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ក្រសារលិខិតគណៈប្រធានតំ្រន់អាស៊ី

ពួកអ្នកម�ើលឆុតនិងពួកអ្នកទទួលវិវរណៈមាន

កូនមោអំណាចនិងស�ត្ថភាពម�ើ�្បីម�ើលម�ើញ

ជា�ុននូវទំមោរសង្គ�ដ�ល�ិនទាន់ម�ើក�ង្ហាញ

ជាពិមសសជនទាំងឡាយណាដ�លអាចម្វើឲ្យ

អាពាហ៍ពិពាហ៍និងកកុ�ក្ួោរឈឺចា�់។ពួកមោក

ជាអ្នកនិពន្ធនូវមសចក្បីក�កាសពបីភាពជាពយាការីមនះ

ម�ើ�្បីកពមានពបីទំមោរ�ំផ្ិច�ំផ្លាញជាមកចើនមៅក្ននុង

សង្គ�—ទំមោរដ�លកតូវបានមបាក�ម្ឆោតមោយ

មារសកតូវម�ើ�្បីកំចាយមចាលការោថា�ោ�៏ចាំបាច់

ជាមកចើនននកកុ�ក្ួោរ�៏ស�បាយរីករាយនិង

មជា្ជ័យ។

កាលពបីន�ភៃឆ្នាំ�ុនម�ើនរណាកំពុងតា�ោន

មហតុការណ៍�ច្នុ�្ន្ននឹងសមងកេតម�ើញចំនួនកំពុង

មកើនម�ើងនន«កពួញមៅក្ននុងខ្យល់្ ួច»២និង

«កពួញម្្ើងរ�ស់មារសកតូវ»៣កំពុងដតវាយក�ហារ

កកុ�ក្ួោរក្�់ទក�ង់។�ញ្បីនន«កពួញ»និង

«កពួញម្្ើង»ទាំងមនះ្ ឺដវងណាស់—វារួ�ទាំង

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

	«	ខ៉ែ	?	»	
ខ្នុំដកសកមៅជាមរៀងរាល់

ន្ងៃមៅមពលខ្នុំម�ើរចូល�ល់

មាត់ទាវារមពលកត��់ពបីោោមរៀនវិញ។មពលឮ

សំម�ងគាត់ម�ះ�ូងវ័យមកមេងខ្នុំនឹងមានអារ�មេណ៍

កក់ម្តៅមហើយ�ិនមានការខវល់ខ្វាយម�ើយ។

មៅមពលមោះខ្នុំក�ដហលជាមៅម្វើកិច្ការផ្ះពបីោោ

ឬមៅមលងមហើយ។ទមាលា�់ង្យៗននការឮសំម�ង

រ�ស់គាត់មហើយ�ឹងថាគាត់មៅម្វើអវបី�ួយក្ននុងផ្ះម្វើ

ឲ្យខ្នុំមានអារ�មេណ៍សងៃ�់សុខវាមានន័យថាអវបីៗក�មសើរ

ទាំងអស់។ទមាលា�់ក�ចាំន្ងៃមនះចិញ្ឹ��បីបាច់ទំនុក

ចិត្ខ្នុំនិងបានជួយខ្នុំមោះកោយ�្ហាជាមកចើនដ�លខ្នុំ

បានជួ�ក�ទះមកកាយ�កមៅក្ននុងជបីវិតខ្នុំ។

ឪពុកមាតៅយខ្នុំចិញ្ឹ�កូន��់ោក់្វបីម�ើចំណូលបា៉ា

ខ្នុំបានតិចតួចពបី�ុខរ�រជាជាងមឈើក្បី។�្ងមាកាល

ោច់ញាតិក្ននុងមគាល�ំណងល្អនឹងឆងៃល់ពបីកបាជាញា

រ�ស់ឪពុកមាតៅយខ្នុំក្ននុងការមានកូនយ៉ាងមកចើនម្វើឲ្យ

ឪពុកខ្នុំរកចំណូលបានតិចតួច។មាតៅយខ្នុំនឹងមឆ្ើយ

យ៉ាងង្យៗថា«Tian sheng tian yang»។

សុភាសិតចិនមនះមានន័យថា«ោថានសួ្៌និង

ជួយចិញ្ឹ��បីបាច់កូនៗទាំងអស់្ ឺកគាន់ដតមាន

ជំមនឿមៅ»។មោះ្ ឺជាពាក្យមពាល�៏មានអត្ថន័យ

ននការមានជំមនឿមលើកពះដ�លមចញ�កអំពបីកស្បីមានាក់

ដ�លគាមានចំមណះ�ឹងកតឹ�កតូវនិងគាមានចំមណះវិជាជានន

�ំណឹងល្អ។

មពលម�ើលកត��់មកកាយវិញមទាះជាខ្នុំ្ ំ

ម�ើងមៅក្ននុងក្ួោរកកបីកកក្បីដតខ្នុំមានកុមារភាព

�៏ល្អ�ិន្ ួរឲ្យមជឿ។ក្ួោរមយើងដ�លមានគានា

��់ពបីរោក់បានអង្គនុយ�រិមភា្អាហារមពលោងាចជា

�ួយគានាជាមរៀងរាល់ន្ងៃ។មយើងអង្គនុយជុំវិញតុមឈើ�ូល

មលើម្មឈើ�៏តូចដ�លឪពុកខ្នុំបានម្វើមោយផ្ទាល់ន�

អង្គនុយមោយជដជកគានាមសើចស�បាយកព�ទាំងបាន

ដចកចាយកពឹត្ិការណ៍ក�ចាំន្ងៃរ�ស់មយើង។មយើង

ពុំមានលុយទទួលទានអាហារមៅក្ននុងមភាជនបីោឋាន

ម�ើយ�៉ុដន្អវបីដ�លខវះខ្តមៅមលើតុមនះ្ ឺកតូវបានម្វើ

ម�ើងមោយអារ�មេណ៍រីករាយមៅជុំវិញតុ។ទាំងមនះ

្ឺជាអនុសសាវរីយ៍ជាទបីកសឡាញ់ននក្ួោរ�៏រា�ទា�

និងស�បាយរីករាយខ្នុំ។

«អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង�ុរសនិងកស្បី្ឺកតូវបាន

ដតងតាំងម�ើងមោយកពះមហើយថាក្ួោរជាដផ្នក

�៏សំខ្ន់�ួយមៅក្ននុងដផនការរ�ស់កពះ�៏�ងកេ�មងកេើត

សកមា�់មគាលមៅ�៏មៅអស់កល្ជានិច្ននកូនមៅ

រ�ស់កទង់»។ក�ធានហ្គរ�ុន�៊ីហុបីង�្បីបាន

�មកងៀនមគាលការណ៍�៏មទវភាពមនះនិងជាមកចើនមទៀត

មៅមពលមោកអាន«កកុ�ក្ួោរ៖ការក�កាស

�ល់ពិ្ពមោក»�ល់�ង�្អអូនកស្បីមៅក្ននុងការក�ជុំ

សមា្�ន៍សម្ង្គះទូមៅទបីកកុងសលត៍មោកកាលពបី

ន�ភៃឆ្នាំ�ុន។១

្ណៈក�ធានទបី�ួយនិងកូរ៉ុ�ននពួកោវក

��់ពបីរោក់ដ�លជាអ្នកដ�លមយើងគាំកទជាពួកពយាការី

ក្ុ៉ក្រួសារ
អែលឌ�ើរ	លីែូណាត	វូ

នៃ	ពរួ្	ចិតសិប	នា្់ អែលឌ�ើរ លីែូណាត វូ



2	 លីអាហូណា

�្ហាទាក់ទងនឹងការទាក់ទាញម្ទ�ូចគានាការ

រួ�រស់នឹងគានា�ុនមរៀ�អាពាហ៍ពិពាហ៍ការណ៍

អាសកគា�ការដលងលះការន្អូតកូនការោទាក់មស្ើរ

រ�ស់ោវា�បី្រិយក្ននុងការមាន�ុកតការ�ំពានមលើ

កូននិងក�ពន្ធគាមាន្ក្បីភាពក្ននុងអាពាហ៍ពិពាហ៍

��ិមស្ន៍មចាលទំនួលខុសកតូវក្ននុងភាពជាឪពុកមាតៅយ

ជាម�ើ�។ចំមពាះ�្ហានិងកាលៈមទសៈដ��មោះ

កំពុងជះឥទ្ធិពលមលើក្ួោរអវបីដ�លលំបាកកាល

ពបីន�ភៃឆ្នាំកន្ងមៅ្ ឺមោយគាមានការសង្័យវាកាន់ដត

ក�ឈ��ុខឥ�អូវមនះ។

ការក�កាស�ល់កកុ�ក្ួោរ្ ឺ�ិនដ�លមាន

�ំណងកគាន់ដតម្វើជាឯកោរសកមា�់អ្ិ�បាយ

មគាលលទ្ធិនិងការពិភាកសាមោះម�ើយ។

មគាល�ំណងននការចងកកងមសចក្បីក�កាស្ ឺ

ម�ើ�្បី�មកងៀនកពមាននិង�ំផុស្ំនិត�ល់មយើង

ម�ើ�្បីម្វើតា�រម�ៀ�ទាំងឡាយដ�លនឹងការពារអាពាហ៍

ពិពាហ៍និងកកុ�ក្ួោរមយើង។ខ្នុំសូ�ដចកចាយ

ទមាលា�់�បីយ៉ាងរ�ស់កកុ�ក្ួោរ�ូចដ�លបាន�្ងមហើយ

�្ងមទៀតមោយពយាការីទាំងឡាយដ�លអាចការពារ

កកុ�ក្ួោរក�ឆ្ំងនឹងការកំពុងមកើនម�ើងនន«កពួញ

មៅក្ននុងខ្យល់្ួច»និង«កពួញម្្ើងរ�ស់មារសកតូវ»

បាន។�ូចដ�លអាលមា៉ាបាន�មកងៀន�ល់កូនក�ុស

គាត់មហមល�ិន«មោយកិច្ការតូចតាចនិងង្យ

មទើ�ោំឲ្យមកើតកិច្ការ្ ំៗបាន»៤ទមាលា�់តូចតាចនិង

ង្យទាំងមនះអាចជួយោំឲ្យមកើតមានមសចក្បីសម្ង្គះ

និងការមលើក�ំមកើង�ល់សមាជិកក្ួោរ៖

1.	ការែធិសាឋានផ្ទាល់ខ្លួន	និង	ជាប្រុមបគរួសារ

អំមណាយទាន�៏មានតន�្�ំផុតដ�លឪពុកមាតៅយ

អាចផ្ល់ឲ្យកូនមៅរ�ស់ខ្លួន្ ឺ�មកងៀនពួកម្

ឲ្យអ្ិោឋាន។គាមានអវបីដ�លនឹងការពារមហើយ

ក�សិទ្ធពរជ័យ�ល់ជបីវិតកូនមៅអ្នកជាងទមាលា�់�៏

ល្អដត�ួយមនះម�ើយ។ការអនុវត្ន៍�៏មានោរៈ

ក�មយជន៍មនះនឹងោងទំោក់ទំនងកូនអ្នកមៅនឹងកពះ

និងគាមានដ�នកំណត់មៅក្ននុងជបីវិត។វាជាការកពួយបារ�ភៃ

�៏្ ំចំមពាះោសោចកកដ�លកុមារជាមកចើន្ ឺកំពុងដត

្ំម�ើងឈានចូល�ជ្ិ�វ័យមោយ�ិនបានអ្ិវឌ្ឍន៍

ទមាលា�់�៏ចាំបាច់មនះ។�ដន្ថ�ពបីមលើមោះមយើង្ ួរដត

អ្ិោឋានជាក្ួោរ។មយើង្ ួរដតទុកឲ្យកូនមៅមយើង

បានឮមយើងអ្ិោឋានជាញឹកញា�់ជាភាោោ�ញ្ញៗ

មហើយមោយមានជំមនឿមលើកពះមោយឆ្នុះ�្ចាំង

ទំនុកចិត្មយើងមលើកទង់។

2.	ការសិ្សាប្រះគម្ីរផ្ទាល់ខ្លួន	និង	ជាប្រុមបគរួសារ

មៅក្ននុងទស្ននិ�ិត្រ�ស់លបីនហអំពបី

ម�ើ�មឈើជបីវិតគាមាននរណាមានាក់អាចមៅ�ល់

ម�ើ�មឈើជបីវិតម�ើ�្បីទទួលទានដផ្�៏វិមសសម�ើយ

លុះកតាពួកម្មតាងជា�់នឹង�ំ�ងដ�ក។៥ការណ៍

មនះកតូវបានម�ើកសដ�្ង�ល់នបីនហវថា�ំ�ងដ�ក

តំណាងឲ្យកពះ�ន្អូលននកពះ៦ឬកពះ្�្បីរ។

ការអ្ិវឌ្ឍន៍ទមាលា�់អានកពះ្�្បីរ្ ឺជាការពយាយ�

�ួយននការពយាយ��៏លំបាកនិងមានឧ�ស្្គ

ចំមពាះ�ុ្្គលនិងកកុ�ក្ួោរជាមកចើន។�៉ុដន្សូ�

កុំមបាះ�ង់មចាលការពយាយ�ម�ើយ។សូ�ចងចាំ

អវបីដ�លពយាការីយ៉ូដស�សមេ៊ី្បានមានក�ោសន៍

ថា៖«អ្នកដ�លអាចមកចើននឹងកាន់ដតចូលចិត្»។

៧វា�ូចជាការមលងឧ�ករណ៍ម្្ង�ូមចានាះដ�រអ្នក

នឹងរីករាយជា�ួយត្ន្បីយ៉ាងពិតកបាក�ដតមៅមពល

អ្នកអនុវត្វាអស់ជាមកចើនមមា៉ាងម�ើ�្បីឲ្យបានោទាត់

�៉ុមណាណះ។�ដន្ថ�ពបីមលើមោះមៅមពលសមាជិកក្ួោរ

សមេនុ្ោមាញនឹងភាពទន់មខសាយផ្ទាល់ខ្លួនមោះពួកម្

រា�់ថាឈាលាសនវម�ើោតៅ�់តា�ពាក្យក�ឹកសារ�ស់ក�ធាន

មហាវាស្ដ�លមោកបានមានក�ោសន៍ថា«ខ្នុំមជឿ

ថាការអានកពះ្�្បីរ្ ឺជាមា៉ាស៊ីនោងសមាអាត�៏ល្អ

�ំផុតចំមពាះ្ ំនិតដ�ល�ិនោអាតស្អំនិង�ិនអាច

ក្�់ក្ងបាន»។៨

៣.	រាបតីជរួ្រជរុំប្រុមបគរួសារ

្រិយខ្នុំនិងខ្នុំ�ិនបានសមក�ចរាកតបីជួ�ជុំ

កកុ�ក្ួោរជាមរៀងរាល់ន្ងៃចន្ម�ើយ។�៉ុដន្ខ្នុំសូ�

ឲ្យម�ោយគាត់ចំមពាះការម្វើឲ្យរាកតបីជួ�ជុំកកុ�ក្ួោរ

�៏ជាទបីរីករាយ។មោយោរគាត់បានទាក់ទាញ

ចំណា�់អារ�មេណ៍សមាជិកក្ួោរក្ននុងរយៈមពល

ោ�សិ�ោទបីរាល់សបាតៅហ៍មោះគាត់នឹងមក�ើ

មពលមវោមោយមានការនឆ្នក�ឌិតជាមពល�មកងៀន

ម�ើ�្បីដ្្ងនូវអវបីដ�លគាត់បានសមងកេតម�ើញថាខុស

មៅក្ននុងក្ួោរក្ននុងសបាតៅហ៍មោះ។ពិតកបាក�

ណាស់ការោ�កកបី�មៅមលើនំ្ ឺជាសក�មេភាព�៏យូរ

អាហារសក�ន�៏ឆ្ងាញ់មៅចុង�ញ្�់។

មៅកគា�ួយមយើងកកម�កម�ើលរង្វាស់ននមជា្ជ័យ

មៅមពលកូនកសបីមយើងវា៉លបីមរបានដ្្ងមៅកាន់ក្ូ

អង្គការ�ឋ�សិកសារ�ស់ោងថាន្ងៃដ�លោងចូលចិត្

�ំផុតក្ននុងសបាតៅហ៍្ ឺជាន្ងៃចន្ពបីមកពាះដតរាកតបីជួ�ជុំ

កកុ�ក្ួោរ។ជាទូមៅមកមេងដ�លចូលោោ�ិន

ចូលចិត្ន្ងៃចន្ម�ើយ។មយើងមានកមាលាំងចិត្មោយ

បានឮពាក្យសំ�បីមោះ។

សុន្រកថាដខម�ោឆ្នាំ២០០២ក្ននុងសន្និសបីទ

ទូមៅក�ធានហុបីង�្បីបានមលើកម�ើងពបីោរៈសំខ្ន់

ននការមានម្ហោឋានមជា្ជ័យ៖«ខ្នុំមានទំនុកចិត្

ថាមៅមពលមយើងឈរពបី�ុខរបារ�ស់កពះនឹងមាន

ការមលើកម�ើង�ន្ិច�ន្លួចថាមតើមយើងមានកទព្យស�្ត្ិ

�៉ុណាណមៅក្ននុងជបីវិតឬមានកិត្ិយសណាដ�លមយើង

អាចសមក�ចបានឬអត់។�៉ុដន្នឹងមានការកោវកជាវ

សំណួរទាក់ទងនឹងទំោក់ទំនងក្ននុងក្ួោរមយើង។

មហើយខ្នុំមានមជឿថាមានដតជនដ�លឆ្ងកាត់ជបីវិត

មោយមសចក្បីកសឡាញ់និងការមគារពនិងការមាន

អំណរ្ុណចំមពាះន�្ូខ្លួនមហើយកូនមៅនឹងទទួល

ការវិនិច្័យ�៏អស់កល្ជានិច្រ�ស់មយើងនូវពាក្យ

«ក�នពមហើយបាវល្អមោមាះកតង់មអើយ...ក�ក�មោយ



	 ខែ	តុលា	ឆ្នាំ	២០១៥	 ៣
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មសចក្បីអំណររ�ស់មៅហាវាយឯងចុះ»។(មា៉ាថាយ

២៥,២១)។៩

ជាការពិតណាស់កកុ�ក្ួោរ្ ឺជាអង្គភាព

ក្ឹះននសង្គ�មហើយ«គាមានមជា្ជ័យណាអាច

សងការ�រាជ័យមៅក្ននុងម្ហោឋានម�ើយ»។១០

រាល់មក្ឿងផ្ំដ�លកតូវការម�ើ�្បីទទួលបានសុ្�ង្គល

និងមជា្ជ័យក្ននុងក្ួោរ្ ឺអាចរកបានមៅក្ននុងមសចក្បី

ក�កាសមនះ។មសចក្បីកាលាហានរ�ស់ឪពុកមាតៅយខ្នុំ

ម�ើ�្បីមានកូនមកចើន្ឺមាតៅយខ្នុំសមក�ចចិត្មៅផ្ះនិង

ទមាលា�់ទទួលទានអាហារមពលោងាចជុំគានារាល់ោងាច

្ឺជា្ ំរូ�ួយចំនួនននមក្ឿងផ្ំដ�លបានមលើកម�ើង

មៅក្ននុងមសចក្បីក�កាសមនះ។ខ្នុំសូ�ដ្្ងទបី�ោទាល់

ថាពរជ័យ�៏�ហិមាជាមកចើននឹងហូរ�កមហើយ

កកុ�ក្ួោរទាំងឡាយនឹងកតូវបានពកងឹងមហើយ

រឹង�ុឹងក�ឆ្ំងនឹងមារសកតូវក�សិនម�ើពួកម្នឹងសិកសា

សញ្ឹង្ិតមហើយម្វើតា�មគាលការណ៍រ�ស់កពះ

ជាមកចើនមៅក្ននុងការ�ំផុស្ំនិតមនះ។«កកុ�ក្ួោរ៖

ការក�កាស�ល់ពិ្ពមោក»។១១មៅក្ននុងកពះោ�

ននកពះមយស៊ូវក្បីស្អាដ�៉ន។◼

្ំណត់ចំណាំ

 ១.សូ�ម�ើល«កកុ�ក្ួោរ៖ការក�កាស�ល់ពិ្ពមោក»

លបីអាហូណាឬEnsign,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១០ទំព័រ

១២៩។»

 ២.សូ�ម�ើលមហម��ិន៥:១២។

 ៣.សូ�ម�ើលនបីនហវទបី១១៥:២៤។

 ៤.អាលមា៉ា៣៧:៦។

 ៥.សូ�ម�ើលនបីនហវទបី១៨:១៩។

 ៦.លនបីនហវទបី១១១:២៥។

 ៧.Teachings of Presidents of the Church៖

Joseph Smith(ឆ្នាំ២០០៧)ទំព័រ៦៦សូ�ម�ើលផងដ�រ

History of the Church,២:១៤។

 ៨.James E. Faust«The Power of  
Self- Mastery»ដខម�ោឆ្នាំ២០០០General  
Conference,lds.org/general- conference/ 
2000/04/the- power- of- self- mastery។

 ៩.Gordon B. Hinckley«Personal 
Worthiness to Exercise the Priesthood»

Ensign,ដខឧសភាឆ្នាំ២០០២ទំព័រ៥៤។

១០.J.E. McCulloch,Home: The Savior of 
Civilization(1924), 42; see also lds.org/ 
media- library/video/2012- 05- 0907= 
teachings- of- david- o- mckay- the- 
importance- of- a- strong- family។

១១.«កកុ�ក្ួោរ៖ការក�កាស�ល់ពិ្ពមោក»លបីអាហូណា

ឬEnsign,ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១០ទំព័រ១២៩។»

ខែលឌ�ើរ	ែិល	ថ៉	ខែរី	

បាៃ	ទទរួល	៉ រណភាព	

្្នុងជនាមាយុ	៩២	វសសា
ទីប្រុង	ភ្ំឌ្ញ	—	សារ្័ត៌មាន	បានឌចញ	ផ្សាយ		—		

ថ្ងៃទី	៣០	អខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2០1៥

ទីប្រុង	សលត៍	ឌល្	—

ដអលមឌើរអិល្�ដ្រីននកូរ៉ុ�ននពួកោវក

��់ពបីរោក់ននោសោចកកននកពះមយស៊ូវ

ក្បីស្ននពួក�រិសុទ្ធន្ងៃចុងមកកាយបាន

ទទួល�រណភាពមៅន្ងៃមនះមវោមមា៉ាង៣:០០

រមសៀលមៅក្ននុងម្ហោឋានរ�ស់មោក។មោក

មានជោមាយុ៩២វសសា។

ដអលមឌើរដ្រីបានកតូវដតងតាំងជាោវក

ននោសោចកកននកពះមយស៊ូវក្បីស្ននពួក�រិសុទ្ធ

ន្ងៃចុងមកកាយមៅដខម�ោឆ្នាំ១៩៧៤�ោទា�់ពបី

ការ�មក�ើជាជំនួយការរ�ស់ោវក��់ពបីរោក់

ចា�់តាំងពបីឆ្នាំ១៩៧២�ក។រូ�ស�្ត្ិ

រ�ស់ដអលមឌើរដ្រីរួ�ផ្ំនឹងភាពរួសរាយ

មហើយសុទិ�្ិនិយ�រ�ស់មោកម្វើឲ្យមោក

កាលាយមៅជា�ុ្្គលដ�លមានឥទ្ធិពលនិងមាន

ក�ជាក�ិយភាពមៅក្ននុងចំមណា�សមាជិកនន

ោសោចកកទូទាំងពិ្ពមោក។

ដអលមឌើរ�វិន្ិនអិល�ុកននកូរ៉ុ�នន

ពួកោវក��់ពបីរោក់បានមានក�ោសន៍ថា

«មក្ពបីភាពរាក់ទាក់ភាព្ួរស�រួសរាយ

មោកពិតជាកសឡាញ់�ល់�នុស្ក្�់គានាមហើយ

មោកចូលចិត្សមាជិកោសោចកកទាំងអស់

មហើយមានអំណរ្ុណចំមពាះពួកម្ផងដ�រ-ខ្នុំមជឿថា

មោះជារម�ៀ�ដ�លមយើងចងចាំមោក»។

ដអលមឌើរ�ុកមានក�ោសន៍ថា

មយើងក៏នឹងចងចាំអំពបីោក្បីកពះមយស៊ូវក្បីស្

រ�ស់ដអលមឌើរដ្រីផងដ�រ។«មោក្ �ដ្រីបាន

ដ្្ងទបី�ោទាល់�៏មានអានុភាពអំពបីកពះមយស៊ូវក្បីស្។

មោកពិតជាោគល់កពះអង្គសម្ង្គះមោកកសឡាញ់

កពះអង្គសម្ង្គះ»។

ដអលមឌើរដ្រីបាន�មកងៀនមៅក្ននុងសន្និសបីទ

ទូមៅដខតុោឆ្នាំ២០១១ថា«មយើងកតូវដត

មានចិត្កាលាហានមៅក្ននុងការក�កាសអះអាងរ�ស់

មយើងអំពបីកពះមយស៊ូវក្បីស្»។«មយើងចង់ឲ្យអ្នក

�នទ�ឹងថាមយើងមជឿថាកទង់្ ឺជាតួអង្គ�៏សំខ្ន់

មៅក្ននុងក�វត្ិោកស្រ�ស់�នុស្មោកទាំងអស់។

កពះជនមេនិងការ�មកងៀនរ�ស់កទង់្ ឺជាក្ឹះននកពះ្�្បីរ

�៊ី�និង្ �្បីរមផ្ងៗមទៀតដ�លមយើង្ ិតថាជាកពះ្�្បីរ

�រិសុទ្ធ»។

ពួកោវកស�័យចុងមកកាយ្ឺកតូវបានមៅ

ឲ្យម្វើជាោក្បីពិមសសននកពះមយស៊ូវក្បីស្�ូចជា

ពួកោវកមៅក្ននុងស�័យកពះ្�្បីរស្ញា្មេបីដ�រ។

ដអលមឌើរដ្រី្ឺជា�ុរសមានាក់មៅក្ននុងចំមណា��ុរស

១៥ោក់ដ�លជួយម�ើលខុសកតូវការរីកចមក�ើននិង

ការអ្ិវឌ្ឍន៍ននោសោចកកទូទាំងពិ្ពមោកដ�ល

ឥ�អូវមនះមានសមាជិកចំនួន១៥ោនោក់។

ដអលមឌើរដ្រីបានមានក�ោសន៍ជាញឹកញា�់

អំពបីោរៈសំខ្ន់ននោសោមៅក្ននុងសង្គ�កកុ�ក្ួោរ

និងការអ្ិរក្មសរីភាពខ្ងោសោមោយបាន

�្ជាក់ថា«ោរៈសំខ្ន់ននមសរីភាពនន�នសិការ

កតូវបាន�ងកេ�់មៅក្ននុងមសរីភាពខ្ងោសោដ�ល
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កតូវដតអ្ិរក្និងការពារ»។មោកបានម្វើការយ៉ាង

ជិតស្និទជា�ួយនឹងថានាក់�ឹកោំននជំមនឿ�នទមទៀតម�ើ�្បី

ផ្ពវផសាយ�ុពវមហតុននមសរីភាពខ្ងោសោ។

មោកលបីដ្រីកូនក�ុសរ�ស់ដអលមឌើរដ្រី

បានមានក�ោសន៍ថា«មោកឪពុកចូលចិត្

រាក់ទាក់និងមានភាពកក់ម្តៅចំមពាះ�នុស្ទូមៅ

ក៏�ូចជាក�ធាោ្ិ�តបីនិងអ្នកក្ងក�មទសជាតិ

ទាំងឡាយមោកក�កពឹត្ិចំមពាះ�នុស្ក្�់គានា

មសមេើៗគានាមហើយ�ុិនក�ស�់ក្ននុងការ�មងកេើនទំោក់ទំនង

យ៉ាងកជាលមករៅជា�ួយពួកម្ផងដ�រ»។

មោកលបីដ្រីបានមានក�ោសន៍ថា«ខ្នុំ្ ិត

ថាមោកឪពុកនឹងកតូវបានចងចាំថាជាមជើងឯកមៅ

ក្ននុងក្ួោរ»។

ដអលមឌើរ�អូដវល្�ដ្រីបានចា�់កំមណើតមៅ

ន្ងៃទបី៥ដខសបីហាឆ្នាំ១៩២២មៅទបីកកុងលូដហ្គន

រ�្យូថាហ៍ដ�លមានឪពុកមាដាយោ�ថាដលសលបី

្ូមា៉ាសនិងណូរា៉សូនបីដ្រី។មោកបាន�មក�ើ

ជាទ័ពមជើងទឹកមៅ�ហាស�ុកទបា៉ាស៊ីហវិចអស់ពបីរ

ឆ្នាំ�ោទា�់ពបីស្ង្គ�មោកមលើកទបី២។ការ�មក�ើ

មៅក្ននុងោសោចកករ�ស់ដអលមឌើរដ្រីបានចា�់

មផ្ើ�ពបីម�សកក�មេមៅសហរ�្ភា្ខ្ងមជើងក្ននុងឆ្នាំ

១៩៤២។មកកាយ�កមោកបាន�មក�ើជាទបីក�ឹកសាក្ននុង

្ណៈ�៊ីស្ពមៅទបីកកុងលវបីស្នុនរ�្នអោហូទបីក�ឹកសា

ក្ននុង្ ណៈក�ធានមស្កមៅទបីកកុងោកកា�៉ង់តូរ�្

កាលបីហវអូញា៉ាទបីក�ឹកសាជាន់ខ្ស់ននមស្កនូវមយ៉ាកនិង

ជាក�ធានមស្ក�ូស្នុនជា�ន្�ោទា�់។

មោកបានទទួល�រិ្ញា�កតវិទយាោកស្ដផ្នក

ហិរញ្ញវត្ថនុពបីោកលវិទយាល័យរ�្យូថាហ៍ក្ននុង

ឆ្នាំ១៩៤៩មហើយបានទទួលបានការង្រម្វើមៅ

ទបីមោះ។មោកមានអាជបីពជំោញដផ្នកអាជបីវក�មេ

លក់�ូរដ�លមោកបាន�មក�ើការជាអនុក�ធាននិង

ជាហិរញ្ញិកមៅក្ននុងកកុ�ហ៊ុនជាមកចើនដ�លមានទបីតាំង

មៅរ�្នអោហូរ�្កាលបីហវអូញា៉ារ�្នូវមយ៉ាកនិង

រ�្មា៉ាសសាឈូមសត។

ដអលមឌើរ�ុកមានក�ោសន៍ពបី

ជបីវក�វត្ិអាជបីវក�មេរ�ស់ដអលមឌើរដ្រីថា

«មោក្ឺជា�ុ្្គលិកយ៉ាង�ុិនក�ស�់និង

ដ�លសំអាងមលើការអនុវត្ន៍ជាក់ដស្ងនិងបាន

ក�សិទ្ធពរជ័យ�ល់ោសោចកកទាំង�ូល។មោក

ខវល់ខ្វាយថាមតើកបាក់�ួយកាក់រ�ស់កស្បីម�មា៉ាយកតូវ

បានចំណាយមោយសន្ំសំនចមហើយ�ិនចាយវាយ

ខ្ះខ្ជាយមោយគាមាន្មកមាងននទំនួលខុសកតូវ

មោះម�ើយ»។

្រិយទបី�ួយរ�ស់ដអលមឌើរដ្រីមោកកសបី

លបីវឺជបីញា៉ាបានទទួល�រណភាពដ�ល�ន្ល់ទុក

ចំណងន��ុកតបីពបីរោក់និង�ុកតាមានាក់។មោកកសបី

វឺជបីញា៉ាបានទទួល�រណភាពមៅន្ងៃទបី១៤ដខ្្នអូឆ្នាំ

១៩៧៤។មោកបានចងកកងជបីវិត្ មេបីជា�ួយ្ រិយ

រ�ស់មោកមោកកសបីបា៉ាបា៉ារា៉ន្លឺម�តុនដ�ល

មោកបានមរៀ�អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្ននុងឆ្នាំ១៩៧៦។◼

ការឌៅ	សាវ្	របស់	កពរះ	ឲ្យ	ឌ្វើការ	បឌក៉ើ

ការមៅោវករ�ស់កពះឲ្យម្វើការ�មក�ើមៅដត

�ន្សពវន្ងៃមនះ។មៅមពលជិត�ញ្�់

ការ�មក�ើរ�ស់កពះមយស៊ូវមៅក្ននុងជបីវិតរដ�ងោលា�់

កទង់បានយងម�ើងមៅមលើ្ ្នំអ្ិោឋាន។�ោទា�់ពបី

ការអ្ិោឋានអស់មពញ�ួយយ�់កទង់បានមៅ

ពួកោវក��់ពបីរោក់ឲ្យម្វើការ�មក�ើដ�លជាអ្នកនឹង

កតូវម�ើលខុសកតូវ�ន្មលើោសោចកកដ�លកទង់បាន

�មងកេើតម�ើងមោយការផ្ល់ឲ្យនូវ«មជើងជ្ជាំងនន

ពួកោវកនិងពួកមហារា»។

មជើងជ្ជាំងននពួកោវកនិងពួកពយាការីដ�ល

មៅរស់មនះ—កតូវបានមកជើសមរើសនិងបានមៅ

ឲ្យ�មក�ើតា�រយៈការពយាករណ៍និងវិវរណៈមោយ

សិទ្ធិអំណាច�ពវជិតភាពមោយការ�មក�ើដ�លមាន

មសចក្បីកសឡាញ់និងោ�្្គបីភាពមកកា�ការ�ឹកោំ

រ�ស់កពះក្បីស្ដ�លមានកពះជនមេរស់ម�ើងវិញ—

មៅដត�ន្សពវន្ងៃមនះ។

ឌតើ	នរណា	ជា	ែ្្	ឌៅ	សាវ្	្ ្ី	ឲ្យ	ឌធវើការ	្រឌបមើ	?

មៅមពលតំដណងមនះទំមនរ«ការជំនួស

មៅក្ននុងកូរ៉ុ�ននពួក��់ពបីរោក់្ ឺកតូវបានមៅ

មោយក�ធានននោសោចកកដ�លមោកទទួល

បានការ�ំផុស្ ំនិតមៅក្ននុងការមៅឲ្យ�មក�ើមនះ»។

ពួកោវកកតូវបានមកជើសមរើសតា�រយៈការ�ំផុស

្ំនិតមោយក�ធានននោសោចកកដ�លបានគាំកទ

មោយសមាជិកភាពទូមៅននោសោចកកមហើយ

បានដតងតាំងមោយ្ ណៈក�ធានទបី�ួយនិងកូរ៉ុ�នន

ពួកោវក��់ពបីរោក់មោយការោក់ន�មលើកបាល។

ក�ធាន�៉នសុនបានដ្្ងទបី�ោទាល់ថា«ខ្នុំសូ�

អះអាងចំមពាះ�ង�្អអូនថាោសោចកក្ ឺស្ថិតមៅក្ននុង

ការម�ើលដ្�៏ល្អ»។«ក�ព័ន្ធដ�ល�មងកេើតម�ើង

សកមា�់កកុ�ក�ឹកសានន្ ណៈក�ធានទបី�ួយនិងកូរ៉ូ�នន

ពួក��់ពបីរោក់[ពួកោវក]អះអាង�ល់[មយើង]

ថាវានឹងស្ថិតមៅក្ននុងការម�ើលដ្ល្អជានិច្�ិនថាអវបី

មកើតម�ើងមទមយើងពុំចាំបាច់កពួយបារ�ភៃឬខ្លាចម�ើយ។

កពះអង្គសម្ង្គះកពះមយស៊ូវក្បីស្រ�ស់មយើងដ�លមយើង

ម�ើរតា�ដ�លមយើងថាវាយ�ង្គំមហើយដ�លមយើង�មក�ើ

្ឺកំពុង�ឹកោំោសោចកកកទង់ជាមរៀងរហូត»។

ឌតើ	នរណា	អែល	អាច	បតូវបាន	ឌៅ	ឲ្យ	ឌធវើជា	សាវ្	?

«សមាជិក្ មេបីននពួក��់ពបីរោក់អាចកតូវបានមៅ

មចញពបីកូរ៉ុ�ននពួកចិតសិ�ោក់(ដ�ល�មងកេើតម�ើង

មោយពួកអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចទូមៅដ�លជា

ថានាក់�ឹកោំចាស់ទុំមៅក្ននុងោសោចកក)ឬមចញពបី

សមាជិកទូមៅមៅជុំវិញពិ្ពមោក។

ភាពចាស់ទុំមៅក្ននុងកូរ៉ុ�ននពួក��់ពបីរោក់កតូវបាន

កំណត់មោយកាល�រិមច្ទដ�លោវករូ�មោះកតូវ



	 ខែ	តុលា	ឆ្នាំ	២០១៥	 ៥
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បានមៅឲ្យ�មក�ើ�ិនដ�នតា�រយៈអាយុមោះមទ»

(«Quorum of the Twelve Apostles»

MormonNewsroom.org)។

ដអលមឌើររ៉សុលអិ�ណិលសុនក្ននុងកូរ៉ុ�នន

ពួកោវក��់ពបីរោក់បានពន្យល់ថា«ថានាក់�ឹកោំ

ទាំងអស់រ�ស់ោសោចកករ�ស់កពះអមាចាស់

្ឺកតូវបានមៅមោយអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចទូមៅ

កតឹ�កតូវ។គាមានពយាការីឬថានាក់�ឹកោំណាមផ្ងមទៀត

ក្ននុងោសោចកកមនះចំមពាះ�ពវមហតុមនះកតូវបាន

មៅមោយខ្លួនម្ម�ើយ។គាមានពយាការីណាធាលា�់កតូវ

បានមរើសមោយមបាះមឆ្នាតម�ើយ។កពះអមាចាស់បាន

�ង្ហាញយ៉ាងចបាស់មពលកទង់មាន�ន្អូលថា‹�ិន

ដ�នអ្នករាល់គានាដ�លបានមរើសខ្នុំមទ្ឺខ្នុំមទមតើដ�ល

មរើសអ្នករាល់គានាវិញទាំងតាំងអ្នករាល់គានា›។អ្នក

និងខ្នុំ�ិនបាន‹មបាះមឆ្នាតមកជើសមរើស›ថានាក់�ឹកោំ

ោសោចកកក្�់កំរិតម�ើយ។ដតមយើងមានឯកសិទ្ធិ

គាំកទពួកមោក»។

ឌតើ	សាវ្	ឌធវើ	ែវី	ខ្រះ	?

កពះអមាចាស់បានមៅពួកោវករ�ស់កទង់

ឲ្យផ្ពវផសាយនិងក�ទានពរជ័យ�ល់អ្នក�នទ

«មោយមសរី»។

កពះ្�្បីរមគាលលទ្ធិនិងមសចក្បីស្ញា

�មកងៀនថាោវក�មក�ើជា«ោក្បីពិមសសអំពបី

កពះោ�ននកពះក្បីស្មៅមពញសពវក្ននុងពិ្ពមោក»

(្.និងស.១០៧:២៣)។

ពយាការីយ៉ូដស�សមេ៊ី្បានោថា�ោនូវោរៈ

សំខ្ន់ននោក្បីជាោវកមៅមពលមោកមាន

ក�ោសន៍ថា«មគាលការណ៍ក្ឹះននោសោរ�ស់

មយើង្ឺជាទបី�ោទាល់រ�ស់ពួកោវកនិងពយាការីអំពបី

កពះមយស៊ូវក្បីស្ដ�លកទង់បានសុ្ត�ញ្នុះមហើយ

មានកពះជនមេរស់ម�ើងវិញមៅន្ងៃទបី�បីមហើយបានយង

មៅឯោថានសួ្៌មហើយអវបីមផ្ងៗមទៀតមានក្ននុងោសោ

មយើងមោះ្ ឺកគាន់ដតជាមសចក្បី�ដន្ថ��៉ុមណាណះ»។

ក�ធានហុបីង្្បីបាន�មកងៀនថា«្ណៈក�ធាន

ទបី�ួយនិងកកុ�ក�ឹកសាននពួកោវក��់ពបីរោក់បាន

មៅនិងដតងតាំងឲ្យកាន់កូនមោទាំងឡាយនន

�ពវជិតភាពមានសិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសកតូវ

ម�ើ�្បីក្�់ក្ងោសោចកកម�ើ�្បី�មក�ើពិ្បី�រិសុទ្ធ

ម�ើ�្បីពន្យល់មគាលលទ្ធិនិងម�ើ�្បីោថា�ោនិងដ្រកសា

ការអនុវត្ោោ»។

ពួកសមាជិកនន្ ណៈក�ធានទបី�ួយនិង

កកុ�ក�ឹកសាននពួកោវក��់ពបីរោក់�មក�ើអស់

�ួយជបីវិតខ្លួន។�ូចដ�លដអលមឌើរោល្ិនមអកអូក

បានពន្យល់ថា«វាជាមរឿង�៏មោមាះកតង់ដ�លមាន

ការមៅ�មក�ើ�ួយអស់�ួយជបីវិតអ្នក�មក�ើមពញមមា៉ាង

មៅក្ននុងការ�មក�ើរ�ស់កទង់និងម�ើ�្បីចំណាយមពល

ក្ននុងជបីវិតអ្នកដ្្ងទបី�ោទាល់អំពបីដផនការកទង់និង

សិទ្ធិអំណាចកទង់មហើយនឹង�ង្វាយ្ ួនកទង់កព�ទាំង

ការរស់ម�ើងវិញរ�ស់កទង់និងម�ើ�្បីចូលរួ�តា�

ការចាត់រ�ស់ង្នាក់�ឹកោំមៅក្ននុងោសោចកក»។

ដអលមឌើរមជ្ហវបីអរ.ហូ�ិនមានក�ោសន៍

ថាការ�មក�ើមៅក្ននុង�ុខតំដណងមនះដ�លមោក

បានកតូវដតងតាំង្ ឺចំមពាះមោកក៏�ូចជាអ្នក�នទ

ដ�រដ�លជាជនបានទទួលយកការមៅ�មក�ើ�ូចគានា

មនះជា�ំមណើរការ�ន្នុទ្ធអស់�ួយជបីវិត។មោក

មានក�ោសន៍ថា«ខ្នុំសនយាអវបីៗក្�់យ៉ាងដ�លខ្នុំ

មាននិងអវបីៗក្�់យ៉ាងដ�លខ្នុំមចះម�ើ�្បីថាវាយម្វើជា

ោក្បីនិង�្ជាក់ជា្មេបីនូវភាពជាកពះននជបីវិតរ�ស់

កពះអង្គសម្ង្គះនិងការោតៅរម�ើងវិញនន�ំណឹងល្អ

រ�ស់កទង់»។«មសចក្បីអំណរ�៏្ំជាងម្រ�ស់ខ្នុំនិង

កាតពវកិច្�៏រឹងមាំរ�ស់ខ្នុំ្ឺម�ើ�្បីដ្្ងទបី�ោទាល់ពបីកពះ

មយស៊ូវក្បីស្មៅទបីណាដ�លខ្នុំអាចមៅជា�ួយនរណា

ដ�លខ្នុំអាចមៅជា�ួយ�រា�ណាខ្នុំមៅមានជបីវិត»។

ឌតើ	ឌយើង	អាច	គាំបទ	ែល់	សាវ្	ែូចឌមតេច	?

ម�ើ�្បីគាំកទ�ល់ពួកពយាការីនិងពួកោវកមោះ

ក�ធានហិនរី�៊ី.អាវរិងជាទបីក�ឹកសាទបី�ួយមៅក្ននុង

្ណៈក�ធានទបី�ួយបានមានក�ោសន៍ថាមយើង

អាចគាំកទ�ល់ពួកអ្នក�មក�ើរ�ស់កពះអមាចាស់តា�រយៈ

មសចក្បីជំមនឿការអ្ិោឋានការ�មក�ើនិងកិច្ការ

ពង្ក�វត្ិនិងកពះវិហារ�រិសុទ្ធ។«មយើងកតូវដត

ោកល្ងជបីវិតមយើងដក�ចិត្ម�ើចាំបាច់សនយានឹង

មគារពតា��ញ្ញត្ិរ�ស់កពះអមាចាស់មហើយម្វើតា�

ពួកអ្នក�មក�ើរ�ស់កទង់»។◼

កបធាៃ	ប៊យ	ឌេ	ផា្្ឺ	

បាៃ	ទទរួល	៉ រណភាព	្ ្នុង	

ជនាមាយុ	៩០	វសសា

កបធានផ្កកឺបានទទួល�រណភាពមៅ

ក្ននុងម្ហោឋានន្ងៃទបី៣ដខកកកេោក្ននុងជុោមាយុ

៩០វសសា�ោទា�់ពបី�មក�ើជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចទូមៅ

ននោសោចកកមកចើនជាង៥០ឆ្នាំ�កមនះ។

ក�ធានផ្កកឺ�មក�ើជាក�ធានកូរ៉ុ�ននពួកោវក

��់ពបីរោក់មៅក្ននុងមពលដ�លមោកទទួល�រណភាព

ជាតំដណង�ួយដ�លមោកកាន់តាំងពបីន្ងៃទបី៣ដខ

កុ�ភៃៈឆ្នាំ២០០៨។ពបី�ុនតំដណងមោះមោកជា

ក�ធានស្បីទបីក្ននុងកូរ៉ុ�ននពួកោវក��់ពបីរោក់ចា�់

ពបីន្ងៃទបី៥ដខ�ិ្ុោឆ្នាំ១៩៩៤។ក�ធានផ្កកឺ

កតូវបានដតងតាំងជាោវកមៅន្ងៃទបី៩ដខម�ោឆ្នាំ

ប៊យដ៍ ឌេ. ផាកកឺ ( 1924–2015 )
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១៩៧០។មោកបាន�មក�ើជាជំនួយការកូរ៉ុ�ននពួក

ោវក��់ពបីរោក់អស់រយៈមពលជិតកបាំ�ួនឆ្នាំ។ការ

�មក�ើក្ននុងោសោចកករ�ស់មោកក៏បានោំមោក

មៅនូវអង់ម្្សជាកដន្ងដ�លគាត់ម្វើជាក�ធាន

ម�សកក�មេផងដ�រ។

ក�ធានផ្កកឺបានក�កាស�ំណឹងល្អរ�ស់កពះ

មយស៊ូវក្បីស្មហើយជាញឹកញា�់ដ្្ងអំពបីមគាលលទ្ធិ

ននោសោចកក។មោកបានម�ើរតួយ៉ាងសំខ្ន់

មៅក្ននុងការរីកចមក�ើននិងការអ្ិវឌ្ឍននោសោចកក

ជាោកលដ�លឥ�អូវមនះមានសមាជិកមកចើនជាង

១៥ោនោក់។ពួកោវកពួក�រិសុទ្ធន្ងៃចុងមកកាយ

កតូវបានមៅឲ្យម្វើជាោក្បីពិមសសរ�ស់កពះមយស៊ូវ

ក្បីស្�ូចជាពួកោវកដ�លកតូវបានមៅមៅជំោន់

ស្ញា្ មេបីផងដ�រ។

ក�ធានផ្កកឺមកើតនិង្ ំម�ើងមៅទបីកកុង

កពិកហាំរ�្យូថាហ៍។មោក្ ឺជាក្ូ�មកងៀន

មហើយបានចា�់មផ្ើ�ការ�មកងៀនថានាក់សិកាខាោោ,

ជាក�មេវិ្បីអ�់រំខ្ងោសោសកមា�់យុវវ័យមៅក្ននុង

ទបីកកុងកំមណើតរ�ស់មោក។អាជបីពរ�ស់មោក

រួ�មានការ�មក�ើជាអ្នកក្�់ក្ងថានាក់សិកាខាោោ

និងវិទយាោថានោសោសកមា�់ោសោចកកនិង

ជាសមាជិកក្ននុងកកុ�ក�ឹកសាដផ្នករ�្បាលននោកល

វិទយាល័យកពិកហាំយ៉ង់�ុនមពលមោកកតូវបាន

មៅឲ្យម្វើជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចទូមៅ។មោក

បានទទួល�រិ្ញា�កតនិង�រិ្ញា�កតជាន់ខ្ស់

�កពបីោកលវិទយាល័យរ�្យូថាហ៍ក៏�ូចជា

�រិ្ញា�កត�ណ្ិត�កពបី�៊ី.វា៉យ.យូ។

ក�ធានផ្កកឺ្ឺជាទាហានក្ននុងស្ង្គ�

មោកមលើកទបី២ដ�លម្វើជាអ្នកម�ើកយន្មហាះទមាលាក់

កគា�់ដ�ករ�ស់សហរ�្អាម�រិកមៅក្ននុងតំ�ន់

បា៉ាស៊ីហវិក។មោក្ ឺជាអ្នកនិពន្ធនិងជាវិចិកតករ�៏

មានអំមណាយទាន�ួយរូ�ដ�លកសឡាញ់្�មេជាតិ។

្ំរូជាមកចើនរ�ស់មោកពិពណ៌ោអំពបីជបីវិតសតវនកព

មហើយមោកបានឆ្លាក់រូ�សតវចា�ម្វើពបីមឈើផងដ�រ។

ដអលមឌើរបា�ឺតបានមានក�ោសន៍ថា

«ក�ធានផ្កកឺ្ឺជាក្ូ�មកងៀនកំពូលមហើយខ្នុំ

ដតងដតពយាយ�ម្វើជាសិស្ល្អមានាក់»។ក�ធាន

�៉នសុនបានមានក�ោសន៍ថា«�ូចខ្នុំធាលា�់បាន

និយយជាញឹកញា�់អំពបីមោកមោក្ ឺជាោវក

�ួយរូ�រ�ស់កពះអមាចាស់មពញ�ួយតួខ្លួន។មោកបាន

លះ�ង់ជបីវិតមោកមៅក្ននុងការ�មក�ើននកពះអង្គសម្ង្គះ

ននពិ្ពមោក»។

«ទបី�ោទាល់�៏កជាលមករៅនិងរឹងមាំរ�ស់ក�ធាន

ផ្កកឺអំពបីកពះអង្គសម្ង្គះនិងអំពបី�ំណឹងល្អកតូវបាន

ោដា�់ឮមៅទូទាំងពិ្ពមោកមហើយបាន�ិតជា�់និង

ក�ទានពរ�ល់ជបីវិត�នុស្រា�់�ិនអស់»។«មៅមពញ

�ួយជបីវិតមោកមោកបានម្វើជា្ ំរូសកមា�់អ្នក�នទឲ្យ

ម�ើរតា�»។◼

រ័សរុល	ែិម	ណិលសរុន	ប្រធាន្ូរ៉រុមថន្រួ្សាវ្ែ្រ់្ីរនា្់

កបធាៃ	ឌបស្្៉្ម	កបធាៃ	៉ូៃ	ៃិង	ស៊ីឌសទើរ	៉ូៃ	បាៃ	បញ្ចប់	ឌបស្្៉្ម	របស់	

ពរួ្ឌលា្	ឌៅ	្ ្នុង	កពរះរាជាណាចក្	្ ៉្នុជា
សារ្័ត៌មាន	្ ្នុង	បសរុ្

គ្មានពាក្យមពចន៍ណាអាចមរៀ�រា�់បានអំពបីមសចក្បី

កសឡាញ់និងអំណរ្ុណ�៏កជាលមករៅដ�ល

មយើងមានចំមពាះសមាជិកនិងពួកអ្នកផ្ពវផសាយ

ោសោមៅក្ននុងក�មទសក�្នុជានិងក�មទស

មវៀតណា�បានម�ើយ។អ្នកផ្ពវផសាយោសោរ�ស់

មយើង�មក�ើមៅទបីមនះបានោំ�កនូវមសចក្បីអំណរនិង

មសចក្បីកសឡាញ់ហួសពបីក្បីកសន�៉រ�ស់មយើង។មយើង

ក�ដហលជាកត��់មៅរ�្យូថាហ៍វិញ�៉ុដន្�ួងចិត្

មយើងនឹង�ិនដ�លចាកមចញពបីក�មទសក�្នុជានិង

ក�មទសមវៀតណា�ម�ើយ។

មយើងមជឿជាក់ថាមយើងពិតជាបានោគល់

�នុស្ជាមកចើនោក់ទាំងសមាជិកនិងពួកអ្នក

ផ្ពវផសាយោសោមៅមពលមយើងមៅោថានសួ្៌

ជា�ួយគានាពបី�ុនជបីវិតមនះ។មហើយមយើង�ឹង

យ៉ាងកបាក�ថាមយើងនឹងមានមសចក្បីអំណរនន

ការជួ�ជុំជាមកចើនជា�ួយ�ង�្អអូន�ោទា�់ពបីជបីវិតមនះ

កន្ងផុតមៅ។មសចក្បីសង្ឹ�និង�ំណងកបាថានា

�៏្ំរ�ស់មយើង្ឺថាសូ�ឲ្យ�ង�្អអូនទាំងអស់គានា

�ន្មានចិត្កតង់និងមោមាះសមេ័ក្ចំមពាះ�ំណឹងល្អ

រ�ស់កពះមយស៊ូវក្បីស្—ជាមាគា៌ាម�ើ�្បីកត��់មៅផ្ះ

—ម�ើ�្បីមយើងបានមៅទបីមោះជា�ួយគានាជាមរៀងរហូត។

�ំណឹងល្អរ�ស់កពះមយស៊ូវក្បីស្—មគាលលទ្ធិ

រ�ស់កទង់—ជាញឹកញា�់កពះអង្គសម្ង្គះ

បានមយងក្ននុង�ទ្�្បីរថា«្មេោរ�ស់មយើង»—

«កបាក�ដ�នមយើងកបា�់អ្នករាល់គានាជាកបាក�ថាមនះ

្ឺមគាលលទ្ធិរ�ស់មយើងមហើយអស់អ្នកណាដ�លសង់

មៅមលើមគាលលទ្ធិមនះ្ឺសង់មៅមលើ្ មេោរ�ស់មយើង

មហើយទាវារទាំងឡាយននោថាននរកនឹងពុំអាចឈ្នះមលើ

អ្នកទាំងមោះបានម�ើយ»។(នបីនហវទបី៣១១:៣៩)

មគាលលទ្ធិកទង់្ ឺជាមសចក្បីជំមនឿមលើកពះមយស៊ូវក្បីស្
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និង�ង្វាយ្ួនរ�ស់កទង់ការដក�ចិត្ពិ្ិ�ុណ្យ

កជ�ុជទឹកការទទួលអំមណាយទានននកពះវិ្ញាណ

�រិសុទ្ធនិងការតស៊ូ�ល់ទបី�ញ្�់។មៅមពលមយើង

អនុវត្មគាលការណ៍ទាំងមនះជាមរៀងរាល់ន្ងៃក្ននុងជបីវិត

មយើងមោះមយើងនឹងមានអារ�មេណ៍ថាមយើងកតូវបានផ្ល់

កមាលាំងនិងការគាំកទមោយកពះ្ុណ�៏្ួនរ�ស់កពះ

អង្គសម្ង្គះ។ការណ៍មនះតក�ូវឲ្យមានការខំក�ឹងដក�ង

ក�ចាំន្ងៃនិងខ្ជា�់ខ្លួន។ខ្ងមកកា�មនះ្ ឺជា

ការអនុវត្ន៍ស�មហតុផល�ួនយ៉ាងដ�លអ្នកអាចម្វើជា

មរៀងរាល់ន្ងៃម�ើ�្បី«សង់មៅមលើ្ មេោ»មហើយទទួល

អារ�មេណ៍ននអនុភាពនន�ង្វាយ្ួនកាន់ដតញឹកញា�់៖

• �ង្ហាញមសចក្បីជំមនឿអ្នកមៅមលើកពះអង្គសម្ង្គះ

តា�រយៈការលុតជង្គង់ចុះមហើយអ្ិោឋានមៅកពះ

ជាមរៀងរាល់កពឹកនិងយ�់មហើយតា�រយៈការអាន

កពះ្�្បីរជាមរៀងរាល់ន្ងៃ។

• សូ�និយយថា«ខ្នុំសុំមទាស»ឬ«មតើអ្នកអាច

អ្័យមទាសឲ្យខ្នុំបានមទ?»យ៉ាងមហាចណាស់

បាន�្ងមៅកាន់នរណាមានាក់។មាន�ួងចិត្ដ�ល

មចះអ្័យមទាស។ង្យនឹងអ្័យមទាសឲ្យអ្នក

�នទ។ទទួលអារ�មេណ៍ននអនុភាពននការដក�ចិត្

មៅក្ននុងជបីវិតអ្នកមោយការពយាយ�ផ្លាស់�្អូរមហើយ

ម្វើវាឲ្យបានល្អក�មសើរ�ន្ិច�្ងៗជាមរៀងរាល់ន្ងៃ។

សូ�សួរ�ល់កពះជាមរៀងរាល់ន្ងៃមៅក្ននុងការអ្ិោឋាន

អ្នកថា«មតើកូនអាចម្វើអវបីបានល្អជាងមនះ?»

• សូ�ចងចាំពលិក�មេរ�ស់កពះអមាចាស់សកមា�់

�ង�្អអូនមោយការទទួលទានការអ្ិមសកនំ�ុ័ង

និងទឹកជាមរៀងរាល់សបាតៅហ៍មហើយសនយាថានឹង

មគារពត�កពះ�ញ្ញត្ិរ�ស់កទង់។រាល់មពលអ្នក

កតូវបានល្លួងឲ្យម្វើអវបីដ�លខុសសូ�និយយ

មៅកាន់ខ្លួន�ង�្អអូនថា«ឈ�់!ខ្នុំ្ ឺជាសិស្រ�ស់

កពះមយស៊ូវក្បីស្។ខ្នុំមជឿមលើកទង់មហើយខ្នុំបាន

សនយាម�ើ� ប្ីម�ើរតា�កទង់។ខ្នុំនឹងមរើសផ្អូវកតូវ»។

• សូ�អមញ្ើញកពះវិ្ញាណ�រិសុទ្ធឲ្យ្ ង់មៅជា�ួយ

�ង�្អអូនតា�រយៈការដសវងរកវិ្បីមផ្ងៗម�ើ� ប្ី�មក�ើ

�ល់�នុស្�នទ—សូ�ដសវងរកឲ្យបាន�ួយ

យ៉ាងមហាចណាស់ជាមរៀងរាល់ន្ងៃម�ើ� ប្ី�មក�ើ�ល់

នរណាមានាក់ឬនិយយពាក្យល្អៗ�ល់នរណាមានាក់

ម�ើ�្បីម្វើឲ្យពួកម្បានស�បាយចិត្។

�ង�្អអូនអាចម្វើកិច្ការ�ួនយ៉ាងមនះជាមរៀងរាល់

ន្ងៃ។កិច្ការទាំងមនះនឹងជួយ�ង�្អអូនទទួលបាន

អារ�មេណ៍ននកពះវិ្ញាណ�រិសុទ្ធមៅក្ននុងជបីវិត�ង�្អអូន។

�ង�្អអូននឹងមានអារ�មេណ៍កាន់ដតស�បាយមហើយ

មសចក្បីជំមនឿ�ង�្អអូននឹងរីកលូតោស់។�ង�្អអូន

នឹងបាន�ឹងថាអំណាចនន�ង្វាយ្ួនបានមលើកនិង

ពយាបាល�ង�្អអូន។�ង�្អអូននឹងអាចស៊ូកទាំចំមពាះ

ឧ�ស្្គមហើយយកឈ្នះមលើការល្លួង។�ង�្អអូននឹង

អាចស្ថិតមៅមលើមាគា៌ាម�ើ�្បីកត��់មៅម្ហោឋានឯ

ោថានសួ្៌រ�ស់�ង�្អអូនវិញ។

មយើងកសឡាញ់�ង�្អអូនខ្លាំងណាស់។មយើង

�ឹងថាមយើងកតូវបានមៅមោយកពះម�ើ�្បី�មក�ើមៅ

ទបីមនះជា�ួយ�ុកតា�ុកតបី�៏ពិមសសនិងជាទបីកសឡាញ់

រ�ស់កទង់។កពះសពវកពះទ័យនឹង�ង�្អអូនមហើយ

ោគល់�ង�្អអូន។�ង�្អអូនជា�ុកតរ�ស់កទង់។ក្ននុងោ�

ជាអ្នកតំណាងរ�ស់កពះអមាចាស់កពះមយស៊ូវក្បីស្

មយើងសូ�ដ្្ងទបី�ោទាល់ថាកទង់្ ឺជាកពះអង្គសម្ង្គះ

និងជាកពះមកបាសមោះរ�ស់មយើង។កទង់មានកពះជនមេ

រស់។មនះ្ឺជាកពះវិហារពិតរ�ស់កទង់។សូ�ម្វើតា�

ពយាការីនិងពួកោវកដ�លមៅរស់រ�ស់កទង់មោះ

�ង�្អអូននឹងមានសុវត្ថិភាព។មយើងសូ�អ្ិោឋាន

ទូលសុំឲ្យកពះនឹងមកោចពរជ័យទាំងឡាយពបី

ោថានសួ្៌មលើពួក�រិសុទ្ធ�៏ល្អៗរ�ស់កទង់មៅ

កពះរាជាណាចកកក�្នុជាមនះ។◼

បបធាន ឌដវី� ស៊ី មូន និងែរិយា

ែ្ំឌពញ	—	សារព័ត៌មាៃ	

បាៃឌចញ	ផ្សាយ		—	នថងៃទី	១៥	

ខែ	ឧសភា	ឆ្នាំ	២០១៥

ទីប្រុង	សលត៍	ឌល្	—

រ័សុល	ែិ៉	ណិលសុៃ	្ឺជា	កបធាៃ	នៃ្ូរ៉ុ៉	នៃ	

ពរួ្	សាវ្	ដប់ពីរ	នា្់	។	ឌលា្	កតូវបាៃ	ខញ្ឌចញ		

(	ការ	ខតងតាំង	ជាផ្្លូវការ	)	ចំឌោរះ	ការ	ឌៅ	បឌក ើ៉	ឌៃរះ	

ឌោយកបធាៃ	ថូមា៉ាស	ឌែស	៉ែៃសុៃ	ឌៅនថងៃពុ្	ទី	

១៥	ខែ	្្្កោ	ឆ្នាំ	២០១៥	។	្្នុងនា៉ជា	កបធាៃ	

នៃ	ពរួ្ដប់ពីរ	នា្់	ឌលា្	បាៃ	កតូវបាៃ	ឌៅថាជា	

កបធាៃ	រ័សុល	ែិ៉	ណិលសុៃ	ឌហើយ	ជា	ែ្្ស្ង	

បនាទាប់ពី	កបធាៃ	កបធាៃ	ប៊យដ៏	ឌេ	ផា្្ឺ	បាៃ	

ទទរួល៉រណភាព	ឌៅ	នថងៃទី	៣	ខែ	្្្កោ	ឆ្នាំ	២០១៥	។	

វា	្ ឺ	ជា	ការ	ែៃុវត្ត	ឌៅ្្នុង	សាសនាចក្	ខដ	ល	ថា	សមាជិ្	

ឌរៀ៉ច្បង	ចាប់	ពី	នថងៃខដល	ទទរួល			ការចាត់តាំង	ចូល	ជា	្ ូរ៉ូ៉	

នៃ	ពរួ្សាវ្ដប់ពីរ	នា្់	ៃឹង	កាលាយឌៅជា	កបធាៃ	្ ូរ៉ុ៉	។

្ូរ៉ុ៉	នៃ	ពរួ្	សាវ្	ដប់ពីរ	នា្់		្ឺ	ជា	ក្ុ៉	ែ្ិបតី	

ជាៃ់	ែ្ស់	ទី	ពីរ	ឌៅ	្ ្នុង	ការក្ប់ក្ង	នៃ	សាសនាចក្	។	

សមាជិ្	្ ្នុង	ក្ុ៉	ឌៃរះ	បឌក៉ើ	ឌៅ	ឌកកា៉	ការដឹ្នាំ	របស់		

្ណៈ	កបធាៃ	ទី	៉ រួយ	ខដល	ជា	ែង្គភាព	ក្ប់ក្ង	ឌោយ	

បុរស	ទាំង	បី	រូប	ររួ៉	មាៃ	—	កបធាៃ	ៃិង	ទីកបឹ្សា	ទាំង	

ពីររូប	។

បខៃថែ៉	ពី	ឌលើ	ការទទរួល	ែុស	កតូវ	ច៉្បង		របស់	ពរួ្	ឌលា្	

្្នុង	ការ	ឌ្វើ	ជា	សា្្ី	ពិឌសស	នៃ	កពរះ	នា៉	របស់	កពរះ	ក្ីសទ	

ឌៅ	ោសឌពញ	ពិែពឌលា្	ពរួ្	សាវ្	មាៃ	ការទទរួល	

ែុស	កតូវ	ក្ប់ក្ង	ដ៏្ំ៉រួយ		ខដល	ពរួ្ឌលា្	កតរួតកតា	

ឌលើ	ការរី្	ចឌក៉ើៃ	ៃិង	ការវិវ�្ឍៃ៍	ឌោយ		កតឹ៉កតូវ	របស់	

សាសនាចក្	ទាំង	៉ ូល	។	◼

្
័ត
៌មា
ន
សា

ស
នា
ច
ប្
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សូ៉	សាវា្៉ៃ៍	កបធាៃ	ឌបស្្៉្ម	ថ្មីនៃ	ឌបស្្៉្ម	ែ្ំឌពញ	្ ៉្នុជា		នៃ	សាសនាចក្	នៃ	

កពរះឌយស៊ូវក្ីសទ	នៃ	ពរួ្បរិសុទ្ធ	នថងៃ	ចុងឌកកាយ

កបធានមជ�ស៍�អូដវលក្បីស្បីនសិននិង្ រិយ

រ�ស់មោក្ឺឆ្លបីនក្បីស្បីនសិនបាន

�ក�ល់ក�មទសក�្នុជាមៅសបាដាហ៍មនះ។ក�ធាន

និងស៊ិមស្ើរក្បីស្បីសិននឹង�ឹកោំ�ំពាក់�ំ�៉ននិង

គាំកទអ្នកផ្ពវផសាយោសោដ�ល�មក�ើមៅក្ននុង

ម�សកក�មេ្្នំមពញក�្នុជារយៈមពល�បីឆ្នាំ។ពួកមោក

�កពបីទបីកកុងកតាម្ើររ�្យូថាហ៍មហើយពួកមោកមាន

�ុកតកបាំ�ួយោក់។

ពួកមោក�ន្តំដណងពបីក�ធានោវីឌស៊ី�ូននិង

ស៊ិមស្ើរខ្កទបីន�ូន។

ប្រធាន	ឌ្រស្្ម្

ក�ធានម�សកក�មេននោសោចកកនន

កពះមយស៊ូវក្បីស្ននពួក�រិសុទ្ធន្ងៃចុងមកកាយមាន

ជាង៤០០ោក់មហើយក�ធានម�សកក�មេមានាក់ៗ

ក្�់ក្ងនិង�ំពាក់�ំ�៉នអ្នកផ្ពវផសាយោសោ

រា�់រយោក់ក្ននុងចំមណា�អ្នកផ្ពវផសាយោសោសរុ�

ជាង៨០,០០០ោក់ដ�លកតូវបានចាត់តាំងឲ្យ�មក�ើ

មៅក្ននុងតំ�ន់្ ូ�ិោកស្ជាក់ោក់ណា�ួយ។ក�ធាន

ម�សកក�មេនិង្ រិយរ�ស់ពួកមោកភា្មកចើន�មក�ើ

រយៈមពល�បីឆ្នាំជា�់គានា។

ក�ធានម�សកក�មេជាមកចើន�មក�ើមៅមក្

សហរ�្។ក�ធានម�សកក�មេ�ួយចំនួនមាន

�ទពិមោ្ន៍តិចតួចជា�ួយភាោឬវ�្្�៌នន

ក�មទសដ�លពួកមោកកតូវបានចាត់តាំងមៅមោះ។

ក�ធានម�សកក�មេជាមកចើនបាន�មក�ើមៅក្ននុងក�មទស

មោះជាអ្នកផ្ពវផសាយោសោវ័យមកមេង�៉ុដន្សកមា�់

ពួកមោកមស្ើរដតក្�់គានាទទួលយកតួោទបី�ឹកោំអ្នក

ផ្ពវផសាយោសោ�ួយកកុ�ដ�ល�ង្ហាញឲ្យម�ើញពបី

ការង្រ�៏មលើសល�់។

មានអ្នកផ្ពវផសាយោសោជាង�ួយោនោក់ CA
M
BO

DI
AN

ោសោចកកនិងមានោថានភាពក្ួោរមផ្ងពបីគានា។

ក្ននុងោ�ជាអ្នក�ឹកោំម�សកក�មេពួកមោក

ក្�់ក្ងនិង�ំពាក់�ំ�៉នអ្នកផ្ពវផសាយោសោ

ជា�្្យ�ពបី១៧០មៅ១៨០ោក់ក្ននុងមពលដ�ល

ពួកមោក�មក�ើ�៉ុដន្ពួកមោកនឹងម្វើការជា�ួយអ្នក

ផ្ពវផសាយោសោវ័យមកមេងក�ដហល៦០០ោក់ក្ននុង

រយៈមពល�មក�ើ�បីឆ្នាំមោះ។

ក�ធានម�សកក�មេមានទំនួលខុសកតូវជាមកចើន

មៅក្ននុងការ�មក�ើរ�ស់ពួកមោក។ពួកមោកកតូវ

បានដណោំឲ្យរកសាសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏�ូចជា

សុខុមាលភាពរ�ស់ក្ួោរពួកមោកជា�ុនសិន។

ពួកមោក�មកងៀនអ្នកផ្ពវផសាយោសោឲ្យ

�មកងៀនមគាលការណ៍ទាំងឡាយនន�ំណឹងល្អឲ្យ

មានក�សិទ្ធភាពក៏�ូចជាកតូវរកសាសុខភាពផ្ទាល់

ខ្លួនដ�រ។�ដន្ថ�ពបីមលើមោះក�ធានទទួលខុសកតូវ

មលើពិ្បី�ុណ្យកជ�ុជទឹករ�ស់អ្នកដក�ចិត្មជឿ្ មេបីនិង

ការអ្ិវឌ្ឍច�្ងរ�ស់ពួកម្ក្ននុងោ�ជាសមាជិក

ោសោចកក។

ពបី�ួយន្ងៃមៅ�ួយន្ងៃក�ធាននិង្ រិយរ�ស់

មោក�ិនកតឹ�ដតម�ើលការខុសកតូវមលើសុខុមាលភាព

ខ្ងរាងកាយអារ�មេណ៍និងខ្ងវិ្ញាណរ�ស់

កកុ�ក្ួោរពួកមោក�៉ុមណាណះមទពួកមោកដ្�ទាំង

ទទួលខុសកតូវមលើអ្នកផ្ពវផសាយោសោមានាក់ៗដ�ល

បានចាត់តាំងឲ្យ�មក�ើក្ននុងតំ�ន់ពួកមោកផងដ�រ។

ឧទាហរណ៍អ្នកផ្ពវផសាយោសោមានាក់ៗ�ក�ល់

មហើយចាកមចញក្ននុងអំ�នុងមពលកបាំ�ួយសបាដាហ៍ក៏

�ូចជាមពលដ�លពួកម្ចា�់មផ្ើ�ឬ�ញ្�់ការ�មក�ើ

រយៈមពលពបីរឆ្នាំរ�ស់ពួកម្ដ�រ។អ្នកផ្ពវផសាយ

ោសោមានាក់ៗកតូវបានយកចិត្ទុកោក់មោយផ្ទាល់

កតូវបានោ៊ាំមៅនឹង�រិយកាសម�សកក�មេមហើយ

�ោទា�់�កកតូវបានចាត់តាំងឲ្យមានន�្ូ។◼

បាន�មក�ើម�សកក�មេតាំងពបីោសោចកកកតូវបាន

មរៀ�ចំម�ើងមៅក្ននុងឆ្នាំ១៨៣០�ក។ក�ធាន

ម�សកក�មេដ�ល�ឹកោំពួកម្មានទំនួលខុសកតូវ

�៏្ំក្ននុងការ�ឹកោំកិច្ការននអ្នកផ្ពវផសាយោសោ

មានាក់ៗ។

ក�ធានម�សកក�មេដ�លមទើ�ដតបានមៅមាន

ឋានៈនិងតួោទបីខុសៗគានា�កពបីទបីតាំង្ ូ�ិោកស្

ខុសៗគានាមាន�ទពិមោ្ន៍មផ្ងគានាជាថានាក់�ឹកោំនន

បបធាន ឌេមស៍ ឡូអវល ប្ីស្ីនសិន និងែរិយា


