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បងប្អូនបបរុសបសរីពរីមរុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសារលិខិត

ជា្ ្អូវការរបស់ខ្ញុំនាថ្ងៃផនះខ្ញុំចង់បបកាស

អុំពរីបពះវិហារបរិសរុទ្ធ្ ្រីចុំនួនបួនផទៀតដែល

នឹងបតរូវសាងសង់ក្ញងទរីតាុំងែរូចខាងផបកាមនាផពល

ខាងមរុខ៖ទរីបករុងហ្រីតរូបបផទសផអកាវាឌ័រ,ទរីបករុង

ហារ៉ាផរេបបផទសស៊ីមបាផវេ,ទរីបករុងដប៊លិមបបផទស

ផបបស៊ីល,និងបពះវិហារទរីពរីរផៅទរីបករុងលរីម៉ាបបផទស

ផពររូ។

ផៅផពលខ្ញុំកាលាយជាសមជិកមួយររូបថនករូរេរុមថន

ពួកសាវកែប់ពរីរនាក់ផៅឆ្នាុំ១៩៦៣មនបពះវិហារ

បរិសរុទ្ធចុំនួន១២ដែលបានកុំពរុងបបតិបត្ិការផៅក្ញង

សាសនាចបកទាុំងមរូល។ផោយមនការឧទ្ិសឆ្ង

បពះវិហារបរិសរុទ្ធបបរូវេរូស៊ីធរីសិនផធើរកាលពរីពរីរសបាដាហ៍

មរុនឥឡអូវមនបពះវិហារបរិសរុទ្ធចុំនួន១៥០កុំពរុង

បបតិបត្ិការផៅទរូទាុំងពិភពផោក។ផយើងមន

អុំណរគរុណណាស់ចុំផោះពរជ័យដែលផយើងទទួល

បានផៅក្ញងែុំណាក់ែ៏បរិសរុទ្ធទាុំងផនះ។

ឥឡអូវផនះបងប្អូនបបរុសបសរីខ្ញុំចង់បង្ហាញនរូវការ

ែឹងគរុណរបស់ខ្ញុំចុំផោះឱកាសផនះផែើម្រីដចកចាយនរូវ

គុំនិតខ្ះៗជាមួយនឹងបងប្អូននាបពឹកផនះ។

្្រីៗផនះខ្ញុំបានគិតអុំពរីការផបជើសផរើស។មនោក្យ

ដ្្ងថាទាវារថនបបវត្ិសាបស្ផបើកផឡើងផោយសារដត

បតផចៀកទាវារែ៏តរូចផហើយវាក៏ែរូចគ្នានឹងជរីវិតរបស់

មនរុស្សដែរ។ការផបជើសផរើសដែលផយើងផធវើកុំណត់អុំពរី

ផជាគវាសនារបស់ផយើង។

ផៅផពលផយើងចាកផចញពរីជរីវិតមរុនជរីវិតផលើ

ដ្នែរីផហើយចរូលមកកាន់ជរីវិតរដមងសាលាប់ផនាះ

ផយើងបាននាុំមកជាមួយផយើងនរូវអុំផណាយថនសិទ្ធិ

ផបជើសផរើស។ផគ្លផៅរបស់ផយើងគឺផែើម្រីទទួល

បានសិរីល្ផសផឡសាទាលផហើយក្ញងដ្្កែ៏ធុំបុំ្រុត

ថនការផបជើសផរើសដែលផយើងផធវើនឹងកុំណត់ថាផតើផយើង

សផបមចផគ្លផៅរបស់ផយើងឬមិនសផបមច។

បងប្អូនភាគផបចើនសាគាល់បបផោមផោកបរុរណ

អាលរីសជាសានាថែរបស់លរូវីសខារេរូលAlice’s 
Adventures in Wonderland(ែុំផណើរ

្្សងផបពងរបស់អាលរីសផៅឋានមផនារម្យ)។បងប្អូន

នឹងចងចាុំថានាងផែើរមកែល់្ ្អូវបុំដបកផៅចុំផោះមរុខ

នាងដែល្ ្អូវនរីមួយៗដបកផឆ្ពះផៅមរុខតាមទិសផៅ

្្ញយគ្នា។ផៅផពលនាងសញ្ឹងគិតថាផតើបតរូវផៅ

្្អូវមួយណាផនាះនាងបានជួបនឹងសតវឆ្មាផឆសផសហើ

ដែលអាលរីសសួរថា«ផតើខ្ញុំគួរផែើរផៅ្ ្អូវមួយណា?»

ឆ្មាផនាះផឆ្ើយថា«ផនាះវាអាបស័យថាផតើអ្កចង់

ផៅកដន្ងណា។បបសិនផបើអ្កមិនែឹងពរីកដន្ងដែល

អ្កបតរូវផៅ្ ងផនាះវាមិនសុំខាន់ផទដែលថាអ្កបតរូវ

ផៅ្ ្អូវមួយណាផនាះ»។ ១

ផយើងមិនខរុសពរីអាលរីសផទផយើងសាគាល់កដន្ង

ដែលផយើងចង់ផៅផហើយវាគឺសុំខាន់ថាផយើងបតរូវផៅ

្្អូវមួយណាែ្ិត្ ្អូវដែលផយើងផែើរក្ញងជរីវិតផនះនឹង

ែឹកនាុំផៅរកផគ្លផៅផៅជរីវិតបនាទាប់របស់ផយើង។

សរូមឲ្យផយើងផបជើសផរើសសាថាបនាផៅក្ញងខ្លួនផយើង

ដោយបបធានថូម៉ាសដេសម៉នសុន នរូវផសចកដរីជុំផនឿែ៏មហិមនិងបបកបផោយអានរុភាព

ដែលនឹងជាការការោរែ៏មនបបសិទ្ធភាពបុំ្រុត

របស់ផយើងទប់ទល់នឹងគផបមងរបស់មរសបតរូវ—ជា

ផសចកដរីជុំផនឿពិតជាបបផភទថនផសចកដរីជុំផនឿដែលនឹង

គ្ុំបទផយើងផហើយនឹងពបងឹងែល់បុំណងបបាថានារបស់

ផយើងផែើម្រីផបជើសផរើស្ ្អូវបតរូវ។ផបើគ្មានជុំផនឿែរូផច្ះផទ

ផនាះផយើងមិនផៅមរុខផទ។ផោយសារផសចកដរីជុំផនឿផនះ

ផយើងអាចសផបមចផគ្លផៅរបស់ផយើង។

ផទាះជាវាសុំខាន់ដែលផយើងបតរូវផបជើសផរើសផោយ

ឈ្លាសថវកដរីក៏មនផពលខ្ះផយើងនឹងផធវើការផបជើសផរើស

ែ៏លងៃិតលងៃង់ដែរ។អុំផណាយទានថនការដបបចិត្ដែល

បពះអង្សផ្ង្គាះបានបបទានែល់ផយើងអាចឲ្យផយើងដក

ជរីវិតរស់ផៅរបស់ផយើងផែើម្រីផយើងអាចបតឡប់ផៅកាន់

្្អូវដែលនឹងែឹកនាុំផយើងផៅកាន់សិរីល្ផសផឡសាទាល

ដែលផយើងដសវងរកផនាះបាន។

សរូមឲ្យផយើងរកសាបាននរូវភាពកាលាហានផែើម្រីមិនចរុះ

ចរូលនឹងគុំនិតដែលមនបបជាបបិយភាព។ខ្ញុំសង្ឹម

ថាផយើងនឹងផបជើសផរើស្ ្អូវបតរូវជានិច្ចផទាះជាវាលុំបាក

ផធវើក្រីចរូរករុុំផបជើសផរើស្ ្អូវខរុសដែលង្យបសួលផឡើយ។

ផៅផពលផយើងសញ្ឹងគិតអុំពរីការសផបមចចិត្ដែល

ផយើងផធវើផៅក្ញងជរីវិតបបចាុំថ្ងៃរបស់ផយើង—ផទាះជាបតរូវ

ផធវើការផបជើសផរើសមួយផនះឬមួយផនាះកដរី—បបសិនផបើ

ផយើងផបជើសផរើសបពះបគរីស្ផនាះផយើងនឹងបានផធវើការ

ផបជើសផរើសបតឹមបតរូវ។

ការអធិសាឋានផោយផសាមាះនិងផោយរបសារ

របស់ខ្ញុំគឺថាសរូមឲ្យការណ៍ផនះបានែរូផចានាះ

ផៅក្ញងបពះនាមថនបពះផយស៊រូវបគរីស្ជាបពះអមចាស់និង

បពះអង្សផ្ង្គាះរបស់ផយើងអាដម៉ាន។

កំណត់ចំណាំ

១.សបមួលផចញមកពរីLewis Carroll, Alice’s 
Adventures in Wonderland (ឆ្នាុំ១៨៩៨)ទុំព័រ៨៩។

សារលិខិតគណៈបបធានទីមួយបបចាំខខឧសភាឆ្នាំ២០១៦

ជដបមើស
ខ្ញុំសង្ឈឹមថាយ�ើងនឈឹងយ្រើសយ�ើសផ្លូវ្្រូវជានិច្ចយោះជាវាលុំបាកយ្វើក្តីចរូ�កុុំយ្រើសយ�ើសផ្លូវខុសដែល

ងា�្សរួលយ�ើ�។
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ការបដបរៀនទាំរឡាយសបមប់ជំនាន់របស់ដយើរ

ចាប់ពីខខឧសភាឆ្នាំ២០១៦រហូតដល់ខខតុលាឆ្នាំ២០១៦ដមដរៀនថ្នាក់បព្វជិតភាពមិលគីសសាខដកនិរ

ថ្នាក់សមគមសដ្គ្រោះដៅសប្តាហ៍ទីបួនគួរខតដរៀបចំដមដរៀនខដលដកបសរ់ពីសុន្ទរកថ្មួយឬដបចើនជារ

ដនាោះខដលមនដៅក្នុរសន្ិសីទទូដៅខខដមសាឆ្នាំ២០១៦។ដៅក្នុរខខតុលាឆ្នាំ២០១៦សុន្ទរកថ្ទាំរឡាយ

អាចបតូវប្នដបជើសដរើសមកពីសន្ិសីទទូដៅខខដមសាឬខខតុលា។បបធានដសតេកនិរបបធានមណ្ឌលដបជើសដរើស

សុន្ទរកថ្ណាមួយខដលបតូវដបបើបប្ស់ដៅក្នុរមូលោឋានរបស់ខ្លួនឬពួកគាត់អាចខចករំខលកការទទួលខុសបតូវដនោះ

ដល់ប៊ីស្សពនិរបបធានសាខាទាំរឡាយ។

សុន្ទរកថ្ទាំរដនោះមនជាដបចើនភាសាដៅដគហទំព័រconference.lds.org។
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ការចងចាុំែ៏ដសនតក់ស្ញតមួយកាលពរី

ករុមរភាពរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្្ើមជាមួយនឹង

សុំផឡងសឺដរេនដែលោស់ខ្ញុំឲ្យភាញាក់ពរី

ែុំផណក។មិនយរូរប៉ារុនាមានសុំផឡងផ្្សងផទៀតបានបន្ឺ

ផឡើងសុំផឡងបកឹកៗផហើយបន្រជាមួយសាលាបចបក

បន្រខាលាុំងផឡើងៗរហរូតែល់ផធវើឲ្យខ្យល់បក់អបងួនបគប់

ទិសទរី។ផោយបានទទួលការបុំោក់បុំប៉ានយ៉ាងល្

ពរីមតាយរបស់ផយើងផយើងទាុំងអស់គ្នាដែលជាករូនបាន

ចាប់យកកាបរូបផរៀងៗខ្លួនផហើយរត់ផឡើងផលើភ្ុំសុំផៅ

ផៅរផ្តៅបតង់ផសផគចពរីបគ្ប់ដបក។ខណៈផពល

ផយើងរត់ផគចទាុំងយប់ងងឹតផចញពរីផគ្លផៅរបស់

យន្ផហាះទមលាក់បគ្ប់ដបកពរីផលើផមឃដែលមនផភ្ើង

ពណ៌ផខៀវនិងពណ៌ស។អវរីដែលចដម្កគឺបគប់គ្នាផៅ

ពន្ឺផភ្ើងផនាះជាពន្ឺផភ្ើងថនផែើមបគរីស្ម៉ាស។

ខ្ញុំមនអាយរុបួនឆ្នាុំផហើយខ្ញុំបានផធវើជាសាក្សរីែល់

ពិភពផោកអុំពរីសផ្ង្គាមផោក។

ដបដសដេន

ទរីបករុងផបែសផឌនគឺផៅមិនឆ្ងាយពរីកដន្ងដែល

បករុមបគួសាររបស់ខ្ញុំរស់ផៅផទ។អស់អ្កដែល

រស់ផៅទរីផនាះបបដហលជាបានផធវើជាសាក្សរីចុំផោះ

បពឹតិ្ការណ៍ដែលខ្ញុំបានផឃើញរប់ោន់ែង។បគ្ប់

មរីស៊ីលធន់ធងៃន់រប់ោន់បគ្ប់បាន្ ្ញះផបាសសុំអាត

ផបែសផឌនបុំ្្ិចបុំផ្លាញទរីបករុងជាង៩០ភាគរយ

ផហើយបានបន្សល់ទរុកដតកុំផទចកុំទរីនិងផ្ះ្ង់បន្ិច

បន្លួចប៉ារុផណាណះ។

មិនយរូរប៉ារុនាមានទរីបករុងដែលផគោក់ផឈ្មាះផៅ

ផបរៅថា«បបអប់រតនៈសម្ត្ិ»គ្មានផលើផោកផទៀត

ផឡើយ។ផអរិចផខសផនើរជាអ្កនិពន្ធជនជាតិ

អាឡឺម៉ាង់បានសរផសរអុំពរីការបុំ្្ិចបុំផ្លាញផនះថា

«ភាពបសស់សាអាតរបស់នាងបតរូវបានសាថាបនាអស់

រយៈផពលរប់ោន់ឆ្នាុំដតបតរូវបុំផ្លាញទាុំងបសរុងដតក្ញង

ផពលមួយយប់»។ ១ក្ញងអុំឡញងផពលថនករុមរភាព

របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចបសថមែល់ថាការបុំ្្ិចបុំផ្លាញថន

ស្ង្គាមចុំផោះជនជាតិឯងដែលបានចាប់ផ្្ើមផនាះ

អាចនឹងកន្ង្ រុតផៅផនាះផទ។ពិភពផោកដែលផៅ

ជរុុំវិញផយើងបានបង្ហាញនរូវភាពអស់សង្ឹមទាុំងបសរុង

និងគ្មានអនាគត។

កាលពរីឆ្នាុំមរុនខ្ញុំមនឱកាសបតឡប់ផៅកាន់ទរីបករុង

ផបែសផឌនម្ងផទៀត។ចិតសិបឆ្នាុំផបកាយមកបនាទាប់

ពរីស្ង្គាមទរីបករុងផនាះបានកាលាយជា«បបអប់រតនៈ

សម្ត្ិ»ជា្ ្រីម្ងផទៀត។ការបុំ្្ិចបុំផ្លាញបតរូវបាន

សុំអាតផចាលផហើយទរីបករុងផនះបតរូវបានសាតារផឡើងវិញ

ជា្ ្រីនិងកាន់ដតអភិវឌ្ឍន៍។

អុំឡញងផពលថនទស្សនៈកិច្ចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានផឃើញ

បពះវិហាររបស់ពួកអ្កផជឿផោកលរូផធើរែ៏បសស់សាអាត

ថនផ្ហាវាអ៊ិនផខផឆើរជាបពះវិហារថនបពះដម៉ារបស់ផយើង។

បពះវិហារផនះបតរូវបានសាងសង់ផឡើងែុំបរូងនាសត្សវត្សរ៍

ទរី១៧ដែលវាធ្លាប់ជារតនៈសម្ត្ិែ៏ដចងចាុំងរបស់

ទរីបករុងផបែសផឌនប៉ារុដន្ស្ង្គាមបានកុំផទចវាឲ្យកាលាយ

ជាផ្ះ្ង់។កុំផទចបពះវិហារផនាះបានផៅរផបៀបផនាះ

អស់រយៈផពលជាផបចើនឆ្នាុំរហរូតែល់ទរីបុំ្រុតផគបាន

សផបមចថាផ្ហាវាអិនផឃើផឆបតរូវដតសាងសង់ផឡើង

ជា្្រី។

កុំផទច្ ្ថនបពះវិហារដែលរងការបុំ្្ិចបុំផ្លាញបតរូវ

បានរកសាទរុកនិងផរៀបចុំទរុកជាគុំររូផហើយផែើម្រីផបបើបបាស់

ក្ញងការសាងសង់ជា្ ្រីបបសិនផបើអាចផបបើបាន។

បច្ចញប្ន្ផនះអ្កអាចផមើលផឃើញ្្ផឆះផរលពណ៌

ផ្មាមនសានាមអរុចៗផៅផលើជញ្ជាុំងដ្្កខាងផបរៅ។

«សាលាកសានាម»ទាុំងផនះមិនបតឹមដតជាការរំឭកអុំពរី

បបវត្ិសាបស្ថនស្ង្គាមចុំផោះអគ្រផនាះប៉ារុផណាណះផទ

ដតវាក៏ជាបរូជនរីយសាថានផែើម រ្ីមនក្រីសង្ឹម—ជានិមិត្

ររូបថនសមត្ថភាពែ៏ររុងផរឿងរបស់មនរុស្សក្ញងការបផងកើត

ជរីវិត្ ្រីពរីកុំផទចផ្ះ្ ង់្ ងដែរ។

កាលខ្ញុំសញ្ឹងគិតអុំពរីបបវត្ិសាបស្របស់

ផបែសផឌននិងស្ប់ដស្ងចុំផោះភាពបរុិនបបសពវនិង

ការផប្ជាញាចិត្របស់អស់អ្កដែលបានសាងផឡើងវិញនរូវ

អវរីដែលបានបុំ្្ិចបុំផ្លាញទាុំងបសរុងផនាះខ្ញុំបានទទួល

អារម្ណ៍ថនបពះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធ។បបាកែណាស់ខ្ញុំ

គិតថាបបសិនផបើមនរុស្សអាចយកកុំផទចផ្ះ្ង់និង

សុំណល់ថនទរីបករុងដបកបាក់ផហើយសង់ផឡើងវិញ

ឲ្យផលចផឡើងនរូវសាថាបត្យកម្ែ៏ស្ប់ដសងៃងផឆ្ពះផៅ

សាថានសួគ៌ឱផតើបពះវរបិតាែ៏មនមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ផយើង

នឹងមនសមត្ថភាពយ៉ាងណាផែើម្រីសាតារករូនផៅរបស់

បទង់ដែលធ្លាក់ចរុះលុំបាកឬវផងវងផនាះ?

បទរ់នឹរដលើកេ្កោក់ដលើសាមា

របស់បទរ់ដហើយលីេ្កបតឡប់

មកផ្ទោះវិញ
គឺែរូចជាអ្នកគងាវាលល្អដសវង�កយចៀមដែលបា្់�បស់្្រង់្បសិនយបើអ្នកនឈឹងយបើកែរួងចិ្្�បស់អ្នកយៅ

�ក្្ះអង្គសយ្ងារះនន្ ិភ្យោកយនះយោះ្្រង់នឈឹង�កអ្នកយ�ើញ។

ដោយប្រធានដ�ៀដ�ើរដេហ្វេុជដូហ្វ

ទីបបឹកសាទីពីរក្នុរគណៈបបធានទីមួយ

សារលិខិតការបដបរៀនសួរសុខទុក្ខខខឧសភាឆ្នាំ២០១៦
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មិនថាជរីវិតរបស់ផយើងហាក់បតរូវបានបុំ្្ិចបុំផ្លាញ

ទាុំងបសរុងយ៉ាងណាផនាះផទ។មិនថាបាបរបស់ផយើង

កខវក់លវរីងជរូរចត់ឯផកាបតរូវផបាះបង់ផចាលឬខរូចចិត្

យ៉ាងណាផនាះផទ។សរូម្រីដតអ្កដែលគ្មានផសចក្រី

សង្ឹមអស់អ្កដែលរស់ផៅក្ញងភាពអស់សង្ឹម

អស់អ្កដែលក្ត់ផសចក្រីទរុកចិត្អស់អ្កដែលហ៊រុម

ព័ទ្ធផោយផសចក្រីទរុច្ចរិតឬរត់ផគចពរីបពះក្រីផគអាច

សាថាបនាជា្ ្រីបាន។ផលើកដលងដតករូនអន្រធ្នទាុំង

ផនាះផនាះវាគ្មានជរីវិតដែលផខ្ចខ្ុំណាដែលមិនអាច

សាតារផឡើងវិញផនាះផទ។

ផសចក្រីអុំណរថនែុំណឹងល្គឺ៖ពរីផបោះដ្នការ

ែ៏អស់កល្ថនសរុភមង្លដែលបតរូវបបទានឲ្យ

ផោយបពះវរបិតាសួគ៌ជាទរីបសឡាញ់របស់ផយើងនិង

ការពលិកម្ែ៏គ្មានទរីបុំ្រុតថនបពះផយស៊រូវបគរីស្ផនាះ

ផយើងមិនបតឹមដតអាចបតរូវបានផបបាសផោះអុំពរីសាថាន

ភាពធ្លាក់ចរុះនិងសាតារផឡើងវិញនរូវភាពបរិសរុទ្ធ

របស់ផយើងប៉ារុផណាណះផទប៉ារុដន្ផយើងអាចផមើលផឃើញ

ហួសពរីជរីវិតរដមងសាលាប់ផនះផហើយទទួលមរតកថន

ជរីវិតអស់កល្ជានិច្ចនិងទទួលបាននរូវភាពររុងផរឿង

ែ៏មហិមរបស់បពះ។

ដរឿរដបបៀបបបដូចេំពីកូនដចៀមខដលវដរ្វរប្ត់

អុំឡញងផពលថនការបផបមើរបស់បពះអង្សផ្ង្គាះពួក

អ្កែឹកនាុំសាសនាផៅជុំនាន់ផនាះមិនអនរុញ្ញាតឲ្យ

បពះផយស៊រូវចុំណាយផពលជាមួយបបជាជនដែល

ពួកផគចាត់ទរុកថា«មនបាប»ផនាះផទ។

បបដហលជាចុំផោះពួកផគវាផមើលផៅែរូចជាបទង់

មនបតាបបណរីឬអភ័យផទាសែល់ឥរិយបទដែល

បបកបផោយអុំផពើបាប។បបដហលជាពួកផគផជឿថាវិធរី

ែ៏ល្បុំ្រុតផែើម្រីជួយមនរុស្សមនបាបឲ្យដបបចិត្គឺបតរូវ

្្នាទាផទាសចុំអកនិងផធវើឲ្យពួកផគអាម៉ាស់មរុខ។

ផៅផពលបពះអង្សផ្ង្គាះបទង់បជាបពរីគុំនិតរបស់

ពួកផ្រិស៊ីនិងពួកអាចារ្យផនាះបទង់បាននិទានផរឿង

មួយបបាប់ពួកផគ៖

«ក្ញងចុំផណាមពួកអ្ករល់គ្នាផបើអ្កណាមន

ផចៀមមួយរយដតបាត់មួយផតើមិនទរុកផចៀមផរៅសិប

បបាុំបួនឲ្យផៅទរីរផហាសាថានផែើម រ្ីផៅតាមរកផចៀមមួយ

ដែលបាត់ទាល់ដតផឃើញផទឬអរី?

«កាលណារកផឃើញផហើយផនាះក៏ផលើកបពនរមក

ផោយអុំណរ»។ ២

ជាផបចើនទសតវត្សរ៍មកផហើយផរឿងផបបៀបបបែរូច

បរុរណផនះបតរូវបានបកបសាយជាការអុំោវនាវឲ្យផយើង

ផធវើសកម្ភាពក្ញងការនាុំយកផចៀមដែលបាត់ឬផឈ្ង

ផៅរកអស់អ្កដែលវផងវង។ខ្ញុំផងឿយឆងៃល់ថាផតើមន

អវរីបដន្ថមពរីផលើផនាះផទៀតខណៈដែលផរឿងផនាះពិតជា

បតឹមបតរូវនិងល្ដមន។

ផតើវាអាចផៅរួចផទដែលផគ្លបុំណងរបស់

បពះផយស៊រូវជាបឋមនិងសុំខាន់បុំ្រុតគឺផែើម្រីបផបងៀន

អុំពរីកិច្ចការរបស់អ្កគង្វាលល្?

ផតើវាអាចផៅរួចផទដែលបទង់ដ្្ងទរីបនាទាល់ពរី

ផសចក្រីបសឡាញ់របស់បពះចុំផោះករូនផៅដែលវផងវង្ ្អូវ

របស់បទង់ផនាះ?

ផតើវាអាចផៅរួចផទដែលសារលិខិតរបស់បពះអង្

សផ្ង្គាះបញ្ជាក់ថាបពះពិតជាបទង់បជាបទាុំងអស់

អុំពរីអស់អ្កដែលវផងវង—ផហើយថាបទង់នឹងដសវងរក

ពួកផគថាបទង់នឹងផឈ្ងផៅរកពួកផគផហើយបទង់នឹង

ជួយសផ្ង្គាះពួកផគផនាះ?

បបសិនផបើែរូផច្ះដមនផតើករូនផចៀមបតរូវផធវើអវរីខ្ះផែើម្រី

សក្ិសមចុំផោះជុំនួយែ៏ផទវភាពទាុំងផនះ?

ផតើករូនផចៀមបតរូវការែឹងពរីរផបៀបផបបើបបាស់ឧបករណ៍

ែ៏ស្ញបគសាមាញផនះផែើម្រីគណនាអុំពរីភរូមិសាបស្

ែរូចផម្ច?ផតើវាបតរូវមនសមត្ថភាពផចះផបបើGPS
(បបពន្ធបបាប់ទិសផៅភរូមិសាបស្)ផែើម្រីបញ្ជាក់បបាប់

ទរីតាុំងដមនដែរឬផទ?ផតើវាបតរូវការមនអ្កជុំនាញ

ផែើម្រីបផងកើតapp(កម្វីធរី)ដែលអាចផស្ើសរុុំជុំនួយ

ដមនដែរឬផទ?ផតើផចៀមបតរូវការសកម្ភាពគ្ុំបទពរីអ្ក

ធ្នាពរីមរុនផពលអ្កគង្វាលល្នឹងមកជួយសផ្ង្គាះ

ពួកផគដមនដែរឬផទ?

ផទ!ពិតជាមិនដមនផទ!ធម្តាផចៀមមន

ភាពសក្ិសមនឹងទទួលជុំនួយសផ្ង្គាះែ៏ផទវភាពពរី

ផបោះវាបានទទួលក្រីបសឡាញ់ពរីអ្កគង្វាលល្។

ចុំផោះខ្ញុំផរឿងផបបៀបផធៀបអុំពរីផចៀមដែលបាត់គឺ

ជាសារលិខិតដែលផោរផពញផោយក្រីសង្ឹមដែល

មនផៅក្ញងបពះគម្រីរទាុំងអស់។

បពះអង្សផ្ង្គាះនិងអ្កគង្វាលល្របស់ផយើងបទង់

សាគាល់ផហើយបសឡាញ់ផយើង។បទង់សាគាល់ផហើយ

បសឡាញ់អ្ករល់គ្នា។

បទង់បជាបផពលដែលផយើងវផងវងផហើយបទង់

បជាបថាអ្កផៅទរីណា។បទង់បជាបពរីការរងទរុក្ខ

របស់អ្ក។ការទរូលសរុុំផោយសងៃប់សាងាត់របស់អ្ក។

ការភ័យខាលាចរបស់អ្ក។ទឹកដភ្ករបស់អ្ក។

មិនថាអ្កវផងវងផោយរផបៀបណា—ផទាះផោយ

ជផបមើសមិនល្របស់អ្កឬផោយសាថានភាពដែលអ្ក

មិនអាចបគប់បគងក្រី។

ផទាះជាយ៉ាងណាក្រីអ្កផៅដតជាបរុបតាបរុបតរីរបស់

បទង់។ផហើយបទង់បសឡាញ់អ្ក។បទង់បសឡាញ់

បរុបតាបរុបតរីរបស់បទង់។

ផោយសារបទង់បសឡាញ់អ្កផនាះបទង់នឹងរកអ្ក

ផឃើញ។បទង់នឹងលរីអ្កផោយអុំណរ។ផពលបទង់នាុំ

អ្កមក្ ្ះវិញបទង់នឹងមនបន្អូលបបាប់មនរុស្សបគប់

គ្នាថា«សរូមអរសបបាយជាមួយនឹងខ្ញុំែ្ិតផចៀមខ្ញុំ

ដែលបាត់ផនាះផឃើញវិញផហើយ»។ ៣

ដតើដយើរបតូវដ្្វើេ្វីខ្ោះ?

ប៉ារុដន្អ្កបបដហលគិតថាផតើអវរីជាការទទួលខរុសបតរូវ

របស់ខ្ញុំ?បបាកែណាស់ខ្ញុំបតរូវផធវើអវរីផបចើនផទៀតជាង

បគ្ន់ដតអង្ញយរងចាុំបានសផ្ង្គាះ។

ផទាះបរីជាបពះទ័យរបស់បពះវរបិតាជាទរីបសឡាញ់

របស់ផយើងចង់ឲ្យបរុបតាបរុបតរីទាុំងអស់របស់បទង់បតឡប់

ផៅជួបបទង់វិញក្រីក៏បទង់មិនបង្ខុំឲ្យនរណាមនាក់ផៅ

សាថានសួគ៌វិញដែរ។ ៤បពះនឹងមិនជួយផយើងដែល

បបឆ្ុំងនឹងឆន្ៈរបស់ផយើងផនាះផទ។

ែរូផច្ះផតើផយើងបតរូវផធវើអវរីខ្ះ?

ការអផញ្ើញរបស់បទង់គឺសាមញ្ញ៖

«ដបរ...ផៅរកបទង់»។ ៥

«ចរូរមកឯខ្ញុំ»។ ៦

«ចរូរចរូលមកជិតផយើងផនាះផយើងនឹងចរូលផៅជិត

អ្ក»។ ៧

ផនះគឺជារផបៀបដែលផយើងបង្ហាញែល់បទង់ថាផយើង

ចង់បានផសចក្រីសផ្ង្គាះ។

វាតបមរូវឲ្យមនជុំផនឿបនិ្ចផទៀត។ប៉ារុដន្ចរូរករុុំ

អស់សង្ឹមផឡើយ។បបសិនផបើអ្កមិនអាចបផងកើត

ផសចក្រីជុំផនឿក្ញងផពលផនះផទសរូមចាប់ផ្្ើមជាមួយក្រី

សង្ឹម។

បបសិនផបើអ្កមិនអាចនិយយថាអ្កែឹងថាមន

បពះផៅទរីផនះអ្កអាចសង្ឹមថាមនបទង់។អ្កអាច

មនបុំណងបបាថានាផែើម្រីផជឿ។ ៨ចុំណុចផនះបគប់បគ្ន់

ផែើម្រីចាប់ផ្ដើម។

បនាទាប់មកផធវើសកម្ភាពតាមផសចក្រីសង្ឹមផនាះ

ផែើម្រីផឈ្ងផៅរកបពះវរបិតាសួគ៌។បពះនឹងោត

បពះោហរុថនផសចក្រីបសឡាញ់មករកអ្កផហើយកិច្ច

ការថនជុំនួយសផ្ង្គាះនិងការផ្លាស់ដបបនឹងចាប់ផ្្ើម

ផឡើង។

មិនយរូរប៉ារុនាមានអ្កនឹងសាគាល់ពរីឥទ្ធិពលរបស់បទង់

ផៅក្ញងជរីវិតរបស់អ្ក។អ្កនឹងទទួលអារម្ណ៍ថនកដរី

បសឡាញ់របស់បទង់។ផហើយបុំណងបបាថានាផែើម្រីផែើរ

ក្ញងពន្ឺនិងផែើរតាម្ ្អូវរបស់បទង់នឹងរីកចផបមើនរល់

ជុំហានថនផសចក្រីជុំផនឿដែលអ្កឈ្ន។

ផយើងផៅជុំហានថនផសចក្រីជុំផនឿទាុំងផនាះថា

«ការផគ្រពបបតិបត្ិ»។

ដែលបច្ចញប្ន្ោក្យផនះមិនសរូវមនបបជា

បបិយភាពផនាះផទ។ប៉ារុដន្ការផគ្រពបបតិបត្ិគឺជា
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ទស្សនៈវិស័យែ៏មនតថម្ផៅក្ញងែុំណឹងល្ថន

បពះផយស៊រូវបគរីស្ពរីផបោះផយើងែឹងថា«តាមរយៈ

ែង្វាយធួនថនបពះបគរីស្ផនាះមនរុស្សផោកទាុំងអស់

អាចបានសផ្ង្គាះផោយសារការផគ្រពតាមបកឹត្យវិន័យ

និងពិធរីការទាុំងឡាយថនែុំណឹងល្»។ ៩

កាលដែលផសចក្រីជុំផនឿផយើងផកើនផឡើងផនាះ

ភាពផសាមាះបតង់របស់ផយើងក៏កាន់ដតផកើនផឡើងដែរ។

ែរូចខ្ញុំបានែកបសង់ោក្យរបស់អ្កនិពន្ធជនជាតិ

អាល្ឺម៉ាង់ពរីខាងផែើមដែលបង្ហាញពរីការផសាកសផបងង

ថនការបុំ្្ិចបុំផ្លាញបករុងផបែសផឌន។គ្ត់ក៏បាន

សរផសរឃ្លាថា«Es gibt nichts Gutes, 
ausser: Man tut es»។ចុំផោះអស់អ្កដែល

មិននិយយភាសាផសផឡសាទាលឃ្លាផនះបកដបបថា

«គ្មានអវរីដែលល្ផនាះផទផបើអ្កមិនផធវើវាផនាះ»។ ១០

អ្កនិងខ្ញុំបបដហលជាភាគផបចើនផបបើផវាហាសព្័

ថនភាសាខាងវិញ្ញាណ។ផយើងបបដហលជាអាច

ផធវើឲ្យមនរុស្សទាុំងឡាយចាប់អារម្ណ៍ពរីភាពថវឆ្លាត

របស់ផយើងចុំផោះការបកបសាយពរីបបធ្នបទខាង

សាសនា។ផយើងអាចសរផសើរហួសផហតរុផពក

អុំពរីសាសនានិង«លង់ផៅក្ញងសរុបិន្[របស់

ផយើង]»។ ១១ប៉ារុដន្ផបើផសចក្រីជុំផនឿមិនផ្លាស់ប្អូរពរី

រផបៀបដែលផយើងរស់ផៅ—បបសិនផបើជុំផនឿរបស់ផយើង

មិនមនឥទ្ធិពលផលើការសបមចចិត្បបចាុំថ្ងៃរបស់ផយើង

ផទ—ផនាះសាសនានិងផសចក្រីជុំផនឿរបស់ផយើងនឹង

កាលាយជាឥតបបផយជន៍បបសិនផបើវាមិនសាលាប់ផទវា

បបាកែជាមិនល្និងស្ថិតផៅក្ញងផបគ្ះថានាក់ដែលចរុង

បញ្ចប់នឹងបតរូវសាលាប់ជាមិនខាន។ ១២

ការផគ្រពបបតិ្បត្ិគឺជាសថសឈ្មថនផសចក្រី

ជុំផនឿ។មនដតតាមរយៈការផគ្រពបបតិបត្ិប៉ារុផណាណះ

ផទើបផយើងអាចបបមរូលពន្ឺចរូលក្ញងបពលឹងរបស់ផយើង

បាន។

ប៉ារុដន្ផពលខ្ះខ្ញុំគិតថាផយើងយល់ខរុសអុំពរី

ការផគ្រពបបតិ្បត្ិ។ផយើងបបដហលជាអាចផមើល

ផឃើញថាការផគ្រពបបតិបត្ិគឺជាផគ្លផៅជាជាង

ជាមផធយោបាយផែើម្រីសផបមចផគ្លផៅ។ឬផយើង

បបដហលជាបតរូវផបបើផរឿងផបបៀបបបែរូចថនញញលួរជាង

ដែកលត់ចុំផោះការផគ្រពបបតិបត្ិពត់បសទាប់ដែក

ថនបពះបញ្ញតិ្ផៅក្ញងកិច្ចខិតខុំដកទបមង់អស់អ្ក

ដែលផយើងបសឡាញ់តាមរយៈការែរុតកុំផៅជាបបចាុំ

និងែុំវាម្ងផហើយម្ងផទៀតរហរូតែល់បរិសរុទ្ធែរូច

សាថានសួគ៌។

មនផពលជាក់ោក់មួយដែលផយើងបតរូវការ

ការដបបចិត្យ៉ាងមរុតមុំ។បបាកែណាស់មនរុស្សខ្ះ

អាចបគ្ន់ដតឈ្នផៅរកលុំនាុំែរូចផនះ។

ប៉ារុដន្បបដហលជាមនផរឿងផបបៀបបបែរូចខរុសគ្នា

ដែលអាចពន្យល់ពរីមរូលផហតរុដែលផយើងផគ្រពតាម

បពះបញ្ញត្ិរបស់បពះ។បបដហលជាការផគ្រពបបតិបត្ិ

មិនដមនជាែុំផណើរការថនការពត់កាច់ចាប់បង្ខុំបពលឹង

របស់ផយើងឲ្យផៅរកអវរីដែលមិនដមនជាផយើងផនាះផទ។

ប៉ារុដន្ផនះគឺជាែុំផណើរការដែលផយើងរកផឃើញពរីអវរីដែល

ផយើងពិតជាបានបផងកើតផឡើង។

ផយើងទាុំងអស់គ្នាបតរូវបានបផងកើតផឡើងផោយបពះ

ែ៏មនមហិទ្ធិឬទ្ធិ។បទង់ជាបពះវរបិតាសួគ៌របស់

ផយើង។ផយើងគឺជាបរុបតខាងវិញ្ញាណរបស់បទង់។

ផយើងបតរូវបានបផងកើតផឡើងផោយសមភារែ៏ផទវភាពដែល

មនតថម្ជាងផគនិងបតរូវបានែរុសខាត់ជាពិផសស

ផហើយផយើងបាននាុំធ្តរុ្ ្សុំែ៏ផទវភាពទាុំងផនះមកជា

មួយខ្លួនផយើង។

ផទាះជាយ៉ាងណាក្រីផៅផលើដ្នែរីផនះគុំនិត

និងសកម្ភាពរបស់ផយើងបានទទួលឥទ្ធិពល

អវិជ្មនដែលពរុករលួយមិនបរិសរុទ្ធនិងមិន

សាអាតស្ុំ។ធរូលរីែរីនិងភាពកខវក់ទាុំងផនាះផធវើ

ឲ្យបពលឹងផយើងមនសានាមបបឡាក់ផធវើឲ្យមន

ការពិបាកផែើម្រីសាគាល់និងចងចាុំពរីកុំផណើតពិតនិង

ផគ្លបុំណងរបស់ផយើង។

ប៉ារុដន្ទាុំងផនះមិនបានផ្លាស់ប្អូរផយើងថាជានរណា

យ៉ាងពិតបបាកែផឡើយ។មរូលោឋានបគឹះែ៏ផទវភាពពរី

ធម្ជាតិរបស់ផយើងផៅបន្មន។ផហើយផៅបគ្ដែល

ផយើងផបជើសផរើសបដងវរគុំនិតនិងផបះែរូងរបស់ផយើងផៅ

រកបពះអង្សផ្ង្គាះជាទរីបសឡាញ់របស់ផយើងផហើយ

ឈ្នផជើងផៅផលើ្ ្អូវថនភាពជាសិស្សផនាះអព្អូតផហតរុ

មួយចុំនួនអាចផកើតផឡើង។ផសចក្រីបសឡាញ់ថនបពះ

នឹងបុំផពញផបះែរូងផយើងពន្ឺថនផសចក្រីពិតនឹងបុំផពញ

គុំនិតរបស់ផយើងផពលផនាះផយើងនឹងចាប់ផ្្ើមផបាះបង់

បុំណងបបាថានាចង់ផធវើបាបផហើយផយើងនឹងមិនចង់ផែើរ

ក្ញងភាពងងឹតផទៀតផឡើយ ១៣

ផយើងចាប់ផ្្ើមផមើលផឃើញការផគ្រពបបតិបត្ិ

មិនែរូចជាការោក់ទណ្ឌកម្ផទៀតផទប៉ារុដន្ជា្ ្អូវ

ដែលែឹកនាុំផៅរកផសរីភាពថនផគ្លបុំណងែ៏

ផទវភាពផៅវិញ។ភាពពរុករលួយភាពមិនបរិសរុទ្ធ

និងបពុំដែនថនផោកិយ៍ផនះនឹងចាប់ផ្្ើមបជរុះផចញ

បន្ិចម្ងៗ។ផៅទរីបញ្ចប់បពះវិញ្ញាណែ៏អស់កល្

ជានិច្ចដែលមិនអាចកាត់ថ្្បានថនសាថានសួគ៌នឹងផបើក

សដម្ងចុំផោះផយើងផហើយនិស្ស័យថនផសចក្រីល្នឹង

ដចងចាុំងក្ញងខ្លួនផយើង។

េ្កទាំរេស់គានាសកតេិសមចំដោោះការជួយសដ្គ្រោះ

បងប្អូនបបរុសបសរីនិងមិត្ភក្ិជាទរីបសឡាញ់ខ្ញុំសរូម

ដ្្ងទរីបនាទាល់ថាបពះទតផឃើញផយើងជានរណាយ៉ាង

ពិតបបាកែ—ផហើយបទង់ទតផឃើញថាផយើងសក្ិសម

ចុំផោះការសផ្ង្គាះ។

អ្កអាចមនអារម្ណ៍ថាជរីវិតរបស់អ្កបតរូវ

បុំផ្លាញ។អ្កអាចមនបាប។អ្កអាចភ័យខាលាច

មនកុំហឹងទរុក្ខបពួយឬមនទរុក្ខផទាសផោយភាព

សង្ស័យ។គឺែរូចជាអ្កគង្វាលល្ដសវងរកផចៀមដែល

បាត់របស់បទង់ដែរបបសិនផបើអ្កនឹងផបើកែួងចិត្របស់

អ្កផៅរកបពះអង្សផ្ង្គាះថនពិភពផោកផនាះបទង់នឹង

រកអ្កផឃើញ។

បទង់នឹងសផ្ង្គាះអ្ក។

បទង់នឹងផលើកអ្កផឡើងផហើយលរីអ្កផៅផលើសាមា

បទង់។

បទង់នឹងនាុំអ្កផៅ្ ្ះវិញ។

បបសិនផបើសានាថែមនរុស្សធម្តាអាចផ្លាស់ប្អូរធរូលរី

ផ្ះ្ង់ផៅជាែុំណាក់ថនការថាវាយបង្ុំែ៏បសស់សាអាត

ផនាះផយើងអាចមនការផជឿជាក់និងទរុកចិត្ថា

បពះវរបិតាសួគ៌ជាទរីបសឡាញ់របស់ផយើងអាចផហើយ

បទង់នឹងសាថាបនាផយើងផឡើង។ដ្នការរបស់បទង់

គឺសាថាបនាផយើងផៅរកអវរីដែលអសាចារ្យជាងខ្លួនផយើង—

អសាចារ្យជាងអវរីដែលផយើងអាចបសថមែល់។ផោយ

ជុំហាននរីមួយៗថនផសចក្រីជុំផនឿផៅផលើ្ ្អូវថនភាពជា

សិស្សផនាះផយើងអាចរីកចផបមើនផឆ្ពះផៅរកភាពររុងផរឿង

អស់កល្ជានិច្ចនិងក្រីរីករយែ៏គ្មានទរីបញ្ចប់ដែល

ផយើងបតរូវបានផរៀបចុំរចនាឲ្យដបបកាលាយែរូចផនាះ។

ផនះគឺជាទរីបនាទាល់ពរជ័យនិងការអធិសាឋានែ៏

របសារបស់ខ្ញុំផៅក្ញងបពះនាមែ៏ពិសិែ្ឋថនផោក

ផៅហាវាយរបស់ផយើងក្ញងបពះនាមថនបពះផយស៊រូវបគរីស្

អាដម៉ាន។

កំណត់ចំណាំ

១.សរូមផមើលErich Kästner, Als ich ein kleiner 
Junge war(ឆ្នាុំ១៩៩៦)ទុំព័រ៥១–៥២។

២.លរូកា១៥:៤–៥។

៣.លរូកា១៥:៦។

៤.សរូមផមើល«ចរូរែឹងថាបគប់គ្នាមនផសរីភាព»ទំនុកតម្កើងទុំព័រ

១៤៩។

៥.យ៉ារូដអល២:១២។

៦.ម៉ាថាយ១១:២៨។

៧.ផគ្លលទ្ធិនិងផសចក្រីសញ្ញា៨៨:៦៣។

៨.សរូមផមើលអាលម៉ា៣២:២៧។

៩.មបតាថនផសចកដរីជុំផនឿ១:៣។

១០.Erich Kästner, Es gibt nichts Gutes, ausser: 
Man tut es(ឆ្នាុំ១៩៥០)។

១១.«ផតើខ្ញុំបានផធវើអវរីល្ឬផទ?»ទំនុកតម្កើងទុំព័រ១៣៨

១២.សរូមផមើលយ៉ាករុប២:២៦។

១៣.សរូមផមើលយ៉ារូហាន៨:១២។
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