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បងប្អូនបបរុសបសរីជាការណ៍ល្ខ្លាំងណាស់

ដែលយ�ើងបានជួបគ្នាជាថ្រីម្តងយ�ៀត។

ែូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានែឹងយ�ើ�ថា

ចាប់តាំងពរីយពលដែលយ�ើងបានជួបគ្នាយៅក្ននុងដែ

យមសាយ�ើងមាន�រុក្ខយបកៀមបកមយ៉ាងខ្លាំងយោ�

ការបាត់បង់សាវកជា�រីបសឡាញ់របស់យ�ើងបរីរូបគឺ៖

បបធានប៊�ែ៍យេ.ផាកកឺដអលយ�ើរអិល.ថមដែរី

និងដអលយ�ើររីឆាតជរី.ស្កត។ពួកយោកបានបតឡប់

យៅយគ�ោឋានសួគ្៌ាវិញ។យ�ើងនឹករឮកពួកយោក។

យ�ើងមានអំណរគរុណយ៉ាងខ្លាំងចំយោះគំរូននយសចក្តរី

បសឡាញ់ែូចបពះបគរីស្ទនិងការបយបងៀនែ៏បំផរុសគំនិត

របស់ពួកយោកដែលបានបន្សល់�រុកសបមាប់យ�ើង

ទាំងអស់គ្នា។

យ�ើងសូមសាវាគមន៍យ៉ាងកក់យ្តៅអស់ពរីែួងចិត្ត

ចំយោះសាវកថ្រីរបស់យ�ើងគឺដអលយ�ើររ៉ូណលយអ.

រ៉ាសបានដអលយ�ើរដ�គែរីអ៊ី.ស្ទរីដវ៉នសរុននិងដអលយ�ើរ

ដ�លជរី.រ៉ង់ឡាន់។បរុរសទាំងយនះបានលះបង់

ចូលរួមយ្វើកិច្ចការរបស់បពះអមាចាស់។ពួកយោកមាន

គរុណសម្បត្តិបគប់បគ្ន់យែើម្បរីបំយពញមរុែងារែ៏សំខ្ន់

ដែលពួកយោកបតូវបានយៅឲ្យបយបមើ។

ថ្រីៗយនះយពលដែលែ្នុំអានយ�ើ�ពិចារណាអំពរី

ប�គម្រីរយោះមានវគគែប�គម្រីរជាក់ោក់ចំនួនពរីរបាន

ស្ិតយៅជាមួ�ែ្នុំ។យ�ើងទាំងអស់គ្នាសាគាល់វគគែ

ប�គម្រីរទាំងពរីរយោះ។�រីមួ�គឺយចញពរីយ�សនកថា

យៅយលើែ្នំ៖«ែូយច្នះចូរឲ្យពន្ឺរបស់អ្នករល់គ្នាបាន

ែ្ឺយៅមរុែមនរុស្សយោកយ៉ាងយោះដែរយែើម្បរីឲ្យយគ

យេើញការណ៍ល្ដែលអ្នករល់គ្នាបបបពឹត្តរួចសរយសើរ

តយម្កើងែល់បពះវរបិតាននអ្នករល់គ្នាដែលគង់យៅ

សាថានសួគ៌»។ ១ប�គម្រីរ�រីពរីរគឺជាអវរីមួ�ដែល

ចូលមកគំនិតែ្នុំយពលែ្នុំពិចារណាអំពរីអត្ន័�ននវគគែ

ប�គម្រីរ�រីមួ�។វាយចញមកពរីសំបរុបតរបស់សាវក

ប៉ារុលយៅកាន់្ រីម៉ាូយថ៖«ចូរយ្វើជាគំរូែល់ពួកអ្នក

យជឿយោ�ោក្យសម្រីកិរិយបបបពឹត្តយសចក្រីបសឡាញ់

យសចក្រីជំយនឿនិងយសចក្រីបរិសរុ�្ធ»។ ២

ែ្នុំយជឿថាប�គម្រីរ�រីពរីរពន្យល់អំពរីរយបៀបែ៏អសាចារ្យ

ដែលយ�ើងអាចសយបមចគម្រីរ�រីមួ�ែ៏យបចើន។យ�ើង

យ្វើជាគំរូែល់ពួកអ្នកយជឿតាមរ�ៈការរស់យៅតាម

ែំណឹងល្ននបពះយ�ស៊ូវបគរីស្ទទាំងោក្យសម្រីការ

សន្ទោសប្បនុរសអារម្ណ៍យសចក្រីជំយនឿនិង

ភាពបរិសរុ�្ធ។យពលយ�ើងយ្វើែូយចានាះពនឺ្របស់យ�ើង

នឹងបំែ្ឺែល់អ្នកែន�ឲ្យយមើលយេើញ។

យ�ើងមានាក់ៗមកកាន់ដផនែរីយនះយោ�បតូវបាន

បបទានឲ្យនូវពន្ឺននបពះបគរីស្ទ។យៅយពលយ�ើងយ្វើតាម

គំរូរបស់បពះអងគែសយ្ងាគាះយ�ើ�រស់យៅែូចដែលប�ង់

បានរស់យៅនិងែូចដែលប�ង់បានបយបងៀនពន្ឺយោះ

នឹងបំែ្ឺក្ននុងែ្លួនយ�ើងយ�ើ�នឹងបំែ្ឺផ្អូវអ្នកែន�។

សាវកប៉ារុលបានយរៀបរប់អាកប្បកិរិយចំនួន

បបាំមួ�របស់អ្នកយជឿជាអាកប្បកិរិយដែលនឹង

អនរុញ្ញាតឲ្យពន្ឺរបស់យ�ើងែ្ឺយឡើង។ចូរយ�ើងពិភាកសា

អំពរីអាកប្បកិរិយនិមួ�ៗ។

ែ្នុំបបាប់អំពរីអាកប្បកិរិយពរីរែំបូងយគជាមួ�គ្នា

--ការយ្វើគំរូទាំងោក្យសម្រីនិងការសន្ទោ។ោក្យ

ដែលយ�ើងយបបើអាចយលើកតយម្កើងយ�ើ�បំផរុសគំនិតឬ

វាអាចយ្វើឲ្យអន្រ�យ�ើ�បោទាបបយោថាក។យៅក្ននុង

ពិែពយោកសពវនថងៃមាននូវោក្យបបមាថែ៏យបចើនដែល

យ�ើងហាក់ែូចជាបតូវបាន�៊រុំព័�្ធបគប់បចកល្ហក។វា

ពិបាកយែើម្បរីយចៀសឲ្យផរុតពរីការសាដាប់ឮបពះោមរបស់

បពះបតូវបានយគយបបើយោ�ឥតែវល់និងពរុំគិតខ្លាច

ដោយ បបធាន ថូម៉ាស ដេស ម៉នសុន ដបកង។ោក្យយបគ្តបគ្តហាក់ែូចជាកាលា�ជាយរឿង

្ម្តាយៅក្ននុង�ូរ�ស្សន៍ដែ្សភាព�ន្យសៀវយៅ

និងត្ន្តរី។ការយបាះយបាកោក្យសម្រីគឺជាភាសា

បបមាថនិងកំ�ឹង។ចូរយ�ើងនិយ�នឹងគ្នាយោ�

ក្រីបសឡាញ់និងការយគ្រពសូម្បរីដតរកសាភាសារបស់

យ�ើងឲ្យសាអាតស្ំយ�ើ�យចៀសពរីោក្យឬសម្រីណាដែល

នឹងយ្វើឲ្យអ្នកែន�ឈឺចាប់ឬអាក់អន់ចិត្ត។សូមឲ្យ

យ�ើងយ្វើតាមគំរូរបស់បពះអងគែសយ្ងាគាះដែលមានបន្ទអូល

យោ�ការអ្យាបស័�និងបពះ�័�ល្យៅក្ននុងការងារ

បយបមើរបស់ប�ង់។

អាកប្បកិរិយបោទាប់ដែលប៉ារុលបានបបាប់គឺ

យសចក្រីសប្បនុរសដែលកំណត់ជា«យសចក្រីបសឡាញ់

ែ៏សរុ�្ធសា្របស់បពះបគរីស្ទ»។ ៣ែ្នុំយជឿថាអ្នកដែល

យ�ើងជះឥ�្ធិពលយៅយលើគឺជាអ្នកដែលឯយកាអ្នកឈឺ

និងអ្នកដែលមានអារម្ណ៍បាក់�ឹកចិត្ត។យ�ើង

មានឱកាសយែើម្បរីជួ�ពួកយគយ�ើ�យលើកវិញ្ញាណយគ

យឡើង។បពះអងគែសយ្ងាគាះបានោំក្រីសង្ឹមែល់អ្នកអស់

សង្ឹមយ�ើ�ចយបមើនកមាលាំងែល់អ្នក�ន់យែសា�។

ប�ង់បានពយាបាលអ្នកឈឺប�ង់បានយ្វើឲ្យអ្នកែវិនអាច

យែើរបានមនរុស្សខ្វាក់យមើលយេើញមនរុស្សថ្ង់សាដាប់

ឮ។ប�ង់បានយបបាសមនរុស្សសាលាប់។យពញមួ�

ការងារបយបមើរបស់ប�ង់ប�ង់បានយោងយៅជួ�អ្នក

ែវះខ្តបគប់រូបយោ�សប្បនុរស។យៅយពលយ�ើង

យ្វើតាមគំរូរបស់ប�ង់យោះយ�ើងបបទានពរែល់ជរីវិត

ជាយបចើនរួមទាំងែ្លួនយ�ើងផង។

បោទាប់មកយ�ើងគួរយ្វើជាគំរូយៅក្ននុងសាមារតរីរបស់

យ�ើង។ចំយោះែ្នុំយោះមានន័�ថាយ�ើងពយាយមយ្វើ

ឲ្យែ្លួនយ�ើងមាននូវសណាដានចិត្តល្ការែឹងគរុណការ

អត់យទាសនិងសរុច្ឆន្ទៈ។គរុណសម្បត្តិទាំងយនះនឹង

ផ្ល់ឲ្យយ�ើងនូវសាមារតរីមួ�ដែលនឹងមានឥ�្ធិពល

ែល់ជរីវិតអ្នកទាំងឡា�ដែលយៅជរុំវិញយ�ើង។វាជា

ឱកាសរបស់ែ្នុំអស់ជាយបចើនឆានាំមកយនះយែើម្បរីសាគាល់

បរុគគែលជាយបចើនដែលមាននូវសាមារតរីដបបយោះរប់មិន

អស់។យ�ើងមានអារម្ណ៍ពិយសសមួ�យពលយ�ើង

យៅក្ននុងចំយណាមពួកយគជាអារម្ណ៍ដែលយ្វើឲ្យយ�ើង

ចង់យៅជាមួ�ពួកយគយ�ើ�យ្វើតាមគំរូរបស់ពួកយគ។

ពួកយគបយ្្ចញពន្ឺបពះបគរីស្ទយ�ើ�ជួ�យ�ើងមាន

អារម្ណ៍ពរីក្រីបសឡាញ់របស់ប�ង់ចំយោះយ�ើង។

យែើម្បរីបងាហាញថាពន្ឺដែលមានមកកាន់យ�ើង

យចញមកពរីអារម្ណ៍ែ៏បរិសរុ�្ធនិងក្រីបសឡាញ់បតូវ

សារលិខិត គណៈ បបធាន ទី មួយ ខខ វិច្ិកា ឆ្នាំ ២០១៥

ចូរ ដ្វើ ជា គំរូ និង ពន្លឺ
នៅនេលន�ើងន្វើតាមគំរូរបស់ពេរះអង្គសន្គ្ររះនោរះន�ើងនឹងមានឱកាសន្វើជាេន្លឺនៅក្នុងជីវិត

អ្កដទៃ។
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បានអ្នកែន���ួលសាគាល់យោះែ្នុំសូមដចកចា�

ប�ពិយសា្ន៍មួ�កាលពរីយបចើនឆានាំកន្ងយៅែល់អ្នក។

យៅបគ្យោះអ្នកែឹកោំសាសោចបកជួបជរុំគ្នា

ជាមួ�នឹងម្ន្តរីយៅ�រីបករុងយ�រូសាឡិមយែើម្បរីយ្វើការ

ចរុះកិច្ចបពមយបពៀងជួលែរីដែលនឹងសង់មជ្ឈមណ្ឌល

យ�រូសាឡិមរបស់សាសោចបក។យែើម្បរី��ួល

បានការអនរុញ្ញាតដែលចាំបាច់យោះសាសោចបក

បតូវ�ល់បពមថាសមាជិករបស់យ�ើងដែលយៅ

មជ្ឈមណ្ឌលយោះនឹងមិនបតូវផ្សពវផសា�អំពរីសាសោ

យឡើ�។បោទាប់ពរីយ្វើកិច្ចបពមយបពៀងយ�ើ�ម្ន្តរី

អ៊ីសាបដអលមួ�រូបដែលបានសាគាល់សាសោចបក

និងសមាជិកចបាស់បានដថ្ងថាគ្ត់បានែឹងថា

សាសោចបកនឹងយគ្រពកិច្ចបពមយបពៀងមិនផ្សពវផសា�

អំពរីសាសោយោះ។គ្ត់បាននិយ�សំយៅយៅ

យលើសិស្សដែលនឹងចូលរួមក្ននុង�រីយោះថា«ប៉ារុដន្តចរុះ

យតើយ�ើងបតូវយ្វើយ៉ាងណាអំពរីពន្ឺដែលមានយៅក្ននុង

ដកវដែ្នករបស់ពួកយគយោះ?» ៤សូមឲ្យពន្ឺពិយសស

យោះមានយៅក្ននុងែ្លួនយ�ើងជានិច្ចយែើម្បរីវាអាចបតូវបាន

អ្នកែន���ួលសាគាល់និងឲ្យតនម្។

យ្វើជាគំរូននយសចក្រីជំយនឿមានន័�ថាយ�ើង�រុកចិត្ត

យៅយលើបពះអមាចាស់និងបពះបន្ទអូលរបស់ប�ង់។វា

មានន័�ថាយ�ើងមានយ�ើ�យ�ើងចិ្្ចឹមបរីបាច់

ជំយនឿដែលនឹងែឹកោំគំនិតនិងសកម្ភាពរបស់

យ�ើង។យសចក្រីជំយនឿរបស់យ�ើងយៅយលើបពះអមាចាស់

បពះយ�ស៊ូវបគរីស្ទនិងបពះវរបិតាសួគ៌របស់យ�ើងនឹង

មានឥ�្ធិពលយលើបគប់អវរីដែលយ�ើងយ្វើ។យៅកណាដាល

ភាពបចបូកបចបល់ននជំោន់របស់យ�ើងការជំទាស់

ក្ននុងមនសិកានិងចោចលននការរស់យៅបបចាំនថងៃ

យោះការកាន់ខ្ជាប់យសចក្រីជំយនឿបានកាលា�យៅជា�រុថាកា

ក្ននុងជរីវិតយ�ើង។សូមចងចាំថាយសចក្រីជំយនឿនិង

ការសង្ស័�ពរុំអាចមានក្ននុងគំនិតែូចគ្នាក្ននុងយពល

ដតមួ�យោះយ�យបោះយបើមានមួ�យោះនឹងអត់មួ�

យ�ៀត។ែ្នុំសូមដថ្ងយឡើងវិញនូវអវរីដែលយ�ើងបតូវបាន

បបាប់ជាញឹកញាប់--ថាយែើម្បរី��ួលបាននិងរកសា

យសចក្រីជំយនឿដែលយ�ើងបតូវការយោះវាសំខ្ន់ណាស់

ដែលយ�ើងអានយ�ើ�សិកសាបពមទាំងពិចារណា

ប�គម្រីរ។�ំោក់�ំនងជាមួ�នឹងបពះវរបិតាសួគ៌

របស់យ�ើងតាមរ�ៈការអ្ិសាឋានគឺសំខ្ន់ណាស់។

យ�ើងមិនអាចយ្វសបបដ�លចំយោះយរឿងទាំងយនះ

យឡើ�ែ្បិតមារសបតូវនិងបរិវាររបស់វាកំពរុងពយាយម

ពរុំឈប់ឈរយែើម្បរីបំដបកអាវយបកាះរបស់យ�ើងបោទាប

យសចក្រីយសាមាះបតង់របស់យ�ើង។បពះអមាចាស់មាន

បន្ទអូលថា«ចូរពយាយមដសវងរកចូរអ្ិសាឋានជានិច្ច

យ�ើ�ចូរមានជំយនឿយ�ើ�បគប់ការណ៍ទាំងអស់ផ្សំគ្នា

សបមាប់យសចក្រីល្ែល់អ្នក»។ ៥

ចំណុចចរុងយបកា�យ�ើងបតូវបរិសរុ�្ធមានន័�ថា

យ�ើងសាអាតស្ំខ្ងរូបកា�គំនិតនិងសាមារតរី។យ�ើង

ែឹងថារូបកា�របស់យ�ើងគឺជាបពះវិហារបរិសរុ�្ធមួ�

ដែលបតូវបបបពឹត្តយោ�គ្រវភាពនិងការយគ្រព។

គំនិតរបស់យ�ើងគប្បរីមានយពញយោ�គំនិតយលើក

តយម្កើងនិងនថ្ថ្នអូរយ�ើ�ដថវាករុំឲ្យមានអវរីមកបំពរុលវា

យឡើ�។យែើម្បរីមានបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធជានែគូែ៏ខ្ជាប់

ែ្លួនរបស់យ�ើងយោះយ�ើងបតូវដតសក្ិសម។បងប្អូន

បបរុសបសរីភាពបរិសរុ�្ធនឹងោំក្រីសរុែសាន្ក្ននុងគំនិត

យ�ើងយ�ើ�នឹងយ្វើឲ្យយ�ើងសមនឹង��ួលការសនយា

របស់បពះអងគែសយ្ងាគាះ។ប�ង់មានបន្ទអូលថា«មានពរ

យ�ើ�អស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសរុ�្ធ៖ែ្បិតអ្នកទាំង

យោះនឹងបានយេើញបពះ»។ ៦

យៅយពលយ�ើងបងាហាញគំរូយោ�ោក្យសម្រី

ការសន្ទោយសចក្រីសប្បនុរសយោ�អារម្ណ៍

យសចក្រីជំយនឿនិងយសចក្រីបរិសរុ�្ធយោះយ�ើងនឹង

សក្ិសមយ្វើជាពន្ឺែល់យោកិ�។

ែ្នុំសូមដថ្ងយៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ�ើ�

ជាពិយសសចំយោះប្អូនៗវ័�យក្ងថាពិែពយោកកំពរុង

ដតរំកិលយចញកាន់ដតឆាងា�យៅៗពរីយគ្លការណ៍និង

ការដណោំដែលបពះវរបិតាសួគ៌ជា�រីបសឡាញ់របស់

យ�ើងបបទានែល់យ�ើងចូរយ�ើងយលចយធាលាយឡើងយចញ

ពរី�វអូងយោះយោ�សារយ�ើងែរុសដប្កពរីយគ។យ�ើង

នឹងយលចយធាលាយឡើងយោ�សារយ�ើងយស្ៀកោក់

រម�ម្យ។យ�ើងនឹងែរុសដប្កពរីយគយោ�សារយ�ើង

មិនយបបើោក្យបបមាថយ�ើ�យោ�សារយ�ើងមិន

��ួលទានសារធាតរុដែលយបគ្ះថានាក់ែល់រូបកា�

យ�ើង។យ�ើងនឹងែរុសដប្កពរីយគយោ�សារយ�ើង

យចៀសវាងពរីយលងយសើចមិនសមរម្យនិងសម្រីដែល

អាប់�ស។យ�ើងនឹងែរុសដប្កពរីយគយៅយពលយ�ើង

សយបមចចិត្តថាមិនបំយពញក្ននុងគំនិតរបស់យ�ើងយោ�

យមើលបបព័ន្ធផ្សពវផសា�ជាយបចើនដែលអសរីល្ម៌និង

យថាកទាបយ�ើ�ដែលនឹងបយណដាញបពះវិញ្ញាណពរី

យគ�ោឋាននិងជរីវិតរបស់យ�ើង។យ�ើងនឹងយលចយធាលា

យ៉ាងជាក់យៅយពលយ�ើងយ្វើការសយបមចចិត្តយគ្រពែល់

សរីល្ម៌--ជាការយបជើសយរើសយគ្រពែល់យគ្លការណ៍

និងប�ោឋានែំណឹងល្។យរឿងទាំងឡា�ដែលយ្វើ

ឲ្យយ�ើងែរុសដប្កពរីពិែពយោកទាំងមូលនឹងផ្ល់

ែល់យ�ើងនូវពន្ឺនិងសាមារតរីយោះដែលនឹងបំែ្ឺយៅក្ននុង

ពិែពយោកដែលកាន់ដតអាប់អួរយនះ។

ជាញឹកញាប់វាពិបាកយែើម្បរីយៅែរុសដប្កពរី

យគយ�ើ�ឈរដតមានាក់ឯងយៅក្ននុង�វអូងមនរុស្ស។វា

្ម្តាយ�ដែលយ�ើងខ្លាចថាអ្នកែន�នឹងគិតឬថា

យ៉ាងែូចយម្តចយោះ។ការលួងយោមចិត្តគឺមានយៅ

ក្ននុងោក្យននគម្រីរ�ំនរុកតយម្កើង៖«បពះអមាចាស់ប�ង់

ជាពន្ឺយ�ើ�ជាយសចក្តរីសយ្ងាគាះរបស់ែ្នុំយតើែ្នុំនឹងបតូវ

ខ្លាចចំយោះអ្នកណាបពះអមាចាស់ប�ង់ជា�រីពឹងពំោក់

ននជរីវិតែ្នុំយតើបតូវឲ្យែ្នុំែ័�ចំយោះអ្នកណា?» ៧យៅ

យពលយ�ើងោក់បពះបគរីស្ទជាស្នអូលននជរីវិតរបស់យ�ើង

យោះការែ័�ខ្លាចនឹងជំនួសយោ�ភាពកាលាហានននការ

យជឿស៊ប់របស់យ�ើង។

គ្មានយ�ើងណាមានាក់មានជរីវិតឥតយខ្ចាះយោះយ�

យ�ើ�ជួនកាលបញ្ហានិងការលំបាកដែលយ�ើង

ជួបអាចនឹងយលើសលប់បណាដាលឲ្យពន្ឺរបស់យ�ើង

បសអាប់។យទាះជាយ៉ាងណាក៏យោ�យោ�មាន

ជំនួ�មកពរីបពះវរបិតាសួគ៌របស់យ�ើងផគែលួបផ្សំនឹង

ការគ្ំប�មកពរីអ្នកែន�យោះយ�ើងអាច��ួលបាន

ពន្ឺយោះមកវិញដែលនឹងបំែ្ឺផ្អូវរបស់យ�ើងម្ងយ�ៀត

យ�ើ�ផ្ល់ពន្ឺែល់អ្នកែន�ដែលអាចនឹងបតូវការ។

យែើម្បរីបងាហាញយរឿងយោះែ្នុំសូមដចកចា�នឹងបងប្អូន

នូវោក្យដែលែក់ក្ននុងចិត្តយចញមកពរីកំណាព្យែ៏ល្

ដែលែ្នុំបានអានជាយបចើនឆានាំមរុន៖

ខ្ញុំជួបនឹងមនុស្សមិនស្គាល់មុខនៅនេលរាត្រី

ដែលមានចនងកៀងអ្់េន្លឺ។

ខ្ញុំបាននៅនសងៀមន�ើយឲ្យគា្់អុជេន្លឺ

ចនងកៀងគា្់េរីចនងកៀងខ្ញុំ។

នតរោយមកក៏មានេ្យញុះន្្ៀង

រញ្ជួញធរណរី។

នេលខ្យល់សងប់នៅវិញ

ចនងកៀងខ្ញុំក៏រល្់។

មនុស្សមិនស្គាល់មុខនោុះបានមកជួបខ្ញុំវិញ—

ដែលចនងអៀងគា្់មានេន្លឺែ៏ចិដញចែង។

គា្់បានអុជបុំ្្លឺចនងកៀងខ្ញុំ

នោយេន្លឺែ៏ថ្្ថ្លារបស់គា្់! ៨

បងប្អូនបបរុសបសរីឱកាសរបស់យ�ើងយែើម្បរីបំែ្ឺែល់

មនរុស្សជរុំវិញយ�ើងមានរល់នថងៃនិងបគប់សាថានភាព។

យៅយពលយ�ើងយ្វើតាមគំរូរបស់បពះអងគែសយ្ងាគាះយោះ

យ�ើងនឹងមានឱកាសយែើម្បរីយ្វើជាពន្ឺយៅក្ននុងជរីវិត

អ្នកែន�យទាះជាពួកយគជាបគួសារយ�ើងមិត្តែក្ិ

ស�ការីអ្នកសាគាល់គ្នាឬមនរុស្សមិនសាគាល់មរុែក្រី។

ែ្នុំសូមនិយ�ចំយោះបងប្អូនមានាក់ៗថាបងប្អូន

ជាបរុបតាឬបរុបតរីរបស់បពះវរបិតាសួគ៌យ�ើង។អ្នកបាន

មកពរីវត្តមានរបស់ប�ង់យែើម្បរីរស់យៅក្ននុងដផនែរីយនះ

មួ�រ�ៈកាលយែើម្បរីយ្វើជាគំរូននយសចក្រីបសឡាញ់

និងការបយបងៀនរបស់បពះអងគែសយ្ងាគាះយ�ើ�ឲ្យពន្ឺ

របស់អ្នករល់គ្នាបានែ្ឺចំយោះមនរុស្សទាំងអស់យោ�

កាលាហាន។យៅយពលជរីវិតរដមងសាលាប់របស់អ្នកបាន

ប្្ចប់បបសិនយបើអ្នកបានយ្វើនូវចំដណករបស់អ្នកយោះ

អ្នកនឹងមានពរជ័�ែ៏ររុងយរឿងននការបតឡប់យៅរស់យៅ

ជាមួ�ប�ង់ជាយរៀងរ�ូត។

បពះបន្ទអូលរបស់បពះអងគែសយ្ងាគាះបានអះអាង៖

«ែ្នុំជាពន្ឺយោករី�៍៖អ្នកណាដែលតាមែ្នុំយោះមិន

ដែលយែើរក្ននុងយសចក្តរីងងឹតយឡើ�គឺនឹងមានពន្ឺនន

ជរីវិតវិញ» ៩ែ្នុំសូមដថ្ង�រីបោទាល់អំពរីប�ង់។ប�ង់ជា

បពះអងគែសយ្ងាគាះនិងបពះយបបាសយោះរបស់យ�ើងប�ង់

ជាអងគែគ្ំប�របស់យ�ើងជាមួ�នឹងបពះវរបិតា។ប�ង់

ជាគំរូនិងជាកមាលាំងរបស់យ�ើង។ប�ង់គឺជា«ពន្ឺ

ដែលែ្ឺមកក្ននុងយសចក្រីងងឹត»។ ១០ែ្នុំអ្ិសាឋានសូម

ឲ្យយ�ើងមានាក់ៗដែលសាដាប់ឮសម្រីរបស់ែ្នុំអាចយ្វើតាម

ប�ង់យ�ើ�កាលា�ជាពន្ឺបំែ្ឺែល់ពិែពយោកយៅក្ននុង

បពះោមែ៏បរិសរុ�្ធរបស់ប�ង់ជាបពះយ�ស៊ូវបគរីស្ទជា

អមាចាស់អាដម៉ាន៕
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កំណត់ចំណាំ

១.មា៉ាថា�៥:១៦។

២.្រីម៉ាូយថ�រី១៤:១២។

៣.មរ៉ូនណ៧:៤៧។

៤.សូមយមើលយជមស៍អ៊ីយហាវាស្“The Light in Their Eyes,”
Liahonaដែវិច្ឆិកាឆានាំ២០០៥�ំព័រ២០។

៥.យគ្លល�្ធិនិងយសចក្រីសញ្ញា៩០:២៤។

៦.មា៉ាថា�៥:៨។

៧.�ំនរុកែំយកើង២៧:១។

៨.Lon Woodrum,“Lamps,”The Lighted 
Pathway,ដែតរុោឆានាំ១៩៤០�ំព័រ១៧។

៩.�៉ាូហាន៨:១២។

១០.យគ្លល�្ធិនិងយសចក្រីសញ្ញា៦:២១។
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ការ បដបងៀន ទាំងឡាយ សបមប់ ជំនាន់ របស់ ដយើង

ចាប់ ពី ខខ វិច្ិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រហូត ដល់ ខខ ដមសា ឆ្នាំ ២០១៦ ដមដរៀន ថ្នាក់ បពវជិតភាព មិលគីសសាខដក 

និង ថ្នាក់ សមគម សដ្គ្រោះ ដៅ សប្តាហ៍ ទី បួន គួរខត ដរៀប ចំ មក ពី សុន្ទរកថ្ មួយ ឬ ដបចើន ខដល ប្ន ផ្តល់ 

ឲ្យ ដៅ ក្នុង សន្ិសីទ ទូដៅ ខខ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ ដៅ ក្នុង ខខ ដមសា ឆ្នាំ ២០១៦ សុន្ទរកថ្ ទាំងឡាយ អាច បតូវ 

ប្ន ដបជើសដរើស មក ពី សន្ិសីទ ទូដៅ ខខ ដមសា ឆ្នាំ ២០១៦ ឬ ខខ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ បបធាន ដស្តក និង បបធាន 

មណ្ឌល ដបជើសដរើស សុន្ទរកថ្ ណា មួយ ខដល បតូវ ដបបើបប្ស់ ដៅ ក្នុង មូលោឋាន របស់ ខ្លួន ឬ ពួកគាត់ អាច ខចក រំខលក 

ការទទួល ខុស បតូវ ដនោះ ដល់ ប៊ីស្សព និង បបធាន សាខាទាំងឡាយ ។

សុន្ទរកថ្ ទាំងដនោះ មនជា ដបចើន ភាសា ដៅ ដគហទំព័រ conference.lds.org។
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បងប្អូនបបរុសបសរីជា�រីបសឡាញ់ែ្នុំមាន

អំណរគរុណយោ�បានយៅជាមួ�នឹង

បងប្អូនយៅនថងៃឈប់សបមាកយនះក្ននុងសន្និសរី�

�ូយៅននសាសោចបករបស់បពះអមាចាស់។ែ្នុំបាន

��ួលអារម្ណ៍ពរីបពះវិញ្ញាណគឺជាបរិសរុ�្ធបពះវិញ្ញាណ

ដថ្ង�រីបោទាល់ពរីយសចក្រីពិតននោក្យសម្រីដែលបាន

សាដាប់ឮែូចជាបងប្អូនដែរ។

យគ្លបំណងរបស់ែ្នុំយៅនថងៃយនះគឺបយង្កើនបំណង

បបាថានានិងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកយែើម្បរី��ួលបាន

អំយណា�ទានដែលបានសនយាែល់យ�ើងមានាក់ៗបោទាប់

ពរីយ�ើងបជមរុជ�ឹករួច។យៅក្ននុងពិ្រីបញ្ជាក់របស់យ�ើង

យ�ើងសាដាប់ឮោក្យទាំងយនះ៖«��ួលបពះវិញ្ញាណ

បរិសរុ�្ធចរុះ»។ ១ចាប់ពរីយពលយោះមកជរីវិតរបស់

យ�ើងបានផាលាស់ប្អូរជាយរៀងរ�ូត។

យ�ើងអាចមានពរជ័�ននបពះវិញ្ញាណយៅជាមួ�

នឹងយ�ើងបបសិនយបើយ�ើងរស់យៅឲ្យសក្ិសមនឹង

ពរជ័�យនះជានិច្ចដែលមិនបតឹមដតក្ននុងយពលយនះដត

មានជាយរៀងែរប។បងប្អូនែឹងយចញពរីោក្យនន

ការអ្ិសាឋានសាបកាម៉ាង់ពរីរយបៀបដែលការសនយាយនះបតូវ

បានបំយពញ៖«ឱបពះអងគែជាបពះវរបិតាែ៏អស់កល្ប

ជានិច្ចយអើ�យ�ើងែ្នុំសូមែល់បពះអងគែយោ�នូវបពះោម

ននបពះរជបរុបតារបស់បពះអងគែគឺបពះយ�ស៊ូវបគរីស្ទសូម

បបទានពរយ�ើ�ដញកនំបរុ័ងយនះយចញជាបរិសរុ�្ធែល់

បពលឹងននជនទាំងអស់ណាដែល��ួលទាននំបរុ័ង

យនះបបយយជន៍ឲ្យពួកយគអាច��ួលទានយោ�នូវ

ការចងចាំែល់បពះកា�ននបពះរជបរុបតារបស់បពះអងគែ

យ�ើ�យ្វើបោទាល់ែល់បពះអងគែឱបពះអងគែជាបពះវរបិតា

ែ៏អស់កល្បជានិច្ចយអើ�ថាពួកយគនឹងបពមយលើកោក់

មកយលើែ្លួនយគនូវបពះោមននបពះរជបរុបតារបស់បពះអងគែ

យ�ើ�ចងចាំប�ង់ជានិច្ចយ�ើ�កាន់តាមបពះប្្ញត្តិ

ទាំងឡា�របស់ប�ង់ដែលប�ង់បានបបទានែល់

ពួកយគបបយយជន៍ឲ្យពួកយគអាចបានបពះវិញ្ញាណ

របស់ប�ង់គង់យៅជាមួ�នឹងពួកយគជាែរប»។

យ�ើ�បោទាប់មកក៏មានការសនយាែ៏ររុងយរឿងយនះ៖

«បបយយជន៍ឲ្យពួកយគអាចបានបពះវិញ្ញាណរបស់ប�ង់

គង់យៅជាមួ�នឹងពួកយគជាែរាប»(គ.និងស.

២០:៧៧គូសបញ្ជាក់បដន្ម)។

យែើម្បរីមានបពះវិញ្ញាណគង់យៅជាមួ�នឹងយ�ើង

ជាែរបគឺការមានការែឹកោំនិងការដណោំពរី

បពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធយៅក្ននុងជរីវិតបបចាំនថងៃរបស់យ�ើង។

ឧទា�រណ៍យ�ើងអាចបតូវបពះវិញ្ញាណបពមានឲ្យ

តតាំងនឹងការល្បលួងឲ្យយ្វើយរឿងអាបកក់។

សបមាប់យ�តរុផលយោះដតមយា៉ាងវាងា�យមើល

ពរីយ�តរុផលដែលពួកអ្នកបយបមើរបស់បពះអមាចាស់ែំ

ពយាយមបយង្កើនបំណងបបាថានារបស់យ�ើងឲ្យថាវា�

បងគែំបពះយៅក្ននុងការបបជរុំសាបកាម៉ាង់របស់យ�ើង។

បបសិនយបើយ�ើង��ួលទានសាបកាម៉ាង់យោ�យសចក្រី

ជំយនឿយោះបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធនឹងការោរយ�ើង

បពមទាំងមនរុស្សដែលយ�ើងបសឡាញ់ពរីការល្បលួងដែល

មានកមាលាំងខ្លាំងកាលា។

ភាពជានែគូននបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធយ្វើឲ្យចាប់ចិត្ត

នឹងអវរីដែលល្ៗយ�ើ�មិនសូវងាកយៅរកការ

ល្បលួងយឡើ�។ការណ៍យោះដតមយា៉ាងគួរល្មបគប់បគ្ន់

យ្វើឲ្យយ�ើងតាំងចិត្តយែើម្បរីមានគរុណសម្បត្តិសក្ិសមឲ្យ

បពះវិញ្ញាណគង់ជាមួ�នឹងយ�ើងជាែរប។

ែូចជាបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធពបងឹងយ�ើងទាស់

នឹងអំយពើអាបកក់ដែរប�ង់ក៏បបទានអំណាចឲ្យយ�ើង

ដញកែឹងរវាងយសចក្រីពិតនិងយសចក្រីដក្ងបន្ំដែរ។

យសចក្រីពិតដែលសំខ្ន់បំផរុតបតូវបានបញ្ជាក់តាមរ�ៈ

វិវរណៈមកពរីបពះប៉ារុយណាណះ។យ�តរុផលរបស់មនរុស្ស

យ�ើងនិងការយបបើញាណខ្ងសាច់ោមរបស់យ�ើង

នឹងមិនល្មបគប់បគ្ន់យឡើ�។យ�ើងរស់យៅក្ននុងបគ្

មួ�ដែលសូម្បរីដតអ្នកមានបបាជាញាបំផរុតក៏ពិបាកនឹង

សាគាល់ពរីយសចក្រីពិតដែរយោ�សារដតការយបាកបបាស់

ែ៏ឆាលាតនវ។

បពះអមាចាស់បានបយបងៀនសាវកប�ង់យោមាះថូមា៉ាស

ដែលចង់យេើញែស្នុតាងផាទាល់ដែ្នកននការមានបពះជន្

រស់យឡើងវិញរបស់បពះអងគែសយ្ងាគាះយោ�ការប៉ាះមរុែ

របួសរបស់ប�ង់ថាវិវរណៈគឺជាែស្នុតាងដែលមាន

សរុវត្ិភាពជាង៖«បពះយ�ស៊ូវមានបពះបន្ទអូលយៅកាន់

យោកថាថូមា៉ាសយអើ�អ្នកយជឿយោ�យបោះបានយេើញ

ែ្នុំយ�យតើ៖មានពរយ�ើ�អ្នកណាដែលយជឿឥតយេើញ

យសាះ»(�៉ាូហាន២០:២៩)។

យសចក្រីពិតដែលគូសផ្អូវបតឡប់យៅរកយគ�ោឋាន

បពះវិញគឺបតូវបានបញ្ជាក់យោ�បពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធ។

យ�ើងពរុំអាចយៅនបពពិសិែ្ឋយ�ើ�យេើញបពះវរបិតា

និងបពះរជបរុបតាមានបន្ទអូលយៅយក្ងបបរុស�៉ាូដសប

ស្៊ី្បានយ�។គ្មានែស្នុតាងខ្ងរូបកា�ឬ

អំណះអំណាងដែលសមយ�តរុផលណាមួ�អាច

បយង្កើតបានថាយអលរីយ៉ាបានយងមកែូចដែលបាន

សនយាយែើម្បរីបបគល់កូនយសាបពវជិតភាពដែលឥឡអូវ

យនះបតូវបានកាន់យ�ើ�យបបើបបាស់យោ�ពយាការីកំពរុង

រស់យៅមានាក់យោមាះថាថូមា៉ាសយអសម៉ានសរុនបាន

យឡើ�។

ការបញ្ជាក់ពរីយសចក្រីពិតយកើតមានចំយោះបរុបតាឬ

បរុបតរីមានាក់របស់បពះដែលបានបបកាសសិ�្ធិយែើម្បរី��ួល

បានបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធ។យោ�សារយសចក្រីដក្ង

បន្ំនិងយសចក្រីករុ�កអាចយកើតមានចំយោះយ�ើងបគប់

យពលយោះយ�ើងបតូវការបពះយចសាដាននបពះវិញ្ញាណនន

យសចក្រីពិតជានិច្ចយែើម្បរីជួ�យ�ើងឲ្យរួចផរុតពរីបគ្នន

ភាពសង្ស័�ោោ។

បពោះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ  

ជា ដដគូ របស់ េ្ក
ន�ើងអាចមានេរជ័�ទនពេរះវិញ្ញាណនៅជាមួ�នឹងន�ើង

ពបសិននបើន�ើងរស់នៅឲ្យសក្ិសមនឹងេរជ័�ននរះជានិច្ច។

ដោយប្រធានហិនរី្រ៊ី.អាវរិង

ទីបបរឹកសា ទី មួយ ក្នុង គណៈបបធាន ទី មួយ

សារ លិខិត ការ បដបងៀន សួរ សុខ ទុក្ខ ខខ វិច្ិកា ឆ្នាំ ២០១៥
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កាលសមាជិកមានាក់យៅក្ននុងកូរ៉រុមននពួកសាវក

ែប់ពរីរោក់យោមាះចចេ្យអូខ្នរុនបាន��ូចឲ្យយ�ើង

ដសវងរកបពះវិញ្ញាណឲ្យគង់យៅជាមួ�នឹងយ�ើងជា

ែរប។យោកបានសនយាយ�ើ�ែ្នុំក៏សូមសនយាែូច

គ្នាដែរថាបបសិនយបើយ�ើងយែើរតាមផ្អូវយោះយ�ើង«នឹង

មិនស្ិតយៅក្ននុងភាពសង្ស័�ឬភាពងងឹត»យឡើ�

យ�ើ�«យសចក្រីជំយនឿរបស់យ�ើងនឹងខ្លាំងយ�ើ�

អំណរ[យ�ើង]...នឹងបានយពញយលញ»។ ២

យ�ើងបតូវការជំនួ�ថិតយថរយោះមកពរីភាពជានែគូ

ននបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធសបមាប់យ�តរុផលមួ�យ�ៀត។

មរណភាពននមនរុស្សជា�រីបសឡាញ់អាចយកើតយឡើង

យោ�មិនបានរំពឹង�រុក។វាគឺជាសាក្សរីពរីបពះវិញ្ញាណ

បរិសរុ�្ធននធាតរុពិតននបពះវរបិតាសួគ៌ជា�រីបសឡាញ់

និងបពះអងគែសយ្ងាគាះដែលមានបពះជន្រស់យឡើងវិញ

ដែលបានផ្ល់យសចក្រីសង្ឹមនិងការលួងយោមចិត្ត

ែល់យ�ើងយៅយពលបាត់បង់មនរុស្សជា�រីបសឡាញ់។

�រីបោទាល់យោះបតូវដតមានភាពបសស់បសា�យពល

យសចក្រីសាលាប់យកើតយឡើង។

ែូយច្នះមានយ�តរុផលជាយបចើនដែលយ�ើងបតូវការ

ភាពជានែគូថិតយថរននបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធ។យ�ើង

ចង់បានវាប៉ារុដន្តយយងតាមប�ពិយសា្ន៍គឺវាពរុំងា�

ដថរកសាយ�។យ�ើងមានាក់ៗគិតនិយ�យ�ើ�យ្វើយរឿង

ោោយៅក្ននុងជរីវិតបបចាំនថងៃរបស់ែ្លួនដែលអាចប៉ាះោល់

ែល់បពះវិញ្ញាណ។បពះអមាចាស់បានបយបងៀនយ�ើងថា

បពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធនឹងកាលា�ជានែគូថិតយថររបស់យ�ើង

យៅយពលែួងចិត្តយ�ើងយពញយោ�យសចក្រីសប្បនុរស

និងយពលដែលគរុណ្ម៌បានតរុបដតងគំនិតរបស់

យ�ើងយោ�ឥតឈប់ឈរ(សូមយមើលគ.និងស.

១២១:៤៥)។

ចំយោះជនដែលកំពរុងជួបបញ្ហានឹងប�ោឋានែ៏ែ្ស់

យែើម្បរីសក្ិសម��ួលអំយណា�ទានននភាពជានែគូ

របស់បពះវិញ្ញាណែ្នុំសូមផ្ល់ការយលើក�ឹកចិត្តយនះ។

បងប្អូនធាលាប់មានយពលដែលបងប្អូនមានអារម្ណ៍ពរី

បពះយចសាដាននបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធ។វាអាចនឹងយកើត

យឡើងយៅនថងៃយនះ។

អ្នកអាចចាត់�រុកបគ្ននការបំផរុសគំនិតយនះយបបៀប

ែូចជាបគ្ប់ពូជននយសចក្រីជំយនឿដែលអាលមា៉ាបាន

យរៀបរប់(សូមយមើលអាលមា៉ា៣២:២៨)។ចូរោំ

វាម្តងមួ�ៗ។បងប្អូនអាចយ្វើែូយច្នះបានយោ�យ្វើ

តាមការបំផរុសដែលបងប្អូនមាន។ការបំផរុសគំនិត

ែ៏មានតនម្បំផរុតនឹងជាអវរីដែលអ្នកបតូវែឹងថាបពះនឹង

ឲ្យអ្នកយ្វើ។បបសិនយបើវាគឺជាការបតូវថាវា�ែងាវា�

មួ�ភាគក្ននុងែប់ឬយៅសួរសរុែ�រុក្ខមិត្តដែលមាន�រុក្ខ

បពួ�អ្នកគួរយ្វើវា។យទាះយោះជាអវរីក៏យោ�បតូវដត

យ្វើវា។យៅយពលបងប្អូនបានបងាហាញឆន្ទៈយគ្រពតាម

យោះបពះវិញ្ញាណនឹងប្្អូនការបំផរុសគំនិតបដន្មយ�ៀត

ែល់បងប្អូននូវអវរីដែលបពះសពវបពះ�័�ឲ្យបងប្អូនយ្វើ

សបមាប់ប�ង់។

យៅយពលបងប្អូនយគ្រពតាមការបំផរុសគំនិតមក

ពរីបពះវិញ្ញាណនឹងយកើតមានកាន់ដតញឹកញាប់យ�ើ�

កាន់ដតែិតជិតនឹងភាពជានែគូែ៏ខ្ជាប់ែ្លួន។អំណាច

ក្ននុងការយរើសផ្អូវបតូវរបស់បងប្អូននឹងយកើនយឡើង។

បងប្អូននឹងែឹងយៅយពលដែលការបំផរុសគំនិត

ទាំងយោះបានមកពរីបពះវិញ្ញាណជាជាងមកពរីបំណង

បបាថានាផាទាល់ែ្លួន។យៅយពលការបំផរុសគំនិតយោះែូច

នឹងអវរីដែលបពះអងគែសយ្ងាគាះនិងពួកសាវកនិងពួក

ពយាការីយៅរស់របស់ប�ង់បានយលើកយឡើងយោះអ្នកអាច

យបជើសយគ្រពតាមយោ�ភាពយជឿជាក់។រួចបពះអមាចាស់

នឹងប្្អូនបពះវិញ្ញាណរបស់ប�ង់ឲ្យមកគង់សណឋាិត

យលើបងប្អូន។

ឧទា�រណ៍បបសិនយបើបងប្អូន��ួលបាន

ការបំផរុសគំនិតខ្ងវិញ្ញាណមួ�ឲ្យយគ្រពនថងៃឈប់

សបមាកជាពិយសសយពលវាហាក់ែូចជាមានការ

លំបាកយោះបពះនឹងប្្អូនបពះវិញ្ញាណរបស់ប�ង់មក

ជួ�។

ជំនួ�យោះបានយកើតមានចំយោះឪពរុកែ្នុំកាលពរី

យបចើនឆានាំកន្ងយៅកាលគ្ត់យៅយ្វើការយៅបបយ�ស

អូបសាតៅលរី។យៅនថងៃអា�ិត្យគ្ត់មានដតមានាក់ឯងយ�ើ�

ចង់��ួលទានសាបកាម៉ាង់។គ្ត់គ្មានព័ត៌មានពរីការ

បបជរុំរបស់ពួកបរិសរុ�្ធនថងៃចរុងយបកា�យសាះ។ែូយច្នះ

គ្ត់ក៏ចាប់យផ្ើមយែើរ។គ្ត់បានអ្ិសាឋានយពលែល់

ផ្អូវបបសពវនរីមួ�ៗយែើម្បរីែឹងថាយតើគួរដតបត់យៅតាមផ្អូវ

មួ�ណា។បោទាប់ពរីការយែើរនិងការបត់តាមផ្អូវោោ

អស់រ�ៈយពលមួ�យមា៉ាងគ្ត់បានឈប់អ្ិសាឋាន

ម្ងយ�ៀត។គ្ត់បាន��ួលការបំផរុសមួ�ឲ្យបត់យៅ

ផ្អូវជាក់ោក់មួ�។រំយពចយោះគ្ត់បានចាប់យផ្ើមឮ

ការយបចៀងចយបមៀងយចញពរីជាន់ផាទាល់ែរីននអគ្រផ្ទះជួល

មួ�យៅដក្បរយោះ។គ្ត់បានយមើលយៅខ្ងក្ននុងតាម

បង្លួចយ�ើ�យេើញមនរុស្សពរីរបរីោក់អងគែនុ�យៅដក្បរ

តរុមួ�ដែលមានបគបបកណាត់ពណ៌-សនិងថាស

សាបកាម៉ាង់។

ឥឡអូវយនះវាបបដ�លជាមិនសំខ្ន់សបមាប់បងប្អូន

យ�ប៉ារុដន្តវាជាអវរីមួ�អសាចារ្យសបមាប់គ្ត់។គ្ត់បាន

សាគាល់ពរីការសនយាននការអ្ិសាឋានសាបកាម៉ាង់បាន

បំយពញ៖«ចងចាំប�ង់ជានិច្ចយ�ើ�កាន់តាមបពះ

ប្្ញត្តិទាំងឡា�របស់ប�ង់ដែលបានប�ង់បានបបទាន

ែល់ពួកយគបបយយជន៍ឲ្យពួកយគអាចបានបពះវិញ្ញាណ

របស់ប�ង់គង់យៅជាមួ�នឹងពួកយគជាែរប»។(គ.

និងស.២០:៧៧)។

យោះបគ្ន់ដតជាឧទា�រណ៍មួ�ពរីបគ្មួ�ដែល

គ្ត់បានអ្ិសាឋានរួចបានយ្វើតាមអវរីដែលបពះវិញ្ញាណ

មានបន្ទអូលបបាប់គ្ត់ថាបពះសពវបពះ�័�ឲ្យគ្ត់យ្វើ

ប៉ារុយណាណះ។គ្ត់បានបន្តយ្វើវាអស់រ�ៈយពលជាយបចើន

ឆានាំែូចដែលបងប្អូននិងែ្នុំនឹងយ្វើដែរ។គ្ត់ពរុំដែល

និយ�ពរីជរីវភាពខ្ងវិញ្ញាណរបស់គ្ត់យឡើ�។

គ្ត់យចះដតបន្តយ្វើកិច្ចការតិចតួចសបមាប់បពះអមាចាស់

ដែលគ្ត់បតូវបានបំផរុសគំនិតឲ្យយ្វើប៉ារុយណាណះ។

យៅយពលណាដែលបករុមមួ�ចំនួនននពួកបរិសរុ�្ធ

នថងៃចរុងយបកា�បានសរុំគ្ត់ឲ្យនិយ�ពរីយរឿងយោះគ្ត់

ក៏និយ�។មិនថាមានមនរុស្ស១០ោក់ឬ៥០

ោក់ឬគ្ត់យនឿ��ត់ប៉ារុណាណយោះយ�។គ្ត់បាន

ដថ្ង�រីបោទាល់ពរីបពះវរបិតាបពះរជបរុបតាបពះវិញ្ញាណ

បរិសរុ�្ធនិងពរីពួកពយាការីយៅយពលណាបពះវិញ្ញាណ

ជំររុញឲ្យគ្ត់យ្វើែូយច្នះ។

ការយៅែ៏ែ្ស់បំផរុតរបស់គ្ត់ក្ននុងសាសោចបក

គឺ�រីបបឹកសាជាន់ែ្ស់យស្តកបូនយណយវៀលរែ្ឋ�ូថា�៍

ដែលគ្ត់បានយបាចយ្មាយៅកសិោឋានរបស់យស្តក

យ�ើ�គ្ត់បានបយបងៀនថានាក់សាោនថងៃអា�ិត្យ។

យបចើនឆានាំកន្ងមកយ�ៀតយពលគ្ត់បតូវការបពះវិញ្ញាណ

បរិសរុ�្ធបានគង់យៅ�រីយោះយ្វើជានែគូរបស់គ្ត់។

ែ្នុំបានឈរយៅដក្បរឪពរុករបស់ែ្នុំក្ននុងបន្ទប់នន

មន្ទរីរយព�្យមួ�។មាដា�ែ្នុំដែលជាែរិយរបស់គ្ត់

មានអា�រុ៤១ឆានាំកំពរុងសបមាកយៅយលើដបគ។យ�ើង

បានយៅយមើលគ្ត់អស់ជាយបចើនយមា៉ាង។យ�ើងបាន

ចាប់យផ្ើមយេើញភាពឈឺចាប់បានរសា�យចញពរី�ឹក

មរុែរបស់គ្ត់។បមាមនែគ្ត់ដែលបានកាដាប់យ៉ាង

ដណនបានរោយចញ។នែគ្ត់ទាំងសងខ្ងក៏ឈប់

បបឹងដែរ។

ការឈឺចាប់ននជំងឺមហារីកជាយបចើនឆានាំបតូវបាន

ប្្ចប់។ែ្នុំបានយេើញ�ឹកមរុែគ្ត់យពញយោ�ភាព

សរុែសាន្ត។គ្ត់បានែកែយង្ហើមញាប់រួចក៏ែង្ហក់

យ�ើ�បានោច់ែ្យល់យៅ។យ�ើងបានឈរយៅ�រីយោះ

ចាំយមើលដបកងគ្ត់ែកែយង្ហើមវិញ។

យៅ�រីបំផរុតឪពរុកែ្នុំបានយោលតិចៗថា«មា៉ាក់កូន

បានសាលាប់យ�ើ�»។

គ្ត់មិនបានសបមក់�ឹកដែ្នកយ�។យោះយោ�សារ

បពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធបានបងាហាញគ្ត់យ៉ាងចបាស់ពរី

មាដា�របស់ែ្នុំថាគ្ត់មកពរីណាថាគ្ត់បានកាលា�ជា

អវរីយ�ើ�ថាគ្ត់នឹងយៅ�រីណាវិញ។បពះវិញ្ញាណបាន

ដថ្ង�រីបោទាល់ែល់គ្ត់ជាយបចើនែងអំពរីបពះវរបិតាជា

�រីបសឡាញ់ពរីបពះអងគែសយ្ងាគាះដែលបានផាដាច់អំណាច

ននយសចក្រីសាលាប់និងពរីធាតរុពិតននការផសារភាជាប់យៅក្ននុង

បពះវិហារបរិសរុ�្ធដែលគ្ត់បានដចកចា�នឹងែរិយ

គ្ត់បពមទាំងបគួសារ។

បពះវិញ្ញាណបានអះអាងចំយោះគ្ត់ជា�ូរមក

យ�ើ�ថាយសចក្រីល្និងយសចក្រីជំយនឿរបស់មាដា�ែ្នុំ

បានយ្វើឲ្យគ្ត់សក្ិសមបតឡប់យៅកាន់ផ្ទះសួគ្៌ាវិញ

ជាកដន្ងដែលគ្ត់នឹងចងចាំថាជាបរុបតែ៏អសាចារ្យនន

យសចក្រីសនយានិងបានសាវាគមន៍នូវការបតឡប់មកផ្ទះ

វិញយោ�កិត្តិ�ស។

ចំយោះឪពរុកែ្នុំយរឿងយោះគឺយលើសពរីយសចក្រីសង្ឹម

យៅយ�ៀត។បពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធបានបញ្ជាក់យរឿងយនះ

យ៉ាងចបាស់ែល់គ្ត់។

ឥឡអូវយនះមានមនរុស្សែ្ះអាចនិយ�ថាោក្យ

របស់គ្ត់និងរូបភាពយៅក្ននុងគំនិតរបស់គ្ត់ចំយោះ

ផ្ទះសួគ្៌ាបគ្ន់ដតជាមយោសយ្្ចតោែ៏ដផ្មដល្ហមមួ�

ជាការវិនិច្ឆ័�ែ៏ងងឹតងងរុលមួ�របស់សាវាមរីមានាក់យពល

គ្ត់បាត់បង់ែរិយប៉ារុយណាណះ។ប៉ារុដន្តគ្ត់បានសាគាល់

យសចក្រីពិតែ៏អស់កល្បថាជាវិ្រីដតមួ�គត់ដែល

បងប្អូនអាចែឹងពរីយរឿងយនះ។
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គ្ត់គឺជាអ្នកវិ�យាសាបស្តមានាក់ដែលដសវងរក

យសចក្រីពិតអំពរីពិែពយោកយពញមួ�ជរីវិតរបស់គ្ត់។

គ្ត់បានយបបើឧបករណ៍វិ�យាសាបស្តល្មបគប់បគ្ន់យែើម្បរី

��ួលបានកិត្តិ�សពរីសំណាក់មិត្តែក្ិរបស់គ្ត់

យៅជរុំវិញពិែពយោក។អវរីដែលគ្ត់បានយ្វើយៅក្ននុង

គរីមរីវិ�យាភាគយបចើនយចញមកពរីការយេើញយៅក្ននុងគំនិត

របស់គ្ត់ពរីការបំោស់�រីននម៉ាូយលគរុលរួចបញ្ជាក់

�ស្សនៈរបស់គ្ត់យោ�ែកពិយសា្ន៍យៅក្ននុងមន្ទរីរ

ពិយសា្ន៍។

ប៉ារុដន្តគ្ត់ធាលាប់យែើរតាមផ្អូវែរុសគ្នាមួ�យែើម្បរីដសវងរក

យសចក្រីពិតដែលសំខ្ន់បំផរុតចំយោះគ្ត់និងចំយោះ

យ�ើងមានាក់ៗ។មានដតតាមរ�ៈបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធ

ប៉ារុយណាណះដែលយ�ើងអាចយមើលយេើញមនរុស្សែន�និង

បពឹត្តិការណ៍ោោែូចជាបពះដែរ។

អំយណា�ទានយោះបានបន្តយៅក្ននុងមន្ទរីរយព�្យ

យោះបោទាប់ពរីែរិយរបស់គ្ត់បានដចកឋាន។យ�ើង

បានបបមូលរបស់របរមាដា�ែ្នុំ�កយៅផ្ទះវិញ។ឪពរុក

ែ្នុំបានឈប់យែើម្បរីដថ្ងអំណរគរុណែល់បគូយព�្យនិង

យវជ្បណ្ឌិតបគប់រូបដែលយ�ើងបានជួបតាមផ្អូវយែើរយចញ

យៅរកឡាន។ែ្នុំចាំថាែ្នុំមានអារម្ណ៍ថាយ�ើងគួរដត

យចញយៅយោ�ក្តរីយសាកយ្របស់យ�ើងចរុះគឺបគប់បគ្ន់

យ�ើ�។

ឥឡអូវយនះយ�ើបែ្នុំែឹងថាគ្ត់បានយេើញយរឿងោោ

ដែលមានដតបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធប៉ារុយណាណះដែលអាច

យ្វើឲ្យគ្ត់យមើលយេើញ។គ្ត់បានយេើញមនរុស្ស

ទាំងយោះថាជាពួកយ�វតាដែលបពះប្្អូនមកឲ្យយមើល

ដថែរិយជា�រីបសឡាញ់របស់គ្ត់។ពួកយគបបដ�ល

ជាយមើលយេើញែ្លួនឯងថាជាអ្នកជំោញដផ្នកដថទាំ

សរុែភាពប៉ារុដន្តឪពរុកែ្នុំបានអរគរុណពួកយគចំយោះ

ការបយបមើរបស់ពួកយគជំនួសឲ្យបពះអងគែសយ្ងាគាះ។

បពះយចសាដាននបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធបានបន្តយៅ

ជាមួ�គ្ត់កាលយ�ើងបានបតឡប់យៅែល់ផ្ទះវិញ។

យ�ើងបាននិយ�គ្នាមួ�សន្ទនុះយៅក្ននុងបន្ទប់��ួល

យែ្ៀវ។ឪពរុកែ្នុំបានសរុំចូលយៅបន្ទប់គ្ត់ដែលយៅ

ដក្បរយោះ។

ពរីរបរីោ�រីយបកា�មកគ្ត់បានយែើរបតឡប់មកបន្ទប់

��ួលយែ្ៀវវិញ។គ្ត់មានសានាមញញឹមែ៏រីករ�។

គ្ត់បានយែើរសំយៅមកយ�ើងយ�ើ�យោលតិចៗថា

«បា៉ាបារម្ភថាមរីលយប�ែយៅែល់ពិែពវិញ្ញាណដត

មានាក់ឯង។បា៉ាបានគិតថាគ្ត់អាចមានអារម្ណ៍ថា

វយងវង»។

រួចគ្ត់បានយោលយោ�រីករ�ថា«បា៉ាយ�ើប

ដតបានអ្ិសាឋានរួច។បា៉ាែឹងថាមរីលយប�ែមិន

យកើតអរីយ�។យោកយ�បានជួបគ្ត់យៅ�រីយោះ

យ�ើ�»។

ែ្នុំចងចាំពរីសានាមញញឹមកាលគ្ត់យោលោក្យយោះ

យោ�បសនមយេើញយោកយ�ែ្នុំបានរត់យ៉ាងរួសរន់

កាត់�វអូងមនរុស្សដែលយៅចាំជួបយ�ើ�ឱបកូនបបសា

បសរីគ្ត់យពលោងមកែល់។

ឥឡអូវយនះយ�តរុផលមួ�ដែលឪពរុកែ្នុំបាន�ូល

សូមយ�ើ�បាន��ួលការលួងយោមចិត្តយោះគឺ

យោ�សារគ្ត់ដតងអ្ិសាឋានយោ�យសចក្រីជំយនឿតាំង

ពរីយក្ងមកយម៉ា្ះ។គ្ត់ធាលាប់��ួលបានចយម្ើ�ដែល

ប៉ាះែល់ែួងចិត្តគ្ត់យែើម្បរីផ្ល់ជាការលួងយោមចិត្ត

និងការែឹកោំ។យលើសពរីការមាន�មាលាប់អ្ិសាឋាន

គ្ត់បានសាគាល់ប�គម្រីរនិងសម្រីរបស់ពួកពយាការី

កំពរុងរស់យៅ។ែូយច្នះគ្ត់បានសាគាល់ពរីការែ្សឹប

បបាប់បសយែៀងគ្នាននបពះវិញ្ញាណដែលអ្នកអាច��ួល

អារម្ណ៍បានយៅនថងៃយនះ។

ភាពជានែគូននបពះវិញ្ញាណមានយលើសពរីការ

ដែលគ្ត់បាន��ួលការលួងយោមចិត្តយ�ើ�បាន

ការែឹកោំយៅយ�ៀត។វាបានផាលាស់ប្អូរគ្ត់តាមរ�ៈ

ែងាវា�្ួនននបពះយ�ស៊ូវបគរីស្ទ។យៅយពលយ�ើង

��ួល�កការសនយាននការមានបពះវិញ្ញាណគង់យៅ

ជាមួ�យ�ើងជាែរបយោះបពះអងគែសយ្ងាគាះអាចបបទាន

ឲ្យយ�ើងនូវការយ្វើឲ្យសាអាតសបមាប់ជរីវិតអស់កល្បជា

អំយណា�ទានែ៏ម�ិមាបំផរុត(សូមយមើលគ.និង

ស.១៤:៧)។

បងប្អូនចងចាំពរីបន្ទអូលរបស់បពះអងគែសយ្ងាគាះ៖

«ឥឡអូវយនះយនះគឺជាប្្ញត្តិថា៖ចូរដបបចិត្តចរុះឱ

អ្នករល់គ្នាយៅចរុងដផនែរីយអើ�យ�ើ�ចូរមករកយ�ើង

យ�ើ���ួលបរុណ្យបជមរុជ�ឹកយោ�នូវបពះោម

យ�ើងចរុះបបយយជន៍ឲ្យអ្នករល់គ្នាអាចបានដញក

យចញជាបរិសរុ�្ធយោ�ការ��ួលនូវបពះវិញ្ញាណ

បរិសរុ�្ធបបយយជន៍ឲ្យអ្នករល់គ្នាអាចឈរយោ�

គ្មានយទាសយៅចំយោះយ�ើងយៅនថងៃចរុងយបកា�បង្ស់»

(នរីន�វ�រី៣២៧:២០)។

បពះប្្ញត្តិទាំងយោះមកជាមួ�នឹងការសនយាយនះ

ពរីបពះអមាចាស់៖

«យ�ើ�ឥឡអូវយនះបបាកែដមនយ�ើងបបាប់អ្នក

រល់គ្នាជាបបាកែថាចូរោក់�រី�រុកចិត្តរបស់អ្នកយៅ

នឹងបពះវិញ្ញាណយោះដែលោំឲ្យយ្វើល្—ដមនយ�ើ�

គឺឲ្យយ្វើយោ��រុត្តិ្ម៌ឲ្យយែើរយោ�ទាបរបសាឲ្យ

វិនិច្ឆ័�យោ�សរុចរិតយ�ើ�យនះគឺជាបពះវិញ្ញាណរបស់

យ�ើង។

«បបាកែដមនយ�ើងបបាប់អ្នករល់គ្នាជាបបាកែ

ថាយ�ើងនឹងរំដលកែល់អ្នកនូវបពះវិញ្ញាណរបស់យ�ើង

ដែលនឹងបំែ្ឺគំនិតរបស់អ្នកដែលនឹងបំយពញបពលឹង

របស់អ្នកយោ�យសចក្រីអំណរ»(គ.និងស.១១:

១២-១៣)។

ែ្នុំសូមដថ្ង�រីបោទាល់របស់ែ្នុំែល់បងប្អូនថាបពះជា

បពះវរបិតាមានបពះជន្រស់ថាបពះយ�ស៊ូវបគរីស្ទដែល

មានបពះជន្រស់យឡើងវិញយោះែឹកោំសាសោចបក

របស់ប�ង់ថាថូមា៉ាសយអសម៉ានសរុនកាន់រល់

កូនយសាននបពវជិតភាពយ�ើ�ថាវិវរណៈតាមរ�ៈ

បពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធែឹកោំយ�ើ�គ្ំប�សាសោចបក

ននបពះយ�ស៊ូវបគរីស្ទននពួកបរិសរុ�្ធនថងៃចរុងយបកា�និង

សមាជិកែ៏របសាននសាសោចបកយនះ។

បដន្មពរីយលើយនះែ្នុំសូមដថ្ង�រីបោទាល់យៅកាន់អ្នក

ថាបរុរសែ៏អសាចារ្យដែលបានដថ្ងមកកាន់យ�ើងនថងៃយនះ

ក្ននុងោមជាសាក្សរីននបពះអមាចាស់បពះយ�ស៊ូវបគរីស្ទក្ននុង

ោមជាសមាជិកននកូរ៉រុមននពួកសាវកែប់ពរីរោក់ទាំង

អស់គឺបតូវបានយៅយោ�បពះ។ែ្នុំែឹងថាបពះវិញ្ញាណ

បានែឹកោំបបធានម៉ានសរុនឲ្យយៅពួកយោក។

យ�ើ�យៅយពលអ្នកសាតៅប់ពួកយោកនិង�រីបោទាល់របស់

ពួកយោកយោះបពះវិញ្ញាណបរិសរុ�្ធបានបញ្ជាក់ែល់

អ្នកនូវអវរីដែលែ្នុំនិយ�យៅកាន់អ្នកោយពលយនះ។

ពួកយោកបតូវបានយៅយោ�បពះ។ែ្នុំគ្ំប�ពួកយោក

យ�ើ�បសឡាញ់ពួកយោកយ�ើ�ែ្នុំែឹងថាបពះមាន

បពះ�័�បសឡាញ់ពួកយោកយ�ើ�គ្ំប�ពួកយោក

យៅក្ននុងការបយបមើរបស់ពួកយោក។ែ្នុំសូមយ្វើកិច្ចការ

យនះក្ននុងបពះោមននបពះអមាចាស់បពះយ�ស៊ូវបគរីស្ទ

អាដម៉ាន។

កំណត់ចំណាំ

១.ក្ជួនខ្នា្ភាគ២៖រោរតគប់តគងស្សោចតក(ឆានាំ២០១០)

ចំណុច២០.៣.១០។

២.សូមយមើលចចេ្យអូខ្នរុនយៅក្ននុង“Minutes of a 
Conference,”Millennial Star,នថងៃ�រី២ដែឧសភាឆានាំ

១៨៦៣�ំព័រ២៧៥–៧៦។
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