
ក ក រ ុ ុ កក

រ កុ

រ

រ រ រ

ុ

កុមារ រ

ក រ ក រ

រ ុ ក រ ក

រ



«គ្រប់ការណ៍ទាំងអស់បង្ហាញ

ថាមានគពរះមួយអង្គកមនកមន

ដ�ើយដ�ើយសូម្បីកតកផន�បី

និងរបស់សព្វសារដពើក�លដៅ

ដលើផផទៃកផន�បីកមនដ�ើយនិង

ចលនារបស់កផន�បីកមន

ដ�ើយគពមទាំងពិភពទាំងអស់

ក�លដ្្វើចលនាតាមទគមង់

្ម្មតារបស់ដ្រែ៏ដ្្វើជាសាែ្បី

ថាមានគពរះបង្កបដង្កើត�៏

ម�ិមាមួយអង្គ»។

មា

រូប្្រននកាឡាក់ស៊ីមីលគីនវ៉ែកតសង់

នច្ញពីដជកសិននលករែ្ឋវាយអូមីង

ស.រ.អា.។
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24	 មា រ

ុ រ

នដាយប៉ូននៀន(នហវលីព)ជូនិងនពតតាជូ

យ�ើងចង់ជួ�ជនក្រីក្និងខ្វះខាត។យ�ើ�

យ�ើងចង់ឲ្យក្ួសាររបស់យ�ើង�្ឈ្វះយ�ើ

ទំយោរចិត្តននភាពអាត្មានិ�ម។យ�ើងបាន

យ�ើញដំយោវះកសា�របស់យ�ើងចំយោវះបញ្ហា

យោវះយៅ្ ្នុងដង្វា�តមអាហារ។

36	 រ រ រ រ ក

រ

នដាយដអលន�ើរយូដសបែបុលយូស៊ីតាទី

យ�ើងយោរពកបតិបត្តិកពវះវរបិត្សួ្៌យៅយព�

យ�ើងយ្្ើឲ្យទំោ្់ទំនងយ�ើងជាមួ�កទង់កាន់តត

ស៊ីជយករៅយោ�ការយ្្ើយ�ើ�រ្សាយសច្្រីសញ្ញា

និងពិ្រីបរិសុទ្ធននការសយ្ង្រវះ។

ដផ្កោោ

8	 រ ក

រ រ

10	 ក

មា ុ

ន្មះត្រូវបានែកនច្ញ

28	 រ ុ

ក

30	 ក រ ក

រ រ កុមារ

32	 ុ រ រ

រ ុ

នដាយដអលន�ើរមា៉ារីអុន�ីហាងស៍

40	 ក រ ុ ុ

80	 ុ ក

នដាយតបធានប៊យែ៍ន�្កកឺ

លីអាហូណាដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

សារលិខិ្រ

4	 រ

ក ុ រ រ

នដាយតបធាន្ូមា៉ាសនអសម៉នសុន

7	 រ រ ុ ុក ុ រ

មា ុកមា

អ្រ្ថបទពិនសសៗ

12	 រ រក កុ ក

នដាយសាន់តដាខ្្រដ្ល

ការផ្ត�់យោប�់យៅ្្នុងក្ុមកបរឹ្សាក្រូបយកងៀន

បានជួ�ត្�ម្អការបយកងៀនរបស់ោត់បានកប

យសើរយ�ើង។

14	 រ រ ក

រ

នដាយដអលន�ើរ�វីន្ិនអិល�ុក

យពញមួ�ជរីវិតននការបយកមើតែ�យ�ើរយរនឡាន់

តដ�ជាសាវ្ថ្រីដរឹងថាកពវះែម្ចាស់កបទាន

្ុណសម្បត្តិដ�់ែ្្តដ�កទង់យៅបយកមើ។

20	 រ ររ ក ក

មាក ក

នដាយដមនហារលដែន�ីព្ីែូច្ដែលបានតបាប់

ច្នសាន្រូស្សមូរា៉ឡា

ការយរៀបចំរបស់កពវះែម្ចាស់សកម្ប់ជរីវិត

របស់ខ្នុំ្ ឺវាែសាចារ្យជាងែ្រីតដ�ខ្នុំរំពរឹង្ ិតយៅ

យទៀត—យចញពរីការ្ំយ�ើងពរី«យ្្ងរស់យៅ្ ្នុង

នកពសបាត»យៅ្្នុងតំបន់ោច់កសោ�មួ�

យៅ្្នុងកបយទសឥោឌាយៅដ�់ការទទួ�បុណ្យ

កជមុជទរឹ្និងយ្្ើជាមិត្តជាមួ�នរឹងសាវ្។ក ុ

ខាង	មុខ	៖	មិនយៅតតឯងយ�ើ�	ដោយ	មីដ�ើរ	វ៉ា	ធីដ�ើត	ខាង	ក្នុង	កកប	

ខាង	មុខ	៖	រូបថត	ដោយ	រ៉យស៍	បបែរ	។	ខាង	ក្នុង	កកប	ខាង	ដករោយ	៖	

រូបថត	ដោយ	ហ្នុយ	កូហិ�	។

4



លីអាហូណា

44	 រ រ ក

ុ ក

នដាយនជនីរ៉ូលីន

ការកត�ប់ម្ផវ្ះវិញមុន្ ំណត់ពរីយបស្្ម្

របស់ខ្នុំ្ ឺជាការបា្់ទរឹ្ចិត្តមួ�ដ៏ខាលាំង។យនវះ

្ឺជាចំណុចមួ�ចំនួនតដ�ខ្នុំចង់ឲ្យមនុស្សជាទរី

កសឡាញ់របស់ខ្នុំនិងររូបខ្នុំបានដរឹងយដើម្បរីយ្្ើវា។

48	 រ ុ រ រ មា ក

នដាយមីន�ីអាននសលូ

ការយ្្ើជា្ ងទ័ពបារាំងតផជែពរឹងតផ្អ្យ�ើ

ការែ្ិសាឋាននិងការសិ្សាកពវះ្ម្រីរយដើម្បរីយ្្ើជា

្ំររូែំពរីយសច្្តរីជយំនឿរបស់ខ្លួន។

ុ

50	 ក ក ក ក

រ រ ក រ រ ុ

នដាយដអលន�ើរ៉ូណលនអរា៉សបាន

51	
ម្នអារម្ណ៍កបតិព័ទ្ធោនាឬ?ែព្ភូតយ�តុោយព�

បច្នុប្បន្យនវះ?

52	 មា ក ពីភីស្តូ

នដាយគីអារា៉ដបលែនកូ

ខ្នុំបានបន្តសុំឪពុ្ម្តា�ខ្នុំយៅចរូ�រួម្ ម្វិ្រី

ជប់យ�ៀងជាមួ�មិត្តភ្្តិរបស់ខ្នុំ។ទរីបំផុត

ពួ្ោត់បានែនុញ្ញាតឲ្យខ្នុំយៅខ្នុំបានែ្ិសាឋានថា

សរូមឲ្យពួ្ោត់កត�ប់ម្យ�ើ��្ខ្នុំយៅវិញ។

54	 រ រ រក

ក

នដាយអាលីសានខសាដាន្ុន

យតើែ្្ម្នការកពួ�បារម្ែំពរីែ្រីតដ�ែ្្បាន

យរៀនយៅថានា្់វិទយាសាកស្តកតរូវោនាជាមួ�នរឹង

ដំណរឹង�្អឬ?

58	 រ ក រ

នដាយដអលន�ើរហ៊ូហ្គគូអ៊ីមា៉ាទីនណ

តផនការរបស់កពវះែម្ចាស់្ ឺថាែ្្្ ឺជាែ្្យ្្ើ

្ិច្ការពង្សកបវត្តិកពវះវិហារបរិសុទ្ធនិង្ិច្ការ

ផ្សព្ផសា�សាសោ។

60	 រ

នដាយអ៊ីរិកប៊ីម៉ែុក

ពរជ័�កបាំោ៉ាងតដ�យ្ើតម្នពរីការយោរព

ការសនយារបស់យ�ើងឲ្យចងចាំកពវះយ�ស៊រូវក្រីស្

ជានិច្។

64	 មា រ

65	រ រ រ

ក

នដាយវិច្ទ័រ�ឹនជសឹតគូសវា៉ហារស

ុ កុមារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក

អាចរកម�ើញរូប

លីអាហូណាដែល

លាក់មៅក្ននុងមលខមេះ

ដែរឬមេ។�ម�រុយ៖

ម�ើពួក�រ�េកា�ូលិក

ជាេរណា?

70

48

54

66	 រ

នដាយលីនដាដាវីស

តែន�រីបាន្ ិតថា«ែរូ៎ែត់យទ។យតើម្នែ្រី

នរឹងយ្ើតយ�ើងកបសិនយបើខ្នុំពុំបានផសារភាជាប់នរឹង

ក្ួសារខ្នុំយោវះ?»

68	 រ ក ក ករ ក

នដាយឡគូរីហវគូនលើរ

មនុស្សក្ប់ោនាបានម្យមើ�ការកប្ួតរបស់

កាលាតរនយ�ើ�យ�ើញថាយតើចបាប់ោ្្យសម្តរីនន

កបាជាញាវាងនវយោវះពិតឬយទ។

70	កុមារ រ រ មា ក

ក

នដាយនមលីសសាហា្រ

72	 ក ក ក

រ

នដាយដអលន�ើរអិមរ័សុលបាឡឺែ

73	 ុ រ

យព�ម្តា�និងឪពុ្ខ្នុំយ្លាវះោនាខ្នុំម្ន

អារម្ណ៍កពួ�បារម្និងយសា្យៅ។យតើខ្នុំ

អាចយ្្ើែ្រីបាន?

74	រ ុរ ក រ រ រ មា

75	 រ រ

76	រ រ រ រ

រ

79	 កុមារ

នដាយនជននីខ្បដផរី

មា រ
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នោបល់ោោសតមាប់រាត្រីជួបជុំតកុមតគួសារ

មាន្ នធានជានតច្ើននទៀ្រនៅនលើអ៊ិនន្ើរដណ្រ

លបីអា�ូណានិង្នធាននផ្សងៗនទៀ្ររបស់សាសោច្តកមានជានតច្ើនភាសានៅនលើនគហទំព័រlanguages. lds. org 

សូមនមើលនគហទំព័រfacebook.com/liahona.magazine(ដែលមានជាភាសាអង់នគលែសភាសាព័រទុយហារល់និង

ភាសានអសបា៉ាញ)នែើម្ីរកសារលិខិ្រែ៏បំផុសគំនិ្រោោគំនិ្រសតមាប់រាត្រីជួបជុំតកុមតគួសារនិងឯកសារដែលអ្កអាច្

ដច្កចាយជាមួយមិ្រ្តភក្តិនិងតគួសាររបស់អ្ក។

ក

យ�ខទាំងឡា�្ឺតំោងឲ្យទំព័រទរីមួ�ននែត្ថបទ។

ការគោរពប្រតិ្រតិ្,៨០

ការតមអាហារ,២៤

ការ្រគបរៀន,៨,១២,២៨,៣០

ការបប្រចិត្គ�ឿ,២០

ការពលិកម្ម,៤

ការសិកសាបពរះគម្ីរ,៤៤,៤៨,៧៥

ការគៅ,៤១

ការអធិស្ឋាន,២៤,៤៨,៦៨

កិច្ចការផ្សព្វផសាយស្សនា,៤០,៤៤,

៥៨,៦៥,៧០,៧២

កិច្ចការបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ,៣២,៤៣,

៥០,៥៨,៦៦,៧០

កុមារ,៧,៣០

បកុមបគរួស្រ,៧,១០,៦៦,៧៣,៧៦

ចបា្់របពហ្មចារីភាព,៥១

ដង្វាយតមអាហារ,២៤

ដង្វាយធរួន,១០

តមមលៃរ្រស់្រុគ្គលមានាក់ៗ,៤២

ថ្នាក់សិកាខាស្លា,៥៨

និស្សស័យមនបពរះ,៧

្ររិសុទ្ធភាព,៥១

បផនការមនគសចក្ីសគ្ង្គរះ,៦៦

ពរ្សប្រវត្ិ,៤២,៤៣,៥៨

ពាក្យសម្ីមនបរាជ្ញាវារមវ,៥២,៦៨

ពិធី្ររិសុទ្ធ,៣២,៣៦,៤៣

ពិធីស្បកាម៉រ់,៣៦,៦០,៦៤

បពរះគយស៊ូវបគីស្ទ,៤,៣២,៦០

បពរះវរ្រិតាសរួគ៌,៣៦

បពរះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ,៤១

ភាពកាលាហាន,៧៤,៧៥

ភាពជ្ឪពុកមាតាយ,៧,២៨,៣០

យុវវស័យ,២៨

វិទយាស្បស្,៥៤

សមាពាធពីមិត្ភក្ិ,៥២

គសចក្ី�ំគនឿ,៤,៤៤

គសចក្ីបសឡាញ់,១០,៤៤

គសចក្ីសញ្ញា,៣២,៣៦

អព្តូតគហតុ,៥១

អ្នកបតរួសបតាយ,៤,២០,៧៩

ចបាប់ដនរះមាននូវអត្ថបទនិងសែម្មភាពនានាក�លអាចយែដៅដគបើគរាស់សគមាប់រាគតបីជួបជុំគែុមគ្រួសាររាន។ខាងដគកាម

ដនរះ្រឺជាឧទា�រណ៍ពបីរ។

មា រ ុ

រ ទំព័រ២៤៖សូមគិ្រពីការអានអ្រ្ថបទននះ

ជាមួយោនាជាតគួសារនហើយបោទាប់មកសិកសានរឿងរបស់តស្តី

នមមា៉ាយនៅសារិបតានៅក្នុងពងសាវតារក្សត្រទី១១៧។

នតកាយមកអ្កអាច្ន្លែើយសំណួរែូច្្រនៅននះ៖ន្រើការ្រម

អាហារផ្តល់ពរែល់នយើងមានាក់ៗនិងតគួសារោ៉ាងែូច្នម្តច្?

ន្រើែគ្វាយ្រមអាហាររបស់នយើងអាច្ជួយផ្តល់ពរែល់នរណា

ខលែះ?ន្រើពរជ័យអវីខលែះដែលនយើងអាច្ន�ើញមាននៅក្នុង

នគហដាឋានរបស់នយើងតាមរយៈការថាវាយែគ្វាយ្រមអាហារ

ឲ្យកាន់ដ្រនតច្ើននោះ?អ្កអាច្ពិភាកសាពីលទ្ធភាពនន

ការថាវាយែគ្វាយ្រមអាហារឲ្យកាន់ដ្រនតច្ើនឬរនបៀបនផ្សង

នទៀ្រដែលអ្កអាច្ជួយែល់ជនទ័លតកនិងអ្កខវះខ្្រ

ជាមួយតគួសារអ្ក។

រ រ ទំព័រ៧៦៖អ្កអាច្អាន

អំពីនមទ័ពមរ៉ូនណនៅក្នុងអ្រ្ថបទននះជាមួយោនាជាតគួសារ។

នតកាយមកអ្កអានអាលមា៉ា៤៦:១១–១៤នហើយនិោយ

អំពីអវីដែលបានជំរុញច្ិ្រ្តឲ្យនមទ័ពមរ៉ូនណការោរតបជាជន

របស់នោក—«តពះរបស់នយើងសាសោនិងនសរីភាព

របស់នយើងនិងនសច្ក្ីសុខសាន្តរបស់នយើងភរិោរបស់

នយើងនិងកូននៅរបស់នយើង»។ច្ំណុច្ទាំងនោះគឺនៅដ្រ

សំខ្ន់នហើយនៅដ្រស្ថិ្រនតកាមការវាយតបហារោនពល

បច្្ចនុប្ន្ននះ។សូមគិ្រពីការបនង្កើ្រ«ទង់ឥស្សរភាព»

សតមាប់តគួសាររបស់អ្ក្ ទាល់នហើយពិភាកសាោនាពីរនបៀប

នែើម្ីការោរអវីៗដែលសំខ្ន់បំផុ្រច្ំនោះអ្ក។

ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ភាគ ទី ៤០ លេែ ៤
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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
នាយក បគ្រ់បគង ប្រតិ្រត្ិការ ៖វិនសិនយអវ៉ូន
នាយក បគ្រ់បគង ទស្សនាវដ្ី សាសនាចបក ៖អាហលនអ័រឡេប៊ហគែ
អ្នក បគ្រ់បគង ពាណិជ្ជកម្ម ៖ហ្គាស្វខាណុន
អ្នកបគ្រ់បគង ខ្្នក ខកសបមួេ ៖អ័រវ៉លចនសុន
ជំនួយការ ការ បគ្រ់ បគងខ្្នក ខក សបមួេ ៖រ៉េអិនខា
ជំនួយការ លោះពុម្ព ៖យមយហគែនយវើរយហើហ្វស៊ីស្ស
និពន្ធ និង ខកសបមួេ លោយ ៖កប៊ីតថានដីប៊ីត�ដី,យដវី��ិ្រសុន,យដវីដយអហអ៊តយវើត,
ម៉ាថាេ�ដីហ្វ្ដីតតុន,ឡតូរីហ្វតូយលើរ,ហ្គាហរតយអចហ្គាហ្វ,ឡាហរ៉នផតយទើរហ្គាន,
ជដីលហ្្រឃដីង,ឆាលឡតុតឡារោបាល់,នម៉ឃលអរម៉ូរីស,អ៊ីរី្រប៊ីយមើរដុ្រសាលដី
ចនសុនអូយដឃឺ្រ,េ៉ូយស្វយជភឺ្ដី,ចានភដីនបូរ៉ហ្វ,រីឆាតអិមរ៉មនដី,មដីន�ដីអាន
យសលូ,ប៉ុលវ៉ន�ិនយប៊ីហគែ,ម៉ារីសាវី�ដីសុន

នាយក បគ្រ់បគង ខ្្នក សិេ្ៈ ៖យជស្កតនូដស៊ិន
នាយក បគ្រ់បគង ខ្្នក សិេ្ៈ ៖ហ្ដអ័រភដីយ�ើរសុន
រចនា ្រ្លង់ លោយ ៖ ជដីនិតអាន់កទូ,យហ្វភដីអាន់កតូស,រ៉ហជលស្៊ី�ស៊ីឃឹមបឹលបុត,
្ូម៉ាសឆាល,ណាតហគែដីយនស,ខូលដីនហុដីង្្ដី,យអរិ្រភដីចនសិន,ស៊ូសានឡតូហហគែដីន,
ស្កតអិមម៉ូេ,ម៉ា្រដបុលេូរ៉ូប៊ីសុន,កបាតយ�ៀរ,យឃនដី្រូលវ៉្រឃិនហូស
អ្នកសបម្រសបមួេ កម្មសិទ្ធិ ្រញ្ញា ៖ខូហលតហនយបយឃើអាន
អ្នកបគ្រ់បគង ខ្្នក ្ េិតកម្ម ៖យជនអានភិយ�ើរស៍
្េិតកម្ម ៖ខន្ដីប៊វទួបកប៊ីច,ជូលដីបឺយដត,យខទដីដានខាន,នកបអិនដ័បុលេូជដីជដី,
ជដីន្ដីយជនិលសុន,ហហគែលយ�តរ៉ហ្វឺ�ដី
អ្នក ពិនិត្យ មុន ការលោះពុម្ព ៖យជហ្វអិលម៉ាទដីន

នាយក ខ្្នក លោះពុម្ព ៖យក្រហគែយខហសតវី្
នាយកខ ្្នក  ខចកចាយ ៖ស្ទដីវិនអ័រក្ដីសាទានសិន

ចំយោរះរោរជាវនិងតនម្យៅខាងយករៅសហរដ្ឋនិងរោណាដាសូមចូលយៅរោន់
យ្ហទំ្័រstore. lds. orgឬសូមទា្រ់ទងមជ្ឈមណ្ឌលហច្រចាេរបស់សាសនាចក្រ
្រ្តុងមូលដាឋានរបស់អ្្រឬទា្រ់ទងអ្្រដឹ្រនាំវួដឬសាខារបស់អ្្រ។

សូម ល្ញើ អត្ថ្រទ និងសំណួរ ទាំងឡាយតាមអ៊ិនយ�ើរណិតយៅយ្ហទំ្័រ
liahona .lds .orgតាមអ៊ីហម៉លយៅរោន់liahona@ ldschurch .orgឬ
តាមសំបុកតយៅរោន់Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St.,  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA ។
លីអាហូណា(ោ្រ្យ្រ្តុងក្រះ្ម្ដីរមរមនមនន័េថា«កតដីវិស័េ»ឬ«វត្តុនាំផ្តូវ»)
កតូវបានយបារះ្ុម្ជាភាសាអាល់បានដី,អាយមនដី,ប៊ីសាលាម,ប៊ុលហ្គារី,ហខ្រ,យសប៊ូអាណូ,
ចិន,ចិន(ងាេកសួល),ក្រូអាត,ហែ្រ,ដាណាម៉ា្រ,ហូឡង់,អង់យ្្ស,
យអស្តតូអានដី,ហ្វដីជដី,ហ្វាំងឡង់,បារំង,អាល្ឺម៉ង់,ក្រិច,ហុងហ្គារី,អាេហឡន�ិ្រ,
ឥណ្ឌឌូយនស៊ី,អ៊ីតាលដី,ជប៉ុន,្ដីរីបាទដី,្រូយរ៉,ឡាយវៀន,លដីទុេអានដី,ម៉ាឡាហ្គាស៊ី,
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លីអាហូណា

ច�	លី�ហ្វត	មា�	អាយុ	43	ឆ្នាំ	រោល	គាត់	�ិង	ភរិយា	គាត់	មា៉ាដរៀ	

ក្រមទាំង	កូ�កបុស	បី	នាក់	របស់	្ួរកគាត់	បា�	សដកមច	ចិត្ត	ចាកដចញ	្រី	

ផ្ទះ	របស់	ខ្លួ�	ដៅ	ហ្គ្រាបែលី	កបដេស	អង់ដ្្ស	ដោយ	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ចមាងាយ	

រាប់ពា�់	្ ីឡូបម៉ាកត	ដៅ	ចូលរួម	�ឹង	្រួកបរិសុេ្ធ	ដៅ	ក្រលង	ភ្ំ	ន�	េីកកុង	សលត៍	ដលក	

ដ៏	ធំ	ល្វឹងដល្វើយ	។	្រួកគាត់	បា�	ចាកដចាល	កូ�	កបុស	េី	បួ�	របស់	ខ្លួ�	បដល	កំ្រុង	

បដកមើ	ដបសកកម្ម	ដហើយ	បា�	លក់	កេ្រ្យ	សម្បត្តិ	ខ្លួ�	រួច	បា�	ដឡើង	កបា៉ាល់	ដៅ	េីកកុង	

លីដែើរភូល	ដោយ	្រិទះ	កបា៉ាល់	ដ្មទះ	ថនតុន។

រោរដធ្វើ	ដំដ�ើរ	តាម	សមុកេ	ដៅរោ�់	េីកកុង	�ូែ	ដយា៉ាក	ដហើយ	ដករោយ	មក	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	

តាម	ដី	ដគាក	ដៅ	រោ�់	រដ្ឋ	នអអូវ៉ា	បដល	បា�	បង្ហាញ	ថា	ជា	រោរដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ដ៏	បស�	ធុញថប់	

ណាស់	។	ប៉ាុប�្ត	មិ�	យូរ	ប៉ាុនាម�	ដឡើយ	ក្តី	អំ្រល់	បា�	ដកើត	ដឡើង	បនាទាប់	្រី	ក្ួសារ	

លី�ហ្វត	�ិង	្រួកបរិសុេ្ធ	នថងៃ	ចុងដករោយ	ដនេ	ដេៀត	បដល	បា�	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	តាម	កបា៉ាល់	

ថនតុន	ដោយ	ចាកដចញ	្រី	េីកកុង	នអអូវ៉ា	ដៅ	នថងៃ	េី	15	បខ	កក្កោ	ឆ្នាំ	1856	បដល	

្រួកដ្	្ ឺ	ស្ិត	ដៅក្នុង	កកុម	រដេទះ	អូស	ដ្រមស៍	្រី	ែីលី	ដ៏	អកុសល	ដនាទះ	។

អារោសធាតុ	ដ៏	កតជាក់	�ិង	រោរដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ដ៏	បស�	លំបាក	ដនាទះ	បា�	បណាតាល	

ឲ្យ	ម�ុស្ស	ជាដកចើ�	ដៅក្នុង	កកុម	ដនាទះ	មា�	្រំងឺ	�ិង	សាលាប់	ក្នុង	ដនាទះ	មា�	ដោក	ច�	

ផងបដរ	។	គាត់	បា�	ធាលាក់	ខ្លួ�	ឈឺ	ជា	េមងៃ�់	ដហើយ	ដខសោយ	ជា	ខាលាំង	រហូត	ដល់	ដ្	ោក់	គាត់	

ដៅដលើ	រដេទះ	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ដនាទះ	។	ដៅ	ដ្រល	កកុម	ដនាទះ	បា�	ដៅដល់	រដ្ឋ	វ៉ាយអូមីង	្រំងឺ	

របស់	គាត់	រោ�់បត	មា�	សភា្រធងៃ�់ធងៃរ	ដៅៗ	។	កកុម	សដហ្ង្រាទះ	មក	្រី	េីកកុង	សលត៍	ដលក	

បា�	មក	ដល់	ដៅនថងៃ	េី	21	បខ	តុោ	្ឺ	កគា�់បត	ប៉ាុនាម�	ដមា៉ាង	ប៉ាុដណាណទះ	បនាទាប់	្រី	ច�	

បា�	ផុត	ដដងហើម	ោចាក	ដោក	ដ�ទះ	ដៅ	។	គាត់	បា�	បចកឋា�	ដៅ	ដៅ	ក្រឹក	ក្រលឹម	ដនាទះ	

ដៅបក្បរ	កចាំង	េដ�្	ស្វីតែ៉តដធើរ	។

ដតើ	ច�	ដសាកសាតាយ	ឬ	បដល	គាត់	បា�	ប្តូរ	ភា្រ	កស�ុកសុខកសួល	របស់	ខ្លួ�	

ជាមួយ	�ឹង	រោរលំបាក	រោរឈឺចាប់	�ិង	ក្តី	ដែេនា	ដោយ	នាំ	ក្ួសារ	របស់	គាត់	ដៅ		

េីកកុង	សែីយ៉ាូ�	ដនាទះ	?

គាត់	បា�	កបាប់	ភរិយា	របស់	គាត់	្ីរមុ�	គាត់	ដហៀប	�ឹង	សាលាប់	ថា	«	ដេ	បង	មិ�	

ដសាកសាតាយ	ដេ	មា៉ាដរៀ	។	បង	សបបាយ	ចិត្ត	ណាស់	បដល	្ួរក	ដយើង	បា�	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	មក	

េីដ�ទះ	។	បង	�ឹង	មិ�	អាច	រស់ដៅ	រហូត	ដល់	ដយើង	ដៅដល់	េីកកុង	សលត៍	ដលក	ដេ	ប៉ាុប�្ត	

អូ�	�ិង	កូ�ៗ	�ឹង	ដៅ	ដល់	េីដនាទះ	ដហើយ	បង	គាម�	រោរដសាកសាតាយ	ចំដពាទះ	អ្វីៗ	បដល	

ដយើង	បា�	បហល	�្ង	មក	ជាមួយ	គានា	ដឡើយ	កបសិ�ដបើ	កូ�ៗ	របស់	ដយើង	អាច	ធំ	ដឡើង	

ដហើយ	ចិញ្ឹម	ក្ួសារ	របស់	្រួកដ្	ដៅក្នុង	េីកកុង	សែីយ៉ាូ�	ដនាទះ	»	។ 1

មា៉ាដរៀ	�ិង	កូ�ៗ	របស់	នាង	បា�	ដៅ	ដល់	ដគាលដៅ	ន�	ដំដ�ើរ	របស់	ខ្លួ�	។	្រិត	30	

ឆ្នាំ	ដករោយ	មក	ដៅដ្រល	មា៉ាដរៀ	បា�	បចកឋា�	ដៅ	នាង	�ិង	ច�	បា�	ប�្សល់	េុក	�ូែ	ដករ	

មរតក	ន�	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	រោរបដកមើ	រោរឧេ្ធិស	�ិង	រោរបូជា	។

ដដើម្បី	ដធ្វើ	ជា	្ួរក	បរិសុេ្ធ	នថងៃ	ចុងដករោយ	្ឺ	កតូែ	ដធ្វើ	ជា	អ្ក	កតួសកតាយ	ចំដពាទះ	�ិយម�័យ	

ន�	ពាក្យ	ថា	អ្ក	កតួសកតាយ	្ ឺ	ជា	«	ម�ុស្ស	បដល	ដដើរ	ដៅ	មុ�	ដដើម្បី	ដរៀបចំ	ឬ	ដបើក	ផ្ូែ	

សកមាប់	ម�ុស្ស	ដនេ	ដេៀត	ឲ្យ	ដដើរ	តាម	»	។ 2	ដហើយ	ដដើម្បី	ដធ្វើ	ជា	អ្ក	កតួសកតាយ	្ឺ	កតូែបត	

សារាល់	្ីរ	រោរបូជា	។	ដទាទះបី	ជា	សមា្រិក	សាសនាចកក	្ំុរ	តកមូែ	ឲ្យ	ចាកដចញ	្ីរ	ផ្ទះ	របស់	

ខ្លួ�	ដហើយ	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ដៅ	េីកកុង	សែីយ៉ាូ�	ដេៀត	ក្តី	ក៏	ជាដរឿយៗ	្ួរកដ្	កតូែបត	េមាលាក់	ដចាល	

�ូែ	េមាលាប់	ចាស់ៗ	សណាតាប់	្ីរ	បុរា�	�ិង	មិត្តភក្ិ	ជាេីកសឡាញ់	បំផុត	។	ម�ុស្ស	

មួយ	ចំ�ួ�	បា�	សដកមច	ចិត្ត	ទាំង	ឈឺចាប់	ដដើម្បី	ចាកដចាល	សមា្រិក	ក្ួសារ	ខ្លួ�	បដល	

កបឆ្ំង	�ឹង	ភា្រ	ជាសមា្រិក	ក្នុង	សាសនាចកក	របស់	្ួរកដ្	។	ប៉ាុប�្ត	្រួក	បរិសុេ្ធ	នថងៃ	

ចុងដករោយ	បា�	ប�្ត	ដឆ្ពទះ	ដៅមុខ	ដោយ	អធិសាឋា�	ថា	ម�ុស្ស	ជា	េីកសឡាញ់	ទាំង	ដនាទះ	

�ឹង	យល់	ដហើយ	េេួល	យក	ដៅ	នថងៃ	ណា	មួយ	។

ផ្ូែ	របស់	អ្ក	កតួសកតាយ	គាម�	ភា្រង្យ	កសួល	ដឡើយ	ប៉ាុប�្ត	ដយើង	ដដើរ	តាម	ោ�	ន�	

អ្ក	កតួសកតាយ	ដ៏	អសាចារ្យ	បំផុត	—	្ឺ	ក្រទះអង្សដហ្ង្រាទះ	—	បដល	កេង់	បា�	យាង	មុ�	ដ្	

ដោយ	បង្ហាញ	ដល់	ដយើង	�ូែ	មាគា៌ា	ដដើម្បី	ដដើរ	តាម	។

កេង់	បា�	អដញជើញ	ថា	«	ចូរ	មក	តាម	ខ្នុំ	»	។ 3

កេង់	បា�	កបរោស	ថា	«	ខ្នុំ	ជា	ផ្ូែ	ជា	ដសចក្តី្រិត	�ិង	ជា	្រីែិត	»	។ 4

មា ុ ស្មោះនឹងជំសនឿ
ននពួកបុពវការីជនរបស់នយើង
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កាលពីមុននហើយធាលាប់ន្វើជាអ្កត្រួសតតាយសតមាប់ពួកនគ។បោទាប់មកសួរពួកនគថាន្រើនពលណាពួកនគត្រូវដ្រន្វើ

ជាអ្កត្រួសតតាយនហើយនរៀបច្ំផលែគូវសតមាប់មនុស្សែនទ។សូមអន្ជើញពួកនគឲ្យពិចារណាពីតោោោដែលពួកនគត្រូវដ្រ

លះបង់និងពីមូលនហ្រុែ៏មានតបនោជន៍ននការលះបង់នោះ។បោទាប់មកអ្កអាច្អន្ជើញពួកនគឲ្យក្រ់ទីបោទាល់របស់

ខលែលួនអំពី«អ្កត្រួសតតាយែ៏អសាចារ្យបំផុ្រ»គឺតពះអង្គសន្គ្រះ។

កេង់	បា�	អំពាែនាែ	ថា	«	ចូរ	មក	តាម	ខ្នុំ	»	។ 5

ជា	ផ្ូែ	បដល	ដយើង	អាច	សាកល្បង	បា�	។	មា�	

ម�ុស្ស	មួយ	ចំ�ួ�	្រិបាក	កទាំកេ	�ឹង	ដសចក្ី	ចំអក	�ិង	

ពាក្យសម្ី	ដ៏	អាកកក់	ន�	្រ�	ដឆ្តលងៃង់	បដល	ចំអក	ដល់	

ក្រហ្មចារីភា្រ	ដសចក្ី	ដសាមទះកតង់	�ិង	រោរដគារ្រ	

កបតិបត្តិ	ដល់	ក្រទះបញ្ញត្តិ	ន�	ក្រទះ	។	្រិភ្រដោក	ដ�ទះ	

បតងបត	បនាទាបបដនាថោក	ដល់	រោរឱបកកដសាប	យក	

ដគាលរោរ�៍	ទាំង	ដ�ទះ	។	ដៅ	ដ្រល	�ូដអ	កតូែបា�	

បង្រាប់	ឲ្យ	សង់	េូក	ធំ	មួយ	ដនាទះ	មា�	្រួកម�ុស្ស	លងៃីដលងៃើ	

បា�	សម្ឹង	ដមើល	ដៅ	ដលើ	នផ្	ដមឃ	ដ៏	កសឡទះ	រួច	ដហើយ	

បា�	ដសើច	ចំអកឡកឡឺយ	—	រហូត	ដល់	ដភ្ៀង	បា�		

ធាលាក់	ចុទះ	មក	។

រោល	្ីរ	ដកចើ�	សតែត្សរ៍	យូរ	លង់	ណាស់	មក	ដហើយ	

ដៅ	េ្វីប	អាដមរិក	មា�	ម�ុស្ស	បដល	សង្ស័យ	ដ្លាទះ	

កបបកក	គានា	ក្រមទាំង	្រុំ	ដគារ្រ	តាម	រហូត	ដល់	ដភ្ើង	

បា�	ដ�ទះ	ដលប	កតបាក់	េីកកុង	សារា៉ាហិមឡា	េីកកុង	

មរ៉ូន�គ្	កតូែបា�	ដលចចុទះ	ដហើយ	េឹក	កសូប	្រ�ិ្ច	

េីកកុង	មរ៉ូន�	។	រោរដសើច	ឡកឡឺយ	រោរចំអក		

សម្តី	អាសកគាម	�ិង	អំដ្រើ	បាប	គាម�	ដេៀត	ដឡើយ	។	វ	

កតូែបា�	្រំ�ួស	ដោយ	ភា្រសាងាត់ឈឹង	�ិង	ភា្រងងឹត	

យា៉ាង	ករោស់	។	រោរអត់ធ្មត់	របស់	ក្រទះ	បា�	ផុត	កំ�ត់	

ដហើយ	រោលែិភា្	របស់	កេង់	កតូែបា�	បំដ្រញ	។

មា៉ាដរៀ	លី�ហ្វត	្ំុរ	ដបាទះបង់	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	របស់	នាង	

ដឡើយ	ដបើដទាទះបី	ជា	មា�	រោរដបៀតដបៀ�	ដៅក្នុង	កបដេស	

អង់ដ្្ស	ក្តី	រោរលំបាក	ដៅក្នុង	រោរដធ្វើ	ដំដ�ើរ	របស់	នាង	

ដៅរោ�់	«	កប�្ង	បដល	ក្រទះ	.	.	.	ដរៀប	េុក	» 6	�ិង	រោរ	

សាកល្បង	ប�្តបនាទាប់	ដេៀត	បដល	នាង	បា�	សែូកទាំ	ចំដពាទះ	

ក្ួសារ	នាង	�ិង	សាសនាចកក	។

ដៅ	ឆ្នាំ	1937	ក្នុង	្រិធី	ឧេ្ធិស	ផ្ូរ	ដដើម្បី	រំឭក	ចាំ	ដល់	

មា៉ាដរៀ	ដនាទះ	បអលដ�ើរ	ចច	អ័លដបែីត	សែ្មីធ	(	ឆ្នាំ	1870–

1951	)	បា�	សួរ	ដល់	កូ�ដៅ	របស់	នាង	៖	«	ដតើ	បងប្ូ�	

ទាំងអស់	គានា	�ឹង	រស់ដៅ	ដោយ	ដសាមទះ	�ឹង	្រំដ�ឿ	ន�	្រួក	

បុ្រ្វរោរី	្រ�	របស់	អ្ក	បដរ	ឬ	ដេ	?	.	.	.	ចូរ	្រយាយាម	ឲ្យ	មា�	

ភា្រ	សក្តិសម	ចំដពាទះ	រោរបូជា	ទាំងអស់	បដល	[	្រួកដ្	]	

បា�	ដធ្វើ	ចំដពាទះ	បងប្ូ�	»	។ 7

ដៅដ្រល	ដយើង	្រយាយាម	សាថោបនា	េីកកុង	សែីយ៉ាូ�	

ដៅក្នុង	ដួងចិត្ត	ដ្ហោឋា�	សហ្ម�៍	របស់	ដយើង	

�ិង	ក្នុង	កបដេស	របស់	ដយើង	ដនាទះ	ដយើង	អាច	ចងចាំ	្រី	

ភា្ររោលាគ្�	ដ៏	មុតមាំ	�ិង	រោររោ�់	ខាជាប់	�ូែ	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	

ន�	អស់	អ្ក	បដល	ផ្តល់	�ូែ	អ្វីៗ	ក្ប់	បបប	យា៉ាង	បដល	ដធ្វើ	ឲ្យ	

ដយើង	អាច	រីករាយ	�ឹង	្ររ្រ័យ	ន�	ដំ�ឹង	ល្	បដល	បា�	

សាតារ	ដឡើង	ែិញ	ដោយ	មា�	ដសចក្តីសង្ឹម	�ិង	រោរស�យា	

តាមរយៈ	ដង្វាយធួ�	ន�	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	។	◼

ក

	 1.	សូមដមើល	បអ�ក�ូ	ធី	អូលសិ�	The Price We Paid	(	ឆ្នាំ	

2006	)	េំ្រ័រ	45–46,	136–37	។

	 2.	The Compact Edition of the Oxford English 
Dictionary	(	ឆ្នាំ	1971	)	«	pioneer	»	។

	 3.	លូរោ	18:22។

	 4.	យ៉ាូគ្�	14:6។

	 5.	យ៉ាូគ្�	7:37សូមដមើល	ផងបដរ	�ីនហ្វេី	3	9:22។

	 6.	«	មក	មក	្រួកបរិសុេ្ធ	»	ទំនុ្តយមកើង	ដលខ	18	។

	 7.	សូមដមើល	អូលសិ�	The Price We Paid	េំ្រ័រ	203-	4	។
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លីអាហូណា

កក ក រ

អ្កត្រួសតតាយគឺជាមនុស្សដែលនរៀបច្ំផលែគូវសតមាប់មនុស្សែនទនទៀ្រឲ្យ

នែើរតាម។

សូមគូរគំនូរឬដសវងរករូប្្រមួយននបុពវការីជនរបស់អ្ក។ន្រើអ្ក

អាច្ដសវងរកនរឿងមួយអំពីរនបៀបដែលពួកនគបាននរៀបច្ំផលែគូវែល់មនុស្ស

ែនទនទៀ្រឲ្យនែើរតាមបាននទ?សូមសរនសរវិ្ីពីរោ៉ាងដែលអ្កអាច្កាលាយ

ជាអ្កត្រួសតតាយោនពលបច្្ចប្ន្ននះ។អ្កអាច្ដច្កចាយគំនិ្ររបស់អ្ក

នៅក្នុងកម្មវិ្ីរាត្រីជួបជុំតកុមតគួសារសបាតោហ៍នតកាយរបស់អ្ក!

ុ

កុមារ

តបធានម៉នសុនបាននិទាននរឿងមួយអំពីតគួសារអ្កត្រួសតតាយមានាក់នហើយបានែកតសង់

តបសាសន៍របស់តបធានច្ច្អ័លនប៊ី្រស៊្មី្៖«ន្រើបងប្គូនទាំងអស់ោនានឹងរស់នៅនដាយ

នសាមះនឹងជំននឿននពួកបុពវការីជនរបស់អ្កដែរឬនទ?...ច្ូរពយាោមឲ្យមានភាពសក្តិសម

ច្ំនោះការបូជាទាំងអស់ដែល[ពួកនគ]បានន្វើច្ំនោះបងប្គូន»។មិនថាអ្កមានបុពវការីជន

ដែលជាអ្កត្រួសតតាយឬអ្កគឺជាសមាជិកសាសោច្តកជំោន់ទីមួយនោះនទន្រើអ្កសមលែឹងនៅ

គំរូនននសច្ក្តីជំននឿនែើម្ីទទួលបានការដណោំនិងកមាលាំងដែរឬនទ?ននះជារនបៀបល្មួយដែល

អ្កចាប់នផ្តើម៖

១.ន្វើប្ជីន្មះមនុស្សដែលអ្កនោរពនកា្រសរនសើរ។ពួកនគអាច្ជាសមាជិកតគួសារ

្ទាល់របស់អ្ក(ពីអ្រី្រកាលឬបច្្ចនុប្ន្កាល)មិ្រ្តភក្ិថានាក់ែឹកោំសាសោច្តកឬមនុស្ស

នៅក្នុងតពះគម្ីរ។

២.សរនសរគុណសម្្រ្តិោោដែលអ្កច្ូលច្ិ្រ្តពីពួកនគ។ន្រើមាតោយរបស់អ្កពិ្រជាមាន

ការអ្រ់ ្្ម្រ់ឬនទ?តបដហលជាមិ្រ្តភក្តិរបស់អ្កមានច្ិ្រ្តសប្នុរសច្ំនោះមនុស្សែនទ។តបដហល

ជាអ្កច្ូលច្ិ្រ្តភាពអង់អាច្កាលាហានរបស់នមទ័ពមរ៉ូនណ។

៣.នរើសគុណសម្្រ្តិមួយមកពីប្ជីរបស់អ្កនហើយសួរខលែលួនឯងថា«ន្រើខ្នុំអាច្ទទួលបាន

គុណសម្្រ្តិននះតាមរនបៀបណា?ន្រើខ្នុំត្រូវន្វើអវីខលែះនែើម្ីអភិវ�្ឍគុណសម្្រ្តិននះនៅក្នុងជីវិ្រ

របស់ខ្នុំនោះ?»

៤.សរនសរដផនការរបស់អ្កនែើម្ីអភិវ�្ឍគុណសម្្រ្តិននះនហើយទុកវានៅកដនលែងណាមួយ

ដែលអ្កនឹងន�ើញវាជានរឿយៗនែើម្ីរំឭកអ្កពីនោលនៅរបស់អ្ក។អ្ិសាឋានទូលសុំជំនួយ

ពីតពះវរបិតានហើយពិនិ្រ្យនមើលការរីកច្នតមើនរបស់អ្កជានទៀងទា្រ់។នៅនពលណាអ្កមាន

អារម្មណ៍ថាអ្កបានអភិវ�្ឍគុណសម្្រ្តិនោះបានតគប់តោន់នហើយនោះអ្កអាច្នរើសយក

គុណសម្្រ្តិ្ ្មីមួយនទៀ្រមកអភិវ�្ឍម្តង។

សូមចាំថានៅនពលនយើងអភិវ�្ឍគុណសម្្រ្តិែ៏អសាចារ្យោោនៅក្នុងខលែលួនរបស់នយើងនោះ

នយើងពុំតោន់ដ្រនោរពនសច្ក្តីជំននឿនិងការបូជារបស់បុពវការីជនរបស់នយើងដែលពួកោ្រ់បាន

ន្វើប៉ុនណាណះនទប៉ុដន្តនយើងក៏អាច្កាលាយជាមនុស្សដែលជះឥទ្ធិពលល្ែល់អស់អ្កដែលនៅជុំវិញ

នយើងផងដែរ។
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 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

សកាតោនុពលរបស់នយើង

សតមាប់ភាពជាឪពុកមាតោយ

ដអ
លដ�ើរ	ោល្ិ�	ដអក	អូក	ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្រួកសាែក	

ដប់្រីរ	នាក់	បា�	បដកងៀ�	ថា	«	វ	្ ឺ	ជា	រោរ�៍	

ចាំបាច់	ថា	កូ�ដៅ	ែិញ្ញា�	របស់	ក្រទះ	មា�	កំដ�ើត	

ន�	្រីែិត	របមង	សាលាប់	�ិង	មា�	ឱរោស	ដដើម្ីប	រីកចដកមើ�	

ដឆ្ពទះ	ដៅរោ�់	្ីរែិត	អស់កល្ប	ជា�ិច្	។	ដៅក្នុង	្រ�្ឺ	ន�	

ដគាលបំ�ង	ដ៏	អសាចារ្យ	បំផុត	ន�	បផ�រោរ	សុភមង្ល	ដ៏	

មហិមា	ដនាទះ	ខ្នុំ	ដ្រឿ	ថា	សម្បត្តិ	ធំ	បំផុត	ដលើ	បផ�ដី	�ិង	

សាថោ�សួ្៌	្ ឺ	ជា	កូ�ដៅ	ដយើង	�ិង	្រូ្រ្រង្ស	ដយើង	»	។ 1

បអលដ�ើរ	ប�ល	អិល	អា�់ដ�ើរសិ�	ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្រួក	

សាែក	ដប់	្ីររ	នាក់	បា�	មា�	កបសាស�៍	៖

«	ដយើង	ដ្រឿ	ដលើ	កកុមក្ួសារ	ទាំងឡាយ	ដហើយ	ដយើង	

ដ្រឿ	ជាក់	ដលើ	កូ�ដៅ	ទាំងអស់	។	.	.	.

‹	.	.	.	ក្រទះ	បា�	មា�	ប�្ូល	ដៅ	[	អ័ោម	�ិង	ដអវ៉ា	]	

ថា	ចូរ	បដង្កើត	កូ�	ឲ្យ	ចដកមើ�	ជា	ដកចើ�	ដឡើង	ឲ្យ	មា�	

ពាសដ្រញ	ដលើ	បផ�ដី	ចុទះ	›	[	ដោកុប្បត្តិ	1:28	]	។	.	.	.

បេបញ្ញត្តិ	ដ�ទះ	្រុំ	កតូែបា�	បំដភ្ច	ឬ	ក្រដងើយ	កដ�្តើយ	

ដៅក្នុង	សាសនាចកក	ន�	ក្រទះដយសែូែ	ក្ីស្	ន�	្រួកបរិសុេ្ធ	

នថងៃ	ចុង	ដករោយ	»	ដឡើយ	។ 2

ដបើដទាទះបី	ជា	ម�ុស្ស	ដយើង	ទាំងអស់	គានា	្ំុរ	អាច	

រោលាយ	ជា	ឪ្រុក	មាតាយ	ដៅក្នុង	្រីែិត	ដ�ទះ	ក្តី	ក៏	ដយើង	អាច	

ចិញ្ឹមបីបាច់	កូ�ៗ	ក្ប់	ែ័យ	ទាំង	អស់	។	ដយើង	រីករាយ	

�ឹង	្ររ្រ័យ	ន�	រោរដធ្វើ	ជា	បផ្ក	មួយ	ន�	ក្ួសារ	របស់	

ក្រទះែរបិតាសួ្៌	ដហើយ	ដយើង	េេួល	បេ្រិដសាធ�៍	ន�	

ដសចក្តីអំ�រ	ក្រមទាំង	ឧបស្្	នានា	ន�	រោររោលាយ	ជា	

បផ្ក	មួយ	ន�	ក្ួសារ	ដៅដលើ	បផ�ដី	ដ�ទះ	។	ដហើយ	សកមាប់	

ម�ុស្ស	ជា	ដកចើ�	ដេៀត	ភា្រជា	ឪ្រុក	មាតាយ	កំ្រុង	រង់ចាំ	

្រួកដ្	ដៅក្នុង	ភា្រអស់កល្ប	នា	ដ្រល	ខាង	មុខ	។

្រទគមី្រ្របនថែម

េំ�ុកដំដកើង	127:3;	មា៉ាថាយ	18:3–5;		

�ីនហ្វេី	1	7:1;	ម៉ាូដស	5:2–3

សរូមសិ្សាែត្ថបទយនវះកប្បយោ�ការែ្ិសាឋានយ�ើ�ពយាោមតស្ងរ្ែ្រីតដ�កតរូវតច្ចា�។យតើការ��់ដរឹងពរី«ក្ុមក្ួសារ៖

ការកបកាសដ�់ពិភពយោ្»បយងកើនយសច្្តរីជំយនឿរបស់ែ្្យៅយ�ើកពវះយ�ើ�កបទានពរដ�់ែ្្ទាំងឡា�តដ�ែ្្យមើ�តថទាំ

ត្មរ�ៈការបយកងៀនសួរសុខទុ្្ខោ៉ាងដរូចយម្តច?សកម្ប់ព័ត៌ម្នបតន្ថមសរូមចរូ�យៅកាន់យ្�ទំព័រreliefsociety. lds. org។

គរឿរពិតបដលរានគកើតគ�ើរ

ដអលន�ើរអាន់ន�ើរសិនមានតបសាសន៍ថា

«សនំឡងជានតច្ើននៅក្នុងពិភពនោកសពវន្ងៃ

ននះពគ្វាងនូវសារៈសំខ្ន់ក្នុងការមានកូនឬ

ក៏តបាប់ថាវាជាការត្រឹមត្រូវក្នុងការពនយានពល

ឬកំណ្រ់ច្ំនួនកូននៅក្នុងតកុមតគួសារ។្្មីៗ

ននះកូនតសីរបស់ខ្នុំបានដណោំខ្នុំឲ្យសារល់

នគហទំព័រមួយដែលសរនសរនដាយមាដាយ

ជាតគីសាទានមានាក់(មិនដមននៅក្នុងតពះវិហារ

នយើង)ដែលមានកូនតបាំោក់។ោងបាន

អ្ិបបាយ៖‹[ការ្ំនឡើង]នៅក្នុងវប្្ម៌

ននះវាពិបាកណាស់ក្នុងការទទួលបាននូវ

ទស្សនៈដែលដផ្កនលើតពះគម្ីរប៊ីបអំពីភាពជា

មាដាយ។...កូនៗដតបនៅជាមិនសំខ្ន់

ែូច្នៅនរៀនមហាវិទយាល័យនទ។តបាកែ

ណាស់គឺមិនសំខ្ន់ែូច្នៅនែើរនលងជុំវិញ

ពិភពនោកនទ។មិនសំខ្ន់ែូច្ជានច្ញនៅ

នតរៅនពលយប់សតមាប់ការសបបាយនោះនទ។

មិនសំខ្ន់ែូច្ជាការហា្រ់តបាណរបស់អ្ក

នោះនទ។មិនសំខ្ន់ែូច្ជាការគ្រដែល

អ្កអាច្នឹងទទួលឬសង្ឹមថានឹងទទួល

នោះនទ›។បោទាប់មកោងបដន្ថមនទៀ្រ

ថា៖‹ភាពជាមាដាយពុំដមនជាការកមសាន្តមួយ

នោះនទវាជាការនៅបនតមើ។អ្កពុំសន្សំ

ទុកកូននៅនដាយសារអ្កន�ើញថាពួកនគ

តសសស់ាអា្រជាងដ្រមសំបុត្រនឡើយ។វា

មិនដមនជាអវីដែលត្រូវន្វើតបសិននបើអ្កអាច្

ន្លែៀ្រនពលន្វើបាននោះនទ។វាជាអវីដែល

តពះផ្តល់នពលនវោែល់អ្កនែើម្ីន្វើវា›»។ ៣

សូមពិចារណាអំពីសំណួរគនរះ

ន្រើតគួសាររបស់នយើងនៅនលើដផនែីននះែូច្ោនានៅនឹង

តគួសាររបស់នយើងនៅឋានសួគ៌ោ៉ាងែូច្នម្តច្ខលែះ?
ក

	 1.	ោល្ិ�	ដអក	អូក	«	The Great Plan of Happiness	»	
Ensign,	បខ	ែិច្ិរោ	ឆ្នាំ	1993	េំ្រ័រ	72,	75	។

	 2.	ប�ល	អិល	អា�់ដ�ើរសិ�	«	Children	»	Liahona,		
បខ	ែិច្ិរោ	ឆ្នាំ	2011	េំ្រ័រ	28	។

	 3.	ប�ល	អិល	អា�់ដ�ើរសិ�	«	Children	»	េំ្រ័រ	28	។
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លីអាហូណា

រ ក ក

ការោំតទនសរីភាពខ្ងសាសោ

ម�ុស្ស	ដៅក្នុង	កបជាជាតិ	ទាំងអស់	្ ប្បី	ដធ្វើរោរ	

រួមគានា	ដដើម្បី	្រំរុញ	ឲ្យ	មា�	ដសរីភា្រ	ខាង	សាសនា	

ថានាក់ដឹកនាំ	សាសនាចកក	បា�	បថ្ង	្ីរ	ចំ�ុច	ដ�ទះ	

ជាញឹកញាប់	។

ដៅក្នុង	រោរកប្រុំ	ស�្ិបាត	សាសនា	របស់	ដោក	

ច�	ដអ	ែីដស្តូ	ដៅ	សាកលែិេយាល័យ	រោលីហ្វូញា៉ា	

ភា្ខាង	ត្បូង	ដៅក្នុង	េីកកុង	ឡូស	អា�់ដ្រើរដឡស	េីកកុង	

រោលីហ្វូញា៉ា	ស.រ.អា.	ដៅក្នុង	បខ	ដមសា	ឆ្នាំ	2015	

កបធា�	ដ�ៀដថើរ	ដអស្វ	អុ្រដូហ្វ	េីកបឹកសោ	េី្រីរ	ដៅក្នុង	

្�ៈកបធា�	េីមួយ	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	សមា្រិក	

សាសនាចកក	្រយាយាម	បដង្កើត	ចិត្ត	កបកប	ដោយ	ក្តី	សប្បនុរស	

ដៅក្នុង	ចំដណាម	កបជា្រ�	ន�	ក្ប់	្ំរដ�ឿ	សាសនា	េស្ស�	

�ដយាបាយ	�ិង	ក្ប់	្រូ្រសាស�៍	ទាំងអស់	»	។

កបធា�	អុ្រដូហ្វ	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា		

«	កិច្ខិតខំ	ដដើម្បី	លុបបំបាត់	េមាលាប់	ន�	រោរមិ�	េុកចិត្ត		

�ិង	ភា្រកំណាញ់	ស្វិត	ក្រមទាំង	រោរយល់	្ីរ	គានា	តាម		

រដបៀប	ថ្មី	—	្ឺ	រោរ	យល់	្រី	គានា	ថា	មិ�បម�	ជា	្រ�	ចបម្ក		

ឬ	សកតូែ	ដឡើយ	ប៉ាុប�្ត	ជា	រោរយល់	្ីរ	គានា	ថា	ជា	អ្ក	ដធ្វើ	

ដំដ�ើរ	រួមគានា	ជា	បងប្ូ�	កបុសកសី	�ឹង	គានា	�ិង	ជា	

កូ�ដៅ	របស់	ក្រទះ	—	្ឺ	ជា	ដរឿង	លំបាក	បំផុត	មួយ		

កសប	ដ្រល	ជាមួយ	�ឹង	រោរមា�បេ្រិដសាធ�៍	ន�	

រោរដ្រញចិត្ត	�ិង	ដលើកស្លួយ	ន�	្រីែិត	របស់	ម�ុស្ស	»	។	

រោរដស្ើសុំ	មួយ	របស់	កេង់	ចំដពាទះ	រោរដគារ្រ	�ិង	យល់	

ដឹង	្រី	រោរ�៍	ដ�ទះ	ដនាទះ	្ ឺ	ដធ្វើ	ដឡើង	ដោយ	្រយារោរី	�ិង	

សាែក	នា	ដ្រល	ថ្មីៗ	ដ�ទះ	។

ដៅ	ស�្ិសីេ	តុោរោរ/ប្រ្វ្រិត	ដៅ	ឯ	កកុម្រំ�ុំ		

បែី	ណាយ	អែីកសាបអល	ដៅក្នុង	េីកកុង	សាករោម៉ាង់តូ		

រដ្ឋ	រោលីហ្វូញា៉ា	ស.រ.អា.	ដៅក្នុង	បខ	តុោ	ឆ្នាំ		

2015	បអលដ�ើរ	ោល្ិ�	ដអក	អូក	ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	

្រួកសាែក	ដប់្រីរ	នាក់	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	្រុំ	

្ួរ្ប្បី	មា�	សហ្ង្រាម	រវង	សាសនា	�ិង	រោឋាភិបាល	

ដឡើយ	»	។	ដោក	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	ដយើង	

ទាំងអស់	គានា	�ឹង	ចាញ់	ដៅដ្រល	មា�	អារម្ម�៍	ន�	កំហឹង	

ឬ	ភា្រជាសកតូែ	ឬ	្រដមាលាទះ	ដកើត	មា�	ដឡើង	។

ដោក	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	រោឋាភិបាល	�ិង	

ចបាប់	របស់	ខ្លួ�	អាច	ផ្តល់	�ូែ	រោររោរពារ	ជាចាំបាច់	

សកមាប់	អ្ក	មា�	្រំដ�ឿ	ដលើ	សាសនា	�ិង	អង្រោរ	

សាសនា	ក្រមទាំង	សកម្មភា្រ	របស់	្ួរកដ្	។	

្ួរកត់សមារាល	់ថា	ដគាលរោរ�៍	រោរបដកងៀ�	�ិង	

អង្រោរ	សាសនា	អាច	្រួយ	បដង្កើត	លក្ខខ�្ឌ	បដល	

ចបាប់	សាធារ�ៈ	�ិង	សាថោប័�	នានា	របស់	រោឋាភិបាល	

ក្រមទាំង	កបជា្រលរដ្ឋ	របស់	ខ្លួ�	អាច	រីកចដកមើ�	

កបដយា្រ�៍	ឲ្យ	ម�ុស្ស	ទាំងអស់	អាច	រស់ដៅ	ជាមួយ	គានា	

ដោយ	មា�	សុភមង្ល	សុខដុម	�ិង	សុខសា�្ត	»	។

បអលដ�ើរ	អូក	ក៏	បា�	បថ្ង	អំ្រី	ដសរីភា្រ	ខាង	

សាសនា	ដៅ	ឯ	រោរកប្រុំ	ដៅក្នុង	កបដេស	អាហ្សង់េី�	

ផងបដរ	(	សូមដមើល	«	News of the Church	»	
Liahona,	បខ	មករា	ឆ្នាំ	2016	េំ្រ័រ	16	)	។

បអលដ�ើរ	ប្រហ្ហ្វី	អ័រ	ហូឡិ�	ន�	កូរ៉ុម	ន�	្ួរក	សាែក	

ដប់្រីរ	នាក់	បា�	បថ្ង	សុ�្រកថា	ដល់	កកុម	សមា្រិក	

សភា	្ីរ	ក្ប់	្ �បក្ស	ទាំងអស់	ស្តីអំ្រី	កិច្រោរ	បរដេស	

ដៅក្នុង	ដំណាក់	របស់	ក្រទះអមាចាស់	ដៅក្នុង	េីកកុង	ឡនុងដ៍	

កបដេស	អង់ដ្្ស	រោល	្ីរ	បខ	មិថុនា	ឆ្នាំ	2015	។	

ដោក	បា�	បថ្ង	ថា	«	តាមរយៈ	រោរដស្ើសុំ	ដល់	

រោរដគារ្រ	តនម្	ដ៏	ផ្ទាល់	ខ្លួ�	របស់	បុ្្ល	មានាក់	សាសនា	

�ិង	អង្រោរ	សាសនា	នានា	មា�	រោត្រ្វកិច្	្រិដសស	

មួយ	ដដើម្បី	្រំរុញ	ម�ុស្ស	�ិង	កសបដ្រល	គានា	ដនាទះ		

ប�តាតទះ	ឥរិយាបថ	ន�	រោរអភ័យដទាស	រោរកសុទះកសួល	

�ឹង	គានា	ក្រមទាំង	សុ��្ៈ	្រយាយាម	ម្តង	ដេៀត	សកមាប់	

ឧត្តម្តិ	ដៅក្នុង	្រីែិត	ផ្ទាល់ខ្លួ�	មានាក់	�ិង	ដៅក្នុង	សង្ម	

របស់	្ួរកដ្	»	។

ដៅ	ឯ	រោរកប្រុំ	ែិគ្រ	អែីសាលាម	ដកបសែីល	ដៅក្នុង	

េីកកុង	ដៅ	ប៉ាូឡូ	កបដេស	ដកបសែីល	រោល	្រី	បខ	

ដមសា	ឆ្នាំ	2015	បអលដ�ើរ	�ី	ថត	ក្ីស្តូហ្វឺសិ�	

ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្ួរកសាែក	ដប់្រីរ	នាក់	បា�	កបាប់	កកុម	

អ�្តរ្រំដ�ឿ	ថា	«	ដសរីភា្រ	ខាង	សាសនា	្ ឺ	ជា	ថ្មសីមា	

ន�	ដសចក្តីសុខសា�្ត	ដៅក្នុង	្រិភ្រដោក	បដល	មា�	

អ្ក	កបាជាញា	ែិេូ	កបកួតកបប្រង	ជាដកចើ�	»	។	ដោក	បា�	

មា�	កបសាស�៍	ជា	ភាសា	្័ររេុយគ្រាយ	ដល់	អ្ក	សាតាប់	

ការប្រ�ុំជ្មរួយបកុមសមា�ិកសភាគៅក្ននុរទីបកុរ�នុរដ៍ប្រគទសអរ់គគលៃសបអលគ�ើរហូ�ិនមានប្រស្សន៍ថ្មនុស្សបដល

មាន�ំគនឿស្សនាមានអំណាចគដើម្ី�ំរុញគលើកស្ទទួយសរ្គម។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ប្រធានអុ�ដូហ្វនិរភរិយារ្រស់គលាកហារីត

�រួ្រជ្មរួយថ្នាក់ដឹកនាំស្សនានានាគៅក្ននុររដ្ឋ

កាលីហ្វតូញ៉ាស.រ.អា.។

បដល	រួម	មា�	្រួក	អែីសាលាម	រោតូលិក	បអតែិ�ធីស	យូោ	

្រួក	អែីបែ�ប្រលីខល	្រួកបរិសុេ្ធ	នថងៃ	ចុងដករោយ	្រួក	អ្ក	

ដគារ្រ	ែិញ្ញា�	អ្ក	កសុក	ដដើម	ម�ុស្ស	បដល	គាម�	្រំដ�ឿ	

ជាក់ោក់	�ិង	ម�ុស្ស	ដនេ	ដេៀត	អំឡនុង	ដ្រល	កបារ្រ្ធ	

្រិធី	ដធ្វើរោរគាំកេ	ឥស្សរភា្រ	សាសនា	របស់	ជាតិ	។	

ដោក	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	ចូរ	ដយើង	បស្វងរក	

ភា្រសុខសា�្ត	តាមរយៈ	រោរដធ្វើ	រោររួមគានា	ដដើម្បី	អភិរក្ស	

�ិង	រោរពារ	សិេ្ធិដសរីភា្រ	របស់	ម�ុស្ស	ទាំងអស់	

ដដើម្បី	គាំកេ	�ិង	បង្ហាញ	្ីរ	្រដកមើស	សាសនា	មួយ	ឬ	

្រំដ�ឿ	មួយ	របស់	្រួកដ្	មិ�	ថា	ជា	បុ្្ល	មានាក់ៗ	ឬ	ជា	

សហ្ម�៍	ជាមួយ	ម�ុស្ស	ដនេ	ដៅ	ដ្ហោឋា�	ឬ	ដៅ	

ដករៅ	កបដេស	ដៅ	េីសាធារ�ៈ	ឬ	ដៅ	កប�្ង	ឯក្រ�	

�ិង	រោរ	ថាវាយ	បង្ំ	រោរកបតិបត្តិ	តាម	រោរអ�ុែត្ត	�ិង	

រោរបដកងៀ�	»	។

ដៅដ្រល	ដោក	បថ្ង	សុ�្រកថា	ដៅឯ	រោរបដកងៀ�	្រី	

ដសរីភា្រ	ខាង	សាសនា	កបចាំ	ឆ្នាំ	ដៅ	សាកលែិេយាល័យ	

�ូត	ប�ម	អូកសាតាលី	ដៅក្នុង	េីកកុង	សែីត�ី	កបដេស	

អូកសាតាលី	រោល	្រី	បខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	2015	បអលដ�ើរ	

ឃ្វី�ថិ�	អិល	ឃុក	ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្ួរក	សាែក	ដប់្រីរ	

នាក់	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	ម�ុស្ស	បដល	មា�	

ដសចក្តី្រំដ�ឿ	កតូែបត	ដៅ	្ួររ	មុខ	ដ្	ក្នុង	រោររោរពារ	

ដសរីភា្រ	ខាង	សាសនា	—	្ឺ	ជា	ដសរីភា្រ	មួយ	បដល	

ដធ្វើ	ឲ្យ	ដសរីភា្រ	ចាំបាច់	ដនេ	ដេៀត	ដកើត	ដឡើង	បា�	»	។	

ដោក	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	ដយើង	មិ�កតឹមបត	

រោរពារ	សមត្ភា្រ	របស់	ដយើង	ដដើម្បី	កបរោស	្ីរ	សាសនា	

ផ្ទាល់	របស់	ដយើង	ដនាទះ	ដេ	ប៉ាុប�្ត	ដយើង	កតូែបត	រោរពារ	សិេ្ធិ	

ន�	សាសនា	�ិមួយៗ	ដដើម្បី	ចាត់បចង	ដគាលលេ្ធិ	�ិង	

កកឹត្យែិ�័យ	ផ្ទាល់	របស់	វ	ផងបដរ	»	។

បអលដ�ើរ	រ៉ូ�ល	ដអ	រា៉ាសបា�	ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្ួរក	

សាែក	ដប់្រីរ	នាក់	បដល	រោល	ដនាទះ	កំ្រុង	បដកមើ	ជា	កបធា�	

ច្បង	ដ្	ន�	កបធា�	ន�	្រួក	ចិតសិប	នាក់	ដៅដ្រល	

ដោក	បា�	មា�	កបសាស�៍	ដៅរោ�់	�ិស្សិត	ដៅ	ឯ	

សាកលែិេយាល័យ	ក្រិកគ្ំ	យ៉ាង់	ដៅក្នុង	េីកកុង	កបូែ៉ូ	

រដ្ឋ	យូថាហ៍	ស.រ.អា.	ដៅក្នុង	បខ	កញ្ញា	ឆ្នាំ	2015	។

ដោក	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	ម�ុស្ស	មួយ	

ចំ�ួ�	បដល	មា�	អាយុ	កសបាល	អ្ក	ដងឿង	�ងៃល់	្រី	

មូលដហតុ	បដល	កកុម	សាសនា	មា�	ជាប់ទាក់េិ�	�ឹង	

ដរឿង	�ដយាបាយ	តាំង	្ីរ	ដំបូង	ដហើយ	្រួកដ្	សង្ស័យ	

ជាដរឿយៗ	្រី	រោរ្រំរុញ	េឹកចិត្ត	របស់	អ្ក	មា�	្រំដ�ឿ	

សាសនា	ដៅដ្រល	្រួកដ្	ដធ្វើ	បបប	ដ�ទះ	។	សំដឡង	ន�	

កកុម	ទាំងដ�ទះ	បដល	េេួល	អារម្ម�៍	ថា	សាសនា	្ំុរ	្ ប្បី	

ដដើរតួ	ដៅក្នុង	រោរ្រិភាកសោ	�ដយាបាយ	បដល	បា�	ដកើ�	ដឡើង	

យា៉ាង	ខាលាំង	ដៅក្នុង	ប៉ាុនាម�	ឆ្នាំ	ថ្មីៗ	ដ�ទះ	ដឡើយ	បដល	វ	បដង្កើ�	

ដកគាទះថានាក់	ន�	រោរបដង្កើត	�ូែ	ឋា�ៈ	ន�	រោរេេួលរងដកគាទះ	

មួយ	ដផ្សង	ដេៀត	៖	្ឺ	ម�ុស្ស	បដល	មា�	្រំដ�ឿ	ដូចជា	រូប	

អ្ក	�ិង	រូប	ខ្នុំ	»	។

បអលដ�ើរ	រា៉ាសបា�	បា�	កបាប់	�ិស្សិត	ទាំងដនាទះ	ថា	

្រិភ្រដោក	ដ�ទះ	កតូែរោរ	អ្ក	ជាប់	ទាក់េង	យា៉ាង	សកម្ម	

ដចញ	្ីរ	្រំនា�់	របស់	្ួរកដ្	ស្តី	្រី	កបធា�	បេ	ដ�ទះ	។		

«	ដយើង	កតូែរោរ	ឲ្យ	្ំរនា�់	របស់	អ្ក	មា�	រោរយល់ដឹង	

ជា	សាកល	�ូែ	ដសចក្តីដមតាតាករុណា	រោរដគារ្រ	�ិង	

ភា្រយុត្តិធម៌	។	ដយើង	កតូែរោរ	ភា្រសុេ្ធិដ្ឋិ�ិយម	របស់	

អ្ក	�ិង	រោរដប្តជាញា	ចិត្ត	របស់	អ្ក	ដដើម្បី	ដោទះកសាយ	បញ្ហា	

សង្ម	ដ៏	ស្មនុ្សាមញ	ដ�ទះ	។	ដោក	បា�	មា�	កបសាស�៍	

ថា	ចដម្ើយ	ដនាទះ	្ ឺ	កតូែ	ចាប់ដផ្តើម	ជាមួយ	បេបញ្ញត្តិ	របស	់

ក្រទះអង្សដហ្ង្រាទះ	ឲ្យ	«	កសឡាញ់	ដល់	គានា	ដៅែិញ	ដៅ	មក	

ដូចជា	ខ្នុំ	បា�	កសឡាញ់	អ្ក	រាល់គានា	បដរ	»	(	យ៉ាូគ្�	

13:34	)	។	◼

គៅឯសន្និសីទស្សនាគៅក្ននុររដ្ឋកាលីហ្វតូញ៉ាស.រ.អា.បអលគ�ើរអូករានអំពាវនាវ

សុំឲ្យមានការគោរពោនារវារស្សនាចបកនិររដ្ឋ។

គៅឯការប្រ�ុំមនអ្នកមាន�ំគនឿស្សនាគៅក្ននុរ

ប្រគទសគប្រស៊ីលបអលគ�ើរបគីស្តូហ្វវឺសិនមាន

ប្រស្សន៍ថ្«គសរីភាពខារស្សនាគវឺជ្ថ្មសីមាមន

ភាពសុខស្ន្»។

សរូមចរូ�យៅកាន់យ្�ទំព័រnews. lds. orgសកម្ប់ព័ត៌ម្ន

និងកពរឹត្តិការណ៍ោោបតន្ថមយទៀតរបស់សាសោចក្។

បអលគ�ើររ៉សរានទូនាមានឲ្យនិស្សិតគៅ

ស្កលវិទយាលស័យបពិកហាំយ៉រ់ឲ្យគធ្វើតាម

ការ្រគបរៀនរ្រស់បពរះបគីស្ទគដើម្ីបសឡាញ់

មនុស្សដូចជ្បទរ់រានបសឡាញ់ពរួកគគបដរ។



លីអាហូណា

ប្គូ�កសីនថ្	របស់	ខ្នុំ	ដ្រ�ី	(	បា�	ប្តូរ	ដ្មទះ	)	បា�	

ចិញ្ឹម	ឲ្យ	ធំដឡើង	ដៅក្នុង	ដំ�ឹង	ល្	ដហើយ	្ ឺ	

ជា	សមា្រិក	បដល	មា�	រោរដប្តជាញា	ចិត្ត	មួយ	រូប	របស់	

សាសនាចកក	។	បនាទាប់	្រី	អាពាហ៍្រិពាហ៍	ក្រទះែិគ្រ		

បរិសុេ្ធ	ដ៏	រីករាយ	របស់	នាង	កតូែបា�	បញ្ប់	ម�ុស្ស		

មួយ	ចំ�ួ�	ដៅក្នុង	សហ្ម�៍	ដ៏	តូច	របស់	នាង	បា�	

ចាប់ដផ្តើម	�ិយាយ	ពាក្យ	ចចាមអារាម	ដហើយ	ែិ�ិច្័យ		

ដលើ	រូប	នាង	។	នាង	បា�	ដកខ្លួ�	នាង	ដចញ	្រី	មិត្តភក្តិ	

ជា	ដកចើ�	របស់	នាង	ដហើយ	េីបំផុត	នាង	បា�	ដចញ	្រី	

ក្រទះែិគ្រ	។

នាង	បា�	ចាប់ដផ្តើម	ណាត់	្រួប	ដដើរ	ដលង	ជាមួយ		

យុែ្រ�	មានាក់	ដ្មទះ	បអ��ី	ដហើយ	មិ�	យូរ	ប៉ាុនាម�		

យុែ្រ�	ដនាទះ	បា�	ប្តូរ	មក	រស់ដៅ	ជាមួយ	នាង	។	ខ្នុំ	បារម្ភ		

្រី	អ្វី	បដល	កតូែ	កបាប់	ដល់	កូ�ៗ	របស់	ខ្នុំ	។	កូ�កសី	ទាំង		

បី	នាក់	របស់	ខ្នុំ	កសឡាញ់	មីង	ដ្រ�ី	របស់	្រួកដ្	ណាស់	។	

ក្ួសារ	ដយើង	មិ�កគា�់បត	្រិតស្ិេ្ធ	�ឹង	នាង	ដឡើយ	ប៉ាុប�្ត	

នាង	្ ឺ	ជា	ក្ូ	បង្ហាត់	រាំ	កូ�ៗ	របស់	ខ្នុំ	ផងបដរ	ដូដចានាទះ	្រួកដ្	

ដឃើញ	នាង	បួ�	កបាំ	ដង	ក្នុង	មួយ	សបាតាហ៍	។

អស់	រយៈដ្រល	ជា	ដកចើ�	បខ	្រួកដ្	បា�	្ ិត	ថា	បអ��ី	

បា�	មក	ដលង	ដកចើ�	ដង	ណាស់	ប៉ាុប�្ត	ដៅេីបំផុត	ខ្នុំ	បា�	

កបាប់	្រួកដ្	ថា	ដ្រ�ី	�ិង	បអ��ី	កំ្រុងបត	រស់ដៅ	ជាមួយ	

គានា	។	ខ្នុំ	បា�	្រ�្យល់	ថា	្រដកមើស	បដល	្រួកដ្	ដក្រើសយក	

ដនាទះ	្ ឺ	ជា	អំដ្រើ	បាប	ដ៏	ធងៃ�់ធងៃរ	។	កូ�កសី	របស់	ខ្នុំ	គ្ក់		

ដូច	ជា	យល់	ដហើយ	ដយើង	បា�	មា�	រោរ្រិភាកសោ	ដ៏	ល្	

កកែល់	�ឹង	សាថោ�ភា្រ	ដ�ទះ	ដតើ	្ួរកដ្	្ ិត	ថា	ជា	ដរឿង	បដល	

អាច	េេួល	យក	បា�	�ិង	ជា	ដរឿង	សាមញ្ញ	ឬ	ដេ	?

ខ្នុំ	មា�	ក្តី	បារម្ភ	អស់	ជាដកចើ�	សបាតាហ៍	ដោយ	្រុំ	ចង់	

កបាប់	កូ�ៗ	របស់	ខ្នុំ	អំ្រី	រោរអភិែ�្ឍ�៍	ថ្មី	បំផុត	ដ�ទះ	។	

មួយ	បខ	ដករោយ	មក	ដ្រ�ី	�ិង	បអ��ី	បា�	សដកមច	ចិត្ត	

ដរៀបរោរ	។	ដហតុអ្វី	្រួកដ្	មិ�	ដរៀបរោរ	សិ�	មុ�	�ឹង	

្រួកដ្	កបរោស	ថា	្ួរកដ្	មា�	កូ�	?

អារម្ម�៍	កចបូកកចបល់	ដនាទះ	បា�	ដកើត	ដឡើង	ក្នុង		

ចិត្ត	ខ្នុំ	។	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	កសឡាញ់	ដ្រ�ី	ដហើយ	មិ�	កសឡាញ់	

តសឡាញ់អ្កែនទដែលមានគុណ្រនមលែនផ្សងពីនយើង
ក

មួយ	អំ្រី	សារៈសំខា�់	ន�	រោររស់ដៅ	តាម	ដគាលរោរ�៍	

ន�	ដំ�ឹង	ល្	។

ដករោយ	មក	មា�	ដហតុរោរ�៍	មួយ	ដកើត	ដឡើង	។		

ដ្រ�ី	បា�	កបរោស	យា៉ាង	រីករាយ	ដល់	ក្ួសារ	ថា	នាង	

�ិង	បអ��ី	កំ្រុង	មា�	កូ�	ជាមួយ	គានា	។	ជា	ថ្មី	ម្ង	ដេៀត	

ខ្នុំ	បារម្ភ	ថា	ដតើ	្រ័ត៌មា�	ដ�ទះ	ប៉ាទះពាល់	យា៉ាង	ណា	ខ្ទះ	ដល់	

កូ�ៗ	របស់	ខ្នុំ	។	ដតើ	្រួកដ្	ដឹង	ថា	ដ�ទះ	មិ�បម�	ជា	រដបៀប	

បដល	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	មា�	ក្រទះេ័យ	ចង់	នាំ	កូ�ដៅ	របស់	

កេង់	មក	រោ�់	បផ�ដី	ដ�ទះ	បដរ	ឬ	ដេ	?	កបសិ�ដបើ	្រួកដ្	ដៅ	

រ ក

«ការអ្រ់ឱននិងការនោរពរបស់នយើងច្ំនោះអ្កែនទនិងជំននឿរបស់ពួកនគពុំ

បណាដាលឲ្យនយើងនបាះបង់នចាលការតាំងចិ្្រ្តរបស់នយើងច្ំនោះនសច្ក្ីពិ្រដែលនយើង

យល់និងនសច្ក្ីសញ្ញាដែលនយើងន្វើនោះនទ។...នយើងត្រូវដ្រឈរសតមាប់

នសច្ក្ីពិ្រនទាះជានពលនយើងអនុវ្រ្តការអ្រ់ឱននិងការនោរពែល់ជំននឿនិងគំនិ្រ

ខុសោនាពីខលែលួននយើងនិងែល់មនុស្សដែលកាន់វាក្ី។...

តសនែៀងោនាននះដែរជាមួយនឹងកូននៅរបស់នយើងនិងអ្កែនទនយើងមានកា្រពវកិច្្ចនែើម្ីបនតងៀន

កា្រពវកិច្្ចរបស់នយើងច្ំនោះនសច្ក្ីពិ្រគឺឧ្រ្តម្ភណាស់។តបាកែណាស់កិច្្ចខិ្រខំបនតងៀនបានទទួលផល

ដ្រតាមរយៈសិទ្ធិនតជើសនរើសរបស់អ្កែនទប៉ុនណាណះែូនច្្ះពួកនគត្រូវដ្រន្វើនដាយក្ីតសឡាញ់ការអ្រ់្ន់និង

ការប្្ចនុះប្្ចគូលជានិច្្ច»។

រ ក ក ករុ ក ក រ ក Balancing Truth and Tolerance Liahona, កុ

រ

ខ្ញំរានពយាយាមចិញ្ចឹមែូនៗរបស់ខ្ញំឲ្យមានតផមលៃសបីល្ម៌ខ្ពស់។បែុកន្តដៅដពលមនុស្្រំរូមានាែ់របស់ពួែដ្ររាន

ដគជើសដរើសដ្្វើខុសដនារះខ្ញំឆ្ងល់ថាដតើអ្វបីៗគ្រប់យា៉ាងក�លខ្ញំរានពយាយាមបដគងៀនដនារះនចឹងដៅជាយា៉ាងណា។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

េដង្វើ	បដល	នាង	ដធ្វើ	យា៉ាង	ដូចដម្តច	?	ដតើ	ខ្នុំ	អាច	បដកងៀ�	

កូ�ៗ	របស់	ខ្នុំ	ឲ្យ	ប�្ត	កសឡាញ់	មីង	របស់	្រួកដ្	ប៉ាុប�្ត		

កុំ	ឲ្យ	កសឡាញ់	េដង្វើ	បដល	នាង	បា�	ដក្រើស	ដធ្វើ	យា៉ាង	

ដូចដម្តច	?

នថងៃ	មួយ	ប្ូ�កសី	របស់	ខ្នុំ	បា�	កបាប់	ខ្នុំ	្រី	យុែនារី	មានាក់	

ដៅក្នុង	ែួដ	របស់	នាង	បា�	មា�	នផ្	ដពាទះ	។	យុែនារី	មានាក់	

ដ�ទះ	ប�្ត	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	ដហើយ	គ្ក់	បីដូច	ជា	រីករាយ	

ដហើយ	រំដភើប	ចំដពាទះ	ក្រឹត្តិរោរ�៍	បដល	�ឹង	ដកើត	ដឡើង	

ដៅក្នុង	្ីរែិត	របស់	នាង	។	យុែនារី	ដផ្សង	ដេៀត	គ្ក់	

បីដូច	ជា	មា�	អារម្ម�៍	កចបូក	កចបល់	ដោយសារ	អ្វី	បដល	

្រួកដ្	បា�	ដឃើញ	ថា	ដនាទះ	ជា	អាកប្បកិរិយា	បដល	គ្ក់	

ដូច	ជា	មិ�	សម្ួរ	ចំដពាទះ	សាថោ�ភា្រ	បបប	ដនាទះ	។

ប៉ាុប�្ត	ប្ូ�កសី	របស់	ខ្នុំ	បដល	ជា	ក្ូបដកងៀ�	សួរសុខេុក្ខ	

របស់	មាតាយ	ន�	យុែនារី	ដនាទះ	បា�	ដឹង	្រី	រោរយំបយក	មិ�	

បា�	ដដក	្ួរ�	ជាដកចើ�	យប់	របស់	យុែនារី	ដនាទះ	ដោយ	ដកើត	

េុក្ខ	ចំដពាទះ	្រដកមើស	បដល	នាង	បា�	ដក្រើស	ដធ្វើ	រហូត	្ �	

ដល់	សាថោ�ភា្រ	ដ៏	លំបាក	ដ�ទះ	។	បនាទាប់	្រី	អស់រយៈ	

ជាដកចើ�	សបាតាហ៍	ន�	រោរឈឺ	ចាប់	មក	យុែនារី	ដ�ទះ	បា�	

សដកមច	ចិត្ត	ថា	នាង	អាច	ប�្ត	ដកើត	េុក្ខ	ដោយសារ	េដង្វើ	រូប
គ
ំន
ូរន
ដា
យ
ជ
ូល
ីរ
៉ូនជ
ើរស

៍

របស់	នាង	ឬ	នាង	អាច	ប�្ត	ដឆ្ពទះ	ដៅ	មុខ	ដហើយ	មា�	

ភា្ររីករាយ	។	ដោយសារ	្រលិកម្ម	ដ៏	ធួ�	របស់	ក្រទះក្ីស្	

នាង	អាច	េេួល	យក	លេ្ធផល	ន�	រោរសដកមច	ចិត្ត	របស់	

នាង	ដហើយ	ជា	ថ្មី	ម្តង	ដេៀត	បា�	ជា	សាអាតស្ំ	តាមរយៈ	

រោរបកបចិត្ត	។

ខ្នុំ	�ងៃល់	ថា	ដតើ	ដ្រ�ី	បា�	�្ងរោត់	សាថោ�ភា្រ		

កសដដៀង	ដ�ទះ	បដរ	ឬ	ដេ	។	ដោយសារ	បត	្រុំ	អាច	ប្តូរ		

លេ្ធផល	បា�	ដតើ	នាង	ដសាកសាតាយ	ចំដពាទះ	្រដកមើស		

របស់	នាង	ដហើយ	បា�	េេួល	យក	�ិង	សដកមច	ចិត្ត		

ប�្ត	ដឆ្ពទះ	ដៅមុខ	បដរ	ឬ	ដេ	?

ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	ថា	ដអៀ�ខាមស	ចំដពាទះ	រោរែិ�ិច្័យ	

ដ៏	ដោរដៅ	របស់	ខ្នុំ	ដហើយ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	អសមត្ភា្រ	ដដើម្បី	

កសឡាញ់	តាមរដបៀប	បដល	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	រំ្រឹង	ចង់	ឲ្យ	

្រួកដយើង	កសឡាញ់	។	ដៅដ្រល	ខ្នុំ	្ ិត	អំ្រី	្រីែិត	របស់	

ក្រទះអង្	សដហ្ង្រាទះ	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ចាំ	ថា	កេង់	បតងបត	្រយាយាម	

បស្វងរក	ម�ុស្ស	មា�	បាប	បដកងៀ�	្ួរកដ្	តាមរយៈ	

ក្រទះប�្ូល	�ិង	្ំរូ	របស់	កេង់	ដហើយ	កសឡាញ់	្ួរកដ្	។	

្ឺ	ដសចក្តីកសឡាញ់	ដ�ទះ	ដហើយ	បដល	ប�្�់	ចិត្ត	�ិង	

ផ្លាស់ប្តូរ	ម�ុស្ស	។

ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	ជាដរឿយៗ	ខ្នុំ	កសឡាញ់	ម�ុស្ស	ដរាប		

ណា	្រួកដ្	ដធ្វើ	េដង្វើ	តាម	អ្វី	បដល	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	្ួរកដ្	្ ប្បី	ដធ្វើ		

ប៉ាុប�្ត	ដរាប	ណា	្រួកដ្	កបក្រឹត្តិ	កំហុស	ដនាទះ	ខ្នុំ	ែិ�ិច្័យ		

្រួកដ្	ក្នុង	ចិត្ត	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ជា	ម�ុស្ស	ោក់	្រុត	ដម៉ា្ទះ		

ហ្ន៎	!	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	កតូែបត	បកបចិត្ត	។	ខ្នុំ	កតូែបត	ដរៀ�		

កសឡាញ់	ម�ុស្ស	មា�	បាប	ដោយ	្ំុរ	គាំកេ	ដល់	អំដ្រើ		

បាប	ដឡើយ	។	េីបំផុត	ខ្នុំ	បា�	ឈប់	ខឹង	�ឹង	ដ្រ�ី	ដហើយ		

្រិតជា	កសឡាញ់	នាង	ែិញ	យា៉ាង	ខាលាំង	។

ខ្នុំ	មា�	រោរ្រិភាកសោ	មួយ	ដផ្សង	ដេៀត	ដ៏	ល្	ជាមួយ		

កូ�ៗ	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បា�	្ ូស	បញ្ជាក់	្ីរ	សារៈសំខា�់	ន�		

រោរដរៀបអាពាហ៍្រិពាហ៍	្ីរមុ�	មា�	កូ�	។	ដយើង	បា�		

េ�្ឹង	ចាំដមើល	កំដ�ើត	របស់	ទារក	ថ្មី	មានាក់	ដេៀត	ដៅក្នុង		

ក្ួសារ	។	ដយើង	ទាំងអស់	គានា	ចង់	គាំកេ	ដល់	ដ្រ�ី	ដហើយ		

បចកចាយ	វ	ដៅក្នុង	កគា	ដ៏	្រិដសស	ដ�ទះ	ដៅក្នុង	្ីរែិត		

របស់	នាង	។	កូ�ៗ	របស់	ដយើង	បា�	ដឹង	ថា	មីង	ដ្រ�ី		

បា�	ដធ្វើ	ខុស	ប៉ាុប�្ត	្រួកដ្	ដៅបត	កសឡាញ់	នាង	�ិង	្រូ		

បអ��ី	ដហើយ	សង្ឹម	ថា	នថងៃ	ណា	មួយ	ក្ួសារ	ដ៏	ល្	របស់		

្រួកដ្	�ឹង	សដកមច	ចិត្ត	កតឡប់	មក	រោ�់	ក្រទះហស្ត	របស់		

ក្រទះអង្សដហ្ង្រាទះ	របស់	ដយើង	ែិញ	្ឺ	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	។	◼

គតើខ្នុំអាច្រគបរៀនកូនៗរ្រស់ខ្នុំឲ្យ្រន្បសឡាញ់មីររ្រស់ពរួកគគ្រ៉ុបន្កុំឲ្យបសឡាញ់ទគរ្វើបដលនាររានគប�ើសគធ្វើយា៉ារដូចគម្ច?



លីអាហូណា

ខ្ញំមា�ែ័យ		ចំណាស់	ដូដចានាទះ	ដ្រល	ខ្នុំ	កតូែបា�	ដៅ	ឲ្យ	បដកងៀ�	យុែនារី	ដនាទះ	ខ្នុំ		

បា�	្ ិត	ថា	«	ឱ	មាចាស់	នថ្	ដអើយ	!	ខ្នុំ	ដងឿង	�ងៃល់	ថា	ដហតុអ្វី		បា�	ជា	្ួរកដ្	ដៅ		

ចំ	ខ្នុំដូដច្ទះ	?	»

ខ្នុំ	បា�	ខិតខំ	ដរៀបចំ	ដមដរៀ�យា៉ាង	ខាលាំង		ឲ្យ	សម�ឹង	តកមូែរោរ	របស់	យុែនារី	ដហើយ		

ខ្នុំ	សង្ឹម	ថា	្ួរកដ្	�ឹង	មា�	��្ៈ	បចកចាយ	អ្វី	បដល	្រួកដ្	បា�	ដរៀ�	�ិង	អ្វី	បដល	

្រួកដ្	បា�	ដធ្វើ	តាម	ដមដរៀ�	ដៅក្នុង	អំឡនុង	សបាតាហ៍	ដនាទះ	។	ប៉ាុប�្ត	ជាញឹកញាប់	

រោរសួរសំ�ួររបស់ខ្នុំ			្ ឺដធ្វើ	ឲ្យ		មា�ភា្រ	សាងាត់ដសងៃៀម	។

ដៅក្នុង	រោរកប្រុំ	កកុមកបឹកសោ	ក្ូបដកងៀ�	ដលើក	ដំបូង	របស់	ែួដ	ដយើង	មា�	ក្ូ	មានាក់		

បា�	�ិយាយ	ថា	គាត់	កំ្រុង	្រួប	រោរលំបាក	ផងបដរ	ក្នុង	រោរដធ្វើ	ឲ្យ	យុែែ័យ	ស�្នា		

ជាមួយ	គាត់	អំឡនុង	ដ្រល	បដកងៀ�	។	មា�	ក្ូបដកងៀ�	មានាក់	ដេៀត	បា�	�ិយាយ	ដៅក្នុង	

រោរកប្រុំ	ដនាទះ	ថា	«	បម�ដហើយ	អ្ក	អាច	េុក	ឲ្យ	មា�	ភា្រសាងាត់ដសងៃៀម	ខ្ទះបា�		»	។	

ដ្រលខ្ទះ	ម�ុស្ស	កតូែរោរ	ដ្រល	ប�្តិចប�្តលួច	ដដើម្បី	្ ិត	អំ្រី	សំ�ួរ	មួយ	មុ�	ដ្រល	ដ�្ើយ	

តប	។

ដយាបល់	ដៅក្នុង	រោរកប្រុំ	កកុមកបឹកសោ	ក្ូបដកងៀ�	ដនាទះ	មិ�	កតឹមបត	ដធ្វើ	ឲ្យ	មា�ភា្រ	

ខុសបប្ក	ដៅដលើ	រដបៀប	បដល	ខ្នុំ	បដកងៀ�	ប៉ាុដណាណទះ	ដេ	ប៉ាុប�្ត	ចំដពាទះ	សិស្ស	របស់	ខ្នុំ	ផងបដរ	។	

ខ្នុំ	បា�	្ ិត	ដកចើ�	អំ្រី	ដយាបល់	ដនាទះ	។	ដៅក្នុង	ដមដរៀ�	ថានាក់	យុែនារី	ដលើក	ដករោយ	របស់	ខ្នុំ	

ខ្នុំ	បា�	សួរ	សិស្សអំ	្រី	ដគាលរោរ�៍	ដំ�ឹង	ល្	បដល	្ួរកដ្	បា�	អ�ុែត្ត		អំឡនុង	សបាតាហ៍	

ដនាទះ	។	្រួកដ្	្រុំ	មាត់	ក	អ្វី	ដសាទះ	ដូច	ស្រ្វមួយ	ដង	។	ប៉ាុប�្ត	្រំ�ួស	ឲ្យ	រោរកបញាប់	�ិយាយ	

អ្វី	ដេៀត	ដ្រល	មា�	ភា្រសាងាត់	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ចាំ	្ីរ	រោរ្រិភាកសោ	ដៅក្នុង	កកុមកបឹកសោ	ក្ូ	បដកងៀ�	

របស់	ដយើង	ដហើយ	�ិយាយ	ដោយ	សាងាត់ៗ	ថា	«	កុំបង្ខំអី	»	។

យោប�់មួ�យៅ្្នុងការកបជុំក្ុមកបរឹ្សាក្រូបយកងៀនបានផ្លាស់ប្តភូរខ្នុំយកចើនជាងការបយកងៀនរបស់ខ្នុំយៅយទៀត។

ការ្លាស់ប្តគូរក្នុង

ក្រុម ក្ឹ្សា ក្រូ្សកងៀន

ការប្រ�ុំបកុមប្រឹកសាបគូ្រគបរៀនកំពុរ�រួយស្ន់បរាខាតបធល(គៅកណាតាល)បកលម្អសមតថែភាពមនការ្រគបរៀនរ្រសោ់ត់។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ដៅ	កគា	បដល	ខ្នុំ	បា�	�ិយាយ	ដូដចានាទះ	រោរស�្នា	គានា	បា�	ចាប់ដផ្តើមផ្នុទះ	ដឡើង	។		

្រួក	យុែនារី	បា�	ចាប់ដផ្តើម	ដបើក	ដួងចិត្ត	ដហើយ	្រួកដ្	បា�	បចកចាយ	�ូែ	បេ្រិដសាធ�៍		

ដ៏	េ�់ភ្�់	មួយ	ចំ�ួ�	។	ភាលាម	ៗ 	ដនាទះ	ខ្នុំ	ចង់	បថ្ង	អំ�រ្ុ�	ដល់	ក្ូបដកងៀ�	បដល		

បា�	ផ្តល់	ដយាបល់	ដ៏	សាមញ្ញ	ដៅក្នុង	រោរកប្រុំ	កកុមកបឹកសោ	ក្ូបដកងៀ�	អំ្រី	ភា្រ	សាងាត់		

ដនាទះ	។	ខ្នុំ	ដសងៃើច	សរដសើរ្រី	រដបៀប	បដល	រោរអ�ុែត្ត		ដគាលរោរ�៍	មួយ	ដនាទះ	បា�	ដធ្វើ	ឲ្យ		

មា�	រោរផ្លាស់ប្តូរ	មួយ	ដ៏	ធំ	យា៉ាង	ដលឿ�		។

ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	្រុំ	បា�	ដឹង	ភាលាមដេ	ទាល់បតដករោយ	មក	ដេើប	ខ្នុំ	បា�	ដឃើញ	្រីភា្រខុសបប្ក	

បដល	ដគាលរោរ�៍ដនាទះ	�ិង	ដគាលរោរ�៍	ដផ្សង	ដេៀត	បដល	ខ្នុំ	បា�	ដរៀ�	

ដកើតមា�ដឡើង	។	បនាទាប់	្រី	ចប់	ដមា៉ាង	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	មាតាយ	របស់	យុែនារី	មួយ	រូប	បា�		

កបាប់	ខ្នុំ	ថា	កូ�កសី	របស់	គាត់	បា�	�ិយាយ	ថា	នាង	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	កតូែបា�	ដៅ	្ីរ	ក្រទះ	។	

ខ្នុំ	្រុំ	អាច	ដរៀបរាប់កបាប់អ្ក	្ីរ	អារម្ម�៍	ដ៏	អសាចារ្យដ្រល	បដល	សាដាប់	ឮ	ពាក្យ	ទាំង	ដនាទះ	

យា៉ាងណា	ឲ្យ	អស់ដេ	។	ដ្រល	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	្ ិត	ថា	«	ដតើ	ខ្នុំ	បា�	បដកងៀ�	អ្វី	ខ្ទះ	ដល់	យុែនារី	

ទាំង	ដ�ទះ	?	»	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	ចបាស់	ជា	កំ្រុង	បដកងៀ�	្ួរកដ្អ្វីមួយ		ដហើយ	។	ខ្នុំ	កតូែបា�	ដៅ	

ដោយ	ដគាលបំ�ង	មួយ	ដហើយ	រោរកប្រុំ	កកុមកបឹកសោ	ក្ូបដកងៀ�	កំ្រុង	្រួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	បំដ្រញ	

ដគាលបំ�ង	ដនាទះ	។	◼
ែ្្និពន្ធរស់យៅកបយទសសកតត�ន។

នែើម្ីនរៀនបដន្ថមនទៀ្រពីរនបៀបដែលអ្កអាច្ជួយ្ លាស់ប្តគូរជីវិ្រមនុស្សជានតច្ើនតាមរយៈការ្លាស់ប្តគូររនបៀបដែល

អ្កបនតងៀនសូមច្ូលនៅកាន់នគហទំព័រteaching. lds. org/khm

នហ្រុអវីមានការតបជុំតកុមតបឹកសាតគូបនតងៀន?

នដាយសារនយើងទាំងអស់ោនាជាកូននៅរបស់តពះនោះបុគ្គលណាដែលមាន្ ន្ៈនរៀនសូត្រ

និងរស់នៅតាមែំណឹងល្អាច្ដតបកាលាយែូច្ជាតពះវរបិតាសួគ៌របស់នយើង។តគូបនតងៀននែើរ្រួ

ោ៉ាងសំខ្ន់នៅក្នុងរនបៀបដែលនយើងនរៀននិងរស់នៅតាមែំណឹងល្។

នែើម្ីជួយតគូបនតងៀនគណៈតបធានទីមួយនិងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់បានអន្ជើញ

វួែនិងសាខ្នៅទូទាំងសាសោច្តកឲ្យសតមបន្វើការតបជុំតកុមតបឹកសាតគូបនតងៀន។ការតបជុំ

ជាតបចាំដខទាំងននះអនុញ្ញា្រឲ្យតគូបនតងៀននិងថានាក់ែឹកោំនរៀនជាមួយោនានៅនពលពួកនគ

ដច្កចាយគំនិ្រោោអំពីការបនតងៀន។

ការតបជុំទាំងននះគឺមានភាព្ ្មីតសឡាងប៉ុដន្តវាបានជះឥទ្ធិពលវិជជមាននៅែល់ទាំង

តគូបនតងៀននិងសិស្សជានតច្ើនរួច្នៅនហើយ។ខ្ងនតកាមននះគឺជានោបល់ោោមកពី

សមាជិកដែលមានអំណរគុណនិងរីករាយច្ូលរួមក្នុងការតបជុំតកុមតបឹកសាតគូបនតងៀនននះ៖

• «មានការោំតទនរៀបច្ំនឡើងជួយពតងឹងែល់ខ្នុំ។នពលខលែះក្នុងោមជាតគូបនតងៀននយើង

មានអារម្មណ៍ថាការបនតងៀនគឺជាកិច្្ចការរបស់មនុស្សដ្រមានាក់ប៉ុនណាណះ។ប៉ុដន្តគំនិ្រ

នោះបាន្ លាស់ប្តគូរនៅនពលមានតកុមតបឹកសាននះនហើយមាននវទិកាដច្កចាយពីការលំបាក

គំនិ្រនិងអារម្មណ៍ោោនហើយទទួលយកម្រិដកលម្ពីតកុមមួយដែលយល់អំពី

ការនៅបនតមើនោះ»។—នតបស្តនុនតសាទា្រហវ្រ

• «ការតបជុំតកុមតបឹកសាតគូបនតងៀនជួយខ្នុំឲ្យែឹងពីសារៈសំខ្ន់ននការខិ្រខំរបស់ខ្នុំ

នែើម្ីសតមបសតមួលការបនតងៀន»។—មា៉ាកាដរ៉្រ្ូនលើរ

• «ខ្នុំរីករាយទទួលយកនោបល់ោោអំពីរនបៀបដែលតគូបនតងៀនអាច្នរៀននែើម្ី

‹បនតងៀនែល់មនុស្ស›ឲ្យបានកាន់ដ្រតបនសើរនឡើងមិនដមន‹បនតងៀននមនរៀន›

នោះនទ»។—រីឆ្ែ្្ី

• «ការពិភាកសាោនាពីរនបៀបោោនែើម្ីដកលម្នលើរនបៀបដែលនយើងសួរសំណួរនិង

នលើកទឹកច្ិ្រ្តឲ្យសិស្សច្ូលរួមកាន់ដ្រនតច្ើនពិ្រជាមានតបនោជន៍ណាស់។ការដែល

អាច្ជដជកោនាអំពីភាគនជាគជ័យនិងឧបសគ្គោោដែលនកើ្រនឡើងបានផ្តល់

នូវការយល់ែឹងែល់ខ្នុំផងដែរ»។—នខនសុននណននប៊ីក

• «តកុមតបឹកសាននះន្វើបានោ៉ាងល្ច្ំនោះជំោញននការបនតងៀនដែលនឹងន្វើឲ្យ

នយើងកាលាយជាតគូបនតងៀនកាន់ដ្រល្តបនសើរនឡើង។តបសិននបើអ្កមានជំោញ

កាន់ដ្រនតច្ើនក្នុងោមជាតគូបនតងៀនមានាក់នោះសិស្សនៅក្នុងថានាក់របស់អ្កនឹងទទួល

តបនោជន៍ជានតច្ើន។នៅនពលដែលមានតកុមតបឹកសាតគូបនតងៀនខ្នុំមានអារម្មណ៍ថា

ខ្នុំមានការរីកច្នតមើនខ្ងវិញ្ញាណផងដែរ»។—ដតបនណិលសុន

• «វាគឺជាក្តីរីករាយមួយនែើម្ីពតងីកការគិ្ររបស់ខ្នុំច្ំនោះដកលម្

ការបនតងៀន»។—កាមីល្ហវនុង

នែើម្ីនរៀនបដន្ថមនទៀ្រអំពីការតបជុំតកុមតបឹកសាតគូបនតងៀននិងការបដគងៀនតាមរដបៀបរបស់គពរះអង្គសដ្ង្ររះ

សូមច្ូលនៅកាន់នគហទំព័រ teaching. lds. org/khm



លីអាហូណា

រ ុក

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់

ជី
ែិត	របស់	ដ�ល	�ិង	ដរ�ឡា�់មា�	ភា្រមមាញឹក		

ណាស់	។	រោល	អាយុ	20	ឆ្នាំ	ជាង	្រួកដ្	ទាំង្រី	នាក់	

បា�	រស់ដៅ	េីកកុង	បាល់េីម័រ	រដ្ឋ	មា៉ារីបល�	ស.	រ.	អា.	។	

ដ�ល	បា�	ដរៀ�	ចប់	្រី	សាោ	ដែ្រជសាកស្ត	ដៅ	សាកលែិេយាល័យ	

រដ្ឋ	យូថាហ៍	។	ដោក	�ិង	រ៉ូស	បា�	ប្តូរ	េីលំដៅ	ដៅ	បផ្ក	មាខាង	

ដេៀត	ន�	កបដេស	កបដយា្រ�៍	ឲ្យ	ដោក	អាច	ចាប់ដផ្តើម	ចុទះ	កម្មសិកសោ	

បផ្ក	ដែ្រជសាកស្ត	ដ៏	លំបាក	�ិង	មា�	កិតយា�ុភា្រ	ដៅក្នុង	សាោ	

ដែ្រជសាកស្ត	ច�	ហបឃី�	។	្រួកដ្	មា�	កូ�	កសី	ដ៏	កសស់	សាអាត	

មានាក់	ដ្មទះ	អាស្ី	។	រ៉ូស	ភរិយាដ៏អសាចារ្យរបស់ដោក	កំ្រុង	

េេួល	រោរ្រយាបាល	្រំងឺ	មគ្	រីក	រោល	ដ�ល	បា�	េេួល	រោរដៅ	

បដកមើ	ជា	បែីស្ស្រ	ដោយ	រោរដគារ្រកបតិបត្តិ	។

ដៅដ្រលដោកបា�ដៅសួរសុខេុក្ខសមា្រិកែួដ	មា�	

ដ្រលខ្ទះ	ដ�ល	បា�	យក	អាស្ី	ដៅ	ជាមួយ	ដោក	។	នថងៃ	មួយ	

្រួកដ្	បា�	ដៅ	សួរ	សុខេុក្ខ	សមា្រិក	មិ�	សូែ	សកម្ម	មានាក់	។	

បអលដ�ើរ	ដរ�ឡា�់	ចាំថា	«	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	គាម�	�រណា	មានាក់	អាច	

បដិដសធ	រោរ	សួរសុខេុក្ខ	របស់	ខ្នុំ	ជាមួយ	កូ�កសី	ដ៏	្ ួរ	ឲ្យ	កសឡាញ់	

របស់	ខ្នុំ	បដលដៅ	ជាមួយ	ខ្នុំ	ដឡើយ	»	។	ដោក	បា�	ដគាទះ	ទាវារ	ផ្ទះ	

បុរស	មានាក់	បដល	ធាលាប់	បដ�តាញ	េីកបឹកសោ	របស់	បែីស្ស្រ	ដរ�ឡា�់	

ទាំងកំហឹង	រោល	្រី	ដ្រល	មុ�ៗ	។

ដ្រល	បុរស	ដនាទះ	បា�	ដបើក	ទាវារ	គាត់	ជា	

ម�ុស្ស	មា�	មា�	ធំ	គាត់	ឈរ	កម្ពស់	�ឹង	

ដរោលាង	ទាវារ	ផ្ទះ	គាត់	។	គាត់	បា�	សម្ឹងដៅ		

បែីស្ស្រ	ដរ�ឡា�់	។	អាស្ី	

អាយុ	បួ�	ឆ្នាំ	បា�	បថ្ង	ថា	

«	ដតើ	្រួក	ខ្នុំ	អាច	ចូល	បា�	

ឬ	អត់	?	»

អែលស�ើរ  
ស�ល ជី សរនឡាន់៖

អ្កបនតមើដែលនោរពតប្រិប្រ្តិ

ដោយ	ក្តី	ភាញាក់	ដផ្ើល	បុរស	ដនាទះ	វចា	ថា	«	មិ�	អី	ដេ	។	ចូល	មក	»	។

ដៅដ្រល	្រួកដ្	អង្នុយ	ដៅក្នុង	ផ្ទះ	ដនាទះ	បុរស	ដនាទះ	បា�	កបាប់	

បែីស្ស្រ	ដរ�ឡា�់	ថា	គាត់	្ំុរ	ដ្រឿ	ថា	សាសនាចកក	ដ�ទះ	្រិត	ដេ	ដហើយ		

គាត់	ក៏	មិ�	ដ្រឿ	ដលើ	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	បដរ	។	គាត់	បា�	ប�្ត	រា៉ាយរា៉ាប់	ទាំង	

កំហឹង	ខ�ៈ	បដល	អាស្ី	កំ្រុង	ដលង	តុក្កតា	។	េីបំផុត	នាង	បា�	ចុទះ	

ដចញ	្ីរ	ដរៅអី	ដហើយ	យក	នដ	ខ្ប់	កតដចៀក	ឪ្រុក	នាង	ដហើយ	ខ្សឹប	ឮៗ	ថា	

«	បា៉ា	សូម	កបាប់	គាត់	រោរ្រិត	ដៅ	»	។

គាត់	បា�	កបាប់	ដូដចានាទះ	បម�	។	បែីស្ស្រ	រិ�ឡា�់	បា�	បថ្ង		

េីបនាទាល់	របស់	ដោក	កបាប់	បុរស	ដនាទះ	។	ដោក	រំឭក	ថា	«	អត្តចរិត		

របស់	បុរស	ដនាទះ	បា�	ប�្�់	ដហើយ	ក្រទះែិញ្ញា�	បា�	យាង	ចូល	មក		

្ង់	ដៅ	ផ្ទះ	របស់	គាត់	»	។

ឥឡូែ	ដ�ទះ	ក្នុង	នាម	ជា	សមា្រិក	មានាក់	ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្រួក	សាែក	ដប់្រីរ	

នាក់	បអលដ�ើរ	ដរ�ឡា�់	មា�	ឱរោស	កបាប់	្រិភ្រដោក	ទាំង		

មូល	�ូែ	ដសចក្តី្រិត	ដនាទះ	(	សូមដមើល	្.	�ិង	ស.	107:23	)	។	

បអលដ�ើរ	ដរ�ឡា�់	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	អំ�រ	ដ៏	ធំ	មហិមា	បដល		

ដកើត	ដឡើង	្ ឺ	រោរ្រួយ	នាំយក	ដង្វាយធួ�	របស់	ក្រទះ	ក្ីស្	ដៅក្នុង	្រីែិត		

របស់	ម�ុស្ស	ដៅ	ក្ប់	េីកប�្ង	។	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	រោរដៅ	បដកមើ	ដ�ទះ	ផ្តល់		

ឱរោស	ដល់	ខ្នុំ	ដធ្វើរោរ�៍	ដ�ទះ	ក្នុង	កកមិត	មួយ	រោ�់បត	ដកចើ�	ដឡើង		

ដៅក្នុង	េីកប�្ង	ជាដកចើ�	ដេៀត	ក្នុង	នាម	ជា	សាក្សី	របស់	ក្រទះក្ីស្	

ដៅរោ�់	្ិរភ្រដោក	ទាំង	មូល	»	។

ក

ក រុ ក

ដ�ល	គ្រា�់ដ�ើរ	ដរ�ឡា�់	

បា�	ដកើត	ដៅ	ក្នុង	េីកកុង	

សលត៍	ដលក	រដ្ឋ	

នៅទំព័របោទាប់៖ដអលន�ើររិនឡាន់

និងបងប្គូនបនង្កើ្ររបស់នោក

(អានីតាលីនដានិងហាររី)

បាន្ ំនឡើងនៅក្នុងរែ្ឋយូថាហ៍

និោយភាសាស៊ុយដអ្រ។ឪពុក

មាតោយរបស់ពួកនោកអានគនិង

មា៉ានរៀណាបានប្តគូរទីលំនៅពីតបនទស

ស៊ុយដអ្រនៅរែ្ឋយូថាហ៍នៅក្នុង

ឆ្នាំ១៩៥០នែើម្ីផសារភាជាប់នៅក្នុង

តពះវិហារបរិសុទ្ធនដាយសារោមន

តពះវិហារបរិសុទ្ធនៅក្នុងនស្កន�ីនវៀ

ឬទវីបនអើរ៉ុបនៅតោនោះនឡើយ។

ខ្ងសាតោំ៖ដអលន�ើរនិងស៊ិនស្ើរ

នរនឡាន់តពមទាំងកូនតសីរបស់

ពួកនោកអាសលែីបានរស់នៅក្នុង

ទីតកុងបាល់ទីម័ររែ្ឋមា៉ារីដលន

ស.រ.អា.អស់រយៈនពលតបាំមួយ

ឆ្នាំនៅទីនោះនោកបានប្្ចប់

កម្មសិកសាដផ្កនវជជសាតស្តរបស់

នោកនិងប្្ចប់ពីការសិកសា

ដផ្កជំងឺនបះែូងនៅមន្ីរនពទ្យច្ន

ហប�ីននហើយោងបានច្ូលនរៀន

សាោច្បាប់ននសាកលវិទយាល័យរែ្ឋ

មា៉ារីដលន។
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ប្ូ�កសី	របស់	បអលដ�ើរ	ដរ�ឡា�់	ដ្មទះ	លីោ	សែី	ដ៉៉ាដរើរ	បដល	មា�	អាយុ	តិច	

ជាង	គាត់	កបំា្រីរ	ឆ្នាំ	បថ្ង	ថា	ដៅដ្រល	កូ�	ទាំងបួ�	នាក់	ចដកមើ�	ែ័យ	ធំ	ដឡើង	«	្រួកដ្	

ដឹង	្រី	ភា្រ	អសាចារ្យ	�ិង	ភា្រដសាមទះកតង់	ដ៏	ខាលាំងរោលា	របស់	ឪ្រុក	មាតាយ	ខ្លួ�	បដល	បា�	ប្តូរ	

េីលំដៅ	ដៅ	េីកប�្ង	ថ្មី	ដោយ	្ំុរ	ដចទះ	�ិយាយ	អង់ដ្្ស	ដសាទះ	ដហើយ	មា�	រោរ្រួយ	គាំកេ	

តិចតួច	កបដយា្រ�៍	ឲ្យ	្រួកដ្	េេួល	បា�	្ររ្រ័យ	ន�	ដំ�ឹងល្	�ិង	អាពាហ៌្រិពាហ៌	

ក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	»	។

យូថាហ៍	ស.	រ.	អា.	ដៅ	នថងៃ	េី	3	បខ	ែិច្ិរោ	ឆ្នាំ	

1952	។	ដោក	�ិង	បងប្ូ�	បដង្កើត	របស់	ដោក	

បា�	ចដកមើ�	ែ័យ	ធំ	ដឡើង	ដោយ	�ិយាយ	ភាសា	

សែុយបអត	។	មាតាយ	របស់	្រួកដោក	មា៉ាដរៀណា	

បអ�ដ�ើរសុ�	មក	្ីរ	កបដេស	សែុយបអត	ដហើយ	

ឪ្រុក	របស់	្រួកដោក	មា៉ាត់	អាដ្	រិ�ឡា�់	មក	

្រី	េីកកុង	បដល	�ិយាយ	ភាសា	សែុយបអត	ដៅក្នុង	

កបដេស	គ្វាំងឡង់	ភា្	ខាង	លិច	។	្រួកដ្	បា�	

ដធ្វើ	អដនាតាកបដែស្ត�៍	មក	្រី	កបដេស	សែុយបអត	ដៅ	

េីកកុង	យូថាហ៍	ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	1950	។

ឪ្រុក	មាតាយ	របស់	ដ�ល	បា�	្រួប	គានា	ដៅ	

ក្រទះែិគ្រ	ដៅក្នុង	េីកកុង	ស្តនុកខុម	។	បនាទាប់	្ីរ	

សដកមច	ចិត្ត	ដរៀបរោរ	្រួកដ្	បា�	ដប្ជាញា	ចិត្ត	ដរៀបរោរ	

ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	បត	ប៉ាុដណាណទះ	។	ដោយសារ	

គាម�	ក្រទះែិគ្រ	ដៅក្នុង	កបដេស	ដៅ	អឺរុប	នា	កគា	ដនាទះ	(	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដបែី�	ស្វីស	

កតូែបា�	ឧេ្ិស	�្ង	ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	1955	)	សា្វមី	ភរិយា	្ ូ	ដ�ទះ	បា�	មក	េីកកុង	យូថាហ៍	

កបដយា្រ�៍	ឲ្យ	្ួរកដ្	អាច	កតូែ	បា�	ផសោរ	ភាជាប់	ដៅក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	សលត៍	ដលក	។

រោល	ដ�ល	អាយុ	11	ឆ្នាំ	ឪ្រុក	របស់	ដោក	បដល	មា�	្រំនាញ	ជា	ជាង	ដឈើ		

�ិង	អ្ក	សំ�ង់	កតូែបា�	ដៅ	បដកមើ	ជា	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	ខាង	អគារ	ដៅក្នុង	

កបដេស	សែុយបអត	អស់	រយៈដ្រល	បី	ឆ្នាំ	។	ក្ួសារ	ដ�ទះ	បា�	ចំណាយ	ដ្រល	រស់ដៅ	ក្នុង	

េីកកុង	ដហលសែី�្ី	កបដេស	គ្វាំងឡង់	�ិង	ដគ្រា�ិ�ដបែីក	កបដេស	សែុយបអត	។	

្រួកដោក	បា�	ចូលរួម	ដៅក្នុង	សាខា	តូច	មួយ	របស់	សាសនាចកក	ដហើយ	កូ�ៗ	បា�	

ចូលដរៀ�	ដៅ	សាោ	ដរៀ�	របស់	រដ្ឋ	ន�	កបដេស	សែុយបអត	។	អា�ីតា	អិម	រិ�ឡា�់	ប្ូ�	

កសី	របស់	ដ�ល	បដល	មា�	អាយុ	តិច	ជាង	ដោក	មួយ	ឆ្នាំ	បា�	រំឭក	្ីរ	ដរឿង	ដ៏	លំបាក	មួយ	

ដៅក្នុង	ដំដ�ើរ	ផ្លាស់ប្ូរ	េីលំដៅ	ដ�ទះ	៖«	្រី	ដំបូង	រោរប្តូរ	េីលំដៅ	ដ�ទះ	ជា	ដរឿង	តក់ស្នុត	

មួយ	ចំដពាទះ	្រួកដយើង	ដោយសារ	ដទាទះបី	ដបើ	្រួក	ខ្នុំ	�ិយាយ	ភាសា	សែុយបអត	ដៅផ្ទះ	ក្តី	

ដយើង	្ំុរ	ដចទះ	ដែយ្យករ�៍	ឬ	រោរកបកប	ពាក្យ	ន�	ភាសា	ដ�ទះ	ដឡើយ	»	។

រោល	ដៅ	តូច	ដ�ល	មា�	បេ្រិដសាធ�៍	�ូែ	េីបនាទាល់	រឹងមាំ	បនាទាប់	្ីរ	អា�	ក្រទះ្ម្ពីរ	

មរម�	។	កបធា�	ដបសកកម្ម	ដៅក្នុង	កបដេស	សែុយបអត	បា�	អដញជើញ	យុែ្រ�		

ប្រ្វ្រិតភា្រ	ដអើរ៉ុ�	ឲ្យ	អា�	ក្រទះ្ម្ពីរ	មរម�	ដូដចានាទះ	បងកបុស	របស់	ដ�ល	គ្រារី	បដល		

រោល	ដនាទះ	មា�	អាយុ	12	ឆ្នាំ	បា�	េេួល	យក	រោរអដញជើញ	ដនាទះ	។	ដ�ល	បដល		

មា�	អាយុ	11	ឆ្នាំ	ក៏	ដធ្វើ	តាម	រោរអដញជើញ	ដនាទះ	ផងបដរ	។	បនាទាប់	្រី	អា�	ក្រទះ្ម្ពីរ	

មរម�	ដោក	បា�	អធិសាឋា�	ដហើយ	េូលសួរ	កបសិ�ដបើ	្ ម្ពីរ	ដនាទះ	្រិត	ឬ	ដេ	។	បអលដ�ើរ	

ដរ�ឡា�់	រំឭក	ថា	«	ខ្នុំ	មា�	ចំណាប់	អារម្ម�៍	ចបាស់	មួយ	ថា	៖	‹	ខ្នុំ	បា�	កបាប់	អ្ក	



លីអាហូណា

រ រ ុ

បនាទាប់	្រី	កតឡប់	មក	្រី	ដបសកកម្ម	របស់	ដោក	ែិញ	ដៅក្នុង	

ឆ្នាំ	1974	ដ�ល	បា�	ចូលដរៀ�	សាកល	ែិេយាល័យ	យូថាហ៍	។	

ដោក	្ ឺ	ជា	សិស្ស	ដ៏	ដ�្ើម	មួយ	រូប	ដហើយ	បា�	េេួល	បរិញ្ញាបកត	

បផ្ក	្ ីមីែិេយា	។	បងប្ូ�	បដង្កើត	�ិង	មិត្តភក្តិ	្រិតស្ិេ្ធ	របស់	ដោក	

ទាំងអស់	បា�	ចាំ	្ីរ	សមត្ភា្រ	រោរផ្ង់	្ ំ�ិត	រោរឧសសោហ៍	

្រយាយាម	�ិង	រោរដប្តជាញាចិត្ត	របស់	ដោក	ដៅក្នុង	ក្ប់	កិច្រោរ	បដល	

ដោក	បា�	ដធ្វើ	—	ជា	បុ្្លិក	លក្ខ�ៈ	បដល	ដោក	ប�្ត	បង្ហាញ	។	

គ្រារី	បថ្ង	ថា	«	ដោក	្ ឺជា	ម�ុស្ស	មានាក់	បដល	ឧសសោហ៍	្រយាយាម	

បំផុត	បដល	ខ្នុំ	ធាលាប់	្រួប	»	។

ដៅក្នុង	ែួដ	របស់	ខ្លួ�	ដ�ល	បា�	្រួប	យុែនារី	មានាក់	ដ្មទះ	រ៉ូស	។	

នាង	្ ឺ	ជា	កូ�កសី	របស់	្ �ៈកបធា�	ដស្តក	មានាក់	ដមើរលី�	អ័រ		

លីដបែីត	បដល	ដករោយ	មក	បា�	បដកមើ	ដៅក្នុង	កកុម	ចិត	សិប	។		

ដ�ល	ចងចាំ	ថា	ដោក	បា�	តាំងចិត្ត	រោលាគ្�	ល្មម	ដដើម្បី	សុំ	រ៉ូស		

ដដើរ	ដលង	ជា	្ ូ	ប៉ាុប�្ត	នាង	បា�	បដិដសធ	។	្រីរបី	បខ	ដករោយ	មក		

ដ្រល	ដោក	បា�	្រយាយាម	សុំ	នាង	ម្តង	ដេៀត	នាង	បា�	យល់		

ក្រម	។	ប៉ាុប�្ត	រ៉ូស	បា�	កបាប់	ខុស	គានា	ប�្តិច	អំ្រី	ដរឿង	ដ�ទះ	។	នាង	ចាំ	

ថា	ដៅដ្រល	ដោក	បា�	�ិយាយ	ដៅក្នុង	រោរកប្រុំ	សាករោម៉ាង់	អំ្រី	

ដបសកកម្ម	របស់	ដោក	នាង	មា�	រោរចាប់	អារម្ម�៍	។	្រួកដ្		

បា�	សារាល់	គានា	ចបាស់	ជាងមុ�	ដហើយ	នាង	មា�	រោរភាញាក់	ដផ្ើល		

ដៅដ្រល	ដោក	បា�	សុំ	នាង	ដដើរ	ដលង	ជា	្ ូ	ប៉ាុប�្ត	នាង	ជាប់		រែល់		

ដធ្វើ	្រិធី	្រប់ដលៀង	មួយ	បដល	តកមូែ	ឲ្យ	នាង	បដិដសធ	ដោក	។	នាង	

មា�	ក្តី	រីករាយ	ដដើម្បី	េេួល	យក	រោរដដើរ	ដលង	ជា	្ ូ	ដនាទះ	ដៅដ្រល	

គាត់	បា�	សុំ	នាង	ម្តង	ដេៀត	។

ដ�ល	�ិង	រ៉ូស	បា�	ដរៀបរោរ	ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	1977	ដៅក្នុង	

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	សលត៍	ដលក	ខ�ៈ	ដ្រល	ដោក	កំ្រុង	ដរៀ�	ដៅ	

សាោ	ដែ្រជសាកស្ត	ដៅ	សាកលែិេយាល័យ	យូថាហ៍	ដហើយ	នាង	

កំ្រុង	បដកងៀ�	ដៅ	ែិេយាល័យ	ដៅហ៍	បដល	ស្ិត	ដៅក្នុង	េីកកុង	

សលត៍	ដលក	ផងបដរ	។	បអលដ�ើរ	ដរ�ឡា�់	បថ្ង	កបាប់	យា៉ាង	

ចបាស់	ថា	«	ដករៅ	្រី	រោរសដកមច	ចិត្ត	សកម្ម	ដៅក្នុង	សាសនាចកក	

ដហើយ	ដនាទះ	រោរដរៀបរោរ	ជាមួយ	រ៉ូស	្ ឺ	ជា	ដរឿង	មួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	បំផុត	

ដៅក្នុង	្រីែិត	ខ្នុំ	»	។	កូ�កសី	របស់	្រួកដោក	អាស្ី	បា�	ដកើត	មក	

មួយ	សបាតាហ៍	បនាទាប់	្ីរ	បអលប�ល	រិ�ឡា�់	បញ្ប់	រោរសិកសោ	្រី	

សាោ	ដែ្រជសាកស្ត	ក្នុង	ឆ្នាំ	1980	។

ដករោយ	មក	បអលដ�ើរ	ដរ�ឡា�់	កតូែបា�	ដ្	េេួល	ដោយ	

រីករាយ	ឲ្យ	ចូល	ដធ្វើរោរ	ដៅ	ម�្ីរដ្រេ្យ	ច�	ហបឃី�	បដល	ជា	

្រដកមើស	េីមួយ	របស់	ដោក	ដដើម្បី	បប�្ត	រោរអប់រំ	បផ្ក	ដែ្រជសាកស្ត	

យូរយារ	មក	ដហើយ	ថា	្ ម្ពីរ	ដ�ទះ	្ ឺ	ជា	្ ម្ពីរ	្ិរត	›	។	ដហើយ	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	

បេ្រិដសាធ�៍	មួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	»	។

ដ�ល	�ិង	បងប្ូ�	បដង្កើត	របស់	ដោក	—	គ្រារី	អា�ីតា	�ិង	

លី�ោ	—	ចាំ	ថា	ដៅដ្រល	កកុមក្ួសារ	ខ្លួ�	បា�	ប្តូរ	េីលំដៅ	កតឡប់	

ដៅ	សហរដ្ឋ	ែិញ	្រួកដ្	បា�	ប�្ត	�ិយាយ	�ិង	អធិសាឋា�	ជា	ភាសា	

សែុយបអត	។	្រួកដ្	ក៏	បា�	រំឭក	្ីរ	រោរ្ូស	បញ្ជាក់	ដ៏	អសាចារ្យ	របស់	

ឪ្រុក	មាតាយ	ខ្លួ�	អំ្រី	ចំដ�ទះ	ដឹង	ន�	ក្រទះ្ម្ពីរ	ផងបដរ	។	្រួកដ្	បា�	

�ិយាយ	ថា	«	ែិធី	ដ៏	ល្បំផុត	ដដើម្បី	្រ�្យល់	ឪ្រុក	មាតាយ	របស់	ដយើង	

អំ្រី	អ្វី	បដល	្រួកដយើង	្ ិត	ដនាទះ	្ឺ	ដយើង	ដកបើ	ក្រទះ្ម្ពីរ	»	។	អា�ីតា	

�ិយាយ	ដលង	ថា	«	រោរដចទះ	ខ្ម្ពីរ	ដៅក្នុង	ក្ួសារ	របស់	ដយើង	្ ឺ	ជា	

្រំនាញ	ដ៏	សំខា�់	មួយ	ដហើយ	វ	្ំុរ	បម�	ជា	្រដកមើស	ដឡើយ	»	។

្ួរ	ឲ្យ	អសាចារ្យ	ណាស់	ទាំង	គ្រារី	�ិង	ដ�ល	កតូែបា�	ដៅ	

បដកមើ	ដៅក្នុង	ដបសកកម្ម	ស្វីស	ដៅ	ដ្រល	តំណាល	គានា	។	្រួកដ្	

្រុំ	ធាលាប់	ដធ្វើ	ជា	នដ្ូ	�ឹង	គានា	ដឡើយ	ប៉ាុប�្ត	្រួកដ្	ទាំង	្រីរ	អាច	�ិយាយ	

ភាសា	សែុយបអត	ដដើម្បី	បដកមើ	ក្រទះអមាចាស់	ក្នុង	នាម	ជា	អ្ក	

ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	អស់	រយៈដ្រល	្រីរ	ឆ្នាំ	។	បអលដ�ើរ	ដរ�ឡា�់	

្រិ្រ�៌នា	្រី	ដបសកកម្ម	របស់	ដោក	ថា	ជាកិច្រោរ	ដ៏	ដកចើ�	ប៉ាុប�្ត	

វ	ជា	បេ្រិដសាធ	ដ៏	អសាចារ្យ	៖	«	វ	្ ឺ	ជា	រោរផ្លាស់ប្តូរ	្ីរែិត	កបកប	

ដោយ	រោរដប្តជាញា	ចិត្ត	�ិង	រោរសដកមច	ចិត្ត	ដដើម្បី	ដធ្វើ	កិច្រោរ	ឲ្យ	

អស់	្រី	សមត្ភា្រ	ដនាទះ	បុ្្ល	មានាក់	អាច	រោលាយ	ជា	សិស្ស	របស់	

ក្រទះក្ីស្	»	។

ជាមួយភរិោនិងកូនតសីរបស់

នោក(ខ្ងនលើ)ដអលន�ើរ

នរនឡាន់បាននិោយដ្លែង

សុន្រកថានៅក្នុងសន្ិសីទ

ពង្សតបវ្រ្តិRootsTechឆ្នាំ

២០១៦នៅក្នុងទីតកុងសល្រ៍

នលក។ទំព័រទល់មុខននះ៖

បាននរៀបការនៅក្នុងតពះវិហារ

បរិសុទ្ធសល្រ៍នលកក្នុងឆ្នាំ

១៩៧៧ដអលន�ើរនិងស៊ិនស្ើរ

នរនឡាន់បានបនតមើតពះអមាចាស់នៅ

តគប់ទីកដនលែងនិងតគប់នពលនវោ

ដែលពួកនោកត្រូវបាននៅ

បនតមើ។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

របស់	ដោក	។	ក្ួសារ	ដ�ទះ	បា�	ប្តូរ	េីលំដៅ	ដៅ	េីកកុង	បាល់េីម័រ	មា៉ារីបល�	ដៅ	េីដនាទះ	

ដោក	បា�	រោលាយ	ជា	បុ្្លិក	ម�្ីរដ្រេ្យ	។

រក រ ក

ដៅក្នុង	បខ	តុោ	ឆ្នាំ	1981	សែិដស្ើរ	ដរ�ឡា�់	កតូែបា�	ដធ្វើ	ដរា្ែិ�ិច្័យ	ដឹង	ថា	

ដកើត	្ំរងឺ	មគ្រីក	អូបែ៉រ	។	នាង	បា�	េេួល	រោរែទះរោត់	្ីររ	ដង	ដហើយ	្រយាបាល	ដោយ	

ដកបើ	ថានាំ	្ ីមី	អស់	រយៈដ្រល	កបាំបួ�	បខ	។	ដោយ	មា�	រោរ	លំបាក	ក្នុង	រោរបថទាំ	រ៉ូស	�ិង	

កូ�កសីដោក	បអលដ�ើរ	ដរ�ឡា�់	រំឭក	ថា	«	ខ្នុំ	មា�	រោរឈឺ	ចាប់	ដហើយ	វ	គ្ក់បី	ដូច	

ជា	រោរអធិសាឋា�	របស់	ខ្នុំ	្រុំ	បា�	ឮ	ដល់	ឋា�សួ្៌	ដសាទះ	»	។

ដ្រលដោក	បា�	យក	រ៉ូស	្ីរ	ម�្ីរដ្រេ្យ	ដៅ	ផ្ទះ	ែិញ	នាង	មា�	ភា្រេ�់ដខសោយ	ប៉ាុប�្ត	

្រួកដ្	ចង់	អធិសាឋា�	ជាមួយ	គានា	។	ដោក	បា�	សុំ	ឲ្យ	សែីដស្ើរ	ដរ�ឡា�់	អធិសាឋា�	។	

«	ពាក្យ	អធិសាឋា�	ដំបូង	របស់	នាង	ដនាទះ	្ ឺ	‹	ឱ	ក្រទះ	ែរបិតា	បដល	្ ង់	ដៅ	ឋា�សួ្៌	្រួក	

េូលបង្ំ	មា�	អំ�រ្ុ�	ចំដពាទះ	អំណាច	ប្រ្វ្រិតភា្រ	បដល	ដយើង	មា�	ដទាទះបី	ជា	មា�	

ដរឿង	អ្វី	ដកើត	ដឡើង	ក្តី	ដយើង	អាច	ដៅ	ជាមួយ	គានា	ជា	ដរៀង	រហូត	›	»	។

ដៅ	កគា	ដនាទះ	ដោក	មា�	អារម្ម�៍	ន�	ភា្រ្រិតស្ិេ្ធ	ជា	្ិរដសស	ជាមួយ	ភរិយា	ដោក	

�ិង	ក្រទះ	។	បអលដ�ើរ	ដរ�ឡា�់មា�	កបសាស�៍	ថា	«	រោល	្រីមុ�	ខ្នុំ	យល់	្រី	ក្ួសារ	

អស់កល្ប	ជា�ិច្	ដៅក្នុង	្ ំ�ិត	របស់	ខ្នុំ	បត	ឥឡូែ	ដ�ទះ	ខ្នុំ	យល់	ដៅក្នុង	ដួងចិត្ត	របស់	ខ្នុំ	

ែិញ	»	។	«	្រំងឺ	របស់	រ៉ូស	បា�	ផ្លាស់ប្ូរ	ដំដ�ើរ	្រីែិត	របស់	ដយើង	»	។

ដដើម្បី	ដចៀសវង	្ីរ	រោរ្ិត	្រី	្រំងឺ	របស់	ខ្លួ�	សែិដស្ើរ	ដរ�ឡា�់	បា�សដកមច	

ចិត្ត	ចូលដរៀ�	សាោ	ចបាប់	។	សែិដស្ើរ	ដរ�ឡា�់	�ិយាយថា	«	ខ្នុំ	កគា�់បត	្ ិត		

ថា	‹	ដ�ទះ	្ ឺ	ជា	បេ្រិដសាធ�៍	ដ៏	ឈឺចាប់	មួយ	ដបើសិ�	ដយើង	មិ�	ដធ្វើ		

អ្វី	មួយ	្ីរ	បេ្រិដសាធ�៍	ដ�ទះ	ដេ	ដនាទះ	›	»	។	«	វ	្រុំ	បម�	ជា	បផ�រោរ	

របស់	ដយើង	ដដើម្បី	ឲ្យ	ខ្នុំ	មា�	្រំងឺ	មគ្	រីក	ទាំង	ែ័យ	ដក្មង	ដហើយ		

មា�	កូ�	បត	មានាក់	ដនាទះ	ដេ	។	ដហើយ	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	ខ្នុំ	�ឹងមិ�ទាំង		

រស់	ផង	។	ប៉ាុប�្ត	្រួកខ្នុំ	្ ិត	ថា	រោរចូលដរៀ�	សាោ	ចបាប់		

្ឺ	ជា	ដរឿង	កតឹមកតូែ	មួយ	»	។

នាង	បា�	ប�្ត	រោរសិកសោ	ដទាទះបី	ជា	ដៅដ្រល	នាង	កំ្រុង	

ប�្ត	្រយាបាល	្ំរងឺ	របស់	នាង	ដហើយ	សាវាមី	របស់	នាង	កំ្រុង	

ប�្ត	កម្មសិកសោ	របស់	ដោកក្តី	។

កុ រ មា ុ កុ ករ

ដៅដ្រល	បអលដ�ើរ	ដរ�ឡា�់	កំ្រុងស្ិតក្នុង	

រោរផ្លាស់ប្តូរ	្រី	បុ្្លិក	ដែ្រជសាកស្ត	រយៈដ្រល	បី	ឆ្នាំ		

ដៅ	ជា	�ិស្សិត	ដ្រេ្យ	ដរៀ�	ខាង	ដបទះដូង	ដនាទះ	ដោក		

កតូែបា�	សមាភាស	ដធ្វើ	ជា	បែីស្ស្រ	ដៅ	ែួដ	បាល់េីម័រ	។		

បកប�	ដ្រធី	បដល	ជា	េីកបឹកសោ	េីមួយ	ដៅក្នុង	ដស្តក		

បាល់េីម័រ	មា៉ារីបល�	រោល	កគា	ដនាទះ	ចាំ	្រី		

រោរសមាភាស�៍	ដនាទះ	។	ទាំង	គាត់	�ិង	កបធា�ដស្តក	ដស្ផ្�	ភី	ស្សនុី្រភ្ី	េេួល		

អារម្ម�៍	«	យា៉ាង	ខាលាំង	្រី	ក្រទះដចសាតា	ន�	ក្រទះែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	»	ដៅដ្រល	្ួរកដ្		

សមាភាស	ដោក	។

បងកបុស	ដ្រធី	រំឭក	ថា	«	ដោក	បា�	បង្ហាញ	ខ្លួ�	ដោក	ថា	ជា	បែីស្ស្រ	ដ៏	អសាចារ្យ		

មានាក់	»	ដទាទះបី	ជាមួយ	�ឹង	ែិជាជា្រីែៈ	�ិង	ឧបស្្	ក្ួសារ	បដល	ដោក	បា�	កំ្រុង	្រួប		

កបេទះ	ក្ី	។	ដ្រល	បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	បា�	េេួល	រោរដៅ	របស់	ដោក	មក	ក្នុង	កូរ៉ុមន�		

្រួក	សាែក	ដប់្រីរ	នាក់	រោល	្ីរ	ឆ្នាំ	មុ�	បងកបុស	ដ្រធី	សមារាល់	ដឃើញ	ថា		

សមា្រិក	ន�	ែួដ	បាល់េីម័រ	ក្រមទាំង	សហរោរី	ខាង	ដែ្រជសាកស្ត	របស់		

បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	បដល	្រួកដ្	ភា្ដកចើ�	្រុំ	បម�	ជា្រួក	បរិសុេ្ធ	នថងៃ	ចុង		

ដករោយ	ដនាទះ	មា�	ក្តី	រីករាយ	ជាខាលាំង	។	្រួកដ្	បា�	បង្ហាញ		

ដសចក្តី	កសឡាញ់	ដល់	ដោក	�ិង	រោរដរោតសរដសើរ	ចំដពាទះ	

រោរបដកមើ	�ិង	អត្តចរិត	ដ៏	មា�	សីលធម៌	បំផុត	របស់	ដោក	។

មា ក

ក្នុង	ឆ្នាំ	1986	បនាទាប់	្រី	សែីដស្ើរ	រិ�ឡា�់	បា�	បញ្ប់	

រោរសិកសោ	្រី	សាកលែិេយាល័យ	ចបាប់	មា៉ារីបល�	ដហើយ	បអលដ�ើរ	

រិ�ឡា�់	បា�	បញ្ប់	កម្មសិកសោ	បផ្ក	ដែ្រជសាកស្ត	របស់	ដោក	

រយៈដ្រល	បី	ឆ្នាំ	�ិង	បី	ឆ្នាំ	្ីរ	រោរសិកសោ	បផ្ក	ដបទះដូង	ដនាទះ	្រួកដ្	

បា�	កតឡប់	ដៅ	រស់ដៅ	យូថាហ៍	ែិញ	។	សែិដស្ើរ	រិ�ឡា�់	បា�	

ចាប់ដផ្តើម	ដធ្វើ	រោរ	បផ្ក	ចបាប់	ដៅ	រោរិយាល័យ	ដមធាែី	ន�	អ្្នាយក	

រដ្ឋ	យូថាហ៍	ដហើយ	បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	បា�	រោលាយ	ជា	សាកសាតាចារ្យ	បផ្ក	

ដែ្រជសាកស្ត	ដៅ	សាកលែិេយាល័យ	យូថាហ៍	។	អស់	រយៈដ្រល	18		

ឆ្នាំ	ដោក	្ ឺ	ជា	នាយក	បផ្ក	ដែ្រជសាកស្ត	ន�	កម្មែិធី	រោរប្តូរ	សរីរាង្	ដបទះដូង		

ន�	ម�្ីរដ្រេ្យ	ប្តូរ	សរីរាង្	រដ្ឋ	យូថាហ៍	។ខ្
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ក្នុង	ឆ្នាំ	2000	ដោក	ក៏	បា�	ដធ្វើ	ជា	នាយក	ន�	កម្មែិធី	រោរបង្កា	

�ិង	រោរ្រយាបាល	្រំងឺ	ដខសោយ	ដបទះដូង	ដៅ	ម្រ្ឈម�្ឌល	សុខភា្រ	

អែី�ដធើរដមា៉ា�ដធ�	ដៅក្នុង	េីកកុង	សលត៍	ដលក	។	កម្មែិធី	ដនាទះ	រួម	

មា�	រោរែទះរោត់	ដដរ	ភាជាប់	�ូែ	ឧបករ�៍	កចបាច់	្ ម	ដៅ�ឹង	ដបទះដូង	

ក្រមទាំង	រោរប្តូរ	ោក់	ដបទះដូង	សប្ប�ិមិត្ត	។	ដោក	ដែ្រជប�្ឌិត	

ដូណាល់	បែី	ដូេី	ជា	ដែ្រជប�្ឌិត	ែទះរោត់	ដបទះដូង	ដ៏	ល្បី	លបាញ	ដៅ	

ដលើ	ឆ្ក	អ�្តរជាតិ	្ឺ	ជា	សហរោរី	�ិង	មិត្តភក្តិ	របស់	ដែ្រជប�្ឌិត	

រិ�ឡា�់	ដៅ	ម�្ីរដ្រេ្យ	អិល.	�ី.	ដអស	។	ដែ្រជប�្ឌិត	ដូេី	បា�	

�ិយាយ	ថា	«	រោរបំពាក់បំប៉ា�	របស់	ដោក	្ ឺ	អសាចារ្យ	ណាស់	មា�	

រោរយក	ចិត្ត	េុកោក់	រោរចាត់បចង	កម្មែិធី	ដ៏	មា�	កបសិេ្ធភា្រ	�ិង	

មា�	ដមតាតាធម៌	ជា	ខាលាំង	»	។

ដែ្រជ.	ដអ	្រី	ហ្វូរី	ជា	អ្ក	្រំដ�ឿ	ខាង	រោតូលិក	បដល	បា�	ដធ្វើ		

រោរ	យា៉ាង	្រិតស្ិេ្ធ	ជាមួយ	ដែ្រជ.	រិ�ឡា�់	អស់	រយៈដ្រល	ជាដកចើ�	

ឆ្នាំ	បថ្ង	ថា	ដែ្រជ.	រិ�ឡា�់	្ឺ	ជា	កបធា�	ន�	អ្ក	ឯកដេស	ែទះរោត់	ប្តូរ	

ដបទះដូង	ដៅក្នុង	តំប�់	«	បដល	គាម�	្ ូ	ដកបៀប	មា�	ដសចក្តីនថ្ថ្ូរ	

បនាទាបខ្លួ�	�ិង	មា�	ចិត្ត	ដមតាតា	»	។	គាត់	�ិយាយ	ថា	ដែ្រជ.		

រិ�ឡា�់	«	្រួយ	ម�ុស្ស	ដផ្សង	ដេៀត	ឲ្យ	រោលាយ	ជា	ម�ុស្ស	រោ�់បត		

កបដសើរ	បំផុត	។	ដោក	បា�	ដធ្វើ	វ	ដោយ	មិ�	ដចញ	មុខ	មាត់	ដឡើយ	។	

ដោក	្រូបក	សាតាប់	�ិង	មា�	រោរ	យកចិត្ត	េុកោក់	ដហើយ	ដោក		

ចាប់	អារម្ម�៍	យា៉ាង	ខាលាំង	ដលើ	ដជា្្រ័យ	ន�	អស់	អ្ក	បដល	ដធ្វើរោរ		

ជាមួយ	ដោក	»	។	ដែ្រជ.	រិ�ឡា�់	បា�	ដឹកនាំ	ដ្	ដោយ		

ដសងៃៀមសាងាត់	តាមរយៈ	្ ំរូ	ដហើយ	មា�	រោរ្ិត្ូរ	្រី	ក្ួសារ	ន�	

សហរោរី	របស់	ដោក	។

ជា្រិដសស	ដែ្រជ.	ហ្វូរី	បា�	កត់សមារាល់	ដឃើញ	ជា	្ិរដសស	្រី	ក្តី	

អា�ិតអាសូរ	របស់	ដែ្រជ.	រិ�ឡា�់	ចំដពាទះ	អ្ក	្ំរងឺ	។	ឧទាហរ�៍	

កបសិ�ដបើ	អ្ក	្រំងឺ	គាម�	មដធយាបាយ	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ដនាទះ	ដែ្រជ.	រិ�ឡា�់	

�ឹង	ដៅ	ដឹក	អ្ក	្រំងឺ	្រី	ផ្ទះ	របស់	្រួកដ្	បដល	ដៅ	ឆ្ងាយ	បសង	អ្ក	្រំងឺ	

ោក់	ឡា�	ដោក	ដហើយ	បនាទាប់	មក	ដឹក	អ្ក	្រំងឺ	ដៅ	ម�្ីរដ្រេ្យ	ែិញ	។	

ដែ្រជ.	ហ្វូរី	បា�	�ិយាយ	ថា	ដ�ទះ	្ ឺ	ដរឿង	អសាចារ្យ	ណាស់	។

រ ក ក ក

បនាទាប់	្រី	បដកមើ	ជា	កបធា�	ដស្តក	អស់	រយៈដ្រល	កបំា	ឆ្នាំ		

ដៅក្នុង	ដស្តក	េីមួយ	ន�	សាកលែិេយាល័យ	សលត៍	ដលក		

បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	កតូែបា�	ដៅ	ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	2000	ឲ្យ	បដកមើ		

ជា	្ួរកចិតសិប	នាក់	កបចាំ	តំប�់	ដៅក្នុង	តំប�់	យូថាហ៍	។	ដករោយ	

មក	ដៅក្នុង	បខ	ដមសា	ឆ្នាំ	2009	ដោក	កតូែបា�	ដៅ	បដកមើ	ជា		

្រួក	ចិតសិប	នាក់	បដល	មា�	សិេ្ធិ	អំណាច	េូដៅ	។	រោរចាត់តាំង		

ដំបូង	របស់	ដោក	្ឺ	បដកមើ	ដៅក្នុង	្ �ៈកបធា�	តំប�់	អាហ្ហ្វិក		

ភា្	អាដ្្យ៍	ជា	តំប�់	មួយ	បដល	មា�	អង្ភា្រ	ជាដកចើ�	ដៅក្នុង		

កបដេស	25	ដផ្សង	គានា	។

សែិដស្ើរ	រិ�ឡា�់	បា�	បចកចាយ	

ចដម្ើយ	របស់	្ួរកដ្	ចំដពាទះ	រោរដៅបដកមើ	

ដនាទះ	៖	«	្រិតណាស់	វ	ជា	ដរឿង		

ភាញាក់ដផ្ើល	មួយ	។	ដហើយ	ម�ុស្ស		

ជាដកចើ�	បា�	�ិយាយ	ថា	‹	អ្ក		

ចាកដចញ	្រី	ែិជាជា្រីែៈ	អ្ក	ខ�ៈ	បដល		

អ្ក	កំ្រុង	ដៅដលើ	ចំ�ុច	កំ្រូល	ន�	ភា្រ	

ដជា្្រ័យ	របស់	អ្ក	›	។	ដហើយ	ដនាទះ	

កបបហល	ជា	រោរ្រិត	។	ប៉ាុប�្ត	កបសិ�	ដបើ	

ក្រទះអមាចាស់	កតូែរោរ	ចំ�ុច	កំ្រូល	ន�	

ភា្រដជា្្រ័យ	ដលើ	ែិជាជា្រីែៈ	របស់	ដយើង	

ដហើយ	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	ដ្រល	បដល	ដយើង	អាច	

បដកមើ	អញ្ឹង	វ	្ ឺ	ដល់	ដ្រល	កតូែ	ដៅ	បដកមើ	

ដហើយ	»	។

ដោយ	មា�	កបសាស�៍	្ីរ	ភរិយា	

ដោក	ថា	ជា	ែីរៈនារី	របស់	ដោក	ដនាទះ	

បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	មា�	កបសាស�៍	ថា	

ដអលន�ើររិនឡាន់បានចាកនចាល

ពីវិជាជាជីវៈនវជជសាតស្តែ៏នជាគជ័យ

របស់នោកក្នុងោមជាអ្កឯកនទស

ខ្ងនបះែូងនែើម្ីទទួលការនៅ

បនតមើជាពួកអ្កមានសិទ្ធិអំណាច្

ទូនៅការចា្រ់តាំងែំបូងឲ្យន្វើជា

គណៈត្រធាន្រំបន់អា្ហវិកភាគ

អានគ្យ៍។ទំព័រទល់មុខននះ៖

ដអលន�ើររិនឡាន់បាននតជើសយក

គំនូររបស់តពះអង្គសន្គ្រះដែលគូរ

នដាយនហៀនរីច្ហូហវដមនដាក់ព្យលួរ

ក្នុងការិោល័យរបស់នោកបោទាប់

ពីវាបានទាក់ច្ិ្រ្តនោកនពលនោក

បានន�ើញរូបគំនូរនោះនៅក្នុង

ការិោល័យតបធានម៉នសុន។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

«	នាង	បា�	លទះបង់	យា៉ាង	ធំដធង	»	។	សែិដស្ើរ	រិ�ឡា�់	បា�	ចាកដចាល	រោរង្រ	របស់	

គាត់	ជា	កបធា�	ន�	កកុមហែុ�	ចបាប់		�ិង	ចាកដចាល	មុខ	តំប�ង	ជាដកចើ�	ន�	កកុម	កបឹកសោ	

ដ៏	មា�	មុខ	មាត់	ដដើម្បី	ដៅ	បដកមើ	ជាមួយ	ដោក	។	បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	មា�	កបសាស�៍	ថា	

«	ដយើង	កតូែបា�	បញជូ�	ដៅ	កបដេស	អាហ្ហ្វិក	ដហើយ	បា�	ដរៀ�	្រី	្រួក	បរិសុេ្ធ	ដៅ	េីដនាទះ	អំ្រី	

អ្វី	បដល	សំខា�់	បំផុត	»	។

នា	នថងៃ	អាេិត្យ	មួយ	ដៅក្នុង	េីកកុង	កុងដគ្រា	ដោក	បា�	សួរ	សមា្រិក	ថា	ដតើ		

្រួកដ្	កំ្រុង	្ួរប	�ូែ	ឧបស្្	អ្វី	ខ្ទះ	ប៉ាុប�្ត	្រួកដ្	្រុំ	អាច	្ ិត	ដឃើញ	ថា	មា�	ឧបស្្	អ្វី		

ដសាទះ	។	ដោក	បា�	សួរ	ម្ងដេៀត	។	េីបំផុត	មា�	បុរស	ចំណាស់	មានាក់	ដៅ	ខាង		

ដករោយ	ប�្ប់	បា�	ដករោក	ដឡើង	ដហើយ	�ិយាយ	ថា	«	បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	ដតើ	ដយើង		

អាច	មា�	ឧបស្្	យា៉ាង	ដូចដម្តច	?	ដយើង	មា�	ដំ�ឹងល្	ន�	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	»	។		

ដោយ	្ ិត	្រី	បេ្រិដសាធ�៍	ដនាទះ	បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	្រ�្យល់	៖	«	ខ្នុំ	ចង់	រោលាយ	ដូច	ជា		

្រួក	បរិសុេ្ធ	កុងដគ្រា	ទាំងដ�ទះ	បដល	អធិសាឋា�	េូលសុំ	អាគ្រ	រាល់	នថងៃ	មា�	អំ�រ្ុ�	

រាល់	នថងៃ	ចំដពាទះ	អាគ្រ	មា�	អំ�រ្ុ�	ចំដពាទះ	ក្ួសារ	របស់	្រួកដ្	។	្រួកដ្	គាម�	អ្វី	

ដឡើយ	ប៉ាុប�្ត	្រួកដ្	ដូចជា	មា�	អ្វីៗ	ក្ប់	យា៉ាង	អញ្ឹង	»	។

រោរបដកមើ	ដៅក្នុង	្ �ៈកបធា�	តំប�់	អស់រយៈ	ដ្រល	កបាំ	ឆ្នាំ	បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	

បា�	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	រាប់ពា�់	្ ីឡូបម៉ាកត	�្ងរោត់	តំប�់	អាហ្ហ្វិក	ភា្	អាដ្្យ៍	ដ៏	ធំ	ល្វឹងដល្វើយ	

សួរសុខ	េុក្ខ	សមា្រិក	�ិង	អ្កផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	។	ដោក	បា�	សិកសោ	ភាសា	បារាំង	

ដោយសារ	កបជា្រ�	ន�	កបដេស	ទាំងដនាទះ	�ិយាយ	ភាសា	ដ�ទះ	។

បអលដ�ើរ	ប្រហ្ហ្វី	អ័រ	ហូឡិ�	បដល	ជា	សមា្រិក	ន�	្រួក	ដប់	្រីរ	នាក់	បា�	ចាត់តាំង	

ឲ្យ	ដធ្វើ	រោរ	ជាមួយ	្ �ៈក្រធា�	តំប�់	អាហ្ហ្វិក	ភា្	អាដ្្យ៍	ដៅ	កគា	ដនាទះ	បា�	មា�	

កបសាស�៍	អំ្រី	បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	៖	«	គាម�	�រណា	មានាក់	លទះបង់	ខ្លួ�	ឯង	ដៅក្នុង	តំប�់	

ដ�ទះ	�ិង	ចំដពាទះ	កបជា្រ�	ដ�ទះ	ក្រមទាំង	ដសចក្តី	កតូែរោរ	របស់	្រួកដ្	ដកចើ�ជាង	បអលដ�ើរ	

រិ�ឡា�់	បា�	ដធ្វើ	ដឡើយ	។	ដោក	បា�	ដធ្វើ	រោរ	ដោយ	មិ�	ឈប់ឈរ	ដដើម្បី	សារាល់	កបជា្រ�	

ដ�ទះ	កសឡាញ់	ែប្បធម៌	របស់	្រួកដ្	ដហើយ	្ួរយ	្រំរុញ	្រួក	បរិសុេ្ធ	ឲ្យ	ដឆ្ពទះ	ដៅរក	្រ�ឺ្	ន�	

រោរដកបាសដោទះ	»	។

ក

ដៅនថងៃ	េី	29	បខ	កញ្ញា	ឆ្នាំ	2015	ដោក	បា�	េេួល	

េូរស្រ្	ដោយ	្ំុរ	បា�	រំ្រឹង	េុក	ជាមុ�មក្រី	រោរិយាល័យ	

្�ៈក្រធា�	េីមួយ	។	ដៅឯ	អគារ	រដ្ឋបាល	សាសនាចកក	

«	កបធា�	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉ា�សុ�	�ិង	េីកបឹកសោ	ទាំង	្រីររូប	របស់	

ដោក	បា�	សាវា្ម�៍	ខ្នុំ	យា៉ាង	កក់ដរៅតា	។	បនាទាប់្រី	ដយើង	បា�	អង្នុយ	មក	កបធា�	ម៉ា�សុ�	

បា�	ដមើល	មុខ	ខ្នុំ	ដហើយ	មា�	កបសាស�៍	ថា	‹	ប្ូ�កបុស	រិ�ឡា�់	ដយើង	ដៅ	ប្ូ�	កបុស	ឲ្យ	

បដកមើ	ជា	សមា្រិក	មានាក់	ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្រួក	សាែក	ដប់្រីរ	នាក់	›	»	។

បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	មា�	ភា្រ	កសឡាំងរោំង	។	ដោក	បា�	បនាទាប	ខ្លួ�	េេួល	យក	

រោរដៅ	បដកមើ	ដនាទះ	ដហើយ	រំឭក	ថា	«	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	កបធា�	ម៉ា�សុ�	បា�	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	មា�	

ចិត្ត	រសាប់រសល់	ដូដចានាទះ	ដោក	បា�	ដមើល	មុខ	ខ្នុំ	ដហើយ	ដោក	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា	

‹	ក្រទះ	បា�	ដៅ	ប្ូ�កបុស	ដហើយ	ក្រទះអមាចាស់	បា�	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដឹង	្ីរ	ដរឿង	ដ�ទះ	›	»	។

បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	បា�	កតឡប់	ដៅ	រោរិយាល័យ	របស់	ដោក	ែិញ	បិេ	ទាវារ	ដហើយ	

លុត	្រង្ង់	ចុទះ	អធិសាឋា�	។	បនាទាប់	្ីរ	សកមួល	អារម្ម�៍	របស់	ដោក	ដហើយ	ដនាទះ	ដោក	

បា�	ដៅ	ភរិយា	របស់	ដោក	មក	។	ដោក	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	កបតិកម្ម	របស់	នាង	

ចំដពាទះ	ដរឿង	ដ�ទះ	្ ឺ	ភាញាក់ដផ្ើល	ណាស់	ប៉ាុប�្ត	វ	ជា	រោរដប្តជាញាចិត្ត	យា៉ាង	ចបាស់ោស់	ចំដពាទះ	

ក្រទះអមាចាស់	សាសនាចកក	កេង់	�ិង	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	»	។

កូ�កសី	របស់	្រួកដ្	អាស្ី	េេួលសារាល់	ថា	«	បា៉ា	របស់	ខ្នុំ	មា�	ភា្រ	សាទាត់	្រំនាញ	

ដោយសារ	្ររ្រ័យ	្ីរ	ឋា�សួ្៌	ដហើយ	កតូែបា�	ដរៀបចំ	ដ្រញ	មួយ	្ីរែិត	ន�	រោរបដកមើ	សកមាប់	

រោរបដកមើ	ដ�ទះ	។	ដោក	មា�	ដួងចិត្ត	ន�	ដសចក្តី	កសឡាញ់	ធំដធង	�ិង	ដ្រញដលញ	»	។

ដូច	គានា	ដ�ទះ	ផងបដរ	បងកបុស	របស់	បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	ដ្មទះ	គ្រារី	បា�	�ិយាយ	

ថា	បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	«	កតូែបា�	ដរៀបចំ	តាំង	្ីរ	យូរយារ	ណាស់	មក	ដហើយ	ទាំង	ឧបស្្	

�ិង	រោរបដកមើ	ចំដពាទះ	រោរបដកមើ	ដ�ទះ	បដល	ដោក	បា�	េេួល	។	ដ�ទះ	្ ឺ	ជា	បផ្ក	មួយ	ន�	

បផ�រោរ	ដ៏	ធំ	បដល	បា�	ដកើត	ដឡើង	ដហើយ	វ	មា�	ភា្រង្យ	កសួល	ដល់	ខ្នុំ	ដដើម្បី	គាំកេ	

ដោក	»	។

ដោយ	្ ិត	្រី	រោរបដកមើ	ដ៏	អសាចារ្យ	ដ�ទះ	បអលដ�ើរ	រិ�ឡា�់	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	ខ្នុំ	គាម�	

អារម្ម�៍	ថា	ខ្នុំ	មា�	សមត្ភា្រ	ដឡើយ	ដលើកបលង	បត	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	្ឺ	ជា	

ក្រទះអង្សដហ្ង្រាទះ	ន�	្ិរភ្រដោក	ប៉ាុដណាណទះ	។	ខ្នុំ	អាច	ដធ្វើ	ជាសាក្សី	ន�	រោរមា�	ក្រទះ្រ�្ម	រស់	

្រិត	របស់	កេង់	ថា	កេង់	្ ឺ	ជា	អង្សដហ្ង្រាទះ	របស់	ខ្នុំ	�ិង	របស់	បងប្ូ�	។	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	ដរឿង	

ដនាទះ	្ ឺ	ជា	រោរ្រិត	»	។	◼ខ្
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ការស្វើ ដំស�ើរ រ្ស់ ខ្ញំ
ក្នុងោមជាអ្កត្រួសតតាយមានាក់មកពីតបនទសឥណាឌា



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ខ្ញំ	បា�	ដកើត	ដៅ	ក្នុង	ភូមិ	តូច	មួយ	ក្នុង	នក្រ	សបាត	កបដេស	ឥណាឌា	បដល	មា�	្ួររ	ភ្ំ	

គ្ត់	ដអដស្ើ�	ដៅ្រ័េ្ធ្រុំ	ែិញ	។	រោល	ខ្នុំ	អាយុ	18	បខ	ដយើង	បា�	ប្តូរ	េីលំដៅ	ដៅ	

ភូមិ	ប�ងហ្គ្រាបា៉ាលី	ដៅ	ដកតើយ	មាខាង	ន�	េដ�្	កូោប	។	ឪ្រុក	មាដាយ	ខ្នុំ	ោក់	ខ្នុំ	ក្នុង	

កហ្�្តក	អំឡនុង	ដ្រល	្ួរកគាត់	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	។	ក្នុង	ភូមិ	ដនាទះ	មា�	20	ដៅ	25	ក្ួសារ	

បដល	រស់ដៅក្នុង		ខ្ម	តូចៗ	ដោយ	គាម�	ដភ្ើង	អ្្ីស�ី	ដឡើយ	។	ដយើង	គាម�	សាោ	ដរៀ�	

ម�្ីរដ្រេ្យ	ឬ	សាថោ�ីយ៍	រថយ�្ត	កកុង	ដឡើយ	។	ដយើង	្ីរក	ដី	ដៅ	បាត	េដ�្	ដដើម្បី	បា�	េឹក	

មក	ដកបើកបាស់	។	រោល	ដៅ	កុមារភា្រ	ខ្នុំ	ដលង	ដៅក្នុង	នក្រ	សបាត	�ិង	េីវល	ទាំង	ដនាទះ	

ដោយ	ដដើរ	ដលើ	កំ�ល់	ដឈើ	បដល	ោក់	ដៅក្នុង	វលភក់	�ិង	បហល	េឹក	េដ�្	។

បុ្រ្វរោរី្រ�	របស់	ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	សង្	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	ហិ��ូ	ដករោម	រោរក្ប់ក្ង	របស់	

មគ្រា្រ	(	ដស្តច	)	ន�	វំង	បាសាតារ	ន�	េីកកុង	ចាហ្ោល្ររ	។	ប៉ាុប�្ត	ដៅដ្រល	

សាថោ�ភា្រ	�ដយាបាយ	បដល	គាម�	ដស្រភា្រ	បា�	បកបរោ�់បត	ដកគាទះថានាក់	ដនាទះ	្រីតា	របស់	

ខ្នុំ	�ិង	ក្ួសារ	ដោក	បា�	ដ្ច	ខ្លួ�	ដៅ	េីកកុង	ខុតផ្ត	។	្រួកដ្	បា�	េេួល	េី្រកមក	

សកមាប់	្រ�	ដភៀសខ្លួ�	ដៅ	ដបសកកម្ម	អាល្ឺម៉ាង់	លូដធើបរ�	ដៅ	េីដនាទះ	គាត់	បា�	ដធ្វើ	ជា	

ក្ូដ្រេ្យ	�ិង	បដកមើរោរ	ដៅក្នុង	អាយូដែោ	(	ជា	បផ្ក	ដមើម	ថានាំ	បុរា�	)	។	ដៅេីដនាទះ	

ដហើយ	បដល	្ីរតា	របស់	ខ្នុំ	បា�	ដក្រើសដរើស	បកបចិត្ត	ដ្រឿ	ដលើ	សាសនាក្ិស្ត	។

ឪ្រុក	របស់	ខ្នុំ	បា�	ប�្ត	្រំដ�ឿ	ដលើ	សាសនា	ក្ិស្ត	ដោយ	ដក្រើសដរើស	ដធ្វើ	ជា	អ្កផសោយ	

ដំ�ឹង	ល្	�ិង	ជា	ដមដឹកនាំសាសនា	(	ក្ូបដកងៀ�	)	។	ដ្រល	ខ្នុំ	ដកើត	ខ្នុំ	កតូែបា�	ោក់		

ដ្មទះ	ឲ្យ	ថា	បម�គ្រាល	បដ�	�ី្រធី	(	មា�	�័យ	ថា	«	ល្	»	«	អំដណាយ	»	�ិង	

«	្រ�្ឺ	»	)		ដោយ	េេួល	មរតក	�ូែ	េំដ�ៀមេមាលាប់	ន�	្រំដ�ឿ	សាសនាក្ិស្ត	។

រោល	ខ្នុំ	ដៅ	ដក្មង		ខ្នុំ	បា�	ចូលរួម	ក្រទះែិគ្រ	អាល្ឺម៉ាង់	លូដធើបរ�	ជាដេៀងទាត់	។	

ដយើង	បា�	ដៅដលើ	ភ្ំ	ដដើម្បី	អធិសាឋា�	ជាមួយ	គានា	ជា	ញឹកញាប់	។	ដៅ	នថងៃ	មួយ	បដល	មា�	

ដភ្ៀង	ធាលាក់	ក្ប់គានា	បដល	ដៅក្នុង	កកុម	អធិសាឋា�	ដនាទះ	បា�	េេឹក	ខ្លួ�	ដជាក	ដហើយ	មា�	

មានាក់	បដល	ជា	ក្ូ	ផសោយ	ដំ�ឹង	ល្	បា�	ផ្តល់	រោរអធិសាឋា�	ដ៏	ដសាមទះ	អស់	្ីរ	ចិត្ត	េូលសុំ	

ក្រទះអមាចាស់	បញ្ឈប់	ដភ្ៀង	។	វ	្ ួរ	ឲ្យ	អសាចារ្យ	ណាស់	ដភ្ៀង	បា�	ឈប់	បម�	។	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	

រោរចាប់ដផ្តើម	�ូែ	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	របស់	ខ្នុំ	ដលើ	ក្រទះ	�ិង	រោរអធិសាឋា�	។

ក រ ក ក

បនាទាប់	្រី	ចប់	ថានាក់	េី	កបំាបី	ខ្នុំ	្រុំ	បា�	ប�្ត	រោរសិកសោ	ដៅ	សាោ	ដេៀត	ដឡើយ	ដោយ	

កតូែ	ចូលដរៀ�	ថានាក់សិរោខាសាោ	ខាង	សាសនាែិេយា	រយៈដ្រល	បី	ឆ្នាំ	ដៅ	ខុតផ្ត	ដហើយ	

កតូែបា�	បតងតាំង	ជា	អ្ក	ផសោយ	ដំ�ឹង	ល្	ដូច	បដល	ឪ្រុក	របស់	ខ្នុំ	ធាលាប់	បា�	ដធ្វើ	។	

ខ្នុំបានង្្យកកា�យមើ�ពរីដំយណើរជរីវិត

របស់ខ្នុំកា�ពរី«យ្្ងរស់យៅ្្នុងនកព

សបាត»យៅ្្នុងតំបន់ោច់កសោ�

មួ�យៅ្្នុងកបយទសឥោឌាម្កាលា�ជា

មនុស្សម្នា្់តដ�ជាររូបខ្នុំោបច្នុប្បន្យនវះ

យោវះខ្នុំដរឹងថាជរីវិតនិងយសច្្តរីជំយនឿរបស់

ខ្នុំ្ ឺពិតជាែព្ភូតយ�តុ។
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លីអាហូណា

បនាទាប់្រី	ដឹកនាំ	រោរកប្រុំ	ដៅក្នុង	�ិង	្រុំ	ែិញ	េីកកុង	ខុតផ្ត	អស់	រយៈដ្រល	្រីរបី	ឆ្នាំ	

មក	ខ្នុំ	បា�	ប្តូរ	ដៅ	រស់ដៅ	ភា្	ខាង	ដ្រើង	កបដេស	ឥណាឌា	ដៅ	េីដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	

លក់	ដសៀែដៅ	នានា	មក	្រី	អ្ក�ិ្រ�្ធ	អំ្រី	សង្ម	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	ក្ិស្ត	។	ខ្នុំ	

បា�	ដឃើញ	ដសៀែដៅ	មួយ	កបាល	បដល	មា�	ចំ�ង	ដ្រើង	ថា	យតើពួ្មរមន្ ឺជាពួ្ក្ិស្ត

សាសនិ្ឬយទ?	មា�	អ្វី	មួយ	ដៅក្នុង	ដសៀែដៅ	ដ�ទះ	បា�	ទាក់ទាញ	ចិត្ត	ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	

សដកមចចិត្ត	អា�	ដសៀែដៅ	ដនាទះ	។

ដសៀែដៅ	ដនាទះ	មា�	ពាក្យ	រិទះ្�់	ជា	ដកចើ�	ដៅដលើ	្រួក	មរម�	�ិង	្រំដ�ឿ	របស់	្រួកដ្	។	

ដទាទះជាយា៉ាង	ណា	ក៏ដោយ	បផ្ក	ជាដកចើ�	ដេៀត	ដៅក្នុង	ដសៀែដៅ	ដនាទះ	បា�	ទាក់	អារម្ម�៍	

ខ្នុំ	ជាខាលាំង	ជា្រិដសស	សិរោខាបេ	របស់	្រួកដ្	អំ្រី	កកុមក្រទះ	សមាសភា្	ន�	រោរថាវាយ	

បង្ំ	របស់	្រួកដ្	ក្រមទាំង	កបែត្តិ	អំ្រី	្រហុ្រ�្ធភា្រ	។	ប៉ាុប�្ត	អ្វី	មួយ	បដល	ខ្នុំ	ចាប់ចិត្ត	ខាលាំង	

បំផុត	ដនាទះ	្ ឺ	ថា	សាសនាចកក	របស់	្រួកដ្	បា�	ោក់	ដ្មទះ	តាម	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	។	ខ្នុំ	

អ�្ទះសា	ចង់	ដឹង	បប�្ម	ដេៀត	ជាខាលាំង	។

នថងៃ	មួយ	ដ្រល	ខ្នុំ	កំ្រុង	អធិសាឋា�	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	បំផុស	្ ំ�ិត	ឲ្យ	ដៅ	ដសែីបអដង្កត	្រី	

ក្រទះែិគ្រ	្ួរកមរម�	។	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	េីកកុង	សលត៍	ដលក	រដ្ឋ	យូថាហ៍	្ ឺ	ជា	េីសានាក់រោរ	

កណាតាល	របស់	សាសនាចកក	។	ខ្នុំ	បា�	សដកមចចិត្ត	សរដសរ	សំបុកត	មួយ	ដហើយ	ចារដលើ	

ខ្ង	សំបុកត	ដនាទះ	ដផ្ើ្រូ�	ដៅរោ�់	«	អ្ក	បដល	ក្ប់ក្ង	សាសនាចកក	ន�	ក្រទះដយសែូែ	ក្ីស្	

ន�	្រួក	បរិសុេ្ធ	នថងៃ	ចុង	ដករោយ	េីកកុង	សលត៍	ដលក	រដ្ឋ	យូថាហ៍	ស.រ.អា.	»	។

រ រ ក

ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	1959	បងកបុស	ឡាមា៉ា	ែិោលាម	មក	្រី	នាយកោឋា�	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	

សាសនា	របស់	សាសនាចកក	បា�	ដផ្ើ	េីបនាទាល់	របស់	យ៉ាូបសប	ស្មែីធ	មាកតា	ន�	

ដសចក្តី្រំដ�ឿ	�ិង	ក្រទះ្ម្ពីរ	មរម�	មក	ឲ្យ	ខ្នុំ	បដល	ជា	រោរដ�្ើយ	តប	ចំដពាទះ	សំបុកត	របស់	

ខ្នុំ	ដនាទះ	។	ខ្នុំ	បា�	សិកសោ	សមាភារ	ទាំង	អស់	ដនាទះ	ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	បកបចិត្ត	ដ្រឿ	ដោយ	សារ	បត	

ដសចក្តី្រិត	ដ្រញដលញ	បដល	មា�	ដៅក្នុង	សមាភារ	ទាំងដនាទះ	។	ប៉ាុប�្ត	គាម�	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	

សាសនា	ឬ	សមា្រិក	បដកងៀ�	ខ្នុំ	ដៅក្នុង	កបដេស	ឥណាឌា	ដឡើយ	។

ដករោយ	មក	ដៅក្នុង	បខ	មករា	ឆ្នាំ	1961	បអលដ�ើរ	បស្ព�ដសែីរ	ដបុលយូ	ឃឹមបឹល	

(	ឆ្នាំ	1895–1985	)	ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្រួកសាែក	ដប់្រីរ	នាក់	បា�	ដធ្វើ	េស្ស�កិច្	មក	

េីកកុង	ដដលី	។	ខ្នុំ	បា�	ចំណាយ	ដ្រល	បី	នថងៃ	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ជាមួយ	ដោក	ដៅ	ែិគ្រ	តាយ	

មា៉ាគ្ល	ដៅ	អាករោ	�ិង	ដៅ	ោមា៉ាសសោឡា	។	ដោក	បា�	បដកងៀ�	ដមដរៀ�		

ដំ�ឹង	ល្	ជាដកចើ�	ដហើយ	ខ្នុំ	សាតាប់	គាត់	ឆ្ប់	យល់	ដូច	ជា	ដអប៉ាុង	្រក់		

េឹក	អញ្ឹង	។	ដៅ	នថងៃ	ចុង	ដករោយ	ន�	េស្ស�កិច្	របស់	ដោក	ខ្នុំ	បា�		

ដកតៀមខ្លួ�	រួចរាល់	ដដើម្បី	ក្រមុ្រេឹក	។	ដៅនថងៃ	េី	7	បខ	មករា	ឆ្នាំ	1961	

បអលដ�ើរ	ឃឹមបឹល	បា�	ក្រមុ្រេឹក	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដៅ	េដ�្	យា៉ាមូណា	សែីដស្ើរ	

ឃឹមបឹល	្ឺ	ជា	សាក្សី	ផ្ូែរោរ	មានាក់	ដទាទះបី	ជា	មា�	អ្ក	ដមើល	ដ៏	

សំខា�់ៗ	ជាដកចើ�	នាក់	ដេៀត	ក៏ដោយ	។	ខ្នុំ	បា�	េេួល	រោរបញ្ជាក់	

នា	ដ្រល	ោងាច	ដនាទះ	។

ដ្រល	សាែក	របស់	ក្រទះអមាចាស់	បា�	បដកងៀ�	ខ្នុំ	រយៈដ្រល	

បីនថងៃដោយ	គាម�	អ្វី	មក	រំខា�	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	ដ្រលដែោ	ដ៏	អសាចារ្យ	បំផុត	

ដៅក្នុង	្រីែិត	របស់	ខ្នុំ	។	អ្វី	មួយ	បដល	ដសាកសាតាយ	ដនាទះ	្ ឺ	ថា	

ដោក	បា�	រោលាយ	ជា	មិត្តភក្តិ	មរម�	ដ៏	្រិដសស	របស់	ខ្នុំ	។

ក រ ុ

បនាទាប់	្រី	បអលដ�ើរ	ឃឹមបឹល	បា�	ចាកដចញ	ដៅ	ខ្នុំ	បា�	បចកចាយ	បេ្រិដសាធ�៍		

ន�	រោរបកបចិត្ត	ដ្រឿ	របស់	ខ្នុំ	ជាមួយ	មិត្តភក្តិ	របស់	ខ្នុំ	ដហើយ	្ួរកដ្	បា�	ដសើច	ចំអក	ឲ្យ		

ខ្នុំ	។	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	ដំ�ឹង	ល្	្ ឺ	ជា	រោរ្រិត	ដហើយ	ខ្នុំ	្រុំ	អាច	បដិដសធ	បា�		

ដឡើយ	ដូដចានាទះ	ខ្នុំ	បា�	សដកមច	ចិត្ត	បស្វងរក	ែ្្ប�តាតទះបណាតាល	្រំនាញ	ែិជាជា្រីែៈ	ដផ្សង		

មួយ	ដេៀត	។	ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	អា្រីែកម្ម	ដដរ	ដខាអាែ	ដូច	ឪ្រុក	របស់	ខ្នុំ	បា�	ដធ្វើ	។		

ដោយ	ស�្សឹមៗ	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	្រុំ	អាច	រីកចដកមើ�	ដឡើយ	លុទះកតា	ខ្នុំ	មា�	រោរអប់រំ		

បប�្ម	ដេៀត	។	ខ្នុំ	មា�	អាយុ	ជាង	20		ឆ្នាំ	ដហើយ	្ ំ�ិត	បដល	ថា	កតូែ	កតឡប់	ដៅ		

ដរៀ�	ែិញ	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	្ ំ�ិត	រុញរា	មួយ	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	បា�	ចំណាយ	ដ្រល	កបំាបួ�	ឆ្នាំ	ដករោយ	មក	

ដដើម្បី	េេួល	យក	រោរអប់រំ	។	ខ្នុំ	បា�	ដធ្វើ	អា្រីែកម្ម	របស់	ខ្នុំ	ដ្រល	ក្រឹក	ដហើយ	ដៅ	ដរៀ�	

ដៅដ្រល	ោងាច	។	ខ្នុំ	បា�	ចំណាយ	កបាក់	បដល	ខ្នុំ	រក	បា�	ទាំងអស់	ដៅដលើ	រោរសិកសោ	។	

ខ្នុំ	បា�	ដប្តជាញាចិត្ត	ដហើយ	អធិសាឋា�	សូម	្រំ�ួយ	្រី	ក្រទះ	។	ខ្នុំ	បា�	ប�្ត	ដរៀ�	រហូត	េេួល	បា�	

សញ្ញាបកត	បរិញ្ញាបកត	បផ្ក	ចិត្តែិេយា	សង្មែិេយា	�ិង	សិល្បៈ	មក	្ីរ	សាកលែិេយាល័យ	

អាករោ	។	េីបំផុត	ខ្នុំ	បា�	ចូលដរៀ�	ដៅ	សាកលែិេយា	មីរ៉ុត	ដដើម្បី	សិកសោ	យក	សញ្ញាបកត	

បផ្ក	ចបាប់	។

អំឡនុង	ដ្រល	ដំបូងៗ	ន�	កបាំបួ�	ឆ្នាំ	ដនាទះ	មា�	ក្ួសារ	មួយ	ន�	្រួកបរិសុេ្ធ	នថងៃ	

ចុងដករោយ	ដៅ	េីកកុង	ដដលី	្ឺ	ក្ួសារ	ស្សតបលហ្វ	បដល	បា�	ដធ្វើ	រោរដៅក្នុង	សាថោ�េូត	

សហរដ្ឋ	។	ខ្នុំ	បា�	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ដៅ	េីកកុង	ដដលី	ដដើម្បី	ចូលរួម	្ិរធី	សាករោម៉ាង់	ដៅក្នុង	ផ្ទះ	

របស់	្ួរកដ្	។	ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	1962	បអលដ�ើរ	រីឆ្ដ	អិល	អែីវ៉ា�	(	ឆ្នាំ	1906–71	)	

ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្រួក	សាែក	ដប់្រីរ	នាក់	បា�	្រួប	ជាមួយ	្ួរកដយើង	ដហើយ	ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	1964	

បអលដ�ើរ	ហ្រដុ�	បែី	ហុិង្្ី	(	ឆ្នាំ	1910–2008	)	ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្ួរកសាែក	ដប់្រីរ	នាក់	

បា�	មក	ផងបដរ	។	ខ្នុំ	ចាំ	្ីរ	រោរបំពាក់	កកមង	ផ្កា	ឲ្យ	បអលដ�ើរ	ហុិង្្ី	�ិង	បា�	កប្ល់	

ឆ្នាំង	មួយ	បដល	មា�	ដង្វាយ	មួយ	ភា្	ក្នុង	ដប់	បដល	ខ្នុំ	បា�	ស�្សំ	េុក	្ឺ	បា�	ស�្សំ	េុក	

អស់	ដ្រល	ជាដកចើ�	ឆ្នាំ	មក	ដហើយ	។

ជាអកុសល	កគា	ន�	រោររាប់អា�	បបប	ដ�ទះ	—	បដល	មា�	�័យ	បំផុត	—	កកម	ដកើត	

ដឡើង	ណាស់	ដហើយ	ផ្នុយ	ដៅែិញ	ដៅក្នុង	កបដេស	ឥណាឌា	ខ្នុំ	គាម�	រោររាក់ទាក់	ជាប់	ជា�ិច្	

្រី	្រួកបរិសុេ្ធ	ដនេ	ដេៀត	ដឡើយ	។	រោរ�៍	ដ�ទះ	បា�	រុក្ួ�	ដួងចិត្ត	ខ្នុំ	យា៉ាង	ខាលាំង	។	ដៅ	

ឆ្នាំ	ប�្តបនាទាប់	ដេៀត	មក	ភា្រ	ឯដរោ	បត	ឯង	បា�	ចាប់ដផ្តើម	្រទះឥេ្ធិ្រល	អែិ្រជមា�	ដល់	រូប	

ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្នុំ	ដឃើញ	ថា	គាម�	អនា្ត	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	ដឡើយ	ដៅក្នុង	កបដេស	ឥណាឌា	។	ខ្នុំ	ចង់បា�	

ប្រ្វ្រិតភា្រ	ដហើយ	រស់ដៅក្នុង	ចំដណាម	្ួរកបរិសុេ្ធ	ខាលាំងណាស់	។

ក

ដៅដ្រល	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	ថា	វ	ដល់	ដ្រល	បដល	ខ្នុំ	កតូែ	ខិត	ឲ្យ	រោ�់បត	

្រិត	�ឹង	្រួក	បរិសុេ្ធ	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ឈប់	ដរៀ�	ដៅ	សាោ	ចបាប់	ដហើយ	ដធ្វើ	

អដនាតាកបដែស�៍	ដៅ	កបដេស	រោណាោ	។	ដៅដ្រល	យ�្តដគ្ទះ	បា�	ចុទះ	

ចត	ដៅ	បអតម៉ាុ�ថុ�	អាល់ដបែីរតា	ខ្នុំ	បា�	ដៅ	ែួដ	មួយ	បដល	ដៅ	បក្បរ	ដនាទះ	

បំផុត	។	ខ្នុំ	បា�	្រួប	ជាមួយ	បែីស្ស្រ	គ្រី	ស្មែីធ	ដហើយ	ភាលាម	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	

មា�	អារម្ម�៍	ថា	ជា	កម្មសិេ្ធ	�ិង	មា�	រោររាប់អា�	ដៅក្នុង	ែួដ	ដនាទះ	។		

ខ្នុំ	បា�	ដៅ	េស្សនា	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ខាតស្តនុ�	អាល់ដបែីរតា	ដទាទះបី	ជា	

ខ្នុំ	្រុំ	ទា�់	អាច	េេួល	អំដណាយទា�្រិសិដ្ឋ	របស់	ខ្នុំ	ក្តី	។ រូប
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 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ខ្នុំ	ចង់	ដៅ	េស្សនា	េីកកុង	សលត៍	ដលក	ដហើយ	ដធ្វើ	

ឲ្យ	មិត្តភក្តិ	របស់	ខ្នុំ	បអលដ�ើរ	ឃឹមបឹល	�ិង	បងកបុស	

ឡាមា៉ា	ែិោលាម	មា�	រោរភាញាក់ដផ្ើល	។	េីបំផុត	ដៅក្នុង	រដូែ	

ផ្ការីក	ឆ្នាំ	1969	កបាំបី	ឆ្នាំ	បនាទាប់	្រី	ខ្នុំ	បា�	ក្រមុ្រេឹក	

ខ្នុំ	បា�	ដៅ	េស្សនា	េីកកុង	សលត៍	ដលក	ដហើយ	បា�	

្រួប	បអលដ�ើរ	ឃឹមបឹល	។	ដោក	មា�	ក្តី	រីករាយ	ណាស់	

ដហើយ	បា�	ចំណាយ	ដ្រល	ដ្រញ	មួយ	នថងៃ	ជាមួយ	ខ្នុំ	។

រោល	ដៅ	េីកកុង	សលត៍	ដលក	ខ្នុំ	បា�	ដៅ	គ្ង		

មួយ	ដដើម្បី	រោត់សក់	។	ខ្នុំ	បា�	បចក	ចាយ	េីបនាទាល់		

របស់	ខ្នុំ	ជាមួយ	�ឹង	ជាង	រោត់សក់	ដនាទះ	បដល	គាត់	ក៏		

ជា	អ្ក	បកបចិត្ត	ដ្រឿ	ដោយ	ខ្លួ�	ឯង	បដរ	។	មា�	សុភា្រ		

បុរស	មានាក់	កំ្រុង	រង់ចាំ	រោត់សក់	បដល	សាតាប់	ឮ	ខ្នុំ	ដោយ		

នចដ�្យ	ដហើយ	បា�	កបាប់	ខ្នុំ	្រី	រោរដធ្វើ	ដំដ�ើរ	របស់	គាត់	

ដៅ	កបដេស	ឥណាឌា	។	គាត់	បា�	ដចញ	នថ្	រោត់សក់	ឲ្យ		

ខ្នុំ	អដញជើញ	ខ្នុំ	ដៅ	បរិដភា្	អាគ្រ	ដ្រល	ោងាច	ដហើយ		

បា�	ដបើក	ឡា�	នាំ	ខ្នុំ	ដៅ	សាកលែិេយាល័យ	ក្រិកគ្ំ		

យ៉ាង់	។	ខ្នុំ	មា�	រោរភាញាក់ដផ្ើល	ដោយ	ដឃើញ	បរិដែ�		

សាកលែិេយាល័យ	ដនាទះ	។	ខ្នុំ	បា�	�ិយាយ	ថា	ខ្នុំ	ចង់	ប�្ត	

រោរសិកសោ	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	េីដ�ទះ	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	គាម�	កបាក់	ក្ប់កគា�់	

ដដើម្បី	ដរៀ�	ដេ	។	បុរស	មានាក់	ដនាទះ	បា�	សុំ	បង់	កបាក់	

1000	ដុោលារ	សកមាប់	នថ្	សិកសោ	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	មា�		

ចិត្ត	រំដភើប	�ិង	មា�	អំ�រ្ុ�	យា៉ាង	ខាលាំង	។

ខ្នុំ	បា�	ចូលរួម	កម្មែិធី	កិច្រោរ	សង្ម	ដៅ	

សាកលែិេយាល័យ	បែី.	វ៉ាយ.	យូ	។	ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	1972	

បនាទាប់	្រី	បញ្ប់	រោរសិកសោស	្រី	សាកលែិេយាល័យ	បែី.

វ៉ាយ.យូ	ខ្នុំ	បា�	ប្តូរ	ដៅ	រស់ដៅ	េីកកុង	សលត៍	ដលក	

ដដើម្បី	ប�្ត	ដរៀ�	យក	សញ្ញាបកត	អ�ុប�្ឌិត	មក	្រី	

សាកលែិេយា	យូថាហ៍	។	ដករោយមក	ខ្នុំ	បា�	ប្តូរ	ដៅ	ដៅ	

រដ្ឋ	រោលីហ្វូញា៉ា	ស.រ.អា.	ដៅ	េីដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ដរៀ�	ថានាក់	

ប�្ឌិត	បផ្ក	្រិ�ិត្យ	�ិង	្រយាបាល	ខាង	ចិត្តែិេយា	បា�	

បដកងៀ�	ែ្្	សិកសោ	ស្តី	្រី	រដបៀប	ដដើម្បី	បញ្ឈប់	អំដ្រើ	ហិងសោ	

ក្នុង	ក្ួសារ	ដហើយ	បា�	�ិ្រ�្ធ	ដសៀែដៅ	មួយ	កបាល	។	

ឥឡូែ	ដ�ទះ	ខ្នុំ	បា�	ចូល	�ិែត្ត�៍	ដហើយ	រស់ដៅ	ជាមួយ	

ភរិយា	របស់	ខ្នុំ	ែី��ី	ដៅ	រដ្ឋ	ណាវ៉ាោ	ស.រ.អា.	។

មា�	កគា	មួយ	បដល	ខ្នុំ	បា�	�្ង	រោត់	�ូែ		

រោរលំបាក	ឧបស្្	�ិង	ដសចក្តីេុក្ខលំបាក		

ផ្ទាល់	ខ្លួ�	ជាដកចើ�	។	រោរដផ្តាត	ចិត្ត	េុកោក់	របស់		

ខ្នុំ	ដលើ	ដំ�ឹង	ល្	�ិង	្ររ្រ័យ	ន�	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ		

បា�	្រួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	យក	ឈ្ទះ	ដលើ	ឧបស្្	ជាដកចើ�	ន�		

្រីែិត	ដ�ទះ	។

ររ រ

ជាដរឿយៗ	ខ្នុំ	បា�	ង្ក	ដករោយ	ដមើល	្ីរ	ដំដ�ើរ		

្រីែិត	របស់	ខ្នុំ	រោល	្ីរ	«	ដក្មង	រស់ដៅក្នុង	នក្រ	សបាត	»	

ដៅក្នុង	តំប�់	ោច់	កសយាល	មួយ	ដៅក្នុង	កបដេសឥណាឌា	

មក	រោលាយ	ជា	ម�ុស្ស	មានាក់	បដល	ជា	រូប	ខ្នុំ	នា	បច្នុប្ប�្		

ដ�ទះ	ដនាទះ	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	្ីរែិត	�ិង	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	របស់	ខ្នុំ	្ ឺ		

្រិតជា	អ្រ្ភូតដហតុ	។	រោរដរៀបចំ	របស់	ក្រទះអមាចាស់		

សកមាប់	្ីរែិត	របស់	ខ្នុំ	្ ឺ	វ	អសាចារ្យ	ជាង	អ្វី	បដល	ខ្នុំ		

រ្រឹង	្ ិត	ដៅ	ដេៀត	។	វ	ជា	រោរអសាចារ្យ	អ្វី	ដម៉ា្ទះ	បដល		

មា�	្រយារោរី	បស្ព�ដសែីរ	ដបុលយូ	ឃឹមបឹល	ជា	អ្ក		

បដល	ក្រទះអមាចាស់	តាំង	ដឡើង	បដកងៀ�	ខ្នុំ	ដហើយ	ដដើរ		

ជាមួយ	ខ្នុំ	ដៅក្នុង	កគា	សំខា�់ៗ	ដៅក្នុង	ដំដ�ើរ	្រីែិត		

របស់	ខ្នុំ	។

ជាដរឿយៗ	ខ្នុំ	្ ិត	ង្ក	ដៅ	កគា	បដល	ខ្នុំ	មា�	ជាមួយ	

កបធា�	ឃឹមបឹល	។	ដោក	បា�	អដញជើញ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដៅ	

ដំដ�ើរ	កមសោ�្ត	ដបាទះ្រំរុំ	្រិច�ិច	�ិង	បុ�្យ	បថ្ង	

អ�ំរ្ុ�	ក្រមទាំង	បុ�្យក្ីស្មា៉ាស់	ជាមួយ	

ក្ួសារ	ដោក	។	រហូត	មក	ដល់	ឥឡូែ	ដ�ទះ	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	

ដោក	្ ឺ	្រិត	ជា	សាែក	�ិង	ជា	្រយារោរី	របស់	ក្រទះអមាចាស់	

ក្រទះដយសែូែក្ីស្	បម�	។

ខ្នុំ	បា�	្រួប	កបធា�	ឃឹមបឹល	ដលើក	ចុងដករោយ	

អំឡនុង	ដ្រល	ដោក	ឈឺ	ជា	េមងៃ�់	ប៉ាុប�្ត	ដោក	ដៅបត	

ញញឹម	ដហើយ	ឱប	ខ្នុំ	។	ដោក	្ ឺ	ជា	្ួរក	អិល.	�ី.	ដអស.	

ដំបូង	ដ្	បដល	ខ្នុំ	ទាក់េង	ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	ដោក	�ឹង	

មិ�	បដល	បំដភ្ច	ខ្នុំ	ដនាទះ	ដឡើយ	។

ខ្នុំ	មា�	អំ�រ្ុ�	ចំដពាទះ	ក្រទះ	សកមាប់	្រយារោរី		

របស់	ដយើង	�ិង	ដំ�ឹងល្	បដល	បា�	សាដារដឡើងែិញ	។		

សាសនាចកក	របស់	ដយើង	្ ឺ	ជា	សាសនាចកក	្ ំរូ		

របស់	ក្រទះ	បដល	្ិរភ្រដោក	កតូែរោរ	នា	សម័យ	ដ�ទះ	។		

ដោយសារ	សាសនាចកក	ខ្នុំ	អាច	េេួល	បា�	រោរអប់រំ		

ដហើយ	រីកចដកមើ�	ជា	្រលរដ្ឋ	មានាក់	។	ខ្នុំ	មា�	អំ�រ្ុ�	

ចំដពាទះ	នថងៃ	ដនាទះ	ដៅដ្រល	ខ្នុំ	បា�ដឹង	ថា	រោរអធិសាឋា�		

្ឺ	ជា	រោរ្រិត	ដហើយ	ថា	ខ្នុំ	មា�	��្ៈ	សាតាប់	�ូែ	សំដឡង		

តូច	រដហៀង	ដហើយ	្រយាយាម	បស្វងរក	សាសនាចកក	។		

ខ្នុំ	មា�	អំ�រ	្ ុ�	បដល	ខ្នុំ	បា�	អ�ុញ្ញាត	ឲ្យ	ក្រទះអមាចាស់	

ដរៀបចំ	បខ្ស	្រីែិត	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	កបសិ�ដបើ		

ដយើង	បស្វងរក	�្រ	របស់	កេង់	ដនាទះ	អ្វីៗ	ក្ប់យា៉ាង		

ដេៀត	�ឹង	កបទា�	មក	ដយើង	បថម	ដេៀត	ផង	(	សូមដមើល	

មា៉ាថាយ	6:33)	។	◼
ែ្្និពន្ធម្ពរីយតត�នហារោកបយទសឥោឌា។រូប
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ខារគលើ៖្ររប្រុស�ីពធីកាលជ្និស្សិតគៅប្រគទស

ឥណាឌា។ខារគបកាម៖្ររប្រុស�ីពធី(ខារ

គ្្វរ)ជ្មរួយ្រ៉ុលបទីស្សតូវា៉រាសជ្អ្នកបតរួសបតាយ

មានាក់គផ្សរគទៀតបដលជ្សមា�ិកស្សនាចបកមកពី

ប្រគទសឥណាឌាគៅវិស្លរាឋានមនបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធក្ននុរ

ទីបកុរសលត៍គលក។ខារគ្្វរ៖ប្រធានបស្នគស៊ីរ

ដ្រុលយូឃឹម្រឹលរានគដើរតរួយា៉ារសំខាន់គៅក្ននុរដំគណើរ

បតរួសបតាយរ្រស់្ររប្រុស�ីពធី។
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ដោយប៉ូដៃៀៃ(ដេល្រី្)ជូៃឈិងដ្ម្តាជូ

ក្រួសារ	ជាដកចើ�	ដៅេូទាំង	្រិភ្រដោក	ដ�ទះ	្រួប	�ូែ	រោរលំបាក	បផ្ក	ហិរញ្ញែត្នុ	ជា	្រិដសស	អំឡនុងដ្រល	មា�	ែិបត្តិ	

ដសដ្ឋកិច្	។ 1	ឥេ្ធិ្រល	ន�	ែិបត្តិ	បបប	ដ�ទះ	ធាលាប	់ដកើត	មា�	ដឡើង	ដៅក្នុង	ែួដ	ក្នុង	តំប�់	របស	់ដយើង	រោល	្រី	ដកចើ�	ឆ្នាំ	

ក�្ង	ដៅ	ដៅដ្រល	ដយើង	បា�	ដឃើញ	ក្ួសារ	ជាដកចើ�	កតូែរោរ	្រំ�ួយ	។	ដៅ	ដដើម	ឆ្នា	ំដនាទះ	បែីស្ស្រ	របស	់ដយើង	បា�	

បចកចាយ	ដល់	ដយើង	អំ្រី	រោរអដញជើញ	របស់	កបធា�	ដស្តក	របស	់ដយើង	ឲ្យ	ថាវាយ	ដង្វាយ	តមអាគ្រ	ដោយ	ចិត្ត	េូោយ	ដដើម្បី	

្រួយ	ដល់	អស់	អ្ក	បដល	ខ្វទះខាត	។

ដទាទះបី	ជា	ថានាក់	ដឹកនាំ	របស	់្ួរកដយើង	បា�	សុំ	ឲ្យ	ដយើង	កកដឡក	ដមើល	្រី	សាថោ�ភា្រ	ដរៀង	ខ្លួ�	ដយើង	ដហើយ	្ិរចារណា	

កបសិ�ដបើ	ដយើង	អាច	មា�	ចិត្ត	រោ�់បត	េូោយ	ជាងមុ�	ជាមួយ	�ឹង	ដង្វាយ	តមអាគ្រ	របស់	ដយើង	ក៏	្ួរកដោក	្រុំ	បា�		

បញ្ជាក់	ជាក់ោក់	ថា	ដតើ	ដយើង	្ ួរ	បង់	ប៉ាុនាម�	ដនាទះ	ដឡើយ	។	ប៉ាុប�្ត	ក្រទះែិញ្ញា�	បា�	រំឭក	្រួកដយើង	្រី	ដំបូនាម�	របស់	កបធា�	

មា៉ារ៉ុ�	្រី	រ៉ម�ី	(	ឆ្នាំ	1897–1988	)	ជា	េីកបឹកសោ	េីមួយ	ន�	្ �ៈកបធា�	េី	មួយ	បដល	បា�	កបាប់	រោល	្ីរ	ដកចើ�	ឆ្នា	ំមក	

ដហើយ	។	ដោក	បា�	មា�	កបសាស�៍	៖	«	ខ្នុំ	ដ្រឿជាក់	យា៉ាង	មុតមាំ	ថា	អ្ក	្រុំ	អាច	ផ្តល់	ដល់	សាសនាចកក	�ិង	សាថោបនា	

�្រ	ក្រទះ	ដហើយ	បកបជា	រោ�់បត	ខ្វទះខាត	ខាង	ហិរញ្ញែត្នុ	ដនាទះ	ដេ	។	.	.	.	ម�ុស្ស	មានាក់	ថាវាយ	របស់	តូច	មួយ	ដល	់ក្រទះអមាចាស់	ដនាទះ	

កេង់	�ឹង	កបទា�	្ររ្រ័យ	ដ៏	ធំ	ដល់	អ្ក	ដនាទះ	ែិញ	។	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	បេ្រិដសាធ�៍	របស	់ខ្នុំ	។	កបសិ�ដបើ	សមា្រិក	សាសនាចកក	�ឹង	

បរិចាចា្	ដង្វាយ	តមអាគ្រ	្ ុ�	�ឹង	្រីរ	ដនាទះ	្រីែភា្រខាង	ែិញ្ញា�	ដៅក្នុង	សាសនាចកក	�ឹង	ដកើ�	ដឡើង	្ ុ�	�ឹង	្រីរ	បដរ	។	

ដយើង	កតូែបត	ចាំ	ដរឿង	ដ�ទះ	ដៅក្នុង	ចិត្ត	ដហើយ	មា�	ចិត្ត	េូោយ	ដៅក្នុង	រោរបរិចាចា្	របស់	ដយើង	»	។ 2

ែូច្ជាតស្តីនមមា៉ាយនៅសារិបតា៖

យៅយព�យ�ើង្ ិតពរីការថាវា�ដង្វា�តមអាហារឲ្យ

កាន់តតម្នចិត្តទរូោ�ជាងមុនយោវះយ�ើងបានចាំថា

មនុស្សម្ន្ា ់ថាវា�របស់តរូចមួ�ដ�់កពវះែម្ចាស់យោវះ

កទង់នរឹងកបទានពរជ័�ដ៏្ ំដ�់ែ្្យោវះវិញ។
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ដង្វាយ តម អាហារ



លីអាហូណា

ដយើង	ដឹង	ថា	វ	្ ឺ	ជា	រោរលទះបង់	មួយ	ចំដពាទះ	ក្ួសារ	របស់	ដយើង	ដដើម្បី	បដង្កើ�	ថែិរោ	

ដៅក្នុង	ដង្វាយតម	អាគ្រ	របស់	ដយើង	ប៉ាុប�្ត	ដយើង	បា�	្រិចារណា	្រី	រោរបដកងៀ�	�ិង	

រោរស�យា	របស់	កបធា�	រ៉ម�ី	យា៉ាង	យកចិត្ត	េុកោក់	។	ដយើង	បា�	េេួល	្ររ្រ័យ	

យា៉ាង	ករោស់នកក	ដហើយ	ដយើង	េេួល	អារម្ម�៍	ដ៏	ខាលាំងរោលា	ដដើម្បី	បដង្កើ�	ថែិរោ	សកមាប់	ថាវាយ	

ដង្វាយ	តមអាគ្រ	របស់	ដយើង	ជាមួយ	ក្ួសារ	។

ជាង	ដ�ទះ	ដៅ	ដេៀត	ដយើង	ចង់	ឲ្យ	ក្ួសារ	របស់	ដយើង	យក	ឈ្ទះ	ដលើ	េំដនារ	ចិត្ត	ន�	ភា្រ	

អាតាម�ិយម	។	ដោយសារ	ដយើង	រស់ដៅក្នុង	សង្ម	បដល	ដផ្តាតចិត្ត	ដលើ	អ្វីៗ	បដល	ដយើង	

េេួល	បា�	�ិង	រោរបំដ្រញ	បត	ចំ�ង់	ចង់	បា�	របស់	ខ្លួ�	ដយើង	ផ្ទាល់	ដនាទះ	ដយើង	បា�	

បារម្ភ	ថា	កូ�ៗ	របស់	ដយើង	�ឹង	មា�	ភា្រ	អាតាម�ិយម	ដកចើ�	ដឡើង	។	ប៉ាុប�្ត	ដយើង	មា�	

សង្ឹម	ដលើ	កបសាស�៍	របស់	កបធា�	បស្ព�ដសែីរ	ដបុលយូ	ឃឹមបឹល	(	ឆ្នាំ	1895–

1985	)	៖	«	តាមរយៈ	រោរអ�ុែត្ត	តាម	កកឹត្យែិ�័យ	ន�	រោរតម	អាគ្រ	ដនាទះ	ម�ុស្ស	មានាក់	

�ឹង	ដឃើញ	កបភ្រ	ន�	អំណាច	ផ្ទាល់	ខ្លួ�	មួយ	ដដើម្បី	យក	ឈ្ទះ	ដលើ	រោរដធ្វើ	តាម	ចិត្ត	ខ្លួ�	ឯង	

�ិង	ភា្រអាតាម�ិយម	»	។ 3

ដៅ	អំឡនុង	ដ្រល	បីបខ	ដំបូង	ន�	រោរថាវាយ	ដង្វាយ	តមអាគ្រ	ដោយ	ចិត្ត	េូោយ	ដយើង	

ចាប់ដផ្តើម	ដឃើញ	មា�	្ររ្រ័យ	ជាដកចើ�	។	ដយើង	អាច	ចំណាយ	តិច	ដលើ	ដក្ឿងដេស	ដហើយ	

សាំង	ឡា�	របស់	ដយើង	គ្ក់បី	ដូចជា	ដៅ	ដ្រញ	្រិទះ	បា�	យូរ	ជាង	មុ�	។	កូ�ៗ	របស់	ដយើង	

បា�	សុំ	របស់របរ	ដផ្សងៗ	តិច	ជាងមុ�	ដហើយ	ភា្រអាតាម�ិយម	ដៅក្នុង	ដ្ហោឋា�	របស់	

ដយើង	ដស្ើរបត	រលត់បាត់អស់	។

ឧទាហរ�៍	ដៅដ្រល	ដយើង	បា�	បរិចាចា្	ឲ្យ	ដៅ	កកុម	បរិចាចា្	អាគ្រ	ដៅក្នុង	មូលោឋា�	

ដនាទះ	កូ�ៗ	របស់	ដយើង	បា�	ចាប់ដផ្តើម	ដលើក	េឹកចិត្ត	ដយើង	ឲ្យ	បរិចាចា្	រោ�់បត	ដកចើ�	ដេៀត	។	

ដៅដ្រល	ដយើង	ដធ្វើ	រោររាប់ស�្ិធិ	ន�	រោរផ្ត់ផ្ង់	អាគ្រ	កបចាំ	ឆ្នាំ	របស់	ដយើង	ដនាទះ	ដយើង	

បា�	ដឃើញ	ថា	ដយើង	្រិតជា	មា�	អាគ្រ	ដស្មើ	�ឹង	តនម្	អាគ្រ	សកមាប់	រយៈដ្រល	្រីរ	ឆ្នាំ	។	

ដលើស	្ីរ	ដនាទះ	ដេៀត	រោល	្ីរ	មុ�	ដយើង	ចំណាយ	អង្ករ	22.7	្ីឡូករោម	ក្នុង	មួយ	បខ	។	

ឥឡូែ	ដ�ទះ	អង្ករ	េមងៃ�់	ដបដល	ដនាទះ	ដយើង	អាច	ដកបើ	បា�	ដល់	ដៅ	្រីរ	បខ	។	វ	គ្ក់ដូច	ជា	

ោលាំង	ស្តនុក	េុក	អាគ្រ	របស់	ដយើង	កំ្រុង	បត	ដកើ�	ដឡើង	។

ដយើង	�ឹក	ចាំ	្ីរ	ដរឿង	ន�	កស្តី	ដមមា៉ាយ	ដៅ	សារិបតា	។	អំឡនុង	កគា	មា�	ភា្រ	េុរភិក្ស	

្រយារោរី	ដអលីយា៉ា	បា�	អំពាែនាែ	ដល់	កស្តី	ដមមា៉ាយ	មានាក់	បដល	គាម�	អ្វី	�ឹង	ផ្តល់	ជា		

អាគ្រ	ដល់	ដោក	បា�	សុំ	ឲ្យ	កស្តី	ដនាទះ	ផ្តល់	េឹក	�ិង	�ំបុ័ង	ដល់	ដោក	។	នាង	ដ�្ើយ		

ថា	«	ខ្នុំ	ស្បថ	ដោយ	�ូែ	ក្រទះដយហូវ៉ា	ជា	ក្រទះ	ន�	អ្ក	ដ៏	មា�	ក្រទះ្រ�្ម	រស់	ដៅ	ថា	ខ្នុំ	គាម�	មួយ	

ដុំ	ដឡើយ	មា�	បត	ដមសៅ	មួយ	រោតាប់	ដៅ	ក្នុង	ខាប់	�ិង	ដកបង	ប�្តិច	ប�្តលួច	ដៅ	ដប	ប៉ាុដណាណទះ	ដមើល	

ប�	ខ្នុំ	កំ្រុង	បត	ដរើស	រំរោច់	ដឈើ	្ីររ	ដ�ទះ	ដដើម្បី	ចូល	ដៅ	ចម្ិ�	សកមាប់	ខ្នុំ	�ិង	កូ�	ដយើង	�ឹង	

បរិដភា្	បត	ប៉ាុដណាណទះ	រួច	សាលាប់	ដៅ	»	(	្រងសោែតារក្សកតេី	1	17:12	)	។

្រយារោរី	បា�	ស�យា	�ឹង	នាង	ថា	«	ដមសៅ	ក្នុង	ខាប់	ដនាទះ	�ឹង	មិ�	បដល	ផុត	ដៅ	ដហើយ	

ដកបង	ក្នុង	ដប	ក៏	មិ�	បដល	រដោទះ	ដឡើយ	។	.	.	.

ដូដច្ទះ	នាង	ក៏	ដៅ	ដធ្វើ	តាម	បង្រាប់	របស់	ដអលីយា៉ា	រួច	ទាំង	នាង	�ិង	ដោក		

ក្រម	ទាំង	កូ�	នាង	ក្ប់	គានា	បា�	បរិដភា្	ត	មក	ជា	យូរ	នថងៃ	»	(	្រងសោែតារក្សកតេី	1	

17:14–15	)	។	ដមសៅ	របស់	នាង	បដល	មា�	ក្ប់កគា�់	សកមាប់	បត	អាគ្រ	មួយ	ដ្រល	

សកមាប	់ក្ួសារ	របស់	ខ្លួ�	ដនាទះ	បា�	ដកើ�	ដឡើង		បដល	ដធ្វើ	ឲ្យ	ក្ួសារ	របស់	នាង	�ិង	ម�ុស្ស	

ដនេ	ដេៀត	បរិដភា្	បា�	តមក	ជាយូរ	នថងៃ	។	អ្រ្ភូតដហតុ	ដូចគានា	បបប	ដ�ទះ	—	ដោយ	បផ្កដលើ	

ដង្វាយ	ផ្ទាល់	ខ្លួ�	របស់	ដយើង	—	កំ្រុង	បត	ដកើត	មា�	ដឡើង	ដៅក្នុង	ក្ួសារ	របស់	ដយើង	។

អំឡនុង	ដ្រល	បដល	មា�	រោរលំបាក	ដៅក្នុង	បផ្ក	ហិរញ្ញែត្នុ	រោរថាវាយ	ដង្វាយ	

តមអាគ្រ	ដោយ	ចិត្ត	េូោយ	�ិង	្រួយ	ខ្វល់ខាវាយ	ដល់	អ្ក	បដល	ខ្វទះខាត	អាច	ជា	

រោរ្រិបាក	ជា្រិដសស	ដៅដ្រល	ដយើង	ស្ិត	ក្នុង	សាថោ�ភា្រ	—	ដូច	ជា	កស្តី	ដមមា៉ាយ	ដៅ	

សារិបតា	—	ក្នុង	ចំដណាម	អ្ក	ខ្វទះខាត	។	រោរថាវាយ	ដង្វាយ	តមអាគ្រ	ដោយ	ចិត្ត	

េូោយ	ដោយ	មិ�	្ ិត	្រី	បរិមា�	េឹកកបាក់	តកមូែ	ឲ្យ	មា�	្ំរដ�ឿ	ដលើ	ក្រទះអមាចាស់	�ិង	

រោរស�យា	របស់	កេង់	ដដើម្បី	បថទាំ	ដយើង	។	ប៉ាុប�្ត	ក្រទះអមាចាស់	បំដ្រញ	រោរស�យា	របស់	កេង់	

ដហើយ	បេ្រិដសាធ�៍	របស់	ក្ួសារ	ដយើង	បា�	បដកងៀ�	ដយើង	ថា	ដរាប	ណា	ដយើង	មា�	��្ៈ	

បចករំបលក	ដរាប	ដនាទះ	ដយើង	�ឹង	រោ�់បត	េេួល	្ររ្រ័យ	។

ដូច	កបធា�	រ៉ម�ី	បា�	មា�	កបសាស�៍	៖	«	សូម	កុំ	ផ្ល់	ដដើម្បី	កគា�់	បត	ជា	កបដយា្រ�៍	

ដល់	អ្កកកីកក	ដឡើយ	ប៉ាុប�្	ផ្ល់	ដដើម្បី	សុខុមាលភា្រ	ផ្ទាល់	ខ្លួ�	អ្ក	ផងបដរ	។	ចូរថាវាយ	

ឲ្យ	ក្ប់កគា�់	កបដយា្រ�៍	ឲ្យ	អ្ក	អាច	ឲ្យ	ខ្លួ�	អ្ក	ចូល	ដៅ	ក្នុង	�្រ	ក្រទះ	តាមរយៈ	រោរបញក	

មដធយាបាយ	�ិង	ដ្រលដែោ	របស់	អ្ក	»	។ 4	រោរថាវាយ	ដង្វាយ	តមអាគ្រ	ដោយ	ចិត្ត	

រោ�់បត	េូោយ	្រួយ	ក្ួសារ	របស់	ដយើង	ដឃើញ	ក្តីអំ�រ	ដៅក្នុង	រោរដមើល	បថ	ដល់	្រ�	

កកីកក	ដហើយ	្រកងឹង	សុខុមាលភា្រ	ខាង	ែិញ្ញា�	របស់	ដយើង	ផ្ទាល់	។

��្ៈ	របស់	ដយើង	ដដើម្បី	ថាវាយ	របស់	តូច	មួយ	បា�	កបទា�	្ររ្រ័យ	ជា	ដកចើ�	ដល់	ដយើង	

ែិញ	។	��្ៈ	របស់	ដយើង	ដដើម្បី	ថាវាយ	ដង្វាយ	តមអាគ្រ	ដោយ	ចិត្ត	េូោយ	បា�	កបទា�	

អាគ្រ	ដៅក្នុង	ោលាំង	របស់	ដយើង	ដឡើង	ដេ្វ	ដង	។	្រិតណាស់	ក្រទះដចសាតា	ន�	ក្រទះអមាចាស់	

ដដើម្បី	បដង្កើ�	�ំបុ័ង	កបាំដុំ	�ិង	កតី	្រីរ	សកមាប់	បុរស	5000	នាក់	ឥតរាប់	្រួក	កសីៗ	�ិង	

ដក្មងៗ	ដេ	បា�	បរិដភា្	ប�្ត	ដហើយ	កបមូល	ចំ�ិត	បដល	ដៅសល់	ោក់	បា�	12	កហ្�្តក	

(	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	14:16–21	)	្ឺ	ជា	ក្រទះដចសាតា	ដូចគានា	ដៅ	�ឹង	រោរបំដ្រញ	ដមសៅ	

ដល់	កស្តី	ដមមា៉ាយ	ដៅ	សារិបតា	�ិង	បា�	បដង្កើ�	អាគ្រ	ដៅក្នុង	ោលាំង	ន�	ក្ួសារ	ដយើង	។	

មិ�	កតឹមបត	ប៉ាុដណាណទះ	ដឡើយ	្ររ្រ័យ	ដ៏	មហិមា	បំផុត	របស់	ដយើង	្រុំ	បា�	ដកើត	ដឡើង	ដូច	ជា	

រោរបដង្កើ�	អាគ្រ	ដនាទះ	ដេ	ប៉ាុប�្ត	វ	បា�	រោត់	ប�្យ	ភា្រ	អាតាម�ិយម	ដហើយ	បដង្កើ�	្រីែភា្រ	

ខាង	ែិញ្ញា�	ដៅក្នុង	ដ្ហោឋា�	របស់	ដយើង	។

វ	ជា	េីបនាទាល់	របស់	ដយើង	ថា	ដៅដ្រល	ដយើង	បរិចាចា្	ដោយ	ចិត្ត	េូោយ	ដៅ	ក្នុង	

មូល�ិធិ	ដង្វាយ	តមអាគ្រ	របស់	សាសនាចកក	ដទាទះបី	ជា	មដធយាបាយ	របស់	ដយើង	មា�	

កំ�ត់	ក្តី	ដនាទះ	ក្រទះអមាចាស់	�ឹង	បដង្កើ�	រោរខិតខំ	របស់	ដយើង	ដហើយ	កបទា�	្ររ	ដល់	ដយើង	

ហួស	្ីរ	អ្វី	បដល	ដយើង	អាច	យល់	បា�	។	◼
ែ្្និពន្ធរស់យៅរដ្ឋ�រូថា�៍ស.រ.អា.។
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1978	េំ្រ័រ	80	។

	 4.	មា៉ារ៉ុ�	្រី	រ៉ម�ី	«	The Blessings of the Fast	»	Ensign,	បខ	កក្កោ	ឆ្នាំ	1982	េំ្រ័រ	4	។ ន
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រ រ រ

ក

«ខ្នុំសូមដ្លែងទីបោទាល់អំពី

អព្ភគូ្រនហ្រុទាំងខ្ងវិញ្ញាណនិង

ខ្ងសាច្់្ មដែលនកើ្រមាន

ច្ំនោះជនដែលរស់នៅតាមច្បាប់

្រមអាហារ។ខ្នុំសូមដ្លែងទីបោទាល់

ពីអព្ភគូ្រនហ្រុដែលនកើ្រមានែល់រូប

ខ្នុំ។ពិ្រណាស់ែូច្ជានអសាយ

បានក្រ់តតាខ្នុំបានដតសកអំោវោវ

នៅក្នុងការ្រមអាហារជានតច្ើនែង

នហើយពិ្រណាស់តពះបានន្លែើយ

្រប‹នយើងនៅឯនណះនហើយ›

(នអសាយ៥៨:៩)។ច្ូរឲ្យ្រនមលែ

ែល់ឯកសិទ្ធិែ៏ពិសិែ្ឋនោះោ៉ាង

នហាច្ណាស់មួយដខម្ងនហើយមាន

ច្ិ្រ្តទូោយនៅតាមលទ្ធភាពនៅ

ក្នុងែគ្វាយ្រមអាហាររបស់អ្កនិង

ែគ្វាយមនុស្ស្ ម៌ការអប់រំនិង

អ្កផសាយសាសោនផ្សងនទៀ្រ។

ខ្នុំសូមសនយាថាតពះនឹងមាន

តពះទ័យសប្នុរសច្ំនោះអ្ក

នហើយជនដែលទទួលបានជំនួយ

ពីអ្កនឹងនៅន្មះអ្កថាមាន

ពរជានរៀងរហូ្រ»។

រ រ ក ករុ ក

ក រ ក Are We Not All 
Beggars ? Liahona,

រ



លីអាហូណា

សមា្រិក	ែ័យដក្មង	ជាដកចើ�	មា�	រោររំដភើប	�ិង	ចិត្តសាវាគ្ប់	

បដលអាចដធ្វើឲ្យរោរ	បដកងៀ�	�ិង	រោរកបឹកសោ	ដល់	្រួកដ្	ជាេី	រីករាយ	

ចិត្ត	។	ប៉ាុប�្ត	ម�ុស្ស	មួយ	ចំ�ួ�	ក៏	អាច	កបឈម	មុខ	�ឹង	ឧបស្្	

នានា	ដៅដ្រល	្រួកដ្	ធំដឡើង	�ិង	មា�	ភា្រ	ចាស់េុំ		—	្ឺ	អ្វីៗ	ក្ប់យា៉ាង	មក	្រីរោរ	

សកមបសកមួល	ដៅរក	រោរផ្លាស់ប្តូរ	រាងរោយ	របស់	្ួរកដ្	ភា្រ	តា�តឹង	ចិត្ត	ដៅ	ឯ	

សាោ	ដរៀ�	រោរគាបសង្កត់	ន�	ែប្បធម៌	បដល	្រយាយាម	បញ្នុទះបញ្ូល	្ួរកដ្	កុំ	ឲ្យ	រស់ដៅ	

តាម	ដំ�ឹង	ល្	។	យុែែ័យ	កតូែរោរ	ក្ូបដកងៀ�	បដល	យល់	ចិត្ត	្រួកដ្	ដហើយ	ខាវាយខ្វល់	

្រី	្រួកដ្	។	្រួកដ្	កតូែរោរ	អ្ក	កបឹកសោ	បដល	្រំរុញ	ឲ្យ	មា�	បរិយារោស	សុែត្ិភា្រ	មួយ	

សកមាប់	្រួកដ្	ដដើម្បី	ដរៀ�	�ិង	អ�ុែត្ត	តាម	អ្វី	បដល	្រួកដ្	បា�	ដរៀ�	។

ដ�ទះ	ជា	ចំ�ុច	មួយ	ចំ�ួ�	បដល	អាច	ជា	កបដយា្រ�៍	ដដើម្បី	ដឹង	អំ្រី	យុែែ័យ	ដៅដ្រល	

អ្ក	ោក់	បផ�រោរ	ដរៀបចំ	�ិង	បដកងៀ�	្រួកដ្	តាម	រដបៀប	របស់	ក្រទះអមាចាស់	៖

1.	�ុវវ័�ម្នចិត្តចង់យ�ើ�កតរូវការយរៀនយោ��ទ្ធិ។	ដៅក្នុង	្រិភ្រដោក	

បដល	ង្ក	ដចញ	ប�្តិច	ម្តងៗ	្រី	បេោឋា�	ន�	ដំ�ឹង	ល្	ដ�ទះ	យុែែ័យ	កំ្រុង	បកសកោលា�	�ូែ	

ដសចក្តី្រិត	អស់កល្ប	ជា�ិច្	។	្រួកដ្	ចង់	ដរៀ�	្រី	«	ដរឿង	ទាំង	ឡាយ	តាម	បដល	មា�	

ដៅ	ដ្រល	ដ�ទះ	ដហើយ	អំ្រី	ដរឿង	ទាំង	ឡាយ	តាម	បដល	មា�	ដៅ	ដ្រល	ខាង	មុខ	»	(	យា៉ាកុប	

4:13	)	។	ដរឿង	ទាំង	ដនាទះ	្ ឺ	មា�	ដៅក្នុង	ដគាលលេ្ធិ	ន�	ដំ�ឹង	ល្	។	ដៅដ្រល	អ្ក	

បដកងៀ�	សូម	ដផ្តាត	ដៅដលើ	ដគាលលេ្ធិ	បដល	មា�	ដៅក្នុង	ក្រទះ្ម្ពីរ	រោរបដកងៀ�	របស់	

្រួក្រយារោរី	�ិង	្ួរក	សាែក	ដៅរស់	ក្រមទាំង	ឯកសារ	ជា	ផ្ូែរោរ	ដនេ	ដផ្សង	ដេៀត	របស់	

សាសនាចកក	។	សូម	ដលើក	េឹកចិត្ត	យុែែ័យ	ឲ្យ	សិកសោ	ធ�ធា�	ទាំង	ដ�ទះ	ដោយ	ខ្លួ�	ឯង	។	

ដគាលលេ្ធិ	មា�	កបសិេ្ធិភា្រ	យា៉ាង	ខាលាំងរោលា	(	សូមដមើល	អាលមា៉ា	31:5	)	។

2.	�ុវវ័�្ ំពុងសាថាបោែត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន។	្រួកដ្	កំ្រុង	បត	បស្វងយល់	

ថា	្ួរកដ្	្ ឺ	ជា	�រណា	ដហើយ	ថា	្ួរកដ្	ចង់	បកបរោលាយ	ដៅ	ជា	�រណា	។	ដៅដ្រល	្ួរកដ្	

ដរៀបចំ	ខ្លួ�	សកមាប់	តួនាេី	នាដ្រល	អនា្ត	ដនាទះ្រួកដ្	អាច	ដងឿង�ងៃល់	្រី	អ្វី	បដល	

ក្រទះអមាចាស់	បា�	មា�	បផ�រោរ	សកមាប់	្រួកដ្	ដហើយ	ថាដតើ	្រួកដ្	អាច	�ឹង	ដធ្វើ	�ូែ	កិច្រោរ	

ទាំងអស់	បដល	បា�	រ្រឹងេុក	្រី	្រួកដ្	បដរ	ឬ	ដេ	។	ក្នុង	នាម	ជា	ឪ្រុកមាតាយ	ឬ	ក្ូបដកងៀ�	

អ្ក	អាច	បំផុស	ឲ្យ	មា�	េំ�ុកចិត្ត	អំ្រី	អនា្ត	�ិង	ផ្តល់	រោរប�នាំ	ក្នុង	រោរ	ដរៀបចំ	ខ្លួ�	

ការ យល់ ចិត្ត
យុវវ័យដែលអ្កបនតងៀន

សកមាប់	វ	។	្រួយ	្រួកដ្	ឲ្យ	រោ�់បត	ខិត្រិត	ក្រទះ	ដហើយ	សាថោបនា	្រីែិត	របស់	្ួរកដ្	ដលើ	

បេោឋា�	ន�	ដំ�ឹង	ល្	។	បដកងៀ�	្ួរកដ្	្រី	សារៈ	សំខា�់	ន�	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	�ិង	តួនាេី	

របស់	្ួរកដ្	ក្នុង	រោរសាថោបនា	�្រ	ក្រទះ	។

3.	�ុវវ័�ដរឹងយៅយព�ែ្្ខ្�់ខាវា�ពរីពួ្យ្។	ដដើម្បី	ឲ្យ	យុែែ័យ	្ិរតជា	ចុទះ		

កបឡូក	យា៉ាង	សកម្ម	ក្នុង	រោរដរៀ�សូកត	ដំ�ឹង	ល្	ដនាទះ្រួកដ្	កតូែបត	ដឹង	ថា	អ្ក		

ការខិតខំយរៀនពរី�ុវវ័�តដ�ែ្្បយកងៀនអាចចា្់យសាយបើ្ទាវារយ្ពវះ

យៅរ្ការតកបចិត្តយជឿរបស់ពួ្យ្។

រ មា រ



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

កសឡាញ់	្រួកដ្	ដហើយ	អ្ក	ចាប់	អារម្ម�៍	្ីរ	្រួកដ្	មានាក់ៗ	។	សាតាប់	្ួរកដ្	។	រកដមើល	

លក្ខ�ៈ	ែិ្រជមា�	បដល	្រួកដ្	មា�	ដហើយ	សាថោបនា	្រួកដ្	ដចញ	្រី	ចំ�ុច	ដនាទះ	មក	។	

បង្ហាញ	េំ�ុក	ចិត្ត	របស់	អ្ក	ដលើ	្រួកដ្	ដហើយ	ផ្តល់	រោរធានាអទះអាង	ថា	្ួរកដ្	មា�	តនម្	

�ិង	មា�	ដ្	កតូែរោរ	។

4.	�ុវវ័�ម្នចំោប់អារម្ណ៍ជាយកចើន។	យុែែ័យ	មានាក់ៗ	មា�	�ូែ	លក្ខ�ៈ	

្រិដសស	ដរៀងៗខ្លួ�	។	្រយាយាម	សារាល់	្រី	ចំណាប់	អារម្ម�៍	តកមូែរោរ	�ិង	ឧបស្្	

ផ្ទាល់ខ្លួ�	របស់	្រួកដ្	។	ចំ�ុច	ដ�ទះ	អាច	តកមូែ	ឲ្យ	្រួយ	ដល់	្រួកដ្	ដលើស	្រី	រោលែិភា្	

កប្រុំ	ថានាក់	ដរៀ�	�ិង	សកម្មភា្រ	ដេៀងទាត់	នានា	ដៅ	ដេៀត	។	តាមរយៈ	រោរ្រយាយាម	

សារាល់	្រួកដ្	ដនាទះ	អ្ក	អាច	េេួល	បា�	រោរយល់	ដឹង	�ិង	បំផុស	្ ំ�ិត	តាមរយៈ	

ក្រទះែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	អំ្រី	តកមូែរោរ	របស់	្ួរកដ្	បដល	អាច	្រទះឥេ្ធិ្រល	ដលើ	រដបៀប	បដល	

អ្ក	បដកងៀ�	្ួរកដ្	។	ដៅដ្រល	យុែែ័យ	ដឹង	្ីរ	ចំណាប់	អារម្ម�៍	ដ៏	ដសាមទះសរ	របស់	អ្ក	

ដៅក្នុង	្ីរែិត	របស់	្រួកដ្	ដនាទះ	ដួងចិត្ត	របស់	្រួកដ្	�ឹង	ដបើក	េេួល	យក	រោរបដកងៀ�	�ិង	

េីបនាទាល់	របស់	អ្ក	។

5.	�ុវវ័�អាចរ្យ�ើញចយម្ើ�ចំយោវះសំណួររបស់ខ្លួន។	អ្ក	ដរៀ�	ក្ប់	ែ័យ	

ទាំងអស់	រីករាយ	�ឹង	បស្វងយល់	្ីរ	ចំដ�ទះដឹង	ន�	ដំ�ឹង	ល្	ប៉ាុប�្ត	វ	សំខា�់	ជា	្ិរដសស	

ចំដពាទះ	ម�ុស្ស	ែ័យ	្រំេង់	ដៅដ្រល	្ួរកដ្	អភិែ�្ឍ	្ ុ�តនម្	�ិង	្រំដ�ឿ	របស់	្រួកដ្	។	

ដមដរៀ�	ដំ�ឹង	ល្	បដល	មា�	ឥេ្ធិ្រល	យូរ	អបង្វង	ដៅដ្រល	្រួកដ្	ដរៀ�	ដោយ	ខ្លួ�	

ឯងផ្ទាល់	—	ដហើយ	រស់ដៅ	តាម	ដមដរៀ�	ដនាទះ	។	្រំ�ួស	ឲ្យ	រោរផ្តល់	ចដម្ើយ		

ដល់	យុែែ័យ	អ្ក	អាច	ដកបើ	ែិធីសាកស្ត	បដកងៀ�	បដល	អដញជើញ	�ិង	បំផុស	្ ំ�ិត		

្រួកដ្	ឲ្យ	បស្វងរក	ចដម្ើយ	ចំដពាទះ	សំ�ួរ	ផ្ទាល់	ខ្លួ�	។	រោរ�៍	ដ�ទះ	�ឹង	នាំ	ដៅរក		

រោរផ្លាស់បកបចិត្តដ្រឿ	រោ�់បត	កជាលដករៅ	—	បដល	ជា	ដគាលដៅ	ចម្បង	បំផុត	ន�		

រោរប�នាំ	ទាំងអស់	ន�	ដំ�ឹង	ល្	។

6.	�ុវវ័�អាចបយកងៀនោនាយៅវិញយៅម្។	យុែែ័យ	មា�	ចំណាប់	អារម្ម�៍		

ក្នុង	រោរផ្តល់	ដយាបល់	អំ្រី	អ្វី	បដល	បា�	បដកងៀ�	ដហើយ	រំដភើប	បចកចាយ	អ្វី	បដល	្រួកដ្	

ដឹង	។	តាមរយៈ	្ ំរូ	�ិង	រោរប�នាំ	របស់	អ្ក	ដនាទះ	អ្ក	អាច	្រួយ	្រួកដ្	ដរៀ�	បដកងៀ�		

តាម	រដបៀប	របស់	ក្រទះអង្	សដហ្ង្រាទះ	។	ដោយ	មា�	រោរប�នាំ	្ីរ	អ្ក	ដនាទះ	្រួកដ្	អាច	

ចាប់ដផ្តើម	ដោយ	រោរបដកងៀ�	បផ្ក	ណា	មួយ	ន�	ដមដរៀ�	ឬ	ដឹកនាំ	រោរ្រិភាកសោ	ខ្ីៗ	។	

ដៅដ្រល	្រួកដ្	េេួល	បេ្រិដសាធ�៍	ដហើយ	មា�	េំ�ុក	ចិត្ត	ដនាទះ្រួកដ្	អាច	មា�	

ឱរោស	យូរៗ	ម្តង	បដកងៀ�	ដមដរៀ�	ទាំង	មូល	។	ដៅដ្រល	យុែែ័យ	ដរៀ�	្រី	គានា	ដៅែិញ	ដៅមក	

ដនាទះ	្រួកដ្	្រួយ	្រកងឹង	គានា	ដៅែិញ	ដៅមក	េប់េល់	�ឹង	សមាពធ	្ីរ	អស់	អ្ក	បដល	្រុំ	មា�	

្ុ�តនម្	ដូច	្រួកដ្	។

7.	�ុវវ័�្ ំពុងយរៀនពរីភាពជាែ្្ដរឹ្ោំ។	្�ៈកបធា�	ថានាក់	�ិង	្�ៈកបធា�	

កូរ៉ុម	មា�	រោរដៅបដកមើ	ដ៏	្រិសិដ្ឋ	ដដើម្បី	ដឹកនាំ	កកុម	របស់	ខ្លួ�	បដល	មា�	អាយុ	កសបាល	

គានា	។	ប៉ាុប�្ត	ដទាទះបី	ជា	្ួរកដ្	មា�	បេ្រិដសាធ�៍	ន�	ភា្រ	ជាអ្ក	ដឹកនាំ	ក្តី	្រួកដ្	ដៅបត	

កតូែរោរ	រោរប�នាំ	្ីរ	អ្ក	ស្តី	អំ្រី	រដបៀប	ដដើម្បី	ដឹកនាំ	រោរកប្រុំ	្រួយ	អ្ក	ដនេ	ឲ្យ	ដរៀ�	�ិង	

បដកមើ	។	ឱរោស	ន�	ភា្រជា	អ្ក	ដឹកនាំ	ដផ្សងៗ	ដេៀត	អាច	ដកើត	មា�	ដៅក្នុង	ដ្ហោឋា�	

ដៅដ្រល	យុែែ័យ	កតូែបា�	ផ្តល់	ឲ្យ	�ូែ	រោរេេួលខុសកតូែ	នានា	ដ៏	មា�	�័យ	។

8.	�ុវវ័�យរៀនពរីឪពុ្ម្តា�និងមនុស្សយពញវ័�ដ៏្ ំររូយផ្សងៗយទៀត។	បផ្ក	មួយ	ន�	

រោរេេួលខុសកតូែ	របស់	អ្ក	ក្នុង	នាម	ជា	ក្ូបដកងៀ�	្ឺ	កតូែ	្រួយ	្រកងឹង	េំនាក់េំ�ង	រវង	

យុែែ័យ	ជាមួយ	�ឹង	ថានាក់	ដឹកនាំ	�ិង	ឪ្រុក	មាដាយ	របស់	្រួកដ្	។	អ្ក	អាច	្រួយ	យុែែ័យ	

បស្វងរក	ចដម្ើយ	ចំដពាទះ	សំ�ួរ	ជាដកចើ�	របស់	្ួរកដ្	ប៉ាុប�្ត	សំ�ួរ	មួយ	ចំ�ួ�	របស់	្រួកដ្	

�ឹង	មា�	ចដម្ើយ	រោ�់បត	កបដសើរ	កបសិ�ដបើ	ឪ្រុក	មាតាយ	ឬ	ថានាក់	ដឹកនាំ	របស់	្រួកដ្	ជា	

អ្ក	ដ�្ើយ	។	សូម	ដឹកនាំ	តបកមតកមង់	យុែែ័យ	ឲ្យ	ដៅរក	ឪ្រុក	មាដាយ	របស់	្រួកដ្	ដហើយ	

ដលើក	េឹកចិត្ត	្ួរកដ្	ឲ្យ	្រកងឹង	ចំ�ងមិត្តភា្រ	កកុមក្ួសារ	។	សូម	�ិយាយ	ជាមួយ	

ឪ្រុកមាតាយ	ឲ្យ	បា�	ដេៀងទាត់	អំ្រី	អ្វី	បដល	អ្ក	កំ្រុង	សិកសោ	ដៅក្នុង	ថានាក់	ដហើយ	បចកចាយ	

ដេ្រដរោសល្យ	រោរ	រីកចដកមើ�	�ិង	រោររួម	ចំប�ក	ជា	ែិ្រជមា�	បដល	អ្ក	សដង្កត	ដឃើញ	ដៅ	

ក្នុង	កូ�កបុស	កសី	របស់	្រួកដ្	។	សូម	សួរ	្ួរកដ្	្រី	អ្វី	បដល	អ្ក	អាច	ដធ្វើ	បា�	ដដើម្បី	្រួយ	

្រួកដ្	ដៅដ្រល	បដល	្ួរកដ្	បដកងៀ�	កូ�ៗ	របស់	ខ្លួ�	។

រោរ្រួយ	យុែែ័យ	ឲ្យ	បកបចិត្ត	ដ្រឿ	កតូែរោរ	រោរខិតខំ	កបឹងបកបង	រួមគានា	្រី	ឪ្រុកមាដាយ	

អ្កដឹកនាំ	អ្កកបឹកសោ	ដយាបល់	�ិង	ក្ូបដកងៀ�	រួមទាំង	ក្ូ	បដកងៀ�	ថានាក់	សិរោខាសាោ	

ផងបដរ	។	ដ្រល	អ្ក	ដធ្វើរោរ	ជាមួយ	គានា	ដនាទះ	អ្ក	អាច	បដង្កើត	បេ្រិដសាធ�៍	ន�	រោរដរៀ�សូកត	

ឲ្យ	រោ�់បត	មា�	ឥេ្ធិ្រល	ខាលាំង	ដឡើង	សកមាប់	យុែែ័យ	ជាង	អ្ក	ដធ្វើ	វ	បត	ឯកឯង	។	◼

សកម្ប់យោប�់បតន្ថមយទៀតសរូមយមើ�« Teach the Youth »យៅ្្នុងយសៀវយៅសិ្សាថ្រី្ឺ

យសៀវយៅ Teaching in the Savior’s Way(យៅយ�ើែ៊ិនយ្ើរតណតយៅយ្�ទំព័រ

teaching.lds.org/khm )។



លីអាហូណា

ក្សិ�ដបើ	អ្ក	ជា	ឪ្រុក	មាតាយ	ឬ	កតូែបា�	ដៅ	ឲ្យ	បដកងៀ�	កុមារ	ដនាទះ	អ្ក	

កតូែបា�	កបទា�	ឲ្យ	�ូែ	អំដណាយ	ទា�	ដ៏	មហិមា	មួយ	។	បអលដ�ើរ	អិម	

រ័សុល	បាឡឺដ	ក្នុង	កូរ៉ុម	ន�	្រួក	សាែក	ដប់្រីរ	នាក់	បា�	បដកងៀ�	ថា	

«	[	អ្ក	]	្ឺ	ជា	ម�ុស្ស	មានាក់	បដល	ក្រទះ	បតងតាំង	ឲ្យ	ឱបកកដសាប	ដល់	កុមារ	តូចៗ	នា	

ស្រ្វនថងៃ	ដ�ទះ	ដោយ	ក្តី	កសឡាញ់	�ិង	ដោយ	ដភ្ើង	ន�	ដសចក្តី	្រំដ�ឿ	�ិង	រោរយល់	ដឹង	អំ្រី	

អត្តសញ្ញា�	ថា	្រួកដ្	ជា	�រណា	»	។ 1

កុមារ	�ឹង	នាំ	មក	�ូែ	ក្តី	អំ�រ	ដហើយ	បំផុស	្ ំ�ិត	អ្ក	ឲ្យ	ដធ្វើ	ជា	្ ំរូល្	។	ដៅដ្រល		

បដល	អ្ក	េេួល	សារាល់	ភា្រ	ដសាមទះកតង់	ដសចក្ី	កសឡាញ់	រោរ	ដ្រឿ	េុកចិត្ត	�ិង		

ដសចក្ី	សង្ឹម	របស់	កុមារ	ដនាទះ	អ្ក	�ឹង	ខិត	រោ�់	បត	្រិត	ក្រទះអមាចាស់	�ិង	យល់		

រោ�់	បត	ចបាស់	្រី	ក្រទះបញ្ញត្តិ	របស់	កេង់	ដដើម្បី	«	កតឡប់	ដូច	ជា	កូ�	តូច	»	(	មា៉ាថាយ	

18:3	)	។

ដ�ទះ	ជា	ចំ�ុច	ទាំង	កបាំបី	បដល	កតូែ	ចងចាំ	អំ្រី	កុមារ	ដៅដ្រល	អ្ក	្រយាយាម	

កសឡាញ់	�ិង	បដកងៀ�	្ួរកដ្	តាម	រដបៀប	របស់	ក្រទះសដហ្ង្រាទះ	ដធ្វើ	។

1.	្ុម្រម្នតតជំយនឿ។	្រួកដ្	ង្យ	េេួល	យក	ដសចក្ី	្រិត	។	សូម	បដកងៀ�	

្រួកដ្	�ូែ	ដគាលលេ្ធិ	កតឹមកតូែ	បដល	សាមញ្ញ	�ិង	ឲ្យ	ចបាស់ៗ	ដោយ	ដកបើ	ភាសា	�ិង	

ឧទាហរ�៍	បដល	្រួកដ្	អាច	យល់	បា�	។

2.	្ុម្រអាចទទួ�សារ�់ឥទ្ធិព�ននកពវះវិញ្ញាណ។	សូម	បដកងៀ�	្ួរកដ្		

ថា	អារម្ម�៍	ន�	ដសចក្ី	សុខសា�្ត	ដសចក្ី	កសឡាញ់	

�ិង	ក្តី	អំ�រ	បដល	្រួកដ្	មា�	ដៅ	ដ្រលបដល	្ួរកដ្	

�ិយាយ	ឬ	ដកចៀង	្ីរ	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	�ិង	ដំ�ឹងល្	

របស់	កេង់	ដកើត	មា�	មក	្រី	ក្រទះែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	។	សូម	

្រួយ	្ួរកដ្	ឲ្យ	យល់	ថា	អារម្ម�៍	ទាំងដ�ទះ	ជា	បផ្ក	មួយ	

ន�	េីបនាទាល់	។

3.	្ុម្រ��់ពរីការនិោ�កតង់ៗ។		

រោរដកបៀបដធៀប	ស្មនុ្សាមញ	អាច	ដធ្វើ	ឲ្យ	្រួកដ្		

ភា�់កចឡំ	។	ដ្រល	អ្ក	បដកងៀ�	សូម	�ិយាយ	្រី	

ក្រឹត្តិរោរ�៍	�ិង	សកម្មភា្រ	នានា	បដល	្រួកដ្	ធាលាប់	

សារាល់	ដូចជា	៖	ដ្ហោឋា�	កកុមក្ួសារ	�ិង	្រិភ្រដោក	

ដៅ	្រុំែិញ	ខ្លួ�	្រួកដ្	។

4.	្ុម្រម្នចិត្តចង់យរៀនជាខាលាំង។	្រួកដ្	ចូលចិត្ត	រោរដរៀ�សូកត	តាមរយៈ		

បេ្រិដសាធ�៍	ដផ្សងៗ	�ិង	រោរយល់ដឹង	ជាដកចើ�	។	្រួកដ្	ដ�្ើយ	តប	បា�	យា៉ាង	ល្		

�ិង	សកម្ម	ក្នុង	ដមដរៀ�	ដៅដ្រល	ដកបើ	រូបភា្រ	។	សូម	អ�ុញ្ញាត	ឲ្យ	្ួរកដ្	បដញ្ញ	ចលនា	

រុករក	�ិង	សាកល្បង	អ្វី	ថ្មីៗ	។

5.	្ុម្រម្នចិត្តចង់តច្ចា�និងជួ�ជាខាលាំង។	្រួកដ្	មា�	អ្វីៗ	ជាដកចើ�	បដល	

អាច	បដកងៀ�	គានា	ដៅែិញ	ដៅមក	�ិង	បដកងៀ�	អ្ក	ផងបដរ	។	សូម	ឲ្យ	្ួរកដ្	បចកចាយ	អ្វី	

បដល	្ួរកដ្	កំ្រុង	ដរៀ�	។	សូម	ផ្តល់	ឱរោស	ឲ្យ	្ួរកដ្	អា�	ក្រទះ្ម្ពីរ	រោ�់	រូបភា្រ	ដ�្ើយ	

សំ�ួរ	ឬ	សរដសរ	អក្សរ	ដលើ	រោតារដខៀ�	។

6.	្ុម្រម្ន្ ្រីកសឡាញ់យ�ើ�ចង់បាន្ ្រីកសឡាញ់។	សូម	រកដមើល	ឱរោស	

ដដើម្បី	្រំរុញ	ឲ្យ	មា�	អាកប្បកិរិយា	ន�	ក្តី	សប្បនុរស	�ិង	្ ួរ	ឲ្យ	កសឡាញ់	បដល	ដកើត	ដឡើង	

្រី	ធម្មជាតិ	ចំដពាទះ	្រួកដ្	។	សូម	កសាង	េំ�ុកចិត្ត	របស់	្រួកដ្	ដោយ	រោរ	បង្ហាញ	

ក្តីកសឡាញ់	�ិង	អំ�រ្ុ�	របស់	អ្ក	ក្រមទាំង	សាតាប់	យា៉ាង	យកចិត្ត	េុកោក់	ចំដពាទះ		

អ្វី	បដល	្រួកដ្	�ិយាយ	។

7.	្ុម្រយ្្ើត្ម្ ំររូរបស់ែ្្។	អ្ក	កំ្រុងបត	បដកងៀ�	ជា�ិច្	ដទាទះ	ជា	ដ្រល		

បដល	អ្ក	មិ�	ដឹង	ខ្លួ�	ក៏	ដោយ	។	កុមារ	�ឹង	កត់សមារាល់	្ីរ	រដបៀប	បដល	អ្ក	រស់ដៅ	តាម	

ដគាលរោរ�៍	ទាំងឡាយ	បដល	អ្ក	បដកងៀ�	។	្ំរូ	ដ៏	សុចរិត	របស់	អ្ក	អាច	្រទះ	ឥេ្ធិ្រល	

យា៉ាង	ខាលាំង	ដលើ	រោររីកចដកមើ�	ដឡើង	ន�	េីបនាទាល់	របស់	្ួរកដ្	។

8.	្ុម្រតរូចៗម្នយព��្ចិត្តទុ្ោ្់ខ្រី។	

អាកប្បកិរិយា	បដល	មិ�	យកចិត្ត	េុកោក់	អាច	មា�	

�័យ	ថា	្រួកដ្	ដ�ឿយហត់	ឬ	ោលា�	ឬ	្រួកដ្	មិ�	យល់	

្រី	អ្វី	បដល	អ្ក	បា�	�ិយាយ	ឬ	ថា	្ួរកដ្	កតូែ	រោរ	រត់ដលង	

ឬ	ក៏	្រួកដ្	មា�	រោរ	ធុញ	កទា�់	។	្រួកដ្	ចូលចិត្ត	

រោរ	ដរៀ�សូកត	តាមរយៈ	រោរ	ថា	ដឡើងែិញ	កចំបដលៗ	

ែិធីសាកស្ត	ខុសៗគានា	ដរឿង	�ិទា�	ង្យៗ	បេចដកមៀង	

�ិង	សកម្មភា្រ	នានា	។	សូម	ដលើក	េឹកចិត្ត	្ួរកដ្	ឲ្យ	

ចូលរួម	ក្នុង	ដមដរៀ�	។	◼

ក

	1.	 	អិម	រ័សុល	បាឡឺដ	«	Great Shall Be the Peace of Thy 
Children	»	Ensign,	បខ	ដមសា	ឆ្នាំ	1994	េំ្រ័រ	60	។

« សមើល ន៎ ្ រូន តរូចៗ រ្ស់ ែ្ន្ រាល់ គ្នា » 

ការនរៀនបនតងៀនកុមារ
«[កពវះយ�ស៊រូវ]បាន�្្ រូនយ្្ងរបស់ពួ្យ្ម្តងម្នា្់ៗយ�ើ�បានកបទានពរដ�់ពួ្វាយ�ើ�បានែ្ិសាឋានដ�់កពវះវរបិត្សកម្ប់

ពួ្យ្។...យ�ើ�កទង់ម្នបន្ភូ�យៅ�្ភូងមនុស្សថាយមើ�ន៏!្រូនតរូចៗរបស់ែ្្រា�់ោនា»(នរីន�្ទរី៣១៧:២១,២៣)។

រ

ន្រើ
អ្កត្រូវការនរឿងរូបភាពឬវីនែអូនែើម្ីន្វើ

ឲ្យនមនរៀនថានាក់អង្គការបឋមសិកសាឬរាត្រីជួ

បជុំតកុមតគួសារកាលាយជានមនរៀនកាន់ដ្រតបនសើរនឡើង

ប៉ុដន្តមិនែឹងនៅរកនៅទីណាឬ?សូមនមើលនគហទំព័រ 

lessonhelps.lds.org!

រ មា រ

សតមាប់នោបល់បដន្ថមនទៀ្រសូមនមើល« Teach the 
Children»នៅក្នុងនសៀវនៅសិកសា្្មីគឺនសៀវនៅ Teaching 
in the Savior’s Way(នៅនលើអ៊ិនន្ើរដណ្រនៅនគហទំព័រ

teaching.lds.org/khm ).



«ច្ូរឲ្យសំនឡងនសើច្កាអាកកាអាយ

របស់នក្មងៗន្វើឲ្យែួងច្ិ្រ្ត

នយើងរីករាយ។ច្ូរឲ្យនសច្ក្តី

ជំននឿរបស់នក្មងៗលួងនោម

តពលឹងរបស់នយើង។ច្ូរឲ្យ

នសច្ក្តីតសឡាញ់របស់នក្មងៗ

បំផុសគំនិ្រឲ្យនយើងមាន

សកម្មភាពោោ»។

មា ុ

Precious Children — A Gift 
from God Ensign,

រ



លីអាហូណា

ខ្ញំ	ចាំ	យា៉ាង	ចបាស់	្រី	រោរស�្នា	មួយ	មុ�ដំបូង	ដ្	ដ៏	អ�្ទះសា	�ិង	ដសាមទះ	អស់	្រី	ចិត្ត	

ជាមួយ	អ្ក	ចូលរួម	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	បនាទាប់	្រី	ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	រោរបដកមើ	របស់	ខ្នុំ	

ជា	កបធា�	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដៅក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	សលត៍	ដលក	។	យុែនារី	

ដ៏	ដចទះ	្ ិត្ូរ	មានាក់	បា�	អា�	ចំ	ខ្ម្ពីរ	បដល	ទាក់េង	ដៅ�ឹង	មុខង្រ	ន�	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	

ថា	ជា	ដ្ហោឋា�	ន�	រោរ	ដរៀ�	សូកត	�ិង	រោរប�នាំ	។	នាង	បា�	មា�	ភា្រ	្ លាសនែ	

ល្មម	ក្ប់កគា�់	ដដើម្បី	ដឹង	ថា	ដដើម្បី	សារាល់	ក្រទះ	�ិង	ក្រទះក្ីស្	«	ជា	ក្រទះ	្រិត	បត	មួយ	�ិង	

ក្រទះដយសែូែក្ីស្	បដល	កេង់	បា�	ចាត់	ឲ្យ	មក	ផង	្ឺ	ជា	្ីរែិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្ប	ជា�ិច្	»	

(	យ៉ាូគ្�	17:3	)	។	នាង	ក៏	បា�	ដឹង	ផងបដរ	ថា	ដយើង	ដរៀ�	សារាល់	ក្រទះែរបិតា	របស់	

ដយើង	ដហើយ	េីបំផុត	កតឡប់	ដៅរោ�់	កេង់	ែិញ	តាមរយៈ	ក្រទះក្ីស្	។

េីបនាទាល់	របស់	ខ្នុំ	ចំដពាទះ	នាង	ដនាទះ	្ ឺ	ថា	សកមាប់	ខ្នុំ	អ្វីៗ	ក្ប់	យា៉ាង	ដៅក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	

បរិសុេ្ធ	ចង្នុល	បង្ហាញ	ជា	ចម្បង	ដៅ	ដលើ	ក្រទះក្ីស្	�ិង	ក្រទះែរបិតា	របស់	ដយើង	។	

ភា្រសក្ិសិេ្ធិ	ន�	្រិធីបរិសុេ្ធ	�ិង	ដសចក្តីសញ្ញា	្ ឺ	ដៅក្នុង	ដសចក្តី	កសឡាញ់	�ិង	

សិេ្ធិអំណាច	បដល	បា�	ដផ្រ	ដ៏	ធួ�	របស់	កេង់	—	្ឺ	ជា	សិេ្ធិអំណាច	«	ប្រ្វ្រិតភា្រ	ដ៏	

បរិសុេ្ធ	តាម	រដបៀប	ន�	ក្រទះរា្របុកតា	ន�	ក្រទះ	»	(	្.	�ិង	ស.	107:3	)	។	ប៉ាុប�្ត	នាង	្រុំ	

ទា�់	បា�	ដធ្វើ	រោរទាក់េង	ចបាស់ោស់	ដៅក្នុង	្ ំ�ិត	�ិង	ចិត្ត	ផ្ទាល់	ខ្លួ�	របស់	នាង	ដៅ	

ដឡើយ	ដេ	�ូែ	រដបៀប	បដល	រោរថាវាយ	បង្ំ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	អាច	រោលាយ	ជា	្ �ឹ្ទះ	សំខា�់	

ដដើម្បី	សារាល់	ក្រទះអមាចាស់	។	.	.	.

រ រ រ ុ

ក្រទះែិគ្របរិសុេ្ធ	្ ឺ	មា�	សារៈសំខា�់	បំផុត	ដៅក្នុង	រោរផ្តល់	�ូែ	្ ំរូ	សកមាប់	រោរប�្សនុេ្ធ	

ដហើយ	រោរបញក	ខ្លួ�	ដយើង	ឲ្យ	ដៅ	ជា	បរិសុេ្ធ	បដល	ដៅដ្រល	ដយើង	ដរៀ�	អំ្រី	ក្រទះក្ីស្	អាច	

នាំ	ដយើង	ដៅ	រក	ចំដ�ទះ	ដឹង	ផ្ទាល់ខ្លួ�	អំ្រី	កេង់	ដហើយ	ឈរ	ជា	សាក្សី	អំ្រី	កេង់	បដល	នាំ	ដៅ	

រក	អំដណាយ	ទា�	ន�	្ីរែិត	ដ៏	មា�	តនម្	បំផុត	។

រោរសិកសោ	�ិង	រោរថាវាយ	បង្ំ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	អាច	រោលាយ	ជា		

សាកលែិេយាល័យ	ន�	្ីរែិត	អស់កល្ប	ជា�ិច្	តាមរយៈ	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	។	ដៅក្នុង	

រោរអធិសាឋា�	ន�	រោរឧេ្ធិស	ដៅ	ឯ	េីកកុង	ខឺត	ឡង់	រោរេូលអង្វរ	ដ�ទះ	កតូែបា�	ដធ្វើ	ដឡើង		

ដល់	ក្រទះអមាចាស់	៖	«	ដហើយ	ក្រទះ	ែរបិតា	ដ៏	បរិសុេ្ធ	ដអើយ	សូម	ក្រទះ	អង្	អ�ុញ្ញាត	ឲ្យ	អស់	

អ្ក	ណា	បដល	�ឹង	ថាវាយ	បង្ំ	ដៅ	ក្នុង	ដំណាក់	ដ�ទះ	អាច	បា�	េេួល	រោរ	បដកងៀ�	្ីរ	ពាក្យ	

សម្ី	ន�	កបាជាញា	វងនែ	.	.	.

«	ដហើយ	សូម	ឲ្យ	្ួរក	ដ្	អាច	បា�	ធំ	ដឡើង	ក្នុង	កេង់	ដហើយ	េេួល	�ូែ	ភា្រ	ដពារ	ដ្រញ		

ន�	ក្រទះ	ែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	»	(	្.	�ិង	ស.	109:14–15	)	។

ដតើ	រោរ�៍	ដ�ទះ	អាច	សដកមច	ដៅ	បា�	តាមរយៈ	្រិធី	�ិង	េមាលាប់	ទាំង	ដ�ទះ	ឬ	?	

បម�ដហើយ	វ	អាច	សដកមច	បា�	�ូែ	បផ្ក	ខ្ទះ	កបសិ�ដបើ	ដយើង	យល់	្រី	ដគាលបំ�ង	

�ិមិត្ត	សញ្ញា	្ឺ	ដូច	ជា	អ័ោម	�ិង	ដអវ៉ា	បា�	នាំ	ឲ្យ	យល់	វ	ដៅក្នុង	កគា	ដំបូងៗ	បង្ស់	

ន�	្រីែិត	របមង	សាលាប់	ដ�ទះ	។	ប៉ាុប�្ត	ជា	េូដៅ	ដយើង	ដរៀ�	តាមរយៈ	ខ្ឹមសារ	ន�	សារលិខិត	

ដគាលរោរ�៍	នានា	ន�	ដសចក្តីរីក	ចដកមើ�	ដ៏	ដៅអស់	កល្ប	ជា�ិច្	ន�	្រីែិត	ដ៏	ដៅអស់កល្ប	

ជា�ិច្	។	វ	ដៅ	្ំុរ	ែិញ	ដគាលរោរ�៍	មួយ	ចំ�ួ�	បដល	ដយើង	ដធ្វើ	ដសចក្តីសញ្ញា	ជាមួយ	

ក្រទះអមាចាស់	។	សូម	ចាំ	្រី	ដសចក្តីបថ្ងរោរ�៍	របស់	ប៉ាុល	ដៅ	រោ�់	្រួកសាស�៍	រ៉ូម	ថា	

ដយើង	កតូែ	កសុទះកសួល	�ឹង	ក្រទះ	តាមរយៈ	រោរសុ្ត	របស់	ក្រទះក្ីស្	ដហើយ	បា�	សដហ្ង្រាទះ	

«	ដោយ	កេង់	មា�	ក្រទះ្រ�្ម	រស់	ដឡើង	ែិញ	»	(	រ៉ូម	5:10	)	។	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	រោរដ�ទះ	មា�	�័យ	

ថា	ដគាលរោរ�៍	នានា	ន�	ក្រទះ្រ�្ម	ដ៏	បរិសុេ្ធ	របស់	កេង់	នាំ	ដយើង	ដៅរោ�់	ដសចក្តីសដហ្ង្រាទះ	

ដ៏	ដ្រញដលញ	ដនាទះ	បដល	ដៅថា	ភា្រតដម្កើងដឡើង	—	ដសចក្តីកសឡាញ់	រោរដរៀ�សូកត	

រ
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លីអាហូណា

រោរបដកមើ	រោររីកចដកមើ�	ដោយ	បដង្កើត	�ូែ	្រីែិត	បដល	មា�	កកមិត	មួយ	ន�	ភា្រ	ជាក្រទះ	

ជាមួយ	ម�ុស្ស	ជាេីកសឡាញ់	ជាមួយ	ក្រទះែរបិតា	�ិង	ក្រទះរា្របុកតា	។	ដៅក្នុង	

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដយើង	អាច	ដរៀ�	រស់ដៅ	ដូច	ជា	ក្រទះក្ីស្	បា�	រស់ដៅ	ដលើ	បផ�ដី	ដ�ទះ	

ក្រមទាំង	ដូច	ជា	កេង់	�ិង	ក្រទះែរបិតា	កំ្រុង	មា�	ក្រទះ្រ�្ម	រស់ផង	បដរ	។

រ រ

ដតើ	ដគាលរោរ�៍	ទាំងដនាទះ	មា�	អ្វី	ខ្ទះ	បដល	វ	សំខា�់	ដៅក្នុង	ក្រទះ្រ�្ម	កេង់	បដល	បា�	

បដកងៀ�	ដៅក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដហើយ	ថា	វ	ទាក់េង	�ឹង	ដសចក្តីសញ្ញា	បដល	ដយើង	បា�	

ដធ្វើ	ជាមួយ	ក្រទះអមាចាស់	យា៉ាង	ដូចដម្តច	?	.	.	.

កេង់	បា�	មា�	ក្តីកសឡាញ់	តាម	រដបៀប	មួយ	បដល	កបបហល	មា�	បត	កេង់	�ិង	

ក្រទះែរបិតា	ដេ	បដល	្រិត	ជា	យល់	្រី	ក្តីកសឡាញ់	ដនាទះ	។	ប៉ាុប�្ត	ដយើង	ដៅ	ដលើ	បផ�ដី	ដ�ទះ		

ដដើម្បី	ដរៀ�	្រី	ក្តីកសឡាញ់	ដនាទះ	ដដើម្បី	ដរៀ�	កសឡាញ់ឲ្យ	ល្មម	ក្ប់កគា�់	�ឹង	បចក	រំបលក	វ	

បា�	។	ដៅដលើ	សមរភូមិ	�ិង	ដៅក្នុង	ប�្ប់	ម�្ីរ	ដ្រេ្យ	ក្រមទាំង	ដៅក្នុង	រោលៈដេសៈ		

ដ៏	អង់អាច	រោលាគ្�	ន�	រោរបូជា	ដោយ	មិ�	្ ិត	្រី	ខ្លួ�	ឯង	ចំដពាទះ	ឪ្រុកមាតាយ	ឬ	កូ�	វ	បា�	

បង្ហាញ	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	ថា	មា�	ម�ុស្ស	បដល	្រិតជា	បា�	ដរៀ�	កសឡាញ់	�ិង	លទះបង់	តាម		

រដបៀប	របស់	កេង់	។

ដៅដ្រល	ដយើង	ដក្រើសដរើស	�ិង	ដធ្វើ	តាម	ផ្ូែ	ន�	រោរផ្តល់	ឲ្យ	រោរខ្វល់ខាវាយ	ក្តីដមតាតា	

�ិង	សប្បនុរស	ដនាទះ	ដយើង	�ឹង	យល់	ថា	ដ�ទះ	្ ឺ	្ំុរ	បម�	ជា	្រដកមើស	ន�	ដំ�ឹង	ល្	ដឡើយ	វ	

្ឺ	ជា	ចំ�ុច	សំខា�់	ន�	ដំ�ឹង	ល្	។	សុភាែធម៌	�ិង	កិត្តិយស	ភា្រ	មិ�	អាតាម�ិយម	

អត្តចរិត	ល្	�ិង	បេ្រិដសាធ�៍	ល្	្ ឺ	កតូែបា�	រំ្រឹង	្ីរ	រូប	ដយើង	។	អ្វី	បដល	សំខា�់	បំផុត	

បនាទាប់	្រី	អ្វី	ដផ្សង	ដេៀត	ទាំង	ដនាទះ	្ ឺ	ថា	ដតើ	ដយើង	ជា	ម�ុស្ស	បបប	ណា	ដតើ	ដយើង	មា�	��្ៈ		

ផ្តល់	ឲ្យ	ដ្	ប៉ាុណាណ	។	.	.	.	ដ�ទះ	ជា	អ្វី	បដល	ដយើង	សដកមច	ចិត្ត	រាល់	នថងៃ	ក្ប់	នាេី	ដៅដ្រល	

ដយើង	ដរៀ�	ដហើយ	េេួល	យក	រោរប�នាំ	្ីរ	ក្រទះអមាចាស់	។

បនាទាប់	្រី	រោរឆ្កាង	រោររស់ដឡើងែិញ	�ិង	រោរយាងដឡើងដលើ	ែិញ	របស់	

ក្រទះអង្សដហ្ង្រាទះ	ដនាទះ	មា�	អ្វី	មួយ	បា�	ដកើត	ដឡើង	ចំដពាទះ	សាែក	បដល	ដៅរស់	

បដល	ដឹកនាំ	ដោយ	ដ្រកតុស	បដល	បា�	បំបាក់	ក្រទះេ័យ	របស់	កេង់	ដៅក្នុង	កគា	

ន�	រោរតា�តឹង	។	បុ�្យ	នថងៃ	េី	គ្សិប	បា�	ដកើត	ដឡើង	—	រោរយាង	មក	ន�	

ក្រទះែិញ្ញា�	—	ដហើយ	អស់	អ្ក	បដល	មា�	រោរសាទាក់ដស្ើរ	បា�	មា�	េីបនាទាល់	ដហើយ		

បថ្ង	េីបនាទាល់	យា៉ាង	រឹងមាំ	។	្រំ្រូក	េី	1	រហូត	ដល់	្រំ្រូក	5	ន�	្ ម្ពីរ	កិច្រោរ	កបាប់	្រី		

ដំដ�ើរ	ដរឿង	ដ�ទះ	។	ខ្ម្ពីរ	ប៉ាុនាម�	ចុងដករោយ	ន�	្រំ្រូក	5	មា�	ឥេ្ធិ្រល	យា៉ាង	ខាលាំង	។		

ដោក	រោមា៉ាោល	បា�	ចូលរួម	ជាមួយ	កកុម	របស់	ដោក	ដដើម្បី	ផ្តល់	ឱរោស	ម្តង	ដេៀត		

្ឺ	ដ្រល	បប�្ម	ប�្តិច	ដេៀត	ដល់	្ួរកសិស្ស	។	ដូដច្ទះ	្រួកដ្	កតូែបា�	ក្រមា�	ជា	ថ្មី	ម្តង		

ដេៀត	ឲ្យ	ឈប់	បដកងៀ�	�ិង	ផសោយ	អំ្រី	ក្រទះក្ីស្	្រួកដ្	កតូែបា�	វយ	ដំ	ជា	ថ្មី	ម្តង	ដេៀត	

ដហើយ	ដោទះបលង	ែិញ	។	កំ�ត់កតា	ដនាទះ	បា�	�ិយាយ	ថា	្រួកដ្	បា�	ចាកដចញ	្រី	

េីដនាទះ	ដោយ	អរ	សបបាយ	្រី	ដកពាទះ	្រួកដ្	កតូែ	បា�	ដឃើញ	ថា	្ ួរ	�ឹង	កទំា	ដោយ	ដកពាទះ		

ក្រទះនាម	ក្រទះក្ីស្	។	បនាទាប់	មក	«	អ្ក	ទាំង	ដនាទះ	ដចទះ	បត	បដកងៀ�	ក្រម	ទាំង	កបាប់		

ដំ�ឹង	ល្	្ីរ	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	ដៅ	ក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	ដហើយ	ដៅ	អស់	ទាំង	ផ្ទះ	រាល់	បត	នថងៃ	

ជា�ិច្	»	(	កិច្រោរ	5:42	)	។

ដៅក្នុង	លក្ខ�ៈ	ដូចគានា	ដ�ទះ	អ្វីមួយ	្ ួរ	ដកើត	ដឡើង	ចំដពាទះ	ដយើង	ដៅដ្រល	ដយើង	

ចាកដចញ	្រី	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដៅក្នុង	សាមរតី	ន�	�ីនហ្វេី	3	17:3	៖	«	ដហតុដូដចានាទះ	

ដហើយ	ចូរ	អ្ក	រាល់	គានា	កតឡប់	ដៅ	ផ្ទះ	ែិញ	ចុទះ	ដហើយ	្ិរចារណា	្ ិត	អំ្រី	ដរឿង	ទាំងឡាយ		

បដល	ដយើង	បា�	�ិយាយ	ដហើយ	ចូរ	សូម	ដល់	ក្រទះ	ែរបិតា	ដោយ	�ូែ	នាម	ដយើង	ដដើម្បី	ឲ្យ	

អ្ក	រាល់	គានា	អាច	យល់	ដហើយ	កបុង	ដកបៀប	ចិត្ត	្ ំ�ិតរបស់	អ្ក	ចាំ	នថងៃ	បស្ក	ដហើយ	ដយើង	�ឹង	

យាង	មក	្រួប	អ្ក	ដេៀត	»	។

រ ុ រ រ រ ុ

ដោយ	បា�	សារាល់	តាម	រដបៀប	្ិរដសស	មួយ	ក្នុង	ដ្រល	ដ�ទះ	�ូែ	ផ្ូែ	�ិង	្រ�្ឺ	បដល	បា�	

ដធ្វើតាម	ក្រទះអមាចាស់	—	�ិង	កសឡាញ់	កេង់	—	ដនាទះ	សាមរតី	ន�	ភា្របរិសុេ្ធ	អាច	ដធ្វើ	

ឲ្យ	ដយើង	ជា	ម�ុស្ស	ថ្មី	អ�ុែត្ត	ក្តីកសឡាញ់	�ិង	ភា្រជា	បងប្ូ�	រួមគានា	ដធ្វើ	តាម	ក្រទះ��្ៈ	

ក្រទះអមាចាស់	បដកមើ	បចកចាយ	កសឡាញ់	ដសាមទះកតង់	ចំដពាទះ	បេោឋា�	កតឹមកតូែ	បស្វងរក	

�្រ	ក្រទះ	ជាមុ�	សិ�	។

ដយើង	កតូែ	បត	ដធ្វើ	ឲ្យ	្រីែិត	ក្ួសារ	របស់	ដយើង	មា�	ភា្រ	បរិសុេ្ធ	ដហើយ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដ្ហោឋា�	

របស់	ដយើង	ជា	កប�្ង	បដល	ដយើង	«	បដកងៀ�	ដហើយ	ផសោយ	»	្រី	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	រាល់	

នថងៃ	ប៉ាុប�្ត	ដធ្វើ	តាម	កេង់	ជា�ិច្	។	ដ្ហោឋា�	ក្ួសារ	្រីែិត	ផ្ទាល់	ខ្លួ�	របស់	ដយើង	្ ប្បី	ដផ្តាត	

សំខា�់	ដលើ	រោរដរៀ�សូកត	ដផ្តាតសំខា�់	ដលើ	ភា្រ	មិ�	អាតាម�ិយម	�ិង	រោរបដកមើ	។	

ដៅក្នុង	សម្តី	របស់	រ៉ូគ្វាស	ចូ�ស៍	ថា	«	្រួកបរិសុេ្ធ	្ំុរ	កតូែបា�	ដមើល	ដឃើញ	ដូច	ជា	ដេែតា	

រហូត	ដនាទះ	ដេ	ដហើយ	ក៏	្ំុរ	កតូែបា�	បំផុស	�ូែ	គាែរភា្រ	រហូត	បដរ	។	្រួកដ្	កតូែបា�	បដង្កើត	

ដឡើង	ជា	ចំ�ុច	ដផ្តាត	ចិត្ត	េុកោក់	ន�	្រ�្ឺ	�ិង	អំណាច	។	្រួកបរិសុេ្ធ	្រិត	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	

មាតាយ	អ្ក	្រិត	ខាង	ល្	ជា	បុ្្ល	បដល	ដធ្វើ	ឲ្យ	សង្ម	បា�	កបដសើរ	ដឡើង	ជា	បុ្្ល	បដល	

បដង្កើត	បរិយារោស	ដ៏	រីករាយ	�ិង	ជា	្ររ្រ័យ	។	្រួកបរិសុេ្ធ	្ិរត	្ ឺ	ជា	្ួរកក្ីសាទា�	បដល	

សាវាគ្ប់	មានាក់	បដល	បង្ហាញ	្ីរ	ចំ�ុច	ចបាស់ោស់	ន�	្ីរែិត	បដល	ដឹង	យា៉ាង	ដ្រញដលញ	

ដៅក្នុង	ឋា�សួ្៌	»	។ 1

ចំដពាទះ	ខ្នុំ	អ្វី	បដល	ចាត់េុក	ថា	ជា	្ �ឹ្ទះ	ដ៏	ចបាស់	�ិង	មា�	កបសិេ្ធិភា្រ	ចំដពាទះ		

អត្�័យ	ន�	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	�ិង	រោរថាវាយ	បង្ំ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	។	ក្រទះអមាចាស់		
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 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

បា�	ដបើក	សបម្ង	ដល់	្រយារោរី	យ៉ាូបសប	សែ្មីធ	ក្នុង	ឆ្នាំ	1836	ដៅក្នុង	រោរអធិសាឋា�		

បដល	បា�	ដធ្វើ	ដឡើង	ដៅ	ឯ	រោរឧេ្ធិស�្ង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ខឺត	ឡង់	។	រោរអធិសាឋា�		

ដនាទះ	រោលាយ	ជា	ក�្ឌ	េី	109	ន�	ដគាលលេ្ធិ	�ិង	ដសចក្ីសញ្ញា	។	ម�ុស្ស	បដល	មា�		

ចិត្ត	ចង់	យល់	ដោយ	ដសាមទះសរ	្រី	អត្�័យ	ក្ឹទះ	ន�	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	អាច	អា�	វ	យា៉ាង	ល្		

ម្តង	ដហើយ	ម្តង	ដេៀត	ជា្រិដសស	ខ្ម្ពីរ	ទាំង	នម្ភបួ�	ដំបូង	ដ៏	្រក់ចិត្ត	�ិង	មា�	អំណាច	

ដនាទះ	។	ខ	េី	5	្ឺ	ជា	ដសចក្តីបថ្ង	ដ៏	ល្	បដល	សម	�ឹង	ដផ្តាត	ចិត្ត	េុកោក់	យា៉ាង	ខាលាំង	៖	

«	ដ្បិត	ក្រទះ	អង្	កជាប	ថា	េូលបង្ំ	ទាំង	អស់	គានា	បា�	សដកមច	កិច្រោរ	ដ�ទះ	តាម	រយៈ	រោរ	

ដែេនា	ដ៏	ខាលាំង	ដហើយ	ដចញ	្រី	ភា្រ	កកខ្សត់	របស់	េូលបង្ំ	ទាំង	អស់	គានា	ដនាទះ	េូលបង្ំ		

ទាំង	អស់	គានា	បា�	ថាវាយ	របស់	របរ	ន�	េូលបង្ំ	ទាំង	អស់	គានា	ដដើម្បី	សង់	ដំណាក់	មួយ		

ដល់	ក្រទះ	នាម	របស់	កេង់	កបយោជន៍ឲ្យ្ រូនមនុស្សអាចម្ន្ តន្ងមួ�យដើម្បរី

សតម្ងែង្គកទង់ដ�់រាកស្តរបស់កទង់»	(	្.	�ិង	ស.	109:5រោរសង្កត់	បញ្ជាក់	

កតូែបា�	បប�្ម	)	។

ដតើ	កេង់	សបម្ង	អង្	កេង់	ដល់	ម�ុស្ស	ដៅ	ក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	យា៉ាង	ដូចដម្ច	?

ជា	្ិរដសស	ខ្នុំ	ដ្រឿ	ថា	តាមរយៈ	សកមស់	�ិង	អា�ុភា្រ	ដ៏	ខាលាំងរោលា	ន�	ដគាលរោរ�៍	

្រិធីបរិសុេ្ធ	�ិង	ដសចក្តីសញ្ញា	ន�	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	តាមរយៈ	រោរថាវាយ	បង្ំ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	

បរិសុេ្ធ	—	តាមរយៈ	ែិញ្ញា�	ន�	ែិែរ�ៈ	�ិង	្ររ្រ័យ	ដផ្សង	ដេៀត	ន�	ក្រទះែិញ្ញា�	បដល	

មា�	សកមាប់	អស់	អ្ក	បដល	មា�	្ ំ�ិត	�ិង	ដួងចិត្ត	បដល	កតូែគានា	�ិង	បដល	មា�		

ក្តីអំ�ត់	ដហើយ	មា�	ចិត្ត	អ�្ទះសា	ចង់	ដរៀ�	�ិង	ប�្ត	្រីែិត	របស់	ខ្លួ�	ដៅ	រក	ឧត្តម្ិត		

ដូច	ជា	ក្រទះក្ីស្	(	សូមដមើល	�ីនហ្វេី	3	27:21,	27	)	។

ឧទាហរ�៍	មួយ	អាច	បង្ហាញ	ឲ្យ	ដឃើញ	ចបាស់	្រី	កមាលាំង	ខាង	ែិញ្ញា�	បដល		

ដកើត	ដឡើង	ចំដពាទះ	អស់	អ្ក	បដល	ខិតខំ	ដៅក្នុង	រោរបដកមើ	របស់	ក្រទះអមាចាស់	ដៅក្នុង		

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	។	នា	ក្រឹក	មួយ	ខ្នុំ	បា�	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដៅ	ដមា៉ាង	កបបហល		

4:30	ក្រឹក	ដោយ	អំ�រ	្ ុ�	ខ្នុំ	អាច	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	យា៉ាង	លំបាក	�ង្រោត់	ក្រិល	យា៉ាង	

ករោស់	្រី	ផ្ទះ	របស់	ដយើង	ដៅ	រោ�់	េីដនាទះ	។	ដៅក្នុង	ប�្ប់	សាងាត់	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	្រួប	មិត្តភក្តិ		

មានាក់	បដល	អង្នុយ	សញជឹង	្ ិត	ដៅដ្រល	គាត់	បា�	ដកទាប	ដៅមុខ	ដោយ	ដកបើ	ដឈើ	កចត់		

របស់	ខ្លួ�	បដល	ជា	មិត្ត	ចាស់	យូរ	មកដហើយ	បដល	ខ្នុំ	ដរោតសរដសើរ	ជាខាលាំង	។	ដូច		

ជា	ខ្នុំ	បដរ	គាត់	ដស្ៀកពាក់	ស	បដល	ជា	សដម្ៀកបំពាក់	អ្ក	ដធ្វើរោរ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	។	

ខ្នុំ	បា�	សាវា្ម�៍	គាត់	ដោយ	ក្តី	រីករាយ	ដហើយ	បា�	សួរ	ថា	គាត់	កំ្រុង	ដធ្វើ	អ្វី	ដៅ	េីដនាទះ	នា	

ក្រឹក	ដនាទះ	។

គាត់	បា�	�ិយាយ	ថា	«	កបធា�	គ្ងស៍	ដោក	ដឹង	ដហើយ	ថា	ខ្នុំ	កំ្រុង	ដធ្វើ	អ្វី	ដៅ	េី	

ដ�ទះ	។	ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	អ្ក	ដធ្វើ	្ិរធី	បរិសុេ្ធ	ដៅ	េីដ�ទះ	ដដើម្បី	បំដ្រញ	រោរចាត់តាំង	របស់	ខ្នុំ	»	។

ខ្នុំ	បា�	�ិយាយ	ថា	«	ខ្នុំ	ដឹង	ដហើយ	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	កំ្រុង	�ងៃល់	ថា	ដតើ	អ្ក	បា�	មក	ដល់	េីដ�ទះ	

ដោយ	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	�្ង	រោត់	្រ្យនុទះ	ក្រិល	ដនាទះ	យា៉ាង	ដូចដម្តច	បា�	។	ខ្នុំ	ដេើប	បត	បា�	ឮ	តាម	ែិេ្យនុ	

ថា	ក្រលង	ភ្ំ	ផ្លី	កតូែបា�	បិេ	ផ្អាក	ក្ប់	ចរាចរ�៍	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ទាំងអស់	ដោយសារ	

មា�	ឧបស្្	រារាំង	។

គាត់	បា�	�ិយាយ	ថា	«	ខ្នុំ	មា�	រថយ�្ត	ល្	បដល	អាច	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ដឡើង	ដដើម	ដឈើ	ក៏		

បា�	បដរ	»	។

ខ្នុំ	បា�	�ិយាយ	ថា	«	ខ្នុំ	ក៏	អញ្ឹង	បដរ	ឬ	ដបើមិ�	អញ្ឹង	ដេ	ខ្នុំ	្រុំ	អាច	មក	ដល់	េីដ�ទះ	

ដឡើយ	ដហើយ	ខ្នុំ	រស់ដៅ	បត	្រីរបី	្ ីឡូបម៉ាកត	បត	ប៉ាុដណាណទះ	្រី	េីដ�ទះ	»	។

ដករោយ	មក	ខ្នុំ	បា�	សួរ	គាត់	ថា	ដតើ	គាត់	ដធ្វើ	យា៉ាង	ដូចដម្តច	ដេើប	អាច	�្ងរោត់		

របាំង	ដនាទះ	បដល	្័រត៌មា�	ដេើប	បត	កបរោស	ថា	វ	ដៅក្នុង	ក្រលង	ភ្ំ	ដនាទះ	។	ចដម្ើយ		

របស់	គាត់	ដនាទះ	្ ឺ	ធម្មតា	ដូច	ជា	កសិករ	�ិង	កបធា�	ដស្តក	បដល	ខ្នុំ	បា�	្រួប	ដំបូង		

បដល	រឹងមាំ	ជា	បុរស	ដ៏	ខាលាំង	មានាក់	បដល	្រិទះដសទះ	រោល	ខ្នុំ	ចំណាយ	ដ្រល	មួយ	រដសៀល		

ជាមួយ	ដោក	រោល	្ីរមុ�	រោរកប្រុំ	ស�្ិសីេ	ដស្តក	។	្រំងឺ	រោក	សនាលាក់	�ិង	ភា្រ		

ចាស់	្ររា	្ិរត	ជា	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដោក	កេុ�ដកទាម	ដហើយ	�ឹង	�ក់	យក	្រីែិត	គាត់	ក្នុង	ដ្រល		

ឆ្ប់ៗ	ដ�ទះ	។	ដោក	មា�	រោរឈឺ	ចាប់	ក្នុងរោរ	ដធ្វើ	ចលនា	។	ចដម្ើយ	របស់	គាត់		

ដៅ	ក្រឹក	ដនាទះ	្ ឺ	ថា	«	ឥឡូែ	ដ�ទះ	កបធា�	គ្ងស៍	ខ្នុំ	បា�	សារាល់	មហ្�្តី	ជាដកចើ�	ដៅ		

ផ្ូែ	ដនាទះ	តាំងបត	្រី	្រួកដ្	ដកើត	មក	ដម៉ា្ទះ	។	្រួកដ្	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	កតូែ	�្ង	រោត់	ផ្ូែ	ដនាទះ	ដហើយ	

ថា	កបសិ�ដបើ	ចាំបាច់	ខ្នុំ	អាច	្រយាយាម	វង	ផ្ូែ	ដៅ	!	្រួកដ្	ក៏	បា�	សារាល់	្រី	ឡា�	�ិង	

បេ្រិដសាធ�៍	របស់	ខ្នុំ	ដហើយ	្ួរកដ្	កគា�់បត	រំកិល	របាំង	ដនាទះ	កបសិ�ដបើ	្ួរកដ្	ចាំបាច់	

កតូែបត	ដធ្វើ	វ	»	។

គាត់	បា�	ដៅ	េីដនាទះ	ដោយ	ដសាមទះកតង់	ដហើយ	ដេៀងកតង់	ដៅ	ក្រឹក	ដនាទះ	ដហើយ		

ចាប់ដផ្តើម	កិច្រោរ	្រិសិដ្ឋ	របស់	គាត់	។	ក្រទះែិគ្របរិសុេ្ធ	្ួរយ	អភិែ�្ឍ	បុ្្ល	បដល		

មា�	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	�ិង	រោរបូជា	បបប	ដ�ទះ	។	◼
ដ្កសង់យចញពរីសុន្រ្ថាតដ�បានតច្ចា�យៅ្្នុងតខ្ុម្ៈ្នាំ១៩៩៣យៅសា្�វិទយា�័�កពិ្ហំា

�៉ង់ែត្ថបទទាំងមរូ�បានយបាវះពុម្យៅ្្នុងTemples of the Ancient Worldបានយបាវះពុម្ដរូណ�

ដបុ��រូផ្រី(្នាំ១៩៩៤)។

ក

	 1.	Rufus Jones Speaks to Our Time	(	ឆ្នាំ	1961	)	េំ្រ័រ	199	។រូប
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លីអាហូណា

្្នញង	ឆ្នាំ	1985	សែីដស្ើរ	សែីតាេី	�ិង	ខ្នុំ	បា�	្រួប	បុរស	មានាក់	ដ្មទះ	រ៉ចដ្រើរ	ហូែដ	

ដៅ	េីកកុង	ន�រ៉ូបែី	កបដេស	ដក�យា៉ា	។	គាត់	�ិង	ភរិយា	គាត់	ដ្មទះ	អែីលី�	

កំ្រុង	បដកមើ	ជា	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	ែ័យ	ចំណាស់	។	្រួកគាត់	បា�	អដញជើញ	

ដយើង	ឲ្យ	ចូលរួម	ក្នុង	កកុម	្ំរ�ុំ	តូច	មួយ	បដល	ដធ្វើ	ដឡើង	ក្នុង	ផ្ទះ	របស់	្រួកគាត់	។	វ	ជា	កគា	

ដំបូង	បដល	ដយើង	បា�	ចូលរួម	រោរកប្រុំ	របស់	សមា្រិក	សាសនាចកក	ន�	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	

ន�	្រួក	បរិសុេ្ធ	នថងៃ	ចុង	ដករោយ	។	ដយើង	មា�	អារម្ម�៍	្ីរ	ក្រទះែិញ្ញា�	ដៅ	ក្នុង	រោរកប្រុំ		

ដំបូង	ដនាទះ	ដហើយ	ចាប់	តាំង	្រី	ដ្រល	ដនាទះ	មក	ដយើង	បា�	ចូលរួម	សាសនាចកក	ជា	ដរៀង	

រាល់	នថងៃ	អាេិត្យ	។

ប៉ាុនាម�	បខ	ដករោយ	មក	រ៉ចដ្រើរ	បា�	ដធ្វើ	បុ�្យ	ក្រមុ្រ	េឹក	ឲ្យ	ដយើង	រួម	ទាំង	កូ�	កបុស	

អាយុ	កបាំ	បួ�	របស់	ដយើង	បដរ	។	មិ�	យូរ	ប៉ាុនាម�	រ៉ចដ្រើរ	�ិង	ដអបល�	បា�	កតឡប់	ដៅ		

ផ្ទះ	ែិញ		ដៅ	ដ្រល	បញ្ប់	ដបសកកម្ម	របស់	្រួកគាត់	។	្រីរ	បី	ឆ្នាំ	ម្ង	ដយើង	បា�	ឮ	ដំ�ឹង	

្រី	្រួក	គាត់	។

េី	បំផុត	ដៅ	ដដើម	ឆ្នាំ	2010	សែីដស្ើរ	សែីតាេី	�ិង	ខ្នុំ	បា�	្ួរប	រ៉ចដ្រើរ	ម្ង	ដេៀត	។	

ឥឡូែ	ដ�ទះ	គាត់	មា�	អាយុ	90	ឆ្នាំ	ដហើយ	។	ដោយ	មា�	អាយុ	ចាស់	ដហើយ	សុខភា្រ	

រោ�់បត	ដខសោយ	គាត់	មា�	រោរ	្រិបាក	ក្នុង	រោរ	ដដើរ	យា៉ាង	ខាលាំង	។	ដៅ	ដ្រល	ដយើង	ឈរ	េល់	

មុខ	គានា	ជា	ដលើក	ដំបូង	បនាទាប់	្ីរ	បា�	បបក	គានា	អស់	រយៈ	ដ្រល	ដកចើ�	ឆ្នាំ	មក	ដហើយ	ដនាទះ	

ដយើង	មា�	ដសចក្ី	អំ�រ	ចំដពាទះ	គានា	ដៅ	ែិញ	ដៅ	មក	បដល	្រុំ	អាច	បថ្ង	បា�	ដឡើយ	។	េឹក	

បភ្ក	បា�	ហូរ	កសក់	មក	រោល	ដយើង	ឱប	គានា	ដោយ	ភា្រេ�់ភ្�់	។	ដយើង	មា�	អំ�រ្ុ�	

យា៉ាង	កជាលដករៅ	ចំដពាទះ	គានា	ដៅ	ែិញ	ដៅ	មក	�ិង	ចំដពាទះ	អំដណាយទា�	ដ៏	អសាចារ្យ	ន�	

ដំ�ឹង	ល្	។	ដយើង	បា�	រួបរួម	គានាក្នុង	ដសចក្ី	្រំដ�ឿ	ក្នុង	នាម	ជា	រាកស្ត	ន�	�្រ	ក្រទះ	។

រោល	ខ្នុំ	ដកតកអរ	ដៅ	ខ�ៈ	ដ្រល	ដនាទះ	បេ្ម្ពីរ	មួយ	បា�	ដលច	ដឡើង	ក្នុង	្ ំ�ិត	ខ្នុំ	ថា	៖	

«	ចូរ	ចាំ	ចុទះ	តនម្	ន�	ក្រលឹង	ទាំងឡាយ	្ឺ	មហិមា	ណាស់	ចំដពាទះ	ក្រទះដ�កត	ន�	ក្រទះ	.	.	.

«	ដហើយ	ដបើសិ�	ជា	អ្ក	កតូែ	ដធ្វើរោរ	អស់	មួយ	្រីែិត	អ្ក	ដោយ	បកសក	កបាប់	្រី		

រោរបកបចិត្ត	ដល់	កបជា្រ�	ដ�ទះ	ដហើយ	កគា�់	បត	នាំ	ក្រលឹង	មួយ	្ ត់	មក	រក	ដយើង		

ដនាទះ	អ្ក	�ឹង	មា�	ដសចក្ី	អំ�រ	ដ៏	មហិមា	ជាមួយ	អ្ក	ដនាទះ	ដៅ	ក្នុង	�្រ	ន�	ក្រទះែរបិតា	

របស់	ដយើង	!	»	(	្.	�ិង	ស.	18:10,	15	)	។

្ររ្រ័យ	ដ៏	ធំៗ	មួយ	ចំ�ួ�	របស់	ក្រទះ	កតូែ	បា�	ស�យា	ដៅ	ដល់	អស់	អ្ក	ណា	បដល	នាំ	

ក្រលឹង	ចូល	ក្នុង	�្រ	ក្រទះ	។	ក្រទះអង្	សដហ្ង្រាទះ	បា�	កបាប់	ថា	«	មិ�	បម�	អ្ក	រាល់	គានា	

បដល	បា�	ដរើស	ខ្នុំ	ដេ	្ឺ	ខ្នុំ	ដេ	ដតើ	បដល	ដរើស	អ្ក	រាល់	គានា	ែិញ	ទាំង	តាងំ	អ្ក	រាល់	គានា	ឲ្យ	ដៅ	

បដង្កើត	ផល	ដហើយ	ថា	ឲ្យ	ផល	របស់	អ្ក	រាល់	គានា	បា�	ដៅ	ជាប់	ផង	ដដើម្បី	ឲ្យ	ក្រទះ	ែរបិតា	

បា�	ដកបាស	កបទា�	ឲ្យ	អ្ក	រាល់	គានា	បា�	អ្វីៗ	បដល	�ឹង	សូម	្រី	កេង់	ដោយ	�ូែ	ដ្មទះ	ខ្នុំ	»	

(	យ៉ាូគ្�	15:16	)	។

ដករោយ	មក	ដៅ	ឆ្នាំ	ដបដល	ដនាទះ	រ៉ចដ្រើរ	បា�	េេួល	មរ�ភា្រ	។	ខ្នុំ	ដឹង	យា៉ាង		

ចបាស់	ថា	គាត់	្ ឺ	ជា	បុរស	មានាក់	បដល	រក	ដឃើញ	ភា្រ	សុខសា�្ត	ដៅ	ជាមួយ	ក្រទះ	។		

គាត់	បា�	មា�	ឥេ្ធិ្រល	ដលើ	្រីែិត	របស់	ដយើង	តាម	រយៈ	រោរបចកចាយ	ដំ�ឹង	ល្	។		

្ំរូ	ន�	រោរបដកមើ	ដ៏	ដសាមទះកតង់	របស់	គាត់	ចំដពាទះ	ម�ុស្ស	បដល	គាត់	សារាល់	អម	ជាមួយ		

�ឹង	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	ែ័យ	ដក្មង	�ិង	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនាជា	ប្តី	កប្រ�្ធ	ជា		

ដកចើ�	នាក់		បដល	កំ្រុង	បដកមើ	ក្នុង	សាសនាចកក	�្នុទះ	បញ្ចាំង	្ីរ	រដបៀប	មួយ	បដល	ដយើង	

ដគារ្រ	កបតិបត្តិ	ក្រទះ	។

ក ក រ

ដោយសារ	ដយើង	្ ឺ	ជា	សមា្រិក	របស់	សាសនាចកក	ន�	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	ដនាទះ	

ដយើង	មានាក់ៗ	មា�	េំនាក់េំ�ង	ផ្ទាល់	ខ្លួ�	ជាមួយ	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	តាម	រយៈ	ដសចក្ី	

សញ្ញា	ទាំងឡាយ	។	ដសចក្ី	សញ្ញា	�ីមួយៗ	កតូែ	បា�	បញ្ជាក់	ដោយ	្ិរធី	បរិសុេ្ធ	មួយ	

បដល	ដយើង	េេួល	យក	ដោយ	ស្ម័ក្ចិត្ត	ដហើយ	តាំង	ចិត្ត	រកសោ	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដនាទះ	។	

តាមរយៈ	ដង្វាយធួ�	របស់	កេង់	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	អាច	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	បំដ្រញ	�ូែ	រោត្រ្វកិច្	

ទាំងឡាយ	របស់	ដយើង	ក្នុង	ដសចក្ី	សញ្ញា	�ីមួយៗ	ដៅ	ដ្រល	ដយើង	អ�ុែត្ត	ដសចក្ី	្រំដ�ឿ	

ដៅ	ដលើ	កេង់	។

រ

ុ

ននពួកច្ិ្រសិបោក់

ការសគ្រព កពោះ

តាមរយៈការនោរពនសច្ក្ីសញ្ញារបស់នយើង
ពរជ័�ដ៏ែសាចារ្យននយសច្្រីជំយនឿយ�ើកពវះយ្ើតម្នយោ�ការយោរពកបតិបត្តិកទង់ត្មរ�ៈ

ការយោរពត្មយសច្្រីសញ្ញាទាំងឡា�របស់យ�ើង។





លីអាហូណា

ដយើង	ដគារ្រ	កបតិបត្តិ	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	ដៅ	ដ្រល	ដយើង	ដធ្វើ	ឲ្យ	េំនាក់េំ�ង	ដយើង	ជាមួយ	

កេង់	រោ�់បត	សែី	្រដក៉	ដោយ	រោរដធ្វើ	ដហើយ	រកសោ	ដសចក្ី	សញ្ញា	�ិង	្រិធី	បរិសុេ្ធ	ន�	

រោរសដហ្ង្រាទះ	។	កេង់	កបទា�្ររ	ដល់	អស់	អ្ក	ទាំងឡាយ	ណា	បដល	រកសោ	ដសចក្ី	សញ្ញា	

របស់	ខ្លួ�	ដោយ	មា�	ក្រទះ	ែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	ដឹកនាំ	�ិង	្រកងឹង	្ួរកដ្	។	ខាង	ដករោម	

ដ�ទះ	្ ឺ	ជា	េំនាក់េំ�ង	ន�	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដ៏	សំខា�់	បំផុត	បដល	ដយើង	អាច	បដង្កើត	ជាមួយ	

ក្រទះែរបិតាសួ្៌	។

ក ុ ុ ក

្រិធី	បុ�	ក្រមុ្រ	េឹក	នាំ	ដយើង	ឲ្យ	ចូល	ក្នុង	េំនាក់េំ�ង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដំបូង	ជាមួយ	

ក្រទះ	។	ដយើង	សក្ិសម	ចំដពាទះ	្រិធី	បរិសុេ្ធ	ដនាទះ	ដៅ	ដ្រល	ដយើង	«	បនាទាប	ខ្លួ�	[	ដយើង	]	

ចំដពាទះ	ក្រទះ	.	.	.	មក	ដោយ	ចិត្ត	សដកងង	�ិង	ែិញ្ញា�	េ�់ទាប	ដហើយ	ដធ្វើ	បនាទាល់	

ដៅ	ចំដពាទះ	សាសនាចកក	ថា	[	ដយើង	]	កបាកដ	ជា	បា�	បកបចិត្ត	ចំដពាទះ	អំដ្រើ	បាប	របស់	

[	ដយើង	]	ទាំងអស់	.	.	.	ដហើយ	កបាកដ	ជា	សបម្ង	ដោយ	កិច្រោរ	ទាំងឡាយ	របស់	

[	ដយើង	]	ថា	[	ដយើង	]	បា�	េេួល	្ីរ	ក្រទះែិញ្ញា�	ន�	ក្រទះ	ក្ីស្	ចំដពាទះ	រោរ	ផ្ដាច់	បាប	

ទាំងអស់	របស់	[	ដយើង	]	»	(	្.	�ិង	ស.	20:37	)	។

ដ្រល	ដយើង	សបម្ង	ដចញ	តាម	រយៈ	េដង្វើ	ថា	ដយើង	្ិរត	ជា	«	ដលើក	ោក់	មក	ដលើ	ខ្លួ�	

[	ដយើង	]	�ូែ	ក្រទះ	នាម	ន�	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	ដោយ	ដប្ជាញា	ថា	�ឹង	បដកមើ	កេង់	ដល់	ចុង	បំផុត	»	

(	្.	�ិង	ស.	20:37	)	«	េេួល	ប�្នុក	គានា	ដៅ	ែិញ	ដៅ	មក	ដដើម្បី	ឲ្យ	ប�្នុក	ដនាទះ	បា�	

កសាល	.	.	.	េួញ	យំ	ជាមួយ	�ឹង	អ្ក	ណា	បដល	េួញ	យំ	.	.	.	ដហើយ	កមសោ�្ត	េុក្ខ	ដល់	

អស់	អ្ក	ណា	បដល	កតូែរោរ	រោរកមសោ�្ត	េុក្ខ	ដហើយ	ឈរ	ជា	សាក្សី	ដល់	ក្រទះ	ដៅ	ក្ប់	ដ្រល	

�ិង	ក្ប់	ដសចក្ី	�ិង	ក្ប់	េីកប�្ង	បដល	[	ដយើង	]	រាល់	គានា	បា�	ដៅ	រហូត	ដល់	ដ្រល	

សាលាប់	»	(	ម៉ាូសាយ	18:8–9	)	ដនាទះ	្ ឺ	ដយើង	រកសោ	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដហើយ	។

ជា	រោរតបស្ង	ក្រទះ	បង់	នថ្	ដល់	ដយើង	ដោយ	�ូែ	អំដណាយទា�	ក្រទះែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	

បដល	តាម	រយៈ	អំដណាយទា�	ដនាទះ	ដយើង	េេួល	បា�	ភា្រ	ជា	នដ្ូ	�ឹង	ក្រទះែិញ្ញា�	

បរិសុេ្ធ	បដល	កបទា�	ដល់	ដយើង	�ូែ	រោរប�នាំ	�ិង	រោរបង្ហាញ	ផ្ូែ	ក្នុង	ក្ប់	កិច្រោរ	

ទាំង	អមបាលមា៉ា�	របស់	ដយើង	ដោយ	ដឹកនាំ	ដយើង	ដៅ	រក	្រីែិត	ដ៏	ដៅ	អស់	កល្ប	ជា�ិច្	

(	សូមដមើល	ម៉ាូសាយ	18:9–10	)	។

ខ្នុំ	សារាល់	្ីរ	ដសចក្ី	អំ�រ	ដ៏	មហិមា	�ិង	្រី	រោរដពារដ្រញ	ដៅ	ដោយ	ក្រទះែិញ្ញា�		

បនាទាប់	្រី	្រិធី	បុ�្យ	ក្រមុ្រ	េឹក	បដល	ខ្នុំ	បា�	ប�្ត	ដក	្រិដសាធ	ជា	្រិដសស	ដរាប	ណា		

បដល	ខ្នុំ	ដៅ	្ិរត	ក្រទះ	។

ក

បុរស	បដល	រកសោ	ដសចក្ី	សញ្ញា	បុ�្យ	ក្រមុ្រ	េឹក	មា�	្ ុ�សម្បត្តិ	ដដើម្បី	ចូល	ក្នុង	

សម្បថ	�ិង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ន�	ប្រ្វ្រិតភា្រ	។	ដយើង	េេួល	បា�	វ	តាម	រយៈ	្រិធី	បរិសុេ្ធ	

ន�	រោរោក់	នដ	ដលើ	កបាល	។	ដសចក្តី	សញ្ញា	ន�	ប្រ្វ្រិតភា្រ	្ ឺ	ជា	ដសចក្តី	សញ្ញា	មួយ	ន�	រោរ	

បដកមើសកមាប់	ដសចក្ី	សដហ្ង្រាទះ	ន�	កូ�ដៅ	របស់	ក្រទះ	។	ដយើង	ដគារ្រ	កបតិបត្តិ	ក្រទះ	ដៅ	ដ្រល	

ដយើង	តដម្កើង	រោរដៅ	របស់	ដយើង	(	សូមដមើល	្.	�ិង	ស.	84:33	)	ដហើយ	«	បដកមើ	

កេង់	ឲ្យ	អស់	្រី	ចិត្ត	អស់	្រី	្រលំ	អស់	្រី	្ ំ�ិត	ដហើយ	អស់	្រី	កមាលាំង	[	របស់	ដយើង	]	»		

(	្.	�ិង	ស.	4:2	)	ដហើយ	ដោយ	«	ដសចក្ី	្រំដ�ឿ	ដសចក្ី	សង្ឹម	ដសចក្ី		

សប្បនុរស	�ិង	ដសចក្ី	កសឡាញ់	ដោយ	បភ្ក	ដសាមទះកតង់	ទាំង	កសុង	ចំដពាទះ	សិរីល្	ន�	

ក្រទះ	»	(	្.	�ិង	ស.	4:5	)	។

្ររ្រ័យ	របស់	ក្រទះអមាចាស់	បដល	ដកើត	មា�	ចំដពាទះ	្រួក	អ្ក	រោ�់	ប្រ្វ្រិតភា្រ	ដ៏	ដសាមទះ	

កតង់	រួម	មា�	រោរបញក	ជា	បរិសុេ្ធ	«	ដោយសារ	ក្រទះែិញ្ញា�	ចំដពាទះ	រោរសាង	រូបរោយ	

របស់	្ួរកដ្	ជា	ថ្មី	»	(	្.	�ិង	ស.	84:33	)	។	្រួកដ្	កតឡប់	ជា	អ្ក	េេួល	បា�	

មរតក	ជា	្ររ្រ័យ	ន�	ដោក	ម៉ាូដស	�ិង	ដោក	អ័កបាគ្ំ	(	សូមដមើល	្.	�ិង	ស.	

84:34	)	។	្រួក	្រយារោរី	�ិង	សាែក	នថងៃ	ចុង	ដករោយ	្ឺ	ជា	្ ំរូ	ដ៏	កបន្រ	ន�	អ្ក	បដល		

តដម្កើង	ប្រ្វ្រិតភា្រ	ខ្លួ�	។	្រីែិត	របស់	្រួក	ដោក	្ ឺ	ជា	េីបនាទាល់	បដល	ក្រទះអមាចាស់		

បង់	នថ្	សកមាប់	្រួក	ដោក	។

រ ុ ក រ រ ុ

បុរស	បដល	រោ�់	ប្រ្វ្រិតភា្រ	ជា�់	ខ្ពស់	ដោយ	សក្ិសម	�ិង	កស្តី	បដល	មា�	ភា្រ	

សក្ិសម	អាច	េេួល	្ិរធី	បរិសុេ្ធ	នានា	ដហើយ	ដធ្វើ	ដសចក្ី	សញ្ញា	្រិសិដ្ឋ	ដៅ	ក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	

បរិសុេ្ធ	។	តាម	រយៈ	្ិរធី	បរិសុេ្ធ	�ិង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ន�	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដយើង	សិកសោ	

បស្វងយល់	្ីរ	ដគាលបំ�ង	ន�	្ីរែិត	ដ�ទះ	�ិង	ដដើម្បី	ដកតៀម	ជា	ដកសច	សកមាប់	្ីរែិត	ដ៏	

ដៅ	អស់	កល្ប	ជា�ិច្	។	ដយើង	េេួល	្រិធី	បរិសុេ្ធ	ដហើយ	ចូល	ក្នុង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ន�	

អាពាហ៍្រិពាហ៍	ដ៏	ដៅ	អស់	កល្ប	ជា�ិច្	�ិង	រោរផសោរ	ភាជាប់	ជាមួយ	កកុម	ក្ួសារ	ដយើង	។	

ដយើង	តាំងចិត្ត	ថាវាយ	្រីែិត	របស់	ដយើង	ដៅ	ដល់	ក្រទះ	�ិង	ចំដពាទះ	កិច្រោរ	ន�	ដសចក្ី	សដហ្ង្រាទះ	

សកមាប់	កូ�ដៅ	ក្រទះ	ទាំងអស់	។	រោររកសោ	ដសចក្ី	សញ្ញា	ទាំងដ�ទះ	ដោយ	ដសាមទះកតង់	

នាំ	ឲ្យ	ដយើង	េេួល	បា�	រោរដឹកនាំ	ខាង	ែិញ្ញា�	�ិង	អំណាច	ដដើម្បី	យក	ឈ្ទះ	ដលើ	

រោរសាកល្បង	ទាំងឡាយ	ន�	្ីរែិត	របមង	សាលាប់	�ិង	ដដើម្បី	េេួល	បា�	ភា្រតដម្កើង	ដឡើង	

បដល	ជា	្ររ្រ័យ	ដ៏	មហិមា	បដល	ក្រទះ	កបទា�	ដល់	កូ�ដៅ	កេង់	(	សូម	ដមើល	្.	�ិង	ស.	

14:7	)	។	ភា្រតដម្កើង	ដឡើង	ឬ	្រីែិត	ដ៏	ដៅ	អស់កល្ប	ជា�ិច្	មា�	�័យ	ថា	អរសបបាយ	

ជា	កកុម	ក្ួសារ	បដល	ជា	កកមិត	រស់ដៅ	បដល	មា�	សភា្រ	ដូចជា	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	បដរ	។

សកមាប់	សមា្រិក	សាសនាចកក	រោរេេួល	ទា�	សាករោម៉ាង់	ដោយ	មា�	ភា្រ	

សក្ិសម	ជា	ដរៀង	រាល់	នថងៃ	អាេិត្យ	្ ឺ	ជា	រោរចាំបាច់	។	តាម	រយៈ	្ិរធី	បរិសុេ្ធ	ដ�ទះ	ដយើង	

បញ្ជាក់	្ីរ	រោរប�្ត	��្ៈ	ដដើម្បី	ដលើក	ោក់	ក្រទះ	នាម	ន�	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	ដហើយ	ប�្ត	រោរតាំង	

ចិត្ត	របស់	ដយើង	ដដើម្បី	រកសោ	ដសចក្ី	សញ្ញា	ទាំងអស់	បដល	ដយើង	បា�	ដធ្វើ	។	ដយើង	ដកបើកបាស់	

ក្រទះ	ដចសាដា	ន�	ដង្វាយធួ�	ន�	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	ដដើម្បី	្រួយ	ដយើង	រោ�់ខាជាប់	ដរាប	ដល់	ចុង	

បំផុត	ក្នុង	ដសចក្ី	សុចរិត	។	ដៅ	ដ្រល	ដយើង	ដធ្វើ	ដូដច្ទះ	ដយើង	មា�	្ ុ�សម្បត្តិ	សកមាប់	

្ររ្រ័យ	ទាំងអស់	ន�	ដសចក្ី	សញ្ញា	នានា	បដល	ដយើង	បា�	ដធ្វើ	។

ុ រ

រោរដល្មើស	ដសចក្ី	សញ្ញា	ដធ្វើ	ឲ្យ	ក្រទះ	អ�់	ក្រទះេ័យ	ដហើយ	្ររ្រ័យ	បដល	បា�	ស�យា	្រុំ	

ដកើត	មា�	ដឡើង	ដឡើយ	(	សូម	ដមើល	្.	�ិង	ស.	82:10	)	។
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 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ដៅក្នុង	សាំយូបអលេី	1	2:12–17,	22–34	ដយើង	ដរៀ�	្រី	ដសចក្ី	អាកកក់	

បដល	បា�	កបក្រឹត្ត	ដោយ	្រួក	កូ�	កបុស	របស់	ដអលី	បដល	ជា	សង្	។	ដោយ	សំអាង	

ដៅ	ដលើ	តំប�ង	របស់	ឪ្រុក	ខ្លួ�	្រួកដ្	បា�	រំលង	�ឹង	ដសចក្ី	សញ្ញា	ន�	ប្រ្វ្រិតភា្រ	។	

្រួកដ្	្រយាយាម	បំដ្រញ	តាម	ចំ�ង់	តណាហា	ខ្លួ�	រោល	ដ្	កបក្រឹត្ត	េេឹង	ចបាប់	កកម	

សីលធម៌	ជាមួយ	កសីៗ	អ្ក	មក	ថាវាយ	បង្ំ	ដហើយ	រោល	ដ្	យក	សាច់	ដង្វាយ	របស់	រាកស្ត	

អែីកសាបអល	េុក	សកមាប់	ខ្លួ�	ដ្	ផ្ទាល់	យា៉ាង	ដថាកទាប	បំផុត	។	ក្រទះអមាចាស់	បា�	ដចញ	

ដីរោរ	រោត់ដទាស	កូ�	កបុស	ទាំងឡាយ	របស់	ដអលី	�ិង	ដអលី	ខ្លួ�	គាត់	ផ្ទាល់	សកមាប់	

រោរបដល	ដោក	្រុំ	បា�	គ្មោត់	្រួកដ្	។

ចំ�ង់	ខាង	រោម្ុ�	ដូចដនាទះ	អាច	យក	ឈ្ទះ	បា�	តាម	រយៈ	រោរតាំង	ចិត្ត		

រកសោ	ដសចក្ី	សញ្ញា	ជាមួយ	ក្រទះ	ដូច	បា�	បង្ហាញ	ដោយ	យ៉ាូបសប	ដៅ	ដអសែី្រ្	រោល		

ដោក	កតូែ	កបឈម	មុខ	�ឹង	អ្ក	មិ�	មា�	្រំដ�ឿ		អសីលធម៌	មានាក់	(	សូម	ដមើល		

ដោកុប្បត្តិ	39:9,	12	)	។	ក្រទះ	បា�	តដម្កើង	ដល់	

យ៉ាូបសប	ដហើយ	បា�	្ួរយ	ដោក	យក	ឈ្ទះ	ដលើ	ក្ប់	

េកមង់	ន�	ដសចក្ី	អាកកក់	ទាស់	�ឹង	ដោក	។	ដោក	

បា�	ធំ	ដឡើង	រោលាយ	ដៅ	ជា	បុរស	បដល	មា�	អំណាច	ធំ	

ជាង	ដ្	េី	្រីរ	ដៅ	កបដេស	ដអសែី្រ្	ដហើយ	ជា	ឧបករ�៍	

មួយ	ក្នុង	ក្រទះហស្ត	ក្រទះ	ដដើម្បី	រោរពារ	ែង្ស	អែីកសាបអល	

(	សូមដមើល	ដោកុប្បត្តិ	45:7–8	)	។

កបសិ�ដបើ	រោរល្បលួង	បា�	ឈ្ទះ	ដលើ	ដយើង	ដហើយ		

ដនាទះបំ�ង	កបាថានា	ដដើម្បី	សាតារ	េំនាក់េំ�ង	ដយើង	

ជាមួយ	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	�ឹង	នាំ	ដយើង	ដៅ	រក	រោរបកបចិត្ត	ដ៏	

ដសាមទះ	។	បនាទាប់	មក	ដង្វាយធួ�	របស់	ក្រទះអង្	សដហ្ង្រាទះ	

ក្រទះដយសែូែក្ីស្	្រួយ	ដយើង	ឲ្យ	បកបរោលាយ	ជា	មា�	

ភា្រសក្ិសម	សា	រជា	ថ្មី	។

រ ក រ

ដៅ	ដ្រល	ក្រទះក្ីស្	បា�	សាថោបនា	សាសនាចកក	

កេង់	កេង់	បា�	ដរើស	្រួក	សាែក	្រយារោរី	អ្ក	ផសោយ	

ដំ�ឹង	ល្	ក្ូ	្ ង្វាល	�ិង	ក្ូ	បដកងៀ�	«	សកមាប់	

រោរសាអាង	រូបរោយ	ក្រទះក្ីស្	ដឡើង	៖

«	ទាល់បត	ដយើង	រាល់	គានា	បា�	រួបរួម	ខាង	ឯ	ដសចក្ី	

្រំដ�ឿ	រួច	ជា	ដកសច	ដហើយ	បា�	សារាល់	ក្រទះរា្រ	បុកតា	

ន�	ក្រទះ	ដូច	គានា	ទាំង	អស់	្ឺ	បា�	ដល់	ដ្រញ	ជា	ម�ុស្ស	

ដហើយ	ដល់	ខានាត	កម្ពស់	ន�	ដសចក្ី	ដពារដ្រញ	ផង	

ក្រទះក្ីស្	»	(	ដអដភសូរ	4:12–13	)	។

្រយារោរី	�ិង	សាែក	បដល	កំ្រុង	រស់ដៅ	របស់		

ដយើង	បដកងៀ�	ថា	«	សុភមង្ល	ដៅ	ក្នុង	្រីែិត	ក្ួសារ		

អាច	ដកើត	មា�	ដឡើង	បា�	ដៅ	ដ្រល	ដធ្វើ	តាម	រោរបដកងៀ�	

របស់	ក្រទះអមាចាស់	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	។	អាពាហ៍្រិពាហ៍	�ិង	ក្ួសារ	បដល	មា�		

ដជា្្រ័យ	្ឺ	សាថោបនា	�ិង	រកសោ	ដលើ	ដគាលរោរ�៍	ន�	ដសចក្តី	្រំដ�ឿ	រោរអធិសាឋា�		

រោរបកបចិត្ត	រោរអភ័យដទាស	រោរដគារ្រ	គានា	ដសចក្តី	កសឡាញ់	ដសចក្តី	ដមតាតា	ករុណា		

រោរង្រ	�ិង	កម្មែិធី	កមសោ�្ត	ល្ៗ	ទាំងឡាយ	»	(	«	កកុម	ក្ួសារ	៖	ដសចក្តី	កបរោស		

ដល់	្រិភ្រ	ដោក	»	Liahona,	បខ	ែិច្ិរោ	ឆ្នាំ	2010	េំ្រ័រ	129	)	។

ដ្ហោឋា�	�ិង	កកុម	ក្ួសារ	ដយើង	ផ្ល់	�ូែ	ក្ឹទះ	សកមាប់	បដង្កើត	េំនាក់េំ�ង		

រឹងមាំ	ជាមួយ	ក្រទះ	ដោយ	បផ្ក	ដៅ	ដលើ	ដសចក្ី	សញ្ញា	ទាំងឡាយ	។	រោរដធ្វើ	តាម		

រោរបដកងៀ�	ដ៏	បំផុស	្ ំ�ិត	ន�	្រួក	្រយារោរី	បដល	កំ្រុង	រស់ដៅ	�ឹង	្ួរយ	ដយើង	ឲ្យ		

មា�	កកុម	ក្ួសារ	ដ៏	រឹងមាំ	ផ្ល់	ឲ្យ	ដយើង	�ូែ	អំណាច	ដដើម្បី	រកសោ	ដសចក្ី	សញ្ញា		

នានា	របស់	ដយើង	ក្រម	ទាំង	ធានា	�ូែ	្ររ្រ័យ	ដ៏	អសាចារ្យ	បំផុត	ន�	ដសចក្ី	្រំដ�ឿ		

របស់	ដយើង	។	◼

ត្មរ�ៈដង្វា�្ួនរបស់

កទង់កពវះយ�ស៊រូវក្រីស្

អាចយ្្ើឲ្យយ�ើងបំយពញ

នរូវកាតព្្ិច្ទាំងឡា�

របស់យ�ើង្ ្នុងយសច្្រី

សញ្ញានរីមួ�ៗយៅយព�

យ�ើងែនុវត្តយសច្្រីជំយនឿ

យៅយ�ើកទង់។



ក រ ុ ុ

កាល	្ីរ	ដដើម	េស្សែត្សរ៍	ឆ្នាំ	1980	ក្ួសារ	

របស់	ខ្នុំ	បា�	រស់ដៅ	ក្នុង	កបដេស	អាល្ឺម៉ាង់	

ភា្	ខាង	លិច	ដហើយ	ដយើង	្ ឺ	ជា	សមា្រិក	ដៅ	ដស្តក	

ទាគ្�	ខាយដសើរដសាលាដធើ�	អាល្ឺម៉ាង់	។	ដៅកគា	ដនាទះ	

ថានាក់ដឹកនាំ	ក្នុង	មូលោឋា�	របស់	ដយើង	បា�សង្កត់	ធងៃ�់	ដលើ	

កិច្រោរ	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	។	្រួកដោក	បា�	កបាប់	

ដយើង	ថា	ដៅក្នុង	រង្វង់	មិត្តភក្តិ	របស់	ដយើង	ក្រទះអមាចាស់	បា�	

ោក់	កូ�	ែិញ្ញា�	្រដកមើស	របស់	កេង់	មួយ	ចំ�ួ�	បដល	

បស្វងរក	ដំ�ឹង	ល្	របស់	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	។

ភរិយា	ខ្នុំ	ដ្រ�ី	�ិង	រូប	ខ្នុំ	បា�	ដ្រឿ	ថា	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	

រោរ្រិត	។	ថានាក់	ដឹកនាំ	របស់	ដយើង	បា�	ដលើក	េឹកចិត្ត	

ដយើង	មានាក់ៗ	ឲ្យ	កត់សមារាល់	្ីរ	មិត្តភក្តិ	មិ�បម�	ជា	

សមា្រិក	បដល	ដយើង	្ ិត	ថា	ចាប់អារម្ម�៍	សាតាប់	ដំ�ឹង	

ល្	។	ដយើង	បា�	ដធ្វើ	បញជី	ដ្មទះ	ម�ុស្ស	កបបហល	10	

នាក់	ដហើយ	បនាទាប់មក	បា�	តមអាគ្រ	�ិង	អធិសាឋា�	

អំ្រី	បញជី	ដ្មទះ	របស់	មិត្តភក្តិ	ដយើង	ដហើយ	បា�	

សដកមចចិត្ត	ថា	អ្កណា	បដល	ដយើង	ដៅ្រួប	មុ�	ដ្	។	

ដយើង	បា�	សដកមចចិត្ត	ទាក់េង	បុរស	្រីរ	នាក់	បដល	ជា	

សហរោរី	ដៅក្នុង	រោរិយាល័យ	របស់	ខ្នុំ	។	ដំបូង	ខ្នុំ	បា�	

�ិយាយ	ជាមួយ	យុែម្រ្ឈិមែ័យ	មានាក់	ដ្មទះ	ក្ីស្	ប៉ាុប�្ត	

ដ្	បា�	បង្ហាញ	ចំណាប់	អារម្ម�៍	តិចតួច	ដៅ	ដ្រល	

ដនាទះ	។	ដករោយ	មក	ដយើង	បា�	សដកមច	ចិត្ត	ថា	ខ្នុំ	�ឹង	ដៅ	

សូមអរគុណច្ំនោះការដណោំខ្នុំឲ្យសារល់ែំណឹងល្

្រួប	កបែូស	គ្ំបែី	ជា	ម�ុស្ស	មានាក់	បដល	ល្	�ិង	មា�	ចិត្ត	

សប្បនុរស	បដល	ដេើប	បត	មា�	ក្ួសារ	ដថាមងថ្មី	។

ប៉ាុប�្ត	បួ�	កបាំ	នថងៃ	បា�	ក�្ង	ផុត	ដៅ	ខ្នុំ	បា�	ដឃើញ	ថា	ខ្នុំ	

ភ័យ	ខាលាច	ក្នុង	ចិត្ត	្រុំ	គ្៊ា�	�ិយាយ	ដំ�ឹង	ល្	កបាប់	គាត់	

ដឡើយ	។	េីបំផុត	ដៅ	នថងៃ	មួយ	ដ្រ�ី	បា�	េូរស្រ្	មក	ខ្នុំ	

ដ្រល	ខ្នុំ	ដៅ	រោរិយាល័យ	ដហើយ	បា�	សួរ	ខ្នុំ	ថា	«	ដតើ	បង	

បា�	�ិយាយ	ជាមួយ	កបែូស	ដហើយ	ឬ	ដៅ	?	»	ខ្នុំ	បា�	

�ិយាយ	ថា	«	ដេ	បង	មិ�	ទា�់	បា�	�ិយាយ	ជាមួយ	

ដ្	ដៅ	ដឡើយ	ដេ	ប៉ាុប�្ត	បង	�ឹង	�ិយាយ	ជាមួយ	ដ្	ឆ្ប់ៗ	

ដ�ទះ	»	។	ដករោយមក	នាង	បា�	សួរ	ថា	ដតើ	កបែូស	ដៅក្នុង	

រោរិយាល័យ	ដេ	នថងៃ	ដ�ទះ	ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	�ិយាយ	ថា		

បាេ	គាត់	ដៅ	។	ដៅ	ដ្រល	ដនាទះ	នាង	បា�	�ិយាយ	ថា	

«	ស្តត	សូម	ោក់	េូរស្រ្	ចុទះ	។	អូ�	�ឹង	ដៅ	ចាំ	ដ្រល	បង	

�ិយាយ	ជាមួយ	គាត់	!	»

ខ្នុំ	បា�	ោក់	េូរស្រ្	ចុទះ	ដហើយ	បា�	ដដើរ	ដៅ	រក	កបែូស	

ទាំង	ភ័យ	ក្នុង	ចិត្ត	ដហើយ	សួរ	ថា	«	កបែូស	ដតើ	អ្ក	ដឹង	ថា	

ខ្នុំ	ជា	សមា្រិក	ន�	សាសនាចកក	ន�	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	ន�	

្រួកបរិសុេ្ធ	នថងៃ	ចុង	ដករោយ	បម�	ដេ	?»	គាត់	បា�	�ិយាយ	

ថា	បាេ	ខ្នុំ	ដឹង	ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	�ិយាយ	ថា	«	ដតើ	អ្ក	ចាប់	

អារម្ម�៍	ដរៀ�	បប�្ម	ដេៀត	អំ្រី	សាសនាចកក	ដ�ទះ	ឬ	

ដេ	?	»	គាត់	បា�	ដ�្ើយ	ថា	«	បាេ	ខ្នុំ	ចង់	ដរៀ�	»	។

រំលង	ជា	្ីររបី	សបាតាហ៍	ដករោយ	មក	កបែូស	ភរិយា	របស់	

គាត់	អែីឡា	�ិង	កូ�កសី	របស់	្រួកដ្	ថា�យា៉ា	បា�	

មក	ផ្ទះ	របស់	ដយើង	បរិដភា្	អាគ្រ	ដ្រល	ោងាច	ដហើយ	

បា�	្រួប	ជាមួយ	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	។	្រួកដ្	

បា�	ដរៀ�	ដមដរៀ�	ចូលរួម	រោរកប្រុំ	សាសនាចកក	ជាមួយ	

ដយើង	បា�	េេួល	ដំ�ឹង	ល្	ដហើយ	បា�	ក្រមុ្រេឹក	។	

វ	្ ឺ	ជា	នថងៃ	ដ៏	�ក្ខត្តឫក្ស	�ិង	រីករាយ	បំផុត	។	កបែូស	មា�	

អំ�រ្ុ�	បដល	ដយើង	បា�	ប�នាំ	ក្ួសារ	របស់	គាត់	ឲ្យ	

សារាល់	ដំ�ឹង	ល្	។	សូម្បី	បត	ក្ីស្	ជា	យុែែ្រ�	ដៅក្នុង	

រោរិយាល័យ	របស់	ដយើង	បា�	ចូលរួម	បុ�្យ	ក្រមុ្រេឹក	

ដហើយ	មា�	រោរភាញាក់	ដផ្ើល	យា៉ាង	ខាលាំង	។	ដករោយ	មក	

កបែូស	�ិង	អែីឡា	បា�	ដៅ	្ួរប	ក្ីស្	កបាប់	អំ្រី	ដំ�ឹង	

ល្	។	ដោយ	រោររាប់អា�	របស់	្រួកដ្	ដនាទះ	ក្ីស្	បា�	

ដរៀ�	ដំ�ឹង	ល្	្ីរ	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	ដហើយ	បា�	

ចូលរួម	សាសាចកក	ផងបដរ	។	◼
ស្ក្រ់នអ�ហាររែ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.
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ភរិោរបស់ខ្នុំបាននិោយថា

«ស្ក្រសូមដាក់ទូរសព្ច្ុះ។

«អូននឹងនៅចាំនពលបងនិោយ

តបាប់តប៊ូសអំពីែំណឹងល្!»។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

កាល	ខ្នុំ	កតូែ	បា�	ដៅឲ្យ	បដកមើ	ជា	កបធា�		

សមា្មសដហ្ង្រាទះ	េូដៅ	ខ្នុំ	ជា	មាដាយ	ែ័យ		

ដក្មង	ដ៏	រែល់	មានាក់	។	ខ្នុំ	បា�	ចដកមើ�	ែ័យ	ធំ	ដឡើង	ដហើយ	

រស់ដៅ	កសម	តាម	រោរបដកងៀ�	របស់	សាសនាចកក	ប៉ាុប�្ត	

ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	គាម�	ភា្រ	ល្ឥតដខាចាទះ	ដហើយ	មា�	

អារម្ម�៍	ក្រួយ	បារម្ភ	អំ្រី	សមត្ភា្រ	របស់	ខ្នុំ	ក្នុង	រោរ្រួយ	

ដល់	បងប្ូ�	កស្តី	ដៅក្នុង	ែួដ	របស់	ខ្នុំ	បដល	្រួបកបេទះ	រោរ	

លំបាក	។

នា	នថងៃ	អាេិត្យ	មួយ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	ថា	

បាក់	េឹក	ចិត្ត	ជា	ខាលាំង	។	បងប្ូ�កស្តី	បដល	កតូែរោរ	្រំ�ួយ	

្រី	ខ្នុំ	បា�	មក	្រួប	ខ្នុំ	ដ្រញ	មួយ	នថងៃ	។	កស្តី	ខ្ទះ	កតូែរោរ	្ំរ�ួយ	

ខាង	សុខុមាលភា្រ	ដហើយ	ខ្ទះ	ដេៀត	កគា�់បត	កតូែរោរ	ឲ្យ	

ខ្នុំ	សាតាប់	្ួរកដ្	ប៉ាុដណាណទះ	។	បនាទាប់	មក	ក្រទះែិញ្ញា�	បា�	

បំផុស	្ ំ�ិត	ខ្នុំ	មិ�	ឲ្យ	ដៅ	រោរកប្រុំ	្រិធី	សាកកម៉ាង់	ដឡើយ	

ដៅដ្រល	ចាប់ដផ្តើម	ដនាទះ	ដហើយ	ខ្នុំ	មា�	រោរភាញាក់ដផ្ើល	

ដោយ	បា�	្រួប	កស្តី	មិ�	សូែ	សកម្ម	មានាក់	ដៅតាម	ផ្ូែ	ក្នុង	

អគារ	បដល	កតូែរោរ	រោរលួងដោម	�ិង	្រំ�ួយ	ដហើយ	្រុំ	

អាច	ចាំ	បា�	រហូត	ដល់	ចប់	ដមា៉ាង	កប្រុំ	។

ដៅដ្រល	ចប់	ដមា៉ាង	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	ខ្នុំ	អស់	កមាលាំង	

ណាស់	!	ខ្នុំ	បា�	យំ	ដៅដលើ	ឡា�	តាម	ផ្ូែ	រហូត	ដល់	

ផ្ទះ	។	ខ្នុំ	ឮ	ក្នុង	ខួរកបាល	របស់	ខ្នុំ	�ូែ	ពាក្យ	បបប	ដ�ទះ	៖		

«	�ិយាយ	ជាមួយ	បែីស្ស្រ	!	»	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	ថា		

បែីស្ស្រ	មា�	ដយាបល់	ដ៏	្ លាសនែ	កបាប់	ខ្នុំ	អំ្រី	រដបៀប		

បដល	ខ្នុំ	អាច	មា�	អារម្ម�៍	ធូរដស្បើយ	្រី	ប�្នុក	ន�	

ខ្នុំមានអារម្មណ៍ថាខវះសម្រ្ថភាព

រោរដៅបដកមើ	របស់	ខ្នុំ	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	្រុំ	ចង់	រំខា�	គាត់	បនាទាប់		

្រី	ដមា៉ាង	ន�	រោរកប្រុំ	ដ៏	យូរ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	ដេៀត	ដឡើយ	។		

ខ្នុំ	បា�	សដកមច	ចិត្ត	្រ�យាដ្រល	េូរស្រ្	ដៅ	គាត់	បត	

ដករោយ	មក	េូរស្រ្	បា�	ដរាេិ៍	ដឡើង	។	បែីស្ស្រ	បា�	

េូរស្រ្	មក	រក	ខ្នុំ	។	គាត់	បា�	េេួល	អារម្ម�៍	បំផុស	

្ំ�ិត	ឲ្យ	េូរស្រ្	មក	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	បា�	កបាប់	បែីស្ស្រ	ថា	ដតើ	វ	មា�	រោរដ�ឿយហត់	ខាលាំង	

ប៉ាុណាណ	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	ដៅដ្រល	មា�	កិច្រោរ	ជា	ដកចើ�	បដល	

ចាំបាច់	កតូែ	ដោទះកសាយ	ក្នុង	ដ្រល	បត	មួយ	ដហើយ	ថា	ដតើ	

ខ្នុំ	ដកើត	េុក្ខ	ខាលាំង	ប៉ាុណាណ	បដល	ខ្នុំ	្រុំ	អាច	្ួរយ	បងប្ូ�	កស្តី	

ជាដកចើ�	ដេៀត	។	គាត់	បា�	សាតាប់	ដោយ	អំ�ត់	។	ដយើង	

ក៏	ធាលាប់	បា�	្រិភាកសោ	�ូែ	សំ�ួរ	សុខុមាលភា្រ	មួយ	ចំ�ួ�	

បដល	ខ្នុំ	បា�	ដលើក	ដឡើង	មក	�ិយាយ	នា	នថងៃ	ដនាទះ	ដហើយ	ខ្នុំ	

បា�	មា�	អារម្ម�៍	ល្កបដសើរ	ដឡើង	។

ដៅដ្រល	�ិយាយ	គានា	ចប់	ខ្នុំ	បា�	�ិយាយ	ថា	«	ខ្នុំ	

បា�	្ ិត	ថា	បែីស្ស្រ	�ឹង	មា�	ដយាបល់	្ លាសនែ	ដដើម្បី	

កបាប់	ខ្នុំ	ថា	ដតើ	កតូែ	ដធ្វើ	ដូចដម្តច	ដដើម្បី	កុំ	ឲ្យ	មា�	អារម្ម�៍	ថា	

មា�	ប�្នុក	ធងៃ�់ធងៃរ	ដនាទះ	»	។	គាត់	បា�	ដ�្ើយ	ថា	គាត់	ចង់	

មា�	ដយាបល់	ល្	បបប	ដនាទះ	�ិយាយ	កបាប់	បដរ	ប៉ាុប�្ត	្ ួរ	ឲ្យ	

ដសាកសាតាយ	ណាស់	គាត់	គាម�	ដយាបល់	អ្វី	ដឡើយ	។

ដទាទះបី	ជា	ខ្នុំ	្រុំ	េេួល	បា�	ចដម្ើយ	ក្តី	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	

រីករាយ	បនាទាប់	្ីរ	ខ្នុំ	ោក់	េូរស្រ្	ចុទះ	ែិញ	។	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	

ថា	ក្រទះអមាចាស់	បា�	ដ�្ើយ	តប	ចំដពាទះ	ដសចក្តីកតូែរោរ	របស់	

ខ្នុំ	ដដើម្បី	េេួល	បា�	រោរប�នាំ	�ិង	គាំកេ	។

អំឡនុង	ដ្រល	ប៉ាុនាម�	សបាតាហ៍	ដករោយ	មក	អារម្ម�៍	

ន�	រោរខ្វទះ	សុែត្ិភា្រ	ដនាទះ	បា�	ដកើត	មា�	ក្នុង	ចិត្ត	ខ្នុំ	ដេៀត	

ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	អធិសាឋា�	ដដើម្បី	យល់	្ីរ	អ្វី	បដល	កតូែ	ដធ្វើ	ដដើម្បី	

ដធ្វើ	ជា	កបធា�	សមា្ម	សដហ្ង្រាទះ	មានាក់	បដល	រោ�់បត	កបដសើរ	

ដឡើង	។	នថងៃ	មួយ	ដៅដ្រល	ខ្នុំ	បា�	សាតាប់	ស�្ិសីេ	េូដៅ	

ខ្នុំ	បា�	ចាប់	អារម្ម�៍	ពាក្យ	មួយ	ចំ�ួ�	ដហើយ	ក្រទះែិញ្ញា�	

បា�	មា�	ប�្ូល	មក	រោ�់	ដួងចិត្ត	ខ្នុំ	យា៉ាង	ខាលាំង	។	

ខ្នុំបា�យល់ថា	ដហតុផលបដលខ្នុំមា�អារម្ម�៍ថា	

ខ្វទះសមត្ភា្រដនាទះ្ឺដោយសារខ្នុំ	

ខ្វទះសមត្ភា្ររបស់ខ្នុំផ្ទាល់	។

តាមរយៈ	បេ្រិដសាធ�៍	របស់	ខ្លួ�	បែីស្ស្រ	របស់		

ខ្នុំ	បា�	បង្ហាញ	ខ្នុំ	ថា	ដតើ	វ	សំខា�់	ប៉ាុណាណ	ដដើម្បី		

សាដាប់	តាម	ក្រទះែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	។	ក្រទះែិញ្ញា�	មា�	

សារៈសំខា�់	ចំដពាទះ	រោរដៅ	បដកមើ	របស់	ដយើង	ដៅក្នុង	

សាសនាចកក	្រុំ	បម�	ដេ្រដរោសល្យ	ឬ	្រំនាញ	ផ្ទាល់	

ខ្លួ�	ដយើង	ដឡើយ	។	ដលើក	ដំបូង	បង្ស់	ក្នុង	រយៈដ្រល		

មួយ	ដ៏	យូរ	ដហើយ	បដល	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	សុខសា�្ត		

�ិង	រោរធានា	អទះអាង	។

ខ្នុំ	ដៅបត	ខ្វទះ	បេ្រិដសាធ�៍	ដហើយ	ខ្នុំ	ដៅបត	មា�		

ភា្រ	មមាញឹក	ជាមួយ	ក្ួសារ	របស់	ខ្នុំ	ដូច	្រីមុ�	ប៉ាុប�្ត		

ខ្នុំ	្រុំ	ដ្រឿ	តដៅ	ដេៀត	ដឡើយ	ថា	ខ្នុំ	កតូែបត	ដធ្វើ	ឲ្យ	រោរដៅ		

របស់	ខ្នុំ	សដកមច	បា�	លេ្ធផល	ល្	ឥតដខាចាទះ	ដនាទះ	។		

ក្រទះែរបិតាសួ្៌	អាច	កបទា�	ដល់	ខ្នុំ	�ូែ	កិច្រោរ	នានា		

បដល	ខ្នុំ	ចាំបាច់	កតូែ	សដកមច	ឲ្យ	បា�	�ូែ	ក្រទះ��្ៈ	របស់		

កេង់	ដហើយ	អាច	តដម្កើង	កិច្ខិតខំ	របស់	ដយើង	ដរាប	ណា	

ដយើង	ដគារ្រ	បេបញ្ញត្តិ	កេង់	។	◼
ន្មះត្រូវបានែកនច្ញស្តនុកខូមស៊ុយដអ្ររូប
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ខ្នុំមានការភាញាក់នផ្ើលនដាយបានជួប

តស្តីមិនសូវសកម្មមានាក់នៅតាមផលែគូវ

ក្នុងអោរដែលត្រូវការការលួងនោម

និងជំនួយ។



លីអាហូណា

ខ្នុំ	មា�	រោរដសាកសាតាយ	មួយ	បដល	ខ្នុំ	្រុំ	ធាលាប់		

អង្នុយ	ជាមួយ	្ីរដូ�	ខាង	ឪ្រុក	ខ្នុំ	ដដើម្បី	�ិយាយ		

គានា	្ីរ	្រីែកបែត្តិ	របស់	គាត់	ដហើយ	កត់កតា	្រី	អ�ុសសោែរីយ៍		

របស់	គាត់	សកមាប់	្រូ្រ្រង្ស	ខ្នុំ	។	បនាទាប់	្ីរ	្រីដូ�	ខ្នុំ		

បា�	បចក	ឋា�	ដៅ	ឪ្រុក	�ិង	ឪ្រុកមា	របស់	ខ្នុំ	បា�		

កបាប់	ខ្នុំ	្រី	រដបៀប	បដល	្រីដូ�	ខ្នុំ	គាម�	រោរភាញាក់	ដផ្ើល	ចំដពាទះ		

អ្វី	បដល	ខ្លួ�	គាត់	មា�	ដឡើយ	ដហើយ	មា�	ដ្រល	មួយ		

ដនាទះ	គាត់	បថម	ទាំង	បា�	សួរ	ថា	«	ដហតុអ្វី	ដ្	ចង់		

ដឹង	្រី	រូប	ខ្នុំ	?	»

បញ្ហា	ខាង	ហិរញ្ញែត្នុ	បា�	្រំរុញ	ឲ្យ	ក្ួសារ	ខ្នុំ		

ប្តូរ	ដៅ	រស់ដៅ	ផ្ទះ	ចាស់	របស់	្រីដូ�	ខ្នុំ	មា�	អ�ុសសោែរីយ៍		

ដ៏	រីករាយ	�ិង	្ួរ	ឲ្យ	សាតាយ	ជាដកចើ�	បា�	ដកើត	ដឡើង		

ក្នុង	ចិត្ត	ខ្នុំ	។	នា	យប់	មួយ	ដនាទះ	ប៉ាុនាម�	នថងៃ	បនាទាប់		

្រី	ប្តូរ	ដៅ	ដៅ	េីដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ដមើល	ដសៀែដៅ	រូបថត	ចាស់ៗ	

�ិង	កបអប់	អ�ុសសោែរីយ៍	របស់	្រីដូ�	ខ្នុំ	ជាដកចើ�	បដល	

មា�	ទាំង	សំបុកត	ចាស់ៗ	បដល	ឪ្រុក	មា	បា�	សរដសរ	

ប�្័	ចូល	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ចាស់ៗ	ក្រមទាំង	កម្មែិធី	

កកោស	កម្មែិធី	បុ�្យ	ស្រ	របស់	្ីរតា	ខ្នុំ	ផងបដរ	។	បនាទាប់	

្រី	ដមើល	ែត្នុ	អ�ុសសោែរីយ៍	ដ�ទះ	ខ្នុំ	�ងៃល់	ថា	ដតើ	វ	មា�	អ្វី	បថម	

ដេៀត	ដេ	។

ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	បំផុស	្ ំ�ិត	ឲ្យ	រកដមើល	ដៅដលើ	

ដធ្ើ	ដហើយ	ភាលាម	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ដឃើញ	ថង់	មួយ	បដល	មា�	

កបអប់	ោក់	ឯកសារ	្រ�៌	ដខៀែ	បដល	ដមើល	ដៅ	ដូច	ជា	

កតូែដបាទះ	ដចាល	។	ដៅក្នុង	កបអប់	ឯកសារ	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	

ដឃើញ	ដំដ�ើរ	្រីែកបែត្តិ	តាំង	្រី	ដដើម	ដំបូង	របស់	្រីដូ�	

របស់	ខ្នុំ	បដល	បា�	សរដសរ	រោល	្រី	30	ឆ្នាំ	មុ�	ដនាទះ	។	

ដករោយមក	ដោយ	ក្តី	អសាចារ្យ	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	គាម�	�រណា	

មានាក់	ដៅក្នុង	ក្ួសារ	របស់	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	មា�	ដសៀែដៅ	ដ�ទះ	

ដឡើយ	។	ឪ្រុក	�ិង	ឪ្រុក	មា	របស់	ខ្នុំ	មា�	កបសាស�៍	

កតឹមកតូែ	ណាស់	—	្ឺ	ថា	្ីរដូ�	ខ្នុំ	គាម�	រោរភាញាក់ដផ្ើល	

ជាមួយ	�ឹង	ខ្លួ�	គាត់	ដឡើយ	បដល	គាត់	្រុំ	បា�	កបាប់	

�រណា	មានាក់	ថា	គាត់	បា�	ចាប់ដផ្តើម	សរដសរ	្ីរ	្រីែកបែត្តិ	

របស់	គាត់	ដឡើយ	!

ដៅ	យប់	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	អា�	ក្ប់	ពាក្យ	ទាំង	អស់		

បដល	មា�	ដៅដលើ	កបាំបី	េំ្រ័រ	ដនាទះ	ដហើយ	ដៅដ្រល		

ការដសវងរកជីែូន ខ្នុំ	បា�	អា�	វ	ខ្នុំ	បា�	ដរៀ�	ជា	ដកចើ�	្ីរ	្រីដូ�	របស់	ខ្នុំ		

—	្រី	្ីរែិត	របស់	គាត់	រោល	ដៅ	ែិេយាល័យ	ថា	ដតើ	គាត់		

បា�	្រួប	្រីតា	ខ្នុំ	តាម	រដបៀប	ណា	ដហើយ	ថា	ដតើ	វ		

លំបាក	ខាលាំង	ប៉ាុណាណ	សកមាប់	គាត់	ដដើម្បី	បិេ	ដរាង		

ភា្រយ�្ត	បដល	គាត់	�ិង	្រីតា	របស់	ខ្នុំ	បា�	ដបើក		

ជាមួយ	គានា	។

ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	ថា	គាត់	មា�	ែត្តមា�	ដៅ	េីដនាទះ		

ដៅដ្រល	ខ្នុំ	អា�	ដសៀែដៅ	ដ�ទះ	្ឺ	គ្ក់	ដូច	ជា	គាត់		

កំ្រុង	កបាប់	ខ្នុំ	ថា	កុំ	បារម្ភ	តដៅ	ដេៀត	អំ្រី	រោរ	មិ�	បំដ្រញ	

បញ្ប់	�ូែ	កបែត្តិ	ផ្ទាល់	មាត់	បដល	ខ្នុំ	មា�	បំ�ង	ដដើម្បី		

ដធ្វើ	វ	ដនាទះ	។	រោរ	អា�	្ីរ	្រីែកបែត្តិ	របស់	្ីរដូ�	ខ្នុំ	បដល		

សរដសរ	ដោយ	នដ	គាត់	ផ្ទាល់	្ ឺ	មា�	តនម្	្រុំ	អាច	រោត់		

នថ្	បា�	ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	រោត់ប�្យ	�ូែ	អារម្ម�៍	ន�		

រោរដសាកសាតាយ	បដល	ខ្នុំ	បា�	មា�	ជាយូរ	មក	ដហើយ	។		

វ	្ ឺ	ជា	រោរ	ធានា	អទះអាង	្រី	ដសចក្តី	ដមតាតា	ករុណា	ដ៏		

េ�់ភ្�់	របស់	ក្រទះអមាចាស់	�ិង	ជា	សក្ខីភា្រ	ថា		

្រង្សកបែត្តិ	្ ឺ	្ំុរ	បម�	កគា�់បត	ជា	រោរ	បស្វងរក	បុ្រ្វរោរី្រ�	

បដល	ដយើង	្រុំ	សារាល់	ដៅក្នុង	្រីែិត	ដ�ទះ	បត	ប៉ាុដណាណទះ	ដេ	។		

វ	បថមទាំង	ជា	រោរបស្វងរក	បប�្ម	ដេៀត	�ូែ	អស់	អ្ក		

បដល	ដយើង	កសឡាញ់	ជា	ខាលាំង	�ិង	ជាមួយ	អស់	អ្ក		

បដល	ដយើង	បា�	ចំណាយ	ដ្រល	ដ៏	មា�	តនម្	បំផុត	ដៅ		

ដលើ	បផ�ដី	ដ�ទះ	។

ដៅដ្រល	ខ្នុំ	អង្នុយ	ចុទះ	ជាមួយ	សមា្រិក	ដផ្សង	ដេៀត	

ន�	ក្ួសារ	ដដើម្បី	សរសរ	កបែត្តិ	របស់	្រួកដ្	ដហើយ	្រួកដ្	

សួរ	ខ្នុំ	្រី	មូលដហតុ	បដល	ថា	ដហតុអ្វី	មា�	ដ្	ចង់	ដឹង	្រី	ខ្លួ�	

្រួកដ្	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	បញ្ជាក់	កបាប់	្រួកដ្	ថា	កបែត្តិ	របស់	

្រួកដ្	្ ឺ	មា�	តនម្	ដដើម្បី	កបាប់	ដល់	ម�ុស្ស	ដនេ	ដហើយ	

ថា	្ូរ្រ្រង្ស	របស់	្រួកដ្	�ឹង	មា�	អំ�រ្ុ�	ចំដពាទះ	

្រួកដ្	្ឺ	ដូច	ជា	រូប	ខ្នុំ	មា�	អំ�រ្ុ�	ចំដពាទះ	្រីដូ�	របស់	

ខ្នុំ	បដល	បា�	ប�្សល់	េុក	�ូែ	ដំដ�ើរ	ដរឿង	ដ៏	មា�	តនម្	បំផុត	

របស់	គាត់	។	◼
រូប៊ីនវា៉ែនសវើរែ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា. រូប
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 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

អំ
ឡនុង	ដ្រល	ែ័យ	្រំេង់	ខ្នុំ	បា�	ចូលរួម	សាសនាចកក	

បដល	វ	ផ្នុយ	្រី	បំ�ង	កបាថានា	របស់	ក្ួសារ	ខ្នុំ	។	

រោល	ខ្នុំ	មា�	អាយុ	ខ្ង់	20	ឆ្នាំ	បាលាយ	ខ្នុំ	បា�	ចាប់	ដផ្តើម	

ដធ្វើ	្រង្សកបែត្តិ	របស់	ក្ួសារ	ខ្នុំ	បនាទាប់	្រី	ដោក	ឪ្រុក	ខ្នុំ	

បា�	បចកឋា�	ដៅ	។	មិ�	យូរ	ប៉ាុនាម�	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	បា�	

ដរៀបរោរ	ដហើយ	មា�	ភា្រមមាញឹក	ក្នុង	នាម	ជា	ភរិយា	

�ិង	មាតាយ	បដល	ចិញ្ឹម	បីបាច់	កូ�តូចៗ	ដហើយ	បា�	

ឈប់	ដធ្វើ	កិច្រោរ	្រង្សកបែត្តិ	។

ដោយសារ	ខ្នុំ	គាម�	ក្ួសារ	ដៅក្នុង	សាសនាចកក		

ដនាទះ	ខ្នុំ	មា�	បំ�ង	បស្វងរក	្រង្សកបែត្តិ	របស់	ក្ួសារ		

ខ្នុំ	ជា	ខាលាំង	។	ខ្នុំ	ចូលចិត្ត	ដធ្វើ	កិច្រោរ	ដ�ទះ	ដហើយ	មា�		

បំ�ង	ចំណាយ	ដ្រល	ឲ្យ	បា�	ដកចើ�	បថម	ដេៀត	ដដើម្បី		

ដធ្វើ	វ	។

រោល	ខ្នុំ	អាយុ	33	ឆ្នាំ	្រីែិត	របស់	ខ្នុំ	បា�	្ួរប		

�ឹង	បញ្ហា	បដល	្ំុរ	បា�	ដក្រៀង	េុក	ដ្រល	សុខភា្រ		

របស់	ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	ធាលាក់	ចុទះ	កេុ�ដកទាម	។	វ	ជា	កគា		

ដ៏	លំបាក	បដល	ខ្នុំ	មិ�	អាច	ដឡើង	ភ្ំ	ជាមួយ	ក្ួសារ	របស់		

ខ្នុំ	រោរដដើរ	កមសោ�្ត	ដៅ	្រុំ	ែិញ	ផ្ទះ	រោលាយ	ជា	រោរលំបាក	។		

ខ្នុំ	្រុំ	អាច	សមាអាត	ផ្ទះ	រយៈដ្រល	្រីរ	ដមា៉ាង	ដៅ	នថងៃដៅរ៍		

ដេៀត	ដឡើយ	ដហើយ	ខ្នុំ	រីករាយ	ណាស់	កបសិ�ដបើ	ខ្នុំ		

កគា�់បត	អាច	បូម	ធូលី	បា�	ដនាទះ	។	ខ្នុំ	ធាលាប់	មា�	មិត្តភក្តិ		

ជា	ដកចើ�	បត	ឥឡូែ	ដ�ទះ	ខ្នុំ	មា�	មិត្តភក្តិ	បត	្រីរបី	នាក់	ប៉ាុដណាណទះ		

ដោយសារ	ខ្នុំ	្រុំ	អាច	ដធ្វើ	អ្វីៗ	សកមាប់	្ួរកដ្	ដូច	រោល		

្រីមុ�	ដឡើយ	។

្ឺ	ដៅ	ដ្រល	ដនាទះ	ដហើយ	បដល	ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	ដធ្វើ	

កិច្រោរ	្រង្សកបែត្តិ	របស់	ក្ួសារ	ខ្នុំ	ម្តង	ដេៀត	។	កូ�កសី		

របស់	ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	បស្វងរក	្រង្សកបែត្តិ	ខាង	ឪ្រុក		

របស់	នាង	ដហើយ	បត	មួយ	ោងាច	ប៉ាុដណាណទះ	បា�	បញ្ប់		

កិច្រោរ	បដល	ខ្នុំ	ចំណាយ	ដ្រល	ដធ្វើ	អស់	ជាដកចើ�	ឆ្នាំ	។	

ខ្នុំ	បា�	បញ្ប់	បួ�	កបាំ	្ំរនា�់	ដៅក្នុង	បផ្ក	របស់	ខ្នុំ		

ដហើយ	បា�	បញជូ�	ដ្មទះ	ដៅ	រោ�់	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	

ដដើម្បី	ដធ្វើ	កិច្រោរ	ដនាទះ	ឲ្យ	បា�	ចប់	ស្រ្វ	ក្ប់	។	ខ្នុំ	ចង់	

ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដហើយ	ដធ្វើ	្ិរធីទាំង	ដនាទះ	សកមាប់	

សមា្រិក	របស់	ខ្នុំ	ដោយ	ផ្ទាល់	ប៉ាុប�្ត	សុខភា្រ	�ិង		

ចមាងាយ	ផ្ូែ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	មិ�	អំដណាយ	ផល		

ដល់	ខ្នុំ	ដឡើយ	។

បនាទាប់	្រី	បញជូ�	ដ្មទះ	ទាំង	ដនាទះ	ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	

ចាប់ដផ្តើម	យំ	ដោយ	មា�	អារម្ម�៍	ថា	ខ្នុំ	បា�	ដធ្វើ	ឲ្យ	

សមា្រិក	ក្ួសារ	របស់	ខ្នុំ	្រិបាក	ចិត្ត	ដោយសារ	ខ្នុំ	្រុំ	

អាច	ដៅ	េីដនាទះ	ជាមួយ	្ួរកដ្	ដៅនថងៃ	ដធ្វើ	្ិរធី	បរិសុេ្ធ	ដ៏	

្រិដសដស	ដនាទះ	សកមាប់	្ួរកដ្	។	មួយ	សបាតាហ៍	ដករោយ	

មក	ដៅដ្រល	ខ្នុំ	បា�	ចុទះដ្មទះ	ដៅក្នុង	ដ្ហេំ្រ័រ	

FamilySearch.org	ដដើម្បី	្រិ�ិត្យ	ដមើល	្រី	

រោររីកចដកមើ�	ន�	កិច្រោរ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	របស់	្ួរកដ្	

ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ដឃើញ	អ្វី	មួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	។	មិ�កតឹម	បត	

កិច្រោរ	ទាំងអស់	បា�	ដធ្វើ	ចប់	ស្រ្វក្ប់	ប៉ាុដណាណទះ	ដេ	ប៉ាុប�្ត	

សមា្រិក	ដៅក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	អាករោ	គ្រាណា	

បា�	ដធ្វើ	កិច្រោរ	ទាំង	ដនាទះ	!	ខ្នុំ	មា�	ក្តី	រំដភើប	ដោយ	ដឃើញ	

សមា្រិក	ដៅ	បផ្ក	មាខាង	ដេៀត	ន�	្រិភ្រដោក	ដ�ទះ	បា�	

ដធ្វើ	កិច្រោរ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	បា�	ចប់	ស្រ្វ	ក្ប់	សកមាប់	

ក្ួសារ	ដ៏	តូច	របស់	ខ្នុំ	ដ�ទះ	។	ខ្នុំ	បា�	យំ	ជា	ខាលាំង	ដោយ	្ ិត	

្រី	រោរលទះបង់	របស់	កបជា្រ�	ដៅក្នុង	កបដេស	គ្រាណា	

ដៅដ្រល	្ួរកដ្	បា�	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដដើម្បី	

ក្ួសារ	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	មា�	អំ�រ្ុ�	ជា	ខាលាំង	ចំដពាទះ	

សមា្រិក	ន�	ម�្ឌល	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	អាករោ	គ្រាណា	

បា�	ដធ្វើ	កិច្រោរ	បដល	ខ្នុំ	្រុំ	អាច	ដធ្វើ	វ	បា�	៖	្ឺ	ចូល	ដៅ	

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដហើយ	ផ្តល់	្ររ្រ័យ	ន�	្ិរធី	បរិសុេ្ធ	ក្នុង	

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	សកមាប់	ក្ួសារ	របស់	ខ្នុំ	។	◼
រុបប៊ីនអ៊ីសាតោតប៊ូករែ្ឋនវើរជិនញ៉ាស.រ.អា.

តពះវិហារបរិសុទ្ធនៅដផ្កមាខាងនទៀ្រននពិភពនោក

ខ្នុំមានអារម្មណ៍បំផុសគំនិ្រឲ្យ

រកនមើលនៅនលើន្្ើនហើយភាលាម

នោះខ្នុំបានន�ើញ្ ង់មួយដែល

នមើលនៅែូច្ជាត្រូវនបាះនចាល។



លីអាហូណា

រ

ឪ
្រុក	ខ្នុំ	មិ�	ដៅ	ផ្ទះ	ដឡើយ	ដោយសារ	គាត់	

ជាប់	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	បផ្ក	្រំ�ួញ	ដូដចានាទះ	មា�	បត	

មាតាយ	ខ្នុំ	មានាក់	្ ត់	បដល	បា�	ដៅ	សាវា្ម�៍	ខ្នុំ	

ដៅដ្រល	ខ្នុំ	បា�	ចុទះ	្រី	យ�្តដគ្ទះ	្រី	ដបសកកម្ម	របស់	

ខ្នុំ	។	គាត់	បា�	ឱប	ខ្នុំ	ដហើយ	្ួរកដយើង	បា�	យំ	។

ខ្នុំ	បា�	ដធ្វើ	ដតស្ត	ដែ្រជសាកស្ត	ជា	ដកចើ�	តាម	បដល	

អាច	ដធ្វើ	បា�	ប៉ាុប�្ត	ដែ្រជប�្ឌិត	្រុំ	អាច	បស្វងរក	

ដឃើញ	បញ្ហា	អ្វី	ដឡើយ	។	រោរដោទះ	សាលាក	ដ្មទះ	

អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	របស់	ខ្នុំ	ដចញ	កបាំបួ�	បខ	

មុ�	កំ�ត់	្ ឺ	ជា	ដរឿង	ដ៏	លំបាក	បំផុត	បដល	ខ្នុំ	បា�	

្រួប	។	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	ថា	វ	្ ឺ	ជា	ភា្របរា្រ័យ	

មួយ	បដល	ខ្នុំ	មិ�	បា�	បញ្ប់	ដបសកកម្ម	។

មា ក

រ

រោរ	ដធ្វើ	ជា	អ្កផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	្ឺ	ជា	ដគាលដៅ	

របស់	ខ្នុំ	ជា�ិច្	។	ដ្រល	បងកបុស	របស់	ខ្នុំ	បា�	ដចញ	បដកមើ	

ដបសកកម្ម	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ដស្ៀកពាក់	ដោយ	មា�	ពាក់	

សាលាក	ដ្មទះ	បដល	ដធ្វើ	ដោយ	ខ្លួ�	ឯង	ដដើម្បី	ោ	គាត់	ដៅ	

កបោ�	យ�្តដគ្ទះ	។	ដ្រល	អាយុ	បដកមើ	ដបសកកម្ម	បា�	

ផ្លាស់ប្តូរ	រោល	្រី	ឆ្នាំ	2012	ដនាទះ	ខ្នុំ	មា�	អាយុ	19	ឆ្នាំ	

ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	រោរកបរោស	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	ចដម្ើយ	ចំដពាទះ	

រោរអធិសាឋា�	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បា�	រាំ	ក្នុង	ប�្ប់	បំដ្រញ	

េកមង់	បបប	បេ	បដកមើ	របស់	ខ្នុំ	ដៅ	នថងៃ	ដនាទះ	ណាត់	្រួប	ដ្រេ្យ	

្រិ�ិត្យ	សុខភា្រ	ដហើយ	បា�	ោក់	បញជូ�	េកមង់	បបបបេ	

បដកមើ	របស់	ខ្នុំ	ដៅក្នុង	សបាតាហ៍	ដនាទះ	បត	ម្តង	។	្រីរ	សបាតាហ៍	

អ្វី	បដល	អសាចារ្យ	ជាង	រោរដធ្វើ	ជា	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	

សាសនា	ដឡើយ	។

អំឡនុង	ដ្រល	កបំាបី	បខ	ដៅក្នុង	ដបសកកម្ម	

របស់	ខ្នុំ	នដ្ូ	ខ្នុំ	�ិង	រូបខ្នុំ	កតូែ	្រិទះកង់	ផ្ស្រ្វផសោយ	

ដោយសារ	គាម�	ឡា�	ក្ប់កគា�់	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	ខា�	

្រិទះ	កង់	យូរ	មក	ដហើយ	ដហើយ	្ំុរ	ដឹង	ថា	្ិរទះ	កង់	ទាំង	

ដស្ៀក	សំ្រត់	យា៉ាង	ដូចដម្តច	ដនាទះ	ដេ	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	មា�	

ក្តី	រំដភើប	ណាស់	។	ប៉ាុប�្ត	បនាទាប់	្រី	្រីរបី	សបាតាហ៍	

ដករោយ	មក	ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	ឈឺ	ដៅ	ចំដហៀង	ខ្លួ�	

បដល	វ	ឈឺ	បាត់ៗ	។	ខ្នុំ	មិ�	ខ្វល់ខាវាយ	�ឹង	រោរឈឺ	

ចាប់	ដនាទះ	ដេ	ដហើយ	ប�្ត	ខិតខំ	ដធ្វើ	រោរ	។

រោរឈឺ	ដនាទះ	បា�	បកប	រោ�់បត	ញឹកញាប់	

ដហើយ	ខាលាំង	ដឡើងៗ	រហូត	ដល់	យប់	មួយ	នដ្ូ	

របស់	ខ្នុំ	បា�	យក	ខ្នុំ	ដៅ	ប�្ប់	សដហ្ង្រាទះ	បនាទា�់	។	ខ្នុំ	

បា�	ដធ្វើ	ដតស្ត	ដែ្រជសាកស្ត	ជា	ដកចើ�	ប៉ាុប�្ត	ដែ្រជប�្ឌិត	្រុំ	អាច	

បស្វងរក	ដឃើញ	កបភ្រ	ន�	រោរឈឺចាប់	ដនាទះ	ដឡើយ	។

ដៅ	ប៉ាុនាម�	សបាតាហ៍	ដករោយមក	ខ្នុំ	បា�	អធិសាឋា�	ដៅ	

រោ�់	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	េូលសុំ	ឲ្យ	រោរឈឺចាប់	ដនាទះ	បា�	

រសាយ	បាត់	ដៅ	ដហើយ	េេួល	រោរកបសិេ្ធ្ររ	ប្រ្វ្រិតភា្រ	

បួ�	កបាំ	ដង	ប៉ាុប�្ត	វ	រោ�់បត	ឈឺ	ខាលាំង	ដឡើងៗ	។	ខ្នុំ	មា�	

រោរឈឺ	ចាប់	ក្ប់	ដ្រល	ដទាទះបី	ដដក	ដដើរ	ឈរ	អង្នុយ	

ក្តី	រោរឈឺ	ចាប់	ដនាទះ	មា�	ជាប់	ជា�ិច្	។	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	បា�	

សដកមច	ចិត្ត	ថា	ខ្នុំ	អាច	េមាលាប់	�ឹង	រោរឈឺចាប់	ដនាទះ	

ដហើយ	ប�្ត	ដធ្វើ	រោរ	ដេៀត	។

ដករោយ	មក	ខ្នុំ	បា�	េេួល	រោរបដកមើ	ដៅ	ដបសកកម្ម	

រោលីហ្វូញា៉ា	អាណាដហៀម	ដហើយ	កតូែ	ដៅ	ម្រ្ឈម�្ឌល	

បំពាក់បំប៉ា�	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	រយៈដ្រល	្រីរ	បខ	

បនាទាប់	្រី	ដនាទះ	។

ដ្រល	ខ្នុំ	បា�	ដៅ	ក្នុង	តំប�់	ដបសកកម្ម	ខ្នុំ	មា�	

អារម្ម�៍	«	្រុទះ	កដកញ្ជាល	»	ដធ្វើ	កិច្រោរ	ដ�ទះ	ដហើយ	្ំុរ	

ចង់	បង្ង់	កិច្រោរ	ដ�ទះ	ដឡើយ	។	អ្ក	បំពាក់បំប៉ា�	ខ្នុំ	�ិង	

រូប	ខ្នុំ	្រិត	ជា	ខិតខំ	ដរៀ�	ដមដរៀ�	មួយ	ចំ�ួ�	យា៉ាង	ដលឿ�	

ដោយសារ	ដយើង	រំដភើប	ចិត្ត	ដដើម្បី	បដកងៀ�	ខាលាំង	ណាស់	។	

សកមាប់	ខ្នុំ	រោរដធ្វើ	ជា	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	ដ្រញ	

ដមា៉ាង	្ឺ	ជា	ដរឿង	សាមញ្ញ	បំផុត	ដៅ	ដលើ	ដោក	

ដ�ទះ	។	្រួ�	រោល	ខ្នុំ	មា�	រោរលំបាក	�ិង	

ស្មនុ្សាមញ	ប៉ាុប�្ត	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	គាម�	
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នា	នថងៃ	មួយ	ខ្នុំ	បា�	ដួល	ស�្ប់	ដៅដលើ	ចិដញ្ើម	ថ្ល់		

ដហើយ	្ំុរ	អាច	ដធ្វើ	ចលនា	អ្វី	ដេៀត	បា�	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	កតូែ		

បា�	បញជូ�	ដៅ	ម�្ីរ	ដ្រេ្យ	ដដើម្បី	ដធ្វើ	ដតស្ត	ដផ្សងៗ	ប៉ាុប�្ត		

ម្តង	ដ�ទះ	ដៅ	បត	គាម�	លេ្ធផល	អ្វី	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	បា�		

្រយាយាម	សកមាក	ប�្តិច	ដហើយ	អង្នុយ	ដលើ	ដរៅអី		

រង់ចាំ	រថយ�្ត	កកុង	ជាមួយ	នដ	្ ូ	ខ្នុំ	ដហើយ	បដកងៀ�		

ម�ុស្ស	រោល	្រួកដ្	កំ្រុង	រង់ចាំ	ឡា�	កកុង	។	ខ្នុំ	បា�	

អង្នុយ	រហូត	ដល់	បដកងៀ�	ចប់	ដោយ	ខាំ	មាត់	អត់	កទំា	

�ឹង	រោរ	ឈឺចាប់	។	េីបំផុត	ខ្នុំ	បា�	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្លួ�	ឯង	រោ�់បត	

ដុ�ោប	ខាលាំង	ដឡើង	ដហើយ	ដករោយមក	ខ្នុំ	កតូែបា�	បញជូ�	

ដៅ	ម�្ីរដ្រេ្យ	សារ	ជាថ្មី	ម្តង	ដេៀត	។	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា		

ខ្នុំ	អាច	ដធ្វើ	បាប	ខ្លួ�	ឯង	ជា	អចិនហ្�្តយ៍	កបសិ�ដបើ	ខ្នុំ		

ប�្ត	ដៅ	បដកមើ	ដបសកកម្ម	របស់	ខ្នុំ	ដេៀត	ដនាទះ	។	បនាទាប់	

្រី	អធិសាឋា�	ជាដកចើ�	ដង	មក	ខ្នុំ	បា�	េេួល	ចដម្ើយ	

ថា	ខ្នុំ	្ ួរបត	កតឡប់	ដៅ	ផ្ទះ	ែិញ	ដដើម្បី	ដោទះកសាយ	បញ្ហា	

សុខភា្រ	របស់	ខ្នុំ	សិ�	។

ររក

ដ្រល	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	បា�	មក	ផ្ទះ	ែិញ	ជា	ដរៀង	

រហូត	ដនាទះ	ខ្នុំ	មា�	រោរបាក់	េឹក	ចិត្ត	យា៉ាង	ខាលាំង	។	ប៉ាុប�្ត	

ខ្នុំ	បា�	្រយាយាម	អស់	្រី	សមត្ភា្រ	របស់	ខ្នុំ	ដដើម្បី	ប�្ត	

ដសចក្តី្រំដ�ឿ	របស់	ខ្នុំ	�ិង	សិកសោ	ក្រទះ្ម្ពីរ	។	ក្ួសារ	

របស់	ខ្នុំ	បា�	កបក្រឹត្តិ	យា៉ាង	ល្	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	ប៉ាុប�្ត	ម�ុស្ស	ដនេ	

ដេៀត	បដល	ដៅ	្រុំ	ែិញ	ខ្នុំ	្រុំ	ដឹង	ចបាស់	ថា	ដតើ	កតូែ	កបក្រឹត្តិ	បបប	

ណា	ចំដពាទះ	សាថោ�ភា្រ	របស់	ខ្នុំ	ដឡើយ	។	្រួកដ្	ប�្ត	សួរ	

សំ�ួរ	ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្នុំ	មា�	រោរ្រិបាក	�ឹង	ក្ប់ក្ង	អារម្ម�៍	

ដសាកដៅ	របស់	ខ្នុំ	ណាស់	។	ប៉ាុប�្ត	មា�	បុរស	មានាក់	បា�	

េូរស្រ្	មក	ខ្នុំ	ដោយ	្ំុរ	រំ្រឹង	េុក	ដហើយ	បា�	កបាប់	ខ្នុំ	ថា	

កូ�កបុស	របស់	គាត់	បា�	កតឡប់	មក	ផ្ទះ	ែិញ	មុ�	កំ�ត់	្ីរ	

ដបសកកម្ម	របស់	គាត់	យូរយារ	ណាស់	មក	ដហើយ	។	គាត់	

បា�	កបាប់	ខ្នុំ	ថា	រោរ	សាកល្បង	ដ�ទះ	មា�	សរោតា�ុ្រល	

អាច	បំផ្លាញ	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	�ិង	សុភមង្ល	របស់	ខ្នុំ	

បា�	ដហើយ	ថា	ជាញយៗ	វ	បំផ្លាញ	ដល់	អ្ក	កតឡប់	្រី	

ដបសកកម្ម	មុ�	កំ�ត់	ជាដកចើ�	នាក់	មក	ដហើយ	។	គាត់	

បា�	�ិយាយ	ថា	«	អ្វី	បដល	អ្ក	កតូែ	ចងចាំ	ដនាទះ	្ ឺ	ថា	

ដរាប	ណា	អ្ក	្រយាយាម	រស់ដៅ	ដោយ	សុចរិត	យា៉ាង	អស់	

្រី	ចិត្ត	ដនាទះ	វ	្ ឺ	ជា	្ំរគ្�	ន�	រោររីកចដកមើ�	មួយ	មិ�	ថា	

មា�	អ្វី	ដកើត	ដឡើង	ដនាទះ	ដឡើយ	»	។

វ	បា�	រោលាយ	ជា	បាែចនា	របស់	ខ្នុំ	ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	្ឹរង	

បផ្ក	ដលើ	វ	យា៉ាង	ខាលាំង	សកមាប់	ឆ្នាំ	បនាទាប់	ដេៀត	។	អស់	

រយៈដ្រល	កបាំបី	បខ	ខ្នុំ	អាច	ដដើរ	បា�	តិចៗ	ប៉ាុប�្ត	ម�ុស្ស	

ដផ្សង	ដៅបត	ែិ�ិច្័យ	ខ្នុំ	ដ្រល	្រួកដ្	បា�	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	បា�	

កតឡប់	មក	ផ្ទះ	ែិញ	មុ�	កំ�ត់	។	្រួកដ្	បា�	�ិយាយ	

ថា	មា�	ម�ុស្ស	ជាដកចើ�	បដល	បា�	ឈឺ	ធងៃ�់	ជាង	ដ�ទះ	

ដេៀត	ប៉ាុប�្ត	្រួកដ្	បា�	បដកមើ	រហូត	ដល់	ចប់	។	្រួកដ្	

្រុំ	យល់	្រី	មូលដហតុ	បដល	ខ្នុំ	្រុំ	អាច	ដៅ	ប�្ត	រហូត	ដល់	

ចប់	ដឡើយ	ដទាទះបី	ជា	មា�	្រំងឺ	យា៉ាង	ណា	ក្តី	។	ខ្នុំ	មា�	

រោរឈឺ	ចាប់	ណាស់	បដល	បា�	ឮ	ដរឿង	ដ�ទះ	ដោយសារ	

ខ្នុំ	កសឡាញ់	ដបសកកម្ម	របស់	ខ្នុំ	ជា	ខាលាំង	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	មា�	

ដសចក្តី្រំដ�ឿ	ថា	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	មា�	ក្រទះរា្រ	បំ�ង	មួយ	

ចំដពាទះ	រោរសាកល្បង	របស់	ខ្នុំ	ដហើយ	វ	អាច	ជា	្ំរគ្�	ន�	

រោររីកចដកមើ�	។

ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	ចូល	ដរៀ�	ែិញ	ម្តង	ដេៀត	ដហើយ	បា�	

ចាប់ដផ្តើម	ដដើរ	ដលង	ជា	្ ូ	។	ខ្នុំ	អាច	ដឃើញ	ថា	ខ្នុំ	មា�	

រោររីកចដកមើ�	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	ថា	ខ្នុំ	ដមើល	ដៅ	

ដបសកកម្ម	របស់	ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	ដរឿង	ដ៏	្រូរចត់	មួយ	ជា�ិច្	។	

ដករោយមក	មិត្ត	មានាក់	របស់	ខ្នុំ	បា�	រំឭក	ខ្នុំ	ថា	ដង្វាយធួ�	

របស់	ក្រទះអង្	សដហ្ង្រាទះ	អាច	្រយាបាល	ក្ប់	រោរឈឺចាប់	

�ិង	ភា្រ	្រូរចត់	ក្ប់	បបប	យា៉ាង	។	ដោយ	មា�	្ំរ�ួយ		

្រី	កេង់	ខ្នុំ	អាច	សបបាយ	ចិត្ត	ដៅដ្រល	្ ិត	អំ្រី	ដបសកកម្ម	

របស់	ខ្នុំ	។

ខ្នុំ	បា�	លុត	្រង្ង់	ដហើយ	អធិសាឋា�	ដៅរោ�់	

ក្រទះែរបិតា	សួ្៌	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បា�	េូល	កបាប់	កេង់	

្រី	រោរឈឺចាប់	�ិង	កិច្ខិតខំ	របស់	ខ្នុំ	ដដើម្បី	បា�	

ជាសទះដស្បើយ	ដហើយ	បា�	រោរលួងដោម	។	ខ្នុំ	បា�	

េូលសុំ	កបសិ�ដបើ	កេង់	អាច	ដក	យក	ភា្រ្រូរចត់	បដល	ខ្នុំ	

បា�	មា�	អារម្ម�៍	ដនាទះ	ដចញ	។	បនាទាប់	្ីរ	រោរអធិសាឋា�	

របស់	ខ្នុំ	ក្រទះអមាចាស់	បា�	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដឃើញ	្រី	ដបសកកម្ម	

របស់	ខ្នុំ	បដល	ដចញ	មក	្រី	េស្ស�ែិស័យ	របស់	កេង់	។	

ទាំង	រោរបដកមើ	�ិង	រោរកតឡប់	មក	ផ្ទះ	ែិញ	មុ�	កំ�ត់	

របស់	ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	បផ្ក	មួយ	ន�	បផ�រោរ	របស់	ក្រទះអមាចាស់	

ដដើម្បី	្រួយ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដដើរ	ដលើ	ផ្ូែ	បដល	កេង់	មា�	ក្រទះេ័យ	ចង់	

ឲ្យ	ខ្នុំ	បកបរោលាយ	។	ខ្នុំ	អាច	ដឃើញ	អ្រ្ភូតដហតុ	នានា	បដល	

កេង់	បា�	កបទា�	ឲ្យ	តាំង	្រី	ខ្នុំ	មក	ដល់	ផ្ទះ	ែិញ	។	វ	្ ឺ	

ជា	ផ្ូែ	មួយ	ដ៏	លំបាក	ប៉ាុប�្ត	ឥឡូែ	ដ�ទះ	ខ្នុំ	អាច	កកដឡក	

ដមើល	ដៅ	រោរកតឡប់	មក	ផ្ទះ	ែិញ	មុ�	កំ�ត់	របស់	ខ្នុំ	ទាំង	

ក្តីសុខសា�្ត	ដោយ	ដឹង	ថា	ក្រទះ	មា�	ក្រទះេ័យ	ចង់	ថាវាយ	អ្វី	

បដល	ល្	បំផុត	សកមាប់	ខ្នុំ	។

ដរ្រណាអ្នកពយាយាមរស់គៅគរាយសុចរិតយា៉ារអស់ពីចិត្គនារះវាគវឺជ្�ំហានមនការរីកចគបមើនមរួយ។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ុ

សតមាប់អស់អ្កដែលតសឡាញ់ែល់អ្កដែលត្រឡប់មកផ្ះ
មុនកំណ្រ់៖ ក ក ុ ក

សតមាប់អ្កត្រឡប់ពីនបសកកម្មវិញ៖ រ ក ុ ក

មា ក រ តពះមានបន្គូលតាមរយៈ

តពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលែឹងនរឿងនផ្សងនទៀ្រនដាយ

ការសិកសានិងអនុវ្រ្តខគម្ីរនដាយនសាមះសរ។អ្កអាច្

ន�ើញថាតពះបានតបទាននូវជំពូកទាំងមូលនែើម្ីឲ្យអ្ក

ទទួលបានការលួងនោមច្ិ្រ្ត។

មា មា ក ែំនណើរ្ លាស់ប្គូរពីការដាក់

វិន័យ្រឹងរឹងនិងមានភាពមមាញឹកននជីវិ្រជាអ្ក

ផ្សពវផសាយសាសោនៅជាការពុំន្វើអវីនសាះអាច្ជា

នពលទំននរនតច្ើននែើម្ីនសាកសាតោយច្ំនោះខលែលួនឯងនិង

មានអារម្មណ៍ថាខលែលួនខវះច្នោលាះនិងនកើ្រទុក្ខជាអវីមួយ

ដែលសាតាំងច្ង់បាន។តពះមានតពះទ័យច្ង់ឲ្យអ្ក

«ឧសសាហ៍ច្ូលរួម»ក្នុងតបនោជន៍ល្(សូមនមើលគ.

នៅនពលខ្នុំបានមកែល់ផ្ះវិញខ្នុំបានន�ើញថាមនុស្សពុំបាន

ែឹងថាន្រើត្រូវតបតពឹ្រ្តិោ៉ាងែូច្នម្តច្ច្ំនោះខ្នុំនឡើយ។ននះគឺជា

នោបល់មួយច្ំនួនដែលខ្នុំច្ង់ឲ្យមនុស្សទូនៅបានែឹង៖

កុ អ្កដែលត្រឡប់មកផ្ះវិញ

មុនកំណ្់រកំពុងនៅក្នុងែំនណើរការមួយននការពយាបាលឬ

ដកលម្អវីមួយមិនថាជាបញ្ហាមកពីរូបកាយគំនិ្រសាមរ្រីឬ

សូម្ីដ្រតគួសាររបស់ពួកនគនឡើយ។សូមមានច្ិ្រ្តសប្នុរស

ច្ំនោះអស់អ្កដែលកំពុងពយាោមនិងពុះោរ។

រ រ ពិ្រណាស់វាជាការល្ដែល

មានមនុស្សខវល់ខ្វាយនដាយច្ិ្រ្តនសាមះសរច្ំនោះនយើងដ្រ

ការសួរសំណួរ្ ទាល់ខលែលួនមួយច្ំនួនអាច្បណាដាលឲ្យមាន

ការឈឺចាប់។នទាះបីជាអ្កមានបំណងល្ក្តីសូមកុំជជីក

សួរែល់អ្កផ្សពវផសាយសាសោដែលត្រឡប់មកផ្ះវិញ

មុនកំណ្់រនឡើយ។សូមបគ្ហាញនសច្ក្តីតសឡាញ់របស់អ្ក

តាមរយៈការោំតទែ៏សប្នុរសនផ្សងនទៀ្រ។

ការត្រឡប់មកផ្ះវិញគឺលំបាកណាស់ប៉ុដន្តនដាយមាន

ការខិ្រខំនោះអ្កអាច្ន្វើឲ្យការត្រឡប់មកផ្ះវិញមុនកំណ្រ់

របស់អ្កកាលាយជាជំហានននការរីកច្នតមើននដាយកិ្រ្តិយសនិង

មានតបនោជន៍។ទាំងននះគឺជាច្ំណុច្ដែលបានជួយខ្នុំ៖

ក មិនថាមានបញ្ហាអវីដែលបណាដាលឲ្យអ្ក

ត្រឡប់មកផ្ះវិញនឡើយតពះតគីស្អាច្ជួយអ្កឲ្យនដាះតសាយ

វាបាន។ែគ្វាយ្ ួនគឺមិនតោន់ដ្រសតមាប់ដតបច្ិ្រ្តនឡើយវាក៏

សតមាប់លួងនោមយល់ច្ិ្រ្តនិងពយាបាលផងដែរ។

ររក ែរាបណា

អ្ករស់នៅនដាយសក្តិសមនឹងតពះវិញ្ញាណនហើយន្វើអស់ពី

សម្រ្ថភាពរបស់អ្កនោះកាលៈនទសៈដែលជា្ ្មជំពប់ែួល

អាច្ន្វើឲ្យអ្កមានការរីកច្នតមើន។

ុក ក រ ក 

នទាះបីជាអ្កផ្សពវផសាយសាសោនតជើសត្រឡប់នៅ

បនតមើវិញឬមិននៅវិញក្តីវាគឺជានរឿងរវាងពួកនគនឹង

តពះវរបិតាសួគ៌។សូមនលើកទឹកច្ិ្រ្តពួកនគឲ្យដសវងរក

តពះឱវាទសួោ៌ានហើយទុកច្ិ្រ្តពួកនគឲ្យទទួលច្នមលែើយ

្ទាល់របស់ខលែលួន។

ក ក ភាគនតច្ើនវានឹងកាលាយជា

ការសាកល្ងមួយែ៏លំបាកបំផុ្រនៅក្នុងជីវិ្ររបស់

អ្កផ្សពវផសាយសាសោដែលត្រឡប់មកផ្ះវិញមុន

កំណ្់រ។ពួកនគជានតច្ើននឹងមានមន្ិលសង្ស័យ

ច្ំនោះជំននឿរបស់ខលែលួន។នោះពុំដមនមានន័យថា

ពួកនគមិនអាច្សបបាយរីករាយឬរីកច្នតមើននឡើយ

ប៉ុដន្តពួកនគត្រូវការមិ្រ្តមានាក់ដែលមាន្ ន្ៈតសឡាញ់

ពួកនគនដាយឥ្រលក្ខខណ្ឌ។◼
ែ្្និពន្ធរស់យៅរដ្ឋ�រូថា�៍ស.រ.អា.។

និងស.៥៨:២៧)នដាយសារវានឹងជួយអ្កឲ្យមានភាព

រីករាយ។

ុ តពះវរបិតាសួគ៌កំពុងរង់ចាំជាមួយ

នឹងពរជ័យននការលួងនោមនិងដណោំ។អវីទាំងអស់ដែល

អ្កត្រូវន្វើនោះគឺទូលសំុ។ការយកឈ្ះនលើការសាកល្ង

ណាក៏នដាយ្រតមូវឲ្យមានជំនួយពីតពះអមាចាស់។

ុ មា វាគ្យ

នឹងន�ើញពីនហ្រុផលដែលន្វើឲ្យអាក់អន់តសពន់ច្ិ្រ្តនដាយ

មនុស្សដែលពិ្រជាខវល់ខ្វាយអំពីអ្កប៉ុដន្តពួកនគពុំអាច្ែឹង

ថាន្រើត្ូរវតបតពឹ្រ្តិោ៉ាងែូច្នម្តច្ច្ំនោះសាថានភាពរបស់អ្ក។

ន្តោ្រយកច្ិ្រ្តទុកដាក់នលើមនុស្សដែលច្ង់ឲ្យអ្កទទួលបាន

នជាគជ័យនហើយអភ័យនទាសែល់អស់អ្កដែលវិនិច្្័យអ្ក។

ក មា មា ក វាមានការលំបាក

នែើម្ីដកលតមួលពីកិច្្ចការនិងសកម្មភាពនននបសកកម្មនៅ

ជានពលនវោដែលទំននរជាងមុននិងមានជនតមើស្ ្មីនៅ

ផ្ះ។ជួយពួកនគឲ្យដសវងរកអវីដែលជាកិច្្ចការសកម្មសបបាយ

រីករាយនិងកមសាន្តនែើម្ីន្វើ។



លីអាហូណា

ទស្សោវែ្តីសាសោច្តក

ការបំពាក់បំប៉ា�	ដធ្វើ	ជា	អ្ក	ដបើក	

ឧេ្ធមាភា្ចកក	្ ឺ	ជា	ឱរោស	ដ៏	កកម	

បំផុត	សកមាប់	ម�ុស្ស	េូដៅ	។	ប៉ាុប�្ត	

ដៅ	ដ្រល	បផជ	អូ	អាយុ	24	ឆ្នាំ	បា�	សដកមច	ចិត្ត	

ដៅ	ចុទះ	ដ្មទះ	បដកមើ	កងេ័្រ	បារាំង	គាត់	បា�	េេួល	

ឱរោស	ដនាទះ	។	ឥឡូែ	ដ�ទះ	ដៅក្នុង	ឆ្នាំ	េី	្រីរ	របស់	គាត់	

ន�	រោរបំពាក់បំប៉ា�	បួ�	ឆ្នាំ	បផជ	កំ្រុង	បត	កបឹង	អស់	្ីរ	

សមត្ភា្រ	របស់	ខ្លួ�	ដដើម្បី	រស់ដៅ	ដធ្វើ	ជា	្ ំរូ	មួយ	ន�	្ួរក	

អ្ក	ដ្រឿ	ដទាទះ	បី	ជា	បរិយារោស	្រុំ	ែិញ	ខ្លួ�	របស់	គាត់	យា៉ាង	

ណា	ក៏	ដោយ	។

ដោយ	កតូែ	ឈរ	ដ្រើង	ដៅក្នុង	សាថោ�ីយ	មួយ		

កប�្ង	បដល	កតូែ	ចំណាយ	ដ្រល	កបបហល	ជា	មួយ		

ដមា៉ាង	ក�្ទះ	្រី	េីកកុង	បរដូរ	ដៅ	ភា្	�ិរតី	កបដេស		

បារាំង	បផជ	ដៅ	ឆ្ងាយ	្រី	មិត្តភក្តិ	ក្ួសារ	�ិង	កសុក	

កំដ�ើត	ខ្លួ�	ដៅ	រិ�ប�ស	។	សាោកប្រុំ	បដល	ដៅ	

្រិត	បំផុត	្ ឺ	មា�	ចមាងាយ	ផ្ូែ	មួយ	ដមា៉ាង	ដនាទះ	មា�	�័យ	

ថា	គាត់	្រុំ	សូែ	មា�	េំនាក់េំ�ង	ដកចើ�	ដឡើយ	ជាមួយ	

សមា្រិក	អំឡនុង	ដ្រល	ន�	សបាតាហ៍	។	បផជ	�ិយាយ	ថា	

«	វ	គាម�	ភា្រ	ង្យ	កសួល	ដសាទះ	ដដើម្បី	ដធ្វើ	ជា	សមា្រិក	

សាសនាចកក	ដៅក្នុង	្រួរ	កង	េ័្រ	ដោយសារ	មា�	

រោរល្បលួង	ជា	ដកចើ�	ដហើយ	្រិត	ណាស់	វ	្ ឺ	ជា	្ិរភ្រ	្រីរ	

ដផ្សង	គានា	។	អ្ក	កតូែបា�	ដ្	ែិ�ិច្័យ	ជា	ដកចើ�	ដៅក្នុង	្រួរ	

កងេ័្រ	ដោយ	មិ�	បផ្ក	ដលើ	អ្វី	បដល	អ្ក	ដធ្វើ	ដឡើយ	ប៉ាុប�្ត	

បផ្ក	ដលើ	បុ្្លិក	លក្ខ�ៈ	របស់	ខ្លួ�	អ្ក	»	។	បផជ	ចង់		

ឲ្យ	អស់	អ្ក	បដល	ដៅ	្ំុរ	ែិញ	ខ្លួ�	គាត់	ដឃើញ	ថា	គាត់	្រុំ		

ផឹង	ដក្ឿង	កសែឹង	្រក់	ថានាំ	្រក់	ដមើល	រោរ�៍	អាសកគាម		

ឬ	ចូល	រួម	្រិធី	្រប់ដលៀង	ដឡើយ	—	ជា	សកម្មភា្រ		

បដល	ដ្	ដធ្វើ	ដកចើ�	បំផុត	ដៅក្នុង	្រួរ	កង	េ័្រ	—	ដោយសារ	

គាត់	្ ឺ	ជា	៖	សមា្រិក	សាសនាចកក	។	អំឡនុង	ដ្រល		

គាត់	្រុទះពារ	ដដើម្បី	ឲ្យ	អស់	អ្ក	បដល	ដៅ	្ំុរ	ែិញ	គាត់		

ដគារ្រ	ដល់	គាត់	ដនាទះ	រោរអធិសាឋា�	�ិង	រោរសិកសោ	

ក្រទះ្ម្ពីរ	្ួរយ	រកសោ	ឲ្យ	េីបនាទាល់	របស់	គាត់	មា�	ភា្រ	

រឹងបុឹង	។	គាត់	បា�	្រ�្យល់	ថា	«	ខ្នុំ	មិ�	ចូល	ដដក	ដឡើយ	

កបសិ�ដបើ	ខ្នុំ	មិ�	បា�	អា�	ក្រទះ្ម្ពីរ	ជាមុ�	សិ�	ដនាទះ		

ដហើយ	ខ្នុំ	្រយាយាម	អធិសាឋា�	ដៅ	ក្ប់	ដ្រល	បដល	ខ្នុំ		

អាច	អធិសាឋា�	បា�	»	។

បផជ	្រ�្យល់	ថា	«	រោរ	អា�	ក្រទះ្ម្ពីរ	�ិង		

រោរអធិសាឋា�	បា�	្ួរយ	ខ្នុំ	យា៉ាង	ខាលាំង	អំឡនុង	ដ្រល		

សិកសោ	របស់	ខ្នុំ	ដដើម្បី	ដឹង	ថា	ក្រទះ	មា�	្រិត	បម�	ថា		

កេង់	្ ង់	ដៅ	ឋា�សួ្៌	—	ដទាទះបី	ជា	គាត់	្រុំ	ទា�់		

យល់	អស់	�ូែ	ដំ�ឹង	ល្	ក្តី	។	ខ្នុំ	កគា�់បត	ដឹង	ថា	ក្រទះ		

្រិត	ជា	្ ង់	ដៅ	េីដនាទះ	រោរ�៍	ដ�ទះ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	ប�្ត	ដដើរ	ដៅ		

ដលើ	ផ្ូែ	កតូែ	»	។

មូលោឋា�	ក្ឹទះ	ន�	រោរសិកសោ	ក្រទះ្ម្ពីរ	ដនាទះ	ដហើយ	

បដល	បា�	្រួយ	បផជ	ឲ្យ	បហល	�្ង	រោត់	ថានាក់	ដរៀ�	ទាំង	

អស់	របស់	គាត់	ដហើយ	សូម្បី	បត	ឥឡូែ	ដ�ទះ	្រួយ	គាត់	ឲ្យ	

�្ង	រោត់	រោរបំពាក់បំប៉ា�	ជា	កងេ័្រ	។	្រីមុ�	ចុទះ	ដ្មទះ	

បដកមើ	កងេ័្រ	បផជ	បា�	បដកមើ	ដបសកកម្ម	ដៅក្នុង	េីកកុង	

ម៉ាុ�ដកតល	ហ្ូដបែក	កបដេស	រោណាោ	ដៅ	េីដនាទះ		

េីបនាទាល់	�ិង	រោរយល់ដឹង	របស់	គាត់	អំ្រី	ដំ�ឹង		

ល្	បា�	រឹងមាំ	ដឡើង	។

គាត់	�ិយាយ	ថា	«	ក្រទះ្ម្ពីរ	្ ឺ	ជា	មដធយាបាយ	ដ៏	

ជាក់បស្តង	បំផុត	បដល	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	ដ�្ើយ	សំ�ួរ	មក	

រោ�់	ដយើង	»	។

តាមរយៈ	រោរអធិសាឋា�	�ិង	រោរសិកសោ	ក្រទះ្ម្ពីរ	ផ្ទាល់	

ខ្លួ�	បផជ	មិ�	កតឹមបត	េេួល	បា�	រោរបំផុស	្ ំ�ិត	ប៉ាុដណាណទះ	

ដេ	ប៉ាុប�្ត	រោរដធ្វើ	បបប	ដ�ទះ	ក៏	ជា	្ ំរូ	មួយ	ដល់	អស់	អ្ក	

បដល	ដៅ	្រុំ	ែិញ	គាត់	ដៅក្នុង	អង្ភា្រ	កងេ័្រ	របស់	គាត់	

ផងបដរ	។	ដោយសារ	បត	គាត់	�ិង	មិត្តភក្តិ	រួម	ថានាក់	របស់	

គាត់	គាម�	អ្វី	បដល	ដូច	គានា	ដករៅ្រី	ពា�	រង្វា�់	ថានាក់	ជាតិ	ដនាទះ	

បផជ	ដឹង	ថា	តាមរយៈ	រោរដធ្វើ	តាម	រោរបដកងៀ�	ន�	ក្រទះ្ម្ពីរ	

ដនាទះ	គាត់	អាច	រោលាយ	ជា	ម�ុស្ស	មានាក់	បដល	្រួកដ្	អាច	

ដគារ្រ	ដោយសារ	្ំរដ�ឿ	របស់	គាត់	ដហើយ	្រុំ	បម�	មិ�	

ដគារ្រ	ដោយសារ	ដសចក្តី	្រំដ�ឿ	របស់	គាត់	ដឡើយ	។	◼

រ ុ

បន្តរឹងបុឹងនៅក្នុង

ក មា ក

ក ក រ

ក ក

រ រ ក

រ រ

ក រ

តបនទសបារាំង



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ុ

តបជាជន៦៦ោនោក់(ការបា៉ាន់តបមាណគិ្រត្រឹមឆ្នាំ

២០១៥)

អោរតសស់តបណិ្រ៤០០០០(តបាសាទបុរាណនគហដាឋាន

ស្តនុកស្តមវាំង)

នភ្ៀវនទសច្រណ៍៨០ោនោក់ទស្សោតបនទសបារាំង

នរៀងរាល់ឆ្នាំ—គឺជាតបនទសដែលមាននភ្ៀវនទសច្រណ៍

នតច្ើនជាងនគបំផុ្រនៅនលើពិភពនោក។

ក ក

ពួកបរិសុទ្ធន្ងៃច្ុងនតកាយ៣៧៨១២ោក់

វួែនិងសាខ្១០៧

មជ្ឈមណ្ឌលពង្សតបវ្រ្តិ៦៧កដនលែង

នបសកកម្ម២

តពះវិហារបរិសុទ្ធ១(កំពុងសាងសង់)

មា

គតើអ្នកចូលចិត្្ររិគភាគអ្វីខលៃរះ?

ខ្នុំច្ូលច្ិ្រ្តម្គូបនតប្រុង(ម្គូបមយា៉ាងែូច្ជានំពុម្ដែលមាន

តបភពនែើមមកពីតបនទសបារាំងភាគខ្ងលិច្)។ខ្នុំក៏ច្ូលច្ិ្រ្ត

នំបុ័ង្ីសសាច្់តកកនិងសាច្់ច្ិតញ្ចាំ។

គតើអ្នកគធ្វើអ្វីខលៃរះគៅគពលទំគនរ?

ខ្នុំច្ូលច្ិ្រ្តនែើរនលងជាមួយមិ្រ្តរបស់ខ្នុំ។នពលខលែះនយើង

តោន់ដ្រនៅបរិនភាគអាហារនហើយជដជកោនានលង។ខ្នុំ

ច្ូលច្ិ្រ្តនែើរទិញឥវា៉ន់ជាមួយភរិោរបស់ខ្នុំឬនៅនមើលដខ្ស

ភាពយន្ត។ខ្នុំក៏ច្ូលច្ិ្រ្តអានអ្រ្ថបទអំពីកីឡានហើយក៏នលង

កីឡាផងដែរ។ជាពិនសសខ្នុំក៏ច្ូលច្ិ្រ្តរ្រ់និងដហលទឹក។

គតើការណាត់�រួ្រជ្គូមានលក្ខណៈយា៉ារដូចគម្ចបដរគៅក្ននុរ

ប្រគទសរារំរ?

វាមានការលំបាកណាស់នែើម្ីនែើរនលងជាមួយោរីមានាក់

ដែលចា្រ់ទុកត្រឹមដ្រជាម្ិរ្តនោះលុះតតាដ្រោរីនោះយល់ពី

រនបៀបដែលមនុស្សនៅសហរែ្ឋណា្រ់ជួបជាគូ៖ការនែើរនលង

ជាមួយោនាគឺនែើម្ីសារល់នហើយកាលាយជាមិ្រ្ត។ថានាក់ែឹកោំ

សាសោច្តកពយាោមបនង្កើ្រសកម្មភាពយុវមជ្ឈិមវ័យជានតច្ើន

នដាយសារវាន្វើឲ្យពួកនយើងជួបោនានហើយមានការណា្រ់ជួបជា

គូែ៏្ ំមួយ—នហើយនោះគឺជារនបៀបដែលភរិោខ្នុំនិងរូបខ្នុំ

បានជួបោនា។

តបនទសបារាំង



លីអាហូណា

តពះែិគ្របរិសុេ្ធ	្ ឺ	ជា	ដំណាក់	របស់	

ក្រទះអមាចាស់	ជា	កប�្ង	បដល	

រោរបដកងៀ�	របស់	ក្រទះអង្សដហ្ង្រាទះ	

របស់	ដយើង	កតូែបា�	បញ្ជាក់	ជា	ថ្មី	តាមរយៈ	្រិធី	

បរិសុេ្ធ	្ិរសិដ្ឋ	នានា	ដូច	ជា	បុ�្យ	ក្រមុ្រេឹក	�ិង	

អាពាហ៍្រិពាហ៍	សកមាប់	មរ�្រ�	បដល	ចង	ភាជាប់	

កកុមក្ួសារ	អស់កល្ប	ជា�ិច្	។

ខ្នុំផ្តល់អនុសាសន៍ែល់អ្កថា
ការថាវាយបង្គំនៅតពះវិហារបរិសុទ្ធគឺ
ជាលំោំសំខ្ន់មួយដែលនយើងមានាក់ៗ
ត្រូវដាក់នោលនៅ	—	ផ្ទាល់	ខ្លួ�	�ិង	ជា	

ក្ួសារ	—	ដៅដ្រល	អ្ក	្រិចារណា	្រី	រោរដផ្តាត	ចិត្ត	�ិង	

រោរយក	ចិត្ត	េុកោក់	ដលើ	ខ្លួ�	អ្ក	ដៅដ្រល	អ្ក	ដាក់
តគឹះោ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងជីវិ្រ្ ទាល់របស់
អ្ក។	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	អ្ក	ទាំងអស់	គានា	ភា្	ដកចើ�	បា�	ដធ្វើ	

កិច្រោរ	ដ�ទះ	ដហើយ	ដហើយ	ដោយសារ	កិច្រោរ	ដ�ទះ	ដយើង	

មា�	អំ�រ្ុ�	ចំដពាទះ	អ្ក	ជា	ខាលាំង	។

្�ៈកបធា�េីមួយ	បា�	ដចញ	�ូែ	រោរអដញជើញ	

មួយ	ដល់	សមា្រិក	ទាំងអស់	ន�	សាសនាចកក	បដល	វ	

្រិតជា	អ�ុែត្ត	ចំដពាទះ	អ្ក	�ិង	រូប	ខ្នុំ	៖	«	ដៅដ្រល	ណា	

�ិង	រោលៈដេសៈ	ណា	បដល	អំដណាយ	ផល	សមា្រិក	

កតូែបា�	ដលើក	េឹកចិត្ត	ឲ្យ	ន្វើកិច្្ចការបនតមើនៅក្នុង
តពះវិហារបរិសុទ្ធជាជាងនៅន្វើសកម្មភាព
កមសាន្តមួយច្ំនួន»។

ដយើង	ក៏	្ ប្បី	ពិចារណាពីពរជ័យដែល
បានសនយា	ដោយ	្រយារោរី	អ្ក	ដមើល�ុត	�ិង	អ្ក	

េេួល	ែិែរ�ៈ	ដៅដ្រល	ដយើង	ដសាមទះកតង់	ក្នុង	រោរចូលរួម	

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	។	កបធា�	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉ា�សុ�	

បា�	ស�យា	៖	«ច្ូរមកតពះវិហារបរិសុទ្ធ	ដហើយ	

េមាលាក់	ប�្នុក	របស់	អ្ក	ដៅ	ចំដពាទះ	ក្រទះភ័កក	ក្រទះអមាចាស់	

ដហើយ	អ្ក	�ឹង	នោរនពញនដាយសាមរ្រីនិង
ទំនុកច្ិ្រ្ត្ ្មីោនពលអោគ្រ។	ចូរ	េុក	ចិត្ត	

ដលើ	ក្រទះអមាចាស់	ដហើយ	កបិស�	ដបើ	អ្ក	ដធ្វើ	ដូដចានាទះ	ដនាទះ	កេង់	

�ឹង	ឱបកកដសាប	�ិង	បីកតកង	អ្ក	ដហើយ	ដឹកនាំ	អ្ក	

មួយ	្រំគ្�	ម្ងៗ	ឲ្យ	ដដើរ	ដៅដលើ	ផ្ូែ	ដនាទះ	បដល	នាំ	ដៅ	រក	

�្រ	ដសដឡសាទាល	ន�	ក្រទះ	»	។ 1

្ររ្រ័យ	ន�	រោរលួងដោម	មួយ	ដផ្សង	ដេៀត	ន�	

រោរថាវាយ	បង្ំ	ក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	្ឺ	ជា	រោរធានា	

អទះអាង	ន�	រោររោរពារ	�ិង	ភា្រសុខសា�្ត	្ីរ	្រ្យនុទះ	

បដល	ដបាកបក់	មក	ដលើ	ដយើង	នា	សម័យ	ដ�ទះ	។	កប�្ង	

សុែត្ិភា្រ	មួយ	ចំ�ួ�	បដល	ក្រទះែរបិតា	សួ្៌	បា�	បដង្កើត	

ដឡើង	សកមាប់	កបមូលផ្តនុំ	កបជារាកស្ត	របស់	កេង់	ដនាទះ	្ ឺ	ក្នុង	

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ន�	ក្រទះអមាចាស់	។

ោលា	មួយ	ដៅ	ក្ប់	្រញ្ជាំង	ខាងដករៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	

ទាំង	អស់	មា�	សរដសរ	៖	«	បរិសុេ្ធ	ដល់	ក្រទះអមាចាស់/

ដំណាក់	ន�	ក្រទះអមាចាស់	»	។	ខ្នុំ	សូម	បថ្ង	េីបនាទាល់	ថា	

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ទាំងអស់	ន�	ក្រទះអមាចាស់	្ ឺ	ជា	ដំណាក់	

ដ៏	ឧដុងឧត្តម	របស់	កេង់	ដៅដលើ	បផ�ដី	ដ�ទះ	។	ខ្នុំ	សូម	

អដញជើញ	អ្ក	ទាំង	អស់	គានា	ឲ្យ	ច្ូលរួមកាន់ដ្រ
ញឹកញប	់ដៅតាម	រោលៈដេសៈ	អំដណាយ	ផល	

ដល់	អ្ក	ដហើយ	ទទួលយកពរជ័យនិង
ការការោររបស់ខលែលួន	បដល	បា�	ស�យា	ដល់	អ្ក	

ដោយ	្រយារោរី	របស់	ក្រទះ	។	◼

ដ្កសង់យចញពរីសុន្រ្ថាននការកបជុំ្ម្និោឋានតដ�បានតថ្ងយៅ

សា្�វិទយា�័�កពិ្ហាំ�៉ង់កបកពរឹត្តិយៅយៅនថងៃទរី១០តខ្ុម្ៈ្នាំ

២០០៩។សកម្ប់ែត្ថបទទាំងមរូ�ជាភាសាែង់យ្្សសរូមចរូ�

យៅកាន់យ្�ទំព័រspeeches. byu. edu។

ក

	 1.	ថូមា៉ាស	ដអស	ម៉ា�សុ�	បា�	ដកកសង់	ដៅក្នុង	ប�ល	វ៉ា�		

អ័�ិ�	«	San Diego Temple: 45th House of 
the Lord Dedicated in	‹	Season for Temple 
Building	›	»	Church News,	នថងៃ	េី	8	បខ	ឧសភា	ឆ្នាំ	

1993	េំ្រ័រ	12	។

រនបៀប រ
រ រ ុ

រ

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវក

ែប់ពីរោក់

ក ក ក ក

អវីមួយដែលជួយខ្នុំជាខ្លាំងថាតពះវិហារបរិសុទ្ធគឺជា

ែំណាក់របស់តពះអមាចាស់នៅក្នុងច្ិ្រ្តខ្នុំនោះគឺជា

ភាពសុខសាន្តដែលខ្នុំបានទទួលតគប់នពលដែលខ្នុំនៅ

តពះវិហារបរិសុទ្ធ។នដាយសារតគួសាររបស់ខ្នុំនៅក្នុង

ជួរកងទ័ពនោះខ្នុំបាននៅតពះវិហារបរិសុទ្ធជានតច្ើន

នៅជុំវិញពិភពនោកនហើយមានអារម្មណ៍—នន

ភាពសុខសាន្តការលួងនោមនិងតពះវិញ្ញាណែូច្

ោនាតគប់តពះវិហារបរិសុទ្ធទាំងនោះ។ភាពសុខសាន្ត

ននតពះវិហារបរិសុទ្ធបានជួយខ្នុំឲ្យយល់កាន់ដ្រច្បាស់

ដ្មនទៀ្រពី្រួោទីរបស់ខ្នុំនៅក្នុងជីវិ្រននះនិងរនបៀប

ដកដតបជីវិ្ររបស់ខ្នុំឲ្យបានកាន់ដ្រតបនសើរនឡើង។វាក៏

បានបនង្កើននូវសម្រ្ថភាពរបស់ខ្នុំនែើម្ីនដាះតសាយនឹង

ភាពតាន្រឹងននជីវិ្រតបចាំន្ងៃននះ។

ដជននីសី៊ប៊ីរែ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.
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ុ

្រ្ភូតដហតុ	របស់	ក្រទះអង្សដហ្ង្រាទះ	្ ឺ	ជា	«	សកម្មភា្រ	ដ៏	ដេែភា្រ	»	ក្រមទាំង	ជា	«	បផ្ក	

ន�	រោរបដកងៀ�	ដ៏	ដេែភា្រ	»	(	Bible Dictionary	«	Miracles	»	)	។	រោរជា	

សទះដស្បើយ	�ិង	អ្រ្ភូតដហតុ	ដផ្សង	ដេៀត	មា�	ដៅក្នុង	សាសនាចកក	ស្រ្វនថងៃ	ដ�ទះ	ដទាទះបី	ជា	

អ្រ្ភូតដហតុ	ទាំង	ដនាទះ	វ	មិ�	ជា	ដរឿង	រំដភើប	�ិង	�ិយាយ	ដោយ	មគ្្រ�	ជា�ិច្	ក្តី	ដនាទះ	្ ឺ	

ដោយសារ	អស់	អ្ក	បដល	មា�	បេ្រិដសាធ�៍	ទាំង	ដនាទះ	ចាត់េុក	ថា	អ្រ្ភូតដហតុ	ដនាទះ	្រិសិដ្ឋ	។	

អ្ក	អាច	បស្វងរក	អ្រ្ភូតដហតុ	នានា	ដៅក្នុង	្រីែិត	របស់	អ្ក	ឬ	សមា្រិក	ក្ួសារ	របស់	អ្ក	ឬ	

្រីដូ�្រីតា	របស់	អ្ក	។	ដទាទះបី	ជា	ដយើង	មា�	បំ�ង	ចង់	បា�	អ្រ្ភូតដហតុ	ក្តី	ដយើង	្ ប្បី	ចាំ	ថា	

ក្រទះែរបិតាសួ្៌	ដ�្ើយ	តប	មក	ដយើង	តាមដ្រល	ដែោ	�ិង	តាម	រដបៀប	របស់	កេង់	។

អ្រ្ភូតដហតុ	្ ឺ	ជា	បផ្ក	ន�	ដំ�ឹងល្	របស់	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	។	វ	្ ឺ	ជា	េីសមារាល់	មួយ	

ថា	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	្ ឺ	មា�	ដៅដលើ	បផ�ដី	ដ�ទះ	(	សូមដមើល	ដអដធើរ	12:12	)	ដហើយ	វ	្ ឺ	ជា	

អំដណាយ	ទា�	ន�	ក្រទះែិញ្ញា�	(	សូមដមើល	្.	�ិង	ស.	46:21	)	។	◼

ច្ំនៅនឹងនោលនៅ

តណាស់	អារម្ម�៍	ន�	រោរកបតិ្រ័េ្ធ	្ ឺ	មិ�	អាកកក់	ដឡើយ		

ដហើយ	េីបំផុត	វ	្ ឺ	ជា	ដគាលបំ�ង	ដ៏	ដេែភា្រ	ដៅក្នុង		

អាពាហ៍្រិពាហ៍	។	ប៉ាុប�្ត	ដហតុអ្វី	បា�	ជា	ដយើង	មា�	អារម្ម�៍		

ទាំង	ដ�ទះ	អស់រយៈដ្រល	ជាដកចើ�	ឆ្នាំ	្ីរមុ�	ដយើង	អាច	កបក្រឹត្តិ	វ	

ដោយ	សមរម្យ	ដនាទះ	?

បម�ដហើយ	្រីែិត	ដ�ទះ	្ ឺ	ជា	រោរសាកល្បង	�ូែ	រោរដគារ្រ		

កបតិបត្តិ	តាម	ដហើយ	ចបាប់	ក្រហ្មចារីភា្រ	្ ឺ	ជា	ចបាប់	ដ៏	សំខា�់		

បំផុត	ដដើម្បី	ដគារ្រ	តាម	។	រោរសាកល្បង	ដ�ទះ	រោ�់បត	្រិបាក		

ដឡើងៗ	បនាទាប់	្ីរ	មា�ភា្រ	ដ្រញ	ែ័យ	ដៅដ្រល	អ័រម៉ាូ�	(	�ិង		

ែប្បធម៌	បដល	អ�ុមតិ	ខាង	ផ្ូែ	ដភេ	)	កំ្រុង	្រំរុញ	្រួកដយើង	ថា		

«	កបក្រឹត្តិ	តាម	អារម្ម�៍	ទាំង	ដនាទះ	ដៅ	»	ប៉ាុប�្ត	្រ�្ឺ	ន�	ក្រទះក្ីស្		

�ិង	ក្រទះែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	(	ក្រមទាំង	ក្រទះ្ម្ពីរ	្រយារោរី	ឪ្រុក		

មាដាយ	�ិង	ថានាក់	ដឹកនាំ	)	កំ្រុង	កបាប់	ដយើង	ឲ្យ	«	ចូរ	រង់ចាំ		

សិ�	»	។	ដៅដ្រល	ដយើង	សាតាប់	តាម	សារលិខិត	ថា	ឲ្យ	រង់ចាំ		

សិ�	ដនាទះ	ដយើង	បង្ហាញ	្ីរ	ភា្រសក្តិសម	របស់	ដយើង	ដហើយ		

បង្ហាញ	្ីរ	ភា្រ	ចាស់េុំ	�ិង	ែិ�័យ	ន�	សីលធម៌	របស់	ដយើង	បដល		

ជា	«	រោរអ�ុែត្ត	ជាប់	ជា�ិច្	�ូែ	សិេ្ធិដសរីភា្រ	ដក្រើសដរើស	កតឹមកតូែ	

ដោយសារ	វ	ជា	ដរឿង	កតឹមកតូែ	ដទាទះបី	ជា	វ	លំបាក	ក្តី	»	(	�ី	ថត	

ក្ីស្តូហ្វឺសិ�	«	Moral Discipline	»	Liahona,	
បខ	ែិច្ិរោ	ឆ្នាំ	2009	េំ្រ័រ	105	)	។

ដូច	ជា	រោរសាកល្បង	ជាដកចើ�	ដៅក្នុង	្រីែិត	ដ�ទះ	រោរសាកល្បង	

ដ�ទះ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	បង្ហាញ	ថា	ខ្លួ�	ដយើង	សក្តិសម	�ឹង	្ររ្រ័យ	ដ៏		

អសាចារ្យ	បដល	ដកើត	មា�	ដឡើង	—	រួមមា�	រោរផសោរភាជាប់	ដៅក្នុង	

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	សកមាប់	ដ្រល	ដ�ទះ	�ិង	�ិង	ដ្រល	ដ៏	អស់កល្ប	

ជា�ិច្	។	◼

ុ
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លីអាហូណា

មា ក
ទបីបំផុតខ្ញំរានដៅពិ្បីជប់ដលៀងមួយជាមួយ

មិត្តភែ្តិទាំងអស់របស់ខ្ញំបែុកន្តពួែដ្រទាំងអស់

គ្នាផចឹែដគ្រឿងគសវឹង។ពីភីស្តគូ
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«ច្ូររាប់អានអស់អ្កដែលែូច្ជាខលែលួនអ្កដែលកំពុង

ដាក់ដផនការសតមាប់កិច្្ចការដែលមានសារៈសំខ្ន់

បំផុ្រ—គឺនោលនៅអស់កល្ជានិច្្ច»។

តបធាន្ូមា៉ាសនអសម៉នសុន«Decisions Determine 
Destiny»(ការតបជុំ្ម្មនិដាឋានសាកលវិទយាល័យតពិកហាំយ៉ង់ន្ងៃទី

៦ដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០០៥)ទំព័រ៤speeches. byu. edu។

ខ្នុំ	បា�	សដកមច	ចិត្ត	ដដើរ	ដៅ	ជាមួយ	យុែនារី	ដផ្សង	ដេៀត	

ខ�ៈ	បដល	្រួកដ្	ទាំង	ដ�ទះ	កំ្រុង	េិញ	កសាដបៀរ	ផឹក	។

េីបំផុត	យុែនារី	បដល	ជា	មាចាស់	ខួបកំដ�ើត	ដនាទះ	បា�	

មក	ដល់—្ឺ	មួយ	ដមា៉ាង	ដករោយ	មក	។	ខ្នុំ	បា�	្រូ�្ររ	ដល់	

នាង	ដហើយ	ខ�ៈ	បដល	ដយើង	កំ្រុង	្រប្រក	គានា	ដនាទះ	មា�	

ឡា�	ធំ	មួយ	បា�	ដបើក	មក	ដល់	។	បុរស	កបំា	នាក់	បា�	

ចុទះ	្រី	ឡា�	ដហើយ	ោក់	កសាដបៀរ	្រីរ	ធុង	ចុទះ	្រី	ឡា�	។	

ម�ុស្ស	ក្ប់	គានា	បា�	ដៅ	ដរាម	្រុំ	េីដនាទះ	ដហើយ	ចាប់ដផ្តើម	

បចក	កសាដបៀរ	គានា	ផឹក	។	មិត្ត	កសីៗ	របស់	ខ្នុំ	បា�	ដចញ	ដៅ	

យក	កសាដបៀរ	ដនាទះ	ដហើយ	ខ្នុំ	ដៅបត	ឯង	ដមើល	្ួរក	យុែែ័យ	

ទាំង	ដនាទះ	កបដក្រៀត	គានា	ដៅ	យក	កសាដបៀរ	ផឹក	។

មិត្ត	កសីៗ	របស់	ខ្នុំ	បា�	ដដើរ	មក	រក	ខ្នុំ	ដហើយ	ឲ្យ		

កសាដបៀរ	ខ្នុំ	ផឹក	។	ខ្នុំ	បា�	កបាប់	្ួរកដ្	ថា	«	អត់	ដេ		

អរ្ុ�	ដហើយ	»	។	្រួកដ្	បា�	េេូច	ឲ្យ	ខ្នុំ	ផឹក	ម្តង		

ដេៀត	។	ខ្នុំ	�ិយាយ	ថា	អត់	ដេ	ជា	ថ្មី	ម្តង	ដេៀត	។		

ដបទះដូង	ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	ដោត	ខុស	ចង្វាក់	ដហើយ	ខ្នុំ		

មា�	អារម្ម�៍	ថា	ចបម្ក	្ឺ	ដូច	ជា	ដៅក្នុង	បខ្ស	ភា្រយ�្ត		

ដ៏	ថប់	បារម្ភ	មួយ	បដល	មា�	ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	តួ	ឯក	ដហើយ	ខ្នុំ	

កតូែបា�	ជាប់	អនាទាក់	ដៅ	កប�្ង	ដ៏	ចបម្ក	។	បនាទាប់	មក	

ខ្នុំ	បា�	សាដាប់	ឮ	សដម្ង	ឡា�	សែីដផ្រ—្ឺ	ជា	ឪ្រុក	មាតាយ	

របស់	ខ្នុំ	!	ខ្នុំ	បា�	ដចញ	ដៅ	ដោយ	ដលើក	នដ	ោ	្រួកដ្	

ដហើយ	បា�	រត់	ដៅរោ�់	ឡា�	។

ខ្នុំ	បា�	ចូល	ក្នុង	ឡា�	ដហើយ	ដក	ដដងហើម	ទាំង	ថប់	

បារម្ភ	។	ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	្ ិត	្រី	បរិយារោស	ដ៏	តឹងបតង	

មួយ	បដល	ខ្នុំ	បា�	មា�	ដៅ	េីដនាទះ	។	មាតាយ	ខ្នុំ	បា�	សួរ		

ថា	ដតើ	ខ្នុំ	មា�	ដកើត	អ្វី	ដេ	។	ខ្នុំ	បា�	តប	ថា	«	ចាសន៎	មា៉ាក់	

ប៉ាុប�្ត	មា�	អ្វី	មួយ	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មា�	រោរភាញាក់ដផ្ើល	»	។

ឪ្រុក	ខ្នុំ	បា�	សួរ	ថា	«	ដតើ	មា�	អ្វី	បដល	ដធ្វើ	ឲ្យ	កូ�	ភាញាក់	

ដផ្ើល	ដនាទះ	?	»	។

មិត្តភក្ិ	របស់	ខ្នុំ	ទាំងអស់	កំ្រុង	ផឹក	ដក្ឿង	កសែឹង	

ដហើយ	ខ្នុំ	ដៅេី	ដនាទះ	ដោយ	ក្តី	បារម្ភ	ដោយ	រង់ចាំ	ថា	មា�	

អ្វី	មួយ	បដល	ល្	�ឹង	ដកើត	ដឡើង	។	ខ្នុំ	បា�	បួងសួង	យា៉ាង	

ខាលាំង	ឲ្យ	មា៉ាក់	�ិង	បា៉ា	មក	េីដ�ទះ	ឲ្យ	បា�	ដលឿ�	ដហើយ	

ឥឡូែ	ដ�ទះ	ខ្នុំ	ដៅ	េីដ�ទះ	»	។	ខ្នុំ	បា�	ដមើល	នាឡិរោ	ឡា�	វ	

មិ�ទា�់	ដមា៉ាង	10	យប់	ដៅ	ដឡើយ	ដេ	។

មាតាយ	ខ្នុំ	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	ដនាទះ	ដហើយ	ជា		

រដបៀប	្រប់ដលៀង	ដៅក្នុង	ដោកិយ	ដ�ទះ	។	ដនាទះ	ជា		

មូលដហតុ	បដល	បា៉ា	�ិង	មា៉ាក់	មិ�	អ�ុញ្ញាត	ឲ្យ	កូ�		

ដៅ	្រិធី	្រប់ដលៀង	មុ�ៗ	»	។

នា	យប់	ដនាទះ	ដ្រល	ខ្នុំ	បា�	អធិសាឋា�	ខ្នុំ	បា�	េូល	

បថ្ងអំ�រ	្ ុ�	ដល់	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	របស់	ខ្នុំ	បដល		

បា�	ឲ្យ	ឪ្រុក	មាតាយ	ខ្នុំ	ដៅ	ដល់	េីដនាទះ	មុ�	ដមា៉ាង	។

ដយើង	ជា	សមា្រិក	សាសនាចកក	ដយើង	រស់ដៅ	ក្នុង	

ដោកិយ	ប៉ាុប�្ត	មិ�បម�	ដូច	ជា	ដោកិយ	ដឡើយ	។	ខ្នុំ	

បា�	ដរៀ�	ថា	កបសិ�ដបើ	ខ្នុំ	ប�្ត	ចូលរួម	្រិធី	្រប់ដលៀង	បបប	

ដនាទះ	ដេៀត	ខ្នុំ	អាច	ធាលាក់	ដៅក្នុង	រោររំដោភ	ដលើ	ចបាប់	ពាក្យ	

សម្តី	ន�	កបាជាញា	វងនែ	�ិង	ចបាប់ក្រហ្មចារីភា្រ	ផងបដរ	។	

ម�ុស្ស	បដល	ខ្នុំ	សារាល់	ជា	ដកចើ�	នាក់	បា�	ធាលាក់	ចូល	

ក្នុង	អ�្ង់	ដ�ទះ	ភា្ដកចើ�	្រួកដ្	មិ�បម�	ជា	សមា្រិក	

សាសនាចកក	ដេ	ប៉ាុប�្ត	សមា្រិក	សាសនាចកក	ក៏	អាច	

្�	ដល់	ចំ�ុច	ន�	រោរធាលាក់	ដ�ទះ	កបសិ�ដបើ	្រួកដ្	មិ�	

ប�្ត	រឹងមាំ	ដនាទះ	។

ខ្នុំ	មា�	ភា្ររីករាយ	ចំដពាទះ	រោរសដកមច	ចិត្ត	បដល	

ខ្នុំ	មិ�	បា�	ផឹក	ដក្ឿង	កសែឹង	។	ខ្នុំ	្ ិត	ថា	ដ្	�ឹង	ដសើច	

ចំអក	ោក់	ខ្នុំ	បនាទាប់	្រី	ដនាទះ	ប៉ាុប�្ត	មិត្តភក្តិ	របស់	ខ្នុំ	បា�	

មា�	រោរដគារ្រ	រោ�់បត	ដកចើ�	ដឡើង	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	ដោយសារ	

្រួកដ្	ដឹង	្រី	បេោឋា�	របស់	ខ្នុំ	។	បនាទាប់	្រី	ដនាទះ	មក	ខ្នុំ	គាម�	

ក្តី	បារម្ភ	ដដើម្បី	�ិយាយ	ថា	ដេ	ចំដពាទះ	អ្វី	បដល	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	�ឹង	

មា�	បញ្ហា	ដល់	ខ្នុំ	ដឡើយ	។	◼
ែ្្និពន្ធរស់យៅទរីក្ុងសា�ទរី�ភូកបយទសមិុ្ស៊ិ្។

ក

កាល	ខ្នុំ	អាយុ	12	ឆ្នាំ	មា�	កសីៗ	ដៅ	ក្នុង	

សាោ	ថ្មី	របស់	ខ្នុំ	បា�	អដញជើញ	ខ្នុំ	ដៅ	

្រិធី	្រប់ដលៀង	ខួប	កំដ�ើត	។	វ	្ ឺ	ជា	

្រិធី	្រប់ដលៀង	ដំបូង	ជាមួយ	មិត្តភក្តិ	ដៅ	សាោ	បដល	

្រួកដ្	បា�	អដញជើញ	ខ្នុំ	។	ដ្រល	ខ្នុំ	បា�	សុំ	ឪ្រុកមាតាយ	ខ្នុំ	

កបសិ�ដបើ	ខ្នុំ	អាច	ដៅ	្រិធី	្រប់ដលៀង	ដនាទះ	្រួកដោក	បា�	

ដ�្ើយ	ថា	មិ�	ឲ្យ	ខ្នុំ	ដៅ	ដឡើយ	ដោយសារ	្រិធី្រប់ដលៀង	

ដនាទះ	ចាប់ដផ្តើម	យប់	ដ្រក	។

មិ�	យូរ	ប៉ាុនាម�	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	បា�	េេួល	រោរអដញជើញ	

មួយ	ដផ្សង	ដេៀត	។	ខ្នុំ	បា�	សុំ	ឪ្រុក	មាតាយ	ខ្នុំ	ម្តង	ដេៀត	

ប៉ាុប�្ត	្រួកដ្	បា�	បដិដសធ	ម្តង	ដេៀត	ដហើយ	ខ្នុំ	ខឹង	�ឹង	

្រួកគាត់	។	ដតើ	ខ្នុំ	្រុំ	អាច	មា�	ភា្រសបបាយ	ខ្ទះ	ដេ	ឬ	?

បនាទាប់មក	មា�	មិត្តភក្តិ	ស្ិេ្ធសានាល	ខ្នុំ	មានាក់	បា�		

ដរៀបចំ	្រិធី	្រប់ដលៀង	មួយ	។	ខ្នុំ	្ ឺ	ជា	ម�ុស្ស	ដំបូង	ដ្	

បដល	នាង	បា�	អដញជើញ	។	្រិធី	្រប់ដលៀង	ដនាទះ	ចាប់ដផ្តើម	

មុ�	ដមា៉ាង	ជាង	្រិធី្រប់ដលៀង	ដផ្សង	ដេៀត	។	វ	ជា	្ិរធី	

្រប់ដលៀង	ឯក្រ�	មួយ	ដហើយ	ដធ្វើ	ដឡើង	ដៅ	បក្បរ	ផ្ទះ		

របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	បា�	សុំ	រោរអ�ុញ្ញាត	្រី	ឪ្រុក	មាតាយ	ខ្នុំ	ដៅ	

ចូលរួម	ដហើយ	្រួកដោក	បា�	យល់	ក្រម	។	ខ្នុំ	រំដភើប		

ខាលាំង	ណាស់	!

នថងៃ	ដនាទះ	បា�	មក	ដល់	។	ដៅដ្រល	ឪ្រុកមាតាយ	

របស់	ខ្នុំ	បា�	ដឹក	ខ្នុំ	ដៅ	េីដនាទះ	្រួកគាត់	បា�	�ិយាយ	ថា	

្រួកគាត់	�ឹង	មក	េេួល	ខ្នុំ	ដៅ	ដមា៉ាង	10	យប់	ដៅដ្រល	

ខ្នុំ	ដៅ	្ិរធី	្រប់ដលៀង	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ដឃើញ	មិត្ត	កសីៗ	របស់	

ខ្នុំ	។	នម្ភ	នាេី	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	ដៅបត	មិ�	ទា�់	ដឃើញ	យុែនារី	

បដលជា	មាចាស់	ខួប	កំដ�ើត	ដនាទះ	ដសាទះ	។

មួយ	ស�្ទះ	ដករោយ	មក	យុែ្រ�	មានាក់	បា�	ដដើរ	មក	រក	

្រួកដយើង	ដហើយ	សួរ	ថា	«	ដតើ	អ្ក	នាង	បា�	យក	កបាក់	

មក	េិញ	ភរីស្តភូដេ	?	»	គាត់	ដធ្វើ	សញ្ញា	មួយ	បដល	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	

ដឹង	ថា	«	ភីស្តូ	»	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	កសាដបៀរ	។	មិត្តកសីៗ	របស់	ខ្នុំ	

ដនាទះ	បា�	បង់កបាក់	ឲ្យ	គាត់	។	ខ្នុំ	គាម�	កបាក់	ដឡើយ	ដូដចានាទះ	
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ម�ើ
	អ្ក	អាច	កសនម	្រី	រោរដៅ	្រួប	ដែ្រជប�្ឌិត	ឯកដេស	បផ្ក	បស្បក	ដោយសារ	

អ្ក	មា�	្រំងឺ	ដកើត	មុ�	ធងៃ�់ធងៃរ	ដហើយ	គាត់	កបាប់	អ្ក	ថា	រោរ្រយាបាល	�ឹង	កតូែ	

បូម	្ ម	មួយ	ចំ�ួ�	ដចញ	្រី	ខ្លួ�	អ្ក	ដនាទះ	?	រោរ�៍	ដ�ទះ	អាច	ចបម្ក	ចំដពាទះ	

អ្ក	ប៉ាុប�្ត	វ	មិ�	បម�	ជា	ដរឿង	បដល	្រិបាក	ដ្រឿ	ដនាទះដេ	រោល	្រី	្រីរ	សតែត្សរ៍	ក�្ង	ដៅ	។	

រោល	ដនាទះ	រោរបូម	្ ម	មួយ	ចំ�ួ�	ដចញ	្រី	ខ្លួ�	្ឺ	កតូែបា�	ចាត់េុក	ថា	ជា	រោរ្រយាបាល	

បដល	មា�	បេោឋា�	ចំដពាទះ	្រំងឺ	ដស្ើរបត	ក្ប់លក្ខខ�្ឌ	រួម	មា�	រោរ្រិបាក	រំោយ	អាគ្រ	

្រំងឺ	�្កលួត	�ិង	សូម្បី	បត	្រំងឺ	ដកើត	មុ�	។	គាម�	�រណា	មា�	ម�្ិល	សង្ស័យ	្រី	រោរ�៍	ដនាទះ	

ដឡើយ	។	ដហតុអ្វី	្រួកដ្	្ ួរបត	មា�	ម�្ិល	ចំដពាទះ	ដរឿង	ដនាទះ	?	ដករោយ	មក	រោរបូម	្ ម	

មួយ	ចំ�ួ�	ដចញ	្រី	ខ្លួ�	កតូែបា�	ដកបើកបាស់	អស់	រយៈដ្រល	រាប់ពា�់	ឆ្នាំ	ដៅតាម	ែប្បធម៌	

ដផ្សងៗ	ជាដកចើ�	។

គាម�	ម�្ិល	ដឡើយ	រហូត	ដល់	ដែ្រជប�្ឌិត	បា�	ចាប់ដផ្តើម	្ ិត	អំ្រី	ថានាំ	មក	្រី	េស្ស�	

ន�	ែិេយាសាកស្ត	ដេើប	មា�	ម�ុស្ស	បា�	មា�	ម�្ិល	្រី	រោរ្រយាបាល	បបប	ដនាទះ	។	េីបំផុត	

ដៅដ្រល	រោរបូម	្ ម	កតូែបា�	្រិ�ិត្យ	រោ�់បត	ដកចើ�	ដៅៗ	ដនាទះ	ដែ្រជប�្ឌិត	បា�	ឈប់	

ដកបើ	ែិធីសាកស្ត	ដ�ទះ	ចំដពាទះ	្រំងឺ	ទាំងអស់	ដហើយ	ប៉ាុប�្ត	ដកបើ	វ	បត	ចំដពាទះ	្រំងឺ	ជាក់ោក់	មួយ	

ចំ�ួ�	ប៉ាុដណាណទះ	។ 1

តាមរយៈ	ឧទាហរ�៍	ជា	កបែត្តិសាកស្ត	មួយ	ដ�ទះ	ដយើង	ដឃើញ	ថា	ដោយសារ	រោរដ្រឿ	

កតូែបា�	េេួល	យក	យា៉ាង	េូលំេូោយ	ឬ	កតូែបា�	អ�ុែត្ត	អស់	ដ្រល	ជាដកចើ�	ឆ្នាំ	វ	្រុំ	

បម�	មា�	�័យ	ថា	វ	្រិត	ដនាទះ	ដេ	។	ដហើយ	ដយើង	ដឃើញ	ថា	ែិេយាសាកស្ត	អាច	ជា	ឧបករ�៍	

មួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	ក្នុងរោរ	ដបើក	បង្ហាញ	�ូែ	ដសចក្តី្រិត	។

សកមាប់	្ួរក	បរិសុេ្ធ	នថងៃ	ចុងដករោយ	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	ដគាលរោរ�៍	សំខា�់	ណាស់	។	

រោរសារាល់	ដសចក្តី្រិត	្រុំ	បម�	កគា�់បត	ផ្តល់	ដល់	ដយើង	�ូែ	ក្ឹទះ	ដ៏	កបដសើរ	ក្នុង	រោរដធ្វើ	

រោរសដកមចចិត្ត	ដនាទះ	ដេ	(	«	អត់	ដេ	នថងៃ	ដ�ទះ	ខ្នុំ	�ឹង	មិ�	ឲ្យ	ដ្	បូម	្ ម	ខ្នុំ	ដេ	

អរ្ុ�	!	»	)	ប៉ាុប�្ត	វ	បថម	ទាំង	បប�្ម	�ូែ	រោរយល់	ដឹង	របស់	ដយើង	ចំដពាទះ	ដំ�ឹង	ល្	បថម	

ដេៀត	ផង	។	ដូច	កបធា�	ក្រិកគ្រាំ	យ៉ាង់	(	ឆ្នាំ	1801–77	)	បា�	បដកងៀ�	ថា	«	គាម�	

ដសចក្តី្រិត	ណា	បដល	មិ�បម�	ជា	របស់	ដំ�ឹង	ល្	ដឡើយ	។	.	.	.	កបសិ�ដបើ	អ្ក	អាច	

បស្វងរក	ដសចក្តី្រិត	ដៅ	ឋា�សួ្៌	[	ឬ	]	បផ�ដី	.	.	.	វ	្ ឺ	ជា	កម្មសិេ្ធិ	របស់	ដគាលលេ្ធិ	

ដយើង	ដហើយ	»	។ 2

មូលនហ្រុនិងរនបៀប

្រិតណាស់	ដៅដ្រល	ដយើង	�ិយាយ	អំ្រី	រដបៀប	បដល	ែិេយាសាកស្ត	រួម	ចំប�ក	ដៅក្នុង	

ដសចក្តី្រិត	បដល	ដយើង	ដឹង	ដនាទះ	កតូែ	កបាកដ	ថា	ដយើង	យល់	ថា	ដសចក្តី្រិត	បបប	ណា	បដល	

ែិេយាសាកស្ត	អាច	បង្ហាញ	បា�	—	ដហើយ	អ្វី	បដល	វ	មិ�	អាច	បង្ហាញ	បា�	។	រដបៀប	មួយ	

ដដើម្បី	ដមើល	ដឃើញ	វ	ដនាទះ	្ឺ	កតូែ	សួរ	សំ�ួរ	នានា	បដល	ែិេយាសាកស្ត	អាច	ដ�្ើយ	បា�	�ិង	

មិ�	អាច	ដ�្ើយ	បា�	។

សែិដស្ើរ	បអឡិ�	បម�ហ្ហ្ម	បដល	បា�	សិកសោ	បផ្ក	ែិស្វករ	្ ីមីែិេយា	ដៅ	ែិេយាសាថោ�	្រហុ	

បដច្កដេស	បរ�ដសៀដលើរ	ដៅក្នុង	េីកកុង	�ូែ	ដយា៉ាក	ស.រ.អា.	្រ�្យល់	វ	តាម	រដបៀប	ដ�ទះ	៖	

«	ែិេយាសាកស្ត	្រ�្យល់	្ីរ	រដបៀប	ដធ្វើ	។	ប៉ាុប�្ត	វ	មិ�	អាច	្រ�្យល់	្ីរ	មូលដហតុ	ដឡើយ	»	។	គាត់	

បប�្ម	ថា	សាសនា	្ ឺ	ជា	អ្វី	បដល	្រ�្យល	់្រី	មូលដហតុ	ដូចជា	មូលដហតុ	បដល	បផ�ដី	ដ�ទះ	

កតូែបា�	បដង្កើត	ដឡើង	�ិង	មូលដហតុ	បដល	ដយើង	កតូែបា�	ោក់	ដៅ	ដលើ	បផ�ដី	ដ�ទះ	។

អ្ក	រូបែិេយា	ដ៏	ល្បីលបាញ	ដ្មទះ	អាលដបែីត	អែី�ដស្�	ក៏	ដ្រឿ	ផងបដរ	ថា	សាសនា		

�ិង	ែិេយាសាកស្ត	មា�	ដគាលបំ�ង	ខុសគានា	បត	្រឹងពាក់	គានា	ដៅែិញ	ដៅមក	។

ដោក	បា�	សរដសរ	ថា	«	ែិេយាសាកស្ត	កគា�់បត	អាច	បង្ហាញ	ថា	វ	ជា	អ្វី	ប៉ាុដណាណទះ	ប៉ាុប�្ត	

មិ�	អាច	បង្ហាញ	ថា	វ	្ ួរបត	ជា	អ្វី	ដឡើយ	។	ដករៅ	្ីរ	តំប�់	កតួតកតា	របស់	[	ែិេយាសាកស្ត	]	

តនម្	ន�	រោរែិ�ិច្័យ	ដលើ	ដរឿង	ទាំងអស់	្ ឺ	ដៅបត	ចាំបាច់	បំផុត	»	។ 3

ដតើ	រោរ�៍	ដនាទះ	មា�	�័យ	យា៉ាង	ណា	ចំដពាទះ	្រួក	បរិសុេ្ធ	នថងៃ	ចុង	ដករោយ	?	េីមួយ		

ដយើង	ដឹង	ថា	រោរយល់	ដឹង	បផ្ក	ែិេយាសាកស្ត	�ឹង	ប�្ត	មា�	រោរផ្លាស់ប្តូរ	។	ដករៅ្រី	ដនាទះ		

ដេៀត	ែិេយាសាកស្ត	្ ឺ	ជា	អ្វីៗ	ទាំងអស់	បដល	្រយាយាម	បស្វងរក	រដបៀប	រោ�់បត	កបដសើរ		

ដដើម្បី	យល់	្ីរ	«	រដបៀប	»	នានា	ន�	្ិរភ្រដោក	ដៅ	្ំុរ	ែិញ	ខ្លួ�	ដ�ទះ	។	ដោយ	រោរដឹង	្រី	ដរឿង	

ដ�ទះ	ដនាទះ	ដយើង	្រុំ	កតូែរោរ	្ិរ�ិត្យ	ដមើល	្រី	រោរសិកសោ	ថ្មីៗ	បំផុត	ចំដពាទះ	រោរយល់ដឹង	

្រី	«	មូលដហតុ	»	ឬ	«	ភា្រ	្ ួរបត	»	ន�	្ីរែិត	ដឡើយ	។	ដយើង	អាច	

្រឹងបផ្ក	ដលើ	ដំ�ឹងល្	របស់	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	

បដល	គាម�	រោរផ្លាស់ប្តូរ	ដដើម្បី	្រួយ	ដយើង	

ឲ្យ	ដធ្វើ	រោរសដកមច	ចិត្ត	រវង	រោរ�៍	

កតឹមកតូែ	�ិង	ខុស�្ង	។



លីអាហូណា

គាត់	�ិយាយ	ថា	«	្រួ�រោល	ដៅដ្រល	រោរកសាែកជាែ	មា�	រោរ	លំបាក	ដហើយ	

រោរង្រ	គ្ក់បី	ដូច	ជា	មិ�	ដំដ�ើរ	រោរ	—	រោរកសាែកជាែ	្ ឺ	មា�	លក្ខ�ៈ	បបប	ដ�ទះ	ដកចើ�	

ណាស់	—	ដនាទះ	រោរមា�	េស្ស�ែិស័យ	ដលើ	្ររ្រ័យ	ន�	ដំ�ឹង	ល្	បា�	្ួរយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដធ្វើ	

កិច្រោរ	ដនាទះ	បា�	»	។

បងកបុស	ដោ�	ក៏	មា�	អារម្ម�៍	ថា	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	របស់	គាត់	បា�	្រួយ	គាត់	ក្នុង	

កិច្រោរ	ែិេយាសាកស្ត	របស់	គាត់	ផងបដរ	។

គាត់	�ិយាយ	ថា	«	ខ្នុំ	ដធ្វើរោរ	ដោយ	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	ជា�ិច្	ថា	មា�	ភា្រសមដហតុផល	

�ិង	រដបៀប	ដរៀបរយ	ដៅក្នុង	អ្វីៗ	ក្ប់	យា៉ាង	ដហើយ	ថា	កបសិ�	ដបើ	ខ្នុំ	កសាែកជាែ	�ូែ	សំ�ួរ	

បដល	បែងអនាលាយ	ដហើយ	លំបាក	ដនាទះ	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	�ឹង	ដបើក	ដួងចិត្ត	ខ្នុំ	េេួល	យក	

ចដម្ើយ	ដនាទះ	»	។

រីករាយក្នុងការរកន�ើញរបស់វិទយាសាតស្ត

ដសចក្តី្រំដ�ឿ	របស់	ដយើង	ដលើ	ក្រទះក្ីស្	�ិង	ដំ�ឹងល្	របស់	កេង់	អាច	្រួយ	ដយើង	

ឲ្យ	បនាទាបខ្លួ�	ដហើយ	េេួល	ដសចក្តី្រិត	បដល	ដយើង	កំ្រុង	បស្វងរក	ដបើ	ដទាទះ	វ	ជា	ខាង	

ែិេយាសាកស្ត	ឬ	ខាង	ែិញ្ញា�	ក្តី	។

សាកសាតាចារ្យ	គ្រាដដ�ើរ	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	មា�	អ្វីៗ	ជាដកចើ�	បដល	ដយើង	មិ�	ដឹង	

ក្នុង	បផ្ក	ែិេយាសាកស្ត	ដហើយ	មា�	អ្វី	ជាដកចើ�	អំ្រី	ក្រទះ	បដល	កេង	់្ំុរ	ទា�់	បា�	ដបើក	សបម្តង	

ដៅដឡើយ	។	ដូដច្ទះ	វ	ចាំបាច់	ថា	កតូែ	ប�្ត	ដបើក	ដួងចិត្ត	េេួល	្រ័ត៌មា�	ឲ្យ	រោ�់បត	ដកចើ�	ដល់	

ដយើង	ដហើយ	�ឹង	មិ�	ក្រួយ	បារម្ភ	ដៅក្នុង	ដ្រលដ�ទះ	ដឡើយ	»	។

ឧទាហរ�៍	ម�ុស្ស	មួយ	ចំ�ួ�	ដ្រឿ	ដលើ	ក្រទះ	កគា�់បត	ដោយសារ	្ួរកដ្	្រុំ	បា�	ដឃើញ	

្រី	រោរ្រ�្យល់	ដផ្សង	ដេៀត	ចំដពាទះ	រោរអដង្កត	របស់	ខ្លួ�	ន�	្រិភ្រដោក	ដ�ទះ	ដឡើយ	។	ដ�ទះ	្ ឺ	

កតូែបា�	ដៅ	ថា	ជា	រោរដ្រឿដលើ	«	ក្រទះ	ន�	ចដម្ើយ	ចំដពាទះ	ចដនាលាទះ	ខ្វទះខាត	»	ដហើយ	វ	អាច	ដធ្វើ	

ឲ្យ	ម�ុស្ស	មា�	អារម្ម�៍	ភ័យខាលាច	អំ្រី	រោររកដឃើញ	របស់	ែិេយាសាកស្ត	។	សាកសាតាចារ្យ	

គ្រាដដ�ើរ	ផ្តល់	ឧទាហរ�៍	មួយ	៖

«	ម�ុស្ស	មួយ	ចំ�ួ�	បា�	ដ្រឿ	ដលើ	ក្រទះ	ដោយសារ	បត	គាម�	ភស្តនុតាង	ដ្រញដលញ	

ដៅក្នុង	កំ�ត់កតា	ហ្វូសែីល	ដដើម្បី	បញ្ជាក់	(	ចំដពាទះ	្រួក	ដ្	មា�	�័យ	ថា	ដំដ�ើរ	

រោរបកបកបួល	ជា	លំោប់	ដនាទះ	មិ�	អាច	្រ�្យល់	ឲ្យ	ក្ប់កគា�់	�ូែ	រដបៀប	បដល	ដយើង	មក	

រោ�់	បផ�ដី	ដ�ទះ	)	។	ប៉ាុប�្ត	ដតើ	មា�	អ្វី	ដកើត	ដឡើង	ចំដពាទះ	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	របស់	ដយើង	ដៅដ្រល	

ភស្តនុតាង	មិ�	ដ្រញដលញ	ដ�ទះ	កតូែបា�	បំដ្រញ	ដោយ	រោររកដឃើញ	ន�	ហ្វូសែីល	ថ្មី	ដនាទះ	?	

ផ្នុយ	ដៅែិញ	ដយើង	កតូែរោរ	េេួល	បា�	�ូែ	ភស្តនុតាង	្រិត	អំ្រី	ក្រទះ	តាមរយៈ	ក្រទះែិញ្ញា�	

បរិសុេ្ធ	ដហើយ	តមក	ដយើង	អាច	រីករាយ	ដៅក្នុង	រោរ	រុករក	ដឃើញ	របស់	ែិេយាសាកស្ត	ដកចើ�	

ជាង	បារម្ភ	្រី	វ	»	។

ដៅដ្រល	ដយើង	ដធ្វើ	តាម	ែិធីសាកស្ត	ដ�ទះ	ដនាទះ	ដយើង	ចងចាំ	ថា	ទាំង	ែិេយាសាកស្ត	�ិង	

សាសនា	អាច	្ួរយ	ដយើង	ដៅក្នុង	រោរកសាែកជាែ	រក	ដសចក្តី្រិត	របស់	ដយើង	ដហើយ	បដល	

រោរ្រិត	ទាំងដនាទះ	្ ឺ	ដកើត	ដឡើង	មក	្រី	កបភ្រ	បត	មួយ	៖	្ឺ	ក្រទះ	។

សាកសាតាចារ្យ	គ្រាដដ�ើរ	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	ក្រទះ	អាច	ដបើក	សបម្តង	អ្វីៗ	ក្ប់	

យា៉ាង	បដល	កេង់	មា�	ក្រទះេ័យ	រួម	ទាំង	ដសចក្ត្រិត	ខាង	ែិេយាសាកស្ត	ផងបដរ	។	

ដហើយ	្ិរតណាស់	កេង់	បា�	បំផុស	្ ំ�ិត	ដល់	អ្ក	ែិេយាសាកស្ត	អ្ក	កសាែកជាែ	�ិង	

វាត្ូរវរ៉ូវោនា

កបធា�	រ័សុល	អិម	�ិលសុ�	កបធា�	កូរ៉ុម		

ន�	្រួក	សាែក	ដប់្រីរ	នាក់	�ិង	ជា	ក្ូដ្រេ្យ	ែទះរោត់	ដបទះដូង	ដ៏	

ល្បីលបាញ	មួយ	រូប	បា�	�ិយាយ	អំ្រី	រដបៀប	បដល	សាសនា		

�ិង	ែិេយាសាកស្ត	កតូែរ៉ូែ	គានា	។

ដោក	បា�	មា�	កបសាស�៍	ថា	«	គាម�	្រដមាលាទះ	រវង	ែិេយាសាកស្ត	�ិង	សាសនា	

ដឡើយ	។	្រដមាលាទះ	�ឹង	ដកើត	ដឡើង	មក	្រី	រោរយល់ដឹង	មិ�	ដ្រញដលញ	ន�	ែិេយាសាកស្ត	ឬ	

សាសនា	ឬ	ក៏	ទាំង	្រីរ	។	.	.	.	មិ�	ថា	ដសចក្តី្រិត	បា�	មក	្រី	ម�្ីរ្រិដសាធ�៍	ែិេយាសាកស្ត	

ឬ	ដោយ	ែិែរ�ៈ	មក	្រី	ក្រទះ	ដនាទះ	ដេ	វ	កតូែរ៉ូែ	គានា	»	។ 4

ដូដច្ទះ	កបសិ�ដបើ	អ្ក	មា�	សំ�ួរ	ថាដតើ	អាយុ	របស់	បផ�ដី	ឬ	សត្វ	នដ�ូដសើរ	ឬ	

រោរែិែ�្ឍ�៍	នានា	ឬ	អ្វី	ដផ្សង	ដេៀត	បដល	អ្ក	មា�	ដៅក្នុង	ថានាក់	ែិេយាសាកស្ត	កតូែគានា	�ឹង	

ដំ�ឹង	ល្	ដនាទះ	វ	ជា	ដរឿង	អសាចារ្យ	ណាស់	!	វ	្រិត	ជា	កតូែរ៉ូែ	គានា	ប៉ាុប�្ត	វ	ដៅបត	មា�	សំ�ួរ	

ជាដកចើ�	ដោយសារ	វ	ដៅបត	មា�	អ្វីៗ	ជាដកចើ�	បដល	ដយើង	កំ្រុង	ដរៀ�	។	បងកបុស	

កបាយអិ�	ដោ�	អ្ក	ែិេយាសាកស្ត	បផ្ក	ឱសថ	ដៅេីកកុង	ឃ្វីបែិច	កបដេស	រោណាោ	

បា�	�ិយាយ	ថា	គាត់	េ�្ឹងរង់ចាំ	ដល់	ដ្រល	បដល	អ្វីៗ	ក្ប់	យា៉ាង	�ឹង	កតូែបា�	ដបើក	

សបម្តង	ដល់	្រួកដយើង	(	សូមដមើល	្.	�ិង	ស.	101:32–34	)	។

គាត់	�ិយាយ	ថា	ដៅដ្រល	ដ�ទះ	«	សមត្ភា្រ	របស់	ដយើង	ដៅ	មា�	បដ�	កំ�ត់	

ដដើម្បី	យល់ដឹង	្ីរ	អាថ៌កំបាំង	ទាំងអស់	ន�	្រិភ្រដោក	្ំុរ	ែិញ	្រួក	ដយើង	ដ�ទះ	តាមរយៈ	

រោរខ្ទះបខ្ង	រក	ខាង	ែិេយាសាកស្ត	។	ដូចគានា	ដ�ទះ	ផងបដរ	ដយើង	ក៏	មា�	បដ�	កំ�ត់	ក្នុង	

រោរយល់ដឹង	របស់	ដយើង	អំ្រី	អាថ៌កំបាំង	របស់	ក្រទះ	�ិង	រោរតាក់បតង	ដ៏	មហិមា	របស់	

កេង់	ចំដពាទះ	កូ�ដៅ	របស់	កេង់	ផងបដរ	»	។

បនាទាប់	្រី	ដនាទះ	គាម�	អ្វី	បដល	កតូែ	បារម្ភ	ដឡើយ	កបសិ�ដបើ	វ	គ្ក់បី	ដូចជា	មា�	្រដមាលាទះ	

រវង	រោរយល់	ដឹង	របស់	អ្ក	អំ្រី	ដំ�ឹងល្	�ិង	អ្វី	បដល	អ្ក	ដរៀ�	តាមរយៈ	ែិេយាសាកស្ត	។	

ភា្រ្រិត	ដនាទះ	្ ឺ	ថា	គាម�	អ្វី	បដល	ែិេយាសាកស្ត	ដបើក	បង្ហាញ	អាច	បង្ហាញ	ថា	្ំរដ�ឿ	របស់	អ្ក	

ខុស	ដឡើយ	។

ដូដច្ទះ	កបសិ�	ដបើ	អ្ក	ចូលចិត្ត	ែិេយាសាកស្ត	សូម	ដរៀ�	�ូែ	ែិស័យ	នានា	ទាំងអស់	បដល	

អ្ក	ចាប់	អារម្ម�៍	!	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	របស់	អ្ក	អាច	ផ្តល់	កបដយា្រ�៍	ដល់	អ្ក	។	បងកបុស	

រីឆ្ដ	គ្រាដដ�ើរ	សាកសាតាចារ្យ	បរិញ្ញាបកត	រង	ន�	មុខែិជាជា	្រីែែិេយា	ដៅ	សាកលែិេយាល័យ	

ដែើរ្រីញា៉ា	ភា្	ខាង	ត្បូង	�ិយាយ	ថា	ដសចក្តី	្រំដ�ឿ	របស់	គាត់	ដលើ	ដំ�ឹង	ល្	របស់	

ក្រទះដយសែូែក្ីស្	្ ឺ	ជា	្ំរ�ួយ	មួយ	ដ៏	ធំ	ចំដពាទះ	គាត់	។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ុ

ែិស្វករ	—	ប៉ាុប�្ត	កេង់	្រុំ	ផ្តល់	ចដម្ើយ	ទាំងអស់	ដល់	្រួកដ្	

ដឡើយ	។	កេង់	ចង់	ឲ្យ	្ួរកដ្	�ិង	ដយើង	ដកបើកបាស់	

ខួរកបាល	របស់	ដយើង	ដូដចានាទះ	កេង់	ឲ្យ	ដយើង	បស្វងយល់	្ីរ	

ែិេយាសាកស្ត	�ិង	ែិែរ�ៈ	របស់	កេង់	ចំដពាទះ	សាសនាចកក	

ដកចើ�	ជាង	អំ្រី	រដបៀប	ដរៀបចំ	សាសនាចកក	ដហើយ	ជា	

្រិដសស	រដបៀប	បដល	ដយើង	អាច	មក	រោ�់	ក្រទះក្ីស្	ដហើយ	

បា�	សដហ្ង្រាទះ	។

«	ែិែរ�ៈ	ផ្ទាល់	របស់	ក្រទះអង្	ចំដពាទះ	្រួកដយើង	អាច		

ជា	កបធា�បេ	ណា	មួយ	ប៉ាុប�្ត	ជា្រិដសស	ដធ្វើ	ឲ្យ	ដយើង		

ដឹង	ថា	កេង់	មា�	ក្រទះ្រ�្ម	រស់	ដហើយ	កសឡាញ់	ដយើង		

ថា	ក្រទះក្ីស្	បា�	ដធ្វើ	ឲ្យ	បផ�រោរ	ន�	ដសចក្តីសដហ្ង្រាទះ	ដកើត	

មា�	ដឡើង	ថា	ដយើង	មា�	្រយារោរី	បដល	រស់ដៅ	ស្រ្វនថងៃ		

ថា	ដយើង	អាច	ដធ្វើ	តាម	បផ�រោរ	ក្រទះ	ដហើយ	ថា	វ	្ ឺ	សក្តិសម	

ណាស់	ដដើម្បី	ដធ្វើ	បបប	ដនាទះ	»	។	◼
ែ្្និពន្ធរស់យៅរដ្ឋ�រូថា�៍ស.រ.អា.។

ក

	 1.	សូម	ដមើល	ឧទាហរ�៍	ដខ	ខូប�ល	�ិង	បាបារា៉ា	អ័រ	ខាដធើរ	

Childbed Fever: A Scientific Biography  
of Ignaz Semmelweis	(	ឆ្នាំ	1994	)	។

	 2.	Teachings of Presidents of the Church: 
Brigham Young	(	ឆ្នាំ	1997	)	េំ្រ័រ	16	។

	 3.	អាលដបែីត	អែីស្ិ�	ដៅក្នុង	«	Science and Religion	»	
ដៅក្នុង	Ken Wilber Quantum Questions: 
Mystical Writings of the World’s Greatest 
Physicists	(	ឆ្នាំ	1984	)	។

	 4.	រ័សុល	អិម	�ិលសុ�	ដៅក្នុង	Marianne Holman 
Prescott	« Church Leaders Gather at BYU’s 
Life Sciences Building for Dedication	»	
Church News,	នថងៃ	េី	17	បខ	ដមសា	ឆ្នាំ	2015	ដ្ហេំ្រ័រ	

LDS.org	។

គតើគលាកចា្រ់អារម្មណ៍គលើវិទយាស្បស្យា៉ារដូចគម្ច?

ឪពុករបស់ខ្នុំជារុក្ខវិទូែូនចានាះវាន្វើឲ្យខ្នុំចាប់អារម្មណ៍នលើវិទយាសាតស្ត។អំឡនុងនពល្ ំនឡើងខ្នុំធាលាប់នលង

ដកវពតងីកនិងឧបករណ៍ពិនសា្ន៍នផ្សងៗនទៀ្ររបស់ោ្រ់នហើយឮោ្រ់និោយពីរុក្ខជា្ិរនិងពួកផ្សិ្រ។

នហើយឪពុករបស់នោកជាវិទយាវិទូសិកសាពីដស្សនបានឲ្យស្រវល្ិ្រមួយច្ំនួនមកខ្នុំសិកសាពីពួកវាកាលខ្នុំ

អាយុតបដហលតបាំបួនឆ្នាំ។ខ្នុំបាននរៀននូវមុខវិជាជាវិទយាសាតស្តទាំងអស់ដែលខ្នុំអាច្នរៀនបាននៅវិទយាល័យ

ជាពិនសសរីករាយនឹងកិច្្ចការលំហា្់រឲ្យបនង្កើ្រនូវតកុមស្រវល្ិ្រោោ។ខ្នុំបានសនតមច្ច្ិ្រ្តតាំងពីខ្នុំនៅ

នក្មងថានឹងយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិ្រនៅក្នុងដផ្កវិទយាសាតស្តនដាយសារខ្នុំច្ូលច្ិ្រ្តែឹងពីែំនណើរការរបស់អវីៗ

តគប់ោ៉ាងនហើយខ្នុំច្ូលច្ិ្រ្តការនរៀនសូត្រ។

គតើការខិតខំគរៀនបផ្នកវិទយាស្បស្រ្រស់អ្នក�រួយពបរឹរគសចក្ី�ំគនឿរ្រស់អ្នកយា៉ារដូចគម្ចបដរ?

កាលណាខ្នុំកាន់ដ្រនរៀនអំពីភាពស្មនុគសាមញនៅក្នុងនកាសិកានោះខ្នុំកាន់ដ្រមានការអសាចារ្យ។ខ្នុំមានរូប

ប័ណ្ណតបកាស្ ំពីរនៅក្នុងតកដាសនបាះពុម្្រូច្មួយដែលភាគនតច្ើនគឺអំពីតប្រិកម្មគីមីនៅក្នុងនកាសិកា

សាម្្ញមួយតប្រិកម្មទាំងអស់ននះត្រូវតគប់តគងនដាយតបុងតបយ័្រ្។មាននពលមួយនោះខ្នុំបាន

បគ្ហាញវានៅក្នុងថានាក់បពវជិ្រភាពដែលខ្នុំបានបនតងៀន។ខ្នុំបានរំឭកពួកនគអំពីរូបច្មាលាក់តពះតគសី្នៅ

វិសាលដាឋានននតពះវិហារបរិសុទ្ធនិងនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលទស្សោនផ្សងនទៀ្ររបស់អិល.�ី.នអស.។នៅ

ពីនតកាយរូបច្មាលាក់នោះមានគំនូរ្ ្រ់ពណ៌ននរូបសាកលនោកនហើយមានសារដ្លែងបញ្ជាក់ថា«ននះគឺ

ជាអង្គបង្កបនង្កើ្រអវីៗទាំងអស់ននះ!»បុ៉ដន្តខ្នុំសូមផ្តល់នោបល់ថាច្ូរដាក់ប័ណ្ណតបកាសននះនៅពីនតកាយ

រូបច្មាលាក់ននះផងដែរ។ប័ណ្ណតបកាសននះមិនសាអា្រែូច្ជារូបគំនូរសាកលនោកនឡើយបុ៉ដន្តតទង់បាន

បនង្កើ្រនកាសិកាគីមីននះផងដែរនហើយយល់ទាំងអស់ពីវាោ៉ាងលម្ិ្រ!

គតើគសចក្ី�ំគនឿរ្រស់អ្នករាន�រួយអ្នកគៅក្ននុរការសិកសាបផ្នកវិទយាស្បស្រ្រស់អ្នកយា៉ារដូចគម្ច?

កាលខ្នុំនៅន្វើការតសាវតជាវនហើយឥឡគូវននះភាគនតច្ើនខ្នុំបនតងៀនពីវិទយាសាតស្តនោះនសច្ក្តីជំននឿរបស់ខ្នុំគឺ

សំខ្ន់ណាស់ច្ំនោះខ្នុំនដាយសារខ្នុំពុំអាច្យល់ពីវិទយាសាតស្តទាំងតសុងនឡើយតបសិននបើោមននសច្ក្តីជំននឿ

នោះ។ការនរៀនអំពីរនបៀបដែលនកាសិកាន្វើការបុ៉ដន្តពុំនរៀនពីមូលនហ្រុអវីដែលនកាសិកាឬពួកនយើងមក

នៅនលើដផនែីននះនោះនឹងន្វើឲ្យខ្នុំោមនការនពញច្ិ្រ្តនឡើយ។

សំ&ច្ំ រ រ ក ុ
និងដកាសិកា



លីអាហូណា

ខ្នុំ	ជា	ក្ូបដកងៀ�	ថានាក់សិរោខាសាោ	រយៈដ្រល	កបាំមួយ	

ឆ្នាំ	។	ដយើង	្ួរប	គានា	ដរៀងរាល់	នថងៃ	ដៅ	ដមា៉ាង	6	ក្រឹក	

ដៅក្នុង	ផ្ទះ	របស់	ដយើង	ដៅ	ក្នុង	េីកកុង	្រ័រតូ	រីកូ	។	

វ	ជា	កិច្រោរ	បដល	កតូែ	ដរៀបចំ	ដមដរៀ�	ជាដកចើ�	ដរៀងរាល់	

នថងៃ	្រី	នថងៃ	ច័�្	ដល់	នថងៃ	សុកក	។	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	រីករាយ	�ឹង	ដធ្វើ	

កិចរ្ោរ	ដ�ទះ	ណាស់	ដហើយ	វ	បា�	្រួយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	អភិែ�្ឍ	�ូែ	

ដសចក្តីកសឡាញ់	រោ�់បត	ដកចើ�	ដឡើង	ចំដពាទះ	្រួកយុែែ័យ	

ន�	សាសនាចកក	។

ខ្នុំ	កត់សមារាល់	ដឃើញ	ថា	ភា្ដកចើ�	អ្វី	បដល		

កូ�សិស្ស	បា�	េេួលមក	្រី	ថានាក់	សិរោខាសាោ	ដនាទះ		

្ឺ	អាកស័យ	�ឹង	រោរដរៀបចំ	ខ្លួ�	របស់	្រួកដ្	។	ដូដចានាទះ	

កបសិ�ដបើ	អ្ក	ចង់	ដចទះ	រោ�់បត	ដកចើ�	្ីរ	ដមដរៀ�	ថានាក់	

សិរោខាសាោ	ដនាទះ	ខ្នុំ	សូម	អដញជើញ	អ្ក	ឲ្យ	សិកសោ	ដមដរៀ�	

ដនាទះ	ជា	មុ�	ដហើយ	្រិចារណា	្រី	វ	។	មក	ថានាក់	ដរៀ�	ដោយ	

មា�	អារម្ម�៍	បកសកោលា�	�ូែ	ចំដ�ទះដឹង	។	ចូរ	មក	

ដូចជា	កូ�	តូច	បដល	មា�	ចិត្ត	ចង់	ដរៀ�សូកត	ជា�ិច្	។	ចូរ	

ដរៀបចំ	ខ្លួ�	ដដើម្បី	ចូលរួម	កបដយា្រ�៍	ឲ្យ	អ្ក	អាច	បដកងៀ�	

គានា	ដៅែិញដៅមក	។	ដហើយ	ដយើង	មក	ដរៀ�	ដោយ	មា�	

សំ�ួរ	។	មួយ	ដេៀត	យុែ្រ�	ដអើយ	រោរសិកសោ	ក្រទះ្ម្ពីរ	

ឬ	កបបហល	ជា	ដយាបល់	របស់	ក្ូ	បដកងៀ�	អាច	ដ�្ើយ	�ឹង	

សំ�ួរ	របស់	អ្ក	បា�	។

រោរប�នាំ	ដ៏	ល្បំផុត	អំឡនុង	ដ្រល	ដរៀ�	ឬ	រោរកប្រុំ	

នានា	ដៅក្នុង	សាសនាចកក	ដកើត	មា�	ដឡើង	ដៅដ្រល	

អ្ក	ដរៀបចំ	ខ្លួ�	ដហើយ	អ្ក	េេួល	រោរបំផុស	្ ំ�ិត	ខាង	

ែិញ្ញា�	បដល	ដកើត	ដឡើង	ជា	្ ំ�ិត	។	ចូរ	សរដសរ	្ ំ�ិត	

ទាំងដនាទះ	េុក	ដហើយ	ដករោយ	មក	អ�ុែត្ត	វ	។	ចូរ	រកដមើល	

ដយាបល់	នានា	្រី	ក្រទះ្ម្ពីរ	ឬ	សុ�្រកថា	ស�្ិសីេ	

េូដៅ	ឬ	អត្បេ	នានា	មក	្រី	េស្សនាែដ្តី	សាសនាចកក	

ឲ្យ	រោ�់បត	ដកចើ�	ដឡើង	។	ចូរ	្ិរចារណា	អំ្រី	ដយាបល់	

ទាំងដនាទះ	ដៅក្នុង	្ ំ�ិត	�ិង	ដួងចិត្ត	របស់	អ្ក	ដហើយ	

ដកតៀម	ខ្លួ�	រួច	ជាដកសច	ដដើម្បី	បដកមើ	ដោយសារ	ដៅដ្រល	

ណា	អ្ក	មា�	ដសចក្តី្រិត	ទាំង	ដ�ទះ	ដៅក្នុង	ខ្លួ�	អ្ក	ដនាទះ	

ក្រទះអមាចាស់	�ឹង	ដកបើអ្ក	ឲ្យ	្រួយ	អ្ក	ដនេ	។

ដករោយមក	រោល	ខ្នុំ	បដកមើ	ជា	កបធា�	ដបសកកម្ម	

ជាមួយ	ភរិយា	របស់	ខ្នុំ	ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	ថានាក់	សិរោខាសាោ	

្ឺ	ជា	កប�្ង	ដរៀបចំ	ខ្លួ�	ដ៏	អសាចារ្យ	បំផុត	សកមាប់	រោរបដកមើ	

ជា	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	។	អស់	ដ្រល	ជាដកចើ�	

ឆ្នាំ	ខ្នុំ	បា�	ដឃើញ	ក្រទះដចសាតា	ដ៏	មហិមា	ន�	ដំ�ឹង	ល្	

កបទា�	្ររ	ដល់	សិស្ស	បដល	ដសាមទះកតង់	ចូលដរៀ�	ថានាក់	

សិរោខាសាោ	។	្រួកដ្	បា�	អ�ុែត្ត	អ្វី	បដល	្រួកដ្	បា�	

ដរៀ�	ដៅក្នុង	ដមដរៀ�	ទាំងដនាទះ	ដៅក្នុង	ឧបស្្	ធំៗ	

ដៅក្នុង	្រីែិត	របស់	្ួរកដ្	ដហើយ	បា�	បហល	�្ង	រោត់	

ឧបស្្	នានា	សូម្បី	បត	ជា	រោរកតឡប់	មក	រោ�់	ក្រទះែិគ្រ	

ែិញ	បនាទាប់	្រី	មិ�	សូែ	សកម្ម	មួយ	រយៈ	។

ប្ូ�ៗ	ទាំងអស់	គានា	សំខា�់	ណាស់	ចំដពាទះ	

ក្រទះអមាចាស់	។	ប្ូ�ៗ	្រិត	ជា	សំខា�់	ខាលាំង	ណាស់	។	

កិច្រោរ	របស់	្រួកយុែែ័យ	្ ឺ	កតូែដរៀបចំ	ខ្លួ�	ដធ្វើ	កិច្រោរ	អ្ក	

ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	ដហើយ	បនាទាប់	មក	ដធ្វើ	កិច្រោរ	អ្ក	

ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	។	ឥឡូែ	ដ�ទះ	អ្ក	កតូែបត	យល់	ថា	

ដៅដ្រល	អ្ក	ប�្ត	ដធ្វើ	កិច្រោរ	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	

ដហើយ	ដៅដ្រល	អ្ក	ប�្ត	ដរៀបចំ	ខ្លួ�	រោរ�៍	ដ�ទះ	�ឹង	្រំរុញ	

ក្រមទាំង	នាំ	ឲ្យ	អ្ក	មា�	រោររីកចដកមើ�	នា	ដ្រល	អនា្ត	

ក្នុង	នាម	ជា	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	របស់	ក្រទះអមាចាស់	។	

អ្ក	្រុំ	កតូែរោរ	សាលាក	ដ្មទះ	ន�	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	

ដដើម្បី	ដធ្វើ	កិច្រោរ	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	ដនាទះ	ដឡើយ	

ដោយសារ	អ្ក	ពាក់	ក្រទះនាម	របស់	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	

បដល	បា�	ចារ	ដៅក្នុង	ដួងចិត្ត	របស់	អ្ក	ដោយសារ	

ដសចក្តីសញ្ញា	របស់	អ្ក	។

រោរ�៍	ដ�ទះ	ក៏	្ិរត	ចំដពាទះ	កិច្រោរ	្រង្សកបែត្តិ	

�ិងកិច្រោរ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ផងបដរ	។	ឧទាហរ�៍	

ដៅក្នុង	តំប�់	រោរីដបែៀ�	ជា	កប�្ង	បដល	ខ្នុំ	បដកមើ	ដស្តក	

ជាដកចើ�	ដកបើ	្រួកយុែែ័យ	ឲ្យ	ដធ្វើ	ជា	អ្ក	ផ្តល់	កបឹកសោ	ខាង	

្រង្សកបែត្តិ	បា�	ដធ្វើ	ឲ្យ	មា�	សមា្រិក	បដល	បស្វងរក	

ដ្មទះ	សកមាប់	កិច្រោរ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	�ិង	ដធ្វើ	កិច្រោរ	

្រង្សកបែត្តិ	ដនាទះ	ដកើ�	ចំ�ួ�	ដឡើង	។	ដៅក្នុង	ដស្តក	មួយ	

មា�	្រួកយុែែ័យ	20	នាក់	បដល	កតូែបា�	ដៅ	ជា	អ្ក	

ផ្តល់	កបឹកសោ	ខាង	្រង្សកបែត្តិ	រយៈដ្រល	មួយ	ឆ្នាំ	្ីរមុ�	

្រួកដ្	មា�	អាយុ	ក្ប់	ដៅ	ដបសកកម្ម	។	ដៅដ្រល	្រួកដ្	

សួរសុខេុក្ខ	សមា្រិក	ដៅតាម	ផ្ទះ	របស់	្រួកដ្	ដដើម្បី	

ការដរៀបចំខលៃលួនរបស់អ្នែដ�ើយដ្្វើែិច្ការរបស់គពរះអមាចាស់នចឹងផ្លស់ប្តតូរជបីវិតរបស់អ្នែ។

រ

មា

ននពួកច្ិ្រសិបោក់

ច្ូរមកនដាយមានច្ិ្រ្តច្ង់នរៀនសូត្រ

នរៀបច្ំខលែលួននែើម្ីច្ូលរួម

ប្គូនៗអាច្ន្វើកិច្្ចការននះបាន។

រ

ក រ



ុ

បង្ហាញ	សមា្រិក	្រី	រដបៀប	ដធ្វើ	្រង្សកបែត្តិ	របស់	ខ្លួ�	ដនាទះ	

្រួកដ្	�ិយាយ	ជាមួយ	ម�ុស្ស	ដៅ	តាមផ្ូែ	ដហើយ	កបាប់	

្រួកដ្	អំ្រី	្រង្សកបែត្តិ	�ិង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	។	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	

កិច្រោរ	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	ដហើយ	!

ខ្នុំ	សង្ឹម	ថា	ដៅដ្រល	្រួកដ្	បដកមើ	ដបសកកម្ម	

ដនាទះ្រួកដ្	មា�	អារម្ម�៍	្ីរ	ក្រទះែិញ្ញា�	រួច	ដកសច	ក្នុង	

រដបៀប	មួយ	ដ៏	មា�	ក្រទះដចសាតា	—	ដពារដ្រញ	ដោយ	

ដសចក្តីសង្ឹម	ដៅក្នុង	ដ្ហោឋា�	របស់	្រួកដ្	ប៉ាុប�្ត	

កបសិ�	ដបើ	គាម�	ដេ	ដនាទះ	្រួកដ្	�ឹង	មា�	ដៅដ្រល	

្រួកដ្	ដធ្វើ	កិច្រោរ	្រង្សកបែត្តិ	�ិង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	។	

បនាទាប់មក	ដៅដ្រល	្រួកដ្	ចូល	ដៅ	ក្នុង	ម្រ្ឈម�្ឌល	

បំពាក់បំប៉ា�	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	ខ្នុំ	សង្ឹម	ថា	គាម�	

�រណា	មានាក់	កបាប់	ខ្នុំ	ថា	«	ខ្នុំ	មា�	ក្រទះែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	

ខាលាំង	ដៅ	េីដ�ទះ	ជាង	ដ្រលណាៗ	ទាំងអស់	ដៅក្នុង	្រីែិត	

របស់	ខ្នុំ	»	។	្រួកដ្	្ ួរបត	េេួល	អារម្ម�៍	ន�	ក្រទះដចសាតា	

របស់	កេង់	ដ៏	ខាលាំង	ដ�ទះ	តាំងបត	្រីមុ�	មក	ដម៉ា្ទះ	។

ក្រទះអមាចាស់	កសឡាញ់	ប្ូ�ៗ	។	េស្ស�ែិស័យ		

របស់	កេង់	្ ឺ	ថា	អ្ក	្ ឺ	ជា	អ្ក	ដធ្វើ	កិច្រោរ	្រង្សកបែត្តិ	

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	�ិង	កិច្រោរ	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	។	

ប្ូ�ៗ	ទាំង	អស់	គានា	មា�	្រំនាញ	�ិង	ចំដ�ទះ	ដឹង	។	

ដៅដ្រល	ប្ូ�ៗ	ដរៀបចំ	ខ្លួ�	បា�	ល្	ដនាទះ	ប្ូ�ៗ	អាច	ដធ្វើ	

កិច្រោរ	ដ�ទះ	។	វ	�ឹង	កបទា�្ររ	ក្រមទាំង	ផ្លាស់ប្តូរ		

្រីែិត	របស់	ប្ូ�	។	◼

វានឹងតបទានពរតពមទាំង
្លាស់ប្តគូរជីវិ្ររបស់ប្គូន។

ក រ



លីអាហូណា

មរៀ
ងរាល់	សបាតាហ៍	ដយើង	មា�	្ររ	ឲ្យ	មា�	ឱរោស	េេួលទា�	

សាករោម៉ាង់	ដៅដ្រល	ចូលរួម	ក្រទះែិគ្រ	។	្រិតណាស់	វ	្ ឺ	

ជា	មូលដហតុ	ចម្បង	មួយ	បដល	្ួរកដយើង	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	ដៅ	

នថងៃ	អាេិត្យ	។	ប៉ាុប�្ត	ដតើ	អ្ក	ដឹង	ដេ	ថា	្ិរធី	សាកកម៉ាង់	មា�	សារៈសំខា�់	

ប៉ាុណាណ	ដនាទះ	?	មា�	កិច្រោរ	មួយ	បដល	ដយើង	ស�យា	�ឹង	ដធ្វើ	បដល	

ដធ្វើ	ឲ្យ	វ	រោលាយ	ជា	្ិរធី	បរិសុេ្ធ	ដ៏	សំខា�់	�ិង	្រិសិដ្ឋ	បំផុត	ដៅក្នុង	

សាសនាចកក	៖	ចងចាំ	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	។

ចូរ	្ ិត	្រី	ដរឿង	ដ�ទះ	៖	ចងចាំ	ក្រទះអង្សដហ្ង្រាទះ	្ ឺ	ជា	បផ្ក	ដ៏	សំខា�់	

មួយ	ន�	រោរអធិសាឋា�	សាករោម៉ាង់	។	ដៅក្នុង	រោរអធិសាឋា�	ដនាទះ	

ដយើង	ស�យា	ថា	ដយើង	�ឹង	«	ចងចាំ	កេង់	ជា�ិច្	»	(	្.	�ិង	ស.	

20:77,	79	)	្រុំ	បម�	កគា�់បត	នថងៃ	អាេិត្យ	ដឡើយ	ប៉ាុប�្ត	ជានិច្។	

រក ុក

ទស្សោវែ្តីសាសោច្តក

ការច្ងចាំ

ពពរះអង្គសម្គ្ររះ
ដៅដ្រល	ដយើង	ចងចាំ	ក្រទះអង្សដហ្ង្រាទះ	ជា�ិច្	ដនាទះ	្រីែិត	របស់	ដយើង	

�ឹង	្ ិត	្រី	បេោឋា�	�ិង	រោរបដកងៀ�	របស់	កេង់	ដហើយ	ដយើង	�ឹង	ដឃើញ	

ផងបដរ	្ីរ	ក្រទះដចសាតា	�ិង	ឥេ្ធិ្រល	គាំកេ	ដៅក្នុង	្ីរែិត	របស់	ដយើង	

ផងបដរ	។

រនបៀបដែលការច្ងចាំបានជួយយុវជនមួយរូប

ឧទាហរ�៍	ដៅដ្រល	ដេែតា	ន�	ក្រទះ	បា�	ដៅ	អាលមា៉ា	ជាកូ�	ឲ្យ	

បកបចិត្ត	ដនាទះ	អាលមា៉ា	បា�	ដួល	ដៅ	ដលើ	ដី	ដហើយ	្ំុរ	អាច	�ិយាយ	ឬ	

កដកមើក	អស់	ជាដកចើ�	នថងៃ	។	អំឡនុង	កគា	ដនាទះ	ដោក	កតូែញាំញី	ដោយ	

ដសចក្តីេុក្ខដែេនា	ដោយ	រោរ�ឹក	ដឃើញ	ដល់	អំដ្រើ	បាប	របស់	ខ្លួ�	ប៉ាុប�្ត	

ដករោយ	មក	ដោក	បា�	«	�ឹកដឃើញ	.	.	.	្រី	រោរ្រយាករ	របស់	ឪ្រុក	

[	ដោក	]	.	.	.	អំ្រី	រោរយាងមក	ន�	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	ជា	ក្រទះរា្របុកតា	ន�	

ក្រទះ	ដដើម្បី	មក	ដធ្វើ	ឲ្យ	ធួ�	�ឹង	អំដ្រើ	បាប	ទាំង	ឡាយ	ន�	ម�ុស្ស	ដោក	»	។	

ដករោយ	មក	ដោក	មា�	កបសាស�៍	៖	«	ឥឡូែ	ដ�ទះ	ដៅ	ដ្រល	បដល	

ឪ្រុក	�ឹក្ិត	ដៅ	ដលើ	ដរឿង	ដ�ទះ	ដនាទះ	ឪ្រុក	បា�	យំ	ដៅ	ក្នុង	ចិត្ត	៖	ឱ	ក្រទះ	

ដយសែូែ	ដអើយ	ក្រទះ	អង្	ជា	ក្រទះ	រា្រ	បុកតា	ន�	ក្រទះ	សូម	ក្រទះ	អង្	មា�	ដសចក្ី	

ដមតាតាករុណា	មក	ដលើ	េូលបង្ំ	ផង	បដល	ជា	អ្ក	ដៅ	ក្នុង	កបមាត់	ល្វីង	

្រូរចត់	ដហើយ	កំ្រុងបត	ដឡាម្រ័េ្ធ	ដៅ	ដោយ	កចវក់	ដ៏	អស់	កល្ប	ជា�ិច្	

ន�	ដសចក្ី	សាលាប់	។	ដហើយ	ឥឡូែ	ដ�ទះ	ដមើល	ចុទះ	ដៅ	ដ្រល	បដល	ឪ្រុក	

កំ្រុងបត	្ ិត	យា៉ាង	ដ�ទះ	ដនាទះ	ឪ្រុក	ក៏	ឈប់	�ឹក	ដឃើញ	រោរ	ឈឺ	ចាប់	ដេៀត	

បម�	ដហើយ	ឪ្រុក	ក៏	អស់	ដកើតេុក្ខ	ដោយ	រោរ	�ឹក	ដឃើញ	អំដ្រើ	បាប	របស់	

ខ្លួ�	ដេៀត	ដៅ	»	(	អាលមា៉ា	36:17–19	)	។

តាមរយៈ	រោរ្ិត	្រី	ក្រទះក្ីស្	បា�	នាំ	អាលមា៉ា	ឲ្យ	អធិសាឋា�	

េូលសុំ	ក្តី	ដមតាតាករុណា	ដក	យក	អារម្ម�៍	ខុស	�ង្	ប�្ធូរ	

រោរឈឺចាប់	របស់ដោក	ដហើយ	្ួរយដោក	ឲ្យ	បកបចិត្ត	។	ដូច	ជា	

អាលមា៉ា	បដល	ដយើង	អាច	បបង្វរ	្ីរែិត	របស់	ដយើង	ដៅ	រោ�់	ក្រទះក្ីស្	

ដហើយ	មា�	បេ្រិដសាធ�៍	ន�	ក្តី	អំ�រ	បដល	ដកើត	ដឡើង	្រី	រោររស់ដៅ	

តាម	ដំ�ឹងល្	។	ដំដ�ើរ	រោរ	ដ�ទះ	ចាប់ដផ្តើម	ដោយ	្រដកមើស	របស់	ដយើង	

ដដើម្បី	ចងចាំ	ក្រទះដយសែូែ	ក្ីស្	�ិង	អំណាច	ន�	ដង្វាយធួ�	របស់	កេង់	។
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ននះគឺជាពរជ័យតបាំបដន្ថមនទៀ្រដែលនកើ្រមានពីការនោរពការសនយារបស់

នយើងឲ្យច្ងចាំតពះអង្គសន្គ្រះជានិច្្ច។

ដៅដ្រល	អ្ក	េេួលទា�	សាករោម៉ាង់	ដៅនថងៃ	អាេិត្យ	ដនាទះ	អ្ក	រំឭក	រោរស�យា	បដល	ថា	កបសិ�ដបើ	

អ្ក	ចងចាំ	ក្រទះក្ីស្	ដគារ្រ	ក្រទះបញ្ញត្តិ	ទាំងឡាយ	របស់	កេង់	ដហើយ	ដលើក	ោក់	ដលើ	ខ្លួ�	អ្ក	�ូែ	ក្រទះនាម	

កេង់	ដនាទះ	អ្ក	�ឹង	មា�	ក្រទះែិញ្ញា�	របស់	កេង់	្ ង់	ជាមួយ	ដយើង	ជា	ដរាប	។	ដៅក្នុង	្រិភ្រ	ដោក	បដល	

ដពារដ្រញ	ដោយ	ឧបស្្	ដ�ទះ	វ	ង្យ	កសួល	�ឹង	ែដង្វង	។	ប៉ាុប�្ត	កបសិ�ដបើ	អ្ក	មា�	ក្រទះែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	

្ង់	ដៅ	ជាមួយ	អ្ក	ដនាទះ	«	ដោយ	ក្រទះដចសាតា	ន�	ក្រទះែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	ដនាទះ	អ្ក	រាល់	គានា	អាច	សារាល់	

ដសចក្តី	្រិត	ន�	ក្ប់	រោរ�៍	ទាំង	អស់	»	(	មរ៉ូន�	10:5	)	។	ក្រទះែិញ្ញា�	ន�	ក្រទះអមាចាស់	អាច	ដធ្វើ	ជា	

អ្ក	នាំ	ផ្ូែ	អ្ក	ដហើយ	កបទា�	្ររ	ដល់	អ្ក	�ូែ	រោរកបាប់ផ្ូែ	រោរប�នាំ	�ិង	រោររោរពារ	។

កមា រ

រោររោរពារ	េប់េល់	�ឹង	រោរល្បលួង	បដល	ល្	�ិង	សំខា�់	បំផុត	ដនាទះ	្ ឺ	ជា	ដសចក្តី្រំដ�ឿ	របស់	ដយើង	

ដលើ	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	(	សូមដមើល	អាលមា៉ា	37:33	)	។	ដៅដ្រល	ដយើង	ដផ្តាត	ចិត្ត	របស់	ដយើង	

ដលើ	ក្រទះក្ីស្	ដនាទះ	ដយើង	អាច	សារាល់	រោរកុហក	របស់	សាតាំង	ដហើយ	ចាប់	យក	រោរប៉ាុ�ប៉ាង	របស់	

វ	ដដើម្បី	ដបាក	កបាស់	ដយើង	។	ដោយសារ	ក្រទះដយសែូែ	បា�	្ួរប	�ឹង	រោរល្បលួង	ប៉ាុប�្ត	្រុំ	បដល	ចុទះ	ចាញ់	

រោរល្បលួង	ដឡើយ	ដយើង	អាច	្ឹរងបផ្ក	ដលើ	កេង់	ដៅដ្រល	ដយើង	្រួប	�ឹង	រោរល្បលួង	។	�ីនហ្វ	បា�	បដកងៀ�	

ថា	អស់	អ្ក	ណា	បដល	«	ដតាង	ជាប់	តាម	[	ក្រទះប�្ូល	ន�	ក្រទះ	]	ដនាទះ	�ឹង	មិ�	កតូែ	ែិនាស	ដឡើយ	សូម្បី	

បត	រោ	រល្បលួង	ទាំងឡាយ	�ិង	ក្រួញ	ដភ្ើង	ទាំងឡាយ	របស់	មារសកតូែ	ក៏	មិ�	អាច	ឈ្ទះ	ដលើ	្ួរកដ្	បដរ	»	

(	�ីនហ្វេី	1	15:24	)	។	ដៅដ្រល	ដយើង	ចងចាំ	ក្រទះអង្	សដហ្ង្រាទះ	�ិង	រោរបដកងៀ�	របស់	កេង់	ដនាទះ	

កេង់	អាច	ដលើក	ដយើង	ដឡើង	ដហើយ	្រកងឹង	ដយើង	េប់េល់	�ឹង	រោរល្បលួង	។

ររ ក

ក្រទះដយសែូែ	្ំុរ	កគា�់បត	កបាប់	ដយើង	្រី	កប�្ង	បដល	កតូែ	ដៅ	ដដើម្បី	េេួល	បា�	្ីរែិត	អស់កល្ប	ជា�ិច្	

ដឡើយ	កេង់	បា�	ដឹកនាំ	ផ្ូែ	ដេៀត	ផង	។	កេង់	បា�	មា�	ក្រទះប�្ូល	ថា	«	កេង់	្ ឺជា	ផ្ូែ	ដសចក្ី្រិត	�ិង	

្រីែិត	»	(	យ៉ាូគ្�	14:6	)	។	ក្រទះក្ីស្	្ ឺ	ជា	្ ំរូ	ដ៏	ល្	ឥតដខាចាទះ	របស់	ដយើង	។	អំឡនុង	ដ្រល	ន�	រោរបដកមើ	

ក្នុង	្រីែិត	របមង	សាលាប់	របស់	កេង់	ដនាទះ	ក្រទះដយសែូែ	បា�	បដកងៀ�	�ិង	ដធ្វើ	ជា	្ ំរូ	អំ្រី	ដសចក្តី	កសឡាញ់	

ភា្រ	េ�់ទាប	រោរបនាទាបខ្លួ�	�ិង	ដសចក្តី	អា�ិតអាសូរ	។	កេង់	បា�	ចំណាយ	ដ្រលដែោ	របស់	

កេង់	ចំដពាទះ	រោរបដកងៀ�	រោរ	បដកមើ	�ិង	រោរ	កសឡាញ់	អ្ក	ដនេ	។



ក្ប់	កិច្រោរ	ទាំងអស់	បដល	កេង់	បា�	ដធ្វើ	្ឺ	កេង់	ដគារ្រ	តាម	ក្រទះ��្ៈ	របស់	ក្រទះែរបិតា	កេង់	

(	សូមដមើល	យ៉ាូគ្�	5:30	)	។	ក្រទះអង្	សដហ្ង្រាទះ	បា�	ដធ្វើ	ជា	្ ំរូ	ដៅក្នុង	ក្ប់	កិច្រោរ	ទាំងអស់		

ដូចជា	រដបៀប	បដល	ដយើង	្ ប្បី	រស់ដៅ	ដហើយ	កេង់	អដញជើញ	ដយើង	ទាំងអស់	គានា	ឲ្យ	ដធ្វើ	តាម	្ ំរូ	កេង់	។

កបសិ�ដបើ	អ្ក	ធាលាប់	រកដឃើញ	ថា	អ្ក	្ំុរ	ដឹង	ថា	កតូែ	ដៅ	េីណា	ឬ	កតូែ	ដធ្វើ	អ្វី	ចូរ	ចងចាំ	ក្រទះអង្	

សដហ្ង្រាទះ	។	កេង់	មា�	ប�្ូល	ថា	«	ខ្នុំ	ជា	្រ�ឺ្	ដោកីយ៍	អ្ក	ណា	បដល	តាម	ខ្នុំ	ដនាទះ	មិ�	បដល	ដដើរ	ក្នុង	

ដសចក្តី	ងងឹត	ដឡើយ	្ឺ	�ឹង	មា�	្រ�្ឺ	ន�	្រីែិត	ែិញ	»	(	យ៉ាូគ្�	8:12	)	។

ុ

ក្រទះដយសែូែ	បា�	ោក់	ដសចក្តីកតូែរោរ	របស់	ម�ុស្ស	ដនេ	ដលើ	ដសចក្តី	កតូែរោរ	ផ្ទាល់	ខ្លួ�	របស់	កេង់	

ជា�ិច្	។	កេង់	«	បា�	យាង	ចុទះ	ដឡើង	ដធ្វើ	កិច្រោរ	ល្	»	(	កិច្រោរ	10:38	)	។	កេង់	បា�	្រយាបាល	

អ្ក	ឈឺ	ដហើយ	បា�	្រួយ	អស់	អ្ក	បដល	ដៅ	្រុំ	ែិញ	កេង់	។	ដៅដ្រល	ដយើង	ចងចាំ	ក្រទះដយសែូែ	ដនាទះ	ដយើង	

ចងចាំ	េដង្វើ	ន�	រោរ	បដកមើ	ដោយ	មិ�	្ ិត	្រី	ខ្លួ�	ឯង	បដល	បង្ហាញ	្ីរ	ក្រទះ្រ�្ម	របស់	កេង់	។	ដយើង	ក៏	ចងចាំ	

បដរថា	កេង់	បា�	សុំ	ដយើង	ឲ្យ	បដកមើ	កេង់	តាមរយៈ	រោរបដកមើ	ម�ុស្ស	ដនេ	។	«	រោលណា	អ្ក	រាល់គានា	

ដៅក្នុង	រោរបដកមើ	ដល់	ម�ុស្ស	េូដៅ	ដនាទះ	អ្ក	រាល់គានា	កគា�់បត	ដៅក្នុង	រោរបដកមើ	ដល់	ក្រទះ	របស់	អ្ក	បត	

ប៉ាុដណាណទះ	»	(	ម៉ាូសាយ	2:17	)	។

ក្រទះអមាចាស់	�ឹង	ដបើក	បភ្ក	របស់	អ្ក	ឲ្យ	ដមើល	ដឃើញ	អស់	អ្ក	បដល	ដៅ្រុំ	ែិញ	អ្ក	បដល	អ្ក	អាច	្រួយ	

្រួកដ្	។	អ្ក	�ឹង	កតូែបា�	ដឹកនាំ	ក្នុង	រដបៀប	បដល	អ្ក	អាច	បដកមើ	្រួកដ្	ដោយ	អស់	្ីរ	សមត្ភា្រ	។	

្រីែិត	របស់	អ្ក	�ឹង	រោ�់បត	សបបាយ	ដហើយ	រោ�់បត	ដ្រញដលញ	ដៅដ្រល	អ្ក	ដធ្វើ	រោរបដកមើ	តូចតាច	

�ិង	សាមញ្ញ	។	រោរបដកមើ	ម�ុស្ស	ដនេ	�ឹង	នាំ	ឲ្យ	មា�	អារម្ម�៍	ន�	ភា្រសុខសា�្ត	�ិង	ដសចក្តីអំ�រ	

ដៅក្នុង	្រីែិត	របស់	អ្ក	។

ដយើង	ទាំងអស់	គានា	បរា្រ័យ	ក្នុង	រោររោ�់	តាម	បេបញ្ញត្តិ	ដ្រញដលញ	តាម	អ្វី	បដល	រំ្រឹង	េុក	ដទាទះបី	

ដយើង	្រយាយាម	ដោយ	ដសាមទះសរ	ក្តី	ប៉ាុប�្ត	ដោយសារ	ក្រទះ្រ�្ម	�ិង	ដបសកកម្ម	របស់	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	

ដនាទះ	មា�	ផ្ូែ	ដដើម្បី	កតឡប់	មក	ែិញ	។

រោរចងចាំ	ក្រទះដយសែូែក្ីស្	រំឭក	ដយើង	្រី	អំដណាយ	ទា�	ន�	រោរបកបចិត្ត	បដល	បា�	កបទា�	មក	

តាមរយៈ	ដង្វាយធួ�	របស់	កេង់	។	ក្រទះដយសែូែ	អដញជើញ	ដយើង	ទាំងអស់	គានា	ឲ្យ	បកបចិត្ត	ដហើយ	ដយើង	

មា�	បេ្រិដសាធ�៍	ន�	ក្តី	អំ�រ	ដៅដ្រល	ដយើង	បបរ	ដចញ	ឆ្ងាយ	្ីរ	អំដ្រើ	បាប	ដហើយ	ង្ក	ដៅ	រក	កេង់	។	

ដៅដ្រល	ដយើង	មា�	បំ�ង	ដសាមទះសរ	ដដើម្បី	ផ្លាស់ប្តូរ	ដហើយ	រកសោ	បេបញ្ញត្តិ	ដនាទះ	ក្រទះអមាចាស់	ស�យា	ថា	

«	អ្ក	ណា	បដល	បកបចិត្ត	្រី	អំដ្រើបាប	ទាំងឡាយ	របស់	ខ្លួ�	អ្ក	ដនាទះ	ដ្មទះថា	បា�	អត់ដទាស	ឲ្យ	ដហើយ	

ដហើយ	ដយើង	ជា	ក្រទះអមាចាស់	មិ�	ចាំ	្ីរ	អំដ្រើ	បាប	ទាំង	ដនាទះ	ដេៀត	ដេ	»	(	្.	�ិង	ស.	58:42	)	។

ដ្រល	អ្ក	េេួលទា�	សាករោម៉ាង់	អ្ក	ដធ្វើ	រោរតាំងចិត្ត	ដដើម្បី	ចងចាំ	ក្រទះអង្	សដហ្ង្រាទះ	ជា�ិច្	។		

ដរាប	ណា	អ្ក	េុក	ក្រទះក្ីស្	ដៅក្នុង	្ ំ�ិត	អ្ក	ដរាប	ដនាទះ	កេង់	�ឹង	រោលាយ	ជា	អង្	ដ៏	សំខា�់	ន�	្រីែិត	របស់	

អ្ក	ដហើយ	ដរាប	ដនាទះ	កេង់	�ឹង	ដឹកនាំ	ក្រមទាំង	ប�នាំ	អ្ក	ឲ្យ	ដៅ	ដល់	សរោតា�ុ្រល	ដ៏	ដពារដ្រញ	របស់	

អ្ក	។	រោរចងចាំ	ក្រទះអង្សដហ្ង្រាទះ	ជា�ិច្	�ឹង	កបទា�	្ររ្រ័យ	ដល់	អ្ក	ជា	ដរាប	។	◼

មា មា ក

យដើម្បរីយរៀនបតន្ថមយទៀតែំពរីកពវះែង្គសយ្ង្រវះនិងពិ្រីសាកកាម៉ង់

យោវះែ្្អាចអាន៖

• តជ្�្រីែ័រ�រូ�ិន«This Do in Remembrance 
of Me»Ensign,តខវិច្ិកា្នាំ១៩៩៥ទំព័រ៦៧។

• ្រិ�យែយែសព្ិន,«The Sacrament— 
a Renewal for the Soul» Liahona, 
Nov.២០១៤,១២។
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ការរកសាន្ងៃឈប់សតមាករបស់ខ្នុំ
នដាយមា៉ានខនស្សនុីនតបាន

	យឺត	ដហើយ	!	ខ្នុំ	បា�	ដស្ៀក	សដម្ៀកបំពាក់	ដ៏	

កសស់សាអាត	យក	ដរៅសែូ	ចងសក់	ដបើក	ឡា�	ដៅ	

ក្រទះែិគ្រ	ចត	ឡា�	ដហើយ	កបញាប់	ចូល	ដៅក្នុង	

អគារ	។	ហុឺ	!	ខ្នុំ	រក	ដរៅអី	អង្នុយ	ដៅដលើ	ដែេិរោ	្ឺ	

ចំដ្រល	បដល	បែីស្ស្រ	ដករោក	ដឡើង	ដដើម្បី	ចាប់ដផ្តើម	

រោរកប្រុំ	សាករោម៉ាង់	។

ខ្នុំ	កតូែ	ដឡើង	�ិយាយ	ដៅ	នថងៃ	អាេិត្យ	ដនាទះ	ដូដចានាទះ	ខ្នុំ	

បា�	ដមើល	រោរកត់	ចំណាំ	របស់	ខ្នុំ	យា៉ាង	ដលឿ�	ដដើម្បី	

កបាកដ	ថា	ខ្នុំ	មិ�	ដភ្ច	អ្វី	ដឡើយ	។	មិ�	យូរ	ប៉ាុនាម�	វ	

គ្ក់បី	ដូចជា	្រិធី	សាករោម៉ាង់	បា�	ចប់	ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	

ដៅ	ថានាក់	សាោ	នថងៃ	អាេិត្យ	។	មា�	្រិធីសាករោម៉ាង់	

ដជា្្រ័យ	មួយ	ដេៀត	ដហើយ	!

ដតើ	វ	ជា	្ិរធីសាករោម៉ាង់	ដជា្្រ័យ	ដេ	?

អាេិត្យ	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	�ងៃល់	។		

មួយ	អាេិត្យ	ដេៀត	បា�	ក�្ង	ដៅ	ដហើយ	ដៅដ្រល	ខ្នុំ		

អង្នុយ	ដៅក្នុង	រោរកប្រុំ	សាករោម៉ាង់	ដោយ	្រិចារណា		

្រី	អត្�័យ	ន�	្រិធីសាករោម៉ាង់	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	ដនាទះ	មា�		

្ំ�ិត	មួយ	បា�	ផុស	ដឡើង	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	៖	ខ្នុំ	បា�	តាំងចិត្ត		

ជាថ្មី	រាល់	សបាតាហ៍	ដដើម្បី	ចងចាំ	ក្រទះដយសែូែក្ីស្		

ជា�ិច្	ប៉ាុប�្ត	ដតើ	ខ្នុំ	យកចិត្ត	េុកោក់	ដធ្វើ	បបប	ដនាទះ		

បា�	កកមិត	ណា	?

ខ្នុំ	ចង់	ផ្លាស់ប្តូរ	ដូដចានាទះ	ខ្នុំ	បា�	សដកមច	ចិត្ត	ដធ្វើ		

បផ�រោរ	កបចាំ	សបាតាហ៍	។

•	 អំឡនុង	ដ្រល	ន�	សបាតាហ៍	ខ្នុំ	ចង់	ចំណាយ	ដ្រល	

្រិចារណា	្រី	ឥរិយាបថ	របស់	ខ្នុំ	ដហើយ	េូលសុំ	

រោរអភ័យ	ដទាស	្ីរ	អំដ្រើ	បាប	របស់	ខ្នុំ	។	ខ្នុំ	ក៏	ដធ្វើ		

ឲ្យ	កបាកដ	ថា	ខ្នុំ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	មុ�	ដមា៉ាង	ដដើម្បី	ខ្នុំ	អាច	

សាតាប់	តហ្�្តី	្រី	មុ�	រោរកប្រុំ	ដហើយ	មា�	អារម្ម�៍	្ីរ	

ក្រទះែិញ្ញា�	។

•	 អំឡនុង	្ិរធី	សាករោម៉ាង់	ខ្នុំ	�ឹង	ចងចាំ		

ក្រទះដយសែូែក្ីស្	�ិង	ដង្វាយ	ធួ�	របស់	កេង់	។		

ខ្នុំ	�ឹង	្រិចារណា	ដមើល	ដឡើង	ែិញ	្រី	អ្វី	បដល	ខ្នុំ	បា�		

ដធ្វើ	កតូែ	�ិង	អ្វី	បដល	ខ្នុំ	បា�	ដធ្វើ	ខុស	។	ខ្នុំ	�ឹង	សួរ	ខ្លួ�	

ឯង	ថា	«	ក្រទះអមាចាស់	ដអើយ	ដតើ	ខ្នុំ	ដៅ	ខ្វទះ	អ្វី	ដេៀត	?	»	

(	សូមដមើល	មា៉ាថាយ	19:20	)	។

•	 ដរៀងរាល់	នថងៃ	បនាទាប់	្រី	្រិធី	សាករោម៉ាង់	ខ្នុំ	�ឹង	អធិសាឋា�	

សុំ	្ំរ�ួយ	ដដើម្បី	បកលម្	ដហើយ	ចងចាំ	ក្រទះក្ីស្	។

ដៅដ្រល	ខ្នុំ	បា�	ដធ្វើ	តាម	បផ�រោរ	របស់	ខ្នុំ	ដនាទះ		

ខ្នុំ	្រិតជា	កសឡាញ់	្រិធី	សាករោម៉ាង់	រោ�់	បត	ខាលាំង	

ដឡើង	។	ខ្នុំ	ចូលចិត្ត	អធិសាឋា�	ដៅ	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	

ដហើយ	�ិយាយ	ជាមួយ	កេង់	អំ្រី	្រីែិត	របស់	ខ្នុំ	។	ដោយ	

មិ�	្ ិត	្រី	ឥរិយាបថ	របស់	ខ្នុំ	រោល	្ីរ	អាេិត្យ	មុ�	ខ្នុំ	

មា�	អំ�រ្ុ�	ជា�ិច្	ចំដពាទះ	ដង្វាយ	ធួ�	របស់	

ក្រទះដយសែូែក្ីស្	�ិង	ឱរោស	ដដើម្បី	ផ្លាស់ប្តូរ	ដហើយ	

បកបកប	ខ្លួ�	ឲ្យ	បា�	កបដសើរ	ដឡើង	។	ឥឡូែ	ដ�ទះ	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	

្រិធីសាករោម៉ាង់	្ ឺ	្រុំ	បម�	កគា�់បត	សកមាប់	បត	នថងៃ	អាេិត្យ	

ប៉ាុដណាណទះ	ដេ	វ	្ ឺ	យរៀងរា�់	នថងៃ	។

ែ្្និពន្ធរស់យៅរដ្ឋ�រូថា�៍ស.រ.អា.។



«ន្រើអ្កបានគិ្រល្ិ្រល្ន់អំពីតពះអង្គសន្គ្រះនិងការពលិកម្មែ៏្ ួនរបស់តទង់សតមាប់អ្កនពល

អ្កត្រូវបានសូមឲ្យនរៀបច្ំតបសិទ្ធិពរដច្កឬទទួលទានសាតកាម៉ង់ដែរឬនទ?»
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ដអលន�ើរអិមរ័សលបាឡឺែក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់(«The Greatest Generation of Young Adults»
Liahona,ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ៦៨)។
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ខ្នុំ	បា�	ដកើត	ដៅ	ក្នុង	សាធារ�រដ្ឋ	ដូមី�ីក	ដហើយ	កតូែ	បា�	

ចិញ្ឹម	ឲ្យ	ធំ	ដឡើង	ដៅក្នុង	សាសនាចកក	។	អ្ក	ដឹកនាំ	ដ៏	អសាចារ្យ	

ជាដកចើ�	បា�	្រយាយាម	្ួរយ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ដដើរ	តាម	ផ្ូែ	កតូែ	អំឡនុង	ដ្រល	

ចដកមើ�	ែ័យ	ធំ	ដឡើង	។	ខ្នុំ	មា�	ក្តីកសនម	្រី	រោរបដកមើ	ដបសកកម្ម	�ិង	

រោរ្រួយ	ម�ុស្ស	េូដៅ	។

ដោយសារ	ឪ្រុក	របស់	ខ្នុំ	បា�	ប្តូរ	ដៅ	ដៅ	សហរដ្ឋ	ដដើម្បី		

្រយាយាម	បស្វងរក	្ីរែិត	រោ�់បត	កបដសើរ	សកមាប់	្រួកដយើង	ដនាទះ		

មាតាយ	របស់	ខ្នុំ	បា�	ចិញ្ឹម	បងកសីៗ	�ិង	ខ្នុំ	បត	មានាក់	ឯង	។	្រួ�រោល	

ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	ឯដរោ	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	មិ�	ធាលាប់	ឯដរោ	ដឡើយ	ដោយសារ	ខ្នុំ	

អាច	�ិយាយ	អំ្រី	រោរលំបាក	នានា	ដៅក្នុង	្រីែិត	របស់	ខ្នុំ	ជាមួយ	

ថានាក់	ដឹកនាំ	សាសនាចកក	របស់	ខ្នុំ	។

ដ្រលដយើង	បា�	ប្តូរ	ដៅ	រស់ដៅ	សហរដ្ឋ	រោរសាកល្បង	ដ៏	ធំ	បា�	

ចាប់ដផ្តើម	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	។	ដយើង	បា�	ចូលរួម	សាខា	តូច	មួយ	ដហើយ	ខ្នុំ	

មា�	ថានាក់	ដឹកនាំ	បដល	ចង់	្រួយ	ខ្នុំ	ប៉ាុប�្ត	មិត្តភក្តិ	ដៅ	សាោ	របស់	ខ្នុំ	

បា�	្រយាយាម	ទាញ	ខ្នុំ	ឲ្យ	ធាលាក់	ដចញ	្រី	ផ្ូែ	ន�	ដំ�ឹងល្	។	ជា	អកុស	

ខ្នុំ	បា�	ចាប់ដផ្តើម	�ិយាយ	ដៅ	រោ�់	មាតាយ	ខ្នុំ	ដោយ	កចដឡើសដបើស	

ដហើយ	កកម	�ឹង	សាតាប់	តាម	រោរេូនាម�	របស់	គាត់	ណាស់	។

ខ្នុំ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	រាល់	សបាតាហ៍	ប៉ាុប�្ត	ខ្នុំ	្រិតជា	គាម�	បំ�ង	ដៅ	

ដឡើយ	ដហើយ	ខ្នុំ	្រុំ	ដឹង	ដឡើយ	ថា	ដតើ	ខ្នុំ	ចង់	ដៅ	បដកមើ	ដបសកកម្ម	ដេៀត	

ឬ	អត់	ដនាទះ	ដេ	។

នា	ក្រឹក	មួយ	ខ្នុំ	បា�	ដបើក	ក្រទះ្ម្ពីរ	មរម�	ដហើយ	វ	ដបើក	ចំ	េំ្រ័រ	ន�	

ខ្ម្ពីរ	បដល	ខ្នុំ	ដ្រញចិត្ត	�ីនហ្វេី	3	12:14–16៖

«	កបាកដ	បម�	ដយើង	កបាប់	អ្ក	រាល់	គានា	ជា	កបាកដ	ថា	ដយើង	ឲ្យ	

អ្ក	រាល់	គានា	ដធ្វើ	ជា	្រ�ឺ្	ន�	កបជា្រ�	ដ�ទះ	។	ឯ	េីកកុង	ណា	បដល	ដៅដលើ	

ភ្ំ	ដនាទះ	ោក់	មិ�	កំបាំង	ដេ	។

ដមើលចុទះ	ដតើ	ម�ុស្ស	អុ្រ	ដេៀ�	ដហើយ	ោក់	ដៅដករោម	ថាំង	ឬ	?	

ដេ	ប៉ាុប�្ត	ោក់	ដៅដលើ	ដ្រើង	ដេៀ�	ែិញ	ដនាទះ	ដេើប	�ឹង	ឲ្យ	្រ�្ឺ	ដល់	អ្ក	

បដល	ដៅក្នុង	ផ្ទះ	ទាំងអស់	គានា

ដូដច្ទះ	ចូរ	ឲ្យ	្រ�ឺ្	របស់	អ្ក	រាល់គានា	បា�	ភ្ឺ	ដៅមុខ	កបជា្រ�	

ដ�ទះ	ដដើម្បី	ឲ្យ	ដ្	អាច	ដឃើញ	រោរល្	របស់	អ្ក	រាល់	គានា	ដហើយ	

សរដសើរ	តដម្កើង	ដល់	ក្រទះែរបិតា	ន�	អ្ករាល់	គានា	បដល	្ ង់	ដៅដលើ	

សាថោ�សួ្៌	»	។

ខ្នុំ	មា�	ក្តីអំ�រ	ជា	ខាលាំង	ដដើម្បី	អា�	ខ្ម្ពីរ	ដ�ទះ	ដោយសារ	វ	្ួរយ	

ខ្នុំ	ឲ្យ	ចងចាំ	្ីរ	អ្វី	បដល	ខ្នុំ	បា�	ដរៀ�	ដៅក្នុង	ថានាក់	សិរោខាសាោ	�ិង	

បផ�រោរ	ដ៏	មហិមា	របស់	ក្រទះែរបិតា	ដយើង	។	ដូដច្ទះ	ខ្នុំ	បា�	សដកមច	

ចិត្ត	្រយាយាម	ដធ្វើ	ជា	្រ�ឺ្	ដល់	្រិភ្រដោក	។

ខ្នុំ	បា�	អដញជើញ	បងប្ូ�	្រីដូ�	មួយ	របស់	ខ្នុំ	្រីរ	នាក់	មក	

ក្រទះែិគ្រ	។	មានាក់	មិ�	សូែ	សកម្ម	ដហើយ	គាត់	បា�	សកម្ម	ែិញ	។	

មានាក់	ដេៀត	្រុំ	បម�	ជា	សមា្រិក	ដឡើយ	ដហើយ	ខ្នុំ	បា�	ក្រមុ្រេឹក	ឲ្យ	

គាត់	។

មួយ	ឆ្នាំ	ដករោយ	មក	ខ្នុំ	បា�	េេួល	រោរដៅ	បដកមើ	ដបសកកម្ម	

ដៅ	រោលីហ្វូញា៉ា	ស.រ.អា.	។	ដៅដ្រល	ខ្នុំ	បា�	បដកមើ	ខ្នុំ	បា�	

ដឃើញ	ដោយ	ឥត	សង្ស័យ	ថា	ដ�ទះ	្ ឺ	ដំ�ឹងល្	ដ៏	្ិរត	របស់	

ក្រទះដយសែូែក្ីស្	។	ដៅដ្រល	ខ្នុំ	បា�	្ួរយ	ម�ុស្ស	េីបនាទាល់		

របស់	ខ្នុំ	បា�	ដកើ�	រោ�់បត	ដកចើ�	ដឡើង	ដហើយ	ក្ប់	ដ្រល	បដល	ខ្នុំ		

អា�	ក្រទះ្ម្ពីរ	ខ្នុំ	សូកត	ខ្ម្ពីរ	ដៅក្នុង	�ីនហ្វ	េី	3	ដនាទះ	ជា�ិច្		

ដដើម្បី	ដធ្វើ	ជា	្រ�ឺ្	ដល់	្រិភ្រដោក	ដ�ទះ	។	◼
ែ្្និពន្ធរស់យៅ្ ្នុងសាធារណរដ្ឋដរូមរីនរី្។

ការដរៀនដ្្វើជា

ក

រ



លីអាហូណា

បនាទាប់	្ីរ	រោរកប្រុំ	សាករោម៉ាង់	វ	ដល់	ដមា៉ាង	ថានាក់	

កុមារ	។	បអ��ី	ចូលចិត្ត	ដៅ	ក្នុង	ថានាក់	រោលាគ្�	របស់	

បងកបុស	�ិង	បងកសី	ឡនុង	ណាស់	។	្រួកគាត់	ចិត្ត	

ល្	ដហើយ	្រួកគាត់	បតងបត	បដកងៀ�	ដមដរៀ�	ល្បំផុត	។

បងកសី	ឡនុង	�ិយាយ	ថា	«	នថងៃដ�ទះ	ដយើង	�ឹង	

�ិយាយ	អំ្រី	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	។	ដតើ	ដយើង	សារាល់	អ្វី	ខ្ទះ	

អំ្រី	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	?	»

បអ��ី	បា�	ដឹង	ចដម្ើយ	មួយ	៖	«	ដយើង	អាច	ដធ្វើ	

បុ�្យ	ក្រមុ្រេឹក	ដៅក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	»	។	នាង	

មា�	ក្តី	រំដភើប	អំ្រី	ដរឿង	ដនាទះ	ដោយសារ	រាល់	ឆ្នាំ	យុែនារី	

ដៅក្នុង	ែួដ	របស់	នាង	បា�	ដធ្វើ	ដំដ�ើរ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	

បរិសុេ្ធ	ដដើម្បី	ដធ្វើ	បុ�្យ	ក្រមុ្រ	េឹក	។	មិ�	យូរ	ប៉ាុនាម�	

បអ��ី	អាច	ដៅ	េីដនាទះ	ផងបដរ	!

«	អសាចារ្យ	�ស់	បអ��ី	។	ដតើ	ដយើង	ដឹង	អ្វី	ដផ្សង	

ដេៀត	?	»

អាលីសុ�	មិត្ត	ភក្ិ	របស់	បអ��ី	បា�	�ិយាយ	ថា	

«	អ្ក	អាច	ដរៀបរោរ	ដៅ	ក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	»	។

បងកសី	ឡនុង	�ិយាយ	ថា	«	ល្ណាស់	។		

ដតើ	មា�	អ្វី	ដផ្សង	ដេៀត	ដេ	?	»

េិនថាប្អូនគឺជានរណាមោរះមទ

អាលីសុ�	បា�	បប�្ម	ថា	«	កកុម	ក្ួសារ	អាច	ដៅ	

ជាមួយ	គានា	ជា	�ិរ�្រ៍	ដៅដ្រល	ដយើង	ផសោរភាជាប់	ដៅក្នុង	

ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	»	។

បអ��ី	បា�	្ ិត	ថា	«	ប៉ាុប�្ត	ក្ួសារ	ខ្នុំ	អត់	បា�	

	ផសោរភាជាប់	ផង	ហ្ឹង	។	មា៉ាក់	�ិង	បា៉ា	្ំុរ	បា�	ផសោរ		

ភាជាប់	ដៅក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដេ	!	»	ភាលាម	ដនាទះ		

េឹកមុខ	នាង	ដឡើង	កកហម	ដហើយ	នាង	បា�		

ចាប់ដផ្តើម	យំ	។

បងកសី	ឡនុង	បា�	សួរ	«	បអ��ី	ដតើ	ប្ូ�	ដកើត	អី	?	»

បអ��ី	បា�	ដក	ដដងហើម	ធំ	ដោយ	្រយាយាម	មិ�	

យំ	។	ប៉ាុប�្ត	នាង	មា�	អារម្ម�៍	ថា	ដបទះដូង	របស់	នាង	

ដោត	ខុស	ចង្វាក់	រហូត	ដល់	ចប់	ដមា៉ាង	ដរៀ�	។ រូប
គ
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តែន�រីបាន្ ិតថា«ែរូ៎ែត់យទ។យតើម្នែ្រីនរឹងយ្ើតយ�ើងកបសិនយបើខ្នុំពុំបាន

ផសារភាជាប់នរឹងក្ួសារខ្នុំយោវះ?»

«ខ្នុំជា្ រូនរបស់កពវះយ�ើ�កទង់បានចាត់ខ្នុំម្»

(ដសៀែដៅ	ចដកមៀង	កុមារទំព័រ២)។

អអ
��ី	បា�	្ ិត	ដៅដ្រល	នាង	ដមើល	កញ្ក់		

«	ខ្នុំ	សាអាត	ដហើយ	»	។	នាង	ពាក់	រូប	្រ�៌	

កកហម	បដល	នាង	ដ្រញចិត្ត	។	នាង	ចង់	ឲ្យ	ខ្លួ�	នាង	

ដមើល	ដៅ	សាអាត	ជា�ិច្	ដៅ	នថងៃ	អាេិត្យ	។	នាង	បា�	

រត់ចុទះ	ដៅ	ជា�់	ដករោម	ញាតំ	អាគ្រ	ដ្រល	ក្រឹក	។

បអ��ី	បា�	ញាតំ	�ំបុ័ង	មួយ	ដុំ	ចុង	ដករោយ	របស់	

នាង	ដៅដ្រល	ឡា�	របស់	ក្ួសារ	រីដ�ើរ	សែីដផ្រ	ដៅដលើ	

ផ្ូែ	។	«	្រំរាបោ	មា៉ាក់	!	្រំរាបោ	បា៉ា	!	»	បអ��ី	

បា�	�ិយាយ	ដថើប	្ួរកគាត់	ដៅដ្រល	នាង	រត់	ដចញ	

ដៅ	ដករៅ	។

ដទាទះបី	ជា	មា៉ាក់	�ិង	បា៉ា	្ំុរ	បម�	ជា	សមា្រិក	

សាសនាចកក	ក្តី	្រួកគាត់	បា�	ដលើក	េឹកចិត្ត	បអ��ី	

ឲ្យ	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	រាល់	សបាតាហ៍	។	ក្ួសារ	រីដ�ើរ	បា�	

ដឹក	នាង	ដស្ើរបត	រាល់	នថងៃ	អាេិត្យ	តាំង	្រី	នាង	បា�	

ក្រមុ្រេឹក	�ិង	បញ្ជាក់	ដហើយ	មក	។	បអ��ី	ចូលចិត្ត	

រដបៀប	បដល	្ួរកដ្	ដធ្វើ	ឲ្យ	នាង	មា�	អារម្ម�៍	ថា	ដ្	

សាវា្ម�៍	�ិង	កសឡាញ់	នាង	។

ដផ្កនៅនលើែំនណើរនរឿងពិ្រ



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ក
ុមា
រ

ក
ន្រើអ្កអាច្ន្វើអវីខលែះតបសិននបើឪពុកមាតោយរបស់

អ្កឬនរណាមានាក់នៅក្នុងតកុមតគួសារអ្កពុំច្ង់

ន្វើជាសមាជិកសាសោច្តកនោះ?

• សូមចាំថាពួកនគមាននសរីភាពនតជើសនរើស

នហើយថាតពះវរបិតាសួគ៌តសឡាញ់

ពួកនគ។

• សូមឲ្យពួកនគែឹងថាអ្កតសឡាញ់

ពួកនគ។

• សូមន្វើជាគំរូល្ែល់ពួកនគតាមរយៈ

ការរស់នៅតាមែំណឹងល្។

• សូមច្ងចាំពីនរឿងល្ៗអំពីពួកនគ។

• សូមអ្ិសាឋានថាតពះវរបិតាសួគ៌នឹង

ជួយពួកនគឲ្យទទួលអារម្មណ៍នន

នសច្ក្តីតសឡាញ់របស់តទង់នហើយ

ែឹកោំពួកនគនៅសាសោច្តក។

ដ្រល	ចប់	ថានាក់	បងកសី	ឡនុង	បា�	អង្នុយ	បក្បរ	

បអ��ី	ដហើយ	ោក់	នដ	ដលើ	សាម	នាង	។	គាត់	បា�	សួរ	ថា	

«	ដតើ	ប្ូ�	មា�	ដរឿង	អ្វី	?	»

បអ��ី	�ិយាយ	ថា	«	ខ្នុំ	មិ�	អាច	រស់ដៅ	ជាមួយ	

មា៉ាក់	�ិង	បា៉ា	របស់	ខ្នុំ	ជា	�ិរ�្តរ៍	បា�	ដេ	។	្រួកគាត់	្ំុរ	

បា�	ដរៀបរោរ	ដៅក្នុង	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ដេ	។	ដតើ	ខ្នុំ	�ឹង	

រោលាយ	ជា	កម្មសិេ្ធិ	របស់	�រណា	បនាទាប់	្ីរ	ខ្នុំ	សាលាប់	ដៅ	?	

ដតើ	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	ដៅបត	កសឡាញ់	ខ្នុំ	ឬ	ដេ	ដទាទះបី	ជា	

ឪ្រុកមាតាយ	ខ្នុំ	មិ�បម�	ជា	សមា្រិក	ដនាទះ	?	»

បងកសី	ឡនុង	បា�	ដមើល	ចំ	បកែ	បភ្ក	របស់	បអ��ី	។	

«	មិ�	ថា	ប្ូ�	្ ឺ	ជា	�រណា	ដហើយ	ម�ិ	ថា	ក្ួសារ	របស់	

ប្ូ�	បា�	ដៅ	ក្រទះែិគ្រ	បរិសុេ្ធ	ឬ	អត់	ដនាទះ	ដេ	ប្ូ�	ដៅបត	

ជា	បផ្ក	មួយ	ន�	ក្ួសារ	របស់	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	។	ប្អភូន	

អាច	ដៅ	្ិរត	កេង់	ដហើយ	ដធ្វើ	ជា	្ ំរូ	ដល់	អ្ក	ដនេ	ដេៀត	។	

កេង់	�ឹង	កសឡាញ់	ប�នាំ	ដហើយ	រោរពារ	ប្ូ�	ជា�ិច្	

មិ�	ថា	មា�	ដរឿង	អ្វី	ដកើត	ដឡើង	ដឡើយ	។	កេង់	ស្រ្វ	

ក្រទះេ័យ	កបទា�្ររ	ដល់	ប្ូ�	�ិង	ក្ួសារ	របស់	ប្ូ�	។	

បអ��ី	ប្ូ�	ជា	កូ�	របស់	ក្រទះ	»	។

បនាទាប់	្ីរដនាទះ	បអ��ី	គ្ក់បី	ដូច	ជា	មា�	ចិត្ត	រំដភើប	

ដហើយ	ដបទះដូង	នាង	ឈប់	ដោត	ខុស	ចង្វាក់	ដេៀត	

ដហើយ	។	ឥឡូែ	នាង	មា�	អារម្ម�៍	កក់ដរៅតា	ក្នុង	ចិត្ត	ែិញ	

ដហើយ	។	នាង	បា�	ដឹង	ថា	អ្វី	បដល	ក្ូ	បដកងៀ�	របស់	

នាង	បា�	�ិយាយ	្ ឺ	ជា	រោរ្រិត	។	◼

ែ្្និពន្ធរស់យៅរដ្ឋ�រូថា�៍ស.រ.អា.។



លីអាហូណា

រ រ

ទស្សោវែ្តីសាសោច្តក

ដផ្កនៅនលើែំនណើរនរឿងពិ្រ

ក្លាបរ�	បា�	កកដឡក	ដមើល	ដៅ	ដករៅ	កញ្ក់		

ឡា�	ដៅដ្រល	ដមើល	ដឃើញ	កំ្រង់	បផ	។		

េូក	អប�តាត	ដលើ	េឹក	ដៅ	្ីរមុខ	ផ្ទះ	�ិង	គ្ង		

ជាដកចើ�	បដល	មា�	្រ�៌	ចកមុទះ	គានា	។	ខូភិ�គ្ហ្ិ�	

ោណាមា៉ាក	ជា	េីកកុង	មួយ	ដ៏	កសស់	សាអាត	បដល		

មា�	វំង	អគារ	ស្កឹមនស្ក	�ិង	សួ�	ឧសយា�	សាអាតៗ	។	

វ	មិ�	ដូច	ជា	េីកកុង	របស់	រោលាបរ�	ដៅក្នុង	រដ្ឋ	យូថាហ៍	

ស.រ.អា.	ដឡើយ	។	រោលាបរ�	អាច	កសនម	្ ិត	្រី	ផ្ូែ	ដី		

ហុយ	បដល	ជា	ផ្ូែ	គាត់	រត់	កបណាំង	គានា	រោល	្រី		

ដក្មង	។	ឥឡូែ	ដ�ទះ	គាត់	្ ឺ	ជា	សមា្រិក	មានាក់	ដៅក្នុង		

កកុម	កីឡាករ	រត់	កបណាំង	សហរដ្ឋ	ដហើយ	នថងៃ	បស្ក	

គាត់	�ឹង	្រួប	កបកួត	ជាមួយ	�ឹង	អ្ក	រត់	កបណាំង	

ក្លាអរនពបកួ�នឹងកីឡាករមជើងឯក

រូប
គ
ំន
ូរន
ដា
យ
មា

៉ា្រ
ស

្ម៊ី្

រោលាបរ�	េំ�ង	ដូចជា	មិ�	ដឹង	ថា	កតូែ	�ិយាយ	អ្វី	ដនាទះ	

ដេ	។	កីឡាករ	រត់កបណាំង	ោ�ឺមា៉ាក	បាន	រត់	ក្នុង	

រយៈ	ដ្រល	តិច		ក្នុង	ចមាងាយ	ជាដកចើ�	្ ីឡូបម៉ាកត	ដៅ	

រដូែរោល	កបកួត	ដនាទះ	។

អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	មានាក់	ដនាទះ	បា�		

ដ�្ើយ	្រីមុ�	រោលាបរ�	បា�	ដ�្ើយ	«	្រិតបម�	ដហើយ		

គាត់	អាច	ដធ្វើ	បា�	។	ដោយសារ	គាត់	រស់ដៅ	តាម		

ពាក្យ	សម្ី	ន�	កបាជាញា	វងនែ	»	។	គាត់	បា�	ដបើក	្ ម្ពីរ	

របស់	គាត់	ដៅ	ដគាលលេ្ធិ	�ិង	ដសចក្តីសញ្ញា	89	។	

គាត់	បា�	អា�	រោរស�យា	ថា	អស់	អ្ក	បដល	ដគារ្រ		

តាម	ពាក្យ	សម្ី	ន�	កបាជាញា	វងនែ	«	�ឹង	រត់	ដៅ	ឥត		

បដល	ហត់	ដហើយ	�ឹង	ដដើរ	ឥត	បដល	ដល្វើយ	ដឡើយ	»		

(ខ	េី	20)	។

ដតើ	រោលាបរ�	អាច	�ិយាយ	ថា	ដូចដម្ច	?	ោត់		

បា�	ដឹង	ថា	ពាក្យ	សម្តី	ន�	កបាជាញា	វងនែ	្ ឺ	ជា	រោរ្រិត	។	

្រ�ជាតិ	ោ�ឺមា៉ាក	ដ៏	ល្បី	មួយ	រូប	ដៅក្នុង	រោរកបកួត	ដ៏	

សំខា�់	មួយ	។

ឡា�	បា�	ឈប់	ដៅ	សាល	កប្រុំ	តូច	មួយ	ជា	េី	

បដល	រោរកប្រុំ	សាសនាចកក	បា�	ចាប់ដផ្តើម	។

រោល	រោលាបរ�	បា�	ចូល	ដៅ	សរដសៀៗ	្រី	ខាង	

ដករោយ	រោរកប្រុំ	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	មានាក់	អង្នុយ	

ដៅដលើ	ដែេិរោ	បា�	សារាល់	គាត់	្រី	រោរអា�	អត្បេ	

សារ្រ័ត៌មា�	អំ្រី	រោរកបកួត	្រី	ម្សិលមិញ	។	កបធា�	

សាខា	បា�	ដស្ើ	សុំ	ឲ្យ	រោលាបរ�	ដឡើង	ដៅ	ដលើ	ដែេិរោ	ដហើយ	

�ិយាយ	។

បនាទាប់	មក	រោលាបរ�	កបាប់	អំ្រី	មូលដហតុ	បដល	គាត់	

មក	ក្រទះែិគ្រ	ដនាទះ	មា�	ដក្មងកបុស	មានាក់	បា�	ដករោក	

ដឡើង	ដហើយ	ដលើក	នដ	គាត់	។	គាត់	បា�	សួរ	«	ដតើ	អ្ក	

្ិត	ថា	អ្ក	អាច	យក	ឈ្ទះ	ដលើ	ដ្រើង	ឯក	ោ�ឺមា៉ាក	មានាក់	

ដនាទះបដរ	ឬ	ដេ	?	»
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ដហើយ	រោល	គាត់	ដៅ	្រី	ដក្មង	គាត់	បា�	ស�យា	ថា	គាត់	

�ឹង	ដគារ្រ	តាម	ចបាប់	ដ�ទះ	ជា�ិច្	។	ប៉ាុប�្ត	រោរដគារ្រ	

ចបាប់	ដ�ទះ	បត	មួយ	មុខ	្ ត់	ដនាទះ	្រុំ	បម�មា�	�័យ		

ថា	គាត់	អាច	ឈ្ទះ	ដលើ	រោរកបកួត	ដ�ទះ	ដឡើយ	។		

ភា្រដជា្្រ័យ	ក៏	តកមូែ	ឲ្យ	មា�	រោរអ�ុែត្ត	�ិង		

មា�	្រំនាញ	។	ដៅដ្រល	រោលាបរ�	បា�	ចាកដចញ	្ីរ	

រោរកប្រុំ	គាត់	បា�	្ ិត	ថា	«	បម�	ដហើយ	គាម�	�រណា	

មានាក់	មក	្ីរ	សាសនាចកក	�ឹង	ដៅ	ដមើល	រោរកបកួត	ដៅ	

នថងៃ	បស្ក	ដឡើយ	»	។

ដៅ	ោងាច	បនាទាប់	មក	ដ្រល	រោលាបរ�	កំ្រុង	គ្ត់		

សម	រោរកបកួត	របស់	ខ្លួ�	ដនាទះ	គាត់	បា�	ដមើល	ដហើយ	

បា�	ដឃើញ	អ្ក	ផ្ស្រ្វផសោយ	សាសនា	្ីររនាក់	ដៅក្នុង	

កកុម	យុែ្រ�	មួយ	បដល	មា�	គានា	កបមា�	17	នាក់	។	

្រួកដ្	បាន	មក	!

ដៅដ្រល	្ួរកដ្	មក	រោ�់បត	្រិត	មា�	អ្ក	

ផ្ស្រ្វផសោយ	បា�	ខ្សឹប	រោលាបរ�	ថា	«	កបសិ�ដបើ	អ្ក	ធាលាប់	

រត់	ដៅក្នុង	្រីែិត	របស់	អ្ក	ដនាទះ	អ្ក	�ឹង	រត់បា�	រោ�់បត	

ល្	នា	យប់	ដ�ទះ	»	។	ដក្មងកបុស	ជាដកចើ�	្រុំ	បម�	ជា	

សមា្រិក	សាសនាចកក	ដេ	ប៉ាុប�្ត	បា�	មក	ជាមួយ	

មិត្តភក្តិ	របស់	ខ្លួ�	ដដើម្បី	ដមើល	ដឃើញ	ថា	ដតើ	ចបាប់	ពាក្យ	

សម្តី	ន�	កបាជាញា	វងនែ	ដនាទះ	្រិត	ឬ	ដេ	។

រោលាបរ�	ក្រួយ	បារម្ភ	ណាស់	។	ដៅក្នុង		

រោរកបកួត	ដ�ទះ	សមត្ភា្រ	របស់	គាត់	កបបហល		

ជា	មិ�	ល្	ក្ប់កគា�់	ដឡើយ	។	ប៉ាុប�្ត	គាត់	កំ្រុង		

ដធ្វើ	តាម	ដគាលរោរ�៍	មួយ	ន�	ដំ�ឹងល្	របស់		

ក្រទះដយសែូែក្ីស្	។	គាត់	កតរូវតត	ឈ្ទះ	។	គាត់	្រុំ		

ធាលាប់	អធិសាឋា�	សុំ	ឲ្យ	ឈ្ទះ	្ីរមុ�	ដឡើយ	ប៉ាុប�្ត	គាត់		

បា�	រក	ប�្ប់	េំដ�រ	មួយ	ដដើម្បី	អធិសាឋា�	។

គាត់	បា�	អធិសាឋា�	ថា	«	ឱ	ក្រទះែរបិតា	បដល	្ ង់	

ដៅ	ឋា�សួ្៌	ខ្នុំ	ដឹង	ថា	ពាក្យ	សម្ី	ន�	កបាជាញា	វងនែ	្ ឺ	

្រិត	ដហើយ	ខ្នុំ	មិ�	បដល	រំដោភ	បំពា�	ដលើ	វ	ដឡើយ	។	

សូម	កបទា�	្ររ	ដល់	ខ្នុំ	�ូែ	ដជា្្រ័យ	ដៅក្នុង	រោរកបកួត	

ដ�ទះ	»	។	ដៅដ្រល	គាត់	ដដើរ	ដចញ	ដៅ	េី	ចាប់ដផ្តើម	គាត់	

បា�	ដឹង	ថា	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	បា�	សាតាប់	ឮ	រោរអធិសាឋា�	

របស់	គាត់	។	គាត់	បា�	េុកចិត្ត	ដលើ	ក្រទះ	ហឫេ័យ	របស់	

ក្រទះែរបិតាសួ្៌	។

នា	ោងាច	ដនាទះ	មា�	ដភ្ៀង	ធាលាក់	ដហើយ	មា�	ភក់	។	

ដៅដ្រល	រោលាបរ�	ចាប់ដផ្តើម	រោរកបកួត	វ	គ្ក់បី	

ដូចជា	គាត់	បា�	រត់	អស់	ជាដកចើ�	្ ីឡូបម៉ាកត	មក	

ដហើយ	។	ដល្បឿ�	រត់	ដនាទះ	ដលឿ�	ណាស់	ដហើយ	ដ្រើង	

ឯង	ោ�ឺមា៉ាក	ដនាទះ	បា�	រត់	ដៅ	មុ�	គាត់	។	ប៉ាុប�្ត	

ដៅដ្រល	រោលាបរ�	បា�	រត់	បញ្ប់	្ំុរ	េីបី	ភាលាម	ដនាទះ	គាត់	

មិ�	ដ�ឿយ	ហត់	ដេៀត	ដឡើយ	។	គាត់	បា�	ចាប់ដផ្តើម	រត់	

ដលឿ�	ជាង	មុ�	ដហើយ	វ	អត់	ឈឺ	អ្វី	ដឡើយ	។	រត់	ដៅ	

រោ�់បត	ដលឿ�	ជាង	មុ�	ដហើយ	វ	អត់	ឈឺ	អ្វី	ដឡើយ	។	

គាត់	បា�	រត់	ហួស	ដ្រើង	ឯក	ោ�ឺមា៉ាក	ដហើយ	យៅតត	

រត់	ដៅមុ�	យា៉ាង	ដលឿ�	។

ដៅដ្រល	រោលាបរ�	បា�	រត់	មក	ដល់	្ំុរកតឡប់	ែិញ	

ក្ូបង្វឹក	របស់	គាត់	បា�	បកសក	ថា	«	ប�្យ	ដល្បឿ�	!	

ប្ូ�	�ឹង	មិ�	អាច	រត់	ដល់	េី	ផ្តាច់ក្រ័ត	ដឡើយ	!	»	។	

ប៉ាុប�្ត	រោលាបរ�	បា�	ដឹង	ថា	គាត់	អាច	ប�្ត	រត់	ដេៀត	បា�	។	

ដហើយ	ដៅដ្រល	គាត់	បញ្ប់	រោរកបកួត	របស់	ខ្លួ�	

គាត់	បា�	រត់	ដលឿ�	ជាង	កីឡាករ	ោ�ឺមា៉ាក	ដនាទះ	

ដកចើ�	ជាង	46	បម៉ាកត	!	គាត់	បា�	ដឹង	ថា	គាត់	ឈ្ទះ	

ដោយសារ	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	បា�	ដ�្ើយ	តប	រោរអធិសាឋា�	

របស់	គាត់	ដហើយ	ដោយសារ	ពាក្យ	សម្តី	ន�	កបាជាញា	វងនែ	

្ឺ	ជា	រោរ្រិត	។	◼

រ រ
កាលាដរនដអហវរ៉ូប៊ីសុនបានរ្រ់តបណាំងនៅក្នុង

កីឡាអូឡាំពិករែូវនរៅតោឆ្នាំ១៩៤៨នហើយ

កាលាយជាតគូបងវឹកអ្ករ្រ់តបណាំងែ៏អសាចារ្យនៅ

មហាវិទយាល័យ។កាលោ្រ់នៅនក្មងោ្រ់

បានសនយាថាោ្រ់នឹងនោរពតាមោក្យសម្តីនន

តបាជាញាវាងនវជានិច្្ច។ោ្រ់បានែឹងថាការណ៍

ននះពុំន្វើឲ្យោ្រ់ឈ្ះតគប់ការតបកួ្ររបស់ោ្រ់

នឡើយ។ប៉ុដន្តោ្រ់បានែឹងថាតពះវរបិតាសួគ៌

អាច្ជួយោ្រ់ន្វើឲ្យអស់ពីសម្រ្ថភាពរបស់

ខលែលួននពលោ្រ់មានភាពសាអា្រស្ំនិងសក្តិសម

តពមទាំងមាននសច្ក្តីជំននឿ។
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កុមារ រ រ មា

ខ្នុំគៅគរៀនគៅស្លាកាតូលិក។�ំគនឿរ្រស់ខ្នុំមរួយចំនរួន

គផ្សរពីអស់អ្នកបដលគៅក្ននុរថ្នាក់និរបគូ្រគបរៀនរ្រស់ខ្នុំ

្រ៉ុបន្ពរួកគគគោរពខ្នុំគហើយខ្នុំគោរពពរួកគគ។ពរួកគគចរ់ដឹរពី

ស្សនារ្រស់ខ្នុំគហើយខ្នុំបតូវបតបចកចាយវាជ្មរួយពរួកគគ!

ឥ�តូវគនរះខ្នុំគៅជ្មរួយមិត្ភក្ិរ្រស់ខ្នុំគវឺល្វីស្។

េិ�្តភក្តិ
និងមសចក្តីជំមនឿ

រ

ខ្ញំរស់មៅក្ញងបូហ្គអូតាកូឡញំប៊ី

មហើយខ្ញំបានឈរយ៉ាងរឹងមាំ

មោយអចកចាយដំៃឹងល្ជាេួយ

េិ�្តភក្តិនិងពគួសាររបស់ខ្ញំ។

រ រ





ក
ុមា
រ

ខ្នុំរានអគ្ជើញមិត្ភក្ិមានាក់មកពីស្លាមក

ចូលររួម្រុណ្យប�មុ�ទឹករ្រស់ខ្នុំគហើយនារ

រានមក!ខ្នុំរីករយណាស់បដលរាន

បចកចាយ្រទពិគស្ធន៍ជ្មរួយនារ។

រ

រ រ មា

ញញឹមនហើយដច្កចាយនរឿងោោពីសាសោច្តក

និងតពះគម្ីរជាមួយអ្កែនទ។

ច្ូលរួមការតបជុំសាសោច្តកនរៀងរាល់ន្ងៃ

អាទិ្រ្យ។

ន្វើរាត្រីជួបជុំតកុមតគួសារ។

ពយាោមអានតពះគម្ីររាល់ន្ងៃ។

បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ្រូហ្គតូតាកូ�នុំ្រ៊ី

បសស់ស្អាតណាស់។ខ្នុំចរ់ចូល

គៅក្ននុរបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធគៅមថងៃណា

មរួយដូគចានារះខ្នុំអាចគរៀន្របនថែមគទៀត

ពីដំណឹរល្អ។មិត្ភក្ិរ្រស់ខ្នុំ

គ្មារះ�រ៉រានមកជ្មរួយខ្នុំ។

រា៉ារ្រស់ខ្នុំពុំបមនជ្សមា�ិកមន

ស្សនាចបកគ�ើយ្រ៉ុបន្ោត់រានមក

ចូលររួមកម្មវិធីគផ្សរៗជ្ញឹកញ្រ់។

ខ្នុំ�វឺដរោត់ថ្ោត់គវឺជ្

«ពរួកកាតាលិកមរមន»។

បគូមានាក់រានសរួរខ្នុំប្រសិនគ្រើគយើរមាន

�ំគនឿដូចោនាគៅនឹរពរួកកាតូលិកបដរឬ

គទ។ខ្នុំបរា្រ់ោត់ថ្គយើរគ�ឿគលើ

បពរះគយស៊ូវបគីស្ទ។ខ្នុំក៏និយាយអំពី

បពរះគម្ីរមរមនបពរះគម្ីរ្រ៊ី្រនិរ

គោលលទ្ធិនិរគសចក្ីសញ្ញា។

គយើររានគៅទស្សនាទីបកុរសលត៍គលក

គពលសន្និសីទទូគៅគហើយរានស្តា្រ់ប្រធាន

ម៉នសុនមានប្រស្សន៍។ប្រស្សន៍រ្រស់

គលាកគវឺអស្ចារ្យណាស់គហើយប្រស្សន៍គនារះ

្រគបរៀនអំពីដំណឹរល្អ។
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ម�ើអ្កផ្សព្វផសាយសាសោព�ូវ

បានមៅមោយរមបៀបណា?

ក ក

រ

រ ុ

ក្នុងកូរ៉ុមននពួក

សាវកែប់ពីរោក់

បោទាប់មកនដាយតពះនច្សាតោននតពះវិញ្ញាណរបស់តពះអមាចាស់ពួកនោកចា្រ់តាំង

អ្កឲ្យនៅនបសកកម្មមួយនននបសកកម្មទាំង៤០៩របស់សាសោច្តក។

ពួកនោកនមើលច្ំដកវដភ្ករបស់អ្ក។

បោទាប់មកសាវកមានាក់ននពួកសាវក

ែប់ពីរោក់នមើលរូប្្រនិងព័្រ៌មាន

របស់អ្កនៅនលើនអតកង់កុំព្យគូទ័រ។

ែំបូងប៊ីស្សពនិងតបធាននស្តករបស់

អ្កសមាភាសអ្ក។
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ដ្កសង់យចញពរី«The Greatest Generation of Young Adults»Liahona,
តខឧសភា្នាំ២០១៥ទំព័រ៦៧–៧០។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ក
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រ

មពលមាតាយនិងឪពុកខ្ញំម្លារះគ្នាខ្ញំមាន

អារេ្មៃ៍ពពួយបារេ្ភនិងមសាកមៅ។

ម�ើខ្ញំអាចម្្វើអ្វីបាន?

ុ រ

រ

រ រ

ន្រើប្គូនៗមានែំបូោមនអវីខលែះ?សូមនផ្ើច្នមលែើយនិងរូប្្ររបស់ប្គូនឲ្យបានត្រឹម

ន្ងៃទី៣១ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦។សូមនផ្ើតាមអ៊ិនន្ើរដណ្រនៅនគហទំព័រ

liahona.lds.orgឬអ៊ីដម៉លមកពួកនយើងតាមអាសយដាឋានliahona@ 
ldschurch. org។(សូមដាក់«Question Corner»នៅក្នុងជួរនន

តបធានបទ)សូមចាំថាត្រូវមានការអនុញ្ញា្រពីឪពុកមាតោយរបស់ប្គូនៗ!

ខ្នុំ	អាច	អធិសាឋា�	ដៅរោ�់	ក្រទះែរបិតា	សួ្៌	។	វ	

បតងបត	ដធ្វើ	ឲ្យ	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	កបដសើរ	ជាង	មុ�	។

ុ

ដដើម្ីប	ដធ្វើ	ឲ្យ	្ួរកគាត់	សបបាយ	ចិត្ត	ខ្នុំ	�ិទា�	

ដរឿង	កំបប្ង	ដហើយ	កបាប់	្ួរកដ្	អំ្រី	រោរសិកសោ	

ដៅសាោ	របស់	ខ្នុំ	។	ដៅដ្រល	្រួកគាត់	ចាប់ដផ្តើម	

ដសើច	ខ្នុំ	មា�	អារម្ម�៍	្រី	ក្រទះែិញ្ញា�	បរិសុេ្ធ	កបាប់	

ខ្នុំ	ថា	ខ្នុំ	បា�	ដធ្វើ	ដរឿង	កតឹមកតូែ	។

ុ រ រ

ម៉ាស្ស ៖ ខ្នុំ	�ឹង	ឱប	្ួរកគាត់	ដហើយ	ដកចៀង	ចដកមៀង	

ថានាក់	កុមារ	ដដើម្ីប	រំឭក	្ួរកគាត់	អំ្រី	ក្រទះដយសែូែ	។

ហ្គេប ៖ ដធ្វើ	ឲ្យ	ឪ្ុរក	មាតាយ	របស់	អ្ក	សបបាយ	ចិត្ត	

ដោយ	្ ូររូប	ក្ួសារ	របស់	អ្ក	ដៅដលើ	ឋា�សួ្៌	។

មា ុ

កុ ក

អ្ក	អាច	អធិសាឋា�	ដដើម្បី	្រួយ	មាតាយ	�ិង	ឪ្រុក	

របស់	អ្ក	ឲ្យ	យក	ឈ្ទះ	ដលើ	បញ្ហា	របស់	្រួកគាត់	

ដហើយ	ដកចៀង	ចដកមៀង	ក្រទះែិគ្រ	រហុឹមៗ	ដដើម្បី	ឲ្យ	

អ្ក	សបបាយ	ចិត្ត	ដឡើង	។

ុ ុ រ រ

បងប្ូ�	ខ្នុំ	�ិង	ខ្នុំ	ដៅ	ប�្ប់	របស់	ដយើង	ដហើយ	សាតាប់	

កកុម	ចដកមៀង	ដរាង	ឧដបាសថ	។	រោរដធ្វើ	បបប	ដ�ទះ	បា�	

្រួយ	្ួរក	ដយើង	េេួល	អារម្ម�៍	សុខសា�្ត	។

ុ កុ

ខ្នុំ	�ឹង	អធិសាឋា�	ដៅរោ�់	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	ដហើយ	

េូលសុំ	កេង់	ឲ្យ	្រួយ	ឪ្រុក	មាតាយ	ខ្នុំ	ដ្រល	្ួរកគាត់	

ដ្លាទះ	កបបកក	គានា	កបដយា្រ�៍	ឲ្យ	្រួកគាត់	អាច	េេួល	

អារម្ម�៍	្ីរ	ក្រទះែិញ្ញា�	ដហើយ	ដោទះកសាយ	បញ្ហា	

របស់	្ួរកគាត់	។

ុ រ រ
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មេេ័្រ	មរ៉ូន�	បា�	ដឹកនាំ	្ួរក	កងេ័្រ	�ីនហ្វ	។	ដោក	កសឡាញ់	រោរដគារ្រ	ដល់	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	។	ដោក	បា�	្រួយ	្រួក	ទាគ្�	�ីនហ្វ	រោរពារ	ខ្លួ�	កបឆ្ំង	�ឹង	

្រួក	សាស�៍	ដលមិ�	។	ដោក	បា�	រំឭក	្ួរកដ្	្ីរ	្ររ្រ័យ	របស់	ក្រទះែរបិតាសួ្៌	។	ដោក	បា�	រំឭក	្រួកដ្	អំ្រី	ដសរីភា្រ	�ិង	ក្ួសារ	្រួកដ្	កបដយា្រ�៍	ឲ្យ	

្រួកដ្	មា�	ចិត្ត	រោលាគ្�	ដឡើង	។

មេទ័ពេរ៉ូណៃមានចិ�្តក្លាហាន
រ ុរ ក រ រ
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□ សូមទនន្ញអាលមា៉ា៤៨:១១–១២។សូមអានខទី

១៧ផងដែរ!

□ សូមជួយនរណាមានាក់ដែលមានក្តីបារម្ភឬភ័យខ្លាច្ក្នុង

ការមានច្ិ្រ្តកាលាហាន។សូមដច្កចាយទីបោទាល់របស់អ្ក

អំពីតពះវរបិតាសួគ៌ជាមួយពួកនគ។

□ សូមនមើលជំពូក៣១–៣៣និង៣៥នននរឿងក្នុងតពះគមី្រ

មរមននៅនគហទំព័រscripturestories. lds. org។

□ ខ្នុំនប្តជាញាច្ិ្រ្តខលែលួនខ្នុំនែើម្ី...

នក្មងៗជានតច្ើននៅសាោនរៀននតបើោក្យ

សម្តីដែលន្វើឲ្យខ្នុំោមនអារម្មណ៍ល្នឡើយ។

មាតោយរបស់ខ្នុំនិងខ្នុំបានអ្ិសាឋានទូលសុំ

នូវច្ិ្រ្តកាលាហាននិងនែើម្ីែឹងពីអវីដែលល្

បំផុ្រត្រូវន្វើ។ន្ងៃបោទាប់មកនៅនពល

ពួកនគបានចាប់នផ្តើមនតបើោក្យសម្តីដបប

នោះនទៀ្រខ្នុំបាននិោយនដាយសុភាព

ថា«សូមឈប់នតបើោក្យដបបនោះនៅ។វាន្វើឲ្យខ្នុំមានអារម្មណ៍មិន

ល្នទ»។ពួកនគនោិយថា«យល់តពមឲ្យពួកខ្នុំសូមនទាស»។

ការណ៍នោះន្វើឲ្យខ្នុំសបបាយក្នុងច្ិ្រ្តនហើយខ្នុំសបបាយច្ិ្រ្តដែលខ្នុំបាន

នរៀនថាតពះវរបិតាសួគ៌នឹងជួយខ្នុំនពលខ្នុំទូលសុំជំនួយ។

ុ រ រ

មា

រ

្ហារានអិលអាយុ១០ឆ្នាំរដ្ឋហលៃស័រីរាស.រ.អា.

កា្រ់ប្រ់នហើយរកសាកា្រនប្តជាញាច្ិ្រ្តននះ!
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អ្កអាច្នបាះពុម្ជានតច្ើនច្បាប់នទៀ្រតាមរយៈនគហទំព័រliahona. lds. org។

រ រ

រ

រ មា
បោទាប់ពីអ្កអានវគ្គបទគម្ីររួច្សូម្ ្រ់ពណ៌នលើដផ្ក

មានច្ុះនលខត្រូវោនានៅនលើទង់ឥស្សរភាព!

អាលមា៉ា៤៣:៩–១២,១៦–២៣,៤៧–៥៤

អាលមា៉ា៤៤:១–១០,១២,១៩–២០

អាលមា៉ា៤៦:១០–១៦,២១–២២

អាលមា៉ា៥៣:១០–២១

អាលមា៉ា៥៦:២–១១,៤១–៤៨,៥៥–៥៦

នហនលមិន៥:២០–៤៤

នហនលមិន៨:១,៤,១០,២៥–២៨

នហនលមិន៩:១–៥,១៩–២៤,៣៩–៤០

១

២
៣

៦

៥

៤
៧ ៨

េរ៉ូន�	បា�	ដឹកនាំ	្ួរកសាស�៍	�ីនហ្វ	ដៅក្នុង	សហ្ង្រាម	កបឆ្ំង	្រួកសាស�៍	ដលមិ�	ដដើម្បី	រោរពារ	

ផ្ទះសបម្បង	�ិង	ក្ួសារ	របស់	្ួរកដ្	។	ដមេ័្រ	មរ៉ូន�	បា�	ដធ្វើ	«	េង់	ឥស្សរភា្រ	»	្រី	អាែ	របស់	

ដោក	។	ដោក	បា�	សរដសរ	សារ	្ិរដសស	មួយ	ដដើម្បី	រំឭក	្ួរកសាស�៍	�ីនហ្វ	្រី	អ្វី	បដល	្ួរកដ្	កំ្រុង	ទាមទារ	

យក	៖	«	ដៅ	ក្នុង	រោរ	ចង	ចាំ	ដល់	ក្រទះ	របស់	ដយើង	សាសនា	�ិង	ដសរីភា្រ	របស់	ដយើង	�ិង	ដសចក្តីសុខ	

សា�្ត	របស់	ដយើង	ភរិយា	របស់	ដយើង	�ិង	កូ�	ដៅរបស់	ដយើង	»	(	អាលមា៉ា	46:12	)	។	សូម	អា�	បប�្ម		

អំ្រី	ដរឿង	ដ�ទះ	ដៅ	េំ្រ័រ	76	។	ដហើយ	រកដមើល	រោរអដញជើញ	ឲ្យ	អា�	ដផ្សងដេៀត	ដៅ	ចបាប់	ដករោយ	!	◼



លីអាហូណា

ទង់ជ័យរបស់មេទ័ពេរ៉ូណៃ
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ស
្តនុ្រមរ៉ូន�	្ ឺ	ជា	ដមេ័្រ	ន�	កងេ័្រ	សាស�៍	�ីនហ្វ	។	

ដោក	មា�	ភា្ររឹងមាំ	ដហើយ	កសឡាញ់	ក្រទះ	។

កគាមួយ	មា�	ដស្តច	េុច្រិត	មួយ	អង្	។	

កេង់	មា�	ក្រទះេ័យ	ចង់	ក្ប់ក្ង	ដលើ	

កបជា្រ�	�ីនហ្វ	។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៦

ក
ុមា
រ

ដោក	បា�	សកមចចិត្ត	ដធ្វើ	េង់	្័រយ	មួយ	សកមាប់	កបជា្រ�	របស់	ដោក	។

ដមេ័្រ	មរ៉ូន�	ចង់	រោរពារ	កបជា្រ�	របស់	

ដោក	្រី	្រួក	កងេ័្រ	ដស្តច	េុច្រិត	ដនាទះ	។
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េង់	្័រយ	របស់	ដមេ័្រ	មរ៉ូន�	រំឭក	កបជា្រ�	ដោក	ថា	្រួកដ្	្ ប្ីប	

ដធ្វើ	តាម	ក្រទះ	ដហើយ	រោរពារ	កកុម	ក្ួសារ	របស់	ខ្លួ�	។	ដនាទះ	្រួកដ្	

�ឹង	មា�	ភា្រសុខសា�្ត	។	◼
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១២០–១២៦

ក្លខ្ញំឮពីកុមារព�ួសពតាយផ្អូវ
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ខ្នុំ	បតងបត	ចង់	ដៅ	ដលង	អាហ្ហ្វិក	�ិង	ដមើល	សត្វ	ដហើយ	

េីបំផុត	ឱរោស	ដនាទះ	បា�	មក	ដល់	។	.	.	.

ដយើង	បា�	ឈប់	ដៅ	អ�តាតូង	េឹក	មួយ	ដដើម្បី	ដមើល	សត្វ	

មក	ផឹក	េឹក	។	អ�តាតូង	ដនាទះ	សងៃលួត	ហួតបហង	ខាលាំង	ណាស់	

នា	រដូែ	ដនាទះ	ដហើយ	គាម�	េឹក	ដកចើ�	ដនាទះ	ដេ	រោរ្រិត	ដៅ	្ ឺ	

មា�	បត	ថ្នុកភក់	ប៉ាុដណាណទះ	។	ដ្រល	សត្វ	ដំរី	្ �	ដ្រើង	ដលើ	

ដី	ភក់	ដសើម	ដនាទះ	េឹក	ក៏	ដក្រៀប	ដចញ	ម	ក	ចូល	ក្នុង	សានាម	

ដ្រើង	របស់	វ	ដហើយ	សត្វ	ដផ្សងៗ	មក	ផឹក	េឹក	ដនាទះ	។

ជា	្ិរដសស	សត្វ	ោមំង	មា�	អារម្ម�៍	ភ័យខាលាច	។	

្រួកវ	បា�	ចូល	ដៅ	្រិត	ថ្នុកភក់	ដោយ	កគា�់បត		

កកដឡក	ដមើល	ដហើយ	ក៏	រត់	ដចញ	យា៉ាង	ឆ្ប់	រហ័ស		

ទាំង	ភ័យខាលាច	។	ខ្នុំ	អាច	ដមើល	ដឃើញ	ថា	គាម�	សត្វ		

ដតា	ណា	ដៅ	បក្បរ	ដនាទះ	ដឡើយ	ដហើយ	ខ្នុំ	ក៏	សួរ	អ្ក		

នាំ	ផ្ូែ	ថា	ដតើ	ដហតុអ្វី	្រួក	សត្វ	ទាំងដនាទះ	មិ�	ផឹក	េឹក	។	

ចដម្ើយ	របស់	គាត់	្ ឺ	«	សត្វ	កកដ្រើ	»	ដហើយ	ដ�ទះ	្ ឺ	ជា	

ដមដរៀ�	។

ខ្នុំ	បា�	ដឹង	ថា	គាត់	ចបាស់	ជា	�ិយាយ	ដលង	ដហើយ	

ខ្នុំ	បា�	សួរ	គាត់	ដោយ	កបាដក	កបជា	ថា	«	ដតើ	មា�	បញ្ហា	

អ្វី	?	»	ចដម្ើយ	ម្តង	ដេៀត	ដនាទះ	្ ឺ	ថា	៖	«	សត្វ	កកដ្រើ	»	។

ខ្នុំ	បា�	�ិយាយ	ថា	«	មិ�	សម	ដហតុផល	ដេ	។	គាម�	

ដឃើញ	សត្វ	កកដ្រើ	ដៅ	េីដនាទះ	ដេ	»	។	.	.	.

ខ្នុំ	្ ិត	ថា	គាត់	ដឹង	ថា	ខ្នុំ	មិ�	ដ្រឿ	គាត់	ដេ	ដហើយ	គាត់	

បា�	សដកមចចិត្ត	បដកងៀ�	ដមដរៀ�	មួយ	ដល់	ខ្នុំ	។	ដយើង	

បា�	ដបើកឡា�	ដៅ	រោ�់	េីតាំង	មួយ	ដេៀត	បដល	ឡា�	ដ�ទះ	

ឋិត	ដៅដលើ	ដខឿ�	រោរពារ	្រី	ដលើ	ថ្នុកភក់	បដល	ដយើង	ដមើល	

ចុទះ	ដៅ	ដករោម	បា�	។	គាត់	បា�	�ិយាយ	ថា	«	ដនាទះ	�ន៎	។	

សូម	ដមើល	ដោយ	ខ្លួ�	ដោក	ផ្ទាល់	ដៅ	»	។

ខ្នុំ	ដមើល	មិ�	ដឃើញ	អ្វី	ដសាទះ	ដករៅ	បត	្រី	ភក់	េឹក	តិចតួច	

�ិង	សត្វ	បដល	ភ័យ	ខាលាច	ដៅ	្ីរ	ចមាងាយ	ដនាទះ	ដឡើយ	។	

ដហើយ	ដៅ	ដ្រល	មួយ	ដនាទះ	ខ្នុំ	បា�	ដឃើញ	វ	!	—	ជា	សត្វ	

កកដ្រើ	ដ៏	ធំ	មួយ	បដល	ដៅ	ដករោម	ភក់	កំ្រុង	រង់ចាំ	ដមើល	សត្វ	

មួយ	ចំ�ួ�	បដល	ដកសក	េឹក	ដោយ	្រុំ	បា�	្ ិត	ដហើយ	មក	

ផឹកេឹក	ដៅ	េីដ�ទះ	។	.	.	.

អ្ក	នាំ	ផ្ូែ	ដនាទះ	មា�	ចិត្ត	ល្	ចំដពាទះ	ខ្នុំ	ជាង	ខ្នុំ	្ ិត	េុក	ដៅ	
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អាច	្រួយ	ដល់	ប្ូ�ៗ	។
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បំផ្លាញ	ភា្រសុខសា�្ត	ខាង	ផ្ូែចិត្ត	របស់	ប្ូ�ៗ	�ិង	
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ដ្កសង់យចញពរី«Spiritual Crocodiles»Ensign,
តខឧសភា្នាំ១៩៧៦ទំព័រ៣០–៣១។ រូប
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ផ្ះវិញមុនកំណ្រ់
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ជានិច្្ចនហើយនរៀងរាល់ន្ងៃនយើងអាច្ទទួលពរជ័យនដាយការនោរពតាម

កិច្្ចសនយានោះ។
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មា កុមារ
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មេទ័ពេរ៉ូណៃ
នមទ័ពមរ៉ូនណបានន្វើទង់ជ័យមួយនែើម្ីជួយតបជាជនរបស់

នោកច្ងចាំនរឿងសំខ្ន់ៗបំផុ្រែូច្ជាតកុមតគួសារនិងតពះ

របស់ពួកនគ។ន្រើអ្កច្ងចាំនរឿងែ៏សំខ្ន់ៗបំផុ្រនៅក្នុងជីវិ្រ

របស់អ្កតាមរនបៀបណា?

ទំព័រ
៧៦

ដ�ើម្បីផ្តល់មតិកែលម្អអំពបីលីអាហូណាសូមអ៊ីកមែលតាមអាសយដ្ឋានliahona@ ldschurch. org។
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