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កាលខ្ញុំនៅន្មេងឪពុ្ខ្ញុំបានមានជុំនោះមួយនឹងប្អូនបបុសរបស់

គាត់។្ុំហឹងបានន្វើឲ្យគាត់បញ្ឈប់រាល់ការទុំនា្់ទុំនង

ទាុំងអស់ជាមួយប្អូនបបុសរបស់គាត់នហើយបានហាមឃាត់ពួ្

នយើងមិនឲ្យនៅជួបនឹងគាត់នទៀតផង។រហូតដល់នបរើនឆ្នាុំនបកាយ

ម្នៅនពលដដលមាតាយរបស់ខ្ញុំធ្លា្់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់បតូវសបមា្នៅ

នលើដបរែរង់ចាុំនសរ្្តីស្លាប់ននាះ

នទើបឪពុ្របស់ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យប្អូន

បបុសនិងភរិយាគាត់ម្ជួបនឹង

ពួ្នយើងម្ងនទៀត។

នៅឆ្នាុំទតីបតីខ្ញុំបានមាន

ជុំនោះមួយនឹងមិត្ជិតខាង

ជិតស្ិតមានា្់។ខ្ញុំបានឈប់

និយាយរ្គាត់នហើយបាន

ឈប់រាប់អានគាត់នោយចាត់

ទុ្ជា«ការោ្់នទាស»

ដល់គាត់។នបកាយម្មាន

សមាជិ្ស្សនារប្មា្្់

បាននាុំគាត់ម្បពះវិហារខ្ញុំបាន

ន�ើញគាត់ប៉ុដន្ខ្ញុំមិននិយាយរ្

គាត់នដើម្តីបន្«ោ្់នទាស»

ដល់គាត់នទៀត។រុំនោះថ្្ងទាុំង

ននះខ្ញុំនៅដតមានអារមមេណ៍នស្្ស្តាយរុំនោះអាប្្ិរិយារបស់ខ្ញុំ។

ឱ!នតើខ្ញុំអារបួងសួងយា៉ាងណាសុុំឲ្យខ្ញុំបានជួបគាត់នហើយបបាប់

គាត់ថាខ្ញុំសុុំនទាស!

បពះអមាចាស់មានបន្អូលថា«ត្ិតអ្្ណាដដលមិនអត់នទាស

ដល់បងប្អូនរបស់ខ្លួនរុំនោះការរំលងរបស់នរែនទននាះជាប់នទាស

នៅរុំនោះបពះអមាចាស់នបោះនៅជាប់នឹងអ្្ននាះរែឺជាបាបដ៏្ ុំ

ជាង»1។ខ្ញុំពុុំអារយល់ពតីខននះនទកាលខ្ញុំនៅន្មេង។ខ្ញុំពុុំអារ

រែិតន�ើញថានហតុអវតីខ្ញុំកាលាយជាជនរងនបគាះរុំនោះអុំនពើបាបរបស់ខ្ញុំ

អារ្ ុំជាងអ្្ដដលបបបពឹតិ្នទាស្ ុំហុសនៅវិញនបើសិនជាខ្ញុំមិន

បានអភ័យនទាសឲ្យគាត់។នតើននះអារមានភាពយុតិ្្ម៌នៅបតង់

ណា?ខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទាល់ដតនស្ះ!

នៅនពលខ្ញុំនពញវ័យទទួលបទពិនស្្ន៍នបរើនន�ើងៗនិង

បានរែិតនបរើនពតីខរែម្តីរននះនៅទតីបុំផុតខ្ញុំបាន«យល់»!នោយស្រ

ដតបពះបសឡាញ់នយើងដល់នម៉្ះ!ការមាន្ ុំហឹងសបមាប់ខ្លួនឯងរែឺ

ឈឺចាប់ខាលាុំងណាស់ប៉ុដន្នបើនយើងមិនអភ័យនទាសដល់អស់អ្្

ដដលន្វើឲ្យនយើងខឹងនទននាះនយើងនឹងឈឺចាប់កាន់ដតខាលាុំងនហើយ

យូរអដងវងជាង។បពះវបិតាជាទតីបសឡាញ់របស់នយើងសពវបពះទ័យ

ឲ្យនយើងទុ្ការកាត់នសរ្្តីនលើបទង់«នយើងជាបពះអមាចាស់នឹង

អត់នទាសដល់អ្្ណាដដលនយើងនឹងអត់នទាសប៉ុដន្រីឯអ្្វិញរែឺតបមូវ

ឲ្យអត់នទាសដល់មនុស្សទាុំងអស់»2នោយការន្វើដូនចានាះននាះនយើង

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

អែលឌ�ើរជូែ៊ីជីងឈួន

«ឪពុកក៏តបថាកូនឌែើយឯងបានឌៅជាមួយនឹងឌយើងជាដរាប

ឯរបស់ឌយើងទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់ឯងអដរ។គួរឲ្យឌយើងស៊ីឌលៀងឌោយែរសបបាយឌៅ

ពីឌ្រោះប្អូនឯងឌនោះបានស្លាប់ឥឡអូវរស់ឌឡើងវិញក៏បាត់បង់អតបានឌ�ើញមកវិញឌ�ើយ»

(លូកា15:31–32)។



2	 លីអាេូណា

នឹងមិនឈឺចាប់មួយជាន់នទៀតនោយការន្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់ននាះ។

បងបសតីឈ្លាសថវមានា្់បានយល់ពតីនគាលការណ៍ននះ។គាត់បាន

និយាយថា«នៅនពលអ្្អភ័យនទាសដល់អ្្ដថទអ្្បគាន់ដតមាន

សនាតានរិត្ល្រុំនោះខ្លួនឯងប៉ុនណាណះ»។បបធ្នបពិ្ហាុំយ៉ង់្ ៏

បានបនបងៀនផងដដរនោយការផ្ល់ជាឧទាហរណ៍អុំពតីមនុស្សមានា្់នៅ

នពលមានពស់រឹសរុំណុរដដលនលឿនបុំផុតនដើម្តីតបតវិញរែឺរ្ដុំបង

មួយថវពស់រហូតដល់ងាប់ខណៈការណ៍ដដលបតូវន្វើននាះរែឺបតូវនៅ

កាន់មន្តីរនពទ្យឲ្យបានឆ្ប់បុំផុតនដើម្តីដសវងរ្ជុំនួយនដើម្តីសន្ងារះឲ្យ

មានជតីវិតរស់នៅ។3្្ញងន័យមួយនទៀតរែឺថានៅនពលនយើងឈឺចាប់

(នោយស្រពស់រឹ្)ការនបជើសនរើសការអភ័យនទាស(ការបញ្អូល

ឈ្ម)រែឺវាចាុំបារ់និងបនាទាន់ជាងការដសវងរ្ការសងសឹ្។

ខ្ញុំមានអុំណររែុណដដលកាលខ្ញុំនៅន្មេងខ្ញុំមានឱកាសអាននសៀវនៅ

របស់បបធ្នដស្ននស៊ើរដបុលយូ�ឹមបឹលអព្ភូតហេតុនៃការអភ័យ

ហោស។ខ្ញុំបាននរៀនពតីនសៀវនៅននះថា«ការអភ័យនទាសគាមាន

្រណតីនលើ្ដលងន�ើយ»។4ខ្ញុំ្ ៏នរៀនផងដដរថា«នោយស្រ

បពះនរស្តារបស់បពះនយើងអារអភ័យនទាសដល់មនុស្សបរែប់គានាសូម្តី

ដតខ្លួននយើង»។5

បពះបរែតីស្រែឺជារែុំរូដ៏ខ្ស់បុំផុតសបមាប់នយើង។អុំ�ញងការបនបមើ

្្ញងជតីវិតរដមងស្លាប់របស់បទង់បទង់បានបនបងៀនយា៉ាងខាជាប់ខ្លួនពតី

នគាលការណ៍ដុំណឹងល្ននះទាុំងតាមបពះបន្អូលនិងស្មមេភាព។

សូម្តីដតនៅនពលបទង់នៅនលើនឈើឆ្កាង្ ៏នោយ្៏បទង់មានបពះបន្អូល

ថា«ឱបពះវរបិតានអើយសូមអត់នទាសដល់អ្្ទាុំងននះផងដ្ិត

នរែមិនដឹងជានរែន្វើអវតីនទ»។6ខ្ញុំសូមន្វើទតីបនាទាល់ថានោយស្របពះ

បសឡាញ់នយើងដល់ម្៉នះនទើបបទង់បញ្អូនបពះរាជបុបតាដ៏ជាទតីបសោញ់

របស់បទង់ម្នដើម្តីន្វើឲ្យ្ ួននឹងអុំនពើបាបទាុំងឡាយរបស់នយើង

នដើម្តីន្វើឲ្យស្ងប់នឹងតបមូវការថនការកាត់នសរ្្តី។បទង់រង់ឲ្យនយើង

រស់នៅមានភាពសុខស្ន្។បទង់មិនរង់ឲ្យមាន(ពឹស)អវតីមួយ

មាន្ ្ញងនបះដូងរបស់នយើងន�ើយ។ខ្ញុំនជឿយា៉ាងមុតមាុំថាតាមរយៈ

អព្អូតនហតុថនការអភ័យនទាសនយើងអារដបបកាលាយជាសិស្សពិតបបា្ដ

របស់បពះបរែតីស្។រែឺដូរជាពយាការីយ៉ូដសបសមេ៊ើ្ពតីមុននោ្រូលនៅ

្្ញងរែុ្នៅប្ុងកាតន្របានមានបបស្សន៍ថា«ខ្ញុំស្ងប់រិត្ដូរជា

បពឹ្បពលឹមនារដូវន្តាខ្ញុំគាមានសតិទាស់រុំនោះបពះនិងរុំនោះមនុស្ស

បរែប់រូបន�ើយ»។7

បងប្អូនបបុសបសតីទាុំងឡាយនបើសិនជាអ្្្ ុំពុងដតមានការ

លុំបា្្ ្ញងការអភ័យនទាសដល់អ្្ដថទសូមរងចាុំពតីអវតីដដល

ដអលន�ើរដបដណាបានបនបងៀនថា«ឥទ្ិពលថនអុំណារដងាវាយ្ួន

របស់បពះបរែតីស្[អារ]ពបងឹងនយើងឲ្យន្វើការណ៍ទាុំងឡាយដដល

នយើងមិនធ្លាប់ន្វើសបមាប់ខ្លួនឯងបាន»។8

ខ្ញុំដឹងថានគាលការណ៍ពិតននះរែឺម្ពតីបពះនយើងទាុំងអស់គានាអារ

ន្វើវាបាន!◼
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ដល់ហពលហេើយ
ប្រធានឌ្រសសកម្មភ្នំឌពញ	កម្ពុជា

វារែឺវានពលនវោដ៏រំនភើបនិងអស្ចារ្យ

្្ញងបបវត្ិស្បស្ថនស្សនារប្

នៅ្្ញងបពះរាជាណារប្្ម្ញជា។

ឆ្នាុំននះនយើងបបារពវពិ្តីរំលឹ្ខួប20ឆ្នាុំថនការ

ស្ថាបនាស្សនារប្នៅនលើដដនដតីដ៏បសស់

ស្អាតននះរួមទាុំងពិ្តីរំឭ្ខួបអនុសសាវរីយ៏

ដល់អស់អ្្ដបបរិត្នជឿដុំបូងនរែដដលបាន

បជមុជទឹ្នៅ្ ្ញងបពះរាជាណារប្្ម្ញជា

ផងដដរ។អ្្ទាុំងអស់គានាភារែនបរើនបាន

ឆ្លាតឱកាសននះអានបពះរែម្តីរមរមនយា៉ាង

តិរណាស់20ជុំពូ្្្ញងមួយដខ។ខ្ញុំបាន

នស្ើសុុំនិងនលើ្ទឹ្រិត្អ្្ឲ្យបន្អាន។

បបសិននបើអ្្មិនទាន់បានចាប់នផ្ើមអាននទ

សូមចាប់នផដើមនពលននះ!វាមិនដដលយឺត

នពលនទ។នពលអ្្អានបពះរែម្តីរមរមន

ផ្ទាល់ខ្អូននិងជាមួយបរែួស្រអ្្វិញ្ញាណ

ថនភាពសុខស្នដនឹងស្ិតនៅ្្ញងនរែហោឋាន

របស់អ្្ពួ្ពយាការីនិងស្វ្ទាុំងឡាយ

បានសនយាពតីពរជ័យដ៏អស្ចារ្យដដលបាន

ម្ពតីការអានបពះរែម្តីរ«នសរ្្តីជុំននឿ

នសរ្្តីសង្ឹមនិងនសរ្្តីសប្ញរស—រែឺជា

្្តីបសឡាញ់ដ៏សុទ្ស្្ថនបពះបរែតីស្ដដល

នឹងមាននបរើនសន្ឹ្នៅ្្ញងនរែហោឋាននិង្្ញង

ជតីវិតរស់នៅដដលនប្ើនរំលឹ្ដល់ភាព

សុខស្ន្នសរ្្តីអុំណរនិងសុភមង្គល»។1

្មេតីៗននះបបធ្នន�ៀន្ើរនអសវអុជដូហវ

ជារែណៈបបធ្នទតីមួយបានដ្្ងដូរ

តនៅននះថា៖«សុភាសិតបុរាណបាន

នោលថា៖‹អុំ�ញងនពលោុំនដើមនឈើ

ដ៏ល្បុំផុតរែឺរយៈនពល20ឆ្នាុំមុន។

នពលនវោដ៏ល្បុំផុតទតីពតីររែឺនពលននះ›។

មាន្ិរ្ការដ៏អស្ចារ្យនិងនោរនពញនោយ

្្តីសង្ឹមនៅ្្ញងពិភពនោ្នាបច្ចុប្បៃ្ន 

អ្្នឹងរី្រាយជាមួយសុភមង្គលនពញ

នលញនិងពរជ័យថនដុំណឹងល្ថនបពះនយស៊ូវ

បរែតីស្។

បបសិននបើអ្្មិនទាន់អានបពះរែម្តីរមរមន

ជានរៀងរាល់ថ្្ងនទឥឡូវនេះរែឺជានពលដដល

អ្្បតូវចាប់នផ្ើមអាន។

បបសិននបើអ្្មិនបានអ្ិស្ឋានរាល់បពឹ្

និងរាល់យប់នទឥឡូវនេះរែឺជានពលដដលអ្្

បតូវចាប់នផ្ើមអ្ិស្ឋាន។

បបសិននបើអ្្មិនបាននៅបពះវិហាររាល់

សបាតាហ៏បរែប់នមា៉ាងនទឥឡូវនេះរែឺជានពល

ដដលអ្្បតូវចាប់នផ្ើមនៅ។នៅនពលដដល

អ្្លះបង់្្ញងការរ្សាថ្្ងឈប់សបមា្ឲ្យ

បរិសុទ្ននាះបពះអមាចាស់បានសនយាថា៖

ហៃះ ។មាន្តាតាជុំរុញមួយរុំនួនដដលថាបប

សិននបើនយើងនបជើសនរើសន្វើការសនបមររិត្

្្ញងនពលននះននាះនយើងអារនឆ្ពះនៅមុខ្្ញង

នពលននះភាលាម។ននះជានពលល្បុំផុត

នដើម្តីដបបកាលាយជាមនុស្សដដលនយើងដបប

កាលាយ—មិនបតឹមដតរយៈនពល20ឆ្នាុំ

ចាប់ពតីនពលននះនទប៉ុដន្រែឺសបមាប់

ភាពអស់្ល្ជានិរ្»។2

នយើងរី្រាយជាមួយនឹងពរជ័យដដល

ជាសមិទ្ផលម្ពតីដុំណឹងល្ដដលបានោុំ

ដុះនៅទតីននះ្្ញងបពះរាជាណារប្្ម្ញជា

្្ញងរយៈនពល20ឆ្នាុំមុន។បគាប់ពូជដដល

បានស្បនបោះជាមួយនឹងការនិមិត្និង

នសរ្្តីសង្ឹមយា៉ាងមុតមាុំថានឹងមានដផ្

ផ្កាជាពួ្បរិសុទ្ថ្្ងរុងនបកាយដ៏រឹងមាុំ

និងមាននសរ្្តីជុំននឿរាប់ោន់នា្់។ឱ!

នយើងមានអុំណររែុណណាស់សបមាប់

អ្្ទាុំងអស់គានាដដលជាពួ្បរិសុទ្បតួស

បតាយផ្អូវដដលបន្ស្ថាបនានិងោុំដុះស៊ូបទាុំ

នលើមូលោឋានបរែឹះថននសរ្្តីជុំននឿសបមាប់

អនារែត។

នតើ20ឆ្នាុំនទៀតស្សនារប្នៅ្្ញង

បពះរាជាណារប្្ម្ញជានិងមានរូបរាង

យា៉ាងណា?នតើនឹងមាននស្្វួដស្ខានិង

សមាជិ្ប៉ុនាមាននា្់នៅទតីននះ?វាជា្្តីរំនភើប

ខាលាុំងណាស់នៅនពលដដលរែិតអុំពតីអនារែត

នឹងនាុំអវតីម្ដល់ពួ្បរិសុទ្នៅទតីននះ។

នយើងសង្ឹមថាបបដហលជាមានបពះវិហារ

បរិសុទ្នៅទតីននះ។

វាសុំខាន់ខាលាុំងណាស់ដដលបតូវរែិតអុំពតី

អនារែតរបស់អ្្ផ្ទាល់—នតើជតីវិតរបស់អ្្

នឹងកាលាយនៅជាយា៉ាងណា្ ្ញងអុំ�ញង

នពល20ឆ្នាុំនទៀត?រុះរុំដណ្

្ូននៅរបស់អ្្វិញ?អ្្អារន្វើស្មមេ

ភាព្ ្ញងនពលននះនដើម្តីបបា្ដថា្ ្ញង

អុំ�ញងនពល20ឆ្នាុំនទៀតអ្្និងបរែួស្រ

្បធានឌដវី�ស៊ីម៉ូននិងភរិយា
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«ននាះផលបរិបូរថនដផនដតីជារបស់ផងអ្្

រាល់គានានហើយ»។(រែនិងស16:59)

បបសិននបើអ្្មិនបានថាវាយ

ដងាវាយមួយភារែដប់នពញនលញនទ—

ឥឡូវនេះរែឺជានពលដដលអ្្បតូវចាប់នផ្ើម

នហើយ។រូរបត�ប់ម្វិញបពះអមាចាស់នឹង

«នបើ្ទាវារស្ថានសួរែ៌នដើម្តីចា្់បពះពរម្នលើ

ឯងដដលនឹងគាមាន្ដន្ងលមេមទុ្បាននទ»។

(មា៉ាឡារែតី10:3)

បបសិននបើអ្្មិនបានបុំនពញការនៅ

របស់អ្្ជាបរែូបនបងៀនតាមផ្ះឬការបនបងៀន

សួរសុខទុ្្ខតាមផ្ះនទឥឡូវនេះរែឺជានពល

ដដលអ្្បតូវចាប់នផ្ើមន វ្ើ។

បបសិននបើអ្្មិនទាន់មាននសរ្្តីកាលាហាន

្្ញងការដរ្ចាយដុំណឹងល្ជាមួយមិត្

ភ្្ិរបស់អ្្នទឥឡូវនេះរែឺជានពលដដលអ្្

បតូវអនញ្ើញពួ្នរែឲ្យនរៀនជាមួយពួ្អ្្

ផ្សពវផសាយស្សនា។អ្្រែឺជាដផ្្មួយ

យា៉ាងសុំខាន់រុំនោះ្ិរ្ការដ៏អស្ចារ្យថនពួ្

បរិសុទ្ថ្្ងរុងនបកាយនដើម្តីនបស្របសបដផនដតី

ជាមួយរុំនណះដឹងថននសរ្្តីពិតនិងពនន្ឿន

ដផនការថននសរ្្តីសន្ងារះ។

បបសិននបើអ្្នរៀបអាោពិោហ៏នហើយ

មិនទាន់បានផសាភាជាប់នៅ្្ញងបពះវិហារបរិសុទ្

នទ—ឥឡូវនេះរែឺជានពលដដលអ្្បតូវនរៀបរុំ

និងោ្់ដផនការនដើម្តីនៅ។

បបសិននបើអ្្ជាមនុស្សនពញវ័យនៅលតីវ

ឬអ្្នទើបបត�ប់ពតីផ្សពវផសាយស្សនា

វិញឥឡូវនេះរែឺជានពលដដលបតូវនរៀបរុំខ្លួន

និងន្វើការសនបមររិត្ថាបតូវនរៀបអាោហ៏

ពិោហ៏និងចាប់នផដើមប្ុមបរែួស្រមួយ...

ឥឡូវនេះរែឺជានពលដដលបតូវជួយស្ថាបនា

ស្សនារប្តាមរយៈការស្ថាបនាបរែួស្រដ៏

សុររិតរបស់អ្្ផ្ទាល់និងការផសារភាជាប់នៅ

្្ញងបពះវិហារបរិសុទ្។

បបសិននបើអ្្ជាយុវជនដដលមាន

សបមាប់ដុំណឹងល្នានពលអនារែតនៅ

្្ញងបពះរាជាណារប្្ ម្ញជា។នយើង

បតូវការសមាជិ្បរែប់រូប។អ្្ទាុំងអស់

គានាសុំខាន់។«នហតុដូនរ្ះនហើយរូរឲ្យ

មនុស្សបរែប់រូបឈរនៅ្្ញងតុំដណងរបស់

ខ្លួននហើយរូរន្វើការ្ ្ញងការនៅរបស់ខ្លួន

រុះនហើយរូរ្ុុំឲ្យ្ បាលនិយាយដល់

នជើងថាខ្លួនមិនបតូវការដល់នជើងននាះន�ើយ

ត្ិតនបើសិនជាគាមាននជើងនទននាះរូបកាយនឹង

ឈរយា៉ាងណាបាន?រីឯរូបកាយ្៏បតូវការ

អវៈយវៈទាុំងអស់ដដរបបនយាជន៏ឲ្យទាុំងអស់

អារបានស្អាងន�ើងទាុំងអស់គានាបបនយាជន៏

ឲ្យអង្គការអារបានរ្សាទុ្នោយល្ឥត

នខាចាះ»។(រែនិងស84:109–110)

នយើងបតូវការអ្្!នយើងបតូវការនទពនកាសល្យ

អុំនណាយទាននិងល្្ខណៈសម្ត្ិរបស់

អ្្រាល់គានាមានា្់ៗនដើម្តីជួយោុំបគាប់ពូជ

និងជួយន្វើ្ិរ្ការដដលរយៈនពល20ឆ្នាុំ

នៅមុខនទៀតចាប់ពតីនពលននះនៅនឹងបាន

សមិទ្ផលជាថបពបពឹ្សាដ៏បសស់ស្អាតថននដើម

នឈើថនដុំណឹងល្ដ៏រឹងមាុំ—ជាជុំនាន់ប្ុម

បរែួស្រនស្មាះបតង់យា៉ាងនបរើនដដលបាន

ផសារភាជាប់្្ញងបពះវិហារបរិសុទ្នដើរតាមបពះ

អមាចាស់និងន្វើការជាមួយគានានៅ្្ញងរមាការ

របស់បពះអមាចាស់។បពះអមាចាស់បានោ្់

អ្្រាល់គានានលើដផនដតី្្ញងនពលដ៏សុំខាន់

ននះនហើយបានផ្ល់ឱកាសឲ្យអ្្រាល់គានាបានឮ

និងទទួលយ្ដុំណឹងល្រែឺជាមូលនហតុមួយ។

នយើងបតូវការអ្្្្ញងនពលននះ!

ដូរជាការនលើ្ទឹ្រិត្ដ៏អស្ចារ្យ

ពតីបបធ្នអុជដូហវ«អ្្អារន្វើ្្ញងនពល

ឥឡូវនេះ ! »3 ◼

ចំណាំ

 1.បបធ្នមា៉ារ៉ុនជតីរ៉ុមនតី,Ensign,ដខនមស្ឆ្នាុំ1980,
«The Book of Mormon»។

 2.Ensign,ដខម្រាឆ្នាុំ2014។
 3.Ensign,ដខតុោឆ្នាុំ2013។

អាយុសមលមេមនហើយមិនទាន់ន្វើការ

សនបមររិត្ថារែួរនៅនបស្្មមេឬអត់

ននាះនទ—ឥឡូវនេះរែឺជានពលដដលបតូវន្វើ

ការសនបមររិត្នោយការអ្ិស្ឋាន

នដើម្តីនរៀបរុំខ្លួនអ្្នៅ។យុវនារីទាុំង

ឡាយអ្្្៏អារន វ្ើការសនបមររិត្នោយ

ការអ្ិស្ឋានបបសិននបើនបស្្មមេជា

អវតីដដលបពះអមាចាស់រង់ឲ្យអ្្ន្វើ។

អវតីដដលសុំខាន់បុំផុតសបមាប់

នយើងទាុំងអស់គានាននាះរែឺបបសិននបើអ្្

បតូវដបបរិត្ពតីអវតីដដលអ្្បានន្វើខុស...

ឥឡូវដល់នពលនហើយ។ដុំណឹងល្ន្វើឲ្យ

បរែប់យា៉ាងអារន្វើនៅបាន«ឥ�អូវននះ»។

នយើងមិនចាុំបារ់បតូវរស់នៅ្ ្ញងវិប្ដិស្រី

រុំនោះ្ុំហុសឆ្គងអតតីតកាលនហើយជាប់ផុង

្្ញង្ ដន្ងដដលនយើងមិនរង់នៅននាះនទ។

នយើងអារន្វើស្មមេភាពផ្លាស់ប្អូរ

្្ញងនពលននះនិងកាន់ដតបបនសើរ

ជាងមុននយើងអារសម្ឹងនឆ្ពះនៅអនារែត

នោយ្ ្តីសង្ឹមនិងនសរ្្តីជុំននឿ។

ដងាវាយ្ួនរបស់បពះនយស៊ូវបរែតីស្ន្វើ

ឲ្យនយើងអារទុ្អតតីតកាលនចាល

ដបបរិត្ផ្លាស់ប្អូរនិងចាប់នផ្ើមន្វើនូវ

អវតីដដលបតឹមបតូវ្ ្ញងជតីវិតរបស់នយើង។

ការពលិ្មមេរបស់បពះអង្គសន្ងារះសបមាប់

នយើងអនុញ្ញាតឲ្យនយើងទុ្ការខ្រិត្ទុ្្ខ

្ងវល់នទាស្ុំហុសការឈឺចាប់នៅ

ពតីនបកាយខ្ងរួរនដើរនឆ្ពះនៅមុខនោយ

នសរ្្តីជុំននឿនិងនសរ្្តីសង្ឹម។តាមរយៈ

ពិ្តីបុណបជមុជទឹ្និងការរំឭ្នសរ្្តីសញ្ញា

ទាុំងននាះនោយការទទួលទានស្បកាម៉ង់

រាល់សបាតាហ៍ននាះនយើងអារោងសមាអាតពតី

អុំនពើបាបរបស់នយើងទុ្នចាលអតតីតកាលពតី

នបកាយខ្ងនហើយបបឈមមុខនឹងអនារែតជា

មួយនសរ្ ្តីសង្ឹមដ៏ភ្ឺថាលា្្ញងបពះបរែតីស្។

អ្្អារកាលាយជាដផ្្មួយយា៉ាងសុំខាន់
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ហដាយស្រ្ ុំនណើនសមាជិ្ភាពយា៉ាងនលឿនននាះ

ន្វើឲ្យមានតបមូវការថនការស្ងសង់អគារបបជុុំ្មេតីជា

បនាទាន់។ស្សនារប្ថនបពះនយស៊ូវបរែតីស្ថនពួ្បរិសុទ្ឋថ្្ងរុង

នបកាយបបកាសនូវការសនមាព្ការោឋានស្ងសង់អគារបបជុុំ្មេតីនៅ

នខត្ ុ្ំពង់្ុំ។ពិ្តីសនមាព្ការោឋានស្ងសង់អគារបបជុុំ្មេតីបាន

បបបពឹត្ន�ើងនៅថ្្ងនៅរ៍ទតី15ដខ្ុម្ៈឆ្នាុំ2014នវោនមា៉ាង11បពឹ្

នៅឯការោឋានអគារ្មេតីដដលមានទតីតាុំងនៅជិតវិទយាល័យ្ុំពង់្ុំ

តាមបនណាដោយផ្អូវជាតិនលខ6។

នោ្បបធ្ននថាងរនាថាទតីបបឹ្សាទតី1រែណៈបបធ្ននបស្្មមេ

ភុំ្នពញ្ម្ញជាន្វើជារែណៈអ្ិបតតីនៅថ្្ងននាះ។នោ្បបធ្នរនាថា

បានមានបបស្សន៍នៅកាន់សមាជិ្អុំពតីការរី្រនបមើនរបស់

ស្សនារប្នៅនលើទឹ្ដតី្ ុំពង់្ុំថាអវតីដដល្ ុំពុងន្ើតន�ើង

ននះរែឺនោយស្រដតទតីបនាទាល់និងនសរ្ដតីជុំននឿរបស់ពួ្នរែ។នហើយ

វាជាពរជ័យដដលសមាជិ្បានទទួលអគារ្ មេតីដដល្ ុំពុងស្ងសង់

ននះ។នោ្្ ៏បាននលើ្ទឹ្រិត្ពួ្នរែឲ្យបនដពបងឹងនសរ្ដតីជុំននឿនិង

ថាវាយដងាវាយមួយភារែដប់ឲ្យនពញនលញផងដដរ។

នោ្បបធ្ននុតយតីជាបបធ្នស្ខា្ុំពង់្ុំបាន

ដឹ្នាុំការបបជុុំនិងពិ្តីសនមាពការោឋាន។សមាជិ្បពះវិហារ

ថានា្់ដឹ្នាុំ្្ញងមូលោឋាននិងស្ធ្រណជននៅ្្ញង

សហរែមន៍បតូវបានអនញ្ើញឲ្យរូលរួម។

នោ្បបធ្ននុតយតីបានមានបបស្សន៍ថា«ការ

ស្ងសង់បានចាប់នផដើមនៅោ្់្ណាដោលដខ្ុម្ៈ»។

គាត់បានបន្នទៀតថា«ប្ុមជុំនុុំនយើងបរ្ញប្ន្រែឺជួបបបជុុំគា្

នៅ្្ញងអគារជួលមួយដូនរ្ះពួ្នយើងសបបាយរិត្ណាស់

សបមាប់ការចាប់នផ្ើមការស្ងសង់អគារបបជុុំ្មេតីរបស់នយើង»។

សមាជិ្មានា្់មានរិត្រំនភើបថប្ដលងនៅនពលដឹងថាអគារបបជុុំ្មេតី

មានទតីតាុំងជិតវិទយាល័យ្ុំពង់្ុំ។គាត់មានបបស្សន៍ថា

«សមាជិ្ជានបរើនរស់នៅជិតតុំបន់អគារ្មេតីននះនហើយ

ទតីធ្លា្ុំទូោយថនបរិនវណអគារនឹងកាលាយជាការស្វរែមន៍បដន្ម

នទៀតដល់តុំបន់្មេតីរបស់នយើង។ការមានអគារបបជុុំ្មេតីមួយនៅ

ជិតសមាជិ្នបរើនរឺែជាពរជ័យដ៏ពិតបាប្ដមួយ»។គាត់មាន

បបស្សន៍ថាថ្្ងដដលបាន្ុំណត់ការបញ្ប់ការស្ងសង់រែឺ

មិនយូរជាង2ឆ្នាុំន�ើយនហើយពួ្នយើងសង្ឹមនិង

អ្ិស្ឋានថាវាអារបញ្ប់នលឿនជាងននះ។◼

រូបភាពននថានាក់ដឹកន្ំឌ្វើការបំលាស់ដីឌៅឌេត្តកំពង់្ំ

រូបភាពននពិ្ីសឌមាពោ្ការោឋានស្ងសង់ែគារស្សន្ច្កថ្ីឌៅឌេត្តកំពង់្ំ
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ពិធីសហ្ពោធ	ហ�ើក	ការដាឋាៃ	ហែត្តកំពង់ចាម	ពពរះរាជាណាចពកកម្ពុជា

រូបភាពននកម្វិ្ីសឌមាពោ្ឌបើការោឋានស្ងសង់ែគារថ្ីឌេត្តកំពង់ចាម

រូបភាពននថានាក់ដឹកន្ំឌ្វើការបំលាស់ដីឌៅឌេត្តកំពង់ចាម

សាសនារប្ថនបពះនយស៊ូវបរែតីស្ថន

ពួ្បរិសុទ្ថ្្ងរុងនបកាយបាន

បបារព្ពិ្តីសនមាព្នបើ្ការោឋានស្ងសង់

សបមាប់ស្ោបបជុុំ្ មេតីមួយនៅ្ ្ញងនខត្

្ុំពង់ចាមនៅថ្្ងទតី15ដខមិនាឆ្នាុំ2014

នវោនមា៉ាង9:00បពឹ្។

សមាជិ្ទាុំងឡាយថនស្ខាទាុំងបតី្្ញង

នខត្ ុ្ំពង់ចាមបានបបមូលផដញុំគានានៅទតីធ្លាការ

ោឋាននដើម្តីបបារព្ន្វើពិ្តីសនមាព្នបើ្ការោឋាន

ស្ងសង់អគារ្ មេតីរបស់ពួ្នរែ។

ពិ ត្ីសនមាភោ្បតូវបានដឹ្នាុំនោយ

បបធ្នមាសសុំនអឿននហើយអ្្ន�ើង

និយាយមាននោ្បបធ្នមណ្ឌល

ខុងលតីមនិងបបធ្នអាុំ្នទតីបបឹ្សាទតី2

ថនរែណៈបបធ្ននបស្្មមេភ្ុំនពញ្ម្ញជា

ថនស្សនារប្បពះនយស៊ូវបរែតីស្ថនពួ្

បរិសុទ្ថ្្ងរុងនបកាយ។រនបមៀងពិនសស

បតូវបាននបរៀងនោយប្ុមយុវជននិង

យុវនារីថនស្ខា្ុំពង់ចាមនោយមាន

ការរូលរួមពតីអ្្ផ្សពវផសាយស្សនាដដល

្ុំពុងបនបមើ្ ្ញងនខត្្ុំពង់ចាមផងដដរ។

រុំនុរនគាលថនពិ្តីសនមាព្ននាះ

រែឺពិ ត្ីដដលទា្់ទងនឹងការផ្លាស់ដបប

ដតីនោយថានា្់ដឹ្នាុំ្្ញងស្សនារប្

បនាទាប់ម្នោយសមាជិ្ទាុំងឡាយ

ណាដដលរង់រូលរួមនៅ្្ញងបពឹត្ការណ៍

ននះ។ស្ោបបជុុំ្មេតីបតូវបាននរែនបគាង

បញ្ប់ការស្ងសង់្្ញងរយៈនពល2ឆ្នាុំ។

ស្ោបបជុុំននះមានទតីតាុំងនៅរននាលាះ

សួនរបារនិងស្ោនខត្្ុំពង់ចាមស្ិត

រុំរុំនុរ្ណាដោលថននខត្្ុំពង់ចាម។◼

ថ្នាក់	អក្ខរកម្ម

្នសមាជិ្បរែប់វ័យរុំនួន23រូប

ដដលម្ពតីស្ខាស្ឹងមានជ័យ

1និងស្ខានផ្សងនទៀតរុំនួន2នទៀត

រូលរួម្មមេវិ្តីអ្្ខរ្មមេ។្មមេវិ្តី

«នលើ្ស្លួយដល់សមាជិ្»ននះបនបងៀន

សមាជិ្ដដលមិនបានសិ្សានរៀន
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សូបតនអាយនរះអាននិងនរះសរនសរ។

លទ្ផលថន្មមេវិ្តីននះរែឺរែួរនអាយភាញា្់

នផ្ើល។នៅនបកាមការដឹ្នាុំរបស់

នោ្បបធ្នសុំសុផុន្មមេវិ្តីននះរែឺន្វើនទ្ើង

រុំនួន4ថ្្ង្្ញង1សបា្ហ៍។នហើយ

ថា្្់សិ្សានតីមួយៗមានរយៈនពល2នមា៉ាង។

នោ្បបធ្នសុំបានសនង្តន�ើញថា

«90%ថនអ្្រូលនរៀនបរ្ញប្ន្មាន

អាយុនលើសពតី18ឆ្នាុំនហើយដដលរែួរ

រូបភាពការបឌ្ងៀនែក្ខរកម្

ឌោយបង្សីន្ក់វណ្ណា

ជា្បធានសមាគម

សឌ្គ្រោះននស្ខា

ស្ឹងមានជ័យ១

នអាយភាញា្់នផ្ើលនៅនទៀតននាះរែឺថាពួ្

គាត់ភារែនបរើនរែឺជាមនុស្សវ័យរុំណាស់។

ថានា្់អ ្្ខរ្មមេរបស់នយើងបានជួយ

ដល់អ្្រូលរួមដដលមានជតីវភាពប្តីប្

ដដលបា្់ទឹ្រិត្ឲ្យទទួលបាន

ពន្ឺថនការអប់រំ។្មមេវិ្តីអ្្ខរ្មមេ

‹ការនលើ្ស្លួយសមាជិ្›បានរូល

ម្្្ញងរែុំនិតខ្ញុំ្្ញងខណៈនពលដដល

ខ្ញុំ្ុំពុងរែិតពតីវិ្តីនដើម្តីជួយសមាជិ្

្្ញងស្ខាខ្ញុំនហើយជួយពួ្

គាត់នអាយកាលាយនៅជាខ្លួនទតីពឹងខ្លួន»។

គាត់បានបន្នទៀតថា«ខ្ញុំបាន

រែិតថានតើនយើងអារជួយបងប្អូនបបុស

បសតីរបស់នយើងដដលខវះការសិ្សាជា

មូលោឋាននោយរនបៀបណា?នតើនយើង

អារន្វើអវតីនដើម្តីនលើ្ស្លួយសមាជិ្ដដល

មិននរះអ្្សរពតីភាពប្តីប្នហើយជួយ

បនងកើន្បមិតថនការរស់នៅរបស់ពួ្គាត់ឲ្យ

រូបភាពននសិសសានុសិស្ស

ឌរៀនក្ននុងថានាក់ែក្ខរកម្
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បានឆ្ប់រហ័សននាះ?នតើស្មមេភាព

សិ្សាណាមួយដដលស្ខារបស់នយើង

បតូវទទូលនដើម្តីសនបមរនគាលបុំណងននះ?

្មមេវិ្តីអ្្ខរ្មមេបានរូលម្្្ញងរែុំនិតខ្ញុំ

នហើយនៅនពលនយើងអនុវត្ន៍វា

នយើងន�ើញថាវាមានដុំនណើរការល្ដមន»។

បងបសតីណា្់វណាណនិងបងបបុស

អូនរែតីមអានរែឺជាបរែូបនបងៀនរបស់្មមេវិ្តី

«នលើ្ស្លួយសមាជិ្»ននះនហើយ្៏

ជាសមាជិ្ស្ខាដ៏ស្មមេផងដដរ។

នោ្បបធ្នសុំបានបញ្ជា្់នទៀតថា

ពួ្គាត់ទាុំងពតីររូបននះរែឺសុំខាន់និងជា្មាលាុំង

ថន្មមេវិ្តីននះ។

សិស្ស្្ញង្មមេវិ្តីននះបតូវបានបុំដប្នរញ

ជា2រឺ3ថា្្់អាបស័យនៅនលើ្បមិត

ថនការអានរបស់សិស្ស។តាមរយៈការ

ឧសសាហ៍ពយាយាម្្ញងការសិ្សានិងការ

បបលងជាប់តាមនគាលនៅដដលបាន្ ុំណត់

ននាះសិស្សអារបញ្ប់ការសិ្សានហើយ

រូលនៅនរៀនវរែ្គបនាទាប់នទៀត។

គាត់បាននិយាយថា«បបសិននបើគាត់នរះ

អានគាត់អារមានការងារបបនសើរជាង

និងមិនចាុំបារ់កាត់បត្ួននទៀតនទ»។

សិស្សមានា្់នទៀតបានបាបប់ថាគាត់រូលរិត្

អានបពះរែម្តីរប៊ើបនិងអានកាដសតដដលបាន

ជួយគាត់នអាយដឹងពតីអវតីដដល្ុំពុងន្ើតនទើ្ង

្្ញងបបនទស្ម្ញជា។បស្តីមានា្់ដដលរស់នៅនលើ

ពុំនូ្សបមាមនហើយនរើសសបមាមសបមាប់

ការរិញ្ឹមជតីវិតបាននិយាយថាគាត់

បតូវដតនរះអាននដើម្តីគាត់អារអានការដណនាុំ

រែុំរូកាត់នខាអាវនដើម្តីគាត់អាររ្បបា្់បាននោ

យការនដរនៅផ្ះ។

សមាជិ្្្ញងថា្្់វ័យន្មេងមា្្់

បាននិយាយថា«គាត់ន្វើការនៅ

នរាងរប្កាត់នដរនហើយមិនអារ

នៅនរៀនបានដូនរ្ះការនរៀនអាននឹងជួយគាត់

ទទួលបានបបា្់ដខខ្ស់ជាង»។ជាឯ្រ្័ន្

ថា្្់នរៀនសបមាប់ការនលើ្ស្លួយសមាជិ្មា

នភាពល្បបនសើរជាងដុំនណាះបស្យខាងបរ្

នរ្វិទយា។

្មមេវិ្តីននះ្៏្ុំពុងជួយសមាជិ្
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