅ ក្នុង វពពពិសិដ្ ធោយសារ 

ពបរ�ល ជា ខ្នុ ំោន គិត ថា មនុស្ស មានាក់ ពតូវ រត ធៅ ទបីពកុង 

ោ៉ាលវម៉រ៉ ធដើម ប្ី ទទួល ោន ទបីបោទាល់ មួយ អំពបី ពយាការី 
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យូ៉រសប ស្ម៊ី្  ។ ឥឡូវ ធនះ ខ្នុ ំដឹង ថា ទបីបោទាល់ ធោះ 

អាច មក ោន ពគប់ ទបីករន្ង ។ អ្ក មិន ចំា ោច់ ពតូវ ធៅ 

ពកុង ធយរូសាឡិម ធដើម ប្ី ទទួល ទបីបោទាល់ អំពបី ពពះអមាចាស់ 

ធយសូ៊វពគបីស្ ធឡើយ ។ ទបីបោទាល់ ធោះ  អាច មាន ដល់ មនុស្ស 

ទូធៅ ពគប់គានា មិន ថា ពួកធគធៅទបីណា ធោះធទ ធោយ សារ 

ពពះ វរបិតា សួគ៌ របស់ ធយើង និង ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ សាគល់ 

ធយើង ពគប់ គានា មានាក់ៗ ធោយ ផ្ទាល់ ។ ពួកពទង់ ដឹង ថា ធយើង 

ធៅទបីណា ធ�ើយ ដឹងពបី រធបៀប រសវងរក ធយើង ។ ធ�ើយ 

ពួក ពទង់ មិន ចំាោច់ ពតូវ ការ ទិោឋាការ ធឡើយ ។ ពិតណាស់ 

ពួក ពទង់ សាគល់ ពិភព ធោក ទំាងមូល ! ពួក ពទង់ សាគល់ 

អស់ធ�ើយ ។

យុវវ័យ ធអើយ ! ខ្នុំ សូម សនយា នឹង អ្កថា ធបើសិន អ្ក 

នឹង បន្ត ធសាមាះពតង់ បន្ត ទូលសុំ ធោះ ពពះអមាចាស់ នឹង ពបទាន 

ចធម្ើយ ដូច គានា ធោះ ទបីបោទាល់ ដូច គានា ធោះ ការ បញ្ជាក់ 

ដូច គានា ធោះ រដល ពទង់ ោន ពបទាន ឲ្យ ខ្នុំ ធោយ សារ ខ្នុំ ដឹង 

ថា ពទង់ ពសឡាញ់ អ្ក ពគប់ គានា ដូច ពទង់ ពសឡាញ់ ខ្នុំ រដរ ឬ 

ពសឡាញ់ ពបធាន ្ូមា៉ាស ធអស. ម៉នសុន ឬ មនុស្ស ណា 

ក៏ធោយ រដលជា កូន ធៅ របស់ ពទង់ ។ 

ធសចក្តបី ពសឡាញ់ របស់ ពពះ មាន សពមាប់ មនុស្ស 

ពគប់គានា ធ�ើយវា គាមាន រដន កំ�ត់ ធឡើយ ។ ពទង់ ដឹង ពបី 

រធបៀប ធដើម ប្ី ទំោក់ ទំនង ជាមួយ មនុស្ស ពគប់ គានា ។ ពទង់ ដឹង 

ថា អ្ក ធៅ ទបីករន្ង ណា ធ�ើយ ដឹង ពបី រធបៀប ចូល ធៅ កាន់ ដួង 

ចិត្ត និង វិញ្ញា� របស់ អ្ក តាមរយៈ ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ។ 

សូម កំុ �ប់ អ្ិសាឋាន ធឡើយ ។ សូម កំុ �ប់ ទូល សួរ 

ធឡើយ ។ សូម កំុ�ប់ ធគារព តាម ពពះ បញ្ញត្ត ិទំាងឡាយ 

ធឡើយ ។ ធបើសិន ចធម្ើយ ធោះ មិន ទាន់ មក ធទ ធោះ វា នឹង 

មក ដល់ ធៅធពល អ្ក នឹង ទទួល ទបីបោទាល់ ដ៏ រឹងមំាធនះ ។ 

ធ�ើយ ចធម្ើយ ធោះ  នឹង មិន ពគាន់ រត មកម្តង ធោះធទ ។ បុ៉រន្ត 

តាមរយៈ ធសចក្តបី ធមតាតា ករុណា របស់ ពពះអមាចាស់ ចធម្ើយ 

ធោះនឹង មក ម្តង ធ�ើយ ម្តង ធទៀត ធពញ មួយ ជបីវិត របស់ អ្ក ។

បន្	ទទួល	សាក្ី

ការ�៍ ធនះ ោន ធកើត ធឡើង ចំធរះខ្នុំ ។ ខ�ៈ ខ្នុំ 

កំពុង បធពមើ ធបសកកម្ម ធៅ ក្នុង ទបីពកុង ទូឃូរមន ពបធទស 

អា�្សង់ទបីន ធោះ ខ្នុំ កំពុង បធពងៀន ពគួសារមួយ ធ�ើយ រ្្ង 

ទបីបោទាល់ អំពបី ទស្សនៈ និមិត្ត ដំបូង របស់ ពយាការី យ៉ូរសប 

ស្ម៊ី្ ។ ពគួសារ ធោះ  ពុំោន ធជឿ ធលើ ទបីបោទាល់ ធោះធទ ។ 

ធទាះបបីជា យា៉ាង ណា ក៏ ធោយ ធៅខ�ៈ រដល ខ្នុំ ោន រ្្ង 

ទបីបោទាល់ របស់ ខ្នុំធោះ ខ្នុំ ោន ទទួល ការ បញ្ជាក់ ធផ្សង មួយ 

ធទៀត អំពបី ទបីបោទាល់ របស់ ខ្នុំ ។ ពពះវិញ្ញា� មាន ពពះបន្ូល 

ថា « រក្យ សម្តបី វន ទបីបោទាល់ របស់ អ្ក គឺ ពិត » ។ ពទង់ ោន 

រ្្ង ទបីបោទាល់ មក កាន់ ខ្នុំ  អំពបី ទបីបោទាល់ របស់ ខ្នុំ ។

ធពញ មួយ ជបីវិត របស់ អ្ក អ្ក នឹង ទទួល ការ បញ្ជាក់ 

ម្តង ធ�ើយ ម្តង ធទៀត ថា ពពះ គង់ ធៅទបីធោះ ថា ពទង់ គឺ ជា 

ពពះវរបិតា សួគ៌ របស់ ធយើង ថា ពទង់ មាន ពពះជន្ម រស់ធៅ 

ថា ពទង់ ោន ធៅ ពយាការី យ៉ូរសប ស្ម៊ី្ ធដើម្បី បធពមើ ជា 

ពយាការី វន ការ សាតារធឡើង វិញ ថា ពពះ រជបុពតា របស់ ពទង់ 

មាន ពពះជន្ម រស់ ធ�ើយ ថា ពពះគុ� របស់ ពទង់ គឺ មាន ល្មម 

ពគប់ ពគាន់ ធដើម្បី សធ្រ្គះ ពួកធយើង សមាអាត ពួកធយើង និង 

អភ័យ ធទាស ឲ្យ ពួក ធយើង ទាំងអស់គានា ។ ទបីបោទាល់ ធោះ  

មក ម្តង ធ�ើយ ម្តង ធទៀត ធពញ មួយ ជបីវិត របស់ធយើង ។

ខ្នុំ ដឹង អំពបី ការ�៍ ទាំងធនះ ។ ខ្នុំ គឺ ជា សាក្សបី ពិធសស 

មួយ វន ការ�៍ ទាំងធនះ ។ ខ្នុំ ដឹង ថា ពពះអមាចាស់ របស់ 

ធយើង មាន ពពះជន្ម រស់ធៅ ថា ពទង់ពិត ជា អង្គ រដល មាន 

ពពះជន្ម រស់ ធឡើង វិញ ថា ពទង់ ដឹកោំ ធ�ើយ គឺ ជា ពបមុខ វន 

សាសោចពក ធនះ រដល មាន ពពះោម របស់ ពទង់ ធ�ើយ ថា 

ធនះ គឺជា សាសោចពក របស់ ពទង់ ធ�ើយ ថា អ្ក គឺ ជា កូន 

ធចៀម របស់ ពទង់ ។ ◼

ដកបសង់សចញពីសុនទៃរកថាផដលរាន្ ្ល់ឲ្យសៅកាន់យុវវ័យសៅក្នុងទីបកុង

សាលត្ប្រសទសអាហ្សង់ទីនកាលពីផខវិច្ិកា្នាំ2011។
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បង ពបុស របស់ ខ្នុំ ោន ចាប់ ធផ្តើម ពោប់ ខ្នុំ អំពបី 

សាសោចពក មួយ រដល គាត់ ោន ចូលរួម រដល ធគ ធៅថា 

សាសោ ចពក វនពពះធយស៊ូវពគបីស្ វនពួក បរិសុទ្ធ វ្ងៃចុង 

ធពកាយ ។ កាល ធោះ ខ្នុំ មិន ោន ចូលចិត្ត ពពះ វិហារ សាសោ 

ពគឹស្ ធទ ដូធច្ះ ខ្នុំ មិន ោន យក ចិត្ត ទុក ោក់ ធពចើន ប៉ុោមាន ធទ 

អំពបី អវបី រដល គាត់ ោន ពោប់ ខ្នុំ ។

ធៅ វ្ងៃមួយ ោ រដូវស្ឹក ធ�ើ ពជុះ ធៅធពល ធយើង មក 

ដល់ ផ្ះវិញ បោទាប់ ពបី ធយើង មក ពបី បរោញ់ សតវ ធោះ ធយើង 

ោន ធឃើញ ធភ្ៀវ មួយ ចំនួន មក ពបី ទបីពកុង ។ ពួកធគ មក ពបី 

ពពះវិហារ រដល បង ពបុស របស់ ខ្នុំ ោន និយាយធោះ ។ គាត់ 

ោន ពតឡប់ ធៅ ទបី ពកុងវិញ ជាមួយ ពួកធគ ធៅ យប់ធោះ ។ 

បោទាប់មក ធយើង ោនដឹង ពបីមូលធ�តុ រដល គាត់ ោន 

ធចញធៅ ៖ គាត់ ោន ទទួល ការ ធៅ បធពមើធបសកកម្ម ។ 

គាត់ មិន ោន ទាំង ពោប់ ពួក ធយើង ផង ថា គាត់ ោន ោក់ 

រក្យ បធពមើ ធបសកកម្ម ! មិន យូរ ប៉ុោមាន ធពកាយ មក បង 

ពបុស របស់ ខ្នុំ ោន ចាកធចញ ធៅ ធបសកកម្ម របស់ គាត់ ធៅ 

ស�រដ្ អាធមរិក ។

ការផ្លាស់មប្�ចិត្តប្រឿចំបោោះ�ំណរឹងល្អ

ធៅធពល ខ្នុំ បញចែប់ វិទយាល័យ ធៅ ឆ្នាំ បោទាប់ធោះ ខ្នុំ ោន 

ធៅទបីពកុង ធដើម្បី ចូលធរៀន មហា វិទយាល័យ ។  ពគួសារ រដល 

ខ្នុំ សានាក់ ធៅ ជាមួយ ធោះ គឺជា សមាជិក វន សាសោចពក ។ 

ធៅ ពពឹក វ្ងៃអាទិត្យ មួយ ពួកធគ ោន អធញ្ើញ ខ្នុំឲ្យ ធៅ 

ពពះវិហារ ជាមួយ ពួកធគ ។ ធោយសារ ខ្នុំ ធាលាប់ ោន ឮ 

ឱមផនការថនប្ពោះរ�ស់បយើង
ធំណាស់ ហនែន៎ !

លៅលពល មួយ លនាះ ជា លពល តដល រាន ក្រ ឈឺចាប់ និង ឯលក្ យ៉ាង ខាលាំង លៅ ក្តុង ដួង ច្ិែ្ របស់ ែ្តុំ លនាះ 

 ច្ំលណះ ដរឹង នន ដំណរឹង ល្អ របស់ ែ្តុំ  រាន ផ្ល់ ទំនុក ច្ិែ្ ដល់ ែ្តុំ លដើម្ី បន្ ដំលណើរ លៅមុែ លទៀែ ។

បោយអាមា៉ាសាណាអេើ.

ញនុំ
 ពតូវ ោន ចិញចែឹម បបីោច់ ធៅ ករន្ង មួយ រដល 

សាសោចពក មិន សូវ មាន ធគ សាគល់ធឡើយ—គឺ 

ជា ទបីពកុង មួយ រដល ឥឡូវ ធនះ ធគធៅថា ធប៊ីគ ធៅ 

ពបធទស ម៉ុងធហាគលបី ភាគខាង ធជើង ។ ខ្នុំ ជា កូន ទបីពបីរ ក្នុង 

ចំធណាម កូន ពបុស បបីោក់ ធ�ើយ ចធពមើន វ័យ ្ ំធឡើង ធោយ 

រស់ ធៅ ជាមួយគានា ពគប់ធពល ។ ធៅធពល បង ពបុស របស់ 

ខ្នុំ ោនធៅ ធរៀន ធៅ ទបីពកុង ធោះ ខ្នុំ នឹក គាត់ ខាលាំងណាស់ ។ 

ពបីរ ឆ្នាំ ធពកាយមក គាត់ ោន ពតឡប់មក ផ្ះ វិញ ក្នុង ធពល 

វិស្សមកាល រដូវ ធរៅតារបស់ គាត់ ។ ធៅ រដូវ ធរៅតា ធោះ ពគួសារ 

របស់ ធយើង ោន ធៅ បរោញ់ សតវ អស់ រយៈ ធពល បបីរខ ធៅ 

ក្នុង វពពភ្ំ ។ វា គឺ ជា វិស្សមកាល រដូវ ធរៅតាដ៏ ល្អ បំផុត មួយ 

វនជបីវិត របស់ ខ្នុំ ។រច
នា
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 ខា
លាក
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ជាធពចើន ពបី ពពះវិហារ ធនះ ធោះខ្នុំ ោន សធពមច ចិត្ត ថា ខ្នុំ នឹង 

សាក ល្ង ធៅ ធលង ម្តង ។

ធៅទបី បំផុត  ខ្នុំ ចូលរួម ពពះវិហារ ជា ធពចើនដង ។  

ខ្នុំ មិនអាច ទប់មិន ពោប់ ោន ធទថា ខ្នុំ រតង រត មាន អារម្ម�៍ 

សុខសាន្ត ពគប់ ធពល រដល ខ្នុំ ធៅទបីធោះ ។ មនុស្ស 

ធៅទបីធោះ មានចិត្ត ល្អ ពួកធគ រតងរត ចាប់វដ សាវាគមន៍ ខ្នុំ 

ជានិចចែ ។ សាសោចពក ធនះ គឺ វា ផ្នុយ ពសឡះ ពបី អវបី រដល ខ្នុំ 

ោនគិត ។ មិន យូរ ប៉ុោមាន ខ្នុំ ោន ចាប់ ធផ្តើម ធរៀន ជាមួយ អ្ក 

ផ្សពវ ផសាយ សាសោ ។ ខ្នុំ ោន ជួប ជាមួយ អ្ក ផ្សពវ ផសាយ 

សាសោ អស់ រយៈ ធពល ធស្ើររតជិត ពបីរ ឆ្នាំ ។

ខ្នុំ ោន ដឹង ថា ខ្នុំ ចង់ ពជមុជទឹក ប៉ុរន្ត ពិ្បី បុ�្យ 

ពជមុជទឹក របស់ ខ្នុំ ពតូវ ោន ពនយាធពល ធោយសារ ខ្នុំ 

ធៅមាន ឧបសគ្គ ជាមួយ នឹង ចបាប់ គតិប�្ិត ។ វា ពិត ជា 

លំោក ណាស់ សពមាប់ ខ្នុំ ប៉ុរន្ត ធៅទបីបំផុត ខ្នុំ ោនធពតៀម 

ខ្លួន ជា ធពសច សពមាប់ បុ�្យ ពជមុជទឹក ។ ខ្នុំ មាន សំណាង 

ណាស់ រដល ោន បង ពបុស របស់ ខ្នុំ ពជមុជទឹក ឲ្យ ខ្នុំ រដល 

គាត់ ោន ពតឡប់ ពបី ធបសកកម្ម របស់ គាត់ វិញ រត ប៉ុោមាន រខ 

មុន ធោះ ប៉ុធណាណះ ។ ធៅធពល ខ្នុំ រំឭក ពបី ធពល ធោះ ធពល ខ្ះ 

ធ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ យំ ។ វា គឺ ជា ធពល ដ៏ មាន សុភមង្គល បំផុត វនជបីវិត 

របស់ ខ្នុំ ។

បោទាប់ ពបី ខ្នុំ ោន ចូលរួម ក្នុង សាសោចពក បង ពបុស 

របស់ ខ្នុំ ោន និយាយ ពោប់ ខ្នុំ ពបី កិចចែ ការ ផ្សពវផសាយ សាសោ 

ពោប់ ខ្នុំ ធស្ើរ រតរល់វ្ងៃ ។ គាត់ រតងរត ធលើក ទឹក ចិត្ត ខ្នុំ ធដើម្បី 

បធពមើ ធបសកកម្ម ។ ធោយ មាន ជំនួយ ពបីគាត់ ធោះ ខ្នុំ ោន 

បំធពញ រក្យ ធស្ើ សុំ បធពមើ ធបសកកម្ម របស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ នឹង មិន 

រដល ធភ្ច ពបី ភាព សបបាយ រីករយ ដ៏ ខាលាំង រដល បងពបុស 

របស់ខ្នុំ និង រូប ខ្នុំ ោន មាន ធៅធពល ធោះធឡើយ ។

�ទពិបសាធន៍មួយម�ល្ ួរឲ្យរន្ធត់

ោ ោងាច មួយ បង ពបុស របស់ ខ្នុំ ោន ទូរស័ព្ ធៅ ខ្នុំ ឲ្យ 

មកជួប គាត់ បោទាប់ ពបី ធចញពបី ធ្វើការ ។ គាត់ ចង់ និយាយ 

ជាមួយ ខ្នុំ  អំពបី អវបី រដល ទាក់ ទង នឹង ធបសកកម្ម របស់ ខ្នុំ ។ 

ធយើង ោន ណាត់ ធមា៉ាង ជួប គានា ធៅ ទបី ពបជុំជន កណាដល 

ទបីពកុង ។

អំឡនុង ធពល ធនះ គឺ ជា ធពល វនការ ធោះធឆ្នាត រដ្សភា 

ពតូវ ោន ធ្វើធឡើង ធៅ ក្នុង ពបធទស ម៉ុងធហាគលបី ។ ធៅធពល 

ធយើង ោន ជួប គានា ធៅ ទបី ពបជុំជន កណាដល ទបីពកុង ធោះ 

ពបជាជន ោន ធ្វើ ោតុកម្ម ធោយ សារ រត ការ ធោះធឆ្នាត 

ធោះ ។ ប៉ូលបីស ោន ធៅទបីធោះ ប៉ុរន្ត ោតុកម្ម កាន់ 

រតសាហាវ និង គួរ ឲ្យ ភ័យ ខាលាច ធ�ើយ ធ្វើ ឲ្យ កាន់ រតរីករល 

ោល ្ ំធឡើង ធៅជា កុប្កម្ម ។ អគារ ្ ំៗ និង រ្យន្ត 

មួយ ចំនួន ពតូវ ោន ដុត បំផ្លាញ ធ�ើយ មនុស្សមានា រពសក កង 

រំពង ។ វា គួរ ឲ្យ រន្ធត់ ណាស់ ។

បង ពបុស របស់ ខ្នុំ និង ខ្នុំ ោន ជួប គានា ធៅឆ្ងាយ ពបី ករន្ង 

ោតុកម្ម ប៉ុរន្ត គាត់មាន ការ ពពួយ ោរម្ភ ។ គាត់ ោន ឲ្យ 

លុយ ខ្នុំ ជិះ តាក់ស៊ី ធ�ើយ ោន ពោប់ ខ្នុំ ឲ្យ ធៅ ផ្ះភាលាម ។ 

គាត់ ោន ពោប់ខ្នុំ ថា ខ្នុំ នឹងជួប គាត់ ធៅ វ្ងៃ បោទាប់ ធទៀត ។ 

គាត់ ោន ោក់ រផនការ ពតឡប់ ធៅផ្ះ គាត់ វិញ រដល ធៅជិត 

សូម្បីមតប្រ�៏លំរា្�ំផរុត្ ្នញង្របីវតិ
្៏អាចកាលាយជាពរ្រ័យមួយម�រ

« ឌបើសិន ឌយើង មនេំឌនឿ ឌៅឌលើ 

បពះឌយស៊ូវ បគីស្ កនែនុង បគា ដ៏លំបាក 

បំ្ុត ក៏ដូច ជា បគា អដល បសួល បំ្ុត 

ឌៅ កនែនុង េីវិត អាច ជា ពរេ័យ មួយ 

ឌៅវិញ ។ ឌៅ បគប់ សាថាន ភាព ទាំងែស់ 

ឌយើង អាច ឌបេើសឌរើសបតូវ  ឌោយមន 

ការ ដឹក នាំ ពី បពះ វិញ្ញាណ ។ ឌយើង 

មន ដំណឹង ល្ នន បពះឌយស៊ូវបគីស្ 

ឌដើម្ី ដុស ខាត់ និង ដឹក នាំ េីវិត ឌយើង 

ឌបើសិន ជា ឌយើង ឌបេើសឌរើស យក ដំណឹង 

ល្ ។ បពម ជាមួយ នឹង ែវៃី អដលពយោការី 

បាន ឌបើក សអម្តង ដល់ ឌយើង ែំពី 

កអន្លង របស់ ឌយើង ឌៅ កនែនុង អ្នការ នន 

ឌសចក្តីសឌ្គងាគាះ ឌនាះ ឌយើង អាច រស់ឌៅ 

ឌោយ មន ក្តីសង្ឹម ដ៏ ឥតឌខាចាះ និង 

អារម្មណ៍ សុែ សាន្ត » ។

ប្�ធាន�ិនរី�េើ.អាវរិងទបីប្�រឹ្សាទបីមួយបៅ

្្នញង្ ណទៈប្�ធានទបីមួយ«ភ្នំប�ើម្បីប�ើង»

លីអាហូណានិងEnsignមខឧសភាឆ្នាំ2012

ទំព័រ22។
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ករន្ង ធ្វើការ របស់ គាត់ ។ ឡាន តាក់ស៊ី ោន មក ដល់ 

ធ�ើយ ធយើង ោន និយាយោ គានា យា៉ាង ធលឿន មុន ធពល ខ្នុំ 

ចាកធចញធៅ ។

ភាលាម ធោះ ខ្នុំ ដឹង ថា រោឋាភិោល ោន បិទពគប់ ផ្ូវ ទាំង 

អស់ ធោយ សារ រត កុប្កម្ម ។ ធោយ មិន អាច ធៅ ផ្ះ ខ្នុំ 

រដល ធៅឯ ជាយ ទបី ពកុង វិញ ោន ធោះ ខ្នុំ ោន ធគង ធៅ ករន្ង 

ធ្វើ ការ ធៅយប់ធោះ ។ រ្យន្ត ធយាធា និង កង ពបោប់ 

អាវុ្ ោន ធៅ ពគប់ ទបី ករន្ង ។ ការ ពបយុទ្ធ គានា កាន់រត 

សាហាវ ធៅៗ ធ�ើយ ធៅ យប់ ធោះ ចបាប់ ពបកាស អាសន្ 

ពតូវ ោន បធងកើត ធឡើង ។ វា មាន រយៈធពល បួន វ្ងៃ ។

ធៅធពល រដល ចបាប់ ពបកាស អាសន្ ពតូវ ោន បញចែប់ 

បងវ្្ពបុស របស់ ខ្នុំ ោន មក ទទួល ខ្នុំ ។ ធយើង ោន ធ្វើ 

ដំធ�ើរ ធៅ ផ្ះ របស់ គាត់ ធដើម្បី ជួប សាច់ ញាតិ ទាំងអស់ 

របស់ ធយើង  រដល រង់ ចាំ ធៅ ទបីធោះ ។ ពួកធគ ទាំងអស់គានា 

ោន យំ ។ ខ្នុំ ោនដឹង ថា បង ពបុស របស់ ខ្នុំ ពតូវ ោន ធគ ោញ់ 

ធៅធពល គាត់ កំពុង ធដើរ មក ផ្ះ វិញ ។

ដួង ចិត្ត របស់ ខ្នុំ  ហាក់ បបីដូច ជា ចង់ ធពបះធាលាយ របក ។ 

បង ពបុស របស់ ខ្នុំ ោន សាលាប់ ធពល គាត់ អាយុ 24 ឆ្នាំ ធោយ 

សារ រត ោតុកម្ម ធោះ ។ ធពចើន វ្ងៃ បោទាប់ ពបី មរ�ភាព របស់ 

បង ពបុស ខ្នុំ មក វាគឺ ជា ធពល ដ៏ ជូរចត់ ខាលាំង បំផុត វន ជបីវិត 

របស់ ខ្នុំ ។

វា គឺ ជា អំឡនុង ធពល លំោក ធនះ ធ�ើយ រដល ខ្នុំ ោន 

ទទួល ការ ធៅ បធពមើ ធបសកកម្ម របស់ ខ្នុំ ។ បោទាប់ ពបី ោន 

្្ង កាត់ ការ រពបចិត្ត ធជឿ របស់ ខ្នុំ បុ�្យ ពជមុជ ទឹក និង ការ 

ធរៀបចំ រក្យ ធស្ើសុំ ធបសកកម្ម ជាមួយ បង ពបុស របស់ ខ្នុំ មក 

ធោះខ្នុំ ពតូវ ោន ទុក ឲ្យ ធៅរត មានាក់ឯង ធដើម្បី ធបើក ការ ធៅ 

បធពមើ ធបសកកម្ម របស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ មាន ក្តបី រំធភើប រដល ខ្នុំ ពតូវ ោន 

ធៅ បធពមើ ធៅ ក្នុង ពបធទស កំធ�ើត ខ្លួន ផ្ទាល់ ។

ធទាះបបីជា ខ្នុំធៅ មានាក់ ឯង ក៏ធោយ ខ្នុំ ោន លុត ជង្គង់ 

ចុះ ធៅទបី ធោះ ធ�ើយ រ្្ង អំ�រគុ� ដល់ ពពះ វរបិតា សួគ៌ 

របស់ ខ្នុំធៅ ក្នុង ការអ្ិសាឋាន ។ ធ�ើយ ខ្នុំ ោន អ្ិសាឋាន 

សពមាប់ បង ពបុស របស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ យំ ធ�ើយ យំធទៀត  ធៅធពល 

ខ្នុំ អ្ិសាឋាន ។ ធៅ ធពល ធនះ ធៅធពល រដល មាន ការ 

�ឺចាប់ និង ភាពឯធកា យា៉ាង ខាលាំង ធៅ ក្នុង ដួង ចិត្ត របស់ ខ្នុំ 

ធោះ ខ្នុំ មាន អារម្ម�៍ ពបី ពពះ វិញ្ញា� ធ្វើ ជាសាក្សបី ពបី រផន ការ 

វន ធសចក្តបី សធ្រ្គះ កាន់ រត ពជាល ធពរៅ ធឡើង ចំធរះ ខ្នុំ ធ�ើយ 

ធសចក្តបីជំធនឿ របស់ ខ្នុំ ពតូវ ោន ពពងឹង ។

ទបី�នាទាល់អំពបីមផនការរ�ស់ប្ទង់

ធទាះ បបីជា បង ពបុស របស់ ខ្នុំ មិន ោន ធៅទបីធោះ ធដើម្បី 

ធបើក ការ ធៅ បធពមើ ធបសកកម្ម របស់ ខ្នុំ ជាមួយ ខ្នុំ ក៏ធោយ ក៏ 

ខ្នុំ នឹង ធៅរត មាន អំ�រគុ� ចំធរះ គាត់ ជានិចចែ ។  

ខ្នុំ ក៏ រតងរត មាន អំ�រគុ� ផងរដរ រដល ពពះ ោន ពបទាន 

រផនការ វន ធសចក្តបី សធ្រ្គះ ដល់ ធយើង តាមរយៈ ដរ្វាយ ្ ួន 

វនពពះធយស៊ូវ ពគបីស្ ។ វាគឺ ជា រផនការ ដ៏ អសាចារ្យ បំផុត ។ 

ធបើសិន ធយើង ធ្វើ តាម រផនការ ធនះ ធោះ ធយើង នឹង មាន 

អារម្ម�៍ សុខសាន្ត ធៅ ក្នុង ដួង ចិត្ត របស់ ធយើង ។

ពពះគម្បីរ ោន ពោប់ ធយើង ថា ៖ « ឱ រផនការ វន ពពះ 

របស់ ធយើង ្ ំណាស់ �្៎ ! ត្ិត . . . សាថាន បរមសុខ វនពពះ 

ក៏ ពតូវ ពបគល់ វិញ្ញា� ទាំងឡាយ វន ពួក សុចរិត ឯផ្ូរ វិញ 

ក៏ ពតូវ ពបគល់ រូបកាយ ទាំងឡាយ វនពួក សុចរិត ធ�ើយ 

វិញ្ញា� និង រូប កាយក៏ ោន ចូលរួម គានា វិញ ធ�ើយ មនុស្ស 

ធោក ទាំងអស់ នឹង កាលាយ ធៅ ជាមិន ពុក រលួយ ធ�ើយ 

កាលាយ ធៅ ជា អមតៈ ធ�ើយ ពួកធគ ជា ពពលឹង រដល មាន 

ជបីវិត » ( នបីវ�វទបី 2 9:13 ) ។

ខ្នុំ ដឹង ថា បង ពបុស របស់ ខ្នុំ  កំពុង រស់ ធៅ ក្នុង ភព 

វិញ្ញា� ។ ចំធ�ះ ដឹង ធនះ ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត ដល់ ខ្នុំថា ខ្នុំ ពតូវ 

រត ធ្វើការ ឲ្យ ល្អធៅ ក្នុង ធបសកកម្ម ខ្នុំ ។ ខ្នុំ ដឹង ថា គាត់ នឹង 

ធៅ ជាមួយ ខ្នុំ អំឡនុង ធពល ខ្នុំជួប ការ លំោក—ធ�ើយ ពទង់ ក៏ 

ធៅ ជាមួយ ខ្នុំផង រដរ ។ ◼

ពីគឆ្វងគៅសាតាំា៖អាម្៉ាសាណានិង្រង្រ្អតូនប្រុសរ្រស់ោត់ដរស៊ូររននិងអាម្៉ានសខាន់
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ឌទាះ 
បបីជា ពពះអង្គ សធ្រ្គះ មិន មាន 

រូប កាយ ធៅ ក្នុង ចំធណាម ពួក 

ធយើង ក៏ ធោយ ក៏ ពទង់ ោន ធៅ 

សមាជិក វន សាសោចពក របស់ ពទង់ ធដើម្បី ដឹកោំ និង 

រ�ោំ ពួកធយើង ធ�ើយ ពទង់ ោន សុំ ឲ្យ ធយើង ធ្វើ តាម ការ 

ទូោមាន របស់ពួកធគ ធៅធពល ពួកធគ ទទួល ការ ទូោមាន ធោះ 

តាមរយៈ ពពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ។

បតើនរណាជាអ្ន្ទទួលវិវរណទៈម�លមានប្�សិទ្ធភាព
ចំបោោះខ្ញំ?

វិវរ�ៈ អាច មក កាន់ អ្ក ផ្ទាល់ តាមរយៈ ពពះវិញ្ញា� 

ធ�ើយ វិវរ�ៈ ក៏អាច មក តាមរយៈ អ្ក ដឹកោំ បពវជិតភាព 

ទាំងឡាយ រដល ោន រញក ធចញ សពមាប់ ការ ធៅ បធពមើ 

ជាក់ ោក់ ោោ ធដើម្បី ជួយ ពួកធគ ឲ្យ ទទួល ោន ការ រ�ោំ 

សពមាប់ អស់ អ្ក រដល ពតូវ ោន ផ្នុក ផ្ដាក់ ឲ្យ ពួកធគ រ្រកសា ។

ពយាការី ទទួល វិវរ�ៈ សពមាប់ សាសោចពក ទាំងមូល 

គ�ៈ ពបធាន តំបន់ របស់ អ្ក ទទួល វិវរ�ៈ សពមាប់ តំបន់ 

របស់ អ្ក ពបធាន ធស្តក របស់អ្ក ទទួល វិវរ�ៈ សពមាប់ 

ធស្តក របស់ អ្ក ធ�ើយ ប៊ីស្សព របស់ អ្ក ទទួល វិវរ�ៈ 

សពមាប់ វួដ របស់ អ្ក ។ វិវរ�ៈ មានដល់ បុគ្គល ទាំង ធនះ 

តាម ការ ធៅ បធពមើ របស់ ពួកធគ ប៉ុរន្ត វិវរ�ៈ ទាំងធោះ  គឺ មក 

ពបី ពបភព រតមួយ ៖ គឺ ពពះវរបិតាសួគ៌ ។

បតើការរំប្ទអ្ន្�រឹ្នាំរ�ស់បយើងមានន័យ�ូចបម្តច?

ការធលើក វដ សាតាំ របស់ ធយើង ធឡើង ជា រងរកង ធៅធពល 

គាំ ពទ មនុស្ស គឺ ជា ការ បរ្ហាញ ខាង រូបកាយ ថា ធយើង សនយា 

ធដើម្បី ផ្តល់កិត្តិយស ធគារព និង ពគាំពទ ពួកធគ ខ�ៈរដល 

ពួកធគ ពយាយាម តធមកើង ការ ធៅ បធពមើ របស់ ពួកធគ ។ ការ 

រឌបៀប បបាំោ៉ាង ឌដើម្ី ឌធវៃើ តាម ដំបូនាមាន 

របស់ ែនែក ដឹកនាំ បពវៃេិតភាព

ធ្វើ តាម ដំបូោមាន របស់ អ្ក ដឹកោំ របស់ ធយើង គឺ ជា រធបៀប 

មួយ រដល ធយើង អាច គាំពទ ដល់ ពួកធគ ។ អ្ក ដឹកោំ មាន 

ពោជាញា និង ទស្សនៈ វិស័យ ធ�ើយ ការ រ�ោំ របស់ ពួកធគ 

គឺ ជា មធ្យាោយ ធដើម្បី ជួយ ពួក ធយើង ឲ្យ រស់ ធៅ តាម 

ដំ�ឹងល្អ ។ តាម រយៈ ការ ធគារព ពបតិបត្តិ តាម ដំបូោមាន 

របស់ពួកធគ ធោះ ធយើង នឹង បធងកើន នូវ ធសចក្តបីជំធនឿ និង 

ពពងឹង ទបីបោទាល់ របស់ ធយើង ។

ធនះ ជា រធបៀប ពោំ យា៉ាង រដល អ្ក អាច ធ្វើ តាម ដំបូោមាន 

របស់ អ្ក ដឹកោំ បពវជិតភាព របស់ អ្កោន ៖

1.  ចូលរួមសន្ិសីទទូសៅសន្ិសីទសស្កនិង

សន្ិសីទវួដ។ អ្ក ពបរ�ល ជា ចង់ យក ពកោស 

និង ប៊ិច ធៅ ជាមួយ ធដើម្បី កត់ពតា ចំណាំ ។ 

ធៅធពល អ្ក សាតាប់ អ្ក ដឹកោំ បពវជិតភាព របស់ 

អ្ក ធោះ សូម កត់ពតា ការ បំផុស គំនិត ណា ក៏ 

ធោយ រដល អ្ក ទទួល អារម្ម�៍ អវបីៗ រដល 

អ្កគួរ ធ្វើ ឬ ការផ្លាស់ ប្តូរ រដល អ្ក គួរ ធ្វើ ធៅ ក្នុង 

ជបីវិត របស់ អ្ក ។ សូម ពោកដ ថា អ្ក កត់ចំណា ំ

ធៅធពល ពួកធគ និយាយ មក កាន់ អ្ក ធៅ ក្នុង ការ 

ពបជុំសាសោចពក ធផ្សងៗ ឬ ការ សមាភាសន៍ ផង 

រដរ ។

2.  អធិសាឋានសដើម្បីទទួលទី្រនាទាល់អំពីដំ្រូនាមានផដល

ពួកស្្ ្ល់ឲ្យ។ ពពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ អាច ធ្វើ 

ទបីបោទាល់ ដល់ អ្កថា ដំបូោមាន រដល ោន ផ្តល់ ឲ្យ គឺ 

ជា បំ�ង របស់ ពពះ វរបិតាសួគ៌ ។

3.  សូមសធវេើផ្នការជាក់ោក់ពីរស្រៀ្រផដលអ្កនរឹង

្រញ្ចលូលការទូនាមានសនាះសៅក្នុងជីវិតរ្រស់អ្ក។ 

ឧទារ��៍ ពយាការី ោន ទូោមាន សមាជិក 

ទាំងឡាយ វន សាសោចពក ថា ឲ្យ ទទួល ការ 

ម្ពះអរាចាស់ រាន រាន ម្ពះបន្ទូល លៅ ក្ន់ សិស្ស របស់ ម្ទង់ លហើយ រាន បលម្ងៀន មនុស្សលៅ 

ជំនាន់ របស់ ម្ទង់ ។ សព្ ន្ងៃលនះ ម្ទង់ លៅ តែ បន្ លធ្ើ ដូលច្្ះ ដតដល ។

អ្ន្អាចរំប្ទអ្ន្�រឹ្នាំ្ ្នញងមូលោឋាន
អ្ន្បោយ៖

•  ទទួល ការ ឌៅ បឌបមើ ។

•  ្្តល់ េំនួយ  ឌៅឌពល បតូវបាន ឌសនែើសុំ ឲ្យេួយ ។

•  ឌរៀបចំ ឌមឌរៀន ឌោយ អាន ឌមឌរៀន ឌនាះ ទុក 

ជាមុន ។

•  ែធិសាឋាន សបមប់ ែនែក ដឹកនាំ របស់ ែនែក ។

•  ចូលរួម ឌៅ កនែនុង ថានាក់ឌរៀន ។
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អប់ រំ ។ ធតើ រផន ការ របស់ អ្កមាន អវបីខ្ះ ? ធតើ អ្ក 

នឹង ធៅ ធរៀន មហា វិទយាល័យ ឬ សាោ វិជាជាជបីវៈ 

ឬធទ ? ធតើ អ្ក នឹង ធរៀន អវបី ? ធតើអ្ក នឹង ធៅធរៀន 

ធៅធពលណា ? ធតើ អ្ក កំពុង ធ្វើ អវបី ខ្ះ ធៅធពលធនះ 

ធដើម្បី ធរៀបចំ ខ្លួនអ្ក ធដើម្បី អ្ក នឹង ពតូវ ោន ទទួល ឲ្យ 

ចូលធរៀន ក្នុង កម្មវិ្បី រដល អ្ក ចង់ ធរៀនធោះ ?

4.  សូមផសវេងរកព័ត៌រានថ្មីៗសបរា្រ់ខ្លួនអ្ក

ជានិច្ច។ សូម ធរៀន ពបី ការ ទូោមាន្្មបីៗ របស់ អ្ក 

ដឹកោំ សាសោចពក  តាមរយៈ ការ អាន ឯកសារ 

ទាំងឡាយ របស់ សាសោចពក ។ ធសៀវធៅសដើម្បី

ករាលាំងននយុវជនគឺ ជា ្ នធាន មួយ ដ៏ អសាចារ្យ ។ 

លីអាហូណា មាន រក្យ សម្តបី របស់ ពយាការី និង 

ខ្ញំរានបធវេើរាមការអបញ្ជើញរ�ស់្ ណទៈ�េើស្សព

បពល េិត ចុង ឆ្នាំសិកសា នន ថានាក់ ទីបបាំពីរ របស់ ែញនុំ ែញនុំ បានចាប់ 

ឌ្្តើម មន អារម្មណ៍ ថា ែញនុំ មិនបាន ឌធវៃើ ែវៃី មួយ ចំនួន ។ ែញនុំ 

បាន ែធិសាឋាន រាល់ យប់ ឌហើយ បាន ចូលរួម នឹង កិច្ចការ បពះ វិ្រ ប៉ុអន្ត វ 

្ក់បីដូច ជា មិន បគប់បគាន់ ឌសាះ ។ ែញនុំ បានគិត ែំពី ការ អាន បពះគមពែីរ 

មរមន ឌហើយ រក ឌមើល ថា ឌតើ សាសនាចបក ឌនះ ពិត ជា សាសនាចបក 

ពិតអមនឬ ប៉ុអន្ត ែញនុំ មន ការ ភ័យ ខាលាច កនែនុង ការ្ន ឌចញ ពី សាថានភាព អដល ែញនុំ មន ភាពងាយបសួល 

ឌដើម្ី ឌៅឌធវៃើ ឲ្យ បបាកដ ថា សាសនាចបក គឺ ពិត ។

គណបៈ ប៊ើសសេព របស់ ែញនុំ  បាន ែឌ្ជើញ បកុម យុវវ័យ របស់ ឌយើង ឲ្យ អាន បពះ គមពែីរ ឌោយ ផាទាល់ ែ្លលួន 

ឲ្យ បាន ឌទៀង ទាត់ ។ ែញនុំ មន បំណង ឌដើម្ី ឌធវៃើ តាម ប៉ុអន្ត ែញនុំ មន អារម្មណ៍ ថា ែញនុំ គាមាន ឌពល បគប់ បគាន់ 

ឌឡើយ ។

បនាទាប់ មក ែញនុំ មន អារម្មណ៍ មួយ ោ៉ាង ខាលាំង ថា ែញនុំ  បតូវ អត អាន បពះគមពែីរ មរមន ឌហើយរកឌមើលថា 

ឌតើ បពះគមពែីរ ឌនះ ពិតឌទ ។ ែញនុំ ឌៅអត មន អារម្មណ៍ ថា ែញនុំ មិន អាច អសវៃង រក ភាព សុែ សាន្ត បានឌទ 

ឌបើសិន ែញនុំ មិន បាន អាន វ ។

ែញនុំ បាន ចាប់ ឌ្្តើម អាន ឌហើយ ឌស្ើរអត មិនបាន បបអហល ជា ពាក់ កណាតាល េំពូក ទីមួយ ្ ង 

ឌៅឌពល អដល ែញនុំ មន អារម្មណ៍ ពី បពះវិញ្ញាណ ោ៉ាង ខាលាំង គឺ ែញនុំ មិនធាលាប់ មន ពី មុន មក ឌទ ។ វ ពិត ជា 

អារម្មណ៍ នន ភាព សុែ សាន្ត ែញនុំ ចង់ ឲ្យ អារម្មណ៍ ឌនាះឌៅ ជាមួយ ែញនុំ ជា ឌរៀង រហូត ។

ែញនុំ មន ែំណរគុណ ចំឌពាះ ែនែក ដឹកនាំ របស់ ែញនុំ អដល បតូវ បាន បំ្ុស គំនិត ឲ្យ ែឌ្ជើញ ពួកឌយើង 

អាន បពះគមពែីរ មរមន ។ ពួកឌគ អតងអត ឌបតៀមែ្លលួន រួច ជា ឌបសច ឌដើម្ី េួយ ឌៅឌពល ែញនុំ មន បញ្ហា ខាង 

វិញ្ញាណ ។ ែញនុំ ដឹង ថា ដំណឹង ល្ គឺ ពិត ត្ិត ដំណឹងល្ បាន ្ ្ល់ ពរេ័យ ដល់ ែញនុំ ោ៉ាង ឌបចើន ។

ខ្មរីន្របី.រ�្ឋយូថ្�៍ស.រ.អា.

បមបរៀនថ្ងៃអាទិត្យម្បធាន បទ សម្រាប់ តែលនះ ៖  
បពវៃេិតភាព និង កូនឌសា បពវៃេិតភាព

សូមចូលរួមការសន្នាបនោះ

បពញមួយ អែ មិែុនា ែនែក នឹងសិកសា 

ែំពី បពវៃេិតភាព ឌៅ កនែនុង ថានាក់ 

យុវនារី របស់ែនែក និង ថានាក់ សាោនែងៃ អាទិត្យ 

របស់ែនែក និង កូរ៉ុម បពវៃេិតភាព របស់ែនែក ។ សូម 

ពិចារណា ពី សំណួរ អដល ែនែក មន ែំពី បពវៃេិតភាព 

ឌតើ វ េះឥទ្ធិពល ែវៃីែ្លះ មក ឌលើ េីវិត របស់ ែនែក និង ពី 

រឌបៀប អដល ែនែក អាច គាំបទ ែនែក ដឹកនាំ បពវៃេិតភាព 

របស់ែនែក ។ សូម អចកចាយ សំណួរ ទាំងឡាយ 

របស់ែនែក ជាមួយ ឪពុក មតាយ ឬ ែនែក ដឹកនាំ យុវវ័យ 

របស់ែនែក ឌដើម្ី ពួកឌគ អាច េួយ ែនែក យល់ កាន់អត 

ច្បស់ ពី ឌគាលលទ្ធិ នន បពវៃេិតភាព ឌៅ កនែនុងឌមឌរៀន 

របស់ែនែក ឌៅ កនែនុង អែឌនះ ។ ែនែក បបអហល ជា ចង់ 

គិត ែំពី បទពិឌសាធន៍ ទាំងឡាយ អដល ែនែក មន 

ឌៅឌពល បពវៃេិតភាព ្ ្ល់ ពរេ័យ ដល់ េីវិត ែនែក 

្ងអដរ ។ សូម កត់ ពី អារម្មណ៍ របស់ែនែក ទុក 

ឌហើយ សូម ពិចារណា ែំពី ការអចកចាយ អារម្មណ៍ 

ឌនាះ ជាមួយ ែនែក ដនទឌទៀត អដល ឌៅ្្ះ ឌៅ 

បពះវិ្រ ឬ តាម បណាតាញ សងរេម ។

សាវក ទាំងឡាយ ។ ធបើសិន វួដ ឬ សាខា របស់ 

អ្ក មាន នូវ កាតារ ពបកាស ព័ត៌មាន  មួយ ធោះសូម 

អាន សារលិខិត ទាំងឡាយ ណា រដល ោន ផ្តល់ ឲ្យ 

ធោយ អ្ក ដឹកោំ បពវជិតភាព ក្នុង មូលោឋាន របស់ 

អ្ក ។ អវបី រដល សំខាន់ បំផុត ធោះ គឺ រំឭក ពបី អវបី រដល 

អ្ក ដឹកោំ ោន មាន ពបសាសន៍ ធៅ ក្នុង សន្ិសបីទ 

ទូធៅ ោ ធពល ្ ្មបីៗ ។

5.  សូមចា្រ់ស្្ើមពីសពលសនះភាលាម។ ធពល ខ្ះ ធយើង 

ពតូវ ោន ល្លួង ឲ្យ ពនយារធពល ក្នុង ការធ្វើ តាម ការ 

ទូោមាន របស់ អ្ក ដឹកោំ របស់ ធយើង ។ បោទាប់ ពបីអ្ក 

ោន ធ្វើ រផនការ ជាក់ ោក់ ធដើម្បី បញចែូល ការ ទូោមាន 

ធោះ ធ�ើយ សូម ធ្វើ វា ភាលាម ។ ◼
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56 លីអាហូណា

ប�ើម្បី្ មាលាំងថនយរុវ្រន

បោយប�វី�បអល.ប�េ្

បបធាន យុវេន ទូឌៅ

លយើង ម្គប់ ៗ  គ្នា នរឹង ក្ន់ តែ រាន ភាព រីករាយ លបើសិន ជា លយើង លច្ះ ដរឹង គុណ ។

បៅ
 ក្នុង រដូវ ធរៅតា វន ឆ្នាំ  2011 ខ្នុំ ោន 

មាន អភ័យ ឯកសិទ្ធិ ធោយ ោន ជួប 

ជាមួយ នឹង  ចូស�៍ ឡាសុន ធៅ 

ឯ វាល ចិញចែឹម សតវ  �វបីលធមា៉ានធសាកោត ធៅ ក្នុង រដ្ នូវ មុិក 

ស៊ីកូ ស�រដ្អាធមរិក ។ ពបីរបបី រខ ធពកាយ មក ចូស�៍ ោន 

ជួយ ឪពុក របស់ គាត់ សំអាត ឃ្លាំង ោក់ ឥវា៉ន់ ។ ធោយ 

មិន ោន ដឹង ជា មុន  ពចវា៉ក់ រដល ចង សសរ្្ឹម រដល មាន 

ទមងៃន់  1480 ធផ្ន ( 670 គបីឡូពកាម ) ោន ោច់  ធ�ើយ 

ោន ធាលាក់ ្ ្ឹម ធោះ ធលើ  ចូស�៍ ធោយ សងកត់ គាត់ ពបី ក រ�ូត 

ដល់ ចុង ធជើងទាំង ពបីរ របស់ គាត់ ។ សំណាងល្អ ឪពុក 

របស់ ចូស�៍អាច រធមៀល្្ឹម ធោះ ធចញ ពបី កូន របស់ គាត់ 

ោន ។ គាត់ ោន ធ្វើ ចលោ ចរ្វាក់ ធបះដូង ( CPR ) របស់ 

កូន គាត់ ធដើម្បី ឲ្យ ធបះ ដូង ធៅ ធដើរ រ�ូត ដល់ ធពល បុគ្គលិក 

សធ្រ្គះ បោទាន់ ោន មក ដល់ ធដើម្បី ដឹកចូស�៍ ធៅ កាន់ មន្បីរ 

ដល ពពះ វរបិតា និង ការ គាំពទ ពបី អ្ក ទាំងឡាយ រដល ធៅ 

ជុំវិញ គាត់ ចំធរះ ជបីវិត និង ការ ជា សះធស្ើយ របស់ គាត់ ។ 

ដួងចិត្ត របស់ គាត់ ធពញ ធោយ ការ ដឹង គុ� ។

ការ�រឹង្ រុណ្ ្នញងប្រមានទរុ្្ខ

្្មបីៗ ធនះ ធៅ ក្នុង សន្ិសបីទ យុវវ័យ ចូស�៍ ោន និយាយ 

អំពបី ការ អ្ិសាឋាន និង  ការ តម អាហារ រដល ោន ធ្វើ ធឡើង 

ធោយ ពកុមពគួសារ មិត្តិភក្តិ អ្កជិតខាង និង អ្កដឹកោំ 

ក្នុង វួដ ធ�ើយនិង ធស្តក ៖ « ខ្នុំ កំពុង រប់ ពរជ័យ របស់ 

ខ្នុំ ។ ការ អ្ិសាឋាន ពតូវ ោន ធ្្ើយ តប ។ ខ្នុំ គិត ថា ធនះ គឺ ជា 

ពរជ័យ ជា ជាង គិត ថា ជា ការ សាកល្ង ។ ខ្នុំ ពសឡាញ់ អ្ក 

ទាំង អស់ គានា » ។

ចូស �៍គឺ ជាគំរូ មួយ អំពបី ការ បធពងៀន ធៅ ក្នុង សដើម្បី

ករាលាំងននយុវជន៖« រស់ ធៅ ធោយ មាន អារម្ម�៍ វន ការ 

ការ�រឹង្ រុណ

ធពទ្យ រដល គាត់ គាមាន ដក ដធង្ើម ផង ធោះ ។

ចូស�៍ ោន ស្ិតក្នុង សភាព ្ ងៃន់្ងៃរ អស់ រយៈ ធពល 

ជា ធពចើន វ្ងៃ ។ ធវជ្ ប�្ិត ោន ខំ ពបឹង យា៉ាង ខាលាំង ធដើម្បី 

ពយាោល លោដកបាល រដល ពសាំ ពបធហាង ្ ្អឹង ថាពល់ ោក់ 

និង របួស ្ ងៃន់្ងៃរ ដវទ ជា ធពចើន ធទៀត ។  បោទាប់ ពបី ការ វះកាត់ 

ជា ធពចើន ករន្ង ទបីបំផុត ចូស�៍ ោន ដឹង ខ្លួន ធឡើង វិញ ។ 

បោទាប់ ពបី ធោះ មក គាត់ ោន ជា សះធស្ើយ បន្តិច ម្តងៗ អស់ 

រយៈធពល ដ៏ យូរ ។

សពវវ្ងៃ ធនះ ចូស�៍ ក៏ ធៅ មាន ភាព មិន សូវ ពសួល ជា 

ធពចើន រដល បណាដល មក ពបី ធពគាះ ថានាក់ ធោះ ។ គាត់ ពតូវ ពិការ 

រភ្ក មាខាង ពតធចៀក មាខាង ្ ្ង់ និង មាន ពតូវ ផ្នុក បន្ះ រដក មួយ 

បន្ះ ធៅ ក្នុង កបាល របស់ គាត់ ។ ធទាះ ជា យា៉ាង ធោះ ក្តបី គាត់ 

ោន ធពជើសធរើស ធោយ គិត ថា ការសាកល្ង របស់ គាត់ 

ធោះ ជា ពរជ័យ មួយ ធៅ វិញ ។ គាត់ ដឹង ថា គាត់ ជំរក់ 

ការជាសរះគស្ើយរ្រស់ចូសហ៍ម្ន

រយៈរវងនិងជាយឺតៗ។ោត់រិន

បានជាសរះគស្ើយោំាងបសុងពីគបោរះ

ថ្នាក់គនារះគ្រ្រ៉ុរន្ោត់គិតថ្គបោរះ

ថ្នាក់គនារះគឺជាពរជ័យគបចើនជាងការ

សាកល្ង។
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គុ� ។ ពបធាន �ិនរី ប៊ី. អាវរិង ទបីពបឹកសា ទបីមួយ ធៅក្នុង 

គ�ៈពបធាន ទបីមួយ  ោន បធពងៀន ថា « ធោះ គឺជា ពពះ 

វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ រដល ពទង់ ជួយ ធយើង ធឃើញ នូវ អវបី រដល ពពះ 

ោន ធ្វើ សពមាប់ ធយើង » ។ ពទង់ ោន ជំរុញ ធយើង « ធដើម្បី 

រសវង រក នូវ រធបៀប ធដើម្បី ដឹង  និង  ចងចាំ ដល់ សណាដន ចិត្ត 

របស់ ពពះ  » ។ 2

ធៅ ធពល ធយើង អនុញ្ញាត ឲ្យ ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ រំឭក 

ធយើង អំពបី សណាដន ចិត្ត  និង  ធសចក្តបី ពសឡាញ់ របស់ ពពះ 

រ្្ង អំ�រគុ� ធ�ើយ អ្ក នឹង មាន នូវ សុភមង្គល និង 

ភាពរីករីយ កាន់ រត ធពចើន ធឡើង ។ ... សូម្បី រត ធៅ ធពល ដ៏ 

លំោក បំផុត  ធោះ អ្ក អាច ធឃើញ នូវ អវបី ជា ធពចើន រដល ពតូវ 

រ្្ង អំ�រគុ� ។ » 1

ការ ដឹង គុ� អាច បរងវរ ការ សាក ល្ង ជា ធពចើន ឲ្យ កា្យ 

ធៅ ជា ពរជ័យ វិញ ធទាះ ជា ការ សាក ល្ង ធោះ ្ ងៃន់្ងៃរ ក្តបី ។ 

វា តពមូវ ឲ្យ មាន ការ ពបឹង រពបង ធដើម្បី អនុវត្ត ការ ដឹង គុ� 

និង មាន គំនិត សុទិដ្ិនិយម ចំធរះ ជបីវិតរស់ ធៅ ។ ធទាះបបី 

ជា ពពះ អមាចាស់ ពិត ជា ពបទាន ពរជ័យ ដល់ ធយើង ក៏ ធោយ ក៏ 

ធសចក្តបី ធមតាតា ករុណា ដ៏ ទន់ ភ្ន់ របស់ ពទង់ មិន គួរ ពតូវ ោន 

ធគ បំធភ្ច ឬ មិន មាន ធសចក្តបី អំ�រ ធោះ រដរ ។ ពយាការី 

មរៃូវ� ធៅ ក្នុង ពពះ គម្បីរ មរមន  រំឭក ធយើង អំពបី សារៈសំខាន់ 

វន ការ ដឹង គុ� និង  ធលើក ទឹក ចិត្ត ដល់ ធយើង ឲ្យ « នឹក 

ធឃើញ ថា  ធតើ ពពះ អមាចាស់ ពទង់ មាន ធសចក្តបី ធមតាតា ករុណា 

យា៉ាងណា ដល់ កូន ធៅមនុស្ស  ចាប់ តាំង ពបី កំធ�ើត ធោក 

អ័ោម មក រ�ូត ដល់ ធពល រដល អ្ក រល់ គានា ោន ទទួល 

ការ�៍ ទាំង ធនះ  ធ�ើយ សូម រំពឹង គិត ធៅ ក្នុង ចិត្ត អ្ក ចុះ »  

( មរៃូវ� 10:3) ។

្រំនួយពបីប្ពោះវិញ្ញាណ�រិសរុទ្ធ

ធៅ ក្នុង ជបីវិត ដ៏ មមាញឹក របស់ ធយើង វា រ្យ ពសួល ធដើម្បី 

ធមើល រំលង និង  បំធភ្ច ការ រ�ោំ របស់ ពពះវរបិតា សួគ៌ធៅ 

ក្នុង សកម្មភាព ពបចាំ វ្ងៃ របស់ ធយើង ។ ពពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ធ 

រំឭក ធយើង ឲ្យ ចង ចាំ ថា ធយើង មាន ធរឿង ជា ធពចើន រដល ពតូវ ដឹង 

សូមរ្្ងអំ�រគុ� ដល់ ពទង់ ចំធរះ អវបី ៗ  ទាំង អស់ រដល 

ពទង់ ោន ពបទាន ដល់ អ្ក ធោយ ការ រកសា រល់ បទ បញ្ញត្តិ 

របស់ ពទង់ និង  ការ បធពមើ អ្ក ដវទ ។ ... ធ្វើ ការ ធោយ 

ការ ដឹង គុ� អ្កនឹង រក ធឃើញ ថា វា ផ្តល់ នូវ លទ្ធផល ដ៏ 

ពបធសើរ ដល់ អ្ក » ។ 3

ធៅ ធពល ធយើង ដឹង ពបីពរជ័យ របស់ ធយើង ធោះ 

ទបីបោទាល់ របស់ ធយើង នឹង រីកចធពមើន ។ ធៅ ធពល ធយើង 

កាន់ រតធមើល ធឃើញ ពបីពពះ �ស្ត របស់ ពទង់ ធៅ ក្នុង ជបីវិត រស់ 

ធៅ របស់ ធយើង ធោះ ធយើង កាន់ រត ខិត ជិត ពទង់ ។ រធបៀប 

ដ៏ ល្អ បំផុត មួយ រដល ធយើង អាច បរ្ហាញ ការ ដឹង គុ� 

របស់ ធយើង ចំធរះ ពពះ វរបិតារដល គង់ ធៅ សាថានសួគ៌ គឺ 

តាម រយៈ ការ បរ្ហាញ នូវ អំ�រគុ� ចំធរះ ពទង់  និង 

ចំធរះអ្ក ដវទពបីរធបៀប រដល ពទង់  និង ពួក ធគ ធ្វើ ឲ្យ ជបីវិត 

របស់ ធយើង ទទួល នូវ អារម្ម�៍ ដ៏ កក់ ធរៅតា ។ 4

អារម្ម�៍ វន ការ ដឹង គុ� ទាំង ធនះនឹង បំផុស គំនិត 

ដល់ ធយើង  ធដើម្បី នឹង ធ្វើ តាម ពពះ អមាចាស់ និង  រស់ធៅ ក្នុង 

ជបីវិត វន ការ បធពមើ—ជាជបីវិត រដល បំផុស ដល់ អ្ក ដវទ រដល 

ធៅ ជុំវិញ ធយើង និង  ធ្វើឲ្យ មាន ការផ្លាស់ ប្តូរ ធៅ រក ចំ�ុច 

វិជ្មាន មួយ ។ ◼
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67–68 ។

 3. ពិតចំសោះសសចក្ីជំសនឿ៖ឯកសារសយងដំណរឹងល្អ ( ឆ្នាំ 
2004 ) ទំព័រ 79 ។

 4. សូមធមើលសដើម្បីករាលាំងននយុវជនទំព័រ 18 ។

ចំធរះ ធយើង ធោះ ធយើង នឹង ធររធពញ ធោយ អារម្ម�៍ វន 

ការ ដឹង គុ� ។ អារម្ម�៍ ទាំង ធនះ នឹង ធ្វើ ឲ្យ ធយើង រ្្ង 

អំ�រគុ� ដល់ ពពះវរបិតា រដល គង់ ធៅ សាថាន សួគ៌វន 

ធយើង ។ ពិតចំសោះសសចក្ីជំសនឿ បធពងៀនថា ៖ « សូម 

រ្្ង អំ�រគុ� ចំធរះ ពពះ វរបិតាសួគ៌សពមាប់ សណាដន 

ចិត្ត របស់ ពទង់ ចំធរះ អ្ក ។ អ្ក អាច នឹង សរម្តង នូវ ការ 

ដឹង គុ� របស់ អ្ក ចំធរះ ពពះ ធោយ ការ ទទួល សាគល់ 

វនការ ចូល រួមរបស់ ពទង់ ធៅ ក្នុងពគប់ កិចចែការ ទាំង អស់  

បយ�ល់សំខ្ន់ៗ អំពបីការ�រឹង្រុណ

« បពះែមចាស់ សពវៃ បពះទ័យ ឲ្យ ែនែក មន វិញ្ញាណ 

នន ការ ដឹងគុណ កនែនុង បគប់ ែវៃី ទាំងែស់ អដល ែនែក 

និោយ និង  ឌធវៃើ ។ ...

« ឌៅ កនែនុង ការ ែធិសាឋាន របស់ ែនែក ចូរ បងាហាញ 

ដួងចិត្ត របស់ ែនែក ឌៅ រក បពះវរបិតា របស់ ែនែក 

អដល គង់ ឌៅ ឯ នគរ សាថានសួគ៌ ឌៅ កនែនុង ការ អែ្លង 

ែំណរ គុណ ចំឌពាះ ពរេ័យ ទាំងឡាយ អដល បាន 

ទទួល ។ ...

« . . . ចូរ បងាហាញ ការ ដឹងគុណ របស់ ែនែក ដល់ 

ែនែក ដនទ សបមប់ ែវៃី ជា ឌបចើន អដល ពួកឌគ បាន បបទាន 

ពរេ័យ ដល់ េីវិត របស់ ែនែក »។

គដើរ្ីកម្លាំាងននយុវជន(្ូនបសៀវបៅឆ្នាំ2011)ទំព័រ18។

អាររ្ណ៍ននការដឹងគុណោំាងគនរះនឹង

្រំាផុសគំានិតដល់គយើងគដើរ្ីនឹងគធ្វើតារ

បពរះអម្ចាស់និងរស់គៅក្នុងជីវិតននការ

្រគបរើ។
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យ
រុវវ័យ

អុំដណាយ មួយ 

ពបី ដំបូង ខ្នុំ ោន គិតថា ធតើ ខ្នុំ អាច សរធសរ អវបី ោន ធពរៅ ពបី 

សរធសរ ថា « ធោក យាយ អសាចារ្យ ណាស់ » ។ អរគុ� 

សពមាប់ អវបី ៗ  ពគប់ យា៉ាង » ។ ធៅ ខ�ៈ រដល ខ្នុំ ោន សំឡឹង 

ធមើល តាម បង្អលួច ធៅ ធដើម ដូង និង  វផ្ធមឃ ខាង ធពរៅ ខ្នុំ ោន 

គិត នូវ អវបី ៗ  ជា ធពចើន រដល ធោក យាយ ោន ធ្វើ សពមាប់ ធយើង 

អស់ រយៈធពល ជា ធពចើន ឆ្នាំ កន្ង មក ។ ខ្នុំ ោន ចាំ ថា ខ្នុំ មិន 

រដល ោន ពោប់ ធោក យាយ របស់ ខ្នុំ ថា ធពល ធវោ រដល 

ធយើង ោន មាន ជាមួយ គានា ក្នុង ោម ជា ពកុម ពគួសារ ធោះ មាន 

អត្ន័យ ចំធរះ ខ្នុំ ធោះ ធទ ។

ធៅ ក្នុង សំបុពត របស់ ខ្នុំ ខ្នុំ ោន ពោប់ ធោកយាយ របស់ 

ខ្នុំ ថា ខ្នុំ ពសឡាញ់ គាត់ ធ�ើយ ខ្នុំ ោន អរគុ� គាត់ សពមាប់ 

អនុសសាវរីយ៍ ដ៏ ពិធសស ទាំង អស់ ធោះ ។ ខ្នុំ ោន ពោប់ គាត់ 

ឲ្យ ដឹង នូវ សារៈសំខាន់ វន អនុសសាវរីយ៍ ទាំង ធោះ រដល ធៅ 

រត មាន ចំធរះ ខ្នុំ ធទាះ បបី ជា ធពចើន ឆ្នាំ កន្ង ផុត ធៅ ធ�ើយ ក្តបី ។ 

បោទាប់ មក ខ្នុំ ោន ោក់ សំបុពត ធោះ ធៅ ក្នុង ធពសាម ធោយ 

មាន ចង បូព�៌ ពក�ម ធ�ើយ ោន ពតឡប់ ចូល ធៅ ក្នុង 

បន្ប់ ពកាល ពពំ ដ៏ កក់ ធរៅតា របស់ ខ្នុំ វិញ ។

ធពល ធវោ វន ការ ជូន អំធណាយ ដល់ ធោក យាយ ោន 

មក ដល់ ខ្នុំ ោន ទាញ សំបុពត របស់ ខ្នុំ ធចញ យា៉ាង យឺតៗ ។ 

ខ្នុំ មិន ដឹង ថា មាន អារម្ម�៍ យា៉ាង ណា អំពបី ការ ឲ្យ អំធណាយ 

ធនះ ធៅ ធោកយាយធោះ ធទ ។

ធោកយាយ ហាក់ បបី ដូច ជា រំធភើប ធៅ ធពល ខ្នុំ ោន ជូន 

សំបុពត ធោះ ធៅ គាត់ ។ ខ្នុំ ោន សំឡឹង យា៉ាង យក ចិត្ត ទុក 

ោក់ ធៅ ធពល រដល គាត់ ោន រ�ក សំបុពត ធ�ើយ ោន 

ទាញ សំបុពត ពកោស ព�៌ ផ្កោ �ូក ដ៏ រ�ន ធោះ ធចញ 

មក ។ ធៅ ធពល គាត់ អាន សំបុពត ធោះ គាត់ ោន ចាប់ 

ធផ្តើម ញញឹម ធ�ើយពសក់ ទឹក រភ្ក ។ ពបីមុនមក ខ្នុំ មិន រដល 

ធឃើញ ធោក យាយ របស់ ខ្នុំ យំ ធទ ។ គាត់ ោន សំឡឹង 

មក រក ខ្នុំ យា៉ាង យឺតៗ ធ�ើយ ធបើក រភ្ក រដល មាន ព�៌ 

ធតានាត ដ៏ ពសទន់ មក រក ខ្នុំ ។ គាត់ ោន ខ្សឹប ថា « អរគុ� 

អរគុ� ។ យាយ គិត ថា មិន មាន នរណា មានាក់ ចាំ ធទ » ។

ធោកយាយ រដល អ្ក ោន ធ វ្ើ អវបៗី  ជា ធពចើន ធដើម ប្ី 

សាថាបោ ទំោក់ ទំនង ពកុមពគួសារ ដ៏ រឹង មំា មិន ោន ដឹង ថា  

ខ្នុ ំធៅ ចងចំា ឬ ធៅ មាន ក្តបី អំ�រ ចំធរះ ធពលធវោ រដល 

ោន មាន ជាមួយ គានា ធោះ ។ គាត់ ោន ជូត ទឹក រភ្ក របស់ 

គាត់ ធ�ើយ ោន និយាយ ថា « គបីមបឺលបី យាយ អរគុ� ធៅ 

ធ�ើយ ។ ធោះ គឺ ជា អំធណាយ ដ៏ ពិធសស បំផុត ក្នុង ចំធណាម 

អំធណាយ ទំាង អស់ រដល ធគ រល់ គានា ោន ឲ្យ មក យាយ » ។

ខ្នុំ ោន ឱប ធោក យាយ យា៉ាង ខាលាំង ធោយ មាន 

អារម្ម�៍ ថា រស្ក ដ៏ ពសទន់ របស់ គាត់ ប៉ះ នឹង ថាពល់ របស់ ខ្នុំ 

ធ�ើយ នឹង ក្ិន « ធោកយាយ » រដល មាន ោយ ជាមួយ 

នឹង ធមសៅ កូន ធក្មង និង ធពគឿង ពកអូប ។ ខ្នុំ ោន មាន ធសចក្តបី 

អំ�រ ចំធរះ ធយាបល់ របស់ ធោក ោ៉ារបស់ ខ្នុំ  ឲ្យ សរធសរ 

សំបុពតជូន ធោក យាយ ។ ខ្នុំ មិន ោន ដឹង ថា រក្យ វន 

ការ ដឹង គុ� និង ធសចក្តបី ពសឡាញ់ មាន អត្ន័យ ចំធរះ 

ធោកយាយ របស់ ខ្នុំ ធពចើន ជាង ធពគឿង អនុសសាវរីយ៍ ធពគឿង 

ពកអូប និង  ក្ន្ក់ រផ្ ធ�ើ រដល លុយ អាច ទិញ ោនធៅ 

ធទៀត ។ ◼

អ្កនិពន្រស់សៅក្នុងរដ្ឋកាលីហវេលូញ៉ាសហរដ្ឋអាសមរិក។

សំបុម្ែ ដ៏ សាមញ្ញ មួយ ច្បាប់ លដើម្ី និយយ ថា អរគុណ រាន រាន អែ្ថន័យ ដ៏ ខាលាំង ច្ំលពាះ លោក យយ របស់ ែ្តុំ ។

�គ្ហាញបសច្្តបីប្សឡាញ់

បោយោ្្យសម្តបីនិង

ទបងវេើ

« ឌោយ មន ការ ដឹង 

គុណ ឌៅ កនែនុង ដួង ចិត្ត 

របស់ ឌយើង សូម ឲ្យ ឌយើង 

ឌធវៃើ កិច្ចការ របស់ ឌយើង 

—តាម អដល ឌយើងអាច ឌធវៃើ ឌៅ បាន—ឌោយ ឌធវៃើ នូវ 

ឌរឿងទាំងឡាយ ណាអដល មនសារ សំខាន់ បំ្ុត  ។ 

សូម ឲ្យ ឌយើង ការ ពារ ដល់ ែនែក អដល ឌយើង បសឡាញ់ 

និង  បងាហាញ ឌសចក្តី បសឡាញ់ របស់ ឌយើងជា ពាក្យ 

សម្តី និង  ទឌងវៃើឌៅកាន់ ពួកឌគ » ។

ប្�ធាន្ូមា៉ាសបអស.ម៉នសរុន«Finding Joy in the Journey»
លីអាហូណានិងEnsignមខវិច្ិកាឆ្នាំ2008ទំព័រ87។
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កាល ពបី ខ្នុ ំធៅ ពបី ធក្មង ធោក យាយ របស់ ខ្នុំ 

រតង រតធៅ ខ្នុ ំ និង  បងប្អនូ ជបីដូនមួយ 

ខ្នុ ំឲ្យ មក ជំុ គានា ។ ពួក ធយើង មានគានា 

ពបរ�ល ជា 14 ោក់ ធ�ើយ ពួក ធយើង រតង រត មាន អារម្ម�៍ 

រំធភើប  ធៅធពល ធោក យាយ ោន ពោប់ ពួក ធយើងឲ្យ 

ទទួលទានោយ ធពល ោងាច សពមាក ធៅ ទបីធោះ ធលង 

ធ�្គមធពល យប់ និង  មានវ ង្ៃ �ប់ សពមាក ជំុ គានា ។ ផ្ះ របស់ 

ធោក យាយ គឺជា ករន្ង សពមាប់ ភាព រីក រយ ទំាង ធោះ !

រល់ សកម្មភាព ធៅ ផ្ះ ធោក យាយ ទាំង អស់ 

សុទ្ធរត សបបាយៗ ។ បុ៉រន្ត ខ្នុំ មិន រដល ោន គិត អំពបី ធពល 

ធវោ និង កិចចែការ ទាំងអស់ រដល ោន ចំណាយ ក្នុង 

សកម្មភាពនបីមួយៗ ធោះ ធទ ។ ខ្នុំ ពគាន់ រត គិត ថា អវបី រដល 

ធោក យាយ របស់ ខ្នុំ ធ្វើ គឺខ្នុំ ចូល ចិត្ត ទាំង អស់ !

បោទាប់ ពបី មានការ នឹក រឭកនូវ ភាព រីករយ ជា មួយ នឹង 

បងប្អូន ជបីដូន មួយ អស់ រយៈ ធពល ធពចើន ឆ្នាំ ពគួសាររបស់ 

ធយើង ោនផ្លាស់ ប្តូរ ផ្ះ ធៅ ឆ្ងាយ ។ ធពកាយ មក ធោក យាយ 

របស់ ខ្នុំ ោន មក ចំណាយ ធពល ជា មួយ នឹង ពួក ធយើង ធៅ 

ផ្ះ ្ ្មបី របស់ ពួកធយើង ធៅ ក្នុង វ្ងៃ ពិធសសៗ ។ ពគួសាររបស់ 

ខ្នុំ ោន គិត យា៉ាង យូរ និង ពិោក ធដើម្បី រក អំធណាយ ដ៏ ល្អ 

មួយ សពមាប់ គាត់ ។ ធោក យាយ មាន របស់ របរ ធពចើន ជាង 

នរណាៗ ទាំង អស់ រដល ខ្នុំ សាគល់ ។ ធតើ ធយើង អាច ទិញ អវបី 

សពមាប់ ធោក យាយ រដល គាត់ មាន អវបី ៗ ពគប់ យា៉ាង ទាំង 

អស់ ធ�ើយ ធោះ ?

ខ្នុំ ោន សួរ ធយាបល់ ពបី ធោក ោ៉ា របស់ ខ្នុំ ធ�ើយ 

គាត់ ោន ពោប់ ខ្នុំ នូវ អវបី ដរដល ៗ  ដូច ជា រល់ ឆ្នាំ រដរ ថា ៖ 

« ធ�តុអវបី ោន ជា កូន មិន សរធសរ សំបុពត ដ៏ ល្អ មួយ សពមាប់ 

ធោក យាយ ធៅ ? » ខ្នុំ គាមាន គំនិត អវបី ធសាះ ដូធច្ះធៅ 

ពពលឹម រស្អក ធឡើង ពបីមុន ធគ ពគប់ គានា ភាញាក់ ធឡើង ខ្នុំ ោន 

អង្គនុយ ធៅ នឹង តុ ក្នុង ផ្ះោយ ធ�ើយ សរធសរ សំបុពត ដ៏ 

ពិធសស មួយ ជូន ធោកយាយ ធោយ ធជើង របស់ ខ្នុំ ជាន់ ធលើ 

កំរល ឥដ្ ដ៏ ពតជាក់ ។

ស្រារែ់នោកយាយ
បោយ្បីម�ឺលបីសា�ិនភាលាំ�៍
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បោយ្រូបលៀវូ��េឺរី

ទសសេនាវដ្ី សាសនាចបក

អ្្ក ឌៅ ឌលើ ដំឌណើរ ឌរឿង ពិត មួយ

«ខ្នុំនរឹងអានសហើយនរឹងសមើលផតអវេីផដលសធវេើឲ្យបពះ

វរ្រិត្សួ្៌សពវេបពះទ័យ្រ៉ុសណាណះ»( បទោឋាន ដំ�ឹង 

ល្អ របស់ ខ្នុំ)។

មៅ
ធពល រដល គាត់ ោន ធដើរ មក ខាង មុខ 

បន្ប់ ធរៀន ធោក ពសបី  ធ្ធលើរ ោន 

និយាយ ថា  « អ្ក ទាំង អស់ គានា ខ្នុំ មាន 

អវបី មួយ ធដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ អ្កភាញាក់ ធផ្អើល » ។

ធអវលបីន ោន សំឡឹង ធមើល ពកោស ពបឡង របស់ 

ោង ធោយ ញញឹម ។ មាន អក្សរ « A+ » ្ំ ធៅ ពបី ធលើ 

ធគ ។

កំពុង រត សរធសរ ចំ�ង ធជើង ភាព យន្ត បបី ធៅ ធលើ កាតារ 

ធខៀន ធោកពសបី  ធ្ធលើរ ោន និយាយ ថា « អ្ក ទាំង 

អស់ គានា ធ្វើ ោន ល្អ ណាស់ ចំធរះ ការពបឡង ដូធច្ះ ធយើង 

នឹង ធមើល ភាពយន្ត មួយ ធរឿង ជា ររ្វាន់ » ។ ពគប់ គានា កំពុង 

រត អរសប្យ ធោះ គាត់ ោន និយាយ ថា « ធនះ គឺ ជា 

ជធពមើស សពមាប់ អ្ក ទាំង អស់ គានា ធោះ ធឆ្នាត » ។

ធអវលបីន ោន មាន អារម្ម�៍ មិន ពស�ុក ធៅ ធរៅ អបី 

អង្គនុយ របស់ គាត់ ធោយ ចាំ ពយាយាម ធមើល ថា ធតើ ចំ�ង 

ធជើង ធរឿង ធោះ ជា ធរឿង អវបី ។ ចំ�ង ធជើង វន ធរឿង ពបីរ ដំបូង 

ជា ធរឿង រដល ោង ចូល ចិត្ត ោង ោន ឱន ធៅ រក មិត្តភក្តិ 

របស់ ោង ធ្មាះ ខា្បី ។ « ធតើ ឯង នឹង ធោះ ធឆ្នាត យក 

ធរឿង មួយ ណា ? »

ខា្បី ោន និយាយ ថា « ពោកដ ជា ទបី បបី ធ�ើយ » ។ 

« ឪពុក មាតាយ របស់ ខ្នុំ នឹង មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ ធមើល ធរឿង �្ឹង 

ធៅ ផ្ះ ធោះ ធទ ដូធច្ះ ខ្នុំ មិន រដល ោន ធមើល វា ធទ » ។

ធអវលបីន ោន សំឡឹង ធមើល កាតារធខៀន ម្តង ធទៀត ធ�ើយ 

ោន ធឃើញ ចំ�ង ធជើង ធរឿង ទបី បបី ។ ោង ោន ចាប់ ធផ្តើម 

បុក ធរះ ។ ធអវលបីន ោន ឮ អំពបី ធរឿង ធនះ ធ�ើយ ោង ោន 

ដឹង ថា ធរឿង ធោះ នឹង ធ្វើ ឲ្យ ោង មាន អារម្ម�៍ មិន ល្អ 

ធដើម្បី នឹង ធមើល វា ធោះ ធទ ។ ធតើ មាន អវបី ធកើត ធឡើង  ពបសិន 

ធបើ សិស្ស ក្នុង ថានាក់ នឹង ធោះ ធឆ្នាត យក ធរឿង ធោះ ។

ធោក ពសបី ធ្ធលើរ ោន សួរ ថា ៖ « ធតើ នរណា នឹង 

ធោះ ធឆ្នាត សពមាប់ ធរឿងទបីមួយ ? »

វីមដែូ	
អា្កក់

ធអវលបីន ោន ធលើក វដ ធឡើង យា៉ាង ខ្ស់ ធ�ើយ ោន 

សំឡឹង ធមើល ជុំ វិញ ។ ោង ោន ខាំ បបូរ មាត់ របស់ 

ោង ទាំង ភ័យ អរ ។ មាន រត មនុស្ស ពបីរ ោក់ ធផ្សង ធទៀត 

ប៉ុធណាណះ រដល កំពុង ធោះ ធឆ្នាត ។

ធោក ពសបី ធ្ធលើរ ោន គូស ចំនួន ធៅ ធលើ កាតារ ធខៀន ។ 

« ជំធរើស ទបី ពបីរ ? »

ធអវលបីន អស់ សង្ឹម ។ មាន រត បបី ោក់ ប៉ុធណាណះ ោន 

ធលើក វដ ធឡើង ។

« ចុះ ចំរ�ក ជំធរើស ទបី បបី វិញ ? »

ដប់ ពោំ ោក់ ោន ធលើក វដ ធឡើង ។ ធអវលបីន ោន 

ពកាប ចុះ ធៅ នឹង តុ របស់ ោង ធោយ ោង មាន អារម្ម�៍ 

មិន សូវ ពស�ុក ចិត្ត ធទ ។ ធតើ ោង អាច នឹង មិន ធមើល 

ភាព យន្ត ធោះ ោន ធោយ រធបៀប ណា ពបសិន ធបើ ពគប់ ៗ  

គានា ចង់ ធមើល ធោះ ?

ធៅ ធពល ោង ោន ពតឡប់ ធៅ ផ្ះ វិញ ធអវលបីនោន រច
នា

 រូប
 ភា

ព
 ឌោ

យ
 ប
បា

ដ
 ធា

សៅសពលសអវលីនរានស�ើញចំណង

សជើងភាពយន្សនាះោត់រានចា្រ់

ស្្ើម្រុកសោះ។
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្
រុមា
រ

សំធៅ ធៅ រក បន្ប់ របស់ ោង ធ�ើយ ោន ទំោក់ កាបូប 

សាពយ ពបី ធពកាយ របស់ ោង ធៅ ធលើ ឥដ្ មួយ ទំហរឹង។ 

អារម្ម�៍ មិន ពស�ុក ពសួល ធោះ ោន ធៅ ជា មួយ ោង 

ធពញ មួយ វ្ងៃ ។ ោង ោន គិត ថា « ខ្នុំ ចង់ �ឺ » ។ 

« ដូធច្ះ ខ្នុំ នឹង មិន ចាំោច់ ធៅ ធរៀន ធៅ វ ង្ៃ រស្អក ធទ » ។

ធអវលបីន ោន ទាញ ពកោស ពបឡង របស់ ោង ធចញ 

ពបី កាបូប សាពយ ធ�ើយោន សំឡឹង ធមើល វា ធ�ើយ ោន 

្្មូល វា ក្នុង វដ ោង ។ « ភាពយន្ត ធោះ គួរ រត ជា ររ្វាន់ 

មិនរមន ជា ការ ោក់ ពិន័យ ធោះ ធទ ! » ។ ោង ោន គិត 

របប ធោះ  ធៅ ធពល រដល ោង ្ ្មូល ពកោស ពបឡង ធោះ 

ទាំង ខឹង ធ�ើយ ញនុក វា ចូល ធៅ ធពកាម ពូក ។ ទឹក រភ្ក 

ោន �ូរ ធចញ ពបី រភ្ក របស់ ោង ។ ោង ោន លុត ជង្គង់ 

ចុះធៅ រក្ រពគ ធដក របស់ ោង ធ�ើយ ោន ចាប់ ធផ្តើម យំ ។ 

ធ�ើយ បោទាប់ មក ោង ោន ចាប់ ធផ្តើម អ្ិសាឋាន ។ ោង 

និយាយ ទាំង ពតដឺត ពតដក មិន ពតូវ រក្យ សុំ ឲ្យ ពពះ វរបិតា 

« ឌដើម្ី េួយ ដល់ែនែក ដនទ ឌនាះ ឌយើង ែ្លលួន ឯង បតូវ ការ 
ឌសចក្តី កាលា្ន ខាង វិញ្ញាណ និង  ខាង សាច់្ម 
ឌដើម្ី តស៊ូនឹង ឌសចក្តី អាបកក់ អដល ឌយើង ឌឃើញ បគប់ 
ឌពល ឌវោ ឌនាះ » ។

ប្�ធាន្ូមា៉ាសបអស.ម៉នសរុន«Three Goals to Guide You
»លីអាហូណានិងEnsignមខវិច្ិកាឆ្នាំ2007ទំព័រ119។

យក ធចញ នូវ បញ្ហា ធនះ ធចញ ប៉ុរន្ត មួយ សន្នុះ ធពកាយ 

មកការ អ្ិសាឋានរបស់ គាត់ ពតូវ ោន ផ្លាស់ប្តូរ ។ « សូម 

ជួយ ឲ្យខ្នុំ អាច ធ្វើ កិចចែការ ធនះ កាន់ រត ពបធសើរ ផង ។ ខ្នុំ មិន 

ចង់ ធមើល ភាព យន្ត ណា រដល នឹង ធ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ មានអារម្ម�៍ 

មិន សូវ ល្អ ធោះ ធទ ធ�ើយ ខ្នុំ សង្ឹម ថា មិត្តភក្តិ  និង ពគូ 

របស់ នឹង យល់ » ។

ធអវលបីន ោន បញចែប់ ការ អ្ិសាឋាន របស់ ោង ។  

ការ ភ័យ  និង អារម្ម�៍ មិន សូវ ពសួល ធោះ ោនរសាយ 

ោត់ ធៅ ។ ោង មិនមាន អារម្ម�៍ ថា ភ័យ ខាលាច ធទៀត 

ធទ ។

ធោត ធឡើង ធអវលបីន ោន រត់ ធចញ ពបី បន្ប់ របស់ 

ោងធៅ រក មាតាយ ។ ោង ោន មាន គំនិត មួយ ។

ធៅ វ្ងៃ បោទាប់ ធអវលបីន ោន ធដើរ ចូល ធៅ ក្នុង ថានាក់ 

ធរៀន ។ ធៅ ក្នុង វដ មាខាង ោង ោន កាន់ ពកោស រដល 

ោន ពន្យល់ ពបី មាតាយ របស់ ោង ពបី ការ រដល ធមើល ភាព 

យន្ត ធ្វើ ឲ្យ ោង មិន អារម្ម�៍ មិន សូវ ពស�ុក ចិត្ត ។ ធៅ 

ក្នុង វដ មាខាង ធទៀត ោង ោន កាន់ ភាពយន្ត បបី រដល ោង 

ចូល ចិត្ត ។ ធអវលបីន ោន �ុច ពកោស ធោះ ធៅ ឲ្យ ធោក 

ពសបី  ធ្ធលើរ និង  ធមើល គាត់ អានពកោស ធោះ ។

ធោក ពសបី  ធ្ធលើរ ោន និយាយថា « អរគុ� 

ណាស់ រដល ោន ពោប់ ខ្នុំ ឲ្យ ដឹង អំពបី អារម្ម�៍ 

របស់អ្ក » ។

ធអវលបីន ោន និយាយ ថា « មា៉ាក់ខ្នុំ ពោប់ ថា វា មិន អបី 

ធោះ ធទសពមាប់ ខ្នុំធដើម្បី ធៅ អង្គនុយ ធៅ ក្នុង ថានាក់ មួយ ធទៀត 

ខ�ៈ រដល ភាព យន្ត ធោះ កំពុង រត បញ្ចាំង » ។ « ប៉ុរន្ត 

ខ្នុំ ក៏ ោន យក ភាពយន្ត មួយ ចំនួន ធផ្សង ធទៀតមក រដរ 

រពកង មាន នរណា មានាក់ នឹង ចង់ ធមើល ធរឿង ណា មួយ ក្នុង 

ចំធណាម ធរឿង ទាំង អស់ធនះ ជាជាង ធរឿង ធោះ » ។

ធោក ពសបី  ធ្ធលើរ  ោន ញញឹម  ធ�ើយោន លូក វដ 

យក ភាពយន្ត ទាំង ធោះ ។ ោង ោន និយាយ ថា « ភាព 

យន្ត មិន រមន ជា ររ្វាន់ មួយ ធទ ធបើសិន ជា ធយើង ទាំង អស់ 

គានា មិន រីករយ ធមើល វា ធោះ » ។

ធោក ពសបី ធ្ធលើរ  ោន សរធសរ ចំ�ង ធជើង ្ ្មបី ធៅ 

ធលើ កាតារធខៀន ។ « សិស្សទាំង អស់ គានា ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ ធោះ 

ធឆ្នាត ម្តង ធទៀត សពមាប់ ភាព យន្ត វ្ងៃ ធនះ ។ ខ្នុំ មាន 

ជំធរើស ្ ្មបី មួយ ចំនួន ធទៀត សពមាប់ អ្ក រល់ គានា » ។

ធអវលបីន ោន ធៅ អង្គនុយ ធៅ ធរៅ អបី របស់ ោងទាំង 

រីករយ  ធោយ នឹង មិន ោត់ ររ្វាន់ ក្នុង ថានាក់ របស់ ោង ។ 

ប៉ុរន្ត ររ្វាន់ ដ៏ ល្អ បំផុត ក្នុង ចំធណាម ររ្វាន់ ទាំង ធោះ គឺ ការ 

ដឹង ថា ពពះ វរបិតា ោនដក យក នូវ ធសចក្តបី ភ័ យ ខាលាច របស់ 

ោង ធ�ើយ ោន ពបទាន ធសចក្តបី កាលាហានធដើម្បី ធ្វើ អវបី រដល 

ពតឹម ពតូវ ។ ◼
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ប្ពោះប្សឡាញ់្ ូនបៅ

ទាំងអស់រ�ស់ប្ទង់។

ប្ទង់ចង់ឲ្យពួ្ប្

ទាំងអស់រនាប្ត��់បៅ

ប្ទង់វិញ។

បយើងអាច្រួយ�ល់អ្ន្

ទាំងបនាោះម�លមិនរាន

�រឹងថ្ប្ពោះប្សឡាញ់ពួ្

ប្។

បនាោះពួ្ប្អាចនរឹងមាន

បសច្្តបីអំណរ�៏ម�ិមា!

ន� ើកពរះវរបតិាកសឡាញ់

សមាជ ិ្ មនសាសនាចក្ 

ជាងកទង ់កសឡាញ់

៉ន រុស្សដមទនទៀ�ឬ?

សា្្ស បីពបិសស

រច
នា

 រូប
 ភា

ព
 ឌោ

យ
 ឌ
ស

ៀន
 ស

៊ុល
ល

ីវ
៉ន

់

បោយមអលប�ើរ�វេបីនធិនអិល.�រុ្

នន កូរ៉ុម នន ពួក សាវក ដប់ ពីរ នាក់

សរាជិកននកូរ៉ុមននពួកសាវកដ្រ់ពីរនាក់

្ឺជាសាក្សីពិសសសរ្រស់បពះសយស៊ូវប្ីសទៃ។

រក សពមួល ធចញ ពបី  « ពតូវ នឹង ទំនុក ត្ន្បី វន ធសចក្បី ជំធនឿ » លីអាហូណា និង Ensign,រខ មិ្ុោ ឆ្នាំ 2012 ទំព័រ 37–40 ។

បយើង្ ៏្ ួរប្សឡាញ់និង

បររពមនរុស្សទាំងអស់

ផងម�រ។
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្
រុមា
រ

ខ្ញំ
 ោន ្ ំ ធឡើង ធៅ ក្នុង ពបធទស  មុិកស៊ីកូ រដលមាន 

បងប្អូន បធងកើតរបស់ ខ្នុំ មាតាយខ្នុំ  និង ធោកយាយ 

របស់ ខ្នុំ ។ រល់ វ្ងៃ បោទាប់ ពបី ធ្វើ កិចចែការ សាោ និង 

កិចចែការ ផ្ះ រួច ខ្នុំ ធលង ោល់ ទាត់ ។ ខ្នុំ ពសឡាញ់ ោល់ 

ទាត់ ! ខ្នុំ ោន ធពបើ ធជើង ខាង សាតាំ របស់ ខ្នុំ ធ្វើ ជា ពកុម មួយ  

និង ធជើង ខាង ធ្វងជា ពកុម មួយ ធទៀត ។

ធៅ វ ង្ៃ មួយ ខ្នុ ំោន កំពុង ធលង ោល់ ទាត់ ភាលាម ៗ  ធោះ 

ខ្នុ ំពិោក នឹង ដក ដធង្ើមណាស់ ។ ខ្នុ ំោន �ប់ សពមាក ពបីរ 

បបី ោទបី បុ៉រន្ត ខ្នុ ំធៅ រត មាន បញ្ហា ក្នុង ការ ដក ដធង្ើម ធនះ ។  

ខ្នុ ំោន �ឺ យា៉ាង ខាលាងំ រដល ខ្នុ ំពតូវ ធៅកាន់ មន្បីរធពទ្យ ។

ធៅ ក្នុង បន្ប់ មន្បីរធពទ្យ ោន មាន ធក្មងៗ ជា ធពចើន 

ដូធច្ះ ពកុមពគួសារ របស់ខ្នុំ មិន អាច ចូល ោន ធ�ើយ 

ខ្នុំ ោន មាន អារម្ម�៍ ឯក ធកា រមន រទន ។ ្វបីធបើ ខ្នុំ មិន 

ទាន់ ជា សមាជិក ធៅធឡើយ ក្តបី  ប៉ុរន្ត ខ្នុំ ោន ធជឿ ធៅ ធលើ 

ពពះ ។ ជា ធរៀង រល់ វ្ងៃ  ខ្នុំ ោន អ្ិសាឋាន សូម ឲ្យ ខ្នុំ ោន 

ជា ប៉ុរន្ត ផ្នុយ ធៅ វិញ ជំងឺ របស់ ខ្នុំ កាន់ រត ខាលាំង ធឡើងៗ ។ 

ធវជ្ប�្ិត ោន គិត ថា ខ្នុំ ពបរ�ល ជា នឹង មិន រស់ ធទ ។

ទបីបញចែប់ ធវជ្ប�្ិត ោន បញ្ូន ខ្នុំពបីមន្បីរ ធពទ្យ ពតឡប់ 

មក ផ្ះ វិញ ប៉ុរន្ត ខ្នុំ ពតូវ សំរក ធៅ រត ធលើ រពគ អស់ រយៈ ធពល 

មួយ ឆ្នាំ ។ ខ្នុំ ោនទទួលទាន ថានាំ ជា ធពចើន និង ចាក់ ថានាំ ពបីរ 

ម្នុល ជា ធរៀង រល់ វ្ងៃ ។ ធ�ើយ ខ្នុំ ធៅ រត មាន ការ អ្ិសាឋាន 

ធៅ ក្នុង គំនិត និង  ដួង ចិត្ត របស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ ោនទូល ពោប់ 

ធៅ ពពះ វរបិតាថា ធបើសិនជា ខ្នុំ ជាសះធស្ើយ ខ្នុំ នឹង បធពមើ 

ពទង់ អស់ មួយ ជបីវិត របស់ ខ្នុំ ។

បោទាប់ មក ធៅវ្ងៃ មួយ ធពល រដល ខ្នុំ កំពុង អាន 

ធសៀវធៅ ធគង ធៅ ធលើ រពគ វចដន្យ ខ្នុំ ោន ធាលាក់ ធសៀវធៅ 

ធៅ ធលើ ឥដ្ ។ ធៅ ធពល រដល ខ្នុំ ោន ឱន ធ្ង ធរើស 

ធសៀវ ធៅធោះ ខ្នុំ ោន ដឹង ថា ខ្នុំ ោន ដក ដធង្ើម ្ ម្មតា 

ធឡើង វិញ ។ ខ្នុំ ោន ទមាលាក់ ធសៀវធៅ ម្តង ធទៀត ។ ខ្នុំ អាច 

ធរើសធសៀវ ធៅ ជា្្មបី ម្តង ធទៀតធោយ មិន មាន បញ្ហា អវបី ទាំង 

អស់ !

ខ្នុំ ោន ធងើប ធចញ ពបី រពគ ។ ជា ដំបូង ខ្នុំ វិល មុខ  ពបីធពរះ 

ខ្នុំ មិន រដល ោន ធដើរ ធោយ ខ្លួន ឯង ដូធច្ះ ជា យូរ មក 

ធ�ើយ ។ ខ្នុំ ោន ្ ្នុះ កញចែក់  ធ�ើយធឃើញ រូប ខ្នុំ កំពុង 

ញញឹម ។ ខ្នុំ ោន ដឹង ថា ខ្នុំ ោន ទទួល ការ ធ្្ើយ តប 

ពបីពពះវរបិតាសួគ៌ ។

ចាប់តាំងពបីធពល ធោះ មក ជាធរៀង រល់ វ្ងៃខ្នុំ ពយាយាម 

ធ្វើ អវបី មយា៉ាង ធដើម្បី បរ្ហាញ ការ ដឹង គុ� របស់ ខ្នុំ ចំធរះ ពពះ 

វរបិតាសួគ៌ ។ ធៅ ធពល ខ្នុំ ្ ំ ធឡើង ខ្នុំ ោន កាលាយ ធៅ ជា 

ធវជ្ប�្ិត ធដើម្បី ជួយ ធ្្ើយ តប ដល់ ការ អ្ិសាឋាន របស់ 

ការ	ែធិសាឋាន	មោយ	ែំណត់

កុមារ ដវទ ធទៀត ។ ធ�ើយ ឥឡូវ ធនះ ខ្នុំ កំពុង រត ពយាយាម 

ធដើម្បី បធពមើ ពពះវរបិតាសួគ៌ជាមួយនឹង ការធៅ របស់ ខ្នុំ ធៅ 

ក្នុង សាសោចពក ។

ចធម្ើយ ចំធរះ ការ អ្ិសាឋាន មិន រតង រត មក ធោយ 

ពសួលៗ ធោះ ធទ ធ�ើយ ចធម្ើយ ធោះ ក៏ មិន រតង រត មក ក្នុង 

ធពល ភាលាម ៗ  រដរ ។ ប៉ុរន្ត ខ្នុំ ដឹង ថា ពពះវរបិតាសួគ៌ ធ្្ើយ 

តប ចំធរះ ការ អ្ិសាឋាន របស់ ធយើង ។ ពទង់ ដឹង ពបី ធសចក្តបី 

ពតូវការ របស់ ធយើង ធ�ើយ ពទង់ ដឹង ថា អវបី រដល ល្អ បំផុត 

សពមាប់ ធយើង ។ ◼

បោយមអលប�ើរ�ូបសអិល.អា�ូនសូ

នន ពួក ចិតសិបនាក់
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បពះគម្បីរ មរមន  ពោប់ ធយើង អំពបី មនុស្ស 

មួយ ពកុមរដល ោន ពបមូល ផ្តនុំ គានា ធៅ 

ក្នុង វពព មួយ ធៅ ថា មរមន ។ ពួក 

ធគ ចង់ សាតាប់ ការបធពងៀន របស់ អាលមា៉ា អំពបី ដំ�ឹង ល្អ វន 

ពពះធយស៊ូវពគបីស្ ។ បោទាប់ ពបី អាលមា៉ាោនបធពងៀន ពួក 

ធគ ជាធពចើន វ្ងៃ មក គាត់ ោន សួរ ពួកធគ ធបើសិនជាពួកធគ 

ចង់ ចុះ ធសចក្តបី សញ្ញា ធដើម្បី នឹង បធពមើ ពពះ និង 

កាន់តាមពពះបញ្ញត្តិ ទាំងឡាយ របស់ ពទង់ ។ គាត់ ោន 

ពោប់ ធៅ ពួកធគថា ពបសិន ធបើ ពួកធគ ទទួល បុ�្យ ពជមុជ 

ទឹក ធោះ ពពះ វិញ្ញា� នឹង គង់ ធៅ ជាមួយ នឹង ពួក ធគ ជា 

និចចែ ( សូមធមើល ម៉ូសាយ 18:7–10 ) ។

ធៅធពល ពួក ធគ ោន ឮរក្យ ទាំងធនះ ពបជាជន 

មាន ធសចក្តបី រីករយ យា៉ាង ខាលាំង ធ�ើយ ពួកធគ  « ោន 

ទះ វដធោយ ធសចក្តបី អំ�រ » ( ម៉ូសាយ 18:11 ) ។ 

អាលមា៉ាោន ពជមុជ ទឹក មនុស្ស ពបរ�ល ជា 200 

ោក់ ធៅ ក្នុង ទឹក មរមន ។ ពបជាជន ទាំង ធនះ ោន 

គិត ថា វពពមរមន ធនះគឺជាករន្ង ដ៏ ពសស់ សាអាត មួយ 

ពបីធពរះ ទបីធោះ ជា ករន្ង រដល ពួក ធគ ោន ធរៀន អំពបី 

ពពះអង្គសធ្រ្គះ និង  ពតូវ ោន ពជមុជទឹក ( សូមធមើល 

ម៉ូសាយ 18:30 ) ។

ក៏ដូចជា ពបជា ជន អាលមា៉ា ផងរដរ ធយើង មាន 

អារម្ម�៍ វន ក្តបី អំ�រ ធៅធពល ធយើង រង់ ចាំ  ឬចងចាំ 

អំពបី ការ ពជមុជទឹកធោះ ។ ដូចគានា នឹង ពបជាជន ធនះរដរ 

ធៅធពល ធយើង ពតូវ ោន ពជមុជទឹក ធយើង ោន ធ្វើ 

ធសចក្តបី សញ្ញាជា មួយ នឹង ពពះ ។ ធយើង សនយាធដើម្បី 

ខ្ញុំនឹងន្វើតា៉ផែនការរបស់កពរះវរបិតាសួគ៌
តា៉រយៈការទទួលបរុណ្យកជ៉រុជទឹ្

និងពិ្ីបញ្ជា្់

ការអនរុវត្តន៍្ ម្មវិធបីថ្នា្់្ រុមារបៅ្ ្នញងប្�ោឋាន

ែនែក អាច ឌបបើ ឌមឌរៀន និង សកម្មភាព ឌនះ ឌដើម្ី ឌរៀន 

សូបត បអន្ថម ឌទៀត ពី បាវចនា ននថានាក់ កុមរ សបមប់ អែ 

ឌនះ ។

កាន់តាម ពពះបញ្ញត្តិ ទាំងឡាយរបស់ ពទង់ និង  បធពមើ 

ពទង់ ។ ធយើង ធលើក ោក់ មក ធលើ ខ្លួន របស់ ធយើង នូវ 

ពពះោម ពពះ ធយស៊ូវពគបីស្ និង កាលាយ ធៅ ជា សមាជិក 

វន សាសោចពក របស់ ពទង់ ។ ធៅធពល ធយើង ពតូវ ោន 

បញ្ជាក់ ធយើង ទទួល ោន នូវ ការ សនយា ដ៏ អសាចារ្យ ដូចគានា 

នឹង ពបជាជន អាលមា៉ាទទួល រដរ ៖ ថា ពពះ វិញ្ញា� 

នឹង គង់ ធៅ ជាមួយ នឹង ធយើង ជានិចចែ ធបើសិនជា ធយើង 

កាន់តាម ពពះបញ្ញត្តិ ទាំងឡាយ របស់ ពពះ ។ ◼
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សូមសាតា�់រាមសំប�ង�៏តូចរប�ៀង
សូម សុំ ឲ្យ ឪពុក  ឬ មតាយ របស់ ែនែក ឬ មនុសសេឌពញវ័យ ណា មនាក់ េួយ កាត់ រូបភាព ឌៅ ឌលើ ទំព័រ ឌនះ និង  ោក់ រូប ទាំង ឌនាះ 

ឌៅ កនែនុង ែង មួយ ។ សូម ោក់ ឌវន គានា មនាក់ ម្តង កនែនុង ការ ឌបេើសឌរើស រូបភាព ទាំង ឌនាះ ពី កនែនុង ែង ។ សូម អសវៃង រក បបឌោគ និង 

ែគមពែីរ អដល បតូវ គានានឹង រូប ភាព និមួយៗ  និង អាន វ ឮៗ ។

ចូរបយើងពិភា្សា
សូម សួរ នរណា មនាក់ អដល បាន បេមុេ ទឹក  និង  

បញ្ជាក់ រួច ឌហើយ ឲ្យ ឌរៀបរាប់នូវ អារម្មណ៍ របស់ 

គាត់ ែំពី នែងៃ ដ៏ ពិឌសស ឌនាះ ។ ឌបើសិនជា ែនែក បាន 

ទទួល បុណ្យបេមុេ ទឹក រួច ឌហើយ សូម អចក ចាយ 

ពីអារម្មណ៍ អដល ែនែក មន  ឌៅឌពល ែនែក ទទួល 

បុណ្យ បេមុេ ទឹក និង  ពិធីបញ្ជាក់ជាមួយ នឹង 

នរណា មនាក់ ឌទៀត ។

ប្ពោះ្ម្ពបីរនិងចបប្មៀង

•  ម៉ូសាយ 18:8–11

•  « When I Am Baptized » 

( លសៀវលៅ ច្លម្មៀង របស់ កុរារទំព័រ 103 )
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បពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធេួយ ឌយើង ដឹង ពី ឌសចក្តី 

បសឡាញ់ របស់ បពះ វរបិតា និង អារម្មណ៍ ល្ 

ដនទ ឌទៀត ដូច ជា ឌសចក្តីែំណរ សុភាព រាបសា 

និង ចិត្តល្ ។ ជាធម្មតា បទង់ មន បន្នូល 

មក កាន់ ដួង ចិត្ត  និង គំនិត របស់ ឌយើងតាម 

រយបៈសំឌឡង ដ៏តូច រឌហៀង (  សូមឌមើល កាឡាទី 

5:22–23 ) ។

បពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ បពមន ឌយើង ែំពី ឌបគាះថានាក់  

និង េួយឌយើង ឲ្យ ដឹង ឌៅឌពល ណា អដល ឌយើង 

បតូវ បបយ័តនែ ( សូមឌមើល គ. និង  ស. 9:9 ) ។

« បពះវិ្្ណ បរិសុទ្ធ គឺជា បគូបឌបងៀន » ។ បទង់ 

បឌបងៀន ឌយើង ែំពី បពះ ឌយស៊ូវបគីស្ និង  េួយ 

ឌយើង ចងចាំ ពីែវៃី ទាំង ែស់ អដល ឌយើង បាន ឌរៀន ពី 

ឪពុកមតាយ បគូបឌបងៀន និង បទគមពែីរ ទាំង ឡាយ 

របស់ ឌយើង ( សូមឌមើលយ៉ូ្ន 14:26 ) ។

បពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំ ឌយើង និង  េួយ 

ឌយើង ឌឃើញ ច្បស់ ពី ែវៃី មួយ ឌដើម្ី ឌធវៃើ ការ 

សឌបមច ចិត្តអដល នឹង នាំ ឌយើង បតឡប់ ឌៅ េួប 

បពះវរបិតាសួគ៌ វិញ ( សូមឌមើលនីនហវៃទី 2 

32:5 ) ។

េូនកាល បពះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ បតូវ បាន ឌៅ 

ថាជាបពះ ដ៏ ជាេំនួយ។ បទង់ េួយ ឌយើង មន 

អារម្មណ៍ នន សុវត្ថភាព  និង  ឌសចក្តី សុែសាន្ត 

ដូច ជា ភួយ ដ៏ ទន់ ឌល្មើយ ( សូមឌមើល  យ៉ូ្ន 

14:16 និង 27 ) ។
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រៃរជ័យ	ពន	បុណ្យ	្ជ្ុជ	ទឹក

ការបជមុជចូលសៅក្នុងទរឹកផតងផតសធវេើឲ្យសបទវឺ

រានអារម្មណ៍ភ័យខាលាច។សតើោត់អាច

បជមុជទរឹករានសោយរស្រៀ្រណា?

រច
នា

 រូប
ភា

ព
 ឌោ

យ
 ខា

វិន
 ឃ

ិល

បោយខ្សេើអាយ

បប្ទវឺ
  ោន អង្គនុយ ចុះធៅ ធលើ សាឡនុង និង 

យក វដ ពចត់ចរ្កោ ។ បងប្អូន ពបុស 

ឯធទៀតរបស់ គាត់ កំពុង ធលង ជាមួយ នឹង 

ធោក តា ។  គាត់ ក៏ មាន បំ�ង ចង់ សបបាយ រដរ ប៉ុរន្ត 

គាត់ មិន អាច�ប់ពពួយោរម្ភ អំពបី ពិ្បី បុ�្យ ពជមុជទឹក 

របស់ គាត់ ោន ធឡើយ ។

មា៉ាក់ ោន អង្គនុយ ជិត គាត់ ធ�ើយយក វដ ចូក សក់ 

របស់ គាត់ ។ មា៉ាក់ ោន សួរ ថា « មាន ធរឿង អវបី �្ឹង 

កូន ? » « ធតើ កូន អត់ ចង់ ធៅ ធលង នឹង ធគ ធទ ឬ ? »

ធពទវឺ ពគវីកបាល ទាំង ទឹកមុខមិនសបបាយ ចិត្ត ។

មា៉ាក់ ោន សំឡឹង ធមើល មុខ គាត់ មួយ សន្នុះ ធពកាយ 

មក មា៉ាក់ ោន ឱប គាត់ ។ « ធតើ កូន ធៅ រត ពពួយ ោរម្ភ អំពបី 

ការពជមុជ ចូល ធៅ ក្នុង ទឹក ធទៀត រមន ធទ ? »

ធពទវឺ ោន ងក់ កបាល ។

ការ ពជមុជ ចូល ធៅ ក្នុង ទឹក  រតង រត ជា គំនិត មួយ 

រដល ធ្វើ ឲ្យ ធពទវឺ ភ័យ ខាលាច ។ ធៅ ធពល គាត់ មាន អាយុ បបី 

ឆ្នាំ គាត់ ោន ធាលាក់ ចូល ធៅ ក្នុង អាង រ�ល ទឹក ។ គាត់ 
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្
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រ

មិន រដល ធភ្ចនូវ អារម្ម�៍ ភ័យ ខាលាច រដល គាត់ 

ោន មាន ធៅ ធពល គាត់ ោន លិច ចូល ធៅ ក្នុង 

ទឹក ធពរៅ ធៅៗ រ�ូត ដល់ មាន នរណា មានាក់ ោន 

ទាញ គាត់ ធចញ ។ ចាប់ តាំង ពបី ធពល ធោះ មក 

គាត់ មាន អារម្ម�៍ ខាលាចទឹកណាស់ ។

ធពទវឺ  ោន សួរថា ៖ « ធ�តុអវបី ោន ជា គាមាន 

អវបី ជួយ ធសាះ អញចែឹង ? » « ធយើង ោន ទាំង 

អ្ិសាឋាន ធ�ើយ ោន ធៅ ធមើល អាង ទឹក ធទៀត ។ 

គាមាន អវបី ោន ជួយ ខ្នុំ ធសាះ ! » ធពទវឺ  ធោតចុះ 

ពបីសាឡនុង ធ�ើយរត់ ចូល ធៅ ក្នុង បន្ប់ របស់ 

គាត់ ។

បិទ ទាវារ បន្ប់ របស់ គាត់យា៉ាង ខាលាំង ធ�ើយ 

ធពទវឺ ោន ពកាប ធលើ ពូក របស់ គាត់ ។ ភាលាមៗ ធោះ គាត់ 

ោន ឮ សំធឡង ធគាះ ទាវារ តិចៗ ។

ធពទវឺ ោន ធងើបធឡើង ខ�ៈ រដល ោ៉ា ោន អង្គនុយ 

ចុះ ធៅ រក្រ គាត់ ។ ោ៉ាោន និយាយ ថា ៖ « មា៉ាក់ ោន 

ពោប់ ោ៉ាថា កូន ធៅ រត មាន អារម្ម�៍ ខាលាច អំពបី ការ 

ពជមុជទឹក » ។

ធពទវឺ ោន ងក់ កបាល ។ « កូន ោន បន្ត អ្ិសាឋាន 

ប៉ុរន្តអារម្ម�៍ ភ័យ ខាលាច ធោះ ធៅ រត មាន ដរដល » ។ 

ោ៉ា ោន គិត មួយ សន្នុះ ។ « ជួនកាលធៅធពល 

ធយើងអ្ិសាឋានសុំអវបីមួយ វាមិនធកើតធឡើងភាលាម ៗ ធទ ។ 

កូន អាច ធៅ មាន អារម្ម�៍ ភ័យខាលាច ឥឡូវ ធនះ ប៉ុរន្ត 

ធៅ វ្ងៃ រស្អក ពបរ�ល ជា កូន នឹង មាន អារម្ម�៍ល្អ ជាង 

ធនះ » ។ 

ធពទវឺ ោន ងក់ កបាល របស់ គាត់ រត ធពកាយ មក គាត់ 

ោន នឹង ចាំ ពបី ធពល រដល គាត់ មាន អារម្ម�៍ ភ័យ ខាលាច ធៅ 

ធពល គាត់ ចូល ធរៀន ដំបូង កាល ពបី ឆ្នាំ មុន ។ ោ៉ា ោន ផ្តល់ 

ការ ពបសិទ្ធិ ពរ ជ័យ ដល់ គាត់ ។ ពបរ�ល ការ ពបសិទ្ធិ 

ពរអាច ជួយ គាត់ ឲ្យ ទទួល បុ�្យ ពជមុជ ទឹក ។ គាត់ ោន 

សំឡឹង ធមើល ោ៉ា ។ « ធតើ ធោក ោ៉ា គិត ថា ធោកោ៉ា និង 

ធោកតា អាច ផ្តល់ ការ ពបសិទ្ធិពរ មួយ ឲ្យ កូន ោន ធទ ? »

ោ៉ា ោន ងក់ កបាល ។ « ោ៉ាគិត ថា  ធនះ ជា គំនិត 

ល្អ » ។

បន្តិច ធពកាយ មក ធពទវឺ ោន អង្គនុយចុះ ធៅ នឹង 

ធរៅអបីមួយ ក្នុង បន្ប់ ជា ពគួសារ មួយ ។ ោ៉ា និង  ធោកតា 

ោន ោក់ វដ របស់ ពួកគាត់ ធលើ កបាល របស់ គាត់ ។ ោ៉ា 

ោន ពបសិទ្ធិពរ ដល់ គាត់ ធោយ និយាយ ថា ធបើសិន ជា 

គាត់ មាន ធសចក្តបី ជំធនឿ ពពះវរបិតាសួគ៌ អាច ជួយ គាត់ 

មាន អារម្ម�៍ សងៃប់ សាងាត់ និង សុខសាន្ត ។

មួយវ្ងៃ បោទាប់ មក ខ�ៈ រដល ធពទវឺ អង្គនុយ ធៅ 

ក្នុង ពិ្បី បុ�្យ ពជមុជ ទឹករបស់ គាត់ ធោយ រក់ 

សធម្ៀក បំរក់ ព�៌ ស ធោះ ធពទវឺ ធៅ រត មានអារម្ម�៍ 

ភ័យ ខាលាច ។ គាត់ ធពតក អរ ធោយ ោន ទទួល នូវ ការ 

ពបសិទ្ធិពរមួយ រត គាត់ ធៅ រត ភ័យ ខាលាច  ធតើ ធ្វើ យា៉ាង 

ណា ? ធតើ គាត់ នឹង ទទួល បុ�្យ ពជមុជ ទឹក ធោយ រធបៀប 

ណា ធៅ ?

បោទាប់ ពបី ោន សាតាប់ ការ និយាយ អំពបី បុ�្យ ពជមុជ ទឹក 

ោ៉ាោន ឱន ធៅ រក គាត់ ។ ោ៉ា ោន និយាយថា ៖ « វា 

ដល់ ធពល ធៅ អាង ពជមុជ ទឹក ធ�ើយ » ។ ធពទវឺងក់ កបាល 

ធ�ើយ ធដើរតាម ោ៉ា ធៅ ឯ អាង ទឹក ។ ោ៉ា ោន ចុះ ធៅ មុន ។

វា ដល់ ធពល ធពទវឺ ម្តង ។ គាត់ សាទាក់ ធស្ើរ ប៉ុរន្ត 

ធពកាយ មក គាត់ ោន នឹកចាំ អំពបី ពរជ័យ របស់ គាត់ ។ 

គាត់ ោន អ្ិសាឋាន ក្នុង ចិត្ត ធោយ ធសងៃៀម សាងាត់ថា ៖ 

« ពពះវរបិតាធអើយ សូម ជួយទូលបង្គំ ឲ្យ មាន ធសចក្តបី 

ជំធនឿ ផង » ។

ធពទវឺ  ោន ោក់ ធជើង មាខាង ចូល ធៅ ក្នុង ទឹក យឺតៗ ។ 

ទឹក ធោះ ថាលាធរៅតា អ៊ុនៗ ។ ធពទវឺ ្ន ធជើង មាខាង 

ធទៀត ។

ជាមួយ នឹង ការ ធោះ ជំហានធៅ មុខ 

នបីមួយៗ ធោះគាត់ អាចមាន អារម្ម�៍ថា ការ 

ពពួយោរម្ភ និង ការ ភ័យ ខាលាចោន ោត់ធចញ 

ពបី ដួង ចិត្ត របស់ គាត់ ។ ោ៉ា ោន ចាប់ វដ គាត់  

ធ�ើយ ញញឹម ។ « រួចធៅ កូន ? »

ធពទវឺ ោន មាន អារម្ម�៍ កក់ ធរៅតា និង  

សុខពសួល ។ ធនះគឺ ជា អារម្ម�៍ រដល 

ពពះវរបិតា ោន សនយា ថានឹង ពបទាន 

ដល់ គាត់ ។ គាត់ ោន ងក់ កបាល ។ 

« រួចធ�ើយ » ។

ោ៉ាោន ធលើក វដ សាតាំ របស់ គាត់ ធឡើង ធ�ើយ ោន 

និយាយ នូវ កាអ្ិសាឋានវន ពិ្បី បុ�្យ ពជមុជ ទឹក ។ ធៅ 

ធពល រដល ោ៉ា ោន ពជមុជ ធពទវឺ ចុះ ធៅ ក្នុង ទឹក គាត់ មិន 

មាន អារម្ម�៍ ភ័យ ខាលាច ធោះ ធទ ។ អវបី រដល គាត់ មាន ធោះ 

គឺ អារម្ម�៍ ដ៏ សងៃប់ សាងាត់  សុខសាន្ត រដល ធកើត មាន្ំ 

ធឡើង ៗ  ។

ធពទវឺ ោន ធងើប ធចញ ពបី ទឹក វិញ ទាំង សានាម ញញឹម ។ 

គាត់ ោន ដឹង ថា ធសចក្តបីជំធនឿ របស់ គាត់ ោន ជួយ គាត់ 

យក �្ះ ធលើ ធសចក្តបី ភ័យ ខាលាចរបស់ គាត់ ដូធច្ះ គាត់ 

អាច ពជមុជ ទឹក ោន ។ គាត់ ោន ដឹង ថា  ពពះវរបិតានឹង 

រតង រត ជួយ គាត់  ធៅធពល ណា រដល គាត់ ពយាយាម 

ធពជើសធរើសអវបី រដល ពតូវ ។ ◼

អ្កនិពន្រស់សៅក្នុងរដ្ឋណាវា៉ោសហរដ្ឋអាសមរិក។

« ឌៅ ឌពល ណា ឌយើង 

ឌបេើសឌរើស ឌដើម្ី ឌដើរតាម បពះ 

បគីស្ ជាជាង ការ ឌបេើសឌរើស 

ឌដើរតាម ្ ្លនូវឌ្សេងឌោយ ឌសចក្តី 

ភ័យ ខាលាច  ឌនាះ ឌយើង នឹង មន 

ពរេ័យ » ។

មអលប�ើរ�វេបីនធិនអិល.�រុ្្ូរ៉រុមថនពួ្សាវ្��់ពបីរនា្់«រស់បោយបសច្្តបី

្រំបនឿមិនមមនបោយបសច្្តបីភ័យខ្លាចបទ»លីអាហូណានិងEnsignមខវិច្ិកា

ឆ្នាំ2007ទំព័រ73។



មតើ
 អ្ក ចូល ចិត្ត ធ្វើ អវបី ជាមួយ 

នឹង ពកុមពគួសាររបស់ អ្ក ? 

អ៊ិនចិន ធអ. អាយុ 8  ឆ្នាំ មកពបីពបធទស 

ម៉ុងធហាគលបី ចូល ចិត្ត ធៅ ធលង តាម 

ជន បទជាមួយ នឹង ពគួសារ របស់ 

ោង និង ចូលចិត្ត ធរើស រផ្ ធបរី វពព 

និង  រផ្ ពស្តធបរី ។

្ួ្្ី	!	ខ្នុំ	ម្មទះ	

ែ៊ិនចិន	មែ.
៉្ពីកបនទស៉ៃរុងន្គោលី

ខ្នុំារិនម្នសត្វចិញ្ចឹរគ្រគោរះជាយា៉ាងគនារះក្ីខ្នុំាចង់បានកូនរឆកែររួយ។

ជរួនកាលគយើងគៅគលងគៅតារជន្រ្រជាករន្ងរដលខ្នុំាគ�ើញសត្វគោ

គចៀរអូដគសរះនិងពរព។គៅក្នុងរដូវររ្ខ្នុំាចូលចិត្សង់រនុស្សបពិល

គៅ្រីគនារះ។គនរះជាខ្នុំាជាររួយនឹង្រងប្រុសខ្នុំានិងរិត្ភក្ិគៅអគណតាើកថ្

ក្នុងឧ្រយានជាតិគធរឺលី។

ខ្នុំាម្នអាររ្ណ៍រីករយគៅគពល

បគរួសាររ្រស់គយើងចំាណាយគពលជុំា

ោនា។គយើងរីករយនឹងម្នរបតីជរួ្រជុំា

បកុរបគរួសារនិងការគៅបពរះវិហារជាគរៀង

រល់សបាតាហ៍។គយើងក៏បានអានបពរះ

គរ្ីររររននិងអធិសាឋានជុំាោនាជាគរៀងរល់

នថ្ងផងរដរ។កិច្ចការោំាងគនរះជរួយឲ្យ

បគរួសាររ្រស់ខ្នុំារឹងម្ំា។
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ចំណង់ចំណូលចិត្តរ�ស់
អេិនចិន៖
ម្ហនូប—ភីហសា និង ដំឡនូង បារាំងកិន ។

បពះគមពែីរ—នីនហវៃទី1 3:7

ចឌបមៀង— « ្្នុំ កនែនុង សនែនូក » « ឌរឿង បពះ គមពែីរ 

មរមន »

រូប
ភា

ព
 រប

ស
់បក

ុម
បគ

ួសា
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ែ
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ច

ិន
 រ
ច

នា
រូប

ភា
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 ឌោ
យ

 ប
បា

ដ
 ធា

ខ្នុំាបានរស់គៅជាររួយនឹងម្៉ាក់បា៉ានិង្រង្រ្អតូនប្រុស

ពីរនាក់គ្រៀតក្នុង្រីបកុងអូឡានបាតាជារដ្ឋធានីរ្រស់

ប្រគ្រសរ៉ុងគហាគលី។ម្នរនុស្សររួយោននាក់រស់

គៅក្នុង្រីបកុងរ្រស់គយើង!គយើងរស់គៅក្នុងអោរជរួល

ជាន់្រី12។

ក្នុងរូ្រគនរះខ្នុំាកំាពុងអានគរឿងឲ្យ្រ្អតូនប្រុសខ្នុំាសាតា្រ់។ខ្នុំាចូលចិត្

អាន!ខ្នុំាគរៀនគៅថ្នាក់្រី្រី។ខ្នុំាក៏ចូលចិត្គណិតវិ្រយានិង

គំានូររដរ។រិត្ររួរថ្នាក់ម្នាក់រ្រស់ខ្នុំាម្នាក់រិនររនជាសម្ជិក

ននសាសនាចបកគ្រ្រ៉ុរន្ខ្នុំា្រគបងៀននាងអំាពីោក្យសំាដីនន

បបាជាញាវាងនវគហើយបបា្រ់នាងឲ្យញាំា្រឹកគដ្រះគោជំានរួសឲ្យ

កាគហ្វនិងរត។ខ្នុំាក៏បាន្រគបងៀននាងអំាពីរគ្រៀ្រអធិសាឋានគៅ

បពរះវរ្រិតាសរួគ៌តាំាងពីនាងរិនោន់គចរះអធិសាឋានរ្ិរះ។ខ្នុំាក៏បាន

អគញជើញនាងគៅចូលររួរក្នុងរបតីជរួ្រជុំាបកុរបគរួសារគៅផ្ទរះរ្រស់

ខ្នុំាគ្រៀតផង។
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សប្មា�់្ រុមារតូចៗ

អ្ន្គង្វាលនិងនចៀ៉ផដលប�់
បោយមា៉ាប្គោមមរដ្ឋ យូថាហ៍ សហរដ្ឋ អាឌមរិក

ពពះធយស៊ូវ ោន បធពងៀន ពបជាជន ធោយមាន បន្ូល ពោប់ ពួក ធគ ជា ធរឿង ។ ោវ្ងៃ មួយ ពទង់ 

ោនមាន បន្ូល ពោប់ធរឿង មួយ អំពបី អ្ក គរ្វាលមានាក់ រដល មាន ធចៀម ចំនួន  100 កបាល ។ អ្ក 

គរ្វាល ធោះ ជា មនុស្សល្អ និង មានចិត្តល្អ ។ គាត់ រកសា ធចៀម របស់ គាត់ ឲ្យ មាន សុវត្ភាព ពបីពកុម 

សតវវពព ។ គាត់ ោន ចាំ យាម ធចៀម ទាំង ធោះ ធពល យប់ ។ រច
នា

 រូប
 ភា
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វិដ
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មាន វ្ងៃ មួយ មាន ធចៀម មួយ ោត់ ។ អ្ក គរ្វាល ោន ទុក 

ធចៀម  99 ធទៀត ឲ្យ ធៅ ករន្ង មាន សុវត្ិភាព ធ�ើយធចញ 

ធៅ រក ធចៀម មួយ រដល ោត់ ។ គាត់ ោន រសវងរក ធៅ តាម 

ទបី ខ្ស់ ក្នុង ពចក ភ្ំ និងទបីឆ្ងាយៗ ធៅ តាម ទបីវាល ។

ទបីបំផុត ធៅធពល រដល គាត់ រក ធឃើញ ធចៀម របស់ គាត់ 

អ្កគរ្វាល ធោះ ធពតកអរជា ខាលាំង ។ គាត់ ោន ធលើក ធចៀម 

ធោះ ោក់ ធលើ សាមា របស់ គាត់ ធ�ើយ ោន លបី វា ពតឡប់ មក 

ផ្ះ វិញ ។
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អ្ក គរ្វាល ធោះ ោន ធៅ មិត្តភក្តិ របស់ គាត់ មក ជុំ 

គានា ធ�ើយ ោន ពោប់ ពួក ធគ អំពបី រធបៀប រដល គាត់ ោន 

រក ធឃើញ ធចៀម របស់គាត់ វិញ ។ ពួក ធគ ជប់ ធលៀង 

ជាមួយគានា ។

ធៅ ក្នុង ធរឿង ធនះ ពពះធយស៊ូវ ដូចជា អ្ក គរ្វាល មានាក់ ធោះ  ធ�ើយ ធយើង ដូចជា កូន ធចៀម ធោះ ។ 

ពពះធយស៊ូវ ធមើល រ្ ធយើង និង ជួយការររធយើង ពបី ធពគាះថានាក់ ។ ពទង់ មិន រដល ធោះបង់ ធយើង ធឡើយ 

ធៅ ធពល រដល ធយើង ោន ធ្វើ កំ�ុស ។ ធ�ើយ ពទង់ មាន ក្តបីអំ�រ ធៅធពល ធយើង រករពប ចិត្ត ធ�ើយ 

ពតឡប់ ធៅរក ដំ�ឹង ល្អ របស់ ពទង់វិញ ។ ធោយ ធ�តុ ធនះ ធ�ើយ ោន ជា ពពះគម្បីរធៅ ពទង់ថា 

អ្កគរ្វាល ល្អ ។ ◼

ដកបសង់សចញពីរា៉ាថាយ18:12–14និងលូកា15:3–7។
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ទំព័រសប្មា�់ផ្ត់ពណ៌

ប្ពោះបយសេូវ�បប្ងៀនបរឿងប្��ូចអំពបីបចៀមម�លរាត់

«ក្នុងចំាគណារពរួកអ្ករល់ោនាគ្រើអ្កណាម្នគចៀរររួយរយរតបាត់ររួយគតើរិន្រុកគចៀរគរៅសិ្របបាំា្ររួនឲ្យគៅ្រីរគហា
សាថានគដើរ្ីគៅតាររកគចៀរររួយរដលបាត់ោល់រតគ�ើញគ្រឬអី?»(លូកា15:4)។
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fÃdmdƒPmcAóÿJæN news.lds.org fRdsjπJæïndsU U¬i RJΔï‰¬asNgBjpUÍdmó¥ïNjfπfsfUsàRa | 

RjHï‰¬fsrf‰fsfUsàRadsUasNù̃sfπj‰ÕNlÿÆÀimJPtUasNjmRdƒNjfπRjòsU dMUfvU

lÿÆÀimJPRösÿâÌsÿaŨimóSmUΩ mRasdasNqΔaUsÿ

NjfπRjòsU ñÃdMsf mlf. dMUfvU mUsΩ

RjHï‰¬fsrf‰fsfUsàRadsUasNù˜sfπj‰ÕNhsmRàƒU 

pqPösUhΩ∞óÏ¬JPqPπfdsh¬aóÃósÿifsaPmPsa |

fÌstqq∫lfflsN≥pqPRjòsUóƒ Åì NjfπfsfUsàRaösU

mò¯ƒlsàjJs·saπösU ïsdNeüasNRjasffÿbsUπFhs

mRàƒU U¬i asNlUvHï‰UBmcsPUmesöseñÚƒF àsjπïsÿiJƒ

a¬àflasNù˙J¯ù˙sefsfUs U¬i asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUñÌsaπ

qΔaUsÿjJ¯h¬ï°sJ NAÃïqPπasNafsiRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ

eMsimRàƒU |

mcsPUmesöse U¬i asNRjasfhsmRàƒUösURïÕH-

ji̊sç lÿÆÀiasNjmRdƒNjfπRjòsU dMUfvU pqPösUösU

hΩ∞óÏ¬JPqPπfsaPmPsa—JƒmRJsΩ dÃPqÂsURcΔΩ

ósÿimUsΩRïÕHösUmN¥jàÿmÆƒimqƒdÓƒjmRdƒ U¬i pñNa˙sjvcYP-

dÌsaπF | asNb̄Pπb̄semJçdŒehƒH¬ïNjfπmPsafRdsjπ-

jvcYPdÌsaπF ckhs°f‰ÀïsimUSaÌÀiRjHï‰¬fsrf‰UƒdŒeFaÌÀi-

mJPmUΩ |

mUΩckhsasNqaRfiπdŒeàÿUŒUJƒasNJ≥sasNtU-

Jsaπag‰sPóf˙Hï˙NBqÿjÃiNjfπRjòsU ñÃdMsf mlf.

dMUfvU ü

• mqƒdÓƒjmi⁄ƒU ∂asffRdsjπfdsh¬aHæemaÚiNjfπ-

fsfUsàRa äjmRdƒmjfaadÚmJçmdMsi RjòsU

dMUfvU ösURjasfasPJƒtñÈóƒ ì pb ïvPs âÌsÿ 

ÉÄÅÉ ñs jvNflsààsjπmù‰ƒdjmRdƒmUSlsev Å´ âÌsÿ

mAƒerf‰ƒmUSlsev Åõ âÌsÿ | asNRjasfNjfπmPsa-

ösUmò̄ƒmÆƒilÿÆÀimJP mjƒafdæeRjhvÿfUÌ¬fƒóóÃmóS-

Jsaπag‰sPâÌsÿ mPƒaóƒ Å´É NjfπfsfUsàRa 

mAƒeösUjmi⁄ƒUàÿUŒUq∫mRàƒUlfflsN≥ mqƒdÓƒjmRdƒhslÌa-

ù˙J̄ù˙sefsfUs | àsjπïsÿiJƒasNRjasf

mUsΩda UseaqÂsUlÌaù˙J̄ù˙sefsfUsNjfπ-

fsfUsàRaösUóóŒPJsa≥jmRdƒmjfaadÚmRàƒUhsi-

dvUmqsedsUósÿievHhU U¬i evHUsNƒpqPàiπjmRdƒ-

mjfaadÚeMsib̃sÿi |

• mUSaÌÀifÿjvRïdŒepqPàvΩAïÍmPbsNŒdcÌs mqse-

óƒRjΔa˙smUSaÌÀiRjòsUóƒdŒe—RjòsU A¬UNƒ j~≈.

lsHN¬i U¬i RjòsU më¥mñƒN mlf̄. lvhqÃĀ—

RjòsU dMUfvU ösURjasfasNlUvHï‰UBfRdsjπâÌsÿ

ÉÄÅ£ tUasNmN¥jàÿadÚH¬òƒf¬a˙sñÚƒfRdsjπevHHæe

« mqƒdÓƒJRiΔi U¬i fsimfàa‰ƒhÿmUÇ asNpRj

à¬ï‰mhÇ U¬i óƒjUÎsPπ » mUSaÌÀievHHæeNjfπ-

fsfUsàRa | adÚH¬òƒf¬a˙sñÚƒmUΩ ösUù‰PπUÃH

lU‰NadÚtUasNjmRi≠UjpUÍdmó¥ïmUSñÌsaπjJ̄h¬ï°sJ-

mlƒNMvU evHUsNƒ U¬i ñÌsaπfsPstñÈlsó¬ï≥evHHæe 

ösUmò̄ƒïsdcÿNÃpqPRJΩliYfmriYsΩösUjmRi≠UlÿÆÀi-

asNjmRdƒNjfπRóiπmPƒpùUqƒmUΩ | ñÌsaπmN¥Uhs

Rjàsÿfös‰ABósÿimUΩ mRjƒRösfπòUòsUóÿmUƒjïsd

lvƒUmòƒNpgïhsmRàƒUNjfπfsfUsàRa mUsΩ

ösUmò̄ƒäevHHæeNƒaNseàÃPNŒd U¬i h¬ïq¬ïasUπpï-

RjmfƒN |

• mRasdasNqΔaUsÿNjfπRjòsU dMUfvU U¬i

cgüRjòsUóƒdŒe mUsΩfsfUsàRajU‰ ù‰Pπ

asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUñÌsaπqΔaUsÿóÃósÿiJ¬°JmPsa 

mqƒdÓƒhŒelÌaqΔaUsÿjJ̄h¬ï°sJ U¬i lÌaqΔaUsÿ-

ósÿiÆsetUliYasNhÿUŒe U¬i RaÀdRcœfsNmUS

aÌÀidÃPqÂsU mUSaÌÀia¬àflb¬ïbÿNjfπJŒa mqƒdÓƒjmRdƒ-

fdsh¬a U¬i pRjà¬ï‰mhÇäasUπpïb̃sÿi | 

asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUmUΩ mò̄ƒälÌaqΔaUsÿ U¬i 

JæïndsUlÿJƒfsfUsàRa

fdsh¬aaÌÀidÃPqÂsU óóŒPasNpgUsÿdaJƒ

fdsh¬aósÿiÆsetUcgüRjòsUóƒdŒe 

aÃNMvdtUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ U¬i JŒalÌadsUf¬óÏ¬-

lÿgsàóÃmóSmù˙imó¥ï U¬i lÌaqΔaUsÿliYasNhÿUŒe-

óÃmóS | asNRjhvÿjÿJsaπjÿjMUóÃósÿiJ¬°JmPsa 

ösUNŒdjJsflÕPJƒmfàa‰ƒpgUsÿ f‰ƒJƒasNmRjƒRösfπ-

aÓœUbÌsïñÚƒ (ösUpgUsÿmUSaÌÀi âÌsÿ ÉÄÅÄ) 

jÿJsaπjÿjMUlÿJƒasNqΔaUsÿasNRjhvÿRaÀdRjΔa˙säasUπpï-

dsURjf¬óÏ¬°sJ U¬i JRiΔiRaÀdRcœfsN U¬i

fsfUsàRaïsdNeüjJ̄h¬ï°sJ |

• mUSaÌÀiâÌsÿ ÉÄÅÄ cgüRjòsUóƒdŒe ösUàsjπmù‰ƒd-

àsïπïsÿifdsh¬atUaÃNMvdtUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ 

mqƒdÓƒqΔaUsÿasNRjhvÿlU‰Nhsï¬ñÚƒJƒNeMsi—fUÌ¬fƒó-

ñÌsaπqΔaUsÿjJ̄h¬ï°sJ U¬i asNJ¬U¬ï≥ïÿjUπmÆƒiH¬ç |

lÿÆÀimJPfUÌ¬fƒóñÌsaπqΔaUsÿjJ̄h¬ï°sJUƒdŒeF

cgüRjòsUmf‰a j~≈f˙J U¬i RjòsUfsbs

ósÿiÆsepqPmUSaÌÀiïÿjUπpqPösUmNƒfïsÿitU

fsfUsàRaRïÕHösUUsÿdahvÿcÌsfRdsjπ

asNjÿJsaπjÿjMUmUsΩ | mUSaÌÀiasNJ¬U¬ï≥mdƒP-

ïÿjUπUƒdŒeFmÆƒiH¬ç lÌaqΔaUsÿósÿiÆse

mù‰sïfd̃ΔimdƒPmPƒl̄ƒpqPaÿJvimaƒïmÆƒihsdŒe-

fsfUsàRa móSïsdl̄ƒFpqPfsfUsàRaösU-

ù‰Pπä mAƒeJ¬U¬ï≥mdƒPàÿgvàósÿiUmUsΩ

mÆƒiH¬çqÃàhs mfHsadÚdUvf˙òdn ïRdÕH-

asNfvbvdsP°sJ a¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUs 

U¬i a¬àflasNJi˙RjHï‰¬ U¬i RJΩH¬AsNjN¬fvóÏ |

• lÿÆÀimJPtUasNjmRdƒNjfπRjòsU dMUfvU mUsΩ-

RJΩH¬AsNjN¬fvóÏñÚƒàÿUŒU £Å RïÕHösURjasfóÃósÿi-

J¬°JmPsa | RJΩH¬AsNjN¬fvóÏàÿUŒUqjπRösÿdŒe
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RïÕHösU≤óÎ¬fẫi mAƒeRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ

àÿUŒURösÿmó¥ïRïÕHösU≤óÎ¬fmÆƒiH¬çjUÎsjπJƒ

ösUmò̄ƒasNhŒfhvPmAƒe | RjòsU dMUfvU 

ùÎsPπhscgülò¬jïƒtUasN≤óÎ¬fẫiRJΩH¬AsN

jN¬fvóÏmUS óƒRaÀi asPπAYsNƒ, lsPπmj~≈Nïs, Rjmóf

asgsqs, óƒRaÀi fvƒj~Ã Rjmóf ĀƒPƒJƒU, óƒRaÀi

mÖƒNƒóƒös Rjmóf mRjfvƒP, óƒRaÀi ÖƒlƒH Rjmóf 

l~vepRcU, óƒRaÀi ösMgsdMs Rjmóf ösMgsdMs, 

óƒRaÀi HMsUcÃmHƒN, Rj~≈ïòƒf aÃÆÀÿj~≈ Rjmóf asgsqs

U¬i óƒRaÀi Rïsjm°ƒN NqÂ eÃñsAB, óƒRaÀi bsUπfsf

NqÂ d¬ffŒNƒ, óƒRaÀi mNMàmj~≈a NqÂ tlqsAÃ, óƒRaÀi

eæNqsUπ°scbsiïÓÕi NqÂ eÃñsAB, óƒRaÀi AYsPƒ 

HMsPƒ NqÂ lsNƒA Õ̇gs U¬i óƒRaÀi ò̄ƒU ĀP NqÂ

tlqsAÃ f.N.ls. U¬i mUSTasN≤óÎ¬fẫimÆƒi

H¬çtURJΩH¬AsNjN¬fvóÏmUSóƒRaÀi d¬afvƒaÃ Rjmóf

d¬afvƒaÃ U¬i óƒRaÀi lsï̃iπïs NqÂ àààsN, óƒRaÀi 

jæefvƒ NqÂ tlqsAÃ U¬i óƒRaÀi Æslvƒml NqÂ AstHM

f.N.ls. |

• RjòsU dMUfvU a∫ösUmò̄ƒhscgülò¬jïƒmUSàÿ

mJPdŒetUasNmRjƒRösfπòUòsUósÿiÆseNjfπ

fsfUsàRaïsdlvƒUmòƒNpgïösUasUπpï

mRàƒUhsidvU pqPù‰PπRjfsfUBNjfπJ≥sasNƒ 

U¬i adÚH¬òƒósÿiÆseNjfπfsfUsàRamóSasUπ-

fdsh¬aRjpAPhs Å¢ PsUUsaπmUShvÿH¬çJ¬-

°JmPsa | asNqaRfiπfÿbsUπïsdlvƒUmòƒN

pgïNŒddsUHƒmqlÃpqPfsfUsàRaösUùP¬ïhs-

mRàƒU RJdósÿiHƒmqlÃ°scpqPösUqaRfiπàÿgvà-

fÿbsUπFJƒRJΩcdƒNfJsãsñÚƒ |

• mRasdasNqΔaUsÿNjfπcgüRjòsUóƒdŒe

fsfUsàRaösUùP¬ïmf¥Hm°SñÚƒdŒe pqP

dsUàÿgimhƒiñs Daughters in My 

Kingdom: The History and Work 

of Relief Society | mf¥Hm°SmUΩdsU

jÿgimò̄ƒhsòUòsUùÎsPπb̃œU U¬i RcœfsNmqƒdÓƒ

JRiΔirf‰ƒmUSaÌÀiasNóóŒPbvfRïÕHósÿiÆse

NjfπJŒamc |

• mRasdasNqΔaUsÿNjfπRjòsU dMUfvU 

mUsΩfsfUsàRaösUmẫƒeïjàÿmJsΩmRcsΩ

òdÚhsï¬mUSóÃósÿiJ¬°JmPsa mqsemåsi

móSNa U¬i hŒelfπlÌagspqPRïÕHasNhÿUŒe | 

asNmẫƒeïjhÿUŒedUvf˙òdnòÿFdŒeàÿUŒUmUS

aÌÀiRösÿâÌsÿaŨimóSmUΩ NŒddsUa¬àflb¬ïbÿmqƒdÓƒhŒe

jUÎsjπJƒasNNJs·œeqƒmUSRjmóf tAóƒ asNNJs·œeqƒ 

U¬i NPaf~Ãgsdƒ mUSaÌÀiRjmóf hjMvU U¬i 

óΔahÿUUπmUSaÌÀiRjmóf tñ | fsfUsàRaa∫ösU

mẫƒeïjqPπH¬jï‰¬lïπlsAsNq∫òÈUπòÈNmUSóÃósÿi 

Rjmóf lsrĀ¬absimaƒï ösUhŒeàsaπHMsaπfsÿi

asNJsNqPπaÃUmaÚimUSaÌÀiRjmófhsmRàƒU 

mAƒeösUù‰PπóΔafusïqPπ°Ãd¬âÈseqsàπRfesP

hsmRàƒU | mRaSJƒmUΩmó¥ï fsfUsàRaösU

≤óÎ¬fẫiqƒñÚƒdŒepqPdsUtùÎRaÆs ®ÑÄ,£õÅ 

ĀÕï (®£,ÄÄÄ pdRïasmNM) fRdsjπ

lcsNfvbvdsP°sJmUSaÌÀióƒRaÀi fPïB 

mPa NqÂ eÃñsAB f.N.ls. | ■

RjòsU ñÃdMsf mlf. dMUfvU dsURjfsfUBmóSasUπRjJæUÏù˙J̄ù˙se mUSasNRjasftUcgüRjòsUóƒdŒetUfsfUsàRatURJΩmef~ÃHRcƒfÎtUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase asPJƒtñÈ

àæUÎ óƒ ¢ pb avdÒü âÌsÿ ÉÄÄ´ |
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plPmëƒN f̄ƒa ösUU¬eseñs RJΩjUÎÕPNjfπRJΩldflsfπ

ckàÓsfπPsfπckñs ü « meƒiUΔijmJs·ÜUa¬àflasNNjfπmeƒi äâsjπ

maƒïmUSmJPaÿgïπ » (c.U¬i f. ´´:Ñ£) | csïπösUjpUÍdmó¥ïñs

« RJΩldflsfπRóiπùÎsPπaÿJvimdƒPasNbvfRïÕHmPƒa¬àflasNósÿimUΩ | 

Id¬Uc¬ïñs ò̃sjπdsUhÿUsUπNjfπevHHæepqPRïÕHösUmN¥jàÿfRdsjπ

adÚH¬òƒf¬a˙spjjmUΩ qÃà [ evHHæe ] fdæemUΩmÆƒe | Id¬Uò̃sjπc¬ï

ñs dsURaÀdtUevHHæepqPösUmò̄ƒjvg≥RhdvhóΔaösUmRàƒU jº J¬òƒjN¬fvóÏ-

fRdsjπdNghUmRàƒUhsimUΩ . . . [jº] ñsò̃sjπdsU°sJh¬ïfÌ¬ïmqƒdÓƒmò̄ƒ-

a¬àflasNRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ U¬i l̄ƒFmù˙imó¥ïqÃàRaÀdmUΩmÆƒe | mAƒeJ¬ï-

gsfπ l̄ƒFósÿilfπmUsΩ . . . mN¥jàÿJŒamcfRdsjπa¬àflasNù˙J̄ù˙se

fsfUs U¬i afsiRcΔΩq∫b·sjπb·œU fRdsjπasNóóŒPbvfRïÕHjpUÍd

mó¥ïmUSaÌÀijMvUÚsUâÌsÿtUmjfaadÚNjfπJŒamc » |

plPmëƒN Rj~≈AP ösUU¬eseñs HshsfsNP¬b¬ïq∫dsUlÿgsàpqP-

ñs RJΩóvaà¬ï‰qPπevHHæeNjfπRóiπ |

plPmëƒN àUfvU ösUU¬eseñs « mUSmJPRJΩldflsfπmò̄ƒl̄ƒF 

mUsΩl̄ƒFósÿimUsΩUΔimaƒïdsUmÆƒiïsdasPaÿgïπ mAƒemUsΩckhsl̄ƒ

pqPösUmaƒïmÆƒiàÿmJsΩmNÇimUΩ mqseaïπfdYsPπñslfπlÌapqPaÿJvimò̄ƒ-

ïsdadÚH¬òƒf¬a˙sñÚƒNjfπevHHæemUΩ JvÿösUqΔiñsUΔidsUasNù̃sfπj‰ÕNlsev

mUSmJPlÌaù˙J̄ù˙sefsfUslsààsjπmù‰ƒdjmRdƒmÆƒe » |

plPmëƒN HMamÖƒN ösUU¬eseJƒfÿjvRïcgüRjòsUóƒdŒe pqPösU-

mPƒaóΔaà¬ï‰äevHHæejÿmJçJi˙RjHï‰¬NjfπJŒamc mAƒeeamåÚsΩ-

ósÿimUsΩmóSRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ | csïπösUU¬eseñs « evHHæelsàdsU-

asNaÿgïπùÎsPπb̃œUJŒamcmqƒdÓƒmRjƒRösfπlUvfsfUBmUsΩ..mUsΩJ¬ïhsl̄ƒdŒe-

pqPlfflsN≥gsfπ | « evHHæe [ dsU ] à¬ï‰lUÎΩfsNàiπmò̄ƒa¬àflasNmUS-

aÌÀiRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ mAƒeePπJƒmcsPPóÏ¬ | . . . mUsΩJ¬ïhshŒeJŒamc

ämN¥jàÿb̃œUbsiH¬JsãsgfRdsjπl̄ƒFpqPlfflsN≥ósÿimUsΩ pqPdsU-

fRdsjπJŒamc » |

plPmëƒN ùsamÖƒN ösUU¬eseñs ñÚƒFmUΩcsïπösUJºñsdsUevHUsNƒ-

dÌsaπösUåN mAƒepàaàseóƒjUÎsPπNjfπUsiJƒa¬àflasNJi˙RjHï‰¬ | 

lÿÆÀiasNù˜sfπj‰ÕNpqPïRdÕHäevHHæetUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase 

óóŒPUÃHïŒUsóƒq∫lfflsN≥aÌÀiasNmN¥jàÿmò¯ƒhslÌaù˙J¯ù˙sefsfUs

a¬àflasNJi˙RjHï‰¬ U¬i RJΩH¬AsNjN¬fvóÏ U¬i asNpgUsÿtñÈlsó¬ï≥ mUsΩ

lÌaqΔaUsÿösUU¬eseqPπevHHæetUfsfUsàRañs « RïÕHösUmASämò¯ƒ

fadÚ°sJ » U¬i fvÿä « mRasamÆƒi mAƒejJsflsÿiJU˜kmàçmóS »

(c. U¬i f. ÅÅ®:®)

plPmëƒN jMÃP j~≈. pùjm°ƒN tUJŒaà¬ïf¬jUsaπösUdsURjfsfUBñs

asNù̃sfπj‰ÕNmUΩmò̄ƒädsUasNàÓsfπPsfπdŒeckñs ü « RJΩldflsfπdsUl̄ƒF-

pqPRóiπàiπmò̄ƒ » |

ñÚƒFmUΩ plPmëƒN pùjm°ƒN UseaRjï¬jï‰¬tUUseaqÂsUjJ̄h¬ï°sJ 

ösUàÃPNŒdmUSaÌÀi JæïndsUfsfUsàRa mqseösUJ¬°sa˙scÌshsRaÀdf‰ƒlÿJƒ-

asNù̃sfπj‰ÕNpqPUΔihΩ∞óÏ¬JPqPπevHHæeïsdNmj¥jhsmRàƒU | plPmëƒN

lspPU plĀ. ùsaak tUJŒaà¬ïf¬jUsaπ U¬i hsUseaRjï¬jï‰¬tU

UseaqÂsUJi˙RjHï‰¬, plPmëƒN H¬PPsd˙ læN. HMamÖƒNtUJŒaà¬ïf¬jUsaπ 

U¬i hsUseaRjï¬jï‰¬tUUseaqÂsURJΩH¬AsNjN¬fvóÏ, plPmëƒN qjvPeÃ.

mrAYa f̄ƒa tUJŒaà¬ïf¬jUsaπ U¬i hÿUŒeasNUseaRjï¬jï‰¬tUUseaqÂsUlÌa-

ù˙J̄ù˙sefsfUs,plPmëƒN ùP Hƒ. àUfvU tUJŒaà¬ïf¬jUsaπ U¬i

lÌaïÿgsitUasNljπNÿNjfπfsfUsàRa, plPmëƒN qsUƒf fvƒ. Rj~≈dAP

JŒaà¬ïf¬jUsaπRjàsÿïÿjUπ U¬i UseaàsïπasNtUUseaqÂsUJi˙RjHï‰¬ U¬i

PƒUqs mb. mj~≈NïvU RjòsUfdscdfmriYsΩóÃmóS a∫ösUàÃPNŒdRjhvÿhsRaÀd-

mUsΩùipqN |

asNjUÍelsevNjfπevHhU U¬i evHUsNƒpqPlsààsjπmù‰ƒd-

a¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUs fRdsjπadÚH¬òƒf¬a˙sñÚƒ U¬i fRdsjπfÿjvRï

NjfπcgüRjòsUóƒdŒe ösUmfÌƒfvÿñs evHHæemò̄ƒasNRfsHRhsHJi˙RjHï‰¬ 

U¬i eamåÚsΩNjfπRcœfsNmóSasUπRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ, plPmëƒN pùjm°ƒN 

ösUU¬eseñs csïπd¬UösUaïπfdYsPπñs « dsUasNù̃sfπj‰ÕNqPπmóSjƒ

hsdŒecÌs » JƒdvUfUÌ¬fƒómÆƒe | « IàsÿñsIUΔimóSfUÌ¬fƒó . . . mAƒe

fŒNb̃œUTiñs ‹ mïƒl̄ƒFósÿilfπmUsΩósaπóicÌseMsiqÃàmd‰àmóS ? J¬ïgsfπ

HsösUmaƒïmÆƒemqseRJΩAf‰Róiπ › » |

lÌaqΔaUsÿfsfUsàRaJ¬°sa˙scÌsJƒ « asNjmi̊ƒeasNäösUâsjπ »
mqse fsNMs mhU mHMmHƒN
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UsiösUU¬eseñs « mUΩckhsl̄ƒpqPNƒaNseasUπpïb̃sÿimÆƒi pqPdUvf -̇

àsfπFösUU¬eseñsHsUΔimaƒïmÆƒi » |

plPmëƒN HMamÖƒN ösUU¬eseñs « mUsΩckhsH¬JsãsgtUmPsa

mlPƒeMs | mUsΩckasNjpīNqŒià¬ï‰NjfπaÃUmóSNa¸Jva U¬i qŒià¬ï‰̧ Jva

móSNaaÃU » |

plPmëƒN ùsamÖƒN ösUjpUÍdñs a¬àflasNJi˙RjHï‰¬ UΔiù̃sfπj‰ÕNNmj¥j-

pqPevHHæemò̄ƒasNfmRdàà¬ï‰ U¬i Nmj¥jpqPJŒamcdsUlsNdÚgBlÿJƒjJs̊s-

ósÿiÆse | csïπösUU¬eseñs JŒamcRjpAPc¬ïñs « mjƒf¬UhƒïsIösU-

mò̄ƒasNmUΩ mUsΩIa∫lsàmò̄ƒHsösUqÃàcÌs » |

csïπösUU¬eseñs RjòsURJΩH¬AsNjN¬fvóÏ ösUNseasNgBdañs 

mUSmJPevHHæeåNb̃œUhÿUŒf mUSaÌÀiJ¬òƒjvg≥RhdvhóΔafRdsjπ

måÚsΩgsdŒemUsΩ JŒamcösUmiƒjmàçJƒóΔadaH¬çósÿiççΔd 

« jMvpU‰mUSmJPJŒamcösUmò̄ƒHsfRdsjπhƒqÃUhƒïsgsdÌsaπ mUsΩJŒamc

ösUeÿ | JŒamcdsUlsNdÚgBa‰Àaa‰œPhsiJŒamcmcdsUlsNdÚgB

J¬mffhsi » |

plPmëƒN pùjm°ƒN ösUU¬eseñs asNhŒeevHHæeäóóŒPösU

óf˙UH¬fæemUΩ ckhsmcsPjÿgidŒetUadÚH¬ò¬f¬a˙sñÚƒNjfπevHHæe—

pqPòUòsUf¬a˙sósÿimUΩhÿUŒfämf¥Hm°SmdmN¥U | adÚH¬òƒf¬a˙smUΩ 

UΔimò̄ƒälÌaqΔaUsÿevHHæefmRdàJƒl̄ƒpqPJŒamcRïÕHasNmqƒdÓƒafsib̃œU 

mqƒdÓƒóóŒPjóJ¬mfsòUBJƒfös‰ABUƒdŒeF mqƒdÓƒmN¥jàÿevHHæefRdsjπa¬àflasN-

RJΩH¬AsNjN¬fvóÏ U¬i Ji˙RjHï‰¬ U¬i a¬àflasNù˙J̄ù˙sefsfUs |

plPmëƒN ùsamÖƒN ösUU¬eseñs « l¬d.òƒ.fvƒ.ñÚƒmUsΩckhsùÎΩmAƒe |

dh‚dgÊPJi˙RjHï‰¬ñÚƒmUsΩ ckhsùÎΩmAƒe | adÚH¬òƒf¬a˙sñÚƒUΔihŒeósÿi-

evHHæe U¬i ¸Jvad‰sejÿmJçïŒUsóƒmUsΩ » |

fsNP¬b¬ïfRdsjπ̧ Jvad‰seckñs « lÌaqΔaUsÿfsfUsàRaóvaà¬ï‰lÌañs-

hs¸Jvad‰se U¬i óvaà¬ï‰evHhU U¬i evHUsNƒósÿimUΩ pqPRïÕHösUà¬JsflΔdmUS-

aÌÀiùÎΩNjfπlÌa » plPmëƒN f̄ƒa ösUU¬ese |

plPmëƒN àUfvU ösUU¬eseñs asNù̃sfπj‰ÕNósÿilfπmò̄ƒä

« fsfUsàRaUΔimóSapŨipqPfsfUsàRaRïÕHmóSapŨipqPösU-

J≥saNóva | RJΩldflsfπqΔiJƒlUscïasP mAƒe . . . mUΩckRcsUπpïmNÇidŒe-

tUmNÇihsmRàƒUpqPRóiπaÿJvimò̄ƒmqƒdÓƒfmRdàösUUcNmUsΩ mqƒdÓƒhŒeHs

äNmd¥PmàçmóS » |

plPmëƒN pùjm°ƒN ösUU¬eseñs mUSmJPl̄ƒFósÿimUsΩösUmaƒï

mÆƒi lÿÆÀimJPfUÌ¬fƒóóÃmóSmUSaÌÀipbïvPsmUΩ csïπösUmÖƒçñs

« J≥sasNƒpqPdsUaÃUmfsN ösUmjƒaó̄sN mAƒedsURjfsfUBñs 

« fÃdàÃPda » | meƒifÃdlmJs·ƒçlÌaäda mAƒemò̄ƒa¬àflasNmUΩ | 

∞ÆÕHmUΩckhsmJPmHPsNjfπRJΩldflsfπ | meƒiósÿilfπcÌsqΔiñsqÃmàflΩ |

meƒiósÿilfπcÌsösUdsUlsNdÚgBmUΩ | fdsh¬afsfUsàRaaÿJvidsU-

lsNdÚgBmUΩ | J¬ïpdUmAƒe HsUΔilsàmò̄ƒmóSösU » | ■

lÌaqΔaUsÿfsfUsàRaePπRfjñs RJΩldflsfπaÿJvijmi̊ƒea¬àflasN

NjfπRóiπ mAƒeñsevHHæeNjfπfsfUsàRaRïÕHösUmASämò¯ƒasN |
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plPmëƒN Rcƒf‰ÕĀkf¬U
ösUóÃUÚsUfdsh¬aósÿiÆsemUSaÌÀiRjmóf
lsmdN¬a°scag‰sP
mqse plPmëƒN qvU plP. mf¥NPB

lÌaù‰PπJæïndsUä JæïndsUfsfUsàRa

a¬àflasNNjfπfsfUsàRafJ¯tñÈmUΩ ckmN¥jàÿdUvf˙

pqPUΔimRï≠db˜œU mqƒdÓƒóóŒP U¬i jmRdƒRJΩldflsfπ

mUSmJPRóiπesida plPmëƒN ëƒ. ñï Rcƒf‰ÕA¯kf¬U tU

aÃNMvdtUJŒafsHaqjπJƒNUsaπösURösjπfdsh¬atUmf‰a

lsNsephU ösMgsdMs mUStñÈóƒ ÉÄ pb daNs âÌsÿ ÉÄÅ£ |

HsckhsRjòsUjópqPplPmëƒN Rcƒf‰ÕĀkf¬U ösUpñ̃ihs-

mRàƒUqilÿÆÀimJPóf˙Ua¬àflmUSRjmóf lsmdN¬a°sc-

ag‰sP àsjπJƒtñÈóƒ ÅÅ qPπtñÈóƒ ÉÄ bgümJPU¬ese-

Nƒas U¬i AYÕmïdMsÆs mqƒdÓƒhŒeJRiΔióÿUsaπóÿUiäNΔidsÿhs-

dŒeNshNqÂs°¬ösP |

mUSaÌÀiRjmóf aÃf‰sNƒas plPmëƒN Rcƒf‰ÕĀkf¬U ösU-

hRdÀçäevHHæe U¬i dh‚¬dHæeHæemaÚimcsNJïsdRJΩjJsãï‰¬

äàiàsÿñsRJΩHNj¬ïsfŒcn fYsPπ U¬i RfÆsçπJŒamc

mAƒeälsURJΩcdƒNNsPπtñÈ U¬i pf̄iNaasNóóŒPösUUÃH-

RJΩH¬JsãsgpqPUΔiRjósUäJŒamcmUSmJPJŒamclsU |

mPsaösUpñ̃ióƒjUÎsPπeMsiNΔidsÿJƒJ≥sasNƒ eMÃpfj

fÚÀƒò U¬i RJΩmef~ÃHRcƒfÎ | mPsaösUdsURjfsfUB U¬i

jpUÍdmó¥ïñs « IfÃdRjósUJNhæeqPπlÌa ñslÌaUΔi-

lsàóóŒPösUUÃHóƒjUÎsPπqÃàcÌsmUΩ pqPIösUdsUñs

[ RJΩmef~ÃHRcƒfÎ ] J¬ïhsdsUpdU | Ilò¬fÂsUäJNhæe-

NjfπRóiπdsUfRdsjπlÌaejπmUΩ » |

mUSaÌÀiRjmóf AYÕmïdMsÆs mPsaösUcÃfjJs·saπJƒ-

fsNüfÿbsUπNjfπRcœfsN |

mPsaösUdsURjfsfUBñs « mqƒdÓƒjmi⁄ƒïRcœfsNdŒe

mUsΩmeƒiösUjÿmJçUÃHmcsPjÿgiq∫àdÓijÿùvïNjfπmeƒi-

mUSmPƒpùUqƒmUΩmAƒe » |

mPsaösUU¬esemóSasUπevHHæemUSaÌÀiRjmóf 

ösMgsdMs mAƒepñ̃ióƒjUÎsPπñs « lÌaqΔaUsÿtU-

fsfUsàRamUΩ ckhsRJΩldflsfπRJΩmef~ÃHRcƒfÎNjfπ

meƒi | RóiπckhslÌaqΔaUsÿeMsih¬ïq¬ï U¬i fadÚùÎsPπ

mUSaÌÀiasNqΔaUsÿfsfUsàRaNjfπRóiπ » |

fUÌ¬fƒóñÌsaπqΔaUsÿjJ̄h¬ï°sJ ösUji̊sçmqsed¬U-

RcsUπpïmù‰sïmPƒa¬àflasN U¬i asNNHƒNHPπmUsΩmó jMvpU‰f‰ƒJƒ-

PóÏùPtUasNjmRdƒNjfπjJ̄h¬ï°sJ asNù̃sfπpRjà¬ï‰mhÇq∫-

fÿbsUπNjfπjvcYPdÌsaπF |

plPmëƒN mdmgf a∫ösUmò̄ƒhscgülò¬jïƒmUSaÌÀi-

asNRjhvÿhsmRàƒU NŒdósÿiasNRjhvÿdh‚¬dHæeHæemaÚi U¬i

asNRjhvÿlÌaù˙J̄ù˙sefsfUs mUSaÌÀióƒRaÀi pj~Pƒ U¬i

AvUqÃNMsf mAƒeösUù‰PπasNóÃUÚsU U¬i asNpgUsÿbsi-

H¬Jsãsg qPπfdsh¬aNsjπNeUsaπmUSaÌÀióΔaqƒmUS lsmdN¬a-

°scag‰sPmUsΩ | ■

mhfvU f̄ƒUf¬U ösUù‰PπNöseasNgBmUΩ |

plPmëƒN ëƒ. ñï Rcƒf‰ÕĀkf¬U ösUf̄scdUBevHUsNƒjUÎsjπJƒ

asNRjhvÿmUSaÌÀiRjmóf ösMgsdMs mUSaÌÀipb daNs |
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móSasUπevHHæe dh‚¬dHæeHæemaÚimUSPƒH lÌaù˙J̄ù˙se-

fsfUs lÌaqΔaUsÿaÌÀidÃPqÂsU U¬i fdsh¬amUSaÌÀi-

asNRjhvÿfUÌ¬fƒómf‰a |

plPmëƒN Rcƒf‰ÕĀkf¬U ösUldqÿmgƒNmqse°N¬es-

NjfπmPsack mbòƒ Rcƒf‰ÕĀkf¬U U¬i plPmëƒN Nƒâsq

mh. mdmgf tUcgüRjòsUtUJŒaà¬ïf¬jUsaπ U¬i

°N¬esNjfπmPsa ck gsUfvƒ mdmgf | mUSmJP-

mPsaösUmò̄ƒqÿmgƒNdvUmcmóSasUπ aÃf‰sNƒas jUÎsjπda-

móS AYÕmïdMsÆs mAƒeàvimRasemcmóSRjmóf ösMgs-

dMs plPmëƒN Rcƒf‰ÕĀkf¬U ösUàÃPNŒdapŨihsmRàƒU hs-

dŒeUΔifdsh¬atUcgüRjòsUïÿjUπ ü plPmëƒN

mhdfB j~≈. dMsóƒgÃ hsRjòsU plPmëƒN bsPÃf mlà.

lsdMsqÃ hsóƒRjΔa˙sóƒdŒe U¬i plPmëƒN mbHƒU læN. qÃmbU

hsóƒRjΔa˙sóƒJƒN |

plPmëƒN mdmgf ösUmò̄ƒqÿmUƒNmóSasUπ AvUqÃNMsf

U¬i pj~Pfvƒ ùipqP mqƒdÓƒfŒNfvbóvalÌaqΔaUsÿ U¬i

fdsh¬amUSóƒmUsΩ |

plPmëƒN Rcƒf‰ÕĀkf¬U ösUU¬esemóSasUπ-

evHHæeNsjπNeUsaπpqPhŒjhvÿcÌsUÃHfUÌ¬fƒómqƒdÓƒad̃sÿitU-

evHhU mUSaÌÀiRjmóf aÃf‰sNƒas U¬i ösMgsdMs U¬ese-

móSasUπlÌaù˙J̄ù˙sefsfUsmUSRjmóf fsUπ AÃmf

aÃf‰sNƒas óƒRaÀi AYÕmïdMsÆs U¬i óƒRaÀi ösMgsdMs

U¬esemóSasUπdh‚¬dHæeHæemaÚimUSaÌÀiRjmófósÿijƒ

U¬i U¬esemóSasUπRaÀdlÌaqΔaUsÿjJ̄h¬ï°sJ U¬i 

liYasNhÿUŒe |

mPsaa∫ösUhŒjhsdŒeRjòsUsò¬jïƒtURjmóf aÃf‰s-
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mfàa‰ƒlò¬jÓsemUShvÿH¬çfsfUsàRa

H¬ó≥sPæefsfUsàRamUSaÌÀiRjmóf 

d¬afvƒaÃ ãsehs l¬d.òƒ.fvƒ. ñÚƒ

asPJƒtñÈóƒ Éõ pb daNs dsUasNRjasfdŒeösUmò̄ƒ-

mÆƒi ñsH¬ó≥sPæe j¬UƒmdNƒïÃ ëk Æs lsmdN¬mbUpqPhs-

H¬ó≥sPæeNjfπfsfUsàRa mUSaÌÀi óƒRaÀi d¬afvƒaÃ Rjmóf

d¬afvƒaÃ UΔiRïÕHösUj‰ÕNmóShsdh‚dgÊPjÿJsaπjÿjMUlÌa-

ù˙J̄ù˙sefsfUsH¬ç |

plPmëƒN NæfvP l¬d. g¬PfvU U¬i plPmëƒN

phrĀƒ læN. AÃÆ¬U pqPhsaÃNMvdtUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ 

ösUmò̄ƒhscgülò¬jïƒ mAƒeösUU¬esemUSaÌÀiasNRjhvÿtñÈóƒ

Éõ pb daNs mUSaÌÀijN¬mHgH¬ó≥sPæe j¬UƒmdNƒïÃ pqPmRcsi-

fRdsjπmJPlUscïmò̄ƒhs l¬d.òƒ.fvƒ RïÕHösURjasfRösjπ |

asNù̃sfπj‰ÕNJƒfsPsmN¥UmóShs l¬d.òƒ.fvƒ. RïÕHösUNÿJΔiñsUΔi-

mò̄ƒmÆƒimUSàviâÌsÿf¬a˙sjUÎsjπNjfπfsPs j¬UƒmdNƒïÃ mUSpb

d¬ñvUs âÌsÿ ÉÄÅ£ | lfπNeümJPmRàƒUhsijŒUóf˙Hï˙NB

lcsNfsPs j¬UƒmdNƒïÃ ëk Æs lsmdN¬mbU RïÕHösUmRjƒhs-

apŨifÌsaπlsRfæeNjfπf¬f˙—qÃmàÌΩ apŨif¬f˙fÌsaπ-

mUS U¬i lcsNpqPàsÿösàπmù˙imó¥ïfRdsjπ l¬d.òƒ.fvƒ. ösU-

dsUNŒàmRfàmAƒe |

l¬d.òƒ.fvƒ. ñÚƒmUΩ UΔijÿJsaπjÿjMU plPmëƒN fvƒmfÎƒN U¬i

lÌaù˙J̄ù˙sefsfUstqcÃósÿiÆse pqPd¬URcsUπpïjmRdƒ-

mUSaÌÀiRjmóf d¬afvƒaÃ pïjMvmgËsΩmó jMvpU‰fRdsjπlÌapqP-

móSjmRdƒmUSRjmófmù˙imó¥ïmUS lsmdN¬a bsimhƒi

ag‰sP U¬i bsiïÓÕiùipqN | fÃdÓƒpïlÌaù˙J̄ù˙se-

fsfUspqPdaJƒ fANqÂ pqPRïÕHmASjmRdƒäU¬ese-

°sfs mlfÓMsç mUSaÌÀiRjmófùÎsPπb̃œUNjfπJŒamca∫mqse

a∫lsàRïÕHösUjÿJsaπjÿjMUmUSaÌÀióƒRaÀi d¬afvƒaÃösUùipqN |

l¬d.òƒ.fvƒ. mUSaÌÀióƒRaÀi RjÕHMÃ NqÂ eÃñsAB UΔijU‰ù‰Pπ-

asNjÿJsaπjÿjMU°sfs mlfÓMsçfRdsjπlÌaù˙J̄ù˙se-

fsfUshsmRàƒUmó¥ïùipqN |

RaÀdàmRd≠imNsi≤mösfñösUfmRdàmhschæeaÌÀi-

asNñïfÿmÆi U¬i qsaπji̊sçmUSmPƒlvƒUmòƒNpgï

mUSâÌsÿàvimRasejiufπtUàÓsjπmàçù˙seNjfπ-

óf˙UsHq‰ƒ Billboard pqPhsùP¬ïadÚñïfÿmÆi ösU-

jmi⁄ƒïïsNsiàviâÌsÿfRdsjπâÌsÿ ÉÄÅÉ | aÌÀiàÿmgsdïsNsi-

à¬JsflΔdäNfπmqseRJΩjUÎÕP

mqseJºJƒasNmösΩJvdtU PƒlsAÃgs ösUãse-

hsjóJ¬mfsòUBfusimÆƒieMsib̃sÿifRdsjπI |

IösUpàaàsefÿmÆipqPIösUósçmàçJƒlvƒU-

mòƒNpgïhsdŒefdsh¬adÌsaπpqPmdƒPlïπmÖƒç

hsdŒedÌsaπmó¥ïpqPhslÌamjƒajNhÿUsç U¬i d¬ï‰-

dÌsaπmó¥ïpqPJ¬ösalsUla˙N |

ñÚƒFmUΩ IaÿJvimN¥UñÌsaπmRase≤ï‰d pqPmUS-

âÈseJƒùÎΩRjpAP ÉÄÄ cƒÆÕpdMï (Å£Ä dMse)

mAƒeaÿJvif‰sjπóf˙UsHq‰ƒ pqPösUmò̄ƒäasNh¬Ω-

ÆsURaÀiHspRjhsmPÇU mAƒecŒNhsóƒmJçà¬ï‰ |

mUSmJPIösUJºàÓsjπmàçù˙seNjfπfUÌ¬fƒóóÃmóS-

IdsUlsNdÚgBñs IaÿJviösUNfπmUSaÌÀihÿUsUπ

eMsavj pqPRïÕHösU « à¬JsflΔdäNfπmqse-

RJΩjUÎÕPq∫PutURJΩlfπósÿitñÈ » (eMsavj ì:Ñ) |

rĀsUfvƒf⁄Õ Ã̄sHƒeÃ ëƒgs asUƒNMÃ Rjmóf mRjfvƒP

jÿùvfcÿU¬ï mPƒaóΔaà¬ï‰ U¬i JRiΔi

IRfÆsçπ PƒlsAÃgs ! PƒlsAÃgsjÿùvf-

cÿU¬ï U¬i mPƒaóΔaà¬ï‰I äjU‰mqƒNmUSmPƒù̃ÕHRïÕH |

PƒlsAÃgsösUhŒeI aÌÀiasNjmRdƒNjfπIaÌÀi

ñÌsaπevHhU | mUSmJPl̄ƒFpRjhsPÿösa mAƒeI-

dsUlsNdÚgBösaπóΔaà¬ï‰ mUsΩIösUmjƒaRJΩcdƒN-

dNdU U¬i PƒlsAÃgs | RJΩcdƒNdNdU U¬i

PƒlsAÃgs JRiΔióƒjUÎsPπNjfπIñs RJΩHNj¬ïs-

fŒcn U¬i RJΩmef~ÃHRcƒfÎRfÆsçπ U¬i b̄Pπb̄se-

àÿmJsΩmeƒidÌsaπF |

mhdfB mlƒNMvU mlf. mJmNMf fvƒj~Ã Rjmóf ĀƒPƒJƒU

àviâÌsÿósÿimUsΩ RaÀdàmRd≠imNsi≤mösfñ hsdŒeUΔiRaÀdïrU‰ƒ-

H¬fsPqÂsUtURJΩH¬AsNjN¬fvóÏ RïÕHösUqsaπUsdñshsjπàÿgsïπ-

ñÌsaπmPbdŒetUlsPπj~vdf¬PÓüàmRd≠iRjtJgƒjvNsg |

fNvjda RaÀdàmRd≠i U¬i RaÀdïrU‰ƒ RïÕHösUqsaπmUSaÌÀi-

jJs·ƒóƒRösÿ tUjJs·ƒàviâÌsÿ U¬i ösUqsaπJƒNqimUSaÌÀijJs·ƒNlsPπ-

j~vd | HsösUhsjπàÿgsïπñÌsaπmPb £ U¬i õ mUSaÌÀilsPπj~vd-

àmRd≠iRjtJgƒjvNsg (fRdsjπlsPπj~vdjó Glory! (fÃd-

ñ̄semfNƒNvimNÇi !) Music of Rejoicing (ïRUƒtU-

mfàa‰ƒNƒaNse) U¬i This Is the Christ (mUΩckhsRJΩRcƒfÎ)

mù˙iFJƒcÌs; àÿgsïπñÌsaπmPb ¢ mUSaÌÀilsPπj~vdàmRd≠i-

RjtJgƒjvNsg Imprint; àÿgsïπñÌsaπmPb ® mUSaÌÀilsPπ-

j~vdàmRd≠iRjtJgƒjvNsg Label; U¬i àÿgsïπñÌsaπmPb ÅÉ

mUSaÌÀilsPπj~vd Classical Crossover (fRdsjπlsPπj~vd

Glad Christmas Tidings (qÿgΔiNƒaNsetUjvg≥-

RcƒfÎdMsfπ mRà≠imqse David Archuleta) |

mRaSJƒasNñïfÿmÆiösUmhschæe mUsΩRaÀdàmRd≠iRïÕH-

ösUmcmdƒPNAÃïqPπmóSdŒePsUUsaπmUSmPƒjMvf‰è YouTube

asPJƒtñÈóƒ ÅÑ pb daNs pqPösUqsaπaÌÀijMvf‰èmUsΩd¬UösUqPπ-

móSjƒpbdvUmUΩùi ckösUqsaπmUStñÈóƒ £Ä pb ïvPs âÌsÿ

ÉÄÅÉ | jMvf‰èmUΩRïÕHösUmcfUÚïπñs UΔidsUmcmdƒPNAÃïqPπ

£.É£ PsUUsóƒ NAÃïqPπàviâÌsÿ ÉÄÅÉ | mqƒdÓƒlsàmdƒPjMvf‰è-

mUsΩösU fÃdmdƒPmcAóÿJæN www.YouTube.com/

user/MormonTabChoir |

RaÀdàmRd≠imNsi≤mösfñdNdU U¬i RaÀdïrU‰ƒH¬fsPqÂsUtU

RJΩH¬AsNjN¬fvóÏ dsUasNcsÿRómRàƒUmUSaÌÀiïsNsiàviâÌsÿJƒ

óf˙UsHq‰ƒ Billboard U¬i dsUlÌacsÿRómRàƒUhsijƒPsU

UsaπmUSmPƒjMvf‰è YouTube mUSàviâÌsÿ ÉÄÅÉ mUΩ |
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កនែនុង ដំធ�ើរ ្ ្មបីៗ ធនះ ពបី ស�រដ្ ធៅ កាន់ ធកាះ មា៉ារស្សល និង តុងហាគ 

ខ្នុំោន ជាប់ រវល់ ជាមួយ នឹង ពួក អ្ក មាន ធសចក្តបី ជំធនឿ ដ៏ បរិសុទ្ធ 

រដល ខ្នុំ ោន ជួប ។ ចំធរះ រូប ខ្នុំ ជា ទូ ធៅ ធសចក្តបី ជំធនឿ របស់ ពួក ធគ 

ចបាស់ោស់ តាម និយម ន័យ រដល ផ្លាស់ ប្តូរ វន សង្គម ធោក ខាង លិចពបី 

សបីល្ម៌ និង  ធសចក្តបី ពិត ។ ធសចក្តបីជំធនឿរបស់ ពបជាជន ធលើ ធកាះគឺ រឹង 

មាំ ដូច រដល ោន ធរៀបរប់ ធោយ អតបីត ពបធាន ធបសកកម្មធៅ ធកាះ តុងហាគ 

រអលធឌើរ ចន ធអច. ្�្គូប៊ឺគ ( វន ពួក ចិត្ត សិប ោក់ ឆ្នាំ 1976–2005 ) ។ 

ធសចក្តបី ជំធនឿធោះ ោន ចាក់ ឫស ធៅ ក្នុង ដរ្វាយ ្ ួន និង  រផនការ វន 

ធសចក្តបីសធ្រ្គះ ។ ធសចក្តបី ជំធនឿ ដូធច្ះធ្ើវ ឲ្យ រលង មាន សំ�ួរ រដល ោន 

ធរៀន ធោយ ពពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ធ ។

ធោយ រធបៀប ណា មួយ ធោះ ជបីវិតរស់ ធៅធលើ ធកាះោ៉ាស៊ី�វិក មាន 

សន្នុះ យា៉ាង ធលឿន ជាង កាល រដល ខ្នុំ ធាលាប់ ធៅ ធៅ ធោះ ។ ធទាះ បបី ជា 

អ្ក រស់ ធៅ ធលើ ធកាះ ធោះ មាន ឡាន និង ទូរទស្សន៍ ភាពយន្ត និង 

អ៊ិនធ្ើរ�ត កបីឡា និង សកម្មភាព មួយ ចំនួន ធផ្សង ធទៀតក៏ធោយ ទាំង 

ធនះ ហាក់ បបី ដូច ជា មិនសូវ ធលចធធាលា ដូច អ្ក ទាំង ឡាយ ណា រដល ធៅ ក្នុង 

វប្្ម៌ ជា ធពចើន ធទៀត រួម ទាំង ស�រដ្ ផងធោះ ។

ជាការពិត ពបជាជន ធៅ ធលើ ធកាះ ធោះ ពប�ម នូវ ការ លំោក របស់ 

ពួក ធគ ផ្ទាល់ រដរ ។ ដូច ជា ខ្នុំ អញចែឹងរដរ ពួកធគ រសវង រក រធបៀប មួយ ធដើម្បី 

ផ្តល់ អាហារ និង ជពមក ក៏ដូចជា រ្រកសា និង ការររ ទបីបោទាល់ របស់ 

ពួកធគរដរ ។ ខ្នុំ សូម ធ្វើ ជា សាក្សបី ម្តង ធ�ើយម្តងធទៀត  ចំធរះធសចក្តបី 

ជំធនឿរបស់ អ្ក ទាំង ធោះ រដល មិន ោន រ្ក ធរ ធៅ តាម សំរ្ វន ឧបសគ្គ 

ឬ ធាលាក់ ធចញ ពបី ផ្ូវ ធោយ សារភាព មមាញឹក  ឬ ការ ធ្វស ពបរ�ស 

ធោះ ធឡើយ ។ ផ្នុយ ធៅ វិញ ពួកធគ ោន ដឹង ថា ពពះអមាចាស់ ចាំ ជួយ ពួក 

ធគ ក្នុង ជបីវិតរស់ ធៅ របស់ ពួកធគ ជានិចចែ ។ ដូចរដល  រអលធឌើរ ធដវីឌ 

ធអស. ោធស្ើរ វន ពួក ចិត្ត សិប ោក់ ( និងជា អតបីត ពបធាន ធបសកកម្ម 

តំបន់ ោ៉ាស៊ី�វិក ) ោន ពន្យល់ថា « ពួក ធគ ធជឿ ធៅ ធលើ អព្ភូតធ�តុ 

ពួកធគ សង្ឹម ធដើម្បី ទទួល ោន អព្ភូតធ�តុ ធ�ើយ ពួកធគ ទទួល ោន 

ពិតរមន » ។

ធៅធពល ខ្នុំ ពតឡប់ ធៅ ផ្ះ ជា មួយ នឹង បទពិធសា្ន៍របស់ ខ្នុំ ធៅ ក្នុង 

តំបន់ ោ៉ាស៊ី�វិកភាគ ខាង ត្ូង វិញ ខ្នុំ ោន សញចែឹង គិត អំពបី សំ�ួរ មួយ 

ចំនួន ៖ ធ�តុអវបី ោន ជា មនុស្ស មួយ ចំនួន បន្ត រឹង មាំ ធៅ ក្នុង ធសចក្តបីជំធនឿ 

របស់ ពួកធគ ខ�ៈ រដល អ្ក ដវទ ធទៀតអនុញ្ញាត ឲ្យ សំ�ួរ និង  

ការសង្ស័យ រំខាន ដល់ គំនិត របស់ ពួកធគ ដូធច្ះ ? ធោយ ទទួល ោន 

នូវ ទបីបោទាល់មួយ ធ�តុអវបី ោន ជា មនុស្ស មួយ ចំនួន អនុញ្ញាត ឲ្យ បញ្ហា 

ធោះ កំធសាយ ឬ ធ្វើ ឲ្យ ធសចក្តបីជំធនឿ របស់ ពួកធគ ទន់ ពជាយ ធៅវិញ ? 

ធៅធពល មនុស្ស មួយ ចំនួន ោន ធ្វើ សាក្សបី អំពបី ជំនួយ របស់ ពពះ អមាចាស់ ធៅ 

ក្នុង ជបីវិត របស់ ពួកធគ ធ�តុអវបី ោន ជា ពួក ធគ ពតូវ ោន ភាញាក់ធផ្អើល ?

ពបរ�ល ជា ចធម្ើយ គឺ ធៅ ជាមួយ នឹង ធសចក្តបី អង់ អាច របស់ 

មនុស្សណាមានាក់ ជា មួយ ពពះ អមាចាស់ ។ ធោយសារ រត ពបជាជន ធលើ ធកាះ 

រដល ខ្នុំ ោន ជួប  ធោះការ សធពមច ចិត្ត ហាក់ មិន រមន ជា អវបី មួយ រដល ធ្វើ 

ឬ ធ្វើ ធឡើង វិញ ជា ញឹក ញាប់ ធោះ ធទ ។ ការ សាថាបោ ធសចក្តបីជំធនឿ របស់ 

ពួក ធគ ធៅធលើ សិោ វន ពពះ ដ៏ ធពោសធោះ របស់ ពួក ធគ គឺជា ពគឹះ ដ៏ ខាជាប់ 

ខ្លួនរដលមនុស្ស ជា ធពចើន រលង មាន សំ�ួរ ពួកធគ ោន បដិធស្ ក្នុង 

ការរដល មិន ធ្វើ ឲ្យ ទបីបោទាស់ របស់ ធគ មាន ភាព រធរ្គះ រធង្គើរ ផង រដរ ។ ពួក 

ធគ ទទួល យក នូវ អវបី រដល ពួក ធគ ដឹង ថា ជា ការ ពិត ធ�ើយ ទុក ឲ្យ បញ្ហា ទាំង 

ធោះ ផុត រលុត ធៅ ។

ធោះ គឺ ជា លក្ខ�ៈ ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ ឥត ធខាចាះ ។ ធៅធពល ការ លំោក 

ចំធរះ ជំធនឿ ខ្នុំ ធកើត ធឡើង ខ្នុំ ចង់មាន លទ្ធភាព ធ្វើ នូវ អវបី រដល ពពះ អមាចាស់ 

ោន ពោប់ ឲ្យ អូលបីធវើរ  ធៅ ធឌើរី ធ្វើ ៖ « ចូរ ោក់ គំនិត ធៅ ធលើយប់ រដល 

អ្កោន អំរវោវ ដល់ ធយើង ក្នុង ដួង ចិត្ត របស់ អ្ក  ធដើម្បី ឲ្យ អ្ក អាច 

ដឹង នូវធសចក្តបីពិត អំពបី ការ�៍ ទាំងឡាយ ធនះ ។ ធតើ ធយើង ពុំ ោន 

និយាយធោយ ភាព សុខសាន្ត ដល់ គំនិត របស់ អ្ក អំពបី ការ�៍ ធនះ ធទ 

ឬអបី ? ធតើ អ្ក អាច មាន សាក្សបី ឯណា រដល អសាចារ្យ ជាង សាក្សបី មក ពបី 

ពពះ ? » (គ. និង ស. 6: 22–23 ) ។ ការ ចងចាំ របបធនះដឹក ោំ ធៅ រក 

ធសចក្តបីជំធនឿ រដល មិន រ្ក ធរ ។

ធសចក្តបី ជំធនឿពបធភទ ធនះគឺ បរិសុទ្ធ និង  មានធសរីភាព ពបី 

ការរំខានទាំងឡាយ ។ វា គឺ ជា ការលះបង់ និង ការទទួល យក ។ ខ្នុំ ដឹង 

ថា ៖ វា ជា ការ ពិត » ។ ខ្នុំ ពុំ ចាំ ោច់ ពតូវ សួរ ជា ្ ្មបី ធទៀត ធោះ ធទ » ។

ការ អនុវត្ត នូវ ធសចក្តបីជំធនឿរបបធនះ ធៅ ធលើពពះ វរបិតាសួគ៌ និង 

រផនការ របស់ ពទង់  អនុញ្ញាត ឲ្យ ពពះ ធចសាតា របស់ ពទង់ មាន ពបសិទ្ធភាព 

ធៅ ក្នុង ជបីវិត រស់ ធៅ របស់ ធយើង ។ វា មិន ធ្វើ ឲ្យ ធកើត មាន ការ វាយ ពបហារ 

ធៅ ធលើ ធសចក្តបី ជំធនឿ របស់ ធយើង ធ្វើ ឲ្យ ធនឿយ �ត់ ឬ អវបី មួយ រដលមិន ោន 

ដឹងធោះធទ ។ វា អនុញ្ញាតឲ្យ ធយើង អាច និយាយ ថា ៖ « ពទង់ មាន ពពះ 

ជន្ម រស់ ! » ធ�ើយ សពមាប់ ខ្នុំ ធោះ  គឺពគាប់ ពគាន់ ធ�ើយ ។ ◼ ែ
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ឌសចក្តី េំឌនឿ នន ែនែក រស់ ឌៅ 
ឌលើ ឌកាះ

ប្រជាជនសលើសកាះផដល

ខ្នុំរានជួ្រសនាះទទួល

យកនូវអវេីផដលពួកស្

ដរឹងថាជាការពិតនិង

ទុកឲ្យ្រញ្ហាសនាះ្ ុត

រលត់សៅ។



ឡូរែនសូ ស្ូ ធ្វើ ដំធ�ើរ ជុំវិញ ពិភពធោក ធដើម្បី ផ្សពវផសាយ ដំ�ឹង ល្អ ។ ធៅធពល គាត់ កំពុង ធ្វើ ដំធ�ើរ តាម ទូកធៅ កាន់ ធកាះ ហាវវៃ 

មាន ព្យុះ មួយ ធោក បកក់មក ធលើ ទូក របស់ គាត់ ។ ឡូររនសូ ោន ទុក ចិត្ត ធៅ ធលើ ពពះអមាចាស់  ធ�ើយ ពតូវ ោន សធ្រ្គះ ពបី ការ លិច 

លង់ ។ ខ�ៈ ធពល កំពុង រត និយាយ ធៅ ឯ  រោងឧរោសថ រៅ រសន ចចក្នុង ឆ្នាំ 1899 ពបធាន  ឡូររនសូ ស្ូ ោន ទទួល នូវការ 

បំផុស គំនិត ឲ្យ បធពងៀនអំពបី សារៈសំខាន់ វន ការ បង់ ដរ្វាយ មួយ ភាគ ក្នុង ដប់ ធពញ ធលញ ។ ធៅ ធពល រដល សមាជិក ោន ចាប់ធផ្តើម 

បង់ ដង្វាយ មួយភាគ ក្យង ដប ់ធោះ �ិរញ្ញវត្នុរបស់ សាសោ ចពកកាន់រត មាន ធស្រភាពជាង មុន ។ ពួក បរិសុទ្ធ វ្ងៃ ចុង ធពកាយ ោនបង់ 

ជា លុយធៅ ធពល ពួកធគ មាន និងបង់ជា របស់របរ ដូចជា ស៊ុត ទឹកធោះធគា និង ជាសតវធគាពកបបីធៅធពល ពួកធគ គាមាន លុយ ។
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គណៈប្រធានទីមួយនិងកូរ៉ុមសាវកដ្រ់ពីរនាក់សរសសរសៅក្នុង

«សសចក្ីប្រកាសចំសោះពិភពសោកអំពីប្ួសារថា»«បកុមប្ួសារ

្ឺជាផ្្កសំខាន់មួយននផ្នការរ្រស់បពះដ៏្រង្ក្រសង្កើតសបរា្រ់សោល

សៅដ៏ដ៏អស់កល្បជានិច្ចននកូនសៅរ្រស់បពះអង្គ»។សសចក្ីប្រកាស្ ូស

្រង្ហាញនូវសោលការណ៍បរាំ្រួនយ៉ាងចំសោះការពបងរឹងអាោហ៌ពិោហ៌និងបកុម

ប្ួសារ៖«សសចក្ីជំសនឿការអធិសាឋានការផប្រចិត្ការអភ័យសោសសសចក្ីសោរព

សសចក្ីបសឡាញ់សសចក្ីសមត្តាករុណាការង្រសហើយនិងសកម្មភាពសលងកំសាន្

ដ៏ល្អបតរឹមបតូវ»។សូមសមើលអត្ថ្រទសៅសលើទំព័រ26សបរា្់រការយល់ដរឹង

សបរៅបជះអំពីសោលការណ៍នីមួយៗ ននសោលការណ៍ោំងបរាំ្រួនសនះ។




