
មយបន ប់ខញុំ 
ែអលេឌរ េ បឌលី ឌី ហសធ័រ 

ៃនពួកចិតសិបនក់ 

 

ពះអមច ស់បន ក់មកេលឪពុកមយនូវករទទួលខុស តវជចំបង កនុងករចិញច ឹមបីបច់ ដល់កូន 

េចរបស់ពួកេគខងវញិញ ណ។ េនេពលខះ ករទទួលខុស តវេនះ តវបន ក់មកេលឪពុក ឬមយ 

េទល។ មយរបស់ខញុំផទ ល់ មនវយ័េកមង ស់ េនេពលឪពុករបស់ខញុំបនទទួលមរណភព េ យទុកឱយ 

គត់េនជមួយនឹងកូនបួននក់ែតមន ក់ឯង។ បុ៉ែនគត់បន បឈមមុខនឹងភពមិនអនុេ គះរបស់គត់ 

េ យេសចកីជំេន  និងភពក ន ែដលបនសនយនឹងេយងថ េបសិនជេយងសថិតេនេល ផូវៃន 

េសចកីពិត េនះទីផច់ ពត់នឹងបនល បេសរជជងេពលចប់េផម។ ដូចជកូនៗដៃទេទ ត ែដលមន 

មយអង់ ចេនកនុង ពះគមពីរមរមន «េយងខញុំ [មិន] សង ័យេ ះថ [មយ] របស់េយងដឹងករណ៍េនះ» 

( លម៉ 56:48)។ បងបូន បស សី ខញុំយល់ មរេប បផទ ល់ខួនមួយអំពីឥទធិពលដ៏អ ច រយរបស់មយ។ 

 

មិតលរបស់ខញុំ េឈម ះ ដន់ េភ សិន បនែចកចយបទពិេ ធន៍មួយ ែដលបងញអំពីឥទធិពលេនះ។ េន

យប់មួយ កូន បស យុបួនឆន ំរបស់គត់ េឈម ះ អីុរកី បនសំុឱយគត់ នេរ ងេពលចូលេដក។ អីុរកី បន

េរ សេស វេភែដល ស ញ់េចញមកែដលមនេឈម ះថ៖ ដំេណ រផ ងេ ពងរបស់ េបឌឌី ភ័គ ជេរ ង

មួយែដលនិយយអំពី គ រមួយ រស់េនេលេកះ េហយេធដំេណ រពីេកះមួយេទេកះមួយេទ ត ម

រយៈេពងបេងះ។ គឺជេស វេភរបូភព ែដលគម នអក រេទ ដូេចនះបង បស េភ សិន បនបេងកតពកយ

េនកនុងេរ ងេនះ។ «េបឌឌី ជិះេពងបេងះ។ ឥឡូវេនះគត់ចុះេនេលេកះមួយ។ គត់បនេបះែខ េទ

េ កេពង។» អីុរកី បនបញឈប់គត់។ បននិយយថ «ប៉ មិនែមនជែខ េទ។ គឺជែខ ពួរមួយ »។  

 

បង បស េភ សិន េមលេទ អីុរកី េហយងកមកេមលរបូភពកនុងេស វេភ បនទ ប់មកក៏និយយបនថ៖ 

«េបឌឌី កំពុងែតចុះពីេពង េហយេឡងចុះេដមេឈ។ អ៎ូ! អត់េទ វធំរបស់គត់ទក់នឹងែមកេឈេហយ!» 

 

អីុរកី បនបញឈប់គត់មងេទ ត។ «ប៉ េនះមិនែមនជ វធំេទ។ ជ វពក់ពីេ ក ។» 

 

ឥឡូវេនះ បង បស េភ សិន មនចិតអល់ែអក។ គត់និយយថ «អីុរកី េនកនុងេស វេភេនះគម នអក រេទ 

គន់ែតជរបូភព។ េតេហតុអីបនជកូនេននិយយថ គឺជ វពក់ពីេ ក?» 

អីុរកី បនេឆយថ «េ យ រែតម៉ក់ បប់ដល់ខញុំថជ វ»។ 

 

ឪពុករបស់គត់បនបិទេស វេភ េហយនិយយថ «អីុរកី េតកូនគិតថជេម គ រ ែដលមនសិទធិ 

អំ ចសំខន់េនកនុងផទះេនះ?» 



 

េពលេនះ អីុរកី បនគិតេ យ បង បយ័តន មុនេពល េឆយថ «គឺជប៉»។ 

 

បង បស េភ សិន ញញឹម ក់កូនរបស់គត់។ េនះជចេមយដ៏ តឹម តវ ស់! គត់សួរថ «េតកូនដឹង 

េ យរេប ប ?»។ 

 

អីុរកី បនេឆយយ៉ងេល នថ «ម៉ក់ បប់ដល់ខញុំ»។ 

 

ដូចជ បធន េជមស៍ អីុេ សធ៍ បនមន ប សន៍ថ៖ «គម នអីែដលលជងមយេនកនុងពិភពេ ក

ទំងមូលេនះេទ។ ឥទធិពលរបស់មយេនកនុងជីវតិកូនរបស់គត់ គឺមិន ចគណនបនេឡយ»។ (េនកនុង 

Conference Report ែខ េម  ឆន ំ 1993 ទំព័រ 44 ឬ Ensign ែខ ឧសភ ឆន ំ 1993 ទំព័រ 35)។ 

 

មរយៈគេ មងរបស់ ពះ ករចិញច ឹមបីបច់ ក់ដូចជ ជចំែណកៃនេកមរតកខងវញិញ ណ ែដល តវ 

បនផល់េទឱយ សី។ ខញុំបនេមលេឃញមរតកេនះមនេនកនុងកូន សីរបស់ខញុំ េហយឥឡូវេនះ មនេនកនុង 

េច សីរបស់ខញុំ--- សូមបីែតពីមុនេពលពួកេគេចះេដរ ពួកេគចង់េលក និងេមលែថតុកក  កូន កមំុជ័រតូច 

របស់ពួកេគ។ 

 

េនកនុងជំនញរបស់ខញុំ ជកសិករ និងជអនកចញច ឹមសត ខញុំមនឱកសលេដមបីេមលរេប ប ែដលេសចកី 

ស ញ់ ពីធមមជតិរបស់មយ បងញឱយេឃញេ យផទ ល់ពីធមមជតិ។ េន ល់និទឃរដូវ េយងបន

ឃលហូងេគ និងកូនេគេទបេកតេទ មទេន េសនក រដៃអ ហូ ជកែនងែដលពួក សីុេ ម  េន ម

េជងភនំ រយៈេពលមួយែខ។ បនទ ប់មក េយង បមូលពួក មកវញិ េហយនំពួក ចុះមក មផូវ ែដលនំេទ

េ កល។ េចញពីេនះមក ពួក តវបនេលក ក់េទកនុង ន ែដលដឹកពួក េទកន់ លេ ម រដូវេក

េនមូ៉ន ។ 

 

េនកនុងៃថងនិទឃរដូវេកមួយ ខញុំបនជួយេក ងសត េ យករជិះេន មេ កយហូងេគ េនេពលពួក

េដរចុះ មផូវដី េឆព ះេទកន់េ កល។ ករងររបស់ខញុំ គឺឃលហូងេគ  ែដលវេងងេនេលផូវ។ 

េ យ រែតដំេណ រ យឺតៗ េនះខញុំមនឱកសគិតបនខះៗ។   

 

េ យ រែត េកខំងេពក េនះកូនេគតូចៗេចះែតរត់េចញេទរកេដមេឈ េដមបី ជកមប់។ គំនិតរបស់

ខញុំ បនគិតេ ប បេធ បេទនឹងពួកយុវវយ័ៃន សនច ក ែដលេពលខះ តវបនរខំនេនេលផូវតូច និង

តង់ចេង ត។ ខញុំក៏បនគិតអំពីអនកទំង យ ែដលបនចកេចញពី សនច ក ឬែដល ចមន

រមមណ៍ថ សនច កបនទុកពួកេគេចល ខណៈេពលែដលពួកេគ តវបនរខំន។ ខញុំបនគិតកនុងខួន



ឯងថ កររខំនមួយ មិនចំបច់ថ ជអំេព កក់េទ ជឥទធិពល--- (បញឈប់េនទីេនះ) េពលខះ ច

គន់ែតជមប់បុ៉េ ះ។  

 

បនទ ប់ពីករ បមូលហូងកូនេគែដលវេងង និងេ យែបកេញសអស់រយៈេពលបុ៉នម នេម៉ងមក ខញុំបន

ែ សកេ កូនេគេ យមួ៉រេម៉ថ «េទ មេមឯងេទ! េមឯងដឹងថ តវេទកែនង េហយ! េមឯងធប់

េដរ មផូវេនះពីមុនមកេហយ!» េមរបស់ពួក  ដឹងថេពលេនះផូវេក និងដីហុយែមន ែតេនទីបំផុត 

នឹងបនល បេសរជងេពលចប់េផមេនះ។ 

 

េនេពលែដលេយងបននំកូនេគចូលេ កលេហយភម េនះេយងបនកត់ចំ ំេឃញថ េគចំនួន

បីកបល បនរត់េទ ចកទរេ យ ជល ចល។ ពួក រកមិនេឃញកូនរបស់ពួក  េហយ ក់ដូចជ

ដឹងថ កូនរបស់ េនខងេ កយេលផូវ តង់កែនង មួយេហយ។ េកមងឃលេគមន ក់ បនសួរខញុំថ 

េតេយងគួរេធយ៉ង េទ។ ខញុំបននិយយថ «ខញុំ ៊ នភន ល់ថ ខញុំដឹងកែនងកូនេគទំងេនះេនឯ

េហយ។ បែហលជេនកនះគីឡូដីពីេនះ មនគេមព ធេឈ។ ខញុំ បកដថ េយងនឹងរកពួក េឃញ

េនទីេនះ»។ 

 

បកដ ស់ ដូចជអីែដលខញុំនឹកសង ័យ េយងបនរកេឃញកូនេគែដលវេងងរបស់េយង កំពុងែតេដក

េនេ កមមប់។ ករេទដល់របស់េយង បនេធឱយពួក ភញ ក់ េហយពួកេគមិន ពមឱយេយងេគ ងពួក េទ។ 

ពួក ភ័យខច ពីេ ពះេយង មិនែមន ជេមរបស់ ! កល េយងកន់ែតពយយមេដញពួកេគឱយេទ

រកេ កល េនះពួក កន់ែតចេចស េនទីបំផុតខញុំបននិយយេទកន់អនកឃលេគថ «ឱយខញុំសូមេទស

អនកទំងអស់គន  ខញុំេចះេ ចនជងេនះ។ េ ះេយង តឡប់េទវញិ េហយនំេម េចញពីេ កលមក។ 

េគទំងអស់នឹងមកទទួលកូនរបស់ពួក  េហយកូនេគនឹងេធ មេមរបស់ »។ ខញុំ តវ។ េមេគបនដឹង

យ៉ងចបស់ថ តវរកកូនរបស់ពួក េនកែនង  េហយពួក នំកូនឱយ តលប់មកេ កល ដូចែដលខញុំ

បនរពឹំងទុក។ 

 

បងបូន បស សី េនកនុងពិភពេ កមួយ ែដលមនុស គប់គន ទទួលបនសិទធិេសរភីព មនុស ជ

ទី ស ញ់មួយចំនួនរបស់េយង ច តវវេងងេ យមូលេហតុ មួយ។ បុ៉ែនេយងមិន ចចុះចញ់

បនេទ។  េយង តវែត តឡប់េទរកពួកេគជនិចច--- េយងមិន តវឈប់ពយយមេនះេទ។ ពយកររីបស់

េយង បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន បនអងរដល់េយងឱយេទជួយសេ ងគ ះអនកទំង យែដលជទី

ស ញ់របស់េយង ែដល ចនឹង តវវេងង។ េ យមនជំនួយរបស់ពួកអនកដឹកនំបពជិតភព េនះ

ឪពុកមយ តវែតបន តឡប់េទវញិ េហយែសងរកមនុស ែដលវេងងរបស់ពួកេគ េ យអះ ងនឹងពួក

េគថ នឹងមន «េគហ ន» មួយ ែដលមន គ រ សនច ក េនរង់ចំពួកេគឱយ តឡប់មកវញិជ

និចច។ េយងមិនដឹងថដួងចិត ចនឹង តវផស់បូរេនេពល េនះេទ។ េយងមិនដឹងថ ពលឹងមួយ 



ចនឹងទន់េខ យ េហយសឹករចិរលិេ យេ កិយេនេពល េនះេទ។ េនេពល... េរ ងេនះេកត

េឡង ក់ដូចជកូនេចរបស់េយងេសទរែតទំងអស់ ែតងែតមករកមយមុនេគ ជមួយនឹង រមមណ៍

ដូចជអនកទំង យ  ែដលបនបងញេនកនុងកំ ពយមួយ េ យ េអលីស ែប៊ត ឃឺស៍ ថ៖ 

 

ថយេ កយ ថយេ កយ ឱ!ឆន ំដ៏ទុកខេ កែដលបនកនងហួស 

ខញុំេន យហត់ ស់េដមបីពុះពរ និងមនទុកខេវទន....  

េន យហត់នឹងភពទេទ ត ភពអន់ថយ និងមិនពិត  

ឱ! ែម៉េអយ ែម៉ េបះដូងកូនេ រកែម៉! 

េនកនុងៃថងែដលបនកនងផុតេទ កនុងដួងចិតកូន 

គម នេសចកី ស ញ់ ធប់បងញដូចជែម៉េនះេទ 

គម នអីេធឱយេភចករឈឺចប់ ដូចជកី ស ញ់របស់ែម៉ស មប់កូន 

ចប់ ំងពី ពលឹងឈឺចប់ និងខួរកបលដ៏េន យហត់។ 

ភពទន់ភន់បំេពរឱយកូនេដក 

េយលកូនឱយេដក ែម៉េអយ េយលកូនឱយេដកលក់ 

 

(សូមបំេពរខញុំឲយេដកលក់ ប ល័យកំ ពយ គ រ និងចំេរ ង បនេបះពុមពផ យេ យ 

William Cullen Bryant [ឆន ំ 1870], 191 វណយុតិេធឱយមនលកខណៈទំេនប)។ 

 

បែហលជ មូលេហតុែដលេយងេឆយតបជ កលបំផុតចំេពះេសចកី ស ញ់របស់មយេយង 

គឺេ យ រែត ជេសចកី ស ញ់ែបប ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង។ ដូចជ បធន យូ៉ែសប េអហ សមុីធ 

បនមន ប សន៍ថ «េសចកី ស ញ់របស់មយពិត េកតេចញមកេសទរែតដូចជេសចកី ស ញ់

របស់ ពះ េលសជងេសចកី ស ញ់ បេភទេផ ងៗេទ ត»។ («េសចកី ស ញ់របស់មយ» 

Improvement Era ែខ មក  ឆន ំ 1910, 278)។ 

 

េនកនុងេរ ង គប់យ៉ង ពះអងគសេ ងគ ះបនេធជគំរដ៏ូលឥតេខច ះ េនកនុងេសចកី ស ញ់ ែដល ទង់បន

បងញដល់មយេនេលែផនដីរបស់ ទង់។ សូមបីែតេនកនុងខណៈេពលចុងេ កយ ៃនជីវតិរែមង ប់

របស់ ទង់--- បនទ ប់ពីកររងទុកខេនេគតេសម៉នី ករកត់េទសចំអក ករពក់មកុដបន និងករឆក ងេឈ

ឆក ងដ៏ធងន់េ យដំែដកេគលយ៉ងៃ ពៃផ យ៉ង កី--- េនកនុងេពលដ៏សំខន់បំផុត កនុង កលេ ក

េនះ ពះេយសូ៊វបនទតេមលមយរបស់ ទង់ពីេលេឈឆក ង ែដលជម៉  េនះទេងៃនេសចកី ស ញ់

ចុងេ កយរបស់ ទង់ មុនេពល ទង់សុគត គឺ តវ បកដថ មយរបស់ ទង់ នឹង តវបនេមលែថ េ យ

មនបនទូលេទកន់យូ៉ នជសិស របស់ ទង់ថ «នុះហន៎! មយអនក» (យូ៉ ន 19:27) េហយចត់ពីេពល

េនះមក សិស បននំគត់េទផទះ។ បនទ ប់មក ពះេយសូ៊វបនដឹងថ «ករទំងអស់បនសេ មចេហយ» 



េហយ ទង់បនឱន ពះសិរ ិ ររបស់ ទង់ រចួសុគតេទ (សូមេមល យូ៉ ន 19:28-30)។ 

 

េនៃថងេនះ ខញុំឈរេនចំេពះអនក ល់គន  េដមបីែថងទីបនទ ល់របស់ខញុំថ ពះេយសូ៊វ គីសទ គឺជ ពះអងគ

សេ ងគ ះ និង ពះេ បសេ ះៃនពិភពេ ក។ េនះគឺជ សនចក ករបស់ ទង់ សនច កៃន ពះ

េយសូ៊វ គីសទ ៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយ។ ពះវរបិ សួគ៌របស់េយង សព ពះទ័យចង់ឱយកូនេចរបស់

ទង់ទំងអស់ តឡប់មកកន់ ទង់វញិ។ ខញុំដឹងេរ ងេនះេ យគម នករជំទស់េឡយ េ យ រែត ក ី

ៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធ េនកនុងដួងចិតរបស់ខញុំ។ ជនិចចជកល ខញុំមិនដឹងថ--- េនេពលខញុំេនតូច ខញុំ តវែត

ពឹងែផកេទេលទីបនទ ល់ របស់ឪពុកមយរបស់ខញុំេទ។ មយរបស់ខញុំធនដល់ខញុំថ េបសិនជខញុំសថិតេនេល

ផូវៃនេសចកីពិត េទះជេនេពលែដល េក ឬដីហុយ េទះជេនេពលមនកររខំនយ៉ង កី េនះ

េនទីផច់ ពត់ នឹងបនល បេសរជងេពលចប់េផមេនះ។ ខញុំមនអំណរគុណដ៏អស់កលបជនិចចែដល

មយរបស់ខញុំបន បប់ដល់ខញុំ។ 

 

េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 


