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ពិចារណាពីផ្លូវដែល
ជ�ើងឯងជែើរ
នៅនេលន�ើងន�ើលនៅពេរះន�ស៊ូវជាគំរូរបស់ន�ើងន�ើ�នៅនេលន�ើងន�ើរតា�
ដានពេរះបាទាព្រង់នោរះន�ើងអាចព្រឡប់នៅកាន់ពេរះវរបិតាសួគ៌ន�ើងនដា�
សុវ្រ្ិភាេ។

បងប្អូនបបរុសបសរីជាទរីបសឡាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំ

រាបសារពេលឈរចុំពោះអ្នកពៅបេរឹកពនះ

។ខ្ញុំសរុុំពសចក្រីជុំពនឿនិងការអធិសាឋាន

របស់អ្នកពធវើព�ើងជុំនួសខ្ញុំពេលខ្ញុំចចកចាយ

សារលិខិតខ្ញុំនរឹងអ្នករាល់គ្នា។
ពយើងទាុំងអស់គ្នាបានចាប់ព្្ើមការពធវើដុំព�ើរ

ដ៏អសាចារ្យនិងសុំខាន់ពេលពយើងចាកពចញេរី
េិភេវិញ្ញា�ព�ើយចូលមកច្នដរីពនះចដលជា
សាថានភាេលុំបាកចដលពៅថាជរីវិតរចមងសាលាប់
។ពគ្លបុំ�ងសុំខាន់ននជរីវិតរបស់ពយើងពលើ
ច្នដរីគឺពដើម្រីទទួលរូបកាយជាសាច់និងឆ្រឹង
ពដើម្រីទទួលបទេិពសាធន៍ចដលអាចពកើតមាន
ចតតាមរយៈការឃ្លាតេរីបេះបិតាមាតាសួគ៌ពដើម្រី
ពមើលថាពតើពយើងនរឹងរកសាបទបញ្ញត្ិទាុំងឡាយ
ចដរឬពទ។ពៅក្នញងគម្រីរអ័បបាហាុំជុំេូកទរី3ពយើង
អានថា«ព�ើយពយើងនរឹងសាកល្ងេួកពគពមើល
ពបើសិនជាេួកពគនរឹងបបបេរឹត្នូវអវរីៗបគប់
យ៉ាងចដលបេះអមាចាស់ដ៏ជាបេះរបស់
េួកពគនរឹងបញ្ជាដល់េួកពគ»។ 1

ពៅពេលពយើងមកកាន់ច្នដរីពយើងនាុំមក
ជាមួយពយើងនូវអុំពោយទានដ៏អសាចារ្យពនាះេរី
បេះ--គឺសិទ្ិពបជើសពរើសរបស់ពយើង។ពយើងមាន
ឯកសិទិ្ពបជើសពរើសរាប់ោន់វិធរីសបមាប់ខ្លួនឯង។

ពៅទរីពនះពយើងពរៀនពចញមកេរីតបមូវការដ៏េិបាក
ក្នញងបទេិពសាធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ពយើងដរឹងរវាងល្
និងអាបកក់។ពយើងចញកដរឹងអវរីលវរីងជូចត់និង
ច្្មចលហែម។ពយើងបានដរឹងថាការសពបមចចិត្
នានាកុំ�ត់នូវពជាគវាសនា។

ខ្ញុំពជឿជាក់ថាពយើងចាកពចញេរីបេះវរបិតាពយើង
ពោយមាននូវបុំ�ងបបាថានាដ៏ខាលាុំងថាចង់បត�ប់
ពៅរកបទង់វិញពដើម្រីពយើងអាចទទួលបានការ
ពលើកតពមកើងចដលបទង់បានពរៀបចុំសបមាប់ពយើង
ចដលពយើងផ្ទាល់ចង់បានយ៉ាងខាលាុំងពនាះ។ពទាះ
ជាពយើងទរុកឲ្យពៅទរីពនះពដើម្រីចសវងរកព�ើយពដើរ
តាម្ ្អូវចដលនរឹងនាុំពយើងបត�ប់ពៅកាន់បេះវរបិតា
សួគ៌ពយើងក្រីក៏បទង់េរុុំបានបញ្អូនពយើងឲ្យមកទរីពនះ
ពោយគ្មានការដរឹកនាុំនិងការច�នាុំពនាះចដរ។ចត
បទង់បានបបទានឧបករ�៍ចដលពយើងបតូវការព�ើយ
បទង់នរឹងជួយពយើងពេលពយើងចសវងរកជុំនួយរបស់
បទង់ព�ើយេយាយមពធវើអវរីៗទាុំងអស់ក្នញងអុំោច
ពយើងពដើម្រីស៊ូបទាុំដល់ទរីបញ្ចប់ព�ើយទទួលជរីវិតដ៏
អស់កល្ជានិច្ច។

ពដើម្រីជួយដរឹកនាុំពយើងពនាះពយើងមានបន្អូល
របស់បេះនិងបេះរាជបរុបតាននបទង់ពៅក្នញងគម្រីរ
បរិសរុទ្របស់ពយើង។ពយើងមានដុំបូនាមាននិងការ
បពបងៀនរបស់េួកេយាការីននបេះ។ចដលសុំខាន់

ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស ដេស ម៉នសុន បុំ្រុតពនាះពយើងបតូវបាន្ ្ល់ឲ្យនូវគុំរូដ៏ឥតពខាចាះ
មួយពដើម្រីពធវើតាម--គុំរូននបេះអមាចាស់បេះពយស៊ូវ
បគរីស្ជាបេះអង្គសព្គ្រះរបស់ពយើង--ព�ើយ
ពយើងបតូវបានច�នាុំឲ្យពធវើតាមគុំរូពនាះ។បេះអង្គ
សព្គ្រះផ្ទាល់បទង់មានបន្អូលថា៖«ចូរមកតាម
ខ្ញុំចរុះ»។ 2«អវរីៗចដលអ្នករាល់គ្នាព�ើញពយើងពធវើ
ជាយ៉ាងោពនាះអ្នកបតូវពធវើតាមយ៉ាងពនាះចដរ
» 3បទង់បានសួរសុំ�ួរថា«ពតើអ្នករាល់គ្នាគួរពធវើ
ជាមនរុស្សចបបោពៅ?»រួចបទង់បានពឆ្ើយថា
«ពយើងបបាប់អ្នករាល់គ្នាជាបបាកដថាបតូវឲ្យបាន
ដូចជាពយើង»។ 4«បទង់បានគូសោននិងដរឹកនាុំ
្្អូវ»។ 5

ពៅពេលពយើងពមើលពៅបេះពយស៊ូវជាគុំរូរបស់
ពយើងព�ើយពៅពេលពយើងពដើរតាមោនបេះបាទា
បទង់ពនាះពយើងអាចបត�ប់ពៅកាន់បេះវរបិតាសួគ៌
ពយើងពោយសរុវត្ិភាេពដើម្រីរស់ពៅជាមួយបទង់ជា
ពរៀងរ�ូត។េយាការីនរីន�វបានច្្ងថា«ពលើក
ចលងចតអ្នកោចដលកាន់ខាជាប់ដរាបដល់ចរុង
បុំ្រុតពោយពធវើតាមគុំរូននបេះរាជបរុបតាននបេះដ៏មាន
បេះជន្មរស់ពៅពនាះអ្នកពនាះនរឹងេរុុំអាចបានសព្គ្រះ
ព�ើយ»។ 6

មានបស្រីមានាក់រាល់ពេលចដលនាងពរៀបរាប់
េរីបទេិពសាធន៍ចដលនាងមានអុំ�ញងពេលពៅ
ទស្សនាចដនដរីបរិសរុទ្ពនាះនាងបានបបកាសថា«
ខ្ញុំបានពដើរពៅបតង់កចន្ងចដលបទង់បានពដើរព�ើយ!»

នាងបានពៅទរីតាុំងចដលបេះពយស៊ូវបានរស់ពៅ
និងបពបងៀន។បបច�លជានាងឈរពៅពលើ្ ្មមួយ
ចដលបទង់ធ្លាប់ឈរឬពមើលពៅជួរភ្នុំដូចចដលបទង់
បានទតពមើលចដរព�ើយពមើលពៅ។បទេិពសាធន៍
ទាុំងឡាយគឺអសាចារ្យចុំពោះនាងប៉រុចន្ការពដើរខាង
រូបកាយពៅបតង់កននលែងចដលបេះពយស៊ូវបានយង
គឺមិនសូវសុំខាន់ជាងការពដើរ�ូចជាបទង់បានយង
ពនាះពទ។ការខុំបបរឹងពធវើតាមសកម្មភាេបទង់ព�ើយ
ពដើរតាមគុំរូបទង់គឺសុំខាន់ខាលាុំងជាងការេយាយម
ពដើម្រីរកសានាមោនចដលបទង់ធ្លាប់យងក្នញងជរីវិតរចមង
សាលាប់ពនះ។

ពៅពេលបេះពយស៊ូវបានពធវើការអពញ្ើញដល់
បរុរសអ្នកមានមានាក់ឲ្យ«មកតាមខ្ញុំចរុះ» 7ពនាះបទង់
េរុុំបគ្ន់ចតចង់ឲ្យបរុរសអ្នកមានពនាះពដើរតាមបទង់ចរុះ
ព�ើងភ្នុំនិងបជលងនានាពៅតាមទរីជនបទពទ។

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខវិច្ិកាឆ្នាំ2014
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ពយើងេរុុំចាុំបាច់ពដើរតាមពឆ្នរសមរុបទកាលរីព�ឬ
ពដើរតាមភ្នុំយូោពដើម្រីពដើរបតង់កចន្ងចដលបទង់បាន
យងពនាះពទ។ពយើងទាុំងអស់គ្នាអាចពដើរពលើ្ ្អូវ
ចដលបទង់បានយងពោយមានបន្អូលរបស់បទង់ឮ
ពៅនរឹងបតពចៀកពយើងពោយមានបេះវិញ្ញា�បទង់
ពេញក្នញងដួងចិត្ពយើងព�ើយមានការបពបងៀនរបស់
បទង់ដរឹកនាុំជរីវិតពយើងពេលពយើងពបជើសពរើសពដើរតាម
បទង់កាលពយើងពធវើដុំព�ើរឆ្ងកាត់ជរីវិតរចមងសាលាប់
ពនះ។គុំរូបទង់បុំភ្ឺ្ ្អូវ។បទង់មានបន្អូលថា«ខ្ញុំ
ជា្ ្អូវជាពសចក្រីេិតនិងជាជរីវិត»។ ៨

ពៅពេលពយើងេិនិត្យពមើល្ ្អូវចដលបេះពយស៊ូវ
បានយងពនាះពយើងនរឹងព�ើញថាបទង់បានយង
ឆ្ងកាត់ឧបសគ្គជាពបចើនដូចគ្នាចដលពយើងនរឹងជួប
ក្នញងជរីវិត្ ងចដរ។

ឧទា�រ�៍បេះពយស៊ូវបានយងតាម្ ្អូវនន
ការខកចិត្។ពទាះជាបទង់ជួបការខកចិត្ជាពបចើន
ក្រីអារម្ម�៍ដ៏រំជួលបុំ រ្ុតមួយបានបគ្ហាញពៅក្នញង
ការទួញពសាករបស់បទង់ចុំពោះទរីបករុងពយរូសា�ិម
ពេលបទង់បានបញ្ចប់ការបពបមើជាសារធ្រ�ៈ
របស់បទង់។កូនពៅននអ៊ីបសាចអលបានបដិពសធ
សរុវត្ិភាេននសាលាបការោរចដលបទង់បាន្ ្ល់ឲ្យ
េួកពគ។ពេលបទង់ទតពមើលពៅទរីបករុងចដលនរឹង
បតូវបានពបាះបង់ពចាលក្នញងការបុំ្្ិចបុំផ្លាញនាពេល
ឆាប់ៗពនាះបទង់បគបដ�្ដប់ពោយអារម្ម�៍ននភាេ
ពសាកពៅដ៏ខាលាុំង។ពោយការឈឺចាប់បទង់បាន
ចបសកព�ើងថា«ឱពយរូសា�ិមពយរូសា�ិមជាទរី
បករុងចដលសមាលាប់េួកពហារាព�ើយពចាល្ ្មពៅអស់
អ្នកចដលបានចាត់មកឯឯងពអើយពតើប៉រុនាមានដង
ព�ើយចដលពយើងចង់បបមូលកូនឯងរាល់គ្នាដូចជា
ពមមាន់បបមូលកូនបករុងពបកាមសាលាបចតឯងមិនបេម
ពសាះពនាះ!» 9

បេះពយស៊ូវបានយងតាម្ ្អូវននការល្លួង។
លូស៊ីព�វើជាអារក្សបានបបមូលកមាលាុំងវាដ៏ធុំអសាចារ្យ
ពោយការករុ�កដ៏ទាក់ទាញបុំ្រុតបានល្លួងដល់
បទង់ចដលបានតមអាហារអស់រយៈពេល40
យប់40ន្ងៃមកព�ើយពនាះ។បេះពយស៊ូវេរុុំចរុះ
ចាញ់ព�ើយចតបទង់បានតស៊ូនរឹងការល្លួងនរីមួយៗ
។បទង់មានបន្អូលថា៖«ចនសាតាុំងចូរឯង្ យ
ពចញេរីពយើងពៅ»។ 10

បេះពយស៊ូវបានយងតាម្ ្អូវននការឈឺចាប់
។ចូរេិចារោេរីសួនពគតពសមា៉ានរីជាកចន្ងចដល
បទង់«ពកើតទរុក្ខជាខាលាុំង...ព�ើយពញើសបទង់ក៏
បត�ប់ដូចជាដុំ�ក់ឈាមដ៏ធុំៗបសក់ពៅដរី»
។ 11ព�ើយគ្មាននរោមានាក់អាចបុំពភ្ចនូវការរងទរុក្ខ
របស់បទង់ពៅពលើពឈើឆាកាងដ៏ពឃ្រពៅពនាះព�ើយ។

ពយើងមានាក់ៗនរឹងពដើរតាម្ ្អូវននការខកចិត្
បបច�លជាពោយសារចតបាត់បង់ឱកាសពបបើ
អុំោចខរុសការពបជើសពរើសរបស់មនរុស្សជាទរី
បសឡាញ់ឬជាការពបជើសពរើសចដលពយើងពធវើខ្លួនឯង
។្្អូវននការល្លួងនិងជា្ ្អូវចដលពយើងមានាក់ៗនរឹងពដើរ

្ងចដរ។ពយើងអានពៅក្នញងពគ្លលទ្ិនិងពសចក្រី
សញ្ញាក�្ឌទរី29ថា៖«ព�ើយជាការចាុំបាច់
ោស់ថាអារក្សគួរល្លួងកូនពៅមនរុស្សពបើេរុុំពនាះ
ពសាតពទេួកពគេរុុំអាចពធវើជាភានាក់គ្រចុំពោះខ្លួនបាន
ព�ើយ»។ 12

ក៏ដូចគ្នាចដរពយើងនរឹងពដើរតាម្្អូវ
ននការឈឺចាប់។ក្នញងនាមជាអ្នកបពបមើបទង់ពយើង
អាចរំេរឹងថាគ្មាននរោពបរៅេរីបទង់ព�ើយចដល
បានចាកពចញេរីជរីវិតរចមងសាលាប់បនាទាប់េរីការ
ឈឺចាប់និងការរងទរុក្ខពនាះ។

ខ�ៈចដលពយើងនរឹងព�ើញថា្្អូវរបស់ពយើង
ពសាកពៅខាលាុំងពនាះពយើងក៏អាចរកបានសរុភមង្គល
ដ៏ខាលាុំងចដរ។

ពយើងអាចពដើរតាម្ ្អូវននការពគ្រេបបតិបត្ិ។
វានរឹងមិនគ្យបសួលជានិច្ចពទចតឲ្យោក្យពសាលាក
ពយើងជាពករដុំច�លទទួលមកេរីសាុំយូចអលថា៖
«ពមើលចដលសា្ដប់បគ្រប់ពនាះវិពសសពលើសជាង
យញ្ញបូជាព�ើយចដលព្្ៀងសា្ដប់ក៏វិពសសជាង
ខាលាញ់ននពចៀមពឈាមាលពៅពទៀត»។ 13ចូរពយើងចងចាុំ
ថាលទ្្លចរុងពបកាយននការមិនពគ្រេបបតិបត្ិគឺ
ជាពសវកភាេនិងពសចក្រីសាលាប់ខ�ៈចដលរគ្វាន់
សបមាប់ការពគ្រេបបតិបត្ិគឺជាពសរីភាេនិងជរីវិត
អស់កល្ជានិច្ចពនាះ។

ពយើងអាចពដើរតាម្ ្អូវននការបពបមើដូច
បេះពយស៊ូវ។ដូចជាពគ្មបញ្ចាុំងេន្ឺមួយនន
ពសចក្រីល្គឺជាជរីវិតរបស់បេះពយស៊ូវ
ពេលចដលបទង់បានបពបមើក្នញងចុំពោមមនរុស្ស
ពោក។បទង់បាន្្ល់កមាលាុំងដល់នដពជើង
ចដលេិការ្្ល់គុំព�ើញដល់ចភ្នក
ចដលខាវាក់្្ល់ការឮដល់បតពចៀកចដល្្ង់។

បេះពយស៊ូវបានយងតាម្ ្អូវននការអធិសាឋាន
។បទង់បានបពបងៀនពយើងេរីរពបៀបពដើម្រីអធិសាឋាន
ពោយ្ ្ល់នូវការអធិសាឋានដ៏ល្ចដលពយើងសារល់
ថាជាការអធិសាឋានរបស់បេះអមាចាស់។ព�ើយពតើ
នរោអាចបុំពភ្ចការអធិសាឋានរបស់បទង់ពៅសួន
ពគតពសមា៉ានរីបាន៖«ករុុំតាមចិត្ទូលបង្គុំព�ើយ
សូមតាមចតបេះ�ឫទ័យបទង់វិញ»។ 14

ការច�នាុំព្្សងពទៀតចដលបា
នបបទានដល់ពយើងពោយបេះអង្គ
សព្គ្រះគឺពៅពកៀកបពងកើយនរឹង
ពយើងចដលមានពៅក្នញងបទគម្រីរបរិសរុទ្។ក្នញង
ពទសនកថាពលើភ្នុំរបស់បទង់បទង់បបាប់ពយើងឲ្យមាន
ក្រីពមតាតាក្រីរាបសាក្រីសរុចរិតបរិសរុទ្ក្នញងចិត្និង
ជាអ្នក្ ្សះ្សាពគ។បទង់ច�នាុំពយើងឲ្យឈរព�ើង
ពោយកាលាហានពដើម្រីជុំពនឿរបស់ពយើងពទាះជាពេល
ពយើងបតូវពគរិះគន់និងពបៀតពបៀនក្រី។បទង់សរុុំពយើង
ឲ្យពលើកេន្ឺរបស់ពយើងព�ើងពដើម្រីអ្នកដនទអាច
ពមើលព�ើញព�ើយមានបុំ�ងបបាថានាពដើម្រីថាវាយ
សិរីល្ដល់បេះវរបិតាពយើងចដលគង់ឯសាថានសួគ៌
។បទង់បពបងៀនពយើងពដើម្រីមានភាេសាអាតស្ុំខាង

សរីលធម៌ទាុំងក្នញងគុំនិតនិងសកម្មភាេពយើង
។បទង់បបាប់ពយើងថាវាសុំខាន់ោស់ពដើម្រីទរុក
សម្ត្ិពៅសាថានសួគ៌ជាជាងពៅពលើច្នដរី។ 15

ពរឿងពបបៀបពធៀបរបស់បទង់បពបងៀនពោយ
បេះពចសា្ដនិងសិទ្ិអុំោច។ជាមួយនរឹងដុំព�ើរ
ពរឿងននសាសន៍សាមា៉ារីមានចិត្សប្ញរសមានាក់បទង់
បពបងៀនពយើងឲ្យបសឡាញ់និងបពបមើអ្នកជិតខាង
ពយើង។ 16ពៅក្នញងពរឿងពបបៀបពធៀបរបស់បទង់អុំេរី
បបាក់ពនាះបទង់បពបងៀនពយើងឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនពយើង
និងេយាយមឲ្យបានល្ឥតពខាចាះ។ 17ជាមួយនរឹង
ដុំព�ើរពរឿងននពចៀមចដលបាត់ពនាះបទង់បាន
បពបងៀនពយើងឲ្យពៅសព្គ្រះអ្នកទាុំងឡាយចដល
ពចញេរី្ ្អូវព�ើយបានវពងវង្ ្អូវពនាះ។ 1៨

ពេលពយើងេយាយមោក់បេះបគរីស្ជាចុំបងក្នញង
ជរីវិតរបស់ពយើងតាមការពរៀនសូបតេរីបេះបន្អូលបទង់
តាមការពដើរតាមការបពបងៀនរបស់បទង់និងតាមការ
ពដើរតាម្ ្អូវរបស់បទង់ពនាះបទង់បានសនយាថានរឹង
ចចកចាយពយើងនូវជរីវិតអស់កល្ជានិច្ចចដលបទង់
បានសរុគតពដើម្រីឲ្យពយើងអាចទទួលបាន។គ្មាន
ការបញ្ចប់ោល្ជាងពនះពទថាពយើងគួរចតពបជើស
ពរើសទទួលយកការលត់ដុំរបស់បទង់ព�ើយកាលាយជា
សិស្សបទង់និងពធវើកិច្ចការរបស់បទង់ពៅពេញមួយ
ជរីវិតពយើង។គ្មានអវរីព្្សងពទៀតគ្មានការពបជើសពរើស
ោព្្សងពទៀតចដលពយើងពធវើអាចពធវើឲ្យពយើងកាលាយ
ដូចជាបទង់ពទ។

ពេលខ្ញុំគិតអុំេរីអ្នកទាុំងឡាយចដលបាន
េយាយមយ៉ាងខាលាុំងពដើម្រីពដើរតាមគុំរូរបស់បេះអង្គ
សព្គ្រះព�ើយចដលបានពដើរតាម្ ្អូវរបស់បទង់
ពនាះខ្ញុំបាននរឹកព�ើញពឈាមាះរបស់ហារសស្និង
មា៉ាហារចរែតវែកព�ើរភាលាម--ចដលអ្នកទាុំងេរីរមាន
លក្ខ�ៈដូចជាបេះបគរីស្បុំ្រុតតាមចដលខ្ញុំបាន
សារល់។េួកគ្ត់ជាជនជាតិអាល្ឺម៉ង់ចដលបាន
ពធវើអពនា្ដបបពវសន៍ពៅបបពទសកាោោភាគខាង
ពកើតព�ើយខ្ញុំបានជួបនរឹងេួកគ្ត់ពេលចដល
ខ្ញុំបានបពបមើជាបបធ្នពបសកកម្មពៅទរីពនាះ។
បងបបរុសវែកព�ើរបានរកកនបមចិញ្ចរឹមជរីវិតជាជាង
កាត់សក់។ពទាះជាេួកគ្ត់េរុុំមានបបាក់ពបចើនក្រីចត
េួកគ្ត់បានចចកចាយនូវអវរីៗចដលេួកគ្ត់មាន
ទាុំងអស់។េួកគ្ត់េរុុំមានកូនពៅពទប៉រុចន្េួកគ្ត់
ចិញ្ចរឹមបរីបាច់បគប់មនរុស្សចដលចូលមកក្នញង្ ្ះរបស់
េួកគ្ត់។បរុរសបស្រីពចះដរឹងនិងឆាលាតនវបានពៅ
រកអ្នកមពបបើដ៏រាបសារបស់បេះចដលមិនពចះអាន
ទាុំងពនះព�ើយបានរាប់ថាេួកពគមានសុំោងពបើ
េួកពគអាចចុំោយពេលមួយពមា៉ាងពៅជាមួយ
េួកគ្ត់។

រូបរាងរបស់េួកគ្ត់សាមញ្ញភាសាអង់ពគ្ស
របស់េួកគ្ត់មិនសូវល្ព�ើយេិបាកយល់ខ្ះៗ
ព�ើយ្ ្ះរបស់េួកគ្ត់រមទម្យ។េួកគ្ត់គ្មាន
ឡានឬទូរទស្សន៍មួយព�ើយទាុំងគ្មានអវរីចដលតាម
ធម្មតាេិភេពោកយកចិត្ទរុកោក់ពនាះចដរ។ប៉រុចន្
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មនរុស្សពសាមាះបតង់បានពៅសួរសរុខទរុក្ខេួកគ្ត់
ពដើម្រីទទួលបានបេះវិញ្ញា�ចដលគង់ពៅទរីពនាះ
។្្ះរបស់េួកគ្ត់គឺជាសាថានសួគ៌ពៅពលើច្នដរី
ព�ើយវិញ្ញា�ចដលេួកពគបានបុំភ្ឺគឺជាភាេ
សរុខសាន្និងពសចក្រីល្ដ៏បរិសរុទ្។

ពយើងក៏អាចមានវិញ្ញា�ពនាះ្ ងចដរព�ើយ
អាចចចកចាយវាជាមួយនរឹងេិភេពោកពេលពយើង
ពដើរតាម្ ្អូវននបេះអង្គសព្គ្រះពយើងព�ើយពធវើតាមគុំរូ
ដ៏ឥតពខាចាះរបស់បទង់។

ពយើងអានពៅក្នញងសរុភាសិតនូវការោស់ពតឿនឲ្យ
«បតូវឲ្យេិចារោ្ ្អូវចដលពជើងឯងពដើរ»។ 19ពៅ
ពេលពយើងពធវើដូពចានាះពនាះពយើងនរឹងមានជុំពនឿនិង
បុំ�ងបបាថានាពដើរតាម្ ្អូវចដលបេះពយស៊ូវបាន
យង។ពយើងនរឹងគ្មានការសង្ស័យថាពយើងស្ិត
ពៅពលើ្ ្អូវមួយចដលបេះបិតាពយើងនរឹងឲ្យពយើងពដើរ
ព�ើយ។គុំរូរបស់បេះអង្គសព្គ្រះ្្ល់ជាពបគ្ង
មួយសបមាប់អវរីៗបគប់យ៉ាងចដលពយើងពធវើព�ើយ
បន្អូលបទង់្ ្ល់ជាការដរឹកនាុំពោយខាជាប់ខ្លួន។្្អូវ
របស់បទង់នរឹងនាុំពយើងពៅ្ ្ះវិញពោយសរុវត្ិភាេ។
សូមឲ្យការ�៍ពនះជាេរជ័យពយើងខ្ញុំអធិសាឋានពៅ
ក្នញងបេះនាមននបេះពយស៊ូវបគរីស្ចដលខ្ញុំបសឡាញ់

ចដលខ្ញុំបពបមើព�ើយចដលខ្ញុំពធវើទរីបនាទាល់អាចម៉ន។

កំណត់ ចំណាំ

1.អ័បបាហាុំ3:25។
2.លូកា1៨:22។
3.នរីន�វទរី327:21។
4.នរីន�វទរី327:27។
5.Eliza R. Snow,«How Great the Wisdom and 

the Love»Hymns,ល.រ.195។
6.នរីន�វទរី231:16។
7.លូកា1៨:22។
៨.យ៉ូហាន14:6។
9.លូកា13:34។
10.មា៉ាថាយ4:10។
11.លូកា22:44។
12.ពគ្លលទ្ិនិងពសចក្រីសញ្ញា29:39។
13.សាុំយ៉ូចអលទរី115:22។
14.លូកា22:42។
15.សូមពមើលមា៉ាថាយ5,6។
16.សូមពមើលលូកា10:30–37។
17.សូមពមើលមា៉ាថាយ25:14–30។
1៨.សូមពមើលលូកា15:4–7។
19.សរុភាសិត4:26។
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ការបជ្ងៀនទាំងឡាយស្រាប់�ំនាន់របស់
ជយើង

ចាប់េរីចខតរុោឆានាុំ2014រ�ូតដល់ចខពមសាឆានាុំ201ពមពរៀនថានាក់បេវជិតភាេ
មិលគរីសសាចដកនិងថានាក់សមាគមសព្គ្រះពៅសបាតា�៍ទរីបួនគួរចតពរៀបចុំមកេរី
សរុន្រកថាមួយឬពបចើនចដលមានពៅក្នញងសន្និសរីទទូពៅចខពមសាឆានាុំ2014។

ពៅក្នញងចខពមសាឆានាុំ2015សរុន្រកថាទាុំងឡាយអាចបតូវបានពបជើសពរើសមកេរីសន្និសរីទទូពៅ
ចខតរុោឆានាុំ2014ឬចខពមសាឆានាុំ2015ក៏បាន។បបធ្នពស្កនិងបបធ្នម�្ឌលគួរចត
ពបជើសពរើសសរុន្រកថាោចដលបតូវពបបើបបាស់ពៅក្នញងមូលោឋានរបស់ខ្លួនឬេួកពគអាចចចករំចលកឲ្យ
ប៊ីស្សេនិងបបធ្នសាខាពធវើការពបជើសពរើសពនះ។

សរុន្រកថាទាុំងពនះមានជាពបចើនភាសាពៅពគ�ទុំេ័រconference.lds.org។
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ក្នុងនាមជាអ្នកប�ើកយន្តបោះខ្ញុំបានមាន
�ទពិបោធន៍ប�ើករយៈបពលប្រើន
បមាោងឆ្លងកាត់ទ្វី�និងមោសមុ្ទ

ក្នញងសសបៃអន្ធការនាបពលរា្តវី។បពលសម្លលឹងបៅ
បេោអាកាសបពលរា្តវីតាម�ង្អួរសនការ�៊ីនអ្នក
ប�ើកយន្តបោះជាពិបសសកាឡាក់ស៊ីមវីលគវីបេយ៍
តតងបធ្ើឲ្យខ្ញុំបស្ើររុំបោះភាពមោោលនិងស៊ី
ជប្រៅសនការ�បងកើតរ�ស់្ពះ—គឺអ្វីតែល្ពះគម្វីរ
ពិពណ៌នាថាជា«ពិភពបោកែ៏ប្រើនឥតគណនា»
។ 1

ជិតមួយសតេត្សប�ើយពួកតារាេិទូភាគប្រើន
បានសន្មត់ថាកាឡាក់ស៊ីមវីលគវីបេយ៍គឺជា
កាឡាស៊ីតតមួយក្នញងពិភពរ្កវាឡ។ 2ពួកបគ
សន្មត់ថាអ្វីប្្សងប្រៅកាឡាក់ស៊ីបយើងបនះគឺជា
ធាតុឥតរូ�រាងប្រើនសន្ធលឹកជាលុំ�គ្មានទវី
�ញ្ច�់—ទបទរោអាត្តជាក់គ្មានតារាគ្មានពន្លឺ
និងភាេរស់បឡើយ។

បពលតកេយឺតកាន់តតមានការេិេឌ្ឍន៍—រួមទាុំង
តកេយឺតតែលអារបមើលបៅក្នញងលុំ�បាន—បនាះ
ពួកតារាេិទូបានចា�់ប្ដើមែលឹងពវីបសរកដវីពិតែ៏អោចារ្យ
បសទើរតតមិនអារយល់បានថា៖ពិភពរ្កវាឡបនះគឺ

មានភាពមោោលជាងអ្វីតែលមនុស្សសន្មត់បៅ
បទៀតតែលោថានសួគ៌បពញបៅកាឡាក់ស៊ីប្រើនឥត
គណនាមិនអារគិតោមានែល់ថាបៅតសនឆ្ងាយ
ពវីបយើងតែលកាឡាក់ស៊ីនវីមួយៗមានតារារា�់រយ
បកាែិ។ 3

ក្នញងរយៈបពលែ៏ខ្លវីការយល់ែលឹងបយើងពវីរ្កវាឡ
បានផ្លាស់�ដដូរជាបរៀងរ�ូត។

សព្ស្ងៃបយើងអារបមើលប�ើញកាឡាក់ស៊ី
ឆ្ងាយៗទាុំងបនះខ្លះ។ 4

បយើងែលឹងថាពួកវាស្ិតបៅទវីបនាះ។
ពួកវាបានបៅទវីបនាះយូរយាមកប�ើយ។
�៉ុតន្តមុនបពលមនុស្សរកប�ើញឧ�ករណ៍ទុំបនើ�

បែើមបៃវីបមើលប�ើញពន្លឺនភាល័យនិងកាឡាក់ស៊ី
ទាុំងបនះបយើងមិនបជឿថាបរឿងែូរបនះអារបៅរួរ
បនាះបទ។

ភាពមោោលសនរ្កវាឡពុុំផ្លាស់�ដដូរបឡើយគឺ
សមត្ភាពបយើងបែើមបៃវីបមើលប�ើញប�ើយយល់ែលឹង
ពវីបសរកដវីពិតបៅេិញបទតែលផ្លាស់�ដដូរជានិរ្ចបនាះ
។បោយនូេរុំបណះែលឹងបនាះប�ើយបទើ�មនុស្ស្តូេ
បាននាុំឲ្យោគាល់ទិែ្ឋភាពែ៏រុងបរឿងតែលបយើងមិន
គិតោមានែល់។

វាពិបាកដ�ើម្បីដ�ឿដ�ើអ្បីដ��ដ�ើងមិនអាចដមើ�ដ�ើញ។

ឧ�មាថា�ង�្ដូនអារ�ង្ិលបពលបេោ
្យប្កាយប�ើយសនទនាជាមួយមនុស្សតែលបាន
រស់កាលពវីមួយោន់ឬរា�់រយឆ្នាុំមុន។្សសម៉ថា
�ង�្ដូនពយាយាម្បា�់ពួកគ្ត់ពវី�បរ្ចកេិទយាទុំបនើ�
មួយរុំនួនតែល�ង�្ដូននិងខ្ញុំគិតថាជាបរឿងធម្មតា
សព្ស្ងៃបនះ។ឧទា�រណ៍បតើពួកគ្ត់អារគិត
ែូរបមដរប�ើបយើង្បា�់ពវីបរឿងយន្តបោះចាុំ�ូតជតស៍
មាោស៊ីនកុំបៅម្ដូ�ឧ�ករណ៍កាន់នលឹងសែតែលមាន
�ណ្ណាល័យឌវីជវី្លែ៏ធុំនិងេីបែអូតែលបៅៗបយើង
តរកចាយជាមួយមនុស្សរា�់ោននាក់ទូទាុំង
ពិភពបោកបនាះ?

អ្នកខ្លះអារបជឿបយើង។មនុស្សភាគប្រើនអារ
រុំអកជុំទាស់ឬទុំនងជាពយាយាម�ញ្ឈ�់ឬបធ្ើ
ទុក្ខបទាសែល់បយើង្ ង។អ្នកខ្លះអារបលើកបឡើង
ពវីតកកេិជាជាប�តុ្លនិងែុំបណើរបែើមទងបោយែលឹង
ថាវានលឹង�ង្ហាញថាបយើងគឺជាអ្នកមានគុំនិតខុស
ឆ្គងលវីោឬប្គ្ះថានាក់បទៀត្ ង។ពួកបគអារ
្ដនាទាបទាសបយើងកុុំឲ្យនាុំអ្នកែសទបទៀតឲ្យេបង្ង។

្បាកែណ្ស់មនុស្សទាុំងបនះពិតជាយល់
ខុសប�ើយ។ពួកបគអារមានរិត្តរង់ជួយប�ើយ
បោមាះ្តង់។ពួកបគអារគិតការយល់ប�ើញពួកបគ
គឺ្តលឹម្តូេ។តតបគពុុំអារបមើលប�ើញយាោងជាក់រ្
បាស់បទប្ោះបគពុុំទាន់ទទួលបានពន្លឺសនបសរកដវីពិ
តបឡើយ។

ការសនយាននពន្លឺ

វាោក់ែូរជា្ ្នត់គុំនិតមួយរ�ស់មនុស្សបែើមបៃវី
សន្មត់ថាបយើងបធ្ើ្តូេបទាះជាបពលបយើងបធ្ើខុស
ក៏បោយ។ប�ើយប�ើបនាះជាការពិតបតើបសរកដវី
សង្លឹមត��ណ្បៅតែលមានស្មា�់បយើង?បតើ
បយើងកុំណត់បជាគវាសនាខ្លអួនឲ្យរអិលធាលាក់រូលបៅ
ក្នញងសមុ្ទសនគុំនិតប្លាះ្�តកករស់បោយពុុំែលឹង
ការពិតប�ើយ្គ្ន់តត្�មូលគុំនិតបនះ�ន្តិរគុំនិត
បនាះ�ន្តិរោក់រូលគ្នាតាមអ្វីតែលអ្នកប�ើញ្�ចាុំ
ស្ងៃឬ?

បតើវាបៅរួរបទបែើមបៃវីរកឲ្យប�ើញបសរកដវីពិត?
បគ្ល�ុំណងសនសុនទរកថាខ្ញុំគឺបែើមបៃវី្�កាស

ពវីោរលិខិតែ៏មានអុំណរថា្ពះ្ទង់ផ្ទាល់

ការទទួលបានទីបន្ទាល់នន
ពន្លឺនិងសេចក្ីពិត
ទីបន្ទាល់នៃពៃ្លឺៃិងសេចក្ីពិតផ្ទាល់ខ្លួៃរបេ់បងប្អូៃៃឹងពុំគ្រាៃ់តតគ្បទាៃពរ
ដល់បងប្អូៃៃិងពូជពង្សបងប្អូៃសន្ះសទប៉ុតៃតែវាក៏ៃឹងសៅជាមួយបងប្អូៃរហូតដល់
អេ់កល្បផងតដរ។

ដោ�ប្រធានដ�ៀដ�ើរដអហ្អុ��ូហ្

ទីបបរឹកសាទីពីរក្នុងគណៈបបធានទីមួយ

សារលិខិតការបង្រៀនសួរសុខទុក្ខខខវិច្ិកាឆ្នាំ2014
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—ជា្ពះអមាចាស់សនពួកពល�រិវារតែល្ជា�ពវី
បសរកដវីពិត្គ�់យាោង—បាន្�ទានែល់�ុ្តា�ុ្តវី
្ទង់នូេការសនយាតែលបគអារោគាល់បសរកដវីពិត
បោយខ្លអួនឯងបាន។

សូមពិចារណ្ពវីោរៈសុំខាន់សនការសនយាបនះ
ថា៖

្ពះែ៏អស់កលបៃនិងមាន្គ�់្ពះបរោដាជាអង្គ
�ងក�បងកើតសនពិភពរ្កវាឡែ៏មោោលបនះនលឹង
មាន�នទដូលបៅកាន់អ្នកតែលបៅរក្ទង់បោយមាន
រិត្តបោមាះសរនិងបោមាះអស់ពវីរិត្ត។

្ទង់នលឹងមាន�នទដូលបៅកាន់បគក្នញងសុ�ិន
ទស្សនៈនិមិត្តគុំនិតនិងអារម្មណ៍។

្ទង់នលឹងមាន�នទដូលបៅកាន់បគតាមរប�ៀ�ឥត
បខាចាះប�ើយតែលព្ងវីកែល់�ទពិបោធន៍មនុស្ស
បោក។្ទង់នលឹង្�ទានែល់បគនូេការតណនាុំនិង
របម្លើយែ៏បទេភាពស្មា�់ជវីេិតបគផ្ទាល់។

ពិតណ្ស់្ទង់នលឹងមានអ្នកតែលរុំអកប�ើយ
បោលថាបរឿងែូរបនះពុុំអារបៅរួរបឡើយប�ើមាន្ពះ
តមន្ទង់នលឹងមានបរឿង្�បសើរជាងបនះបែើមបៃវីបធ្ើជាង
ការ្ពះសណ្ដា�់ប�ើយបឆ្លើយត�រាល់ការអធិោឋាន
រ�ស់មនុស្សបៅបទៀត។

តតខ្ញុំសូម្បា�់�ង�្ដូនថា៖្ពះពិតជាខាវាយខ្ល់
ពវី�ង�្ដូន។្ទង់នលឹង្ពះសណ្ដា�់ប�ើយបឆ្លើយត�
រាល់សុំណួរ�ង�្ដូន។របម្លើយរុំបោះការអធិោឋាន
នលឹង្�ទានឲ្យ្ស�តាមបេោរ�ស់្ទង់និងតាម
រប�ៀ�រ�ស់្ទង់ែូបរ្នះ�ង�្ដូន្តូេបរៀនោដា�់្ពះសូរ
បសៀង្ទង់។្ពះមាន្ពះទ័យឲ្យ�ង�្ដូនតស្ងរក
មាគ្៌ា្តឡ�់បៅរក្ទង់េិញប�ើយ្ពះអង្គសប្ង្គាះ
គឺជាមាគ្៌ាបនាះឯង។ 5្ពះមាន្ពះទ័យឲ្យ�ង�្ដូន
បរៀនពវី�ុ្ត្ទង់គឺ្ពះបយស៊ូេ្គវីសទប�ើយែក
ពិបោធន៍សនភាពសុខោន្តនិងបសរកដវីអុំណរែ៏
្ជាលប្រៅតែលបានមកពវីការបែើរតាមមាគ្៌ាសនភាព
ជាសិស្សរ�ស់្ពះ។

មិត្តជាទវី្សឡាញ់មានការែកពិបោធន៍ង្យ
យល់ែ៏បស្មើភាពមួយបោយមានការអះអាងពវី្ពះ
តែលមានក្នញង្ពះគម្វីរពវី�ុរាណគឺមានស្មា�់្គ�់
�ុរស្ស្តវីនិកុមារតែលរង់ោកលបៃងវា។

ទីមួយ�ង�្ដូន្តូេតស្ងយល់ពវី្ពះ�នទដូល
្ពះ។បនាះមានន័យ្តូេអាន្ពះគម្វីរ
ប�ើយសិកសា្�ោសន៍ពួកពយាការី�ុរាណ
និងសម័យទុំបនើ�អុំពវីែុំណលឹងល្សន្ពះបយស៊ូេ្គវីសទ
តែលបានោដារបឡើងេិញ—បោយគ្មានបរតនា
សង្ស័យឬទិបតៀនបឡើយតតបោយ�ុំណងបោមាះក្នញង
តស្ងរកបសរកដវីពិត។សូមពិចារណ្ពវីអារម្មណ៍
តែល�ង�្ដូនមានប�ើយបរៀ�រុំគុំនិតបែើមបៃវីទទួល
បានបសរកដវីពិត។ 6«ប�ើសិនជាអ្នករាល់គ្នាពុុំអារបធ្ើ
អ្វីក៏បោយប្រៅពវីការរង់បជឿបនាះសូមឲ្យរុំណង់បនះ
មានបៅក្នញងខ្លអួនអ្នក...ែល់អ្នកអារទុកកតន្លងមួយ

ស្មា�់[្ពះ�នទដូល្ពះ]»។ 7

ទីពីរ�ង�្ដូន្តូេពិចារណ្រិះគិតខិតខុំបជឿ 8
ប�ើយមានអុំណរគុណពវីបសរកដវីបមតាតាតែល
្ពះអមាចាស់មានស្មា�់�ុ្តា�ុ្តវី្ទង់ពវីជុំនាន់
អ័ោមែល់សព្ស្ងៃបោយ្�ទានពួកពយាការីអ្នក
បមើលឆុតនិងអ្នកទទួលេិេរណៈបែើមបៃវីែលឹកនាុំ
ោសនារ្ក្ទង់ប�ើយជួយបយើងឲ្យតស្ងរក
មាគ្៌ា្តឡ�់បៅរក្ទង់េិញ។

ទីបី�ង�្ដូន្តូេទូលសូម្ពះេរ�ិតាសួគ៌បោយ
នូេ្ពះនាម្ពះរាជ�ុ្តា្ទង់្ពះបយស៊ូេ្គវីសទ
ឲ្យ្ទង់សតមដងបសរកដវីពិតពវីោសនារ្កសន
្ពះបយស៊ូេ្គវីសទសនពួក�រិសុទ្ធស្ងៃរុងប្កាយែល់
�ង�្ដូន។សូមសួរបោយមានរិត្តបោមាះសរនិង
បោមាះអស់ពវីរិត្តបោយមានបសរកដវីជុំបនឿបលើ
្ពះ្គវីសទ។ 9

ក៏មានជុំោនទីបួៃតែល្�ទានបោយ
្ពះអង្គសប្ង្គាះតែរគឺ៖«ប�ើអ្នកណ្រង់បធ្ើតាម
[្ពះ�ឫទ័យ្ពះ]បនាះនលឹងបានែលឹងជាបសរកដវី
�ប្ងៀនបនះមកពវី្ពះឬជាខ្ញុំនិយាយបោយ
អាងខ្លអួនខ្ញុំ»។ 10អារនិយាយបានថាបពល
�ង�្ដូនពយាយាម�ង្ហាញជុំបនឿបលើបសរកដវីពិតសន
បគ្លការណ៍ែុំណលឹងល្�ង�្ដូន្តូេរស់តាមវាជា
មុនសិន។សូមោក់បគ្លលទ្ធិសនែុំណលឹងល្និង
ការ�ប្ងៀនទាុំងឡាយក្នញងោសនារ្កជាការ
ោកលបៃងក្នញងជវីេិត�ង�្ដូន។សូមបធ្ើវាបោយ
បោមាះអស់ពវីរិត្តប�ើយកាន់ខាជា�់បសរកដវីជុំបនឿបលើ
្ពះ។

ប�ើ�ង�្ដូន្�្ពលឹត្តតាមការណ៍ទាុំងបនះ�ង�្ដូន
នលឹងបានការសនយាពវី្ពះ—ជាអង្គតែលរកសា
សនយា 11—ថា្ទង់នលឹងសតមដងបសរកដវីពិតែល់
�ង�្ដូនបោយ្ពះបរោដាសន្ពះេិញ្ញាណ�រិសុទ្ធ។
្ទង់នលឹង្�ទានែល់�ង�្ដូននូេពន្លឺ�ុំភ្លឺ្ ្លដូេឲ្យ�ង�្ដូន
បែើរឆ្លងកាត់ភាពងងលឹតប�ើយប�ើញនូេទិែ្ឋភាព
រុងបរឿងបោយគិតោមានមិនែល់តែលរក្ខញេិស័យសន
ជវីេិតរតមងោលា�់មិនអារយល់បាន។

អ្នកខ្លះអារបោលថាជុំោនទាុំង
បនាះពិបាកបពកឬថាវាគ្មានតសម្លបទ។
តតខ្ញុំសូមតណនាុំថាទវី�នាទាល់ផ្ទាល់ខ្លអួនពវីែុំណលឹងល្
និងពវីោសនារ្កបនះគឺជាបរឿងែ៏ចាុំបារ់�ុំ្ុត
តែល�ង�្ដូនអារមានក្នញងជវីេិតបនះ។វាពុុំ្គ្ន់តត
្�ទានពរប�ើយែលឹកនាុំ�ង�្ដូនក្នញងជវីេិតបនះ�៉ុបណ្ណាះ
បទ�៉ុតន្តវានលឹងមានឥទ្ធិពលបោយផ្ទាល់បៅបលើជវីេិត
�ង�្ដូនរ�ូតែល់ភាពអស់កលបៃ្ងតែរ។

កិច្ចការននបពរះវិញ្ញាណអាច��់បានដែតាមរ�ៈ

បពរះវិញ្ញាណ្រ៉ុដ្ណរះ។

ពួកអ្នកេិទយាោ្ស្តមិនបានយល់ពវីទុំ�ុំសន
រ្កវាឡបឡើយរ�ូតែល់ឧ�ករណ៍នានាកាន់តត

េិេឌ្ឍន៍ល្មម្គ្�់្គ្ន់បែើមបៃវីទទួលបានរុំបណះែលឹង
កាន់តតប្រើនបទើ�ពួកបគអារយល់បសរកដវីពិតបពញ
បលញកាន់តត្�បសើរ។

ោេក�៉ុលបាន�ប្ងៀនបគ្លការណ៍្សបែៀង
គ្នាមួយសដវីពវីរុំបណះែលឹងខាងេិញ្ញាណ។បោកបាន
សរសរបៅកាន់ពួកកូរិន្ូសថា«មនុស្សខាងោរ់
្មបគមិនទទួលបសរកដវីខាងឯ្ពះេិញ្ញាណសន
្ពះបទពវីប្ោះជាបសរកដវីលងៃង់បលងៃើែល់បគ៖ក៏រក
ោគាល់មិនបានតែរែបៃិត្តង់ឯបសរកដវីទាុំងបនាះ្តូេ
ពិចារណ្យល់ខាងេិញ្ញាណេិញ»។ 12

្ទញយបៅេិញប�ើ�ង�្ដូនរង់ោគាល់បសរកដវីពិត
ខាងេិញ្ញាណ�ង�្ដូន្តូេប្�ើរប�ៀ�ែ៏្តលឹម្តូេ
។�ង�្ដូនពុុំអារ�បងកើនការយល់ពវីបសរកដវីពិត
ខាងេិញ្ញាណបោយរប�ៀ�តែលពុុំអាររកប�ើញ
ភសដញតាងបានបនាះបទ។

្ពះអង្គសប្ង្គាះបាន�ប្ងៀនបយើងក្នញងសម័យ
បនះថា៖«អ្វីតែលមកពវី្ពះជាពន្លឺប�ើយអ្នកណ្
តែលទទួលពន្លឺប�ើយបៅជា�់ក្នញង្ពះបនាះទទួល
ពន្លឺត្មបទៀតប�ើយពន្លឺបនាះភ្លឺកាន់តតខាលាុំងបឡើងៗ
រ�ូតែល់ស្ងៃបានល្ឥតបខាចាះ»។ 13

ប�ើបយើងកាន់តត�តង្ររិត្ត
និងគុំនិតបយើងបៅរក្ទង់បនាះពន្លឺសន
ោ្នសួគ៌នលឹង�ុំភ្លឺែល់្ពលលឹងបយើង
។ប�ើយរាល់បពលតែលបយើង
តស្ងរកពន្លឺបោយបពញរិត្តនិងបោមាះ្តង់
បនាះបយើង�ង្ហាញែល់្ពះពវីភាពរួររាល់
បែើមបៃវីទទួលបានពន្លឺ�តន្មបទៀត
។�ន្តិរមដងៗបរឿងតែលពវីមុនោក់
ែូរជា្សពិរ្សពិលងងលឹតសូន្យ
ឈលឹងោរ់សតង្ងនលឹងត្�ជាភ្លឺរុំបោះបយើង។

តាមរប�ៀ�ែូរគ្នាតែរប�ើបយើងែកខ្លអួនបរញពវី
ពន្លឺសនែុំណលឹងល្ពន្លឺផ្ទាល់ខ្លអួនបយើងនលឹងចា�់ប្ដើម
្សអា�់—ពុុំតមនតតមួយស្ងៃឬមួយសបាដា�៍បនាះបទ
គឺ�ន្តិរមដង—រ�ូតែល់បយើង្កបឡកបមើលប្កាយ
ប�ើយពុុំអារយល់ថាប�តុអ្វីបានជាបយើងបជឿថា
ែុំណលឹងល្ពិតបនាះបឡើយ។រុំបណះែលឹងបយើងពវីមុន
រ�ស់បយើងអារបមើលបៅែូរជាឆកអួតលវីោប្ោះវា
ធាលា�់របាស់ោស់មដងប�ើយត�រជា្សអា�់្សពិរ
្សពិលនិងោរ់សតង្ងបៅេិញ។

បនះជាមូលប�តុតែល�៉ុលមុឺងមាោត់
ក្នញងោរលិខិតបោកពវីែុំណលឹងល្
ថាជាបសរកដវីរមកអួតែល់អស់អ្នក
តែលកុំពុងតតេិនាស«តតជា្ពះបរោដាសន្ពះែល់
[ជនតែល]កុំពុងបានសប្ង្គាះេិញ»។ 14

គ្មានការសាក�្ងខាងការវិនិច្ឆ័�ដ�ើ�

ោសនារ្កសន្ពះបយស៊ូេ្គវីសទសនពួក�រិសុទ្ធ
ស្ងៃរុងប្កាយគឺជាកតន្លងឲ្យមនុស្សមានទវី�នាទាល់
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្គ�់្�បភទ។មានសមាជិកខ្លះមានទវី�នាទាល់
តែលរឹងមាុំប�ើយជះរស្មវី្តរះ្តរង់យាោងខាលាុំង។
សមាជិកខ្លះបទៀតបៅតតពយាយាមោគាល់បោយខ្លអួន
ឯង។ោសនារ្កគឺជាបគ�ោឋានស្មា�់មនុស្ស
ទាុំងអស់មិនថាទវី�នាទាល់បគរឹងមាុំឬអត់បនាះបទ។
ោោ្�ជុុំបយើងពុុំមាន�ិទោលាកថា«ទវី�នាទាល់
�ង�្ដូន្តូេតតរឹងមាុំក្មិតបនះបទើ�អាររូលរួមបាន
»បនាះបទ។

ោសនារ្កពុុំតមនស្មា�់តតមនុស្ស្គ�់
លក្ខណ៍បនាះបទគឺស្មា�់មនុស្ស្គ�់្�បភទឲ្យ«
មករក្ពះ្គវីសទប�ើយឲ្យបានល្ឥតបខាចាះក្នញង្ទង់»
។ 15ោសនារ្កគឺស្មា�់មនុស្សែូរជា�ង�្ដូន
និងខ្ញុំ។ោសនារ្កជាកតន្លងសនការោវាគមន៍
និងការរិញ្ចលឹម�វីបារ់មិនតមនស្មា�់ត�ងតរង
�ក្ខពួកឬទិបតៀនគ្នាបនាះបទ។វាជាកតន្លងបែើមបៃវី
ប្ងបៅបលើកទលឹករិត្តបលើកតបមកើងប�ើយគ្ុំ្ទ
គ្នាបៅេិញបៅមកទនទលឹមនលឹងបពលបយើងតស្ងរក
បសរកដវីពិតែ៏បទេភាពផ្ទាល់ខ្លអួនបនាះ។

ទវី�ុំ្ុតបយើងគឺជាអ្នកែុំបណើរតស្ងរកពន្លឺសន្ពះ
បពលបយើងបធ្ើែុំបណើរបៅបលើមាគ្៌ាសនភាពជាសិស្ស
។បយើងពុុំោក់បទាសអ្នកែសទរុំបោះក្មិតពន្លឺតែល
បគអារមានឬគ្មានបនាះបទតតបយើងរិញ្ចលឹម�វីបារ់
ប�ើយបលើកទលឹករិត្តឲ្យមានពន្លឺែរា�វាភ្លឺបឡើងរបាស់
្តរះ្តរង់ប�ើយពិត្បាកែ។

ការសនយាសបរា្រ់មនុស្សប្រ្រ់រូ្រ

សូមឲ្យបយើងទទួលោគាល់ថាភាគប្រើនការ
ទទួលបានទវី�នាទាល់មួយពុុំតមនជាកិរ្ចការមួយ
នាទវីមួយបមាោងឬមួយស្ងៃបនាះបទ។វាពុុំតមនជា
កិរ្ចការបធ្ើមដងប�ើយរ�់បនាះបឡើយ។ែុំបណើរការ
សនការតស្ងរកពន្លឺខាងេិញ្ញាណ្�្ពលឹត្តបៅបពញមួយ
ជវីេិត។

�នាទាល់រ�ស់�ង�្ដូនអុំពវី�ុ្តាសន្ពះែ៏មាន
្ពះជន្មរស់និងោសនារ្ក្ទង់តែលបានោដារ
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