
រជបៀបផដលឪពុកម្បទាៃពរដល់

ជីវិតរបស់កូៃៗខ្លួៃទំព័រ៤,១០
អនែក្្សព្វ្សាយសាសនាជៅកនែនុងម្បជទស

ជប៉ុៃប៊ីស្សពជាអធឈិបតីសាវក្ ្ី៖

ផអលជ�ើរផ្គែរីអ៊ីស្ីផវែៃសុៃទំព័រ១៤

រជបៀបផដលម្ពរះគម្ីរមរមៃសាតារចក្នុវិស័យ

ខាងវិញ្ញាណជ�ើងវិញទំព័រ២០

សំណួរចជម្ើយទាំង១៤អំពីជីវិតបនាទាប់ទំព័រ៣២

សាសនាចម្កនៃម្ពរះជយស៊ូវម្គីស្នៃពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងជម្រោយ•ផខមឈិ្ុនាឆ្នាំ២០១៦
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 ដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦ ១

ដផ្កោោ

8	 អ្វីផដលជយើងជជឿ៖ជយើងជជឿជលើរោរជធ្វើតាមពយារោរី

10	ជគ្ដ្ឋាៃរបស់ជយើងម្កុមម្គួសាររបស់ជយើង៖

គំរូនៃជសចក្ីម្សឡាញ់របស់ឪពុកខ្នុំ

ន្មះត្រូវបានែកនច្ញ

12	តនៃ្ី៖សូមមករកម្ទង់

នដា�ន្អរូឌ័រអ៊ីន�ើ្ីសនិង�រូ�្គ

ែបិល�រូ.ឌរូ�្គល

40	រោរគឈិតពឈិចារណា៖ជជោ!

នដា�ជីន្�្គក�ីនសើរ

41	រោរបជម្មើជៅកនែនុងសាសនាចម្ក៖គ្មាៃជរឿងផបបជនារះ

ជកើតជ�ើងជ�ើយ!

នដា�នតប្នជផ្នទើរ

42	សំជ�ងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងជម្រោយ

80	លុរះម្តាជួបជទៀត៖មូលជ្តុៃឈិងរជបៀបម្ពមទាំង

អ្វីផដលម្តូវផ្្ងទីបនាទាល់

តបធានដស្ននស៊ីរែបុល�រូ�ឹរេបឹល

លីអា�រូណាដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦

សារលិខិ្

4	 សារលឈិខឈិតគណៈម្បធាៃទីមួយ៖ម្ពរះវរបឈិតារបស់

ជយើងអនែកជម្បៀៃម្បជៅរបស់ជយើង

នដា�តបធាននឌៀន្ើរនអស្អុជែរូ�្

7	 សារលឈិខឈិតបជម្ងៀៃសួរសុខទុក្៖ពឈិធីបរិសុទ្ធៃឈិង

ជសចក្ីសញ្ញានៃម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធ

អ្្ថបទពិនសសៗ

14	ផអលជ�ើរផ្គែរីអ៊ីស្ីផវែៃសុៃ៖ដួងចឈិត្ផដលរាៃ

រោរយល់ដឹង

នដា�ដអលនឌើររេរូបឺ្ឌីដ�ល

អែលឌ�ើរ ស្ទីអ៉ែនសុន បឌ្រើ ឌោយ ដួងចិត្ត យល់ 

ដឹង ពទី ការបំផុស រក ពទី ្ពរះ៉ិញ្ញាណ ពរជ័យ នន 

ដង្វាយធួន របស់ ្ពរះែង្គសឌ្ង្ររះ និង សរត្ថភាព 

របស់ សាសនាច្ក ឌដើរ្ទី ្បទាន ពរ ដល់ ជន 

ទ័ល្ក ។

20	ផ្នែករបស់មៃុស្សខាវាក់ៃឹងជមើលជ�ើញ

នដា�ដអលនឌើរលីនជីរេរូប៊ីន

្ពរះគរ្ទីរ រររន ជា សាក្ទី ផ្ទាល់ អ្នែក ទទី ពទីរ ែំពទី 

្ពរះឌយស៊ូ៉្គទីស្ និង ដំណឹងល្អ ដ៏ រុងឌរឿង របស់ 

្ទង់ ។

26	អព្ភូតជ្តុទាំងម្បាំពីរជៅកនែនុងដំជណើរជីវិត

នដា�អ៊ីន្�្រេស្ម៊ី្

ដំឌណើរ ជទី៉ិត របស់ ខ្ញំ គឺ ចាប់ ឌផ្តើរ ពទី ឌកមេង កំ្រា 

ខ្ត់ឌខសោយ ឌៅ ជា ែនែក ផ្ព្វផសោយ សាសនាច្ក 

បឌ្រើ ្ពរះែម្ចាស់ អដល ជា ែព្ភូតឌេតុ ដ៏ ធំឌពក 

ន្ក ។

28	ចូរមកតាមខ្ញុំ៖រោរបជម្ងៀៃមូលដ្ឋាៃម្គឹរះជៅកនែនុង

ជគ្ដ្ឋាៃ

នដា�អាលីសាសាតាន្ុននិងណាថាលីនខរេដបល

គំនិត ឌោបល់ ស្ម្ប់ ការឌរៀនសូ្ត ជា 

្កុរ្គួសារ ែំពទី ្បធានបទ យុ៉៉័យ ្បចាំ អខ  ។

32	ជតើជយើងដឹងអ្វីខ្រះអំពីជីវិតបនាទាប់ពីជសចកី្សាលាប់?

នដា�នែវីឌនអនអែវួែ

ឌយើង អាច ជួយ ឌ្លើយ នឹង សំណួរ ជាឌ្ចើន ែំពទី ជទី៉ិត 

បនាទាប់ ពទី ឌសចក្តទីសាលាប់ ឌោយសារ ឌសចក្ទីពិត ដ៏ 

ចបាស់ និង ពិឌសសៗ នន ដំណឹង ល្អ អដល បាន 

សាតារ ឌ�ើង ិ៉ញ ។

36	រោរដកបទពឈិជសាធៃ៍នៃរោរផ្លាស់ប្ភូរដួងចឈិត្

នដា�ដអលនឌើរដអ្នវើ្ឌរូប

ឌៅឌពល កូន្សទី របស់ ឌយើង ធាលាក់ ខលលួន ឈឺ ឌនារះ ខ្ញំ 

ដឹង ថា ដួងចិត្ត របស់ ខ្ញំ ្តូ៉អត ផ្លាស់ប្តភូរ ឲ្យ កាន់អត 

ដូច ការផ្លាស់ប្តភូរ របស់ អាលម្៉ា ។

ជៅជលើម្កបមុខ

ខាងរេុខ៖ររូប្្នដា�ខរូឌីដប៊ល។ខាងក្នុងតកប
រេុខ៖ររូប្្ែកតសង់រេកពីiStock/Thinkstock។
ខាងក្នុងតកបខាងនតកា�៖ររូប្្នដា�នលសលី
នីលសុន។
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46	រោរតស៊ូស្វឈិតសាវាញៃឈិងភាពជាសឈិស្ស

នដា�ដអលនឌើរដាវីឌដ�្អ៊ីវីនស៍

ឌយើង ្តូ៉ ម្ន ការតស៊ូ ស្វិតសាវាញ ឌដើរ្ទី កាលាយ ជា 

កូនសិស្ ពិត របស់ ្ពរះែង្គ សឌ្ង្ររះ ឌេើយ សឌ្រច 

បាន នូ៉ ឌោលឌៅ ល្អ ពិតៗ អដល ្ពរះ៉របិតាសួគ៌ 

របស់ ឌយើង ្ជាប ថា ឌយើង ្តូ៉ការ សឌ្រច ឲ្យ បាន 

ឌដើរ្ទី ឌរៀបចំ ស្ម្ប់ ភាពែស់កល្ ជានិច្ច ។

50	ជជើងឯកនៃន្ងៃឈប់សម្រាក

នដា�សាដរេនថាមា៉ាក់ដ�្ែ�ិន

ឌនារះ ជា ជឌ្រើស របស់ ឌយើង ៖ ថា ឌតើ ឌយើង អាច 

ឌលង ឌៅ ន្ងៃ អាទិត្យ ឌេើយ ពយាោរ កាលាយ ជា ឌជើង 

ឯក ថានាក់ ជាតិ ឬ ឌយើង អាច ឌបារះបង់ ការ្បកួត 

ឌេើយ រកសោ ន្ងៃ ឈប់ ស្ម្ក ឲ្យ បរិសុទ្ធ ។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

52	ផ្នែកដ៏លំបាកបំ្ុតនៃរោរជធ្វើជាអនែក្ ្សព្វ្សាយ

សាសនា

នដា�នវនឌីអ៊ុលរីឆ

ែនែក បាន អាន ្ពរះគរ្ទីរ រររន និង ប្រកាស	ដំណឹង	

ល្អ	រ្រស់	យ�ើង។ ឌតើ ែនែក ដឹង ពទី រឌបៀប និោយ ជារួយ 

រនុស្ អបលក រុខ និង ្បឈរ រុខ នឹង ការបដិឌសធ 

ពទី ឌគ អដរ ឬ ឌទ ? ចូរ ដុសខាត់ ជំនាញ រួយ ឌផ្ង ឌទៀត 

អដល ែនែកនឹង ្តូ៉ការ កនែញង នារ ជា ែនែក ផ្ព្វផសោយ 

សាសនា ។

57	ទីកផៃ្ងរបស់ជយើង

58	ជចញមកពីតំបៃ់ជបសកកម្៖

មៃុស្សរានាក់ផដលផម្សកអំោវនាវ

នដា�នសទេផានឌរូដឌល

ោត់ ហាក់បទី ដូច ជា ពុំ រួសរាយ ពិបាក និោយ 

ជារួយ គួរឲ្យ ខាលាច ។ ប៉ុអន្ត ោត់ ពិត ជា រនុស្ ម្នាក់ 

អដល ្តូ៉ការ ចឌរលើយ ែស់កល្ ជាឌ្ចើន ។

61	ចជម្ើយមកពីថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាចម្ក៖

រជបៀបជួយអនែក្ ្សព្វ្សាយសាសនា

នដា�ដអលនឌើរដាវីឌនអដបែណា

62	សំណួរៃឈិងចជម្ើយ

ឪពុក ម្ដាយ របស់ ខ្ញំ ឌ្បើរាក្យ ឌជរ សាដាប់ ចឌ្រៀង 

ឮ ខាលាំងៗ និង ឌរើល ករមេ៉ិធទី ទូរទស្ន៍ អដល រិន 

សរររ្យ ។ ឌតើ ខ្ញំ អាច ឌធ្វើ ែ្វទី ឌដើរ្ទី ម្ន អាររមេណ៍ ពទី 

្ពរះ៉ិញ្ញាណ ឌៅ ផ្រះ ជា ពិឌសស ឌៅ ន្ងៃ អាទិត្យ ?

64	រជបៀបជធ្វើជាមឈិត្្ក្ឈិល្អ

នដា�នែវីឌរេ៉រូដរេល

ឌយើង ទាំងែស់ ោនា ចង់ បាន រិត្ត្ក្តិ ។ ឌនរះ គឺ ជា 

៉ិធទី រួយ ចំនួន ឌដើរ្ទី ឌធ្វើ ជា រិត្ត្ក្តិ ល្អ និង ម្ន 

ភាពសារគ្គទី ផងអដរ ។

យុវវ័យ

66	កុរារផដលឈរោ៉ាងរឹងរាំ៖រោរោរអ្វីផដលម្តឹមម្តូវ

នដា�អាស៊ីតាន

68	នដគូសឈិកសារបស់យ័រដ្ៃ់

នដា�ន�ើសទេីនអ៊ី្

យ័រោន់ ពុំ ដឹង ថា ្តូ៉ ឌធ្វើ ែ្វទី ឌ�ើយ ្បសិនឌបើ ោមាន 

នដគូ សិកសោ ្ពរះគរ្ទីរ រររន របស់ ោត់ ឌនារះ ។ ប៉ុអន្ត 

ឌ្កាយ រក ោត់ ម្ន គំនិត រួយ !

70	ម្គប់ជម្គឿងសឹករបស់ម្ពរះ

ឌតើ ម្ន កិច្ចការ ែ្វទីខលរះ អដល ែនែក អាច ឌធ្វើ ឌដើរ្ទី រកសោ 

៉ិញ្ញាណ របស់ ែនែក ឲ្យ ម្ន សុ៉ត្ថិភាព និង រីករាយ ?

72	ចជម្ើយមកពីសាវក៖ជតើជយើងសៃយាអ្វីខ្រះជៅជពល

ជធ្វើពឈិធីបុណ្យម្ជមុជទឹក?

នដា�ដអលនឌើរដនលអិលអាន់នឌើរសិន

73	ទំព័ររបស់ជយើង

74	វិរៈបុរសកនែនុងម្ពរះគម្ីរមរមៃ៖អ័ប៊ីសជាអនែក្ សាយ

សាសនា

75	ខ្នុំអាចអាៃម្ពរះគម្ីរមរមៃ

76	ជរឿងជចញពីម្ពរះគម្ីរមរមៃ៖អាលរា៉ាបជម្ងៀៃ

រជបៀបអធឈិសាឋាៃ

79	ទំព័រផ្ត់ពណ៌៖ខ្នុំអាចរាៃគ្រវភាព

កុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាច

រកម�ើញរូបលីអាហូណា

ដែលលាក់មៅក្ននុងមលខ

មេះដែរឬមេ។�ម�រុយ៖

ម�ើអ្នកអាចអធិស្ឋាេ

មៅកដេលែងណា?
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 ដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦ ៣

មាន្ នធានជានតច្ើននទៀ្នៅនលើអ៊ិនន្ើរដណ្

លតីអាហូណានិង្នធាននផ្សងៗនទៀ្របស់សាសោច្តកមានជានតច្ើនោសានៅនលើនគ�ទំព័រlanguages. lds. org។
សរូរេនរេើលនគ�ទំព័រfacebook.com/liahona.magazine(ដែលមានជាោសាអង់នគ្សោសាព័រទុ�ហារល់

និងោសានអសបា៉ាញ)នែើរេ្ីរកសារលិខិ្ែ៏បំផុសគំនិ្ោោគំនិ្សតមាប់រាត្ីជួបជុំតកុរេតគួសារនិងឯកសារដែលអ្កអាច្

ដច្កចា�ជារេួ�រេិ្្ត្ក្តិនិងតគួសាររបស់អ្ក។

ម្បធាៃបទទាំងឡាយកនែនុងចបាប់ជៃរះ

ឌលខ ទាំងឡាយ គឺ តំណាង ឲ្យ ទំព័រ ទទី រួយ នន ែត្ថបទ ឌនារះ ។

ការគោរពប្រតិ្រត្ិ,  ៨,  ២៨,  ៧០

ការតស៊ូស្ិតស្វាញ,  ៤៦

ការ្រគបរៀន,  ២៨,  ៤៣

ការ្រន្ទា្រខ្លួន,  ៥២

ការ្រគបមើ,  ៤១

ការបប្រចិត្គ�ឿ,  ៣៦

ការអធិស្ឋាន,  ១២,  ៥៨,  ៦១,  ៦៦,  

៧៦

កិច្ចការផ្សព្ផសាយស្សន្,  ៥២,  

៥៨,  ៦១,  ៧៤

កិច្ចការបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ,  ៧

បកុមប្រួស្រ,  ១០,  ២៨,  ៣៦,  ៤៣,  

៤៤,  ៦២

ខ្លួនទីពឹរខ្លួន,  ២៨

ោរវភាព,  ៧៩

គោលគៅ,  ៤៦

ដង្វាយធរួន,  ៣៦

ថ្ងៃឈ្រ់សបរាក,  ៤៥,  ៥០,  ៦២

ទី្រន្ទាល់,  ៨០

្រព្�ិតភាពគអើរ៉ុន,  ៤១

បផនការថនគសចក្ីសគ្ង្គរះ,  ៣២,  ៥៨

ពិធី្ររិសុទ្ធ,  ៧,  ២៨

ពិធី្រុណ្យប�មុ�ទឹក,  ៧២,  ៧៣

ពិធីស្បកាម៉រ់,  ៤០

ពយាការី,  ៨,  ៤២,  ៤៤

បពរះ្ម្ីរ្រ៊ី្រ,  ២០

បពរះ្ម្ីរមរមន,  ២០,  ៥៧,  ៦៨,  

៧៤,  ៧៥

បពរះជាបពរះវរ្រិតា,  ៤

បពរះគយស៊ូវប្ីស្ទ,  ១២,  ២៨,  ៤០

បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ,  ៤៤,  ៧៣

ភាពជាសិស្ស,  ៤៦

ភាពជាឪពុក,  ៤,  ១០

មិត្ភាព,  ៦៤

យុវវ័យ,  ៤១

គសចកី្�ុំគនឿ,  ៣៦,  ៤៦,  ៧៥

គសចកី្សញ្ញា,  ៧,  ២៨,  ៧២

អព្ភូតគេតុ,  ២៦

អាពាេ៍ពិពាេ៍,  ២៨

ឥរិយា្រ្,  ៥២

«អ្វីផដលជយើងជជឿ»ទំព័រ៨៖អ្្ថបទននះបនតងៀនថា

«នៅនពលន�ើងរាំតទែល់ពយាការីនិងពួកសាវកនោះន�ើង

ទទួលបានទីបោទាល់រេួ�អំពីពួកនល្កថាជាអ្កបនតរេើរបស់

តពះ»។អ្កអាច្បនងកើនទីបោទាល់របស់អ្កអំពីពយាការីនដា�

ការអាននិងការសាតាប់សុនទេរកថាសន្ិសីទទរូនៅ។សរូរេគិ្

ពីការអានសុនទេរកថា្ ្មីៗននះរបស់តបធានរេ៉នសុនជាតគួសារ

ន�ើ�នតជើសនរើស�កការទរូោមនជាក់ល្ក់រេួ�របស់នល្ក

នែើរេ្ីរស់នៅតារេការទរូោមននោះ។នៅនពលអ្ករស់នៅតារេ

អ្ីដែលពយាការីបាននស្ើសុំសរូរេពយាយារេសមារល់នរេើលថាន្ើ

អ្កទទួលពរជ័�តារេរនបៀបណា។

«ចូរមកតាមខ្ញុំ៖រោរបជម្ងៀៃពីមូលដ្ឋាៃម្គឹរះជៅជគ្ដ្ឋាៃ»

ទំព័រ២៨៖តបធានដស្ននស៊ីរែបុល�រូ�ឹរេបឹល(ឆ្នាំ

១៨៩៥–១៩៨៥)បានបនតងៀនថា«ោពនជាគជ័�របស់

ន�ើងមានាក់ៗនិងសាសោច្តកទាំងរេរូលនឹងត្រូវបានកំណ្់

យា៉ាងខាលាំងនៅនលើរនបៀបដែលន�ើងនផាតា្ច្ិ្្តទុកដាក់យា៉ាង

នសាមះត្ង់នលើការរស់នៅតារេែំណឹងល្អនៅនគ�ដាឋាន»។

សរូរេគិ្ពីការសិកសាតបធានបទរេួ�ថនចូរ មក ត្ម ខ្ញំជារេួ�

តគួសាររ�ៈនពលរេួ�ដខ។អ្កអាច្សិកសាពីកតាតាចាំបាច្់

ោោថនតបធានបទដែលអ្កបាននតជើសនរើសនរៀងរាល់សបាតា�៍

នដា�នតបើតពះគរេ្ីរឬជំនួ�សិកសានផ្សងនទៀ្ែរូច្ជា្្រការេ 

ែំណឹង ល្អ រ្ររេ់ គយើងនគ�ទំព័រLDS.orgនសច្កដីដណោំ

ែល់បទគរេ្ីរទាំងឡា�និងThe Life of Christ Bible 
Videos(វីនែអរូតពះគរេ្ីរប៊ីបអំពីជីវតបវ្្តិរបស់តពះតគីសទេ)។

នៅក្នុងរាត្ីជួបជុំតកុរេតគួសារនរៀងរាល់សបាតា�៍អ្កអាច្

ដច្កចា�ពីអ្ីដែលអ្កបាននរៀននិងបានទទួលអាររេ្មណ៍។

សរូរេគិ្ពីការក្់តតាទុកនរូវគំនិ្និងការបំផុសោោនៅក្នុង

នសៀវនៅកំណ្់ន�្ុសិកសារេួ�ន�ើ�ដច្កចា�អ្ីដែលអ្ក

បាននរៀនជារេួ�រេិ្្ត្ក្តិរបស់អ្កតារេរ�ៈតបព័ន្ធផ្សព្ផសា�

សង្គរេ។

នយាបល់ោោសតមាប់រាត្ីជួបជុំតកុរេតគួសារ
ចបា្់រ គនរះ មាន នូវ �ត្ថ្រ� និង រេកម្មភា្ នានា ដែល អាច យក គៅ គ្្រើ្រារេ់ រេ្មា្រ់ រា្តតី ជួ្រ ជុំ ្កុម ្េួសារ ។ ខាង គ្កាម គនរះ េឺ ជា 

ឧទាហរណ៍ ្ តីរ ។

ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ភាគ ទី ៤០ លេែ ៦
េីអាហូណា ១៣២៨៤ 258
ទស្សនាវដ្ដីអន្តរជាតិរបស់សាសនាចក្រននក្រះយេស៊ូវក្ដីស្ទនន្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

គណៈ ប្រធាន ទីមួយ ៖្ូម៉ាសយអស.ម៉នសុន,ហិនរីប៊ី.អាវរិង,
យ�ៀយ្ើរយអស្វ.អុជដូហ្វ

កូរ៉ុម នន ពួក សាវក ដ្រ់ពីរ នាក់ ៖រ័សុលអិមណិលសុន,ដាល្ិនយអ្រអូ្រ,
អិម.រ័សុលបាឡឺដ,រ៉ូបឺត�ដីហហ៊ល,ហជហហ្វដីអ័រហូឡិន,យដវី�យអហបដណា,
ឃ្វដីន្ិនអិលឃុ្រ,�ដី្តក្ដីស្តតូហ្វឺសិន,ហនលអិលអាន់យ�ើរសិន,រ៉ូណលយអ
រ៉សបាន,ហហគែរីអ៊ីស្ទដីហវ៉នសុន,យ�លជដីយរនឡាន់

អ្នក ខកសបមួេ ៖េ៉ូហសបដបុលេូ.ស៊ីតាទដី
ជំនួយការ អ្នកខកសបមួេ ៖យជមស៍ប៊ីម៉ាទដីណូ,ខារ៉ូយអហ្វម៉ា្រខន់ឃដី
អ្នកប្ររឹកសា ៖ ហកបនយខអាស្តតុន,ហរនដលយឃបិនណ្ិត,យក្រ្រយអខារដុន,ឆារិល
យអយអស្្ិន,ក្ដីស្ទតូហហ្វលហគែតូល�ិន,ដូហគែលាស�ដីហូលហមស,ហលរីអរឡរិន,ខារ៉ូល
អិមយស្ទហ្វិន

នាយក បគ្រ់បគង ៖ភដីយ�ើរហអហ្វអ៊ីវ៉ន
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៤ លីអា�រូណា

យ�ើ
	អ្នក	ធ្លា្រ់	យ្រើក	ប្រអ្រ់	មួ�	យ�ើ�	ទាញ	�ក	យសចក្តីណណនាំ	ដំយ�ើង	ឧ្រករណ៍	

យនាះ	យ�ើ�	គិ�	ថា	«	យសចក្តី	ណណនាំ	យេះ	យមើល	មិេ	�ល់	ទាល់	ណ�យោះ	?	»

យេលខ្ះ	យទាះ្រតី	ជា	យ�ើង	មាេ	យច�នា	េិង	មាេ	ទំេុក	ចិ�្	ក្ននុង	ខ្លួេ	យ៉ាង	

ល្អ្រំផុ�	ក្តី	យ�ើង	បាេ	ដក	ណផ្នក	មួ�	យចញ	មក	យ�ើ�	សួរ	ថា	«	យ�ើ	ណផ្នក	យេះ	សបមា្រ់	យ្វើ	

អវតី	?	»	ឬ	«	យ�ើ	ដាក់	យ៉ាង	ដូចយម្ច	យទើ្រ	ប�ឹមប�ូវ	?	»

យ�ើង	ខកចិ�្	ខ្លាំង	យ�ើងៗ	យៅយេល	យ�ើង	យមើល	ប្រអ្រ់	យនាះ	យ�ើ�	យ�ើញ	ថា	មាេ	

បកដាស	បេមាេ	មួ�	ណដល	េិយ�	ថា	«	ការដំយ�ើង	យេះ	�បមូវ	ឲ្យ	មេុស្ស	—អា�ុ	ចា្រ់	េតី	

8	ឆ្នាំ	យ�ើង	យៅ	»	។	យដា�ោរ	យ�ើង	យៅណ�	គ្មាេ	�បមុ�	យនាះ	យសចក្តីណណនាំ	យេះ	េុំ	បាេ	

្រយងកើេ	ទំេុកចិ�្	រ្រស់	យ�ើង	ឬ	ការផ្ល់	�មម្	ដល់	ខ្លួេ	ឯង	យ�ើ�	។

យេលខ្ះ	យ�ើង	មាេ	្រទេិយោ្េ៍	បសយដៀង	គ្នា	យេះ	ជាមួ�	ដំណឹង	ល្អ	។	យៅយេល	

យ�ើង	បកយ�ក	យមើល	យៅ	ណផ្នក	មួ�	ចំេួេ	មេ	ដំណឹង	ល្អ	យ�ើង	ប្រណ�លជា	�ក	មដ	យអះ	

កបាល	ខ្លួេ	យ�ើ�	ឆ្ងល់	ថា	យ�ើ	ណផ្នក	យនាះ	សបមា្រ់	អវតី	។	ឬ	យៅយេល	យ�ើង	េិេិ�្យ	យមើល	ណផ្នក	

យផ្សង	យទៀ�	យ�ើង	អាច	ដឹង	ថា	យទាះ្រតី	ជា	្រនាទា្រ់	េតី	ការខំេយាយម	�ល់	យេញយលញ	េតី	វា	ក្តី	

យ�ើង	យៅណ�	េុំ	�ល់	េតី	មូលយ��ុ	ណដល	ណផ្នក	យនាះ	ប�ូវបាេ	ដាក់	្រញ្ចូល	មក	យ�ើ�	។

ម្ពរះវរបឈិតាសួគ៌របស់ជយើងគឺជាអនែកជម្បៀៃម្បជៅជយើង

សំណាង	ល្អ	បេះវរ្រិតាសួគ៌	រ្រស់	យ�ើង	បាេ	ប្រទាេ	េូវ	យសចក្តីណណនាំ	ដ៏	អោចារ្យ	

សបមា្រ់	ការយរៀ្រចំ	ជតីវិ�	រ្រស់	យ�ើង	យ�ើ�	អាច	ណប្រ	កាេ់ណ�	ល្អ	្រំផុ�	។	យសចក្តីណណនាំ	

ទាំង	យនាះ	ដំយណើរការ	យៅ	បាេ	យដា�	គ្មាេ	គិ�	េតី	អា�ុ	ឬ	កាលៈយទសៈ	អវតី	យ�ើ�	។	

បទង់	បាេ	ប្រទាេ	ដំណឹង	ល្អ	េិង	ោសនាចបក	មេ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	ដល់	េួកយ�ើង	។	

បទង់	បាេ	ប្រទាេ	ណផេការ	យបបាស	យោះ	ណផេការ	មេ	យសចក្តី	សយ្គ្រះ	ណដល	ជា	ណផេការ	

មេ	សុភមង្គល	។	បទង់	េុំ	ទុក	យ�ើង	ឲ្យ	យៅ	ឯយកា	ជាមួ�	េឹង	ភាេ	មិេ	បបាកដប្រជា	ឬ	

ឧ្រសគ្គ	នានា	មេ	ជតីវិ�	យេះ	យដា�	មាេ	្រេ្ទចូល	ថា	«	ចូរ	ឯង	យៅ	ចុះ	។	ចូរ	ឲ្យ	មាេ	សំណាង	

ល្អ	។	យដាះបោ�	ខ្លួេ	ឯង	ចុះ	»	។

ប្រសិេយ្រើ	យ�ើង	បគ្េ់ណ�	អ�់្្ម�់	យ�ើ�	យមើល	យដា�	មាេ	ចិ�្	្រនាទា្រ	ខ្លួេ	បេមទាំង	

យ្រើក	គំេិ�	យនាះ	យ�ើង	េឹង	រកយ�ើញ	ថា	បេះ	បាេ	ប្រទាេ	ឧ្រករណ៍	ជាយបចើេ	ដល់	យ�ើង	

យដើម្តី	�ល់	បាេ	កាេ់ណ�	ប្រយសើរ	យ�ើង	អំេតី	យសចក្តីណណនាំ	ដ៏	្ ំ	យ្ង	រ្រស់	បទង់	សបមា្រ់	

សុភមង្គល	រ្រស់	យ�ើង	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	៖

•		 បទង់	បាេ	ប្រទាេ	ដល់	យ�ើង	េូវ	អំយណា�	ទាេ	មេ	បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	ណដល	េុំ	

អាច	កា�់	ម្្	បាេ	ណដល	មាេ	សកាតាេុេល	កាលា�	ជា	រ្រស់	ផង	យ�ើង	អ្នក	ណណនាំ	

្រយបងៀេ	េតី	សួគ្៌ា	យៅយេល	យ�ើង	សិកសា	បេះ្រេ្ទចូល	រ្រស់	បេះ	យ�ើ�	េយាយម	

ពាំនាំ	គំេិ�	េិង	ទយងវើ	នានា	រ្រស់	យ�ើង	ឲ្យ	បស្រ	យៅេឹង	បេះ្រេ្ទចូល	រ្រស់	បទង់	។

•		 បទង់	បាេ	ប្រទាេ	ឱកាស	េិយ�	ជាមួ�	បទង់	24	យមា៉ាង	ក្ននុង	មួ�	ម្្ង	7	ម្្ង	ក្ននុង	

មួ�	សបាតា�៍	តាមរ�ៈ	ការអ្ិោឋាេ	យដា�	យសចក្តី	ជំយេឿ	េិង	ការទូល	អងវរ	

យដា�	យោមាះសរ	។

•		 បទង់	បាេ	ប្រទាេេួក	ោវក	េិង	េយាការី	សម័�	ទំយេើ្រ	យេះ	ដល់	េួក	យ�ើង	ណដល	

ជា	អ្នក	យ្រើក	សណម្ង	េូវ	បេះ្រេ្ទចូល	រ្រស់	បេះ	យៅក្ននុង	សម័�	យ�ើង	យេះ	យ�ើ�	មាេ	

សិទ្ធិ	អំណាច	ចង	ភាជា្រ់	ឬ	ផសារភាជា្រ់	យៅយលើ	ណផេដតី	េិង	យលើ	ឋាេសួគ៌	។

•		 បទង់	បាេ	ោតារ	ោសនាចបក	រ្រស់	បទង់	យ�ើង	វិញ—ណដល	ជា	អង្គការ	មួ�	មេ	

េួក	អ្នក	យជឿ	ណដល	យ្វើ	ការរួម	គ្នា	យដើម្តី	ជួ�	គ្នា	យៅវិញ	យៅមក	យៅយេល	េួកយគ	យ្វើ	

ការ	សបមា្រ់	យសចក្តី	សយ្គ្រះ	រ្រស់	ខ្លួេ	យដា�	យសចក្តី	ភ័�	ខ្លាច	ញា្រ់ញ័រ	េិង	

យដា�	គ្មាេ	ក្តី	អំណរ	។ 1

•		 បទង់	បាេ	ប្រទាេ	បេះគម្តីរ	ដ៏	្ររិសុទ្ធ	ដល់	យ�ើង—ជា	បេះ្រេ្ទចូល	រ្រស់	បទង់	ណដល	

បាេ	សរយសរ	ទុក	សបមា្រ់	យ�ើង	។

•		 បទង់	បាេ	ប្រទាេ	្ េធ្េ	ជាយបចើេ	មេ	្រយច្កវិទយា	សម័�	ទំយេើ្រ	យេះ	យដើម្តី	ជួ�	

យ�ើង	យៅក្ននុង	ដំយណើរ	មេ	ភាេជាសិស្ស	យេះ	។	្េធ្េ	ដ៏	អោចារ្យ	ជាយបចើេ	ទាំង	

យេះ	អាច	ណសវងរក	បាេ	យៅ	ក្ននុង	យគ�ទំេ័រ	LDS.org	។

ជដ្យម្បធាៃជ�ៀជ្ើរ

ជអស្វអុជដូ្្វ

ទីតបឹកសាទីពីរក្នុង

គណៈតបធានទីរេួ� បេះវរ្រិតា	រ្រស់	យ�ើង

អ្កនតបៀនតបនៅរបស់ន�ើង

សារលឈិខឈិតគណៈម្បធាៃទីមួយ
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រោរបជម្ងៀៃជចញពីសារលឈិខឈិតជៃរះ

អ្កអាច្ចាប់នផ្តើរេនដា�សួរែល់អស់អ្កដែលអ្កបនតងៀនឲ្យគិ្ពីតរារេួ�នៅនពលដែលតពះវរបិតាសួគ៌បាន

នតបៀនតបនៅពួកនគ។បោទាប់រេកអ្កអាច្សំុឲ្យពួកនគគិ្អំពីោពតសនែៀងរានារវាងតរាទាំងនោះនៅនឹងតរាណា

រេួ�ដែលពួកនគមានអាររេ្មណ៍ថាឪពុករបស់ខ្លួននៅនលើដផនែីននះបាននតបៀនតបនៅពួកនគ។សរូរេអន្ជើញពួកនគឲ្យ

សរនសរោពតសនែៀងរានានោះនរូវរនបៀបដែលពួកនគត្រូវបាននតបៀនតបនៅ។អ្កអាច្អន្ជើញពួកនគឲ្យពយាយារេត្ងតតាប់

តារេអ្ីៗដែលពួកនគបានសរនសរនែើរេ្ីន្្ើជាគំររូកាន់ដ្តបនសើរន�ើងែល់រេនុស្សែថទនទៀ្។

យ��ុអវតី	បេះវរ្រិតាសួគ៌	ប្រទាេ	ជំេួ�	យ៉ាង	យបចើេ	ដល់	

យ�ើង	?	យដា�	ោរ	បទង់	បសឡាញ់	េួក	យ�ើង	។	យ�ើ�	

យដា�ោរ	ដូចណដល	បទង់បាេ	មាេ	បេះ្រេ្ទចូល	យដា�	

បេះអង្គ	បទង់	ថា	«	យេះយ�ើ�	ជា	កិច្ការ	រ្រស់	យ�ើងេិង	

សិរី	ល្អ	រ្រស់	យ�ើង—គឺ	យដើម្តី	នាំ	ឲ្យ	មាេ	អម�ភាេ	េិង	

ជតីវិ�	ដ៏	យៅ	អស់កល្	ជាេិច្	ដល់	មេុស្ស	»	។ 2

េិយ�	មយា៉ាង	យទៀ�	ថា	បេះវរ្រិតា	សួគ៌	គឺ	ជា	បេះ	រ្រស់	

យ�ើង	យ�ើ�	បេះ	គឺ	ជា	អ្នក	យប្រៀេប្រយៅ	យ�ើង	។

បេះវរ្រិតា	គង់	យៅ	ោថាេសួគ៌	បជា្រ	េតី	យសចក្តីប�ូវការ	

រ្រស់	កូេយៅ	បទង់	ជាង	អ្នក	ណាៗ	ទាំងអស់	។	វា	គឺ	ជា	

កិច្ការ	េិង	ជា	សិរីល្អ	រ្រស់	បទង់	យដើម្តី	ជួ�	យ�ើង	ជាេិច្	

យដា�	ប្រទាេ	េូវ	្ េធ្េ	ខ្ង	ោច់ឈាម	េិង	ខ្ង	

វិញ្ញាណ	ដ៏	អោចារ្យ	ដល់	េួកយ�ើង	យដើម្តី	ជួ�	យ�ើង	យៅ	យលើ	

មាគ្៌ា	យឆ្ពះ	យៅ	កាេ់	បទង់	វិញ	។

ឪពុកម្គប់រូបគឺជាអនែកជម្បៀៃម្បជៅ

យៅ	ប្រយទស	មួ�	ចំេួេយទៀ�	យលើ	េិភេយោក	ឪេុក	

ប�ូវ	បាេ	យគ្រេ	េតី	សមាជិក	បគួោរ	េិង	សង្គម	យៅក្ននុង	

ណខ	មិ្ុនា	។	វា	ណ�ងណ�	ល្អ	ជាេិច្	យដើម្តី	យគ្រេ	ឪេុក	មាតា�	

រ្រស់	យ�ើង	។	ឪេុក	យ្វើ	កិច្ការ	ល្អ	ជាយបចើេ	សបមា្រ់	

បគួោរ	ខ្លួេ	យ�ើ�	មាេ	្រុគ្គលិក	លក្ខណៈ	គួរ	ឲ្យ	យកា�	

សរយសើរ	ជាយបចើេ	។	�ួនាទតី	សំខ្េ់	្រំផុ�	ចំេួេ	េតីរ	ណដល	

ឪេុក	មាេ	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	រ្រស់	កូេៗ	ខ្លួេ	យនាះ	គឺ	យ្វើ	ជា	គំរូ	

ល្អ	េិង	ជា	អ្នក	យប្រៀេប្រយៅ	កូេ	ដ៏	ល្អ	មានាក់	។	ឪេុក	យ្វើ	

កិច្ការ	នានា	យលើស	េតី	ការបគ្េ់ណ�	បបា្រ់	ដល់	កូេៗ	ខ្លួេ	

អំេតី	អវតី	ណដល	ប�ឹមប�ូវ	ឬ	ខុសឆ្គង	យៅ	យទៀ�	េួកគ្�់	យ្វើ	

កិច្ការ	យលើស	េតី	ការបគ្េ់ណ�	យបាះ	ក្លួេយសៀវយៅ	ឲ្យ	កូេ	

យ�ើ�	រំេឹង	ឲ្យ	េួកយគ	យដាះបោ�	ជតីវិ�	យដា�	ខ្លួេ	ឯង	យៅ	

យទៀ�	។

ឪេុក	យប្រៀេប្រយៅ	កូេៗ	ដ៏	មាេ	�មម្	រ្រស់	ខ្លួេ	យ�ើ�	

្រគ្ហាញ	គំរូ	ល្អ	រ្រស់	េួកគ្�់	តាមរ�ៈ	ការរស់យៅ	យដា�	

យោមាះប�ង់	ក្ននុង	ជតីវិ�	។	ឪេុក	េុំ	ចាកយចញ	េតី	កូេៗ	រ្រស់	
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ជំៃួយរបស់ម្ពរះវរបឈិតាសួគ៌

នដា�សារដ្តពះវរបិតាសួគ៌តសឡាញ់ន�ើងនោះតទង់បានតបទានរេន្យាបា�

អំនណា�ទានឬជំនួ�ជានតច្ើនែល់ន�ើង។សរូរេផ្គតូផ្គងអំនណា�ទាន

និរេួ�ៗជារេួ�នឹងររូបោពខាងនតការេននះ។ន្ើអ្កអាច្នតបើតបាស់អំនណា�ទានទាំង

ននះនែើរេ្ីផ្តល់ពរែល់ជីវិ្របស់អ្កនិងជីវិ្រេនុស្ស

នផ្សងនទៀ្យា៉ាងែរូច្នរេដច្ខ្ះ?

នសច្ក្តីតសឡាញ់

ច្ំនោះអ្កែថទ

ការអ្ិសាឋាន

សាវកនិងពយាការី

តពះគរេ្ីរ

ខ្លួេ	ឲ្យ	យៅ	ឯយកា	យ�ើ�	្រ៉ុណេ្	រ�័ស	េឹង	ជួ�	កូេៗ	ជួ�	យលើក	កូេៗ	រ្រស់	ខ្លួេ	យ�ើង	ភាលាម	

យៅយេល	ណា	េួកយគ	ជំេ្រ់យជើងដួល	។	យ�ើ�	កិច្ការ	យឆ្ៀសមវ	ណដល	ប�ូវយ្វើ	យនាះ	គឺ	ឪេុក	

អេុញ្ញ�	ឲ្យ	កូេ		ជួ្រ	េូវ	ការលំបាក	យដា�	ដឹង	ថា	យេះ	អាច	ជា	វិ្តី	មួ�	ដ៏	ល្អ្រំផុ�		សបមា្រ់	

ឲ្យេួកយគ	យរៀេ	។

ជយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអនែកជម្បៀៃម្បជៅ

អំ�នុង	យេល	ណដល	ឪេុក	យៅ	យលើ	ណផេដតី	យេះ	យ្វើ	កិច្ការ	ទាំង	យេះ	ចំយពាះ	កូេៗ	រ្រស់	

ខ្លួេ	ោមារ�តី	មេ	ការយប្រៀេប្រយៅ		គឺ	ជា	អវតី	មួ�	ណដល	យ�ើង	ចាំបាច់	ប�ូវ	ផ្ល់	ឲ្យ	ដល់	កូេយៅ	

ទាំងអស់	រ្រស់	បេះ	យដា�	មិេ	គិ�	េតី	អា�ុ	ទតីកណេ្ង	ឬ	កាលៈយទសៈ	ណា	យ�ើ�	។	ចូរ	

ចងចាំ	ថា	កូេយៅ	រ្រស់	បេះ	គឺ	ជា	្រង្រ្អចូេ	ប្រុសបសតី	រ្រស់	យ�ើង	យ�ើង	ទាំងអស់	គ្នា	គឺ	ជា	

បគួោរ	អស់កល្	ជាេិច្	ណ�	មួ�	ជាមួ�	គ្នា	។

យៅក្ននុង	ោមារ�តី	យេះ	ចូរ	ឲ្យ	យ�ើង	ទាំងអស់	គ្នា	កាលា�	ជា	អ្នក	យប្រៀេប្រយៅ—យដា�	

មាេ	ឆេ្ទៈ	ខ្នះណខ្នង	ជួ�	េិង	ជួ�	គ្នា	យៅវិញ	យៅមក	យដើម្តី	បាេ	ខ្លាំង	េូណក	។	យដា�ោរ	

យ�ើង	គឺ	ជា	េូជេង្ស	រ្រស់	បេះ	យនាះ	យ�ើង	មាេ	សកាដាេុេល	យដើម្តី	ណប្រកាលា�	ដូចជា	បទង់	។	

ការបសឡាញ់	បេះ	េិង	្រង្រ្អចូេ	រ្រស់	យ�ើង	ការយគ្រេ	បេះ្រញ្ញ�្ិ	រ្រស់	បេះ	េិង	ការយ្វើ	

តាម	គំរូ	រ្រស់	បេះបគតីស្ទ	គឺ	ជា	ផ្ចូវ	�ូច	យ�ើ�	ចយង្អៀ�	បេម	ទាំង	ជា	ផ្ចូវ	ណដល	យពារយេញ	យដា�	

ក្តី	អំណរ	ប��្រ់	យៅកាេ់	វ�្មាេ	រ្រស់	បេះមាតា្រិតាសួគ៌	រ្រស់	យ�ើង	វិញ	។

ប្រសិេយ្រើ	បេះ	មេ	សកល	យោក	យេះ	ខវល់ខ្វា�	ជា	ខ្លាំង	អំេតី	យ�ើង	យនាះ	បទង់	គឺ	ជា	អ្នក	

យប្រៀេប្រយៅ	យ�ើង	ប្រណ�ល	ជា	យ�ើង	អាច	យឈាង	មដយៅជួ�		្រង្រ្អចូេ	រ្រស់	យ�ើង	យដា�	

មិេ	គិ�	អំេតី	េណ៌	សំ្រុរ	េូជោសេ៍	ោថាេភាេ	សង្គម	យសដ្ឋកិច្	ភាោ	ឬ	ោសនា	

យ�ើ�	។	ចូរ	ឲ្យ	យ�ើង	កាលា�	ជា	អ្នក	យប្រៀេ	ប្រយៅ	ដ៏	្រំផុស	គំេិ�	យ�ើ�	ប្រទាេ	េរ	ដល់	

ជតីវិ�	មេ	មេុស្ស	ដមទ	យទៀ�—េុំ	ណមេ	បគ្េ់ណ�	ដល់	កូេយៅ	រ្រស់	យ�ើង	ផ្ទាល់	្រ៉ុយណាណះ	យនាះ	

យទ	្រ៉ុណេ្	ណ្ម	ទាំង	ប្រទាេ	េរ	ដល់	កូេយៅ	ទាំងអស់	រ្រស់	បេះ	យៅទូទាំង	េិភេយោក	

ផងណដរ	។	◼
កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមយមើល	កិច្ការ	13:52;	ភតីលតីេ	2:12។

	 2.	ម៉ូយស	1:39។

អំណាច្បព្ជិ្ោព
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ពិ្ីបរិសុទ្ធ

និងនសច្កដីសញ្ញាថន

តពះវិហារបរិសុទ្ធ

តគ្រ់	េិ្តី	្ររិសុទ្ធ	ទាំងអស់	ណដល	មាេ	ភាេចាំបាច់	

សបមា្រ់	យសចក្តី	សយ្គ្រះ	េិង	ភាេ�យមកើងយ�ើង	

គឺ	ប�ូវបាេ	ផសារភាជា្រ់	មក	ជាមួ�	េូវ	យសចក្តីសញ្ញា	ជាមួ�	

បេះ	។	ស៊ិយស្ទើរ	លតីេដា	យខ	យ្រ៊ើ�ុេ	ប្រធ្េ	សមាគម	

សយ្គ្រះ	ទូយៅ	បាេ	មាេ	ប្រោសេ៍	ថា	«	ការ	យ្វើ	េិង	

ការរកសា	យសចក្តី	សញ្ញា	មាេ	េ័�	ថា	ជាការ	យបជើសយរើស	

យដើម្តី	ចង	ភាជា្រ់	ខ្លួេ	យ�ើង	យៅ	េឹង	បេះ្រិតាសួគ៌	យ�ើង	េិង	

បេះយ�ស៊ូវ	បគតីស្ទ	។ 1

ណអលយ�ើរ	ណេល	អិល	អាេ់យ�ើរសិេ	មេ	កូរ៉ូម	មេ	

េួកោវក	ដ្រ់េតីរ	នាក់	«	បេះអមាចាស់	មាេ	បេះ្រេ្ទចូល	

ថា	‹	យៅក្ននុង	េិ្តី្ររិសុទ្ធ.	.	.	អំណាច	មេ	ភាេ	ជា	បេះ	គឺ	

ប�ូវបាេ	្រគ្ហាញ	យចញ	មក	›	។

«	មាេ	េរជ័�	េិយសសៗ	េតី	បេះ	សបមា្រ់	មេុស្ស	បគ្រ់	

រូ្រ	ណដល	យ្វើ	្រុណ្យ	បជមុជ	ទឹក	ទទួល	បេះ	វិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	

េិង	ទទួល	ទាេ	ោបកាម៉ង់	យ៉ាង	យទៀង	ទា�់	»	។ 2

ណអលយ�ើរ	អិម	រ័សុល	បា�ឺដ	ក្ននុង	កូរ៉ុម	មេ	េួក	ោវក	

ដ្រ់េតីរ	នាក់	មាេ	ប្រោសេ៍	ថា	«	យេល	្រុរស	េិង	បស្តី	

យៅ	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	េួកយគ	ទាំងេតីរ	នាក់	បាេ	ទទួល	

អំណាច	ដូចគ្នា	ណដល	ជា	អំណាច	្រេវជិ�ភាេ.	.	.

.	.	.្រុរស	េិង	បស្តី	បគ្រ់	រូ្រ	មាេ	សិទ្ធ	យប្រើបបាស់	

អំណាច	យេះ	សបមា្រ់	ជា	ជំេួ�	ក្ននុង	ជតីវិ�	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	

រ្រស់	េួកយគ	។	អស់	អ្នក	ទាំងឡា�	ណា	ណដល	យ្វើ	

យសចក្តី	សញ្ញា	េិសិដ្ឋ	ជាមួ�	បេះអមាចាស់	េិង	អស់	អ្នក	

ទាំងឡា�	ណា	ណដល	យគ្រេ	តាម	យសចក្តី	សញ្ញា	ទាំង	

យនាះ	មាេ	សិទ្ធិ	ទទួល	បាេ	េូវ	វិវរណៈ	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	ប�ូវបាេ	

ប្រទាេ	េរ	យដា�	ការ	្រយបមើ	រ្រស់	េួក	យទវតា	ទាក់ទង	

ជាមួ�	បេះ	ទទួល	បាេ	េូវ	ភាេ	យពារយេញ	មេ	ដំណឹង	

ល្អ	យ�ើ�	ទតី្រំផុ�	កាលា�	ជា	អ្នក	បគង	មរ�ក	ជាមួ�	

បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	េូវ	អវតីៗ	ទាំងអស់	ណដល	បេះវរ្រិតា	

មាេ	»	។ 3

្រទ្មី្រ្របនថែម

េតីម�វទតី	1	14:14;	យគ្លលទ្ធិ	េិង	យសចក្តីសញ្ញា	

25:13;	97:8;	109:22

សូរ សិកសោ ែត្ថបទ ឌនរះ ្បកប ឌោយ ការែធិសាឋាន ឌេើយ ពយាោរ អស្វង រក ែ្វទី អដល ្តូ៉ អចកចាយ ។ ឌតើ ការយល់ដឹង ពទី « ្កុរ្គួសារ ៖ 

ការ្បកាស ដល់ ពិ្ពឌោក » បឌងកើន ឌសចក្តទីជំឌនឿ របស់ ែនែក ឌៅឌលើ ្ពរះ ឌេើយ ្បទាន ពរ ដល់ ែនែក ទាំងឡាយ អដល ែនែក ឌរើល អ្ទាំ 

តាររយៈ ការបឌ្ងៀន សួរ សុខ ទុក្ខ ោ៉ាង ដូចឌរ្តច ? ចំឌរារះ ព័ត៌ម្ន បអន្ថរ សូរ ទស្នា ឌគេទំព័រ reliefsociety.lds.org ។

គរឿរពិតបដលបានគកើតគ�ើរ

នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧បួនថ្ងៃបោទាប់ពីមាន

ការរ្ជលួ�ែីែ៏ខាលាំងនៅក្នុងតបនទសនប៉ររូដអលនឌើរ

មា៉ាកឹសប៊ីណាស្សថនពួកច្ិ្សិបោក់បានជួប

តបធាននបសកករេ្មវីននសសនឡាខុននែនិង

្រិយារបស់នល្កផានរេឡា។«ដអលនឌើរ

ណាស្សបានសួរបងតសីខុននែថាន្ើករូន

្រូច្ៗរបស់ោងយា៉ាងនរេ៉ច្ដែរ។ោងបាន្ ប

ទាំងញញឹរេថាតារេរ�ៈតពះគុណថនតពះពួកនគ

ទាំងអស់មានសុខសុវ្្ថិោពល្អ។នល្កបានសួរ

ពីផទេះរបស់តគួសារខុននែ។

ោងបាន្ បនដា�សារេ្្ញថា«‹វានខទេច្ខទេី

អស់ន�ើ�›។

...ដអលនឌើរណាស្សបាននោលថា

«ប៉ុណ្ឹងន�ើ�បងតសីនៅនិយា�ទាំងញញឹរេ

នទៀ្›។

ោងបាន្ បថា«ដរេនន�ើ�ខ្នុំបាន

អ្ិសាឋានន�ើ�ខ្នុំមានោពសុខសាន្តក្នុង

ច្ិ្្ត។ន�ើងមានអ្ីតគប់យា៉ាងដែលន�ើង

ត្រូវការ។ន�ើងមានគ្ីរានាន�ើងមានករូននៅ

ន�ើងន�ើងបានផសារោជាប់នៅក្នុងតពះវិហារ

បរិសុទ្ធន�ើងមានសាសោច្តកែ៏អសាចារ្យន�ើ�

ន�ើងមានតពះអមាចាស់។ន�ើងអាច្សង់ផទេះ

របស់ន�ើងរេដងនទៀ្បាននដា�មានជំនួ�ពី

តពះអមាចាស់›។...

«ន្ើអ្ីនៅជាការន្្ើនិងការរកសា

នសច្កដីសញ្ញាជារេួ�នឹងតពះដែលតបទាន

អំណាច្ឲ្យន�ើងញញឹរេនៅក្នុងតរាែ៏លំបាក

នែើរេ្ីដកដតបទុក្ខតពួ�ឲ្យនៅជាជ័�ជំនះ...?»

«តប្ពនោះគឺជាតពះ។សិទ្ធិរបស់

ន�ើងនែើរេ្ីនតបើតបាស់អំណាច្នោះគឺតារេរ�ៈ

នសច្កដីសញ្ញារបស់ន�ើងជារេួ�តទង់»។ ៤

សូមពិចារណាអុំពីសុំណួរគនរះ

ន្ើពិ្ីបរិសុទ្ធនិងនសច្ក្តីសញ្ញានៅក្នុង

តពះវិហារបរិសុទ្ធពតងឹងនិងផ្តល់អំណាច្

ែល់ន�ើងយា៉ាងែរូច្នរេដច្?

សារលឈិខឈិតបជម្ងៀៃសួរសុខទុក្

កំណត់ចំណាំ

	 1.	លតីេដា	យខ	យ្រ៊ើ�ុេ	«	អំណាច	ក្តីអំណរ	េិង	ក្តី	បសឡាញ់	ក្ននុង	ការ	

រកសា	យសចក្តី	សញ្ញា	»	Liahona	ណខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2013	ទំេ័រ	

111	។

	 2.	ណេល	អិល	អាេ់យ�ើរសិេ	«	Power in the Priesthood	»	
Liahona	ណខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2013	ទំេ័រ	ទតី	92	។

	 3.	អិម	រ័សុល	បា�ឺដ	« Men and Women in the 
Work of the Lord	»	Liahona	ណខ	យមោ	ឆ្នាំ	2014	

ទំេ័រ	48–49	។

	 4.	សូមយមើល	�តី	្�	បគតីស្ចូ�វឺសិេ	«	The Power of 
Covenants	»	Liahona	ណខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2009	ទំេ័រ	19,	

20–21	។

ជសចក្ីជំជៃឿម្កុមម្គួសារ

រោរសជនគ្ររះ
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េិយ�	សំយៅ	ដល់	ប្រធ្េ	ោសនាចបក	ណដល	ជា	

្រុគ្គល	ណ�	មានាក់	គ�់	យៅយលើ	ណផេដតី	យេះ	ណដល	អាច	ទទួល	

វិវរណៈ	សបមា្រ់	ោសនាចបក	ទាំង	មូល	។

យដា�ោរ	ណ�	ប្រធ្េ	ោសនាចបក	េិយ�		

ជំេួស	បេះអមាចាស់	(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	1:38	)	

វា	េុំ	ណមេ	ជា	យរឿង	យឆ្ៀសមវ	យដើម្តី	បគ្េ់	ណ�	យរើស�ក	ណផ្នក	

នានា	ណដល	យ�ើង	ចង់	យ្វើ	តាម	េតី	ការទូនាមាេ	រ្រស់	យោក	

យ�ើ�	។	ផ្ទនុ�	យៅវិញ	យ�ើង	ប�ូវ	យ្វើ	តាម	ការទូនាមាេ	េិង	

ការអយញជើញ	ដូច	ណដល	យ�ើង	បាេ	ទទួល	ឱវាទ	ទាំង	យនាះ	

ផ្ទាល់	េតី	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	«	យដា�	យសចក្តី	អ�់្េ់	េិង	

យសចក្តីជំយេឿ	បគ្រ់	យ៉ាង	»	(	គ.	េិង	ស.	21:5	)	។

យៅយេល	យ�ើង	យបជើសយរើស	ោតា្រ់	េិង	យ្វើ	តាម	េយាការី	

េិង	ោវក	ដមទ	យផ្សង	យទៀ�	យនាះ	យ�ើង	េឹង	ទទួល	េរ	

យៅក្ននុង	ការខិ�ខំ	រ្រស់	យ�ើង	យដើម្តី	ណប្រកាលា�	ឲ្យ	កាេ់ណ�	

ដូច	ជា	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	យ�ើ�	យ�ើង	ប�ូវបាេ	ការពារ	េតី	

អសេ្ិសុខ	បេមទាំង	យសចក្តី	ឆយបាក	រ្រស់	ផង	មេុស្ស	

ែរូច	ជា	ោសនាចបក	កាល	េតី	ជំនាេ់	យដើម	ណដល		

បេះយ�ស៊ូវ	បគតីស្ទ	បាេ	ោថា្រនា	យ�ើង	អំ�នុង	យេល		

្រយបមើ	មេ	ជតីវិ�	រណមង	ោលា្រ់	រ្រស់	បទង់	យនាះ	ោសនាចបក		

សេវម្្ង	យេះ	«	ប�ូវបាេ	ោអាង	យ�ើង	យលើ	យជើង	ជញ្ជាំង	មេ		

េួកោវក	េិង	េួកយហារា	យ�ើ�	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	យនាះ		

ឯង	បទង់	ជា	្ ្ម	បជុង	យ៉ាង	ឯក	»	(	យអយភសូរ	2:20	)	។	

យ�ើង	មាេ	េួក	ោវក	ដ្រ់	េតីរនាក់	បេម	ទាំង	ប្រធ្េ	

ោសនាចបក	េិង	ទតីប្រឹកសា	រ្រស់	យោក	ណដល	ជា	

េយាការី	អ្នក	យមើលឆុ�	េិង	អ្នក	ទទួល	វិវរណៈ	។	

េួកយោក	ប�ូវបាេ	យៅ	យដើម្តី	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	អំេតី	បេះ	

យ�ស៊ូវបគតីស្ទ	េិង	្រយបងៀេ	ដំណឹង	ល្អ	រ្រស់	បទង់	

យៅទូទាំង	េិភេយោក	។

បេះអង្គសយ្គ្រះ	យបជើសយរើស	េួក	េយាការី	រ្រស់	បទង់	

យ�ើ�	យរៀ្រចំ	េួកយោក	ឲ្យ	មាេ	្រទេិយោ្េ៍	ជា	យបចើេ	

យដើម្តី	ដឹកនាំ	ោសនាចបក	យេះ	។	យៅយេល	សមាជិក	

ោសនាចបក	េិយ�	ពាក្យ	ថា	េយាការី	គឺ	េួកយគ	កំេុង	

ន�ើងនជឿនលើការន្្ើតារេពយាការី

អ្វីផដលជយើងជជឿ

«តពះធាលាប់មានបនទេតូលនិង

កំពុងបន្តមានបនទេតូលនែើរេ្ីផ្តល់

ការដណោំែល់ករូននៅទាំងអស់

របស់តទង់តារេរ�ៈពយាការី

ដែលកំពុងនៅរស់សព្ថ្ងៃននះ។

ែរូច្ដែលបានសនយាន�ើង

(	សូម	យមើល	យអយភសូ	4:11–14	)	។

ឧទា�រណ៍	យ�ើង	រក	យ�ើញ	សុវ�្ិភាេ	ខ្ង	វិញ្ញាណ		

យៅក្ននុង	េិភេយោក	ណដល	មាេ	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	សតីល្ម៌	

េិង	គុណ�មម្	តាមរ�ៈ	ការរស់យៅ	តាម	ណ្រ្រណផេ	ជតីវិ�	

ណដល	េុំ	អាច	ផ្លាស់្រ្ចូរ	បាេ	ណដល	េយាការី	េិង	េួក	ោវក	

្រយបងៀេ	។	យ�ើង	ក៏	រកយ�ើញ	សុវ�្ិភាេ	ខ្ង	ោច់ឈាម	

យៅក្ននុង	ការយ្វើ	តាម	ដំ្រូនាមាេ	រ្រស់	េយាការី	ឲ្យ	យចៀសវាង	េតី	

្រំណុល	យចះ	សេ្សំ	បបាក់	េិង	ស្នុក	អាហារ	ទុក	។

យដា�ោរ	ប្រធ្េ	ោសនាចបក	េិង	េួកោវក	

បាេ	ថាវា�	យេលយវោ	មេ	ជតីវិ�	រ្រស់	េួកយោក	ចំយពាះ	

កិច្ការ	រ្រស់	បេះអមាចាស់—យដា�	យ្វើ	ដំយណើរ	ជុំវិញ	

េិភេ	យោក	យដើម្តី	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	អំេតី	បេះបគតីស្ទ	្រយបងៀេ	

េួក្ររិសុទ្ធ	យ�ើ�	បគ្រ់បគង	យលើ	កិច្ការ	រដ្ឋបាល	មេ	

ោសនាចបក	ទូទាំង	េិភេយោក—យនាះ	បទង់	គ្ំបទ	េិង	

ប្រទាេ	េរ	ដល់	េួកយោក	េិង	បកុមបគួោរ	រ្រស់	ខ្លួេ	។	

យ�ើង	ក៏	គ្ំបទ	ដល់	េួកយោក	យៅយេល	យ�ើង	អ្ិោឋាេ	

សបមា្រ់	េួកយោក	យ្វើ	តាម	ដំ្រូនាមាេ	រ្រស់	េួកយោក	

យ�ើ�	េយាយម	ទទួល	បាេ	បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	្រញ្ជាក់	

ដល់	េួកយ�ើង	អំេតី	យសចក្តីេិ�	ណដល	េួកយោក	្រយបងៀេ	។

យៅយេល	យ�ើង	គ្ំបទ	ដល់	េយាការី	េិង	េួក	ោវក	

យនាះ	យ�ើង	ទទួល	បាេ	ទតី្រនាទាល់	មួ�	អំេតី	េួកយោក	

ថា	ជា	អ្នក	្រយបមើ	រ្រស់	បេះ	។	យទាះ្រតី	ជា	េួកយោក	មិេ	

ល្អ	ឥ�យខ្ចាះ	ក្តី	បេះវរ្រិតាសួគ៌	េឹង	មិេ	អេុញ្ញា�	ឲ្យ	

េួក	យោក	ដឹកនាំ	យ�ើង	ឲ្យ	វយងវង	យ�ើ�	(	សូមយមើល	

យចាទិ�កថា	18:18–20	)	។	◼

អ្កអាច្នរៀនបដន្ថរេអំពីការន្្ើតារេពយាការីនដា�អាន

«Sustaining the Prophets»(Liahonaដខ
វិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៤ទំព័រ៧៤–៧៦)នដា�តបធានរ័សុលអិរេ

ណិលសុនដែលជាតបធានថនករូរេុរេថនពួកសាវកែប់ពីរោក់។

តបកាសថា[តពះ]គង់នៅជារេួ�អ្កបនតរេើរបស់

តទង់ជានិច្្ចន�ើ�ែឹកោំកិច្្ចការសាសោច្តករបស់

តទង់ទរូទាំងពិ្ពនល្ក»។

Teachings of Presidents of the Church: 
Howard W. Hunter(ឆ្នាំ២០១5)ទំព័រ១១5។

រោរផណនាំតាមរយៈពយារោរីជៅរស់
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ក្ញង ឆ្នាំ ១៩១៥ ្្រធាន យ៉ូដរេ្រ គ�ហវ រេ៊្មមី្ ( ឆ្នាំ ១៨៣៨–

១៩១៨ ) និង �តី ្្រឹកសា រ្ររេ់ គោក រាន �គ្ជើញ រេមាជិក 

ទាំង�រេ់ ឲ្យ ចា្រ់គផដើម គ្វើ រា្តតី ជួ្រជុំ ្កុម ្េួសារ ។ ្កុម្េួសារ 

ជាគ្ចើន គៅដត ��ួល ្ រជ័យ ែ៏ មហិមា ជា ល�្ធផល ដែល រាន 

រេនយា ។

គៅដខ គមសា ឆ្នាំ ១៩៩៨ គៅគ្ល សារេនាច្ក 

មាន ្្រះវិហារ ្ររិរេុ�្ធ ចំនួន ៥១ កំ្ុង 

ែំគណើរការ គនារះ ្្រធាន ហ្គរែុន ្រ៊មី ហុិងេ្តី ( ឆ្នាំ 

១៩១០–២០០៨ ) រាន ្្រការេ ្ តី កម្មវិ្តី មួយ 

គែើម្តី សាងរេង់ ្្រះវិហារ ្ររិរេុ�្ធ តូចៗ ជា គ្ចើន ។ 

ឥឡូវ ្្រះវិហារ ្ររិរេុ�្ធ ទាំងគនរះ រាន ្្រទាន ្ រ 

ែល់ រេមាជិក សារេនាច្ក ពារេគ្ញ ្ ិភ្គោក 

កាន់ដត គ្ចើន គឡើងៗ ។

ទាំងជៃរះគឺជាពរជ័យផដលជយើងបាៃ

ទទួលតាមរយៈរោររស់ជៅតាម

ពយារោរីផដលកំពុងជៅរស់៖

ររូប
គ
ំន
រូរន
ដា
�
ន
ជ
ន
ប
៊្
ច្
ិប
ស
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គៅក្ញង ឆ្នាំ ២០១២ ្្រធាន ថូមា៉ារេ 

គ�រេ ម៉នរេុន រាន ្្រការេ ្ តី 

ការ្រន្ថយ អាយុ ឲ្យ ្រគ្មើ ជា �្ក 

ផ្ស្វផសាយ សារេនា ្រុររេ មក ្តឹម 

អាយុ ១៨ ឆ្នាំ គហើយ ្រេ្តតី អាយុ ១៩ 

វិញ ។ ្េួសារ និង �្ក ផ្ស្វផសាយ 

សារេនា រា្រ់ពាន់ នាក់ រាន ��ួល 

្រ ត្មរយៈ ល�្ធផល ដន ការ្រគងកើន 

កមាលាំង យ៉ាង គ្ចើន ដន �្ក ផ្ស្វផសាយ 

សារេនា ។

គៅ ឆ្នាំ ១៩៣៦ �ំឡញង គ្ល មាន វិ្រត្តិ ្ ្ងន់្្ងរ ្្រធាន ហុតីគ្រ៊មីរ 

គច ្កាន្ត ( ឆ្នាំ ១៨៥៦–១៩៤៥ ) រាន ្្រការេ �ំ្តី កម្មវិ្តី 

រេុខុមាលភា្ រ្ររេ់ សារេនាច្ក ។ រេ្វដថ្ង កម្មវិ្តី គនរះ ជួយ 

មនុរេ្ស ្េ្រ់ ជំគនឿ ទាំង�រ់េ គៅ ជុំវិញ ្ ិភ្គោក ។

្យាការី យ៉ូដរេ្រ រេ្ម៊មី្ ( ឆ្នាំ ១៨០៥–៤៤ ) 

រាន ្រកដ្្រ ្្រះេម្តីរ មរមន « គោយ 

�ំគណាយ ទាន និង ្្រះគចសាតៅ ដន ្្រះ » 

( រេូមគមើល ្រុ្វកថា ្្រះេម្តីរ មរមន ) ។ 

ចា្រ់ត្ំង ្ តី ការគរារះ្ុម្ គៅក្ញង ឆ្នាំ ១៨៣០ 

មក េម្តីរ គនរះ រាន ្្រទាន ្ រ ែល់ ជតីវិត មនុរេ្ស 

រា្រ់ ោន នាក់ ។



១០ លីអា�រូណា

ខ្នុំ	បាេ	ចូលរួម	ក្ននុង	ោសនាចបក	្រនាទា្រ់	េតី	ទទួល	

�ក	ការអយញជើញ	រ្រស់	មិ�្	េតីរ	នាក់	ឲ្យ	ចូលយរៀេ	ថានាក់	

សិកាខាោោ	។	ឪេុក	មាដា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បគ្ំបទ	ខ្នុំ	ជាេិច្	

ចំយពាះ	ការសយបមច	ចិ�្	រ្រស់	ខ្នុំ	ទទួល	្រុណ្យ	បជមុជទឹក	

្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	េិង	យរៀ្រការ	យៅក្ននុង	បេះវិហារ	

្ររិសុទ្ធ	។	យទាះជា	យ៉ាង	ណា	ខ្នុំ	ចាំ	ថា	ការឈឺចា្រ់	ណដល	

ខ្នុំ	បាេ	ទទួល	(	យ�ើ�	ខ្នុំ	គិ�	ថា	ឪេុក	មាដា�	រ្រស់	ខ្នុំ	ក៏	

បាេ	ទទួល	វា	ណដរ	)	យដា�	ដឹង	ថា	េួកគ្�់	កំេុង	រង់ចាំ	

យដា�	អំណ�់	យៅក្ននុង	្រេ្ទ្រ់	ទទួល	យភ្ៀវ	មេ	បេះវិហារ	

្ររិសុទ្ធ	ប្រូវ៉ូ	�ូថា�៍	ខណៈ	ណដល	កូេ	បកមុំ	រ្រស់	ខ្នុំ	េិង	

ខ្នុំ	កំេុង	ប�ូវបាេ	ផសារភាជា្រ់	។

យបកា�	មក	េួកយ�ើង	មាេ	កូេ	្រួេ	នាក់	យ�ើ�	ខ្នុំ	ចាំ	

េតី	យសចក្តីអំណរ	យដា�	ដឹង	ថា	េួកយគ	មានាក់ៗ	ប�ូវបាេ	

ផសារភាជា្រ់	េឹង	េួកខ្នុំ	យដា�ោរ	េួកយគ	បាេ	យកើ�	មក	យៅ	

ក្ននុង		យសចក្តីសញ្ញា	។	កូេៗ	រ្រស់	យ�ើង	គឺ	ជា	យៅ	ដំ្រូង	

យ�ើ�	យទាះ្រតីជា	ឪេុក	មាតា�	េិង	្រង្រ្អចូេ	្រយងកើ�	រ្រស់	

ខ្នុំ	េុំ	ចូល	ោសនាចបក	ក្តី	េួកយគ	បាេ	រស់យៅ	យ៉ាង	

ជិ�ស្និទ្ធ	ជាមួ�	កូេ	រ្រស់	ខ្នុំ	បគ្រ់	គ្នា	។	អស់	រ�ៈយេល	

ជា	យបចើេ	មកយ�ើ�	យ�ើង	បាេ	រស់យៅ	ណក្រ	គ្នា	យ�ើ�	

ឪេុក	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	កូេៗ	រ្រស់	យ�ើង	ចូល	

សកម្មភាេ	យៅ	ោោយរៀេ	េិង	សកម្មភាេ	កតីឡា	

នានា	។	េួកគ្�់	បាេ	ចូលរួម	បគ្រ់	េិ្តី	្រុណ្យ	បជមុជទឹក	

រ្រស់	កូេៗ	េួក	ខ្នុំ	។

្រ៉ុណេ្	ដល់	យេល	កូេៗ	រ្រស់	េួកខ្នុំ	យេញវ័�	យនាះ	

ការចា�់តាំង	មេ	ការគ្រ	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	ឲ្យ	បគួោរ	រ្រស់	

យ�ើង	្រ្ចូរ	ទតីលំយៅ	យៅ	រដ្ឋ	មួ�	យផ្សង	យទៀ�	។	្រ៉ុណេ្	

សូម្តីណ�	យៅក្ននុង	អំ�នុង	ឆ្នាំ	ទាំង	យនាះ	ឪេុក	មាដា�	រ្រស់	

ខ្នុំ	្រេ្	ទាក់ទង	យ៉ាង	ជិ�ស្និទ្ធ	ជាមួ�	កូេៗ	រ្រស់	យ�ើង	

តាមរ�ៈ	ការមក	សួរសុខ	ទុក្ខ	េិង	សរយសរ	សំ្រុប�	មក	

យលង	ជា	ញឹកញា្រ់	។

យៅយេល	ឪេុក	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	មាេ	អា�ុ	កាេ់ណ�	យបចើេ	

ជគ្ដ្ឋាៃរបស់ជយើងម្កុមម្គួសាររបស់ជយើង

ឪ្ុក រ្ររេ់ ខ្ញំ រាន ្រង្ហាញ ខ្ញំ ្ តី រគ្រៀ្រ ឲ្យ ្រេឡាញ់ កូន ដែល វគងវង ផ្ូវ រ្ររេ់ ខ្ញំ ។

មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	មាេ	ជំងឺ	យភ្ចភាលាំង	ោមារ�តី	មុេ	អា�ុ	

ណដល	គួរ	យកើ�	។	ឪេុក	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	សយបមច	ចិ�្	យ្វើ	ជា	

អ្នក	ណ្ទាំ	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	យ៉ាង	យោមាះប�ង់	យ្រើយទាះ្រតី	ជា	ជំងឺ	

រ្រស់	គ្�់	�បមូវ		ឲ្យ	យគ	យមើល	ណ្ទាំ	គ្�់	យេញ	យមា៉ាង	ក្តី	។	

សូម្តី	ណ�	្រ៉ុនាមាេ	ឆ្នាំ	ចុងយបកា�	យេះ	ឪេុក	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	

ទាក់ទង	មក	ខ្នុំ	ជា	យរៀងរាល់	សបាតា�៍	យ�ើ�	មាេ	យេល	ខ្ះ	

គំររូថននសច្ក្តីតសឡាញ់របស់ឪពុកខ្នុំ
ជ្មារះម្តូវបាៃដកជចញ



 ដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦ ១១

ជារាល់	ម្្ង	តាមរ�ៈ	ការទូរសេ្ទ	េិង	សំ្រុប�	។	ខ្នុំ	មាេ	

ទំនាក់ទំេង	ជិ�ស្និទ្ធ	ជាេិច្	ជាមួ�	ឪេុក	មាតា�	ខ្នុំ	ទាំងេតីរ	

្រ៉ុណេ្	អំ�នុង	យេល	10	ឆ្នាំ	ចុងយបកា�	យេះ	មេ	ជតីវិ�	រ្រស់	

ឪេុក	ខ្នុំ	យ�ើង	បាេ	ណប្រ	កាេ់ណ�	ស្និទ្ធោនាល	ខ្លាំង	យ�ើង	។	

យបកា�	មក	ខ្នុំ	បាេ	ដឹង	ថា	គ្�់	ក៏	បាេ	យជាគជ័�	ក្ននុង	

ការ្រយងកើ�	េូវ	ភាេស្និទ្ធោនាល	ជាមួ�	្រង្រ្អចូេ	្រយងកើ�	ទាំង	

្រតី	នាក់	រ្រស់	ខ្នុំ	ដូច	ជា	រូ្រ	ខ្នុំ	ផងណដរ—យ្រើយទាះ្រតី	ជា	បាេ	

ផ្ល់	េូវ	ចំណា្រ់	អារម្មណ៍	េិង	យសចក្តីជំយេឿ	យផ្សងៗ	គ្នា	

ណដល	យ�ើង	បាេ	យបជើសយរើស	យៅយេល	េួកយ�ើង	ទាំងអស់	

គ្នា	កាេ់ណ�	ចាស់	យៅៗ	ក្តី	។

ឪេុក	មាដា�	េិង	បគួោរ	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	រស់យៅ	ណផ្នក	

មាខាង	យទៀ�	មេ	ឈូង	សមុបទ	ស�រដ្ឋ	អំ�នុង	ឆ្នាំ	យនាះ	យ�ើ�	

េួកគ្�់	បាេ	យ្វើ	ដំយណើរ	ឆ្ង	កា�់	ប្រយទស	ចំេួេ	េតីរ	យជើង	

មក	សួរសុខ	ទុក្ខ	យ�ើង	យទាះ្រតី	ជា	ជំងឺ	យភ្ចភាលាំង	ោមារ�តី	

រ្រស់	មាតា�	ខ្នុំ	បាេ	ឈាេ	ដល់	កបមិ�	្ ្ងេ់្្ងរ	ណដល	យ្វើ	ឲ្យ	

វា	េិបាក	ក្ននុង	ការយ្វើ	ដំយណើរ	តាម	�េ្យហាះ	ដ៏	ណវង	ឆ្ងា�	

សបមា្រ់	ឪេុក	ខ្នុំ	ក្តី	។

យៅយេល	ដំណាល	គ្នា	យនាះ	កូេៗ	រ្រស់	ខ្នុំ	ទាំងអស់	

បាេ	សយបមច	ចិ�្	ឈ្រ់	ចូលរួម	បេះវិហារ	មានាក់	ម្ងៗ	។	

ទតី្រំផុ�	មាេ	កូេប្រុស	េតីរ	នាក់	រ្រស់	ខ្នុំ	ប�ូវបាេ	លុ្រ	

យឈាមាះ	យចញ	េតី	កំណ�់	បតា	ោសនាចបក	។	យេះ	គឺ	េិ�	ជា	

ឧ្រសគ្គ	ដល់	ជតីវិ�	ប្រេេ្ធ	ខ្នុំ	េិង	រូ្រ	ខ្នុំ	។	យ�ើ�	យទាះ្រតី	

ជា	គ្�់	េុំ	ណមេ	ជា	េួក្ររិសុទ្ធ	ម្្ង	ចុងយបកា�	ក្តី	ឪេុក	រ្រស់	

ខ្នុំ	មាេ	ការឈឺចា្រ់	េិង	ភាេ់ភាំង	ចំយពាះ	ការសយបមច	

ចិ�្	រ្រស់	កូេៗ	េួក	ខ្នុំ	ផងណដរ	។	គ្�់	ជា	មេុស្ស	កាេ់	ខា
ង
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ោសនា	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	យ�ើ�	បាេ	ចូលរួម	េឹង	េួកយ�ើង	

យដើម្តី	អ្ិោឋាេ	ក្ននុង	អំ�នុង	ឆ្នាំ	ទាំង	យនាះ	សបមា្រ់	េួកយគ	។

យៅក្ននុង	ឆ្នាំ	2005	ឪេុក	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	ណចកឋាេ	

យៅ	្រនាទា្រ់	េតី	យ្វើ	យរាគ	វិេិច្័�	ដឹង	ថា	មាេ	ជំងឺ	មហារីក	

យ�ើ�	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	ណចកឋាេ	តាម	យបកា�	គ្�់	្រតី	ឆ្នាំ	

្រនាទា្រ់	។	ភរិយ	រ្រស់	ខ្នុំ	េិង	ខ្នុំ	មាេ	ក្តី	រីករា�	ក្ននុង	ការយ្វើ	

េិ្តី	ជំេួស	សបមា្រ់	េួកគ្�់	យៅក្ននុង	ការយ្វើ	េិ្តី្ររិសុទ្ធ	មេ	

បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	្រនាទា្រ់	េតី	មរណភាេ	រ្រស់	េួកគ្�់	។

ខ្នុំ	បាេ	អ្ិោឋាេ	ជា	�ូរយរ	យដើម្តី	�ល់	េតី	រយ្រៀ្រ	

	ល្អ	្រំផុ�	យដើម្តី	បបា្រ់	កូេៗ	រ្រស់	យ�ើង	ឥ�ចូវ	យេះ	ថា		

េួកយគ	យេញ	វ័�	ណដល	មាេ	កូេ	ខ្ះ	មាេ	ោវាមតី	ភរិយ	

េិង	កូេ	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	ណដល	គ្មាេ	យគ	ណា	មានាក់	ណដល	ជា	េួក	

អិល.	�តី.	យអស.យនាះ	យទ	។	យ�ើង	មាេ	ភាេជិ�ស្និទ្ធ	

ជាមួ�	កូេៗ	ទាំង្រួេ	នាក់	រ្រស់	យ�ើង	យ�ើ�	យ�ើង	

មាេ	អំណរគុណ	ថា		េួកយគ	បាេ	ទាក់ទង	យ�ើង	យដា�	

ក្តីបសឡាញ់	ជាេិច្	។

ទតី្រំផុ�	ខ្នុំ	បាេ	ទទួល	ចយម្ើ�	យ៉ាង	ចបាស់	េតី	រយ្រៀ្រ	

ណដល	ខ្នុំ	ប�ូវ	ដឹកនាំ	ខ្លួេ	រ្រស់	ខ្នុំ	យេញ	មួ�	ជតីវិ�	រ្រស់	ខ្នុំ	

ទាក់ទង	េឹង	កូេៗ	យេញវ័�	រ្រស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ប�ូវណ�	យ្វើ	តាម	

អវតី	ណដល	ឪេុក	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	យ្វើ	ជាមួ�	ខ្នុំ	។	យ្រើយទាះ្រតី	ជា	

យ�ើង	រស់យៅ	យផ្សង	គ្នា	យ�ើ�	មាេ	ទស្សេវិស័�	ខ្ង	

ោសនា	យផ្សង	គ្នា	ក្តី	ឪេុក	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	សយបមច	ចិ�្	មាេ	

ទំនាក់ទំេង	ស្និទ្ធោនាល	ជាមួ�	ខ្នុំ	គឺ	ដូច	ជា	ឪេុក	េិង	

មិ�្ភក្ិ	មានាក់	ខណៈ	ណដល	ខ្នុំ	បាេ	ជួ្រ	េូវ	ការឈឺចា្រ់	

យដា�	យ�ើញ	កូេៗ	ខ្លួេ	យបជើសយរើស	ណ្រ្រណផេ	មេ	ជតីវិ�	េិង	

ជំយេឿ	យផ្សង	េតី	ខ្នុំ	ក្តី	។	ខ្នុំ	បាេ	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	ប�ូវ	យ្វើ	តាម	គំរូ	រ្រស់	

ឪេុក	ខ្នុំ	ណដល	បាេ	្រយបងៀេ	ខ្នុំ	េតី	រយ្រៀ្រ	ប្របេឹ�្ិ	ចំយពាះ	

កូេៗ	ណដល	មាេ	ជំយេឿ	យផ្សង	៖	យដា�	បសឡាញ់	េួកយគ	

អស់	េតី	ដួងចិ�្	គឺ	ដូច	បេះអង្គ	សយ្គ្រះ	បសឡាញ់	មេុស្ស	

ទូយៅ	ផងណដរ	។	◼

ែំ�ញង ឆ្នាំ ទាំង ឌនារះ ឪពុក ម្ដាយ របស់ ខ្ញំ បន្ត ទាក់ទង 

ោ៉ាង ជិតសនែិទ្ធ ជារួយ កូនៗ របស់ ឌយើង តាររយៈ 

ការរក សួរសុខ ទុក និង សរឌសរ សំបុ្ត រក ឌលង ជា 

ញឹកញាប់ ។
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 ៣. រិេ ថា រាេ ដរឿង អ្តី ដក្ើត ដ�ើង ក្្តី

 ២. កាល ខ្ញំ ដ្ញ ដោយ បំ ណង គរា ថានា

សរូរក្រក្គទង់
ដោយត្រិះរិិះពរចារណា

 ១. កាល ខ្ញំ ដែើរ រ សាត់ ដៅ យប់ សាងាត់់

នរពន្ធទំនុកដតរៀងដោយ ឌរអូដដក អ៊ី. ខ័ធីស

នរពន្ធបទដ្លេងដោយ ហូហ្គ ដបរលយូ. ឌូហ្គល 

 គ្រប់ ទតី ក្ ដេ្លង គ្មាេ ឮ រួយ រា៉ាត់—

 ដហើយ សុំ ឲ្យ ខ្ញំ រាេ ដ�ើញ ផង ណា៎

 រិេ ថា រាេ អ្តី ក្ំ ដហង ែល ់ ភ័យ

 ដៅ រានាក្់ ឯង ដគការ ្ េ្លលឺ តា រា

 ដត គ្មាេ អ ្្ភូត ដហតុ ជាក្់ ដភនែក្ ដ�ើយ

 គទង់ ជា កំ្ ដផង ដលើ ចិត្ ចំ ដបង

 ដត ែឹង ថា គទង់ ្រង់ ទតី ដន្ះ ណា៎

 ដត អ្តី ខ្ញំ សួរ ផុស ក្នែញង ចិត្ ដហើយ ។

 ជា ជ គរក្ ្តី រារ រិេ អាច ដថ្លង
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 ខ្ញំ លុត ជ ង្គង់ បួង សួង ដលើ ដ្មា

 រួច កាល រាេ ្្យញះ ដរាក្ បក្់ យ៉ាង ខ្លាំង

 ឱ! អនែក្ រាេ ទុក្្ខ សូរ រក្ រក្ គទង់

 រាេ ច ដរ្លើយ ទាំង គ្មាេ ឮ ប េ្ភូល

 ខ្ញំ រាេ អា ររ្មណ៍ ថា គ្មាេ ក្ រាលាំង

 ឱ! គ្ លឹង ដែល រាេ ដភនែក្ គស អាប់

 ដ្្ើ ឲ្យ ទុក្្ខ ខ្ញំ រាេ ្ូរ គសាល ដគចើេ

 ដត ្្យញះ បក្់ ខ្លាំង ក្៏ ដចៀស ហួស ឆ្ងាយ

 ឱ! អនែក្ ទេ់ ដខសាយ គតូវ ការ ស គរាក្

 ដហើយ ខ្ញំ រាេ អំ ណរ ឈប់ ស ដគងង។

 ដ្ល ខ្ញំ ោក្់ ការ ទុក្ ចិត្ ដលើ គទង់។

 សរូ រក្ រក្ គទង់! សូរ រក្ រក្ គទង់!
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១៤ លីអា�រូណា

ជដ្យផអលជ�ើររែូបឺត�ីផ្ល

ក្នុងករូរេុរេថនពួកសាវកែប់ពីរោក់

កាល	ណអលយ�ើរ	ណ�្គរី	ស្ទតីណវ៉េសុេ	អា�ុ	ប្រណ�ល	

ជា	11	ឆ្នាំ	ឪេុក	រ្រស់	យោក	បាេ	នាំ	យោក	យៅ	

យ�ើង	ភ្នំ	។	យោក	ចាំ	ថា	«	ខ្នុំ	បាេ	យោ�	េតី	្ ្ម	មួ�	

យៅ	្ ្ម	មួ�	យទៀ�	យៅ	មុខ	ឪេុក	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ចង់	យ�ើង	យៅ	យលើ	្ ្ម	្ ំ	មួ�	

យ�ើ�	យមើល	ចុះ	មក	យបកាម	។	យេល	ខ្នុំ	កំេុង	យ�ើង	យៅ	កំេូល	ដុំ	្ ្ម	យនាះ	

គ្�់	បាេ	ចា្រ់	ណខ្ស	បកវា៉�់	ខ្នុំ	យ�ើ�	ទាញ	ខ្នុំ	ចុះ	យបកាម	វិញ	។

‹	យ�ើ	មាេ	យរឿង	អវតី	?	›	ខ្នុំ	បាេ	េិយ�	យ�ើ�	គ្�់	បាេ	យឆ្ើ�	ថា	

‹	កុំ	យ�ើង	យៅ	យលើ	្ ្ម	យនាះ	អតី	។	ចូរ	យ�ើង	យដើរ	យៅមុខ	យទៀ�	›	។	មួ�	

សេ្ទនុះ	យបកា�	មក	យៅយេល	យ�ើង	យមើល	ចុះ	យៅ	យបកាម	េតី	យលើ	ផ្ចូវ	ដ៏	ខ្ស់	

យនាះ	យ�ើង	បាេ	យ�ើញ	ស�វ	េស់	យៅយលើ	កំេូល	្ ្ម	យនាះ	កំេុង	យដក	

ហាល	ម្្ង	។

ឪេុក	ខ្នុំ	បាេ	េេ្យល់	ថា	«	‹	យនាះ	យ�ើ�	ជា	មូលយ��ុ	ណដល	បា៉ា	

ទាញ	កូេ	ចុះ	មក	វិញ	›	។

យបកា�	មក	យៅយេល	យ�ើង	កំេុង	យ្វើ	ដំយណើរ	យៅ	ផ្ទះ	វិញ	ខ្នុំ	បាេ	

ដឹង	ថា	គ្�់	បាេ	រង់ចាំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	សួរសំណួរ	៖	‹	យ�ើ	បា៉ា	បាេ	ដឹង	ថា	

ស�វេស់	យៅទតីយនាះ	យដា�	រយ្រៀ្រណា	?	›	គ្�់	បាេ	េិយ�	ថា	

‹	ចាំ	បា៉ា	្រយបងៀេ	កូេ	អំេតី	បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	›	។	យ�ើង	បាេ	មាេ	

យមយរៀេ	មួ�	យដា�	េុំ	បាេ	យបេៀង	ទុក	អំេតី	�ួនាទតី	រ្រស់	បេះវិញ្ញាណ	

្ររិសុទ្ធ	អាច	មាេ	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	រ្រស់	យ�ើង	៖	អ្នក	ការពារ	បេះ	ដ៏	

ជា	ជំេួ�	េិង	ជា	អង្គ	ណដល	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	។	ឪេុក	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	

ណចកចា�	ថា	‹	យៅក្ននុង	ករណតី	យេះ	បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	បាេ	

ការពារ	កូេ	តាមរ�ៈ	បា៉ា	។	បទង់	បាេ	បេមាេ	បា៉ា	ឲ្យ	ទាញ	កូេ	ចុះ	មក	

វិញ	›	»	។

្រទេិយោ្េ៍	យេះ	យទាះ្រតី	ជា	វា	ោមញ្ញ	ក្តី	វា	បាេ	ជួ�	ណអលយ�ើរ	

ស្ទតីណវ៉េសុេ	�ល់	ថា	យៅយេល	បាេ	ទទួល	ការ្រំផុស	គំេិ�	េតី	

បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	យនាះេួកយគ	គ្រ្តី	ទទួល	�ក	យ�ើ�	យ្វើ	តាម	។	

ណអលយ�ើរ		

ណ�្គរី	អ៊ើ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	 
ែួងច្ិ្្តដែលមានការ�ល់ែឹង

វា	ជា	យមយរៀេ	មួ�	ក្ននុងចំយណាមយមយរៀេ	ជា	យបចើេ	ណដល	យោក	បាេ	យរៀេ	

េតី	ឪេុក	រ្រស់	ខ្លួេ	។

រាតាយដ៏ជ្នែើមអនែកជម្បៀៃម្បជៅដ៏អសាចារ្យ

យយង	តាម	ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	មាតា�	រ្រស់	យោក	គឺ	ជា	គំរូ	មេ	

ភាេល្អ	សុទ្ធោ្	៖	«	ក្តី	រំេឹង	ចង់	បាេ	រ្រស់	គ្�់	បាេ	ជំរុញ	ទឹក	

ចិ�្	ខ្នុំ	។	យស្ទើរណ�	បគ្រ់	ទយងវើ	ទាំងអស់	ណដល	ខ្នុំ	បាេ	យ្វើ	គឺ	ផ្ទនុ�	យៅ	េឹង	

គំេិ�	ខ្នុំ	ថា	‹	ខ្នុំ	េុំ	ចង់	យ្វើ	ឲ្យ	មាតា�	ខ្នុំ	អាក់អេ់	ចិ�្	យ�ើ�	›	»	។

ទាំង	ឪេុក	េិង	មាតា�	រ្រស់	យោក	បាេ	េបងឹង	យគ្លការណ៍	

ដំណឹង	ល្អ	អំ�នុង	យេល	រាប�តី	ជួ្រ	ជុំ	បគួោរ	េិង	សកម្មភាេ	ឬ	

ការជួ្រជុំ	យផ្សងៗ	យទៀ�	រ្រស់	បគួោរ	។	«	េួកយោក	បាេ	យបាះ	�ុថាកា	

មេ	ការ្រយបងៀេ	ដំណឹង	ល្អ	យៅក្ននុង	យគ�ដាឋាេ	រ្រស់យ�ើង	។	យោក	

បាេ	មាេ	ប្រោសេ៍	ថា	វា	គឺ	ជា	មូលដាឋាេ	បគឹះ	មេ	ជតីវិ�	រ្រស់	យ�ើង	។

អ្នក	ទូនាមាេ	ដ៏សំខ្េ់	យផ្សងៗ	យទៀ�	ក៏	បាេ	ដឹកនាំ	យោក	ផងណដរ	។	

«	ខ្នុំ	ចាំ	កាល	េតី	ការប្រជុំ	្រំពាក់្រំ្រ៉េ	មុេៗ	រ្រស់	ខ្នុំ	ក្ននុង	នាម	ជា	អ្នក	

្ំន�ើងនៅក្នុងទីតកុងកានឆនខាន្ី

រែ្ឋ�រូថា�៍ស.រ.អា.ដែលមាន

តពះវិហារបរិសុទ្ធលរូដ�្គន�រូថា�៍

នៅដក្រ(សរូរេនរេើលទំព័រមាខាងនទៀ្)

ដ�្គរីសទេីដវេនសុនបាននរៀននរេនរៀន

ជានតច្ើនរេកពីការបនតងៀនរបស់ឪពុក

និងមាតា�នល្ក។ឪពុករបស់

នល្កបានបនតងៀននល្កឲ្យន្្ើតារេ

តពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធន�ើ�មាតា�របស់

នល្កបានជំរុញឲ្យនល្កនតជើសនរើស

ត្ឹរេត្រូវ។កាលនៅវ័�ជំទង់នល្ក

បាននរៀនដ្្ងអំណរគុណច្ំនោះ

ការរាប់អាននិងការបនតរេើរបស់ករូរេុរេ

បព្ជិ្ោពនល្កដែលវាជាដផ្ករេួ�

ថនការនរៀបច្ំនល្កនែើរេ្ីបនតរេើោនពល

បច្្ចនុប្ន្ននះនៅក្នុងករូរេុរេថនពួកសាវក

ែប់ពីរោក់។
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មាេ	សិទ្ធិ	អំណាច	ទូយៅ	ណដល	មាេ	ប្រធ្េ	�ិេរី	្រ៊ើ	អាវរិង	ជា	ទតីប្រឹកសា	ទតីមួ�	យៅក្ននុង	

គណៈប្រធ្េ	ទតីមួ�	បាេ	ផ្ល់	យយ្រល់	ឲ្យ	យ�ើង	យ្វើ	្រញជតី	មេ	មេុស្ស	20	នាក់	ណដល	

ជះ	ឥទ្ធិេល	វិជជមាេ	មក	យលើ	ជតីវិ�	រ្រស់	យ�ើង	។	ខ្នុំ	គិ�	ថា	មេុស្ស	បគ្រ់	គ្នា	អាច	ទទួល	

បាេ	ប្រយយជេ៍	េតី	ការយ្វើ	កិច្ការ	យេះ	។	វា	ជា	ការ្រំផុស	គំេិ�	យដើម្តី	គិ�	េតី	មេុស្ស	ល្អៗ	

ទាំងអស់	ណដល	បាេ	យប�ៀម	ខ្លួេ	ជួ�	ខ្នុំ	ជាេិយសស	កាល	ខ្នុំ	យៅ	វ័�	ជំទង់	»	។

បាៃរឹងរាំជដ្យសារម្គួសារៃឈិងមឈិត្្ក្ឈិ

ណ�្គរី	អ៊ើ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	បាេ	យកើ�	យៅ	ម្្ង	ទតី	6	ណខ	សតីហា	ឆ្នាំ	1955	យ�ើ�	ប�ូវបាេ	

ចិញ្ឹម	្រតីបាច់	យៅ	ក្ននុង	ទតីបកុង	លូណ�្គេ	រដ្ឋ	�ូថា�៍	ស.	រ.	អា.	។	ឪេុក	មាដា�	រ្រស់	

យោក	អ៊ើវា៉េ	េិង	យជេ	�ល	ស្ទតីណវ៉េសុេ	មាេ	កូេ	្រួេ	នាក់	។	ណ�្គរី	ជា	កូេ	ទតីេតីរ	េិង	

ជា	កូេ	ប្រុស	ច្ង	។

«	ខ្នុំ	មាេ	ទំនាក់ទំេង	យ៉ាង	ស្អិ�	រមួ�	ជាមួ�	្រង្រ្អចូេប្រុស	បសតី	រ្រស់	ខ្នុំ	។	្រងបសតី	

រ្រស់	ខ្នុំ	យដ្៊រើ	រំេឹង	ឲ្យ	ខ្នុំ	យ្វើ	យរឿង	ប�ឹមប�ូវ	។	្រ្អចូេៗ្រយងកើ�	រ្រស់	ខ្នុំ	យមើរីលតី	េិង	ដួងរំេឹង	ថា	ខ្នុំ	

េឹង	យ្វើ	ជា	គំរូ	ដល់េួកយគ	។	យ�ើង	ទាំងអស់	គ្នា	មាេ	អារម្មណ៍	ថា	មាេ	ការទទួលខុសប�ូវ	

រស់យៅ	យដា�	សុចរិ�	យ�ើ�	ចូលរួម	យៅ	ក្ននុង	សកម្មភាេ	នានា	រ្រស់	ោសនាចបក	»	។	

ោច់ញា�ិ	បគួោរ	រ្រស់	យោក	ក៏	រំេឹង	ចង់	បាេ	ខ្ស់	េតី	យោក	ផងណដរ	៖	«	ឧទា�រណ៍	

យៅយេល	្រងប្រុស	ជតីដូេ	មួ�	ច្ង	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	យចញ	្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	យនាះ	គ្�់	បាេ	ចុះ	

��្យលខ្	យលើ	បកដាស	បបាក់	2	ដុោ្រ	យ�ើ�	�ុច	វា	ឲ្យ	យៅ	្រ្អចូេប្រុស	ជតីដូេ	មួ�	្រនាទា្រ់	

យទៀ�	ឲ្យ	យប�ៀម	ខ្លួេ	្រយបមើ	។	បកដាស	បបាក់	2	ដុោ្រ	យនាះ	បាេ	�ុច	្រេ្	ដល់	្រង្រ្អចូេ	

ជតីដូេ	មួ�	ចំេួេ	16	នាក់	ណដល	បាេ	្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	យៅ	ទូទាំង	េិភេយោក	យដា�	

រំឭក	គ្នា	ថា	េួកយគ	រួមោមគ្គតី	គ្នា	យៅក្ននុង	ការ្រយបមើ	បេះអមាចាស់	»	។

មិ�្ភក្ិ	អ្នក	កាេ់	្រេវជិ�ភាេ	ក៏	ជះ	ឥទ្ធិេល	ល្អ	ដល់	គ្�់	ផងណដរ	។	យោក	មាេ	

ប្រោសេ៍	ថា	«	ខ្នុំ	បាេ	យរៀេ	កាល	េតី	យក្មង	េូវ	អ�្េ័�	មេ	ការទាក់ទង	ជាមួ�	កូរ៉ុម	េុំណមេ	

បគ្េ់ណ�	ទាក់ទង	េួកយគ	យៅ	ណ�	ម្្ង	អាទិ�្យ	្រ៉ុយណាណះ	យទ	្រ៉ុណេ្	ណ្មទាំង	ទាក់ទង	េួកយគ	

ក្ននុង	នាម	ជា	អ្នក	ភូមិផង	រ្រង	ជាមួ�	េិង	យៅក្ននុង	ោោ	យរៀេ	ផងណដរ	។	ការណ៍	យេះ	

បាេ	ផ្ល់	េូវ	ការោរល់	គ្នា	ភាេ	ជា	ការរា្រ់អាេ	គ្នា	ភាេ	ជា	្រង្រ្អចូេ	េឹង	គ្នា	បេមទាំង	

ការ្រយបមើ	»	។	គ្�់	បាេ	ចាំ	យ៉ាង	ចបាស់	េតី	ការរួម	យ្វើ	ដំយណើរ	ជាមួ�	សមាជិក	កូរ៉ុម	មានាក់	

យៅ	ប្រមូល	ដគ្វា�	�ម	អាហារ	េតី	្រងបសតី	មានាក់	យៅក្ននុង	វួដ	ណដល	មាេ	ជំងឺ	សបមាក	យៅ	ផ្ទះ	

គ្�់	េិការ	ណភ្នក	យ�ើ�	េុំ	សូវ	មាេ	បបាក់	ចំណូល	យបចើេ	យទ	។	គ្�់	បាេ	រំឭក	ថា	«	យទាះ្រតី	ររូប
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យសចក្តីសញ្ញា	បេម	ទាំង	បោវបជាវ	រក	ទិនាេុ្រ្វ�្ិ	ប្រវ�្ិោបស្	េិង	

េង្សប្រវ�្ិ	។	យោក	បាេ	ចា្រ់	អារម្មណ៍	យ៉ាង	ខ្លាំង	យលើ	�៉ូណស្រ	

ស្ម៊ើ្	េិង	បគួោរ	រ្រស់	យោក	បគួោរ	វិ�យមើរ	អូលតីយវើរ	យៅយ�ើរី	

េិង	មា៉ាទិេ	ហារីស	។	យោក	បាេ	បោវបជាវ	ការ្រកណប្រ	េិង	

ការយបាះេុម្	បេះគម្តីរ	មរមេ	យ៉ាង	យបចើេ	។

ជា	្ ្មតី	ម្ង	យទៀ�	យោក	បាេ	យរៀេ	ថា	យសចក្តីជំយេឿ	េិង	ការខិ�ខំ	

យ្វើ	ការ	គឺ	យដើរ	ទេ្ទឹម	គ្នា	។	យោក	បាេ	ទូនាមាេ	ថា	«	បគ្រ់	ចយម្ើ�	

ទាំងអស់	ចំយពាះ	សំណួរ	មេ	ដំណឹង	ល្អ	េុំ	យកើ�	យ�ើង	ភាលាមៗ	យ�ើ�	។	

បេះអមាចាស់	បាេ	រេឹង	ចង់	ឲ្យ	យ�ើង	អាេ	សិកសា	េិចារណា	យ�ើ�	

អ្ិោឋាេ	។	យ�ើ�	យៅយេល	យ�ើង	យ្វើ	ការណ៍	យេះ	យដា�	យសចក្តី	

ជំយេឿ	េិង	្រំណង	បបាថានា	សុចរិ�	យនាះ	�ូរៗ	យៅ	ោក្សតី	ដ៏	ណផ្អមណល្អម	

េឹង	យកើ�	មាេ	យ�ើង	»	។

យេញ	មួ�	ជតីវិ�	រ្រស់	ខ្លួេ	យោក	ធ្លា្រ់	មាេ	អារម្មណ៍	ទទួល	បាេ	

េរជ័�	យ៉ាង	េិយសស	យៅយេល	យោក	ប�ូវបាេ	យៅ	ឲ្យ	្រយបងៀេ	

ោោ	ម្្ង	អាទិ�្យ	ដល់	�ុវវ័�	យគ្លលទ្ធិ	មេ	ដំណឹង	ល្អ	េិង	ថានាក់	

�ុវជេ	។	ការយៅ	្រយបមើ	ទាំង	យនាះ	បាេ	្រណាតាល	ឲ្យ	យោក	ណ្្ង	

ទតី្រនាទាល់	េតី	អារម្មណ៍	ដ៏	បជាលយបរៅ	រ្រស់	ខ្លួេ	ចំយពាះ	យសចក្តីេិ�	មេ	

បេះគម្តីរ	ជំយេឿ	បាេ	យកើេ	យ�ើង	តាមរ�ៈ	ការសិកសា	អស់	យេល	ជា	

យបចើេ	ឆ្នាំ	។

កាល	យៅ	ោកលវិទយាល័�	�ូថា�៍	យស្�	ណអលយ�ើរ	

ស្ទតីណវ៉េសុេ	បាេ	ប��្រ់	យៅ	យរៀេ	ការបគ្រ់បគង	អាជតីវកម្ម	េិង	

ទតីផសារ	។	យោក	បាេ	ចំណា�	យេល	យ៉ាង	យបចើេ	យៅក្ននុង	

្រណាណល័�	។	«	បគ្រ់	យេល	ខ្នុំ	បាេ	ចូល	ក្ននុង	្រណាណល័�	យនាះ	មាេ	

សញ្ញា	មួ�	ដាក់	សបមា្រ់	ោវាគមេ៍	.	.	.	ណដល	សរយសរ	ថា	‹	យនាះ	

ចូរ	ខំ	ឲ្យ	បាេ	យយ្រល់	ផង	› 	[សុភាសិ�	4:7]	»	។	ខគម្តីរ	យេះ	

បាេ	ណប្រ	កាេ់ណ�	ឆ្លាក់	ជា្រ់	ដួងចិ�្	រ្រស់	យោក	យ�ើ�	ជាយបចើេ	ឆ្នាំ	

យបកា�	មក	ខគម្តីរ	យនាះ	បាេ	កាលា�	ជា	បាវចនា	មេ	សុេ្ទរកថា	មេ	

ការប្រជុំ្ម្មេិដាឋាេ	មួ�	ណដល	បាេ	េិយ�	យៅឯ	ោកលវិទយាល័�	

បេិកហាំ	�៉ង់	។

យោក	បាេ	េេ្យល់	យៅក្ននុង	សុេ្ទរកថា	យនាះ	ថា	

« ការយល់ ដឹង ឌនរះ ឌកើត ឌ�ើង តាររយៈការ	េឹង	ណផ្អក	យលើ	

ការសិកសា	េិង	ការអ្ិោឋាេ	រួម	គ្នា	។	យៅយេល	យ�ើង	

ទុកចិ�្	យលើ	បេះអមាចាស់	យនាះ	ទំ�ំ	មេ	ការ�ល់	ដឹង	យកើ�	

យ�ើង	េតី	បទង់	យៅក្ននុង	ដួងចិ�្	រ្រស់	យ�ើង	»	។ 1

ជសនែហាជកើតជចញពីថ្នាក់វិទយាសាថាៃ

អំ�នុងយេល	យរៀេ	ថានាក់	បេះគម្តីរ	សញ្ញា	ចាស់	យៅក្ននុង	

ថានាក់	វិទយាោថាេ	ោសនា	យោក	បាេ	ជួ្រ	ជាមួ�	

ជា	ោថាេភាេ	បគួោរ	គ្�់	ណ្រ្រ	ណា	ក៏	យដា�	គ្�់	ណ�ងណ�	មាេ	

បបាក់កាក់	ថាវា�	ជា	ដគ្វា�	�ម	អាហារ	ជាេិច្	»	។

អំជណាយទាៃមួយផដលតម្មូវឲ្យជធ្វើរោរ

្រនាទា្រ់	េតី	ច្រ់	វិទយាល័�	យ�ើ�	បាេ	ចូល	យរៀេ	មួ�	រ�ៈ	យៅ	

ោកលវិទយាល័�	�ូថា�៍	យស្�	ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	ប�ូវបាេ	

យៅ	ឲ្យ	្រយបមើ	យៅ	ក្ននុង	យ្រសកកម្ម	�វចូគូកា	ប្រយទស	ជ្រ៉ុេ	។	«	ខ្នុំ	

មាេ	អារម្មណ៍	បជួលបច្រល់	អំេតី	ការយរៀេ	ភាោ	ជ្រ៉ុេ	។	កងវល់	

រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	្រេ្	យកើេ	យ�ើង	យៅក្ននុង	មជ្ឈមណ្ឌល	្រំពាក់្រំ្រ៉េ	អ្នក	

ផ្សេវផសា�	ោសនា	។	្រ៉ុណេ្	ប្រណ�ល	ជា	បបាំមួ�	សបាតា�៍	យបកា�	

មក	យដា�	ការអ្ិោឋាេ	យោមាះសរ	េិង	ការេយាយម	សិកសា	បាេ	យ្វើ	

ឲ្យ	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	សុខោេ្	ថា	បេះអមាចាស់	េឹង	ប្រទាេ	ដល់	ខ្នុំ	ឲ្យ	

យរៀេ	យចះ	ភាោ	ជ្រ៉ុេ	្រ៉ុណេ្	េុំ	ណមេ	យដា�	ការខជិល	បចអូស	យ�ើ�	។	

ការណ៍	យេះ	បាេ	្រយបងៀេ	ខ្នុំ	ថា	អំយណា�ទាេ	ខ្ង	ភាោ	គឺ	ដូចជា	

យសចក្តី	ជំយេឿ	េិង	ការគ្រ	បេមទាំង	យគ្លការណ៍	ដមទ	យទៀ�	មេ	

ដំណឹងល្អ	។	្រនាទា្រ់	េតី	អ្នក	បាេ	េយាយម	អស់	េតី	សម�្ភាេ	ណដល	

អ្នក	អាច	យ្វើ	បាេ	យនាះ	អ្នក	េឹង	ទទួល	បាេ	េរជ័�	»	។

្រនាទា្រ់	េតី	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	យោក	មក	ណអលយ�ើរ	

ស្ទតីណវ៉េសុេ	បាេ	្រយងកើេ	ក្តី	បសឡាញ់	

ចំយពាះ	ប្រវ�្ិោសនាចបក	ការសិកសា	

បេះគម្តីរ	មរមេ	េិង	យគ្លលទ្ធិ	េិង	

ដអលនឌើរសទេីដវេនសុនបានបនតរេើ

នបសកករេ្មនពញនមា៉ាងនៅក្នុងតបនទស

ជបុ៉ន(ខាងនតការេខាងសាតាំ)ន�ើ�

បានមាននសច្ក្តីតសឡាញ់កាន់ដ្ខាលាំង

ន�ើងច្ំនោះទ្ីបអាស៊ីនិងតបជាជន

នៅក្នុងទ្ីបននះ។នពលនល្កត្�ប់

នៅផទេះវិញនល្កបានជួបនឹងអោគ្

្រិយារបស់នល្កនៅនពលពួកនគ

ច្រូលនរៀននៅក្នុងថានាក់វិទយាសាថានជារេួ�

រានា។ពួកនគបាននរៀបការនៅក្នុង

តពះវិហារបរិសុទ្ធថអដា�រូ�្ល

ថអដា�រូន�ើ�មានករូនតបុសបួន

ោក់៖នតកក,តបា�ដអន,តបី្និង

ដខល។ដអលនឌើរសទេីដវេនសុនមានក្តី

រំន្ើបយា៉ាងខាលាំងនពលនិយា�ពី្ រិយា

របស់នល្កថាជា«ពន្ឺក្នុងជីវិ្និង

ជាជីវិ្របស់ខ្នុំ»។
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យ�ោ	ជិេ	�ុតីងលតី	ណដល	្រ្ចូរ	មក	េតី	រដ្ឋ	កាលតី�វចូញា៉ា	មក	រស់យៅ	រដ្ឋ	មអដា�ូ	យ�ើ�	

ក៏	ជា	សិស្ស	យៅ	ោកលវិទយាល័�	�ូថា�៍	យស្�	។	គ្�់	េិយ�	ទាំង	ញញឹម	ថា	

«	បគូ្រយបងៀេ	បាេ	សុំ	ឲ្យ	យ�ោ	យដើរ�ួ	ជា	នាង	យអវា៉	យ�ើ�	ឲ្យ	ខ្នុំ	យដើរ�ួ	ជា	ោតាំង	យៅ	ល្លួង	

នាង	។	ជា	លទ្ធផល	វា	ចំណា�	យេល	អស់	�ូរ	ណបកល	ណដល	ទំរាំ	ខ្នុំ	អាច	្រញ្នុះ្រញ្ចូល	

នាង	ឲ្យ	យដើរ	យលង	ជាមួ�	ខ្នុំ	»	។	េួកយគ	បាេ	យដើរយលង	ជាគូ	ជាង	មួ�	ឆ្នាំ	យ�ើ�	យបកា�	

មក	បាេ	យរៀ្រការ	យៅក្ននុង	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	មអដា�ូ	�វល	មអដា�ូ	ក្ននុង	ឆ្នាំ	1979	។

ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	មាេ	ក្តី	រំយភើ្រ	យ៉ាង	ខ្លាំង	យេល	េិយ�	េតី	យ�ោ	។	យោក		

បាេ	េិយ�	អំេតី	នាង	ថា	ជា	«	េេ្ឺ	ក្ននុង	ជតីវិ�	េិង	ជា	ជតីវិ�	រ្រស់	ខ្នុំ	»	។ 2	ស៊ិយស្ទើរ	

ស្ទតីណវ៉េសុេ	បាេ	្រញ្្រ់	ការសិកសា	យដា�	ទទួល	បាេ	សញ្ញា្រប�	អ្រ់រំ	ណផ្នក	យសដ្ឋកិច្	

ក្ននុង	បសុក	បាេ	្រយបងៀេ	យៅ	ោោ	កាល	េួកយគ	យទើ្រ	ណ�	បាេ	យរៀ្រការ	រួច	យ�ើ�	យៅណ�	

្រេ្	ចំណា�	យេលយវោ	េិង	យទេយកាសល្យ	រ្រស់	ខ្លួេ	រួម	ចំណណក	ជួ�	ោោ	យរៀេ	

បកុមប្រឹកសា	អង្គការ	េិង	សកម្មភាេ	នានា	រ្រស់	រដ្ឋ	េិង	ស�គមេ៍	។	យទាះ	ជា	យ៉ាង	

ណា	ក្តី	ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	បាេ	ចា�់	ទុក	ថា	អំយណា�	ទាេ	រ្រស់	នាង	ក្ននុង	នាម	

យមផ្ទះ	មានាក់	គឺ	ជា	អំយណា�ទាេ	ដ៏	អោចារ្យ	្រំផុ�	រ្រស់	នាង	ណដល	បេះ	បាេ	ប្រទាេ	ឲ្យ	៖	

«	នាង	មាេ	សម�្ភាេ	្រយងកើ�	ផ្ទះ	មួ�	ណដល	យផ្តា�	យលើ	ដំណឹង	ល្អ	្រយង្ើ�	្ររិយកាស	

មេ	សុវ�្ិភាេ	េិង	ការោវាគមេ៍	ណដល	មាេ	បេះវិញ្ញាណ	គង់	យៅ	»	។	សម�្ភាេ	យេះ	

រួមជាមួ�	េឹង	ការ�ល់ដឹង	យ៉ាង	ចបាស់	ថា	ក្តីអំណរ	េិ�	យកើ�	មាេ	យ�ើង	តាមរ�ៈ	

ការ្រយបមើ	មេុស្ស	ដមទ	បាេ	ប្រទាេេរ	ដល់	ជតីវិ�	មេ	ោវាមតី	បគួោរ	រ្រស់	នាង	បេមទាំង	

អ្នក	យៅ	ជុំវិញ	នាង	។

ណអលយ�ើរ	េិង	ស៊ិយស្ទើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	មាេ	កូេប្រុស	្រួេ	នាក់	។	យោក	មាេ	

ប្រោសេ៍	ថា	«	យ�ើង	យលង	ជាមួ�	គ្នា	យ៉ាង	រីករា�	អស់	យេល	ជាយបចើេ	ឆ្នាំ	មក	យេះ	។	

កូេៗ	យលង	បាល់	យបាះ	បាល់	ឱ្រ	វា�	កូេ	បាល់	េិង	យ្េេតីស	។	យ�ើង	ទាំងអស់	គ្នា	

ណចករំណលក	ក្តីបសឡាញ់	រវាង	គ្នា	េឹង	គ្នា	យដា�	យលង	សកម្មភាេ	យៅ	យបរៅ	ផ្ទះ	ដូច	ជា	ជិះ	

ម៉ូ�ូ	កង់	្រួេ	ជិះ	យេ�េ្	យ្រើក	យលើ	ទឹកកក	យលង	ស្គតី	យលង	កាតារ	យលើ	ទឹកកក	េិង	កតីឡា	

យលង	យលើ	ទឹក	ជាយបចើេ	យផ្សង	យទៀ�	។	មិេប�ឹម	ណ�	្រ៉ុយណាណះ	យ�ោ	បាេ	្រយបងៀេ	វ្រ្្ម៌	

មួ�	ចំេួេ	ដល់	កូេប្រុស	រ្រស់	យ�ើង	ផងណដរ	យដា�	្រយងកើ�	ឲ្យ	មាេ	ការចូលចិ�្	�្េ្តី	េិង	

សិល្ៈ	យៅក្ននុង	ខ្លួេ	េួកយគ	។	យ�ើ�	េបងតីក	អំយណា�ទាេ	មេ	ការ្រយបមើ	ដល់	មេុស្ស	ដមទ	

យទៀ�	ជា	បគួោរ	យនាះ	វា	ជា	យរឿង	ចាំបាច់	ថា	នាង	ប�ូវការ	‹	កមាលាំង	›	ចូលរួម	ចំណណក	េតី	

កូេៗ	»	។

រោរបជងកើតជំៃួញ

មុខរ្ររ	ជំេួញ	រ្រស់	ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	បាេ	រីកចយបមើេ	យ�ើង	យដា�ោរ	យសចក្តី	

បសឡាញ់	រ្រស់	យោក	ចំយពាះ	ប្រជាជេ	�ំ្រេ់	អាស៊ើ	។	កាល	យោក	បាេ	ប��្រ់	េតី	

យ្រសកកម្ម	រ្រស់	ខ្លួេ	យោក	េិង	មិ�្ភក្ិ	មួ�	ចំេួេ	យទៀ�	បាេ	ចា្រ់យផ្ើម	នាំ	ចូល	វ�្នុ	

អេុសសាវរី�៍	មក	េតី	ទវតី្រ	អាស៊ើ	។	ការណ៍	យេះ	បាេ	្រយងកើេ	ដល់	ការលក់	ផលិ�ផល	

កតីឡា	។	ជាង	្រតី	ទសវ�្សរ៍	យបកា�	មក	ជំេួញ	ខ្នា�	�ូច	រ្រស់	េួកយគ	បាេ	រីកចយបមើ	កាលា�	

យៅ	ជា	បកុម�៊ុេ	មួ�	ដ៏	មាេ	យជាគជ័�	ណដល	បាេ	ជួល	្រុគ្គលិក	ជាង	2500	នាក់	ឲ្យ	

យ្វើការ	។

្រុគ្គលិក	មានាក់	បាេ	ចងចាំ	េតី	អវតី	ណដល	មាេ	យៅក្ននុង	ដួងចិ�្	រ្រស់	ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	

ក្ននុង	នាម	ជា	អ្នក	ជំេួញ	មានាក់	៖	«	យ�ើង	កំេុង	េិភាកសា	គ្នា	េតី	ការសយបមច	ចិ�្	ណផ្នក	ជំេួញ	

មួ�	ដ៏	េិបាក	។	ខ្នុំ	បាេ	បបា្រ់	គ្�់	ថា	យ�ើង	ប�ូវបបាកដ	ថា	យ�ើង	យ្វើ	ប�ឹមប�ូវ	តាម	ចបា្រ់	។	

យោក	បាេ	បបា្រ់	ខ្នុំ	ថា	យ�ើង	មិេ	ប�ឹមណ�	យ្វើ	កិច្ការ	យនាះ	ឲ្យ	បស្រ	តាម	ចបា្រ់	្រ៉ុយណាណះ	យទ	

្រ៉ុណេ្	យ�ើង	ប�ូវ	យ្វើ	វា	ឲ្យ	បាេ	ប�ឹមប�ូវ	ផងណដរ	»	។

ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	ណ្្ង	ថា	«	ចូរ	ឲ្យ	អ្នក	ទទួល	�ក	េិង	អេុវ�្	យគ្លការណ៍	

ល្អ	យេះ	យៅក្ននុង	ជំេួញ	គឺ	វា	ជា	ការណ៍	ល្អ	សបមា្រ់	ជំេួញ	។	«	ភាេម្្្្នចូរ	សម្តី	យ្វើការ	ក្តី	

អាណិ�	អាសូរ	ការប្របេឹ�្ិ	េឹង	មេុស្ស	ដមទ	យដា�	ការយគ្រេ—យ�ើ�	បស្រ	យេល	

ជាមួ�	គ្នា	យនាះ	�បមូវ	ឲ្យ	មាេ	ការទទួលខុសប�ូវ—គឺ	េុំ	ណមេ	ជា	យគ្លការណ៍	ណដល	អ្នក	

បគ្េ់ណ�	េិយ�	េិង	អេុវ�្	យៅ	ណ�	ម្្ង	អាទិ�្យ	យ�ើ�	។	យគ្លការណ៍	ទាំងយនាះ	ប�ូវណ�	

អេុវ�្	ជា	យរៀងរាល់	ម្្ង	យៅក្ននុង	សបាតា�៍	»	។

យេល	មុខ	ជំេួញ	យនាះ	បាេ	រីកចយបមើេ	យនាះ	វា	ក៏	�បមូវ	ឲ្យ	យោក	ចំណា�	យេល	កាេ់ណ�	

យបចើេ	ផងណដរ	៖	«	ខ្នុំ	គឺ	ជា	្រ៊ើស្សេ	វ័�	យក្មង	ណដល	មាេ	កូេ	�ូចៗ	បេមទាំង	ប�ូវ	យ្វើ	ដំយណើរ	

យៅ	ទវតី្រ	អាស៊ើ	ជា	យបចើេ	ដង	ក្ននុង	មួ�	ឆ្នាំៗ	។	ឪេុក	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	មក	ជួ្រ	ខ្នុំ	យ�ើ�	មាេ	

ប្រោសេ៍	ថា	‹	បា៉ា	សយងក�	យ�ើញ	ថា	យៅយេល	កូេ	យៅ	ជាមួ�	បគួោរ	កូេ	យនាះ	កូេ	

ហាក់	្រតី	ដូចជា	េុំយៅ	ជារួយ	េួកយគ	យ�ើ�	។	បា៉ា	បារម្	ថា	វា	អាច	មាេ	េ័�	ថា	យេល	

កូេ	យៅ	កណេ្ង	យ្វើការ	កូេ	េុំ	បាេ	យផ្តា�	�កចិ�្	ទុក	ដាក់	យលើ	កិច្ការ	យៅ	ទតីយនាះ	បគ្រ់	

បជុងយបជា�	យ�ើ�	យ�ើ�	យៅយេល	កូេ	្រំយេញ	�ួនាទតី	រ្រស់	កូេ	ក្ននុង	នាម	ជា	្រ៊ើស្សេ	យនាះ	

កូេ	អាច	បារម្	អំេតី	ការគ្រ	ឬ	បគួោរ	រ្រស់	កូេ	។	កូេ	ប�ូវណ�	មាេ	�ុល្យភាេ	ប្រយសើរ	ជាង	

យេះ	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	»	។

ការទូនាមាេ	យេះ	មាេ	ឥទ្ធិេល	យ៉ាង	្ ំយ្ង	។	ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	មាេ	ប្រោសេ៍	

ថា	«	ខ្នុំ	បាេ	យរៀេ	ថា	វា	ជា	កិច្ការ	សំខ្េ់	យដើម្តី	រកសា	លំេឹង	មួ�	មេ	បគួោរ	វិជាជាជតីវៈ	េិង	

មុខគ្រ	ក្ននុង	ោសនាចបក	យ�ើ�	ចូរ	បបាកដ	ថា	អ្នក	ក៏	ណ្ទាំ	ខ្លួេ	ឯង	ផងណដរ	»	។
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ម្តូវបាៃជៅឲ្យបជម្មើ—ម្ងជ្ើយម្ងជទៀត

អ្នក	ដឹកនាំ	ជំេួញ	ដ៏	គួរ	ឲ្យ	យគ្រេ	មានាក់	បាេ	យលើក	ទឹកចិ�្	ណអលយ�ើរ	

ស្ទតីណវ៉េសុេ	ឲ្យ	«	យរៀេ	រក	បបាក់	ចំណូល	េិង	្រយបមើ	»	។	យៅ	ក្ននុង	ឆ្នាំ	

2004	«	ការ្រយបមើ	»	ណដល	ជា	ណផ្នក	មួ�	មេ	ការទូនាមាេ	យនាះ	បាេ	

ោកល្ង	ដល់	ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	េិង	មដគូ	ជំេួញ		ដ៏	�ូរ	អណងវង		រ	

្រស់	យោក	គឺ		សក�់	វ៉�យ្ើរ	សុេ	ណដល	េួកយោក	ទាំង	េតីរ	ប�ូវបាេ	

យៅ	ឲ្យ	្រយបមើ	ជា	ប្រធ្េ	យ្រសកកម្ម	។	េួកយោក	មាេ	អារម្មណ៍	

ថា	េួកយោក	ចាំបាច់	ប�ូវ	េេ្យល់	ដល់	អ្នក	រួម	ភាគ�៊ុេ	េិង	

អ�ិ្ិជេ	ជាយបចើេ	េតី	មូលយ��ុ	ណដល	េួកយោក	ប�ូវ	ចាកយចញ	

ជា	្រយណាតាះអាសេ្ន	េតី	បកុម�៊ុេ	រ្រស់	ខ្លួេ	។	េួកយោក	បាេ	យៅ	

សួរសុខទុក្ខ	េួកយគ	មានាក់	ម្ងៗ	។

យោក	មាេ	ប្រោោេ៍	ថា	«	យេល	យ�ើង	យរៀ្ររា្រ់	េតី	ការយៅ	

្រយបមើ	រ្រស់	យ�ើង	ថា	យ�ើង	េឹង	្រយបមើ	រ�ៈយេល	្រតី	ឆ្នាំ	យដា�	

	េុំ	បាេ	បបាក់	កមបម	អវតី	េតី	ោសនាចបក	យនាះ	េួកយគ	បាេ	យគ្រេ	ដល់	

យសចក្តី	ល្អ	មេ	ការយៅ	យនាះ	»	។	េួកយោក	បាេ	ទុក	ជំេួញ	យនាះ	

យៅក្ននុង	មដ	រ្រស់	បកុម	ប្រ�ិ្រ�្ិ	ដ៏	ជាទតីទុកចិ�្	យ�ើ�	វា	បាេ	ចយបមើេ	

យ�ើង	។

ក្ននុង	នាម	ជា	ប្រធ្េ	យ្រសកកម្ម	ណាយហារយ៉ា	ប្រយទស	ជ្រ៉ុេ	

ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	បាេ	យ�ើញ	ថា	យសចក្តី	បសឡាញ់	រ្រស់	

យោក	ចំយពាះ	ទវតី្រ	អាស៊ើ	បាេ	យកើេ	យ�ើង	។	យោក	មាេ	ប្រោសេ៍	

ថា	«	ខ្នុំ	ចា�់	ទុក	វា	ថា	ជា	ផ្ទះ	ទតីេតីរ	រ្រស់	ខ្នុំ	»	។	យសចក្តីបសឡាញ់	

ដ៏	បជាលយបរៅ	រ្រស់	យោក	ចំយពាះ	ភរិយ	ខ្លួេ	ក៏	បាេ	យកើេ	យ�ើង	

យៅយេល	យោក	បាេ	យ�ើញ	ថា	នាង	បាេ	ទទួល�កវ្រ្្ម៌	ក្ននុង	

មូលដាឋាេ	ជួ�	មេុស្ស	ដមទ	រួម	ទាំង	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	េិង	

សមាជិក	យ�ើ�	្រេ្	ចិញ្ឹម	កូេប្រុស	េតីរនាក់	រ្រស់	េួកយគ	ណដល	

បាេ	យៅ	ជាមួ�	េួកយគ	។	អ្នក	ណប្រចិ�្យជឿ	មួ�	ចំេួេ	បាេ	បជមុជទឹក	

យដា�ោរ	កិច្ខិ�ខំ	រ្រស់	នាង	ក្ននុង	ការយ្វើ	ជា	មិ�្ភក្ិ	ជាមួ�	អស់	

អ្នក	ណដល	យៅ	ជុំវិញ	ខ្លួេ	នាង	។

្រនាទា្រ់	េតី	បាេ	្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	ខ្លួេ	េួកយគ	បាេ	ប��្រ់	

មក	ផ្ទះ	វិញ	បាេ	ណ�	បបាំ	េតីរ	ណខ	្រ៉ុយណាណះ	យនាះ	ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	

ប�ូវបាេ	យៅ	ឲ្យ	្រយបមើ	យៅក្ននុង	កូរ៉ុម	ទតីមួ�	មេ	េួក	ចិ�សិ្រ	នាក់	យៅក្ននុង	

ឆ្នាំ	2008	។

«	ខ្នុំ	ភ័�	បសឡាំងកាំង	េិង	មាេ	ការ្រនាទា្រ	ខ្លួេ	។	ខ្នុំ	បាេ	

គិ�	ថា	‹	មាេ	មេុស្ស	ជាយបចើេ	ណដល	អាច	្រយបមើ	បាេ	ប្រយសើរ	ជាង	

ខ្នុំ	យៅ	យទៀ�	›	។	្រ៉ុណេ្	ខ្នុំ	បាេ	គិ�	េតី	បគ្	មុេៗ—កាល	ជា	ប្រធ្េ	

កូរ៉ុម	ណអលយ�ើរ	បកុមប្រឹកសា	ជាេ់ខ្ស់	្រ៊ើស្សេ	េិង	ទតីប្រឹកសា	យៅក្ននុង	

គណៈប្រធ្េ	យស្ក—យៅយេល	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	ថា	ខ្នុំ	គ្មាេ	ភាេ	

ចាស់	ទុំ	បគ្រ់បគ្េ់	យដើម្តី	យ្វើ	កិច្ការ	ណដល	ខ្នុំ	ប�ូវបាេ	សុំ	ឲ្យ	យ្វើ	។	ខ្នុំ	

បាេ	យរៀេ	ថា	េតីមុេ	យ�ើង	ប�ូវបាេ	យៅ	្រយបមើ	យនាះ	យ�ើង	អាច	េឹង	

ពុ	ំសក្ិសម	បគ្រ់បគ្េ់	េឹង	ការយៅ	យនាះ	្រ៉ុណេ្	យេល	ការយៅ	្រយបមើ	

ចាប់ឌផ្តើរ	យនាះ	បេះ	យ្វើ	ឲ្យ	យ�ើង	មាេ	គុណ	សម្�្ិ	េឹង	ការយៅ	្រយបមើ	

យនាះ	យ�ើ�	។

«	ខគម្តីរ	មួ�	ណដល	ខ្នុំ	ចូលចិ�្	បាេ	បបា្រ់	យ�ើង	េូវ	ចំណុច	េតីរ	

យ៉ាង	ណដល	យ�ើង	គ្រ្តី	យ្វើ	យៅយេល	យ�ើង	ប�ូវបាេ	យៅ	ឲ្យ	្រយបមើ	៖	

ទតីមួ�	‹	ចូរ	មាេ	ចិ�្	យោមាះប�ង់	›	។	ទតីេតីរ	ចូរឈរ	យៅក្ននុង	�ំណណង	

ណដល	យ�ើង	បាេ	ណ�ងតាំង	(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	81:5	)	។	

ចំយពាះ	ខ្នុំ	ការណ៍	យេះ	មាេ	េ័�	ថា	

ការ្រគ្ហាញ	យសចក្តី	ជំយេឿ	យរៀេ	អវតី	

ណដល	ចាំបាច់	យ�ើ�	្រនាទា្រ់	មក	យ្វើ	

ការ	ឲ្យ	អស់	េតី	សម�្ភាេ	ណដល	យ�ើង	

អាច	យ្វើ	បាេ	យដើម្តី	�យមកើង	ការយៅ	

្រយបមើ	។	ប្រសិេយ្រើ	យ�ើង	យ្វើ	ណ្រ្រ	

យេះ	យនាះ	បេះអមាចាស់	េឹង	�យមកើង	

យ�ើ�	យ្វើ	ឲ្យ	យ�ើង	មាេ	គុណសម្�្ិ	

បគ្រ់បគ្េ់យដើម្តី	ប្រទាេ	េរ	ដល់	

មេុស្ស	ដមទ	»	។

ជៅទ្វីបអាស៊ីសារជា្្ីម្ងជទៀត

ក្ននុង	នាម	ជា	េួក	ចិ�សិ្រ	

ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	ប�ូវបាេ	

ចា�់តាំង	ជា	ទតីប្រឹកសា	ទតីេតីរ	យៅក្ននុង	

ក្នុងោរេជាពួកច្ិ្សិបោក់និង

គណៈប៊ីស្សពជាអ្ិប្ីដអលនឌើរ

សទេីដវេនសុនត្រូវបានសារល់ថាមានក្តី

ករុណាដែលសុោពរាបសាែរូច្ជាផាកា

នឆើរីរីក(ផាកានឆើរីរីកគឺជានិរេិ្្តសញ្ញា

ថនការតបារព្ធពិ្ីរេួ�របស់តបនទស

ជបុ៉ន)។នល្កបានជួ�រេនុស្ស

ដែលនៅជិះផទេះនិងនៅឆ្ងា�ពី

ផទេះឲ្យដច្កចា�«ការពយាបាល

នដា�នសច្ក្តីតសឡាញ់ថនតពះអង្គ

សន្គ្រះ»។ក្នុងោរេជាសាវក

នល្កនឹងបន្តជួ�ែល់ជនតកីតកនិង

ខ្ះខាវា្នែើរេ្ី«ជួ�អ្កទន់នខសា�

នលើកថែដែលនរា�ន�ើ�ច្រូរច្នតរេើន

កមាលាំងែល់កបាលជង្គង់ដែលញ័រផង»

(គ.និងស.៨១:៥)។
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គណៈប្រធ្េ	�ំ្រេ់	យ�ើ�	យបកា�	មក	យ្វើ	ជា	ប្រធ្េ	�ំ្រេ់	អាស៊ើ	ភាគ	ខ្ង	យជើង	។

យៅក្ននុង	ណខ	មិនា	ឆ្នាំ	2011	មាេ	យបគ្ះ	រញជលួ�	ដតី	េិង	ស៊ូណាមតី	បាេ	្រំផ្លាញ	

ប្រយទស	ជ្រ៉ុេ	។	ការរំញជលួ�	ណដល	មាេ	កមាលាំង	9	រិចទ័រ	បាេ	្រយងកើ�	ឲ្យ	មាេ	ការរំញជលួ�	

រលក	សមុបទ	ណដល	បាេ	្រណាតាល	ឲ្យ	មេុស្ស	20000	នាក់	បាេ	ោលា្រ់	មេុស្ស	រា្រ់រ�	

ពាេ់	្រ្ចូរ	ទតី	លំយៅ	យ�ើ�	ផ្ទះ	550000	ខ្នង	ប�ូវបាេ	្រំផ្ិច្រំផ្លាញ	។

យោក	បាេ	យៅ	យមើល	�ំ្រេ់	ណដល	យបគ្ះ	្ ម្មជា�ិ	យនាះ	បាេ	យកើ�	យ�ើង	ជា	យបចើេ	

ដង	។	យោក	បាេ	រំឭក	ថា	«	យៅយេល	យ�ើង	បាេ	ជួ្រ	មេុស្ស	ទាំងយនាះ	យ�ើង	មាេ	

អារម្មណ៍	ក្នុកក្លួល	យ៉ាង	ខ្លាំង	ចំយពាះ	េួកយគ	។	«	យ�ើង	បាេ	សយងក�	យ�ើញ	ក្ននុង	បគ្	

ជាមួ�	គ្នា	យនាះ	េូវ	យោកនាកម្ម	េិង	ការបា�់្រង់	ោ��ំ	ជាមួ�	េឹង	ក្តីសង្ឹម	េិង	

ការោតារយ�ើងវិញ	។	�ូរៗ	យៅ	យ�ើង	មាេ	ការរំជួលចិ�្	យៅយេល	យ�ើង	បាេ	យ�ើញ	េតី	

ការេយាបាល	យដា�	យសចក្តីបសឡាញ់	មេ	បេះអង្គ	សយ្គ្រះ	»	។

យបរៅ	េតីយនាះ	យោក	បាេ	យ�ើញ	យដា�	ផ្ទាល់	េូវ	រយ្រៀ្រ	ណដល	ោសនាចបក	ជួ�	

ដល់	អស់	អ្នក	ណដល	ប�ូវការ	ជំេួ�	៖	«	យដើម្តី	អាច	យឆ្ើ��្រ	យៅ	េឹង	ភ័�អេ្រា�	

យ�ើ�	ជួ�	យរៀ្រចំ	ក្ននុង	ការយឆ្ើ��្រ—យនាះ	គឺ	ជា	ការសណម្ង	ឲ្យ	យ�ើញ	េតី	ការ្រំយេញ	

ការទទួលខុសប�ូវ	មួ�	ដ៏	យទវភាេ	រ្រស់	ោសនាចបក	មេ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	ចំយពាះ	

ការខវល់ខ្វា�	ដល់	ជេ	ទ័លបក	េិង	អ្នក	ខវះខ្�	»	។	យោក	បាេ	យរៀ្ររា្រ់	ថា	វា	គឺ	ជា	

ឯកសិទ្ធិ	ដ៏	េិសិដ្ឋ	យដើម្តី	្រយបមើ	ដល់	អស់	អ្នក	ណដល	ខវះខ្�	យ�ើ�	យ�ើញ	មេុស្ស	ដមទ	យទៀ�	

បាេ	យ្វើ	កិច្ការ	ដូចគ្នា	យេះ	៖	«	យ�ើង	បាេ	យរៀេ	េតី	យសចក្តី	ល្អ	មេ	មេុស្ស	្ ម៌	»	។

ជករដំផណលនៃប៊ីស្សព

ការ�ល់ដឹង	រ្រស់	យោក	អំេតី	យសចក្តី	អាណិ�អាសូរ	បាេ	យកើ�	មាេ	ក្ននុង	ដួងចិ�្	

រ្រស់	យោក	កាេ់ណ�	យបចើេ	យ�ើង	យៅក្ននុង	ឆ្នាំ	2012	កាល	យោក	ប�ូវបាេ	យៅ	ឲ្យ	្រយបមើ	

ជា	្រ៊ើស្សេ	ជា	អ្ិ្រ�តី	។	យៅក្ននុង	មុខគ្រ	យនាះ	យោក	បាេ	យរៀ្រចំ	បកុមប្រឹកសា	្រណាតាញ	

ោសនាចបក	ណដល	បាេ	ផ្ល់	ជំេួ�	ខ្ង	សុខុមាលភាេ	េិង	យឆ្ើ��្រ	ភាលាមៗ	ដល់	

េួក្ររិសុទ្ធ	ម្្ង	ចុងយបកា�	បេមទាំង	មេុស្ស	ដមទ	យទៀ�	េិង	ជំេួ�	មេុស្ស	្ ម៌យៅកាេ់	

កូេយៅ	រ្រស់	បេះវរ្រិតាសួគ៌	យៅក្ននុង	«	ទតីកណេ្ង	ដ៏	លំបាក	្រំផុ�	ទតីកណេ្ង	ដ៏	បកតីបក	្រំផុ�	

ទតីកណេ្ង	ដ៏	សងក�់សងកិេ	្រំផុ�	យៅជុំ	វិញ	េិភេយោក	»	។ 3

�ួនាទតី	ជា	្រ៊ើស្សេ	មាេ	ោរៈសំខ្េ់	យ៉ាង	េិយសស	ចំយពាះ	ណអលយ�ើរ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	។	

យោក	រំឭក	ថា	«	កាល	ខ្នុំ	អា�ុ	12	ឆ្នាំ	ឪេុក	រ្រស់	ខ្នុំ	ប�ូវបាេ	យៅ	ជា	្រ៊ើស្សេ	។	វួដ	

យនាះ	មាេ	បស្តី	យមមា៉ា�	ជាយបចើេ	យ�ើ�	ឪេុក	រ្រស់	ខ្នុំ	�ក	ខ្នុំ	យៅ	ជាមួ�	គ្�់	ជាេិច្	

យៅយេល	គ្�់	យៅ	្រយបមើ	េួកយគ	។	គ្�់	ឲ្យ	ខ្នុំ	យរើស	កំ្រ៉ុង	សមាអា�	ផ្ទះ	ឬ	ឲ្យ	ខ្នុំ	�ក	មិ�្ភក្ិ	

រ្រស់	ខ្នុំ	យៅ	ជាមួ�	យដើម្តី	យបាស	សំរាម	ឬ	ចូក	បេិល	។	យៅយេល	យ�ើង	ចាកយចញ	យៅ	

វិញ	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	ល្អ	ក្ននុង	ចិ�្	ជាេិច្	។	ការចុះសួរសុខទុក្ខ	បស្តី	យមមា៉ា�	ទាំង	យនាះ	បាេ	

ជួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដឹង	ថា	ណផ្នក	មួ�	ណដល	្រ៊ើស្សេ	យ្វើ	យនាះ	គឺ	្រយបមើ	ដល់	មេុស្ស	មានាក់ៗ	។	្រ៊ើស្សេ	មេ	

ោសនាចបក	គឺ	ជា	វីរ្រុរសៈ	រ្រស់	ខ្នុំ	»	។

រោរសៃយាមកពីពយារោរី

យៅម្្ង	អគ្ររ	េតីមុេ	សេ្និសតីទ	ទូយៅ	ណខ	�ុោ	ឆ្នាំ	2015	្រនាទា្រ់	េតី	្រ៊ើស្សេ	

ស្ទតីណវ៉េសុេ	បាេ	ទទួល	ទូរសេ្ទ	សុំ	ឲ្យ	គ្�់	ជួ្រ	ជាមួ�	ប្រធ្េ	្ូមា៉ាស	យអស	ម៉េសុេ	

េិង	ទតីប្រឹកសា	រ្រស់	យោក	។

«	ប្រធ្េ	ម៉េសុេ	[	បាេ	ផ្ល់	]	ការយៅ	្រយបមើ	ដល់	ខ្នុំ	ក្ននុង	កូរ៉ុម	មេ	េួក	ោវក	ដ្រ់េតីរ	

នាក់	។	យោក	បាេ	សួរ	ខ្នុំ	ប្រសិេយ្រើ	ខ្នុំ	�ល់	បេម	ទទួល	ការយៅ	យនាះ	ឬ	អ�់	។	.	.	.ខ្នុំ	

បាេ	យឆ្ើ�	�្រ	ថា	�ល់	បេម	។	យបកា�	មក	.	.	.	ប្រធ្េ	ម៉េសុេ	បាេ	ណ្្ង	មក	ខ្នុំ	យដា�	

យរៀ្ររា្រ់	េតី	រយ្រៀ្រ	ណដល	[	យៅយេល	]	យោក	ប�ូវបាេ	យៅ	កាល	េតី	យបចើេ	ឆ្នាំ	មុេ	ឲ្យ	យ្វើ	ជា	

ោវក	.	.	.យោក	ក៏	មាេ	អារម្មណ៍	ថា	ខ្លួេ	យោក	ខវះ	ចយនាលាះ	ផងណដរ	។	យោក	បាេ	្រគ្រ្រ់	

ខ្នុំ	យដា�	បសទេ់	ថា‹	្រ៊ើស្សេ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	បេះអមាចាស់	េឹង	យ្វើ	ឲ្យ	អស់	អ្នក	ណដល	បទង់	

បាេ	យៅ	មាេ	គុណសម្�្ិ	សម	េឹង	កិច្ការ	យនាះ	›	។	ពាក្យ	លួងយោម	ទាំងយេះ	រ្រស់	

េយាការី	បាេ	កាលា�	ជា	ប្រភេ	មេ	ភាេសុខោេ្	[	ចា្រ់	តាំង	េតីយនាះ	មក	]	»	។ 4

ណអលយ�ើរ	ណ�្គរី	អ៊ើ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	គឺ	េិ�ជា	្រុរស	មានាក់	ណដល	ឥ�	មាេ	ឧបា�កល	

យ�ើ�	។	ក្ននុង	នាម	ជា	ោវក	ក្ននុង	នាម	យោក	យ្វើ	ជា	គណៈ្រ៊ើស្សេ	ជា	អ្តី្រ�	បេមទាំង	

ក្ននុង	នាម	ជា	េួកចិ�សិ្រ	នាក់	េិង	ក្ននុង	នាម	ជា	អវតីៗ	យផ្សង	យទៀ�	ណដល	បាេ	យ្វើ	យេញ	មួ�	

ជតីវិ�	រ្រស់	យោក	យនាះ	យោក	េឹង	្រេ្	ជួ�	ដល់	ជេ	ទតីទ័លបក	េិង	ខវះខ្�	។	យោក	

េឹង	យ្វើ	តាម	ខគម្តីរ	ណដល	បាេ	្រគ្រ្រ់	ថា	«	ចូរ	ជួ�	អ្នកទេ់យខសា�	ចូរ	យលើកមដ	ណដល	យរា�	

យ�ើ�	ចូរ	ចយបមើេ	កមាលាំង	ដល់	កបាល	ជង្គង់	ណដល	ញ័រ	ផង	»	(	គ.	េិង	ស.	81:5	)	។	វា	ជា		

យៅ	្រយបមើ	មួ�	ដ៏	លំបាក	្រ៉ុណេ្	ជា	ការយៅ	មួ�	ណដល	សក្ិសម	យ៉ាង	ខ្លាំង	ចំយពាះ	យោក		

យដា�ោរ	ដួងចិ�្	ណដល	មាេ	ការ�ល់	ដឹង	រ្រស់	យោក	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	ណ�្គរី	អ៊ើ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	«	Lean Not unto Thine Own Understanding	»	
(	ការប្រជុំ្ម្មេិដាឋាេ	ោកលវិទយាល័�	បេិកហាំ	�៉ង់	ម្្ង	ទតី	14	ណខ	មករា	ឆ្នាំ	2014	)	ទំេ័រ	2,	3,	

speeches. byu. edu។
	 2.	ណអលយ�ើរ	ណ�្គរី	អ៊ើ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	«	Plain and Precious Truths	»	Liahona	ណខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	

2015	ទំេ័រ	92	។

	 3.	ណ�្គរី	អ៊ើ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	សេ្និសតីទ	ោរេ័�៌មាេ	ម្្ង	ទតី	3	ណខ	�ុោ	ឆ្នាំ	2015	។

	 4.	ណ�្គរី	អ៊ើ	ស្ទតីណវ៉េសុេ	«	Plain and Precious Truths	»	ទំេ័រ	91	។ររូប
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 ដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦ ២១

យអោ�	បាេ	េយាករ	ថា	យៅ	ម្្ង	ចុងយបកា�	បេះអមាចាស់	េឹង	្រេ្	យ្វើ	«	ការណ៍	យ៉ាង	អោចារ្យ	យ�ើ�	ចំណ�ក	»	

យ�ើ�	យោក	បាេ	េយាករ	េតី	ការយចញ	មក	មេ	បេះគម្តីរ	មរមេ	យដា�	ណ្្ង	ថា	«	ណភ្នក	រ្រស់	មេុស្ស	ខ្វាក់	េឹង	

យមើល	យ�ើញ	េតី	ក្ននុង	សភាេ	ជា	ងងឹ�	យ�ើ�	សូេ្យសុង	»	(	យអោ�	29:14,	18	)	។

«សភាពលងៃឈិតលងៃង់»

យៅ	ក្ននុង	សម័�	េតីមុេ	ការេិមិ�្	ដំ្រូង	ដ៏	រុងយរឿង	ការរំយជើ្ររំជួល	ខ្ង	ោសនា	យៅ	ភូមិ	ណម៉េណឆសយស្ទើរ	រដ្ឋ	ញចូវ	�៉ក	

ស.រ.អា.	មាេ	ភាេបច្រូកបច្រល់	យ៉ាង	ខ្លាំង	។	�៉ូណស្រ	ស៊្មើ្	បាេ	ណ្្ង	ថា	«	ការរំជួល	េិង	ការយឈាលាះ	ប្រណកក	គ្នា	ជា	ខ្លាំង	

ក្ននុង	ចំយណាម	្រក្សេួក	យផ្សងៗ	ដល់យម៉្ះ	បាេ	ជា	េិបាក	ដល់	ជេ	ដូច	រូ្រ	ខ្នុំ	.	.	.	ឲ្យ	យចះ	សយបមច	ចិ�្	ថា	េរណា	មួ�	ប�ូវ	យ�ើ�	

េរណា	មួ�	ខុស	យនាះ	យ�ើ�	»	(	�៉ូណស្រ	ស្ម៊ើ្–	ប្រវ�្ិ	1:8	)	។

បេះគម្តីរ	មរមេ	េិយ�	សំយៅ	យលើ	ការរំយជើ្ររំជួល	េតី	មុេ	ការោតារ	យ�ើង	វិញ	យេះ	ថា	ជា	«សភាពលងៃិតលងៃង់	.	.	.	យដា�	មក	េតី	

ភាគ	ដ៏	ចបាស់	េិង	េិយសស	ទាំង្រ៉ុនាមាេ	មេ	ដំណឹង	ល្អ	រ្រស់	កូេ	យចៀម	ប�ូវបាេ	�ក	យចញ	យដា�	ោសនា	ចបក	ដ៏	គួរ	យខ្ើមយឆ្អើម	»	

(	េតីម�វទតី	1	13:32ការសងក�់្្ងេ់	ប�ូវបាេ	្រណេ្ម	)	។

ជាយបចើេ	ស�វ�្សរ៍	មក	យ�ើ�	ចក្ខនុវិស័�	ខ្ង	វិញ្ញាណ	ដ៏	ចបាស់	បាេ	ប�ូវ	ផ្ល់	ឲ្យ	តាមរ�ៈ	ភាព្សពិច្សពិល	មេ	

បេះគម្តីរ	្រ៊ើ្រ	យដា�ោរ	ភាគ	ដ៏	ចបាស់	េិង	េិយសសៗ	ទាំង	្រ៉ុនាមាេ	បាេ	បា�់្រង់	យេលខ្ះ	បា�់្រង់	យដា�	អយច�នា	តាមរ�ៈ	

ការ្រកណប្រ	យដា�	ខុសឆ្គង	យ�ើ�	យេលខ្ះ	បា�់្រង់	យដា�	យច�នា	តាមរ�ៈ	ការណកណប្រ	ដ៏	េុករលួ�	«	ណដល	េួកយគ	អាច	

យ្វើ	យដើម្តី	្រង្ខចូច	ផ្ចូវ	ដ៏	ប�ឹមប�ូវ	ទាំងឡា�	មេ	បេះអមាចាស់	យដើម្តី	ឲ្យ	េួកយគ	អាច	ឌធ្វើ ឲ្យ អ្នែក ទាំងឡាយ ខាវាក	់យ�ើ�	យ្វើ	ឲ្យ	ចិ�្	

ទាំងឡា�	មេ	កូេយៅ	មេុស្ស	រឹងរូស	»	(	េតីម�វទតី	1	13:27ការសងក�់្្ងេ់	ប�ូវបាេ	្រណេ្ម	)	។

ជដ្យផអលជ�ើរលីៃ

ជីរែូប៊ីៃ

ក្នុងគណៈតបធានថនពួក

ច្ិ្សិបោក់

ដ្្ករបស់រេនុស្សខាវាក់

ឌយើង អាច ពិចារណា ពទី ការឌចញ រក នន ្ពរះគរ្ទីរ រររន ទុកជា ការសាតារ ឌ�ើង 

៉ិញ ដ៏ ែសាចារ្យ នន ចក្ខញ៉ិស័យ ខាង ិ៉ញ្ញាណ ។
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២២លីអា�រូណា

«ពីជដើមខ្នុំខាវាក់ផតឥ�ភូវជៃរះខ្នុំជមើលជ�ើញ»(យ៉ូហាៃ9:២5)

ការណ៍	ដ៏	អោចារ្យ	្រំផុ�	មួ�	រ្រស់	បេះអង្គ	សយ្គ្រះ	គឺ	ការោតារ	យ�ើង	វិញ	េូវ	ចក្ខនុវិស័�	

ដល់	ណភ្នក	ណដល	ខ្វាក់	យនាះ	។ 1	្រ៉ុណេ្	យ្រសកកម្ម	េិង	អេ្ចូ�យ��ុ	ដ៏	សំខ្េ់	ជាង	យេះ	យទៀ�	

រ្រស់	បេះអង្គសយ្គ្រះ	យនាះ	គឺ	ការេយាបាល	ភាេ	ខ្វាក់	ខ្ង	វិញ្ញាណ	។	បទង់	បាេ	្រេ្ទចូល	

ថា	«	ខ្នុំ	បាេ	មក	ក្ននុង	យោកតី�៍	យេះ	ឲ្យ	េួក	អ្នក	ណដល	យមើល	មិេ	យ�ើញ	បាេ	ភ្ឺ	យ�ើង	»	

(	�៉ូហាេ	9:39	)	។

យដា�	យប្រើ	ការយប្រៀ្រប្រដូច	រ្រស់	យអោ�	េិង	ការេិមិ�្	មេ	ភាេខ្វាក់	ខ្ង	វិញ្ញាណ	

រ្រស់	េតីម�វ	យៅក្ននុង	សម័�	ចុងយបកា�	យេះ	យ�ើង	អាច	េិចារណា	េតី	ការយចញ	មក	មេ	

បេះគម្តីរ	មរមេ	ថា	ជា	ការោតារ	យ�ើង	វិញ	ដ៏	អោចារ្យ	មេ	ចក្ខនុវិស័�	ខ្ង	វិញ្ញាណ	។

«	យ�ើ�	បេះអមាចាស់	ដ៏	ជា	បេះ	បទង់	ក៏	មិេ	បេម	ឲ្យ	េួក	ោសេ៏	ដមទ	្រេ្	ស្ិ�	យៅក្ននុង	

សភាេ	លងៃិតលងៃង់ តឌៅ ឌទៀត ឌ�ើយ ។	.	.	.

«	.	.	.	យ�ើង	េឹង	យមតាតា	ដល់	េួក	ោសេ៍	ដមទ	យៅ	ម្្ង	យនាះ	គឺ	ដរា្រ	ដល់	យ�ើង	េឹង	

នាំ	យចញ	មក	ដល់	េួកយគ	យដា�	អំណាច	យ�ើង	ផ្ទាល់	េូវ	ភាគ	យបចើេ	មេ	ដំណឹង	ល្អ	រ្រស់	

យ�ើង	។	.	.	.

«	ដ្ិ�	យមើល	ចុះ	កូេយចៀម	មាេ	បេះ្រេ្ទចូល	ថា	៖	យ�ើង	េឹង	សណម្ង	ខ្លួេ	ឲ្យ	េូជ	អ្នក	

យ�ើញ	យដើម្តី	ឲ្យ	េួកយគ	សរយសរ	អំេតី	អវតីៗ	ជាយបចើេ	ណដល	យ�ើង	េឹង	យ្វើ	ការគ្រ្រយបមើ	ដល់	

េួកយគ	.	.	.	[	យ�ើ�	]	យសចក្តី	ទាំងយេះ	េឹង	ប�ូវបាេ	ោក់	ទុក	យដើម្តី	ឲ្យ	បាេ	យចញ	មក	

ដល់	េួកោសេ៍	ដមទ	យដា�	អំយណា�	ទាេ	េិង	បេះយចោតា	មេ	កូេយចៀម	។

«	កូេ	យចៀម	មាេបេះ	្រេ្ទចូល	ថា	ទាំង	ដំណឹង	ល្អ	េិង	្្ម	យ�ើ�	េឹង	យសចក្តីសយ្គ្រះ	

រ្រស់	យ�ើង	េឹង	ប�ូវ	បាេ	សរយសរ	ទុក	យៅក្ននុង	គម្តីរ	ទាំង	យេះ	។

«	.	.	.	្រញជតី	ចុងយបកា�	ទាំងឡា�	យេះ	.	.	.	េឹង	តាំង	េូវ	យសចក្តីេិ�	អំេតី	គម្តីរ	

មុេ	។	.	.	.	្រញជតី	ទាំង	េតីរ	េឹង	ប�ូវបាេ	តាំង	យ�ើង	ជា	រ្រស់	ណ�	មួ�	»	(	េតីម�វទតី	1	

13:32,	34–36,	40–41ការសងក�់្្ងេ់	ប�ូវបាេ	្រណេ្ម	)—យចញ	មក	រួម	គ្នា	យដើម្តី	

ជួ�	អ្នក	ឲ្យ	យ�ើញ	េតី	យសចក្តីេិ�	។

្រញជតី	ទាំង	េតីរ	«	េឹង	ប�ូវបាេ	តាំង	យ�ើង	ជា	រ្រស់	ណ�	មួ�	»	គឺ	ជា	រយ្រៀ្រ	មួ�	ណដល	

ណភ្នក	ទាំងេតីរ	យមើល	យ�ើញ	ឬ	ដំយណើរការ	។	យដា�ោរ	ខ្នុំ	មាេ	ជំងឺ	ទឹកដក់	ក្ននុង	ណភ្នក	យនាះ	

ខ្នុំ	ប�ូវណ�	្រេ្ក់	ថានាំ	ដាក់	ណភ្នក	ខ្នុំ	ទាំង	សងខ្ង	េតីរ	ដង	ក្ននុង	មួ�	ម្្ង	យដើម្តី	ការពារ	កុំ	ឲ្យ	ខ្វាក់	

ណភ្នក	។	េតីមុេ	យវជជ្រណ្ឌិ�	បាេ	រកយ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	មាេ	ជំងឺ	ទឹកដក់	ក្ននុង	ណភ្នក	យនាះ	ណភ្នក	មាខាង	

រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	យមើល	យ�ើញ	យដា�	បសវាំង	យៅ	យ�ើ�	។	ខ្នុំ	មាេ	អំណរគុណ	យ៉ាង	ខ្លាំង	

ចំយពាះ	ថានាំ	សម័�	ទំយេើ្រ	យេះ	ណដល	យ្វើ	ឲ្យ	ណភ្នក	ខ្នុំ	មិេ	ខវក់	។	ខ្នុំ	មាេ	អំណរគុណ	ផងណដរ	

ចំយពាះ	ណភ្នក	ទតី	េតីរ	ដ៏	ល្អ	រ្រស់	ខ្នុំ	ណដល	វា	ជួ�	រកសា	�ុល្យភាេ	មេ	ណភ្នក	មាខាង	យទៀ�	កុំ	ឲ្យ	ចុះ	អេ់	

យខសា�	។	យរឿង	ប្រដូច	មេ	ណភ្នក	ទាំង	េតីរ	យេះ	មាេ	ទំនាក់ទំេង	យ៉ាង	បជាលយបរៅ	េិង	ផ្ទាល់	

ខ្លួេ	ចំយពាះ	ខ្នុំ	។

ការវិភាគ	ជាយបចើេ	មេ	វិទយាោបស្	្រគ្ហាញ	េតី	គុណសម្�្ិ	មេ	ការមាេ	ណភ្នក	េតីរ	ជាជាង	

មាេ	ណភ្នក	ណ�	មួ�	។	ខ្នុំ	េឹង	្រគ្ហាញ	គុណសម្�្ិ	ទាំង	បបាំមួ�	យេះ	េិង	យរឿង	យប្រៀ្រប្រដូច	

ខ្ង	វិញ្ញាណ	មេ	គុណ	សម្�្ិ	ទាំង	យនាះ	ជាមួ�	េឹង	បេះគម្តីរ	មរមេ	ណដល	ជា	សាក្ទី ជាក់ 

នឹង អ្នែក	ទតី	េតីរ	មេ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	យៅក្ននុង	ការសាតារ ឌ�ើង ិ៉ញ	មេ	ចក្ខនុវិស័�	ខ្ង	វិញ្ញាណ	

ដល់	េិភេយោក	យេះ	។

១.ផ្នែកទាំងសងខាងបជងកើៃផដៃនៃគំជ្ើញៃឈិងភាពជ�ើញចបាស់

មេុស្ស	មាេ	ណដេ	គំយ�ើញ	ជា	អ�ិ្ររមា	ប្រមាណ	ជា	190	ដឺយបក	យដា�	យប្រើ	ណភ្នក	ទាំង	

គូ	ប្រណ�ល	ជា	120	ដឺយបក	យៅយេល	ណដេ	គំយ�ើញ	មេ	ណភ្នក	ទាំងេតីរ	ប�ួ�	ស៊ើ	គ្នា	ឬ	យ�ើញ	

យដា�	ណភ្នក	ទាំង	េតីរ	។	យលើស	េតី	ណដេ	គំយ�ើញ	ណដល	ប្រសេវ	គ្នា	ណភ្នក	មាខាងៗ	ក៏	អាច	មាេ	

ណដេ	គំយ�ើញ	េឹង	កេ្ទនុ�	ណភ្នក	យ៉ាង	េិយសស	រ្រស់	វា	ណដរ	។ 2

្រនាទា្រ់	េតី	យបចើេ	ស�វ�្សរ៍	មេ	ការបា�់្រង់	េូវ	ភាេ	ចបាស់	េិង	េិយសសៗ	មក	បេះគម្តីរ	

្រ៊ើ្រ	បាេ	រីករា�	េឹង	ចក្ខនុវិស័�	ដ៏	ល្អ	ឥ�យខ្ចាះ	�ិច�ួច	ណាស់	។	ការយចញ	មក	មេ	បេះគម្តីរ	

មរមេ	ជាមួ�	េឹង	ចក្ខនុវិស័�	ដ៏	ល្អ	ឥ�យខ្ចាះ	រ្រស់	វា	េុំ	បគ្េ់ណ�	្រយងកើេ	េូវ	ណដេ	គំយ�ើញ	ខ្ង	

វិញ្ញាណ	្រ៉ុយណាណះ	យទ	្រ៉ុណេ្	ណ្ម	ទាំង	បាេ	ផ្ល់	េូវ	ភាេចបាស់	ោស់	ដ៏	ចាំបាច់	ជាយបចើេ	

១. រនុស្ ម្ន អដន គំឌេើញ ជា ែតិបរម្ ្បម្ណ ជា ១៩០ ដឺឌ្ក ឌោយ ឌ្បើ អ្នែក 

ទាំង គូ ្បអេល ជា ១២០ ដឺឌ្ក អដល ឌ�ើញ ឌោយ អ្នែក ទាំង ពទីរ ។

ដ្្កទាំងគរូ

ដ្្កខាងនឆ្ង ដ្្កខាងសាតាំ

២ ក. រូប តុកកតា កូនឌកមេង បង្ហាញ ពទី កម្លាំង នន ការចាប់ យក គំឌេើញ នន 

នផ្ ឌសើរៗ ោ៉ាង ចបាស់ ។

២ ខ. ចំឌរារះ សត្វ អ្នែក ទាំង ពទីរ របស់ វា ផ្តល់ នូ៉ សកាតានុពល នន 

ការចាប់ យក គំឌេើញ នន អាហារ ឬ ចាប់ យក គំឌេើញ ោ៉ាង ចបាស់ 

អដល ជួយ វា ដឹង ពទី ការោក់ ខលលួន នន ពួក សត្វ កាចសាហា៉ ។



 ដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦ ២៣

យៅយលើ	ណផ្នក	ប�ួ�ស៊ើ	គ្នា	មេ	ណភ្នក	ខ្ង	វិញ្ញាណ	ទាំងេតីរ	ឬ	ណដេ	គំយ�ើញ	មេ	ណភ្នក	ទាំងគូ	

(	សូមយមើល	រូ្រភាេ	ទតី	1	)—ណដល	យ�ើង	យៅ	តាម	បេះគម្តីរ	ថា	ជា	ចបា្រ់	មេ	ស្មរ្រនាទាល់	េតីរ	

នាក់	(	សូមយមើល	មា៉ាថា�	18:16;	យអយ្ើរ	5:4;	គ.	េិង	ស.	6:28	)	។

ណដេ	គំយ�ើញ	ប�ួ�	ស៊ើ	គ្នា	ឬ	គំឌេើញ ្តួត ស៊ី ោនា ឌោយ អ្នែក ទាំង ពទីរ 	្រយងកើេ	លទ្ធភាេ	

យដើម្តី	យមើល	យ�ើញ	វ�្នុ	ណដល	បពាលៗ	យនាះ	បាេ	ចបាស់	។ 3	យ�ើង	យមើល	យ�ើញ	ចបាស់	ជាង	

យៅយេល	រូ្រភាេ	យផ្សងៗ	ណដល	ណភ្នក	េិមួ�ៗ	យនាះ	យមើល	យ�ើញ	ផ្គនុំ	គ្នា	យៅ	ជា	រូ្រភាេ	ណ�	មួ�	

យដា�	ផ្ល់	េូវ	ចំណុច	រួម	មួ�	មេ	ែ័ក្ គំឌេើញ 4	យ��ុដូយចានាះ	យ�ើ�	វា	លុ្រ	្រំបា�់	យចាល	

េូវ	«	ការរំជួល	េិង	ការយឈាលាះ	ប្រណកក	គ្នា	»	ណដល	យ្វើ	ឲ្យ	�៉ូណស្រ	វ័�	យក្មង	សុញ	គំេិ�	

យនាះ	(	សូមយមើល	�៉ូណស្រ	ស្ម៊ើ្–ប្រវ�្ិ	1:8	)	។

ការេិ�	យនាះ	គឺ	ថា	ម្ន អ្នែក ទាំង គូ គឺ ្បឌសើរ ជាង ម្ន អ្នែក អត ម្ខាង	ណដល	ជា	

ការេិ�	ដ៏	ោកល	េិង	ជាក់ណស្ង	ណដល	េយាការី	យអោ�	ប្រណ�ល	ជា	េុំ	អាច	យរើស	�ក	

ការយប្រៀ្រប្រដូច	ណា	យទៀ�	បាេ	សបមា្រ់	ការ	ទទួល	ោរល់	ទូទាំង	េិភេយោក	ណដល		

ថា	៖	«	ណភ្នក	រ្រស់	មេុស្ស	ខ្វាក់	េឹង	យមើល	យ�ើញ	»(	យអោ�	29:18 )	។	យ�ើង	សង្ឹម		

ថា	្រច្នុ្រ្េ្ន	យេះ	អស់	អ្នក	ណដល	យមើល	យ�ើញ	យដា�	ណភ្នក	ខ្ង	វិញ្ញាណ	ណ�	មាខាង	គឺ	បេះគម្តីរ	

្រ៊ើ្រ	យនាះ	េឹង	ទទួល	ោរល់	េតី	បបាជាញា	មេ	ការេុំ	្រដិយស្	បេះគម្តីរ	មរមេ	ណដល	ជា	ោក្សតី	

ជាក់	េឹង	ណភ្នក	ទតីេតីរ	មេ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	េតីមុេ	េួកយគ	ោកល្ង	វា	សិេ	។	េួកយគ	េឹង	ដឹង	

ថា	«	្រេ្ទះ	យឈើ	រ្រស់	េួក	�ូដា	»	េិង	«	្រេ្ទះ	យឈើ	រ្រស់	េួក	�៉ូណស្រ	»	(	យអយសគ្ល		

37:19	)	ផ្គនុំ	គ្នា	ជា	ណភ្នក	ទាំង	គូ	ណដល	្រញ្ចូល	គ្នា	យ៉ាង	ល្អ	ឥ�យខ្ចាះ	យ�ើ�	មាេ	ភាេ	ចបាស់		

រួម	គ្នា—ជា	បទពិឌសាធន	៍គួរ	ឲ្យ	អោចារ្យ	យេក	មបក	!

២.រោរចាប់យកគំជ្ើញ—រោរជចៀសវាងពីរោរ្ជបាក

«	គំយ�ើញ	មេ	ណភ្នក	ទាំង	េតីរ.	.	.	យ្វើ	ឲ្យ	មេុស្ស	យដើរ	ឆ្ង	កា�់	ឬ	យដើរ	ជុំវិញ	ឧ្រសគ្គ	នានា	

យដា�	យល្ឿេ	កាេ់ណ�	យលឿេ	េិង	កាេ់ណ�	មាេ	ទំេុកចិ�្	»	យដា�ោរ	ការចា្រ់	�ក	

គំយ�ើញ	មាេ	សភាេ	កាេ់ណ�	ចបាស់	។ 5	ឧទា�រណ៍	មួ�	អំេតី	ការចា្រ់	�ក	គំយ�ើញ	

យ៉ាង	ចបាស់	មេ	មផ្ទ	យសើរៗ	គឺ	ប�ូវបាេ	្រគ្ហាញ	យៅក្ននុង	រូ្រភាេ	3-	D	មេ	ណកវ	�ឹ�	យលើ	រូ្រភាេ	

ោមញ្ញ	មួ�	(	សូមយមើល	រូ្រភាេ	ទតី	2	ក	)	។

ចំយពាះ	ស�វ	ណភ្នក	ទាំង	េតីរ	រ្រស់	វា	ផ្ល់	េូវ	សកាតាេុេល	មេ	ការចាប់ យក គំឌេើញ	

មេ	អាហារ	ឬ	ចា្រ់	�ក	គំយ�ើញ	យ៉ាង	ចបាស់	យ�ើ�	មាេ	លទ្ធភាេ	ដូច	ជា	3-	D	

យ��ុដូយចានាះ	យ�ើ�	វា	«	ដឹង	េតី	ការោក់	ខ្លួេ	មេ	[	េួក	ស�វ	កាចោហាវ	]	» 6	

(	សូមយមើល	រូ្រភាេ	2	ខ	)	។

បេះគម្តីរ	មរមេ	បាេ	ផ្ល់	ការការពារ	ដល់	េិភេយោក	យេះ	បសយដៀង	េឹង	ការណ៍	

យេះ	ផងណដរ	យដា�	ការោតារ	យ�ើង	វិញ	េូវ	ភាេ	ចបាស់ោស់	េិង	ការញ្ញាណដឹង	យ៉ាង	

បជាលយបរៅ	េតី	បេះ	តាមរ�ៈ	ណដេ	គំយ�ើញ	ដ៏	ចបាស់	មេ	ណកវ�ឹ�	ខ្ង	វិញ្ញាណ	យដា�	

យ្វើ	ឲ្យ	យ�ើង	អាច	យចៀសផុ�	េតី	ការ្រេ្ំ	េិង	ការឆយបាក	រ្រស់	ោតាំង	។	យោក	បាេ	

ណណនាំ	េតី	ការភាេ់បច�ំ	យនាះ	បាេ	យ៉ាង	ឈាលាសមវ	តាមរ�ៈ	ការ្រកបោ�	ផ្ទនុ�	

េតី	អ�្េ័�	ជាយបចើេ	មេ	វគ្គ	្រទគម្តីរ	មេ	បេះគម្តីរ	្រ៊ើ្រ	។	បេះគម្តីរ	មរមេ	បាេ	្រំណ្រក	

ភាេបសេិចបសេិល	រ្រស់	គម្តីរ	្រ៊ើ្រ	យដា�	ការ្រញ្ជាក់	យ៉ាង	ចបាស់	ដូច	ណកវ	ចរមណ	

«	ចំយពាះ	ការផ្ចាញ់ផ្ចាល់	េូវ	យគ្លលទ្ធិ	ណក្ងកាលា�	ទាំងឡា�	»	(	េតីម�វទតី	2	3:12	)	

េិង	«	ផ្តាច់	អស់	ទាំង	កលល្ិច	េិង	អនាទាក់	េិង	ឧបា�	រ្រស់	អារក្ស	ឲ្យ	ដាច់	េតី	គ្នា	»	

(	យ�យលមិេ	3:29	)	។

ប្រធ្េ	ណអ៊សរា៉	ថា�វ	ណ្រ៊េសឹេ	(	ឆ្នាំ	1899–1994	)	បាេ	ណចកចា�	

ការសេយា	ដ៏	ទុក	ចិ�្	អំេតី	បេះគម្តីរ	មរមេ	៖	«	យៅ	ក្ននុង	បេះគម្តីរ	មរមេ	មាេ	េូវ	អំណាច	មួ�	

ណដល	េឹង	ចា្រ់	យផ្ើម	ចូល	យៅ	ក្ននុង	ជតីវិ�	អ្នក	យៅ	ខណៈ	ណដល	អ្នក	ចា្រ់យផ្ើម	សិកសា	បេះគម្តីរ	

យេះ	យដា�	�្ម�់ច�់	។	អ្នក	េឹង	រកយ�ើញ	អំណាច	ណដល	កាេ់ណ�	ម�ិមា	យដើម្តី	ទ្រ់ទល់	

េឹង	ការល្លួង	។	អ្នក	េឹង	រក	យ�ើញ	េូវ	អំណាច	យដើម្តី	ឌចៀស ផុត ពទី ការឌបាក បឌញ្ឆោត ។	

អ្នក	េឹង	រក	យ�ើញ	អំណាច	យដើម្តី	ឈរ	យៅ	យលើ	ផ្ចូវ	�ូច	េិង	ចយង្អៀ�	»	។ 7

៣.រោរជមើលជ�ើញឧបសគគែនានាផដលជៅជុំវិញ

ការយមើល	យ�ើញ	យដា�	ណភ្នក	ទាំងេតីរ	ជួ�	មេុស្ស	មានាក់	យមើល	យ�ើញ	កាេ់ណ�	ចបាស់	ឬ	

យ�ើញ	ទាំងបសុង	េូវ	វ�្នុ	ណដល	ោក់	កំបាំង	។	គុណសម្�្ិ	យេះ	ប�ូវបាេ	េេ្យល់	បបា្រ់	

យដា�	យ�អូណាដូ	ដា	វីេឈឺ	ណដល	ក�់	សមារល់	យ�ើញ	ថា	ភាេបសអា្រ់	មេ	វ�្នុ	មួ�	

អាច	្រិទបាំង	វ�្នុ	មួ�	ចំេួេ	ឬ	ទាំងអស់	េតី	ណភ្នក	ខ្ង	យឆវង	្រ៉ុណេ្	វ�្នុ	យនាះ	អាច	យមើល	យ�ើញ	

យដា�	ណភ្នក	ោតាំ	។ 8	(	សូមយមើល	រូ្រភាេ	ទតី	3	)	។

ឧទា�រណ៍	ខ្ង	វិញ្ញាណ	មេ	ការណ៍	យេះ	គឺ	មាេ	យៅក្ននុង	បេះ្រេ្ទចូល	រ្រស់	បេះអង្គ	

សយ្គ្រះ	ដល់	េួកោសេ៍	�ូដា	៖	«	ខ្នុំ	ក៏	មាេ	យចៀម	ឯ	យទៀ�	ណដល	មិេ	ទាេ់	យៅ	ក្ននុង	

យបកាល	យេះ	យៅ	យ�ើ�	ប�ូវ	ណ�	ខ្នុំ	នាំ	យចៀម	ទាំង	យនាះ	មក	ណដរ	វា	េឹង	ោតា្រ់	តាម	សំយ�ង	ខ្នុំ	

យនាះ	េឹង	មាេ	�វចូង	ណ�	1	េិង	អ្នក	គគ្វាល	ណ�	1	វិញ	»	(	�៉ូហាេ	10:16	)	។

យដា�ោរ	បេះយ�ស៊ូវ	េុំ	បាេ	បបា្រ់	អំេតី	អ�្សញ្ញាណ	មេ	យចៀម	ទាំង	យនាះ	យនាះ	េួក	

ោសេ៍	�ូដា	េុំ	�ល់	េតី	បេះ្រេ្ទចូល	រ្រស់	បទង់	យ�ើ�	។	្រ៉ុណេ្	ជាមួ�	េឹង	ទស្ន៉ិស័យ 

បអន្ថរ	យចញ	េតី	បេះគម្តីរ	មរមេ	ណដល	ថា	វា	ប�ូវបាេ	ោក់	កំបាំង	បាេ	ណប្រជា	យមើល	យ�ើញ	៖	

«	យ�ើង	បបា្រ់	អ្នក	រាល់	គ្នា	ជា	បបាកដ	ថា	អ្នក	រាល់គ្នា	គឺ	ជា	េួកអ្នក	ណដល	យ�ើង	បាេ	េិយ�	
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៣. ការឌរើល ឌ�ើញ ឌោយ អ្នែក ទាំងពទីរ ជួយ រនុស្ ម្នាក់ ឌរើល ឌ�ើញ កាន់អត ចបាស់ ឬ ឌ�ើញ ទាំង្សុង នូ៉ ៉ត្ថញ 

អដល ោក់ កំបាំង ។ ឌតើ ែនែក អាច ្បាប់ ពទី ភាពខុស ោនា អដរ ឬ ឌទ ?



២៤ លីអា�រូណា

ថា	៖	យ�ើង	ក៏	មាេ	យចៀម	ឯ	យទៀ�	ណដល	មិេ	យៅ	ក្ននុង	យបកាល	យេះ	យៅ	យ�ើ�	ប�ូវណ�	យ�ើង	

នាំ	យចៀម	ទាំងយនាះ	មក	ណដរ	យ�ើ�	វា	េឹង	ោដា្រ់	តាម	សំយ�ង	យ�ើង	យនាះ	េឹងមាេ	យបកាល	

ណ�មួ�	េិង	អ្នក	គគ្វាល	ណ�	មួ�	វិញ	»	(	េតីម�វទតី	3	15:21	)	។	លទ្ធផល	យនាះ	គឺ	ជា	

ណដេ	គំយ�ើញ	យ៉ាង	ចបាស់	យដា�	គ្មាេ	ការ�ល់	បច�ំ	េតី	អវតី	ណដល	បេះអង្គ	សយ្គ្រះ	ចង់	មាេ	

បេះ្រេ្ទចូល—ណដល	គ្មាេ	ឧបសគ្គ	មេ	ការ�ល់	ខុស	យទៀ�	យ�ើ�	។

៤.គុណសម្បត្ឈិនៃរោរជមើលជ�ើញៃឹងកៃ្នុយផ្នែករបស់ផ្នែកៃីមួយៗ

«	គំយ�ើញ	េឹង	កេ្ទនុ�	ណភ្នក	គឺ	ជា	ណផ្នក	មួ�	មេ	គំយ�ើញ	ណដល	យកើ�	យ�ើង	យបរៅ	េតី	ការយមើល	

យដា�	យប្រើ	ចំណុច	កណាតាល	មេ	ណភ្នក	»	។ 9	ឬ	ពាក្យ	មយា៉ាង	យទៀ�	ថា	យ�ើង	យមើល	យ�ើញ	វ�្នុ	

នានា	យៅក្ននុង	ណដេ	គំយ�ើញ	ណដល	យ�ើង	េុំ	ផ្ង់	យមើល	វា	។	ណផ្នក	មេ	ណដេ	គំយ�ើញ	យនាះ—គឺ	

យបរៅ	េតី	រងវង់	មេ	ណដេ	គំយ�ើញ	ប�ួ�ស៊ើ	គ្នា	ឬ	ការចាប់ យក គំឌេើញ—គឺ	ជា	លក្ខណៈ	

េិយសស	រ្រស់	ណភ្នក	មាខាងៗ	(	សូមយមើល	រូ្រភាេ	ទតី	1	)	។

យ�ើង	មាេ	អំណរគុណ	យ៉ាង	បជាលយបរៅ	ចំយពាះ	បេះគម្តីរ	

្រ៊ើ្រ	េិង	អវតីៗ	ដ៏	េិយសស	េិង	អោចារ្យ	ណដល	បាេ	ផ្ល់	យ�ើង—

សំខ្េ់	្រំផុ�	យនាះ	គឺ	ប្រវ�្ិ	មេ	បេះជេ្ម	េិង	ការគ្រ	្រយបមើ	រ្រស់	

បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	។

យ�ើង	ក៏	មាេ	អំណរគុណ	យ៉ាង	ខ្លាំង	ចំយពាះ	បេះគម្តីរ	មរមេ	

េិង	គំយ�ើញ	យ៉ាង	ល្អ	ឥ�យខ្ចាះ	ណដល	គម្តីរ	យេះ	ផ្ល់	ដល់	យ�ើង	

ណដល	្រញ្ជាក់	យ៉ាង	ចបាស់	េតី	យគ្លលទ្ធិ	មេ	បេះបគតីស្ទ	យ�ើ�	

យ្រើក	សណម្ង	េូវ	ការ្រយបងៀេ	រ្រស់	បទង់	តាមរ�ៈ	េយាការី	េតី	ជំនាេ់	

្រុរាណ	យៅ	អាយមរិក	បេមទាំង	ការយង	មក	ជួ្រ	ផ្ទាល់	េិង	

ការ្រយបមើ	រ្រស់	បទង់	ចំយពាះ	ោសេ៍	េតីម�វ	។

ដូច	ជា	ណភ្នក	ទាំង	គូ	ដ៏	ល្អ	ឥ�យខ្ចាះ	ណដរ	បេះគម្តីរ	្រ៊ើ្រ	េិង	បេះគម្តីរ	មរមេ	គ្ំបទ	គ្នា	

យៅវិញ	យៅមក	ណដល	ឆ្នុះ	្រញ្ចាំង	េតី	ផ្ទាំង	ទស្សេតី�ភាេ	ប�ួ�ស៊ើ	គ្នា	ដ៏	អោចារ្យ	បេមទាំង	

ទិដ្ឋភាេ	យ៉ាង	េិយសស	ចំយពាះ	គ្នា	យៅវិញ	យៅមក	។

5.រោរករាចាត់ជចាលៃូវផ្នែកមួយនៃភាពខាវាក់របស់ជយើង

យ�ើង	ទាំងអស់	គ្នា	មាេ	ណផ្នក	មួ�	មេ	ភាេខ្វាក់	មេ	ណដេ	គំយ�ើញ	រ្រស់	យ�ើង	ណដល	វា	

គ្�	បសួល	ក្ននុង	ការរក	យ�ើញ	វា	។	សូម	កាេ់	រូ្រ	រងវង់	េិង	រូ្រ	ផ្កា�	(	រូ្រភាេ	ទតី	4	)	

ដាក់	ចំ	េតី	មុខ	អ្នក	ចមាងា�	មួ�	យបាះមដ	។	សូម	្រិទ	ណភ្នក	ខ្ង	យឆវង	រ្រស់	អ្នក	យ�ើ�	យប្រើ	

ណភ្នក	ោតាំ	រ្រស់	អ្នក	យមើល	ឲ្យ	ចំ	រងវង់	�ូច	យនាះ	។	យដា�	យប្រើ	ណភ្នក	ោតាំ	រ្រស់	អ្នក	សម្ឹង	យមើល	

រងវង់	យនាះ	សូម	ចា្រ់	យផ្ើម	រំកិល	រូ្រភាេ	យនាះ	ចូល	មក	ជិ�	អ្នក	�ឺ�ៗ	។	យៅយេល	រំកិល	

រូ្រភាេ	យនាះ	បាេ	ប្រណ�ល	ជា	ពាក់	កណាតាល	ផ្កា�	យនាះ	េឹង	បា�់	េតី	គំយ�ើញ	នន កន្ញយ 

អ្នែក	។

យ�ើ	គួរ	ឲ្យ	អោចារ្យ	យទ	?	អ្នក	េុំ	ដឹង	យោះ	ថា	អ្នក	មាេ	ណផ្នក	មួ�	មេ	ភាេ	ខ្វាក់	ណដរ	?	យដា�	

ោរ	ណភ្នក	ទតីេតីរ	រ្រស់	អ្នក	យ្វើ	ឲ្យ	មាេ	�ុល្យភាេ	ចំយពាះ	ណផ្នក	មួ�	មេ	ភាេ	ខ្វាក់	យេះ	យនាះ	

បេះគម្តីរ	មរមេ	ផ្ល់	េូវ	អ�្ប្រយយជេ៍	ដូច	គ្នា	យេះ	ចំយពាះ	បេះគម្តីរ	្រ៊ើ្រ	។

យ�ើ�	ដូច	ជា	ផ្កា�	យនាះ	បាេ	បា�់	យចញ	េតី	ណភ្នក	រ្រស់	អ្នក	យនាះ	យ�រ៉ូ�	ណដល	េុំ	បាេ	

យ�ើញ	ផ្កា�	យៅ	យ្រយ្្�ិម	យ�ើ�	បាេ	សួរ	ដល់	េួក	យហារា	ថា	«	យ�ើ	ផ្កា�	យនាះ	បាេ		

យលច	មក	េតី	កាល	ណា	»	(	មា៉ាថា�	2:7	)	។	វា	គឺ	ជា	អផនែក រួយ នន ភាពខាវាក់ នឹង 

កន្ញយអ្នែកនន ិ៉ញ្ញាណ របស់ ្ទង់ ។	មាេណ�	អស់	អ្នក	ណដល	សរលឹង	រកយមើល	ផ្កា�	ណ�	

្រ៉ុយណាណះ	យទើ្រ	អាច	យ�ើញ	វា	។

សេវ	ម្្ង	យេះ	មាេ	មេុស្ស	ជាយបចើេ	ដូច	ជា	យស្ច	យ�រ៉ូ�	ណដល	្រដិយស្	េុំ	ណសវងរក	េិង	

យមើល	ការណ៍	នានា	មេ	បេះវិញ្ញាណ	។	«	យវទនា	ដល់	េួក	ខ្វាក់	ណដល	មិេ	បេម	យមើល	»	

(	េតីម�វទតី	2	9:32	)	។	ភាេយឆ្មើងមឆ្ម	ក៏	បាេ	្រណាតាល	ឲ្យ	េួក	ោសេ៍	�ូដា	«	[	យមើល	

គ្�	]	ដល់	បេះ្រេ្ទចូល	ដ៏	ចបាស់ោស់	ទាំង	យេះ	យ�ើ�	.	.	.	មក	េតី	ការខ្វាក់	[	ចំយពាះ	

េួកយគ	]	យដា�	យមើល	�ួស	ទតីយៅ	»	(	យ៉ាកុ្រ	4:14	)	។

ភាេ	ចបាស់ោស់	មួ�	យៅក្ននុង-	ការយល់ដឹង ឌ្រៅ្ជរះ	មេ	បេះគម្តីរ	មរមេ	គឺ	ជា	ពាក្យ	

បេមាេ	អំេតី	ណផ្នក	មួ�	មេ	ភាេ	ខ្វាក់	ជាសកល	មេ	ែំនួត	«	ជា	អំយេើ	បា្រ	ណដល	គ្�	ឌ�ើញ	

យៅក្ននុង	ខ្លួេ	មេុស្ស	ដមទ	្រ៉ុណេ្	កបម	យ�ើញ	យៅក្ននុង	ខ្លួេ	ឯង	យ�ើ�	»	។ 10	វា	គឺ	ដូច	ជា	

ការមាេ	ក្ិេ	ខ្យល់	ដយងហើម	អាបកក់—ណដល	មេុស្ស	បគ្រ់	គ្នា	អាច	ដឹង	យលើកណលង	ណ�	ោមុតី	

ខ្លួេ	្រ៉ុយណាណះ	ណដល	េុំ	ដឹង	ខ្លួេ	។

«	យៅក្ននុង	បកុមប្រឹកសា	មេ	ជតីវិ�	មុេ	ជតីវិ�	យលើ	ណផេដតី	យេះ	វា	ជា	ភាេយឆ្មើងមឆ្ម	ណដល	

លូស៊ើយ�វើរ	បាេ	មាេ	»	។ 11	វា	គឺ	ជា	«	ភាេយឆ្មើងមឆ្ម	.	.	.	មេ	ោសេ៍	េតីម�វ	[	ណដល	]	បាេ	

្រញ្ជាក់	ឲ្យ	យ�ើញ	េូវ	យសចក្តី	្រំផ្ិច្រំផ្លាញ	»	(	មរ៉ូមណ	8:27	)	។	អ្នក	មាេ	ភាេយឆ្មើងមឆ្ម	

េឹង	ប�ូវ	យឆះ	ដូច	ជា	ជបញ្ជាំង	យៅយេល	បេះ	យង	មក	យបាស	សំអា�	ណផេដតី	យេះ	យដា�	យភ្ើង	

(	សូមយមើល	មា៉ាឡាគតី	4:1;	េតីម�វទតី	3	25:1	)	។

ការចា្រ់យផ្ើម	មេ	ផ្ចូវ	�ូច	យ�ើ�	ចយង្អៀ�	ប�ូវបាេ	ដាក់	្រគ្ហាញ	យ៉ាង	ចបាស់	យដា�	ោលាក	

«	បេមាេ	»	៖	«	ចូរ	ប្រ�័�្ន	េតី	យសចក្តី	យឆ្មើងមឆ្ម	ណបកង	អ្នក	រាល់	គ្នា	កាលា�	យៅ	ដូច	ជា	េួក	

ោសេ៍	េតីម�វ	េតី	្រុរាណ	»	(	គ.	េិង	ស.	38:39ការសងក�់	្ ្ងេ់	ប�ូវបាេ	្រណេ្ម	)	។	

ការចំអក	ដ៏	ឈឺចា្រ់	យនាះ	គឺ	ថា	ោលាក	សញ្ញា	មេ	«	ការចូរ	ប្រ�័�្ន	»	ឌនារះ	គឺ	មាេ	យៅក្ននុង	

៤. ការ្សាយ បំ្លឺ ពទី អផនែក រួយ នន ភាពខាវាក់
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ណផ្នក	មួ�	មេ	ភាេខ្វាក់	រ្រស់	មេុស្ស	យឆ្មើងមឆ្ម	ជាេិច្	។	យ��ុដូយចានាះ	យ�ើ�	«	ចូរ	ឲ្យ	អ្នក	

ណា	ណដល	[	យឆ្មើងមឆ្ម	]	យចះ	មាេ	បបាជាញា	យដា�	ការ្រនាទា្រ	ខ្លួេ	េិង	យដា�	ការអំពាវនាវ	

ដល់	បេះអមាចាស់	ដ៏	ជា	បេះ	រ្រស់	ខ្លួេ	ប្រយយជេ៍	ឲ្យ	ណភ្នក	យគ	អាច	បាេ	យ្រើក	យ�ើង	យដើម្តី	ឲ្យ	

យគ	អាច	យមើល	យ�ើញ	»	(	គ.	េិង	ស.	136:32	)	។

៦.ទំនាក់ទំៃងរវាងខួរកបាលៃឈិងផ្នែក

សមតីការ	យេះ	(	សូមយមើល	រូ្រភាេ	ទតី	5	)	្រគ្ហាញ	េតី	ភាេប�ឹមប�ូវ	្រ៉ុណេ្	វា	េុំណមេ	ប�ូវ	

ទាំងបសុង	យនាះ	យទ	។	តាមេិ�	យៅ	ប្រេ័េ្ធ	រូ្រភាេ	មេ	ខួរកបាល	យទ	ណដល	បបា្រ់	យ�ើង	េតី	

អវតី	ណដល	ណភ្នក	រ្រស់	យ�ើង	យមើល	យ�ើញ	។	ខួរកបាល	្រយងកើ�	ក្តីសុ្រិេ	រ្រស់	យ�ើង	យៅយេល	

�្រ់	យ�ើ�	្រកបោ�	េូវ	អវតី	ណដល	យ�ើង	យមើល	យ�ើញ	យៅយេល	ម្្ង	។	ការយមើល	គឺ	េុំ	

ចាំបាច់	ថា	ជា	ការយជឿ	ឬ	ការយមើល	យ�ើញ	ប�ឹមប�ូវ	យ�ើ�	។	ឧទា�រណ៍	«	្រ៉ុណេ្	យទាះ	

យ្រើ	[	បេះយ�ស៊ូវ	]	បាេ	យ្វើ	ទតី	សមារល់	យៅ	មុខ	យគ	ជា	យបចើេ	ទាំង	យម៉្ះ	ក៏	យដា�	គង់	ណ�	យគ	

មិេ	បាេ	យជឿ	ដល់	បទង់	ណដរ	»	(	�៉ូហាេ	12:37	)។	ណភ្នក	ណ�	ឯង	េុំ	អាច	ជំរុញ	ឲ្យ	មាេ	

យសចក្តី	ជំយេឿ	ឬ	ឌរើល ឌ�ើញ ការពិត ្គប់្ោន់ ឌ�ើយ ។

ដូច	ណដល	ខួរ	កបាល	យ្វើការ	ជាមួ�	ណភ្នក	ណដរ	យនាះ	បេះវិញ្ញាណ	យ្វើ	ការ	ជាមួ�	បេះគម្តីរ	

ណដល	ជួ�	យ�ើង	ឲ្យ	យមើល	យ�ើញ	ខ្ង	វិញ្ញាណ	។	យដា�	ការបគ្េ់ណ�	អាេ	បេះគម្តីរ	គឺ	វា	មិេ	

បគ្េ់	យដើម្តី	្រយងកើ�	គំយ�ើញ	ខ្ង	វិញ្ញាណ	យ�ើ�	យបពាះថា	«	មេុស្ស	ខ្ង	ោច់	ឈាម	យគ	

មិេ	ទទួល	យសចក្តីខ្ង	ឯ	បេះវិញ្ញាណ	មេ	បេះ	យទ	េតីយបពាះ	ជា	យសចក្តី	ល្ងង់យល្ងើ	ដល់	យគ	ក៏	រក	

ោរល់	មិេ	បាេ	ណដរ	ដ្ិ�	ប�ង់	ឯយសចក្តី	ទាំង	យនាះ	ប�ូវ	េិចារណា	�ល់	ខ្ង	វិញ្ញាណ	វិញ	»	

(	កូរិេ្ូស	ទតី	1	2:14	)	។

ចំយពាះ	បេះគម្តីរ	មរមេ	យដើម្តី	មាេ	ដំយណើរការ	ដូច	ណភ្នក	ខ្ង	វិញ្ញាណ	យនាះ	យ�ើង	ប�ូវណ�	

ទទួល	េិង	យ្វើ	តាម	ការអយញជើញ	រ្រស់	មរ៉ូមណ	យដា�	យោមាះសរ	យៅក្ននុង	មរ៉ូមណ	10:3–

5។	វា	គឺ	ជា	ការអយញជើញ	យដា�	មាេ	ការ	សេយា	ថា	បេះ	«នឹង	្រគ្ហាញ	យសចក្តី	េិ�	ដល់	អ្នក	

យដា�	បេះយចោតា	មេ	បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	»	(	ខ	ទតី	4ការសងក�់្្ងេ់	ប�ូវបាេ	្រណេ្ម	)	។

សាក្សីៃឈិងអំណរគុណ

យដើម្តី	យចៀសវាង	េតី	ភាេ	ខ្វាក់	ខ្ង	វិញ្ញាណ	យនាះ	កូេប្រុស	រ្រស់	លតីម�	បាេ	ប្រ្ុ�	

ជតីវិ�	រ្រស់	ខ្លួេ	យៅ	�ក	ផ្ទាំង	លងហិេ	(	សូមយមើល	េតីម�វទតី	1	3–4		)	។	ប្រសិេយ្រើ	គ្មាេ	

ផ្ទាំង	យនាះ	យទ	េួកយគ	«	ចបាស់	ជា	ចុះ	អេ់	្ �	ក្ននុង	ការ	ឥ�	ជំយេឿ	»	(	ម៉ូោ�	1:5	)	។	

សេវ	ម្្ង	យេះ	យ�ើង	មាេ	អំណរគុណ	ដល់	កិច្ការ	យបាះេុម្	េិង	ឧ្រករណ៍	�តីជតី្ល	

នានា	ណដល	យ�ើង	អាច	ទទួល	បាេ	បេះគម្តីរ	កាេ់ណ�	គ្�បសួល	េិង	កាេ់ណ�	ឆ្្រ់	

រ�័ស	។	្រ៉ុណេ្	វា	មាេ	ភាេខុស	ណ្រ្ក	្រេ្ិច	ចំយពាះ	ោតាំង	វា	រារាំង	មេុស្ស	េុំ	ឲ្យ	ទទួល	

បាេ	បេះគម្តីរ—ណដល	ជា	�ុទ្ធោបស្	រ្រស់	វា	យៅក្ននុង	�ុគសម័�	ដ៏	យៅមា	ងងឹ�—ឬ	ល្លួង	

មេុស្ស	កុំ	ឲ្យ	អាេ	បេះគម្តីរ—ណដល	ជា	�ុទ្ធោបស្	រ្រស់	វា	យៅក្ននុង	សម័�	ចុង	យបកា�	

យេះ	។	យទាះជា	តាម	រយ្រៀ្រ	ណា	មួ�	ក្តី	«	អ័េ្ទ	មេ	យសចក្តី	ងងឹ�	.	.	.	ឌធ្វើ ឲ្យ អ្នែក ទាំងឡាយ 

នន កូន ឌៅ រនុស្ ខាវាក	់.	.	.	[	យដា�	យជាគជ័�	]	.	.	.	យដើម្តី	ឲ្យ	េួកយគ	វិនាស	េិង	វយងវង	

បា�់	យៅ	»	(	េតីម�វទតី	1	12:17ការសងក�់្្ងេ់	ប�ូវបាេ	្រណេ្ម	)	។

គឺ	ដូច	ជា	ថានាំ	្រេ្ក់	ណភ្នក	រ្រស់	ខ្នុំ	ឌរៀងរាល់ ន្ងៃ អដរ	វា	មាេ	ណ�	តាម	រ�ៈការ	«បន្ត	កាេ់	

ដំ្រង	ណដក	យ៉ាង	ខ្ជា្រ់ខជលួេ	ជាេិច្	»	(	េតីម�វទតី	1	8:30ការសងក�់្្ងេ់	ប�ូវបាេ	្រណេ្ម	)	

ណដល	យ�ើង	អាច	យចៀសវាង	េតី	ការយ្វើ	ឲ្យ	ខ្វាក់	យដា�	អ័េ្ទ	មេ	សម័�	ចុងយបកា�	យេះ	ណដល	

មាេ	ល្ិច	យ៉ាង	្រុិេប្រស្រ់	េិង	ខ្លាំងកាលា	។	យៅយេល	ណា	ណដល	្រុគ្គល	មានាក់	ណប្រ	ជា	េុំ	សូវ	

សកម្ម	ឬ	ចាកយចញ	េតី	ោសនាចបក	វា	្រគ្ហាញ	យស្ទើរណ�	ចបាស់	ថា	្រុគ្គល	យនាះ	បាេ	ឈ្រ់	

អាេ	បេះគម្តីរ	មរមេ	។

បេះគម្តីរ	មរមេ	ជា	៖	សក្ខតី្រទ	មួ�	យទៀ�	អំេតី	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	គឺ	េិ�ជា	កិច្ការ	ចណម្ក	

យ�ើ�	អោចារ្យ	។	វា	គឺ	ជា	សាក្ទី ជាក់ នឹង អ្នែក	ទតី	េតីរ	មេ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	េិង	ដំណឹង	ល្អ	

ដ៏	រុងយរឿង	រ្រស់	បទង់	យដា�	ផ្ល់	េូវ	គុណសម្�្ិ	ទាំងអស់	មេ	ណភ្នក	ទតី	េតីរ	។

សូម	ឲ្យ	យ�ើង	កាេ់	ខ្ជា្រ់	ជាេិច្	េឹង	ដំ្រង	ណដក	យដើម្តី	យ�ើង	អាច	េឹង	សម	យៅ	េឹង	ពាក្យ	

សរយសើរ	រ្រស់	បេះអង្គសយ្គ្រះ	មាេ	្រេ្ទចូល	យៅ	កាេ់	េួក	សិស្ស	រ្រស់	បទង់	៖	«	អ្នក	រាល់	គ្នា	

វិញ	ណភ្នក	អ្នក	មាេ	េរ	យ�ើ�	ដ្ិ�	យមើល	យ�ើញ	»	(	មា៉ាថា�	13:16	)	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមយមើល	មា៉ាថា�	9:27–31;	12:22–23;	15:30–31;	21:14;	មា៉ាកុស	8:22–26;	

10:46–52;	លូកា	7:21–22;	�៉ូហាេ	9;	េតីម�វទតី3	17:7–9;	26:15។

	 2.	សូមយមើល	«	Binocular Vision	»	Wikipedia, en.wikipedia.org	។
	 3.	សូមយមើល	រា៉េដុ�វ	យ្រ្ក	េិង	រ៉ូ្រឺ�	�វនុក	«	The Psychophysical Inquiry into 

Binocular Summation	»	Perception & Psychophysics ភាគ	ទតី	14	យលខ	1		

(	ឆ្នាំ	1973	)	ទំេ័រ	161–68	សូមយមើល	ផងណដរ	«	Binocular vision	»	។
	 4.	សូមយមើល	«	Vergence	»	Wikipedia, en.wikipedia.org	។
	 5.	«	Binocular Vision	»	។
	 6.	«	Binocular Vision	»	។
	 7.	Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson	(	ឆ្នាំ	2014	)		

ទំេ័រ	141	។

	 8.	សូមយមើល	«	Binocular Vision	»	។
	 9.	«	Peripheral Vision	»	Wikipedia, en.wikipedia.org	។
	10.	Teachings: Ezra Taft Benson,	ទំេ័រ	18	ការសងក�់្្ងេ់	ប�ូវបាេ	្រណេ្ម	។

	11.	Teachings: Ezra Taft Benson	ទំេ័រ	231	។

៥.

ប្នែកទាុំរ្ ូ=ពរួកវាគមើលគ�ើញ



២៦ លីអា�រូណា

ជដ្យអ៊ីជន្្វមស្៊ីធ

អំ
�នុង	យេល	្រយបមើ	េិង	្រយបងៀេ	មេុស្ស	ដ៏	ល្អ	ជាយបចើេ	រូ្រ	យៅ	ក្ននុង	យ្រសកកម្ម	រដ្ឋ	�ិចោស	�៊វដ	

យវើដ	ជាញ�ៗ	ខ្នុំ	បាេ	គិ�	េតី	េរជ័�	នានា	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	មាេ	ការអោចារ្យ	យ៉ាង	ខ្លាំង	ចំយពាះ	

្រទេិយោ្េ៍	ទាំងបបាំេតីរ	ណដល	ខ្នុំ	បាេ	ចា�់ទុក	ថា	ជា	អេ្ចូ�យ��ុ	។

ដំ្រូង	ខ្នុំ	បាេ	រស់យៅក្ននុង	ជតីវិ�	េតីយដើម	រ្រស់	ខ្នុំ	ណដល	បាេ	ចា្រ់យផ្ើម	យៅ	ក្ននុង	កាលៈយទសៈ	ដ៏	បកតីបក	

្រំផុ�	។	ខ្នុំ	បាេ	យកើ�	មក	ក្ននុង	ខ្ទម	រ្រស់	មាតា�	ខ្នុំ	យៅក្ននុង	យដស៊ើ	ប្រយទស	យអ�្យចូេតី	។	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	គឺជា	

ោច់ញា�ិ	ណ�	មានាក់	គ�់	ណដល	ខ្នុំ	ោរល់	យ�ើ�	គ្�់	បាេ	សង់	ខ្ទម	មួ�	រាង	យពាង	ណដល	មាេ	កំេស់	

ប្រណ�ល	2.4	ណម៉ប�	យដា�	ខ្លួេ	គ្�់	ផ្ទាល់	យដា�	យប្រើ	យឈើ	េិង	ភក់	ណដល	គ្�់	ប្រក	ជា	ដំ្រូល	យដា�	

យ្មា	េិង	ស្ឹក	យឈើ	។	ស�គមេ៍	រ្រស់	យ�ើង	គ្មាេ	ទឹក	មា៉ាស៊ើេ	េិង	្រេ្ទ្រ់	ទឹក	យប្រើ	យ�ើ�	។	ជំងឺ	េិង	

មរណភាេ	យកើ�	យ�ើង	រាលដាល	យៅក្ននុង	ភូមិ	ឌកឌបឌ�	ឬ	ភូមិ	រ្រស់	យ�ើង	។	យ�ើង	េិបាក	រក	អាហារ	

េិង	ទិញ	អាហារ	បាេ	ណាស់	។	មាតា�	ខ្នុំ	េិង	ខ្នុំ	មាេ	ការយបសកឃ្លាេ	រាល់ម្្ង	។

កាល	ខ្នុំ	អា�ុ	្រួេ	ឆ្នាំ	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	ឈឺ	យ៉ាង	្ ្ងេ់្្ងរ	យដា�	ប្រឹង	អស់	េតី	លទ្ធភាេ	

យសសសល់	រ្រស់	គ្�់	យ�ើង	បាេ	យ្វើ	ដំយណើរ	យ៉ាង	ប�ដា្រប�ដួស	យៅ	មេ្ទតីរយេទ្យ	ណដល	ជា	ទតី	

កណេ្ង	ណដល	មាតា�	ដ៏	ជា	ទតីបសឡាញ់	េិង	យ�វ��់	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	ណចកឋាេ	យៅ	។	្រុគ្គលិក	

យៅ	មេ្ទតីរយេទ្យ	យនាះ	បាេ	ជួ�	សយ្គ្រះ	ជតីវិ�	រ្រស់	ខ្នុំ	េតី	ចិយញ្ើម	្ ្នល់	េិង	េតី	ភាេ	មរណា	

យដា�	យបគ្ះ	ទុរភិក្ស	យដា�	យរៀ្រចំ	ខ្នុំ	ឲ្យ	រស់យៅ	ក្ននុង	មជ្ឈមណ្ឌល	កុមារ	កំបពា	

យៅក្ននុង	ទតីបកុង	អា�តីស	អាបាបា	ណដល	ជា	រាជធ្េតី	មេ	ប្រយទស	យអ�្យចូេតី	។

អេ្ចូ�យ��ុ	ទតី	េតីរ	បាេ	យកើ�	មាេ	យៅយេល	មាេ	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	មួ�	យ៉ាង	្ ំ	

យៅក្ននុង	ជតីវិ�	រ្រស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាេ	រស់យៅ	ក្ននុង	អគ្រ	ដ៏	មាេ	អនាម័�	យៅក្ននុង	

មជ្ឈមណ្ឌល	កុមារ	កំបពា	យដក	យៅយលើ	ណបគ	យ�ើ�	្ររិយភាគ	អាហារ	

បគ្រ់	យ៉ាង	ណដល	ខ្នុំ	ចង់	។	យក្មង	កំបពា	យផ្សង	យទៀ�	ក៏	មាេ	្រទេិយោ្េ៍	

បា�់្រង់	មេុស្ស	ជាទតីបសឡាញ់	រ្រស់	ខ្លួេ	ផងណដរ	យ�ើ�	េួកយគ	បាេ	

្រយបងៀេ	ខ្នុំ	េតី	រយ្រៀ្រ	យដើម្តី	កា�់ចិ�្	េតី	ការបា�់្រង់	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	។	យៅ	

យេល	ោងាច	យ�ើង	ជួ្រជុំ	គ្នា	យបចៀង	ចយបមៀង	ជា	ភាោ	អង់យគ្ស	យ�ើ�	

អ្ិោឋាេ	ជា	ភាោ	អាមហារី	ណដល	ជា	ភាោ	កំយណើ�	រ្រស់	យ�ើង	។	

យ�ើង	បាេ	អ្ិោឋាេ	សបមា្រ់	គ្នា	យៅវិញ	យៅមក	យ�ើ�	ទូលសុំ	

ដល់	បេះ	ឲ្យ	ប្រទាេ	េរ	ដល់	យ�ើង		យដើម្តី	ប�ូវបាេ	យគ	�ក	យៅ	ចិញ្ឹម	

អព្ភូតងេតុ

ទាំងតបាំពីរនៅក្នុង

ែំនណើរជីវិ្
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យៅក្ននុង	ផ្ទះ	ណដល	«	ោអា�	មាេ	ចិ�្	ទូោ�	េិង	យេញ	យដា�	ក្តី	បសឡាញ់	»	។	ទាំង	

�្េ្តី	េិង	ការអ្ិោឋាេ	មាេ	ឥទ្ធិេល	យ៉ាង	ខ្លាំង	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	រ្រស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	េុំ	ណដល	ឈ្រ់	

អ្ិោឋាេ	យ�ើ�	។

ទតី្រតី	ខ្នុំ	ប�ូវបាេ	ណណនាំ	ឲ្យ	ជួ្រ	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	េិង	ោសនាចបក	កាល	

ខ្នុំ	អា�ុ	8	ឆ្នាំ	។	ខ្នុំ	ប�ូវ	បាេ	អយញជើញ	ឲ្យ	ចូលរួម	េិ្តី	ឧទ្ធិស	ឆ្ង	អគ្រ	ោសនាចបក		

អិល.	�តី.	យអស.		ដំ្រូង	យគ	យៅក្ននុង	ប្រយទស	យអ�្យចូេតី	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	ទតី	30	ណខ	វិច្ិកា	

ឆ្នាំ	2003	។	យៅ	ក្ននុង	េិ្តី	ឧទ្ទិស	ឆ្ង	យនាះ	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	យ៉ាង	ខ្លាំង	េតី	បេះយចោតា	

មេ	បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	យ�ើ�	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	ណដល	បាេ	ចូលរួម	យនាះ	បាេ	

ណចកចា�	េូវ	ក្តី	អំណរ	សុភមង្គល	េិង	អំណាច	មេ	បេះវិញ្ញាណ	ដូច	គ្នា	េឹង	ខ្នុំ	ណដរ	។	ខ្នុំ	

បាេ	ចាំ	ថា	ខ្នុំ	ចង់	យ្វើ	ដូច	េួកយគ	។	្រ៉ុណេ្	ខ្នុំ	េុំ	ដឹង	យោះ	យ�ើ�	ថា	យ�ើ	ខ្នុំ	អាច	សយបមច	បាេ	

យគ្លយៅ	យេះ	យដា�	រយ្រៀ្រ	ណា	។

មិេ	�ូរ	្រ៉ុនាមាេ	អេ្ចូ�យ��ុ	ទតី	្រួេ	បាេ	យកើ�	យ�ើង	។	មាេ	បគួោរ	មួ�	យៅ	ស�រដ្ឋ	

បាេ	សុំ	ខ្នុំ	�ក	យៅ	ចិញ្ឹម	។	ឪេុក	្ ្មតី	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	មក	ទទួល	ខ្នុំ	េតី	មជ្ឈមណ្ឌល	កុមារ	កំបពា	

យ�ើ�	បាេ	�ក	ខ្នុំ	យៅ	ផ្ទះ	។	យ�ើង	បាេ	ចា្រ់យផ្ើម	ោរល់	គ្នា	យ�ើ�	ខ្នុំ	បាេ	ចា្រ់យផ្ើម	ោំ	

េឹង	្ររិយកាស	្ ្មតី	រ្រស់	ខ្នុំ	។

មាេ	ឧ្រសគ្គ	រា្រ់	មិេ	អស់	បាេ	យកើ�	យ�ើង	ភាលាម	យេល	ខ្នុំ	យៅ	ដល់	ទតីយនាះ	។	មេុស្ស	

ជាយបចើេ	បាេ	យសើច	ចំអក	ចំយពាះ	ភាោ	អង់យគ្ស	រ្រស់	ខ្នុំ	បគ្រ់	កណេ្ង	ណដល	ខ្នុំ	យៅ	។	ការ	

អ្រ់រំ	�ិច�ួច	រ្រស់	ខ្នុំ	យ្វើ	ឲ្យ	មាេ	្រញ្ហា	នានា	យៅ	ោោ	យរៀេ	។	ខ្នុំ	បាេ	អ្ិោឋាេ	សុំ	

ជំេួ�	យ�ើ�	យបកា�	មក	ខ្នុំ	បាេ	ខិ�ខំ	កាេ់ណ�ខ្លាំង	យ�ើង	េិង	កាេ់ណ�	ឈាលាសមវ	យដើម្តី	

្រយងកើេ	ចំយណះដឹង	រ្រស់	ខ្នុំ	ជា	េិយសស	ភាោ	អង់យគ្ស	។	ជា	្ ្មតី	ម្ង	យទៀ�	បេះវរ្រិតាសួគ៌	

បាេ	យឆ្ើ��្រ	ការអ្ិោឋាេ	រ្រស់	ខ្នុំ	។	េតីរ	ឆ្នាំ	យបកា�	មក	ខ្នុំ	បាេ	យផ្លាះ	ថានាក់	យដា�	មាេ	

យមាទភាេ	។

យបកា�	មក	ជតីវិ�	ខ្នុំ	យៅ	ផ្ទះ	យនាះ	មាេ	ការយប្រះឆ្	។	ការអ្ិោឋាេ	ដល់	បេះអមាចាស់	

ដាក់	យគ្លយៅ	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	យ៉ាង	ខ្ស់	េិង	មាេ	្រំណង	បបាថានា	យ៉ាង	ខ្លាំង	យដើម្តី	មាេ	

យជាគជ័�	បាេ	ជួ�	ខ្នុំ	ឲ្យ	ណ�ល	ឆ្ង	កា�់	បគ្	ដ៏	លំបាក	យនាះ	។	ទតី្រំផុ�	យដា�	មាេ	

ជំេួ�	េតី	អ្នក	យ្វើ	ការ	ខ្ង	សង្គម	ឪេុក	រ្រស់	ខ្នុំ	េិង	ខ្នុំ	បាេ	�ល់	បេម	្រញ្្រ់	ការសុំ	មក	

ចិញ្ឹម	។	យេះ	គឺ	ជា	បគ្	មួ�	មេ	ការអ្ិោឋាេ	ការអ�់្្ម�់	យសចក្តីជំយេឿ	េិង	ជំេួ�	មក	

េតី	បេះវរ្រិតាសួគ៌	។

ឥ�ចូវ	អា�ុ	15	ឆ្នាំ	ខ្នុំ	បាេ	យៅ	រស់យៅ	ជាមួ�	បគួោរ	ចិញ្ឹម	មួ�	ប្រមាណ	ជា	

មួ�	ឆ្នាំ	។	យនាះ	គឺ	ជា	បគ្	ណដល	អេ្ចូ�យ��ុ	ទតី	បបាំ	បាេ	យកើ�	យ�ើង	។	ខណៈ	កំេុង	ជិះ	

ររូប
គ
ំន
រូរ
នដា

�
ដ
រេ្
ហា

ន
ស
ិន

្ពរះែម្ចាស់ បាន ្បទាន ពរ ដល់ ជទី៉ិត របស់ ខ្ញំ ជា ឌ្ចើន អដល បាន ជួយ ខ្ញំ ឲ្យ ឌដើរ តារ ផលភូ៉ អដល ្ទង់ ម្ន ស្ម្ប់ ខ្ញំ ។

គ្វ	ទឹកកក	ជាមួ�	មិ�្ភក្ិ	េតីរ	នាក់	យនាះ	ខ្នុំ	បាេ	ជួ្រ	បគួោរ	អិល.	�តី.	យអស.	មួ�		ណដល	

មាេ	កូេបសតី	រួសរា�	េតីរ	នាក់	។	អំ�នុង	យេល	យ្វើ	ដំយណើរ	មក	ផ្ទះ	វិញ	មាេ	កូេ	បសតី	មានាក់	

បាេ	េិយ�	ថា	«	ខ្នុំ	គិ�	ថា	បេះ	អមាចាស់	មាេ	បេះទ័�	ឲ្យ	យ�ើង	�ក	យអយ្�វម	ស្ម៊ើ្		យៅ	

ចិញ្ឹម	»	។	វា	អោចារ្យ	ណាស់	សមាជិក	្រតី	នាក់	យទៀ�	ក្ននុង	បគួោរ	យនាះ	ក៏	បាេ	ទទួល	

អារម្មណ៍	មេ	ការ្រំផុស	គំេិ�	យនាះ	ដូច	គ្នា	ផងណដរ	។	ឪេុក	មេ	បគួោរ	យនាះ	បាេ	យ្វើ	ការ	

ជាមួ�	នា�កដាឋាេ	យសវកម្ម	សង្គម	យ�ើ�	មិេ	�ូរ	្រ៉ុនាមាេ	ខ្នុំ	បាេ	្រ្ចូរ	យៅ	រស់	យៅ	ផ្ទះ	្ ្មតី	

រ្រស់	ខ្នុំ	។	ចា្រ់	តាំង	េតី	យេល	ដំ្រូង	មក	ឪេុក	្ ្មតី	ដ៏	អោចារ្យ	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	ផ្ល់	សិទ្ធិ	យបជើសយរើស	

ដល់	ខ្នុំ	។	ឧទា�រណ៍	គ្�់	បាេ	េេ្យល់	ថា	បគួោរ	រ្រស់	គ្�់	យៅ	បេះវិហារ	យៅ	យរៀងរាល់	

ម្្ង	អាទិ�្យ	។	គ្�់	បាេ	ទុក	សិទ្ធិ	ឲ្យ	ខ្នុំ	យបជើសយរើស	ចូលរួម	ជាមួ�	េួកយគ	ឬ	យៅ	ផ្ទះ	គ្�់	

បាេ	េិយ�	ថា	េួកយគ	យៅណ�	បសឡាញ់	ខ្នុំ	យ្រើយទាះ្រតី	ជា	ខ្នុំ	យបជើសយរើស	េុំ	ចូលរួម	បេះវិហារ	

ក្តី	។	ខ្នុំ	បាេ	យបជើសយរើស	ចូលរួម	បេះវិហារ	យ�ើ�	ចា្រ់	េតី	យេល	យនាះ	មក	ខ្នុំ	បាេ	យ្វើ	

ការសយបមច	ចិ�្	នានា	យដា�	សុចរិ�	។

អេ្ចូ�យ��ុ	ទតី	បបាំមួ�	បាេ	យកើ�	យ�ើង		យៅយេល	ខ្នុំ	បាេ	ទទួល	ទតី្រនាទាល់	មួ�	

អំេតីដំណឹងល្អ	។	នា	ម្្ង	អាទិ�្យ	មួ�	ខ្នុំ	បាេ	អង្គនុ�	យៅក្ននុង	យមា៉ាង	ប្រជុំ	ោបកាម៉ង់	យដា�	

យបចៀង	្រទ	«	ខ្នុំ	ឆ្ងល់	យ៉ាង	អោចារ្យ	»	(ទំនុកតឌរកើង	យលខ	115	)	។	ខ្នុំ	បាេ	ចា្រ់	យផ្ើម	

�ំ	យ៉ាង	ខ្លាំង	យៅយេល	ខ្នុំ	បាេ	ទទួល	ទតី្រនាទាល់	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	ថា	បេះយ�ស៊ូវ	គឺ	ជា	បេះបគតីស្ទ	

យ�ើ�	ថា	ោសនាចបក	យេះ	គឺ	ជា	ោសនាចបក	បទង់	។

ទតី្រំផុ�	បបាំ្រួេ	ឆ្នាំ	យបកា�មក	ខ្នុំ	បាេ	ដឹង	េតី	រយ្រៀ្រ	ណដល	ខ្នុំ	ចង់	កាលា�	ដូច	ជា	អ្នក		

ផ្សេវ	ផសា�	ោសនា	ទាំង	យនាះ	!	ឥ�ចូវ	យេះ	អា�ុ	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	គឺ	18		

ឆ្នាំ	្រ៉ុណេ្	ការសុំ	ខ្នុំ	មក	ចិញ្ឹម	េុំ	ទាេ់	្រំយេញ	សេវបគ្រ់	យៅ	យ�ើ�	យទ	។	ខ្នុំ	បាេ	រង់ចាំ	

រ�ៈយេល	បបាំេតីរ	ណខ	យទៀ�	រ�ូ�	ដល់	ការសុំ	ខ្នុំ	មក	ចិញ្ឹម	បាេ	្រំយេញ	សេវបគ្រ់	។		

ទតី្រំផុ�	ទបមង់	ណ្រ្រ្រទ	ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	រ្រស់	ខ្នុំ	អាច	ដាក់	យស្នើសុំ	បាេ	

យ�ើ�	។	្រួេ	ម្្ង	យបកា�	មក	ខ្នុំ	បាេ	ទទួល	ការយៅ	្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	ខ្លួេ	។	

បគ្េ់ណ�	មួ�	សបាតា�៍	្រ៉ុយណាណះ	បេះអមាចាស់	បាេ	ប្រទាេ	េរ	ដល់	ខ្នុំ	េូវ	ឯកោរ	សយបមច	

សុំខ្នុំ	មក	ចិញ្ឹម	េិង	ការយៅ	្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាេ	ឲ្យ	�មម្	យ៉ាង	ខ្ស់		

ដល់	ឯកោរ	ទាំង	េតីរ	យេះ	យ៉ាង	ខ្លាំង	!	ឯកោរ	យេះ	គឺ	ជា	អេ្ចូ�យ��ុ	ទតី	បបាំេតីរ	រ្រស់	ខ្នុំ	។	

ណមេ	យ�ើ�	តាមេិ�	យៅ	មាេ	អេ្ចូ�យ��ុ	យបចើេ	បាេ	យកើ�	យ�ើង	ក្ននុង	ដំយណើរ	ជតីវិ�	យេះ	

ចា្រ់តាំង	េតី	ខ្ទម	យ្វើេតី	ភក់	យៅក្ននុង	ប្រយទស	យអ�្យចូេតី	រ�ូ�	មក	ដល់	យ្រសកកម្ម	ដ៏	មាេ	

	�មម្	រ្រស់	ខ្នុំ	។	◼

ែនែកនិពន្ធ រស់ ឌៅ កនែញង រដ្ឋ ណាវា៉ោ ស.រ.អា. ។



២8 លីអា�រូណា

ជដ្យអាលីសាសាតាៃ្ុៃៃឈិងណាថ្លីជខមផបល

ដូច	ណដល	ោវក	បាេ	្រយបងៀេ	ម្ង	យ�ើ�	ម្ង	យទៀ�	ថា	«	ភាេ	

យជាគជ័�	រ្រស់	យ�ើង	មានាក់ៗ	េិង	ោសនាចបក	ទាំងមូល	េឹង	

ប�ូវបាេ	កំណ�់	យ៉ាង	ខ្លាំង	យៅយលើ	រយ្រៀ្រ	ណដល	យ�ើង	យផ្តា�	

ចិ�្	ទុក	ដាក់	យ៉ាង	យោមាះប�ង់	យលើ	ការរស់	យៅ	តាម	ដំណឹង	ល្អ	យៅ	

យគ�ដាឋាេ	»	។ 1

ការរស់យៅ	តាម	ដំណឹង	ល្អ	គឺ	ជា	រយ្រៀ្រ	ដ៏	ល្អ្រំផុ�	យដើម្តី	

យរៀេ	េិង	្រយបងៀេ	ដំណឹង	ល្អ	។	យៅយេល	យ�ើង	រស់យៅ	តាម	

យគ្លការណ៍	មេ	យគ្លលទ្ធិ	ទាំងយេះ	យនាះ	យ�ើង	េឹង	នាំ	

បគួោរ	េិង	ខ្លួេ	យ�ើង	ឲ្យ	ខិ�	កាេ់ណ�	ជិ�	េឹង	បេះវិញ្ញាណ	។	

យដា�	មាេ	ជំេួ�	េតី	បេះវិញ្ញាណ	យនាះ	យ�ើង	អាច	យរៀេ	េិង	

្រយបងៀេ	យគ្លការណ៍	ទាំង	យេះ	បាេ	យ៉ាង	ល្អ	្រំផុ�	។	យ�ើង	

េឹង	ប�ូវបាេ	ដឹកនាំ	យៅ	រក	វិ្តីោបស្	យរៀេសូប�	ណដល	ប្រក្រ	

យដា�	ប្រសិទ្ធភាេ	្រំផុ�	សបមា្រ់	យសចក្តីប�ូវការ	េិង	

កាលៈយទសៈ	រ្រស់	យ�ើង	បេមទាំង	បគួោរ	យ�ើង	ឲ្យ	

រីកចយបមើេ	កាេ់ណ�	ខិ�ជិ�	េឹង	បេះអង្គសយ្គ្រះ	។

តារេរ�ៈគំររូោោថនសមាជិកទាំង

ននះអ្កក៏អាច្�កនរាលការណ៍

ោោរេកពីករេ្មវិ្ីសិកសារបស់�ុវវ័�

នៅក្នុងនគ�ដាឋានរបស់ខ្លួនបាន។

ច្រូររេកតារេខ្នុំ៖

ការ្រងប្ៀន

មូលដ្ឋានប្រឹះងៅក្នុ្ង្េដ្ឋាន

ដផ្កទី២
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កកកដា៖
ពឈិធីបរិសុទ្ធៃឈិងជសចក្ីសញ្ញា

េិ្តី្ររិសុទ្ធ	េិង	យសចក្តីសញ្ញា	េិសិដ្ឋ	មេ	្រេវជិ�ភាេ—ការសេយា	នានា	

ណដល	យ�ើង	បាេ	យ្វើ	ជាមួ�	បេះវរ្រិតាសួគ៌—នាំ	មក	េូវ	េរជ័�	ដ៏	ខ្លាំងកាលា	ក្ននុង	ជតីវិ�	

រ្រស់	យ�ើង	។	រយ្រៀ្រ	មួ�	យដើម្តី	យមើល	យ�ើញ	េតី	យគ្ល្រំណង	មេ	េិ្តី្ររិសុទ្ធ	យនាះ	

គឺ	ការគិ�	េតី	េិ្តី	ទាំងយនាះ	ថា		ជា	េិ្តី	សំខ្េ់	យៅយលើ	ផ្ចូវ	ណដល	នាំ	ប��្រ់	យៅ	កាេ់	

វ�្មាេ	រ្រស់	បេះ	វរ្រិតា	សួគ៌	វិញ—គឺ	ជតីវិ�	ដ៏	យៅ	អស់កល្	ជាេិច្	។	យ�ើង	្រេ្	

យៅយលើ	ផ្ចូវ	យនាះ	តាមរ�ៈ	ការយគ្រេ	យសចក្តីសញ្ញា	នានា		ណដល	យ�ើង	បាេ	យ្វើ	។

ឧទា�រណ៍	�ុវនារី	មានាក់	បាេ	េិេណ៌នា		េតី	រយ្រៀ្រ	ណដល	នាង	បាេ	្រេ្		

យៅយលើ	ផ្ចូវ	មេ	យសចក្តីសញ្ញា	យេះ	៖	«	មាេ	បគ្	មួ�	យនាះ	មិ�្	រួម	ថានាក់	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	

សុំ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ជួ�	។	ខ្នុំ	េុំ	បាេ	គិ�	យបចើេ	េតី	ការសុំ	ជំេួ�	យនាះ	យទ	គឺ	បគ្េ់ណ�	ផ្ល់	េូវ	

ជំេួ�	ណដល	នាង	ប�ូវការ	្រ៉ុយណាណះ	។	្រ៉ុណេ្	យបកា�	មក	បេះវិញ្ញាណ	បាេ	រំឭក	ខ្នុំ	ថា	

តាមរ�ៈ	ការជួ�	ទទួល	្រេ្ទនុក	រ្រស់	នាង	យនាះ	ខ្នុំ	កំេុង	រកសា	យសចក្តី	សញ្ញា	ណដល	

ខ្នុំ	បាេ	យ្វើ	យៅយេល	ខ្នុំ	បជមុជទឹក	(	សូមយមើល	ម៉ូោ�	18:8–10	)	។	ខ្នុំ	មាេ	

អំណរគុណ	ចំយពាះ	ឱកាស	នានា		ណដល	បេះវរ្រិតាសួគ៌	បាេ	ប្រទាេ	ដល់	ខ្នុំ	រាល់	ម្្ង	

ឲ្យ	យបជើសយរើស	យដើរ	តាម	ផ្ចូវ	មេ	យសចក្តីសញ្ញា	»	។

ជា	បគួោរ	អ្នក	អាច	ណសវងរក	េិ្តី	្ររិសុទ្ធ	នានា	ណដល	

សមាជិក	មានាក់ៗ	យៅណ�	ប�ូវការ	ទទួល	យ�ើ�	

យបកា�	មក	វា�	�មម្	ថា		យ�ើ	អ្នក	កំេុង	រកសា	

យសចក្តីសញ្ញា	ណដល	ខ្លួេ	បាេ	យ្វើ	យនាះ	ខ្លាំង	

្រ៉ុណាណ	។	ឧទា�រណ៍	យ�ើ	ការយរៀ្រចំ	រ្រស់	

អ្នក	យដើម្តី	ទទួល	េិ្តី្ររិសុទ្ធ	ោបកាម៉ង់	ប្រចាំ	

សបាតា�៍	ឆ្នុះ	្រញ្ចាំង	េតី	ការតាំងចិ�្	រ្រស់	អ្នក	

ដូចយម្ចខ្ះ	ចំយពាះ	យសចក្តីសញ្ញា	នានា	

យនាះ	?	បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	អាច	្រយបងៀេ	

អ្នក	េតី	រយ្រៀ្រ	យដើម្តី	ណកលម្អ	។

សីហា៖
អាោ្៍ពឈិោ្៍ៃឈិងម្គួសារ

អាពា�៍េិពា�៍	េិង	បគួោរ	គឺ	ជា	ណផ្នក	សំខ្េ់	ចំយពាះ	សុភមង្គល	រ្រស់	

យ�ើង	េិង	ចំយពាះ	ណផេការ	រ្រស់	បេះវរ្រិតាសួគ៌		សបមា្រ់	យសចក្តីសយ្គ្រះ	

រ្រស់	យ�ើង	។	បគួោរ	គឺជា	អង្គភាេ	ដ៏	សំខ្េ់	ក្ននុង	កាល	យវោ	យេះ	េិង	ក្ននុង	ភាេ	

ដ៏	យៅ		អស់	កល្	ជាេិច្	។

ការ្រយបងៀេ	កូេយៅ	រ្រស់	អ្នក	អំេតី	អាពា�៍េិពា�៍	េិង	បគួោរ		អាច	

មាេ	ភាេគ្�	បសួល		ដូច	ជា	ការណចកចា�	្រទេិយោ្េ៍	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	។	

�ុវមជ្ឈិមវ័�	មានាក់	បាេ	ណចកចា�	េតី	រយ្រៀ្រ		ណដល	នាង	បាេ	យកើេ	អំណរគុណ	

ចំយពាះ	ការផសារភាជា្រ់	រ្រស់	នាង	យៅក្ននុង	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	៖

«	ខ្នុំ	បាេ	ចាំ	េតី	ការអង្គនុ�	មានាក់	ឯង	យៅក្ននុង	្រេ្ទ្រ់	យសយ�ោទាល	យៅក្ននុង	

បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	។	ខ្នុំ	មាេ	ការភិ�ភ័�	យដា�	េុំ	ដឹង	ថា	យ�ើ	ខ្នុំ	េឹង	ប�ូវបាេ	

ផសារភាជា្រ់	យៅក្ននុង	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ		យៅ	ម្្ង	យនាះ	ណដរ	ឬ	យទ	យដា�ោរ	ណ�	

ទំនាក់ទំេង	មិេ	ចបាស់ោស់	អំេតី	្រ័ណ្ណ	ចូល	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	រ្រស់	គូ	ដណតាឹង	

រ្រស់	ខ្នុំ	។

«	ខ្នុំ	បាេ	អ្ិោឋាេ	យ៉ាង	ខ្លាំង	ថា	បេះអមាចាស់	

េឹង	អេុញ្ញា�	ឲ្យ	យ�ើង	បាេ	ផសារភាជា្រ់	យៅ	ក្ននុង	

បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	យៅ	ម្្ង	យនាះ	។	យៅយេល	ខ្នុំ	

បាេ	អ្ិោឋាេ	យនាះ	មាេ	គំេិ�	មួ�	បាេ	ផុស	

ក្ននុង	ដួងចិ�្	ខ្នុំ	៖	យទាះ្រតី	អ្នក	យៅណ�	ឯង	យៅក្ននុង	

្រេ្ទ្រ់	យសយ�ោទាល	យេះ	ក្តី	េគរ	យសយ�ោទាល	គឺ	

ជា	េិភេ	យសយ�ោទាល	យបពាះថា	អ្នក	េុំ	យៅ	ទតីយនាះ	

ណ�	ឯង	យ�ើ�	។	អ្នក	េឹង	យៅ	ជាមួ�	បគួោរ	អស់កល្	

ជាេិច្	រ្រស់	អ្នក	េិង	បគួោរ	សួគ្៌ា	រ្រស់	អ្នក	។	យ�ើ�	យនាះ	ជា	

មូលយ��ុ	ណដល	អ្នក	ប�ូវបាេ	ផសារភាជា្រ់	។

«	ណសសិ្រ	នាទតី	េិង	្រនាទា្រ់	េតី	បាេ	ទូរសេ្ទ	េតីរ	្រតី	ដង	យបកា�	មក	

ោវាមតី	រ្រស់	ខ្នុំ	យ�ើ�	េឹង	ខ្នុំ	អាច	ផសារភាជា្រ់	បាេ	។	ខ្នុំ	មាេ	អំណរគុណ	

េិង	មាេ	អារម្មណ៍	្ ូរយស្ើ�	យ៉ាង	ខ្លាំង	មបកណលង	។	េិ្តី្ររិសុទ្ធ	យនាះ	

បាេ	ណប្រកាេ់ណ�	មាេ	េ័�	ចំយពាះ	ខ្នុំ	យដា�ោរ	យ�ើង	អាច	្រយងកើ�	ជតីវិ�	

យសយ�ោទាល	ជាមួ�	បេះ	ជា	ទតីកណេ្ង	ណដល	យ�ើង	េឹង	មិេ	យៅ	ណ�	មានាក់	ឯង	

យនាះ	យទ	»	។

យ�ើ	្រទេិយោ្េ៍	អវតី	ខ្ះ	ណដល	បាេ	្រយបងៀេ	អ្នក	អំេតី	�ួនាទតី	មេ	

អាពា�៍េិពា�៍	េិង	បគួោរ	យៅក្ននុង	ណផេការ	រ្រស់	បេះវរ្រិតាសួគ៌	?	

បេះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ	អាច	ជួ�	អ្នក	ឲ្យ	ចាំ	យ�ើ�	ណចកចា�	្រទេិយោ្េ៍	

សមរម្យ	។	យដា�	មិេ	គិ�	េតី	ោថាេភាេ	បគួោរ	រ្រស់	អ្នក	បេះ	វិញ្ញាណ	

្ររិសុទ្ធ	អាច	្រយបងៀេ	អ្នក	េតី	រយ្រៀ្រ	យដើម្តី	អេុវ�្	យគ្លការណ៍	មេ	អាពា�៍	

េិពា�៍	េិង	បគួោរ	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	អ្នក	។



៣០ លីអា�រូណា

កញ្ញា៖
បទបញ្ញត្ឈិ

្រទ្រញ្ញ�្ិ	ទាំងឡា�	គឺ	ជា	បកឹ�្យវិេ័�	េិង	ជា	�បមូវការ	ណដល	បេះវរ្រិតាសួគ៌	

ជាទតី	បសឡាញ់	បាេ	ប្រទាេ	ឲ្យ	យដើម្តី	ប្រទាេ	េរ	ដល់	ជតីវិ�	រ្រស់	យ�ើង	។

រយ្រៀ្រ	មួ�	ដ៏	មាេ	ឥទ្ធិេល	យដើម្តី	សិកសា	េតី	្រទ្រញ្ញ�្ិ	យនាះ	គឺ	ការបោវបជាវ	

ខគម្តីរ	យដើម្តី	យរៀេ	អំេតី	េរជ័�	នានា	ណដល	យកើ�	យ�ើង	មក	េតី	ការយគ្រេ	ប្រ�ិ្រ�្ិ	ដូច	

ណដល	�ុវមជ្ឈិម	វ័�	មានាក់	យេះ	បាេ	យ្វើ	៖

«	យៅយេល	ខ្នុំ	សិកសា	អំេតី	្រទ្រញ្ញ�្ិ	យនាះ	ខ្នុំ	ចង់	អាេ	ខគម្តីរ	ទាំងអស់	យដើម្តី	ខ្នុំ	

អាច	រក	វា	យ�ើញ	យ�ើ�	យ្វើ	្រញជតី	មួ�	មេ	េរជ័�	នានា	ណដល	បេះវរ្រិតាសួគ៌	សេយា	

យដា�	ោរ		ការយគ្រេ	ប្រ�ិ្រ�្ិ	រ្រស់	ខ្នុំ	។	ការយរៀេ	្រណេ្ម	យទៀ�	អំេតី	េរជ័�		ណដល	

បាេ	សេយា	បាេ	េបងឹង	ដល់	ទតី្រនាទាល់	រ្រស់	ខ្នុំ	ថា	បេះវរ្រិតា	សួគ៌	បសឡាញ់	ខ្នុំ	

យ�ើ�	មាេ	បេះទ័�	ចង់	ប្រទាេ	េរ	ដល់	ខ្នុំ	»	។

យដើម្តី	យរៀេ	ឬ	្រយបងៀេ	អំេតី	្រទ្រញ្ញ�្ិ	នានា	អ្នក	អាច	អាេ	យមយរៀេ	ទតី	4	ជំេូក	ទតី	

3	មេ	្បកាស ដំណឹង ល្អ របស់ ឌយើង	ជាមួ�	កូេៗ	រ្រស់	អ្នក	សិកសា	ខ	គម្តីរ	ណដល	

ទាក់ទង	គ្នា	ទាំង	យនាះ	យ�ើ�	យ្វើ	្រញជតី	មេ	េរជ័�	ណដល	បាេ	សេយា	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	រ្រស់	

អ្នក	។	អ្នក	អាច	យប្រើ	វិ្តីោបស្	យេះ	យដើម្តី	យរៀេ	អំេតី	េរជ័�	នានា	ណដល	ទាក់ទង	ជាមួ�	

េឹង	យគ្លការណ៍	នានា	មេ	ដំណឹង	ល្អ	។

្ុល្៖
រោរផម្បរោលាយឲ្យរោៃ់ផតដូចជាម្ពរះម្គីស្

អំ�នុងយេល	ការ្រយបមើ	រ្រស់	បេះបគតីស្ទ	បទង់	បាេ	បតាស់	្រគ្រ្រ់	យ�ើង	ថា	

«	ចូរ	ឲ្យ	អ្នក	រាល់	គ្នា	បាេ	បគ្រ់	លក្ខណ៍	ដូច	បេះវរ្រិតា	មេ	អ្នក	ណដល	គង់	យៅ	

ោថាេសួគ៌	បទង់	បគ្រ់	លក្ខណ៍	ណដរ	»	(	មា៉ាថា�	5:48	)	។	យ�ើង	េយាយម	

ឈាេ	យៅ	រក	ភាេបគ្រ់	លក្ខណ៍	យៅយេល	យ�ើង	យ្វើការ	អភិវ�្ឍ	យ៉ាង	

ោមញ្ញ	េូវ	លក្ខណៈ	មួ�	រ្រស់	បេះបគតីស្ទ	មួ�	ម្ងៗ	យ�ើ�	េយាយម	

ណកលម្អ	ក្ននុង	្រុគ្គលិក	លក្ខណៈ	យនាះ	យដា�	មាេ	ជំេួ�	េតី	បទង់	។	�ុវជេ	

មានាក់	បាេ	ចា្រ់យផ្ើម	យដា�	យ្វើ	ការណកលម្អ	យលើ		ឧសសា�៍	េយាយម	។

«	ខ្នុំ	ចង់	អភិវ�្ឍ	លក្ខណៈ	ឲ្យ	កាេ់ណ�	ដូច	ជា	បេះបគតីស្ទ	ដូយចានាះ	ខ្នុំ	បាេ	

សិកសា	បេះគម្តីរ	រ្រស់	ខ្នុំ	េិង	្បកាស ដំណឹង ល្អ របស់ ឌយើង។	យៅក្ននុង	ជំេូក	

ទតី	6	មេ	្បកាស ដំណឹង ល្អ របស់ ឌយើង	ខ្នុំ	បាេ	រក	យ�ើញ	គំរូ	មួ�	ណដល	បាេ	

ផ្ល់	ជា	យយ្រល់		យដើម្តី	អភិវ�្ឍ	លក្ខណៈ	ដូច	ជា	បេះបគតីស្ទ	យ�ើ�	បាេ	

សយបមច	ចិ�្	េយាយម	យ្វើ	វា	ជា	មួ�	េឹង	លក្ខណៈ	មួ�	មេ	ភាេ	ឧសសា�៍	

េយាយម	។	ដំ្រូង	ខ្នុំ	បាេ	សរយសរ	េិ�មេ័�	មេ		ឧសសា�៍	េយាយម	េិង	

សំណួរ	នានា	ណដល	ខ្នុំ	មាេ	អំេតី	វា	។	យបកា�មក	ខ្នុំ	បាេ	អាេ	ខគម្តីរ	ណដល	

បាេ	ផ្ល់	ឲ្យ	យនាះ		ណដល	ស្តី	អំេតី	ភាេ	ឧសសា�៍	េយាយម	យ�ើ�	បាេ	ក�់បតា	

េូវ	ការ្រំផុស	គំេិ�	េិង	ចយម្ើ�	រ្រស់	ខ្នុំ	ណដល	ខ្នុំ	បាេ	រកយ�ើញ	យេល	ខ្នុំ	

អាេ	។	្រនាទា្រ់មក	ខ្នុំ	បាេ	ដាក់	យគ្លយៅ	យដើម្តី	ណប្រកាេ់ណ�	ខំប្រឹង	ឧសសា�៍	

េយាយម	យដា�	យ្វើ	កិច្ការោោ	រ្រស់	ខ្នុំ	យ�ើ�	យៅយេល	អ្ិោឋាេ	រាល់	

�្រ់	ខ្នុំ	បាេ	មាេ	អារម្មណ៍	ជំរុញ	ចិ�្	កាេ់ណ�	ខ្លាំង	េិង	ខ្ជា្រ់ខជលួេ	ចំយពាះ	ភាេ	

ឧសសា�៍	េយាយម	»។

យៅយេល	អ្នក	េយាយម	អភិវ�្ឍ	យ�ើ�	្រយបងៀេ	កូេៗ	រ្រស់	អ្នក	េតី	រយ្រៀ្រ	

អភិវ�្ឍ	លក្ខណៈ	ដូច	ជា	បេះបគតីស្ទ	យនាះ	្ េធ្េ	នានា	រ្រស់	ោសនាចបក	

អាច	ជួ�	អ្នក	ឲ្យ	ដឹង	េតី	កណេ្ង	ណដល	អ្នក	ចា្រ់យផ្ើម	។	បេះគម្តីរ	ផ្ល់	េូវ	គំរូ	

រ្រស់	បេះបគតីស្ទ	ជាេិច្	យ�ើ�	្ េធ្េ	នានា	ដូច	ជា	្បកាស ដំណឹង ល្អ 

របស់ ឌយើង	ផ្ល់	េូវ	គំរូ	ណដល	ជួ�	យ�ើង	ឲ្យ	្រយងកើ�	េូវ	ទមាលា្រ់	មេ	ការសិកសា	

េិង	ការដាក់	យគ្លយៅ	។	យៅយេល	យ�ើង	យប្រើ	បេះគម្តីរ	េិង	្េធ្េ	ដមទ	

យទៀ�	ជាមួ�	គ្នា	យនាះ	វា	ជួ�	យ�ើង	ឲ្យ	អេុវ�្	អវតី	ណដល	

យ�ើង	យរៀេ	ប្រយយជេ៍	ឲ្យ	យ�ើង	អាច	ណប្រ	

កាេ់ណ�	ដូច	ជា	បេះបគតីស្ទ	។
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វិច្្ិកា៖
ភាពខ្លួៃទីពឹងខ្លួៃខាងវិញ្ញាណៃឈិងខាងសាច់្ ម

ការអភិវ�្ឍេ៍	ភាេខ្លួេ	ទតីេឹងខ្លួេ	មាេ	េ័�	ថា	ការអេុវ�្	

េូវ	សិទ្ធិ	យបជើសយរើស	រ្រស់	យ�ើង	យដើម្តី	ខវល់ខ្វា�	សបមា្រ់	

ខ្លួេ	យ�ើង	េិង	បគួោរ	យ�ើង	បេមទាំង	ការយ្វើ	កិច្ការ	

ឲ្យ	អស់	េតី	សម�្ភាេ	រ្រស់	យ�ើង	យដើម្តី	ណសវងរក	

ដំយណាះបោ�	ចំយពាះ	្រញ្ហា	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	រ្រស់	

យ�ើង	។	ការណប្រ	កាេ់ណ�	មាេ	ភាេខ្លួេ	ទតីេឹងខ្លួេ		

ផ្ល់	ការ្រយងកើេ	េូវ	សម�្ភាេ	រ្រស់	យ�ើង	យដើម្តី	

្រយបមើ	យៅក្ននុង	ផ្ទះ	ោសនាចបក	េិង	ស�គមេ៍	

រ្រស់	យ�ើង	។	វិ្តី	មួ�	ដ៏	ល្អ	្រំផុ�	យដើម្តី	្រយបងៀេ	មយនាគ�ិ	

ទាំងយេះ	គឺ	តាមរ�ៈ	គំរូ	ដូច	ណដល	សមាជិក		រូ្រ	យេះ	បាេ	

េិេណ៌នា	៖

«	តាម	ខ្នុំ	យៅ	ចាំ	បាេ	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	យបកាក	េតី	បេលឹម	រាល់	ម្្ង	យដើម្តី	សិកសា	

បេះគម្តីរ	។	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	រយ្រៀ្រ	ណដល	គ្�់	បាេ	អភិវ�្ឍ	កមាលាំង	ខ្ង	វិញ្ញាណ	ណដល	

នាំ	គ្�់	ឲ្យ	ឆ្ង	កា�់	បគ្	លំបាក	នានា	។	គ្�់	បាេ	េឹងណផ្អក	យលើ	ទំនាក់ទំេង	ផ្ទាល់	

រ្រស់	គ្�់	ជាមួ�	បេះវរ្រិតាសួគ៌		យដើម្តី	យ្វើ	ជា	អ្នក	គ្ំបទ	ដល់	គ្�់	។	ជាមួ�	េឹង	

កមាលាំង	ខ្ង	វិញ្ញាណ	រ្រស់	គ្�់	យនាះ	ខ្នុំ	មាេ	ចិ�្អោចារ្យ	យ៉ាង	ខ្លាំង	ចំយពាះ	លទ្ធភាេ	

រ្រស់	គ្�់	យដើម្តី	យមើល	ណ្ទាំ	ដល់	បគួោរ	រ្រស់	យ�ើង	។	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	េតី	្ វិកា	រ្រស់	

គ្�់	ការលះ្រង់	ចំណង់ចំណូល	ចិ�្	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	រ្រស់	គ្�់	េយាយម	សិកសា	អ្រ់រំ	

យ�ើ�	្រគ្ហាញ	េតី	ការ្រនាទា្រខ្លួេ	ជា	យបចើេ	ក្ននុង	រយ្រៀ្រ	មួ�	ណដល	យ្វើ	ឲ្យ	គ្�់	្រំយេញ	េូវ	

យសចក្តីប�ូវការ	ខ្ង	�ិរញ្ញវ�្នុ	បគួោរ	រ្រស់	យ�ើង	យ�ើ�	យៅណ�	យៅ	ផ្ទះ	ជាមួ�	កូេៗ	

រ្រស់	គ្�់	្រនាទា្រ់	មក	េតី	ោោ	យរៀេ	។	ខ្នុំ	ចង់	បាេ	េូវ	កមាលាំង	ណដល	គ្�់	មាេ	យ�ើ�	

ខ្នុំ	មាេ	អំណរគុណ	យ៉ាង	ខ្លាំង	ចំយពាះ	គំរូ	រ្រស់	គ្�់	ណដល	្រយបងៀេ	ខ្នុំ	េតី	រយ្រៀ្រ	

យដើម្តី	ទទួល	បាេ	គំរូ	យនាះ	»	។

យ�ើ	អ្នក	អាច	កាេ់ណ�	កាលា�	ជា	គំរូ	មេ	ការរស់យៅ	យដា�	មាេ	

ការ្របមុង	ទុក	ឲ្យ	កាេ់ណ�	ប្រយសើរ	យ�ើង		ចំយពាះ	កូេៗ	រ្រស់	អ្នក	បាេ	

យ៉ាង	ដូចយម្ច	?	ប្រសិេយ្រើ	អ្នក	េុំ	យចះ	យបចើេ	េតី	កតាតា	ជាក់ោក់	នានា	

មេ	ភាេខ្លួេ	ទតីេឹងខ្លួេ	យនាះ	យៅ	យ�ើ�	យនាះ	អ្នក	អាច	អយញជើញ	កូេៗ	

រ្រស់	អ្នក	ឲ្យ	យរៀេ	ជាមួ�	អ្នក	យ�ើ�	ថា	វា	េឹង	កាលា�	ជា	គំរូ	មួ�	ដ៏	

អោចារ្យ	យៅក្ននុង	យរឿង	យនាះ	។

្្តូ៖
សាថាបនាៃគរម្ពរះជៅន្ងៃចុងជម្រោយជៃរះ

«	ប្រណ�ល	ជាបេះនាងបាេ	តាំង	យ�ើង	ក្ននុង	រាជ្យ	សបមា្រ់	យេល	យេះឯង	យទដឹង	?	»	

(	នាងយអសយ្ើរ	4:14	)	។	យេះ	គឺ	ជា	សំណួរ	មួ�	ណដល	អ្នក	អាច	សួរ	ខ្លួេ	អ្នក	ឬ	

កូេៗ	រ្រស់	អ្នក	យៅយេល	អ្នក	រក	យ�ើញ	�ួនាទតី	រ្រស់	អ្នក	យៅក្ននុង	ការោថា្រនា	េគរ	

បេះ	។

សមាជិក	រូ្រ	យេះ	បាេ	យរៀេ	ទុក	ចិ�្	យលើ	បេះអមាចាស់	យដើម្តី	ជួ�	គ្�់	ោថា្រនា	េគរ	

បេះ	៖	«	ខ្នុំ	ចាំ	េតី	ការ្រយបងៀេ	រ្រស់	ឪេុក	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	តាំងេតី	ខ្នុំ	យៅ	យក្មង	ថា	យ�ើង	

ណ�ង	ណ�	ទទួល	ការយៅ	្រយបមើ	រ្រស់	យ�ើង	ជាេិច្	យដា�ោរ	ការយៅ្រយបមើ	យនាះ	គឺ	

ប�ូវបាេ	ប្រទាេ	មក	េតី	បេះ	។	អំ�នុងយេល	យរៀេ	យៅ	មហាវិទយាល័�	ខ្នុំ	ប�ូវបាេ	យៅ	

ឲ្យ	្រយបមើ	ជា	ប្រធ្េ	សមាគម	សយ្គ្រះ	។	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	ភិ�ភ័�	្រ៉ុណេ្	ការណ៍	យេះ	

េុំ	យ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	េិយ�	្រដិយស្	េុំ	ទទួល	វា	យ�ើ�	។	ដូយច្នះ	ខ្នុំ	បាេ	ចា្រ់យផ្ើម	ក្ននុង	ឆ្នាំ	យនាះ	

ជាមួ�	េឹង	ការយមើលណ្ទាំ	ដល់	បស្តី	ជាង	100		នាក់	យដា�	ខ្នុំ	មាេ	្រទេិយោ្េ៍	

យ៉ាង	�ិច�ួច	យ�ើ�	មាេ	ជំយេឿ	ថា	បេះអមាចាស់	េឹង	្រ៉ះ្រ៉ូវ	េូវ	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	។	មួ�	

ឆ្នាំ	យបកា�	មក	ខ្នុំ	ប�ូវបាេ	យដាះ	ណលង	។	យៅយេល	ខ្នុំ	បាេ	គិ�	ប��្រ់	យៅយមើល	េតី	

បគ្	នានា	មេ	វិវរណៈ	យៅយេល	ខ្នុំ	ដឹង	យ៉ាង	ចបាស់	េតី	យមយរៀេ	ណដល	ខ្នុំ	ប�ូវ	្រយបងៀេ	ឬ	

យយ្រល់	យដើម្តី	ណចកចា�	ឬ	មាេ	បគ្	ជាយបចើេ	យៅយេល	ណដល	មាេ	េរណា	មានាក់	

បាេ	ចំអិេ	អាហារ	ឲ្យ	ខ្នុំ	យដា�ោរ	ខ្នុំ	រវល់	យេក	េុំ	បាេ	ចំអិេ	អាហារ	ឬ	យេលមាេ	

លិខិ�	យលើក	ទឹកចិ�្	ខ្តី	ជាយបចើេ	ណដល	ខ្នុំ	បាេ	ទទួល	យនាះ	ខ្នុំ	បាេដឹង	យ៉ាង	ចបាស់	

ថា	បេះអមាចាស់	បាេ	�យមកើង	កិច្ខិ�ខំ	ប្រឹងណប្រង	រ្រស់	ខ្នុំ		យៅក្ននុង	ការោថា្រនា	េគរ	

យេះ	»	។

យៅយេល	អ្នក	េិង	កូេៗ	រ្រស់	អ្នក	គិ�	េតី	រយ្រៀ្រ	នានា	យដើម្តី	ោថា្រនា	េគរ	បេះ	

យនាះ	ចូរចងចាំ	ថា	សុំ	យលើក	ទឹកចិ�្	េួកគ	េិង	ផ្ល់	ឱកាស	នានា	ដល់	េួកយគ	ឲ្យ	

្រយបមើ	។	អ្នក	អាច	គិ�	េតី	ការ	េិភាកសា	េតី	រយ្រៀ្រ	នានា		យដើម្តី	្រយបមើ	ដល់	មេុស្ស	ដមទ	

យៅក្ននុង	ការយៅ្រយបមើ	ណដល	អ្នក	មាេ	។	យ�ើ	មាេ	វិ្តី	ណា	ខ្ះ	យទៀ�	ណដល	អ្នក	អាច	ជួ�	

ឲ្យ	កិច្ការ	យេះ	្រេ្	យឆ្ពះ	យៅមុខ	?	មិេ	ថា	អ្នក	្រយបមើ	យៅ	ទតីណា	យទ	កិច្ខិ�ខំ	ប្រឹងណប្រង	

រ្រស់	អ្នក	គឺ	មាេ	�មម្	ណាស់	។	ដូច	ប្រធ្េ	�តីយ្ើរ	យអ�វ	អុជដុ�វ	ទតីប្រឹកសា	ទតី	េតីរ	

ក្ននុង	គណៈប្រធ្េ	ទតី	មួ�	បាេ	មាេ	ប្រោសេ៍	ថា	«	ចូរ	ឈរ	យៅ	ណក្រ	

គ្នា	យ�ើ�	យលើក	យៅ	កណេ្ង	ណដល	[	អ្នក	]	ឈរ	»	។	 2	◼

ែនែក និពន្ធ រស់ ឌៅ រដ្ឋ យូថាេ៍ ស.រ.អា. ។

កំណត់ចំណាំ

1.	ណស្េយស៊ើរ	ដ្រុល�ូ	�ឹម្រឹល	«	Living the Gospel in the Home	»	
Ensign	ណខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	1978	ទំេ័រ	101	សូមយមើល	ផងណដរ	អិល	្ម	ណភរី	

«	Discipleship	»	Liahona	ណខ	មករា	ឆ្នាំ	2001	ទំេ័រ	72	។

	 2.	យ�ៀយ្ើរ	យអ�វ	អុជដូ�វ	« Lift Where You Stand	»	Liahona	ណខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2008	

ទំេ័រ	56	។

អផនែក ទទី ១ នន ែត្ថបទ ឌនរះ ្តូ៉បាន ឌបារះពុរ្ ឌៅកនែញង លតីអា�ូណាអខ រករា ឆ្នាំ ២០១៦ ។



៣២លីអា�រូណា

ជដ្យជដវី�ជអជអដវួដ

ទស្សោវែ្តីសាសោច្តក

យៅ
	ក្ននុង	សម័�	កាល	ទាំងអស់	មេុស្ស	រា្រ់	មិេ	អស់	បាេ	សួរ	

សំណួរ	ណដល	ប�ូវបាេ	យចាទ	សួរ	យដា�	�៉ូ្រ	៖	«	យ្រើ	មេុស្ស	

ោលា្រ់	យៅ	យ�ើ	េឹង	មាេ	ជតីវិ�	រស់	យ�ើង	យទៀ�	ឬ	?	»	(	�៉ូ្រ	

14:14	)	។	ចយម្ើ�	យឆ្ើ�	ថា	«	ណមេ	យ�ើ�	រស់យ�ើង	វិញ	!	»	ចំយពាះ	សំណួរ	យេះ	

គឺ	ជា	ឯកសិទ្ធិ	ដ៏	អោចារ្យ	មួ�	មេ	អស់	អ្នក	ណដល	មាេ	ទតី្រនាទាល់	អំេតី	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	

េិង	ការមាេ	បេះជេ្ម	រស់	យ�ើង	វិញ	រ្រស់	បទង់	។

្រ៉ុណេ្	មេុស្ស	ជាយបចើេ	យៅ	ជុំវិញ	ខ្លួេ	យ�ើង	ណដល	បាេ	ណចកឋាេ	េតី	ជតីវិ�	យេះ	

យៅ	«	យដា�	គ្មាេ	បេះ	ក្ននុង	យោកតី�៍	យេះ	ណដរ	»	(	យអយភសូរ	2:12	)	យ�ើ�	

ប�ូវ	្រគ្ហាញ	េូវ	ភាេខុសគ្នា	រវាង	យសចក្តីេិ�	េិង	ជំយេឿ	យផ្សងៗ	ទាក់ទង	េឹង	

យសចក្តីោលា្រ់	។	សបមា្រ់	មូលយ��ុ	មួ�	យនាះ	គឺ	មាេ	ភស្នុតាង	យដា�	ផ្ទាល់	ណភ្នក	

ឬ	មាេ	«	យសចក្តីេិ�	ជា	អកុសល	»	ណដល	ថា	យសចក្តីោលា្រ់	គឺ	យរឿង	ទូយៅ	េិង	េិ�	

បបាកដ—យនាះ	េួកយគ	េុំ	ធ្លា្រ់	យ�ើញ	មាេ	េរណា	មានាក់	បាេ	រស់យ�ើង	វិញ	យ�ើ�	។	

្រនាទា្រ់មក	មាេ	របា�ការណ៍	ជាយបចើេ	អំេតី	្រទេិយោ្េ៍	យ�ៀ្រ	េឹង	ោលា្រ់	ជាមួ�	

េឹង	អារម្មណ៍	ដ៏	អោចារ្យ	យ៉ាង	ជាក់ចបាស់	រវាង	េួកយគ	។	យ�ើ�	យបកា�	មក	មាេ	

យសចក្តីេិ�	ណដល	ថា	វ្រ្្ម៌	រ្រស់	មេុស្ស	ទូទាំង	េិភេយោក	ទាំងមូល	ណ�ងណ�	

មាេ	ការ�ល់	យ�ើញ	អំេតី	លក្ខណៈ	មួ�	ចំេួេ	អំេតី	ជតីវិ�	្រនាទា្រ់	េតី	ជតីវិ�	យេះ	ជា	

អារម្មណ៍	មួ�	ណដល	�បមូវ	ឲ្យ	មាេ	ការេេ្យល់	្រកបោ�	។

្រ៉ុណេ្	ការធ្នា	អះអាង	ថា	ជតីវិ�	រ្រស់	យ�ើង	េឹង	េុំ	្រញ្្រ់	ប�ឹម	យសចក្តីោលា្រ់	យេះ	

គឺ	មក	េតី	បេះ	ណដល	បាេ	យ្រើក	សណម្ង	តាំង	េតី	យដើម	ដំ្រូង	មក	តាមរ�ៈ	ោក្សតី	ជា	យបចើេ	

រូ្រ	រួម	មាេ	ទាំង	េយាការី	ោវក	េិង	សំខ្េ់	្រំផុ�	យនាះ	គឺ	បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	។

ន្ើន�ើងែឹងអ្ីខ្ះអំពី

ជតីវិ�	្រនាទា្រ់	េតី	យសចក្តីោលា្រ ់?



 ដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦ ៣៣

ន្ើន�ើងែឹងអ្ីខ្ះអំពី

« ឌបើ រនុស្ សាលាប់ ឌៅ 

ឌតើ នឹង ម្ន ជទី៉ិត រស់ 

ឌ�ើង ឌទៀត ឬ ? » អរន 

ឌេើយ រស់ឌ�ើង ិ៉ញ ! 

ប៉ុអន្ត ឌរឿង ឌនារះ វា ោ៉ាង 

ដូចឌរ្តច ិ៉ញ ?
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តាំងពីដំបូងជ�ើយ

ណផេការ	មេ	យសចក្តីសយ្គ្រះ	បាេ	្រយបងៀេ	យលើក	ដំ្រូង	យគ	យៅយលើ	ណផេដតី	យេះ	ដល់	អ័ដាម	

េិង	យអវា៉	ណដល	ជា	ឪេុក	មាតា�	យដើម	រ្រស់	យ�ើង	។	េួកយគ	បាេ	យរៀេ	អំេតី	ដំណឹង	ល្អ	រ្រស់	

បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	េិង	រយ្រៀ្រ	យដើម្តី	ប��្រ់	យៅ	វ�្មាេ	រ្រស់	បេះ	វរ្រិតាសួគ៌	វិញ—យ�ើ�	

េួកយគ	បាេ	�ល់	ថា	ការ្ត�ប់ ឌៅ៉ិញ	មាេ	េ័�	ថា	យ�ើង	ធ្លា្រ់	រស់យៅ	ជាមួ�	េឹង	បទង់	

កាល	េតី	មុេ	។	ដូយច្នះ	តាំង	េតី	ដំ្រូង	យ�ើ�	អ័ដាម	េិង	យអវា៉	បាេ	ដឹង	យ៉ាង	ជាក់ចបាស់	

ថា	ជតីវិ�	យេះ	េុំណមេ	្រញ្្រ់	ប�ឹម	យេះ	យ�ើ�	។	េួកយគ	បាេ	ដឹង—យ�ើ�	បាេ	្រយបងៀេ	កូេៗ	

រ្រស់	ខ្លួេ—យដា�ោរ	ដគ្វា�្ួេ	រ្រស់	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	យនាះ	េួកយគ	ប�ូវបាេ	រស់	យ�ើង	

វិញ	្រនាទា្រ់	េតី	ជតីវិ�	យេះ	យ�ើ�	ប្រសិេយ្រើ	េួកយគ	យគ្រេ	ប្រ�ិ្រ�្ិ	តាម	យនាះ	េួកយគ	ទទួល	

ជតីវិ�	ដ៏	យៅ	អស់កល្	ជាេិច្	(	សូមយមើល	ម៉ូយស	5:10–12	)	។

បទឹស្តីក្ននុង	យោក	យេះ	ផ្ល់	យយ្រល់	ថា	ជំយេឿ	យលើ	ជតីវិ�	្រនាទា្រ់	េតី	ជតីវិ�	យេះ	គឺ	ជា	ជំយេឿ	

ឯករាជ្យ	ណដល	មាេ	ទំ�ំ	យលើស	េតី	�បមូវការ	ណផ្នក	ចិ�្ោបស្	ទូយៅ	មួ�	ចំេួេ	។	្រ៉ុណេ្	

គំេិ�	ណដល	ដឹង	ឮ	េតី	ជតីវិ�	្រនាទា្រ់	េតី	យសចក្តី	ោលា្រ់	យដា�	ផ្ទនុ�យៅវិញ	្រយងកើ�	ជា	ការចងចាំ	

អំេតី	្រុេវការីជេ	ឬ	ការចងចាំជា	សង្គម	(	ប្រសិេ	យ្រើ	មិេណមេ	ជា	ការចងចាំ	មេ	ជតីវិ�	មុេ	

ឆ្ក	ជតីវិ�	យេះ	)	អំេតី	អវតី	ណដល	ទាក់ទង	េឹង	ការចា្រ់	យផ្ើម	េតី	ដំ្រូង	យ�ើ�	្រេ្	េតី	មួ�	ជំនាេ់	

យៅ	មួ�	ជំនាេ់	យទៀ�	។	មាេ	បគ្	មួ�	យនាះ	ប្រធ្េ	�៉ូណស្រ	យអ�វ	ស៊្មើ្	(	ឆ្នាំ	1838–

1918	)	បាេ	មាេ	ប្រោសេ៍	អំេតី	សណាតា្រ់	មេ	ប្រមេណតី	ោសនា	ទូយៅ	ណដល	អេុវ�្	

យលើ	ជំយេឿ	ទូយៅ	ដូចជា	ជតីវិ�	្រនាទា្រ់	េតី	យសចក្តីោលា្រ់	យេះ	ផងណដរ	៖	«	យដា�	េុំ	សង្ស័�	អវតី	

េតី	ចំយណះ	ដឹង	[	យេះ	]	.	.	.	ណដល	មាេ	តាំងេតី	េូជេង្ស	រ្រស់	អ័ដាម	យៅដល់	បគ្រ់ណដេដតី	

ទាំងអស់	យ�ើ�	្រេ្	.	.	.	រ�ូ�	ដល់	ណូយអ	.	.	.	យៅ	ដល់	អ្នក	ណដល	ស្នង	�ំណណង	េតី	

យោក	យដា�	ផ្សេវផសា�	បគ្រ់	ប្រជាជា�ិ	េិង	ប្រយទស	ទាំងអស់	»	(	«	Discourse	»	
Deseret News		ម្្ង	ទតី	19	កុម្ៈ	ឆ្នាំ	1873	ទំេ័រ	36	)	។

យ��ុដូយចានាះ	យ�ើ�	គំេិ�	អំេតី	ជតីវិ�	្រនាទា្រ់	េតី	ជតីវិ�	យេះ	គឺ	ជា	យរឿង	ទូយៅ	មួ�	យដា�ោរ	

ប្រភេ	យដើម	រ្រស់	វា	យកើ�	យ�ើង	�ំណាល	គ្នា	េឹង	ប្រភេ	មេ	េូជមេុស្ស	។

ជសចកី្ដ៏ចបាស់ៃឈិងពឈិជសសៗ

ក្ននុង	នាម	ជា	េួក	្ររិសុទ្ធ	ម្្ង	ចុងយបកា�	យ�ើង	អាច	ជួ�	នាំ	មកេូវ	យសចក្តី	សង្ឹម	

ដល់	អស់	ទាំង	មេុស្ស		ណដល	រស់យៅ	យដា�	គ្មាេ	បេះ	យៅក្ននុង	យោកិ�៍	យេះ	យដា�	ណ្្ង	ទតី	

្រនាទាល់	ដ៏	មាេ	ទំេុក	ចិ�្	រ្រស់	អ្នក	អំេតី	យសចក្តីេិ�	មេ	ជតីវិ�	រ្រស់	យ�ើង	៖	យសចក្តីោលា្រ់	េុំ	

ណមេ	ជា	ទតី្រញ្្រ់	យទ	។	យបរៅ	េតី	យនាះ	យ�ើង	អាច	យឆ្ើ�	េឹង	សំណួរ	ជាយបចើេ	អំេតី	ជតីវិ�	្រនាទា្រ់	

េតី	យសចក្តីោលា្រ់	យដា�ោរ	យសចក្តីេិ�	ដ៏	ចបាស់	េិង	េិយសសៗ	មេ	ដំណឹង	ល្អ	ណដល	បាេ	

ោតារ	យ�ើង	វិញ	បាេ	យ្រើក	សណម្ង	យ�ើ�	។	យេះ	គឺ	ជា	ចយម្ើ�	ខ្តីៗ	ចំយពាះ	សំណួរ	មួ�	ចំេួេ	

ណ្រ្រ	យនាះ	។

ជតីវិ�	្រនាទា្រ់	េតី	យសចក្តីោលា្រ ់?



៣៤ លីអា�រូណា

គតើរានអ្ីនឹរគកើតគ�ើរចុំគពារះគយើរ្រន្ទា្រ់ពីគយើរស្លា្រ់?

យៅយេល	ោលា្រ់	វិញ្ញាណ	រ្រស់	យ�ើង	េឹង	ណ្រក	យចញ	េតី	រូ្រកា�	រ្រស់	យ�ើង	យ�ើ�	ចូល	

យៅក្ននុង	េិភេ	វិញ្ញាណ	(	សូមយមើល	យ៉ាកុ្រ	2:26;	អាលមា៉ា	40:11	)	។

គតើវិញ្ញាណរ្រស់គយើរនឹរគៅជាយា៉ារណា?

�ួ	វិញ្ញាណ	រ្រស់	យ�ើង	មាេ	លក្ខណៈ	ដូច	ជា	វិញ្ញាណ	ណដល	យ�ើង	មាេ	មុេ	ឆ្ក	ជតីវិ�	

យេះ	៖	រូ្រកា�	មេុស្ស	យេញ	វ័�	ក្ននុង	សភាេ	ដ៏	ល្អ	ឥ�យខ្ចាះ	(	សូមយមើល	យអយ្ើរ	3:16;	

Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith	[	ឆ្នាំ	

1998	]	ទំេ័រ	131–32	)	។	្រនាទា្រ់	េតី	ោលា្រ់	វិញ្ញាណ	រ្រស់	យ�ើង	េឹង	មាេ	លក្ខណៈ	

ចំណង់	េិង	ក្តី	បបាថានា	ដូច	រូ្រកា�	រណមង	ោលា្រ់	រ្រស់	យ�ើង	យៅយលើ	ណផេដតី	យេះណដរ	

(	សូមយមើល	អាលមា៉ា	34:34	)	។

គតើវិញ្ញាណ្ ឺជាអ្ី?

វិញ្ញាណ	គឺ	ជា	ធ្�ុ	មយា៉ាង	ណដល	«	�្ម�់	ឬ	សុទ្ធោ្	ជាង	»	(	គ.	េិង	ស.	

131:7	)	។

គតើពិ្ពវិញ្ញាណរានលក្ខណៈប្រ្រណា?

មាេ	ោថាេភាេ	ឬ	ការណ្រងណចក	ដ៏	្ ំ	េតីរ	យៅក្ននុង	ចំយណាម	វិញ្ញាណ	ណដល	យៅក្ននុង	

	េិភេ	វិញ្ញាណ	៖	ោថាេ្ររមសុខ	េិង	ោថាេ	�ុំ	បេលឹង	។	វិញ្ញាណ	មេ	េួក	សុចរិ�	

េឹង	យៅ	ោថាេ	្ររមសុខ	ណដល	ជា	«	ោថាេភាេ	ឈ្រ់	សបមាក	ោថាេភាេ	សុខោេ្	

ជា	កណេ្ង	ណដល	យគ	េឹង	បាេ	សបមាក	េតី	អស់	ទាំង	កងវល់	េតី	អស់	ទាំង	ការបារម្	េិង	េតី	

ទុក្ខបេួ�	»	(	អាលមា៉ា	40:12	)	។	វិញ្ញាណ	មេ	អស់	អ្នក	ណដល	េុំ	ទាេ់	ទទួល	�ក	

ដំណឹងល្អ	រ្រស់	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	យៅ	យ�ើ�	គឺ	ប�ូវបាេ	េិយ�	ថា	រស់យៅ	ក្ននុង	ោថាេ	�ុំ	

បេលឹង	។	(	សូមយមើល	យេប�ុសទតី	1	3:18–20	)	។	េួកយគ	យៅណ�	អាច	យបជើសយរើស	

យដើម្តី	យ្វើ	ល្អ	ឬ	អាបកក់	េិង	ទទួល�ក	ឬ	្រដិយស្	ដំណឹង	ល្អ	។	វិញ្ញាណ	នានា	

យៅក្ននុង	ោថាេ្ររមសុខ	អាច	ផសា�	ដំណឹង	ល្អ	ដល់	េួកយគ	(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	

138	)	។	អស់	ទាំង	អ្នក	ណា	ណដល	មាេ	វិញ្ញាណ	ណ្រក	េតី	រូ្រកា�	អស់	យេល	យ៉ាង	

�ូរ	បាេ	ចា�់	ទុក	ការណ្រក	យេះ	ថា	ជា	«	ការជា្រ់	�ុំឃ្ំង	»	(	គ.	េិង	ស.	45:17;	

138:50	)	។

គតើស្ថានសរួ្៌ជាអ្ី?

ជាទូយៅ	ោថាេសួគ៌	ប�ូវបាេ	េេ្យល់	ថា	ជា	កណេ្ង	ណដល	បេះ	គង់	យៅ	េិង	មេុស្ស	

សុចរិ�	អាច	យៅ	ទតីយនាះ	ផងណដរ	។	យៅក្ននុង	េ័�	យេះ	គឺ	វា	ខុស	េតី	ោថាេ្ររមសុខ	មេ	

េិភេវិញ្ញាណ	។

គតើស្ថាននរកជាអ្ី?

យៅក្ននុង	បេះគម្តីរ	សាថាននរក	អាច	សំយៅ	យលើ	កណេ្ង	េតីរ	យ៉ាង	(1)	«	ជា	ទតី	

្រយណាតាះអាសេ្	យៅ	េិភេវិញ្ញាណ		សបមា្រ់	េួក	អ្នក	ណដល	មិេ	បាេ	យគ្រេ	តាម	កាល	

រស់យៅ	យលើ	ណផេដតី	ឬ	(2)	ជា	កណេ្ង	ដ៏	អចិម្េ្	ដល់	អស់	អ្នក	ណា	ណដល	មិេ	ប�ូវ	បាេ	

យបបាសយោះ	យដា�ោរ	ដគ្វា�្ួេ	មេ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	»	(	យសចក្តីណណនាំ	ដល់	

្រទគម្តីរ	ទាំងឡា�	«	ោថាេេរក	»	scriptures.lds.org	)	។	ការ�ល់	ដឹង	ជា	

ទូយៅ	វា	គឺ	ជា	លក្ខខណ្ឌ	ខ្ង	វិញ្ញាណ	មួ�	ណដល	រងការឈឺចា្រ់	យដា�	អស់	អ្នក	ណដល	

បាេ	្រដិយស្	ដំណឹង	ល្អ	។	�៉ូណស្រ	ស៊្មើ្	បាេ	្រយបងៀេ	៖	«	ទុក្ខលំបាក	ដ៏	្ ំ	មេ	វិញ្ញាណ	

ណដល	បាេ	ចាកយចញ	យៅ	.	.	.	គឺ	ការដឹង	ថា	េួកយគ	េុំ	ទទួល	បាេ	សិរីរុងយរឿង	ណដល	មេុស្ស	

ដមទ	រីករា�	យ�ើ�	ថា	េួកយគ	អាច	មាេ	ក្តី	រីករា�	ចំយពាះ	ខ្លួេ	េួកយគ	យ�ើ�	េួកយគ	គឺ	ជា	

អ្នក	យចាទប្រកាេ់	ខ្លួេ	ឯង	»	(	Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith		[	ឆ្នាំ	2007	]	ទំេ័រ	224	)	។

គតើអ្ីគៅជាដុំគណើររស់គ�ើរវិញ?

ដំយណើររស់	យ�ើង	វិញ	គឺ	ជា	ការផ្គនុំ	គ្នា	ជា	្ ្មតី	មេ	វិញ្ញាណ	េិង	រូ្រកា�	ដ៏	ល្អ	ឥ�យខ្ចាះ	ក្ននុង	

ោថាេភាេ	អម�ៈ	(	សូមយមើល	អាលមា៉ា	11:43	)	។

គតើនរណានឹរបានរស់គ�ើរវិញ?

មេុស្ស	ទាំងអស់	ណដល	បាេ	រស់យៅ	យលើ	ណផេដតី	េឹង	បាេ	រស់យ�ើង	វិញ	(	សូមយមើល	

កូរិេ្ូសទតី	1	15:22;	អាលមា៉ា	11:44	)	។

គតើគយើរនឹររស់គ�ើរវិញគៅគពលណា?

មេុស្ស	េឹង	រស់យ�ើង	វិញ	យៅ	ក្ននុង	យេល	យផ្សងៗ	គ្នា	។	ការរស់យ�ើងវិញ	រ្រស់	

បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	នាំ	ឲ្យ	មាេ	ដំយណើរ	រស់យ�ើងវិញ	ទតីមួ�	ឬ	ដំយណើរ	រស់	យ�ើង	វិញ	មេ	

មេុស្ស	សុចរិ�	។	មេុស្ស	សុចរិ�	មួ�	ចំេួេ	បាេ	រស់យ�ើង	វិញ	យ�ើ�	ចា្រ់	តាំង	េតី	បគ្	

យនាះ	មក	។	្រនាទា្រ់	េតី	ការយង	មក	ជា	យលើក	ទតីេតីរ	រ្រស់	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	យនាះ	មេុស្ស	 ររូប
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សុចរិ�	ជា	យបចើេ		យទៀ�	េឹង	រស់	យ�ើង	វិញ	។	ក្ននុង	អំ�នុង	ស�ស្សវ�្សរ៍	យនាះ	មេុស្ស	ល្អ	ដមទ	

យទៀ�	េឹង	រស់	យ�ើង	វិញ	។	្រនាទា្រ់	េតី	ស�ស្សវ�្សរ៍	យនាះ	មេុស្ស	ទុចរិ�	េឹង	រស់	យ�ើង	វិញ	។	

(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	76:32–112;	88:97–101	)	។

គតើរូ្រកាយបដលបានរស់គ�ើរវិញរានសភាពយា៉ារណា?

រូ្រកា�	ណដល	រស់យ�ើង	វិញ	មាេ	សភាេ	ជា	ោច់	េិង	ឆ្អឹង	(	សូមយមើល	លូកា	

24:39	)	អម�ៈ	(	សូមយមើល	អាលមា៉ា	11:45	)	ល្អ	ឥ�យខ្ចាះ	(	សូមយមើល	អាលមា៉ា	

11:43	)	មាេ	សិរីរុងយរឿង	េិង	បសស់	ោអា�	។	«	គ្មាេ	អវតី	ណដល	បសស់ោអា�	ជាង	យេល	

យមើល	យៅ	្រុរស	ឬ	បស្តី	ណដល	បាេ	រស់	យ�ើងវិញ	យនាះ	យទ	»	(	ប្រធ្េ	�ចូណរេសូ	ស្នចូ	[	ឆ្នាំ	

1814–1901	]	The Teachings of Lorenzo Snow	បាេ	យរៀ្រចំ		យបាះេុម្	

យដា�	ស៊ើេ�តី	យជ	វិោលាម	[	ឆ្នាំ	1996	]	ទំេ័រ	99	)	។

គតើអ្ីខ្រះគកើតគ�ើរ្រន្ទា្រ់ពីគយើរបានរស់គ�ើរវិញ?

្រនាទា្រ់	េតី	មេុស្ស	ទាំងអស់	បាេ	រស់យ�ើង	វិញ	េិង	យេល	ស�ស្សវ�្សរ៍	បាេ	្រញ្្រ់	

យនាះ	យ�ើង	េឹង	ប�ូវបាេ	នាំ	យៅ	ក្ននុង	វ�្មាេ	មេ	បេះ	យដើម្តី	ជំេុំជំរះ	បស្រតាម	ពាក្យ	សម្តី	ទយងវើ	

គំេិ�	េិង	្រំណងបបាថានា	(	សូមយមើល	វិវរណៈ	20:12;	អាលមា៉ា	12:14;	គ.	េិង	

ស.	137:9		)	។	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	េឹង	យ្វើ	ជា	យៅបកម	រ្រស់	យ�ើង	(	សូមយមើល	�៉ូហាេ	

5:22,	27–29;	រ៉ូម	14:10	)	។

គតើរានអ្ីខ្រះគកើតគ�ើរ្រន្ទា្រ់ពីគសចក្ី�ុំនុុំ�ុំររះចុរគបកាយ?

្រនាទា្រ់	េតី	យសចក្តី	ជំេុំជំរះ	ចុង	យបកា�	យ�ើង	េឹង	ទទួល	េូវ	រគ្វាេ់	ដ៏	អស់កល្	មួ�	

ដូច�យៅ	៖

នគរឌសឌ�សាទាល ៖	ដំណាក់	មេ	បេះវរ្រិតាសួគ៌	បេះយ�ស៊ូវ	បគតីស្ទ	េិង	អស់	អ្នក	

ណដល	សក្ិសម	េឹង	ទទួល	បាេ	ជតីវិ�	អស់កល្	ជាេិច្	យដា�	ការយ្វើ	េិង	រកសា	បគ្រ់	

យសចក្តីសញ្ញា	ទាំងអស់	មេ	ដំណឹងល្អ	(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	76:50–70	)	។

នគរឌទឌរស្សាទាល ៖	ជា	ផ្ទះ	មេ	អស់	ទាំង	មេុស្ស	ល្អ	ណដល	េុំ	ទទួល	�ក	ដំណឹងល្អ	

មេ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	្រ៉ុណេ្	បាេ	ទទួល	វា	យៅក្ននុង	េិភេវិញ្ញាណ	ឬ	អស់	អ្នក	ណដល	គ្មាេ	

ក្តីកាលាហាេ	យៅក្ននុង	ទតី្រនាទាល់	មេ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	

76:71–80	)	។

នគរឌទឌ�សាទាល ៖	ជា	ផ្ទះ	មេ	អស់	ទាំង	មេុស្ស	ណដល	ទុច្រិ�	េិង	េុំ	ទទួល	ដំណឹង	

ល្អ	មេ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	ជា	អស់	អ្នក	ណដល	េុំ	ទាេ់	រស់យ�ើង	វិញ	យ�ើ�	រ�ូ�	យបកា�	េតី	

ស�ស្សវ�្សរ៍	(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	76:81-	89		)	។

ការោក់ ឌទាស រិនឌចរះ ចប់ រិនឌចរះឌេើយ ៖	ជា	ោថាេភាេ	ចុង	យបកា�	មេ	កូេ	

�ិេវិនាស	បេម	ទាំង	ោតាំង	េិង	េួក	យទវតា	រ្រស់	វា	(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	

76:31–49	)	។

គតើមនុស្សនឹរគធ្ើអ្ីខ្រះគៅកនែញរន្រគសគ�ស្ទាល?

អស់	អ្នក	ណដល	បគង	មរ�ក	កបមិ�	ខ្ស់	្រំផុ�	មេ	េគរយសយ�ោទាល	េឹង	ប�ូវបាេ		

�យមកើង	យ�ើង	ណដល	មាេ	េ័�ថា	េួកយគ	េឹង	មាេ	ជតីវិ�	ដ៏	យៅ	អស់កល្	ជាេិច្	ណប្រកាលា�		

ដូចជា	បេះវរ្រិតាសួគ៌	យ�ើ�	ទទួល	េូវ	អវតីៗ	ទាំងអស់	ណដល	បេះវរ្រិតា	មាេ	។	យដើម្តី		

ណប្រកាលា�	ដូច	ជា	បេះវរ្រិតាសួគ៌	មាេ	េ័�	ថា	�បមូវ	ឲ្យ	មាេ	លក្ខណៈ	បគ្រ់	លក្ខណ៍	រ្រស់		

បទង់	រួម	មាេ	យសចក្តីបសឡាញ់	េិង	ការ្រយបមើ	។ 1	វា	ក៏	មាេ	េ័�	ថា	ណចក	រំណលក	កិច្ការ		

េិង	សិរីល្អ	រ្រស់	បទង់	ណដល	«	យដើម្តី	នាំ	ឲ្យ	មាេ	អម�ភាេ	េិង	ជតីវិ�	ដ៏	យៅ	អស់កល្		

ជាេិច្	ដល់	មេុស្ស	»	(	ម៉ូយស	1:39	)	។	ភាេ�យមកើងយ�ើង	រួម	មាេ	ការផសារភាជា្រ់	យៅក្ននុង		

អាពា�៍េិពា�៍	សបមា្រ់	ភាេអស់	កល្	ជាេិច្	រស់យៅ	ក្ននុង	បគួោរ	អស់កល្	េិង	មាេ		

កូេយៅ	ខ្ង	វិញ្ញាណ	អស់កល្	។	(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	76:59,	62;	130:2;		

132:19–23	)	។

គតើមនុស្សនឹរគធ្ើអ្ីគៅកនែញរន្រគផ្សរគទៀត?

អស់	អ្នក	យៅក្ននុង	េគរ	យផ្សង	យទៀ�	េឹង	កាលា�	ជា	េួក	យទវតា	ណដល	«	ជា	អ្នក	្រយបមើ	ខ្ង	

ការ្រយបមើ	យដើម្តី	្រយបមើ	ដល់	អស់	អ្នក	ណា	ណដល	សំណំ	េឹង	ទម្ងេ់	មេ	សិរីល្អ	ដ៏	្ ំ	ជាង	េិង	

ដ៏	យលើសល្រ់	េិង	ដ៏	យៅ	អស់	កល្	ជាេិច្	»	(	គ.	េិង	ស.	132:16	)	។	េួកយគ	

េឹង	េុំ	យរៀ្រ	អាពា�៍េិពា�៍	ឬ	មាេកូេ	ខ្ង	វិញ្ញាណ	យ�ើ�	(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	

131:1–4;	132:16–17	)	។	◼
កំណត់ចំណាំ

	 1.	«	ការ្រយបមើ	គឺ	េុំណមេ	ជា	អវតី	ណដល	យ�ើង	ស៊ូបទាំ	យៅយលើ	ណផេដតី	យេះ	យ�ើ�	ដូយចានាះ	យ�ើង	អាច	ទទួល	េូវ	ឯកសិទ្ធិ	

រស់យៅ	ក្ននុង	េគរ	យសយ�ោទាល	។	ការ្រយបមើ	គឺ	ជា	រចនាសម្័េ្ធ	ដ៏	សំខ្េ់	ណដល	្រយង្ើ�	ឲ្យ	មាេ	ជតីវិ�	�យមកើង	

យ�ើង	យៅក្ននុង	េគរយសយ�ោទាល	»	(	ប្រធ្េ	មា៉ារ៉ុេ	ជតី	រ៉មេតី	[	ឆ្នាំ	1897–1988	]	ទតីប្រឹកសា	ទតី	េតីរ	យៅក្ននុង	

គណៈប្រធ្េ	ទតីមួ�	«	The Celestial Nature of Self- Reliance	»	Ensign	ណខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	

1982	ទំេ័រ	93	)	។



៣៦ លីអា�រូណា

ឌយើង ឌ�ើញ ក្តទី 

ែំណរ កនែញង កិច្ចខិតខំ 

ឌោយ ខាជាប់ខ្លួន នន 

បទពិឌសាធន៍ ផ្លាស់ប្តភូរ 

ដួងចិត្ត ឌៅឌពល 

ឌយើង ឱប្កឌសាប 

ដង្វាយធួន របស់ 

្ពរះឌយស៊ូ៉្គទីស្ កនែញង 

ជទី៉ិត របស់ ឌយើង ។
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រ៉ូ
សមា៉ារី	កូេ	ច្ង	រ្រស់	យ�ើង	គឺ	ជា	ទារក	ដ៏	បសស់	ោអា�	មានាក់	យេល	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	

បាេ	សួរសុខទុក្ខ	េួក	យ�ើង	ណដល	គ្�់	មក	េតី	ភូមិ	រ្រស់	គ្�់	យៅភាគ	កណាតាល	មេ	

ប្រយទស	ស៊ើមបា្រយវ៉	។	ក្ននុងនាម	ជា	ឪេុកមាតា�	្ ្មតីយថាមាង	ភរិយ	រ្រស់	ខ្នុំ	ណាអ៊ូមតី	

េិង	រូ្រខ្នុំ	មាេ	ក្តី	រំយភើ្រ	ជា	ខ្លាំង	ចំយពាះ	ការសួរសុខ	ទុក្ខ	រ្រស់	មាតា�	ខ្នុំ	។	យ�ើង	មាេ	

ចិ�្	ចង់	យរៀេ	អវតីៗ	បគ្រ់	យ៉ាង	ខ្លាំង	ណដល	យ�ើង	ចាំបាច់	ប�ូវដឹង	អំេតី	ការចិញ្ឹម	្រតីបាច់	

កូេ	។

យេល	មក	ដល់	ផ្ទះ		មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	្រគ្ហាញ	ណខ្ស	ក	បកណា�់	មួ�	ជុំ	។	គ្�់	

បាេ	េេ្យល់	ថា	បកណា�់	រុំ	យេះ	គឺ	ជា	វ�្នុមេ្	គ្ថា	ស័ក្ិសិទ្ធិ	។	គ្�់	បាេ	�ុច	ណខ្ស	ក	

យនាះ	ឲ្យ	យៅ	ណាអ៊ូមតី	យដើម្តី	ពាក់	ឲ្យ	រ៉ូសមា៉ារី	។	យដា�	�ល់	េតី	អារម្មណ៍	ោទាក់យស្ទើរ	

រ្រស់	ណាអ៊ូមតី	ភាលាម	យនាះ	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	េិយ�	ថា	៖	«	តាំង	េតី	ណម៉	យៅ	យក្មង	មាតា�	

រ្រស់	ណម៉	េិង	ជតីដូេណម៉	បាេ	ឲ្យ	វ�្នុ	មេ្	គ្ថា	ស័ក្ិសិទ្ធិយេះ	ដល់	ណម៉	វា	បាេ	ការពារ	ណម៉	

េិង	កូេៗ	បេម	ទាំង	ោវាមតី	រ្រស់	ឯង	ផងណដរ	។	វ�្នុ	ស័ក្ិសិទ្ធិ	យេះ	េឹង	ការពារ	កូេ	បសតី	

រ្រស់	ឯង	េតី	ជំងឺ	េិង	េតី	ការយ្វើ	អំយេើ	យផ្សងៗ	ណដល	អាច	ធ្លាក់	មក	យលើ	វា	យ�ើ�វា	េឹង	

ឈ្នះ	យលើ	្រញ្ហា	លំបាកនានា	ក្ននុង	ជតីវិ�	។	វា	េឹង	ប�ូវ	ពាក់	ណខ្សក	យេះ	រ�ូ�	ដល់	វា	អា�ុ	

បបាំ	ឆ្នាំ	»	។

កាល	យនាះ	ខ្នុំ	កំេុង	្រយបមើ	ជា	ប្រធ្េ	ោខ្	យ�ើ�	ភាលាម	យនាះ	ខ្នុំ	បាេ	គិ�	ថា	«	យ�ើ	

សមាជិក	ក្ននុង	វួដ	រ្រស់	ខ្នុំេឹង	គិ�	យ៉ាង	ដូចយម្ច	យៅយេល	េួកយគ	យ�ើញ	ណខ្ស	ក		‹	មេ្	

គ្ថា	›	យេះ	ពាក់	យៅ	យលើ-	ក	រ្រស់	កូេយ�ើង	យនាះ	»	?	យបកា�	មក	ខ្នុំ	បាេ	គិ�	ថា	

«	ប្រណ�ល	ជា	យ�ើង	អាចបគ្រ	បាំង	វា	ដូយច្នះ	យគ	េឹង	មិេ	អាច	យ�ើញ	យ�ើ�	»	។	ខ្នុំ	

បាេ	បកយ�ក	យមើល	ណាអ៊ូមតី	នាង	បាេ	្រគ្ហាញ	អាការៈ	ដល់	ខ្នុំ	ថា	យ�ើង	មិេ	គួរទទួល	

�ក	អំយណា�	យេះ	យ�ើ�	។	ខ្នុំ	បាេ	សុំ	ឲ្យ	មាតា�	ខ្នុំ	ថា	ប្រសិេយ្រើ	គ្�់	អាច	យ្វើណខ្ស	ក	

យនាះ	ឲ្យ	�ូច	ជាង	គឺ	យស្ើង	ជាង	យេះ	ណដល	វា	មិេសូវ	ជា	អាច	យមើល	យ�ើញ	។	គ្�់	បាេ	

យឆ្ើ�	ថា	ណខ្សក	យេះ	េុំ	អាច	យ្វើ	វា	�ូច	ជាង	យេះ	បាេ	យ�ើ�	យ�ើ�	ថា	វ�្នុ	ស័ក្ិសិទ្ធ	យេះ	

េឹង	ស័ក្ិសិទ្ធ	ខ្លាំង	្រំផុ�	តាម	ទំ�ំ	ណដល	គ្�់	បាេ	យ្វើ	យនាះ	។

ជា	្ ្មតី	ម្ង	យទៀ�	ណាអ៊ូមតី	បាេ	យមើល	មក	ខ្នុំ	យដា�	្រគ្ហាញ	យ៉ាង	ជាក់	ចបាស់	េតី	

ការេុំ	�ល់	បេម	រ្រស់	នាង	។	ខ្នុំ	បាេ	ណ្ររ	យៅ	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	យ�ើ�	បាេ	េេ្យល់	គ្�់	

ថា	ក្ននុង	នាម	ជា	ប្រធ្េ	ោខ្	យៅក្ននុង	បកុម	ជំេុំ	ក្ននុង	�ំ្រេ់	រ្រស់	េួកយ�ើង	ខ្នុំ	េុំ	មាេ	

អារម្មណ៍	ល្អ	យដើម្តី	ពាក់ណខ្សក	យេះ	ឲ្យ	កូេ	រ្រស់	យ�ើង	យ�ើ�	។	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	

យឆ្ើ�	យដា�	ការបេមាេ	ថា	៖	គ្�់	បាេ	បបា្រ់	យ�ើង	ថា	ប្រសិេ	យ្រើ	គ្មាេ	ណខ្សក	យនាះ	យទ	

កូេ	រ្រស់	យ�ើង	េឹង	ោលា្រ់	។

ម្គ្មួយនៃវិបត្ឈិដ៏គួរឲ្យ្ ័យខាលាច

េតីរ្រតី	សបាតា�៍	្រនាទា្រ់	េតី	បេឹ�្ិការណ៍	យេះ	កូេបសតី	រ៉ូសមា៉ារី	រ្រស់	យ�ើង	បាេ	ឈឺ	

យ៉ាង	្ ្ងេ់។	យ�ើង	គ្មាេ	បបាក់	�ក	នាង	យៅ	ជួ្រ	យវជជ្រណ្ឌិ�	យ�ើ�	។	វា	គឺ	ជា	យេល	

�្រ់	យ�ើ�	យៅ	បគ្	យនាះ	ខ្នុំ	បាេ	ចា្រ់	យផ្ើម	គិ�	អំេតី	អវតី	ណដល	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	មាេ	

ប្រោសេ៍	យៅក្ននុង	ការប្រមាេ	រ្រស់	គ្�់	។	ខ្នុំ	បាេ	ចា្រ់	យផ្ើម	បបាថានា	ថា	ខ្នុំ	គួរ	ទទួល	

�ក	ណខ្សក	យនាះ	។	ខ្នុំ	ចង់	�ក	វា	មក	ពាក់	យលើ-	ក	រ្រស់	រ៉ូសមា៉ារី	។	យៅក្ននុង	បគ្	ដ៏	ភ័�	

រេ្ធ�់	យនាះ	ខ្នុំ	បាេ	ឮ	សំយ�ង	�ូច	រយ�ៀង	ជំរុញ	ខ្នុំ	ឲ្យ	អេុវ�្	យសចក្តី	ជំយេឿ	រ្រស់	ខ្លួេ	

យលើ	បេះអមាចាស់	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	។	ភាលាម	យនាះ	ខ្នុំ	បាេ	យស្ៀកពាក់សយម្ៀក្រំពាក់	

ម្្ង	អាទិ�្យ	រ្រស់	ខ្នុំ	យ៉ាង	ោអា�	។	ខ្នុំ	បាេ	្រតី	កូេ	�ូច	រ្រស់	ខ្នុំ	យ�ើ�	បាេប្រសិទ្ធិេរ	

្រេវជិ�ភាេ	ដល់	នាង	។	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	សុខោេ្	េិង	លួងយោមចិ�្	យ�ើ�	ខ្នុំ	

មាេ	អារម្មណ៍	ថា	ភរិយ	រ្រស់	ខ្នុំ	ក៏	មាេ	អារម្មណ៍	ដូច	យេះ	ផងណដរ	។	មួ�	រំយេច	យនាះ	

ទាំង	ណាអ៊ូមតី	េិង	កូេ	�ូច	រ៉ូស	មា៉ារី	បាេ	យគង	លង់លក់	យ៉ាង	បសួល	។	កូេបសតី	

រ៉ូសមា៉ារី	រ្រស់	យ�ើង	បាេ	ជាសះយស្ើ�	។	យៅម្្ង	្រនាទា្រ់	មក	នាង	បាេ	ជា	្រេ្ិចម្ងៗ	

េិង	មាេ	សុខភាេ	ល្អ	យ�ើង	វិញ	សេ្សឹមៗ	។	យេះ	េិ�ជា	អេ្ចូ�យ��ុ	ដ៏	អោចារ្យអវតី	

យម៉្ះ	!	បេះអមាចាស់	បាេ	យឈាង	បេះ�ស្	មក	ជួ�	ខ្នុំ	យ�ើ�	េបងឹង	យសចក្តីជំយេឿ	

រ្រស់	ខ្នុំ	យលើ	បទង់	យដា�	យសចក្តីយមតាតា	ករុណា	ដ៏	ទេ់ភ្េ់	រ្រស់	បទង់	។

ខ្នុំមាេ	អំណរគុណ	្រ៉ុណេ្	ក៏	មាេ	អារម្មណ៍	យអៀេខ្មាស	ផងណដរ	។	កាលយនាះ	ខ្នុំ	

គឺ	ជា	អ្នកប��្រ់	េតីផ្សេវផសា�	ោសនា	យ�ើ�	កំេុង	្រយបមើ	ជា	ប្រធ្េ	ោខ្	្រ៉ុណេ្	

ខ្នុំ	មាេ	ការខ្វា�ខវល់	េតី	អវតីណដល	មេុស្ស	េឹង	េិយ�	ជាជាង	យជឿ	យលើ	បេះ	(	សូម	

យមើល	ម៉ូោ�	4:9	)	។	ណមេ	យ�ើ�	យទាះ្រតី	ជា	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	ណដល	ខ្នុំ	បសឡាញ់	

េិង	យកា�	សរយសើរ	គ្�់	ជា	ខ្លាំង	ក៏	គ្�់	េុំ	អាច	ដឹង	កិច្ការ	បគ្រ់យ៉ាង	យ�ើ�	។	ខ្នុំ	ររូប
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៣8 លីអា�រូណា

ចាំបាច់	កាលា�	ជា	មេុស្ស	មានាក់	ណដល	មិេណមេ	បគ្េ់ណ�	ជា	អ្នក	ប��្រ់	

េតី	យ្រសកកម្ម	យទ	មិេណមេ	បគ្េ់ណ�	ជា	ប្រធ្េ	ោខ្	យទ	ខ្នុំ	ប�ូវណ�	

ផ្លាស់្រ្ចូរ	៖	យដើម្តី	ដក	េិយោ្េ៍	អវតី	ណដល	អាលមា៉ា	បាេ	មាេ	។

ម្គ្មួយនៃរោរផ្លាស់ប្ភូរដ៏ធំ

អាលមា៉ា	ជា	សង្	រ្រស់	យស្ច	ទុច្រិ�	ណូយអ	ទំេង	ជា	

បាេ	េិេិ�្យ	យមើល	ខ្លួេ	យោក	យ៉ាង	�្ម�់ច�់	យៅយេល	េយាការី	

អ័្រ៊ើណាមដ	បាេ	សួរ	សំណួរ	បោវបជាវ	យេះ	៖	«	អ្នក	រាល់	គ្នា	េុំ	បាេ	

តាំងចិ�្	យរៀេ	ឲ្យ	�ល់	យ��ុដូយច្នះ	យ�ើ�	អ្នក	រាល់	គ្នា	េុំ	មាេ	បបាជាញា	

យទ	។	យ��ុដូយច្នះយ�ើ�	យ�ើ	អ្នក	រាល់	គ្នា	្រយបងៀេ	អវតី	ដល់	ប្រជាជេ	

យេះ	?	»	(	ម៉ូោ�	12:27	)	។	ដូច	ជា	អាលមា៉ា	ណដល	ខ្នុំ	ប�ូវណ�	

មាេ	«	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	ដ៏	្ ំ	យៅក្ននុង	ដួងចិ�្	[	រ្រស់	ខ្នុំ	]	(	អាលមា៉ា	

5:12	)	។

ក្ននុង	នាម	ជា	សង្	យៅក្ននុង	ដំណាក់	យស្ច	ណូយអ	យនាះ	អាលមា៉ា	

បាេ	ទមាលា្រ់	ខ្លួេ	រស់យៅ	ក្ននុង	ជតីវិ�	ណដល	មាេ	អភ័�	ឯកសិទ្ធិ	។	

យោក	បាេ	ទទួល	ជំេួ�	សបមា្រ់	ការចិញ្ឹម	ជតីវិ�	ខ្លួេ	តាមរ�ៈ	េេ្ធ	

រ្រស់	ប្រជាជេ	។	យោក	រីករា�	េឹង	�ំណណង		ណដល	មាេអំណាច		

េិង	មាេ	មុខមា�់	។	យោក	គឺជា	មេុស្ស	មានាក់	ក្ននុង	ចំយណាម		

អស់	អ្នក	ណដល	«	យលើក	ខ្លួេយ�ើង	ក្ននុង	ការយឆ្មើងមឆ្ម	មេ	ចិ�្	រ្រស់		

ខ្លួេ	»	(	ម៉ូោ�	11:5	)	។	្រ៉ុណេ្	យៅយេល	អាលមា៉ា	បាេ	យរៀេ	អំេតី		

ការយង	មក	រ្រស់	បេះអងកសយ្គ្រះ	មក	កាេ់	េិភេយោក	—អំេតី	

ការ្រយបងៀេ		ការរងទុក្ខ	ការសុគ�	េិង	ការមាេ	បេះជេ្មរស់	យ�ើង	

វិញ	រ្រស់	បទង់	យ�ើ�	ថា	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ		គឺ	ជា	«	េេ្ឺ	យ�ើ�	ជា	

ជតីវិ�	មេ	េិភេយោក	ណមេ	យ�ើ�	ជា	េេ្ឺ	មួ�	ណដល	មិេ	យចះច្រ់	មិេ	

យចះ	យ�ើ�	គឺ	េុំ	អាច	មាេ	យសចក្តី	ោលា្រ់	យទៀ�	យ�ើ�	»	(	ម៉ូោ�	

16:9	)—យោក	បាេ	យប�ៀម	ខ្លួេ	ជា	យបសច	យដើម្តី	ផ្លាស់្រ្ចូរ		។	

យោក	ណ្ម	ទាំង	បាេ	យប�ៀម	ខ្លួេ	ជាយបសច	យដើម្តី	ោលា្រ់	ប្រសិេ	

យ្រើចាំបាច់	។

យទាះ	មាេ	ការប្រឆ្ំង	េិង	ការគំរាមកំណ�ង	ដល់	អា�ុ	ជតីវិ�	

យ៉ាង	យបគ្ះ	ថានាក់	យៅជុំ	វិញ	យោក	ក្តី	អាលមា៉ា	បាេ	ទូល	អងវរយស្ច	

ណូយអ	យដា�	កាលាហាេ		ឲ្យ	យដាះណលង	អ័្រ៊ើណាមដ	ឲ្យ	ចាកយចញ	

យដា�	សុខោេ្	។	ទយងវើ	រ្រស់	អាលមា៉ា	យកើ�	យចញ		េតី	ដួងចិ�្	រ្រស់	

យោក	យោក	បាេ	ទទួល	អារម្មណ៍	េតី	ក្តីបសឡាញ់	រ្រស់	បេះអង្គ	

សយ្គ្រះ		មាេ	ចំយពាះ	យោកតាមរ�ៈ	អ័្រ៊ើណាមដ	ណដល	ជា	េយាការី	

រ្រស់	បេះអមាចាស់	។

យៅយេល	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	ឲ្យណខ្ស	ក	ការពារ	មក	ខ្នុំ	យដើម្តី	ពាក់	ឲ្យ	

កូេ		រ្រស់	ខ្នុំ	យនាះ	ខ្នុំ	យផ្តា�	កងវល់	រ្រស់	ខ្នុំ	យៅយលើ	រូ្ររាង	ខ្ង	យបរៅ	ខ្លួេ	

យៅ	វិញ	។	ខ្នុំ	បាេ	បេួ�	បារម្	ថា	យ�ើ	សមាជិក	យៅ	ោខ្	ខ្នុំ	េឹង	គិ�	

យ៉ាង	ណា	ចំយពាះ	ខ្នុំ	។	ចបាស់ណាស់	ខ្នុំ	េុំ	ទាេ់	មាេ	្រទេិយោ្េ៍	

មេ	«	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	ចិ�្	ដ៏	្ ំ	»	យេញ	យលញ	យនាះយៅយ�ើ�		។	

ចា្រ់	តាំងេតីយេលយនាះ	មក	ខ្នុំ	បាេ	ដឹង	ថា	ភាេយជាគជ័�	េិង	

សុភមង្គល	រ្រស់	យ�ើង	គឺ	ណផ្អក	យលើ	ថា	យ�ើ	យ�ើង	មាេ	ឆេ្ទៈ	ខ្លាំង	្រ៉ុណាណ	

យដើម្តី	ទទួល	�ក	ដំណឹង	ល្អ	មក	ក្ននុង	ដួងចិ�្	រ្រស់	ខ្នុំ	។	យដើម្តី	ឲ្យ	

យ�ើង	ណសវងរក	សុភមង្គល	ក្តី	អំណរ	េិង	ភាេសុខោេ្	េិ�	

«	ដំណឹងល្អ	ដ៏	្ររិសុទ្ធ	រ្រស់	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	ប�ូវ	ណ�	ចូល	យបរៅយៅ	

ក្ននុង	ដួងចិ�្	[	រ្រស់	យ�ើង	]	.	.	.	យដា�	បេះយចោតា	មេ	បេះវិញ្ញាណ	

្ររិសុទ្ធ	»	។ 1

ឱរោសជដើម្បីផ្្ងទីបនាទាល់

ជាមួ�	េឹង	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	យេះ	យដា�	សម្ឹង	យឆ្ពះ	យៅរក	

បេះអងកសយ្គ្រះ	យៅក្ននុង	បគ្រ់	កិច្ការ	េិង	ទតីកណេ្ង	ទាំងអស់	យ្វើ	

ឲ្យ	យ�ើង	អាច	យឈាង	យៅ	ជួ�	ដល់	មេុស្ស	ដមទ	។	អាលមា៉ា	បាេ	

កាលា�	ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	ដ៏	អោចារ្យ	បាេ	ជួ�	ដល់	មេុស្ស	

ជាយបចើេ	យ�ើ�	យរៀ្រចំ	ោសនាចបក	មេ	បេះបគតីស្ទ	យៅក្ននុង	ចំយណាម	

ប្រជាជេ	រ្រស់	យោក	ណដល	បាេ	រ�់យគច	េតី	យស្ច	ណូយអ	។

យ�ើ	អ្នក	អាច	យ�ើញ	េតី	ឱកាស	ណដល	ខ្នុំ	បាេ	ខកខ្េ	យដា�	េុំ	

បាេ	ណចកចា�	ដំណឹង	ល្អ	ជាមួ�	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	យេល	គ្�់	បាេ	

ឲ្យ	វ�្នុស័ក្ិសិទ្ធិ	យនាះ	ដល់	យ�ើង	ណដល	គ្�់	បាេ	យជឿ	ថា	វា	ការពារ	

ខ្លួេ	គ្�់	េិង	កូេៗ	រ្រស់	គ្�់	ជាេិច្	មក	យនាះ	ណដរ	ឬ	

យទ	?	ខ្នុំ	អាច	កាលា�	ជា	ឧ្រករណ៍	យៅក្ននុង	បេះ�ស្	

រ្រស់	បេះអមាចាស់—គឺ	យ្វើ	ដូច	ជា	អាលមា៉ា	—	ណដល	

បាេផសា�	ដំណឹង	ល្អ	រ្រស់	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	

រោរផម្បចឈិត្ជជឿជាបៃ្បនាទាប់

«ន�ើងត្រូវដតបច្ិ្្តនជឿជា

បន្តបោទាប់នដា�បនងកើន

នសច្កដីជំននឿន�ើងនលើ

តពះន�ស៊រូវតគីសទេនិងោព

នសាមះត្ង់របស់ន�ើងច្ំនោះ

ែំណឹងល្អរបស់តទង់នៅ

ក្នុងជីវិ្—ពុំដរេនដ្រេដងនទ

ប៉ុដន្តជាែរាបនៅ»។

ផអលជ�ើរអឈិមរ័សុលបា�ឺដនៃ

កូរែុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់«Stay 
in the Boat and Hold 
On !»។Liahonaវិច្ឈិរោឆ្នាំ

២០១៤ទំព័រ9០។

ខ្ញំ បាន បទី កូន តូច របស់ 

ខ្ញំ ឌេើយ បាន្បសិទ្ធិពរ 

បព្វជិតភាព ដល់ នាង ។



 ដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦ ៣9

យ�ើ�	«	ណកណប្រចិ�្	រ្រស់	យគ	ណមេ	យ�ើ�	យោក	បាេ	ដាស់	េួកយគ	ឲ្យ	ភាញាក់	េតី	ដំយណក	ដ៏	

លង់លក់	យ�ើ�	យគ	ក៏	បាេ	ភាញាក់	យ�ើង	ចំយពាះ	បេះ	»	(	អាលមា៉ា	5:7	)	។

យៅយេល	ខ្នុំ	បាេ	គិ�	េតី	បគ្	ជាមួ�	មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	យនាះ	ខ្នុំ	ឆ្ងល់	ថា	យ�ើ	អាច	មាេ	

យ��ុការណ៍	អវតី	យកើ�	យ�ើង	ប្រសិេយ្រើ	ខ្នុំ	បាេ	យឆ្ើ��្រ	ឲ្យ	កាេ់ណ�	ដូច	អាលមា៉ា	យនាះ	។	

មាតា�	រ្រស់	ខ្នុំ	អាច	ភាញាក់	យ�ើង	ចំយពាះ	បេះ	យ�ើ�	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	រ្រស់	គ្�់	អាចជះឥទ្ធិេល	

វិជជមាេ	យលើ	្រង្រ្អចូេ	្រយងកើ�	រ្រស់	ខ្នុំ	។	ការផ្លាស់្រ្ចូរយេះ	អាច	ជះឥទ្ធិេល	ដ៏	្ ំយ្ង	យៅក្ននុង	

ជតីវិ�	កូេៗ	រ្រស់	្រង្រ្អចូេ	្រយងកើ�	រ្រស់	ខ្នុំ	យ�ើ�	េូជេង្ស	រ្រស់	េួកយគ	ផងណដរ	។	

ការផ្លាស់្រ្ចូរ	ដ៏	្ ំ	រ្រស់	អាលមា៉ា	េុំ	បគ្េ់ណ�	បាេ	ទទួល	យដា�	អស់	អ្នក	ណដល	យោក	

បាេ	្រយបងៀេ	េិង	អ្នក	ណដល	យោក	បាេណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	បបា្រ់	យ�ើ�	្រ៉ុណេ្	ណ្ម	ទាំង	

មាេ	ដល់	កូេ	រ្រស់	យោក	បេមទាំង	េូជេង្ស	រ្រស់	យោក	ផងណដរ	។	កូេ	រ្រស់	យោក	

គឺអាលមា៉ា	យៅយេល	្រយបងៀេ	ប្រជាជេ	យៅក្ននុង	េិង	ជុំវិញ	ណដេដតី	ោរា៉�ិមឡា	បាេ	

រំឭក	បបា្រ់	អំេតី	ទតី្រនាទាល់	រ្រស់	ឪេុក	យោក	អំេតី	បេះអង្គ	សយ្គ្រះ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	៖

«	យមើល	ចុះ	ខ្នុំ	អាច	បបា្រ់	អ្នក	ថា—យ�ើ	េុំណមេ	ឪេុក	ខ្នុំ	អាលមា៉ា	បាេ	យជឿ	ដល់ពាក្យ	សម្តី	

ណដ	ល	បាេ	ប្រកាស	យចញេតី	មា�់	រ្រស់	អ័្រ៊ើណាមដ	យទ	ឬ	អតី	?	.	.	.

«	យ�ើ�	យដា�ោរ	យសចក្តី	ជំយេឿ	រ្រស់	យោក	យទើ្រ	មាេ	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	ដ៏	្ ំ	យៅក្ននុង	ចិ�្	

យោក	»	(	អាលមា៉ា	5:11–12	)	។

ចំយពាះ	�ុវជេ	ដូ	ច	ជា	អាលមា៉ា	យេះ	គឺ	ជា	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	ដ៏	្ ំមេ	ដួងចិ�្	ណដល	បាេ	

ចា្រ់យផ្ើម	យដា�	ការអយញជើញ	រ្រស់	អ័្រ៊ើណាមដ	ឲ្យ	អេុវ�្ដួងចិ�្	រ្រស់	មេុស្ស	មានាក់		ឲ្យ	

�ល់	េតី	បេះ្រេ្ទចូល	រ្រស់	បេះ	គឺ	ជា	គេ្ឺះ	យឆ្ពះ	យៅ	រក	សុភមង្គល	េិង	យជាគជ័�	យៅក្ននុង	

ការយឈាង	យៅជួ�អ្នក	ដមទ	៖	«	យ�ើ�	យមើល	ចុះ	គ្�់	បាេ	ផសា�	បេះ្រេ្ទចូល	ទាំង	យនាះ	

ដល់	េួក	អ�្យយកា	រ្រស់	អ្នក	យ�ើ�	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	ដ៏្ំមួ�	បាេ	យកើ�	យ�ើង	យៅក្ននុង	ដួងចិ�្	

រ្រស់	េួកយគ	យ�ើ�	េួកយគ	បាេ	្រនាទា្រ	ខ្លួេ	យ�ើ�	បាេ	ដាក់	ទតីទុកចិ�្	រ្រស់	យគ	យៅយលើ	

បេះ	ដ៏េិ�	យ�ើ�	មាេ	បេះជេ្ម	រស់យៅ	។	យ�ើ�	យមើល	ចុះ	េួកយគមាេ	ចិ�្	យោមាះប�ង់	រ�ូ�	

ដល់	ទតី្រំផុ�	យ��ុដូយច្នះ	យ�ើ�	យទើ្រ	េួកយគ	បាេ	សយ្គ្រះ	»	(	អាលមា៉ា	5:13	)	។

បៃ្ជធ្វើរោរផ្លាស់ប្ភូរជាប់ជាៃឈិច្ច

�ុវវ័�	មួ�	ចំេួេ	សេវម្្ង	យេះប�ូវបាេ	ជា្រ់	ជំពាក់	

រវាង	ការយបជើសយរើស	អវតី	ណដល	ប�ឹមប�ូវ	យៅក្ននុង	បេះយេប�	រ្រស់	

បេះ	ឬ	ផ្រ្រ់	ចិ�្	ឪេុក	មាតា�	ឬ	អាណាេយាបាល	ខ្លួេ	ណដល	

ប្រណ�លជា	គ្មាេ	អារម្មណ៍	បសយដៀង	េឹង	េួកយគ	អំេតី	ភាេេិ�	

យេញយលញមេ	ដំណឹង	ល្អ	។	យៅយេល	ប្រឈម	មុខ	េឹង	

ជយបមើស	ណ្រ្រ	យនាះ	សូម	សួរ	ខ្លួេឯង	ថា	«	យ�ើ	ការសយបមច		

ចិ�្	យេះ	ជួ�	ខ្នុំ	ឲ្យទទួល	អារម្មណ៍	ថា	‹	កិច្ការ	រ្រស់	ខ្នុំ		

សុទ្ធសឹង	ជា	កិច្ការ	សុចរិ�	ឬយទ	›	(	អាលមា៉ា	5:16	)	យ�ើ�		

ថាយ�ើ	ការសយបមចចិ�្	យេះ	យ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ទទួល	អារម្មណ៍	‹	យបចៀង	

េូវចយបមៀង	មេ	យសចក្តីបសឡាញ់	ណដល	យបបាសយោះ	ឬ	យទ	?	›	»	(	អាលមា៉ា	5:26	)	។

យដា�ោរ	យ�ើង	គ្រ្តីបសឡាញ់	េិង	យកា�សរយសើរ	ឪេុក	មាតា�	រ្រស់	យ�ើង	យនាះ	

យ�ើង	ប�ូវណ�	ដឹង	ថា	ជយបមើស	រ្រស់	យ�ើង	េឹង	មាេ	ឥទ្ធិេល	ផ្ទាល់	យលើ	កូេៗ	េិង	េូជេង្ស	

រ្រស់	យ�ើង	។	ចំយពាះ	េួក	យ�ើង	វា	ប្រណ�ល	ជា	ចាំបាច់	ប�ូវ	គ្ក	យចញ	េតី	ោថាេភាេ	

សុខបសួល	រ្រស់	ខ្លួេ	ដូចជា	អាលមា៉ា	បាេ	យ្វើ	ណដល	បាេ	រ�់	យភៀសខ្លួេ	េតី	អ្នក	្រយបមើ	រ្រស់	

យស្ច	ណូយអ	យ�ើ�	បាេ	្រយបងៀេ	ដំណឹង	ល្អយៅក្ននុង	ោថាេភាេ	មួ�	ដ៏	យ៉ា្រ់	�ឺេ	។	

យោកេុំ	បគ្េ់ណ�	នាំ	ឲ្យ	មាេ	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	យៅក្ននុង	បគួោរ	រ្រស់	យោក	្រ៉ុយណាណះ	យទ		

្រ៉ុណេ្	ដល់	បគួោរ	ដមទ	យទៀ�ផងណដរ	។	យដើម្តី	ដក	្រទេិយោ្េ៍	មេ	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	ចិ�្	វា	

សំខ្េ់	ថា	យ�ើង	គិ�	អំេតី	អ្នក	ដមទ	យ�ើ�	«	រួមគ្នា	�ម	អាហារ	យ�ើ�	អ្ិោឋាេ	ឲ្យ	

	អស់	េតី	ចិ�្	ណដរ	យដើម្តី	សុខុមាលភាេ	ដល់	បេលឹង	មេ	េួក	អ្នក	ណដល	េុំ	[	ោរល់	]	បេះ	»	

(	អាលមា៉ា	6:6	)	។

យ�ើ	មាេ	អវតី	យកើ�	យ�ើង	ប្រសិេ	យ្រើ	កូេ	�ូចរ៉ូសមា៉ារី	រ្រស់	យ�ើង	េុំ	មាេ	ជតីវិ�	រស់	េតី	ជំងឺ	រ្រស់	

នាង	យនាះ—	យ្រើ	យទាះ្រតី	ជា	្រនាទា្រ់	េតី	ខ្នុំ	បាេ	ផ្ល់	ការប្រសិទ្ធេរ	្រេវជិ�ភាេ	ដល់	នាង	យ�ើ�	

យនាះ	?	ការយបកឿេ	រំឭក	រ្រស់	បេះអមាចាស់	គឺ	ជា	កមាលាំង	មួ�	ដ៏	អោចារ្យ	ដល់	ខ្នុំ	៖	«	អ្នក	ណា	

ណដល	រក	បាេ	ជតីវិ�	ខ្លួេ	យនាះ	េឹង	ប�ូវបា�់	ជតីវិ�	យៅ	ណ�	អ្នក	ណា	ណដល	បា�់	ជតីវិ�	យដា�	

�ល់	ដល់	ខ្នុំ	អ្នក	យនាះ	េឹង	បាេ	ជតីវិ�	វិញ	»	។	(	មា៉ាថា�	10:39	)	។

យ�ើង	រកយ�ើញ	ក្តី	អំណរ	ក្ននុង	កិច្ខិ�ខំ	យដា�	ខ្ជា្រ់ខជលួេ	មេ	្រទេិយោ្េ៍	ផ្លាស់្រ្ចូរ	

ដួងចិ�្	យៅយេល	យ�ើង	ឱ្របកយោ្រ	ដគ្វា�្ួេ	រ្រស់	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	ក្ននុង	ជតីវិ�	

រ្រស់	យ�ើង	។	ខ្នុំ	មាេ	អំណរគុណ	ចំយពាះ	ចំយណះដឹង	យេះ	យ�ើ�	ខ្នុំ	ោរល់	ដួងចិ�្	ខ្នុំ	

ថា	បេះអង្គសយ្គ្រះ	រ្រស់	យ�ើង	បាេ	យង	យៅ	យដា�	«	រង	ការឈឺចា្រ់	េិង	ទុក្ខយវទនា	

េិង	ការល្លួង	បគ្រ់	ណ្រ្រ	យ៉ាង	យ�ើ�	បទង់	យ្វើ	យ៉ាង	យេះ		គឺ	យដើម្តី	ឲ្យ	បាេ	្រំយេញ	េូវ	ពាក្យ	

ទាំងឡា�	ណដល	បាេ	ណចង	មក	ថា	បទង់	េឹង	យលើក	ដាក់	យលើ	ខ្លួេ	បទង់	េូវ	ការឈឺចា្រ់	េិង	

ជំងឺ	ទាំងឡា�	រ្រស់	រាបស្	បទង់	»	(	អាលមា៉ា	7:11	)	។	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	មាេ	េូវ	សុវ�្ិភាេ	

េិង	ការ	ការពារ	យៅក្ននុង	ការសម្ឹង	យមើល	យឆ្ពះ	យៅ	កាេ់	បេះអមាចាស់	យ�ើ�	យ្វើ	តាម	

បេះឱវាទ	រ្រស់	បទង់	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	�ិេរី	្រ៊ើ	អាវរិង	« We Must Raise Our Sights	»	Ensign	ណខ	កញ្ញា	ឆ្នាំ	2014		ទំេ័រ	16	។

អាលរា៉ាបានទូលអរ្រគស្ចណូគអគោយកាលាហានឲ្យគោរះបលរអ័្រ៊ីណាថដឲ្យចាកគចញគោយសន្ិភាព។
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ច្ិ
�្	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	យផ្តា�	ចិ�្	ទុក	ដាក់	យលើ	

បេះអង្គសយ្គ្រះ	យៅយេល	បកុម	ជំេុំ	បាេ	យបចៀង	

ទំេុក	�យមកើង	ោបកាម៉ង់	ច្រ់	្រ៉ុណេ្	យៅយេល	ខ្នុំ	បាេ	ចា្រ់	

យផ្ើម	្រិទ	យសៀវយៅ	ទំេុក	�យមកើង	យនាះ	�្េ្តី	យៅណ�	្រេ្	យលង	

យៅមុខ	។	បកុមជំេុំ	យៅ	ម្្ង	យនាះ	មាេ	មេុស្ស	ចូលរួម	យបចើេ	

ណដល	យ្វើ	ឲ្យ	អ្នក	យលង	េយាណូ	យលង	ទំេុក	�យមកើង	្រណេ្ម	េតីរ	

វគ្គ	យទៀ�	យដើម្តី	ឲ្យ	េួក	សង្	្រញ្្រ់	ការកាច់	េំ្រុ័ង	។	ខ្នុំ	

មាេ	អំណរគុណ	ចំយពាះ	យមា៉ាង	្រណេ្ម	យនាះ	។	វា	យ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	

មាេ	យេល	្រណេ្ម	យទៀ�	យដើម្តី	ស្មឹងោមា�	យដា�	គ្រវភាេ	

េតីមុេ	ការអ្ិោឋាេ	ោបកាម៉ង់	។

អំ�នុង	យេល	អ្ិោឋាេ	ខ្នុំ	យផ្ទៀង	តាម	ពាក្យ	ណដល	េួក	

សង្	សូប�	យ៉ាង	�ក	ចិ�្	ទុកដាក់	យៅយេល	េួកយគ	

ប្រសិទ្ធិេរ	េូវ	្រដិរូ្រ	មេ	ការេលិកម្ម	រ្រស់	បេះបគតីស្ទ	

សបមា្រ់	េួក	យ�ើង	។	យៅយេល	ការអ្ិោឋាេ	ប�ូវបាេ	

្រញ្្រ់	យ�ើ�	នាបគ្ណដល	បកុម	ជំេុំ	បាេ	្រេ្ឺសយម្ង	ថា	

អាណម៉េ	យនាះ	យក្មងប្រុស	អា�ុ	្រួេ	ឆ្នាំ	មានាក់	ណដល	អង្គនុ�	យៅ	

េតី	យបកា�	ខ្នុំ	េតីរជួរ	បាេ	ណបសក		្រេ្ទរ	យេល	បកុម	ជំេុំ	ណបសក	

«	អាណម៉េ	»	យនាះ	។

វា	បាេ	្រេ្ឺ	យ�ើង	ថា	«	ជយយ	!	»	។

សំយ�ង	ណបសក	រ្រស់	យក្មង	ប្រុស	យនាះ	បាេ	ឮ	ខ្លាំង	ល្មម	

ណដល	យ្វើ	ឲ្យ	យក្មងៗ	មួ�	ចំេួេ	យៅ	ជិ�	យេះ	យសើច	កយក្អើក	។	

ខ្នុំ	ោរភាេ	ថា	សំយ�ងយនាះ	បាេ	យ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ញញឹម	ទាំង	

មាេ	ចម្ងល់	។

«	ជយយ	?	»	ខ្នុំ	បាេ	គិ�	។	វា	ជា	ការយឆ្ើ��្រ	យ៉ាង	

ចណម្ក	ចំយពាះ	ការអ្ិោឋាេ	ោបកាម៉ង់	។	វា	េិ�ជា	

ការយឆ្ើ��្រ	មួ�	ណដល	ខ្នុំ	េុំ	ធ្លា្រ់	ឮ	េតី	មុេ	យោះ	យ�ើ�	

ទំេង	ជា	េឹង	េុំ	ឮ	ម្ង	យទៀ�	យ�ើ�	។	្រនាទា្រ់	មក	យ�ើង	

បាេ	្រញ្្រ់	ការអ្ិោឋាេ	រ្រស់	យ�ើង	យដា�	យពាលថា	«	

អាណម៉េ	»	។

ប្រណ�ល	ជា	យក្មង	ប្រុស	យនាះ	មាេ	អារម្មណ៍	មេ	

យសចក្តីេិ�	ជាជាង	រូ្រ	ខ្នុំ	។

ជឌោ	គឺ	ជា	ពាក្យ	ណដល	្រគ្ហាញ	េតី	ក្តី	រំយភើ្រ	ចិ�្	។	វា	

ជា	ការណបសកប្រកាស	ចំយពាះ	ក្តី	អំណរ	ជាទូយៅ	គឺ	សបមា្រ់	

ជ័�ជំេះ	។	យេល	ខ្ះ		ពាក្យ	យេះ	យគ	ណបសក	យដើម្តី	្រគ្ហាញ	

េតី	ការ�ល់បេម	ចំយពាះ	េរណា	មានាក់	ណដល	បាេ	្រញ្្រ់	

ជនយា!
ជដ្យជីជន្គែក�ីជសើរ

រោគឈិតពឈិចារណា

គក្មង អាយុ ្រួន ឆ្នាំ មានាក់ រាន ជួយ ខ្ញំ ឲ្យ មាន �ំណរេុណ ្ ិ្តី សា្កាម៉ង់  ក្ញង រគ្រៀ្រ មួយ ថ្មតី ្រេឡាង ។

កិច្ការ	លំបាក	បាេ	យ៉ាង	ល្អ	។ 1

រំយេច	យនាះ	ខ្នុំ	ចូលចិ�្			គំេិ�	យនាះ	។	ណមេយ�ើ�	ខ្នុំ	

បាេ	គិ�	ថា	ជយយ	ណដល	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	បាេ	ឈ្នះ	

យលើ	យសចក្តី	ោលា្រ់	ប្រយយជេ៍	ឲ្យ	យ�ើង	ទាំងអស់	គ្នា	អាច	

រស់យ�ើង	វិញ	!	ជយយ	យដា�ោរ	ដគ្វា�្ួេ	រ្រស់	បទង់	

យនាះ	បទង់	អាច	អភ័�យទាស	ចំយពាះ	អំយេើ	បា្រ	រ្រស់	យ�ើង	!	

កាេ់ណ�	េិយសស	ជាង	យេះ	យទៀ�	យនាះ	បទង់		អាច	អភ័�	

យទាស	ដល់	អំយេើ	បា្រ	របស់ ខ្ញំ !	ជយយ	យដា�ោរ	

តាមរ�ៈ	បេះគុណ	បទង់		យនាះ	ខ្នុំ	អាច	ប��្រ់	យៅ	កាេ់	

បេះវរ្រិតាសួគ៌	រ្រស់	ខ្នុំ	យ�ើ�	រីករា�	េឹង	យសចក្តី	សង្ឹម	

មេ	ជតីវិ�	ដ៏	យៅ	អស់	កល្	ជាេិច្	!	ណមេយ�ើ�	!	ជយយ	!

យៅយេល	ខ្នុំ	បាេ	ណបសក	េូវ	ពាក្យ	សរយសើរមេ	ការណ្្ង	

អំណរគុណ	ទាំង	យេះ	ចំយពាះ	បេះ	វ្រិតាសួគ៌	រ្រស់	ខ្នុំ	យនាះ	

បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	បាេ	ចូល	មក	យ៉ាង	យេញក្ននុង	ដួងចិ�្	

ខ្នុំ	យដា�	ក្តី	អំណរ	ណដល	យស្ទើរ	ណ�	យ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	�ំ	។		យក្មង	�ូច	

យនាះ	បាេ	ដឹកនាំ	ខ្នុំ	យៅ	ម្្ង	យនាះ	(	សូមយមើល	យអោ�	

11:6		)	យ�ើ�	ខ្នុំ	បាេ	យប�កអរ	យដា�ទស្សេវិស័�	

ដ៏	បសស់	ប�កាល	ចំយពាះ	េរជ័�	មេ	ដគ្វា�្ួេ	រ្រស់	

បេះអង្គសយ្គ្រះ	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	រ្រស់	ខ្នុំ	។	◼

ែនែក និពន្ធ រស់ ឌៅ កនែញង រដ្ឋ ែូរីេ្គិន ស.រ.អា. ។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមយមើល	Merriam Webster’s Collegiate 
Dictionary	ការយបាះ	េុម្	(	ឆ្នាំ	2003	)	«	hooray	»	
សូមយមើល	ផងណដរ	en.wiktionary.org/wiki/hooray	។ ររូប
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ខ្នុំ	មាេ	ភាេស្និទ្ធិោនាល	ជាមួ�	បគួោរ	មួ�		ណដល	

មាេ	កូេ	ប្រុស	មានាក់	យៅ	ក្ននុង	ថានាក់	�ុវជេ	។	អំ�នុង	

យេល	សកម្មភាេ	មួ�	កាល	គ្�់	យៅ	ជា�តីកុេ	អ្នក	

ដឹកនាំ	មានាក់	បាេ	ដាក់	វិេ័�	ដល់	គ្�់	យ�ើ�	យ្វើ	ឲ្យ	គ្�់	

អាមា៉ាស់	យៅមុខ	បកុម	�ុវជេ	គ្�់	។	យបកា�ៗ	មក	គ្�់	

មាេ	អារម្មណ៍	យអៀេខ្មាស	មិេ	ចូលរួម	សកម្មភាេ	នានា	

យ�ើ�	ណសវងរក	មិ�្ភក្ិ	យបរៅ	េតីវួដ	រ្រស់	ខ្លួេ	។

យរឿង	យនាះ	មាេ	ឥទ្ធិេល	យ៉ាង្ំយ្ង	ចំយពាះ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	

បាេ	យ្រ្ជាញា	ចិ�្	ថា	េឹង		គ្មាេ	យរឿង	ណ្រ្រ	យនាះ	យកើ�	យ�ើង	

យ�ើ�	ប្រសិេយ្រើ	ខ្នុំ	ប�ូវ	បាេ	យៅ	ឲ្យ	្រយបមើ	ជាមួ�	

បកុម�ុវជេ	។	េតីរឆ្នាំ	យបកា�	មក	ខ្នុំ	ប�ូវបាេ	យៅ	ឲ្យ	្រយបមើ	

ជា	មួ�េួក	�តីកុេ	។

អំ�នុង	យេល	េតីរ្រតី	ណខ	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	កំេុង	

យ្វើការ	ជាមួ�	�ុវជេ	មានាក់	ណដល	មាេ	អ�្ចរិ�	បេយ�ើេ	

ជាញ�ៗ	។

ទតី្រំផុ�		យដា�ោរ	ទយងវើ	រ្រស់	គ្�់	ខ្នុំ	បាេ	េិយ�	

ថា	«	យេះ	គឺ	ជាណដេកំណ�់	»	។	ចូរ	កុំ	យ្វើ	យល្មើស	េឹង	ចបា្រ់	

កំណ�់	យេះ	យ�ើ�	។

គ្�់	បាេ	យល្មើស	យលើ	ណដេកំណ�់	យនាះ	យ�ើ�	យ�ើង	

បាេទាស់	សម្តី	គ្នា	យ�ើ�	គ្�់	ក៏	បាេ	យដើរយចញ	យៅ	។

យបកា�	មក	ខ្នុំ	បាេ	ជណជក	ជាមួ�	គ្�់	យដើម្តី	

យដាះបោ�	ការណខវង	គំេិ�	រ្រស់	យ�ើង	ទាំងេតីរនាក់	។		

ខ្នុំ	បាេ	េិយ�	ថា	«	ដាវី�	ខ្នុំ	បសឡាញ់	្រ្អចូេ	យ�ើ�	

	្រ្អចូេ	គឺ	ជា	�ុវជេ		ល្អ	្រ៉ុណេ្	ខ្នុំ	មិេ	រីករា�	េឹង	ទយងវើ	មួ�		

ចំេួេ	រ្រស់	្រ្អចូេ	យទ	។	�ុវជេ	យផ្សង	យទៀ�	យមើល	មក	

	្រ្អចូេ	ថា	ជា	អ្នក	ដឹកនាំមានាក់	យ�ើ�	ប្រសិេយ្រើ	េួកយគ		

យ�ើញ	្រ្អចូេ	យ្វើ	អវតី	មួ�	ណដល	មិេ	សមរម្យ	យនាះ	េួកយគ	

ប្រណ�ល	េឹង	ោកល្ង	យ្វើ	វា	ផងណដរ	»	។

យ�ើង	បាេ	យដាះបោ�	េូវ	្រញ្ហា	យនាះ	យ�ើ�	គ្�់	

បាេ	ទទួល	�ក	វា	យ�ើ	�	យ�ើង	ជា	អ្នក	ដឹកនាំ	បាេ	ជួ�	

កា�់្រេ្�	េូវ	ឧ្រសគ្គ	ផ្ទាល់ខ្លួេ	មួ�	ចំេួេ	រ្រស់	គ្�់	។	

យេល	គ្�់	មាេ	អា�ុ	14	ឆ្នាំ	គ្�់	បាេ	សុំ	ខ្នុំឲ្យ	ណ�ងតាំង	

គ្�់	ក្ននុង	�ំណណងជា	បគូ	។	ជាយបចើេ	ឆ្នាំ	យបកា�	មក		ណដល	

ជា	យេល	្រច្នុ្រ្េ្ន	យេះ	គ្�់	បាេ	ឱ្រ	ខ្នុំ	យ៉ាង	ខ្លាំង	រាល់	

យេល	គ្�់	យ�ើញ	ខ្នុំ	យ�ើ�	គ្�់	េិយ�	ស្តី	យដា�	

សរយសើរ	អំេតី	កាល	គ្�់	យៅក្ននុង	បកុម�ុវជេ	។

យៅយេល	យ�ើង	បសឡាញ់	បកុម�ុវជេ	យ�ើ�	

យៅ	ជាមួ�	េួកយគ	យដា�	រីករា�	យនាះ	េួកយគ	ដឹង	

េតីក្តីបសឡាញ់	យនាះ	។	យនាះ	ជាយ��ុផល	ណដល	ទតីប្រឹកសា	

រាមននរឿងដបបនោះនកើ្ន�ើងន�ើ�!
ជដ្យជម្បតជជ្តជទើរ

រោរបជម្មើជៅកនែនុងសាសនាចម្ក

េន្ឹរះ ដន ភា្គជាេជ័យ រ្ររេ់ គយើង គនារះ េឺ្តូវ ្រេឡាញ់ យុវជន ទាំងគនារះ គ្ល គយើង ្រគ្មើ ្ ួកគេ ។

រ្រស់	ខ្នុំ	េិង	រូ្រ	ខ្នុំ	បាេ	�ក	ចិ�្	ទុកដាក់	អស់	េតី	ចិ�្	

យលើ		�ុវជេ	រ្រស់	យ�ើង	។	យ�ើង	េុំ	បាេ	យ្វើ	សកម្មភាេ	

យដា�ោរ	វា	មាេ	យៅក្ននុង	កាលវិភាគ	យនាះ	យទ	យ�ើង	យ្វើ	

សកម្មភាេ	យដា�ោរ	យ�ើង	បាេ	ដឹង	ថា		�ុវជេ		េឹង	យរៀេ	

ជំនាញ	យ�ើ�	រីកចយបមើេ	បេម	ទាំង	រីករា�	យទៀ�ផង	។

មាេ	បគ្	មួ�	យនាះ	យ�ើង	មាេ	�ុវជេ	មានាក់	ណដល	

ឪេុក	មាតា�	រ្រស់	គ្�់	េុំ	ចា្រ់	អារម្មណ៍	េតី	កម្មវិ្តី	រ្រស់	

យ�ើង	យ�ើ�	។

ខ្នុំ	បាេ	បបា្រ់	េួកគ្�់ថា	«	មិេជា	្ វតី	យទ	្រ៉ុណេ្យ�ើ	

អ្នកមតីង		េិង	យោក	េូ	មិេប្រកាេ់	យទឬ	ប្រសិេយ្រើ	កូេ	

រ្រស់	អ្នកទាំងេតីរ	យៅណ�	្រេ្ន្	មក	ចូលរួម	យរៀេ	យ�ើ�	េឹង	

រីករា�	យនាះ	?	»

យ�ើង	បាេ	ដាក់	គ្�់	ឲ្យ	ចូលរួម	ក្ននុង	កម្មវិ្តី	យ�ើង	

យ�ើ�	មិេ	�ូរ	្រ៉ុនាមាេ	ឪេុក	មាតា�	រ្រស់	គ្�់	បាេ	�ល់	

បេម	ឲ្យ	គ្�់	ចូលរួម	ជាមួ�	យ�ើង	យ៉ាង	យេញ	ទំ�ឹង	។	

េួកគ្�់	បាេ	យ�ើញ	ថា	កូេ	គ្�់	បាេ	យរៀេ	យ�ើ�	មាេ	

ភាេ	ស្របា�	រីករា�	។	យបកា�មក	គ្�់	បាេ	្រយបមើ	

យ្រសកកម្ម	យេញ	យមា៉ាង	។	្រ្អចូេប្រុស		រ្រស់	គ្�់	មាេ	ចិ�្	

េុះ	កយបញ្ជាល	្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	ផងណដរ	។

យ�ើង	បាេ	យ�ើញ	េតី	ទំនាក់ទំេង	ដ៏	ល្អ	រវាង	ថានាក់	ដឹកនាំ		

យដា�	ចា្រ់	អារម្មណ៍	យលើ	�ុវជេ	មានាក់	យ�ើ�	ថា	�ុវជេ	

បាេ	យរៀេ	រីកចយបមើេ	យ�ើ�	ទតី្រំផុ�	្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	។	

វា	ជា	ការគ្្រ់	ចិ�្	យ៉ាង	ខ្លាំង	ណដល	យមើលយ�ើញ	�ុវជេ	

រីកចយបមើេ	យ�ើ�	វា	ជា	ក្តីរីករា�	ណាស់	យដើម្តី	យរៀេ	ជាមួ�	

េួកយគ	។	គេ្ឹះ	មេ	ភាេយជាគជ័�	រ្រស់	យ�ើង	យនាះ	គឺប�ូវ	

បសឡាញ់	េួកយគ	យេល	យ�ើង	្រយបមើ	េួកយគ	។	◼

ែនែក និពន្ធ រស់ ឌៅ រដ្ឋ កាលទីេ្វភូញា៉ា ស.រ.អា. ។



៤២ លីអា�រូណា

កាល	ខ្នុំ	មាេ	អា�ុ	17	ឆ្នាំ	ខ្នុំ	បាេ	យ្វើកា	រ	យៅ	

សណាឋាគ្រ	មួ�	យៅទតីបកុង	មកលូ	កូណា	

ហាមវ៉	ស.រ.អា.	។	យដា�	យ្វើ	ជា	អ្នក	ជញជចូេ	ឥវា៉េ់	េតី	ឡាេ	

យនាះ	ខ្នុំ	បាេ	ជួ្រ	មេុស្ស	ល្តីៗ	ជា	យបចើេនាក់	ណដល	ជា	

យភ្ៀវ	មេ	សណាឋាគ្រ	រួមមាេ	ចេ	ណវេតី	ដូរូ្តី	ឡាម័រ	េិង	

យអសយ្ើរ	វិោលាម	។

នា	ោងាច	មួ�	្រនាទា្រ់	េតី	យភ្ៀវ	ជាយបចើេ	បាេ	មក	ដល់	ខ្នុំ	

បាេ	យឆ្ៀ�	យេលសបមាក	្រេ្ិច	យៅ	ខ្ង	មុខ	សណាឋាគ្រ	

យនាះ	យៅយេល	ឡាេ	េណ៌	យៅមា	ដ៏ប្រណិ�	មួ�	បាេ	ឈ្រ់	

យលើ	ចិយញ្ើម	្ ្នល់	យ�ើ�	មា	េ	មេុស្ស	បបាំេតីរ	នាក់	បាេចុះ	

េតី	ឡាេ	យដា�	យស្ៀក	យខ្	យៅមា	អាវ-	ស	េិង	បកវា៉�់	ក	។	

មាេ	្រុរស	មានាក់	យទៀ�	ពាក់	យខ្អាវ	្ ំ	េណ៌យៅមា	បាេ	យដើរ	

យចញ	មក	ជាមួ�	េួកយគ	។	្រនាទា្រ់	េតី	ម�កុង	ឡាេ	បាេ	

ច�	ឡាេ	រួច	េួកយគ	ទាំងអស់	គ្នា	បាេ	ចូល	យៅ	្រេ្ទ្រ់	

អាហារ	យដើម្តី	្ររិយភាគ	អាហារ	យេល	ោងាច	។	ខ្នុំ	បាេ	គិ�	

ថា	េួកយគ	ដូច	ជា	េួក	ណអវ�	្រ៊ើ		អា�	យៅយេល	ខ្នុំ	បាេ	

ប��្រ់	យៅ	ក្ននុង	សណាឋាគ្រ	វិញ	យដើម្តី	្រេ្	ភារៈកិច្	ខ្នុំ	

យដា�	្រយបមើ	យសវា៉	តាម	្រេ្ទ្រ់	។	

មួ�	យមា៉ាង	យបកា�	មក	ខ្នុំ	បាេ	យចញ	មក	យបរៅ	

សណាឋាគ្រ	ម្ង	យទៀ�	ជក់	បារី	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	មេុស្ស	មួ�	

បកុម	ដណដល	យនាះ	ណដល	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	េតី	មុេ	បាេ	ប��្រ់	

មក	ឡាេ	រ្រស់	េួកយគ	វិញ	យ�ើ�	រង់ចាំ	យៅ	ចិញ្ឹម	្ ្នល់	។	

េួកយគ	បាេ	យដើរយៅ	កាេ់	ឡាេ	រ្រស់	ខ្លួេ	យ�ើ�	បាេ	យ្រើក	

ទាវារ	ឡាេខ្ង	យបកា�	ឲ្យ	្រុរស	ពាក់	យខ្អាវ	្ ំ	យៅមា	យនាះ	

ចូល	។	ផ្ទនុ�	យៅវិញ	្រុរស	ពាក់	យខ្អាវ	្ ំ	យៅមា	យនាះ	េុំ	ចូល	

ឡាេ	យទ	យោកបាេ	ឈ្រ់	ណ្ររ	មក	យបកា�	យ�ើ�	គ្ក	

យមើល	ខ្នុំ	យ�ើ�	យដើរ	សំយៅ	មក	ខ្នុំ	ណដល	កំេុង	ណផ្អក	ខ្នង	យៅ	

េឹង	ជញ្ជាំង	អគ្រ	។

គ្�់	ខ្ស់	យ�ើ�	ស្គម	យដា�	ពាក់	ណវ៉េតា	�ូចយស្ើង	

បេមទាំង	មាេ	េុក	ចគ្កា	យស្ើង	ជុំវិញ	មា�់	។	គ្�់		

បាេ	លូក	មដ	មក	ចា្រ់	មដ	ខ្នុំ	យ�ើ�	ដាក់	មដ	មាខាង	យទៀ�		

យលើ	ោមា	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	មាេ	ការ	ភាញាក់យផ្អើល	ថា	្រុរស	ណដល		

យមើល	យៅ	មាេ	ភាេម្្្្នចូរ	បាេមក	យ�ើ�	េិយ�		

ជាមួ�	ខ្នុំ	ណដល	ជា	�ុវជេ	មានាក់	ណដល	គ្�់	មិេ	ោរល់	

យោះ	។

រេនុស្សតគប់រានាអាច្នរៀនពីពយាការី

ខ្នុំ	េុំ	អាច	ចាំ	អស់	េតី	ពាក្យ	ណដល	គ្�់	េិយ�	មក	កាេ់	

ខ្នុំ	យ�ើ�	យបរៅ	េតី	ពាក្យ	ថា	«	ោរ	ធ្�ុ	ទាំងយនាះ	មិេ	ល្អ	

សបមា្រ់	អ្នក	យ�ើ�	»	គ្�់	កំេុង	ណ�	េិយ�	អំេតី	ការជក់	

បារី	រ្រស់	ខ្នុំ	។	ចិ�្	ស្រ្នុរស	េិង	អ�្ចរិ�	រ្រស់	គ្�់	

បាេ	យ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ចា្រ់	អារម្មណ៍	យ៉ាង	ខ្លាំង	។

មួ�	ឆ្នាំ	ជាង	យបកា�	មក	ខ្នុំ	បាេ	យរៀេ	ជាមួ�េឹង	េួក	

អ្នកផ្សេវផសា�	ោសនា	យ�ើ�	បាេ	បជមុជ	ទឹក	។

ខណៈ	កំេុង	យមើល	រូ្រភាេ	រ្រស់	ថានាក់	ដឹកនាំ	

ោសនាចបក	យនាះ	ខ្នុំ	បាេ	ក�់សមារល់	យ�ើញ	រូ្រភាេ	

មួ�	រ្រស់	ប្រធ្េ	ចច	អ័លយ្រ៊ើ�	ស៊្មើ្	(	ឆ្នាំ	1870–

1951	)	យ�ើ�	បាេ	ោរល់	យោក	ភាលាម	ថា	ជា	្រុរស	

មានាក់ណដល	មាេ	ចិ�្	ស្រ្នុរស	េិង	មាេ	ភាេម្្្្នចូរ	យនាះ	

ណដល	ខ្នុំ	បាេ	ជួ្រ	យៅ	មុខ	សណាឋាគ្រ	។	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	

យកា�សរយសើរ	កាេ់ណ�	ខ្លាំង	ថា	ប្រធ្េមេោសនាចបក	 ររូប
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យ្វើ	េូវ	កិច្ការ	ណ្រ្រ	យនាះ	ចំយពាះ	មេុស្ស	ដូច	ជា	ខ្នុំ	ណដល	ជា	

យក្មង	មានាក់	មិេណមេ	ជា	សមាជិក	ោសនាចបក	យ�ើ�	

មិេទាំង	សំខ្េ់	ផង	យនាះ	។

យោក	ជា	្រុរស	មានាក់	អោចារ្យ	អវតី	យម៉្ះ	ណដល	បាេ		

្រគ្ហាញ	យសចក្តី	បសឡាញ់	េិង	កងវល់	ណ្រ្រ	យនាះ	

ចំយពាះយក្មង	មានាក់	ណដល	យ្វើ	ការ	យៅក្ននុង	�ំណណង	មួ�	ណដល	

មិេ	សំខ្េ់	យ�ើ�	គ្មាេ	ការ�ល់ដឹង	េតី	ដំណឹង	ល្អ	ឬ	

យសចក្តីបសឡាញ់	រ្រស់	បេះវរ្រិតាសួគ៌ចំយពាះ	យ�ើង	។

�ុកសិ្រ	បបាំ	ឆ្នាំ	យបកា�	មក	ខ្នុំ	មាេ	ការ�ល់ដឹង	

កាេ់ណ�	ចបាស់	អំេតី	ការ�កចិ�្	ទុកដាក់	េិង	យសចក្តី	

បសឡាញ់	យនាះ	យ�ើ�	ខ្នុំ	េយាយម	យមើល	មេុស្ស		

ណដល	យៅជុំ	វិញ	ខ្លួេ	ខ្នុំ	ដូច	ជា	ប្រធ្េ	ស្ម៊ើ្	បាេ	យមើល		

មក	ខ្នុំណដរ	។	◼

ដ�នរីស៊ីរេនស៊ីញ័ររែ្ឋហាថវេស.រ.អា.

ផទេនុ�នៅវិញបុរសោក់

នខាអាវ្ ំន្មនោះ

ពុំបានច្រូលក្នុងឡាន

ន�ើ�រា្់បានឈប់

ន�ើ�នែើរសំនៅរេក

រកខ្នុំ។

សំជ�ងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងជម្រោយ
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ករូេប្រុស	អា�ុ	្រួេ	ឆ្នាំ	រ្រស់	យ�ើង	ខូល�ុេ	បាេ	

្រគ្ហាញ	បកដាស	មួ�	សេ្ឹក	យដា�	មាេ	យមាទភាេ	

ណដល	គ្�់	វា	បាេ	ទទួល	េតី	បគូថានាក់	្រឋមសិកសា	រ្រស់	

ខ្លួេ	ណដល	មាេ	បបា្រ់	េតី	ណផ្នក	រ្រស់	គ្�់	យៅក្ននុង	កម្មវិ្តី	

ថានាក់	្រឋម	សិកសា	្រនាទា្រ់	យទៀ�	។	�ួនាទតី	រ្រស់	យ�ើង	គឺ	

យដើម្តី	្រយបងៀេ	ពាក្យ	បបាំេតីរ	ជួរ	ដល់	គ្�់		េតីមុេ	េឹង	កម្មវិ្តី	

សណម្ង	ក្ននុង	រ�ៈយេល	េតីរ	សបាតា�៍	យទៀ�	។

យៅ	ោងាច	ម្្ង	ចេ្ទ	មួ�	យ�ើង	បាេ	ផ្លាស់្រ្ចូរ	េតី	រាប�តី	

ជួ្រ	ជុំ	បគួោរ	ឲ្យ	យៅ	ជា	ការ	ហា�់សម	ដ៏	្ ំ	មួ�	។	

ខូល�ុេបាេេយាយម	យ្វើ	ការ	ហា�់សម	ជា	យបចើេដង	ទាំង	

ញញឹម	យដា�	មាេ	ការផ្ល់	ម�ិ	េតី	ភរិយខ្នុំ	េិង	រូ្រខ្នុំ	ដូច	

ជា	«	សុំ	កុំ	យ�ះយឡាះ	យេល	កូេ	េិយ�	វា	យ�ើ�	សូម	

បបាកដ	ថា	កូេ	េិយ�	វា	ចបាស់ៗ	»	។

យទាះ្រតី	ជា	មាេការខិ�ខំ	អស់	េតី	សម�្ភាេ	យ�ើង	ក្តី	

យ�ើង	េុំ	បបាកដ	ថា	យ�ើង	បាេ	យ្វើ	ប្រយសើរ	ជាង	យេល	យ�ើង	

ចា្រ់យផ្ើម	យនាះ	យ�ើ�	។

ការយរៀ្រចំ	ខ្លួេ	យៅ	បេះវិហារ	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	្រនាទា្រ់	រួម	

មាេ	ទាំង	កូេ	រ្រស់	យ�ើង	េតីរ	នាក់	បាេ	បា�់	យបោម	យជើង	

កូេ	មានាក់	អា�ុ	បបាំ្រតីណខណដល	យ្្មញ	កំេុង	ដុះ	េិង	កូេ	

អា�ុ	្រួេ	ឆ្នាំ	ណដល	�ំ	ណបសក	។

ការប្រជុំ	បាេចា្រ់យផ្ើម	យេល	ចយបមៀង	យ្រើ	កបាេ	ច្រ់	

ខ្នុំ	បាេ	យដើរយចញ	យៅ	ោល	េតីរ	ដង	យដា�ោរ	កូេ	�ំ	។	

យៅយេល	បកុម	ចយបមៀង	បាេ	យបកាក	ឈរ	យបចៀង	ខ្នុំ	យ�ៀ្រ	

ន្ើវាស័ក្តិសរេនឹងការខំតបឹងដតបងដែរឬនទ?

េឹង	យបាះ្រង់	ក្តីសង្ឹមថា	េឹង	មាេ	្រទេិយោ្េ៍	មេ	

ការោអាង	យ�ើង	យ�ើ�	ណ្រ្រ	ជា	គិ�ថា	យ�ើង		មិេ	អាច	យៅ	

រ�ូ�	ដល់	ច្រ់	ការប្រជុំ	យ�ើ�	។

យៅយេល	យគ	េិយ�	ពាក្យ	ថា	អាណម៉េ	ជា	យលើក	

ចុងយបកា�	យនាះ	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	្ ូរយស្ើ�	ជា	ខ្លាំង	។	

្រ៉ុណេ្	យៅយេល	ខ្នុំ	បាេេយាយម	ជំេះ	យលើ	ការលំបាក	យនាះ	

ខ្នុំ	បាេ	ឆ្ងល់	ថា	«	យ�ើ	វា	សក្ិ	សម		េឹង	េឹង	ការខំប្រឹងណប្រង	

ណដរ	ឬ	យទ	?	យ�ើ	យ�ើង	មាេ	ការរីកចយបមើេ	ជាមួ�	កូេៗ	

រ្រស់	យ�ើង	យដា�ការ	នាំ	េួកយគ	មក	បេះវិហារ	យរៀងរាល់	

សបាតា�៍	ណដរ	ឬ	យទ	?	»

ប្រោសេ៍	រ្រស់	ណអលយ�ើរ	យដវី�	យអ	ណ្រដណា	ក្ននុង	

កូរ៉ុម	មេ	េួក	ោវក	ដ្រ់េតីរ	នាក់	បាេ	ផុស	យចញ	មក	ក្ននុង	

គំេិ�	ខ្នុំ	។	យោក	មាេ	ប្រោសេ៍	៖	«	យៅយេល	ស៊ើយស្ទើរ	

ណ្រដណា	េិង	ខ្នុំ	មាេ	ការ្ុញ្្រ់	យដា�	ោរ		ណ�	ទមាលា្រ់	

សុចរិ�	ណដល	យ�ើង	បាេ	ខិ�ខំ	យ៉ាង	ខ្លាំង	យដើម្តី	ចិញ្ឹម	កូេ	

ហាក់្រតី	ដូចជា	េុំ	ទទួល	បាេ	ណផ្ផ្កា	ខ្ង	វិញ្ញាណ	ភាលាមៗ	

តាម	ណដល	យ�ើង	ចង់	បាេ	េិង	រំេឹង	ទុក	។	.	.	.

«	ស៊ិយស្ទើរ	ណ្រដណា	េិង	ខ្នុំ	បាេ	គិ�	ជួ�	កូេប្រុស	

រ្រស់	យ�ើង	ឲ្យ	�ល់	េតី	មា�ិកា	មេ	យមយរៀេ	សំខ្េ់ៗ	ឬ	

ខគម្តីរ	ជាក់ោក់	មួ�	ណដល	ទតី្រំផុ�	វា	យលចយចញ	េូវ	

ណផ្ផ្កា	។	្រ៉ុណេ្	លទ្ធផល	ណ្រ្រ	យនាះ	េុំ	យកើ�	យ�ើង	បគ្រ់	យេល	

ណដល	យ�ើង	សិកសា	ឬ	អ្ិោឋាេ	ឬ	យរៀេ	ជាមួ�	គ្នា	យនាះ	

យទ	។	ភាេ	ខ្ជា្រ់ខ្លួេ	មេ	្រំណងចិ�្	េិង	កិច្ការ	រ្រស់	

យ�ើង	យទ	ណដល	អាច	ជា	យមយរៀេ	ដ៏	ល្អ—ជា	យមយរៀេ	ណដល	

យ�ើង	េុំសូវ	មាេ	អំណរគុណ	យេញយលញ	យៅ	បគ្	យនាះ	»	

(	«	More Diligent and Concerned  
at Home	»	Liahona	ណខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	2009		

ទំេ័រ	19	)	។

យដា�	មាេ	ទំេុកចិ�្	ជា្្មតី	ខ្នុំ	បាេ	ប��្រ់	យៅ	

ផ្ទះ	យ�ើ�	្រេ្	អេុវ�្	ម្ងយ�ើ�	ម្ង	យទៀ�	ជាមួ�	

កូេ	រ្រស់	ខ្នុំ	។	យៅយេល	ដល់	យវេ	គ្�់	េិយ�	យនាះ	

យ�ើង	មាេ	អារម្មណ៍	រំយភើ្រ	ជា	ខ្លាំង		យដើម្តី	ោតា្រ់ឮ	គ្�់	

េិយ�	ចបាស់ៗ	េិង	ប្រកាស		យដា�	ទំេុក	ចិ�្	ថា	

«	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	គឺ	ជា	បេះរាជ	្រុបតា	មេ	បេះ	»	។

យ�ើង	បាេ	ោតា្រ់	ឮ	គ្�់	េិយ�	ឃ្លា	ជាយបចើេ	ដង	

យ�ើ�	េតី	មុេ	ការសណម្ង	្រ៉ុណេ្	យៅ	យេល	ឮ	គ្�់	េិយ�	

ឃ្លា	យនាះ	យៅ	យបរៅ	ផ្ទះ	យដា�	ខ្លួេ	ឯង	យនាះ	វា	េិ�	ជា	អោចារ្យ	

យ�ើ�	ជា	ទតីយេញ	ចិ�្	កាេ់ណ�	ខ្លាំង	។

យ�ើង	មាេ	ការ្រយបងៀេ	ជា	យបចើេ	េតីមុេ	កូេ	ប្រុស	រ្រស់	

យ�ើង	យេញ	វ័�	្រ៉ុណេ្	យ�ើង	េឹង	្រេ្ចូលរួម	ការប្រជុំ	រ្រស់	

យ�ើង	ឲ្យ	អស់	េតី	សម�្ភាេ	យ្វើ	រាប�តី	ជួ្រជុំ	បកុមបគួោរ	

យ�ើ�	អ្ិោឋាេ	រាល់	ម្្ង	យដា�	សង្ឹម	ថា	ម្្ង	ណា	មួ�	

យៅយេល	យេល	គ្�់	យៅ	ឆ្ងា�	េតី	ផ្ទះ	យ�ើ�	យៅណ�ឯង		

យនាះ	គ្�់	េឹង	ចងចាំ	ឃ្លា	ដ៏	សំខ្េ់	យនាះ	ជា	្ ្មតី	យទៀ�	៖	

«	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	គឺ	ជា	បេះរាជ	្រុបតា	មេ	បេះ	»	។	◼

តបាែុនខុរេស្តនុករែ្ឋ�រូថា�៍ស.រ.អា.
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ខ្នុំ	មាេ	ឱកាស	យៅ	សួរសុខទុក្ខ	កូេបសតី	ខ្នុំ	ខ្លតី	យៅ	

ទតីបកុង	ឡាស	យវ៉ហារស	រដ្ឋ	ណាវា៉ដា	ស.រ.អា.		

ណដល	នាង	យទើ្រ	ណ�	បាេ	្រ្ចូរ	យៅ	យៅ	ទតីយនាះ	ជាមួ�	ោវាមតី	

េិង	កូេ	េតីរនាក់	រ្រស់	នាង	។	វួដ	រ្រស់	ខ្លតី	ជួ្រ		

ប្រជុំ	យៅ	យេល	ម្្ងប�ង់	ដូយចានាះ	យៅយេល	បេឹក	យ�ើង	មាេ	

យេលយវោ	ដ៏	រីករា�	យដើម្តី	យរៀ្រចំ	ខ្លួេ	យ�ើ�	េិភាកសា	

	េតី	កិច្ការ	នានា	្រនាទា្រ់	េតី	បេះវិហារ	។	យដា�ោរ	ខ្លតី	

គ្មាេ	ឱកាស	យៅ	យលង	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	យៅ	យ�ើ�		

យនាះ	យ�ើង	បាេ	សយបមច	ចិ�្	យៅ	យ�ើ�	្ �រូ្រ	មួ�		

ចំេួេ	រ្រស់	កូេ	យ�ើង	យលង	យៅ	្ររិយវណ	បេះវិហារ	

្ររិសុទ្ធ	។

យៅយេល	យ�ើង	ទាំងអស់	គ្នា	យៅ	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	

្ររិយវណ	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	ឡាស	យវ៉ហារស	ណាវា៉ដា	មាេ	

ភាេបសស់ោអា�	យ�ើ�	មាេ	ការររកសា	សណាតា្រ់ធ្នា្រ់	

យដា�	មាេ	ប្រភេទឹក	េិង	ផ្កា	ដ៏	បសស់	ោអា�	។

្រនាទា្រ់	េតី	អាេ	យរឿង	មួ�	ណដល	ប្រធ្េ	្ូមា៉ាស	យអស	

ម៉េសុេ	បាេ	បបា្រ់	ខ្លតី	មាេ	ចិ�្	អេ្ទះោរ	ចង់	�ក	

កូេ	រ្រស់	នាង	យៅ	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	ប្រយយជេ៍	ឲ្យ	េួកយគ	

អាច	ោទា្រ	វា	(	សូមយមើល	«	Finding Peace »	
Liahona	ណខ	មិនា	ឆ្នាំ	2004	ទំេ័រ	5–6	)	។	

ចំណុច	ដំ្រូង	ណដល	នាង	បាេ	េេ្យល់	ដល់	កូេ	បសតី	រ្រស់	

អាររេ្មណ៍សុខសាន្តថនតពះវិហារបរិសុទ្ធ

នាង	យស្ឡា	យនាះ	គឺ	អំេតី	ភាេេិសិដ្ឋ	េិង	ោរៈសំខ្េ់	

មេ	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	។

យស្ឡា	បាេ	�ល់	យស្មើ	េឹង	កុមារ	អា�ុ	្រតី	ឆ្នាំ	អាច	�ល់	

អំេតី	ការណ៍	យនាះ	យ�ើ�	យ�ើង	បាេ	ជំរុញ	ចិ�្	ឲ្យ	នាង	

ោទា្រ	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	។	យ�ើង	បាេ	្ �	រូ្រ	ជាយបចើេ	

រ្រស់	យស្ឡា	េិង	្រ្អចូេ	ប្រុស	អា�ុ	្រតីណខ	រ្រស់	នាង	ោទា្រ	

បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	។

ដល់	យេល	ប�ូវ	ប��្រ់	យៅវិញ	យស្ឡា	មាេ	ចិ�្	

ោទាក់យស្ទើរ	មិេ	ចង់	យៅ	។	យ�ើង	គិ�	ថា	យ�ើង	បាេ	�ល់	

េតី	មូលយ��ុ	យនាះ	នាង	បាេ	មាេ	យេល	ដ៏	រីករា�	យៅក្ននុង	

្ររិយវណ	ដ៏	បសស់ប�កាល	យនាះ	េិង	គ្មាេ	អារម្មណ៍	

សង្ស័�	ណដល	ជា	អារម្មណ៍	ដូច	ណដល	យ�ើង	មាេ	ណដរ	។

្រនាទា្រ់	េតី�ក	នាង	ដាក់	ក្ននុង	ឡាេ	យ�ើ�	ពាក់	ណខ្ស	

បកវា៉�់	សុវ�្ិភាេ	យ�ើ�	យ�ើង	បាេ	ចា្រ់	យផ្ើម	យចញ	

ដំយណើរ	។	ខ្នុំ	បាេ	គ្ក	យបកា�	យ�ើ�	យលើក	មដ	បគវី	យ�ើ�	

េិយ�	ដាក់	យស្ឡា	ថា	«	ចូរ	ោ	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	»	

យៅ	កូេ	។	នាង	បាេ	បកយ�ក	យមើល	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	

យ�ើ�	យលើក	មដ	បគវី	យ�ើ�	េិយ�	ថា	«	ោ	យ�ើ�	

បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	។	ោ	យ�ើ�	យោក	តា	»	។	ខ្នុំ	េុំ	បាេ	

ដឹង	ចបាស់	យទ	ថា	ខ្នុំ	បាេ	ឮ	ប�ឹមប�ូវ	េតី	អវតី	ណដល	នាង	េិយ�	

្រ៉ុណេ្	យៅយេល	ខ្នុំ	បាេ	គ្ក	យមើល	ខ្លតី	យ�ើ�	បាេ	យ�ើញ	

នាង	�ំ	ខ្នុំ	បាេ	ដឹង	ថា	យ�ើង	ទាំងេតីរ	នាក់	បាេ	ឮ	ដូចគ្នា	េូវ	

អវតី	ណដល	នាង	បាេ	េិយ�	។

ជតីតា	រ្រស់	យស្ឡា—គឺ	ោវាមតី	រ្រស់	ខ្នុំ	្តីម—បាេ	

ណចកឋាេ	យៅ	្រួេ	ឆ្នាំ	មុេ	យស្ឡា	យកើ�	។	នាង	បាេ	យ�ើញ	

រូ្រ្�	រ្រស់	គ្�់	យ�ើ�	បាេ	ោតា្រ់	ឮ	បគួោរ	យ�ើង	

េិយ�	អំេតី	គ្�់	្រ៉ុណេ្	យ�ើង	េុំ	បាេ	េិយ�	អវតី	េតី	គ្�់	យៅ	

ម្្ង	យនាះ	យទ	។

កាល	្ តីម	បាេ	ណចកឋាេ	យៅ	យ�ើង	មាេ	ណ�	យៅ	មានាក់	

គ�់	។	ឥ�ចូវ	យ�ើង	មាេ	យៅ	12	នាក់	យ�ើ�	យៅយេល	

ណា	ខ្នុំ	្រតី	យៅ	�ូច	ដ៏	មាេ	�មម្	ទាំង	យនាះ	ណដល	យទើ្រ	េឹង	

ចាកយចញ	មក	េតី	វ�្មាេ	រ្រស់	បេះវរ្រិតាសួគ៌	រ្រស់	យ�ើង	

យនាះ	ខ្នុំ	ចង់	សួរ	ថា	«	យ�ើ	យៅៗ	បាេ	ជួ្រ	ជតីតា	រ្រស់	យៅ	យទ	?	

យ�ើ	យោក	តា	បាេ	ផ្ល់	ដំ្រូនាមាេ	អវតី	ខ្ះ	មក	ជាមួ�	យៅ	?	»

ទតី្រនាទាល់	រ្រស់	ខ្នុំ	អំេតី	ភាេេិសិដ្ឋ	មេ	បេះវិហារ	

្ររិសុទ្ធ	មាេ	ភាេរឹងមាំ	យៅ	ម្្ង	យនាះ	។	យ�ើង	េុំ	អាច	នាំ	

កូេ	�ូច	រ្រស់	យ�ើង	យៅក្ននុង	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	ជាមួ�	

យ�ើង	យ�ើ�	្រ៉ុណេ្	យ�ើង	អាច	�ក	េួកយគ	យៅ	កាេ់	ទាវារ	

បេះវិហារ	យ�ើ�	ឲ្យ	េួកយគ	ដាក់	មដ	ខ្លួេ	យលើ	ទាវារ	យនាះ	ណដល	

មាេ	សមាជិក	សក្ិសម	ជា	យបចើេ	រា្រ់	មិេ	អស់	បាេ	ធ្លា្រ់	

ចូលរួម	ក្ននុង	ដំណាក់	រ្រស់	បេះអមាចាស់	។	◼

ខា្ីររូនសើររែ្ឋកាលី�្តូញ៉ាស.រ.អា.

ខាលីមានច្ិ្្តអនទេះសារ

ច្ង់�កករូនរបស់ោង

នៅតពះវិហារបរិសុទ្ធតបនយាជន៍

ឲ្យពួកនគអាច្សាទាបវា។



តបណ�ល	ជា	ពាក់	កណាតាល	ឆ្នាំ	ទតី	្រតី	មេ	មហា	វិទយាល័�	

រ្រស់	ខ្នុំ	យនាះ	ខ្នុំ	បាេ	ដឹង	ថា	បបាក់	ណដល	ខ្នុំ	បាេ	

សេ្សំ	សបមា្រ់	្រង់	ម្្	ជួល	ផ្ទះ	េិង	ម្្	ទឹក	យភ្ើង	េឹង	មិេ	

បគ្រ់បគ្េ់	រ�ូ�	ដល់	រដូវ	យរៅតា	យេះ	យ�ើ�	។	យៅ	បគ្	យនាះ	

ជា	យេល	ណដល	ខ្នុំ	អាច	យ្វើ	ការ	យដើម្តី	្រង់	ម្្ង	សិកសា	សបមា្រ់	

ឆមាស	្រនាទា្រ់	។	ខ្នុំ	បាេ	យ្វើការ	យបរៅ	យមា៉ាង	ជា	ជំេួ�ការ	

ហាង	លក់	ទំេិញ	។

កិច្ការ	យនាះ	បាេ	ដំយណើរការ	បាេ	យ៉ាង	ល្អ	រ�ូ�	

ដល់	កាល	វិភាគ	យ្វើការ	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	ផ្លាស់្រ្ចូរ	យៅ	យ្វើ	យៅ	

ម្្ង	អាទិ�្យ	វិញ	។	អំ�នុង	យេល	សមាភាស	ការគ្រ	យនាះ	ខ្នុំ	

េុំ	បាេ	េិយ�	អវតី	អំេតី	ការេុំ	យ្វើការ	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	យ�ើ�	

យដា�ោរ	យេល	យនាះ	ហាង	្រិទ	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	។	យទាះ្រតី	

ជា	យ៉ាង	ណា	ក៏	យដា�	ការគ្រ	យនាះ	សំខ្េ់	ចំយពាះ	

ខ្នុំ	ណាស់	យ�ើ�	ខ្នុំ	ចូលចិ�្	អវតី	ណដល	ខ្នុំ	កំេុង	យ្វើ	។	ខ្នុំ	

បាេ	យ្វើការ	ជាមួ�	មិ�្	មានាក់	យ�ើ�	យ�ើង	ទាំងេតីរ	នាក់	

សបមាក	ម្្ង	អាទិ�្យ	េតីរដង	េិង	យ្វើការ	ម្្ង	អាទិ�្យ	េតីរ	ដង	

ក្ននុង	មួ�ណខ	។	ការណ៍	យេះ	អាច	ឲ្យ	ខ្នុំ	ចូលរួម	ការប្រជុំ	យៅ	

បេះវិហារ	េិង	ចូលរួម	ការយៅ	្រយបមើ	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	មួ�	

ចំេួេ	។

្រ៉ុណេ្	មិេ	�ូរ	យបកា�មក	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	ថា	ខ្នុំ	េុំ	អាច	

យ្វើ	តាម	កាលវិភាគ	យេះ	យទៀ�	យ�ើ�	។	ខ្នុំេិ�	ជា	មាេ	

អារម្មណ៍	ថា	ខ្នុំ	េុំ	អាច	្រំយេញ	ការទទួលខុសប�ូវ	រ្រស់	ខ្នុំ	

យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	យទាះ្រតី	ជា	ខ្នុំ	េុំ	យ្វើការ	រាល់	ម្្ង	អាទិ�្យ	ក្តី	។	

ខ្នុំ	បាេ	ចា្រ់យផ្ើម	សួរ	ខ្លួេ	ឯង	ថា	យ�ើ	ខ្នុំ	អាច	យ្វើ	អវតី	ខ្ះ	យដើម្តី	

ផ្លាស់្រ្ចូរ	ោថាេភាេ	យេះ	។	្រនាទា្រ់	េតី	ខ្នុំ	បាេ	អ្ិោឋាេ	

ទូលសួរ	សុំ	េូវ	ផ្ចូវ	មួ�	យដើម្តី	្រេ្ទេ់	ចិ�្	រ្រស់	អ្នក	បគ្រ់បគង	

ខ្នុំ	យនាះ	ខ្នុំ	បាេ	អាេ	េតីម�វទតី	1	7។	ខ្នុំ	បាេ	ចាំ	ថា	អាេ	

ខទតី	19	កណេ្ង	ណដល	េតីម�វ	បាេ	អ្ិោឋាេ	យ�ើ�	ចិ�្	

រ្រស់	្រង្រ្អចូេ	យោក	ប�ូវបាេ	្រេ្ទេ់	។	ទតី្រំផុ�	ខ្នុំ	អាច	

េិយ�	ជាមួ�	េិយយជក	រ្រស់	ខ្នុំ	អំេតី	ការមិេ	យ្វើ	ការ	យៅ	

ម្្ង	អាទិ�្យ	។

ខ្នុំ	បាេ	បបា្រ់	អ្នក	បគ្រ់បគង	ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	គឺ	ជា	សមាជិក	មេ	

ោសនាចបក	មេ	បេះយ�ស៊ូវ	មេ	េួក្ររិសុទ្ធ	ម្្ង	ចុងយបកា�	

យ�ើ�	េួកគ្�់	បាេ	សួរ	ខ្នុំ	អំេតី	យសចក្តី	ជំយេឿ	រ្រស់	េួក	

្ររិសុទ្ធ	ម្្ង	ចុងយបកា�	។	យៅយេល	ខ្នុំ	បាេ	សុំ	េួកយគ	យដើម្តី	

ន្ើអ្ីដែលសំខាន់បំផុ្ច្ំនោះខ្នុំ?

ឈ្រ់	សបមាក	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	ចយម្ើ�	េួកយគ	គឺ	េុំ	អាច	

ឈ្រ់	បាេ	យ�ើ�	។	េួកយគ	បាេ	យលើក	្រគ្ហាញ	ថា		

អំ�នុង	យេល	សមាភាស	យលើក	ដំ្រូង	រ្រស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាេ		

េិយ�	ថា	ខ្នុំ	អាច	យ្វើ	ការ	ម្្ង	ណា	ក៏	បាេ	យៅក្ននុង	មួ�	

សបាតា�៍	យ�ើ�	េុំ	ធ្លា្រ់	បាេ	េិយ�	អវតី	េតី	�បមូវការ	មេ	

ោសនា	យ�ើ�	។

អស់	យេល	ជាយបចើេ	ណខ	បាេ	កេ្ង	ផុ�	យៅ	យដា�	គ្មាេ	

ការផ្លាស់្រ្ចូរ	អវតី	យ�ើ�	រ�ូ�	ដល់	ម្្ង	អាទិ�្យ	មួ�	ខ្នុំ	បាេ	

ប្រញា្រ់	ប្រញាល់	យចញ	េតី	ការប្រជុំ	យៅ	បេះវិហារ	យដើម្តី	

យៅ	យ្វើ	ការ	។	ខ្នុំ	បាេ	សួរ	ខ្លួេ	ឯង	ថា	«	យ�ើ	អវតី	ណដល	សំខ្េ់	

្រំផុ�	ចំយពាះ	អ្នក	?	»	ចយម្ើ�	បាេ	មក	ភាលាមៗ	យ�ើ�	េុំ	

អាច	ប្រណកក	បាេ	៖	គឺ	បេះវិហារ	ដំណឹង	ល្អ	ការ្រយបមើ	

ក្ននុង	ការយៅ	រ្រស់	ខ្នុំ	ការចូលរួម	ការប្រជុំ	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	

យដា�	អស់	េតី	ដួងចិ�្	ខ្នុំ	េិង	ភាេជាសិស្ស	ទាំង	ពាក្យ	

សម្តី	េិង	ទយងវើ	។

ខ្នុំ	បាេ	សយបមច	ចិ�្	ថា	ខ្នុំ	េឹង	សុំ	មិេ	យ្វើ	ការ	យៅ	ម្្ង	

អាទិ�្យ	ោរ	ជា	្ ្មតី	ម្ង	យទៀ�	្រ៉ុណេ្	យលើក	យេះ	ខ្នុំ	េឹង	សុំ	

យដា�	មាេ	សរយសរ	លិខិ�	ោ	ឈ្រ់	េតី	ការគ្រ	ផងណដរ	

ក្ននុង	ករណតី	ណដល	េួកគ្�់	បបា្រ់	ខ្នុំ	ថា	េុំ	អាច	ឈ្រ់	បាេ	

យនាះ	ជា	យលើក	ទតីេតីរ	។

ខ្នុំ	បាេ	អ្ិោឋាេ	�មអាហារ	យ�ើ�	បាេ	ទទួល	ោរ	

គ្ំបទ	េតី	មិ�្ភក្ិ	។

ដល់	យេល	សមាភាស	យនាះ	យទាះ្រតី	ជា	ចិ�្	ខ្នុំ	ភ័�	

ញា្រ់ញ័រ	ក្តី	ក៏	ខ្នុំ	មាេ	ភាេសុខោេ្	យដា�ោរ	ខ្នុំ	ដឹង	

ថា	ខ្នុំ	កំេុង	យ្វើ	អវតី	ណដល	ប�ឹមប�ូវ	។	ម្ង	យេះ	អ្នក	បគ្រ់បគង	

រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	យឆ្ើ�	ថា	ខ្នុំ	អាច	ឈ្រ់	បាេ	។	ខ្នុំ	បាេ	ទទួល	

ចយម្ើ�	ចំយពាះ	ការអ្ិោឋាេ	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បាេ	ណ�ក	លិខិ�	ោ	

ឈ្រ់	េតី	ការគ្រ	ខ្នុំ	យចាល	ភាលាម	យេល	ខ្នុំ	យៅ	ដល់	ផ្ទះ	។

ខ្នុំ	បាេ	ទទួល	េរជ័�	ជា	យបចើេ	មក	េតី	្រទេិយោ្េ៍	

យេះ	្រ៉ុណេ្	េរជ័�	ភាលាមៗ	េិង	ជាក់	ណស្ង	្រំផុ�	យនាះ	គឺ	

ថា	ខ្នុំ	អាច	រកសា	ការគ្រ	ខ្លួេ	យ�ើ�	យៅណ�	អាច	រកសា	ម្្ង	

ឈ្រ់សបមាក	ឲ្យ	្ររិសុទ្ធ	។	ចំយពាះ	ការណ៍	យេះ	ខ្នុំ	េិ�ជា	

មាេ	អំណរគុណ	ចំយពាះ	បេះអមាចាស់	ណាស់	។	◼

អ៊ីន�អរូណូរា៉សុននណលីនីទីតកុងតទីសតបនទសអ៊ីតាលី

ថ្ងៃអាទិ្្យរេួ�ខ្នុំបានតបញប់តបញល់នច្ញ

ពីការតបជុំនៅតពះវិហារនែើរេ្ីនៅន្្ើការ។

ខ្នុំបានសួរខ្លួនឯងថា«ន្ើអ្ីដែលសំខាន់បំផុ្

ច្ំនោះអ្ក?»
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៤៦ លីអា�រូណា

វ
ចនាេុចបកម	តាម	អ៊ិេយ្ើរណណ�	មួ�	បាេ	ឲ្យ	

េិ�មេ័�	មេ	ពាក្យ	ការតស៊ូ ស្វិតសាវាញ	ថា	

«	ការ�ស៊ូ	ោមារ�តី	លះ្រង់	េិង	ការយ្រ្ជាញា	ចិ�្	ដ៏	

សវិ�ោវាញ	»	។	វា	ក៏	បាេ	ណ្្ង	ថា	«	ការ�ស៊ូ	សវិ�ោវាញ	

គឺ	ជា	គុណ	សម្�្ិ	ណដល	បាេ	្រគ្ហាញ	យ�ើង	យដា�	

េរណា	មានាក់	ណដល	េុំ	បេម	ចុះ	ចាញ់—គឺ	ជា	អ្នក	ណដល	រកសា	

ការឧសសា�៍	េយាយម	រ�ូ�	ដល់	េួកយគ	បាេ	ឈាេ	ដល់	

យគ្លយៅ	ខ្លួេ	»	។ 1

យ�ើង	ប�ូវ	មាេ	ការ�ស៊ូ	សវិ�ោវាញ	យដើម្តី	កាលា�	យៅជា	

កូេសិស្ស	េិ�	រ្រស់	បេះអង្គ	សយ្គ្រះ	យ�ើ�	សយបមច	បាេ	

េូវ	យគ្លយៅ	ល្អ	េិ�ៗ—	យដា�	កាលា�	ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	

ោសនា	ដ៏	អោចារ្យ	្រញ្្រ់	ការអ្រ់រំ	រ្រស់	យ�ើង	ណសវងរក	

មដគូ	អស់	កល្	ជាេិច្	យ�ើ�	ចា្រ់យផ្ើម	បគួោរ—ណដល	

បេះវរ្រិតាសួគ៌	រ្រស់	យ�ើង	បជា្រ	ថា	យ�ើង	ប�ូវការ	សយបមច	

ឲ្យ	បាេ	យដើម្តី	យរៀ្រចំ	សបមា្រ់	ភាេអស់កល្	ជាេិច្	។	

សម�្ភាេ	រ្រស់	យ�ើង	យដើម្តី	�ស៊ូ	សវិ�ោវាញ	យៅក្ននុង	បគ្រ់	

កិច្ការ	ល្អ	ទាំងអស់	េឹង	កំណ�់	ថា	យ�ើ	យ�ើង	ណប្រ	កាលា�	ជា	

្រុបតា	េិង	្រុប�តី	រ្រស់	បេះ	ណដល	បទង់	បជា្រ	ដឹង	ថា	យ�ើង	

អាច	យ�ើ�	ប�ូវណ�	ណប្រកាលា�	ខ្លួេ	យៅ	ជា	្រុប�	បទង់	បាេ	ណដរ	

ឬ	យទ	។

េួក	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	យេញ	យមា៉ាង	

ជំនាេ់	សេវម្្ង	យេះ	ប�ូវបាេ	យៅ	ថាជា	«	អ្នកផ្សេវ	

ផសា�ោសនា	មេ	ជំនាេ់	ដ៏	អោចារ្យ	្រំផុ�	យៅក្ននុង	

ប្រវ�្ិោបស្	ោសនាចបក	»	យ�ើ�	យប្រៀ្រ	បាេ	យៅ	

	េឹង	កងទ័េ	កំយឡាះ	ទាំង	2000	នាក់	រ្រស់	

យ�យលមិេ	។ 	2		មយា៉ាង	វិញ	យទៀ�	យដា�	លក្ខណៈ	េិង	

យសចក្តី	ជំយេឿ	មេ	ការ�ស៊ូ	ដ៏	សវិ�ោវាញ	អោចារ្យ	េិង	

កិច្ខិ�ខំ	រ្រស់	�ុវជេ	ទាំង	យេះ	យនាះ	យ�យលមិេ	ជា	

អ្នក	ដឹកនាំ	េួកយគ	ណ្្ង	៖	«	មាេ	ចំេួេ	េតីររ�	នាក់	

យៅក្ននុង	ចំយណាម	េតីរពាេ់	�ុកសិ្រ	នាក់	រ្រស់	ខ្នុំ	ណដល	

ប�ូវ	សេ្្រ់	យដា�	ោរ	អស់	ឈាម	យទាះជា	យ៉ាង	ណា	

ក៏	យដា�	គង់ណ�	បស្រ	តាម	យសចក្តី	ល្អ	ស្រ្នុរស	មេ	

បេះ	េិង	ចំយពាះ	យសចក្តី	អោចារ្យ	រ្រស់	យ�ើង	ជា	ខ្លាំង	េិង	

ចំយពាះយសចក្តីអំណរ	រ្រស់	កងទ័េ	យ�ើង	ទាំង	មូល	ផង	

យនាះ	គ្មាេ	អ្នក	ណា	មានាក់	យៅក្ននុង	ចំយណាម	េួកយគ	ប�ូវ	

វិនាស	យ�ើ�	»	(	អាលមា៉ា	57:25	)	។

េួកយគ	ប�ូវបាេ	រំយដាះ	ឲ្យ	រួច	«	យដា�ោរណ�	យសចក្តី	

ជំយេឿ	ដ៏	យលើសល្រ់	រ្រស់	យគ	យៅក្ននុង	អវតីៗ	ណដល	េួកយគ	ប�ូវ	

បាេ	្រយបងៀេ	ឲ្យ	យជឿ—ថា	មាេ	បេះ	ដ៏	�ុ�្ិ្ម៌	មួ�	អង្គ	

យ�ើ�	អស់	អ្នក	ណា	ណដល	មិេ	សង្ស័�	អ្នក	យនាះ	េឹង	ប�ូវ	

បាេ	រកសា	ទុក	ឲ្យ	គង់វង្ស	យដា�	បេះយចោតា	ដ៏	អោចារ្យ	រ្រស់	

បទង់	»	(	អាលមា៉ា	57:26	)	។

យ�យលមិេ	េិយ�	េតី	េួកយគ	៖	«	េួកយគ	យៅ	យក្មង	

យ�ើ�	គំេិ�	យគ	រឹង្រុឹង	យ�ើ�	េួកយគ	ដាក់	ទតី	ទុក	ចិ�្	រ្រស់	

យគ	យៅ	យលើ	បេះ	រ�ូ�	»	(	អាលមា៉ា	57:27		)	។

ដូយច្នះ	យ�ើង	ក៏	ដូចគ្នា	ផងណដរ	។	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	យេះ	

យៅយេល	មាេ	យភ្ៀង	ធ្លាក់	មក	យ�ើ�	ទឹក	ជេ់	យ�ើង	េិង	

ខ្យល់	្រក់	យបាក	មក	្រ៉ះ	យ�ើង	េិង	ផ្ទះ	រ្រស់	យ�ើង	យនាះ	

យ�ើង	កំណ�់	ថា	យ�ើ	យសចក្តី	ជំយេឿ	រ្រស់	យ�ើង	រឹងមាំ	យ�ើ�	

ថាយ�ើ	យ�ើង	ដាក់	ទតីទុកចិ�្	រ្រស់	យ�ើង	យលើ	បេះ	រ�ូ�	ឬ	អ�់	

យទ	។	ជាទូយៅ	គ្មាេ	ការោកល្ង	យ�ើ�	លុះបតាណ�	

មាេ	យសចក្តីយវទនា	។

កុំរសាយចឈិត្ជ�ើយ

យបចើេ	ឆ្នាំ	មក	យ�ើ�	ភរិយ	រ្រស់	ខ្នុំ	មា៉ារី	េិង	ខ្នុំ	បាេ	

យ្វើ	ជា	អ្ិ្រ�តី	យលើ	យ្រសកកម្ម	ណាយហារយ៉ា	ប្រយទស	

ជ្រ៉ុេ	។	ពាក្យ	ែង់អាច, កាលាហាន, ម្ន កម្លាំង, សករមេ		

េិង	ឌសាមារះ្តង	់ណដល	េិេណ៌នា	េតី	ទ័េ	កំយឡាះ	2000		

នាក់	(	សូម	យមើល	អាលមា៉ា	53:20	)	ក៏	បាេ	េិេណ៌នា		

េតី	េួក	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	ណដល	យ�ើង	្រយបមើ	ជាមួ�	

យេះ	ផងណដរ	។	ការេិេណ៌	មួ�	យផ្សង	យទៀ�	មេ	ទ័េ	

កំយឡាះ	2000	នាក់	យនាះ—មាេ	អ្នក	ខ្ះ	បាន សនលប	់

(	សូមយមើល	អាលមា៉ា	57:25	)—ក៏	េិេណ៌នា	េតី	អ្នក	

ផ្សេវផសា�	ោសនា	មួ�	ចំេួេ	រ្រស់	យ�ើង	ណដរ	។

យ្រសកកម្ម	េុំ	គ្�បសួល	យ�ើ�	។	ជតីវិ�	ក៏	មិេ	

គ្�	បសួល	ណដរ	។	មេុស្ស	បគ្រ់	គ្នា	េឹង	មាេ	យបគ្ះថានាក់	 ររូប
ោ
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៤8 លីអា�រូណា

យៅតាម	ផ្ចូវ	យេះ	។	ការឈឺចា្រ់	មួ�	ចំេួេ	យកើ�	យ�ើង	

េតី	ការេុំ	យដាះបោ�	េូវ	ការរំលង	នានា	។	ការឈឺចា្រ់	

យផ្សង	យទៀ�	យកើ�	យ�ើង	យដា�	មចដេ្យ	ឬ	ជំងឺ	ដគ្កា�់	។	

ការឈឺចា្រ់	ខ្ះ	យទៀ�	យកើ�	យ�ើង	យៅយេល	យ�ើង	យ�ើញ	

អស់	អ្នក	ណដល	យ�ើង	បសឡាញ់	្រដិយស្	ដំណឹង	ល្អ	រ្រស់	

បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	ឬ	ណប្រជា	េុំ	យោមាះប�ង់	ចំយពាះ	អវតី	ណដល	

េួកយគ	បាេ	ដឹង	ថា	ជា	ការេិ�	។	្រ៉ុណេ្	តាមរ�ៈ	ការណ៍	

ទាំងយេះ	យ�ើង	ណប្រ	ជា	ោរល់	បេះ	យ�ើ�	យ�ើង	រីកចយបមើេ	

ណប្រកាលា�	ជា	សិស្ស	រ្រស់	បេះអង្គ	សយ្គ្រះ	។	ដួងចិ�្	

រ្រស់	យ�ើង	ផ្លាស់្រ្ចូរ	យ�ើ�	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	យនាះ	កាលា�	ជា	

អចិម្េ្�៍	យៅយេល	យ�ើង	្រេ្	យបជើសយរើស	យសចក្តី	សុចរិ�	

ជាជាង	អំយេើ	បា្រ	េិង	ការសង្ស័�	។

កងទ័េ	កំយឡាះ	2000	នាក់	យនាះ	បាេ	�ស៊ូ	យ៉ាង	

សវិ�ោវាញ	តាម	្រំណង	បបាថានា	រ្រស់	ខ្លួេ	។	េួកយគ	េុំ	

យបាះ្រង់	យដា�	គ្�ៗ	យ�ើ�	យទាះ	ជា	យៅយេល	ផ្ចូវ	រ្រស់	

េួកយគ	មាេ	ការលំបាក	ក្តី	។	អាំម៉ូេ	បាេ	្រយបងៀេ	មេុស្ស	

ជំនាេ់	មុេ	ណដល	ជា	ឪេុក	មាតា�	រ្រស់	េួកយគ	េិង	្រង្រ្អចូេ	

រ្រស់	យគ	។	េួកអ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	ទាំង	យនាះ	មាេ	

យជាគជ័�	ដ៏	ម�ិមា	្រ៉ុណេ្	េួកយគ	ក៏	បាេ	ស៊ូបទាំ	យ�ើ�	មិេ	

យបាះ្រង់	យ�ើ�	យៅយេល	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	េួកយគ	បាេ	ណប្រ	

ជា	េិបាក	យ�ើ�	បាក់	ទឹក	ចិ�្	យនាះ	។

អាំម៉ូេ	េិេណ៌នា	េតី	បគ្	ទាំង	យនាះ	៖	«	ឥ�ចូវ	យេះ	

កាល	ណា	យ�ើង	យេឿ�	ណា�	ក្ននុង	ចិ�្	យ�ើ�	យ�ើង	

សឹង	ណ�	ប�ល្រ់	យៅ	វិញ	យមើល	ចុះ	បេះអមាចាស់	បទង់	បាេ	

កមសាេ្	ចិ�្	យ�ើង	យ�ើ�	មាេ	បេះ្រេ្ទចូល	ថា	៖	ចូរ	យៅ	ក្ននុង	

ចំយណាម	្រង	្រ្អចូេអ្នក	គឺ	េួក	ោសេ៍	យលមិេ	យ�ើ�	ចូរ	

បទាំ	យដា�	យសចក្តី	អ�់្្ម�់	េូវ	ការ	ទុក្ខ	យវទនា	ទាំងឡា�	

រ្រស់	អ្នក	ចុះ	យ�ើ�	យ�ើង	េឹង	ប្រទាេ	ដល់	អ្នក	េូវ	ជ័�	

ជំេះ	»	(	អាលមា៉ា	26:27	)	។

យដា�	មាេ	ការអ�់្្ម�់	េិង	ការ�ស៊ូ	សវិ�ោវាញ	

អាំម៉ូេ	េិង	មដ	គូ	រ្រស់	យោក	បាេ	យ្វើ	ការ	ប្រ�ចូក	ឆ្ង	កា�់	

ទុក្ខ	លំបាក	យ�ើ�	យៅទតី្រំផុ�	បាេ	សយបមច	េូវ	យជាគជ័�	

ដ៏	អោចារ្យ	។

រោរតសូ៊ដ៏ស្វឈិតសាវាញជៅកនែនុងដំណឹងល្អ

យៅក្ននុង	ឆ្នាំ	1999	ស៊ិយស្ទើរ	មា៉ាស៊ើ	បា	មក	េតី	កូ�នុំយ្រ៊ើស		

អូម�អូ	ស.រ.អា.	បាេ	មក	យ្រសកកម្ម	ណាយហារយ៉ា	

ប្រយទស	ជ្រ៉ុេ	។	នាង	មាេ	ការលំបាក	េិយ�	ភាោ	

ជ្រ៉ុេ	្រ៉ុណេ្	នាង	បាេ	�ស៊ូ	យ៉ាង	សវិ�ោវាញ	។	យៅយេល	

នាង	បាេ	យរៀេ	យចះ	េិយ�	យ�ើ�	នាង	េុំ	អាច	ឈ្រ់	

េិយ�	ជាមួ�	មេុស្ស	អំេតី	ដំណឹង	ល្អ	យ�ើ�	។

ការសេយា	ដ៏	អោចារ្យ	បាេ	ប្រទាេ	ដល់	អ្នកផ្សេវផសា�	

ទាំង	អស់	ណា	ណដល	យោមាះប�ង់	ស៊ូបទាំ	េិង	�ស៊ូ	យ៉ាង	

សវិ�ោវាញ	ណដល	យ្រើក	មា�់	រ្រស់	ខ្លួេ	យដា�	កាលាហាេ	

េិង	ក្តីបសឡាញ់	បេម	ទាំង	អស់	អ្នក	ណដល	យ្វើការ	យដា�	

អស់	េតី	ចិ�្	ខ្លួេ		តាម	រយ្រៀ្រ	ណដល	បេះអមាចាស់	បាេ	យរៀ្រចំ	

(	សូមយមើល	គ.	េិង	ស.	31:7	)	។	្រ៉ុណេ្	មាេ	េួកអ្នក	

ផ្សេវផសា�	ោសនា	មួ�	ចំេួេ	បាេ	ណប្រ	យៅជា	ញយញើ�	

ចំយពាះ	ការ្រដិយស្	យ�ើ�	យ្វើ	ឲ្យ	ការភ័�	ខ្លាច	រ្រស់	

េួកយគ	ឈ្នះ	យលើ	យសចក្តីបសឡាញ់	ដ៏	អង់អាច	រ្រស់	ខ្លួេ	។

្រ៉ុណេ្	ស៊ិយស្ទើរ	បា	េុំ	យ្វើ	ណ្រ្រ	យេះ	យ�ើ�	!	គ្�់	បាេ	

ណសវងរក	យ�ើ�	្រយបងៀេ	យ�ើ�	គ្�់	បាេ	្រយបងៀេ	យ�ើ�	

ណសវងរក	មេុស្ស	ទាំងអស់	យៅក្ននុង	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	ខ្លួេ	។

យៅម្្ង	្រញ្្រ់	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	គ្�់	ស៊ិយស្ទើរ	បា	បាេ	

យ្វើ	ដំយណើរ	យៅ	ផ្ទះ	យ្រសកកម្ម	យៅ	ទតីបកុង	ណាយហារយ៉ា	។	

យៅ	�្រ់	យនាះ	ខ្នុំ	បាេ	សមាភាស	គ្�់	យ�ើ�	បបា្រ់	គ្�់	ថា	

គ្�់	បាេ	យ្វើ	កិច្ការ	យ៉ាង	ល្អ	អោចារ្យ	។	ម្្ង	ណស្អក	គ្�់	េឹង	

យៅផ្ទះ	យ�ើ�	។

អំ�នុង	យេល	យ្វើ	ដំយណើរ	គ្�់	បាេ	យ�ើញ	សិស្ស	

វិទយាល័�	មួ�	បកុម–ជា	សិស្ស	បសតី	កំេុង	ជណជក	គ្នា	យៅ		

តាម	ផ្ចូវ	។	គ្�់	បាេ	យៅ	ជួ្រ	េួកយគ	យ�ើ�	សុំ	យៅ	

សួរសុខទុក្ខ	េួកយគ	យៅ	យេល	យបកា�	។	គ្�់	បាេ	េិយ�	

េតី	ដំណឹង	ល្អ	េិង	ការោដារ	យ�ើង	វិញ	មេ	ដំណឹង	ល្អ	។	

យបកា�	មក	គ្�់	បាេ	ឲ្យ	កូេ	យសៀវយៅ	អ្នក	ផ្សេវផសា�		

ោសនា	ដល់	សិស្ស	មានាក់	ណដល	ហាក់្រតី	ដូច	ជា	ចា្រ់	

អារម្មណ៍	យ�ើ�	បាេ	បបា្រ់	នាង	េតី	អ្នក	ផ្សេវផសា�	

ោសនា	ស៊ិយស្ទើរ	ណដល	អាច	្រយបងៀេ	ដំណឹង	ល្អ	ដល់	

នាង	។

យបកា�	មក	ស៊ិយស្ទើរ	បា	បាេ	មក	ផ្ទះ	យ្រសកកម្ម	យ�ើ�	

បាេ	សមាភាស	យដា�	េុំ	បាេ	បបា្រ់	ខ្នុំ	េតី	យរឿង	ណដល	គ្�់	បាេ	

មាេ	យៅ	តាម	ផ្ចូវ	យនាះ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដឹង	យ�ើ�	។	ចំយពាះ	គ្�់	យេះ	

គឺ	ជា	យរឿង	ោមញ្ញ	។	គ្�់	បាេ	យ្វើ	អវតី	ណដល	គ្�់	បាេដឹង	

ថា	ប�ឹមប�ូវ	តាំង	េតី	យដើម	រ�ូ�	ដល់	ច្រ់	។	ប្រណ�ល	យនាះ	

ជា	េិ�មេ័�	ដ៏	ល្អ	្រំផុ�	មេ	ការតស៊ូ ស្វិតសាវាញ	យៅក្ននុង	

ដំណឹង	ល្អ	ខ្នុំ	ដឹង	៖	មិេ	ថា	មាេ	អវតី	យកើ�	យ�ើង	យ�ើ�	ចូរ	

្រេ្	យសចក្តីជំយេឿ	យលើ	បេះ	េិង	ការសេយា	រ្រស់	បទង់	យ�ើ�	

យ្វើ	អវតី		ណដល	ប�ឹមប�ូវ	បគ្រ់	យេលយវោ	យដា�	េុំ	គិ�	ថា	មាេ	

អ្នក	ដឹង	ឬ	មិេ	ដឹង	យនាះ	យទ	។

ស៊ិយស្ទើរ	បា	បាេ	ប��្រ់	យៅ	ផ្ទះ	យៅ	កូ�នុំ្រ៊ើ	វិញ	។	យៅ	

ក្ននុង	វួដ	េិស្សិ�	យនាះ	នាង	បាេ	ជួ្រ	េឹង	អនាគ�	ោវាមតី	រ្រស់	

ខ្លួេ	យ�ើ�	េួកយគ	កំេុង	ចិញ្ឹម	បគួោរ	ខ្លួេ	យៅក្ននុង	ដំណឹង	

ល្អ	រ្រស់	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	។

សិស្ស	បសតី	យៅ	តាម	ផ្ចូវ	យនាះ—�ុតី�ូមតី	គតីតាយ៉ាមា៉ា—

បាេ	យរៀេ	ជាមួ�	ស៊ើយស្ទើរ	អ្នក	ផ្សេវ	ផសា�	ោសនា	។	

�ុតី�ូមតី	បាេ	រកសា	េិង	្រគ្ហាញ	េូវ	ការ�ស៊ូ	សវិ�ោវាញ	

រ្រស់	ខ្លួេ	នាង	ផ្ទាល់	យៅយេល	នាង	បាេ	ចា្រ់	�ក	

យសចក្តី	េិ�	មេ	ដំណឹង	ល្អ	�កឈ្នះ	យលើ	ការប្រឆ្ំង	រ្រស់	

សមាជិក	េិង	ចម្ងល់	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	រ្រស់	នាង	។

ជិ�	បបាំមួ�	ឆ្នាំ	យបកា�មក	យ�ើង	បាេ	ជួ្រ	�ុតី�ូមតី	យៅ	

សេ្និសតីទ	យ្រសកកម្ម	ទតីបកុង	�ូក្យចូ	ណដល	នាង	កំេុង	្រយបមើ	

ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	។	នាង	បាេ	បបា្រ់	យ�ើង	អំេតី		

ការជួ្រ	ជាមួ�	ស៊ិយស្ទើរ	បា	យៅ	តាម	ផ្ចូវ	យនាះ	េិង	េតី	ការណប្រ	

ចិ�្	យជឿ	រ្រស់	នាង	យលើ	ដំណឹង	ល្អ	នា	យេល	យបកា�	មក	។

្រនាទា្រ់	េតី	យ្រសកកម្ម	នាង	បាេ	ជួ្រ	េិង	យរៀ្រការ	

ជាមួ�	អ្នក	ប��្រ់	េតី	យ្រសកកម្ម		មានាក់	យឈាមាះ	ស្សនុតី្រុតី	

យ៉ាមា៉ាស្សនុតីតា	។	គួរ	ឲ្យ	ចា្រ់	អារម្មណ៍	ណាស់	ស្សនុតី្រុតី	គឺ	ជា	

កូេប្រុស	រ្រស់	្រុរស	មានាក់	ណដល	ណអលយ�ើរ	រា៉�តី	ណឆក�ិ�	

េិង	ខ្នុំ	បាេ	្រយបងៀេ	គ្�់	កាលេតី	រដូវ	យរៅតា	ឆ្នាំ	1971	ខណៈ
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ុវម
ជ
្ឈិម
វ័យ

	ខ្នុំ	្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	ដំ្រូង	រ្រស់	ខ្នុំ	យៅ	ប្រយទស	ជ្រ៉ុេ	។

វា	មិេបគ្េ់ណ�	ជា	ការផសា�	ដំណឹង	ល្អ	្រ៉ុយណាណះ	យទ	

ណដល	យ�ើង	ប�ូវណ�	មាេ	ការ�ស៊ូវ	សវិ�	ោវាញ	យដើម្តី	យ្វើ	អវតី	

ណដល	ប�ឹមប�ូវ	យនាះ	។	យ�ើង	ប�ូវការ	ការ�ស៊ូ	សវិ�ោវាញ	

ដ៏	សុចរិ�	ដូចគ្នា	យេះ	យៅយេល	យ�ើង	េយាយម	�ក	ឈ្នះ		

យលើ	អំយេើ	បា្រ	េិង	ការល្លួង	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	ចូរ	្រញ្្រ់	ការអ្រ់រំ	

រ្រស់	យ�ើង	យ�ើ�	ណសវង	រក	ការយរៀ្រ	អាពា�៍េិពា�៍		

យៅក្ននុង	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	បេមទាំង	មាេ	បគួោរ	

អស់កល្	មួ�	។	យ�ើង	េឹង	ប�ូវការ	ការ�ស៊ូ	សវិ�ោវាញ	

យសចក្តីបសឡាញ់	េិង	ភាេរឹងមាំ	យៅយេល	យ�ើង	ស៊ូបទាំ	

ចំយពាះ	ោវាមតី	ឬ	ភរិយ	េិង	កូេៗ	បេមទាំង	ការគ្រ	

រ្រស់	យ�ើង	ឆ្ង	កា�់	ឧ្រសគ្គ	នានា		ណដល	យកើ�	មាេ	យ�ើង	

យៅក្ននុង	បគ្រ់	អាពា�៍េិពា�៍	េិង	បគួោរ	។	យ�ើ�	

យ�ើង	េឹង	ប�ូវការ	ការ�ស៊ូ	សវិ�ោវាញ	ការយ្រ្ជាញាចិ�្	េិង	

ការអ�់្្ម�់	យៅយេល	េរជ័�	ណដល	យ�ើង	ចង់	បាេ	េុំ	ទាេ់	

បាេ	យកើ�	យ�ើង	យៅក្ននុង	កាល	កំណ�់	ណដល	យ�ើង	រំេឹងទុក	

ជាមុេ	។

បគ្រ់	កិច្ការ	ទាំងយេះ	េិង	បគ្រ់	កិច្ការ	សុចរិ�	យផ្សង	

យទៀ�	យនាះ	ការយ្រ្ជាញាចិ�្	រ្រស់	យ�ើង	យដើម្តី	យ្វើ	កិច្ការ	

ប�ឹមប�ូវ	េិង	យ្វើ	ខ្លួេ	ឲ្យ	បាេ	ប�ឹមប�ូវ	េឹង	ជួ្រ	េូវ	ឧ្រសគ្គ	

យដា�	ោរណ�	យោកិ�	។	្រ៉ុណេ្	យ�ើង	មិេ	ប�ូវ	ឈ្រ់	

យ�ើ�	។	យ�ើង	ចាំបាច់	ប�ូវ	្រេ្	េយាយម	រ�ូ�	ដល់	យ�ើង	

សយបមច	បាេ	េូវ	យគ្លយៅ	រ្រស់	យ�ើង	។	យគ្លយៅ	

្ំ្រំផុ�	រ្រស់	យ�ើង	គឺ	ជតីវិ�	ដ៏	យៅ	អស់	កល្	ជាេិច្	ជាមួ�	

ោវាមតី	ឬ	ភរិយ	ជាមួ�	កូេៗ	រ្រស់	យ�ើង	បេមទាំង	

ជាមួ�	កូេៗ	រ្រស់	េួកយគ	ជា	យបចើេ	ជំនាេ់	យបកា�ៗ	

យទៀ�	។

ដ្ក់ជគ្លជៅឲ្យរាៃភាពសក្ឈិសម

យ�ើ	យ�ើង	អាច	្រយងកើេ	ការយ្រ្ជាញា	ចិ�្	រ្រស់	យ�ើង	យ្វើ	អវតី	

ណដល	ប�ឹមប�ូវ	យ៉ាង	ដូចយម្ច	យ�ើ�	យ�ើ	យ�ើង	ទទួល	បាេ	

កមាលាំង	យដើម្តី	្រេ្	រកសា	វា	យ៉ាង	ដូចយម្ច	?

ទតីមួ�	យ�ើង	ដាក់	យគ្លយៅ	ឲ្យ	មាេ	ភាេសក្ិសម	

យដើម្តី	សយបមច	ឲ្យ	បាេ	េិង	បស្រ	គ្នា	យៅេឹង	យគ្លយៅ	

ចុង	្រង្អស់	រ្រស់	យ�ើង	គឺ	ជតីវិ�	ដ៏	យៅ	អស់កល្	ជាេិច្	។	

យគ្លយៅ	យនាះ	រួម	មាេ	ការអ្រ់រំ	េិង	ការគ្រ	ណដល	

វា	េឹង	ដឹកនាំ	បេមទាំង	បស្រ	គ្នា	ជាមួ�	េឹង	បគួោរ	

ការរីកចយបមើេ	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	ការ្រយបមើ	សកម្មភាេ	យៅក្ននុង	

ោសនាចបក	េិង	សុភមង្គល	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	។	ជយបមើស	

ផ្ទាល់	ខ្លួេ	រ្រស់	យ�ើង	េឹង	កាលា�	ជា	ណផ្នក	មួ�	មេ	ការដាក់	

យគ្លយៅ	ទាំង	យេះ	្រ៉ុណេ្	ណផ្នក	មួ�	យទៀ�	ប�ូវ	រួម	្រញ្ចូល	េូវ	

ការអ្ិោឋាេ	េិង	វិវរណៈ	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	។	ប្រសិេយ្រើ	យ�ើង	

�ក	ចិ�្	ទុក	បគ្រ់បគ្េ់	យដើម្តី	ណសវងរក	បេះឆេ្ទៈ	រ្រស់	បេះ	

យនាះ	បទង់	េឹង	យឆ្ើ�	�្រ	។

ក្ននុង	ចំយណាម	អវតីៗ	ជា	យបចើេ		ណដល	អ្នក	គ្រ្តី	អ្ិោឋាេ	

ទូល	សុំ	យនាះ	គឺ	ការណសវងរក	មដគូ	ដ៏	សក្ិសម	ណដល	ជា	

្រុគ្គល	មានាក់	ណដល	អ្នក	អាច	យៅ	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	យ�ើ�	ចុះ	

យសចក្តី	សញ្ញា		េិសិដ្ឋ	ជាមួ�	គ្នា	។	្បសិនឌបើ ែនែក ចង់ ចុរះ 

និង រកសោ ឌសចក្តទីសញ្ញា ពិសិដ្ឋ ឌេើយ ម្នកម្លាំងចិត្ត 

ឌដើរ្ទី សឌ្រច ឲ្យ បាន នូ៉ ឌោលឌៅ ដ៏ សុចរិត បំផុត របស់ 

ែនែក ឌនារះ សូរ អស្វងរក ពរជ័យ និង ការទទួល ខុស្តូ៉ 

នន អារាេ៍ពិរាេ៍ ឌោយ ការគិតគូរ បំផុត ។

ចំយពាះ	យរឿង	យេះ	េិង	កិច្ការ	យផ្សង	យទៀ�	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	

អ្នក	សូម	ណសវង�ល់	េតី	អវតី	ណដល	បេះ	មាេ	បេះទ័�	ចង់	ឲ្យ	

អ្នក	យ្វើ	។	ចូរ	សិកសា	វា	ចុះ	។	យ្វើ	ការសយបមច	ចិ�្	ចូរ	ថាវា�	

ការសយបមច	ចិ�្	យនាះ	យៅ	បេះអមាចាស់	យ�ើ�	ណសវង	�ល់	

េតី	វា	។	្រនាទា្រ់មក	្រេ្	យឆ្ពះ	យៅមុខ	យដា�	សយបមច	បាេ	េូវ	

យគ្លយៅ	រ្រស់	អ្នក	។

ចំយពាះ	កិច្ការ	ទាំងយេះ	ប្រសិេយ្រើ	យ�ើង	មាេ	

ការ�ស៊ូ	សវិ�ោវាញ	យៅក្ននុង	កិច្ការ	សុចរិ�	យនាះ	យ�ើង	

ប�ូវ	្រេ្	យៅ	ណក្រ	បេះអមាចាស់	តាមរ�ៈ	ការរស់យៅ	យដា�	

សុចរិ�	។	មាេ	កិច្ការ	មួ�	ចំេួេ	ណដល	េឹង	្រណងវរ	យ�ើង	

យចញ	ឆ្ងា�	េតី	ការសយបមច		េូវ	យគ្លយៅ	សុចរិ�	រ្រស់	

យ�ើង	ណដល	យ្វើ	ឲ្យ	យ�ើង	គ្មាេ	ភាេសក្ិសម	ចំយពាះ	េរជ័�	

មេ	បេះ	វិញ្ញាណ	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	រ្រស់	យ�ើង	។

ចូរ	ដាក់	យគ្លយៅ	យ្វើ	កិច្ការ	សុចរិ�	។	ចូរ	អ្ិោឋាេ	

េិង	ណសវងរក	ការដឹកនាំ	េតី	បេះអមាចាស់	ជាេិច្	។	ចូរ	

មាេ	ភាេសក្ិសម	យ�ើ�	យចៀសវាង	េតី	កិច្ការ	ណា	

ណដល	េឹង	្រណងវរ	អ្នក	ឬ	្រគ្អាក់	អ្នក	េតី	ភាេរីកចយបមើេ	។	

ចូរ	មាេ	្រណ្ណ័	ចូល	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	យ�ើ�	យប្រើបបាស់	

វា	។	ចូរ	រកសា	យសចក្តីសញ្ញា	រ្រស់	អ្នក	ជាេិយសស	

យៅយេល	ជតីវិ�	ជួ្រ	េូវ	ការលំបាក	។	ចូរ	ណសវងរក	េរជ័�	

មេ	អាពា�៍េិពា�៍	េិង	បគួោរ	ដ៏	អស់កល្	ជាេិច្	។	

្រនាទា្រ់	មក	ប្រកាេ់	វា	ឲ្យ	ខ្ជា្រ់ខជលួេ	។	ចូរ	កុំ	ចុះ	ចាញ់	

យ�ើ�	។	ចូរ	កុំ	ឈ្រ់	យ�ើ�	។

ចូរ	មាេ	ការ�ស៊ូ	សវិ�ោវាញ		យៅក្ននុង	បគ្រ់	កិច្ការ	

សុចរិ�	ទាំង	អស់	។	អ្នក	េឹង	យ�ើញ	ថា	យសចក្តីជំយេឿ	

រ្រស់	អ្នក	េឹង	រឹងមាំ	យ�ើ�	អ្នក	េឹង	យ�ើញ	ថា	កមាលាំង	េិង	

យទេយកាសល្យ	រ្រស់	អ្នក	កាេ់ណ�	មាេ	យបចើេ	យ�ើ�	យកើេ	

យ�ើេ	យៅយេល	យសចក្តីជំយេឿ	រ្រស់	អ្នក	រីកចយបមើេ	។	

យ�ើ�	ចូរ	ចាំ	េូវ	អវតី	ណដល	ណអលយ�ើរ	ណជ្�វតី	អ័រ	�ូ�ិេ	ក្ននុង	

កូរ៉ុម	មេ	េួក	ោវក	ដ្រ់េតីរ	នាក់	បាេ	សេយា	៖	«	េរជ័�	ខ្ះ	

យកើ�	យ�ើង	ភាលាមៗ	ខ្ះ	យទៀ�	យកើ�	យ�ើង	យេល	យបកា�	យ�ើ�	

ខ្ះ	យទៀ�	មិេ	យកើ�	យ�ើង	យ�ើ�	លុះបតា	យៅ	ោថាេសួគ៌	យទើ្រ	

វា	យកើ�	យ�ើង	្រ៉ុណេ្	អស់	អ្នក	ណដល	ឱ្របកយោ្រ	ដំណឹងល្អ	

មេ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	យនាះ	ពរជ័យ ទាំងឌនារះ នឹង ឌកើត ម្ន 

ឌ�ើង » ។ 3	◼
ដក ្សង់ ឌចញ ពទី សុន្រកថា « Tenacity » អដល បាន ផ្តល់ ឌៅកនែញង 

ឌៅ សាកល៉ិទយា ល័យ ្ពិកហំា យ៉ង់ ន្ងៃ ទទី ៤ អខ ៉ិច្ិកា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ 

ឌដើរ្ទី ទទួល បាន សុន្រកថា ទាំង្សុង ជា ភាសា ែង់ឌគលស សូរ ចូល ឌៅ 

speeches.byu.edu។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	Vocabulary.com/dictionary/tenacity	។
	 2.	សូមយមើល	អិម	រ័សុល	បា�ឺដ	« The Greatest 

Generation of Missionaries	»	Liahona	ណខ	វិច្ិកា	

ឆ្នាំ	2002	ទំេ័រ	47,	48	ចំយពាះ	បេះគម្តីរ	មរមេ	េិេណ៌នា	

េតី	េួកយគ	យនាះ	សូមយមើល	អាលមា៉ា	53:17–21;	56:17,	

45–48;	57:20–21	។

	 3.	ណជ្�វតី	អ័រ	�ូ�ិេ	«	An High Priest of Good Things 
to Come	»	Ensign	ណខ	វិច្ិកា	ឆ្នាំ	1999	ទំេ័រ	38	។

ចូរពយាោមអៃុវត្វិៃ័យ

ឲ្យរោៃ់ផតម្បជសើរជ�ើង

«យា៉ាងណាក៏នដា�ខ្នុំ

សរូរេនលើកទឹកច្ិ្្តបងប្អតូន

ទាំងចាស់ទាំងនក្មងឲ្យ

រំឭកពីនរាលនៅនិង

ទិសនៅោោន�ើ�ពយាយារេអនុវ្្តវិន័�ឲ្យកាន់ដ្

តបនសើរន�ើង។ការតបតពឹ្្តនិងជនតរេើសតបចាំថ្ងៃ

ន�ើងគួរដ្តសបជារេួ�នរាលនៅរបស់ន�ើង»។

ផអលជ�ើរ�្វីៃ្ឈិៃអឈិល�ុកកនែនុងកូរែុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់

«Choose Wisely»Liahonaផខវិច្ឈិរោឆ្នាំ២០១៤

ទំព័រ៤9។
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ជដ្យសាផមៃថ្រា៉ាក់ផ្្វដយឈិៃ

នៅ
យេល	បគូ្រងវឹក	បាល់	ឱ្រ	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	

បបា្រ់	បកុម	រ្រស់	យ�ើង	ថា	ការប្រកួ�	

កតីឡា	វគ្គ	ចុង	យបកា�	ថានាក់	ជា�ិ	រ្រស់	

យ�ើង	គឺ	យ្វើ	យ�ើង	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	អវតី	ណដល	ខ្នុំ	អាច	គិ�	យនាះ	គឺ	

ថា	«	យ��ុអតី	យទើ្រ	ណ�	បបា្រ់	យេល	យេះ	?	»

បកុម	រ្រស់	ខ្នុំ	គឺ	បកុម	បាល់	ឱ្រ	បស្តី	រ្រស់	

ោកលវិទយាល័�	បេិកហាំ	�៉ង់	ឆ្នាំ	2010	បាេ	

យរៀ្រចំ	ខ្លួេ	សបមា្រ់	ការប្រកួ�	យជើង	ឯក	យេញ	មួ�	រដូវ	

កាល	យនាះ	។	យ�ើង	បាេ	ទេ្ទឹង	រង់ចាំ	យលង	ជាមួ�	បកុម	

ណដល	បាេ	ឈ្នះ	យ�ើង	កាល	េតី	ការប្រកួ�	ឆ្នាំ	មុេ	។	ខ្នុំ	មាេ	

ទំេុកចិ�្	ថា	យ�ើង	អាច	ឈ្នះ	បាេ—យ�ើង	មាេ	កតីឡាករ	ដ៏	

ខ្លាំង	េូណក	មួ�	ចំេួេ	យៅក្ននុង	ប្រយទស	។	យ�ើង	ចង់	្រគ្ហាញ	

ខ្លួេ	យ�ើង	យៅ	កាេ់	បកុម	បាល់	ឱ្រ	េិភេយោក	យដា�	�ក	

ជ័�	ជា	យជើង	ឯក	ថានាក់	ជា�ិ	្រ៉ុណេ្	បេះវរ្រិតាសួគ៌	មាេ	ផ្ចូវ	

មួ�	យផ្សង	យទៀ�	សបមា្រ់	យ�ើង	។

រោរជៅបៃ្រោៃ់ខាជាប់ៃូវបទដ្ឋាៃរបស់ជយើង

ម្េ្តី	មេ	ការប្រកួ�	កតីឡា	យនាះ	បាេ	្រញ្ជាក់	ដល់	យ�ើង	

ថា	ការប្រកួ�	រ្រស់	យ�ើង	េឹង	យ្វើ	យ�ើង	យៅ	ម្្ង	សុបក	េិង	

ម្្ងយ្រ៍	្រ៉ុណេ្	យដា�ោរ	ណ�	កំ�ុស	មួ�	យនាះ	ការប្រកួ�	

ណ្ររ	យៅ	ជា	ដាក់	យៅ	ម្្ង	យ្រ៏	េិង	ម្្ង	អាទិ�្យ	យៅវិញ	។	

យ�ើង	េុំ	បាេ	ដឹង	េតី	កំ�ុស	យនាះ	យ�ើ�	រ�ូ�	សល់	ណ�	

បបាំ	ម្្ង	េតីមុេ	ការប្រកួ�	យនាះ	ណដល	បាេ	បបារេ្ធ	យ�ើង	យៅ	

ទតីបកុង	ោេ់�វ�	រដ្ឋ	�្ចូរីដា	ស.រ.អា.	។	យដា�ោរ	

បាល់	ឱ្រ	បស្តី	េុំ	ណមេ	ជា	បកុមកតីឡា	ផ្ចូវការ	មួ�	រ្រស់	បកុម	

្រ៊ើ.វា៉�.�ូ.	យៅ	បគ្យនាះ	ដូយច្នះ	យ�ើង	ជា	អ្នក	សយបមច	ចិ�្	

ថា	យលង	ឬ	មិេ	យលង	វា	។	យ�ើង	បាេ	យបជើស	េុំ	យលង	វា	

យ�ើ�	។	វា	គឺ	ជា	ការសយបមច	ចិ�្	ដ៏	ឯកច្េ្ទ	មួ�	យ�ើ�	

គ្មាេ	េរណា	មានាក់	�្អចូញណ�្អរ	យ�ើ�	។

ការយលង	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	គឺ	េុំ	ណមេ	ជា	ជយបមើស	មួ�	

យ�ើ�	។	សបមា្រ់	ខ្នុំ	វា	មិេ	ធ្លា្រ់	យកើ�	យ�ើង	យ�ើ�	។	

ឪេុក	មាដា�	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	្រយបងៀេ	ខ្នុំ	ឲ្យ	រកសា	ម្្ង	ឈ្រ់	

សបមាក	ឲ្យ	្ររិសុទ្ធ	យ�ើ�	យគ្រេ	តាម	្រទ្រញ្ញ�្ិ	យនាះ	

យេញ	មួ�	ជតីវិ�	ខ្នុំ	។	ការយគ្រេ	តាម	្រទ្រញ្ញ�្ិ	រ្រស់	

បេះវរ្រិតាសួគ៌	យ�ើង	គឺ	រិ�	ណ�	សំខ្េ់	ជាង	ការប្រកួ�	កតីឡា	

បាល់	ឱ្រ	យេះ	យៅ	យទៀ�	។

្រ៉ុណេ្	ការ	ដឹង	ថា	យ�ើង	កំេុង	យ្វើ	ទយងវើ	ប�ឹមប�ូវ	េុំ	បាេ	

យ្វើ	ឲ្យ	វា	មាេ	ភាេគ្�បសួល	ជាង	យនាះ	យ�ើ�	។	យ�ើង	

បសគ្ក	ចិ�្	យៅយេល	យ�ើង	ជិះ	�េ្យហាះ	យៅ	រដ្ឋ	�្ចូរីដា	

យ្រើ	យទាះ	ជា	យ�ើង	ឈ្នះ	ឬ	ចាញ់	ក្តី	ម្្ង	យ្រ៍	គឺ	ជា	ការប្រកួ�	

ចុងយបកា�	រ្រស់	យ�ើង	។

្រនាទា្រ់	េតី	យៅដល់	រដ្ឋ	�្ចូរីដា	យ�ើង	បាេ	ទទួល	ទូរសេ្ទ	

មួ�	មក	េតី	អ្នក	�ក	េ័�៌មាេ	New York Times	
ណដល	ចង់	ដឹង	េ័�៌មាេ	រ្រស់	េួកយ�ើង	។	យ�ើង	មាេ	

ការភាញាក់យផ្អើល	ណាស់	។	យ�ើង	េុំ	ធ្លា្រ់	រំេឹង	ទុក	ថា	មាេ	

អ្នក	ខវល់ខ្វា�	េតី	ជយបមើស	រ្រស់	យ�ើង	យដើម្តី	យគ្រេ	ម្្ង	

ឈ្រ់	សបមាក	យនាះ	យ�ើ�	យទាះ្រតី	ជា	បកុម�៊ុេ		

កាណស�	�ូច	មួ�	ក៏	យដា�	។

ប្រសិេយ្រើ	កាលវិភាគ	ប្រកួ�	មិេ	ខុស	យទ	យនាះ	

យ�ើង	ប្រណ�ល	ជា	កំេុង	ប្រកួ�	បាល់	យ�ើ�	្រ៉ុណេ្	យៅ	ម្្ង	

សុបក	យនាះ	យ�ើង	បាេ	យៅ	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	អូណលេដូ	

�្ចូរីដា	យដើម្តី	យ្វើ	េតី្តី	្រុណ្យ	បជមុជទឹក	សបមា្រ់	មរណជេ	

វិញ	។	្រនាទា្រ់	េតី	យ្វើ	េិ្តី	្ររិសុទ្ធ	យនាះ	រួច	ប្រធ្េ	បេះវិហារ	

្ររិសុទ្ធ	បាេ	េិយ�	មក	កាេ់	េួក	យ�ើង	។	យោក	

បាេ	ទាញ	�ក	អ�្្រទ	មួ�	ណដល	បាេ	សរយសរ	អំេតី	

េួកយ�ើង	យ�ើ�	អាេ	េូវ	ការ្រយញ្ញ	ម�ិ	រ្រស់	

អ្នក	អាេ	មួ�	ចំេួេ	ណដល	បាេ	ចុះ	ផសា�	

យលើ	អ៊ិេយ្ើរណណ�	ក្ននុង	ការគ្ំបទ	ដល់	

ការសយបមចចិ�្	រ្រស់	យ�ើង	។

យបកា�	មក	យទៀ�	បគូ្រងវឹក	រ្រស់	

យ�ើង	បាេ	អាេ	ការ្រយញ្ញ	ម�ិ	

្រណេ្ម	យទៀ�	ណដល	គ្�់	បាេ	ទទួល	។	

ជជើងឯកនៃ

ថ្ងៃឈប់សតមាក
ខ្នុំមឈិៃធាលាប់គឈិតជសារះថ្

ជជម្មើសរបស់ជយើងជដើម្បីរកសា

ន្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យបរិសុទ្ធ

ៃឹងជរះឥទ្ធឈិពលដល់មៃុស្ស

ជាជម្ចើៃ។
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រច្ោលំអររូប្្របស់តកុរេបាល់ឱបតស្តី(ប៊ី.វា៉�.�រូ.)និងប៉ុលដរេន�ើរ

ជគ្រពម្បតឈិបត្ឈិតាមន្ងៃឈប់

សម្រាក

«តពះអង្គសន្គ្រះនលើកោរេ

តទង់ថាជាមាចាស់នលើថ្ងៃឈប់

សតមាក។វាជាថ្ងៃរបស់តទង់!

តទង់បញ្ជាែដែលៗឲ្យន�ើង

គោរ្ថ្ងៃឈប់សតមាកឬ

ចាត់�ុកថ្ងៃឈប់សតមាកជាថ្ងៃែ៏វិសុទ្ធ។ន�ើងច្ុះនសច្កដី

សញ្ញានែើរេ្ីន្្ើែរូនចានាះ។

...[ន�ើង]សួរ[ខ្លួនន�ើង]យា៉ាងសារេ ្្ញថា

‹ន្ើ�តីរេមាគាល់ណាដែលខ្នុំច្ង់បគ្ហាញែល់តពះ?›

សំណួរនោះ[ន្្ើឲ្យ]ជនតរេើសរបស់ន�ើងនៅថ្ងៃឈប់

សតមាកមានោពច្បាស់ល្ស់ន�ើង។...

«...ន�ើងែឹងថា្្ីនបើន�ើងរស់នៅទីណាក៏នដា�

ន�ើងត្រូវន្្ើជាគំររូែល់ពួកអ្កនជឿក្នុងតគួសារន�ើងអ្ក

ជិ្ខាងនិងរេិ្្ត្កដិ។អ្កនជឿែ៏នសាមះស្ម័តគរកសាថ្ងៃ

ឈប់សតមាកឲ្យបរិសុទ្ធ។

ម្បធាៃរ័សុលអឈិមណឈិលសុៃនៃកូរែុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់«The 
Sabbath Is a Delight»Liahonaផខឧសភាឆ្នាំ២០១5

ទំព័រ១២9–១៣០១៣២។

េួក្ររិសុទ្ធ	ម្្ង	ចុងយបកា�	េិង	

មេុស្ស	ដមទ	យទៀ�	បាេ	ណ្្ង	អំណរគុណ	

ដល់	យ�ើង	ចំយពាះ	គំរូ	យ�ើង	យ�ើ�	បាេ	

បបា្រ់	យ�ើង	ថា	វា	ល្អ	វិយសស	យដើម្តី	យ�ើញ	មេុស្ស	

ណដល	្រេ្	យៅ	កាេ់ខ្ជា្រ់	េូវ	្រទដាឋាេ	រ្រស់	ខ្លួេ	។	ពាក្យ	

សម្តី	រ្រស់	េួកយគ	បាេ	យលើកស្ទលួ�	វិញ្ញាណ	រ្រស់	យ�ើង	។	

យនាះ	គឺ	ជា	យេល	ណដល	យ�ើង	បាេ	ចា្រ់យផ្ើម	ដឹង	េតី	ឥទ្ធិេល	

ណដល	យ�ើង	អាច	មាេ	យដា�	េុំចាំ	បាច់	កាលា�	ជា	យជើង	ឯក	

ជយបមើស	ជា�ិ	យ�ើ�	។

ខ្នុំ	បាេ	ដឹង	ថា	បេះវរ្រិតាសួគ៌	បជា្រ	ដឹង	េតី	េួក	យ�ើង	

្រ៉ុណេ្	ខ្នុំ	េុំ	ធ្លា្រ់	គិ�	យោះ	ថា	មាេ	េរណា	យទៀ�	កំេុង	យមើល	

េួក	យ�ើង	យ�ើ�	។	ចយម្ើ�	ចំយពាះ	ការសយបមចចិ�្	រ្រស់	

យ�ើង	បាេ	ផ្ល់	េូវ	យគ្ល្រំណង	្ ្មតី	សបមា្រ់	ការយៅក្ននុង	រដ្ឋ	

�្ចូរីដា	៖	យ�ើង	េុំ	បាេ	យៅ	ទតីយនាះ	យដើម្តី	ឈ្នះ	ការប្រកួ�	

យ�ើ�	្រ៉ុណេ្	យដើម្តី	យ�ើង	ការពារ	្រទដាឋាេ	រ្រស់	យ�ើង	។

្្ភូវដ៏ល្អម្បជសើរ

យៅ	ម្្ង	យ្រ៍	បាេ	ចូលមក	ដល់	យ�ើ�	យ�ើង	បាេ	

ឈ្នះ	ការប្រកួ�	រ្រស់	យ�ើង	46	ទល់	េឹង	7	។	យបកា�	

មក	យ�ើង	បាេ	យដើរ	យៅ	កាេ់	ម្េ្តី	យរៀ្រចំ	ការប្រកួ�	

យនាះ	យ�ើ�	បាេ	បបា្រ់	េួកយគ	ថា	យ�ើង	សូម	ចុះចាញ់	

ការប្រកួ�	ណដល	យបគ្ង	េឹង	យ្វើ	យ�ើង	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ—

ណដល	ជា	បកុម	ណដល	បាេ	ប្រកួ�	ឈ្នះ	យ�ើង	កាល	េតី	ឆ្នាំ	មុេ	

យនាះ	។	ខ្នុំ	បាេ	ខកចិ�្	ណដល	រដូវកាល	ប្រកួ�	រ្រស់	យ�ើង	

បាេ	្រញ្្រ់	យៅ	ណ្រ្រ	យេះ	។	ខ្នុំ	បបាថានា	ថា	េួកយ�ើង	អាច	

យលង	ជាមួ�	បកុម	យេះ	្រ៉ុណេ្	ខ្នុំ	េុំ	បបាថានា	ចង់	យលង	ជាមួ�	

េួកយគ	ឬ	បកុម	ណា	យទៀ�	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	យ�ើ�	។

មាេ	អ�្្រទ	ជាយបចើេ	បាេ	សរយសរ	អំេតី	េួកយ�ើង	

យ�ើ�	យ�ើង	បាេ	្រេ្	ទទួល	បាេ	លិខិ�	េិង	អ៊ើណម៉ល	

គ្ំបទ	ជាយបចើេ	។	តាមរ�ៈ	ការការពារ	េូវ	្រទដាឋាេ	រ្រស់	

យ�ើង	យនាះ	យ�ើង	បាេ	ជួ្រ	មេុស្ស	ជាយបចើេ	ណដល	យ�ើង	

អាច	ជួ្រ	ប្រសិេយ្រើ	យ�ើង	ឈ្នះ	ជា	យជើង	ឯក	យនាះ	។

ខ្នុំ	បាេ	យរៀេ	ទុកចិ�្	យលើ	បេះវរ្រិតាសួគ៌	ឲ្យ	ដឹកនាំ	

ខ្នុំ	យៅរក	ផ្ចូវ	ណដល	ល្អ	ប្រយសើរ	ជាង	ណដល	មាេ	ក្ននុង	គំេិ�	ខ្នុំ	

ផ្ទាល់	។	បកុម	រ្រស់	ខ្នុំ	ចង់	្រគ្ហាញ	ខ្លួេ	េួកយគ	តាមរ�ៈ	

ការ	កាលា�	ជា	យជើង	ឯក	្រ៉ុណេ្	ឥ�ចូវ	យេះ	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	

បេះវរ្រិតាសួគ៌	យ�ើង	មាេ	បេះទ័�	ចង់	ឲ្យ	យ�ើង	យ្វើ	េូវ	ទយងវើ	

មួ�	យផ្សង	េតី	យនាះ	ទាំងបសុង	។	បទង់	បាេ	ដឹកនាំ	យ�ើង	យៅ	

កាេ់	ឱកាស	មួ�	យដើម្តី	យ្វើ	ជា	គំរូ	យៅយេល	យ�ើង	បាេ	គិ�	

ថា	គ្មាេ	េរណា	មានាក់	កំេុង	យមើល	មក	យ�ើង	យនាះ	យ�ើ�	

បទង់	អាច	យប្រើ	យ�ើង	សបមា្រ់	យសចក្តីល្អ	យដា�ោរ	យ�ើង	

បាេ	យបជើសយរើស	យដើម្តី	យគ្រេ	តាម	។	◼

ែនែក និពន្ធ រស់ឌៅ រដ្ឋ វា៉ស៊ីងឌតាន ស.រ.អា. ។
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គ្ល ខ្រះ ឧ្ររេេ្គ ែ៏ ្ ំ ្រំផុត គៅក្ញង កិច្ចការ �្ក ផ្ស្វផសាយ សារេនា េឺ ្ ុំ ដមន ជា កិច្ចការផ្ស្វផសាយ សារេនា គឡើយ ។

្រ៉ុណេ្	ជំនាញ	ក្ននុងនាម	ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	រ្រស់	អ្នក	េឹង	

រីកចយបមើេ	បាេ	យៅយេល	អ្នក	អេុវ�្	សួរសំណួរ	ទទួល	ជំេួ�	េិង	

្រេ្	េយាយម	ណ�	្រ៉ុយណាណះ	។	ប្រសិេយ្រើ	អ្នក	យជឿ	ថា	មេុស្ស		ទូយៅ		ជា	

មេុស្ស	េូណក	(	ឬ	អេ់	)	ចំយពាះ	កិច្ការ	ផ្សេវផសា�	ោសនា	ភាោ	

ទតី្រនាទាល់	ឬ	ការទាក់ទង	យនាះ	អ្ន	ក	េឹង	មាេ	ការលំបាក	យ�ើ�	។

មាេ	បគ្	មួ�	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	មានាក់	បាេ	េិយ�	បបា្រ់	

ខ្នុំ	ថា	«	ខ្នុំ	បាេ	យរៀេ	ថា	វា	គឺ	ជាកិច្ការ	រ្រស់	បេះអមាចាស់	មិេ	ណមេ	

ជា	កិច្ការ	ខ្នុំ	យទ	។	យ�ើ�	វា	មិេ	ជា	្ វតី	យទ	ប្រសិេ	យ្រើ	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	

ខវះ	សម�្ភាេ	ចំយពាះ	កិច្ការ	យេះ	យដា�	ោរ	ខ្នុំ	គ	ឺមាេ	ភាេ	

ខវះសម�្ភាេ	។	ខ្នុំ	េឹង	គ្មាេ	សម�្ភាេ	យដើម្តី	យ្វើ	េូវ	អវតី	ណដល	បេះ	អាច	

យ្វើ	បាេ	យ�ើ�	។	មាេ	កិច្ការ	ជា	យបចើេ	ណដល	ខ្នុំ	អាច	យ្វើ	យដើម្តីណកលម្អ	

្រ៉ុណេ្	ខ្នុំ	េុំ		ចាំបាច់	ប�ូវ	ណសវងរក	វា	ទាំងអស់	យដា�	ខ្លួេ	ឯង	យ�ើ�	។	ខ្នុំ	

អាច	ទុកចិ�្	យលើ	បទង់	បាេ	»	។

ថនការន្្ើជា

ជំនាញនៃរោរបនាទាបខ្លួៃជដ្យគ្មាៃអារម្ណ៍ជអៀៃខាមាស

ស៊ិយស្ទើរ	ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	មានាក់	យៅ	ក្ននុង	រដ្ឋ	អាឡាបាមា៉ា	

ស.រ.អា.	បាេ	បបា្រ់	ខ្នុំ	ថា	«	ខ្នុំ	បាេ	គិ�	ថា	យៅយេល	េួកយគ	បាេ	

ណញក	ខ្នុំ	យចញ	យនាះ	ខ្នុំ	េឹង	ទទួល	អំណាច	ដ៏	អោចារ្យ	។	ដូយច្នះ	ខ្នុំ	

មាេ	ការភាញាក់យផ្អើល	ណាស់	ណដល	យ�ើញ	ថា	យៅយេល	ខ្នុំ	យៅ	�ំ្រេ់	

យ្រសកកម្ម	យនាះ	ខ្នុំ	យៅណ�	ជា	រូ្រ	ខ្នុំ	ដណដល	។		ខ្នុំ	យៅ	ណ�	មាេ		

អារម្មណ៍	ទេ់យខសា�	ភ័�ខ្លាច	េិង	គ្មាេ	សម�្ភាេ	។	យ�ើ�	

អារម្មណ៍	ទាំង	យនាះ	េិ�	ជា	មិេ	រោ�	បា�់	យៅ	យ�ើ�	។	ខ្នុំ	បាេ	យរៀេ	េតី	

រយ្រៀ្រ	យដើម្តី	ទ្រ់ទល់	ជាមួ�	អារម្មណ៍	មេ	ការខវះ	សម�្ភាេ	ក្ននុង	ការ	យ្វើ	

ការ	រ្រស់	បេះអមាចាស់	»	។

មិេ	ថា	អ្នក	មកក្ននុង	យ្រសកកម្ម	យដា�	មាេ	យជាគជ័�េតីមុេៗ	យបចើេ	

្រ៉ុណាណ	យនាះ	យទ	ប្រសិេយ្រើ	អ្នក	្រនាទា្រខ្លួេ	គ្�	េឹងប្រយៅ	េិង	មាេ	

ឆេ្ទៈេយាយម	េិង	យ្វើការ	យនាះ	បេះអមាចាស់	អាច	ជួ�	អ្នក	បាេ	។	

អ្កផ្សព្ផសា�សាសោ
ដផ្កែ៏លំបាកបំផុ្

មាេ	បគ្	មួ�	យនាះ	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	បាេ	បបា្រ់	ខ្នុំ	ថា	«	យៅយេល	មេុស្ស	បាេ	េិយ�	ថា	យ្រសកកម្ម	ប្រណ�ល	ជា	លំបាក	យនាះ	ខ្នុំ	

បាេ	សេ្ម�់	ថា	ខ្នុំ	េឹង	មាេ	ការលំបាក	ឬ	ជួ្រ	ប្រទះ	េឹង	ោថាេភាេ	រស់យៅ	ដ៏	លំបាកលំ្រិេ	ឬ	មាេ	ការលំបាក	ជាមួ�	េឹង	ភាោ	។	

្រ៉ុណេ្	សបមា្រ់	ខ្នុំ	វិញ	ណផ្នក	ដ៏	លំបាក	្រំផុ�	យនាះ	គឺ	ជា	អវតី	ណដល	យៅក្ននុង	ខួរ	កបាល	ខ្នុំ	ជា្រ់	ជាេិច្—ដូច	ជា	អារម្មណ៍	បាក់	ទឹកចិ�្	ឬ	មាេ	ភាេស្មនុគ	

ោមាញ	ជាមួ�	មដគូ	ឬ	េុំ	ចូលចិ�្	េិយ�	ជាមួ�	មេុស្ស	ណ្រ្ក	មុខ—គឺ	ទាក់ទង	ជាមួ�	េឹង	ភាេ	មួ�	ម្្ង	កា�់	មួ�	ម្្ង	យការ	ការ្រដិយស្	

ការផ្លាស់្រ្ចូរ	»	។

យដើម្តី	យរៀ្រចំ	ខ្លួេ	យៅ	្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	អ្នក	អាច	យ�ើ�	គ្រ្តី		អាេ	្បកាស ដំណឹង ល្អ របស់ ឌយើង 	សិកសា	បេះគម្តីរ	េិង	យរៀេ	េតី	រយ្រៀ្រ	ចម្អិេ	

អាហារ	បេម	ទាំង	ការយបាកគក់	។	្រ៉ុណេ្	អ្នក	គួរណ�	ណសវងរក	េូវ	្រទេិយោ្េ៍	មេ	ជំនាញ	ផលភូ៉ ចិត្ត សង្គរ និង ជំនាញ ឌផ្ងៗ ឌទៀត	ក្ននុង	យេល	ឥ�ចូវ	

យេះ	ផងណដរ	ណដល	អ្នក	េឹង	ប�ូវការ	ក្ននុង	នាម	ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	។	យេះ	គឺ	ជា	្រញជតី	មួ�	ចំេួេ	មេ	ជំនាញ	ទាំង	យេះ	។	អ្នក	អាច	គូស	ជំនាញ	

យេះ	មួ�	ឬ	េតីរ	យដើម្តី	ចា្រ់យផ្ើម	អេុវ�្	វា	ចា្រ់	េតី	ឥ�ចូវ	យេះ	។



យ
ុវវ័យ

ចូរ	េយាយម	យ្វើ	កិច្ការ	្ ្មតីៗ	េិង	លំបាកៗ	។	យនាះ	អ្នក	េឹង	គ្មាេ	អារម្មណ៍	ថា	ខវះ	

សម�្ភាេ	យទៀ�	យ�ើ�	។	ឧទា�រណ៍	៖

•		 ចូរេយាយម	យ្វើ	កិច្ការ	ណដល	យលើស	េតី	អវតី	ណដល	អ្នក	អាច	យ្វើ	បាេ	ដូច	ជា	ការគ្រ	្ ្មតី	កម្មវិ្តី	

សិកសា	្រណេ្ម	ឬ	ចូល	យរៀេ	ថានាក់្្មតី	យផ្សង	យទៀ�	។	សួរសំណួរ	ទទួល	ជំេួ�	វិភាគ	

កំ�ុស	ឆ្គង	យ�ើ�	្រេ្	េយាយម	។	ចូរ	�ក	កិច្ការ	ណដល	អ្នក	ប�ូវណ�	អេុវ�្	យ�ើ�	យ្វើ	

កិច្ការ	យនាះ	ដូយច្នះ	អ្នក	យរៀេ	ទុក	ចិ�្	ខ្លួេ		ឯង	ថា	អ្នក	និង	េបងតីក		េូវ	កិច្ការ	យនាះ	។

•		 ចូរ	យឆ្ើ�	�្រ	យៅេឹង	គំេិ�	ណដល	ផុស	យចញ	មក	យៅក្ននុង	គំេិ�	អ្នក	ណដល	វា	បបា្រ់	អ្នក	

ថា	មេុស្ស	ទូយៅ	យកើ�	មក	មាេ	យទេយកាសល្យ	បបាជាញា	ឬ	ជំនាញ	សង្គម	បោ្រ់	ឬ	ថា	

េួកយគ	គ្មាេ	អវតីៗ	ទាំង	យេះ	យ�ើ�	។	អ�្េលករ	�្េ្តីករ	អ្នកបបាជ្	ដ៏	អោចារ្យ	្រំផុ�	

យៅ	យលើ	េិភេយោកយេះ—េិង	អ្នកផ្សេវផសា�ោសនា—ធ្លា្រ់	មាេ	្រទេិយោ្េ៍	

្ររាជ័�	ជា	យបចើេ	យលើក	យបចើេ	បគ្	យ�ើ�	បាេ	ហា�់	សម	អស់	យេល	ជា	យបចើេ	យមា៉ាង		

យៅក្ននុង	ជតីវិ�	េួកយគ	យដើម្តី	ទទួល	បាេ	យជាគជ័�	។

អ្កផ្សព្ផសា�សាសោ



ជំនាញម្គប់ម្គងភាពខុសផប្កគ្នា

មដគូ	ថានាក់	ដឹកនាំ	សមាជិក	េិង	ោសនាគេ់ការី	េឹង	កាលា�	

ជា	មេុស្ស	អោចារ្យ	្រ៉ុណេ្	ក៏	េឹង	�បមូវ	ឲ្យ	អ្នក	មាេ	ការអ�់្្ម�់			ជាយបចើេ	

ផងណដរ	។

ចូរ	អេុវ�្	ជាមួ�	្រង្រ្អចូេ	្រយងកើ�	េិង	មិ�្ភក្ិ	យដើម្តី	៖

•		 យរៀេ	ណ្្ង	អំណរគុណ	ដល់	មេុស្ស	ដមទ	យដា�សួរ	រក	

មូលយ��ុ	ណដល	េួកយគ	យ្វើ	េូវ	កិច្ការរ្រស់	ខ្លួេ	។

•		 ទទួល	�ក	ការទទួល	ខុសប�ូវ	េិង	ការសុំអភ័�	យទាស	

យដា�	យោមាះសរ	យៅយេល	អ្នក	យ្វើ	ឲ្យ	េរណា	មានាក់	មាេ	ការឈឺ	

ចា្រ់	យ្រើយទាះ្រតី	ជា	អ្នក	គ្មាេ	យច�នា	យ្វើ	ទុក្ខយទាស	ដល់	យគ	ក៏	

យដា�	។

•		 ចូរ	រកយមើល	យ��ុផលមេ	ចិ�្	យមតាតា	ចំយពាះ	អាក្រ្កិរិយ	រ្រស់	

មេុស្ស	មានាក់	យទៀ�	។	សូម	កុំ	ចង	គំេុំ	េឹង	េរណា	មានាក់	យ�ើ�	។

•		 ចូរ	យលើក	�ក	្រញ្ហា	យនាះ	មក	ជណជក	ណវកណញក	យ�ើ�	សុំ	ជំេួ�	

យដាះបោ�	ជាជាង	�្អចូញណ�្អរ	ឬ	រញនុំាំរញ៉ចូវ	ក្ននុង	ចិ�្	។

•		 យៅយេល	មាេជយមាលាះ	យកើ�	យ�ើង	ចូរ	យប្រើ	សំយ�ងបសទេ់	

យ�ើ�	្រគ្ហាញការយគ្រេរ្រស់	យ�ើងចំយពាះអារម្មណ៍	រ្រស់	

អ្នកដមទ	។

•		 យ្វើ	ជា	មិ�្ជាមួ�	េឹង	អ្នក	ណដល	មាេ	ចរិ�លក្ខណៈ	ខុស	

េតី	អ្នក	។	ចូរ	មាេ	ភាេ	វិជជមាេ	យ�ើ�	ចង់	ដឹង	ចង់	�ល់	េតី	

ចំណូល	ចិ�្	រ្រស់	េួកយគ	។

ជំនាញនៃរោរម្បឈមមុខៃឹងរោរបដឈិជសធ

(ៃឈិងរោរពឈិតជាក់ផស្ង)ផដលអាចសជម្មចបាៃ

ការ្រដិយស្	េិង	ការខកចិ�្	គឺ	ជា	្រទេិយោ្េ៍	ណដល	មាេ	

រាល់	ម្្ង	យៅ	ក្ននុង	យ្រសកកម្ម	។	ចូ	រអេុវ�្	ទទួល	េិង	ប្រឈមមុខ	េឹង	

ការ្រដិយស្	នានា	ដូយចានាះ	អ្នក	យប�ៀម	ខ្លួេ	បាេ	កាេ់ណ�	ប្រយសើរ	ចំយពាះ	

អារម្មណ៍	ណ្រ្រ	យនាះ	។

•		ដាក់	ពាក្យ	យ្វើ	ការគ្រ	យ្វើ	ការសមាភាស	ការគ្រ	យ�ើ�	យ្វើ	ការ	

យបរៅ	យមា៉ាង	ឬ	យេញយមា៉ាង	។

•		 ចូរោកល្ងយ្វើ	ការ		ឬ	យលង	ជាបកុម	។	

•		 ចូរ	សុំ	យគ	យដើម្តី	ណា�់	យដើរ	យលង	ជា	គូ	ឬ	យៅ	សកម្មភាេ	នានា	។

•		 ប្រសិេ	យ្រើ	កិច្ការ	នានា	មិេ	រលូេ	យៅមុខ	យទ	ចូរ	ក�់	ចំណាំ	េតី	

គំេិ�	េិង	ទយងវើ	នានា	ណដល	ជួ�	អ្នក	យដាះបោ�	្រញ្ហា	ទាំង	

យនាះ	េិង	មាេ	អារម្មណ៍	ប្រយសើរ	យ�ើង	។

•		 យរៀេ	េតី	ឧ្រសគ្គ	េិង	េយាយម	ម្ង	យទៀ�	។

ជំនាញម្គប់ម្គងរោរជំរុញទឹកចឈិត្

យ�ើង	ទាំងអស់	គ្នា	ប�ូវ	ណសវង�ល់	េតី	រយ្រៀ្រ	យលើក	ទឹកចិ�្	ខ្លួេ	

ឯង	យៅយេល	យ�ើង	្ ុញ	បទាេ់	យ�ើ�	រមាងា្រ់	អារម្មណ៍	ខ្លួេ	យៅយេល	

យ�ើងមាេ	អារម្មណ៍	តាេ�ឹង	ចិ�្	ជា	ខ្លាំង	យនាះ	។

•		 ប្រសិេយ្រើ	មាេ		ោថាេភាេ	្ ុញ	បទាេ់	ឬ	គ្មាេ	ភាេរីកចយបមើេ	

ចូរ	េយាយម	ណសវងរក	អវតី	ណដល	យ្វើ	ឲ្យ	យកើ�	មាេ	អារម្មណ៍	យនាះ	

េិង	រយ្រៀ្រ	យដាះបោ�	វា	យ្វើ	វា	យៅ	ជា	ណល្ង	កមសាេ្	យដា�	

មិេ	ចាំបាច់	បេួ�បារម្	យ៉ាង�ួសយ��ុ	ឬ	យដា�	ណសវង�ល់	

េតី	អវតី	ណដល	អ្នក	អាច	យរៀេ	យ�ើ�	។

•		 ចូរ	ក�់ចំណាំ	យៅយេល	អ្នក	មាេ	ភាេ	តាេ�ឹង	ចិ�្	ខ្លាំង	

យ�ើ�	យរៀេ	េតី	កិច្ការ	នានា	ណដល	អ្នក	យៅណ�	អាច	យ្វើ	យៅក្ននុង	

យ្រសកកម្ម	យដើម្តី	រមាងា្រ់	អារម្មណ៍	(	ជណជក	ណវក	ណញក	ជាមួ�	

េរណា	មានាក់	សបមាក	សរយសរ	សំ្រុប�	យបចៀង	យដើរកមសាេ្	)	។	

ចូរ	េិចារណា	េតី	ោថាេភាេ	យនាះ	វិភាគ	ណ្រងណចក	្រញ្ហា	ជា	

ណផ្នក	�ូចៗ	រក	ជំេួ�	េតីមេុស្ស	ដមទ	យបាះ	ជំហាេ	យៅមុខ	

្រេ្ិចម្ងៗ	អ្ិោឋាេ	េិង	េិយ�	លួងយោមេតី	អារម្មណ៍	

អវិជាជាមាេ	អំេតី	ខ្លួេ	ឯង	យនាះ	។	

ប្រវត្តិរូ្រសង្ខេ្រ
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យទាះ្រតី	ជា	អ្នក	មិេ	សូវ	យចះ	មា�់	ក	(	អឹមយអៀេ	)	ឬ	រាក់ទាក់	

(	រួសរា�	)	ក្តី	យនាះ	អ្នក	អាច	យរៀេ	ជំនាញ	ទំនាក់ទំេង	ល្អ	ណដល	អ្នក	

េឹង	ប�ូវការ	យៅក្ននុង	យ្រសកកម្ម	េិង	យេញ	មួ�	ជតីវិ�		អ្នក	។

ប្រសិេ	យ្រើ	អ្នក	ជា	មេុស្ស	យអៀេខ្មាស	ខ្លាំង	៖

•		 ដាក់	យគ្លយៅ	ជណជក	ជាមួ�	មេុស្ស	្ ្មតីៗ	(	ជាេិយសស	

មេុស្ស	ណដល	េុំ	ធ្លា្រ់	ោរល់	)	រ�ៈយេល	បបាំ	នាទតី	យរៀងរាល់	

សបាតា�៍	។

•		 ញញឹម	ចូរ	មាេ	ចិ�្	ចង់	ដឹង	ចង់	�ល់	េតី	មេុស្ស	ទូយៅ	យ�ើ�	

យរៀេ	សួរ	សំណួរ	ល្អៗ	ណដល	ជួ�	ឲ្យ	មេុស្ស	យផ្សង	យទៀ�	ចង់	

េិយ�	។

•		 ណសវងរក	វិ្តី	នានា	ចា្រ់យផ្ើម	ការសេ្ទនា	មួ�	យ�ើ�	្រញ្្រ់	ការ	

សេ្ទនា	យដា�	សមរម្យ	។

•		 ក�់សមារល់	េតី	យេល	ណដល	មេុស្ស	ដមទ	កំេុង	េយាយម	

ចា្រ់យផ្ើម	ការសេ្ទនា	ដូយច្នះ	អ្នក	អាច	យ្រើក	ការសេ្ទនា	យ�ើ�	

យឆ្ើ�	�្រ	។

ប្រសិេ	យ្រើ	អ្នក	ជា	មេុស្ស	រួសរា�	រាក់ទាក់	៖

•		 ចូរ	យ្វើ	ឲ្យ	មេុស្ស	ដមទ	យទៀ�	េិយ�	យដា�	យសរី	តាមរ�ៈ	

ការសួរ	សំណួរ	។

•		 អេុវ�្	យ្វើ	ជា	អ្នក	េូណក	ោតា្រ់	។

•		 រក	យមើល	សញ្ញា	ណដល	អ្នក	ោតា្រ់	រ្រស់	អ្នក	្ ុញបទាេ់	។	ផ្ល់	

ឱកាស	ដល់	មេុស្ស	ដមទ	យទៀ�	េិយ�	។

ជំនាញផដលជធ្វើឲ្យរូបរាងរោយរាៃសុខភាពល្អ

ក្ននុង	នាម	ជា	ប្រធ្េ	យ្រសកកម្ម	ោវាមតី	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	េិយ�	

ជាមួ�	អ្នក	ផសា�	ោសនា	មានាក់	ណដល	យបកៀមបកំ	ចិ�្	េិង	មាេ	

ការលំបាក	។	ោវាមតី	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	មាេ	អារម្មណ៍	្រំផុស	គំេិ�	ឲ្យ	

សួរ	គ្�់	ថា	«	ណអលយ�ើរ	យ�ើ	អ្នក	្ររិយភាគ	អវតី	សបមា្រ់	ជា	អាហារ	

យេលបេឹក	?

កាយរ៉ម	។

យ�ើ	អ្នក	្ររិយភាគ	អវតី	សបមា្រ់	ជា	អាហារ	យេលម្្ង	ប�ង់	?

ដំ�ចូង	យចៀេ	។

យ�ើ	អ្នក	្ររិយភាគ	អវតី	សបមា្រ់	ជា	អាហារ	យេលោងាច	?

ដំ�ចូង	យចៀេ	េិង	កាយរ៉ម	។

យ�ើ	អ្នក	្ររិយភាគណ�	ដំ�ចូងយចៀេ	េិង	កាយរ៉ម	យេះ	អស់	រ�ៈយេល	

្រ៉ុនាមាេ	យ�ើ�	?

ប្រណ�ល	ជា	មួ�	ណខ	។

យេះ	ជា	ការចា�់តាំង	មួ�	សបមា្រ់	អ្នក	៖	យៅ	ផ្ទះ	យ�ើ�	្ររិយភាគ	

អាហារ	ណដល	មាេ	េណ៌	ម្រ�ង—្រ៉ុណេ្	មិេណមេ	ជា	កាយរ៉ម	រសជា�ិ	

ម៉ុង�ុល	យ�ើ�	។

រ្រ្រ	អាហារ	េិង	ការហា�់	បបាណ	េិ�	ជា	ជះ	ឥទ្ធិេល	យលើ	

អារម្មណ៍	រ្រស់	យ�ើង	អំេតី	ជតីវិ�	ខ្លួេ	។	ចូរ	ចា្រ់យផ្ើម	ឥ�ចូវ	យេះ	យដើម្តី	៖

•		 យរៀេ	អំេតី	អាហារ	ណដល	មាេ	ជតីវជា�ិ	ល្អ	។	្ររិយភាគ	អាហារ	

ណដល	យ្វើ	ឲ្យ	មាេ	សុខភាេ	ល្អ	។	ប្រសិេយ្រើ	អ្នក	�ូ្រ	យរើស	

្រេ្ិច	ចូរ	ោកល្ង	អាហារ	្ ្មតីៗ	។

•		ហា�់	បបាណ	។	ការហា�់	បបាណ	យទៀងទា�់	ជួ�	ឲ្យ	មេុស្ស	

បគ្រ់	គ្នា	បគ្រ់បគង	យលើ	ភាេ	តាេ�ឹង	ផ្ចូវ	ចិ�្	េិង	ការបាក់ទឹក	

ចិ�្	បាេ	កាេ់ណ�	ប្រយសើរ	។	ចូរ	ចា្រ់យផ្ើម	ការយ្វើ	លំហា�់	

បបាណ	្រេ្ិច	ម្ងៗ	យ�ើ�	្រយងកើេ	វា	យ�ើង	យដា�	សេ្សឹមៗ	

ដូច	ជា	ការយដើរ	យេល	�្រ់	(	ប្រណ�ល	ជាយដើរ	ជាមួ�	មិ�្ភក្ិ	

ឬ	ហា�់	យដា�	ោតា្រ់	�្េ្តី	)	រ�់	យៅ	មួ�	កណេ្ង	យេល	កំេុង	

យមើល	ការផសា�	ពាណិជជកម្ម	តាម	ទូរទស្សេ៍	ឬ	ការអង្គនុ�	

យងើ្រ	ចុះ	យ�ើង	េិង	អាវ៉ង់	ជា	យដើម	។

•		 យរៀេ	ណ្ទាំ	រ្រស់	បទេ្យ	សយម្ៀក្រំពាក់	បបាក់កាក់	េិង	

យេលយវោ	រ្រស់	អ្នក	ឲ្យ	បាេ	ល្អ	។

•		ចូរ	បគ្រ់បគង	ការយដក	េួេ	។	ប្រសិេ	យ្រើ	អ្នក	មាេ	ការេិបាក	

យដក	ឬ	ភាញាក់	េតី	យដក	ចូរ	សុំ	ឲ្យ	យគ	ផ្ល់	យយ្រល់	ដល់	អ្នក	។	

ចូរ	ចូល	យដក	េិង	ភាញាក់	េតី	យដក	ឲ្យ	យទៀង	យមា៉ាង	ណដល	អ្នក	អាច	

យប្រើ	វា	បាេ	ក្ននុង	នាម	ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	។



ជំនាញនៃរោររាៃភាពវិជ្ជរាៃ

•		 ្រយងកើេ	ភាេ	ស្របា�	រីករា�	។	យសើច	ចំអេ់	ឲ្យ	ខ្លួេ	ឯង	្រ៉ុណេ្	កុំ	

យសើច	ចំអេ់	ដាក់	យគ	យ�ើ�	។	កុំ	�្ម�់ច�់	យេក	ណដល	យ្វើ	ឲ្យ	អ្នក	

មាេ	ការតាេ�ឹង	ចិ�្	។

•		 សួរ	អ្នកផ្សេវផសា�	ោសនា	េតីមុេៗ	ឲ្យ	បបា្រ់	អ្នក	េូវ	អវតី	ណដល	

េិបាក	សបមា្រ់	េួកយគ	េិង	រយ្រៀ្រ	យដើម្តី	យដាះ	បោ�	វា	។		

ចូរ	ណសវងរក	យយ្រល់	នានា	ណដល	អ្នក	អាច	យប្រើ	បាេ	។

•		 ចូរ	សរយសរ	ខគម្តីរ	េិង	ទំេុក�យមកើង	ណដល	យលើក	ស្ទលួ�	អ្នក	

យ�ើ�	យ្វើ	ឲ្យ	អ្នក	មាេ	ជំយេឿ	។

•		 េិយ�	បបា្រ់	យៅ	កាេ់	គំេិ�	អវិជជមាេ	ណដល	មាេ	យៅក្ននុង	

ចិ�្	អ្នក	ជាមួ�	េឹង	អវតី	ណដល	វិជជមាេ	។	ប្រសិេយ្រើ	គំេិ�	

យនាះ		ជាការចំអក្រញ្ឈឺ	ចិ�្	រិះគេ់	ចំអក	អាមា៉ាស់	កំ�ឹង	

យឃ្រយៅ	ឬ	យ្វើ	ឲ្យ	អ្នក	អស់សង្ឹម	ឬ	គ្មាេ	ប្រយយជេ៍	

វាមិេ	ណមេ	មក	េតី	បេះ	អមាចាស់	យ�ើ�	។	បេះសូរយសៀង	រ្រស់	

បទង់	េឹង	យ្វើ	ឲ្យ	មាេ	សង្ឹម	ជាការយលើក	ទឹកចិ�្	េិង	មាេ	ក្តី	

អាណិ�អាសូរ	ជាេិច្	ជាេិយសស	យៅយេល	អ្នក	កំេុង	ខិ�ខំ	

េយាយម	។

ជំនាញផដលជធ្វើឲ្យវិញ្ញាណល្អ

•		 អ្ិោឋាេ	យដា�	យោមាះ	។	យង	បេះវរ្រិតាសួគ៌	មក	គង់	ណក្រ	

អ្នក	យ�ើ�	ទូល	យៅ	កាេ់	បទង់	យដា�	យ្រើក	ចំ�	អំេតី	្រញ្ហា	

្រំណង	បបាថានា	េិង	អំណរគុណ	រ្រស់	អ្នក	។	ចូរោកល្ង	

អ្ិោឋាេ	ឲ្យ	ឮៗ	អ្ិោឋាេ	យដា�	មាេ	បកដាស	េិង	យៅមាមដ	

ក�់	េូវ	ការ្រំផុស	គំេិ�	នានា	ឬ	បគ្េ់ណ�	អ្ិោឋាេ	យដើម្តី	ណ្្ង	

អំណរគុណ	។

•		 ចូរ	សិកសា	បេះគម្តីរ	។	ចូរណសវង	រក	េិង	រំេឹង	រង់ចាំ	ចយម្ើ�	

ចំយពាះ	កងវល់	រ្រស់	អ្នក	។

•		 ចូរយ្វើ	ជា	អ្នកផ្សេវផសា�	ោសនា	ក្ននុង	យេល	ឥ�ចូវ	យេះ	!	យៅ	

យ�ើ�	្រយបមើ	ជាមួ�	អ្នកផ្សេវផសា�	ោសនា	យេញយមា៉ាង	

សូម	ជណជក	គ្នា	អំេតី	ប្រធ្េ្រទ	មេ	ដំណឹង	ល្អយរៀងរាល់	ម្្ង	

ជាមួ�មិ�្ភក្ិ	រ្រស់	អ្នក	។	ជណជក	ជាមួ�	មិ�្ភក្ិ	រ្រស់	

អ្នក	ចា�់	ទុក	េួកយគ	ដូច	ជា	សមាជិក	យ�ើ�	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	

យ៉ាងយោមាះប�ង់	យៅ	បេះវិហារ	។	អ្នក	េឹង	ទទួល	បាេ	េូវ	

ក្តីរំយភើ្រ	កាេ់ណ�	ខ្លាំង		អំេតី	កិច្ការ	ផ្សេវផសា�	ោសនា	យៅ	

យេល	អ្នក	បាេ	យ្វើ	េូវ	កិច្ការ	យេះ	។	◼
ែនែក និពន្ធ រស់ ឌៅ រដ្ឋ យូថាេ៍ ស.រ.អា. ។

មៃុស្សពីរផបបផដលជួបៃូវរោរលំបាកញឹកញាប់

រេនុស្សដែលជួបការលំបាកខាងផ្តូវច្ិ្្តនៅក្នុងនបសកករេ្មញឹកញប់រួរេ

មាន៖

• អស់អនែកផដលពុំខឈិតខំជរៀៃជៅសាលា។អស់អ្កដែល្ លាសថវឬមាន

នទពនកាសល្យតគប់តរាន់នែើរេ្ីនដាះតសា�បញ្ហានដា�ពុំបានខិ្ខំ

ជាខាលាំងអាច្ន�ើញថាអំនណា�ទានរបស់ពួកនគគឺស័ក្តិសិទ្ធ។នៅនពល

ោពស័ក្តិសិទ្ធនោះអស់ឥទ្ធិពល(ន�ើ�វានឹងអស់ឥទ្ធិពលនៅនពល

ណារេួ�)ពួកនគពុំែឹងថាត្រូវន្្ើអ្ីន�ើ�នតរៅពីការពយាយារេល្ក់បំាង

កំ�ុសខ្លួន។សរុបរេកតគប់រានាត្រូវនរៀនបោទាបខ្លួនខិ្ខំន្្ើការអ្់្្ម្់

ទទួលជំនួ�ន�ើ��កឈ្ះនលើឧបសគ្គនិងបរាជ័�ោោនែើរេ្ីបន្ត

រីកច្នតរេើននិងកាន់ដ្តបនសើរន�ើង។

• អស់អនែកផដលគ្មាៃបទពឈិជសាធៃ៍ជជាគជ័យជម្ចើៃ។រេនុស្សរេួ�ច្ំនួន

នរេើលន�ើញការលំបាកថាជាការបញ្ជាក់ថាពួកនគនចាលនរេ្សៀ្ឬរាមន

នទពនកាសល្យ។ប៉ុដន្តខួរកបាលរបស់រេនុស្សមានាក់នឹងកាន់ដ្្ លាសថវ

និងមានសរេ្្ថោពជាងរេុននៅនពលពួកនគនផាតា្ច្ិ្្តទុកដាក់វិោគ

អ្ីដែលពុំែំនណើរការត្ឹរេត្រូវនោះពយាយារេរកែំនណាះតសា�នដា�

សាវាហាប់ទទួលជំនួ�ខិ្ខំន្្ើកិច្្ចការនិងអនុវ្្ត។

តបសិននបើអ្កនៅក្នុងតកុរេណារេួ�ក៏នដា�សរូរេរំឭកខ្លួនអ្កជានិច្្ច

ថារាមននរណាមានាក់នកើ្រេកកាលា�ជាអ្កផ្សព្ផសា�សាសោអសាចារ្យនោះ

នទ។ជំោញផ្សព្ផសា�សាសោនកើនន�ើងនដា�ការអ្់្្ម្់ខិ្ខំន្្ើការ

យា៉ាងខាលាំងទទួល�កការតប្ុ�តបថាន�កឈ្ះនលើឧបសគ្គសាកល្ង

រេ្តងនទៀ្បោទាប់ពីបានន្្ើកំ�ុសន�ើ�នរៀនពីរេនុស្សែថទន�ើ�ពឹង

ដផ្អកទាំងតសុងនលើតពះអមាចាស់។តទង់តសឡាញ់អ្កន�ើ�នឹងជួ�អ្ក

បំនពញនបសកករេ្មផាទាល់ខ្លួនអ្កតពរេទាំងនបសកករេ្មនពញនមា៉ាងផងដែរ។

ជរៀបចំខ្លួៃជដើម្បីរស់ជៅជាអនែក្្សព្វ្សាយសាសនា

ស្ម្ប់ គំនិត បអន្ថរ ឌទៀត ែំពទី រឌបៀប  ឌដើរ ទ្ី ឌរៀប ចំ ខលលួន ឌៅ ឌបសកករមេ កនែញង ឌពល 

ឥ�ភូ៉ ឌនរះ ចូរយក កូនឌសៀ៉ឌៅធនធាន ការសបម្រខ ្ លួេយៅេងឹជតីវ �ិ	ជា	អ ្នក	

ផ្សេ វផសា�	ោសនា	ឌៅកនែញង ឌគេទំព័រ store.lds.org ឬ យកវា ពទី ប៊ីស្ព  

របស់ ែនែក ។
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ទីកដន្ងរបស់ន�ើង

ជពលមៃុស្សជបើកម្ពរះគម្ីរ

ជៅ
	ក្ននុង	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	មេុស្ស	

ផឹកបោ	ជក់បារី	េិង	យប្រើបបាស់	ថានាំ	យញៀេ	

យ្រើក	បេះគម្តីរ	មរមេ	យ�ើ�	បាេ	ណកណប្រ	ទមាលា្រ់	េិង	

ប��្រ់	មក	រក	បកុមបគួោរ	េិង	ោសនាចបក	រ្រស់	ខ្លួេ	

វិញ	។	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	កូេ	ប្រុស	ខជះខ្ជា�	ប��្រ់	មក	ផ្ទះ	

វិញ	យ�ើ�	្រយបមើ	យ្រសកកម្ម	្រនាទា្រ់	េតី	េួកយគ	បាេ	យ្រើក	

បេះគម្តីរ	យេះ	។	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	បកុមបគួោរ	ណដល	ណ្រកបាក់	

គតើ �្ក ធាលា្រ់ ែក្ិគសា្ន៍ នូវ �ំណាច ដន ្្រះេម្តីរ មរមន គៅក្ញង ជតីវិត រ្ររេ់ �្ក ដែរឬ 

គ� ? រេូម យក វា មក �នុវត្ត ែូចជា ្ ួក�្ក ផ្ស្វផសាយ សារេនា ទាំង គនរះ រាន គ្វើ !

ររូប
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ខ្នុំបាៃរកជ�ើញបំផណកផដលខ្វរះជនារះជ្ើយ

រោល	ខ្នុំ	យរៀេ	យៅ	វិទយាល័�	ខ្នុំ	មាេ	ការអាក់អេ់	ចិ�្	អំេតី	យគ្លលទ្ធិ	មួ�	ចំេួេ	រ្រស់	

ោសនាចបក	។	ទតី្រំផុ�	វា	បាេ	យ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	កាលា�	ជា	មិេ	សូវ	សកម្ម	។	ខ្នុំ	បាេ	ចូលរួម	

សកម្មភាេ	មួ�	ចំេួេ	យៅ	ឯ	បេះវិហារ	យផ្សង	យទៀ�	្រ៉ុណេ្	ខ្នុំ	គ្មាេ	ក្តី	អំណរ	យេញយលញ	យ�ើ�	។		

វា	ហាក់	្រតីដូច	ជា	ខវះ	អវតី	មួ�	។

ខ្នុំ	បាេ	ចំណា�	យេល	យដើម្តី	ណសវងរក	អវតី	ណដល	ខវះ	យនាះ	្រ៉ុណេ្	ម្្ង	មួ�	្រនាទា្រ់	េតី	ខ្នុំ	បាេ	

អ្ិោឋាេ	ខ្នុំ	បាេ	យ្រើក	ណភ្នក	យ�ើ�	យ�ើញ	បេះគម្តីរ	មរមេ	យៅ	យលើ	�ុ	រ្រស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	យ�ៀ្រ	េឹង	

ចូល	យដក	យៅ	យ�ើ�	យៅយេល	គំេិ�	មួ�	បាេ	ផុស	ក្ននុង	ចិ�្	ខ្នុំ	៖	«	ខ្នុំ	យកើ�	មក	ក្ននុង	ប�កូល	ជា	

េួកមរមេ	។	យ��ុអវតី	ខ្នុំ	មិេ	បាេ	អាេ	បេះគម្តីរ	មរមេ	ឲ្យ	ច្រ់	ដូយច្នះ	?	»	ដូយច្នះ	យៅ	ម្្ង	យនាះ	ខ្នុំ	

បាេ	សយបមច	ចិ�្	ថា	ខ្នុំ	េឹង	អាេ	បេះគម្តីរ	មរមេ	ឲ្យ	ច្រ់	។

្រនាទា្រ់	េតី	ការបោវបជាវ	ជា	យបចើេ	យៅទតី្រំផុ�	ខ្នុំ	បាេ	រកយ�ើញ	្រំណណក	ណដល	ខ្នុំ	ខវះ	មេ	

ការមាេ	សុភមង្គល	យនាះ	។	◼

ដអលនឌើរនជរេីតបរូរេីសនបសកករេ្ម�្ីលីពីន�្ីសរូនស៊ី្ី

គ្នា	បាេ	អាេ	បេះគម្តីរ	មរមេ	ជាមួ�	គ្នា		

យ�ើ�	យបកា�មក	បាេ	ផសារភាជា្រ់		យៅក្ននុង	បេះវិហារ	

្ររិសុទ្ធ	។	ខ្នុំ	បាេ	យ�ើញ	មេុស្ស	ណដល	ណ�លយតាល	

ទាំងបសុង	យ�ើ�	េុំ	ដឹង	ថា	ប�ូវ	យ្វើ	អវតី	បាេ	យ្រើក	បេះគម្តីរ	

យេះ	យ�ើ�	អវតីៗ	បគ្រ់	យ៉ាង	បាេ	ចា្រ់យផ្ើម	ដំយណើរ	ការ	ល្អ	

ប្រយសើរ	យ�ើង	វិញ	។

យៅ	យេល	ណា	ណដល	ខ្នុំ	យ្រើក	បេះគម្តីរ	មរមេ	យ�ើ�	

យប្រើ	ខគម្តីរ	មួ�	ជួ�	េរណា	មានាក់	យនាះ	អេ្ចូ�យ��ុ	

យកើ�	យ�ើង	។	បេះយចោតា	មេ	បេះ	្រងក្រ់	យៅក្ននុង	ទំេ័រ	មេ	

បេះគម្តីរ	យនាះ	ទេ្ទឹង	រង់ចាំ	េូវ	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	ជតីវិ�	រង់ចាំ	

យ្រើក	សណម្ង	េូវ	អេ្ចូ�យ��ុ	។	ខ្នុំ	អាច	សេយា	េឹង	អ្នក	

ថា	អេ្ចូ�យ��ុ	យកើ�	យ�ើង	បគ្រ់	យេល	យវោ	ណដល	អ្នក	យ្រើក	

បេះគម្តីរ	មរមេ	។	អេ្ចូ�យ��ុ	ទាំង	យនាះ	េឹង	មិេ	យកើ�	

យ�ើង	យៅតាម	្រំណងចិ�្	រ្រស់	យ�ើង	ឬ	យកើ�	យ�ើង	តាម	

អវតី	ណដល	យ�ើង	ចង់	ឲ្យ	វា	យកើ�	យ�ើង	យនាះ	យ�ើ�	្រ៉ុណេ្	វា	េឹង	

យកើ�	យ�ើង	។	◼

ដអលនឌើរនបនយា៉ារេីនបារា៉ឌីនបសកករេ្ម
�្ីលីពីនបាករូ�តូ្



58 លីអា�រូណា

រច្
ោ
ល
រេ
្អររូប
្
្
នដា

�
ន
ែ
វី្
ស

្តតូក
ន�

ើរ

ជចញមកពីតំបៃ់ជបសកកម្



 ដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦ 59

យ
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មនុស្សម្នាក់ដែល

យ�ើ�	្រ៉ុណេ្	អារម្មណ៍	មួ�	យទៀ�	គឺ	ថា	ខ្នុំ	េិ�	ជា	ចង់	េិយ�	ជាមួ�	គ្�់	ណាស់	។

យ�ើង	បាេ	សួរ	គ្�់	«	ោ�័េ្	សួស្តី	យ�ើ	អ្នក	សុខ	ស្របា�	យទ	?	»	។

គ្�់	បាេ	យងើ�	យមើល	យ�ើង	យដា�	រងវង់	ណភ្នកេណ៌	យៅមា	ហាក់	ដូច	ជា	ការេិយ�	

ថា	«	េរណា	យគ	រំខ្េ	ការយដក	េួេ	រ្រស់	ខ្នុំ	!	?	»	យបកា�	មក	គ្�់	បាេ	េិយ�	ដ៏	

បសទេ់	ថា	«	ោ�័េ្	សួស្តី	»	។	យ�ើង	បាេ	ណណនាំ	ខ្លួេ	យ�ើង	ថា	ជា	េួក	អ្នក	ផ្សេវផសា�	

ោសនា	យ�ើ�	គ្�់	បាេ	បបា្រ់	យ�ើង	ភាលាម	ថា	គ្�់	ជា	អ្នក	្រដិយស្	បេះ	យ�ើ�	េុំ	យជឿ	

យលើ	អវតី	ទាំងអស់	។	យ�ើង	បាេ	សួរ	គ្�់	អំេតី	មូលយ��ុ	ណដល	ខ្នុំ	គិ�	ថា	បាេយ្វើឲ្យ	គ្�់	

ភាញាក់យផ្អើល	។

«	ណមេយ�ើ�	យដា�ោរ	មាតា�	ឪេុក	្រងបសតី	េិង	ក្អលួ�បសតី	ខ្នុំ	ោលា្រ់	ក្ននុង	រ�ៈយេល	

ណ�	មួ�	ណខ	យ�ើ�	ខ្នុំ	រស់យៅ	ក្ននុង	ក្តីរេ្ធ�់	យ៉ាង	ខ្លាំង	ក្ននុង	ជតីវិ�	ឯយកា	ណ្រ្រ	យេះ	យដា�	ោរ	ណ�	

យរឿង	យនាះ	។	ោសនា	មិេ	បាេ	ជួ�	អវតី	ដល់	ខ្នុំ	យ�ើ�	ណ�	យ្វើ	ឲ្យ	មាេ	យរឿង	កាេ់ណ�	អាបកក់	

ចំយពាះ	ខ្នុំ	»	។

យ�ើង	បាេ	សួរ	គ្�់	ថា	យ�ើ	គ្�់	ដឹង	ថា	មេុស្ស	ជាទតីបសឡាញ់	រ្រស់	គ្�់	ទាំងយនាះ	យៅ	

ទតីណា	យទ	។

គ្�់	េិយ�	ថា	«	សេ	រ្រស់	េួកយគ	ប�ូវបាេ	្រញ្នុះ	ក្ននុង	ទតី្រញ្នុះ	សេ	ទតីបកុង	

កាតាយេៀ	េួកយគ	យៅ	ទតីយនាះ	�ូរ	យ�ើ�	»	។

យ�ើង	បាេ	េេ្យល់	គ្�់	េតី	េិភេ	វិញ្ញាណ	េិង	ដំយណើរ	រស់	យ�ើង	វិញ	។	យ�ើង	

បាេ	បបា្រ់	គ្�់	ថា	សេវម្្ង	យេះ	យ�ើង	មានាក់ៗ	មាេ	វិញ្ញាណ	េិង	រូ្រកា�	យ�ើ�	ថា	

យសចក្តីោលា្រ់	គឺ	ជា	ការណ្រកយចញ	្រយណាតាះ	អាសេ្ន	រវាង	វិញ្ញាណ	េិង	រូ្រកា�	។	យ�ើង	

បាេ	បបា្រ់	គ្�់	ថា	សមាជិក	បគួោរ	គ្�់	កំេុង	រង់ចាំ	គ្�់	រ�ូ�	ដល់	េួកយគ	បគ្រ់រូ្រ	អាច	

ប�ូវបាេ	រួម	គ្នា	ជា	្ ្មតី	យ�ើង	វិញ	ជាមួ�	រូ្រកា�	េួកយគ	យ�ើ�	រស់យៅ	ជាមួ�	គ្នា	ជា	យរៀង	

រ�ូ�	អស់កល្	ជាេិច្	។

គ្�់	បាេ	យមើល	មុខ	េួក	យ�ើង	យដា�	បសឡាំងកាំង	យ�ើ�	បាេ	េិយ�	ថា		

«	ខ្នុំ	េុំ	ណដល	�ល់	េតី	យរឿង	ទាំង	យេះ	យទ	។	យ�ើ	អ្នក	អាច	េិយ�	យរឿង	ទាំង	យនាះ	ម្ង	យទៀ�	

	បាេ	យទ	?	»

ជដ្យជស្ផ្ៃ�ូផ�ល

ខ្នុំ	មាេ	ឱកាស	្រយបមើ	ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	យៅក្ននុង	ទតីបកុង	កាតាយេៀ	ប្រយទស	

អ៊ើតាលតី	។	មាេ	បគ្	មួ�	យនាះ	ក្ននុង	យ្រសកកម្ម	យ�ើង	មាេ	ការលំបាក	ក្ននុង	

ការផ្សេវផសា�	ណាស់	។	យ�ើង	្ររាជ័�	យេញ	មួ�	សបាតា�៍	យ�ើ�	រាល់	ម្្ង	វា	គឺ	ជា	

ការោកល្ងដល់	យ�ើង	ថា	ប្រសិេយ្រើ	យ�ើង	េឹង	្រេ្	មាេ	ឥរិយ្រ្	វិជជមាេ	្រេ្	ញញឹម	

យ�ើ�	្រេ្	េយាយម	ខំ	យ្វើ	ការ	ណដរ	ឬ	អ�់	។

នា	ោងាច	មួ�	យ�ើង	បាេយ្រ្ជាញា	ចិ�្	យដើម្តី	ផ្លាស់្រ្ចូរ	លទ្ធផល	មេ	កិច្ការ	រ្រស់	យ�ើង	។	

យ�ើង	បាេ	យៅ	�ំ្រេ់	ជុំ	វិញ	យនាះ	យ�ើ�	េិយ�	ជាមួ�	មេុស្ស	យៅក្ននុង	សួេ	ឧទយាេ	ណក្រ	

ផ្ទះ	រ្រស់	យ�ើង	យ�ើ�	យ�ើង	បាេ	ជួ្រ	្រុរស	មានាក់	អង្គនុ�	យៅ	យលើ	យរៅអតី	ណវង	យឈាងាក	មុខ	ចុះ	

យ�ើ�	កំេុង	ជក់បារី	។	គ្�់	យស្ៀកពាក់	យខ្	អាវ	យៅមា	េតី	កបាល	រ�ូ�	ដល់	ចុងយជើង	យ�ើ�	

ពាក់	មួក	ណដល	ជា្រ់	េឹង	អាវ	យនាះ	។	គ្�់	យមើល	យៅ	ដូច	ជា	មេុស្ស	មានាក់	ណដល	មិេ	គួរ	ឲ្យ	ចង់	

េិយ�	ជាមួ�	យ�ើ�	។	ខ្នុំ	បាេ	យមើល	គ្�់	មដ	គូខ្នុំ	បាេ	យមើល	គ្�់	យ�ើង	បាេ	យមើល	គ្នា	

យៅវិញ	យៅមក	យ�ើ�	បាេ	យមើល	ប��្រ់	យៅ	គ្�់	វិញ	។

ណអលយ�ើរ	ហាវាលតី		បាេ	សួរខ្នុំ	ថា	«	យ�ើ	យ�ើង	ធ្លា្រ់	េិយ�	ជាមួ�	គ្�់	េតី	មុេ	

	ណដរឬ	យទ	?	»

ខ្នុំ	បាេ	យឆ្ើ�	ថា	«	ខ្នុំ	គិ�	ថា	យ�ើង	ធ្លា្រ់	បាេ	េិយ�	ជាមួ�	គ្�់	យ�ើ�	យដា�ោរ	

ខ្នុំ	គិ�	ថា	ខ្នុំ	េិ�	ជា	ោរល់	គ្�់	»	។

ណអលយ�ើរ	ហាវាលតី	បាេ	េិយ�	ថា	«	ណមេយ�ើ�	ខ្នុំ	ក៏	គិ�	អញ្ឹង	ណដរ	»	។

ដូយច្នះ	យ�ើង	ក៏	ចា្រ់យផ្ើម	យដើរ	យៅ	រក	គ្�់	។	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	មួ�	ភ័�ខ្លាច	

យដា�ោរ	ថា	តាម្ម្មតា	គ្�់	មិេណមេ	ជា	មេុស្ស	មានាក់	ណដល	ខ្នុំ	េឹង	េិយ�	ជាមួ�	

ោត់ គមើល គៅ ែូច ជា មនុរេ្ស មានាក់ ដែល មិន េួរ ឲ្យ ចង់ និយយ 

ជាមួយ គឡើយ ។ ថវតីគ្រើ ខ្ញំ មាន អារម្មណ៍ មួយ ភ័យខាលាច ក្តតី 

្រ៉ុដន្តអារម្មណ៍ មួយ គ�ៀត េឺ ្ ិត ជាចង់ និយយ ជាមួយ ោត់ 

ណារ់េ ។

ដ្សកអំោវោវ
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គ្�់	េុំ	ធ្លា្រ់	ឮ	ការអ្ិោឋាេ	េតី	មុេ	យ�ើ�	ណដល	េុំ	ណមេជា	ការអ្ិោឋាេ	សូប�	ចាំ	យនាះ	

យទ	ដូយច្នះ	គ្�់	មាេ	ចិ�្	អេ្ទះោរ	ចង់	អ្ិោឋាេ	ជា	ខ្លាំង	។	យ�ើង	បាេ	ឱេ	កបាល	យ�ើ�	

មដគូ	រ្រស់	ខ្នុំ	បាេ	អ្ិោឋាេ	សបមា្រ់	មិ�្ភក្ិ	្ ្មតី	រ្រស់	យ�ើង	អាល�វតីអូ	យ�ើ�	បាេ	ទូលសុំ	

េរជ័�	ជំេួ�	េិង	ការលួងយោម	ចិ�្	ដល់	គ្�់	។	គ្�់	បាេ	សុំ	ឲ្យ	អាល�វតីអូ	ទទួល	

ចយម្ើ�	ណដល	ថា	បគួោរ	រ្រស់	គ្�់	មាេ	សុខសុវ�្ិភាេ	យ�ើ�	ថា	េិ�	ជា	មាេ	បេះ	ណមេ	។	

យ�ើង	បាេ	អ្ិោឋាេ	ច្រ់	យ�ើ�	អាល�វតីអូ	បាេ	យមើល	មុខ	េួក	យ�ើង	យដា�	យ្រើក	ណភ្នក	

្ំៗ	។

គ្�់	បាេ	េិយ�	ថា	«	ខ្នុំ	ប�ូវណ�	បបា្រ់	អ្នក	េូវ	អវតី	មួ�	។	ខ្នុំ	េុំ	ណមេ	ជា	មេុស្ស	មានាក់	

ណដល	កុ�ក	យ�ើ�	ជាេិយសស	ចំយពាះ	យរឿង	ណ្រ្រ	យេះ	។	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	ថា	មាតា�	ខ្នុំ	យទើ្រ	

ណ�	ឱ្រ	ខ្នុំ	យ៉ាង	ណណេ	។	ខ្នុំ	េុំ	ធ្លា្រ់	មាេ	អារម្មណ៍	ថា	េរណា	មានាក់	ឱ្រ	ខ្នុំ	ជា	�ូរយរ	ណាស់	

មក	យ�ើ�	។	វា	ជា	អារម្មណ៍	ល្អ	ណាស់	។	ខ្នុំ	ចង់	ដឹង	ថាយ�ើ	ខ្នុំ	អាច	មាេ	អារម្មណ៍	ណ្រ្រ	យេះ	

ម្ង	យទៀ�	យ៉ាង	ដូចយម្ច	យដា�ោរ	ខ្នុំ	ចង់	មាេ	អារម្មណ៍	ណ្រ្រ	យេះ	យទៀ�	»	។

ម្្ង	ណស្អក	យ�ើង	យ�ើង	ជួ្រ	គ្នា	ម្ង	យទៀ�	។	អាល�វតីអូ	បាេ	អង្គនុ�	យៅណក្រ	យ�ើង	យៅ	

យលើ	យរៅអតី	ដណដល	យនាះ	យ�ើ�	បាេ	េិយ�	ថា	«	ណអលយ�ើរ	យេញ	មួ�	ជតីវិ�	យ�ើ�	ណដល	

ខ្នុំ	បាេ	យដើរ	យដា�	ពាក់	មួក	ជា្រ់	អាវ	យេះ	យ�ើ�	យឈាងាក	មុខ	សម្ឹង	យមើល	ណ�	ដតី	យទ	។	ខ្នុំ	មិេ	

ធ្លា្រ់	យដើរ	យងើ�	មុខ	ទាល់ណ�	យោះ	។	ចា្រ់តាំង	េតី	ការអ្ិោឋាេ	យនាះ	មក	ខ្នុំ	បាេ	យដើរ	យដា�	

យងើ�	មុខ	យ�ើង	យ�ើ�	ខ្នុំ	អាច	យមើល	អវតីៗ	បគ្រ់	យ៉ាង	។	េិភេយោក	យេះ	បសស់	ប�កាល	

ណាស់	»	។

វា	មិេណមេ	ជា	យរឿង	ភាញាក់យផ្អើល	យ�ើ�	យ�ើង	បាេ	្រេ្	ជួ�	អាល�វតីអូ	ឲ្យ	ទទួល	

អារម្មណ៍	េតី	បេះវិញ្ញាណ	ទទួល	េេ្ឺ	្រណេ្ម	បេមទាំង	មាេ	ជតីវិ�	កាេ់ណ�	ប្រយសើរ	យ�ើង	។	

្រុរស	មានាក់	យមើល	យៅ	គួរ	ឲ្យ	ខ្លាច	អង្គនុ�	យលើ	យរៅអតី	ណដល	ទំេង	ថា	គ្�់	ស្អ្រ់	យ�ើង	

	គឺ	េិ�	ជា	មេុស្ស	មានាក់	ណដល	ណបសក	អំពាវនាវ	សុំ	េូវ	យសចក្តីបសឡាញ់	េតី	បេះវរ្រិតាសួគ៌		

ម្ង	យទៀ�	។	◼

ែនែក និពន្ធ រស់ ឌៅ កនែញង រដ្ឋ រិសសួរី ស.រ.អា. ។

ដូយច្នះ	យ�ើង	បាេ	េិយ�	យរឿង	បគ្រ់	យ៉ាង	ម្ង	យទៀ�	។	យបកា�	មក	គ្�់	បាេ	ញាក់	

ចិយញ្ើម	យដា�	យងឿងឆ្ងល់	យ�ើ�	េិយ�	ថា	«	ឈ្រ់	សិេ	យ�ើ	ខ្នុំ	មាេ	វិញ្ញាណ	េិង	

រូ្រកា�	ឬ	?	យ�ើ�	បគួោរ	រ្រស់	ខ្នុំ	កំេុង	ណ�	រង់ចាំ	ខ្នុំ	យ�ើ�	កំេុង	យរៀេ	ឥ�ចូវ	យេះ	ឬ	?	»

យ�ើង	អាេ	ខគម្តីរ	មួ�	ចំេួេ	យចញ	េតី	អាលមា៉ា	40	ឲ្យ	គ្�់	ោតា្រ់	បេមទាំង	ជំេូក	

យផ្សង	យទៀ�ៗ	យ�ើ�	គ្�់	បាេ	យមើល	មុខ	យ�ើង	យ�ើ�	សួរ	ថា	«	យ្រើ	អញ្ឹង	ណមេ	យ��ុអវតី	

បាេ	ជា	ខ្នុំ	េុំ	ណដល	ធ្លា្រ់	ឮ	យរឿង	យេះ	េតីមុេ	?	»

ខ្នុំ	េុំ	ណដល	គិ�	យោះ	ថា	ខ្នុំ	ជួ្រ	មេុស្ស	ណដល	េិ�	ជា	្រនាទា្រខ្លួេ	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	រ្រស់	ខ្នុំ	

យ�ើ�	។	្រុរស	មានាក់	យេះ	បាេ	រយងវង	ផ្ចូវ	ភ័េ្	បច�ំ	យ៉ាង	ខ្លាំង	ឯយកា	អស់	យេល	ជា	�ូរយរ	

ណាស់	មក	យ�ើ�	។	គ្�់	បាេ	ោតា្រ់	អវតី	បគ្រ់	យ៉ាង	ណដល	យ�ើង	បាេ	េិយ�	យដា�	បបា្រ់	

េួក	យ�ើង	ថា	គ្�់	បាេ	�ល់	�ិច�ួច	េតី	យរឿង	យនាះ	យដា�ោរ	យរឿង	ទាំង	យនាះ	គ្�់	េុំ	ធ្លា្រ់	ឮ	

េតីមុេ	យ�ើ�	្រ៉ុណេ្	គ្�់	ចូលចិ�្	យរឿង	ទាំង	យនាះ	។

យ�ើង	បាេ	្រយបងៀេ	គ្�់	អំេតី	រយ្រៀ្រ	ណដល	យ�ើង	អាច	ទទួល	ចយម្ើ�	តាមរ�ៈ	

ការអ្ិោឋាេ	។	គ្�់	េុំ	បាេ	អ្ិោឋាេ	អស់	ជាង	30	ឆ្នាំ	យ�ើ�	យ�ើ�	យេល	ចុងយបកា�	

យគ	ណដល	គ្�់	បាេ	សូប�	ការ	អ្ិោឋាេ	យៅក្ននុង	បេះវិហារ	យនាះ	គឺ	តាំង	េតី	គ្�់	យៅយក្មង	យម៉្ះ	។	

្រនាទា្រ់មក	យ�ើង	បាេ	េិយ�	គ្នា	អំេតី	ចយម្ើ�	មក	េតី	បេះវិញ្ញាណ	គ្�់	បាេ	សួរ	យ�ើង	ថា	

យ�ើ	អារម្មណ៍	េតី	បេះវិញ្ញាណ	ជា	អារម្មណ៍	ណ្រ្រ	ណា	។	យដា�ោរ	អារម្មណ៍	យនាះ	វា	យផ្សងៗ	

េតី	គ្នា	ចំយពាះ	មេុស្ស	មានាក់ៗ	យនាះ	យ�ើង	ទាំង	េតីរ	នាក់	បាេ	ណចកចា�	េតី	អារម្មណ៍	យនាះ	

ណដល	េួក	យ�ើង	មាេ	យរៀងៗ	ខ្លួេ	។	ខ្នុំ	បាេ	បបា្រ់	គ្�់	ថា	ចំយពាះ	ខ្នុំ	អារម្មណ៍	យនាះ	គឺ	ដូច	ជា	

ការឱ្រ	េតី	មាតា�	រ្រស់	អ្នក	យបកា�េតី	អ្នក	មិេ	ណដល	ជួ្រ	គ្�់	អស់	កាល	ដ៏	�ូរ	។	ខ្នុំ	ទទួល	

អារម្មណ៍	្រំផុស	គំេិ�	ឲ្យ	សេយា	េឹង	គ្�់	ថា	គ្�់	អាច	យ�ើ�	េឹង	មាេ	

អារម្មណ៍	ដូច	គ្នា	យេះ	ជា	អារម្មណ៍	ដូច	មាតា�	គ្�់	

ឱ្រ	គ្�់	ណដល	មាតា�	គ្�់	បាេ	ចាកយចញ	េតី	

ជតីវិ�	គ្�់	អស់	យេល	ជា	�ូរ	មក	យ�ើ�	។

យ�ើង	បាេ	សុំ	អ្ិោឋាេ	ជាមួ�	

គ្�់	។	គ្�់	េិ�	ជា	បច្រូកបច្រល់	

យ�ើ�	បាេ	សួរថា	«	អ្ិោឋាេ	

ឥ�ចូវ	យេះ	ណមេ	យទ	?	យៅ	

ក្ននុង	សួេ	ឧទយាេ	យេះ	

ឬ	?	»

ខ្នុំ	បាេ	បបា្រ់	គ្�់	ថា	

«	យ�ើង	អាច	អ្ិោឋាេ	យៅ	

បគ្រ់	យេល	បគ្រ់	ទតីកណេ្ង	

ណដល	យ�ើង	ចង់	។	បេះ	ចង់	

ោតា្រ់	យ�ើង	យ�ើ�	

ជាេិយសស	បទង់	

េិ�ជា	ចង់	ោតា្រ់	អ្នក	

យដា�	ោរ	បទង់	េុំ	ណដល	

ឮ	អ្នក	អ្ិោឋាេ	�ូរ	មក	

យ�ើ�	»	។

«ចាប់តាំងពីការអធិស្ឋាននោះមកខ្ញំបាននែើរនោយនងើយមុខ

ន�ើងន�ើយខ្ញំអាចនមើលអ្ីៗ្្រប់យ៉ាង។ពិភពនោកននះ្សស់

្្រកាលណាស់។»

ជាសរាជឈិកនៃម្គួសារម្ពរះ

«[រេនុស្ស]ទាំងអស់រានាជាករូននៅរបស់តពះគឺជាបងប្អតូនតបុសតសីរបស់អ្ក។តពះ

តសឡាញ់ពួកនគែរូច្ជាតទង់តសឡាញ់អ្កផងដែរ។រេនុស្សជានតច្ើនថនរេនុស្ស

ទាំងននះកំពុងដ្តសាវតជាវរកពីនរាលបំណងក្នុងជីវិ្។ពួកនគបាររេ្ភច្ំនោះតគួសារ

ពួកនគ។ពួកនគត្រូវការញណថនករេ្មសិទ្ធិដែលរេកពីច្ំនណះែឹងរេួ�ដែលថា

ពួកនគជាករូនរបស់តពះជាសមាជិកថនតគួសារែ៏អស់កល្ជានិច្្ចរបស់តទង់»។

ប្រកាសដុំណឹរល្អរ្រស់គយើរ៖ម្្ញគទសន៍ចុំគពារះការ្រគបមើជាអនែកផ្សព្ផសាយស្សន្(ឆ្នាំ២០០៤)ទំព័រ១។



 ដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦ ៦១

យ
ុវវ័យ

ន�ើ
ង	អ្ិោឋាេ	យ៉ាង	ប�ឹមប�ូវ	សបមា្រ់	

សុវ�្ិភាេ	េិង	ភាេ	យជាគជ័�	រ្រស់	អ្នក	

ផ្សេវផសា�	ោសនា	យៅទូទាំង	េិភេ	

យោក	។	យ�ើ�	យរឿង	្ ម្មតា	យៅ	ក្ននុង	ការ	អ្ិោឋាេរ្រស់	

យ�ើង	គឺ	ជា	សំណូមេរ	ឲ្យ	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	ប�ូវ	

បាេ	ដឹកនាំ	យៅ	រក	មេុស្ស	េិង	បកុមបគួោរ	ណដល	ប�ូវ	

បាេ	យរៀ្រចំ	ឲ្យ	ទទួល	ោរលិខិ�	មេ	ការោដាយ�ើងវិញ	។	

្រ៉ុណេ្	យៅទតី្រំផុ�	វា	គឺ	ជា	ទំេួល	ខុសប�ូវ	រ្រស់	ខ្នុំ	េិង	

ទំេួល	ខុសប�ូវ	រ្រស់	អ្នក	យដើម្តី	ណសវងរក	មេុស្ស	សបមា្រ់	

ឲ្យ	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	្រយបងៀេ	។	េួកអ្នក	

ផ្សេវផសា�	ោសនា	គឺ	ជា	បគូ្រយបងៀេ	យេញយមា៉ាង	អ្នក	

េិង	ខ្នុំ	គឺ	ជា	អ្នក	ណសវងរក	យេញយមា៉ាង	។	យ�ើ�	អ្នក	េិង	ខ្នុំ	

ក្ននុង	នាម	ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	យេញ	មួ�	ជតីវិ�	េុំគួរ	

យ្វើការ	អ្ិោឋាេសុំ	េួកឲ្យ	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	យ្វើ	

កិច្ការ	ឲ្យ	យ�ើង	យនាះយទ	!

ប្រសិេយ្រើ	អ្នក	េិង	ខ្នុំ	អ្ិោឋាេ	យដា�	អស់េតី	ចិ�្	

យ�ើ�	សុំ	យដា�	យសចក្តី	ជំយេឿ	ដូច	ជា	�៉ូណស្រ	ស្ម៊ើ្—

យ្រើ	យ�ើង	អ្ិោឋាេ	យដា�	មាេ	ការ	រំេឹង	ទុក	ថា	េឹង	យ្វើ	មិេ	

ប�ឹម	ណ�	េិយ�—យនាះ	កិច្ការ	ប្រកាស	ដំណឹងល្អ	េឹង	

ដំយណើរ	ការ	យៅមុខ	គួរ	ឲ្យ	ក�់	សមារល់	។	ការអ្ិោឋាេ	

យដា�	យសចក្តី	ជំយេឿ	អាច	រួម្រញ្ចូល	ចំណុច	សំខ្េ់	មួ�	

ចំេួេ	ដូច	ខ្ង	យបកាម	៖

•		 ណ្្ង	អំណរ	គុណ	ដល់	បេះវរ្រិតាសួគ៌	សបមា្រ់	

យគ្លលទ្ធិ	េិង	េិ្តី	្ររិសុទ្ធ	ទាំង	ឡា�	មេ	ការ	

ោដារ	ដំណឹងល្អ	មេ	បេះយ�ស៊ូវ	យ�ើងវិញ	ណដល	េឹង	

នាំ	មក	េូវ	យសចក្តីសង្ឹម	េិង	សុភមង្គល	យៅ	ក្ននុង	

ជតីវិ�	រ្រស់	េួកយ�ើង	។

•		 ចូរ	សុំ	ភាេ	កាលាហាេ	េិង	ភាេ	យមាះមុ�	យដើម្តី	

យ្រើក	មា�់	រ្រស់	យ�ើង	េិង	ណចកចា�	ដំណឹងល្អ	

ជាមួ�	េឹង	បកុមបគួោរ	េិង	មិ�្ភក្ិ	រ្រស់	

យ�ើង	។

•		 សូម	ទទូច	អងវរ	ដល់	បេះវរ្រិតាសួគ៌	ឲ្យ	ជួ�	យ�ើង	

សមារល់	យ�ើញ	្រុគ្គល	េិង	បកុម	បគួោរ	ណដល	េឹង	

ទទួល	�ក	ការ	អយញជើញ	រ្រស់	យ�ើង	យដើម្តី	យរៀេ	

ជាមួ�	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	យៅ	ក្ននុង	ផ្ទះ	រ្រស់	

យ�ើង	។

•		 សូម	យ្រ្ជាញា	យ្វើ	ណផ្នក	រ្រស់	យ�ើង	ក្ននុង	ម្្ង	យេះ	េិង	

សបាដា�៍	យេះ	យ�ើ�	សូម	ជំេួ�	យដើម្តី	�ក	

ឈ្នះ	ភាេ	អេ្ទះោ	ការភ័�ខ្លាច	េិង	ការ	

ោទាក់យស្ទើរ	។

•		 សូមណសវងរក	អំយណា�ទាេ	មេ	ការ	វិេិច្័�—ឲ្យ	

ណភ្នក	យមើល	យ�ើញ	េិង	ប�យចៀក	ោដា្រ់	ឮ	យៅ	យេល	

ណដល	មាេ	ឱកាស	ផ្សេវផសា�	ោសនា	។

•		 អ្ិោឋាេ	យ៉ាង	យក្ៀវកាលា	សុំ	កមាលាំង	យដើម្តី	យ្វើ	អវតី	ណដល	

យ�ើង	គួរយ្វើ	។

អំណរគុណ	េឹង	ប�ូវ	បាេ	យ្វើ	យ�ើង	យ�ើ�	េរជ័�	

យផ្សង	យទៀ�	អាច	ប�ូវបាេ	សុំ	យៅក្ននុង	ការអ្ិោឋាេ	ណ្រ្រ	

យេះ	ណដល	េឹង	ប�ូវ	បាេ	្រញ្្រ់	យៅក្ននុង	បេះនាម	មេ	បេះអង្គ	

សយ្គ្រះ	។	យ�ើ�	្រនាទា្រ់	មក	កិច្ការ	ណដល	បាេ	ណ�ងតាំង	

មេ	ការអ្ិោឋាេ	យនាះ	េឹង	្រេ្	យ�ើ�	ចយបមើេ	យ�ើង	។

គំរូ	ដូចគ្នា	មេ	ការបបាបស័�ទាក់ទង	្ររិសុទ្ធ	េិង	

កិច្ការ	ណដលបាេ	ណ�ងតាំង	អាច	ប�ូវបាេ	អេុវ�្	យៅក្ននុង	

ការអ្ិោឋាេ	រ្រស់	យ�ើង	សបមា្រ់	អ្នក	បកតីបក	េិង	អ្នក	

កំស�់	ទុគ�៌	អ្នក	ឈឺ	េិង	អ្នក	ណដល	រងទុក្ខ	យវទនា	

សបមា្រ់	សមាជិក	បគួោរ	េិង	មិ�្ិភក្ិ	ណដល	កំេុង	មាេ	

វិ្រ�្ិ	េិង	សបមា្រ់	អ្នក	ទាំងឡា�	ណា	ណដល	េុំ	បាេ	

ចូលរួម	ក្ននុង	ការប្រជុំ	ោសនាចបក	។

ខ្នុំ	សូម	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	ថា	ការអ្ិោឋាេ	កាេ់ណ�	មាេ	

អ�្េ័�	យៅយេល	ណដល	យ�ើង	សុំ	យដា�	ចិ�្	យជឿ	យ�ើ�	

យ្វើ	តាម	។	ខ្នុំ	សូម	អយញជើញ	យ�ើង	ទាំងអស់	គ្នា	ឲ្យ	អ្ិោឋាេ	

យដា�	យសចក្តី	ជំយេឿ	អំេតី	្រទ្រញ្ញ�្ិ	មក	េតី	បេះ	មក	កាេ់	

យ�ើង	ទាំង	អស់	គ្នា	ថា	យ�ើង	គ្រ្តី	ណចកចា�	ដំណឹង	

ល្អ	។	យៅយេល	ណដល	យ�ើង	យ្វើ	ដូយច្នះ	ខ្នុំ	សូម	សេយា	ថា	

ទាវារ	ទាំងឡា�	េឹង	យ្រើក	យ�ើង	យ�ើ�	យ�ើង	េឹង	ប�ូវ	បាេ	

ប្រទាេេរ	យដើម្តី	�ល់	េិង	យ្វើ	តាម	ឱកាស	នានា	ណដល	

េឹង	ប�ូវបាេ	ផ្ល់	ឲ្យ	។	◼

ដក្សង់ ឌចញ ពទី សុន្រកថា ឌៅកនែញង សននែិសទីទ ទូឌៅ អខ 

ឌរសា ឆ្នាំ ២០០៨ ។

ផអលជ�ើរជដវី�ជអផបដណា

ក្នុងករូរេុរេថនពួកសាវកែប់ពីរោក់

ចជម្ើយមកពីថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាចម្ក

រនបៀប

ជួយអនែក្ ្សព្វ្សាយសាសនា



៦២ លីអា�រូណា

«ឪពុកមាដា�របស់ខ្នុំនតបើោក្យនជរសាដាប់

ច្នតរេៀងឮខាលាំងៗនិងនរេើលករេ្មវិ្ីទរូរទស្សន៍

ដែលរេិនសរេររេ្យ។ន្ើខ្នុំអាច្ន្្ើអ្ីនែើរេ្ី

មានអាររេ្មណ៍ពីតពះវិញ្ញាណនៅផទេះជា

ពិនសសនៅថ្ងៃអាទិ្្យ?»

នព
លអ្កតជរេុជទឹកអ្កបានទទួលអំនណា�ទានថន

តពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ	។	យេះ	មាេ	េ័�	ថា	មិេ	ថា	យៅក្ននុង	

កាលៈយទសៈ	ណ្រ្រ	ណា	យនាះ	យទ	អ្នក	អាច	មាេ	ភាេ	ជាមដ	គូ	

មេ	បេះវិញ្ញាណ	ប្រសិេយ្រើ	ខ្លួេ	អ្នក	ផ្ទាល់	មាេ	ភាេ	សក្ិសម	

យ�ើ�	យ្វើ	ការសយបមចចិ�្	ផ្ទាល់	ខ្លួេ	ល្អ	ប�ឹមប�ូវ	យនាះ	។

យៅយេល	អ្នក	ទទួលទាេ	ោបកាម៉ង់	រាល់	សបាតា�៍	អ្នក	េឹង	ប�ូវបាេ	រំឭក	េតី	យសចក្តីសញ្ញា	

រ្រស់	អ្នក	ជាមួ�	បេះវរ្រិតាសួគ៌	ថា	«	យលើក	ដាក់	មក	យលើ	ខ្លួេ	[	អ្នក	]	េូវ	បេះនាម	មេ	

បេះរាជ្រុបតា	រ្រស់	[	បទង់	]	.	.	.	ប្រយយជេ៍	ឲ្យ	[	អ្នក	]	អាច	បាេ	បេះវិញ្ញាណ	រ្រស់	បទង់	

គង់	យៅ	ជាមួ�	េឹង	[	អ្នក	]	ជា	ដរា្រ	»	(	គ.	េិង	ស.	20:77	)	។	តាមរ�ៈ	ការរកសា	

យសចក្តីសញ្ញា	រ្រស់	អ្នក	យនាះ	អ្នក	អាច	្រេ្	មាេ	ភាេសក្ិសម	យ្វើ	ជា	មដគូ	មេ	បេះវិញ្ញាណ	។

ការចូលរួម	ការប្រជុំោបកាម៉ង់	េិង	ការប្រជុំ	យផ្សងៗ	យទៀ�	មេ	បេះវិហារ	គឺ	េុំ	ណមេ	ជា	

រយ្រៀ្រណ�	មួ�	ណដល	យផ្តា�	យលើ	ការរកសា	យសចក្តីសញ្ញា	រ្រស់	អ្នក	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	យ�ើ�	។	យដា�	

េុំ	គិ�	េតី	កាលៈយទសៈ	ក្ននុង	ផ្ទះ	រ្រស់	អ្នក	ណ្រ្រ	ណា	យ�ើ�	អ្នក	អាច	្រគ្ហាញ	បេះវរ្រិតាសួគ៌	

េូវ	ការយ្រ្ជាញាចិ�្	រ្រស់	ខ្លួេ	ចំយពាះ	យសចក្តីសញ្ញា	រ្រស់	អ្នក	តាមរ�ៈ	ការយ្វើ	េង្សប្រវ�្ិ	

ការសិកសា	ដំណឹង	ល្អ	យ�ើ�	្រយបមើ	អ្នក	ដមទ	ជាេិយសស	អស់	អ្នក	ណដល	ឯយកា	ឬ	ឈឺ	ោកា�់	។	

យដា�	ការយបជើសយ្វើ	កិច្ការ	ទាំង	យេះ	យទាះ្រតី	ជា	បគួោរ	រ្រស់	អ្នក	េុំ	យ្វើ	ក៏	យដា�	យនាះ	អ្នក	េឹង	

មាេ	អំណរ	េិង	ក្តី	រីករា�	។	(	សូមយមើល	រ័សុល	អិម	ណិលសុេ	«	The Sabbath 
Is a Delight	»	Liahona	ណខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2015	ទំេ័រ	129–32	)	។

នលើកនរឿងនោះរេកនិយា�

យទាះ្រតី	ជា	ឪេុក	មាតា�	រ្រស់	អ្នក	ជា	

សមាជិក	ឬ	មិេណមេ	សមាជិក	

ោសនាចបក	ក្តី	សូម	ជណជក	

ណវកណញក	ជាមួ�	េួកយគ	ថា	យ�ើ	វា	

សំខ្េ់	ខ្លាំង	្រ៉ុណាណ	ចំយពាះ	អ្នក	យដើម្តី	មាេ	បេះវិញ្ញាណ	

គង់	ជា្រ់	ជា	ដរា្រ	យៅក្ននុង	ផ្ទះ	រ្រស់	អ្នក	ជាេិយសស	យៅ	

ម្្ង	អាទិ�្យ	។	ចំយពាះ	ករណតី	យេះ	អ្នក	អាច	យបជើស	�ក	

កណេ្ង	ណដល	ស្ង្រ់ោងា�់	្រំផុ�	យៅក្ននុង	ផ្ទះ	យ�ើ�	អយញជើញ	

សមាជិក	យផ្សង	យទៀ�	មេ	ោសនាចបក	ឲ្យ	មក	ជាមួ�	

អ្នក	យ�ើ�	េួកយគ	ទាំង	អស់	គ្នា	អយញជើញ	បេះវិញ្ញាណ	ឲ្យ	

គង់	យៅទតីយនាះ	។	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	ប្រសិេយ្រើ	អ្នក	រកសា	ម្្ង	ឈ្រ់	

សបមាក	ឲ្យ	បាេ	្ររិសុទ្ធ	យនាះ	បេះអមាចាស់	េឹង	ប្រទាេ	េរ	

ដល់	អ្នក	យ៉ាង	យបចើេ	បកាស់ណបកល	។

ចូសកាបរសស៊ីអាយុ១៦ឆ្នាុំទីបកុរស្ន់ឌីអាេ្ភូដូមីនេ្ភូ

ស្ធារណៈរដ្ឋដូមីនីបេ្ន

អ្ិសាឋានឲ្យឪពុកមាដា�អ្ក

អ្នក	អាច	អ្ិោឋាេ	សបមា្រ់	ឪេុក	

មាដា�	អ្នក	។	ដូច	មរមេ	បាេ	

សរយសរ	ថា	«	បេះអមាចាស់	េឹង	

េឹក	ចាំ	ដល់	យសចក្តី	អ្ិោឋាេ	

ទាំងឡា�	មេ	េួក	សុចរិ�	ណដល	ប�ូវ	បាេ	ថាវា�	ដល់	បទង់		

យដើម្តី	េួកយគ	»	(	មរមេ	5:21	)	។	ឪេុក	មាដា�	រ្រស់	អ្នក		

ប្រណ�ល	ជា	េុំ	ឈ្រ់	យ្វើ	ណ្រ្រ	យនាះ	ភាលាម	យទ	្រ៉ុណេ្	បេះអមាចាស់	

េឹង	ជួ�	អ្នក	។

ខូលអិមអាយុ១៧ឆ្នាុំរដ្ឋអារីេ្សភូណាស.រ.អា.

នផាតា្ច្ិ្្តន្្ើកិច្្ចការល្អៗ

ម្្ង	អាទិ�្យ	ជា	ម្្ង	មួ�	លំបាក	ជាេិច្	ចំយពាះ	ខ្នុំ	យេល	យៅ	

ផ្ទះ	។	ខ្នុំ	ជា	សមាជិក	មេ	ោសនាចបក	ណ�	មានាក់	ឯង	យៅ	

ក្ននុង	បគួោរ	រ្រស់	ខ្នុំ	យ�ើ�	ឪេុក	មាតា�	េិង	្រង្រ្អចូេ	

រ្រស់	ខ្នុំ	យមើល	ទូរទស្សេ៍	យ�ើ�	ោតា្រ់	�្េ្តី	យផ្សងៗ	យៅ	

ម្្ង	អាទិ�្យ	។	ខ្នុំ	ចង់	្រគ្ហាញ	យសចក្តីបសឡាញ់	រ្រស់	

ខ្នុំ	ចំយពាះ	បេះវរ្រិតាសួគ៌	រ្រស់	ខ្នុំ	តាមរ�ៈ	ការរកសា	

ម្្ង	ឈ្រ់	សបមាក	ឲ្យ	្ររិសុទ្ធ	។	ខ្នុំ	អាច	យៅ	្រេ្ទ្រ់	យដក	

ការឌ្លើយ តប ទាំងឡាយ ឌធ្វើ ឌ�ើង កនែញង ឌោលបំណង ទុក ជា ជំនួយ និង ទស្ន៉ិស័យ រិនអរន ជា ការ្បកាស ែំពទី 

ឌោលលទ្ធិ សាសនាច្ក ជា ផលភូ៉ការ ឌនារះ ឌទ ។

សំណួរៃឈិងចជម្ើយ



យ
ុវវ័យ

រ្រស់	ខ្នុំ	យ�ើ�	អាេ	បេះគម្តីរ	ោតា្រ់	�្េ្តី	ោសនាចបក	

បេមទាំង	យៅ	សួរសុខទុក្ខ	មិ�្ភក្ិ	រ្រស់	ខ្នុំ	ឬ	យៅ	ជាមួ�	

អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	។	ខ្នុំ	មាេ	អំណរ	គុណ	ជា	ខ្លាំង	

ចំយពាះ	ជំេួ�	រ្រស់	បេះអមាចាស់	យដើម្តី	យគ្រេ	ម្្ង	ឈ្រ់	

សបមាក	យដា�	ឧសសា�៍	េយាយម	េិង	កមាលាំង	ណដល	បទង់	

ប្រទាេ	ដល់	ខ្នុំ	ជាេិច្	។

គ�សឌឺេូសឹអិមអាយុ១៩ឆ្នាុំទីបកុរគសើេ្ី្រប្រគទស

គប្រស៊ីល

នតបើ្ នធានោោរបស់

សាសោច្តក

ប្រសិេយ្រើ	អ្នក	មាេ	ទូរសេ្ទ	មដ	

ោមា��វចូេ	ឬ	tablet	យនាះ	

អ្នក	អាច	ទាញ	�ក	កម្មវិ្តី	

Mormon Channel	េិង	LDS Youth	។	
កម្មវិ្តី	យេះ	មាេ	យេញ	យដា�	ចយបមៀង	វីយដអូ	េិង	

សុេ្ទរកថា	ដ៏	អោចារ្យ	ណដល	យង	បេះវិញ្ញាណ	ឲ្យ	មក	

ជាេិច្	យៅយេល	យ�ើង	ោតា្រ់	វា	!	វា	ជា	អវតី	ណដល	ោមញ្ញ	

្រ៉ុណេ្	វា	េិ�	ជា	ជួ�	ខ្នុំ	មាេ	បេះវិញ្ញាណ	យទាះ្រតី	ជា	មាេ	

សំយ�ង	អ៊ូអរ	�៊ុំ	េ័ទ្ធ	ជុំ	វិញ	ខ្នុំ	ក្តី	។	វា	មាេ	ការផ្លាស់្រ្ចូរ	

យ�ើ�	នាំ	ក្តីសុខោេ្	ចូល	មក	ក្ននុង	ផ្ទះ	ទាំង	មូល	។

ហាន់គធើរអ៊ីវវីអាយុ១៦ឆ្នាុំរដ្ឋតិចស្សស.រ.អា.

ដបរនៅរកតពះគរេ្ីរ

សូម	េិយ�	ជាមួ�	ឪេុក	មាតា�	រ្រស់	អ្នក	អំេតី	

សកម្មភាេ	ណដល	េួកគ្�់	យ្វើ	្រ៉ុណេ្	ប្រសិេយ្រើ	េួកគ្�់	េុំ	

ោតា្រ់	យទ	អ្នក	អាច	អ្ិោឋាេ	ទូលសុំ	ការណណនាំ	អំេតី	រយ្រៀ្រ	

ណដល	ជួ�	អ្នក	ឲ្យ	មាេ	អារម្មណ៍	េតី	បេះវិញ្ញាណ	យៅក្ននុង	ផ្ទះ	

រ្រស់	អ្នក	។	យដើម្តី	ទទួល	អារម្មណ៍	េតី	បេះវិញ្ញាណ	យៅ	ក្ននុង	

ផ្ទះ	រ្រស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	អាេ	បេះគម្តីរ	យ�ើ�	ការណ៍	យេះ	បាេ	យង	

បេះវិញ្ញាណ	មក	ក្ននុង	្រេ្ទ្រ់	រ្រស់	ខ្នុំ	ជាេិច្	។

ប្រ្កអ៊ីអាយុ១៤ឆ្នាុំរដ្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា.

ន្្ើតារេគំររូរបស់តពះអង្គសន្គ្រះ

វា	សំខ្េ់	ថា	ផ្ទះ	ប�ូវ	មាេ	បេះវិញ្ញាណ	គង់	យៅ	្រ៉ុណេ្	អវតី	ណដល	

សំខ្េ់	ជាង	យេះ	យៅ	យទៀ�	យនាះ	គឺ	ថា	្រុគ្គល	មានាក់	យនាះ	ប�ូវ	

ចូរជធ្វើតាមរោរបំ្ុសគំៃឈិត

«ខ្នុំសរូរេផ្តល់ការនលើកទឹកច្ិ្្តននះ។អ្កធាលាប់

មានតរាដែលអ្កទទួលអាររេ្មណ៍ពីតពះនច្សាដាថន

តពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។...

«អ្កអាច្ចា្់ទុកតរាថនការបំផុសគំនិ្ននះ

នតបៀបែរូច្ជាតរាប់ពរូជថននសច្កដីជំននឿដែលអាលមា៉ា

បាននរៀបរាប់(សរូរេនរេើលអាលមា៉ា៣២:២៨)។

ច្រូរដាំវារេ្តងរេួ�ៗ។អ្កអាច្ន្្ើែរូនច្្ះបាននដា�

ន្្ើតារេការបំផុសដែលអ្កមាន។ការបំផុសគំនិ្

ែ៏មាន្ ថរេ្បំផុ្នឹងជាអ្ីដែលអ្កត្រូវែឹងថាតពះ

នឹងឲ្យអ្កន្្ើ។...

«នៅនពលអ្កន្្ើតារេការបំផុសគំនិ្រេកពី

តពះវិញ្ញាណនោះតពះវិញ្ញាណនឹងនកើ្មានកាន់ដ្

ញឹកញប់ន�ើ�កាន់ដ្ខិ្ជិ្នឹងោពជាថែ

គរូែ៏ខាជាប់ខជលួន។អំណាច្ក្នុងការនរើសផ្តូវត្រូវរបស់

អ្កនឹងនកើនន�ើង»។

តបធាន�ិនរីប៊ី.អាវរិងទីតបឹកសាទីរេួ�ក្នុងគណៈតបធានទីរេួ�

«The Holy Ghost as Your Companion»Liahona
ដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ១០៥។

សំណួរបនាទាប់

មាេ	បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	គង់	យៅ	ជាមួ�	។	បេះបគតីស្ទ	

គឺ	ជា	គំរូ	ល្អ	អំេតី	ការមាេ	បេះវិញ្ញាណ	គង់	យៅ	ជាមួ�	

បទង់	បគ្រ់	យេល	យវោ	ទាំងអស់	។	ចូរ	េយាយម	រស់យៅ	

ឲ្យ	កាេ់ណ�	ដូច	ជា	បេះបគតីស្ទ	មាេ	ចិ�្	ស្រ្នុរស	ចំយពាះ	

មេុស្ស	ដមទ	យ�ើ�	យមើល	េិភេយោក	យេះ	តាម	រយ្រៀ្រ	

ណដល	បទង់	ទ�	យមើល	យនាះ	ប្រណ�ល	ជា	វិ្តី	មួ�	ល្អ	្រំផុ�	

យដើម្តី	រកសា	បេះវិញ្ញាណ	ឲ្យ	គង់	យៅ	ជាមួ�	អ្នក	មិេ	ថា	អ្នក	

យៅ	ទតីណា	យ�ើ�	។

អ៊ីស្ប្រ៉តដ័្រុលយូអាយុ១៦ឆ្នាុំរដ្ឋអូគរ៉េ្ិនស.រ.អា.

ផ្តល់នយាបល់សតមាប់សករេ្មោពតគួសារ

យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	អាច	មាេ	សកម្មភាេ	នានា	ណដល	អ្នក	អាច	

យ្វើ	ជាមួ�	បគួោរ	បាេ	។	សូម	ផ្ល់	យយ្រល់	មួ�	ចំេួេ	

ណដល	បគួោរ	អាច	យ្វើ	កិច្ការ	ជាមួ�	គ្នា	យដា�	កុំ	ឲ្យ	អវតីៗ	

ណដល	មិេ	សមរម្យ	យនាះ	យកើ�	យ�ើង	យ�ើ�	។	ប្រសិេយ្រើ	

អ្នក	កំេុង	យ្វើ	កិច្ការ	អវតី	មួ�	ជាបគួោរ	យនាះ	វា	េឹង	នាំ	ឲ្យ	

អ្នក	មាេ	ភាេស្និទ្ធោនាល	េឹង	គ្នា	។	យ�ើ�	យយ្រល់	យនាះ	

ផ្ល់	គំេិ�	យផ្សងៗ	ដល់	សមាជិក	បគួោរ	អំេតី	អវតី	ណដល	អ្នក	

អាច	យ្វើ	យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	។	ប្រណ�ល	ជា	សបាតា�៍	យបកា�	

េួកយគ	េិយ�	ថា	«	យ�៎	អវតី	ណដល	យ�ើង	បាេ	យ្វើ	កាល	េតី	

សបាតា�៍	មុេ	យនាះ	ស្របា�	ណាស់—យតាះ	យ�ើង	យ្វើ	វា	ម្ង	

យទៀ�	»	។

រាយបអន្រ៊ីអាយុ១៩ឆ្នាុំរដ្ឋថអោេូស.រ.អា.

«រេិ្្ត្ កដិជិ្ស្ិទ្ធរបស់ខ្នុំ

និយា�ថាោងពុំនជឿនលើ

តពះន�ើ�។ន្ើខ្នុំអាច្

ដច្កចា�ែំណឹងល្អជារេួ�

ោងយា៉ាងែរូច្នរេ្តច្?»

តបសិននបើអ្កមានបំណងច្ង់នឆ្ើ�សរូរេនផ្ើច្នរេ្ើ�របស់អ្កនិង

ររូប្្ច្បាស់រេួ�សន្ឹកត្ឹរេថ្ងៃទី១ដខកកកដាឆ្នាំ២០១៦នៅ

នគ�ទំព័រliahona.lds.orgតារេអ៊ីដរេលនៅអាស�ដាឋាន

liahona@ldschurch.orgឬតារេសំបុត្(សរូរេនរេើលអាស�ដាឋាននៅ

ទំព័រទី៣)។

ព័្៌មាននិងការអនុញ្ញា្ខាងនតការេត្រូវដ្ប្្ចតូលនៅក្នុងអ៊ីដរេ៉លឬ

សំបុត្របស់អ្ក៖(១)ោរេត្ករូលទាំងរេរូល(២)ថ្ងៃដខឆ្នាំកំនណើ្

(៣)វួែឬសាខា(៤)នស្តកឬរេណ្ឌល(៥)សំបុត្អនុញ្ញា្ដែលមាន

ជាល្�លក្ខណ៍អក្សររបស់អ្កន�ើ�នបើសិនអ្កមានអា�ុនតការេ១៨ឆ្នាំ

នោះត្រូវមានសំបុត្អនុញ្ញា្ពីឪពុកមាដា�របស់អ្កជាល្�លក្ខណ៍អក្សរ

(អ៊ីដរេ៉លអាច្ទទួល�កបាន)នែើរេ្ីន្្ើការនបាះពុរេ្ច្នរេ្ើ�និងររូប្្

របស់អ្ក។

ច្នរេ្ើ�អាច្នឹងត្រូវបានដកសតរេួលន�ើងវិញតបសិននបើវាដវងនពកឬរេិនសរូវ

ច្បាស់ល្ស់។



៦៤ លីអា�រូណា

គយើង ទាំង�រ់េ ោនា ចង់ មាន អារម្មណ៍ ថា ្តូវ គេ រា្រ់អាន ខ្លួន ។ គនរះ េឺ ជា
 �វតី ដែល �្ក អាច 

គ្វើ ្្ររេិនគ្រើ �្ក ឬ នរណា
 មានាក់ គផ្សង គ�ៀត មាន អារម្មណ៍ ថា គេ មិន រា្រ់ រក ។

ខ្នុំ	បាេ	ចា្រ់យផ្ើម	ណសវង�ល់	េតី	ោសនាចបក	កាល	

ខ្នុំ	យៅ	វ័�	ជំទង់	្រ៉ុណេ្	ខ្នុំ	ឈ្រ់	ចូលរួម	ការប្រជុំ	

យៅ	ម្្ង	អាទិ�្យ	យដា�ោរ	ខ្នុំ	មាេ	អារម្មណ៍	ថា	

�ុវវ័�	ជាយបចើេ	េួកយគ	មិេ	រា្រ់រក	ខ្នុំ	យទ	។	មាេ	យេល	

យបកា�	មក	�ុវជេ	មានាក់	បាេ	្រ្រួល	ខ្នុំ	យៅ	សកម្មភាេ	

ោសនាចបក	។	ខ្នុំ	បាេ	ទទួល	ការអយញជើញ	យនាះ	យ�ើ�	

ចូលចិ�្	សកម្មភាេ	ទាំងយនាះ	ណាស់	យដា�ោរ	មាេ	

សកម្មភាេ	ជាយបចើេ	ណដល	ខ្នុំ	រីករា�	េឹង	យ្វើ	គឺ	៖	សណម្ង	

យលង	បាល់	យបាះ	េិង	ការរ�់	។មឈិត្្ក្ឈិល្អ

រជបៀបជដើម្បីជធ្វើជា


ជដ្យជដវី�ម៉ូផរែល

រនបៀបន្្ើជារេិ្្ត្ក្តិល្អ

វាឈឺចាប់ណាស់ដែលនគរេិនរាប់រកន�ើងប៉ុដន្តការអាក់អន់ច្ិ្្ត

ឬការច្ងគំនុំនោះពុំជួ�ន្្ើឲ្យអ្កមានអាររេ្មណ៍តបនសើរន�ើង

ន�ើ�។ផទេនុ�នៅវិញសរូរេពយាយារេន្្ើកិច្្ចការទាំងននះ៖

• ច្រូលរួរេនៅក្នុងសករេ្មោពោោសាសោច្តក។សករេ្មោព

ទាំងននះជាឱកាសល្អនែើរេ្ីឲ្យអ្កនៅជារេួ�រេនុស្សដែល

នរារពែល់បទដាឋានរបស់អ្ក។

• នរៀននិងអ្ិវឌ្ឍជំោ
ញ។ច្រូលរួរេសមាគរេនិស្សិ្

តកុរេកីឡាឬក្ឹបគឺជារនបៀបល្អរេួ�នែើរេ្ីរាប់អានែល់

រេនុស្សដែលមានច្ំណាប់អាររេ្មណ៍តសនែៀងនឹងអ្ក។

• សរូរេកុំរង់ចាំឲ្យរេនុស្សែថទរេកសុំអ្កន្្ើជារេិ្្ត្ក្តិន�ើ�។

សរូរេដណោំខ្លួនអ្កែល់រេនុស្សែថទ។

• សរូរេន្្ើជាបុគ្គលែ៏ល្អបំផុ្ដែលអ្កអាច្ន្្ើបានន�ើ�

រកសាបទដាឋានរបស់អ្ក។អ្កនឹងរកន�
ើញរេិ្្ត្ក្តិដែល

រីករា�ច្ំនោះអ្កសតមាប់អ្្តច្រិករបស់អ្កនិងពន្ឺ

ដែលអ្កមាន។

• សរូរេច្ំណា�នពលនៅជារេួ�តគួសាររបស់អ្ក។អ្ក

អាច្ែឹងថារេិ្្ត្កដិស្ិទ្ធសានាលរេួ�ច្ំនួនរបស់អ្កគឺរក

បាននៅក្នុងផទេះផាទាល់ខ្លួនអ្ក។
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យ
ុវវ័យចូររាៃចឈិត្សប្បនុរសចំជោរះ

អនែកដនទ

«ខ្នុំសង្ឹរេថាន�ើងនឹង

ពយាយារេជានិច្្ចនែើរេ្ីន្្ើ

ជារេនុស្សមានច្ិ្្តសប្នុរស

ន�ើ�គិ្ពីគំនិ្និង

អាររេ្មណ៍តពរេទាំងសាថានោពថនរេនុស្សដែលនៅ

ជុំវិញន�ើង។ច្រូរន�ើងកុំបោទាបបនោថាកឬរិះគន់រានា

ន�ើ�។ផទេនុ�នៅវិញច្រូរន�ើងមានច្ិ្្តនរេតាតានិង

ការនរារព»។

តបធាន្រូមា៉ាសនអស.រេ៉នសុន« Love—the Essence of the 
Gospel»Liahonaដខឧសោឆ្នាំ២០១៤ទំព័រ៩៣។

ររូប
គ
ំន
រូរន
ដា
�
បា

៉ាប
្តូល

ឺប
ឺ្

យៅយេល	ខ្នុំ	្រេ្	ចូលរួម	សកម្មភាេ	ខ្នុំ	បាេោរល់	�ុវជេ	ទាំងយនាះ	បាេ	ដឹង	ថា	មាេ	េួកយគ	ជាយបចើេ	នាក់	យរៀេ	

ោោ	ជាមួ�	ខ្នុំ	។	�ូរៗ	យៅ	ខ្នុំ	បាេ	្រយងកើេ	មិ�្ភាេ	ជាមួ�	�ុវជេ	េិង	�ុវនារី	ណដល	មាេ	្រទដាឋាេ	ដូច	ណដល	ខ្នុំ	

រស់យៅ	តាម	។	ខ្នុំ	មាេ	អំណរគុណ	ណដល	មាេ	មានាក់	បាេ	អយញជើញ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ចូលរួម	សកម្មភាេ	បេះវិហារ	យ�ើ�	ខ្នុំ	មាេ	

អំណរគុណ	យដា�យបពាះ	ខ្នុំ	បាេ	ទទួល	�ក	ការអយញជើញ	យនាះ	។

យ�ើ	អ្នក	ធ្លា្រ់	មាេ	អារម្មណ៍	ដូច	ខ្នុំ	ណដរ	ឬ	យទ	៖	គឺ	អារម្មណ៍	ថា	យគ	មិេ	រា្រ់រក	ឬ	ជា	មេុស្ស	ណដល	ចូល	មិេ	ចុះ	

ក្ននុង	ចំយណាម	យគ	?	ឬ	យ�ើ	អ្នក	ធ្លា្រ់	ោរល់	េរណា	មានាក់	ណដល	មាេ	អារម្មណ៍	ថា	យគ	មិេ	ទទួល	ោរល់	ខ្លួេ	ឬ	គ្មាេ	

មិ�្ភក្ិយបចើេ	ណដរ	ឬ	យទ	?	យទាះ្រតី	យៅ	ោោ	យរៀេ	បេះវិហារ	ឬ	កណេ្ង	ដមទ	យទៀ�	ក្តី	មាេ	មេុស្ស	ជាយបចើេ	មាេ	

អារម្មណ៍	ណ្រ្រ	យនាះ	យៅក្ននុង	ជតីវិ�	រ្រស់	េួកយគ	។

រនបៀបដាក់ប្្ចតូលរេនុស្សែថទឲ្យច្រូលរួរេ
នពលខ្ះវាហាក់បីែរូច្ជាមានការលំបាកនែើរេ្ីន្្ើអ្ីដែលន�ើងពិបាកន្្ើន�ើ�មានច្ិ្្តរួសរា�ែល់រេនុស្សែថទប៉ុដន្តនៅនពលន�ើងចាំថាន�ើងទាំងអស់រានាគឺជាករូននៅរបស់តពះនោះន�ើងនឹងនរេើលន�ើញនរូវសារៈសំខាន់ថនការជួ�រេនុស្សែថទ។ទាំងននះគឺជានយាបល់៖

• និយា�ជារេួ�រេនុស្ស្ ្មីៗនៅសាល្នរៀននិង
តពះវិហារ។ដណោំពួកនគឲ្យសារល់រេិ្្ត្ក្តិរបស់អ្ក។• អន្ជើញនរណាមានាក់ដែលត្រូវការរេិ្្ត្ក្តិនៅសករេ្មោពសាល្នរៀនឬសាសោច្តក។

• តបឈរេរេុខ—នដា�ច្ិ្្តសប្នុរសនិងអំណ្់—ជារេួ�រេនុស្សដែលមាននច្្ោន្្ើឲ្យរេនុស្សែថទមានអាររេ្មណ៍ថាពុំសាវាគរេន៍នគ។

• អង្គនុ�ជាប់រេនុស្សដែលឯនកាឬអន្ជើញពួកនគឲ្យអង្គនុ�ជារេួ�អ្កនិងរេិ្្ត្កដិរបស់អ្ក។
• សរូរេអ្ិសាឋាននៅតពះវរបិតាសួគ៌នៅនពលអ្ករេិនែឹងពីរនបៀបនែើរេ្ីជួ�នរណាមានាក់។តទង់តជាបែឹងយា៉ាងច្បាស់ពីអ្ីដែលបុគ្គលមានាក់នោះត្រូវការនែើរេ្ីមានច្ិ្្តរីករា�ន�ើ�អាច្ជួ�អ្កផ្តល់នរូវជំនួ�នោះ។	◼

ែនែក និពន្ធ រស់ ឌៅ ទទី្កុង សាន់តា ្គូស ្បឌទស បូលទី៉ី ។
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ជដ្យអាស៊ីតាៃរដ្ឋយូថ្្៍ស.រ.អា.

ការពារអ្វីដៃល
ត្រឹមត្ូវ

កុរារផដលឈរោ៉ាងរឹងរាំ

រោរឈរោ៉ាងរឹងរាំជៅសាលាជរៀៃ

គកមេរប្រុសរានាក់គទើ្រចូលគរៀនគៅស្លាបានសម្ញត

្រ្អភូនបសីរ្រស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបានចូលគៅឈរចុំកណាតាលពរួកគ្

គេើយបានការពារ្រ្អភូនបសីរ្រស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំក៏គោរពតាម

ពាក្យសម្ីថនបបាជាញាវារថវផរបដរ។សិស្សជាគបចើនគៅ

ស្លាគរៀនផឹកបតនិរកាគេ្។គពលរាននរណា

រានាក់ឲ្យបតខ្ញុំផឹកខ្ញុំនិយាយថា«ខ្ញុំអត់ផឹកគទសូម

អរ្ុណ»។


សួស្វីខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីវ៉ាន!	

ខ្នុំ	រស់យៅ	ប្រយទស	យអៀ�ង់	ខ្នុំ	ចូលចិ�្	យលង	

កតីឡា	មួ�	ណដល	យៅ	ថា	កតីឡា	វា�	កូេ	បាល់	។	វា	ជា	

កតីឡា	យអៀរ�ង់	ណដល	ដូច	ជា	កតីឡា	វា�	កូេ	បាល់	យលើ	ទឹកកក	

ណដរ	។	មុខវិជាជា	ណដល	ខ្នុំ	ចូលចិ�្	យរៀេ	យនាះ	គឺ	គណិ�វិទយា	។	

យ្វើ	ជា	សមាជិក	មេ	ោសនាចបក	មេ	បេះយ�ស៊ូវ	បគតីស្ទ	

មេ	េួក	្ររិសុទ្ធ	ម្្ង	ចុងយបកា�	គឺ	ជា	េរជ័�	មួ�	

សបមា្រ់	ខ្នុំ	។



ក
ុមា
រជោបល់របស់អ៊ីវា៉ៃជដើម្បីឈរោ៉ាងរឹងរាំ

វា្ តរេរូវឲ្យច្ិ្្តកាលាហាននែើរេ្ីរស់នៅតារេែំណឹងល្អ។

• សរូរេកុំច្ុះចាញ់ន�ើ�។

• សរូរេសាតាប់តារេតពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។តទង់នឹងែឹកោំអ្ក។

• សរូរេចាំថាការជួ�នរណាមានាក់ឲ្យទទួលែំណឹងល្អនឹងន្្ើ

ឲ្យជីវិ្របស់ពួកនគកាន់ដ្រីករា�។

បងម្បុសច្បងដ៏ល្អបំ្ុត

ខ្ញុំោក់គោលគៅ្រន្គធ្ើអ្ីបដលបតឹមបតូវ។ខ្ញុំ�រួយឪពុករាតាយខ្ញុំគមើលប្្រ្អភូនបសី

រ្រស់ខ្ញុំ។គៅគពល្រ្អភូនបសីរ្រស់ខ្ញុំ្ ័យខ្លាចគន្រះខ្ញុំគលរជាមរួយពរួកគ្រេូតដល់

ពរួកគ្គ្្ចភាពខ្លាចគន្រះ។រានបោមរួយគន្រះគៅគពលឪពុករាតាយខ្ញុំមិនគៅផ្ទរះខ្ញុំ

បាននិទានគរឿរឲ្យ្រ្អភូនបសីខ្ញុំស្តា្រ់រេូតដល់ន្រគដកលក់។

អធឈិសាឋាៃជាមួយមឈិត្្ក្ឈិ

ខ្ញុំគៅគរៀនគៅស្លាកាតូលិក។្រ្អភូនបសី

រ្រស់ខ្ញុំនិរខ្ញុំ្ ឺជាសរា�ិកថនស្សន្ចបក

ថនបពរះគយស៊ូវប្ីស្ទថនពរួក្ររិសុទ្ធថ្ងៃចុរគបកាយ

បដលគរៀនគៅទីគន្រះ។គពល�ីដូនរ្រស់ខ្ញុំឈឺ

ខ្ញុំបានសុុំប្ូរ្រស់ខ្ញុំប្រសិនគ្រើខ្ញុំអាចអធិស្ឋាន

សបរា្រ់ោត់។សិស្សទាុំរអស់គៅកនែញរថានាក់ឱ្រ

ថដគេើយឱនកបាលចុរះ។ខ្ញុំបានអធិស្ឋានឮៗពី

សិស្សកនែញរថានាក់។

ជធ្វើជាគំរូ

មិត្្ក្ិរ្រស់ខ្ញុំគៅស្លាគរៀនគ�ើញ

ថាខ្ញុំរានចិត្រីករាយ។ខ្ញុំគធ្ើជា្ ុំរូល្អ

គោយមិនគប្រើពាក្យគ�រឬយកបពរះន្ម

រ្រស់បពរះអរាចាស់ជាអស្ឥតការគ�ើយ។

ខ្ញុំអាចគធ្ើជា្ ុំរូដល់ប្រួស្រខ្ញុំផរបដរ។

សូមជ្្ើសានាមបាតជជើងរបស់អនែកមករោៃ់ជយើង!
ន្ើអ្កឈរយា៉ាងរឹងមាំក្នុងការន្្ើតារេតពះន�ស៊រូវយា៉ាងែរូច្នរេ្តច្?សរូរេគរូសសានារេ

បា្នជើងរបស់អ្កន�ើ�នផ្ើនរឿងនិងររូប្្របស់អ្ករេកកាន់ន�ើងខ្នុំតពរេជារេួ�

នឹងការអនុញ្ញា្ពីឪពុកមាដា�របស់អ្ករេកផងដែរ។សរូរេនផ្ើវារេកតារេរ�ៈ

នគ�ទំព័រliahona.lds.org(ច្ុច្«Submit an Article»)ឬអ៊ីដរេ៉ល

liahona@ldschurch.org។
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ជដ្យជ�ើស្ីៃអ៊ីត

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិ្

« ្ពរះ៉ិញ្ញាណ នឹង ដឹកនាំ ោក់ កនែញង ចិត្ត ខ្ញំ ដឹង ថា 

្ពរះគរ្ទីរ ពិត » ( ចយបមៀង	កុមារ ទំព័រ ៦៦ ) ។

យ័
រដាេ់	េុំ	បាេ	យ�ើញ	្រងបសតី	រ្រស់	ខ្លួេ	យ�ើស៊ើ	

ជាង	មួ�	ឆ្នាំ	យ�ើ�—វា	មាេ	អារម្មណ៍	ថា	

	ដូច	ជា	�ូរ	ណាស់	!	មិេ	�ូរ	្ុ៉រនាមាេ	គ្�់	េឹង	ប��្រ់	

មក	េតី	យ្រសកកម្ម	វិញ	យដើម្តី	ទទួល	ការវះកា�់	។	

�័រដាេ់	យោកោតា�	ណដល	គ្�់	ឈឺ	្រ៉ុណេ្	វា	រីករា�	

ណដល	េួកយគ	េឹង	អាច	យៅ	ជាមួ�	គ្នា	ក្ននុងយេល		

ឆ្្រ់ៗ	យេះ	។

ដៃគូសិក្សារបស់យ័រដាន់
យៅ	ម្្ង	្រនាទា្រ់	យបកា�	េតី	វា	ប��្រ់	មក	េតី	ោោយរៀេ	

វិញ	យ�ើស៊ើ	កំេុង	អង្គនុ�	យៅ	យលើ	ោ�នុង	។	�័រដាេ់	

បាេ	រ�់	យៅរក	គ្�់	យ�ើ�	ឱ្រ	គ្�់	។

«	សួស្តី	�័រដាេ់	!	្រង	េឹង	្រ្អចូេ	ណាស់	!	»	

យ�ើស៊ើ	េិយ�	។

�័រដាេ់	ញញឹម	។	«	្រ្អចូេ	ក៏	េឹង	្រង	ណដរ	!	្រ្អចូេ	

ោតា�	ណាស់	ណដល	្រង	ឈឺ	»	។

យ�ើស៊ើ	េិយ�	ថា	«	អរគុណ	្រ្អចូេ	សមាលាញ់	»	។	

គ្�់	កំេុង	ដាក់	បេះគម្តីរ	មរមេ	យៅ	យលើ	យៅលា	រ្រស់	ខ្លួេ	។

វា	បាេ	សួរ	ថា	«	យ�ើ	ខ្នុំ	អាច	អាេ	ជាមួ�	្រង	ផង	

បាេ	យទ	? ររូប
គ
ំន
រូរន
ដា
�
មា

៉ាក
រ
េរូប
៊ិន
ស
ុន

សូម	្រ្អចូេ	យៅ	�ក	គម្តីរ	មរមេ	រ្រស់	្រ្អចូេ	មក	យ�ើ�	

យ�ើង	អាច	ចា្រ់យផ្ើម	អាេ	េតី	ដំ្រូង	មក	ជាមួ�	គ្នា	»	។

�័រដាេ់	បាេ	រ�់	យៅ	្រេ្ទ្រ់	ខ្លួេ	យ�ើ�	ចា្រ់	�ក	

គម្តីរ	មក	។	វា	បាេ	ណបសក	យេល	វា	រ�់	ប��្រ់	មក	វ	ិ

ញ	ថា	«	យេះ	គម្តីរ	ខ្នុំ	!	»	។	វា	បាេ	ប្រញា្រ់	យៅ	អង្គនុ�		

ណក្រ	យ�ើស៊ើ	។

េួកយគ	បាេ	យ្រើក	យៅ	ទំេ័រ	ចំណង	យជើង	។	�័រដាេ់	

អាេ	ថា	«	បេះ	គម្តីរ	មរមេ	៖	សក្ខតី្រទ	មួ�	យទៀ�	អំេតី	

បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	»	។	េួកយគ	បាេ	ឆ្លាស់	យវេ	គ្នា	អាេ	។

យ�ើស៊ើ	បាេ	េិយ�	ថា	«	យៅក្ននុង	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	

្រង	្រង	បាេ	សិកសា	បេះគម្តីរ	ជាមួ�	មដគូ	រាល់	ម ្្ង	»	។	
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ក
ុមា
រ

យ័រោន់ នឹក ពទី ្ោ អដល ឌៅ ជា រួយ រិត្ត្ក្តិ សិកសោ របស់ ខលលួន គឺ 

ឌ�ើស៊ី ។ ប៉ុអន្ត ឌ្កាយ រក ោត់ ម្ន គំនិត ែសាចារ្យ រួយ !

យ�ើ	្រ្អចូេ	េឹង	យ្វើ	ជា	មដគូ	សិស្ស	រ្រស់	្រង	រ�ូ�	ដល់	

យេល	្រង	ប�ូវ	ប��្រ់	យៅ	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	្រង	វិញ	បាេ	

យទ	?	»	យ�ើស៊ើ	សួរ	។

វា	េិយ�	ថា	«	បាទ	បាេ	!	»	។

េតីរ្រតី	ម្្ង	យបកា�	យ�ើស៊ើ	បាេ	ទទួល	ការវះកា�់	។	

នាង	បាេ	ប��្រ់	មក	េតី	មេ្ទតីរយេទ្យ	វិញ	សបមាក	យៅ	ផ្ទះ	

យ�ើ�	បាេ	ជា	សះយស្ើ�	រ�ៈយេល	េតីរ្រតី	សបាតា�៍	។	

នាង	េិង	�័រដាេ់	បាេ	សិកសា	បេះគម្តីរ	មរមេ	ជាមួ�	

គ្នា	យរៀងរាល់	ម្្ង	។

េតីមុេ	នាង	ប��្រ់	យៅ	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	ខ្លួេ	វិញ	

យ�ើស៊ើ	បាេ	េិយ�	ថា	«	�័រដាេ់	្រង	ចង់	សូម	ឲ្យ	្រ្អចូេ	

អាេ	បេះគម្តីរ	មរមេ	ឲ្យ	ច្រ់	េតីមុេ	្រ្អចូេ	បជមុជទឹក	!	»

�័រដាេ់	បាេ	គិ�	អំេតី	យរឿង	យនាះ	។	វា	េឹង	ឈាេ	

ដល់	អា�ុ	បបាំ្រតី	ឆ្នាំ	ក្ននុង	រ�ៈយេល	ណ�	េតីរ្រតី	ណខ	យទៀ�	

្រ៉ុយណាណះ	។	វា	េឹង	មាេ	គម្តីរ	ជាយបចើេ	ណដល	ប�ូវ	អាេ	។	

្រ៉ុណេ្	វា	ចង់	អាេ	គម្តីរ	យនាះ	។	�័រដាេ់	េិយ�	ថា	

«	បាទ	»	។

«	យេល	្រ្អចូេ	អាេ	យ�ើ	្រ្អចូេ	េឹង	អ្ិោឋាេ	យ�ើ�	សួរ	

ថា	គម្តីរ	យេះ	េិ�	ណដរ	ឬ	យទ	?	»	យ�ើស៊ើ	សួរ	។	«	មរ៉ូមណ	

បាេ	សេយា	ថា	ប្រសិេយ្រើ	យ�ើង	

យ្វើ	ណ្រ្រ	យនាះ	បេះវិញ្ញាណ	្ររិសុទ្ធ	

េឹង	បបា្រ់	យ�ើង	ថា	គម្តីរ	យេះ	េិ�	

ឬ	អ�់	»	។

�័រដាេ់	េិយ�	ថា	«	បាទ	

�ល់	បេម	»	។

ប�ឹម	យេល	ណដល	យ�ើស៊ើ	

ប��្រ់	យៅ	យ្រសកកម្ម	រ្រស់	នាង	

វិញ	េួកយគ	បាេ	អាេ	ដល់	េតីម�វ	

ទតី	2	ជាមួ�	គ្នា	។

�័រដាេ់	េិ�	ជា	េឹក	យ�ើស៊ើ	ណាស់	។	ជាេិយសស	

វា	េឹក	េតី	បគ្	យៅ	ជាមួ�	មដគូ	សិកសា	រ្រស់	ខ្លួេ	។	្រ៉ុណេ្	

យបកា�	មក	គ្�់	មាេ	គំេិ�	អោចារ្យ	មួ�	!

លុះ	ណស្អក	យ�ើង	យៅ	ោោ	យរៀេ	វា	បាេ	យដើរ	យៅ	កាេ់	

�ុ	មិ�្ភក្ិ	ស្និទ្ធោនាល	រ្រស់	វា	គឺ	យជក	។

�័រដាេ់	បាេ	េិយ�	ថា	«	ខ្នុំ	េឹង	អាេ	បេះគម្តីរ	

មរមេ	ឲ្យ	ច្រ់	េតីមុេ	ខ្នុំ	បជមុជទឹក	។	យដា�ោរ	យ�ើង	

ទាំងេតីរ	នាក់	បជមុជទឹក	យៅ	ម្្ង	ជាមួ�	គ្នា	យ�ើ	ឯង	ចង់	

អាេ	វា	ឲ្យ	ច្រ់	ណដរ	ឬ	យទ	?	»

យជក	បាេ	យពាល	ថា	«	បាេ		

�ល់	បេម	។	ខ្នុំ	មិេ	ធ្លា្រ់	អាេ	

បេះគម្តីរ	មរមេ	ទាំងអស់	េតីមុេ	

យ�ើ�	»	។

រាល់ម្្ង	យៅ	ោោយរៀេ	េួកយគ	

បាេសួរ	គ្នា	យៅវិញ	យៅមក	េូវ	សំណួរ	

ដូចគ្នា	។

«	យ�ើ	ឯង	អាេ	ដល់	ណា	យ�ើ�	?

ច្រ់	គម្តីរ	យ៉ាកុ្រ	យ�ើ�	។	យ�ើ	ឯង	

អាេ	ដល់	ណា	យ�ើ�	?	»

មិេ	�ូរ	្រ៉ុនាមាេ	េួកយគ	េុំ	បាេ	សួរ	សំណួរ	យនាះ	យទៀ�	

យ�ើ�	។	េួកយគ	យមើល	គ្នា	យៅវិញ	យៅមក	យ�ើ�	េួកយគ	

បាេ	ដឹង	េតី	សំណួរ	យៅយ�ើ�	។

�័រដាេ់	េិយ�	ថា	«	ខ្នុំ	គិ�	ថា	យ�ើង	េឹង	អាេ	វា	

ច្រ់	ល្មម	យេល	យ�ើង	បជមុជទឹក	»	។

យៅទតី្រំផុ�	ម្្ង	បជមុជ	ទឹក	បាេ	មក	ដល់	។

�័រដាេ់	បា្រ	ខ្សឹ្រ	ថា	«	ខ្នុំ	បាេ	អាេ	ច្រ់	�្រ់	មិញ	

យេះ	»	។

ខ្នុំ	ក៏	ដូចគ្នា	ណដរ	!	យជក	បាេ	េិយ�	។	«	យ�ើ�	

ខ្នុំ	បាេ	អ្ិោឋាេ	យដើម្តី	ដឹង	ថា	យ�ើ	គម្តីរ	មរមេ	េិ�	ណដរ	ឬ	

យទ	យ�ើ�	ខ្នុំ	ទទួល	អារម្មណ៍	ថា	កក់យរៅតា	េិង	រីករា�	

ក្ននុង	ចិ�្	»	។

�័រដាេ់	ញញឹម	។	«	ខ្នុំ	ក៏	ដូច	ឯង	ណដរ	។	ខ្នុំ	

បាេ	ទទួល	អារម្មណ៍	រីករា�	ណាស់	យៅយេល	ខ្នុំ	

អ្ិោឋាេ	»	។	វា	មាេ	អំណរគុណ	យ៉ាង	ខ្លាំង	ចំយពាះ	

ការអយញជើញ	រ្រស់	យ�ើស៊ើ	។	ឥ�ចូវយេះ	វា	បាេ	ោថា្រនា	

ទតី្រនាទាល់	ផ្ទាល់ខ្លួេ	យ�ើ�	។	◼

ែនែក និពន្ធ រស់ឌៅ កនែញង រដ្ឋ ៉ីជទីញា៉ា ស.រ.អា. ។
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ដក្សង់ ឌចញ ពទី « Thy Kingdom Come » Liahona អខ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ទំព័រ ១១៩–១២៣ ។

ឈ្ើឈយើងសនយាអ្វីខ្ោះឈៅឈេល

ឈ្្ើេិ្វីបុណ្យត្រមុ្រទរឹក្?

ចជម្ើយមកពីសាវក
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ជដ្យផអលជ�ើរផៃលអឈិល

អាៃ់ជ�ើរសឈិៃ

ក្នុងករូរេុរេថនពួកសាវកែប់

ពីរោក់

ជយើងជជឿជលើម្ទង់។

ជយើងថ្វាយបងគែំម្ទង់។

ជយើងជធ្វើតាមម្ទង់។

បនាទាប់មកជៅជពលជយើងទទួលទាៃ

សាម្រោម៉ង់រាល់សបាដា្៍ជយើងសៃយាថ្

ចងចាំម្ពរះជយស៊ូវ។ជយើងសៃយារកសា

បទបញ្ញត្ឈិរបស់ម្ទង់។

ជយើងជលើកដ្ក់ជលើខ្លួៃជយើងៃូវ

ម្ពរះនាមនៃម្ពរះម្គីស្ជ្ើយរោលាយ

ជាសរាជឈិកនៃសាសនាចម្ករបស់

ម្ទង់។



 ដខរេិ្ុោឆ្នាំ២០១៦ 7៣
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ទំព័ររបស់ន�ើង

ឪពុកនិររាតាយរ្រស់ខ្ញុំនិយាយជាមរួយពរួកគយើរអុំពីបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ។ពរួកោត់

បាន្រង្ហាញរូ្រភាពបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធមរួយដល់គយើរគេើយប្្រទី្រន្ទាល់អុំពីពរ�័យ

អស់កល្បជានិច្ចរ្រស់បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ។

ជម្តជសើរអាយអាយុ7ឆ្នាំម្បជទសកុងជហារ

រោរបងកបជងកើត
នដា�នសច្ក្តីសុច្រិ្តពះវរបិតាសួគ៌បានបនងកើ្ពិ្ពនល្កននះ។

តទង់បានោំពន្ឺរេកក្នុងទីងងឹ្ន�ើ�បានបនងកើ្ខ្យល់រេហាសរេុតទនិងែីនរាក។

នដា�មានអ្ីៗជានតច្ើននិងមានការផាលាស់ប្តតូររែរូវកាលនែើរេ្ីបដន្ថរេនៅនលើការបនងកើ្

ទាំងនោះ។

នតកា�រេកមានតពះអាទិ្្យតពះច្នទេនិងតារាទាំងពួងតពរេទាំងមានស្្រេកនៅជារេួ�

ន�ើងផងដែរ។

នតកា�រេករេនុស្សត្រូវបានបនងកើ្ន�ើងនែើរេ្ីតគប់តគងនលើដផនែីននះ។

ឥ�តូវននះតពះវរបិតាសួគ៌របស់ន�ើងអាច្បានសតមាកន�ើ�។

នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់តទង់ន�ើងនរៀនពីនសច្ក្តីពិ្ទាំងននះ។

ស៊ីលីងជៅអាយុ១០ឆ្នាំម្បជទសនតវា៉ៃ់

ប្រួស្រខ្ញុំនិរខ្ញុំបានគៅបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធគេើយ

ខ្ញុំដឹរថាបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ្ ឺជាដុំណាក់ដ៏ពិតរ្រស់

បពរះគយស៊ូវប្ីស្ទ។

ជ្ឡាមជអអាយុ5ឆ្នាំម្បជទសជពរូ

ខ្ញុំរានអារមមេណ៍ល្អអុំ�ញរគពលថនពិធី្រុណ្យប�មុ�ទឹករ្រស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំរានអារមមេណ៍្ ័យ

្រន្ិចកនែញរគពលចា្រ់គផ្ើម្រ៉ុបន្្រន្ទា្រ់ពីខ្ញុំបានចូលគៅកនែញរទឹកគេើយគន្រះការ្័យខ្លាច

គន្រះបានរស្យបាត់អស់។ខ្ញុំរានអារមមេណ៍ថារានសុវតថែិភាពណាស់គពលគៅកនែញរ

អារប�មុ�ទឹក។ខ្ញុំរានចិត្រីករាយជាខ្លាុំរបដលខ្ញុំបានសគបមចចិត្ប�មុ�ទឹក។ខ្ញុំ

ដឹរថាស្សន្ចបកថនបពរះគយស៊ូវប្ីស្ទថនពរួក្ររិសុទ្ធថ្ងៃចុរគបកាយជាស្សនចបក

ពិតគេើយថារានបពរះបដលរានបពរះ�នមេរស់។

ៃីលីអាណាវីអាយុ8ម្បជទសជម្បស៊ីល



ឪេុក	រ្រស់	អ័្រ៊ើស	បាេ	្រយបងៀេ	នាង	ឲ្យ	យជឿ	យលើ	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	។	យៅក្ននុង	ទតីបកុង	រ្រស់	គ្�់	េុំ	សូវ	មាេ	យគ	យជឿ	យលើ	បេះយ�ស៊ូវ	យ�ើ�	។	្រនាទា្រ់	េតី	អាំម៉ូេ	បាេ	មក	

កាេ់	ប្រជាជេ	រ្រស់	នាង	យ�ើ�	បាេ	្រយបងៀេ	យស្ច	ឡាម៉ូមណ	អ័្រ៊ើស	បាេ	ដឹង	ថា	បេះវរ្រិតាសួគ៌	ចង់	ឲ្យ	នាង	ណចកចា�	ដំណឹងល្អ	ជាមួ�	មេុស្ស	ទូយៅ	។	

ទតី្រំផុ�	នាង	អាច	បបា្រ់	មេុស្ស	បគ្រ់	គ្នា	អំេតី	បេះយ�ស៊ូវ	។

អ័ប៊ីសជាអ្នក្ផ្សាយសាសនា
វិរៈបុរសកនែនុងម្ពរះគម្ីរមរមៃ
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□សរូត្អាលមា៉ា១៩:៣៦។

□អន្ជើញរេិ្្តមានាក់រេកថានាក់បឋរេសិកសានែើរេ្ីនរៀន

ែំណឹងល្អ។

□ជួ�ឲ្យទីបោទាល់របស់អ្កនកើនន�ើងតារេរ�ៈ

ការដច្កចា�វាជារេួ�អ្កនផ្សងនទៀ្!

□ ខ្នុំសំណូរេពរែល់ខ្លួនឯងនែើរេ្ី...

នៅនពលតគួសាររបស់ន�ើងបានន្្ើ

ដផនការនបសកករេ្ម។ន�ើងបាន

សនតរេច្ច្ិ្្តពីអ្ីដែលន�ើងមានាក់ៗនឹង

ន្្ើ។ខ្នុំបានសនតរេច្ច្ិ្្តជរូនតពះគរេ្ីរ

រេររេនរេួ�កបាលែល់តគរូបនតងៀន

ថានាក់ទីពីររបស់ខ្នុំ។នៅនពលខ្នុំបាន

ឲ្យវានៅរា្់រា្់បាននិយា�ថា

«អរគុណអ័ដារេ។អ្កតគរូច្រូលច្ិ្្តអាន»។ខ្នុំពិ្ជារីករា�

ណាស់ដែលន�ើងអាច្ន្្ើដផនការនបសកករេ្មតគួសារ។

អ័ដ្មដ័បុលយូអាយុ8ឆ្នាំរដ្ឋយូថ្្៍ស.រ.អា.

ខ្នុំអាចជធ្វើជាអនែក្ ្សព្វ្សាយសាសនា!

អ័បី៊ស

«អ័្រ៊ីសនិររាចាស់ក្សបតី»រា៉ាលីឌីអាយុ៦ឆ្នាុំរដ្ឋវា៉ស៊ីនគតានស.រ.អា.

កា្់ប្់ន�ើ�រកសាកា្សំណូរេពរននះ!
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អាលមា៉ា	េិង	អាមូយលក	បាេ	្រយបងៀេ	មេុស្ស	ជាយបចើេ	អំេតី	បេះយ�ស៊ូវបគតីស្ទ	។	េួកយគ	

បាេ	ផ្លាស់្រ្ចូរ	ជតីវិ�	មេុស្ស	តាមរ�ៈ	ការដាំ	បគ្្រ់េូជ	មេ	យសចក្តីជំយេឿ	។	អាលមា៉ា	េិង	

មេុស្ស	ដមទ	គឺ	ជា	អ្នក	ផ្សេវផសា�	ោសនា	យ�ើ�	បាេ	្រយបងៀេ	បេះ្រេ្ទចូល	មេ	បេះ	។	សូម	រកយមើល	

សំណូមេរ	សបមា្រ់	ការអាេ	យផ្សង	យទៀ�	យៅ	ណខ	យបកា�	!	◼
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អ្កអាច្នបាះពុរេ្ជានតច្ើនច្បាប់នទៀ្តារេរ�ៈនគ�ទំព័រliahona.lds.org។

ខ្នុំអាចអាៃម្ពរះគម្ីរមរមៃ

រោររីកចជម្មើៃនៃជសចក្ីជំជៃឿ

ខគម្ីរសម្រាប់ផខជៃរះ
បោទាប់ពីអ្កអានវគ្គបទគរេ្ីររេួ�ន�ើ�សរូរេផា្់ពណ៌នលើ

ដផ្កមានច្ុះនលខដែលត្រូវរានានលើតរាប់ពរូជ!

១ អាលមា៉ា៣១:៥–៦,១២–១៦,២៤–២៦

២ អាលមា៉ា៣២:១,៤–៧,២១–២៣,២៨

៣ អាលមា៉ា៣៤:១,៨–១០,១៧–២៨

៤ អាលមា៉ា៣៦:៥–១១,១៨–២៤

5 អាលមា៉ា៣៧:៣–៧,១៤–១៧

៦ អាលមា៉ា៣៨:១,៩

7 អាលមា៉ា៤០:១១–១២,២៣–២៦

8 អាលមា៉ា៤១:១០

១

៣

១ ១

៣ ៣

៦

៥

៤

៧

២

៨



អាលម៉ាបឈតងៀនរឈបៀបអ្ិសាឋាន

ជរឿងជចញពីម្ពរះគម្ីរមរមៃ
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ក្ននុង	មួ�	សបាតា�៍	ម្ង	ោសេ៍	សូរាំ	បាេ	្រ្ចូរ	យវេ	គ្នា	អ្ិោឋាេ	។	េួកយគ	បាេ	យ�ើង	យៅយលើ	ទតី	ខ្ស់	មួ�	។	

េួកយគ	យលើក	មដ	រ្រស់	ខ្លួេ	យ�ើង	យលើ	។	្រនាទា្រ់មក	េួកយគ	ណ្្ង	អំណរគុណ	ដល់	បេះវរ្រិតាសួគ៌	ថា	

េួកយគ	ប្រយសើរ	ជាង	មេុស្ស	ដមទ	យផ្សង	យទៀ�	។	មេុស្ស	បគ្រ់	គ្នា	បាេ	អ្ិោឋាេ	ដូច	គ្នា	យ្រះ្រិ�	។

អាលមា៉ា	ជា	កូេ	បាេ	យៅ	ជាមួ�	អ្នក	ឯ	យទៀ�	

យដើម្តី	្រយបងៀេ	ោសេ៍	សូរាំ	។	ោសេ៍	សូរាំ	

ធ្លា្រ់	យជឿ	យលើ	បេះវរ្រិតាសួគ៌	្រ៉ុណេ្	េុំ	បាេ	រកសា	

្រទ្រញ្ញ�្ិ	រ្រស់	បទង់	យទៀ�	យ�ើ�	។	េួកយគ	

េុំ	បាេ	យជឿ	យលើ	បេះយ�ស៊ូវ	យទ	។

យ�ើ�	េួកយគ	េុំ	បាេ	ចាំ	េតី	រយ្រៀ្រ	ប�ឹមប�ូវ	

យដើម្តី	អ្ិោឋាេ	យ�ើ�	។
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អាលមា៉ា	បាេ	្រយបងៀេ	ប្រជាជេ	យេះ	ថា	េួកយគ	អាច	

អ្ិោឋាេ	បគ្រ់	យេល	។	េួកយគ	អាច	អ្ិោឋាេ	យៅ	

ផ្ទះ	យៅទតីវាល	ឬ	យៅក្ននុង	ទតីរយហាោថាេ	។	យោក	

បាេ	្រយបងៀេ	ថា	េួកយគ	អាច	អ្ិោឋាេ	អំេតី	អវតី	បគ្រ់	

យ៉ាង	យ�ើ�	បេះ	វរ្រិតាសួគ៌	េឹង	ជួ�	េួកយគ	។

ោសេ៍	សូរាំ	បាេ	អ្ិោឋាេ	ណ�ក្ននុង	យេល	ណដល	េួកយគ	យ�ើង	យៅ	ទតី	ខ្ស់	យនាះ	

្រ៉ុយណាណះ	។	េួកយគ	េុំ	គិ�	អំេតី	បេះវរ្រិតាសួគ៌	ឬ	អ្ិោឋាេ	យៅ	កាេ់	បទង់	យៅ	

ផ្ទះ	ឬ	កណេ្ង	យផ្សង	យទៀ�	យ�ើ�	។
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យ�ើង	អាច	អ្ិោឋាេ	តាម	រយ្រៀ្រ	អាលមា៉ា	បាេ	្រយបងៀេ	។	យ�ើង	អាច	អ្ិោឋាេ	បគ្រ់	យេល	

េិង	បគ្រ់	ទតីកណេ្ង	។	យ�ើង	អាច	អ្ិោឋាេ	ោងា�់ៗ	ក្ននុង	ចិ�្	រ្រស់	យ�ើង	។	បេះវរ្រិតាសួគ៌	

េឹង	ឮ	យ�ើង	ជាេិច្	!	◼
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8០ លីអា�រូណា

រេេុស្ស	បគ្រ់រូ្រ	យៅក្ននុង	េិភេយោក	យេះ	អាច	មាេ	

វិវរណៈ	ដូច	ជា	វិវរណៈ	មួ�	ណដល	យេប�ុស	មាេ	

[	សូមយមើល	មា៉ាថា�	16:13–17]	។	ថា	វិវរណៈ	យនាះ	

េឹង	កាលា�	ជា	ទតី្រនាទាល់	ជា	ចំយណះ	ដឹង	ថា	បេះបគតីស្ទ	មាេ	

បេះជេ្ម	រស់	ថា	បេះ	យ�ស៊ូវបគតីស្ទ	គឺ	ជា	បេះ	យបបាសយោះ	

មេ	េិភេយោក	យេះ	។	មេុស្ស	បគ្រ់	រូ្រ	អាច	មាេ	ការធ្នា	

អះអាង	យេះ	យ�ើ�	យៅយេល	្រុគ្គល	មានាក់	ទទួល	ទតី្រនាទាល់	

យេះ	វា	េឹង	យកើ�	យ�ើង	មក	េតី	បេះ	េុំ	ណមេ	បគ្េ់ណ�	ការសិកសា	

ណ�	មួ�មុខ	យនាះ	យទ	។	េិ�ណាស់	ការសិកសា	គឺ	ជា	ធ្�ុ	

សំខ្េ់	មួ�	្រ៉ុណេ្	វា	ប�ូវណ�	រួម្រញ្ចូល	េឹង	ការសិកសា	

ការអ្ិោឋាេ	យ៉ាងយបចើេ	េិង	ការេយាយម	យ�ើ�	

្រនាទា្រ់មក	វិវរណៈ	យេះ	យកើ�	មាេ	យ�ើង	។	.	.	.

ការប្រជុំ	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	គឺ	ជា	ការប្រជុំ	ដ៏	ល្អ	

្រំផុ�	យៅក្ននុង	វួដ	ក្ននុង	មួ�	ណខៗ	ប្រសិេយ្រើ	អ្នក	មាេ	

បេះវិញ្ញាណ	។	ប្រសិេយ្រើ	អ្នក	មាេ	ការ្ុញ	បទាេ់	េឹង	

ការប្រជុំ	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	យនាះ	មាេ	អវតី	មួ�	ណដល	ខុស	ណ្រ្ក	

ជាមួ�	អ្នក	យ�ើ�	េុំ	ណមេ	មក	េតី	មេុស្ស	ដមទ	យ�ើ�	។	

អ្នក	អាច	យបកាក	យ�ើង	យ�ើ�	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	រ្រស់	អ្នក	

យ�ើ�	អ្នក	គិ�	ថា	វា	ជា	ការប្រជុំ	ដ៏	ល្អ	្រំផុ�	យៅក្ននុង	ណខ	

យនាះ	្រ៉ុណេ្	ប្រសិេ	យ្រើ	អង្គនុ�	យៅ	ទតីយនាះ	រា្រ់	កំ�ុស	មេ	

យវ�យាករណ៍	យ�ើ�	យសើច	ចំអក	ដល់	អ្នក	ណដល	េិយ�	

មិេ	បាេ	ល្អ	យនាះ	អ្នក	េឹង	េិ�ជា	្ ុញ	បទាេ់	យ�ើ�	

ការ្ុញ	បទាេ់	យនាះ	យ្វើ	ឲ្យ	អ្នក	រអិលយជើង	យចញ	េតី	េរគ	រ្រស់	

បេះ	។	.	.	.

រាល់	ណខ	គណៈ	ប្រធ្េ	ទតី	មួ�	េិង	េួក	ោវក	

ដ្រ់េតី	នាក់	េិង	េួក	អ្នក	មាេ	សិទ្ធិ	អំណាច	ទូយៅ	ទាំង	

អស់	ជួ្រជុំ	គ្នា	យៅក្ននុង	បេះវិហារ	្ររិសុទ្ធ	។	េួកយគ	ណ្្ង	

ទតី្រនាទាល់	យ�ើ�	េួកយគ	បបា្រ់	គ្នា	យៅវិញ	យៅមក	េតី	រយ្រៀ្រ	

ណដល	េួកយគ	បសឡាញ់	គ្នា	គឺ	ដូច	ជា	អ្នក	បគ្រ់	គ្នា	យ្វើ	ណដរ	។	

យ��ុអវតី	េួក	អ្នក	មាេ	សិទ្ធិ	អំណាច	ទូយៅ	ប�ូវការ	ការប្រជុំ	

ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	?	វា	ជា	មូលយ��ុ	ដូចគ្នា	ថា	អ្នក	ប�ូវការ	

ការប្រជុំ	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	ផងណដរ	។	យ�ើ	អ្នក	គិ�	ថា	អ្នក	

អាច	មិេ	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	រ្រស់	អ្នក	្រតី	បបាំមួ�	បបាំ្រួេ	

េិង	ដ្រ់េតីរ	ណខ	យ�ើ�	្រេ្	រកសា	�មម្	ដ៏	យពារយេញ	រ្រស់	

ទតី្រនាទាល់	យនាះ	ឬ	?

សមាជិក	ល្អ	មួ�	ចំេួេ	ភ័�	ខ្លាច	យ៉ាងខ្លាំងក្ននុង	

ការណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	ដណដលៗ	រ�ូ�	ដល់	េួកយគ	េយាយម	

េិយ�	អវតី	យផ្សង	យទៀ�	ណដល	មិេ	ទាក់ទង	េឹង	ដំណឹង	ល្អ	។	

ចូរ	កុំ	បារម្	េតី	ការណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	ដណដល	យនាះ	យ�ើ�	។	

យៅយេល	ប្រធ្េ	ោសនាចបក	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	រ្រស់	

យោក	យោក	មាេ	ប្រោសេ៍		«	ខ្នុំ	ដឹង	ថា		�៉ូណស្រ		

រេរូលន�្ុនិងរនបៀប
តពរេទាំងអ្ីដែលត្រូវ
ដ្្ងទីបោទាល់
្េ្រ់ គ្ល ដែល �្ក ដថ្ង �តី្រនាទាល់ រ្ររេ់ ខ្លួន គនារះ វា 

កាន់ដត មាន រឹងមាំ ។

លុរះម្តាជួបជទៀត

ស៊្មើ្	ប�ូវបាេ	យៅ	យដា�	បេះ	ជា	អ្នក	�ំណាង	បេះ	។	ខ្នុំ	

ដឹង	ថា	បេះយ�ស៊ូវ	គឺ	ជា	បេះបគតីស្ទ	ជា	បេះរាជ្រុបតា	មេ	

បេះ	ដ៏	មាេ	បេះជេ្ម	រស់	»	។	អ្នក	យ�ើញ	យ�ើ�	ថា	វា	គឺ	ជា	

ទតី្រនាទាល់	ដូច	យៅេឹង	ទតី	្រនាទាល់	ណដល	អ្នក	ទាំងអស់	គ្នា	

ណ្្ង	ណដរ	។	យនាះ	គឺ	ជា	ទតី្រនាទាល់	។	.	.	.

ទតី្រនាទាល់	គឺ	េុំណមេ	ជា	ដំ្រូនាមាេ	ទតី្រនាទាល់	េុំ	ណមេ	ជា	

ការ្រយបងៀេ	យ�ើ�	(	គ្មាេ	េរណា	មានាក់	យៅ	ទតីយនាះ	ទូនាមាេ	

ដល់	មេុស្ស	ទាំងអស់	យ�ើ�	)	វា	មិេដូច	ជា	ការយ្វើ	

ដំយណើរ	មួ�	យ�ើ�	។	អ្នក	យៅ	ទតី	យនាះ	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	

ផ្ទាល់	ខ្លួេ	រ្រស់	អ្នក	។	ប្រសិេ	យ្រើ	អ្នក	អាច	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	

រ្រស់	ខ្លួេ	ក្ននុង	រ�ៈយេល	1	នាទតី	ឬ	2	ឬ	4	នាទតី	ឬ	

រ�ៈយេល	្រ៉ុណាណ	ណដល	យគ	ផ្ល់	ឲ្យ	អ្នក	យនាះ	វា	ជា	ការណ៍	

ដ៏	អោចារ្យ	។	យ�ើង	ចង់	ដឹង	ថា	យ�ើ	អ្នក	មាេ	អារម្មណ៍	ណ្រ្រ	

ណា	។	យ�ើ	អ្នក	េិ�	ជា	បសឡាញ់	ការគ្រ	ឬ	យទ	?	យ�ើ	អ្នក	

រីករា�	ក្ននុង	ការគ្រ	រ្រស់	អ្នក	យទ	?	យ�ើ	អ្នក	បសឡាញ់	

បេះអមាចាស់	យទ	?	យ�ើ	អ្នក	ស្របា�	ចិ�្	យទ	ណដល	អ្នក	កាលា�	

ជា	សមាជិក	ោសនាចបក		?

.	.	.		ចូរ	កុំ	អង្គនុ�	យៅ	ក្ននុង	ការប្រជុំ	�ម	អាហារ	រ្រស់	

អ្នក	យ�ើ�	រារាំង	ខ្លួេ	អ្នក	េតី	េរជ័�	យ�ើ�	យ�ើ�	

េិយ�	ថា	«	ខ្នុំ	គិ�	ថា	ខ្នុំ	េឹង	មិេ	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	ខ្នុំ	យទ	ម្្ង	

យេះ	។	ខ្នុំ	គិ�	ថា	វា	មិេ	�ុ�្ិ្ម៌	យទ	ចំយពាះ	សមាជិក	ដមទ	

យទៀ�	យដា�ោរ	ខ្នុំ	មាេ	ឱកាស	យបចើេ	ណាស់	យដើម្តី	ណ្្ង	

ទតី្រនាទាល់	»	។	អ្នក	ណ្្ង	ទតី្រនាទាល់	រ្រស់	អ្នក	។	យ�ើ�	

រ�ៈយេល	មួ�	នាទតី	ជា	យេលយវោ	បគ្រ់បគ្េ់	យដើម្តី	ណ្្ង	

ទតី្រនាទាល់	យ�ើ�	។

អ្នក	មាេ	ទតី្រនាទាល់	!	េិ�ណាស់	វា	ប�ូវការ	ោថា្រនា	

េិង	ការយលើកស្ទលួ�	បេមទាំងការ	េបងតីក	វា	យ�ើ�	យនាះ	

ជា	អវតី	ណដល	អ្នក	កំេុង	យ្វើ	។	បគ្រ់	យេល	ណដល	អ្នក	ណ្្ង	

ទតី្រនាទាល់	រ្រស់	ខ្លួេ	យនាះ	វា	កាេ់ណ�		រឹងមាំ	។	◼

ដក្សង់ ឌចញ ពទី « President Kimball Speaks Out 
on Testimony » New Era អខ សទីហា ឆ្នាំ ១៩៨១ ៤–៧ 

capitalization standardized ។

ម្បធាៃផស្ៃជស៊ីរដបុលយូ.

�ឹមបឹល

(ឆ្នាំ១895–១985)

តបធានទីែប់ពីរថនសាសោច្តក



ផអលជ�ើរជ�លជីជរៃឡាៃ់ក្នុងករូរេុរេថនពួកសាវកែប់ពីរោក់«Through God’s Eyes»Liahonaដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រទំព័រ៩៤។

«នែើរេ្ីបនតរេើរេនុស្សែថទឲ្យមានតបសិទ្ធោពន�ើងត្រូវនរេើលពួកនគតារេរ�ៈដកវដ្្ករបស់ឪពុកឬមាដា�មានាក់គឺតារេរ�ៈតពះននត្របស់តពះវរបិតាសួគ៌។នៅនពលនោះ

ន�ើ�នទើបន�ើងអាច្ចាប់នផដើរេ�ល់ពី្ ថរេ្ែ៏ពិ្ថនតពលឹងរេួ�។នៅនពលនោះន�ើ�នទើបន�ើងទទួលអាររេ្មណ៍ពីនសច្កដីតសឡាញ់ដែលតពះវរបិតាសួគ៌មានច្ំនោះ

ករូននៅរបស់តទង់ទាំងអស់។នៅនពលនោះន�ើ�នទើបន�ើងទទួលអាររេ្មណ៍ពីការតពួ�តពះទ័�របស់តពះអង្គសន្គ្រះច្ំនោះពួកនគ។ន�ើងរេិនអាច្បំនពញកា្ព្កិច្្ច

ថននសច្កដីសញ្ញារបស់ន�ើងនែើរេ្ីទួញ�ំនឹងអ្កណាដែលទួញ�ំករេសាន្តទុក្ខែល់អស់អ្កណាដែលកំពុងត្រូវការករេសាន្តទុក្ខបានន�ើ�ែរាបណាន�ើងនរេើលន�ើញ

ពួកនគតារេរ�ៈតពះននត្របស់តពះ»។

ជតើជយើងអាចទទួលអារម្ណ៍នៃជសចក្ីម្សឡាញ់ផដលម្ពរះវរបឈិតាសួគ៌រាៃចំជោរះកូៃជៅរបស់ម្ទង់ទាំងអស់តាមរជបៀបណា?

រោរយល់ដឹង



មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់កុរារ

ទំព័រ
៥០

ទំព័រ
៥២

ទំព័រ
៦៨

ន�ើងត្រូវដ្សនតរេច្ច្ិ្្តរវាងការរកសាថ្ងៃឈប់សតមាកឲ្យបរិសុទ្ធនិង

ការពយាយារេ�កជ័�ជំនះជានជើងឯកជនតរេើសជា្ិកីឡាបាល់ឱបនលើគរូតបកួ្

របស់ន�ើង។នៅទីបំផុ្ន�ើងបានឈ្ះជាងអ្ីដែលន�ើងបានរំពឹងទុក។

ការនរៀបច្ំខ្លួនសតមាប់នបសកករេ្មគឺមានន័�នលើសពីការតរាន់ដ្សិកសា

តពះគរេ្ីរនៅនទៀ្។វាក៏មានន័�ថាជាការនរៀនពីរនបៀបន្្ើការជារេួ�ថែគរូ

តបឈរេរេុខនឹងការបែិនស្ន�ើ�ែឹងថាវារេិនល្អន�ើ�ដែលបរិនោគ

កានរេរេសតមាប់ទាំងអាហារនពលតពឹកថ្ងៃត្ង់និងនពលល្ងាច្នោះ។

�័រដាន់នពញច្ិ្្តដែលបានន្្ើជាថែគរូសិកសារបស់បងតសី

ខ្លួនរ�ៈនពលពីរបីថ្ងៃ។ប៉ុដន្តន្ើរា្់បានន្្ើែរូច្នរេ្តច្

នៅនពលបងតសីរបស់រា្់ត្�ប់នៅនបសកករេ្មវិញ?

ដៃគូសិក្សារបស់
យ័រដាន់

ផ្នែកដ៏លំបាកបំ្ុតថនការន្្ើជា

អនែក្ ្សព្វ្សាយសាសនា

ជជើងឯកនៃ

ន្ងៃឈប់សម្រាក
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