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៤ លីអាែូណ្

កាល	ព្យាការី	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	ហៅ	សែលហ�ើរ	ហ៊ីហប៊មីរ	ែ៊មី	ឃឹមបឹល	

(	1801–1868	)	ឲ្យ	ហធវើ	ជា	ែ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាែនា	ហៅ	បបហេែ	

ែង់ហ្លេែ	ហ�ើម្ី	«	ហបើក	ទ្វា	រ	នៃ	ហែចក្ីែហ្គ្រោះ		»	ហនាោះ	សែលហ�ើរ	

ឃឹមបឹល		មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ខលេលួៃ	ហោក	គ្មាៃ	ែមត្ថភាព្	ប្ប់បគ្ៃ់	ហ�ើយ	។

ហោក	បាៃ	ែរហែរ	ថា	«	ឱ	!	បព្ោះែមាចាែ់	ហែើយ	េូលបង្គំ	ជា	មៃ៊ែ្ស	ស�ល	មាៃ		

ែម្ី	រ�ប់	ហហើយគ្មាៃ	ែមត្ថភាព្	ហធវើកិច្ចការ	សបប	ហនាោះ	ហ�ើយ	»	។

ហទ្ោះជា	យ៉ាង	ណា	ក្ី	សែលហ�ើរ	ឃឹមបឹល	បាៃ	េេួល	ការហៅ	ហនាោះ		

ហោយស្លេង	បសៃ្ថម	ថា	៖	«	ហហត៊ផល	ទ្គំង	ហៃោះ	ព្៊គំហធវើឲ្យខ្ញគំ	មាៃ	ចិត្	រ៊ញរាហចញ	ព្ី		

ករណីកិច្ច	ហ�ើយ	ហៅ	បគ្	ស�ល	ខ្ញគំ	បាៃ	យល់	ព្ី	បព្ោះេ័យ	របែ់	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	ខ្ញគំ		

ហនាោះ	ខ្ញគំ	មាៃ	ការហប្ជាញាចិត្	មួយ	ថា	ព្៊ោះពារ	ប្ប់	ឧបែ្្	ទ្គំងែែ់	ហោយ	ហ�ឿ		

ថា	បេង់	ៃឹង	គ្គំបេ	ខ្ញគំ	ហោយ	បព្ោះហចសាតា	�៏	ខ្លាគំងកាលា	របែ់	បេង់	ហហើយ	បបទ្ៃ	ប្ប់		

្៊ណែម្ត្ិទ្គំងែែ់	ស�ល	ខ្ញគំ	បតូវការ	»	។			 1

បងប្អូៃ	បប៊ែបែី	វ័យហក្ង		ស�ល	បតូវបាៃ	ហៅ	ឲ្យ	បហបមើ	ជា	ែ្នកផ្សព្វផសាយ	សាែនា	

ហព្ញ	ហមា៉ាង	ហែើយ	បងប្អូៃបតូវបាៃ	ហៅ	ឲ្យ	ហធវើ	កិច្ចការ	ហៃោះ	ហោយសារ	បងប្អូៃ	«	មាៃ	

បគំណង	ហ�ើម្ី	បហបមើ	បព្ោះ	»	�ូច	សែលហ�ើរ	ឃឹមបឹល	ស�រ	(	្.	ៃិង	ែ.	4:3	)	ហហើយ	

ហោយសារ	បងប្អូៃហបតៀម	ខលេលួៃ	រួច	ជា	ហបែច	ៃិង	មាៃ	ភាព្ែក្ិែម	។

ព្ួកែ្នកផ្សព្វផសាយ	សាែនា	ហរៀមច្ង	ហែើយ	បងប្អូៃ	បតូវបាៃ	ហៅ	ឲ្យ	ហធវើ		

កិច្ចការ	ហោយ	សារ	ហហត៊ផល�ូចគ្នា	ហៃោះ	ផងស�រ	។	ហទ្ោះជាយ៉ាងណា	ក្ី	បងប្អូៃ	ព្៊គំ	

បគ្ៃ់សត	នាគំមក	ជាមួយ	ៃូវ	បគំណង	ហ�ើម្ី	បហបមើ	សត	ប៉៊ហណាណោះ	ហេ	ប៉៊សៃ្	បតូវ	នាគំមក	ជាមួយ		

ៃូវបបាជាញាស�លបាៃេេួលជាហបចើៃឆ្នាគំនៃការព្លិកម្	ហែចក្ីបែឡាញ់		

ៃិង	បេព្ិហសាធៃ៍	ស�ល	បព្ោះវរបិតា	្ ង់ហៅ	សាថាៃែួ្៌	របែ់	បងប្អូៃ	អាច	ហបបើបបាែ់	វា		

ហ�ើម្ី	រំ�ួល�ួងចិត្	របែ់	ប៊បតាប៊បតី	បេង់	ស�ល	កគំព្៊ង	សែវងរក	ហែចក្ីព្ិត	។	បងប្អូៃ		

បាៃ	�ឹង	ហោយ	គ្មាៃែង្ស័យហ�ើយ	ថា	ហយើង	ព្៊គំ	អាច	មាៃ	ហែចក្ីបែឡាញ់	ព្ិតបបាក�	

ចគំហពាោះ	បព្ោះែមាចាែ់	បាៃ	ហ�ើយ	ល៊ោះបតា	ណា	ហយើ	ង	បហបមើ	បេង់		តាមរយៈ	ការបហបមើ	�ល់	ែ្នក	

�នេ	ប៉៊ហណាណោះ	។

ហ�ើម្ី	បហបមើ	ជា	ែ្នកផ្សព្វផសាយសាែនា	បងប្អូៃ	បតូវ	មាៃហែចក្ី�គំហៃឿ	ៃិង	

ការែត់ធ្ត់	ភាព្កាលាហាៃ	ៃិង	េគំៃ៊កចិត្	ការតាគំងចិត្	ៃិង	ភាព្រឹងមាគំ	ការហប្ជាញាចិត្	

ៃិង	ការលោះបង់	បសៃ្ថម	ហៅហលើ	បគំណង	របែ់	បងប្អូៃ	។	ែ្នកផ្សព្វផសាយសាែនា	ស�ល	

មាៃ	ការបូជា	អាច	នាគំ	មក	ៃូវ	ែព្្អូតហហត៊	ក្នញង	តគំបៃ់	ហបែកកម្	។

បបធាៃ	យ៉ូហាៃ	ហ្ហលើរ	(	1808–87	)	បាៃ	ែហងខេបព្ី	្ ៊ណែម្ត្ិ	

ែគំខ្ៃ់ៗ	របែ់	ែ្នកផ្សព្វផសាយសាែនា	�ូច	ហៃោះ	ថា	៖	«	ប៊រែ	[	ៃិង	បែ្ី	បព្មទ្គំង	

្ូសាវាមីភរិយ	]	ស�លហយើង	ចង់	បាៃ	ក្នញងនាម	ជា	ែ្នក	ពាគំនាគំ	ៃូវ	សារលិខិត	នៃ	�គំណឹង	ល្	

ហនាោះ	្ឺ	ជាមៃ៊ែ្សស�ល		មាៃ	ហែចក្ី�គំហៃឿ	ហលើ	បព្ោះ	ជា	មៃ៊ែ្ស	ស�ល	មាៃ	ហែចក្ី�គំហៃឿហលើ	

សាែនា	របែ់ខលេលួៃ	ជា	មៃ៊ែ្ស	ស�ល	ផ្ល់	កិត្ិយែ	�ល់	បព្វ�ិតភាព្	របែ់	ហ្	ជា	មៃ៊ែ្ស	

ស�ល	.	.	.	បព្ោះ	េ៊ក	បព្ោះេ័យ	ហលើព្ួកហ្	។	.	.	.	ហយើង	ចង់	បាៃ	មៃ៊ែ្ស		ស�ល	ហពារហព្ញ	

ហោយ	បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	ៃិង	បព្ោះហចសាដា	នៃ	បព្ោះ[	,	]	.	.	.	ជា	មៃ៊ែ្ស	នៃ	កិត្ិយែ	

ហែចក្ីន្លេ្្នអូរ	្៊ណធម៌	ៃិង	បរិែ៊េ្ធភាព្	»	។ 2

បព្ោះែមាចាែ់	បាៃ	បបកាែ	ថា	៖

«	�្ិត	ហមើល	ច៊ោះ	សបែែ	ែគំបព្៊ែ	ល្ម	បចូត	ហហើយ	ហហើយ	ហមើល	ៃ៏	ែ្នក	ណា	ស�ល		

លូក	កហណដាៀវ	របែ់	ខលេលួៃ	ហោយ	កមាលាគំង	របែ់	ខលេលួៃ	ែ្នក	ហនាោះ	ហហើយ	បាៃ	បបមូល	េ៊ក	ហ�ើម្ី	ក៊គំ	

ឲ្យ	ខលេលួៃ	បតូវ	វិនាែ	ហ�ើយ	ប៉៊សៃ្	បាៃ	នាគំ	ហែចក្ី	ែហ្គ្រោះ	មក	�ល់	បព្លឹង	ខលេលួៃ	វិញ

ហហើយ	ហែចក្ី	�គំហៃឿ	ហែចក្ី	ែង្ឹម	ហែចក្ី	ែប្ញរែ	ៃិង	ហែចក្ី	បែឡាញ់	

ហោយ	សភ្នក	ហសាមាោះបតង់	ទ្គំង	បែ៊ង	ចគំហពាោះ	ែិរី	ល្	នៃ	បព្ោះ	ហេើប	ហធវើ	ឲ្យ	ហ្	ែម	ៃឹង	កិច្ចការ	»	

(	្.	ៃិង	ែ.	4:4–5	)	។

ការហៅ	របែ់	បងប្អូៃ	ហកើត	ហ�ើង	តាមរយៈ	ការបគំផ៊ែ	្ គំៃិត	។	ខ្ញគំ	ែូម	ស្លេង	េីបនាទាល់	

ថា	ែ្នកស�លបព្ោះែមាចាែ់	បាៃ	ហៅ	ហនាោះបេង់បបទ្ៃែមត្ថភាព្	ឲ្យ	។	បងប្អូៃ	ៃឹង	េេួល	

�គំៃួយ	ព្ីែួគ្៌ា	ហៅហព្ល	បងប្អូៃ	ហធវើការ	ហោយ	ការែធិសាឋាៃ	ហៅ	ក្នញង	ចមាការ	េគំពាគំង	បាយ�ូរ	

របែ់	បព្ោះែមាចាែ់	។

ការែៃយា	�៏	បបនព្	ស�ល	បព្ោះែមាចាែ់	បាៃ	បបទ្ៃ	�ល់	ែ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាែនា	កាល	

ព្ី	�គំនាៃ់	ម៊ៃហៅក្នញងបគ្	កាៃ់កាប់បតួតបតា	ហៃោះ	�ូច	ស�លមាៃ	កត់បតា	ហៅក្នញង	ហគ្លលេ្ធិ	

ៃិង	ហែចក្ី	ែញ្ញា	ៃឹង	កាលាយជា	របែ់	បងប្អូៃ	្ ឺថា	៖	«	ហយើង	ៃឹង	ហៅ	ព្ីម៊ខ	ែ្នក	។	

ហយើង	ៃឹង	ហៅ	ខ្ង	សាដាគំ	ន�	ែ្នក	ហហើយ	ខ្ង	ហ្វង	ន�	ែ្នក	ហហើយ	បព្ោះវិញ្ញាណ	របែ់	ហយើងៃឹង	

ែណឋាិត	ហៅក្នញង	�ួងចិត្	របែ់	ែ្នក	ហហើយ	ព្ួក	ហេវតារបែ់	ហយើង	ហៅ	ព្័េ្ធ	�៊គំ	វិញ	ែ្នក	ហ�ើម្ី	

បេ	ែ្នក	ហ�ើង	»	(	្.	ៃិង	ែ.	84:88	)	។

យោយម្បធាៃ

្ូរា៉ាសយអសមែៃសុៃ

នៅឲ្យន្វែើកិច្្ចក្រ

សារលឈិែឈិត្ �ៈម្បធាៃទរីមួយ
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រោរបយម្ងៀៃយចញពរីសារលឈិែឈិតយៃរះ

នទាះបីជានយើងបនងមើឬមិនបនងមើជាអ្កផ្សពវែផសាយសាសោនពញនមា៉ាងក្តីពួកនយើងងេប់គានាមានឱក្សដច្កចាយែំណឹងល្អនិងបនងមើអ្កនៅជុំវិញខ្លួន

នយើង។សូមេិ�អំពីក្រនងបៀបន្ៀបសារលិខិ�ននះជាមួយសន្ទរកថាននសន្ិសីទទូនៅថ្មីៗស្តីអំពីងបធានបទននះែូច្ជា«ក្រដច្កចាយែំណឹង

ល្អដែលបានសាតារន�ើងវិញ»នោយដអលន�ើរោល្ិននអកអូកក្នុងកូរែុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់(Liahona,ដខវិច្្ិក្ឆ្នាំ២០១៦ទំព័រ៥៧)។អ្កក៏

អាច្ពិភាកសាអំពីឃ្លាថា«អ្កដែលងពះអមាចាស់បាននៅនោះងទង់ងបទានសម�្ថភាពឲ្យ»ជាមួយអស់អ្កដែលអ្កបនងងៀន។ន�ើពួកនេមានអារម្មណ៍ដបបណ្

អំពីក្រគាំងទរបស់ងពះអមាចាស់ែល់ពួកនេនៅក្នុងកិច្្ចក្រផ្សពវែផសាយសាសោនិងក្រនៅបនងមើរបស់ពួកនេនោះ?អ្កអាច្អនញជើញអស់អ្កដែលអ្កបនងងៀនឲ្យ

អ្ិសាឋានទូលសុំកមាលាំងនិងក្របំផុសេំនិ�នែើម្ីែឹងអំពីរនបៀបដច្កចាយែំណឹងល្អជាមួយងេួសារមិ�្តភក្ិនិងអ្កជិ�ខាងរបស់ពួកនេ។

ហៅហព្ល	បងប្អូៃ	បហបមើ	ហនាោះ	បងប្អូៃ	ៃឹង	បហងកើត		

ែៃ៊ែសាវរីយ៍	ៃិង	មិត្ភាព្	�៏	ែែ់កល្ជា	ហបចើៃ	។		

ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	គ្មាៃ	វាលសបែ	ណា	ស�ល	ផ្ល់	ផល	នៃ		

ែ៊ភមង្ល	ហបចើៃ	បកាែ់សបកល	ជាង	វាលសបែ		

ហបែកកម្	ហ�ើយ	។

ឥ�អូវ	ហៃោះ	មាៃ	ពាក្យ	មួយ	ឃ្លា	�ល់	សែលហ�ើរ	ៃិង	

ែ៊មីហែទើរ	បព្មទ្គំង	្ ូសាវាមី	ភរិយ	ស�ល	ព្៊គំ	អាច	បញ្ចប់		

ការចាត់តាគំង	របែ់	ខលេលួៃ		ហៅក្នញងតគំបៃ់	ហបែកកម្បាៃ	

ហោយហហត៊ផល	ណាមួយ	ក្ី	ហនាោះ្ឺ	ថា	៖	បព្ោះែមាចាែ់	

បែឡាញ់	បងប្អូៃ	។	បេង់	មាៃ	ែគំណរ្៊ណ	�ល់	

ការលោះបង់	របែ់	បងប្អូៃ	។	បេង់	បជាប	�ឹង	ែគំព្ី	

ការខកចិត្	របែ់	បងប្អូៃ	។	ចូរ	�ឹង	ថា	បេង់ហៅ	មាៃ	

កិច្ចការឲ្យបងប្អូៃហធវើបៃ្ហេៀត	។	ចូរ	ក៊គំ	ឲ្យ	សាតាគំងក៊ហក	

បបាប់	ែវី	�ល់	បងប្អូៃ	ហ�ើយ	។	ចូរ	ក៊គំ	ហកើត	េ៊កខេ	ចូរ	ក៊គំ	

បាក់េឹក	ចិត្	ចូ	រក៊គំ	ែែ់	ែង្ឹម	។

្្ីៗ	ហៃោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	កត់ែមារល់	ឃ្លាមួយ	ហៅក្នញង	

ែៃ្និែីេេូហៅ	ស�ល	ជាែៃ្និែីេ	មិៃយូរ	ប៉៊នាមាៃ	បនាទាប់	

ព្ី	ខ្ញគំ	បតូវបាៃ	ហៅ	ឲ្យ	�ឹកនាគំ	សាែនាចបកហៃោះថា	៖	«	ចូរ	

ក៊គំ	ខ្លាច	ហ�ើយ	។	ចូរ	មាៃ	ចិត្	រីករាយ	។	ែនា្ត	្ ឺ	ភលេឺ	

បតចោះបតចង់	�ូចជា	ហែចក្ី�គំហៃឿ	របែ់	បងប្អូៃ	ស�រ	»	។ 3	

ការែៃយា	ហៃោះ	ហៅ	សត	ព្ិតចគំហពាោះ	បងប្អូៃ	។	�ូហច្នោះ	ចូរ	

ក៊គំ	ហបាោះបង់	ហចាល	ហែចក្ី�គំហៃឿ	របែ់	បងប្អូៃ	ហ�ើយ	

ហោយសារ	បព្ោះែមាចាែ់	ព្៊គំ	ធាលាប់	ហបាោះបង់	ហែចក្ី�គំហៃឿ	ហលើ	

បងប្អូៃ	ហ�ើយ	។	ចូរ	រកសា	ហែចក្ីែញ្ញា	របែ់	បងប្អូៃ	ច៊ោះ	

ហហើយ	បៃ្	ហឆ្ពោះ	ហៅ	ម៊ខ	។

ព្ិភព្ហោក	ហៃោះ	បតូវការ	�គំណឹងល្	របែ់		

បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	។	ែូម	ឲ្យ	បព្ោះែមាចាែ់	បបទ្ៃ	ព្រ		

�ល់	ព្ួកបរិែ៊េ្ធ	បេង់	ទ្គំងែែ់	—	ហទ្ោះបី	ព្ួក	ហយើង	

បហបមើ	ហៅេីណា	ក្ី	—	ឲ្យ	មាៃ	�ួងចិត្	ជា	ែ្នក	ផ្សព្វផសាយ	

សាែនា	។	◼

កំ�ត់ចំណាំ

	 1.	ហ៊ីហប៊មីរ	ែ៊មី	ឃិមបឹល	ហៅក្នញង	Orson F. Whitney Life of 
Heber C. Kimball	ការហបាោះព្៊ម្ព	ហលើក	េី	3	(	ឆ្នាគំ	1967	)	

េគំព្័រ	104	។

	 2.	Teachings of Presidents of the Church:  
John Taylor	(	ឆ្នាគំ	2001	)	េគំព្័រ	73	។

	 3.	្ូមា៉ាែ	ហែែ.	ម៉ៃែ៊ៃ	« Be of Good Cheer	»	
Liahona,	សខ	ឧែភា	ឆ្នាគំ	2009	េគំព្័រ	92	។
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៦ លីអាែូណ្

រោរបយម្មើជាអ្នកផ្សព្វផសាយសាសនា

ពួកអ្កផ្សពវែផសាយសាសោង�ូវបាននៅឲ្យបនងងៀនែំណឹងល្អនែើយក៏នៅនែើម្ី

បនងមើមនុស្សផងដែរ។សូមជួយអ្កផ្សពវែផសាយសាសោននះដសវែងរកឧបករណ៍

ោោដែលបានលាក់ក្នុងរូបភាពននះ!

អ្នកផ្សព្វផសាយសាសនារាមៃសាលាកយ្មរះ

យុវវ័យ

កុមារ

រង្រនែើយវាជាងគាែ៏ភ័យខាលាច្បំផុ�ក្នុងជីវិ�របស់ខ្នុំ។

នៅនថងៃទីមួយដែលខ្នុំច្ូលបនវសក្លវិញខ្នុំបាននែើរក្�់

មុខថានាក់នរៀនរបស់គា�់ប៉ុដន្តខ្នុំខាលាច្ពុំហ្៊ាននែើរច្ូលនៅក្នុងថានាក់

ន�ើយ។នងក្យមកខ្នុំបានឮគា�់នៅខ្នុំនែើយគា�់បានឲ្យ

សំបុង�មួយមកខ្នុំ។ខ្នុំបានអានសំបុង�នោះនៅតាមផ្លូវ។

គា�់បានសរនសរថាគា�់បានសិកសា«យ៉ាងលម្អិ�»នូវវេ្គ

បទេម្ីរដែលខ្នុំបានេូសច្ំណ្ំនែើយគា�់បានចាប់នផ្តើមយល់

ពីនែ�ុផលដែលបង្កប់នៅក្នុងនសច្ក្តីជំននឿរបស់ខ្នុំ។

ឥ�លូវននះខ្នុំមានច្ិ�្តរំនភើបក្នុងក្រដច្កចាយែំណឹងល្អ

នែើយខ្នុំក្ន់ដ�មានច្ិ�្តរំនភើបក្នុងក្របនងមើនបសកកម្មថាវាយ

ែល់ងពះវរបិតាសួេ៌របស់ខ្នុំក្នុងនពលឆ្ប់ៗននះ។

អ្នកនិពន្ធរស់ចៅរែ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

នោយន�ើស្ទីអានរវ

ឲ្យគា�់នោយមានេូសច្ំណ្ំឃ្លាោោអំពីកិច្្ចក្រផ្សពវែផសាយ

សាសោ។េំនិ�នោះបានន្វែើឲ្យខ្នុំខាលាច្ប៉ុដន្តវាែក់នៅជាប់

ក្នុងច្ិ�្តខ្នុំជានិច្្ច។ខ្នុំែឹងថានោះេឺជាក្របំផុសេំនិ�មួយ

ដែលខ្នុំង�ូវន្វែើតាម។

ងបដែលជាពីរដខនងក្យមកខ្នុំបាននរៀបច្ំងពះេម្ីរ

មរមននោះរួច្ជានងសច្។អស់នពលមួយនថងៃនពញខ្នុំមាន

អារម្មណ៍អន្ទះអដន្ទងច្ង់ឲ្យេម្ីរនោះនៅគា�់ណ្ស់។

វាច្ំណ្យនពលដ�បីវិោទីប៉ុនណ្ណាះសងមាប់ខ្នុំនែើម្ីជូន

េម្ីរនោះនៅគា�់ពីមុនខ្នុំឈប់សងមាកវិស្សមក្លោរែូវ

នៅសាលានរៀនខ្នុំមានងេូបនងងៀនមានាក់គា�់ជា

ងបនភទមនុស្សដែលអាច្បំភ័យែល់នរណ្មានាក់

កុំឲ្យដច្កចាយទស្សនៈងបឆ្ំងរបស់ខ្លួននលើងបធានបទ

ណ្មួយ។នថងៃមួយនយើងបានពិភាកសាងបធានបទស្តីពី

ពួកអ្កផ្សពវែផសាយសាសោអិល.�ី.នអស។ខ្នុំែឹងថា

ខ្នុំអាច្នេ្ើយសំណួររបស់គា�់បានប៉ុដន្តខ្នុំមានអារម្មណ៍ថា

ខ្នុំពុំេួរនេ្ើយន�ើយ។ែូនច្្ះខ្នុំងគាន់ដ�បាននិយយល្មមនឹង

ផ្គាប់ច្ិ�្តគា�់ក្នុងងគានោះ។

ពីរបីសបាតាែ៍នងក្យមកខ្នុំពុំអាច្ឈប់េិ�អំពីក្រសន្ទោ

របស់នយើងនោះបានន�ើយ។ទីបំផុ�មានេំនិ�មួយបាន

ផុសន�ើងក្នុងច្ិ�្តខ្នុំថាខ្នុំេួរដ�ជូនងពះេម្ីរមរមនមួយកបាល

មាន្ ំនិតមរួយរោនផុសច�ើង

ក្នុងេិត្ខ្នុំថាខ្នុំ្ រួរសតជូនបពរះ្ម្ីរ

មរមនមរួយកបាលឲ្យោត់។

្្ួលោនសោបល់នានាពី

សគ�្ំព័រlds .org/ go/ 6176. 
#futuremissionary
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សារលឈិែឈិតបយម្ងៀៃសួរសុែទុក្ខ

ស្ច្រ្ីជំសនឿ

្្រុម្គួសារ

ការ្ស្គ្រះ

សូមសិកសាអត្ថបេចនះកបកបចដាយការអ្ិសាឋាន

និងដសវងរកការបុំផុសគុំនិតចែើម្ីែរងពីអវីដែលកតូវ

ដចកចាយ។ចតើការយល់ែរងអុំពីចគ្លបុំណងនន

សមាគមសច្គ្រះនរងចរៀបចុំបុកតីទាុំងឡាយរបស់កពះ

ឲ្យេេួលបានពរជ័យននជីវិតែ៏ចៅអស់កល្ជានិច្ច

យ៉ាងែូចចម្ច?

សែលហ�ើរ	សៃល	ែិល	អាៃ់ហ�ើរែិៃ	ក្នញង	កូរ៉៊ម	នៃ	

ព្ួក	សាវក	�ប់ព្ីរ	នាក់	បាៃ	មាៃ	បបសាែៃ៍	ថា	

«	សារលិខិត	ខ្ញគំ	�ូៃ	ចគំហពាោះ		.	.	.	មៃ៊ែ្ស	ប្ប់រូប	

្ឺ	ថា	ហយើង	អាច	រែ់ហៅ	បាៃ	ប្ប់	ហព្ល	‹	ហោយ	

បាៃ	េេួល	ព្រ	ព្ី	ែគំណាច	បព្វ�ិតភាព្	›	មិៃ	ថា	

កាលៈហេែៈរបែ់ហយើងសបបណាហនាោះហេ	»	។

«	.	.	.	ហៅហព្ល	ែ្នក	ចូលរួម	ក្នញង	ព្ិធីបរិែ៊េ្ធ		

នៃ	បព្វ�ិតភាព្	ហោយ	ែក្ិែម	ហនាោះ	បព្ោះែមាចាែ់	

ៃឹង	បបទ្ៃកមាលាគំង	ភាព្ែ៊ខសាៃ្	ៃិង	ការរំព្ឹង	

េ៊ក	�៏	ែែ់កល្	ជាៃិច្ច	�ល់	ែ្នក	កាៃ់	សត	ហបចើៃ	។	

មិៃថា	សាថាៃភាព្	របែ់	ែ្នក	យ៉ាង	ណា	ហនាោះ	ហេ	

ហ្ហោឋាៃ	របែ់	ែ្នក	ៃឹង	‹	េេួល	ព្រ	ព្ី	ែគំណាច	

បព្វ�ិតភាព្	›	»	។ 1

ហតើ	ហយើង	អាចនាគំ	ែគំណាច	បព្វ�ិតភាព្	

ចូល	មក	ក្នញង	�ីវិត	របែ់	ហយើង	យ៉ាង	�ូចហម្ច	?	

សែលហ�ើរ	ែិម	រ័ែ៊ល	បា�ឺ�	ក្នញង	កូរ៉៊ម	នៃ	

ព្ួក	សាវក	�ប់ព្ីរ	នាក់	រំឮក	ហយើង	ថា	«	ែែ់	

ែ្នក	ស�ល	បាៃ	េេួល	ប៊ណ្យ	ប�ម៊�េឹក	ហហើយ	

ហបកាយ	មក	បាៃ	េេួល	ែគំហណាយទ្ៃ	

ព្ិែិ�្ឋ	របែ់	ព្ួកហ្	ហៅក្នញង	�គំណាក់	នៃ	

បព្ោះែមាចាែ់	មាៃ	ែិេ្ធិេេួល	បាៃ	ព្រ�័យ	�៏	

ហបចើៃ	ៃិង	ែសាចារ្យ	។	ែគំហណាយទ្ៃ	ព្ិែិ�្ឋ	

្ឺ	ព្ិតជា	ែគំហណាយ	នៃ	ែគំណាច	.	.	.	[	ហហើយ	]	

បព្ោះវរបិតា	្ ង់	ហៅ	ឋាៃ	ែួ្៌	របែ់	ហយើង	មាៃ	

បព្ោះេ័យ	ែប្ញរែ	ជាមួយ	ៃឹង	ែគំណាច	របែ់	

បេង់	»	។	ហោក	បាៃ	រំឮក	ហយើង	ថា	ទ្គំងប៊រែ	

ៃិង	បែ្ី	«	បតូវ	បាៃ	ផ្ល់	ឲ្យ	ៃូវ	ែគំណាច	�ូចគ្នា	

ហៃោះ	»	ហៅក្នញង	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	«	្ឺ	ែគំណាច	

បព្វ�ិតភាព្	ហៃោះ	ឯង	»	។ 2

លីៃោ	ហខ	ហប៊មីត៊ៃ	បបធាៃ	ែមា្ម	

ែហ្គ្រោះ	េូហៅ	បាៃ	មាៃ	បបសាែៃ៍	ថា	៖	

«	ហោយសារ	ែគំណាច	បព្វ�ិតភាព្	្ ឺ	ជា	ែវី	មួយ	

ស�ល	ហយើង	ចង់	បាៃ	ហៅ	ក្នញង	បក៊ម	ប្ួសារ	ៃិង	

ផទោះ	របែ់	ហយើង	ហតើ	ចយើង	បតូវ	ហធវើ	ែវី	ខលេោះ	ហ�ើម្ី	នាគំ	

ែគំណាច	ហនាោះ	ចូល	មក	ក្នញង	�ីវិត	របែ់	ហយើង	

បាៃ	?	ហែចក្ី	ែ៊ចរិត	ផ្ទាល់	ខលេលួៃ	្ ឺ	ជា	កតាតា	�៏	

ែគំខ្ៃ់	ហ�ើម្ី	មាៃ	ែគំណាច	បព្វ�ិតភាព្	»	។ 3

បបធាៃ	រ័ែ៊ល	ែិម	ណិលែ៊ៃ		

បបធាៃ	កូរ៉៊ម	នៃ	ព្ួកសាវក	�ប់	ព្ីរនាក់	បាៃ		

មាៃ	បបសាែៃ៍	ថា	«	បបែិៃហបើ	ហយើង	ៃឹង		

អំណ្ច្បពវែជិ�ភាព

តាមរយៈក្ររកសា

នសច្ក្ីសញ្ញា

សូមពឈិចារណាអំពរី

សំ�ួរយៃរះ

ន�ើក្ររកសា

នសច្ក្តីសញ្ញា

ងបទានពរែល់

នយើងជាមួយ

នឹងអំណ្ច្

បពវែជិ�ភាពយ៉ាង

ែូច្នម្តច្?
កំ�ត់ចំណាំ

	 1.	សៃល	ែិល	អាៃ់ហ�ើរែិៃ	«	Power in the 
Priesthood	»	Liahona,	សខ	វិច្ិកា	ឆ្នាគំ	2013	

េគំព្័រ	92,	95	។

	 2.	ែិម	រ័ែ៊ល	បា�ឺ�	«	Men and Women and 
Priesthood Power	»	Liahona,	សខ	កញ្ញា	ឆ្នាគំ	

2014	េគំព្័រ	36	។

	 3.	លីៃោ	ហខ	ហប៊មីរត៊ៃ	«	Priesthood Power — 
Available to All	»	Liahona,	សខ	មិ្៊នា	ឆ្នាគំ	

2014	េគំព្័រ	21	។

	 4.	រ័ែ៊ល	ែិម	ណិលែ៊ៃ	«	The Price of 
Priesthood Power	»	Liahona,		
សខ	ឧែភា	ឆ្នាគំ	2016	េគំព្័រ	69	។

បគ្ហាញ	ខលេលួៃ	ហោយ	រាបសា	ចគំហពាោះ	បព្ោះែមាចាែ់	

ហហើយ	ែ៊គំ	បេង់	ឲ្យ	បហបងៀៃ	ហយើង	ហនាោះ	ហយើង	ៃឹង	

បគ្ហាញ	ខលេលួៃ	ហយើង	ព្ី	រហបៀប	បហងកើៃ	លេ្ធភាព្	របស់

ចយើង	ហៅ	កាៃ់	ែគំណាច	របស់កេង	់។ 4

ែ្ម្ពរីរៃឈិងព័ត៌រាៃបខៃថែម

ៃីនហវេី1	14:14,	ហគ្លលេ្ធិ	ៃិង	ហែចក្ីែញ្ញា	

121:36,	132:20,	reliefsociety .lds .org
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ប្ួសារ	បតូវបាៃ	សតងតាគំង	ហ�ើង	ហោយ	បព្ោះ	ហហើយ		

វា	្ ឺ	ជា	«	រចបៀប	នៃ	សាថាៃែួ្៌	.	.	.	ជា	ៃិមិត្រូប	មួយ	

នៃ	លគំនាគំ	ហែហ�សាទាល	ឲ្យ	បាៃ	�ូច	ប្ួសារ	ែែ់កល្	

ជាៃិច្ច	របែ់	បព្ោះ	»	។ 2	េគំនាក់េគំៃង	បក៊មប្ួសារ	ៃិង	

ការេេួលខ៊ែ	បតូវ	ស�ល	មាៃ	ជាមួយ	ៃឹង	ប្ួសារ	្ ឺ	

ព្ិែិ�្ឋ	ណាែ់	។	ហយើង	ហរៀៃ	ហៅក្នញង	ខ្ម្ពីរ	ថា	ឪព្៊ក	

មាដាយ	មាៃ	ករណី	កិច្ច	ចិញ្ចឹម	បីបាច់	កូៃៗ	របែ់	ព្ួកហ្	ក្នញង	

ហែចក្ីព្ិត	ព្ៃលេឺ	ៃិង	ហែចក្ីបែឡាញ់	(	ែូមហមើល	

ហែហភែូរ	6:4,	្.	ៃិង	ែ.	68:25	)	។	សាវាមី	ៃិង	

ភរិយ	្ ប្ី	បែឡាញ់	ហហើយ	ហគ្រព្	គ្នា	ហៅវិញ	ហៅមក	

(	ែូមហមើល	ហែហភែូរ	5:25	)	ហហើយ	កូៃៗ្ប្ី	

ហគ្រព្	ឪព្៊កមាតាយ	របែ់	ព្ួកហ្	(	ែូមហមើល	ៃិកខេមៃគំ	

20:12	)	។

«	អាពាហ៍ព្ិពាហ៍	ៃិង	ប្ួសារ	ស�ល	មាៃ	

ហជា្�័យ	ហនាោះ	្ ឺ	បតូវ	សាថាបនា	ៃិង	ស្រកសា	ហៅហលើ	

ហគ្លការណ៍	នៃ	ហែចក្ី�គំហៃឿ	ការែធិសាឋាៃ	ការសបបចិត្	

ការែភ័យ	ហទ្ែ	ការហគ្រព្	គ្នា	ហែចក្ីបែឡាញ់	

ហែចក្ីហមតាតាករ៊ណា	ការគ្រ	ៃិង	កម្វិធី	កមសាៃ្	ល្ៗ	

នានា	»	។ 3	ការហធវើ	តាម	ហគ្លការណ៍	នៃ	�គំណឹង	ល្	

ព្បងឹង	េគំនាក់េគំៃង	ប្ួសារ	ហហើយ	បហងកើៃ	កមាលាគំង	ខ្ង	

នយើ
ង	ទ្គំងែែ់	គ្នា	ជា	ប៊បត	របែ់	បព្ោះមាតាបិតាែួ្៌	

ស�ល	ហពារហព្ញ	ហោយ	ក្ី	បែឡាញ់	បាៃ	បញ្អូៃ	

ព្ួកហយើង	មក	កាៃ់	សផៃ�ី	ហៃោះ	ហ�ើម្ី	ហរៀៃ	ែគំព្ី	រហបៀប	បត�ប់	

ហៅ	កាៃ់	ព្ួកបេង់	វិញ	។	ប្ួសារ	្ ឺជា	សផ្នក	មួយ	�៏	ែគំខ្ៃ់	

ហៅក្នញង	សផៃការ	នៃ	ហែចក្ីែហ្គ្រោះ	។	បព្ោះបបទ្ៃ	

បក៊មប្ួសារ	�ល់	ហយើង	ហ�ើម្ី	ហយើង	អាច	េេួល	បាៃ	

រូបកាយ	ហរៀៃ	ហគ្លការណ៍	បតឹមបតូវ	ហហើយ	ហរៀបចគំ	ខលេលួៃ	

ែបមាប់	�ីវិត	ែែ់កល្	ជាៃិច្ច	។

បព្ោះវរបិតា	មាៃ	បព្ោះ	េ័យ	ឲ្យ	កូៃហៅ	មានាក់ៗ	របែ់	

បេង់	បតូវ	បាៃ	ចិញ្ចឹម	បីបាច់	ហៅក្នញង	បរិយកាែ	មួយ	នៃ	

ហែចក្ីបែឡាញ់	។	រហបៀប	�៏	ល្បគំផ៊ត	ហ�ើម្ី	ែហបមច	

បាៃ	ៃូវ	បរិយកាែ	នៃ	ការខវល់ខ្វាយ	សបប	ហៃោះ	្ឺ	

តាមរយៈ	ការរែ់ហៅ	ៃិង	ែៃ៊វត្	តាម	ហគ្លការណ៍	នៃ	

�គំណឹង	ល្	។	«	ែ៊ភមង្ល	ហៅ	ក្នញង	�ីវិត	ប្ួសារ	អាច	

ហកើត	មាៃ	ហ�ើង	បាៃ	ហៅ	ហព្ល	ហយើង	ហធវើ	តាម	ការបហបងៀៃ	

របែ់	បព្ោះែមាចាែ់	បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	»	។ 1	ហ្ហោឋាៃ	

ស�ល	សាថាបនា	ហ�ើង	ហៅហលើ	ហគ្លការណ៍	�គំណឹង	ល្	

កាលាយ	ជា	េី	កសៃលេង	នៃ	ភាព្ែ៊ខសាៃ្	ជា	កសៃលេង	ស�ល	

បព្ោះវិញ្ញាណ	នៃ	បព្ោះែមាចាែ់	អាច	�ឹកនាគំ	មាៃ	ឥេ្ធិព្ល	

ៃិង	ហលើក	ែទលួយ	ែមា�ិក	ប្ួសារ	ទ្គំងែែ់	គ្នា	ហ�ើង	។

ក្ររស់នៅតាមែំណឹងល្អច្ិញ្ចឹមបីបាច្់ែល់
ទំោក់ទំនងងេួសារែ៏ពិសិែ្ឋ

អ្វរីខដលយយើងយជឿ

ចាត់មកពរីម្ពរះយហើយពឈិសឈិដ្ឋ

«ងកុមងេួសារេឺចា�់មកពីងពះ[នែើយ]មានបញ្ចលូលនូវភាពពិសិែ្ឋបំផុ�នន

ទំោក់ទំនងទាំងពួង»។

ម្បធាៃ្រដុៃប៊ីហុរីង្លែរី(ឆ្នាំ១៩១០–២០០8)Teachings of Presidents of the 
Church : Gordon B. Hinckley(ឆ្នាំ២០១៦)ទំព័រ១៦៧។

វិញ្ញាណ	�ល់	ែមា�ិក	ប្ួសារ	មានាក់ៗ	ៃិង	ប្ួសារ	

ទ្គំងមូល	។	ហគ្លការណ៍	ទ្គំង	ហៃោះ	ក៏	ៃឹង	�ួយ	ហយើង	ឲ្យ	

ខិត	ហៅ	កាៃ់សត	�ិត	បព្ោះប្ីែទ	ស�រ	។

ប្ប់	បក៊ម	ប្ួសារ	មាៃ	បញ្ហា	ហរៀងៗ	ខលេលួៃ	។	ហៅក្នញង	

សាថាៃភាព្	ចោចល	ខ្ង	វិញ្ញាណ	នា	ែម័យ	ហៃោះ	ប្ប់	

បក៊ម	ប្ួសារ	ព្៊គំ	សមៃ	មាៃ	សាថាៃភាព្	ល្	ឥតហខ្ចាោះ	ហនាោះ	ហេ	។	

�ូច	សែលហ�ើរ	សៃល	ែិល	អាៃ់ហ�ើរែិៃ	ក្នញង	កូរ៉៊ម	នៃ	ព្ួក	

សាវក	�ប់ព្ីរ	នាក់	បាៃ	មាៃ	បបសាែៃ៍	ថា	«	ជាមួយ	

ៃឹង	ែមា�ិក	ជាហបចើៃ	ោៃ	នាក់	ៃិង	ភាព្ខ៊ែ	គ្នា	ជា	

ហបចើៃ	ស�ល	កូៃ	ហក្ង	នៃ	សាែនាចបក	មាៃ	ហនាោះ	ហយើង	

បតូវសតហចោះ	្ ិត្ូរ	ៃិង	�ឹង	ឮ	ែគំព្ី	ព្ួកហ្	ឲ្យ	បាៃ	កាៃ់សត	

ខ្លាគំង	ហ�ើង	»	។ 4	ប៊្្ល	មួយ	ចគំៃួៃ	គ្មាៃ	បក៊មប្ួសារ	មិៃ

គ្គំបេក្នញងការរែ់ហៅតាម�គំណឹងល្ហ�ើយ	។	ឧបែ្្	

មួយ	ចគំៃួៃ	មាៃ	ការលគំបាក	ណាែ់	រួម	មាៃ	ទ្គំង	(	ប៉៊សៃ្	

គ្មាៃ	ការកគំណត់	ហ�ើយ	)	ការសលងលោះ	គ្នា	ការរំហោភ	

បគំពាៃ	ៃិង	ការហញៀៃ	ហផ្សងៗ	។

បព្ោះ	បេង់	បជាប	ព្ី	សាថាៃភាព្	របែ់	បក៊មប្ួសារ	

ៃីមួយៗ	ៃិង	បជាប	�ឹង	ព្ី	បគំណង	របែ់	ប៊្្ល	មានាក់ៗ	

ហ�ើម្ី	មាៃ	ហែចក្ីបែឡាញ់	ហៅក្នញង	ផទោះ	។	ហទ្ោះបី	ជា	

ព្ួកហយើង	មាៃ	េគំនាក់េគំៃង	មិៃ	ល្ឥត	ហខ្ចាោះ	ជាមួយ	

ប្ួសារ	ហយើង	ក្ី	ការរែ់ហៅ	តាម	�គំណឹង	ល្	ហៅសត	អាច	

បបទ្ៃ	ព្រ	�ល់	�ីវិត	ៃិង	ប្ួសារ	របែ់	ហយើង	។	វា	អាច	

ព្បងឹង	េគំនាក់េគំៃង	របែ់	ហយើង	ជាមួយ	សាវាមី	ភរិយ	

ឪព្៊ក	មាដាយ	កូៃៗ	បងប្អូៃ	បប៊ែបែី	ៃិង	ជាមួយ	

បព្ោះវរបិតាែួ្៌	របែ់	ហយើង	។	ព្រ�័យ	មួយ	ចគំៃួៃ	ៃឹង		

ហកើត	មាៃ	ហ�ើង	ក្នញង	ហព្ល	បច្ចញប្ៃ្ន	ហៃោះ	ហហើយ	ព្រ�័យ	

ហផ្សង	ហេៀត	ព្៊គំ	ទ្ៃ់	ហកើត	មាៃ	ហ�ើយ	រហូត	�ល់	ហព្ល	

ែែ់កល្	ជាៃិច្ច	ប៉៊សៃ្	បព្ោះ	ៃឹង	ព្៊គំ	�ក	ហូត	ព្រ�័យ	ណា	

មួយ	ព្ី	ែែ់	ែ្នក	ស�ល	ព្យាយម	សែវងរក	ហែចក្ីែ៊ចរិត	

ហ�ើយ	។	◼
កំ�ត់ចំណាំ

	 1.	«	បក៊មប្ួសារ	៖	ការបបកាែ	�ល់	ព្ិភព្ហោក	»	Liahona,	
សខ	វិច្ិកា	ឆ្នាគំ	2010	េគំព្័រ	129	។

	 2.	ហ�ៀហ្ើរ	ហែែវ	ែ៊��ូហវ	«	In Praise of Those Who 
Save	»	Liahona,	សខ	ឧែភា	ឆ្នាគំ	2016	េគំព្័រ	77	។

	 3.	«	បក៊មប្ួសារ	៖	ការបបកាែ	�ល់	ព្ិភព្	ហោក	»	េគំព្័រ	129	។

	 4.	សៃល	ែិល	អាៃ់ហ�ើរែិៃ	«	Whoso Receiveth Them, 
Receiveth Me	»	Liahona,	សខ	ឧែភា	ឆ្នាគំ	2016		

េគំព្័រ	50	។



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ៩
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ចូលរួម្រ្នុង្្រម្មភាព្រមសានតេនិង

្ំសនៀម្មាលាប់រប្់្គួសារ។

ផតេល់ការបស្មើ

សាតាប់ស�ើយបគ្ហាញ

ការសគ្រព
ថាវាយបង្ំតាមរយៈការអធិសាឋានជា្គួសារ

ការ្ ិ្រសា្ពះគមពែីរជា្គួសារនិងរា្ែីជួបជុំ

្្រុម្គួសារនិង្ពះវិហារ្ពមទាំងការ

ចូលរួម្រ្នុង្ពះវិហារបរិ្ុ្្ធ។

មានចិែតេ្ ប្នុរ្សចះ្ ូម

សទា្ផតេល់ការអេ័យសទា្



១០ លីអាែូណ្

កូៃបែី	របែ់	ខ្ញគំ	ហេើប	សត	មាៃ	អាយ៊	បបាគំបី	ឆ្នាគំ	ហហើយ	

នាង	មាៃ	ចិត្	រំហភើប	ចង់	ឲ្យ	ខ្ញគំ	ប�ម៊�េឹក	ឲ្យ	នាង	។	

ហោកតា	ហោក	យយ	របែ់	នាង	ក៏	មក	ចូលរួម	ក្នញង	

ឱកាែ	�៏	ព្ិហែែ	ហៃោះ	ផងស�រ	ស�ល	ហធវើ	ឲ្យ	នាង	កាៃ់សត	

រំហភើបចិត្	ៃិង	រំព្ឹង	រង់ចាគំ	បគ្	ហនាោះ	។	ប៉៊សៃ្	ហៅហព្ល	ន្ងៃ		

�៏	ព្ិហែែ	ហនាោះ	�ិត	ឈាៃ	ចូល	មក	�ល់	ខ្ញគំ	ហាក់បី	�ូច		

ជា	ព្៊គំ	អាច	ហៅ	ចូលរួម	ក្នញង	ព្ិធីប៊ណ្យ	ប�ម៊�	េឹក	ហនាោះ		

បាៃ	ហ�ើយ	។

ការគ្រ	របែ់	ខ្ញគំ	ក្នញង	នាម	ជា	ែ្នក	ហបើកបរ	

យៃ្ហហាោះែបមាប់	ទ្ហាៃ	អាកាែ	ៃិង	ជា	ម្ៃ្ី	

បបតិបត្ិការ	�គំៃួយ	�ល់	បក៊ម	យៃ្ហហាោះ	ស�ល	ហហាោះហហើរ	

ជាមួយ	គ្នា	កបម	ៃឹង	មាៃ	ការធ៊ញបទ្ៃ់	ណាែ់	ប៉៊សៃ្	

ការហធវើ	�គំហណើរ	ហនាោះ	សបប	កាៃ់សត	តាៃតឹង	ហ�ើង	ហៅហព្ល	

ម្ៃ្ី	បបតិបត្ិការ	របែ់	ខ្ញគំ	បាៃ	ចាកហចញ	ហៅ	បគំហព្ញ	

ការចាត់តាគំង	មួយ	ហផ្សង	ហេៀត	។	ខ្ញគំ	កគំព្៊ង	បគំហព្ញ	កិច្ចការ	

ហបែកកម្	ស�ល	មាៃ	ជា	បៃ្	បនាទាប់		។	ខ្ញគំ	បតូវបាៃ	បងខេគំ	

ចិត្	ល៊បហចាល	ការបគំពាក់បគំប៉ៃ	ព្ៃយារហព្ល	ក្នញង	កិច្ចការ	

មួយ	ចគំៃួៃ	នៃ	បក៊មនាវិក	យៃ្ហហាោះ	ហហើយ	ល៊បហចាល	

វិែ្សមកាល	ស�ល	ខ្ញគំ	បាៃ	ហបគ្ង	េ៊ក	ែែ់	ជា	ហបចើៃ	សខ	មក	

ហហើយ	ហ�ើម្ី	បហងកើត	ចគំៃួៃ	ហហាោះហហើរ	របែ់	បក៊ម	ស�ល	

តបមូវ	ឲ្យ	ហធវើ	ហ�ើង	។

បក៊ម	េ័ព្	អាកាែ	បតូវ	ហចញ	�គំហណើរ	តាម	លគំោប់	នៃ	

ការហហាោះហហើរ	ចគំៃួៃ	21	ន្ងៃ	ហហើយ	មាៃ	ឱកាែ	តិចតួច	

បគំផ៊ត	ក្នញងការ	បត�ប់	មកផទោះ	វិញ	ម៊ៃ	កគំណត់	។	ហហើយ	

ហៅហព្ល	ម្ៃ្ី	បបតិបត្ិការ	ៃិង	ម្ៃ្ី�គំៃួយ	បបតិបត្ិការ	

មានាក់	ហេៀត	របែ់	ខ្ញគំ	បាៃ	បត�ប់	ហៅ	វិញ	ហនាោះ	សាថាៃភាព្	

ក្របំដបកឯក�្តកម្មនពលនវលា
យោយរីឆ្តអឈិមខប៊ខរ៉តជុញ្ញ័រ

យ្ហោឋាៃរបស់យយើងម្កុមម្្ួសាររបស់យយើង

វាគឺជាសរឿងអសាចារ្យណា្់សដលែ្នុំអាច្ែ�ប់សៅផទះសដើម្ីចូលរួមពិធីបុែ្យ្ជមុជ្ឹ្ររប្់្រូន្្ីែ្នុំ។

បាៃ	កាលាយ	កាៃ់សត	លគំបាក	ក្នញងការ	ចាកហចញហៅ	ចូលរួម	

បព្ឹត្ិការណ៍	ប្ួសារ	។	ហតើ	ខ្ញគំ	អាច	�កឃ្លា	ហៅ	បាៃ	យ៉ា	ង	

�ូចហម្ច	ខណៈស�លខ្ញគំបតូវតបមូវឲ្យលោះបង់�ួយែ្នក�នេ	

ជា	ហបចើៃ	នាក់	ហេៀត	ហនាោះ	?

ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ចិត្	ខ្ញគំ	ហែទើរសត	ហបបោះ	សបក	ជា	ព្ីរ	។		

ខ្ញគំ	សតងសត	ព្យាយម	ោក់	ប្ួសារ	ខ្ញគំ	ជា	អាេិភាព្	ហលើ	ការគ្រ	

របែ់	ខ្ញគំ	ជាៃិច្ច	ប៉៊សៃ្	កាលៈហេែៈ	ទ្គំង	ហៃោះ	ព្៊គំ	សមៃ	ជា	

ហរឿង	សាមញ្ញ	ហ�ើយ	ហហើយ	ខ្ញគំ	ក៏	មាៃ	ករណីកិច្ច	បហបមើ	

បបហេែជាតិ	របែ់	ខ្ញគំ	ផងស�រ	។	ម្ៃ្ី	បបតិបត្ិការ	របែ់	

ខ្ញគំ	ព្៊គំ	សមៃ	ជា	ែមា�ិក	សាែនាចបក	ហេ	ប៉៊សៃ្	បាៃ	យល់	

ែគំព្ី	សារៈែគំខ្ៃ់	នៃ	បព្ឹត្ិការ	ណ៍	ហៃោះ	ចគំហពាោះ	ប្ួសារ	ខ្ញគំ	

ហហើយ	បាៃ	ែៃ៊ញ្ញាត	ឲ្យ	ខ្ញគំ	ែហបមចចិត្	ហោយ	ខលេលួៃ	ឯង	។	

បនាទាប់	ព្ី	ការែធិសាឋាៃ	ៃិង	ការព្ិភាកសា	ជាមួយ	ប្ួសារ	
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យ៉ាង	ហបចើៃ	មក	ខ្ញគំ	បាៃ	ហធវើ	ៃូវ	ហរឿង	ស�ល	ខ្ញគំ	េេួល	អារម្ណ៍	

ថា	បតឹមបតូវ	ហហើយ	បាៃ	ោក់	កាលវិភា្	ខលេលួៃ	ឯង	ថា	បតូវ	

ហចញ	ហៅ	បគំហព្ញ	ហបែកកម្	បនាទាប់	ហនាោះ	។

ហៅហព្ល	បក៊ម	អាកាែយៃិករបែ់	ខ្ញគំ	បតូវបាៃ	

បញ្ជា	បបាប់	ែគំព្ី	ហបែកកម្	ស�ល	បតូវ	ចាប់ហផ្ើម	ហៅបព្ឹក	

ន្ងៃ	ចៃទ	វា	ហាក់បី	�ូច	ជា	ខ្ញគំ	គ្មាៃ	ឱកាែ	ៃឹង	បត�ប់	មក	

វិញ	ចូលរួម	ព្ិធីប៊ណ្យ	ប�ម៊�េឹក	កូៃបែី	របែ់	ខ្ញគំ	ហៅ	ន្ងៃ	

ហៅរ៍	វិញ	ហ�ើយ	។	ហយើង	បាៃ	�ិោះ	យៃ្ហហាោះ	�ឹក�ញ្អូៃ	

ហៅ	កសៃលេង	យក	ែមាភារៈ	ហបកាយ	មក	ហៅ	បនាទាយែបមាក	

ជា	កសៃលេង	ស�ល	ហយើង	តបមូវឲ្យ	ែបមាក	ព្ីម៊ៃ	បៃ្	

ការហហាោះហហើរ	ម្ង	ហេៀត	។	ហបកាយ	មក	ហេៀត	ហយើង	

បាៃ	បៃ្	�ិោះ	យៃ្ហហាោះ	ហៅកាៃ់	េីតាគំង	មួយ	ហផ្សង	ហេៀត	

ហហើយ	ែបមាក	បនាទាប់	មក	�ឹក	ែមាភារៈហៅ	កាៃ់	េីតាគំង	

ឆ្ងាយៗ	ហៅហព្ល	�ិោះ	យៃ្ហហាោះ	បត�ប់	មក	វិញ	ហយើង	

ឈប់	ហ�ើម្ី	ឲ្យ	បក៊ម	អាកាែយៃិក	ែបមាក	ម្ង	ហេៀត	រួច	

បត�ប់	ហៅ	កសៃលេង	វិញ	ហ�ើម្ី	បបមូល	ែមាភារៈ	បសៃ្ថម	ហេៀត	

ហហើយ	ហធវើ	�គំហណើរ	បត�ប់	ហៅ	េីកសៃលេង	វិញ	។	ជាធម្តា	

វា	ចគំណាយហព្ល	យ៉ាង	ហហាច	ណាែ់	បបាគំព្ីរ	ន្ងៃ	ហ�ើម្ី	

បញ្ចប់	ការហធវើ�គំហណើរទ្គំងហៅ	ទ្គំងមក	ែបមាប់	ការហធវើ	

�គំហណើរ	ម្ង	ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំ	បាៃ	�ឹង	ថា	ប្ួសារ	ខ្ញគំ	បាៃ	ែធិសាឋាៃ	

េូល	ែ៊គំ	ឲ្យ	ខ្ញគំ	បត�ប់	មក	ផទោះ	វិញ	។	ហែចក្ី�គំហៃឿ	ៃិង	

ការែធិសាឋាៃ	របែ់	ព្ួកហ្	បាៃ	�ួយ	ខ្ញគំ	ឲ្យ	មាៃ	ហែចក្ី�គំហៃឿ	

ហហើយ	វា	សបប	យ៉ាង	ហលឿៃ	ឲ្យ	ហឃើញ	ចបាែ់	ថា	ហៃោះ	ព្៊គំសមៃ	

ជា	ហបែកកម្	សាមញ្ញ	មួយ	ហ�ើយ	។

�គំបូង	�គំៃួែ	ឲ្យ	ការឈប់	មួយ	ឬ	ព្ីរ	ន្ងៃ	ហបែកកម្	

របែ់	ហយើង	បតូវបាៃ	ចាត់	ឲ្យ	ហៅ	ចាក់សាគំង	យៃ្ហហាោះ	

ហលើ	អាកាែ	ហហើយ	បៃ្	ហហាោះហហើរព្៊គំ	ឈប់	ហ�ើយ	

ហៅកាៃ់	េីតាគំង	ែៃ្រជាតិ	�គំបូង	របែ់	ហយើង	។	បនាទាប់	ព្ី	

ការែបមាក	មួយ	រយៈ	តាម	ចបាប់	របែ់	អាកាែយៃិក	

មក	ហយើង	បតូវបាៃ	បញ្ជា	ឲ្យ	ហហាោះហហើរ	ហៅ	ហបែកកម្	

មួយ	ហផ្សង	ហេៀត	ហោយ	បតូវ	ហៅ	កាៃ់	េីតាគំង	សចកចាយ	

ែមាភារៈ	ហៅ	ឆ្ងាយៗ	ទ្គំង	ហៅ	ទ្គំង	មក	។	ការោក់	

ែមាភារៈច៊ោះ	ព្ី	យៃ្ហហាោះ	ៃិង	ការ	ចាក់សាគំង	ហៅ	ហគ្លហៅ	

របែ់	ហយើង	បាៃ	�គំហណើរការ	ហៅ	យ៉ាង	រលូៃ	ហហើយ	បនាទាប់	

ព្ី	ការែបមាក	មួយ	រយៈ	របែ់	បក៊មអាកាែយៃិក	ហយើង	

ម្ង	ហេៀត	មក	ហយើង	បតូវបាៃ	បញ្ជា	ឲ្យ	បត�ប់	ហៅកាៃ់	
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បនាទាយ	របែ់	ហយើង	វិញ	។	ហយើង	អាច	ហៅផទោះ	បាៃ	

រយៈហព្ល	មួយ	ន្ងៃ	ឬព្ីរ	ន្ងៃ	ស�រ	!

ខ្ញគំ	មាៃ	ចិត្	រីករាយ	បបាប់	ប្ួសារ	របែ់	ខ្ញគំ	ថា	ខ្ញគំ	�ិត		

បាៃ	ហៅ	ផទោះ	ហហើយ	។	ប៉៊សៃ្	ហបកាយ	មក	ភរិយ	ខ្ញគំ	បាៃ		

បបាប់	ខ្ញគំ	ថា	ព្ិធីប៊ណប�ម៊�េឹក	បាៃ	ប្អូរ	ព្ី	ហមា៉ាង	5	ោងាច	

ហៅ	ហមា៉ាង	2	រហែៀ	ល	វិញ	ហ�ើម្ី	ក៊គំ	ឲ្យ	ជាៃ់	ៃឹង	ែកម្ភាព្	

យ៊វវ័យ	ហែ្ក	។	ខ្ញគំ	បាៃ	េូរែព្ទ	ហៅ	ែ្នកប្ប់ប្ង	ខ្ង	

ការ�ឹក�ញ្អូៃ	តាម	យៃ្ហហាោះ	របែ់	ហយើង	ហហើយ	បាៃ	

ព្ៃ្យល់	បបាប់	គ្ត់	ែគំព្ី	សាថាៃភាព្	ហនាោះ	។	បនាទាប់	ព្ី		

ឈប់	មួយ	ែៃទញោះ	គ្ត់	បាៃ	តប	ថា	ហយើង	មាៃ	បក៊ម		

អាកាែយៃិក	ប្ប់បគ្ៃ់	ល្ម	ហ�ើម្ី	ព្ៃយារហព្ល		

ការហធវើ	�គំហណើរបនាទាប់	ហេៀត	របែ់	ហយើង	រហូត	�ល់	ហមា៉ាង	

5	ោងាច	ន្ងៃ	ហៅរ៍	—	្ឺ	ចគំ	ហមា៉ាង	នៃ	ព្ិធីប៊ណ្យប�ម៊�	េឹក	

ស�ល	ហយើង	បាៃ	ោក់	កាលវិភា្	កាលព្ី	ម៊ៃ	ថា	ចាប់ហផ្ើម	

ហៅ	ហមា៉ាង	ហនាោះ	។

ហព្ល	�ិោះយៃ្	ហហាោះ	បត�ប់	ហៅ	ផទោះ	វិញ	ខណៈ	ហយើង	

ហបើក	យៃ្ហហាោះ	ផ៊ត�ួរ	ភ្នគំ	សក្រ	ផទោះ	ខ្ញគំ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហឃើញ	ថា	មាៃ	

ការសាកល្ង	ហែចក្ី�គំហៃឿ	មួយ	បសៃ្ថម	ហេៀត	៖	ព្ៃលេឺ	

ហភលេើង	ហៅ	េីបក៊ង	ហៃោះ	បាៃ	ប្ប�ណតាប់	ហោយ	ែ័ព្ទ	។	វា	

ជា	ែភាព្	មួយ	ស�ល	ព្ិបាក	ហមើល	ខ្លាគំង	បគំផ៊ត	ស�ល	ខ្ញគំ	

មិៃស�លធាលាប់ហបើក	យៃ្ហហាោះ	ច៊ោះចត	ក្នញង	ែភាព្	សបប	

ហៃោះ	ហេ	។	ហោយ	បាៃ	បគំហព្ញ	បញ្ី	ការគ្រ	របែ់	ហយើង	

រំហព្ច	ហនាោះ	ហយើង	បាៃ	ហរៀបចគំ	សផៃការ	ហ�ើម្ី	បសងវរ	េិែហៅ	

ច៊ោះចត	ហៅ	អាកាែយៃ្ោឋាៃ	មួយ	ហផ្សង	ហេៀត	បបែិៃហបើ	

ចាគំបាច់	ហហើយ	ហយើង	បាៃ	ហបើក	យៃ្ហហាោះ	ច៊ោះ	ហៅហបកាម	

ហ�ើម្ី	ហមើល	សាថាៃភាព្	។

ហៅហព្ល	ហយើង	បនាទាប	យៃ្ហហាោះហៅហលើផលេអូវច៊ោះចត			

ហៅរយៈកម្ពែ់	60	សម៉បតព្ី	�ី	ហនាោះ	ែ័ព្ទ	បាៃ	ហ៊៊ម	

ព្័េ្ធយៃ្ហហាោះ	ហយើង	ទ្គំងបែ៊ង	។	រំហព្ច	ហនាោះ	មាៃ	ព្ៃលេឺ	

ហភលេើង	មួយ	ចាគំង	ហចញ	មក	ព្ី	ផលេអូវ	យៃ្ហហាោះ	ហៅ	ព្ីម៊ខ	ហយើង	

ហៅ	រយៈកម្ពែ់	37	សម៉បត	មួយ	ែៃទញោះ	ហបកាយ	មក	

ព្ួកហយើង	បាៃ	ច៊ោះចត	ហោយ	ែ៊វត្ថិភាព្	។	ហយើង	ប្ប់		

គ្នា	បាៃ	�ក	�ហងហើម	ហោយ	ធូរ	ក្នញង	ចិត្	។

ហរឿង	ហកើត	ហ�ើងជាបៃ្បនាទាប់	ហាក់បី�ូច	ជា		

គ្ប់�ួៃ	គ្នា	ស�ល	មិៃ	ធាលាប់	ហកើត	មាៃ	ព្ីម៊ៃ	ហនាោះ	បាៃ	ហធវើ	

ឲ្យ	បក៊មអាកាែយៃិក	របែ់	ខ្ញគំ	អាច	ហធវើ	�គំហណើរ	ជា	ហបចើៃ	

ហ�ើង	ហៅ	កាៃ់	ប�៊ង	មាខាង	ហេៀត	នៃ	ព្ិភព្	ហោក	ហៃោះ	ហហើយ	

បត�ប់	មក	វិញ	បាៃ	យ៉ាង	ហលឿៃ	ហហើយ	ខ្ញគំ	អាច	ហៅ	ផទោះ	

មួយ	រយៈ	ហព្ល	ខលេី	ស�ល	ចគំ	ៃឹង	ព្ិធីប៊ណ្យ	ប�ម៊�េឹក		

របែ់	កូៃបែី	ខ្ញគំ	។	ហោយ	មាៃ	�គំៃួយ	ព្ី	បព្ោះែមាចាែ់		

ខ្ញគំ	អាច	បគំហព្ញ	ករណីកិច្ច	ខ្ញគំ	ហ�ើម្ី	បហបមើ	បបហេែ		

ខ្ញគំ	បក៊ម	ែ្នក	ហបើក	យៃ្ហហាោះ	របែ់	ខ្ញគំ	ហហើយ	ែគំខ្ៃ់		

បគំផ៊ត	ចគំហពាោះ	បក៊មប្ួសារ	របែ់	ខ្ញគំ	។	ខណៈ	ស�ល		

បព្ឹត្ិការណ៍	នៃ	�ីវិត	អាច	�គំហណើរការ	ហៅ	ម៊ខ		

បបែិៃហបើ	ហយើង	បតូវ	ប្អូរ	កាលវិភា្	ប៊ណ្យប�ម៊�េឹក		

របែ់	កូៃបែី	ហយើង	ហនាោះ	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	ែៃ៊ញ្ញាត		

ឲ្យ	ហយើង	�ឹង	ថា	បេង់	បែឡាញ់	ព្ួកហយើង	ហហើយ	

បព្ោះែណាតាប់ការែធិសាឋាៃរបែ់ហយើង	។	បេង់	បាៃ	

បបទ្ៃ	ការចងចាគំ	ែគំព្ី	ែព្្អូតហហត៊	ទ្គំងហនាោះ	�ល់	កូៃបែី	

របែ់	ខ្ញគំ	ស�ល	វា	ជា	សាក្សី	ថា	បេង់	បែឡាញ់	នាង	ហហើយ	

ទ្គំងភរិយ	របែ់	ខ្ញគំ	ៃិង	ខ្ញគំ	បាៃ	េេួល	សាក្សី	កាៃ់សត	

រឹងមាគំ	ថា	«	ែូម្ី	ជា	ែវី	ស�ល	ែ្នក	រាល់	គ្នា	ែ៊គំ	បព្ោះ	វរបិតា	

ហោយ	ៃូវ	នាម	ហយើង	ស�ល	បតឹម	បតូវ	ៃិង	ហោយ	ហ�ឿ	ថា	ែ្នក	

ៃឹង	បាៃ	េេួល	ហមើល	ច៊ោះ	ៃឹង	បាៃ	បបទ្ៃ	�ល់	ែ្នក	»	

(	ៃីនហវេី	3	18:20	)	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ចៅរែ្ឋកាលីហវវូញ៉ាស.រ.អា.ចៅចពលជួប

បេពិចសា្ន៍ចនះ។
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ពី
ម៊ៃឪព្៊ក	ខ្ញគំ	ឈឺ	�គំងឺ	បាត់ការចងចាគំ	គ្ត់	សតងសត	

មាៃ	ហរឿង	ឬ	បេចហបមៀង	ែបមាប់	កូៃៗ	របែ់	គ្ត់	

ជាៃិច្ច	។	ខ្ញគំ	អាច	ហៅចាគំ	ហព្លគ្ត់	ែង្ញយ	ហៅហលើ	

ហៅែី	ធគំ	របែ់	គ្ត់	បីប្អូៃ	បប៊ែ	ខ្ញគំ	ហៅហលើ	ហ្លា	ខណៈ	

ស�ល	គ្ត់	ៃិយយ	ហរឿងរា៉វ	ព្ី	យ៊វវ័យ	របែ់	គ្ត់	ហោយ	

ែគំហ�ង	បែេៃ់	ឮ	ហព្ញ	បៃទប់	—	្ឺ	ជា	ហរឿង	ប្ប់	យ៉ាង	

ែគំព្ី	ការឃ្វាល	ហគ្	ហោយ	មាៃ	ែតវ	ឆ្មា	ែង្ញយ	ហលើ	សាមា	

គ្ត់	រំកិល	ខលេលួៃ	ច៊ោះ	ព្ីហលើ	្ ្	ព្ណ៌	បកហម	ហៅ	េីបក៊ង	

ែ៊មីសាកាស�ៃហត	រ�្ឋ	យូថាហ៍	ែ.រ.អា.	។	ហបកាយ	មក	

ហៅហព្លប្អូៃ	បប៊ែរបែ់	ខ្ញគំ	ងក់	គ្ត់	បាៃ	ឈប់	ៃិយយ	

ហរឿង	ហហើយ	គ្ត់	ចាប់ហផ្ើម	ហបចៀង	បេ	ហក្ង	ឃ្វាល	ហគ្	

�ស�លៗ	បគំហព្រ	ម្ង	៖

បិេដភ្នកចគងចៅកូនតូចមាសឪពុកចអើយ

កពះវរបិតាសួគ៌កូនកុំពុងចមើលដែកូនចហើយ។

កូនែរងចេចនះគឺជាចពលកតូវចូលចគងចហើយ

នែងៃចនះកនលែងផុតចហើយណាកូន។

ែូចច្នះចគងចៅកូនតូចមាសឪពុកចអើយ។ 1

ឥ�អូវហៃោះ	ប្អូៃបប៊ែ	របែ់	ខ្ញគំ	កាលាយ	ជាឪព្៊ក	ហ្	

ហហើយ	ហហើយ	ឪព្៊ក	របែ់	ខ្ញគំ	ែបមាក	ហៅ	មៃទីរ	ហព្េ្យ	

េីបក៊ង	សាៃ់�ីអាហ្អូ	កាលីហវអូញ៉ា		ែ.រ.អា.	។	ហទ្ោះបី	

គ្ត់	ហឃើញ	ហ�ើម	ហតានាត	ក្ី	គ្ត់	្ ិត	ថា	គ្ត់	្ ឺ	ជា	ហក្ង	

ហបើក	បបព្័ៃ្ធេឹក	ហបសាច	�គំណាគំ	ចូល	ហៅក្នញង	ថានាល	ហពាត	

ហប៉ងហបាោះ	ៃិង	ែសណតាក	បារាគំង	។	ប៉៊សៃ្	គ្ត់	ព្៊គំ	សមៃ	

ជា	ហក្ង	ហនាោះ	�ស�ល	ហេ	។	គ្ត់	កគំព្៊ង	ឈាៃ	ហៅ	រក	

ហែចក្ីសាលាប់	ហហើយ	។

ព្ីមួយ	ន្ងៃ	ហៅ	មួយ	ន្ងៃ	មាតាយ	ៃិង	បងប្អូៃ	បប៊ែបែី	

របែ់	ខ្ញគំ	បាៃ	បបមូលគ្នា	ហៅ	�៊គំវិញ	សប្	របែ់	គ្ត់	។	

មាតាយ	ខ្ញគំ	បាៃ	េូរែព្ទ	មក	ផទោះខ្ញគំ	ហៅ	តគំបៃ់	ភ្នគំ	រ�្ឋ	យូថាហ៍	

ែ.រ.អា	។	គ្ត់	បបាប់	ខ្ញគំ	ថា	ហៅហព្ល	គ្ត់	បគ្ហាញ	រូប្ត	

ចាែ់ៗ	របែ់	ប្ួសារ	�ល់	ឪព្៊ក	ខ្ញគំ	ហនាោះ	ឪព្៊ក	ខ្ញគំ	បាៃ	

ញញឹមទ្គំង	េឹកម៊ខ	ប�ីវប�ួញ	របែ់	គ្ត់	។	�ួៃកាល	

ឪព្៊ក	របែ់	ខ្ញគំ	រហវើរវាយ	ែគំព្ី	ព្ួកបងប្អូៃ	បប៊ែ	របែ់	

គ្ត់	ស�ល	បាៃ	សចកឋាៃ	ជា	យូរ	ណាែ់	មក	ហហើយ	។	

មាតាយ	របែ់	ខ្ញគំ	ព្យាយម	បញ្ចញក	អាហារ	គ្ត់	ប៉៊សៃ្	គ្ត់	

ប�ិហែធ	មិៃ	បរិហភា្	ហ�ើយ	។	គ្ត់	បបាប់	មាតាយ	ខ្ញគំ	ថា	

បងប្អូៃបប៊ែ	របែ់	គ្ត់	ចាប់	បាៃ	បតី	មួយ	ចគំៃួៃ	ហហើយ	

គ្ត់	បតូវ	ហៅ	ហមើលស្	ហែោះ	ព្ីម៊ៃ	អាហារ	ហព្ល	ោងាច	។

ហោយ	ែៃ្សឹមៗ	ហយើង	បាៃ	បែ៊ោះបែួល	ចគំហពាោះ	

ចគំហណោះ	�ឹង	ស�ល	ថា	ហៅហព្ល	គ្ត់	ចាកហចញ	ព្ី	�ីវិត	

រោរ្ឈិតពឈិចារណា

រសមង	សាលាប់	ហៃោះ	ហៅ	ឪព្៊ក	របែ់	ហយើង	ៃឹង	«	បាៃ	

បត�ប់	ហៅ	ផទោះ	វិញ	្ឺ	ហៅ	�ួប	ៃឹង	បព្ោះ	ស�ល	បេង់	បាៃ	

បបទ្ៃ	�ីវិត	�ល់	[	ហយើង	]	.	.	.	ជា	កសៃលេង	ស�ល	[	គ្ត់	

ៃឹង	]	បាៃ	ែបមាក	ព្ី	ែែ់	ទ្គំង	កងវល់	ព្ី	ែែ់	ទ្គំង	

ការ	បារម្	ៃិង	ព្ី	េ៊កខេ	បព្ួយ	[	របែ់	គ្ត់	]	»	(	អាលមា៉ា	

40:11–12	)	។

ខ្ញគំ	បាៃ	េូរែព្ទ	ហៅ	មាតាយ	របែ់	ខ្ញគំ	ហហើយ	គ្ត់	បាៃ	

ហ៊ច	េូរែព្ទ	ហៅ	ឲ្យ	ឪព្៊ក	ខ្ញគំ	។	ខ្ញគំ	ភាញាក់ហផ្ើល	ខ្លាគំង	ណាែ់	

ហោយសារ	គ្ត់	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	ហបចៀង	បគំហព្រ	ខ្ញគំ	៖	«	បិេ	

សភ្នក	ហ្ង	ហៅ	កូៃ	តូច	មាែ	ឪព្៊ក	ហែើយ	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	

កូៃ	កគំព្៊ង	ហមើល	ស្	កូៃ	ហហើយ	»	។

ខ្ញគំ	្ ងៃល់	ណាែ់	ថា	ហតើ	ឪព្៊ក	ខ្ញគំ	ព្ិត	ជា	�ឹង	ថា	ខ្ញគំ		

កគំព្៊ង	ៃិយយ	ជាមួយ	គ្ត់	ឬហេ	។	គ្ត់	បបសហល		

ជា	ព្៊គំ	�ឹង	ហ�ើយ	ប៉៊សៃ្	ចហបមៀង	ហៃោះ	កាលាយ	ជា	ែគំហណាយ		

មួយ	ស�ល	រំ�ួល	អារម្ណ៍	ខ្ញគំ	យ៉ាង	ខ្លាគំង	។	ខ្ញគំ	បាៃ		

យគំ	ហោយ	ែគំណរ្៊ណ	�ល់	ហែចក្ី	ហមតាតា	ករ៊ណា�៏		

េៃ់ភលេៃ់	ហៃោះ	របែ់	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	ៃិង	�ល់	សផៃការ		

នៃ	ហែចក្ីែហ្គ្រោះ	របែ់	បេង់	។	មិៃ	យូរ	ប៉៊នាមាៃ		

បេចហបមៀង	បគំហព្រ	ហនាោះ	បាៃ	ចប់	ហហើយ	ខ្ញគំ	បែនម	ថា		

សភ្នក	របែ់	ឪព្៊ក	ខ្ញគំ	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	បិេ	ស�រ	។	ឱកាែ	

ហនាោះ	បាៃ	កៃលេង	ផ៊ត	ហៅ	ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំ	រក	ហឃើញ	ហែចក្ីែង្ឹម	

ហៅក្នញង	ការ�ឹង	ថា	ហែចក្ីសាលាប់	្ ឺ	ជា	សផៃការ	របែ់	បព្ោះ	

ហ�ើម្ី	នាគំ	ព្ួកហយើង	បត�ប់	ហៅ	ផទោះ	ហៅ	រក	បេង់	វិញ	។		

ខ្ញគំ	ហ�ឿ	ហលើ	សផៃការ	របែ់	បព្ោះ	ៃិង	ហែចក្ីបែឡាញ់		

របែ់	បេង់	�ល់	ព្ួកហយើង	កាល	ហយើង	ចាកហចញ	ព្ី	�ីវិត	

ហៃោះ	។	ខ្ញគំ	បាៃ	ខ្សឹប	ថា	«	រាបតីែួែ្ី	ហោកព្៊ក	។		

ែូម	ែបមាៃ	ច៊ោះ	។	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	របែ់	ហយើង	កគំព្៊ង	

ហមើលស្	ហោក	ព្៊ក	ហហើយ	»	។	◼

កំ�ត់ចំណាំ

	 1.	ែូមហមើល	Jack Scholl	ៃិង	M. K. Jerome		
«	My Little Buckaroo	»	(	ឆ្នាគំ	1937	)	។

បាននមើលដថទាំនោយងពះវរបិតាសួេ៌របស់នយើង
យោយឡាខរៃផតយ្ើរហគៃ

ទស្សោវែ្តីសាសោច្ងក
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 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ១៣

ក្នុង	នាម	ជា	ែមា�ិក	នៃ	កងេ័ព្	អាលលេឺម៉ង់	ខ្ញគំ	បាៃ	

ចគំណាយ	ហព្ល	ជាង	កៃលេោះឆ្នាគំ	កាល	ឆ្នាគំ	1999		

ហៅក្នញង	េីបក៊ង	សារា៉ហយ៉វ៉ូ	រ�្ឋធាៃី	នៃ	បបហេែ	បូែ្ន៊មី		

ៃិង	ហហើហែ្សហហារវីណា	។	កិច្ចការ	បហបមើ	កងេ័ព្	របែ់		

ខ្ញគំ	មាៃ	ៃូវ	ឧបែ្្	ធគំៗ	ៃិង	មាៃ		រយៈហព្ល	ហបចើៃ		

ហមា៉ាង	ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំសតងសត	ហ្លេៀត	ហព្ល	ែបមាក	ហ�ើម្ី	ចូលរួម	

បព្ោះវិហារ	ហៅក្នញង	សាោ�គំៃ៊គំ	តូច	មួយ	ស�ល	បាៃ		

ហបបើបបាែ់	ហោយ	ៃិកាយ	សាែនា	ជា	ហបចើៃ	ហៅក្នញង		

�គំរំ	ហលខ	750	។

ហព្ល	ខ្ញគំ	ហៅ�ល់	សាោ	�គំៃ៊គំ	ហៅ	រហែៀល	ន្ងៃ	អាេិត្យ	

មួយ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហឃើញ	ថា	ទ្វារ	សាោ�គំៃ៊គំ	បាៃ	ចាក់ហសា	។	

ខ្ញគំ	បាៃ	�ឹង	ថា	ែមា�ិក	សាែនាចបក	ហផ្សង	ហេៀត	ហៅ	

ក្នញង	�គំរំ	បាៃ	ផ្លាែ់ប្អូរ	ហៅ	កសៃលេង	ហផ្សង	។	ខ្ញគំ	បាៃ	ខកចិត្	

ហោយសារ	ខ្ញគំ	បាៃ	េៃទឹងរង់ចាគំ	ថាវាយបង្គំ	ៃិង	េេួលទ្ៃ	

សាបកាម៉ង់	។	ព្ីម៊ៃមកកាៃ់េីបក៊ង	សារា៉ហយ៉វ៉ូ		

ខ្ញគំមាៃភាព្មមាញឹកបហបមើជាបបធាៃសាខ្ហៅក្នញង	

បបហេែអាលលេឺម៉ង់	ហហើយ	អាច	េេួលទ្ៃ	សាបកាម៉ង់	ជា	

ហេៀងទ្ត់	។

បួៃបបាគំ	ែបាតាហ៍	ហបកាយ	មក	ខ្ញគំ	បតូវបាៃ	ចាត់តាគំង	

ឲ្យ	ែម	�គំហណើរ	ឧត្មហែៃីយ	របែ់	ខ្ញគំ	ហៅ	េែ្សៃកិច្ច	ហៅ	

កងព្ល	ព្ួកអាហមរិក	។	ែគំ�ញង	ហព្ល	អាហារ	ន្ងៃ	បតង់		

ែៃ៊ហែៃីឯក	អាហមរិក	មានាក់	ស�ល	បាៃ	ហឃើញ	ខ្ញគំ	កគំព្៊ង		

ៃិយយ	ជាមួយ	នាយ	ទ្ហាៃ	�នេ	ហផ្សង	ហេៀត	ហនាោះ		

បាៃ	ែួរខ្ញគំ	ថា	ហតើ	ខ្ញគំ	ជា	ែមា�ិក	សាែនាចបក	

ឬ	។	បនាទាប់	ព្ី	ខ្ញគំ	បាៃ	បបាប់	គ្ត់	ថា	ខ្ញគំ	ជា	ែមា�ិក	

សាែនាចបក	គ្ត់	បាៃ	ផ្ល់	ហឈាមាោះ	ៃិង	ព្័ត៌មាៃ	

ទ្ក់េង	របែ់	ខ្ញគំ	ហៅ	ឲ្យ	បក៊ម	ែ្នក	�ឹកនាគំ	សាែនាចបក	

ហរៀមច្ង	ហៅ	េីហនាោះ	។

មិៃ	យូរ	ប៉៊នាមាៃ	ហបកាយ	មក	បងបប៊ែ	ហវីែហែ្សើរ	

បាៃ	ទ្ក់េង	មក	ខ្ញគំ	។	បនាទាប់	ព្ី	បាៃ	ែមាភាែ	ខ្ញគំ	

ក្របនងមើដ�មានាក់ឯងនៅក្នុងទីងកុងសារ៉នយ៉វែូ
យោយអាមរីៃវីលខហម

រោរបយម្មើយៅក្នញងសាសនាចម្ក

សៅន្ងៃអា្ិែ្យែ្នុំោនស្ចៀងអធិសាឋាននិងស�ើងនិោយសែមានា្រ់ឯង។សែើនឹងមាន្ មាជិ្រ

សផសេងស្ៀែចាប់សផតេើមចូលរួមការ្បជុំសដរឬស្?

រួច	មក	គ្ត់	បាៃ	សញក	ខ្ញគំ	ហចញ	ជា	ែ្នក	�ឹកនាគំ	បក៊ម	

នៃ	សាែនាចបក	ហៅក្នញង	េីបក៊ង	សារា៉ហយ៉វ៉ូ	ហោយ	

ចាត់តាគំង	ឲ្យ	បហងកើត	បក៊ម	មួយ	។	(	បក៊ម	្ឺ	ជា	ែង្ភាព្	

សាែនាចបក	មួយ	ហៅក្នញង	េីតាគំង	កងេ័ព្	ស�ល	បែហ�ៀង	

ៃឹង	សាខ្	)	។

ខ្ញគំ	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	បិេ	បបកាែ	ែគំព្ី	ហមា៉ាង	បប�៊គំ	ហៅ	

ហលើ	កាតារហខៀៃ	បិេ	ផសាយ	ព្័ត៌មាៃ	ហហើយ	បាៃ	សចក	

លិខិត	ែហញ្ើញ	ហោយ	ែង្ឹម	ថា	�ួប	ព្ួកបរិែ៊េ្ធ	ន្ងៃ	

ច៊ងហបកាយ		 ហផ្សងហេៀត	ក្នញងបនាទាយទ្ហាៃ	ហៅក្នញង	

េីបក៊ង	សារា៉ហយ៉វ៉ូ	ហនាោះ	។	ហៅ	ព្ីរបី	ែបាតាហ៍	�គំបូង	គ្មាៃ	

ៃរណា	មានាក់	ចូលរួម	ហ�ើយ	។	�ូហចានាោះ	ហៅន្ងៃ	អាេិត្យ	ខ្ញគំ	

បាៃហបចៀង	ែធិសាឋាៃ	ៃិង	ហ�ើង	ៃិយយ	សត	មានាក់	ឯង	។	

ហោយ	ហធវើតាម	ការសណនាគំ	របែ់	សាែនាចបក	ែបមាប់	

ែ្នក	�ឹកនាគំ	ៃិង	ែមា�ិក	ហៅក្នញង	កងេ័ព្	ហនាោះ	ខ្ញគំ	អាច	
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បបែិេ្ធិព្រ	ហហើយ	េេួលទ្ៃ	សាបកាម៉ង់	ហោយ	ព្៊គំ	ចាគំ	បាច់	

មាៃ	ែ្នក	កាៃ់	បព្វ�ិតភាព្	មានាក់	ហេៀត	ហ�ើយ	។	ការណ៍	

ហៃោះ	នាគំ	ឲ្យ	ខ្ញគំ	មាៃ	ែគំណរ	យ៉ាង	ខ្លាគំង	។

ខ្ញគំ	បាៃ	ហធវើ	ការបប�៊គំ	សត	មានាក់	ឯង	ជា	ភាសា	ែង់ហ្លេែ	

�ូហចានាោះ	ខ្ញគំ	អាច	បហងកើៃ	�គំនាញ	ភាសា	ែង់ហ្លេែ	របែ់	ខ្ញគំ	។	

ការហ�ើង	ៃិយយ	របែ់	ខ្ញគំ	�គំបូង	ហ្	ហនាោះ	្ ឺ	ែគំព្ី	យ៉ូសែប		

ែ្៊មីធ	។	គ្មាៃ	ៃរណា	មានាក់	មាៃ	វត្មាៃ	ហៅក្នញង	បៃទប់		

ហនាោះ	ហ�ើយ	ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	មាៃ	វត្មាៃ	របែ់	

មៃ៊ែ្ស	�នេ	ហេៀត	។	បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	បាៃ	ព្បងឹង	

ខ្ញគំ	ហហើយ	បាៃ	ហបើក	ែសម្ង	ឲ្យ	ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	កិច្ចការ	របែ់	

បព្ោះែមាចាែ់	ែគំខ្ៃ់	ខ្លាគំង	ប៉៊ណាណ	ហ�ើម្ី	ចាប់ហផ្ើម	ជា	្ ្ី		

ម្ង	ហេៀត	ហៅក្នញង	កសៃលេង	ហៃោះ	។

បនាទាប់	ព្ី	ខ្ញគំ	បាៃ	ហធវើការបប�៊គំ	ហៅ	ន្ងៃ	អាេិត្យ	រយៈហព្ល	

ព្ីរបី	ែបាតាហ៍	មក	មាៃ	ទ្ហាៃ	អាហមរិក	វ័យហក្ង	មានាក់	

បាៃ	ហ�ើរចូល	មកក្នញង	សាោ	�គំៃ៊គំ	។	នាង	ហេើប	េេួល		

ប៊ណ្យ	ប�ម៊�	េឹក	កាល	ព្ីរបី	សខ	ម៊ៃ	ហៃោះ	ប៉៊ហណាណោះ	។		

ខ្ញគំ	មាៃ	ចិត្	រីករាយ	ជា	ខ្លាគំង	!	ព្ីរ	ែបាតាហ៍	ហបកាយ	មក		

មាៃ	ែមា�ិក	បែី	មានាក់	បាៃ	មក	ចូលរួម	ស�រ	។	បនាទាប់មក	

មាៃ	ែមា�ិក	បប៊ែៗ	ព្ីរនាក់	បាៃ	មក	ចូលរួម	។	ហោយ	

មាៃ	�គំៃួយ	ព្ី	បព្ោះែមាចាែ់	សាែនាចបក	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	

រីកចហបមើៃ	ហៅក្នញង	េីបក៊ង	សារា៉ហយ៉វ៉ូ	។

ឥ�អូវហៃោះ	សាែនាចបក	មាៃ	សាខ្	មួយ	ហៅេីបក៊ង	

សារា៉ហយ៉វ៉ូ	។	កាល	ខ្ញគំ	រំឭក	ចាគំ	ែគំព្ីបគ្	ហនាោះ	ខ្ញគំ	្ ិត	ែគំព្ី		

កិត្ិយែ	ស�ល	បព្ោះែមាចាែ់	បាៃ	បបទ្ៃ	�ល់	ខ្ញគំ	ហ�ើម្ី		

បហបមើ	ក្នញង	រហបៀប	�៏	ព្ិហែែ	មួយ	—	ឲ្យ	ហធវើ	ជា	សផ្នក	តូច	មួយ	

ហៅក្នញង	កិច្ចការ	របែ់	បេង់	ហហើយ	ហ�ើម្ី	�ឹង	ថា	«	ហចញ	

ព្ី	ការណ៍	�៏	តូច	តាច	ហនាោះ	បណាតាល	ឲ្យ	មាៃ	ការណ៍	�៏	

ធគំហធង	ហ�ើង	»	(	្.	ៃិង	ែ.	64:33	)	។	◼

អ្នកនិពន្ធរស់ចៅេីកកុងនរៃដ�នបា៉ាឡាេីដណតកបចេស

អាលលែឺម៉ង់។
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១.សារៈសំខាៃ់នៃសាសនាជាសកល

ហែរីភាព្	ខ្	ង	សាែនា	្ ឺ	ជា	ចគំណាប់	អារម្ណ៍	�៏	យូរែសងវង	

នៃ	�ីវិត	ខ្ញគំ	។	ការហបាោះព្៊ម្ពផសាយ	�គំបូង	របែ់	ខ្ញគំ	ក្នញងនាម	

ជា	សាបសាតាចារ្យ	សផ្នក	ចបាប់	វ័យ	ហក្ង	ហៅ	សាកលវិេយាល័យ	

ឈីហារហហារ	កាល	ព្ី	54	ឆ្នាគំ	ម៊ៃ	្ឺ	ជា	ហែៀវហ្	មួយ	ស�ល	ខ្ញគំ	

បាៃសកែបមួលែ្ីព្ី	េគំនាក់េគំៃង	រវាង	សាែនាចបក	ៃិង	រ�្ឋ	

ហៅក្នញង	ែហរ�្ឋ	។	 1

ែព្វ	ន្ងៃ	ហៃោះ	វា	បបហែើរ	ជាង	កាល	ព្ី	ខ្ញគំ	ហៅ	ហក្ង		

ហោយសារបច្ចញប្ៃ្ន	ហៃោះគ្មាៃ	ព្ួកហយើង	ណា	មានាក់	អាច		

បព្ហងើយ	កហៃ្ើយ	ៃឹង	សារៈែគំខ្ៃ់	នៃ	សាែនា	ជា	ែកល		

បាៃ	ហ�ើយ	—	ទ្គំង	ក្នញងៃហយបាយ	�គំហណាោះបសាយ	វិវាេ	

ការែភិវ�្ឍៃ៍	ហែ�្ឋកិច្ច	�គំៃួយមៃ៊ែ្ស	ធម៌	ៃិង	ែវីៗ	ជាហបចើៃ		

ហផ្សង	ហេៀត	។	សប៉តែិបបួៃ	ភា្រយ	នៃ	បបជា�ៃ	េូទ្គំង	

ព្ិភព្ហោកបគ្ហាញ	្ គំៃិតខលេលួៃ	ែគំព្ី	សាែនា	ជាក់ោក់	មួយ 2		

ប៉៊សៃ្	77	ភា្រយ	នៃ	បបជា�ៃ	េូទ្គំង	ព្ិភព្ហោក	រែ់ហៅក្នញង	

បបហេែ	នានា	ស�ល	មាៃ	ការរឹតត្ិតខ្លាគំង	ឬ	យ៉ាង	ខ្លាគំង	ែគំព្ី	

ហែរីភាព្	ខ្ង	សាែនា	។ 3	ការយល់�ឹងែគំព្ី	សាែនា	ៃិង	

េគំនាក់	េគំៃង	របែ់	សាែនា	ហៅៃឹង	កងវល់	ជា	ែកល	ៃិង	

រោឋាភិបាល	្ ឺជា	កតាតា	ចាគំបាច់	ក្នញងការសែវងរក	ការសកលម្	

ព្ិភព្ហោក	ស�ល	ហយើង	រែ់ហៅ	។

ហទ្ោះបីជា	ហែរីភាព្	ខ្ង	សាែនា	ព្៊គំ	បតូវបាៃ	ហ្	�ឹង	

ឮហៅក្នញងបបហេែ	ជាហបចើៃ	េូទ្គំង	ព្ិភព្ហោក	ហហើយ	

មាៃ	ការ្គំរាមកគំសហង	ព្ី	ព្ួកៃិយម	ខ្ង	ហោកិយ	ៃិង	

ព្ួកប�៊លៃិយមនៃព្ិភព្ហោក	ហៃោះក្ី	ខ្ញគំែូម	ៃិយយែគំព្ីឧត្ម្ិត	

នៃ	ហែរីភាព្	នានា	ស�ល	សាែនាព្យាយម	ការពារ	្ ឺ	ជាហែរីភាព្	

ស�ល	បព្ោះបាៃ	បបទ្ៃ	មក	ហហើយ		មាៃ	ជាប់	ព្ីកគំហណើត	ប៉៊សៃ្		

បតូវបាៃ	បបតិបត្ិ	តាមរយៈ	េគំនាក់េគំៃងរួប	រួមគ្នា	ជាមួយ	ៃឹង		

រោឋាភិបាល	ស�ល		សែវងរក	ែ៊ខ៊មាលភាព្	របែ់	បបជាព្លរ�្ឋ	

ទ្គំងែែ់	របែ់	ខលេលួៃ	។

ហហត៊�ូហច្នោះហហើយ	រោឋាភិបាល	្ ួរសត	ការពារ	ហែរីភាព្	ខ្ង	

សាែនា	�ល់	បបជាព្លរ�្ឋ	របែ់	ខលេលួៃ	។	�ូច	បាៃ	សចង	ហៅក្នញង		

មាបតា	េី	18	នៃ	ហែចក្ីបបកាែ	ែគំព្ី	ែិេ្ធិមៃ៊ែ្ស	ជា	ែកល		

�៏	មាៃ	ឥេ្ធិព្ល	របែ់	ែង្ការ	ែហបបជាជាតិ	ថា	«	មៃ៊ែ្ស	ប្ប់		

រូប	មាៃ	ែិេ្ធិ	ហែរីភាព្ក្នញងការ្ិត	ក្នញង	ែតិែម្�ញ្ញៈ	ៃិង		

ក្នញង	សាែនា	ែិេ្ធិ	ទ្គំង	ហៃោះ	រួមមាៃ	ហែរីភាព្	ក្នញងការ	ផ្លាែ់ប្អូរ	

សាែនា	ឬ	�គំហៃឿ	របែ់	ខលេលួៃ	ៃិង	ហែរីភាព្	ហ�ើម្ី	បគ្ហាញ	ែគំព្ី	

សាែនា	ឬ	�គំហៃឿ	របែ់	ខលេលួៃ	តាមរយៈ	ការបហបងៀៃ	ការែៃ៊វត្	

ការថាវាយ	បង្គំ	ឬ	ការបបតិបត្ិតាម	ហទ្ោះបីជា	ហៅ	សត	មានាក់ឯង	

ឬ	ហៅក្នញង	ែហ្មៃ៍	ជាមួយ	ែ្នក	�នេ	ហេៀត	ៃិង	ហៅក្នញង	

េីសាធារណៈ	ឬ	ក្នញង	េី	ែមាងាត់	ក្ី	»	។ 4

�ួោទីសំខាន់ជា
សកលរបស់សាសោ

យោយខអលយ�ើរ

ោលលែឈិៃយអកអូក

ក្នុងកូរែុមននពួកសាវក

ែប់ពីរោក់

អស់រយៈនពលជាង៣០ឆ្នាំមកនែើយខ្នុំេឺជាសាវកមានាក់ននសាវកទាំងែប់ពីរោក់របស់ងពះនយសែូវងេីស្ទ។ែូច្បានដណោំនោយេណៈងបធាន

ទីមួយរបស់នយើងនយើងងេប់ងេងនលើសមាជិកសាសោច្ងកទូទាំងពិភពនលាកជិ�១៦លានោក់នៅក្នុងងកុមជំនុំជាង៣០,០០០ងកុមជំនុំ។

នយើងបនងងៀននិងដថ្ងទីបោទាល់អំពីភាពជាងពះរបស់ងពះនយសែូវងេីស្ទនិងបពវែជិ�ភាពរបស់ងទង់ងពមទាំងភាពនពញនលញនននគាលលទ្ិរបស់

ងទង់។ភាពពិនសសនននគាលលទ្ិរបស់នយើងេឺជាច្ំនណះែឹងដែលថាងពះបន្តនៅពយាក្រីនិងសាវកនែើម្ីទទួលវិវរណៈនែើយបនងងៀនអំពី

រនបៀបអនុវ�្តងពះបញ្�្តិរបស់ងទង់នៅក្នុងសាថានភាពោោននជីវិ�របស់នយើង។

ដអលច�ើរអូកដែលែងសុន្ទរកថាចនះចៅនែងៃេី៩ដខមិែុនាឆ្នាុំ២០១៦ចៅសាកលវិេយាល័យអកចហវើតក្នញងកបចេសអង់ចគលែសអុំ�ញងសន្និសីេស្តីពីចសរីភាពខាង

សាសនា។



ចយើងពុុំអាច

បាត់បង់ឥេ្ធិពល

សាសនាចៅក្នញង

ជីវិតជាសាធារណៈ

របស់ចយើង

ដែលមិនបង្ក

ចកគ្ះថានាក់្ ងៃន់្ងៃរ

ែល់ចសរីភាព

ទាុំងអស់របស់

ចយើងច�ើយ។



១៦ លីអាែូណ្

ការេេួលខ៊ែបតូវ	រួម	របែ់	សាែនា	្ឺ	ហ�ើម្ី	បបតិបត្ិ	តាម	បកឹត្យវិៃ័យ	ៃិង	ហគ្រព្	

វប្ធម៌	របែ់	បបហេែ	ស�ល	ការពារ	ហែរីភាព្	របែ់សាែនា	តាម	រយៈ			ែ្នក	ហគ្រព្	

សាែនា	ហនាោះ	។	ហៅហព្ល	ហែរីភាព្	ខ្ង	សាែនា	បតូវបាៃ	ការពារ	ការហ្លេើយតប	សបប	

ហនាោះ	្ ឺ	ជា	បគំណុលនៃការ�ឹង្៊ណ	�៏	រីករាយ		ស�ល	បតូវបង់ន្លេ	។

បបែិៃហបើ	មាៃ	ការ	េេួល	យក	ៃិង	ការែៃ៊វត្	�ូច	គ្នា	ទ្គំងែែ់	ៃូវ	ហគ្លការណ៍	

េូហៅ	ទ្គំងហៃោះ	ហនាោះ	ៃឹង	គ្មាៃ	តបមូវការ	ឲ្យ	ព្ិភាកសា	ែគំព្ី	ហែរីភាព្	ខ្ង	សាែនា		ហ�ើយ	។	

មៃ៊ែ្ស	ហផ្សង	ហេៀត	ព្យាយម	ហបាោះបង់	សាែនា	ៃិង	ែ្នក	មាៃ	�គំហៃឿ	�ូច	ជា	

ការោក់កគំណត់ហលើហែរីភាព្	ខ្ង	សាែនាហលើ	ការបហបងៀៃ	ហៅក្នញង	បព្ោះវិហារ		

សាោបប�៊គំ	ៃិង	វិហារ	ែ៊មីសាលាម	ហោយ	ប�ិហែធ	ៃូវ	ការែៃ៊វត្	របែ់	�គំហៃឿ	សាែនា	

ហៅក្នញង	េី	សាធារណៈ	។	បបាក�	ណាែ់	ការប៉៊ៃប៉ង	ហធវើសបប	ហៃោះ	រំហោភ	បគំពាៃហៅហលើ	

កិច្ចែៃយានៃ		ការបបកាែ	ជា	ែកល		ែ្ីែគំព្ី	ែិេ្ធិ	ហ�ើម្ី	បគ្ហាញ	សាែនា	ឬ	�គំហៃឿ	

«	ហៅក្នញង	េីសាធារណៈ	ឬ	ក្នញង	េី	ែមាងាត់	ក្ី	»	។	ការែៃ៊វត្	ហោយ	ហែរី	របែ់		សាែនា	

បតូវសត	ែៃ៊វត្	ផងស�រ	ហៅហព្ល	ែ្នក	ហ�ឿហធវើែកម្ភាព្	ជា	ែហ្មៃ៍	�ូច	ជា	កិច្ចខិតខគំ	

របែ់	ព្ួកហ្	ក្នញង	ការែប់រំ	ហវ�្សាបែ្	ៃិង	វប្ធម៌	។

២.តនមលែសងគមរបស់សាសនា

�គំហៃឿ	ៃិង	ការែៃ៊វត្	នានា	របែ់	សាែនា	ក៏	បតូវបាៃ	រិោះ្ៃ់ថា	ជា	ហរឿងគ្មាៃ		

វិចារណញ្ញាណ	ៃិង	ផទញយព្ី	ហគ្លហៅ	ែគំខ្ៃ់	របែ់	រោឋាភិបាល	ៃិង	ែង្ម	។		

បបាក�ណាែ់	ខ្ញគំ	ហ�ឿ	ថា	សាែនា	្ ឺ	មាៃ	តនមលេ	យ៉ាង	ព្ិហែែ	ែបមាប់	ែង្ម	។		

ប៉៊សៃ្	�ូច	ព្ួកហយើង	ទ្គំងែែ់	គ្នា	បាៃ	�ឹង	ហហើយ	ថា	ព្ិភព្ហោក	ហយើង	ហៃោះ	ហពារហព្ញ	

ហៅហោយ	�ហមាលាោះែគំព្ី	ហគ្លការណ៍	េូហៅ	ទ្គំង	ហៃោះ	។	ឧទ្ហរណ៍	ឥ�អូវហៃោះ	ែគំហ�ង	នៃ	

មៃ៊ែ្ស	ល្ីលបាញ	នានា	កគំព្៊ង	�ស�កតតាគំង	ៃឹង	្ គំៃិត	នៃ	ការការពារ	�ល់	សាែនា	។	

មាៃ	ហែៀវហ្	សបប	ហនាោះ	ស�ល	មាៃ	ចគំណង	ហ�ើង	ថា	Freedom from Religion	

(	ហែរីភាព្	មក	ព្ី	សាែនា	)	ៃិង	ហែៀវហ្មួយ	កបាល	ហេៀត	មាៃ	ចគំណង	ហ�ើង	ថា		

Why Tolerate Religion ?	(	ហហត៊ែវីបបបព្ឹត្តាម	សាែនា	?	) 5

�ូច	ែ្នក	ប�ិហែធ	បព្ោះ	មានាក់	បាៃ	សារភាព្	ហៅក្នញង	ហែៀវហ្	នាហព្ល្្ីៗ		

ហៃោះ	ថា	«	មៃ៊ែ្ស	មានាក់	ព្៊គំចាគំបាច់	ហធវើ	ជា	ែ្នក	ហ�ឿ	ហលើ	សាែនា		ហ�ើម្ីចាប់បាៃ		

្៊ណតនមលេ	ខលេឹម	នៃែរិយធម៌ព្ួកហោកខ្ងលិច	ស�លហផ្តាតហៅហលើសាែនា		

ហហើយមាៃការខវល់ខ្វាយ	ថា	ការបាត់បង់	ការហគ្រព្	បបតិបត្ិ	តាម	សាែនា			

ហនាោះបនាទាបបហនាថាក�ល់	្ ៊ណតនមលេ	ទ្គំង	ហនាោះហ�ើយ	»	។	 6	«	្៊ណតនមលេខលេឹម	»		

មួយ	នៃ	្ ៊ណ	តនមលេ	ទ្គំង	ហនាោះ	្ឺ	ជា្គំៃិត	ែ្ីព្ីភាព្	ន្លេ្្នអូរ	ៃិង	តនមលេ	របែ់	មៃ៊ែ្ស		

ស�ល	មាៃ	តាគំង	ព្ី	កគំហណើត	។

ហៃោះ	្ ឺ	ជា	ឧទ្ហរណ៍	បបាគំព្ីរ	ហផ្សង	ហេៀត	ែគំព្ី	តនមលេ	ែង្ម	របែ់	សាែនា	៖

1.	ការលូតោែ់	ខ្ង	ែីលធម៌	�៏	ែគំខ្ៃ់	បគំផ៊ត	ជា	ហបចើៃ	ហៅ	ក្នញង	ែរិយធម៌		

ហោក	ខ្ង	លិច	បតូវ	បាៃ	�គំរ៊ញ	ចិត្	ហោយ	ហគ្លការណ៍	ទ្គំងឡាយ	ខ្ង	សាែនា	

ហហើយ	បាៃ	ទ្ក់ទ្ញ	ៃូវ	ការ	េេួល	យក	ជា	ផលេអូវ	ការ	ហោយ	ការ	ផសាយ	ហៅហលើ	ហវេិកា	។	

�ូហច្នោះ	វា		រួម	មាៃ	ៃូវការល៊ប	ហចាល	ៃូវ	ការ	ហោោះ�ូរ	ទ្ែករ	ហៅ	ចបកភព្	ែង់ហ្លេែ	ៃិង	

ហែចក្ី	បបកាែ	ផ្ល់	ហែរីភាព្	�ល់	ទ្ែករ	ហៅក្នញង	ែហរ�្ឋ	ៃិង	ចលនា	ែិេ្ធិែ៊មីវិល		

កាល	ព្ី	ពាក់	កណាតាល	ែតវត្សរ៍	ច៊ងហបកាយ	។	ព្ួក	ៃិយម	ែីលធម៌ខ្ង	ហោកិយព្៊គំ	

�គំរ៊ញ	ឲ្យ	មាៃ	ៃិង	ផ្លាែ់ប្អូរ	ការរីកចហបមើៃ	ទ្គំង	ហៃោះ	ហេ	ប៉៊សៃ្	បតូវបាៃ	�គំរ៊ញ	ហោយ	មៃ៊ែ្ស	

មាៃការយល់�ឹង	ចបាែ់	ោែ់	ែគំព្ី	ែិេ្ធិនៃ	ែីលធម៌	ខ្ង	សាែនា	វិញ	។

ក្រលូ�លាស់ខាងសីល្ម៌ែ៏សំខាន់បំផុ�ជានងច្ើននៅក្នុងអរិយ្ម៌នលាកខាង

លិច្ង�ូវបានជំរុញនោយនគាលក្រណ៍ទាំងឡាយខាងសាសោនែើយបាន

ទាក់ទាញនូវក្រទទួលយកជាផ្លូវក្រនោយក្រផសាយនៅនលើនវទិក្។

ពីចេវងចៅសាតាុំចាប់ពីខាងចេវងខាងចលើបុំផុត៖អ្នកមាតាយចតចរៃសា,បណ្ិតម៉្ីនលូ្ឺឃីងជុញ្័រ,អ័កបាហាុំ

លីនខុនកបធានា្ិបតីអាចមរិក,បម៊ីស្សពចែម៉ុនេូេូ,វីោលាមវាចបម៊ីហវស។



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ១៧

2.	ហៅែហរ�្ឋ	វិែ័យ	ឯក�ៃ	�៏ធគំែហម្ើម		នៃ	កិច្ចការ	ែប្ញរែធម៌	របែ់	ហយើង		

�ូច	ជា	—	ការ	ែប់រំ	មៃទីរហព្េ្យ	ការហមើលស្	�ៃ	េ័លបក	ៃិង	ែង្ការ	ែប្ញរែធម៌		

ស�ល	មាៃ	្ ៊ណតនមលេ	មហិមា	រាប់	មិៃ	ែែ់	ហផ្សង	ហេៀត	—	បាៃ	ចាប់	កគំហណើត	ហ�ើង		

ៃិង	កគំព្៊ង	បតូវបាៃេេួល	ការ	ឧបត្ថម្	យ៉ាង	ហបចើៃ	ព្ី	ែគំណាក់	ែង្ការ	សាែនា	ៃិង	

ការខិតខគំ	របែ់	សាែនា	។

3.	ែង្ម	ព្ួកហោក	ខ្ង	លិច	មិៃ	បតូវបាៃ	បេបេង់	ជា	ចម្ង	ហោយ	ការែៃ៊វត្ចបាប់	

ទ្គំងបែ៊ង	ហោយ	មិៃ	បាៃ	ការ	ហនាោះ	ហេ	ប៉៊សៃ្	ែគំខ្ៃ់	បគំផ៊ត	្ ឺបតូវបាៃ	បេបេង់ហោយ	

បបជាព្លរ�្ឋ	ស�ល	ែ្័ប្	ចិត្	ហគ្រព្	តាម	ែវី	ស�ល	មិៃ	បងខេិត	បងខេគំ	ហបពាោះសត	បេោឋាៃ	នៃ	

ឥរិយប្	បតឹម	បតូវ	ស�លមាៃហៅ	ខ្ង	ក្នញង	ខលេលួៃ	របែ់	ព្ួកហ្	។	ែបមាប់	មៃ៊ែ្ស	ជា	ហបចើៃ	

�គំហៃឿ	សាែនា	្ ឺ	ជាការ	ហ�ឿ	ហលើ	ភាព្បតឹមបតូវ	ៃិង	ការខ៊ែ្្ង	ៃិង	ការេេួលខ៊ែបតូវ	

េ៊ក	ជា	ម៊ៃ	�ល់	ែគំណាច	ស�ល	ខ្ពែ់	ជាង	ខលេលួៃ	ស�ល	បហងកើត	ឲ្យ	មាៃ	ៃូវ	ការប្ប់ប្ង	ខលេលួៃ	

ឯង	ហោយ	ែ្័ប្ចិត្	។	បបាក�	ណាែ់	្៊ណតនមលេ	សាែនា	ៃិង	ភាព្ជាក់សែ្ង	នៃ	

ៃហយបាយ	មាៃ	េគំនាក់េគំៃងគ្នាហៅវិញហៅមក	យ៉ាង	រឹងមាគំ	ហៅ	ៃឹង	បបភព្	ៃិង	ៃិរៃ្កម្	

នៃបបជាជាតិ	ព្ួកហោក	ខ្ងលិច	ស�ល	ហយើង	ព្៊គំ	អាច	

បាត់បង់ឥេ្ធិព្ល	សាែនា	ហៅក្នញង	�ីវិត	ជា	សាធារណៈ	

របែ់	ហយើង	ហោយ	មិៃ	បងក	ហបគ្ោះថានាក់	ធងៃៃ់ធងៃរ	�ល់	ហែរីភាព្	

ទ្គំងែែ់	របែ់	ហយើង	ហ�ើយ	។

4.	ជាមួយ	ៃឹង	ន�្ូឯក�ៃ	ហែ្ើភាព្គ្នា		

ែង្ការ	សាែនា	នានា	ហធវើ	ជាសាថាប័ៃ	ែបមបែបមួម	

ហ�ើម្ី�ោះឥេ្ធិព្ល	ៃិង	កគំណត់ែគំណាច	ហបៀតហបៀៃ	របែ់	

រោឋាភិបាល		ហៅហលើ	ប៊្្ល	ៃិង	ែង្ការ	ឯក�ៃ	នានា	។

5.	សាែនា	បគំផ៊ែ	្ គំៃិត	ែ្នកហ�ឿ	ជា	ហបចើៃ	ឲ្យ	ផ្ល់	

ការបហបមើ	�ល់	មៃ៊ែ្ស	�នេ	ែរ៊ប	មក	វា	ផ្ល់	ែត្ថបបហយ�ៃ៍	

�៏	ធគំហធង	�ល់	ែហ្មៃ៍	ៃិង	បបហេែជាតិ	។

6.	សាែនា	ព្បងឹង	លកខេខណ្ឌ	នានា	របែ់	ែង្ម	។	�ូច	រា៉ប៊មី	ចៃណាថាៃ់	សាក	

បាៃ	បហបងៀៃ	៖	«	[	សាែនា	]	បៃ្	ហធវើ	ជា	ែ្នក	សាថាបនា	ែហ្មៃ៍�៏	មាៃ	ឥេ្ធិព្ល	

ខ្លាគំង	បគំផ៊ត	ស�ល	ព្ិភព្ហោក	ធាលាប់	សារល់	។	.	.	.	សាែនា	្ ឺ	ជា	ថានាគំ	បៃសាប	�៏	ែ័ក្ិ

ែិេ្ធបគំផ៊តែបមាប់ព្ួកប៊្្លៃិយមនាែម័យហៃោះ	។	្គំៃិត	ស�ល	ថា	ែង្ម	អាច	

ហធវើែវីហផ្សងៗ	ហោយ	គ្មាៃ	សាែនា	ហនាោះ	វា	ផទញយ	ហៅ	ៃឹង	ែវី	ស�ល	បាៃ	ហកើត	ហ�ើង	ហៅក្នញង	

បបវត្ិសាបែ្	»	។ 7

7.	ច៊ងហបកាយ	បគំផ៊ត	ហកលេត៊ៃ	ែិម	ប្ីែទែទីៃែិៃ	ជា	ព្ួកបរិែ៊េ្ធ	ន្ងៃ	ច៊ងហបកាយ	ស�ល	

បាៃ	ចាត់េ៊ក	ថា	ជា	«	ហម្គំៃិត	»	េូទ្គំង	ព្ិភព្ហោក		ែ្ីព្ី	ការប្ប់ប្ងពាណិ�្កម្	ៃិង	

ការបហងកើត	្ ្ ី8	បាៃ	ែរហែរ	ថា	«	សាែនា	្ ឺ	ជាមូលោឋាៃ	ប្ឹោះ	នៃ	លេ្ធិ	បបជាធិបហតយ្យ	

ៃិង	ភាព្ចបម៊ងចហបមើៃ	»	។ 9	មាៃភាព្វិ�្មាៃ	ជា	ហបចើៃ	ហេៀត	ស�ល	អាច	ៃិយយ	បាៃ	

ែគំព្ី	តួនាេី		របែ់		សាែនា	ហៅក្នញង	ការែភិវ�្ឍៃ៍	វិែ័យ	ហែ�្ឋកិច្ច	។

ខ្ញគំ	ហ�ឿ	ថា	ការបហបងៀៃ	របែ់	សាែនា	ៃិង	ែកម្ភាព្	�គំរ៊ញ	ខ្ង	សាែនា	របែ់	

ព្ួកែ្នក	ហ�ឿ	មាៃ	ភាព្	ចាគំបាច់	ក្នញងការ	ហធវើ	ឲ្យ	ែង្ម	មាៃហែរីភាព្	ៃិង	រីកចហបមើៃ	

បព្មទ្គំង	បៃ្	េេួល	បាៃ	ការការពារ	សផ្នកចបាប់		យ៉ាង	ព្ិហែែ	។

៣.រោរទទួលែុសម្តូវរួមរបស់សាសនា

មក	�ល់	បតឹម	ហៃោះ	ខ្ញគំ	បគ្ៃ់សត	បាៃ	ៃិយយ	ែគំព្ី	ការេេួលខ៊ែបតូវ	របែ់	រោឋាភិបាល	

�ល់ែ្នក	មាៃ	�គំហៃឿ	ៃិង	ែង្ការ	សាែនា	ប៉៊ហណាណោះ	។	ឥ�អូវ	ហៃោះ	ខ្ញគំ		បត�ប់	ហៅ	ៃិយយ	

ែគំព្ី	ការេេួលខ៊ែបតូវ	រួមគ្នា	ស�ល	សាែនា	ៃិង	ែ្នក	ហ�ឿ	�គំពាក់	�ល់	រោឋាភិបាល	របែ់	

ព្ួកហ្	វិញ	។

ជាក់សែ្ង	រោឋាភិបាល		មាៃ	ែិេ្ធិ	រំព្ឹង	ចង់បាៃ	ការហគ្រព្	បបតិបត្ិ	ចបាប់	ៃិង		

ហគ្រព្វប្ធម៌	ព្ី	ែែ់	ែ្នក	ស�ល	រីករាយ�ល់	ការការពារព្ួកហ្	។	រោឋាភិបាល	មាៃ		

ចគំណាប់	អារម្ណ៍	ែគំខ្ៃ់	មួយ	ក្នញង	ការស្រកសា	ែ៊ខែ៊វត្ថិភាព្	�ល់	បព្គំស�ៃ	នៃ	បបហេែ	

ជាតិ	ខលេលួៃ	ៃិង	ការការពារ	�ល់	ែ៊ខភាព្	ៃិង	ែ៊វត្ថិភាព្	របែ់	បបជាព្លរ�្ឋ	ខលេលួៃ	។	

បបាក�ណាែ់	រោឋាភិបាល	មាៃ	ែិេ្ធិេេូច	ឲ្យ	ែង្ការ	ទ្គំងែែ់	រួមទ្គំង	សាែនា		

នានា	បញ្ឈប់ការបហបងៀៃ	ែគំព្ី	ការែ្ប់ហខ្ពើម	គ្នា	ៃិង	បញ្ឈប់	ព្ី	ែកម្ភាព្	នានា		

ស�ល	អាច	នាគំ	ឲ្យ	ហកើត	មាៃ	ែគំហព្ើ	ហិងសា	ឬ	បេឧបកិ�្ឋ	ហផ្សង	ហេៀត	�ល់	ែ្នក	�នេ	។	គ្មាៃ	

បបហេែ	ណា	មួយ្ួរសត	ផ្ល់	េី	បរិែ៊េ្ធ		�ល់	ែង្ការ	នានា	ស�ល	�គំរ៊ញ	ឲ្យ	មាៃែគំហព្ើ	

ភាវរកម្	ហ�ើយ	។	ហែរីភាព្	ខ្ង	សាែនាព្៊គំ	សមៃ	ជា		

រនាគំង	�ល់	ែគំណាច	របែ់	រោឋាភិបាល	ហៅក្នញង	កាលៈហេែៈ	

ណាមួយ	ហ�ើយ	។

ែព្វ	ន្ងៃ	ហៃោះ	ម៊ខគ្រ	រួម	របែ់	សាែនា	ៃិង		

រោឋាភិបាល	កគំព្៊ង	បតូវបាៃបបឈម	ម៊ខ	យ៉ាង	ខ្លាគំង		

ហៅក្នញង	េវីបហែើរ៉៊ប	។	ការហកើៃ	ហ�ើង	យ៉ាង	ខ្លាគំង	នៃ		

ចគំៃួៃ�ៃហភៀែខលេលួៃ	ស�ល	ភា្ហបចើៃ	ជា	សាែនា		

ៃិង	វប្ធម៌ែ៊មីសាលាម	ហៅក្នញង	បបហេែ	នានា		ស�ល	មាៃ	

វប្ធម៌	ហផ្សង	គ្នា	បព្ម	ទ្គំង	សាែនា	ហផ្សង	គ្នា	ជាក់សែ្ង	

បហងកើត	ឲ្យ	មាៃ	បញ្ហា	ធងៃៃ់ធងៃរ	ខ្ង	ៃហយបាយ	វប្ធម៌	

ែង្ម	ហិរញ្ញវត្ថញ	ៃិង	សាែនា	។

ហតើ	សាែនា	ៃិង	ែង្ការ	សាែនា	នានា	អាច	ចូលរួម	ចគំសណកសបបណា	ខលេោះ		

ហ�ើម្ី	�ួយ	�ៃ	ហភៀែ	ខលេលួៃ	ៃិង	បបហេែ	ស�ល	បាៃ	េេួល	ព្ួកហ្	—	ក្នញង	រយៈ	ហព្ល	ខលេី		

ៃិង	រយៈហព្ល	សវង	?	ហយើង	�ឹង	ថា	ែ្នក	មាៃ	វិជាជា�ីវៈ	មួយ	ចគំៃួៃ	ព្៊គំ	ហ�ឿែគំព្ី	តួនាេី	

របែ់	ែង្ការ	សាែនា	ហៅក្នញង	បញ្ហា	ទ្គំង	ហៃោះ	ហេ	ែ្នក	ខលេោះ	ស្មទ្គំង	្ ិត	ថា	សាែនា	

្ឺ	ជា	ឥេ្ធិព្ល	ស�លែ៊ក�ញក	រំខ្ៃហៅវិញ	។	ខ្ញគំៃឹង	ព្យាយម	មិៃ	បហញ្ចញ	ហយបល់	

ផទញយ	ហោយ	សផ្ក	ហៅហលើ	ការព្ិត		ស�ល	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	�ឹង	ហនាោះ	ហ�ើយ	។	ខ្ញគំ	ៃឹងសចកចាយ	សត	

ហគ្លៃហយបាយ	ៃិង	បេព្ិហសាធៃ៍	នៃ		សាែនាចបក	នៃ	បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	នៃ	ព្ួក	

បរិែ៊េ្ធ	ន្ងៃ	ច៊ងហបកាយ	ស�ល	ខ្ញគំ	ហ�ឿ	ៃឹង	បគ្ហាញ	ែគំព្ី	ឥេ្ធិព្ល	វិ�្មាៃ	ថា	ែង្ការ	សាែនា	

អាច	ហហើយ	្ ួរសតមាៃការរួមចគំសណក		ក្នញង	រយៈហព្ល	ខលេី	ៃិង	រយៈហព្ល	សវង		។

ព្ួកហយើង	ស�ល	ហ្	សារល់	ថា	ជា	ព្ួកបរិែ៊េ្ធ	ន្ងៃ	ច៊ងហបកាយ	ឬ	ព្ួក	មរមៃ		

ហធវើ	តាម	ការបហបងៀៃ	របែ់	បព្ោះប្ីែទ	ថា	ហយើង	្ ប្ី	ផ្ល់	អាហារ	�ល់	ែ្នក	ហបែកឃ្លាៃ		

ៃិង	ផ្ល់	�បមក	�ល់	ែ្នក	�នេ	(	ែូមហមើល	មា៉ាថាយ	25:35	)	។	ព្ួកហយើង	បតូវបាៃ	

�ឹកនាគំ	ហោយ	វិវរណៈ	ែម័យ	េគំហៃើប	ហៃោះ	ហចញ	ព្ី	បបភព្	�ូចគ្នា	ឲ្យ	«	ចូរ	ៃឹក	ចាគំ	ក្នញង	ប្ប់	

ការណ៍	ទ្គំង	ែែ់	ព្ី	មៃ៊ែ្ស	េ័ល	បក	ៃិង	មៃ៊ែ្ស	កម្សត់	េ៊រ្ត	ៃិង	ព្ី	មៃ៊ែ្ស	ឈឺ	ៃិង	

ជនចភៀសខលែលួនេលែងកាត់កពុំដែនពីកបចេសសម៊ីរីចូលចៅកបចេស្ួកគី។



១8 លីអាែូណ្

មៃ៊ែ្ស	មាៃ	េ៊កខេ	ហវេនា	�្ិត		ែ្នក	ណា	ស�ល	មិៃ	ហធវើ	ការ	ទ្គំង	ហៃោះ	ហេ	ែ្នក	ហនាោះ	ហឈាមាោះ	ថា	

មិៃសមៃ	ជា	ែិែ្ស	របែ់	ហយើង	ហ�ើយ	»	(	្.	ៃិង	ែ.	52:40	)	។

ការខ្វាយខវល់	�ល់	�ៃបកីបក	ៃិង	ែ្នក	ខវោះខ្ត	ព្៊គំសមៃជាហរឿង�ហបមើែ	ឬ		

ជា	កិច្ចការ	បនាទាប់បៃ្សគំ	ហៅក្នញង	សាែនា	ចបក	របែ់	ហយើង	ហេ	។	ហយើង	ហធវើ	កិច្ចការ		

ហៃោះ	េូទ្គំង	ព្ិភព្ហោក	។	ឧទ្ហរណ៍	កាល	ព្ី	ឆ្នាគំ	2015	ហយើង	បាៃ	ហ្លេើយតប		

ហៅៃឹង	្ ហបមាងអាែៃ្ន	ចគំៃួៃ	177	ហៅក្នញង		56	បបហេែ	។	ហបៅ	ព្ីហនាោះ	ហយើង		

កិច្ចការ	ផ្សព្វផសាយ	សាែនា		បតូវបាៃ	េេួល	ៃិង	ចាត់េ៊ក	ថា	វា	គ្មាៃ	�ោះឥេ្ធិព្ល	មក	

ព្ីការបងខេគំ	ឬ	មក	ព្ី	អាហារ	ឬ	ែគំណូក	ែូកបា៉ាៃ់	ហផ្សងៗ	ហេៀត	ហ�ើយ	។

៤.យតើម្ពរះវិហារសាសនាអាចយ្្វើអ្វរីែលែរះ?

ហតើ	ែង្ការ	ក្នញង	បព្ោះវិហារ	អាច	ហធវើ	ែវី	ខលេោះ	បសៃ្ថម	ហៅ	ហលើ	ែវី	ស�ល	ែង្ការ	ែហបបជាជាតិ	

ឬ	បបហេែ	ៃីមួយៗ	អាច		ហធវើ	បាៃ	ហនាោះ	?	ជា្្ី	ម្ង	ហេៀត	ខ្ញគំ	ៃិយយ	ែគំព្ី	បេព្ិហសាធៃ៍	

ផ្ទាល់	របែ់	សាែនាចបក	ហយើង	។	ហោយសារ	ែមា�ិកភាព្	របែ់	ហយើង	មាៃ	—		

ពាក់	កណាតាល	ហៅក្នញង	ែហរ�្ឋ	ៃិង	ពាក់	កណាតាល	ហេៀត	ហៅ	កសៃលេង	ហផ្សង	ហេៀត	—	

វាហាក់បី�ូច	ជា	ចគំៃួៃ	តិចតួច	ក្នញងការ	�ួយ	ប៉៊សៃ្	ហយើង	មាៃ	្ ៊ណែម្ត្ិ	ែសាចារ្យ	ចគំៃួៃ		

បី	ស�ល	ព្បងីក	ឥេ្ធិព្ល	របែ់	ហយើង	។

េី	មួយ	ការបហបមើ	ស�ល	ជា	បបនព្ណី	របែ់	ែមា�ិកភាព្	របែ់	ហយើង	ផ្ល់	ជា	

ធៃធាៃ	នៃ	ែ្នក	ែ្័ប្ចិត្	ស�ល	មាៃ	ការតាគំងចិត្	ៃិង	បេព្ិហសាធៃ៍	�ល់	ហយើង	។	

ហ�ើម្ីបកបសាយវាហៅជាចគំៃួៃ	ហលខ	ហនាោះកាល	ឆ្នាគំ	2015	ែ្នកែ្័ប្ចិត្	របែ់	ហយើង	

មាៃ	្ ហបមាង	រាប់រយហេៀត	ស�ល		បាៃ	�ួយ	មៃ៊ែ្ស	ជាង	មួយ	ោៃ	នាក់	ហៅក្នញង		

ការផ្ល់	�គំៃួយចគំៃួៃ	បបាគំព្ីរ	សផ្នក	ហផ្សងៗ	គ្នា	�ូច	ជា	ការផ្ល់	េឹក	សាអាត	ការចាក់ថានាគំ		

បគ្ការ	ៃិង	ការព្យាបាល	�គំងឺ	សភ្នក	។	ជាង	30	ឆ្នាគំ	មកហហើយ	ការចគំណាយ		�៏		

ហបចើៃ	ហលើ	កិច្ចការ	ទ្គំង	ហៃោះ	មាៃ	ជា	មធ្យម	បបសហល	ជា	40	ោៃ	�៊ោលារ	អាហមរិក			

ក្នញង	មួយ	ឆ្នាគំៗ	។

ហយើង	ហចៀែវាង	ព្ី	ការបបឆ្គំង	មួយ		�ល់	ែង្ការ	ស�ល	ហផ្តាត	ហៅហលើ	ហែចក្ី�គំហៃឿ	

ហោយ	ការសញក	ការបហបមើ	សផ្នក	មៃ៊ែ្ស	ធម៌	របែ់	ហយើងោច់ហចញ	ព្ី	កិច្ចការផ្សព្វផសាយ	

សាែនា	របែ់	ហយើង	េូទ្គំង	ព្ិភព្ហោក	។	�គំៃួយ	ែប្ញរែធម៌	របែ់	ហយើង	បតូវបាៃ		

ផ្ល់	ឲ្យ	ហ្	ហោយ	មិៃ	្ ិត	ព្ីេគំនាក់	េគំៃង	សាែនា	ហ�ើយ	ហោយសារ	ហយើង	ចង់	ឲ្យ		

បាៃ	បរិចាចា្ែែ់	ជាង	25	ោៃ	ហមា៉ាង	ក្នញងកិច្ចការ	ែ៊ខ៊មាលភាព្	មៃ៊ែ្ស	ធម៌	ៃិង	

្ហបមាង	ហផ្សង	ហេៀត	ស�ល	ឧបត្ថម្	ហោយ	សាែនាចបក	 10	ហៃោះ	មិៃ	រាប់	បញ្ចអូលទ្គំង	ែវី	

ស�ល	ែមា�ិក	ហយើង	បាៃ	ហធវើ	ហរៀងៗ	ខលេលួៃ	ផង	។

េីព្ីរ	តាមរយៈការបរិចាចា្ហិរញ្ញវត្ថញ	របែ់	ែមា�ិក	ហយើង	�ល់	ប៊ព្វហហត៊	នៃ		

មៃ៊ែ្សធម៌	ហនាោះ	ហយើង	អាចផ្ល់	មូលៃិធិ	ផ្ទាល់ខលេលួៃ	របែ់	ហយើង	។	ហោយសារ		

ហយើង	មាៃ	ែមត្ថភាព្	ហ�ើម្ី	�គំហណើរការឯករា�្យហលើរចនាែម្ព័ៃ្ធ	ការិយល័យ	ៃិង	

បបាក់បបម៊ង	េ៊ក	ហនាោះ	ហយើង	ក៏	ខ្នោះ	សខ្នង		ែបមបែបមួល	កិច្ចខិតខគំ	របែ់	ហយើង	ផងស�រ	

ជាមួយ	រោឋាភិបាល	ៃីមួយៗ	ៃិង	ជាមួយ	ភានាក់គ្រ	ែង្ការ	ែហបបជាជាតិ	ហ�ើម្ី	ឲ្យ	មាៃ	

ឥេ្ធិព្ល	ល្	បគំផ៊ត	។	ហយើង	ែគំពាវនាវ	�ល់	ព្ួកហ្	ឲ្យ	ហមើល	ឲ្យ	បាៃ	ហបចើៃ	�ល់	ឥេ្ធិព្ល	នៃ	

ែង្ការ	សាែនា	ទ្គំងឡាយ	។

េីបី	ហយើង	មាៃែង្ការ	របែ់	បបជា�ៃ	សាមញ្ញៗ	េូទ្គំងព្ិភព្ហោក	ស�ល	អាច	

ចល័ត	បាៃ	យ៉ាង	ហលឿៃ	។	ឧទ្ហរណ៍	ែ្ីព្ី	បញ្ហា	�ៃហភៀែខលេលួៃ	េូទ្គំងព្ិភព្ហោក	

ហៅក្នញង	សខ	មីនា	ឆ្នាគំ	2016	ហៃោះ	្ណៈ	បបធាៃ	េី	មួយ	របែ់	ហយើង	ៃិង	បបធាៃ	

ែមា្មែហ្គ្រោះ	បបធាៃ		យ៊វនារី	បបធាៃ	ែង្ការបឋមែិកសាេូហៅ	របែ់	ហយើង	

បាៃ	ហផ្ើសារ	លិខិត	ហៅកាៃ់	ែមា�ិក	េូទ្គំង	ព្ិភព្ហោក	ហោយ	រំឭក	ព្ួកហ្	ែគំព្ី	

ហគ្លការណ៍ប្ឹោះ	របែ់	ប្ិែ្សាែៃិក	ក្នញងការ�ួយ	�ល់	�ៃ	េ័លបក	ៃិង	«	ែ្នក�នេ	»	

ក្របនងងៀនរបស់សាសោនិងសកម្មភាពជំរុញខាងសាសោរបស់ពួកអ្កនជឿ

មានភាពចាំបាច្់ក្នុងក្រន្វែើឲ្យសង្គមមាននសរីភាពនិងរីកច្នងមើនងពមទាំងបន្ត

ទទួលបានក្រក្រពារដផ្កច្បាប់យ៉ាងពិនសស។



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ១៩

ហៅក្នញង	ចគំហណាម	ព្ួកហយើង	(	មា៉ាថាយ	25:35	)	។	ព្ួកហ្	ែហញ្ើញយ៊វនារី	ៃិង		

បែ្ី	ប្ប់វ័យ	ឲ្យ	ចូលរួម	�ួយ	�ល់	�ៃហភៀែខលេលួៃ	ហៅក្នញង	ែហ្មៃ៍	ក្នញងមូលោឋាៃ	

របែ់ព្ួកហ្	។ 11

ក្នញង	នាម	ជា	ែ្នក	តគំណាង	ឲ្យ្គំរូ	នៃការហ្លេើយតប	របែ់	ែមា�ិក	ហយើង	ហៅ	ក្នញង	

េវីបហែើរ៉៊ប	នា	ោងាច	មួយ	ហៅក្នញង	សខ	ហមសា	ឆ្នាគំ	2016	មាៃ	បក៊ម�គំៃ៊គំ	ព្ួកមរមៃ	

ជាង	200	នាក់	ៃិង	មិត្ភក្ិ	របែ់	ព្ួកហ្	ហៅក្នញង	បបហេែ	អាលលេឺម៉ង់	បាៃ	ែ្័ប្ចិត្	

ខ្ចប់	«	កញ្ចប់សាវា្មៃ៍	»		ចគំៃួៃ	1,061	កញ្ចប់	ែបមាប់	ហក្ងៗ	ស�ល	រែ់ហៅ	ក្នញង	

ម�្ឈមណ្ឌល	�ៃ	ហភៀែខលេលួៃ	ចគំៃួៃ	បបាគំមួយ	ហៅក្នញង	បបហេែ		អាលលេឺម៉ង់	ហៅក្នញង	រ�្ឋ	

ហហែិៃ	ៃិង	រ�្ឋ	ហរៀៃស�ៃ	ហាវាល	។	កញ្ចប់ហនាោះ	មាៃ	ែហមលេៀកបគំពាក់	្ ្ីៗ	ែមាភារ	

ែនាម័យ	ភួយ	ៃិង	ែមាភារ	្ គំៃូរ	។	បែ្ី	មានាក់	ស�ល	�ឹកនាគំ	ការហធវើ	កិច្ចការ	ហៃោះ	បាៃ	

ៃិយយ	ថា	«	ហោយសារ	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	អាច	ផ្លាែ់ប្អូរ	សាថាៃភាព្	�៏ហសាកនាកម្	ហៃោះ		ស�ល	ហធវើ	

ឲ្យ	[	�ៃហភៀែខលេលួៃ	]	បាៃ	ហភៀែខលេលួៃ	ហចញ	ព្ី	ផទោះ	ែគំសបង	របែ់	ព្ួកហ្	ខ្ញគំ	អាច	ហធវើ	ឲ្យ	មាៃ	

ការផ្លាែ់ប្អូរ	ក្នញង	បរិសាថាៃ		[	របែ់	ព្ួកហ្	]	ហហើយចូលរួម	យ៉ាង	ែកម្	ហៅក្នញង	�ីវិត		

[	របែ់	ព្ួកហ្	]	»	។

ហៃោះ	្ ឺ	ជា	្ គំរូ	ព្ីរ	ែគំព្ី	កិច្ចការ	មៃ៊ែ្សធម៌	របែ់	ហយើង	

ហៅេូទ្គំង	ព្ិភព្ហោក	ស�ល	បាៃ	ហរៀបចគំ	ហ�ើង	ជា	ផលេអូវ	ការ	។	

ក្នញង	ឆ្នាគំ	2015	ហោយ	មាៃ	ែង្ការ	អាមា៉ា	ស�ល	មាៃ	

េីតាគំង	ហៅ	បបហេែ	ែង់ហ្លេែ	ជាន�្ូហព្ញហលញ	របែ់	ហយើង	

ហនាោះ	ែង្ការ	ែប្ញរែធម៌	ែិល.�ី.ហែែ	បាៃ	សាងែង់	

មណ្ឌលែ៊ខភាព្	បសង្ក	នានា	ែបមាប់	បបជា�ៃ	

ភា្តិច	ហយែ្សញី�ី	ហៅក្នញង	បបហេែ	ែ៊មីរា៉ក់	ភា្ខ្ង	ហ�ើង	

ស�ល		ជា	បក៊ម	េេួលរង	ការហធវើ	បាប	យ៉ាង	សាហាវ	ព្ី	ព្ួក	

អាយែ៊មីែ	។	មណ្ឌល	ែ៊ខភាព្	ទ្គំងហៃោះ	—	បតូវបាៃ	

�គំហ�ើង	ឲ្យ	មាៃ	ៃូវ	ឧបករណ៍	�ូច	ជា	បៃទប់	ព្ិហសាធៃ៍	

ការែហ្គ្រោះ	បនាទាៃ់	ឱែ្សាថាៃ	ៃិង	មា៉ាែ៊មីៃ	ហែកូ	—	ផ្ល់	ការែហ្គ្រោះ	�ល់	បបជា�ៃ	

មួយ	បក៊ម	ហនាោះ	ស�ល	រងការឈឺចាប់	ទ្គំង	ខ្ង	សាច់ឈាម	ៃិង	ខ្ង	វិញ្ញាណ	។	

ព្ួកហ្	បាៃ	�ួលែ្នកមាៃ	វិជាជា�ីវៈខ្ង	ហវ�្សាបែ្	ហយែ្សញី�ី	ៃិង	ែ្នកែ្័ប្ចិត្ស�ល	

�ួយបបជា�ៃ	ផ្ទាល់	របែ់	ព្ួកហ្ក្នញង	រហបៀប	មួយ	�៏	ែសាចារ្យ	។

ក្នញង	ឆ្នាគំ	2004	ការបគំផលេិចបគំផ្លាញ	ហោយការរំញ្លួយ�ី	ៃិង	រលកយក្ស		

ែ៊ូណាមី	ហៅតគំបៃ់	អាែ៊មីអាហ្្នយ៍	កាលព្ី	ន្ងៃេី	26		សខធ្នអូ	បាៃ	ែមាលាប់	មៃ៊ែ្ស		

230,000	ហៅក្នញង		14	បបហេែ	។	ែង្ការែប្ញរែធម៌	ែិល.�ី.ហែែ	របែ់		

ហយើង	បាៃ	ហៅ�ល់	កសៃលេង	ហកើត	ហហត៊	ហនាោះ	មួយ	ន្ងៃ	បនាទាប់	ព្ី	បព្ឹត្ិការណ៍	ហនាោះ		

ហកើត	ហ�ើង	ហហើយ	បាៃ	ហធវើ	ការយ៉ាង	ែកម្	ែែ់រយៈហព្ល	បបាគំឆ្នាគំ	។	ហៅក្នញង		

តគំបៃ់	បាៃោ	អាហ្	សតឯង	ស�ល	េេួលរង	ការប៉ោះេង្ិច	យ៉ាង	�គំណគំ	ហនាោះ	ែង្ការ	

ែប្ញរែធម៌របែ់	ហយើង	បាៃ	សាងែង់	ផទោះ	ែចិន្ៃ្ៃ៍	ចគំៃួៃ	900		ខ្នង	បបព្័ៃ្ធ	េឹក		

ក្នញង	24	ភូមិ	សាោបឋមែិកសា	ចគំៃួៃ	15	ខ្នង	មណ្ឌល	ហវ�្សាបែ្	3	កសៃលេង		

ៃិង	ម�្ឈមណ្ឌលែមា្មៃ៍	ចគំៃួៃ		3	កសៃលេង	ស�ល	បែហ�ៀង	ៃឹង	វិហារ	ែ៊មីសាលាម	។	

ហបៅព្ីហនាោះ	ហេៀត	ហយើង	បាៃ	ផ្ល់	្ ម្ពីរកូរា៉ៃបរិែ៊េ្ធ		

ៃិង	បព្គំ	ែធិសាឋាៃ	ហ�ើម្ី	�ួយ	ែហ្មៃ៍	ទ្គំង	

ហនាោះក្នញងការថាវាយ	បង្គំ	របែ់	ព្ួកហ្	។

ទ្គំងហៃោះ	បគ្ៃ់សត	ជា	ការបគ្ហាញ	មួយ	ចគំៃួៃ	សត		

ប៉៊ហណាណោះ	ែគំព្ី	្ ៊ណតនមលេ	នៃ	សាែនា	ហៅក្នញង	វប្ធម៌	

ស�លហយើង	ហៅក្នញង	ែហ្មៃ៍	សាែនា	្ឺ	ព្៊គំ	បគ្ៃ់សត	

ហ�ើម្ី		�ួយ	ែហ្គ្រោះប៉៊ហណាណោះ	ហេ	ប៉៊សៃ្	ក៏	ហ�ើម្ី	ទ្មទ្រ	ៃូវ	

ហែរីភាព្	ខ្ង	សាែនា	ផងស�រ	ស�ល	ហយើង	ចាត់េ៊ក	ថា	

ជាហែរីភាព្	�គំបូង	ហ្	។	◼

ចែើម្ីេេួលបានសុន្ទរកថាចនះទាុំងកសុងជាអត្ថបេនិងវីចែអូជាភាសា
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ហែចក្ីែង្ឹម	ៃិង	ព្រ�័យ	ស�ល	គ្ត់	បាៃ	ហឃើញ	ហៅក្នញង	�ីវិត	របែ់	ព្ួកហយើង	ហនាោះ		

គ្ត់	បាៃ	សាកល្ង	ហធវើ	វា	។

ហៅ	ែបាតាហ៍	ហនាោះ	ហព្ល	គ្ត់	រាប់	ល៊យ	របែ់	គ្ត់	គ្ត់	មាៃ	ក្ី	ភាញាក់ហផ្ើល	។		

គ្ត់	រកល៊យ	បាៃ	ហបចើៃហៅ	ែបាតាហ៍	ហនាោះ	ជាង	ែបាតាហ៍	�ូចែព្វមួយ	�ង	ស�ល	គ្ត់	

ហធវើការ	បបាគំព្ីរ	ន្ងៃ	ក្នញង	មួយ	ែបាតាហ៍	!

ចូរសាកល្បងថ្វាយដង្វាយមួយភា្ក្នញងដប់ផងខដរ

ហរឿង	�ូចគ្នា	ហនាោះ	បាៃ	ហកើត	ហ�ើង	ផងស�រ	ហៅហព្ល	ហយើង	ៃិយយ	ជាមួយ		

គ្ត់	ែគំព្ី	�គ្វាយមួយ	ភា្ក្នញង	�ប់	។	�គំបូង	ៃីកូឡាយ	ព្៊គំ	អាច	យល់	ព្ី	រហបៀប		

ស�ល	ហយើង	អាច	លោះបង់	10	ភា្	រយ	នៃ	បបាក់	ចគំណូល	របែ់	ហយើង	ហ�ើយ	។

គ្ត់	ៃិយយ	ថា	«	ខ្ញគំៃឹង	គ្មាៃ	បបាក់	ប្ប់បគ្ៃ់	ហ�ើម្ី	ហធវើ	សបប	ហនាោះ	ហ�ើយ	!	»

ហយើង	បគ្ៃ់សត	ញក់	សាមា	ោក់	គ្ត់	។	«	បបែិៃ	ហបើ	ែ្នក	សាកល្ង	ហនាោះ	ែ្នក	ៃឹង	

ហឃើញ	លេ្ធផល	»	។

គ្ត់	មាៃ	ចិត្	ែង្ស័យ	ប៉៊សៃ្	ហបកាយ	មក	គ្ត់	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	ញញឹម	។	គ្ត់	បាៃ		

ស្លេង	ថា	«	ែញ្ចឹង	វា	�ូច	ជា	ការមិៃ	ហធវើការ	ហៅ	ន្ងៃ	អាេិត្យ	ស�រ	។	បបែិៃហបើ	ែ្នក	ថាវាយ		

�គ្វាយ	មួយភា្ក្នញង	�ប់	ហនាោះ	ែ្នក	ៃឹង	មាៃ	បបាក់	ប្ប់បគ្ៃ់	ែបមាប់	ខលេលួៃ	ែ្នក	ៃិង		

ែវី	ស�ល	ែ្នក	បតូវការ	»	។រច្
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ហនាោះ	្ ឺ	ជា	វិវរណៈ	�៏	ែសាចារ្យ	�ល់	ៃីកូឡាយ	។	គ្ត់	បាៃ	ហរៀៃ	ហោយ	ខលេលួៃ	គ្ត់		

ថា	បបែិៃហបើ	ហយើង	ហធវើ	តាម	បេបញ្ញត្ិ	របែ់	បព្ោះ	ហនាោះ	បព្ោះ	ៃឹង	បបទ្ៃ	ព្រ	�ល់	ហយើង	

ហហើយ	ែវីៗ	ប្ប់	យ៉ាង	ៃឹង	ហកើត	ជា	បបហយ�ៃ៍	�ល់	ហយើង	។

ហៅហព្ល	ៃីកូឡាយ	បាៃ	បត�ប់	ហៅ	ផទោះគ្ត់	វិញ	ហៅ	េីបក៊ង	ហ្ើៃីហ្អូវ	គ្ត់	បាៃ	

ែហញ្ើញ	ែ្នកផ្សព្វផសាយ	សាែនា	ហៅ	បហបងៀៃ	គ្ត់	ៃិងប្ួសារ	គ្ត់	។	មិៃ	យូរ		

ប៉៊នាមាៃ	ហបកាយ	មក	គ្ត់	ៃិង	ប្ួសារ	បាៃ	ចូល	រួម	សាែនាចបក	ផងស�រ	។	ហបកាយ		

មក	ៃីកូឡាយ	បាៃ	បហបមើ	ជា	បបធាៃ	សាខ្	ហហើយ	កូៃបែី	របែ់	គ្ត់	បាៃ	បហបមើ	

ហបែកកម្	ហៅ	បបហេែ	រ៊ែ្សី	។

ហយើង	ចូលចិត្	ៃិយយ	ជាមួយ	ៃីកូឡាយ	ែគំព្ី	សាែនាចបក	ប៉៊សៃ្	េីបគំផ៊ត	

ការអចញជើញ	គ្ត់	ឲ្យ	រែ់ហៅ	តាម	ហគ្លការណ៍	នៃ	�គំណឹង	ល្	មាៃបបែិេ្ធភាព្	ជាង	

ការបគ្ៃ់សត	បបាប់	គ្ត់	ែគំព្ី	ហគ្លការណ៍	ទ្គំង	ហនាោះ	។	គ្ត់	ៃិង	ប្ួសារ	គ្ត់	បាៃ	

ហកើៃ	េីបនាទាល់	ហហើយ	ផ្លាែ់ប្អូរ	�ីវិត	របែ់	ព្ួកហ្	ហោយសារ	ព្ួកហ្	បាៃ	ហប�ើែហរើែ	

រែ់ហៅតាម	ហែចក្ីព្ិត	នៃ	�គំណឹង	ល្	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ចៅក្នញងេីកកុងអិលវីវកបចេសអមុយដកកន។

ចូរតាមែ្ញំយៅយមើល

«នយើង[អនញជើញ]អ្កមកសាដាប់នសច្ក្ីពិ�ននែំណឹងល្អ

របស់ងពះនយសែូវងេីស្ទដែលបានសាដារន�ើងវិញនែើម្ីអ្ក

អាច្សិកសាពិចារណ្អ្ិសាឋាននែើយបានែឹងនោយ

ខ្លួនឯងថាន�ើនរឿងទាំងឡាយដែលនយើងបានដច្កចាយ

ជាមួយអ្កជាក្រពិ�ឬនទ។

...ក៏ែូច្ជាងពះនយសែូវបានអនញជើញពួកសិស្ស

ងទង់ពីរោក់ឲ្យ‹តាមខ្នុំនៅនមើល›(យ៉ូហ្ន១:៣៩)ែូនច្្ះនយើងសូមនលើក

ទឹកច្ិ�្តអ្កឲ្យមកនែើយនមើលនបើសិនជាែំណឹងល្អននងពះនយសែូវងេីស្ទដែលបាន

សាដារន�ើងវិញបានពងងីកនិងច្នងមើននូវអវែីដែលអ្កបាននជឿថាជាក្រពិ�រួច្នែើយ

នោះឬនទ»។

ខអលយ�ើរោវី�យអខបដណាក្នញងកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពរីរនាក់«Come and See»Liahona,
ខែវិច្ឈិរោឆ្នាំ២០១៤ទំព័រ១០៧។





 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ២៣
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យ្មរះម្តូវបាៃដកយចញ

ខ្ញុំ
	បតូវបាៃ	ចិញ្ចឹមបីបាច់	ហៅក្នញង	សាែនាចបក	ហហើយ	ខ្ញគំបាៃ	

ប�ម៊�េឹក	បព្ម	ទ្គំង	េេួលការបញ្ជាក់	ជា	ែមា�ិកតាគំងព្ីអាយ៊	

បបាគំបី	ឆ្នាគំ	។	�គំណឹង	ល្	្ ឺ	ជា	សបបសផៃ	មួយ	នៃ	�ីវិត	ែបមាប់	ខ្ញគំ	

ៃិង	ែបមាប់	មៃ៊ែ្សជា	ហបចើៃ	ស�ល	ហៅ�៊គំវិញ	ខ្ញគំ	។	បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	

មាៃ	វត្មាៃ	ជាហរឿយៗ	ហៅក្នញង	�ីវិត	របែ់	ខ្ញគំ	។

ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	បតូវបាៃ	កាត់កាល	ហចញ	ព្ី	សាែនាចបក	ហនាោះ	

ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	វិញ្ញាណ	របែ់	ខ្ញគំ	ហែទើរសតបាៃចាកហចញ	ព្ី	

ខ្ញគំទ្គំងបែ៊ង		។	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	�គំហណើរការ	នៃការ្ិត	របែ់	ខ្ញគំ	

បតូវបាៃ	រំខ្ៃ	ហហើយ	យឺតយ៉ាវ	ហហើយ	ការែហបមច	ចិត្	របែ់	ខ្ញគំ	មាៃ	

ភាព្បចបូកបចបល់	ៃិង	ការលគំបាក	។	ខ្ញគំ	មាៃ	ចិត្	រសាប់រែល់	ៃិង	

ព្ិបាក	មាៃ	អារម្ណ៍	ែ៊ខសាៃ្	ក្នញ	ងចិត្	។

ខ្ញគំ	ព្៊គំ	ធាលាប់	�ឹង	ថា	ការបាត់បង់	ែមា�ិកភាព្	របែ់	ខ្ញគំ	ៃឹង		

ផ្លាែ់ប្អូរ	�ីវិត	ខ្ញគំ	ទ្គំងបែ៊ងសបបណា	ហនាោះ	ហេ	។	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	អាចហែលេៀក	

ែគំហលៀកបគំពាក់	បរិែ៊េ្ធ	ឬ	ចូលរួម	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	បាៃ		

ហេៀត	ហ�ើយ	។	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	អាច	ថាវាយ	�គ្វាយមួយភា្ក្នញង	�ប់	បហបមើ		

ក្នញងការហៅបហបមើ	េេួលទ្ៃសាបកាម៉ង់	ឬ	ស្លេងេីបនាទាល់	របែ់		

ខ្ញគំ	ឬ	ែធិសាឋាៃ	ហៅឯ	បព្ោះវិហារ	បាៃ	ហ�ើយ	។	ខ្ញគំ	គ្មាៃ	ែគំហណាយ		

ទ្ៃ	នៃបព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	ហេៀត	ហ�ើយ	។	ែវីស�លែគំខ្ៃ់	បគំផ៊តហនាោះ	

្ឺ	ថា	ខ្ញគំ	គ្មាៃ	េគំនាក់េគំៃង	ក្នញង	ហែចក្ីែញ្ញា	ជាមួយ	បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ	

របែ់	ខ្ញគំ	តាមរយៈ	ព្ិធីបរិែ៊េ្ធ	នានា	នៃ	ប៊ណ្យ	ប�ម៊�េឹក	ៃិង	

បព្ោះវិហារបរិែ៊េ្ធ	ហ�ើយ	។

ខ្ញគំបាៃ	ែែ់	ែង្ឹម	ហហើយ	ភ័យ	ខ្លាច	។	កាល	ហនាោះ	កូៃ	ទ្គំង	បី	របែ់	

ខ្ញគំ	មាៃ	អាយ៊	16,	14,	ៃិង	12		ឆ្នាគំ	។	ព្ួកហ្	្ ឺ	ជា	ហករ�គំសណល	របែ់	

ខ្ញគំ	ហហើយ	ខ្ញគំ	ព្ិតជា	ចង់	បៃ្សល់	េ៊ក	ៃូវ	ហករ�គំសណល	នៃ	ហែចក្ីែង្ឹម	

�ល់	ព្ួកហ្	ជា	ខ្លាគំង	។	ខ្ញគំ	បាៃ	ែង្ញយជាមួយ	ព្ួកហ្	ហហើយ	បបាប់	ព្ួកហ្	

ថា	បបែិៃហបើ	ខ្ញគំ	សាលាប់	ម៊ៃ	ខ្ញគំ	អាច	េេួលប៊ណ្យប�ម៊�េឹក	ម្ង	ហេៀត		

ហនាោះ	ខ្ញគំ	បតូវការ	ឲ្យ	ព្ួកហ្	ហធវើ	ព្ិធីបរិែ៊េ្ធ	ទ្គំងហនាោះ	�គំៃួែ	ខ្ញគំ	ម្ង	ហេៀត		

ឲ្យ	បាៃ	ឆ្ប់	តាម	ស�ល	អាច	ហធវើ	ហៅ	បាៃ	។	ខ្ញគំភ័យខ្លាច	ថា	ខ្ញគំ	គ្មាៃ	

ព្រ�័យ	នៃ	ការរកសាហែចក្ីែញ្ញា	នៃ	ព្ិធីប៊ណ្យ	ប�ម៊�េឹក	របែ់	ខ្ញគំ	ហេៀត	

ហ�ើយ	ហហើយ	ខ្ញគំ	បារម្	ថា	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	អាច	បតូវបាៃ	ោង	�បមោះ	ឲ្យ	សាអាត	ជា	្ ្ី	

ម្ង	ហេៀត	ហនាោះហេ	។

ដំយ�ើរម្តេប់មកវិញរបស់ែ្ញំ

ខ្ញគំ	ព្៊គំ	ធាលាប់	ែង្ស័យ	ហ�ើយ	ថា	សាែនាហៃោះ	ព្ិត	ហហើយ	ថា�គំណឹង	ល្	

្ឺ	ជា	រហបៀប	ស�ល	ខ្ញគំ	ចង់	រែ់ហៅ	តាម	�ូហច្នោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	បៃ្	ហៅ	បព្ោះវិហារ	។	

ខ្ញគំ	ចង់	ឲ្យ	បព្ោះវរបិតាែួ្៌បជាប	�ឹង	ថា	ខ្ញគំ	បែឡាញ់	បេង់	ហហើយ	ថាខ្ញគំ	

មាៃ	ការហសាកសាតាយ	ចគំហពាោះ	េហងវើ	របែ់	ខ្ញគំ	ខ្លាគំង	ណាែ់	។	ខ្ញគំ	បាៃ	ហៅ	

បព្ោះវិហារ		ហរៀងរាល់	ែបាតាហ៍	ហទ្ោះបីវា	ជា	ហរឿង	លគំបាក	យ៉ាង	ខ្លាគំង	ក្ី	។	

ែមា�ិក	ហៅ	វួ�	�ូចជា	គ្មាៃ	ភាព្ែ៊ខបែួល	ៃឹង	វត្មាៃ	របែ់	ខ្ញគំ	ហៅ	

េីហនាោះ	ហ�ើយ	ហហើយ	ហែទើរសត	គ្មាៃ	ៃរណា	មានាក់	ៃិយយ	រក	ខ្ញគំ	ហ�ើយ	។	

ហទ្ោះ	ជា	យ៉ាង	ណា	ក៏	ហោយ	មាៃយ៊វនារី�៏	ព្ិហែែ	មានាក់ស�ល	មាៃ	�គំងឺ	

បគ្ែ្ៃលេង	ហឈាមាោះ	ហូលី		្ឺ្ួរឲ្យ	បែឡាញ់	ណាែ់	។	ហរៀងរាល់	ន្ងៃ	

ក្រទទួលបាន

សេចក្តីេញ្ញារបស់ខ្នុំមកវិញ

បនាទាប់ពីជួបនូវបេពិចសា្ន៍បាត់បង់ចសចក្តីសញ្ញាតាមរយៈការកាត់កាល

ចចញពីសាសនាចកកចនាះខ្ញុំបានចរៀនផ្តល់តនមលែែល់ចសចក្តីសញ្ញារបស់ខ្ញុំ។



២៤ លីអាែូណ្

អាេិត្យ	ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	ហ�ើរ	ចូល	ហៅក្នញង	សាោ�គំៃ៊គំ	នាង	រត់	មក	រក	ខ្ញគំ	ហឈាងន�មក	ឱបខ្ញគំ	

ឱបខ្ញគំ	យ៉ាង	សណៃ	ហហើយ	ៃិយយ	ថា	«	រីករាយ	ស�ល	បាៃ	�ួប	ែ៊ំ	!	ក្លួយ	បែឡាញ់	

ែ៊ំបែី	!	»	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	នាង	បាៃ	ហធវើ	ែកម្ភាព្�គំៃួែ	ឲ្យ	បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ	ហោយ	

ហធវើ	ឲ្យ	ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	បេង់	ែព្វបព្ោះេ័យ	ស�ល	ខ្ញគំ	បាៃ	មក	បព្ោះវិហារ	។

វា	ព្ិតជា	មាៃ	ការលគំបាក	ណាែ់	ស�លហ្	យក	ថាែសាបកាម៉ង់	ហចញ	ព្ី	ខ្ញគំ		

ហៅ	ហោយ	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	អាច	េេួលទ្ៃ	វា	បាៃ	ហបពាោះ	ខ្ញគំ	�ឹង	ថាខ្ញគំ	ព្៊គំ	អាច	េេួលបាៃ	ព្រ�័យ		

ហនាោះ	ហ�ើយ	។	ការេេួលទ្ៃ	សាបកាម៉ង់	្ ឺ	ជា	ព្រ�័យ	មួយ	។	វា	្ ឺ	ជាហរឿង	ែសាចារ្យ	

ណាែ់	ស�ល	មាៃ	ព្រ�័យ	ហ�ើម្ី	ហធវើ	ឲ្យ	បាៃ	ប�ោះសាអាត		តាមរយៈ	បព្ោះហចសាតា	របែ់		

បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ	ៃិង	ព្លិកម្ធួៃ	របែ់	បេង់	ហ�ើម្ី	េេួល	ការែភ័យហទ្ែ	ព្ី		

ែគំហព្ើ	បាប	ៃិង	កគំហ៊ែ	របែ់	ហយើង	ព្ីមួយែបាតាហ៍	ហៅ	មួយ	ែបាតាហ៍	ៃិង	ហ�ើម្ី		

តាគំងចិត្	ជា	្ ្ី	ហោយ	ហែចក្ីបែឡាញ់	ៃិង	ភាព្ហសាមាោះបតង់	�ល់	ហែចក្ីែញ្ញា		

ស�ល	ហយើង	បាៃ	ហធវើ	ថា	ចងចាគំ	បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ	របែ់	ហយើង	ជាៃិច្ច	ហហើយ	កាៃ់តាម	

បព្ោះបញ្ញត្ិ	របែ់	បេង់	។	

ហោយសារ	ការថាវាយ	�គ្វាយ	មួយ	ភា្ក្នញង�ប់	្ ឺ	ជា	ហរឿង	ែគំខ្ៃ់	ែបមាប់	ខ្ញគំ		

ហនាោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហបើក	្ ណៃីធនាគ្រ	មួយ	ហហើយ	បាៃ	ោក់	បបាក់	�គ្វាយមួយ	ភា្ក្នញង		

�ប់	របែ់	ខ្ញគំ	ហៅក្នញង្ណៃី	ហនាោះ	ហរៀងរាល់	សខ	។	ខ្ញគំ	បតូវការ	ឲ្យ	បព្ោះែមាចាែ់	បជាប	�ឹង		

ថា	ហទ្ោះបី	ជា	បេង់	ព្៊គំ	អាច	េេួល	�គ្វាយ	មួយ	ភា្ក្នញង	�ប់	របែ់	ខ្ញគំ	ក្នញង	ហព្ល	ហៃោះ	ក្ី		

ខ្ញគំ	ហៅសតចង់	ថាវាយ	�គ្វាយ	ហនាោះ	�ល់	បេង់	។	កាល	ហនាោះ	ខ្ញគំ	ហៅសត	មានាក់ឯង	ហហើយ	ចិញ្ចឹម	

កូៃបែី	�គំេង់	បី	នាក់	របែ់	ខ្ញគំ	ហហើយ	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ខ្ញគំ	បតូវការ	ព្រ�័យ	នៃ	ការបគ្ហាញ	

ចគំហពាោះ	បព្ោះែមាចាែ់	ែគំព្ី្ៃទៈ	របែ់	ខ្ញគំ	ក្នញងការ	ថាវាយ	�គ្វាយ	មួយភា្	ក្នញង�ប់	ហទ្ោះបី	ជា	ខ្ញគំ	

ព្៊គំ	អាច	ថាវាយ	�គ្វាយ	ហនាោះ	ចគំហពាោះ	បេង់	ក្ី	។	ខ្ញគំ	គ្មាៃ	ការែង្ស័យ	ហ�ើយ	ថា	ហយើង	ព្ិត	ជា	

េេួល	បាៃ	ព្រយ៉ាង	ហបចើៃ	ែគំព្ី	ការថាវាយ	�គ្វាយ	ហៃោះ	។

ពរជ័យបាៃសាតារយេើងវិញ

ហបកាយ	ព្ីការកាត់កាល	ហចញ	ព្ី	សាែនាចបក	របែ់	ខ្ញគំ	ជាង	មួយ	ឆ្នាគំមក	ខ្ញគំ	បាៃ	

េេួល	ប៊ណ្យ	ប�ម៊�េឹក	ហ�ើង	វិញ	ម្ង	ហេៀត	។	ឱ	វា	្ ឺ	ជា	អារម្ណ៍	�៏	ធូរ	ហែ្ើយ	ែវី	ហម៉លេោះ	

ហព្ល	ខ្ញគំ	ហបកាក	ហចញ	ព្ី	េឹក	មក	វិញ	ហោយ	�ឹង	ថា	ឥ�អូវ	ហៃោះ	បព្ោះហយែ៊ូវ		្ ឺ	ជា	បព្ោះែង្គ្គំបេ	

របែ់	ខ្ញគំ	ជាន�្ូ	ខ្ញគំ	។	បេង់	បាៃ	បង់ន្លេ	ែបមាប់	ែគំហព្ើ	បាប	របែ់	ខ្ញគំ	ហហើយ	ខ្ញគំ	បាៃហៅក្នញង	

េគំនាក់េគំៃង	នៃ	ហែចក្ីែញ្ញា	ជា្្ី	ម្ង	ហេៀត	ជាមួយ	បេង់	។	ចិត្	ខ្ញគំ	ហពារហព្ញ	ហោយ	

ែគំណរ្៊ណ	!

ខ្ញគំ	បាៃ	េេួល	ែគំហណាយ	ទ្ៃនៃ	បព្ោះវិញ្ញាណបរិែ៊េ្ធ	ម្ង		ហេៀត	។	ខ្ញគំ	េេួលអារម្ណ៍	

នៃ	វត្មាៃ	របែ់បេង់្ឺ	៖	បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធបត�ប់	មក	្ ង់	ហៅ	ជាមួយ	ខ្ញគំ	ម្ង	ហេៀត	!	

ខ្ញគំព្យាយម	យ៉ាង	ខ្លាគំង	មិៃ	ហធវើ	ឲ្យ	បេង់អាក់ែៃ់	បព្ោះេ័យ		ហេៀត	ហ�ើយ	ហ�ើម្ី	ក៊គំ	ឲ្យ	បេង់	

ចាកហចញ	ព្ី	ខ្ញគំ	ហេៀត	។

ខ្ញគំ	បាៃ	បិេ្ណៃីធនាគ្រ	ស�ល	មាៃ	�គ្វាយមួយភា្ក្នញង	�ប់	របែ់	ខ្ញគំ		

ហៅក្នញង	ហនាោះ	ហហើយ	បាៃ	ែរហែរ	ជា	មូលប្ទ្ៃបបត	�ូៃ	ហៅ	ប៊មីែ្សព្	របែ់	ខ្ញគំ		

ហោយ	ក្ី	រំហភើបរីករាយ	។

បបាគំឆ្នាគំ	ហបកាយ	មក	ខ្ញគំ	អាច	េេួល	បាៃ		ព្រ�័យ	នៃ	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	របែ់	ខ្ញគំ	ហ�ើង	វិញ	។	

ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍		ថា	ធូរហែ្ើយ	ក្នញងចិត្	ៃិង		មាៃ	ែគំណរ្៊ណ	។	ខ្ញគំ	បតូវបាៃ	ឱបបកហសាប	

ហៅក្នញង	ហែចក្ីបែឡាញ់	ៃិង	ការការពារ	ហោយ	ែគំណាច	នៃ	ហែចក្ីែញ្ញា	ស�ល	ខ្ញគំ	បាៃ	

ហធវើ	ហៅក្នញង	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	សារ	ជា	្ ្ី	ម្ង	ហេៀត	។

ឥ�អូវ	ហៃោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	ផសារភាជាប់	ជាមួយ	ប៊រែ	មានាក់	ស�លបែឡាញ់	ហគ្រព្	ខ្ញគំ	ហហើយ	

ខ្ញគំក៏	បែឡាញ់	ហគ្រព្	គ្ត់	ហហើយ	ព្ួកហយើង	ទ្គំងែែ់គ្នា	ហធវើការរួមគ្នា	យ៉ាង	ែកម្	

ក្នញងការសាថាបនា	ឲ្យមាៃ	ការផសារភាជាប់	របែ់ហយើង	ជា	េគំនាក់េគំៃង	ហែចក្ីែញ្ញា	មួយ	

ស�ល	ៃឹង	មាៃ	ជា	យូរ	ែសងវងែែ់កល្	ជាៃិច្ច	។	

យសវកភាពនៃយទាសកំហុស

ែែ់រយៈហព្ល	20	ឆ្នាគំតាគំង	ព្ីបគ្	ហនាោះ	មក	�ួៃកាល	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ែគំព្ី		

ការមាៃ	ហទ្ែកគំហ៊ែ�៏	ធគំហនាោះ	មាៃហៅក្នញងខលេលួៃ	ខ្ញគំ	ហហើយ	បណាតាល	ឲ្យ	ខ្ញគំគ្មាៃ	

ែ៊ភមង្ល	ៃិង	មាៃ	ក្ីបារម្	�៏	ធគំហធង	។	ខ្ញគំ	បាៃ	្ ងៃល់	ថា	ហតើ	ខ្ញគំ	បាៃ	សបបចិត្	ប្ប់បគ្ៃ់ស�រ	

ឬហេ	ហហើយ	ថាហតើ	ខ្ញគំ	ព្ិតជា	េេួលបាៃ	ការែភ័យហទ្ែស�រ	ឬ	ែត់	។	កាលព្ីព្ីរបីឆ្នាគំម៊ៃ	

ហៃោះ	អារម្ណ៍	ខ្ញគំ	ហាក់�ូចជា	បតូវគ្នា	ៃឹង	អារម្ណ៍	ស�ល	អាលមា៉ា	ជាកូៃ	បាៃមាៃ		

�ូចបាៃ	ព្ិព្ណ៌នាហៅក្នញង	អាលមា៉ា	36:12–13	៖

«	ឪព្៊ក	បតូវ	ញគំញី	ហោយ	ហែចក្ី	េ៊កខេ	ហវេនា	�៏	ហៅ	ែែ់	កល្	ជាៃិច្ច	ហបពាោះ	បព្លឹង	

ឪព្៊ក	បតូវ	ហកើតេ៊កខេ	ជា	ែតិបរមា	ហហើយ	បតូវ	ញគំញី	ហោយ	ែែ់	ទ្គំង	ែគំហព្ើ	បាប	របែ់	ឪព្៊ក	។

«	សមៃ	ហហើយ	ឪព្៊ក	បាៃ	ចាគំ	ៃូវ	ែគំហព្ើ	បាប	ៃិង	ែគំហព្ើ	េ៊ច្ចរិត	ទ្គំង	ែែ់	របែ់	ខលេលួៃ	ហោយ	

ហហត៊	ហៃោះ	ហហើយ	ឪព្៊ក	បតូវ	េេួល	ហទ្ែ	ហោយ	ការ	ឈឺ	ចាប់	នៃ	សាថាៃ	ៃរក	សមៃ	ហហើយ	

ឪព្៊ក	បាៃ	ហឃើញ	ថា	ឪព្៊ក	បាៃ	បោះហបារ	ទ្ែ់	ៃឹង	បព្ោះ	របែ់	ឪព្៊ក	ហហើយ	ថា	ឪព្៊ក	មិៃ	

បាៃ	កាៃ់	តាម	បព្ោះ	បញ្ញត្ិ	�៏	បរិែ៊េ្ធ	របែ់	បេង់	ហសាោះ	»	។

ន្ងៃមួយ	ខ្ញគំ	បាៃ	ល៊ត�ង្ង់	ច៊ោះ	ែធិសាឋាៃ	ហហើយ	េូលែួរ	បេង់	ថា	«	ឱ	បព្ោះវរបិតា	ហែើយ	

ហតើ	ខ្ញគំ	មាចាែ់	បាៃ	ហធវើប្ប់បគ្ៃ់	ហហើយ	ឬ	ហៅ	?	ខ្ញគំ	ៃឹង	ហធវើ	ែវី	ប្ប់យ៉ាង	ស�ល	ខ្ញគំ	ចាគំបាច់	បតូវហធវើ	

ហ�ើម្ី	យកអារម្ណ៍	នៃការមាៃ	ហទ្ែកគំហ៊ែ	ហៃោះ	ហចញ	ព្ី	ខ្ញគំ	មាចាែ់	»	។	បនាទាប់	មក			ខ្ញគំ	

រង់ចាគំ	ហហើយ	សាតាប់	ព្ីចិត្	ខ្ញគំ	។

ចហមលេើយ	បាៃបបាក�	ហ�ើង		យ៉ាង	ចបាែ់	ថា	៖	«	កូៃ	បាៃ	ហធវើ	ប្ប់បគ្ៃ់ហហើយ	»	។	

ខ្ញគំបាៃ	ហពារហព្ញ	ហោយ	ែគំណរ	�៏ព្ិតបបាក�	។	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	អាច	ឈប់ញញឹម	បាៃ	ហ�ើយ	

ហហើយបាៃ	យគំ	ទ្គំង	រីករាយ	ចិត្	។	ហព្ញមួយ	ន្ងៃហនាោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហពារហព្ញ	ហោយ	ែគំណរ	។	

ប្ប់ទ្គំងហែចក្ីអាមា៉ាែ់	ៃិង	ហទ្ែកគំហ៊ែ	ទ្គំងែែ់	បាៃ	រោយ	បាត់ែែ់	។

ជា្្ីម្ង	ហេៀត	ខ្ញគំ	បាៃ	ព្ិចារណា	ែគំព្ី	បេព្ិហសាធៃ៍	របែ់	អាលមា៉ា	ជា	កូៃ	៖



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ២5

« ឪពុក ក៏ ឈប់ នឹក ឃ�ើញ ការ ឈឺ ចាប់ ឃ�ៀត មែន ឃ�ើយ ឪពុក ក៏ អស់ ឃកើត �ុក្ខ  

ឃោយ ការ នឹក ឃ�ើញ អំឃពើ បាប របស់ ខ្លួន ឃ�ៀត  ។

ឃ�ើយ ឱ ឃសចក្ដី អំណរ និង រស្ដី ដ៏ អស្ចារ្យ មដល ឪពុក បាន ឃ�ើញ មែនឃ�ើយ 

ពពលឹង ឪពុក បាន ឃោរឃពញ ឃៅ ឃោយ ឃសចក្ដី អំណរ ឃលើស ជាង ការឈឺចាប់ របស់ 

ឪពុក ឃៅ ឃ�ៀត ! » ( អាលម៉ា ៣៦:១៩–២០ ) ។

ដំឃណើរ របស់ ខ្ញំ ឃដើែ្ដី ��ួលបាន សមជិកភាព ឃៅក្ញង ស្សនាចពក   

និង �ំនាក់�ំនងនន ឃសចក្ដីសញ្ញា របស់ ខ្ញំ  ជាែួយ ពពរះអង្គសឃ្គ្ររះ វិញ គឺ 

ជាឃរឿងែួយ ដ៏ ឃស្កឃៅ និងឃែត្តាករុណា ។ ខ្ញំ បាន ឃចញរួច ផុត អំពដី 

ការស្កល្ង ឃនរះ ឃោយដឹងថា ដគ្វាយធួន របស់ ពពរះឃយស៊ូវពគដីស្ទ មន តនែ្ 

ខ្លាំង បំផុត ។ ខ្ញំ បាន ចំណាយ ឃពល អស់ជាង ២០ ឆ្នាំឃដើែ្ដី យក ឈ្រះ ឃលើ 

ឃសចក្ដីអាម៉ាស់ និង ឃោសកំ�ុស នន ការកាត់កាលឃចញ ពដីស្សនាចពក 

របស់ ខ្ញំ ឃ�ើយ រកឃ�ើញ នូវ កមលាំង ឃដើែ្ដីមចកចាយ ប�ពិឃស្ធន៍ របស់ ខ្ញំ ជាែួយ 

អ្កដន� ។ ខ្ញំ សង្ឹែ ថា ប�ពិឃស្ធន៍ របស់ ខ្ញំ បំផុស គំនិត អ្ក ដន� ឃ�ៀត ឲ្យ មន 

ភាពកាលាហានក្ញងការ ផ្លាស់ប្តូរ ឃ�ើយ ឃោងឃៅជួយ ដល់ អស់ អ្ក មដល ចង់ 

ផ្លាស់ប្តូរ ។ ខ្ញំ អាច ឈរ យ៉ាង រឹងបុឹង ឃ�ើយ ម្្ង�ដីបនាទាល់ ឃោយ គ្មានសង្ស័យ 

ថា ដគ្វាយ ធួន  របស់ ពពរះឃយស៊ូវពគដីស្ទ មន ពិតពបាកដ មែន ។ ពពរះឃចស្តា 

របស់ ព�ង់ អាច ផ្លាស់ប្តូរ ជដីវិត របស់ អ្ក ែិនពតឹែមតឲ្យ បាន ពបឃសើរ ឃ�ើង ឃនារះ ឃ� 

ម្ែោំង បាន ល្អ បំផុត ផងមដរ ។

ខ្ញំ ពសឡាញ់ សមជិកភាពរបស់ ខ្ញំ ឃៅក្ញង ស្សនាចពក យ៉ាង ខ្លាំង ។ វា គឺ ជា 

អំឃណាយមដល ពុំ អាច កាត់ន្្ បាន ឃ�ើយ ជា ពរជស័យ ដ៏ អស្ចារ្យ ឃៅក្ញង ជដីវិត របស់ 

ខ្ញំ ។ ខ្ញំ ពុំ ចង់ បាត់បង់ វា ែ្ង ឃ�ៀត ឃ�ើយ ។ ◼

ផ្លូវទៅកាន់សុភមង្គលដែលកាន់ដែមហិមា

« មិន ថា អ្នក នៅ ត្រង់ ណានៅ ន�ើ ផ្លូវ នៅ 

កាន់ មរ្រក ននអំនណាយទាន នន ជីវិ្រ ដ៏ 

អស់ក�្បជានិច្ចនោះ នេ អ្នកមាន ឱកាសនដើម្បី 

បង្ហាញ ផ្លូវដ�់ មនុស្ស ជានតចើន នៅកាន់ ផ្លូវ  

ននសុភមង្គ� ដដ� កាន់ដ្រ មហិមា ។ នៅនេ� អ្នក នតជើសនរើស ន្វើ ឬ រកសា 

នសចក្ីសញ្ញា មួយ ជាមួយ តេះ នោះ អ្នក នតជើសនរើស ថា អ្នក នឹង បន្ស�់ េុក 

នូវនករដំដែ� នន នសចក្ីសង្ឹម មួយ ដ�់ អ្នកទាំងឡាយ ដដ� អាច នឹង  

ន្វើ តាម គំរូ អ្នក » ។

ប្រធានហិនរី្រ៊ីអាវរិងជាទីប្ររឹក្សាទីមួយក្្នុងគណៈប្រធានទីមួយ«A Priceless Heritage  
of Hope»Liahona,ដែឧសភាឆ្នាំ២០១៤ទំព័រ២២។





 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ២៧

ការសាតារហ�ើងវិញ	នៃ	ភាព្ហពារហព្ញ	នៃ	

�គំណឹងល្	នៃ	បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	ហៅ	ន្ងៃ	

ច៊ងហបកាយ	បតូវបាៃ	ហមើល	ហឃើញ	ហហើយ	

េែ្សទ្យ	េ៊ក	ជាម៊ៃ	ហោយ	ព្ួក	ព្យាការី	ហព្ញ	បបវត្ិសាបែ្	។	

ហោយ	ហហត៊	ហៃោះ	ហេើប	ការសាដារហ�ើងវិញ	ព្៊គំ	្ ួរ	ជា	ហរឿង		

ភាញាក់ហផ្ើល	ហេ	ចគំហពាោះ	ែ្នក	ស�ល	ែិកសា	បេ្ម្ពីរ	។	មាៃ		

ហែចក្ី	ស្លេងការណ៍	ទ្យ	េ៊ក	ជា	ម៊ៃ	រាប់	មិៃ	ែែ់	

ហព្ញបព្ោះ្ម្ពីរ	ែញ្ញា	ចាែ់	ែញ្ញា	្ ្ី	ៃិង	បព្ោះ្ម្ពីរ	

មរមៃ	ស�ល	េែ្សទ្យ	ហហើយ	បគ្ហាញ	យ៉ាង	ចបាែ់	ែគំព្ី	

ការសាតារហ�ើងវិញ	នៃ	�គំណឹងល្	។ 1

ហៅ	ច៊ង	េែវត្សរ៍	ឆ្នាគំ	1790	បបសហល	ជា	2400		

ឆ្នាគំ	បនាទាប់	ព្ីហែ្ចហៃប៊ូហក្នសា	បាៃ	ែ៊បិៃ	ហឃើញ	ថា	«	បព្ោះ		

នៃ	សាថាៃែួ្៌	បេង់	[	ៃឹង	]	តាគំង	ៃ្រ	មួយ	ហ�ើង	ស�ល		

មិៃ	បតូវ	បគំផ្លាញ	ហ�ើយ	»	(	ោៃីសយ៉ល	2:44	)	ហនាោះ	

ការរីក�៊ោះោល	ហ�ើង	វិញ	នៃ	សាែនា	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	

ហៅែហរ�្ឋ	។	ការរីក�៊ោះោល	ហ�ើង	វិញ	ទ្គំងហៃោះបតូវបាៃ	

ហ្សារល់	ថា		ជា	ការហបកាក	ហ�ើង	វិញ	�៏	ែសាចារ្យ	ជា	ហលើក	េី	ព្ីរ	។	

ហោយសារ	សតការរីក�៊ោះោល	ហ�ើង	វិញនៃ	ការសខវង្គំៃិត	

គ្នា	ែគំព្ី	ហែចក្ី	ែហ្គ្រោះ	ហៃោះ	ហហើយ	ហេើប	យ៉ូសែប	ែ្៊មីធ	ៃិង		

ប្ួសារ	របែ់ហោក	បាៃ	ហធវើការ	ហបបៀបហធៀបគ្នា	ហហើយ	

ែហបមច	ចិត្			ចូលរួមៃិកាយ	សាែនា	មួយ	។

យ៉ូសែប	េេួល	ឥេ្ធិព្ល	ខ្លាគំង	បគំផ៊ត	ព្ី	ការបហបងៀៃ	ៃិង	

ការព្ិភាកសា	របែ់	ឪព្៊ក	ហោក	ស�ល	បសាវបជាវ	ហហើយ	ហៅ	

សត	មិៃ	អាច	រក	ហឃើញ	ៃិកាយ	សាែនា	ស�ល	បហងកើត	ហ�ើង	

តាមរហបៀប	ព្ី	ប៊រាណ	របែ់	បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	ៃិង	ព្ួក	សាវក	

បេង់	ហ�ើយ	។	យ៉ូសែប	សតង	សាដាប់	ហហើយ	ព្ិចារណា	រាល់	

ហព្ល	ែិកសា	បព្ោះ្ម្ពីរ	ប៊មីប	ជា	ប្ួសារ	។	បតឹម	អាយ៊	12	ឆ្នាគំ	

ហោក	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	បារម្	ែគំព្ី	ែគំហព្ើបាប	ៃិង	ែ៊ខ៊មាលភាព្	

បព្លឹង	នៃ	�ីវិត	រសមងសាលាប់	របែ់	ហោក	ហហើយ	បាៃ	នាគំ	ឲ្យ	

ហោក	ែិកសា	បសាវបជាវ	បព្ោះ្ម្ពីរ	ហោយ	ខលេលួៃ	ហោក	ផ្ទាល់	។

ហៅហព្ល	ហោក	បសាវបជាវបព្ោះ្ម្ពីរ	ហោក	បាៃ	ែហបមច	

ចិត្	«	ហធវើ	តាម	ពាក្យ	ស�ល	យ៉ាក៊ប	បាៃ	�ឹកនាគំ	្ឺថា	បតូវ	ែូម	

�ល់	បព្ោះ	»	(	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	—	បបវត្ិ	1:13	ែូមហមើល	

ផងស�រ	យ៉ាក៊ប	1:5	)	។	បនាទាប់ព្ី	ការបគ្ហាញ	បព្ោះកាយ	

យោយខអលយ�ើរ

រីឆ្តយជយមែយ�ស

ក្នុងេណៈងបធាននន

ពួកច្ិ�សិបោក់

ការនិមិត្ដុំបូង  

ចូរចយើងកុុំបុំចភលែចឬចមើលកសាលចសចក្ីពិតែ៏មានតនមលែជាចកចើនដែលចយើងបានចរៀន

ចចញពីការនិមិត្តែុំបូងរបស់យ៉ូដសបសម្៊ី្ច�ើយ។
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កូននសាចាក់នបើកនសច្ក្ីពិ�



២8 លីអាែូណ្

របែ់	បព្ោះ	ជា	បព្ោះវរបិតា	ៃិង	បព្ោះរា�	ប៊បតា	បេង់	្ ឺ	បព្ោះែមាចាែ់	

បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	�ល់	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	បាៃហធវើ	ឲ្យ	មាៃ	បគ្	កាៃ់កាប់	

បតួតបតា	នៃ	ហព្ល	ហព្ញ	កគំណត់	។

ដំយ�ើរយរឿងទាំងបួៃ

យ៉ូសែប	បាៃ	ែរហែរ	ឬ	បគ្ហាញ	�គំហណើរហរឿង	នៃ	ការៃិមិត្	�គំបូង	

របែ់	ហោក	ស�ល	បតូវបាៃ	សារល់	ថា	ជា	�គំហណើរ	ហរឿង		ទ្គំងបួៃ		។		

មិៃ	សត	ប៉៊ហណាណោះ	ែ្នក	ស�ល	រែ់ហៅ	�គំនាៃ់	ហោក	ក៏	បាៃ	កត់បតា	

ការចងចាគំ	របែ់	ខលេលួៃ	ែគំព្ី	ែវី	ស�ល	ព្ួកហ្	បាៃ	ឮ	យ៉ូសែប	បបាប់	ព្ួកហ្	

ែគំព្ី	ការៃិមិត្		�ូហច្នោះ	�គំហណើរហរឿង	ចគំៃួៃ	បបាគំ	បតូវបាៃ	ហ្	សារល់	។	

វា្ឺជា	ព្រ�័យ	មួយ	ហ�ើម្ីមាៃកគំណត់បតា	ទ្គំងហៃោះ	។	កគំណត់បតា	

ទ្គំងហៃោះ	ហធវើ	ឲ្យ	ការៃិមិត្	�គំបូង	របែ់	យ៉ូសែប	កាលាយ	ជា	ឯកសារ	�៏	

ល្	ឯក	ក្នញង	បបវត្ិសាបែ្	។	ខ្ញគំ	ែូម	ហលើក	េឹកចិត្	ែ្នក		ឲ្យ	ចូល	ហៅ	

ហ្ហេគំព្័រ	history .lds .org	ហ�ើម្ី	ហរៀៃ	បសៃ្ថម	ែគំព្ី	�គំហណើរហរឿង	

ទ្គំងហៃោះ	ៃិង	រហបៀប	ស�ល	វា	បតូវបាៃ	ោក់	បញ្ចអូល	គ្នា	ហ�ើម្ី	បហងកើត	

បាៃ	ជា	បបវត្ិ	មួយ	�៏	ហព្ញហលញ	។

ែត្ថបេ	ក្នញង	Gospel Topics	ហបកាម	ចគំណងហ�ើង	«	First 
Vision Accounts	»	សចង	�ូចហៃោះ	៖	«	�គំហណើរហរឿង	ជា	ហបចើៃ	នៃ	

ការៃិមិត្	�គំបូង	បបាប់	ែគំព្ី	បបវត្ិ	�ូចគ្នា	ហទ្ោះជា	មាៃ	ការ្ូែបញ្ជាក់	

ឬ	ហែចក្ី	លម្ិត	ខ៊ែគ្នា	ក្ី	។	ែ្នក	បបវត្ិសាបែ្	រំព្ឹង	ថា	ហៅហព្ល	

ប៊្្ល	មានាក់	បបាប់	ព្ី	បេព្ិហសាធៃ៍	ហនាោះ	ហ�ើង	វិញ	ជា	ហបចើៃ	�ង	ហៅ	

�ល់	ែ្នក	សាតាប់	ហផ្សងៗ	ែែ់	ហព្ល	ជា	ហបចើៃ	ឆ្នាគំ	�គំហណើរ	ហរឿង	ៃីមួយៗ	

ៃឹង	្ ូែ	បញ្ជាក់	លកខេណៈ	ខ៊ែ	គ្នា	ែគំព្ី	បេព្ិហសាធៃ៍	ៃិង	ព្័ត៌មាៃ	

លម្ិត	ស�ល	មាៃ	។	បបាក�	ណាែ់	ភាព្ខ៊ែគ្នា	នានា	ស�ល	

បែហ�ៀង	ៃឹង	�គំហណើរហរឿង	ការៃិមិត្	�គំបូង	ក៏	មាៃ	ក្នញង	�គំហណើរហរឿង	

ជាហបចើៃ	ក្នញង	បព្ោះ្ម្ពីរ	ែគំព្ីការៃិមិត្	របែ់	ប៉៊ល	ហៅ	តាម	ផលេអូវ	ហៅ	បែ៊ក	

ោមា៉ាែ	ៃិង	បេព្ិហសាធៃ៍	ព្ួក	សាវក	ហៅ	ហលើ	ភ្នគំ	សបបរូប	ស�រ	។	ប៉៊សៃ្	

ហទ្ោះជា	មាៃ	ភាព្	ខ៊ែ	គ្នា	ក្ី	មូលោឋាៃ	ប្ឹោះ	ស�ល	�ូច	គ្នា	មាៃ	ហៅ		

ក្នញង	�គំហណើរ	ហរឿង	ទ្គំងែែ់	នៃ	ការ	ៃិមិត្	�គំបូង	។	មៃ៊ែ្ស	ខលេោះ	បបសកក	

ទ្គំង	ខ៊ែ	ថា	ភាព្	ហផ្សងៗ	គ្នា	ហៅ	ក្នញង	ការ	បបាប់	ហរឿង	្ ឺ	ជា	ភែ្ញតាង	

ែគំព្ី	ការបប�ិត	ហរឿង	ហនាោះ	។	ផទញយ	ហៅ	វិញ	បញ្ី	បបវត្ិសាបែ្	ជា	

ហបចើៃ	អាច	�ួយឲ្យ	ហយើង	ហរៀៃ	បាៃ	កាៃ់សត	ហបចើៃ	ែគំព្ី	បព្ឹត្ិការណ៍	

�៏	ែសាចារ្យ	ហៃោះ	ជាង	ហយើង	អាច	ហរៀៃ	បាៃ	្វីហបើវាមិៃបតូវបាៃ	

កត់េ៊កយ៉ាងហព្ញ	ហលញក្ី	»	។ 2

ដំចណើរចរឿងឆ្នាំ១៨៣២

េីមួយ	�គំហណើរហរឿង	ឆ្នាគំ	1832	្ឺ	ជា	�គំហណើរហរឿង	លម្ិត	�គំបូង	

បង្ែ់	ែគំព្ី	ការៃិមិត្	�គំបូង	។	វា	មាៃ	ក្នញង	ែវ័យ�ីវបបវត្ិ	ទ្គំង	បបាគំមួយ	

េគំព្័រ	ស�ល	ភា្ហបចើៃ	បាៃ	ែរហែរ	ហោយន�		យ៉ូសែប	ផ្ទាល់	។	

ឯកសារ	ហៃោះ	្ ឺ	ជា	បេព្្យែម្ត្ិ	របែ់	សាែនាចបក	ចាប់តាគំង	ព្ី	វា	

បតូវបាៃ	ែរហែរមក	។	បនាទាប់	ព្ី	បាៃ	ហធវើ	�គំហណើរ	ហៅ	ភា្	ខ្ង	លិច	

របែ់	ែ្នកបតួែបតាយ	វា	បតូវបាៃ	ហវច	េ៊ក	ក្នញង	បបែប់	មួយ	ហហើយ	

គ្មាៃ		ៃរណា	�ឹងទ្ល់សតហសាោះ		រហូត	�ល់	វា	បតូវបាៃ	ហបាោះព្៊ម្ព	ជា	

ៃិហកខេបបេ	ក្នញង	ឆ្នាគំ	1965	។	ចាប់	តាគំង	ព្ី	ហព្ល	ហនាោះ	មក	វា	បតូវបាៃ	

ហបាោះព្៊ម្ព	ជា	បៃ្បនាទាប់	រួម	ទ្គំងមាៃ	ហៅ	ហលើ	ហ្ហេគំព្័រ	LDS.org	
ៃិង	ក្នញង		ឯកសាររបស់យ៉ូដសបស្ម៊ី្	។

ក្នញង	ឯកសារ	ហៃោះ	យ៉ូសែប	បបាប់	ែគំព្ី	េ៊កខេបព្ួយហោយហបពាោះ	ព្៊គំ		

�ឹង	ថា	បតូវ	សែវងរក	ការែភ័យហទ្ែនៃែគំហព្ើ	បាប	ព្ី	បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ	

តាម	រហបៀប	ណា	។	ហោក	ស្លេង	េីបនាទាល់	ថា	«	បព្ោះែមាចាែ់	បាៃ	

ហបើក	ទ្វារ	សាថាៃែួ្៌	ហហើយ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហឃើញ	បេង់	»	។ 3	មៃ៊ែ្ស	ខលេោះ	

បកបសាយ	ហែចក្ីស្លេងការណ៍	ហៃោះ	ថា	យ៉ូសែប	ៃិយយែគំព្ី	

ការបគ្ហាញ	បព្ោះកាយ	តួែង្	បព្ោះ	មួយ	ែង្	្ ត់	ប៉៊សៃ្	ហព្ល	យល់		

បរិបេ	នៃ	ឯកសារ	ហផ្សងៗ	ហេៀត	ឃ្លា	ហៃោះ	អាច	យល់		ៃ័យ	ថា	បព្ោះ	

	ជា	បព្ោះវរបិតា	បាៃ	ហបើក	ទ្វារ	សាថាៃែួ្៌	ហហើយ	បគ្ហាញ	ប៊បតា	បេង់		

្ឺ	បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	ឲ្យ	យ៉ូសែប	ហឃើញ	។

�គំហណើរហរឿង	ហៃោះ	ែងកត់ធងៃៃ់ហលើ�គ្វាយធួៃ	របែ់	បព្ោះែង្		

ែហ្គ្រោះ	ៃិង	ការហបបាែហោោះ	ផ្ទាល់ខលេលួៃ	ស�ល	បេង់	បបទ្ៃ	ឲ្យ		

ចៅចពលយ៉ូដសបស្ម៊ី្

កសាវកជាវកពះគម្ីរចោកបាន

សចកមចចិត្តថាកតូវ«ច្វើតាម

ពាក្យដែលយ៉ាកុបបានែរកនាុំ

គឺថាកតូវសូមែល់កពះ»។



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ២៩

យ៉ូសែប	។	វា	សចង	�ូចហៃោះថា	«	បព្ោះែមាចាែ់		.	.	.		បាៃ	មាៃ	បព្ោះបៃទអូល	មក	ខ្ញគំ	ថា	

‹	យ៉ូសែប	ប៊បត	ហយើង	ហែើយ	ែគំហព្ើបាប	របែ់	ប៊បត	បតូវ	បាៃ	ែត់ហទ្ែ	ឲ្យ	ហហើយ	។	.	.	.	

ហយើង	បតូវ	ហ្	ឆ្កាង	ហ�ើម្ី	ហោកិយ	ហ�ើម្ី	មៃ៊ែ្ស	ទ្គំងែែ់	ស�ល	ហ�ឿ	ហលើ	បព្ោះនាម	ហយើង		

អាច	មាៃ	�ីវិត	�៏	ែែ់កល្	ជាៃិច្ច	›	»	។	យ៉ូសែប	បាៃ	ស្លេង	េីបនាទាល់	ថា	ហោក	

េេួលបាៃ	ែគំណរ	ៃិង	ក្ីបែឡាញ់	ប៉៊សៃ្	គ្មាៃ	ៃរណាមានាក់	ហ�ឿ	ែម្ី	ហោក	ហ�ើយ	។	

«	បព្លឹង	ខ្ញគំ	ហព្ញ	ហោយ	ក្ី	បែឡាញ់	ហហើយ	ខ្ញគំ	អាច	រីករាយ	ខ្លាគំង	ជា	ហបចើៃ	ន្ងៃ	រីឯ	

បព្ោះែមាចាែ់	ក៏	បាៃ	្ ង់	ជាមួយ	ខ្ញគំ	ប៉៊សៃ្	[	ខ្ញគំ	]	បាៃ	ហឃើញ	ថា			គ្មាៃ	ៃរណាមានាក់	ហ�ឿ	ហលើ	

ការៃិមិត្	ែួគ្៌ា	ហនាោះ	ហេ	។	ហទ្ោះជាយ៉ាង	ណា	ក៏	ហោយ	ខ្ញគំ	បាៃ	រំព្ឹង	្ ិត	សត	ក្នញង	ចិត្	»	។ 4

ដំចណើរចរឿងឆ្នាំ១៨៣៥

េីព្ីរ	�គំហណើរហរឿង	ឆ្នាគំ	1835	្ឺ	ជា	ការព្ិព្ណ៌នា	របែ់	យ៉ូសែប	ែគំព្ី	ការៃិមិត្		

�គំបូង	របែ់	ហោក	ហៅ	កាៃ់	រ៉ូបឺត	មា៉ាថាយ	ជា	ែ្នក	មក	េែ្សនា	េីបក៊ង	ខឺត�ង់	

រ�្ឋ	ែូនហែូ		ក្នញង	ឆ្នាគំ	1835	។	�គំហណើរហរឿង	ហៃោះ	បតូវបាៃ		ហែ្ៀៃហោក	កត់បតា	ក្នញង	

េិនានាៃ៊ប្វត្ិ	របែ់	យ៉ូសែប	។	វា	មិៃ	បាៃ	បញ្ចអូល	ហៅ	ក្នញង	ការហបាោះព្៊ម្ព	�គំបូង	នៃ	បបវត្ិ	

យ៉ូសែប	ហេ	ហហើយ	បតូវ	បាៃហបាោះព្៊ម្ព�គំបូង		ក្នញង	BYU Studies	ក្នញង	ឆ្នាគំ	1960	។	

ក្នញង	�គំហណើរហរឿង	ហៃោះ	យ៉ូសែប	ស្លេង	េីបនាទាល់	ថា	បព្ោះ	បាៃ	បគ្ហាញ	បព្ោះកាយ	ឲ្យ	ហោក	

ហឃើញ	ជា	ហលើក	�គំបូង	ហបកាយ	មក	ហោក	ក៏	បាៃ	ហឃើញ	បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ	ស�រ	៖	«	ខ្ញគំ	បាៃ	

េូល	ែងវរ	បព្ោះ	ក្នញង	ការែធិសាឋាៃ	�៏	ខ្លាគំង	។	បហគ្រល	ហភលេើង	មួយ	បាៃ	ហលច	មក	ហលើ	កបាល	

ខ្ញគំ	វា	បាៃ	ច៊ោះ	មក	ហលើ	ខ្ញគំ	ហហើយ	ហធវើ	ឲ្យ	ខ្ញគំ	រីករាយ	ឥត	ឧបមា	។	តួែង្	មួយ	បាៃ	បគ្ហាញ	

បព្ោះកាយ	ឲ្យ	ខ្ញគំ	ហឃើញ	ក្នញង	បហគ្រល	ហភលេើង	ស�ល	មាៃ	ែណាតាត	ហភលេើង	�ោះ	ហៅ	�៊គំវិញ	ប៉៊សៃ្	មិៃ	

បាៃ	�៊តបហញ្ោះែវីហ�ើយ	។	មិៃ	យូរ	ប៉៊នាមាៃ	តួែង្	មួយ	ហេៀត	ក៏	បាៃ	បគ្ហាញ	បព្ោះកាយ	

មក	�ូច	តួែង្	េី	មួយ	ស�រ	។	បេង់	មាៃ	បៃទអូល	មក	ខ្ញគំ	ថា	‹	ែគំហព្ើបាប	របែ់	ប៊បត	បតូវ	បាៃ	

ែត់ហទ្ែ	ឲ្យ	ហហើយ	›	»	។	ក្នញង	�គំហណើរហរឿង	ហៃោះ	យ៉ូសែប	បាៃ	កត់ចគំណាគំ	ថា	«	ខ្ញគំ	បាៃ	

ហឃើញ	ព្ួក	ហេវតា	ជា	ហបចើៃ	ក្នញង	ការៃិមិត្	ហៃោះ	»	។ 5

ដំចណើរចរឿងឆ្នាំ១៨៣៨

�គំហណើរហរឿង	ឆ្នាគំ	1838	្ឺជា	�គំហណើរហរឿង	ស�ល	ល្ីលបាញបគំផ៊ត	ហហើយ	វា		

ហចញ	មក	ព្ី	ែគំហៅ	បបវត្ិ	របែ់	យ៉ូសែប	។	ហែចក្ីបពាង	េីមួយ	បាៃ	ែរហែរ	បនាទាប់	

ព្ី	យ៉ូសែប	ហ្ច	ខលេលួៃ	ព្ី	េីបក៊ង	ខឺត�ង់	ហៅ	ហ�ើម	ឆ្នាគំ	1838	រីឯ	ហែចក្ីបពាង	េីព្ីរ	បាៃ	

ែរហែរ	បនាទាប់ព្ី	ហោកបាៃ	ហ្ច	ខលេលួៃ	ព្ី	រ�្ឋ	មិែែួរី	ក្នញង	ឆ្នាគំ	1839	។	�ូហច្នោះ	វា	បតូវបាៃ	

ែរហែរ	ែគំ�ញង	ហព្ល	នៃ	ហែចក្ីហបៀតហបៀៃ�៏	ខ្លាគំង	។	�គំហណើរហរឿង	ហៃោះ	បតូវបាៃ	ហបាោះព្៊ម្ព	

�គំបូង		ក្នញង	ឆ្នាគំ	1842	ហលើ	េគំព្័រ	កាសែត	Times and Seasons,	ជាកាសែត		

សាែនាចបក	ហៅក្នញង	េីបក៊ង	ហៅវូ	រ�្ឋ	ែិលលីហណាយ	។	វា	ក៏	បតូវបាៃ	ោក់	បញ្ចអូល		

ហៅ	ក្នញង	បព្ោះ្ម្ពីរ	ម៊កាតា	�៏	មាៃ	តនមលេ	មហិមា	ក្នញង	ឆ្នាគំ	1851	ស�ល	�គំបូង	ហ�ើយ	ជា	កូៃ	

ហែៀវហ្	មួយ	ែបមាប់	ព្ួក	បរិែ៊េ្ធ	ែង់ហ្លេែ	។	វា	បតូវ	បាៃ	ែៃ៊មតិ	ជា	្ ម្ពីរ	ហៅក្នញង		

ឆ្នាគំ	1880	។

ហែចក្ីបពាង	ជា	ហបចើៃ	នៃ	�គំហណើរហរឿង	ហៃោះ	បតូវបាៃ	ហបាោះព្៊ម្ព	ហបចើៃ	ហលើក	ក្នញង		

ឯកសាររបស់យ៉ូដសបស្ម៊ី្	។	�ូច	ក្នញង	�គំហណើរហរឿង	ឆ្នាគំ	1835	ែគំណួរ	ែគំខ្ៃ់		

ែគំព្ី	�គំហណើរហរឿង	ហៃោះ	្ ឺថា	ហតើ	ៃិកាយ	សាែនា	ណា	មួយ	ព្ិត	។	ហោយសារសត	ជា	បបវត្ិ	

សាែនាចបក	ហហើយមិៃសមៃ	បគ្ៃ់	សត	ជា	បបវត្ិរបែ់	យ៉ូសែប	ហនាោះ	�គំហណើរហរឿង	ហៃោះ	

«	ហផ្ដាត	ហៅ	ហលើ	ការៃិមិត្	ថា	ជា	ការចាប់ហផ្ើម	នៃ	‹	ការហកើតហ�ើង	ៃិង	វ�្ឍៃភាព្	នៃ	

សាែនាចបក	›	»	។ 6	ហហត៊�ូហច្នោះហហើយ	វា	មិៃ	បញ្ចអូល	ព្័ត៌មាៃ	ែគំព្ី	ការែត់ហទ្ែ	

ផ្ទាល់ខលេលួៃ	ស�ល	មាៃ	ៃិយយ	ក្នញង	�គំហណើរហរឿង	ចគំៃួៃ	ព្ីរ	�គំបូង	ហេ	។

ដំចណើរចរឿងឆ្នាំ១៨៤២

ហហើយ	ហៅ	េីបគំផ៊ត	�គំហណើរហរឿង	ឆ្នាគំ	1842	្ឺ	ជា	ការហ្លេើយតប	ៃឹង	ែគំហណើរ	

ែ៊គំ	ព្័ត៌មាៃ	ព្ី	យ៉ូហាៃ	សវៃហវើែ	ស�ល	ជា	ែ្នក	ហបាោះព្៊ម្ព	កាសែត	Chicago 
Democrat	។	យ៉ូសែប	បាៃ	ែរហែរ	ែគំប៊បត	ហៅ	គ្ត់	ស�ល	មិៃ	បគ្ៃ់សត	មាៃ		

មាបតា	នៃ	ហែចក្ី�គំហៃឿ	ហេ	ប៉៊សៃ្	ក៏	មាៃ	ការព្ិព្ណ៌នា		ែគំព្ី	ការៃិមិត្	�គំបូង	ស�រ	។		

ែគំប៊បត	ហនាោះ	បាៃ	ហបាោះព្៊ម្ព	ក្នញង	េគំព្័រ	កាសែត	Times and Seasons	ក្នញង	ឆ្នាគំ	

1842	។	ហោយ	មាៃ	ការែៃ៊ញ្ញាត	ព្ី	យ៉ូសែប	វា	បតូវបាៃ	ហបាោះព្៊ម្ព	ម្ង	ហេៀត	ក្នញង	

ឆ្នាគំ	1844	ហោយ	បបវត្ិវិេូ	�ៃជាតិ	ែ៊មីបសាសែល	ហឈាមាោះ	ោៃីសយ៉ល	រឺភ	ហៅ	ក្នញង	

ហែៀវហ្	របែ់	គ្ត់	ែគំព្ី	ៃិកាយ	ប្ិែ្សាែនា	ហៅ	ែហរ�្ឋ	។ 7	�គំហណើរហរឿង	ហៃោះ	្ ឺ	

ែបមាប់	ែ្នក	ស�ល	មិៃ	ទ្ៃ់	សារល់	�គំហៃឿ	ព្ួក	មរមៃ	។	វា	បតូវបាៃ	ែរហែរ	ែគំ�ញង	ហព្ល	

ភាព្ែ៊ខសាៃ្ព្ី		ការបបឆ្គំង			ស�ល	ព្យាការី	បាៃ�ួប	។

�ូច		ក្នញង	�គំហណើរហរឿង	ហផ្សងៗ	ហេៀតស�រ	យ៉ូសែប	បាៃ	ហលើកហ�ើង	ែគំព្ី	ភាព្បចបូកបចបល់	

ស�ល	ហោក	មាៃ	ៃិង	ការបគ្ហាញ	បព្ោះកាយ	នៃ	តួែង្	ទ្គំងព្ីរ	ហ្លេើយ		តប		ការែធិសាឋាៃ	របែ់	

ហោក	�ូចហៃោះ	៖	«	ខ្ញគំ	បាៃ	ែលេញង	ហៅ	ក្នញង	ការៃិមិត្	ែួគ្៌ា	មួយ	ហហើយ	បាៃ	ហឃើញ	តួែង្	ព្ីរ	

បព្ោះែង្	�៏	មាៃ	ែិរីរ៊ងហរឿង	ស�ល	មាៃ	បេង់បទ្យ	ៃិង	រូបរាង	�ូច	គ្នា	ហ៊៊មព្័េ្ធ	ហោយ	ព្ៃលេឺ	

សចងចាគំង	ហលើែ	ជាង	កណាតាល	ន្ងៃ	បតង់	ហៅ	ហេៀត	។	ព្ួកបេង់	បាៃមាៃ	បៃទអូល	បបាប់	ខ្ញគំ	

ថា	ៃិកាយ	សាែនា	ទ្គំងែែ់	ហ�ឿ	ហៅ	ហលើ	ហគ្លលេ្ធិ	មិៃ	បតឹមបតូវ	ហហើយ	គ្មាៃ	ៃិកាយ	

ណា	មួយ	បតូវបាៃ	េេួលសារល់	ហោយ	បព្ោះ	ថា	ជា	សាែនាចបក	ៃិង	ៃ្រ	បេង់	ហ�ើយ	។	

ហហើយ	បេង់	បាៃ	បតាែ់	បគ្រប់	ខ្ញគំ	ោច់ខ្ត	‹	មិៃ	ឲ្យ	ចូលរួម	ជាមួយ	ព្ួកហ្	ហ�ើយ	›	ហៅ	

បគ្	ហនាោះ	ស�រ	ខ្ញគំ	េេួលបាៃ	ការែៃយា	មួយ	ថា	ភាព្ហពារហព្ញ	នៃ	�គំណឹងល្	ៃឹង	បាៃ	

បគ្ហាញ	�ល់	ខ្ញគំ	ក្នញង	ហព្ល	ណា	មួយ	ហៅ	ហព្ល	ែនា្ត	»	។ 8

វា	្ ឺ	ជា	ព្រ�័យ	មួយ	ស�ល	មាៃ	�គំហណើរហរឿង	ទ្គំងហៃោះ	ែគំព្ី	ការៃិមិត្	�គំបូង	របែ់	

យ៉ូសែប	។	្ឺ	�ូចជា	�គំណឹងល្	ទ្គំងែែ់	ហៅ	ក្នញង	បព្ោះ្ម្ពីរ	ែញ្ញា្្ី	ស�ល	រួម	គ្នា		

ព្ិព្ណ៌នា	កាៃ់	សត	ហព្ញហលញែគំព្ី	បព្ោះ�ៃ្	ៃិង	ការគ្រ	បហបមើ	របែ់	បព្ោះប្ីែទ	ហនាោះ	

�គំហណើរហរឿង	ៃីមួយៗ	ស�ល	ព្ិព្ណ៌នា	ែគំព្ី	ការៃិមិត្	�គំបូង	របែ់	យ៉ូសែប	ក៏	ោក់		

បញ្ចអូល	ហែចក្ីលម្ិត		ៃិង	េែ្សៃៈ	ែគំខ្ៃ់ៗហៅ	ហលើ	ហហត៊ការណ៍	ទ្គំងែែ់		

ផងស�រ	។	�គំហណើរហរឿង	ទ្គំងហនាោះ	បបាប់	ែគំព្ី	បបវត្ិ	�ូចគ្នា	ៃិង	បែបគ្នា	របែ់	យ៉ូសែប	។		

វា	្ ូែបញ្ជាក់ថា	មាៃ	ភាព្បចបូកបចបល់	ៃិង	វិវាេ	ក្នញង	ចគំហណាម	ៃិកាយ	ប្ិែ្សាែនា	

ស�ល�គំរ៊ញ	ឲ្យ	យ៉ូសែប	ចង់	�ឹង	ថាហតើ	ៃិកាយ	ណា	មួយ	ស�ល	ព្ិត	ហោក	បាៃែិកសា	

បេ្ម្ពីរ	ហហើយ	ែធិសាឋាៃ		ព្ៃលេឺ	មួយ	បាៃ	ច៊ោះ	មក	ព្ី	សាថាៃែួ្៌	ហហើយ	តួែង្	បព្ោះ	បគ្ហាញ	

បព្ោះកាយ	ស្មទ្គំង	ហ្លេើយ	តប	ការែធិសាឋាៃ	របែ់	ហោក	។



៣០ លីអាែូណ្

«ែ្ញំពុំអាចបដឈិយស្យរឿងយៃរះបាៃយេើយ»

ហែចក្ី	លម្ិត	ស�ល	ែៃ៊មតិ	ជា	ផលេអូវការ	ក្នញង	ឆ្នាគំ	1838	ហលើ	�គំហណើរហរឿង	របែ់	

យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	ែគំព្ី	ការៃិមិត្	�គំបូង	្ឺ	ជា	បេព្ិហសាធៃ៍	នៃ	ការហរៀៃែូបត	�៏	មាៃ		

អាៃ៊ភាព្	ស�ល	មៃ៊ែ្ស	ប្ប់	រូប	អាច	មាៃ	។	បេព្ិហសាធៃ៍	ហៃោះ	បាៃ	សកសបប	�ីវិត	យ៉ូសែប	

វា	បាៃ	សកសបប	�ីវិត	ខ្ញគំ	ហហើយ	ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	វា	បាៃ	ហហើយ	ក៏	ៃឹង	សកសបប	�ីវិត	ែ្នក	ស�រ	ហព្ល	ែ្នក	

េូល	ែ៊គំ	ការបញ្ជាក់	ព្ីភាព្ព្ិត	ជាក់សែ្ង	របែ់	វាមក	ព្ី	បព្ោះែមាចាែ់	។

�ូច	មាៃ	ស្លេង	ក្នញង	ឯកសារ	«	�គំហណើរ	ហរឿង	ការ	ៃិមិត្	�គំបូង	»	ហលើ	ហ្ហេគំព្័រ		

LDS.org	�ូចហៃោះ	៖	«	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	បាៃ	ស្លេង	េីបនាទាល់	ម្ង	ហហើយ	ម្ង	ហេៀត		

ថា	ហោក	បាៃ	មាៃ	ការៃិមិត្	ែសាចារ្យ	មួយ	ហឃើញ	បព្ោះ	ជា	បព្ោះវរបិតា	ៃិង	ប៊បតា	បេង់		

្ឺ	បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	។	ទ្គំង	ហែចក្ីព្ិត	នៃ	ការៃិមិត្	�គំបូង	ទ្គំង	ការ�គំទ្ែ់	ចគំហពាោះ		

វា	មិៃ	អាច	បញ្ជាក់	បាៃ	តាមរយៈ	ការបសាវបជាវ	បបវត្ិសាបែ្	សត	មយា៉ាង	ហនាោះ	ហេ	។		

ការ�ឹង	ហែចក្ីព្ិត	នៃ	េីបនាទាល់	របែ់	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	តបមូវ	ឲ្យ	មៃ៊ែ្ស	ប្ប់	រូប		

សែវងរក	ហែចក្ីព្ិត	ហោយ	ហសាមាោះបតង់	ក្នញង	ការែិកសា	កគំណត់បតា	រួច	ហបបើ	ហែចក្ី		

�គំហៃឿ	ហលើ	បព្ោះប្ីែទ	ឲ្យ	បាៃ	ប្ប់បគ្ៃ់	ហ�ើម្ី	េូល	ែួរ	បព្ោះ	ហោយ	ចិត្	ហសាមាោះ	ហោយ		

ការែធិសាឋាៃ	រាបទ្ប	ថាហតើ	កគំណត់បតា	ហៃោះ	ព្ិត	ស�រ	ឬ	ហេ	។	បបែិៃ	ហបើ	ែ្នក	សែវងរក		

េូល	ែួរ	ហោយ	ហសាមាោះ	ែែ់	ព្ី	ចិត្	ហ�ើម្ី	ហធវើ	ែកម្ភាព្	ហលើ	ចហមលេើយ	ស�ល	ផ្ល់	ហោយ		

បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	ហនាោះ	ភាព្ហពារហព្ញ	នៃ	ហែចក្ីព្ិត	នៃ	ការៃិមិត្	របែ់	យ៉ូសែប		

ែ៊្មីធ	ៃឹង	បគ្ហាញ	ឲ្យ	ហឃើញ	។	តាម	រហបៀប	ហៃោះ	មៃ៊ែ្ស	ប្ប់	រូប	អាច	�ឹង	ថា	យ៉ូសែប		

ែ៊្មីធ	បាៃ	ស្លេង	ហោយ	ហេៀងបតង់	ថា	‹	ខ្ញគំ	បាៃ	ហឃើញ	ការៃិមិត្	ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	ខ្ញគំ	បាៃ	ហឃើញ	

ការៃិមិត្	ហហើយ	ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	បព្ោះ	បេង់	ក៏	�ឹង	ថា	ខ្ញគំ	បាៃ	ហឃើញ	ការៃិមិត្	ហហើយ	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	អាច	

ប�ិហែធ	ហរឿង	ហៃោះ	›	បាៃ	ហ�ើយ	[	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	—	បបវត្ិ	1:25	]	»	។

ហយងតាម	បបធាៃ	យ៉ូសែប	ហែហវ	ែ៊្មីធ	(	1838–1918	)	«	បព្ឹត្ិការណ៍	

ែគំខ្ៃ់	បគំផ៊ត	ស�ល	បាៃ	ហកើតហ�ើង	ហៅ	ក្នញង	ព្ិភព្ហោក	ចាប់តាគំង	ព្ី	ការមាៃ	បព្ោះ�ៃ្	

រែ់ហ�ើងវិញ	នៃ	បព្ោះរា�ប៊បតា	របែ់	បព្ោះ	ស�ល	យង	ហចញ	ព្ី	ផ្នអូរ	ៃិង	ការយងហ�ើង	ហៅ	

សាថាៃែួ្៌	វិញ	ហនាោះ	្ ឺ	ការយង	មក	របែ់	បព្ោះវរបិតា	ៃិង	បព្ោះរា�ប៊បតា	មក	�ួប	ហក្ង		

បប៊ែ	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	»	។ 9

យសចក្តរីពឈិតខដលយកើតមកពរីរោរៃឈិមឈិត្តដំបូង

វា	ជា	បេព្ិហសាធៃ៍	�៏	ែសាចារ្យ	ៃិង	បតចោះបតចង់	ហ�ើម្ី	វិភា្	ហលើ	ែវី	ស�ល	ហយើង	បាៃ	

ហរៀៃ	ហចញ	ព្ី	បេព្ិហសាធៃ៍	�៏	ព្ិែិ�្ឋ	ៃិង	ែ្ប់សែ្ង	ហៃោះ	។	ខ្ញគំ	ចង់	សចកចាយ	ឧទ្ហរណ៍	

ខលេោះ	ែគំព្ី	ហែចក្ីព្ិត	នានា	ស�ល	ហយើង	ហរៀៃ	ហចញ	ព្ី	ការៃិមិត្	�គំបូង	របែ់	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	

ទ្ក់េង	ៃឹង		លកខេណៈ	របែ់	បព្ោះ	ជា	បព្ោះវរបិតា	ប៊បតា	បេង់	្ ឺ	បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	ភាព្ព្ិត	

ជាក់សែ្ងនៃ	សាតាគំង	ៃិង	ភាព្មិៃ	ច៊ោះែបម៊ង	រវាង	ហែចក្ីល្	ៃិងហែចក្ី	អាបកក់	

បព្មទ្គំង	េិ�្ឋភាព្	ែគំខ្ៃ់	�នេ	ហេៀត	ក្នញង	សផៃការ	នៃ	ហែចក្ីែហ្គ្រោះ	។

ហយើង	�ឹង	ថា	បេ្ម្ពីរ	ជា	ការព្ិត	ហហើយ	អាច	េេួលយក	បាៃ	បព្មទ្គំង	អាច	

ែៃ៊វត្បាៃ	ក្នញង	�ីវិត	ហយើង	។

ហយើង	�ឹង	ថា	ការព្ិចារណា	ហលើ	បេ្ម្ពីរ	នាគំ	ឲ្យ	មាៃ	ែគំណាច	ៃិង		

ការយល់�ឹង	។

ហយើង	�ឹង	ថា	ចគំហណោះ�ឹង	សត	មយា៉ាង	មិៃ	ប្ប់បគ្ៃ់	ហ�ើយ	ហបពាោះ	ការបបបព្ឹត្	តាម		

ែវី	ស�ល	ហយើង	�ឹង		នាគំ	មក	ៃូវ	ព្រ�័យ	ព្ី	បព្ោះ	។

ហយើង	ហរៀៃ	ោក់	ការេ៊កចិត្	ហយើងហលើ	បព្ោះ	ហហើយ	េូល	ែ៊គំ	ចហមលេើយ	ព្ី	បេង់	ែគំព្ី	ែគំណួរ	

ែគំខ្ៃ់ៗ	ក្នញង	�ីវិត	ហហើយ	ព្៊គំ	ោក់	ការេ៊កចិត្	ហយើង	ហលើ	មៃ៊ែ្ស	ហ�ើយ	។

ហយើង	�ឹង	ថា	ការែធិសាឋាៃ	បតូវបាៃ	ហ្លេើយ	បែប	តាម	ហែចក្ី�គំហៃឿ	�៏	ខ្ជាប់ខ្លួៃរបែ់	

ហយើង	ៃិង	តាម	បព្ោះ្ៃទៈ	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	។

ហយើង	សារល់	ភាព្ព្ិត	នៃ�ីវិត	សាតាគំង	ហហើយ	វា	មាៃ	ែគំណាច	ព្ិត	ហ�ើម្ី	�ោះឥេ្ធិព្ល	

ហលើ	ព្ិភព្	ខ្ង	សាច់ឈាម		រួម	ទ្គំង	ហយើង	ផងស�រ	។

ហយើង	�ឹង	ថា	ែគំណាច	សាតាគំង	មាៃ	កគំណត់	ហហើយ	បព្ោះ	មាៃ	បព្ោះហចសាដា	ហលើែល៊ប	

ជាង	វា	ហៅ	ហេៀត	។

ហយើង	�ឹង	ថា	សាតាគំង	ៃឹង	មិៃ	ឈប់	បគំផ្លាញ	កិច្ចការ	របែ់	បព្ោះ	ហ�ើយ	ហហើយ	វា	ចបាែ់	

ជា	បាៃ	�ឹង	ែគំព្ី	សារៈែគំខ្ៃ់	របែ់	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	ក្នញង	តួនាេី	ហោក	ជា	ព្យាការី	នៃ	

ការសាដារហ�ើងវិញ	។



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ៣១

ហយើង	�ឹង	ថា	ហយើង	អាច	យក	ឈ្នោះ	ហលើ	សាតាគំង	បាៃ	ហោយ	

ែគំពាវនាវ	ហៅ	បព្ោះ	ហហើយ	ោក់	ហែចក្ី�គំហៃឿ	ៃិង	ការេ៊កចិត្	

ទ្គំងបែ៊ង	ហលើ	បព្ោះែមាចាែ់	។

ហយើង	�ឹង	ថា	េីណា	ស�លមាៃ	ព្ៃលេឺ	ហនាោះ	ភាព្ងងឹត		

បតូវបាត់បង់	ហៅ	។

ហយើង	�ឹង	ថា	បព្ោះ	ជា	បព្ោះវរបិតា	ៃិង	ប៊បតា	បេង់	្ ឺ	

បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	្ឺ	ជា	តួែង្	ព្ីរ	ោច់	ហោយ	ស�ក	ព្ី	គ្នា	ស�ល	

មាៃលកខេណៈ	ៃិង	រូបរាង	�ូចគ្នា	។

ហយើង	�ឹង	ថា	ហយើង	បតូវបាៃ	បហងកើត	ហ�ើង	�ូច	រូប	ែង្	បព្ោះ	។

ហយើង	�ឹង	ថា	បព្ោះប្ីែទ	មាៃ	បព្ោះ�ៃ្	រែ់ហ�ើងវិញ	។

ហយើង	�ឹង	ថា	បព្ោះ	សារល់	ហយើង	មានាក់ៗ	ហហើយ	បេង់	បជាប	ែគំព្ី	
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 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ៣៣
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ហៅៃឹង	ហេព្ហកាែល្យព្ិហែែ	របែ់	ព្ួកហ្	។	ហោក	បាៃ	មាៃ	បបសាែៃ៍	ថា	«	គ្មាៃ	

ការហៅ	ណា	ហៅ	ហបកាមែមត្ថភាព្	ហយើង	ហ�ើយ	។	ប្ប់ការហៅទ្គំងែែ់	ផ្ល់	ឱកាែ	

បហបមើ	ៃិង	រីកចហបមើៃ	»	។	 2

�ូច	បបធាៃ	ែ៊��ូហវ	មាៃបបសាែៃ៍	ថា		ខ្ញគំ		្ ិត	ែគំព្ី	បគ្	មួយ		ស�ល	ខ្ញគំ	បាៃ	

�ួបែមា�ិកសាែនាចបក	មានាក់	ស�ល	មិៃ	ហចោះ	ែួតខលេលួៃ	ស�ល	មាៃ	្ ៃទៈ	ហលើក	ហៅ		

កសៃលេង	ណា	ស�ល	គ្ត់	កគំព្៊ង	ឈរ	។

ក្នញង	ឆ្នាគំ	1985	ខ្ញគំ	បាៃ	ហៅ	សាថាៃីយមួយ	ក្នញង	នាម	ជាម្ៃ្ីទ្ហាៃ	កងេ័ព្	អាហមរិក	

ហៅក្នញង	េីបក៊ង	តូច	មួយ	ក្នញង	បបហេែ	អាលលេឺម៉ង់	។	ខ្ញគំ	បាៃ	បហបមើ	ហបែកកម្	ហៅក្នញង	បបហេែ	

អាលលេឺម៉ង់	កាល	ព្ី	10	ឆ្នាគំ	ម៊ៃ	។	ហៅហព្លហៅ�ល់េីហនាោះក្នញង	ឆ្នាគំ	1983	ក្នញងនាម	ជា	

នាយ	ទ្ហាៃ	មួយ	រូប	ជាមួយ	ភរិយ	របែ់	ខ្ញគំ	ហ�បបា	ៃិង	កូៃបែី	ព្ីរនាក់ហេៀត	របែ់ខ្ញគំ	

ហនាោះហយើង	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	ចូល	រួម	សាខ្	មួយ	ែបមាប់ព្ួកទ្ហាៃ	ស�លមាៃែមា�ិក	

រឹងមាគំ	បបសហល	ជា		100	នាក់	។	ព្ីរឆ្នាគំ	ហបកាយ	មក	ហយើង	បាៃ	ែហបមច	ចិត្	ោក់កាយ	

ោក់	ចិត្	របែ់	ហយើង	ហៅក្នញង	វប្ធម៌	របែ់	ព្ួកអាលលេឺម៉ង់	ហហើយបាៃ	ចាប់ហផ្ើម	ចូលរួម	

ហៅក្នញង	សាខ្	តូច	មួយ	ហឈាមាោះ	សប៊ត	ហប្ើណា្	ស�ល	មាៃ	ែមា�ិក	12	នាក់	។

បនាទាប់	ព្ី	ហយើង	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	ចូលរួម	ហៅ	េីហនាោះ	បាៃ	បបសហល	ព្ីរែបាតាហ៍មក	ហយើង	

បាៃ	កត់ែមារល់	ហឃើញ	ប៊រែ	ចគំណូល	្ ្ី	មានាក់	ហៅ	េីហនាោះ	។	គ្ត់	មាៃ	អាយ៊	បបសហល	

40	ឆ្នាគំ	ជាង	ហហើយ	ហយើង	�ឹង	ថា	គ្ត់	្ ឺ	ជា	េីបបឹកសា	ជាៃ់ខ្ពែ់	ស�ល	បាៃចាត់	មក	សាខ្	

របែ់	ហយើង	។	គ្ត់	ព្៊គំ	បាៃ	មក	េីហនាោះ	ហ�ើម្ី	�ឹកនាគំ	កិច្ចការ	ហែ្ក	ហ�ើយ	្ឺ	បគ្ៃ់សត	មក	

េែ្សនា	។	ហយើង	បាៃ	ៃិយយគ្នា	ខលេោះៗ	ស�រ	បនាទាប់	ព្ី	បព្ោះវិហារ	ចប់	ហហើយ	ហយើង	បាៃ	ោ	

គ្នា	ខ្ញគំ	សាមាៃ	ថា	ហយើង	ៃឹង	�ួប	គ្ត់	ម្ង	ហេៀត	ហៅ	បបាគំមួយ	សខ	ហបកាយ	។

ែបាតាហ៍	បនាទាប់	មក		េីបបឹកសាជាៃ់ខ្ពែ់	ហនាោះ	បាៃ	មក	សាខ្	ហនាោះ	ម្ង	ហេៀត	។		

ខ្ញគំ	បាៃ�ឹង	ថា	គ្ត់	រែ់ហៅឆ្ងាយ	ព្ី	េីបក៊ង	តូច	របែ់	ហយើង	ហៃោះ	ហោយបតូវហធវើ	�គំហណើរ	

បបសហល	ជាមួយ	ហមា៉ាង	។	ែគំ�ញង	ហព្លនៃការហៅបហបមើ	របែ់	គ្ត់	ក្នញងនាម	ជា	េីបបឹកសា	

ជាៃ់ខ្ពែ់	ហនាោះ	គ្ត់	បាៃ	មក	សាខ្	របែ់	ហយើង	ព្ីរ	ឬ	បី	�ង	ក្នញង	មួយ	សខ	។	គ្ត់	ជា	

មៃ៊ែ្ស	រួែរាយ	មិៃ	ែួតអាង	ហហើយ	ហលើក	េឹកចិត្	ហ្	។		គ្ត់	សតងសត	ៃិយយ	ជាមួយ	

ែមា�ិក	ប្ប់គ្នា	ហៅក្នញង	សាខ្ហនាោះ	។	ហហើយ	ហោយសារ	វា	ជា	សាខ្	តូចមួយ	ហនាោះ	

គ្ត់	បតូវបាៃ	ហែ្នើែ៊គំ	ឲ្យ	ៃិយយ	ហលើ	ហវេិកាជា	ញឹកញប់	។	ហោយ	មាៃ	ការហកាតែរហែើរ	

ព្ី	ការបូជា	របែ់	គ្ត់	ហនាោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	ោក់	ហឈាមាោះ	គ្ត់	ក្នញង	ចិត្	ថា	«	េីបបឹកសា	ជាៃ់ខ្ពែ់	�៏	

ហសាមាោះបតង់	»	។

ន្ងៃ	អាេិត្យ	មួយ	គ្ត់	បាៃ	មក	ការបប�៊គំ	ហៅ	សាខ្	ហនាោះហព្ល	បព្ឹក	ហហើយ	បាៃ		

បត�ប់	មក	វិញ	ហ�ើម្ី	ចូលរួម	ព្ិធីប៊ណ្យ	ប�ម៊�េឹក	ហៅ	ហមា៉ាង		6	ោងាច	។	ហៅចហនាលាោះ		

ហមា៉ាង	ហនាោះ	គ្ត់	បាៃ	ហៅ	ចូលរួម	ហៅ	សាខ្	មួយ	ហផ្សង	ហេៀត	។	ខ្ញគំ	បតូវសត	សារភាព្ថា		

ខ្ញគំ	បាៃ	្ ិតក្នញងចិត្ថា	«	ហតើ	មាៃ	ែវី	ស�ល	គ្ត់	បាៃ	ហធវើ	ឲ្យបបធាៃ	ហែ្ក	ែៃ់ចិត្	ហៅ	?	

ហហត៊ែវី	គ្ត់	បតូវបាៃ	ចាត់	ឲ្យ	មក	សាខ្	�៏	តូច	បគំផ៊ត	ៃិង	ឆ្ងាយ	បគំផ៊ត	ហៅក្នញង	ហែ្ក	

ហៃោះ	?	»	បបសហល	ជា	គ្ត់	ព្៊គំ	សមៃ	ជា	មៃ៊ែ្ស	ស�ល	មាៃ	បបាជាញា	បនាទាបខលេលួៃ	ៃិង	ជា	មៃ៊ែ្ស	

រួែរាយ	ស�ល	ខ្ញគំ	បាៃ	្ ិត	ហនាោះ	ហេ	ហមើល	ហៅ	។	បបសហល	ជា	គ្ត់	ព្៊គំ	ចូលចិត្វួ�	កគំហណើត	

ខ្ញុំបានចរៀនចមចរៀនែ៏មានតនមលែមួយអុំពី«ការចលើកចៅកដនលែងដែលអ្នកឈរ»

ចចញពីសង្ឃជាន់ខ្ស់ែ៏ចសាមះកតង់មានាក់ចៅក្នញងកបចេសអាលលែឺម៉ង់។

ស្មោះតតង់
ទីងបឹកសាជាន់ខ្ស់ែ៏



៣៤ លីអាែូណ្

របែ់	គ្ត់	ហហើយ	យក	ការចាត់តាគំង	ហៃោះ	ហ�ើម្ីមិៃចូលរួម	វួ�	គ្ត់	។	ខ្ញគំ្ិតមិៃយល់	

�ូហច្នោះខ្ញគំ	បគ្ៃ់	សត	េេួល	យក	្ គំៃិតហនាោះហៅ	។

បួៃបបាគំ	ែបាតាហ៍	បនាទាប់ព្ី	ព្ិធីប៊ណ្យ	ប�ម៊�េឹក	ហនាោះ	មក	ខ្ញគំ	បាៃ	បត�ប់	មក	ផទោះ	វិញ	

ហៅរំលង	អាបធាតឈាៃ	ចូល	�ល់	បព្ឹក	ន្ងៃ	អាេិត្យ	។	ខ្ញគំ	េេួល	ការបគំពាក់បគំប៉ៃ	ហៅ	សក្រ	

បព្គំស�ៃ	អាលលេឺម៉ង់	ខ្ង	ហកើត	ៃិង	ខ្ងលិច	ហហើយ	ខ្ញគំ	បតូវ	ចគំណាយ	ហព្លបីហមា៉ាង	កៃលេោះ	

ហ�ើម្ី	�ិោះ	មក	�ល់	ផទោះ	វិញ	។	ខ្ញគំ	ែែ់កមាលាគំង	លហិតនលហ	ហព្ល	ខ្ញគំ	ហ�ើរ	ចូល	មក	ក្នញង	ផទោះ	។	ហ�បបា	

ភរិយ	របែ់	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	ទ្ៃ់	ែបមាក	ហៅ	ហ�ើយ	។	នាង	បាៃបបាប់ខ្ញគំ	ថា	«	េីបបឹកសា	ជាៃ់ខ្ពែ់	

�៏	ហសាមាោះបតង់	»	បាៃ	េូរែព្ទ	មក	។	គ្ត់	ចង់	�ួបខ្ញគំ	។	ខ្ញគំ	បាៃ	ែួរ	ថា	«	ព្ីម៊ៃ	ចាប់ហផ្ើម	

ឬ	បនាទាប់	ព្ី	បព្ោះវិហារ	ចប់	?	»	បព្ោះវិហារ		ចាប់	ហផ្ើម	ហៅ	ហមា៉ាង	10:00	បព្ឹក	។	ខ្ញគំ	រំព្ឹង	ថា	

ការណាត់�ួប	ហនាោះ	្ ួរសត	បនាទាប់	ព្ី	បព្ោះវិហារ	ចប់	�ូហចានាោះ	ខ្ញគំ	អាច	ហ�ក	�ល់	ហមា៉ាង	8:30	។

នាងបាៃ		ៃិយយ	ថា	«	ម៊ៃ	បព្ោះវិហារ	ចាប់ហផ្ើម	»	។

«	9:30	»	សមៃហេ	?

«	មិៃសមៃ	ហេ	។	គ្ត់	បតូវ	ហៅ	កសៃលេង	ហផ្សង	ហេៀត	ហ�ើម្ី	ហធវើ	កិច្ចការ	ហែ្ក	។	គ្ត់	ចង់	ឲ្យ	

បង	ហៅ		�ួប	គ្ត់	ហៅ	ការិយល័យ	របែ់	គ្ត់	ហៅ	ស្ហវងហហវើត	។	គ្ត់	បាៃ	ៃិយយ	ថា	

ែូម	ហៅ	បចកទ្វារ	េី	5	»	។

«	ហមា៉ាង	ប៉៊នាមាៃ	?	»	ខ្ញគំ	បាៃ	ែួរ	។

នាង	បាៃ	ហ្លេើយ	ថា	«	ហមា៉ាងបបាគំមួយ	»	។

ឥ�អូវ	ហៃោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	ែៃ់ចិត្	បៃ្ិច	។	វា	ហមា៉ាង	12:30	យប់	ហៅហហើយ	។	ហ�ើម្ី	

ហៅទ្ៃ់	ការណាត់�ួប	ហមា៉ាង	6:00		ហនាោះ	ខ្ញគំ	បតូវហបកាក	ហមា៉ាង	4:30	។	ហនាោះ	មាៃ	

ៃ័យ	ថា	មាៃ	ហព្ល	តិចជាង	បួៃ	ហមា៉ាង	ហ�ើម្ី	ហ�ក	។	ហតើ	ខ្ញគំ	ៃឹង	ហធវើ	យ៉ាង	ណា	ហៅ	?	

ខ្ញគំស្មទ្គំងគ្មាៃ	ហលខ	េូរែព្ទ	របែ់	គ្ត់	ហ�ើម្ី	េូរែព្ទ	ហៅ	គ្ត់	នាបព្ឹកបនាទាប់	ហនាោះ			

ហ�ើម្ី	បបាប់	គ្ត់	ថា	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	អាច�ួបគ្ត់	បាៃហេ	។	ខ្ញគំ	បាៃ	េមាលាក់	ែហមលេៀកបគំពាក់របែ់		

ខ្ញគំ	ហៅ	សក្រ	សប្	ហហើយ	េមាលាក់ខលេលួៃ	ហ�ក	ហោយ	ព្៊គំ	បាៃ	កគំណត់នា�ិកា	ហរាេិ៍	ហ�ើយ	។	

ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	េហបមត	ខលេលួៃ	ហ�ក	ហនាោះ	្គំៃិត	ទ្គំង	ហៃោះ	បាៃផ៊ែហ�ើង	ក្នញង	ចិត្	ខ្ញគំ	៖

បបែិៃហបើ	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	បាៃ	�ួប	«	េីបបឹកសា	ជាៃ់ខ្ពែ់	�៏	ហសាមាោះបតង់	»	ហៃោះ	ហេ	ហតើ	ៃឹង	មាៃ	

ែវី	ហកើត	ហ�ើង	?	បបែិៃហបើ	ខ្ញគំ	មិៃ	បគ្ហាញម៊ខខ្ញគំ	ហៅ	ការិយល័យ	គ្ត់	ហេ	ខ្ញគំបបាក�	

ក្នញង	ចិត្	ថា	គ្ត់	ៃឹង	ហបបើបបាែ់ហព្លហវោ	របែ់	គ្ត់ហោយ	មាៃ	បបែិេ្ធភាព្	។	

ហៅហព្លហបកាយ	ហបើ		ខ្ញគំបាៃ	ៃិយយ	ជាមួយ	គ្ត់	ខ្ញគំៃឹង	ព្ៃ្យល់	ែគំព្ី	មូលហហត៊	ស�ល	

ខ្ញគំ	ព្៊គំ	បាៃ	�ួប	គ្ត់	ហនាោះ	គ្ត់	ៃឹង	ហ្លេើយ	តប	មកវិញ	ថា	«	បបាក�	ណាែ់		ែ្នក	បាៃ	

ហធវើការែហបមច	ចិត្	បតឹមបតូវ	ហហើយ	។	ខ្ញគំ	ៃឹង	ព្៊គំែូម	ឲ្យ	ែ្នក	មក	�ួប	ខ្ញគំ	ហ�ើយ	បបែិៃហបើ	ខ្ញគំ	

�ឹង	ថា	ែ្នក	មក	�ល់	ផទោះ	យប់	អាបធាត	ហៅ	ហហើយ	ហនាោះ	។	ហយើង	អាច	បគំហព្ញ	កិច្ចការ	ហនាោះ	

បាៃ	ហហើយហព្លហៃោះ	»	។	ហហើយ	មយា៉ាង	វិញ	ហេៀត	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	សមៃ	ជា	ែមា�ិក	ពិតកបាកែ	

ហៅក្នញង	សាខ្	ហនាោះ	ហេ	។	បបាក�	ណាែ់	កគំណត់បតា	របែ់	ហយើង	ហៅ	េីហនាោះ	ហហើយ	

ហយើង	បាៃ	ចូលរួម	ហរៀង	រាល់	ែបាតាហ៍	ប៉៊សៃ្	ព្ួកហយើង	្ ឺ	ជា�ៃបរហេែ	ព្៊គំ	អាច	ៃិយយ	

ភាសាអាលលេឺម៉ង់	បាៃ	ល្	ហ�ើយ	ហហើយហយើងបគ្ៃ់សត	ផ្លាែ់មក	សតបបាគំ	ឬ	បបាគំមួយ		

សខ	សត	ប៉៊ហណាណោះ	។

ខ្ញគំ	ហៅមាៃ	សាមារតី	�ឹងខលេលួៃ	ហៅ	ហ�ើយ		។	ព្ីរបី	នាេីហបកាយ	មក	ខ្ញគំ	ចាប់ហផ្ើម		

ងង៊យ	ហ�ក	។	បនាទាប់	មក		ខ្ញគំ	បាៃ	ចងចាគំ	ព្ី	ហឈាមាោះ	ស�ល	ខ្ញគំ	បាៃ	ោក់ឲ្យគ្ត់	ថា	«	េីបបឹកសា	

ជាៃ់ខ្ពែ់	�៏	ហសាមាោះបតង់	»		ខ្ញគំ	បាៃ	ោក់ហឈាមាោះ	ហៃោះ	ឲ្យគ្ត់ចាប់តាគំងព្ីហព្លស�ល	ព្ួកហយើង	

មកចូលរួមសាខ្ហៃោះ	ហម៉លេោះ	។	គ្ត់	បាៃ	មកចូលរួម	ព្ិធីប៊ណ្យប�ម៊�	េឹក	នាហព្ល		

ោងាច	បៃ្ិច	ហៅហហើយ	នា	យប់	ន្ងៃ	អាេិត្យ	ហនាោះ	។	គ្ត់	បាៃ	មក	ែកម្ភាព្សាខ្	

ហៅក្នញង	ន្ងៃ	នៃ	ែបាតាហ៍	។	គ្ត់	សតងសត	ៃិយយ	ហៅកាៃ់	ែមា�ិក	ទ្គំងែែ់	ហហើយ	

ហលើកេឹកចិត្	ព្ួកហ្	ៃិង	បគំផ៊ែ្គំៃិត	ព្ួកហ្	។	គ្ត់ហាក់�ូចជា	គ្មាៃ	ការរិោះ្ៃ់	

ឬ	បព្ហងើយ	កហៃ្ើយ	ហ�ើយ	។	បបធាៃសាខ្	ហគ្រព្គ្ត់	ៃិងកិច្ចការ	ស�ល	គ្ត់	ហធវើ	។	

បបែិៃហបើ	គ្ត់	ខកចិត្		ស�ល	បតូវបា	ៃចាត់	ឲ្យ	មក	សាខ្	តូច	ហៃោះ	ហនាោះ	គ្ត់	បបាក�	

ជាមិៃ	បគ្ហាញ		វា	ហ�ើយ	។

ខ្ញគំ	បាៃ	ហបកាក	ហ�ើង	ហហើយ	ហ�ើរហៅ	កាៃ់េូោក់	ហខ្អាវ	ជា	កសៃលេង	ស�ល	ខ្ញគំ	បាៃ	

ោក់	កគំណត់	នា�ិកាហរាេិ៍	។	ខ្ញគំ	បាៃ	កគំណត់	នា�ិកាហរាេិ៍	ហៅ	ហមា៉ាង	4:30	បព្ឹក	។	

ក្នញងការែហបមចចិត្	�ួប	«	េីបបឹកសា	ជាៃ់ខ្ពែ់	�៏	ហសាមាោះបតង់	»	ហនាោះ	ខ្ញគំ	គ្មាៃ	បារម្ែគំព្ី	

ែវី	ស�ល	គ្ត់	ៃឹង	ៃិយយ	ឬ	្ិត	ហ�ើយ	បបែិៃហបើ	ខ្ញគំ	មិៃ	ហៅ	។	ហលើែព្ីហនាោះ	

ហេៀត	ខ្ញគំ	បបសហល	ជាៃឹងមិៃ	ហឃើញ	ឬ	សាតាប់	ឮព្ីគ្ត់		ហេៀត	ហ�ើយ	បនាទាប់	ព្ី	ហយើង	

ប្អូរេីលគំហៅហនាោះ	។	ខ្ញគំ	បាៃ	ែហបមចចិត្	ហបកាក	ហ�ើង	ហទ្ោះជា	ខ្ញគំ	ហ�ក	តិច	ជាង	បួៃ	ហមា៉ាង		

ក្ី	ហហើយ	ហបើក	ឡាៃចមាងាយ	80	្ី�អូសម៉បត	ហៅការិយល័យ	របែ់	គ្ត់	ហោយសារ	ខ្ញគំ		

ព្ិតជា	ហគ្រព្	គ្ត់	ក្នញង	នាម	គ្ត់	ជា	«	េីបបឹកសា	ជាៃ់ខ្ពែ់	�៏	ហសាមាោះបតង់	»	។	ហតើ	ខ្ញគំៃឹងព្៊គំ	ហធវើ	

តាមគ្ត់	ហម្ច	ៃឹង	បាៃហៅ	?

ខ្នុំរោនដាក់នា�ិកាចោទិ៍ចៅចមាោង៤:៣០នាទីបពឹកចដាយស្រខ្នុំពិតជាចោរពដល់«ទីប្រឹកសាជាន់ខ្ស់ដ៏

ចស្មរះបតង់»ចនារះ។ចតើខ្នុំនឹងពុំចធ្វើតាមោត់ចម្េនឹងរោនចៅ?
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ខ្ញគំ	បាៃ	ហបើកឡាៃ	ខ្ញគំ	ហៅ�ល់បចកទ្វារ	េី	5	ហៅហមា៉ាង	6:00	បព្ឹកនា	ន្ងៃ	អាេិត្យ	

ហនាោះ	ហោយ	មាៃ	ែ្នកយម	ចាគំ	សាវា្មៃ៍	ហោយ	ព្ួកហ្	មាៃកាៃ់កាគំហភលេើង	។	គ្ត់	បាៃ	

ហមើលសាលាកហលខ	ឡាៃស�ល	ជា	សាលាកហលខរបែ់	កងេ័ព្បបោប់អាវ៊ធ	អាហមរិក	។	

គ្ត់បបសហលជា	្ ងៃល់	ថា	ខ្ញគំ	វហងវងផលេអូវ	ហហើយ	។	ហតើ	«	េីបបឹកសា	ជាៃ់ខ្ពែ់	�៏	ហសាមាោះបតង់	»	

ហនាោះមិៃហចញ	មក	ហេឬ	?	បបសហលជាមិៃ�ល់ព្ីរនាេីផង	គ្ត់	បាៃ	ហបើកឡាៃមក	

ព្ីហបកាយ	ឡាៃ	ខ្ញគំ	។	គ្ត់	បាៃ	ហពាល	ថា	«	ែរ៊ណែួែ្ី	�ៃ	។	ហតាោះែូម	ចូល	ហៅ	

ការិយល័យ	របែ់	ខ្ញគំ	»	។	ែ្នក	យម	បាៃ	ហបើក	ទ្វាររបង	ហហើយ	ែៃ៊ញ្ញាត	ឲ្យ	ហយើង	ចូល	។

បនាទាប់	ព្ី	បាៃ	ៃិយយ	គ្នា	ខលេោះៗ	ហហើយ	គ្ត់	បាៃ	បគ្ហាញ	បរិហវណ	�៊គំវិញ	ែគ្រ	

ការិយល័យ	របែ់	គ្ត់	មក	គ្ត់	បាៃ	ៃិយយ	ែគំព្ី	ហគ្លបគំណង	នៃ	ការបប�៊គំ	។	គ្ត់	

បាៃ	ៃិយយ	ថា	គ្ត់	ហៅខ្ញគំ	បហបមើ	ជា	េីបបឹកសា	របែ់បបធាៃសាខ្	។	ព្៊គំសមៃ	ជា	េីបបឹកសា	

េីមួយ	ឬ	េីព្ីរ	ហ�ើយ	—	្ឺ	បគ្ៃ់សត	ជា	េីបបឹកសា	សតប៉៊ហណាណោះ	។	ព្ីម៊ៃ	ខ្ញគំ	មក�ល់	េីហៃោះ	

មាៃ	ែ្នក	កាៃ់បព្វ�ិតភាព្	សត	ព្ីរនាក់	ប៉៊ហណាណោះ	ហៅក្នញង	សាខ្	ហហើយ	ព្ួកហ្	បតូវ	ផ្លាែ់ប្អូរ	

គ្នា	ហរៀងរាល់	ព្ីរបី	ឆ្នាគំ	ម្ង	ហ�ើម្ី	ហធវើ	ជា	បបធាៃ	សាខ្	ៃិង	បបធាៃ	កូរ៉៊មសែលហ�ើរ	។

ខ្ញគំ	បាៃ	េេួលយក	ការហៅបហបមើហនាោះ	ហហើយ	បហបមើ	រហូត�ល់	ហព្ល	ខ្ញគំ	ចាកហចញ	ព្ី	

សាខ្	ហនាោះ	រយៈហព្ល	បីសខហបកាយមក	ហ�ើម្ី	ចូលរួម	ការបគំពាក់បគំប៉ៃ	រយៈហព្លព្ីរសខ	

ហៅែហរ�្ឋ	។

ែគំ�ញងហព្ល	ខ្ញគំ	ែវត្មាៃ	ទ្គំងភរិយ	របែ់	ខ្ញគំ		ៃិងកូៃបប៊ែ	ខ្ញគំបាៃ	ឈឺ	។	�គំងឺ	

របែ់	គ្ត់		តបមូវ	ឲ្យ	គ្ត់	ហៅ	មៃទីរហព្េ្យ	ស�ល	ហៅឆ្ងាយ	ព្ីបនាទាយ	របែ់	ហយើងចមាងាយ	

97	្ី�អូសម៉បត	។	ជាភរិយ	ទ្ហាៃ	�៏	រឹងប៊ឹង	ហ�បបា	ព្៊គំ	បាៃ	រែ៊ូរទ្គំ	ឬ	ែូម	ខ្ញគំ	ឲ្យ	

បត�ប់	មក	បបហេែ	អាលលេឺម៉ង់	វិញ	ហ�ើយ	។	បបាក�ណាែ់	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	បាៃ	�ឹង	ែគំព្ី	លកខេណៈ	

នៃ�គំងឺ	របស់នាង	ហ�ើយ	រហូត	�ល់	ហព្ល	ខ្ញគំ	បត�ប់	ហៅ	ផទោះ	វិញ	។	បនាទាប់ព្ី	បាៃ	ហៅ	

�ួបហវ�្បណ្ឌិតហៅ្លេីៃិក	ហៅក្នញង	មូលោឋាៃ	ម្ង	មក	ហវ�្បណ្ឌិត	បាៃ	ហបើកឡាៃ	�ូៃនាង	

ហៅ	ផទោះវិញ	ហោយសារ	គ្ត់្ិត	ថា	នាង	ព្៊គំ	អាចមាៃកមាលាគំង	ហបើកឡាៃ	ហៅផទោះវិញ	ហោយ	

ខលេលួៃឯង	បាៃ	ហ�ើយ	។	ទ្គំងបបធាៃសាខ្	ៃិង	បបធាៃ	ែមា្ម	ែហ្គ្រោះ			បាៃ	ែូម	

�ួយ		ប៉៊សៃ្	នាង	បាៃ	ប�ិហែធការ�ួយ	ហនាោះ	ហោយ	រម្យេម	។	ហបៅព្ីមាៃ	ការលគំបាក	

ៃិយយភាសា	ៃិងការលគំបាក	នៃ	វប្ធម៌	ហនាោះ	ហ�បបា	ព្៊គំ	ចង់	ោក់	បៃទញក	ហៅ	ហលើ		

ៃរណា	មានាក់	ហ�ើយ	។

ន្ងៃមួយ	«	េីបបឹកសា	ជាៃ់ខ្ពែ់	�៏	ហសាមាោះបតង់	»	

ហនាោះ	បាៃ	េូរែព្ទ	មក	នាង	។	្្ី	ៗ ហៃោះ	គ្ត់	

ហេើបសត	បតូវ	បាៃ	ហៅ	ជាបបធាៃ	ហែ្ក	។	គ្ត់	

បាៃ	ែួរ	ហោយរាបសាែគំព្ី	ែ៊ខភាព្	របែ់	

នាង	ហហើយ	បាៃ	ប�ិហែធ	មិៃយល់បែប	

ៃឹងចហមលេើយ	ស�ល	នាង	ហ្លេើយ	ថា	«	ខ្ញគំ	ែ៊ខ	េ៊កខេ	

ធម្តាហេ	»	។	ប្ប់ការែោះអាង	មក	ព្ី	ហ�បបា	

បាៃ	បញ្ឈប់	ហោយការសាកែួរ	�៏	រាបសា	ៃិង	

មាៃបបែិេ្ធភាព្		ហ�ើម្ី	�ឹង	ែគំព្ី	សាថាៃភាព្	

ហៅក្នញង	ប្ួសារ	។	េីបគំផ៊ត	គ្ត់	បាៃ	ព្ៃ្យល់	ថា	«	ហ�បបា	ប្អូៃ	បតូវ	ឲ្យែមា�ិក	សាខ្	

�ួយ	�ល់	ប្អូៃ	។	ព្ួកហ្ព្ិតជា	ចង់	�ួយ	ហហើយ	វា	ៃឹង	ហធវើ	ឲ្យ	ែមា�ិក	សាខ្	កាៃ់សត	មាៃ	

េគំនាក់េគំៃង�ិតែ្និេ្ធៃឹង	គ្នា	ហ�ើម្ី	�ួយប្អូៃ	»	។	នាង	បាៃ	េេួល	យក	ការ�ួយ	ព្ីព្ួកហ្	

ហោយ	ែគំណរ្៊ណ	។

ហព្លខ្ញគំ	បត�ប់	មក	ព្ី	អាហមរិក	វិញ	ព្ួកហយើង	បាៃ	ហៅ	ក្នញង	សាខ្	ហនាោះ	រយៈហព្ល	ព្ីរ	

សខហេៀត	ព្ីម៊ៃ	ហយើង	ផ្លាែ់ប្អូរលគំហៅជាហលើកច៊ងហបកាយ	ហៅ	កាៃ់	េីបក៊ង	ធគំ	។

ែៃ៊ែសាវរីយ៍	របែ់	ខ្ញគំ	ែគំព្ីបគ្	ហនាោះ	ហៅក្នញង�ីវិត	ខ្ញគំ	បាៃ	រសាយបាត់	ហៅ	ហៅហព្ល		

ខ្ញគំ	ែង្ញយហលើហៅែី	ខ្ញគំ	ហទ្រ	ខលេលួៃ	ហៅម៊ខ	យក	ចិត្	េ៊កោក់	សាតាប់	ែគំហ�ង	របែ់	បបធាៃ		

ែ៊��ូហវ	ឮ	ហចញ	មក	ព្ី	បបព្័ៃ្ធែគំហ�ង	។	ខ្ញគំ	មាៃ	ការហែងៃើចែរហែើរ	�ល់	សារលិខិត�៏		

មាៃ	ឥេ្ធិព្ល	របែ់	ហោក	។	មិៃ�ូច	បគ្	ហផ្សងៗ	ហេៀត	ហ�ើយ	ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	្ ងៃល់		

ែគំព្ី	េគំនាក់េគំៃង	រវាង	ពាក្យ	ែម្ី	របែ់	ែ្នក	ៃិយយ	ៃិង	េហងវើ	ផ្ទាល់ខលេលួៃ	របែ់	ែ្នក		

ៃិយយ	(	ក្នញងអា�ីវកម្	ក្នញង	�ួរកងេ័ព្	សមៃហហើយ	ែូម្ី	សត	ការហ�ើង	ៃិយយ		

នានា	ស�ល	ខ្ញគំ	ធាលាប់	សាតាប់	ហៅ	បព្ោះវិហារ	ក្ី	)	ហនាោះ	ខ្ញគំ	គ្មាៃ	ចមងៃល់	ហ�ើយ	ែគំព្ី	សារលិខិត		

របែ់	បបធាៃ	ែ៊��ូហវ	។	ការែងកត់	ែគំហ�ង	ក្នញង	ពាក្យែម្ីរបែ់	បបធាៃ	ែ៊��ូហវ		

ព្៊គំសមៃបគ្ៃ់សត	រំឭក	ខ្ញគំ	ែគំព្ី	បបហេែ	អាលលេឺម៉ង់	ៃិងបេព្ិហសាធៃ៍	ខ្ញគំ	ជាមួយ	«	េីបបឹកសា	

ជាៃ់ខ្ពែ់	�៏	ហសាមាោះបតង់	»	ហនាោះ	ប៉៊ហណាណោះ	ហេ	។	ហែចក្ីព្ិត	ហនាោះ	្ ឺថា	បបធាៃ	ែ៊��ូហវ		

គឺជា	«	េីបបឹកសា	ជាៃ់ខ្ពែ់	�៏	ហសាមាោះបតង់	»	ហនាោះ	។	ែគ្រឧែសាហកម្		ស�ល		

ហយើង	បាៃ	�ួប	នា	បព្ឹកបព្លឹម	ន្ងៃ	អាេិត្យ	ហនាោះ	្ឺជាអាកាែយៃ្ោឋាៃ	ែៃ្រជាតិ		

ស្ហវងហហវើត	ជា	កសៃលេង	ស�ល	ហោក	ជា	បបធាៃ	ែ្នក	ហបើកយៃ្ហហាោះ	ឲ្យ	

អាកាែចរអាលលេឺម៉ង់លូថាៃសា	។

ខ្ញគំ	អាច	ៃិយយ	ហោយ	ហសាមាោះបតង់	ថា	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	ធាលាប់	សារល់	មៃ៊ែ្ស	ណា	មានាក់	ស�ល	

បនាទាបខលេលួៃ	ហហើយ	ហសាមាោះបតង់	យ៉ាង	ខ្លាគំង	ក្នញងការែៃ៊វត្	ៃូវ	ែវី	ស�ល	ហោក	បាៃ	ផសាយ	

ហ�ើយ	។	ខ្ញគំ	មាៃ	ែគំណរ្៊ណ	ស�ល	បាៃ	ហរៀៃ	ហមហរៀៃ	�៏	មាៃ	តនមលេែគំព្ី	ែត្ថៃ័យ	ស�ល	ថា	

«	ហលើក	ហៅ	កសៃលេង	ស�ល	ែ្នក	ឈរ	»	។		◼

កំ�ត់ចំណាំ

	 1.	ហ�ៀហ្ើរ	ហែហវ	ែ៊��ូហវ	«	Lift Where You Stand	»	Liahona,	សខ	វិច្ិកា	ឆ្នាគំ	2008	

េគំព្័រ	53	។

	 2.	ហ�ៀហ្ើរ	ហែហវ	ែ៊��ូហវ	«	Lift Where You Stand	»	េគំព្័រ	56	។
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រោរបង្ហាញអំពរីយសចក្តរីជំយៃឿ

នម៉សឃល	រីៃ
មា៉ាសសាឈូចសតស៍ស.រ.អា.

អានអំពីនរឿងរបស់នម៉ដ�លបដន្ថមនទៀ�នៅក្នុងលីអា�ូណានៅនលើអែិនន្ើរដណ�

តាមនេែទំព័រlds.org/go/61736។

អាន«វិទយាសាងស្តនិងក្រដសវែងរកនសច្ក្តីពិ�របស់នយើង»នៅក្នុងលីអា�ូណា

ដខកក្កោឆ្នាំ២០១៦នៅនេែទំព័រlds.org/go/49m។

មានក្រនជឿខុសមួយដែលថានសច្ក្តីជំននឿ

និងវិទយាសាងស្តងបឆ្ំងគានា។នយើងបានទទួល

នូវក្របំផុសេំនិ�ថាវិទយាសាងស្តមានច្នម្ើយ

ទាំងអស់ថានយើង«បានែឹងច្នម្ើយទាំងអស់

នោះនែើយ»។ប៉ុដន្តមាននរឿងជានងច្ើននទៀ�

ដែលនយើងពុំបានែឹង។

ក្នុងោមជាបែីស្សពខ្នុំជួបសមាជិកដែល

មានវិប�្តិក្នុងនសច្ក្តីជំននឿ។ពួកនេមក

ជួបខ្នុំនែើយងបាប់ខ្នុំថា«ខ្នុំេិ�នរឿងខាង

វិទយាសាងស្តនងច្ើនជាងែូនច្្ះខ្នុំពិ�ជាមាន

ក្រលំបាកនឹងមាននសច្ក្តីជំននឿណ្ស់»។

វាជួយពួកនេមួយច្ំនួនដែលមានក្រសង្ស័យឲ្យ

ែឹងថាបែីស្សពរបស់ពួកនេេឺជាអ្កវិទយាសាងស្ត

ហ្រនវើ�ដែលនជឿនលើងពះ។ក្រណ៍ននះជួយ

ពួកនេឲ្យែឹងថា«ខ្នុំអាច្នជឿនែើយក៏ង�ូវមាន

ងបាជាញាផងដែរ»។

នម៉ដឃលគឺជាកគូចពេ្យដផ្នកវិេយាសាកស្ត។គ្ត់ជាអ្នកឯកចេស

ពយាបាលជុំងឺមហារីកសរនសកបសាេនិងមានសញ្ញាបកតបណ្ិត

ដផ្នកម៉ូចលគុលជីវៈវិេយា។គ្ត់ពិនិត្យអ្នកជុំងឺដែលមានមហារីក

ខួរកបាលចៅវិេយាសាថានមហារីកដាណាហាវាចបម៊ីរននមន្ទីរចពេ្យ

មហារីកក្នញងសកលវិេយាល័យហារចវើតចហើយគ្ត់ច្វើការ

កសាវកជាវអុំពីវ�្ឍនភាពននឱែសពយាបាលជុំងឺមហារីក។

យេសលរីៃរីលសុៃជាង្ តរូប
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នៅ
	រហែៀល	ន្ងៃ	ហៅរ៍	មួយ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហបតៀម	ខលេលួៃ	

ជាហបែច	ហៅ	ហ្្នរ	ែម៊បេ	ជាមួយ	ប្ួសារ	របែ់	

ខ្ញគំ	។	ព្ួកហ្	បាៃ	ហធវើ	�គំហណើរ	ព្ី	េីបក៊ង	អាមា៉ាែ្សអូណាែ	

មក	េីបក៊ង	ឡា	ហហ្ៀរា៉	ហ�ើម្ី	ែបមាក	លគំសហ	ព្ីរបីន្ងៃ	

ជាមួយ	ខ្ញគំ	។	បព្ោះអាេិត្យ	រោះ	ចិសញ្ចងចិញ្ចាច	ខ្យល់	�គំហនារ	

ែម៊បេ	មាៃ	ែភាព្	ល្បបនព្	ហហើយ	ខ្ញគំ	មាៃ	ចិត្	រីករាយ	

ហោយ	ហឃើញ	ក្ី	រំហភើប	របែ់	បងប្អូៃ	បែី	របែ់	ខ្ញគំ	។

ហៅហព្ល	ហយើង	ហធវើ	�គំហណើរ	តាមផលេអូវ	ខ្ញគំ	បាៃ	ចាគំ	ថា		

ខ្ញគំ	េេួល	ខ៊ែបតូវ	ែមាអាត	ែគ្រ	បព្ោះវិហារ	ហៅ	ន្ងៃ	ហនាោះ	។	

ឥ�អូវ	ខ្ញគំ	បតូវ	ហធវើ	ការែហបមច	ចិត្	៖	ហតើខ្ញគំ	បតូវ	បគំហព្ញ	

ការេេួល	ខ៊ែ	បតូវ	របែ់	ខ្ញគំ	ឬ	ខ្ញគំ	បៃ្	ហៅ	ហ្្នរ	ែម៊បេ	

ជាមួយ	ប្ួសារ	របែ់	ខ្ញគំ	?	ខ្ញគំ	បាៃ	ែហបមច	ចិត្	ព្ិភាកសា	

ហរឿង	ហនាោះ	ជាមួយ	មាតាយ	ៃិង	បងប្អូៃ	បែី	របែ់	ខ្ញគំ	។	

ព្ួកគ្ត់	ព្៊គំ	ធាលាប់	ហៅ	បព្ោះវិហារ	ែិល.�ី.ហែែ	ហ�ើយ		

ប៉៊សៃ្	ព្ួកហ្	មាៃចិត្	ហបតកែរ	យ៉ាង	ខ្លាគំង	ហ�ើម្ី	�ួយ	ែមាអាត	

ខ្ញគំ	�រាប	ណា	ហយើង	ហៅ	ហ្្នរ	ែម៊បេ	ភាលាម	បនាទាប់	ព្ី	ហយើង	

ែមាអាត	បព្ោះវិហារ	រួច	។

ហព្ល	ហយើង	ចូល	ហៅក្នញង	ែគ្រ	បព្ោះវិហារ	ខ្ញគំ	បាៃ	

ព្ៃ្យល់	ែគំព្ី	កិច្ចការ	ស�ល	បតូវ	ហធវើ	ៃិង	រហបៀប	ស�ល	បតូវ	ហធវើ	

វា	។	ែវី	ស�ល	ព្ួកហយើង	្ ិត	ហនាោះ	្ ឺ	ថា		វា	ជា	ការែមាអាតសត	

មួយ	សភលេត	ហនាោះ	បាៃ	កាលាយ	ហៅ	ជាការ	ចគំណាយ	ហព្ល	

ក្រសមាអា�ងពះវិហ្រនិងក្របនងងៀនែំណឹងល្អ

បួៃហមា៉ាង	ហោយសារ	ព្ួកហ្	ចាប់	អារម្ណ៍	ជាខ្លាគំង	!		

ខ្ញគំ	បាៃ	បគ្ហាញ	បៃទប់	ៃីមួយ	�ល់	ប្ួសារ	ខ្ញគំ	បគ្ហាញ		

រូប្គំៃូរ	ៃិង	អាងប�ម៊�	េឹក	។	�ួងចិត្	របែ់	ខ្ញគំ	

ហពារហព្ញ	ហោយ	ក្ីែគំណរ	�៏	ធគំ	។	ខ្ញគំ	ហែទើរសត	ព្៊គំហ�ឿ		

ហសាោះ	ថា	ប្ួសារ	ខ្ញគំ	�ួយ	ខ្ញគំ	ហធវើកិច្ចការ	ស�ល	ែគំខ្ៃ់	

បគំផ៊ត	ែបមាប់	ខ្ញគំ	។	ែគំ�ញងហព្ល	ព្ួកហយើង	ហៅ	េីហនាោះ	

ថាលីអា	ៃិង	ហ្ីហណសាកា	បងប្អូៃបែី	វ័យ	�គំេង់	របែ់	ខ្ញគំ	

បាៃ	ហរៀៃ	េគំៃ៊កតហមកើង	មួយ	ចគំៃួៃ	ហហើយ	បាៃ	ែួរ	ខ្ញគំ	ែគំព្ី	

សាែនាចបក	។

ន្ងៃអាេិត្យ	មួយ	ប្ួសារ	ខ្ញគំ	បាៃ	ចូលរួម	បព្ោះវិហារ		

ជា	ហលើក	�គំបូង	។	ព្ួកគ្ត់	បតូវបាៃ	សាវា្មៃ៍	យ៉ាង	

កក់ហៅតា	ហៅក្នញង	វួ�	។	យ៊វនារី	បាៃ	សាវា្មៃ៍	បងប្អូៃបែី	

របែ់	ខ្ញគំ	។	ែ៊ិហែទើរ	ែ្នកផ្សព្វផសាយសាែនា	បាៃ	�ួប	

ព្ួកហ្	ហហើយ	ណាត់	�ួប	ព្ួកហ្	ហៅ	ន្ងៃ	បនាទាប់	។	ហយើង	

បាៃ	ហធវើ	រាបតី	�ួប	�៊គំ	បក៊ម	ប្ួសារ	ហហើយ	ខ្ញគំ	បាៃ	បហបងៀៃ	

ព្ួកហ្	ែគំព្ី	រហបៀប	ែធិសាឋាៃ	។	ហយើង	ែធិសាឋាៃ	ជាមួយ	គ្នា	

ជា	ញឹកញប់	។	ហយើង	ក៏	បាៃ	សាតាប់	េគំៃ៊កតហមកើង	ហហើយ	

ហមើល	វីហ�ែូ	របែ់	សាែនាចបក	។

ព្ីម៊ៃហព្ល	ប្ួសារ	ខ្ញគំ	បត�ប់	ហៅ	ផទោះវិញ	ខ្ញគំ	បាៃ	យក	

បងប្អូៃ	បែី	របែ់	ខ្ញគំ	ហៅ	ខ្រា៉ខ្ែ	ហ�ើម្ី	ហមើល	បព្ោះវិហារ	

បរិែ៊េ្ធ	ៃិង	បរិហវណ	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	។	ខ្ញគំ	បាៃ	ស្លេង	

េីបនាទាល់	ខ្ញគំ	ែគំព្ី	ព្រ�័យ	នៃ	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	ហហើយ	បាៃ	

ហលើក	េឹកចិត្	ព្ួកហ្	ឲ្យ	សែវងរក	សាែនាចបក	ហព្ល	

ព្ួកហ្	បត�ប់	ហៅ	េីបក៊ង	អាមា៉ាែ្សអូណាែ់	វិញ	។

ហព្ល	ព្ួកហ្	ចាកហចញ	ហៅ	ផទោះ	វិញ	ខ្ញគំ	បាៃ	ទ្ក់េង	

ហៅ	ែ្នកផ្សព្វផសាយ	សាែនា	ហៅក្នញង	តគំបៃ់	របែ់	ព្ួកហ្	។	

ែ្នកផ្សព្វផសាយសាែនា	ៃិង	ែមា�ិក	នៃ	បក៊មបបឹកសា	

វួ�	បាៃ	�ួប	ប្ួសារ	របែ់	ខ្ញគំ	ហហើយ	�ួយ	ព្ួកហ្	ហឆ្ពោះហៅ	

រកការសបបចិត្	ហ�ឿ	។	បងប្អូៃបែី	របែ់	ខ្ញគំ	បាៃ	ែធិសាឋាៃ	

ជាញឹកញប់	ែូម	ឲ្យ	ឪព្៊ក	របែ់	ព្ួកហយើង	ែៃ៊ញ្ញាត	ឲ្យ	

ព្ួកហ្	ប�ម៊�េឹក	។

ខ្ញគំ	បាៃ	ហធវើ	�គំហណើរ	ហៅ	េីបក៊ង	អាមា៉ាែ្សអូណាែ់	ហោយ	

ែគំណរ្៊ណ	ៃិង	ក្ីរីករាយ�៏មហិមា	ហ�ើម្ី	ប�ម៊�េឹក	

ថាលីអាៃិង	ហ្ីហណសាកា	។	ព្ៃលេឺ	ហៅក្នញង	សកវសភ្នក	

របែ់	ព្ួកហ្	បាៃ	្ លេញោះ	បញ្ចាគំង	ែគំព្ី	ហែចក្ីែង្ឹម	ៃិង	

ែគំណរ្៊ណ	ព្ួកហ្	ចគំហពាោះ	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	ក្នញងការ�ឹកនាគំ	

ព្ួកហ្	មក	កាៃ់	�គំណឹង	ល្	។	តាមរយៈ	ការបគំហព្ញ	

ការចាត់តាគំង	ឲ្យ	ែមាអាត	បព្ោះវិហារ	ហនាោះ	ប្ួសារ	របែ់ខ្ញគំ	

បាៃ	�ិតែ្និេ្ធ	ៃឹង	គ្នា	ខ្លាគំង	ហ�ើង	ៃិង	បតូវបាៃ	ព្បងឹង	។	

ខ្ញគំ	ៃឹង	ព្៊គំហភលេច	បេព្ិហសាធៃ៍	ហៃោះ	ហ�ើយ	ហហើយ	ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	

បងប្អូៃ	បែី	របែ់	ខ្ញគំ	ក៏	�ូច	គ្នា	ផងស�រ	។	◼
អាដមនែូខូនសហ្គាទីងកុងឡានែ្គៀរ៉ងបនទសនវែនណសែុយនអឡា

ខ្នុំពុំនជឿនសាះថាងេួសារខ្នុំជួយ

ខ្នុំន្វែើកិច្្ចក្រដែលសំខាន់បំផុ�

សងមាប់ខ្នុំ។

សំយេងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយម្រោយ



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ៣៩

េេួល	បាៃ	ការហកាត	ែរហែើរ	ការេេួលសារល់	

ការឱប	ឬ	ការែរ្៊ណ	ហនាោះ	ហេ	។	ខ្ញគំ	ៃឹង	ហបាែ	

ែមាអាត	កគំេិចកគំេី	ហនាោះ	ហោយ	ហែចក្ីបែឡាញ់	

ហោយសារ	ហនាោះ	្ ឺ	ជា	ែវី	ស�ល	បេង់	បាៃ	ហធវើ	។

ែវី	ប្ប់	យ៉ាង	ស�ល	បេង់	បាៃ	ហធវើ	្ ឺ	ហៅក្នញង	

ការហគ្រព្បបតិបត្ិ	�ល់	បព្ោះវរបិតា	បេង់	។	

មិៃសមៃ	ែគំព្ី	បេង់	ហនាោះ	ហេ	។	បព្ោះែមាចាែ់	

សតងសត	�ួែ�៊ល	ែវី	ស�ល	ខូចខ្ត	ហហើយ	

ែមាអាត	កគំហ៊ែ	របែ់	ហយើង	ជាហរៀង	រហូត	

ហោយ	ហែចក្ីបែឡាញ់	�៏	ឥតហខ្ចាោះ	

ចគំហពាោះ	បព្ោះវរបិតាបេង់	ៃិង	ែបមាប់	

ព្ួកហយើង	។	ឥ�អូវ	ហៃោះ	ខ្ញគំ	ៃឹង	ព្យាយម	

បហបងៀៃ	ហហើយ	បហបមើ	កូៃៗ	របែ់	ខ្ញគំ	

ហោយ	ហែចក្ីបែឡាញ់	�៏	បរិែ៊េ្ធ	

តាម	ស�ល	ខ្ញគំ	អាច	ហធវើ	បាៃ	។	មាៃ	សត	

តាមរយៈ	ការហធវើ	សបប	ហនាោះ	ហេ	ស�ល	ខ្ញគំ	

មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ខ្ញគំ	ព្ិតជា	ចូលរួម	

ហៅក្នញង	ការហធវើ	ជា	មាតាយ	ស�ល	មាៃ	

លកខេណៈ�ូច	បព្ោះប្ីែទ	។	◼
រ៉ដជលែុីស្សនុនរែ្ឋ

អារីែ្សលូណ្

ស.រ.អា.

មាតាយដែលមានលក្ខណៈែូច្ងពះងេីស្ទ

រច្
ោ
រូប
ភា
ព
នោ

យ
ខា

រែូល
ីន
វ
ីប
នប
ែី�

មាៃ	ែគំណរ្៊ណ	បសៃ្ថម	ហេៀត	ហនាោះ	ប៉៊សៃ្	ហៅក្នញង	បគ្�៏	

ចបាែ់	ហនាោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហឃើញ	ថា	បគំណង	បបាថានា	របែ់	ខ្ញគំ	្ ឺ	ជា	

ការ្ិត	ែគំព្ី	ខលែលួនខ្ញុំ	ក្នញង	ការេេួល	បាៃ	ការែរហែើរ	ឬ	

ការតបែ្នងជា	ជាង	បហបងៀៃ	ព្ួកហ្	ឲ្យ	ហរៀៃ	ែគំព្ី	ការមាៃ	

ែគំណរ្៊ណ	ហៅ	វិញ	។	ប៉៊សៃ្	បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ	ព្៊គំ	ធាលាប់	ចង់	

បាៃ	ការហកាតែរហែើរ	ហ�ើយ	។	បេង់	ព្៊គំ	ធាលាប់	ែ៊គំ	រក	វា	ឬ	

ចង់	បាៃ	វា	ហ�ើយ	។

ខ្ញគំ	អាច	រំឭក	ែគំព្ី	ការែ៊ៃទនា	ជាមួយ	កូៃៗ	វ័យ	�គំេង់	

របែ់	ខ្ញគំ	ហព្ល	ព្ួកហ្	ហរៀបរាប់	ែគំព្ី	កិច្ចការ	ទ្គំងែែ់	ស�ល	

ព្ួកហ្	បាៃ	ហធវើ	ែបមាប់	ខ្ញគំ	ក្នញង	ហគ្លបគំណង	ព្៊គំ	ចង់	េេួល	

យក	ការគ្រ	បសៃ្ថម	ហេៀត	។

ជាៃិច្ចកាល	ខ្ញគំ	ហ្លេើយតប	ថា	«	បបាក�	ណាែ់	

បបែិៃហបើ	កូៃ	ចង់	ហបបៀបហធៀប	បញ្ី	នៃ	ការបហបមើ	ហនាោះ	

ហយើង	អាច	ហធវើបាៃ	ប៉៊សៃ្	កូៃៗ	ៃឹង	ចាញ់	ហហើយ	�ូហច្នោះ	ចូរ	

ហៅហធវើការ	ហៅ	!	»

ហបកាយមក	ខ្ញគំ	បាៃ	�ឹង	ថា	ហគ្លបគំណង	របែ់	ខ្ញគំ	កបម	

ៃឹង	បរិែ៊េ្ធ	ប្ប់បគ្ៃ់	ែបមាប់	ហបបៀបហធៀប	ៃឹង	ែវី	ស�ល	

សាវាមី	ខ្ញគំ	បាៃ	ហធវើ	ណាែ់	។	បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ	ព្៊គំ	ធាលាប់	រកសា	

បញ្ី	មួយ	ហ�ើម្ី	ហបបៀបហធៀប	ែវី	ស�ល	បេង់	បាៃ	ហធវើ	ហៅ	ៃឹង	

ខ្ញគំ	បាៃ	ហធវើ	ហ�ើយ	។	ខ្ញគំ	ៃឹង	ចាញ់	ប្ប់	ហព្ល	បបែិៃហបើ	ខ្ញគំ	

ហធវើ	សបប	ហនាោះ	។

ហោយ	មាៃ	ែគំហបាែ	ហៅក្នញង	ន�	ហៅហ�ើយ	ខ្ញគំ	បាៃ	មាៃ	

ហគ្ល្គំៃិត	មួយ	ែគំព្ី	ភាព្ជាមាតាយ	—	្ឺ	ហធវើ	ជាមាតាយ	

ស�ល	មាៃ	លកខេណៈ	�ូច	កេង	់។	មិៃសមៃ	ែបមាប់	

ខ្នុំ	បាៃ	ហបាែ	ៃគំ	ហបព្តសែ្សល	បគ្ប់ធញ្ញជាតិ	

ហពាតលីង	ៃិង	�គំ�អូង	បគំព្ង	បបមូល	ជា្គំៃរ	។

«	ហេ	។	ខ្ញគំ	មិៃ	បាៃ	ហូប	ៃគំ	ទ្គំង	ហៃោះ	ហេ	»	ខ្ញគំ	ៃិយយ	

ហព្ល	ខ្ញគំ	បាៃ	ហបាែ	ៃគំ	ទ្គំង	ហនាោះ	ចូលហៅ	ក្នញង	បបោប់	ចូក	

ែគំរាម	។

សាវាមី	ខ្ញគំ	ែង្ញយ	ហៅ	សក្រត៊	ៃិយយ	សាងាត់ៗ	ថា	«	វា	្ ឺ	

ជាការលោះបង់	របែ់	មាតាយ	»	។

ខ្ញគំ	បាៃ	ហបកាក	ហ�ើង	។	ហហើយ	ែួរ	ថា	៖	«	ថា	ហម៉ច	?	»

គ្ត់	បាៃ	ៃិយយ	ខ្លាគំងៗ	ហហើយ	ចបាែ់ៗ	ទ្គំង	ហូប	

អាហារ	ហព្លបព្ឹក	ថា	៖	«	ហៃោះ្ឺ	ជាកិច្ចការ	ស�ល	មាតាយ	

ទ្គំងឡាយ	បតូវ	ហធវើ	។	ព្ួកហ្	ចគំណាយ	ហព្ល	ក្នញង	�ីវិត	ខលេលួៃ	

ែមាអាត	ែវី	ស�ល	ព្ួកហ្	ព្៊គំ	បាៃ	ព្បគ្យ	ហសាោះ	—	្ឺ	�ូច	ជា	

ែវី	ស�ល	បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ	បាៃ	ហធវើ	»	។

ពាក្យ	ែម្ី	ហនាោះ	មាៃ	ៃ័យ	បជាលហបរៅ	ែបមាប់	ខ្ញគំ	។		

ខ្ញគំ	្ ួរសត	រីករាយ	ហោយ	្ ិតថា	ការហបាែ	កគំេិចកគំេី	ៃគំ	ហៃោះ	

្ឺ	ជា	លកខេណៈ	�ូច	ជា	បព្ោះប្ីែទ	ជាង	ែវី	ស�ល	ខ្ញគំ	្ ិត	ហៅ	

ហេៀត	។	ផទញយ	ហៅវិញ	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ខ៊ែ	យ៉ាង	

ខ្លាគំង	។	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	មិៃ	បែណុក	ចិត្	ជាមួយ	ៃឹង	

ការហបបៀបហធៀប	ហនាោះ	ហេ	។	ហតើ	ប៉៊នាមាៃ	�ង	ហហើយ	ស�ល	

ខ្ញគំ	បាៃ	ៃិយយ	បបាប់	សាវាមី	ឬ	កូៃៗ	របែ់	ខ្ញគំ	ឬ	បបាប់	

ខលេលួៃ	ឯង	ែគំព្ី	ែវី	ទ្គំងែែ់	ស�ល	ខ្ញគំ	បាៃ	ហធវើ	ែបមាប់	កូៃៗ	

របែ់	ខ្ញគំ	ហោយ	ែង្ឹម	ថា	ព្ួកហ្	បាៃ	ហមើល	ហឃើញ	ៃិង	

មាៃ	ែគំណរ្៊ណ	�ល់	ែវី	ទ្គំងែែ់	ហនាោះ	?	វា	ហាក់	�ូច	

ជា	មិៃ	ខ៊ែ	ហេ	ហ�ើម្ី	មាៃ	បគំណងចង់	ឲ្យ	កូៃៗ	របែ់	ខ្ញគំ	

សាវាមីខ្នុំអង្គនុយនៅដក្រ�ុ

និយយសាងា�់ៗថា«វាេឺ

ជាក្រលះបង់របស់មាតាយ»។



៤០ លីអាែូណ្

ជាហបចើៃឆ្នាគំ	បនាទាប់	ព្ី	ប្ួសារ	ខ្ញគំ	ៃិង	ខ្ញគំ	

បាៃចូលរួម	សាែនាចបក	ខ្ញគំ	បាៃ	

េេួលការហៅបហបមើហៅក្នញង	ហបែកកម្	ៃីហហ្សរីយ៉ា	

ផត	ហាខួត	។	ហៅន្ងៃ	�៏	បែែ់បតកាល	មួយ		បនាទាប់	ព្ី	

ខ្ញគំ	បាៃ	ហៅ�ល់	តគំបៃ់	�គំបូង	របែ់	ខ្ញគំ	ន�្ូខ្ញគំ	ៃិង	ខ្ញគំ	បាៃ	

ចាកហចញ	ហៅ	ផ្សព្វផសាយ	ៃិង	ទ្ក់េង	មៃ៊ែ្ស	�ូចែព្វ	

មួយ	�ង	។

ហៅហព្ល	ហយើង	បាៃ	្ លេងកាត់	ផលេអូវ�៏	មមាញឹក	មួយ	

ហយើង	បាៃ	សាតាប់ឮែគំហ�ង	ហខ្សវៗ	សបែកហៅ	ហយើង	ព្ី	

បរិហវណ	ស�ល	មាៃ	របងទ្ប	ហនាោះ	។	ហយើង	បាៃហែើត	

ហមើល	ហលើ	របង	ហហើយហឃើញ	ប៊រែ	វ័យ	កណាតាល	មានាក់	

កគំព្៊ង	ហ�ក	ផ្កាប់ម៊ខ	ហៅ	�ិត	បចកចូល	។

គ្ត់	បបាប់	ឲ្យ	ព្ួកហយើង	ចូលហៅក្នញង	ប៉៊សៃ្	គ្មាៃ		

ផលេអូវ	ស�ល	ហយើង	អាចចូលហៅក្នញង	បរិហវណ	ហនាោះ	បាៃ		

ហ�ើយ	។	ទ្វារ	របង	ហនាោះ	បាៃ	ចាក់ហសា	ហហើយ	ហយើង		

្ិត	ថា	ការហ�ើងកាត់	របង	ហនាោះ	្ ឺ	ជា	ហរឿង	ព្៊គំ	បតឹមបតូវ	ហេ	។		

ខ្ញគំ	បាៃ	េេួល	ការ	បគំផ៊ែ	្ គំៃិត	ឲ្យព្ិៃិត្យ	ហមើល	ហសា		

ហៅហលើ	ទ្វារ	របង	ហនាោះ	ម្ង	ហេៀត	។	ព្ីរ	បី	នាេី	ហបកាយ		

មក	ហយើង	បាៃ	ហរៀបចគំ	�ក	ហសា	ហនាោះហចញ	មក	ហបៅ		

ហហើយ	ហបើកទ្វារ	របង	។	ហយើង	អាច	ហឃើញ	ថា	ប៊រែ	ហនាោះ	

មាៃ	�គំងឺ	ៃិងគ្មាៃ	ែ្នកហមើលស្រកសា	ហ�ើយ	។	គ្ត់	

បាៃ	ព្ៃ្យល់	ថា	គ្ត់	បាៃ	មាៃ	�គំងឺ	ហហើយមាៃការឈឺ	

ពរជ័យសងមាប់អ្កែនទ
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ចាប់យ៉ាង	ខ្លាគំង	ស�ល	មិៃ	អាច	ឲ្យ	គ្ត់	ហបកាកឈរ	បាៃ	។

បនាទាប់	ព្ី	ៃិយយ	ជាមួយ	គ្ត់	មក	ហយើង	បាៃ	ហ�ើរ	

តាមគ្ត់	ហោយ	បគ្	គ្ត់	ចូល	ផទោះ	វិញ	។	គ្ត់	បាៃ	ែូម	

ឲ្យ	ព្ួកហយើងែធិសាឋាៃ	ឲ្យ	គ្ត់	ហហើយ	ឲ្យ	ព្ួកហយើង	ផ្ល់	

ការបបែិេ្ធព្រ	�ល់	គ្ត់	។	ហព្ល	ហយើង	ោក់ន�ហយើង	ហលើ	

កបាល	គ្ត់	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	មាៃ	ែវីមួយ	ហៅហេើរ	បតឹម	

បគំព្ង់ក	ខ្ញគំ	ហហើយ	ព្៊គំ	អាច	ៃិយយបាៃ	ហ�ើយ	។	ខ្ញគំ	មាៃ	

ការភ័យខ្លាច	ខ្ញគំ	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	ញ័រ	ហហើយ	សបកហញើែ	

ហហើយ	យគំស្ម	ហេៀត	ផង	។	ខ្ញគំ	ព្ិបាក	ៃឹង	ែធិសាឋាៃ	

ឮៗ	�ូហច្នោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	ែធិសាឋាៃ	ក្នញង	ចិត្	ខ្ញគំ	ថា	ឱ	

បព្ោះវរបិតាែួ្៌	ហែើយ	ែូម	បសាយ	ែណាតាត	េូលបង្គំបែប	

តាម	បព្ោះេ័យ	បេង់	ច៊ោះ	។

រំហព្ច	ហនាោះ	ែណាតាត	ខ្ញគំ	អាច	បកឡាែ់ៃិយយ		

វិញ	បាៃ	។	ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	ខ្ញគំ	កគំព្៊ង	ៃិយយ	ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំ		

ព្៊គំ	អាច	ប្ប់ប្ងពាក្យ	ហព្ចៃ៍	របែ់	ខ្ញគំ	បាៃ	ហ�ើយ	។	

ខ្ញគំបគ្ៃ់សត	ឮែគំហ�ង	របែ់	ខ្ញគំ	េូលែូម	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	

ឲ្យ	ព្យាបាល	�ល់	ប៊រែ	ស�ល	រងេ៊កខេ	ហៃោះ	។	ព្ីម៊ៃ	ហយើង	

ៃិយយ	ពាក្យ	ថា	អាសម៉ៃ	ប៊រែហនាោះ	បាៃ	ហ�កលក់		។	

ហយើង	បាៃ	ចាកហចញ	ព្ី	គ្ត់	ហៅ	ហហើយ	ហៅ	�ួប	ែ្នក		

ហផ្សង	ហេៀត	ស�ល	ហយើង	បាៃ	ណាត់	ប៉៊សៃ្	បាៃ	ហបគ្ង		

ថា	ហព្ល	បត�ប់	មក	ផទោះ	របែ់	ហយើង	វិញ	ហនាោះហយើងៃឹង	

ហ្លេៀត	ចូលហមើល	គ្ត់	បៃ្ិច	។

នយើ
ងបានឮសំន�ងនខ្សវៗ

ដងសកនៅនយើងពីបរិនវណ

នោះ។នយើងបាននអើ�នមើលនលើរបង

នែើយន�ើញបុរសមានាក់កំពុងនែកនលើ

កំរលសែីម៉ង�៍។

ហយើង	បាៃ	បត�ប់	ហៅវិញ	ហហើយ	ហោយ		

ការភាញាក់ហផ្ើល	ប៊រែហនាោះ	បាៃ	រត់	មក	រកហយើង		

ហោយ	សបែកថា	«	វា	ែ័ក្ិែិេ្ធ	ណាែ់	!	វា	ែ័ក្ិែិេ្ធ	

ណាែ់	!	ហយើង	មាៃ	ែគំណរ	ជា	ខ្លាគំង	ព្ៃ់ហព្ក	ស�ល	ខ្ញគំ	

ែត់បទ្គំ	ៃឹង	យគំ	ព្៊គំ	បាៃ	។

ហៅក្នញង	ការបប�៊គំ	សាបកាម៉ង់	ហៅ	ន្ងៃ	អាេិត្យ		

បនាទាប់ហនាោះ	ប៊មីែ្សព្	បាៃ	ឈប់មួយ	ែៃទញោះហៅហលើ	ហវេិកា	

ហហើយ	បាៃ	ែមលេឹង	ហមើលចគំ	ហៅហកាលាងទ្វារ	នៃ	សាោ�គំៃ៊គំ	។	

ហយើង	បាៃ	ហមើល	ហៅ	ខ្ងហបកាយ	ហហើយ	បាៃ	ហឃើញ		

ប៊រែ	ស�ល	ហយើង	បាៃ	បបែិេ្ធព្រ	ហនាោះ	។	ប៊មីែ្សព្	សារល់	

គ្ត់	ហហើយ	ប៊មីែ្សព្	ភាញាក់ហផ្ើលហោយ	ហឃើញគ្ត់	ចូល	

មកក្នញង	បព្ោះវិហារ	។	ចាប់តាគំង	ព្ីហព្លហនាោះមក	ប៊រែ	

ហនាោះ	បាៃ	ចូលរួម	ការបប�៊គំសាបកាម៉ង់	ៃិង	ថានាក់ហរៀៃ	

ហផ្សងៗ	ហេៀត	ជាហេៀងទ្ត់	។	េីបគំផ៊ត	ខ្ញគំ	បតូវបាៃ	ប្អូរ		

ហចញ	ព្ី	តគំបៃ់	ហនាោះ	។

វា្ួរឲ្យែសាចារ្យែវីហម៉លេោះែបមាប់រូបខ្ញគំ	ស�ល	បព្ោះ	បាៃ	

បបទ្ៃ	ែព្្អូតហហត៊	ហៅ	ន្ងៃ	ហនាោះ	ហហើយ	ខ្ញគំ	មាៃ	ចិត្	រាបសា	

ថា	បព្ោះវរបិតាែួ្៌		េត	ហឃើញ	ថា	ខ្ញគំ	មាៃ	ភាព្ែក្ិែម	។	

ខ្ញគំ	�ឹង	ថាហយើង	្ ឺជា	ឧបករណ៍	ក្នញង	បព្ោះហែ្	របែ់	បព្ោះ	។	

ព្រ�័យ	នៃការព្យាបាល	បាៃ	មាៃ	�ល់	ប៊រែ	មានាក់	ហនាោះ	

ប៉៊សៃ្	ព្រ�័យ	នៃ	េីបនាទាល់	ៃិង	ែគំណរ	្ ឺ	មាៃ	�ល់	ខ្ញគំ	។	◼
ដស្ទនលីអូឡាអែីឡាែ្គលូសនីនែ្សរីយ៉ា
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ការបាត់បង់	ការគ្រ	របែ់	ខ្ញគំ	្ ឺ	ជាហរឿង	ស�ល	ហចៀែ	មិៃ		

រួច	�ូច	ជា	ែហការី	ហផ្សង	ហេៀត	ផងស�រ	។	ខ្ញគំ	ចាប់	ហផ្ើម	

មាៃ	ការបារម្	ែគំព្ី	ការផ្ត់ផ្ង់	�ល់	ភរិយ	ៃិង	កូៃបែី	

តូច	របែ់	ខ្ញគំ	។		

ខ្ញគំ	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	សែវងរក	ការគ្រ	មួយ	ហផ្សង	ហេៀត	។

ខ្ញគំ	បាៃ	ព្ិភាកសា	ជាមួយ	ភរិយ	ខ្ញគំ	ែគំព្ី	សាថាៃភាព្	

ហនាោះ	។	នាង	បាៃ	ផ្ល់	ហយបល់	ថា	ហយើង	បតូវ	

តមអាហារ	។	ែគំ�ញងហព្ល	ហយើង	តម	អាហារ	

ភាព្ែ៊ខសាៃ្	បាៃ	មាៃ	ក្នញង	�ួងចិត្	ហយើង	ហហើយ		

ហយើង	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ែវីៗ	ប្ប់	យ៉ាង	ៃឹង	�គំហណើរ	ការ		

ល្	ហទ្ោះបី	ជា	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	អាច	្ ិត	ហឃើញ	ថា	វា	ៃឹង	�គំហណើរការ	

ហោយ	រហបៀប	ណា	ក្ី	។

ន្ងៃ	សែ្ក	ហ�ើង	ហៅ	កសៃលេង	ការគ្រ	ែ្នកប្ប់ប្ង		

របែ់	ខ្ញគំ	បាៃ	ហៅ	ខ្ញគំ	ឲ្យ	ហៅ	�ួប	គ្ត់	។	ខ្ញគំ	បាៃ	្ ិត		

ថា	ហព្លហវោ	�៏	ែព្មង្ល	បាៃ	មក�ល់	ហហើយ	—		

្ឺ	ខ្ញគំ	បបសហល	ជា	បាត់បង់	ការគ្រ	ហហើយ	។	ខ្ញគំ	បាៃ		

ភាញាក់	ហផ្ើល	ហព្ល	ែ្នកប្ប់ប្ង	របែ់	ខ្ញគំ	បាៃ	បបាប់	ខ្ញគំ		

ថា	គ្ត់	មាៃ	ហយបល់	មួយ	។	ហោយសារ	ខ្ញគំ	មាៃ		

ែមត្ថភាព្	សផ្នក	ភាសា	ែង់ហ្លេែ	គ្ត់	បាៃ	ោក់ហែ្នើ		

ខ្នុំែឹងថាក្រ�មអាហ្របាននបើក

បង្អលួច្ទាំងឡាយននសាថានសួេ៌។

បនាទាប់	ព្ី	បហបមើ	ហបែកកម្	ហោយ	ហសាមាោះបតង់		

ហៅក្នញង	ហបែកកម្		ម៉ូែសាគំប៊មីក	មក	ខ្ញគំ	បាៃ		

បត�ប់	ហៅ	ផទោះវិញ	ហហើយ	�ូច	ជា	ែ្នកបត�ប់	មក	ព្ី	

ហបែកកម្	វិញ	ហផ្សង	ហេៀត	ផងស�រ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហផ្តាតហលើការ	

ែិកសា	ៃិង	ការគ្រ	វិញ	ភាលាមៗ	។

ខ្ញគំ	រែ់ហៅ	បបហេែ	ហបបែ៊មីល	ហៅក្នញង	េីបក៊ង	មួយ	ស�ល	

មាៃ	បព្គំបបេល់	ជាប់	បបហេែ	បា៉ារា៉ហារយ	ហហើយហធវើការ	

នាគំហចញ	ផលិតផល	ែបមាប់	េីផសារ�៏	ធគំ	មួយ	ហៅ	សផ្នក	

មួយ	នៃ	បបហេែ	បា៉ារា៉ហារយ	។	ព្រ�័យ	នៃ	ការហរៀៃ	ភាសា	

ែង់ហ្លេែ	ហៅក្នញង	ហបែកកម្	បាៃ	�ួយ	ខ្ញគំ	ឲ្យ	េេួល	បាៃ	

ម៊ខ	នាេី	ហៃោះ	។	ែគំ�ញង	ហព្លហនាោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហរៀបការ	ហហើយ	

មាៃ	កូៃបែី	មានាក់	។

ហៅហព្ល	វិបត្ិ	ហិរញ្ញវត្ថញ	ហៅក្នញង	បបហេែ		

ហបបែ៊មីល	បាៃ	ឈាៃ	�ល់	ការហធវើ	ឲ្យ	រូបិយប័ណ្ណ		

ក្នញង	បបហេែហបបែ៊មីល	ធាលាក់ច៊ោះ	ហនាោះ	ការគ្រ	របែ់		

ខ្ញគំ	បតូវបាៃ	ប៉ោះពាល់	យ៉ាង	ខ្លាគំង	។	វា	ហធវើ	ឲ្យ	ការលក់		

ផលិតផល	ស�ល	ខ្ញគំ	បាៃ	នាគំ	ហចញ	ជា	ហេៀងទ្ត់	ហនាោះ		

មាៃ	ការ្យ	ច៊ោះ	។	ល៊ោះ	�ល់	ច៊ងសខ	ក៊ម្ៈ	នា	ឆ្នាគំ	បនាទាប់	

ហនាោះ	ខ្ញគំ	គ្មាៃ	ែល់	កិច្ចការ	ែវី	ស�ល	បតូវ	ហធវើ	ហ�ើយ	។		

ក្រ�មអាហ្រសងមាប់ជំនួយនៅកដន្ងន្វែើក្រ

ថា	ឲ្យ	ខ្ញគំ	បកសបប	ឯកសារ	ចបាប់	ស�ល	ជា	ធម្តា	ហយើង		

បប្ល់	ឲ្យ	ហមធាវី	ហរៀបចគំ	បកសបប	។	គ្ត់	បាៃ	បបាប់		

ខ្ញគំ	ថា	បបែិៃហបើ	ខ្ញគំ	មាៃ	ហជា្�័យ	ក្នញងការ	ហធវើការបកសបប	

ហៃោះ	ហនាោះខ្ញគំ	ៃឹង	េេួលបាៃ	ម៊ខគ្រ	ហៃោះ	ហហើយ	ជា	

លេ្ធផល	ខ្ញគំ	ៃឹង	អាច	បៃ្	ហធវើការ	ហៅក្នញង	នាយកោឋាៃ	

ហនាោះ	។	ខ្ញគំ	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	បកសបប	ឯកសារ	ទ្គំងហនាោះ	

ភាលាម	។	ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	បាៃ	បគ្ហាញ	ភាព្ហជា្�័យ	នៃ	

ការបកសបប	�ល់	ែ្នកប្ប់ប្ង	របែ់	ខ្ញគំ	គ្ត់	មាៃ	ការរំហភើប	

យ៉ាង	ខ្លាគំង	!	ខ្ញគំ	មាៃ	ក្ី	រំហភើប	ផងស�រ	ហោយសារ	ខ្ញគំ	អាច	

មាៃ	ការគ្រ	ហធវើ	បៃ្	ហេៀត	។

ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	ហៅ	េេួល	មូលប្ទ្ៃបបត		

របែ់	ខ្ញគំ	ស�ល	វា	អាច	ជា	បបាក់សខ	ច៊ងហបកាយ		

របែ់	ខ្ញគំ	ហនាោះ	ខ្ញគំ	មាៃ	ការភាញាក់ហផ្ើល	ណាែ់	ហោយ		

ហឃើញ	ថា	បបាក់សខ	របែ់	ខ្ញគំ	បាៃ	ហកើៃ	ហ�ើង	។	ខ្ញគំ		

រំ�ួលចិត្	ណាែ់	ហហើយ	ខ្ញគំ	មាៃ	ែគំណរ្៊ណ	ចគំហពាោះ	

បព្ោះវរបិតាែួ្៌	របែ់	ហយើង	។	តាមរយៈបេព្ិហសាធៃ៍	

ហៃោះ	ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	ការតម	អាហារ	បាៃ	ហបើក	បង្លួច	ទ្គំងឡាយ	

នៃ	សាថាៃែួ្៌	។	◼
ខា�លូសអាល់នបែី�ូនភៀមខវែងែូប៉ុនតាប៉ូរ៉នងបសែីល
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យោយយដវី�ប៊ីរា៉ាស្ស

ោយកោឋានបពវែជិ�ភាពនិងងេួសាររបស់សាសោច្ងក

ងេូបហបងៀៃ	ថានាក់	មហត្យ្យ	មានាក់	បាៃ	ែហងកត	

ហមើល	ហក្ងៗ	ហៅក្នញងថានាក់	របែ់	គ្ត់		

ែគំ�ញងហព្ល	ព្ួកហ្	្ ូរ	្ គំៃូរ	។	ហព្ល		

គ្ត់	ហ�ើរច៊ោះហ�ើង		ហ�ើម្ី	ហមើល	រូប្គំៃូរ	របែ់	ហក្ង	មានាក់ៗ	

នាង	បាៃ	ែួរ	ហក្ងបែី	តូច	មានាក់	ថា	«	ហតើ	កូៃ	កគំព្៊ង	្ ូរ	

រូបែវី	ហ្នឹង	?	»	ហក្ង	បែីហនាោះ		បាៃ	តប	ថា	«	ខ្ញគំ	កគំព្៊ង្ូរ	

រូប	បព្ោះ	»	។	ប្ូបហបងៀៃ	ហនាោះ	មាៃការភាញាក់ហផ្ើល	ណាែ់	

ហហើយ	បាៃ	ៃិយយ	ថា	«	ប៉៊សៃ្	គ្មាៃ	ៃរណា	មានាក់	�ឹងថា	

បព្ោះ	មាៃរូបរាង	សបបណា	ហនាោះ	ហេ	»	។	ហក្ងបែីហនាោះ		

បាៃ	តប	វិញ	ហោយ	គ្មាៃ	សាទាក់ហែទើរ	ថា	«	បៃ្ិចហេៀត	ៃឹង	

ហឃើញ	ហហើយ	»	។

ហតើ	វា	មិៃ	បបនព្	ហេឬ	ហ�ើម្ី	មាៃ	េគំៃ៊ក	ចិត្	សបប	ហៃោះ		

ហនាោះ	?	បបាក�	ណាែ់	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	ែព្វបព្ោះេ័យ		

ឲ្យ	ហយើង	មាៃ	េគំៃ៊ក	ចិត្	ហៅក្នញងការហចោះ�ឹង	របែ់	ហយើង		

ែគំព្ី	បេង់	។	បព្ោះែមាចាែ់	មាៃ	បៃទអូល	បបាប់		ហយហរមា	

ថា	ហយើង	ព្៊គំ្ួរែរហែើរ	តហមកើងបេង់	ហៅក្នញងបបាជាញា	ឬ	

ហៅក្នញងកមាលាគំង	ឬ	ហៅក្នញង	បេព្្យ	ែម្ត្ិ	របែ់	ហយើង	

ហ�ើយ	។	ផទញយ	ហៅវិញ		បេង់	បាៃ	មាៃ	បៃទអូល	ថា	«		បតូវ	

ឲ្យ	ែួត	សត	ព្ី	ហែចក្ី	ហៃោះ	វិញ	្ឺ	ថា	ខលេលួៃ	មាៃ	ហយបល់	

ហហើយ	ក៏	សារល់	�ល់	ហយើង	»	(	ែូមហមើល	ហយហរមា	

9:23–24	)	។

ព្យាការី	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	(	ឆ្នាគំ	1805–44	)		

បាៃ	បហបងៀៃ	ថា	«	បព្ោះ	ព្៊គំ	បាៃ	ហបើក	ែសម្ង	ែវី		

ណា	ក៏	ហោយ	�ល់	យ៉ូសែប	ហនាោះ	ហេ	ប៉៊សៃ្	បេង់		

ៃឹង	ហធវើ	ឲ្យ	ព្ួក	�ប់ព្ីរ	នាក់	បាៃ	�ឹង	ហហើយ	ែូម្ី	សត		

�ល់	ព្ួក	បរិែ៊េ្ធ	�៏	តូច	បគំផ៊ត	ក៏	អាច	�ឹង	ៃូវ	ការណ៍		

ប្ប់	យ៉ាង	បាៃ	ហលឿៃបគំផ៊ត	តាម	ស�ល	ហ្	អាច	េេួល	

យក	វា	បាៃ	�្ិត	ន្ងៃ	ហនាោះ	បតូវសត	មក	�ល់	ហព្ល	ស�ល		

គ្មាៃ	ៃរណា	មានាក់	បតូវ	ៃិយយ	ហៅ	ែ្នក	�ិត	ខ្ង	ហ្	ថា		

ចូរ	ែ្នក	រាល់គ្នា	សារល់	បព្ោះែមាចាែ់	�្ិត	ទ្គំងែែ់		

គ្នា	ៃឹង	សារល់	បេង់	.	.	.	តាគំង	ព្ី	ែ្នក	តូច	បគំផ៊ត	�ល់		

ែ្នក	ធគំ	បគំផ៊ត	»	។ 1

ការសបបជាមាៃ	េគំៃ៊កចិត្	ហៅក្នញង	ចគំ		ហណោះ�ឹង		

របែ់	ហយើង	ែគំព្ី	បព្ោះ	ព្៊គំ	អាច	ហកើត	មាៃ	ហ�ើង	ហោយ	

គ្មាៃ	ការខិតខគំ	ផ្ទាល់	ខលេលួៃ	ហនាោះ	ហ�ើយ	។	ឪព្៊កមាតាយ	

ៃិង	ប្ូបហបងៀៃ	អាច	�ួយ	បាៃ	ប៉៊សៃ្	ហយើង	បតូវ	កាលាយ	

ជា	ែ្នក	ហរៀៃែូបត	�គំណឹងល្ស�ល	មាៃ	ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង	

ខលេលួៃ	។	�ូចហយើង	ហរៀៃ	ែគំព្ី	រហបៀប	ចិញ្ចឹម	រូបកាយ	ខ្ង	

សាច់ឈាមរបែ់	ហយើង	ហ�ើម្ី	បេបេង់	រាងកាយ	ហយើង	

យ៉ាង	ណា	ក្ី	ហនាោះ	ហយើង	បតូវ	ហរៀៃ	ែគំព្ី	រហបៀប	ចិញ្ចឹមបីបាច់	

វិញ្ញាណ	របែ់	ហយើង		ហ�ើម្ី	បេបេង់	វា	ផងស�រ	។

ជាហបចើៃឆ្នាគំ	កៃលេង	មកហហើយ	ែតវ	រំហព្ហៅក្នញង		

េីបក៊ង	ហែៃ	ែហហ្ើែទីៃ	រ�្ឋ	ហលេអូរីោ	ែ.រ.អា.		

�ួបៃូវភាព្	ហបែកឃ្លាៃ	។	ែែ់ជាហបចើៃ	�គំនាៃ់		

ែតវ	រំហព្បាៃ	ហរៀៃ	ព្ឹងសផ្កហលើ	កបា៉ាល់ហៃសាេបគ្រ	

ហ�ើម្ី	ចិញ្ចឹម�ីវិតព្ួកហ្	ហោយ	ែ៊មី	ែគំណល់	ស�ល	

ហបាោះហចញ	ព្ី	ែគំណាញ់	។	េីបគំផ៊ត	ែ្នក	ហៃសាេ	បគ្រ	

បាៃ	ប្អូរ	ហចញ	ព្ី	តគំបៃ់	ហនាោះ	។	ែតវរំហព្	ព្៊គំ	បាៃ	ហរៀៃ	ែគំព្ី	

យពលយយើងរោលាយជាអ្នក

យរៀៃសូម្តដំ�រឹងល្អខដលរាៃ

ភាពែលែលួៃទរីពរឹងែលែលួៃយនារះយយើង

ដរឹងអំពរីរយបៀបចឈិញ្រឹមបរីបាច់

វិញ្ញា�របស់យយើងយហើយ

ពម្ងរឹងទំនាក់ទំៃងរបស់យយើង

ជាមួយម្ពរះ។

ភាពែលែលួៃទរីពរឹងែលែលួៃ
និងក្រសិកសាែំណឹងល្អ



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ៤៣
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៤៤ លីអាែូណ្

រហបៀបចាប់	បតី	ហោយ	ខលេលួៃ	ឯង	ហ�ើយ	ហហើយ	ព្ួកវា	ក៏	ព្៊គំ	

បាៃ	បហបងៀៃ	កូៃហៅ	របែ់	វា	ែគំព្ី	រហបៀប	ចាប់បតី	ផងស�រ	។	

ហហត៊�ូហចានាោះហហើយ	ែតវសាលាប	ធគំៗបែែ់សាអាត	ទ្គំងហនាោះ	

បាៃ	គ្ប់	ហទ្ោះបី	ជាមាៃបតី	ជាហបចើៃ	រែ់ហៅក្នញង	េឹក	

ហៅ�៊គំវិញ	ព្ួកវា	ក្ី	។ 2

ហយើង	ព្៊គំ	អាចបហណាតាយ	ខលេលួៃ	ឲ្យ	�ូច	ជា	ែតវ		

រំហព្	ហ�ើយ	ហហើយ	ហយើង	ក៏	ព្៊គំ	អាច	ឲ្យ	កូៃៗ	របែ់		

ហយើង	្លេងកាត់	ក្នញង�ីវិត	ហៃោះ	ហោយ	ព្ឹកសផ្ក	ហលើ		

ព្ួកហយើង	ឬ	ែ្នកណាមានាក់	ែបមាប់	ចគំហណោះ�ឹង		

របែ់	ព្ួកហ្	ែគំព្ី	បព្ោះែមាចាែ់	ហ�ើយ	។	បបធាៃ	មា៉ារ៉៊ៃ	

�ី	រ៉មៃី	(	ឆ្នាគំ	1897–1988	)	ជាេីបបឹកសាេីមួយ	

ក្នញង្ណៈបបធាៃ	េីមួយ	បាៃ	មាៃ	បបសាែៃ៍	ថា		

«	កិច្ចខិតខគំ	របែ់	ហយើង្ឺ	បតូវ�ឹកនាគំហឆ្ពោះហៅរក	ការហធវើ		

ឲ្យ	មៃ៊ែ្ស	មាៃ	ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹងខលេលួៃ	ជាៃិច្ច	»	។ 3	ហព្ល	

ហយើង	កាលាយ	ជា	ែ្នក	ហរៀៃែូបត	�គំណឹងល្ស�ល	មាៃ	

ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង	ខលេលួៃ	ហនាោះ	ហយើង	�ឹង	ែគំព្ីរហបៀប	ចិញ្ចឹមបីបាច់	

វិញ្ញាណ	របែ់	ហយើង	ហហើយ	ព្បងឹង	េគំនាក់េគំៃង	របែ់	

ហយើង	ជាមួយ	បព្ោះ	។

បបធាៃ	ប៊យ�៏	ហឃ	ផ្កកឺ	(	ឆ្នាគំ	1924–

2015	)	បបធាៃ		កូរ៉៊ម	នៃ	ព្ួកសាវក�ប់ព្ីរនាក់	

បាៃ	បហបងៀៃ	ថា	«	ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង	ខលេលួៃ	ខ្ង	វិញ្ញាណ	

្ឺ	ជា	ែគំណាច	បេបេង់	ហៅក្នញង	សាែនាចបក	ហៃោះ	។	

បបែិៃហបើហយើងលួច	យក	ែគំណាច	ហនាោះ	ព្ី	ែ្នក	ហតើ	

ែ្នក	អាច	េេួល	វិវរណៈ	ថាមាៃ	ព្យាការី	មានាក់	របែ់បព្ោះ	

យ៉ាង	�ូចហម្ច	?	ហតើ	ែ្នកអាច	េេួល	ចហមលេើយ	ចគំហពាោះ	

ការែធិសាឋាៃ	យ៉ាង�ូចហម្ច	?	ហតើ	ែ្នក	អាច	ែរង	ហោយ	

រហបៀប	ណា	?	បបែិៃហបើ	ហយើងបបញប់	ហ្លេើយ	ែគំណួរ	

ទ្គំងែែ់	របែ់	ែ្នក	ហហើយ	ផ្ល់	មហធយាបាយ	ជា	ហបចើៃ	

ហ�ើម្ី	ហោោះបសាយ	បញ្ហា	ទ្គំងែែ់	របែ់	ែ្នក	ហនាោះ		

ហយើង	អាច	ហធវើ	ឲ្យ	ែ្នក	េៃ់ហខសាយ	ព្៊គំ	សមៃ	ព្បងឹង	�ល់		

ែ្នក	ហ�ើយ	»	។ 4

ែគំ�ញងហព្ល	ហយើង	រីករាយ	ៃឹង	ការហរៀៃែូបត		

ហហើយ	េេួល	ការបគំផ៊ែ្គំៃិត	ហៅ	បព្ោះវិហារ	ហនាោះ		

ហយើង	ព្៊គំ	អាច	ព្ឹង	សផ្ក	សតខលេលួៃហយើង	ហលើហរឿង	ហនាោះ			

ែបមាប់	ការចិញ្ចឹម	បីបាច់	ខ្ង	វិញ្ញាណ	របែ់	

ហយើងហ�ើយ	។	បបធាៃ	ចច	ែ័លហប៊មីត	ែ៊្មីធ		

(	ឆ្នាគំ	1870–1951	)	បាៃ	ព្ៃ្យល់	ថា	«	ខ្ញគំ	ខ្លាច		

ថា	ក្នញងនាម	ជា	ែមា�ិក	សាែនាចបក		ហយើង		

ព្ឹងសផ្ក	ខ្លាគំង	ហព្ក	ហលើ	ែង្ការ�គំៃួយ		ៃិង	ហលើ�គំបូនាមាៃ	

ៃិង	ការបបឹកសា	ព្ី	ែែ់	ែ្នក	ស�ល	ព្៊គំ	សមៃ	ជា	ែមា�ិកប្ួសារ	

ហយើង	ផ្ទាល់	។	ហយើង	ធាលាប់	បាៃឮ	ព្រ�័យ	ជាហបចើៃ	ថា		

បព្ោះែមាចាែ់	បាៃ	បបទ្ៃ	�ល់	ហយើង	ហៅក្នញង	បញ្ី		

ព្ិែិ�្ឋ		ស�ល	បាៃ	រកសា	េ៊ក	រហូត	�ល់�គំនាៃ់	របែ់		

ហយើង	ហៃោះ	ហហើយ	វា	មាៃ	ៃូវ	�គំបូនាមាៃ	ៃិង	ការបបឹកសាមក		

ព្ីបព្ោះវរបិតា	ស�ល	បជាប�ឹង	ព្ី	ែវីៗ	ទ្គំងែែ់	។	វា		

ហាក់បី	�ូច	ជាចសមលេក	ស�ល	ែមា�ិកជា	ហបចើៃ	របែ់		

ហយើង	.	.	.	ខវោះ	ៃូវការយល់�ឹង	ែគំព្ី	មាតិកា	នៃ	បញ្ីព្ិែិ�្ឋ	

ទ្គំង	ហៃោះ	»	។	 5

ខ្ញគំ	រីករាយ	ៃឹង	ការហរៀៃែូបត	�គំណឹង	ល្	ហៅ		

បព្ោះវិហារ	ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំ	កាៃ់សត	មាៃ	ចិត្	រំហភើប	ែគំព្ី	�គំណឹង	

ល្	ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	ហឃើញ	ការយល់�ឹង	ស�ល	បាៃ	បគំផ៊ែ	

្គំៃិត	ខ្ញគំ	ក្នញងែគំ�ញង	ហព្ល	ការែិកសា	ផ្ទាល់	ខលេលួៃ	របែ់	

ខ្ញគំ	។	គ្មាៃ	ែវី	ស�ល	ហធវើ	ឲ្យ	ខ្ញគំ	រំហភើប	ចិត្	ជាង	ការសែវងរក	

រតៃៈែម្ត្ិ	តូច	មួយ	នៃហែចក្ីព្ិត	ហៅក្នញង	បព្ោះ្ម្ពីរ	

ស�ល	បគំភលេឺការយល់	�ឹង	របែ់	ខ្ញគំ	ហហើយ	ផ្ល់	បព្ោះវិញ្ញាណ	

នៃ	បព្ោះែមាចាែ់	�ល់	ខ្ញគំ	ហ�ើយ	។

យរៀៃពរីរយបៀបយដើម្បរីយរៀៃសូម្ត

ហៅហព្លខ្ញគំ	បត�ប់មកព្ីហបែកកម្វិញ		

ខ្ញគំបាៃ	ហឃើញ	ថា	វា	ែគំខ្ៃ់	ណាែ់	ស�ល	ខ្ញគំ	បតូវ		

ចូលរួម	ការបប�៊គំ	ព្ិហែែ	ៃិង	ការបប�៊គំធម្ៃិោឋាៃ		

ហែទើរសត	ហរៀងរាល់	ែបាតាហ៍	ហ�ើម្ី	រកសា	�ីវភាព្	ខ្ង		

វិញ្ញាណ	របែ់	ខ្ញគំ	។	ែ្នកហ�ើង	ៃិយយ	បាៃ	ផ្ល់		

ការយល់�ឹង	ែគំព្ី	�គំណឹង	ល្របែ់	ព្ួកហ្	�ល់	ខ្ញគំ	ហហើយ		

ខ្ញគំ	មាៃ	ែគំណរ្៊ណែគំព្ី	រហបៀប	ស�ល			ខ្ញគំ	បាៃ	េេួល		

អារម្ណ៍	ព្ី	ការយល់	�ឹង	ទ្គំងហនាោះ	។	ខ្ញគំ	បាៃ	ែិកសា		

ៃិង	បហបងៀៃ	�គំណឹងល្	រយៈហព្ល	ព្ីរ	ឆ្នាគំ	ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំ	

ហាក់បី�ូចជា	គ្មាៃ	�គំនាញ	ចាគំបាច់	ណា	ហ�ើម្ីចសម្ត	

វិញ្ញាណ	ខ្ញគំ	តាម	រហបៀប	ែិកសា	ធម្តា	ហនាោះ	ហ�ើយ		។		

ខ្ញគំបគ្ៃ់សត	អាៃ	បព្ោះ្ម្ពីរ	ហហើយ		ព្៊គំ	ែូវ	បសាវបជាវ	ខ្ម្ពីរ	

ហនាោះ	ហោយ	ឧែសាហ៍	ព្យាយម	ហ�ើយ	។

ការែិកសា	�គំណឹង	ល្	្ ឺ	បែហ�ៀងគ្នាហៅ	ៃឹង	កាហរៀៃ	

ផ្ត់ព្ណ៌	រូបភាព្ស�រ	។	វា	ព្៊គំ	អាច	ហកើត	ហ�ើង	ហោយ	

ឯកឯង	ឬ	ជា	េមាលាប់	សាមញ្ញ	ែបមាប់	មៃ៊ែ្ស	ប្ប់រូប	

ហ�ើយ	។	ហយើង	ព្៊គំ	សមៃ	្ ិត	ែគំព្ី	ការផ្ល់	កាតារ	ោបព្ណ៌	

មួយ	�ល់	ៃរណា	មានាក់	ហហើយ	រំព្ឹង	ថា	ប៊្្ល	ហនាោះ	អាច	

សបបកាលាយ	ជា	វិចិបតករ	ភាលាម	ហនាោះ	ហ�ើយ	។	ការកាលាយ	ជា	ែ្នក	

ហរៀៃែូបត	�គំណឹងល្ស�ល	មាៃ	ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង	ខលេលួៃ	្ ឺ�ូច	

គ្នា	។	ហយើង	ព្៊គំ	អាច	រំព្ឹង	ថា	ហមើលហឃើញ	ការយល់	�ឹង	

ែសាចារ្យ	តាម	រហបៀប	ែិកសា	ធម្តា	ហនាោះ	ហ�ើយ	បបែិៃហបើ	

ហយើង	មិៃ	ហរៀៃ	�គំនាញ	ែិកសា	�គំណឹងល្	ប្ឹោះ	មួយ	ចគំៃួៃ	

ហនាោះ	។	បបធាៃ	ផ្កកឺ	បាៃព្ៃ្យល់	ថា	បព្ោះ្ម្ពីរ	

«	មាៃៃូវ	ភាព្ហពារហព្ញ	នៃ	�គំណឹងល្�៏	ែែ់កល្	

ជាៃិច្ច	ជា	ចគំហណោះ�ឹង	ែែ់កល្	។	ប៉៊សៃ្	មៃ៊ែ្ស	បតូវ	
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ហរៀៃ	ហបបើខ្ម្ពីរ	ទ្គំងហនាោះ	ឬ	ការបសាវបជាវហនាោះ	ៃឹង	អាច	

បគំបាក់េឹកចិត្	ព្ួកហ្	»	។ 6

ហនាោះជារហបៀប	ស�ល	វា	បាៃ	ហកើត	ហ�ើង	�ល់	ខ្ញគំ	—		

ការបាក់េឹកចិត្	—	នា	បគ្	�គំបូង	ស�ល	ខ្ញគំ	ព្យាយម	

សែវងយល់	ែគំព្ី	ែត្ថៃ័យ	ៃិង	ការសណនាគំ	មក	ព្ី		

ការែិកសា	បព្ោះ្ម្ពីរ	។	�ូហច្នោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម		

វិភា្	ព្ី	រហបៀប	ស�ល	ែ្នក	ហ�ើង	ៃិយយ	េេួលបាៃ		

ការយល់�ឹង	របែ់	ព្ួកហ្	។	វា	បតូវការ	ហព្ល	ហបចើៃ		

ប៉៊សៃ្	េីបគំផ៊ត	ខ្ញគំ	បាៃ	ហឃើញ	ែគំព្ី	រហបៀប	ស�ល	ព្ួកហ្		

បាៃ	�កបែង់	ហែចក្ីស្លេង	ការណ៍	ជាក់ោក់	នៃ	

ហគ្លលេ្ធិ	មក	ព្ីបព្ោះ្ម្ពីរ	រហបៀប	ស�ល	ព្ួកហ្	

រកហឃើញ	ការបហបងៀៃ	បបកប	ហោយ	ែត្ថៃ័យ	ែគំព្ី	

បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះហចញ	មក	ព្ី	ខ្ម្ពីរ	រហបៀប	ស�ល	

ព្ួកហ្បគ្ហាញ	ែគំព្ី	ហគ្លការណ៍	�ឹកនាគំ�ីវិត	ហចញ	

មក	ព្ី	ឃ្លា	ក្នញង	បព្ោះ្ម្ពីរ	រហបៀប	ស�ល	ព្ួកហ្	បកបសាយ	

ែគំព្ី	ៃិមិត្ែញ្ញា	ៃិង	រហបៀប	ស�ល	ព្ួកហ្	ផសារភាជាប់	

ការបហបងៀៃ	របែ់	ព្យាការី	ៃិងសាវក	ហៅ	ៃឹង	ខ្ម្ពីរ	

ជាក់ោក់	មួយ	ចគំៃួៃ	។

ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	បៃ្	ែិកសា		បព្ោះ្ម្ពីរ	របែ់	ខ្ញគំ	បព្មទ្គំង	

ការបហបងៀៃ	របែ់	ព្យាការី	ៃិង	ព្ួកសាវក	ហនាោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	

ហឃើញ	ថា	ខ្ញគំ	មាៃ	ែគំណួរ	�ូចជា	៖

•	 ហតើ	មាៃហគ្លលេ្ធិ	ែវី	ស�ល	បាៃ	បហបងៀៃ		

ហៅក្នញង	ខ្ម្ពីរ	ទ្គំងហៃោះ	ហហើយ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហរៀៃ		

ែវី	ខលេោះ	ែគំព្ី	ហគ្លលេ្ធិ	ហនាោះ	?

•	 ហតើ	ហៅេីណា	ៃិង	កសៃលេង	ណា	ស�ល	ខ្ញគំ		

បាៃ	ហឃើញ	ថា	ហគ្លការណ៍	នៃ	�គំណឹង		

ល្	ហៃោះ	បតូវបាៃយកមកែៃ៊វត្	យ៉ាង	មាៃ	

បបែិេ្ធភាព្	ហនាោះ	?

•	 ហតើ	ខ្ញគំ	ហរៀៃ	ែវី	ខលេោះ	ែគំព្ី	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	ៃិង	សផៃការ	

របែ់បេង់	ែបមាប់	ែ៊ភមង្ល	របែ់	ខ្ញគំ	?

•	 ហតើ	ខ្ញគំ	ហរៀៃ	ែវី	ខលេោះ	ែគំព្ី	បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	ៃិង	

�គ្វាយធួៃ	របែ់	បេង់	?

•	 ហតើ	បព្ោះែមាចាែ់	មាៃ	បព្ោះេ័យ	ឲ្យ	ខ្ញគំហរៀៃ	ែវី	ខលេោះ		ព្ី	

ខ្ម្ពីរ	ហៃោះ	?

•	 ហតើ	ការ	បគំផ៊ែ្គំៃិត	ៃិង	អារម្ណ៍	សបប	ណា		

ខលេោះ	ស�ល	ខ្ញគំ	កគំព្៊ងសត	េេួល	ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	បាៃ		

អាៃ	ខ្ម្ពីរ	ហៃោះ	?



៤៦ លីអាែូណ្

•	 ហតើ	មាៃ	ែវី	ហៅក្នញង	ខ្ម្ពីរ	ហៃោះ	ស�ល	�ួយ		

ខ្ញគំ	ហោោះបសាយ	បញ្ហា	ក្នញង�ីវិតខ្ញគំ	នាហព្ល		

បច្ចញប្ៃ្ន	ហៃោះ	?

•	 ហតើ	ខ្ញគំ	ហរៀៃ	បាៃែវី	ខលេោះ	ស�ល	ៃឹង	�ួយ	ខ្ញគំ	ឲ្យ	រែ់ហៅ		

ព្ី	មួយ	ន្ងៃ	ហៅ	មួយ	ន្ងៃ	?

ម្្ូបយម្ងៀៃដ៏រាៃឥទ្ធឈិពលៃឈិងរាៃរោរបញ្ញរះបញ្សូល

ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	ប្អូររហបៀប	ែិកសា	បព្ោះ្ម្ពីរ	របែ់	ខ្ញគំ	ហនាោះ	

ការបហបងៀៃ	របែ់	ខ្ញគំ	ក៏	ផ្លាែ់ប្អូរ	ស�រ	។	ខ្ញគំ	សបបកាៃ់សត	

មាៃ	ចគំណាប់អារម្ណ៍ខ្លាគំង	ហ�ើង	ក្នញងការ�ួយ	

មៃ៊ែ្សឲ្យ	សែវងរក	ហែចក្ីព្ិត	នៃ	�គំណឹង	ល្	ស�ល	ៃឹង	

�ឹកនាគំ	ព្ួកហ្	ជាង	ខ្ញគំ	ឈរ	ហៅ	េីហនាោះ	បបាប់	ព្ួកហ្	ែគំព្ី	

ែត្ថៃ័យ	នៃ	ខ្ម្ពីរ	ទ្គំង	ហនាោះ	មាៃ	ៃ័យ	យ៉ាងណាចគំហពាោះ	

ខ្ញគំ	។ 7	វា	ហធវើ	ឲ្យ	ខ្ញគំ	ក្ញកក្លួល	ក្នញង	ចិត្	ក្នញងការ	ហឃើញ	

ែគំណរ	ស�ល	មៃ៊ែ្ស	�នេ	មាៃ	ហព្ល	ព្ួកហ្	រកហឃើញ	

ែវី	មួយ	្ ្ី	។	វា្ឺជាបេព្ិហសាធៃ៍	�៏	ែកប់	ចិត្	បគំផ៊តនៃ	

បេព្ិហសាធៃ៍ក្នញងការបហបងៀៃ	របែ់	ខ្ញគំ	។

ខ្ញគំ	ក៏	បាៃ	ហឃើញ	ផងស�រ	ថា	ហព្ល	ខ្ញគំ	�ួយ	ែែ់	ែ្នក	ស�ល	

ខ្ញគំ	បាៃ	បហបងៀៃ		ហោយហបបើបបាែ់	�គំនាញ	ៃិង	ែគំណួរ	

ខ្ង	ហលើ	ហោយ	ខ្ជាប់ខ្លួៃ	ហនាោះែមត្ថភាព្	របែ់ព្ួកហ្	

ក្នញងការកាលាយជា	ែ្នក	ហរៀៃែូបត	�គំណឹងល្ស�ល	មាៃ	

ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង	ខលេលួៃ	បាៃ	រីកចហបមើៃ	ខ្លាគំង	ហ�ើង	។		

ព្ួកហ្	ព្៊គំ	ចាគំបាច់	បតូវ	្ លេងកាត់	�គំហណើរ	ការសវងឆ្ងាយ		

�ូច	ខ្ញគំ	បាៃហធវើ	ហ�ើយ	។

ការហរៀៃែូបត	ហកើត	ហ�ើង	ម៊ៃ	ការបហបងៀៃ	ហហើយ		

ែ្នក	ហរៀៃែូបត	ល្កាលាយ	ជា	ប្ូបហបងៀៃ	ស�ល	បគំផ៊ែ្គំៃិត	

ខ្ង	វិញ្ញាណ	កាៃ់សត	ខ្លាគំង	។	បព្ោះែមាចាែ់	បាៃ	មាៃ	

បព្ោះបៃទអូល	ថា	«	ចូរ	ក៊គំ	ខគំ	បបកាែ	បព្ោះបៃទអូល	របែ់	ហយើង	

ហ�ើយ	ប៉៊សៃ្	ចូរ	ខគំ	ព្យាយម	ហ�ើម្ី	ឲ្យ	បាៃ	បព្ោះបៃទអូល	

របែ់	ហយើង	ជា	ម៊ៃ	ែិៃ	ច៊ោះ	ហហើយ	ខណៈហនាោះ	ែណាតាត	

របែ់	ែ្នក	ៃឹង	បាៃ	ធូរ	ហព្ល	ហនាោះ	ហបើែិៃ	ជា	ែ្នក	មាៃ	

បបាថានា	ហនាោះ	ែ្នក	ៃឹង	បាៃ	បព្ោះវិញ្ញាណ	របែ់	ហយើង	ៃិង	

បព្ោះបៃទអូលរបែ់	ហយើង	សមៃ	ហហើយ	្ឺជា	បព្ោះហចសាតា	នៃ	

បព្ោះ	ហ�ើម្ី	បញ្ចញោះ	បញ្ចអូល	មៃ៊ែ្ស	ហោក	»	(	្.	ៃិង		ែ.	

11:21	)	។	ហតើ	មាៃ	ៃរណា	ស�ល	ព្៊គំ	ចង់	បាៃ	ព្រ�័យ	

�៏មហសាចារ្យ	ហនាោះ	!

សែលហ�ើរ	ហ�វី�	ហែ	សប�ណា	ក្នញង	កូរ៉៊ម	នៃ	

ព្ួកសាវក�ប់ព្ីរ	នាក់	បាៃ		្ ូែ	បញ្ជាក់	ែគំព្ី	តបមូវការ			

ហ�ើម្ី	រីកចហបមើៃ	ែបមាប់	ព្ួកហយើង	ហ�ើម្ី	កាលាយ	ជា	ែ្នក	

ហរៀៃែូបត	�គំណឹងល្ស�ល	មាៃ	ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង	ខលេលួៃ	៖

«	ខ្ញគំែង្ស័យ	ថា	ហយើង	ែងកត់ធងៃៃ់	ៃិង	�ឹង	ហបចើៃ	

ែគំព្ី	រហបៀប	បហបងៀៃ	របែ់	ប្ូតាម	រយៈបព្ោះវិញ្ញាណ	

បរិែ៊េ្ធ	ជាង	ហយើងែងកត់ធងៃៃ់	ហៅហលើ	រហបៀប	ស�ល	

ែ្នកហរៀៃ		បតូវហរៀៃ	ហោយ	ហែចក្ី�គំហៃឿ	។	បបាក�	

ណាែ់	ហគ្លការណ៍	ៃិង	�គំហណើរការ	ទ្គំងការបហបងៀៃ	

ៃិងការហរៀៃែូបត	្ ឺជាភាព្ចាគំបាច់	នៃ		វិញ្ញាណ	។	

ហទ្ោះ	ជា	យ៉ាង	ណា	ក៏	ហោយ	ហៅហព្ល	ហយើង	ហរៀបចគំ	ខលេលួៃ	

ែបមាប់ហព្ល	ែនា្ត	ហហើយ	រំព្ឹង្ិត	េ៊កជា	ម៊ៃ	

ែគំព្ីព្ិភព្ហោក	ហៃោះស�ល	ហយើង	ៃឹង	រែ់ហៅ	ថា	ហតើ	វា	

កាៃ់សត	ែ្ញ្សាមាញ	ៃិងការបចបូកបចបល់	ខ្លាគំង	ប៉៊ណាណ	

ហនាោះ	ខ្ញគំ	ហ�ឿ	ថា	វា	ៃឹង	ចាគំបាច់	ែបមាប់	ព្ួកហយើង	ទ្គំងែែ់	

គ្នា	ឲ្យ	បហងកើៃ	ែមត្ថភាព្	របែ់	ហយើង	ក្នញងការ	សែវងរក	

ការហរៀៃែូបត	ហោយ	ហែចក្ី�គំហៃឿ	។	.	.	.

«	េីបគំផ៊ត	ការេេួល	ខ៊ែបតូវ	ហ�ើម្ី	ហរៀៃ	ែូបត	

ហោយ	ហែចក្ី	�គំហៃឿ	ហហើយ	ែៃ៊វត្	ហែចក្ីព្ិត	ខ្ង	

វិញ្ញាណ	ធាលាក់	មក	ហលើ	ហយើង	មានាក់ៗ	។	ហៃោះ	្ ឺ	ជា	

ការហកើៃហ�ើង	នៃ	ការេេួលខ៊ែបតូវ	�៏	ខ្លាគំង	ៃិង	ចាគំបាច់	

ហៅក្នញង	ព្ិភព្ហោក	ស�ល	ហយើង	កគំព្៊ង	រែ់ហៅ	ៃិង	បៃ្	

រែ់ហៅហៃោះ	។	ែវី	ស�ល	ហយើង	ហរៀៃ	រហបៀបស�ល	ហយើងហរៀៃ	

ៃិង	ហព្លហវោ	ស�ល	ហយើង	ហរៀៃ	បតូវបាៃ	គ្គំបេ	ហោយ		

ប្ូបងវឹក	វិធីសាបែ្	នៃ	ការបគ្ហាញ	ហមហរៀៃ		ឬ	េបមង់	នៃ	

បបធាៃបេ	ឬ	ហមហរៀៃ	ជាក់ោក់	ណាមួយ	—	ប៉៊សៃ្	ព្៊គំ	

សមៃ	ព្ឹងសផ្ក	ទ្គំងបែ៊ង	ហៅហលើ	ែវី	ទ្គំង	ហៃោះែ៊េ្ធសាធ	

ហនាោះហេ	»	។ 8

ពរជ័យនៃរោរយរៀៃសូម្តខដលរាៃភាពែលែលួៃទរីពរឹងែលែលួៃ

បបាក�ណាែ់	ហយើង	មាៃ	ព្រ	ហោយ	បាៃ		

េេួលការបហបងៀៃ	�៏	បគំផ៊ែ	្ គំៃិត	ព្ីឪព្៊កមាតាយ		

ៃិង	ប្ូបហបងៀៃ	ហៅ	សាែនាចបក	ប៉៊សៃ្	ែវី	ស�ល	

កាៃ់សត	ែគំខ្ៃ់	ហនាោះ	្ ឺ	ការហរៀៃែូបត	ហ�ើម្ី	បគំផ៊ែ្គំៃិត		

�ល់	ខលេលួៃ	ហយើង	។	ហព្ល	ហយើង	កាលាយ	ជា	ែ្នក	ហរៀៃែូបត	

�គំណឹងល្ស�ល	មាៃ	ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង	ខលេលួៃ	ហនាោះ		

ហយើងអាចនាគំ	ឲ្យ	ខលេលួៃ	ហយើង	េេួល	វិវរណៈ	ផ្ទាល់	ខលេលួៃ		

កាៃ់សត	បបហែើរ	ហ�ើង	។		ែ្នក	ហរៀៃែូបត	�គំណឹងល្ស�ល	

មាៃ	ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង	ខលេលួៃ	ព្៊គំ	ចាគំបាច់បតូវហលើក	េឹកចិត្		

ឲ្យែិកសា	ជា	ហេៀងទ្ត់	ស�ល	ហួែ	ព្ី	ការ�ឹង	ថា	ហព្ល	

ព្ួកហ្	ែិកសា	ហៅ	ហព្ល	ហបកាយ	ហេៀត	ហនាោះ	ព្ួកហ្		

បតូវបាៃ	សាអាង	ហ�ើង	ជាង	ការធ៊ញបទ្ៃ់	ហ�ើយ	។		

ែ្នក	ហរៀៃែូបត	�គំណឹងល្ស�ល	មាៃ	ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង		

ខលេលួៃ	ក៏	បបោប់	ៃូវ	ឧបករណ៍	ហ�ើម្ី	ហ្ចផ៊ត	ព្ី	ការវាយ	

បបយ៊េ្ធ	�៏	កាចសាហាវ	នៃ	្ គំៃិត	ខ៊ែ្្ង	ស�ល	ជាេូហៅ	

បតូវបាៃ	េេួល	យក	ហោយ	ែង្ម	របែ់	ហយើង	ក្នញង	

ែតវត្សរ៍	េី	21	ហៃោះ	។

យ៉ាងហហាច	ណាែ់	មាៃ	ការែៃយា	មួយ	របែ់		

បព្ោះែមាចាែ់	ហាក់បី�ូចជា	មាៃ	ែត្ថៃ័យ	ធគំហធង	ែបមាប់		

ែ្នក	ហរៀៃែូបត	�គំណឹងល្ស�ល	មាៃ	ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង		
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ខលេលួៃ	៖	«		ែែ់	ែ្នក	ណា	ស�ល	រកសា	ពាក្យ	ខ្ញគំ	េ៊ក	ហនាោះ		

ៃឹង	មិៃ	បតូវ	បហញ្ឆោត	ហ�ើយ	»	(	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	—	

មា៉ាថាយ	1:37	)	។

បបធាៃ	្ូមា៉ាែ	ហែែ	ម៉ៃែ៊ៃ	បាៃ	ែៃយា		

ថា	«	បបែិៃ	ហបើ	ែ្នក	ែិកសា	បព្ោះ្ម្ពីរ	ហោយ	ចិត្		

ឧែសាហ៍	ព្យាយម	ហនាោះ	ែគំណាច	របែ់	ែ្នក	ហ�ើម្ី	

ហ�ៀែវាង	ព្ី	ការ	ល្លួង	ៃិង	ហ�ើម្ី	េេួល	ការ	�ឹកនាគំ	

ព្ីបព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	ហៅក្នញង	កិច្ចការ	ស�ល	ែ្នក	ហធវើ	ៃឹង	

មាៃ	ការ	ហកើៃ	ហ�ើង	»	។ 9

	ែ្នក	ហរៀៃែូបត	�គំណឹងល្ស�ល	មាៃ	ភាព្ខលេលួៃ	

េីព្ឹង	ខលេលួៃ		េេួល	បេព្ិហសាធៃ៍	នៃការែៃយា	របែ់	

បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ	៖

«	ហបើ	ែ្នក	ណា	ហបែក	ចូរ	ឲ្យ	ែ្នក	ហនាោះ	មក	ឯ	ខ្ញគំ		

ហហើយ	ផឹក	ច៊ោះ	។

ែ្នក	ណា	ស�ល	ហ�ឿ	�ល់	ខ្ញគំ	ហនាោះ	ៃឹង	មាៃ	េហៃលេ	េឹក		

រែ់	ហូរ	ហចញ	ព្ី	ហពាោះ	ខលេលួៃ	មក	�ូច	ជា	្ ម្ពីរ	ែសម្ង	ហហើយ	»	

(	យ៉ូហាៃ	7:37–38	)	។

មាៃហគ្លការណ៍ជាហបចើៃហេៀត	ស�លខ្ញគំមិៃទ្ៃ់	

យល់ហៅហ�ើយ	ប៉៊សៃ្	ការកាលាយជា		ែ្នក	ហរៀៃែូបត	

�គំណឹងល្ស�ល	មាៃ	ភាព្ខលេលួៃ	េីព្ឹង	ខលេលួៃ	្ឺ	ជា	ហរឿង	

�៏	ែសាចារ្យ	បគំផ៊ត	មួយ	ស�លខ្ញគំ	បាៃ	ហធវើ	។	វា	បាៃ	

ផ្ល់ព្រ�ល់ប្ប់	េិ�្ឋភាព្	ទ្គំង	ែែ់	នៃ	�ីវិត	របែ់	ខ្ញគំ	។	◼

កំ�ត់ចំណាំ

	 1.	Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith	(	ឆ្នាគំ	2007	)	េគំព្័រ	268	។

	 2.	ែូមហមើល	«	Fable of the Gullible Gull	»	
Reader’s Digest	សខ	ត៊ោ	ឆ្នាគំ	1950	េគំព្័រ	32	។

	 3.	មា៉ារ៉៊ៃ	�ី	រ៉មៃី	«	The Celestial Nature of Self-
reliance	»	Ensign,	សខ	វិច្ិកា	ឆ្នាគំ	1982	េគំព្័រ	91	។

	 4.	ប៊យ	ហខ.	ផ្កកឺ	« Self-Reliance	»	Ensign,	
សខ	ែីហា	ឆ្នាគំ	1975	េគំព្័រ	87	។

	 5.	ចច	ែ័លហប៊មីត	ែ៊្មីធ	ហៅក្នញង	Conference Report	
សខ	ហមសា	ឆ្នាគំ	1929	េគំព្័រ	30	ែូមហមើល	ផងស�រ	The 
Teachings of George Albert Smith, eds	។	
Robert and Susan McIntosh	(	ឆ្នាគំ	1996	)	

េគំព្័រ	53	។

	 6.	ប៊យ	ហខ.	ផ្កកឺ	«	Agency and Control	»	Ensign,	
សខ	ឧែភា	ឆ្នាគំ	1983	េគំព្័រ	67	។

	 7.	បបធាៃ	ហ៊ីហប៊មីរ	ហច	បកាៃ្	(	ឆ្នាគំ	1856-1945	)	បាៃ	បហបងៀៃ	

ថា	«	ហគ្លបគំណង	សាែនាចបក	្ ឺ	�ួយ	មៃ៊ែ្ស	ឲ្យ	�ួយ	ខលេលួៃ	ឯង	»	

(	ហៅក្នញង	Conference Report	សខ	ត៊ោ	ឆ្នាគំ	1936		

េគំព្័រ	3	)	។

	 8.	ហ�វី�	ហែ	សប�ណា	« Seek Learning by Faith	»	

Liahona,	សខ	កញ្ញា	ឆ្នាគំ	2007	េគំព្័រ	17,	21	។

	 9.	្ូមា៉ាែ	ហែែ	ម៉ៃែ៊ៃ	« Be Your Best Self	»	
Liahona,	សខ	ឧែភា	ឆ្នាគំ	2009	េគំព្័រ	68	។



៤8 លីអាែូណ្

យោយអ៊ី�ុកអ័រយវើតយរយយែស

ជា
ហបចើៃ	ឆ្នាគំកៃលេង	មក	ហហើយ	ខ្ញគំ	បាៃ	បហបមើ	

ជា	ែ្នកផ្សព្វផសាយ	សាែនា	ហព្ញហមា៉ាង	

ហៅក្នញង	ហបែកកម្	ម៊ិកែ៊មីកូ	ម៉៊ៃហធើរី	

ភា្ខ្ង	ហ�ើង	។	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	វា	្ ឺ	ជា	ឯកែិេ្ធិ	

ហ�ើម្ី	បហបមើ	ជា	ែ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាែនា	។

ហៅហព្លខ្ញគំ	ចាប់	ហផ្ើម	ហបែកកម្	របែ់	ខ្ញគំ	ហនាោះ	ខ្ញគំ		

បាៃ	បៃ្សល់េ៊កខេ	បញ្ហា	មួយ	ព្៊គំ	ទ្ៃ់	បាៃ	ហោោះបសាយ	។		

ខ្ញគំ	ព្៊គំ	ទ្ៃ់បាៃ	េេួល	លិខិត	ស�លទ្ក់េង	ៃឹង	ការបញ្ឈប់	

ខ្ញគំ	ព្ី	ការបហបមើ	កងេ័ព្	ហ�ើយ	។	ឯកសារ	ហៃោះ	មាៃ	

សារៈែគំខ្ៃ់	ខ្លាគំង	ណាែ់	។	វា	មាៃ	ៃ័យ	ថា	យ៊វ�ៃ	

មានាក់	បាៃ	បញ្ចប់	កាតព្វកិច្ច	របែ់	ខលេលួៃ	ក្នញងការបហបមើ	

កងេ័ព្	ហហើយ	មាៃ	ែិេ្ធិ	ហធវើការ	ៃិង	ែិកសា	។	ហហើយ		

ប៊្្ល	ហនាោះ	បតូវបាៃ	េេួល	សារល់	ថា	ជា	បបជាព្លរ�្ឋ		

នៃ	បបហេែ	ម៊ិកែ៊មីកូ	។

ហៅហព្ល	កាលបរិហច្េ	នៃ	ការហចញ	ឯកសារ	មក		

�ល់	ខ្ញគំ	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	បារម្	ជា	ខ្លាគំង	។	ខ្ញគំ	បាៃ	ែរហែរ		

ែគំប៊បត	ហៅ	ឪព្៊ក	មាតាយ	ខ្ញគំ	ហហើយែួរ	បបែិៃហបើព្	ួ

កគ្ត់អាចហៅយកហែៀវហ្បហបមើកងេ័ព្របែ់ខ្ញគំ	។	

ហព្ល	ខ្ញគំ	បាៃ	េេួល	ែគំប៊បត	បនាទាប់	របែ់	ព្ួកគ្ត់	ខ្ញគំ	មាៃ	

ក្ី	បារម្	កាៃ់សត	ខ្លាគំង	ហ�ើង	។	ព្ួកគ្ត់	បាៃ	បបាប់	ខ្ញគំ	ថា	

ហ្	បាៃ	បបាប់	ព្ួកគ្ត់	ថា	ហែៀវហ្	ហនាោះ	អាច	ហចញ	ឲ្យ	សត	

សាម៊ីខលេលួៃ	ស�ល	ជា	មាចាែ់	ហែៀវហ្	ហនាោះ	ប៉៊ហណាណោះ	។

ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	បគំផ៊ែ	្ គំៃិត	ភាលាម	ហ�ើម្ី		

ែធិសាឋាៃ	ហៅកាៃ់	បព្ោះែមាចាែ់	ហហើយ	េូលែួរ	បេង់		

ែគំព្ី	ែវី	ស�ល	ខ្ញគំ	បតូវ	ហធវើ	។	ចហមលេើយ	ហនាោះ	ព្៊គំ	បាៃ	ហកើត		

ហ�ើង	ភាលាមៗ	ហេ	សតចហមលេើយ	ហនាោះ	្ ឺ	ថា	ខ្ញគំ	្ ួរ	ព្ៃ្យល់		

បបធាៃ	ហបែកកម្	របែ់	ខ្ញគំ	ែគំព្ី	បញ្ហា	ហនាោះ	។		

ែគំ�ញងហព្លនៃការ	ែ៊ៃទនា	របែ់	ខ្ញគំ	ជាមួយ	គ្ត់		

ហយើង	បាៃ	ព្ិភាកសា	ហចញ	ជា	ព្ីរ	�ហបមើែ	។	�ហបមើែ	

េីមួយ	្ ឺ	ថា	ខ្ញគំ	បតូវ	«	េ៊កចិត្	ហលើ	បព្ោះែមាចាែ់	»	។	

�ហបមើែ	េីព្ីរ	្ ឺ	ថា	ខ្ញគំ	អាច	ហៅ	យក	ហែៀវហ្	ហនាោះ	។		

ខ្ញគំ	បតូវហធវើការ	ែហបមច	ចិត្	ហនាោះ	។

ខ្ញគំ	ព្៊គំ	�ឹង	បបាក�	ថា	បតូវ	ហធវើ	ែវី	ហនាោះហេ	។	ខ្ញគំ	បាៃ		

បបាប់	ន�្ូ	ខ្ញគំ	ែគំព្ី	កងវល់	ហៃោះ	ព្ួកហយើងបតូវបាៃព្បងឹង	

	ហៅហព្ល	ហយើង	អាៃ	ខ្ម្ពីរ	ហៃោះ	៖	«	ហតើ	ែ្នក	រាល់	គ្នា	

មិៃ	�ឹង	ហេ	ឬ	ថា	ែ្នក	រាល់	គ្នា	ហៅ	ក្នញង	បព្ោះ	ហែ្	នៃ	

បព្ោះ	?	ហតើ	ែ្នក	រាល់	គ្នា	មិៃ	�ឹង	ហេ	ឬ	ថា	បេង់	មាៃ	ែែ់	

ទ្គំង	បព្ោះ	ហចសាដា	ហហើយ	ហៅ	ហបកាម	បញ្ជា	�៏	មហិមា	

របែ់	បេង់	សផៃ�ី	ៃឹង	បតូវ	មូរ	ចូល	គ្នា	ជា	រមូរ	បកោែ	

មួយ	?	»	(	មរមៃ	5:23	)	។	ខ្ម្ពីរ	ហៃោះ	បាៃ	រំសាយ	

ភាព្បចបូកបចបល់	របែ់	ខ្ញគំ	បាត់	ែែ់	។	តាគំង	ព្ី	បគ្	ស�ល	

ខ្ញគំ	បាៃ	អាៃ	វា	មក	ខ្ញគំ	បាៃ	�ឹង	ថា	វា	្ ឺ	ជា	ករណីកិច្ច	របែ់	

ខ្ញគំ	ហ�ើម្ី	បគំហព្ញ	កិច្ចការ	ក្នញង	ការបហបមើ	ជា	ែ្នកផ្សព្វផសាយ	

សាែនា	។	បញ្ហា	របែ់	ខ្ញគំ	្ ឺ	ហៅក្នញង	បព្ោះហែ្	របែ់	

បព្ោះែមាចាែ់	។

មួយ	រយៈ	ហបកាយ	មក	ខ្ញគំ	បាៃ	េេួល	លិខិត	មួយ	

ហេៀត	ព្ី	ឪព្៊ក	មាតាយ	របែ់	ខ្ញគំ	។	ឪព្៊ក	ខ្ញគំ	បាៃ	ែរហែរ	

ែគំប៊បតមក	ខ្ញគំ	�ូច	ហៃោះ	ថា	៖

«	កូៃបប៊ែ	បា៉ា	បាៃ	បត�ប់	ហៅ	ការិយល័យ	ការពារ	

ជាតិ	ជា	្ ្ី	ម្ង	ហេៀត	ហោយ	ព្យាយម	សែវងរក	មៃ៊ែ្ស	មានាក់	

ស�ល	អាច	�ួយ	ព្ួកហយើង	ហោោះបសាយ	បញ្ហា	របែ់	កូៃ	។	

បនាទាប់	ព្ី	ៃិយយ	ជាមួយ	មៃ៊ែ្ស	ែគំខ្ៃ់ៗ	ជា	ហបចើៃ	នាក់	

មក	ហ្	បាៃ	សណនាគំ	បា៉ា	ឲ្យ	ហៅកសៃលេង	ព្ិហែែ	មួយ	។	បា៉ា	

មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ខកចិត្	ៃិង	ែែ់	ែង្ឹម	។	ែវី	មួយ	

ស�ល	បា៉ា	បាៃ	ហមើល	ហឃើញ	�គំបូង	ហនាោះ	្ ឺ	ទ្វារ	ធគំ	មួយ	ស�ល	

ហបើក	ចគំហ	យ៉ាង	ធគំ	ហហើយ	មាៃ	ទ្ហាៃ	ព្ីរ	នាក់	ឈរ		បតង់	

ភលេឹង	។	បា៉ា	បាៃ	បបមូល	អារម្ណ៍	ឲ្យ	មាៃ	ចិត្	កាលាហាៃ	

ហហើយ	បាៃ	ហ�ើរ	កាត់	េីហនាោះ	ហឆ្ពោះហៅ		ការិយល័យ	ស�ល	

ហ្	បាៃ	សណនាគំ	ឲ្យ	ហៅ	ហនាោះ	។	ហព្ល	បា៉ា	បាៃ	ហគ្ោះ	ទ្វារ	បា៉ា	 រូប
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ែ្ញំម្តូវខតយម្ជើសយរើសថ្យតើ

ម្តូវយោរះម្សាយបញ្ហាយនារះ

យោយែលែលួៃឯងឬទុកវាយៅក្នញង

ម្ពរះហស្តរបស់ម្ពរះអរាចាស់

យហើយយផ្តាតយៅយលើរោរបយម្មើ

យបសកកម្មរបស់ែ្ញំ។

កងទ័ព
របស់ងពះអមាចាស់



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ៤៩
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មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ភិតភ័យ	ប៉៊សៃ្	បា៉ា	ក៏	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	

បតូវបាៃ	�ឹកនាគំ	ហោយ	បព្ោះវិញ្ញាណ	នៃ	បព្ោះែមាចាែ់	។

«	ហព្ល	បា៉ា	បាៃ	ហ�ើរ	ចូល	ហៅ	ខ្ង	ក្នញង	បា៉ា	បាៃ	

ហឃើញ	ម្ៃ្ី	ទ្ហាៃ	មានាក់	កគំព្៊ង	ែង្ញយ	ហៅ	ព្ី	ហបកាយ	

ត៊	។	ហៅហលើ	បេូង	របែ់	គ្ត់	មាៃ	ហមោយ	ជា	ហបចើៃ	

ហហើយ	ហៅហលើ	�ញ្ជាគំង	ក្នញង	ការិយល័យ	របែ់	គ្ត់	

បាៃត៊បសតងលម្ហៅ	ហោយ	ែញ្ញាបបត	ចបម៊ោះព្ណ៌	។	

គ្ត់	បាៃ	ចាប់ន�	បា៉ា	យ៉ាង	រឹងប៊ឹង	ៃិង	ម៊ឹងមា៉ាត់	ហហើយ	

បាៃ	ែួរ	ថា	‹	ហតើ	ហោក	មក	េីហៃោះ	មាៃ	កិច្ចការ	ែវី	?	›	»

បា៉ា	បាៃ	តប	ថា	«	‹	ខ្ញគំ	មាៃ	កូៃ	មានាក់	ស�ល	កគំព្៊ង	បហបមើ	

ហបែកកម្	›	។	‹		ហោយហហត៊ហៃោះហហើយ	គ្ត់	ព្៊គំ	អាច	

មក	យក	ហែៀវហ្	បហបមើ	កងេ័រ	របែ់	គ្ត់	បាៃ	ហ�ើយ	។	

ខ្ញគំ	មក	េី	ហៃោះ	ហ�ើម្ី	ចង់	�ឹង	ថា	ហតើ	ខ្ញគំ	អាច	យក	វា	�គំៃួែ	

គ្ត់	បាៃ	ស�រ	ឬ	ហេ	។	›

«	‹	ម្ៃ្ី	រូប	ហនាោះ	បាៃ	ស្លេង	ថា	ហេ	ហោក	ព្៊គំ	អាច	យក	

វាបាៃ	ហេ	។	វា	អាច	ហចញ	ឲ្យ	សត	សាម៊ី	ខលេលួៃ	ស�ល	ជា	មាចាែ់	

កម្ែិេ្ធិ	សត	ប៉៊ហណាណោះ	›	។

«	ហៅបគ្	ហនាោះ	បព្ោះែមាចាែ់	បាៃ	បគំភលេឺ	្ គំៃិត	បា៉ា	ហោយ	

បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	ហហើយ	បា៉ា	បាៃ	ៃិយយ	ថា	‹	ហោក	

ហោក	មាៃ	កងេ័ព្	ជាហបចើៃ	ហៅហបកាម	ការេេួល	ខ៊ែបតូវ	

របែ់	ហោក	ែបមាប់	ការបគំហព្ញ	ករណីយកិច្ច	របែ់	

ព្ួកហ្	។	តាម	រហបៀប	�ូច	គ្នា	ហៃោះ	កូៃបប៊ែ	របែ់	ខ្ញគំ	កគំព្៊ង	

បគំហព្ញ	ករណីយកិច្ច	របែ់	ខលេលួៃ	ក្នញងការ	ផសាយ	�គំណឹង	ល្	

របែ់	បព្ោះែមាចាែ់	ហៅ�គំនាៃ់	ហៃោះ	។	ក្នញង	ហព្ល	ហៃោះ	គ្ត់	្ ឺ	

ជា	កងេ័ព្	របែ់	បព្ោះែមាចាែ់	›	។

«	បគ្	ហនាោះ	ម្ៃ្ី	រូបហនាោះ	បាៃ	ហបកាក	ហចញ	ព្ី		

ហៅែី	របែ់	គ្ត់	ហហើយ	ៃិយយ	ថា	‹	ហតើ	ហោក	មាៃ	

លិខិត	ែមារល់	ខលេលួៃ	ែវី	ហេ	?	ហតើ	កូៃបប៊ែ	របែ់	ហោក	

ហឈាមាោះ	ែវី	?	›

«	បនាទាប់	ព្ី	បា៉ា	បាៃ	ហ្លេើយ	ែគំណួរ	គ្ត់	ហហើយ		

គ្ត់	បាៃ	ហៅ	ហលខ្	គ្ត់	ហហើយ	ៃិយយ	ថា	‹	ែូម		

យក	ឯកសារ	ែបមាប់	ែ្នកផ្សព្វផសាយ	សាែនា	វ័យ		

ហក្ង	ហៃោះ	ឲ្យ	ខ្ញគំ	។	›

«	គ្ត់	បាៃ	ច៊ោះហត្ថហលខ្	ហលើ	ឯកសារ	ហនាោះ	បិេ	

វា	េ៊ក	ក្នញង	ែគំប៊បត	ហហើយ	ហ៊ច	វា	មក	ឲ្យ	បា៉ា	។	ហោយព្៊គំ	

ចាគំបាច់	តបមូវ	ឲ្យ	ហធវើ	ែវី	ហេៀត	ហ�ើយ	។	បា៉ា	បាៃ	ចាប់ន�	

គ្ត់	យ៉ាង	សណៃ	ៃិង	ហោយ	មាៃ	ែគំណរ្៊ណ	។	

កូៃបប៊ែ	របែ់	បា៉ា	ឥ�អូវ	ហៃោះ	ឯកសារ	របែ់	កូៃ	បាៃ	

យក	មក	េ៊កោក់	បតឹមបតូវ	ហហើយ	ហហើយ	កូៃ	បតូវ	បគ្ហាញ	

ែគំណរ្៊ណ	របែ់	ខលេលួៃ	ថាវាយ	ចគំហពាោះ	បព្ោះែមាចាែ់	ហោយ	

ការបហបមើ	បេង់	ក្នញងនាម	ជា	កងេ័ព្	�៏	ព្ិត	បបាក�	»	។

បនាទាប់	ព្ី	េេួល	បាៃ	ែគំប៊បត	ហៃោះ	ហហើយ	ខ្ញគំ	បាៃ	

ស្លេង	ែគំណរ្៊ណ	ចគំហពាោះ	បព្ោះ	ែមាចាែ់	ក្នញងការ	ហបបើបបាែ់	

បព្ោះហចសាតា	�៏	ែសាចារ្យ	របែ់	បេង់	ហ�ើម្ី	ហធវើ	ជា	ែ្នក	ែបមប	

ែបមួល	�គំៃួែ	ខ្ញគំ	ស្លេង	ែគំណរ្៊ណ	ចគំហពាោះ	ចហមលេើយ		

ស�ល	បេង់	បាៃ	ហ្លេើយ	តប	ការែធិសាឋាៃ	របែ់	ខ្ញគំ	ៃិង		

ែរ្៊ណ	�ល់	ការបគំភលេឺ	្ គំៃិត	របែ់	ឪព្៊ក	ខ្ញគំ	។	ខ្ញគំ	ែធិសាឋាៃ	

ថា	ហយើង	ទ្គំងែែ់	អាច	ោក់	េី	េ៊កចិត្	ហយើង	ទ្គំងបែ៊ង	

ហលើ	បព្ោះែមាចាែ់	ហហើយ	ក៊គំ	បគំហភលេច	ការែៃយា	របែ់	បេង់	៖		

«	ចូរ	ែូម	ហនាោះ	សតង	ៃឹង	ឲ្យ	មក	ែ្នក	ចូរ	រក	ហនាោះ	សតង	ៃឹង		

ហឃើញ	ចូរ	ហគ្ោះ	ហនាោះ	សតង	ៃឹង	ហបើក	ឲ្យ	ែ្នក	។	�្ិត	ែែ់		

ែ្នក	ស�ល	ែូម	ហនាោះ	រសមង	បាៃ	ែ្នក	ណា	ស�ល	រក	ហនាោះ	

រសមង	ហឃើញ	ក៏	ហបើក	ឲ្យ	ែ្នក	ណា	ស�ល	ហគ្ោះ	ស�រ	»		

(	ៃីនហវេី	3	14:7–8	)	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ចៅក្នញងេីកកុងមុិកសម៊ីកូកបចេសមុិកសម៊ីកូ
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យុវវ័យម្រពី្ ី្្រុងអុ្រស�វេើែ្បស្្អង់សគលេ្ោនសច្រចាយ

សោបល់ពួ្រសគអំពីមិែតេភាពពិែ្ោ្រដ។

ក្រដសវែងរកនិងក្រន្វែើ

ជាមឈិត្តដ៏ពឈិត
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យ
ុវវ័យ

ហចញមកព្ីមិត្ភក្ិល្បគំផ៊តស�លែ្នកមាៃតាគំងព្ីែ្នកអាយ៊	5	ឆ្នាគំ	រហូត	�ល់	ែិែ្ស	្ ្ី	ស�ល	ែ្នក	បាៃ	�ួបគ្នា	ហៅក្នញង	

ថានាក់	្ ណិតវិេយា	ហនាោះវាែគំខ្ៃ់ហ�ើម្ីមាៃកលយាណមិត្	។	ហហើយ	�ូច	មាៃ	សចង	ហៅក្នញង	កូៃ	ហែៀវហ្	ចែើម្ីកមាលាុំង

ននយុវជន៖	«	មៃ៊ែ្ស	ប្ប់	រូប	បតូវការ	កលយាណ	មិត្	ៃិង	មិត្	ល្	។	ព្ួកហ្	ៃឹង	កាលាយ	ហៅ	ជា	កមាលាគំង	មួយ	�៏	រឹងមាគំ	ៃិង	

ព្រ�័យ	�ល់	ែ្នក	»	(	[	ឆ្នាគំ	2011	]	េគំព្័រ	16	)	។

	ប៉៊សៃ្	ហតើ	ែ្នក	សែវងរក	ហហើយរកសាកលយាណមិត្បាៃយ៉ាង�ូចហម្ច	?

ហយើង	បាៃ	ែួរ	យ៊វវ័យ	ហៅក្នញង	បបហេែ	ែង់ហ្លេែ	ែគំព្ី	ែត្ថៃ័យ	នៃ	មិត្ភាព្	ព្ិតបបាក�	ែបមាប់	ព្ួកហ្	។	ែូម	ព្ិៃិត្យ	

ហមើល	ហរឿង	មួយ	ចគំៃួៃ	របែ់	ព្ួកហ្	ែគំព្ី	មិត្	�៏	ព្ិត	របែ់	ព្ួកហ្	ៃិង	រហបៀប	ស�ល	មិត្ភក្ិ	ទ្គំង	ហនាោះ	បាៃ	ព្បងឹង	ព្ួកហ្	។	

ែ្នក	អាចរក	ហឃើញ	ថា	មិត្ភក្ិ	ផ្ទាល់	របែ់	ែ្នក	្ ឺ	ជា	កមាលាគំង	�៏	ែសាចារ្យ	�ល់	ែ្នក	ផងស�រ	។

ន�ើមានច្ំណុច្អវែីខ្ះដែលន្វែើឲ្យមនុស្សមានាក់ក្លាយជាកលយាណមិ�្ត?

យអើរ៉ុៃអឈិម៖ខ្នុំេិ�ថាអ្កេួរដ�រំនភើបក្នុងក្រជួប

មិ�្តភក្តិរបស់អ្ក។អ្កេប្ីខវែល់ខាវាយពីពួកនេ

នែើយអ្កេប្ីែឹងថាពួកនេខវែល់ខាវាយអំពីអ្ក។អ្ក

អាច្ទទួលអារម្មណ៍សុខងសួលនពលនៅជិ�ពួកនេ។

អ្កនឹងគាមនអារម្មណ៍ថាអ្កង�ូវដ�ន្វែើទនងវែើែូច្នរណ្

មានាក់នផ្សងនទៀ�នៅនពលអ្កនៅជាមួយពួកនេ។

យេតុៃយអច៖មិ�្តជាបុេ្គលមានាក់ដែលគាំងទនិង

លួងនលាមអ្ក។

រា៉ា�រីយអច៖ជាមានាក់ដែលអ្កទុកច្ិ�្ត។

រែខជលភរី៖ខ្នុំេិ�ថាអវែីៗជានងច្ើនដែលន្វែើឲ្យបុេ្គល

មានាក់ក្លាយជាកលយាណមិ�្តនោះេឺក្រមាននរណ្

មានាក់ដែលនសាមះស្ម័ងេនឹងអ្កគាំងទអ្ក។

អឈិមរា៉ាយអហ្វ៖កលយាណមិ�្តរបស់ខ្នុំដ�ងដ�នៅ

ជាមួយខ្នុំនែើយជួយែល់ខ្នុំ។នពលខ្នុំនច្ញពី

វិទយាល័យផ្លាស់នៅនរៀនសាលានៅផ្ទះោងបាន

ចាប់នផ្តើមនផ្ើសារមកខ្នុំ។ោងបានសួរថា«ន�ើ

ឯងសុខសបបាយដែរឬនទ?នយើងេួរដ�នៅនែើរ

នលងជាមួយគានា»។នែើយខ្នុំពិ�ជាគាមនមិ�្តភក្តិ

នងច្ើនន�ើយនៅងគានោះែូនចានាះនែើយនយើងបាន

ក្លាយជាកលយាណមិ�្តនឹងគានា។ោងដ�ងដ�ែឹង

ជានិច្្ចនៅនពលខ្នុំមានអារម្មណ៍នកើ�ទុក្ខ។ខ្នុំពុំ

ែឹងថាង�ូវនោះងសាយរនបៀបណ្នទប៉ុដន្តោងែឹង

ពីរនបៀបនោះងសាយវាជានិច្្ច។

ន�ើមានអវែីខ្ះដែលន្វែើឲ្យមិ�្តភាពពិ�

ងបាកែខុសពីងបជាងបិយភាព?

យសតយអច៖មិ�្តភាពេឺជានរឿងឯកជនច្ំដណក

ឯងបជាងបិយភាពវិញមិនដមនជានរឿងឯកជននទ។

នៅសាលានរៀនរបស់នយើងនយើងច្ូលច្ិ�្តដបងដច្ក

មនុស្សជាងកុម«មនុស្សមានងបជាងបិយភាព»

នោយដផ្អកនៅនលើសម�្ថភាពនលងកីឡារបស់ពួកនេ

ឬងបដែលជាសងមាប់ងបុសៗវិញដផ្អកនៅនលើថាន�ើ

នេមានមិ�្តងសីនងច្ើនប៉ុណ្ណា។ប៉ុដន្តខ្នុំេិ�ថាអ្កអាច្

មានមិ�្តភាពល្អៗជានងច្ើន។ែូនច្្ះងបសិននបើអ្ក

មានសណ្តានច្ិ�្តល្អនោះអ្កងបដែលជាមានងបជា

ងបិយភាពផងដែរ។ខ្នុំេិ�ថាអ្កដែលបន្តមានងបជា

ងបិយភាពយូរអដងវែងេឺជាងបនភទមនុស្សដែលន្វែើជា

កលយាណមិ�្ត។

អឈិមរា៉ាប៊ី៖ខ្នុំេិ�ថាវាេឺជារនបៀបដែលអ្ក

ងបងពឹ�្តច្ំនពាះអ្កែនទនទៀ�នងពាះថាខ្នុំសាគាល់

មនុស្សមានងបជាងបិយភាពជានងច្ើនដែលពិ�ជាមាន

ឫកពាងកនអើ�ងកនទាមនែើយពួកនេពុំន្វែើជាមិ�្តល្អ

នឹងមនុស្សជានងច្ើនន�ើយ។ប៉ុដន្តខ្នុំក៏សាគាល់មនុស្ស

មានងបជាងបិយភាពជានងច្ើនដែលមានច្ិ�្តល្អែល់

មនុស្សងេប់គានា។ខ្នុំេិ�ថានោះជាច្រិ�លក្ខណៈមួយ

ខុសគានាយ៉ាងខាលាំង។ខ្នុំេិ�ថាវាេឺជាអាកប្កិរិយ

ដែលអ្កមានវិញនទន�ើ។អ្កពុំអាច្េិ�ថាមនុស្ស

នផ្សងនទៀ�អន់ជាងអ្កន�ើយ—នោយសារពួកនេពុំ

ដមនជាមនុស្សអន់ន�ើយ។

អ៊ីសាកភរី៖ខ្នុំេិ�ថាងបសិននបើអ្កមានកលយាណ

មិ�្តនោះពួកនេនឹងន្វែើជាមិ�្តអ្កនទាះបីមនុស្សនផ្សង

នទៀ�េិ�ដបបណ្អំពីអ្កក្តី។នោះជាអវែីដែលអ្កង�ូវ

ន្វែើនៅនពលអ្កក្លាយជាមិ�្តនឹងគានា។

យ្គហគយអស៖មិ�្តភក្តិេឺនសាមះង�ង់នឹងគានានែើយ

ទុកច្ិ�្តគានា។

«ច្ូរមានច្ិ�្តរំនភើប

ក្នុងក្រជួបមិ�្តភក្តិ

របស់អ្ក»។



Michelle,
Mandie found new 
soccer art for this spot. 
Replace it with the new.

5២ លីអាែូណ្

ខស្វងរកមឈិត្តខដលផ្តល់តនមលែដល់

អ្វរីៗខដលសំខាៃ់បំផុត

«ែំបូោមនែ៏ចាំបាច្់នែើម្ីឲ្យអ្ក

មាននជាេជ័យនិងសុភមង្គល

នោះេឺថា‹នងជើសនរើសមិ�្តភក្តិ

របស់អ្កនោយងបុងងបយ័�្›។

នយើងមានទំនោរក្លាយែូច្អ្កដែលនយើងនក្�សរនសើរ

នែើយពួកនេភាេនងច្ើនេឺជាមិ�្តរបស់នយើង។នយើង

េប្ីទាក់ទងជាមួយអស់អ្កដែលែូច្ជាពួកនយើង

ជាអ្កដែលមិនដមនកំពុងនងគាងន្វែើអវែីដែលងសួលៗ

បនណ្តាះអាសន្មាននគាលនៅមិនងបាកែងបជាឬមាន

មែិចិ្្តា�ូច្ច្នង្អៀ�ន�ើយ—ផ្ទនុយនៅវិញច្ូរទាក់ទង

ជាមួយអ្កដែលផ្តល់�នម្ែល់អវែីៗដែលសំខាន់បំផុ�េឺ

នគាលបំណងែ៏នៅអស់កល្ជានិច្្ច»។

ថូមា៉ាសនអសម៉នសុន«Be Thou an Example»Liahona,
ដខឧសភាឆ្នាំ២០០៥ទំព័រ១១៣។

ន�ើមិ�្តភក្តិរបស់អ្កគាំងទអ្កតាមរនបៀបណ្ខ្ះ?

ហាៃណាភរី៖ខ្នុំមានមិ�្តភក្តិដែលបានមកនមើលក្រសដម្តងរបស់ខ្នុំក្លខ្នុំនៅក្នុងងកុមច្នងមៀង។

ខអៃម្�ូយអស៖មិ�្តរបស់ខ្នុំបានជួយខ្នុំឲ្យពូដកនលងបាល់ទា�់។

ខប៊លឡាយអហ្វ៖សងមាប់ថានាក់នរៀនអំពីសាសោនយើងបានន្វែើែំនណើរនៅសាលាងបជុំរបស់សាសោច្ងក

នែើយអ្កផ្សពវែផសាយសាសោទាំងអស់នៅទីនោះ។វាសបបាយណ្ស់។ខ្នុំក៏េិ�ផងដែរថាវាេឺជារនបៀប

ែ៏ល្អមួយនែើម្ីនងជើសនរើសកលយាណមិ�្តរបស់ខ្នុំថាជាមនុស្សដែលមានច្រិកលក្ខណៈដបបណ្នោយសារអ្ក

អាច្ងបាប់ថាគា�់ជាមនុស្សដែលពិ�ជានគារពែល់ជំននឿរបស់មនុស្សែនទ។ពួកនេនិយយពាក្យែូច្ជា

«អូ៎អញ្ចឹងឯងពុំនជរនទឬ?»នែើយពួកនេនឹងនិយយថា«យល់ងពមខ្នុំនឹងមិននជរនែើយនងបើពាក្យសម្តី

មិនល្អដបបននះនពលនៅជិ�ឯងនទ»។នយើងបានពិភាកសាគានាអំពីរនបៀបដែលនយើងមិនផឹកក្នែវែនិងអវែីៗ

នផ្សងនទៀ�នែើយពួកនេនិយយថា«យល់ងពមនយើងពុំង�ូវនៅហ្ងក្នែវែន�ើយ»។ពួកនេទាំងអស់គានា

ពិ�ជាមានក្រនគារពគានាណ្ស់។

អឈិមរា៉ាប៊ី៖មិ�្តភក្ិរបស់ខ្នុំបាននិយយនោយនបើកច្ំែអំពីសាសោរបស់ខ្នុំនែើយនិយយពាក្យែូច្ជា

«ឯងែឹងនទខ្នុំពុំចាំបាច្់នជឿែូច្ជាឯងនជឿន�ើយប៉ុដន្តខ្នុំមានច្ិ�្តទូលាយមិនងបដកងបក្ន់នទែូនច្្ះខ្នុំអាច្

ែឹងអវែីដែលឯងែឹងនិងអវែីដែលឯងនជឿែូនច្្ះខ្នុំអាច្ជួយឯងឲ្យបន្តរឹងមាំ»។

ខាកវីៃប៊ី៖តាំងពីខ្នុំប្តលូរទីលំនៅមកខ្នុំពុំសូវសាគាល់នរណ្មានាក់នៅសាលានរៀនន�ើយ។ែូនច្្ះមនុស្ស

ទាំងអស់ដែលខ្នុំសាគាល់េឺនៅងពះវិហ្រ។នពលនយើងទាំងអស់នៅក្នុងសកម្មភាពយុវវ័យពួកនេមានច្ិ�្ត

ល្អនឹងខ្នុំណ្ស់។

អឈិមរា៉ាយអហ្វ៖នពលខ្នុំប្តលូរមករស់នៅទីននះែំបូងខ្នុំគាមនមិ�្តភក្តិជាពួកអិល.�ី.នអស.នងច្ើនន�ើយ

នោយសារនៅក្នុងវួែរបស់នយើងពុំសូវមានយុវោរីនងច្ើននទ។ខ្នុំបានរប់អានមិ�្តមានាក់នៅក្នុងក្រងបជុំយុវវ័យ

ពួកអិល.�ី.នអស.នែើយក្រណ៍នោះបានផ្លាស់ប្តលូរខ្នុំទាំងងសុងសងមាប់សកម្មភាពោោោនពលខាងមុខ

នទៀ�។នែើយោងបានដណោំខ្នុំឲ្យសាគាល់មិ�្តភក្តិរបស់ោងទីបំផុ�ខ្នុំមានមិ�្តភក្តិជាពួកអិល.�ី.នអស.

ដែលយកច្ិ�្តទុកោក់នឹងខ្នុំ។

«នែើយនៅនពលច្ុងបញ្ចប់ោ

នថងៃែំបូងនោះពួកនេងេប់គានាបាន

សាគាល់ន្មះខ្នុំរួច្នៅនែើយ»។

«ពួកនេមានក្រនគារពែល់ជំននឿរបស់

មនុស្សែនទនទៀ�»។



Michelle
There is new art for this 
too. Should be where 
they’re interacting more.

 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ 5៣

យ
ុវវ័យ

ន�ើអ្កបនង្កើ�មិ�្តភាពនោយរនបៀបណ្?

វីោលាមយអស៖នពលមានមនុស្សមានាក់និយយថាសួស្តីនែើយអ្កនឹងចាប់នផ្តើមនិយយជាមួយ

គានានពលនោះអ្កក្លាយជាមិ�្តភក្តិនឹងគានានែើយ។

យជមភរី៖សងមាប់ខ្នុំខ្នុំមានមិ�្តភក្តិរប់អានតាមរយៈសកម្មភាពោោ។ែូច្ជានពលខ្នុំបាននៅងបនទស

អានមរិកនៅវិស្សមក្លមួយខ្នុំបាននៅជំរំនលងបាល់ទា�់នៅសាកលវិទយាល័យងពិកហ្ំយ៉ង់នែើយខ្នុំពុំ

សាគាល់នរណ្មានាក់នៅទីនោះន�ើយ។នែើយនៅនពលច្ុងបញ្ចប់ោនថងៃែំបូងនោះពួកនេងេប់គានាបានសាគាល់

ន្មះខ្នុំរួច្នៅនែើយ។ែូនច្្ះខ្នុំងគាន់ដ�ន្វែើសកម្មភាពនែើយនៅបរិនភាេអាហ្រនថងៃង�ង់ឬជួយគានានៅវិញ

នៅមក។

យសតយអច៖ច្ំណ្ប់អារម្មណ៍ែូច្គានា—អ្កចាប់អារម្មណ៍នលើនរឿងែូច្គានាែូច្នរណ្មានាក់នទៀ�។អំ�នុង

នពលអនុវ�្តកិច្្ចក្រទាំងនោះជាមួយគានានោះេឺជារនបៀបដែលអ្កចាប់នផ្តើមកសាងមិ�្តភាពនែើយ។

ន�ើមានអវែីខ្ះដែលអ្កបាននរៀនពីកលយាណមិ�្ត?

យអើរ៉ុៃអឈិម៖ច្ូរនសាមះង�ង់នឹងខ្លួនឯង។អ្កពុំអាច្មានមិ�្តែ៏ពិ�ន�ើយនពលអ្កពុំនសាមះង�ង់ច្ំនពាះខ្លួន

ឯងនោះ។ងបសិននបើពួកនេពុំច្ូលច្ិ�្តបទោឋានរបស់អ្កនោះពួកនេពុំដមនជាមិ�្តរបស់អ្កនែើយពុំជួយអ្ក

ន�ើយ។

អ៊ីសាកភរី៖សូមសាដាប់អវែីដែលពួកនេនិយយ។ងបសិននបើពួកនេនិយយសូមកុំងពនងើយកនន្តើយនឹងអវែីដែល

ពួកនេនិយយន�ើយ។សូមនផ្តា�ច្ិ�្តទុកោក់នលើពួកនេនែើយគាំងទពួកនេ។

អឈិមរា៉ាប៊ី៖អវែីមួយដែលកលយាណមិ�្តន្វែើនោះេឺអនញជើញអ្កឲ្យន្វែើអវែីមួយ។សូម្ីដ�ក្រសួរសុខទុក្ខគានា។

ក្រសួរសំណួរអំពីនរឿង�ិច្�ួច្ផងដែរ។នរឿង�ិច្�ួច្មួយច្ំនួនេឺជានរឿងសំខាន់ណ្ស់។

យជមភរី៖អ្កក៏អាច្ន្វែើជាមនុស្សមានាក់ដែលនបើកែួងច្ិ�្តអនញជើញមនុស្សឲ្យច្ូលក្នុងងកុមមិ�្តរបស់អ្កនែើយ

ជួបមិ�្តភក្តិនផ្សងៗនទៀ�។អ្កនៅដ�ន្វែើជាកលយាណមិ�្តែដែល។◼

មិ�្តែ៏ពិ�...

យ្គហគយអស៖មិ�្តែ៏ពិ�េឺជាមនុស្សមានាក់ដែល

យល់ពីអ្ក។

ខអៃម្�ូយអស៖មិ�្តែ៏ពិ�េឺជាមនុស្សមានាក់

ដែលអ្កអាច្ពឹងពាក់បានជានិច្្ច។

យជមភរី៖ខ្នុំេិ�ថាពួកនេជាមនុស្សដែលមាន

ក្រយល់ច្ិ�្តគានា។

យេតុៃយអច៖អ្កអាច្មានទំនុកច្ិ�្តក្នុងខ្លួន

អ្កនពលនៅជិ�ពួកនេ។

ខាលវីៃប៊ី៖មិ�្តែ៏ពិ�នច្ះគាំងទគានា។

«សូមនផ្តា�ច្ិ�្តទុកោក់

នលើពួកនេនែើយ

គាំងទពួកនេ»។



រច
នា
រូប
ថ
ត
ដោ

យ
ោ

វីឌ
ស

្តូឃ
ឺ

សានាមញញឹមពិ�នៅក្ន់មិ�្តភក្តិេឺមាន�នម្ណ្ស់។

ទំោក់ទំនង

ពឈិតម្បាកដ
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យ
ុវវ័យ

យោយរា៉ាយ្ៀសយពម្ោសសា

ក្ល	ខ្ញគំ	អាយ៊	16	ឆ្នាគំ	្ណៈបបធាៃ	

ហែ្ក	បាៃ	បបកាែ	ថា	ហែ្ក	របែ់	ហយើង	

ៃឹង	ហៅ	េែ្សនា	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	ហៅ	

ប៊៊យណូសហ្ស	ហហើយ	ខ្ញគំ	បតូវ	បាៃ	ែហញ្ើញ	ឲ្យ	ចូលរួម	។		

ខ្ញគំ	បាៃ	ែៃ្សគំ	បបាក់	ហហើយ	ខគំ	ហធវើការ	យ៉ាង	ខ្លាគំង	ហ�ើម្ី	មាៃ	

ភាព្ែក្ិែម	េេួល	ប័ណ្ណ	ចូល	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	។

បនាទាប់	ព្ី	ខ្ញគំ	េេួល	បាៃ	ប័ណ្ណ	ចូល	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	

មក	ការល្លួង	បាៃ	វាយបបហារ	ខ្ញគំ	ប្ប់បចកលហក	ហោយ	

ព្យាយម	ទ្ញ	ខ្ញគំ	ឲ្យ	បាត់បង់	ភាព្ែក្ិែម	ហនាោះ	។	

ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំ	មាៃ	បគំណង	ហ�ើម្ី	ចូល	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	។	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	

បគ្ៃ់សត	ចង់	សាតាប់	ែគំព្ី	បេព្ិហសាធៃ៍	ៃិង	េីបនាទាល់	ែគំព្ី	

វា	ព្ី	មៃ៊ែ្ស	�នេ	ហ�ើយ	ខ្ញគំ	ចង់	មាៃ	បេព្ិហសាធៃ៍	ៃិង	

េីបនាទាល់	ហនាោះ	ហោយ	ផ្ទាល់ខលេលួៃ	។

យប់	ន្ងៃហធវើ	�គំហណើរ	បាៃ	មក�ល់	។	ព្ីម៊ៃ	ហ�ើង	�ិោះ	

ឡាៃ	ខ្ញគំ	បាៃ	្ ិត	ថា	មិៃ	ចង់	ហៅ	ហ�ើយ	ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំ	ព្៊គំ	ហទ្រេៃ់	

តាម	អារម្ណ៍	ហនាោះ	ហ�ើយ	។	ែគំ�ញងហព្ល	�ិោះឡាៃ	

រយៈហព្ល	10	ហមា៉ាង	ហនាោះ	ខ្ញគំ	ែង្ញយ	សក្រ	ែមា�ិក	

សាែនាចបក	មានាក់	ស�ល	រួែរាយ	ៃឹង	ខ្ញគំ	ណាែ់	។		

គ្ត់	មាៃ	អាយ៊	ខទង់	60	ឆ្នាគំ	។	គ្ត់	បាៃ	បបាប់	ខ្ញគំ	ែគំព្ី	

�ីវិត	របែ់	គ្ត់	ហហើយ	ថា	គ្ត់	ែបបាយ	ចិត្	ខ្លាគំង	ណាែ់	

ស�ល	គ្ត់	បាៃ	សហល	្ លេង	កាត់	ការសាកល្ង	នានា	

ស�ល	គ្ត់	បាៃ	�ួប	។

ខ្ញគំ	បាៃ	ចាប់ហផ្ើម	បបាប់	គ្ត់	ែគំព្ី	�ីវិត	របែ់	ខ្ញគំ	ៃិង	

រហបៀប	ស�ល	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ឯហកា	ហបពាោះ	មៃ៊ែ្ស	ជាហបចើៃ	

បាៃ	�កខលេលួៃ	ហចញ	ព្ី	ខ្ញគំ	ហោយសារ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហធវើ	តាម	បព្ោះ	។	

គ្ត់	បាៃ	បបាប់	ខ្ញគំ	ថា	«	បព្ោះ	ៃឹង	បបទ្ៃ	មិត្ភក្ិ	�៏	ល្	

�ល់	ក្លួយ	ហហើយ	មិត្	ហនាោះ	ៃឹង	គ្គំបេ	ក្លួយ	ជាៃិច្ច	។	ចូរ	

ក៊គំហភលេច	ហរឿង	ហៃោះ	ឲ្យ	ហសាោះ	»	។	ហព្ល	គ្ត់	ៃិយយ	ពាក្យ	

ទ្គំង	ហៃោះ	ហហើយ	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ែងៃប់	ចិត្	ៃិង	មាៃ	

ភាព្ែ៊ខសាៃ្	ហោយសារ	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ែវី	ស�ល	

គ្ត់	បាៃ	បបាប់	ខ្ញគំ	្ ឺ	ជា	ការព្ិត	។

ហព្ល	ខ្ញគំ	ចូលហៅ	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	ក្ីកងវល់	�៏ធគំ	

ស�ល	ខ្ញគំ	មាៃ	ហនាោះ	បាៃ	រសាយ	បាត់	ែែ់	ហៅ	។	ខ្ញគំ	េេួល	

អារម្ណ៍	ថា	�ូចជា	មាៃ	ការឱបបកហសាប	ខ្ង	វិញ្ញាណ	

បបាប់	ខ្ញគំ	ថា	«	សាវា្មៃ៍	ប៊បតា	ហយើង	ហែើយ	។	ហយើង	បាៃ	

េៃទឹង	រង់	ចាគំ	ប៊បត	»	។

ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	្ ឺព្ិតជា		

�គំណាក់	របែ់	បព្ោះ	ព្៊គំសមៃ	បគ្ៃ់សត	ជា	ែគ្រ	�៏	បែែ់		

សាអាត	ប៉៊ហណាណោះ	ហេ	។	បនាទាប់	ព្ី	បាៃ	ហធវើ	ព្ិធីប៊ណ្យ	

ប�ម៊�េឹក	ៃិង	ព្ីធីបញ្ជាក់	មួយ	ចគំៃួៃ	មក	ខ្ញគំ	បាៃ		

ហចញ	មក	ខ្ង	ហបៅ	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	វិញ	។	ខ្ញគំ	េេួល	

អារម្ណ៍	ថា	បៃទញក	ស�ល	ខ្ញគំ	មាៃ	ហនាោះ	បាៃ	បត�ប់	មក	រក	

ខ្ញគំ	វិញ	ប៉៊សៃ្	ឥ�អូវ	ហៃោះ	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍	ថា	ខ្ញគំ	មាៃ	កមាលាគំង	

ហ�ើម្ី	យក	ឈ្នោះ	ហលើ	វា	។

ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	ការហរៀបចគំ	ខលេលួៃ	របែ់	ហយើង	ហហើយ		

េ៊ក	ឲ្យ	ែវីៗ	ប្ប់	យ៉ាង	ហៅក្នញង	បព្ោះហែ្	របែ់	បព្ោះ		

ៃិង	ការខិតខគំ	ឲ្យ	ែែ់	ព្ី	ែមត្ថភាព្	របែ់	ហយើង		

ហ�ើម្ី	ចូល	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ្ឺ	ជា	ែវី	ស�ល	បព្ោះ	រំព្ឹង		

ចង់	បាៃ	ព្ី	ហយើង	។	ហបកាយ	មក	បព្ោះបបទ្ៃ	ព្រ	�ល់		

ហយើង	យ៉ាង	បរិបូរ	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ចៅក្នញងរែ្ឋខូែូបា៉ាកបចេសអាហ្សង់េីន។

ែ្នុំចង់ចូលរួម្ពះវិហារបរិ្ុ្្ធសោយែលេលួនឯងផ្ទាល់សោយពុំ

្គ្ន់សែសាតាប់អំពីប្ពិសសាធន៍សនះម្រពីមនុ្សេដន្ស�ើយ។

ងគាែំបូងរបស់ខ្នុំ

នៅងពះវិហ្របរិសុទ្



5៦ លីអាែូណ្
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យ
ុវវ័យ

យោយម្បធាៃ

ហឈិៃរីប៊ីអាវរិង

ទីងបឹកសាទីមួយក្នុង

េណៈងបធានទីមួយ

ជា
	ហបចើៃ	ឆ្នាគំ	កៃលេង	ហៅ	ខ្ញគំ	បាៃ	ៃិយយ	ហៅក្នញង	សាល	ប៊រាណ	មួយ	ហៅ	ហែហភែូរ	។	ព្ៃលេឺ	បព្ោះអាេិត្យបាៃ	ចាគំងចគំ	

កសៃលេង	�ស�ល	ស�ល	សាវក	ប៉៊ល	បាៃឈរ	ហៅ	េីហនាោះ	ហ�ើម្ី	បហបងៀៃ	។		បបធាៃបេ	របែ់	ខ្ញគំ	្ ឺ	ៃិយយ	ែគំព្ី	ប៉៊ល	

ជា	សាវក	ស�ល	បព្ោះ	បាៃ	ហៅ	។

ែ្នកសាតាប់	ហនាោះ	្ ឺជា	ព្ួក	បរិែ៊េ្ធ	ន្ងៃ	ច៊ង	ហបកាយ	រាប់រយ	នាក់	។	ព្ួកហ្	បាៃ	ែង្ញយ	ហៅ	តាម	�ួរហលើ	ហៅែី	្ ្	សវងៗ		ស�ល	

ព្ួកហែហភែូរ	បាៃ	ធាលាប់	ែង្ញយ	កាល	ព្ីជាង	មួយ	ែហែ្សវត្សរ៍	ម៊ៃ	។	ក្នញងចគំហណាម	ព្ួកហ្	មាៃ	សាវក	ស�ល	កគំព្៊ងហៅ	រែ់		

ព្ីរ	នាក់	្ ឺ	សែលហ�ើរ	មា៉ាក	ែ៊មី	ភីហធើរែិៃ	ៃិង	សែលហ�ើរ	ស�មែ៍	ែ៊មី	ហហាវាែ្	។

ែ្នក	អាច	បែនម�ឹងថា	ខ្ញគំ	បាៃ	ហរៀបចគំ	ការៃិយយ	ហនាោះ	យ៉ាង	យកចិត្	េ៊កោក់	ណាែ់	។	ខ្ញគំ	បាៃ	អាៃ	កិច្ចការ	នៃ	ព្ួកសាវក	

ៃិង	ែគំប៊បត		ទ្គំង	ែែ់	ស�ល	ប៉៊ល	ៃិង	បងប្អូៃរបែ់	គ្ត់	ស�ល	ជាព្ួកសាវក	បាៃ	ែរហែរ	។	ខ្ញគំ	បាៃ	អាៃ	ហហើយ	ព្ិចារណា	

ែគំព្ី	ែគំប៊បត	របែ់		ប៉៊ល	ហផ្ើ	ហៅ	កាៃ់	ព្ួកហែហភែូរ	។

ខ្ញគំ	បាៃ	ព្យាយម	ែែ់	ព្ី	ែមត្ថភាព្	របែ់	ខ្ញគំ	ហ�ើម្ី	ហគ្រព្ប៉៊ល	ៃិង	តគំសណង	របែ់	ហោក	។	បនាទាប់	ព្ី	ៃិយយ	ចប់	មៃ៊ែ្ស	

មួយ	ចគំៃួៃ	បាៃ	ែរហែើរ	ការៃិយយ	ហនាោះ	។	សាវក	ហៅរែ់	ទ្គំង	ព្ីរនាក់	ក៏	បាៃ	ផ្ល់	ហយបល់យ៉ាង	ល្	�ល់	ខ្ញគំ	ផងស�រ	។	ប៉៊សៃ្	

ហបកាយ	មក	សែលហ�ើរ	ហហាវាែ្	បាៃ	នាគំ	ខ្ញគំ	ហៅកសៃលេង	សាងាត់	មួយ	ហហើយ	ហោយ	សានាមញញឹម	ៃិង	ែគំហ�ង	�៏	េៃ់ភលេៃ់	របែ់	ហោក	

ហោក	បាៃ	មាៃ	បបសាែៃ៍	ថា	«	វា	ជាែ៊ៃទរកថា	�៏	ល្	។	ប៉៊សៃ្	ែ្នក	បាៃ	ហភលេច	ហរឿង	ែគំខ្ៃ់	បគំផ៊ត	ស�ល	ែ្នក	្ ួរសត	ៃិយយ	»	។

ខ្ញគំ	បាៃ	ែួរ	គ្ត់	ថា		ហតើ		វាជាហរឿងែវី	។	ែែ់ជាហបចើៃ	ែបាតាហ៍	ហបកាយ	មក	ហោក	បាៃ	បព្ម	បបាប់	ខ្ញគំ	។	ចហមលេើយ	របែ់	ហោក	

បាៃ	បហបងៀៃ	ខ្ញគំ	តាគំង	ព្ីបគ្	ហនាោះ	មក	។

ហោក	បាៃ	មាៃបបសាែៃ៍	ថា	ខ្ញគំ	្ ួរសត	បបាប់	�ល់	មៃ៊ែ្ស	ទ្គំងហនាោះថា	បបែិៃហបើ	ព្ួកបរិែ៊េ្ធ	សាតាប់	ឮ	ប៉៊ល		បាៃ		

មាៃ	េីបនាទាល់	ែគំព្ី	តនមលេ	ៃិង	ែគំណាច	នៃ	កូៃហសា	ស�ល	ហោក	កាៃ់	ហនាោះបបសហល	ជា	ព្ួកសាវក	ៃឹង	មិៃ	បតូវបាៃ	�កហចញ		

ព្ីសផៃ�ី	ហ�ើយ	។

ការណ៍	ហនាោះ�គំរ៊ញ	ខ្ញគំ	ឲ្យ	បត�ប់	ហៅ	អាៃ		ែគំប៊បត	របែ់		ប៉៊ល	ហផ្ើ	ហៅ	កាៃ់	ព្ួកហែហភែូរ	ម្	ង	ហេៀត	។	ខ្ញគំ	អាច	ហឃើញ	ថា	ប៉៊ល	

ចង់	ឲ្យ	មៃ៊ែ្ស	ទ្គំង	ហនាោះ	េេួល	អារម្ណ៍	ែគំព្ី	តនមលេ	នៃ	ចគំណង	កូៃហសាបព្វ�ិតភាព្	ស�ល	េេួល	បាៃ	ព្ី	បព្ោះ	ែមាចាែ់	តាមរយៈ	

រោរសាតារយេើងវិញនន

្ពះអង្្ស្គ្រះសាថាបនាសា្នាច្្ររប្់្្ង់សៅសលើសជើងជញ្ជាំងននពួ្រសាវ្រនិង

ពយាការីសដលកាន់្រូនសសាទាំងអ្់ននបពវេជិែភាពសៅសលើសផនដីនាជំនាន់សនះ។
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ព្ួកសាវក	របែ់	បេង់	ហៅ	�ល់	ព្ួកហ្	ស�ល	ជា	ែមា�ិក	នៃ	សាែនាចបក	របែ់	

បព្ោះែមាចាែ់	។	ប៉៊ល	ព្យាយម	បហងកើត		េីបនាទាល់	ែគំព្ី	កូៃហសា	ទ្គំងហនាោះ	។

ប៉៊ល	បាៃ	ស្លេង	េីបនាទាល់	�ល់	ព្ួកហែហភែូរ	ថា	បព្ោះប្ីែទ្ឺ		ជា	ែិរិសារ	នៃ	

សាែនាចបក	របែ់បេង់	។	ហហើយ	ហោក	បាៃ	បហបងៀៃ	ថា	បព្ោះែង្ែហ្គ្រោះ		

សាថាបនា	សាែនាចបក	របែ់	បេង់	ហៅហលើ	�ញ្ជាគំង		នៃព្ួក	សាវក	ៃិង	ព្យាការី	ស�ល	

កាៃ់កូៃហសា	ទ្គំងែែ់	នៃ	បព្វ�ិតភាព្	ហៅហលើ	សផៃ�ី	នា	�គំនាៃ់	ហៃោះ	(	ែូមហមើល	

ហែហភែូរ	2:19–20	)	។

បព្វជឈិតភាពម្តូវបាៃសាតារយេើងវិញ

ហបៅព្ីភាព្ចបាែ់ោែ់	ៃិង	ែគំណាច	នៃ	ការបហបងៀៃ		បព្មទ្គំង	្ គំរូ	របែ់	ហោក	ប៉៊ល	

បាៃ	�ឹង	ថា	ការក្ត់សាែនា	ៃឹង	ហកើត	មាៃ	ហ�ើង		(	ែូមហមើល	កិច្ចការ	20:29–30;	

ស្ែសា�អូៃីចេី	2	2:2–3)	។	ហោក	បាៃ	�ឹង	ថា	ព្ួកសាវក	ៃិង	ព្យាការី	ៃឹង	បតូវបាៃ	

�ក	យក	ហចញ	ព្ី	សផៃ�ី	។	ហហើយ	ហោក	�ឹង	ថា	ហៅ	ហព្ល	ខ្ងម៊ខ	�៏	រ៊ងហរឿង	ហនាោះ	ែវី	

ទ្គំងហនាោះ	ៃឹង	សាតារ	ហ�ើង	មក	វិញ	។	ហោក	បាៃ	ែរហែរ	ែគំព្ី	បគ្ហនាោះ	�ល់	ព្ួកហែហភែូរ		

ហោយ	ហរៀបរាប់	ែគំព្ី	ែវី	ស�ល	បព្ោះែមាចាែ់	ៃឹង	ហធវើ	ថា	៖	«	ការ	កាៃ់	កាប់	បតួតបតា	ក្នញង	កាល	

ស�ល	ហព្ល	ហព្ញ	កគំណត់	បាៃ	មក	�ល់	ហ�ើម្ី	ៃឹង	បគំបព្ួម	ប្ប់	ទ្គំង	ែែ់	ក្នញង	បព្ោះប្ីែទ	

ទ្គំង	របែ់	ហៅ	សាថាៃែួ្៌	ៃិង	របែ់	ហៅ	សផៃ�ី	ផង	»	(	ហែហភែូរ	1:10	)	។

ប៉៊ល	បាៃ	េៃទឹង	ចាគំ	ហមើល	ែគំព្ីការបហបមើ	របែ់	ព្យាការី	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	ហៅហព្ល	

ឋាៃែួ្៌	ៃឹង	ហបើក	ហ�ើង	សារ	ជា	្ ្ី	ម្ង	ហេៀត	។	វា	បាៃ	ហកើត	ហ�ើង	សមៃ	។	យ៉ូហាៃ	

បាេីែទ	បាៃ	មក	ហហើយ	បប្ល់បព្វ�ិតភាព្	ហែើរ៉៊ៃ	ៃិង	កូៃហសា	ការបហបមើ	នៃ		

ព្ួកហេវតា	ៃិង	ព្ិធីប៊ណ្យ	ប�ម៊�	េឹក	ហោយ	ការ	ព្ៃលេិចែបមាប់	ការ	ផ្ដាច់	បាប	�ល់		

មៃ៊ែ្ស	(	ែូមហមើល	្.	ៃិង	ែ.	13	)	។

ព្ួកសាវក	ៃិង	ព្យាការី	ព្ីប៊រាណ	បាៃ	បត�ប់	មក	វិញ	ហហើយ	បប្ល់	កូៃហសា	

ស�ល	ព្ួកហ្កាៃ់ហៅក្នញង	�ីវិត	រសមង	សាលាប់	ហនាោះ	�ល់	យ៉ូសែប	(	ែូមហមើល	្.	ៃិង	ែ.	

110	)	។	មៃ៊ែ្ស	បតូវបាៃ	សតងតាគំង		ៃូវ	ភាព្ជាសាវក	�៏	បរិែ៊េ្ធ	ហៅក្នញង	សខ	ក៊ម្ៈ	ឆ្នាគំ	

1835	។	កូៃហសាបព្វ�ិតភាព្	បតូវបាៃ	ផ្ល់	ឲ្យ	ព្ួកសាវក	�ប់ព្ីរនាក់	ហៅច៊ង	សខ		

មីនា	ឆ្នាគំ	1844	។

ប្ប់	ព្យាការី	ស�ល	បៃ្	ព្ី	យ៉ូសែប	ចាប់តាគំងព្ី		បព្ិកហាគំ	យ៉ង់	រហូត	�ល់	បបធាៃ	

ម៉ៃែ៊ៃ	បាៃ	កាៃ់	ៃិង	ែៃ៊វត្	កូៃហសា	ទ្គំងហនាោះ	ហហើយ	បាៃ	កាៃ់	ៃូវភាព្ជាសាវក		

�៏	ព្ិែិ�្ឋ	។

យសចក្តរីជំយៃឿៃឈិងកូៃយសានៃបព្វជឈិតភាព

ប៉៊សៃ្	�ូច	ជា	ហៅ	�គំនាៃ់	របែ់	ប៉៊ល	ផងស�រ	ែគំណាច	នៃ	កូៃហសា	បព្វ�ិតភាព្		

ទ្គំងហនាោះ	តបមូវ	ឲ្យ	ហយើង	មាៃ	ហែចក្ី�គំហៃឿហ�ើម្ី	េេួល	បាៃ	វា	។	ហយើងបាៃ	�ឹង	តាម		

រយៈ	ការបគំផ៊ែ្គំៃិត	ថា	កូៃហសាបព្វ�ិតភាព្	បតូវបាៃ	កាៃ់	ហោយ	ែែ់	ែ្នក	ស�ល	�ឹកនាគំ	

ៃិង	បហបមើ	�ល់	ហយើង	។	ការណ៍	ហនាោះតបមូវឲ្យ	មាៃ	សាក្សី	ព្ី	បព្ោះវិញ្ញាណ	។

ហហើយ	ហនាោះវា	អាបែ័យ	ហៅហលើ	េីបនាទាល់	របែ់	ហយើងស�ល	ថា	បព្ោះហយែ៊ូវ	្ ឺ	ជា	

បព្ោះប្ីែទ	ហហើយ	ថា	បេង់	មាៃ	បព្ោះ�ៃ្	រែ់ហៅ	ៃិង	�ឹកនាគំ	សាែនាចបក	របែ់	បេង់	។		

ហយើង	ក៏បតូវ�ឹង		ហោយ	ខលេលួៃ	ហយើង	ផងស�រ	ថា	បព្ោះែមាចាែ់	បាៃ	សាតារ	សាែនាចបក	របែ់	បេង់	

ៃិង	កូៃហសា	បព្វ�ិតភាព្ហ�ើងវិញ	តាមរយៈ	ព្យាការី	យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	។	ហហើយ	ហយើង	បតូវ	

មាៃ	ការបញ្ជាក់	ព្ី	បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ		រំឭក	ជា	ញឹកញប់	ថា	កូៃហសាទ្គំងហនាោះ	បតូវបាៃ	

ផ្ល់	ឲ្យ	ហោយ	គ្មាៃ	ការរំខ្ៃ�ល់	ព្យាការី	ស�ល	ហៅរែ់	ហ�ើយ	ហហើយ	ថា	បព្ោះែមាចាែ់	 រច្
ោ
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បបទ្ៃព្រ	ៃិង	�ឹកនាគំ	រាបែ្	របែ់	បេង់	តាមរយៈ	សខ្សបែឡាយ	នៃ	កូៃហសាបព្វ�ិតភាព្	

ស�ល		បៃ្	រហូត	�ល់	បបធាៃហែ្ក	ៃិងមណ្ឌល	បព្មទ្គំង		�ល់	ប៊មីែ្សព្	ៃិង	បបធាៃ	

សាខ្			រហូត	មក	�ល់	ព្ួកហយើង	ហទ្ោះហយើង	ហៅេីណា		ៃិង	ហៅឆ្ងាយ	ព្ី	ព្យាការី	ៃិង	

ព្ួកសាវក	ក្ី	។	

សូមទុកចឈិត្តយលើអ្នកបយម្មើខដលបាៃយរើសរបស់ម្ពរះអរាចាស់

ហ�ើម្ី	រកសា	ខលេលួៃ	ហយើង		ឲ្យ	រឹងមាគំ	ហៅក្នញង	សាែនាចបក	របែ់	បព្ោះែមាចាែ់	ហយើង	អាច	

ហហើយ	ហយើង	បតូវសត	បងវឹក	សភ្នក	របែ់	ហយើង	ឲ្យ	េេួលសារល់	ែគំណាច	របែ់	បព្ោះែមាចាែ់	

ហៅក្នញង	ការបហបមើ	របែ់	ែែ់ែ្នក	ស�ល	បេង់	បាៃ	ហៅ	។	ហយើង	បតូវសតមាៃភាព្			

ែក្ិែម	ៃឹង	ភាព្	ជា	ន�្ូនៃ	បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	។	ហហើយ	ហយើង	បតូវ	សត	ែធិសាឋាៃ	

េូលែូមបព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	ហ�ើម្ី	�ួយ	ហយើង	ឲ្យ	�ឹង	ថា	ព្ួកែ្នកស�ល	�ឹកនាគំ	ហយើង	

កាៃ់ៃូវ	ែគំណាច	ហៃោះ	។	ែបមាប់	ខ្ញគំ	ការែធិសាឋាៃ	សបប	ហនាោះបតូវបាៃ	ហ្លេើយ	តប	ជា		

ញឹកញប់	ហៅហព្ល	ខ្ញគំ	ច៊ោះបប�អូក	យ៉ាង	ែកម្	ហៅក្នញង	ការបហបមើ		របែ់	បព្ោះែមាចាែ់		

ហោយ	ខលេលួៃ	ខ្ញគំ	ផ្ទាល់	។

ហយើង	អាច	ហធវើកិច្ចការ	ស�ល	ែក្ិែម	ៃឹង	េេួល	វិវរណៈ	ស�ល	ែៃ៊ញ្ញាត	ឲ្យ	ហយើង	�ឹង	

ថា	កូៃហសាទ្គំង	ហនាោះ	បតូវបាៃ	បៃ្	បបទ្ៃ	ឲ្យ	ហោយ	បព្ោះ	ព្ី	មៃ៊ែ្ស	មានាក់	ហៅ	មៃ៊ែ្ស	មានាក់	

ហេៀត	។	ហយើង	អាច	ព្យាយម	សែវងរក	បេព្ិហសាធៃ៍	ហនាោះ	ម្ង	ហហើយ	ម្ង	ហេៀត	។	ហ�ើម្ី	

េេួល	បាៃ	ព្រ�័យ		ស�ល	បព្ោះ	មាៃ	ែបមាប់	ហយើង	ៃិង	ព្រ�័យ	ស�ល	បេង់	ែព្វបព្ោះេ័យ	ឲ្យ	

ហយើង	ផ្ល់	�ល់	ែ្នក�នេ	ហនាោះ	ហយើង	បតូវសត	ហធវើកិច្ចការហនាោះ	។

ចហមលេើយចគំហពាោះការែធិសាឋាៃ	របែ់	ែ្នក	ព្៊គំ	ែសាចារ្យ	�ូចជា	ហព្ល	មៃ៊ែ្ស		

មួយចគំៃួៃ	បាៃ	ហឃើញ	បព្ិកហាគំ	យ៉ង់	ហព្ល	ហោក	ៃិយយ	មាៃ	រូប	រាង	�ូចជា		

ព្យាការី	យ៉ូសែប	ស�ល	បាៃ	សាលាប់	ហោយ	ហ្	ហធវើឃ្ត	ហនាោះហ�ើយ	។ 1	ប៉៊សៃ្	ចហមលេើយ		

ហនាោះ		អាច	មាៃ	យ៉ាង	ព្ិតបបាក�	។	ហហើយ	ជាមួយ	ៃឹង	ការបញ្ជាក់	ខ្ង	វិញ្ញាណ		

ហនាោះ	ភាព្ែ៊ខសាៃ្	ៃិង	ែគំណាច	ៃឹង	ហកើត	មាៃ	ហ�ើង	។	ែ្នក	ៃឹង	�ឹង	សារ	ជា		

្្ី	ម្	ងហេៀត	ថា	ហៃោះ	្ ឺជា	សាែនាចបក	�៏ព្ិត	ៃិង	ែកម្របែ់	បព្ោះែមាចាែ់	ថា	បេង់		

�ឹកនាគំ	សាែនាចបក	តាមរយៈ	ែ្នកបហបមើ	ស�ល	បាៃ	សតងតាគំង	របែ់	បេង់	ហហើយ	ថា		

បេង់	ខ្វាយខវល់	ែគំព្ី	ព្ួកហយើង	។

បបែិៃហបើ	ហយើង	ែៃ៊វត្	ហែចក្ី�គំហៃឿ	របែ់	ហយើង	ប្ប់បគ្ៃ់	ហហើយ	េេួល	ការបញ្ជាក់	

ទ្គំងហនាោះ	ហនាោះ	បព្ោះ	ៃឹង	ហលើកែទលួយ	ែែ់	ែ្នក	ស�ល	�ឹកនាគំ	ហយើង	ហហើយ	បបទ្ៃ	ព្រ	�ល់	

�ីវិត	ៃិង	បក៊មប្ួសារ	របែ់	ហយើង	។	ហយើង	ៃឹង	សបប	�ូច	ជា	ែវី	ស�ល	ប៉៊ល	ចង់	ឲ្យ	បបជា�ៃ	

ស�ល	ហោក	បាៃ	បហបមើមាៃ	យ៉ាង	ខ្លាគំង	ថា	៖	«	បតូវបាៃ	សាអាង	ហ�ើង	ហលើ	ហ�ើង	�ញ្ជាគំង	នៃ	

ព្ួកសាវក	ៃិង	ព្ួកហហារា	ហហើយ	បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	ហនាោះ	ឯង	បេង់	ជា	្ ្	ប�៊ង	យ៉ាង	ឯក	»	

(	ហែហភែូរ	2:20	)	។	◼
ែកកសង់ចចញពីសុន្ទរកថាចៅក្នញងសន្និសីេេូចៅដខតុោឆ្នាុំ២០០៤។

កំ�ត់ចំណាំ

	 1.	ែូមហមើល	Doctrine and Covenants and Church History Seminary 
Student Study Guide	(	ឆ្នាគំ	2001	)	េគំព័្រ	158	។
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៦០ លីអាែូណ្

«មិ�្តភក្ិរបស់ខ្នុំនិយយថាោង

ពុំនជឿនលើងពះន�ើយ។ន�ើខ្នុំអាច្

ដច្កចាយែំណឹងល្អជាមួយោង

យ៉ាងែូច្នម្តច្?»

មា
ៃ	រហបៀប	ជាហបចើៃ	ហ�ើម្ី	សចកចាយ	�គំណឹង	ល្	ជាមួយ	

នាង	។	ការសចកចាយ	ែគំព្ី	�ីវិត	របែ់	ែ្នក	ផ្ទាល់	្ ឺ	ជា	រហបៀប	

មួយ	�៏ល្	បគំផ៊ត	។	ែ្នក	្ ឺ	ជា	«	្គំរូ	�ល់	ព្ួកែ្នកហ�ឿ	»	ទ្គំង	

កិរិយបបបព្ឹត្	ការហែលេៀកពាក់	ការៃិយយ	ែ្ី	ៃិង	ការបបបព្ឹត្	

ោក់	ែ្នក�នេ	(	ែូមហមើល	ធីម៉ូហ្េី1	4:12	)	។	ែូម	ចាគំ	

េ៊ក	ក្នញង	ចិត្	ៃូវ	ហយបល់	�ូច	តហៅ	ហៃោះ	៖

•	 ព្យាយម	�ួយ	មិត្ភក្ិ	របែ់	ែ្នក	ហោយ	ក្ីបែឡាញ់	ៃិង	ការហគ្រព្	ព្៊គំ	សមៃ	ហោយ	

ការ�គំរ៊ញ	េឹក	ចិត្	ឬ	ការរំព្ឹង	េ៊ក	ស�ល	ោក់ោម	ហ�ើយ	។

•	 ចូរ	មាៃ	ភាព្	ហសាមាោះបតង់	ៃិង	ហបើកេូោយ	ក្នញង	ែកម្ភាព្	របែ់	ែ្នក	។

•	 ហគ្រព្	ែិេ្ធិហប�ើែហរើែ	របែ់	គ្ត់	។

រហបៀប	ស�ល	ែ្នក	សចកចាយ	�គំណឹង	ល្	ជាមួយ	នាង	្ឺ	អាបែ័យ	ហលើ	ហហត៊ផល	ស�ល	នាង	ព្៊គំ	

ហ�ឿ	ហលើ	បព្ោះ	។	មៃ៊ែ្ស	មួយ	ចគំៃួៃ	មាៃ	បបវត្ិ	គ្មាៃ	ការែប់រំ	ព្ី	សាែនា	។	មៃ៊ែ្ស	ខលេោះ	ហបើក	�ួងចិត្	

ហ�ឿ	ហហើយ	ព្ួកហ្	ៃឹង	ែភិវ�្ឍ	ហែចក្ី�គំហៃឿ	ហៅហព្ល	ព្ួកហ្	ហរៀៃ	ែគំព្ី	រហបៀប	ែធិសាឋាៃ	ៃិង	ែិកសា	

បព្ោះ្ម្ពីរ	។	ហហើយ	មៃ៊ែ្ស	ហផ្សង	ហេៀត	ធាលាប់	ហ�ឿ	ហលើ	បព្ោះ	នា	បគ្	ណា	មួយ	ព្ីម៊ៃ	ប៉៊សៃ្	ហបកាយ	មក	

មាៃ	ការសាកល្ង	ក្នញង	�ីវិត	របែ់	ព្ួកហ្	ស�ល	ហធវើ	ឲ្យ	ព្ួកហ្	ព្ិបាក	ៃឹង	ហ�ឿ	។	ព្យាយម	យល់	

ែគំព្ី	សាថាៃភាព្	របែ់	មិត្ភក្ិ	ែ្នក	។	ែធិសាឋាៃ	ហ�ើម្ី	�ឹង	ែគំព្ី	រហបៀប	�ួយ	�ល់	នាង	។

ែ្នក	អាច	េេួល	បាៃ	ៃូវ	ការយល់ែគំព្ី	�គំហៃឿ	របែ់	នាង	តាមរយៈ	ការព្ិភាកសា	ែគំព្ី	ែវី	ស�ល	

បគំផ៊ែ	្ គំៃិត	នាង	ៃិង	ែវី	ស�ល	ព្ិតជា	ែគំខ្ៃ់	ែបមាប់	នាង	។	ែូម	សាថាបនា	វា	ហោយ	សចកចាយ	

ហែចក្ី�គំហៃឿ	�ូចគ្នា	។	ឧទ្ហរណ៍	បបែិៃហបើ	នាង	ហ�ឿថា	ការបហបមើ	្ ឺ	ជា	្ គំៃិត	មួយ	ល្	ែ្នក	

អាច	ែហញ្ើញ	នាង	ឲ្យ	ហៅ	្ ហបមាង	បហបមើ	ហៅក្នញង	វួ�	។

ហទ្ោះបីជា	មិត្	របែ់	ែ្នក	ព្៊គំ	ហ�ឿ	ក្នញង	ហព្ល	ហៃោះ	ក្ី	នាង	ហៅសត	ជា	មៃ៊ែ្ស	ល្	។	�រាប	ណា	

នាង	្ ឺជា	ឥេ្ធិព្ល	ល្	ែបមាប់	ែ្នក	ែូម	បៃ្	ហធវើ	ជា	មិត្	របែ់	នាង	។	ហៅហព្ល	ែ្នក	ហធវើ	តាម	

បព្ោះវិញ្ញាណ	ែូម	បៃ្	ែហញ្ើញ	នាង	ឲ្យ	ហៅ	បព្ោះវិហារ	ហហើយ	ហរៀៃ	បសៃ្ថម	ហេៀត	ែគំព្ី	មូលហហត៊	ស�ល	

បព្ោះ	មាៃ	សារៈ	ែគំខ្ៃ់	ក្នញង	�ីវិត	របែ់	ែ្នក	ហោយសារ	ន្ងៃ	ណា	មួយ	នាង	ៃឹង	ហបើក	�ួង	ចិត្	ហ�ឿ	។

អ្ឈិសាឋាៃឲ្យមឈិត្តរបស់អ្នក

ែគំ�ញង	ហព្ល	នៃ	ការហរៀបចគំ	ហៅ	ហបែកកម្	របែ់	ខ្ញគំ	ហនាោះ		

ខ្ញគំ	មាៃ	មិត្ភក្ិ	ជា	ហបចើៃ	ៃិយយ	ថា	ព្ួកហ្	ព្៊គំ	ហ�ឿ	ហលើ		

បព្ោះ	ហ�ើយ	។	ហព្ល	ខ្ញគំ	ឮ	ព្ួកហ្	ៃិយយ	�ូហច្នោះ	ខ្ញគំ	បាៃ		

ែធិសាឋាៃ	ឲ្យ	ព្ួកហ្	។	ព្ួកហ្	អាច	ព្៊គំហ�ឿ	ហលើ	បព្ោះ	ខណៈ		

ស�ល	ហយើង	ែធិសាឋាៃ	ប៉៊សៃ្	បបែិៃហបើ	ហយើង	ព្ិតជា	ហ�ឿ		

ហលើ	បព្ោះ	សមៃ	ហនាោះ	ហែចក្ីបែឡាញ់	របែ់	ហយើង	ចគំហពាោះ	

បេង់	ៃឹង	បគ្ហាញ	ហ�ើង	�ល់	ែ្នក	�នេ	ហេៀត	។	្គំរូ	របែ់		

ហយើង	�ួយ	ែ្នក�នេ	ឲ្យ	យល់	ថា	បព្ោះ	ព្ិតជា	បបទ្ៃ		

ព្រ	�ល់	ហយើង	ថា	បេង់	មាៃ	ព្ិតបបាក�	ហហើយ	ថា	បេង់	

បែឡាញ់	ព្ួកហយើង	។

សអមាោញូសអលអិលអាយុ១៨ឆ្នាំរដ្ឋមុិកស៊ិកប្រចទសមុិកស៊៊ីកូ

យ្្វើជា្ ំរូ

កាល	ខ្ញគំ	ហៅ	ហក្ង	ខ្ញគំ	ហ�ឿ	ថា	រហបៀប	សត	

មួយ	្ ត់	ហ�ើម្ី	បហបងៀៃ	�គំណឹង	ល្	

ហនាោះ	្ ឺ	ការមាៃ	ចិត្	ចង់	ផ្សព្វផសាយ	

វា	សត	ប៉៊ហណាណោះ	ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំ	ព្ិត	ជា	យល់	

ខ៊ែ	ទ្គំងបែ៊ង	ហោយសារ	មាៃ	រហបៀប	រាប់	មិៃ	ែែ់	ហ�ើម្ី	

សចកចាយ	�គំណឹង	ល្	។	ប៉៊សៃ្	តាមរយៈ	បេព្ិហសាធៃ៍	

ហៃោះ	ខ្ញគំ	បាៃ	ហឃើញ	ថា	បបែិៃហបើ	ែ្នក	បគ្ៃ់សត	ហធវើ	ជា	្ គំរូ	

ែគំព្ី	បព្ោះប្ីែទ	ហៅក្នញង	ប្ប់កិច្ចការ	ស�ល	ែ្នក	ហធវើ	ហនាោះ	

ែ្នក	ៃឹង	មាៃ	ការភាញាក់ហផ្ើល	ហោយ	មាៃ	មៃ៊ែ្ស	ជាហបចើៃ	

ៃឹង	ហកាតែរហែើរ	ែ្នក	ហហើយ	ហ�ឿ	�ល់	ែ្នក	។	ក្នញង	

កាលៈហេែៈជា	ហបចើៃ	េហងវើរបែ់ហយើងមាៃឥេ្ធិព្ល	

ខ្លាគំង	ជាង	ពាក្យ	ែម្ី	របែ់	ហយើង	។	ែូម	�ឹកនាគំ	ៃិង	

បហបងៀៃ	តាមរយៈ	ការ	ហធវើ	ជា	្ គំរូ	។

អាំម៉ូនដ្ុរលយូអាយុ១៨ឆ្នាំរដ្ឋអារីហ្សូណាស.រ.អា.

ៃឈិោយអំពរី្ ម្មជាតឈិនានា

បបែិៃហបើ	មិត្	របែ់	ែ្នក	ព្៊គំ	ហ�ឿ		

ហលើ	បព្ោះ	ហេ	ហនាោះ	ែ្នក	អាច	ៃិយយ	

ែគំព្ី	ធម្ជាតិ	នានា	ហោយសារ		

ែវីៗ	ប្ប់យ៉ាង	ហធវើ	ជា	បនាទាល់	ថា	

មាៃ	បព្ោះ	មួយ	ែង្	(	ែូមហមើល	អាលមា៉ា	30:44	)	។	

ែ្នក	ក៏	អាច	ែធិសាឋាៃ	ឲ្យ	នាង	ហហើយ	ែិកសា	បព្ោះ្ម្ពីរ	

ការចេលែើយតបទាុំងឡាយច្វើច�ើងក្នញងចគ្លបុំណងេុកជាជុំនួយនិងេស្សនវិស័យមិនដមនជាការកបកាសអុំពីចគ្លលេ្ធិសាសនាចកកជាផលែវូវការចនាះចេ។

សំ�ួរៃឈិងចយមលែើយ



យ
ុវវ័យ

រយបៀបទទួលបាៃទរីបនាទាល់

«ន�ើមនុស្សមានាក់អាច្

ទទួលបានអវែីដែលនយើង

នៅថាទីបោទាល់នោយ

រនបៀបណ្?

«ជំហ្នែំបូង

នៅក្នុងក្រទទួលបាននូវច្ំនណះែឹងណ្មួយនោះ

េឺក្រមានបំណងងបាថានាពិ�ងបាកែនែើម្ីច្ង់ែឹង

ច្ង់ឮ។នៅក្នុងករណីននច្ំនណះែឹងខាងវិញ្ញាណ

នោះជំហ្នបោទាប់នទៀ�េឺង�ូវទូលសូមងពះក្នុង

ក្រអ្ិសាឋាននោយច្ិ�្តនសាមះសរ។...

«នៅនពលនយើងមានបំណងងបាថានានែើយ

ពយាយមនោះនយើងេប្ីច្ងចាំថាក្រទទួលបាន

ទីបោទាល់េឺពុំដមនជានរឿងអកម្មន�ើយបុ៉ដន្តជាែំនណើរ

ក្រមួយដែលរំពឹងឲ្យនយើងសធវេើកិច្្ចក្រអវែីមួយ។

ងពះនយសែូវបានបនងងៀនថា‹នបើអ្កណ្ច្ង់ន្វែើតាម

ងពះែឫទ័យងទង់នោះនឹងបានែឹងនសច្ក្ីបនងងៀន

ននះមកពីងពះឬជាខ្នុំនិយយនោយអាងខ្លួនខ្នុំ›

(យ៉ូហ្ន៧:១៧)»។

ដអលន�ើរោល្ិននអកអូកក្នុងកូរែុមននពួកសាវកែប់ពីរោក់

« Testimony»Liahona,ដខឧសភាឆ្នាំ២០០៨ទំព័រ២៧។

សំ�ួរបនាទាប់

ជាមួយ	នាង	ផងស�រ	—	ឧទ្ហរណ៍	េគំៃ៊កតហមកើង	

19:1	។	ខ្ញគំ	�ឹង	ថា	បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	ៃឹង	�ួយ	នាង	ឲ្យ	

េេួល	េីបនាទាល់	ែគំព្ី	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	របែ់	ហយើង	។

សូហ្វីចខអាយុ១៧ឆ្នាំ្ីនស្ហាស្ស្ធារណរដ្ឋ

ប្រជាធិ្រចតយ្យកុងចហាគោ

ចាប់យផ្ើមរោរសៃ្ទនាអំពរី

ដំ�រឹងល្អ

ហយើង	អាច	សចកចាយ	�គំណឹងល្	

តាម	រហបៀប	ហបចើៃ	យ៉ាង	។	�គំបូង	

ែធិសាឋាៃ	ហហើយ	តមអាហារ	

ែបមាប់	ព្ួកហ្	ហ�ើម្ី	ឲ្យ	�ួងចិត្	របែ់	ព្ួកហ្	អាច	ហបើក	

េេួល	យក	�គំណឹង	ល្	។	បនាទាប់	មក	ហៅហព្ល	ែ្នក	�ួប	

ព្ួកហ្	ហលើក	ហបកាយ	ហេៀត	ែូម	ព្ិភាកសា	បបធាៃ	បេ	

ៃិង	ហគ្លបគំណង	នាគំ	ហៅ	រក	ការែៃទនា	ែគំព្ី	�គំណឹង	

ល្	។	ែូម	បបាក�	ថា	ែហញ្ើញ	ព្ួកហ្	ឲ្យ	ហៅ	បព្ោះវិហារ	

ឬ	ែកម្ភាព្	ហផ្សងៗ	ហហើយ	ហបៅ	ព្ី	ែវី	ទ្គំង	ហនាោះ	បតូវ	

រួែរាយ	រាក់ទ្ក់	។	ហតើ	មាៃ	ែ្នក	ណា	�ឹង	—	បបសហល	

ជា	ន្ងៃ	ណា	មួយ	ព្ួកហ្	ៃឹង	េេួល	ប៊ណ្យ	ប�ម៊�េឹក	

ជាមួយ	ប្ួសារ	របែ់	ព្ួកហ្	ផងស�រ	។

វា៉ចលើរីចខអាយុ១៤ឆ្នាំរដ្ឋនីវា៉ដាស.រ.អា.

យហតុអ្វរីខចកចាយវា?

ចូរ	ចាគំ	ព្ី	មូលហហត៊	ស�ល	ែ្នក	ចង់	ឲ្យ	នាង	ហ�ឿ	ហលើ	បព្ោះ	។		

ហយើង	ព្៊គំ	បគ្ៃ់សត	សចកចាយ	វា	ជាមួយ	មៃ៊ែ្ស	ហោយ		

សារ	ហយើង	ចង់	ឲ្យ	ព្ួកហ្	ហធវើ	ជា	ែមា�ិក	សាែនាចបក		

ហនាោះ	ហ�ើយ	។	ហយើង	ហធវើសបប	ហនាោះ	ហោយសារ	ព្ួកហ្		

្ឺ	ជា	បងប្អូៃ	បប៊ែ	បែី	របែ់	ហយើង	។	ហហត៊ែវី	ែ្នក		

ចង់	ឲ្យ	មិត្	របែ់	ែ្នក	ហ�ឿ	ហលើ	បព្ោះ	?	ែូមចាគំ	ែគំណួរ	ហនាោះ	

ក្នញង	ចិត្	ែធិសាឋាៃ	ែូម	កមាលាគំង	ៃិង	ភាព្ចបាែ់ោែ់		

ចូរ	មាៃ	ចិត្	ហសាមាោះ	ហហើយ	បបែិៃហបើ	ព្ួកហ្	ហៅសត	

ប�ិហែធ	ហេៀត	ហនាោះ	បតូវ	មាៃ	្ ៃទៈ	ហគ្រព្	ែិេ្ធិហប�ើែហរើែ	

របែ់	ព្ួកហ្	។	�ួៃកាល	ព្ួកហ្	ព្៊គំ	ទ្ៃ់	ហបតៀម	ខលេលួៃ	រួចរាល់	

ហៅ	ហ�ើយ	។	ប៉៊សៃ្	ខ្ញគំ	ែៃយា	ៃឹង	ែ្នក	ថា	បបែិៃហបើ	ែ្នក	

ចង់	ឲ្យ	ព្ួកហ្	សារល់	បព្ោះ	ហោយ	ចិត្	ហសាមាោះ	ហនាោះ	ព្ួកហ្	

ៃឹង	សាតាប់	ហោយសារ	ែ្នក	្ ឺ	ជា	មិត្របែ់	ព្ួកហ្	។	បនាទាប់	

«ខ្នុំនងបៀបន្ៀបខ្លួនខ្នុំនៅនឹង

មនុស្សែនទជានិច្្ចជាពិនសស

នងបៀបន្ៀបនៅនឹងមនុស្ស

ដែលហ្ក់បីែូច្ជាមានជីវិ�ល្អ

ឥ�នខាចាះ។ន�ើខ្នុំមានអារម្មណ៍

ក្ន់ដ�មានទំនុកច្ិ�្តន�ើង

យ៉ាងែូច្នម្តច្?»

ងបសិននបើអ្កមានបំណងនេ្ើយសំណួរននះសូមនផ្ើច្នម្ើយរបស់អ្ក

និងរូបថ�ច្បាស់មួយសន្ឹកង�ឹមនថងៃទី១៥ដខកក្កោឆ្នាំ២០១៧នៅ

នេែទំព័រliahona .lds .org(សូមច្ុច្« Submit an Article»)
ឬអែីដម៉លនៅក្ន់liahona@ldschurch.org។

សូមនផ្ើព័�៌មានែូ��នៅននះ៖(១)ោមនិងនគា�្តោម(២)នថងៃដខឆ្នាំ

កំនណើ�(៣)វួែឬសាខា(៤)នស្តកឬមណ្ឌល(៥)សំបុង�អនុញ្ញា�

ដែលមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្កនែើយងបសិននបើអ្កអាយុនងក្ម

១៨ឆ្នាំនោះង�ូវមានសំបុង�អនុញ្ញា�ពីឪពុកមាដាយអ្កជាលាយលក្ខណ៍

អក្សរ(អែីដមលអាច្ទទួលយកបាន)នែើម្ីន្វែើក្រនបាះពុម្ច្នម្ើយនិង

រូបថ�របស់អ្ក។

ច្នម្ើយអាច្នឹងង�ូវបានដកសងមួលន�ើងវិញងបសិននបើវាដវងនពកឬមិន

សូវច្បាស់លាស់។

ព្ី	ហនាោះ	មក	ចូរ	េ៊ក	ឲ្យ	ព្ួកហ្	ហប�ើែហរើែ	ហហើយ	ហយើង	ព្៊គំ	

វិៃិច្័យ	ព្ួកហ្	ែគំព្ី	�ហបមើែ	ស�ល	ព្ួកហ្	បាៃ	ហប�ើែហរើែ	

យក	ហ�ើយ	។

សអលច�ើរអ៊៊ីលុតអាយុ២០ឆ្នាំច្រសកកម្ស្្រ្រ៉ូរ៉ូ

ប្រចទសជ្ុ៉រន

ខចកចាយទរីបនាទាល់របស់អ្នក

�គំណឹង	ល្	ផ្លាែ់ប្អូរ	�ីវិត	មៃ៊ែ្ស	។	រហបៀប	មួយ	ស�ល		

ែ្នក	អាច	សចកចាយ	វា	ជាមួយ	មិត្ភក្ិ	របែ់	ែ្នក	ហនាោះ		

្ឺ	តាមរយៈ	ការៃិយយ	ែគំព្ី	អារម្ណ៍	ស�ល	ែ្នក	�ឹង		

ថា	មាៃ	បព្ោះ	ឧទ្ហរណ៍	្ឺ	តាមរយៈ	ែព្្អូតហហត៊	ស�ល		

ែ្នក	ធាលាប់	មាៃ	បេព្ិហសាធៃ៍	ហហើយ	ថា	ឥ�អូវ	ហៃោះ	ែ្នក		

មាៃ	បេព្ិហសាធៃ៍	តាមរយៈ	បព្ឹត្ិការណ៏	សាមញ្ញៗ	

ស�ល	ហកើត	មាៃ	ហ�ើង	រាល់ន្ងៃ	។	្គំរូ	របែ់	ែ្នក	�ល់	នាង	

ៃឹង	កាលាយ	ជា	េីបនាទាល់	�៏	ែសាចារ្យ	ែគំព្ី	ែ៊ភមង្ល	របែ់	

ែ្នក	ក្នញងការ	�ឹង	ែគំព្ី	ហែចក្ីបែឡាញ់	របែ់	បព្ោះ	ៃិង	

ការរែ់ហៅ	តាម	�គំណឹង	ល្	។

វុិេតូចរៀចអស.អាយុ១៨ឆ្នាំទីបកុងពីអាវប្រចទសចប្រស៊៊ីល

ខចកចាយពៃលែលឺរបស់អ្នក

ចូរ	ហធវើ	ជា	្ គំរូ	�ល់	នាង	។	�ួយ	នាង	ឲ្យ	ខិត	កាៃ់សត	�ិត	

បព្ោះ	តាមរយៈ	បេព្ិហសាធៃ៍	ៃិង	េីបនាទាល់	របែ់	ែ្នក	។	

ចូរ	ហធវើ	ជា	ហេវតា	ស�ល	នាង	កគំព្៊ង	សែវងរក	តាមរយៈ	ព្ៃលេឺ	

ៃិង	ឥេ្ធិព្ល	ស�ល	ែ្នក	មាៃ	។	�ួយ	នាង	ឲ្យ	ហឃើញ	ព្ី	

ហែចក្ីបែឡាញ់	របែ់	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	ហយើង	ស�ល	មាៃ	

ែបមាប់	នាង	ប៉៊សៃ្	ក៊គំ	បងខេគំ	នាង	ែគំព្ី	ហរឿង	ហនាោះ	ហ�ើយ	។

មាោសុនអ៊៊ីអាយុ១៦ឆ្នាំរដ្ឋអារីហ្សូណាស.រ.អា.
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យោយរីឆ្តអឈិម.រ៉មៃរី

ទស្សោវែ្តីសាសោច្ងក

ជួៃកាល	វា	ហាក់បី�ូច	ជាលគំបាកហ�ើម្ី	សហល	្ លេង	កាត់	�ីវិត	ហៃោះ	។	មាៃ	ហរឿង	

ែគំខ្ៃ់ៗ	ជាហបចើៃ	ស�ល	ហកើត	ហ�ើង	ហៅហលើ	�គំហណើរ	�ីវិត	ែ្នក	ក្នញងហព្ល	ព្ីរបីឆ្នាគំ	

ខ្ង	ម៊ខ	ហេៀត	៖	ហរៀបចគំ	ខលេលួៃ	ែបមាប់	បព្ោះវិហារ	បរិែ៊េ្ធ	សចកចាយ	�គំណឹង	ល្	

ហប�ើែហរើែ	សាោ	ហរៀៃ	ៃិង	ម៊ខរបរ	។	ហហើយ	ែ្នក	បគ្ៃ់សត	ជា	ហក្ង	�គំេង់	ហៅ	ហ�ើយ	!	

�ូចជា	លីនហស�រ	ហតើ	វាមិៃ	បបនព្	ហេឬ	បបែិៃហបើែ្នក	អាច	រកហឃើញ	លីអាហូណា	ខ្ង	

ហបៅ	ផទោះ	របែ់	ែ្នក	ជាឧបករណ៍		ស�ល	ធានារ	កសា	ែ្នក	ឲ្យ	បៃ្	ហ�ើរហៅ	ហលើ	មាគ្៌ា	ហនាោះ	

បបែិៃហបើ		ែ្នក	បគ្ៃ់សត	យកចិត្	េ៊កោក់ហលើ	វា	ប៉៊ហណាណោះ	?

បបាក�ណាែ់	មាៃបបភព្	នៃ	ការសណនាគំ	ជាហបចើៃ	រួច	ហៅហហើយ	ហៅក្នញង	�ីវិត	

របែ់	ែ្នក	�ូចជា	៖	ការែធិសាឋាៃ	បព្ោះ្ម្ពីរ	�គំបូនាមាៃ	មក	ព្ី	ឪព្៊កមាតាយ	ៃិង	ែ្នក	�ឹកនាគំ	

ការបគំផ៊ែ្គំៃិត	ព្ី	បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	ែៃ្និែីេេូហៅ	ៃិង	ែវីៗ	ជាហបចើៃ	ហេៀត	។	ប៉៊សៃ្	

ហៃោះ	្ ឺ	ជាបបភព្មួយ	ហផ្សង	ហេៀត	ហ�ើម្ី	បសៃ្ថម	ហលើ	បញ្ី	របែ់	ែ្នក	—	លីអាហូណា	ផ្ទាល់	

ខលេលួៃ	របែ់	ែ្នក	ស�ល	បតូវបាៃ	សារល់	ថា	ជា	ព្ររបែ់ហោកែយ្យហកា	របែ់	ែ្នក	។	វា	្ ឺ	ជា	

វិវរណៈ	ផ្ទាល់	ខលេលួៃ	មក	ព្ី	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	ែបមាប់	ែ្នក	បបាប់ែគំព្ី	ែ្នក	ស�ល	បេង់	បាៃ	សារល់	

ែ្នកតាគំង	ព្ី	ែតីតកាល	បច្ចញប្ៃ្នកាល	រហូត	តហៅ	។

ចូរ	្ ិត	ែគំព្ី	ព្ររបែ់ហោកែយ្យហកា	របែ់	ែ្នក	ថា�ូច	ជា	�ី.ភី.	ហែែ.	ខ្ង	វិញ្ញាណ	

មួយ	ៃិង	ជា	ែវី	ហផ្សង	ហេៀត	។	វា	ព្៊គំបគ្ៃ់សត	ឲ្យ	ែ្នក	សារល់ថា	ែ្នក	្ ឺ	ជា	នរណា	ហហើយ	ចៅ

េីណា	ហនាោះ	ហ�ើយ	វា	ក៏អាច	�ួយ	ែ្នក	ឲ្យ	យល់	ព្ី	មូលចហតុ	ស�ល	ែ្នក	ហៅហលើ	សផៃ�ី	ៃិង	

កដនលែង	ស�ល	ែ្នក	្ ប្ី	ហៅ	។	ប៉៊សៃ្	ែូម	ចាគំ	ថា	ការសណនាគំ	មក	ព្ី	ព្ររបែ់ហោកែយ្យហកា	

សែើវានឹងមិន្បនពស្ឬ្ប្ិនសបើអ្្រអាចមានជី.េី.សអ្ខាងវិញ្ញាែ

សដើម្ីដឹ្រនាំអ្្រសនាះ?ជាមួយនឹងពររប្់សោ្រអយ្យសការរប្់អ្្រ

សនាះអ្្រសធវេើវាោន។

លីអាែូណ្
ផ្ទាល់ែលែលួៃរបស់អ្នក
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របែ់	ែ្នក	តបមូវ	ឲ្យ	ហបបើហគ្លការណ៍	�ូចគ្នា	ហៅៃឹង		ហគ្លការណ៍	ស�លហធវើ	ឲ្យ	លីអាហូណា	

របែ់	លីនហ	�គំហណើរការ	្ ឺ	៖	ការ	ហគ្រព្		ៃិង	ហែចក្ីព្យាយម	(	ែូមហមើល	ៃីនហវេី	1	

16:28;	ម៉ូសាយ	1:16	)	។

រោរយរារពៃឈិងយសចក្តរីពយាោម

ហតើ	ការការ	ហគ្រព្		ៃិង	ហែចក្ីព្យាយម	មាៃ	ៃ័យ	យ៉ាង	ណា	?	ចគ្រព	មាៃ	ៃ័យ	ថា	

ព្៊គំបគ្ៃ់សត	សាតាប់	ែវី	ស�ល	ហ្	ៃិយយ	ហនាោះ	ហេ	បតូវ	ហផ្តាត	ចិត្	េ៊កោក់	ហៅហលើ	វា	ផងស�រ	។	ពាក្យ	

ស�ល	ទ្ក់េង	ៃឹង	ពាក្យ	ហៃោះ	ហនាោះ	្ ឺ	សាតាប	់ស�ល	មាៃ	ៃ័យ	ថា	សាតាប់	ចហើយ	ហគ្រព្បបតិបត្ិ	។	

�ូហច្នោះ	ហ�ើម្ី	ឲ្យ	ព្ររបែ់ហោកែយ្យហកា	របែ់	ែ្នក	ហធវើ	ជា	លីអាហូណា	ហៅក្នញង	�ីវិត	របែ់	ែ្នក	

ហនាោះ	ែ្នក	មិៃ	បតឹមសត	បតូវ	អាៃ	វា	ហនាោះ	ហេ	ែ្នក	បតូវ	ហធវើ	តាម	វា	ផងស�រ	។

បបធាៃ	រ័ែ៊ល	ែិម	ណិលែ៊ៃ	បបធាៃ	កូរ៉៊ម	នៃ	ព្ួកសាវក	�ប់	ព្ីរនាក់		បាៃ	មាៃ	

បបសាែៃ៍	ថា	«	បព្ោះ្ម្ពីរ	ស�លបាៃ	កត់បតា	ហៅក្នញង	ប្ប់	បគ្កាៃ់កាប់បតួតបតា	ទ្គំងែែ់	

បហបងៀៃ	ថា	ហយើង	បគ្ហាញ		ចសចក្ីកសឡាញ់	របែ់	ហយើងែគំព្ី	បព្ោះ	ហៅហព្ល	ហយើង	សាតាប់

តាម	បេបញ្ញត្ិ	បេង់	ហហើយ		ចគ្រពកបតិបត្ត	ិតាម	បេបញ្ញត្ិ	ទ្គំងហនាោះ	។	«	ែកម្ភាព្	

ទ្គំងហៃោះ	មាៃ	េគំនាក់េគំនាង	យ៉ាង	�ិតែ្និេ	ៃឹង	គ្នា	។	បបាក�ណាែ់	ភាសាហហហបព្ើរ	ែគំព្ី	

បព្ោះ្ម្ពីរ	ែញ្ញា	ចាែ់	ហៅក្នញងវ្្	ភា្ហបចើៃ	ហបបើពាក្យ	�ស�ល	ហនាោះ	ែបមាប់	ទ្គំងពាក្យ	សាតាប	់

(	បព្ោះែមាចាែ់	)	ៃិង	ចគ្រពកបតិបត្តិតាម	(	បព្ោះបៃទអូល	របែ់	បេង់	)	»	។ 1

ហែចក្ីព្យាយម	្ ឺ	ជា្ៃលេឹោះ	មួយ	ហ�ើម្ី	ហរៀៃ	ព្ី		ព្ររបែ់	ហោកែយ្យហកា	ែ្នក	។	

ហែចក្ីព្យាយម	មាៃ	ៃ័យ	ថា	យកចិត្	េ៊កោក់	បប៊ងបបយ័ត្ន	ៃិងការតែ៊ូ	។	វា	មាៃ	ៃ័យ	

ថា	ជា	ការខិតខគំហោយ	មាៃ	ការតាគំងចិត្	ហោយ	មិៃ	ផ្លាែ់ប្អូរ	។	បបធាៃ	ហិៃរី	ប៊មី	អាវរិង	

េីបបឹកសា	េី	មួយ	ក្នញង	្ ណៈបបធាៃ	េី	មួយ	បាៃ	មាៃ	បបសាែៃ៍	ថា	«	វា	្ ឺ	ជា	កាហរៀៃ	ែគំព្ី	ែវី	ស�ល	

បព្ោះែមាចាែ់	រំព្ឹង	ព្ី	ែ្នក	ែូម	ោក់	សផៃការ	ហធវើវា	[	ហហើយ	]	ហធវើ	តាម	សផៃការបែ់	ែ្នក	»	។ 2

បបែិៃហបើ	ែ្នក	ចង់	ឲ្យ	ព្ររបែ់ហោកែយ្យហកា	របែ់	ែ្នក	ជាបបហយ�ៃ៍	�ល់	ែ្នក	ែូម	

ែិកសា	វា	ហោយ	ហសាមាោះែែ់	ព្ីចិត្	ហោយសាវាហាប់	ោក់សផៃការ	ែៃ៊វត្	វា	ហហើយ	ែហបមច	ឲ្យ	

បាៃ	សផៃការ	ទ្គំងហនាោះ	។

្ំរូយដើម្បរីយ្្វើតាម

អាលមា៉ា	ជាកូៃ	េូនាមាៃ	កូៃបប៊ែរបែ់	ហោក	ហឈាមាោះហហហលមិៃ	ហោយ	មាៃ	បបសាែៃ៍	

ថា	លីអាហូណា	្ ឺ	ជា	«	លគំនាគំ	»	ឬ	្គំរូ	មួយ	ែបមាប់	ឲ្យ	ព្ួកហយើង	ហ�ើរ	តាមហៅក្នញង	�ីវិត	របែ់	

ហយើង	ផ្ទាល់	។	ហៅក្នញង	អាលមា៉ា	37:38–45	ហោក	មាៃ	បបសាែៃ៍	ថា	៖

1.	 វា	បតូវបាៃ	ហរៀបចគំ	ហ�ើង	ហោយ	បព្ោះែមាចាែ់	ហ�ើម្ី	បគ្ហាញ		ៃូវ	ផលេអូវ	ស�ល		បតូវ	ហធវើ	�គំហណើរ		

្ឺ	�ូច	ជា	បតីវិែ័យស�រ	។

2.	វាបាៃ	ហធវើការឲ្យ	ហ្		បែបតាម	ហែចក្ី�គំហៃឿ	ហលើ	បព្ោះ	ស�ល	ហធវើ	ឲ្យ	មាៃ	«	ែព្្អូត		

ហហត៊	នានាស�ល	បាៃ	មក	ហោយ	បព្ោះ	ហចសាដា	នៃ	បព្ោះ	ព្ី	ន្ងៃ	មួយ	ហៅ	ន្ងៃ	មួយ	»	។

3.	វា	បាៃ	ហបបើ	«	មហធយាបាយ	�៏	តូចតាច	»	ហ�ើម្ី	ែហបមច	«	កិច្ចការ	�៏	ែសាចារ្យ	ទ្គំង	

ឡាយ	»	។



៦៤ លីអាែូណ្

ដរឹកនាំផលែសូវរបស់អ្នក

«ពររបស់នលាកអយ្យនក្របស់

អ្កេឺផ្តល់ឲ្យអ្កជាលីអាែូណ្

ផ្ទាល់ខ្លួនមួយនែើម្ីបង្ហាញទិស

និងែឹកោំផ្លូវរបស់អ្ក»។
ងបធានថូមា៉ាសនអសម៉នសុន«On Being Spiritually Prepared»Liahona,
ដខកុម្ៈឆ្នាំ២០១០ទំព័រ៥។

4.	 បបែិៃហបើ	លីនហ	ៃិងប្ួសារ	របែ់	ហោក	ហភលេច	ែៃ៊វត្	ហែចក្ី	�គំហៃឿ		

ៃិង	ហែចក្ីព្យាយម	ហនាោះ	«	ការណ៍	�៏	ែសាចារ្យ	ទ្គំង	ហនាោះ	ក៏	ឈប់	មាៃ	»	

ហហើយ	«	ព្ួក	ហ្	ព្៊គំ	អាច	ហធវើ	�គំហណើរ	ហៅ	ម៊ខ	ហេៀត	បាៃ	ហេ	»	។

5.	 ហៅហព្ល	ព្ួកហ្		សបរ	ហចញ	ព្ី	ផលេអូវ		ហនាោះព្ួកហ្ព្៊គំ	បាៃ	ហធវើ	�គំហណើរ	តាម	ផលេអូវ		

បតង់	ហ�ើយ	។

6.	 វា	គ្យបែួល	ហ�ើម្ី		សាដាប់តាម	បព្ោះបៃទអូល	នៃ	បព្ោះប្ីែទ	ស�ល	ចង្ញល	

បបាប់ហៅ	ផលេអូវ	បតង់	។

ហគ្លការណ៍	�ូចគ្នា	ហៃោះ		ក៏ព្ិត		ែបមាប់	ព្ររបែ់ហោកែយ្យហកា	របែ់	ែ្នក	

ផងស�រ	។	«	ផលេអូវ	ហនាោះ	បតូវ	បាៃ	ហរៀបចគំ	ជាហបែច	ហហើយ	ហបើ	ែិៃ	ជា	ហយើង	ៃឹង	ហមើល	

ហនាោះ	ហយើង	អាច	រែ់ហៅ	រហូត	ត	ហៅ	»	(	អាលមា៉ា	37:46	)	។	◼

ទស្សៃវិស័យនៃពររបស់

យោកអយ្យយរោ
សយើងោន្ួរសោ្រអយ្យសកាបួននា្រ់សដើម្ី

ស្លេើយ្ ំែួរអំពីពរជ័យរប្់សោ្រអយ្យសកា។

សនះគឺជាចសមលេើយមួយចំនួនរប្់ពួ្រសោ្រ។

កំ�ត់ចំណាំ

	 1.	 រ័ែ៊ល	ែិម	ណិលែ៊ៃ	

«	Listen to Learn	»	
ែៃ្និែីេេូហៅ	សខ	ហមសា	ឆ្នាគំ	

1991	។

	 2.	 បបធាៃ	ហិៃរី	ប៊មី	អាវរិង	«	Act 
in All Diligence	»	
ែៃ្និែីេេូហៅ	សខ	ហមសា	ឆ្នាគំ	

2010	។

យហតុអ្វរីរោរទទួលពររបស់យោកអយ្យយរោរាៃសារៈសំខាៃ់?

«នៅនពលនយើងច្ូលរួមងបជុំច្ូលនរៀននិងច្ូលថានាក់សិក្ខាសាលានយើង

ង�ូវបានបនងងៀននូវនគាលលទ្ិនគាលក្រណ៍និងក្ររំពឹងទុកោោដែល

ែូច្នៅនឹងសមាជិកសាសោច្ងកទំាងអស់។ប៉ុដន្តនៅនពលនយើងទទួល

ពររបស់នលាកអយ្យនក្វាមិនែូច្នៅនឹងមនុស្សទាំងអស់គានានទ—ពរជ័យ

នោះមានជាក់លាក់សងមាប់មនុស្សមានាក់ៗ។វាពុំដមនជាអវែីដែលនយើងេួរន្វែើនោះ

នទប៉ុដន្តវាេឺជាអវែីដែលអ្កអាច្ន្វែើដែលងបទានពរែល់អ្កនូវបុេ្គលិកលក្ខណៈ

ឬអំនណ្យទានដែលមានងបភពមកពីងពះ។ពររបស់នលាកអយ្យនក្េឺជា

ភស្តនុតាងជាក់ដស្តងដែលអ្កមានទំោក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងពិនសសមួយ

ជាមួយងពះវរបិតាសួេ៌ដែលងសឡាញ់អ្កនែើយមានងពះទ័យឲ្យអ្កង��ប់នៅ

ក្ន់ទីវ�្តមានរបស់ងទង់វិញ»។

—ស្រលេនីសអ្ទីដស្តេ្រសរេម៉ុនអាល់សប៊ើរតា្បស្្កាណាោ។



យ
ុវវ័យ

«ពរនននលាកអយ្យនក្េឺពិសិែ្ឋនិងមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ពរជ័យទាំងនោះ

អាច្ង�ូវបានដច្កចាយជាមួយសាច្់ញា�ិងេួសារខ្លួនប៉ុដន្តពុំអាច្ដច្កចាយឬឲ្យអ្ក

ែនទបកងសាយពរជ័យនោះន�ើយ។ងបដែលជាមានងគាណ្មួយក្នុងជីវិ�អ្កនពល

អ្កកំពុងនិយយជាមួយនរណ្មានាក់នោះមានេំនិ�ឬវេ្គណ្មួយមកពីពរជ័យរបស់

អ្កផុសក្នុងច្ិ�្តអ្ក។វាអាច្សមរម្យនែើម្ីដច្កចាយវាប៉ុដន្តពុំដមនក្នុងរនបៀបមួយដែល

អួ�អាងឬនោយអំនួ�ន�ើយប៉ុដន្តជាសារលិខិ�មួយដែលផ្តល់នសច្ក្តីសង្ឹមនិង

ក្រនលើកទឹកច្ិ�្ត»។

«វាជួយអ្កឲ្យយល់ថានរឿងរ៉វដែលបានក�់ងតានៅក្នុងងពះេម្ីរបែីបេឺពុំដមន

ងគាន់ដ�នរឿងនិទានអំពីមនុស្សមួយច្ំនួននិងនពលនវលាដែលពួកនេបានរស់នៅន�ើយ។

ងបវ�្តិរបស់ពួកនេបានក្លាយជាដផ្កមួយននងបវ�្តិរបស់មនុស្សទាំងអស់—េឺអំពីមនុស្ស

ដែលបានរស់នៅនិងមនុស្សដែលនឹងរស់នៅ។នយើងអាច្យល់បានក្ន់ដ�ច្បាស់អំពី

�ួោទីរបស់ពួកនេនិង�ួោទីរបស់នយើងនៅនពលនយើងសាគាល់នករែំដណលរបស់នយើងបាន

ច្បាស់។ងពះអមាចាស់សពវែងពះទ័យឲ្យរងស្តរបស់ងទង់សាគាល់ថាន�ើពួកនេេឺជានរណ្»។

«ងពះអង្គសន្ង្គាះងបទានេំរូែ៏ល្អឥ�នខាចាះអំពីក្រនរៀបច្ំខ្លួន»។សូមចាប់នផ្តើម

ជាមួយអវែីដែលងទង់បានបនងងៀននយើង៖ទីមួយអ្ិសាឋាននិង�មអាហ្រ(សូមនមើល

មា៉ាថាយ១៤:២៣)ទីពីរក្រសិកសាងពះេម្ីរនរៀបច្ំនយើងឲ្យទទួលនិងយល់ពីវិវរណៈ

ផ្ទាល់ខ្លួន»។

យតើែ្ញំដរឹងថ្ែ្ញំដល់យពលយដើម្បរីទទួលពរជ័យយៃរះយោយរយបៀបណា?

«ថ្មីៗននះខ្នុំបានជួបយុវោរីមានាក់។ោងបានពិពណ៌ោអំពីរនបៀបដែលោងបាន

េិ�អំពីក្រជួបបែីស្សពោង[នែើម្ីនិយយអំពីប័ណ្ណទទួលពររបស់នលាកអយ្យនក្របស់

ោង]ោនពលខាងមុខ។ោងបានពិភាកសាអំពីបំណងងបាថានារបស់ោងជាមួយឪពុក

មាតាយនែើយបាន�មអាហ្រងពមទាំងអ្ិសាឋាននែើម្ីែឹងថាន�ើនពលណ្ោងនង�ៀម

ខ្លួនរួច្រល់។ោងបានងបាប់ខ្នុំនពលនយើងចាប់នផ្តើមក្រពិភាកសាគានាថាោងនៅដ�មាន

ក្រភិ�ភ័យបន្តិច្បន្តលួច្នោយេងៃល់ថាន�ើោងង�ូវបាននរៀបច្ំខ្លួនឬនៅប៉ុដន្តោងបាន

និយយថាថ្មីៗននះោងមានអារម្មណ៍សុខសាន្តនៅនពលោងេិ�អំពីក្រណ្�់ជួបរបស់

ោងជាមួយខ្នុំ។ខ្នុំបានងបាប់ោងថា‹នោះេឺជាច្នម្ើយនែើយ។ងពះវិញ្ញាណោំយក

ភាពសុខសាន្តនោះោក់ក្នុងច្ិ�្តក្មលួយ›»។

យតើរោរបំផុស្ំៃឈិតជួយយោកអយ្យយរោោ៉ាងដូចយម្តច?

«ខ្នុំចាំពីងគាែំបូងដែលខ្នុំបានផ្តល់ពររបស់នលាកអយ្យនក្។ងបាកែណ្ស់

ខ្នុំបានពិចារណ្សិកសានែើយបាននរៀបច្ំខ្លួនខាងវិញ្ញាណ។ខ្នុំមានក្របារម្

ប៉ុដន្តនៅនពលនោះមកែល់ងពះវិញ្ញាណបាននពារនពញក្នុងបន្ទប់នោះនែើយបាន

ែកយកក្រភ័យខាលាច្ឬអារម្មណ៍ងច្បូកងច្បល់នោះនច្ញនៅ។ងពះវិញ្ញាណជួយខ្នុំឲ្យ

សាតាប់ឮពាក្យដែលផុសក្នុងច្ិ�្តរបស់ខ្នុំ»។	◼

យតើែ្ញំអាចយរៀបចំែលែលួៃោ៉ាងដូចយម្តចយដើម្បរីទទួលពរជ័យយៃរះ?

យតើវាមឈិៃអរីយទឬខដលែ្ញំខចកចាយពរជ័យរបស់ែ្ញំយៃរះជាមួយអ្នកដនទ

ឬយម្បៀបយ្ៀបពរជ័យរបស់ែ្ញំជាមួយពរជ័យរបស់ពួកយ្យនារះ?

យហតុអ្វរីបាៃជាវាសំខាៃ់យដើម្បរីសាគាល់ពរីពូជពង្សរបស់អ្នក?

—វីោ៉ាស្សាលាវវី្បូែូបូ៉ប៉ូវស្តេ្រមូ្្លូ្បស្្រុ្សេី

—អ៊ើមីលអ៊ើសប៊ៀលីស្តេ្រខាងែ្លូងោ៉ារី្ោរាំង

—សែ្សេអិលសាតាពសលែុនស្តេ្រខាសធើរ្វេីលចចចារ្.រ.អា

—វីោ៉ាស្សាលាវវី្បូែូប៉ូប៉ូវស្តេ្រមូ្្លូ្បស្្រុ្សេី

—សែ្សេអិលសាតាពសលែុនស្តេ្រខាសធើរ្វេីលចចចារ្.រ.អា



៦៦ លីអាែូណ្

ជម្រើស

របស់ម៉ាទីន

មា៉ាេីនែរងថាគ្ត់ពុុំគួរ

ផរកេរកដតច�ើយ។ចតើ

គ្ត់គួរច្វើដបបណា?



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ៦៧

ក
ុមា
រយោយលរីៃសាយយ្ៃយៃើរៃឈិងខប៊តថ្ៃរីបាស្សសូេសូមូ

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិ�

«Be true, be true, and stand for the right»(ហែៀវហ្	ចហបមៀង	

ក៊មារេុំព័រ១៥៩)។

ម៉ា
េីៃ	បាៃ	ហបកាក	ព្ី	ហ�ក	យឺតៗ	។	មាតាយ	គ្ត់	បាៃ	ែបងួៃ	សាមា	របែ់	គ្ត់	។

គ្ត់	ៃិយយ	ថា	«	មា៉ាេីៃ	�ល់	ហមា៉ាង	ហបកាក	ហហើយ	»	។

មា៉ាេីៃ	បាៃ	ញី	សភ្នក	គ្ត់	។	ហមឃ	ហៅ	ងងឹត	ហៅហ�ើយ	ប៉៊សៃ្	គ្ត់	�ឹង	ថា	វា		

ហមា៉ាង	ប៉៊នាមាៃ	ហហើយ	។	ែមា�ិក	ប្ួសារ	គ្ត់	ហបកាក	ហមា៉ាង	5:30	នាេី	ហរៀងរាល់		

បព្ឹក	ហ�ើម្ី	អាៃ	្ ម្ពីរមរមៃ	ជាមួយ	គ្នា	។	វា	ព្៊គំ	គ្យបែួល	ជាៃិច្ច	ក្នញងការ	ហបកាក	ព្ី	

ហ�ក	ហៅ	បព្ឹក	បព្លឹម	ហព្ក	ហនាោះ	ហេ	។

មា៉ាេីៃ	បាៃ	រំកិល	ខលេលួៃ	ហចញ	ព្ី	ហលើ	សប្	ហហើយ	ហ�ើរ	យឺតៗ	ហៅ	បៃទប់	ខ្ង	ម៊ខ	។		

គ្ត់	ហលើក	ន�		ោត	ែៃ្ធឹង	ហ�ើង	ហហើយ	ហា	មាត់	សាងាប	យ៉ាង	ធគំ	។	ហមើល	ហៅ		

បងប្អូៃបប៊ែបែី	របែ់	គ្ត់	ក៏	ងង៊យ	ហ�ក	ស�រ	ប៉៊សៃ្	ព្ួកហ្	បាៃ	ហៅ	េីហនាោះ	�៊គំ	គ្នា		

ែែ់	ហហើយ	។

មានាក់ៗ	បតូវអាៃ	រយៈហព្ល	បបាគំនាេី	។	�គំបូង	មា៉ាេីៃ	ចង់	បត�ប់	ហៅ	ហ�ក	វិញ	។	

ប៉៊សៃ្	គ្ត់	បៃ្	ហៅ	សាតាប់	។	ខ្ម្ពីរ	ៃីមួយៗ	ហាក់បី�ូច	ជា	ហធវើ	ឲ្យ	គ្ត់	មាៃ	អារម្ណ៍	

កាៃ់សត	ល្	បបហែើរ	ហ�ើង	។	�ល់	ហព្ល	ព្ួកហ្	អាៃ	្ ម្ពីរ	ចប់	ហហើយ	មា៉ាេីៃ	មាៃ	

អារម្ណ៍	ខ្ង	វិញ្ញាណ	យ៉ាង	ខ្លាគំង	។

កមាលាគំង	ខ្ង	វិញ្ញាណ	្ ឺ	ជា	ែវី	មួយ	ស�ល	មា៉ាេីៃ	បតូវការ	ចាគំបាច់	ជា	ហរៀង	រាល់	ន ង្ៃ	។	

ហៅក្នញង	បបហេែ	ហកៃយ៉ា	មាៃ	ែមា�ិក	សាែនាចបក	សត	ព្ីរបីនាក់	ប៉៊ហណាណោះ	ស�ល	

មាៃ	អាយ៊	�គំណាល	មា៉ាេីៃ	ហហើយ	ព្ួកហ្	ទ្គំងែែ់	គ្នា	រែ់ហៅ	ឆ្ងាយ	ព្ី	គ្នា	ណាែ់	។	

បនាទាប់	ព្ី	ចប់	ហមា៉ាង	ែិកសា	មា៉ាេីៃ	បាៃ	ហៅ	កលេឹប	ហក្ង	បប៊ែ	ស�ល	ហបើក	�គំហណើរ	ការ		

ហោយ	បព្ោះវិហារ	កាតូលិក	។	នា	ែបាតាហ៍	មួយ	ែមា�ិក	កលេឹប	ហនាោះ	បាៃ	ហធវើ	�គំហណើរ		

ហៅ	ហបាោះ�គំរំ	ជាមួយ	គ្នា	។

មា៉ាេីៃែបបាយចិត្ណាែ់	។	គ្ត់	បាៃ	ហបចៀង	ចហបមៀង	ែគំព្ីការហបាោះ�គំរំ	។		

គ្ត់	បាៃ	កាប់	ែ៊ែ	។	គ្ត់	បាៃ	ទ្គំង	�ួយ	បគ្កាត់	ហភលេើងហៅ	�គំរំ	ហេៀត	ផង	។

ប៉៊សៃ្	ហៅ	ន្ងៃ	េី	ព្ីរ	មាៃ	ែ្នក�ឹកនាគំ	មានាក់	បាៃ	យក	សត	មួយ	បា៉ាៃ់	មក	។	គ្ត់		

ៃិយយ	ថា	«	ហយើង	ៃឹង	ផឹក	េឹកសត	ឥ�អូវ	ហៃោះ	»	។

ហក្ងបប៊ែទ្គំងហនាោះមាៃ	ចិត្រំហភើប	ណាែ់	។	ព្ួកហ្	ផឹកេឹក	សត	ហៅ	ផទោះ	ក្នញង	

ឱកាែ	ព្ិហែែៗ	។	ព្ួកហ្	បាៃ	ចាប់	យក	សព្ង	របែ់	ខលេលួៃមក	ហហើយ	រង់ចាគំ	ែ្នក	

�ឹកនាគំ	ហនាោះ	ចាក់	េឹក	សត	ឲ្យ	ព្ួកហ្	។

មា៉ាេីៃ	មាៃ	អារម្ណ៍	ប�ួលបចបល់	ក្នញង	ចិត្	បៃ្ិច	។	គ្ត់	បាៃ	�ឹង	ថា	គ្ត់		

ព្៊គំ្ួរ	ផឹក	េឹក	សត	ហ�ើយ	។	ប៊៉សៃ្	គ្ត់	ព្៊គំ	ចង់	ហធវើ	ឲ្យ	មិត្ភក្ិ	របែ់	គ្ត់	អាក់ែៃ់	បែព្ៃ់	

ចិត្	ហ�ើយ	។

បនាទាប់	មក	គ្ត់	បាៃ	ចាគំ	ែគំព្ី	អារម្ណ៍	ស�ល	គ្ត់	មាៃ	ហព្ល	គ្ត់	បាៃ	ហគ្រព្	

បព្ោះបញ្ញត្ិ	។	ហព្ល	ប្ួសារ	គ្ត់	បាៃ	ហធវើ	តាម	ព្យាការី	ហហើយ	អាៃ	បព្ោះ្ម្ពីរ	មរមៃ	

ជាមួយ	គ្នា	គ្ត់	មាៃ	អារម្ណ៍	រីករាយ	។	ហព្ល	ព្ួកហ្	ព្៊គំ	បាៃ	ហធវើ	កិច្ចការ	ទ្គំងហនាោះ	

គ្ត់	គ្មាៃ	អារម្ណ៍	រីករាយ	ហ�ើយ	។

មា៉ាេីៃ	បាៃ	�ឹង	ៃូវ	ែវី	ស�ល	គ្ត់	បតូវ	ហធវើ	។

គ្ត់	បាៃ	បបាប់	ែ្នក	�ឹកនាគំ	ហៅហព្ល	ែ្នក	�ឹកនាគំ	ហនាោះ		មក	ចាក់	េឹក	សត	ឲ្យ	គ្ត់	ថា	

«	ខ្ញគំ	ែត់	ផឹកហេ	ែូមែរ្៊ណ	។	ខ្ញគំ	មិៃ	ចង់	ផឹក	េឹកសត	ហេ	»	។

ែ្នក�ឹកនាគំហនាោះ	ហមើល	ហៅ	គ្ត់	ហោយ	ភាញាក់ហផ្ើល	ប៉៊សៃ្	គ្ត់	បាៃ	ឲ្យ	មា៉ាេីៃ	ផឹក	

េឹកធម្តា	ខណៈ	ស�ល	ហក្ង	ទ្គំងែែ់	ផឹក	េឹក	សត	។	ហក្ង	បប៊ែ	មួយ	ចគំៃួៃ	ចង់	�ឹង	

ព្ី	មូលហហត៊	ស�ល	មា៉ាេីៃ	ព្៊គំ	ផឹក	េឹកសត	ប៉៊សៃ្	គ្មាៃ	ៃរណា	មានាក់	ហែើច	ចគំែក	�ល់	គ្ត់	

ហ�ើយ	។	មា៉ាេីៃ	មាៃ	អារម្ណ៍	ែបបាយ	រីករាយ	។	គ្ត់	បាៃ	�ឹង	ថា	ពាក្យ	ែម្ី	នៃ	

បបាជាញា	វាងនវ	ហធវើ	ឲ្យ	គ្ត់	មាៃ	រាងកាយ	រឹងមាគំ	។	ហហើយ	គ្ត់	ែបបាយ	ចិត្	ស�ល	គ្ត់	

រឹងមាគំ	ប្ប់បគ្ៃ់	ហ�ើម្ី	ហធវើ	ហរឿង	បតឹមបតូវ	។	◼

អ្នកនិពន្ធរស់ចៅរែ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

រច្
ោ
រូប
ភា
ព
នោ

យ
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្
ីន
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ន

«ខ្នុំនឹងដថរកសាេំនិ�នែើយនិងខ្លួនងបាណរបស់

ខ្នុំឲ្យបរិសុទ្និងពិសិែ្ឋនែើយខ្នុំនឹងមិនទទួលទាន

អវែីដែលបង្កនងគាះថានាក់ែល់ខ្នុំន�ើយ»(បទោឋានែំណឹង

របស់ខ្នុំ)។

សូមអានអំពីពាក្យសម្តីននងបាជាញាវាងនវនៅក្នុងនគាលលទ្ិ

និងនសច្កី្សញ្ញា៨៩នែើយរកនមើលអវែីដែលងបាប់ថាវា

ល្អសងមាប់អ្ក។

សូមន្វែើបញជីអំពីនងេឿងនងគាះថានាក់ដែលអ្កនឹងមិនបរិនភាេ

ឬផឹកវា។

សូមសួរឪពុកមាដាយអ្កឬថានាក់ែឹកោំអំពីរនបៀបដែលពួកគា�់

រកសាេំនិ�របស់ពួកនេបានពិសិែ្ឋនិងបរិសុទ្។

ខ្នុំនប្តជាញាច្ិ�្តខ្លួនខ្នុំថា...

សំ�ូមពរ



៦8 លីអាែូណ្

កុរារជាមួយៃរឹងរូបយបរះដូង

្ំៃឈិតដ៏អសាចារ្យមួយ

មនុស្សជាចបេើនមកប្រចទសអាល្លឺម៉ង់ចៅចពល

ពរួកច្ោមនសុវត្ិភាពតចៅចទៀតចៅក្នុងប្រចទស

រ្រស់ខ្លួន។ពរួកច្បតូវរោនចៅថាជនច�ៀស

ខ្លួន។ចក្ងៗោមនប្រដា្រ់ប្រដាចលងច�ើយ

ដូចេ្រះខ្នុំរោនឲ្យប្រដា្រ់ប្រដាចលងមរួយេំនរួន

រ្រស់ខ្នុំចៅពរួកច្។្រនាទា្រ់មកខ្នុំមាន្ ំនិតដ៏

អស្ចារ្យមរួយ។ខ្នុំរោនសរួរមាោក់រ្រស់ខ្នុំប្រសិនច្រើ

ចយើងអាេចធ្វើរូ្រតុក្កតាកូនបកមុំឲ្យពរួកច្។

ការម្វើរូបតុក្កតាកូន្ករុំ

ការរាប់អានរិត្តភក្តិ
យោយយ័រោៃ់រែយរដ្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

ជំរាបសួរ!
ខ្ញំម្មោះចាកសុនរកពី

្បមទសអាល្លឺរ៉ង់ម�ើយ

មនោះជាប្អូន្បុសខ្ញំម្មោះ

�ូសាយម�ើយមនោះជាប្អូន្សី

ខ្ញំម្មោះខូរា៉មេត។

1



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ៦៩

ក
ុមា
រ

ែ្ញំជាកូៃរបស់ម្ពរះ

ពរួកច្រោនចបេៀងេចបមៀងឲ្យពរួកចយើងស្តា្រ់ចហើយចយើងរោនចលងឧ្រករណ៍

តនន្ីឲ្យពរួកច្។ចក្ងមរួយេំនរួនសដលចកើតទុក្ខរោនញញឹមចៅចពលចយើង

ចលង្រទ«ខ្នុំជាកូនរ្រស់បពរះ»។ខ្នុំពិតជាមានអារម្ណ៍ល្អខាលាំងណាស់។

ម្ពរះយយស៊ូវម្សឡាញ់ពួកយយើង

ចក្ងៗសដលពរួកចយើងរោនជរួ្រមានេំណុេជាចបេើនដូេពរួកចយើង។ពរួកចយើង

ទាំងអស់ោនាេូលេិត្ចបេៀងចហើយយកប្រដា្រ់ប្រដាចលងនិងចលងចៅ្ររិចវណ

ខាងចបរៅ។ខ្នុំដឹងថាបពរះចយស៊ូវបសឡាញ់ពរួកច្ចហើយបទង់បសឡាញ់ខ្នុំ។

លឈិែឈិតរីករយ

ប្រួស្រខ្នុំរោនប្រមូលសចម្ៀក្រំពាក់និងប្រដា្់រប្រដាចលងមរួយ

េំនរួនឲ្យដល់ជនច�ៀសខ្លួនចៅទីចនរះ។ចយើងរោន្ ូររូ្រភាពអំពី

អ្វីសដលចធ្វើឲ្យពរួកចយើងស្របាយេិត្ចហើយឲ្យចៅពរួកច្។

រោរយដរបា៉ាក់ជាមួយរា៉ាក់

ខ្នុំេូលេិត្ចដររោោក់ជាមរួយមាោក់

ខ្នុំ។ខ្នុំធាក់ឈ្នាន់មាោស៊៊ីន

ចដរចហើយញាត់សំ�ីដាក់

ក្នុងរូ្រតុក្កតាកូនបកមុំ។

សូមយផ្ើរូបយបរះដូង

មករោៃ់យយើង!

យោបល់របស់ចាកសុៃ

ច្ូរដសវែងរកមនុស្សដែលនយើងអាច្ជួយជានិច្្ច។

តាំងខ្លួនអ្កែូច្ជានទវតាច្ិ�្តល្អនែើយន្វែើក្របនងមើនោយសាងា�់ៗ។

ន្វែើរូប�ុក្កតាកូនងកមុំឲ្យនក្មងៗដែលគាមនងបោប់ងបោនលង។

2

មឈិត្តភក្តឈិ្ ្មរី

ចយើងរោនយកតុក្កតា

កូនបកមុំចៅជំរំជន

ច�ៀសខ្លួនចហើយឲ្យ

តុក្កតាចនារះចៅចក្ងៗ

ចៅទីចនារះ។ខ្នុំេូលេិត្

ោ្រ់អានមិត្�ក្ិ្ ្ីៗ!

4

63

៥

សបមា្រ់្ ំនិត្រសន្មចទៀតអំពីការ្រចបមើដល់

ជនច�ៀសខ្លួនចៅក្នុងតំ្រន់រ្រស់អ្កសូម

េូលចៅច្ហទំព័រlds .org/ 
go/ 61775។

ន�ើប្អលូនៗន្វែើតាមងពះនយសែូវនោយក្របង្ហាញនសច្ក្តីងសឡាញ់យ៉ាង

ែូច្នម្ច្?សូមនផ្ើរូបនបះែូងមួយជាមួយនឹងនរឿងនិងរូបថ�របស់ប្អលូន

មកក្ន់នយើងខ្នុំងពមជាមួយនឹងក្រអនុញ្ញា�ពីឪពុកមាដាយរបស់ប្អលូនមក

ផងដែរ។សូមនផ្ើវាមកតាមរយៈនេែទំព័រliahona .lds .org(ច្ុច្
«Submit an Article»)ឬអែីដម៉លliahona@ ldschurch .org។



៧០ លីអាែូណ្

្ពោះគរ្ីរនន្ពោះបញ្ញត្តិ
រូបភាពម្បវត្តឈិសាសនាចម្ក

រច្
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រូប
ភា
ព
ន
ោ
យ
ន
ប
�
អ
ិម
វ
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នថ
ក
ន�

ើរ

សូមកាត់រូបភាពទាុំងចនះចែើម្ីដចកចាយចរឿងនានាអុំពីកបវត្តិសាសនាចកក!

ដសវែងរករូបភាពអំពីងបវ�្តិសាសោច្ងកបដន្ថមនទៀ�នៅនេែទំព័រliahona .lds .org។

បព្ោះបៃទអូល	ស�ល	បព្ោះហយែ៊ូវ	មាៃ	បៃទអូល	ហៅកាៃ់	យ៉ូសែប	ែ្៊មីធ	បតូវបាៃ	ហៅ	ថា	វិវរណៈ	។	វិវរណៈ	មួយ	ចគំៃួៃ	ហៃោះ	បតូវ	បាៃ	ហបាោះព្៊ម្ព	ផសាយ	ហៅក្នញង	បព្ោះ្ម្ពីរ	នៃ	

បព្ោះបញ្ញត្ិ	។	ែគំ�ញង	ហព្ល	ស�ល	បព្ោះ្ម្ពីរ	បតូវបាៃ	ហបាោះព្៊ម្ព	មៃ៊ែ្ស	បាៃ	សបប	ជា	ខឹង	ៃឹង	ែមា�ិក	សាែនាចបក	ស�ល	បាៃ	ប្អូរ	េីលគំហៅ	ហៅ	េីបក៊ង	របែ់	ព្ួកហ្	។	

ព្ួកហ្	បាៃ	ហបាោះ	មា៉ាែ៊មីៃ	ហបាោះព្៊ម្ព	ហចាល	ហៅ	ហលើ	ផលេអូវ	។	បងប្អូៃបែី	ព្ីរ	នាក់	ហឈាមាោះ	មា៉ារី	ហែលីសាបិត	ៃិង	ខ្រ៉ូលីៃ	រ៉ូលីៃ	បាៃ	បបមូល	ឯកសារ	បព្ោះ្ម្ពីរ	នៃ	

បព្ោះបញ្ញត្ិ	ជា	ហបចើៃ	េគំព្័រ	តាម	ស�ល	ព្ួកហ្	អាច	ហធវើ	បាៃ	។	ព្ួកហ្	បាៃ	រត់	ហៅ	ក្នញង	ចមាការ	ហពាត	ហ�ើម្ី	ោក់	ខលេលួៃ	ព្ី	មៃ៊ែ្ស	ស�ល	មាៃ	កគំហឹង	ទ្គំងហនាោះ	ហហើយ	

បព្ោះវរបិតាែួ្៌	បាៃ	រកសា	ព្ួកហ្	ឲ្យ	មាៃ	ែ៊វត្ថិភាព្	។	ហបកាយ	មក	វិវរណៈ	ហៅក្នញង	បព្ោះ្ម្ពីរ	នៃ	បព្ោះបញ្ញត្ិ	កាលាយជា	ចគំសណក	នៃ	ហគ្លលេ្ធិ	ៃិង	ហែចក្ី	ែញ្ញា	។	◼

មា៉ារីនអលីសាបិ�និងខារែូលីនរែូលីន

ហគ្ល	លេ្ធិ		

ៃិង	ហ
ែចក្ី	ែ

ញ្ញា



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ៧១

ក
ុមា
រទំព័ររបស់នយើង

ម្ពរះវិហារបរិសុទ្ធសាបបែូរ៉ូជបែុៃយោយហារែោយែអាយុ8ឆ្នាំរោណាហាគាវាែម្ពរីយហ្វចយេើរម្បយទសជបែុៃ

កុមារក្នុងថានាក់អង្គការ្រឋមសិកសាចៅក្នុង

ទីបកុងហាគោលីចសៀប្រចទសចអសបាោញ

ទាំងចនរះរោនចធ្វើសកម្ភាពថានាក់អង្គការ

្រឋមសិកសាចដាយសផ្អកចលើប្រធាន្រទ

«ខ្នុំដឹងថាបពរះ្ម្ីរពិត»។ពរួកច្រោន

ចលងសលបែងកមសាន្សដលទាក់ទងនឹង

បពរះ្ម្ីរអំ�នុងចពលចរៀននិងទចន្ទញ

ចសេក្ីពិតថនដំណឹងល្អ។កុមារទាំង

ចនារះរោនពាក់ចប្ឿងសឹកចដើមបែីចរៀនអំពី

ប្្រ់ចប្ឿងសឹករ្រស់បពរះ។ពរួកច្ក៏រោន

«ដកបសង់»ចេញពីមាបតាថនចសេក្ីជំចនឿ

ចហើយសសម្ងចរឿងតាមសុ្រិនរ្រស់លីថហ។

នពលខ្នុំនែៀបនឹងងជមុជទឹកខ្នុំមានអារម្មណ៍ភ័យបន្តិច្បន្តលួច្ដែរ។ប៉ុដន្តនៅនពលខ្នុំ

ច្ូលនៅក្នុងទឹកខ្នុំមានអារម្មណ៍រីករយយ៉ាងខាលាំង។

្ូរា៉ាសប៊ីអាយុ8ឆ្នាំមែុងយតវីយដអូម្បយទសអ៊ុយរូហាគាយ

«ម្ពរះយយស៊ូវជាពៃលែលឺែ្ញំ»យោយយវៀៃខាវីអាយុ៦

ឆ្នាំយែត្ត្ុៃោរា៉ាម្បយទសកូេញំប៊ី។



៧២ លីអាែូណ្
ែកកសង់ចចញពី«ឪពុក»Liahona,ដខឧសភាឆ្នាុំ២០១៦េុំព័រ៩៣–៩៧។

ម�តុអវីឪពុកមន

សារៈសំខាន់ខាលាំងមរ៉្ោះ?

ចយមលែើយមកពរីសាវក

រច្
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រូប
ភា
ព
នោ

យ
មា

៉ាដរ
ន
ស

្តនុ�

យោយខអលយ�ើរ

�រី្តម្្រីស្តសូហ្វលឺសឈិៃ

ក្នុងកូរែុមននពួកសាវក

ែប់ពីរោក់

ងពះវរបិតាសួេ៌របស់នយើងេឺជា

ងពះវរបិតានយើង។ងទង់ងសឡាញ់

នយើងយ៉ាងឥ�នខាចាះនែើយងទង់ន្វែើ

កិច្្ចក្រនែើម្ីជួយនយើងឲ្យសបបាយ

រីករយនិងជួយនយើងឲ្យង��ប់នៅ

ក្ន់ងទង់វិញ។

ងបសិននបើអ្កគាមនឪពុករស់នៅ

ជាមួយអ្កនទនោះអ្កពុំដមនមិន

សំខាន់ឬអ�់�នម្នោះនទ។ងពះវរបិតា

សួេ៌អាច្ជួយអ្កឲ្យក្លាយជាឪពុកឬ

មាតាយសុច្រិ�ោនថងៃខាងមុខ។

កិច្្ចក្រសំខាន់បំផុ�របស់ឪពុកនោះ

េឺបនងងៀនកូនៗរបស់ពួកនេឲ្យងសឡាញ់

នែើយនសាមះង�ង់នឹងងពះវរបិតាសួេ៌។

ងទង់បានោក់ដផនក្រឲ្យឪពុក

ងេប់រូបងសឡាញ់ក្រពារនិងដថរកសា

ងកុមងេួសាររបស់ពួកនេ។ឪពុកនិង

មាតាយេឺជានែេូនស្មើគានា។



 ដខមិថុោឆ្នាំ២០១៧ ៧៣

ក
ុមា
រ

«ឱកូនកបុសរបស់ឪពុកចអើយឪពុក

កបាប់កូនថាឪពុកមានចសចក្តីអុំណរជា

ខាលាុំងមកចហើយចដាយសារកូនចដាយ

ចកពាះចសចក្តីចសាមះកតង់និងចសចក្តី

ពយាយមរបស់កូន»(អាលមា៉ា

៣៨:៣)។

វី
រៈប៊រែ	ក្នញងបព្ោះ្ម្ពីរមរមៃ	របែ់	ខ្ញគំ	

្ឺ	ែ៊ិប�ញៃ	។	គ្ត់	ព្ិតជា	មៃ៊ែ្ស	

ល្ណាែ់	។	គ្ត់	ព្៊គំ	ខវល់	ែគំព្ី	ែវី	ស�ល	

មៃ៊ែ្ស	�នេ	្ ិត	ែគំព្ី	គ្ត់	ហ�ើយ	។	ហោក	

បគ្ៃ់សត	ខវល់	ែគំព្ី	ការហគ្រព្	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	

សត	ប៉៊ហណាណោះ	។	ឪព្៊ក	របែ់	គ្ត់	្ឺ	អាលមា៉ា	

ជា	កូៃ	បាៃ	េ៊ក	ចិត្	ហលើ	គ្ត់	។	អាលមា៉ា	

រីករាយ	ជា	ខ្លាគំង	ស�ល	ែ៊ិប�ញៃ	បាៃ	ហគ្រព្	

បព្ោះបញ្ញត្ិ	តាគំង	ព្ី	ហក្ង	មក	(	ែូមហមើល	

អាលមា៉ា	38:2	)	។

ហហើយ	ែ៊ិប�ញៃ	បៃ្	ហប�ើែហរើែ			

បតឹមបតូវ	។	ហោក	បាៃ	�ួយ	ែ្នក	�នេ		

ហេៀត	ហោយសារ	ហោក	បែឡាញ់	ព្ួកហ្	

ៃិង	បែឡាញ់	បព្ោះ	។	ហោក	បាៃ	ហធវើ	ែវី	ស�ល	បតឹមបតូវ	ហោយសារ	ហោក	បាៃ	�ឹង	ថា		

វា	្ ឺជា	ការព្ិត	។	ហោក	ព្៊គំ	ព្យាយម	ហធវើ	ែវីៗ	ហ�ើម្ី	េេួល	បាៃ	រគ្វាៃ់	ហ�ើយ	។

ក្នញង	ហបែកកម្	របែ់	ខ្ញគំ	ហៅ	បបហេែ	កូហរ៉	ខ្ញគំ	បាៃ	ហធវើការ	ជាមួយ	ែ្នកផ្សព្វផសាយ	

សាែនា	ស�ល	មាៃ	លកខេណៈ	ជា	ហបចើៃ	�ូច	ៃឹង	ែ៊ិប�ញៃ	។	គ្ត់	ហសាមាោះបតង់		

ហហើយ	ហគ្រព្បបតិបត្ិ	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	។	ប៉៊សៃ្	ែ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាែនា	ហផ្សង	ហេៀត	

ព្៊គំ	្ ិត	ថា	គ្ត់	្ ឺ	ជា	ែ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាែនា	ល្	ហ�ើយ	។	ខ្ញគំ	ចង់	ឲ្យ	ព្ួកហ្	�ឹង	ថា	

ព្ួកហ្	្ ិត	ខ៊ែ	ព្ី	គ្ត់	ហហើយ	។	ប៊៉សៃ្	បបធាៃ	ហបែកកម្	របែ់	ខ្ញគំ	មាៃ	បបសាែៃ៍	ថា	

«	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	បជាប	�ឹង	ថា	គ្ត់	្ ឺ	ជា	ែ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាែនា	ល្	�ូច	ជា	រូប	ខ្ញគំ	

ស�រ	។	ហហើយ	ឥ�អូវ	ហៃោះ	ែ្នក	�ឹង	ហរឿង	ហៃោះ	ផងស�រ	�ូហច្នោះ	ហតើ	ៃរណា		ស�ល	ែគំខ្ៃ់ជាង		

ហនាោះហេៀត	?	»

ហយើង	អាច	្ ិត	ថា	វា	ព្ិបាក	ហ�ើម្ី	ហធវើ	�ូច	ជា	ែ៊ិប�ញៃ	ហហើយ	ហធវើ	ែវី	ស�ល		

បតឹមបតូវ	ហោយសារ	វា	ជា	ហរឿង	បតឹមបតូវ	។	ប៉៊សៃ្	�គំណឹងល្	អាច	�ួយ	ព្ួកហយើង		

បាៃ	!	ហព្ល	ហយើង	េេួល	ប៊ណ្យ	ប�ម៊�	េឹក	ហយើង	ចាប់ហផ្ើម	កាលាយ	ជា	មៃ៊ែ្ស	ល្	

បបហែើរ	។	ហព្ល	ហយើង	េេួល	ទ្ៃ	សាបកាម៉ង់	ហយើង	រំឭកចាគំ	ហែចក្ីែញ្ញា	របែ់	

ហយើង	។	ហយើង	អាច	កាលាយ	�ូចជា	ែវី	ស�ល	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	ែព្វបព្ោះេ័យ	ឲ្យ	ហយើង	

សបបកាលាយ	។	◼រច្
ោ
រូប
ភា
ព
នោ

យ
ជ
ីម
ន
ម
ែ
ស
ិន

យោយខអលយ�ើរ

នមែកុល្រីរីងវូដ

ក្នុងពួកច្ិ�សិបោក់

េូរម្វើដូេជា

ស៊ិបឡញន



យោយយស្សើរីហាគាវីៃ

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិ�

នា	ន្ងៃមួយ	ក្នញង	រ�ូវ	ហៅតា	រី	ែី	ៃិង	ហ្ហយ៉ៃី	បាៃ		

ែហញ្ើញ	ែសារា៉	មក	ហលង	ជាមួយ	គ្នា	។	មា៉ាក់		

បាៃ	ហធវើ		អាហារ	ែបមៃ់	។	ហក្ងបែីៗ	ែង្ញយញ៉ាគំ	អាហារ		

ហៅ	ឯត៊	បាយ	។

មា៉ាក់	បាៃ	ចិតសាវាយជា	ចគំណិតៗ	ស�ល	បាៃ	ហបោះមក	ព្ី	ហ�ើម	

សាវាយ	របែ់	ព្ួកហ្	។	គ្ត់	បាៃ	ោក់	ចគំណិត	សផលេហបា៉ាម	ៃិង	

េគំពាគំងបាយ	�ូរ	ហលើ	ចាៃ	។	រីែី	បាៃ	ហមើល	ហៅ	សផលេហឈើ	�៏	

្ងៃញយឆ្ងាញ់	ទ្គំងហនាោះ	។	នាងបាៃ	ចាគំ	ថា	បតូវ	ែធិសាឋាៃ	ព្ីម៊ៃ	ញ៉ាគំ	

អាហារែបមៃ់	របែ់	នាង	។	នាង	បាៃ	ែួរែសារា៉ថា	«	ហតើឯង		

ែធិសាឋាៃ	ហៅ	ផទោះ	របែ់	ឯង	ស�រ	ឬ	ហេ	?	»

«	ហតើ	ការែធិសាឋាៃ	ជា	ែវី	ហៅ		?	»	ែសារា៉	បាៃ	ែួរ	។

ហ្ហយ៉ៃី	បាៃ	ៃិយយ	ថា	«	ហ្	ហធវើ	�ូចហៃោះ	»	។	នាង		

បាៃ	ឱប	ន�	ហហើយ	ឱៃ	កបាល	។	នាង	បាៃ	ែធិសាឋាៃ		

បបែិេ្ធព្រ	អាហារ	។	ហព្ល	នាង	ែធិសាឋាៃ	ចប់	នាង	បាៃ		

ៃិយយ	ថា	«	យល់	ហហើយ	ឬ	ហៅ	?	ហ្ហធវើ	សបប	ហ្នឹង	។	

គ្យបែួល	ណាែ់	!	»

ែសារា៉	បាៃ	ៃិយយ	ថា	«	ហយើង	ព្៊គំហធវើ	សបប	ហៃោះ	ហៅ	ផទោះ		របែ់		

ហយើង	ហ�ើយ	។	ហយើង		ញ៉ាគំវា	សត	ម្ង	»	។

រីែី	ព្៊គំធាលាប់	្ ិត	ែគំព្ីការ	មិន	ែធិសាឋាៃ	ហ�ើយ	។	នាង	បាៃ	

ៃិយយ	ថា	«	មា៉ាក់	ហតើ	ហយើង	អាច	ឈប់	ែធិសាឋាៃ	បាៃហេ	?	»

ការអ្ិសាឋានជារួយសសារា៉

៧៤ លីអាែូណ្
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ការអ្ិសាឋានជារួយសសារា៉
មា៉ាក់	បាៃ	ញញឹម	ហៅហព្ល	គ្ត់	កាៃ់	សកវ	េឹកកក	មក	កាៃ់ត៊	

បាយ	។	«	ហយើងចូលចិត្	ស្លេង	ែគំណរ្៊ណ	ចគំហពាោះ	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	

ែបមាប់		ែវីៗ	ស�ល	បេង់	បាៃ	បបទ្ៃ	ឲ្យ	ហយើង	។	ហយើង	ៃឹងបៃ្	

ែធិសាឋាៃ	ហេៀត	។	ប៉៊សៃ្	វា	មិៃ	ជា	បញ្ហា	ហនាោះ	ហេ	បបែិៃហបើ	មៃ៊ែ្ស	

ហផ្សង	ហេៀត	មិៃ	ែធិសាឋាៃ	ហនាោះ	»	។

រីែី	បាៃ	�ឹង	ថា	មា៉ាក់	ៃិយយ	បតូវ		។	នាង	មាន	ក្ីរីករាយ	

ហព្ល	ប្ួសារ	របែ់	នាង	ែធិសាឋាៃ	។	បបសហល	ជា	ការែធិសាឋាៃ	

ហធវើ	ឲ្យ	ែសារា៉	រីករាយ	ផងស�រ	។	នាង	បាៃ	ៃិយ	យ	ហៅ	ែសារា៉	

ថា	«	ឯង	អាច	សាកល្ង	ែធិសាឋាៃ	បាៃ	»	។	«	ការែធិសាឋាៃ	

ជាហរឿង	ល្	ណាែ់	»	។

ហ្ហយ៉ៃី	បាៃ	ៃិយយ	ថា	«	ខ្ញគំ	ចូលចិត្	ហព្ល	ហយើង	

ែធិសាឋាៃ	»	។«	វាហធវើ	ឲ្យ	ខ្ញគំ	មាៃ	អារម្ណ៍ថា	មាៃសានាម	

ញញឹម	មួយប្ប�ណតាប់	ហលើហព្ញ	រូបកាយ	ខ្ញគំ	»	។

ែសារា៉	បាៃញញឹម	។	នាង	បាៃ	ៃិយយ	ហោយ		ញ៉ាគំសាវាយ	

មួយ	ចគំណិត	ផងស�រ	ថា	«	ខ្ញគំ	បបសហល	ជា	សាកល្ង	ហធវើ	វា	»	។

រី	ែី	ៃិង	ហ្ហយ៉ៃី	ែបបាយ	ចិត្		ហោយសារ	ព្ួកហ្	អាច	

បបាប់	មិត្ភក្ិ	របែ់	ខលេលួៃ	ែគំព្ី	ការែធិសាឋាៃ	។	ព្ួកហ្	ទ្គំងែែ់	

គ្នា	បាៃ	ញ៉ាគំ	អាហារ	ែបមៃ់	ទ្គំងែែ់	ហហើយ	រត់ហៅ	ហលង	ធាលា	

ខ្ង	ហបកាយ	ផទោះ	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់ចៅក្នញងរែ្ឋឃវីនស៍�ិនកបចេសអូកសាតាលី។រច្
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៧៦ លីអាែូណ្

្ពោះមយស៊ូវបានពយាបាលរនុស្ស
យរឿងអំពរីម្ពរះយយស៊ូវ
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ស
្តនុ�ហៅហព្ល	បព្ោះហយែ៊ូវ	កគំព្៊ង	ហធវើ	�គំហណើរ	ហៅ	ផទោះ		នយ៉រ៉៊ែ	បែ្ី	មានាក់	ស�ល	មាៃ	�គំងឺ	ែែ់រយៈ	12		ឆ្នាគំ	មក	ហហើយ	ហនាោះ	បាៃ	

ហឃើញ	បព្ោះហយែ៊ូវ	។	គ្ត់ហ�ឿថា	បព្ោះ	ហយែ៊ូវ	អាច	ហបបាែ	គ្ត់	ឲ្យ	ជា	បាៃ	។	គ្ត់	បាៃ	លូក	ន�	ហៅ	ប៉ោះជាយ	បព្ោះព្ែ្		

របែ់	បព្ោះហយែ៊ូវ	។

យោយ្រីមយវបយរៀដ

ន្ងៃ	មួយ	មាៃ	ប៊រែ	មានាក់	ហឈាមាោះ	នយ៉រ៉៊ែ	បាៃ	

ែូម	យងបព្ោះហយែ៊ូវ	ហៅ	ផទោះ	របែ់	គ្ត់	។	

កូៃបែី	របែ់	គ្ត់	បាៃ	ឈឺ	ហហើយ	បតូវការ	

ការបបែិេ្ធព្រ	។
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បែ្ី	ហនាោះ		បាៃ	ជា	ែោះហែ្ើយ	ភាលាម	!	

បព្ោះហយែ៊ូវ	បាៃ	មាៃ	បៃទអូល	ថា	គ្ត់	

បាៃ	ជា	ហោយសារ	ហែចក្ី�គំហៃឿ	របែ់	

គ្ត់	។

ហបកាយ	មក	មាៃ	មៃ៊ែ្សមានាក់		បាៃ	នាគំ	

យក	�គំណឹង	�៏	្ ួរ	ឲ្យ	រៃ្ធត់		មួយ	មក	។		

កូៃបែីរបែ់	នយ៉រ៉៊ែ	បាៃ	សាលាប់	ហហើយ	។	

ហតើ	វាហួែ	ហព្ល	ហ�ើម្ី	ឲ្យ	បព្ោះហយែ៊ូវ	

បបែិេ្ធព្រ	នាង	ឬ	?

បព្ោះហយែ៊ូវ	បាៃ	បបាប់		នយ៉រ៉៊ែ	ថា		ក៊គំ	ឲ្យ	

ភ័	យហ�ើយប៉៊សៃ្	ចូរ	ហ�ឿ	ច៊ោះ	។	ហៅហព្ល	

បព្ោះហយែ៊ូវ	ហៅ�ល់	ផទោះ		នយ៉រ៉៊ែ	គ្ត់	

បាៃ	បបាប់	ឲ្យ	កូៃបែី			នយ៉រ៉៊ែ	ហបកាក	

ហ�ើង	។	នាង	បាៃ	ហបើក	សភ្នក	ហ�ើង	។	

នាង	បាៃ	រែ់ហ�ើង	វិញ	ម្ង	ហេៀត	!	

ឪព្៊ក	មាដាយរបែ់	នាង	មាៃ	ក្ីរំហភើប	

ជាខ្លាគំង	។



៧8 លីអាែូណ្

ដកម្សង់យចញពរីរា៉ាកុស5:២២–៤៣។

ហយើងអាច	មាៃ	�គំហៃឿ	ហៅ	ហលើ	បព្ោះហយែ៊ូវ	ផងស�រ	។	ែគំណាចនៃការព្យាបាល	របែ់	បេង់		បៃ្	មាៃ	ហៅហលើ	សផៃ�ី	

នា	ែព្វន្ងៃ	ហៃោះ	ហហើយ	ហយើង	អាច	ែូម		ការបបែិេ្ធព្រ	បព្វ�ិតភាព្		ហៅហព្ល	ណា	ស�ល	ហយើង	បតូវការ	។	◼
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8០ លីអាែូណ្

ន�ើ
	ែ្នកអាច	បែនម	ហឃើញហេ	ថា	�ីវិត	រសមង	សាលាប់	

ហៃោះ	ៃឹង	មាៃ	ភាព្	ហ្មា	ងងឹត	ហហើយឥត	ៃ័យ	

ខ្លាគំងប៉៊ណាណ	បបែិៃ	ហបើ	គ្មាៃ	បព្វ�ិតភាព្	ហនាោះ	?	បបែិៃ	

ហបើ	គ្មាៃ	ែគំណាច	បព្វ�ិតភាព្	ហៅ	ហលើ	សផៃ�ីហៃោះហេ	

ហនាោះ	មារែបតូវ	ៃឹង	មាៃ	ហែរីភាព្	ហ�ើម្ី	រាត	តបាត	

ហហើយ	ប្ងរា�្យ	ហោយ	គ្មាៃ	ការ	រឹត	បណដាឹង	។	វា	ៃឹង	

គ្មាៃ	ែគំហណាយ	ទ្ៃនៃ	បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	ហ�ើម្ី	�ឹក	

នាគំ	ហហើយ	បគំភលេឺ	ហយើង	គ្មាៃ	ព្ួក	ព្យាការី	ហ�ើម្ី	ស្លេង	ហៅ	

ក្នញង	បព្ោះនាម	នៃ	បព្ោះែមាចាែ់	គ្មាៃ	បព្ោះ	វិហារ	បរិែ៊េ្ធ	

ស�ល	ហយើង	អាច	ហធវើ	ហែចក្ី	ែញ្ញា	ែែ់	កល្	ជាៃិច្ច	�៏	

ព្ិែិ�្ឋ	គ្មាៃ	ែិេ្ធិ	ែគំណាច	ហ�ើម្ី	បបែិេ្ធព្រ	ឬ	ប�ម៊�	

េឹក	ព្យាបាល	ឬ	លួងហោម	ហ�ើយ	។	បបែិៃហបើ	គ្មាៃ	

ែគំណាច	បព្វ�ិតភាព្	ហេ	ហនាោះ	«	សផៃ�ី	ទ្គំងមូល	ៃឹង	បតូវ	

កហមទច	ហចាល	ែូៃ្យ	ឈឹង	»	(	ែូមហមើល	្.	ៃិង	ែ.	

2:1–3	)	។	វា	ៃឹង	គ្មាៃ	ព្ៃលេឺ	គ្មាៃ	ហែចក្ី	ែង្ឹម	—		

្ឺ	មាៃ	សត	ភាព្ែៃ្ធការ	ប៉៊ហណាណោះ	។	.	.	.

.	.	.	[	ហទ្ោះ	ជា	យ៉ាង	ណា	ក៏	ហោយ	]	បព្វ�ិតភាព្	

របែ់	បព្ោះ	ផ្ល់	ព្ៃលេឺ	�ល់កូៃហៅ	[	របែ់	បព្ោះវរបិតាែួ្៌	]	

ហៅក្នញង	ព្ិភព្ហោក	អាប់ែួរ	ៃិង	បចបូកបចបល់	ហៃោះ	។	

តាមរយៈ	ែគំណាច	បព្វ�ិតភាព្	ហយើង	អាច	េេួល		

បាៃ	ែគំហណាយ	ទ្ៃ	នៃ	បព្ោះវិញ្ញាណ	បរិែ៊េ្ធ	ស�ល		

�ឹកនាគំហយើង	ហៅរក	ហែចក្ីព្ិត	េីបនាទាល់	ៃិង		

វិវរណៈ	។	ែគំហណាយទ្ៃ	ហៃោះ	មាៃ	ហែ្ើគ្នា	�ល់	ប៊រែ		

បែ្ី	ៃិង	កូៃ	ហក្ង	។	.	.	.

.	.	.	បព្វ�ិតភាព្	�៏រ៊ងហរឿង		របែ់	បព្ោះ		

រួមទ្គំងព្រ�័យ�៏ហពារហព្ញ	នៃ	បព្វ�ិតភាព្		

បតូវបាៃ	សាតារ	ហ�ើងវិញមក	កាៃ់	សផៃ�ី	ហៅក្នញង		

�គំនាៃ់	របែ់	ហយើង	ហៃោះ	។	ការសាតារហ�ើងវិញ	នៃ	

បព្វ�ិតភាព្	ៃិង	ព្រ�័យ	នៃបព្វ�ិតភាព្	បាៃ	

ចាប់ហផ្ើម	ហៅក្នញង	ឆ្នាគំ	1820	ហព្ល	ស�ល	យ៉ូសែប	

ែ៊្មីធ	ជាព្យាការីវ័យ	ហក្ង	បាៃ	ហឃើញ	ហហើយ	ៃិយយ	

ជាមួយ	បព្ោះ	ជា	បព្ោះវរបិតា	ៃិង	បព្ោះរា�ប៊បតាបេង់		្ ឺ	

បព្ោះហយែ៊ូវប្ីែទ	ហៅក្នញងនបព្	ព្ិែិ�្ឋ	។

ហបកាយមក	សារេូត	សាថាៃែួ្៌បសៃ្ថម	ហេៀត	្ ឺ	—	

យ៉ូហាៃ	បាេីែទ,	ហព្បត៊ែ,	យ៉ាក៊ប,	ៃិង	យ៉ូហាៃ,	

ម៉ូហែ,	ហែលីយ៉ា	ៃិង	ហែលីយ៉ាែ	ៃិង	សារេូត	�នេ	

បពវែជិ�ភាព

នៅនលើដផនែី

សពវែនថងៃននះ

លុរះម្តាជួបយទៀត

ហផ្សង	ហេៀត	—	បាៃ	ផ្ល់	ែគំណាច	ែិេ្ធិែគំណាច	ៃិង	

កូៃហសាចាគំបាច់	នានា	ែបមាប់	ហែចក្ីែហ្គ្រោះ	ៃិង	

ភាព្តហមកើងហ�ើង	របែ់	មៃ៊ែ្សហោក	�ល់ព្យាការី	

យ៉ូសែប	ែ៊្មីធ	។	.	.	.	សាែនាចបក	នៃ	បព្ោះហយែ៊ូវ	

ប្ីែទ	បតូវ	បាៃ	សាដារ	ហ�ើងវិញ	ហៅហលើ	សផៃ�ី	ហោយ	

មាៃ	បព្វ�ិតភាព្ហែើរ៉៊ៃ	ៃិង	មិល្ីែសាស�ក	ព្ី	�គំនាៃ់	

ហ�ើមមក	វិញ	ទ្គំងបែ៊ង	។	ឥ�អូវហៃោះប៊្្ល	មានាក់ៗ	ៃិង	

ប្ួសារ	ហៅហលើ	សផៃ�ី	ហៃោះ	អាចមាៃ	ព្រ	�ូច	បព្ោះ	បាៃ	ហធវើ	

ហែចក្ីែញ្ញា	ជាមួយ	ែ័បបាហាគំ	ស�រ	។

បង	ប្អូៃ	បប៊ែ	បែី	ែូម	្ ិតែគំព្ី	ហរឿង	ហៃោះ	—	

បព្វ�ិតភាព្	បតូវបាៃ	សាតារ	ហ�ើងវិញ	ហហើយ	។	ែគំណាច	

ហៃោះ	មាៃ	ហៅហលើសផៃ�ី	ែព្វន្ងៃ	ហៃោះ	។	.	.	.	ហៅហបកាម	

ការ�ឹកនាគំ	របែ់	.	.	.	ព្យាការី	ែ្នកហមើល្៊ត	ៃិង	

ែ្នកេេួលវិវរណៈ	ស�ល	កាៃ់កូៃហសាហៅក្នញង	

បគ្កាៃ់កាប់បតួតបតា	ហៃោះ	ែ្នកកាៃ់បព្វ�ិតភាព្	

ហៅក្នញង	សាែនាចបក	ែព្វន្ងៃ	ហៃោះ	មាៃ	ែិេ្ធិ	បតឹមបតូវ		

ហ�ើម្ីែសម្ង	កិច្ចការ	នានា	ហៅក្នញង	បព្ោះនាម	បព្ោះ	។	.	.	.

.	.	.	ព្រ�័យ	�៏	បបហែើរ	នបកសលង	ទ្គំងែែ់ហៃោះ	

្ឺព្រ�័យ	�៏	ែែ់កល្	នានា	ស�ល	បព្ោះបបទ្ៃឲ្យ	�ល់	

ប៊រែ	ៃិងបែ្ី	បព្មទ្គំង	បក៊មប្ួសារ	ហៅហលើ	សផៃ�ីហៃោះ	

អាច	កាលាយ	ជា	ព្រ�័យ	របែ់	ហយើង	តាមរយៈ	ែគំណាច	

បព្វ�ិតភាព្	ហៃោះ	។	◼
ែកកសង់ចចញពីសុន្ទរកថាចៅក្នញងសន្និសីេេូចៅដខតុោឆ្នាុំ១៩៩៥។ រូប
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្ពះអមាចា្់វិញ»(សអសេ្ូរ៦:៤)។
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មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ

ទំព័រ
៤២

នៅនពលអ្កក្លាយជាសិស្សននែំណឹងល្អដែលមាន

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននោះអ្កពងងឹងទំោក់ទំនងរបស់

អ្កជាមួយងពះ។

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

សម្រាប់យុវវ័យ

ក្រដសវែងរកនិងក្រន្វែើ

ជាមឈិត្តដ៏ពឈិត
ន�ើមានច្ំណុច្អវែីខ្ះដែលបង្ហាញថាជាកលយាណមិ�្តនោះ?

ន�ើមិ�្តភាពខុសពីងបជាងបិយភាពយ៉ាងែូច្នម្តច្?យុវវ័យ

ដច្កចាយនយបល់របស់ពួកនេ។

ទំព័រ
៥០

សម្រាប់កុរារ

ទំព័រ
៦៦

ជម្រើសរបស់ម៉ាទីន
មា៉ាទីនពុំច្ង់ន្វែើឲ្យមិ�្តភក្តិរបស់គា�់អន់ច្ិ�្តនោយក្រមិន

ផឹកទឹកដ�នោះន�ើយ។ន�ើគា�់មានភាពរឹងមាំនែើម្ី

និយយបែិនស្ដែរឬនទ?

និងក្រសិកសាែំណឹងល្អ




